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Fesat mı - • 
Çıkaracaktı? ! _işsizlere iş, işçi • 

ANKARA, (Telefoolaı Bq 
muharririnıizden) - Maddi 
vaziyet ne olurea olsun, mu
hitin minevi ahvalini de röz 
önünden uzak tutamayız. Son 
günlerde dikkate §ayan bazı 
bileti ruhiyelere ıahit oluyo
ruz. Ôyle bileti ruhiyeler ki, 
en basit ifade ile, ruhlarda iti
madın kınldığmı gösteriyor. 
Bu zihniyetleri hakikat yolun
da ıslah etmek lazımdır. latan
bulda olsun, Ankarada ol•un; 
İt adamı, te§ebbüs sahibi, •er
mayedar bazı ecnebilerde, hatti 
bir kısım vatandaılarda yeni 
bir endite baıgöstermit·· Bu en 
diıelerini §Öyle ifade ediyorlar: 

inhisar memurlarının tasfivesi ve 
iş kanunu da bu liyihalar a;asında Karargahları işgal edil- = istiyenlere 

di. Bazı polis = • • b J 
amirleri tevkif edildi i iŞÇi u uyoruz .. 

Alakaları kesilecek olan inhisar memurlanna biz .. 
met müddetine göre tazminat verilecektir 

lşsizliOln de önline geçilecek 

"Biz, vaktile mevcut vaziye
te ve memleketin mevzu ka
nunlarına güvenerek bir takım 
işlere giriştik, memlekete para 
döktük, bir çok müesseseler 
kurduk. Çalışıyoruz. Şimdi büt 
Çe mülahazasile bazı kanunla
rın değiljtirileceğinden, bazı ' 
muafiyetlerin kaldırılacağın
dan, bazı veTgilerin arttırılaca
ğından bahsediliyor. Hükume
tin zaruret ve mecburiyetleri
ni tal:dir ediyoruz; fakat bu a
rada bizim 1'aklarımız ve men
faatlerimiz ne olacak? Artık 
memlekete mal olan İljlerimizi 
nasıl yürütebileceğiz?" 

MaatteeHüf bu türlü endite
ler, yalnız itle alikadar olanla
rın kafalannda yatamıyor; 
lnenıleket aevgisile mütehassis 
0 lan bir çok vatandaılann dil
lerinde de dolaııyor. Onlara 
11ıutlaka anlatmak lizımdır ki, 
b~ nevi enditeleri varit değil
dır. 

. Şüphe yok ki, bir memleke
tnı kanunlarında istikrar ol
ınazsa, ruhlarda emniyet tees· 
süs edemez. Ruhlara emniyet 
Veren amillerin batında ise ka· 
rıunlann istikran gelir. Bugün 
fu mülahaza ve sebeple yapı
lan bir kanun, yann ayni sebep 
Ve mülibazalarla ortadan kaldı 
rılır ve.ya esaslı tadilata uğralı· 
lırsa, alakadarların tereddüt ve 
erıdiıeden kurtulmasına ihtimal 
Yoktur. Bu doğrudur. Fakat 
hükiimetin ve Meclisin bu mü
him noktayı nazarı dikkate al
mayacağına niçin ve nasıl hük
trıolunabilir? Şunu da unutma· 
tnll!ı ki kanunlardaki istikrar 
lnutlak 'değildir. Kanunların ah 
kamını, zaman, hadisat ve ihti
Yaçlar tesbit eder. Bu mevzuda 
düıünülecek şey; "hakkı mük
tesep" !erin tanınıp tanınmaya 
Cağıdır. Elbette kanunların ta
dil veya ilgasında evvelce veri
len haklar, gözönünde tutula
caktır. Nihayet bu kanunlar, 
·•ükumetle alakadarların arasın 
~· zımni bir mukavele mahiye
tırıdedir. Hükumetin aksi bir 
l~I tutacağını sanmak, bugün
. u idarenin hukuk telakkisini 
1Yi bilmemekten ileri geliyor. 

lsveç grupu tecile mukabil şimen
difer inşaat progra

mında tadilat yapılmasını istedi 

Meselenin başka bir cephe
~ de mütaleası icap eder: Hü 
kumet ve Meclis, mücerret ola~ 
rak, yalnız bütçe müvazenesile 
lnetgul değildir. Bütçe müvaze 
nesi kadar ticari ve tediye mü
"&zenesine de ehemmiyet veri
Y0r, Bu halde •anayiin. inkişa
fıııa mini olacak, kurulmuı mü 
~•CıJe ve tqebbüıleri krracak 
hır hattı hareket ittihaz edece
ii naaıl tuavvur edilir? Mem
lekete ne kadar ecnebi sermaye 
•i gelse mali ve iktındi kuv
Vetimiz 'o kadar artar. O halde 
ecnebi sermayesine mütkülit 
g&termek, onu kaçırmak yo
lunda tedbir almak suretile ken 
di elimizle bu kuvvetimizi sari· 
11ıağa imkan var mıdır? Kana
•~iırıizce bütün bu enditeler i
Çınde bulunduğumuz vaziyeti 
Ve hidiaeleri hakiki •imalarile 
tetkik edememekten ileri geli
Yor. Her rivayete ve her ıayia· 
Ya kapılmak; in.anı mutlaka 
Yanlıt hükümlere sevkeder. 
. Bu •ütunlarda her vesile ile 
•~ha çalıştık: Bütçemizi tev
kın için zorluk çekiyoruz. Hü-

funet ve millet cephesinden 
lıuı fedakarlıklar ihtiyarına 
~buruz. Kapamağa mecbur 

Müzakere devam edecek 
~·~~--~~~~~~~ 

Hük\ımetin, mali buhr..;. dolayı
sile, ı932 mali ıenesi zarfındaki ta
ahhüt borçlarını tediyede müıkilata 
uğraması mülahazasile ıimdiden ala
caklı grup ve ıirketlerden taksitlerin 
tecilini talep ettiğini yazmııtık. Hü
kUınet Irmak - Filyos ve Fevzipa-
18 • Diyarıbekir hatlan intaati~i de
ruhte etmit olan lsv~ g~upu ıle !e~ 
diyatın tecili ve taksıtlerın temdıdı 
hakkında müzakerata girişmiştir. 
Nafia vekaleti ile lsveç grupu ara· 
sında aktedilen mukavele mucibin
ce tirket Innak • Filyos _ve Fevzi"".-
18 • Diyarıbekir hatlan ın§aatını nı
hayet 1 kanunuevvel 1934 tarihine 
kadar ikmal etmeği taahhüt etmiıtir. 
Bu inıaata mukabil hükümet te IS 
eylôl 1928 tarihinden itibar~. en 
son taksiti ıs eylôl ı934 tarilıind~ 
tediye edilmek üzere muayyen tak
sitlerle Ziraat Banka•ma 46,880,S20 

Nafia Vekili Hilmi B. 

olduğumuz açık mikdarı mü
himdir. Fakat mütkülatın dere 
cesi ne olursa olsun, vaziyet c&
saretimizi kıracak, ümitsizliğe 
götürecek mahiyette değildir. 
Bütün bu zorlukları yenecek 
tedbirler elbette bulunacak ve 
hatti kısmen bulunmuıtur, de-

Maliye Vekili Abdülhalik B. 

84 dolar tediye etmeği taahhüt et
ıniıtir. 

Hükumet timdiye kadar muntaza 
man tediyatta bulunmuıtur. Hatta 
ıs mart 1932 de tediyesi lazım gelen 
1,800,000 dolar da tediye edilmiıtir. 
Bu ıene zarfında her biri ı,800,000 
dolar olmak ve haziran eylôl ve ka
nunuevvel aylarının 15 inde tediye 
edilmek üzere ceman S,400,000 do
lar teıviyesi lazım gelmektedir. Hü 
kfımet bu taksitlerin temdidi hak
kında ıirketle müzakeratta bulun
mak üzere Ankara'da bir komisyon 
teşkil etmiı ve ıirket namına da mü. 
dür ve hissedarlardan M. Saksild 
müzakerata ittirak etmiıti. Fakat te
diyatın azaltılmasına mukabil, muka 
vele mucibince tesbit cdilmiı olan 
mesai programının tadili talep edil. 
mittir. Komisyonda mali meseleler 
etrafında itilaf hasıl olamadığından 
doğrudan doğruya Maliye ve Nafia 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

nilebilir. Yeter ki millet; kabi
liyetini, ihtiyaçlarını, umumi 
vaziyetini olduğu gibi bilsin ..• 
Yoksa şu son kısa tarihimizde 
yendiğimiz mütkülata nisbetle 
bugünkü zorluklar hiç sayılır. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

Nisan nihayetine 
kadar kadrolar 

tespit edilecek .• 
ANKARA, 10 (Telefonla) _ 

inhisar idare/erinin Ankaraya 
nakillerinin bir sene sonraya te
hir edildiği haberfoi selihiyettar 
makamlar tekzip etmelı:tedir. 

lstanbuldan raporun gelmesine 
intıZar o}unnıaktadır. Nisan ni
hayetine kadar inhisar idareleri
nin yeni kadroları tesbit edilmi§ 
bulunacaktr. 

Cumhur 
Riyaseti 
U. Katipliği 
ANKARA, 10 (Te!elonJa) _ 

Cumhur riyaseti umum1 kStipliğine 
hiç bir zatm tayini mevzubahs de
ğildir. Bu vazife halen kalemi mah
sus müdürü bulunan Hasan Riza 
Bey tarafından ifa edilecektir. 

Yeni bir 
Aza mülizimi 

Gazetemizde intitar eden son 
Adliye tebeddülatı listesinde lstan
bul aza mülazim
liğine zabıt katip
lerinden Mefharet 
Hanımın tayin e
dildiji yazılmıttı. 
Mefharet Hanım 
staj müddetini 
muhtelif mahke
melerde çalı§Bl'ak 
ikmal etmittir. Ye 
ni vazifesinde 
muvaffakiyet te
menni ederiz. 

Gelecek seyyahlar 
Bu ayın altısında Karla Ru

ha vapuru ile şehrimize 300 Al 
man seyyah gelecektir. Aynı 
vapur nisanın 13 ünde 200 Al
man seyyahı daha getirecektir. 
16 nisanda Montakaao vapuru 
ile İngiliz ve Amerikan seyyah 
gelecektir. Bundan batka dört 
muhtelif vapurla, muhtelif mil
letlerden bin kadar seyyah gele 
cektir. 

Hitler 

BERLIN, 10 A.A. - Berlin za. 
bıtası içinde müfrit milliyetperver! ... 
rin wcude ıetinniı oldukları bir fe
sat teıkilitı meydana çıkanlmıılar
dır. 

Polis amirlerinden Lanııe ve 
Schulz ve poliı müdiriyeti muhasip
lerinden Gertrude Muller isminde 
bir kadın hemen tevkif ve tecrit edil 
miştir. Bunlar müfrit milliyetperver 
ler hesabına poliı kqlalannm, ailih 
ve mühimmat depolannın planlarını 
çalarak bunları Berlin'deki Hitler 
hareketlerinin :zimamdarlanna tes
lim etmit ol""'kla ittiham edilmekte 
dirler. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Bulunur mu, 
Bulunmaz mı? 

Muhtelif avukatiar 
muhtelif fikirlerde! 

Sadi Riza ve Cemil Nazil Beyler 

Bir maznunvn polis karakolunda 
iıticvabı eıouında vekilinin yanın
da bulunup bulunamıyacaiı mü
nakatası devam ediyor. 

Dün bir muharririmiz bu mese
le etrafında muhtelif avukatlann fi. 
kirlerini sonnuttur: Muharririmizin 
fikrini sorduğu avukatlardan Sadi 
Rıza Bey demiıtir ki: 

- Avukat bulumnasında bir mah
zur yoktur, fakat müteamil değildir. 
Avukat Nazmi Nuri Bey demittir 
ki: 

- Asilin bulunduiu yerde veki
lin bulunmuı zaruri bir neticeyi u
suliyedir. Ceza usulümüzü aldıiunız 
memleketlerde bu böyledir. 

Avukat Cemil Bey demiıtir ki: 
- Tahkik atı iptidaiye hafiyen 

ı cereyan eder, fakat avukatın hazırlık 
tahkikatında bulunmaaını refeden 
bir karar yoktur. Fakat bizde avuka
tın bulunmaması müteamildir. 

isminin zikredilmemesini iıtiyen 
bir avukat demiştir ki: 

. - Avukatın bulunması çok doğru 
olur. Fakat maznun Üzc~·indc iıtic
vabın cereyanın tadil edici itari, Ji
sani her hangi bir tesir yapmamak 
§BJ'tiyle. •.. 

Diğer bir avukat ta demittir ki: 
- Her suclunun tahkikatın her 

safhasında yanında bir ve birden zi
yade müdRfi bulundurmak hakkı 
kanunisidir. Böyle sarahati kanuniye 
mevcut iken ''Avukat 'bulunur mu, 
bulunmaz mı? diye münakata mahal 
sızdır!' 

Fakat resmi makamlar her tahki
katın başlangıcından itibaren ınahke 
meye intikaline kadar hafi olduğu 
binaenaleyh suçlunun isticvabınd~ 
avukat bulunamıyacağı kanaatmda
dırlnr 

:s 

j işsiz olanları yerleştirmek de-
a lalet ve tavassutunu 1 Milliyet Üzerine alıyor" 
l işçi İstiyenle~le _iş istiye?le.r bize bir mek-

-
=_ tupla bu ıhhyacını bıldırmelidirler .. 

f b "k 1j1anbulda itıizliiiin çoğaldığı kanaati var. Bazı 
• .. rı a arın. k_apamnaıı, nakledilmesi, ticaret ve aanaat 

- mu~s.eaelennın faali~etlerini tahdit etmeıJi bu tezayüt - ~ •F•t oluyor ..• Denıyor. Belki lstanbulda itsizlik var-
- ır. .• at, ~ ve~a çok olabilir. Ancak biz memleketin 

h~y~.tı umumıyesı~deki it nhaamın geniı olduiiu ve hat
E ta luzum~ kadar •tçi bulunamadığı kanaatindeyiz. Bir 
~ çok vakayı de bunu gösteriyor. Birçok kaza merkezlerin
;;;; de, h~tt.i ~ila~etlerde makineci, motörcü, tesviyeci, tor
= nacı, •.Y• ~ır dulger, marangoz, ilitı ziraiye tamirciıi· = ele~tril<:çı ~u veya bu ihtisa• itçileri ve uıtalan yoktu:. 
;;;; ltsızle~ın ., bulamaması ve ihtiyaç sahalarına dağılama
~ maıı bılmemezlikten ileriye geliyor. Devletin bir İt 
;;;; (Devamı 6 mcı sahifede) 
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Buğday meselesi bir 
buğday konf e-

r ansı ile bitirilebilir •• 
Eşya fiatının indirilmesi fikri de 

pek makbul addedilmiyor .. 

Buğdayı loymetlendirme me 
ıeleıinin unıumi bir alika uyan 
dırdığı görülmektedir. Hiikii
met ve fırka mali komi•yonun

Ne yapmak lazım? 

da tetkik edilmekle beraber he- ır;...ıı.ı:_ 
nüz kat'i hiç bir karara rapte
dilmediği muhakkak bulunan 
bu meselede müteaddit kimse
ler muhtelif noktai nazarlar 
ileri eürmekte devam ediyorlar. 
~unlan hüliaa etmek lazım ge 
lırse, büyük bir ek•eriyet buğ
dayın kıymetlendirilme1i e1a
smda birle§mektedirler. Fakat 
tatbik ve zammedilecek fiat far 
kının köylüye mal olmasını te
min hususunda iıe muhtelif ka
naat ve mütalealar ileri sürül
mektedir. Bu meyanda bazı 
kimseler, ekmek fiatınm 12 ku
ruta çıkanlmaaı esasını müda
faa ediyorlar. 

Zam gapılır.a: 
ite yalandan •ikrf bir müte- ı frrmcdann ceplerine lfİrİyo 

b~sı• bize bu noktada clemittir Kaideten buğday •e ekmek fia 
kı: lan arasında fark olmamak ı· 

- "Buğday fiab ne iae, ek. ZOD iken olmuı bir defa t 
mek fiatı da o olmak lazımdır. kik ve halle mühtaç meıJeledi 
Bugün buğdayın va.ati fiah S Saniyen, bugün yerli buğda 
kurutsa ekmeğin 7 kuruta ıahl himaye için ecnebi buğday i 
maıı normal değildir. Aradaki halitına okkada 3 buçuk kuru 
fark, m~stehlik zara!'1na m!1ta- ll'Mİm mevzudur. Bu iıte öyl 
•aHrt tüccarın, deyırmencı ve (Devamı 6 mcı s&hifede) 

Tiıhdidi ieslihat konieiiiısı ne netice-~eriiı 
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Manisa' da 
Tutulan 
Bektqiler 

Dördü kadın, 1edial 
erkek bir 

ayini cem kurmuılarch 
MANİSA, 10 (Milliyet) - Ba

nda Dıt meh•lleık a:rim len eder
lerken yakalenen bektqileır lıaldmı
da tahkibta ........ edilmelrtedlr. 
Tahkikata - llektati Huaa 
H1du baba, Haun Naill Muhiddin 
Ye Remziye H. iaminde iiç aıulaİp 
lzaıirden buraya duet -dilmiı ,,. 
Hafız Sait Ali efendinin ...ine miaa
fir olmutlar. Ayni zamanda Ticaret 
ocluı batkiitibi Tevfik BeJi de da<ret 
le hir ayini ceon yapmqlar. Cürmil 
"""1hudu teahit eden zabtta Haaaa 
babayı bqmda tekye, aırtmda enta
ri oldaia halele balmattur. Bu .... 
da aof•ada da iki mum yanıyordu. 

Zabıtaca ayine ittirak eden dördü ka 
dm, yediai erkek olmak üzere on bir 
kiti yablananık haldannda takibata 
hoıflannuttır. Ayin mecliaiade üzeri 
tül örtülmüt çıplik bir kadın reami 
de bulunmuttur. 

Mesele müddei uaıumillrtedir. 
Tahkikata dn-. adiJiy.,... Mamuı
ı.r "Bisüaahn:" diyorı.r. Tafaiıat 
postadadr. 

Saadet vapuru hasara 
uğradı 

Tavil udr'eria Saadet vapana 
Çanakkale haricinde Ayniıktaa p
lirbn karaya Marmafta. 

Gelen mehlmata - vapur 
hayli haaara airamıt ve kurtanbna
ıı imi eli ·u'"'•ıtır. 

ISTANBUL, 10 A.A.- A,.,,.ı.k 
civa .nda Sıınnuak aduıı uilddarm 
da karaya oturan Tam zadeler'in 
Sudet nparuaun vaziyeti tehliluıli 
dir. 

v.,... taıyolla giderlren kayala
ra saplıuurut, aldığı müteaddit rah
neler neticeünda ambarlan ve maki
ne daİre9İ oa ile dolmuttur. 

Gemi'nin kurtanlmuı için kaza 
yerine giden Türk Gemi Kurtarma 
tirketi'nin Sezar tahliıiye vapuru bu 
ümitsiz vaziyete rağmen ıemiyi kur 
tarmak için çalııaıaktadır. 

Sinop ihtisas 
mahkemesi 

SiNOP, 6 - Sinop ihtiaas mah
kemesi reisi Yahya Salih, müddei u
mumi Hasan Tahsin ve müstantik 
Muatafa Züthii Beyler ıelerek bil
fiil ite batlamıılardır. 

Adliye daireainde müsait yer olma 
dığı için 20 lira bedeli icarla batka 
bir bina lriralanınıttır. Bina tefriıatı. 
nın ikmaline çahtılıyor. 

Mahkemenin mntakası dahilinde 
buhınıın kaza '"' vili.yetlerdea mnb
telif ~ "'yaya ait ,imdiye ka.ı.r 
cliirt ... celmittir. 

' . 

"Domicilie,, 
Ne demektir? 

Hakem karan bir iki 
güne 

kadar teblig edilecek 
Mahtelit mi""ıiel• komisyonun

da Tiirk n Y- marahhu heyet
leri arumda ihtilifı mucip olan "do
micilii" keli• bin tefsirine ait ha
kem l.aran lıir iki cüne kadar bita
raf aza tarafmdaa Türk Ye Yunan 
murahhaa hey~ telıliğ edile
celdir. Bu meaele firari oldukları 
halde Yanan tahiiyetini iddia eden 
bazı Rumların burada bulunan mal
larını istirdat edip edememeleri me
sele.ae aliıkadanlır. Firari olan Rum 
lann emlakine hükümetçe vazıyet e
dildiğinden bunlar, Atina itilifna
mesi mucibince mallarını iatirdat e
delıilmek için 1913 seneainde Yuna
nistanda ve Yunan tabiiyetinde bu
lunduklarını iddia etmitlerdir ve "do 
micilie" kelimesinin tefsirine müteal 
lik ihtilif ta buradan çikmı,br. 

Bu meselenin alacağı ,eı.ı; halle 
ıöre bunlara ait emlik iade edilecek 
...eya talepleri reddedilecektir. Bu 
surette Yunanlılık iddiaaında bulu
nan kimselere ait emlakin kıymeti 2 
milyon lirayı tecavüz etmektedir. 
Bu taleplerin red veya kabulü için 
her talebin ayn ayn tetkiki lizım 
ıelmektedir. Bu tetkikat uzun sure
ceii ıibi mahiyeti itibarile pek mü
him olduğundan Mübadele komisyo
nu iJlerinin hazirana kadar bitirihne 
ılİ kabil olamıyacağı kanaati cünden 
süne kuvvet 1-ıl-ktadır. 

Şifli yangın' 
Tahkikatı 

Şi§lide izzet pafa aokağında Lôt
fi Beyin evinden cıkan yangın hak
kındaki tahkikat devam etmektedir. 
T abkikabn bugün ikmal edilmesi 
muhtemeldir. 

--~·----

iki heykel geldi 
Bundan birkaç gün evvel Ba 

lıkesirden müze idaresine iki 
eski heykel gönderilmiştir. Hey 
keller, vasati Roma devrine ait 
ve büst şeklindedir. 

Kızam1k 
Evvelki gün akşam refikleri

mizden biı; bazı mekteplerde 
kızamık hastalığı çıktığı için 
mekteplerin kapandığmı yazı
yordu. Sıhhiye müdiriyetinden 
yaptığımız tahkikata göre, y:-.1. 
nız erkek muallim mektebinin 
tatbikat talebesinden üç efendi 
de kızamık görülmüş tathirat 
için mektep bir gün tatil edil
miştir. 

• Cemal Re,it Bey geldi - Pa
riste muvaffakiyetli birk~ç konser 
verdiğini yazdığımız Konservatuvar 
muallimlerinden Cemal Re,it Bey 
dün Paristen tehrimize gelmi§tir. 

Dfin .,~rilen Edebiyat FakiJJtui müsameresinden bir intiba 

Japonlar bir sulh tek
lifinde bulundula•· 

Harekat sahası çamur içinde/ 
CHANGHAI, 10 A.A. - Japon- dahilinde sulhüa akdi müzakere.ini 

ların her tarafta sükunet büküm sür ciddi bir m-uaiyetle yapmak ;.ıe 
mekte olduğunu söylemelerine rağ- diği israrla bydedilen bir muhtırayi 
men Çin aıkeri menabii Japor_ taar- lngilterenin Çin elçisi Sir Lam,son• 
ruzlannın devam~nı aöylemektedir- a tevdi eylemiştir. 
ler. Japonların o•rdilcleri nota 

Tüfanasa yağınurlann yağmıf ol- 1 
·· ·· d bü' ·· h b" CHANGHA , 10 A.A. - Japon ma11 yuzun en tun çep e ır ça- 1 .. ta af d ç· bükü t erka 

mur aahası haline gelmittir. Hareki. e çısı ~ ın an ıJn ?''."
1 

-·· ... ., ı. betm · ı. "htimal nına verılen nota, apon sıvı ve as-
bdahn ?'

1
• Ufd 'd~t es esı ço 1 

J keri erkanının Cemiyeti Akvamm 4 
1 ~n e ır. . . • . mart tarihinde kahul ettiği karar ah 
Bır Japon reamı teblıgıne naza- ._~ t fik ç· h"'-'- t ,_, .. . Kamına ev an ın uxwne er&A-

ran, Japonların askerı zayıatı 188 te .1 .. k · · • • ade 
1..1. 1387 al bal"" 1 k•-- nı e muza ereye gınımege am 
"" ve yar ıya ıg 0 ına ~ ol<luklannı söylemektedir. 
dır• Mezkür nota, cephe vaziyetinin 

Japon teklifi hala endişe babı tekilde olduğunu 
LONDRA, 10 A.A. - Tokyo'- ve binaenaleyh muhasemabn tatili 

dan Reıoter Ajansına bildiriliyor: için bir itilil.f akdinin behemmehal 
Japon kuvvetlerinin Şanghaydan lüzumlu bulunduğunu ve bunu müte 

çekilmesi meselesi hakkında Çin ta- akit> Japon kuvvetlerinin çekilmesi 
rafından ittihaz edilmiş olan hatb şartlarının teabit ve müaakata edile
hareketin Cemiyeti Akvam tarafın. bileceğini ilave etmektedir. 
dan tetkikini temin maksadile M. Cemiyeti ulcr2mın lcarer 
Sato'ya gönderilmiş olan talimat, sart1ti 
Çinlilerin mütarekenin akdinden ev-
vel Japon kıtaatmm şehirden çekil- CENEVRE, 10 A.A. - Cemiyeti 
melerini istemek suretile işe tersin- Akvam büyük meclisi bürosu müza
den batlamak istedikleri noktasrnda kere edilecek karar suretinin metni
israr etmektedir. ni teshit etmiıtir. Bu metninde Ce-

Binaenaleyh, M. Sato, bu talimat ıniyeti Akvam azası devletlerin mül
mucibince Çinlilerin ,arta gayri !ahi ki temamiyetlerine riayet hususun -
bir mütarekeyi kabulden imtin3 et- da Cemiyeti Akvam miaakmda mün
mek suretile Cemiyeti Akvam kara- deriç esaslar teyit edilecek ve ihti
rına muhalif hareket etmekte olduk- lifm ancak muslihane vasıtalarla 
larını ve binnetice Japonların muha- halli mecburiyeti beyan ve tekit ~ 
semabn külliyen tatili temin olun- luaacaktır. 
madan evvel kuvvetlerini çeloneği Cemiyeti Akvam büyük mecliıi 
derpi' etmelerinin imkilaı mevcut ol Akaayı Şark itlerilc metırul olmak 
madığtru ileri sürecektir. üzere bir komisyon tqkil edecektir. 

Şimdiki halde Japonyaaın Çinde- Bu komisyon iki taraf arasında hir 
ki elçisi M. Shiıremitsu, umumi bir anlatma ve uzlqma teminine çalqa
konferansın akdinden evvel bir mü- caktır. Buna muvaffak olamedıit 
tereke yapdmallaı temin için Şang- takdirde komityon muhasamatın ta
hayda yeniden faaliyette bulunaıağa tili ve Japon aakerlerinin seri çekil
memur edilmiô"r. mesi hakkında bir rapor verecektir. 

Bitaraf bir mmtaka vücude ıe-
Ç şort tirilmeai meaeleılİne ıelinee Şanıhay 

CHANGHAI, 10 A.A. - "- da menfaatleri bulunan dört devlet 
yanın aalh hakkmcla serdetmit oldu- sükila ve aaayİfin mu"9faz .. , için 
ğu f8J1larm Çin ve 1 aıriliz erünmm el birliği ile çallf'Mia imkan ıördük 
hazır bulundukları hir öğle y....p !eri talı:dirda loöyle bir mmtaka teaU 
esaasmcla Sir Dampsoa tarafından olunacaktır. 
Çin hükôrnet zimamdarlamıa teblii Aluayı Şark ı,ı.; komisyonu Ni-
edildiği zannediliyor. zum ıirdlliü talı:dirde ~ Jt.he a-

Çinli erkin ba teklifab derhal dalet divanı111a rey ve mütaleumı 
Nankin ve Loyanc'a bildirmitlerdir. aorabilecek ve lıuı acil tedirler al-

itimada faY&a bir membadan aıak salil.hiyetini haiz olacaktır. 
bilclirildiğine göre, Japonyanın Çin Bu komisyoa ı,.;.ırtayacağı rapo
elçiai M. SJıicemita hali haurcİaki ar 1 ma:rıa'taıi'nvel Bll:rül< M...U.. 
mütkül yazİyete ve yeni mnbaaama- tevdi etmekle mükellef olacaktır. 
tın başlayabilmesi imkanına telmih Büyük Mec:lle iıııljkat halinde adde. 
eden ve Japonyarua 4 Mart tarihin- dilecek ..., nialtianfmclan mlauip 
deki Cemiyeti Akvam heyeti uınu- ıörülclfiiü talı:dlt-& içtiınaa dant o
miye celsesinde takarrür eden 3 tart lanalıilecektlr. 

M. Briand'ın ölümü münasebe
tile ismet Pş. 

ve Şükrü Kaya B. in telgrafları 
ANKARA, 10 (A.A.) - M. Briand'm vefatı münaaelıeti. 

le Başvekil lamel Pqa Hazretleri, Franaız Ba,vekili M. Tardieu 
Cenaplarına şu telgrafı ıönclernıiftit-: 

M. Briand'ın vefabm derin bir teessür hiaai ile telikki et
tim. En aamimi taziyelerimin kabul buynılmumı rica ederim. 

1SMET 

F ranaız Batvekili bu telpafa &tideki cevabi göndermi,tir: 
M. Aristit Briand'm vefab dolayıaile lutf- nezdimde ter

ceınanı olduğunuz alika ve teeaaür hislerinden fevkalide müte. 
huaia olan hiikUmeti cümhuriye zatı devletlerine tetef<kürlerini 
arza beni -ur eyledi. 

Andre TARDlEU 
Dahiliye vekili ve Harici1e •ddleti vekili Şükrü Kaya B. 

le M. Tardieu arupııda fU telgraflar teati olumnuttur: 
M. Briand'm vefab halıeıW derin ıe.aürjede haber aldım. 

Zatı devletlerine en heyecanlı taziyelerimia ifadeeini t•lulüa 
eylerim. Şükrü KAYA 

M. Ariatit Briand'm vefatı münasebetile zatı devletleri ta
rafından IGt'- izhar buyrulaa derin t-ür hialerinden pek mü.. 
telıuaia olarak hir lıiaai1ab minnettaranemin ibdesini kabul bu-
yurmanızı rica e,.üLırim. AncW T ARDIEU 

------------------------ ! aeneainde Çin hükiimetile ya-r H it 1 k 1 - • ı·ı · pılan bir mukaveleye göre, ti-
muharebede cle#am ettiklerini 
aöyliyorlar. Japonlar iae, ordu 
lanna "dur,, emri verdiklerini 
bildiriyorlar. Bu nokta mühim 
dir. Sonra Japonlar boyuna Je 
ni yeni kıtaat getiriyorlar. E
ier hedeflerine varllllflana ba 
aevkiyatın manaaı nedir? Son. 
ra Şanıhay'da siyaal hedefleri. 
ain ne olduia da henüz kat't 
aurette anlqılamamıttır. Şanı 
hay'da hiç bir menfaat Pefİn
de olmadıklanndan bahaecliyor 
lar. Bazı vaziyetler hasıl olur 
otmaz, aakerlerini ıeri çeke
ceklerini aöyliyorlar. Mücade
leleri Çine veya Çin ukerleri. 
ne kart• olmadıiını, Bolfe'll'İk 
fikirleri tqıyan 19 uncu ordu. 
1• kartı olduiumı iddia ediyor 
lar. Velhuıl henüz baklayı a.
ğızlanndan çıkarmıt deiiller
dir. 

a a 1 s yası ıcma ~endiferl~, beti~~· beti ç~ 
lı olmak üzere muıterek bır 

Çio - Japon meselesini bu 
hafta da yİlle ayn ayn üç cep 
heden tetkik edelim: 

1 - Maaçurya cephai. 
M&DÇW')'a' da yeni hiikümet res 
men ilia edildi. Ve aabık Çin 
imparatoru Pu da hükümdar 
adatile hülrfm:et merkezinde 
iclarefe vazıyet etti. Japonlar 
esuen g~ kinunuaaniden 
beri MUIÇ81'Ya'da teeaaüa ede
cek Jeaİ idarenin eaularım 
huul.malda meıguldüler. 
Bb·rak7h .leponların pro
gnmlan harfi harfine tatbik 
edilmittir. Yeni deYletin iami 
"Mançofko" yani Mançularm 
-leketiclir. Payıtaiıb da 
Çangçun'cbr ki, Porartür'clen 
b.'1ayan Japon timendiferleri
nin timal müntehuıcbr. Yani 
iitıd • Mi doiruclaa ıloi•UJ• 

Japon nüfuz mıntakaıı olan 
arazi dahilindedir. İlim iıtik
lil beyannamesinde Mançur. 
ya'nın yalnız Çiiı ile münaseba 
tını katettiği ve beynelmilel 
taahhüdatm eskiıi gibi baki 
kaldıiı bildirilmektedir. Yeni 
Maaçurya bükiimeti, açık kapı 
aiyuetine sadık kalacaktır. Bu 
da tıpkı bilhaua Amerikalılan 
memnun etmek için dütünül
müt bir teılbiıdir. Çünkü ma
lumdur ki açık kapı ai1aaetinia 
en hararetli müreYYiçleri bun
lardır. Mançwıa'nm yeni nzi
yetinde en ziyade merak ve ali 
ka ile aonalu aaal tudur: Aca 
ba tarki Çin tiaı.endiferlerinin 
vaziyeti ne olacak? Bu timen. 
diferler vaktile Raalar tarafm
dan in,a edilmit ve onlar tara
fuaclan idare ediliyordu. 1924 

heyet tarafmdan idare edile. 
cektir. Ve hali da o yolda icla 
re ediliyor. Çinin Mançurya. 
dan alikaaı kesildiiine göre, 
acaba Çinlilerin yerine Man
çuryalılar mı kaim olacaktır, 

• • • 
2 - Mançurya' dan cenuba, 

Şanghay'a gelince; burada va
zi1et epeyce kantıktır. Evve
li fU muhakkaktır ki, Japon. 
lar 20 kilometrelik hedeflerine 
varmıtlardır. Hafta bqmda 
yaptıklan kuvvetlice bir taar
ruz neticesinde Çin orduıunu 
geri atmltlar ve Şanghay'a a
yak butıklan zaman hedefleri 
olduianu beyan ettikleri hatta 
varmıtlardır. 

Ancak buraya vardıktan 
aonra miiaademelerin nihayet 
bulup bulmachiı maliim deiil
dir. ÇiDliler, Japonlarm bili 

Belki kendileri ele ne yapa
caklarını henüz U.tire_ .. _ 
!erdir. Belki biliyorlar da •i
yui vazivetin tavazzuh etmeai-

M. Briand'ın 
Naaşı 

Tabuta konan naq 
hariciye 

nezaretine nakledildi 
PARIS, 10 A.A. - Briaad'm ce

nazesi bu aabah aaat 9,10 da Kleher 
caddesindeki ikametıilundaa kalclı
rılmq ve bu esnada aileai erkil.nı ile 
dostları M. Tardieu, hükümet erki.
rundan birçok zevat, birçok il.yan ve 
meb'usan azası, ve sefirlerden bir fO 
ğu hazır bulunmuıtur. 

Alay, heyecan içinde derin bir te
emmüle dalllllf olan halk ile dolmut 
bulunan caddeleri ıeçm.İt ve Harici
ye nezaretine doğru yol alarak aaat 
9,20 de N ezaret.i erk.ima toplanıruf 
olduğu binaya vil.sd olmuttur. 

Alay geçerken yollarda bulunan 
halk, fapkalarıru çıkararak mütevaf
fanın naşını selimlamekta idi. 

M. Briand'm eaki mesai arluulq
ları olan Hariciye erı.a-dan dört 
zat, timdi tabutun etrafında bir çer
çeve vücude ıetirmit bulunuyOl'lar. 
lkiter iki.- M. TardİM& Ye M.Lanl, 
M. Reynaud ve M. Roustan ve diier 
zevat naşin önünden ııec;mitlerdir. 

Saat 14 te halkın ıes-iae mll
saade edilecektir. Briand'm Dafi, .. 

gün te,hir olunacaktır. 

PARIS, 10 A.A. - M. Briand'm 
nat• aaat clokazda Hariciye _. 
tine naldedilmittir. Neuretia hüyülı 
"çalar aaat" aaloauncla Dllfm tqhiri 
ne mahsus hir yer hazırlanmıttır. 

Natın nakli eanumda mws·= 
yapdmanuttır. Hfikiimet erlıim, ..a.. 
te,,.,ffaaın aileılİ, eaki ~ ........ 
lan ve büyük hir kalabeldc nakil -
nasmda hazır lıulunınuflardn. 

Hala 
Bulunamadıf 

Çocuk büsbütün kay
boldu mu? 

Anaıı ağır hasta .. 

Çocuğun mOrebbiye.sl 
Miss Betty Gow 

NEVYORK, 10 A. A. - Madam 
Lindbergh'in çok fena hir vaziyette 
olmau hasebile çocufun iadesi için 
hususi müzakerelere aıirifll!İt oLuı 
Undbergh, timdiye kadar müsbet 
bir netice elde edememittir. 

NEVYORK, 10 A.A. - Liad
herg'in çocağunan ............. elnı
fında ymıi hir - pes deei daha ri 
cude gelmİftİr. Çünkü Bostoa bele
diye reisi iımini gizlemekte oldaia 
bir ılİgorta manuranun haydutlarm 
çocuğu 72 saatten evvel keyfiyeti 
polise haber .. a memeleri tartile, e
beveynine iade etmit oldaldannı ha
ber venni9 olduğunu hefan etmit
tir. 

Fabt aile efradı, bu haberi tek
zip etmektedir. 

NEVYORK, 10 A.A. - N- -
Yorlıa Newes pzeteılİnİn itiıııııHa 
fll:raa hir -ı...ı.n alcblı lıımlMn 
söre, Lindheq'in çocuiu aai .,e -
lim ,........ı.ta ve İadeılİ laıkim da 
nihai uzla,aıaya muallak balunmek
tadır. 

ni bekliyorlar. Yahut ta aiya
•İ vaziyetin alacaiı tekle ıare 
aiyuetlerine iatikamet vere
ceklerdir. Her halele bu terait 
altmcla beklemek Japonlarm 
itine elveriyor. 

• • • 
Cemiyeti Akvam heyeti u

mamiyesi Çinin daveti iizeriae 
toplannııttı. Eaasen Cenevre. 
de tahdidi teslibat konferaaaı 
İçtima halinde buluaduiundan 
heyeti umumiyeyi toplamak 
mütkül olmadı. Fakat heyeti 
•MNnniye içtima eder .. ..,.., ı• 
yet mütkül bir meaele kal'Jı•m
da olduianu anlmıakta ıecik
medi. 

Heyeti umumiye toplanın
ca Çin murahlıuı, miaak mu
cibince Japonya aleyh.ine zec
ri tedabir almmaamı iatilzam 
eden teklifte bulundu. Ve Ja.
ponya'nm hakaalıiı aarih ol
duiuna göre böyle bir karan 
birçokları bekliyordu. Fakat 
heyeti umum\İye, mecliain, Çin 

Hariciye vekili bu ak
şam Sofya'ya varacak 
Kral Boris Hz. Tevfik Rüştü Beyi 

yarın kabul edecektir 
SOFYA, 10 (A.A.) - Çartamba aabalu Cenevredea ha. 

reket eden Tevfik Rüttü Bey bir gece Miliaoda kaldığı cihetl 
yana akpm buraya muvualat edecektir. Hariciye Vekilim' 
hudutta Bulgar teırifat miidürü ve aeiarethane heyeti tarafmd 
kar,ılanacak ve istuyoncla meraaimi mahaaaa ile iatikbal eclild' 
ten aonra eefaretha11e7e ıridecektir. Sut 8,30 da Operada teref 
lerine verilecek Galada baluaacak ve mütealuben M. Mut 
tarafından Onion kulüpte 50 kitilik bir ziyafet keşide olunaca 
tır. Cumartesi sabahı 10,30 da Batvekil ve Meclis reislerini ziya 
ret ve earayda defteri mahauaa imza edecek ve müteakıben Elç 
likte bqvekil ve meclia reialerinin iaclei ziyaretlerini kabul edea:ıll 
tir. Cumartesi günü Elçilkte Tevfik Rüıtü Bey terefine 40 kit' 
lik bir öğle yemeği verilecektir. Cwnarteei ıılqanıı saat 5 te ltal 
ya aefiri tarafından Hariciye vekilimiz ıerefine bir çay ziyafe 
keşide olunacaktır. Aynı aktam lnıiltere sefiri kendilerini huıu 
ıi bir yemeğe davet etmittir. Gene ayni ak,am Yunan sefiri ta 
fından Hariciye vekilimize bir aupe verilecektir. Pazar gün 
Türk - Bulgar doatluk cemiyetinin öile yaaeğinde bulunaca 
ve pazar akıamı aeiarette verilecek 300 kitilik çay ziyafetinde 
-. latanbula hareket edecektir. Bulgar Kralı Boria Hazret 
leri, Hariciye Vekilimizi 12 mart aımarte.i sünü kabul buyun 
caklardır. Saati bilihara teabit edilecektir. 

Bulgaristan' daki53 çuval evra 
lstanbula naklediliyor 

ANKARA, 10 (A.A.) - B. M. Mecliai bugün reia vekil 
Refet 8eJia riyuetinde toplanmqtır. Maliye Vekili Muatafa ~ 
dülhalik Bey müzayede ile ıablmıt ve Bulıariatana ıönderilmi 
olan evrak hakkındaki aaal takririne cevap vererek demitlir ki• 
"Heyeti teftitiyece yapılan tahkikat ikmal editmiştir. Tabkika 
-vrala Şurayi Devlettedir. Vazifelerini hakkiyle ifa etmeyen me
murlar hakkında Şurayi Devletin vereceği karar dairesinde mu
amele yapılacaktır. Bulgariatandaki evraktan 53 çuval denmun 
dairi kıamı oradaki sefaretimize teslim edilmittir. Bunların la 
tanbula nakledilmesi için de tahsiaat verilmiftir. Bu çuvalla 
içindeki evrak açılmadıiı için içinde İte yarayıp yaramıyan olu 
olmadıiı hakkmda mal&natımız yoktur. latanbula geldiği vaki 
açılacak ve onda tetkik edilecektir." Takrir aahibi Refik Şevke 
Bey milli tarihimize taalliik eden bu meselenin kat'i neticeaine 
vaaıl olduğundan dolayı millt bir zeyk duyduğunu aöyleyere 
mevzuu bahaolan 53 çu:,i!:Jarafumzdan müzayede ile •atılan 
mikdann tamamı olup ığım aormuş ve bu buauata lizım 
gelen dikkat ve teyakkuzun ı&terileceğinden emin bulunduğu. 
nu kaydederek tarihi kıymeti havi evrakın Maarif vekileti tara
fmdan muhafaza eclil.-inin muvafık olacaimı ilive etmiştir. 
Abdülhalik Bey tekrar söz alarak ite y-yan kitrtlarm mü
zayede ve münakua ıuretile eatılmaamın -•fıkı kanun bu
lunduğunu beyanla demittir ki: "Müfettişlerimiz ite yaramayan 
ve yarayanı tetkik etmeden bu evrakı sattıklan için memurlan 
kuaurlu görmüşlerdir. Müracaalmıı• · ,.;ne de aefaretimiz bu 
evrakı alarak muhafaza etmi,tir. Bu ""tamam mı değil mi 
Bu husuata henüz evrak tetkik edilr . •r malUınat arze-
demem. Evrakın, latanbula ıeldikten aonra ıerek muhafazuı 
ve gerek tetkiki için Maarif vekiletine devri çok doğru ve halli 
lizmıdır. Zaten biz bunu Maarif vekiletine teklif ettik. Maliye
nin meıgul olmuı doğru değildir. Maarif veklleti bunları tetı.ik 
eder, ite yarayanları alır, diierlerini aatar veya yırtar." Bu iza. 
hatı müteekıp ruznameye geçilerek ihtiyat ukeri memurlan ka
nununun yedinci maddesi ilk fıkrasının tadiline dair kanunun bi
rinci müzakeresi yapılmış ve Pazarteai günü toplanılmak üzere 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Şakir B. e tarziye vermemişler 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Sabık İktııat vekili ve Edir

ne meb'usu Şakir Beyin beyanatı iizerine Son Poata gazetesinin 
vekili Avukat Saim Bey müvekkilleri nemma Şakir Be:rin vekil
lerine müracaat ederek kendilerine tarziye vermeii teklif etnle
diğini beyan eylemittir.Ôğrendiğime göre filvaki mahkemede tar 
ziye teıebbüaü Yarın gazetesi namına yapılllllftır ve beyanattan 
anlqılan pmil mana Son Poata sazetesine raci değildir 

Recep Beyin ziyafeti 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Halk Fırkası Umumi Kitibi 

Recep Bey, latanbul valiai Muhittin, Ankara 't'aliai Nevzat, la. 
tanbul fırka idare heyeti reiai Cevdet, Ankara fırka idare heyeti 
reiai AYUkat Mümtaz B. lerle umumi kitiplik aerviaindeki arka
datlanna dün alqam Ankara Paldta bir :ııiyafet vermiftir. 

meaeleaini ilk tetkik ettiii za
manlardan daha ihti1ath hare
ket etti. Mahuamatm terke
dHm.i lizım ıeldiii ıibi te
-1 yollu audao bir takım 
kararlar verdi. O günden beri 
de müzakerat cereyan ediyor. 
Fakat zannedildiii ıibi, hiç 
te hararetli cleiildir. 

Heyeti umumiye henüz ai
hai kararını veı-ittir• Fa
kat - haberlere ıilre, verile
cek karar &fllir yukan fU te
kilde olacaktır. 

1 - Her iki taraf ta C-i
yeti Akvam miaalnnm 10 unaı 
maddesine n Kelloı miaakma 
riayete davet edilecek. 

2 - Yapılacak kat'i bir mit 
tareke ile Şanıhay'clıdft muha
aamabD tatili talep edilecek. 

3 - Emmi selimet temi. 
natı ldfi addedilcliii za-• Ja 
poa kuvvetlerinin ıeri çekilme 
ai prenaibi teyit edilecek. 

4 ·- Heyeti -waiye mah
dut bir tavaaaut bmiay-

ihdu edecek ve bu komisyon 
alikadar taraftarlarla devletler 
mümesailleri araamda irtibat 
teaiaine memur edilecek. 

Giriilüyor ki, heyeti umu. 
miye hiç te bekleaildiii sibi 
hareket et-ittir. Bir defa 
Japonya'1lill ...,.rizden dolayı 
mea'aliyeti aevzau babia bile 
detildir. Sonra her iki taraf 
ta zannen mea'ul addediliyor. 
Çünkü mahHamatm tatili için 
ihtar her iki tarafa da yapıl
maktadır. 8-dan aarfı nazar 
Japonya'nm dwhal Çin arazi
•İni tahliyesi lıile talep edilmi
yor. "'Emni aelimet temi
nat11< ldfi ıeldiii zaman., tah 
liye yapılam diyor. Emoü 
ııelimetin ne zaman kifi ıe· 

le. ıi4Di tayia edecek olan dev 
let le Japonya olduiuadan, bu 
lnciltere'nin Mıam tabliyesi 
kadar uzan olabilir. MalGm
dur ki, lasilisler de Mrsm a) 

al ~ ehmılı ı.lali1e eı-
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açakçılar şi e le tecziye ediliyorlar! 
Ekonomi 1 

Suryeliler bizden huğ
da y istiyorlar 

• • •••••• 

r ... 
Borsa fiatları -
Kambiyo j Kapanıt 

lngili:ı lirası 1 ı..ıK· s. - 7 80 00 
Bir T. Llraımın mukabili 

F raııııız franıı 12 03 
Dolar o 47 40 
liret 9 14 50 
Belrı 3 40 00 
Dra mi 37 21 00 
lı•içn fnaırı 02 44 00 
le•a 65 44 00 
Florin 1 17 54 
l<Uron ç. 15 07 00 
Şilin~ A. 3 97 81 
Pea.ta 6 20 00 
Mark 1 98 58 
Zloti 4 17 00 
Pengo 3 85 00 
ley ! 80 84 00 
Dbıar 26 30 00 

lahYilat J Kapaıııt -
1. Dalillt 

961251 D. Mııvahlaade 58 50 
A. Demirvolu 28 65 

- Borsa iiarici 
Altm 91211 
Mecidiye .49,50 
I • 213?1 1 •nk-ot 

lran hükumeti bir ~ ile 
kambiyo üzerine vazedılnuf olan 
kontrolu kaldrrmıştn. 

Cenubi Afrikadan 
yapağı ihracatı 

Cenubi Afrika hiikUmeti yapağı 
ihracatı için vermekte ol~u~ ih_n: 

t rimini yüzde 2S ve tiftık prınu-
ca P . • ..: 
nİ de yüzde 20 tezyıt etınııur. 

Bu haber ıebrimizde yapağı ve 
tihik tacirleri uaaaıda telit uyandır 

. t karıı.mda reka· mıştır. Bu vazıye .. . _ 
bet imkanları bizim ııçın çok euçlet 
aıiş olacaktrı. 

Irana ayakkabı nalçe
leri gönderilecek 

A _ •-l·abı nalçeleri imal eden bir 
Y""" .. t1a. T.. k f ,,,...ı Ofise muracaa una· 

liurT_ ':.:..e ihtiyacından fazla oldu
t ur ... , • • dil . .. · · ihracı ıçın tavaısut e mesı

ıu ıçın . . 
ni iıtemııtır. . . .. 

lhr.cat ofiaı f~.?umu~ 
, __ . · Irandaki mumet11ıllıgme gon
,.,..,nı al el · 1 da " 
dernıiştir. Bu n ç enn r~ ~u-

um.. u" mümkün eörülmektedir. Çun
r d ··maı.. kü Avrupada yap Bil aynı c:ıDI 
!ar latanbal tarikile lrana ırönderil· 
mektedir. 

Beynelmilel şarap 
konferansında 

PARIS 10 A.A. - Bey-ımilel 
konf~ranıı, mümkere razna

ıara!' d kaydedilen meaeleleTİn tet-
meıın e .. 
lôkine devam etmııtır. 

fnuıaız murahhaaı M. ~~ 
devletler hukukıinaslarmm iÇ-

istihdaf eden bir konferam"! top
~--aa~ ve bu ıuretle ~t ma 
....,.._ · • · tahkim Ye ye 
•--yele-" oıe~ dil . . 
- .ı.:ı.· ın' temın e meaımn 
ııiclen te1AJ ın 1 
daha muYBfık olacaimı beyan ey e-

mittir. 1 
Yunaniıtan, R~Y;'t .. apanya 

P rtekiz miimeooıllerı, müzakere
ve o · b' ak ..-.:.ıer lere f,..I bir aurette lf r ~--• -

dir. 

Mecliste bir idam 
kararı 

ANKARA. 10 - Kasap Molıme
cli öldüren ffüaeyin oğlu Mehmet 
ça..uıun ölüm ceza,;ıına ::::::; 
hakkında Tarauı apr ceza. 
ai tarahndan verilip temyız mahk~ 
mesince taıvip edilen ce-zanın tas~
kine dair meclise ~r tezkere ıelnuı-
tir. 

Maarifte 

Kooperatif 
Teşkilatı 

Vekalet nizamnameyi 
tasdik etti 

Maarif vekleti, hazırlanan 
kooparatifçilik te§kili.tı nizam
namesini tetkik ve kabul etmif 
tir. .Nizamname bugünlerde 
Maarif müdürlüğüne bildirile
cetkir. Mekteplerde kooperatif 
te§kiline derhal başlanacaktır. 

Halkevinde müsamere 
Edebiyat fakültesi talebe ce· 

miyet dün Halkevinde bir müaa 
mere vermişlerdir. 

Darülfünunda 
Konferanslar 

Yüksek muallim mektebi mü 
dür muaTini Naci Bey dün Da
rülfünun konfenns salonunda 
test usulü mevzulu bir konfe
rans vermiştir. Konferansta ilk 
mektep hocaları, müfettiıler ve 
maarif erkanı hazır bulunmuş. 

tur. 

Millet mektepleri 
tihanları bitti 

. 
ım-

Millet mektepleri imtihanları dün 
ak§am bitmiıtir. Evrakı imtihaniye 
tetkik edilecek ve bir hafta sonra 
netice belli olacaktır. Muvaffak olan 
lanı Millet Mektep! ... ; tahadetname
ıi verilecektir. 

Avrupada tahsilde 
bulunan talebemiz 
Avnıpa'dalci talebemiz müfettiı

liğine tayin edilen Kadri B. ıelırimi
ze ıelmiştir. BuııünJerde Paria..'.!...I?: 
clecelrtir. Tahkikatmuza ıröre, el
J"Ym kıam azamnu Fr...., Alman
ya ve lqi)tere'de olmak iizere Av
rupa' da 300 im.dar lalebeııııia tahail
de bulunmaktadır. Amerilra'cla da 2 
talebemiz tahsil etmektedir • 

Haliç şirketinde 
Belediye hissesi 

Muvafık ıörülürse 
tecil edilecek 

Haliç tirketinin Yaziyetlni 
tetkik eden komiayon yazifesi. 
ni ikmal etımİf Ye raporunu ha. 
zırlamağa baflamqtır. Komis
yonun meeaiıi hakkında belecli 
ye reisi muavini Hamit Bey 
cfüır bir roubarririmize fll izaha 
b yennittir: 

- Haliç tirketinin Yaziyeti 
maliyesini tetkik ettik. Şirket 
eYvelce aeoevi 35 bin lira bele
diye hiısesi veriyordu. Şimdi 
iıe kazancı azalmııtır. Son ıe. 
- kazancı 300 bin liradır. Yüz 
de sekiııden belediye hiı-i 24 
bin lira kadar tutuyor. Şirket, 
vaziyetini koruyabilmeei için 
belediye hiaaesi olan 24 bin li
ranın tecilini, lcomiayon kabul 
etmiştir. Bu kararunızı raporla 
birlikte tehir meclisine anede
ceğiz. Muvafık görülürae bele
diye hissesi tecil edilecektir." 

.... ·-- - --
ei taahhüt -etmi9lerdi. 
. . Geçen gün Aluıan ıaze~ele 
.:1n birinde şöyle bir karıka

dll.r V'!l.rdı: Kafes içinde bir ~
aııı oturuyor. Etrafını da bır 
ııl,ıın mütecenia insanlar al
ı~ hayretle kafes içindeki a
~ltıı yrediyorlar. Karikatü
,11.n hında da ıu yazı var~~: 
C:c.r iy ti Akvama kartı ıtı
adını bili muhafaza eden a-
aın.,, Çin _ Japon davaaın
. n sonra Alman karikatürcü
,'lne insanın hak veTeceii ge-
1Yor. 
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Diplomasi aleminin en par
-ı.: •İınası olan Briand hafta a
aaı öldü. Bir adamın kıymeti 
•kdir edilmek için ölmek li
'tııınıı.. Çünkü Fransızlar 
'"•Ilı Briand'ın kıymetini an

öldükten sonra anlamıta 
. iyorlar. Gerçi Bri nd me
~Yetleri takdir edilmiyecek 
. ııdam değildi. Fakat daha 
rkac; hafta evv J, Haridye 

nezareti elinden alındığ.ına .. g~
re Briand Fransa'da, bıze olu
mÜnden sonraki yazıların . an
latmak istediği kadar takdir e
dilmiş bir adam değildi. 

Briand'm ölümile yalnız 
Fransa, büyük adamla~nd~ 
birini kaybetmiyor, bütun du~ 
ya; hayatını sulha vakf~~ ka 
mil bir iıuanm aıesaısmden 
mahrum kalıyor. Diplomui, 
palavra, tezvir ve mug~i.~a mea 
leğidir. Briand meslegım bu
nun fevkine çıkarmağa çalıt
mıştır. Çünkü. bütü? siyat:İ h.a 
yatında k~nd~ı~e şıar _edindı
ği samimıl'.et~ dıplome11ye de 
tı.tbik etmıştır. 

Filhakika Briand'ın siyasi 
hayatındaki muvaffakıyetinin 
ıım aranırsa, bunun samimi
yetinde olduju görünür. inan 
madan hiç bir ıeyi müdafaa 
etmemiftir. Ve inandığı her 
teyi de korkmadan müdafaa 
etmekten çekinmenıittir. Bü
yük d vlet adam•, sulhun o ka 

dar atıkı idi ki, bu yoldaki 
mesaisi lıazan keodiaini beynel 
milel bir adam nziyetinde göa 
terirdi. Bunun İçindir ki 
Briand'a "Avrupalı,, derlerdi. 
Fakat Briand her ıeyden eY

vel büyük bir Fransız vatanper 
veri idi. Yalnız kendi memle. 
ketinin meoafiini umumi aulh 
ve müsalemet siyaseti ile telif 
etmişti. Franaaya hizmıet et
mek sulha hizmet etmek, 
Briancl'm nazannda bunlar bi
ribirinden ayrılmaz ıeylerdi. 

Ölümünde hazin olan nok
ta tudur ki, Br:iand Aksayı 
Şarkta bir harp devam ettiği 
ve bütün ömrünü hurettiği 
mesaisinin semeresiz kaldığı. 
nı gördüğü bir zamanda ölmiit 
tür. Yani gözleri arkada kalı
yor. Aksayı Şarkta muharebe 
devam ederken, Cenevrede tah 
didi tealihat konferansı topla
nırken ve daha ıulh ve müsa
lemet namına birçok faaliyet 
batlamıı iken, Briand kenara 

Mahkemeierde 

Bir kilo tütün kaçırana 
altı ay hapislik! 

••••••• 
lzmitten getirilen bir kadın ihtisas 

mahkemesinde mahkum edildi 
Dün dokuzuncu ibtiaas mahkeme 

sinde 10 davaya bak:ılmıtbr· Bunlar
dan biri intaç edilmit, ikiıi talik olun 
muı, diğerleri vazife harici kanırile 
mahlı:emei aıliyeye tevdi olunmut-
tur. · 

intaç edilen davanın maznunu 
lzmitten lıtanbula mahfuzen ıetiri
len Ane Yaşardır. 

lzmitte Cedit ınah.Ueoinde Bo
ğazderede oturan Ayıenin evinde 
bir kilo kaçak tütünle 5664 yaprak 
siııara kağıdı çıkarılabilecek olan 
354 yapraklı bir kopya. defteri bulun 
muştur. Ane hüviyeti tetkik edildi
ği zaman IS )'1lfıncla olduğunu, pr 
aonluk yaptığını aöylemit fakat nü
fuı tttkeresi tetkik olunduğu vakit 
21 yaşım bitirmiı olduğu anlafılmıf
tır. 

Ayşe tütünün ve ıieara kaiJtla
rının kendisine emanet olarak bıra
kddıiını söylemitıe de zabıt vuab-

1 

Dokuzuncu ihtisas lıMclinl Refi1ı B. 
u bunun aksini İlpat etmiftir. Müd 
4ei umumi Retit BoJ lanitten mah
fuzen ıeririlen bu .lıadınm tecziyeoi
.ni ve derhal tevkifini talep etmiıtir. 
Hakim Refilı: Bey evrakı tetkik ettik 
t• aonra Ay..,UO 6 ay hapse konul
maaına, siırara J<iiıtlarınclan dolayı 
5664 kurut, tütünden dolayı da 500 
kurut poıra c:ezuı almmuma ve der 
hal tevkif edilmoeino kanır vermif 
Ye kararını maznuna tefhim etmit
tir. 

Talik edü• davanın -DUDU 
da aıuıdıl<çı Ali i-U.de bir adamcbr. 
Sandıkçı Ali kaçak ıiıara lı:ağ.dı ve 
tütün aatarf<..., yablanmqbr. Fa
lı.at m•hk-oedo lıunu inkir ebnit, 
Poliılerin yakaladıkları ~çıyı 
luıçırdılılanru, aonra kendisini ona 
hmzetip tuttaldanaJ, lrendjıjnin aı&
hJt varakaaında da imzaaı olmaıfıiım 
aöylemiıtir. 

Bu iddia üzerine zalıot nıralraaı 
tetkik eclilmİf, maznunun hm.aı ol
madığl, imzadan iatinkif ettiğine 
dair bir kayıt ta balunmadıiı ıöriil
müt.Zabb imza eden poliaJerin tahit 
•ıfatile celbi için muhakeme 'batka 
gÜne bırakılmııtır. 

Diğer tıa1ik edilen danrun maz
nunu üç dört ırün end ayni mah.lı:o 
mede kaçakçılıktan malıküm olmut 
Hayri .İlminde bir falu•tır. 

Haj.n tütün kaçal<ç•lığlnclan malı 
kürn olmadan evvel bir ele iakambil 
Uçakçıbğı yapmıı, f.ı.at hu evrak 
mahkemeye Jenİ ıelmiftir. Bu d.,,a 
da Yarife noktaaından tetkikat yapıl 
malı: üzere talik edilmiıtir. 

Lalelideki cinayet 
Cümhuriyet bayramı l'eceai Lile 

licle bir cinayet olmuf, Orhan İaıniıı-

atılacak bir adam değildi. Ve 
belki de kenara atılmaktır ki 
:savallı adamın yüreğine indi. 
Bütün dünya bu büyük adamı 
takdis ederken, F ranın politi 
kaaaı utaııam ... 

* * ,.. 
Pazar günü yaklaıtıkça Al

manyada intihabat mücadelesi 
bararetlenmektedir. Namzet. 
lerin adedi bete baliğ oldu. 
1 - Reiıiciimhur Hindenburg. 
2 - Hitler. 3 - Komünist 
Thölmann, 4 - Milliyetperver 
Düsterberg 5 - Gustav Win. 
ter. 

de bir adam ölmüı, Mehmet Ali, E
dip, Aziz, Niyazi, Haıan Hüseyin 
i•minde S kiti de muhtelif yerlerin
den aiır ıurette yaralıımnıtlardı. 
Dün ağır ceza mahkemeıinde dava. 
11nm rüyetine batlanan bu ci,,.yet 
cereyan eden tahkikata nazaran !Ö,. 
le olmuıtur. 

Tanbur çalmakla eeçinen Salih 
iaminde bir adam ıreee Uleli cadde
ıinde tütüncülük eden Arnavut Ha
san efendinin dükkanına uğranut. 
bir ıiaara iıtemİ§, Haaan efendi de 
latife olıun diye: 

- Bedava olur mu, eel bir fasd 
yap ta öyle! demiı, tanburcu Salih 
te bu teJılifi kabul edip içeri ırimıit. 
çalımya baılamıtbr. Bu Maada bat
ta maktul Orhan olmak üzere Edip, 
Aziz, Mehmet Ali, Niyazi dükkina 
ıreimiıler: 

- R.kl var mı? diye oormuflar, 
Afllllvut Huanclaıı: 

- V u, cevabım alınca: 
- 0,.leyse aç hir kiloluk şi§", 

kartıln kahnden de ıit bir kaç fin
can ıetir, otunıp içec:eiiz, demitler
clir. Bittabi Arnavut Hasan buna iti
raz etmiıı 

- Bunda rakı içilmez, ben ka
palı ıite satarım, lıtıırseniz alır, ıi
der batka yerde içer, iıtersenia, 
almadan ıiderıiniz, demittir. 

Bu itiraz üzerine 
- içeriz! 
- içemezsiniz! teklinde oldukça 

ıiddetli bir münakaşa olmuı, niha
yet beş kişi: 

- Peki, biz eideriz ama, bu çaltı 
cıyı da beraber ııötürürüz diyerek 
Salibin de kendileriyle beraber ıel
me.ini iıtemiılerdir. ArnaYUt Hasan 
buna razı olmuı ve çalır1e1nın ıribne 
ıine müsaade etmiıtir. Fakat tam bu 
esnada dülı.' ;inın elektrikleri birden 
bire sönmüş, Hasan kofranın bozu). 
duğuna zahip olarak tamir ettirmek 
üzere doktor diye çainlan civııruı
daki elektrikçiye aeslenmiye '-!la
llllflır. 

Fakat bu ıeılenit dükkimn kapı
ımı tutmuı olan bet lriJÜÜn hidde
tini ,_cip olmuı: 

- Ulan bize meydaa okwnak 
~n kabadayı nu çainyonun? diye 
bunlardan dördü bıçakla Huanm 
üzeri• hücum etmitl<r .,. Hıuam 
dört yaindeo yaraı...uılar<ln. . . 

Bunun üzerine Haaan da nefaını 
müdafaa için tabancuma aarılm~t, 
müteca.nzJerin üzerine atq etmiye 
... lamıı netice de isabet eden kur
twılarla On.an öı.if, Aziz dört. ye
rinden yaralamp tıopal kalmıt. Nıya. 
zi, Edip te birer hafta hastanede ka. 
lacalc derecede yaralanmıtlardır. Ha 
aaıun ,_.ı..., da ıs - 20 siiDde ıeç
mittir. Piin bu cinayetin muhakeme 
ıine 1ıqı.nnu1. tal>itler dinleıı.ilmit 
,,. yemden bazı ..,ı.it eelbi için mu
hakeme ı-.ı.. giiae lıorakılmıttır. 

Bir katil 15 seneye 
mahkum oldu 

Tuzlada bir clüiün eanaaında bat 
byan köy kahvesinde devam eden 
bir ka•p netidainde köy ırençlerin 
deo Omıanı katletmekle maznun 
Huan onbafının Ahmedin muhake
mesine dün ağlr ceza mahkemesinde 
denm edilmiıtir. Muhakemede din
lenen .-bitler Oamanın Ahmet tara
fından tehe....üren öldürüldiijünü 
söylemiflerdir. Muhakeme aeticeııin 
de iddia makamıru itıal eden Cenıi.I 
Bey maznunun tehevriiren katilden 
ıs sene bapse mahküm edilmesini 
talep etmiıtir. 

Heyet müzakereden aonra kara· 
nm tefhim etmİJtİr. 
Aı.- ıs ••ne hapse, maktulün 

-- -·. LE 

notlar vardır ki, eski mark 
banknotları gibi kıyaıetler:ini 
kaybetmiılerdir. Kırmızı seri 
denilen bu banknotlan Winter 
kıymetlendirmek iıtiyor. işte 
programı bundan ibarettir. Bu 
nun mali noktai nazardan milin 
kün olmadığı beyan edilmit ise 
de Winter ısrar etmektedir. 
Ve Almanya'da bu banknot sa 
bibi külliyetli miktarda adam
lar olduğuna göre, içlerinden 
reylerini Wintere verecekler 
de bulunur. Fakat ciddi bir 
namzet telakki edilemez. 

Asıl mücadele Hitler ile 
Hindenburg arasında olacak
br. Komünist namzedi ile mil 
liyetperverlerin namzedi Düs
terberg'in alacakları reyler mu 
ayyendir. Her halde gelecek 
pazar gününü beklemek lazım

Viliyette 

iş arayan 
işsizler 

Mahallelere bir tamim 
gönderildi 

Viliyetten it iıteyenler hak
kında kendilerine, mahalleden 
doldurularak taıdik edilmek ü
zere matbu beyanname veril
mektedir. Bazı mahalle heyeti 
ihtiyariyeleri bunları hüınübal 
ilmühaberi zannile o tekilde taa 
dik etmiılerdir. Bunun üzerine 
vilayet bunun hüsnü hal ilmü
haberi olmayıp muhteviyatına 
göre cevaplar verilmesi hakkın 
da bir tamim yapmışbr. 

inşaat müteahhitleri 
Bu namda bir cemiyet tetkil 

edilmittir. 

Bir Rumca gazete 
lmeriya isminde bir gazete 

imtiyazı alınınıtbr. 

İngiliz tiyatrosu 
Muvaffakıgetli temsiller 

vıırigor .. 

Engliıh Players namında bir 
İngiliz tiyatro ıirketi evvelki 
akşamdan beri Fransız tiyatro. 
aunda lngilizce temsiller ver
mektedir. Bir İngiliz tiyatrosu 
nun lstanbulda tenısil verdiği 
ilk defa olarak vaki olmaktadır. 
Heyet evvelki akşam Bernard 
Shaw'nun maruf Candida oyu
nunu büyük muvaffakıyetle 
temsil etmiştir. English Pla
yers daha ilk tem~ l.nden mü
kemmel bir tiyatro trupu oldu. 
ğunu göstermiıtir. Repartuva
n arasında lngilterenin en gü
zel oyunları vardır. Dün akşam 
da To See ourselves piyesini 
temsil etmişlerdir. 

lstanbulda İngilizceyi anla
yanlar çok olmadığı halde, 
Fransız tiyatrosu epeyce kala
balıktı. Bütün İngiliz ve Ameri 
ka.: kolonisi İngilizce oynana
cak bu temsilleri seyretmek i
çin gelmiılerdi. Engliıh Pla
yera gelen diğer Fransız trupla 
rı gibi derme çatma bir heyet 
olmadığına göre, iyi oynanmıt 
ciddi piyesler eörmek isteyen
lerin buna rağbet etmeleri te. 
menniye fayandır. 

' Artistle.: ıerefine çay 
Jnıriliz ıefiri Sir Georıea Klerk'

in refikası Leydi Klerk, lnıiJi:t ar
tiıtleri terefine diba alqam eefareta
necle bir çay :ıiyafeti vermqtir. -tehakkuk edecek Yereaeıine ıooo li
ra tazminat vermeie mahkUın olmuı 
tur. 

Vazifeyi ihmal davası 
Dün Aiırceza -hlı....,.,.iıııde va

zife.ini suiiıtimalden maznun sabık 
Sultanahmet ıulh hukuk hikiıni Ki 
mil Rakım Be7Je vazifelerini ihmal. 
den maznun avukat Ahmet Arif ve 
Şefik Beylerin muhakemelerine de. 
vıun edilmİ§tİr. 

Dünkü mubalcemeclo miirneaail 
Tahıin Beyle avuI.at Fey:ıi Boy ta
hit olarak dinleniJmiılerdir. 

Müddei vekilleri yeniden 3 ıahit 
ikame etmiJler ve evvelce çainldıio 
balde gelmiyen fllbitlerin do celbini 
i•temiılerclir. Muhakeme bu ,.ı.itle
rin celbi İçin baıka l(Üne bın.lınluut
br. 

nin fırka sistemi alt üst oldu
iu eibi, müşterek kabine mes' 
uliyeti nazariyesi de tarihe ka
nth. Gerçi 85 senelik iktısadi 
ve mali aiyaaet ansızın değiş· 
mittir. Ancak İngiliz siyasi 
hayatında ehemmiyetli inkılap 
yaptıktan ıonra .. Himaye kanu 
nu lortlar kamarasında aıüza
kere edilirken, kabmeye dahil 
lortlardan Snowclen'in kanun 
aleyhinde ıöz töylemesi, yani 
hükumet i.zasmm kanıma a. 
leyhtar olaıası, hiç bir me1Dle 
ketin siyasi hayatında görül
memi§ bir hadisedir. 

Bununla beraber, artık hi
maye bir emri Yakidir. Şimdi 
herkes soruyor: Hükumetin va
ziyeti ne olacak? Çünkü ıim
diki hükumet bu tedbirleri ka
bul ettirmek için iktidara geç· 

Resmi listede Hitler kendi
ıini Bnuısuviek ınemunı ola
rak göstermektedir. Thöl
mann, nakliyat amelesidir. Mil 
liyetperver namzet "mütekait,, 
diye kendisini takdim ediyor. 
Sonuncusu da şirket aYUkatı
dı~. Fakat bu zat hapisanede. 
dir. Winter'in namzetliğini ile 
ri aürmesine aebep şudur. Al 
manya'da bir seri kırmızı bank 

dır. 
.v. .v. .,. mitti. Bu tedbirleri bile ittifak 

lngilterede gümrük himaye la kabul ettirmit, halli. kendi· 
kanunu nihayet kat'i surette , si kabul etmiş bir hükumet de 
kabul edildi. Fakat lngiltere- ! iiildir. O halde himave teessüs 

Belediyede 

Havayici 
Zaruriye 

Fiatlarda ihtikar ya
pıldığı anlaşıldı 

Belediye ikbsat müdürlüğü ha
ttıyjc:i zaruriye fiatleri üzerinde tet~ 
kikat yapmaktadır. Bir çok yiyecek 
maddelerinde ihtikar yapıldığı anla 
tılnuıtır. llmaat itleri müdürlüğü 
bu huıusta mufaasal biınapor hazır. 
lamaktadır. Rapor makama verile
celc:tir. 

Mezbahanın idaresi 
Mezbaha meclisi idaresinin liivı 

düşünülmektedir. Bu takdirde me:ı. 
lıaha bir müdürlük halinde iktısat iı 
leri müdürlüğüne meı-but olarak i
dare olunacaktır. 

Gene terkos 
Boyoilvnda ba7.I ecnebi müe11e

ıeler belediyeye müracaat ederek 
aon zamanlarda terkoıun ııene ak. 
ınachimı bildirmitlerdir. 

Belediye terkostan bunun ıebebi
ni soracaktır. 

Elektrikle işlemeyen 
fırınlar 

Belediye kaymakamlıklara bir 
tamim eöndererek henüı elektrikle 
iılemiyen f1r1nlu olup olmadığım 
sormuıtur. Bu hususta Yerilen müb. 
let bittiği için henüz yeni tesisat yap 
nuyanlar hakkında takibat yapıla
caktır, 

Agaç dikilecek 
Belediye birkaç ıüne kadar Jeh

rin muhtelif yerlerine ağaç dikmeğe 
başlayacaktır, Ağaçların yerleri te. 
bit edilmi tir. Diğer tanıftan ağaç 

budanmağa da ba.ı~ •t r. 

Lfıno: ... <.ta yuzme 
havuzu yapılacak 

Taksim bahçeoinde bir Lünapark 
vucude ııetirmek Üzere belediyeye 
müracaat eden Macar grupun mü
measili Petteye hareket ettiğini yaz
mıttık. Grupla esaslı hatlar Üzerinde 
aıılaıılmıttır. Grup T aluim bahçe
ainde büyük bir yÜzme havuzu ya
pacaktır. Ha.vuza deniz ıuyu kona
caktır. 

Otobüslerin camları 
mikadan olacak 

Otobüa talimatnamesinin şimdi
ye kadar mevkii m«iyete ıinniyen 
-ddeleri, bu ay sonunda tatbik.a 
lıaılanacaktır. 

Bilbat11a camlarrn mika olma11 
hııklundakl maddeye çok elıemmiyet 
verilmektedir. Hali hazn-da lataıı
bulda 150 kadar otobüa itlemekt• 
clir. Bunlardan bir kmm fazla yolcu 
almak için kendilerine ıöıterilen hat 
lan mücavir caddelerde de işledik
leri haber nrilmqtir. Bn husua tah· 
kik eclilmektedir. 

Yazın yakl"fmaaı dolayıaile bir 
kuım otobüıçüler de ıeyrüaefer min 
ıakalanru deiittirmek iıtemiılerdir. 
Bu talep reddedilmitlir. 

Talimatnameye muhalif barekeı 
ettiklerinden dolaYI timcliye kadar 
~~yetten meedilen otobüsler yir 
llll:JI tecaviiz etmektedir. 

Türk- Yunan 
mahkemesinde 

Muhtelit Türk • YUDan mah 
kemesinde dün 12 davaya ba. 
kılmıttır. Bunlardan bir kıımı 
talik edilmit Ye bir kumı da &a· 

li.hiyet harici görülmüttür. 

ettikten sonra da iktidarda kal 
makta devam edecek aıi? Mec 
lisin kahir ekseriyeti muhafa
zakardır. Eğer lngiliz politi. 
ka hayatı tabii cereyanını ta
kip etse, derhal muhafazakar
ların hükumet teşkil etmeleri 
li.zım gelecek .. Şimdiye kadar 
aıuhafazakarların fırka hüku
meti teşkil etmek iıtememeleri 
ne sebep, yapılacak himaye 
kanununun bir fırka hükiime
tinden ziyade milli hükiimet 
tarafından yapılmış olması his 
•İnin hasıl olması maksadına 
matuftu. Bu bir defa yapıldık 
tan sonra artık muhafazakar
ların "Milli hükinnet., perdesi 
arkasına gizlenmeleri için bit 
sebep ka.lmamııtır. Binaen
aleyh ergeç lngilterede muha· 
fazaki.r hiikflmetin iktidara ııel 
mesi beklenebilir. 

Ahmet SOKRÜ 
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ditleri daha zayıf ise, o da sen
sin. 

Demek ki Claire'in bulduğu 
hileyi her ikisi de beğenmekle 
beraber, hilenin tarzı tatbikın
da fikirleri ayrılıyordu. 

SiNEMALAR 
-· 

' . 

İdatthaııe: Ankara caddesi, 
100 No. 

intihap F rancis dedi ki: 

- Canım, neye tereddüt e. 
diyorsun, Claire'e aıkını isbat 
için bu fırsattan hemen iıtifa
de edeceğini zannederdim. Da
ha demin Claire için kendini a
teşe atacağını söylemiyor miy. 1 
elin? 

:::..r- ' Telgraf adresi: İet. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matlıa.a 24310 

t.:laire naıılsa, kocası diş ta 
bibi Lecalpein muayenehaneai
ne gittiği bir gün evi.ne Jean 

1 ile F rancia iıminde iki genci 
rıı------..,.,.--------,,-• i kabul etti. Bundan üç hafta ev

A.BONE ÜCRETLERİ: l vel bir gün ormanda gezerken 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

.2 .. 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Muddeti geçen nüshalar 10 ku
ru~tur. Gazete ve matbaaya ait 
ış;er için müdiriyete müracaat 

, ,dilir. Gazetemiz ilanların mes'u· 
1 =yetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askui rasat merke

zındçn verilen malünuta göre 
bugün hava bulutlu gt!Ç"cek, ha
fif yağmur muhtt!tr"'ldir. Rüz
gar müteh~vvil mutedil kuvvette 
t>s~cektir. 

l bu gençler Claire' e tesadüf et-

i 
mişler ve tanışmışlardı. 

Tam o sırada kapıdan doğ
ru bir ayak sesi geldi. Genç 
kadın, o saniye gençleri evine 

1 kabul etmekle ne büyük bir ih-
1 tiyatsızlık yapmış olduğunu an 

l ladı. Ve o korku ile sokağa bak 
mak için pencereye koştu. 

Jean ve Francis: 

1 
- Pek vehhamsınız, dedi

ler, madem ki kocanız çıkalı 
beş dakika olmadı. Her halde 
bu kadar çabuk gelmez değil 
mi? 

Claire tekrar 
geldi ve oturdu. 

' ı ı sebep olan adam, 

pencereden 
Heyecanına 

pastacı çıra-

1 ğı idi. 
Claire evvela Francis'e, son 

ra Jean' a baktı. Her ikisinin 
ı de kortizanlık yapmasına mü-
samaha ediyordu. Fakat bu 

10-J-JZ tarihind" tazyiki nesi
mi 759 militr"'tre ım fazla sıcak

lık lJ en az J santigrat kayde
dilmiştir. J gençlerden hangisini intihap et 

-=~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!;~~!!!!!!~ meli, Esmeri mi, sarışını mı? • itiJ Dedi ki: 

1 - F rancis ve Jean size bir r ICLIC~ şey söyliyeyim mi? Artık beni 
unutunuz. Çünkü ben evvela 

Neden artar! kocamı seviyorum. Sonra sami 
Arkadaşlardan birinin iki mi bir dcstluk ikir.izi bağlıyor. 

gündür avurt ettiğini görüyor- Bu dostluğu bozacağım diye 
dum. Benim de avurt ettiğim korkuyorum. 
zamanlar olur amma çok sür- Gençler itiraz ettiler: 
mez. Bizim arkadaşınki fazla - HayH", dediler, siz biri-
sürdü. Sordum: mizden birimizi tercih ediniz 

- Yahu nedir bu avurt... ve tercih ettiğinize göğsünüz-
- Diş ... Azizim! Şiıti .. Bak- deki çiçeği veriniz. O teki der-

s ana büyüdüm, arttım.. hal selam verip gidecektir. 
- Desene! dedim. İJten art- Yeniden kapıdan doğru bir 

reaz, dişten artar .•. 
Bu Çe§it artmalar boğaz ve 

kulakta da oluyor. Darbı mese 
li tevsi etsek iyi olacak. 

Zengin olnıanın yolu! 

Lindberg'in çocuğu bili bu
lunmadı. İti bu derece telaşa 
verdikten sonra çocuğun bulu
nacağını ümit etmek safdillik 
olur .. Meğer ki tesadüf işe yar
drm ede! .. 

Bu münasebetle Amerikada 
bir sürü, ban ger, zengin, sine
ma artiıti hatta Al Capone gi
bi haydutlar, çocuğu bulanla 
veya bulunması için ip ucu vere 
ne on binlerle dolar mükafat 
vadediyorlar ... 

Macera pe,inde gezmek ve 
sergüzeşt ile parayı birleştir
mek isteyenlere itte fırsat! He 
men Amerikaya gidip çocuğu 
aramaya başlasınlar!.. Tez el
den elli, altmış bin dolar kazan 
dı mı, üıttarafı aynadır. 

Şampanya gibi 
Bizim Kulak Misafiri dün 

masasının başına oturmuş, elin 
de beş kuruşluk bir gazoz, şapır 
data, şapırdata uzun uzadıya i
çiyordu •. Dikkat ettim, içiş eda 
sında bir §ampanya içişinin asa 
leti, ve tadışta bir şampanya 
yudumunun kıymeti seziliyor
du .. Gözleri bir şampanya bar. 

.., .................................................. . 
dağına dalar gibi gazozun yu. 
varlacık gazhabbelerine fefkat
le bakıyor ve bir taraftan gazoz 
hafif hafif ağzına akarken du
daklarının birlettiği kö,elerden 
de ağzının suları gazoz bardağı 
na akıyordu... Böylece bir bar
dak gazoz üç bardak mayi oldu 
ğu için içİfİ uzun sürdü. İnsan 
kibar içmek iıterse, gazoz asa. 
let keıbediyor .. 

Ne cesaret, ne cesareti 
Nezihe Muhiddin Hanıme

fendi hemşiremiz tavru edası i
tibarile cinıi latiften ziyade cin 
ıi kaviye yakın bir zat oldukla
rı içindir ki; çok cesurdurlar. 
O kadar cesurdur ki; Celiled. 
din Arif Beyin bir akıl buhranı 
eanurnda yazdığında şüphe 
edilemeyen ve bu gibi buhran
ların bütün vasıflarını cami o
lan ve hatırat ismi altında bir 
aktam gazetesinde intİfar eden 
hayali.tında Nezihe Muhiddin 
Hanımı idam edeceğine dair ya 
zıdan da korkmamış!. Halbuki 
bu korkulacak bir şeydir. Ya 
Celaleddin Arif Bey dirilir de 
halife olursa, o zaman Nezihe 
Hanımın hali nice olur. Bu ka
dar varit bir ihtimal ile hayatı 
tehlikede olan bir zatın hala fe. 
rih fahur dolatması ne cesaret. 
tir yarabbi! 

FELEK 
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_GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

ayak sesi duyuldu. Claire yine 
korku ile pencereye koştu. 
Gençler: 

!1111 ....................................... , .............. ... 
Daktilo, Aşka tövbe, Kongre eğ

leniyor, birer şaheserdi. ~0rnonce - Y'ine beyhude korktu
nuz, mutlaka pastacı çırağı pas 
taları vermiş, dönüyor olacak, 
diyeceklerdi, fakat Claire bir 
sayha kopardı: - Maşallah efendim, onu 

_ Eyvah, kocam! söyleyen ben değil, sendin. 

Bu filmlerin kahramanı sizi kah
kahalarla göldüren 

Armand Bernard 
Metropolitan operası baş tenoru 

Tino Tatiera 
Hakikat kocası parmaklık Her ikisi de artık Claire'in 1 

k güzelliklerini tadada başladılar. 
ile beraber 

apıarnı açmış, bahçeyi -geçe • 
rek eve doğru geliyordu. En nihayet Jean dedi ki: J 

- Ben hodbin adam deği- 1 
Claire şaşırdı: lim. Mademki Claire'i o kadar J 

ELHAMRA 
SİNEMASINDA .._ ,~~ ~··<-. 

- Aman kaçın, aman ka- ı güzel buluyorsun. Sen kal bu-
çm ! rada, bt>nden allaha ısmarladık. 

oynadığı 

HAYDUT AŞKI 
(Fra Diavolo) 

filminde sizi 2 saat güldünneyJ 
vadediyor. 

~ 

SOLMUŞ 
GOLLER 

(Romance) 
IM~si!eei: 

1 
Gençler kapıya doğru yürü- Maamafih meseleyi hallet-

düler. Claire fikrini değiştirdi: mek lazım geliyordu. Birisin

- Hayır, gitmeyin, gitme
yin. Merdivende karşılaşacaksı 
nız. Şurada bir yerde saklanın. 

Francis masanın altına, Jean 
perdenin arkasına girdi. Claire 
heyecan içindeydi: 

- Aman ayakların görünü
yor, aman senin de başın görü
nüyor. Bari meydana çıkın. Ey 
vahlar olsun, mahvoldum. 

Tam o sırada salonun kapısı 
açıldı. Diş tabibi içeriye girdi: 

- Claire, dedi, ben geldim. 
Yağmur yağacak. Şemsiyemi 
almağı unutmuşum. 

Fakat salonda iki yabancının 
durduğunu görünce, hayretle 
kendilerine baktı: 

- Claire, sen yalnız değil 
miydin?. 

Ne söylemeli? Ne uydurma
lı? Claire kekeledi: 

- Şey, efendiler ..• 

Birden kafasında 
çaktı: 

bir yalan 

- Şey, efendiler ıen gittik
ten beş dakika sonra kapıyı çal 
dılar. Galiba biriıinin ön ditl• 
rinden biri son derece afnyor
muş, çektirmeden çıkmak iste
miyorlardı. 

Obhh! 

Claire derin bir nefes atdrk
tan sonra kekeledi ve gülümse 
yerek gençlere dedi kiı 

- Gördünüz ya efendiler, ıl 
ze kocamın çıktığını s6ylelnllt
tim. Ben yalan ıöylemiyordum. 
Ben hiç yalan söylemem. 

-2-
Dit tabibi, gençlere bir iki 

dakika beklemelerini rica «
ti: 

- Ellerimi yıkayayun, tinıı. 
di gelirim, dedi. 

Salondan çıktığı zaman, iki 
genç kıı kıı &illdüler Ye Def' e. 
lerini aldıktan sonra dediler ki: 

- Doğrusu kadınların fendi, 
hakikaten erkekleri yenennif. 
işte fU baıit hileyi biz hiç bir 
zaman dütünemezdik. Sen bir 
ditini feda edersin. Üçümüz de 
yakayı sıyırmış oluruz. 

Fakat kim feda edecek? 

F rancis dedi ki: ' 
- Ben mi dişimi çektirece

ğim. Yanlışrn var. Pek tabiidir 
ki sen .. 

- Ben mi? Aldanıyorsun a
zizim.Eğer ikimizden birimizin 

Programa ilaveten: ALTIN 
ARAYICILARI - VARYETE 

NUMARASI 
Seanslar 1, 2,30, 4,30. 6,30. 9,45. 

GRETA GARBO 
Pek yakında 

M E L E K sinemasında 

den birisinin kendisini feda et- • 
mesi icap ediyordu. Aksi tak- l 
dirde İş çakılacaktı. Kimin bah 
tına çıkarsa diye bir yazı mı, 
tura mı usulile ihtilafa nihayet 1 

Tenzilatlı sabah matW-i saat 
10,45. kapı açıldı. Kadının kocası İçe- ı 

riye girdi . Gençlere: .. •••••••••••--•--•-•••••••• 
RADYO 

vermek üzere hazırlanırlarken, ( 

- Kabineye buyurunuz, de-
1p-••-••••-----------------.. B k 

l 
di. Dün ak~m M A J 1 K ' te ugün Ü program 

S A L L Y lstanbul - (1200 metre. 5 kilo-

Galiba Francis'in çehresi da- vat) 18 gramofon ile opera parça· 
!arı, 19.5 Vedia Rıza Hanımın i*ti-

-3-

ha muztarip görünüyor. Yahut i Renkli operetinin büyük muvaffakıyeti. ralıile alaturka saz. ıo.5 Habibe 

diş tabibinin karısı esmer yeri- , Bu emsalsiz temaı;ayı buglin her ba:Lde gi:d.ip görünüz. Mal.la tıaraf.nda.n monoloğ. 21 İnci 
ne sarışın bir işıkı tercih edi- 1 Saat 11 de unzilatlı matine. Dühuliye 25 kuruş. Hannnın işti11alcıile alaturka saz. 22 

yor olmalı ki, Francis'i koltu- l 1ı1••••••M•••••••••••••••--•Iİİ\ tango orkestnı.aı. 
ğa davet etti: Bükreş - (394 metre. 16 kilo· 

- Açın ağzınızı? Hangi di- 1 K l R A L E G L E N İ y o R vat) 19,30 R.omanya o~ra.smdan 

şiniz ağrıyor? Şu mu? Evet, kü j (Le roi a'amuae) nakil. 
çük bir leke de görüyorum. Bir Çok nükteli, şen ve l!evka!Aıdc cazibeıli bir lromedi-dir. Bt!lgr•t - (429 metre 2,5 kilovat) 
saniye, acı bile duymayacaksı- · 19,55 Solool konfcrana, 22.30 kon-
nız. ser. 21 mwıik karnaval 22,50 gra-

Zavallı F rancis koltuğa otur Son 2 günden istifade ediniz! mofocı. 

du. Jean da taliin arkadaıına ALEMDAR sinemasında Roma - (441 metre. 75 kilovat) 
tevcih ettiğini acı acı düşünme 19,50 gcamofon. 20,45 operadan nak 
ğe başladı. Öyle ya, fedakirlı- Kemali muvaffakiyotıle g&tttl.lmek.tıe olıa.n' len Bufere Erttve. 

ğı yapanın partiyi kazanması K A ç A K c ı L A R 
pek tabii idi. Çünkü kadını ,.. 
müthit vaziyetten o kurtarmış -
oluyordu. İkinci Türkçe sözlü, ıeali ve §~ulalı filin. 

Ancak 3 giin daha ıtösteıil.ccektıir.Henüz gönncyenlerin Mıti<:al etmeleri 
Hüllaa F rancis'in bir diti çe-

kildi. Gündüz 2, 4, 6, gece 9.30 da 

- Alınız fUJUyu, çalkalayı
nız, ha §öyle! Şimdi beş on da
kika istirahat ediniz. Heyecanı 
nız geçıin. Y alnrz ben kabine
me ııeç kaldım. Gideceğim. 

Allaha ısmarladık. J 

Francis ağsının kanlannı a
lelacele temizledi. l>eT-bal Cla
ire'in yanına aiderek, tercih e
dildiğini ııenç kadmm ağzın
dan dinlemek için istical ediyor 
du. 

Claire o sırada içeriye girdi 
Francis bir tan~i elaik olmak 
üzere, bütün diılerini göstere
rek gülümsedi: 

- Ah, zavalh Franciı, be. 
nim için yaptığınızı hiç unut. 
mayacağım. 

Francis, Claire'in verdiği al
bümün üstündeki: "Minnettar 
bir kadından vefakar dostuna" 
cümlesini okurken, genç kadın 
göğsündeki çiçeği Jean'a verdi 
ve yalnız Jean'ın i§ideceği ka
dar yavaı bir sesle dedi ki: 

Nete - Zevk - MIMiki - Baş döodörüc:ü valsler - nan.lar ve bir 
yok şarkılar. JOHANN STRAUSS'un 

YARASA 
(La chauve Souria) 

muhteşem ope.retinin batloca 
aıwsırıdır. 

YARASA 
(Die Fledermaua) 
OPERA'da 

F.nırıeıı<:a loQpyoü 
A R T İ S T İ K ' te Almanca loQııy.ı 1 

Mauricet , Georg Alexandre 
Pizani Hana Junkermann 

Marcelle Denya BETTY WERNER 
tarafmdıı.n temet1 edllmektedir. 

lıııııııı.... İV AN PETROVİTCH ve ANNY ONDR·A ~ 
IJlllll"""" her iki kopycn<in milmessillıeridir. ........ 

Her iki sint!mada sabah sa.t 11 de tt!nzilltlı matine.DUhuliye 2$ kuruı. 

Doktor 

Hafız Cemal Askeri fabrika· 
lar ilinları 

' 
Dahiliye hastalıkları 

müteha111aı 2-3-932 taırihinde toptan pa- \ 
zarlı'kla alınacağı ilin olunan 1 
an dört !kalem Tethin yağları j 
ayrı ayn pazarlıkla 16-3-932 
tarihin.de saat 14 te almaoak- 1 

Prağ - (488 metre. 120 kil<>vat) 
Prai milli tiyatroaundan nakil, 
22,20 gramofon. 

Viyana - (517 mctırc , 20 . kilo
vat) 19,30 operadan oaklen "Ve
r.edıi.kte bir gece•• iemindelrl opera. 

Peftt! - (550 me1ıre, 23 ~vat) 
19,15 opereti hakkında bir kOllf.e.. 
rana 21 piyano konııeri. 

V•rıov• - (1411 metre, 156 ldo
vat 19,35 Gramofon, ıo lllUlikiU 
muubııbe. 20,15 eenfoni. 

Bt!rlin, - (1635 metre, 75 kilo
vat) 19,30 iııçi aati. 20.20 Braılav
dan naki.l, dans havalar. 
Son 2 ününden iatifade edinizOB 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu ıhasta
lııklan mütehassısı: Sirkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklfil caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartıman 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. - Francis cesur bir çocuk 

amma, ne yazık eksik dişi gü

Oumadan maada herıgün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar lstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: T l . l . .. 1 

tır. a ıp erın muracaatı. ••••••••••••• 
(931) zelliğini bozdu. İstanbul 22398. 

tarzr hareket te onlarca tamamı'le nım. Müateıarın bile haberi deniz değilim.. de dütünülecek suallerdi. 
malum oldu!. Bu ~rait altında "" olmadığı zamanlar çok olu- Dedim. Nazır da: - Kimden Jüphe ediyor 

şmdan kendimi alıp götürseleı 
haberim olmıyacaktı. Onun i. 
çindir ki, yapabilirdim?. Benden ne bekliyt!- H ? 

bilirdiniz. yor. - ayır.. sun .. 

d . b. k "b" Dedi. Ve .. sordu: Diyemiyordu. Demeaine imkan Sualine, MeSt!le ihmal e ılt! ılece gı ı .__ 
dt!ğildir. Her halde içimizde ,,n ya - Bu tifreleri de """'din yoktu. Söylediklerim harfi har - Bilmem ki, tetkik etmek 
lem devlet sırlarrnr kendilerine yapıyorsun değil mi?. fine doğruydu. Bütün bir em- lizım. Bird- hükmedilemez!. 
em11iyet t!ttiğimiz unsurlar arasın- - - Evet.. niyet bir anda, bir saniyede Her halde bendeniz burada, 

- A:h Naran ah.. Yaktın 
beni!. 

Diye diye odama aeldim!. 
'(. '(. '(. 

da dt!vlt!te hiyanet edenlu. casus- Dedim. Başka s.öylenecek yıkılamazch. Ve .. nazır bana sefir beyefendi orada tahkikat 
Her vakit: 1 birçok 9eyleri öğrenmit. Jule yapanlar var. Şiddt!tli bir ta- §ey yoktu. Evet ben yapıyor- emindi. Ona, yapımlar. Vaziyeti tetkik ede. 

t kip, tahkik ile bu memlt!ht hai11- du F 1 • h h 1 G dük 1 - Buyur. nailiz notasına ne tarzda lt!rini bulup liyık oldukları cezaya m. akat, casuı ugu er a - özümüzle gör · .• im. 
Otur.. cevap vermek lazım geldiği ve çarptırmak lazımdır. de ben yapmadım. Bunu da deseler bile inanmak için çok Cevabrnı verdim. 
Gel bakayım Ruhi.. aon kertede neler yapabileceği. Zatı devlt!tinize bu mektubumu onun kadar iyi biliyordum. O. miiflı:üli.t çekerdi. Fakat, orta - Müıvedde dosyasında 

Odama gelir get..& "-ıen 
kasayı açtım. 

Şifre anahtarlanna baktım. 
Dosyalara bakımı!. 

Der, iltifat ederdi. Bu sefer miz hakkında ıefire zata mah- hususi olarak yazmakla beraber nun için nazıra kartı haklı ve da da hakikaten zihin bulandı- mı, tifre anahtarları çalınmış 
sus tifre ile verdiğimiz talima. kt!yfiyt!ti ayrıca resmen d" arut- yerinde olarak bir cephe al- ran bir hadise vardı. olmıasrn ?. ıualine de: 

Londra sefirinin bahsettiği 
talimatın aalına baktım. Hep
si ve her şey yerli yerindeydi. ne: 

- Buyur •. 
Ne: 

tı bile biliyormu1• Sefir yazdı tim ...... ,, dım: - O halde kimden tüphe - Müıaade edera-iz side-
'h mektupta bak ne diyor?. Mektubun bu satırları biter - Şifre müdürlüğünü ıeıı.e ediyorsun?. yiın •. Doıyayı getireyim!. Kendi kendime: 

- Otur .• 
Bile demedi. Katları 

kındı. Daha, beni görür 

Dedi, mektubun 0 satırları- bitmez yine gözlerini gözleri- }erden beri yapıyorum. Her Dedi ve .. ili.ve etti: Dedim. ı 
çat- m aynen bana okudu: me dikti: halde şimdiye kadar devletin - Şifre anahtarlarmıız ça- - Pek ili. Git her feyi 1 Dedim, aenit bir nefea a' 

"-·Lort il" konuşurken hayttt- - Bu ne demek?. iyi kötü, hazan daha çok mü. lınmıı olabilir mi?. gözden geçir ael!. dım. 

- Ooh .. 

gör-
mez, 

- Ha sen misin?. 
Dedi ve kırgın bir sesle: 
- Londra sefirimizden hu

susi bir mektup aldım, soru. 
yor .. 

Diye gözlerini gözlerime dik 
ti .. devam etti: 

- İngiliz Hariciye nazırı 
bizim bu kadar kıskanarak, sa 

ı r . . . .. . . 

ten hayrete düştüm. Zatı dt!vlt!tle- Dedi. Şaşırdım. Verecek bim ve çok hayati ıifreleri ol- Odana gelip gidenler var Dedi. Bundan daha hazlı, daha 
rinden husu:ri şiir" ili! aldığım ta- cevap bulamadmı. Üstün kö- du. Bütün bunları haklı olarak mı?. "' "" "' b" k lukl 
limatın bir kopyası da sanki lngi- b d ef d d ıonauz ır zev ve memnun 

rü: ana tevdi ettig"iniz ve fU a· Londra ı aretin en bu tali Nazırın yanın an miithit olamazdı. Sankı' dünyalar be. !iz Hariciye nazrrrnrn t!linde idi. 
Ne diyeceğimi biliyor, birinci ikin- - Bendeniz de hayret için- kikaya kadar da bunlardan bir mat çaldırrlmıJ olabilir mi?. bir endişe ile çıktım. nimdi. Mınldana mırıldana 
ci. üçüncü planda yapabilt!ceğim, deyim. Bu naııl olabilir?. tekinin ifşa edildiği hakkında Sen burada bir şey olmadığı Kendi kendime emniyetim ıöyleniyordum: 
söyliyebilect!ğim her pyi bana söy- Dedim. en küçük bir 9ikiyet, bir İşaret na emin miıin?. vardı. Fakat, dalaınlığımdan _ Alim allah insanı ipe ç.j 
lüyor. Babıllinin bu ""'""ı,,ıer tt- Nazırın hiddeti gittikçe ar- bile almadınız. Bu defa da yine 'ı O tifreyi yaptıktan sonra korkuyordum. Bir ki.tip, bir kerler. 
rafında Dl! dlişündüğünü tamamilt! tıyordu: 

1 

ayni emniyeti muhafaza buyur kime verdilnni hatırlıyor mu- memur, odama gelen bir ah. H 1 b. · k b 1 bildiğini ihsas ediyordu. Onun için ,.. e e ır tanesı ay o HY" 
dir ki. verdiğiniz talimat dahilin- - Bilmiyorum .. cevap ol- manızı rica ederim. Her halde sun,. bap bu dalgınlığımdan istifade dı ne yapardım?. 

de ~iç bir ~ y yapmak i mka ~;-:. J:a_l.;.-:,..'..m.;,· .a-~z ...... z.;....a ... taı{.' m..;·:,.a .. h .. su:-.a "'ti"'f"'r ... e .. leı..:r•iııİ. m!!Lıi.:.1 _s;,:~..:~:.r_be..;· .;.· y_e_f_e_n_d,:..in_i;.·n _ _:.'i-şa_r.;~_t.;.1 _ve_.ı,;j~...,:~;.•_ü_s v.,:e_d;;d;.e;.' ,.;,d;.:?_',:;[.,a,:,:,:,ı:';,,d.i~i;;' -;;;~o.i;,?;,,· ..,:.' •e•tm.lıiilı..;~.~a,\;' ~iııiıııl~ii~ii.~iİi'ıİıl~ ._ ...... ----------'.&ılıl;.ıı;i1114..KiU.-.. 
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(Gönül kimi sıt!verse) filminde intihu S11hM1llİ 

a~ haftaki filmler 

( 
Elhamra - Haydut Atkı 

dhilllsızca tarkılı) çarıamba
•n be· n. 
Artiıtik - Y arua (fransız

~ .. •özlü) çarıambadan beri. 
.. Opera - Yaraıa (almanca 

'özlü) çartambadan beri. 
Melek - Gönül kimi sever

lf:d (fransızca sözlü) çarşamba
•n ber. ı. 

Glorya - Sevgiden Sonra 
~ranaızca sözlü) cumarteain
""'D itibaren. 

Majik - Sally (İngilizce 
fl.rkıiı) perıembeden beri. 

Elhamra'da 

Haydut aıkı 
[Fransızca sözlü 

şarkılı 1 
Onıayanlar: 

ve 

l'ino Patiera 
Madeleine Brevill~ 
Anaand Bernard 
Jıı.cquea Varonnea 

de~U. film meıhur dünya hanen 
r e";Dden ve Amerikanın Met 
°llolıtan Opera artistlerinden 

•tıaııt İtalyalı Tino Patiera'nın 
çt~'Vİrdiği bir operadır. Bu ar. 
laf 

1 
111 kudreti Armand Bernard 

~-tuhaflığı filme kuvvet ver
~'!tir. Eser bir musiki ve ma
kı~a fihnidir. Zevkle seyredile-
• ır. 

!)· l'ino Patiera bu filmde Fra 

l" •ıı.volo ismindeki haydut ro
lln" 

1 il Yapmakta ve meşhur Fran 
ıı konıiği Armand Bernard 

-----·· 

Madeleine Renaude Gönül kimi severse filminde 
Diavolo'dur. 

d onun uşağı olmaktadır. a . 
Filmin asıl ismi haydudurı il· 

mine izafetle verilmit olan F ra 

Abrüz dağlarında yafayn 
haydut Fra Diavolo zalim hü
kUmete kal"§ı harekete karar 
verdiğinden her fırsatta bu ni
yetini izhar etmekten çekin. 
mez. Halk ta kendisini bundan 
dolayı sever. Bütün film bu hay 
dudun hükUmet kuvvetlerile na 
sıl mücadele ettiğini, onları na 
sıl mağlup ettiğini ve nihayet 
hükUmeti devirerek nasıl Cüm 
huriyet ilin ettirdiğini 
mektedir . 

Artistik'te 

Yarasa [Fransızca sözlü] 
Oynayanlar: 
Anny Ondra ' 
lvan Petrowlc:aı. 
Pizani, Maurice\. 

Opera'da 

Yarasa [Almanc; 
Oynayanlar: 
Anny Ondra 
lvan Petrowich 
Georg Alexandre 
Hana Zunkerman 

Bu film, fnasızca ve alman
.& iki nüshadır. Fransızcası 
(Artistik) sinemasında, alman. 

f cası (Opera) da gösteriliyor. 

Aradaki lisan farkından baş 
ka almancasında maruf artist 
Georg Alexandre mevcut oldu
ğu gibi fransızcasmda da Piza
ni ve Mauricet vardır. Ancak 
her ikisinde de şen ve eğlen.:c-

·•_.•'.;·'~ı····· ... \1 '•' ' ' • ,ı r..~·~·· ... •; ' ı' '1 ) 
'.a.~· 1 ,, · '' ' ' 1: 

fvan Petrowich ile birlikte oy- ı 
namaktadır. 

Artistler filmde aranılan 
ne§'e ve entrika havasını yapa- ı 
bilmişlerdir. Film bir vodvildir. 
Ve eğlencelidir. Anny Ondra 
çok muvaffak olmuıtur. Mev-ı 
zuu biraz karısıktır Bütün vod 
villerde olduğ~ gibi tuhaflık
larla doludur. 

Bir tarafta evli kadın koca
sından İntikam almak istiyor .. 
Diğer taraftan bu kadma aşık 
bir artisti kadının hizmetçisi e
ve almak ister .. Ötede bir prens• 
var, eğlence tertip etmek isti- ) 
yor. Bir hakim, dostunu mah
kılm ediyor .. 

Hapisaneye yanlış girenler. 
Elhasıl bir sürü dalavere ve eğ 
lence. 

Melek'te 

Gönül kimi ıevt>l'Se 
[ Fransızca sözlü ] 
Oynayanlar: 
Madeleine Renand 
Noel Noel, Jean Debucourt 

, Bu filmde oynayan Made
leıne Renaud komedi franse
zin en İyi ar~istlel'indt.n bir ka- I 
dmdır. Bu fılmde bilh. ••'"' mu-

1 
vaffak olmuttur. 

Film haddizatında kadın ru 

bunun garabetlerini mütalea 
etmektedir. Noel Noel kıymet
•İa ve çirkin bir itık rolünde 
muvaffak olm.ııtur. 

Film reji itibarile de iyidir. 
Mevzuu şudur: 
Lngin bir fabrikatörün gü

ael kızı, iatikbali parlak bir dok 
torla olan nitanını, kaba, çirkin 
ve dütkün bir artiste tutuldu
ğu için bozuyor. 

Bütün film bu ince kızın o 
kaba adamın ruhile olan müca-

l 
deleaini ve onun lıiyanetlerini, 
hayatta gih muvaffak gih me 
yua olduklarım ve her' şeye rağ 
men doktorun kızı unutmadığı 

1 
ili ııöstermektedir. 

Glorya'da ' 

Sevgiden sonr4 
Fransızca filnı 

Sally operetinden bir sahne 

Ji!adeleine Breville Haydut aşkı filminde 

1 

a,. kadar et"Veline (Gloryıı.) da ve şayanı dikkat bir filmdir Gü 
gördüjümüz güzel bir facia; sel tarkıları ve eğlenceli s~hne 
(Sevgiden ıonra) filmi kona.· leri vardır. Sahne tertibatı çok 
caktır. 

Hallaluya filmi Avrupa ve 
Anıerikada çok muvaffak ol
muı bir film iken bizde tutul
mamumm sebebini, filmde gü 
zel kadm ve erkek bulunmayışı 
na atfedenler vardır. Halbuki, 
sebep bu da değildir. Bizce se
bep bir Docoumantaire olan bu 
filmin münevver tabakaya ve 
o tabakanın da zenci ruhunu tet 
kikten zevk alabilecek kısmına 
bitap etmcekte oluşudur. Bu ta
baka bizde pek az olduğuna gö \ 
re film hiç çalıımanuş ve sine. 
ma müdürü de pek haklı olarak 
filmi değiştirmiştir. 

(Sevgiden sonra) filmine ge 
li~ce; cidden iyi oynanmıı ha
zın ve kıymetli bir eserdir. Ga
by Morley bu filmde çok iyi ol 
duğu gibi Francen de cidden i
yi oynuyor. Filmin mevzuu; 
karısı tarafından aldatılan bir 
yaşlı adamın genç ve saf bir kız 
la sevişmesi ve bir taraftan bu 
kızdan bir çocuğu olurken an-

i n~sinin ölmeıi diğer taraftan 
da kendi karısının bir başkasın 
dan çocuğu olması gibi haya
t.-ı elim safhaları gösteriliyor . 

Majik'te 

Sally ( lnsi!izce operet] 
Bu hafta Majikte gös~erilen 

film ı;o:~ Zci1gin bir filmdir. Bir 
kerre serapa rc.-,!di c.lc!.: · J . gi. 
bi Metropolitan Opera artistle. . . . . 

f 

~· .• ' 

zengin olan bu film bir Ameri. 
ka filmidir. Mevzuu, küçük bil 
hizmetçi kızın dansa olan ._ 
rakı yüzünden ba,mdan geçaı 
garip maceraları ve aşk entrika 
!arını gösterir. 

Bu hafta Beyoğlu piyasasın
da Yarasa filminin Fransızca ve 
almanca iki nüshası gösterildi. 
ği gibi Sally opereti de hıı.fta
run üçüncü fen filmidir. Eğer 
Elhamradaki Haydut Aşla ope 
rasınr da sayarsak bu hafta 
dört tane şarkılı film vardır. 

Japonyada film imalatı 
Japonyada film imalatçılığı al

mıı yiirümüttür. O kadar ki dünya
da en çok film imal edilen memleket 
amerika değil, JapooyadD'. Japonya. 
ela geçen sene 790 film vücude geti
rimiı ve satdmııtır. Amerika ise bu 
nun yarısını bile sat.amamııtır. 

Tokyoda Kiyoto'daki atelyeler 
haftada on iki film imal etmekte
dirleı-. Yani senede 624 film.. Rekor! 

1 Sinema haberleri 

yeni bir istatistiie cöre, yer J'i 
zünde 64,000 ıinema vardr. Y alam 
2,000 ıinema ıreçen sene İnfa edil
miıtir. 

Norma Talmadıre'ın kocuı Jo
seph Schenck'ten botaaacaiı haber 
verilmektedri. Sebebi? ftlerile çok 
menul olan Nonna'run e.-lni ilııaal 
etmesidir. 

• Zavallı Rudolph Valentino'ysa 
mezarında bile .rahat bırakmıyorlar. 
Bir _çok kimseler, bilbassa Rudolph
un aııklan müteveffa artiıtin meza. 
r~ndan bir h!'bra ır.ötünnelı: için, kah 
rı adeta delık deıık etnıitlerdir. 

Hatti bazı artistler satmak için 
~~lerini mezardan çıkarıp çalmak 
lllemtflerdir. 
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Meclise 8 layiha verildi 
nin iki aylığı ve bundan fazla. 
il için ve her sene kesirleri mu 
kabilinde birer msıf aylık taz· 
minat verilir. İdarelerin hükU. 
met tarafından itletilmeğe bat· 
)andığı tarihten evvel ınesbuk 
bizuıet nazan itibara alınmaz. 

Taz inlıisa,.ı 

(Baıı ı inci sahifw) 
semer, hayvan kotumları ve nal 
yapan ve kullanan bütün ınüea 
seseler, nalbantlar ve phıalar 
bu eıyayı nizamnameşinde tes. 
bit edilecek fenni ıartlara uy. 
gun vasıflarda ve muayyen 
müddetler içinde yapmağa ve 
yalnız bunlan kullamnağa mec 
bur olacaklardır. Tiirkiyede at Madde 4 - Tuz inhisar ida· 
ve katır ve etek nallamağı san- resinde muvazzaf olup devi~ 
at edinen 't'e edinecek olan -ı- memurları maqatmm teThıt 
bantlar, iıqe, iskin demir ve ve ~eadülüne dair ~~an. kanuna 
kömür muraflan Ziraat veki- tabı memurların bınnc:ı madde 
letince temin edilmek maksadi j mucibince tasfiyeleri halinde 
le askeri nalbant mekteplerin- haklannda memurin kanunu. 
de veya mümasil mÜeHe.eler. nun tasfiye hükümleri tatbik o 
de istidat ve kabiliyetlerine ıö lunur. 
re en çok alb ay müddetle kur. Bu kanun ııepi tarihin.dm. 
sa tibi olmağa ve bu müessese- 1933 mayıs nihayetine kadar 
lerdeıı bir ehliyetname alınağa muteber olacaktır. 
mecbur tutulacaklardır. Nalla- Binelc /tcgvanltuı 
ma -eliyesinirı ve nalbantha. 4 - 22 teırinievvel 339 ta-
nelerin a9rtlan nizamnamesine rihli ve 360 nuınvalı bnwıun 
tabi olacaktır. Bu masrafı kapa beıinci maddesinin atağıdaki 
mak için her sene Ziraat veki· ıurette tadiline dair kanun liyi 
Jeti bütçesine kafi tahıisat ko- hası: 
nacakbr. Nalbantların kursa Vakti hazerde kıtaata memur 
gönderilmeleri uıaballi nalbant ve hakkı rükiiba malik bulunan 
ibtiyacrnıtazyik etmiyecek tekil bölük kumandanından itibaren 
de Ziraat vekiletince tanzim mütire kadar "müşir dahil" ile 
edilecek bir p~ram dahilinde kıtaat harici ııeri hizmet ve lef· 
yapılacaktır. Nizamnamesinde kili.ta memur erkanı harbiye 
yazılı vasıflara uygun olmayan ve süvari zabitlerinden hakkı 
eyer, semer ve koşum ve nal ya rükUba malik bulunanlann zati 
pan ve kullanan ıahıslar ve uıü birer binek hayvanları hük6.. 
esseseler hakkında 50 liradan metçe iate olunur. 
200 liraya kadar para cezasına 
mealek ve san'atlerinin muvak Ticaret ııe ilctııat 
kalen tatiline hükmolunacaktır. malcaflele!Iİ 
Ehliyetnameaiz ıan'at yapan 5 - Şimdiye kadar tatbikat 
nalbant san'at ierumdan men sahaımda elde edilen neticeler
ve bir aya kadar hapiı cezasına den ticaret ve iktısada müteal
hükmedilebilecektir. Bu hüküm ı lik beynelmilel mukaveleler i
ler sulh mahkemelerince tatbik çin geniı ve masraflı bir tqki
olunacaktır. Böyle bir kanun la lata lüzum olmadığı ve bu İfle
yihasmm tanzim ve Meclise sev rin küçük kadroluk bir müdiir 
kine ili şurayi ukeri ve erkanı lükle idare edilebileceği müli
harbiyece ehemmiyetle lüzum hazasile hükWnet mukavelib 
göstermiştir. Memleketin ikb- ticariye tetkik dairesi riyaseti
sadi sahalarında çalışan ve key nin ilgaaı ve bu teşkilatın yeri
fi vaziyetleri ile yurdumun vüs- ne kaim olacak yeni le!ki]itm 
'at ve ihtiyaçlan ile nisbet gö- kadrosunu ihtiva eden bir ka
türmeyecek bir raddede bulu- nun layihası tanzim ederekMec 
nan hayvanatnnızm hiç bir kai liıe takdim etmiştir. 
deye tabi olmayan ve hemen Yeni teşkilatın iami beynel
hepsi iptidai, tekil ve nevile. milel Ticaret ve iktısat mukave 
ri gayri mahdut uygunsuz tec- lelerini tetkik müdürlüğüdür. 
hizat altında mütemadiyen. hrr Bu teşkilatın altıncı derece üze 
palanmalan milli servet ve ik- rinden ma~ alacak bir müdürü 
tısadiyatı baltalamakta olduğu dokuzuncu derece iki büro ıefi, 
tecrübelerle sabit olmuttur. Bu 11 dereceli bir müuıeyyizi, 14 
layihanın kanuniyet keabetnıe- üncü dereceli bir katibi ve 15 in 
ıile memleket hayvanatı vakit- ci dereceli bir diğer katibi bu
siz yıpranmadan ve t.-ecldiden ]unacaktır. 
kurtulacaktır. 

lnlri!larlar 
T aaınige lccn•11ıı 
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Buğday . 
Meselesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
hareket etmek gerektir ki, buğ. 
daya yapılacak zam, ecnebi buğ 1 

daymm yerli buğdaydan daha J 

ucuza piyasamıza malolmaaı 1 

tehlikesine mahal bırakmamalı 
dır. Bugün buğdaym okkası va 
sati beı kuruısa bunu bir misli 
tezyit etmek demek, 10 kuruşa 
çıkarmak demektir. Bu da 3,5 , 
kuruı resmini vermekle bera- · 
ber ecnebi buğdayın daha ucuz 
piyasamıza malolmasına mün. I 
cer olur. Binaenaleyh, ekmeği 1 
12 kuruta çıkarmakta en bariz / 
mahzur .budur. Buğdayın kıy. i 
metlendirilmesinde itidal ile ha ı 
reket etmek ve zam derecesillİD 
tesbitinde mevcut mahzurlan 

1 dü9ünerek karar almak icap e- ı 
der." 

Köylü ne sarfedigor ne 
alıyor? 

Buğdaya ne kadar zam yapıl 1 

malı? Bu meselede, sali.siyet- / 
tar bir ziraatçi bize ıu hesabı 1 

verdi: 

• 
işsizlere iş, işçi 

istiyenlere 
işçi buluyoruz .• 

(Başı 1 inci sahi~ede) 

tavassut bürosu yoktur. Bu tarzda hususi teşebbüs mer· 
kez ve acenteleri de yok. Belki, ileride devlet umumi bir 
merkez yapar ve memleketteki idare amirlerini tavzif 
ederek her kasabadaki işsizleri ve iıçi ihtiyacını tesbit 
ederek rehberlik eyler. Bu vaziyet tahaddüa edinceye ka
dar biz işsizlerle işçi isteyenJr arasındaki bu t•vassutu 
yapacağız. 

Şimdi ricamız: 
Valiler, kaymakaın!.;.r, nahiye müdürleri; diğer ta

raftan belediye reisleri, fırka idare heyetleri reisleri; ti. 
caret müdürleri ve alakadar idare amirleri bulundukları 
yerlerdeki işçi ihtiyacını (şekil, mahiyet, evsaf, verile
cek ücret ve iş şartlan tesbit edilerek) bize bildirirlerte 
bize müracaat etmiş ve adreslerini bırakrnıt olan itsiz· 
leri kendilerine bildireceğiz.Bu suretle hem itsiz kalan ve 
memleketin neresinde iş bulabileceğini bilmediği için 
bunalan vatandatlarımıza hizmet etmiı, hem de memle
ketin her tarafına bir çok güzide i§çilerin dağılarak mü
fit hizmetler deruhte etmelerine yardım etmiı olacağız. 

Hususi müessesat sahipleri de bu husuıtaki ihti
yaçlannı bize bildirirlerse memnuniyetle kaydedeceğiz. 

1·· Kime ve nasll işçiye ihtiya
anız var? 

2-- Nasıl it istiyorsunuz, eli· 
nizde ne san'at vardır, ne kadar 
ücret istersiniz, lstanbul haricine 
gider misiniz, husust bir şartınız 
var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip veya diğer hizmet talep 

edenlerle ihtiyaç sahipleri arasında da bu tavassutu ya
pacağız. İt isteyenler de, işçi ve memur arayanlar da 
mektuplannı "İstanbul, Milliyet gazetesi it tava11ut bü
rosu" namına göıııderm.elidirler !. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en bügük 
hizmettir. 

- "Bir dönüm, Türkiye top 1 
raklarmm bugünkü İstihsal ka 
biliyetinin vasatisine göre bire 
altı nisbetinde mahsul verir. 
Bu, bilhesap 65 okkadır. Bu bir 1 

dönümünı tohum, natas, ekme, 11 

biçme, harman ve hayvan, 
ambara nakil masrafı dahil, ye 
tiştirdiği 65 okkanın köylüye 
maliyet fiatı tam dokuz lira
dır. Konyada buğdayın okkası 1 

üç kııruş farzedilirse 65 okka ' 
buğday 205 kurut eder. Halbu. · 
ki, bu 65 okka köylüye 900 ku- ı 
ruta mal olmuştur. Köylü, bu 
kadar büyük ziyandan ancak, 
muhtelif alacaklılar yakasına 
yapıfbğı zaman bütün acılığı 
ile haberdar olabilmiıtir. Bu va 
ziyette, zarardan kurtulmak i· 
çin köylünün buğday ekınekten 
içtinap edeceği, bu takdirde de 
hariçten buğday ııetirmek zaru 
retile karşılanacağı tabiidir. Bu 
mm için de buğdayın kıymetlen. 
dirilmesi meselesine bir an ev. · 
vel kat'i §ekil verilmelidir. Bu 
kıymet, hem köylüyü zarardan 
kurtarmalı, hem de ecnebi buğ 
dayının rekabeti tehliketine 
meydan bırakmamalıdır." 

Bıılgariatandaki •sııl 
ileri sürülmektedir. Bütün bun 
lann tetkiki ve en doğru karar
larm ittihazı için Ziraat vekile 
tince icilen Ankarada bir Buğ
day konferansınm İçtimaa da
veti huauauncla fikirler birlCJ
mektedir. 

bıkı ebmizde olmayan bir teY
dir. Filhakika, buııün mamiil 
eıya fiati, dünyanm her tarafm 
da aıgari dereceye dütmÜftür. 
Şeker ve petrol gibi inhisar 
maddelerinin fiatlerini in.dir
'lllek İle hiç kabil deiildir. Şu 
halde köylünün maaraflanm a. 
zaltmak cepheainden hareket 

Diin de 40 vcjon baldag 

Cenevrede 
Türkiye 

Tevfik Rüştü B. Konfe
rans Deniz encümeni 

ikinci reisi intihap edildi 
CENEVRE, 10 A.A. - Tahdidi 

teılihat konferansı teknik komisyon
ları, bugün içtimalarmı ıılı:tetmeğe 
batl811Uflardır. 

M. Coblan "Norveç" İn riyaseti 
a~hn.da ~u_lunan d!nia encümeni, i
kincı reııhkJ...., alideki zevatı inti
hap etmittir: 

M. Dupre (Kanada), Tevfik Rii•. 
tü Bey (Türkiye). -. 

Komiıyon lıveç murabbası M. 
Westman'ı mazbata muharrirliiine 
intihap etmiıtir. 

Encümen divanı, murahhaılarla 
istİ§areden sonra, mesai programını 
tanzim edecektir. 

Oriiğe murabbası M. Bu....,'nun 
riyaseti alhnda bulunan kara eneii
meni, ikinci reiıliklere Estonya ve 
Felemenk mümessillerini ve mazbata 
muharririliğine de Belçika murahha
aını intihap e,lemiılir. 

Adliyede unutulan 
para çantası 

lıtanbul C~huriyet müddei 
ımmmiliği ba9muavinlik daire
sinde bir para çantası bulun. 
mut, ıahibinin müracaatına in
tizaren emanete almrnıştır. 

Etıbba odasında 

l lngiliz 
Biraz düştü 

Dün borsada 780 üze
rinden kapandı 

İngiliz lirası evvelki gün bot 
sada yükselmesine mukabil dün 
düf11Iüttür. lngilizin evvelki 
gün yükıelifinin sebepleri -
İle, dünkü tenezzülü de ayni se 
bebe atfedilmektedir. DünküAv 
rupa telgraflarının dütük gel. 
mai bu neticeyi doğurmuştur. 
Evvelki aktam borsada İngiliz 
lirası 27 puvan birden yüksele
rek 800 de kapanmııtı. Dün ln
gilizin açıhtı daha diifük fiatla 
790 da olmuttu. lngilizin -
yük.ek fiatı da dün bu oldu. 
Aktam İngiliz on puvan düte
rek 780 kuru§ta kapandı. Son 
İngiliz mali buhranı ve İngiliz 
lirumın sukııtundan sonra 
Türk parasına esaı olmasından 
İngiliz terkedilerek yerine F ran 
sız lrangı imkae edilmiıti. O z 
mandan beri de Borsada İngi. 
!iz lirasının kıymeti Avrupa tel 
grafları üzerinden tesbit edil
mektedir. İngiliz lirası esasının 
terkinden sonra ticari sabada 
da eski mevkiiııi sür'atle kaybet 
mit ve yerine frank kaim olmut 
tur. lngilizin eski kıymeti olan 
1930 a kadar yükselmesi bu iti 
barla bizi fazla uıütazarnr eder 
mahiyette bulunmamaktadır. 

Etıbba odası heyeti id&re1i Avusturya sefiri yarın 
l ~ün mutat içtimaı akdetmit, ~- gidiyor 
ıdatmı vermeyen etıbba ve dış 

1 

A tu firi" M.. A Kral • . vuı rya se upıte , 

1

. t~ıpler!:°den bazı!~ . davet yarın mezunen Viyana'ya gidecek-
edilmetıne karar vermıttır. tir. 

Çok çay içen japonyab, 
ıılıılılenince Bromural llır, rahat eder, tallı uyku 
uyur. Bu ilaç aruaız yqıine miılclılrindir. 3 - DeTlet tarafından idare 

olunan inhisar memurlan hak
kında Gümrük ve İnhisarlar ve
kaletince tanzim edilen bir ka
nun layihası da Meclile tevdi e 
dilmit bulunuyor. Bu layihanın 
ihtiva ettiği esaslar ıunlardır: 

6 - Taa.miye kammuna aey 
!edilecek ka11\ln li.yibası. Bu li
yihaya ııöre betinci aınıf mafev 
ki deniz aıkeri memurlarına, 
zabitan ve madunu deniz askeri 
memurlanna da ııedikli zabitan 
miıilhi taamiye tabıuatı ita o
lunacaktır. 

Diier bir profesör de, köylü 
nün arazi verııiıi, banka borcu 
nun tecili, çiftçiye hükiiuıetçe 
malı edilmit tohum l'eıvzii su
retile İyi cim mahsul yetittiril
mesinin temini lüzwnundan 
bahaetmiftir. Bu zat, ihracatçı 
lara priuı verilme.i usulünün 
Romanyada bir çok ıuiiıtima). 
leri mucip olduğunu ıöyleyerek 
demittir ki: 

ıeldi . 
Buğday müvaredatı fazlalaş

makta devam ediyor. Son 15 
ııün zarfında yevmiye 40 - 45 
•aıı- kadar çıkan buğday mü 
varedatı, evvelki gün 27 vagon 
olnmt, dün 40 vagonu bulmut
tur. Buğday fiatlan, dün borsa 
da okkada S - 7 para kadar yük 
selmit, 5 • 5,30 paradan satıf 
yapılmıttır. Arpa fiatlannda da 
tereffü vardır. Bonada bu te
reffuun, Avrupa piyaıalannda 
tereffii baberlerile alikadar ol. 
duju söylenmektedir. 

etmek hemen hemen cayri ka- O::ltlwlgıhafen a. Rh.,Almanya) Knoll A.-G. l(umpanya. 
bildir. lllnın Bromurarı çeyrek asırdanberl halkın aradıfl 

Madde 1 - Devlet tarafın
dan ıdare olunan inhisarlarm 
daimi memur Te müstahdemle
rinden gerek halen vazife batın 
da bulunsun, gerek açığa çıka
nlmıt ve itten menedilmit veya 
azledilmit olıun sicilleri veya 
gördükleri İ§ itibarile vücutla
rından istifade olunamıyacağı 
anlatılanların veya sui hali ~ 
hakkuk edenlerin idare ile ali· 
kalan kesilir. 

Madde 2 - Bu maddenin 
hükmü idarei merkeziye birin
ci ımıf ıube müdürleri hakkuı
da umumi müdürün raporu üze 
rine Yekiletçe; ıube uıüdü 
muavinlerile ikinci 11nıf ıube 
müdürleri, batmüdürler, uıüııta 
kil müdürler, merkes müdürle
ri, fabrika ve imalathane mü
dürleri hakkında müdürler en. 
cümeninin kararile; müdürler 
encümeninin bir memur veya 
müstahdemin. tasfiyeye tabi 
olup olmayacağı hakkındaki ka 
rarma umum müdür uıuhalif 
kaldığı takdirde vekaletin kara 
rile; 

Yukarıki fıkraJar haricinde 
kalan daimi memur ve müstah. 
demler hakkında umum müdü
rün kararile tatbik olunur. 

Tazminat 
Madde 3 - Ali.kalan kesi

len ve halen vazife gören me
murlardan hizmet müddeti bir 
seneye kadar olanlara son ücret 
!erinin bir aylığı müddeti hiz
meti iki seneye kadar olanJara 
son ücretlerinin iki aylığı, biz. 
met müddeti iki seneden fazla 

1 - Bq kııl'Uf ekmeje yapış ve heryerde muhtaç oldufu bir ilaçtır. 
tınlacak pul Yasıtasile tahlil e- 10 ve 20 komprimellk tüpler içerlslndedlıı. 

7 - Ankara imar müdürlü
ğü 931 bütçesinde münakale ic 
raıma dair layiha. Bu liyibaya 
göre Htış ve icar haulatımn i
rat kaydı için varidat bütçesin. 
de bir fasıl açılacak 't'e paranın 
iıtimlilı: ve -bammenleri üc
reti faslnıa tahtiaat olarak ila
ve edilecektir. 

- "Bence en iyiıi, Bulgaris
tamn tatbik ettiği tekli tadilen 
ıkabul etmektir. HükWnet, buğ 
dayı meseli 7 • 8 kuruıtan bır
diai toplamalı. bu itin istilzam 
edeceği tetkilit masrafına te
kabül edecek ufak bir zamla sa 
tııı da hükumet veya onun na
mına Ziraat Bankası yapmalı
dır. Köylüden alınacak buğday 
bedeli, köylüoon borcuna ula 
mahsup edilmemelidir. Aksi 

dilemez. Öyle bir usul çıktığı 1 •l!!l!.;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!=llil! gün herkes ekmeğini evinde fı 

8 - DeYlet demiryollan it
letme umum müdürlüğünün 
931 mali senesi bütçe kanunu
na 655 bin liralık munzam tah
naat iliveeİDe dair layiha. 

••••• 
Tecili istenen 
932taksiti 

Yanlış bir hesap 
halde ııeçen seneki Ziraat Ban. Dünkü Vakit ve Akıam gaze 
kasının borcuna mukabil köylü telerinde lıtanbul iktısat müdü 
den buğday kabul etmesi kara- rünüu "ekmek fiabnm bet kıı
rınm müıbet netice vermemesi l'Uf artması çok bir irat tevlit 
akıbetile kartılaıılır. Bu şekil- etmez!" tarzında vaki olan be. 
de, köylüden alıcı ve piyasaya yanab, tahkikatımıza göre cid. 
satıcı hükUmet alacağından, di bir hesaba istinat etmemek. 
ciddi bir mürakabe ile mütevas tedir. Bu huamta ali.kadar bir 
ııt1arın müstehlik ve müstahıil tüccarın fikrini eorduk. Bize i-

( Baıı ı inci sahifede) zaranna rol oynamaları imkanı tideki malumab verdi: 
nkiletlerile ıirket anımda müzake. zayıflar." - lktısat müdürü, "Türkiye 
rata de.vmn. ·~~ek üzere :"üzake- Tatbikata ağııslos14 nüfusunun ancak ~ç milyonluk 
rat -tehir edılmit!"'· Ankara da bu- 6 kısmının, yani tehırde oturan. 
lunmakta olan ıırket hiıaedarların· aş/anmalı 1 · kl · km k ·· · 

Sak "ld d" A •--- Zah' bo . b arın yıyece erı e e uzenn-dan M. ıı un n......-adan ls- ıre rsası ·mu ayaacıla- d · 1 bT y b K 
tanbura geldiii gibi Danimarka'da rından Kimil Bey de kendisile end v~rgı ah.mıall .ı ır.Ano dal, .•
bulunmakta olan ıirketin diğer mu- ! .. .. h . . . b ok ra enız sa ı erı ve a o u ıç. 
rahhaı ve hi11edarlarından M. Kam.! :onışen mu~mekrıdıze. ~ n . 1lerinden çok bir irat temin edi-
pmonn tehrimize gelmi,lerdi~: M. aya ~~mas er e~ştır ki: lemez" diyor. 

yapın.ağa batlar. 
2 - Vergi deyinnemerclen a 

lmamaz. Zira, Rouıanyada ol. 
duğn gibi deyinnencilerin ka
çakçılığı alınabilecek vergiyi 
belki yüzde ona indireceistir. 

Hitlerciler 
Fesat mı 
Çıkaracaklar 

(Ba11ı ı inci sabiledtı) ' 

Bunları para ile itma edilmek 
suretile fesada itlirak ettirilmek iı
tenilen Cümhuriyetçi poliıler tarafın 
dan haber verilınitlerclir. 

Bertin poliıi, bu sabah mülrit 
milliyetperverler fırkasının Berlin'. 
deki umumi kararg&hmı İfgal etnıit 
!erdir. Bütün bina polio lmVYetleri 
ile kufllhlmııhr: Bürolarında taluıc
~iyat yapılmııtır. Müfrit milliyetper. 
ver memurların bina bariciııe çık
mak bakları yoktur. 

Hitlerciler bir ttümagiı 
yaptılar 

Sakıild ve ~. Kampman, n m!':ı:ake· . -.- Ney_e karar_ verilırae ve- Halbuki böyle dahi olsa, ge. 
rata d..,,am ıçın Ankara ya gıdecek- nlsm, tatbıkata agustosta bat- b ku' .. . d l BERLIN, 10 A.A. - Pazar gü-
l dir ı alıd Ç k 

ne -. rut uzenn en a ma. nü cümlıuriyetriler ve dü'n 1----- 0--. er . am ır. ün ü, yeni mabsu- 1 -• . eh · ı· b' • aom Şirkete yapılmakta olan tediyahn 1.. T d kin b I cak vergı, emmıyet ı ır ye. nistler tarafından yapılan nümayif. 
~•--- bu eki tak . 1 • un emmuz a sev e aı a. k. t t B ""d"' B !er ve irat edilen nutuklardan aonra 

UZSUUlliUI veya ıen sıt enn ş· d ' b ki ah ıı1·· un u ar. unu mu ur ey, b 
kısmen veya ~en tecili tekar. nı~ .. ım ! u sene .. m ~ un hesap etmemit olacak. Filha. ugün de Hitlerciler, Seriinin tam 
rür ettiii takdirde batlann ı kaııu- uıuhım hır kısmı mustahsılden kika 3 m'I , n""fus da'-. I merkezinde ve eski imperatör ıatoıu 

1 1934 tarih• kad 'lmıali I 1. . . ı yon u nı o sa nun k•~mncla bulunan .-:• L t nuevve me ar ı uıutavassıt ann e ıne geçrnıştır b ""fu .. d b' b·~·L. ·ı -• ·--. uı -
kabil oluruyacak ve yeni bir mesai Uf k b' b . u nu a, gun e ır ~- mı • garten meydanında nüınayitler yap-
ro tanzim edilecektir. a ı~ ~am ugun mutavas. yon ekmek yer, şu halde günde mışlarılır. 

P sranu sıtlann •ııme yarayacaktır. A- ekın k b be kurutt y Şebnn bütün mahallelerinde, hü-
- · 'ba b'k e aşına ş an e- 1 gustostan ıt~ ren .. tat ! ata di buçuk milyon kurut eder. Bu tün Val"Of annda müfrit milliyetper-

Kongre batlanması, t§e ınustahsılden .. d 
75 

b' 1. d S d 27 veri.,.. ardı arası kesilmiyen bir dal-
b 1 - nd bö' I b' h gun e m ıra ır. ene e ga teklinde meydana gelmiıler ve 

Hl·ı•"ahmer Şı'•li nahive L--· aş anacagı an y e ır ma ·ı ı· 'bi b' -'-" . 
"" ' J fu...,., h I . k . ,, mı yon ıra gı ır y.,..,un tu. ıaat 17 de naıyonal - sosyahst fırka 

kongresinin 14-3-932 inci pazartesi zura ma a vermıyece tır. tar. Gene Aktam gazetesi ""V. a •mın propaganda ıefi olan meb'us-

lamıılardır. ı •ak bir ıeıle söylemektedir. Yeni 
Bu eınacla Hitletcilerin Heil ... ııİ· hiçbir §ey söylemedi. Nazi matbua

dalan •iır n !anan bir dalıı:a gibi tının ber günkü delil ve iddialarını 
Hohenz.ollerin kadim ikametgihlan- tekrar etli. 
nın karannıt dıYM'lanna çarpıy«- M. Gobbels, Naziler' in Tan nen-
du. loers ıı:alibi Hindenbura'• hürmet et 

.Alacalı -•·calı ve renk renk el- melcte olduklanoı, falıat Cümhuriy• 
lıiseler a~t olan lııirsolr kadınla- ti ve ıiyaıi Ye mali iflU rejimini cle
rı, yumutak tçlaı geymit burjaYa- vam ettİnni§ olan Alman reiıi Cüm· 
lan, lrasketli -•lel01i ibtiYa eden buru'nan aleyhinde lııyam etmit bu-

t halk kütleıi göaterdifi sençlik et••· lunduklımoı ııöylemi,tir. 
n ve münakaşa sötVnne,.e.. azim- - Rakiplerimiz, bizim fırkammn 
llirane hareketi ile uzuı dikab cel Berlin fırkası olduğunu IÖyleyorlar. 
bediyordu. Evet, biz 9 tqnniaani 1918 ıiıtcmi-

Hücum kıtaab gnıplan .. yralda. ne ve Yahudilerin Markuıt Cümhu
nnın "'kasında 11kı ..O... teflıil et- rİyetine lrarıı irin ile mütehassis bir 
mİ§ olduldan halde meydana m..,,._ fırloayız.. 
salat ettiler. 13 mart,tqrinisani rejimi'nin IOll 

Bitlerin hemen h- bütün aı- gÜnü olacaktır. Alman milletine ek
kerleri siyah deriden bir yelek gey- meğİn ve hürriyetini iade edeceğiz. 1 
mitlerdi; ayaldannda usun tayyare- M. Gobbelı, bu minval üzere ayak 
ci çizmeleri ""'dı. lan lrar içinde lam 45 dakika ııöı< 

BunJ.r, poliılerin oakia ..arla- aöylemiflir aeıi, sık ıdr: yükselen 
rı altında meydanın aevlriilceyif nok- "Hurra" nidalan ile önülmüttür. 
talannı mahirane ınaneYnılarla İfgal 
ettiler. 

Saat 17 de meydaı. halk iJcırie. 
mİ§ idi ve hücum kıtaah civardaki 
caddelerden mütevaliyen gelmekte 
idi. 

.Kuvvetli bir nakliye tayyaresi, pek 
aıaiıdan uçarak kilolarla Hinden
burg lebindelô propaganda riıaleleri 
ni atmıı ve esmekte alan riizgir, bu 
ri..ıeleri damlann üzerinden llf"" 
malı: ıuretile uzaklara ııötürmüttiir. 

Tayyare, himil oldaiu risaleler 
tükendikten sonra ela uçuıuna de
vam etmiı ve motörünün çıkarthiı 
sederle hatibin muazzam hoparii;... 
lerle ıiddeti artır1'an ıeıini boğmap 
tef'!btniı etmittir. 

Saat 18 de, Hitleri.n sai eli Rei
ehıtag meb'uıo Gobbels küniye çık 
tığı zaman son derece allo~lanmqbr. 

Hindenbıırı 'lifi dar/il- . 
fiinunlular 

BERLIN, 10 A.A. - Hindenburs\ 
Alman Dariilfünunları talebainden 
mürelrkep bir heyeti kabul etmiştir. 

Bu heyet, ~ Darülfünun 
gençliğinin vaziyetini ve kendilerini 
meııcul eden bir takım meseleleri İ• 
:ı:ah etmittir. 

Mareşal talebeyi kendilerini ihti
lifa dütüren tefrikalara lıir nihayet """"*' ıureıte gençliitin ııihnıyetini 1 
ıı.. tiirlü fırka nüfuzundan tahlis i• j 
çİn ellerinden geldiii kadar aayret I 
etmeCe davet eylemi~ir. 

Hindenbarı intihap 
edilir!le 

de icnı11 mukarrer oldu'"undan •ube Uır r Y on ıert:nsı fiatlerini indirır.ek suretile köy ar _an · oe "! şatonun önün-günü saat 19 da Şqli nahiye ıubeoin H ifd k r -• I ' d K G bbel 
.:_ _ _ııllıı.n.lılll'llL...ilk....i.kwı.eıııelilk...Jıi:znııet..ı...::ı..:::::.;;.;;.::.:;;;:::.;.:::_:,;,:;::;!":::.:;::::;..!•::.::::J..-ıG.örilllfu.-...J.;W.nıUL.__.-.-.ı..J.' JJ•:;.,· _..,.-ı--..ı..ı.....ı...,-..... ....ı~ de~ı ta~aşa?'~ çıktıgı ~~"!"''! ~0,000 

Goebbelı, genç, zaif ve topal lıir 
adamdır. Fakat ıimaaında ı<elıa le
mean etmektedir. Söö:ze batlar batla 
maz çehreıi, halk kü tleleriııi sevke
den ve biç bir teYi önünde a:eri dön 
meyen in•anlarm sel'I ve şiddetli e-

BERLlN, 10 A.A. - Almany• 
mesai nazın, bir mülakat esnaımdll 
Hiodenburg yeniden intihap edileli• 
ii takdirde Hiderin partiyi lrat'i .
rette kaybedeceğini .,. ikhaadi va• 
zi1ette hiiıd olacak ulalı Ye falcal 
dev~~lı ••!~ın müfri~ .. ~yel~!"' 
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Sabatay zevı 
Eğer dedikferim bir hakikat 

olmazsa beni öldürünüz 

spor 

Galatasaray ı 

Pera maçı 

Olimpiyat tiki için bu
gün karşılaşacaklardır 

jKoJll1u memleketlerdel 

Lübnan 
reisicümhurluğu 

Bu defa bir müslüman 
intihap edilecek 

Aylardan beri bavaların luırl.ı ol- Beruttan Adana gazetelerine 

1 ıhisarlarda 

Mısırda 
Türk tütünü 

Vaki olan teklifler 
tedkik ediliyor 

Tütün inhiaar idaresinin fir· 
maıı altında Mıurda sigara sat 
mak imtiyazını almak üzere 
bir çok ecnebi gruplar, ezcüın. 
le Mısırda tütün ticareti yapan, 
Eaatem T abalca tirketi tarafın 
dan inhisar idaresine müracaat 
la teklif atta bulunulmaktadır. 
lnbiaar idaresi bu teklifleri tel. 
kik etmekle beraber bu grupla
rın 'hiç birile henüz müzakereye 
giri9memittir. 

Muhabir mektubu 

I<aranıursal ihracat 
yapan başlıca 

merkezlerden biri oldu 

( 

muı biitiln hıthol meraldılarma A- yazılıyor: Sakıt ispanya kralı 
halan kapalı lıahındunnuıtur. 

Nihayet havalann .çmıı11 ba me 13 üncü Alfom, kraliçe ye mai· 
nkWara büyük bir müjde tetkil et- yet erkiru: ile birlikte Benıta 
mittir. muvasalat elmitlerdir. Kral 

Bu fırAttan iatifad• ederek bu gayri resmi seyahat ettiğinden 
ısrar ediyorlardı. Nalan Gaz~· ııün Cumaya tahvil edilen Olimpiyat istikbal merasimi yapılmamıt· 
ti "Mesih,, ile muhabeı-F kae e~ı· • liki oynanacak. lır. Yalnız Ali komiserlik ve 

Natan Gazati lpsalaya giderek nazarı dikkati 
celbetmeden Mesih ile görütmek iıteyordu 
Nataa Jazatı hiç kim.seden 

yardım göremiyecek bir vazi. 
Jette kalmıftı. Nalan için ar· 
bk hayatın da manuı ve gaye 
ıi kalmamıftr. Maamafih ne 
olursa olsun verdiği kararı lal 
bik ederek lzmire kadar git. 
nıesi lazımdı. Fakat Nalan j. 
çin lzmire girmek öyle kolay 
olmadı. Daha ziyade bir hırsız 
"ibi geceleyin şe'hire girerek 
Sabatay'ın eski adamlarından 
birinin evine misafir olacaktı. 
Hakikaten de öyle yaptı. Ak· 
fam karanlığı çöktükten SOll· 

ra lzmire girebildi. Miıafir 
olduğu eorde dostları gelerek 
kendisini ziyaret ettiler. Na· 
tan Gazatı elinden gelen son 
gayretle çabıarak bu adamla
rın iman ve itikatlanna yeni. 
den kuvvet ve melanet Yerme
ğe uğra,tıyordu. Fakat hu gay 
ret ve faaliyetini daha genİf bir 
sahada göstermesine imkin 
yoktu. Çünkü artık İzmir ya
hudileri Natan Gazatı aleyhine 
idiler. Hemen tehirden çıkıp 
gitmesini kmıdisine söylediler. 
Aksi takdirde hükiimete haber 

Halk tekrar kozacılığa başladı, bağ 
cılık ve meyvecilikte ilerlemiştir 

__ .... t ı a Bııııün çarpıtılacak olan maç çok 
yeceğine söz venıı. •. . • mühimdir. Lübnan hükumeti erkanından 
Ye etti ki, Sabatay ZeYinin ha Çünkü !ikin en kuvntli iki ekibi bazı zevat krahn rikip olduğu 
kikf "Mesih olduğuna dair çarpıpcaktır: Galatasaray - Penı vapura kadar giderek sabık kra 
beslediği m:~ ve itikada asla Galata.arayın bu son ırfuılerde ne lı selamlamışlardır. Kral ve ma 
h lel im ' t' vaziyetle olduğunu bilmiyOl'uz. Fa-a ge emış ır. iyeti Berutta bı·r gun·· kalmıtlar 

N G l . "Me kat aörünüte nazaran Pera iyi vazi-
F akat alan aza ı • '-'-- ve (Baelbek) ı· Surı·ye ko··ylerin 

h 
d ki yettedir. Bu sene içinde Perawor e-

sih ile görütmek uausun a zeli rakipleri olan Kurtuluılulan ve deki bazı asarı atikayi ziyaret 
ka;~rmdan vaz geçmedi. Edir ltalyanlan yenmiıtirler. Bu da göı- etmişlerdir. Kral Şunda camii 
ne civarında kendini saklama- terir ki Karııyakanın ecnebi khlup- Emevi ve dig" er bazı mebaniyi 

M .L-et Ef eli ile taraf leri arumda ihrazı muvaffakiyet ct-
ğa ve auıı en mit bir haldedir. ziyaret etmiıtir. 
tarlannı görmeğe muvaffak BaJıalım bugün ne olacak ve kim Lübnan rei:ıicümhurluiu 
oldu. "Mesih,, kibin ile görüı daha ı·yı' oynıyarak oalip oelecek.. B' k L'.b 

h kiki " " ır aç ~seneden beri u nan miif, ona kendisinin a . . 
"Mesih olduğuna dair tekrar Manis• - lzmir maçı reısicümhurluğunda bir hıristı-
t
eminat vennit ve yahudiliğin yanın bulunduğu maliimdur. 

Kahve ihtikarı 
T esbit edildi 

Komisyon evrakı 
müddeiumumilikte 
Kahve fiatlerinde ihti 

kir yapdıp yapdmadığma 

' 

1 · 'ka tm · • MANiSA, 10 (Hususi) - Muh. Geçen ayın tahriri nüfus netice 
da daima böy e ıtı t e eaını telit talmnunuı lzmir mubteliıi ile si müslümanlarm Lübnanda 
söylemiftil.. ~yapmak için yarın lzmire hare- ekaeriyeti teıkil ettiğinden bu 

n Karamursal iskelesi ve belediye dairesi dair Vilayet ihtikar ko. 

- __ ._. _ __.., 
vere<;elUenlı .. 

Natan Gazatıye yalnız hll· 
fen ıu müsaade verildi: lzmiri 
terketmeden evvel gidip Saba. 
tay Zevinin anasının mezarını 
ziyaret edebilecekti! .. 

Natan Gazatı de böyle yap 
tı. "Mesih,, in anaıınm gömü 
lü olduğu yere gitti. Dua etti. 
Sonra dostlarının tavsiyeaile 
Sakıza hareket etti. 

Nalan Gazalı bundan son- ket edecektir. defa riyaaeticümhura bir müslü 
daha bi-...ı. yerleri dolat· 

ra, '!>""' 't'k ti manın getirleceg· i muhakkaktır. 
hep buimanveıı a an M h } 1 f L b Jlllf , • d l u" u .. r u- te e .nn Ü nanda iki büyük parti var-

nı izhar edıp urmuf ur. " dır. Müslümanlar (Sünni) bı-
Fakat Nalan Gazati ltalya Meselesı" ristiyanlar (Maruni). Bu iki 

ya ıittiii zaman orada bekle. ·. parti arasındaki gerıinlik aon 
mediği bir vaziyetle kartd~· zamanlarda tiddetlenmit ve iki 
tı. Çünkü balyadaki yabudıler taraf matbuatı tiddetli makale-
bir heyet teıkil eder~ bu a· Evrak müddeiumu- Ierle yekdiğerine hücum etmek 
damla uzun uzadıya munakaşa miliğe iade edıldi tedir. Lübnan Meclisi meb'usan 
ebneği muvafık bulınud .• şlail~'h o- reisi Şeyh Mehmet Efendi gele 

hakikaten keo ıaıne am Bir ay mühürlü durduğu ve cek ay yapılacak reisicümhur in 
nun · tı•LL.rın ve hi h ber d • h·'d ·h b ed gelen bir adam, ıs ~ . : ç mu a e yapma ıgı ., e tı a atına namıı:etliğini vaz e 
kayiini kqfe muktedır bir ka- fazla muhabere parası tahsil e celctir. Alman maliimala naza· 
b' l olmadığmı anlamak dilen telefon abonesine dair ha ran meb'uslardan bir çoğu da 
. ın °. ulp d. Natao Gazali zırlık tahkikatı dün ikmal edil Ş h ıstemıt er ır. b·ıd··· e ey Mehmet Efendinin bu ar· 
kendisinin istikbali ~ ıgıne mit ve evrak müddeiumumili. zusuna taraftadırlar. Kabine 

miayonunca yapılmakta olan 
tahkikat ikmal edilmit ve bu 
husustaki komisyon mazbatası 
dün müddeiumumiliğe tevdi e. 
dilmittir. Komisyon mazbata. 
ımda kahve fiatlannda ihtikar 
yapıldığmı teabit etmit, fakat 
ihtikar yapan şahıslan tasrih 
ellllEmİ§tİr. Müddeiumumilik 
bu hususta tahkikat yapacak 
ve muhtekirlerin J&hıslarını tes 
bit ettikten sonra evrakı mah
kemeye tevdi edecektir. 

Ayasofyadaki 
Mozayikler 

mindi. Zaten bu e11111ıyetle. d~ ğe verilmittir. Evrak adliyeye meclisine gelince, cüınhur rei&i 
,..1 idir ki Sabatay ,Zevinın geç verildiği için derhal tetkikı müılüman olduğu takdirde ka· Ayasofya camiinin senelerden bc-

d
•1 bekm I ' "Mesih olduğu· na imkin bulunanıanuttır. Ev- b. . I ri sıva altında kalan mozaiklerini e enen " . . ? ıne reısinin hıristiyan o acağı meydana çıkarmak makıadile bir 

h tarafa ilin etmııtı • rakın yarın tetkik edilerek müs muhakkaktır. Maliye nezareti- müddet evvel tehrimize gelen Ame-
nu N:tan Gazali keodbuiıinhi mü tantikliğe tevdii muhtemeldir. ne "Elbelag" gazetesi sahibi rikanın "Di Bizantin institü" cemi-

eden ey~ Mehmet Bakir Beyin namzetli- yeti reislerinden Mr. Withmore, dün 
detrıaar.:~d~a~:ta~zunı:~; naka,aya davet akl kurtu- Yakalanan ği kuvvetle bahsolunmaktadır. sabah Ayasofya caıniine gelenk tet-

tin karıısma çıkm il an cevap- G l k ktu h kikatta bulunmuıtur. Cami in '1aHr 
gelmek •A•ebbüsünde buluna- lamadı. Uzun şua er, e ece me bumda bu usus ovası denilen kısmına kurulan bü-

~ rc1 sonra, Komu··nistler t taf ·1· • caktı. Çünkü artık gitgide unu 1 un·· akaıala an a ıı at vertceğım. yük dmnir iıkelcye yeniden bazı tcr-
ar vem ı· tuol 

tulmakta olan "Mesih,, fikir bu heyetin vardığı ne ıce Buhran tibat ilave ve tekerleklerin !istik 
1 d ı . . . k11mı demirle tebdil edilmiştir. Mo-

ve cereyanmı can an ırmak i· du: .. 1 k eli Y•niden nezaret altına ktısadı buhran Sunyede tıd zailderin çıkanlmaoı ameliyesine ıu 
çin lzmiri en mühim bir mer- Gazze'li N~an ~ye eı::,j. alınanlar oar detle devam etmektedir. Şam· birkaç gün içinde batlanacaktır. Ba-
kez olarak telakki ediyordu. iddiası gibi! is~I<?alba ~ bir Komüniatlik lahkikalma de. dan alınan bir habere göre 18 zı ı:azeteler bu heyetin Ayaıofyada 

Nihayet tekraı· 1zmire gel. ini bil.en bı .. r kahınt,ta but lunan ed·ı k ed. y .d b tüccar birden ılanı ıflas eylemiş bazı tamirat yapacağım YBZ?''.Jlar-
d 1 1 naseba vam ı me t ır. enı en a. lerdir Bundan maada 40 l . • sa da bunun Rslı yoktur. Salihlyı:t-

ise de ancak iki gün kalabil. il em 1 e m~ d değildir. zı kimseler nezaret altına alın- · . . • a~ı tar xevat Ayaıofyanın ne kubbesın-
di. Çünkü bu sefer Sabatay Ze fevkalade bır. a 1 İ~d bir adam mıttır. Bunlar arasında Talat re de protesto keşıde edılmışttr. de ne dahili aksamında tamiri icap 
vinin eski dostları kendisine Natan. Gazalı ade" eben· ayni Refik · · d 'ki ki . Berutta İse "Kiryakos ve Ze- ettlre.:ek bir vaziyet olmadığını söy-
d h 

· d k 1 d ki seneler en ve ı ınnın e 1 fi var. hep" bankası (70000) Türk al- lemektedirler. 
a a zıya e a mamasını söy- ır , d.. .. •uuruna dır M•wnunlar adlı"yey• verı"l 'd A rikalı .. hh 1 1 d N Ga · d .. üne utune • • - v • tını açıkla ilim iflas etmittir Dün camı a me mute a 

emi, er i. atan zatı bun- ıeyı uş . d .. ündüğü teyi mittir. . · 111 tarafından yapılan tetkikat · es-
lara teminat vermek istemedi. halel. ~elmıflr f:ri sabit halini Halepte yenı arbede nasmda sabık müzeler müdürü Halil 
Sene nihayetine kadar her fey kendısınde b 

1
. deki büyüttü· Halepten gelen son bir habe Bey de bulunmuştur. Halil Bey, 

düzelecek, bütün kehanetleri almıttır. l!aby.a ınh kikat adde- San'afkAr re göre Halepte yeniden mı.i- "Di Bizantin institiı" cemiyetinin 
b. h kik 1 k E d. • ·· her •eyı ır a . bed I fahri azasındandır. Sıvaları kaldırma 
ırer a at o aca tı. n ıte ! gu • hiyetı bun- Gömüldü him bir ar e o muştur. Arbe ameliyesine müze mimari Maciı B 

ye hiç mahal yoktu!.. den '?° ada?"ny h~dilik dün- dede dört kişi maktul dütmüş müze namına nezaret edecektir. ., 
Daha ileri giderek diyordu dan ıbarettı. a bu adam bir ve üç kiti ağır surette yaralan· _...__ 

karıştıran ' H'd. · 
ki: Y~~ın~ d d "ildi. Olsa olsa Genç san'atkarın kabri ~ıt~ır. -~ ıseye aıt tafsilatı Sinema fotoğraflan ve 

- Eğer dediklerim bir ha- ~ucrım he t ~ idi ki kendisini .. • b' bıldırecegım. • 
kikat olmazsa beni öldürü- bır j1'1!d

1
.::k değil, iyi et. uzerıne ır 50 bin altın aranıyor kontenjan 

• nüz!. ceza ~'1: lı•mak lazımdı!.. heykeli rekzedilecektir H b. 'd R. ak b Kontenjan !idesi bir taraf-
N 

mek ıçm ça , ar ı umumı e ıy ta u . f·ı 1 · .. • 
atan Gazatı, "Mesih,, ile . b vaziyet l b. Al . . . tan smema ı m erme musaıt 

görüşmeğe azmetmemiş miy· Natan .Ga~alı k udar bü· Dün vefatını haber verdiğimiz ~nan ır man m~?zıl zabıtı, bulunurken diğer taraftan bazı 
di?. karııımda tı~d~ye. a ekzi genç ressam ve beykellraf Muhittin Sın'.'-. bozgun°!1da Turk ordusu mütkülitı mucip olmaktadır. 

tün kehan~tlerı~ı bı.z~at t af. Sebati dün Haydarp&Ja hastahane- ç~kılırken el~nde bulunan 5~ Bu zorluk film fotoğrafların-
Şimdiye kadar dola,tığı yer ettiği mühım bir vesıkanecınburi sinden kaldırılarak Maçk~ kabrista- ~n Os~anlı l~raaını ~erabe~. go dan dolayı hadis olmaktadır. 

lerde yahudiler tarafından hüs tına imzasını koymak m . nına defnolurunuıtur. Atolye ve fır- tunnenm ımkansız.lıg~ı goı·e· ı Mallı.mdur ki her filmin belli 
nü kabul görmeyen Nalan Ga etinde kalmıttır. Bu heyetın ça arkada,ıarının omuzlarından ebe- rek bu parayı demır bır sandık b l h l .1 t• ti . . .. 
zat T ky • k Ed. Y k bırak . . l t ' · . . I at ı sa ne erı e ar ıs erını l!'OS 

ı ra a ya geçere ırne kar•ıaında şunu yazara b • diyete terk olunan Muhittin Sehati ıçıne yer eş ırm~ş ve maıyetıne t en .. teaddit f t • fi~ 
Yak. . d l 1 d kim . • . d. k dar Sa a. . k' tin üh' •• Al f 1 k B l l er mu o ogra arı ınm e pıa a a aeının mııtır . "Şunı ıye a l yenı ve es ı neı tevecc ve mu- uç man ne erı a ara u.<a d B f t 1 f'l . . I 
n d.kk · · lb t ed · h kik" "Mesı·h o .. k k . . d D · p 'ftl' v. . var ır. u o o ar ı mm ı& eme azarı ı atını ce e ın en l Zevinin a ı " habbetını azanmı' ıymetli bir cıvarın a ervıı aşa çı ıgı- ı · l 1 .. . d · k 
"M "b ·ı .. .. k · t. ay ki 1 beyana . .. . . . b. · 1 . • sı ve sa ı ması uzerın e ço 

.esı ,, ı e goru~e ıs ıyor- duğuna dair va o an gençtı. Dun cenaze meraıımınde es- nın ır yerme gece eyın açtıgı .. · d' V kı f'l .dh 1• du. Fakat Mehmet Efendi ile t hiç bir asıl ve esası olma ki ve yeni nesle mensup hemen bü- derin bir çukura diğer kıymetli ~u.essır ~:f a aedı b~I 1 eka a~ı 
hu m-hur yahudi kahini haki anın ed · .. ' tkirla h b 1 lar kı ht · bi d kl ı,· 1 tıyaca ı ayet e 1 ec nıs 

-,. dığrnı ifade erım.,, h t• tdun sBan al d rb akazırMuhu.~uşS ba- el.vra mlu .evı. r sankı a kır bettedir. Lakin filmciler film. 
katen görütebildiler mi?. Çok N G zatinin ke ane ı ır. un ar an aş u ıttin e · ıkte yer eştırmış ve çu ura a- l . . .. "k k 'ı k 

h ld k. b ··ı·k t atan a . . ıı· b 1 d • . d I erını gwnru ten çe er er en ınu tenıe ir ı u mu a a . be be bütün mev· tının mua ım u un ugu K~top- patmıs. Rıcat esnasın a mez- l . f 
vuku bulmuı olsun!. Çünkü ıle ra r .fi. t İş rak lisesi talebeleri de cenazede b k" .. • f maktul d·· .. 1 on ara aıt olografları çıkarta. 

KARAMURSAL: Ben nereye 
gitsem kıı ta arkamdan geliyor! Ka
remunal'da kanıyel hemen hergün 
esti A.,,.rdu.Kih rüzırir, kih kar or 
talığı berbat elli! Buranın ıokalıla
n henüz kaldırnn11z olduğundan so
kaklar vıcık vıcık çamur içinde! 

Bdedigesi 
Belediyenin senevi ,·aridatı 13000 

lira kadardır. Bunun iki bin lirası sıh 
hiye ve (4000) lirası da memurlar 
maa~ına aynlmıştır. Son zamanlarda 
belediye tarafından iskele, nhtım, de 
ruz hamamı, park, idman ....... ya
pılmıı ve 3 cadde açılmııtır. Beledi. 
yenin fenni mezbehası, umumi bela-
11, 4,SOO lira kıymetinde fiat marka 
lı :\rozozu ve harik ıu depusu var
dır. 

Suyu biraz kireçlidir ve lerkos a
yarındadır. İki •RR' meıafedeki (U
zundere) suyunun fıçm (60) kuruıa 
satılmaktadır. Bu su çok nefis ise de 
kasabaya kadar getirilmesi (35,000) 
liraya mütevllkkıf olduğundan timdi 
Jik buna imkiia n g örülememektedir. 
T c>nvirat 10 adet benzinli ve 8 adet 
lük, l:UUbalarle yapı lmaktadır. Ma
halle aralarındaki sokaklarda da 28 
adet adi lambalar konmu, tur. 

A r~zinin kuvveti 
Arazinin kuvvei inbatiyesi bağcı 

lık ve meyvecilik gibi ıube ziraatle
rine çok elveri,lidir. Bu s.ene (30) 
bin köklu asma, ( 60) bin köklü dut 
ve (10) bin kadar da muhtelif fidan 
tevzi olunmuıtur. 

Mücadele 

Zeytin sineklerile miıcadele saye
sinde yiizde yetmiş muvaffakiyet ha
sıl olmuıtar. Bu sene (60) bin küsur 
zeytin ağacı ilaçlannuıtır. Fare mü
cad_elesinde de galebe temin edilmiş 
ve §U muzır hayvanlar artrk kalma
mııtrr. Domuzlar İç.İn de ıürek avı 
yapılmıştır. itlaf olunan bu domuz
lar lıtanbul'da satılmııtır. Bu sene 
ağaçlardRki ( tırtıl ) mücadelesine 
ba9lanacaktır. 

Kozacılık 
Buralarda mühim kozacılık yapı

lırken 927 ve 28 ıen~lerinde koza
nın para etmemesinden dolayı haJk 
kozacılıktan vaz geçmitti. Bu sene 
YllJ kozalar (120) kuruıa Atıldığın
dan her keste kozacılık için tekrar 
heveılcr uyanmııtır. Binaenaleyh bu 
mühim ticaret işine tekrar avdet e
den kaza halkı fayanı tebriktir. 

Mahsuldt 
Karamursalın mahsulatı ıteytin •e 

zeytinyağil~ kiraz, üzüm, erik, ar. 
mut ve cevıze munhaırrdır. 

• Kaza dahilinde ( 60,000) zeytin 
agacı. ~ard.ır: .Bunl~dan yağ çıkar
mak ıçın bınsı motorlü diğerleri hay 
vanlı olmak Üzere 7 tasırhane mev. 
cutlur. 

ihracat 
"Mesı'h m' bundan sonraki cudiyeti artık ı aı e mb.. b 1 1 d M hi . S a- ur uç ne er 1 uşmb uş ve nıamaktadırlar. Cünkü konten-

" N . 1 K d .. içı·n silinmez ır zır u unmuı ar ır. u ttın eba- bu paranın sırrı ya ruz u Al- . 1. t . d f-. 1 I Burası meyve ve sebzeden L--ka 
h ek . t nd tan tı .. en ısı .k t. · k d 1 K Ah . . d k im B Jan ıs esın e ı m er ayn ve ....., ar it ve ıcraa ı a a I k d k olan bu vesı anın ıyı genç ar a •tarı araca met- man zabıtın e a ıştır. u za fol • fi l 'b' mühim mikdarda man~ k" ·· .. 
Gazatının tesiratını görmek e e ~e rılarak bütün ya· te bundan on sene evvel vefat etmiı bit ahiren Benıta gelerek eski- ogra ar . ayn esas ara ta ı odun ihraç eylemektedir. T:~7;' : 
İmkan" s- deg·ı·ldir. Fakat ne o- suretlerı çık~ d·ıd· olan genç san'atkar Sabih'in yanın d d - "t k •t b. O olmasıdır. Fılm çekerken fotoğ çok nefütir. Bu tütu"nler burada - h d.lik ·ıemıne neşre ı ı. a en tanı ıgı mu e aı ır •- • fi . d. . . 1. (M , 
lursa olsun Natan Gazatinın u 1 a .. 1 ı· k. gömmek iıtemişlerıede Sahihin k b' · ·ı b l "-ak j ra arını ıste ınız mı ıste mu· . erdigöz) ve Kız derbendi köyle-

F kat hemen soy eme ı ı, e- manlı za ıtı ı e u n:ıese e ·n - ·b· ·k· b ki k 1 d . . il 
hareka"tı yahudiler tarafmdan a h' b' milderini de bilahare Maçkaya nak- .. .. .. t'· B ·k· ı cı ınce ı ı ay e eme azım "" e yetı1tır mcktedir ki bunlara 

N N t Gazalı buna ıç ır e- kında gorutmuı ur. u ı ı za- j td·.. . .. 1 k ed (basma t"'t .. ) d. 1 B .... 1 
dikkatle takip ediliyordu. a· a an. edi' !ederek her ikisi içinde bir mekberi b. . ahı.bı· Dervı·· Paşa I ge ıgını soy enıe t ir. Vakıa u un ıyor ar. u tutun er 

h yet verm · mah ıt arazı s • .. .. k k · lskeçe'nin ayrudirlor. Şimdiki halde tan Gazalı hayalın ameli ica- emmı · · .1 1 ıuı yapıpmağı ve genç ölünün 1 .. 1 k d. ·ı gwr_ru no taı nazarından bu bu • .. . 1 d 1 ' b.ld'·· .b. Nalan Gazalı tevı . yo u~a bir heykelinin bu makbereye rekzini i e görüşrnuş t.>r ve en ı~.ı e ' hareket dog· rudur Laki b f nevı tiitun e• en denk ha inde 

bir kaza olduiu halele halk yi.., pa· 
rasızlılctan mü,tekiclirler. 

Sonra KaramurAI bir meyvo 
memleketi olduğu halde bir okka el. 
ma bulmak mümkün değildir. 0e. 
mekki mahsulat lrimilen aatılmı, ve 
ihraç olunmu,ıur. Sadeyağ bulmak
ta da mü,külit vardır. Pazardan pa 
zara bir milı:dar getirip Atarlar. Zey 
tinyağı iae ban nJiı •e hem de mep 
zuldur. Bura ahaliai çok zeytiyağı 
yerler. 

Kaymağın okkası (160) §8. ko
yun eti (60) ta, sadeyağ (120) ye, 
zeytinyağı 45 den altmqa, ekmek 6 
buçuğa kömür (4) kuruta Atılmak
tadır. 

Vatanın kara günlerinde 
Vatanımızın kara ıünlerinde hiz. 

met edenleri tahkik eylemek istedim. 
Neticei tahkikatnnda Karamursal 
ballkının yediden yebnişe kadarçalıı 
tıklannı anladım. Bunlar meyanında 
çete kumandanlıklan yapan terzi 
Mevlıit ile Davut Ç&VUf, Bekir Be, 
zade lımail, Pomak Hasan ve Adem 
çavuşun isimleri zilaolunınaktadır. 

Harekatı milli.yenin ilk devrelerin 
de ortaya atılan Tosun zade Alaed. 
din ve Emin Bey mahdumu Hikmet 
Beylerle Botnak Aıun veya Kasım 
Ulaşlı ağa ve mahdumu Hüınü Bey 
jandarma Ziya çavut, Çerkes Hasar 
ağa, Çerkeo Şuayıp ağa Ulatlıdan 
jandarma Omer çavuı, Hacı Meh
met, Kocaeli acentesi lamail Ef. v" 
Müdafaai hukuktan sabık belediye 
reisi Salahattin, Hacı Murat zado 
Hasan, manilatora tüccan <:emal 
Abtk müftü Mustafa Asun, Hacı Ali 
ve Botnalı: Salih Bey ve efendiler mü 
him ve tayanı takdir hizmetleri seb
kat eylemitıir. 

Fındık ae balılc 

Değirmenderenin f11ıdıiı f stan. 
bul piyasalannda pek makbuldur. 
Orası idi bir iskele iken fmdık •a:re 
ıinde timdi kocaman bir kasaba ha. 
lini almııtır. Ereğli iskelesi iae balık 
yüzünden in.kitaf eylemiı bir köy. 
dür. Bura ahalisi Boğazlara kadar çı 
karak balık avlamakla para lıazarur 
ve geçinirler, 

Aşçılar •• kahorlıaneler 
Burada yemek yQ-ecck bir lokan 

ta yoktur. Mevcut atçı dükkinları
n'!' hali ise malüm! Toprak bi~ 
Dllll, üzeri soğuk mutaınbalı birkaç 
masa, tenekede. çatal katık, kirli bir 
mutbah, donuk camlı pencenler pis 
bir perde ile aynlmıı kap ~cak 
bir yer, birkaç ten--. ve sojuk bir 
hava. •• 

Şurası §ayanı eseftir lıi bu yemek 
ler Amerikan yailarile pipnlmekt• 
ve dükkanlarda dahi bu yallar satıl 
maktadır. En nefia tereyailannm bu 
lunmasr l8zım gel- bu ve bunun gi 
bi kasabalannızda bep bu yağların 
kullanılması milli tuarruf namına 
teessüflerle kartılanacak bir haldir! 

Kahvehanelere gelince: Bunlar 
~~ızcadır. Hangi kahvehaneye ıri 
rilmit olA oturulacak bir iskemle 
ıriiç bulıınur. Şu mevsimlerde herkes 
iısiz kaldığından kahvehanelere faz. 
laca tehacüm vardır. 

Ragıp KEMAL 
batını ta.oımayan, 1 ıgı iri 1 sapmış bu vesikayı bır tazyık düıündülderinden cenazeyi Maçka mutabık kaldıktan ~onra Lub- ı t I fi . b. · n u o- "120,?<JO., ckka mevcutt~r .. Evvelce 
hareket eden bir adamdı. O. ltmda' imzalamak mecburiye. kabristanına defnctmiılerdir. nan hükumetine, hafriyata mü Ho ~br kı .mbsız l ır şeye yar8;18az. ecne~ı dkuı:ıph~nyal:'dr ta.lıpbuıkcn ~n 

• • S b t dan ziyade o- a .. l . . M ı.. . d Mah . . . .. j aı u ı un arın ~llrası filmi sene.er e ın '"'r ı aresı na muı-nun ıçın a a ay f de kaldığını soy emıştır. czarın ....,m a ressam mut saade edilrnesı ıçın muracaatta b. İ'k . . "' e teri olmu tur 
nu mea'ul tutmak istiyorlardı. ı: takdirde "Mesih,, i inkar B. bir hitabe irat et~ı ve bu hita- bulunmuşlardır. Hı.ikumet hafri ~~ ı !.e verılmıştir. F otoların ' · 
Yahudiler bu maceradan sonra B . hi bir kıymeti yok. bed':_'?er~umun mezıyet ve !"'!atta/ ati İn lazım gelen müsaadeyi il g~mrukten evvel veya sonra çe Bağcılar ve bağçcvanlar 
•ükün huzur istiyorlar, hima· etrnenın ç çcktigı ezıyetlerden bahsebnıtıır. y ~ . ş·mdi eli· b. it kılmesi kontenjan esasını ihlal cemiyeti 

, I d tu ı Merhumun genç arkadaşları ve 1 vermı,tır. ı • 1 ın a ın 

1 

t F t I h .. b. d 
Yeye ımıhtaç bulı.ınuyor ~ 1

'. "Nalan Gazalı halyada o şe kendisini sevenler gösterdiği alaka kıymetinde olan bu define bu- ~ me~ ~ 0 arınk eps;nı ır en 

1 

Bu nRmla bir sene evvel bir cemi 
Onun için Edime yehudılen . d ehire dolaatı gittiai ve muavenetten dolayı Kızıltoprak Iunduktan sonra altı müsavi e çe se er ar asın.d~n baş.ka yc.t .ıC\!'11 . o!unmu,tur, Cemiyetin bir 
l~tanbul yahudilerinin ~~a~ı hır end,eko. t h d" · ' ti ". lisesi müdürü bey ile cenazenin nnk- 1 h" tefrik edilecek hissel _ 1 foto gcloez. Orun ı~.n bu ışc re.ısı, hır ıkinci reisi ve be, &za11 ve 
dıkkatioi Nalan Gazalı uzerı· yerler 1 yda' ~ 1 c~aa en li için bir istimbot göndermek neza- dısse:.e. h"k'mete ik.' . . e. nazarı dikkati celbctır.ek istiyo 1 ayrıca da (3) ki. iden mürekkep bir 
ne celbederek yeni bir vak'aya nezdinde ke~ ıs.ıne emnıye~ ve ı ketinde bulunan Liman ıirkctine ve .en •.r•. u u : ' ıncı~ ~ra ruz. Filmlerin fotolarını film- k~nt~.ol ~eyeti vardır. Bundan baıka 

b·ıd·rd' itibar göstenlmıyordu. Nıba- cenazede bulunan san'at muhiplerine zı sahıbı Dervı~ Paşaya, uç~.ın- !erle b;rlikte gümrükleme j bır zurraı kredi kooperatif tc!kili de 

İstan~ul 5 inci icra mcmurlugun 
.elan: Bır borçtan dolayi &atrlması· 
na karar verilen gardrop oda takı· 
mı ve sair eşyayi bcytiye 1S-3·93Z 
tarihine müsadif salı günü sıat on 
ikiden itibacen Beyoğlunda İstik· 
lal <:ad.desinde Rumeli hanında 14 
numaralı daire önünde açık artıc· 

ma ile satılacağı .itan olunur. 

ın1 eydan verilmemesini 1 ı 1
• t Romaya gitmis fakat ora teşelıkür etmektedirler. cüsu mütekait Osmanlı zabıti- .. d · d"l k f d I ye derdesttir. Halk bankalara borçlu-

er ye · ' . d' .. - b O nl musaa e e ı sc ço ay a ı o· ı dur! B ·b· · k • . . d da kalamamıştı-. Y almz r.e, dor uncusu u sma ı za ı ı h. _ l . ~· u ~1• ı cc~yet ve oopera-
. Natan Gazalı İpaalaya. gıt- T~b eh · üzerinden gecer· ZAYİ - KuUarunakta., duğwn mü bitinin kardc~ine so:ı iki hisse ur, ıç za,arı 0 maz. ~erı!' leşkilı ~ayesınde halk muhte 
lıgv· k ndan bır ta· ı er n rı • . b. . . l k 1 kirlenn ellennden kurtulacakt 
k 

ı zaman, ar ası . 
1 

k' k •uya bir kag"ıt parçası at- hürüıııil kaybettim. llıç bir kimse- de Alma:ı za ılıne a;t c aca tır Me k k d dah. b. h' L ır. 
1 h h 1 d ' tmış er a en , d b . • r ez aza a ı ır şe ır ,.00pe h.°! a am ar a gı d .. 

1 
' .. mı tır. Bu kağıtta: "Bir •ene. f ye h<>rcuın yoktur. Yenisini tescil Alakadarlar ar s•n .• :l ~ekilde caı::ını gizli tut;ın alakadarlr ratifi t .. kil edilmek üzere olduğunu 

n lika davet ~erek ken. ı&~-: 1mu ı e şkalmıyacak Roma şehri ha., cttir«egimdcn zari ola11 mülıürün biı· mukavelename mz ~!anını,- b ub· ·•üa beyanatta bulun- memnuniyetle iıittim. 'k: faya gırı mek ıst 1 er. y 1 kt hiç bir kıymeti katmamıştır. Naci- tır n:a!·t:ın :mfna etmekte ve çok Jkt" d" ı· · 
nah mlar Natan Gazatııım ı rap o aca ır.,, ' . ı .H f . ~ b ı ' ' ısa ı ve ma r vazı11~t 
f 1

. . ' 'h • d , Dtvamr var) ve CımrM a rıyata ne ~amııo :ı~ . a.ı.. k~h.:r.1 <fo ••!l."1makta imi~.- Bura., mahsuldRr ve ilmıcatı •ok 
aıı ıyetıoe nı avct vermesın e ' 

ZAYİ - 22-9·931 tarih 10498 N< 
lu berannamcye ait 5 ATTCC 
B / 644 marka DH 2395-3 No lu o
toınobi l için İstanbul İthalat Gwn
rüğünden aldıgım Z2-9·931 tarih 
373709 No lu (79326) kuruşluk 
Gümrük makpuzunu zayettim. Hük 
mü yoktur. T.cvf'ik Yılın.ar 
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HASAN Zeytin Yağı Tam kiloluk 70 - tam okkalık 90- 5 ve 13 okkalık tenekelerde tam 
okkası 80 kuruştur. Hasan ecza deposu. Toptancılara tenzilat 

-. I• -

EYi BiR VAUDE 
EvlAdının aihhatioi dOfQnen, ber . 

-hanııi bir rahataızlık sebebile zail 
düşdüğünii gören, bu münasebet! 
le kansız kalan, iştihuız bulunan 
çocuklanna 16tif lezzetli Ye mi 
keınnıel bir kuvvet illcı olan 

enofti1Tatos 
vermelidir . Hor ecİaDrd• bııluaar. 

l~ana Erte~ muallim mekte~i nın~irliğin~en: 
1 - Adana Erkek Muallim Mektebinin 24136 lira 

keşifli yatakhane pavyonunun taraça tamiri, temelleri
nin takviyeai, harici aıva ve su oluklarmm tecdidi ve da
hilen yağlı boya ile telvini mektep müdürlüğünde mah
fuz keşifname ve ıartname mucibince 1 Mart 1932 tari-

. hinden 21 Mart 1932 tarihine müsadif Pazartesi gÜnÜ 

aaat 15 e lc:adar kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl
ınıttır. 

2 - Taliplerin usulu dairesinde tanzim edecekleri 
teklifnameleri ve itbu inşaat ve tamiratı ifaya muktedir 
olduklarına dair resmi vesaiki muvakkat teminatlarile 
ma.zrufen Adana Maarif müdürlüğünde mün'akit ko
misyona vakti muayyeninde tevdi eylemeleri ilan olu
nur. (836) 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. el T E B T i P 2. ci 1 E ; i D E 

11 Mart 1932 dedir 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

Aynca bir de 20,000liralık mükafat 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
............................................................................ 
İdaruniz için pazarlrkla satın alınacak olan 27 kalem Znn

para kağıdı, Demir el arabası, Somun, Beyaz rnlikavva Kalo
pili kavanozu, Süplon teli, ray desteresi laması: YuvM"la'k de
mir, linoliom Şeker, 'kurşun boru. 

Ve saire gibi muiıtelifül cins malzemenin .pazarlığı 14-3-932 
tariıhine müsadif pazartesi günü icra lkılına.cağı:ndan tıali.plerin 

yevmi mezilrda saat 9 dan 11 ,30 !kadar mağazanınıda is'batı: ıvü
out ederek tahriren fiat vermeleri. ıBu bapta4ı:i malzemenin müf 
redat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümıme getirilmesi 
icaıp cdeın malzeme için pazarlık gıünü nümunelerinin beraber 
getiril~i nümunesiz vaki olacak teıkli~lerin ~abul edilmeye
oeği ilan olunur. (946) 

Jandarma satınalma komisyonundan 
114 : 180 eğer taıknnı.nın kapalı urlla münakasası 28 Mart 

932 cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şart
name ve nürnmıeıyi görmek üzere her gün ve münakasaya işti
raık için tcminatlarile bera·ber rndkfir .günün muayyen saatine 
kadaı- komisyonumuza müracaatları. (851) 

KARTAL MAL MODORLOCONDEN: 
Cins: 

Arsa 
Arsa 
Arsa duvarlr. 
Harap haıne 

" ' 

Sokağı 

Pendiık 

Karakol 
Karakol 
Aralık 

" 
" 

Vuhammen bedeli 
Lira K. 

30 00 
100 00 
155 00 
75 00 
75 00 

Ziraı 

30 
40 

144 
108 

77 

AH! AMAM! (ABUK! SANCI GEÇTİ -••• ARKAM 1 IBIR ALKOK YAKlst 
ASiPiN - KENAN 

Komprimeleri 

Grip, so§uk a gınllğının 
baş, diş ağrdarının en 

birinci ilacıdır. 

S.rl lıı•randır .. • lll1ı1ı itekle .. •tAtıkı ha• __ ,.,, •nçı" .. fi •• 
u:.ı. •1--U ? M. .. mah çok l'enl •• at6 Alkok ••k""' •İıi" 
~in <11mİn •• -.ııe. .. ~ bır tedbiri ıafidır . S.nu 'ekrar ... meıd~ 
heman b .. y1ılu~ •lrıyan 1n•••Jle ıaıbılıı edinİ'I Awdeluıi men'cl• 
...,il elu.nıo11•u . Dai- e•iniule b.r ••f• •i Allııolıı walıı111 b.1.,.. 
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Şile asliye ınahlteme,;inden : Şi

lenin şuay~pli kariyaıinden sündüz 
hanı.mm zevci ayni köyden Musta
fa ağa aleyhine ikame eylediği f.es
hi nikah davasrnın caı-i muhakeme
sinde müddei aleyhin eeferberlikte 
askere gidip halen avdet etmediği 
ve ilııarnetgahı meçhul olduğu da
vetiye zahrm.dalci meııruhattan an
la~ılmış ve ilanen tetbliğat icrasına 
karar verilmiş olduğundan yevmi 
muallakı muhakeme olan 29-3-932 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
ı,. MAMA salı günü saat 10 da Şile asliye hu-

) 

kuk mahkemesine gelmed!ği veya 
vekil göndermediği talodirde gıya-

1 Dr. Hakkı Şinasi •-
Emın. ;;....;; B. ~""-...:~""en·. B'"''I ~ olara4ı: "-·lunup tahtı mu ben muhakeme icra kılınacağı iJ.,., -...u. v~·a..ı.u ~ ~ ıuu Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. olun.ur. 

hafazaya alman bolddk azmam köpeğin sahibi bir hafta zarfın-; _____________ -------------
da müracaat etmediği takdirde alelusul satılacağı ilan olunur. 
(949) 

Mubayaa edılecek 20000 !kilo ga. . • 
K.eşiıfbedeli: 1034,48 lira ÜSküdarda Teşcir ameli

yatı için yapılacak su tesisatı 

Teminatı 

Lira 
345 

Fatih yangın yerinde 229,40 metro murabaaı arsa 
Anadolu hisaırmda ve Hisar caddesinde 57 metro tarııc 

78 
51,50 

fazlası 43 
YUkarda yazılı işler kapalı zar.Ha münaıkasaya !konmuştur. 

Taliıp olanlar şartname ve tafsilat almak için her gün Levazım 
müdürlüğüne müıık.a.saya girmek için de tıeminat makbuz veya 
meıktıJbu ile ihale g·ünü olan 31-3-932 perşembe günü saat on , 
'beşe kadar teklif mektuplarını Daimi Encümene vermelidirler. 
(954) 

Kadı:köy Belediyesinden: Rüsumu belediyenin temini isti- 1 

fası için maıhouz müstamel 1 kanape 2 !koltuk 5 sandalya ve 1 
duvar ayruuıı martın 19 uncu cumartesi günü saat 14 te açık 
arttırma suretile Kızıltopra4ı: belediye tahsil §Ubesi önünde sa
tılacağından taliplerin mahalli mezkurda bulunacak memuru-
na müracaatları ilan olunur. (951) __ 

Gedikpaşa' da Jandarma satın 
alma komisyonundan: 

Kaputluk kumaşı ambarımızdaki mevcuttan verilmeik. ve 
kürkü ile imaliyesi müteahhidine ait olmak iizere bin beş yüz 
adet kürldü kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarıl· 
mıştır. Münakasası senei haliye martının on altıncı çarşamba 

günü saat on beşte yapılacaktrr. Taliplerin şartname ve nümu
neyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklif
name ve teminatlarile beraber me2Jkur günün muayyen saatine 
kadar komisyonumuza müracaatlaın. (679) 

Dr. İHSAN SAMİ -

~KSOROK SOROBU 
Öksürük ve nefes darlığı için 

>ek tesirli ilaçt ır. Divanyolu 
)ultan Mahmut türbesi No. 189. 

Her eczanede bulunur. 

PAMUK SANAYİ 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
Pamuk Sanayi Türk Anonim Şfr 

keti hissedaramnın 31 mart 1932 
tarihine müsadif perşembe günü 
eaat on altı buçukta Galatada Ka
ra Mm;tafa Paşa cadıdeı&inde 149 nu 

•••••••-•••llll!Iİ 1 merolu Ovagimyan Hanında 4 ün-
cü katta şirketin İdare Merkezinde 

Ecn~bi m~~eketlere <1ureti adiyede vukubulacak içtima 
gıden tuccar ve 1 da hazır bulunmaları rica olunur. 

Banka'lOôllDer~iJall ı ra!; .!=1:~:*ru ile mUr 
!/ 2 - 1931 se11CSJ hcsabatının ta&-

!TAL YANA 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyah:n çek

leri) satar 
Liret, frank, İngiliz lirası 

veya doları frank olarak sa
cılan bu çekler sayesinde ne
ceye gitseniz paranızı kema
li emniyetle taşır ve her za
nan isterseniz dünyanın her 
tarafında, şehirde, otellcrıde, 
vapurlarda trenlerde bu çek
leri en küçük tediyat için 
lakit makamında kolayhkla 
istimal edebilirsiniz. Travel
lers çekleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
namayacağı ::ıir şekilde ter
tip ve ihtas edilmiştir. 

.-

·-:-K..E F-·A. l J:l:N : . 
BA·Ş:DİŞ ve NEV_R~Auf 

AlllllLARIMA 111\Rfl 

diki, 
3 - MezkO.- senei hesabiye ne

tayicine dair Meclisi İdarenin tek
Jifi hakkında ittihazı karar ve Mec 

/ 

!isi İdaxeflin tebriyei zimmeti, 
4 - Meclisi İdare heyetinin lrııııı

aıen tecdidi, 
'ı 5 - 1932 senesi i9in bir murakıp 
ve bir ihtiyat murahp tayini ve te
diye olunacak ücret mıkdarrnm tee 
piti, 

j 6 - Şirket işlerinin tedvirln'e me 
mur edilecek kimselere vex.ileıoek ile 
reti tespit için Mecli&i İdareye se
lihiyet itaeı, 

Lilakal yinnibeş hiesc senedine 
malik olup iı;bu içtimada hazı.r bu-

1 lıunacak zevat maJjk oldukları hisse 
ııerıetleI'ini içtima gününden en az 
bir haf.ta eve.! Şirketin İdare mer
kezine tevdi etmeleri lazımdır. 

Müessesatı maliye tarafından veri
len hisse sen.edatının tıevdiini na
tık vesikalar hisse aenedaıtı maka
mrnda kabul olunur. 

MECLİSİ İDARE 

Fransızca ve Türkçeyi bihaklnn 
bilen 

:ı..tanbul 5 i.n.ci icra daire.ıinden: 
K.i.rkor Val'tanyan efendinin Fatına 
Bedia hannndan alacağı olan 25000 
liranın ma faiz ve ınesarif temini is 
tifası için birinci derecede kendisi
ne ipotek bulu.nan letanbulda Yeni 
Camii Şerif Çilingirler cadıdetıinde 
eski 53,55, ve yeni 47,49,4~1 numa
ralı altında bodrumu havi ve havası 
başkasına ait ve tamam111a 14000 li
ra kıymet takdir olunan kargir üç 
ba.p dükkanın albnış hisse itibarile 
kırk altı hisse,;i bundan eve! açık 
arttırma ile 15300 lira ile müıteri.ı 
namına ihalesi icra edilmiş isede 
i!inm bir ay müddet.le y31)ılma81 

lııa.mınen lazım gelir iken i.IAnın blı 
gün geç yaıpılınış olduğu anlaşıldı
ğından bu yüzden ihale fesh edil· 
mit lıuhınduğuna mebni yeniden a
çık ar1ıtınnaya vazedilmiş olup 
20-3-932 tarihinde şartnamesi divan 
haneye talik edile.rek 14-4-932 tari
hw müsadif perşembe günü saat 
14 t.!n 16 ya kadar Beyoğlundaki 

İetanbul 5 inci icra daİiciıinde açık 
arttmna ile satılacaı.tır. Arttırma

ya iştirak için yüzde 10 teminat ak 
çcsi almır. Müterakim verg;i ile be 
lediye resimleri ve vakıf icaresi i
hale tarihine kadar aahibine ve iha
leden sorua müştetriye aittir. Hak
ları tapu tri<:illtti ile sabit oJmayaıı 
ipotekli alacaklılar ile diğer ali· 
kadarfarın ve irtifak hakkı eahiple 
rinin bu haklarını ve husu<ıile faiz 
ve ma$1rifata ait olan iddiala rının 
ilıln tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında evrakı müsbitelerile bil· 
diımeler.i · .lizımdır, aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olma· 
yanlar satış bedeJ.iııin paylaşmasın 

dan hariç kalıırlar. Alikadarlarmı'1 

ic.ra ve if!Jia kanununun 119 üncü 
maddesi hükmüne göre tevfiki ha· 
reket etmcüri ve daha fazla malil· 
mat ve tafsi!At alnwak istetyenlerin 
931-1338 d06ya mımarasile memuri· 
~imize müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlunda Galataanıyda daire! 
malwusunde ifayi vazife eden İs
tanbul ikinci iera mmnırluğundan: 
Bir alacaktan dolayı mabwz olup 
paraya çevrilmesi takanrür eden ve 
<tamrunına (5700) bet bin yedi yü~ 
lira kıymet taktir olunan Beyoğlun 
da Feriköyünde kısım iki mahalle
tUnin atik çifte cevizkr cedit çifte'·. 
cevıizür sokağında idin atik 88 ce· 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden. 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanuıı hükümleııine göre tescil edilmlt 

olan İtalyan tabiiyetli (Enter Kontinental nakliyat Şirketi) bu ken:o mü
racaatla Türkiyedcki muamelatını tatil eylediğini bildirmiş olmakla mez
kilr şirketle alaka5ı bulunanların şirkete ve ica.buııda İstanbuJ mıntakası 
Tkaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

3 üncü Kolordu 
lllnlerı 

Bir Daktil<l dit 52,54 nu. ıu maa ahır bir bap 
hane ile k.eza ayni mahalde eski 

Aranıyor 9, 90 numara i:le munıkkam ve tama 

1111111 mumııillmıım~ımııııuumıuııııııııııımıııııı-ıt-
Muaııim Muhahat Bey Merhumun 

Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 
İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERt 

BULMAK SAN'ATİ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

~tftl . . . . . '9 ıııııııoowııım~~~ııııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııınııooıııııııııııııı\ 
= Mıllıyet Matbaası ı 
- 5iiii§! == NEFİS VE SERİ SORETTE EE!i 

No. 1 Liste 
Adet 

200 Ustura 
50 Et maıkinası ımaa vedek 

parçalan:) 
200 Et bıçağı 

50 Çamaşır etüsü 

No. 2 Liste 
Adet 
30 Sırlı beıiber leğeni 

100 Bcııber bileği byışı 
100 Bedıer bileği taşı 
100 .Beri>er önlüğü 
100 .Berber ıhavlus:.ı 

Clelıatada Unyon Hanında 6~5 mı. muıa. (3123) üç bin yüz yinni .iiç 
me.rol.ara müra<:aat. 

Sinema •Tiyatro 

Darülbedayide Son Temsiller 
Arzuyu umumi üzerine 

Bu akşam hlilnbul Btlıdiıınl 

Saat 21•30 da ~ıhir'fı"yatros11ı 

i~~~~~ - 111111111111111 

s:~ : Ha- 111.Jll 
Nakili : t. Ga -
llp. 

Yakın.da: KAFATASI .. 

ı• 
RAŞİT RIZA TİYATROSU 

Şeh.zadebqı 

Bugün .gündüz matine 15 tıe, goce 
21,30 da OTELLO 5 perde 2 tablo 
Şebpiriıı ph-r•i. 

Gitc gündüzleri açılotır. Yerleri
m.; temin eıdebilirıı:iniz. 11.rsa 50 00 44 " Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 

Balada evsaı ı muharrer emvali metrukeden altı parça gayri ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 

Yuıkarda yazlı bir ve iki nu
maıralı listelerde mılhatter ~ 
yanın aleni münakasa ile ı..iiba 
yaası icra olunacağı ilan edilen 
bu eşyaya verilen fiatlar haddi 
itidalde görülmediğinden a:leni 
münakıasa, bir hafta müddetle 
12 Mart 932 oumartesi günü bir 
numaralı liste saat 15 te, iki 
numaralı liste saat 15,5 ta iha
leleri icra edilmek üzeııe talik 
edilmiştir. Taliplerin şartna

mesini alınaık ve nümun~i 
görmek üzere ve münıaıkaeaya 
iştirak etmek için yevmi me&

kfirıda komisyonumuza müra-

-

lira kıymet taktir edilen ve iki ahı• 
rı muhtevi arsanın icra kılınan bi .. 
rinci ve açık arttmması netice.ıin.dıı 
iki ahırı muhtetvi anıanın (200) i· 
ki yüz lira v.. maa ahır bir bap ha· 
cenin iae (600) lira bedel mukabi· 
!inde talibi uhtesinde bırakılmış i
aede bedelatı mezk6.re kıymeti mu· 
hamminelcrine nazar.ııı haddi layı· 

kında görülemediğinden 6-4-932 ta· 
ribi.ne müaadif çarşamba günü saat 
10 dan 16 ~ kadar ikinci açık art
tnması dairede icra kılınacaktır. 

Arttırmaya iştirak için mezkilı 

gayri menlru!atm muhammin kıy• 
IDC'tlerinin yüzıde onu nüıbetinde 

teminat akçeai verilmek llzımdır. 
Hakları tapu aicilliğiJ.e sabit olma· 
yan ipotekli alacaklı.Jarla diğer 1il 

kıtdarJ&rın, irtifak hakkı sahiplı ·• 
nin bu haklarım ve hu-ile f 1 

ve ~afa daıir olen iddia.lancı i• 
!in tarihinden itibllttn yiımi gun 
içinde evrakı miiı&bitelerile daire
miz bildirmeleri Uzımdır. A 
hal.de sici.llillçe sabit <<maya: sa 
tıt bedelinin paylaşınaıımdan hariç 
kalırlar. Müterakim vergi i le le
diye rüsümları ve vakıf icaresi mıit 

teriye aittir. Daha fub m:ılu 
almak isteyenler 15-3-932 tarıhin• 
dm itibaren her keein görebilıneal 
lçiıı dairede açık buhmdurulacalı 
olan arttırma şaı-tnameaile 930-2450 
nıı . lu dosyaya müracaatla derurıUI' 
da mevcut ve m.,kür mahallin ev
saf ve masahasını havi vaziyet ve 
taktiri kıymet raporuna müracaat· 
!arı ilan olunur 

me!lıkUI temliken satılmak üzere 1-3-932 tarihinden itibaren muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 
20 gün müddetle müzayedeye konmuştur. İhalesi 21-3-932 pa- iianlan yapılır. Fiatlar mutedildir. 
zartesi günü saat 15 te olup bedeli peşindir. Taliplerin Kartal ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 'E!§E 

Mal Mü<lürlüğüne mura.caatları. == Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

---------- !llııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı' Darülaceze müdürlüğünden: 
Bedeli ıkeşfi Beş bin Eki yüz altmrş lira olan Darülacezede'ki 

3 ve 6 numaıralı hastane pavyonlarının üst lkat odalarındaki dö
ıeınelerinin feshıi:le keşif ve şartnameleri veçhile çiniye tahvi
linin kapalı zarf usulile münakasası 31 Mart 932 perşembe gü
nü saat 14 te icra kılınacağından tali'Plerin yüzde yedi bucuk 
teminat akçelerile müracaatları. (955 

Beş Hasta Yari 
Etem İzzet Beyin en yeni edebi romanı. Kit\ap halinde 
çıkmıştır. Tevzi merkezi Suhulet kütüphanesidir. 
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caatları. (112) (866) 

ZA Yt - Kadıköy Aalııerllk fllbe
sinden •ldığım terhiıı tezlııereml 
kaybettim. Yeni.eini alacağımdıın 

hükmü kalmamıştır. 312 teveılJ.ütlU 

Sat~!Ş bin Oıırn..-

Kadıköy Süreyya sinemasında 

N apolyonun Oğlu 
L'AİOLON 

EDMON ROSTAND'111 

uerinden muktebeı -· THE ENGLİSH PLA YERS 
heyeti 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
~n eaat tam 15 1ıe mıı,tim ola

..ı. CANDİDA . Alqam 9UVaıre 
ııut 21,30 te PEOPLE LİKE US 
Cumartesi ak§amı COUNCELS 0-
PİNİON. Puar günü matine ıaat 
15 ııe TO SEE OURSELVES. MlLLlYET MATBAASI 


