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Sahip ve B•ımuluuriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat .,. Yuı Mldllrlt 

ETEM lzZET 

iktisadi 
Vaziyet nhısarla 1 • 

Tediye müvazenesl menfi ol 
llıayan memleket kalmadı, Ön· 
Ce Avrupanın sanayi memleket 
leri, arkadan Aıııerikanm zira· 
at me-mleketleri tediye müvaze 
nelerinden kaybettiler. 

1 _.. • • . ' : ' •• • 

inhisarları tasfiye kanunu:'Ko t . 

I• dO k b I . n en1an nU meC IS n a U etti.. Listeleri 

Tekaütlerin inhisa:rlara alınmama 
sı hakkındaki madde reddedildi! 

Hükumetin yeni ted
bir ve tasavvurları 

Glearing mukaveleleri 
aktedilecek 

Memur adedi 5,000 e 
indirilecek ve 1,000 

memur açıkta kalacak! 
Borçsuz memleket te göıte

rilemez. Fazla olarak kıaa va. 
deli borçların ehemmiyetli kıı
llıı (donmut) tur, geri gelmez 
ve faiz getirmez hale gelmiıtir. 
Uzun vadeli borçların da büyük 
kısmı moratoriumlara bağlan· 
tnııtır, geri gelmeleri ve faiz 
aetirmeleri iıtikbale ,ııımıttır. 

Umumi bir Deflation, dün· 
Yayı aür'uHe istila ediyor. Para 
ve kredinin etyaya teadül et
llıeyip noksan olmaıı demek o
lan Deflation son senelerde 
iktısat kamu~unu zenginleten 
Yeni kelimelerdendir. Bununla 
~a, diğerleri ıibi, yavat yavaf 
ıatinas etmemiz icap ediyor. Di 
linıizde darlık diye kıımen ifa
de ettiğimiz bu yabancı kelime 
Yi, bir hayli zaman kullanaca
iiız gibi ıörünür. Zira, ıimdiye 
kadar tecrübe edilen ve bundan 
&onra da tecrübe edileceği anla· 
tılan usulle, Deflation'dan kur
tulmak kabil olamayacaktır. 

Mecliste dün çok hararetli münakaşalar oldu .. 
ANKARA 24 (Telefonı)

Kontenjan usulü hakkında 
son günlerde bazı gazeteler
de intitar eden haberler haki 
kate uygun değildir. Hüku
metin almağı tasavvur ettiği 
yeni tedbirler ve tasavvurlar 
hakkında aalihiyettar mem
badan aldığım malumata na· 
zaran hükUmet bazı memle. 
.<etlerde tatbik edilen "Com
,>ansation • Glearing" usulü. 
.ıün bazı memleketlerle ara
mızda tatbikmı istihdaf ede. 
cek tetkikat vete,ebbüılere gi 
ritmiştir. Bunun için bize id. 
halat yapan ve bizimı de ihra· 
cat yaptığımız memleketler. 
!eGlearing mukaveleleri akde 
dilecek ve bu suretle konten
jan listeleri memleket ve et· 
yanın cinsi itibari) tertip olu· 
nacaktır. Bu usul ile memle. 
ketimizden kambiyo çık 

Tahsisatı mesture sarfiyatında 
yolsuzluklar mı olmuş? 

inhisarlar vekili diyor ki: u Vekalet hiç bir kimsenin maişetine halel 
getirmeyi istemez. Eğer elimizde olsayd1 ve 

işler de buna tahammül etseydi, kim böyle bir işe girişmek isterdi?., 

Eski kalemi mahsus müdürünün mah
kemeye tevdii mukarrer .. 

O usul nedir? Sadece, para· -
Yı ve krediyi ucuzlatmaktır. 
~ermaye deniyor, ucuz oforıa, Takrir sahipleri 

Sırrı (!zmit), J«fik (Konya) BJer 
1! alemi tıkanıklıktan kurtulur, 
!nkitaf eder. Bunun için de faizi 
lllt.•rmek kafidir. Bu mülahaza 
dan hareket ederek, kesif it i· 
leıni olan yerlerde, faiz, yavaı 
Yavaı indiriliyor. Başta F ranıa 
'ile Amerika sonra İngiltere ve 
:4Jı:nanyada ' faiz mütemadiyen 
llldirilmektedir. 

Ancak dikkate ıayandır ki, 
llıilletleri~ kabukları içine büzü 
liir gibi vaziyet almaları, ucuz
la.fan para ve kredinin istimal 
kabiliyetini selbediyor. Daha •· 
Sık ifade için, ıu fikir, fazla s~r 
llıayeli memleketlerden, eksık 
•erınayeli memleketlere doğru 
ho1 sermaye akıtı baılamazsa, 
iktısadi sıkıntıdan kurtulmak 
kabil değildir, fikri, doğru ?l~
tak kabul edildiği ve bunun ıçın 
faizler indirildiği halde, millet 
ler bu tedbirin tesirini izale ede 
cek vaziyetler ihdas ediyorlar: 
Muhtariyet iddia ediyorlar ve 
kendilerini siyasi, iktıaadi 
duvarlarla tecrit ediyorlar. 

Devrimizi, Deflation devri 
diye tarif etmek ne kadar doğ
ru ise, ona, düten faiz ve artan 
'Duhtr.riyet devri demek te o ka 
dar doğrudur. 

ANKARA, 24 (Telefon) -
Bugün Millet Meclisi Hasan 
Beyin riyasetinde toplandı. !>e~ 
Jet tarafından idare olunan inhı 
sar memurları hakkındaki ka
nun liyihaamın ikinci müzake
resi yapıldı. Layihanın ~i~inci 
maddesi aynen kabul edıldı. İ· 
kinci maddesi reye konduğu za 
man, reis dedi ki: 

- Bu madde hakkında bir 
takrir vardır. Bu takrir bu ~ad 
denin tayini esami ile reye k~ 
nulmasını istiyor, Batka teklif 
olmazsa bu maddeyi tayini esa 
mi ile reye koyacağım. 

Takririn altında yiİze yakın 
imza vardı. Bundan ıonra Ka: 
caeli meb'usu Sım Bey aynı 
madde hakkında söz aldı. Bu 
madde mütekaitlere dairdi. Sır 
n Bey ezcümle dedi ki: 

Cari beynelmilel iktııat reji
ıni, tanzim edilmemi§ bir iktı· 
•at rejimidir. Maruf mi.nada a
lı~ınak üzere it ve teşebbüs ile 
tı:ıı, bugünkü faiz mikdan ve 
lnuhtariyet fikrinin bantmaz te 
tadı ve tenafürü arasında sıkı
!~p ~almııtır. Ne yeniden sana , 
Yı, ııraat, nakil tesisleri ihdas 
edilebilmektedir. (emiaaion is· 

1 

tatiatikleri ıahittir!). Ne de bu 
keviden olan mevcut iıletmeler 

ismen veya kimilen tatil ol
'Dak tehlikesinden kurtulabili
~or. (iflas ve tatili faaliyet ista 
hstikJeri ıahittir !) • 

- Madde, kat'iyeti o ka
dar itikir ve müessir tekilde ya 
zılmıtlır ki, nazarı dikkati ce!
betınemeğe imkan yoktur. Bır 
kısmı mahsus adeta insani hak 
!arından medeni haklarından 
mahrum kalacak surette yazı
lan fU fıkra ben zaı_ıned.iyo~~ 
ki bili istisna heyeti celılenızın 
hayretle telakki edeceği tekil· 
dedir. Herhangi bir daire ken
di~ine memur olmak için müra 

Üç sene evvel batlayan buh 
.,an bir iktısadi buhran olarak 
'!-tladı. Geçen sene buhran ma 
~tekle döndü. Son zamanda 

hrana siyasi unsur katıımı~ 
~·Öyle ki, bugün buhranını
Çındc, iktıaadi mali siyasi ana 
•ı • • k , .rı ayrı ayn tethis etmek •· 
Dı)dj r. 

Ve, .• .• siyasi kudret ve 
~ulıtariyet hesaplan, ıün geç· 
tikÇe daha fazla hayatı kavradı 
~•odan, buhranın iktııat ve ma 
1Yeden ziyade si;aaetin rimma 

ve hakimiyetine girdiğini ayrı
ca teabit etmek te mümkündür. 

MÜDERRİS 
Nizamettin ALİ 

Süleyman Sırrı (Yozgat) ve 
Rasih Antalya Beyler 

caat eden bir adamın &tisini, ev. 
safını nazan dikkate alarak va 
ki talebini red veya kabul el· 
mek o dairenin kendi takdirine 
ait olduğu halde ve ayni suret. 
le inhisar idaresi dahi kendisine 
vuku bulacak bu kabil müraca· 
atları red veya kabulde muhtar 
bulunduğu halde bunu bu ka· 
dar tazyik etmekte gaye anla. 
ıılamaınıttır. Kanunların te,ki 
lalı esasiye kanunu ile tezat te, 
kil etmemesi lizım olduğu gibi 
kavaidi tabiiye ile de tezat lef· 
kil etmemeııi lazım gelir. İnaan 
lar bir takım haklarile doğarlar 
ve 0 haklarla ölürler. Halbuki 
tabiatta yazılı olan bu hakkı bu 
kanun bazı insanlardan selbedi 

-===========l yor. Böyle bir kayıt koymağa 
Saracoğlu Şükrü B. iae hükumet kadir değildir. Za

ten bu maddenin yeknazarda 
Ankara'da yerine masruf olmayan bir ka-

s ANKARA, 24 (Telefon) - yıt olduğu görülüyor. Ancak 
•taçoğlu Şükrü Bey bu aabah bu kadar şiddetli bir kayıt ko
~ ıeldi. Batvekil İsmet nulmuına aaik ve sebep nedir? 
r. tanfından blıul ecliJdi. Bunu malaiı tarafından dütün· 

Te•hit edilecek olan inhisar ;. 

1 
mek iktiza ederse bazı_ ted~~r~~r 1 
ittihazına lüzum oldugu goru
lür. İnhisar idarelerine o kadar 

dareleri için hazırlanan teıkili.t 
kadroaunun Cümriilder ve inhioar 
!ar vekaletine cönderildiğini ya:ıı 
IDl§tık. Bu kadronun •eki.letçe 
tasdikini muteakap, kadroyu ha
zırlayan inhiaar idareleri umum 
müdürlerinden mürekkep komis
yon tekrar toplanarak, kadronun 
tatbiki ile metsul olacaktır. 

I 
kolaylıkla adamlar yazdırılmıt· 

1 
tır ki badema onun önüne geçe 
bilmek için böyle bir tedbir İt· 
tihazına lüzum görülmüş gibi 

örünüyor. Bu böyle olmakla 
eraber buna bu veçhile nwa. 

mele olunamaz. Buraya vaktile 
liyakatli, liyakatsiz bh· çok •· 
damlar düşünülmeksizin me
mur yazılmıt diye kavanini ta. 
biiye haricinde böyle bir kayıt 
konmasına esasen lüzum da 
yoktur. Çünkü bunu dairei aide 
si kendi salahiyeti dahilinde tel 
ki kederek halledebilirdi. Bu
nun için vekalet daha iyidir ki 
böyle bir kanun vazedeceğine 
doğrudan doğruya salôhiyetini 
kullanarak istediğini alsın, is
temediğini almaııın. (çok güzel 

Mazhar Müfit /$ey 

masına mahal verilme-
yecek ve bizden mal 

· satın alan memleketlerin Ja-
AJi Ran;ı hty 

1 
1onya gibi hiç mal aatın al. 

doğru sesleri) Meseli bu !iyi. 1 ınayan memleketlere niıbet
ha kesbi J, anuniyt edecek olsa, e kontenjan kartısmda ayni 
bu takdirde muharebe esnasın- ·afta kalmamaları temin olu 
da veya J:izmeti vataniye esna· nacaktır. Glearin>g mukavele
sında aldığı bir yara dolayısile ·i akdedilecek ecnebi memle 
h izn:eti askeriyesini ifa edeme 'tellerle vaki olacak ticari mü 
yecek olan otuz yaılarında bir 'ladelelerden mütvellit ala
mülizim böyh oir hizmet için cak ve borçlar her iki tarafın 
»ıüracaat J.ııiJ ol•a onun bu ka muayyen mıali müesseselerin 
nun kartısında 'talebini kabule :le açılacak kar,ılıklı hesabı 

Kadro biri merkezde teıkil e • 
dilecek inhisarlar umum müdürlü 
ğ\i tetkili.t kadroou, diğeri de 
mülhakat tcıkilatı olmak üzere 
iki kamndan mürekl<eptir. Taıra
da tütün, tuz, müakirat inhUarla
n için yalnız bir ha§ll'.lüdür bulu
nacaktır. 

Merkez teıkili.tında bir mü
dür ile bir muavin, her biri birer 
müdürü idareoindo bulunan tü

[Devamı altmcı sahifede] TütfJn inhisarı Müdürü Hüsnü Bey 

Belediye otobüs işlet
ıme esaslarını tesbit et i 
Halkın elindeki otobüsler ne olacak 

imkan olamayacaktır. Halbuki ~arilerle idare olunacaktrr. T "f "( J h 
meziyeti, irfanı- dolayıaile bu a. Bizde bu iş Cümhuriyet Mer arı e er yapı mış, atlar tesbit edilmiş 
d b "f . . ' kez Bankası tarafından idare h J k} amın u vazı eyı ısteyenler a 1 azır 1 ar go"'ru'"lmu'"ştu··r. 
rasında belki rüçhanı da var- 1 ~ilecektir. 
dır. Böyle bir mahzura mahal •••••••••---- Otobüs imtiyazının belediyeye 
bırakmamak içindir ki bu kanu ı· • bankası ı verilmesi üzerine, tehrimizdeki oto-
nun bu maddesinin kaldırılması T j büs sahipleri müracaat ederek kendi 
lazımdır. Bu hususta bir takrir lskenderiye vaziyetlerinin ne olacağını sormuı-
veriyorum. Nazan dikkate alın lardır. Belediye henüz bunlara kat'i 
masını rica ederim. Şubesi bir cevap vennemİftir. 

Diğer'taraftan belediye otobüsleri 

[Devamı altrncı sahifede] 

Halkevinin şubeleri 
birer birer 

intihaplarını yapıyor .. 

lt Bankasının tskenderiyede r i!letmek için h~lanan proje üze
bir §Ube açacağını yazmıttık. İs nnde muınmalı bır ıurette çalıımaı 
kenderiye tubet.inin müdürlü. tadır. A . B . 
•·· · ed' vm ey ne dıyor? 
gune ~ayın ı- , Daimi encümen azumdan Adalı 
len Saıt Eaat B. Avni B. dün bir muharririmize oto-
bir kaç güne ka b.üa meselesi için ıu izahatı vermiı-
dar İskenderiye tir: 
ye hareket ede. "- Otobüı meselesi münakalatı 
cektir. Sait Esat umumiye meselesidir. Aldığımız im_ 

tiyazı bizzat belediye istimal edecek, 
B. tubenin açıl- otobüsü kendiıi iıletecektir. Beledi-
ması için lazım ye otobüı neden iılebneıin? Bet ıe-
gelen hazırlıkta nedir Oıküdar tramvaylarını iıleti-
bulunacaktır. 1 '- yoruz. Hatti bir adam ezdirmeden 

Dün halk dershaneleri şubesinin intihabı 
yapıldı. Bugün de içtimai 

muavenet şubesi içtimaı yapılacak .. 

Bankasının İs- bile. .. Otobüsleri iıletmek için de pa 
ramız vardır. Bu hususta her ıey-

kenderiye tubesi den evvel yerli nakliye ıirkeılerini 
ecnebi bir mem- SALT ESAT B . İzrar etmemek lazımdır. Otobüı ;,_ 
lekette açılan ilk Türk Bankası !etmek için, ayn teıkilit ve maara ' Avni B 
olacaktır. Bu itibarla Türk ban. yap~ i?n, belki Osk.üdar tran. I dir. Milli sermaye~ cörmeain 
kacılık tarihinde ehemmiyeti ha '!ay tırke~ı?' mem~r ederız. Otobüs diye, biz bu otobüslere 6 - 7 ay i

,iz bir hadisedir. Sait Eaat Bey ııletme~ ıçın, ke~d! ıah"!an ~lakası çin müsaade ettik. Bu otobüslerin 
Halkevi halk dershaneleri fU• 

'besi dün öğleden sonra Halkevi 
binasında idare komiteai intihaba
tını yapmıştır. lçtimaa Darülfü
nun profeeörleri, orta ve ilk tedri· 
sat muallimleri, Maarif müfettit
leri ve sair zevat gelmitlerdir . 

Cebeyi Halkevi reisi Himit B. 
açmıı ve talimatnamenin bu ıu· 
beye temas eden maddelerini oku 
yarak izah etmit. dershane ıube
ainin tümul ve ehemmiyetine dik .. 
kati celbetmİftİr. 

Bundan aonra bazı zevat nokta
yı ııazarlanm izhar etmiıler, Ha
mit Beyin sözleri alkıtlarla taavip 
edilmiıtir. Badehu idare heyeti 

intihabatın& geç.ilmqtir. Reyi hafi 
ile yapılan intihap netice•inde 
Nakiye Hanım, Rauf, Zeki, Adil 
ve Mansur Beyler komitaya seçil 
miflerdir. 

idare komitesi önümüzdeki haf 
ta bir içtima yaparak ~ralarında 
reİ• intihap edeceklerdır. 

Halkevi içtimai muavenet idare 
heyeti intihabatı bugün, diğer ıu· 
belerin intihapları da yarın yapı
lacakt·r. 

Halkevi tahıiaatı merkezden 
gelmqtir. Bütün komiteler intihap 
edildikten sonra derhal faaliyete 
baılayacaklardır. Heyetler için 
ayrı ayn odalar tanzim edilecek-
tir .. · 

llimayei Etfal cemiyeti kongrasına dün başladı. Yazı r kı.<m• 

mahsusumuzdadır. 

d_ol~yıoıle bazı m~ll.' ~ıı.:e !~kelle - kadar tehlikeli olduğu muhtelif 
de kıymetli bir bankacrmız oldu ~ ııletmek me1&1~1nde ııtiradı tek- kaz•l•r neticesinde ııörüldü.Bu oto
ğundan bu vazifeye tayini İsa. lif ederler~ bu muracaaılan da mü- büsler tehir hududu haricinde, bat-
betli olmu§tur. Kendisine mu- talea ed.erız. . ka sahalarda iıliyebilirler. 
vaffakıyet temenni ederiz. Beledıye, h~ı h~ırda faaliyette Biz, talimatnamemizin ihtiva etti 

bulunan .. ot~buılerı oabn alıp iılete- ği ahkamı haiz otobüsler iıleteceği:ıı. 

Graf Zeplin 'in seyhati 
PERNAMBOUC, 24. A. A. _ 

Graf Zeplin balon'u dün saat JS,30 
da 6.ıraya gelmiş ve saat 18 de bağ 1 
!anma direğine raptedilıniştir. 

13 üncü Alphonse 
Pariste 

PARlS, 24. A. A.- Sabık ispan
ya kralı saat 9 da Lozandan bura
ya gelmiıtir. 

lrlandanın yemini 
meselesi 

DUBLIN, 24. A. A.- M. De Va 
lera, krala karşı ıedakat yemininin 

1 
ilgası projesi hakkında lngiltere ta
rafından verilen cevabın batlıca nok 

1 

talarını tetkik etmiıtir. 
Muhtar hükumet nazırlar meclisi, 

1 

mezkur yemini ortadan kaldıracak 
şekilde ka,.unu esasiyi tadile matuf 
bir kanun tanzimi mak .. dile talimat 
verınittir. 

~· Çunkü her şeyden evvel, ken- Bu huıus için lizım selen proje ba
di yaptığı otobüs talimatnameaine zırlaruruftır. Biz bu meselede de hal 
kendi riayet etmek mecburiyetinde- kın rahat ve fayduını düıünüyonoz" 

Avrupa laırikatörll 

- Yıkılan bir köprü üzerind~ son yolcuları •.• 
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• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

lıı arayanlarla İ1çİ arayanlar a
"°aaında tava1&uta baflaclığnmz 
:;ünden beri, gerek İf arayanlar. 
lan gerekse işçi arıyanlardan pek 
;ok mektuplar almaktayız. Bu 
11ektuplar maksadı teıhil edecek 
'.Jir tarzda wnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
~aldığmdan bahıedilen iııizliğin, 
i tıizlerin ihtiyaç oahalanl>ll dağd
:nac!lldarnıdan ileri geldiğine ka
udir, 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatta vilayetlerde makineci, mo
:örcü, tesviyeci, tornacı, İyi bir 
fülger, marangoz, ilatı ziraiye 
tanıirciıi; elektrikçi ıu veya bu 
'htlaas İf!:İleri ve uıtalan yoktur. 

Onun için biz itıizlerle iıçi ;,._ 
teyenler arasında tava1&utta bu
lunmak iıteyoruz. 

1 Gerek lıtanbula, gerek mem-
leketin her köteaine §ADÜl olan bu 
lavaosutun daha müsmir ve fay
.lalı olmaıı:ıı iateyoruz. Onun i
iİD 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
fe reiıleri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala
kadar idare &mirleri bnlundukları 
ıerlP.rdeki itçi ihtiyacını (ıekil, 
mahiyet, evsnf, verilecek ücret 
ve it f'll"tlan teıbit edilerek) bi-

Bize yazıniz 1 
ze bildirirlerse bi:ıe müracaat et 
mit ve adreslerini bırıılmnJ olar 
iısizleri kendilerine bildireceğiz 

Bu suretle hem işsiz kalan vı 

memeleketin neresinde it bulabi 
leceğini bilmediği için bunalar 
vatandaılarımıza hiunet etmiş 

hem de memleketin her tarafın< 
bir çok r;üzide İfçilerin dağılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardon etınİf olacağız. 

Huıusi müeoseaat sahipleri dı 

bu husustaki ihtiyaçlarını bize 
bildirirlerse memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:mız vari' 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz,, 
elinizde ne san'at vard1r, ne 
kadar ücret istersiniz, l stan
bul haricine gider mısmız, 

hususi bir şartmız var mri' 

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip veye 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri anumda da bu ta
vassutu yapacağız. iş İsteyenler 
de, itçi ve memur arayanlar de 
mektuplarını ''latanbul, Milliyet 
gazetesi İ§ tava&sut bürosu0 na 
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatarı
dasa yapılacak en büyük hiz 
mett ir. 

• • • istiyenler iş ve işçi 
• • t• 1 meydan 6 No da Abdül 
iŞ 15 iyen er formenlik, Rumca, ltaiyanca, 
158 _ Fatihte Kennasti 80• Fransızça, Portegizçe, lngilizçe 

kağında Taı hanında 25 No lu lisanlara a~inadrr. 75 lira maaf 
-.arangoz AJj 30 ya.ındadır. Ma- istiyor. Taıraya gider. 

rangoz 40 lira maaı istiyor. Taş 165 - Tarabyada çirçi sokak 
raya ise 60 liraya gider. 12 No da H. Fikri makinist ve 

159 - Fatih Cümburiyet ki- istiyor. 
;·aathanesinde Hamit 28 Y8§ında- I 166 - Şehir Eminde nufus me 
d d - - 40 li muru Fehmi Bey vaıitasile Ke-
ır • uvarcı ve aıvacı ra .. 

:naaş istiyor. Taıraya ise 60 li- mal ef. 45 yaşındadır. Türkçe o
raya gider. kur yazar, Fransızça okur. Kapu-

culuk, odacılık, tahsildarlık veya 
160 - Fatih Cümburiyet ki- memuı·iyet arıyor. 30 lira maaş 

nıathanesinde Fuat 28 yafında- usta başılık. Maaş 70 ile 100 lira 
1 l ,, Nalbant maa~ 50 lira. Taşra

ya 60 liraya gider. 
161 - Beşiktaş Sinanpa9a ma 

r.alleıi muhtarı evvel sckak No 
28 Osman Vefa bey, 31 yaııında 

·r. Elektrik tesisati ve katiplik, 
40 lira maaş istiyor • Taııraya 55 
lira. 

162 - Edirnekapu taııçı Hü-
•eyin ağa sokağı No 27 de Lüt
fi efendi, 22 yaıındadır, vapur 
tren ve fabrikalarda ate§Çi,35 li 
ra aylık istiyor, taıraya gider. 
163 - lstanbul Alipaşa No 102 

Hasan ef, maranııoz ve mobilya-

11 
c•: 50 lira maaş istiyor. Taıraya 
gıder. 

I~ 164 - Kasımpafa Dalakbane 

i.stiyo1·. 

167 - Haydarpaşa 

Tarla sokak 12 No da Siverkli 
sabık Merhum Mebus Mehmet 
Sirri bey zade Ahmet Sım ef. kil 
tiplik ve muhasebecilik ariyor. 40 
lira maaş istiyor. Taşraya gider. 
168 - Eskiıehirde Sizin ıinema 
yanmda bakkal Esat ef. vasitaoile 
R. C. fen memuru. Taıraya gi
der. 

169 - Bursada Tophane civa
nnda 5 No lu hanede Yenitehir 
kaymakamı Sabıkı Orhan Gazi 
kaymakamlığından mütekait. Ha
di Bey. l stanbul pzetelerine Bur 
sa muhbir ve muhamn olmalı 

(Haftalık siyasi icmal l 
~----------------------------~ Aksayı Şark muharebesinin 
gürü.tüsü içinde az kaldı dep
clebe ve tantana ile açılan tah
didi teslihat konferansı unutu
luyordu. Esasen konferans bir 
defa açıldıktan ve her memleket 
murahhası mensup olduğu hü
kuıı:etin noktai nazannı izah 
ettikten sonra Cenevrede neler 
olcuğunu pek anlamış değiliz. 
Şimai anlıyoruz ki tahdidi te. 
1 :'hat konferansı pak dolayısi· 
le 11 nisana kadar tatili faali
yet etmiştir. Murahhaslar, ta. 
ti! günü söz alarak 11 nisan
da tekrar içtima ettikten son
ra tahdidi teslihat itile ciddi 
surette m~gul olmalan lizım 
geldiğini söylemitlerdir ki bu, 
c;clden yerinde bir temennidir. 

filhakika tabdidi teslihat 
işi gibi muğlak bir meselenin 
kısa bir zaman zarfında hallini 
beklemek safderunluk olurdu. 

mın heyeti umumiyesi teklin. 
de içtima ettiler. Ve bittabi 
tahdıdi teslihat konferansı bu 
aralık toplanamadı. Baımurah 
haslar da ikide bir memleket
lerile Cenevre arasında mekik 
gibi gidip geldiler. Ve bu yüz. 
den de konferansın müzakerele 
ri ilerHyemedi • Bununla be
raber, bir buçuk ay zarfında 
bir şey de yapılabilirdi. llk iç· 
tima tarihi olan 2 tubatla ta
til giinü olan 18 mart arasında 
muhtelif memleket murahhas. 
lannın noktai nazarlarını izah 
yollu nutuklarından ve hiç bir 
teYe yaramadığı anlaşılan teş 
kilattan başka bir ıey elde e
dilmit değildir. 

llk nutuklar konferansı bir 
neticeye vardırmaktan ziyade 
propaganda mahiyetinde söz
lerdi. Umumi komisyonla de
niz, kara, bava, siyasi ve büt-
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Biikrcşte 
Arbedeler 

Bin kadar talebe 
polisle çarpıştı 

BOKREŞ, 24 A.A. - Hukuk 
ve Tıp tahsili müddetini temdit e
den kanun aleyhinde Bükrq Da
rülfünun talebeai tarafından ya-

l pılan nümayifler bugün adeta bir 
sokak muharebesi şeklini al0l4· 
tır. 

Nümayi; çilerle polialer arasın
da nafia nezareti binası öuünde 
müteaddit müsademeler olmuştur. 

1000 kadar talebe polise ait bir 

1 
kamyona hücum ederek yakmış
lardır. Aıkeri kıtaat me•eleye mü 
dahele ederek payitahtın ba,Iıcn 
dörtyol ağızlarında kordonlar 
vücude getirmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 10 kadar polis ağır su
rette yaralanmııtır. Polis müdürü 
ile bir takım polis komiaerleri de 
yara bere i.çinde kalmışlardır. 
100 kadar yaralı vardır. Polis 10 
· 12 kiti tevkif etmi§tir. 
BOKREŞ, 24 A.A. - Hukuk 

ve Tıp tahsillerinin müddetini tem 
dit eden kanuna karşı talebe ta
rafından yapılan nümayifler yal
nız Bükreş şehrine münha•ir kal
mamış, birçok villlyetlerdeki şe
hirlerde de bu kabil nümayiıler 
yapılmıştır. 

Bilbaaoa evvelki gece Buğdan' 
da kain Y aı fehrinde vahim kar
gaıalıklar zuhur etmiı olduğu ha-

l ber verilmiştir. Bir sinagog, yağ
ma ve tamam.en tahrip edilmİ§· 
tir. Askerin müdahelede bulunma 
oma mecburiyet haıtl olmuştur. 
20 kadar yaralı vardır. 

Bükret'ten verilen emir üzerine 
Yaı Darülfünunu kapatılmııtır. 
Polis, tevkif edilen nümayiıçiler
den birçoğunun üzerinde dariilfü 
nun gençliğini İsyana teıvik eden 
ve komünist liderleri tarafından 
İmza edilmiı bulunan birçok mek 

j tuplar bulmuıtur. 
Şimdive kadar pek çok kimae 

tevkif olunmuıtur-

Sıhhat 
Yurtları 
Etıbba odasına göre 

Ticaret odasına 
kaydiye veremezler 

Ticaret Odası, sıhhat yurtları 
ve senatoryom doktorlarının 
tüccarlar gibi ti· 

1 caret odaama kay 
1 dedilnıeğe davet 
1 edildiklerini yaz-
1 mııbk, Oda bu 

1 

doktorlara res
men tebligat yap 

j mıttır. Bu vaziyet 

1 

üzerine kendile
rinden Oda kay• 

1 
diye reımi ve ai .. 
dat istenen dok-

1 torlar Etıbba 0-
dasma müracaat 
ebnitlerdir. Etıbba Ali Rıza Bey 
Odası idare heyeti de dün Dr. 

ı Tevfik Salim Pt. nin riyasetinde 
alelllcele bir içtima yapmııtır. lç
bma uzun sünniif ve bu meoele 
göriifülmütür. Ebbba Oduı bu 
müeaaeaelerin, birer ticaret müe ... 
seseııi olmayıp oıhhatt umumiyeye 
h~dim birer müesaeae olduğu ne
ticesine varmıftır. Tababet kanu
nunda da esasen bu huıusta sara
hat bulunduğu anlaıdmıttır. 

Evvelce Etıbba Odası ticaret e
den azayı odadan kayitlarmı ter• 
kin ebnİftİ- Etıbba Odası noktayı 
nazannı ticaret odasına bildire
cektir. 

Bu hususta kendiıine de müra
caat ettiğimiz sıhhiye müdürü 
Ali Rıza B. bu itle alllka.dar olma 
dığını, Etıbba Odaıırun mqgul 
bulunduğunu beyan etmİ§tİr. 

şılmışbr. Çünkü bir tali ko
misyonda müzakere edilen bir 
mesele umumi komisyona gön 
derilmekte mesele halledilme
den oradan da diğer bir tali ko 
misyona havale edilmekte ve 
hiç bir karar verilmeden ilk 
geldiği yere iade edilmekte
dir. Bu suretle bir tenis topu 
gibi mesele komisyondan ko
misyona atılmakta ve arada 
vakit kaybetmekten başka hiç 
bir şey yapılmamaktadır. 

11 nisanda konferans tek. 
rar toplandığı zaman meşgul 
olacağı ilk it bu teşkilatı ıılah 
etmek olacağı tahmin edilebi
lir. Sonra hiç olmazsa pren
sip meselelerinin çabuk halle
dilebilmesi için Başmurahhas· 
larm Cenevreden çok sık ayni 
mamaları lazımdır. Papa inti
hap edileceği zaman Kardinal
ler bir odaya kilitlenir ve inti
hap bitmedikçe dışarı çıkama. 
dıkları gibi, baş murahhaslar 
da hiç olmazsa bazı prensip me 
seleleri hakkında kaı-ar verme-

Changhai' da 
Mütareke 

Çin hariciye nazırı ile 
ordu kumandanı 

arasında ihtilaf var 
CHANGHAI, 24 A.A. - Çin 

ve Japon askeri ve aivil erki.nı 
·büyük Britanya konsoloshanesin
de toplanmı§lar ve bir mütareke 
akdi için kat'i mükalemelere bat 
lamışlardır. 

Müzakereden bir şey çıkacak 
mı? 

NANKIN, 24. A.A. - Çin hiikii
met makamatı; Japon aakeri mü 
rahhaalannın Çin kuvvetlerinin 
Vosung ve Kiang Van mıntakala
ı·ı dahilinden çekilmelerinde ısrar 
etmelerinin muhakkak bulunması 
hasebile mütareke için yapılan 
müzakeratın neticesinden nikbin 
görünmemekt..,dir. 

CHANGHAI, 24 A.A. - 19 un 
cu Kanton ordusu ba§kumandanı 
jeneral T chian - Kouang - Ouai, 
Japonya'nın askeri murahhasmm 
bizzat ba§kwnandan Shirkava ol
mayıp mumaileyhin maiyetinde 
bu.lunan jenerallerden Uyeda ol
masından dolayı Çin - Japon kon 
feransına iştirak etmekten imtina 
eylemiş olduğunu bugiin akti mu
tasavver olan ve Japon kuvvetle • 
rinin çekilmesine müteallik prog -
ramı teabit ctmeıi Ul.zım gelen iç
tima aktedilmemiftir. 

Maamafih, gerek jeneral 
Tchiang · Kouang - Ouai ve ge
rek jeneral Tai • Chi'nin imtina 
ebnelerinin Kanton'lu rüesa.um 
Nankin ve Japon murahhaalan 
arasında gİrİ§İlmİ§ olan müzakere 
!erden pek memnun olmadrklannı 
gösterir bir delil olarak telakki e
dilebilir. 

Müzakerat tehir edildi 

CHANGHAI, 24 A.A. - Bu 
sabah Çin hariciye nazıra vekili 
M. Kouo • Tai - Chi Japon elçisi
ne bir mektup göndererek bugün 
icrası m.ukarrer bulunan resmi 
mütareke müzakerabnm tehir e• 
dilmesini dtemittir. 

19 uncu ordu kumandanmm 
refakatinde bafka bir Çin murah 
hası bulunduğu balde dün gece 
Souteheou'ya gitmif olduğu ve 
Japon kuvvetleri kumandanı je. 
neral Shirakava müzakıırata itti
rak ebnedikçe kendi~ın bu mü
zakerelere i§tirake t.iç te lüzum 
görmemekte ohlµğ:ı{nu beyan et• 
miı bulunduğu haber verilmekte
dir. 

Ç"ın hariciye nazırı ile 19 uncu 
ordu kumandanı araımda lbtilllf 
mevcut olduğu söylenmektedir. 

Dün akşam M. Wellington Koo
ile M. Saang 2 saat kadar göriif
müşlerdir. Bunlann ne husus hak 
kında göriiştükleri malfun değil
dir. 

Çinliler Mançuride kargaşallk 
f.Ikarmak istiyorlar 

HARBiN, 24 A.A. - Jeneral 
HaAebe'in idaresi altındaki kuv
vetler, bu sabah Harbin'e 100 mil 
mesafede kain bulunan Feng -
Tchen'e hareket ebniftir. Orada 
jeneral Ting - Tchao şimali Man
çuri'de kargasalıklar çıkarmak 
maksadile 2000 kifilik gayri mun 
lazam bir kuvvet tahşit etmiştir. 

Jeneral Hokov'un livası Nin.ıtta 
dan Hailin'e gitmİftİr. Bu liva 
Ting • Tchao'nun kuvvetlerini 
dajhtmak ve o havalideki Japon
larla Coraldan himave etmek üze 
re lmienpoya gidecektir. 

Japonya ve Mançuri 

LONDRA, 24 A.A. - Tokio'
dan Times'e bildiriliyor: Japon 
ihtiyat zabitleri cemiyetleri, Muk
den'de •enelik bir kongre aktet
meğe karar vermiıtir. Bundan 

karar, başmurahhasların daimi 
surette Cenevrede ikametlerini 
de intaç edebilir!. 

.y. * • 
Cenevre' den murahhasların 

ayrılmalannı <menetmek müm. 
kün değilse de her halde başka 
meselelerle mefgul olmalannı 
menetmek faydalı olacak, Çün
kü Fransız Ba§vekili Mösyö 
Tardieu, Cenevre ziyaretlerin
de tahdidi teslibat meselesin• 
den ziyade Tuna birliği proje
sile meşguldür. Tuna bi..Jiği 
projesini Cenevrede ileri sür
dü ve Cenevre'de takip etmek. 
tedir. 

Fransa harbi umuminin so
nunda Avusturya Macaristan 
İmparatorluğunun ihyasına ve 
Hapsburg hanedanının tekrar 
bu İmparatorluk tahtına otur
masına mani olmak için küçük 
itilafı teşkil etmişti. Aradan ge 
çen on üç sene zarfında vazi
yet değitti. Artık Avusturya 
Macaristan imparatorluğunun 
ihyası meselesi karşısında ka-

Beyaz denizde 
Bir hadise 

Ruıl.ar on Norveç 
gemisini zaptettilcr 
OSLO, 24 A.A. - Telsizle alı-

nan bazı haberlere nazaran fok 
balığı saydine mahsuı 10 Norıreç 
gemisi bahriabyaz'da Sovyet sula
rında Sovyet karakol gemileri ta
rafından zaptedilmiştir. 

Oslo'da Norveç gemilerinin, 
Rus sularına buzlann ve cereyan 
larm tesiri ile girmeğe mecbur kal 
mış olduğu farzedilmektedir. 

Norveç hariciye nazırı, bu hu
sus hakkında Moskova'dan malu
mat beklemektedir. Şimdiki halde 
Norveçliler, Bahriabyaz'a bir ka
rakol gemisi ile bir buz kıran 
göndermitlerdir. Bunlar, fok 1ay
dine mahsus gemilere mülaki ola• 
rak onların Sovyetlerle aktedil
mq olan itilafname ile tahdit edil 
mit olan hattı geçmelerine ve fok 
aaydinin memnu bulunduğu Sov
yet sularında fok avlamalarına 
mini olacaklardır~ 

Hali hazırda Bahriebyaz'da bu 
lunan fok saydine mahsus Norveç 
gemilerinin miktarı 30 dur. Sov
yetler tarafından müaadere olu
nanlar da bu besaba dahildir. 
Bunlann hepsi de ufak bir takım 
gemilerdir. 

Yunan 
Maliyesi 

Fırka liderleri içtimaa 
davet edildi 

ATINA, 24 A.A. - M. Venize 
los, reisicumhura bugÜn bütün si
yasi fırkalar rüesasını içtimaa da 
vet ebnesini teklif etmiştir. Fırka
lar rüesası mali komitenin raporu 
nu dinliyecekler ve vaziyet hak· 
kında müıaverelerde bulunacak
br. 

ATINA, 24 A.A. - Yunan si
yasi liderlerinin, milli bayram gü 
nü reisicümhur nezdindeki içtima 
larma M. Venizelos'ta i§tirak ede
cek ve orada mali komitenin rapo- , 
runu okuyacaktır. 

Eğer mali komite ile ümit edil
diği veçhile bir itilaf imkllnı ta
hakkuk ederse M. Venizelos'un 
evvelce olduğu gibi iktidar mev
kiinde kalması çok muhtemeldir. 

Alabama kasırgası 
NEVYORK, 24. A. A. - Kasır

ganın tahribatına maruz kalan mın
takalardaki hastaneler kauızedeler 
ve yaralılarla doludur. Bunların ek
ıerisi tehlikeli bir vaziyettedir. 

Yaralrlann yekiinu 2500 kitiye ba 
liğ olmaktadır. 

Ölülerin adetçe pek fazla olmala
n baaebile, ayni aileye mensup ölü
lerin hepsi bir mezara gömülmekte 
ve diğer cesetler de defnedilmek İ· 
çin sıralarını beklemektedirler. 

Londra - Kap hava 
rekoru 

LONDRA. 24. A. A. - lnigliz 
tayyareci Mollison, Londra ile Kap 
eraımda yeni bir rekor tesis etmek 
İçin bu sabah saat 1,05 te hareket 
etmiıtir. 

Bunclaİı evvelki rekor kadın tay
yareci Mis Peggy Salaman tarafın
dan 5 gün 8 saat 37 dakikada tesis 
edilmiıti. Tayyareci Mollison bu se 
yahati esnasında Afrikarun agrp ıa
bilini takip edecektir. 

-----·-·--·--·····-... ··-
maksat, cemiyet azasına Japonya 
tarafından Mançuri'nin iatiman 
imkiıılanru tetkik fırsatım ver
mektir. 

ki de bunun daha küçük mik: 
yasta ihyası Fransa'mn mena
fiine uygundur. Bunun için kü
çük itilafın yerine Tuna birliği 
projesi ikame edilmiştir. 

Bu projenin büyük devlet· 
ler tarafından nasıl telakki edil
diğini geçen haftaki icmalde hü 
li.sa etmiıtik. Öyle görülüyor 
ki, doğrudan doğruya alakadar 
olan küçük devletler arasında 
çok hararetli bir kabul görme
miştir. Resmi mahafil henüz ih 
tiyatı muhafaza etmektedir. Fa 
kat bu mahafilin noktai nazar
tanm izah eden gayriresmi ve 
oimresınl beyanattan öyle bir 
netice çıkarmak mümkündür. 

Avusturya'mn tamamile Al 
man noktai nazarına iltihak et
tiği anlaşılıyor. Sabık batvekil 
Seipel, Reichspost gazetesin
de neşrettiği şayanı dikkat bir 
makalede vasati Avrupa mese
lesinin küçük devletler arasın
da yapılacak bir ittihat ile hal. 
ledilemiyeceğini söylemekte ve 
Almanya'nın da dahil olması-

D~i 
Yalova yolunda bir 

otobüs devrildi 
Şoför ağır surette yaralandı, 22 

yolcu kurtarılmıştır 
Dün Bursa· Yalova yolunda tehlikeli bir otobüs kazası o1mu: 

tur. Yalovadan aldığımız malumata göre şoför lsmail Ef. nin i 
dareainde bulun:a.n otobüs, Y alovaya yarım saat mesafede bir
den bire derin bir çukura devrilmiştir. Bu sukut neticesinde oto 
bü:s tamamen parçalanmış ve içinde bulunan 22 yolcudan bazı 
ları hafif surette yaralanmışlardır. . Yolcuların ekserisi muciz, 
kabilinden kurtulınuşludır. Yolcular arasında iki H. ve bir d' 
çocuk vardır. Çocuk yüzünden hafif ıurette yaralanmıştır. Yol 
cular Y alovaya yürüyerek gelmek mecburiyetinde kalmışlardır 
Y almz yüzünün muhtelif yerlerinden ağır surette yaralanan şo 
för diğer bir otobüsle Yalovaya getirilmiştir. Kazaya otobüsür 
fazla yolcu alması ve bilhassa şoförün yanında 4 yolcu bulunma 
sının sebebiyet verdiği zannedilmektedir. 

Y eniköynahiyemüdür 
lüğü binası yandı 

Dün gece Yenikfıyde nahiye müdürlüğü binasında yangın çık 
Dll§tır. Sarfedilen mesaiye rağmen ateşin önüne geçmek kabil o 
laınadığından nahiye müdürlüğü binası ile yanında bulunan eıılo 
Mısı.- sefarethanesine ait ahşap bir ev de yandıktan sonra söndü 
rülmüştür. Nahiye müdürlüğündeki evrakın mühim bir kısmı 
yanmıştır. 

Heyeti vekilede dün de mali 
vaziyet müzakere edildi 

ANKARA, 24 (Telefonla} - Heyeti Vekile bugün sabah ve 
öğleden sonra iki içtima akdetti. Bu içtimada mali vaziyet görü
şüldüğü gibi, Saraçoğlu Şükrü Beyin Paristeki temas ve müza· 
kereleri Mrafında Heyeti Vekile azalarının tenvir edildiği de 
'zannolunuyor. 

Takas komisyonu reisi Avrupa
ya tetkikata gidiyor 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Ziraat Vekaleti müsteşarı ta• 
kas komisyonu reisi Atıf B. bu akşamki trenle lstanbula hareket 
etmiştir. Atıf B. lstanbulda pek az kalacak ve İhracat ofisi mü
dürü Cemal Beyle beraber Avrupaya tetkik seyahatine çıkacak
tır. Heyetimiz İtalya, Belçika, Almanya ve şimal memleketlerine 
gidecektir. Bu tetkik seyahatinin istihdaf ettiği maksat şöyle 
hülasa olunabilir: 

1 - Teşkil olunan takas komisyonunun harici mübadele şart 
ve usullerine muvafık olarak faaliyette bulunmasını temin için 
ecnebi memleketlerdeki tatbikatın bilinmesi ve ecnebi büyük alı
cı ve satıcı teıekküller arasındaki arzu ve temayüllerin malilıı> 
olması faydalı görüldüğünden bu seyahat elzem görülmiiştüı·. 

2 - Bizde de tatbikı takarrür eden Kompanzasyon Glearing 
muamelatının muhtelif memleketlerdeki idare ve ceryan tarzla
nmn tetkiki de lüzumlu görülmüştür. 

3 - Heyetimiz bu tetkikattan maada ihracat mallarımızırı 
ve bilhassa tütünlerimıizin satışlarını temin için icap eden temas 
ve teşebbüslerde bulunacak ve bu meyanda kredi ile tütün satışı 
imkanlannı tetkik edecektir. 

Bekar vergisi komis,qonu 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Bekarlık vergisi teklifini tet· 

kik edecek komisyon bugün ilk içtimaını akdetti. Doktor, hukuk· 
çu ve maliyeci bazı meb'uslar bu komisvona dahil bulunmakta• 
dır. 

Yeni Temyiz azası 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Aç.ık bulunan temyiz mahkeme 

si azalığına lllanbul birinci ticaret reisi Şemseddin Bey tayin o• 
lunmuştur. 

Milli sanayi sergisi açzlı.qor 
ANKARA. 24. A. A. - Üçüncü milli sanayi sergisi Ankarada 1 

Mayıs 932 tarihinde açılacak ve 15 mayıs 932 de kapanacaktır. Ser• 
giye İftirak etınek isteyen oanayi erbabı iştirak teraitini bildiren 
talimatnameyi milli iktisat ve tasarruf cemiyeti pıbelerinden alabi· 
lirler. Sergiye getirilecek eıya ile bu efYayı getiren üç sanayi müme•· 
sili nakliye tarifesinden yüzde elli iotifade edecektir. 

leketlerine muhtaç oldukları yor. Bunu da Pester Lloya ga 
piyasayı temin edecektir. zetesinde çıkan bır makalederı 

Çekoslovaklara gelince; bil- anlıyoruz. Macarlara göre, her 
hassa aon Fransız istikrazın- şeyden evvel bu devletler müt 
dan aonra bunlann noktai na. terek bir program etrafında 
zarım bilakaydüşart kabul ede itilaf etmelidirler. Bu müfte' 
cekleri tahmin edilebilir. Ve rek program etrafında toplan• 
öyle görünüyor ki birliğe en ha dıktan sonradır ki, işi yalnıı 
raretle taraftar olan da Çekoı- başlarına başarabilip başaramı· 
lovakyadır. Bu mem•lekette bir yacaklan anla,ılacaktır. 
fiğe karşı efkar da Hariciye na- Romanyada gerek köylü fır 
zırı Dr. Beneş'in fırkasına kasının ve gerek liberallerirı 
mensup olan Dr. Franke tara- : birlik projesine meyyal olduk· 
fından hülasa ediliyor. Dr. ları anlaıılmaktadır. fa.kal 
franke hafta arası irat ettiği Romanyalılar franıızlardao 
bir nutukta itin içine büyük çekindikleri için lafzen bunll 
devletleri karııtırmaksızm bet söylemekle berabe1-, Almanya 
devletin teşriki mesaiıile meae ile de Rüçhan esasına istin.at 
lenin halledilebileceğini bildir. eden bir mukavele imzalamıt• 
mektedir. Dr. franke'ye aö- lardır. Bu mukavele ya mer'iye 
re, bu, bir siyasi ittihat ola- te geçmek üzeredir yahut t• 
mıyacağı gibi, gümrük ittiha. geçmiştir. Almanlar timdi aıtı 
dı da olacak değildir. Yalnız kavelenin alakadar ettiği di· 
bet devlet, aralarında Riıçban ğer memleketleri tatmin etme' 
esasına İstinat eden gümrük ğe çalışmaktadırlar. Meselıi 
muahedeleri aktedeceklerdir. Arjantine 200 bin ton buğda1 
Bu, tamamile Fransız tezinin mübayaaamı hukukundan vaı• 
kabulü demektir, geçır.eğe mukabil rüşvet olaralı 

----------J;>,:......-....ı..~~~._. _ _...uı....,,...u.._~ıa. .... ..._...h..ı.i.-l.diJkc.-..l.:...01AJ1:r..ıisı..a-1ll'ldaımaılııı.r...l.lu:tınL100..-.......'ıi.<..hu.....iıııı.wu:.ıı.t.oıWık.l..w..iJ.l~mı~tmı:ı.J~iiI,,_J!ll:nı::.J._~wiAl:JWımtill.~~ii.~rr.,,_lA~vu~a~- _t<te~k~l!fif~ettiler. İstİtraden ıun." 



.. ~~lt:IYjr/l/:ıl1~fı.-if l f i;jij;iif {1f1ltffı ftlff1lf f1fff!f r .. (lffr!(ifr1ffff:rffiltlfllthl7ff • il= r ~l f 
1 rffıt; ·· · ... ırtf ~[&- • _ lf - . - _ .... __ ,..,, ~ ~ c. .. . . it l ~. ri .. ~- ~·f'~-~,f._tfi .,,ıiilf. l.e. ;. i= ..... ~ - 1 mm 

t
ır.1.rı.l;"·ı-·1 . ı.-tr.t·•ı-.·,ı··:-r1• .• .. ! liii.· ·~~ .. ~ ... e;. - = .. - ;ı ....... • .... 'i·· . ı .::· .a~ ·•;ı =u .,-ı; tt''• · r["r1ıe:'"ıl"'-'lU1t . ır:, .. - P! liii , . .... ,... .- ... fi ,- .. . . . .,. ., .. f J :< . • .. a ·ı r 9 ,, .. 1 &=tli ırı·i .. g .... t'D ı lf J,Jrıf ,.J· ~i'ı ilJtı( HH, tnnHli' f Huısu cruh~ un us . . "'lr il trr hlh"'· ,,;Jh l hl it' [ J e; ~. · · 1 -S 

~---------- ________ _.._. - -----·- ... . . ·-

r-s f !l"l li t~ı tl!•ı t~tltfl!~!lt:lt 1 'll tfli:l!~ ! lii i f. t!it~t · l~j i f!Jltlİ:!! il fil~ 1 ~'~[[!ltJi1ilr~f; l~~!ti:t!t ;- ff ~. 5 I! . 

- -- - - · ~ ......,___ .. ______________________________________________________ _. _____________________ _ 

,1J!rti ifi:ii:~!itliti ~iit ı~tiltl.\tt• · ı;ııt ı~ı~ıı;rı~Jı•iHtl!itittil~!tfı i:f ')ıı: auH tt uı•~ -! . . 
'-·· -~ -- - - - - - - - -- -- -- - -- - ...... - - - - - - -- - -- ..... 

-'~~' ıtı~ ırı;ıı_~~iitltlıit 11 ıi ı!ı~ı· p li!Jr·i~i-ı1i r;-, liiti ı ı ~;! ~ ı.ı ı ı ı~ı tiii ! !~ ~ ~- t. ~ s: 
•'!le E 1 ;a 11 lf~ . ~J.f f.f. !='l:ıtJ.[J-1 !f·.[Jr:li il fi 1 n_ ·'El iti f'!:.-.:..:.. ı l-1:~ ... _ ( .t[f!llt•;;. · Jt~t:.. · I:! l!!'I z J't. ~.5if[~1 f.e f ~.. tJ-1ft1f"' (fl•lllf.1 '~ ~ ~ .-

,. r . [ ' · ~rt'fth .. Jf4 ii·ff'l"f J!l I ıı. ~1iJ ''":ii 1 ··ıt i.. ' fl~irJsl l ıııı ; ııt~'ilti J:tJ!llf : ı~ ı ı Ttjf.Jtı; ~ı '" tt• n-. ~ 

. . r, r " f lf ııtı t ·• f ı: .... - r ,[ ll:.ii' g t.~flr• _,._f_ :: .r t. ıt.: .. r. !r li ~ i-~·fl vf. ı rt ,f ~i f ~ ltt~ il~. l -

[. ··: - · • . . fl•ı: i~f· !}·fta: İ: ı J l it~fl, 1 1. Jftal r~ Jl-1'" lfl:t""I 1lJ[ : . 1.tf :l1'1 .. l~:: ,,,. : .... · . .... ..:Jtiı·:· '-; iri .: =;,.flc.Ü.~'i',: ... f • . :.'.}~ nif· 



---- -------- - - - -- - - ----

31lilliy~ HİKAY! 
Aerm ........... "JllLLlYllr' dr. 

Doktorun dediği .tc! 1 ddem, 
ıoo Ho. 

'.Mgm! emcd 1 ı.tı. !liyet 
Tele fan umarı: ~ı : 

Başnr MM 24318 
Yıızt ı1 r1 fUdlir!Uğ 24319 
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---
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'~ ar•ç için 
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6 il f (J 14 -

12 • 14 28 -

Gelen e?lak l ri!mez -
M lld®tl geçerı ıar 10 ku · 
ruştur. (hzcl va tbaaya ai ı 

ı~ler lç!.-ı tr:ai O"if<ltı: müracaat 
. dillr. Gazc~ıms ;. :ı.ı rın rııes'ıı· 

iv• t inl b~.ı·• er c;,. 

E...,,ell bUl'Du akmaia bqlaclı. 
Veli Efendi böyle zamaııl..-da her 
keain yaptıfı ıibi yaptı. Yani bur 

l DUDU uldi: 
· - Grip olacak dedi. 

Tedavisi malılml Antlpirin, ök
sürük ıurubu, romlu veya konyak 
lı croa-, sıcak menkular. Netice 
Veli Efendi haylı terledi. Odanm 
darlığı ve kanunu medeni mecbu 
riyeti dolayıaile Veli Efendinin ya 
tağmda bulunmak zaruretinde ka 
lan kansı Nimet Hanım, bu ter
den hayli azap çekti. 

Fakat bütün katelere, ıurupla 
1 

ra, graglara ve menkulara rağ
' mep, sabahleyin Veli Efendinin 
· halinde aalilıa doğru biç bir te-

beddül hasıl olmamıfı ... 

- Doktor çafıralon, dedi. 
- Hayır! Ne doktoru canon? !

. Nimet Hanım: 

I·------------•: Grip bu! Geldiği ıibi ıider. Hey 
BUGUNı .. u r AVA ; hat, öğleden sonra Veli Efendinin 

y etilki>y D&k~ w. at merk , hali daha fenalaftı. Nimet Hanon 
! bu sefer mahallede oturan dok-

zinden ·.rerfien IOll.!imıı :a göre bu- to Hikmet Beyi çağrrdı. Doktor 
ıriin bava pnc bul tlu olacak, geldiği zaman derhal hastayı mu-
kar ~ihtimal! • ardn-. Rüz- ayene etti. Nabzını yokladı, göğ-
gir Karayelden wr etli esecek- aünil dinledi. Arkaıını f'erküte et 

tir. madı: 1 
ti. Hararetini aldr. Hiç te iyi bul. 

:?4-3-32 tarı"'ıiı-d<ı. 1 ızyiki nesi- - Zatürree! dedi: 
r.li 758 milim:tre er fazla sıcak- Arka11ndan da iki kağıtlık re-
lık 4 en a.ı: "'ca!:lık & ır santigrat çete yazdı: 

Yarın sabah yine geleceğim, 
dedi. 

. -
rergısı 

Ertesi sabah, Nimet Hanım pek ..................................... ·---·····-
kökleri olduğunu gösteriyor .. 
Maahaza bütçe açığı meselesi 
görütülürken, az çok bir irat 
temin edecek bir memba ola

c' dcli bir tet rak bekarlara ilişilebilir. Lakin 
t olan beka r bu pek yağsız bir membadır. 
ne deverana , Bu m ünasebetle aklmıa şu he
k n düğün i pinizin bild iğiniz hikaye geldi. 

söz va~dır. i Nasrettin hoca susamış ve 
Btn de or. u ya.ak bekarlık heg' besı'ndeki k 1 d b'· · · d ·· · 1 arpuz ar an ı 
vergısın en muteessır o mıya. · . k . k b k 
cağımı açıkça söyliyebilirim. nnı ~s~ı~,. . a a ~·kmıt, at
Yaln12 mütemadiyen bu sozu mış, ıkıncısını kesmış kabak 
l>ir çengel sakızı gibi çiğnemek çıkmış onu da atmıf. Üçüncü 
ten maksat ne olduğunu anla· veya dördüncüsü ancak yene. 
mıyorum... cek gibi çıkmış, onu indir. 

Bekarları mutlaka evlendir- dikten sonra, gitmiş attığı kar 
ınek mi?... puzların üstüne küçük ıu dök-

Bektaıiııin Cenabı Hakka müş .... Ve biraz uzanmış .•. U· 
hitabı aklıma ıeldi... yandığı zaman hararet bastığı 

- Y arabbil demit. nzkmı nı görmüş kalkmıı, karpuzlar 
"ermedikten aonra yarat dur!.. dan birini: 

F ula11nı izaha lüzum var - Buna değmedi! diye ye. 
mı?... miş... Arkadan bir daha susa. 

"Maltua" isminde ilim bir mış, ikinci karpuzu: 
herif iktısadi buhranlara sebep - Buna da değmedi.. De
olarak dünya nüfusunun nisbe. mit yemiş ve nihayet üçüncü. 
ti hendeaiye ile artmasını: ileri yü de ayni teselli ile güzelce 
sürmü• ... Buna inananlar çok- •t · s erı mış ... 
tur ... Ben de o meyandayım.. Vaktile bu iş reddedilmiş· 
Ne olacainu dütünmeden a· ti... Şimdi kabul edilecek mı 
ıfam adedi arttırmak nasıl do. b ? aca a ... 
yacağı malum olmayan kann 
çoğaltmak demektir . • 

Birisi bana: 
- Sana ne? .. Deae ben der-

Eveli asmalar 
budarlardıl.. 

hal: Eskiden münasebetsiz bir 
- Hiç lif olsun diye söyli- söz itittiniz mi: 

yorum. Cevabını vermekte te. ' - Lakırdı kıtlığında asma
reddat etmem. Zira lif bugÜıR lar budayayım ! derdiniz .• Bu 
lerde en çok tedavül eden şey. sözün nereden geldiğini bilmi. 
dir... yorum. Fakat dün gazeteler-

Maksat bizi yani bekarları den birinde şu havadisi gör. 
evlendirmek değil de bekarlar düm: 
dan vergi almak ise vergiyi bir "Eliziz (Hususi) - Şehri
ceza gibi almak doğru olur mize son zamanlarda Adana· 
mu?. Bekarlık bir kabahat mı?. dan taze bakla gelmektedir. 
lnsan var ki tabiatı itibarile Fakat miktan pel. az olduğun 
evlenmeye c:eaaret edemez. Ev. dan hemen bitmektedir.,, 
lenirse hem kendi hem de elin Doğrusu herkea merak için. 
lazı bedbaht olur. Evlilik, be. 1 de idi. Acaba Elizize bakla ne 
kirlık meaelelerinin istatistik- reden geliyor diye ... 
leri bize bu itin daha derin FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 49 

GÖZY ASLARI!. 
.item iZZET 

Dedim Ye •. ilave ettim: Demedim. Ve .. tereddüt· 
- Günü ıelir öğrenirsin!. l aüz hepsini birden ağzıma bo-
0 günlerden beri morukla , ıalttmı. Koskoca bardak au i. 

ahbabız. Bu sabah ta keyfi ye- çer gibi , şerbet \çer ıı:ibi mide-
rindeydi. me dökülüyordu!. 

Ben: - Ooh .. 
- Bir tane.. Dedim .. 
Bir tane daha! - Eyvallah. 
Diye üçü tamamlayınca: Dedim ve .. hafif bir baş dön 
- Bir tane de benden ol- mesi, hazlı bir ııerinme ile mey 

sun!. haneden çıktım. 
Dedi, koca bir bardak dayan ,. ,. ,. 

dı. Once alay sandım: Galatasarayın köşesini kıv-
- Keyiflisin barba .. su mu? nlclım. 
Dedim. Gururlu bir seale: Nereye gidecektim?. 

- Senden iyi mi be evlat?. Niçin gidecektim?. 
Rakı.. Ne yapacaktım?. 

Dedi. lki dublenin ÜÇ dable- Hiç bir kararım yoktu. Bir 
nin rakısı bir aradaydı. 1ki adım attım. 

- Bana mı?. - Hapa hap.. 1 
Hep birden içilir mi?. , Dedikleri gibi Naran ile ağız 
Dokunmaz mı?. , ağıza, göğüs göğüse, ve karsı 

teli! içinde haıtanın fena bir gece 
geçirdiğini söyledi. Doktor fena 
gece içinde bir reçete yazdı ve ak 
f&lll terar ıeleceğini vadederek 
&itti. 

Halbuki akşama doğru Veli 
Efendi biru iyilepnişti. Sayıkla
malan kalmamıftı. Ateıi hemen 
biç yoktu. Geceyi iyi geçirmişti. 
Bu defa doktor reçete yazmadı. 

Nimet Hanıma: "Sen kendine 
yeni bir koca ara" der 1rihi. yavat 
ça: 

- Çok fena .. dedi. Artık ne 
yapaak faydasız .. Kurtulınası için 
mucize lizım .. 

Zavallı Nimet Hanım göz yaı· 
larile doktoru tefyi etti. Doktor 
bu defa tekrar geleceğini söyleme 
mitti. 

Erteei aabab Veli Efendi sözle 
rini açL Y atafından doğruldu. Bü 
tÜD ıece ıözleriııi kapamayan ka 
nsmm perİfan olmut çehreaine 
hayretle baktı n taD11Anı bir sesle 
dedi ki: 

- Kancıtmı. Mütbit acılmu· 
fon. Sen bana b- ,öyle yumur 
talı bir çorba ve bolca ekmek ıe 
tir. 

Nimet Hanım, kocasmm aayık 
ladığını zannetLi Fakat hakikate 
de boyun eğdi. Veli Efendinin aıb 
hatli bir çehresi vardı. Dili pea 
penbe idi. Nabızları muntazam· 
dı. Derecei hararetide 37 .. Yani 
normal hararet. 

* * • Hasta kurtulmuftu. Daha doğ-
rusu iyiletmitti. Grip zamanlann 
da böyle mucizeler ol;;;-. Veli Ef. 
çorbaaını mkemmelen içti. giyin
di. ltteha ile öğle yemeğini yedi. 
Öğleden sonra fÖyle çıkıp dolaı
mak arzusunu ızhar etti. karısı: 
itiraz edecek oldu, dinlemedi. 

Bir saa t sonra dönerken tram 
vaa biomiı ti. Doktor Hikmet Bey 
le karııla~maz ını 7 Doktor bir in 
aan n e k adar fAttrabil irae, o ka
dar fafırnuıtı: 

- Vay, ıiz burada mısınız? 
dedi. 

Yani "niye öbür dünyada de
ğilsiniz?., Gibi bir fey! 

Fakat doktorun faıkınlğı hay 
retten ziyade, rencide olmuı bir 
izzeti nefisten ileri geliyordu. Eh, 
bu hisside tabii bulmalı, değil mi 
ya? 

Mesela Fatin Efendi "Yarın 
hava ağmurlu olacak.,, diye gaze 
lelerle ilan eder de,erteai günü ak 
tama kadar günet pırıl pınl ya
narsa hoıuna gider mi 7 Onun gi 
bi bir his! 

Veli Efendi bunu anladı. Olme 
diği için, doktora karıı bir neza. 
ketsizlik yapmıf gibi adeta sıkıl
dı: 

- lıte efendim, ıey .. Şöyle bi 
raz ... Dolapyon dedim de efen
dim. 

Veli Efendinin böyle aciz bir 
tavr alıtı, dokorun yaralanan iz. 
zeti nefsini tedavi edemedi. Dok
tor sadece: 

- Hayret! lıdilmemit f"Y l 
Mucize l diyordu. 

Zavallı doktor! Veli Efendi 
kendisini onun yerine koydu. Sen 
bir gün evvel "cenaze hazırlığı ya 
pın,, dediğin adama ertesi gün 
dipdiri tramvayda tesadüf eder
sen, adeta hakarete uğramıı ol
maz maın? Veli Efendi doktorda 
ki bu hiui mümkün mertebe izale 1 

ye çalıttı: 1 
- Efendim, dedi, eh, şte bu- ı 

gün biraz iyiceyiz. Galiba tıfarı
ya çıkdığıma hata ettim değil mi 
efendim? Haatalk nükaederae da 
ha fena olurmuş, derler. Katki 
çıkmasaydım efondim. 

Nafile! izzeti ne fsinin en derin 
yerinden vurulan doktor bu sözle 
ri dinlemiyordu bile .. 

- Şayanı hayret! Olur şey de 
itil! Mucize! diyordu. 

Doktorun kırılan İzzeti nefsi
ni nasıl tamir etmeli idi yarabbi! 

Veli Efendi, daha uzun müddet 
bu acıklı manzaraya tahammül 

karşıya geldim. Göz ucile be. 
ni çarçabuk tepeden tırnağa bir 
süzdü ve hemen kafasını çevir 
di. 

Zaten dünya başıma dönü
yordu. 

- Acaba yanlıt mı?. 

Dedim. Baktım: O. Ta ken 
disi. Ne yanlıt, ne hiç bir teY ! 
Fakat, bana ne oluyordu?. Bir 
den değiftİm, birden bit sar'a 
nöbetine tutuldum.. Titriyor
dum. Elektriğe tutulmuı gi. 
biydim. Dizlerim gevşemi9ti. 
:~albim ağrıyordu. Yüreğime 
düşen bir alev parçoısı ciğerle
rimi tutuşturuyordu!. 

O yürüdü ... Ben yürüdüm•!. 
Daha karar&ızdım. Şat!undım. 
Kafam işlemiyordu. Zihnim 
bot yere çark ediyor ve bey
nimin içi mahşer yeri gibi diri 
len, ayaklanan hatıralarımın 
hercü merci ile eziliyordu!. 

Bekledim. 
- Nasılsın? .. 
Desin ve sorsun: 

- Nereden böyle Ruhi?. 

( RADYO ) 
Bugünkü program 

lSTANBUL, (1200 m. S kilo
vat) - 18 Gramofon, lll,30 Ve
dia Riza Hanım, 20,30 Habibe 
Molla, 21 inci Hanım heyeti, 22 

tango. 1 
BELGRAT (429,8 m.) - 17 

Radyo orkestrası, 19 çekçe den, j 
ı9,30 konferans, 20,30 gramofon. 

GRETL THElMER 
ve 

Güzel çehresinde mütebayyır bir ıefkat beliren 

LlLlAN GlSH 
ROD LA ROQUE 

ve CONRAD NAGEL 
ile birlikte 

BOKREŞ (394,2 m.) ı7 konser, 
ı8,10 konsere devam, ı9 Goete 
hakkında konferans, 19,40 gramo 
fon, 20 ealı i musiki, 21,45 Parsı· 
gal operasının üçüncü p e rdesi. 

BUDAPEŞTE (550,S m.) - 17 
klise musikiai, 18,15 konferans, 
18,45 orkestra. 

ROMA (44ı,2 m.) 17,45 muh
telif musiki, 20,45 piyano konseri, 
21 senfonik konser, 22,SS radyo 
jurnal. 

VARŞOVA (1411 m.) - ı9,1S 
Vilna radyosunun tebliii, 19,35 
gramofon, 19,45 radyo jurnal, 20 
tefrika, 20,ıS klioe musikisi, 22 
radyo jurnal. 

VIY ANA (517,2 m.~ 18,22 kli
H: musikisi, orkestra ve koro he .. 
yeti ile. 

Yeni ne,riyat 
Çanakkale serisinden 

Birinci kitap : 
Bu iıimde Çanakkalede Kum

kale muharebesine ait bir kitap 
neşredilmiıtir. 

Anadolu Türk ve ikbal kitap
hanelerinde. 20 kuruşa aatılmak
tadır. 

Gol çıktı 
Sporcu Refik Osman Beyin çok 

ıayanı dikkat bir yazmle renkli ola
rak çıkmıttır. 

Le jeudi 
Haftada bir defa ve perşembe 

günleri neşredilmek Üzere fran
ıızça "Le Jeudi" isminde bir ga
zete netredilmeğe başlanmıştır. 

Muvaffakıyet temenni ederiz. 

Teşekkür 
Aziz kardetimiz Nemli zade 

Şükrü Beyin vefatı üzerine gerek 
bizzat cenazesinde bulunmak, ge 
rek tahriren bildirmek auretile 
teeaaürlerimize iştirak eden bütün 
ehibbaınıza ailemiz efradı namı
na kalbi tetekkürlerimizi iblağa 

muhterem gazetenizin tavaaautu
nu rica ederiz efen..tim. 

Nemlizade Nemlizade 
Hamdi Cemal 

lstanbul ikinci ticaret mahke
mesinden: P. ve J. Zingilli ıirke· 
tinin alacaklılara kartı teklif ey
lediği konkordato alacaklılar ta
rafından kabul edilerek berayi 
tasdik mahkemeye gönderilmiı 

ve muhakemesi 2 Niaan 932 cu· 
martesi aaat 13.30 a muallak bu
luomuı olduğu ashabı matlubça 
malU.m olmak üzere ilin olunur. 

ERNSTT VEREBES 

~rtistik ~inenıası 
OPERA ~inenıasın~a tema§akiranını 

MACAR DANSI 
(Danse Hongroise) temsil ve irae olunan 

sözlü ve şarkılı (görülınemit) filminde fevkalade ei
lendiriyorlar. Mevzuu çok ten. musikisi neşeli ve 

BlR GECENiN ROMANI 
(Le roman d'une nuit) 

tarkılan ahenkli bir eserdir. 

••••·••-Bugün sıiat ı0,30 da tenzilatlı matine 

ilk tözlü filminde temayÜz etmektedir 

- Dübuliye 25 kuruıtur. -------

~ ~".~~"~:r•.ordu 1 ~u ~atta ELHAMRA sineması 
K. U. ~e 1. F. Kıtaat ve mü

essesatı hayvanatının çayırlat- ' 
bnlması için K. O. ve 1. F. ' 
garnizonlanna ZO - 25 kilomet· ! 

re dahilinde olmak ve tiakal 1 ı · 
150 dönüm mikdarında çay01 , 
bulunanların çayırlan cihe- i 
ti askeriyece isticar edilmek ü
zere bu baptaki teklifnameleri- 1 

le 1 Nisan 932 gününe kadar 
1 

komisyona müracaatları 
( 149) ( 1139) 

• * • ' 

Sinemacılık aan'atinin bir taheaeri, (CEHENNEMLER DIYARI) 
ile kabili kiyu yeline fi1ın olan 

Tehlikeli Yollar 
{LES CARREFOURS DE LA VlLLE) 

filmini takdim ediyor. Heyeti temıilİf'eıi başında 

MARLENE DIETRICH'in unutulmaz aşıkı 

GARY COOPER 
Askeri ihtiyaç 0 için 80 kara Reji: ROUPEN MAMOULIAN 

vana alınacaktır. (halesi 26.3- Kaçakçıların (Gan~ster'lerin) a§kı ... metresleri işin uş alemleri .. geceleri .. 
932 cumartesi günü saat 15 te 1 Paramount'un en iyi filmlerinden biri olan bu eseri görmeli. 
komisyonumuzda yapılacaktır. ·••••••-Bugün aaat 10,45 te terızilith matinr•••••• .. 
Talip lerin şartnamesini almak 

1 
ve nümunesini görmek üzere --- ---- ----------------------
.her gün ve aleni mürı akasasına .. •••••••Bu hafta bütün latanbul halkı 

ı İştirak edeceklerin de yevmi KÜÇÜK DAKTİLO) filminin "'y•ıHld•ız-ı --.. 
muayyeninde komisyonumuza 

m'"""''": • .<
108

) (S28) I Mary Glory'yi 
K. O. Nakliye taburunda F E ~ N A N D G R A V E Y ile beraber oynadığı 

mevcut hurda 67 kalem mclze- 1 D Ü Ş E S Q L A C A K S J N 
menin aleni münakasa ile ıatıla 
cağı ve 9.4.932 cumartesi günü (TU SERAS DUCHESSE) 
saat 16 da ihalesi komisyonu- filmini görmek üzre 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 1 M E L E K 
hurdaları Nakliye taburunda 
görmeleri ve münakasaya itti. 

rak edeceklerin de fartnamesini 
alarak komisyona vakti muay. 

/ yeninde müracaatları. 

(135) (1044) 

Sultanahmet 4 üncü S. Hu
kuk mahkemesinden: Müddei 
Müdafaai milliye vekili ile müd
deaaleyh veznecilerde malul ga· 
ziler cemiyeti binasında mükim 
hacı Mehmet oğlu malul Gazi 
Mustafa ef. aleyhine ikame eyle
diği 56 lira 70 kurut alacaimın 

tahsili hakkında cari muhakeme
sinde: müddeaaleyh namma taa-

sinemaama koşuyor. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine.Paramount filmidir. ~ 

.. -------.DON AKŞAM-------.. 
ASRI SiNEMADA 

RENEE ADORE - WILLIAM COLLIER'nin temıili 

ALTIN GASIPLAR! 
(LES CONQUERANTS DE L'OR) 

güzel a§k ve sergüzeıt filmini görenler hayrette kalmıflardır. 

Bugün saat 16,30 matinesinde ve suvaredeSAIT EDiP ve FERNANDA 
tarafından yeni program ve Mösyö, Madam ve Matmazel NEZER 

••••••••tarafından yeni Atina rövüleri .. ••••••• 

Dr. Ceıal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu haatalıklan 
mütehaııısı: Sirkeci Muradiye 

caddesi N o. 35. 

1 
tir kılınan davetiye zahrında m~
halli mezkurde bu namda bır 
kimsenin mevcut olmadığı müba-

lstanbul Dördüncü icra Memur 1 ve Hanımlann köşk ve bahçeleri, 
luğundan: sabık istasyon gazinosu ile mah· 

Selahattin Efendi veresesinin dut bulunan tamamı 9000 L. kıy
Hayri Bey vesaireye borcundan meti muhammineli tarlanın dört
dolayı mahcuz Göztepe'de, Göz- te bir hiHeaininin ihalei evveliye
tepe caddesinde atik 78 No lu si icra olunmak üzre 30 gün 
179 dönüm, 1085 artın ve orta- müddetle müzayedeye konmut
smdan timendüfer geçen ve na- tur. Talip olanların ve fazla ma
dir ağa, Halil, Sait, Mehmet Ali, hunat isteyenlerin 330 1 dosya 
Selahattin, Nebil, Derviş, Riza, numarasile lstanbul dördüncü lc
F aik, Hafız Ahmet, Hami Bey- ra memurluğuna nihayet ihalei 
ler, Haaan Pap. zevceıi, Rifat evveliyenin icra olunacağı 27-4-
Bey zevcesi, Hasan Ali, Refik 932 tarihinde saat IS e kadar 
Pata zevceai, Nazmi ve Fuat Bey müracaat etmeleri ilin olunur. 

Her gün saat 14-19. 

················-···············-········--······ 
edemedi. 

"Pat!,, diye düttü ve öldü. Bu 
sefer zatürecden değil, aektei 
kalpten ölmüştü. Fakat ölmüştü 
ya! 

Doktorun izzeti nefsi de kur
tulmuştu. 

- Ben de ona sorayrm: 
- Nereden böyle Naran? 
Ve .. ilave edeyim: 
-Canım .. 
Sevgilim!. 
Hayatım!. 
Her şeyim olan kadın .. 

Ve .. •ekrar onun koluna gi. 
reyim dt. tekrar onu tanıdığım, 
sevdiğim, eteklerine dolandı
ğım; büyüliyen, sürüyen, çe
ken, bağlayan; bendeden göz. 
!erine kendimi eıir verdiğim 
zamandaki gibi onunla konu-
9ayım , yürüyeyim, gülüte· 
yim!. 

Fakat, o hiç aldırmadı. Ar. 
kasına bakmadan, adımlarını 
sıklaştıra aıklattıra yürüyordu. 
Öyle de enfes yürüyüşü vardı 
ki .. Kürk mantosu güzel, mev. 
zun kalçalarına &arıla sarıla 
ve bacaklarının arasından süzü 
le süzüle ilerliyordu. Benden 
ayrılalı daha ziyade serpilmit, 
genişlemiş, güzelleıınitti. Beş 
on adım ileride bir antikacı dük 
\ı;inına girdi!. ,. ,. "' 

ş.iri ve cemiyet reiıinin metruha· 
tından anlatılmıı ve ilanen tebli
iat icraama karar veriJmit oldu
ğundan muhakeme günü olan 
9-5-932 tarihine müsadif Pazarte 
ai S: 14 de bizzat veyahut muaad 
dak bir vekil göndermeıi akai 
taktirde gıyaben icrayı muhake· 
meye karar verileceii tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

Kapının önünde bir an dur 
dum .. 

- İçeri girsem mi, ııırme
'? sem mı .• 

Karar veremedim. 

Birkaç adım ilerledim!. 

Hayret: Rakı batıma vuru. 
yor, sarhot ediyordu. Halbu
ki, bu her gün içmeye al1ttı· 
ğım, rakının dörtte biri bile de 
ğildi. Demek insan bizim mey 
hane arkadatlarımn: 

- Efkarlı .. 

Dedikleri hale gelince ça. 
buk içkinin tesirine kapılıyor. 
Sinirlerim gitgide ııeriliyor, i
çimde isyan, kin ve .. gayız his 
leri yükseliyordu. Kendi k-di 
me: 

- Kahpe beni bu hale sok
tu da şimdi tanımamazlıktan 
geliyor!. 

Dedim. Ve •. hükmettim: 
- Onu bekliyeceğim.. 
Onunla konutacağım !. 
::>nu maskara edeceğim .. 
Ondan hesap iıtiyeceğim! 
Yüzüne tüküreceğim!. 

Ve.. giderken giderken bu 
hız, bu kararla tekrar geriye 
döndüm. Antikacı dükkanının 
kapısı kenannda bekledim. 

Diılerimi gıcırdatıyordum! 

Gözlerime kan hücum edi
yordu!. 

Beyoğlu cadd•i bakıfla
nmda küçülüyordu .. 

İnsanlar, tramvaylar, bina
lar, apartımanlar birer atlı ka
nncaya binmitler gibi batımı 
döndürüyorlardL 

Sinirliydim!. 

Bacaklamn titriyordu! 

Göğsüm daralıyordu!. 

••• 
Epeyce geri çekilmit, duva 

ra yaalanm1tlım. 

Dükkanın kapısından ilk 
önce batı dıtarı çıktı!. 

tı!. 
Gözleri ile bir arattırma yap 

Galiba tatkındı ! 
Korkuyordu. 
Her halde beni ır<irmedı. 

Hızlı adımlarla, hiç bakın
madan, durmadan, batını c;. 
nünden kaldırmadan yürüdü. 

Kartıya geçmek iatiyordu!. 
Ben de yürüdüm. 
Kaldırımı iniyorda 
Yetiştim. 
Arkadan kolunu tuttum. celr 

tim: 
- Bakaanal. 
Kafunu ~rdf. 
S-i sardül. 

Göz kapakları çırpmdı !. 
Rengi bembeyaz, sonra sap 

aan oldu •• 

Bekledi •• 
Zaten, bir sanı ye lçinclef. 

di. 
Hatin, yıpratıcı, korkutucu 

bir aeale: 
- Beni tanımadın mı?. 
Dedim. Sesi çıkmadı. Yine 

bm söyledim: 
- Tanmmıyacak kadat- et. 

iitmit miyim?. 
Serıerileıınit miyim?. 
Saçım sakalım uzamıt nu7. 

Dıwamı v., 
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ttaftanın f'lmle·I 
~ Elhamra - Tehlike Yolla· 

:;-) F ranaızca ( Çarıambadan 
·• 
l A.rtiıtik - Macar Dansı -
llıanca (Perıeınbeden beri) 

tıı Opera - Bir gecenin roma 
ri} İngilizce (Çarıambadan 

~1elek - Dütet Olacabm 
F İ) ranaızca .Çarıambadan be 

~ Clorya - lki Kocalı - Al. 
~ca (Cumartesinden itiba· 

'il) 

l\ı ~ajik - İzdivaç Limited -
llıanca (Perşembeden beri) 

······ .............. ·-···········-··-···········-
'1 Bu hafta Beyoğlu ainemala 
i~da ekseriyetle vcdvil göste

t llıektedir. Y eıııi film göıte
L~~ altı salondan üçü vodvil 
,11

1
>" ~abıta filmi, biri operet 
ırı de hissi dram gösteri

or ... 

~lhamra'da 

r T ehlikc yollan ] 
Fransızca 

il ?Ynayanlar: Garry Cooper, 
"•a Sidney. 

~ .. -~u film, vakti le zevkle gör 
ııı~lltimüz (Şikago Geceleri) iı 
ıd lıı.de güzel zabıta filmi nevin 
ıd~ bir zabıta ve macera filmi. 

ıt G" 1 kil . b 
1 

• uze çe mıf, eyecan-
•ahneleri vardır. Film eaa· 

eıı İngilizce çevrilmit, aonra 
tana 1 Al. e. ., ızca aıtınlmıttır. a-
ey~ı.e seyredilir meraklı bir 
İz ır · Garry Cooper eararesı

k 0 Ynamakta ve muvaffak ol 
j=· tadır. Arkadaşı SUvia'yı 
' 

1~ ekranlarda birinci defa 
~~Yoruz. Bu kız ilerisi için 

1 er veriyor. 

Lian Haid (iki Kocah) filminJ,, 

(Macar danSI) filiminden Gret Tbei~ ve Er~st Werbes ... 

(Bır Gec.nin Romanı) filmindo Lilian itiş 

"D~s olocabın• IUmlod~ 
Fernand Graw, 

Melek'te 

[ Düşe"ı olacakıın ] 
Fransızca 

Oynayanlar: Marie GlOl"J, 
Fermand Gravoy, Purre Etobe 
parre, Andre Berley. 

Güzel Marie Glory ile fer. 
nand Gravey tarafından muvaf 
fakiyetlo oynanmıt olan bu fil'm 
çok eğlenceli bir vodvildir. 
Gülünçlü aabneleri olduğu ıi
bi mevzu da haddizatında tu. 
haftır. Filmin bütün kuvvetini 
Fernand Gravey yüklenmi9tir. 
Berley hor zamanki gibi komik 

tir. 1 
Mevzuu: Bir kızını bir asi

le vermek istiyen bir balıkçı 
milyoner ile kızının batına ge
gelen tuhaf maceralardır. 

Glc.ya'da 

[ iki kocalı ] Almanca 
Oynayan: Liana Haid. 

• ~a.ftanın eğlenceli vodville 
rinden biridir. Şirin Liana 
Haid pek iyidir. Film İyi çev. 
rilmiş ve tuhaftır. 

Mevzuu: Bir bangerin kızı 
tayyare meraklısıdır. Babası 
da kızının tayyare hevesine mu 
arızdır. Kız babasına oyunlar 
eder ve tesadüfen babasının 
memurlarından birini sever. 
Babası da onu ba~ka birine ver 
mek ister. Kız bu zoraki nam
zetten kurtulmak için onu 
gülünç vaziyetlere . sokarak a. 
sıl sevdiği ile evlenır. 

Majik'te ____ ,_ 
{izdivaç limted şirketi) 

Almanca 

Oynayanlar: Charlotte Su· 
aa, Georg Alexıandr, Werner 
Futterer. 

e.b Bu film, bu senenin eD iyi 
•ta fi mlerindendir. !ardır. Güzel dansları ve şarkı/ Opera'da 
M lan vardır. Haftanın yegi.ne 

• r k evzuu bir kaçakçı kısla operetidir. [ Bir gecenin romanı] 

Bu da haftanın vodvillerin
den biridir. Dediğimiz gibi bu 
hafta daha ziyade neş'e hafta. 
sıdır. Çünkü piyasada dört ta 
ne şen film var ki; biri de Ma
jikteki (İzdivaç Limited) iı· 

lik açakçı arasındaki atk ve 
e.b • ve bundan mütevellit re Mevzuu: ~İr oper~ kum-

lerdir. Zab t filmlerinde panyuında bır genç çift var· 
. l!Vzuu old - 1 a ·bi k dır ki; Gizli evlidirler. Çünkü 
İirıı ugu gı yazına 1 • . 
1 

1 •eyredenlerin zevkiııi ya- ı erkeğin ev enmeıme, tıyatro 
ı, rarıya indireceğincleo daha müdürile olan konturatı mani
dik 11 tafsilata lüzum görme- dir. Bu yüzden bir takım ihti. 

· liı.tat olur. Erkek bir kadınla 
~rtistik'te nitanlanmağa mecbur olur. Giz 

· İngilizce 
Oynayanlar: Lilian Gish, mindeki filmdir. 

Rod la Rok. Charbtte Susa pek güzel. 
Çoktan beridir sevimli ar- dir. Georg Alexan<ler kendi 

tist Lilian Gish'i bizim ekra!l· mahsus ince kç·m'kliği göste· 
!arda görmemi~tik. Bu haft~ o 

1 

riyor. Filmin ıı.•Pvzuu b'r mi
nu (Bir gcc•-nİn romanı) is· ras entrikasıdır. 
mindeki hissi dramda görüyo- lki avukat bir büyük mira. 

(hdivaç Limiud 1?ırKeıı) fıınıııı<.ı~ baş (/ L rr ted 

. 
J.'arie Glory (Dilşes oıacaksrn; filminde 

Şirhti) filminin ba~rkd: •rtisti 

1 Sinema haberleri 1 
"' Şarlonun hali. Avrupada 

bulunu~u Amerikada hayreti 
mucip olmaktadır. 

"' Nevyork tramvay - oto. 
buslerinde kondöktörler •İno
ma biletleri de satmaktadırlar 
Sin.ema biletleri alanlardan .,oİ 
tarıfeıi üzerinde temilit yapıl 
maktadır. 
.. ,. Avuıturya lüks e,ya itha 
lmı menetmiftir. Ecoebi film
leri de bu meyıuıd.dır. 

" Papa meıhur Alman t• 
nö"'? ~i~ard T~uber'e bat ma 
beyıncilik payeaıni vermittir. 

. " Floransa'daki sin«na ıer. 
gııi yakında açılacaktır. Ser
giden makaat ıİlıemanm han 
noktai nazarından ıe.lrlerini 
ve propaganda imklnlarmı giM 
termektir. 

'' Fransada 4000 ıinema var 
dır. Bunların takriben iki bini 
ıealidir. 

"' Alman kaşifi Hanı Schom 
burg Amerikadan Berline dön. 
müştür. Beraberinde on altı bin 
metre documentaire film ge
tirmittir • 

" Me,mur tenorlerden Kie
pura "Gece ıarkısı" ve Richard 
Tauber "Aşk melodisi" ismin
de yeni filmler çevirecektir. 

il' Rod La Rocque'a işık olan 
meşhur Macar yıldızı Vilma 
~anky sinemaya avdet etmek 
ıstem mtktedir. Şimdi Ameri. 
kanın büyük sahnelerinde mu· 
vaffakıyetli temsiller veriyor 

~ Paramount'un bir haftaİı" 
ilin masarifi bet milyon frank
tır. 

Sinema· T1yatro 

DAROLBEDAYI TEMSiLLERi 
SON HAFTASI 

Bu pn Akf"m bt~nbul BıltdiQtSI 

s.at 21,JO cUı Sehir1i"yatrosıa ı 

S A A T Ç İ 111111111111111 

:::::~: 111...111 
leı'-· c.ıaı 

Eaat 
-+.:..,. 

RAŞIT RIZA TIY A TROSU 
Şebzadebqı 

Gündüz saat 
15 de. Alqam 

aaat 21,30 da 

li karısı müteessir olur. Erkek 
( Macar danıı ) aıktte gider. Kumandanı ka-

ruz. 1 sın varisini aramaktadırlar. (Tehlike Yo/Jarında) filminden t:üzeol bir S4btM 

Kurt ıağzm
da kuzu 

\'..dvil 3 Perde 

Aırn k 1 rısma kur yapar ... Ve nihayet 
anca şar ı ı bin beladan sonra kan koca, 

bir operettir. izdiYaçlarını meydana vurabilir 

Bu film, bir prens ile bir Artık miras müddeti bitecek, 
prenses ara.sm.daki a~k~ bir 1 hala iki a~.uk.~t ~·~isi bulamı· b.ir kadına rast ge.li!orlar. Va. 
taht dalaver~~ı gırerek ıkı gen [y?rlar. Y~klu ~~r ucr~t e!deu 1 r~s odu,·. Yalııız ısım mesele
ci bedbaht eaıyoı. gıde<:ek dıye ır.uteessır ıken . sınden dolayı onu bir ihtiyar· 

la evlendiriyorlar. 
bu itin muhtelif 
gösterir. 

Bütün film Nakleden: Mahmut Yeurl S., 
Gİte pndÜz ıoçıkbr. 

aafhalarını Tel. loL 22053 den tiya
~i iıteyİnİs. 
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Muhabir mektubu ~irinci sahifeden geçen yazılar Iran mektupları: T8--
Samsunda işçi kadın lnhisar arı tastiye kanununu mec

lis dün kah 1 etti 
Memur adedi 
5000e 

indirilecek 

İranlılar kahveye çık
maz, lokan-lann çocukları 

[Bap birinci sahifede] dedi. 

kreş lazım .. • 
ıçın 

• 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) Diğer dairelerde de varsa ... 

- İkinci müzakerede bu mad-
denin tadili hakkında teklif var Rasih Bey (Antalya) - Di 

[Başı birinci sahi/ede] 
tiin, tuz, müakirat ıubeleri ve her 
fubenin birer müdür muavini kı
ım:ı, masa, amirleri ve lüzumu ka· 
dıır daktilolar bulunacaktır. Kad
roda bunlara Yerilecek maqlar 
da teabit ecfilmittir. yeni teıkilit· 
ta tütün inhisarı için bir ihrac.-t 
tubeai tqkil edilecektir. Bu tı,ıbe 
hitünlerimızin hariçte revacını te
min, reklim n propaıianda itleri 
ile ıneı(UI olacaktır. 

tada yemek yemezler. 
Bursa' da yapılan teşkilahn bir eşi 
de Samsun' da vücude getirilmeli~-

1 kri h b ğer devairde de böyle memur. sa, ya ruz ta r sa ı i söz aöy 
1 ler. Teklif olmadığ na gÖre re. ar v~a onlar da çıkanlsm. 

ye konur. 1 • Refik. ~y (devaın!a) - Ra 
Sıın Bey _ Takririm var- sıh .Bey~ ııaret ettikleri nokt.a 

dı.-. )'erındedır. Elbette ona da ihtı· 
Reis _ Takrir tabibi stt.ci- YCÇ vardır. Seksen milyonluk 

le söz söylüyor. ~aşı, YÜZ kırk milyonluk büt-

Ekmek pişiren fınnların 
masını lranlılar 

çoğal-

birer umran vesilesi addederler 
Süleymaıı Sırrı B - Beın ni ~ asla kaldırmaz. Elbette bu 

aamnameden bahsediyorum, İt• ~uı;ı üzerinde de tadilit yapmak 
keaıbeden değil. ihtıyacı vardır. 

Müteakıben reis takrirleri o- Ali Rana B. in beyanatı 
kuttu. Biriııci takrir Konya 
meb'uau Refik Beyle dokaan ar- Bundan sonra Gümrük ve 
kadqın takriri idi. Bunda ınad inhisarlar vekili Rana Bey söz 
denin tayini esami ile reye kon aldı. Dedi ki: 
ınuı isteniyordu. - Kanunun heyeti umumiye 

ıi müzakere edilirken vaki olan 
iki takrir ıuale cevap vereceğim. Bu layi 

J(adrolarm tevhit tetkilatından 
aayri olan ikinci kı1ma ait cetvel 
ler henüz bilmediğinden, Ankara 
ya cönderiJmeai celecek haftaya 
kalmııtır. Elde edilen neticeye gö 
re inhiaar idarelerinde 5000 me
mur bulunacaktır. !nhiaar idarele 
rinde elyevm mevcut memurlarm 
miktarı altı bin kadar olduğun. 
dan bin kadar memur açıkta kala 
caktır. 

T ahsisah mesture 
sarfiyab 

SAMSUN ı (MiDiyet) - Sam- ' timdi Türk vatandaıları cörülmek 
-da lktuadi banketler yüzün- tedir. Evvelce ellerle yapılan İf
ılen bir çok ameleler çalıfıp ceçin ler timdi ü.milen makinelere ter
aktedirler. Fakat bunlar meyanın kedilmit Ye fabrika mükemme-
4a elueriyeti-kaclmlar tetkil eyi• len tamir olunmuıtur. Yevmiye 7 
melde oldufundan bımlarm çocuk milyon adet ağara ve aynca da 
lan ecnecek bir vaaiJ'etı. ıliifmiit dört bin kilo paketlik tütün işlen 
lenlir. -ktedir. Fabrika !renklerden 

ikinci takrir Sırn Beyin tak hadan maksat tasarruf değıldir. 
riri idi. Bu takrirde maddenin il Yalnız Refik Bey arkadatunız 
1u 1 isteniyordu. taaarruf değil, bzla masraf ola 

Reiı bu münasebetle dedi ki: ca~ına _itaret buyurdular. Ona 
- ikisinin meali birdir da ımkan yoktur. Bütçede olma 
Retit Bey (Gazi Ant~) _ yan bir parayı farzetmeğe im. 

Uıuiü hakkmda söz istiyorum. kin g~rür müıünüz? Bu ~anu 
1 inci müzakerede tay teklifi re n! teklift~. ~ıl maksadın ~dare 
ye konmut ve reddedilmİftİ Bi Y1 daha ıyı ıtletmek olduguna 
naenaleyh ik!nc· def b t klif ' bir defa daha arzetınek iıterim 
tekrar reye kO:..maza (g~ltü- Vekfale.t ?'alnız aklitini ctuıehüner~ 
ler) v_azı eaını yapm a mut aaaıs 

Tütün inhisar idaresinde bare. 
tııin tatbiki üzerine maqlan ten• 
zıl edilen bazı memurlara tabaiaa 
b meatureden aynca para Yerildi 
ği yazılmııtı. lnhiaar idareai tef· 
tit heyeti bu husuıta tahkikata ve 
alakadar memurların ifadelerine 1 
müraca.ata bqlamııtır. • Tahranda bir hpı ,.e r;arpllı hdıalar 

1 Tabsıaatı mestureden aarfedı- TAHRAN (Milliyet) yer altmd·- ha-a cerey·--• en paranm malıallı ııarfı biraz . . ! - ~ .......,. 

Reis_ Daha kanun haline lır. Ondan ba~ka hiç bir düıün 
geçmemittir. Bir Jiyihai kanu· ce ve ~dııemız yoktur. 

füpheli görülmektedir. Defterde Iranda ıçbmaı hayat, uzun ~ temiıı için bir Menfez vazife91 
iaim ve adre' zilttetmek ıuretile nelerin verdiği tecrübeler ne. gören bu deliğin ısmi Küvle
bazr ki?11elere ~ara :-erildiği ya- ticeainde teessüs eltiği için ko dir • 
zılmıt. ~se de ırostenlen adreııler- !ay kolay deg· ı•mesine imkin At- k .. 1--1 Jdı- h 

denen almdıktan oonra teknik 
nİyE'Din madd 1 • h Refik Bey (Konya) - O hal 

e en er zaman d k I kifdir 
tadil edilebilir, red de ed:lebilir. eAml~Rcut aBnun(ard 1

1 
) • 

de, o uımde kımseler bulunmadı- ı . . -,,., uv ecen a gı an 
ğı anla,ılmaktadır. Bu meoelede yoktur. ranbıarın pek az za- ı ile tulu§ur. Lıivajin l-'\lll\lnı 
alakadar olduğu haber verilen aa- maru sokakta geçer. Kabveha bir akıam evvelinden hazırdır. 
bık kalemi mahauı müdürünün nelere kendini bilen adamlar Ertesi ıünü erkenden tandır 
:_ahkemeye teYdü tekarriir etmif- gıtmez. Yemeğini lokantalar. yanar. Atet, kor halini aldık· 

KIREŞ iHTiYACI cihetinden çok yüluelmiştir. Şim Aksi talccf" d ikin. • kı t' . ı ana • evam a -
ır e cı raa mm I t d".. . l "h' "fel . 

m1'nası kalmaz s e ıgunız sa a ıyet vazı en Aaalan fabriblarda ça)qan 
a.clmlarm çocuklanna Buraada 
olduğu cibi kırqler tarafrndan ba 
kılmaaı bugünün iaMniyet Te tef· 
katine :rakıtan bir hareket olur. 
Buraa'nm Jı:adıa ameleleri bu ci
hetten çok bahtiyardırlar. Oranın 
ffimayeietfal müeueoe.i buna mu 
waffak olmut ve iki yerde IOD ıia
tem kıretler açmqtır. Samaon cibi 
amele hayatının -rkezi olan bir 
ıehirde böyle Joretlerin bulanma 
maaı büyük bir n ' e•lıktzr. 

diki techizat Ye tekemmülit Avru 
pa &İğara fabrikalarında bile yok 
tur. F abrkanın dizel marka mo
t.örleri varaa da ıehir elektiriğile 
lıletilmeai tercih olunır..:.;tur. 

Müteakıben ~adde re e kon ni iyi gorenıedikl~rin~en dolayı 
du ve reddedildi y çıkarmak mecbunyetmde kala· · da yemez. tan ve tandırın duvarlan kıp 

Buralara dt:vam edenlerin kırmızı kuildiktcn aonra, lava
çoğu, yabancılar, ve dışandan jı pişirmeğe mahsus iki kadın, 
gelmit garip kimselerdir. tandırın batma geçerler. Bun• 

MAARiF HARKETLERI 
Senpm'daki mekteplerin hep

Ani henüz ıı:İyuS edemeclim. Al
dıima malümata aazaran merkezi 
rilayette 11 ilk mektep, bir kız 
Orta mektebi, bir IU., bir Ticaret 
mektebi ve umum viliyettte 111 
mektep 240 muallim mevcuttur. 
Merkezde (3,200) .,.. mulahha· 
katta(8,000) çocuk okumaktadır. 

Diğer taraftan millet mekteple 
ride f&YanJ iatifade haldedir. Oku 
mak yazmak bilmiyenlerin timen 
difer intaatında, fabrikalarda, 
1ollarde çalqtınlmuı sayesinde 
her kea okumak yazmak öğren• 
mit ve ameleden % 9Q nı vesika 
almışlardır. . 

Merkezi vilayetteki 11 mektep 
ıen 6 taneaini Fazı! kadı nam ile 
manıf Antalyalı b.ir kadı tarafın
dan yaptınlmııtır. Merhum Fazıl 
Efendi Samaunda kadı iken maa· 
rif komisyonu reialiğinde bulun
mUf .,.. maarife çok hizmet eyi• 
mittir. 

Bu zat hali arsalara birer lav· 
ba aıaralı: sahı1ıi çıkmazaa maari 
fe mal ettikten aonre tütün denkle 
rinden birer mikdar para alarak 
bu mektepleri yaptınnııtır. Mer
bnmun ( Galatab Fazıl) namında 
birde telifi vardır. 

Samsun'da hi.len 3,000 kadar 
tamil çağında çocuklar vana da 
aıektepıizlik yüzünden bunlarm 
okutulmaama imkin b~ama· 
:naktadır. Efer ki emvali metru
keden olan 3 büyük mektep binau 
tahliye olunarak maarife tealim 
edilmit oba bu ilıtiyacm lnıımen 
<inüne geçilmit olur. 

HUSUSi MUHASEBE ŞA
YAN/ -TAKDiRDiR 

Muallimlerin maatlan -• 
ıaman verilmektedir. Bu aene yj 
!ayete 30 yeni muallm daha gön. 
ierilmiftir. ffuauai muhuebenin 
bütçeai bir milyon liradan 600,000 
liraya tenzil edildiği halde me.k
leplerden bir ta-; kapanmamıf 
•e maarife 237,000 lira talıaia ey. 
!emiştir. 

TÜTÜN -FABR'IKASINI 
ZiYARET 

KÜTÜPHANE VE SPOR 
MiWiriyet imirlerinin yardmi 

le fabrikada güzel bir kütüphane 
teaiı olunmut ve ayrıcada bir spor 
kulübü tqkil edilmiftir. Bu kulüp 
yaptığı maçlarda calip celmekte 
olduğundan altm madalya ve 1nı 
palar almııtır. 

SIHHAT MESELESi 
Tütün zürramm vücutta yapa 

ceiı talıarriiıata mini olmak için mü 
teaddit aapiratelör konınnt ve 
bu ıuretle mazarrat izale olunmuş 
tur, Tütün kokuau ameleye muzır 
değilıede tozlarmm cihazı tenef
fuaiyeye zarar nrdğini oöylediler. 

Memleketimizde biri Cibali' de. 
diğeri lzmir'da, üçiincüıü Sam· 
ıun'dadır. Dördüncüıü Adana'da 
iae de bunlara niabetle küçüktür. 
Bunların çinde Cibalı fabrikası 
en miihimmidir. 

KAÇAGIN SEBEPLER! 
Y aptıfım tahkikat va huıl ey. 

ledğim kanaate göre kaçakçılığın 
başlıca oebepleri tudur: Malıim. 
dar ki nüfuıumuzun kıunı azami 
yani yiizde oelueni köylüdür, de
mek ki tütünü en çok iatihlik e
den bu amıf halktır ve luh aiiara 
!ar iae en az oarfolunandır. Şu 
halde inhiaarın en büyülı: faideai 
köylü halkdandır. Eğer bunlara 
nef'ıa tütünleri ucuz olarak içirir
aek bu elueriyet memnun olurlar 
Te kaçak çmeğe lüzum görmezler. 
Eaaaea bunlara fU tütün ve ıiğara 
lan ucuz satmakta bir zarar yok. 
tur, va bilikia hem sarfiyatın kea 
retinden Ye h-de kaçağa kinıae
nin rağbet etmiyeceğinden dola. 
yı faide vardır. 

Bir taraftan buhran dolayui]e 
luka ıiğaralann sabır 3 50 diif. 
müı köy aiğaralan iae yüzde iki 
yüz artmqtır .. Köylü kendilerinin 
yaptıktan -rıa tütünleri içeme.. 
diklerinden dolayı çok küııır\indür 
ler 1 Bani ara aüriilmekte oLua icli 
- &'Örmez Cİnainclen tütünler OD• 

lan kat'iyen tatmia ad-emekte
dir! 
ı~. lclareainin Defreylediji 

-ıa. plançoya cöre fabrikanın 
oenevi '""rdab 7,200,000 liradır. 
Bunun nıafmı --.fa çıkarmak 
Wımdır. Eier dediı.ı.imi inbi. 
sar idaresi yapana lıaaılaba bir 
nıiali ertaceima emia elelıilir. 

RqıpKEMAı. 

• cağımız memurlara tazmine.t ve 
Madde reddedildikten sonra rilmesi salabiyetidir. Bu salabi Poliste 
Bundan ıonra maddenin mü 

teakıp fıkraları reye konarak 
kabul edildi. Layihanın heyeti 
umumiyesi reye konduğu za. 
man Konya meb'uau Refik Bey 
söz aldı ve liyihanm aleyhinde 
beyanatta bulundu. Dedi ki: 

- Kanunun ikinci müzakere 
sinin bitbği şu ande bu kanun 
la iatihdaf edilen maksadın ne 
den ibaret olduğunu anlamak 
cidden mütküldür. Bu kanunun 
teklifine 1aik ne olmuttur? Ta 
aarruf fikri mi, tasfiye veya ten 
sik mi? Bu iki noktai nazarı i
zah etmek ihtiyacı vardır. Eğer 
tasarruf fikri ise bütçenin hepi· 
mizce maliim olan umumi vazi 
yet ve müvazenesi itibarile bu 
fikir haddizatında mütaleaya şa 
yandır. Ancak kend.i kendime 
düşündüğüm zaman böyle bir 
fikrin filbal tatbikına imkan ol 
madığı neticesine varıyorum. 
Birinci müzakeresi sırasında be 
yeti mubteremeden bir arkada 
tın sualine cevaben hatırlıyo. 
rum kiVekilB.bu kanunla açığa 
çıkarılacak memurinin adedini 
derhal söylemeğe imkan olmadı 
ğı teklinde cevap vermitlerdi •• 
Demek oluyor ki vekalet yap .. 
cağı tahdit, tezyit veya tasfi. 
ye herhangi bir tekilde olursa 
olsun yapacağı it hakkında he
nüz sarahaten ve adede istina
den kat'i bir fikre sahip değildir 
Şu halde böyle bir aaJi.hiyet iı 
tendiği zaman ıörülüyor ki büt 
çenin tevzini ve tuarruf müla· 
hazuı kabul olunduğu bir za. 
manda 932 bü~inde meseli 
tütün inhisarında, tuz inhiıann 
da, müskiratla tazminat veril
mek suretile beklenilmeyen bir 
tezayütle kartılaıaca&ız. Bu
nun mikdan nedir? Kapı açık. 
tır, belki de bir milyon liradır. 
Belki daha fazladır. Ne de olıa 
bu sene bütçe üzerinde her bal 
de santimin büyük bir kıymeti 
olduitu sırada nihayeti ve netice 
si belli olmayan bir salahiyetin 

yet vekalette yoktur. Baıka da. 
irelerle müsavat11zlıktan bahis 
buyuranlar oldu, müsavat veya 
idareler arasında mükayese de
ğildir. Bu bir idareyi daha İyi 
itletmeğe çalışmaktır. Hissiyat 
la hareket etmek icap etseydi, 
iti dütünmemek icap ederdi. 
(Bravo sesleri) 

Ya iş, ya hi .. iyat ! V ekilet 
biç bir kimsenin maitetine ha
lel getirmeği hiç bir zaman is. 
temez. Eğer elimizde olsaydı 
ve işlerde buna tahammül et
seydi, kim buna giriımek İster
di? Bunun tatlı bir şey olmadı. 
ğını tahmin edeniniz. Fakat ne 
yapayım ki, deruhte ettiğim it 
İyi görmek ve hissiyata tabi ol 
mayarak düş\lnmek vazifemdir. 
(Bravo sesleri) 

iki ay tehiri teklif ediyorlar. 
Kadro tanzim edildiği zaman 
bu mesele de halledilsiıı diyor
lar. Bendeniz bunu doğru bul. 
madığım içindir ki bu teklifte 
bulundum. 

Müteakıben kanunun heyeti 
umumiyesi reye kondu ve ekıe 
riyeti azime ile kabul edildi. Pa 
zartesi günü toplanmak üzere 
celse tatil edildi. 

Unvan nezedildi 

•• 
Ol ünün 
Evinde hırsız 

Bir şey çalamadan 
yakayı ele verdi 

BiliT&riı ..efat eden Ye mah
kemece kapısı mühürlenen Y oda' 
nın Galata'daki evine ıirkat mak
sadile ciren Yani yakalanmııta. 

Zorla güzellik olmaz 
Kaumpafa poliı merkezi Veyıi 

iaminde birini yakalamııtır. Veysi 
geçen akşam Papaı köpriiaünde 
ookakta gitmekte olan Meliha 
Hanun isminde bir kadmm arka· 
aına takılarak aarkıntılık etmeğe 
ba,Iamıştır. Kadın yiiz vermeyin
ce Veysi hiddetlenmit ve daha i· 
leri götürerek tecavüze batlallllf
tır. 

Bu vaziyet ka1'f11mda Meliha 
Hanım polise müracaat etmİf vo 
mütecavizi yakalattırmııttr. 

Bağınp çağırmışlar 
Şehremininde Mahmut H Yahya 

iıimlerinde iki kiti ıarhot bir hal. 
de sokakta bağırıp çağırırlarken 
poliı yakalamıttır. 

Karakola gitmek iatemitler Ta 
yolda kendilerini aalıvermeai için 
memura rüşvet teklif etmİflerdir. 

Her ikiıi hakkında zabıt tan
zim olunmuıtur • 

Eroin, kokain 
ANKARA, 24 (Telefon) Dolapderede Rifat iaminde biri 

Sabık Maliye müfettişlerinden nin evinde earar, kokain ve eroin 
ıb h r f · b aattığı ihbar olunmuı ve Takaim 

ra İm Beyin ma ıye te lıt e polis merkezi tahkikata baılımııt
yeti nizamnamesinin 14 üncü br. 

maddesine tevfikan ibraz eyle- Polia merkezi Rifatı yakalUIUf 
diği fahri maliye müfettitliği n Zibadaki evinde arafbnna yap 
ünvanı mezkur nizamname mu ınııtır. B~ araıtınnada evde bir-

·b· ed"l • b b çok kokam ve esrar bulmuıtur. 
cı. ınce nez ı mıt ve u usus Rifat evrakile beraber adliyeye 
taki kararname ili tasdika ikti tealim edilmittir. Rifatm, bu -
ran etmittir. 1 ve kokainleri nereden tedarik et• 

Amerikanın Tokyo 
sefiri ayrıldı 

tiği -kimlere aattığı tahkik adil
mekteclir • 

Cerh 
Pancaltıda Mnatafa ve Kara 

Mehmet iıimlerinde iki kiti kaYca 
etmiıler, Kara Mehmet bıçakla 
Muatafayı yaralamqtır. 

Bafrada iken çok senaAm itit D -ıf d herhangi bir vekalete verilmesi 
jğim tütün fabrikau müdiirü Rüt aru unun a yüzünden bütçe üzerinde gayri 

TOKIO, 24. A. A.- Tekaüdü ih 
tiyar etmiş olan M. F orbeı, Ameri
bya gitmek üzere c!ün Pre.idcnt 
Coolidge npuruna binmiıtir. Gerek 
hiikiimet memurları egrek ahali §İm 
diye kadar Tokiodan müfarakat e
den ıefirler baklanda nadiren ya
pılmıt olan bir lalam muazzam ,_. 
raıimle mümaileyhi teıyi eyleııüt
lerdir. 

Yangınlar 
Fenerde rüsumat memuru C.,.. 

mal Beyin evinde haca tulufmut. 
derhal itfaiye yeti9erelı: aöndiir
miittiir. 

.ü Beyi ve onun idare eylediği fab konferans muntazır bir tezayüdün vukua 
ikayı battan bata dol&Jtım. Eaki wetirilmesi büyük bir tehlike 

·· d ·hm ı ed''-'- Dün öğleden oonra Dariilfünan ° -eJı zamanın a ı a ·~ o- tevlit edecektir. 
an oon aistem makineler aayesin· konferana aalonancla muallim 
le, sığara ve tütün paketlemin Sıttık Sami B. tarafından "Çoru- Mazhar Müfit B. (Denizli) 
ıe kadar aür'atle yapıldıklannı ğun hukuki himayeai'' meTZU!u - Kart bilint veriyoruz gibi 
aatlerce tem"'a eylemekten in- bir konferans nrilmittir. Kanf.. oluyor. (doğru sözleri) iki komünist fngilte-
an kendiaiııi alamıyor! ranata Maarif erkim, muallimler Bundan sonra Refik Bey nok • • k 

Fabrikanın reji zamanındaki ve talebeler hazır bulunmuımr. h d reye gıremıyece 
ıilile timdiği nziyeti araamda tai nazabr~ !~-~ ilı:_vam e~ti ve LONDRA, 24. A. A. _ Jngiliz 
ok fark vardır. Makineler eTTel 1500 sözünü ıtınracu ave etti: limanlarındaki muhaceret itleri me-
e sekiz bin aığara yaparken yeni , metred~ - Bu gibi inhiaarlardan dı- murlanna Barbuue ile komünist 

Fatihte muallim Nihat Beyin 
.,,,.inin İilt katından yangın çık· 
mışsa da oöndüriilmüıtür. 

Divanyolunda Kenan efendinin 
eTinden yancın çık:mq .öndiiriiJ. 
müıtür. 

izzet Pş. 
Sokağında yangın 

nakinelerle şimdi aaatte kırk müsademe tan çıkaracağımız vatandaşlar mebuslardan Muaızeberg'in karaya 
•İn SI•'?ara yapılmaktadır! Fabri- yann (efendiler, fazlalık yalnız çıkmalarına müsaade etm.meleri i- Dün Şitlide izzet Pt aokaimde 
:a evvelce gayri milli eUerde iken STRASBOURC, 24. A. A. - J. inhisar idarelerinde midir ki der çin talimat ırerilmittir. Maclam Verjininin oturduğu ahıap 
>ngiin tamamen milli bir renk ki tayyare. 1500 metre irtifamde Hükumet erkanından biri bugün evden yangın çılaııq ve bir odaıua 
\l'Zeylemekte ve reji zamanında '"?:üaademe. e~ttir. Pilotlar, para- hal bu ameliyeyi bizim üzeri· öğleden aonra Anın kamarasında tahtaları :ırarıdıktan oonra aöadüriil-

L-~-ı..-..ı.-...t.aı;.ro,.___._ __ _,_._..ı._,,,.._._..ı.a.....:..i-ıı-..~-'-.:...;..~ı-i...t..._u~ı._..tttu.ıitl..Afur_,.k~tlı-=-...~---''--~..__....._~"._.__J ··--

Bu sebeple lran tehirlerin- lardan biri ( Künc.ıegir) hamu
de lokantalar, sayılacak kadar ru yumruk büyüklüğünde ke
azdır. Me'\'cut lokantalar da •erek yoğurur diğeri (Çörek-
~~avpez veya Kellepea diye çi) , lavajı piıirir. Çörekçi, bağ 
ikiye ayrılır. daı kurarak tandırın yanında 

Çilavpez'lerde mqhur İran oturur. Çörekçinin aol dizinin 
pilivı ve etin File kıımmdan üstünde, bir ucu yerde bulu· 
yapılan kebaplar, ve yahut lu· nan samandan yapılmıı beyzi 
lekehap denilen tahta üzerinde tekilde bir yastık bulunur. 
döğülmüı tit kebaplan bulu- Kündegir, yu~arlak hamurun 
nur. ortuma vurarıı.~ düzeltir ve çö 

Kellepez'lerde ise paça, bat rekçiye verir. Çörekçi, bu ha • 
ve itkembe gibi sakatat pitiri. muru ıilkeler, ve bir ucunu yaı 
lir. Bazı dükkinlarda Abıguıt tığın yerde bulunan ucuna ta· 
denilen nubutlu et yahnisi, ya- kar, hamurun elindeki tarafını 
but kUEte denilen lran tarzı büyük bir maharetle sarsarak 
köfte satılır. yastığı dizindeki ucuna geti-

Tüccar ve esnaf, öğle yemek rir. Hamur bu suretle birkaç 
!erini evlerinden getırterek ma sarsıntıdan sonra, ince bir zar 
ğaza ve dükkinlarmda yerler. haline gelir. Hamurcu ustası 
Bu yemekler, çok basit ve az. aağ elini yastığın altındaki ki· 
dır. aeye sokar. Ve yastığı kolu· 

Evinde akıam yemeklerini nun üzerine alarak tandıım 
mükellef sofrasında yiyen en duvarına yapııtınr. 
büyük tacirler bile, gündüz 
iıleri baımda bir parça peynir Hamur, artık duvarda yapıt 
ekmekle iktifta ederler. mıştır. Birer birer çekip çıka· 

Bu hal, lranilerin pek ziya- nldığı zaman, nar gibi kızar. 
de iktısada riayet ettiklerine mıı yufkadan ince bir ekmek 
delildir. meydana gelir. 

Bir çok büyük ticarethane "L • · ı ef · 
sahipleri, yetitmit oğullarını, avaJ,, arın n asetı ve 
kendi yanlarında çalııtırmaz. lezzeti, ailenin zevkine ve aer
lar, komtu ticarethanderde vetine göre değişebilir. Meae
en ağır hizmetler gördürerek li köylerde bunun gayet kabası 
ticaret hayatında pitirdikten pittiği halde büyük tebirlerde
ıonra kendi iflerilli onlara ema ki kibar ailelerde en nefisleri 
net ederler. yapılır. Bazı yerlerde hamuru 
. ~ine bazı kibar aileler, ye- yoğururken ıa yerine süt kul· 
btmıt kızlarına, batka evlerde lamlır 
ağır itler ıördürmeii, f!IY ka. · 
dmlığlllJD levazımından Mide- Bu n ekmeklerinden batka 
derler. çarfllarda pifen ekmekler var-

Gmç kız, çalıttıiı kibu dır. Bunlara Senkek denir, 
aile nezdinde, adeta bir hizmet Çal'fı fınnlan, biaim fınnları
çi muamelesi ı~r. ~ Y~ mıza benzerse de, Iran fmn. 
aelı: ha!!"Dlar bile kilerlerini larında --ı...ı ta•lan lıullanılır. 
lıizmetçil · ıe.r etmez. _.. "' 

ler Y enneek .•. kenun tf-'· Ekmekler, ba tqlarm tiııerin. 
• em pl§ınr mu ...... d · Senkek ' • de L--

tan aynlmamaiı kendi nzife. e P1ter. . .'~ı uuır 
leri bilirler. elan dolayı •erilmittir. 

lranlmm çartı ile pek te •· Senkek küç&k tat -nasma 
)ikası yoktur. Herkes bir ae- ırelir. Senkekler bizim ramr 
nelik buğdayını öğütüp muin zan pideleri teklinde İle de, om 
bir köteai.ne yıllar. lardıın daha piılöndir. Ve ko-

Ayda bir kere lavaj elenilen )aylıkla bazmcJunur. 
İran pideleri pitirilir, ve nn-
dıklara yığılır. lranileriD öi· İrancla ekmek, bakkal dli]r.. 
le, ak§am ekmek makemmda kinlannda filin balunmas. 
yedikleri bu pidelerdir. Y alnıa fırınlarda, terui ile ... 

Uvajlar, töyle piıirilir: tılır. lranWar, fırının um.rıma 
Mutbakta, yere bir tandır ka.. •esile olduğunu aöylerler. Sa· 
zılır. Tandırın kazıldığı yer, hiden de öyledir. Hanııi aobk 
zeminden bir metre Jiikaekto- ta bir fınn açılsa, orası derhal 
dir. Murabba teklinde olan bu rağbet bulur. Yanı batmda, ka 
çukur, tuğla ile örülür, üstü sap, bakkal, sebzeci, attar p 
rU denilen kırmızı bir çamurla bi dükkinlar çojalmaia bar 
aıvanır ve parlatılır. Jar. Iranda eksik elemek aatd 

Derinliği bir buçuk metre fıruıcılara belediyece çok ti• 
olan tandırın dibinden mutba. cletli c:ealar taabik oJ *'• 
ğın zeminine boru teklinde yu-
... ı .. ı. ı.: .. .1.1;1r .,.,1.. T • ..,,ı_ V. N • 



• 

ğ 

a 

Spor 

Uludağa kış seyahati! 
Atletizm antrenörü Her Abraham 

bir arkadaşile 
Uludağın tepesine çıktılar 

Uludağıa karla kaplı tepe•I 

Çoktan beri Uludağm te- ğa Keti§dağı iımini vermişler. 
pesine ski ile çıkmak arzusun- Bulunduğumuz yerden Ulu
da idim. Bu işe teşebbüs edin- dağın tepesini gördük ve 
ce hiç bir yardım hesap etme- derhal buraya çıkmağa mu 
mek lazım olduğunu biliyor- vaffak olacağımıza kani 
dum. Bursada ıki sporu meç- olduk. Bunun üzerine de 
hu! olduğu gibi ıki koşucula- Olymp'in cenup sırtına çıkma
rı da vesaiti nakliye istimal ğa muvaffak olduk. Burada gü
etmezler ve )fış mevsiminde neş fUaı ile hemen ayni ~rti~a~a 
1000 metrelik dağ kütlelerinin idik, şimdi yanımızda skilenmız 
yukarısındaki tepelere gitmez. eksik idi. Yukanl~ra ka~ar ge
Bir sene evvel takriben 2000 len sis bulutları bırden bıre ka
.,.etre irtifaında bir otel inşa ı ~ ·ı> geçiyorlardı. Şimdi tepe sık 
edilmit, yaz mevsiminde bura- sık kaybol.uyo_r, f~kat ayaklan
Ya kadar otomobil ile gidilebi- mız tepenın uzerınde harekete 
liyor. Kıt gelince, otel ile her devam ediyordu~. Saat 13 te U
lıirlü münasebet munkati olu- Iudağın tepe~ı~~e. . ~urd~: 
yor. Altı aydan beri otelde bü İki arkadaş bınbırı~ızın elını 
tün dünya ile her türlü alakası 11ktık .~e Ulud~g b~zlaş
kesilmiş bir vaziyette bir bek- mıt en yuksek tepeımden ılk ro 
çi yaşamaktadır. Otel kesif kar velver kurtununu uçurduk. U
tabakaları tarafından kamilen ludağ mağlüp edilmişti. 
ört··ımüşt"r R. F. (Arkadat) fotografla 

1iıu se:e' kanunusanide ~u resim!er çekti! b~n kayanın üs
havalide birinci defa olarak ı- tüne ışaretle~~· yazd~~·. o.ra.
ki Alman ve Fransız tarafın- da hava pek latıf ve musaıt ıdı. 
dan ıki ile kaymak tecrübesi Bu tepenin üstünde bir saat ka 
Yapılmıştı. Bunlar otele kadar dar eğlendik. 
vuıl olmuşlardı. Fakat, bura Buranın tayanı temaaş man
dan geri dönmek mecburiye- zara ve resimlerini temaşa et
tinde kaldılar. Bu vaziyet üze- tik. Eski Yunanlıların kabul ~t 
rine bir kızakçı ve dağcı olan tiklerine göı-e burası yalnız ~
bir Viyanalı arkadaşı da ikna !ahların ikametlerine mahsus ı-
ederek yanmıa aldım. mış. 

İki arkadaş iyi hazırlanmış, Tepeden mavi denizi, koyu 
techiz edilmit bir vaziyette laciverdi semayi temaşa ediyor 
ınartın onuncu günü Uludağa duk. Şurada, altımızda tekrar 
çıkmak maksadile latan- bir bulut deryası dalgalanıyor, 
bulu terk, Mudanyaya mütevec şurada azametli bir yanardağ 1 
cihen hareket ettik. Oradan ağzı görülüyor, buraı!a en yük
da Bursaya. Ayni gün bir. oto- sek tepede her şey namütenahi 
ınobil bizi Bursadan taknben kar ve buz ile mesturdur. Ski 
14 kilometre uzağa ve Uluda- hareketleri burada nihayetsiz
ğın eteklerinde 750 metre lik kadar çok ve zengindir. Ski 
İrtifaa kadar götürdü. Fakat, 
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koşucuları, (kızakçılar) için en 
daha ileri gitmek mümkün ol- güzel cennet! 
ınadığmdan otomobil bizi ora- Aleksi Abraham 

da bıraktı. Oralarda küçücük * * * 
bir kuliıbe bulduk ve iki arkadat Bir karar 
geceyi burada yerde yatmak lSTANBUL, 24 (A.A.) 
suretile geçirdik. T. ı. C. t. lıtanbul mıntaka11 mer-

Ertesi günü sabah saat 7 de kez heyeti reisliğinden: 
buraanu terkederek beherimi- Mıntakamıza mensup Vefa
zin aırtmda 20 ter kiloluk e§ya Kumkapı İdman yurdu birinci ta 
ve omuzlarımızda skilerimız kon kaleciai Huaameddin beyin 
olduğu halde yHkarılara doğru vaki olan istifası üzerine ıicil kay 
tırmanmağa ba§ladık. 1150 _ dı bittetkik mumaileyhin evvelce 

de iki defa kulübünden iıtifa et
l 200 metre irtıfaındaki kesif tiği ve ikinci defasında bu hare
kar mmtakaaına vasıl olabil- ketinden dolayı 12-11-929 tannin 
ınek için takriben daha 6 kilo de altı ay muvakkat boykot ceza 
metrelik sarp ve karlı meıafeyi aiyle tecziye edilmeai üzerine ken 
aya'-·- katetmek mecburiyetin disinin mıntakaya tahriren müra-

ıua caatla badema bu ıibi harekette 
de İdik. Saat 16,30 da otelin bulunmıyacağı taahhüdüne bina· 
tir.ünde idik: Otelin bütün oda en işbu cezaurun bakive•inin 8/ 
l 0 rı kilitlenmişti. Bekçi bize 41930 tarihinde affedilmiş bulun 

d tı. gece bu ması ve bu kere itbu taahhüdüne 
o asını ikram et ve ik E muhalif olarak tekrar istifa ettiği 

Memlekette 

lzmirde 
Bir define 

- .... ~ 
Bir kasada on bin lira 

bulundu, fakat 
hepsi Osmanlı parası 

lzmirde yangın yerlerinde defi
ne bulunduğu hakkında milli em 
lik müdürlüğüne yapılan mütead
dit müracaat ve ihbarlara rağmen 
ne altm ne de mücevherat namı· 
na birıey bulunmaıruştı. Bilhas.a 
eaki melez sinemaları civarında 
muhterik kilise civanndaki ağzı 
bilezikli kuyuda yapılan taharri
yatta definenin bulunacağına dair 
kat'i kanaatler edinilmişti Kuyu, 
ağzına kadar su dolu olduğundan 
dalgıç indirmek ıuretile taharri
yat yaptmlmı~tır. Neticede kuyu 
suyunun tahtezzemin bir mecra
dan geldiği anlaşılmış, kuyunun 
bir tarafındaki demir kapının kı
rılması için dinamit istimal edil
mit, fakat kapıya birfey yapıla 
mamıfh. Bu kapı açılsa idi, yahut 
kmlabilse idi belki birşcyler bu
lunacaktı, deniliyordu. Fakat bü 
tün emekler boıa gitti ve bu esrar 
engiz kuyuda taharriyattan Taz
ıeçildi. 

Metruk mallar müdürlüğüne 
yapılan diğer bir ihbarda yangın 
yerlerinde bir binanın altında bü
yÜk bir para kaaaaınrn mevcudiye 
ti haber verilmiıtir. Yapılan haf
riyat müabct netice vermiş ve pa
ra kaaaar bulunarak açtırılmıftır. 
Kasada on bin lira evrnkı nakdi
ye ile bir(ok defter ve ev•·ak bu
lunmuştur. Bunlar nıütegayyip ı 
bir Ermeni namın dır. 

Laypzig sergisinde 
Alman 2azeteleri Türk pavyonu 

hakkında neler yazıyorlar? 

Rüsterniye 
Hadisesi 

lzmirdeki tenekeler 
birer birer 

muayene ediliyor 
Rü~temiye vapuru kaptanı Sabri 

Beyle vapuru sahipleri araaında çı 
kan bir ihtilaf yÜzünden tarafeynin 
birbirlerine karşı bazı iddialar ıer
dettikleri malumdur. Rüıtemiye 
vapuru lzmire varmı!! ve 
hamulesini çıkannrıbr. lzmir ga
zeteleri vak'anm sureti cereyanı 
hakkında şu mütemmim tafsılab ve
riyorlar: 

"Vapur kaptanı son defa Batuma 
giderken oğlunu da pasaportıuz ya
nına almış ve bu ,-ııpur mürettebatı 
gibi seyahat etmeğe muvaffak ol
muttur. 

Fakat kaptanın oğ lu bu ıeyahat
tan maddi bir istifade temini için 
Batumc!a müslüman Cerke:der ve 
Gürcüler araaına gire;ek dini meae
leler etrafında musahabeler açmış 
ve bu fırsatla Menemen divanı bar
bında idama mahkum -olan N akıi
bendi şebi E sadın resimlerini 
ıatmıılardır. Vapur lıtanbula avdet 
edince mürettebat kontrol edibniı 
bir kişinin fazla olduğu görülmÜftÜr. 
Bu ncktai nazardan tahkikata başh
yan zabıta kaptanın oğlunu beraber 
götürdüğiinü anlamıfbr. 

1 
Nihayet define bulunmuş!ur, ,. 

fakat bulunan evrakı nakdiye Os 
mantı hükUmeti zamanına aittir. 

lzmirde bir idam kararı 

Sergiden bir bina ve sergiye umumi bir bakı~ 

Laypzig'ten 15 tarihile yazdı- 1 den fmdıklannı propaganda için 
yor: - Laypzig beynelmilel ser- şu tarzda iıtifade etmişlerdir: 
gi•i dün kapandı. llk deta olarak (Türk fındığı yiyen çok ya§&r. 

lzmirde Beştepeler mahallesin· iştirak ettiğimiz bu ıergide yal- Dünyanın en ihtiyar adamı Zaro 

Nihayet seyahate qtirak eylemiş 
olan vapur sahiplerinden Ali Beyin 
ifadesine müracaat edilmİf, mümai
leyb bu çocuğun HatumdR, vapur 
dahilinde mürettebat arasında orta
ya attığı irticai fikirleri zabıtaya an 
!atmıştır. Zabıta işi daha ehemmiyet 
le tetkik eylemek 78ruretinde kal
""!, bundan muğber olan kaptan da 
vapurda kaçak iki yüz teneke siyah 
havyar bulunduğunu ifadesinde SÖy 
lemi,tir.Kaptan kamaraaında yapılan 
taharriyatta bazı çakmak taşlan ve 
ıeyh Eaadın rcsimleı-i bulunmuı, mü 
maileyb ibtisaı mahkemesine veri
lerek kaçakçdıktan dokuz aya mah
kum edilmiştir. irtica noktaomdan 
tahkikat devam eyliyor. Vapur, Rüs 
temiye aahiplerinden Rüıtem Beyin 
nezareti altında seyahatine devam 
ederek lzmire gelmiş ve limana ait 
hamuleıini tahliye etmiılir. Liman
cia yapdan taharriyatta hiç bir fey 
elde edilmemiıtir. Vapurun Mersin
de de çıkaracağı hamule &rllfbrtla
caktır. Müteakıben vapur oabipleri
nin kaptan Sabri bey .aleyhine iftira j 
davaaı açmaları da muhtemeldir. 

de Melek Hanım isminde altını~ nız ihracat m addelerimiz için de- ağa böyle dediydi!) 
yaıında bir kadını parasına ta- ğil, ayni zamanda garbın henüz 
maan öldürmekle maznun jandar maalesef hemen hiç tanımadığ ı 
ma likabile maruf Hü~eyin ve ve anlamadığı yeni Türkiyemiz j .. 

metresi Zehranın A~ırceza m a h - çin de azami propağ:ında yapmak 
kemesinde cereyan etr.ıekte ola n fıroatını bulduk. Bütün Alman ve 
muhakemeleri neticelenmiş ve ka ecnebi matbuatı Türkiyenin Layp 

1 zig sergit ine ittiraltıni bir hidise 

Ucu büyÜk bir kumbaranın i
çine giren Türk halısını gösteren 
lavhanm Üzerindeki ıu cümle: 
(Türk halısı alan taaarruf eder.} 
Zamanımızın tasarruf zihniyetini 
en mükemmel bir tarzda istismar 
eden bir reklam değil midir? rar tefhim edilmiıtir. 
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olarak teİ>arüz ettirdiler. Bütün 
Hüseynin; Melek Hanımı eve matbuat umumiyet ü zere ihracat Türkler aergilerinde yalnız ih 

çağırtaark Zebranın verdiği iple mallarınıı!!:ın tothiı- la•-zrndaki ca racat mallarını değil~ ayni zaman 

f · b. tt b "d • d ı· ·ı · zibeyı ve huıusıyetı takdirle ya- da akı\lara hayret veren içtimai 
ecı ır sure e og ugu e aı ı- d ·ı ... . . . 

ettı er. Laypzıg gazetelen dıyor ve siyasi inkılapların da en müea-
le tesbit edildiğinden Hüseyin i- ki: "Türk sergisini tcrkeden bir sir bir şekilde tanıtmayı bildi
dama mahkiım edilmiştir Zehra; ziyaretçinin r.rbk Türk üzümünü, ler. Eaki Türkiye ile yeni Türkiye 
cinayette fer'an zimethal addo- Türk İncirini, 'rürk zeytinya.ğım, araaındaki farklan mukayeaeli 
lunarak on aene ağır hapae mah- Türk tütününü. Türk fındığını u- • fotoğraflarla gösteren kö,e her 
künı edilmittir. Hüaeyin; idam ka nutmaama imk&n yoktur. Türk ü- garplının kafasındaki köhn~ aki-

1 
Rüstemiye vapurundan lzmire ait l 

olup tahliye olunan gaz n benzin ı 
tenekeleri Alsancak ile Şehitler an
ımda mevcut Tq iskeleye götürül- , 
müıtür. Orada tenekel..- açılarak 

muayene olunacaktır. 

zümlerinin Üzerine aaı1ı bulunan de1eri ve hayat kanaatlerini kö-
rarı t<'fhim edildikten sonra hiç • d 1 h propagı.n a ev asmdnki şu satır künden kopartmak için kafidir." 
mütecasir olm:ıreJş ve ş,aşınnamış lan unutmarun imkinı var mıdır? 
yalnızı [Taktir edilmi• güneş lzmir ü

- Çok tefekkür ederim, Allah zümü - Vitamin İncisi.] Filhaki
ka lzmir üziir.ıü için bundan da

ömürlcr verain. Demiştir. Zehra h a kuvvetli, bunda.n daha rnüessir 
da: bir prop>ganda yapınak kabil 

- Ben birşey yn:>madım. değildir. 
Diy.:ı scykami~ti.ı-. Katiller ha

pisaneye gönderi~miıtir. 

Bir senedir buluna
mıyan katil 

BURDUR, 28.- Bir aeneden
beri kaçak bulunan Kılavuzlar 
köyÜnden katil suçile mRznun Is
mail yakalanmıştır. 

Alaiyede muzlar so
ğuktan dondu 

Niçen'.n methur "Zerduşet böy
le dediydi" kita bını hangi Alma 
tanımoz? işte Türkler bu cümle~ 

Ya'ovada antika 
a'tınlar bulundu 

YALOVA, 24. - YnloYanm 
Çınarcık nahiyesi köylüleri ev 
yapmak için yc~i kl\zaı·ken çok 
mühim bir kcşıfte bulunmuılar
dır. Bulunan e~ya, bnsılrnıt külçe 
halinde birçok albnla beraber 
f7ümü .. tür. Faknl kıymetlerini an-

Alaiyeden bildiriliyor: Bir kaç 0 
' h. ı · t · 

c.:ık ihtisns aa ıp en e"P•t edebi· 
uün evvel eaen şiddetli poyraz fır- lirler. 
tınaaı hiosedilecck derece soğuk A!tıniar bofi bir yerde, ve iki 
yaptığı ~çin muz ağaçl":~ .. ç~k buçuk lira büyii!ılüğ\indedir. Gü-
müteessır oldu ve mab&ulumuzun 
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.. k··ır~lerden ba•lıa bı·r h ı· 
üh. b. k d d muş u v- , ay ı 

m un ır rsmt on u, de gümiit para vardır. Büyük gÜ· 

1 
. k ~ - J • müt külçeler kı=cn . hnm, kııı-

z mir ıs an ış erı 1 men de kaynamış b~r .haldedir. 
_ . . . · Kaymıtkamlık bu tarıhı pııralara 

Dahiliye vekaletınden lzmır vı- vaziyet ederek lat"nbul Defter
liyetine iskan işleri etra(mda bir darlıiına bildirmiştir. 
emir gönderilmiştir. Defterdarlık lıunlardan tarilıi 

Bu emir bir kızım muameJeleri :.ıymeti haiz olan paraların müze. 
muhtelif noktalardan yeni t-.ir şek ye, kül';eleri~ c.:; ~hııneyc gönde 
le ifrağ etmektedir. rilmesini bildıı-mıştır. 

Emrin hul~sası udur: Isveç sefiri geldi 

Düseldorfta çıkan bir ıazete
de ıôyle diyor: "Türkiye yalnız 
mal değil, ayni zamanda bir fi
kir de teşhir ediyor. Beynelmilel 
emtia ınübRdelesinin gÜçleştiği 
bu devirde ayni mübadele pren
aibi üzerine müatenit bir Türk .. 
Alman Paza~ ittihadı fikri, hiç 
,üphe.iz ki Liypzig beynelmilel 
sı!rgiainin en büyük kazancıdır. 

Kazalarda tahriri 
müsakkafat 

Rüatemiye lzmirden Meraine mü
teveccihen hareket etmiştir. 

Rüstemiye İzmir ve Menin için · 
56 bin teneke petrol ve benzini hil- 1 
mil bulunduğu cihetle vapurun lıtan 
bula h.uvaaalabnda tam tahrriyat 
yapmak kabil olamamıt ambarlar 
mühürlendikten sonra lzmire hare
ketine müsaade edilmiıti. 

Vapur 3 eüınrük muhafaza memu 
Tahriri müsakkafat komia- runun nezareti altında buradan iz_ 

yonları Fatih kazasının tahriri- mire ıitmiıti. lzmir giimrük idare
ni ikmal ederek Eminönü ve sine mensup on bet muhafaza .._ 
Beyoğlu kazalarındaki emlakin muru ser memur Tahıin beyin ida
tahririne batlanmıştır. Emın· resi altında vapura ıidorek kamara

lara varmcıa kadar her tarafta ince
önü kaza5ının tahririni ikmal e den inceye taharriyatta bulunmut-
den komisyonlar yakında Be- lardD". Bu tabarriyatta hiç bir neti
şiktaş kazasında faaliyete geçe ce elde edilmemittir. 

ceklerdir. B;lahara da Sanyer Ta§iıkeleye çıkarılarak muhafaza 
kazasının da tahririne başlana altına alman tenekeler 21 bin adet
caktır. Dün Eminönü kazası tir. 
tahrirat katibi N usrat Beyin ri Kaçakçdrk iblıarının mahiyeti bu 
yaseti altında tahriri müsakka- tenekelerden iki yüz tan.inde siyah 
fat istinaf k<ımisyonu içtima e- havyar bulunduğu merkez.indedir. 
derek emlak sahipleri tarafın- ' Şu halde lzmire çıkardacak 21 bin 
dan vaki olan itirazları tetkik tnelmin kaffesini ayn yn açrak mu-
elmitlerdir ayen etmek icap edecektir. Ancak 

B 
..., ·, 1 bu muayene ikmal edildikten sonra 

eyog U teıefonJarı lzmire ait olan teneklerde bir teY 

" 2 Temmuz 927 den evvel mü 
rııcaat etmemiş olanlann şagil ol
ıalar bile, iskan baklan yoktur. 
Bunların ikametlerindeki hanele!" 
istirdat oJu:ıacaktır. 

Beyoğlu cihetinin otomatik tele- bulunmadığı halde dııhi Meninde 
fonları tecrübesine nisanda ba,lana- ayni suretle taharriyata devam edile 
cakbr. Mayıs batında bu tarafın te- cektir. 

lsveç Sefı·n, d. ün. Ankara'dan lefonlan d· otomatı0k ol ak • ı· a·· · . ~ ar ı' ıye- uıtemıye Merıine ıiderken mev 
şehrimize gelmıştır · c:ektir. cut muhafızlara lzmirden de daha 
~::------------=---------:--------- iki muhafız ilave olunmuıtur. 

---~-----..-~~-
odada pek rahat geçird ' r- ve ~u aurctle muhalifi nizam ve 
tcsi sab h, (12 - mart - 932) spor ruhuna zıt hareketind<'n do-
k · d d h 1 1 1 kk b k iJ Mübadeleye tabi ve ıayri tabi , 

& ilerimizin üzerın e er a ayı a b ay muva at oy ot e . . .. . 
K d • t !erine doğru tecziyesi muvafık görülerek kay- mubacırlerm borlam":la uaulu ıle 

)iTTWIJ Y,<Yr!Jlfnk/<ı:nclan kerufuuz.t· 
ko-k lfJft _ g J/'_ - '"~ 

.'J'{l'1 «71~ /aşka 
Rıhtım 
Suiistimali eş ..f agını~ d ~ Kat'i kara- ı dma me9ruhat verilmekle beraber f"gili bulundukları hanelerin her 

Ç! ıuaııa aşa ı •. . h k t' t~bliğine 16. '3 1932 taı-i!ı!i m~rkez j halde Ermeni evi olmaaı icap e
nnıız mLcibınce cıhetı are e 1 heyeti içtimaında karar verilr.>iş- d R ı· 1771 n 1 

• • 1 k d vü.. · er. um emva ı. umara ı 
ınızı tayin e<ierek ma sa a tır. kanun mucibince Maliyeye devre-
su( ıç · yukarıya tırma- _ 

n aanna Halit Şazi ihtifa lj dilmit oldugundan bu emvalden 
nıySduk. 1 t slar arasın D. tabipleri cemiyeti u. k~tinli- iskanı idi ıuretiyle tevziat yapıl-

crt ve ya çın a, d masına imkiın yoktur. 
da tirnal yamacından çıkıp e ğinden: 
vanı ederek nihayet bir dağ zir Darülfunun dit tebabeti tubeai 

mı.ieuısı rhum Wıtat Halit Şa-
Yll4inin etegine va&ıl olduk. Bu zi Beyin vefat na m<iaadif 26 mart 
radan sonra artık aki ile yürü- cumartesi günü Eyipte kabri bn
tneğe imkan olmadığını zannet ıında yapılacak ihtifale iştirak i
ıniıtik. B inaenaleyh akisiz ola- ç in gerek meslek ve .. ı:~k talebe 
rak ·-k 1 k a r verdik. • arkndaşlarnnızın kopruden 9,25 
y .. ) u ıe mege ar 1 de hareket edecek vapurda ha cır 

uksek, sarp, buz tutmuş ya - bulunmalan ,..., .. ,. olunur. 
çın kayalar üzerind ..:yiz. r· . A 

Bili4ara işitti~ k i, 600 sene Fransız s e ır! . n-
ev 1 yazın buradan aşağı b ir karaya gıtti 
tariki dünya (Papası) ııtlamı~, Fran ız sefirı Komte de Chac:ı-
Uçuıuı İmiş. Bu sebepten bu Lnın dürkü trenle Ankara'ya git-
P • da 

Kanuni müddet zarfında mÜ· ' 
raca!'! t etmemit olanlann doeyala- J 

rı kmiıen iptal edilecektir. Ve is- 1 
kan muam lalı; Niaan ayı niha
yetine kadar bitirilecektir ... " 

Halbuki iakin müdürlüğii; 
muamelitm Eylül ayına kadar bi
tiri\ebi'·~eğini dütünmü~ ve o 
auretle tedabir almı,tı. Yeni emir 
kat'i mahiyette olduğundan dai
redeki masalarda ve mesai usul
lerind ~ yeni bazı tcdabir alınmı~
tır .... Gec.,\eri de çalışılacak ve 
oıunm 13.tın Nia...,n nihayeine ka· 
dnr htuına gayretedilecektir. 

~~ uırı#-yo/<Jım 
yape1Pl4 
8romural • Kholl tabi ti d- . - .. • e '" unyada '" zıyade mOteammimı 
is.a;ı musek!cını ve münevvımdır Bu mustah 1 
•arca aı· d ' "b . . z.ır mı yo,.. 
, v .a a tccr, e edılmıshr ve hergün bınlerce doktor-
.zr l;ırJf ı n<!~;ı tavs!ye ofunm2ictadır. Alındıktan 20 dakika' 
geçer ge,::ıcz, şayonıhoyret elan müsekkin tesirinı gösteri~ 
Uzun Zl nan alıns.u!.:ı hıç bır zararı ye>kfur. - Eczanclerd~ 
ıo veya 20 tabletlı• cam lıiplerde satılır. - Fabrikası Alman
ya:lıı R~~ ı u:.-.~;le L::1wi;:>hafen, de KNOLL A.-0. dır. 

lzmirdeki davaya bu . -
ayın yırmı 

dokuzunda başlanıyor 
IZMIR, 22. (Hu. Mu.) - Rıh

tım tirketinde hükiımet hakkını 
gizlemek için rüıvet alma.k, riit
vet vermek ve kıymetli evrakı im
ha etmekle maznun ıirket müdü
rü M. J. Gifre, murahhaa aza M. 
Yordan, muhaaebeci M. Pere, vez 
nedar M. Kaaar \ıe tirketin umu· 
mi vekili Gad Franko Bey q,,l\•
rmdaki tahkikat evrakı üçüncü 
iatintanktan Asliye ceza mahke
ıne,ine verilmi,ti. Ma7nunlann 
29 martta muhakemelerine bat· 
lanacaktır. Dendilerine bu ıekilde 
tebliğal yapılm19trı. 

NESTLE 
Etiketleri 

Müsabakası 
23 Mart 1932 keşide· 
sinde kazanan nume-

rolar listesidir: 
39860 53287 53986 56489 391 1 
40067 52252 45341 39286 520! 
51847 45466 3691740115 4141 
53620 55577 5604946110 459 
41300 55269 45880 56393 381. 
51134 42621 36005 37679 
41237 42843 39256 42099 405 
55451 53922 49S1G 49034 4 
50370 52559 49 107 40973 398 
56545 46661 36935 49625 387 
36974 41720 37037 57854 491 
39444 40008 38488 40322 493 
46735 52378 46869 51302 541 
41999 55878 41991 46559 379 
41953 54888 39220 45785 409 
56460 55230 53583 39350 3652 
53651 49925 46670 52101 5505 
39259 51974 52520 53686 409 
57051 40861 46248 55822 394 
39999 55490 56002 37620 551 
54728 42806 55508 53415 383 
46640 38798 55778 ı'.035:? 558 
42557 48306 42091 41324 394 
54495 51311 40829 56995 452 
40707 55892 46554 37434 51"' 
57766 51255 39513 38812 417 
46754 46220 45394 40986 546 
52822 45695 48G49 51481 5741 
38258 42995 38118 55355 567 
51219 46595 45982 53890 389 

485 

U OK 1 · U 1< 

EMtN ŞÜKRÜ 
)o'ıili hastalıklar miıtelınsar 

-fer gÜn öğleden so:ırn 1 tanb 
fürbe Bobıali Cadtlcsi No. ı < 

T elefon 2,2622 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

~an~a ~onııne~~iJalH 
İTALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Lire!) 

Travellers ( Seyyahin ç !J •i) 
satar 

Liret, frank, lngiliz lira.ı ve 
Jolan frank olarak sahlan bu çc 
!er aayeainde nereye gitseniz pa 
f'&llJZl kemali emniyetle tqır vı 
"ıer zaman İsterseniz düny 
'>er tarafında, şehirde, otellerde 
ıapurlarda trenlerde bu çekle 
·n küçük tediyat irin nakit m. 
'<ammda kolaylrkla iıtirnal ede 
>ilirainiz. Travellcn çekleri ha 
<iki sahibinden batka kimıeni 

rnllanamayacağı bir tekilde ter 
İp ve ibtas c:!ilmi,tir. 

Samsun asliye hukuk mabk 
meai riyasetinden: Samsunda 
c.ı zade Mes'ut mabdumlan M 
met, Rüstem ve Şüreki11 Korna 
dit tirketi tarafından teklif ol 
nan Kongordatonun alacaklı! 
tarafından ekaeriyetle kabul 
dilnait olmasına ve konkorda 
Komiserliğince dahi Kongordat 
nun tasdiki müteliasile konk 
datoya müteallik e.,.....kın mahk 
meye tevdi kılmmuma binaen 
mahkemece bu bapta bir karar 
ittihaz olunmak ÜZl"e 5 nisan 9 
tarihine mijaadif aalı pnü aa 
14 d~ celeae tayin edilmiı oldn" 
ve konkordatoya itiraz eden 
lacaklılarm haklarını müdafaa 
çin yevmi mezkurda hazır b 
lunmaları lüzumu ilan olunur. 

Beyoğlu icra itiraz mercii Haki 
liğinden: lkametkihlan meçhul 
lup mümeuilleri dahi bulunrruy 
Gözepi ve Antoan ve Domeni 
Tavdeo Reiteri efendilerle R · 
Hannna ve Mustafa ve Hacı Oam 
Beylere. 

icra v~ iflao kanunu™1n 1 il 
maddesi mucibince aatıı tarzının 
yini zannında 'aki müracaat ü 
ne tebligat ifasına aalib ikametı • 
lıınnızın meçhuliyetine binaen 13 
932 tarihine müıadif çarıamba g 
nü ııaat onbirde (il) Beyojlu 
kilin icra itiraz mercü Hakimliği 
zurunda buzat veya bilvekille b 
bulunmaklığınız lüzumu tebliğ 
kamına kaim olmak üzre ilin ol 
nur. 

Zayi Pasaport 
Kadıköy' de Muvakkitha 

cı.ddeainde istiklal kıraathan 

a:nde müst hd ve miikim lra 
~b'asmdan Kizım Bin Ali nam 
na muharrer pa .. aport .zayi o 
mu~tur. Yeniai çrkanlacairnd 
eskisin.in hükmü yoktur. 



MiLLiYET CUMA "C • :.ıART 1932 

Hasan kolonyası Halis limon çiçeklerinden müstahzar 90 derece bir harikai 
aleminde menendi ve naziri yoktur. 

sakınınız. Hu- Ecza depo•• 

, 
san attır. Itriyat 
Hasan muııtahzarat fabrikası mübrilDe dikkat. Taklitlerinden 

Memedeki Çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

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

Deposu: Hasan ecza deposu • 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahioleri .. 

1 

2500 lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor· 

Birinci mükafat 
İkinci mükafat 

750 lira 
250 ,, 

10 kişiye "100,,erden 1000 ,, 
10 kişiye "50,, erden 500 " 

1 Türkiye İş Bankası 1 

LEMAN EKREM HANIM 
Sevmem seni öpmem seni 

~ bir yaı gibi 
FERiHA TEVFiK HANIM 

KAÇAKÇILAR FiLMiNDEN 
DORDANE HANIM (BERELi KIZ) 

Bereli kız tenha kaldı kafesin 

COLUMBiA 
• Pliklannda Sabıta Çıkmıştır. 

Devlet l)emiryolları idaresi Uan•arı 

25. 3. 1932 tarihinden itibaren muteber olmak üzere Mu· 
danya - Bursa hattında mu9amba icarına mahsus M. 8./2 nu
maralı bir tarife ibdaı edilmi9tir. MezkUr tarifeye nazaran 
vagon üzerine örtülecek mu9ambalardan beher nakil için 50 
ve qyanın iıtaıyonlarda mubafazaıında beher mu9amba ve 
her 24 saat ve kUsuru için 150 kurut alınacaktır. 

Fazla tafsilat için Mudanya - Bursa hattı istasyonlarına 
müracaat edilmelidir. (1094) _ 

idaremiz için pazarlıkla satın almacak olan 19 kalem galva· 
nize tavan örtü çivisi, kumlu karton, karbon kağıdı, kalopili ka
vanozu, tampon gresör garnitürü ve ıaire gibi m,uhtelifülcins mal 
semenin pazarlığı 28-3-32 tarihine müaadif pazartesi günü mağa. 
:ııada icra kılmcağından taliplerin yevmi mezkUrda saat 9 dan 
11,30 a kadar iıbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu bap
taki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde aıılmıt olup 
nümune getirilmesi icap edenler için pazarlık günü nümuneleri
Dİn beraber getirilmesi nümunesiz vaki olacak teklifatın kabul 
~ilmeyeceği ilan olunur. (1172) 

lstan~ul Evtal ınD~üriJetin~en: 
Tamamı (74) metce (50) santim terbiinde bulıuıan Bahçe 

kaprsmda Hoıbyar mahallesinde Hamidiye caddesinde Döroün
cü Vakıf han ıkarşısmda şekerci Hacı Bekir ticaretıhanesi mu
kabilinde köşe başında atik 18-20 cedit 81-1 No h elyevın si
lihçı dükkanı olarak istimal olunan bila hava dii.lckanm dört 
hisse itibarile bir lhissesi satılmak üzere (22/2/932) tarihinden 
itibaren dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanların (525) lira depozito akçesile teklif 
mektuplarını usul dairesinde yevmi ihale olan (28 mart) pazar
tesi. günü saat on beşte Çernberlitaşta İstanbul EVkaf müdüri
yeti binasında müteşekkil idare encümenine tevdi eylemeleri 
ilan olunur. (638~ 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

Milliyet 
er 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Matbaası 
• 

evı 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDiLiR 

Defleri kebir, YevmiJ1e ve 
#fasa del erleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elver şlidir. 
Kitap ve mecmua.ya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Acdlır~~: ANKARA 

Milli ' 
n 

ı ap 

SPOR 
KeJ11N&~9'1.._ ... ,.u .• ıı.ı..tb •• ı..ı ı..ı .. _. '-"' 
ft'lrTCttH d ... rm-etı. ......,, 
d ... SlblıeUalıl ... uı .... .ıalr 
ı.natıl laPiy• ı...u,.u. 
Di&I ıuytı içi• kilçeklu 

• •• lı6yllkl<r ......, ...... 
~~ •Gk~•mel bir ._...,., 

ilkıalanll ıea.ı.. 

Arseno rratos 
~uıı .. ıan. 

Hcrccıaactle Wvt1•r. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Her ne sebeple olursa olsun muvakkat veya daimi olarak ta 

tili faaliyet eden vesaiti nakliye eshabmın plakalarını behemaha 
Seyrüsefer merkezine teslim etınek suretile terkini kayı 
muamelesi icra ettirmeleri, aksi takdirde nımıılarına vesaiti nak 
liye resmi tahakkuk ettirilmeye devam olunacağı evvelce illi 
edilmişti. 

Muvakkaten tatili Seyrüsefer eden bazı vesaiti nakliye sahip 
!erinin plikalanru iade eyledikleri ve bili.hara vesaiti nakliye! 
rinin tekrar faaliyete geçmesini temin ettikleri takdirde plakıı· 
lanru geri almayacakları mülabazasile vazedilen usule riay 
etmedikleri anlaşılmakta olduğundan tatili faaliyet eden naki 
vasıtalan için resim tahakkuk ettirilmemesinin ancak plikalann 
iadesile mümkün olacağı tekrar ilin olunur. (1169) 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 &J'"'1 I Ayasofyada kain Leva'-ım ambarında mevcut tahminen 21 

AH! AMA~! ' SANCI · GEÇTİ 
••• DİZİM ı BiR ALKOK YAKISI OH, ME RAHATLIK 

Aman! ... 111.ncı .. '. ne ırhrap Adeta bıça\ı, 4arbeJerı .. Kı .. armıt 
lu.r demır .• Çol. 411k11r kı ........,m•tJ çok yenı ••ala Alkok ,.,.ı., .. 
l.11 •lnyı ia.ale edeccktar. Sı~aklılı dotnı atnnı• mcrkeıUne ııd.,... 
- afrıyı uhfıf ı•.Jı.ın ıre ıecla" ı ed•. Bu ıe.ır ...... ,...,ı.ı.aı ıletıl. 
tı.l\On ıtın, b..ıtun ıtııea de•am Her,"• o teaırını icra eııi,ri uı.rftan 

aır da ııiıu:da -tıul Ol\ln11nuL CotCUı. uka. omud.ar. clid• .. , 
.,ıb.-ıl •i.ac:11d11nur11n .. ff han.-ı bw J'crınde411ddetlı bır atn tıııuef• 
ti.linR:ft hcman mc•amatı çok wa ,...ni Alkcilı yakııila İ;u.le .dıi11iz. 
f"akaı Allı.ok '-""ini iyıce lı.atıınruM:la lutun11• •• takliıl«4- .. lıı.ı• 
uua. Her ec:taneda lnıhınlU' 

Türkiye Umumi Acefttalat1 : 

G. & A. BAKER Ltd 
İITAMIUL 

Pes1• luhu• "61 
t.t..1t.ı SANCIVI İZALE EDER 

Istanbul Evkaf müdiriyetinden:· 
Kryıın!!ti uumammenesi 

Lira K. 

887 

2140 

40 

00 

famamı (51) metro murabbamda bulu
nan Gedik.paşada Yeni Mimarhayrettin 
ma:hallesinıde Gedilkpaşa hamamı sıo
kağmda yeni (38) No. lı arsanın tama
mı. 

Tamamı (123) metro muııabbamıda bu
lunan Hocapaşa mahallesinde Nöbet

hane caddesinde 11-9 No. lı üzerinde bir 
kahve ve bir nalbant barakalaruu müş

temil arsanın tamamı. 

Balada sıem.t, mahalle, sokak ve numaraları muhanıer em
lak satılmak üzere dört hafta müddetle ilana verilmiştir. 

Talip olanlar kıymetlerin yüzde 7 ,5- ğu nisbetinde pey ak

çelerile birlikte (20 Nisan 932) tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat (15) te lstanıbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlwat 
kalemine müracaatları ilan olunur. (984) 

Galata ithalat gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

522 kilo Braşova yün mensucat 
Balada yazılı yün mensucat 20-3-932 tarihinden itibaren 20 

gün müddetle bilmüzayede ıahlacağından taliplerin 17-4.932 I 
perıembe ırünü saat dörde kadar aab§ komisyonuna müracaat. 
lan. (1079) 

Pıatıyeti umumıye, iştebasızlık ve kuvvetsizlik ili L büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

)ARK MPlLT 
HULASASI 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Makina yağlan imalinde iılihat'' 
hakkındaki ihtira için Sinai Umum 
Müdürlüğünden iıtihaal edilmiı olan 
15 Mayıa 1928 tarih ve 718 numa
ralı ihtira berah hakkı bu kenı ahe
re ferağ ve icara verileceğinden oa
bn almak veya iıticar etmek arzu
ıunda bulunan zevatm lıtanbul 
Bahçekapı Tat Han No 43-48 de 
mukim Vekili H. W. ISTOK E
fendiye müracaatları. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

Elektrik motörleri hakkında 9 
Temmuz 1924 tarihinde 182-176 
numara tahbnda Sinai Müdiriyetin
den onbet ıene müddetle bir kıt'a 
ihtira beratı istihsal kılınmı§tır. Bu 
kere ihtiraı mezkur fruht veya ahere, 
icara verileceğinden iıtiraıına veya 
iıticarına talip olan zevatın lstanbul 
Bahçekapı Taı Han No 43-48 de 
mukim H. W. lSTOK Efendiye mü 
racaatları. 

Alemdar Zade Mehmet 
vapuru 

KARADENIZE 

Bülent vapur u 

26 c . 
Mart umartesı 
Günü •kf8mt saat 19 da Sirke

<İden hareketle-(Zoaculclak, ine. 
bolu, E vrenye,Ayanc:dr, Samaum, 
Ünye, Ordu, Gireaun, Trabzon, 
Rize ve Mapavri) ye azimet ve 
avdette ayni iıkelelerle Sürmene 
ve V akfıkebir'e uğnyarak aydet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: Alaiye Han 
1 inci kat. Telefon: 21037. 

Acele satılık 
Fındıklı Dereiçi Omıan Çavuı 

yokuıunda 15-17 /1 ve 17 No. ha
neler denize ve Beyoğlu'na neza
retleri vardır ve ehvendir. içinde
kilere müracaai. 

adet müstamel otomobil dıt ve 137 adet iç lastik 27-3-932 paz 
günü mahallen bilmüzayede satılacaktır. Talip olanlar yı;vınİ 
mezkUrda öğleden sonra mezkUr ambarda bulunacak memu 
mahsusuna müracaat etmelidirler, ( 1167) 

Fatih Belediye Müdiriyetiıiden: Akaarayda Guraba Hüseyin· 
ağa mahallesinin Liitfi Efendi sokağında Seher Hanıma ait 21 
No. harap ve tehlikeli hanenin izalei mahzuru İçin kendisinin 
Darülacezede vefatı ha sebile tebligat ifa edilememittir. MezkUt 
hanenin diğer hiaaedar ve varisleri bu', ınduğu takdirde hedmile 
izalei mahzur ettirmeleri için tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilim keyfiyet olunur. (1168) 

~---------------------
lıtanbul Gedikli Küçük Zabit Mektebi Müdürlüğünden : 
1 Haziranda baılayacak olan yeni tedris devresi için İstanbul 

Gedikli Küçük Zabit hazırlama mektebine talebe alınacak. 
Kaydü kabul teraitl 

1 - Türk olmak ve Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetinde bulun· 
mak (yedinde hüviyet cüzdanı bulwıacaktır.) 

2 - Vücüdunun tetekkülatı ve sıhhati orduda ve her iklimde 
faal hizmete müsait bulunmak (tam teıkilatlı sıhhi he· 
yetlerin bir ıeneyi tecavüz etmeyen raporu ile) 

3 - Ahlak ve seciye sahibi olmak ve ailesi sui bal ve töbr~ 
sahibi olmamak (bu hususta mahalle ihtiyar beyetindeıı 
alınacak ilmühaber zabıtacıı musaddak olacaktır.) 

4 - Yeni aıılandığmı göıterir aıı ıahadetnameai ıefanıek. 
5 - Gedikli Küçük Zabit olduktan sonra orduda altı ıene hi:&• 

met etmeyi velisi tarafından kabul ve taahhüt olunmalı 
(katibi adillikçe musaddak olacaktır.) 

6 - Sar'ah, uyku halinde gezer, sidikli, bayılma, ve marazi 
çırpmme.ğa müptela olmadığı ve evli bulunmadığı bak. 
kında taliplerin veya Yelilerinin taahhüt senetleri (bu ta· 
abbüt ıenedi 5 numaradaki taahhüt senedile tevhit edile
bilir.) 

7 - Üçüncü, dördüncü devrelere girmek için on altı, be§i.nd 
ve altıncı devrelere girmek için on yedi yatlarını bitirmi! 
bulunmak prttır. Yirmi iki ratım ikmal etmit olanlara 
kadar kayıt muamelesi yapılır. Dahr ya9lılar kab. )lun· 
maz. 

8 - Devre tayininde talebenin elindeki tabıil veıikalan ve 
imtihan dereceleri nazan itibara alınır. 

9 - T edriaata 1 Haziran 932 tarihinde batlanacak ve esas 
kaydü kabul 15 Mayıı 932 de ba9layacak ve Mayıs gaye
sine kadar devamı edecektir. Taliplerin bizzat Zeytinbur• 
nunda bulunan mektebe müracaatla muameleleTini ik· 
mal ettirmelidir. 

10 - Taırada bulunanlar Askerlik ıubelerine müracaat ederdi 
teraite göre tekmil evraklanm itınam ettirdikten ıoora 
ıubeler vaaıtaıile evvelemirde tetkik edilmek üzere yal
nız evraklanm gönderirler ve mektepçe ıubeleri vaaıtaıile 
kendilerine yapılacak tebligat dairesinde hareket ederler. 
Daha ziyade tafıilat almak isteyenler latanbulda bulunaO 
lar mektebe taırada bulunanlar Askerlik ıubelerine mü• 
racaat etmelidirler. (1151) 

Askeri fabrika· 
lar llinları 

200 TON GAZöL 

Yukardaki malzeme kapalı 
zarf ile 21-4-932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta.. 
!iplerin tartname için her gün 
ve münakaıaya airmek için de 
o gün temin.at ( teklifııt) ile mil 
racaatı. ( 1060) 

• • • 
500 ton Kriple köm(iril 

21 Niıan 932 tarihinde ıaat 
14 te kapalı zarfla 500 top krip 
le kömürü alınacaktır. Taliple-
rin müracaatı, (1113) 

Bakırlı:öy aulh hakimliğinden ı 

luıl:ıı ı.ey ıı. Ma....-. laamm -
dam Fmnauvanm pyian mutaaar 

nf olduklan Balurköyünde T., 
Han caddeaincla 49 nu mara P. 
murakk•m üt oda iki aofa iki be
l& lıir mutbah n lıir bodrm.
muhteTİ birbap hanenin iaalel 
pıyui ı11mmmda furuhtma karar 
nrilmif ve ilk arbrma 28 niaa" 
932 perf81Dbe ııünü aaat 1 S de1' 
on altoya kadar devam edeceiiıo" 
den talip olanlann kıymeti mO' 

hammmeoi olan 600 liranın ~ 
onu nisbetinde pey akçesini mil' 
teahiben muracaatlan ilan ohl" 
nur. 

MiLLiYET MATBAASJ 


