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Bir miiddettenberi vapurculuk 
hleaeleai mevzuu baluolınaktadır. 
Mesele hakikaten Capotaj _ ~~ 
dan beri meTcuttur. Son ,....,...... 
daha hlt bir ıekle p.me.ine sebep, 
İtin artık bu mecrada devam etmeie 
tahammülü kalmamasıdır. Meoele e
taıında fvdur: 

Sevahilimiz arasındaki nakliyat 
ıniDi sancağa hasredilmittir. Ecne
hiler eskiden olduğn gibi gelip bu 
lalıada rekabet edemez. Lakin milli 
•ancak diyince ortada milli kumpan
Yalar mevcut olduğn zannedilmeme
lidir. Ticaret tonajının heyeti mec
ınuıuı takriben 100 bin ton kadar
dır. Bunlann batında Seyriıefain ~e
liyor. Ondan sonra vapur kumpan
yası denecek bir iki firma vardır. 
O,t tarafı münferit vapurcular~ı~. 
lşıe bu müeııeseler bütün aevahilı
ıniz arasındaki nakliyab temin eyle

932 senesine ait taksit, mukavelede tasrih edilen müddetlerin 
en sonuna bırakılacak ve 

alacaklıların hukukunu sıyanet için kendilerine faiz ödenecektir 

tneğe çalıtmaktadır. 

Son zamanlarda bu nakliyatı İn~
zanıa koymak icin devletin de dahı~ 
olacağı bir ano;;im ıirket meselesı 
tnevzuu bahsoldu. Aldıkları va!'ur
lar için ııümrük reomi vermek ıste
rniyecek derecede vaziyetlerinden 
l'tıü~teki olan vapurcular, derbal An
luıra'ya gittiler. Ve timdi yüksek 
rnakamat ile ıörü,tükJerini ve 

41
ma

denı k.i bizden bir fey istemiyor~u: 
nuz gidiniz iıinize bakınız,, emnnı 

ANKARA, 9 (!el~fonla) - Hükumet, m.~ıt buhran dolayuıile, ~32 mali sen~si za"!ındak~ t~ahhüt borçlannı tediye~e mütkülata uğrama
sı mülahazasile şımdıden alacaklılarına muracaatte bulunarak bır hal suretı teklıf etmıştır. Alacaklı grup ve şırketlere yazılan birer 
mektupta 932 taksitinin mu~~vele!erde musarrah so~. taksiti takip _eden aen.eye nakli talep ~dilmiştir. Yani, 935 senesinde bir mukavele 
mucibince hükumet son taksıtı verecekken bu 932 taksıtı de 936 senesıne geçmış olacaktır. Hukumet bu muamele münasebetile alacaklıların 
hukuk ve ~enafiini sıyanet maksadile mutedil bir faiz tediyesine de amade bulunduğunu mezkur şirketlere yazılan mektuplar.da işaret etmiştir 

aldıklarını aöylüyorlar. 
Biz itin bu kadar sathi olduğu ka

"'1.atinde değiliz. Ve iktisat Vekiıle
linin veyahut herbanııi yüksek ma
lnunın iti bu kadar f8hai bir menfa
ati huıuıiye noktasından müıaJıaza 
•deceğini de mümkün görmüyoruz. 
Filhakika husuıi müteıebbislerin ka-
2anm.alan lizımdır. Fakat nakliyat 
IDeselesi yalruz kazanç ve husu~i 
hıenfaat meselesi cleiildir. Deni;>;· 
ııalıliyatı kara nakliyatı ııibi menafır 
lll'tıunıiye meseleıidir. Acaba bugü~; 
kü vapur müeueseleri bu me~ı 
ııınumiyeyi istenildiği veçhile ıemıne 
"111vaffak oluyorlar mı? 

Biz ıu kanaatteyiz ki, rekabetin 
bugünkü anarıik ıekli ile vap';'rcula
rıınız memleketimi:ıin ıahillen ara· 
1111ıda muntazam bir münakale ıiıte-
tni teıiıine muktedir olamıyorlar. 
Cap0ta,· inhisarından beri geçen ye-
d. . .. h 
. ı- •ekiz sene de bunu kafi bır VUZ';' 

Buğdayı kıymetlendirmek 
ekmeği arttırmak 

~ a 

ıçın 

diğer fiatlara da tesir yapabilir! 
Muhtelif fikir ve kanaat/ar biribirile çarpış
maktadır, henüz verilmiş bir karar yoktur •. 

Jstanbul piyasası ve Anadolu ne düşünüyor? 

•le İspat etıniftir. Bunlar baş~ca .'~
kolelerj kendi sahai faaliyetlen ıçı
tıe almak icin anJarmda öyle reka· 
betler Öyl.; fiat tenzilatı yapıyor~ar 
l.i, ı.u' fiatlar hiç birisi için karlı fiat 
değildir. Bu suretle bir çok iskel~e
re belki lüzumundan fazla vapu_r ış
lettirilidiği halde diğer bir çok ıske
loter ihmal ediliy~r. Ve bundan dol~
Yı bazı limanlarımız inkitaf ed~~·
Yor. Yapılan bu rekabet ke~dile~ı~~~ 
de lehine olmuyor. ikide bır k~çu 
10rıııayeli bir müessese iflas .~d·'.!'.~~· 
l.iıııavauıt müeaseıeler de muşku a-

t,. duçar oluyor. iktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 
Haydarpaşa'da buğday nakliyatr; 

auretle tatbiki muvafık olduğu hak- karar ittihaz edilmediği temin edili
landa muhtelif dütünceler ileri aürül yor. 

Bu hale çaresaz o~~ak. için vapr~: Buğday meselesi, gün~n eı;ı ~yati 
•.ular aralarında ııeçıcı bır takım . örülen mühim meselesı halim aldı. 

mektedir. Hükümet ve fırkanın da Piyasada ntıltır düşiinülügor 

bu mühim mesele ile yakın <an raq- Buğday itinin piyasamızda ne su
gul oldukları bildi .. ilmekle beraber, r retle kartılandığuu teıbit. için mubte 
henüz kat'i mahiyette herhangi bir (Devamı 6 ıncı sahıfede) 

I~ akdetmek ist~şler ve Seyrı: tmumiyetle fikirlerin buğdarın "!~: 
ıefıun de dabil oldugu halde arala metlendirilmeıi lüzumunda bırleıtıgı 
l"lnda iskeleleri pay.laşmak ~e.;',:;~r~ örülmektedir. Bu husuata uzaktan 
~~ bir tari~e t~tbık 1etmİa··dır. F a-1 ~akından alakadarlar bıı m~~zuda 
kır anlaımaga vasıl ~ m~f an de- mütalea beyan etmekte, bu ıım ne 
•tbuanlaşmalarhıçbırzam ,, , ,,,, ......... ,,, • ..., ............. .....,,.,,, .......... ,,.,, ••••• ,,, •••••• 

~:ı'.g~::~'dri;e~~;·~~k~;::r~:.ı:~ Ş ....... k ... ;·· .. s······davası netı·ce- Tevfik Rüştü B. 
<ıleıile tekrar bozulmu tur. a ır 
. Cörütüyor ki i'i serbe•~~i r~~aı.e- • Bugün Sofyada 
lın aııarıisine bırakmak mum~u? 01

: d• h •• k •• • td• 
ltıadıiı ıribi vapurcuların ıhtıyarı 1 ı ve u um verı 1 
Y! •ırf hüs~üniyet üzerine müste~it en . 
ıt!Jafıarına da bırakmak caiz. değı~- Zıyaret Bulgar baıve-
~::..!;: it b7z mecburi bır ıekil d Z k • S R kilinin daveti 

ŞirketJe,.':e:aali hususiye müe•- Sonposta an e erıya ve · agıp üzerine vaki oluyor 
•eae)eridir. Nakliyat menafii umumi- S T fik 
y~ tneaelesidir. Acaba bunlar telife- Beyler 18 er ay ve . ev SOFY A, 9 (A.A.) - "Bal-
dılenıez mi? Bu iki menfaat hüsnü kan muhabiri mahsuaunıuz bil-

;i~~etle mezcedilemez mi? Bizce -di- 8. 15 ay hapse mahkum edildiler .. diriyor: Bulgar bükUmeti tara-
. Vapurculuk meselesinin halli için fmdan vaki olan resmi davet ü-
•lti teldi hal akla ırelebilir: (Devamı 6 ıncı sahifede) 

. l - Bütün vapur kumpanyalannı Muhakemenin tafsilatı 
hır şirket haline kalbederek m emle
ketin sevabili arasında muntazam 
•ıırette nakliyat yapmak için bir 
" . .. d apurcular anonim tirkeb vucu a 
tetirınek. 

2 - Vapurculuk müesseselerini 
"""";_,_ ·· ·b· ı.o zararına itli yen 

.~ llUUlU &• ı ... r ve . ak 
"1Ustaki) müesseseler balınde bır -
rnaı.ı. beraber bunların arasında bir 
".•vi Seyriıefain karteli vücuda ge
hrıueı.. Ve bu karteli bizzat devlet 
lr<>ntrolu ve himayesi altına almak. 
N~ri olarak bu tqekkillün ~ir?ı: 

cıaı ıkinciıinden daha kuvvetlı gıbı 
tÖrıuıüyor. Bu ıuretle muazzam bir 
"•pur kumpanyası meydana gelerek 
hıllbtelif menfaatlerin teaadümü mah h""' ortadan kalkmıı o.lor. ~":1<at bu 
al .. apurculuğnn inkıtafı ıçm bazı 
~zorları dai olmaktan bili değil-
!!'· Bu takdirde mutlak bir inbiuı; 

\"\icudıı ııelmit olacaimdan huaası 
~mı.ye için bu yola raibet etmenin 
1'nl.anı kalmaz. Mevcut tesisat ta 
~lc!dikçe, devlet bin türlü ihtiyaç 
""'!"de iken belki yeni vapur ıerına· 
r~ı kolaylıkla vücut bulmaz. Ser
~tii rekabet kapılarını hususi ser
mayeye hu kadar s:kı bir ıureıtc ka
Panıağa lüzum yoktur. 
Ilı -'t'~un için bize ikinci ı•kil daha 
>.a" Ynn geliyor. Kartelin b.qma biz 

t devlet geçecek, kartel dahil ola
jk P<>•ta vapurlarını hüsnü suretle lak . P, bunların arasında iskeleleri 

11 ayni zamanda ticareti ve 

Şakir Bey 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Sabık lktı•at vekili ve Ed_ime 
meb'uıu Şakir Bey aleyhınde 

Son Posta ve Y arm gazeteleri 
tarafından yapılan ne§riyat da
vası bugün Ankara aaliye ceza 
mahkemesinde intaç edilmi§tir. 
Mahkeme kararında; Yarın ga 
zetesinin 20, 28 ağuatos ve 24, 
27 eylul tarihli nüshalarındaki 
yazılan, gerek mefhum, gerek 
muhtevası itibarile Şakir Beyin 
haysiyetini kıracak, balkın hu
sumetine maruz kılacak mahi
yette olduğu ve bu cihet Yarın 
mea'ul müdürü Süleyman Tev
fik Beyin de, aorgusundaki ver 
diği cevaplarda, itiraf mahiye
tinde görüldüğü cihetle muma. 
ileyh Süleyman Tevfik Bey 1 
sene 3 ay, Son Postanın 22 a
ğustos tarihinden başlayarak, 
muhtelif tarible .. de teselsül e. 

(Devamı 6 ıncı >&hilede) 

Yükseldikçe 
Yükseliyor 

Dün borsada lngiliz 
773 te açıldı ve 

tam 800 de kapandı 

iş Bankasının 
Mısır şubesi 

Celal Bey, Recep 
Zühtü Beyle 

fskenderiyeye gidiyor 

Ham6urg ıu6esi de 
galcında açılacalc 

it Bankaaı Umum Müdürü 
Mahmut Celil Bey, Bankanm 
heyeti umumi -
ye içtimaını mü 

teakıp, Banka i

dare meclisi aza 

sından Recep 
Zühtü Beyle bir 
likte lakenderi

yeye gidecekler
dir. Celil Beye 
Bankanın isken 
deriye §Ubesİ- Eli"l.-;:l. 

müdürlügün ta (..,J,,.L lJEY 

yin edilen Adana şubesi müdü
rü Sait Bey de refakat edecek
tir. Sait Bey, bankacılıkta uzun 
tecrübe &örmü§, lisan itina, 
her gittiği yerde muhit yapmıı, 
muktedir ve kıymetli bir banka 
cımızdır. Diğer taraftan öğren 
diğime göre, bankanın Ham

burg ıubesi de pek yakında açı 
lacakhr. Hazırlıklar ikmal edil
miştir. Bu §Ubenin müdürlüğü. 
ne tayin edilen Sadullah B.,tali 
mat almak üzere ayın yirmisin
de lstanbula gelecektir. Sadul
lah Bey lzmirlidir. lstanbulda 

ve Viyanada yüksek ticaret tab 
sili görmÜ§ muhtelif bankalar

da çalıtmı§tır. Son zamanlarda 
Hamburg'da yerleşmit bulunan 
Sadullah Bey, orada ticaretle it 

tigal etmekte idi. 

Genç bir 
San'atkArın 
ölümü 

Genç ve kıymetli bir reasam .,,., 
heykeltraımuz öldü. Bu ııenç Mu
hittin Sebatidir. 
Büyiik bir kabili
yet olan reaaam 
ve heykeltr3§ Mıı 
hittin Sebati yenı 
neslin en kıymet]: 
en baısaı bir uzv1 
idi. Muhittin Sebı:. 
ti lıtanbul Güze 
San'atlar Akadc 
misinde Avrup. 
konkurunu kazan 

,ııııııııııııııııııııuııııııııııııwıwııuııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı' 

1 Vali, ticaret müdür-! 
; leri ve idare imirle- İ 
1 rinden rica ediyoruz ~ 
! işsiz olanları yerleştirmek de
l lalet ve tavassutunu 
ı Milliyet Üzerine alıyor •. 

1 idare memurlarımızdan ve işsiz 
,_ olanlardan ne istiyoruz? = 
5E latanbulda İ§sizliğin çoğaldığı kanaati var. Bazı ~ 1 fabrikaların kapanması, nakledilmesi, ticaret ve aanaat -
- müesseaelerinin faaliyetlerini tahdit etmesi bu tezayüt 
~ te amil oluyor ••• Deniyor. Belki 1stanbulda itsizlik var
S dır. Fakat, az veya çok olabilir. Ancak biz memleketin 
a heyeti cmumiyeaindelı.i it sahasının geniş olduğu ve hat
a ti lüzumu kadar iıçi bulunamadığı kanaatindeyiz. Bir 
ji çok vakayi de bunu gösteriyor. Birçok kaza merkezlerin
i!I de, hatta vilayetlerde makineci, motörcü, tesviyeci, tor-

!!
İ! nacı, iyi bir dülger, marangoz, alatı ziraiye tamircisi; 
..,. elektrikçi §U veya bu ihtisas iıçileri ve ustalan yoktur. 

ltıizlerin iş bulamaması ve ihtiyaç sahalarına dağılama
ma11 bilmemezlikten ileriye geliyor. Devletin bir iş 

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 
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Askeri muharririmizin Çin-Japon muharebesinde son vaziyeti 
izah eden makalesi ikinci sahilemizdedir . • 

1 

1 Changhai' da muhare-
be hazırlığı berdevam 
Japonlar 14 bin kişiden mada 20 
fırka asker daha getiriyorlar 

Çinliler de sonuna kadar harbe 
karar verdiklerini ilan ettiler 

MOSKOVA, 9 (A.A.) -
Tas Ajansına Şanıhaydan bil
dirilmektedir: Japonlar aynı al 
tında Huantu kasabaaını itgal 
ettikten sonra Anting'e hücum 
etmişlerdir. Voosung ve Nan
kin arasında 50 ye yakın Japon 
harp gemisi mütehatitt bulun· 

maktadır. Japon tayyareleri her 
gün Sutcov üzerinde bombalar 
atıyorlar. Dün Voosung ve Şan 
ghay'da karaya çıkarılan 14 
bin kitilik Japon fırkasından 
baıka Japonyadan dah:ı yirn_ıi 
fırkalık bir kuvvet gelecektır. 

(Devamı 6 ıncı sah//cd~) 



lran mektupları: 13 

Trabzon-T ebriz şose
sinin büyük 

ehemmiyeti var l 
Şosenin tamiri hemen 

bitmiş ~l>idir, 
hemen 

şimdi han~ yollardan gidiliyor? 

!randa Pehlevi saraymrn kapısı 

elveritli ve daha kıaa bir tran. 
sit yolu bulunamaz. 

u 19~ 
~---·---

HARü<Co HA~~RL~R 
Almanyada intihabat 1 Serbest 

h•• d d I lrlanda'da ucumu son erece e. -----
Herkes biribirlerine şu süali 

soruyor: "Acaba kim kazanacak?,, 
BERLIN, 9 (A.A) - Almanyada 

intihabat mücadelesi, hummalı bir 
tekil almıttır. Siyaset tenorları Al
manyanın her tarafını c!olaımakta ve 
bütün tehirlerde halk akıamlan vasi 
içtima salonlarını doldurmaktadır. 

8afvekil, dün Hindenburg nam ve 
hesabına turnesine ba,Iamıı ve ilk 
merhale olarak Essen'e ıritıniştir. 

Mumaileyh, bu akşam Dartmund' 
da bir nutuk söyliyecektir. 

Batvekil, son nutkunu Cuma gü
nü alqamı Berlinde spor sarayııun 
muazzam salonunda söyliyecektir. 
Cuma ırünkünden evvelki günlerde 
bu salonun kürsüsünde müfrit milli
yetperyerlerle, komünistler ve Çelik 
Miğferliler hitabeler irat edecekler
dir. 

Bizzat Hindenburg'ta perşembe 
günil alqamı, IS dakika devam ede
cek olan bir nutuk söyliyecek ve bu 
nutuk telsiz telefonla Almanyarun 
her tanfında netrolunacakttr, diğer 
namzetler telsiz telefondan istifade 
edemiyecelderdir. 

Hatti Hindenburır komitesi, Al
manya' da yapılacak havai bir seya-

Hitlercilerin halk kütlesinin ama
kım!an gelen l:ir dalga kuvvetile ik
tidar mevkiine gelmeleri veyahut bi
lakis Tunç cephe katoliklerin mer
kez lırkalannın müfrit ınilliyetper
verlerin dalpsrna kartı atılmaz bir 
set teşkil etmeleri muhtemeldir. 

Maamafih, AJmanya'nın ıiyaıi 
coğrafyası dikkat ve ihtimam ile !et 
kik edilecek olunn bnzı mütalealar 
ileri sürülebilir. 

Hitlercilerin en az kuvvetli oduk
ları mıntakalar, an'ane itibarile ka
tolik ve sosyalist olan cenubi ve gar
bi Alrnanya'drr. 

14 Eylül 1930 da Reichstag için 
yapılmıl olan inibabatta müfrit mil
Jiyetperveler, Bavyera' da reylerin an 
cak % 18 ini alabilmitler, sosyalist
ler ile katolilder İıe reyerin % S2 si 
ni kazanmt§Mdır. 

O zamandan beri, sosyaliıtler Bay 
yera' da bir çok ay kaybetmitlerse 
de bunları komünistler kazanmıtlar
dır. Katolikler, eski vaziyetlerini mu 
halaza etmektedirler. Müfrit milli
yetperverler, ancak sağ cenah mu-
tedillerine ıralebe edebilirler, bu da 
onlann 13 Martta Bavyera' da reyle
rin ancak % 22 ıini toplıyabilecekle 
rini gösterir. 

Kabine yerini cün1hu-
riyetçilere veriyor 
DUBLIN, 9 (A.A) - Geçenlerde 

dikkate !"Y&n bir surette cereyan e-
den umumi intihabat bittiğinden I« 
beat Irlanda hükumeti yeni Padi
mentosu buııün öğleden sonra bir 
kararsızlık ve heyecan havası içinde 
toplanmı,tır. 

Serbeıt lrlanda hükiimetinin mev 
cudiyet tarihinin ilk on senesi :uır
fında yani 1922 senesi bidayetinde 
y11pılan tnuabedenin imzası tarihin
den beri iktidar mevkiinde bulunan 
Cosgraw kabinesi mevkiini Cümbu
riyetçiler fırkası Lideri De Valen'
nın riyasetinde te,ekkül edecek yeni 
hükumete terkedecektir. 

Lindberg'in 
Çocuğu 

Bütün taharriyata rağ
men hali bulunamadı 

ı .r-... D 11\Kiiil 
Tarihi evrak hakkındaki takriı 

bugün görüşülecek 
'ANKARA, 9 (Telefonla) - Yarmki Meclis 

Maliye vekili Abdülhalik Bey, Manisa meb'uıu Refik 
Şevket Beyin bir Bulıara aatdan tarihi ewak hak-
kında yapılan tahkikatın ne aafbaya girdili hakkında 
sual takririne c:evap verecektir. Refik Şevket Bey takririnde f 
suali aonnaktadır: 

1 - Müfettiılerin tahkikat raporu ne netice •ermiıtir. 
2 - iadesi kabil olduğu temin edilen bu evrak filhakika ta· 

mıamen iade edibnit midir?, 
3 - iadeden sonra bir taınif yapılarak bunun içinde ite va

ra yan vesikalar bulunmut mudur? 

Mithat Bey ve M. Hanses 
ANKARA, 9 (Telefonla) - lat.anbul Ticaret Odası reial 

Mitbat Beyle elektrik ıirketi müdürü M. Hansens, bu akıamki 
trenle lstanbula hareket ettiler. 

Rıhtım suiistimali işı, 
1ZM1R, 9 (Milliyet) - Rıhtım ıuiiıtimali maznunları, •• 

dianameye itiraz etmittir. Şirketin 40 senelik hesapları, battan 
bata maliye heyetince tetkik edilmektedir. Ayrıca hukuk mahke 
mesine müracaat edilecektir. 

Yangın gerinde rakı fabrikası 
IZM1R, 9 (Milliyet) - Burada yangın yerinde, yeraltındı 

gizli bir rakı fabrikası bulundu. Mühim mikdarda rakı müsadenı 
edildi. Bu itten maznun olarak yedi kiti adliyeye verildi. 

Hariciye Vekilimiz Bulgar hü
kumeti tarafından davet edildi 

TAHRAN, (Milliyet) 
Bugünkü mektubum, lrana gi. 
den yollara dairdir. A•rupadan 
Tahrana gitmek iateyen bir 
seyyah, şu.Yollardan birini inti 
hap eder: 

Yazın, araba ile emtiai tica
riye bu yoldan 24 günde nakle 
dilrdi. Kışın ise, ya hiç nakle
dilemez, yahut nakli için bu 
müddetin iki misli bir zamana 
ihtiyaç görülürdü. Yollardan 
teşrinievvelin ıonuna kadar is
tifade kabilse de kar yağdıktan 
son, bilhassa Kızıldize - Erzu 
rum şosesinin tamire mübtaç ol 
ması yüzünden münakalat inkı 
taa uğrar.Yeni şosenin ikmalin 
den sonra, bu yolun kamyonlar 
la azami 6, asgari dört günde 
katedilmesi kabil olacaktır. 

Rhin'de ve Rbur'un Vestefalya'
run ıınai mıntakaları da müfrit mil
liyetpel"verlere fazla müsait değildir. 
Oralarda azami kazançları nisbeti 
% 27 olacııktır. ,,. ,,.....,. ... '" 

ANKARA, 9 (A.A.) - Bulgar hükumeti tarafından vaki 
olan davet üzerine Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Beyfendi Ce-
neTreden avdetlerinde Sofyada tevakkuf Edeceklerdir.Bu ziyaret 

1 - İstanbul - Trabzon -
Kızıldize - Tebriz - Tahran. 

2 - lıtanbul - &tum -
Tiflis - Culfa - Tebriz -
Kazvin - Tahran. 

3 - latanbul - Batum -
Bakü - Enzeli - Reşt - Kaz 
vin - Tahran. 

4 - Benıt - Şam - Bağ
dat - Hanekin - Kermanşah 
- Tahran. 

5 - lakenderon - Musul -
Revandız - Rumiye - T eb
riz - Tahran. 

Cenubi lrandan T abrana 
varmak iıtiyonanız yollar, fUD 

lardır : 
l - Bender Abbas - Ker

man - Y ezd - Tahran. 
2 - Butir - Şiraz - 1sfi

han - Tahran. 
3 - Muhammere - lsfihan 

- Tahran. 4 - Mubammere 
- Abvu - Diafol - Hurrem 
abat - Sultanabat - Kum -
Tahran. 

Tahrana gitmek üzere Lon
dradan kalkan bir yolcu için en 
kısa yoHarm başında İstanbul 
- Trabzon - Tebriz - Tah
ran yolu gelir. 

Asırlarca evvel açılmıt olan 
bu yol, m-aatteessüf bir çok se
beplerle timdiye kadar ihmal e 
dilmiıti. Her iki memleketin ik 
tısadi menfaatlerini tatmin ede 
cek olan bu büyük ticaret Ben. 
derinin yolcu ve ticaret eıyası. 
na açılması, artık bir gün mese 
lesidir. 

Yolun T rabzondan Kızıldi
zeye kadar kısmı 670 kilomet
reye baliğ olur. Kızıldizeden 
T ebrize kadar olan mesafe 250 
kilcmetredir. Şu halde Trabzon 
la T ebriz arası 920 kilomere e
diyor. 

Yollar, arzu edilen ıekilde 
yapıldığı ve yaz, kıt üzerinde 
vesaitinakliye i~leyecek bale ge 
tirildiği takdirde bundan daha 

14 Eylül 1930' da 14 milyon mün
tabibin rey vermit olduğu Alman
ya'run sair aksamı hakkında bu ka
dar sarih tahminlerde bulunmak 

1 mümkün defildir. 
Fakat ahiren HeHe'de icra edilen 

intilıabatta müfrit milliyetperverle-

1 
rin reylerin % 38 ini kaz•nmıt ol-

1 dukları dütünülecek oluna Hitler'in 

Bu yoldan sonra, bugün için 
en işlek yol olan Batum - Tif 
lis - Culfo - Tebriz yolu ge
lir. Hemen bütün transit eıtYa
sı, bu yoldan nakledilir. Tebriz H/adeaburg'a br41 d/Jrt mınut: 
den Culfaya mesafe timendifer Yubırda Hitler ve lnsterberg, a,ı•-
le 214 kilometredir. Bu yola ğıd• Wfoter ve Thalmann 
müvazi olarak Rualarm yaptı-

hat eanasmcla zeppelin'den propagan 
ğı şose, 137 kilometre uzunlu da risaeleleri atmalı: suretile heyecan 
ğundadır. Şimendifer, haftada 1ı bir propaıancla vaaıtuı kullanma-
üç defa iıler ve sekiz saatte it da düıüı·-"rt...ıir. 
T ebrizle Culfa arasındaki mesa Almanya'nın siyasi mukadderatı-
feyı' alır. nm tecelli edeceii gün olan önümüz

deki pazar günü yaldqbkça Alman 
Tren, Culfaya varınca Kaf- efkin umumiyMi, hali hazırcla bü-

kas trenlerile Krözman yapar, tün Alman hayatma bilı:im "''"" ıu 
eşyayi ticariye ve yolcuları nak suali gitgide ıiddet peyda .... _ bir 
leder. heyecanla sormaktadır: 

.. Acaba kim lıazanacak?" Milli ıe-
T ebriz - Culfa timendife. reflerin timsali ve istikrarın :amini 

rinde ikinci mevki ücret 25, ü- olan büyük ihtiyar mı, yok1a daha 
çüncü mevki 16 kıran, yani bi- dün Alman tlılıiiyetini iktisap etınİf 
zim paramızla birinci mevki olan, clabili lı:arıratalıkların mübetıi-
250 "k' • ri bulunan ıenç maceraperest mi ka 

, ı ıncı mevki 160 kurut· zanacak? 
tur. Kafkas yolile frandan ge- Almanya'da hali hazırda yapılmak 
len veya lrana giden yolcular, ta olan tahminlere itimat caiz değil. 
asgari 100 dolar sarfetmek mec dir, zira hepsi de fırka zihniyeti ile 
buriyetindedirler. Halbuki ls. ınqbudur ve Alman milletinin İçİı>-

de bulunmakta olduğu manevi !Ul'ef 
tanbul - Trabzon - Kızıldize ve iktisadi tqevVÜJ kartıaında .,.. 
hatb, yolculara bizim para ile makul n en müsbet tahminlerin bi-
ancal< 75 liraya mal olur. le bot çıkması tehlikesi Yardır. 

Irak yolu da son zamanlar- - -·-- -·-
da, Irak hükiimetinin aldığı ted Muhammeme, bu hatta çok it· 
birler neticesinde transite elve lek bir transit merkezidir. Nak. 
ri,li bir hale gelmektedir. 

1 
liyat, bilhassa Karon nehri üze 

Bağdat - Hanekin yolu, rindelci küçük vapurlar vaııta
oldukça itlektir. Bağdattan Ha ıile yapılmaktadır. 
nekin'e kadar şimendifer var- Cenubi İran petrol tirketle-
dır. rinin burada mühim tesisatı ol-

lranın cenuptan Hindiıtan- ması bu hattın ehemmiyetini· 
la münaaebeti, Bender Abbaa arthrnııttır 
- Bender Buşir tarikiledir. V. N. 

l 4 milyon reyin % 40 ını kazanaca
ğı tahmin edilebilir. Bu ıuretle Hit
ler 6 milyon rey elde edecek ve bü
tün Almanya' da toplıyacağı reylerin 
yekiinü 11 milyona baliğ olacaktır. 

1 Bu miktar haddi zatinde mühim ise 
de oosyalistler Hindenburır'a rey ver 
dikleri takdirde mütarünileyhin b
zanacaft reylerden çok az olacaktır. 

Herhalde Hindenburs'ua ikinci 
devrede muvaffaluyeti müen+n .... ele 
mektir. Fakit §İmdiki Almanyada en 
miikemmel istatistikleri baka:..? çdı:a
ran u.maJniAdd< te:riere daha ziyade 
ehemmiyet ve kıymet vermek İcap e
der. 

En •arııın nel• 
BERLIN, 8 (A.A) - Hitlereile

rin 8-lin'delô "Kan. Ev,, i obmıt 
olan Berlin otelleriııcle.n birin.in bo
lünde en 1anf1D mia mii••"'k••ı ,.. 
pılmqbr. 

Mevcut saçlar u:<un ıu:adıya ve 
dikkatle tetkik edilclikt• IOlll'a ral• 
be 17 ıene eYVel Vestfalya'da cloğ
rnUf olan f,_Jein Ruth Erler tara
fından k•undmııtır. 

Hinden6arı'att 6irlc:•ç ıözü 
BERLIN, 9 (A.A) - NMUedi

ğine müzaheret etmek üzere tefek
kül etm.iı olan komitelerin talebi ii
zerine Hindenburır, namzetliğini lı:oy 
matı kabul ile ıs ıubatta Refretmit 
olduğu beyannaıneye ıu sözleri ilive 
etmiftir: ' 

Asker olmak itibarile vazifem 
memleketimi tet"vvüıten kurtarmak 
içöu bu mütlı:ül zamanlarda Yazİfem 
batında kalmalı:br. 

Tamamen bitaraf ve müstakil ol
duğumdan dolayı namzetliğimi koy
mafa mu....takat ettim. Hiç bir tarıı
fa bağlanmadım. 

lıter intihap edileyim, ister İllti
bap edilmiyeyim, ıu veya hu fırka. 
nm değil bütiift Alman milletinin 
emrine amade bir badim olarak kal
mak iıterim. 

Y alna c:erıaltıbaklaıı, vatanınv,. 
ve vicdanımın karııaında ınea'al ol. 
mak isterim. Şimdiye ka~ hu pren
siplere ıröre hareket ettim ve istik-

iki memleket araımdaki doatluk münase!>e~lerini takviyye hiz· 
met etmek itibarile memnuniyeti mucip add~dilmektedir. 

Hamdullah Suphi Beg geliyor 
ANKARA, 9 (A.A.) - Bükret elçimiz Hamdullah Supbi 

Bey, bu alqamki trenle İstanbula hareket etmi§, iıtaıyonda Ha· 
riciye ve matbuat erkanı ve birçok dostları tarafından teıyi edil
mittir. Hamdullah Supbi Bey, iki üç gün lıtanbulda kadıktan 
sonra mahalli memuriyetine gidecektir. 

Çocuk sarayındaki kreş 
ANKARA, 9 (A.A.) -Himayeietfal cemiyeti umumi meı 

kezi tarafmdan çocuk •ayarında tesis edilen kreşte matbuat er
kinma bugün bir çay ziyafeti verilmiıtir. 

Memleketimizin hava yolları 
hakkındaki tedkikat 

Çocuk, anası ve bayili anası ANKARA, 9 (A.A.) - Aldığımız malU.mata göre memle

NEVYORK, 9 A.A. - Çocuiu- ı ketimizde ba't'a yollarının itletilme.i için ihzari bir tetkik yapıl
nun bulunması için Linılı.erırb'e ar- maktadır. Bu tetkikat bava yollanmn ıivil emniyet •e intizamı 
~ hizmet edlisen iki .kaçad kçbir~ taharaf kifil buhmnw•ıru ve iktıaadi mmtakalardan geçmesini temin 
nyab da po ten zıya e DWY - '-· d'I lı B il ' b' ' d b 'b" h ti falı:iyetle neticelenemenıiı ve çocuk ma ... a ı e yapı r. u yo arın tayın ve tes ıtin e u gı ı a ar 
bugüne kadar bila bulunamamqtır. açmıf ve itletmit bulunan membalardan istifadeyi faydalı gören 

alikadar makamat tetkikata memur ettiği tayyarecilerimize A

Şitlldeki 
Yangın 
· T tılılcilc•ta naz•r•n 

seziliyor 
Şitlide izzet Paıa sokağmd& 

Lutfi Beyin evinden çıkan yan 
gın tahkikatına devam edilmek 
tedir. İıtihbar ettiğimize naza
ran yangında kast ıaibesi görül 
mektedir. Tahkikat bugün ik
mal edilecek ve evrak müddei. 
umumiliğe Terilec:ektir. 

-··-·· .. ······-··· .. -------
balde de bu veçbile hareket edece
iim-

En aziz vazifem, Almaııya'ma ıe
refini halelden masun bulunchırmak
br. Benim için bir tek halôki milli 
pye vardır. Mevcudiyeti için müca
dele Ye milletin bekası İçİll açdan ci
dalcle herkeıin göstereceği ibliı da
hilinde Alman milletinin vahdeti. . 
J §le bu sebepten dolayı Allah, mui
nimiz-dir. 

merikadan getirttiği bir mütahasaıaı da terfik etmittir. Tayyare 
cilerimiz İstanbul - Ankara yolu üzerindeki tetkikat ve tecrübele 
rini bitinnitlerdir. Ankara - Konya - Adana - fevzipafa - Nu 
saybin - Diyarbekir - Van iıtikametinde uçuflar ve muhtemel 
güzergahların fenni ve iktısadi yaziyetinin tetkiki devam etmek 
tedir. Memleketimizin diğer bazı abamı üzerinde de u~ar ya
pılacaktır. Bet on güne kadar ikmal edileceği tahmie olunan bu 
tetkikattan elde edilecek neticelere ıröre bava hatlarımızın itle
tilmesine teıebbüs olunacaktır. 

Manisada gizli ayin yapanlar 
MAN ISA, 8 - Bu gece Dıt mahallede bir evde 11 kiti t~

lanarak Bektati ayini yaparlarken poliaçe cürmü meşhut halinde 
yakalandılar. Müddeiumumi mua't'İni Nadir, polis merkez me
uıuru Mehmet Ali Beyler sabaha kadar yakalananların iıtİC't'a
bile tlllefgul oldular. 

Bir Yunan bangeri tevkif edildi 
BERILN, 9 (A.A.) - Bile ıehrine gitmek üzere Rotter

dam'dao gelen Eliopoykozo ismindeki bir Yunan bangeri Man· 
heim'de tevkif edilmittir. Bu bangerin uyuıturucu maddeler . ti· 
caretinde ihtisas sahibi olmuı beynelmilel bir çete azasından ol
duğu meydana çıkarılmııtır. 

1 Askeri makale 1 t"§kil ediyordu.. Fakat Çinlilerde, 
aitr topçu dediğimiz büyük toplar 
yoktu .. Kafi tayyareleri de yoktu. • 
Şimdiye kadar Japonlarla çarpıtan 
çin kuvvetleri bunlardan ibaretti. . 

!F"::-;::-:-'.7'~;-:T----w.:::;'."~Qr---""""=="'-=--'-=------' gİ anladılar •. Ik hesabın yanlı§hğını kawadı-
1 lar .. Parça parça kunet ıöndernıtk

telü mahzuru farkettiler •. 

bu tebli.keli ku!'ltma fırsatından kur 
tul.mak, hem de gerideki ku YYel 
membalarına daha ziyade yalda .. rak 
loıvvetlenmek maksaclile Tazanır -
Oıenju hattına çekilmittir .• Çin-Japon muharebesi 

-111-
..ıapon amirah Nomura'run kuman 

c!ımndaki Japon kuvvetleri, 23 şubat 
la başlıyarak 3 marta kadar tam on 
gün devam eden eeceli gündüzlü çar 
pı,madan sonra, Çin ceneralı (T sai -
Ting - Kai) kumandasındaki 19 un
cu Çio ordusunu evveli, W ooıuna
Kıang Wam - Chapei batbndan 
garbe Chen-yu - Tazang) Ye ıima 
le imtidadı hattına çekilmeğe mec
bur edebildiler .. 

Çarplf"n kuvvetler: 

"" "" "" 
Şimdiye kadar gelen haberler doğ 

ru ise, iki tarafın çarpışan kuvvetle
ri §Öyledir: 

A - Japonlar: 
Japonların ( Ş~n...-hay) ve civan 

mıntakuına şimdiye kadar çıkardık
lan kuvvet -Fransız gazetelerine 
nazaran--- 100,000 kişidir.. Fırka 
itibarile 6 iLi. 8 fırka kadardır. 

Bir Japon fırk~sı: 2 piya~e liva-

- .. -

ıı, her livl:l ~ alay, 3 tabur olduğuna 
göre, cerruin 14) tabur piyade, bir a~ 
lay süvari, bir alay topçu ( • ), bir iı 
tihkiim taburu ve bir nakliye bölü
künden mÜrtkkeptir. 

Japonlar, ağır topçuyu az getir 
mitler; fakat bu ncksaru, 200 tayya 
re ile attıkları bombalarla telafi et
miıler. 

B - Çinliler: 
Çinliler bidayette 50,000 kiti ile 

ite giriştiler .. 
Bu kuvve~ Çin ordusunun harp 

kabiliyeti itibarile en seçme kıımıru 
teşkil eden 19 uncu ordusu ile milis
lerden, Ye ırönüllü kıt'alardan tqkil 
edilmişti .. 

Bunlardan, 19 uncu ordu, 10 se
nedir, Çinin dahili harplerinde bulun 
muş, iyice pİ§mİş ve yetitmit kısmı 

( *) Bir toxu alayı iki grup · (ta
bur) ;.hr grup 2 baurycdir .. 

-• -- - -

Çinliler, esasen 110 fırka çıka
rııbilecek membaa maliktirler. . Ve 
batta bu fırkalar halen teşkilat halin 
de mevcutturlar .. Fakat bunl,.- ,im
diye kadar bir elden idare edilebile
cek h~lde değildiler .. Ve iyi yetişti
rilmiş bir lırude de değildiler, ve 
muhtelif Çin hükumetlerine tabidir
ler. 

" " "" 
Bu kuvvetler nasıl çarpıttılar: 
Japonlar, ilk kuvvetlerini, lus

men beynelmilel imtiyazlı mmtaka
nın rıhtımına, kısmen de, ,imalde 
Woosung istihkamlarının ateşi altın
da karaya çıkardılar: 

]aponya'nrn Changhay'daki nüfus ve sermayesi 

A: - Wooaun'I civ~rına çıkarılan 
Shimonato lin11, topçu ile takviye 
edildi ve Y angtse - Kiang tarikile 
gelecek takviye lut'alarını, Wooıung 
iıtibkanuna karıı korumak vazifeıiıü ne, (Kiang Wan) a taarruz etmek lememeğe ba§ladı .. Çinlilerin muka-
aldı.. ve cepheyi yarmak, vazifesini aldı. . vemeti önünde durakladılar. , 

B B 1 .1 I •-L h Ceneral Ono kumandasındaki sol 200 tayyarenin attıktan bomba 
: - eyne mı mınUU<amn rı - ab da, be 1 ·ı 1 · K' • 1 · • 

tı k 1 ku ti d cen grupu yne mı e mınla- ıle ıang Wan ın yakı ması bıle Çın 
mına çı an an vvc er en: k h d d b k ak C · • · a u u u oyur.ca sar ar ha- lılen yerınden oynatamanuftL~. 
. - Ceneral Uyeda kumanda11nda- pei varoşuna laarru~ edecekti. Nihayet Japonlar, gayri kili kuv-

ki ır.ru~, W?."sung - Chapei hattın- işte bu suretle harekat başladı.· I vetle yapılan bu (cephe taarru:<u) 
daki Çın mudalaa hattının mcrke>:i- 1 Fakat Japon taaı·ruzu bir türlü il~r- nun muvaffakıyetindeki güçlüğü er-

' 

ıaıu~" .... -- - ' 

Ve üç Japon fırkası, daha ıretirdi
Ier •• Ve ancak bu kuvvetlerle cephe 
takviye edildikten sonradır ki, Çin 
müdafaa cephesini ıreriye i-fe mu 
vaffak olabildiler.. Fakat Çinlil•, 
ikinci batta da etkisi gibi §iddetli 
mukavemet gösterdiler; Japon taar
ruzlaruu tardettiler .• 

Bunun ~ne, Japon kumandan
lığı bu taarruzu bir kutabna ile mü
., .. ir kılmak kararını verdi .• 

Bu sırada Japonyadan yeni gelmit 
olan 11 inci fırkanın 2 IİYll11 ile bir 
topçu liva11, ve bir suvari livasından 
mürekkep 12,000 kifİIİk bir grupu, 
Ceneral Shira Kawa kumandasında 
olarak, Woosunır'un ıinıali garbisin . 
deki Paoıban'ın 15 kilometre kadı.r 
§İmali garblıindeki ( Liu - ho) da 
karaya çıkardı. Bu kuvvetler, Çin 
orduıunun solunu çevirmeğe ba la .. 
dı .. 

l§te bu ku,atmanın teıiri iledi• 
ki, Çin orduıu, k~ndi ihtİyarile ben 

"' "' . 
Şimdi ne olauk? 
Japonlar, vire kuvvet getiriyorlar 

"" ~Çinliler yeni tuttuktan batlan 
da terlı:ederek daha serilere çeül
mıızlerae muharelıeye deYam edece
iiz,, diyorlar, Çinliler de: 5 inci or
dıılarou hazırlıyorlar. Ve ~Çin top
raimda bir tek Japon askeri bulun 
dukça Çin sulh müzakere.ine gire 
mez.,. diyorlar • ..., milli kalorama.. 
an (Şanır-Kay-Şek) i Çin orduıu 
batf<nmandanı yapıyorlar .. 

O balde belJiyclim. Kimbilir bel
ki Çinlilerin bu geri çekiliıleri, bizUn 
(Sakarya) ıerisine çekilm-ae ben 
zer .• 

Çinliler, sözlerinde dururlar, milli 
ittihadr ve !UUru İdame edebilirlerse, 
Çin Sakarvasını beldiyebiliriz. 
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Kaçakçılar 
Ekonomi 

Benzin yerine benzol 
kullanılamaz mı? 

ispirtonun benzine karış~ırılması 
paha]ı olduğu 

mümkün görülmüyor • • 
ıçın 

Benzin ile İ§leyen motörler 
ıçin yeni bir esans bulunması 
ve ispirtonun benzine karıttırıl 
nıasının iyi netice verip vermi
.Yeceği meselesi Ticaret odasın 
ca tetkik edilmektedir. Odanın 
tetkikab fU noktalar üzerinde 
temerküz etmektedir. "İspirto 
her nisbette benzine kanştınla 
bilir, hatta saf halde de motöı-· 
le de kullanılabilir. Teknik ve 
iıletme kıymeti itibarile ispirto 
benzine müıavi, hatta faikti r ." 
Fakat, hali hw;ırdaki ispirto fi. 
atı benzinin bir kaç misli olma 
sına nazaran İspirtonun bu fia. 
tı baki kaldıkça benzine karıştı
rılması faydaaız ve gayri iktisa 
didir. istihsal masraflarının a
zaltılması düşünülürlien tabii 
böyle bir hareket yapılamaz. 
Yalnız ispirtodan daha mühim 
bir madde vardır ki o da maden 
kömürünün taktirinden çı· 
k.n benzoldür. Umumi harpte 
..\lınanya bütün sanayiinde ben 
:tol kullanmııtır. 

Şubatta ihracat 
vaziyetimiz 

İhracat ofiıi Şubat ayı zar• 
~ında ba,bca ihracat etyamızm 
ıbraç Yaziyetleri hakkmda ha. 
:ı:ırJadığı istatiıtiği dün neşret
llıiştir. Bu istatistiğe nazaran 
Şubat ayında ihracat vaziyeti· 
llıiz §udur: 
.lltadde JliJ:du Kıymet 

l'ütün 2.265.323 1.923. 716 
Pamuk 2.824.113 923.21 
>.rpa 12.612.784 517.705 
Üzüm 905.203 339.832 
iç fındık 499.996 260.397 
Yumurta 526.989 218.744 
>.vderiai 24.307 197.077 
Z. yağı 546.114 166.579 
M. kömürü ton 8.234 113.953 
Va.Iex 415.379 81.820 
..\fyon 9.855 66.927 
ICoyun,keçi ba, 7.291 66.292 
lialı 19.571 63.237 
Palamut 873.142 50.124 
\'Ün 79.566 32.797 
Tiftik : 26.383 25. 794 
liaın deri 45.219 19. 726 
ICerate 334.453 t8.S70 
İncir 178.689 15.582 
~- fındık 51.011 12.949 

Sanayi birliğinde 
umumi içtima 

)anmakta olan yeni teşviki sana 
yi projesidir. Hükumetin,_ sana 
yi sistemini yeniden t~t~ık ı:t· 
tiği ve hakiki vecheıını tayın 
için çalıştığı bir • zamand~ bu 
mevzua büyük bır ehemmıyet 
verilmektedir. Ayni içtimada 
görü~ülecek olan ikinci .mesel~ 
de tesisi düşünülen sınaı kredı 
bankasıdır. Bu banka erbabı sa· 
nayii yakından alakadar etmek 

tedir. 

Çorapçılar Ankaraya 
heyet gönderecek 

İstanbul çorap tacirleri gele-. 
cek ay kontenjanda pamuk ço
rap bulunmamasınd~n dolayı 
Ankaraya bir heyet gonderer~k 
kontenjanda bir karşılık temın 
etmek niyetindedirler. 

Buğday hakkında bir 
Ingiliz raporu 

LONDRA, 9 A.A. :- lmp~to~
luk ikbsat komitesi, cı~daki .bug· 

. t' ı...kkındaki senelik ra 
dayın n:ııye 1 • • 

nınu 0eşretmıştır. po R muharrirleri, etraflı tet-aporun el 
. mtılar ve son sen er zar-

~.:.'J: {!~day fiatla~ı~da görülen tc-
" I . sebeplennı aramışlar, 

nevvu enn . C l · 'h 
alnız 1930 seneıınde ~ a -~stı ·~-

Y;. 1 olduaunu gormuılerdır. 
lat yapı mış ·- . d . . 'k · u .. zerın c vası ını -B -day pıyasası 
y:&~a tesir icra etmiş olitn başka un 

surlar vardır. . k . 
Gerek buğday .fıatı. ve r~re ~ır 

mah lit fiatleri uzennde cihan ıs-

tihı • ~ab miktarı ile hAyat bahalılı-
• .. . im t • nı'ıbeti de muesıır o Uf ur. 

gının . 
Milli menfaat na'!'~na bır ~~ dev
i tler tarafından ıbhaz edilmıı olan 

h':m~ye tedbirleri de piyasa üzerinde 
1 • • 

tesir icra etmı~tır. 
Fazla buğday istihsal eden mem

leketlerde te•ir icra etmiı olan bu 
unsurların tetkiki. raporun birinci 
kısmının mevzuunu teşkil etmekte-
dir. . 

ikinci kısım ise bilhassa Ruı mes-
elesinin tetkikine hasredilmiftir. lın
peratorluk komitesinin raporuna na
z.aran buğday fiyatlarındaki tahav
vül!erin tetkiki, bütün mahsulat pi
yasaları arasında mevcut olan müna
ıebatı <ırtaya çılıarmaktac!n:· . 

Herhangi bir meınlekebn fi:ı:aı.. 
Jannın heyeti mecmuaıı na:zan dık
kate alınır ve bunlann va .. tisi emsal 
ittihaz ediline bu emsal ile bui~Y 
fiatı arasında bir müna,ebet teaııet-
mek mümkün olur. . 

Ayni :;:aman zarfında ~~ et~aahn 
buğday fiatlerinin tah~vv~lenn~ ~
it ı:rafikler, buğdaya aıt mu~.a~ı~ 
ekseriyetle hu .,mı8;!in tah~vvulJerını 
taki etmekte oldugunu gosterır. 

tıaamaFih bazen buğ~~~. fi>:~tl~ri 
. su"r'atle düttüğü gorulmuştur. 

Sanayi birliği heyeti umumi· 
Yeai pazar günü bir içtima yapa 
qktır. Bütün fabrikatör ve er· 
~bı &anayiin davet edildiği bu 
llÇtiınada (ÜDÜn iki mühim me
•elesi görüıülecektir. Bunlar
dan birincisi hükUmelçe hazır· 

JUn • .L "IJ 0 

Bu çifçilerin umumı t~.avvu ~1 

' . 'raı· -•ddelere intibak ettır. gayrı :r.ı ~- ld k 
mek hususunda maruz kalınıt o u • 
1 .. k··1· 1 ile izah olunmaktadır. 
arı mut u a · b · 

Buğdayın 1914 ıenesınden en 

Borsa fiatları 

= 
Kambiyo j Kapanıt 

lngiliz liraaı 1 Lsl~ôl~ -
Bir T. Liraıınm mukabili 

Franaııı: frangı ız 03 
Dolar o 47 25 
Liret . 9 12 OJ 
Belga 3 40 28 
Drahmi 35 98 50 
lıviçre frangı 02 44 38 
Leva 61 24 00 
Florin 1 17 55 
Kuron ç. 15 02 50 
Şiiing A. 3 91 50 
Pezata 6 10 00 
Mark ı , 97 75 
Zloti 4•04 00 
Pengo 3178 75 
Ley 77 65 ,00 
Dinar 126 101 0' 

Tahvilat ! Kapanış 

-1. Dahili 
1 

1
00 00 

D. Muvahhade ı 58 25 
A. Demirvolu on 00 

Borsa Harici 
Albn 9 27 

. . Jduğu safhalar hakkında 
reçımuı-·! ... oı.ı .. bir tarihçe, buğclayın 
yapı"""" k eJ . b'hsalinde ,,e fiatında vu ua I' en 
ıs ··1 ·me biiyük gha\'Vüllerını an amaga · 
dar olur. .. .L. 1 

Harp esnaıında mütco-sııs ar 
. tih •<tında te-AYrUpa ve Ruıya 11 .... • 

•.• 1.1. f Amerika iıtihsalitrnda ıte 
VllK&U ve " ah d et bilmukabele tez.ayÜt muı e e -
mişlerdir. 

Harp bitince Avr~p~ ~esaıtnu 
tekrar elde etmi, ve ıstıh~atı, .h~ 
ten e,,velki istihıalitma musan bır 
hale relmittir. Amerika da he! mem· 
lekete lazım olan munzam mı_kt'."'la
n ırönderrnekte devam evlmıuştır. 

Maamafih o zamana kadıor faıla 
lılihsalit görülmemiştir •. A~u~'da 
istihlakin aı·tınRsı, ciha!1 ııtihsalıll!n 
artmasına tekabül etmı9 ve Rus IS· 

tihıaliı.tı hemen hemen ortadan kay-
boln•uştur. • .. 

Jnıciliz mUtdıasııılarına gore faz 
la istihsal.il tekrar kendisini göater
mİf ve Rusya b;;den ~ir~ h~ten 
eyvel olduğu gibı en buyuk hugday 
ihracat memleketi haline aelmittir. -

Muvasalat 

Beledlyede 

Bütçe 
Tedkikatı 

Heyeti fenniye proğra
mına yeni işler konmadı 

Daimi encümen bütçe tetkikatı
na de•am etmektedir. Heyeti fenni
ye ve sıhhiye bütçeleri ikmal edil
mittlr. Heyeti fenniye programına 
yeni İf)er konmamıfbr. Bu ıene lıU 
çek işler yapılamadığı için, bunlar 
aelecek sene ikmal edilec<"ktir. 

Flurya plajına talip 
çıktı 

Takıimde bir Lünapark yapına
ğa talip olan Macar sermayedar gru 
pun mümessili belediyeye müracaat 
ederek Florya plijlanna da talip <ıl
muştur. Grup plij için bazı müaait 
tekliflerde bulunmakta ve burasını 
mühim para sarfedes'ck en asri bir 
şekilde ıslah ve küşat edeceğini bil
dirmektedir. 

Bu teklif. Muhittin Beyin Anka
raclan avdelini müteakip esaslı bir 
surette tetkike batlanacaktır. 

Taksim bahçesinde Lilnapark VÜ· 
cııde retlrmek ii:r.ere Belediyeye tek
lifatta bulunmuı olan ecnebi grup 
mü..neuili M. Richard Meiııhard. 

Belediye ile vuku bulan tern84lan 
hakkında firkete izahat vennek üze. 
re Alınanya'ya avdet etmiıtir. M. 
Richard Meinhard müzakerata d• 
vam 'için tekrar ıehriınize aelecelttir. 

Ahırların yüzde sek
seni ıslah edildi 

AhD'larm fenni bir tekilde ıstahı 
için verilen mühlet bu ay nihayetin
de bittiği için alakadarlara yeniden 
tebligat yapılmıtlır. 

Verilen mühlet bir daba temdit 
edilmiyecektir. Şimdiye kadar yapı
lan tetkikat neticesinde ahırların an
cak yÜzde sekıeninin ıslah edildiği 
anl~şrlınıştır. 

istimlak işleri 
Belediyenin yapbğı yol istimlii.

kii.tı hakkında Şurayı devlet yeni 
bir karar vcmıiıtir. Yapılan istiınla 
kitta ana veya binanın dörtte bir 
kısmı zayiatı nizamiyeden addedile
cek ve sahiplerine bu kıımım paruı 
verilmiyecektir. Bu karan belediye 
ıubelere tamim etmiştir. 

Gazi köprusü ihale 
ediliyor 

Daimi encümen Gazi köprüsü 
ıartnamelerinin tetkikini i1mıaJ et
miş ve ıartnameler sermayedar grup 
)ara tevzi edilmittir. lnfallta bılip 
birçok ırruplar vardır. Şartname Ye 

münakasa yakında gazetelerle ilin 
edilecek ve altı ay sonra ihalesi ya
pılacakbr. 

Halk 
Hatipleri 

; Şubeler isimleri ,., 
' tesbit ediyorlar 
Halk hatipleri için İırka fU

beleri iaimleri tesbit etmeie 
ba,lam1tlard1r. Bütün te,kilat 
isimleri tamamen tesbit ettik
ten sonra fırka Yiliyet merkezi 
ne bildireceklerdir. Merkezde 
t~kilit reislerinin ittirakile 
bir içtima yapılarak iıimler tet 
kik edilecek, ıon tekil bir kara 
ra raptedilecektir. 

-- --·-
Kazadan 
Kim mes'ul? 

Her iki vapur sahibi 
kabahati 

biribirlerine atfediyor/ar 

takibat hızlandırıldı ! 
Mahkemelerde Maarifte 

V alde Paşanın yalısı 
nasıl soyulmuştu? 

Milli 
Talebe birliği 

ihyası için yann 
içtima edilecek 

Bu mühim hırsızlık vakasının 
muhakemesi müdafaaya kaldı 

Darülfünun fakülteleri -re 
)'Ükaek mektepler talebe cemi
yeti murahhulan yarın •aat 
14 te Halkevinde bir içtima ya. 
parak M. T, talebe birliğinin 
yeniden ihyası etrafında konu· 
şacaklardrr. Bir iki seneden be 
ri faaliyette bulunmayan birli
ğin bu sefer esaslı bir ıekilde 
tanzimi ve faaliyete geçmesi 
takarrür etmiştir. Şehrimize ıre 
len ecnebi talebe grupları ile 
temas ve beynelmilel talebe ba 
reektlerine i,tirak için M. T. 
talebe birliğinin bir an evvel ih 
yası zaruri görülmektedir. Mü
nevver Türk gençliğini temsil 
edecek olan birlik icin faküh 
talebe cemiyetleri bümmah L 
tekilde çalışmaktadırlar. B irlik 
ciddi ve esaslı bir mesai prog
ramı tatbik edecektir. 

.;eçen .ene Bebekte merhum 
V alde pafanm yalıauıda bir hırsızlık 
olmuı, Valde ı>aıanm daire müdürü 
Ali Beyle zevcesi Şemıi Hanımın 
mücevherleri çaluımııtı. Bu hırsızlık 
Ömer ,,. Rıza isminde ilci kiti tara
fmclan yapılmııtır. Fakat cereyan e
den muha\.eıneden anlatıldıktna na· 
zanuı, Ali efendinin hizmetçisi Mer
yem bu hırıızlıiı teıhil için tertibat 
""'!•\• valide !"'tantn lstanbula son 
gelıtmde Ali B. le zevcesi Şem
si Hamın Valide paıayı iıtikhale git 
tikleri gün Meryem evden çıkmıt, 
eniıteıi olan Ömeri bulmuı, evin 
boş olduğunu ve hanımın mücevher
lerini takmadan gittiğini haber ver
miş, kendisi de eve avdet etmemİf
tir. 

Tıp talebe yurdu 
tanırım, diye bir söz kaçırmıı ve meselesi 
evde üzeri.ne düşülünce hırs121n enİf· 
teai Ömer olduiunu eöylcmiıtlr. Tıp talebe yurdu meselesi 
Bundan sonra Ömer aranmıı, taran-
mıt, bıılunamamqtır. hakkında alikadar müfettiıler 

Bir aün bu Lütfiye Hanımla Şem- tahkikab ikmal etmişlerdir. Bu 
si Hanım Fatihten tramvayla reçer- huıusta hazırlanan rapor Sıhhi 
!erken yolda Ömerle Rızayı görmiif ye vek&.letine gönderilecektir. 
ler ve "-en tramvayı durdurup ia-
miıler: ilk t drisat müfettişliği 
~ HD'aız var, tutun! İltimdaclıy. 

la hırsızların petine dilfüp kovala- İstanbul ilk tedrisat müfettit 
mıya batlamıtlardır. Rıza derhal lifi kadrosunda münbal bulu
yakalanınıı, fakat Ömer tabanca a. 
tarak kaçmıya hatl11JD1,, çıkan kur- nan iki müfettiılikten birine 
şunlardan birisi bir adama ıut g&- ilk mektep hocalarından Tev. 
lip derhal öldürmüı, bir lnırtun da fik Bey tayin edilmittir. 
baıka bir adamın ölünceye !radar 
aakat kalmasına •ebeı> oımu,tur. Mesleki konferanslar 

Ömer z.abıta memurlan tarafın-

1 
Vi16yette 

300 imzalı 
İstida 

Vilayetçe tahkikata 
devam ediliyor 

Vilayete Yerildiğini yazmıt 
olduğumıı& 300 imzalı istida 
meselesinin müşevvikleri hak
kındaki tahkikata devam edil
mektetl ' r. 

Florya plajı kimin? 
Belediye tarfından F ilurya 

plajmın aabn almmuma karar 
verildiği mali'.lmdur. Bazı gaze. 
teler yapılan tetkikatta bura
nın denizden dolma olması do
layısile esasen belediyeye ııit 
olduğunu yazmışlardır. Vazi
yet şudur: Denizden dolma yer 
ler ise h<ızineye ait olur. Filur
··~ <ahibi İse kıımen hazinenin 

bir kısmı da satılmıştır. 
... 11 kısmı da hueud arazidir 

Mühürlü telefon 
Meselesi 

Belediye müfettişlerinden A. 
li Y aveı· Beyin Telefon şirketi 
aleyhine fazla mükıileme yazdc 
ğı iddiasile açtığı dava üzerine 
Nafia vekiletinin it'arı üzerine 

§İrket komiseri Fuat Bey bu me 

ıeleyi tetkike batlamı§tır. Fuat 

Bey tetkikat raporunu sür'atle 

vekalete verecektir. 

mesleki konferanılar her onbcş 
günde bir olmak üzere devam 

edecektir. 

Konferans Ömer Meryemden evin boş bu
lunduğunu haber almca, yanma Rı
zayı almış, doğru yalıya gitıniı, Rıza 
ile beraber evde bulunan diğer hiz
metçi Zeynebi yakalamışlar, kalori
fer ocağına götürüp elektirik telle
riyle elini ayağını bağlaıruılardır • 
Bundan sonra Rıza el<le tabanca 
Zeynep Hanımın baJ bcklemi9, 
Om.,.. ne kadar mücevherat vana 
yül<lenmit ve Rızayı da alıp gitmit
tir. 

dan tam yarım oat konalanmıt, Yükaek muallim mektebi mü 
nihayet yangın yerinde Yakalanarak. dür muaTiııi Naci Bey burün Protez başmuavini Feyzullah 
tevlrifarıeye teslim ediJınittir. öileden sonra Darülfünun kon Raıih Bey tarafından 14-3-932 

Fakat Ömer tevkifanede delilik ferans salonunda "test" lere pazartesi günü ıaat 4,5 da Be. 
asarı röstemıit, müıahede altına a- dair bir konferanı Yerecektir. yazıtta ditçi mektebi binuı da 
lımnak üzere emrazı uebiye hasta- Havalar açbğı için maarif mü· bilinde (döküm ve kron) mev. 
nesine nakledilmit, oradan da nç. dürlüğünün tertip ettiği bu zulu bir konferans verilet:ektir. 
mııbr. Henüz de yakalanam•mııtır. ·--!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!9 ______ !!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 

Zeynep Hanım oldu(u vaziyette 
eli kolu bağlı bırakılnuı, bir müddet 
sonra e.e gelen Ali efendiyle 2.ftC&o 

ıi Şemsi Hanım tarafından hu feci 
vaziyetten kurtarılınıı, keyfiyet za. 
~taya _haber verilmit~ir. ~ide hiç 
hır delil Ye emare olmadıgı için za
bıta bu vak'anm faillerini bulmıya 
muvaffak olamaDllfbr. 

Aradan üç ay pçlikkn sonra 
lıİ2metçi Meryem bir gün Şemsi Ha
nmun dostlanndan Lutfiye Hanımla 
kono9urken nasılsa aizından: 

- Ben bu mücevherleri çalanları 

Ömer yakalanamacbiı için clav&11 
bu hırsızlık davumdan aynhmıtır. 
Dün brıızlık davası rüyet eclilmİf, 
hrsızlann çaldıklan malı ahçı Hüse
yin ve kahveci Muıtafa iııminde iki 
kiıiye 18ttıklan, bunların da. ayni ; 
mallan emniyet aanclıinıa terhım et- ' 
tikleri, fakat bu malların Mnclıktan 
alınıp zabıta marifetiyle oahibioe tea 
lim edildiği anlqılınıtbr. Netittt 
muhakemede Miiddeimnumi R-
nın, Meryemin sırkatten, Mıııtafa 
ile Hüaeyinin ele ..ııilıini tabkilı et
meden auı1 alaaıık cüriimlwbıdm '8o 
l!İyesini istemiıtir. Dava müdafup 
kalmııtır. 

Kaçakçı imam hemen 
mahkum edildi 

•• 1111 •• 

ihtisas mahkemeleri kaçakçılara 
karşı şiddet ve sür'at gösteriyor 
Diin dokuzuncu .ihtisas rnahlıeme ı .ketmit buhmuyonnn. Falıiriniz ft'• 

sinde çok mühim bir kaçakçılık da. den çıktım, gittim, ..... pl41iiim 
naı rüyet eclilmiılir. 2&111aD bu valayaya tahit oldıun. Mii 
Davanın ma:ı:nunlan Flonerde Af>. tehayyir kaldan. 

diaubatı mahallesi İmıııDı Ataullah - Emanet buakılaıı paket açılır. 
ekııdiyte zevcesi Lutfiye •e kayin- mı, bütiin bu efyayı ıizin e1'İn nınb
validesi Naile Hanımlardır. Ataullah telif J•leıind., taftD arumda, nl
efendi.ain evinde yartmtar kilolıık ta, dolap içinde, kapı arkasında fa
paketler halinde 6 kilo tütün, 612 lan hulmııtlar? 
defter derununda 36,720 ..,...., ıiga- - •••.•••••• 
ra kiığıdı 4 parçadan müteıekkil bir - Siz ne cliyeceluinlı: Lütfiye 
havan, bir havan tahtası, bir haTaD Hanım? 
oluğu bir havan bıçağı, bir tütün I• lmam .nndinie '""* l.Utfiy. 
l'Zl2iu balanmuttur· Hanun ayaia kalktı: 

Bunlardan bir lıJıım kömürlüiün - Efendim, dedi, ben hoca efen-
tavan kaplaması arasında, bir kısmı diden gizli tütün İçerim. Hoca efen
kütüphanede, bir kısmı ~kak kapm eli iki ıene nvel tütünii terketti fa. 
arkasında, bir kısmı da ust katta kat teriı:ettiği zaman bir olıka bclar 
gardİrO(> içerisinde ulunmuştur. tütünü Tardı, JUkarda dolap içinde 

imam Ataullah efendi zabıt va-
rakası okunup ta şu yazdıklanm 
kendisine anlntılınca ayağa kalktı: 

- Efendim, dedi, bir reflet eseri 
oldu müsanruı bir hud'arun kurbanı 
oluy~ruz. Kaçakçılığın memnu oldu 
ğunu clainiz bilirim. So~ mesleki 
fakiraneme kaçalıçılılı hıç yar 'ır 
mı? Bir kere teemmiil buyrulsun. 
Bendeniz sabah ezanını eda ediyor6 

dum. imam evi kapısı çok çalımr. 
Gene kapı çalındı, kottuın kapıyı aç 
tım, hakbm kaçakçılıkla melüf ve 
öteden beri maruf Uzun Y orsi isim
li adam. Yanında da üç bq tanıma
dığım kesan. Ellerindeki kocaman 
bir paketi uzatarak: 

- Hoca efendi bu paket bir iki 
saat burada dursun, biz ıırelir alırız 
dediler, paketi baakıp aittiles', da.i
niz de: 

duruyordu. Bana: 

- Sakın hu tütüne clolranma J.en 
o'!u .ıslar, suyu ile asına ııılanU:, de
mt§lır. 

O rün tütÜniim bi>-:•ti t"tü" ·• l"k ~--s ' D n suz u ten batım dönüyordu param-
da yoktu, gittim hoca efencİ.inın tü
tününden belli olmıyacak lıadar azı. 
cık aldun Ye birazını ela anneme yer. 
dim. 

- Siz söyleyin Naile Hanım .•.. 
imam efendinin kayinvalideıi 

Naile Hamın ayaia lıalktı: 

lnhisarlarda memuı 
tasarruf edilecek 

rı • 

lnhisarlann yeni bütçeye ka<la 
lstanbulda bırakılması tevhittcn 
sonraki vaziyeti tecrübe içindir 
a.n.t iıol>iaarım ait ._ ltlW'le 

.............. ii-. Aalranı'7a ait· 
mit .a.. Bant lnhUan aıildliril 
LGtft B. lıtaabul'a avdet etmlttlr. 
Lütfi B. üıhiaarlann tnbit ve An
lıara'ya ll8kli hakkmda diin bir ma· 
Mnirimlu ı• İaııhab "ffl'tnİttir: 
"- a.. Ankarada ikea inhisar&. 

-...ı..iain tnhittea sonra tecriilıe 
..tıiyetİlule olaıalr üzere bir müd
Mt İ5İll lıtanlıul'cla kalacaiım .. 
1932 lıütçesile lıiriilrte B. M. Mecli
aine bu yolda teldihtta bulunulaca
lmı iJittim. lıılıisar iclarelerüıi ıi.m
llilik latan•lda bıralımaktan -ı.. 
ut, ba tefkilibn ı.,..hidindea ne 
feyda lıUıl olacaiuu ve itlerin bu 
auretle ..e clerece,-e kadar yiiriiyebi
lec:etiııI tetkik etmektir. Banıt iııbi
.. ı da bu tHmt teflôJibna dahiJ. 
dir. Banıt, tiitün, hıır ve miiakirat in 
hiaarlan tevhit edilcliii takdirde me
mıır milrtanncla taa.naf J'&Pıiacak
tır. Barut inhiııannm tatrada ,,... 
le!kilib yoktur, fakat tütün, tıaır ye 
müskirat inlıisarlaruun hariçte birer 
miidürleri Dle'l'cut olcluiu ve tevhit 
hal.inde bu üç müdür yerine bir mii · 
.tür istihdam eclileceii naarı cliJduı. 
te alınına, memur nıiktaruıcla tasar· 
ruf yapılacağı anlatılır. Tütün inhl-

aJlah efendinin tayini cezasını, der
hal tevkifini, kadmlar hakkında da 
inhisar idaresince muamele yapılmak 
üzere serbest bıralıılmalannı İstedi. 

Bu talebe inhisar vekili 447 lira 
nakdi ceza ilinsini istemek ıuretile 
iıtirak etti. Bıından sonra Hi.kim 
Refik Bey kararını tefhim etti. 

Mı' idaresinde toplanmakta olan ko
miıyoa inhisar idareleri İçin bir teı
kilit kadro.u Yiicude getirmektedir. 
Yalnız inhisarlann bir umumi mü
dürlük t"fkilib alhncla birlettirile
ceği veya bunların ayrı ayn birer 
müdürlük halinde vekalet kadroeu 
dahiline almacalı meseJ.ıi henüz te
karrür etnı.emiflir." 

Lütfi B. bundan sonra tasfiyesi 
tekarriir eden Barut ve. mıevadı infi. 
!ikiye ve revolver inhisar 9irlıetleri-
11İn hirer bilancoau tanzim edilmekte 
olduğunu ve şirketlerin zinanet ve 
ıınatlübu ve ıtolt mal mncııdu taay. 
yün ettikten sonra tamye itine bilfiil 
batlanmı9 olac:afuu aöyı-ittir-

Komisyon dün de 
toplandı 

Tevhit edilecelı olan barut, tütün, 
tuz ve miiılı:irat inhisar idareleri 
hakkında lıir teflıiliıt laıdro&u tan· 
zim etmekte olan inhisar idareleri 
umum müdürlerinden mürekkep ko
misyon dün de toplanrnı9tır. Komis
yon, bükümet tarafmclan idaresine 
batlanan banıt inhisarı kadrosu ye
niden tanzim ve tatbikine bafl;ındı
iından bunu tetkike lüzum görme. 
mit ve yalnız tütün, tnz, müskirat 
iJı!ıi•.arları ~clrolannı tetkike batlan 
mtftir. Komıayon inhiıarlann ne ıu· 
retle tevhit edileceiini ve tevhitten 
sonra ıubelerin ne ıurette çalıtaca· 
iını müzakere etmektedir. inhisar 
idareleri bir ıene müddetle lıtanbul. 
da kalacağından yeni tetkilita tah
sis edilecek bina meselesi de mevzına 
boıhsolmuı ve fİmdililı yeni tCf)Ula
tm tütün inlıi .. r idare•İnİn Galata'• 
daki merkez binaıik k•l'lwaclaki bİ• 
naya ve tütün inhiı8r idattlinin la .. 
tanbul' daki başmüdürlük binasına 
yerleıtirilmesi mu•afık ıörülmekı.,. 
clir, Bu binalar ihtiyaca kifayet et
mediği takdirde yeni bir bina da .,.. 
nacaktır. 

Mecidiye 
Rank.,ot 

ı 4!.l ,50 
2 3? 

T evere vapuru ile dün şehri
mize Brendiziden M. Fritz 
Rendler gelmiş ve Tokatliyan 
oteline inmiştir. M . F ritz Rend 
!er Türkiyede bir hayli iş gö
ren, Çekoslovakyada Brno'daki 
{Gebrueder Schoeller) mensu
cat fabrikası şürekasındandır. 
Doğruca Çekoslovakyaya git. 
mek üzere şehrimizden geçen i mumaileyh burada birkac gün 
l<alacaktır. 

Cümhuriyet vapuru ile Asya 
vapuru arasında Asya'nın baca 
sının uçmasile neticelenen mü. 
sademe neticesi şayanı dikkat 
bir safhaya girmiştir. Asya va. 
puru sahipleri hadisenin müseb 
bibi olarak Cümhuriyetin sahi
bi Seyrisefain idaresini göster
mektedirler. Çünkü iddia edildi 
ğine nazaran vapurların ibraki· 
yesini alarak rıhtıma gelmeleri 
lazımken Cümhuriyet rıhtımda 
kömür almış ve araya mavuna 
eirdiğinden açılan Cümhuriye. 
tin baş tarafı kazaya sebep ol. 
muştur. Seyrisefain idaresi de 
Asya'nın yanlış manevrasının 
hidİ!eye sebep olduğunu iddia 
etmektedir. 

- Nedir hu? diye sarmamak gaf
letinde bulundum. Süınme billah !Ü
tü:> kullanmam. iki ocnc var ki ter· 

- iki gözüm hikim efendiciğim, 
diye batlaclı; ıı.. clamadunla ayn o
tururwn, ayağımda siyatikim Tar, 
açıklı kadınım, dai gibi evlatlar kay 
hettim. Tütünsüz.lüğe dayanamam, 
hemencecik başım döner. Kızım da
ınadunın tütününden birazıcık almıt, 
retirdi, derk~n d'endiciiime söyleye 
yim. .•• 

Maznunların isticvabı bittikten 
sonra müddeiumumi Reıit Bey Ata-

Ataullah efendi imam olduğun
dan, imamlar da memur addedilcliiin 
d•n hu sıfati eslıabo müteddededen 
addedilmit, bir sene iki ay müddetle 
hapse, tütünden dolayı 30, havan
dan dolayı 15, ıipra kağıtlarmdan 
dolayı da 367 lira 20 kuruş olmak 
üzere 412 lira cezayı nakdi ödemeye 
ve derhal tevkif edilmiye mahkum 
olmuı, zevcesiyle ka7ınvalidesi de 
haklanncla inhisar idaresince mua
mele yapılmak üzere serbest Iıorakıl 
mıştlardır. 

m. SAIT 

Tetkikat esnasında 11>81rafta va 
kadrolarda ne surette tasarruf Y
lacaiı meıeleoi ele ıröz ellinde ... 
lun<daraLnalctad ... 
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MiLLİYET PERŞEMBE 

Hatta Sohbeti 

1 Hatıra 1 netice! 

Burhan 
Cahit 

Geçen kış bu mevsimde ls- ı nin yalnız (Davoa) sanatoryom 
viçrede idim. !arına senede dokuz bin ecnebi 

10 MART 1932 -

Telgraf adl'C4i: İııt. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

BaşmuharriT ve Miidiir 24318 
Yazı i§leri Mildiirlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

(Geneve) ile (Lausanne) gelir. Yalnız Montreux tepele 
arasında birçok defalar gittim rindeki lüks otellere her sene 
geldim. on beş yirmi bin sporcu ve zen 

Burada elektrikli trenler iş- gin gelir. 
ler. lki şehir arasında ona ya. 
kın küçük iatasyon vardır. Bu 
istasyonlann her biri bir zen. 

(Geneve) de iken (Tloris
sant) etrafında otururdum. 
Her sabah ondan on bire ka. 
dar yaya olarak geziyordum. 
Hep bahçe içinde küçük ve bü 
yük vilalardan ibaret olan bu 
geniş semtte dolaşırken hayret 
le gördüğüm manzaralardan bi 
ri de şu idi. 

reket meselesini İsviçre beledi 
yeleri ceza defterlerine kaydet
memişlerdir. Bir ailenin bütün 
efradı arasında bile ahenk ola 
maz. Biri tenbel olur, biri ti
tiz olur, biri pis olur, biri ça. 
hşkan olur. Ve o evde intizam 
olmaz. Fakat bu dört milyon
luk İsviçre' de hatıra gelmiyen 
bir davadır. 

Her İsviçreli dünya ( vazi
fe) için gelmiştir. Orada (ne
zaket) bile bir terbiye ve terbi 
ye ·de bir vazifedir. Hiç bir 
İsviçreli umumi nizamlara hür 
met etmek için kapısına beledi 

1
MAJiK Sinemasında 

bu akşam
dan itibaren 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

LK. 
4-' 
1 so! 

3 aylığı 

6 

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

l 
gin ve zevk sahibi adamın köş 
küne benzer. Göze batan bir 
çirkin şey görmedim. Fena gi

I yinmiş bir insan görmedim. 
Amele bile bir doktor önlüğü 
kadar temiz keten elbisesile ge 

.. 
12 .. 14-

zer. 
Ve bütün İsviçre bu iki şe

hir arası gibidir. Daha birkaç 
/ yıl evvelki seyahatimde lsviç-

mıntakasını gezmiştim. Anla. 1 

re'nin Alman lisanı konuşulan 

1 dım ki İsviçre Avrupanın orta •-------------1 sında çok zengin bir adamın 

Gelen evrak geri verilmez -
Milddeti geçen nüıbalar 10 ku· 
ruştUT. Gazete ve matbaaya ai ı 

işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların mes'u
liyet.ini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y<ışilköy Askui Rasat merke

z;nden verilen habere göre bugün 
hava kısmen bulutlu olacaktrr. 
Rüzgar mütehavvD v" haf il su
rett" <ı~c~ktir. 9-3-1932 tari
hinde hava tazyiki 155 milimetre, 
~n fazla sıcaklık 81 en az 4 s:an. 
tigrat kayd.,dilmiştir. 

malikanesi gibi ayni zevk ayni 
itina ile yetiştirilmiş bir mem. 

l 
lekettir. 

Çirkin, gayri tabii, mana
sız, lüzumsuz bir şey görmek 
rhtimali olmayan yegane mem 
leket İsviçredir. 

Ve onun içindir ki İsviçre-
...................................................... 

taraftarlarını - hadisenin !~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~ ' Dln 
şekline göre • memnun veya 
müteessir ettiği gibi hepsi bir
leşip Türk efkarı umumiyesin
de kalem erbabına karşı düzel
mesi müşkül bir itimatsızlık ve 
fena nazar husulüne sebep ol

Kavalalı Mehmet Ali Paşa muştur. Gazeteei ve muharrir 
Mı~~· as~.er sevkederken ora- denilince halk bunu bir gül ko. 
d~ ı.~~egı .suyu ~a Kavaladan kusu gibi hoş karşılamaz ... 
goturmuş dıye bır efsane var- Acaba suyundan mı huyun-
dır. Belki de bir efsane değildir! dan mı? ' 
de onu efsane haline getirerek ... 
kıymetlendirmişlerdir. Kavala- ihtikar ve kar! 
lının fikrine göre Mısırın o za
manki suyu insana gevşeklik 
verirmiş ... 

Nerede ihtikar varsa orada 
çok kar vardır ... Bunu unutma. 
yalım .. Onun için ihtikar, ya· 

Bu rivayetle anlatmak ister- panlar için tatlıdır ... Amma şe
ler ki bir yerin havası, - yani ker gibi .. Amma, ihtikara uğra 
muhitin tesiri - suyu • yani iti yanlar için pek tatlı değildir ... 
yadatı • bir adamın seciyesini Tatanlar tabii bilir .. Her ikisi. 
huyunu hulkunu değiştirir.. ni de ... 

Bunun çok beliğ misallerini Şimdi benim anlayamadığım 
son zamanlarda bizim Babıali bir şey var: 
matbuatında görüyorum .. Aca- Bakın! Trabzonda fasulye 
ba Babıali çok zaman sadaret yüz paraya ımış.. lstanbulda 
makamı ve politika entrikalan en ucuz fasulye on kuruşa .. On 
nın merkezi olduğu için orada kuruşluk fasulye yiyenler de 
daimi bir çekememezlik ve nef- pek az .... Ele alınacak bir elma 
saniyet bavaaı mı eser... Eski en aşağı yüz kuruş .. 
yeni bütün siyasi dalalet ve fe- Hububattan tutun, zerzeva
satlann habis ruhları acaba ha ta, yemişe kadar her şeyin bi. 
la o bir karışlık iniş ve yokuş- zim elimize geldiği zamanki fi. 
tan gitmediler mi?. Benim ya- 1 atile, köylüden alındığı zaman 
nıma gelin de birlikte oraya bir verilen fiatı arasında - insafa 
bakalnn ... Eli kalem tutan, dü. kalmış - on, yirmi, otuz misli . 
rüst dütünen okumuş, yazmış fark var ... Bunun .adına ihtikar 
veya okur yazar genç ihtiyar ne derler. Lugatte, dilde, halk li
kadar adam varsa Babıali cad- sanında buna ihtikar derler ... · 
desinin kağıtlarına yazı yazma Eğer ihtikarı arayanlar, ihti
ya başlar başlamaz hemen biv. kan cezalandırmak isteyenler 
birlerine düşerler ... Öldüklerini varsa manava gitsin, elmayı sor 
güç hatırlayabileceğimiz Ah- sun .. 140 kuruş olduğunu öğre 
met Mithat Efendilerden beri nince nereden, kaça aldığını öğ 
bu günkülere kadar şöyle tara- rensin ... Ve işin köküne kadal' 
ma bir göz gezdiriniz... Münev gitsin .. Kimin ne kazandığı, na 
ver geçinen ve memleketin ka. sıl kazandığı meydana çıkar, la 
labalığına akıl hocalığı eden kin belki bazılarının busumeti
niceleri bir fikir münakaşasile ni celbeder.. Karına ilişilenler 
başlayıp sövüş ve döğüşle mah hemen vaveylaya başlarlar .. Al 
kemelere düşmüşlerdir. Bizde dırmamalı, gözyaşlarına bakma 
mahkemeye veya döğüşe mün- malı.. Hemen sünnet etmeli!. 
cer olmamq gazete münaka!a- Halkın selameti namına bu 
11 pek azdır. Bütün bu vak'alar, farzdır. 
hadis oldukları zaman, tarafey- FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 34 

GÖZYAŞLARI!. 
Unu gorur görmez bir sızı 

ok gibi kalbime saplandı, dön
dü beynime girdi. Kafamdaki 
bu zehirli, nişterli yaranın sı
zısı bütün sinitlerime yayılır
ken vücudüm de dehşetli bir tit 
remeye tutuldu. Gözlerim hiç 
bir başka şey görmüyordu. Ö
nümdeki yolcuları ite kaka ya. 
nına gittim. Boğulan bir sesle: 

- Naran!.. 
Dedim. Ses vermedi. Üst 

üste tekrarladım: 
- Naran .• 
Naran!. 
Mağrur bir dönüşle başını 

çevirdi. Soğuk, çok soğuk, buz 
gibi katı ve soğuk bir sesle: 

- Ne istiyorsunuz?. 

Etem iZZET 

den başlıyacağımı, ne diyeceği 
mi, ne yapacağımı bilmiyor. 
dum. Fakat, o benim tek keli
me bile söylememe fırsat ver. 
meden, kaşlarını çata çata ve se 
sini sertleştire sertleştire: 

- Artık siz bana yabancısı
nız! Hiç bir şey söylememenizi 
ve çekilmenizi rica ederim .. 

Dedi. Bütün hüviyetimle 
yalvardığımı gözlerimden tqı. 
rarak: 

- Naran beni affet 
Diyebildim. 

- Hayır istemiyorum seni. 
Senden bıktım!. Senden nefret 
ediyorum. Yüzünü görmek is. 
temi.yorum!. 

Dedi ve •. ilave etti: 
- Haydi yan;mctan çekil ... 

Otomobille, bısıkletle dola· 
şarak bu köşklere et, süt, ek
mek, sebze ve saire dağıtan 
bakkal, kasap çırakları bu sipa 
rişleri köşklerin dış bahçe kapı 
larmdıı yanında bilhassa yapı
lan raflara bırakıyor ve geçip 
gidiyorlar. 

Bu mallar orada gelip geçe 
nin gözü önünde yarım saat 
bir saat paket halinde duruyor 
lar. Neden ıonra ti. içeriden, 
köşkten bir hizmetçi gelip alı-
yor. 

Fakat sokaktan geçenler 
başlarını bile çevirip bakmıyor 
lar. 

lsviçre'deki emniyetin ölçü. 
sü budur. Ve onun için her 
memlekette derdinden kurtul 
mak istiyenler lsviçreye iltica 
ederler. 

Bir doktorla 
dum. 

konuşuyor-

İsviçre' deki varlıktan, hal
kın muktesitliğinden bahsedi
yorduk. 

Bana dedi ki: 
- İıviçre halkının banka

lardaki ihtiyat parası tamam 
dört milyar fran~tır. Ve bu 
para dört milyon halkındır. Bu 
dört milyon nüfusluk memle. 
kette (800) tane milli banka 
vardır. Hasetle, hayretle dinli 
yordum. 

Doktor odasındaki tül per
deyi araladı. 

- Şu karşıki küçük evi gör 
dünüz mü, dedi, bu evd".! kim 
oturur tahmin edersiniz. 

Şık bir evde, açık pencere
den İçeriki küçük salonun pal
miyeleri görünüyordu. 

- Bir tüccarın, bir san'at. 
karın! dedim. 

Güldü: 
- Hayır, dedi. Bizim ma

hallenin çöpçüsü orada otu
rur. Dedi, ve ehemmiyetsiz 
bir malumat verir gibi ilave et 
ti: 

- Çoluk çocuğu vardır. Bir 
de küçük otomobili vardır. Her 
pazar otomobiline biner, gezme 
ğe gider. 

Ben İsviçre'nin hiç bir şeh
rinde sokakta, otomobillere 
ve yayalara yol gösteren be· 
lediye ve polis memurlarından 
başka resmi üniformalı memur 
görmedim. 

Esnaf, tüccar, ve halk göz. 
le görünmiyen bir belediye kuv 
vetinin tesirile hareket edi. 
yor. Hissedilmiyen bir zabıta 
kuvvetinin mevcudiyetile yaşı
yor. 

Nizam ve kanuna aykın ha 

Y alvaTırmı !. 
Affet •. 
Konutalım !. 
Sensizliğe dayanamıyorum. 
Ne istenen yapacağmı!. 
Dedim. Sözlerimi etraftan 

işitenler oldu. Naran da bunu 
farketti. Daha asabi, daha 
kat'i: 

- Şimdi tramvayı durdurur. 
Seni polise veririm. Bana sar
kıntılık ediyor ... derim. Kepaze 
olursun. 

Dedi ve .. emretti: 
- Haydi bir tek kelime söy

lemeden çekil!. 
Ve .. başını öbür tarafa çe. 

viriverdi. Yine bir iki şey söy. 
!emek istedim; söyletmedi, ağzı 
ma tıktı ve tehdit etti: 

- Sen şimdi bu istasyonda 
in. Yoksa çok fena olacak. Her 
şeyi gözüme aldırdım Ruhi!. 

Düşündüm: 
- Blöf mü yapıyor?. 
Sahiden bir rezalet çıkanr 

mı?. 

Rezalet çıkarırsa - olur?. 

ye memurunun ve yahut.poli- ,.-------------
sin gelmesini beklemez.. [ RADYO 

lsviçre onun için bütün dün 
ya milletlerinin gözünde tüten "--------------J 
bir hayal gölgesidir. Ve oraya BugÜGkÜ program 
giden ecnebi bile bu görünmi
yen nizamın sihrine kanılır, gı 
der. 

~-

İstanbul belediyesi şehre 
ecnebi seyyah getirmek için 
bir zaman Yıldızda kumarhane 
açmıştı. Bir tek ecnebi gelme 
di. Ve bu ecnebi kumarhane 
birkaç yerli zenginin baba ya. 
digarı servetini de sildi, süpür 
dü. 

Şimdi ayni maksatla Filor
ya kumsalını alıp asri oteller 
falan filan yapacakmış. 

Ecnebi seyyahları lstanbul
dan Y eşilköye götürmek ıçın 

teneke mahallelerinden başka 

yerden geçiremiyeceğiz. Taze 
yumurta hilesiz süt içiremiye
ceğiz. 

Denizden bahçe eğlencele
rini temin edemiyeceğiz ve ni
hayet ucuzca istirahat etmele
rıne de muvaffak olamıyaca

ğız. 

Bilmem ki bu biribirine bağ 
lı ihtiyaçların hepsi olmadık
tan sonra yalnız bir (plaj) Av 
rupalının her şeyini iıtiyen bün 
yesini tatmin edebilecek mi?. 

Burhan CAHlT 

Sinema •Tiyatro 

Darülbe ide Son Temsitler 
Arzuyu umumi üzerine 

Bu akşam lıı~nbul Belıdiyul 

Saat 21,30 da $ehirTı'yatros11ı 

~~~~~ - 111111111111111 

=~karı : Ha- l
111

1ll 
san Ferit. 
Nakili : İ. Ga -
lip. 

Yakında: KAFATASI .. 

ı.-

RAŞİT RİZA TİYATROSU 

Büyük GaJa 
Bugün akşam saat 21,30 da 

OTELLO 
S PeN!.e 2 ıtablo 
Şekspirin eseri 

l stanbul - (1200 metre, 5 kilo
vat) 18 gramofon, 19,5 Hayriye Ha
mm1a birlikte saz heyeti, 20,5 Se
dim Srrrı Bey tarafından konfe
<rans, 21 Bclkis Hanımla 
saz heyeti, 22 orkestra. 

Bükreş- (394 metre 16 kilovat)) 
20 şarkı konseri, 20,20 senfoni, 21 

konferans, 21,45 günün hadiseleri. 

Belgrat - (429 metre 2,5 kilo
vat) 20 d-0ktorun tavsiyeleri, 20,30 
mill1 ıarkılar, 21,55 konser . 

Prag - (488 metre, 120 kilovat) 
19,55 keman konseri, 20,15 Pragda
ki Alman tiyatrooundan na l<ılen 

"toprak bu efendilerindir" 21,0li 

konser. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,40 gramofon, 20 şarkı konseri, 

I 22,35 dans havaları. 

Peşte - (550 metre, 23 kil-0vat) 
20,10 yüksek musiki mektebinden 
konser. 

Var~ova - (1411 metre, 158 kilo
vat) 20 Rusyanm Asyayı msJaştır
ması hakkınıda bir konferans, 20,15 
satım orkestrası , 20,30 daııs havaları 

BerJin - (1635 metre, 75 kilovat) 
19,30 Fııu,;t .operası. 

Yeni ne,riyat 

Deniz nakliyat ticareti 
İstanbul deniz ticaret müdür 

muavini Müfit Necdet Bey ta
rafından Deniz Ticaret mekte. 
binin ali sınıflarında takrir edi 
len derslerden mürekkep (De
niz Nakliyat Ticareti) ünvani. 
le kıymetli mesleki bir eser vü
cuda getirilmiş ve bunun birin
ci kitabı nefis şekilde tab ve 
neşredilmittir. Bu kitapta de. 
niz nakliye ve ticaretinin tabi 
olduğu milli ve beynelmilel u
sul, kavanin ve ahkam ile gemi 
vesaiki, kabotaj işleri ve sair de 
nizciliğe ait mevzular birer bi. 
rer pek vakıfane surette tetkik 
ve izah edilmektediı-. 

İRTİHAL 
Girit eşrafından Kandiye Beledi

ye reisi merhum A]; Hilmi Beyim. 
mahtumu ve merhum kömü·r tücıearı 
Halil Efendinin ·damadı İstanbul 

Gündüzleri gişe açıl<tı.r 

THE ENGLİSH HEYETİNİN 
FRANSIZ TİYATROSUNDAKİ 

temsilleri 
Bu akşam saat 21,30 da 

TO SEE OURSELVES 
Yarınki Cuma günü matine saat 

15 te. 
CANDİDA 

1 P.oJisi Betlediy-e muavinJ&inden 
Nüzhet Bey müp1ıe.la okluğu hasta
Jıktan şifayap olarruyarak dün ge
ce F.ran.sız h;ı.stahanesin.de vefat et
miştir. Cenaze bugün saat 11 de La
leli'de Hakıi.nı Riza Bey apartıma

nı:n.dan kaıldırı!arak namazı Beyazıt 

eamiinde lııaddeda Eyü,pte aiel 
makperesiıne ıdefne.dilecel<tir. Mev
a rmhınot er1iyc. 

Söylemeğ~ devam etsem 
mi,a 

Peşini bırakımasam mı?. 
Kararında kat'i mi? 
. Ve •. hayret ediyorum: 
- Nasıl beni hiç tanımaz gi 

bi duruyor?. Sanki beraber yat 
bğımız, kalktığımız, güldüğü
müz, ağladığımız, iç içe olduğu 
muz kadın değil!. Bunu nasıl 
yapabiliyor ·?. En maharetli ak 
törler bile böyle yapamazlar!. 
Bu ne değişiklik? .. 

Ve .. tereddüt içindeydim: 
Sahimi yapıyor?. 
Naz mı?. 
Korku mu veriyor?. 
Ben bunu, en sonuncuyu ka

bul ettim: 
- Korku veriyor!. 

Dedim. Ve .• ısrar ettim : 
- Naran.. 
Barışalım .. 
Haydi inip bir yerde otura. 

lnn. 
Konuşuruz. 
Her dediğini, her İstediğini 

yapacağım. Tövbe! .. 

Der gibi dudaklarım buruş
tura burutlura yüzüme nefret, 
kin, hınç karışık bir eda ile bak 
ll baktı: 

- Dur ben sana şimdi inme
yi göstereyim! 

Dedi. Elini zilin teline attı, 
sordu: · 

- Kendin namusunla İnyor 
musun, yoksa arabayı durdu. 
rup polis· çağırayım mı,. Beni 
hiç düşünme. Ben olacağım ka 
dar olmuşum. Sen de kepaze ol 
mak, gazetelerin diline dü§mek, 
aleme maskara olmak istiyoc 
musun?. 

Baktım hiç taka tarafı yok! 
Çok ciddi söyliyordu. Gözleri 
dönmüttü. 

- Sahi mi?. Böyle mi düşü
nüyorsun?. 

Dedim. T ereddütıüz cevap 
verdi: 

- Evet! 
Ve.. zili çekti. Arkasından 

bana: 
- Haydi in .. 
Dedi. Sarih idi? Dedi. Ve .. sanki beni hiç gör 

meıni9, ta.nımıyormu,, ilk defa 
konutuyorınuı ıı:ibi idi. Nere-

- Yapma .. 
Etme!.. 

l . ., 
nsem mı .. 

Kalsam mı? 1 
- Bunları söyleyen ıeı:ı mı-

·t ıin_!. •. 
- Ya namusunla mersin .• 

Yahut ta seni indirtirin1 !. Rezil 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.N .A:OC>L lJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 
T..,şkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 

Telgraf : ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 İa:.tiyaz 

Türkiye Milli İthalat ve 1 ARZI ŞÜKRAN 
İhracat A. ,Şirketinden: Merhume Sevgili vaHdemizin ce-

Şirketin aleliide senelik hissedar- naze merasimine bizzat işt.i.rak ve 
!ar heyeti umumiy.esi 28 Mart 932 tahriren taziyette bulunmak su,,.
Pazartesi günü saat 15 te toplana- tiyle kederimize iştirak eden muh
caktır. Heyeti umumiyıeye iştirak terem ıdostlarımıza a:lcnen arzı t-e
edecek hissedar.ların hamil o.Ldukla- şekkür ederiz. 

rı hisse senetlerini veya bunu müs
pit vesaiki içtimadan bir hafta ev
vel Ankara'da şirket merkezine ve 
İstanbul'da Galata'da Ag.opyan Ha
nında 8 numarada şubesine teslim 

ederek mukabilinde dühuliye vara
kası alma.ları ilan olunur. 
RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 - Meclisi İdare v.e murakıp 

raporlıarının okunması, 

2-1931 senesi bilinço ve k3.rü za
rar hesabının tetkik ve tasdiki ile 
l\'Iec1lisi İ•darenin ~brası, 

3 __: Meclisi İdare azalarına v.eri
lecek hakkı huzurun tesl>iti, 

4 - Murakıp intihabı ve ücreti

nin tesbiti, 
5 - Ticaret kanununa nazaran 

Meclisi 1dare haddi asgaride oldu
ğundan lüzum görüldüğü takıdirde 

ar:ttırrlması. 

6 - Şirket işlerini tıedvir ve ta

kip eden murahhas azaya verilmek
~ olan maktu üc.retLe müstahdemi
ne verilmekte o.lan aylıkların yeni
den tetkik ve teshiti. 

lstanbul Birinci l!Jas Memurlu
ğundan: M üflfa Veli Zad.e Muat.afa 
Faik Beye ait ve Pa,:ıabahçe önünde 
lep.geren.daz t ktisat ve Sami V'-PUT
larının açık artırma ile -satış-la.rı 4-
4-932 Pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar .dairemizde icra kıılınacak

tır. 

2-3-932 tarihli gazetelerde 4 ·Ma
yıs 932 diye çıkaırı .!DtıŞ tarihi ı.ıehve 
müstenit olmakla ta1"plerin 4-4-932 
Pazartesi günü müraeaat.ları ti.13.n 

olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührcvl hastalıklar mü

tehassısı. Karaköy, büyük mahalle· 
bici y"'11nda 34. 

Merhum KazanJı Hacı İsmail 
Eiıe!ıdi -0ğulları 

lstanbul ikinci İflas Memurlu
ğundan: Müflis Rifat İhsan Beyin 
ikiru:i tıoplanmasınm 27-3-932 tıari

hirıde yapıacağı Mi•lHye-t ve Cümhu 
riyet gazetelerinin 7-3-932 tarihli 
nüshalarında iutişar etmiş ise de 
t"!>lanmanm 29-3-932 tarihine mü
sadif Salı günü saat 14 te yapılacağı 
tashih ve 49 No. Jı alacaklı Fele
menk Bankası alacağının kabul edi
lerek sıra defteri düzeltilmiş oldu· 
ğu itan oLunur. 

Sapancada Gazi Pa<ja mahallesin
de Sayit Ef.zade Osman Zeki ve Ah 
met Hamdi Efendilere: 

lstanbul Üçüncü İcra Memurlu· 
ğundıın.: Ma<:ar Ziraat makinaları 

şirk.etiniın zirrunetinizde matılilbu ol 
duğu iddia olunan 632-43 dolar tu 
t.arı olan 1340 bin üç yüz kırk lira 
86 kumşun haciz yoluy.la tahsili 
hakkın.da vaki takip talebi ilzerine 
taraftnıza gönderilen ödeme emrine 
mübaşiri tarafından verilen me§ru .. 
hatta mezkur mahalde olmadığmn 
ve e.lyevm ikametg3.hınızın meçh l 
bulun<luğu gösterilmesine bina.en i

lanen tebligat ifasına karar veril· 
miştir. Tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında müracaatla bir itiraz 
dermeyan eylemez v-c anx takip edeı1 
seloiz gün içinde borcu veya borca 
kafi mal ve saire gösterilmediği tak 
dird.e gıyabınızda muamelatı ic.rai
yeye devam olunacağı mezkiir öde
me emrini11 tebliğ makamına kaim 
olmak üzere i1in .olunur. 

25360 numara ile Beşiktaş şube

sinden maaşımı alan Manolaki E
fendiyi vekaletten azldtim. Cüzda
nımı vermiyor. Yenisini alacağım; 
eskisinin hükmü yokt-ur. 

NURlYE 

olursun!. de değildim. 
Demek istiyordu. Bir aani- Bastonumu, pardesümü •· 

ye d_üşündüm: lan odacıyı bile tanımadım. 
-Çok asabi. Gözlerimin önünde gerilen 
Kadın.. koyu, kalın, sisli bir yeis bulu • 
Dediğini sonunu düsünme- tu dıvar gibi duruyordu. 

den yapabilir!. Memur geldi, 
Ve.. karar verdim: - Şimdi meşgulüm .. S_ 

- ineyim!. ra, görüşürüz. 
Ona da haber verdin· Dedim. Telefon çaldı aç. 
- Peki iniyorum!. madım. , 
Ve .. ilave ettim: - Mühim şifreler var. 
- Çok sinirlisiın. Korktu· Dediler. Aldırmadım! .. 

d :(. ~ ~ ğum için eğil, seni çok sev-
diğim İçin sözünü dinliyor, ini Öğleden sonra idi. ' 
yorµm. Tam beş buçukta "Lö- - Nazıı· Bey şimdi sizi ıs-
bon,, da seni bekliyeceğim !. tiyorlar !. 

Bir şey söylemedi. Tram- Diye santraldan haber ver-
vay durmuştu. İndim!. Fa. diler. Yerimden kalkmak, na
kat, bu anda caddeyi kaplayan : zırın odasına kadar gitmek bi. 
o iki taraflı apartımanlar, ma. le tahammül edilmez bir angar 
ğazalar; tramvay, elektrik, tele ya gibi geliyordu. 
fon direkleri, göze gorunur - Tam sırasını buldu!. 
görünmez ne var ise hepsi de Diye söylene söylene kalk. 
başıma yıkıldı ve .. indi!.. tım, yürüdüm. 

Ayaklarım geri geri atılıyor. 
F•ldlc.t zincirleniyor! du! 

Daireye senem sersem gir
dim! 

Kimseye lif sö li ecek hal 

"' "' "' 
Nazır çok ha~indi. 

, ·oevanıı var I~ 
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e; _ . Racing şampiyon oldu! 

Son maçını gayet iyi oynayarak 4-0 kazandı .. 
Racins kulüp bu sene ıırtı ııray.a 

olmak üzere ikinci defadır §8111Pl

Yon oluyor. Bu f8111piyonarun Fran~ 
ıa şampiyornsı bitmeden nasıl anl~
tıldığına gelince ,öyle olmuıtu~. yı
küıtürün birinci lıaımının en muhun 
lllaçları bitmiıtir ve bunda Racing 
kulöip kazanmıştır. 

Son olarak C. A. P. ile karııl31-
tnış ve O ra karşı 4 gol atmak s1.1reıi 
lo şampıyonluğunu tarsın etmiştir. 

B3yle bir netice olsa olsa güzel 
hir havada ve ezici bir faikiyet altın
da ilıraz edebilir. Halbuki vaziyet 
hüıbütün baıkadır. 

6.000 - 8,000 seyirci huzurunda 
" e Charentonneau' de yapılan maç 
çok •oğuk bir hava ve donmuı bir 
•abada oynanmıştır. Sanki bu yetmi 
Y0tınuş gibi de top mutatta" fazla 
ye çok şişmif olduğu için kontrolu 
R'kansızdı. Böyle olmasına rağmen 

acing'liler 4 - O gibi büyük L'r 
•korla oyunu galibiyetle bitirdiler. 

1 
Oyuna tam bir suretle Racing'li

•r hakim değildiler. 

Zilrnan zaman her iki takımda o
Yun üzerinde müessir oluyordu. An 
<ak en mühim nokta mağlupler üç 
huavirılerinin vasat denebilecek bir 
k~l~e olmasına rağmen ~ampiyon 
ulubün hücum hattının fevkalade 

01rnaııdır. 

)" :Sirinci devrenin baılannda C. A. 
lıler kendilerini çok büyük bir ma 

~•tle müdafaa ettiler ve ancak bir 
tol Yediler. 

Q· Bu gol faikiyetle atılmıı değildi. 
~ ıt. hücum eınası ~ıda sağ iç gÜzel ve 
Yerınde bir paı aldılı için gol kaydet 
ltıeğe muvaffak olmuıtu. 

Bu ırolden sonra C. A. P'liler de 
falllpıyon takımına çok tehlikeli bir 
'n geçirtmiıtir batta sayı kaydetme 
yj çok yaklaştılar. Ancak muvaffak l 81lladılar. Bu ara oyunu Racing'li
~ açtılar, bu fırsattan iıtifade eden 
~ !ç bir ıüt çekti fakat bu ıüt mu-
ahıt müdafilerden birinin 11rtına 

r''Phğı için top ıreri geldi ve orada 
tıadüfen bulunan Lotka'nın ayağı~ 
~ geçti o da zaten sol taraf koıtuğu 
,yn topu durmadan çekti ve sol za
AY•~e.n ağlara _ taktı: ~u . suretle.<:
y · ~ itler teıadufen ıkıncı gollennı 
Otnış oldular. 

d"I B_u gole rağmen C. A.P'liler ken-
11 •rıni mağlup addetmediler ve can 
~ haşla akınlarına devam ettiler. 
dıalnız eksik olan bir noktalan v":_r
k: O da aradaki mutavasııtlar ... Çun 

ti rorvet hattı bulunduğu yerde to-

Racing klüpten Lotka son tJimpiyonluk ma!iında 
b 1 yor ve geriden almak mec kaleye pdeceii yerde direğe çarptı 

pu . u ~~ kal yordu Bundan dola- ye ıeri döndü. Orada bu frsattan 
bunyetın e ı . _,...,, • . de . • b"I Delf • bu 
yı boıuna akıntıya kürek ç.,.....,er. 11tifa ebnesını ı en our un 

T b"•d" ki bu devamlı didinme lunma11 lıcı kaçmıt ırolu sayıya tab-
a u ır --1--- il ek · · ·· el bi -L- ld 

f ti · müdafilerin yo.......,....ı v etm ıçın ıuz r '"""P o u 
orve erın ve . _,1.1 kol y ( ) R · _ _,. l"b" 
nı intaç etti ve Rllcına ı .er a - n maç 4 - O acı • .,. ın ıra ı ıye-
lıkla iki ırol daha kaydettıler. tile bitti. 

Ancak bu ırollerden birinci•~ ç?_k. Naııl oynadıldanna ırelince: 
ıayanı hayret derecede ı!:."yde~d~gı Racinw'in bu galibiyeti Fransa 

bunu yapmağa te~ . ,.na eıı>- ••-niyon!l11nın yerini teshil etmeme ve affak oldugu ıçın burada ,._....,.. 
~k te=v muvafık olur. ıi itibarile çok mühimdir.Bu oyunun 
zı Oyunun baıından beri top ayağı ıampiyon takım oyunl ..... ndaki (tak. 

d kikadan fazla gelmediği için tik) ve (teknik) dolayuile fUnpi-
na on a ·ı · · k ol . d 1 biri amiyanesı e çıvı eı- yon olmaia liyılr duldarını ıröıt ... yenn e a 

• bur olan bu oyuncu nasıl- diler. Bilhassa ıantraforlan Lot-mege mec ... 
bir defa kapmaga muvaffak sa topu . 

ldu. Ok ıribi seri hır atılışla basım 
~lesine ıittiği ırörüldü. Önüne çı; 
kan bir, iki, üç basım oyuncusu dt
riblingle ıreçtikten sonra koıarken 

ükemmel bir ıüt çekti ve topu ka
~nin hayran nazarları önünde ka

leye tıktı. 
Artık herkeı oyunun bu ıuretle 

neticeleneceğİnj zannediyordu. Fa
kat haftaymın sonuna bet dakika ka
la Lotka'da bir §Üt çekti fakat top 

ka hücum ha!tnt tayanı hayret bir 
tarzda idare etti. 

Matlup takıma gelince; onlarda 
ellerinden geldiğinden fazla çalııtı

lar. Bilhassa saf müdafileri fevkala
de idi. Diğerleri de fena detildiler 
fakat rakipleri kadar (teknik) !eri 
(taktik) leri yok ... 

Cuma giinkü tnaçlar 
lıtanbul Futbol heyetinden: 
11 mart 1932 cuma günü Takıim 

Stadında icra edilecek Lig maçlar: 
Süleymaniye - Kasımpıl§a saat 

10 hakem Emin Bey. 
Eyüp - Beylerbeyi saat 11,15 ha 

kem Emin Bey. 
Süleymaniye - Anadolu sat 13 

hakem Refik Oıman Bey. 
Beykoz - Vefa - Kumkapı ıaat 

14,15 hakem Arif Bey. 
Süleymaniye - Anadolu maçı bi 

rinci devreden muhalefeti havadan 
dolayı tamamlanmıyan 15 dakika oy 
namak suretile itmam edilecektir. 

F;;·~;;-k;;Jı~r;;;··ofi;;-PiY~d~--
iştirak için hazırlanıyorlar 

1 
Fransız kadınlarının en faz- büyü kbir oı·ganizasyoln yapml ı§ı yapÇıyorkü. · b" k · 

a . . . b lduğu e eman ar ün · ır es rımcı çarpışır 
. ıneşgul oldukları spor eskı- ve en ıyı u ki ka- ken bütün azası faaliyet halin. 

tıındir. ayırarak F ransanın en es 
1 . . dm eskrimcisi olan (Madam dedir. 

\' I 932 Los Angeleı Olımpı- Gardere) e teslim etmiştir. Fe- Bundan başka müıabıkla-
at arının yakın olması ve bu h - k · salo rın zekiaı ·her an faaliyet içinde 

ltıiisabak 1 d k 1 bulun- derasyonun ususı es rım . 
ın a ar a es 1 m . d b 1 ış olan ekıp clir. Sonra §Urası da muhakkak-
d.•sı eskrimcileri gayrete ııettr nun a u ayrı m tır ki bu spor vücut t. enasu""bu·· 

ı. sıla antrenemanlarına başlamıt 

O . F ranaız eskriın federasyonu 
~•ınpiyata gidecek olan (es

Crırneuses leri seçebilmek için 

!ardır. itibarile fevkalideri. Bin;:ıen-
Bu spor nıuhakkaktır. ki b~n aleyh kadınların buna düşkün 

k lid b t olması el. tabiidir ... ye üzerinde fev a e ır eaır 

Müfettiş 1 Carnera 
Gene galip 

Unutul"ıuş bir spor: Piramit 

Atletizm Federasyonu 
reisi 

Burhan Bey ne diyor? 

Dev cüsseli adam namile 
maruf olan meşhur İtalyan bok · 
sörü Primo Carnera son defa 
Jeff Dikson'un organizasyonu 
ile Belçika ağır siklet şampiyo 

İstanbul itlerini tefti§ et- nu Pierre Charles le karşılattı. 
mek için Mahmut Etref Bey- Bu kllrşılaşma Carneranın 
le, Burhan Beyin memur edil- Bouquillon'u ikinci ravuntta 
d.iğini evvelce yazmııtık. Şim- mağlup etmesi üzerine büsbü
di htanbul mıntakaamı tefti- tün ehemmiyet keapetmişti. 
şe memur edilen Atletizm Fe- Muayyen günde iki rakip 
derasyonu Reisi Merkezi Umu karşılaştılar. Fakat bu karşılaş 
mi' ı azasından Burh!ln Beyle mada da Carnera rakibini mağ 
görüştük. Sorduğumuz sualle- lup etti. 
re Burhan Bey tunları söyle- Amerikadan Avrupaya gel-
di: diği tarihten beri Carnera daha 

- İstanbul mmtakasını tef mağlup olmamıştır. Bakalım 
tişe Merkezi Umumi neden lü- vaziyet ne olacak .. 
zum gördü? --········--·-·-.. ·-··-···--·········· 

ı b 1 niz? - stan u mıntakasının 

• • 

teftişine birkaç sebeple lüzum . - Müfettişli~ .tatsız bir Ş':Y 
görülmüştür. Bunlardan birin- dır· İnsanın en ıyı arka.da~ı bı
cisi T ürkiyenin bütün spor mın ! le, ~dama lf:ır~lır. Hepımız :t, 
takaları teftiş edildiği halde kemık, ve sınırden yapıldıgı. 
İstanbul mmtakaaının bili tef mız için, belki Orhan Bey de 
tiş geçirmemiş olmasıdır. Bun ~?odan dolayı bize karşı ~ir in 
dan başka Merkezi Umumi ls fi al duymuştur. Fakat; bıltah
t~nbul mmtakasmm işlerinde sis benim ~ahsımı ~s~ihda~ ed~r 
bır takım anormal şeyler ııör- v_e M~rkezı Umumıyı ~aaıretsız 

Üsküdar kulübü Piramitçileri faalıyçt halinde 

dü. Bunların sebeplerini, yakın lıkle ıtham eyler neşrıyatta ve 
dan mütalea etmek lüzumunu b':yanatta bulunduğunu zannet 
hiaaetti. mıyorum. Çünkü "Türk Spor-

Buna zamimeten mıntaka da,. iddia edildiği gibi Orhan 
bazı işlerin başarılmasından ~eyle hali mücadelede deği
izharı aczetti. Merkezin müda lım. Buna ne lüzum vardır, me 
halesini İstedi. Bunun üzerine aai sahalarımız ayn olduğu ,_ 
merkez, izaaından Mahmut Eş çin ne de imkan .. 

Merkezi Umuminin basiret 
sizliği sözüne gelince; kendi 
lmıntakası dahilinde bir kulüp 
azasının bile eazetelerde deniz 
cilik heyetinin icraatını doğru 
bulmadığını söylemesinin hay. 
siyetşiken neşriyat addedip bu 
adama iki ıene boykot cezası 
veren bir zat Türkiyede spo
run en yüksek makamı olan 
ve nizamen mıntakaların amiri 
meskiinde bulunan Merkezi 
Umumiye alenen basiretsiz de
mez. Buna imkin göremiyo-

1 

rum. Ancak belki hepimizin 
hususi görüşmelerimizde oldu 
ğu gibi kendisi bu mecmuaya 

. mensup birile husuıi tarzda gö 
Istanbul mmtakasmı teftiş e- rüşürken bu beyanata benzer 
decek olan Merkezi umumi a- sözler söylemiştir. 
zasından ve Atletizm Federas- · Gazetede bunu resmi beya-

yonu Reisi nat şeklinde mecmua11na geçir 
Bürharıettin Bey miştir. Ben bu neşriyata an

cak böyle tefsir edebiliyorum. 
ref deyle beni bu teftişe me. Zannederim mıntaka reisi 
mur etti. Bey de bu hususta benim ile 

Esasen 931 senesi martında hemfikirdir. 
toplanan umumi merkez lstan _ Teftişi ne şekilde yapa-
bulun teftişini Ali Rana Bey- cakımız? 
efendi ile bana tevdi etmişti. _ Teftişin şeklini henüz 
Ali Rina Beyefendinin müsait tesbit etn;ediğimiz gibi bunu 

Bugün T ürkiyede piramitle 
uğraşan hemen hemen hiç bir 
klüp yoktur. Yalnız Üsküdar 
gençleri piramitle pek yakın
dan alakadar olmakta ve sene
lerden beri çalışmaktadırlar. 
Üsküdar başta kıymetli idare
cilerimizden denizcilik federaa 
yonu umumi katibi Rıza Bey 
olduğu halde muntazaman ça
lışıyorlar. Piramit fİmdiki hal
de sporların en gücüdür. Onun 
içindir ki diğer klüplerimiz bu 
sporla alakadar olmamaktadır
lar. Piramit vücudün alastikiye 
tini temin eden bir spordur, 
ayni zamanda müvazene oyu
nudur. Üsküdarlılar sekiz sene 
dir ki Rıza ve Saip Beylerin 
hinımetile bir çok gençleri ye
tiştirmişler el'an da yetiıtir
mek için uğraşmaktadırlar. Pi
ramidin yukarıda fotoğrafları
nı koyduğumuz hareketre dik
katli bakılacak olursa pirami
din kolay bir spor olmadığı 
tezahür eder. 

Bizde eskiden yani cem'ı 
sporlar revaç bulmadan evvel 
yapılan bu spor son zamanlaı 
da tamamile sönmüş adeta unl.A 
tulmuştu. Halbuki Üıküdar 
gençleri bu sporu öldürmemiş
ler biç bırakmadan çalışmrf
lardır. Unutulmuş olan bu spo
run tekrar revacını temin ayn; 
zamanda bu çalışmalarını tak. 
dirle kartıladığımız Üsküdarlı
ları bir teıvik için bu yazıları 
yazmağı faideden hali bulma
dık. Ve bizzat Rıza Beyden eli 
mize geçen bu fotoğraflan der 
cettik. 

Memleketimizde bu şubenir. 
yegine elemanları olan bu gen~ 
!erin heves ettikleri sporu bı
rakmamalarını ve bunu" daha İ
leri götürerek ecnebi milletle. 
rin meşgul olduktan bu nev• 
sporlarla daha ciddi surette ve 
ezcümle İıveç harekitile daha 
yakından alakadar olmalannı 
canü gönülden temenni ederiz 

zamanı olmaması ve benim de da gazetelerde beyana lüzum 
böyle visi bir işin tefti~ini yal görmüyorum. Ayni kulübün atletleri baska bir hareket yaparken . . 
nız olarak yapmak istemeyi- .......................... •• ...... •••••••• ........... .,.... ........................... .,..... ........... , , • , • .... ... 

şim üzerine lstanbul teftişi gc ilk de.fa olmak Üzre saatte 408 kilomefregapıldı 
ri kalmıştı. ~ 1 

Ali Rna Beyefendinin artık Malcolm Campbel otomobil 1 Biraz "Mavi kuş" tan bah- 1 takip eden karilerimiz ceçen 
bu itle meşgul olamıyacağı •ti dünya rekorunu tesis ettiği za- setırek faideden hili değildir senelerde burada gene bir oto. 
kir olduğundan yerlerine Mah man verdiği sözü tuttu ve ge- kanutindeyiz: mobil sür'at tecrübesinde vu-
mut Eşref Beyi intihap etti- n.~ ~endi elile dünya otomobil "Mavi kuş" 8 m. 85 santi- kua gelmiş olan feci kazayı ha 
ler. sur at ıekorunu kırdı.. metre mlündedir. Motörü 12 si tırlarnaları lizım gelir. 

Binaenaleyh tahmin ve te- Bun_ dan evve_ I ay_."' sporcu Campbel'in rakiplerinden bi 
"b" h 1 400 k ) 1 d k lindirlidir; bunlar da üç grupa vehbüm edildiği ırı ı a i ha- 1 ometre 1 e unya re o- ri Campbele ait olan ve aaatt~ 

zırda mevcut mıntaka erkanı. ru yapmıştı. Fakat bu spor bu ayrılmıştı. Dakikada adedi dev 396 kilometre olan rekoru kıra 
nın aleyhlerine müteveccih hiç rekoru da kırıp dünya rekorunu ri 3000 dir. bilmek için bu pist üzerinde 
bir hareket ve niyet yoktur. saatte 408 kilometreye kadar Bundan başka arabanın mo- koşarken ufak bir dikkatsizlik 

Ben İstanbul mıntakaaının çıkardı. .. . töründe, direksiyonunda, kar- daha doğruıu ihmal yüzünderı 
teftişine memur edildiğim za- ~unu a~tık aı·z uzerınde g~- boratörlerinde - ki üç tane- bütün sür'atile .denize saplan• . 
man lıtanbul mıntakası.nın i>J- çebıle~ek bır sporcu zor çıkabı- dir- ba,ka tertibat vardır. mış ve mahvol1.1p gitmişti. 
şında en iyi arkadaşlarımdan lccektır. Bu hadise de gösterir ki erı 

d "M · J " k" b C Bu yarı• Floridada du""z bı"r Fethi Tahsin Bey var ı. ,. avı mş -. 1 • ~ amp. T fazla dikkat edilmesi lizım 
_ İstanbul mıntakasının bel ın ~r.l"ı.'.Jmın ı~mıdır- :ır- kumluk üzerinde beş seneden gelen spor hiç ıüpheıiz ki ıür 

nesi:ıi teftiş edeceksiniz? uk ııeçılcmıyccektır. beri yapılmaktadır. Bu sporu at yarışlarıdır. 

Rekor - Teftişimiz umumi ola
caktır. Bir yerde teftişi lazım 
gelen ne kadar şey varsa, İs
tanbul mıntakasında da o şey· 
leri teftiş edeceğiz. Fakat, bu 
meyanda, İstanb~I sııorunun 
kolaylık ve genişlıkle yapılma-

! 
sına mani olan avamili bilhas
sa izaleye ve T'.irkiyenin bu ~n 
kuvvetli ve vası spor merkezı
nin sızıltısız ve sıkıntısız, işle-

19,~2 f,os Angeles Olimpiyaıl111a hazır/Jn:ın Fransız !wdııı <.'skıti 1111~ •· [ ~ I i 

yebilmesi imkanını da mütalea 
edeceğiz. 

- Türk Spor mecmuasın-

ı da mıntaka reisi Orhan Beyin 
, bazı sözleri intişar etti. Orhan 

Bey sizinle daima hali müca-
delede olduğunu ve böyle ha
li mücadelede olan bir adamın 
İstanbul mıntakasını teftişe me 
mur edilmesi Merkezi Umumi 
nin bir basiretsizliği bulundu
~unu ifade ediyor. Ne dersi- Saatte 408 kilometre katetmeğe muvaffak olan Camvel'in "Mavi Ku~u,, 



• 

Şakir Bey davas> Buğday meselesi 
Vali, ticaret müdür
leri ve idare amirle
rinden rica ediyoruz 

Changhai' da muharebe hazırlığı 
(Başı ı inci sahifed•) 

den ve Şakir Beyin şahıma ait 
olan makalelerin muh· 
teviyatı yegan yegan tqrih e
dilerek tesbit edilmit ve vekilin 
müdafaaama kartı da müdellel 
cevaplar zikredilmek ıuretile, 
müdafaat reddedilmit ve Zeke
riya ve Selim Ra111> Beylerin 
de birer sene alb§ar ay hapis. 
ferine, zarar ve ziyan hakkında 
ise, karar ituma mahal olmad' 
ğına karar verildiii bildirilmit
tir. 

, (BalJıl ı inci sahifede) ı pı§tırarak bir .ley almak ~cr.übesin 
lil at'"alıadarlarla temaslarda bulun- de bulunuldu. Bu paradan bır va
duk. Bu temasların neticelerini şu su gon ihra<:at ic;ıin 2500 ley prim ve
reUe hulisa etmek mümkündür: riJiyordu. Fakat i§e suiistimal karıt 
Buidayı kıymetlendinnek mesele- mış, hükfimet elımeklere yaJ>ıftın· 

ai her ıeyden evvel, iktisadi bir me- lan pul mukabilinde yaptığı zammı 
ıde olarak tetkik ve halledilmek !&- tahmininden yii%de 80 nisbetinde az 
zımdır. tahsil edebilmif, dhraeatçı!arıa bol"ç
Ancak bu aı•yede, memleket hayab lu kalmıştır. 
iktisadiycainin durgunlatan çemberi Bizde de muamele ve.rgiai var. 
harekete ı:etirilcbilecektir. Fakat bunu veren birkaç büyük şe-
Buğdayı kıymetlendirmek için ek- birdeki değirnıencilerden ilıaretıtir. 

meğe yapılac:alı: zammın diğer efya Anadoludaki bir çok değinnenler>dc 
fiatlanna teıoir ederek hayat pahalı- ka5akçılık oluyor. 

( Ba!fı ı inci sahifede) 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
1 Cangsi eyaleti kumandanı Yen
gsican, asker toplamaktadır. 

ı T aikang tersanesinde yeniden 
j harep levazımı imaline başlan-
mıştır. Elliden fazla Çin tica. 

1 ret loncası Japon kıtaatı Çin,. 
den tamamen ııeri alınmadıkça 
Japonlarla ticaret yapmamağa 
karar vermişlerdir. Japonlar Şa 
pei' de bir zabıta teşkilatı vücu
de getirmektedirler. Bu kuvvet 
Japon zabıtalarının kumandası 
altında bulunmaktadır. lığını mucip olacağı ve binnetice köy Bence, hükilmet, buğdayı kıy

lünün buğdayına mukabil eline geçe- '™'tlendi.mııek ;çin mal ilıraç edildi 
Şakir Beyin ıayanı cek fazla p&Tayı ihtiyaçlannı timdi- ği zaman, mesela okkada 2 kunış 

dikkat ıözl•ri kinden yüksek bedelle iştiraya mec prim vermelidir. Bu sayede ihracat 
bur kalacağı cihetle, maksat haaıl çı Avrupa piyasasına 2 kuruş prim 

tavassut bürosu yoktur. Bu tarzda husuai tqebbüs mer· 
kez ve acenteleri de yok. Belki, ileride devlet umumi bir 
merkez yapar ve memleketteki idare i.mirlerini tavzif 
ederek her kasabadaki itıizleri ve İtçi ihtiyacını teabit 
ederek rehberlik eyler. Bu vaziyet tahaddüa edinceye ka
dar biz itıizlerle İfÇİ isteyenlr araamdaki bu tavusutu 

1 Çinliler ma:ıafferiyetlerden 
bahsedigorlar 

ANKARA, 9 (Telefonla) _ olamıyacağı da ileri sürülmektedir. le zararını telafi ederek mal çıka- LONDRA, 9 (A.A.) _ Şan 
Son Poata ve Yarın gazeteleri, Köylünün ihtiqacı racak, bunun için piyasadan fazla Şimdi ricamız: ı ııhay'dan Timea gazetesine bil-
.ablk Jkbaat vekili ve Edime Bir mütchaaaıa, bize bu hususta mal t~pliyarak._ bu yüzde;:ı <lahilode d. ·ı· ç· 1 . J 

demiştir ki: de bugday sarfıyatm~.a fiat fırl~a- ı 1 ın ıyor: m gazete en, apon 
meb'uau Şakir Bey hakkında _ •• Koylünün ihtiyacı sanayi eş- cak, bundan yalnı~ müste.llik W,raz Valiler, kaJmakamlar, nahiye müdürleri; diğer ta. j ıara kartı kazanılmış bir takım 
930 seneai ağustosunda yapılan yasınadır. Sanayi etyası, yerli ve ec- fazlayı e~~ yıyc;cekt!~" ~ukü- rahan belediye reisleri, fırka idare heyetleri reisleri; ti-

1 
muzafferiyetlerden bahsetmek. 

neşriyat hatırlardadır. Şakir B. nebi iki kmmdır. Ecnebi sanayi eş- met, b~ !'r;.mı kendi butçesındeo caret müdürleri ve alakadar idare imirleri bulunduk.lan I te devam ve nasyonalist kıtaa-
daha o zaman, bir taraftan bu ya11 beynelmilel fiatlara bağlı oldu- ve.rmelidır. yerlerdeki iııçi ihtiyacını (ııekil, mahiyet, evsaf, verile- tın mütemadiyen mücadele et-
neıriyat ve iınadatm, asılsız ve ğundan bizim buğday fıatlru yükselt Prim usulunü beğenmi- cek ücret ve iş şartlan tesbit edilerek) bize bildirirlerse i mekte olduğunu beyan eylemek 
garazkirane olduğunu gazete- m~mizden müteessir olamaz. Yerli genler de var bize müracaat etmit ve adreslerini bırakmııı olan işsiz- tedir. Hükiımetin mücadeleye 

d ·-· be .1 . sanayi etyası fiatları iae amele ücre- n· · t fta . 1 .. .. L.: I . k dl b ld -· B 1 h · · k 1 lere ver ıgı yanal ı e göster· ti" ·ı al"k d d A 1 ·· ti · ıger ara n prım usu unu u•z en en i erine i irecegız. u surete em ıtsız a an ve devama karar vermit ve Echa-ı e a a ar ır. me e ucre enn- de kabT b.k ·· · ı k 
mit, diğer taraftan da Son Pos de ise ekmek fiatırun alaka11 tabii- 1 1 tat 1 !.oreınıyen e; ço: memleketin neresinde İş bulabileceğini bilmediği için ng • Kai • Cbek'i icap eden bü-

y 1 • 1 h. d" B• 1 h 1. • tur. Bakı zade ınchm<:t B. ın prı· b I d 1 hiz t • h d 1 1 h ta ve arın gazete en a ey ı- ır. ınaenıı ey yer• sanayı e~ya- . h'" k\ı b"" . d ·1mes· una an vatan aş anınıza met e mış, em ememe- tün enıir eri vermek sala iyeti 
ne dava ikame etmişti. Mahke- sının yükselmesi için amele ÜM"etle- ';';:' · ~ mtt utçesm en dvıerı k 

1 
ketin her tarafına bir çok güzide iııçilerin dağılarak mü- ile ordu encümenine reis tayin 

rinin artması, bunun için de amele- 1 •• rı, ., u ~~-at ruf ~ın a ço 
me, bugünkü aon celsesinde lca nin patronlarından zam istemesi la- muşku} gomlm~kted~r. . .. fit hizmetler deruhte etmelerine yardım etmiş olacağız. etmiıı olduğu beyan edilmekte 
rarmı tefhim etti. Bu münase. zun ve bu da uzunca bir zamana mü Bug<iay ı~lerıle alakadar bır mu- Hususi müesseaat sahipleri de bu husustaki ihti- dir. Kiangsi'nin iki fırkası, 19 
betle Meclis koridorunda tesa- tevakkıftır. Bu itiharla yerli sanayi t~ssı• ta d}>'.0 r. ki: • . / yaçlannı bize bildirirlerse memnuniyetle kaydedeceğiz. uncu orduya muavenet etmek 
düf ettiğim Şakir Beyle görüş· eşyası uzunca bir zaman sonra yük- - Se~vı 1'tihsalatımız 3?0 bın üzere Tchekiang eyaleti dahi-
tüm. Ve mahkeme kararından selse bile ıimdilik buğdayı mukabi- v~.gon b~gday, son 5 ecnenın en ' 1-- Kime ve nastl işçiye ihtiya- line airmi9tir. Hükfunet tara-

lindc köylünün eline ı:eçecek fazla y~kse!" ihr~catı yapıl~ ge~ eene • 
haberdar olup olmadığını sor- parayı diğer muhtaç olduğu eşyanın kı bugday ıh.ra_ca!ımız - .. 1500 va- cınız var? ! hndan aönderilen diğer takvi-
dum. Ezeümle dedi ki: fiat farkıne vermesini intaç edemez. gond".r. Yenı ~t~hsalın yuzde ya- ı ye kıtaatmm cepheye muvasa. 

- Maliye komisyonunda ça. Esasen, buğdayın yükseltilmesile is- rım rusberındekı ihracatı prıml~n- 2·· Nasıl iş istiyorsunuz, eli· lat etmekte olduğu haber veril-
lı,ıyordum. Dava vekillerinden tihdaf edilen gaye, bugün için acilen dir'™'k, geri kalan yüzde 99,5 ma- ı , t d k d mektedir. 
henüz malumat almadım. Fa. elde edilmesi icap ettiği cihetle, ileri- lın krymetlenmesini asla temin ede nizde ne san a V&r ır, ne a ar 1 

ıi için bu meselede daha eıa•lı ted- mez. Romanya için ~Je böyle •• t • t • j lstanb 1 h i • e '}aponlt1r i111tigazlı mınto./ca 
kat adaletin erıreç tecelli edece birler ittihazı da zaruridir. Buaün değildir. Çünkü Romanya, isthaali- UCre I& erstn z, U ar Cin , 
-· d · d. M h k • 1 ist•yorlar gm en emın ım. u a eme için yapılacak iş, sırf buğdayı kıy- nin yüzde 60 mı ihraç eder. Yüzde gider misiniz, hUSUSf bir şarllftlZ 
usullerimizİ:D müsaadesinden is metlendinnek ve bu farkın köylü e- 60 kıymetlenince bunun dahilde ka- ı CHANGHAl, 9 A.A, - Çin 
tifade ederek maznunlar 1,5 se !ine geçmesini temin etmekten iha- lan yüzde 40 ın da kıymetlenmesin- var mı? !ilerin doğrudan doğruya müza 
neden beri muhtelif salahiyet rettir. Diğer esaslı ve uzun vadeli de müessir olabileceği tabiidir." 1 keratta bulunmaktan içtinap et 
iddialarile davayı bugüne kadar tedbirler de vardır. Bunlar da, u- Zahire bors. sında Bize bildiriniz. 1 mekte olduklarını gören aJpon 

mum hububatın maliyet fiatlanru in Zahire Borsası nezdindeki tahki- 1 Ş h 'd devi 1 1 ·1 uzatmıtlardır. Fakat davayı U· dirınek, ziraat yapılarak tarlaların 1 ar, ang ay a et er e çı o 
ki . d . · h". • katumza nazaran, her sene maynıa Memur, katip, muha&ip veya diğer hizmet tal- · · ·ı ·· k zatına a neticeyı eğıştıreme- .usnü ~ntibabını temin etmek, gübre -r rının tavaasutu ı e muza erata 

yecekleri tabii idi. Muhakeme- rıyaaetı tesbit ve himayevi gübre fab kad...- fiatların gittikçe yüks~foıcsi edenlerle ihtiyaç sahipleri arasında da bu tavauutu ya- giriıilmesini temenni etmekte-
. I . d rikaları te.i• eylemek, tohumları ıs- ve mayısta ert<sı se<ıc rekoltesı an- pacağız. 1, iste.yenler de, İfçi ve memur arayanlar da dirler. Fakat Yuvarlak Mua 

mn geçen ce sesın e mlalznun- !ah ebnek, temizleme ameliyatı yap- laşılmca herkeei.n elindeki malı pi- mektuplarım "l&tanbul, Milliyet gazetesi it tavaaaut bü- konf 1 1 
lann vekili, benim veki erime mak, memlekette silo •ebek-ı" kur- yasaya dökerek fitlerin kanunı•sani _.ı l"d I 1 eransınm top anıp top an-

h ed ' .. kada t d · d "· · rosu" namına göuuerme ı ir er.. · - ki ı müracaat ederek ma kem e mak, satış istihbaratı vücuda ı:etir- ye r e rı~e? uşmesı mutat· mıyacaguıı ve ne va t top ana. 
tarziye vermek suretile mesele- mek ve nihayet ıralı~ te,kilatı yap- tır. Buna ragmen. henüz martta ol- 1 B l k f f cağım ıimdiden kestirmek 

k .bi h L' • b duğumuz halde, buğday fiatleri <lüş u mem e e e ve 171Q an "-'~'- d ild E J nm• kapablmumı teklif etti. ma gı er"'" aşlı batına mühim ı V - mü.uw.ün eö· ir. saaen a-
l 1 • • mektedir. Filhakika 15 gün evvel • 

Bir de, geçenlerde başka bir zat mTe~ e ere aıttidr.,, bugdayın okkası s kuruşken dün 1 1 k b.. k · ponlann Şanııhay'a hikim olan 
davanın epeyce eskidiiinden ef ıcaret o oııının tahmini borsada - 4,5 kuruştan muamele 

1 
daşct gapltQCQ en UgÜ mmtaka ile Mavi nehrin roanaa 

ün umumiyece unutulduğun· Dlğer atraftan Ticaret odasında görmüştür. Ayni suretle mevsimle ı hındaki mmtakanın itgalini bey 
dan bahsederek feragat rica et alakadar büronun yaptığı takribi gayri mütenasip olarak buğday mil· j hizmettir. nelmilel mıntakanm tevsii şek· 

B do 1 d .... _ .... bir hesaba göre, ekmek 12 kuruşa varedadı da artmıştır. Henüz 10-15 im" de kabul ettirmek ve burada 
ti. u atuma yan ış Utunou çıkarılırsa, hayatın % 2 - 3 arasın- gün <vvele kadar şehrimize günde 
ğüııü anltatım. Efkan umumi- da pahalılaşacağı anlaşılmaktadır. 15 vagon buğday gelirken, son gün imtiyazlı bir mevki edinmek ta 
Je bizim davamıza fazia ehem. Buna mukabil buğdayın kıymetlen !erde müvaredat günde 40--45 va- aarnuunda olmaları muhtemel 
miyet •ermiyebilir, ve belki de dirilmesi, layikile temin ve tatbik gona çıkmıştır. Bu vaziyet devam şı·ıedeki ihtilas 1 Tevfik Rüştü B. dir. M. Wilden, Çin hariciye na 
.mutabilir. Fakat ortada benim ~ilirse, miıstahsilin iştira ve tedi- ederse Anadolu köylüsünde az za- zırı muavini M. Kouo-Thi-Shi 
'laziyetim ve terefim vardı. O ye kabiliyetin.in mühim nisbette man sonra buğday kalmıyacak gibi Davası (B lacl ile icra ..-;. olduöu mülakat 

kuvvetlenec<ği beyan edilmektedir. görünmektıed.ir. Alakadar bir zat •p 1 Ahifed•) ~- • 
tarihten itibaren haysiyeti ren- Yapılan heaba göre, buğday fiati- demiştir ki: zerine Hariciye vekilimiz Tev- eanumda mumaileyh kendisine 
cide olmut bir Taziyette bulu- n.in yüı<le 10 tenezzülü - eenc<le 200 "-Bu hal devam ederae köylüde fik Rüttü Beyfendinin Cenevre bir sulh unsuru olan Framaı 
auyordum. O nefrİyat •e İsna· bi.n vagon buğday istihsalitimiz ol az zamanda buğday kalmıyacaktır. elen avdetle Sofyayi ziyaret et- mmtakaaınm emnü seli.meli mo 
dabn elemlerini bili ayni acı- duğuna nazaran • serveti milliye- Anadolu boşat.dıktan sonra ne kıy- ••. ı. selesinin ehemmiyetini kabul 

ki . ele H .den 15 milyon l.Lra z:iyaını mucip o- metlendirilecektir?" mesı ..,.arrür etmittir• Tevfik 
lı a yüreğım tatıyorum. a hır. Bil.ik:ia buğday fiatının % ıo Müvaredatuı bu suretle fazlalaş- Rüttü Beyfendi, ağlebi ihtimal •e tealim etmekte olduiunu 
lırlaramız, onlar; yapbklan net tereffüü milli aervet~ ıs milyon i- ması fiatlerin düşmesi, buğdayın Ç&rfamba aabalıa Cenevreden aôylemiftir. 
riyatta ellerinde bütün iddiala. ].ive edecektir . kıymctlcndirilmeai meselesi ortaya hareket edecek •e -·emL- ak 

_.ı ___ L ik b ı r-· • ..., Sollget tahfidtllı 
·ını teyit .........,. veaa u un- Köylü nasıl talcuiy• edilir? çıkınca bundan §İmdiden istifadeyi pmı buraya vaaıl olacaktır. Mü 
:lujunu aöylemitlerdi. Biz mah Bug" dayın lnymetlendirilmesin- düşünen bazı müt<vassıtlarm eseri ,...rünileyh Sofyada ancak 24 ve TOKYO, 9 A.A. - Reu4U Ajan 
ı ed bu •dd" 1 · t olduğu zannedilmekte, bu itibarla r- aı biklirjyor: Hükilmct; Kore-So?-
;cem e, ı ıa ann ve ısna • de gaye, köylüyü takviye ttnıek ol- da hu işin sür'atle t.etkik ve halli za 1 en fazla 48 aaat kalabilecektir, yet budtıdu llurinde Japon kıtaatı 
lann iababnı istedik. Mahkeme duğuna göre. ba şte nasıl hareket , ·· ülrn" k -~' 1 Sofya mahafiilinde bı.lhuaa ar- Dlll to.plannıı• bulundugu" mı tek•;n 
:le, ne böyle bir •esika ıröstere- edilmelidir? Bir iktısat mütchassı ;rk!or d e t.,.,..rd* _ -ı- ? :ili ve memnuniyetle telakki e- etmektedir. • .....-
~ildiler. Ne de iddialannı teyit amuz bi.., bu noktaya dair demiş- n ra a ntt uşunu uqor 1 Diğer taraftan, Japonya'oın Moa 

tir lııi: · ANKARA, 9 (Telefonla) -· Buğ dilen bu ziyarete ehemmiyeti lıcmı'daki seru.i, Possiıet lıilyü üze· 
.decek bİTteY ıöylediler.Dedınek "- Sıra.aile müstahsil, mütevas- day meselesin.in halli hakkında Mil mahauaa atfedilmektedir. Nim Mde Ruıs lı:ıt:aatının tah§idi eetıep.. 
ki o neıriyat tamamen uy ur- aıt ve mil6t•hlik vardır. Köylüyü !et meclisi mahafilinde ;ı,.i sürü reami "La Bulgario" aazetesi, wini Sovyet hükUınetinden istihza 
ma idi. Dava uzadı diye, tarzi.. kazandırmak mevzuu baluıolduğu i- len mütalealar 3 kısmıı ayrılabilir: (Tevfik Rüttü Beyin ziyareti) ha memur edilmi!Pllr. 
ye ve aulh yoluna gitmek, rubu çin zammed.iltcek fiat farkının ya 1 - Bu işin dogrudan dogruya ünvanile netrettiii bir b••ma· / ura yakm bir zaman içinde te- mütevassıttan veya müstelhiktcn a- dev!ct ta.rafından idares.i. k 1 _.ı_ ..,. ımparator talıta oturdu 

kar Jmması zaruridir. Müteva9Bıta ver- 2 - Mali müesseselerimizin tcş a "'"'• ziyaretin M. Moudıa- CHANG CHUN, 9 A.A. _ Yeni 
miz .kalmıı, ol~ ıerefimıe . • gi şeklinde milstahsid lehine bir tek kil edecekleri bir ıindika tarafın- nof'un daveti üzerine Tiıku bul- Mançuri devleti bugün ,_,, te-
ıı, bızzat kendı tarafımdan ıt· lif tahmil edilse, müt<:vasaıt bunu, dan tanzim ve idaresi. duğunu yazmakla söze baflaya .,...üa eıtıniş ve eabık Çin İmperatö-
1enmit bir cürüm olurdu. Buna . ya fiati krrmı>k SUietile müstahsile 3 - Köy birlikled teşkili, ve bn rak, Türk • Bulgar miinaaebatı ru Puyi, icrai meclis rei11i sıfatile 
muvafakat edemezdim. Maz. veya yükselterek müstehlike ciro e- işin idaresinin bu birliklere tevdii, nm aon zamanlarda geçirdiii ~n etmiştir. 
ounlardan bazılarını ıahaen bi. debilir. Bunun önünü almak içjn birJikler çifçiye kredi de temin c- tekimül aaffıalarım kaydetmek Yapııuı me.raaim pek basit ol-
le t mumı On • · 1 .. ecek ~k dikkatli ve hassas bir müraka- deçeklerdir. Ancak bu te~kilat za- ınuş. fakat gaute.cilerin muaaimde 

yapacağız. 

narşistler'in eseri olduğu zannedi 
liyor. 

Tahkikat komisyonu 
TOKYO, 9 A.A. Rengo ajansı 

dan: Tahkikat komisyonu. diın ak 
~am iKoto'ya hareket etmiştir. Ko 
misyon reisi, kendisine ve arkada, 
larına yölpılan hlisnü kabulden dol 
yı hükümet memurlarına teşekkü 
etmiş ve komisyonun Japon memu 
ları ile yapacağı mükilemelerdcn i 
tifade edeceğini ve şimdi Japony 
nm vaziyeti hakkında daha iyi bi 
fikir edi,,.,bi!eceğini ilave etmistir. 
Komisyon 13 martta Kobe'de Presi 
dent Adams vapunına binecektir. 

lzve:ıtianırı bir makalesi 
MOKOV A, 9 A.A. - aTs Ajan 

sı bildiriyor : İzvestia gazetesi 
A~an sefareti müsteşarına yapıl 
su1kast münasebetik yazdığı bir 
makalede, bu sui kasan Sovyet Rus 
Y~ ~al~ kütleleri arasında büyü 
hır ınfıal tevlit ettiğini yazarak di 
yor ki: .. Sui kastın dost bir meml 
ket siyasi heyeti basından birine 
karşı yapılmış olması sebebilc çok 
büyüktür. Sovytt Rıısya, Almanya 
ya siyasi, iktisadi ve harsi münase· 
batla merbut bulunmaktadır. Cani 
eli idatt oden ecnebiler, garpte Sov 
yet Rusya ile ilk olarak muahede 
imza etmiŞ olan devletle Sovyet 
Rusya arasında gerginlik ihdasına 
çalışıyorlar. Bu mu he<k Sovyet 
Rusya ile kapitalist alem arasında
ki münasebatın inkişafında mühim 
bir rol oynarnıştır. Sovyet ad!iy"6i, 
cani eli merhametsiz bir surette! 
tecziye etmesini bilecektir. Harp 
tah.rikcileri kendi eserlerini meyda 
na getiriyorlar. 

CSovyet Rusya, dahilde ve harı ç 
te vaziyetinin takviyesim istihdaf 
odttı eserin kendisinin ve cihan sul· 
hünün dil""3nları tarafından yapı
lan sui kastlere rağm= büyük bic 
azimle de devam ede«ktir . 

Cemiyeti akuamda 
CENEVRE, 9 A.A. - Çin - Ja

pon meseleleri ve ihtilafları hakkın 
daki müzakereleri bir neticeye ve 
tasdıka iktiran ettirmek maksaclile 
büyük meclis bürosuııa öğleye doğ• 
ru sekiz karac sureti projesi tevdi 
edilmiştir. 

Bu huwu taki müzakerenin Ce
miyeti Akvam büyük meclisi namı
na kaleme alınan beyannamen.i ve 
bUDU talıip edecek bir karar suretı
ni.n ltabulil ile niha~te ermesi 
kuvvetle muhtemel buJunmaktadır. 

Karar ne olacak? 
PARİS, 9 A.A. - Millin ga~ete

ai, Cenevrc'de icra edilmekte olan 
wnumf müzakere.itte te.lmin ederek 
koridonlardan teraş!jUh ~haber
lerin heyeti umumiynıin nihai vesi 
kası muhteviyatının apğıdaki nok
talarla telhi6 edileceğini tahmine 
müsaittir. 

1 - Cemiyeti Akvam mukavele
nameainin 10 ncıu maddeııine ve Bri 
and • Kcllog miakına riayet. 

2 - Yapılacak kat'i bir mütareke 
ile Changhai'dalri mubaaematın ta
tilini teabit etmek zarureti. 

3 - Emnü aellmet taniııatı kafi 
addedildiği zaman Japon kuvvetle 
tinin çekilmesi preneibinin teyidi. 

4 - Heyeti umumiycnin u.hdut 
bir tavassut komisyonu ibdaııı ve 
bu koınieyonun aJSkadar tar.oflazla 
devletler mümeaai.Uer.i araaında ir
tı'lıat tesHıin• memur edilmeai . 

Cemiyet mesaisini bitirmek 
ii:ıere 

CENEVRE, 9 A.A. - Öğleye 
doğru, heyeti umumiyenin Çin - Ja 
pon ihtilifı hakkındalr.ô müzaker<le 
rinin ı..lhioıi ve bir diist.ur halinde 
ifade edilmui için 8 karar sureti 
projesi tndi edilmiştir. Bu proje
leri ver.enler, Colombia, Salvador, 
mgiltere, Norveç, İsviçre, Yunaıı.ie
tan. Çekoslovakya ve tspanya heyet 
Jec"ir. Müzakeratın beyanname re
ye •. onulduktan ve kabul edildikten 
sonra bir karar su.reti ile hitam buıl· 
mas ıçok muhtemeldir. 

, . an •1· l~dçın deo~·ı· 1ıa l~zımdıt. Bu mevzuda, başka bir man meselesi ad<l<>lunmaktadır. te \'e T eYfik Rüttü Beyin tah- hazır bukınmala.rma müeaade cıhın-
erı cesa ı e a - ar ırı mı. sureti hal de varidi hatır olabilir. Geçen eene tatbikine tevessüle- amdan hürmet ve muhabbetle mamıştır. Y"kse)d.kçe 
Gayem, hakikatin tezahürü idi. Buğdaya yapılaQk zammı köylüye dilen şekil yüzde bir derecede bile Salahattin Bey mahkemede.. bahsettikten aonra, bu ziyare- CHANG CHUN, g A.A. - Yeni U 1 
Eğer bu hüküm, vatandaıl•mı irca etmek, meseta köylünün o zam muvaffak olmu§ değil.dir. Bankaya tin M. Mouchanof'un Ankara devlet .reisinin yemin verme mera- y •• k ı• 
umu• ve hayıiyetleri mesele. nisbetinde vergileri indirilmekle kendiliğinden borçlu veya borçsuz Şile tuz inhisar memuru iken seyahati eanaımda bqlay:an aimine devleti.n yübek erlı$ru ile u se ıyor 
ıinele daiına çok bassaa •e dik- de mümkündür. Bu takdlıde, hil- hiç bir köylil buğday getinnemiş- gayri resmi tıııtttte iebat.i vileut e-

l
• I k 1.. nu alaka- kiımet, köylüden kaybedeceği ver- tir. Şayet Ziraat Bankası cüz'l bir 2480 küıur liralık tuzu satıp yaklatma hareketini takviye o- den 15 Japonyalı'da dahil olduğu (Bap ı inci sahiled#:) 

<at ı 0 ma . usumu ' gi farkını, mütevassıt ve müstehlik miktar buğday toplıyabildi ise bu- parasını zimmetine geçiren Şe- ı deceğini yazmaktadır. Ayni ga .baJde yalnız kırk !ıeş kiti iştirak et· NEVYORK, 9 A.A. - Dün ak-
~arlara yemden hatırlatırsa, on ten buğday v~ ekmeğe zamrnedile- n.u da borçlu köylülerden cebren a- rafettin Efendinin muhakemesi 1 zete, her iki devletin biribirile migtir . pm I,,.;ıiz dövizi 4 dolar 7 % çent 
:landa ayrıca müteselli olurum. cck farkı fiat kendi.sine kalmak su labilmiştir ve bu aldığı buğdayı tek ne du··n d-·am edı.lmı· •tı·r. lddı·a ı anla•maya karar vermi• olduk- Cenubi 'Mançuri demiryolları olarak kapannıofttr. 

Saadet 
Vapa:ru 

ISTANBUL 9 A.A. - Tavil za. 
delerin Saadet Yapuru lıa sahalı Ay
valık civarında Sarmısalı adası sığlık 
lanna oturmuttur. 

Yapımın rahneleri oldukça mü
himcfır. Türk ııemi kurtarma tirke
tinin Sezar tahliıiye vapuru ka:caze
de geminin derhal imdadına ıitap et 
mi,tir. 

lngiliz sefiri Londraya 
gitti 

İngiliz sefiri Sir Jorj Klark, 
~ezunen Londraya gİtmittir. 

retile telafi edebilecektir." rar köylüye iadeye mecbur kalmış ~· • ' h ' müdiri bir tebrik ıı.utlw .iut etmit LONDRA. 9 A.A.. -1.,.üiz lira-
Buğ fag konferanu tır. mııkamı maznunun tecziyesini lannı aureti ma suaada kayde. tir. Bu merasimin safahatı Japon- 11111n ıiir'atle ,W.ı ' i Oty'de Wr 

Heman umumiyet.le ittifak edi- O mülahaza iledir ki her şeyden istemişti. Dün vekili müdafaası diyor. ya'da ra<lyo ile neşredilecektir. Delııre endi~• .... aiıl ?wiJen bir 
len notka, buğday m<selcsinc dair evvel köylüye böyle bir teşkilatın nı yaptı, rr.aznunun ihtilan mü . SOf! A, 9 (A.A.) - ~l~a.n Moulcden •de yangınlar memnuniyetsizliğe haia -......ıur. 
bir icra programı vikude getirmek devlet ve m•mleket için olduğu ka- teakıp kalbine kurşun sıkarak muhabırı ?1aha1:1_S~Uz bildı~- Bütiin aueteler, bu dMti kaydet 
ilzere, Ankara'da alakadar Vekalet dar bilhassa kendileri ic;.in ol.an fay intihara t-ebbüs ettiğini ve ı yor: Tevfık Ruştu 8eyfendı; cc Mgeoç ~~E:~:k!~~hr= Y~ mektedir. 
!er, büyük chirlcr belediyeleri, mü dasını anlatmak, onları ikna etmek -• 1 be ak b r Times yazıyor: CitJ', eaıebil rin 

ba 1 b. ·ş •·l'kki oJn--•ktad bütün bu islerin maznunu İnti. perşem ıı.amı ura.ya ııw. va di =ngın baııtangıçı olmuştur. ıft.nliz lir••·-- "·-ı 1;;,,, ·-kte ol-tehassislar, tüccar ve çifçilerin işti § ıca ır 1 ~ 4 ~~- rr. ' 1 ed k T b ed 1 ,-- ...,. - -• _. -
rakı.le a"cilen büyük bir bug"day kon Buğdayın kıymetlenmeai demek, hara sevk gibi çok bozuk bir ha sa at ece ~ır. ~~ ıt ..• ı en Bu yangınlar'm aebebi, yeni duldan alilkayı iyi lıir ıazarla gör. 

T f .h. b" · ld 1 h Man•uri devlet rcisi'nin vazifeye m--'-tedir, •1sL--to f'~-- in,'-''· feransı akdı için 3 gün evvel orta- ürk köylilsünün ter ı l ve ınnetı !eti ruhiye içinde yapı ığını progra~a gore muıarunı ey .. , • =- ...., - ......, 
ya koyduğumuz teklifin pek muva- ce vergisini kolaylıkla vermesi de- söyleyerek beraat istedi. Muha ~fya !stas?'onund~ _Bul~ar hu- ba§laması münasebetile, lf<'hir'de mes.i keyfiyeti de. d.hiJ oldıoiu halık 
fık olduğudur. Bu kongre, bu işin mektir ki bu da kanaatkar olan keme karar tefhimine talik edil kumetı erkanı ve dıger rıcal ta· kargaşalıklar çıkarınağa çalı9an a· ~ül~'J;~":eA:":.:;"~n~il'! 
hükümetç< ıni, milli şirketi.erin teş Cumhuriyet maliyesinin bugünkü di. rafından merasimi mahauaa ile -
kil ede<;ekleri bir sendika veya köy sıklııntbr~ı vdaz:iyctinki~nl cdıslahı için e- karoılanacaktır. Hariciye Veki- mı, Ba,vekil M. Mouchanoff, cetincle ıüphe yolrtv. 
lü hfolikl.eri tarafından mi idare e- sas ır eva teş er. ' Fimnclal r- diyar lıi: 

Çl.ftçı"nin elinden bugun·· d"·ş ··k liınizin ferefine o akıam tefaret Ünion klüpte resmi bir ziyafet Mali mahtıfilcle islıonlo 6atinln 
dileceğini, bu işe ait bütün esas ve u u satabilir. Devlet beher ekmekten 
teferrua .. tı kararla•. tıracaktır. bir fiatle ayrılan buğday ekmek o- f k · te buausi bir ak,am yemeği ve verecek ve bu ziyafeti bir aüva indirilmesi ted1ıirinin ,_ ittihu 

• lk line meseı· A cüz'i bir hisse alabilir a at muta- d k · C ediJ-ıo·1 L----ö· YVdır. Di"- tara-
lh larak ha m e a nkara.da rilecektir. Erteıi cuma günü, se re takip e ece tır. umartesi - ... ....,_ •~ racatcılar için prim kiloou yedi buçuk kuruşa geliyo<. vassrtlarm daha makul ve mutevazi T k Bul d ti tan birçok aueteler ,.., bilhusa Ti-

. t J d b" ._.. ternı·n etmel•rı· sartı"I• firimiz Tevfik Ki.mil Bey tara günü, ür - gar os uk ce .,..L D-"y y.:.ı~-h ıaz~.ı...: hu ... ıs egen er " uar Buğ<laym fiati iılc ekmek Iiatı ara- ır adr ~ ~ -., au .....,. • .., ~~., 
Buğday ihracatını yapanlara prım sı.ndaki fark. mutavassıtların yani /;mirde münokaşalar fından sefarette Bulgar hükü. miyeti tarafından bir ziyafet ve lıümetin bir bütçe fazlası derı>iı et-

'VCJ"ilmesile bu i in halledilebileceği değirmencilerin, fırıncıların, tile- 1 meti erkinile aüferanm hazır rilmesi ve ayni ııibı sefarethane mesinl büyülı "bôr """""'81İyetle kar 
.\'Cemal Rqit Bey_ Paria. ne kani olanlar da vardır. car ve esnafın fazla kar temi.il et- İZMİR. 9 - Bura gaz<tekrin- bulunacağı 40 kitilik resmi bir ele 250 kitilik hir çay ziyafeti tılamaktadır. O cleıecedelri Daily 

e muvaffakıyetli birkaç konser T.~ret ve Zahire BorMeı m<cli- tikleri kanaatmı vermektedir. Bir de buğ<!8y meselesi mü'1aka'l'.1 celil~ ziyafet keşide edilecek ve ayni tertibi program cümlesinden- Hcndd'a nazaran M. ll.emberlaln, 
d C 1 si azasından Zahire tüccarı ve deı:ir mütalcaya göre bugilnkü ekmek f'- mektedir. Bu hu9usta •oylenılen fı- gün de İtalya sefiri tarafından dir. Tevfik Rüttü Beyfendi, cu- ipalere verileııelınekte olan tazmi-

ıerdiğini yaz ığımız ema Re =nci Balcı zaııle Mehmet Şeıif B. atının narkma pek çÜz'i bir zam kirler muht<:liftir. Fak1t ckmcl:ln f nalın eski nİ•betini iade edecektir. 
,it Bey bugünkü ekspresle av- bu fikirdedir. Mumaileyh diyor ki: yapmak suretile kö:•lü bui:dlyınr 12 kuruşa çıkarılın;ısını kim~c to· ıereflerine bir çay ziya eti veri martesi aktamı buradan Anka Bu tedbir 12,800,000 Jnıilia liraaı-
:let edec~e~k~t~i~r:· _______ ,..!~~"::,~R~om~!an~y~a~·~,ı~ac~k~m~e~ğ~e:_gp~u~l 1y~a:-~k~e:n~d~i~si~n~i~m~~em;!!!!ı>u;!!!!n~e~d~e~c~ek~h~i~r~f~ia~t~•~'~r~a~f~ta~r:...!!d~eg~'i~ld~i~r~. ---~~~~~~l~ec~e=k;ti~r~. ~G~e!!!:ne~c~u~m~a~g~ü~n~u~· ~a~k~ı~a~r~a:.z.:a:,.:h~a~r~e:k~e~t~ed;::::ec;:;:;e~k~t~ir~.~~~~L!!n&~ma~l~o~la~c~a~~~tı~r~~~~~~~~--
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MiLLiYET PE~.t:MHE 10 MART 1932' .., 

Tarihi ·Tefrika: 70 

Sabatay Zev 
Nlllıl•M1t: R. N. 

l zmir gahudileri lıegecanla 
sinagoglara koşuyorlardı 

Memlekette 

Bir tren iki 
Ah parçaladı ~ 

Arabacı mucize ka
bilinden kurtuldu 

Şark musiki 
Kongresi 

Murt11tluısltırımız Ktılıirt1gt1 
ıittllt1r 

14 Martta Kahirede toplana 
cak Şark Musiki konıresinde 
memleketimizi temsil edecek o 
lan Rauf Yekta ve Mes'ut Ce
mil Beyler Ege vapuru ile ha. 
reket ebnitlerdir. Rauf Yekta 
Bey, kendisile görüten bir mu• 
harririmize, kongrenin mesaisi 
hakkmda şu izahatı vermiştir: 

Poliste 

Kumaı 
Kavga 

iki arkadaş oyun 
ortasında 

birdirlerini döğdüler 

Halk bilgisi derneği 
yeni faaliyet

lere sahne oluyor! 

Mesihin tekrar vazifesine baıbyarak yahu
dileri kurtarması için dua ediyorlardı ' 

Eakitefıirden bildiriliyorı T e 
ablıurla ıelen Konya treni, tam 
"Defterler Değirmeni" mevkii· 
nin yanındaki geçitten geçece
ii esnada uzaktan önüne bir at
lı araba çılımııtır. Trenin müte 
madiyen düdük çalmaıma rağ· 
men araba hattan çekilmemit 
ve o sırada trenin teYkifi kabil 
olmadığından arabaya büyük 
bir sür'atle çarpmıtbr. Loko· 
motif her iki atı altma alarak 
parça parça etmiştir. Bir muci
ze kabilinden olarak, müsade. 
me esnasında arabanın üstünde 
ki köylü fırlamıt ve bu suretle 
muhakkak bir ölümden kurtul. 
muftur. Köylü batından biraz 
ağın:a yaralanmııtır. Köylü sa 
ğır ve gözleri az gördüğünden 
bu kaza vukua gelmitlir. 

Sabık Maliye memurların. 
dan Hasan Efendi ile arkadll§ı 
Mustafa Efendi Karagümriikte 
oturmaktadırlar. İki arkadat 
dün Karagümrükte kabakçı 
Mustafanın kahvesinde kumar 
oynamağa başlamıılardır. Fa
kat oyun esnasında kavga çı
karmıılar ve Mustafa Efendi 
Hasan Efendiyi dövmüttür. 

Anadolu köy köy dolaşılacak ve 
milli san'at eserleri toplanacak! 

Bunu öğrenince yahudi kl· kalidelikleri bekJemenısi il· 
hini pek tiddetli bir teessür um ıeldiiiııi tavsiye ediyorlar 

G t t dı. Bilhaua Natan Gaza~ı ha~ 
duydu. Fakat Natan aza. ı .e- kmcla cemaatin nazarı dikkati 
enürüne mağlup olan yeıs ıle tekrar tekrar celbedilerek la· 
Yolundan dönecek adamlardan d l 

Ald h be · ·ık d kenderondan lzmire, ora an s 
değildi. ığı a nn ı sa e tanbula ve oradan da Edirneye 
mesi geçer geçmez Edirneye N Ga 
gitmek kararile yola çıktı. Na- gideceği söylenen atan · za 

tınm pek sözlerine. ~.emmıyet 
tan Gazatı "Mesih" fikir ve ce- verilmemesi yahudılıgın seli-
reyanmın kat'iyyen ölmiyece~i ıneti namına ileri sürülüyordu. 
ne kani olan bir adamdı. Samı- Bu sırada Sabatay ZeYi sahne
ı ıi taraftarlarından kalabalık den çekilmıemit olsaydı da lz. 
bir kafile ile hareket ediyordu. mire gitmit olsaydı, bütün ya
Bu uzun yolculuğun masrafı, hudi cemaati bir kere daha ken 
Natan Gazalı'nin zengin bir ya ı· tın-'-te te-f diıini ona tes ım e -. 
hudi olan kaympederi tara ın. reddüt etmiyecekti. Fakat o Karşısına alh kurt 

çıkan adam dan temin ediliyordu. Natan günler artık geçmiıti. Sa~/..tay 
bir beygire binmiı, bir de kılıç Zevi artık yoktu. Ona ~~ir bir 
takmıştı!.. haber de yoktu. Onun ıçın iz: Evren.yede Kahveci polis na-

Kendisinden evvel yola çı• mir yahudileri, latanb~ld~ edı mile maruf olan Salih geçenler. 
kardığı adamlarla iki mektup 1 bu nasihatleri dınlediler. de akıam üstü kahvesini kapa
yolladı. Bunlardan biri Halep· N:tan Gazalı geldiği zanıan, yıp evine giderken önüoe 6 ta
teki yahudi cemaatine diğeri kendisine karşı lakayt kalma- ne azılı kurt çıkmıştır. Zavallı 
de Edirnedeki sabık "Mesih" e d"I adam fena halde korkmuş ve ğa karar ver ı er. 

" - Davet edildiğimiz bu 
kongre, Şark musikisini alaka· 
dar eden muhtelif mesaili tet
kik ve halledecektir. ilmi eser
ler üzerinde kararlar ittihazı 
mevzuu bahistir. Bu toplanış 
musiki aleminde mühim bir 
hadise teşkil ediyor. Kongrenin 
ehemmiyeti yalnız Şark musiki 
alemine münhasır değildir. Mu 
asır musiki bu kongre mukar. 
reratile yakından alakadar ofo
yor. Kongre muhtdif komis
)"Dnlar halinde çalıf&Cllk ve üç 
hafta devam edecektir. Komis. 
yonların raporları umumi bir 
celsede tetkik ve tesbit olun· 
duktan sonra kongre dağılaca_k 
tır. Kongrede radyo ile neşn
yat hususunda mühim kararla
rr" ittiha7 olunacağmı tahmin 
ediyorum." 

Haliç şirketi fena 
Vaziyette mi? 

Zorbalık 
Kemal isminde biri dün so

kak ortasında Koço namında 
birinin üzerine atılmıt ve sırtın 
daki caketini alıp kaçmak ister 
ken yakalanmıttrr. 

Serseri Hintli 
Otede beride serseri gezen 

bir Hintli nezaret altına alm· 
mıttır. Hudut haricine çıkarıla 
caktır. 

Halkevinde müsamere 
Edebiyat fakültesi talebe ce

miyeti bugün öğleden sonra 
Halkevinde bir müsamere vere 
cektir. hitaben yazılmıştı. Bu yalnız tzmire münhas~r hemen orada bulunan bir ağaca 

Natan Gazatinm bu mektup kalmadı. Natan Gazabnm ug- tırmanmqtır. Salih Ef. ağaçtan ._ Aero klüpte balo 
1 k .h. · "M "h" h kkında ı t · t" s·ı·b Belediye lıiSJesı'nin teciline arı a ının esı a radıg-1 yerlerde kartılaıtığı ıey kurt ara ateı e mıt ır. ı a se 
ne derin bir itikat ve iman sa- y açıktan açığa bir muhale- sini itiden halk ta kurtların bu- karar verildi Istanbul lisesi mezunları ce-
hibi olduğunu gösterir bir lisan feat, yahut alenen bir hu~um. __ et lunduğu yere gelmiı, onlar da U H 1. miyeti bu akıam Aero kulüpte 

"M - - zun müddetten beri a ıç , bir balo vereceklerdir. la yazılmıttı. O kadar ki e- oldu. Natan Gazalı Selanıge tiddetle ateş ederek aç kurtlan 
sih" fikrine muhalif olanlara d "tti Orada etrafını alan ya güçlükle kaçırmıtlardır. Salih ıiı·ketinin vaziyetini tetkik e- · ••••••••••••
ve yahut bu hususta hali. şüp- hedg_ıl · •imdi yahudilik alemi te bu tesadüfün verdiği korku den komisyon dün son içtimaı- lstanbul Üçüncü lcra Dairesin-
h b 1 1 k d u ı er, ~ · · k" h • 1 h·ı· h d n y t tk"kat b"tı"r . e es eyen ere arşı son ere- . - radığı derın m ısan a- teııri e a a asta ır. ı apmıı ve e ı ını ı - den: Tamamına 4200 lira kıymet 

ce siddetle hareket etmek li.- n~~d:: Natan Gazatiyı mes'ul miştir. Komisycn tetkikatı ne. takdir olunan Kumkapıda Muhsine 
zım- olduğundan bahsetmekte- iutu orlardı. Natan Gazalı bu iki kişinin idamı ticesinde Haliç şirketinin vazi- Hatun mahallesinde Molataşı cad-
d. 1 y T". ki ed daha batka t 1 d"ld" I ~-ı·nde atik 16 cedit 20 numaralı ır. ·· k suretle ur Y e _ ecb a ep C 1 ı yetinin fena olduğunu anlaşı - uÇO 

Edirneye yazdığı me tup h. 1 · de dolaşmaga m ur haricen kagir maabahçe bir ba;p ha-
şöyledir: ~İd:. eMeıeli. Selinikten bir Fal baktırmak babanesile f!fl· mıştır. Komisyon bugünkü i~- nMin 120 hisse itibarı ile 60 lıi&oe1ıi 

"Dağılmış olan Israil oğul- ece kimseye duyunnakaızın !erine davet ettikleri Melek Ha kin ve şerait içinde §irketin a açık arttınnaya vazedilmiştLı-. 2-4-
larını bir araya toplayan, bizi gk Natan Gazatı Bursaya aliyete devamına imkan göre- 32 tarihinde şartnamesi divanhane-

'-''-d açan h d"I . k d" nımı parasına tamaan boğmak mediğinden, vaziyette bazı ta- k ( 7 • 32 Ça esaretten kurtaran hüKÜ.U arı- gitti. Bursa ya u ı en en ı- ye talik edilere 2 ....- ta. r-
ınız ve bütün hükümdarların . · çok iyi karıılamışlardı. suretile öldürmekten maznun dili.t yapmak zaruretini hisset §antba) saat 14 ila 16 ya kadar 1stan 
hükümdarı, gök yüzünün ara- sınıLi.kin İstanbul yahudileri Zehra ve zenci Hüıeyinin mu- mittir. Şirketin bütçesinde en bul Üçüncü kra Dairesinde açık 
lar;ı, Mesih Sabatay Zeviye. O- k geçmeden Bursadaki din. hakemelerine lzmirde ağır ceza büyük yük olarak gözüken İs- arttırma ile satılauktı:r. Arttırma-
nun namı daima yükselsin ve ~:,ıarmın da nazan dikkatleri da devam olunmuştur. Geçen tanbul belediyesinin sene- ya iştirak için % 7 teminat akçesi 
ebediyyen bizim üzerimizde sal ni celbederek Natan Gazabye celsede iddia makmını işgal e- ~ o_t~z al~ı k bin lira.tık alınır. Müterakim vetıgilcrle bcledi-
tanat sürmek için hemen kıyam itibar ve hürmet göstemııemeği den müddeiumumi muavini .11;~ı7~n '~ rn -ı:;z:;._e ye riısumları vakıf icareai müfl>Ori-
etsin ! .. Amin!.. tavsiye eder yollu mektuplar Hikmı;.; Bey iddianamesini ser tı uze ınceye a ar tecı ı - ye aittir. Haklan tapu icilleri ile 

"Bütün tevazu ve mahvıd·ye- göndermekte gecikmemişler· detmİf ve her iki maznunun da f-:h a~t~a alBnİJ~'r. h~aa~~- sabit olmıyan ipotekli alacaklılar i-
timle hükümdarlar hüküm arı· dir. Bunun neticesi olarak Bur idamlarmı talep etmittir. k İdf"j et e d ıye. kas~ının le diger alakadaranın vo irtifak hak 
nın elini öper, hakipa".i~e yüz. sa yahudileri hemen Natan Ga .• ı~ı .ıı:ı~~'"ı'~· a §•~. e_tıı_ıdvd~- kı oalıiplerinın bu haklarını ve hu-
•ürerim. Musevi şeriatının sah• zatmm aleyhine dönmüıler- Teslim olan carih zıye~ı~ı uKze . ıyece:ınhı ı ıa l •U ·ile faiz ve masarif'e dair oLan id 
binden gelen aöz ile yüzüm nur d"ır. O kadar ki, kendiıile hiç etmıttır. omısyon a a fazla dialarını ilan tarihinden itibaren 
landı. kDnaeoin görütmemesi bile ka Salihliden bildirildiğine göre tedbire lüzum görmemiştir. 1 yirmi gün isinde ~vrakı müsbi~ri 

"Kulağıma gelen felaket ha rarlaıtırıldı. Hatta Natan Ga- bir para meselesinden dolayı ıle bildirmolcri lazımdır. Ak• hal-
heri benim cesaretimi kırın•· zatıye kimse yiyecek, içecek geçenlerde Şaziye isminde bir lstanbul Dordüncü Jera Memur- ! de hakları tapu siciller'. ile bit ol-

Yusuf Ziya Bey 

Halk bilgisi derneğinin yakında 
bütün teşkilitile Halkevinde çalııma 
ğa batlayacağı yazılmııtı. Dernek, 
hıılk erinde vereceği konserler için 
§İmdiden hazırlanmaktadır. 

Kona«vatuvar müdürü ve Halk 
lıleiıi demek tcşkilitr reisi Yuıuf 
Ziya Beyin verdiği izahata göre der
nek, ıimdiye kadar halkıyata dair el
liye yakm tetkike müstenit eaeı- net
retmiıtir .. Bu e~erler arasında muh .. 
telif Anadolu tehir ve köylerinde a
ğızdan ağıza dolatan fıkra , hikaye, 
bilmece, mani, darbımesel, maziden 
kalma görenek, Adat, a nane ve iti
katlar, hurafeler ve sair tetkikler 
vardır. Bundan m~ada demek halkı
yat hareketlerini takip için aylık bir 
mecmua çıkarmaktadır. 

Dernek tctekkül ottikten sonra 
memleket dahilinde birkaç seyahat 

. tertip etmiı, araıından mürekkep bir 
heyet cenup, ıınıal ıark, garp ve or
ta Anadolu dolatarak birçok güride 
halk ıarlu ve oyunlarının plakları 
üzerinde teabitine muvaffak olmuf
tur. Heyet, her seyahat dönütü mü
ıahadelerini tesbit eden birrapor neş 
retmektedir. Dernek, münferit çalıf
mağı faydalı bulmadığı için belli 
batlı 14 merkezde muhabir azalıkl•r 
teıis ottiği gibi, ecnebi folk-lor tct
kilatile de temasa giriımiıtir. Muha. 
bir aza, deTnd< kütüphanesinin zen. 
ginleımeainde batlıca Amil olmuttur. 
Derneğin faaliyeti, folk.lora ehem-

1 
miyet veren Avrupa memleketlerin 
de umumi bir alaka uyandırdıfı 
telif müracaatlwden anlatılmaktadır, 

Dernefin elinde henüz tckıir e-
dilmemİf Anadolu halk tarlı:ı ve o
yunlarından (200) ii mütecariz p ' 
vardır. Bunlar peyderpey ve icap et 
tikçe tekıir edilecektir. 

Halk bilciti derneğinin yaptr" 
hizmetler meyanında halk f'lirl 
için memlekette ilk defa bir hareke 
uyandırdrğı da zikredilebilir. Deme 
iin 15 nisan 929 da balk tairi Yunu 
Emre için tertip ettiği ihtifal ile her 
sınıf halk bu öz fBİrİ tannnıı oldu. 
Yuıuf Ziya Bey, derneğin teaiıinde 
ki ıaye etrafında bize ıu izahat 
vereli: 

- Halk bilıiıi derneği halkı mü 
nevverlere 11mdırmak ve sevdinnek 
;;.uıuıunda bqlrca amildir. Tabail v 
görgii ho.lk tabakaıile yükaek amıf 
arallnda açmıt olduğu botluğu dol . 
duracak, hıı!k bilgisidir. Halk bilgi 
!erinden evveli dil hususunda iıti 
fade ediyoruz. Bu aayede ana dilimi 
zin malı olan bircok yeni kelimeler 
meydana çrkıyor. • 

ikinci iıtifademiz, musiki bahsi 
dedir. Topladığımrz tarkılar anıım· 
da milli hislerimizin ifadeıi olan na~ 
neler pek çoktur. 

Bundan maada darbr meaelleri. 
miz. bilmecelerimiz, muallo.nımz, 
manilerimiz, her birerleri keneli an
halannda Türkün zekasındaki ince. 
!iği, tahassüslerindeki derinliği gös
teı-mek itibarile milli Y•faYLfnnwn 
adeta birer aynasıdırlar. 

Folk-lor'u bütün bilgilere malz.,. 
me veren bir menba telakki etmeı. 
kabildir.'' 

Halk bilgisi dernek hoyetinden 
bir grup önümüzdeki mayıı ayında 
Garbi Anadoluda yeni bir tetkik ıe
yahatine çıkacaktır. Bu ıeyahat eı 
nasında köy köy dolqılarak intihap 
edilecek farkı ve oyunlar tesbit edi . 
lecektir. 

Ay sonunda 
Pariı muliki muallim mektebi 

virtüozlaruıdan mürekkep bir heyet, 
mektep müdürü M. Manjunun riya
setinde ay sonuna doğra tehrimize 
gelecektir. Heyet, Galataaara,. Kon
ferans aalonunda halka meccani ola 
rak üç konııer veı eeelrtir. 

Bir maznun poliste 
isticvap edilirken .• 

nııştır. Kalbim bir arılan kal- bile vermiyecektil. Daha ileri kadının batını balta ile yarala- Juğund.an: Ttımamına üç bin beş mayanlar s.ıtış bedelinin paylaşma
bidir. Sizin niçin böyle bar~ giderek eğer Bursada kalacak yarak kaçn San Şaban kendi yüz .lira kıymet takdir edilen Gala- ı1 aından hari~ kalırlar. Alakadarların P~lis merkezinde bir maznun açılması için mahkemeye aeykf 
ettiğini benden sorm.~ fikri olursa kendisini hükfunete ha- kendine jandarmaya teslim ol. tada Hacı Ama mahallesinh Çeş- icra ve iflôs kanununun 119 uncu isticvap edilirken yanında avu- ne kadar mahrem olduğu ıner. 
henden uzak olsun!. Benim &a:: ber vererek çıkartacaklarını da muıtur. Şaban Adliyeye veril. me meydanı .sokağında cedit 12. 14. 1 ma.d ·le•i hükmüne göre tevfiki _hare katının bulunup buluı>mayaca- kezindedir. Bu kanaata gare 
dakat"ım hiç sanılmamııtır. Bu so""ylı'yerek Sabatay macerasm. mittir. 16 numaralı mozaik .im,.lathanesini 1 !'et etmeleri ve daha fazla malwnat g"ı meselesı" du··n avukatlar ma-

Yanında avukatı bulunabilir mit 

. k d .. . . b. ,_ 1 almak istiycnLorin 930 - 217 numa- polis merkezinde maznun iıtic-
lün mevcudiyetim senın mu a da pek mühim bir rol oynam~t B d b• • t muştemıl maarazı ır ~., ahsap ha- . · · · ·· hafilinde hararetli münaka,ala vap edilirken a-nıkab yanında 
des namına feda olsun!. Ben olan bu m-hur ki.hini tehdıt ursa a ır cınaye nenin tamamı açrk arttırmaya vaze- ı ralı dosya ıle memunyetımıze mu- rı mucip olmuıtur. Umumi ka- bulunmaz. Fakat aYUkat ister. 

B d la ...,. b dilmiş olup 24 Mart 932 tarihinde I racaatları iUin olunur. tinıdi Şamdayım. ura an • ettiler. Natan Gazali u suret Buraadan bildirildiğine göre naat herhangi bir tahkikatın se evrak son tahkikatın açılnıa 
kenderon• gideceğim. Ben se· le ı"ıter ı"stemez Bursadan da çı afed şartnamesi divanhaneye talik edile- , ba,langıcından nihayetine, ya. sı i,.in mahkemeye intikal eftik 

h. tici oldu tehre dört aaat nııes e Kaya rck 7 Nisan 932 tarihin.e müsadif Sultanahm'!t Be~inci s_u Ih Hukuk .. 
Din hizmetkarlarının ızme k "tmeg" e mecbur • pa ko"'yu""nde çok kanlı b"ır c"ına- hk ni zabıtada ba9laayn hazırlık ten sonra do.yayı tetkik eder ek iP gı b" p be ·· ·· at 14 t ı k:a H.ikimliğiııden: Terekesıne ma e-rıyım Yardımını niyaz etm Nalan Gazali kalabalık ır et olmuıtur. Halil ile Alinin erşcm gun~_ sa. .. en 6 ya. . ,.

1 
et edilen mabeyinci ta~kikat~~. i!k t~hkikat ol~ ve isticvaba, ifadeye, zabıtlara, 

İçin ~raya gelerek hakipayine maiyetle yola çıkmıt dolaşıyor y umda kaçakçılığı ihbar mese dar İstanbul Dordüncu İ~ra Daire- ::"''"'.'ızce va: Y t ff M .. _ mustantıge mlıkalıne ve mua- kararnamelere ıttıla keabedebi.~ 
YÜz süreceğim." • d K'h" bo kalabalığ. dağıt- ar. d ·ı . eld" "" .. 1 sinde aç ık •.rttırma uretıyle "atıla- --ıın B. refıka>1 mu e_ve ıye . u tantikten çıkıp son tahkikatın lir. 

Halep yahudi cemaatine hı· u. a ında 1 "timat etti leaın en ı erı g ıgı soy enen caktır Arttırma ikincidir birinci 'llire Meryem Hanıma aıt ve tafsıla-
tabeıı yazılan diğer mektupta ~: yl ·ı;:. ı:;.~:ı~hafızı bı= ~r .:m:ı:fe;tt v~rmışi tk'b° a•ttı~da en çok bin üç yüz liraya tı aşağtda yazrlı DÖRT p~r~ ga!ri H alkevi reisi An- 1 Meriç ve Tunca biı 
it 'M "h" h k gı a tı tı uıtü a ve e o ~rur ar eı;ı u talip çıkmış o!up bu kero en çok art menkul mirasçıl.a_rın __ talebı uzerıne k • • 
'-a kendilerinin ' eaı ~ • raktı. mesele patlak verıyor. İkı ta- t •· de bırakrlacal..--ı: r Ve mahkememizce bılmuzayede satıla- araya gıtti az daha kaL---11 1<1ndaki · nl h lel getır· • ub t ayınm k".' • b 1 D trr;ının t1<1 un ı · uaru 
lllemel ı_ma ~rın~iİerek kork 1667 sen;•. f "di ki Natan raf ta urretmeg~. •t .ı~or. er 1 yine tamamına iki bin be yüz Iıra caktır. Talip olanların bedeli mu- İstanbul Halkevi reisi Hamit ElDRNE 9 _ Meriç Ye Tu 

en tavsıye . sonlarına . ogı;u .1 ba "ı ken, karJı&md~ın •ılaba dav kı met takdır edilen Galata da Ar.ap hammer.'erinin YÜZDE ONU nis· Bey Ankaraya gitmiştir. T qek • . ' .. . 
~amalan, her -~eym ~ y~ Gazatı lzmın: rıtti. Pına~ g- r~n~a .. kister !'ıbi hareket etti- k/ ısında Yo\.cu ,~de m•hallesinin betınde pey akçesile birlikte ilk art kül eden iki harı şubesinden na neb~len d~e n~zaran bıraı. 
bı~ zamand.a duzeleceğı temın denilen mevkıde beklediS. baO ğını goren Alı hemen parabel. P . • kağında atik ve cedit 1 :ırma günü ol•n 30-3-932 ÇAR- maada diğer tubelerin faaliyete daha yukıelmıılerdır. Fakat su 
edılmektedır ld" •· · h her alan a • ı·· b ka t ed" Yuııkap< -0 

·· ·· 14 hk 1 · · · · · 1 ·· ' • f l 1 d " · · · nu~ ge. ıgın~ a n olan um ta n~~IDI .Ç• r~p a ~ ı: No. Jr hanenı-n. ı"m>mı açrk arttır ŞAMB~ gunu aaat te ."".". eme- ıı:e~ebılmelerı ıçın nız~mna.mele ann sur ati az • .. o ma '."' ~ 
Ümit t•krar rıgtındı/.. tayın ~ıddetlı . tar~fta elerek Y?.~· .~alı.~ ısmındekı delı~anlı, maya vaz:edilroı · ol~p. 24 Mart 932 m.z muracaat cylemel~ı ı tin olu- r~nın ı;_sa~ hatları teıbıt edılmiş bundan fazla yukaelı~uyecegı 
N t Ga f "b" istikbal- yahudılerden bır çogu g .1 ıogsune uç, karnana da bır kur tarihmde şartnaır.esı d1vanhaneye ta nur : ı - Sultan hamam.ada hoca tır. Hamıt Bey Ankaradan av- tahmin ediliyor Her ıhtimale 

d -•~-·!' kza ~. hgıbeı r verdiği Natan Gazatıyı ziyaret edttı be~. §UD isabet ettiği için orada ölü- l"k edilerek 7 nis1n 932 tarihine mü hanı ıo!oağında kain ve zemın katın 'ı det ettikten sonra bu 'Ubelerin k herk · müt-akkızd 
e """'81< ve ayn a ( h d"I · namma a ır tik def k··f ed d - 1 

• • b. · · k:a d ~ artı es ., ır. lıakkuıda h d"ler arasında u zmir ya u ~'en . d. . yor. a u r . en e ~gır sadif per~oınbe gıinü saat 14 ten 16 • d> !ıeş dükkonı. ırıncı . tın a ye: idare heyetleri İntihap oluna. T b bah d h ilksel 
il!. • b" ~a u : cut olan mümessil gorıderılerek 

1
kel ısı yaralanryor. Bu delıkanlı şım- kaıdar tsıznbııl dördüncü icra da di. ıkın ı 1tatın<la sekız ve uçuncu caktır wıca u sa l a a Y • 

k•ınnh. 1
• ır. ad":aat k mev"Mesih" kartılanmış oluyordu. ta yaZen di hastahanededir, hayatından !a . d arık arttırma 'U rc tıyle satı katında 0~ odayı ki cem'an YİR!Ml · mittir. Yeni maret Ye Yıldı-

._ IDtn flm ı e rar d"l · Sabatay k · · B d b k ırcsın e ' d 1 k' · · ı 1 ı ü t k.. 1 rinden atma - b 1 il .. .. ek .. n bulun yahu ı erı namına .. pe az iımıt var. un an aş a 1 kt Arttırma ikıncidir bir' "' Bf:Ş oda ve ~ş uı< -;.m muştemı stanu çuncil cra Memurlu- rım oy e ga aı a. 
e gonıtm uzere onu h · t r atta bulunmak uze. d h "ki ki · d h f'f 1 d aca ır. k d" ·· !' f: · B ı denmekle maruf ka ğundan · B. • t · · • ff mı•tır. Sular bir kısım bahçele duğu yere gitmekte olduğu er vıye ima ı.m 1 fakat Sabatay Ka ail 'Aı· tık"feed~lı .Y".ra ı ır. arttırmada eıt ~o ye ı yuz. ıraya ·_mın . '.a~ ı b. ı· · (k : ı · . . L . ır oorcun ommı '~ ı as~ ' 

la f I h dilerin i- re ge ış o an at ı tev ı ı mııtır. 1. kmıs 0ıl!p bu kere en çok art gır hanın uçt c ı r ıı se sı ıyn:etı ıçın mam.uz ve paraya çevrilmCtiı ri istila etmiıtir. HaYa bugün 
lll ra a Y~Y_tkmdca y~du kuvvet Zevinin malum olan suredt.t~ ta ıp çı .. er"ın.de bırakrlac.aktır. Art rnuhammcncsi YİRMİ BİN LİRA) . mukarrer halı """dirop konsol ayna ı· "lkb h 

an ve ıb a ı yenı en ed kil · ile ken ısı E gı"z b" h tıranın uz 1 .. - · güne§ ı ve ı a arı hatırlat· 
buld s·· .. .. "tler aene sahn en çe meaı l sraten it ay· La ıstirak için yıizdc yed i şe r : - Büyük ça"ı da Kiırkçü hanı soba koltuk vantil.itör vesair hane ınaktadır. u. onmuş umı • . .. . b" heyet te z. tırma ra . .. . . . ı . . de R 
parl d nı goreımyen ır G van hastalığı e akçesi alını r, muterı kıın vergı. ı ç ınde 2- 3 No. larla murakk:un ze- eşyası Şışh'de Osman Bey umo-

~ '·h bilhassa (zmir mirde bulunuyordu .. _~~tab bea ::eJedi e vakıf icaresi miı~ter iye a- min katile ~raber üç kattan ibaret l li ~okak 50 No. lı hanede 17 M_aı:t 
"ahuduil e!ecan d son derece zatmm oraya geldıgıfnı a dr HAYRABOLU 7 - Son .tt. ty ra vo iflis kanununun 119 her katta bir odayı havi kagir bir t ~32 Per:ıembe günü saat 11 den ıtı-
J en arasın a 1 b h et bunu ırsat a - ı ır. c ı tı"l t la 
yı bulmu tu Kafile kafile ya a an u ey . . • . le ı. günler zarfında keresteci Ali uncu maddesine tevfikan hakları bap dükkanın tamamı (kıymeti mu- baren açık art~ırma sure e sa r -
hud"I S! . 1 ' aiderek dederek kendıs~ı z~yaret I b" Efendinin 15 kara sıg-ın mabi- · ·lleriy!e sabit olmıyan ipo- hammenesi Bin ALTI YÜZ lira) . caktır. Taliplerın mahallındo bulu-

ı er ınagog ara • • 1 d- '-' h dılerın nası ır t'l!)U ~'"' .. 1 · ıan d · ed. 1 "Me- ta ya 1UU ya u I • yeti anlatılmayan bir hastalık. ki. al klılar ile diğer alakadara- 3 - Galatada Yenicami mahallesin- nacak memuruna muracat arı ı ua ve nıyaz ıyor ar, h --•--t takip etme erı te ı aca . 
aih ın· yak nda tekrar yazife- hattı a.--.ıo b" . . . .. - tan öldü. Keyfiyet telgrafla vi. ve irtifak hakkı sahiplerinin bu de Yooicami Tünel caddesinde eskı olunur. 

" ı h kkında ki. mın reyını og- mn . b -------------sine baılıyarak yahudiliği kur· a . . . F k t N ti.yet merkezi olan Tekirdağı- haklarını ve hw.usile faız vo masa- 44 yeni 32 No. lı zemin katıle ır- E . ub .ndM • d 
taracag- ından dolayı izhan şük renmek ıa~eh~ştkiı: a .1• .. ~- na bildirilmittir. rife dair olan iddia!arını ilan tari- tikte tlç kattan ibaret beher katta 

1
Zaykr -ldyup k.,.kı .. buuç akyı ·a 

t Gazalı ıç mıe ı e goruş .. . . d . .1 ki b. b a ma ta o ugum ır uç çu ı-ran ediyorlardı an . d O . . hindon itibaren 20 gun ıçın o evra- lnr odayı mu~temı gır ır ap .. 
• h mek istemıyor u. nun ıçın . . 1 b·ıd · 1 . 1• d .. kk' t 1 (k ıym• t ı mt?ham- ralık 5226 nwnaralı maaş cuzdanımı Fakat bu heyecan ve are- . kabul ed" Y h 1 "f t • ) kı müsbıtelerıy e ı ı nne e rı azun ıı anı'l amam . b"k .. h.. .. .. f 

k d B bu beyetı etm ı. a U Sti a C memış er h kl t · · ıı · DOKUZ BİN lira) 1- Bo- 1 tat ı mu urumu ve nu us te zı.., re-et mukabelesiz kalma ı U• • • • İt I . d T Aksi halde a arı apu sıcı e- menesı 
n . • · di heyeti de genaı gerıye a - . ı · . ı ·anlar satıs bedeli- ğaz içhdo Kuruçe,me mahallesinde mi kazaen zayi ettim her kimde zu-
ba ka_~fı md~ha1lıf bbır ldcekr~yan yaya avdet edince, gerek Sa- Müıtakıl ressam ve heykel- riyle sabıt olro yd n han·ç kalırlar tramvay cad;!esinde eski 25 miiker- bur edene hiıkmu olmadığın ı ilan 
aş goster 1 st n u a 1 ya. k'h" . t 1 b" r-· den· in paylasmasın a . 

hudi cemaa;inin ileri elenleri batay • ve gerek onun ll: mı raş ar ır ıgınl . . tim; n l ak:>drl:U.ın ishu maddeyi kanıı ıi rer yeni 39 No. lı ıi ç tarafı kagir du ederim. 
lzrni h d · ı · · g arı dik olan Natan Gıızatı aleyhmde . Bazı gazel~ erldeb~e1~;~1e · A h'-" .:_ gö~e tevfıki ha reckt et varla ma!:dut deniz tarafında ~ıhtı- Ayvansaray<la Atık Mustafa Paşa 

r yıı u ı erının naz k 1 mışlardır zın Güzel san at ar ır ıgı e an- y• a ....,,,ına h ıı · d A ıb k nd 
k tini cclbcderek mucize deni- birço şey ~r .. yap · I adıklarır.dan dola 1 Halk- meleri ve <lahafazla nrlu:n•t almak mı mevcut ve elyevm kömür J.epo~u ma a .e sın c ve a~ı ~ agı_ a 
len f k l "d 1'1 1 · h vakit Her halde kabının bunlara kar a~m . _f. "ki ~ d 1 . f nlerh 931 _ 900 dosya nrur.a olarak kul li:nılmakta bulunan sahıl- 3 numaralı hanede bahrıyc katıp ev a e ı < er n er .. . ld - ziyet evinden ı stı a ettı erme a. ıs ıye . . d ka M h t 
zuhur clır..ıy eğ ini, onun için ' ş ı goster!°ış c u_gu va . ı . .. ·· ı h !-PrlPr'.n a lı ası 1 rasile mc:nufr;eti!!'!• caat ! arı hane argası kıymetı mu!ıar:ımc"1~ sı muav,~ 'ıgın en '."tıte. ıt e me 
herkesin &ukun ve huzurunu kendi lehmde :-etıce veımemış ır goru en a ~ es ilan olunur ı ı SE!". iZ IlİN l:ra) ı.,eı l.ıiıı Husnu 
ın 1 • Devamı var) yoktur. 
uı ıt 
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Emlak bankası ohli· 

gasyon çıkarıyor 
Ankara, 9 - Emlak ve Ey

tanı Bankası idare heyeti obli· 
gasyon ihracı için tetkikatma 
df!flam etmektedir. Şimdiden 
taayyün eden bir vaziyete ıöre 
banka beheri beşer yüz bin lira 
lık olmak üzere iki defa tahvi. 
lit çıkaracaktır. Birinci defaki· 
ne yüzde 7, ikinci defakine de 
yüzde be• faiz, yüzde iki ikra
n:iye verilecektir. Hazirana ka· 
dar obligasyonlar tamamen Pi
yasaya arzedilecektir 



Nafia Vekaleti· 
Ankara şehri içme suyu komisyonundan 
Komisyon Anılmr şehri daıhilinıde bazı ana borularm ferşiya

tilc bunlara mütıcalliık mütefeııri imalatı 1-3-932 tarihinden 
itibaren SO •gıiin müddetle ve kapalı zarl usulile münalkasaya va
zedilmiştir. Münakasa 31 Mart 932 perşembe günü saat on dört
te Ankara'da Işılklar caddesinde içme suyu ıkoınisyonunun dai
rei mahSU'Sasmda kra !kılınacaktır. Teıklifnameler ve taliplıer
den aranılan vesaik ~ailk ve muvaık!kat teminat bu bııısınıta!ki 
mi.ina:kasa şartnaınesinde izah edilen tarz ve milktaırlarda olacak 
tır. Talipler bu husıustaıki şartname ve projeleri (10) lira bedel 
mukabilinde !komisyondan alabilirler. {803) 

PERTEVNlYAL VAKFINDAN: 
Şişlide İzzctpaşa So.Valde apartmanının 5 No. dairesi(!) sene 

müddet ve ( 47) lira eçrl misille. 
ŞiŞlide İzzet.paşa So.Valde apartmanının 7 No. dairesi (1) sene 

müddet ve (47) lira ecri misille. 
Köpriibaşında Valde ham tahtında 2 Nıo. maa oda mağaza (2) 

sene müddet ve (170) lira ecri misille. 
Kadı.rga'da Şehsııwar bey mahallesinde 53 No. anıa. (2) sene 

müddet ve (10) liıa ecri misille. 
Balada muharrer emlak kiraya veırilınek üzere yirmi gün 

müddetle ve şeraiti mesrude dairesinde mi; ·-vedeye konulmuş 
tur. Talip olanlar yevmi müzayede olan "'- RT'IN 17 ci per
şembe günü saat on altıya akdar İstanbul Evkaf Müdiriyetin
de Pertcvniyal vakfı idaresine veya Encüıınene müracaat etme
leri. (667) 

Devlet Demiryolları idaresi ilinıa"!-J 
Haydıuıpaşa - Ankara hattı üzerinde Doğaııçay istasyonu 

civarında 147 + 750 inci !kilometrede valki taş ocağından çrka
nlandı: üç bin metre mi•k'abı balastın ihraciyesinin lrapalı zarfla 
münakaııaııı 23 Mart 932 Çarşamba günü saat 15 tıe İdare mer
kezinde yapılacaktıır, 

Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde İ!kişer liraya 
aatılan prtnamderde yazılıdır. (814. 

de yapılacaktll'. 

Tafsilat Ankaııa ve Haydarpaşa veznelerindf. elliŞ« kuruşa 
satılmakta olan §artnaınelerdc yazılıdır. {815) 

YÜKSEK IKTISA T ve TiCARET 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 • • ': 1 • ' 

• r Bono~ lstan~ul Ev~al Mü~iriyetin~en: · 

~.,_ n:~ 

~:·.\.~··.: .. 
ı'.::~::.: ... .. 
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:-_:tJt-~~;f: 
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SATiE 
Tesisat ve elektrik aletleri 

VERESİYE 
- Memedeki Çocuklara gıda -

Doktor Ali Vahit Beyin 

Yıldız Çocuk Unu 
Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler. 

Deposu: Hasan ecza deposu -

1 Alır, sataT, ipıotelk yapar. 
Emlak almak ve satmak, alınmış 
ve alınacakıl.arın borıolarla bedel· 
lenini ödemek üz.re her hangi ma 

Mahalle ve mevkii Sokağı No.sr Cjnsi Müd- Ecrim' 
deti li L" 

Aksarayda Muratpaşa Cami 2/4 Hane 1sene12 
hail ve şekiılıdıe mw!mele yaptlı.r, 

Balıkıpazar,Maksudiye Han No35 
uğuıı1u zade M. Derviş: Tel. 
23397 Telgraf AD. Maksudiye 

Han Uğuııhı 

1 
Askert fabrika· ı 

lar ilanları 

,, Sofular 
Şeıhrcınini İbrahim 
Çavuş 

Şehremini Mollaıgü-

av l'lllSunıda 
Şeftali 

Değİll"

men 
Halı-

rani 
Maıhımutpaşa 

cılıar 

Sultanodaları 

,, Cami avlusunda 
Ywsuıfıpaşa Ha'Crbay- Hase 

Şimdiye kadar Anıkaxaıda ram ki c.-
resmi gazete ile neşvettirilen ,, Topıkapı c. 
münakasa ilanlarımız 2-3-932 f Veıfa Mollaıhüsrev Vda C. 
tariıhindeın itilbaren Hakimiye- Uzuııçarşr Samarwira- Urun.
ti Milliye gazetesile neşretti- m evıvcl çarşı 
rileceği alakaıdarana malum · Çaıkmaık.çılar'da ıBüyfilc yeni
olmalk üzere ilan olunur.(840) handa orta katta 

"' ~· ~· 
Çailımaıkçılar Valideılıaıı alt 
katta 
Dayahatun Kalcılar hanında 

Dayahatıın 

Kasımpaşa Camii
kclıir 

Hamam 
Turalbi

lıaba 

" 8 
o 'ftdetıkep maıhall 

ı 
" ... 

5 Hane 
23/17 Düildtan 
23 

" 
115 Bara'ka al'Sa' 
2/70 Diiikıkan 
32 

" 
31 Oda 

28 
" 

36 
" 7/9 Depo 

1/ 3 Ahır 

2-3-932 taırihinıde toptan pa
zarlııkla alınacağı ilan olıunan 

on dört kalem Tethin yağları 

ayrı ayn pazarlıkla 16-3-932 
tarihinıde saat 14 tıe almaca.k
tı.r. Taliplerin müracaatı (93U 

Mahmutpaşa Sultanodaları 1 Sultan rıanında o-

l ..,j uncu Kolordu ı 
ilinları -

İstanbul levazım diıkim evin 
de ıbulunıan yılin, pamuk, ipliık, 

da ve oda~rlrk 
Hane Samatya Etyemez Ba- M~h- 21 

yazıtlı ceıdit ırihatun 

Ant-saray Sofuılar Sofular C, ı 
" Baıhçelk~ı Hob· Yenipo&-

yar t.aaıane 
Daıyahatıun Yıell'İhan 

62/46 Metha·ı ve oıik-
ıkfuı fe.vıkinde <ıda 

35/39 Düık!kan 

" 3 

" 3 

" 
2 

" 
7 

" 
2 

" 
2 

" 
3 

" 
2 

" 
10 

" 4 

" 

.. 
" 

1 

.. 5 

" 

" 6 

" 9 
" 45 

" 6 1 post 1kır.pmtılarile kayış kıır
pıntıları, 30 Mart 932 çarşam
ba günü saat 15,5 ta aleni mü
zayede ile satılıı:caıktır. Talip-

Çalkımaıkçılar Büyük yeıııihan 
Defteroar Abdü1ve- Eğri-

1 Oda " 4 
Kaytkıhanıe ve fev- ,, 32 5 

! !erin muayyen gıün ve saatte 
' k<ımisyonıda · bulunmaları · ıve 
J şartnamesini almaık isti yeınle-
1 cin her gıün lkıomis:yona ve ıkıır
i pmtıları görmelk istiy-enlıerin 
[de Defteroarda dikim Evine 
! müracaatlaın. (121) (928) 

• • • 

dut bpı 1kıinıde odalar 
Bahçeıkaıpr Hcib- Yeni.pos- 64 Dü!klkan 3 sene 13) 
yar tl!Jh:ıne 

Galata Kemankeş Helvacı 12 
Kutelkıa.p:rsı Şalhsu- TCaran:. o 

Mağaza ,, 55 
Kahvehane ve "1'5a ,, 27 

var Bey fil 
Galata Şahkolu 
Sıamatya HacıkQ" 

dın 

Sarraf A-
21/5/3/1 Bar~ 
5 Gazino 

gop 
Çalkmakçılar Vaılide ıhanınıda 13 
mescit altında 
Çalkımaıkçılar Valide ıhanı üst- 93 
kat 

Semihha- 44/1 

../ 

Odı 

" 

•• 

" 
14 

" 12 

,, 4 

,. 8 

.. Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müsadif pa- l 
zar günü saat 14 te ihalesi icra olunımaık üzere kaıpalı zarf usuli- _________________ ....;... _______ _ 

K. O. için 80 çift ve 13 tek 
atlı araba :koşumu ıkapah zarfla 
münakasaya ık.orıırm.ııştur. İhale 
si 23-3-932 Çarşamba günü sa
at 15 de Komisyonum=da ic
ra ıkrJınac.a!ktır. Taliplerin şart 
namesini almak ve eşkillıini 

görımek üzere her ,gün ve rnü
naıkasaya iştirak eıdeceilderin 

de vakti mua:yyeninde teminat 
ve teklifnamelerile Komisyo
numuza müracaatları. (107) 

Beyoğlu Ayas
paşa tun 

le münakasaya v<rzolunmuştur. Talip olanların •keşifname ve 
şartnameyi görmek üze·re her gün mektebe müracaatlaın ilan 
olunur. (853) 

umum.ye, iştehas;zt~ ve kuvveh,zıık 

büyük faide ve tesiri gö!'ülen 

FOSFATL! 

ŞARK MALl' 
HULASASI 

Edirne Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektep binası dahilinde yapılacak telvinat ve bazı ta
nirat "5187,, lira (70) kuruş bedeli keşfi üzerine 4-3-932 ta
rihind~ itibaren kapalı zari uııulile ve 20 gün müddetle müna
kasaya kıonulmuştur. 

2 - Taliplerin diplomalı bir mimar veya mühendisle işe 

başlamaları şarttır. 

3 - İhale 24-3-932 perşembe günü saat 14 te Edime Hü
kUmet dairesinde ioora edileceğinden taliplerin teminat mektu
bu veya makl:ıuzlarile birlikte komisyona ve şartnameyi gör
mek üzere de her gün mektep idaresine müracaatları ilan olu
nur. {824) 

lntalJa Ticaret ve Zahire ~orsası HiJasetin~en: 
1 - Antalyada inşa edilecek (Ticaret ve zahire) 

Borsası binası ( 17882) liralık evrakı keşfiyeler muci
bince 1 mart 932 tarihinden 21 mart 932 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşe kadar kapalı zarf usu
lile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Bu husustaki şartname ve evrakı sairenin mu
sattak suretleri Antalya ticaret ve zahire borsa riyase
tinden istihsal olunur. 

3 - Mi.inakasa yukarda kayt edilen gün ve saatta 
Antalya (Ticaret ve zahire) borsası münakasa komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Münakasaya iştirak için verilecek teklifnameler 
661 numaralı ihalat kanununun 10 uncu maddesi tari
fatına göre imla edilir. 

5 - Taliplerin bu işi yapmıya mali ve fenni kudret
leri olduğuna dair vesaikin ve mezkur kanunun 7 inci 
maddesine göre itası muktazi teminatın teklif zarfında 
bulunması şarttır. 

Tütün i ~isarı umumi mn~irlioin~gn: 
Vazarlııkla satılacağı evvelce ililn olunan 

(710) hlo Köhne !kınnap 
( 4800) ,, ,, tp 

Balada mevıkilerile dtliSleri yazılı olan valkEf emlMı: hizala 
rmıdaıki müddetlerle iıkraya veırilmeık üzere müzayedeye kon 
muştur. İıhalelerıi Martın 30 ncu çarışaın:ba günıü saat 14 te yapı 
lacaktrr. Taliplerin yevım ve saati mezkı'.ire llı:adar Çemberli tal}' 
ta Evıkaf Mütliriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (916 

(7-t3) ,, ,, Çul 
(17151) ,, ,, Kanavi~e .pw:çalarına teıklif olunan 

fiatler haddi !i'ıyık göriilmediğinden bu 1evazımm yine pazar 
lııkla satıl.ımı.sr (24-3-932) perşembe gününe taliik olunmuştur. 

(822) 

Üsküdarda lstanbul 6 ıncı icra da 'I~ ~r. ZU~ev? ~st~ık~ı R ~ N hal 
· · d B" . . . m ayene nc~ı 
ıresın en: ır deym.n temını zım- - B ·ı T k • z b k k k N 41 eyog u, a sım, am a so a o. 
mrula tahtı ha<:zıe alman ve paraya 1 • 

Taliplecin (% 7,5) teminat aıkçelerinıi hamilen yevmi mez
kfude .saat 10 Yz da Galatada Mübayaat Komisyonuna müra
caa tlan. . ( 80 7) 

çevrilm1's>ne karar verilen talı.mi- ' ·------------------=-----.:_-~ 
nen 20000 kadar fasuılye sırığı 17 ı lstanbul Mahkemei Asliye Birin 
Mart 932 taI1ihine müsaıdif .perşıembe SEYRISEF AİN ci Ticaret Mahkemesinden: Beyoğ 

' hmda 1 atik ifil caddeeirulıe 401 nu 

Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğüncten: 

Ka"lailt ve Tuzla tahaf,fuzhancfori ıpavy,on aımlbar v.e ibazı 

aıkısamlan aleni münaıkasa Sllll'etHe tamir etiirile.ceğinden talip
lerin şartnamelerini gör.rnelk üzeve her güµ Galata'da Kara
mustafa paşa solkağında İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye mer
kezi Levazmn Da:iıresine ve mün<l!kasaya iştirak için de 28 Mart 
932 tariıhine müsaıdif Pazartesi günü saat On dörtte mezıkilr 

me·nkezde müteşekkil mubayaa komisyonuna müraıcaat.Jarı. 917 

lstanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Silivrill<~ı haırioinde Bezmiillem vaılide vaıkfından çiftlik ve 

taırlalar tarihi ihaleden itibaren 934 senesi Eylil.l gayesine ka
dar kiraya verilecektir. Müzayedesi 29 Mart 932 Salı günıü 
saat on dörde kadardır. Talip olanlar ve şartnameyi olrumaık 
arrusunda bulunanlar yevmi mezkılrde ve yahut daha evvel 
İstan'bul Evıkaf Müdüriyetinde Orman ve Ara~ii v~kfiye İda
resine mürnçaıat eylemeleri lüzumu ilan olunur. (920) 

Istanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Hademei hayratın Mart 1932 ydklama muamelatı ayın ye

dinci Pazartesi gününün yirmisine kadın devam edecektir. A
lakaıdarl= ilmi.i!haberle:rdeki suallere ayrı ayrı ve yeıgan ye

giln muvazzah ve musarrah cevap vermeleri ve heyeti ihtiyari.
yenin ünıvan ve vazifderini de ilave etmeler' ilan o1uınur. (921) 

• 

günü saat 9 <la Kızılıtcı.prakta Bağ-

dat caddesinde 76 numaralı bostan
da ve yiırıe su motörü mü<teaddit ca
mekan ayni giinde saat 11 de Katlı
köyünde Tulumba sokağında 8 DUr 

""~raıh dükkan önünde açık aııttır

ma suretile sat•lacağı iılam olunıu.r. 

Devredilecek ihtira Beratı 
"Telefon s.b;temlHiıı.de ıslahat,, 

hakkmdakıi M:at içfu Sinayi Müdi
riyeti umumiyesin<kın iııtihsaJ ediL
miş olan 17 Mart 1928 trarih ve 729 
numaralı ihtira beratı hakkında hu 
kere ferağ veyahıu.t kara verilece
ğinden mezkur ihtiraı isticar etmek 
veyahut satın almak arzusunda bu
lunan zevatın İstanb.ıJ Bahçekapı 
Taş Han No. 43--48 de mukim ve- 1 

kiı!i H. W. !STOK Ef.tındiye müra- ı 
caatlan. 

Dr. Albert Şaul 
Dahili ha"talıklar mütehassısı, Ba
lat, Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 

maada he·r gün 1·4 Tel. 2. 2174. 

Bahçe meraklılarına 
20,000 Gül yediveren Bodur 

112 çeşit nadide yediveren bo
dtır gii.l, 80 çeşit yedi~en 1 met
roda asıb gül, 15 çeşit 'paraııdl teını
si yıe şeklin.de giil, 15 çıeşit sa.rdan 

Bahriye sevki yat müdürlüğünden: yediveren güı, oıadide aşağıya ııar-
ı.ıan tezyinat ağ:a91arı. 20 çeşit kap 

Manl).ara üssiihahrl kumandanlığına ait 3 numaralı mav- içe•isiınde rıadide çam ağaçları, ,.,. 
nanın tamiri: 31 Mart 932 tarihine mfü;adif perşembe ırünü sa- dide bodur meyva ağaçları, nort
at 14 te. mandia forme meyva ağaçlan, yük

Yukanda cinsi yazılı mavna hizasında göster.ilen gün ve sek meyva ağaç1aırı, oaLon yeşiLl.ik
saatte açıık münıııkasa ile münaıkas·ası icra olunacağından şaırt- led, ormanlık fi.darıılan, 6 çıeşit kat-

. . . . merli leylak ağaçlan, Kamelya ına-
nıaımesmn görmelk ıstıycnlerin her gün ve .tamiratı yaıpmaık is- nolya ve saire. 
tiyenleııin münakasa gün ve saatinde Kasımpaşada Bahriye Ortaköy Ankara ilk fida.1 bahçıe-

Merkez acenta: Galata Köprü 
başı B. 2362. Şube A. Sirlreci 
Mühürdarzade han 2. 3740. 

MERSİN POSTASI 
(iNEBOLU) II Mart. 

Oı.nna 10 ıda İdaıııe Rıhtı
mından .kallkar. Mutat i~
lelerden maada dönüşte Ed
rcmit'•e de uğraT. 

Büyıilkada i&kelesinıdıc4ci 9 
No. 1ı dıüld<an müzayede ile 
1-3 sene için kiralanacak
tır. 

Tıeminat % 10 
İhaic 15-3-932 saat 17 

İdare fabrikasında Mayıs 
1933 niilııayeti!lle kadar biri
kooelk bıÇkı talaşı müzayede 
ilıc satılıaıcaıkbr. Teminat 
malktuan 50 ılıiıraıdır. İhale 10-
3-932 saat 17 • 

MERMER TAŞ 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
Hisseıdanın heyeti umumiyıeai 932 

senesi Mart ayırun 27 inci Pazar 
günü saat 15 <te İstanbıııl'da Unl<a
pannda Beylik değıirmeni i4;1ıisaJfo. 

de 65 No. 11 Mermer Taş Tica.ret
h;mesi üstündeki Şirket merkıez:in1k 
adiyeın içtima edeceğinden hisseda
ran yevmi mezkoro.ı .iıtçdma mahaJ.. 
!ini tıeşriFteııi. ve içtimadan on gün 
evvel müracaatla hiaıelc>rini lııayıt 
cttirmed«i i:la.ı otunor. 

RUZNAME! MÜZAKERAT : 
l -IMecıHsi İMıre raıponınun kı

raatiJ.e 931 -""'9İ bi.lanço v.e kirü za 
rar hesabatıınm tetkik ve taadilti, 

2 - Murakıp .raporunun kıraati 

vıe Mealisi İıdare azasının ibrası, 
3 - Meclisi İolare aza~ilc bır mu

rakıbın intihabı, 

ralı mağazada kavafiyeci Marko v• 
Yaaıi biraııı....!er şirketinin alaıcalolıJS 

riile icraen akteyJ.ediği konkordat~ 

mahkememizde tetlaikatı 7 Nİfiall 

932 Pıerşembe günü &aat 11 de i<:"' 
kllına<:ağmdan •bu baıp<ta aılakadar er 
laıılarm yevm ve aaatl mezk(lrM 
mahkemede hazı.r bu.lıımnalan lüzu• 
mu ;,ıaın olu.n.u.r. 

. MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1932 Martın 11 ön.ci Cuma günii 

saat 10 da Osıınanbey'de Latin mc· 
/ zarılığı karşısında RumeH caddesin· 
• de 48 nums.ralı hanede mevcut v~ 

Madam Kastoryaıı.o'ya ait müzey• 
yen eşyalar müzayede surctiJ.e satı· 

Jacaktır. Som cevizdt.n mamul mil· 
kıemmeıl yemek oda lakmu, mahotı 

kaplama komple yatak oda takunı, 

bi.r kıana,pc 2 koltulotan mürekkep 
Amerikan takımı, mavun kap!anııı 

tek büfe, İngi!liz tabak takımı, mil· 
kemmel cilektrik avizeler, hayli bib· 
ık>lar, bcykelıler, vazolar V"'1a.İrc, he! 
nevi perıdeıler ve lırizbizler, mükem· 
mel kütüphane, F·ransız tiıp vesair 
kitaııılar (Viktor Hügonun tekıni 1 

Asarı), tıp alat ve edevat, ook 'ta 
yOd'l masasr, portmanto. matbah t~~ 

knnları ve sair liizum lu e ar 
'Schiodımayer., marka.h zarıf bir pi
yano. Pey sürıenlerden 100 de 2.i t 
mirutt alınır. Hane dahi .ıılıkur. 

= 

Şark Yıldızı Selma Hammm 
MAıJıteJif i>OZlarmı 

HULIVUT'un 
Bu defa üç gün teahhurle çıka· 

calı nüshasında görec.eksinız. 

6 - T:ı.liplerin Antalya (Ticaret ve zahire) ho; sası seV'kiyat müdiriyetinde teşekkül eden Komisyonuna lüzumu , si VasiJ, Kata1o~umu~ isteyiniz. r 4 - 932 senesi için intihap edile
r..ek mu.rakıbı,n Ü<:retinin tayinj MiLLİYET MATBAAS1 riy.:ısetine müracaatları ilan olunur. (728' ı müracaatları No. 15· 


