
~--------, ÇARŞAMBA 1 
6 KAN1JNUSANt 1952 

6 acı ;;-.;-No. 2122 --NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Paranın talii J 

Avrupada birçok memleket 
l . l HJDAD erııı para an zaman d 
düıtü, yükseldi ve bazdan a 
iatikrar buldu. Son samanlar- , 
da lngiliz lirasının dü!meıi; 
yeni tereddütlere, umumıyetle 
paranın talii hakkında türlü 
türlü ihtimallere yol açb. Bu 
sukut dünyanın iktıaadi ve ti
cari ~iditlerinde teairden hali 
kalamazdı. Şimdi: 

1 - lngiltere'ye ithalat aza 
lıyor. 

2 - İngiliz emteıııeı, artık 
hariçte rekabet imkinlannı 
buluyor. 

3 - İngiltere' de itıizler aza 
lıyor. 

4 - Devlet masarifi geçen 
senelere nispetle ekailiyo.-. 

Bu neticeler İngiliz liruı
nın düımeaind~n lnııiltere'nin 
ıltın eaa11nı terlretme<inden 
t oğmuı teYlerdir. 

Bunların karıısmda zihin• 
l·~de böyle bir sorgu tereuüm 
ediyor: 

Acaba altın eaasmı terket
mek her memleket ıçın ayni 
faydalı neticeleri verebilir mi? 

Birkaç gün evvel Japonya· 
da albn esasını terketmittir. 
Dikkate ıayan olan fU ki, Ja
ponya böyle bir karar ve ted
bire varmak için ciddi bir za
ruret hiuetmemittir. Onun bu 
tedbiri almaktan maksadı; da
ha geniı mikyaata rekabet im
kanmı bulmaktır. Tahmin edi 
liyor ki, bu tedbir başka mem
leketlerde tesir yapmaktan ha
li kalmıyacaktır. Meaela: U
zak ıarkta ticaret yapan Ame
rika, Hollanda, Almanya, hal 
ya gibi memleketler bu reka
bet kartıamda ne yapacaklar, 
ayni karara a'fdecekler mi? Va
kıa Hoover - Lava! mülika
tmdan sonra Amerika'nm bu 
yola gideceği söylenemez; bu
na mukabil Hollinda'mn· altm 
esasını terkedeceği hakkında 
rivayet ve ihtimaller kuvvet 
buluyor. Almanya ve İtalya. 
nın da bunları takip edeceğini 
söy)iyenler var. Bu itler, fazla 
kehanete sığmaz. Şu muhak
kak ki, dünyanm iktı1adi şera
iti gayrıtabiidir. Bu ıartlar 
devam ettikçe albn esasının nor 
mal şek\lde itlemesine im
kan yoktur. Bu kanaat umumi 
le,iyor. 

Hariciye vekilimizin Tahran seya-' 
bati hakkında Milliyet' e beyanatı 

Tevfik Rüştü Bey şubatta tahdidi teslihat konferan
sına iştirak edeceği cihetle, vakit 

dar olsa da avdette Bağdada uğraması muhtemeldir 

Vekil Bey dün öğleyin Japon sefirine, Japon sefiri de 
akşamleyin T. Rüştü Bey şer~fine birer ziyafet verdiler. 

Harici1e Vekili T enik Rüıtii B. 
ılün aabah refakatinde kalemi malı
... lıitiplerinden İdru Çora B. oldu 
iu halele Anlraradan §ebrimize gel
miştir. Tevfik Rüıtü B. istasyonda 
Vali ve Belediye reisi Muhittin, mu
avini Fazlı Be1lerle bir çok zevat 
tarafından karplanmıı ve bir müfre. 
ze polis tarafından resmi selim ifa 
edilmittir. Tevfik Rüıtü B. istikbale 
gelenlerin ellerini 11karak, hatırları
nı istifsar etmİ§tİr. Hariciye yekili 
B. Muhittin B. le görütürken Anka
ra' da son günlerde Türkiye - ltalya 
bahri hudutlanrun müzakere.ile 
meıgnl olduğunu sö1lemit ve mu
kavelenin İmza edilmit olmumdan 
beyanı memnuniyet etmiıtir. 

Tevfik Rüıtü B. bundan sonra 
Tütün inbiııar idaresinin "Yeni Say. 
yat,, muıu ile Seyriselain idareıi 
rıhtımına çıkmıt, oradan Muhittin 
B. ile bir otomobile binerek Tokat
liyan oteline gitmiıtir. Tevfik Riiştü Bey naycıarpaşa istasyonunda istikbal ediliyor 

Teofik Ri:ıtü B. in zigaf~ti 
Tevfik Rüıtü B. dün öğle üzeri 

Japon ııefiri M. Y oıhicla ıerefiııe bir 
ziyafet venniıtir. Ziyafette Tahran 
sefiri Hüsrev, Vali Muhittin B. ler 
bulunmuşlardır. 

Tevfik Rüıtü B. dün öğleden son 
ra Danimarka ve Mısır ıefirlerini 
kabul etmiı ve akJUDa, Japon sefiri 

M. Y othicla tarafından verilen ziya
fet ve anvarede hazır bulunmuıtur. 

Bu ziyafette lngiltere büyük el
çiıi cenaplarile Ladey Clerk, Ameri
ka büyük elçiıi cenaplarile Mr. Grew 
1 tal ya büyük elçisi cenaplarının re
fikaları Baronne de Aloiıi, lran 
büyük elçisi Sadık Han Hazretleri, 
Fransa büytik elçiıi Conde de Cham-

Fakülte hastanesinden bir intiba 

brnn cenapları, T ürkiyenİn Tahran 
bü1ük elcisi Hüsre" Beyfendile refi
kaları, lıtanbul valisi Muhiddin B. 
ile refikaları ve harici10 üçüncü dai
re müdiri umumi,; Basri Bey ham
bulunmuılıırdır. 

Bugün lngiltere, Sovyet Ruıya, 
Amerika, Yunanistan, Bulgaristan 

(Deı•amı S inci sahifede) 

Tahdidi 
Teslihat 

ihzari müzakere ne 
zaman ve 

kimler iştirak edecek? 
Cenevrede toplanacak olan 

tahdidi teslihat ihzart komisyo . 
nu kanunusaninin yirmisinde iç 
tima edecektir. Hariciye Veki
li Tevfik Rüıtü B. Tahrana gi
deceğinden komisyon müzake
resine iştirak edemiyecek ve · 
Paris sefirimiz Münir B. ko-
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Küçük işçilerin 
Himayesi 
Fırka grupunda görü

şülen meseleler 
ANKARA, 5. A. A. - C. H. 

Fırkası Grupu bugün saat IS de 
Te]cjrdağ mebusu Cemil Beye· 
fendinin riyaseti altında topla
narak lstanbul mebusu Vasıl 
Beyin küçük işçilerin himayesi 
balı:kındaki takriri üzerinde mü
zalı:eratta bulunduktan sonra ik
tisat vekili Mustafa Şeref Bey 
tarafından bu hususa ait izahat 
verilmi!; ve Türkiyede ecnebi te
baası tarafından icrasr yasak sa
ılatlara dair olan kanun llyihası
nın müzakeresinde nazarı dile
k- alınmasına kar.r verilmiş

tir. 

Mübadele 
Komisyonu 
Dün umumi bir 

içtima yaph 
Bu celsede mühim 

kararlar verildi 
Muhtelit Mubadele komisyo

nu heyeti umumiyesi dün umu 
mi bir celse aktetmittir. İçti
mada Şili'nin Peru sefirliğine 
tayin edildiğinden dolayi ya-

Bir de, içinde yaıadığımız 
buhranın sebepleri arasında al· 
tınm mahdut memleketler ara
sında, gayri müsavi nispetler 
daireainde dağılmaaı var. En 
büyük iktısatçıları, bu iddiada 
bulunanlar arasında goruyo
ruz. Tamirat borçlan münaae
betile Bale' de bir mütehassıs
lar konferansı toplandığı ma· 
IUındur. Bu mütehassıslar ko
mitesinin içtimalarında altımn 
fena tevzi edilmiş bulunması 
bubranm batlıca sebeplerin
den olduğu iddia olunmuttur. 
Buna; yalnız Fransa ve Ame
rika murabbaslan itiraz et.tik
leri için esaslı bir sebep halin
de rapora dercedilmemittir. 

Belediye bu teklifi 
niye kabul etmedi? misyonda hükUnıetimiziı temsil Mübadele Jr.omisyorru reisi 

Son hesaplara ıı.öre Banpue 
de France'ın altın ~cudu 
seksen altı milyarı geçmiıtir 
Bu yüksek rakam yalnız Fran~ 
lanın varlığını değil, umumi 
buhran~ derecesini de gösteri 
yor . Şuphe yok ki, bankanın 
kasa ve mahzenlerindeki altın
ların hepsi Fransızlara ait de
ğildir, itimat mefhumu sanı
lan memieleklerdenı hicret eden 
altınlar buraya toplanmıştır. 
Oyle ki (Banque de France) ın 
altın m'evcudu, umumi buhran 
erecesınin bir termometreai

dir, denebilir. 
Her halde dünyanm ber ta

rafında paranın talii bir takım 
tebeddül ve tahavvüllere nıa
ruz bulunuyor. Acaba bütün 
llltlletler bir gün olup ta altm 
esasından vazgeçecekler mi? 
Bütün dünya ile sıla münaa&-
betlerimiz uğu için baıka 
memlekdl< tereuüm eden 
bütün bidiselerl, inkqaflan 
takip edeceğiz. Ancak Türk 
•.•tandatı olarak emin olabili
rıhl ki, hariçteki hadiselerin 
~ tafı ne mahiyette olursa 
den n, ~illi parammn taliin
tu enç~'feye hiç bir sebep yok 

r. ~u hükUmetin aldığı 
• ı, 11 ..ı· t bir • ..>• 

Darülfünunun yaptığı teşebbüs 

vaziyet 
etrafındaki 
sarahatle anlaşıldı .• 

Belediye de izahat vermeli 

Darülfünun emini 
Muammer Raşit Bey 

Tıp fakültesinin idaresi al
tındaki Haydarpaşa hastanesi-

selerin her istikametteki tecel
lilerine kartı ihti>:atlı, kuvvet 
li esaslan ihtiva edıyor. Bugün 
istinat ettiğimiz müvazene po 
litikasmda sebat ettiI_<çe milli 
paramız için fena talı mevzuu 
ba)ısolamaz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 
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nin fakülteye maddi ve manevi 
~büyük bir yük olduğu meaeleai 

gelle tazelendi. Gazeteler, ta
sarruf dolayısile fakültenin bas 
tanedeki yatak adedini azaltb
ğmı yazıyorlardı. Bu hususta 
yapbğımız ta.hkikata nazaran 
vaziyet tudur: 

Bundan bir müddet evvel 
darülfünun e,;nini Muammer 
Rqit 8. fakülte bas&wıeainin 
belediyeye devri için belediye 
reisi Muhiddin Beye resmen 
müracaat etmitti. Fakat Mu
hiddin B. yaptığı tetkikat neti 
ceainde bu teklifi mülayim bul 
mamıt ve belediyenin bütçesi 
buna müsait olmadığını bildir
mittir, Darülfünun bütçesinde 
bu ıuretle 140 bin lira kadar 
bir tasarruf yapılmış olacakb. 
Belediye haatenenin yalnız gı
da ve sair ihtiyaçlarını temin 
edecek., doktorlar fakülteden 
meccanen gelecekti. Haıtanede 
talebe gene eskia' gibi tatbikat 
göreceklerdir . 

Belediye bu teklifi kabul et
meyince yapılacak bir i, kalma 
mıttır. 

Bu hususta kendisile görüş 
tüğümüz sahibi salahiyet bir 

(Devamı S inC-: sahifede) 

edecetkir. Tevfik Rüıtü B. ıu- M. Anderson 
hattaki müzakerata iştirak ede- kında memleketimizden ayn
cektir • lacak olan bitaraf azadan M. 
_ ............. - ............... _. ______ I. Rivu, rufekaaına veda etmit"' 

tir. Komisyon reisi M. Ander
son bu münasebetle uzun bir 
nul~k irat ederek M. Rivas'm 
komisyonda ifa ettiği hizmet· 
!erden sitayiıle bahsetmit ve 
M. Rivaa'a yeni vazifeainde mu 
vaffakiyet temeııni etmiştir. 
Bundan sonra büroların• rapor
ları tetkik edilmit ve Garbi 
Trakyada etabli Türkleri ala
kadar eden mühim bir karar it· 
tihaz edilmiştir. Garbi Trakya-

Kara Ali 

Kara Ali 
Çetesi ----
Ağır ceza karannı ya-

rın tefhim ediyor 
Darıca ve havalisinde meza 

lim yapmaktan maznun ve Ka
ra Ali çetesi denmekle maruf 
Ali ağa Ahmet, Pala Hüseyin, 
Halil, Koca Hüseyin, Rüstem, 
Süleyman Hasan ismindeki 
maznunlann muhakemeleri bit 
mitti. lddia makaınının dördü 
hakkında idam talebinde bulun 
duğu bu mühim çete hakkında 
k! ağır ceza mahkemesi kararı 
yarın kendilerine tefhim edile· 
cektir . 

(Devamı 5 inci sahifede) 

···---··-····-·················,.....·· ... 
Abbas Hilmi 
Pş. geldi 

Maverayı Erdene gitmit CI" 

lan sabık Mısır Hidi,vi Abbas 
Hilmi Pş. dün T oros ekspre
sile şehrimize avdet etmit ve 
dün akşam Hariciye vekili T ev 
fik Rüştü Beyi ziyaret etmiı
tir. Abbas Hilmi Pt. tehrimiz
den Avrupaya gidecetkir. 

Sahio ve .Ha,muharrirl 
:Sahıp ve oaşmuuii:lrcu, 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdilril 

ETEM IZ7..ET 
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T~, 

be ' 

Hindistan ihtilalinde mühim roJJer oynayan kırmızı 
/er teşkilatı ve reisleri Abdülgallar Han 

gömlekli-

Hindistanda ihtilal 
harekatı büyüyor 

~ongre komiteleri binlerce gönül

harp 
lü hazırladılar ve 60 -
meclisi vücude getirdiler 

LONDRA, 5 (Hususi) - Hindis 
tanın şimali garbisindeki ihtilal 
hareketi inkişaf etmektedir. Bu ha
reketin gayesi, Hindistanın tam is
tiklalini temin etmekten ibarettir. 
Hareket, Hindistanın ~im.1/i garbi 
hudutlarını tehlikeye koyduğu içfa 
tehlikeli telakki edilmektedir. J n
giliz hükünıeti tarafından mahaIJI 
idare bahşedilmesi için yapılan tek
lif, ibti/Alcilerin rüesası tarafından 
reddedilmiştir. Rüe a menılekette

ki ilr.tısadi müşlcilatran iı;tifade et
meğe raJ~maktadır 

M. Patel'in halefi de ~ k·ı · n· tı• l'd ı lnd 
k "/ d.ld" , ev ı ~ılen ın ı ı er er en 

iflfl ı ~ 1 ı Pandit Nebrü 
PATNA, 6 A.A. - M. Patel'in 1 

Candlıi ile beraber tnkifi üzerine çin birçok planlar tanzim etliği vt 
mumaileybe halef olarak tayin edil- ken<!i taı:aftarl~lt; _lehla~dan 
nı;, olan yeni kongTe reiai M. Rojen tev~ edılenlenn uimlen?'n mt;ıı:· 
drt\ Praaad da tevkif olumnuttur. lekebn her tarafında nepr ve dan 

BOMBA Y 6 A.A. - Dün Patna edilmesi İçin hükümetin Bombay 
da tevkif edil~ Hint kongresi reiıi t~ri dabili~de t_atbik e~eği tedbir 
M. Prasad'm yerine kongre riyaseti- len mu~tevı e~enn Bombay 
ne M. Ansari tayin edilmiıt.ir gazetesıle netnnı beklemekte oldu-

K t k •tdt ' i iu zannedilmektedir. 
ongrfl eş ı ı gagr DOMBAY, 5 A.A. _ Bombay, 

kmıuni Pençap ve Gucerat'ta dahil olduğu 
KALKOT A, 5 A.A. - Kalküta halde kongrenin eyalet komiteleri-

ve civarmcla bulunan Hint kongresi nin ekserisi, icraatlarını diktatörlere 
tqkilitlanndan 45 tube gayri ka- indi etmitlercli1'. Bu diktatörlere, 
nuni leli.kki edilrni~lerdir. tevkif edildikleri taktirde halefler;. 
Kıgasıga bir mücadele n_i tayin etmek ...ı:.ı..iyeti verilmit-

hr. 
başladı Komiteler, mukavemet barel.e-

BOMBA Y, 5 A.A. - Hint birli- tinin tehirlere ve et:rafma sinıyet .,. 
ii kongreainin ıilAlmz itaahİ21ik ;. (Devamı S inci sahifede) 

Adananın kurtuluşu! 
Kurtuluş günü dün hararetle tesit 

edildi ve bir müsamere verildi 
Dün Adanalılarp kurtulut 

günü idi. Bu münasebetle ,eh. 
rimizdeki AdanaWar da dün. 
Halk evinde toplanarak bu mea 
ut günlerini tes'it etmitlerdir. 

Merasimi tertip eden fe]ıri
mizde bulunan Adanalılardan 
mürekkep T oroa gençleri bWli
ği samimi bir proğram hazırla 
mıflardı. Saat 14,5 te salon hm 
ca hıç dolmu,tu. Merasime 
iştirak edenlerin göğüslerine 
daha kapıdan girerken rozet ye 
rine kırmızı kordelaya aanlmıı 
küçük pamuk kozası takılıyor
du. 

Merasime ••at 14,5 te Bele 
di1e muzikumın çaldığı İstik
lal mlll'fı üe baılandı. Müteaki
ben T oroa gençler birliği reisi 
Ali Suavi B. bir nutuk söyledi. 
Ali Sua•i Beyi Taha Ay, llba
mi Beylerin Adananın kurtulu
ıu hakkındaki verdikleri kon· 
feranslar takip etti. Naime H. 
kurtuluı hakkında bir manzu
me okudu. 

Davetlilere çay yerine Ad.
nadan getirtilen portakallar ik 
ram edildi. Merasime saminır 

· ba•a içinde nihayet Yerildi. 
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Birinci Millet Meclisi HARftCl HA~IERLER 
Yazanı Edlrne Meb'uau 

M. Şeref 
Cemiyeti akvam Çine 1A1?1~~!ada yeni 

k? Reısıcumhur 
De Cevap Verece • Martta yapılacak intiAli Şükrü Bey tabanca mı 

çekiyordu? 

ikinci grup gemi azıya almıştı. Ali Şükrü 
kürsüden bağırıyordu .. 

Amerikan konsolosuna yapılan 
tecavüz için Japonya tarziye verdi 

Daha başka biri, Şevket 1 tün memleketin halis ve istik· 
, Bayezit) yan kürtçe, yan lal yolunda Millet Meclisinin 
anlaşılmaz türkçe söylüyordu: nasıl çalqtığını ve neler çekti

- Ben kürdüm, kürt •••• Söy gmı, neler yapmak iıtediğini, 
liyecek, diııliyeceksiniz ha! anlatırken Türk milli davaaı-

Şimdi, dünyanın en fazilet- nın bir muzaffer büyük kuman 
kar, en mütevazı, en vukuflu dan dilinden dinlenen bu şah· 
ve sakin bir ki.mil inaanı olan namesinin Tunalı Hilmi mer
Faik Bey (Edime) bile tutut- hum gibi COfkun ve feyda bir 
mutlu. Bu aakin adamın, duy vatanperver tarafından bütün 
duğu milli aayiz ve hiddet dünyaya ajanı vaaıtaaile netir 
:> günün tahlanmıt bir Türk ve tebliğini Hıtediği halde: 

mefkU.reaiydi: • Hüıeyin Avni Bey (Erzu. 
. Faık Bey (Edıme) - !-'~ rum) - Riyasetin beyanatı 
lıse . ~artı taa~ • etmeynıu:, kendiıine aittir. Mec:liııin efka-
meclısı o kadar ıatıhfaf etme- n umumiyeaiıne taalluk eden 
ymız: _Biz mecliıte bakla k~ yeri yoktur • 
lam ıatıyoruz. Taarruz deiil. 

ı 
• 

Hakkı kelam mec:liıin mea'uli- Diyecek kadar haykırdığı· 
yetten münezzeh olmuı için ru bilenler bu itlerin ardından 
lazımdır. Meclisin hakimiyeti güdülen mabadı sezmiftiler. 
mılliyesi rahnedar ediliyor. Şimdi bunu Ali Şükrü, Sala· 
Sekil noksanı var. Tuhih ed'- haddin, Yu1Uf Ziya, Şevket 
Üyor. Niye yanlıt düşüncele- Beyler k&nftırdıkça kanttırdı-

Japon ask_erlerinin kullandıkları zırhlı ıoıcomotillerden biri 

ŞANGHA Y, 5 A.A. - Nankin- etmesi muhtemel sörünmektedir. Bi 
den bildirildiiine söre, Kiçeu'nun naenaleyh, içtimaın tacili miitkül ola 
Japonlar tarafından İfpli dolay11ile caktır. 

Çin hükiımeti, Cemiyeti Akvama bir Amerilconın prolestosıı 
telırraf çekerek Cemiyeti Akvam 

re aapıyorsunuz? lar. Ali Şükrü (Trabzon) bir 
Türk milletinin varlığına aakat ve layıkaız kelime savur-

meclisinin derhal içtiınaa davet edil- V AŞINGTON, 5 A.A. - M. 
mesini talep eylemitıi. Stimson, Harbindeki Amerika kon-

dokunuyorsunuz •. Ayıptır. Ta- mutlu: Bu sözden ben kendi
rihten haya ediniz... mi kaybettim. İradem ve benli 

Likin dinliyen kimdi? Sağ ğim mahvoldu •• Ne yaptığımı 
taraf ayaklanmııtı. Ortanın bilmiyordum. Ylalnız kürsüye 

Çin hükUmeti ayni zamanda ci- solosunun ıluçar olduğu taarruza da
han efkarı umumiyesine müracaata ir olarak Japonyanın Waıiqtondaki 
karar vermqtir. sefirine ıiddetli hir proteatoname tev 

di etmiıtir. 
CENEVRE, 5 A.A. - Cemiyeti 

sağ cenahını tutan kürt meb' • doğru atddım •• Sırada Ham. 
uslar kendilerini aaliba Der· dullab Suphi Beyin yanında 
sim dağlarında saıxyorlardı. • ..... -------~!"!'"""!"!:"I' 

Akvam katibi umumiliği, Cemiyeti Mukdendeld Japon askeri maka
Akvam mecliıinin acilen içtimaa da- matı tarafmdan yapılan itizarm Har 
vet edilmeai için Çin hükUmetinin bin Amerika konaoloaunu memnun 
yapllllf olduğu Nankin'den bildiril- etmemit olduğu zannediliyor. 

Salahaddin Bey (Mersin) 
b\: ayaklananlardan cür'et ala- ' 
rak İ!i nlabildiğine kanştır
mak atesi körüklemek iıtiyor 

mit olan teıebbüıten dün ikindi vak- TOKIO, 5 A. A. - A.A. - Ja
tine kadar resmi hiçbir malumat al- ponya hariciye nezareti, Harbindeki 
mamıttı. Amerikan konoolosunun uğradığı ta

' c.u. 
. -

Yunua Nadi Bey (İzmir) 
işi aalim ve dürüst bir mecra
ya sevketmek için söylüyordu: 

Yunus Nadi Bey (İzmir) 
- Reis Bey! Zatıalinize soru· 
yorum, reddolunan bir teklif 
·cin beyanatta bulunmak ıçın 
.;asıl bir meaağı kanuni var
dır? 

Reis sadetten 
~ını haykmrken: 

çıkılmama-

Salahaddin Bey (Mersin) 
- Dün meclisin hakimiyetine 
tearruz edilmi;ıtir. Bu söz mec 
listeki fikir ve kalp sahibi Türk 
cccuklarını artık lututlumıut· 
tu • Muhalefetin ve kürtlüğün 
mel'un maksadı açığa çıkıyor• 
du. 

Ali Bey (Afyonkarahiaar) 
ın yüzü kıp kırmızı olmuftu, 
kan başına aıçramıı, kızmıt 
ve gükremitti . Haklı bir tehev 
vürün , gazup bakışile fırla
dı. 

- Salahaddin Bey, artık 
çok oluyor~un •• 

Salahaddin Bey 
- Burada hakkı 
mudur? • 

(Mersin} 
kelam yok 

Ali Bey (Afyonkarahiaar) 
-Senden bqka sahibi hamiyet 
yok mudur? 

Ali Bey (Amasya) "Ali 
Bey Karahinra hitaben., -
Sana ne oluyor? 

(Salon tabliye edilmitti). 
Lakin meaele azdıkça uda. O 
sırada küniye kotan Ali Şükrii 
Bey (Tralnon) yavan ve lm.. 
dıncı, irticakir, istihzalı, bec:e 
riksiz ve itham eden bir •ürü 
·nalayaaiye bqlamqtı. 

Ali Bey (Afyonkarahisar) 
karııaındaki bu menhus lavha
dan çok sinirlenmiı, çok ı:ıüteea 
sir olmuıtu. 

Onun gözünün önüne seri· 

l 

N ankin hükumetinin doğrudan 
doiruya Paris'te M . Briand'a müra
caat etmİf olması muhtemeldir. 

Eier it bu merkezde ise Cemiyet 
reisi, bu gibi ahvalde mer'i olan u
sulü takip edecektir. Reis, bu husus
ta bir karar Yermek için rüfeka11 ile 
hali hazırda lnııiJtere'de bulunmak
ta olan kii.tı"bi umumi ile iıtitarede 
bulunacaktır. 

Akvam Cemiyeti meclisinin ne mü 
taı ... .ı. h'11unacaiı kestirilemez ise 
do Çin'e me<:lia içtimamın tarihi bu 
ayın 25 i olı.rak tesbit edilmit ve 
ruznameye Çin - Japon meselesinin 
ithal e.ıihniı bulunduğu ıuretinc!e 
vecap vermeğe M. Briand'ı memur 

C. Akvam ve 
Irak 

Ali Saib Beyin Birinci Mecliste 
çekiJmiıresimlerinden Mandalar komisyonu 

oturan Gazi Mustafa Kemal lngiltereden 
Paşa Hazretleri de ayağa kalk teminat istiyor 
mış, elindeki ufacık defteri, 

1 CENEVRE, 5 A.A. - Mandalar 
setre erinin üst sol cebine komisyonu trak mandasına nihayet 
koymağa çalıııyorlardı. verilmesi hakkında İngiltere tarafın. 

Benim kendisine doğru yü· dan vaki olan teklif üzerine kaleme 
rüdüg" ümü gören Ali Şükrü aldığı hususi hir raporda lrak'ta te-

ıekkül edecek yeni devletin Irak top 
kürsünün basamağına inmiş, rağındaki ekalliyetlerin Ye ecnebi 
elini arka cebine götürür iİbi menfaatlerinin himayesi ve Cemiye
bir vaziyet almıştı ki Kılıç Ali ti Akvam ;.~ " devletlere kartılıkh 

(G . . .. muamele esasma haW gelmemek Ü· 
Bey azıaymtap) bır gukre- _.., en ziyade müsaadeye mazhar 
mit arslan gibi kürsünün üstü ' millet muamelesi yapılması haldon
oe fırladı... Yalnız yanımdan da Cemiyeti Akvama teminat venne 
timtek aibi geçen biri, Ali Sa si lazım geldip ınütal~11nda b_ulun· 
• (Urf ) Al" Şük· .. .. muıtur. Kom11yon İngıltere ile 1-
ıp a tam ı runun rak araımda münakit ittifak muahe-
ka1111ma dikilirken, bütün mec desinde mevcut teahbütlerin yeni 
lia ayaklanmıt haykırıyordu.. Irak devletinin istiklalini kat'i saret
Bu sırada bibnem nud oldu tı;. ih~~iii mütalea11nı da ileri 

surmu,. ...... r. 
Avni Pqa Ali Saip Beyle Ali ---.. •---
Şükrü Beyin aruma ginnif, Riga müzakereleri 
Ali Şükrü Beyi kucaklıyarak RIGA, 5 (A.A.) - Leton-
arka srralara doğru fırlatıyor, ya • Rusya ademi tecavüz mi. 
hem de kenm- m.:tııus bir li- sakı hakkında icra edilecek mü 
san ile: zakerata memur edilmit olan 

- Sen uslu otunnazıan a
kibetin fena olur. Haydi git 
ıuradan, alemin bqmı belaya 
sokma! diyordu. 

Sovyet Hariciye komiserliği 
erkaı:mdan M. Stimoniakoff 
yarın buraya gelecektir. 

Ve artık mecli~ dağılmış-

(Devamı var) 

Romanya maliye 
nazırt Romada 

len lavha ve bu kadar kan ve 
hanıman pahasına airitilmit tı. 
mücadelenin verdiği azim ve 
İman ••• Türkü bütün dünya ter 
ketmit iken o hak iatiyen kı
yamile dünyaya anlattığı dava 
sının azameti ve nihayet, ya
nındaki bir avuç fedakarla A
nadolu sahilinde dütmana kur
duğu ilk müdafaa cepheainde 
vatan mihrabı önünde içtiği an 

ROMA, 5 (A.A) - Harici· 
ye nazın M. Grandi Roma'da 
bulunan Ro-.ıya maliye nazı 
n M. Arjantinyano'nun terefi. 
ne bir ziyafet vermiftir •• 

Bu murahhas aynı zamanda, 
Rusya ile Romanya arasındaki 
akdi mutaaavver olan ademi te 
cavüz miaakma ait müzakeratı 
da idare edecektir • 

Kudüs kongresindeki 
franlılann hüviyeti 
ISTANBUL, 5 A.A. - Kudüs 

kongresine Tabatai namında lranh 
bir zatın da qtirak ettiiine dair ev
velce İntİfar etmq olan havadisler 
muhtaci taYzihtir. 

dm hatırası onu timdi bu ya· 
Yan ve münafık sözler ve hü
cumlar karıısmda tutuıtunnut 
tu... Yürüyordu. Ali Şükrü 
Trabzım) kürıü üstünden 
uttasıl hiç mevzuu olmıyan 

bir sürü •Özler ve taarruzlar sa 
vuruyordu. 

Büyük Reis, halaakir reis, 
Gazi reis daha yılbatında bü-

Alplarda şiddetli \ 
soğuklar 

TRANT, S (A.A.) - Alp
lar'da ve havalisinde gayet ıid 
detli bir soğuk hüküm aürmek
tedir. Bilhaasa Dolomites ve 
Cadore'da hararet sıfırdan ata 
ğı on dört der«eye dütmüttür. 

Kongreye ittirak eden nktile 11-
tanbulcla büyük elçilik etmiı olan 
Tabatai Han olmayıp efradı pek ke
sir olıla o aileye ınensup ve her tür
lü itlere lrarıpnakla maruf Şeyh Zi
yaettin namında hir diğeridir. 

M. Doumergue'e yeni iş 
PARIS, 5 A.A. - Süveyı kana

lı idare meclisi, sabık reisicümhur 
M. Doumergue'i müteveffa M. Miri
el'in yerine intihap etmİftİr. 

arruzdan mütevellit tceııürlerini be
yan etmek üzere Vaşingtotıdak; Ja
pon sefirine talimat vermi~tir. 

Yapdan tahkikat neticesinde, ta
arruzun bathca sebebi olan Japon 
tercümanm vazifesine nihayet veril
diii ve qte methaldar iki Japon as
kerine tatbik edilecek olan cezanın 
tetkik edilmekte olduifu anfaıdmıt
tır. 

}t1ponga itizar beyan etti 
NEVYORK, 5 A.A. - Mukden

clen bildirildiğin göre, Mukden Ja
pon makaınatı askeriyesi Amerika 
konaoloıunun Hatbin'de taarruza uğ 
rıun.uından dolayı itizar beyan et. 
mittir. 

Yugoslavyada 
Bu/ıran 
Vazifesi biten kabine 

istifa etti 
BELGRAT, 5 A.A. - Kabine is

tifa etınİ§tir. Bqvekil, 3 eylul tari
hinde mer'iyet mevkilne giren kanu
nu esaıiyi mütealup, intihabatın İc
rası maksadile teıekkül eden hüku
metin vazifesinin, dün yapdan ayan 
iotihahatından sonra hitam bulmut 
olduğunu beyan eylemiştir. 

Honduras'ta örfi idare 
HONDURAS, 5 A.A. - Son za. 

manlarda müstahdimlerinden 800 
kİfiye yol vena büyük lıir A-u.a 
meyve iıtihsal kumpanyaaırun lıa ha 
rcketinden dolayı lıa mıntakacla \'il• 
ku bulan hotnubuzluk h.reketi -
ticeainde bütün Honduraata ötfi iıla 
re ilan edilmittir. 

Amerika işsizlerine 
buğday veriliyor 

VAŞiNGTON, 5 A.A. - Ayan 
meclisi Amerika qıWerine, zinıat 
nezareti atoldanndan 40 mil)'OD lıu
fel, buğday tevziini derpİf eden lıir 
karan kabul etıniJtir. 

Bu karar henüz meb'ıuan mecli
since münak"?> edilmemiıtir. 

Eskilerinin yerine 
VAŞiNGTON, 5 A.A. - 120 y&o 

ni harp gemisinin 616 milyon 250 
bin dolar mukabilinde inıasmı der
pit eden kanun projesi, meb'uoan 
meclisine tevdi edilmittir. 

Bütün bu yeni gemiler nİ.zami 
kuvvetlerini doldurmak suretile 
kadro harici kalacak olanların yerle
rini işgal edeceklerdir. 

Şili'de moratorium 
SANT1AGO DE Şilt, 5 A.A. -

Ayan meclisi, ınoratoryoma ait ka· 
nun projesini kahul eylemittir. 

Lausanne konferansı 
ve lsviçre 

BERNE, 5 A.A. - Reisicumhur, 
ayn, ayrı lngiliz ve Fransız orta el
çilerini kabul etıniftİr. Elçiler, miifa 
rünileyhe tamirat konferanımm ikin 
ci kanun aymm ikinci nısfmda Lau· 
san ne' da toplanacağını beyan ile 1 s
viçre' nin muvaffakatini talep eyle
mi9lerdir. Rcisicümhur, federal mec
lisi tarafından tasdik edilmek fartı1e 
"Peki" diye cevap vermi9tir. 

habat için 
şimdiden hazırlık var 

BERLIN, 5 (A.A.) - Yeni reisi 
cümhur intihabı ile Prusya diyeti İn· 
tihahatırun nonnal tarihte yeni birin 
ci intihabatm mart ve niaan ve ikin
ci intihabatın mayıs ayında icra edile 
ceği hemen hemen muhakkak ribi
dir . 

Bazı siyasi mahafilde de.eran et
mel<te olan intihabatın tehiri ıayıa
lan, reisicümhur intihabının tehirine 
maddeten imkan yoktur. Yeni reisi

cümhur, mareşal Hindembourg'un
riyaset vazifesinin hit.,m buluduiu 
gün intihap edilmek iktiza etmekte
dir. ilk intihabın tarihi daha ıimdi
den Alıruüı dahiliye nazırı tarafından 
13 tnart olarak tesbit cdilmi~ti". 

Praıya diyeti için yapdacak inti
habata gelince bu intihabat, ancak 
atideki 3 vasıta ile tehir edilebilir:-

l - Reisicumhur, Weimar kanu
nu esaıiainin 48 inci maddeii muci
bince İntihabatın icrasını men'eder. 

2 - Prusya diyeti, aranın üçte 
iki ekıeriyeti ile intihabatın icra edil 
memesine karar verir. 

3 - Praıya ha§vekili, kanunu e
saıiyi nazan itibare almıyarak inzi
bati mahiyetteki salihiyetlerine tev
fikan intihabatın icraımı men'eder. 

Birinci faraziye. varit değildir. 
Hindenbourg, sosyal demokratlann 
hiç te dostu değildir, ve Weimar ka
nunu esaaisinin kendisine bahıetmek 
te olduia fevkalade salahiyetleri is
timo.1 ederek aoıyal demoluatlan 
Prusya' ela iktidar mevkiinde tutmak 
iatemiyeceği muhakkaktır. Esasen 
böyle bir tedbir, kanunu esasinin ru
huna muhalif olacaktır. 

Makidonya'iı bir 
Voyvoda öldürüldü 
SOFYA, 5 (A.A.) - Dün Sta

nimka ıehrinin bir sokaiında Maki
donya Voyvodalarından ve Proto
gueroff hizbine mensup ve ihtilal 
rüesasından İwaıı Michailoff'un ta
raftan Andon Chtereff, ruvelverle 
katledilmittir. Katiller tevkif edile
memiıtir. 

Romanya, Sovyetlerin 
cevabını bekliyor 
BOKREŞ, 5 (A.A.) - Nazır

lar meclisi, bugün Romanya ile Rus
ya arasında akdi mutasavv• ademi 
tecavü~ misakı hakkındaki müzake
rat ıneaeleoini tetkik edecektir. 

Sovyetlerin bu miizalı:eratm 6 Ki 
nunusanide Riga'da icrasına muYa· 
fakat edip etmediklerine dair vere
cekleri cevaba İntizar olunmaktadır. 

Hoover'in 
Yeni teklifi 
Gümrük tarifelerinin 

tenzi'.i için 
yeni bir konferans 
VAŞİNGTON, 5 A.A. - Deınok 

rat fırkasının tarifeler komisyonu, 
cihan gümrük tarifelerinin tenzilini 
istihdaf eden beynelmilel bir iktisadi 
konferansın M. Hoover tarafından 
içtima claYetine mezuniyet veren bir 
kanun projeıinin tanzimine muvafa .. 
kat etmittir. 

Mezkür kanun projesi, yakında 
meh'uaan meclisine tevdi edile4'ek· 
tir. 

Rus sanayiinde 
yeni tedbirler 

MOSKOV A, 6 (A.A.) - K.omi
nist fırka11 komitesi, SoYyet Ruıya 
ali iktisat meclisini yeniden tenıik 
etmep karar ...-ıniıtir. 

Billousa manifatura sanayii ili 
Bilhassa manifaton -yii ili 

meclisten alınacak ve bu sanayi için 
müstakil bir halk komiaerliii ihclu 
olunacaktır. Bu yeni komiserlik, pa
muk, keten yün, kondura, kösele ve 
sahtiyan, hazır elbise imali sanayii.. 
İlh~ Gilıi hususat ile iıtigal edecek
tir. 

Aynı zamanda bir orman ve ke
reste sanayii halk komiserliti de ih
du olunacakbr. Bu lromi.....ıik, or
man mahıulatınm tevzii,hw teldekal 
bi her türlü kereste iıleri, mobile i
malatı gibi husuaat ile metgul ola
caktır. Kağıt imali.tı, odundan çıbn 
lan lômyni mahsulat ..... ire de ı.u 
J<omiaerlltin iıtiplatı -yanına da-
1ıilılir. 

Milli ili iktisat meclisi, aiir -· 
yi halk komiaerliii teklini alacalı: Ye 

bu suretle tensik edilecektir. 

Hububat cinsinden yeni 
bir mahsul 

LONDRA, 5 A.A. - Profesör 
Biffen'in Keaıbriç Darülfünuna zi. 
raat tuheıinde buğday ve çavdar me 
lezi yeni hir mahsul vücude getirme 
ğe muvaffak olduğu Ye bu yeni mah 
ıalün çorak ve fakir arazide de en 
iyi nevilerinin yetqehileceği söylen. 
mektedir. 

Gümrükler, inhisarla 
nasıl idare edilecek. 

Yeni kadrolarda inhisar ~ar mem 
ları bareme tabi tutulacaklar 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar vekalet 
de yeni teşkilat projesi hazırlanmaktadır. lstanbuldaki inhis 
lar idarei umumeyelerinin Ankaraya nakli esas itibarile takar 
etmiştir. Yalnız inhisarların fen kısımları lstanbulda kalacakt 

Bu husustaki emrin önümüzdeki hafta zarfında lstanbula t 
liği mukarrerdir. Bu idarelerin yerlettirilmeleri için bina tahar 
olunmaktadır. Velaletin yeni teş"kilatı hakkında müsteıal'. Ad 
Bey bana dedi ki: 

"- Teşkilatın alacağı kat'i tekil üzerine tetkikat devam e 
mektedir. llenüz bir neticeye varılmış değildir.,, 

Diğer taraftan öğrendiğime göre inhisarlar gümrük vekaleti 
nin merkez te,kilatı için yeni tasavvurlar vardır. Biri inhisar la 
ve gümrükler namile iki U. müdürlük teşkili, diğeri de gümrük! 
le inhisarlann ayn ayn birer müdiriyet halinde vt:kalete raptı. 

Bu tasavvurlardan hangisinin tercih edileceği henüz mal" 
değildir. Bundan maada yeniden tanzim edilecek kadrolarda İn 
hisarlar memurlannın ekserisi devlet baremine tabi tutula 
ve bazdarının da ücretle istihdamına devam olunacaktır. 

Akın piyesi Gazi Hz.nin huzu
ıda temsil edildi 

ANKARA, 5 (Telefonla) -Akın piyesi dün gece Reisicüm

hur Hazrelerinin, hükUmet erkimnın, ordu kumandanlarının, 
meb'usların ve devair erkanının huzurunda Halk evinde temsil 
edildi. Bu alqam aynı piyes halka, yarın aktam da zabitana gös· 
terilecektir. 

iflaslar hakkında bir istatistik 
ANKARA, 5 (T elefon4) - Cümhuriyet Merkez Bankasının 

gösterdiği arzu üzerine istatistik umum müdürlüğürlıca vila-· 
yet merkezlerindeki iflaslar hakkında ve bu iflaslar neticesinde 
tahakkuk eden düyun ve aktedilen konkordatolar hakkında bir 
istatistik tanzimine baılamııbr. 

ltalya sefiri geliyor 
ANKARA, 5 (Telefonla) - İtalrı sefiri bu akşam lstanbula 

hareket etmittir. 

Kaçakçılık layihası mecliste 
ANKARA 5 (Telefonla) - Bütçe encümeni kaçakçılık la

yihası hakkındaki mazbatasını hazırlamış ve pıatbaaya vermİf· 
tir. Lyihamn pertembe günü tevzii mukarrerdir. Aynı gün~ 
inikatta müzakere edimezse cumartesi içtimaında görüşülecektir, 

lzmirde lliç vapuru kurtarıldı 
lZMlR, 5 (A.A.) - İO kanunuevvelde fırtınaya tutularak İz

mir civarında karaya oturan Rus bandıralı lliç vapurunu kurtar
mak için 20 günden beri devam eden mesai muvaffakıyetle neti. 
celeıı.miı ve vapur kurtanlmıştır. 

Gemi Seyrisefainin Alemdar romorkör tabliıiyesi ile ve diğer 
tahliaiyeler tarafından sevkedihnek auretile berayı tamir lstan
bula aelmif tir • 

İrakta kolera hastalığı kalmadı 
ANKARA, 5 A.A. - Sıhhat Vekaletinden tebliğ olunmaıtur: Geçen 

temmuzdan heri lrakta hülriinrsüren kolera hastalığı zail olmuttur. Hasta
lığın zuhurundan beri koleranın memlekete girmeme•! için. cenup vilay~t!~
rimizcle hududa mücavir köyler halkı ve hudutta Hayı vazife eden butün 
memurlar koleraya kartı aıdanmıt ve Cizreıle bir laboratuvar açılarak yol
coılar murakabeye tabi tutulmuıtur. Bundan bqka Bun körfezi sahillerin 
den ,elen yaı ve kuru sebze ve meyvaaın da ithali menedilmiıtir. Bu mem 
nuiyet müstesna olmak üzere lraka kartı -zu kolera tedbirleri ilga edil
miıtir. 

Anadolu' da kar ve fırtına 
KASTAMONI S A.A. - Vilayetin her tarafına yeniden kar Yaimaia 

lıqlamıttw. İMbol~ ,,., Sinoptım ııelen baloerlere gön Karadenizde şiddet
li hrtınalar bqlaınqtır. Boyahat ve İnebolu~ bugün yağan kar 20 santimi 
geçmiıtir. Kar her tarafta devam etmektedir. 

Hilali Ahmer fakir ailelere un tevzi ediyor 
tZMIR, S A.A. - Hilali Ahmer cemiyeti bir kaç günden lıeri K-.1 

Pata ye Urla kazalarmda fakir ailelere un teniine batiamlflır. Bazı ha 
aıiyetli tacirlerimiz de teben uleriyle Hilali Ahmerin bu yardımına lttiralr. 
etmektedir. 

Kastamonu bankası heyeti umumiyesi toplanıyor 
KASTAMONI, 5 A.A. - Bir lıuçuk sene evvel teaia edilen Katta,_ 

ol baıdum heyeti ınnumiye içtimaı bu ay içinde toplanacaktır. Meclisi ida
re dünkü toplanıtmda hiıaeclarlara 1931 ~ içia )'izde 15 huçnk temet
tu tavziine karar vermİftİr. Bankanın ı.--yesi 50 lıia lira olap yansı • 
diye edilmiftir. 

lngilterenin tahdidi teslihat 
konferansından istiyecekleri 

LONDRA, 5 A.A. - Daily Te
legraph, lnııi!tere'nin tahdidi ıe.li
hat konferansına ait p.......
bilhaaaa tlritnotlar hacminin 36,000 
tondan takriben 25,000 lıona iocliril
meai ye bunlara 16 pusluk toplar ye
rine lZ ve 13 1/2 p....., 
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Devlet Bankasının da istir ak edeceği bir tesebbUs va 
Ekonomi 
• ithalat, ihracat muva-
zenesi için teşebbüs 

••••••• 1 

Pragv da akdolunan beynelmilel 
·ıd·? içtimada nelere karar verı ı · 

nayi eTbabı bu meııeleyi alaka ile la• 

kip etmektedir. Muhtelif memleketlerde tatbik 
olunan döviz kanun ve kararları ti
cari muamel&t üzerine icrayı tesir 
etmi, ve bu vaziyeti ~ı dikkate 
alan bazı hükiimetler ıhracatlarmı 
tanzim için bazı tetbirler almıtlardır. 

Reichsbankın bilançosu 

Bu tetbirleri almak üzere Pragdıı 
beynelmilel bir konferans toplan
nuıtır. Bu konferansa Almanya, Ma
caristan Lehistan, Yugoslavya,_ Çe
koslovakya, Romanya, Yunaoı•tan 
ve Bulgaristan merkez bankaJaı;ınm 
ır.urahhas\arile beynelmilel tedıyat 
bankalı murahhası h~ bulu~ut-
t K nferans vaziyeti tetkıkten ur. o _,, . . t 

t icari ınuamew.tta ta.vız ııı e· sonra .. 1 . • • 
minin vücude eetırı mesını tavııyeye 
karar veı·mİ!tİr. 

Pragda toplanan bu konferansı 
müteakip Avrupatun hemen her ta
rafında taviz esa11 dahilinde millet· 
!erin ticari muamelelerini tanzim hu 
susunda umumi bir cereyan batla
mı~tır. Lehiıtanla Avuıturya araım
da ·bir döviz mahsup mukavelesi im
za edilmi,itr. Romanya ile Avuıtur
ya aı·uında Macaristanla Çekosla .. 
vakya araıında bir taviz mukavelesi 
akli için müzakerat başlamıştır. A
vusturya ı·ejLi ile Bulızar milli ban
kası arasında ütün mahsulü namile 
bir mukavele y·~pılmıştrr. 

Lehleri Macadar arasında tuz 
ve şarap mübaddesi hakkında bir 
mukavele imzalanmıştır. Ruslarla 
Macarlar arasında bir taviz mukave· 
lesi için müz~kerat cereyan ebnek
tedir. 

Fran&ada. bir tavİ7. kasası vücude 
:,ctirilmi tiı-. lngilıcredc de ithalat 
,. e ihracat1 tauzim için böyle bir mah 
sup kasası vücude getirilmesi muta
s \'\•erdir 

Bizde d<!~ Cümhuriyet Merkez 
BankaS1 nezdinde, ithalat ve ihraca
tımızı tanzim için böyle bir mahsup 
kasasının vücude getirilmesinin mü
nasip olacağı kanaati mevcuttur. 

Türk malı iplik ya
pabilecek miyiz? 

lstanbul fabrikatö.-lerinden biri 
fabrikasında merserize iplik yaptıiı
nı Milli Sanayi Birliğine bildirmit
tir. 

Bu haber sanayi aleminde alaka 
ile karşdanmııtır. Çünkü bilhassa 
ç:>rap fabrikaları timdiye kadar me
vaddı İptidaiyelerini tetkil eden her 
numaradan meraerije ipliii Avrupa
dan getirtmekte idiler. Bu bal bine 
son bir kaç senede aeri bir inki.tafa 
mazhar olmuı olan çorap sanayiimi .. 
zin dl\ha fazla tekemmülüne baılıca 
bir engel idi. Fakat son kararname 
ile gümrük tarifesinin 370 inci mad
desinin A ve C fıkralanncfa bulunan 
merserize iplik ithalit[ menolunmut 
tur. 

Dün lstanbul' da mevcut bütün 
~orap ve emsali itler fabrikatörleri 
Sanayi Birliğinde bir içtima yapm.ıf
lardır. Bu içtimaa merserije iplik 
yaptığını söyleyen fabrikanın mü
nıesaili de davet edilmit ve kendisin 
den izahat alınmıştır. Oç saat ka
dar devam eden bu içtimada nümu
neler göriilmüt ve yeniden tet:rübe
Jer yapılması kararla,trrılmı4tır. 

Verilen malUmata nazaran bu 
fa~rika :?.O . numaradan yukan iplik
Jerı meı·:~eru!:e yapabilmektedir. Sa- ı 

Borsa fiatları 
Kambiyo 

Fransız frangı 
lngiliz lira11 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
laviçre frangı 
Leva 
F orin 
Kuron Ç. 
Şilıng A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çenonets 

Tahvilit 
i. Dahili 
D. Muvahhade 
A. D m·rvolu 

1 Kapanıı 

12 06100 
7 12 25 

47 42 50 
9 40 50 
3 40 03 

37 33 00 
2 42 25 

63,40 26 
1 17 85 

16 06 00 
4 22 68 
s 62 59 
2 00 00 
4 29 75 
3 80 41 

80 31 00 
26 77 00 
10 68 00 

Kapaaıt 

1
00 00 
37 50 
00 00 

Boraa Harici 
Albn 
Mecidiye 

BERLIN 5 A.A. - Reicbabank' 
m 31 kinun~e.-vel 193.1 . tarihind.e 
tanzim ve dün netredilmıt olan bi
li.nçoıu sene sonu olmak hasebile 
mevcut olan ihtiyaçlar dolayısile 
banka vaziyetinde biraz gerıinlik 
bulunduğunu göstermektedir. 

Altın ve döviz ihtiyatı, 1,600,000 
mark artltllf olmakla beraber teda· 
vül mevkündeki banknotlar kar9ılı
ğmın nisbeti % 25,6 dan % 24,2 e 
dütmüttür. 

Tedavül mevkiinde bulunan Rei
chsbank ve Rentenbank banknotları 
272,100,000 mark artarak 5,197,700, 
000 marka baliğ olmuttur. 

Reichsbank'ın bilinçoıu, ilk defa 
olarak tedavül mevkünde bulunan 
madeni ufoklık ile mahalli ihraç ban
kaları banknotlarmın miktarını irae 
eylemektedir. Mütedavil madeni pa
ra, 1,293,000,000 marktan ve mahal
li ihraç bankaları banlmotlan da 
ıss,000,000 marktan ibarettir. 

Şu halde mütedavil para yekunu 
1931 nihayetinde 6,678,700,000 
marktır, 1930 senesi nihayetinde iae 
6,406.000,000 mark idi. 

Reichsbank'm geçen hafta senet, 
çek, esham üzerine avans olarak ya
tırmış olduğu mebaliğ miktarı 572, 
700,000 mark artmış olup 4,647,000 
000 a baliğ olmuştur. 

Hazine bonoları, 97,900,000 e çık
mıştır. 42,800,000 mark tezayüt var 
dır. E'-ham üzerine avans]ar, 244,600 
000 mRrk olup 68,300.000 mark ka
dar bir tezayüt vardır. 

Odanın senelik 
kongresi 

Ticaret odası senelik kongresi bu 
ay nibayetinde yapılacaktır. 

Fransada yumurta 
kontenjanı 

Ticaret odasına dün ıreç vakit ge
len bir telgrafa nazanm, Fransa hü
kiimeti yumurta kontenjanını üç ay 
daha temdit etmi9tir. Bu üç ay için 
12000 kental yumurta konulmuıtur. 

Oda dün bu haberi yumurta tacir 
terine teblif etmittir. 

Lehistanda yeni bir 
inhisar 

Gelen malumata nazaran, Lebis. 
tan' da (Leh cenup meyveleri inhisa
n) namile bir inhisar teıkil edilmi,. 
tir. 

Merkezi Ganya limam olan bu in
hisar Lehistanm meyve itluıli.tı ile 
nıetıul olacaktır. Bu limanda tesisat 
vücude getirilecektir. 

Bir facia ve .. 
Bir nokta 

Bir adam diri diri 
yandı; polis bir 

noktayı ihmal ediyor 
Dün sabah Feriköyünde bir facia 

olmuş, Mustafa isminde bir bahçıvan 
yanarak ölmü,ıür. Mustafa F erikö
yünde Saadet sokağında 88 numara
lı kulübede uyurken mangal devril
mİf, yorgan yanmış ve ates Arnavut 
Muıtafan1n vücudüne sirayet etmit · 
tir. 

Yanrın derhal duyulmu, ve Mus
tafa bin mütkilit ile kurtarılmış iıe 
de hastaneye nakledilirken ölmüştür. 

Bu faciayı kaydederken bir nok
tayı ipret etmek iıteria. 

Halkın Yanııınlardan vakti) le ha 
'berdar edilebilmesi İçin karakolların 
ve poliı noktalarınm eiyah tahta ü
zerine yansın çıkan yeri yazmaları 
ve poliı karakollarının yangını her 
ıorana haber vermeleri üsuldendir. 
Bu Y&n111n dün sabah olmuıtur bir 
de can telefi vardır. Halböyle iken 
nk'adan polis istihbaratı bile aktam 
saat 18 e kadar haberdar olmaımt
tır. 

Her merkez her hadiseyi vuku bu 
lur bulmaz istihbarata haber verme 
te mecbur iken böyle bir can telefi 
ile neticelenen b.ir r•nrmı bildirme
mesi şayanı tetkıktır. Gazeteler bu 
haberi kendi istihbarat ıe,kilitı sa
yesinde almıtlardır. 

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

yarın aqam sut sekiz bu-

çukta Sel~ Bey rad1ocla 
1 

VilAyette 

Sarıyer 
Fidanlığı 

1 

Vilayet hesabına fidan 
alınacakbr 

Vilayet ziraat müdüriyeti 
tarafından vücude getirilmekte 
olan Sanyerdeki fidanlığın 
montajı bitmittir. 

Burada yetittirilmek üzere 
muht.elif cins fidan satın alm
mıf tır. 

ltalyadan getirilen müte-
hassıs dikme işine nezaret et
mektedir. 

Çiçekçilik sergisi 
Vilayet dairesinin arkasında 

ki bahçede tesis edilecek olan 
sergi hakkında ziraat odası bir 
talimatname hazırlamıttır. 

Sergi ayrr ayrı kısımları ih
tiva edecetkir. Birinci olarak 
bahçıvanlık ve bahçecilik sergi 
si açılacaktır. Bundan sonra da 
kümes ve ehli hayvanat sergi
si yapılacaktır. 

1 

Avrupaya gidecek 
talebenin askerliği 
Bundan sonra Avrupaya gön 

derilecek talebelerin gönderil
mezden evvel ahval ve askeri 
vaziyetlerinin şubelerinden so
rularak askerlikle ilişiklikleri 
olmadığı anlaşıldıktan sonra 
gönderilmelerinin usul ittihaz 
edildiği vilayete bildirilmiştir. 

Yoklamalara müracaat 
etmiyenler 

Eytam, eramil ve mütekai
dinden olup ta yoklamalara mü 
racaat etmeyenlerin mahalle il
mühaberleri Malirye müfettişle 
rince tetkik edilmekte idi. T et 
kikat henüz bitmemiştir. Müra 
caat etmeyenler birer tezkere i 
le davet edilmişlerse de, bu ze
vatın kısmı azamı bulunama
m.ıştır. 

Ağndağ 
Maznunları 

• 
Bir kafile daha Ada

naya getiriliyor 
ERCiŞ, 5 - Airıdağı takavetile 

aliluıdar oldukları anlatılan yüz: ki
'ilik bir maznun kafilesi, Adana ha
pisanesine sevkedilmek üı:ere yola 
çıkanldılar. Fakat mevk:uflar otobüs 
lere bindikleri 11rada Dedeli köyün
den Kasım oğlu Abdullah isnainde 
birisi kalp sektesinden füc' eten öl
dli. Cesedi hükumet tabibi muayene 
ederek defno1unmasıoa izin verdi. 

Bir demiryolu müte
hassısı getirilecek 
ANKARA, 4 - Devlet demiryol 

ları için mütehassıs intihabı husuıu 
Bern sefirimize yazılmııtır. Bildire
ceği iıiınler arasından hükümet biri .. 
ni seçecektir. 

F evzipaşa - Diyarıbekir ha tının 
F ırata kadar olf\n kısmı ikmal edil
miştir. Eliziz ehalisi bu kısmın bi
ran evvel itletmeye açılmasını rica 
etmi,tir. 

Bir !uz mektebinde 
feci bir cinayet 

IZMlR, 4 - Dün gece Muallim 
mektebinde feci bir cinayet oldu. 
Süleyman adını taşıyan bir hademe, 
Zekiye Hanımın üzerine ıaldırdı ve 
elindeki kama İle kızı 20 yerinden 
yarahyarak öldürdü. Sonra da diğer 
hademelere ve mektebin müdürüne 
giderek yaptığı cinayeti anlattı ve 
teslim oldu. 

Hadisenin tarzı cereyanına bakı .. 
hru, hademenin• ıuurunda halel ol
duğunu kabul etmek lazımdır. Maa
mafib, bu dakikada sadece bir ihti
maldir. Adliye tahkikata batlamış· 
tır. 

Japon sefiri ne zaman 
gidecek? 

Poliste 

Bir dalyanda balık 
yerine ceset çıkb 

1 ••••••• 
Ceset eski bir polistir ve denize 
atılmak suretile intihar etmiştir 

Evvelki akşam alaca karanlıkta 1 söz söyleyemeycek bir halde hHtane 
Büyükderede denizde bir intihar ye kaldınlını,, Mehmet te yakalan-
vak'ası olmuıtur. mı9tır. 

- Hi.dise' haldunda" zabıtadan aldı- Handa vuruşanlar 
gonız malwnat fudur: 

Büyükderecle Ahılya sobğında 
oturan ltalya tebaasından Salamon 
ef. polis karakoluna ptmi, Ye demi,
tir ki· 

- "Ben evimin pençeretinde otu
rurken bir adam, elbiaesi üserinde 
olduğu halde denize atddı. Bir daha 
da çıkmadı." 

Polis bu ihbar üzerine, tahkikata 
girittiği sırada, balığa çıkmıt olan 
dalyancı Andon ve Vasil ef. terin 
dalyanına ağır bir ciıim girmİ§, ba· 
hkçdar, evvela bunu büyiik bir balık 
zannile dalyanı çekmeğe ba,\amıt
lard1r. 

Çekıni,Ier, çekmi,ter ve nihayet 
ağlar tamamile meydana çıkınca, 
dalyancılar balık yerine bir insan ce 
sedi görmüşler ve şaşırıp kalmıtlar
dır. Maamafib ceıedi sahile götür
müşler ve polisi de haberdar etmiş
lerdir. E.asen zabıta'da o aralık bu 
işle meşffUl olduğu için, cesedin el
bisesi aranmış ve üzerinde hüviyeti· 
ni etsbit edecek vesaik bulunmuıtur. 

Ceplerinde bulunan bir doktor 
raporü il f" askeri vesikaya nazaren, 
henüz 35 yaşlarmda buhınan bu ada
mın, Usküdarda Tavaşi Hasan ağa 
mahalleı: nde oturan polislikten 
musta'fa Hikmet ef. olduğu anlatd· 
mıştır. 

Hikmet ef. nin aldi maraza müp
tela olduğu ve muvakkat bir cinne
tin le•iri altında kendini denize at
ttğı anlaşılmaktadır. 

Bir ağır yaralı 
Beşiktaşta yapıl.makta olan bir 

binada çalıtan inşaat klfası Mehmet 
ile arkadatı Oıman, iş yüzünden ka .. 
ga etmi~ler, Mehmet, Oıman'ı bıçak 
la ağır ıurette yaralamıştır. Osman, 

' 
Emin önünde:: 
Tahrir 

Kaza dahilinde 23 
komisyon çalışacak 
Fatih kazasındaki tahrir ko

misyonlarının hazırladığı cet
veller hakkında emlak sahiple· 
rinden gelen itiraz tetkik edil
mektedir.itiraz istidalarıwn tel 
kikatı hitam bulunca, komiı
yonlar Eminönü kazasında tah 
rire başlayacaklardır. 

Kaza dahilinde merkez E
mınonu, Alemdar, Beyazıt, 
Kumkapı, Küçükpazar nahiye

lerinde 23 komisyon çalışacak· 
tır. Eminönüdeki tahrir bitin
ce komisyonlar Beyoğluna ııe
c;eceklerdir . -------

On senelikler 
Eytam, erami\ ve mütekai· 

dinin 40 kuruş ve daha a,ağı 
maaşlarının 1 O seneliklerinin 

dün Eminönü mal müdürlüğün 
de bir hey'et huzurunda tevzi
ine başlanmıştı. Evvelce on se 

nelik maaşlardan bir k11mı ve
rildiği cihetle bu mıntakada 
tasfiye edileceklerin mikdarı az 

dır. 

İçkinin alenen iıtima
line kartı 

Y esil Hilal cemiyeti içkinin 

alene~ istimalinin menedilmesi 
hakkındaki te~ebbüslerine bat· 

lamıştır. 

-~-·-

Küçük pazarda kundakçı bawn· 
da oturan Osman ve Hasan bir ala
cak yüzünden kavga etmitfer, Os
man, Hasan'ı bıçakla muhtelif yer
lerinden yaralarruttır. 

Hasan hastaneye kaldırılmıt Oı
man da tevkif edilmi§tir. 

Sarkıntılık 
Kımmpaşada Ihsan ve Recep i

simlerinde ilci genç, Galata'da Zeliha 
H. a sarkıntdık ettiklerinden yaka
lanarak haklarında tahkikata başlan 
mıttır. 

Demirle yaraladı 
Arap camjde oturan Haaan iı~ 

minde biri, arkada,, "Adıgüı:el,. le 
kavga etmit ve demirle başından ya
ralamııtır. 

Gazinoda cerh 
Yalova'da tuğla ocakçm Osman 

ef., Galata'da bir birahanede içerken, 
çoban Abdullah isminde biri tarafın 
dan sebepsiz yere yaralanmıştır. 

Mehmet yakalanmış, Osman ef. 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Kanla biten şaka 
Beşiktaıta boyacdık eden Haıan 

ile Ahmet, ellerinde bıçaklar olduğu 
halde, şakalaşmakta iken Ahmet, 
hızla bıçağı, Hasan'ın kasığına sap
lamış ve Hasan, bu fena şaka dar
beai altında kanlar içinde olduğu ye
re dü,müştür. 

Ahmet, yaptıiı işi eörünce şa'ır~ 
mıf, ne y~lpaca~ını düşUnUp duru~
ken gelen polisler, kendisini tutup 
karakola götürmüşlerdir. Hayatı teb 
tikede olan Hasan'da berayı tedavi 
hastaneye nakledilmiştir. 

lrana ithalat 
Ve ihracatımız 
ithalatımız çok, ihra-

catımız az .. 
ihracat ofisince yapılan tetkikata 

nazaran lrana ithalitunızla ihracatı
mno arasmda mühim bir fark vardır. 

1928 senesinde Irandan ithalatı
mız 2,421,865 lira buna mukabil ih
racatımız ancak 115,945 lirahk idi. 

929 sene•İnde ithalit 427,806 ih
racatımız 76,931 lira, 1930 senesin
de ithalat 1,106,015, ihracatımız 71, 
715 lira idi. 

1931 seneıi ilk on ayında Iranın 
bize ithalatı 709,610 lira ve bizim 
Irana ibracatunız 45,466 hralıktır. 

1 Kilçilk Haberler 1 

"' Zat maatları tetkiki kuyut 
memuru Nizameddin B. Mali.
ye vekaleti borçlar müdürlüğü 
evrak memurluğuna tayin edil
mittir. 

" Evkaf müdüriyeti icarei 
müeccile vergilerinin yeni tah
riri müsakkafat üzerinden bir 
kısmı tenzil ve bir kısmı da tez 
yit edilmittir . 

"'Eminönü kazası hey'eti ida 
resi dün kaymakam Raif Beyin 
riyaseti altında içtima ederek 
bazı idari kararlar vermiştir. 

"' Himayei etfal cemiyeti
nin kı,lık balosu pertembe gü
nü aktamı saat 22 de Maksim 
barda verilecektir • 

"' Evvelce Ankaraya davet e 
dilen Nukudu mevkufe müdürü 
Hacı Hakkı B. dün avdet et. 
miştir. -·-·-.... ·------
Cenupta kaçakçılarla 

iki müsademe 

Fırkada 

Hamalbaşılar 
Toplandı 

Dün fırka idare heyeti 
ile müıterek 

bir içtima yapıldı 
Bütün iskele hamalbasılan 

dün frrka merkezine celb;dile
rek idare hey' etinin ittirakile 
bir içtima yapılmıfh. lçtimaa 
seksen kadar iskele hamalbatı· 
sı gelmittir. Bu içtimada hamal 
işlerinin ıslahı için bazı tedabir 
karar altma alınmıştır. 

• 

Türkiyeye işli yen 
Vapurlar 
Yeni bir firma altında 

birleşiyorlar 
Avrupa limanlarile Türk li

manları arasında sefer yapan 
büyük ecnebi vapur kumpanya 
!arı aralarında birletmek için 
anlaşmışlardır. 

lktısadi buhran hasebile 

Belediyede 

Şoförler için 
T alimatıiame 

Dahiliye vekaleti y 
bir talimat-

name yapıyor .. 
Dahiliye vekaleti son z 

larda çoğalan otomobil k 
nna kal'fı mühim ve ıedit 
birler almağı kararlaşhrmı 
bu hu.usta bir talimatname 
zarına başlamıttır. 

Ankarada bulunan 
reis muawini Hamit Beyi 
bu hususta fikirleri alınma 
dır. Belediyenin ayrıca ,oı .. 
için bir talimatname yap 
yalandır. 

Vekaletin yaptığı 
nameye göre, kaza yapan 
förlerin elinden vesikası bir 
ha iade edilmemek üzere, d 
bal zaptedilecektir. Ve ,o 
mütahede altına alınacak m .. 
hede miisbet -tice verince 
förden mühim nakdi ceza a 
nacak, eğer mütahede menfi 
tice verirse şoför timarhane 
sevkedilecektir. 

Komisyonlar 
intihabı bugün .. 

Loid Triestino, Serviçi Mariti· 
mi ve Maritimi İtalyana vaı>ur 
kumpanyaları Nevigatione Je
nerale ltaliana namı altında 
birleşmeğe karar vermişlerdir. 

Temin edildig" ine nazaran, Ticaret odası meclisi bugün 
15 te bir içtima yapacaktır. 

yeni teşekkül edecek büyük şir Bu içtimada bilhassa lstanbul 
ket bilhassa Türkiye nakliyatı açılması tasavvur edilen beynelm' 
hususunda daha müsait şerait ve periyetik bir sergi hakkında m 
gösterebilecektir. Bu şirketle- zakerat ce .. eyan edecektir. Bund 

ba,ka birçok teamüllerin halli ve 
rin birleşmesile bütün acenta- misyonlar intihabı vardır. 
lıkları gibi lstanbul acentası ~ 
da umumi firma altında birleşe Takyidat kaldırıldı 
cetkir. Esasen kabotajın Türk j G k ka k d · • . • ere ra ve gere se enız ta 
vaprlarına ınhkalınden sonra kile lrak'Lan Tüı·kiyeye gelecek :y 
Avrupa limanlarını Türk liman cular hakkında ve Basra muvar 
larına bağlayan vapur kumpan tına kartı konulmut olan bütün te 
yaları ziyan etmekte idiler. U- birler kaldırılmışbr. 

' b h d b · · lrak'tan gelecek gıda maddeleri 
mumı u ran a una ınzımam . T" k. d h il · •. L . . . d .., nın ur ıyeye u u enne aaut 
etmış ve bu netıceyı oguı-muıı veçbile mumanaat olunma11na 
tur. Basra körfezi sahillerindeki lra 

--- .. - -- Hüklımetine ait Limanlar muvare 
Spor tına kartı konulmuş olan tedbirleri 

tatbikine devam olunacaktır. 

Lik maçları 
tSTANBUL, 5 (A.A.) 

lstanbul Futbol hey'etinden: 
8-1-932 tarihinde icra edile
cek Lik maçları Takıim stad-
yomunda: Beşiktaş - İstanbul 
spor 2 İnci saat 9,15 hakem Ad 
n~n Bey, Beykoz - Anadolu 2 
inci 10,25 hakem Emin Bey, 
Beylerbeyi Gençler - T opkapı 
11,35 hakem Saim T'Vgut B., 
Beykoz - Anadolu 13,15 ha
kem Şehap Bey, Beşiktaş - İı· 
tanbulspor saat 15 hakem Sait 
Salihattin Bey. 

ittifaka mensup kulüp
lere tamim 

lST AN BUL, 5 (A.A.) 
latanbul mıntakası riyasetin
den tebliğ olunmuttur: 

1 - Mukaddema tevzi olu
nan sicil varakalarının bir an 
evvel doldurularak ve en kısa 
bir zamanda mıntaka merkezi
ne irsalini umumi merkezimiz
den aldığımız 208, 580, 653 
No. ve 1Ş·4, 17-, 11-8, 8-11-931 
tarihli mektuplarına atfen te· 
kit ederiz. 

2 - Mıntakamızdan yapıla
cak bilumum tamimler bade
ma Anadolu ajan111 vuıtasile 
icra edileceğinden klüplerine 
Anadolu ajansıoın spor servisi 
nüshaları gelmiyenlerin derhal 
muvazzah adreslerini mezkOr i 
dareye bildirmeleri lüzumu e
hemmiyetle ve tamimen teblii 
olunur. 

3 - Merkezi umumi riyaıe
tinden varit olaa 12-ı2-93 ı ta
rihli mektup berveçhizir tamim 
olunur: 

Berber dükkanının 
camları 

Dün Utaın ıreç vakit Çamur Hü 
ıeyin İsminde biri, Beyoğluncla Mar 
sel perukar salonu sahibinden para 
iıtemiı, bunu alamayınca eline c a 

diği bir cisimle, vitrinleri kımuıtll'. 
Poliı, Hüseyni yakalamııtır. Tab 

kikat yapmaktadır. 

Gençler mahfilinin 
kongresi 

G. M. Umumi katipliğinden: Cüm 
huriyet gençler mahfili senelik kon
gresi 8 kanunusani cwna ıünü mah
fil merkezinde yapılacaktır. Azanın 
teırifleri. 

1 Kari Stltunu 

Kazlı çeşmesindeki kal
dırım ve mecralar 
Türk Debbağlar cemiyeti ka 

tibi umumisinden aldığımız bir 
tezkerede deniliyor ki: 

Varna - Hrisis tazminat 
davası 

ADANA, 3 - Cebelibereket, 
Dörtyol, lslahiye mıntakaları, kaçak idman mmtakası reisliğine 
çıhğın ana yatağı gibidirler. Fakat 1 S T A N B U L 

"Cemiyet 928 ten beri Kaz
lıçeşmede fabrikalara giden 
mecra ve kaldırımların tamiri 
için Vilayete ve belediyeye mü 
teaddit defalar müracaat ettik. 
929 senesinde bazı istırhamla
rımızı bir kitap halinde bastı
rıp heyeti vekile ve Millet Mec 
!isi azasına takdim ettik. Dört 
seneden beri bir netice hasıl ol 
madığı gibi, şimdi de 30 12 31 
tarihi ile fabrikalara zabıt i-h
bamamesi kesilerek, ceza talep 
edileceği bildirilmektedir. Hal
buki yolları ve mecraları yaptır 
mak belediyenin vazifesidir. 0-
yle olduğu halde ceza kesilece
tinin bildirilmesi ne dereceye 
kadar doğrudur. Bu ciheti na
zarı dikkate alan cemiyet Bele 
diye aleyhine dava açmağa ka
rar vermittir. 

al1Ran tedbirler. kaçakçılıia nihayet 
vermek üı:eredir. Evvelki gün Ha- Ecnebi memleketler sporcu- lsanbul Belediyeainden dün fu 

Bir tavzih 

Bundan iki sene evvel Mar- ınis suyu kenannda kaçak cigara !arı ile temas talimatnamesine mektubu aldık: 
J f' d · ·· .. d k b kağıdı ve ipekli eıya nakleden bir zeyildir. "Gazetenizin 23-12-931 tarihli 
apon se ıri M. Y orşhida' • 1 mara a sıs yuzun en vu u u- kafileyle jandarmalaronız müsademe nüshaunda (Garip bir itiyat) batlı-

nın Cemiyeti Akvam tarafın- 1 lan ve bir kaç kişinin boğulma- etmiş, bir kaçakçı ağır surette yara- Ecnebi memleketleı·e seya- ğı altmda intitar eden yazı üzerine 
dan Mançuriye gönderilecek aile neticelenen V arna - Hri- lanmı,ıır. Diğerleri kaçmııtır. Eıya hat edım spor kafilelerinin av- li.zımgelen tahkikat ve tetkikat icra 
tahkik hey' etine memur edildi· sis müsademesinin tazminat da yakalanmıştır. Yaralı kaçakçı Cebe- detlerinde mÜfterek pasaportla olunarak mezkur fıkrada fiki,.et eılll 
ğini yazmıttık. M. Y orıhida bi vasına bugün saat 13,30 da bi- li'bereket memleket hastanesinde öl- rından şahıa batına 50 kurut diiii. tarzda yapılan bir muameleye-

b h d hk mü,ıür. Karakçıların ı·zı· L_rakılma- 1 H • y k 1 t d .. f d'I emı·, ve esasen alıoooı ze u ususta emittir ki : rinci tic:ıret ma emesinde de- ~ °' a ınması anciye e i eti ta- esa u e 1 em 

M 
· k · M h ,_ mı9ır. numarasile isim zikredil.....ıifhtdea 

-.- . ançurıye _gidecek hey'e- vam edilece tır. u a..oemeye URFA, 5 _ Akçakalede mubafa- rafından konsolosluklarımın tahkikatın ıamikine ele ..,..ıeoef llD-
te ıttll'ak edeceiimden resmen mairuk Varna vapurundaki ha za memurlarile kaçakçılar çarpıttı tamim edilmiıtir • kan bulunıunaaut~..._..... ~-
malumatlar değilim. fakat Tok mule sahipleri de iltihak etmit ı iki kaçakçı öldü. ~ ~ kilo •"f&' Berayi mallımat klüplere teb Bin·-•87h ... -~-
yo'ya avdet ıçın emir aldım. !erdir. f' .. günkü celaede hidiae yakalandı. A~ca_ bir loöycle - bir li""ni rica ederim ef--m. ~ nki .. ~!"~ ~!:::: ~ 
'l:...ıın· . .,..,.,; t---'--..1-- ::_:.;.A- • • çuyaJ teker, yırım altı t....._ - •• - - •• 

....... .....,., . . ~ ~~~~~;;: ... ~~~·:·1-.~:!.;;,;..;;::.;;:::;;il:fl ............. ~....Jllııııiıı.--.... lı. .. 
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'Asrın umdesi «Milliyet» tlt. 

6 K. SANI 1932 
iDAREHANE - Ankara caddf>. 

.ı Noı 100 Telanıf adrwı Milliyet, 
lıtanbuL 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 kuruı 800 kurut 
• " 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilme:ıı 

li Müddeti •eçea •nıhalar 10 kurut 
tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
İçİll mücliri1ete mU.-t edilir. 

k Gazetemiz ilinlarm mea'uliyetini 
v kabul etme«. 

F 
n 
d 
::ı 

n 

li 
n 
y 
lı 
l 
y 
1. 

BUGONKO HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merlre

zinde.ı aldığımız malumata na
zaran bugün hava az bulutlu o/a. 
C3k rüzgar ıimali istikametler
den esecek sıcaklık azalacaktır. 

S-I-932 tarihinde hava tazyiki 
ns milimetre subunet aum1 J, 

r 
r Sinema artistleri ve 
d Türkçe gazeteler ... 
.. Uzun etmiyelim... Bizim 

tilrkçe gazeteler tiaa Molivocla 
t kadar gidip sinema artistleri 
s tarafından okunuyor •• 
L - Ey Artin ağa._ demiJ!. 
• Kendin bundum amma adın 

dağlarda gezer. Bu da bir hi. 

1 kiyedir ki; size hikaye etmek
r liğime maalesef biraz açık sa
r çık oluıu manidir. Aldırmayıp 

yazsam, kazara nqriyat müdü 
( 

rüniin gözünden de kaçsa erte 
si günü müddeiumumilik yaka 

ı ma yapıfır .... Ne ise o da bir 
1 baıka bahistir .••• 

Velhasıl bizim gazeteler 
Holivocl' daki sinema artist. 

~ leri tarafından okunuyor .• Fa· 
kat bunun garip bir ciheti var •• 
Bütün bu artistler bizim gaze. 

• teleri okurlarken resimlerini 
çektiriyorlar... Ve daha tuhafı 
gazetı:ıler :n hep ilin aahifesini 
okuyorlar ..• Resmi. çıkan ve dı· 
,anda kalan ıahife gazetenin 
ismini havi olan birinci sahife •. 
Ne okuyorlar, ne okuyorlar!. 

İçki yasağı 
( Y e~il ay) cemiyeti içki ya

sağı meseleııini ileri suruyor
mu,_ Ben içki İçer adam deği
lim ve içkinin de adam akrlh 
aleyhindeyim.. Likin yasağa 
taraftar değilim. Çünkü; dik
kat ettim. Bizde bu tertip ya· 
saklar ciddi surette tatbik edil 
miyor .. HükUmet nüfuzu laüba 
lile9iyor. Bu fena bir feydir .• 
Yasak olduğu halde yapılan bir 
çok ,eyler var ki; aldıran yok.. 
Bunda da gene rakıyı kadeh ye 
rine eııkiden olduiu gi!n fincan 
la içecekler.. Şu farkla ki; sa
tanlar daha çok para kazana. 
cak.. Onun için buna ta...Etar 
değilim... Amerika hunu yapa· 
madı .. Biz mi tatbik edebilece
iiz .. Finli.ndiyada da yasak
tı •• Bir kaç. gün evvel gelen tel 
graflardan öğrendik. Hallan a- 1 
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mumi iruile yasak kaldırıldı .• 
Canmı ne uzağa gidiyoruz. 

İki gün evvel, birisi tramvayda 
kadınlara ait kanapelere otur
muıtu. Bir kadın geldi.. Ayak· 
ta kaldı .. Beriki pişkinliğe vur 
du. Ayağa kalkmadı .• Mü,teri· 
lerden birisi müdahale etti. Be 
riki gene kalkmadı .. Polis getir 
diler, gene kallanadı ve kalk
madı .. Halbuki alnının orta ye 
rinde belediyenin bir ilam var_ 
Ön iki sıra kadınlarındır diyor. 
Disiplin ve nizamperverlik hal
kın kendiıinde olmalı .. Bu biz
de maatteessüf yok.. Yalnız, 
ben sarhotlu~un çok tedit ce
zalanmasını istiyorum. Böyle
likle herkes içkiyi ağzına İçer 
ve timdiki gibi bedmestlerle 
sokaklar dolmaz. Gece yan
sından sonra Beyoğlu caddesin 
de nara atanlardan bir kaçı e
hemmiyetli surette cezalanırsa 
hem halk, hem ayyaşlar rahat e 
derler ..• 

Maii'iine~'isİnda . Richard T au 
Büyük Gala BÜYÜK

00

VARYETE 

,. 
erın 

Pariste (Ca<ino de Pariıi) - Berlin<le (Winterganlen) sahn.l•nnde fev 
varyete numeroları arasında bizzat RİCHARD TAUBER'i gorüp i ideceksmiz. 
sevdiği kadından inkisara U6UJ!A.11 bu büyl.!k tenor nıhayct s evgıl sini buluy 
Bu çok güzel ve şırın yıldız MARİANNE WfNKELSTE~N) di 
TAUBER 'i.n filmde taganni edeceği başl«:a parçala-· 

1) Güzel kadınlar, i><n s-zsiz ne olurum, 2) Sen benim icin aşkunm tarlhiain. 

olarak (Die Grosse Attraktion) 
~usikisi: FRANTZ LEHAR • Refsörii: MAX R.EICHMANN 

Kadınları öptüğüm zam.-ın i!iİ.!ı. Film Fransızça ve Almancadır lkı saatınizi ne 
ve zevk ile geçireceksiniz. Biletler bugünden itibaxen sa ·Jmakta<lır. Tel B. 
560. 

1914-19 
sinemasında 

Marlene 
-.. ..... ~> Sesli ve sözlü film -(1'""-"'ı::.A 

1 Bir de gençlere içki verme
! yi ağır cezaya bağlamelı •• Hat
ta içki haddini yirmi beşe ka
dar çıkarmalı.. Hiç olmazsa 

, körpeleri bu zehirden kurtara-
lım.. Ben Yeşil hilalden olsam 
bunlan isterdim .. 

Japonlarla Çinliler 
birleşip .... 

Daver Bey üstadımızm Ye
ni Günde yazdığı bir makaleye 
göre Avrupa yeni ve dehıetli 
bir tehlike karıısmdadır. Bu 
tehlike nedir diyeceksiniı. İt· 
te : 

Şimdi biribirile harbeden 
Çin ve Japon bantacak ve itti· 
fak edecekler. Bunlar Rusya ile 
de İttifak edecekler, sonra Al
manları içlerine alıp Avrupaya 
yürüyecekler .•. Ben de ina.ru
nm. Kitapta da yeri var. Ye' cüç 
me'cüç denilen mahlUklar gele 
cekler ve tüfenklerini mercimek 
ağaçlarına asacaklardn .. Yal
nız bunların deniz muharebesi 
yapacaklarına dair bir işaret 
yok! .. Allah vere unutmualar. 
Sonra neyi tefrika ederiz.! 

Karilerimizden (Çelik 
Beden) Beye 

Y rl batında kazandığıcız 
canlı ikramiyelerinize uzun ö
mürler! .• 

FELEK 

1HT1RA iLANI 
••Harp tüfekleri ile küçük çapta 

mühimmat endaht tertibatı" hakkın 
da 22-4-929 tarih ve 77 5 No. lu ih
tira beratı bu defa mevkii fiile kon 
mak üz.re ahere devrüferağ ve ya i
car edi.leceğindeıı Talip olanl.arm 
Galatada Çinili Rıhtım Hanında Ro 
bert Ferriye müracaatları ilan olu-
nur. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

111.K.O.kıtaat hayvanatm.ın ih 
tiyacı için saman kaıpalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 19-1-932 tarihinde salı gü
nü saat 15 te komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin 
§artnamesini almak üzere her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin de teminat ve tek
lifnamelerile ıkomisyoıwmuza 
müracaatları. (683) (4633) 

.. * * 
Birinci fll"ka kıtaatı hayva-

natınm saman ihtiyacı aleni 
münakasa ile alınacaktır. İiıa
lesi 19-1-932 tarih salı günü 
saat 15,30 da komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatla • 
rı. (684) (4634) 

lstanbulda Levazım Müdü

riyeti emrindeki Kanije nrlrup 

motörü aleni müzayede ile sa

tılacaktır. İhalesi 20-1-932 ta· 

ırihinde çarşamba günü saat 15 
de Komisyonumuzda yapıla

caktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzere her gün komi
syonumuza ve motörii görmek 
üzere y<>llama müdüııiyetine 

ve münaıkasasına iştirak ede
ceklerin de vakti muayyende 
Komisyonumuza müracaatları. 
(689) (4669) 

* * * 
Birinci Frrka hayvanatı ih 

tiyacı için kapalı zarfla ot mu
bayaa edilecektir. İhalesi 13-
1-932 ça.rşamba günü saat 16 
da Komisyonumuzda yapıla

caktır. Taliplerin şartnamesi-

-------------• ni almak üzere her gün ve 
ZAYİ 

Ayaqıap ile Taksim arasuı.<la u
kerlik muamelesi mukayyet nüfus 
cüzdanımı zayi ettim .. Getiren mem 
nun edilecektir. Ayazpaıa 89 No da 
Nejat. 

münakasasma iştirak edecek· 
lerin de vakti mıııayyeninde te 
minat ve teklifuamelerile ko
misyonumuza müracaatları. 
(668) (4550) 

. .. ı _ I _ · ~ .A· . · • . !! -· • ·. · . · 

'1eclisi İdare İkinci Reisi ve mürahhas azamız 

Dr. Egon von Rieben 
bir kaza neticesi ani olarak vefat etmiştir. Ufulü bizi derin 
teessürlere gark eden kıymetli umum müdürümüz ve arkadaşı
mızın hatırasını daİlna hürmetle yadedeceğiz. 

Ankara Elektrik ve Havagazı Türk Anonim Şirketi. 

Müzayede iie satış 
İ~lem<, b ı. saKsvnya, gumüş ve 

aaire 1932 kcinunusaninin 8 inci cu
ma ve 10 ur.cu p~r günl"1'i aabah 
saat 10 da Beyoğlunda Maçka<la 
Teşvikiye ca."11ii civarında Tcşviki
ye ..akağında 69 numaralı Gözem 
~tımanm 10 uncu daire,.inde mı:v 
cut ve İtaloroa&i efendiye ait gayet 
kıymettar ve nadid< eşya. giımüş, 

takımları, fayans koleksiyon ve 
saire müzay, de surctile satılacak

Cadı köy ::>ureyya s:oemasmc• 

Bu akşam 
Süreyya opereti tarafından 

üç perde operet 

Cifceala Hasan 
S·nema 

Aşk Hazretleri 
M•vsimh en yüksek frlmi 

tır. Hakiki obusson kuma<lı nadide , ••••n11111m•mm•mıml 
salon takımı. Luyike:ız usu'ii eski 
yaldızlı kol uk ve sandalyeler, mar 
ketiri işle."11e vitrin, ba.'1ü ve masa
lar. haki i Obus<on ve Goblen ka
pı perdeleri, tarihi eşya ve biblolar, 
akaju ağacından llWllUl ve maroken 
aandalyalı ınaa vitrin gayet müzey
yen 'ingiliz yemek oda takımı, aka
ju üzerine limon kaplz ma modern 
:r.adide direktuvar usufü yatak oda 
takım:, tnaroken koltuklu ve mahon 
agas W,gi.l.iz komple y:ızıhasıe oda111, 
halis gümü§ şampanyalık, vazo, ta
bak, tep.si, pasta, ve çay takımları, 
2,, ki~lik ingiliz gümüşü nad'de 
60fra takımı, aalı:sonya, Viyana,Çin 
ve Acem porsi!en tabak ve vazolar, 
uki Şam. Rados ve Kütahya duvar 
fayansları. eski İngiliz saatleri, 
Prazosi imzalı gravürler, masif 
bronz avize'.cr, Sultan Mahmut <:ı· 

valı yaldıı:lr eski tombaklar, Acem 
minyatürlen, eski türkç.e lavbalar, 
fildişi, bibiolar, fildişi üzerine ya
pılmış minyatünler, sedef ve eski 

Bugün akşam 
· saat 21,30 da 

İş adamı 
Yazan: O. Mi 
rbeau. 
Tercüme E.: 
Reşat N•ıri 
Yakında: Enin
de Sonunda. 

lstınbul Bdıdi~sl 

S~hir'fiyaİl'oSU 

ııııııııııııııı 

ı 11111 

llSf -

Uakü<lar HaJ..c Sinemasında 
Büyük şark filimi 

Mahkfun Kadın 
İlaveten' Hali~ler Kralı. ' , ... 

Yunan Milli Opera Heyeti 
Fransız Tiyatrosunda 

Bugün aaa.t 17 de matine olarak 

Cavalleria ve Pagliacci 
Akşam auvare saat 21,30 te 

Le Barbier de Seville 
Yarınki Perşembe akşamr 

Tosca 
Acem çekmece ve rahleler, tabloları-------------
ve sair eşyalar, Buhara, Tebriz,Gör 
dez, Karabağ, Hila Hali ko.llcksiyo 
nu Bubııra.. Ac.cm. Rodoa, Yanya iş
lemclcııi ~re mahsue Gön. Kıl
ınann markalı Alman piyanosu.pey 
ıürenlt°ken 100 de 25 teminat .alı -

Bahçekapmcla Celal B. hanında 
30 No. da. mükim iken elyevm Al
ıııanyada bulunan Mehmet Hüsa
mettın B. 

İstanbul bir:nci icra dait'el!İ·nden' 
Kaçak siğara kağıdı w: tütün c za-

,, sındaıı borçlu olduğunuz 40725 ku-
~ ruşun temini için İstanbul 1tııaı.at · 

nır. 

İstanbul Jl(ahkemci asliye ikinci gümrüğünün Sirkecide bu.lunan 6 
ticaret daireairvla>: R.aşit Baba E- No lu anbarmda mevout 651 No lu 
fendi tarafından İstanhulda tü.Gcar- ve M. A. rruukalı mahcuz bir adet 
dan Mihal Çikvaşvili Efendi namı- piyanonuz ikinci artırmaya vaz
na gön<lerilip mu.htelif cesamet ve edilmittir. Satış günü tayin olunan 
renklerde 7000 düzüne pmmıklıu ço 21-1-932 tarihine müsadif perşembe 
rabın transit euzetilc satılması ta· günü saat 10 dan 12 ye kadar mez· 
karrür etmiş olduğundan talip o- kür an.barde •tılacağı:ndan keyfiyet 
!anlamı 9 Klınuneani 932 cuınarteG ihbar, talip olanların yevmi mezkur 

Dietrıch'in 
EN MUESSİR... EN MUAZZAM .. 

EN GÜZEL ... 

27 No lu 

CA .S 
filmini takdim ediyor. 

~ş'umtıir kadının hayatı ... İhtirası .. 
maceraları ve feci aşkları. 
İlaveten: Paramount Jurnal 
Halihazır dünya havadisleri. 

Paramount filmidic. 

Bu akfam 

Melek Sinemasında 
Çok sevilen 

LfLİAN 
ANDRE 

ARMAND 

Aşka 

l\ç bllyü!I yıldız 

HARVEY 
ROANNE 
ve 

BERNARD 
Tövb·e 

filme alınan en gib:el Fransız operetinde 
fJa"ete.,: Parıımount Jurnal Halihazır rlünya hııva"i~l·r; 

"A;;;,K l.>t:.Ct:LERı,, ve "ÇlLGlı\j MACERA., 
filmler :nden ıonra 

MARIE 
T A 

BEL L'in 
L i 

' ..S namındaki llçilncü büyük fi.mini göreceksini'i 

TürtiJe Bilalia~nıer ~enıiyelin~en: 
Cemiyetimizin İstanbulda Yeni Postahane civarında Ak 

raylılar hanının 3 No. lı satış Bürosunda mevcut nümune v 
şartnamesine tevfikan (300) adet "Emayye Ördek" 6 Ka. s 
1932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te pazarlık eur 
tile mübayaa edileceğinden talip olanların nümuııe ve şa 
meyi görmek üzere Büro Müdiriyetine müracaatları. (4547) 

günü aaat 10 da İstanbul lthaUt de anıda buhınacak memuı-una mü· ZA yt _ Samatya Maıliye Şubeırio-1 İstanbul Kadastro hil:imliğinck 
Gümrüğü ka"ıaında Rıhtım Şir· recaatları ilıln olunur. den almakta olduğum 40816 mune- J4ihran Kikpeyan efendi tar.ıfııı 
ketinc ait N tıan.ai.t anbanna mii· •--------------• ı rolu tekaüt maaşıının cüzdanı iJ,e dan KadıMiyünde 6Ciğütlü caddc<.i 
racatları ilan olunur. İstanbul Mahkemci Aaliye Bi< tatbik mühürüm zayi olım.ıftU.r, Ye- de 278 No. lı hanede mülrime M 

İstanbul asliye mahkemeei 3 ün
cü hukuk dairesinden: Hanım, Ha
nım tar~fından İstanbul Galata Tü
nel başınıda Şah değirmen eokağm· 
da Halil Bey hanında mukim Zev· 
ci Kuruçay Laı Ha.san oğullarm· 

dan Mehmet Oğlu Riza efendi a
leyhine ikame e}"lediği boşanma da 
vasmın tahkikatı 1-2-932 pazar gü
nü saat 14 te talik kılındığından 

yevm ve vakti mezk<ırda mahkeme
ye gelmesi lüzumu halen ilı:ametga 
hı meçhul bulunan Müddealeyh 
Riza efendiye iliııen webliğ olunur. 

Tinci Ticaret Dairesin<Mn: N. Ma
yer lnunpanyau tarafından Selanik 
BankaaJrıa reh.Mdilip mahkemece 
ııatılmaauııa brv verilen ..., Orta
köyde askeri İnzibat karakolu ci· 
varında Sclô:ıik &nkası ardiyesi 
olan Fatma Hanını deposunda mev
cut tahminen 9200 kilo giiaıüş Ha
cıköy malı tütün icra kılınan bi· 
rinci arttıımada muhammen kıyme
tini bulmamış olduğundan talip O· 

lanl.ann ikinci .arttırma günü tayin 
olunan 11-932 pazar saat 10,30 <la 
mahallinde hazır buhınmaları ilan 
olunıır. 

nile.-i alıne.cağıt>dan hükmü yoktur. dele H. hakkın.da ikame olunan 
Harbiye Nezareti ketclıe&indcn mü- va üzerine &önderilen daveti}'<' :r:a 
tekait Mahmut MuzaffeT. rııu mahallesi heyeti ihtiyariyeei 

Emniyet Sandığı Müdürlüğün· 

derı: Sandığımızdan mücevherat :re
hin tevdii suretile istikraz ettiği 

para mukabil.inde Cihangir Kumru
~u yokuı 4 No oda mükim Afife Ha
mına verilen "4368-45857-46330 nu-
merolu rebtn ilıııuhaberJttinin zayi 
edildiği sandığunıza ihbar edibni§
tir Sab.ibine yenisi vmlmi~ oldu
ğundan eskisinin hiç bir hükmü kal 
madığı ilin olunur. 

--·---------

deo yazılan ıneşrub.1tta müma.i 
hanın mezkilr bane<k bulunduğ 
gösterilmiş olınasile i.linen t.:bl 
ğat icraat ta.lep c<lilınit v ı · 

~bliğat i!asırut ve muhak=in d 
13-2-932 cumar-i günü - 15 
da icrauna karar verilmiı oıduğu 
dan mümaileyba muac:kle H. m ye 
mi ve '8ati mezkürda İataobul T 
pu daire.inde müteşekkil fetanb 
Kada t:ro mahlr=esinde hazır bıı 

lu:nması lüzumu i !in olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 4 dünü seyrediyor, içinden bir 
ses: • güzelim .. Çok güzelim .• 
Çok çok güzelim diye fısıldı. 
yordu... Bir saat evvel etra
fında; güzelsiniz.. harikulade
siniz. •. emsalsizsiniz diyen ses· 
leri tekrar ititmek için derin 

çok yakmdarr, hatta kulaklarr
nm dibinde fısıldıyor, Nedim 
Münirin sarıtm hayalini, ecza
sı uçmuş bir fotoğraf, sisli bir 
rüya haline getiriyordu. 

ten sonra tel telli saz çalmak nı tamamen kaplamıttı. Etrafı 
kadar basit buldu , müsabakaya dahil olan bütün 
• Başr hülyalar içinde yata- güzellerin küçük batlarile çer
ğma girdi, sokulgan ve sıcak çevelenmişti. Belkisin yüzü se 
hatırasına daha yaklaımak için vinç ve heyecanın mes'ut pen-

kat'i surette reddettnı; .•. 

Güzellik Kraliçesi 
• 

Belkis cevap vermeğe vakit 
bulamadı. Babuı yanlarına 
doğru geliyordu. Adnıan Beyin 
mavi gözleri biraz kıaılmı§tL 

Belkis ayağa kalktı. ihtiyar 
adamın gözlerinde uyku iıtiya 
kı vardı. 

- Belkıs eğleniyorsun de-
ğ·ı '? ı mı .• 

- Hayır babacığım artık 
gidelim. Müsaade ederseniz 
size Vedat Naci Beyi takdim 
edeyim. 

- Size çok t~kkür ede
im Beyefendi .. Kızıma arka. 

'- 'aşlık ettiniz... inşallah evimi 
... d t .f ed' . ze e eşrı ınız. 

- Müaaadenize tetekkür 
ederim Beyefendi. 

- Malüm ya ihtiyarlık efen 
dim. Belkis ta beni öyle rahata 
alqbrdı ki •• Genelikte pek sev 

l:ıazı reıa dana yrmatına<ı DU· 1 

Nezihe Muhiddin 

olmufum .. Beyoğlundan Kızıl· derin samiasını dinliyordu. Ha 
toprafa kadaı· epeyce bir yo- yalinde genç ve zarif hayaller 
lwnuz var •. Lamia Hanım nere resmi geçit yapmağa batla
de Belkis? mıtb. Bunların içinde en ziya 

Adnan Bey zarif ve kibar de Vedat Nacin.in 9en ve par-
sözlerile özür diler gibiydi. lak çehresi vuzuhlaıarak yak-

- itte baba .. Lamia ıeli- Iaıryordu • 
yor.. Bu genç simaların arasına 

Belkis eve gelir gelmez ya. birden bire bir hayal daha ka
ta.k oclasma koştu. Her za- nttı .. Bu, Belkisin nitanlısr 
man yabnazdan evvel babuı· Nedim Münirin sanım çehre
nın odasını bir kere gözden ge si idi . Genç kız kalbinde bir
çirmek, ihtiyar adamın raha.· den bire nedamet ezaama ben. 
tını temin etmek adetiydi .• Bu ziyen bir 1121 duydu . Etrafını 
alqam bütün adetleri birden alan net'eli ve ten hayalleri 
bire değiımişti- Hisleri de be. dağıtarak Nedim Münire yak
raber . Bu gece dekoltesile ya- latmak istiyordu • Ona bu ak
tak odasına giren. Belkis bam tanı uzun bir mektup yazarak 
başka bir Belkisti.. Çıplak te- geçirdiği heyecanı itiraf etmek 
ninde hali yabancı gözlerin ür kalbiniu nedamete benziyen 
pc•t;>i vardı. Aynanın kartı· ezasını belki dindirecelcti. Fa· 
s·--·, aiır ağır so~unurk~ kat Vedat Nacinin esmer ~h
ı on aorl' aeR<ceye OUfmUttur. ı et'ın yenne ınbbap etmııtır. 

Belkir. silkindi.. Hangi gü
nahının ezasınr hissediyordu? •. 
Heyecanlarında, hislerinde hür 
değil miydi? Hayatında daima 
bir erkek gibi yaşamağa azim 
etmemiş miydi? Bir genci be
ğenmek, ona müsait davranma 
nın manasında günah aramak 
ne budala bir meskenetti? Fa
kat iıte bütün bu nazariyelere 
ı ağman kalbinde bir hakka te
cavüz etmiş olmanın ezasını 
hali duyuyor •• Demek nazariye 
ler ürsi hislere bakim olamı
yordu! ••• 

Tuhaf, çok tuhaf!- Belkis 
hala elindeki kağıt ve kalemi 
fırlatıp atamıyordu .. Fakat ha
yatında ilk defa kalbiniı tatlı 
bir sarhoılukla ürperten bu te· 
lessümle ıuura dolrunmağa 
da kıyamıyordu. Nihayet, elin
deki kağıda itiyadın verdiği 
bir tabiilikle yazı ·:~-,.rnağı, 
~eki"" aıye cevap vernu,tır. ı 

biraz daha gömüldü. be_Iikleri içinde parlıyordu. Li-
,,. • "' rnıa: 

Dışardan kapı vuruluyor, - Altındaki yazıyı okusa-
Lamia sesleniyordu: na • dedi . yıldızları hüsufa uğ 

- Çabuk aç Belkis. Sana ratan bir güneş., Belkisin göz· 
ne havadisler getirdim., Saat !eri pırıldıyor ve dudakları tit· 
tam on ... riyordu .• Fazla mübalağa • 

Belkis yatağından fırladı.. dedi - Lamia: 
Kapıyı açar açmaz Lamia elle - Memnun değil misin? eli 
rinde bir demet gazete ile İçe- ye sordu ! 

ri girdi. - Memnun olmamak müm 
lki genç kız kartı karşıya, kün mü? Fakat niye yarar?. 

ıezlonga oturdular, gazeteleri - Ne gibi? 
ortalarına aldılar. Belkia bir - Ne gibi olacak. Y 
hamlede bütün gazetelerin ilk unutulacak d ğil miyim? 

- Eğer yalnız seni dü§iın 
düren bu ise pek kolay ..• 

- Niye cevap vcrmiyors ı 
Belkis? Her halde başka dü§ü 
celerin var .•• 

- Ni,anlı olduğumu unu· 
tuyor musun Lamia? 

Linıia bir kahkaha attı: 

- Bıınu ben söylesem ne iıt 
ne.. Fakat ~en!.. Sen n sıl aô 
itiyorsun bunu?!.. Her zama • 
ki iddialarına taban t ban 
zıt olan böyle bir ihtırazı ıe 
nin ağzından çıkmasına hayr 
ediyorum doğrusu ...• Bir erke 
g 'bi hareketlerinde, hislerinde, 
kararlarında hür olacağ nı h 

sahifelerinde muhtelif pozlarda - Unutulmamak s 
kendi resınini görünce hayret linde ... 
ve sevincini saklıyamıyordu.. - Nasıl? 

e- gün iddia eden sen de· 1 rrıi 
sin? Madem ki istiyorsun ı d; 
!arını · pat edecek bir fırs11I 
tite. ..... Hele Vedat Nacinin muharrir - Nasıl olacak.. Bir tel. 

lik ettiği "Gün Aydın., gazete graf her ıeyi yoluna koyar •• 
sinde muhteşem bir fotoğrafı. Eğer isteraen. tertip heyetine 
nı görünce genç adama kartı timdi bir telaraf ç kerek ek
derin bir duygu ile heyecana lifi kabul ettiğini bildirirsin, o 
geldi. Bu resim itina ile bün;. lu1· biter1 ~eoır. .. ....... "' .. .,,..,. "' .. , .. t".,. ....... 

Lamia sözlerini ikmal ede
medi. Od nm k pı ı itıldı. seJ 
kısın dadısı iki elite güç ta 
ğı ~yü bir çiçek sepetile iç"' 
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Tarihi Tefrika: 22 

Sabatay Zevi 1 
Nalcl•d•n:R. N. 

Natan herkesin falına baktığı 
için itibarı fazlaydı 

O .. h t .ti.b arttıkça cemaat reisleri nun şo re ve ı an d 
arasında da dedikodular arhyor u ·r 

Natan Gazani'nin dainıa dediği gibi harek~h~en adım 
b'" b yahudi nihayet ı tıyar a a. oyte ıeyleri merak eden alk 

tabakası arasındaki ehemmi- ma:_ larail oiullarını affecli· 
~et. ve itibarı, berkesin iatik· 
alıne daima kehanette bulun- niz 1.. almıt· 
hağa batlamuile bir kat da- Diyince fU cevabı 

a artmıt oldu. trr: ol ı 
htikbalini merak eden bir - Kaıımı helal sunrd. k 

•danı ufak bir kağıt parçası· .ı\Iim yabudi bunu gö ü • 
na kendi ismini yazarak ona ten sonra gelmit, Natan Ga· 
Vermekle bu merakını tatmin zani'ye anlatıııııtır. O da do-

el trni.t .oluyordu!. Çünkü söy- mtt ki: ih · 
endığioe göre, bu kağıt parça - O gördüğünüz tıyar 
hına bakarak bir adamın istik Hazreti Zekeriya peyga~ .. 
~ ~li ne olacağını aöyliyebildi· dir. larail oiullanm affediyor. 
ıı &ibi o zamana kadar Y•Pllllf artık!.. 

1 0.lduğu iyi ve fena hareketle- Hazreti Zekeriya ma um 
rıni anlayıp söylermiş!.. oldufu üzere yahudiler tara· 
• Kendisine müracaat edenle- fından telıit edilmit, kanı ·~-

rın. haddi heıabı yoktu. Şöb- hlmııtı. Şimdi Natan Gazan•: 
retı o kadar yayıldı ki, pek nin, söylediğine göre Hazreti 
uzak yerlerden bile müracaat- Zekeriya tekrar görünerek la
lar oluyor, admı: yazıp yolh· rail oğullannı affetmit bulunu 
Yanlar arttıkça artıyordu. Na- yor. Bunu da bizzat söylüyor· 
tan Gazani kendisine bu suret du. 
le müracaat edenlere yaptık- lıte kaydedieCelc mühim 
ları Fen•lıldan söylüyor bir bir nokta: Bu neyi g&teriyor· 
daha bu gibi hareketlerde

0

bu- du7 •• İsrail oğullannm affedil· 
lunmamalannı nasihat ediyor, meleri demek, artık çektikerİ 
perhiz ve riyazet tavaiye eyli elem ve ıztıraplann nihayet bu 
Y?rdu. Bir. kere ~di~inin ha- lacağı ~eğil miydi? •• O bal~e 
kika!~ .dogru aoyl~ıp ~öyle- bunun ıçin de beklenen ınesih 
medıgını anlamak ıçın olmüt gelmit olmıyacak mı idi? •• De
bir ad~mm i~mi ile yeni doğ.· mek ki yine "Mesih,, in gelme 
muş bır çocugun adı yazılarak si bahıi tazelenmit oluyor, 
~j~ Gazani'ye müracaat e- buna zemin hazırlanıyordu. 
•• 

1 mıt. O, bu isimleri görünce Natan Benyamen Levi'nin 
~len adamm ismi hizasına: babası çok yer gezmİf, hemen 
Ölen bu adam dünya bayatı- bütün dünyayı dolatmıt bir ~

nıo f~alddanndan kurtulmut- damdı. Oğluna itilip öğrendı· 
!ur dıye ya~dığı !'ibi, Yeni do. ği her 9eycleıı babsetmit, bat: 
ga~ " ç.oc~gun ıımi hizasına ka yerlerde cereyan eden hic;'i 
~·· Bu bır muumdur. Güna- selerden onu haberdar eylemıt 
tıı.,Yoktur,, ıözlerini. yaznııt· ti. Onun öğrenip oğluna haber 

r ••• verdiği ınaliimat arasında. Sa-
:atan Gazani'nio ahlak ara batay Zevi isminde genç bır i

•ın •ki t?hret Ye itiban arttık timin kaç senedir yabudiliği 
ça yahudı cemaatinin reisleri kendiıile mqgul etme.i keyfi. 
arasında da d d"kod d 
H b 1 e ı u büyüdü. yeti de var ı • 

• am.~r, Natan Gazani hak- Natan Gazani'nin babası 
~n~urlü türlü tüpbeler iz. yabudilik için her tarafta para 
d~r YorlardL Nihayet Ku- ve iane toplamak vesilesile 
b uıt~ beJ kitilik bir babam düoyaJI dolatan bir adamdı. 
h:~:ıfaelerek. Na~ Ga.zani Bu adanı Sabatay Zevi~nin §İm 
şebbüa ~ahkikat ıcruına te- diye kadar neler yaptıgını, ne
Gaz ., e~ti. B~ heyet, Natan relere gittiğini, nasıl linet edi 
s d anı nın ne ıstediğini mak- lerek gittiği yerlerden koğul. 

a ı ne oldug·u ' d t · ı ·· • · b. F ka N nu arattıracak- uğunu amamı e ogrenmıt, kika: t •tan Gazani bu tah belki de onun faaliyetini adım 
talıoıi: ~onu ~e Varacağım adım takip etmiıti. 
kikatta euıedı; Zaten bu tet Abaraham Cahini'nin ne su 
kındakin ::ıe l ~etıce çıktığı hak retle eski bir vesika bulup çı
Yalnız buna udm!'tı ~a eksiktir. kardığı ve Sabatay Zeviye bu
vayetler va~d aır 8bır ~akım ri- nu gösterdiği, sonra her ikisi 
rin hüliıas ırd. u rnrayetle- arasındaki münasebetin nasıl 

ı tu ur- Kud·· ba 1 d yuka d .. ··ı .. gelen bü ··k b" · h • usten ta ığı n a goru mut· 
Natan c:an"' ·~ ya. ud! ilimi tii. Natan Gazani'nin babası, 
mek iıtemif 1 i:.,' d.ıı~ıtıha11 et. mahut tarihi veıikanın ne su
tlar fe·-'--t·d· b~ ,~ıne bu ka- retle meydana geldiğinden de 

.. ,... a e ır M&vvet • t" b be 1-.... H • k 
nat edilen b d h 11 1• a rdar Onuuytu. atta pe 
ten ne yapab·ı~-!:~~n akika

1 
• mümkündü ki beklenen "Me-

1 ı,.,... an amak ib · • · S bata Zevi ola için gelen bu yabud" ·r . • ,, ın ıamı a Y • 
Natan Gazani .. 1 'd. a •mıne cağını bildiren bu "yeaika,, om 

_ Yabud· §oy e '!0 r: bir tıpkısı da Natan Gazani-
aiz. Orada 

1 :J:k1~ına ıidi nio babasında mevcut olsun! .• 

göreceksiniz. Bu ada r 8f°1 Erarengiz te}'lerle metgul 
bir deri parçasile kee'd- ~·-~ız olan ve gitgide perhiz ve riya
IDÜftiir, Elinde içİnd ını .::;.t- zete dalan Natan Gazani'nin 
nan bir de kap Yarde su Gi ~- de beklenen "Mesih,, in artık 
zin, bu adaınuı eıu.d~ dı.. gelecefHıe dair kimbilir ne za
taa su alarak serpin" ~P- mandan beri beslediii fikirleri 
disine: ız ve aen- yok değildi. Görüttüiü adam-

- larail oğullarm lara perhiz ve riyazet tavsiye 
nizt. 

1 
affedi. eden Natan Gazani artık yahu 

. Deyiniz. Orada ııöreceiini. diliğin ıztırabatı nifıayet bu-
zı bana söylersiniz! lacağmı vadederek beklenen 

Kudüsten tahkikat için ge- "~esib,, in geleceğini tepşir 
len ilim yabudi filhakika Na. ~ırord":. Uzak yerlerden ken 
tan Gazan i'nin dediği gibi me- dı~ıne lllUTacat edenlerin yaz. 
zarlığa kadar gİtmiı İle de ora d ee>vaplarda böyle söylü
d a ne böyle çıplak bir adam Y~~ u.. Natan Gazani güzel vo 
bulabilmiş ne de b-.ka fevka ~~~aır söa söylemeji bilir, 
la~e bır ,e'ye tesadüf etmiftir. 1~ <fazı Yazar, ıııeki biı; adam 
Donüp geldiği zaman N taıı ~'!n _heyecan ve ımanla 
Cazani'ye ilk sözü• a ~~1:ledı~ao~leri dinliyenlerken 

- Or d b" L!.:__ ıaıne Yilk bir İtimat bea-
Demeka al iÇ ~unae J'okl.. . liyorlardı. "Meaib in aelec:e-

o mut ıse de her ııııı - • • ·· "del" " • 
li feyi b"ıld" •• "dd" l gmı muJ •Yen Natan Gazani 

ıgı ı ıa o unan · ·· l • b • 
Natan Benyanıen Levi nın aoz erı ıttabi tesirsiz kal 
olarak: cevap 'llllf olmuyordu. "Mesih ne 

• - Siz tekrar gidiniıE d vakit . ııel~i? •• İtte Na!an 
mış, deci" '°İm adam d ' be- ~nı, kendı etrafındakiler 
.__- ,__ ,. ı ora a u- uzerınd kad .. . 1 
"'"'llıı<ı .. :nız oec1· -. "bi b e o ar muesaır o • 
ket d • · ıgım gı are- mu•tu ki .. Mes"h • el • e nız. ~ , ı ,, m g meaı .. 

Alim yahud" tekr ~i beldiyenlerin bu intizan pek 
lıga itmıs fakat b •r ef.mezar- tiddetli bir hale gelmiı, her. 
tan Ganni• • ded"u. s .~' fi!• keste sabırsızlık arttıkça art-

n.~n !iı. gıbı bır mı'tı 
• 4 

7 r Sahin ve 8asmuharriri 

MILUYET ÇARŞAMBA 6 KANUNUSANf 1'31 s 

Birinci sahifeden geçen yazıları Muhabir mektubu 

1 Hariciye vekili 1 Mübadele Pençereleri tel kafesli Hindistan da 
ihtilal 

(B•ıı l inci u.bifede) 
decetini dütünerek amele tetkillt
lanna diledikleri Teçhile hareket et
meleri için talimat vermiılerdir. 

D~~Şl ~~a~~~hifede) K~~!~~c?~ede) şehir: Terme 
Cawnpore' de yedi ve Lucknow' • 

da dört reis tevkif edilmiıtir. 

Zararsız lngilizler himage 
görecek 

BOMBA Y, 6 A.A. - Gandhi, 
tevkifinden evvel neırettiği beyan
namede keneli ademi ittirak procra· 
mmı tekrar izah etmekte ve zararsız 
lnııiliz erkek ve kadınlan ile lnciliz 
çocuklarının mutlak surette himaye
leri İcap ettiğini israrla kaydeylemek 
tedir. . • 

ffarp m11clisi teşkil •dildi 
BOMBAY, 5 A.A. - Mahalli 

KOlll'"' komitesi hiikiimete kartı mü 
cadele istihzaratma mümkün olduğu 
kadar ıermi vermektedir. 

Konıırenin faal aza listesina da
hil bulunan bin kadar ıönüllii ile 
son bet ıüo zarfındaki hi.disatta rol 
almıt olan difer on bin gönüllünün 
tevkifi lıalinde yekdifaine halef ol
mak üzere 6 harp meclisi vüeude ııe 
tirilmi~tir. 

IDl'iliz bahriye nakliyat vesaiti ile 
sia'orta tirl<etlerioe karı• mücadele 
icrası ye albn ihnıcatınm ve pyri 
....,..... manifatura mOTadının •e tuz 
ihracmm tevkifi İçin bir propapn
cla icrası derpİf edilmeketdir. 

Konırre mücadele esna11ncla yara
lı düflll"Iİ ihtimali olan taraltarlan
mo hükiimet tarafından yardnn sö
ren hastanelerde tedavi edilmek mec 
buriyetinde kalmamaları için 450 ıer 
yataklık iki hastahane vücude ıetir
miıtir. 

Bu esnada ise hükiimetia sayri 
kanuni harekete karıı mücadelesi de
yam etmektedir. Birçok merkezlerde 
moht.elif eıhasm tevkif eclilmiı oldu
fu bildiriliyor. 

Nümayişler, masatlemeler 
tevkifler 

DELHI, S AA. - Polis, dün ak 
pm gayri kanuni bir surette nmumi 
meydanlarda toplanan 2000 bintliyi 
sopa istimalile dağıtmııtır. Hintliler 
den 3 kiti yaralanmıı ve 3 kiti de 
teftif edilmittir. 

Bomhag' tla 
BOMBA Y, S A.A. - Polis inzi

batm muhafazası için bütün ..,tıir da 
bilinde tertibat almııtır. 
. Müıel~ polis müfrezeleri !feb

nn muhtelif noktalanna ve ezcümle 
dokuma tezgahlannın bulunduğu 
mahalleye ikame edilmittir. 

All•lıabd'ta 

eefirleri Vekil Be7i ziyaret edecek- da etabli Türklerden Garbt 
!erdir. Trakyada malı bulunup ta ia-

Alqam Amerika tefiri Mr. Grew d k b • 1 y tanıfmdan ,enıfine verilecok zİJafet- esi a il olamıyan ar için, u-
te hazır bulunacaktır. nanhükümeti tarafından verile. 

Vekil begin gazetemiz• cek olan 150 bin İngiliz lira· 
ımdan tev:ziatta bulunulmaauıa 

beganatı karar verilmitti, hatta bu kara-
Tevfik Rüıtü B. dün gazetecileri rın neticesi olarak bazı kimı&

kabul ederek sorulan muhtelif sual- lere avans ta verilmi•tir. Ko-
lere cevaben beyannatta bulunmut- d • 
tur. Tnfik Rü, tü B. ltalya ile ak- misyon, ünkü içtimaında bu 
tedilen hudut mukavelenamesi hak- kararın Garbi T rakyalıl rdan 
kında demiıtir ki : Makidonyada malı buluruı.nlara 

"- Neıredilen tebliğde iı· l>eyan da teşmiline karar vermittir. 
edildiği veçhile, ltalya ile : .,dlello- Bukarar mucibince,Garbi Make 
rizo mmtakasındaki bahri hududu
muzu kat'i surette tayin eden bir donyada malı bulunanlar da ya 
mukavelename imza edilmit ve o pılacak tevziattan istifade ed• 
mıntakada tarafeyne ait olan adalar ceklerdir. Bundan sonra ethas 
tesbit edilmittir. Bu mesele .,_., arasındaki hususi matlubatrn 
hakeme havale edilmitti. fi b" ım· • ka 

Bilahare iki hükumet arasında tas yeye ta 1 0 ıyacagma • 
dostane bir itilaf zemini bulundu. rar verilmit ve İstanbul ve Gar 
Mukavelenanıe B. M. Meclisine ar- bi Trakya tali komisyonlar kad 
zedilecek, tastikini muteakip nqre- rolarmda yapılacak tensi.kat 
dilecektir" ." tasvip edilerek İçtimaa nihayet 

- Rusya ile Romanya arumcla veribni§tir. 
bir ademi leca'liiz misakr akli için 
Türkiye'nin tavauutta bulunduğu Tali komisyonlardan on me-
değru mndur? murun vazifelerine nihayet ve-

"- Biz iki hükumet araımda bir rilmittir • 
itilaf huıuliinu memnuniyetle kartı- - -------
lanz. Bu müzakere doğrudan doğru- BeJedı"ye tekJı"fı" 
ya Rusya ve Romanya arasında ce-
reyan edecektir. Biz mutavassıt de- • 
iiliz, ve bu meselede tevassuta da kabul etmedi 

Bu kazaya yalnız sinek ve sivrisi
nek değil, ayni zamanda 

canavar hayvanlar da musallattır 
TERME: Otedeoberi Tennenin 

adı çdmuttır. Terme deyİllc:e, batak 
lık, sıtmaltk berbat bir yer zannolu 
nurdu. Filhakika eVYelleri açan ku
tu sıtma hllarmlf derler. Fakat tim 
di evvelki vahamet kalmamıttır. 
Eğer ki Miliç ve Karaburıaz cihet
leride bükiimetimizin lutfile tatbir 
olunursa hem kazanın havası tekii· 
mül eder ve hem de Türkiyeyi lıes
liyecek dereceler de bir zahire anba 
rı olur. 

Kazanın derileri 
1 - Onn mabYoluyor. Çün 

kü burada tabur halinde l'ezmekte 
olaa canaYBrlardan korumııak için 
herkes bırli.lanmn etrafına ( dara
ba) denilen muhafaza dıvarlan yap• 
maktadn-lar ki bu yüzden ormanlar 
da ölçüsiiz hesapsız mülhit kat'i
yat yapılmaktadır 1 Binaenaleyh bu 
canaYarlutn itıafi neye miitOTaldıif 
İle icabına bakdmaJuhr. 

2 - Ziraat ba 11 olmadıfmdu 
halk muhtekir sarnllana elinde esir 
dirler. 

biyettar aiCızlardan iıitt im. 

Hizmet edenl~r 
Terme'nin kara günJcrindc kaza 

halkı yediden yetmişe kadar vatanla 
rı için çalıımı~lar ve düınıanlaruaı
zı kahru tenkil eylemiılerdir. Bunla 
rın sek ve idireıinde yurulmaz bir 
f~lci.rlıkla uğratan Kuzu Beyle 
Kibar Kekva Ye blraderi Süleyman 
Beyler ve bir çok etrafı memlek tin 
isimleri söylenmektedir. 

Kar:anm imarmcla ise T rabz 'l.ıı 
Mustafa Efendi namındaki kayma
kam on dört sene burada kalmış ve 
hayabnı Terme'nin imanna hasre
derek yeniden karırir bir minare yap 
bnmf, balkm su ihtiyacı için sarnıç 
lar inta ettİnnİf, mektepler yapmış, 
çınar ve kavak ağaçlarile kaaabayı 
süslemiıtir. Buırün Terme'de IÖl'Ü· 
len ü.İoran hep onun eseri oldufanu 
söylüyorlar. 

Eflleri t•llemek 

ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. 
Bu haber zannettiiime ıöre mü

zakere mahallinin tayini için iki hü
kiimet sefirlerinin burada temasa 
geçmif olmalanndan galathr. Müza
kere aldığım habere göre, Riga'da 

(B~ı l inci sahifede) 
müderris ıunlan söylüyor: 

3 - Köyler dağruk Ye -'cezi 
kazaya uzak olduklarından t.alkııt 
itlerini da1ıa çabuk görebihneleri 
için biri (Taıpınar) ve ditericle (Ye 

ı til) do olmak üzere iki nahiyenin tot 
kiline tiddetle ihtiyaç vanbr. 

Sıtmay~ lı:arp İn- ı. .. diaini ko 
ramak için yeııane çare pencere ve 
kapılara tel örıüsü ıeçirmektir. Bun 
dan baıka çarei talıaffuz yoktur! Ci 
biDlik ve filit silıi Yaodalar bir para 
etmezi Tel örıüJeri sayesinde evlere 
ne sinek, ne sivri sinek ne böcek ve 
ne de örümeek ıiremez! Sinisioek
teo daha miiz.iç ve daha tehlikeli o
lan kara sinekten kendini korumak. 
da bir meseledir! Terme sibi sıtma .. 
olan memleketler ahalisine bu tel ör 
gülerini tavsiye ederim. Hele fazın 
kara •İneğe karıı rahat bir nefes ala 
bilmek İçin umum Y&tandatlanma 
da bu tellemeyi ıimdiden hatırlah 

cereyan edecektir. 
- Tahran seyahatınızrn sebebi 

nedir? 

- Her memlekette Tıp fa. 
külteleri, belediye hastanelerin 
den istifade eder. Darülfünun 
bütçesinde bir de hastane fas
lı yoktur. Fakültede söylendiği 

- Tahran seyahatimden maksat, gibi yatak adedi azaltılmıt de. 
bildiğiniz veçhile, hudut meaailini ğildir. Hatti şimdi bile boş ya
hal_le~mek ve :zaten ziyaretini arzu tak vardır 
ettığım Tahran'; dost lran hükumc-1 B" bel. d " b kl"f" 
tinin davetini ko.bul ;.ıerek ziyaret ız e ı?'eyı: u te ı ı Y.• 
etmek ve Şah Hz. ne tazimatnm ar· parken beledıyenın de menafi
zetmcktir. ini düşündük. ·Çünkü belediye 

Tahran sefirimiz Hüsrev B. ile O sküdar cihetinde bir hastane 
Iran hükiimeti arasında hudut me- açmağa karar vermiş bulun
sailinin halli için batlanan müzake- maktadır. Fakültenin hastane· 
rat nihai aafha•tna yaklaşmıştır. Bu sini devralmıt olsaydı en fazla 
müzakerat, intaç için gidiyorum. 
Bu meyanda diğer busu•lann ela ıö- masraf tutan doktor maatından 
rütülmeai pek tabiidir. Hudut meae- mühim tasarruf yapacaktı. Çün 
lesi etrafındaki müzakerat intaç edil kü bütün doktorları biz temin 
mecliğj gibi, bu hususta lıuırlaomış edecektik. Belediye bu teklifi 
bir itilftfname de yoktur. Hudut me-
selesinin halli için ilci taraf mutehaa· niye kabul etmedi anlatılmaz?,, 

4 - Çarpnba Termeyi lokma 
lolmıa yutmaktadr. Çünkü Tennc
nin mahıulab kiimilen Çerıanba' ya 
aevl.edilcliği ve ora pazannda Çar
şanba mahsulatı namile satıldığı ci
hetle T enııenin ismi aray ... de kay· 
bolmaktadır! Binaenaleyh gerek bu 
ve gerek sair fevaidinden dolayı ti· 
mendiferlerin buraya temdidi rica 
olunmaktadır ki yakında temdidine 
batlanacağmı haber al dun. T enne'Ji 
lere büyük müjde! 

Yağma Basanın höreli 
Bara da bir çok araziain mektiim 

oldufunu i~ittim! Evvelce ahalisi sıt 
madan kırılarak munkariz olan köy 
ler arazisi hükiimeta iatikal eylemek 
lazım gelirken ıunun bunun yedi 
gasbına •eçmittirl Eier bura daye
niden bir tahrir yapılsa çolı: kıymetti 
ve vasi arui.nin meydana çıkacağmı 
söylüyorlar. Vıliyet defterdarbim 
dU burada bir •ümane tahririnin 
icrası Maliye •ekiletine yazddığmı 
haber aldım. Vekaleti celilenin buna 
çok ehemmiyet vereceği ümit olun. 
maktadır. 

nm. 

Canavarlar 
Terme'yi bizar eden en mühiın 

bacliae canavarların bu kazaya muaal 
lat olmalarıdır! Bu mel'un ha)'Van
lar Türkiyenin her vilayetinde o de 
rece çoğalmqlardır ki artık bu, aha
liden ziyade bir hiil<Umet meselesi 
baliai almııtır. Bana anlathklarma 
l'öre bu canavarlar balkın -1.ruı 
malıauli.tına ortak olmutlardırl z.İra 
yapmakta oldukları zarar bu iddiayı 
iat..ta kilidir! Bunan İçin ciddi bir 
cidale gİrifmek ve timdi menimi 
olan fu kıt clemni loot yere ıeçir
ıneınek lazmıdır! 

ALLAHABA T, S A.A. - Kuv
vetli bir polis lat'aoı, Gandhi'nin 
tnlôfini protesto etmek üzere top
laomıı ve nümayiı icra11na koyul· 
mu' olan ko"flrecilere hücum etmİf 

sular arasındaki müza";erat netice
sinde bir ıeyler tesbit edilmitti. Elde 
edilen neticeden meselenin kabili 
hal bir safhaya l'irdiğini zannediyo
ruz. Tahran seyahatim Türkiye hü
kiimeti tarafından lran' a kartı gös
terilen muhabbet ve dostluğun bir 
nişanesidir. Müzakerahn bir iki ırün 
zarfında intaç edileceğini ümit et
mek İsterim. 

Halep teki 
Nümayiş 

Milin melctt1plerl 
Hallon millet mekteplerine de

,.amları iyidir. - halk aruında 
okuyup yazmak bilmeyenler çok a-

Maligesl zabruıtır. Köylerde altı dershane 
Terme'de tahakkukat ( 32,000 ) açiliıuıtır. 

ve bunları dağıtmlfhr. 
iki kiti telef olmuı, birçok kiti 

yaralanm11tır. 30 kişi tevkif olun
muıtur. Konıırenin eyalet komitesi 
bina.smda taharriyat icra edilmit Ye 
kapadılınııtır. 

Boykotaj başladı 
AHETABAT, 5 A.A. - Pamuk 

ve hububat tacirleri Gandhi'nin tev
kifi dolay11ile bundan sonra kat'iy
yeo hiçbir 1 ngiliz malı sabo almama
i• karar vermiılerdir. 

lngiliz makineleri celbi için İplik 
fabrikalannm yapmıf olduldan ııipa
riılerin feshi makoadile bir mücade
le açılmııtır. 

- Tahran'dan avdet ederk• Bat 
dat'a da uğriyacak mısınız? 

- Avdetle Bağdat'a uğramak.11-
ğun henüz sureti katiyyede mukar. 
rer değilse de, çok muhtemeldir. Av
det yolu Tabran'da kararlatbnlacak
tır. Çünkü ıubatta tahdidi teslihat 
konferansmda bulunmak mecburiye
tindeyim. Bu itibarla vaktim pek 
dardo-. Bununla beraber Sağdat'ta 
Irak bükümetini ziyaret ve kral 
Fey..t Hz. ne hürmetlerimi arzet
me.k isterim. 

Belediye dairesi de lnsitiz tmmu-
lat ve mahoulatına ko.rtı boykotaj Tahran' da 3 • 4 gün, Bağdat' ta 

iki gün kalacağnnı ümit ederim.Dost 
yapmak tasavvurundadır. lran'ın merkezinde daha fazla kalma 
/ngilizlr,. şidtl~t göstue"k ği pek aı-zu ederdim, fakat bina ey. 

BOMBA Y, 5 A..A. _ Fevkalade vel de söylediğim l'İbi şubatta tab
ııaialıiyetlerle techiz edilmiı olan eya didi teslihat konferansmda bulun
let hükumetleri için Gandhi'nin tev- makliğim mukarrer olduğundan, is
kifi konııre atraftarlannın ve kon- tical etmek mecburiyetindeyim. 
gre ıuabatı menıuplannın her türlü - Ankara'da Irak Baıvekili Nuri 
içtiınalarını men •e kıyam hareketi Pt. ile cereyan etmekte olan miiza
reislerini bilamubakı:me hapse at- kerabn .,..., nedir? 
mak için adeta bir itaret ve parola - Ankara'da Türkiye ile Irak a· 
olmuttur. raamıla aktedilecek ticaret,ikamet ve 

Bombay' da, itler 3 g'Ün müddetle iadei mücrimin muahedeleri müzake 
tatil edilmitfir. re edilmekte ye iki devleti alakadar 

eden buıusat c:örütülrnektedir. Mü
/ şık 5Öndünnek m cburiyeti zakerat hüınü suretle cereyan edi 

CAWNPORE, 5 A.A. - Gand- yor. iki hükiimetarasmclaki dostane 
bi'oin tevkifini protesto etmek üze- münaacbat ve ikj devleti idare eden 
"' nümaJit yapan balkı dağıtmak ü- ze,.,,tin mütekabil muhabbet ve te
zere iki defa poliı kuvvetleri celbine mayiilib müzakernh teıhil edecek 
mecburiyet biııl olmuıtur. Muhtelif mahiyettedir." 
mahallerde kongreciler tarafından Segahat yola 
akteclilrnif olan li.tı içtima dairtıl- Tevfik Rüştü B. bu aym 7 inci 
mııtır. veya 8 inci günü Abazia vapuru ile 

içtimalar ve alaylar tertibi men'· Batom'a hareket edecektir. Batum'
edilmittir. 15 ırün müddetle ııık dan trenle Baku'ya ıridilecelr: Ye ora
aöndiirmek mecburiyeti vaz'eclilmiı- dan da Hazer deniz.i geçilerek lran' 
tir. m Pehlevi lim•runa ç: lulacaktır. Tev 

Başı ezmeli fik Rüıtü B. Ye refakatindeki zevat 
Pehlevi'den otomobillerle ve Rett, 

LONDRA, S A. A. - lngiliz - Kazvin tarikile Talıran'a gidecekler 
Hint heyeti azaaından M. Carr ile clir, Tevfik Rüttü B. Tahran' da• 
Yuvarlak masa konferansının hali Baidat'a gittiji takdirde aym :rirmi 
hazırda Lonclra' da kalmıı olan "Yak b ı 

nl J' sine doğru orada u unacak ve Bag". 
laplamıya a.- ünvanlı murabba... G 
Jarm mümeuili olan doktör Ambecl- dat'tan Musul • ergük • Nusaybin 

tarikile Ankara'ya avdet edecektir. kar, Havas ajan11 mahalıirine Gand 
bi'oi.o tevkifi dolayısile payitahtta lran sefiri teldi 
sakin Hint'liler mahafilinde hasıl ol- lran'm Ankara sefiri Saddt Han 
mllf olan intibadan bahaetmitlerdir. diin tehrimize gelmittir. 

M. Carr, demiıtir ki: Bunun böy •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!ll!!!!!!!!••!!!llm!!!!! 
le o1acaiı belli idi. V alü umumi, er. 

ve tahıilat 28,000 liradır. Buna mu H11tunig• flakfr 
Fevkalade komser kabil 28,000 lira da masraf vardır. YaY11Z Sultan Selim Trabzon'da 

Suriye Şu hal~e sıfıra ııftr elde bir teY yok vali iken validesi namma burada mü 

d 1 demektir! Buranın versisi en çok bim Y&kıflar tescil olunmuftur. Bun 
dahilinde O aşıyor ~y~dand":. Halbuki bu kadar g• dan dolayı Tenne'de b8Ja bir çok 
Beruttan 29 tarihi ile Adana nıı bir arazı olan kazanın arazi Yer- hatuniye nlof1an ,...d ... T,,.._ ara 

sisi 15,000 liradan ibarettir! Bu ara · · bir vakiti O d 
gazeteler· ne yazılıyor: de · zuı er nye eki Hazine. 

zi ue senevi (20) milyon kilo iDi dar :zadelerin bir -ıikaneai hük-
Halepte, içlerinde kadın, ÇO· ~ır, ~- buçuk. milyon kil? prinç ve •a münde İmİf. Şimdi bu mahsuldar 

cuk ve mektep talebesi bulu- ır mutenevvı hububat utihaa.1 olun. çiftlikte milyonlarca kilo mahsulat 
maıma rağmen kazanın arazi vergisi yeti 1-'-edi E"erki bu ı d nan kalabalık bir cemmi gafir bu kad ı al ıme .. , r. " n ar eğer ar mı o m ıidi? Eier ki yeni fiatle satılabiJmiı olsaydı Terme hal 

hükUmet konağile Şakir Nimet den bir tahrir yapılnuı olsa bu vergi la ne kadar bahtiyar olurlardd 

ve Supbi Bereki.t Beylerin o- I =l=OO:=b=in=:'.l=ir=a'::yı~bu=la'.'.'cakt".""~ır=I =B=un=u=aa=li========Rag.p.,;,;_KE;;:;:;MA~=L= 
turduklan eve hücum etmitler Beyoğlu Sulh ikinci hukuk mah-
ve derhal yetişen kuvvetler ta-
rafından Üzerlerine silah atıl- lr:anHinden' Sadrı Esbak Merhum 
mak suretile dağıtılmışlardır. Said Paşa vcr.""'6i ilc Köse oğlu 

Bu müsademe ve müdarebe- Harlambos v~sesinin pyi:an Ye 
de ahaliden iki kiti ve bir yerli mü§tereloen muıa.arrıf oldukJacı 
jandarma neferi maktül düt- nişan taşında teşvikiyye mahalle
müş ve her iki taraftan bir çok sinin kiat~ ..., tramvay cad<k
kimııeler yaralannıqtır. Mec-
rubt.r araaında emniyet müfet sinde atik 98 ve cedid HZ numero-
tişi ile bir F ranaız yüzba91aı da lu Said paşa konagı nıımı ile ııanıf 
mevcut bulunmaktadır. İçlerin- konağın müfrez büyüle kısmı tüyuı 
de Halep qrafından ve vatani- nın izalesi zınunında açık artırma i 
ler fırkasının ileri gelenlerin- le eatı!" çıkarılmqtır. Mezkur ko
den bir çok kimaeler tevkif edil nak kargir olup cadde üzıerinde!Q 
mittir. Halk heyecan içerisin- büyük kapıısundan girikliktıe bir 
dedir. Bütün çarıı ve dükinlar bağçe ve bu lıağçede hir garajı 
kapalı bulunmaktadır. Devri- muhtevi olup zemin katı mermer i
ye kuvvetleri tezyit edilmittir. k mefru~ bir alon ve üç edıa bir 
Çartı ve maballi.t arasında kiJar ve bir abdesthaneyi ve karşı
tanklar ve zırhlı tayyareler gez lıklı .mermer büyük merdivenden 
mekte ve havada tayyareler u- girilen ikinci katta büyük bir "'11on 

çarak halkı tedbi9 etmektedir. ve altı oda ve bir banyo ve .a.bdest
F evkali.de komiser M. p00• hane mevcud olup üçüncü katta ye 

so tekrar Şama gitmİ§tir. Mu- ne bir salon ve ;ı.ltı oda ve diğer 
maileyhin bu ıeyabati esnasın- bir merdiven ile üst kattaki dara
da intihabatın devamına dair çaya çıkılır. Koridorlar ile geçilen 
bir emirname ne,redeceği kuv- diğer krsmnıda yene bir =nin ka
vetle ümit edihnektedi. tı ve bu katta dört oda kilar ve ab
Şam polis aıüdiriyetine mu- deathanesi meveu<I ve ikinci icatta 

vakkaten bir Fransız tayin edil- yekdiğerine mutta$ıl iki salon beş 
mit ve halk üzerine atet eden oda ve önünde çini ile mefrıl! vasi 
iki yerli polis vazifelerinden ih- bir daraça ve üçüncü katta bir salon 
raç edilerek Suriyenin baf ka ve beş oda ve tist kısmında yene bir 
bir tarafma teb'it edilmiılerdir. daraçaaı vardır. Salon ve odalar 

Muvakkat ·hükUmette Mali- yağlı boyalı ve Terk05 ve elektrik 
ye veziri olan Tevfik Şamiye tertibatı mevcud olup cüzi bir ta
Bey ifbu vazifeden affi busu- dilat ile apartıman halinde istimali 

iiftyyen bir bağçe ve bu bağçede 
mermer büyük bir havuz mevcut ve 
bağçenin geniş cebbe<si temamen 
nüzbetiyye cadd~ onazu oJ.up 

bııraaı apartmıan ve eai.r her dürtü 
inpata müsaittir. Konağın bir kıs
mı amerikan ha.tahancei memur~r
ninin ikametine tah.sis sureti v 1200 
lira bedeli icarı ..,nevi ile 1932 se
nesi ;ıgoııtos bidayetine kadar mez
kur butahaa>e idaresine icar <'rliJ . 

miş ve diğer kısımlan bo!dur. Se
neden mesahai 91.tJıiyyesi temamı · 
nuı 4978 zindır. Kıymeti mubam. 
menesi 70000 bin Jira olUiJl müzaye
deye iştirak edeceklerin Ytude ye
di buçuk aisbetinde pey akçesini 
mahlrcme ve~ne tc"!li eylemtk 
ri meşnıtdır. Mezkur gayri menkul 
de tapoca müseecel ve gayri mü 
seccel hak aahib!.eTinin tarihi il arı 
dan itibaren y· • ·· ırnu gtın zarfında 
mahkeme- ·· ,_ muracaatla haklarını 

geç böyle bir karar itihazına mecbur 
olacalı: idi. Gaodbi, t<klif etmiı oldu
iu pAZ&rldda onu bu ıuretle hareket 

unsurlar inzimam etti. ıunda fevkalade komisere mü- kabildir. Gayri menkulü mezkürun 
Ş~diki ".aziyete b~ nihayet ver- racaatta bulunmuıtuı·. Tevfik arkasında vasi ve çam ağacları ilc 

teKil ettirmeleri lazımdır. aksi hal 
de gayri müseecel bak sahiblcri .,.... 
trş bedelinin paylaşdmlmasından 
hariç bırakılırlar şartnamesi 30 Ki 
nunevvetde talik edilmiştir. Mu. 
kOr gayri menkul 1932 ııene inin 
Şubatmın 7 · ci pazar günü 
saat ız den ıs " kadar Beyoğlu 
ikinci eulh hukuk mahkemeeinde 
açık ar<trmııa ile en ziyade artıran 
müşterisi üuriı:ı.e ihalesi icra edi
leceği ve daha fazla malümat auu 
edenlerin 930-973 dosya nümoroau 
ile şartnameyi tetkik için ınabke· 
<neye satış memurluğuna miJoracaat
lan ilan olunur 

etmeie mecbur etti. 
Kongre. bidayette harikulade bir 

organismo idi, fakat silgide değiıti. 
Sadece milliyetperver olan ilk unıur . . .. _ 

mele ıcap edıyona llfagl kısımlan B • y t ·ı d ld w b" 
değil batr ezmek liuırudır. ebeyınd. aktuanıber en. a ıgı ır 

Dehtet usulünü tatbik edenleri t ıt me u netıcesinde bu 
erkek veya kadın katilleri değil on'. j vazifeden ayrılmak İstediği zan 
lan silalılandıranlan yakalamalı, on- nediılmektedir. 
1- - • • • • 

menıup hanımlar, müsademe
lerde maktul ve mecruh düten
lerin ailelerine tevzi edilmek Ü· 

ziyet burada fimdilik aü~ içe 
ri.ııinde.lir. J)Ükkln)erın bır ~· 
mı açık ise de inamı baını el an 



D 

Yeni sene münasebeti!~ 

Columbia -~ 
Mileue11eahüu çılıumlıp 

Yeni plaklann listesi: 

Darülelhan heyeti tarafından 

N 12071 Sıvas Tamzarası O. Sıvas Alaylar Türküsü 

Halk bilgisi derneği tarafından 
No 18671 Sıva• Bamblni Bombom tUrkilaU 

• Müatantik tilrkilail 

Seyyan Hanımın 
Gönül No. 18677 Fantezi Sevip Sevip 

Dalma sıhhat Q
zere olmak için 
her akışam bir 
komprime (Jü
bol) alınız. 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 

J()BOL-ı 

Bara.klan yeniden 
tamir ve ihya .eder 

tNKIBAZ 

ana e ıncı Daıre 

Su işleri Müdürlüğünden: 
Tarsus kazası dahilinde Kara:bucaık deniz kanalı ameliyatı

run bedeli keşfi olan 64312 lira 50 lkunış mukabilinde ve kapalı 
zari usulile münakasaya çrkanlarak 932 senesi kanunusanisinin \ 
on doıkuzunı:u salı günü zavali saat on beşte Mersin vilayeti 
hüki\met dairesinde malesi icra ·kılınacağından taliplerin% 7,5 
teminatlarile nümunesinıe göre teklifnameııini ve şartruımesin- I 
de yazılı vesaiki havi kapalı zarfların mezkilr saatte komisyonu 
mahsusuna tevdi etmeleri ve lazmı gelen izaıhatı ameliyat ma- 1 

hallinde vemıek üzece pazar ve perşembe günleri saat on dört- 1 
te ve mukavele ve şartname ve fenıni evrfilm:u gömıelk üzere 
her gün Adanada Su İşleri dairesine rp.üracaatlan ilan olu
nur. (1) 

KARON ALMAN KlTAPHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

PERTEVNlY AL VAKFINDAN: 

Şişlide İzzetpaşa So. Valde apartmanının 8 No dairesi 1 sene 
müddetle. 

Aksarayda Nalıncı So. 14 No hane 1 sene müddetle. ' 
Köprüıbaşın.da Valde ham talıtmda 9 N.o. mağaza 3 sene müd- , 

dede 
Köprübaşmda Valde ham tırlıtıoda 6-1- No. ıadala.- 3 sene müd

detle 
KöpıU>aşmda V~1de hanı Helvao So.26 No.mağaza 1 sene müd 

detle 
Köpırübaşmda Valde hanı Helwcı So. 28 No. mağaza 1 sene 

müddetle. 
Köprubaşın.da Valde hanı derunundil 7 No. oda 1 sene müd

detle 
Köprübaşında Valde hanı derununda 17-16 No. mağaza 3 sene 

müddetle. 
Balada muharrer emlak pazarlık suretile müzayedededir. 

Yevmi müzayede şehri halin 12 ci salı günüdfu:. İsticar etmek 

Türkiye Ziraat Bankası 

İzmir Şubesinden 
Mevkii Mahallesi Sokağı Cins. No. Muhammen Müdevvt:. 

bedeli bedeli 

İ.zmiı Alsancak Gazi kadılar Hane 22 20000 o 
.Aılııdeniz " 

25 7500 o 
" .. 

Hendeık Çelikel " 
59 8000 o .. " Zühre " 

5 7500 o 
" .. 

Tüıık Şef.kati " 
5-14 8500 o 

" " 
Dilküşa " 

12-8 7000 o 
" .. 

Hayat " 
23-29 8000 . o 

" " Yeni Türkiye " 
9-17 9000 o 

" .. 
İzmir Bahçelert Hane ve dülmtan 7-1/ 9 8500 o 

" .. 
Mesudiye Arsa 106 6000 o .. " Mukaddes mezar Hane 44 6000 o .. " 

ı - Yukarda evsafı yazılı eniıaık 29-12-931 tat:ihinden itibareıi ıkaıpab zarf usulile ve peşin 
para.ile müzayedeye çıkarılmış tır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale göre 
hak sahiplerine verilmiş olan ıbonıolar da naıkit makaqımda kabul edilecektir. 

2 - Mezkftr emlakin ihalesi 21 Kanunusani 932 perş~be günü saat onda Ziraat. 
Barı:kasmın Gazi Bulvaırmdaki !binasında müteşekkil hey'et huZ'llrunda yapıla~ 
caktır. Müzayedeye iştirak edecekler teklifnaımelerini muayyen vak.ta ıkadar mak
buz mukabilinde müzayedeye memur hey' etin riyasetine teslim edeceklerdir. 

3 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mühürliyeceklcır ve zarfın üzerine 
isimlerini yazacaklaF. İ§lıu mühüdü zarf teminat akçesine ait makbuz 
ilmühaberi veya Banka kefaletname ile beraber diğer mühürlü bir urf içine 
konulacak ve bu Zlll'fın üzerine · teklifnamenin yalnız hangi işe ait olduğu 

yazılacaktır. . 
4 - Pey a'kçesi ve saM- cihetler lı*kmda daha ziyade malilmat almak istiyenlcrin mezkQ:r 

bankanm muhase"be servisine şimdiden müracaat edebilirler. 
5 - Talipler satış şartnamelerinin müsadd• suretlerini Şuheye müracaatla alabi--

liırler. ( 4588} 
ŞATELEN 

MÜESSESATI 

Bilumum ecza
nelerde satılır. 

il TIHABI EMA 
USRETI HAZIM istiyenlerin yevmi mezkurda saat on altıya kadar İstanbul Ev- .. ----... BUYUK lKRAMlYESİ .-.---

ıkaf Müdiriyetinde Peırtevniya1 idaresine veya İdare Encüme- 1 j TA VIL ZADE Vapurları 
A YV ALlK POST ASI 

MIGREll 

Bailırsakların nazınu olan ( JOBOL ) inkıbazdan mustarip 
olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

-----------
Büyükdere~ .. 

Kibrit Fabrikasından: 
Kadın ve erkek amele kayıt mu
amelesi bitmiştir. Beyhude yere 
müracaat olunmaması ilan olunur. 

Izmir Belediyesinden: 
Karşıyakaya isale edilecek sulann şartna

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

nine müracaat etmeleri. (60) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılık emlak 

' 
Es. Mevitii ve nevi Teminat , 
183 Üsküdar Selimiye Kava'kçeşme sokaık 28 No. 18 1 

dönüm bostan. 135.- 1 

301 Beşilktaş Cihannuma mahallesi hamam sokak ce- 1 

dit 13 numaralı hane. 50.-

57 Beşiktaş Sinaınpaşa mahallesi Beşiktaş Tram-
vay caddesi atik 51 Cedit 70 numall"alı dükkan. 25.-

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

Balada yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek şar
tile ıbilmüzayede satılacağından ta!İplerin ihaleye müsadif 
21-1-932 perşemlbe günü saat on altıda şuıbemize müracaatları. 
(E) . (61) 1 

Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

İzmir Emrazi iı;;tiliiiye hastanesi için 'Ve me21kiir hastaneye 

teslim şartile 52 pacça demir !karyola, sandal-ya, yataılı: yemek 
tabla'5ı, ve çamaşır arabası aleni münakasa ile yaptmlaıcaktır. 
Talipler İ.stanbulda Galatada Kaıramustafapaşa sokağında İlY 
tan'bul limanı sahil sıhhiye merkezi 1-evazım ınemuduğuna mü
racaat ederek şartnamelerini görebilirler. 25 K. sani 932 pa

zartesi günü saat on dörtte mez'kiir meı:'k1ezde müteşekkil mü
ba~aa komisyonunda ihalesi icra .edileceği ilan ıolunur. (55) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Istan bul Deniz levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo Münakıasadan pazarlığa tahvili icap eden 3800 takım 
8000 Yerdi mali elvan üstübü; açıık münakasası: 14 Kanunusani komple jandarma kışlık elbise imaliyesi pazarlığı 10-1-932 ta

rihine müı>adif ıpazaır günü saat on dörtten on altıya ıkadar ya- 1 

932 perşembe günü saat 11 de 1 
. . .. .. .. .. . . .. 1 pılacak ve fiat haddi itidaide görüldüğü takıdirde ihale muame-· 

Yukarıda cın~. ve miktaı:ı yazılı ustüb~un hizasmdakı ~~ lesine tevessül edilecektir. Taliplerin şartnameyi göımeık 
ve saatte açık munakasası ıcra olunacagından şartnamesıru üzere her gün ve pazarlığa iştira!k için imezkftr günün muayyen 
göıme<k için her gün ve vermek istiyenlerin münakasa gün ve saatine kadar koınis}"Ollumuza müracaatları. (54) 1 

saatinde muva>J.<ikat teminatları ile birlikte Kasımpaışada Deniz 
Levazımı Satınalma komisyonuna :ınüracaatları. (4552) 

1 lstanbuf Belediyesi ilanları 1 

200.0000 Lira 
olan 1ayyare piyangosunıın "°" keşi.de5i mü-nasebetile 

KADER R VenturaGişeleri 
bir fedakarlık yapmaktadır. Şöyle ki: 

5 mcı keşidenin 10 lira kıymetinde olan bir onda birlik bilet BEŞ 
LİRAYA veriJmelottdir. Ve hiç kazanmadığı takdinl<! yeni tertipten 
Jirin.ci keşidesine mahsus ve 1,1/ 2 lira kıymetinde bi'I' bilet te..e.lli 

olarak meecanen takdim edecektir. 

KADER: İstanbul, Eminönü, Valde Hanı yanında 
Telefon: 23970. 

KADER: Beyoğlu, Parmakkapı, İstiklal caddesi 

No 109 - Tel B. O. 3696. 

Kaza ve 

Sirgortalanruzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

maymız. Tel..efon: Beyoğlu 4886. 

ı ·ım,- s~==t 
1 
F- Perşembe 
akşamı on yedide Siııkeciderı 

j hareketle Gelibolu, Çanakkale 
ve Körfez tarikile Ayvalığa a• 
zimet ve avdet edecektioı:. 

Yolcu bileti vapıırQa da ve 
rilir.' Adres: Yemişte Tavilzar 
de Mustafa biraderler. Tele-
fon: 2,2210. _ 

~Mtı~m 
KARADENİZ 

POST ASI 

1 VATAN 
'Vaıpuru 6 K. sani 

Çarşamba 
5Ü11Ü akşamı Sirkeciden ha· 
·eketle (Zonguldak, İnebo· 
lu, Samsun, Ordu, KiJreson, 
Trabzon, Sürmene ve Rize
ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Y e1kenci hanındaki acente-

-• DARÜTT ALİM HEYETi .-llllİlllİ :.ıl.iğine-m•ürıiııac•a•aı •. T•e•l .• 21.51-s. 

Türkiye ses birincisi Hikmet Rıza Hanım iştirakile 
RAMAZAN GECELERİ 

Vezenecilerde Darüttalim salonunda çalacaktır. BONO 
alır Ntar. Babkpazar 

.. 1 Mal.:sudiye Han No. 35 

• 

ÇlÇEKÇtLER ._,., ___ M. __ Den_iş_ / 

çtFçiLERE • ~ · Dr. A. KUTiEL 
SEBZECiLER . " 

C.P. ve Novo markah müstahzaratı kullanınu 
Çiçek-Sebze-Meyva-Bağ ve hububat ziraatine 

W' ahsuı gübreler 
Nebaıııı haşerıtının it]Afına mahsus kuvvetli mUstahzar4ı ve 

pulverlzaıör mezruatınızi tahrip eden hasıalıldınndan 
vikaye i~in anıikriptogamlk terkipler, 

"Rivoiıre Pere & Fils"in her türlü •soğan çiçek ve tohumlan 

Cl.lt ve zührevi hastalıklar tıı* 
tebuaısx. Kara köy, büyük inaha1l' 
bici yann>da 34. 

Raymond Kütüphaı:ıeşi ömnind~ 
16769 numerolıu Gümrük aeneti 1 
Haziran 1930 da kayboldu. Kerfr 
yeti ilAn ederim. 

Izınit ona ıııekle~i ınü~ürln~un~en: Münhal olan 60 lira aylıklı 8 za:bitai belediye memurluğuna ' Sabş mahalli: V. HA YLER ve Şki 
talip olanların icra olunacak müsaıbaka imtihanına !kabulleri İstanbul Çakmakçılar yokuşu, büyük Yeni han No. 22-23 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

1 - Evvelce ilan edildiği veç'hile mektebimiz tamirat ve 
inşaat mün:a!kasasmm şartnamesinde ögriilen lüzuma mebni 
yapılan tadilat dolayisile münakasa hükümsüz addedil~ ye
niden 20 gün müddetle kapalı zarfla münaılı:asaya konmuştur. 

2 - İhale 14-1-932 tarihinde şimdiki ortaımektep binasında 
saat 14 te y>apılacaktır. 

3 - Talipler biz2at mühendis veya mimar ve yahut bir mi
mar veya mühendisi inşaatta i.stihdam edeceğine dair noterden 
musaddak bir teahhütname v-eımiş müteahhitler olabilecekler
dir. 

4 - Talipler usulü veçhile tanzim edecekleri teklif mektup
larına taliplerin ehliyet, selahiyet ve istihdam edecekelri mi
mar veya mühendisin evrakı müsbitesini 810 liraılıık teminat 
mektup veya makıbuzunu usulü veçhile ra.ptedeceklerdiır. 

5 - Tafsilat, plan, keşif, ve sair evrak her gün öğleden son
ra ortamektep müdürlüğünden alınabilir. (4577). 

için aşağıda yazılı şeraiti haiz olmaları ve matlup vesaiki 12 
Ka. S. 932 salı gününe kadar ihzar etmeleri mu:ktazidir. (1) ' __________ T_e_ı._2_,_ı2_1_s _________ _ 

Hizmeti Wı:eriyesini ikmal etmiş olmaık. (2) Otuz yaşından 
yukan olmamak. (3) Laa'kal Orta meıktebi mezunu olduğuna 
daıir Maarif müıdiriyetinden musaddak meıktep şalıadetnamesi 
ibraz etmek. (4) Hüsnühal eshabından olduğuna dair Poliı;ten 
ve Müddei unnımil11kten musaddak ilmühaber göstermek. (5) 
Boyu 1,65 den yıukarı olmaık. (6) Bu şeraiti haiz ve vesiıkaları 
hamil olanların üç kıt'a vesika fotoğraflarını raptedecekleri 
bir istida ile Belediye Riyasetine müracaat etmeleri. Polıis va~ 
zifesin.i ifaya kabiliyeti bedeniyeleri anlaşdmaık üzere heyeti 
srhhiyece muayenesi icra -ettiı1İleceık olan taliplerin 18 Kanunu
sani 932 tarihine müsa.dif 'Pazartesi günü saat iıkide Belediye sa
lonunda imtihanları i.ora olunacaktır. İmtihan ıprogramı: (1) 
İmla ve kitabet. (2) Hesaptan kesri adi ve kesri aşari. (3) 
Hendesei musattaha. (4) Malfunatı mederniyeden memleketin 

" Bina iskeletlerinde madeol '11 
foCB l1Jeriınde ve bunlara ait 
bat " hakkında olan bir jbtira ıf: 
ratı talebi için İstanbul Vilayet C 
lileıal.ııe 3 Kinununi 1928 tarih 
199 numara iJe muk.a~ müraoı' 

mülki ve coğrafi taksimatı. (72) 

Nafia Vekaletinden: 
190 adet m~ köprü traversi pazarlık <Suretile mübayaa edi- üzedndeki bulouk bu ke-re W' 

lecıektir. Pazarlık 16-1-932 tarihine müsadif cumartesi günü veyahut icara verileceğinden.~ 
saat 16 da Aınkarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık meıkammda lrllr lhtirayi aatırı almak vey~ 
yapılacaktır. isticar etmek arzuaında buılunııırı 

vatm İ•tanlıul Behçekaflı Tat ~ 
Pazarlığa iştiralk edeceklerin altmış lifıürk teminatı muvak- No 43-48 de mlikim vekili ts'f"" 

kate ve Ticaret Odası vesiılı:asile birlikte ayni gün ve saatte ko- Efendiye müracaatları. .,,,1 

misyıonda bulunmaları lizımdır. Teminat olaraık k<ımisyooa na- Dr. TA ş ç l y A }il 
kit itası caiz değildir. Talipler şartnameyi görmek üzerıe An- Zührevi baatalıklar tedav~~ 
karada Nafia Vekfileti Malzeme dairesirııe, İstansbu1da Haydar- Eminönü Minasyan eczalıııne6i 

ıısmdaki sokak No. 4. 
paşa Kışa-at tesellüm ve muayene memurluğuna müracaat ede-1 1_;...._-"!-•_-_!!!!!_•_.,_.,_ .... _ ~--~ 
bilirler. ( 4663) MiLLiYET MATBA 

---s-· -· _..... -- ---.- r-·-:........:::·~ı__:__:·:..._=-.,~-....::!:"~·-:....___:·:..:.;::• =-::·::;··:.:::~::...!..' __::_;___:::.:_:.___.:.::,:.:..:.:.... __ ......;::..._...:., ____ ...;_.._. ___ .;;..;..:..;. _________ ....;..._:.._-"'-'-'";__..;.;. __ ..... 


