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ETEM lzZET 

• 
zı e ·ni e , ı eri yakla H z 

' 
inada yapılan ilk maçta 1-4 mağliip oldu 

Niçin yeniden iki 
vekalet yapbk? 

Muvazene politikasını yürütmek 
için- Bugünkü.hüküme~n . 

vaziyeti - Vatandaşlann vazıfesı 
Senelerden lııeri içinde bu· Bu noktai nazardan Maliye 

lunduğumuz mücade&.; haya- ~~in·i·n ikiy~ ayrılması, 
tı · önümüzdeki aene içinde de ıt bölumu noktaı nazarından 
a;ni ,iddetle d_,,_ edecektir· çOk İyi bir ıey olchı. Fakat bu 
Onun için yüreğimiz, her za· tefrik, batka memleketlerde 
mandan ziyade ümit ve enerji yapddıiından büsbütün batka
ile mücehhez olarak bu müca· dır. Bizde kabul edi!- .tekil; 
dele için yeni seneyi karıılama bütün varida~ !~ıl, ~~bay«;t 
hyız. Unutmamab ki, bir ~ v~ ıal~ı vuıf~mm . mue~akil 
miyetin en büyük felaketi yok· bir.~ekalete v~ıl~eaı tekl1;?de 
auzluk değil ümitaialiktir. O· deiiJ, sadece 111hıaar "!e ııum· 
m;di 18nı~, kendi kabiliyet rük idarelerinin a.yn bir. vekl
v kudretine artık inanmayan lete raptından ıbarettır. Her 
c:miyetten bayır ııelmez. Ya- halde banu da mühim bir mer
pmak, bele bilbuaa hür ve hale aaymahdır. M~~~~!~ 
müetakil yaıamak için mutlaka kaçalrçılıim alıp yurudüııu, 
daha çok uğratmak ister. devlet varidatmm arttın~maaı 

Herkes bilir ki içinde bu- zarureti her zamandan zıya'Cle 
lunduğumuz mücadelenin mev· kendini hi11ettirdiği böyle bir 
zuu iktııadidir, malidir. Onun zamanda bütçe itleri arası~da 
için meaaimiz daha ziyade bu bunalıp kalmakta olan ma~ıye 
sahalara münhasır kalacaktır. ~ekilin~ güm!"'"' ve i~ısar 
Esaaen yeni bayatm yeni ıartla ıdarelenne taal.luk eden ışler
rı· behemehal muhitin iktısadi den ve mes'ulıyetlerden kur
v~ mali ıartlarile ııkı ııkıya tulmuı batlı batıne. mühim bir 
bağhdar. faydadır. Bu itibarla munta

Buııünkü mali ve iktıaacll 
poliıtikamıa; müvazene eaaala· 
nna istinat ediyor: Ticari mü-
1'azene, bütçe müvazeneai. 

Milli paramızı korumak i· 
çin, en mütkül •aziyetler kartı 
smda ayakta durabilmek için 
müvuene politilcaıma sanl· 
mak mecburiyetindeyiz. Geçen 
aeneki bütçemizde evvelce tah 
min edilen varidatı bulama· 
dık. Bu yüzden büıc;-in teva· 
ııünü bozuldu. eo-lan müva· 
zeneyi derhal clüaeltmek, her 
mülahazanm fevlunda bir za. 
ruret idi. Birçok eb-miyet· 
li maaraflardan lmdarak, hat
ta buııüne kadar ilitilmam•i
ee çok dikkat eclil- mut •e 
ik:retlerdaı .... i .... lıütçe, ye 
lliden tenin edildi. Şüphe 
fok ki, bu • kııma ve kesmeyi 
hakiki hir tuarruf hareketi ola 
rak ifade edemeyiz. Memleke 
tin mühim ihtiyac;Janm ııeri 
barakan vatandatlann irfanın· 
danı ve 'gıdumdan kesilen p&· 

ralar tasarruf aayılmaz. Şimdi 
932 aenainin bütçeai hazırla· 
nıyor. Bugünkü vaziyet ve he
•aplara ııöre müte1'azin bir 
bütçe yapmak mümldin olaca· 
tmı nazari olarak kabul ede
biliriz. Fakat ne de olıa, re-

1 le u_,.__,,_~ sene 
alist o ara , -adu 
içinde tahakkukunu - tu· 

varidatı mutlaka bulaca· muz . . t _,_ 
iız, diye elde bir t~ına YUll· 
tur Unutaaamalı ki, ıeçen se 
neki lıeaaplarımız~a. da çok dik 
katli ve -imi ıctık. Umul
madık b&diaeler yüzünden fena 
neticelerle ka11ılattık. İtte 
ıelecek - de ayni f~~ n~i 
celerle karıı~at~alc !htımalı, 
bükUmeti yem bir dıkkat ve 

tedb. sevketmittir. Ciddi hü 
tre buL • 

k6metlere yaraıan . nassaıı~ 

ba 'ıretı' takdır etmek la yet ve s · 
d Eğer ıelecek sen~ın 

zım ar. . d' umduııu· 
aı., aylarında ııın 1 k . b ıaına:ıısa ne 
muz varıdatı . u ınühim 
yapacağız? Yme en "c 
masrafları losacak, maaş v,e .u 'I 

l 
. 'd . d' __ ..ı, mıyız. 

ret erı yenı en ın ı~ bö le 
Hükiimetin tedbirlen, Y 
bir mecburiyeti uzaklaıtır°!a· 
ja matuftur. HükUmet, v~m 
li maaraflan kısmak ıuret_ıle 
değil, vatandqlann ceplerın• 
den çıkan ve fakat hazineden 
kaçınlan varidatı arayıp bul· 
lllaak auretile her türlü fena ih
tıı.ı.lleri karıılamak kararın· 
daclır. Kaçakçıbk ...e ihtikarla 
"'iicadele için alman tedbirler 

clbnledendir. 

zam ve devamlı çalıımasmı 
çok iyi bilen ve tatbik eden Ah 
dülhalik Beyle, ayni derece in
tizam ve devam ile çalııtığı 
kendisini tanıyanlan:a malum 
olan Rana Bey arkadaşımızın 
biribirini ikmal edecek meaai
ıi; çok yakm bir zaman içinde 
hazine lehine pek feyizli neti· 
celer vereceğine emin bulunu
yoruz. 

Diier taraftan ticari ve ilc
tıaacll müvazenemizi temin yo 
bmda çahtmağa mecbur olan 
1ktıaat vekiletini; ziraat iti~ 
rinden ayırmakta ve bu veki· 
leti mealekı- yetif- bir zata 
.-ekte isabet vardır. Neti
ce olarak lktısat vekilinin, za
man ve imkan noktai nazarın
dan, müvuene politikaar taba 
smda daha ııenit hudutlar da
hilinde çalıtabileceğini de ka
bul etmek lizımdır. 

Her halde ismet Pata ııibi; 
dikkatli, metodik çalıımaaını 

ve c;alıt.tırmaıını bilir, n&zmı 
bir Batvelcilin riyaset ettiği 
bulfÜDkü hükumet; yarımn mü 
cadelesinde muvaffak olmak 
için lıütün t•rtlan ve imkan. 
lan etrafında toplamıt bulu
nuyor. Lazım ki, bütün vatan 
dqlar da kendilerine düten 
vazifeleri yapmak suretile bu 
hiikilmete müzaheret etsinler .. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Öz alaturka 
Musiki öldül. 

Bunu gene çalgıcılar ~ 
. t' umumi katibi Recep Su 

1111~1 ıöylüyor ve alaturka· 
~ y biraz tariz ediyor. Yazı 

~ra bifemizdedir. Bakalım 
1 ... ıa . _, __ , 

s ~-..ı. • .,ılar bu lfC ne ....,. .• 
alaPll--

Türkiye-Efgan kardeş i 
münasebah mütezayit G:ziN!:.~;;eb: ,~~~~0ö~:~üz-
ı.nkı·şaflar arzed· deki balta başlaagıcuıda lstanbu 

Gazi Hz. 

ıyor •• ıu te§riı edeceklımüı. Kendileri-
' ae Dahiliye Vekili ŞBkrlJ Kaya 

Kral Hz. nin bir emirnamesi ve j :~~de refalı•t etmesi .muh~mel-

Sultan Ahmet 1 h" 1 
H t · .. h. b n ısar ar 
anın gaze emızemu ım eyanah V k"l . 

lanna arzı ma!Uınat etmekte- e a eti 
yim. 

Adil B. yeni teşkilab 
hazırlamaya başladı 

Memurların maaıları hareme 
girer•• azalacak mı ? 

ANKARA, 3 (Telefonla) -
Maliye Vekaleti varidat ve mu 
hasebei umumiye umum mü
dürlüklerinden bazı memurlar 
bugıün Gümrük ve inhisarlar 
Vekaleti emrine verilmişlerdir. 
Varidat umum müdürlüğünün 

•inhisıqlar merkez bürosunu teş 

Galatasaray ve Fener kaptan/an: Nihat, ~ki 

Atinada ilk maçt 
mağlup olduk., 

Yakında aldığım emirııame 
lerin birinde ali Hazreti Ga
zi, Türkiye ve Efııanistan bey· 
ninde mevcut iyi dostluk müna 
sebatmdan -IBliyetleri
ni izhar buyuruyorlar. Kıral 
Hazretleri bu emimamelerinde 
"Bu dostluk rabıtalarmm ha
kiki kardat muhabbet ve me
nafiine irtikaıı için Türkiye 
hükiimeti muhterem ricalile el 
birliğile c;alıımalısmız ve ya· 
kın itide bu iki kardet mille
tin muhabbetinden çok iyi neti 
celer 11:lınacağmı ümit ediyo
rum. Muhterem bir ıabıiyet 
olan Türkiye Büyük elçiai Hik 
met Beyefendi burada ve aiz 
orada her ikiniz bu itin layı
kısmız ve intallah iki kardet 
millet mqru arzularmın tat· 
minine muvaffak olacakaı· 
nız,, buyurmaktadırlar. 

kil eden ikinci şubesi kamilen M 20 b" . . h 
yeni vekalete geçmiştir. Bu§" açta in seyJrCJ aztr bulu 

El gan Büyük elçisi Sultan 
Abmcıt Han 

Kıra! Hazretlerinin bu beya 
natmdan ben ne kadar müte-

ANKARA, 3 (Telefonla) ı haa~is oldumsa her iki. milletin 
- Efgan Büyük elçisi Sultan necıp efradının dahı kalben 
Ahmet Han Türk_ Efgan ayni suretle. ~ütebaaais olacak 
münuehab hakkında atideki larmdan emı: ~,, 
beyanatta bulunlDUflur• Bundan aoara sefir hazret- 1 

' leri Efganiıtana. tavzif edil-
- Kıral Hazretlerinin fer. mek üzere arzu edecek 4 mü

man1 tahanelerile vatanın amu tehuaıı tabibin hıtihabı için 
mi, aiyul ve idari ~-anla- Sıhhiye Vekiletine müracaat 

--ı ett"-'-'--' ve eınrelc:e : •• _. ka Rana Bey ye-ııi ftkilette çalıııyor .... 
rma daima ke.bi ~ etmek- ııaıeruu -
leyim. Ben de Türkiye ve Ef rarlqtınlan • hakuk müp'Pİri 

Rifat Kerim ee,.in yakında 
ııanistan anamda clri olan •İ· KibiJe hareket edeceiini ilive 
yuet baklanda aab hümaY'UD etmittir. 

~nin başında bir müdür, bfr ih 
ıiyat müdür ve 6 memur var
dır. Gümrük ve inhisarlar Ve
kaletinin teşldlit1nm alacatı 
yeni şekil henüz kararlaşml§ 
değildir. Müsteşar Adil Bey bu 
işle meşgul olacaktır. 

••• 
oı...I. ' ' 1 1 ' !-L!--- 'ı.._...l....!-!
~r'"U .... _...~ 

yaİyetı-İ baldu..ı. .................. 
letiDden yemi bir eaıir teWii eclD • 
miftir. 

Ş• eli L- >-- "11.. !. '-">...... ,._ 
an ve .aCllll" ~·- -~ -

idare edilen iııbiaar iclareleri, "ffki. 
Jete rapteclilince Hlô iatildilleriaıl 
kaybederek umumi bütçeye düil o
J..,..klarclır. Bu takdirde fİmclİye Juı. 
dar ücret olarak ven1• =··ıl• d. 
bareme ıöre teabit edilecektir. inhi
sar idarelerinde berem ıualii tatbik 
edildiği takdirde ,....ı.rm t-UW 
-i muhtemeldir. Bununla ........ 
ber büıru-tin, inbisar idarelerinin 
ayni zamanda ticari birer mileueae 
olcluklarını nazan clildıate alarak bu 
huıusta lıir istisna pzetmeai iJttin.. 

Hariciye Vekili Tevfik ROftil •y ile birlikte ihısadi tetkikat için T•h- · 
ran'a gidecek olan l§ BanlraSI amum müdürü Ceı•ı B. dün Ankaradan 
şehrimize gelmi§tir. Resmimi~ Celfl &yi Irak Ba§Velrili Nuri P§. nın 
evvelki gün Ankarada lı Bankasım ziyattti esnasında göstermelrtedir. 
=====--===-========== .... -===-===============-=========-~I lideYarchr. 

Yüzbinlerce yaprak 
cigara kağıdı tutuldu! 
Cenuptan hududumuza sokulan 
ve Samsuna, oradan da buraya 

gönderilen kağıtlar nasıl tutuldu? 
lıtanbul ııümrüğü memur

lan bütün memleketi dolatan 
büyük bir cigara kağıdı kaçak· 
çılığmı tam ıehrimize ııirer
ken meydana çıkarmııtır. 

Bu kaçakçılık cereyan edi
ti itibarile büyük bir kaçakçı
lık tebekeıi tarafmdan ve akıl 
lan durduracak bir ,eytanet· 
le yapılmıttır. Binlerce 
deste tahmin edilen bu kaçak 
kağıtlara kih deve sırtmda, 
kib araba ile ve hazan da 
vapurla bütün memleket dolat 
tmlmıt ve nihayet lstanbul-

(Dnarru S inci •hilede) 

___ ..., __ _ 
Eski Osmanlı 
Borçları 

lngiliz gazetelerinin 
neşriyatı asılsızdır 
ANKARA, 3 A.A. - Ankara ma

hafilinden aldığımız mevıuk malu
mata göre: 

1 - Son günlerde lıuıı lngiliz ga· 
zetelerinde Maliye Vekiletinin füna 
but Oomanlı borçlarına mahııuben 
Türkiyenin hiç bir tediye yapmıya
cağı .hakkında karar ittihaz ettiğine 
dair İnlİfar eden haberler aıılllZdır. 

il - Dün intişar eden Türkçe 
gazetelet"de "yeni bir anlatmaya İn· 
tizaren Düyunu umumiye emrine 
Oıımanlı bankamıa yabnlmakta olan 
taksitlerden kanunusani taksiti tes
viye edilmiyecektir" tarzmdaki han 
cliı ~e tavzihe muhtaçbr. 

ili - Hakikat faclurı Hükliıne
tin hamillerle kat'i lıir anlatmaya 
varmak huıuııundaki azınını keare
clici hiç bir hadise mevcut deiildir. 
BiLikis her m ' ime ve temas ta
nfeyni yekcliferiae yaidaftmnakta
dır. Onun için ve kat'i loir .......... 

FDevamı S im:i sahifede) 

1 Netice: Türkler 1, Yunanlıla 
Hakem oyunu iyi idare edem 

ATINA, 3 (Huııuü) - Bagün 
öileden aonra talmnanızla Yunan 
mubteliti araaıncla yapdan ilk maçta 
binlerce seyirci hazır balunmuıtur. 
Yanan muhtelitine Yunanistan pm
piyonu Olimpiyako. talmnmm en 
mühim oyuncuları iıtirak etmitlet"
dir. 

ilk baftaym muhtelif aan..ı- .. 
aetmİf, nibayet Yunanlılarm illı ıol
lerini Simoniclis atmqbr. Bu suretle 

birinci devre O a kartı 1 le 
lılann lehine neticelenmittir 

ikinci baftayimcle oyun 
yade hararet keabetmit ve 
lar çok çalıtmıtlarclır. Bu 
bizimkilerin lıir gollerine 
nanblar 3 ıol atmıtlarclır. 

Neticede, ıruıç, 1 e kartı 
ııanlıların lehine neti'icd-sil 

Maçın ba kadar farkla 
(Devamı S inci sahil 

içki düşmanları har 
. kete geçtiler •• 

Mahalle aralarında içki sabi 
mamasını istiyorlar 

y etilhil&I cemiyeti meTkez 
heyeti dün doktor Mulıar O.. 
man Beyin riyaııetinıle toplan
mıttır. 

Bu içtimada bilhuıa aon 

zamanlarda •eaaiti naldiy: 
lananlann buıımm 
olmalan yüzünden çıkan 
lar ehemmiyetle tetkik 

(Devamı S iaci ubifede 

Dün geceki müsabakalar. 
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Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Edirne Meb'uau 

M. Şeref 

Hamdullah Suphi Bey maarif 
vekaletinden niçin çekilmişti? 

Biraz sonra grup ayılmı~, tedrisat program-
larındaki değişikliği görmüştü .. 

Hamdullah milli iman sahibi, 
milli mefkfıreye bağlı teyda bir 
türkçü idi. Bu sebeple türkçü 
mefkure yoldaşlarını himaye e
derken softa tabakasına men
sup ve ekseriyeti teşkil eden 
maarif müdür ve muallimleri
ni gücendirmişti. Gücenenler 
pir aşkına Hamdullaha düt
man idiler. 

Propaganda grup azasının 
kafasında yer etmitti. Hamdul
lahın kozunu müdafaa kimse
nin aklına gelmiyordu • 

Bu sebeple Yusuf Ziya hai
ninin kürsü üzerinden kırık bir 
kürt şivesile savurduğu miliya 
niler alkışlanıyordu. 

Hassas ve müteessir Ham· 
dullah istifa etti. Yerini derhal 
(maarif vekaletini) Vehbi Bey 
(Karasi) aldı. 

Biraz sonra gurup aymıştı. 
Zira maarif programında gara 
be tler belirmeğe başlamıştı. 
::v1ek teplere musiki yerine ilahi 
ler giriyor ... Mektepler medre • 
SE.,eşiyordu. 

bir kere daha tecrübe edemiye 
ceğimizi söyledim. Karşı taraf 
sıçradı ve nihayet Büyük Gazi
nin gürleyen erkek ve alicenap 
sesi iştildi. Meclise çok yükaek 
ve çok kıymetli bir tarih, bir 
hukuk, bir inkılap dersi ver-
di •. Bu bir az acı oldu. Fakat 
tam yerinde, tam isabetli bir 
görüşün muhassalası idi: 

Gazi bu uzun dersinde gafil 
!ere anlatmak istedi ki Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 
gayesi çok yüksektir. Kanunu 
esasi denilen Türk milletinin 
yüksek zeki ve kabiliyeti ile 
asli muvafakati olmayan paçav 
rarun hükmü kalmamıştır. 

Hüseyin Avni Bey (Erzu
rum) lstanbuldaki makamların 
kutsiyet ve kudretinin Türkiye 
de bulunduğunu ve o makamla 
n kurtarmak iç~ yemin ettiği
ni söylediği vakit etraftan hay 
kırdrlar : 

Mustafa Bey (Tokat) - Is 
lamları istemiyor, memleketi 
düşmanlara tesiim etti. 

o 
Hindistan da tevkif at 

devam ediyor 
1 Japonlar 

Derliyor 

ihtilalcilerden biri tevkif edilmiş, 
meçhul bir semte sevkediimiştir 
BOMBA Y, 3 A.A. - Hindistan 1 mücadele esnasında caniyane hiçbir 

umumi bayırbirliği meclisi erkim, hareket vukubulmamaaı ve şiddete 
Gandhi. ile bir saat görütmÜt ve kea müracaat olunmaması için elind~n 
disine itidal dairesinde hareket et- geleni yapacağını beyan etmektedır. 
mek tavsiresinde.hulunmuttur. . /ngiliz gazeteleri ne 

Gandhı, noktaı nazıınnı vazıhan . ? 
teırib etmiş olduğunu ve şimdi ar- dıyorlar 
tık bir karar vermenin valii um~i- LONDRA, J A. A. - Matbuat, 
yeye ait bulunduğunu beyan etmış· Hindistan'ın vaziyeti hakkında müta 
tir. lealar serdetmektedir. Gazeteler, in-

Evvelce valü umumiden Gandhi giltere'ye azimki.rane hareket tavsi
yi kabulden imtina etmek kararın- yesinde bulunuyor. Sundey Timea 
dan rucu etmesini talep etrnit olan gazetesi yazıyor: Taalliiller, karar
birlik meclisi, hemen toplarunıı ve 11zlddar, met'um neticeler verir zi. 
yeniden Gandhi ile görütmüştür. ra müfritlerin tahrikah bu yüzden 

Gandhi'ge karşı kuvvet b~lu~. 5?n .Y~pıla~ f.edak[ır· 
laklar; Hıntlilerı hızım Hındıstan da 

.. BO~f!A l'.• .3 A.A. - ~abık ti!§- mevcudiyetimizin muvakkat olduğu 
ru mecli11 relSI M. Patel ıle sabık ve kendilerinden özür dilemekte ol
K;alküta bele~i.ye reiai ve Bengale duğumuz zihabına düşünnüftür. 
kiyamının rem M. Subbas Bosc ve Müfritler bu intibadan istifade ede
Tradünionlar kongresi reisi M. Met- rek tehditle daha bir takon fedakir
ha bir be~-ann~ netretmişlerdir. !ıklar koparmağa ve lngıliz nufuzu. 

Mumaıleyhım, bu beyannamede nu kırmaifa torpillemeğe te,ehbüs 
Gandhi de dahil olmak üzere bütün ettiler ' 
kong~e azasını tam bir istikl8;1 . elde Re~nolcb gazetesi yazıyor: Şid
etmege çalıfmamıt olmnlda ıttiham det hareketleri timdiye kadar tabak 
etme~te ve .. k'!nıırı; İcra komitesi?İ kuk ettirilmiı olan tenkkiyah teh
de Hınt hukumebne ~emlek~bn dit istidadını gösteriyor. Vaziyetten 
reddetmek.le b!'lunduğu hır . nusak mütevellit mea'uliyetleri teabit et
~tetmek nnkinını bahşebnıf oldu- mek faidesizdir. Hükumet taraftar
~ndan dolayı muabaza eylemekte- lan ile kongre reislerinin ihtllifın 
dır. bir cinnet olacağını anlamaları icap 

Bir tevkif daha eder. 
Hint milleti gibi bir milletin isya

nı hapisle, top ve tüfekle atııtınla-

. Bir şehir daha 
işgal ettiler 

TOKIO, 3 A.A. - Moukden'den 
Rengo ajansına gelen bir telgrafna
me. jeneral Kamura'nın kumandası 
alhndaki livanın kuvvei külliyesinin 
cumartesi günü Oğlcden sonra Kin
tcheou'ya gi.rnıiş olduğunu bildir
mektedir. 

Çin hariciye nazırının 
beyanatı 

NANKIN, 3 A.A. - Yeni Çin 
hariciye nazırı M. Chen, vazifesine 
başlamııtu. Mwnaileyb atideki be
yanatta bulurunuıtur: . 

Cemiyeti Akvam mukarreratırun 
da, gösterdiği vec;hile medeni dünya
nın arzusuna rağmen, Japon milita
ristleri, Mançuri'de harp haline ben 
zeyen bir vaziyet ihdas ettiler. Yeni 
hükumetin vazifesi, hu vaziyete ni
hayet vennck olacaktır. Hükiimet, 
Kintcheou'yu her ne bahasına olur
sa olsun önüne geçilcmiyecek olan 
inllluma kadar müdafaa etmesi i
çin marqal Tchang. Sue. Lia~ 
verilmit olan talimatı ibka edecektir. 
Böyle bir inhizam, millete taze bir 
kuvvet verecektir. Nasıl lıi vabtiya
ne hir surette elde edilmiş olan her 
zafer, bir milletin şerefini payıma! 
eder ve beşeriyet nazarındaki nüfuz 
ve itibarmdan düıürür. 

Şehir nasıl işgal edildi 
PEKiN, 3 A.A. - Kintcheou hü

kumeti erkanı harbiye heyetile bir
likte büyük setin gerisinde Lantchc
ou Üzerine çekilmittir. 

-• 
Hükumet sanayicilere 
yeni suhulet gösteriyor 
Teşviki sanayi kanunu tadil edili

esa~lar konuyor .. • yor ve yenı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Mer'i bulunan Teşviki sana

yi kanununda hariçten gelen bazı İptidai ve sınai malzemenin 
sınai müesseselerine ucuz temin edilmesine mukabili memle· 
ketimizde teda .. iki kabil olan bazı İptidai maddelerin mezkfır 
müesseseler tarafından tenzilatla tedariki imkanının hasıl olma 
" için mezkur kanunda bazı tadilat icrası mukarrerdir. 

Bu hususta hükumet Millet Meclisine bir layiha tevcli ede. 
cektir. Şimdiye kadar bir sınai müessesenin mesela ucuz tuz 
alabilmesi için ayrı ayrı heyeti vekileden karar istihsal etmesi 
İcap etmekte idi. Yeni layihada bu fasıllar nazarı itibara alınmış 
tır. Bundan maada bina iratları vergisinin müstesnalar fasl ı 
daha tanıil bir hale ifrağ olunacaktır . 

Sınai müesseselerin müştemilatını tetkil eden her türli.i 
mebani mezkur vergiden müstesna tutulacaktır. 

Heyeti vekile beş saat devam 
eden bir içtima akdetti 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Hey'eti vekile saat dörtten· 
dokuza kadar devam eden bir içtima aktetnıittir. Beş numa
ralı para koruma kararnamesile kontenjan IUtesinde yapılacak 
tadilata dair olan kararname heyeti vekilenin gelecek içtima
rnda görütülecektir. 

Hariciye vekili T. Rüştü B. bugün 
Ankaradan hareket edecektir 

Bu muvaffakıyet sağ cenahı 
cesaretlendirdi. Derhal "vazi
fe v e mes'uliyet,, layihası orta
ya çıktı. Bu layihayı hazırla 
yan kamisyonda devam etme
~"' iki azadan başka hepsi mu 
nalefet taraftan idiler. 

Kürsüden Avni Bey istih
daf ettikleri maksadı açmağa 
başladı, vektllerin hangi işleri 
yapabileceğine işaretle beraber 
ası) lstanbuldaki baykuş altın 
kafesinde bermutat ötünceye 
kadar bu kudretin Türkiyede 
bulunduğunu söylüyordu. Han 
gi kudret? 

BOMBA Y, 3 A.A. - Bengale'li 
meşhur ihtilalcilerden M. Suhbu 
Bose, K.alyan'da tevkif edilmit ve o
radan meçhul bir semte sevkedilmit
tir. 

maz. 

Ağa hanın beyanatı 

Çin hariciye nazın M. Chen'in 
şehri her ne bahasına olursa olsun 1 
müdafaa etmeai busuıunda Çin kuv
vetleri kumandanına verdiği emre ANKARA 3 (Telefonla) - Tevfik Rüştü Beyin hareketi 
·~~en Japon '?taah Ki!'tch~u'yu yarın aktama kalmıştır. Kendisine hariciye vekaletinden mü-
bılimukavemet ısgal etmıılerdır. d" .. • V f' k"t' 1 den İd · Ç B 1 ref k d 

Lord Vellington, Kalküta'da 
YENi DELHEY, 3 A.A. - Hin 

di•tan valü umumisi, K.alküta'ya git 
mi,tir. 

PARlS, 3 A.A. - Yuvarlak Ma
sa konferansmdan sonra Ağa Han 
birkaç hafta geçirmek Üzere Cap An
tiles' deki köşküne gelmittir. Mu
maileyh, ol"ada Gandhi'nin avdetin
den beri Hindistan vaziyetinde hu
sule gelmiş olan ve gelmekte bulu
nan tahavvülitı dikkatle takip eyle
mektedir. 

• uru umumı as ı, ve a ıp er rıs ora ey er a at e ' 

Mazbata mubarrirli ğini de 
Salahaddin B. (Mersin) almıt 
tı. Layiha bir uzun esbabı mu
cibe ile meclise geldi. 
Hakkı B. (Van) - Müzake

re için meclisin mevcut azası 
kafi değildir.. Sülüsanr ekseri
yet lazımdır. 

Hafız Mehmet Bey (Trab
zon) - Vazife ve mes'uliyet 
vükela bahsidir, kanunu esasi 
bahsi yoktur. 

Dedi. Halbuki bu liyiha al
tı ay kadar encümende kalmış
tı. Evvelce vekiller ile müzake
re edilerek hazırlanacak iken 
biı- el çabukluğuna getirilerek 
vakillerin rey ve mütaleası alın 
maksızın yapılmıştı. Şimdi mü 
zakere ediliyordu. 

Hey'eti umumiyesi itibarile 
(Kanunu esasi) ye dönüyor· 
duk. Öyle ince maddeler ko
nulmu~tu ki (imparatorluk) ka 
nunu demekten başka çare yok 
hı. Halbuki asıl teşkilatı esasi
ye kanunu ıa.ımdı. Bunun bak 
k da söz yol<tu. Meseleye ev
vela ehEmmiyet verilmez gibi 
oldu. 

Zekai Bey (Adana) ve Mah 
mut Esat Bey (İzmir) Encü
menin doğurduğu bu acip nes
nenin garyimuvafık olduğunu 
ilmi bir surette izah ettiler. 

SaJibadin Bey (Mersin) 
şaşaladı ve çünkü iş suya düş
meğe ve güttükleri maksat or
tadan kalkmak tehlikesini gös 
termeğe batlamıştı. 

Bir son gayret ile işe sarrla
rak bu iki arkadaşa cevap ver
meğe savaşıyordu. Bir aralık 
Tevfik Efendi (Çangın) hay-
kırdı : ' 

- Bence doğrudur. Bu ema 
neti biz aldık. Elimizdedir. Bu 
nu bir şahsa, bi r hey' eti cüz' iye 
ye teslim edemeyiz vesselam. 

Biraz evvel Tevfik hocayı 
tiddetle alkışlayan mazbata 
muharriri Salahaddin Bey 
(Mersin) şimdi şaşırmıştı: 

- Hoca efendi, istiğfarı zü
nup et •• 

Müfit Efendi (Kırşehir) -
Salahaddin Bey, dai-ma alkışla 
yordunuz. 

Yeni emirname 
YENi DELHEY, 3 A.A. - Ye

ni senenin ille emirnamesi neıredll .. 
mittir. Bu emirname, Bengale hükıi 
meti erkanına verilmiı olan fevkala
de salihiyetlere mütealliktir. 

Emirname, mahalli hükumete $.li 
divan mahkemesine bir 7erine üç ba
kim tayin etmek salahiyetini ver
mektedir. 

Kızıl gömlekliler 
PIŞA VER, 3 A.A. - Zabita, bir 

polis memurunu yakalayarak rehine 
makamında Nowshera nahiyesinde 
saklamakta ol"n 5 Kızd Gömlekliyi 
tevkif etmiıtir. 

/ngiltere'de muhaliflerin 
vaziyeti 

LONDRA, 3 A.A. - Parliimen
to muhalefet fuka11 reisi M. Lancb
bury, lord Willington'a bir telgraf 
çekerek emirnameler meselesini mü 
nakaıa etmek hakkının Gandhi'den 
deriğ edilmesi suret.inde valii umu
milikçe ittihaz olunan battı hal'eke
tin birçok aoayaliıtleri müteessir et
mit olduğunu bildirmittir. 

Gandi tevkif edilmesini 
heklegor 

BOMBA Y, 3 A.A. - Gandhi, sa. 
bahın ikisinde anbean tevkif edilece
ğini beklemekte olduğunu ve valii 
umumiden böyle bir telgrafn~me al
dığından dolayı müteessir bulundu
ğunu söyl~i~tir. 

Pamak ve altın 

Malin gazetesinin bir muhabirine 
memleketinin istikbali hakkında be
yanatta bulunan Ağa Han, evvela 
Londra müzakeratmdan daha çok 
iyi şeyler beldemi, olduğunu itrap 
ebniıtir. Mumaileyh, Hint hükiimet
lerinden müteıekkil bir federasyon 
ibdaaı husugunun 4,5 seneden evvel 
tahakkuk ettirilmesi mümkün olmı
yan büyük bir iş olduğunu söylemit
tir. . ........ __ _ 
Rus-Romen 
misakı 

Türkiye mutavassıt 

vazifesini ifa edecektir 
BÜKREŞ, 3 A.A. - Romanya 

hariciye nezareti. Sovyet bükiımeti
nin bir Rus .. Romen ademi tecavüz 
misakı akti balıkındaki müzakerele
rin doğrudan doğruya alilkadar bü
kümetler aragında icrası arzuaunda 
bulunmakta olduğundan haberdar e
dilmiştir. 

Amerika' da 
Milyonerler 
Azalıyor 

NEVYORK, 3 (A.A.) - Amen· 
ka maliye nazırı M. Mellen, 28,496 
milyonerin noksan olduğunun far
kına varmıştır. Mumaileyh, bu elim 
neôceyj varidat verıisi için yapmıf
olduğu müracaat üzerine müşahede 
etmi,tir. 

Amerikada milyoner, diye sene
de asgari 50.000 dolar varidatı olan 
kimıeye deder. 19?.9 senesinde 43, 
184 milyoner vardı. 1930 senesinde 
yapılan yoklamada ancak 38,650 mil 
yoner: "Mevcut" Demiştir. 1931 se
nesinde milyonerlerin mevcudu 
19,688'e inmiftir. 

lki sene zarfında Amerika mil
yonerlerinin yarısından fazlasını kay 
betmiştir. Nevyork borsaaındalıi K
rattan ve diğer buıuıi iflaslardan 
sonra bu sene M. Mellon'un kasaıı
na sırf varidat "cr,eisi namile 1 mil
yar dolar noksan para girecektir. 
Şimdi •enelik varidatı 1 milyon do
lar olan 149 ki!i vardu. 

Halbuki 1929 senesinde 365 ki
şi mevcut idi 

F enlandiya içki 
istiyor! 

HELSINGFORS, 3 A.A. - lçlıi 
memnuiyeti hakkında arayı umumi
yeye vuku bulan müracaatın timdi
ye kadar maliim olan neticeleri fUn· 
tardır: 

cektir. 

ismet Pş. Hz.nin maka
lesi ve Atina matbuatı 

AT1NA, 3 (A.A.) - Ytlba ! Athinaita Nea gazetesi; ls. 
şı tatilinden sonra dün tekrar met Paıanın Atina ajansına ver 
intişar eden gazeteler İsmet diği bu makalenin hususi ma· 
Paşanın Atina ajımsmın lstan- nasını bilbaua kaydederek di
bul muhabiri M. Zannetos tua yor ki: M. Venizelos bize ma 
fından gönderilen makalesile kaleyi büyük bir alaka ile oku. 
geniş bir mikynsla meşgul ol- duğunu ve büyük ve çok aziz 
maktadırlar. Estia gazetesi ma dostu ve meslektaıı ile her za
kalenin Yunan Bulgar münase man olduğu gibi tamamen mu 
batma ait son kısmından bahse tabık olduğunu beyan etmittir. 
derek İsmet Pa~anın temenni
yatının Bulgar istanla kat'i bir 
anlaama arzusundan hic bir za
man· hali kalmamış ol;n Yuna 
nistanda sempatik bir akis bu 
lacağını yazmaktadır. Elefte
ron Vima gazetesi diyor ki: 
Eğer cihan vaziyetinde mes'ut 
bir değişiklik olursa Türkler 
ve Yunanlrlar bunun iik amili 
olmakla tef abur edebilirler. 

Türk· Yunan dostluğu 

ATINA, 3 A.A.) - Harici 
ye nazın M. Mibalakopulo~, 
Politia gazetesine verdiği beya 
natta Türk - Yunan dostane 
münasebatınm. yakın farkta 
sulh için bir teminat teıkil et· 
tiği ve bu münasebat nüfuzu. 
nun pek ziyade vasi olduğunu 
söylemi;tir. 

Bosnada dört metre irtifaında kar 
BELGRAT, 3 (A.A.) - 48 saattenberi fasılasız kar yağ

malctadır. 
Bosna'nın orta havaliıinde kar irtifaınrn 4 metreye çıkmı\ 

olduğu haber veriliyor. Bazı yerlerde telefon muhaberatı ke. 
silmiştir. Trenler, uzun teabhürlere uğramaktadır. 

Hitler mücadeleye mayısta başlıyacak 
Halbuki bunda ince bir ma 

nevra vardı. Müzakere ilk ön
ce tabii bir cereyan alır gibi ol 
du •• Günlerce havanda au dö
vülmeğe başlandı. Bir çok saf 
ve temiz arkadatlar bu ite sa· 
rıldılar, yoruldular •• Lakin me
sele bozuluyordu. Bir müzakere 

Salahaddin Bey (Mersin)
Burada Şeref Beyefendinin söz 
!erin cevap vermek isterim. Di 
yorlar ki evvela Reisicümhuru 
yapın, sonra bey' eti vekil enin 
•azifei mes'uliyetini.. Mahmut 
Esat Beyefendi de aynı ıeyi 
tekrar ediyorlar. Likin biz bu
rada vekiler için vazife ve mes
uliyet kanunu yaptığmuzı an
lamıyorlar mr? 

BOMBA Y, 3 A.A. - Bombay 
pamuk tacirleri cemiyeti azasından 
bir heyet, Gandhi'yi ziyaret ederek 
timdiki ahval ve şerait devam ettik 
çe bir tok balya Hint pamuğu ibra!' 
etmiyecekJet"İne dRİr mumaileyhe te
minat vermitlerdir. 

Binaenaleyh bu müzakereler; Var 
sova vasıtasile olmıyacakbr. Bu mü
~erat, her iki memleketin Türkiye 
hükumeti nezdindeki orta elçileri a
raunda icra olunacaktır. Türkiye bü 
kümcti, ,imdiye kadar Rusya ile Ro
manya ara'!rnda ,ınutavaıııt vazifeıİ· 
ni ifa elmit,ir. 

Romanya bükümetinin Fransa 
hükiımetinin telkini ile ınüzakerahn 
Pariı'tc İcrasını talep etıniı olduğu 
:ıöylenmektedir. Ar.r•k Sovyetlerin 
cevabı henüz Bükrq'e vi.sıJ olma
mıştır. Hali bazn·da müzakeratı cere 
yan etmekte olan Fransa - Rusya ve 
L~hist!in - Rusya ademi tecavüz mi
saklarının Kellog misakından ve Llt 
vinoff protokolu;,dan daha kat'i sulh 
teminatını ihtiva edeceği zannolun
makta.dır. 

Memnuiyet lehinde 135,000; Ha
fif ıaraplarm iıtisna11 lehindc 7,000; BERLIN, 3 (A.A.) - M. Tbeodor Wolff, Berliner Ta 
Memnuiyet aleyhinde 380,000; rey gablatt gazetesinde şimdiki bükıimetle Nuyonal - Sosyalismc 
verilmi,tir. ~e.tel?re nazar~ hüku ' arasındaki ba§lıca mücadelenin öı;üınüzdeki may11 ayı zarfın· 
met, memnuıyetın ılgasına dair olan d p d" · · "b bat · d'ld' • • d b I · 
kar . ..r' ti h lamakt a ru•ya ıyetı ıntı a ı ıcra e ı ıgı sıra a at ıyacagını 

arnameyı su a e azrr a k d N • 1 b .. • • 1 bele'--- k d" 1 
de asıl maksat kaybolmaia 

olup 19 kanunu&anide inikat edecek yazma ta ır. azıat er uxayı umıt ı e ..,...e te ır er. 

yüz tutmuştu. Müdahaleye 
Gandh.i, altın tacirlerinin de bu 

maden ihracatına nihayet vermeleri 
için müracaat olunmasını talep et
miştir. 

olan fevkalade celsede müdafaa ede
cektir. 

lngilteredeki ecnebiler mecbur olmuıtum. Biraz uzwı 
süren bir tahlil ile bu itin sa. 
kat bir fey olduğunu biraz kuv 
vetlice ve biraz dokunaklı izah 
etmiştim . 

iş berbatlaııyordu. Reisin 
sözü ititildi: 

- Söz Reisimiz Gazi Paıa 
Sözüm uzamıttı •. İcap edi- Hazretlerinindir. 

Bu mi11ak1ara İınzaJarını vazede~ 
Valii umumi k !!pı9ı şiddetle cek ~lan.devl~tler, bi~~a arazi ta-

güzline kapamı mamıyet:.n~ nayet etme~ı ve '?'"'la-

Bu huıuıu temin aaddmda bir ta
kım tedbirler almmı, olduğu zanne
dilmektedir. 

LONDRA, 3 A.A. - Büyük Bri
tanya'daki ikametlerini bir takım 
tabdidata tabi tutan kanun mucibin
ce memleket haricine çıkarılabilecek 
olan ecnebilet", yakında yeni bir Jca. 
nuna tevfikan haklarındaki bu kara
rı istinaf edebileceklerdir. 

yoı·du. Mazbata muharriri, bir 
çalımına getirerek maddeleri Gazi Hazretleri derin ve yük 
kabul ettirmeğe çalqıyoıdu. sek bir görüı ve ferasetle bu 
Halbuki vazife ve mes'uliyet kanunun ydanalc istediği milli 
kanununun sırıtan yeri bunun- binayı kudretli elile tutarak an
la "hukuku esasiye,, bahsine latmağa batJamı! ve diyordu 

ş l rındnn bırıne karsı tevcih edilecek 
BOMBA Y, 3 A. A. - Gandhi, bir ittifak~ İştirak etmemeği ve biri

Reuter ajanııı muhabirine beyanatta birlerine karşı hiçbir h .. mane hare. 
bulunarak valii umuminin telgrafna- • kette ve mali iktıaadi mukabelei bil
mesini büyük bir teessürle alımı ol- mis.illerde bulunmamağı taahhüt e
duğunu söylemittir. Mumaileyh ;... deceklerdir. 

Bugüne kadar, bu kabil kararlara 
kartı istinaf edilmiyor, yalnız bir is
tida ile dahiliye nazırına müracaat 
olunuyordu. 

girilmesi idi ve nihayet bir (im ki : 
parat.orluk) kanunu esaıisine "Mevzuu bahsolan meselede 
:zemin hazırlanıyordu. Öyle bir kendimi bütün mevcudiyetimle 
ıelde giriyordu ki IOD1'9 dön- cidden alakadar telakki edenler 
mek güç olacaktı. den birisiyim. Salahaddin Bey 

tenilco müli.kat İçin valinin nelıine 
hürmet etmesini bilen hiç bir tah· 
sın kabul edemiyeceği bir tllkım ııart 
lar ileri sürerek adeta kapıyı ıiddet
le yüzüne kapamış olduğunu ilive 
eylemiıtir. 

Gandhi, valii umumige Her halde bu cereyanın önü bu kanunun ruhuna muarız mü 
k 1• d k 1 ı d c•vap variyor ne geçme azım ı; ço yoru - ta eat ermeyen eden arkadaş-

muttum. larrmıza kartı en son sözlerin- BOMBAY, 3 A.A. - Tevkifinin 
Z k (Ad pek yakın olduğuna dair musirrane 

e ii Bey ana), Mah- de demiılerdir ki: Söylenilen deveran etmekte olan fByİalara rağ-
mut Esat Çey (lzmir) bu bah teyler yalnız teklif edilen mad- men fecirden evvel uyanmış olan 
sin ilmi cihetlerine dalmıılar- de1erin tahribine aittir. Bunla- Gandhi, valii umuminin telgrafına 
dı. Samimi bir surette mesele- rm yerine ne kanulacağmı söy verece~i cevabı yazmııhr. Mabııt
rıin halli ile uğra,ıyorlard. Hal lememşilerdir. Bendeniz böyle !"3>mza1'ond~11bat ayınd~10Pelh_y iti~ı 
' k · k t f h.. .. · ı ;an ıgı zama<ı aı ansız ıtaatsız -
bu ı ar'ı kara ta usnu nıyet mütalea etmiyorum. Bilakis j lik hareketinin muvakkaten inkitaa 
yoktu. Bır ere daha tecrübeye bu tarzda beyanatta bulunan uğramış olduğunu ve Hint hükümc-
kara ermiştim. Ne pahaya o- rüfekamızın beyanatını tetkik tinin Gandhi'ye eylw ayında Lon
lursa olsun, bepheden bir hii- ve tahlil edildikten sonra su ne dra'ya az:metine miisaad~ ettiği za. 
c. um haz.ı_r,lad. ım . . Kanunu esasi j tice çıkar ki : • man mütareke §errutini kabul etmiş 

J _ bulunc1u,!unu ha••rlatmaktadır. 
ısteme ıgımızı Ve 93 · 1324 Ü (Devamı var) Gandhi, cevabına hôtam vel'irken 

Muhtelif ademi tecavüz misalda-
rının metinleri, yekdiğerinin ayni de 
ğ"iJdir. Romanya matbuatı, arazi ta
mamiyetine ~-İ~ teminata müteallik 
bir maddeyi ihtiva e<!en bir misalun 
haiz olacağı ehemmiyeti ve bunun 
Romanya'nın Baauabya hududunun 
zımnen tanınması manasına geldiği. 
ni gizlememektedir. 

Amerikada bahri 

Amerikada faıistler 
WASHiNGTON, 3 A.A. - Ame 

r>ka'da bulunan bir takım ltalyan ri
caline kaı·şı ahiren atılmış olan bom 
balar dolayısile mümeuiller meclisi 
azasından M. Pincb, kongrenin A
mcrika'daki fa,istlerle fqist aleyh· 
tarlannın faaliyeti hakkında tabiri. 
kat icra etme.i lizım geldiği mütale 
asmı serdetmi' ve böyle bir teklifte 
bulunmu~tur . 

İnşaat Tarih belli değil.. 
VAŞiNGTON, 3 A.A. - Ayan BERLIN, 3 A.A. - Salahiyettar 

~eclisi b~riy~. cı:ı_cü~eni, önümüzde I m~afil~ t~mirat ko~~e~anıınrn hangi 
kı per~enı°" e-unu Lındra muahede- tarıhte ınıkat edecegının kat'i bir au 
namesinin derpif etmekte olduğu in rette tesbit edilmeınİ§ olduğunn te
ıaot programının ikmaline mezuni- eyyüt eylemektedir. Berlin'de 18 ııa. 
yet veren kanun layibao: hakkındaki nunusaniden sonra Fransa hükiime
tetkikatına başlayacaktır. j ti tarafından izhar olunan arzuya bil 

Bab•iye nazırı M. Adams ile hah mukabele, Lausanne t•hrinin içtima 
ri harekat dRöreıi reisi M. Pratt, en- mahalli olarak intihap cdilmit oldu-
cümendc İzahat verecekl~ı·d;r. j ğu muhakkaktır. 

Kaçakçıhk 
Layihası 

Encümen tetkikatı ne za· 
man bitebilecek? 

ANKARA, 3 (Telefonla) 
Bütçe encümeninde kaçak

çılık layihasının müzakeresine 
bugün öğleden sonra da de
vam edilmiştir. Müzakerenin 
yann ikmali ve mazbatasının 
hazırlanarak matbaaya tevdii 
mukarrerdir. 

Bu suretle layiha hafta so
nunda heyeti umumiyede mü 
zakere edilebilecektir. Bu mü
nasebetle mecliste sa
bah celseleri akti de muhtemel 
dir. 

Mecliı pertenbe veya cu-
martesi inikadrnda kıt tatiline 
karar verdiği takdirde 13 fU• 
bat cumartesi günü tekrar top 
!anacaktır. 

M. Wintson Churchill 
Bagamas'ta 

NASSAU, 3 A.A. - (Bahamas) 
M. Wintson Churdıill, Ma_iest;c -· 
purile burap ıelmiıtlr. Mwnaileylı 
bir hafta Maa-'da obııncalmr. 

j lhtikirla 
Mücadele 

· Yarın kanun mechste 
müzakere edilecek .. 

ANKARA, 3 (Telefonla> 
Y arıııki meclis inikadında 

Evkaf umum müdürlüğüne da 
ir 3 kanun li.yiha•ile İzmir 
heykelinin gümrük resminden 
ve muamele vergisinden istis
nasına dair teklif mi.izakere 
edileceği gibi ihtikirla mi.icade 
leye dair olan layihanın da iki11 
ci müzakeresi yapılacaktır. 

Habeşistan veliahtı 
Par iste 

PARIS, 3 (A.A.) - Bahriye na
zaı Raa Tapari'nin tetenrücii eana. 
amda Franaa'yı tem&il rtmi, olan ına 
reıaJ Franchet d'Espcrey, te§rifat 
müdiırü umumisi M. de F ouquiere, 
Habqistan veliahtini istikbal etmil 
!erdir. 

Veliaht, öğleden sonnı Elya& &a· 

rayında M. Doumer'i ziyaret etmiı 
ve müteakiben meçhul askerin meza 
rına bir çelenk koymak Üzere Etcıil 
meydannıa gitmittir. 



• 
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BuğdaY 
/ 

Ekonomi 

Buğday fiatlan gene 
düşmeye başladı! 

Fiatlar birdenbire düşmeye 
başladı, ihracat ta yok .. 

ce mente memleketini göaterel\ mÜ· 
rel<kepli bir mühür taııyacakllr. Bu 
damga yumurta iıtihaaliıtı~n fula 

Buiday fiatleri son ııünlerde ge· 
ne ıür'atli bir tenezzül göıtennittir. 
Bu fiat dütütii calibi dikkat bir te
kil almı.tır. 

Boraada en iyi ciM ekıtra beyu 
buiday 4 kurllf otuz paradan mua· 
mele görmüıtür. 

Bu fiat tenezzülü arllk buit ae
beplere atfedilebilecek ~ilden çık· 
mıf, beynelmilel ye pmil IMr tekil 
almıtllr. Beynelmilel iktiaadıyabn 
darolmuı ve dünya gümrüklerinde 
vazedilen aiır tahdit ...,.tlan bugün
kü tenez.zülün batlıca ıebebidir. A· 
lakadarlar bugünkü halin önüne ge
çecek tetbirlerin artık beynelmilel 
bir meıele olarak mütalea edilme•i 
lazım ııeldiii kanaatindedirler. 

Buğday ihracatımız da temamen 
durınuıtur. 

Almanyadan gelen 
rapor 

Bütün dünya umumi buhrana 
arıı tetbirler ittihaz etmekle met· 

gul... Berlin ticaret mümeuilliğinin 
eönderdiği bir rapor da bu huıuıta 
Almanyanın ittihaz etmekte olduiu 
tetbirlere ait dikkati celbeden ma· 
lümatı ihtiva etmektedir. 

Rapora nazaran 1 kiı.nunuaani 
932 tarihinden itibaren memurin 
maa~tile amele ve müstahdemin üc
retlerinde yüzde 10 niabetinde ten
bihat yapılmaktadır. Buna mukabil 
biliimum eşya ve havayici zaruriye 
fiatleri yüzde 10 nisbetinde tenzil e
dilmektedir. icar bedelleri de ayni 
tarihten itibaı·en indirilecektir. Eıki
.len inta edilmiş olan mebainin icar 
bedellerinde yüzde 15 nisbetinde 
tenzilat yapılacaktır. Faiz nisbeti j. 
se yüzde sekizden yÜZde 6 ya tenzil 
olunacaktır. 

Almanyanın 928 senesinden beri 
ihracatı ithali.tına nisbetle artmıt ol
makla beraber ikiıinde de nokıanlık 
kRydedilmiştir. 

Iskonto fiatı 
Çekoılovakya milli bankall İa

konto fiatını yüzde 8,5 tan yüzde 8 
ya indirmittir. 

Mısır'ın pamuk 
istihsalah 

lıkenderiye bat konsoloıurnuz
dan Ofise gel- bir raporda M11ıruı 
bu sene pamuk mahıulünün cinı ..e 
elyaf noktai nazanndan pek fena ol· 
duğu kaydolunmaktadır. 

Mı11rın bu seneki pamuk iıtihta· 
latı 6,782,000 kantardır. 

Yumurtaların damga
lanmaıı 

Brükselde toplanan beynelmilel 
yumurtaları damralama konferantı 
yumurta ticaretimizi çok yakından 
alakadar eden kararlar almıtllr· 

Muhtelif memleketlere ithal ecli· 
lecek yumurtalar bu karar mucibin· 

Erkekler 
Birliği ... 

-Münakaşa lstanbula da 
sirayet etti 

1zmirde te§ekkül eden erkek 
ler birliği dolayısHe ııene İz 

. d k n münakaşa buraya 
mır e çı a 
da sırayet etmiştir. 

Kadınlar birliği reiıi ,LLiti· 
fe Bekir Hanım dün bu 'llusus· 

ta şunları ıöyleıniştir: 

lduğu mevaimde siyah murekkeple 
:e yumurta istihaaliıllnm az olduğu 
meT1imde kırmızt miirekkeple yazı· 
lacaktır. Konserve yumurtalar her 
meYıiınde kırmızı mürekkeple dam
planacakllr. 

Şimdiye kadar yumurtalarda mec 
buri damgayı kabul eden memleket· 
ler İngiltere, Danimarka, lrlanda, 
Belçika ve Holanda idi. Yunaniıtan 
ve Franaa da bu mecburiyeti yeni 
vazetıniı bulunuyorlardL Konferan· 
18 iıtirak eden Almanya ve ltalya da 
yumurtaların clamıalanmaımı kabul 
etmiJlerdir. 

Bu suretle batlıca yumurta müı· 
terimiz olan ltalya, franaa ,,e Yuna· 
niıtan damca esasına girmişlerdir. 
Badema yumurta ihracatında clunııa 
lama meıelesi mühim bir mevki al
mqllr. ihracat ofiıi bu vaziyeti na· 
zarı dikkate .tarak damgalama itile 
yalandan alakadar olmaktadır. Hat
ta yumurtaların taze ve temiz bir 
surette toplanıp ihraçları için bir 
rehber hazırlanmuı dütünülmekte
dir. 

Sanayicilerin teşebbüsü 
Bir müddetten beri Ankarada bu

lunan Milli sanayi birliği umumi Ü· 
tibi Nazmi Nuri Bey şehrimize av· 
det etıniıtir. Nazmi Nuri Bey Anka
rada 2 numaralı kararname ile çıkan 
kontenjan liıtelerde ve ona merbut 
liatelerde bulunan mevaddı iptidaiye 
meıeleleri hakkında İktısat vekıileti
le temaı etıniıtir. 

Arpa istihsali fazla 
Bu sene Adana ve Mersin civa

rında arpa çok boldur. Yakın vilayet 
!erden gelen haberlere nazaran ayni 
bolluk oralarda ela vardır.latibaa\ hol 
lujuna raimen arpa fiatleri epeyce 
yilkselctir. 

Arpa ve buğday fiatleri başa bat 
gelmektedir. Ecnebi memleketlerde 
komoloıluklarnnızdan ııelen muhte
lif haberlere nazaran bu ıene arpa 
iıtihsali çok azdır. Bunun için mem
leketimizdeki arpa fiati yükseldiğini 
muhafaza etmektedir. 

Şimdiye kadar epeyce arpa ihraç 
edilmiıtir. Daha da bir çok mal ih
raç edecefimiz ümit edilmektedir. 
Bu sene bizde arpanm çok yetipneıi 
arpa miiıtahıillerinin yüzü•ü güldar 
mü,tür. 

Gelecek sene bu müsait arpa pi
yalUIDlll devam edip etmiyeceji 
metkUldür. Maamafih köylü ara11n
da arpa ekmek son zamanda artmıt· 

tır. 

Sekiz banka daha 
kananda 

NEVYORK, 3 A.A. - MeYduat
ları yekunu, 16 milyon dolara ba
liğ bulunan 8 banka, dün kapılarını 
kapamııtır. 

Sıhhiyede 

500 sahifelik 
Bir rapor 

Sıhhiye Vekaleti 
namına 

yapılan tetkik 
Sıhhiye Vekaleti tarafından 

Avrupa'da sıhhi müesseseleri 
tetkike gönderil~ olan Sıh
hi müze müdürü Kudsi Bey 
bu tahkikatı baklanda bir ra'. 
por tanzim etmektedir. 

Rapor 500 sahife kadar tut 
ınaktadır. 

- Kadınlar birliğinin gaye 

sı ve sebebi teşekkülü erkek· 

lere karşı bir cephe alınak içi? 
değildir. Bu birliğin gayesı Sıhhi müzeyi ziyaret 
1 adınlar arasında tesanüdü tC: 1 931 senesi zarfında Sıhhi 
ının etmek ve kadınlığa aıt üzeyi 27,146 kişi ziyaret et-

"'.azife ve hususatı telkin etmek :iştir • 
tır. 

C'lt hastalıkları 
İzmirde teıekkül eden er· 1 

e~er birliğinin de kadınlara Cilt hastalıkları cemiyeti 

•i ~•ım mevkie geçmek gaye .. toplanınıt ve mesleki it-
ru olduğunu zannetmiyo· dunh kk nda göriitülmüttür. 

••• ler a 
1 

MiLLi 11!. I 

tiatıeri1 
Sııbtıt ye .Baımuharriri • iti -- ---- .... 

yorl .gene dü • 

Mahkemelerde 
r 

Vili·rette 

İdare 
Heyeti f Şevket Bey hakkında 

Dün Vali Muavini 
Fazlı Beyin 

riyasetinde toplandı 
Vilayet idare hey'eti, dün 

Vali muavini Fazlı Beyin riya 
setinde toplanmıştll'. 

Bu içtimada defterdar Şefik 
Bey de bulunmuıtur, 

Aldığımız maliimata göre 
dünkü içtimada vilayete ait ba 
zı karular verilmittir. 

İskan bonoları 
istihkakı noksan kalmıt 

olanlara verilecek olan bonolal' 
için gelen malumata nazaran 
bu bonolar merkez tarafından 
tanzim edilmektedir. 

Bonolar yakında gelecek 
ve sahiplerine tevzi edilecek
tir. 

Yağmurların 
Tahribatı 

hakimler 
son sözü söyliyecekler 
Karısını öldüren Şevket Bey hak .. 
kında müddeiumumi ceza istedi 
Zevcesi İclal Hanımı öldü- ! mm çantası maznuna göateril

ren Güzelsanatlar akademisi di. 
müdür muavini Şevket Beyin Şevket Beyin bu •-•.ia 
muhakemeıine dün de Ağırc:e- büyük bir teessüre kapıldığı 
zada devam edildi. görülmekte idi. Çantayı bir 

tik celsede T ıbbıadli mecli· müddet elinde evirip çevirdik-
. • edeh sı azasından, müıah abe ten sonra: 

müdürü Müderriı M. Hayrul- - Evet! dedi. Çanta da, 
lah Beyin tifahi mütaleuına igiırdeki altın bilezikler de o· 
müracaat edildi. Hayrullah nundur. Allah rahmet eyle-
Bey, maznun Şevket Beyin sin ... 
mücrimleri cezai meııuliyetten Davacı verese.i namına ve
kurtaran ceza kanununun mu- kili, maznunun müvekkili lc
ayyen maddelerindeki ahkim- lal H. a tabanca çektiğini ve 
dan istifade edemiyeceğini, tebdidatta bulunduğunu İspat 
kendisine paranoiya ile malUI ıçın altı tahit irae ettiklerini 
bir paranoiyak denilemiyeceği- söyledi ve bunlann dinlenmele 
ni, yalnız bünyesi bu nevi ru- rini iıtedi. Müddeiumumi Bur 
hi hastalıklara müstait olduğu haneddin Beyin mütaleasına it 
nu, sadece bu noktadan ceza· tirak eden mahkeme heyeti 
sının tayini husuıu hakimlerin buna lüzum görmedi. 
yüksek takdirine kaldığını söy 
ledi. 

lzmir, Edirne ve Gü
mülcünede 

feyezan tehlikesi var! 
1ZMIR, 2 - Yağmur ıulan çe

kildi. Hali tabii avdet etti. San'atlar 
mektebi arkasındaki dereye iki ko· Mahkeme heyeti öğleden 
yun düşmü~ ve denize sürüklenmiş- sonra aktettiği ikinci celsesİn· 
tir. Yağmur esnasında sular Saman de maznun vekilleri sabık icra 
iskelesi civarında bulunan iki çocu- \ reisi Refik ve sabık müddeiu
ğu sürükleınitler, bunlar bir hayli mumi Esat Beyler Şevket Be
uğra,ıldıktan sonra muhakkak bir 1 yin cezai ehliyeti haiz olmadı
ölümden kurtarılmışlardır. Halen ğı noktasında ı&rar ederek ken 
yağmur yok fakat hava bulutlarla disinin mütehassıs bir hey'eti 

Tahkikatın tevsii için bir ta 
lep olmadığından reis Hasan 
Liitfi Bey, müddeiumumili
ğin iddianamesini dermeyan et 
mesini bildirdi. 

Burhaneddin Bey, iddiana
mesinde hadisenin çok güzel 
bir tahlilini yaparak Şevket 
Beyin cinayeti ihtirasi aık sa 
ikasile yaptığını, fiilde taam
müt mevcut olduğunu izah et
ti ve maznun Şevket Beyin İc 
lil Hanımı taammüden öldür 
mek cürmünün faili olarak ce 
zasının tayinini, ancak cezayı 
azaltacak esbaba dair olan mad 
denin de nazarı dikkate alın· 
masını talep etti. 

kapalıdır. tıbbiye tarafından yeniden mu 
Edirnede ayeneden geçirilerek tıbbı adli 

EDiRNE, 3 - Havalar soğuk 
gittiği icin suların yükselmesi dur
mu,tur. Dün Gazimihal ve diğer İs· 
tasyonlar su altında kalmııtır. Sula 
rın irtifaı yarım metroyu bulmuıtur. 

Gümülcünede 
Gümülcüneden gelen telgrafna

melere ııöre, son yağan ıiddetli yağ
murlardan dolayı Gümülcüne deresi 
ta,arak alçak mahalleri kaplamı,, 

dere kenannda kiin eıki bazı hane
leri ıürüldeyip götünnüttür. 

Seylip eana11nda birer Türk ve 
Rum çocuğu hoğulınuılardır. Şiddet 
li yağmur ve seylip on iki saat ıiir
müı, tehirle civarında birçok haıe

rat ika eylemiıtir. 
Seylip ..e yağmur yüzünden Se

linik ile Gümülcüne ara11nda telırraf 
ve telefon muhaberatı da lııeailmit· 

tir. 

Meriç gttne giks11ldi 
EDiRNE, 3 - Civardaki karla

rın erimesi üzerine Tunca •e Meriç 
nehirleri tekrar yiikselmiye batlamı, 
tır. Sular Edirne koruıunu tamami
le iıtili etmittir. 

Bulgariıtanda Harmanlılcta iki 
timendiler köprüsünün yılı::rlmaaı ü
zerine iki gündür Avrupa treni gele
memektedir. Edirne - Karaağaç hat
lı da ~lememektedir. 

Kara yolunda yarım metr~ derin 
lifinde sular vardır. Feyezan ıimdi
ki halde zararsız bir balde ise de 
halk heyecan içinde korl<unç bir akı
betten endife etmektedir. 

Yeni harp 
Gemilerimiz 

Zafer muhribi harta 
sonunda geliyor 

Gelen maliimata nazaran ltalya
nın Anaaldo tezııiihlarıncla İn141 edil
mekte olan Zafer muhribimiz bu haf 
ta sonunda limanımıza gelecektir. 
Yeni muhribimiz limanda filo tara· 
fından karıılanacak ve bayrak çek
me merasimi yapılacaktır. 

Tınaztepe mubribimizin de bu ay 
sonunda limanımıza gelmesi beklenil 
mektedir. 

Yeni telgraf ücretleri 
Yeni posta ve telıraf kanunu 1 

kinunuaaniden itibaren mevki mer'i .. 
yete ııirmck ü~ere alikadar dairele
re gelmiıtir. 

24 kiinunuaanide mevki tatbike 
konacak olan te!ııraf tarifesine naza. 
ran gece telgraf muhaberelerinden 
CO 25 tenzilit yapılacak, "müıtacel • 
>'.ıldırım" telgraflanndan da üc ınia
lı llcret alınacaktır. . 

raporunda kafi surette tavaz· 
zuh etmiyen cezai ehliyet mese 
lesinin kat'i surette hallini is 
tediler. 

Mahkeme heyeti keyfiyeti 
müzakere ettikten ıonl'a hariç
ten mütehassıs doktor celbi
ne kanuni bir lüzum olmadığı· 
na karar verdi. 

Müteakıben vak'a eanasın
maznunun elinde tuttuğu §ap· 
ka ile aleti cürüm olan taban
ca ve uatura kendisine göste
rildi. 

Maznun bunların, kendisine 
ait olduğunu ikrar etti, ancak 
gerek fapkanm gerek ustura
nın heyeti aıliyelerinde deği
şiklik yapıldığım heyeti haki
menin nazan dikkatine an:et· 
ti • 

Bundan ıonra, lclal Hanı-

Poliste 

Mahkeme, karar vermek j,. 

çin ba,ka bir güne bırakıldı. 

Akşam aleyhinde 
bir dava 

Akşam gazetesi aleyhine 
MüddeiumumiUkçe matbuat 
kanununa muhalif hareketin· 
den dolayı bir' dava açılmı9-
tır. 

Davaya sebep bundan bir
kaç gün evvel Ankarada iBti
har eden bir zatın resmini 
m«ntluiyet hilafına gazeteye 
dercetme1idir. 

Beşiktaşta bir eve 
kundak soktular! 

Büyük bir yangının çıkmasına 
ancak tesadüf 

• 
manı oldu, tahkikat yapılıyor .• 
Dün Betiktaıta bir kasden yan· 

cın çıkarına vak'uı olmu,tur: Ma
hiyeti bir az pyanı dikkat görülen 
bu hadisenin ıekli vukuu ıudur: 

Bqiktaıta Fırın sokaimdan ge· 
çen yolculardan biri burad~i 14 nu
maralı evin bodrumunda hır kunda· 
iın yanmakta olduğun!' . sörmüt ve 
zabıtayı haberdor etınııtir. 

Filkakika bodruma inen poliıler 
buraya atılmıı olan ııazlı bir "kun
dak., le kartılaımıılardır. Bittabi bu 
kundak hemen söndürülmüı ve bu
nun kimin tarafından atıldığının tah 
kikine baılanmıtllr · 

Bodrumun üzerine isabet eden 
odada, kiracı olarak dul bir kadm 
olan Ay,e H. oturmaktadır. 

Ayşe H. dan kimseden bir tüphe
ai olup olmadığı oorulmu, ve bu ci
het tesbit edilmiştir. 

Polis; fİmılİ bu kundağı sokan 
meçhul aclamm hüviyyetini tesbite 
çalıpnaktadır. 

Silah taharriyab 
Poliı; icabeden y.,,.lerde ve fÜP· 

helendiği kimseler üzerinde silih 
taharriyatıaa denm etmelctedir. 

8u cüinleden olmak Üzere Gedik. 

-da Yuıuf isminde birinde bir 
kama, Beyazıtta Süleymanda da bir 
~ bulunarak müaadere edilmit 
Ye baldarrncla tahkikat evrakı tan
zim olunmuıtur. 

Ölümle tehdit mi? 
Lonclra birahaneıi ııahibi ZiYer 

B. evvelki ııece ölümle tehdit edil. 
mittir. 

Ziver B. yİn zabıtay.a müracaatla 
yapllğı iddia fUdur: 

Zeki, Salihattin ve Nimet isim
lerinde üç löp, ıili.blı oldukları hal
de Ziver B. ye ııelmişler ve bir takım 
tehdidatta bulunmuılardır. 

Bu iddia üzerine zabıta· Zeki ve 
Salihattin'i yakalamışllr. Tah~t 
devam etınetkedir. 

Dört haydut yakalandı 
ADANA, 3 - Aiti müaalliilı 1a

h11 ııeçen ııece Burahu iıtaıyonunu 
bumqlardır. Haydutlar iıtaıyon mü 
dirini ehemmiyetli surette yanJa. 
mıtlar ve kasada bulunan 80 lirayı 
alıp kaçmıtlardır. Jandarma müfreze 
terimiz derhal takileri takibe bqla
ftllfbr. Haydutların dördü yakalan
mııtır 

Belediyede 

Varidat 
Azalıyor 

Yeni bütçede yarım 
milyon lira 

kadar tasarruf ediliyor 

Maarifte 

ilk tedrisa 
Müfettişle 

Müfettişler dü 
rifte bir 

içtima yap 
Belediye 1932 bütçesini hazırla

mağa batlamıttır. Şubelere bir ta• 
mim ııönderilerek fİmdiye kadar ya 
pılan tahıili.tın liıteai iıtemniıtir. 
Belediye varidatının bu sene tahmin· 
den epeyce az olduiu ııelen hesabi 
katilerden anla,ılmaktadır. Varidatı 
en çok azalan fasıllar oktnıva ve 
mu.bahadır. Yeni bütçenin yarun 
milyon lira ka.iat noktan olacaiı tah 
min edilmektedir. 

Şehrimiz ilk tedr· 
titleri dün maarif 

Haydar Beyin riyu 
içtima aktetmitler v 

teplerin sömestr tat 
dar olan faaliyetini t 
mitlerdir. 

Hanııi faııllardan daha ziyade ta
aarnıfat yapılabileceği tetkik edil 
meldedir. 

Senelik kon 
Muallimler Birliğ · 

konl'resir· b.Uı.1~ ............ 
rülfür _J JI 15 kiiıun Belediye aleyhine 

dava açıldı 
, -•tın konferans 

, 4Ktedecektir. 

Bazı celepler belediye aleyhine 
bir dava açmııfardır. Davanın eaaıı 
ıudur: 

Hayvanlar keailmek üzere mezba· 
baya rirince reis batından aynca elli 
kurut da ahır kirası alınmaktadır. 

Gene bu iddiaya ııöre alınan bu 
reıim gayri resmi ve yersizdir. Çün 
kü hayvanların coğu me>hıdıada hat 
ta bir gün bile kalmadan kesilmekte· 
dir. 

Belediye İte ayrıca böyle bia- ruau 
mun almmadığını iddia etmektedir. 

Bu itle aliikadar tüccarlar ıimdi 
belediyeden bir çolc tazminat iate
mektedirler. 

Darülaceze balosu 
Belediye darü\acez komisyonu 

ve himaye komitesi dün ,·ali ve bele
diye reisi Muhittin Beyin riyasetin
de mütterek bir içtima yapnuşlardır. 
Bu içtimada 4 ıubatta verilecek da
rülaceze baloıu etrafında görü1ül
müştür. Müesseseye yapılacak yar
dımlar hakkındaki t"'ebbüıler de 
görü1ülmüştür. 

Varşova 
Sefirimizin 
ltimatnamesi 

Merasimde Başvekil 
hazır bulunmuştur 
VARŞOV A, 2 A. A . - Bugün 

Türkiyenin ilk büyü!< Elçiıi CeYat 
Bey Reiıicümhura itimatnaıne&U.i 
takdim etmiıtir. Merasimde Baıve
kil M. Pryator ile hariciye nazırı M. 
Za! .. ski, ve nazırlardan M. Boener, 
M. Jenderajewiez, M. Micbalowski, 
M. Nnıvid, M. Neugehauer ve Tqri 
fat müdürü hazır bulunmuılardır. 

Cevat Bey iradettiği nutukta iki 
memleketi bailıyan kadim doıtluğu 
kaytederek Türkiyenin Lebistanda 
ilk büyük Elçiıi olarak ıeleflerinin 
güzel eıerlerini takip edeceiini te
min ellnİf, ahiren aktedilen ticaret 
muahedenameainin iktWtdi müoue
balln inkitafında kuvntli bir imil 
tqkil edeceği mütale1111nda bulnn
muıtıır. Büyük Elçi Reiıicümhunın 
saadeti ve Lehistamn refahı için te
menniyatta bulunarak nutkunu bitir .. 
mittir. 

Reisicumhur cevabında iki mem
leketi biribirine bailıyan İyi müna
aebabn Türkiye ile Lehiıtan ara11n
daki hiiyül< Ye kadinı ananeye leY
fikan ıefaretlerin ihduiyle teyit e
dildiğini tesbit ederek timdi ilıi mem 
leketin lıarıi ve iktısadi münaaebat 
..ı.a11nda daha sıkı bir tetriki me
l&İye çağırıldığını ve ticaret muahe
denamesinin büyük imkanlar açtığı. 
nı beyan eyleıniıtir. 

Reiaicümhur müteakiben sefire 
hususi bir müli.kat venniıtir. Bu mii 
li.kattan sonra aefir bir müfreze re. 
fakatinde meçhul aıkerin mezarına 
giderek meraıimle çelenk koyınut· 
tur. Müfreze resmi seliimi ifa etm.it 
ve orkestra Türk ve Leh ma,..larını 
terennüm eylemiftir. Meraıimde bü
yük hir kalabalık hazır bulunmuı· 
tur. 

Izmirde ltalyan • Albn 
ordu maçı 

IZMIR, 3 A. A. - lstanbuldan 
ııelen ltalyaa takımı bugün son maç 
larını Alaanc;ak ıpor tabasında Altı
nordu birinci talmru ile yaptı. Hava 
açık olduin için ııahada diier maç
lardaki ıeyircilerden fazla kalabalık 
ııöze çarpıyordu. Saat 15,10 ııeçe o
yun baılandı. Birinci haftayımda her 
iki takımda pek çok ııayret aarfetme 
!erine rafmea ıayı kaytedemediler. 
ikinci haftayının bidayetinde Altı
nordu ilk ve son aayumı kaydetti. 
Beı dakika sonra ltalyan takımı da 
birinci ve 10 dakika sonra ikinci aa
y11mı yepb, Altınordn beraberlik 18 
ymnı temin etmek için çok çallftı, 
ve birçok fıraatlar kaçırarak beraber 
liği tmüne munffak olamadı, ve bu 
ıuretle DlllÇ 2-1 ltalyan takımının 
ıraliloiyetiyle -ticelenoli 

Çocuğun tet 
Darülfünun müde 

vinlerinden Şevket 
maarif müdürlüğünün 
tiği konferanslardan 

sünü bu ayın 14 ünd 
tir. Konferansın mev 
rebbi ve çocuğun tetk 

Muallimle 
Zam 

Vekalet yeni 
layiha hazırl 

ANKARA, 3 (T 
- T el'fi eden mua 

müstahak oldukları za 
bilmelerini temin m 
Maarif encümeni 1931 
kanununa bir madde t 

zumuna karar vermis 
ti umumiyeye arzedfl 

zere bir layiha hazırl 
Bu layihadaki madde 
şöyledir: 

" 1702 numaralı 
kıdem zammına müs 

lan muallimler bir haz 
tarihinden itibaren on 
madde hükmünden m 
dır . ., --
Yılbaşı münaıe 
teati edilen tel 

ANKARA, 3 (A 
Yılbaıı münaaebetile 
lımet Pata Hazretle • 
nan Baıvekili M. V 
ve Bulgar Başvekili M. 
nof arasında tebrik tel 
teati edtlmiftir. 

• • • 
ANKARA, 3 (A. 

Hariciye vekilimiz T e 

tü Bey ile Yunan Batv 
Venizelos, Bulg•r B 

M. Mutanof ile Sovye 
lar ittihadı Hariciye 

M. Litvinof, ftalya b 
nazın M. Grandi ve M. 
lakopuloı arasında yılba 
nasebetile tebrik tel 
teati edilmiıtir. 

Ramaza 
latanbul müftülüğün 

Kanunusaninin do 

müaadif cumartesi ırünü 

zanı ıerifın iptidası 

ilan olunur. 

Mektep gemisi 
ltalyadan gelirken 

mızda bozularak kalan 
lence,, namındaki Rom 
tep gemisi tamir ediler 

limanımızdan Roma 

müteveccihen hareket 
tir. 

• 

Muğla yaylası 
Su bastı 

MUCLA, 3 A.A. - S.,. 
beri ıürekli ve dP.vaınlı ya 
yağmaktadır. Dün ııeçe tufa 
ran çok ıiddetli yaimurlar 
tır. Muğla yaylasını sular ba 
Bir ay zıırhnda dü- yaiınur 
tan 28.1 _.iwueb ••· 



Alaturka musiki öldü! ki: 
"- Ben ıuetecileri bili- SiNEMALAR 

Asrın umdesi «Milliyet» tlr. 

4 K. SANI 1932 
iDAREHANE - Anlıııra cadcl. 

,i No: 100 Te!ıırllf ..ır.i: MilliJet, 
!otulıul. 

Telefoa nııınaraları: 
24310 - 24319 - aoıa 

ABONE ÜCRETLERl 
G Tiirlıi,e için Hariç için 

3 aylıjı 400 lnı"lf 800 kunıt 

6 " 760 " 1400 .. 
\2 " 1400 " 2'100 • 

Gelen evrak Keri verilmez 
Müddeti ıreçea nuıhalar JO kanıt 

ı..... Gazete ve matbaaya ait iti• 

rim. Kafayı çekip sahneye ıe
lirler .. Buradaki kadınlara kor· 

t ek 
.. , 

ta e m açın . ••• ,, 
Belki dojrudur .. Lakin bü

tün bu ıazeteci seriıini ıahne
ye çeken ay parçuı bin bw ıü· 
zel artiıt arumda acaba hangi 
ai? •. 

Çallı'nın bir sözü ... 
Yılbllfı gece.i Çallı tb.._. 

bim Beyin llfka gelerek Gar
den barda saat üçte (Easelit!) 
verdiğini tabii işitmi,sinizdir •• 
Nüktedan resıamı bu garip 
zevkinden zorla ay1Yan arkadaş 
lan oradan çıkarken clemiıler 
ki: 

ıçin müdiritete müracaat edilir. - Yahu bava ne güzel! A-
Gazetmıiz ilinlarsa -·uı;,..t;aı 

~abul etmez. deta bahar! .. 
Çallı hemen cevap vermiş: 

~ l ' - Bu bir şey mi? ••. Biz mu 

1 

BUGÜNKÜ HAVA harebe senelerinden birinde 
Ye;ıilköy askeri rasat merJ-:.;11- bir yaz gecesi T rabyadaki T o-
d en verılen mal{imaıa göre bu· katlryanda yılbatını tes'it et-
gün İıava bulutlu olacaJı: ve rüz- ti"kt" d S bah k d d 

ı e...... a a artı a e 
gir poyrazdan ellt!cekıir. Diin n" gı"rd"kt" 

.ıze ı ı .... 
tazyikı nesimi 763, azami su.lıunet 
i, as111ri subuMt SJ!ır idi. ;.rkadatlan yılbatının mut-

laka kıtın girdiğini beyhude 
anlatmağa çalışırlar ... O hili: 

Talaş alevi ... 
Şu telgrafa bakın! 
lZMlR, 2 - İzmirde eriıek 

'er birliii teıkili, (Ünün en bel
li batlı dedikodu aıenuu oldu. 
Hemen herkes bu meseleden 
iahıediyor. 

Şebirnıeclisiizumdan (Pi 
caye Haaan) Hanım bu m-
1eclen bahıederkm erkekler hak 
'anda: 

"Erkekler ıabaha kadar 
meyhanelerde, barlarda vakit 
ııeçiriyorlar. Erkekler bir Av
-upa fersude$inin ıiıarasını 
rüzlük banknotlarla yakıyor· 
!ar, yine erkekler banknotlar· 
:a bu gibilere yataklar yapıyor 
!ar ve yine erkekler böyleleri-
11e binlerce liralık mücevherat 
~eriyorlar,, demittir. 

Hanımların erkeklere kartı 
lüddeti hili geçmemittir •• ,, 

- Hey ıidi hey!.. Ne idi 
o yaz yrlbaşılan !... diye hayıf
lanır, durur .... Çallı ömürdür 
veHelim! 

insaf bre Osman Bey! 
Gün geçmi.yor ki; Viliyet 

mektupçuıu ve lıtanbul aokak 
larmm vaftiz baba11 Oaman 
Beyin latanbula kartı yaptığı 
bir azizliği keşfetmiyeyim .• 
İtte bir tane daha! .• 

Gülhane parkının soğuk çeş 
111edeki kapısının tam karşı
sında ve Tıbbı adli müessese
ainin yanında bir sokakcık var 
ki: oradaki tuğla mağaralı ca
mim etrafında dönüveriyor ve 
arkada dar bir sokağa çıkı
yor... Kaldırımsız, perişan, ça 
mur, ötesi berisi taş ve tuğla 
enkazı ile dolu! Bir sokaktan 
ziyade harp görmüş bir si
per ..... Bu sokağın İsmi: 

Çalgıcılar cemiyeti umumi katibi 
böyle söyliyor .. 

Piyasada en çok para kazananlar gene alatur· 
kacılard1r. Ecnebiler menedilirse ne olacak? 

Musiki tinaılara ciin doldu .... , 
Muıikitinaılardan maksadım eilen
çe mahallerinde çalırı çalmak ıureti
le ıeçinen kiınoelerdir. Hükumetçe 
yapılan bir kanun liyihasına ıöre 
ecnebilerin memleketimizde çalgıcı· 
lik etmeleri menedilmi, ... Bu takdir
de bar ve dansinılerdeki cazbant ve 
orkestre takımları, bizde rakı ma&a• 

smın lazımı ıayri mufankı addedi
len İnce saz tııkıınlan, bundan son
ra ecnebi rakıplerine meydan oJcu. 
yacak demektir. 

Profesaiyonel musilô,inaslann 
Eey.!>ğlunda bir cemiyetleri var •. 

Acaba bu cemiyet bu mesele hak 
kında ne düıünüyor? öteden beri 
ecnebiler: Türkiyede musiki ve mu· 
aikitinas yok derler ... Bu telakki de 
ne kadar haklı oldukları meselesi 
bir tarafa bırakılırsa ıurası mubak
kakbr ki mubitimiz ıimdiye kadar 
Avrupa'da kendisinden bahsettire
cek musikitinas yetiştirememiıtir. 

Bunun sebebi, son zamanlara ka
dar muıikinin bir saıı'atten ziyade 
rakı mezesi addedilmesidir! 

Muaiki •an'atkarları cemiyeti u
mumi katibi Recep Suat B. de bu 
fikrime iıtirak ediyor. Recep Suat 
B. dün bu mesele etr.Eında görüı· 
tüğümüz sırada bana dedi ki: 

- Yeni kanun çıkarıa Tiirk mu
ıikiıinaılan biraz kuvvet bulacaklar 
dır. Hem biz bu kanunu cemiyeti
mizin bir muvaffakiyeti addederiz.. 

- Cemiyette mukayyet kaç aza 
var 

- iki yüzü alafrangacı olmak ii· 
ııere 350 azamız var. 

- Demek oluyor ki alafraoıracı
lar ekseriyette 

- Evet, fakat alaturkacıLır daha 
fazla para kazanıyor ... 

- c .. miyetıe kadın az var ms? 
- 60 kadın azamız vardır, bun• 

lann 50 oı alaturkacı, 10 u da ala
franıracıdır. 

- Demek kadınlar alaturkaya da
ha ziyade baves ediyorlar ... 

Recep Suat B. bu sualim üzerine 
giildü ve sonra dedi ki: 

Bir de şuna balan: 

Adalardan bir yar ıelir bizlere 
Aman Allah ıözlere bak gözlere 
ipek te çorap pyıniı amanın diz· 

lere". 

Recep Suat B. ırüJerek ilave etti: 
- itte bazı alaturkacılann bu

ırünkü musikisi .... Doğruyu söyle· 
mek lazım gelirse eski alaturkaçılık ı 
baııiin ölmüttiir. Yalnız hakki.kat o- 1 

lan bir şey vardn·: alaturkacılar, biz 
alafrangacılardan fazla para kazanı
Jorlar. 

Sordum: 
- Bir çalğıcımn kazancı nedir? 
- Çalgıc:ılar 3 ımıfa ayrılınııtır: 

birinci sımf çalırıçılar günde 6 lira, 
ikinc;i sınıf 4 üçünçü aınıf 1,5 • 2 li
ra kazanırlar. Maamafih alaturkacı

lar içinde daha yüksek ücret alanlar 
da vardır. 

- Alafranıacılar o kadar kazana
nuyor mu? 

- Ne gezer! ... buıün gönden gü 
ne teammiim eden cazbant alafran
ıacı ıan'Atkarların kazancına sekte 
ıetirdi. Eskiıi aibi orkestreler olsay 
di biç kimse itsi2 kalmazdı. Mesela 
ben flüt çalanın, pek az iş buluyo
rum. Sonra. sesli filmler de alafran
pcılarnı ocağma incir dikti diyebi
lirim. Eıkiden yalnız ıin-ıar yÜ

zünden yüz kiti ıreçiııiyordu.~ Bizde 
de Avrupa' da ki uıul tatbik edilse ne 
iyi olur: Bazı memleketlerde bir 
filin ayni zamanda hem sesli, hem 
de sessiz olarak aöıteriliyor. Bu ıu
ntte muıılkiıiaaaların iıııiz kalmama 
il temin ediliyv. 

- Cemiyette mukayyet aza ara
smda ecnebi var mi? 

- E nt, 350 azadan 80 ı ecnehi
dir, bunların mühim bir kısmı da 
Rustur. Bunlar yerli san'atkarlardan 
daha :ıiyade İş bulabiliyorlar ... 

- Bu takdirde yeni kanun çıkın
ca bunlar icrayı san'atten menedile-
cek? 

- Öyle olması lazun ... 
Recep Suat B. bundan sonra ce

miyetin vazifelerini izah etti: 
- Cemiye yalnız, çalgıcı aınıfı 

ile mqıul.. Memrekeıte tamnmq 
yüksek san"~tkarlar, konserler veren 

_, ... ilk Türkçe sözlü, sesli 

İST ANBUL SOKAKLARI 
7 Kanunusani Perıembe gününden itibaren 

ALEMDAR SİNEMASINDA 

6 No. OCAK ARKADAŞLARI 
Pek yakında: M A J l K' te 

yarın A'kşaın Saat 21,30 da ı·-----~~--~~----------~ 
- 6 Kanunusani Çarşamba a-kşamı 

iş adamı hı~~bul ~eltdiyni MELEK Si.NEMASINDA 
Yazan· o. Mi ~ehırTl!!ilİl'OSU 

:r:uu.:m. _ E. ·. 111111111111111 ARM N L 1 L 1 A N H A R V E Y 
~ A D BERNARD ve ANDRE ROANNE 

Reşat Nuri 11111 beraber senenin en eğlenceli ve en sen temsilleri: 
ile 

Cumartesi ve , • 

Pazar günleri ın AŞKA TOVBE tenzilatlı ha-
lk gec~i. 

-+.F.-

Üsküdar Hale Sinemasında 
KOHEN KELLİ 
BANYOLARDA 

İlaveten: Hafiyeler Kralı ve • 
Kaplan ve Arslanlardan mü
rekkep büyük hayvanatı vah
şiye canbazhanesi canlı olarak 
sahnede gösterilecektir. ·-RAŞiT RİZA Tiyatrosu 

Yakında Şehzadebaşmda 
açılıyor. -YUNAN MİLL- OPERA 
HEYETİ 

FRANSIZ 
TİYATROSUNDA 

Bu akşam saat 21,30 ta 
LA BOHEM 
Yarın Akşam 

LE BARBİER DE SEVİLLE 

İki 

mükerreren görülecek bir filmdir. 

cinsiyet arasında mütevellit rekabetler ile kinleri 
gösteren aşk ve heyecan ile dolu bir dram: 

AŞK ve CİNAYET 
Sözlü ve şa.ııkılı filmdiır. Sinemanın en güul yıldızı 
LİANE HAlD tarafından Çanıa«nba akşamından itibaren 

ARTiSTiK'te . 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 1 Ahmet ve Naim Beyler idal"t"$.İn· 

Mahkemesinden: Tcreketine mah de Beyoğlıu Büyük Parmakka.pı'd'-' 

kemece vaz'ıyet olunan müteveffa İmam Adnan sokağmda J-10 ııwna 
Kirkor Keseciyan Efendinin uhde- rada 

in<le bulunan: 
KIRMIZI GÜL 

Evveli turayı ıöyliyeyim 
Ü; bu telgrafta bahsedilen 
hiddet o kadar haizi ehemmi. 

"Güzel San'atlar sokağı.,. 

Artık insaf yahu! Buna can 
dayanır mı? •. 

FELEK 
ret değildir. Talat alevi gibi· ı------------
ılir, çabuk eöner .• irtihal 

- Meoele kadınlann alaturkaya 
daha ziyade baves etmesinde değil 
Alaturkada iki ıarkı bilen musilrişi
DRS oluveriyor da ondan.. Size ne 
diyeyim? Alaturkacılık bugün daha 
ziyade revaçtadır. Şimdiye kadar u
mumi yerlerde kadin sesi işitilmiyor 
du .. az, çok §arkı söylemesini bilen 
ıüzel taze kızlar hemen sahneye çı
karılıyor ... 

Recep Suat B. in bu sözlerinden 
kendiıinin alafranpcı olduğu anla
tılıyordu. Kendisine dedim ki: 

ler c•m.iyetimize dahil değildir. Çal 1-------------
gıcı bulmak "stiyen müesseselerin Beyoğlu Dôrdüncü Sulh H ukuk 
doğrudan doğru'ya bize müracaat Mahkemesinden : Terekesine mah 
etmelerini temin etmek istiyoruz. kemec.e vaz'ıyet olunan mobilyacı 
Cemiyet bunlara musikitinas ıönder 

Hakkı Ef~dinin uhdesinde bulu· 

1) Şişlide Darülaceze binasını ge 
çinc.e biribirine muttasıl ve cephele 
ri Hasköye giden parke kaldırnn 

cadde.ye mü1l8dif ve cem'an 16000 
metre murabbaı sabasın.da 62 - 63 -
64 • 65 • 66 • 67 harita numaralı ve 
bcherine 300 lira kıymet takdir olu
nan altı parça arazi ile aynı araziye 
muttasıl 

Pasta ve Birahanesinde 
Bu akşamdan itibaren her gece 
Muganniye Hikmet Hamın 
Muganniye Nermin Hanım 
Tanburi Ahmet Bey 

Yalnız (Piraye Hasan) Ha 
ııımefendi heıntiremize kemali 
bürmetle ıöylerim ki; böyle 
banknotlarla yatak yapan, ci
rara yakan nesil bugünkü ne
IİI değildir •. 

O vaktile (Milo-riç) in ilk 
lstanbul tumminde yapılmıt 
teYlenli... Tarihe karıtb. .. Şi.m 
ıli bu ıibilerin ciı arasını kib
ritle bile yakmıyorı.r da ta. 

Girit eşıra fından Serva ki Musa 
Beyin kerimesi ve E&t,'..n telgraf 
şirketi ba§memurlarmdan Kasım 

Zade Hasan Beyin refikası Hamide 
Hanım muztarip bulunduğu hasta
lıktan şifayap C>l.amayarak vefat et· 
miştir. Cenazesi bugün saat 13,30 ta 
Şi§li Son İW.ayon Haei Mansur eo

kafmdaki 69 No. lı ban.esinden Jı:al 

dırılarak namazı ilı:inıdi vakti Teşvi 
lıi,,.. --1inıde lubnacalttır. 

sarruf olsun diye çakmaiı ter-ı-----------
cih ediyorlar. Maahaza bütün 
bunlara benziyen Jeyler kadın
lar için de söylenebilir... Ne
tim modellerimizi hep çarpık 

• awnunelerden intihap edi-
yoruz? •.. 

Acaba bu ay parçası 
hangisi?.. , 

Bir gazeteci arkadat Darül 
bedayiin operet heyetimin na
~r1 çalıştığını görmek iatemif 
ve rejisöre müracaat etmif. O 
da haşin bir adamdır •.• Muhar 

Katibe aranıyor 
Fransızçadan Türkçeye ve 

Türkçeden Fransızçaya ter
cümeye muktedir bir Türk 
Hanımına ihtiyacımız var
:hr. Bir ticaretanenin muha
bere servisinde bulunmuş ol
ması şayanı ~cihtir. Talip
lerin idare müdüriyetimize 
müracaatı. 

1\-tilliyet'in Edebi Romanı : 2 

Güzellik Kraliçesi 
Nezi/,. Mıılıiddiıt 

- Dikkat edini:ı, alaturkacılar bu 
aözlerinizi ifitirlerae kıyameti kopa
rJrlar ... 

- Evet, bunları bana atfen yaz. 
maruzı pek istemem amma gene siz 
bilirsiniz. Soylediklerim hakikattir. 
Memlekette ••ki alaturkacılık yok. .• 

Nedir o, minauz cümlelerden iba 
ret tarlrılar, böyle muailri mi olur! .... 
Mesela ııu beyUeri bir gözden ıreçi
rin: 

Şıkbr, şıktır ırktır, tık 
Ona oldum hen atık 
Y anm naza, ben niyaza 
Alıtıkım, alqık! ... 
Recep Suat B. hem söylüyor, 

hem gülüyordu: "daha neler var, 
röraenia neler?'' diyordu. 

Recep Suat Beye piyıuada revaç 

1 
ta bu kabil daha curcuna kabilinden 
havalar olup olmadıtını sordum.; 

- Çook •. fakat. parollerlni bilmi· 
Jorum, dedi. Size habnma ırelenle
ri söyliyeyim. .. Manasızlık namına 
taheıer olan söyle bir şarkı wırdır: 

"Çapkındır derler, ••ini lıaybet-
lllİf keklik derler 

Sokaklarda •eke seke yürilme 
Yüzüne podra sünne 
Sana sıllıkstn derler." 

ve zerafetle dönüyor, salonda 
renk ziya, rayiha, ahenk zevk 
ve 'ehevi bi.r net'eden mürek
kep efsanevi bir kav•i kuzeb 
çevriliyordu. Limia, kalabalık 
bir grup arasında ona yaklat· 
tığı zaman Belkia, tatlı bir sar 

Belkis, tenia, aan<'al Ye kadınlığını hatırlatan ve hica- hotluğun bat dönme.inden sil-
yüznıe ıibi ıpor bayahna tek- ba benziyen bu hiui duymamıt kinerek çıktı. 
lifsizce eleriini sıktığı bir kaç b • Lamianın etrafmda kadınlı 
gencin, spor fanilalannın, ütü- Kendi kendine karar veri- etrkekli bir grup vadı.. Belki
•Ü bozulmuş pantalonlanndaki yordu: Bütün hiılerini odası- ıiıı arkadaşı neş'e ve zafer için 
zarif likaydiye rağmen, timdi nm samimi havaaına kavutun- de gülüyordu. Kıvrak sesile: 
henüz podra gölgesi altında ca Nedim Münir yazacaktı. - Belkia balonun tertip ve 
taze tıratlı yüzleri, tık ve m• Limia bu muhitin tanıılan aeçme hey'eti seninle tanışmak 
tena kıyafetlerile önünde yap- ara11na karıtmı9b. Uzakça bir ve bir ricalarmı söylemek İsti
bkları mükellef reveranslar kötede, kadmh erkekli bir yorlar • dedi • Belkis hayretle 
karşısında ilk defa sahneye ÇI· grup araımda, çevik ve dolfıun ayağa kalkmıtb. Grupun için. 
kan bir aktris gibi mukabele • vücudünün binlerce inhina ve den orta yaşlı vakur bir hanım 
etmeie çalıfıyordu. İlk dakika- kıvnlıtlarile konuıuyor gülü- efendi genç kıza doğru yürüdü 
lar, saatlerce aynanın kartı•m· yor ve eğnelinyor. Lamianm et arkasından yaşlr ve sevimli bir 
da omuzlarını ve l[Öisünü &• rafını alan kalabalığın gözleri zat. 
çan ıu tuvaletle hazırlanıp ara sıra seri ve gizli bakıılarla - Belkiı Hanımefendi, mü· 
•imdi tanıınadığı nazarlara ken kendi.ini aradığmı ve soııra ıabakamızm aeçme hey'etinden 
dini teıbir etmekle kadmlıjın genç kızdan izahat istedikleri- maruf muharrinmiz Füruzan 
ezeli zafına mağlup olduiunu ni farket111iyecek kadar dalgm· Hanımefendi • diye . vakur ha
lııiısederek kendini garip bulu. dı.. Cazbant mütemadiyen ça· nmıefendiyi tanıttı. 
yordu. Halbuki o, e~eriyet1e lıyor. boncuk, tül, danteli te- Füruzan Huıımefendi itina. 
aandal ve ylilıme yantlannda, mevvüçleri arasında daha YA• lı bir tavurla: - Ceearetiıııiai 
erkek arkadaşlıırmın arasına zih lereasüm eden siyah ve İn· mazur görünüz • diye • •Öze 
mayosi•e girdiKİ zaman ona, ce ıiluctler göz alan bir sür'at • batladı, salondan İçeri girer gir 

meıii taahhüt etmelidir. Sonra bım 
tefler vardır ki maiyyetlerinde ça· 
lıştırdığı çalgıcılara pek az para ve
rirler, bunlar ıazino oahılıile her 
çalğıcı boqına günde şu kadar lira 
vermek üzere anlaftıklan halde pek 
az para verirler, bu aibilerle muea
dele etmek ittiyoruz. 

Recep Suat B. ye tetebbüılerinde 
muvaffakiyet temenni ettim. Ben 
cemiyet merkezindea •:vnhrlıen •: 

- Siz ue yazm.ı:o, belki de tesiri 
olıar, ,aliıkamza tetek)Qir ed9riz- di-
Jordu. * * 

Beyoglu Dördüncii Sulh HukaJc 
Mahkemesinden: 

Son . ikametgahı İstanbulıclıl Ma
teo hanında 19 numarada g&terilen 
Setri.k Avnınyan Efendinin Mema 
tiki Şarkiye Fransız baıikasın.da • mevcut parasına mahkemece vazıyet 
e<lilmiştir. Tarihi ilandan itibaren 
esbabı ma.tlup ve alakadazanın bir 
ay ve mirasçtj.arın üç ay zarfında 
BeyoiJ.u dörduncü Sulh bııkuk mah 
kemC6İne müracaatları lüzumu ilin 
olun.ur. 

mez bütün balo halkının naza
rı dikatini celbettiniz.. Herkes 
sizi bizden sormağa baıladılar. 
Tabii kim olduğunuzu hemen 
öğrendik. Ayni zamanda da bi 
ze büyük bir ümit vermiş oldu 
nu:ı:. Müsabakaya girmeje lıit· 
fen razı olursanız bia:e parlak 
bir muvaffakıyet temin etmit 
olacaksınız.. Bu teklifi hey' eti 
miz namma söylüyorum .. Fü
ruzan Hanımefendi devam e
derken Belkıs §aşkın ve mah
cup bir tavurla dinliyordu .. Ne 
cevap verecekti! 

Hanımefendi Adnan Beye 
dönerek: 

- Affederainiz beyefendi 
- diye ilive etti • kızınızı o ka. 
dar • self kontrol • yetiştirdiği
nizi söylediler ki evveli bu tek 
lifi kendilerine söylemek lüzu
munu hissettik. 

Adnan Bey bol bol gülüyor 
ve beyaz ıaçlı betile hanıme
fendinin tahmininin doğru ol
dajunu tasdik ediyordu. 

Gnıııwa lıütün azuı B.lki· 
ıin etrafım ._ halka çevinniş 
lerdi .. Belkiı seti titı·eyerek bu 
büyük mazhariyeti ömründe u-

' 

nan: 
ı) Haskoyde Sütlüce Mehmet A

l!a mahallesinde Mirabor köşkü cad 
desin.ot atik 12 milkurcr numaralı 
500 zira ve 150 lira kıymeti muham· 
meneli müfrez hsa. • 

2) Kasım.paşada Camiikeblc ma· 
ballesinde Mescit sokağında atik 2 
numaralı 178 zira ve 250 lire kıy-
meti mulıammcneıi arsa. 

Rüsumu dellaliye ve ihale pulu 
müşterisine ait olmak üzere açık art 
tımıa su .. etile H şubat 932 pazar 
günti saat 15 te satılacaktır. Talip 
olanlann mezkfır gün ve saatte yüz 
de on pey akçeooini hami.Jen. Beyoğ 
lu dördüncü eulh hukuk mahkemesi 
ode bazu bulunmaları Jli%11Dlu i !An 
olunur. 

2) 69 harita numaralı arazinin 150 
lira kıymet t;ıkdi:r edilen nısıf hiale 
ei. 

3) 70 harita numaralı uuinin 60 
Ura kıymet talııciiT edi.len bette bir 
hİ18Caİ. 

4) 7Z harita numaralı arazinin 100 
füa kıymet takıdir edilen U~te bir 
hissesi. 

Açık arttırma suretile rüsumu del 
!aliye ve ihale pulu müşteıi&i:ne ait 
oJmak üzere 21 tubat 932 paur gü· 
nü saat 14 te atrlacaktır. Talip o

lanların kıymeti muhammenelerinin 
yüzde onu nisbctinde pey akçeeini 

-------------·ı müstasbibcn mezk(ır gÜıı ve ııaatte ZA Yl - Dün yol.da içinde na-

Kanwü Ziya Bey 
Kemani Hal:i.t Bey 
Hanende Hafız Cemal 
Hanım ve beylerden mürekkep 

alaturka saz heyeti icrayi aben1< c· 
decektir. Muhterem mlişterilerimi

zin her bueu•ta ~un kalaca klan 
itan olunur. 

Beyoglu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Beyoğlunda Ay 
nalıçe!f'lede Süruri yokuşunda 49 nu 1 

ınanlı hanede aakin ikm 21 nisan 
1927 tarihin~ vefat eden Madam 
Anastasyanın terekesine mabk<.-me-
ce vaz'ıyet edildiğinden tarihi ilfuı 
dan itibaren esbabı matlup ve al!ok:ı 

daranın bir ay ve mirasçıların üç ay 
zarfında Beyoglu dördüncü sut hu
kuk mahkemesine müracaatları lüzu 
ınu ilin olunur. tamam yün h!uz bulunan bir pak<:t Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Mahkeıne.aindc hazu bulunmaları ve , --------------kaybettim. Bulanların insaniyet na- • · 
mma Nışantaşı Teşvikiye Bayır so fazla maHlmat almak ve haritHını 
kak 78 numerolu haneye getinnele- görmek ieteyenlerin 926-3 numara 
rini rica ve istirham eylerim. ile mahkeme kalemine milracaatla-

Müzeyyen rı lüzumu ilan olunur. 

nutmıyacağım hanımefindi 
• dedi • ve bir lahza durdu .. Et 
rafını çevirenler, genç kızın yü 
züne takdir ve teşvikle bakıyor 
lar ve hepsinin gözleri ıtıldryor 
du : 

- Evet bana büyük bir ıa· 
adet vemıit oldunuz. Meğerse 
güzel görüıı-ıek bir kadın için 
emsalsiz bir zevkmit·· Fakat .. 

Bir anda tekrar parlayan 
me~nezyumlar ve objektiflerin 
tırak tıraklan Belkisin sözünü 
yarıda bıraktı... Açık gözlü ga 
gete fotoğrafçılan genç kızm 
en heyecanlı dakikasında res
mini almak fırsatını kaçırma
mıtlardı. 

Belkisini etrafını saran 
grup ıabırsızlık İçinde ıenç kı 
zın son kararını bekliyordu. 
Füruzan Hanımefendiyi tak
dim eden orta yatlı zat daha 
ziyade tahammül edemedi: 

- Belkiı Hanımefendi • ele
di • tevazu namına yaptıeafı· 
nız mukaddeme bizim takdir 
ve heyeunımuıı arttırmaktan 
batka bir hiç hir teY• JIU'UQJY& 

caktır. Biz ricamızda daima 
musir kalacağız.. Eğer sizi dü· 

şündüren bir tereddütten ib.· 
retse kendinizi beyhude üzme
menizi acizane tavsiye ederim. 
"Zafer,, güzel ba,mın etrafın
da dolaşıyor .• 

Belkia btı kadar takdir ve il 
tifat kar,ısmda biraz gev,eyen 
vücudfr.ııü topladı ve kısaca ce 
vap verdi : 

- Müsabakaya girmek iste
miyorum edendim • dedi • son 
ra dudaklannda cazip bi.r te
l)e111ümle ilive etti: - Göster
diğiniz iltifata kartı çok mah
cubum.. Beni affetmenizt rica 
ederim 

Genç kızın tavrında ciddt 
bir ifade vardı Bu kat't karar 
karıısmda söylenecek hiç bir 
söz yoktu. Bir iki kııa kelime
den sonra yavllf yavq ayrıldı
lar: Genç kız biraz tllf•lar ri· 
bi oldu. Bu teklif gururunu çok 
oktamıttı. Israr etselerdi hiç 
te sıkılmıyacaktı galiba! Belki. 
kim bilir? Belki de .... Nicin öy 
le birden bİl'e meseleyi keeip at 
mıttı sanki?. Kalbi ince iııc:e 
buruhı}'Oftla .• Cubant tulı ve 
krnak bir zenci havasile çiftle 
ri dansa davet etmeie ba•lamıf 

ZA Yt - Nilfuf tezkeremi kay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. Bakırkoy i• 
tasyon Lojmanında Nurlyc Yayup 

tı. Bir iki dakika evvel biribiri. 
ne kantmış olan tüller ve dan· 
telilarla siyah siluetler askeri 
bir intizamla hemen biribirini 
buldular. Lamianın yanında du 
ran iki genç adam Belkise yak 
lqtılar, Lamia onları takdim 
etti: 

- Mühendis Ferit Bey., Mu 
harri Vedat Naci Bey •. Demin 
den beri seninle tanıımak için 
çırpınıyorlar •. 

Vedat Naci fırsatı kaçırma 
dı, Belki•i dansa davet etti .. 
Genç kıa:ın içi biraz ferahlar 
gibi oldu.. Demek etrafında 
bili alaka vardı. Çiftlerin an 
ama katıldılar. Belkis, Biraz 
aarhoç gibiydi· Benliğinde leziz 
bir haz duyuyordu. Kendini es 

rarlı bir :ı:ekle genç adamın kol 
lannın arasına teelim etmişti. 
Vedat Naci İnce ve çok yakışık 
lr bir gençti. Boy ve vücutla. 
nnı ntenuübile herkeein dik. 
katini celbedecek kadar ahenk
li ve cazip bir mannra teıkil 
etmiılerdi. 



c 

Tarihi Tefrika: 20 

Sabatay Zevi 1 K::ıçak sigara 
Kağıdı tutuldu 

1 Atinada ilk maçta mağlup olduk 
Nakleden: R. N. 

Mesih •. fikri kuvvetle 
ediyordu .. 

intişar 

Mesih yahudiliği kendi yurduna iade edecek. ve 
onlara tasavvurlanndaki ifadeyi verecekti 
Bahsedilen bu garip şeyler Yahudi alimleri arasmd;

1 
bd ;~ 

ne kadar mübalağalı görünür vayetler münakaşa e 1 ,e :.i 
be görünsün. o zamanlaı· "Me sun bu on kabilenin tn ::ıat 
sih,, fikrinin ne kadar kuvvet bir çok sey!ah.~arın !fe dp ğru ol 
ve intişar bulduğunu gösterir. tıklan ve hıç ıuphe~ız.~ daha 
İngiltere' de "Mesih,, ten hah- mayan şeylerle. b~ .oıları kay 
~edenler , F ransada da yahu~i birleşiyoı·du. Bd~ ~:b:lelerinden 
ler in kurtuluşu hakkında ki- bolan bu yahu. ~ du Bir ta· 

l .. ··ı·· d h b bile getırıyor . ··ı tap yazan ar goru uyor u. a er "dd" mca Fas u • 
k 1 b. lam! 1 ıa• . Her halde muhakka o an ır raının . t aflarında sekız 

şey varsa, biı·çok alimler yahu k~sini~ i~':jikabiı· yahudi ordu 
diliği şidd~tle alakadar eden yuz bıdı ıJ1 

bu müthiş kuvvet 
bu mesele ıle Avı-upada meş- su v~r doğru yürüyordu!. 
aul olmaktan kendilerini ala- Arabııtana yahlardan birinin an 
;nıyorlardı. Zaten Avrupada işte~~ K!r,disi ta Cenubi A
yine yahudilere taalluk eden lattı.~. kadar gitmiş, orada 
biı· mesele vardı: Bun~~nn İn- merıK:.~illo isminde melez bir 
giltere'ye tekrar kabulu mesd· 1!ıel ·ı ... tanışmış bu melez a· 
lesi. Bu hareketin başın ~ d ma ıahudi seyyaha gizli bir 
Menate isminr:!e biri vardı ki, aın Yd. ederek demiş ki : 
• . h . 1 b '.ım sır tev ı d" alını ve atıp o an u acı k _ Ben kaybolan on yahu ı 
yahudiliğiı~ gayeler~ tah:ı;ddf kabilesinin nerede olduğunu bi 
etse, yanı yahudıler b" .1 liriın. Daha doğrusu bu yahu-
b. ku h"b" lan ır mı • . . d - . b" u· vvet sa ı ı ~ . _ dilerin gızl1 bulun ugu yen ı 
Jet haline gelse bıle kY.ıtneb.!da lirim. Del Kastillo bunları söy-
h d·ı··· k ddes 1 a d" h u ı ı-gın mu a h d" sıbtı ledik~en sonra yahu ı seyya ı 
mev'ut olan on Y,~M:ı:h zu- alarek oranın yahudi mahallesi 
loplamnad~kça ve !ere t;ma- ne götürüyor. Bu mahallenin 
h etmedıkçe gaye - · · d"l · · 1 "I ur 1 lunamıyacagını sakınlerı ken ı erının sraı o· 
n:.ile.. vardusı "Mesih çıktığı J ğullarından olduklarını, ti. A-
soyluyo · " \ l"I · l _._ dTg"in kendi yur- merikanın ası yel' t erı o an 
~aman yıınıu 1 1 

• ı h d"l · d· vdetini temin edecektı. Hintlilerden evvel ya u ı erın 

Yunh.a d8·ı· · · bahs..,dilen on sıh· Cenubi Amerikaya gelerek yer 
a u ı ıgın - . · ı ı d" 

tı bir araya gelmesi meselesı leşmiş oldukları cı.hd.e cen •: 
de tıpkı "Mesih,, in zuhuru !erinin herke~ten zıl'.~de ~merı 

"b" yahudiliği meşgul eden kalı sayılacagını soylemışler· 
~e~elelerdendi. Çünkü yahud~ dir. Bunların d?,ğru olduğunu. 
1. - • m""hı"m bil' kısmı eskı yemin ederek soyleyen yahudı 
ıgın u b o o b k b"l h"J A kaybolmuş, arkasında. bir_ iz ı seyyahlar ~çın u . a ı ı caye-
rakmamıştı. İşte lsr!"ı! og~I~~- ler birer bırer hakıkat demek
rınm on ııbtı bunun ıçın. butun ti. Fakat bütün bunlardan çı· 
yahudiliği düşündüren hır hatı kan netice tu oluyordu ki yahu 
ra i<li. . . dilik bir an evvel kurtuluş gü-

Kaybolan on yahudı kabıle nünü beklemekte ve bu ümidi 
;;','1in etrafm da nakledilen §ey kuvvetlendirecek her §eye inan 
leı- az meraklı değildir: Yahu makta idi. Bir rivayete göre de 
diler kendilerinin dünya üzerin İsrail oğullarının on kabilesi 
de en mümtaz bir kavim oldu- Tataristan ile Çine kadar gİt· 
ğuna itikal ettikleri için pek mitler, sonra bunlardan bir ta· 
eski zamanlarda ~ilerde kay- kımı Asyadan Amerit._ya geç
bolım bu on kabilenin akıbı:tin mitti!. 
..len nesilden nesle yahudile- S b t ı ı · tt 

(Ba~ı ı inci sahifede) 

d memlekete tekrar sokul-an .• 
mak istenmıştır. 

Yapılan iptidai tahkikatın 
erınekte olduğu neticelere na 

:aran bu kaçak kağıtlar her 
hangi bir şekilde, her hangi 
vasıta ile Suriyeden hududu 
geçirilmiş ve memlekete ithal 
edilmiştir. Fakat kaçakçı şebe 
kesi her nedense bu kağıtları 
Cenup vilayetleı·imizde sarfı 
münasip görmemiş veya buna 
muvaffak olunamamıştır. 

Keçak kağıtlar buradan iti
baren bütün Anadoluyu, ce
nuptan, şimale katetmit ve 
Samsuna getirilmiştir. 

Samsunda kaçak kağıtlar 
bir ameliyeye tabi tutulmuş ve 
muhtelif eşya ile birlikte san
dıklara iyice ve gizli şekilde 
yerleştirilmiştir. 

Sandıklar Samsundan vapu 
ra konulmuş ve memleketin 
her hangi bir noktasından di
ğer biı· yerine nakledilen e~ya 1 
gibi latanbula gelmiştir. lstan 
bulda efya tabii ticareti dahi 
tiye gümrüğüne gelmiş ve alel 
ii.de eşya gibi muayenesi ya
pılmıttır. Fakat bu hususta 
müteyakkız olan gümrük me
murları bir sandık açmakla 
iktifa etmemişlerdir. ikinci 
sandıkta nihayet kağıtlar mey 
dana çıkmıt ve diğer sandık
ların da böyle olduğu anlaşıl
mıştır. 

Derhal işe vaziyet eden he
yeti teftişiye ehemmiyetle tah 
kikat yapme.ktadır. 

C. H. F. 
Yeni idare heyet

lerine 
hanımlar da girdi 

Cevdet Kerim Beyin 
izahatı 

C. H. Fırkası kongreleri nihayet 
bulmuştur. ·ha Yilayet idare he. 

• .. 1.. .. 1.. . a · ag ,aa ıge e 
· ara•ında tur u tur u nva-

rın l ol açmıştır. Arabista· Sabatay'm lstanbuldan ne 
yet ~re Y a ağı basmamıt çöl- suretle çıktığı unutulmamıttır. 
m~ ıns~Sah t namında Abraham Cahins tarafından 
lcrınde . .a y.u~'.~ varmış. iş bulun~n malum ve. ı><:" kıymet 
csran~ngız bır :e 1 

•. l nen on li vesikayı ele geçırdıkten son 
te bu lcayboldug~ soy h . ··te ra Sabatay kendisini pek büyük 
sıbıt bu esrarengız ~e dın ;.. a bir kuvvet sahibi addediyordu. 
tara~ına gidip kal~ı.t ar 

1~ Ö· Onun için yeni bir sergüzeşte 1 
hudtler arasındak~ nvayet gd tılabilecekti. lzmirde yahudi 
re, bizzat Hazı·etı ~u~a. or.a a a maatinin lanetine uğramıı ol 
bu on yabudi kabılesını rıya· :'akla beraber orada göreceği 
set ve himayesi altma at:;::: huıumeti göz önüne getirmesi 
tır. Gene yabudiler aru.mM 

1 
ne rağmen Sabatay tekrar 

ı·ivayete göre, H~etı ::. memleketine dönnıeği dü§Ün
ile riyaseti altmdak!hbu. 

00
d .. _ dü. lznıirden timdiye kadar 

bilenin efradı "M~ı. ~I ::k aldığı haberler orada ~endine 
ya yüzüne gelnıe•ın:._ "he ge taraftar olanların git gıde art-

d . 1 Beki en -esı " "d" K d" · · te ır er... en d gizli tığı merkezinde ı ı. en ısım 

yeti reisi Cevdet 
Kerim B. dün bu 
hu•uata fU beya
natta bul1111111Uş
tur: 

- Cümhuriyet 
Halk hrkası lotan
bol vili.yeti 1931 
sene~i koacreleri 
1 kinunusanide ta 
mamen bİtmİftİr. 
Kongrelere 76700 
vatanclq qtirak 
etti. Ocak, nahiye 
ve nihayet kaza 
kongrele ri n d e 

C. h."ERIM BEY memleket itleri 
göriifülmüt ve aerbeaçe münakata
lar yapdnuıtır. Bu kongrelerden çok 
müfit ve faydalı neticeler elde edil
miıtir. Kongrelere bir çok hanım a
za da iştirak etmiştir. 

Kadıköy, Betiktaı, Eminönü ve 
Beyoğlu kaza idare heyetlerine ha
nnn azalar da dahil olmuıtur. Yeni 
seneye frrkanuz daha faal ve mÜs• 
mir tecrübelerle girmektedir. Halkın 
H. Fırkasına gösterdiği alaka ve mer 

!inceye kadar onlar oral a g"- "m-ih olarak bekleyenler az 
d .,. · nsan ara ~ ç• ,, 

kalacaklar, • .. c;r 1 
i bir in- değildi! 

ı·ünnıiyeceklerdır. i!!ıiyecek· Artık lzmire ~Öllm~~.e b~r 
san onlara k~d~!siatyun neh tehlike ohmyacagım duıundu, 
t~r. Eırarengızkun aı-ıdadır oraya giderek, kendi bulunma
rı o kadar .ÇOt öt tarafana ka dığı uzun zaman zarfında taraf 
ki onu .m tek ehiç bir fani tarlarının faaliyetinden. alın~ 
daı- ~1 • ~e k"" olmıyacak- neticeleri bizzat görebılecektı. 
. çın ınum un • · ınsan 1 "S batyun,, hafta- Sabatay bundan ıonruı ~ın 
tır. Fak•~ ... •böyle copr, akar, kendisine iki mühim fa~lı~et 
~ı~. aiti :İnu kayaları sürükle- aahaaı düşünüyordu: lzm~r ıle 
0 ?une ~ • en d haftanın bir gü Kudüs. Fakat Kudüse gıtmek 
Y1ı> g~tırı.~hes~z cU1Darteai ııü· için zemini henüz müsait bul-
ııü, htÇ lfU~ • jbj sükiinet mamıftl. 

butiyet fllyanı tüluandır." , 

--------' 
Fırkanın yeni 
İdare heyeti 

ANKARA, 3 A.A. - C.H. Fır
kaaı katibi umumiliğinden: Ziraat 
Vekilliğine tayin olun!IR Kütahya 
meb'uıo Muhlis Beyefendi Fırlıa 
Umumi idare heyeti azahğından is
tifa etmi• ve bu suretle inhilil eden 
azalığa Fırka nizamnamesi mucibin
ce Umumi Reislik Divanmın karan 
ile Mardin meb'usu Ali Rıza Beye
fendi tayin olunmuıtur. ----··---

(Başı ı inci sahifede) muhteliti yaptt. Niyazinin biı· tulu 
ti el · · fu bol 1 Ati kalecinin elinde kaldı. Her ikJ kale-

ne c enmesı, t ~u arnnızm - ye mütekabil akınlar devam ediyor. 
naya varır varmaz bır takım mera- B"IL-- T'" ki · ti · h avt 
simit. fazla yorulmuş olmalanna at-

1
1 
.... sa

5 
.ur. ~rık-k'':ı e~ı ep Turk 

fedilmektedir. koaluy~r~ _ ındcı dala· ı aka oofp t 
iki . ·· ,, e$t onun c o ıır en say va-

1 k ncı maç çarşamba gunu yapı- 4 iyetinde Türkler aleyhine ikinci bir 
aca tır. '/- .,,_ gol oldu. Hakem ofsaydı görmedi. 

"" Ulvi kolundan hafif surette aakat 
Maçtan evvel landı. Yerine Avni geçti, 11 inci da-

ATINA, :ı A.A, _ (Saat 19,40) kikada Lir Yunan akını esnasında 
Fırtınalı bir deniz yolculuğundan ol ikinci ve bariz bir ofsaydı hakem 
dukça sarsılan Türk futbolcuları gene görmedi, sağ içleri üçüncü go-

B ·· la atıyor, Yunanlılar Türk kalesini dün, istirahat etmişlerdir. ugun, taki 
10,30da Tü•k bayraklarile :.üslenmiş s:kıştırıyor. Akın!-. biribirini p 

ediyor. 
otomobillerle me,hur Maraton su 14 uncu d•kika Kemal Faruki 
bentlerine götürüldüler. oyundan çıktı yerine Reşat geçti. 

Sporcularımız, bentler hakkında . 
kendilerine veJ'ile1' izahatı dinledik- Rcşadın yerine Fikret, Fikretin yen-
ten sonra bentler civarındaki Kifii- ne de Cevat girdi. Kartılıklı alanlar 

;iôdetlendi. Türk oyuncuları yavaş 
ya o.telind" Atir.a klüpleri tarafın- yavaş açılmağa ve Yunan kalesine 
dan şereflerine verilen öğle ziyafetin tehlikeli anlar yaşatınağa başladılar. 
de hazır bulundular. Ziyafette bilü- Bu vaziyet uzun müddet devam et
mum Yunan klüpleri ve federasyon ti. Yunanlılar ayni faaliyetten geri 
azası hazır bulunmuşlardır. Ziyafet kalmıyorlar. Muzaffer ve Zdönin 
çok •a•nimi ve dostane oldu. birer şutu avtn kaçtı. Yunan kalesi 

l\i asalar, Türk ve Yunan bayrak tekraı· tehlikeli anlar geçirdi. 
lınile süslenmişti. Irat edilen ııamİ· Bu aralık Türk kalesi de bir iki 
mi nutuklarda do•tluk ve kardetlik 
hisleı·i teyit edildi ve Türk _ Yunan tehlikeli vaziyet atlattı. Yunanlılar 
sportmenliğinden sitayitle babsolun· mütemadiyen ofaayt vaziyetinde ka
du. Ziyafetin sonunda milli marşlal' lıyorlar. Bu sırada Burhamn bir 11-

söylendi. Sporcuların hepsi ııbatte- kası sol iç Avni ile kartı karşıya 
dirler ve kendilerine gösterilen çok kaldı. Türkler aleyhine 4 uncu gol 
samimi kabulden fevkalade memnun oldu. 
du•·lar. Bundan sonra tehlikeli bir fUtu 
Yarın yapılacak ilk maçta Yuaan Avni kurtardı. Son dakikalar Türk 

muhtelitine Yunanistan p.mpiyonu mubacimler Yunan kaleaini sardılar. 
Oliınpiyako•'tan 8 Panatinaykos Zeki güzd biı- şut çekti. Top kale 
ve Enoıi•'ten 2 ş.; oyuncunun itti· direğine çarptı. Geri celen topu Ce-
rak edeceği söyleniyor. vat güzel bir vurutla Yunan kalesi 

Ogıın nasıl oynandı? ağlarına taktı. Türklerin bu ilk golu 
şiddetle alkışlandı. Türk oyune<ıları 

ATlNA, 3 A.A. - Galatasaray hakim bir vaziyet almışlardı. Fak~t 
Fenerbahçe muhteliti - Yunan muh· vakit bitti. Hilkemin oyunun bittiği 
teliti arasındaki mac bugün 3 de 20 ni ilan eden düdüğünü ?.O bin ki~i 
binden fazla seyirci· nıuvacehesinde nin tufan gibi kopan alkıtları takip 
yapıldı. Sta"yomun içi dııı hinça- etti. 
hinç dolu idi. Polis intizamı müşki· 
lôtla temin edebiliyordu. Türk fut
bolcuları sahaya bü;!Ük bir Yunan 
bayrağını uçlarından tııtarak çıktt· 
lar. Siddetle alkıslandılar.Mutat me· 
ı-asi~den sonra ~uzika Türk ve Yu~ 
nan milli marçlarmı çaldı. Ayakta 
dinlendi. 

Hakt1m iyi değil 
Ha.kem oyunu hiç te iyi idare e

tlemedi. Ofaayt ve favulleri gönne
di. Yunanlıların yapttkları ikinci ve 
üçüncü gollere ofsayt çalmadı. Türk 
takımı heyeti umumiyeıi itibariyle 
çok durgun ve tutukundo, bu da o
yunculann fazla heyecana kap•lma
larından ileri geliyordu. 

Hemen hemen bütün oyuncular 
çok sinirli ve gayri ıuuri oynİyorlar 
dt. Ancak ikinci devrenin sonlarına 
doğru Türk takımı bir az düzeldi v~ 
hakiki oyununu göstenneğe ba§ladL 

20 dakika mütemadiyen ciizel hü 
cumlar yaptılaraa da Yunanlıların 
defansı bir golden fazla yapılmasına 
mani oldu. 

1 •••••• 1 

Oyunu Bulgar hakem M. Doşef'
in idare•inde tam lllllt 3,07 geçe 
baıladı. Parayı biz kazandık. Türk 
muhteliti Slavyaya karşı oynıyan 
takımdı. llk hücumu Yunanldar yap 
tılar. Bir müddet Türk kalesini il• 

luştırdılar. 3 dakika içinde Yunan
lılar arka arkaya iki akın yaptdar. 
ikinci akın tehlikeli bir vaziyet ih
das etti. Ulvi tam yerinde vaziyeti 
kurtard•. Top U7.aklqtı. Bunu bizim 
güzel bir akınıın!O! takip etti. Soldan 
Rebiinin çol< " "L bi kayışı Yunan 
müdafaasi önünde k~ldı . Bu sırada 1 Eskı" Osmanlı 
Yunanlılar aleyhine bir korner oldu. 
Fakat neticesiz !cAldı. B J 

Top Türk kalcıi önüne celdi. Ka- OTÇ arJ 
rııık bir vaziyet hi•~I oldu. Y~nanh (Başı ı inci sahifrd~) 
muhacim ofsayt vazıyelle aJdrgr to-

k f ya intizaren ve istatukoya tevfikan 
pu Türk kale!tine altL Htı. em o sayt sülüs ted.iyat devam etmektedir . 
ceza11 verdi. Mithatın ortaladığı to- Bu •ülüse mah•uben 1932 taksiti 
pu alan Türk mu"1acimleri J?;Üzel bir İ,.İn hi.millcre verilmeai icapcden Jn. 
akınla Yuoan ka)cı;i önüne indiler. % 

Fikret ve Rebii arasın,la güzel bir giliz liralarını §İmdiye kadar Osman 
konbinezon. Top Zekinin ayağında. h banka11na yatırdan Türk liraları 
Yunan ınüdafaasrnın yerinde bir baligan mabelağ temin ettiği içindir 
müdahalesi akını ~kin1 bıraktı. Ve ki kinunuuniden itibaren tediyeye 
bunu bir Yunan alıını t,kip etti. Yu- lüzum kalmanuıtır. 

Yatırılan Turk paraları ilk imkan nan sağ açığınrn uzaktan çektiği bir .. ··ıd··. ·· d dö · tah ·ı ttiril 
ıutu Ul\.·İ kurtardı goru ugun e vıze vı e e .. 

Aı..nl•• kartılık
0

t 1 te ı· d" cektİr. Bu tahvil esnasında tediye e-.., - va ı e ıyor. .ı:ı-:. I T"" k 1. al ı.,., elm Fakat sa.haya yabancı ve heye- ~ .... o an ur ır an ....,, il ez 
canlı oldukları &$ikar olan Türk o- sc tamamlanacak ve fazla. ~sa bu 
yuncularl bir türlu" a J la d fazlalık gelecek sene tak .. tine mabç anuyor r ı. dilm . --ı.. o·· . 

en nnın 1. . rek O mani ba Yunan muhacimlerind bi · · 1 sup e e11 •-~n uyuno amwnı-
Türk kalesi önünde ıska eçmeai ve ye mec ı~n~ .ve ıe. ı .' n-
Bürhanın seri bir ıekilde g yetifme•i kasına bıldir~lece~. Bu m:ıı~ sene 
T .. _._ kal · · bii'y"'k b" t-u·k d zarfında yanı hazırandan ıtıharen ura esını li ır ıı:nu e en . . . 1 __ T''rk lirala 
kurtardı. Tü•k muhtelitinin bunu te~vıye edilmit o"'? a • • rı 
takip eden akmı korner ile neticelen mıktan 4,340.000 !ıraya balıg olmak 
di. K'.>mcr bota gitti. Bunu ani bir tadrr. 
akın daha takip etti. Fakat of .. yt ----------
ile kırıldı. 

Kar~ılıklı akınlar tevali ediyor ve 
fakat •k•eriyetle Yunan takımı Türk 
kalesini sıkqtınyordu. Bu smılarda 
Yunanlılar aleyhine verilen bir firi-
kik neticesiz kaldı . Yunan merkez 
muhacimi iyi bi .. •kın neticesi çekti
ği kuvvetli bir ~utu kale üzerinden 
geçti. Bunu bir Türk akını takip et
ti. Muzafferin ~üzel bir 4utunu Yu-
nan kalecisi plonjonla kurtardı. Bu 
sırada Yanan kalesi tehlikeli anlar 
geçirdi. Buna rağmen Türkler bir 
türlü açılamiyor. Retat canla başla 
çalıııyor, tehlikeli bir akını durdur• 
du. 

ilk gol 

içki 
Düşmanları 

(Bafl I inci sahifede) 

tir. Bu huausta lıtanbul vila
yeti ve belediyesi nezdinde te
,ebbüsatta bulunmağa karar ve 
rilmi§tir. 

Gene yapılan 
ıon zamanlarda meyhanelerin 
çopldığı ve mahalle araların. 
da bakkallarda dahi İçki satıl 
dıtı görülmüttür. 

Bu gibi yerlerde içki ıatıl
maması için teıelıbiiaat yapıla
cak, sarboılar hakkındaki 
maddeyi kanmıiyenin ehemmi
yetle tatbiki iıtenecektir • 

Gece se best güreş 
müsabakaları yapıld 
Çoban Mehmet Karalerli Arif" 

yeı•di, Edirneli 
Himmet Pehlivana yenildi 

Haliç idman klübünün ter- tine iştirakleri ve bunun ta!• 
tip ettiği (Kara kucak) gül'eş kukuna yürekten çalışma) 
müsabakaları dün aktam Fe- bizim için en parlak bh gal 
rah tiyatrosunda yapıldı. Çok kuvveti olacaktır. Biz Büy 
kalabalık bir halk kütlesi buzu Gazinin ve sporu seven ar 
runda yapılan bu müsabakalaı-- daşlarımızın tevecciihleri 
dan başka halter ve boks mü- ve bizden umduklarına liy 
sabakaları vardı. olduğumuzu ispata çalışacağı 

Müsamere gayet güzel ol- Beklediğimiz teveccüh ve te 
muş ve çok büyük bir alaka ile vikin parlak başlangıcını gö 
takip edilmiştir. Müsabakalar- teren şu kıymetli toplanıt 
dan evvel klüp reiıi Fuat Bey göseterilen heyecan yürekle 
ıu nutku irat etmiştir. mizi sevinçlerle doldurmu 

Muhterem Hanım ve Bey- ı tur. 
ler! Temiz ve muhterem misaf 

Hali~ idman klübü . tar~fın.

1 
le.rittı}ze h~rmetlerle teşekkür 

dan verılen bu ak~amkı musa· ler '!<feriz.'" 
merenin mahiyet ve Ehemmiye - Bundan sonra müsabak 
tini huzurunuzda birkaç k .. li- başlamıştır. tik çarpışma en 
me ile izah etmek isterim. fif sikletten Mukti ve Servc 

Bu akşam klübümüzün en Beyler araaındn grekorome 
yüksek güreşçileri güleşecek- usulü ile olnıuftur. Net 
tir. Güreş Türk ırkının en es- cede puvan be:sabile Seovet B. 
ki bir sporudur. Asırlardan be galip gelmiştir. 
ri cihanda mühim bir mevki Bundan son rn Y u.rnf A., 
almış ve en medeni memleket- lan ile Retik aruında oldu. P,i 
!erde yüksek heyecanlar uyan· dakika on saniyede salkodaı 
dırmış olan bu sporun ilk kah- tuşla Yusuf Arslan gnlin gel-
ıamanları biz Tür ·!er olmakla 1 di. ı 
gurur ve sevinç duymaktayız. Bundan sonra serbest gii-
Burada şunu söylemeliyim ki reş müsaba.l:aları yapıldı. Bu 
bizde her şeyi yeniden yaratan Edirneli Himmet [lehlivan ile 
ve her şeye can ve;·en sevgili j Mehmet pel.iivan (Sİ\'ilslı) 
Gn2imiz olduğu gibi sönmek arasında oldu. Hk hıpışıuada 
üzere buhman bu Türk sporu 1 Himmet Siva· lıyı apış arasın· 
da yine Büyük Gr.zimiz canlan dan kaparal< eme kaptı ve hin· 
dırmıştır. Ankarada Himayei deden 45 sanıyede atti. Yarım 
etfal namına güreş tertip edil- ağır güreşte de Şükrettin peh. 
mesmı '°mredcıt Gazi güreşle livaıı ile Hüsnü ı..ehlivan çar· 
ri görd,ükten sonra bütün mem pıştılar Hüsnü pehlivan 7 daki 
lekdte buna yeniden batlan- ka 20 saniyede künde ile dön
nıasını kıymetli nutuklarile em dü ve rakibi bastırarak yen. 
reden Gazi güreş üstatlarını di. 
taltif buyuran yine Büyük Ga· Nihayet günün en mühim 
zi olmuştur. Biz Türkler için maçı Çoban Mehmet ile Ka-.a 
bir iman kuvvetinde olan bu lalı Arif pehlivan arasında ol 
emri klübümüz derhal ifaya du. 
başlamış ve her tarafta yenı Çoban Mehmet mütemadi. 
şevk uyandırmışbr. yen üstte güreşti. Ancak Arif 

Bu da bizim için ayrı bir gu pehlivan 2,5 dakika üste çıka 
rur ve sevinç teşkil eder. bildi neticede Çoban Mehmet 

Klübümüzün itlerini kolay- ı pUVan heaabile galip geldi. 
latbnnak ve muvaffakıyetleri- Yarım ağır Rifat pehlivan· 
mizi temin etmek buauaunda la Uzunköprülü Hüseyin peh 
çok büyük yanlrm· ve teşvikle- livan bir gösteriş maçı yaptı. 
rini gördüğümüz pek muhte- Bunwı da sebebi Çoban pehli
rem Vali ve muavini Fazlı, Cev vanın biraz dinlenmesi idi. Bu 
det Kerim, Aziz Hüdai, Sey- göateritten sonra gunun son 
risefain müdürü Sadullah, Li- gürq müsabakası yapıldı. 
mnn airketi müdürü Hamdi, Bu müsabaka ağır sikletin 
Nemli zade Mitat, tütün inhi- hitamı idi ve çoban Mehmetle 
sarı müdürü sabıkı Behçet, De Himmet aruında idi. 
polar müdürü Hüsnü, Üçüncü llk tutuştukları zaman 1 da 
§Ube müdürü Necmettin, Muh kika 50 saniye ayakta çarpış
telit mübadele komisyonundan tılar , bundan sonra Himmet 
Refik Cevdet Beyefendilere bu bir dakika üste çıktı, 40 sani
rada teşekkür etmeği kıymet- ye yine ayakta güreştiler son 
li bir borç bilirim. ra Himmet 7 dakika 10 aani-

Güreş yalnız bizde değil, ye de üstte güre,ti ve hükmen 
yeni ve eski dünyanm her ta- ıalip geldi. Bu suretle Ço-. 
rafında yeni heyecanlar uyan- ban Himmet pehlivana yenil
dırıyor. mit ve Himmet de günün bi-

Olimpiyat arifesinde sevgi- rincisi olmuştur. 
li Gazimizin bize kuvvet ve Bundan sonra Halter kaldır 
can vermesi yalnız milli ıpo- ma müaabakaları yaptılar ve 
rumuzun eski şöhreti için de- bet atlet muvaffakıyetli kal
ğil, milli bayrağımızın yaban- dmtlar yaptılar. Yazılanmız 
cı ufuklarda da şerefle dalgala makineye verilirken rnüsabaka
nacatına ve asırların Türk ka lann boka kıınnı devam edi
nmı bozmamıt olduğunu iı- yordu. 
pat edeceğine kanaatimiz var- Daba mufasaal maliimatı 
dır. perfenbe günü çıkacak olan 

Yurttaılanmızın bu kanae- spor sahifemizde yazacağız. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

.A~.A~C>LlJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Tefkilitı tamamen Tüıictür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü V aKrf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Tel~raf : 
İmtiyaz 

nü o da dınleınr :aman cesaret Sababy tekrar lzmire gel
peyda eder ed~ ~ bir inaan bu di. Evvei'cç cemaatinin laneti
ve c~r'et 1P .. da ıahile geç· ne uğramıt olan Sabatay Zevi 
nehn_ aıarak 0~ I silahlı, kor· lzmire tekrar döndüğü zaman 
m k asterııe d~r 1 

Dl adamlar öyle büyük bir husumet görme 
k"Jnç nazulı bır t~. gecmek di. Dostları, taraftarları arasın 
zuhu ederek n rı kÜstah da tekrar eski faaliyetine de
cür' tinde buluna~ ~u 1 fa· vam eden Sabatay Abraham 
insanı hemen öldud~rler ·· klat· Cahins'in kendisine verdiği mü 
kat "mesih,, gelmeaı ya k· bim vesikayı onlara gösterdi. 
tığı zaman böyle oloıaya~ Bununla beraber ke. ... disini me
tır. Nehir çekilecek, cet 1 sih olarak ilan etmek ve daha 
s~_larm öte tarafındaki ·~~aı. ileri gitmek _zemini~!n .. hala 
oı;ulannı arayıp bulmak mum .. ıait olmadıgını gordu, tz. 
kün olacaktı. Bundan sonra 111~ de kar!ılaştığı netice tu olu 
dünyeda "me~ih in devri baş· ınırd . !(endi aleyhinde kimse 

lngilterede grevler 
başlıyor 

LONDRA, (A.A.) - Londra 
dokları amelesinden 100,000 kiti üc
retlerin tenziline ra.ı oldukları hal
de gemici ve kay:kçı sendikaıma 
mensup 3500 kiıi, ücretlerin günde 
10 penı indirilmesine muhalefet ede
rek pazartesinden itibaren grev ili· 
ıuna karar vermişlerdir. 

Dakikalar geçiyor bir netice alına 
mıyordo. Her iki taı·af asabiyet için 
de? Türkler biç te kendilerinden 
beklenen oyunlarını gösteremiyorlar. 
30 uncu dakika da Yunan merkez 
muhacimi sakatlanarak o:yoııdan 
çıktL Yerine Simonİdi• girdi. Top 
Türk kalesi önünde dola~ıyor, teh-
likeli bir ,utu Ulvi yere yatarak kur 
tardı ve alkıtlandı. Türk kalesi çok 
tehlikeli anlar ceçiriyor, aleyhimize 
bir korner, Yunan •ağ açığı çekti, 
kale öniinde çok karıtık vaziyet, 38 
inci dakikada top Simonidis'in aya
iından Türk kale•ine gireli. 

İçki aleyhinde verilen ko0o
feranslar çoialtılacaktır. (İç· 
ki sailık ve varlık düpnanı
dır) yazılı zarflarm her tarafa 
dağrtılmaıma dcwam edilec:elı:- Milliyet Matbaası = ;.:.-c: 

1 . ,, • yor u. . kald 

Bu hal, bu hafta Londra'da büyiik 
g-iler de dahil olmak üzere tahmil 
ve tahliye amelelerinin felce uğrama 
11 demektir. 

tir, 

M. Mac Doaald amele 
fırkasına mı dönüyor? 

. = 

NEFiS VE SERi SORETTE == Her nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere;;;;;; 
ait bilcümle ewak, mektupluk kağrt, zarf, kartvizit, = 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar ~ ~racak, yüz binlerce cengav~ rıııağını bıl~ . rrmıyor_du .. 

dunyayı zaptederek "mesih,, ın pa kat gene hıç kımse ona ılerı 
llıltanatıru te3İs edecekti. Fa· F ~ , için cetaret ve kuvvet 

--·---··---·-·--··-·--··-

ilk gol, Tiirldor mukabil alan ya
pıyorlar, fakat bepsinde bir durl""n
luk ve tutukluk var? Fikretin bir 
ıutu avta gitti. Fikl"et, Zelri, Rebii 
arasmda iyi bir konbinezonla top 
Yunan kalesi ör.üne geldi. Tehlikeli 
bir vaziyette Yunan müdafii topu 
eliie tuttu. Firikiki Zeki cekti, avt, 
birinci haftaym 1 • O neticelendi. 

LONDRA. 3 (A.A.) - Sondey 
Referee, M. Mac Donald'ı tekrar a
mele fırkaınun batma setinnek için 
müzakereler icra edihnal<te aldniu
na dair bir talum ta:rialar oald-.lıı 

ilinlan yapılır. Fiatlar mutedildir. 

I· t b tınel' d ·"idi B . . u kanlı bir muharebe ne- gı k gibi egı . u vazıyet 
~·~eı· de olacak değildi. Çii!ı· verec: da tzırıirde daha ziya.d~ 
•U kan dökmeğe lüzum kalma· ka~ı-lllkl vakit kaybedeceğmı 

YllCak çtlnk,- b .. ·· d"" " on•rtt'• a ta b•bası sib .' a ulun unya me . 

" 

aldığı bir çok para ile tekrar 
yola çıkarak faaliyetine batka 
yerlerde saha aramllğa karar 
verdi 

ikinci hafia1.Jtn 
ikin. 

tedlr. 
N ufuzlu azadan bir 

ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusıa 
Telefon: 24310. 24318. 24319 



Veren 
Annelere ark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü arttırıı 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Niçin' 

dalma 

NEŞ•ELIVIM ? 

Bef dakika evel mQthlf surette dişim 
airıyprdu. Muhakkak dün ak~m üşü
müş oıacaJım. iki tablet" ASPİRİN" 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
•AS PİR 1 N • in sizin de airılannızı vf1 
sinir bozukluklarınıza böyle çabuk ge
çlreceilne eminim .. 

Nafia Vekaletinden: 
.90 adet meşe köprü traversi pazarlık suretile mübayaa edi

lecektir. Pazarlık 16-1-932 tarihine müsadif cumartıeısi günü 
saat 16 da Aıııkarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık makammda 
yapılacaktır. 

Pazarlığa iştirak edeceıklcrin altmış liralık teminatı muvak-

katıc ve Tic~t Odası vcsilı:asile birlikte ayni gün ve sııatte ko

misyıonda bulunmaları lazımdır. Teminat olarak komisyona na

kit itası caiz değildir. Talipler şartnameyi gömıdk üzere An

karada Nafia Vekaleti Malzune dairesine, İlıtanbu1da Haydar
paşa inşaat tesellüm ve muayene memurluğuna mtiracaat ede
bilirler. ( 4663) 

Büyükdere Kibrit Fabrikası 
lÇlN KADIN VE ERKEK lŞÇl ARANIYOR. 
Büyükdercde tesis etmiş olduğumuz Kibrit Fabrikası ya

kında faaliyete ~cceğinden imalat için muhtelif ma!kinalarda 
çalıştırılmak üzre Millet mektepleri vesikasını haiz Tii:ık ta
biiyetinde ve asgari 17 yaşında kadın ve erkek işçi fabrika hiz
metine almacaıktır. YUkardaki evsafı haiz olmak şartilc maki
nalarda çalışma .-z:u eden işçilerin 4 Kinunsani 1932 tarihine 
müsadif Pazartesi gününden itibaren kayıt olmak üzre nüfuz 
teıkereıerile Millet Mdktebi vesikalamu himilen Büyilldere 
Kibrit Fabrikası Müdiriyetine müracaat etmeleri ilAn olUllıUl'. 

Jandarma Satın Alma . 
Komisyonundan: ~ 

Altı bin metre )'erli beki yazlık lnımaş kapalı %3rlla ll&1:m 

alınacaktır. İhalciııi 24-2-932 1arihine müsadif pazar günü saat 
mı altıda yapılaaılrtır. Taliplerin prtnarncyi gfumck iizel'e her 
gün ve münakasaya iştirak etmdk için meZ!rl\r günün muayyıen 
saatine kıadar teminatlarile beraber Gedilı:paşadaki Komiısyorıu 
muza müracaatları. (16) 

Jandarma Salın Alma 
Komisyon undan: 

' 

Yirmi bin talkBD kısa kol ve bacaık mamul çamaşır kapalı zarf 
la satm almıacaıktır. İhalC!!i 24-2-932 tarihine müsadif pazar gü
nü saat on bire kadar yapılacaktır. Taliıplerin şartname ve nü
muncyi göımek ÜZ'el'e her gün ve münaıkasaya iştiraık için mez. 
kUr günün muayyen saatine kadar teminatlarile beraber Gedik 
paşada komisy.oııumuza müracaatları. (15) 

Adana Nafıa Başmühendisliğinden 
Adana - Karataş yolunun 22 -r 500: 26+000 K. arasında ~500) 

metre tulundaki şosa müceddeden inşa edilmek üzere ( 44088) 
lira ve 80 kuruş bedelle 3~12-931 tarihinden itibaren 20-1-932 
çarşamba gününe kadar kapalı zarf usulile münakasaya va.zedil 
miştir. Talip olanların yevmi mezkilrda saat 11 rıc kadar Adana 
Encümeni Vilayetine ve keşfini görmek için de Naıfia Başmü

dürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunür. (35) 

1 lstanbul BelediyesJ ilantarı 1 

Ona ea llilke•meJ mukaYYi olan 

(~) EMULSIYON SKOT 
fçiriıab. Baııkyatı o derece alleuir 
olmadıpdan çocaldaruuza her halde 
y6knk derecede tabii olan Emalsiyon 
Skot kuvvet prubunu Yermeğe itina 
ediniz. BOtlln dllnyada' Doktorlar ta
rafından yapılan tecrtıbelerle ( Emul
aiyon Skot ) un bahkyafından üç defa 
daha kuvvetli oldup anlqılmııbr. 
Emıılaiyon Scot, vllcut'.arı aağlamlq
brır, kemikleri kuvvetlendirir ve kanı 

zenginlqtirlr. Ôkaürüğll, romatisma ve 
sair b.stalıkları def ve izale eder. 

Kuvvet ve sıhhat için 

EMULSIYON 
SKOT 

lı~~al ve i~tiınai ınuavenel Yek81ettn~en : 
İ1ıhalatm tahdidi hakkındaki (11986) No. h kararnameye 

medNt (F) liııtesindc dahil trbbi müstahzarlar ve ea!r madde
lerin memleekte girmesi için vekaletten müsaade almak lizım 
gıeldiğinden bımlal'dan evvelcıe sipariş edilip gümrüğe gelmiş 1 

oı.nlarm. pullu ıorijinal faturalannın bir istida ile vekalete gön 1 

1 derilmesi ve henüz yolda bulunanlarnı m?kdar, cins ve fiatmı 
1 1 

.gijeteren bir li~tenin ve eglmiş ise gene pullu orijinal faturaları- i 
nm irsali icap ~er. V ekilet~ verilecek müsaade faturalarnl 1 

ankasına işaret edilerek o suretle gümrüklere ibraz edileceğin- ı 
den faturaları göndeırilmiyen mallarm. girmesine im-

1 kan yoktur. Bundan son;ra sipariş edilecek bu gibi müstahzarlar 
ve sair maddelerin siparişinden evvel cimlerini ve mi'kdar ve 
fiatlannı ve nereden getirileceğini bildiren bir istida ile veka
lete müracaat edilerek evveli müsaadesın.i.n alınması ve oriji
nal fatul'asınm viirudurıda da müsaade edildiği işaıret edilmek 
üzere bunun da vdkalete tevdii lazım geldiği alakadarlara ma-

' lilm olmak üzere ilan olunur. (34) 

il Ba~enıei ~a1raflu kanunuevvel ınaaşlan 
Mücevher satış ilanı 

Emniyet sandığı müdürlüğüne· e 1: 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Cüzdan No. Tarih 
25- 1 4-1-932 Pazartesi 
50- 26 5-1-932 Salı 

Hesap No. Merbunun cins ve J?ev'i Borçlunun ismi 
182 562 Bir çüt pu-lanta küpe, bir pırlanta pantantif, dört 

75 - 51 fi...1-932 Çarşamba 

100 - 76 7-1-932 , Perşeıınıbe 

l 

roza gıravat iğnesi Ulviyıe H. 
11241 İki. çift pırlanta küpe, iki roza iğne, bir elmaslı 

saat, ıbir altm şadlen, bir çift altın bilezik, ıbir altm 
madalyon: Mm. Kıleopatre 

11964 Bir pırlanta kol düğmesi, talkımı dört· parça 
Abdurra<hman Bey 

12894 Beş buçuk miskal inoi, bir çift roza !küpe. Zahide H. 
13016 Bir bilez;Jr, bir pırlanta yüzük, bir roza yüzük, bir 

altın bilezik, bir altın iğnelik, bir altm kolya 

13724 
13799 

Mm. Tcrehüoler 
Bir çift roza küpe Seher H. 
Bir roza yaa:ım gerdanlJlı: Mehmet B. 

13847 İki altm saat, iki altın köstek. Abdullah ıB. 
16194 !Bir gümüş ayna Meliha H. 
20325 Bir C'lmash r.ıat ma:a şatlen 975 dk-hem gümüş 

21726 Bic roza lokum madalyoo 
Bir pırlantalı gerdanlık 

Fatma İhsan B. 
Ayşe H. 

RamizB. 22566 
22985 Bir pırlanta yüzüık, bit pırlanta pantantif 

125 - 101 9-1-932 Cumartea'. 
150- 126 1~1-932 Pazar 
ita - 151 11-1-932 Pazartesf 
Hadcmei ~tın 'kanunuevvel vezaifi balSdaki eyyoamda şu 

bclcrince vcrileoeık ve müddeti mezkQrede müracaat etmeycnle 
rin va.zifeleri ayın yirmisinden sonra müdiriyet veznesinden tc

tediye edilecdktir. (22) 

Peynir Ustası 
BU:lgeristan muhaeırlarmdan <>

lup beyaz peynir ile Balkan v<oya 
SıramaJı lı:.aşer p<!yniri ustalarını, 
fabrikalarını veya liıraklarmı tanin 
etmek isteyenlıerin zirdek:I adree& 
müracaatılan; 

Eyüp Sultan ci'VWmda Raıım'te 
Cuma maha!J<oeiınde Boe.na ıoka,. 

ğıı>da 13 nııımerolu hanede Ahmet 
ustaya mllracaatlan. 

Dr. İHSAN SAMİ 

öKSOROK SOROBU 
Öksürük ve nefes daı'Jıiı için 

pek tıesirli i11çtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türlıcei No. 189. 

Hu eczanede bulurıur. 

Mnı. Kıleopatce L 
23372 Bir pırlantalı iğne bir inci noksan Nesibe H. Dr. A. KUTIE 

lstanbul Dördüncii icra Memur
luğundan: Temamma 42700 lira kıy 

met takdir olunan 1atııııbul limanı
na mukayyet ve Ha.l.içt:e lenger<on-

dM bulunmı 119 ......,.ıı bahri nııma 
ralı .,.. 1881 .,,_;nde İııgiltıe.rede 

25116 
25939 
27616 
27338 
29415 
30017 
30077 
30960 
31547 

On miskal inci Kafiye H. 
Bir pırlanta yüzUll Ethem B. 
Bir çift roza küpe Ali ıBey 
Bir çift pırlanta küpe Saim B. 
İki pırlanta iğoe L'1tfiye H. 
IBir çift roza küpe Ziya Bey 
iBK- pırlantalı gerdan]~ ~)'le Saniyıe H. 
Bir çift roza küpe ~Süleyman B. 
On döct mitllıal inci Faik B. 

31946 İki çüt roza küpe, bir roza bir yakut yüzük ıbir al-
tın &rıöstek F.rnine H 
On iki m;•al inci Fikri B. 
Bir roza maıdalycm, bir altın saat Hanife H. 

32562 
33086 
33188 Bir çift roza küpe, bir çift roza ıküpe altı Nazmiye H 
33465 Bir pırlantalı yüziit, bir elmaslı ık.ol saati Yusuf B. 
33502 Bir çift pırlanta teıktaş küpe, bi4' pırlanta yüzük 

V asıfiyıe H. 
33311 Bir roza yUzük Mm. Akscviya 
33542 Bir pırlanta pantantif, bir pırlantalı kıol düğmesi 

Kamil Bey 
33870 Bir pırlanta tektaş yüzük Müzeyyen H. 
34137 Yedi gümüş zarf Hatice H. 
34147 Bir pırlanta yüzük, dört taş ndaıan, bir altın saat 

mafiöstek M'lll'diros Ef. 
34187 B~ çift roza küpe İsmet H. 
34258 
34413 

İlki miskal inci Haıkıkı Bey 
Bir çüt roza küpe ' Saime H. 

34653 Bir roza iğne, bir roza yüzük Nadide H. 
34950 Bir roza yüzük, Celal Bey 
34981 Bir çift roza küpe ~ürrahim B. 
35159 Bir çift roza küpe Ayşe H. 
35491 Bir elmaslı kol saati Keten Ef. 
35599 Bir çüt pırlanta tektaş !kUpf- Aliye H. 
35643 Biır pırlanta yüzük Raife H. 
35691 
35697 

Bir roza pantantif bir pırlanta yüruk Handan H. 
Bir çüt roza küpe, iki roza iğne Saadet H. 

35744 Bir roza kuş iğne, bir altın saat bfr roza ay iğne dört 

Cilt w ıtllbrevl ıı.talıklar mtı.. üıp olıvynıı! 300 kadem tul ve 36 • 
telıaaaıııı. Kara köy, büyük rnabaJJe.. 
bi.cıi yıarunda 34. 

:ıs kadem arsmda w 24 - 58 lıadc:m I 
umlıamda w 7098 nwmra w 29 ma-

1 
------------ı yıa 340 tarihli = e ha l8hadetname 1 

BONO ll .... 1460 -- toftilltGJ.u.k .. Kmı 1 
paunıt makineli 1atanbW vapunmılll 
....._, 100 lıiw iübarilc .50 h.tae-

1 il •liılı artnımaya -.uedilmit ohıp 
; 12-1-932 tmihinde ~ divuı 1 ------------1 .ıı-yc talUr Gkınarak 11-2-932 tarihi 1 

Oüüdar Birinci Sulb Hrılaılı ae mtı.dif ~ CUzıU aut 14 
Mablttmesi«ka: Şuiyıe HanW11•n ten 16 ya lradar İıtanfıcıl DörclUncü 
Sabiha Hmum ..., E•kaf daiftıef ile icra Dame.inde açılı • ttmııa Ue w. 
pyian Ye mUft:eı'eken -rıf tılııcal<tır. Anı-ya ifdt'alı için 
olduğu Uelıfidanla ltdçedecle ana- yu.s. y...sı -W.t almır. Mihera

bane.inde Karacaabmet cadde9.irıde lalın deois r"rttl•n mii§teri ~ ait-
367 ..., 369 nıımaralarla mu.raldwn tir. tua ,.. li1lıs lauıunurwn 119 un 
,.. iki kımıa mksim ..., ilııi bin lira eu ııneddeeine tıevfilııall halıları de
kıymeü mubddcreli bir bap hane· 

nln iza.Jel lfUyu euretil.e mahkeme
mizce birmci açık arttırma wretile 
aatılığa çılı:ar:ılarak bin lira mukabi 

llnde bie&edarı Şadiyıe Hannn taliıp 
olmuı iee de lıedeLi mukadderi tu

tar ve başkaca bir 1alip :wh\11' -

diğindcn satış m 11ameleei tekmımill 
edemiyerelı: ikinci artıtuma 9Un!tiJe 
yeniden satı§ icraama lıaraır ~ 

mit olduğıundan mezkiJr mÜfBKl 1m 

rihi iliodan itit.reft 20 gün müddet 
Je mahk.eme kaleminde açık bı>l..,,. 

duro.lan atış şartnıameeinde muhat 
rer fCJ'llt ~nde ve pepn paıa 
ile 30 kanu.nwıanl 932 cumar.tıe6i 
günü saat 14 ten 16 ya ka.da.- Uslrii 
dar Sulh Mahkemesinde açık arttır 

ma SUtttile satılacağrııdan tal~p o

lanların yüzde on teminat akçesi i
ta etmeleri lizım olduğu vıe iaa ka 

nis maret müdUriy<otılnin tıicllleriy 
le •bit olmayMl .ipotıeı.J.i .1acaı.ıı

lar ile diğer ellkadaranın bu hakla 

ımr ve hueueüe f:aiz vıe masarife dıa 
ir olan iddialarını ilin tarihinden i 

tibaren 20 gün içıinıde eY!l'Bkı mllabi 
tıelerile bildinneleri llzımdır. Akııi 

halde baklan bu slcillul<o eabit ol

mııy..WU ..atış bedelin.in paylanpna 

andan Jıenç lıalırlar. AJAkadar»rın 

l§bu maddel kanuni.ye ahklmınm gö 

re t:evfild lıarelıet e.ım..Ieri vıe daha 
fazla malOmat almak lateyenleritt 

931-440 doeye cwmarıwile memuriye 

timire mürac:aatıları i1An oluou.r. 

Doktor 

Hafız Cemal 
numınun 119 wı.cu maddeııi mucibi.n 

yü~, bir roza madalyon iki miskal mci, biır altm sa "" mezkfır mü§ll üzerinde bir hak Dahiliye haatalıklan 
at, 110 diriıem gümüş Meliha H. ı ..... ,a -'-'erin ,.. fazla maIUınat h 

U<ll QU<ati müte auııı 35810 Bir altm hurda bilezik (250) dirhem pimüş Ruşen H almak isteyenlerin eatıgtan mulrad-

Yukanda isimleri yazılı zevat gümüş ve müceviıerat mtııka- dem mahkeme kalemine mü.nıcaat- Cumadan maada hergün öğ-
bilinde Sandığımızdan istikraz etmiş oldukları meblağı vade- ları lüzumu iUn olunur. leden sonra saat (2,30 dan Se) 
sinde tediye etmemeleri.ne mebni ke.ıtdilerine alelu:sul ihbarna- kadar İstanbulda Divanyolun-
me tebliğ edildig"i halde gene tesviyei deyn etmemiş oldukta- Doktor 1 • d · 

da 118 numaralı hususı aırcİstanbul BelediyesiRiy~tinden: Belediye zabıtası talimatna rmdan ecnası yukarıda gösterilen meııhunattan deyne kifayet Rusçuklu Hakkı 1 sinde dahili hastalıkları mua-
mesinin lokanta, kebapçı ve iŞkenı.bcci dük.karuaııile kahve ve edecek mikdarı Sandık Satrş Heyeti huzurile 2i kruıunusani 932 il , 

n-·oğlu İstiklal caddesi 1 yene ve tedavi eder. Telefon: cayhanelere dair olan 469 ve 595 m<ıi maddelerine aşağıdaki fık tarihine müsadif ~embe günü saat 14 te şehremaneti S~ndal .,,.,:r • 
- • Büyük Parmak kapu, Afrika t --'-··' 22398 Sıra nıunara ra tıczyil edilmiştir. Alakadarlamı malfunu olmak üzere iladı · . bedesteni mezat idaresinde bilmüzayede satılacağından talip ··~~·~a biti~ik Apartıman sı..,..,,.. · · 

d · 'd' -~· ~ sını beklememek isteyenler, keyfiyet olunur. olanların müzayede mahallin eve tesviyeı deyn ve tecd~ ı mua No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
(Bu dükkanla -u:ı içerisinde aya.lıkabı boyamak ve boyatmak mele etmek isteyen medyunlaruı Sandık idaresine müracaat ey 3aat: 14-18. kabineye müracaatla veya te-

yasaktır.) (33) lemcleri lüzumu ilan olunur. ı•------•••• .. l.lefonla randevu almalıdırlar, 
• 

,\lühım bir 
keşif 

ADEMi 
İKTiDAR 
matlup oldu 

vtRILINE 
Erkekler için) 
Ferbluıe 
Kıdınlır için) 
;enç ve dinç 
hayvanı un 

ıüsye ve Hor 
monlarından 

ı tirekkeptlr. 

!.czaneler 
den ara
vı ... ız. 

Münakasa ilanı 
Çimento boru lı:anallarma mab 

- klape ve vanaların mübayaası 
Way• vıe Fııeytag A. Ş. tarafından 
mevkii münakasaya vazedilmiştir. 

İşbu münalr.asaya mütedaü vesaik 
Wayt111 ve Freytag A. Ş. nin Sic
lredde Sirkeci Palastaki yaz~ 
cinden tedarik edilebilir. Teltlifat 
25 kAnunuaani 1932 taribine kadar 
İııtanbul :S..lediyeei Mecari Şube&i
nin Sirkeci Palu ikinci kattaki ma 
kamı mahsu.Mma tevdi olunmalıdır 

3 uncu kolorau 
ilanları 

İstanbul Srhhiye aktanna 
ambarında mevcut olup ordu
da istimale salih olmayan iki 
kalem ecza aleni müzayede ile 
satılacaktır. İhalesi 25-1-932 
tarih pazartesi günü saat 14 te 
komisyonumuzda yapılacaıktır. 
Talıiplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de vakti mu 
ayyende komisyonumına müra 
caatları. (8) (27) 

lstanbu/ B~şinci icra Memurlu
ğundan: Mahcuz paraya. çcovrllme 
ıine karar verilen. kanap<!, koltuk, 
Ye aarıdalya 6-1·932 tarihine müaa
dif Çarşamba günü ..ıat 12 den iti· 
baren :S..yoğ.l.urula Tünel lıaşK>da 

517 No. J.u dükkin önünde açık art
tırma ile &atılacağından taliıp olanla 
·rm mahallinde hazır bulunacak me 
mu.runa müracaatları ilin oh.ınuT. 

SEYRlSEF AlN 

Merb:a acenta: Galata Köprü 
bqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
MUhUroarzade han 2. 3740. 

İZMİR - PİRE - İSKENDE 
RİYE POSTASI 

(lZMIR) 5 Kinunsani tıa
lı II de Galata Rıhtnnmdan 
·<abkar. 

KARADENİZ 
POSTASI 

VATAN 
vapuru 6 K. sani 

Çarşamba 
günü akşamı Sirlı:cciden ha
reketle (Zonguldak, İnebo
lu, Samsun, Ordu, Kiıreson, 
Trabzon, Sürmene ve Rize
ye gidecektir. 

Fazla tafsilat ıçin Sirkeci 
YeLkenci hanındaki acente
liğine müracaat. Tel. 21515. 

Norjske Orient 
Linie 

Yakında muvaul<!t edecek 
lar: 

RlO vapuru S IWıwıuanıye 
doğru limanımıza muvaealetle İs
tanbul ve Marmara Jiınanlannde 
Anve.rs, Roteııdam, Hamburg V<! ı. 
kandinavya limanları için <!mtial 

ticariye tahmil edc«kttr 
Tafai.lit için Galata Frenkyan 

hanında Theo. Reppen vapur A· 
wntahğma mıi11lcaat olunması. '1411 

B. O. 2274. 

~~~~~~~--~~--

M l T, LIY ET MATBAASI,.. 


