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"Aktaın" ıueteainin ıs ıu~t ta
rihli nüshaaında Vila Nuretbn Be
Jİn "Hatalı bir Kaide" ünvanlı bir 
7azıaıru okudum. Yazının ~n~e~ 
bahseden kısmı doğrudur. Millı
yet" cazeteıinden bana: 

- Haç kelimesini "Ç., ile yazıyor 
ıunuz. O zaman Hicaza ıitmek ma
nasına ıelen kelime ile 11tavroz ma
nasına gelen kelime biribirine karıtı
yor. Eğer "C'' ile yazacak olsan, 
Türk kelim.esinin sonu "b", c.c> ve 
«d» ile bitemez diye bir kaide var. 
Ne yapalım? diye sordular. Ben "ç" 
ile yazınak Jazımgeldiğini söyledim. 

Vili. Bey: "- Hatanın neresin
den dönülse ki.rdır. Bu kaide yan
lııtır: Eıki arap yazıaı ile bir kelime 
banıi harfle bitiyorsa, yeni yazıda 
da o harf ile bitmelidir'' diyor. 

* * * Burada Türk alfabesinin tarihin-
den bir sayfa açmak iaterim. Anka
rada alfabe komisyonu toplandığı 
ııaman iki cereyan vardı: Sağlar ve 
sollar. 

Sağlar oamanlıcayı olduiu ıibi, 
Türk kelimesi, Arap kelimesi ve A
eeın kelimesinin tecvit ve pyvesini 
bozmaksızın yeni yazıya nakletmek 
fikrinde idiler. 

Eski osmanlıcanın tarifini bilirsi
niz: "lisanı azbülbeyani oamani, üç 
liaa ... dan milrekkeptir", ve bu lisan
lar sayılırken türkçe en sonra ıelir
di. Sağlann yapbiı alfabe ele üç li
sanı yazan içinden çıkılmaz, böyle 
azaplı birtey olacakb ve bu allabe
nin içindeki harflerin ve iıaretlerin 
çoğu Türklerden fazla, Arap ve A
cem tecvit ve ıiyveıi meraklılarının 
işine yarayacaktı. Yani türkçe ııene 
en sonra ıelecekti. 

Sağların yazı inkıli.bmdan anla
dıklan ıey, ancak telıırafçılarla mü
rettip!eri memnun edecek basit tek
nik kolaylıklığı idi: Mürettipler da
ha zahmetsiz dizebilecekler, telgraf
çılar ancak soldan yazı için iycat o
lunmuf makineleri kullanabilecekler, 
matbaacılar ancak latin harfine uyan 
bari makinelerini alarak masraftan 
kurtulacaklar, bir de Türk çocuğu 
okumak yazmağı daha çabuk öğre
necekti. 

Sollar diyorlardı ki: "Türk alfa
besini Türk kelimeıi için alacaksı
nız. Biz dilimizden Arap ve Acem 
kaidelerini, terkip ve cemilerini na
sıl atmııaak, bu inkıli.bı tamamla
mak için tek batına kalan yabancı 
kelimeler Türk ahenk kalıplarına 
Uymak lazımdır. Arap iıtikakını u
nutacağız. Eğer bir Arap kelimesi
nin başka batka tekillerini kullan
makta zaruret görüyorsak, bu tekil
lerin her biri müstakil olacaklardır. 
Eğer siz elinizdeki bu fırsatı kaçınr 
sanız, alfabe kabul edildikten sonra 
biz gene solda kalacağız ve alfabenin 
içine yabancı kelimelerin hattın için 
ald:ğm:z harf ve iıaretlerin atılma
•ına çalııacağız. Elli ıene evvel uza
blan arapça kelimelerin bir çoğu 
Türk ağzında yenile yenile kıaalbl
lluf ve türkçeletmiıtir. Sizin, henüz 
bu tekamülü geçirmiyen kelimeleri 
Jeni harf ve ifaretlerle dondurmağa 
ve tecvitlettinneğe ne hakkınız 
var?" 

Şüphesiz bu sırada verilecek ka
rar, lisanın gidiıini iyi anladıktan 
sonra mümkün olabilirdi. Eğer türk
çe, Arap ve Acem kaidelerini atbiı 
ıibi, Arap ve Acem tecvit ve ıiyve
sini de abyona, yeni alfabe bu teki.
mülün önüne ıeçecek değil, bu te
kamülü bızlatbracak bir kalıp olma
lı idi. 

Sağlar diyorlarciı ki: " Eğer ve
fat etmek derken, bu kelimeyi «ve
fi.b diye yazmazsanız, çocuklarımız 
"mat" ıibi okuyacaklardır. Bu da 
Ermeni ıiyveıi olur. 

Sollar diyorlardı ki: "Büyük ba
banız idem ol'' derdi; ıiz cadam ol> 
diyorsunuz. Eğer büyük babanız 
dirilip te sizin «İnsan olmaka yerine 
«kaptan olmak> gibi kısaca «İnsan 
olmak» dediğinizi iıitseydi, çocuğu
•un ermeniletmit olduğuna hükme
Jecekti. Hakikat ıudur ki yalnız ki
tapta kalan kelime uzatılııı ile, vu
ruıu ile, tecvidi ile duruyor; konu
ıurken kullanılmaia batlımıldıiı za
ınan iae araplıfı acem1iii, u..-.ı 
vunnas1 giderek Türk kelimesine dö 
nüyor. "Muhammet" isD?İ ~Memet~ 
olduktan 10nra türkletmaftir. Elli 
6- evvelki ounanlı: 

_ Muhammet Emini rördiinüz 
-a? derdi. 

H ... liaaıı davasını Kanııöz 
s-deainele balletmiıtir. Hacivat, siv 
ri oakallı lıir 11blah .... iıtikakbr. 
Kara.öz türkçeyi araplutıran ve a
~ .. tiren bu Oımanlı lıozuntuıu
na dövmekten •l&DJlllfbr· 

Hiç unutmam: Uza~ " ~ 
lt&retİerini koyan komisyonu~ iki 
llzaaı, hem de ikisi ele edebiyatçı, 
Y akup Kadri ve ben, biç bir kelime 
1'İn İfaretleri üzerinde uzlaf&IJl&Z ol
ıııu9tuk. Artık ıiz tecvit okıunamttı 
Arap ve Acem liaanlarmdan ıene
lerce imtihan vermemif Türk çocuk 
Lımu düşününüz. 

1 il Gazi Hz. 
1 
' Reisicümhur Hz. diJ:n Dol 

mabahçe sarayındaki daire
lerinde meşgul olmuşlar ve 
bir tarafa çıkmamışlardır. 

Çin ardaları üzerine öliim t1e ateı gağdıran Japon tankl"ı harp sahasına gide,lerken 

Büyük muharebe Japonlar 
lehine inkişaf ediyor! 

Muharebe her tarafta bütün dehşetile deyam ediyor, 
Japon kıtaatı yangınlar içinde fa 1rruzlarını arttırıyor 

Ç. t ulan Japon gemilerine muvattakıyetıi endahtlar yapıyorlar, 
ın opç b b d t · d d.. ·· d··ı bir çok om ar ıman ayyaresı e uşur u er 
CHANGHAI, 21 A.A. -: Kont- 11' . 

rol Ve tahkiki müıkül resını raCpoh r-
ku tleri an-lara nazaran Japon vve · 

bai' V ooıung'a rapteden dernıryo-
1 ı . . ki' bütün ınınta
lunun ıımalinde ın k'"rfe
kayı Honıkiou'dan V~s~ng 0 

zine kadar iıııal eylernııbr· . 
. Ou yanı meydanı ıle 

Kianıı • an Ki 
Fuh-Tan Darülfünunu ve ang ~ 
Oua kasabasının Japon kuvvetlen

. elin. d'" •"'Uf.. olduğu zannolunu· run ne Us--

yor. . k 
. 0 kasabasında . bi~. 

Kiang-h uan tmit olduğu bıldınlı
yangın zu ur e bu sabah 
yor. Japon taarruzu'.'un do• inki
Wang-f oo isıik~ebn~ben~hen • 
taf edeceği ve muteaki beri 'ki 

. h be)erden ı 
Ju'dan ılk mu :.:.ğe uğratmakta 
tarafın ele I~ imal istasiyonunun 
olduiu Cbapeı t Ch hai Nankin 

b. de ı.o:- anı • 
gar ın ,...... cüh" eyliyeceği 
hattı üzerine tevec 
IÖylenmektedir. 

Ç. b'" leri V ooıunıı açıklar~n
ın o us • y L-..: Moru il· 

d d · li bulunan u_... . 
a emır ·· ·· ısabet 

mindeki Japon kruvazorune 

etmiıtir. J bom-

<,.ın o'duları k m 1ndanı mılli hükum ,eısıne 
fla;ı ıeti izah ediyor 

bardunan tayyareleri Kiang-Ouan' - ı iltica etmek üzere Changbai' dan mü 
dıı yere düşürülmüttür. farakat etmittir. 

10,000 Çinli bugÜn Sang-Tcbou'a (Devamı Sinci sahifede) 

• •• 
Çin raporlarına ıöre apon ,,,,, ,,, ,, ,,.,,,,,,,,,,,,, ........... ,~ ... ,,,,,,,.,, ..•.. ,,,,,,,,,,,,. 
·ş~k~r meselesi şeker ~::k~~. . 
renk bir safhaya girdi! 

dün Müddeiumumiliğin talebile 
Vilayette bir ihtikarı 

tetkik komisyonu teşkil edildi .. 

Alpullu yeni bir karar verdi 

Şeker meselesi dü:ı yeı_ıi iki 
· · • Şeker pıyaaa aaf)ıaya gırroıştır. . . 

aında vaki olduğu yazılan ihb
kir iti üzerine birinci ıafha tU· 

dur: 
Müddeiumumilik gazet~le-

rin neıriyatmı bir ihbar mahıye 
tinde telakki ederek 1931 n~ 
maralı kanuna tevfikan dün Vı
Jayete müracaat etmiıtir. Bu. 
nun üzerine Vilayetçe. k: 
mucibince ihtikarı tesbıted 
olan heyet teşkil edilmittir. Bu 
heyete Vilayet namına mektup 
çu Omıan Bey riyaset edecek· 
tir Bu heyette Vilayet idare he 
yeli Belediye ve Ticaret oda
ımdan birC!r mümessil buluna
cakbr. HeyP.t azası tahlif edile-

lhtilc8r komisyonu reisligl11e 
tayin edilen 

Melctupçu Osman Bey 

Bankaya verilecek şekli 
tayin için umumi 

müdür Ankaraya gitti 
Sanayi Kredi Bankası !etkili m• 

sele.ile alakadar olmak üzere vaki 
olan davet üzeri. 
ne Sanayi ve M-. 
elin bankası umum 
müdürü Sadettin 
B. dün aktam An
kara'ya gitmittir. 

Alman mütem
mim ma!Uınata gö 
re, Sanayi ve Ma
adin Bankasına 
merbut fabrikala
rın idaresi için bir 
anonim tirket te.ı· 
kili mevzuu bahia- ı.,.u,,, nı.N 8. 
tir. 

Sanayi Kredi Bankası merkezi 
Ankara' da bulunacak, burada küçük 
bir ıubesi olacakbr. Sanayi ve Maa
elin Bankasınm yalnız muameli.t ıu
beainin, Kredi Bankasının lstanbul 
ıube ni tetkil etmesi muhtemeldir. 
Sanayi ve Maadin Bankasının eaa
ıen timdi bile pek ıeniı göriilen 
eliğer t .. kilab li.ğvedilecektir. Sana- ! 
yi ve Maadin Ban!"'sınm timdiki 
ıenİf tetkilitmm ıdamesl masraf ı 
olduğu kadar, ınaatat la yüksektir. 
Bilfarz umum müdürlük m&af• 7SO 
lira olup harcirahlarla bu miktar bir 
miktar daha kabannaktııdır. 

Yeni tetkill mnzuu bahiı Kredi 
Bankasında az tetkili.t ve az mas
rafla azami randıman alrnmuı lıil
hasaa ııazan dikkate alınacaktır. 

rek ite batlayacaktır ve en kııa 
bir zamanda tetkikatını ikmal 
ederek kararını verecektir. Bu 
tetkikat ve karar azami üç ıün 
de verilecektir. Heyet kanım 
mucibince "ihtikar vardır" diye 
karar verine müddeiumumi bu 'd 
kuku umumiye davaaı açacak. Japonya a 
tır. Maamafib heyetin vereceği I'ntı·habat neticelerı· 
karar müabet değilae bu vazi. 

Yeni bütçe 
Hazırlığı 

Fırka komisyonunun 
mesaisi 15 gün sürecek 

ANKARA, 21 (Milliyet) -
Fırka grupu tetkik komisyonu 
bugünkü içtimamda Gümrük 
ve inhisarlar vekili Rana Beyi 
dinlemiıtir. Öğrendiğime göre 
komisyonun faaliyeti 15 gün 
kadar devam edecektir. Hüku
met 1 ınıartta bir tezkere ile 
meclise evvelce 932 bütçesi için 
bir kanun projesi tevdi ettiğini 
bildirecek ve bu derece üzerin• 
de yapılması zaruri tadilatı, büt 
çenin, bütçe encümeninde mü
zakeresi ıırasında, bir tezkere 
ile Millet Meclisine tevdi ede
cektir. 

Komisyon 
Raporc.1nu 
Verdi 1 

--·-
Bazı şubeler tevhit 

edilemiyor 
lnbiıarlın-ın tevhidi me.elesini 

müzakere etmekte olan tütün, müs
kirat, barut tuz inhisar idareleri 11-

mum müdürlerin .. 
den mürekkep ko
misyon vaz.ifesim 
ikmal ebnİf ve ra
porunu dün in
hisarlar ve Güm 
rükler v<k81etine 
ıöndermittir. Ko
misyon dört inhi
aann birlettirİlm< 
si kabil olan ıube
lerini teabit et 
miftir. Verilen ha
bere cöre muha- ... ..,':''~'-' lit.Y. 
aebe ve sicil ıubelen, teftit heyetlen, 
murakiplikler hukuk mütavirlik
leri, aatıı ve :..ubayast ıubeleri bir
lqtirilebilecektir. Tütün i~~~nda 
bulunan ziraat ve yaprak tutun mu
bayaat ve imalatlle meıııul olan tU· 
belerin tevhidine imki.n görüleme
miıtir. Birleıtirilen ıube!"!' AnJ;<ara· 
ya nakledilecek, ve tevhieli kabil o
lamiyan ıubeler de latan bul' da tet
kil edilecek inhisarlar Batmüdürlü
iü tetkili.bna raptedilecektir. Komis 
yonun verdiği bu rapor üzerine, in
hisarlar ve Gümrükler yeki)eti, İn
hisar idarelerinin tevhit ve Ankara'· 
ya nakillerini 1932 bütçe.ile B. M. 
Meclisine teklif edecektir. 

/Jrtıs.df buJuaDID .,,._ Dit.SÜ g~/
Jiri' .. Mr. Gibson buuu anlatryor. 

Yazm iç sahilemizd•dir .• 

yette müddeiumumilik evrakı TOK10, 21 A.A. - Rengo 
mahkemeye verip vermemekte ajanamda.o: Bütün Japonya'da Şikagoda memurlara 
ıabibi aalahiyettir. Dün heyet umumi intihabat icra edilmit- para verilemiyor 
namma tetkikat İcra11 vilayet- tir. INGTON 21 AA Chl 
ten mmtaka ticaret müdiriyeti- Neticelerin tam olarak öğre V AŞ • · • - • 

· d beled t • • kaıo'nun mali müza.yekası müna1e-ne, tıcaret o asma, iyeye nilmesi için pazar eaı gecesıne 
betile lllinois hiilaimetinin mezkiir 

bildirilmiştir. Bu ıuretle tetki- kadar intizar etmek İcap eder. tehir beleeliye reisine her türlü mua-
kat başlamıttır. Buralardan ra- Rakipsiz olarak İntihap edilen venette bulnnmaktan istinkaf eyle
por gelirse heyet bugün topla. ve adetleri 36 dan ibaret bulu- mesi üzerine mumaileyhin ıehri hü-

Inkıliıpçılann büyüğü olan Ga 11arak kararını verecektir. Dün nan namzetler, birçok namzet- kômetaiz bırakınağa karar vermittir 
zl, komisyonun on bet oene tatbik müddeiumumi Kenan Bey de liklerin ıeri alınması yüzünden Birçok idari aervisler, bilhana 

liusrev Bey geldi .. 
Tahran Büyük elçimiz Iran müza

keratının muvaffa-
kıyetli neticelerini izah ediyor 

Türkiye-Iran dostluğu metin esaslar üzerinde 
ve kardeşlik mu'ıabbet 

ve bağlan arasında inkişaf buluyor .. 

Tahran Büyük Elçimiz 
Hu&rev Beg 

Iranla aramızda bir mukavele ak
dine müncer olan müzakerab muvaf 
fakiyetle idare eden Tahran sefiri 
Husrev B., - vvelki gün Berlin üze
rinden lstanbula gelmiıtir. Semplon 
ekspres, Alpulluda kardan ve yolun 
bir kısmının bozulmuı olrnasmdan 
19 saat teabhurla gelmi9tir. 

Bu trende lngiliz büyük elçisi 

Sir Georıe Clark'ın refikalan da bu 
lunınak a idi. Türkiye hududu dahi· 
linde zabıta ve riiıumat memu,·lan· 
mızın, Alpulludaki memurir:i mahal
liyenin yolcular hakkındaki ihtıra 
mat ve nez.aketleri ecanip üzerinde 
fevkalade hüsnü tesir ettıği an uşıl
maktadır. 

Dun bir muharririmiz Husrev Be) 
ile cörü,müıtür Hu.,..... Bey, l'i 
kanunuıanide Tahrana vi.sd olduk
)..,., zaman havalann fenalığı, kanr 
çokluğu yüzünden Bağdada uçmağı 
iınkan kalmadığından günlerce inti
zardan sonra bizzarur geri dönrneğr 
mecbur olduklarını, bir kaç saatli!< 
iyi havadan istifade ederek tayyar 
ile Pehleviye uçtukla,.,nı, oradaı 
Bahri hazeri geçerek Bakü, Mosko 
Ta, V artova Bern üzerinden döndü! 
lerini ıöylemiıtir. Bir ay ıüren bu 
mütkül seyahat esnaımda Iran korr 
ıu devletin candan göatereliği miaa. 
firperverlik ve samimi dostluk asar 
nı ve yollarda seyahatin le.bili içir 
iT.raz olunan fevkalbeter mesaiyi biı 
lisanı takdir ve Iİtayiıle IÖylemiı 
büyük kom,urnuz Sovyet Ruıyann, 
Kafkasya ve Rusya dahilinde bey• 
ti murahhasamızın ıeyahati eanuır 
da kalpten ıelen bir muhabbet v< 
samimi bir nezaketle ber türlü miaa 
firperverliği ibraz eylediğini anlat
mıfbr. 

Arazi ihtilti 'ı 
Tahran Büyük e:çimiz muh.....n. 

rimizin hudut meaeleıinin sureti bal· 
(Devamı 5 inci s•hifrde) 

Türk vapurculuğunu 
kurtarmanın 

• 
tek çaresi: lnhi ar .. 

\ 

Ya hükumet bu işi bizzat yapmalı, 
yahut ta bir şirkete vermelidir 

Hakimiyeti Milliye'nin dikkate şayan bir 
makalesi ve hususi tahkikabmız .. 

ANKARA, 21 (Milliyet) - Fa
lih Rıfkı Bey Hakimiyeti Milliyede 
ne9rettiği baımakalede vapurculuiu 
devlet inhisanna almak fikrini mü
dafaa ederek diyor ki: 

Hepimiz biliyoruz: Senelerden 
beri devlet deniz nakliyatı ile keneli 
hesaplarına gemi iıleten tabı• Te tir 
ketler 11n11ında bitip tükenmez bir 
ihtilaf hüküm sürmüıtür. Devlet ka 
potaj hakkını aldığı zaman, Türk de 
nizi nakliyatının mea'uliyetini de ü1-
tüne almıt demekti. Devletin, yaz 
kıt, karlı karsız, fakat her vakit mun 
tazam ve emin bir servis temin et
mesi 18znndı. 

Başına devletçilik sıfatrnı ceçiren 
bir hrkanın hükumeti için, kara ve 
deniz nakliyabn.ı batı boı bırakınağa 
imkan yoktu. Nakliyat, bütün İlıb
sadi faaliyetlerin bel kemiğidir. Nak 
liyat, doğrudan doğruya bir ticaret 
iıi değil, hazan zaranna da ol:ı 
memleketin umumi ticaret, iıtih 
ve inkitaf itlerini tanzim eden bir 
umumi hizmettir. 

Senede eski zararın ilçte birine in 
me.ine raiınen, biz Seyrisefainin Pi
re ve l skenderiye seferini bu ıelir 

Vapu,calar Birliği U. Katib 
Muzaffer B ' I/ 

nakm ile ölçmiyoruz: Bu sefer ibra 
cat mallanınızı kıymetlendirmiı, bi 
çok kalem de artbrmıştır. Devle 
Seyrisefaine ödediğini müstahsildeı 
ihracat etY•sının zenginleıtirdiği v 
refah verdiği bütün branşlardan ger 
alabilir. Huıusi tqebbüsler için bu 

(Devamı 5 inci sahifede) 

lrararını birkaç aya indirdiğj gibi, Vilayete ıelerek Vali muavini timdi 39 a çıkımıtır. Hali ha. polis servisi mensubeynİne, memu ... 
alfabeden de Türklerin ;,ine yara- Fulı Beyi ziyaret etmittir. zırda 427 azalık için 672 nam- !ara tedahülde kalınıt olan ücretle- Ankarada toplanan tohum komisyonunda Ziraat V.·Kıli Muhli: 

_.~~-....,..~-n~h-arf~~v-e_i~ta-re~tl_en_'_n....;;.çı_kar_ı1ma~--...ı..~~-~-;....~~~~~~~~~~--~~~.....:......:c.-.ı..:.ı....,;,_...~~.J... ..... ~~ı....~~~~~~~~~....&-rını-·J·-n~ita~·~"'~m...:.ü-m_k_iın•' ~-ol-mad~-ı=im-da_n ___ ~-~~-~-Bcyiradınutkediyor. 



AZARTESI 22 UBAT 1932 

Zeytindağı HARöCt HAl6ERIL.ER 
--- -- D • -2"- Yeni Fransız kabinesi' Işığı kısılmış 

teşekkül etti Bir lıimba 
~~---- ..... _ ---~-- - - -

ismet Pş. hükumetinin Destanın sonu 
Bu uzun "de.tan, iki ciimle-1 yorduk. Bir ıme e,,...e! atla

lik bir İngiliz. tebliği ile bit- mı güç sökt\i&ü yollarda oto
ti: "Dütman 9ubatm üçüncü mobili olanca hızı ile kottura
günü üç buçukta kanalı geçmek biliyorduk. Çöl başındaki Bi
için azimli bir teşebbüste bu. rüHebi'i tanıyamadık: BurHı 
lunmuşsa da eriyip gitmittir . ., fakir, harap bir köy iken, tim. 

Bir İngiliz raporu kanala ka eli genit caddeleri, babçeai ve 
dar gelen Türk kuvvetini onı taş müe.aeselerile, modem bir 
beş bin ve altı batarya top ola- kuaba olmuttu. Çölün içine 
rak tesbit etmittir: "Dütmanın artık izler üstünden girmiyecek 
planı Kantara, Ferdan, lımaili tik. Yüz aeksen kilometrelik 
ye, Şalof ve Süveyş kasabala- düz ve kuvvetli bir ıoce, kana. 
rma hücum edip, ud kuvveti im bir kumsalı gibi batlayan 
ile de Tarsun taraflarından ka- san ve ywnuıak kuma kadar 
nalı geçmek idi.~ çölün bağrına saplanmıştı. Bir 

Tardieu kabinesinde M. Laval' da 
bir nezaret deruhte 

edecektir. Ayanı neclisi memnun 
PARIS, 21 A.A. - Kabine, şu 

tekilde tqekkii.I etmiştir: 
Bir Cumhuriyetçi sosyalist: M. 

Roustan, iki müsblkil M. Lava! ve 

Anadolu Ajansını• 
konferansa 

ait bir tavzihi-
T abdidi te.lihat konferansı, 

bir taraftan Cemiyeti Akvam 
büyük meclisinin Çinliler tara. 
fmdan viki olan talep üzerine 
İçtimaa davet edi.lme.i ve bir ta 
raftan da Franı& kabiııeainin 
sukutu haaebile Fran.aa heyeti 
murahbaıuının Cenevreden 
müfarakat elmit bulunması gi. 

Yüzmek bilmiyen bir kıt'a 
tulum takınarak kanala atıldL 
Bizim kenardan diılerine ka. 
dar silahlı olarak suya giren 
bu Anadolu çoa•klan, (öbür) 
kenıara esir olarak çıktılar. in. 
gilizler bu askerleri soyup gü
neşte kuruttuktan sonra, hali. 
fe ve İmparatorluğu tezyif için, 
Kahire sokakJarmda çıplak do
laıtrrdılar. 

taraftan da raylanmızı döşüyor 
duk. Aaluç'da bayraklarla süs
lenmit bir takın altmda ilk is. 
taayonun kütat resmini yaphk. 
Buruı portatif bir harp kasa
bası idi. Karargah, hastahane
ler, diğer müesseseler, hepsi 
muntazam yollarla çevrilmit 
sağlam çadırlar içine kurulmut 

M. Foulon, Dört sol cenaha mensup 1 
nclikal: M. Mahieu, M. de Chappe.. 
delaine, M. Guernier, M. Gerald, 
Yedi sol cenalı cumhuriyetçisi: M. 
Tardieu, M. Pietri, M. Flandin, M. 
Rollin M. Chauwcau, M. Petsce ve 
M. Pcrreau - Pradi, iki sol sosyal 
radikal: M. Catcala, M. Riche, Bir 
halkçı demokrat: M. Champetier de 
Riben:e, iki aksiyon demokratik sos 
yal: M. Reynaud ve M. Peciain, iki 
demokrat cumhuriyetçiler ittihadı 
mensubu: M. Blaisot ve M. F ould. 

f 

bi iki sebepten dolayı muvak
kat bir intizar devresi geçirmek 
üzeredir. Bu esbap zail olunca 
konferans, yeniden mesaisine j 

Bizim aramızda kanalı ge
çerek yerli balkı ayaklandınp 
M11ın alacağmıız.a inananlar 
vardL Bu kadar saf olmayan 
Almanların T ürlc ordusuna ver 
diği kanal vazifesi ise daha ba 
aitti: Ara sıra birkaç bin Türk 
feda ederek ve ikide bir kanalı 
zorlayarak, Mısrrda mümkün 
ı>lduğu kadar İngiliz ordusu 
tutturmak! Mısırda duran her 
lngiliz, Abnan ordusunun kar
tısmdan aulmrt bir fert demek 
tir. İngiliz raporu diyor ki: 
"Bu vak'a üzerine muhafız kuv 
vet otuz bine çıkanlmıttIT.n 

Demek kanalda Almanlar 
muvaffak olmuılardır. Fakat 
Cemal Patanın yanında '1uıu. 
nan Fon Kre. (Voo Keras) B. 
bu kadarla doymamıttı. O: 

- Bir defa buraya kadar 
selen ku ...... etin vazifesi geri 
dönmek dejil, ölmektir, diyor
du. 

Cemal Pqa, kumandan ve 
erkim harplerine sordu: - Mu 
vaffak olmak mümkün müdür, 
değil midir? 

Hepsi: - Hayır, ceTabmı 
verdiler. 

Ordu kumand~nı, Fon Kre
ı'in ısrarlanna rağmen, hemen 
ric'at karannı verdi. Bu karar 
on bq bine yakın Türk çocu. 
ğunuo canını kurtannqtır. 

Bir ay sonra başlaya11 1331 
aenesi, ikinci çöl destanmm, 
büyük hazırlığm aenesidir. Çöl 
de hepsini kahramanca göğüs
lediğimiz son harpler, 1332 se
nesinin aon aylannda olduğu. 
na göre, biz çölde bir sene ıü. 
kUn içinde, bet altı ay kadar 
da harpler arasında çalııtık. 

Bir taraftan cephe gerisin
de demiryolunun Amanos dağ. 
larmdaki eksiğini tamamladık; 
Toroı dağlanndaki aralığı da 
dekoville kapadık. Demiryolla. 
nnı Kudüse ve Kudüaten çöl 
ortasında Hafir' e kadar getir
dik. Bizde cephe gerisi demek, 
bir takım kıt' alarm yerli yerin 
de cephe İçin çah§ması demek 
değil, bizzat cephe gerisini yap 
ması demek olmuıtur. 

On bet bi.n kif iye ancak 

tu. 
Aıluç'dan sonra uğradığı. 

mız Hafir geçen sene bir isim. 
den ibaretti. Bu sefer o da u
zaktan, bahçeler, binalar, haa
taheneler ve çadırlar arasmda· 
yeni bir kasaba gibi göründü. 
Hatti bir harabe bile ketfedil
mitti: Ve birkaç admı sonra 
çöl, yüzde yüz çöl, ve esmer 
ta, çölü .•. Taş çölü kum çölü 
kadar geniıken ruhu darlaş. 
tmr; göze görünmiyen bir deh 
liz, basık sıkışık bir dehliz bir 
admı ıonra nefesi boğacak zan 
nedilir. 

M. Laoal kabineye girigor 

PARIS, 21 A.A. - Fransız radi
kal sosyalist fırkasının parlimento 1 

hizbi dün Üf&Dl içtima ederek va
ziyetin peyda ettiği vahametten mü
tevellit bütün mes'uliyet sağ cenah 
fırkalarına brralonağa ittifakla karar 
vermittir. Binnetice radikal sosyalist 
ler kabine tqkilini teııhil için kendi
sine Taki teklifi kabul ve nafia ne
zareti kabilinden telmik bir nezaret 
deruhde etıneğe muvaffakat ehnit
tir. M. Tardieu, başvekiletle harici
ye nezaretini deruhde edecektir. 

M. Reynaud, Flandin ve Pietri 
Tardieu kabinesine ittiralı: edecekler 
dir. Bu mukarrerat neticesinde par
limentodaki radikal sosyalistler teı
riki mesaiyi reddetmişlerdir. 

Tardieıı kabinesinin 
proğramı 

PARIS, 21 A, A. - Gazetelerin 
ekset"isi, yeni hükumetin tqekkülü
nü müsait bir surette karşılamakta • 
dır. 

Etrafta çölün meşhur ol. 
mut adamlarım görüyordum: 
itte topal, yaılı bir Alman ki 
su bavuzlanm, setleri, kanal. 
lan yaptı. itte beyaz sakallı 
bir mühendis ki Kudüs battı· 
nı, ve çöldeki M111,. hattını yap 
tı. Sonra ba.tırlanmıyan Türk 
ler, kimi zabit, kimi nefer, fa- Yeni kabine, iyi bir intiba husule 
kat asıl iti ve ese.; yaratmıt ıetirınittir. 
olanlar, görünüt ve gösterişe Hiç kimse Tardieu kabinesinin 

mecliste eski ekseriyeti bulacağm
kaqı kayıtsız, şurada burada elan şüphe etmemekte ve ayan mec
dolaşıyorlar. liıinin de mumaileyhe müıkülit çı

Kuseyme'de Sina'nın hiç 1 karmıyacağıru tahmin eylemektedir. 
bir zaman görmediği bir rüya. Hiikümet, son günlerde parlamen 

b ıduk l · · 1 1 to mahııfilini tahrik etmİf olan ihti-
yı U : çı temız su ar a lif ye niza sebeplerini uyandırmak 
dolu havuzlar, ve Kuseyme su- istemiyor görünmektedir. 
lanın kilometrelerce uzağa taşı Diğer taraftan Cenevre'de takibi
yan demir boru şebekesi.. Bir ne başlanılınıt olan siyaset, deeq
defa lnailizler bombaladığı i. ıniyecektir. Hatta nezaretin tefek-

. . d" b 1 b" k b .. 1 kül tarzı ela hükumetin ciddi tenki-
çın, ıım ı avuz ar ırço 0 • hat ve umumi muraflarcla temilit 
melere aynlmıştı. yapacağı suretinde tehir olunmek+a-

M. Tarılierı ve dgan meclisi 
PARIS, 21 A.A. - M. Tardieu'

nün tayini ayan meclisi koridal'fa-

M. Tardieu 
rmda ıayanı dikkat bir memnuftİyet 
le ve hiç te hayTet izhar etmeksizin 
karşılannııttır, zira Painleve'nin te
tebbüslerinin akamete nğramum
dan beri M. Doumer'in kat'i suret
te M. Tardieu'yü intihap edeceği 
tabmin olunmakta idi. 

içtima salonunda miktarı pek az 
olan ayan azası M. T...ıieu'nün pek 
az bir müddet zarfında yeni kabine
yi te-ıkil edeceği mütal.-mı 1Sdet-
111elde ittifak n bu kabinenin müsta 
fi mükumettea pek az farklı olac:aiı
ru ilave eylemektedir. 

Talebelerin niimagişi 

PARIS, 21 A.A. - 1000 kadar 
talebe dün akpm, iy"" meclisi ö
nünde nüınayiı tqebbüsünde bulıın
muılardır, Poliı bunlen claillmq 
ve 20 kaclu tevkifat yapmqbr. 

Fransa lıegeti 
PARIS, 21 A.A. - Matiıt sa-

tesinin bir muhabiri M. Tardieu'den 
Cene•teJe cidecek Fransa heyetini 
ne :raman teılQI ~eceiini _......... 
tur. Mumaileyh demiıtir ki: 

- Bunu bir ~rarname ile YÜcu
de ıetireceğim. .,sasen Heyette bü
yük tebeddül vuku bulmıyac:ak. 

M. Boncour ile M. Fabry heyete 
iıtinkte devam ~erdir. 

M. Boneoıır Ceneorede 
CENEVRE, 21 A.A. - Bazı ta

yialara rağmen M. Boncoar, C-
re' den müfarakat etmemiıtir. 

Mumaileyh, tahdidi t-lih•t ... n. 
feransmcla F ....... •,.. temsil •e Cemi 
yeti AkYam konseyi nıislifini ifada 
denm etmektedir. 

Bi' ri Hasi.na'ya kadar git- clr. 
tik. Burada başka bir çöl, sarı 
yumutak, denizi kurumuş bir 
kunuıalı andıran çöl başlıyor. 
Huina'da basta çadırlarmda 
yemek yedik. Bol sudan baş. ==-=-=============..,.,,-----
ka, uzaktan getirilen karpuzla. 
n bile vardı. 

Göğüslerin nefes almak için 
kalkıp inmesi bile fütur veren 
badiye 11caklannda ağu demir 
le işleyen Türkler cölü dirilt-

miflerdi. ı 

Çöle gömülen bir senelik 
Türk enerjisi, her hangi bir pli 
run içine toplanır ve teksif olu. 
nuna, dört bet senede bir 
memleket yapmağa kafidir. ı' 

Türk enerjisi, ancak plan. 
latmı§, nizamlaşmıf, inzibatlaı 
mıt bir çarka takıldığı zaman 1 

mucize doğurur ve Allah gibi 
yaratır. /peki~ fabrikasının 11az'ıesas resminde Gazi Hz. 

ayni hararetle batlayacaktır. 
Halbuki dün bu vaziyeti tesbit 
etmek üzere gelen mufassal bir 
telgrafın birinci kısmında mün. 
deriç "Mis Enveilleus" tabiri. 
nin bir bata eseri olarak türkçe 
bültene "T abdidi teslibat konfe 
ransmın taıaaaını kaybedl!Tek 
sönmek üzere bulunan bir kan
dil haline geldiği" tarzında der 
cedildiği görühnüttür. Vaziyeti 
olduğu gibi anlatabilmek için 
bu tabiri "Muvakkaten ııığı kı. 
aılınıt bir limba" suretinde ifa. 
desi icap eder. Keyfiyet maaliti 
zar taıbib ve tavzih olunur. 

Hattı lıarp ıemileri 

CENEVRE, 21 A.A. - Tab 
didi teslibat konferansı reiıinin 
muhtelif heyeti murahhaaalara 
noktai nazarlarım turih etme
leri için vuku bulan ricası üze.. 
rine Arjantin murabbaılan Va 
ıington ve Londra mukavelele
rini imza etmeııı.it olan devlet. 
lerin de 10,000 tondan yukarı 
battı harp ııemiai inta etmeme 
lerini iıtihdaf ed- bir teklif 
teYdi etmitlerdir. 

Arjantin, ayni samanda me. 
vadı sıdaiye naklinin serbest 
olmumı ve bu maddelerin harp 
kaçaiı addedilmeyerek bitaraf 
gemiler tarafından serbestçe 
nakledilebilmesini teklif etmek
tedir. 

lngiltere 
Demiryolları 

Varidatta mühim tena· 
kuslar var 

LONDRA, 21 A.A. - Demiryol
lan bilinçolarmın neıri ciddi encliıe 
lere bais olmuıtur. Zira, bu bilanço
lar nridatta mühim renakuslar vu
kubulnıut olduğunu ve bunlann ta
sarruflarla kapadılmamakta bulun
duğunu göstermektedir. 

Berwick Y&ridatr, 6 milyon lira 
tenakua etıniıtir. Buna mukabil ..,.... 
ııarif 4,200,000 lira eksilmiıtir. 

Hali hazırda kumpanyalara 15, 
000,000 lira zm-ar ıetiren rol buh
ranının izalesine çalııılmaktadır. 
T ollar devlet tarafından tamir ve i
dare edilmekte olduğundan dolayı 
demiryollan lmmpanyalan müsa•i 
muamele yapılmasını ve devletin mü 
daheleaini istemektedirler. Bunlar 
kumpanyaları ayni zamanda ıebeke
lerin elelr:trildqtirilmesi meselesini 
tetkik etmekte olup yakında bu hu
ıu ıunun tahakkuk ııalıasına iııal e
clileceği ümit olunuyor. 

mali vaziyeti 
Bulgar gazetesinin bir makalesi 

SOFY A, 21 (A.A.) - (Anadolu Ajaııamm hususi Balkllll 
m~~iri bild.iriyor) - Buradaki nim resmi Zname gazetesinin 
T urkiye ve cihan buhranı başlığı alhoda yazdığı makale nazarı 
dikkati celbedecek mahiyettedir. Bu makalede Türkiye vaziyeti 
~al~ye ve iktıs~diyesini ıalab için İsmet Pqa bükfımetinin aldı. 
gı bir çok tedbırlerden kemali takdirle bahsediliyor ve Türkiy~ 
bükUmetinin takip ettiği mali ve iktısadi siyuette tı:maınen mu
vaffak olduğu yazdarak deniyor ki: "Bilbusa Türkiyenin va
~yeti dikkatle tet.~ edilince görülür ki bu memleket biç bir i•· 
tikraz akdetmek.sızın borçlarım tediyeye çalıımakta ve yalım: 
Türkiyedir ki bu kendi devlet gemisini yalnız kendi kuvvetleriylt 
yürütmek muvaffakıyetini göstermektedir. Türkiyeni.n bugün 
alacaklılanna karıı kullandığı en müessir ıilih bu suretle kim.. 
seye mübtaç olmadığını ilan ederek kendi yağı ile kavrulması 
ve vaziyetinin bu zaviyeden mütalea edibne.i icap ettiğini ileri 
ıürmeıidir." 

lzmirde Gazi Hz.nin heykeli 
1ZM1R, 21 (Huıusr) - Gazi Hz. nin heykellerinin kaidesi 

başka tekilde yapılacaktır. Kaidenin martta bitmeyeceği zanııo. 
lunuyor. Müteahhit yeniden mühlet istemittir. 

Evlatlığını demirle yaralayan 
• 1ZM1R, 21 (Huıusi ) - Yedi yqmdaki evlatlığım kızgm 

demırle yaralayan Zehra Hanım mahkemeye verilmittir. 

lzmir berberlerinin teşebbüsü 
IZMIR, 21 (Husuıi) - Şehrimiz berberleri ruhsatiye har

cından dol~yı bel~i.ye ve oda nezdinde teıebbüslerde bulımmnı 
lardır. Şehır meclısı perfClOlbe günü fevkalide bir surette top.. 
laoacak, bu mesele hakkında kat'ı karar verecektir. 

Rıhtım şirketinin sabık nafıa 
komiseri getirilecek mi? 

· IZMIR, 21 (Hususi) - Rıhtım ıirketinin sabık Nafia ko
miseri 9irketten mühim mikdarda rüıvet aldığı tebeyyün ettiğin. 
den yakında tahkikata batl•nac•kbr. Komiaerin lsviçreden aeti
rileceji söylemnektedir. 

Ziraat bankasının Maraş 
şubesi müdürü 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Ziraat Bankası ıeflerinden 
Himit Nizami Bey Mal"&f ıubeai müdürlüğüne tayin edilmittir. 

Mektupçu/ar arasında tebeddül 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Münhal bulunıan Samsun 

mektupçuluğuna sabık Adapazarı kaymakamı T alit, Malaty• 
mektupçuluğuna ıahık Mes'udiye kaym•k•mı lmıail Hakla içe! 
mektupçuluğuna sabık Mibalcık kaymakamı Eyüp Sabri, GÜmüı 
hane mektupçuJuiuna ıabık Hozat kaymakamı Tevfik, Kan 
mektupçuluğuna aabık Ayq kaymak•mı Şef'ık Beyler tayin edil
miılerdir. 

Tekaiide sevkedilen Jandarma 
kumandanları 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Kanuni tekaüt hakkını ka. 
zanan Samsun Jandarma kuinandam binbaıı Ali Bey ile Van 
Jandarma kımıandam binbatı Nuri Beyin tekaüde naevkleri tesbit 
edilmiıtir. 

Viyana sefareti ikinci katipliği 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Viyana aefareti ikinci katibi 

Hayreddin Fuat Bey merkeze nakil ve yerine muavin konsolos 
Bedri Trbir Bey tayin edilmittir. 

Fransız kabinesinin son şekli 
PARIS, 21 (A.A.) -- Kabine ıu suretle tetekkül etmit

tir: Batvekil: M. Tardieu, Adliye ve idare kontrolu: M. Rey. 
naud, Dahiliye: M. Matbieu, Maliye: M. Flandin Müdaf•ai Mil. 
liye: M. Pietri, Maarif M. Mario Roustan, Paıı'siyon ve iatili 
görmüı havali: M. Champetier de Ribes, Mesai: M. Laval, Sıh
hati umumiye : M. Blaisot, Nafia: M. Guemior, Ve.aiti nakliye 
ve ticareti bahriye: M. ChaYe<>u, Ziraat: M. Rollin, Müstemle.. 
kit: M. Decbappedelaine, Müıtetarlıklar riyaseti nüzzar : M. 
Petecha Cathlaa, Dahiliye: M. Foulon, Maliye: M. Perreau Pri. 
dier, Müdafaa Milliye: M. Ricbe Fould, Mesai: M. Pecbain 

birer matarahk su veren çöl, 
boş, ısıız, aç ve çorak çöl, ne 
için hazırlanıyordu, bilir misi. 
niz? Yüz bin insan ve yüz bin 
hayvan için! 

Bu yüz bin insan doyunca
ya kadar yiyip içecek, yüz bin 
hayvan beslenecek. ağır toplar 
katı toprağın toselerinden ve 
fUmuşak kum üzerine serile
;ek portatif yollardan geçirile.. 
cekti. 

Hiç bir tarafı yapdmamıı 
olan bir vatanın bayrağı Kahi
reye dikilmek için havaya gi. 
den bu enerji, bot Anadoluyu 
zengin ve ümranlı bir vatan yap 
mak için biç bir vakit kullanıl. 
madı. 

Türk ipekçiliği için çok 
feyı·zıı· ı·nkı·şaf sahası •• , ...... : ...... ; .. ;;"'~"':r"'···.·:ıa··.··.··ş ..... :r ...... : .. y: ..... ~ .. :ra ..... ;·:·· ...... ••• ...... , .... ~ ........ :ı... .......... :. .. ·,.·:···:ufa·· ..... ~ ...... ~ .. ; .. ~ .............. i... .................... , ......... ..: .. i: .. : .. ~ ....... :w.. .................. e ... ; ... ;""e"""'ı:.,. ......... ~ .. ; .. ···~·~-·~ 

ıuıan iıçiler-. Duman ve kurum nİf yer, ")pekiş" İn dokuma daire- luymetJi Ye aalihiyettar ellere teYcli 
yağdıran pis bir baca.- •el&İre... sidir: Burada hesapsız tezgih nr- oltmmuıtur. • 

Halbuki '1pekiı" te böyle ıeyler Fabrikanın '-ılıa bir dairesine. me- Meseli falırilıamn aanuııi müdü-

Askeri hayal kimindi, bilmi 
yorum. Fakat Türk enerjisi ve 
zekisı çölde bu kabiliyete ya,. 
kın bir kabiliyet yaralmıfbr. 

Şimdi fU tabloyu aeyredi. 
niz: Batkumandanı Dörclüııcü 
Ordu hududunda Pozanti'de 
kartılamı~tık. Buruı artık bir 
kasaba idi. Erzurum yolunun 
kapısı olan Ululatla ile Dör. 
düncü Ordunun kapısı olan Po 
zanti arasındaki fark imana tat 
kınlık ve hürmet verecek kadar 
büyüktü. Yeni ıoselerimizdeır, 
dür.cimi§ trenlerimizden geçe. 
rek Kudüse kadar geldik. Ku
düsten aonra her adımda bü.. 
yük hazırlığın eserlerini görü. 

Türk. harpte kullanılmış, 
kıymetlendirilmit, deatanlaş
tınlml§, aulbte ise bırakılmıt
tır. 

En iyi çelikten yapılan, de
miri bile et gibi kesen bu kılmç 
ıulh kılıfmm içinde paslandınl 
Dllf, tekrar lizon olduğu za. 
man, harp kanında yık•omıı, 
harp aletinde parlatılmıftır. 

Şöyle baiıranlar: 
- Altm değer omwnlan. 

ma: itlenmiyor, 
- Baha biçilmez maden

lerimiz toprak altında yatıyor, 
- Dünyadeğer mahsulleri. 

miz teknik.sizlikten ölüyor, 
Hakaızsmız: Biz onnanlan. 

mızı, -denlerimizi, mahaulle
rimizi, ziraatimizi, ticaretimizi 
ve sanayiimizi değil, biz Türk'il 
müııü ialetemiyoruz. 

Falih RIFKI 

İş Bankasının Bursa'da tesis ettiği 
fabrika iftihar edebileceğimiz 

nadir müesseselerden biridir .. 
BURSA, 20 (Mı1liyet) - !pekit. 1 tik temel taıını bizzat Gazi Hz. 

lpeki1-.• Bur .. mızda ıünüa meselesi ftİn koymu' olduklan "lpelıiı" mii
bu oldu. Herkes biribtrine merakla eueMsi, tehir lıaricinde Ya a&ektrik 
_,.yorı fabn'kasr kartısmda inıa edilmiı u-

- )pekit fabrikasına ırittiniz mi? fak bir tehir llUUl'Zllrasr arzeder. Fab 
- Jpclôf'in kumatlanm ırördünüz rikanm giindelik hayatı, sok canlı-

mü? dır. Sabahın 7 sinden aktamm 9 ıt-
lt Bankasının tesis ettiği bu - kadar faaliyet halinda bulunan ). 

muazzam ipek fabrikasr, aylardan pek.İf fabrikası, tehrin it hayati üze 
beri denm edea bammalı bir mesai- rinde çok feyizli tesirler yapacak 
den ııonra nihayet bütün tertibatını mevkidedir. 
ikmal ederek faaliyete ıeçmİı bulu- F abn'ka:ra ritmek için, bir otobii
nuyor. !pekit, bu azun hazırlık deY ae binerek Altıparmalr: iıtuyollU& 
resinde, tıpkı kozamun içine çeki- da inmek ı.afidir. "I~ ta ._ı.. 
len bir ipek böceii p.yretile durma- tan ziyaretçinin ırözlerini okf"l": Bu 
elan çalııb. Şüphe yok ki lıu devmıı- raunm ilk bakıtta bir fabrika oldu
lı ~ meynoiııi vsmelde daha iuna ihtimal ..ermek mümkün de. 
fala ıea1cem...U. fildir. Fabn"ka dirin« batma oiultu 

twnz:i"ıyen sart1' ...... , •• _ 

ııöremezsiniz. Çünkü buranın mo- aelA "tari" kısmma ıreçiniz: Pll'd rii Retat Bey, Almanyada ve bilJıu. 
dern tesiltltı, dıprıya ufak bir sesin pml yanan birçok makineler. O ka- la lnırilterenin Mançeater tehriade 
bile sızmuma mini olacak ıelQlde dar :reni ki elle tutmaja kıyılmaz. tamam yedi sene ameli •e auari dı>. 
yapılmqtır. "İpekif" den içeri girdi. OğTendiğime söre yalnız bu daire- kumacılık tahsil elmİf dokuma mü 
iimiz zaman manzara ıudar: Fabri- nin t.eaisatı yüz bin liradan fazlaya bendisidir. Fabrikaruıl - fen nriİ· 
ka1arnnızm hiçbirinde benzeri görül- mal olmuıtur. Fabrikanın bir lıqka henclisi de Türktür. B• zat ta Alman 
meyen muhteşem bürolar Ye bürola- köıesi de bıı: Büküm dairesi- yada yedi - tahsil ırönnüt, ..,...;. 
nn üstüne kapanmıı durmadan ça- Yüzlerce makara durmadan clö- le d~ tezıihlanaı İnfll eden 
lqan memurlar... nerken, büyük aanayi merkederinde fabrikada bizzat amele ıufatila if• 

Erkek Ye lıadın amele için ayn ki faaliyete allfık olmayan kuı.J.ıan baılanııt Ye Almanyanm biitiia ipek 
ayrı gardırop daireleri- Ameleden garip bir oiultu kaplayor •• insan sanayÜne ait fabrikalarda dön -
her birine ait biıu dolap bulunan kendini bir an için meseli Liyon ne ameliyat ıördüğü ıibi ayrıca da 
temiz, tertemiz yemek salonu-. me- ıehrinda büyük bir ipelı: fabrikum- nazari olarak fen mühenclialiji taı.. 
murların yemek yemesi ve istirahat ela sanıyor. IİI etmiıtir. 
etmeıi için husasi salonlar. iğneden Aaıl bota giden ter p: Burada Yıdııa dokuma, boya•• f"l"j lı:ı-
ıürmeye kadar bütün muhte..iyab çalıtanlar hep Türk kızlandır. nnlannda lsTiçreli müteha11ıdar 
büyük bir intizamla yerlqtirilen de- Bükme dairesinden sonra kaynat. nrclır. "lpekiı" enfes lpeldileriııl 
polar ye nihayet deiil Türkiyede AY ma için ihzar daireleri, kimrııhane, yalanda piyasaya çıkaracaktır. ller· 
rupamn birçok tehlrlerinde bir eti tahlilhane, boya claire9i apre Ye ku- de Tisi bir 1atıı tetkılatı tesis ed.s1-
olmayan mamulat dairesi." rubna kısnnlan ıeliror. Ba '-4 döa mesi mukarrerdir. ")pekit" in iN 

Bu modem müe11esede tmılz- dürücü tesisatın bütün dünyada aa- hizmeti de, teşkilatı va11tuile ken6i 
Iik, intizam Ye mesai tarzı, cidden cak üç bet büyük fabrikaya münlıa- mamulitı meyanmda diğer fabrikala 
hayret ve 1111ta edilecek bir cl.!Ca - oldniu11u söylonem, it Bankası- rnnam mallannı ela müstelıliklere 
dedir. mn memleket ipekçilifini inkitaf et- auehııek olacaktır. 

Alt katta camelWıla örtülü bir tirmek maluadile kurdaiu bu muaz- Buna halla, "lpelriı" in İpeldile-
koridor.• geçildikten sonra beton zam fabrika haklrnda size küçük bir rinl, ıinuliden lıapqmaia huırlanı
yaınlı imalathanelen girilir. Her ta- fikir vermiş olabilirim. Bu modem yor. 
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•• •• uncu kontenjan listede 
Ekonomi Belediyede Gümrüklerde Mahkemelerde 

A . ....,,.... "' . • b •• •• k Yangınlar neden 3 .. .. k . ı· Efe Mehmet 1 

raşıt yagı ıçın uyu Büyür? uncu ontenJan ıste- Hapsedilecek 

bir içtima yapılacak 1 Aı.~aray yangını itfa- ye çay, kahve kondu! Esrarkeşler dün ka-
ı iyeye geç haber veril- rarlarını aldılar 

Ya~iyetten memnun olanlar da, 
; olmayanlar da var! 

Nebatf yaflar hakkında iz. 
mit meb'uıu Sırrı Beyin verdi
ii takrir üzerine lktısat vekili 
Mustafa Şeref Beyin Mecliıte 
verdiği c:eTap tehrimiz iktısadt 
mahafilinde al ika ile kart dua. 
mııtır. İktııat Vekili Beyin be. 
yanatr bir kısım erbabı sanayii 
meyus ederken bir kısmını da 
ıeriııdinoıittir. Aldığımız malu 
mata nazaran erbabı sanayi haf 
ta ıonunıcla Milli Sanayi birli
finde büyük bir içtima yapacak 
lar Ye bisıl olan Ya:ııiyeti tetkik 
edecektir. 

Laypzig sergisi 
Milll Tasarruf ve İkt11at ce.. 

mlyeti muamelat müdürü Ve. 
dat Nedim Beyle lzmir Ticaret 
odası istihbarat müdürü Zeki 
Bey dünkü trenle Layipziğ'e ha 
reket etmitlerdir. Vedat Nedim 
ve Zeki Beyler Layipziğ sergi
ıindeki Türk pavyonunun terti. 
bile meıgul olacaklardır. 

lzmirden ihracahmız 
Son hafta zarfında lzmir mm 

takasından 228 kilo afyon, 16, 
330 kilo incir, 221,311 kilo ü. 
züm, 44666 kilo tütün ihraç e. 
dilmittir. 

incir stoku 1,5 milyon, üzüm 
stoku 3 milyon, tütün stoku 
13,5 milyon kilodur. 

ltalyan heyeti gitti 
Samsun mıntakasmdan tü

tün mubayaa edecek olan İta). 
yan heyeti Samsuna hareket et 
mittir. 

Yunanistan da tahdit 
ediyor 

Y una.n hükUmetinin ithalatı 
tahdit hususunda bir kanun pro 
jeai hazırladığını yazmı§tık. 

Hazırlanan listeye Yunanis· 
tana ithali memnu olan eşya da 
illve olunmu9tur. Yeniden oto. 
mobil ithali sureti katiyede me· 
nedihnittir. 

Pamuk mübayaası 

Alman malUınata nazaran 
Japon hükUıneti Mı11rdan 75, 
000 kantar skalaridea ve 100, 
()()() kantar aımuni pamuğu al
mak üzere müzakereve ıririımiı 
tir. 

yapağı iatihsalatı 

yapağı istihsal eden ba~l~ca 
beş mıntakanın l 931 aenesı ıs. 
tihsalitı şudur: Amerika 432 

milyon, Avusturalya 950 . mil. 
yon, yeni Zelant 255 mılyon, 

A . t" 333 milyon Cenubi rJan ın • . . . 
Amerika 335 milyon hb,.edır kı 
mecmuu 2 milyar 305 milyon
dır. Geçen sene bu miktardan 

105 milyon libre azdı. 

Ne kadar buğday çıktı? 
1931 Dünya buğday istihsa

litı 990 milyon kental olarak 

tesbit edilmiştir. Halbuki ~3~ 
. d b" mı"lyaı· kental ıdı. 

ıenesın e ır 

Madalya verilecek 
Milli aanayİ birliği evvelce 

ld • :L: 1931 yerli mallar o ugu gıuı .. 
. . . t" k eden mueuesa 

sergısıne tf ıra . 
ta da madalya ve diploma verıl 
mesme karar vermittir. 

Rozet yapılıyor 
Sanayi birliği azalarına ma~ 

sus olmak üzere rozetler yapı • 
Ve hu .. viyet varaka11 ta. 

masana 
bına başlanınııtır. 

Tütün encümeni 
Ticaret odası tütün encüme 

ni geniıletilmiştir. . 
Encümene şehriıniz~ekıhc;c· 

eb. t·· t"' müesseselen sa ıp· 
n ı u un . ed"I 
!erinin de iştirakleri temın 1

; 

mesinden büyümüştür 
Son zamanlarda yangınlar it 

faiyeye geç haber verildiğinden 
tevesaü etmektedirler. Son Ak· 
saray yangını da karakol karı•· 
amda olduğu halde gene geç ha 
ber verilmiştir. Akaaray kara. 
,kolu evveli Samatya merkezi
ne haber vermi§, merkez de it. 
faiyeye haber vermittir. Resmi 
telefonlarla yangın haber ver. 
mek uzadığı için itfaiye ihbar 
telefonlarının tezyidine karar 
verilmittir. 

Hastanelerin teftişi 
Belediye müfettitleri evvelce 

11hhi müe11esatı teftiş edemi
yorlardı. Sıhhiye Vekaleti fU ıe 
kilde bir müsaade vermi9tir: 
Sıhhiye müesaesatını sıhhiye 
mıüfetti9leri aıhhi, idari, mali, 
fenni noktalardan teftit edecek 
lerdir. Belediye müfettişleri ise 
mali ve idari kısımları teftit e
debileceklerdir. Bu müsaade yal 
nız belediye hastahaneleri için. 
dir. Yalnız dispanserler bu ka
rardan istisna edilmittir. 

iktisat müdürlüğü 
Belediye iktısat müdürlüğü. 

ne tütün inhisan mürakiplerin. 
den Aaım Süreyya Beyin 300 
lira maaşla tayini takarrür et. 
mittir. Mumaileyh mart iptida. 
sında yeni vazifesine batlaya. 
caktır. 

Takibat yapılıyor 
Bazı kimselerin, hali öteye 

beriye hizmıetçi verdikleri bele
diyeye ihbar edihnittir. Müstab 
demin idarehanelerinden batka 
kimse hizmetçi veremiyeceği i. 
çin bu gibiler baklanda takibat 
yapılacaktır. 

Hortumlar geldi 
Belediyenin itfaiye için sipa.. 

rİ§ ettiği 6 bin metre hortum 
gelmittir. Bir kaç gilne kadar 
da 10 bin metre daha gelecektir. 
Gelen hortumlar muhtelif ııu.. 
ruplara tevzi edilecektir, 

Yeni laboratuvar 
Belediye aıhbiye müdürlüfün 

de tesis edilen liburatuvann 
noksanları ikmal edilmiıtir. Bu 
laboratuvarda mühtaç kimsela. 
re ait tahliller yapılacak, yalnız 
masrafı alınacaktır. 

A vrupadan gelen yüksek bir aileye 
mensup bir madam 

kaçakçılık yaparken yakalandı 
•••••••• 

Ford'a otomobil idhali için müsadatta bulunuldu 
Yeni üç aylık kontenjan lis

tesi tebrimizde alaka ile karşı. 
lanmıthr. Dün ibr çok müesse. 
seler nisandan itibaren mer'i o
lacak olan yeni kontenjan hak. 
kında Ankaradan tanıdıkları 
vıısıtasile malümat istemiıler
dir .Oçüncü parti olarak neşredi 
len yeni üç aylık kontenjanın 
ihtiyaçları hakkıyle ve daha mü 
sait bir şekilde kar§ılayacağı 
ümit edilmektedir. 

Bilhaasa geçen kontenjan. 
larda çok a:ı: konulmuş veya hiç 
konulmamış elan bazı madde. 
lerle çay ve kahvenin yeni kon
tenjanda müsait bir şekilde ko. 
nulmut olması memnuniyetle 
karıılanmqtır. 

Kontenjanın bazı memleketler
de olduğu gibi devletlere göre 
taksim edilmesi lehinde ortaya 
atılan fikrin ameli bir faidesi 
görülmediğinden eski ~klin 
devamı takarrür etmittir. 

Üçüncü kontenjan listesini 
ihtiva ettiği niabetler diğer lis
telerden çok farklıdır. 

F ord fabrikasına 
~ teıhilat gösterildi 

- İstanbul F ord mmıtaj fabrl· 
kasının mamulatmm memleke. 
te ithali İçin yeni bir karama. 
me İstanbul gümrükleri batınil· 
dürlüğüne tebliğ edilmittir. Al. 
dığunız mallllnata nazaran 
F ord müesseaesi lstanbul mon-

taj fabrikasında montajı yapı
lan otomobillerden 600 tanesi. 
nin ve 350 parça yedek aksamın 
memlekete ithaline müsaade e. 
dilmiıtir. Yıeni neşredilen üç ay 
lık kontenjan listede otomobil 
ithali bazı kayıtlar dahilinde 
serbest bırakılmıştır. 

lnhisa::ların teftişi 

Maliye müfetti9lerinin Güm 
riikler ve İnhisarlar muamelatı 
nı da teftiı ve icap eden tahki. 
katı icra edebilecekleri tami. 
men tebliğ edil mi, tir. 

Yüksek madamın 
kaçırdığı eşya 

Galata yolcu salonunda 
skandal mahiyetinde bir güm· 
rük kaçakçılığı meydana çıka. 
rılmııtır. Şehrimizin büyük mef 
ruşat müesseselerinden birinin 
ailesi efradından bir madam 
Stella d'ltali vapuru ile şehrimi 
ze gelmiştir. Bu madam salon 
dan geçerken üzerinde gizli et· 
ya olup olmadığı sorulmuı ve 
menfi cevap almmııtır. Fakat, 
memurlall'!n ıüphesi üzerine ka 
dın muhafaza memurları kendi 
sini taharri etmi9lerdir. Bu arat 
tırma neticesinde Madamın üze 
rinde kıymeti çok yüksek ~ 
çak bir takım etYa Ye kumaılar 
çıkmııtır. Bu netice gümrük ma 
hafilinde hayretle kartılanmak. 
tadır. 

Iktısadi buhranın önü
ne nasıl geçilebilir? 

- { 

Müstahsiller beynelmilel bir teş
) kilit alhnda toplanmalıdır 

j 

Son aldığımız malumata ııö 
re bu proje ile Yunanistana ba
dema ithal edilecek halkın iaşe 
sine lazım olan maddelerle ec. 
:ı:ayı tıbbiye ve İptidai maddeler 
den batka11 tahdide tabi tutul. 
ınuttur. miştir. 

Eskişehirde yerli malı 
ile giyim a.rtıyor 

Şehir meclisi toplanıyor Bu fikir etrafında propaganda yapmakta 
İstanbul umumi meclisi bu. 

' •...... 
gün içtima ederek hesabı kat'ı ~· olan Mr. Gibıon ne diyor? 
raporunun tetkikine devam ede Beynelmilel kırrıun aanayi Birli- kildlr. Eıya'ya h• ıeyclen evvel bir 

iıtilıWı. kabiliyeti vermek llzımclır. 
Bunun için her memleket müstahsil
leri aralarmcla birl,.erek milli bir 
tetkiJit vucüde ıetimıeli, sonra ıli
ier memleketler müstahsiUerile W... 
lqerek, rekabet teklini, fiatleri ta
yin ve teıbit etmelidirler. 

Yerli malı kumaşlarla tuvaletlerıni 
• • 

enıyıyapan 

hanımlarımız ve alınan tedbirler .. 

cektir. ti irtibat memuru Mr J. L. Gibson'· 

Belediye yıllığı . ~ :,~ı:.:~~if.~::ı.t'ü. :ı::.~ 
Belediyenin netredeceği 65 ~üt aruı~da biı: tevazün .. ~ i

'ehre ait madde hakkındaki yıl çın muhtelif ~ mumeuill• 
~ · · · • · b 1 • rile temu et-" uzenı seyahat et
lı~ ıs~at~stıgın ~sı .ması ikmal ı mekte olclupnu Y~t!11<- Mr. Cib
edılmıştır. Mart ıptıdasmda ala son evvelki ıün ıehnmızcleki bulu· 
kadar n:akamata gönderilecek. nan kurıun sanayii ınümeuillerinl 
tir. Tokatliyan ~~e clavet ed~rek kea 

dilerine bu fikir etTMu.cla bır konfe
rans vernıitti· Mr. ~"bson dün de 
1azetecilere fikirlenne fU ıuretle huSatılacak arsalar 

Belediye tehir dahilinde bot 
ve kendisine ait olan arsa. 
tarın haritalarını çıkartmıtbr. 
Belediye bu boş arsalan istiyen 
lere satacaktır. 

Cemiyetlerde 

lktısa tçılar 
Toplandılar 

la .. etmi9tir: 
_ Makaadun•~ dünyada mevcut 

ve istihııali.t fazlahiından mütevel
lit buhranın mümkün mertebe ö
nüne ıeçmek için beynelmilel bir 
t9frİ1<i meni vucüde getirmektir.Bu 
tefriki mesaiyi yalnız sınei .. hada 
deiiJ buiday, pamuk gibi cihantu· 
mul ehemıtUyeti haiz olan zirai is
tihıaliit sahasında da yapabiliriz. Bu 
teşriki mesai bundan üç sene evvel 
kurşun sanayi erbabı ar~~ında y~~ıl~ 
mıttır. Yaptığımız tet!?la_t mucıbin
ce cihan kurtun ıanayu pıyuasmda 
fiatleri tesbit ettik. Bu sayede fabri
kalarnnız itıiz kalmamııtır. Bu teı

T ürk iktısatçıları cemiyeti kiliiti diğer 11namili. ve= .iı~hsalat 
Eskı·ş-hı"r Tasarruf cemigeti idare heyl!ti oe l•"li malı sekizinci toplantı11m dün ak- aaha11na da teı e.. ·~tıyoruz. • d l Bunun için bütün mustahsıller bey-

elbist1 gapan o acı ar ıam Ticaret odası salonunda nelmilel tetkilit al~~cla t~p~~ra~ 

1 
H f dl l"km" ~1· müaaba yapmııtır. Bu İçtimada mu'"der. fiatleı·'ın·ı ıesbit ve ıstihıali.t ıle ıstıh 

ESKtşEHıR 20 ( Milli- ze anım.e en. •, . ~ 
V 1 B f k M b · M'"nı" il" S ı••·•t aruında bir tevazün teminine 

Yet) - Eski'ebl
·r Mı"lli taaar- kada a ı eyın .re ı ası e ru na u r ve mua ım ervet """' 1 G 

H f d k 1 Beyler tarafından birer konfe- çalqmalıdır ar. eçen sene mayıs •-
ruf ,,_ . et" gayeleri re amme en ı azanmış ar- yında bu mak"'t.la .L?"~ra'da bağ-

ve ud11at oernıy 1 d C · f "t adi v rans verilmi•tir. ili b t 1 Yolunda büyük bir faaliyet sar- ır. ~mıye •.n. m~ e~ e ~ day müttahı erı ır ıç ıma yaptı ar, 
fet k ed" kıymetlı mesaısı netıcesı olarak fakat Amerikalılar bunde bir trüst 

mBeindt ırf. 
1 1 

Es merkezdeki mektep talebeleri- Kabzımallar intihabı mahiyeti 1ördüklerinde bu teıkili.ta 
en az a azası o an • . . yanatmadılar. Halbuki bu yalnıt bir 

ki§ehir tasarruf cemiyeti ge. nin kamilen yerlı malı gıymele Kabzımallar cemiyeti idare fikirdir. Ben bilba11a bu trüst filcri-

Bu beynelmilel teıkilit sayesin
de qya piyua'ya İıtihlik kabiliyeti 
ile mutenaıip bir tekilde çıkanlmalı, 
ve fazlası muhafaza edilerek .. blma· 
malıdır. Bu fazla iıtihaalit, ihtiyaci 
ve ihtisalitı nokıan olan memleket
lere ıönderilmeliılir. Bunu temin i
çin iıtihsali.tın tahdidine de lülWl'll 
yoktur. Yeter ki istihli.lıit ile iıtih
salit arasında bir tevazüm teaiı edi. 
lebilsin. Mak111dnn rekabeti de orta
dan kaldırmak değildir. Ben bilakis 
rekabetin de bir teıkiliit albna alın
muına taraftarım. Buıünkü içtimai 
teıkilatımız nok .. n olduğundan bir
çok buhranlar kartmnda kalıyoruz. 
Fen çok ileri ııitmiş ve Küreiarzda 
mevcut bütün ıervetlerden istifade 
etmek imki.nını babtetmiıtir. Fakat 
bu servetlerin lıtihsal edildikten son 
ra hep bir yerde toplanıp buhrana 
sebebiyet vermesi içtimai tqkili.tm 
noksanından ileri ıelmeldedir. Dün
yayı kasıp kavuran i9sfzlik de tqki
labız bir tembellikten ibarettir.'' 

Mr. Gibson bundan sonra bu ~ 
kir lehinde propaıancla yapmak i
çin buradan Sofya, Belırat ve Bük.. 
reı'e ıideceğini, Atina'da ve lstan
bul'da fikirlerimin hüınü kabul ıör
düğünü ıöylemi,tir. 

Hat açıldı 
Çende iki müsamere tertip et- ri temin edildiği gibi, devaiT o- heyeti İntihabı dün cemiyetin nin aleyhtarlıiını reddetmek iıtiyo
llliş ve bu müsamerelerde tuva dacılarına da sırf yerli ve yek. K k d k" k 'nd rum. Çünkü buliin istihsaliit ile is- T rakyadaki müthit kar dola. 
letl . I I ÜÇÜ pazar a 1 mer ezı e tihliki.t arasında tevazün tesis edi • yısile kapalı bulunan Şark de. 

enni sırf yerli ma İ e ya~- nesak elbiseler yaptırılmıttır. yapılmııtır. lemezıe buh.r~. zuhuru mu~ak~k- miryollarının Kırklareli • Al ul 
nuş olan hanımlar arasında bı. . b b · . . tır l{er n<>Yı 11tıhıal maddesı mube- 1 be h d . I . ~ 
rer müsabaka yapılmı9tır. Bi- Cemıyet merk~e mer ut na _'· Y enı ıdare heyeti esnafın deİe kabiliyetini v• beyn,.lmilel piya- ':1 şu .. a~tı ün açı abılmıt· 
rincl müsabaka kolordu kuman yeterde de talı şubeler açınaga kendi namzetleri arasmdan se- ıa'da bir kıymeti haiz olmadığı tak- 1 tır. Dun ılk tren Alpulludan 
danı Naci Patanın refikası Azi muvaffak olmuştur. 1 çilmittiy , dirde buhnnın önüne ıı;eçmek mÜş· şehrimize ııelr.;.;stir. 

Earar içmek ve batkalanııa 
içirmekle maznun Efe Mehmet 
le arkadaılan Tahsin, Abdul. 
lah, Recep ve Şükrünün dün 
Ağırcıezada mahkemeleri ikmal 
edilmiştir. Efe Mehmet, Sulu. 
kuledeki evine on ~ kadar ar
kadaşım toplamtı ve ellerine bi 
rer kabak vererek kendilerine 
muhteıem bir esrar ziyafeti çek 
mittir. Esrarcılar, önlerine a. 
çık birer kart koymuılar, dalga 
ya dütmek üzere iken memur. 
lar içeriye girmit ve hepsini cür 
mü mqhut halinde yakalamı:t. 
Ağırceza mahkemesi, dün bu 
esrarcılardan Efe Mehmedi al
tı ay hapis ve 100 lira para c:e. 
zaaına mahkiim etmiştir. Efe 
Mehmedin arkadulan da altı. 
far ay hapis ve ~er lira para 
cezasına çarpılmışlardır. Efe. 
nin esrar içtiği sabit olmayan 
diğer arkadaşlan beraat etmit
lerdir. 

Karı ve koca maznun 
Ki.niye isminde bir kadın 

bundan 20 gün evvel doğurdu. 
ğu çocuğu kimseye gösterme
den evinin bahçesine gömmiif. 
tü. Zabıta işi haber almış Ye 
cesedi mezardan çıkararak mor 
ga nakletm~şti.•. Kaniye evli 
bir kadındır. Kocası da kalaycı 
Mahmut isminde biridir. Kan 
koca Adliyeye verilmiştir. Mah 
mut çocuklarının ecelile öldüğü 
nü, mezar kazacak paralan ol. 
madığı için ölüsünü evin bahçe 
sine gömdüğünü söylemekte
dir. Morgun vereceği rapor ha. 
diaeyi tenvir edecektir. 

lhtısas mahkemeleri 
lbtisu mahkemeleri, hikim 

Ye müddeiınnum1leri dündm iti 
haren yeni vazifelerine ba9lamıı 
ve bazı evrakı teaellümle met
gul olmu9lardır. Dilo ihtisas 
mahkemelerine yenid- kiıme 
tevdi edilmemitti. 

Yeni memur alınacak 
1. M. Umumiliğinden: 

Adli ihtisas mahkemeleri
nin Batkltipliklerile kltiplikle.. 
rine ve hukuk ve meslek mek
tebi mezunlarile adliye memu. 
riyetinde bulunanlardan talip o 
)anlar araaında 25 9ubat 932 
perft!lllbe günü imtihan icra 
edileceğinden taliplerin yevmil 
mezktırda saat onda memuriye 
timize müracaatlan . 

-··-···-········-·-·--

Yazı makineleri 
için terit 

Y •ni o• §•rll ,.,.it 
tecriUngi kazandı 

Dün Milli sanayi birliğinde 
yeni yerli daktilo makineleri 9e 
ritlerinin tecrübeleri yapılmıı 
ve müsbet bir netice almmıı· 
tır. Galatada Perıembe pazann 
da "Şulman'' yuı makinesi te
riıtleri imaltthanesi sanayi bir. 
liğine müracaatla kendi 
yerli teri ti erinin Avrupa teritle 
rinden daha mukavim olduğu. 
nu iddia ederek bir jüri huzurun 
da tecrübye hazır olduğunu bil 
dirmi9tir. Dün öğleden evvel 
Sanayi birliğinde idare heyeti 
azası intihap edilen jüri hu
zurunda bu husus için kullam. 
lan tecrübe malrinesile üç Ay. 
nıpa ıeridile bu yeril tridin 
tecrübeleri yapılmıştır. Netice
de yerli teridin daha mukaYİm 
olduğu ve daha çok renk verdi. 
ği tesbit edilmi,tir 

varı 

l Vlllyette 

Tekaüt 
Maaşları 

' 

fnhisarlardaki memur
lar maaşlarını alacaklar 

lnbiaarlarcla müstahdem mü. 
tekait memurların verilmekte 
olan tekaüt maaılannıo, lnbi. 
sar Vekaletinin tetekkülü ÜZ&

rine, bazı malmüdürlüklerince 
kesilmek istendiğini yazmı9tık. 
Yazdığımız gibi böyle tereddüt 
ler olmuıtur. Fakat defterdar. 
lık vaki olan müracaatlar üzeri 
ne meseleyi halletmiıtir. lnbi. 
•ar vekileti tetekkül etmekle 
beraber bu inhiaarların 931 ma 
li senesi bütçeesi ile mülhak sa 
rette idarelerine hazirana kadar 
devam edilecektir. Binaenaleyh 
1932 bütçesi çıkıncaya ve inbi
aarlardaki memurlar da dnlet 
baremine idhal edilinceye (m~ 
yıa aonuoıa) kadar inhisarlarda 
müstahdem mütekaitlere teka
üt maatlan verilecektir. 

Poliste 

Şüpheli 

Ölüm 
Ceset morga kaldınldı 
Pangaltıda bahçıvan Bedro

sun yanında amele 60 yqlann. 
da Hamparaon evvelki gün bah 
çede çalııırkeo üzerine fenalık 
gelmiştir. Hidiae polise akset. 
mit ve Hamparson Beyoğlu 
hastahanesine götürülürken ağ 
zından kan gelmiş ve dün sabah 
ta hastahanede ölmüştür. Ham 
parsonun ölümil tüpheli görül
düğünden cesedi Morga nakle. 
dilerek tahkikata başlanmıştır. 

Gümüş mü, altın mı? 
Karagümrükte sucu Ali gü. 

müt çeyreği altın ıuyuna batı
rarak balıkçı Cavide dört liraye 
aatmıttır. Çeyreğin altm olma. 
drğmı anlayan Cavit polise mü
racaat ederek tikiyet etmit, ıu
cu Osman yakalanmıttır. 

Dövüşen akraba 
Kas1D1pqada Ekrmı iımin. 

de biriıi düngece son derece sar 
bot bir halde kayın pederinin 
evine giderek taarruz etmittir. 
EYde bulunan kaym biraderi ls 
mail ile, misafir Hüseyin bir o
larak Ekremi dövüp batından 
yaralamıılardır. 

Arbk yeter 
Mahmut isminde biri ıı.etret

tiği tarihi aıkeri üıwanlı kitab. 
Beşikta§'ta fabrika sahibi Meh. 
met Nuri Beye fahit fiatle ıat. 
mak istemiıtir. Vaki tikiyet ü
zerine takibat yapılmaktadır. 

Derhal söndürülen 
bir yangın 

Dün ak§&m saat 20 suların
da Sultan Hamamında manifa. 
turacı Buhorun dükkinmdan 
bir yangın çıkmışsa da derha 
söndürülmüştür. 

Halk evleri 
Ba hafta içtimalar var 

Halkevine yazılmak için du 
de birçok dairelerden liste h. 
tinde memurların isim ve adres 
leri ııönderilmiştir. Ke:ı:a 18 ya 
tmı ikmal etmit birçok genç 
mektepliler kaydolmak için mü 
racaat etmetkedirler. 

Halbuki hara ıubelel'İ bu haf 
ta içinde toplanarak faaliyete 
ıeçmek için idare heyetlerini 
seçeceklerdir. Şimdiki halde fa 
aliyette bulunan ve eskiden be
ri devam eden yalnız halk ders 
hanesi tubeai vardır. Halk ders 
hanesinde fransızça, ingil izce, 
İtalyanca ve almanca dersleri 
gösterilmektedir. 

Güzel San'atlar Birliğine 
mensup re11amlın-la müstakil 
ressam ve heykeltratlar birliği
ne mensup olan ressamlar per
ıembe günü içtima ederek tev
hit ve Halk evine iltihak forma 
litelerini ikmal edeceklerdir 
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22 ŞUBAT 1932 
lcludıane: Anlıı:ara caddal, 

100 No. 

Telgraf adresi: l«t. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

BnpuhaniT ve Müdür 24311 
Yazı itleri Müdürlüi!;U 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye içia Hariç için 

3 aylıfi 
6 .. 

12 
" 

L K. , L it. 
4-
7 !O 
14-

\ 8-
M-
28-

~en evrak ~ verilmez -
Müddeti geçen nüshalar !O ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 

Adanada Kayıserili tüccar
dan müflil Aıpti zade Osman 
Efendinin ikıonkurdato llıüküm
kırinden istifade etmeık üzere 
icra dairesine vflki tbulunan mü 
ra'Caatr netiıcesinde komserlik-

1 çe tanzim ve berayi ta'Sdilk 
1 ma.llkemeye tevdi !kııl.ınan ikon 
1 

lı:mıdatıonım tetlkilkatı için 
1 27-2-932 cumartesi günü celse 
tayin eıdilııniş oliduğıından ic
ra ve iflas ikanıununun madde
si hükmüne tevfikan alakada
ranm bu baptaki itirazlarını 

deırmeyaa ve haklarını müda-
ll faa zımnında yevmi ve vakti 
, me2Jkfirda Adana asliye mah-
1 kemesi birinci ihuıkuk dairesin
i de hazır 'bulunmaları lüzumu 
ilan olunıur. . ·~ 

işler için müdiriyete müracaat İstanbul İcra Riyasetinden: 
edilir. Gazetemiz ilanların mes'u-

Beyoğlunda, İstiklal ca<ldesinde, 
1iyetini kabul etmez. ., ____________ !l I !89 numaralı mağazada, deri ın.a-

BUGÜNKÜ HAVA 

.&.<!-,u'~-4-

MlLLIYET PAZAR'i'ESI 22 .ŞUBAT 1932 

MANGANEZ 
Tüı1k Atl'Oilim Şirketinden: 
Manganez Türk Anonim Şirke

ti hi sse<laran hey 'eti umumi ye si 31 
ınart 932 perşembe günü saat 16 da 
htan.bul'da Bahçekapı'da Dördün.
CÜ Vakıf Hanmdaki Şirket merke
rm~ sureti idiyede akdi içtima 
edece~ind.oo, hazu buJunacak hisse 
dar.anın hisse senetlerini veya ban
ka makpuz.Iarıru içtimadan bir haf
ta evvel.ine kadar şirket merkezine 
tevdi etıneıleri ve duhuliye varakıaeı 
almaları j.]an oJunuT, 

Ruznamei müzak!erat: 
1 - 931 5«ıesi muameJat w he

sabatına ait idare me<:lisi ve mura
kıp raporlarının kıraati, 

2 - Bfüinço ve kar ve =ar he
saplarının tetkik ve idare meclisi -
nin ibrası. 

3 - t<Jare meelisi azasının yeni .. 
den intihabı, 

4 - /Murakıp intihap ve ücreti
nin tayinile idare moclisi a.ıasmın 

hakkı huzurlannm tespiti. 

• 
İLAN 

Ticar>et kanununun 361 inı:i mad 
desile şirket mukave1enamesi ah-
kamına tevfikan Baz"1: dü Levan 
şirketi hissedararu 1932 senesi mar
tının 23 üncü çarşamba günü sa.at 
15,30 da şirketin Beyoğlunda İstik 
lal caddesin.de 314 .numaralı mağa- ı 
zasmdaki merkezi idaresinde ale
lade ırutttte inıikat edeeek o- 1 
lan hey'cti umumiye içtimama .ı.... 

vet olunurılar. 

Ruznaınei müzakerat: 
l - Meclisi idare iJe murakıp 

raporlarının kıraati, 1 
2 - 1931 oenesi muamelatına ait ı 

hesabatın kabu!ü ve meclisi idare 
azasının ibrası ve senei mezkfıre 

netıayici ınuametatına dair meclisi 
idarenm teklifi. 

3 - Umuru girketin idaresi""" me 
1 

mu'. ~dilen murahhas aza aidatının 

1

. 
tayını, 

4 - Müddetleri hitam bulan mec 
Iisi i·darc azasının yerlexine inti· 
hahat ic.raısı. / 

•• •• 
1 
1 

Tüccar için müracaat mahalleri: 

Bursa: 1PEK1Ş • tdarei Umumiyeııl ._..., 

İstanbul: !PEKİŞ - Birinci Vakır han, birlnıef kat - Tel. 23535 

İzmir: İPEKİŞ - Emciza~ Ahmet Remzi B. (İzmir, Manisa, 

Aydm, Denizli, Muğla vilAyetleri için acenta-) 

Karadeniz Havzası - İPEKİŞ - J. J. HohştraS11Cr ve ~llrekft
sı ijubeleri: (Zonguldak, Kastamonu, Slnop, Çorum, Samsun, Amasya, 

Tokat, Ordu, Giresun, Şibinkarahisar, Trabzon, Gümüşane, Erzincan, 
Rize, Erzurum, Kars, Artvin, vilayetleri için acenta.) 

3 s 

ALEMDAR 
Sinemasında 

Bugün iki muazzam film 
biıden 

Amiral Byrd 
KUTBU CENUBİ SEYA-

HATİ 
Türlkçe sözlü ve ~zahatlı 
filin. Altı aıy ~. altı ay 
gündüz olan havalide ve ıbı.ız 
lar arasında cereyan eden 
meraka.ver muazzam filin. 

Metkep mııallimlcrile ta
le!besinin ıbuı filııni görmele
ri tavsiye olunur. . 

Bütün Hayatı 
M~ilesi: MARCELLE 
CHANTAL tamamen fraD-
srzca sözlü muazzam film. 
Grup haliru:le gıeleoeik mek
tep taıleıbesine te112ilat. 
Güıııdüz 2,5 - 5 suvare 9,5 ta 

Yeplk6y Hkerl rasat med:e
ziadea verilen nuıJ{imatll gön, 
buglln bava Ulllumiyetle bulutlu 
devam edecek, rüzgar §iınalden 

mırtedil .suretti! e~tlıir. 

muJ.atı ti.caretilc iştigal eden Vik
tor Gaa.lerini Efendinin alacakhla
rile konkordato akdey !emek üzere 
11'1.lku bulan müracaatı İstanbul icra 
<:tairesi ~tiraz merciinee nazarı iti· 
bara alınarak kendisine iki ay müh 
let verilmiş olduğundan mumaileyh 
ten matlubu olan alacaklıların icra 
vıc iflas kanununun 283 üncü mad
desi mucibince ilan tarihinden iti
baren yirmi gün isinde alacakları-

r Ergani bakırı 
Türk anon,m - şmı.etiuc:'en: 

5 - 1932 senesi için bir murakıp 
intihabı ile aidatının te&bıti ve mu- , 
rakıbm mazereti halinde ifayı va- 1 

zife etmek üzere diğer bir zatın in . iıı••••••••••••••••••••••••• .. lıcıoci ıJan 

Dlln t1lzyiJ:i nesiml 764 mili
rrN>tn, en çok sıcaklık ı<ah 1 n 
en a:r sıcakllk t1l ııakıs 1 derttee 
idi. Dün alqam geg vailr:t bafil 
kar yağmağa başlıunıştır, Bugün 
Jur yaimak ibtimali azdrr. 

Dün Ankaraya ka ryağmıştır. 

lfELE~ 
Aza isimleri 

Meclisi idare azası isimleri 
değil.. Kendi •zamrzm isimle.. 
ri nazan dikkatimi celbetti. 
Geçen alqam uykum kaçb ..• 
lnıanm uykuıu kaçınca aklı 
bir tubafla9ır- Bu tuhaflaıma 
eanaımda i.fte bu meseleye dik 
kat ettim. 

Efendim. Azamızm isimle
rinin ekıeriıi ( b) harfile bat
byor •• lıteı 

- Beyia 
-Baı 
-Bunm 
- Beniz 
-Boğu 
- Boyun 
- Bağır ' 
-Böaür\ 
-Bel 
- BöbrelC 
- Banalr 

1 nı bilcümle vesaiki ile İ stanbu tda , 
i Bahçekapıda, Birin.ci Vakıf hanın

da 50 numaı:ıada mukim komiser ve 
avukat Fahrettin Beye bildirerek 
kaydetti.nn<.>lcri ve hiLifına hareket 
edenlerin konkordato müzakercsin 
den hariç bırakılacakları ve keza 
İcra ve İfLis kanununun 283 üncü 
maddesi ahkammc:ı teklif edilen kon 
kordatoyu .müzakere e ~ nek üzere 
alacaklıların 4-4-932 pazartesi günü 
saat 14 tc komiser ve avııkat Fah
rettin Beyin mezkOr yazıhanesinde 
toplanmeları ve tQplanmağa teka.d 
diiın eden on gün zarfında vesikala 
rı tetik· .. edebilecekleri ilan olunur. 

İLAN 
Bulga.ristanın Petriç, Nevmkop , 

Zarlık Mahrumya, Mustafa Paşa, 

Cumai Bala ve vcsair mahallelerin
de teşrinevvcl 912 tarihinden ev
Yel hiaetıle em!ak ve arazi bırakmış 
olan Türklerin tapu v~ veraiet &e -

netlerine müstenit hakları olanlar 
Bulgaristan avırkatlarmdan Mösyö 
lngilizof tarafından bilvekale ta
kip ve temin olunur, bu vaziyette 
olanlar Galata'da, Mehmet Ali Pa
ta Ha.randa 43 numerolu yazrhan;:
ye mü1'a<:aat emiı>!er. 

Ergani Bakm Türk Aanonim şir 
keti hı ssedaranınrn, dahili nizam .. 
namesinin 24 ün<:il maddesine tev
fikan, 24 mart 1932 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 11 de sı.ue
ti adiyede akdi içtima eylıeyecek 

ofan hey'eti umumiyede hazır bu
lumr.ak üzere, yevmi mezkilrda ş.ir
ketin İ~nbulda Bahçekapısmda 

tihabr. 
Llakal 20 hisse sene.dine malik 

olup ta içtimaı merkfırda hazır hu
lu.naook hi6sedaran ticaret kam•naı 
nun 371 inci maddesine tevf.ikaıı 

yevmi içtima.dan bir hafta evvel 
hisse senetlerini §İ.rektin merkezi 
idaresine tevdi etmelidirler. 1 

Banka•lara tevdi ~ecek hiııse 

.sencdatı makpuzları şirk.et merke-
Taş handa kitin ilarei merkeziyesi- . . . . · ·r bu al 

1
. zıne tevdıat mahıyetınde olarak ka-

nı teşrı yurm arı, ve ıı"""' se- bul 
1 

ak 
l . . . ·--~ b' haf o unac trr. net erını ıçtıu"""an ır ta evve- I Mec.Jfai İdare 

!ine kadar Türkiye !ş Bankasına, 
Döyçe Banka ve yahut şirket vez
nesine tevdi eylemci.eri merc.udur. 

Meclisi İdare 

Ruznamei mü.zad<erat: 
1 - Şirketin 1931 oenesi zarfı.n

<laki muamolatını mübeyyin Mecli
si İdare rape>runun kıraati, 

2 - Murakipler tarafından veri
len raponın kıraati, 

3 - 1931 senesi blanço ve k3:r ve 
zarar hesabının tasdikile meclisi ida 

renin .ibrası, 

4 - Müddetleri hitam bulan lMec 
!isi idare azalarının yerlerine aza 
intihabr. 

5 - 1932 6Cnesi için murakipler 

intihabı ile ücretlerinin tayini. 

Kandıra Halk 
Ormanları işletme 

T. A. Şirketi Hissedarlarına: 
Mukaveleruımei esasinin S6 ncı 

maddesine tevfikan şiTelotimizin 

İLAN · ... 
Ticaret kanununun 361 ioc.i mad 

dıesile şirk.et mukaveJe,name.si abkıi 
mına tevfikan aslan ve Eskihisr 
Müttehit Çimento ve "" laireci fab
;ikaları Anonim şicketi hlliSCdar

ları 1932 sene11i martının 26 ncı cu
martesi günü «ıaat 11 de Galatada 
Agc>pyan Hanıoıda şirk,.,t merkez.in
de inikat ede-cek hey'eti umumiyei 
adiye içtimama davet Q]umır.lar. 

Ruznamci müzakerat: 
1 - Mooliili idare raporu ile mu,. 

ıakıp raporunıuı kıraati, 

2 - 1931 aeneai muaıı:ıditına ait 
hesaba.tın kabu.Jlf •e mediai idare a 
:asının ibrası ve scn.ei mezkllre oe
tayici muaıııeratnıa dair meclisi ida 
renin teklifi. l 

3 - \Jmuru prl<etin tdarealııe su 
reti mahmaada mcmu .. edilen ba 
aidatının tayidi, 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.A.N".A:O~LU" 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Tc-şkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf: 
İmtiyaz 

1 Alpullu şeker şirketi 
müdiriyetinden: 

Son günlerde şeker fiatlannda görülen gayritabii 
tereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut 
küp ve dubl rafine şekerlerini öteden beri cari berveçhi 
ati fiatlarla satmaktadır: 

Küp 50 kiloluk Çuval 1.9.30 lira 
" 25 ,, " 9.65 .. 

DubJ rattne ıoo ,, ,, P,PP 37.40 ,, 
,, 100 ,, ,, NN 37.50 ,, 
,, 100 ,, ,, M 37.70 ,, 
,, 100 ,, - -- ,, G 37.90 ,, 

Toptancı tacirler de şirkete vaki taahhütleri muci
bince bu, §Ckerlerin yüz kilosuna ancak atlrnış kuruş 
masraf ve kar ilave edebileceklerdir. 

Muhterem halkımızın fabrikamız mamulatı şekerle
re bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep e
denleri lütfen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. 

--------------1 hissedarlar hey'eti umwniyesi 28-- Bacak 
- Bilek. : 

4 - Müddetleri hitam bulan omc 
!isi idare azasının ye•rine intihabat 
icrası ve yeniden in~ o1unan i Alpullu Şeker Şirketi 

Belki daha vardır. Amma 
benim aklıma ıelmedi.. Sonra 
Jine deli ıibi düıünıliiın- Ote
lı:i iıim1eri de (b) ile bqlat1 
Bir sürü saçma çıktı: 

(Göz) yerine böz 
(Kulak) yerine bulalc 
(Ayak) yerine bavalr 
(Kol) yerine bol 
Falan gibi-... 
Daha fazla yazmadım ki; 

oynatb demesinler diye!~ 

Tenvirat meseleıi 
lstanbul, dünyanın en ka. 

ranlık ıehirlerinden biridir. Bel 
ki Çinde, Yemende falan da
ha karanlık tehirler vardır am
ma, medeni §ebirler araamda 
lstanbul kadar karanlığını gör 
medim .• Herkes İıtanbulda ten 
'liratm arttınlmaaını ister du -
nırdu. Gazetelerde bu itin ar. 

İstanbul İkinı:i iflas memw:lu
ğwıdafi: Müflis Kadıköyünde Ha
cı Şükrü sokağında 10 N: lı hane 
de mukim Sütçü Anastas Efendi 
nin borııJanna ait tetkikat hitam 
bulmuş, ve yapılan sıra defteri da
irede a.lacaklıların nazarı diltkatıle-

I :: ;:;~u:=ı:~:u~~~ 
!ar ikinci topJanması için 15-3-932 
ll8lı günü saat 14 te tayin kılınmış 
olmakla mukayyet alacaklıların yev 
mi mczkurde 2 inci iflas dairesinde 
hazır bulunmaları .lüzumu iJan olu
ma. 

bk halledildiğini göaterir bir 
havadis gördüm: 

Belediye, İstanbul tesıvira
tını artbmuyacaksa da tenvi
rat rffmİni artbracakmıı.. Da
ha ne isteyebiliriz?. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 17 

GÖZY ASLARI!, 
Etem iZZET 

- iyiyim yavruçuğum. Fa-ı mene tahammül edemem. 
kat, sorma! Hiç aldırma .. 

- Ne oldu? Allah göıılüne göre verdi!. 
- Anlatacak gibi değil! Ve •• emretti: 
Meraklandı, sesini hızhlan- - Daireden çıkar çılanaz 

dırdı: ban• geleceksin. Seni Eminö-
- Yine, ne oldu, niye M>yle. nü tramvay istasyonunda bekli 

miyorsun?. yeceğim. 
- Hikayesiı uzun.. Yine hiç bir teY deıneden, 
Dedim ve_. bir cümle ile va- biç bir şey düşünmeden: 

ziyeti anlattım: - Peki .. geleceğimt 
- Karımdan aynldmı!. Dedim. Ve., aynldık! 
Bunu hayretle kar~ılar gibi • . . 

'>ir: Alqamın olmasını güç bek-
- Ya?.... )edim Nefsimle mücadele edi-
Çekti, bir saniye C:üşündü ve yordum: 

arkasındail: - Gitsem mi?. 
- Üzülme. Mesele yok!. Gidersem karım ne olacak?. 

D"'di ve .. kat'i bir eda ile i- Ergin, babası yerine kimi 
la ve etti: bekliyec;ek? .. 

-- Beraber otul'uruz canım!. Artık kanından vaz mı ıe-
Senin bir saniye bile üzül. j çiyorum ?. 

mart - 1932 tarihine müsadif ıpazar
tesi günü saat ıs te Kandıra'da 

şirket merkezinde adiyen içtima e
de<:eğinden hi'36edarların mezkfır 

saatte içtimaa gelmeleri riu olu.
nur. Nizamneze lllllcibince içtimada 
hazı:r bulutıaA:ak lıissedatıların yev 
mi içtimadan 10 gün evvel hisse 
o;enctlerin.i sirket merkezine veya 
İstanbulda SadulJah Bey yazılıane&i 
ne tevdi ile makpuz al.ma1an tebliğ 
olu.nur. 

Ruz.namci müzakerat: 
1 - Meclisi idarıe ve murakıp 

raporla:rının kıraati, 

2 - 1931 SCDMİ blanço ve kanı 
zarar hesaıplannm tasdiki i:ıe, mec
lli;i idarenin ibra"'· 

3 - Temettüün sureti tcvzii hak 
kında ki mec Jisi idare teklifinin ka 
bulü_ 

4 - 1932 ııeneai iç.in bir ımurakı.p 
intihabı ile ücretinin tayini, 

Gitmezsem, Naran'ı kaybe. 
der miyim? .. 

Bana danlır mı?. 
Bir daha yüzüme bakmaz 

mı? •. 
Hele, bu endişe kafamın i

çinde doğar doğmaz titredim, 
bütün etlerim kemiklerimden 
aynhyor zannettim. Kafam 
aancılandı. 

O zaman hükmettim: 
- Naran'dan ayrılamam.. 
Her tey bir tarafa, o bir ta 

rafa .. 
Ölürüm de ondan uzak ola

mam. 
Dünya ne olursa olsun ben 

onunla beraberim! 

• 

Seviyorum., 
Seviyorum .. 
Seviyoruuuuum .• . . 
Daireden çıkarken yine bir 

mücadele geçirdim. Aklımda 
mıhlanan nokta şuydu: 

- Kanma gitmiyecek mi
yiın ?. 

Kendi kendime soruyor-
dum: 

- O da beni sevse Naran 

zanm ta.ad.iki intihabı, ı. 

5 - T;.:aTet kanwıunun 323 iiacil 
maddeııine tevfikan şirketle ı:ı:ıua

m~lei ticariyede buhı:nmalı: üzere 
meclisi idare izaaın.a meamiyet ita-

Taıılıila • Mahkük imzamm kay- ı Dr. A L B E R T ş A u L 
bcUdujiu.ııa dair dünkü. Milıliyet ga- Dahili hastalıklar mütehas11lSI 
zeteainde miinıtıctİI' idAn.da yanlış · ' ,,_ ,_,_, H c r _..,._ Balat, Rıfat Ef. sokak No. 9 yaz._, ......... n acı ••« ,_.., 

aı. nur. 

6 - 1932 6ftlC&i için tıiT murakıp'------------ ------------
Hacı tııa ıtcmaı olduiu tashih olu- Pazaııdan maada her gilın 1-4 

Tel. 2. 2174 

intihabile aidatmın tıespiti ve ı mura 
k.zbın mazereti halinde ifayı wz.ife 
etmek üure d.iğu bk satın intiha
bı. 

Liakal 25 hlsae ı;e.ııcdirııe malik 
olup ta içtimaı meııldlrda bazııı: bu
lunmak isteyen zevat ~t lıanu
ıııunun 371 inci maddesine tıevfikaıı 
içtima tarihinden bir hafta 
evvel lıieselerini ıirı.et mcrlr.ezisae 
tevdi etmelidir.Jet. 

Bankalara tevdi edı1ecelt m.,,, 

Fatih aulh ıbirinci blıkuk hilı:im 

llğiııden: Zeyneıp Hanım, Ccv.det E 
fendi aleybia>de ikame eyl<:diği da
vanm cari muhalıoemellıııde müddei 
aleyhin ilı:ametcibma göndc:ıilen 

zaptı d&va zabrmdalıi müb&fiı" ıer
binde ikametgllhmın meçhul oldıı
i;u anlaşı:tma..ma biııaeın mahlııemcı:e 
biT ay müddetLe iJanen tebl.ijiat iıc

:rasma karar verilmiş Q}ı(kığwı.dan 

mablocmenin mııaUak bııtuııduğu 

932-3-28 saat 10 da mahkemede i&-
eenedatı makbızlan şi:rket merkezi. patı: vücut etmediği talııd4ıde veya 
ıı.e tevdiat mahiyetinde alar:alr. laıbul bir ~kil gönde:mı.ediği takdirde gı 
edilecektir. yaben mı.tıanmeye devam 0Junaca-

Mecli11i İdare ğmı tellıliğ oloomtl!tur· 

gibi aramaz, ne oldun Ruhi?. 
Demez mi idi?. 
Ve .. kızıyordum: 

- Etek, hissiz, hımbıl ka.. 
dm!, 

ıuunı.mun onun elindeki anahta 
nydı 

Beni ıöriir ıörmea ıüldü ve 
baktı! 

Yanma gittim. 

Sekizinci icra memurluğun.dan: 
Bir deynıin tıemini ietifası için 

tahtı hacze alınt,p 11atışı takarrür • 
den Çarpyı kebi .. .de Kalpakçılar 

1akender boğazı kapv.ımda Kavaf 
düklmnıınd.aki 14 çift keten iıakar

pin ve 10 çift çocuk iskarpini 1-3 
932 tarihinde saat 12 den 14 de ka
dar paraya çevrileceğinden '""lipk
rin mezkilr günde mabaltinde ıı. 

zır bulunmaları ilan olunırr. 

ZAYİ - 1285 aicil numaralı a
r.tbaıctlık ehliyctnamemi kaybettim. 
Yenisi a.lmacağından hükmü yok-
tur. Ali oflu Haııııın 

Hag11t uçııruml•ra 
Günler geçiyor .. 
Hila uyanmadık'
Hili aydmadıkl. 
Şehvet denizinin eteklerin.. 

de her fırtınaya yelken açmq Sonra yine dütünüyordum: 
- Bana sabırlı olmak, ına. 

zur görmek, gidip onu görmek, 
olqamak, çocuğumu öpmek 
sevmek; gece onları alıp gez. 
dirnıek, gönüllerini almak düt 

Elini sıktım •• · 
Elimi sıktı: 
- Rubiciğim ı. 

) iki hayat ıarboıu ıibi bütün 

. ., mez mı •• 
Bu ıaşkmlık ve .• bu karar

sızlık ile Babıali ye indim! . . . . . 
İstasyondaydı. 

> Onu, uzaktan gördüm! 1 Beniı bekliyordu. 
Artık- her §ey bitmitti. 
Ne sağa, ne sola bir adım 

atamazdım_ 
lçim içimi yiyor ve •• emredi 

yordu: 
- Onunıun, ona gidecek-

sin! 
Ona gittim. 
Onun oldum!. 
Onun bir gülüş ve.. bir bakı 

ıı. Zaten bu ikiıi kalbimin, göz 
!erimin, benliğimin, irade ve 

Ve .. bir kelime ili.ve etti: 
- Canım!. 
Sonra, koluma girdi: 
- Anlat bakalım, neler ol

du sana böyle?. 
Diye beni de yürüttü, kendi 

ıi de yürüdü!. 
Hem konu,uyor, hem de kalp 
kalbe, kol kola biraz daha bi~ 
birimize sokularak, yulanaralr 
yürüyorduk!. 

. 
O geceyi orada geçirdim!. 
Gönül apartmıanmda!. 
Onun gönlünde!. 
Onunla beraber ... 
Şen ve .. mes'ut uyandık!. 
Şen ve .. mes'ut ayrıldık!. 
Ben nezarete gittim, o ev. 

de kaldı_ Ve.. ilave etmeyi u
nutmadı: 

- Erken gel Ruhi .. emi?. 

hızımızla uça uça gidiyoruz. 
Bol bir sevgimiz var. 
Katıksız bir qk içindeyiz. 
O bana: 
- Seviyorum.. 
Diyor. Ben ona; 
- Seviyorum •• 
Diyorum. Bu mulialiliette 

ne ıınır, ne ıızı yok!. 
Ve.. ciğerlerimizi her cloL 

dunıtta: 
-Ooh .. 
Diye genif bir nefes .byo • 

ruz . 
Bu saadetin nefesidir. 
Huzurun ta kendisidir. 
Görmeden yaşamak, duy. 

madan yafamak, ıstırap çelane
den yaşamak, ıızı bilmeden ya 
ıamak!. 

Yalnız bu hudutauz)uk bü.. 
tün bir hayat eder. 

• 

Hali ta&fiyede bulllllan 
"AV VE REVOLVER Fİ
ŞEKLERİ İNHİSARI Türk 
ANONİM ŞİRKETİ,, tasfiye 
memuclaırı hey'etinden; 

Av ve Revolver Fişelrleri inhi
sarı Türk Anonim Şiretinia 2.4 
kanunusani 1932 tarihine müsadlf 
pazar günü fevkalade "'1.arak topla
nan hey'eti wnumiyesinıce hazrr bia 
sedarlarm ittifakı arasile: 

1 - Şirketin vaktinden evveıl f.,.. 
hine ve hali tasfiyeye zav'ına, 

2 - Tütün inhisarı hey'eti tef
tiş.iye .reisi Raşit ve Hukuk mil§a
viri Hamit BeyJerJe Baban zade 
Fıuat Beyin ve M_ F:rançois Bcıo
chardy' ni.n tasfiye için Jazun gt

le.n en vasi salahiyetleri haiz ve 
haaseten emvali şirketin kısmen ~ 
ya kimilen to-ptan !ruhtu mezuııi
yetini haiz c>lmak üzere likidatör
ler tayinine karar verilmiş olduğu- ' 
nu iJaııı. ve Ticaret kan\lnunun 445 
iru:i maddesine tevfikan tirket da
inıleırlnin şirketııclci hukukunu ııii
hayet bir eene zarfında şirketin Ela 
J.ata'da Bahtiyar Hanındaki merke
zinde buıunan taııfiye hey'etine bil
müra.:aat >spaı etmeleri lüzumu 
beyan olumır. 

ikinci ilan 
Hali tasfiyede bulwran 

"BARUT VE MEV ADDI IN 
FtLAKlYE İNHİSARI Türk 
ANONİM ŞlRKETt,, tasfiye 
memuırları ihey'etinden: 

Bıuut ve Mevaddı infülilciye in
hlııan Türk Anonim şirlr.etim:iıı 24 
kanunu.ııani 1932 tariı.ine müsadif • 
pazar günü fevkalade olarak tıa,p

Janan hey'eti umumiyesin<:e hazu 
hissedaı-Jann ittifakı ara..Ue: 

1 - Şirketin vaktinden evvıd 

feııhine ve hali tasfiyeye vaz'ına, 
2 - Tütün İnhisarı heyeti tef

tişiye reisi Raşit ve Hukuk Müşa
viri Hamit Beyılerle Baban :ı:ade 

Fuat ve M. François Boııcbardy1n 
taafiye için lizım gelen en vasi Sil 

lihiyetl.eri ve haııaateın emvali pr
ketin kı.smen veya kimi.J.en toptan 
frııhtu mezwıiyetini haiz olmak fi. 
zere dikidatörıler tayinine karar 
verilmiş olduğu ilin ve Ticaret lra 
DUJlUI>Utt 445 wi maddesine tevfi
kan şirket dainılerinin şiTı..tte.ki 

hukukunu nihayet bir aeoe zarfın
da şirketin Galata'da Bahtiyar Ha
nındaki merkezinde bultma'Jl taıdi

ye hey'etine bilmüracaat ispat et
meleri Jiizumu beyan olunm. 

- Hasta)'DD .. 
Dedim, 
-Yor~um!. 
Dedim, 
- Bir hafta izin iatenmt. 
Dedim ve .• onu aldım. Bu, 

onun kollanna, onun yatağına. 
onun derinliğine, ve hususiliği 
ne ıiritimin ikinci günü idi. 

Zaten zevk ve ıebvete bu 
haha içinde yelken tutturdulrJ. 

Daireye döndüğüın •üıa anı 
cası geldi. 

Karımm amcası. 
Babası yok!. 
Amcasını da hiç sevmem. 

Nadan, kaba ve tok ıözlü bir a
dam, 

- Neredesin ıen çocuk? 
Dedi ve.. ilave etti: 
- Utanmıyorsun?. 
Ve .. devam etti: 

- İnsan karısını, çocuğunu bı 
rakır da böyle elin sürtükleri 
peşinde mi dolaşır. Sekiz ıene 
sonra karına, çocuğuna yapaca 
ğın §ey bu mu idi?. insan ne 
kadar ahlaksız, bayağı, i.di ruh 
lu, düşkün olmalıdır ki senin 
yaptığını yapsm. 
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Kaçak ,. tütün ve 
sigaralar 

•• • 1 • • 
• ' .. 1~ • . . ·: ' ~ ' Soh on gÜn :ı:arfında ııene birçok 

tütün n sigara kaçakçısı yakalan
llllflır. 

Şeker meselesi 
Ne safhada? 

(Bıqı 1 jnci şabilede) • • 
Alpalla g•ni bir karar ,,.rdı 

ikinci aatlıaya gelinceı 
AJpullu teker ıirketi idare 

mecliai dün toplanmlf ve teker 
meaeleaini eaasmdan hallede
cek mahiyette olan çok mühim 
bir karar ittihaz etmittir. Şir
ket mahafilinden aldığımız ma 
liimata nazaran toz şeker satıt 
larında doğrudan doğruya, 
yalnız bazı tahdidat ile .~s
ki fiat üzerinden satış yapmak 
için derhal harekete geçilmesi· 
ne karar verilmittir. Eldeki toz 
şekerin az bulunması ve vaziye 
tin nezaketi tirketi bu karan 
vermeğe sevketmi!tir. Dubl ra
fine ve küp tekerlerinin de satış 
miktannı bir miktar azaltmak
la beraber eski fiat üzerinden 
mal vermek için tüccar ile mu
tabık kalmııtır. Tüccar eski fi. 
at üzerinden alacağı tekerin an 
cak çuval batına 60 kurut, yani 
yüzde 2 kadar bir kir ilave ede
rek aatmağı taahhüt etmiftir. 
Şirket muraflan da dahil oldu 
ğu halde tüccarın satacağı fC. 
kerlerin fiatıru aynca gazeteler 
le ilin edecektir.Uin edilen mik 
dardan fazlaya AJpullu tekeri 
için fiat iatenildiği takdirde tir 
ket kendiıine haber verilmesini 
halktan rica edecektir. Şirketin 
fiatlerin yükselmesinde imil ol
duğu hakkında dün alika...tar bir 
zat bir muharririmize demiıtir 
ki: 

- Şirketin kontenjandan ev
velki fiatlerine zam yapmak au 
retile hiç bir satıt vaki olmamış 
tır. Netekim bundan sonra da 
ayni fiatler üzerinden Htıfa de
vam olunacaktır. Gazetelerde 
fazla fiatle son yükaek fiatli mu 
ameleler ıatışmahiyetinde veril 
mit olmayrp u,ak tekeri gelin
ce tekrar yerine kanulmak üze
re muTakkaten tüccara veril
mek suretile halka hizmet mak 
sadile ihtiyar edilmit bir mua
meledir. Toz şekeri 34,40 ku
ruttan fttacağız ki ATmpa te
keri piyasası çok yüksek oldu
ğundan hariçten gelecek tekeıı
ler bile dahili piyasada bu fıa
te satılamaz." 

Bir müesıesenin yaptığı tet
kikata nazaran: Piyasada der. 
hal tealim edilecek olan güm.. 
rüklü tekerler çok azdır. Bu ne 
vi malların fiati küp 42-43, toz 
40 - 41,5 lira arasındadır. Koo ... 
tenjandaki mikdarm ihtiyacı 
karıdamaktan çok uzak olmuı 
dahili fabrikaların elindeki ma
lın iyi idare edilmemit olması 
bugünkü vaziyeti doğunnuftur. 

Kahve fiatı da 
Aldı yürüdü! 

Türk harfinin 
iki inkılapçılığı 

(Başı J ind uJUfede) 
ama karar nrmiıtir. Türk dili için 
hayati ehemmiyeti olan bu karann 
terefi onuhdur. 

Şimdi bütün alfabe müo•~aıala
rmda dikkat edilecek en mühun nok 
ta tudur: Prensip bozulaııııu;· .. 

lltibulı kelimeler için dil encu
menleri bal tarzlan bulabilirler. Fa; 
kat bu bal tar.dan Osmanlı .ali~~· 
taraftarlarının Türk alfabesı ve oz 
türkçe prensibine dokunmamak J&rl 

br. d ğil' 
Eğer yeni yazı Türk yazısı e .. 

de, Osmanlı yazıtt olsayd~, ~gu'! 
sollar mücadele ıdeceklerdı. Şunbudı 
sağlar mücadeıle ediyor: Fakat 
mücadele çok eskidir ve b':" .zaman 
solların lehine netiycelemnıfbr• Rı>-

• Zad Ekrem Arap ve Acem ter· 
caı e ' ·ı · kalk ki 1 • Ji\rap ve Acem cemı erı 
tıC: sonra bir tiirkçe kalmaya~
ğı fikrinde idl. Bu terkipler ve kaide 
ler kımuzı festen daha kolay atılmış 
tır. ,, , ,..,, keli 

Vali Nurettin Bey ma na . : 
. . "mana" gı"bi yazıldıkça gıtgı 

meoının • , __ k 
de "bana" gibi okunacagtn"":" lor; 

B sana ve ona ke1une erı 
kuyor. ana, "il ı gı'bi o-
tü..ı... çirkin deg se, on ar . . . 

'....,.. . · kelimesının çır-
kunduğu ~ç~n manabeL · nedir? Siz 
kinl-ınesınm oe "' .. -. kelime! . nin araplar ve acem 
Turk en ıl la tmlnn§ 
ter tarafından nas araıı 1 bili · 
ve acemleıtirilınit oldub~nu. mahrsı-

. aktan lnız ız mı -
ruz. Bu h yap kelimesini ,_, g'ız? ransız , . 
rum ıuua?'. I 'li kelimetıİDl lngı· 
Fransız gıbı, ngklı zArap kelimesini 
li "bi okuma a z gı . . kelimesini Acem 
Arap gıbı, . Acem da f rk nedir? 
gı.bi okumu arasın a ka

. bug" Arap ve Acem 
Çünkü bız un . tikalmn attıktan 
idelerini ve Arap 1f kelimeleri ile 

n- Arap ve Acem, . '°·-., 1 giliz" kelımelerı ıırasın
Fransız ve n ıır "Spor" 
da hiç bir fark .kal~ş &en Türk 

1. . . ahn•P tuzum g 
ke unesını.,. por'' yapıyorsa, ayınlı 
onu nasıl 11 , •n k-"--·ini de 

vurmal "ma na """~ 
ve 1 

• gibi kullanacaktır· 
ağzına uydu~ . damlatmakta fe

Adeın kelıme11 3 

1 
na mı olm'!ştu~·ı· tasrif ederken (p) 

Y akup ısının . . d . • ., . · ıçtn sonunu a 
yi (b) leştir~ Peki, ya niçin 
öyle yazmalı ımııız. rif tıiiimiz keli
"kelebeyi" diye ~a~ de (kelebe1'\ 
meyi ( kelebeY) Ce . Cünkü öyle 
eli Oruz? evap. • .. 1 ye yazıy .. tekini nirön oy e .. I" Ya o .- • 
soy uyoruz. ? Poğrusunu ister mı· 
yazmamalıyız • Çü' nkü kelebek 
sinöT cevabi ıudur: . b" · · arap 

• ....., kelimelennın ınnı 
ve yakup il "tekini (b) ile gör-
~mn~ _(k) ~ :Jı.. 
muı ve o--da bir Elgazi 

Ankara sene köyde eski 
köyü vardı; gı::J d ve anlatddı, 
bir çeşme taıı 

1 
En G'.zrdir. Türk

ki kelimenin as 1 r cenıJettiren, o
çeyi araplaştıran K,.!'ıaıi clerYa diye 
vayı abat yap~ kartalını maskara
kısa ve tok T devrinde11 uzak
lattıran ıuunu~u~ru bile olsa Er 
tayız. ~iz ın.azı kartal Acen keli
gazileıtırecek ve kibkiilünü yo
mesi bile olsa _uza:'8 c1evirdeyiz. 
larak_ türl<l.e:=, kelimeyi Türk lu-

Bırkaç il lılda çare bulabl-
gati liznnsa kolay .. nk" birihci 
li , o--·• diyorum, çu elim~ • il r ......... ~ (Ben) k esı e 
ıahıs zamiri ?lan de<liJderi (Ben) ke
araplarm (Hil) zmag· a lüzum • ı·· ayn Ya itme ennı ayn ka lisanlarda bu miis
var mıdır, bat 
tesnalar yok mudur?. . a mak 

B. hiç kaidesiz bır li~ Y P k 
ız dık· Turk çocu . 

davasında bulun";t k~ zaman bir 
lanna tasrif ol~nk~erin, c ve d 
takım p, !J ~lannı öğretmek zor 
olarak ya ;Wo bu en basit bir ka
değildir. B . s.1. • Sö' lediğ'İniz gi
ide ile öfretilebı ır • Y 
bi yazınız. ki A ya Vili Beyin yalnız es rap • 

.. .. un" de tutarak B, C, D, 
zısmı gozon rif 
lı kelimelere dokundkuelimğ?ncl ve ta.~. 
terinde Y olan K lı . -;re 1 •ı· 

edi •. . y--·ken, tasriflennde ga-
m gıru - zikr •· 

1 ka il kelimeleri etmegı 
Ymoan • · · · 

tmuttum. Sancak kelımesını nı· 
unu • klif hnİ çin anncağ diye yazmagı te e • 

yorsıınuz? • • • 
TOrk alfabe ve imllsı için m~a-

Jcap]ar olur~n. TDrlc alla~e. ve ım· 
l•sının lnkrllpçı kan'kten:ıı. boza
cıık prensip mesele/erj asla öne sD
rDlmemelidir. Şapkamız için bjn 
şekil bulabiliriz; fakat onun ke~
sız beyaz /re~ ile Arnavut _Eesıne, 
veya kenarsn kırunrı çuha ile Mı
!llt le~~ be-ti/mesine mlisaade 

edemlJTİJ. 
Falih RIFKI 

Kahve fıatlerindeki yüksek.. 
tik gittikçe mühim bir tekil al. 
maktadır. Üç ay gibi nisbeten 
kısa bir müddet zarfında bir ok 
ka kahvenin fiatinde 75 kunıt 
gibi bir tereffü hiaıl olması 
halk araımda olduğu kadar mu 
tavassıt tüccar ve eanaf tarafın 
da da endite ile karşılanmakta 
dır. lstanbuldaki kahve stoku 
çok azalmıt olduğundan kahve 
tacirleri telgrafla taıradaki 
stoklardan celbettinııeğe batla
mıılardır. Umumi kahve ibtiya 
cı ayda 4000 çuval olduğu hal
de kontenjanda ancak vasati ay 
da 500 çuval kahve bulunması 
bugünkü yaziyetin batlıca ıebe 
bi olarak gösterilmektedir. U
mumi kanaat yeni bir çare bulu 
namadığı takdirde bu v~ziyet_io 
devam edeceği merkezındedır. 
Nisandan itibaren tatbik edile
cek olan yeni kont~jan~~ birin 
ci ay için 191,397 kilo! dıg~ •>: -
la r 7,470 kilo kahve ıle ~1 Maarifte 
ay 2384 kilo, ikinci ay 870 kilo 

toz ve 4 kilo kavrulmuş kabb: Kız lisesinde müsamere 
konulmuttur· ~fu~fihkarşı İstanbul Kız Lisesinde son 
mikdarlanıı _dah1

•• tıyacı: ekted" - sınıf talebesi tarafından dün 
layamayacagı ıoylemn • t ır. muallimleri ıerefine bir çay zi-

lzmirde son vazıye yafeti .,.erilmqtir. 

lZMIR 21 (Hmuai) - Şe- D ""lf .. bu-tçesı· 
ker fi . , aJ 34 ten 41 liraya aru unun 

atı çuv ı 

fırlmıııtır. Bu vazİy~t. İstanbul Darülfünun divanı dün saat 
daki tereffüün esendır. Uıak 15 de emin Muammer Raşit 
fabrika91 buraıı için İstanbul fi Beyin riyaseti altında içtima et 
a tile satmaktadır. 1stanbulda fi miştir. Bu içtimada Darülfünun 
atlerin yükaelmeai üzerine fab- bütçesi tetkik edilmittir. 

ri1<a da buradaki aatıı fiatterini Tali ziraat mektepleri 
artırdı. Tüccar ıekerin konten
jan lidPıinden çıkanlmasmı is
tiyor. Ticaret müdürlüğü vazi. 
yeti vekalete bildirdi. Oda da 
müracaatta bulunmuştur. 

Tali Ziraat mektepleri pro
gramları değişecektir, Bu mek 
tepler mezunlarının memur ol
mamaları esau konacaktır. 

Husrev Bey 
Geldi 

(Ba§ı 1 fod sahifede) 
li hakkındaki sualine de fU cevabı 
vermiıtir: 

- Asırllll'ın gerek Türkiye cüm
huriyeti ve gereı.... Pehlevi lranına 
kötü bir miras olarak bıraktığı bu 
büyük dert, hamdolsun her iki dev
let reisinin yüksek görüt ve sam.imi 
müveddetleri sayesinde artık orta
dan kalkmıt. lran • Türkiye budut
lan üzerinde dostluk, emniyet ve a
sayq rüzgi.rı esmeğe batlamıştır. 
Bir buçuk seneden beri faal bir su
r~ııe devam eden hudut müzakeratı 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüıtü 
Beyfendinin riyasetindeki heyeti mu 
rabhasanuzın lrana muvaaalab ile 
dört &Ün içinde pürüzsüz bir suret
te hal ve faılolıınmuştur. Bu ziyaret 
doıt lran milleti kalbinde pek sami
mi akiıler bırakmıt ve Gazi Türkiye 
sinin cihan ve fark ıulhü için takip 
etmekte olduğu temiz, açık politika
nın orta Asyada en feyizli bir seme 
resini ııöıtenniıtir. lranlılar müud 
dit, azimkBr, büyük ıeflerinden bah
sederken daima "Biraderi Gazi" de
mektedirler. Bu kelime bugilnkü 
dostluğun, yarınki istikbalin en ba
riz bir ifadesidir, 

Hudut tashihinde her iki tara
fın emniyet ve arazi menafii nazarı 
dikkate alınarak ve hu iki ciheti ta
mamen memnun ve mutmain edecek: 
•urette Ye bir daha hudut boylarında 
~ıyalığa meydan vermeyecek bir 
şekilde yapıln11ftrr. Bu ma'ut neti
cenin elde edilmesinin heyeti murah 
haaamız ıefi Hariciye Vekilimiz T.,.. 
6k Rüttü Beyfendinin yiiksek dira 
yet ve mahirane idarelerine medyun 
olduğumuzu söylemek vicdani vazi
femdir. 

Hakem muahedesi 
Tahrandaki bu tatlı günlerin ha 

yırlı semerelerinden biri de iki dev
let arasmda bir hakem muahedesi 
imzalarunq olmasmdadır. Jlkbahar
da her iki hudut komiıyonlan anızi 
üzerinde hududu teobit etmeğe bq
layacaktır. Esaseh hazırlanmakta o
lan ticaret, konsolosluk, posta tel
graf muahede ve mukaveleleri de kı 
sa hir zamanda ikmal olunacaktır. 

Hükiimetimiz Trabzon - Tibriz 
tarihi transit yoluhu mükemmel ve 
fenni bir tekilde inıaya ba,lamııtır. 
Kamyonların kıt ve yaz müruru ubu 
runa müsait bir hale gelmesi azami 
bir buçuk senelik bir müddete inhi
ur edeceğini zannederim. Trabzon 
limanında ve Kızd Dize gümriiğiin
cle efyayı ticariyenin yağmur ve kar 
dan muhafazası için mükemmel de
polar inıa oluhacıık ve beynelmilel 
transite azami tesbilit göıterilecek
tir. Tabii Trabzon limamnın İnfa11 
meselesi, bu küllün en mühim bir 
ciiz'üdür. 

lranın ffazigeti 
lranın vaziyeti hakkındaki ıuali

mize ele Huarey Bey demiıtir ki: 
- Eski lranı bilmem. Fakat oku

dııklarım ve görenlerden iıittilderim 
le nıükayese ediline bugün dost 
komtwnuz lran devleti ile eski Ka
çar lranı arasında içtimai ve askeri 
sahalarda flll'k pek büyüktür. Bir ke 
re büyiik bir asker olan ve ordnnun 
başkumandanı bulunan Müceddit 
Şahı Pehlevi Hazretleri muntazam, 
kuvvetli bir disipline sahip, modern 
bir ordu yaratmııtır. Bu ordu kabi
liyeti harbiyesini Kürt aıilerine kar
tı yaptığı muhtelif muharebelerde 
parlak bir surette göstermiı, geçen 
ıene ıahidi olduğum büyük ,bir res
mi ııeçitte bütün ecanibin mazhan 
takdiri bulunmuttur. Memleket da
hilindeki dini taauu ba, ve bu meyan 
.ıa hocalar gÜruhunun tezvirat ve fa 
aliyetine hi.time çekilmiştir. Tekmil 
lran "Pehlevi kaıketi" denilen viz 
yerli bir fapka giymekte, Maarif, Ad 
!iye, tekmil müeuesat, bankalar en 
son asri bir tekilde ıslah edilmekte
dir. Biri Kerçte diğeri Tahranın 
daha cenubunda iki teker fabrikası 
inşa edilmiı ve müteaddit mehıucat 
fabrikallll'I hali faaliyettedir. Asri 
spor ela inkitaf etmektedir, iyi iki 
futbol takımı vardır. lskrinı, atle
tizmde de terakki ııörülmektedir." 

Husrev Bey iki kardeı milletin 
istikbalini pek parlak görmekte, lran 
Türk dostluğunun orta Asya için 
pek hayırlı ve metin bir 8mili sulh 
olacağma iman etmektedil'. 

Huore.. Bey, Başvekil PB§aya va 
ziyet haklunda malolmat vermek ü
zere birkaç güne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

Sahte lngiliz parası 
Borsa ve Osmanlı Bankası Komiaer
liğinden: lhgilterede bir kalpazan 
kwnpanyaaı tarahndan birer ve ya
rtmfer isterlinlik sahte banknotlar 
imal edilerek külliyetli miktarda bil
hassa (Readirıg) tehrile civarında 
piyasaya çıkarddığı ve bunların ha
kiki banknotlardan tefriki pek müı
kil olup sahteliklerinden ıüphe et
tirecek yegi.ne nokta filigranlarının 
hakikilerine nazaren hafifçe daha 
koyu olmasından ibaret bulunduğu 
ve yapılan kalpazanlığın ancak bu 
banknotların lngiltere Bankasına 
vürudünde meydana çıkını, bulun
duğu !.._iliz gazetelerinden birinin 
bu hnıustaki neıriyab üzerine Lon
dra büyük elçiliğimizin it'anna at
fen Hariciye Vekaletinden Maliye 
V ckBletine vuku bulan ve Komiserli 
ğe tebliğ olunan il'arclan anlaplmış
hr. 

Çin-Japon harbi devam ediyor 
(Ba~ J jncj salUfede) rallik dairesi ile barbİJ'e nezareti de-

Türk 
Vapurculuğ~ 

(Bap 1 iDCi sabiletk) \ 
ha imkitı Yoktur. 

vairinin g-, gÜndüz açık kal-11 
Japonların Kienı - Oatın'a ve nazırlann hatta hafta tatilinden 

korşı taarruzları bile her an müzakere ve müııaver ... 

Haydarpatada lzmit trehinde Ab
dullahtan lstanbula satmak üzere 
getirdiği 350 köylü sigarası yakalan 
mı ıtır. 

. Gene Haydarpatada Ahmet efen
dide 1J4 paket göylü ıigarası bulun
ınuıtur. Rekabet ve mantıksızca fiyat dü

ıürmek yüzünden Türk denizciliği, 
milli ıermayenin bir kısmını bot Y"" 
re tahrip ehnittir. Devletin, deniz 
ticaretinin zait tarafını huıusi gemi
cilere hasrederek, nakıs tarafını haz 
neye yükseltmesini iıteyenler de, 
§Üphcsiz, imü.ımz bir teklifte bulun 
muılardır. 

Bir bal tarzı bulmak, oennayeyi 
ve nakliyat intizamını korumak ve 
kurtarmak ıon zamanlarda bir zaru
ret halini almııtır. lktısat Vekiletin 
den haber verildiğ'İne göre hükiımet 
Seyrisefain ve diğer ıirket ve ~ıs
lann seı"ntayelerici birleıtirerek de
niz nakliyatını bir anonim şirkete 
bırakacaktır. Hususi gemilerin taz· 
min edilmesihe Türk haznesinin kud 
reti olmadığı, mantıksız deniz reka
betinin lüzumsuz açığını da mütema 
diyen Türk mükelleflerinin sırtın
dan kapatmak haksızlık olduğu c!ü
tünülürse, lktısat Vekaletinin ıim
dilik en adaletli ve menfaatli yolu 
bulmuş olduğuna ıüphe yok~. . 

Bu suretle nakliyat ve tarife yıne 
devletin kontrolü altında kalacak, 
muntazam, mütemadi ve emin ser
vİJ prensipine halel gelmemiı olacak 
br. Şurası doğrudur ki eğer devle.t 
yalhız kendi nakliyat müeueıesini. 
tutup hususi aermayedarlan kendi 
hallerine brrakmıt olsaydı, bir iki 
mevıinı içinde hepsinin ıermayesi
nİh tuzlu ıuda ölüp gideceğine şüp
he yoktu. 

Yalnız bir tarafı kara olan, sahil 
limanları srk ve mütekasif olmıyan, 
mal!"' denizcleıı çıkaran bir devletin 
denız nakliyatı meselesi hayati Ye 

müılriil bir meseledir. Böyle bir mı>
selmin altıhdah ela ancak deniuiliii 
Ya doğrudan doğruya elinde bulun
durarak, veya herhangi bir tarzda 
faaliyetine hakim olarak, ancak dev
let kalbbilir. 

• • • 
Huıuıi vapurlarla Seyrisefain 

merakip ve tesisatına kıymet takdi
rile ha11l olacak aemıaye yekiinuna 
göre büyük bir anonim tirket teıki
li. ve bu tirkete vapurcuların da ken
dı ıermayeleri niıbetinde hiaaedar 
edilmeleri İçin lktısat Vekaletince 
"!'zırlanmakta olduğu bildiiilen la
yiha, alakadar mehafilde gÜnÜn bq 
lıca meselesi halinde menuu bahsot 
~dır .• Böyte bir ıirket inhisarı 
yerme dognıdan doğruya munta
zam postacıbitb Devlet inhisarına 
almmumı daha muvafık gÖrenler 
çoktur.Ancak bu takdirde, memleket 
iktısadiyatının ittaum ettiği ı•kilde 
tenzilatlı tarifeler tanzim ve tatbik 
edilebileceği ve tirket inhisanncla i
ae hususi hi11ec!ırrların yalnız kar 
~·~esil~ hareket ~ecelden için gene 
iktisadıyatnnızm hunayesi maksadi-
le :zanınna da olaa ecnebi limanları
,.. yapdıu:ak nakliyat itlerinin mun
tazaman temin edilemiyeceği ileri 
sürülmektedir. 

Hususi vapurcular iıe, bu yeni 
ıirket mesele.ini ı>ek anlayamamı, 
görünmektedirler, Vapurcular Birli
ği müdürü Muzaffer B. kendisile gö 
rüşen muharririmize bu hususta ,,..._ 
zıh malllınat olmadığı için hiç biqey 
IÖyliyemiyeceğini bey11n etmiıtir. 

Kalkavan zadelerden 1 smail B. 
İse, kendilerinin postaı olmayıp ,i. 
lepçilik yaptıldannı, bu itibarla doğ 
rudan doğruya bu şirket meseleıile 
alakadar bulunmadıklannı söylemq
tir. 

Sadık zade Fehmi B. in bu husus 
ta dünkü nüshamızda çıkan sözlerin 
de bir tertip sehvi olmuştur. Mumai 
leyh, teşekkül edecek ıirkette husu
si vapurculara % 5 değil, % 51 bis
ıe ayrılması, vapurcular bu kadar 
sermayeye malik olmadıklarından 
hisse aenetJerinj borçları ödeninciye 
kadar teminat mukabilinde Hazine
nin muhafaumna tevdi edebilecekle
rini söylemiştir. Vapurcularm, bu 
hususta kat'i noktai nazarları çar
tamba günü yapacak!an içtimada 
tesbit e<lilecddir. 

Her halde, postacılığın intizamı. 
hl, .,akJiyatın mükemmeliyetini te
min için bu işin bir inhisar altına a
lınmasında, menfaattar olanlar müs
tesna, umumiyetle tetabuku efkar 
basd olduğu görülmektedir. 

Ticaret Odası Deniz ticareti ,ube 
si, vapurculuğumuz hakkındaki son 
neşriyatla aliikadar olmuş, vapur sa
hiplerini bir içtimaa davet etmiftir. 
Odanın kanaatine göre, Türk vapur 
culuğunun inki?fı için işletme işle
rinin intizaınrnın ve yolcuların istira 
hat teratinin temini liznndır. 

Odanın, bu hususta Vekalete gön 
derdiği proje henÜ7 kanun halinde 
çıkmamıştır. Bu projede, mucbir es
bap olmadan .il~n ettikleri _günlerde 
tarifelerindeki limanlara ugramıyan 
ve ilanı haricindeki limanlara uğri. 
yan vapu~. s~iplerinin tecziyeleri i
çin ağır bukwnler vardır. 

340 dan evvel Türkler tarafından 
satıh alman vapurların giimrük rüıu 
mu için vapurculann Sinci H. Mah
kemeşinde açtıkları davaya bugün 
bakılacaktır. Tehiri icra karan bek
liyen vapurcular, reımin ıahibi evve 
linden alınacağını anlıyarak bir az 
müteselli olmut görünmektedir. 

Muhakeme bugün de rüyet edil
mezse, vapurculara mezkitr resmi te 
diye etmeleri için verilen müblet bi
tecek rüsumat id resi de tahsili em 
val bnununa müracaat edecektir, 

Diğer taraftan, va ı:rcuların aç
tığı bir dava ile ayhı mahiyette bulu 
,.an b,~~ka bir davayı Şirketihayriye 

CHANGHAI, 21 A.A. _ ıı... sa- ye davet edilmeğe imade bulunmala 
bah saat 6 da jeneral Uyeda, ihtiyat n Changhai'daki vaziyetin vahame
kuvvetlerinden ifraz edilmit olan 3 tini göstermektedir. 
alayla Kiang-Ouan kaaabuına bir- Hali hazırda lngiltue'nin paru-
çok noktalardan taarruz etmı"ttir' . lası, "Bu ite karıımamak" olmalıdır, 

HükUmet, A..ya'daki ihtilatların öÇioliler bu kasabayı tedrici surette 
tahliye eylemi,lerclir. nüne geçmelidir. Aksayı ııarkta ya-

pılacak bir Ebli salip muharebesi 
Kahramanca döğüşügorlar memleketi harabiye ıürüldüyecektir. 

CHANCHAI, 21 A.A. _ Japon- Büyiik Britanya, müeyyedelerin 
lar şayanı dikkat tehlikeleri utihkar tatbikini bağıra bağıra isteyen "Ce
eden bir ıecaatle döğüımelrte olduk- nevre'delıi ateıli sulhperverltt" İn 
ları gibi Çin kuvvetleri ve bilhassa telkinatına kapılmamalıdır. 
Çelik mığferler tafıyan T cbang _ Böyle büclalacasına tehlikeli bir 
Kai - Chek'in milli muhafız kıtaatı bath hareketi, efkan umurniyenin 
ela kabramanlı.klarmm d..!illerini bütün salim kmru red ve takbih ey
göıterecck surette çarpı,maktadır- !emektedir. lngiltere için coğuk kan 
lar. İhsan zayİahntn miktan henüz lılık ve teemmül zamanı gelmi,tir. 
malum değilıe de ağır olduğu mu- Amerika teşebbüsüne 
hakaktır. nihayet oerigor 

Japon ileri harekatmı takip eden 
Reuter muhabiri Japon yaralılarile LONDRA, 21 A.A.- Va,ington 
dolu birçok kamyon ve otomobiller dan Reuter ajansına bildiriliyor: Ha 
görmüıtür. riciye nezaretinin Japonya'ya yeni 

Binbirdirdtte Boyacı hanında 
Arıe Hanımdan fitel< halinde bir 
mıktar. layılmıı tütün, Kumkapıda 
~_vecı Agoptan yanın kilo kıyılııu, 
tütun musadere eclilmiıtir. 

Haydarı>aıacla Hamdi ağadan 
600 paket köylü sigaraaı, Kasımpıı
tada attar Nuri efendide 45 paket, 
Topkapıcla Hasan efendide 17 pa
ket köylü ıigarası bulunmullur. 
Yüksek Kaldırımda Yani efendinin 
dükki.nında 20 paket BulPar ıi~ara-
11 bulunmuftur. Kızdtoprakta Geb
zeli Mehmet efendiden bir çantada 
23 kilo kıyılmıı kaçak tütün musa
dere edilmiıtir. 

İzmirde tevkif edilen• 
lerden bir kacı bırakıldı 

İZMfR, 21 (Hususi) -
Tevkif edilen komünistlerden 
birkaçı serbest bırakılmııtır. 
Tahkikat devam etmektedir. 

V oo-Soung kasabasırun bulundu- bir nota göndermeği katiyye11 der
ğu yeri iıareteden enkaz yıiın!an ve Pit etmemekte olduğu beyan edil. 
harabeler üzerinden duman bulutla- mektedir, zira Amerika tarafından 
n yükselmektedir. mukaddema yapılmı, olan t.,.ebbüs-

Japonlar, cumartesi alı:f&DU ve ge- lerin hiç birine cevap verilmit değil ---------
cesi Ç"ın mevzilerini mütemadiyen dir. Binaenaleyh hariciye nezareti 
top ateıi altında tutmakta devam et- faal teşebbüslerine nihayet Yerecek 

· 1 d" ve müsait bir fırsat zuhuruna intizar 
mı, er ır. • . • eyliyecektir. 

Yemden taarruz ıçın 
CHANGHAI 21 A.A. - Cumar f aponga'ga karşı Am•riko-

tesi aktamı saat' 22 ye doğru Japon da boykotaj 
topçusu Y':hiden ateşi ~':smiıtir. Ja- VASHfNGTON 21 AA -
ponlarm Çın kuvvetlennı tardetmek .. • , . •. ~ · 
ve taarruzlannm ikinci sefhasına Hukiimet mahafılı ılc efkarı u. 
ba,lamak için ıabalıı bekledikleri an mumiyede Amerika tarafıdan 
ıa,ıimaktadır. Japonlar, yalnız 4 Japonyaya kartı bir boykotaj ic 
maktul verd~klerini fakat birçok ya- rası imkinı hakkında tayani dik 
ralıları oldugunu resmeh beyan et- k b' h ·· ı ·· "I ekted" 
mektedirler. at ır ta avvu goru m ır. 

Çinlileriıı zayiatı meçhüldür. Ja- Hariciye neazreti ile riyaseti 
pon kıtaatı, Çinliler tarahndan çev- cümhur dairesine yığmlarla tel 
rilmediği. gib_i hkbir noktada da i- graflar ve mektuplar gelmekte 
hate teblikesıne ~ ~fbr. ve bunlarda Japonya barpcuya-

Japon gemılerını ne ve itilifgirizane harekatına 
bomha,.dımo.n devam ettikçe onunla her türlü 

_CHANGHAI, 21 A.A. - Cumar- münaıebatın kesilmesi talep O• 

~es.ı ~§BlDI saat 22,20 geçe Voosung lunmaktadır. Bilhassa sabık har 
ıstihkiimının toplan Japon harp ge- b" ·ı b" k d "lfü 
mileri üzerine keaif bir ateı açmıft.ır. ıye na~ın ı. e. ır ço • aı:u • 

C . • . . "d ti. k nun emınlerının Cemıyetı Ak
ınlı!erın 11 de ı m~ a· vam ile bilitilif Japonya ile ti-

vemdı ,,. Alman mualtımler cari münasebatm katedilmesini 

;:t uncu h.o,orau 
ilanları 

Selimiye kışlasındaki güb
l'Clerin kaldınlrnasmı teahhüt 
e<len Galatada Nimaku han N. 
6 yı ikametgah gösteren Ka
los Efendi iki ayı mütecaviz 
işbu teımhüdünü ifaya yanaş
madığından ve yapılan tebli
ğatta ikametgahında bulunma 
dxğmdan mumaileyhe mezkilr 
gübrelerin esmanııu yatırmak 
üzere Komisyona müracaatı i
çin <kendisine on gün müddet 
meheliye brrakılmış olduğun
dan ilanm ferdasmdan itiba
ren on giin zarfıında gübrelerin 
csmanmx yatırmak üzere ko
misyona mürıacaat etmediği 
takdirde hakkında ahkfuru ka
nuniyenin tatbik olunacağı 
ilan olunur. (89) (637) LONDRA, ,21 A-':-· - Daily ~": talep eden istidaları dikkate şa 

p~s, Japonya nm ~ mukaveletinı yan görülmektedir. Şimdiye ka ı-------------
sür'atle kırmasına ihtimal vermemek d H . . . . . Cenubi Anadolu teclir. ar ancıye nezaretı nyasetı 

Bu gazete, Çinlilerin mükemmel cümhur dairesinden ziyade mü 
surette tahassun etmiı olduklarına dabale taraftarı görünmektedir 
ve Jal!"n il~ hareketin! tevkif ede- Fakat nihayet riyaseti cümhu
celdenne delalet eden bir takım ..,. run da umumi hissin tesiri altın 
bepler mevcut oldufunu ,.._.ırta. d k I h • 
dır. a a arak ~rekete g~mege 

Diğer taraftan ayni gazete Ame- karar vermeıı muhtemeldır. 
rikalıl~ ve Canadalilan':' Çin saf. Ultimatom kelimesinin 
larmda hızmet etmek teklifinde bu- f . . 
lunmakta oldııklarıru yazmaktadır. te sırı 

Bitaraf müphitlere naz~ _Çin TOKIO, 21 (A.A.) - Rea-
bezimetinin yalun ve nakabil ıçtinap • h fil Ch h "d ki J 
olmasmı temsil etmemek icap eder. mı ma a ' ang aı a •· 

MADEN T.A. ŞİRKETİNDEN 
Cenubi Ana.dolu Maden Tıirk 

Anonim Şirketi hiuedaran hey'eti 
umumiyesi 31 mart 932 perşembe 

günü .aat 15 te lataııbW, Babçeka
mıı'da dördüncü Vakıf hanındaki 
girket m...-kcainde ııu.reti adiyede 
alı;ıli içtima edeceğinden hazır bulu 
nacak hissedan.run hisse -.etleri
ni veya bank:a makıpuzlarmı içti
madan bir hafta evveline kadar şir
k.et ,,_kezine tevdi etmeleri ve du 

Bu meıele hakkında bu gazete, pon memurlarmm kullanmıt ol 
Almnn hariciye nezaretinin bu mual. duklan "Ultimatom" kelimesi. 
limlere tam bir bita~ı~ .muhafaza nin Cenevrede heyecan teTlit buliye varakuı alma.lan ilan olu
etıneleri IBzmı gelecegını ihtar eyle- etmit olduğunu öğrendikleri za ll'llr. 
mit olduğunu yazmaktadır. h d"' .. 1 rd" R · 

Al l kıyarlar man ayrete uımut e ır. Ha- uznaıneı müzakerat: 
man ar, çı riciye nezareti namına idareci 1 - 931 ~ muamelat ve hesa 

LONDRA, 21 A.A. - Daily Ex- kelam salahiyetini haiz olan 
press'ih Berlin'den istihbanna göre zat, bir hükfunet tarafından di
Ah "an hariciye nezareti Cbangbai'
da mukim 1430 Alman'ı oradan çı- ğer hükumete verilen bir ulti-
kannağa karar vermittir._Bu "!aksat matom mevzuu bahsolmadığmı 
ile Changbai'a Yapurlar gonderilec:ek böyle bir hareketin diplomasi 
tir. münasebatı inkıtaa sebebiyet ve 
lngilte,.11 bu işe karışma· receğini, yalnız Oıa.nghai'da 

malı tliı:or muhasematm tevkifi hususu. 
LONDRA, 21 A.A. - Çin · Ja- nun istihdaf edilmekte bulundu 

pon ihtilafının son zamanlarda inki
tafı Daily Mail ııazetesine ıu müta- ğunu söylemiştir. Bu sebepten 
lea ve hükmü ilham etmektedir. dolayı hükumet, Cenevredeki 

Harpten beri ilk defa olarak amri mümeasilini, ultimatom'un Çin 
............. -.-· ............. ·-····--·-- hükiimetine değil, 19 uncu or .. 
oin bir müddet evvel kaybettiği ha- duya verilmiş olduğunu alika-
ber alı~ıtır. ur! darlara bildirmeğe memur et. 

Hususı vap ar, ihıacatımızm . . 
kendi vapurlarile yapılması için lk- mıştır. 
tisat vekiiletine müracaat etmiıler- f aponge flll Mançurl istikl8li 
di. Bu meyanda Kal.kav~d~er, MOSKOVA 21 (AA ) -
kehdi vapurlan ve hançten kiraliya- J . ! h .. • ' 
caklan Yapurlarla bu nakliyati yapa- .•~on. ~~u_rını, . enuz Mançu 
bileceklerini bildirmiılerdi. lktısat nnın ıstıklalıne aıt beyanııeme 
Vekileti, tetkikat neticesinde, muh- ahkimmı kat'i ıurette tasvip et 
telif tüccarlara ait yerli mallarmdaıı memiılerdir. Bu beyannamenin 
500 tondli!'. fazlası~ bir araya t~ Japonyanın tasvibine iktiraİı et 
raküm ettirilerek bır ftpurla sevki- • • • • "d ki 1 k 1 ._,_o_ .. . ti" B tl mesı ıcın atı e esas ı no ta a 
ne U11A<m gorememıı r. u sure e "h • • • ı· eld' • · 
vapun:ularm müracaatları neticesiz n ı tıva etmeaı azım g ıgı , 
kalmaktadır. zannolunuyor: 

Kendilerile görüıen muharririmi. 
ze Kalkavan zadeler demitlerdir ki: 

"- Biz Trabzoh'dan batlıyvak 
Mersin'e kadar ıevahilimiz limanla
nna 2 - 3 büyiik vapur daha alarak 
7 • 8 ıilep uğratmalı:, buralarda bükü 
metçe toplanması temin edilecek tüc 
carımızın ihracat emtimaamı ıimdi
lik Cebellutıarik' a kadar ecnebi li-

1 - Hükiimetin hukuk ve 
mükellefiyetlerinin tanınması; 

2 - Herkese timi! olacak a
çık kapı ıiyaseti; 

3 - Devletlerle mün'akit Te 
mer'i olan ve onların tebaalan. 
nın mal ve canlannm himayesi 
ne matuf bulunan muahedelere 

batma ait idare mecliai ve murakıp 
raporlarının kıraati, 

2 - Bilanço ve kar ve zarar he -
aaplarının tetkik ve •d.are meclisi
nin ibrası. 

3 - Murakıp İlltiha.p ve ücreti
nin tayinile idare meclisi azaamın 
hakkı huzurlarının tıeıslıiti. 

SEYRlSEF AtN 
Mtrkcz acenta: Galata Köpriı 

!>aşı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
:'ılühürdarzade han 2. 3740. 

İZM1R - PİRE - İSKENDE 
RlYE POSTASI 

(EGE) 23 Şı:d>at Salı 11 
de Galata Rıhtımından kal
kar. 

Büyükada iskelesindeki 
9 No. lı dük.kan müzayede 
ile 1-3 sene için kiralana
caktır. 

Teminat% 10 
İba1c 15/3/932 saat 17 

Mersin lhattma sefer ya
pan vaıpur~an:n kahve 'ocak
ları birinci sınıf 25, ikinci 
?O lirada talibi Wıerinde
dir. Fazlasına talip olanla
rın 150 lira teminatlarile 22 
<ıtıbat 32 müracaatları. 

manlanna nakletmek istiyoruz. Va
purlarımız, muhtelif cins efyaya 
mahsuı muntazam bölmeleri ihtiva 
edecektir. Bugün herhangi bir ecne
bi vapur.ı, mesel8 Samsun'a uğriya
rak orada bulduğu 100 tonu alıp ec
nebi limanlara götürüyor. Bu mal
lar vapurlanmızla nakledilirse para 
memlekette kalacakbr. Ayni zaman. 
da ecnebi vapurlanndan fazla değil, 
hatta bir az ekaik nakliye ücnıti ala
cağız. Bize hükumetçe yapılan tet • 
kikatm menfi hetice verdi2ine dair 
cevap verilmcmi,tir.n 

riayet; \ Bu .. lqam 
4 - Mançuri'nin varidat ve gun A 

t b 1 • ki f Sa.at 21,30 da serve mem a annm m ta ıru 
temin için ecnebilerle aerbestçe ENİNDE 
tetriki mesai olunması; SONUNDA 

Komedi 4 ıııer<k 

f Yazan: 
zmir maarif müdürlüğü L. vemeuil 
MANİSA, - Maarif müdü Tercüme eden: 

rü Ekrem Vecdet Bey arzusile Bedia M. Vaefı 
lzmir Maarif müdürlüRüne ta. I Rıza 

· ed'l • t" Tenzilatlı 1ıalebe yın ı mıı ır. 
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GRiPE karşı ASPiRiN komprimeleri kullanınız" 
Ta.klitlerden sakınını~ 

Süt 
Veren 
Annelere Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Kansızhk, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar, HASAN. KUVVET 
verem hastahklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan 

çocuklara, genç .. ve ihtiyarlara SURUBU: 
~~~~~~-=-~~~~~~'--~'=--~~~--=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;;;.:___'•~~~~~~~~~~~~~ 

r.1:g.1:r.1at 
... ARKAM 1 

(ABUK! 
1 ıBiR ALKOK YAKIS 

1 
, ~ Bir kadeh' 

"" ~ ~. • • MARTELL 
~~ Konyağı veya buna 

" müreccah V S O P 
marteli bir ilaçtan 
daha müessirdir ve 
hastalıkların önünü alır. I 

Hanımefendi: 

IPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fab
rikalanmn en büyüğ ii dej'U, te
sisatı itibarile, dünye ipek 
fabrikalarııun en mükemmelle
rinden biridir. 

ika 6'.-nıfl4•- "- belU. ... ı•ı la .. _,., ııriııı;ln ıl.li •e ...... ••-....e*' ...__tıı ,.. .. .-.• ,,. •" Allı..lı: rala.-. •bin 
~bt ._..m,. •• ..a.wir b.ir lleıllriri ,.r.ıı1w . S.M:t t•kru •elnaden 
lıf..._1t iM t'alııı1Y9 •1•111'.._ -h•lle taıbt .. -"-4a. A•cl.ımi _._.. 
•it a.1--.. 0U-~ bir _., ... Allııok ,.akt.ıı• bulı.ın· 

41WYnw:ı. Vik:udu1t Mr hanı• bu aancuı- tıı.*"1• h&'ttl"'•• emin 
ltir r.dbirdlr. Bir dü114lıae iliçl._n daha mG ... kdirler Sia iıi~hl• 
~v.I olı.ırken o ... kendi •atife•in• cOrilr. Hef ~Uıoed• 
ftulıııa- . Fabl AU....k İılmi11I hahnnnda hıılu.11\11, . T•klillıe.-inden 
ıııakuunıL 

Nafia vekaletinden: 
150 ton yerli çiıınento pazaırlıJkla mUbayaa edilece!ktir. Pa.zaır 

lık 2-3-932 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Anıkaxada Na. 

ıfia vekaleti müsteşarlık malkaımmıda yapılacalktır . 

IPEKIŞ'in hedefi, sızın 
yüksek zevkinizi tatmin 
ve Avrupa'nın ipekli ma· 
mOlitından müstağni kll
maktır • 

• Yeni, Delikli.'ALLCOCK"YAKISl .ı 
' ~ ~ ·. i 

TUtllly• Umumi Acenıalart •. ....., 

G· it ~· BAKER Ltct..ı 
IRAM8UL ~· .............. .......... SANCIYI iZALE EDER Pazarlığa · iştirak edecoklerin iki yüz seksen beş liralılk te

minatı muvaılı:lkate ve ticaret odası vesikaılarile birlikte. aynı 

gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazundrr. Nafia Vekaleti 
Ankara şehri içme suyu komisyonundan: 

Hisarda inşa edilmekte olan w hazinesinin Kosunlar ve şe
hir borularına raptedilmeık üııere yaıpılacak kanalizasy.onu için 
font boru, dirselk, vana, su saati (Kontör) ve teferruatı ve yan
gın muslukları gfüi malzeme ile bazı alat ve edevat satın alına
caktır. İşbu malzeme ve alat ve edevat yekdiğerinıden ayn altı 
grup halinde olım-ak 16-1-932 tarihinden itibaren iki ay müddet
lıe ve kapalı zarıf usulile münaıkasaya vazedilmiştir. 

Münakaşa 16 mart 932 çarşamba günü saat on dörtte Işık
lar caddesinde İçme suyu komisyonu dairei mahsusasında icra 
edilecdrtir. Teıklifnameler ve talipleroen aranılan vesaiık ve mu 
valclı;at teminat lbu husustaıki m~aşa şartnamesinde izah edi-
1eııı tarz ve miktarlarda verilecektir. 

Talipler şartname ve tclecruatmı şimdi.den Komisyon Fen 
bliııosuna müracaatla mütalea ve tetkiık ed~bilirler ve arzu eden 
ler matbu taık.rınr.n 1 şubat 932 tarihinden itibaıren beş lira mı.rka 
bilinde !komisyondan alabilirler. (250) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
lyi İngilİ2ıc:e bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. 

Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Kayseri de Tercümanlık 
ta ve İng~e Türıkçe muhaberatı yekıdiğerine çevirnıek vazi
felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde 
istihdamma bir hali olmadığmı göster·İır Polis vesikalarını ve 
sıhhat raporunu, evveke istihdam ediLdiği mahallerden hüsnü
haıl şahadetnamesinin ~ iki sene zarfıında asıkedikle alakası 

almadığma dair vesikalarını ve muvazza:h a.dresile bir kıt'a 

!otoğrafmı istidasma ilişik olara:k Milli Müdafaa Vekaleti Ha
va Müsteşarlığına müracaat edilmesi. (562) 

Askeri fabrika· 
lar ilanları Talipler, şartnameleri İstanbul'da Haydaırpaşa İnşaat tesel

li.im ve muayene memurluğuna ve Anllı:ara.da Nafia vekileti 

malzeme dairesine müracaatla görebilirler. .";'.~, (598) Kınklkaıe için bir daıhiliye 

rnüteıha'SSısı dolktora ihtiyaç 

vardrr. Ayda l70 lira üıcret ve- Jandarma Satınalma komisyonundan 
riJ.ece1lkir. Arzu edenlerin vesi 
kalarile beraber fabrikalar baş 4000 : 4200 adet kaputun imaliyesi kapalı zarfla münakasa-
helkimliğine müracaatları. ya çı!kanlıriıştır, Münakasa 27 Şubat 932 cumartesi günü saat 

(552) on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görımok için her 

------------ı gün ve münaıkcı:saya iştirak için de muayyen gün ve saatte ko
misyona müıraçaatlan. (481) 

Tayyarecemiyeti~~~~~~~~~~~~~~ 

Mübayaat Komisyonun- Adliye vekaleti Adil Tıp işleri 
d~~tme ve şartnameleri Umum müdürlüğünden: 
veçhile bir milyon rozet, 3000 Mor'k şu/besinde cesetleri teşhir ve muhafaza için yaptınla-

.. 
iŞ BANKASI, memleket ikhsa
diyabnın her sahasında olduğu 
gibi ipekçilik sahasında da 
blet edebilmek maksadı 
fabrikayı tesis etmiştir. 

;~ iPEKiŞ 
Mamulatını 
Yakında 
Göreceksiniz 

lstanbul Evkaf müdürlüğün en: 

tane krym·etli e'llI'aik muvaz>ene cak soğuık hava cihazı 25 gün müddetle miİna!kasaya konmuş

cedveli, 50.000 tane veıkilet- tur. İzaıhat ve t?fsilat alınmaık ve bu baptaki münaıkasa şart
naıme ile 3000 tanıe vaziyeti namesini okumak istiyen taliplerin ihale günü olan 10 Mart 
hesaıbiye oodveli eıvraıkmm 932 tMihine kadar her gün saat 12 den 14 te karlar soğuk çeş-

24-2-932 çaırşaımba, !keza bir mede Adli Trp İşleri Umum Müdürlüğüne müracaatları. (557) 
milyon toplu iğne ile şuabata 1--------.----------------- Laleli camii ıkurşun ve saire tamiTatmm pazarlıkla m n.aıkasa 
muktezi kırtasiyenin de 27-2- sı icra edilecctıkir. Taliplerin şcraitianlamak üzere her !?' ın öğ-
932 cınnartesi saat 14 tıe mü- . 1 l•tanbul Belediyesi ilanları 1 leden sonra İnşaat hey'eti Fenniyesine ve iıhale tarihi {,.clJl 23-
naıkasalaırı icra ıkıılmacağmdan 1 2- 932 tarihi.ne müsadü salı günü saat on dörtte İdare Encüme 
taba ve itaya talip olacaıklarm · Keşif bedeli 111 lira 85 kuruş olan Nuruosmani'Yede 3,5,7 nine müracaatlan. (631) 
mezkfrr günlerde pey aıkç-eleri mıma.ralı dilklk3ınların tamiri pa:zarllkla yaptırılacaktır. Talip ---,,,-.~------------------

ile ıbirliıkte Piyango müdürlü- olanlar 16 lira so kuruşluk teminat makıbuz veya mc!ktubu ue Istanbul Evkaf müdürlüğünden: 
ğünde müteşel!tlkil komisyona 23-2-932 ı;alı güınıü saat on beşe kadaır Levazım müdürlüğüne • 
müracaatları. (613) müracaat etmelidirler, (640) Baıltalımanmda Darülfünun deniz hayvanat şUbesinde yap-

1 tınlaıcak f~ tesisat ıkaıpalı zarf usulile 15/şubat/932 tarihinı-

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
18Subat 1932 ·-~aziyeti 

den 10/mart/932 tarihine kadac mevkii münalkasaya vazedil
miştir. Talip olan Mimar ve mühendislerin şartname ve proje-
yi almaık iiZ'ere her gün öğleden sonra İstanlbul Evlkaf hey'eti ı 
fenniyesine ve ihale günü olan 10/mart/932 saat 15 te ka.palı 
zarfları usı1' dairesinde Evıkaf Encümenine tevdi. etmeleri ilan ' 
olu.nur. (536) 

m 
! 1 

A K T 1 F 1
" P A 5 1 F 

. 

{asa 
,üJçe safl kilogram (llheten ıedı· 

\r!'il!" vüle çıbrılan bılnkonoılır karşılığı) 
· 1 Külçe safi kilogram 

M eskılk 1 U..k alum pfi kilogram 

B:ıııknot 
Ulaklık 

D hilde ki Mubabir!er 
Hariçteki Muhabirlerı 

6,095,200 
37.576 

2,216,335 

Lira 

• 
• 
• 
• 

8,572,524.61 
52;539.85 

8,099,i' 53.81 
7,776,697.-

5,J 18.61 

Altın Mevcudu \ lilveteo ıedavüle çıkınlan 
\ulçe safı Kilogr b kn , __ L. 1 ,., J Lira .. 1,056,.960.89 

751,440 • an ot ...... rşı ı6. 

{ 
ll!veıen ıedıvUl 

Alıını ııhvill { Döm mcvcndo çıkınlan banıc.' ' 
kabil döviz noıtlu t.auıbtı Ura 8,769,.~I 5.-

Serheıı dövlzlct , 1,138,968.17 

Hazi11e T ahvilleriı 
Deruhte edilen ovrıla naktlye lıa111lılı 
Kanunun 6 ve 8 lnd ınııddelcrlne ltvfiklD 
vali ıedlyat 

Cüzdan 
Senedıı 

Esham ve { ~nıhte edilen. evrakı nattııe 
Tahvlllı karşılıi!J ( idbadkı1aıede ) 

Alba Ozerine avam 
Hissedarlar 
Muhtelif 
Nazım HeaapUarf 

Kınuııun 6 ınct( 
maddesine tev-l . 
!ikin tevdi edl-l 500,000 Türiı: altım 

len kıymetler 
Muhtelif Deııo Hesaplan 

J Ura 158,748,56.'I.

• 1 1,400,00<l-
~ 

Un 

' 
I~ 

o.
H. 704,1137 .50 

1,(25,000.-

10,757 42 

Yekdn 

Lıra 

l 9,506,633.88 

64i,373.80 

5,965,444.06 

157,348,563.-

H,70-4,837.~ 

626.80 

7,757,273.97 
4,852,057 .89 

4,63~,737.42 

225,393,548.32 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Derııhle edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine ıovflkaı 
vık! tediyat 

Deruhte edilen evrakı nıktlye bıklyesi 
Ka.rşılııtı tamamen alan olarak tedavüle VH edilen 
Kırşılııtı tamamen alana tahvili kabil dövl:ıı Glarak 
tedavüle vazedilen 

Vadesiz Tevdiab 
Hazine hesabı carisi 
Diğer mevduat ' 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım HeNPW. 

Ura 

• 

Lira 
ıs.~o.ooo.-

f58,74S,563.- 1 

1,400.000.-

ı 57 ,348.563.-
0,629,485.50 

8,769,!SIS.-- J70,747,S63.50 

685,707.92 
8,855,IW6.03 \ "541,553. 95 

747,407.98 
i9,72J,,i8S.47 
•635.787.42 

225,393,548,3~ 

l&konto haddi ııı. 8 Altm üzeıriue avans % 6 3/'i 

1 lstan~ul Evtal ınü~üriyetin~en: 
Tamamı (74) metre (50) santim teıtbi.iııde bulunıan Bahçe 

-kapısında Hooyar mahallesinde Ha.midiye caddesinde Dördün· ı 
CÜ Vakıf han karşısında şokerci Hacı Bekir ticaretıhanesi mu• 1 
kabilin.de kö~ başında ati!k 18-20 cedit 81-1 No ılı elyevm si 
lihçı düklkaru oku-ak istimal olunan bi:la hava diikıkanın dört 
hisse itibarile bir hissesi satılmak: üzere (22/2/932) tarihinden 
itibaren dört haıfta müddetle ve kaıpalı zarf usulile müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanların (525) lira depozito akçesile teklif 
mektuplarnu usul dairesinde yevmi ihale olan (29 mart) ıpazar 
tesi günü saat on beşte Çembef'litaşta İstanıbul EVlkaf müdür.I~ 
yeti binasında müt'f'V'kkil idare enıcümeııme tevdi eylemeterl 
ilin. olunur. (638) 

BAKTERiYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI f 

Blkteriyolojl Uboraıuvuı 
Umum ltuı tablilttL Fren&f nolıı

tal ııuarındaa (W-- tcamU-
111 lıan ldlTeyftU uJ1lmau, tifo w 
ııtma tqbial, ı.cı.u, tıalpııı, caıaha
ıl, ı.uu..t w .. talilltı, Oltnı mik 
roak ...... ı..-.ı qdar ittihazı. K.a
lllll 11nı milııdarmm tablW ft lıa 
.... -''makation ıllr'atl, vı ..... yo 
1u, Sulıan Mıbnıp' tllrbeır.i J89. T• 
lefon 2093L 

Gilllıaae ıı.-ai \laQiojl m•lllmJ 

Dr. Fuat Kamil 
Avrupa tetlkilk ııeyahatindeıı 

avdet etmİ§tir. Telefon 20902. 
Adces: Baıbi.ali -Tüıık ()(:ağı 

aırası Süreyya lbey apaı:tımanı. 

1 Sanyer Malmü
dürlüğünden: 

250 Jira kıymeti muJıanım.. 
neli yenıi. mahallede bağ 1ar eo
kak atik l cedit 10 No. h Koıı
tiden merik hanenıin mülki
yeti 28-2-932 pazar saat 14 te 
ihale edilmek üzere müzayede 
ye kıonulınuştur. Taliplerin % 
7 ,5 teminat alkçesiLe memuri
yıetimize müracaatları. (520) 

rMAMA) 
Dr. Hakkı Şinasi 1 Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

M1LL1YET MATBAASI 


