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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

--- . 
Japonlar yenı 

.., 
gı 

• 
lran Yolu Açılıyor 

Gerek Türkiye, gerek Iran iktısa
diyatına yardım edecek olan 

transit yolunun inşası ihale edildi 
Biz İran ile hudut ihtilafını 

halletmekle yalnız hudut em
ıııiyetimizi biraz daha kuvvet
lendirmiş olmadık; bu hareli:e
tin en büyük neticesi; bundan 
böyle ıarktaki komıumuzla da
ha samimi, daha dostane mü
nasebetler tesisi imkinmı bul
maktır. İran ile sıkı bir dost
luk ve samimi bir politika yo
lundan münasebata girişmek 
bize yalnız ıiyasi cepheden de
ğil, iktısadi cepheden de fay. 
dalı olabilir. Hemen ilave ede
lim ki, böyle bir politikadan 
siyaset cephesinden olsun, i~ 
tiaat cephesinden olsun, bizden 
ziyade fayda ırörecek olanlar, 
1 ranlılardır. 

Milletlerin biribirlerini iyi 
tanımalarmm, bilha11a bu mil
letleri idare edenlerin tanı§llla
larmm lüzumunu, ehemmiye
tini, faydasını her zaman tek

yapacağız. Bunun için de dev
let bütçeainden tahai~at ayn!
mış ve hatti intaat ıhale edıl-
mittir. , .. , 

Binaenaleyh ıntaatm aur ~tle 
intacı meselesine ehemmıyet 
verilmelidir. Bu öyle bir mas
raftır ki, maddi semeresini der 
hal verir. Kırk beı ııünde sev
kedilebilen bir malı, dört •ün
de aevketmek imkanını temin 
eden bir yolun, verim dereceai 
kolaylıkla hesap edilebilir. Ye
ni yol üzerinde uyanacak olan 
tabii hareket ve faaliyet; her 
halde civar halkının refahına 
çok hizmet edecektir. Bu yol, 
öyle bir mıntakadan ııeçecek 
ki, onun halkı buıün i9ıiz, güç 
ıüz, ve muztarip, mukadderata 
intizar vaziyetinde bulunuyor
lar. l 

lran transit yolunun açı -

y 

Çin sularmda askeri nakliyat 

Çinliler Japon sağ 
cenahını bozdular 

Japonların ikinci taarruzları da 
azim zayiatla tardedilai 

rar ediyoruz. 
handa bir tetkik seyahatin

den avdet eden Mahmut Celil 
Bey arkadaşımız, bize temin e
diyor ki, Tevfik Ril§tü Beyin 
lran ıeyabati, orada haklı veya 
hakaız, bizim aleyhimizde birik 
miş infiallerin, ıüphelerin, yan .. 
lıt kanaatlerin dağılmasına ıe
bep oldu. Onların yerine bir ne 
vi emniyet ve doıtluk havası 

muı yalnız seçtiği mmtaka 
halı.ı'nm refahını temin edecek 
deg" ildir. Sahile dökülen İra- CHANGHAI, 23 A.A. - Japon 1 ang Wan'a kartı çok tlddetli bir ta-

t r hr piyade kuvvetlerini himaye eden arruz yapmıılardır. 
ıun ihracat emteaımı, sa ıt me (D 
kezlerine ıevk ve nakil ~mek ' '.,u=man==per-d•ea=inı="mn=y=a=rclınu==y=l=e=Kai=·=-====ev=a=m=ı=S=in=c=i=sa=hı•·ı""ed=e=)-== 

geldi. 

te lazımdır. Bundan Seynsefa • 
·11· T"rk va r-.....,-,:r--ıl'l'f'lli:"'...,_.,;:=--: inin itıiz kalan mı ı u 

purl'annın edeceği istifade de 

ayndır. ebb" 
Bu zamanda en iyi tq us 

ve politika• halka refah veren, 
memleketi~ hareketsiz kalmış 

k• l . . i•leten, elhasıl ma ıne enru Y • • • 

memleketin it hacııunı gem~-
) d. İran tranııt 

)eten 9ey er ır. • ebbüs 
yolu, 0 mahiyette bır tet 
tür. 

Siirt Melt'usu 
MAHMUT 

Milletlerin münaaebatında, 
bilhassa komşu devletlerin poli 
tikasında zaman zaman hisse
dilen gerginlik, ekseriya çok 
küçük ıebep ve infiallerin ne
ticesidir. İran ile hudutlarımız 
tabii bir hale girince iyi müna
sebet ve iyi komıu•uk kapılan Fırka grupu 
da derhal açıldı. d 

latiklal harbinden sonra Yu Dün toplan 1 
nanistanla aramızda senelerce •• 
•üren ihtilafın küçük sebeple- içtimada Dehılıye .ve- . 
rini hep biliyoruz. Ortadan bu kili izahat verdı 
~a.n~er . kaldınl!nC:- mille~ler ANKARA, 23 (A.A.) - C. 
bınbırlerıne sam1m1 ve kalbı el H F rk u bugün saat 
l . . tıJ . ı ası grup C .1 erını uzat ar. IS d T ki dağı meb'usu eını 

Teceddüt ve ıslahat yoluna B .e .e r t" de mutat içtima 
. . 1 1 h'"kiim f . eym nyaae ın ' 

Sahip ve llatmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat 'H Vazı Müdllrl 

ETEM iZZET 

• ez , ~-le uQradıl 

Gazi Hz. 
·-

Reisicümhur Hz. dün Dol
mabahçe sarayındaki daire
lerinde meşgul olmuşlar ve 
bir tarafa çıkmamışlardır. 

* * * 
Reisicümhur Hz. dün ge-

ce Elhamra sinemasını teş
rif buyurmuşlar ve Kongre 
eğleniyor filmini seyretmiş
'erdir. 

Hitler de 
Namzetliğini 
ilan etti 

Ve dün sabahtan 
itibaren Alman 
vatandaşı oldu 

BERLIN, 23 A.A. - Hitler, Al
manya riyaseti cumhur makamına 
namzetliğini koymuıtur. 

Alman tabiigetine ıirdi 
BERLIN, 23 A.A. - Hitler, bu 

sabahtan itibaren 
Alman vatandqı 
olmuttur. Berliı>'
deki Kaiıerhorf 
otelinde bulunmak 
ta olan müfrit 

Brezilyada kahve okaıı .. P>oldur !:/ komür .,, ,,rine lokomotiflerde 
yakıbyor. Halbuki bize okka.<ım 160 kuruşa satıyorlar! 

Kahve ihtikarı yapan
lar da tesbit edildi! 

Şeker ihtikarı tetkik ediliyor, kah
veciler Müddeiumumiliğe verildi 

Petrol ve benzin işlerinde de ihtikar 
yapıldığı iddiası vardır! 

milliyetperverler Ticaret müdürlüğü yapılan net- nun birinci maddeaine t-ı ed ... 
merkezinde reis- 1 riyat üzerine kahve fiatlerindelıi vaziyette sördüğünden, kendil•ini. 
lerinin bu babah 1 

1 yükselmenin ıayri tabii olduğunu Cümhuriyet müddei umumilifin• 
Brunıwick devle- ve bu yükseltilmenin altı kahve tüc:- tevdi ebniıtir. 
tinin naıyonalist - carı tarafından yapıldığmı t .. bit et- Verilen malumata nazaran, bu rl 
soıyalist olan Da- miştir. b kahve taciri ıunlardır: Meroya 
biliye nazın ta- Ticaret müdürlüiü bu hareketi nos, Basaean, Salenı, Amar, Andrya .. 
rafından Brunı· yapan altı kahve tüccannm hareket- dis ve Asea efendiler. Bu ıuretlc 
wick teknik mektr !erini lkt.ısadiyatı konuna kanunu- kahve fiatlcrindcki ihtikir da Tica-
bi halk terbiyeai na müzeyyel 1931 numaralı kanu- (Devamı 2 inci sahiledt!) 
müderrisliğine P - ı===========-==--===-=====-=--===-
yin edilmiş olduğu tUTLl:.l~ 
ve bu tayinin mumaileybin hukukeıı. l ' 
Alın.an tabiiyetini iktiaap eylemeııi 
neticesini tevlit etmekte bulunduğu 
beyan edilmekte idi. 

Binaenaleyh müfrit ıni!Jiyetper
verler reisinin. reisicumhurluia res
men namzetlifini koymaıına hiçbir 
mani yoktur. Eıaıen müfrit milliyet
perver meb'uılardan M. Goebbels, 

(Devamı S inci sahifede) 

M. Fokas 
istifa etti 

İstifasının geri alınması 
için nezdinde 

teşebbüste bulunulacak 

i 

Tahrandan bı'r intiba: Hazreti Abdil/AaLm kapısz 

lran'dan haber! t~ırmiıt o ~k rad~ uh 1 ed ı, bı~- mı akdetmittir. Manisa meb u
ı.?1a. ve ı bsa ı sa a ar a u-

1 
Refik Şevket Beyin takriben 

Yuk ı9ler yapmak kararında. u el" den bugüne kadar 
dır. Bu devletin batıda kudret AlO kaay evvd tınhaddu··s eden hırsız r b" . On b n ra a a f il .:ı.ı ır. r~ısd mevcutffturk. 

1
ua u ılık vak'aları ve bu vak'ala.lmedir a : mes m va a 0 m•sr ed Sabık Kual vapurdan, trhtımdan v" Ayasolyadan çıkıyor., I M b d 1 k · 

1 
aıııln e ~il • • ku 1 ' !erinin derdest edilip • ~ D - Muhte it Ü a e e omııyo 

Ya mz ratı mı etının rtu ma ğ" h kkı daki sual takrinne a 1 b k k 1 d nu Yunan murabhu heyeti ikin F ermanfermalar.. kime 
ilk bakışta bu 

denir ve 
ıı demek değildir. Medeni ve !r a Vn kili Şükrü Kaya Bey spanya sa ı ra u•• n ci murahhası M.Foku vazifeain 
İnsani fikirlerin karanlık bit hl.~tye ~ len"n kamilen derdest den istifa ebntf· r ___ ._lll!' 

h. J-L-- .d. U mu ec:asır d' ed'I ınu ıtte ga o:ueaı ır. nutma- ed'I ek mahkemeye tev ı ı ld• h • d tir. M. Fokas u 
ınalı ki İran, koyu bir taassup d·~tr· cevabını vermit ve bu ce ge ı ve şe f) gez )• zun müddet Yu 
Ve cehalet havasının tazyiki al 1 e~fj görülerek celseye niha nan murabba 
tındadır. İnkılaJJ fikirlerini yü- vap a "lm"ştir heyeti riyasetin 
l'Ütmek istiyen 9ah ve ıslahat- ye•t•v•e•r•ı•ı--· •••••111111 vekaleten idare 
çılar, en :ziyade bu cepheden ~ Sabık kral saraya da giderek Duc etmiştir. Ahireı 

dost memlekette ne görürüz? 

Milliyet~ İranı Türklere tanıtacak tetki· 
katını bugünden itibaren neşre başlıyor tnü,külita uğramaktadır. in- i U k' d bu vazifeye M 

kılap yolunda ayni merhaleleri şa tan a de T oledo namına kart bıraktı Sakelaropouloa 
a1mı9, afnİ ıztırap ve mütkü- ; l• un tayini, M. Fc [/randa tetkik seyahatine çıkan bir arkadaşımız komşu ve dost mem· 
litı görmüt olan Türkler, bu 

1 
Şeker ge ıyor ku için bir izz 1"ket ahvali'!" dair aldığı çok şayanı dikkat maİümatı, "Mmiyet" e 

•ebeple lranm muvaffakıyeti- ı Kral nereleri gezdi, ne düşiindü, neler söyledi? ti nefis meselet mektup ha/ıoo.e yaz~p- gönderec .. ğini vaadetmi§ti. Arkadqımızın mek-
lle yalnız manen değil, filen ve Son vaziyet hakkında tetkil ettiği ha· JI. TOKAS ıuplannı bugunden ıtıbarea sırasile neşrediyoruı::] 
ınaddeten yardım etmeyi me- ' Jktısat vekilinin gaze- Sabık hpanya kralı 13 üncü Al- naııruı, sabık kral güneı doimadan ber verilmektedir. Bununla be- TT~RAN, ~uhat 932 (Milliyet) yeti ile nüfus keaafetini, balkın ya. 
deni ve insr.ni bir vazife sayar- temize beyanatını son fon•, dün sabah refakatinde Du~ de evvel kalkarak soğuğun tiddetine raber istifasını geri alması için -. anranda bir ıeyyab için meralıı t•YJtını ziraat ve aanayi itibarile bu-
l haberlerimizde okuyu- Miranda ltulunduğu halde, Theophi- rağmen güverteden lstanbul'un tu- edıleeek pek çok §eyler lıulunabilir lunduğu mevkü, ı.a,lıca tetkik mev-
ar. le Gautier vapuru ile tehrimize gel- luunu seyretınitıir. Kral, mütenekki M. F okaa nezdinde tqebbüste Ben bunlar arasında en ~yanı dı"k_" zuu olarak -tim. 

Vaktı·ıe Türkiye ile İran a. nu~ S · · h ·ı d ) b 1 ul kt d r Y" --~ 

~~~~-~-~~----------~~~~m~iı~ti:r;.. V.::a~pur pek erken nbtıma ya- (Devamı ıncı sa 1 e e u un ma a 1 
• kat olarak lranın müllıi idare vazi- (Devalm 2 inci sahifede) 

l"•aındaki tı"cari ve iktısadi mü- • • u • • • • • • • • • • • • ' ,,,, ........................................................................ ,,,,,,, ,,,,,,,,,.,,,~ ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......... ~~. 
llaaebat, çok ileri idi. Bugün • • • • • • ' " " ' • • ' ' ' ----
lıe asgari bir dereceye iamit
tir. 

Buırün her mülahazadan üs 
tün olarak iktısadi zaruretler; 
l>u aukutun sebeple-ini ara9tır
llıak mecburiyetini bize yükle
tiyor. Kaybettiklerimizi nuıl 
telifi edeceğiz? Şuruı muhak 
kak ki İran ile Türkiye ara
llnda ikt11adi ve ticari müna
ıeb tlerin artması, her iki la
raf ı da ayni derecede müstefit 
eder. Bizim oraya gönderecek 
birçok mallanmız var, buna 
lnukabil handan alabileceği
ınk İz şeyler de mevcuttur. Fa-

at en mühim olarak Trabzona 
llı\intehi transit yolunun açıl
~aııdır. lranlılar, bu yolu ken 

1
1 hudutlanna kadar yapmıt
ardır. Şimdi biz huduttan 

-

T epeköyündeki çöküntü ve heyelandan intibalar: Yıkılma tehlikesinde kalan 
ekte olan evinin kiremitlerini 

evler, çöken evlerin arkadan görünü•ü, ev sahipleri 
toplıyor. .. . (Yazısı İç sahifemizde) . 

etya taşıyorlar, fakir 



Zeytindağı' 
-2J-

Başka bir suvare 
Kudüate çok kalmqtık. Şiın korkudan bana selim •«iti! 

di Lübnan dağlarına ve Beru- Ağır ve baharatlı Suriye bil.: 
ta gidiyoruz. fesi, en iyi meyvalar, ve sert 

lçiın deniz için yanıyor. Hiç Zable rakıamdan Ren ıarabma 
bir zaman mavi sudan bu ka- kadar bin türlü içki, ve hepsi 
dar uzaklaşmamıştım . Kudüı, güler yüzlü Hıristiyan ve Müı 
haham, papas ve hoca karışık, lüman Berut halkı: Bunlardan 
kuru ve somurtkan bir §ehirdir. başka türlü levanteo.ler, Beyoğ. 
Berutun bize o kadar metho. lu Türk, Ermeni ve Rum kadın 
lunan serbest aosyetesi ve Lüb- lanrun başka türlü frenkleımiş 
nan kızlan hepimizin gözleri- leri, arap boğazında dalgala
mizde tütüyor. nan Galata framızcası ve Pa. 

Şiınendiferle Lübnan hudut risli artistlerin turnelerinden 
!arına girdiğiıniz zaman, yeşil ' kalma vod.vil esprileri! 
koruların ve zengin villaların İçki ve zevk su gibi akıyor. 
meı'ut görünütü altında Suri. Kanaldan, kumC: ve Kudüs 
ye açlığını gördük. Atılmıı taımdan gelmiş olanların sert 
portakal kabuklan üstüne ÜfÜ· siniri çözülür gibi yumuşamak 
şen şiş karınlı çocuklar, ekmek tadır. 
artığı kemiren iskelet kadın. Ortalık ağarırken, bir ark a. 
!ar ilk defa burada bize cephe daşunla, yorgun ve bezgin ko-

' gerisinin ıstn _ hını hab6r verdi: nağı terlcettik. Otele gitmek i. 
Bir tarafı alabildiğine boş çöl, çin iç aokaklardan dolaşmak 
bir tarafı alabildiğine boş de. lazımdı. 
niz, ikisinin arasında dar ve u- Bir aralık irkilip durdum. 
zun biı· dehliz, ve bu dehlizin Bir kuyunun içinden gibi, o ka 
üst ucunda bir ordu var ki Ha- dar derin, bir ruhun içinden gi. 
lebi, Hamayı, Humusu, Gerek bi, o kadar muztarip, bir inilti 
ve Havranı yiyor; buğday yetq dalgaıı geliyor. -
tirmiyen Lübnan ve Benıt aç, Sokak inlemektedir. Büsbü-
Kudüs yan açtır. tün aç, bir parça ağaç kışrı 

Berutun önündeki deniz, ve bir knru portakal kabuğu bi 
sonsuz bir su çölü idi. Bu es- b bulamıyan, karmlan barsak
mer ve elemli şehir, abluka zin lannın içine karışmıf, sürüne 
danı içinde hapsedilmiş olanla-. sürüne kaldırım üstüne çıkan 
rın en zahmet çekenidir. İnsan iskeletlerinin son iniltic •• 

- Bu sefer, diyoı·ardı; Be- ni dinliyoruz. 
rut miikemmel bir suvare yapı- Yanımdan bir çöp arabası 
yor. (Ve kulağımıza eğilerek) geçti. Kenarından bir kol sark 
kimbilir ne sıcak kadınlar gö. tığını gördüm. Belediye ölü 
receğiz? ve mubtezır topluyordu. Gün 

Kumandan kendi evine, biz doğmada.o S<ıkağı susturmak la 
Bassul ateline yerleştik. Gemi. znn<lı. 
siz rıhtımın rahat ve ferah tra. Süprüntü maşası ve ölüm, 
çalannda akıam üstü arap sa. ya.o yana, Berutun hazin sa
zı çalıyor, ılık bir rüzgar sarı bah tuvaletini yapıyorlar. 
yollu İpek entarilerin yırtmaç. İçkiyi, kadın gülütünii, elek 
lar::nı sallıyor ve daha ılık bir tiği, bütün Berutu ve harbi 
zevk havası, hamam gibi ilikle kusmak istiyordum. 
rimize iıliyor. Olmekte olanların katili o. 

Geç vakit suvarenin verile.. lan bir' adam gibi, beni tutacak 
ceği konağa gittik. Bütün ba. olan kolun ne taraftan 11Zana. 
ğırlardan arap gırtlağının yu- cağını dii§ünerek, ıaıkm, dura 
muıak yalelli'ıini itiliyoruz. kalmışbm. 
Y otlarda sarı ve zayıf halk ae. Y atağmıa ginliğim zaman, 
lama duruyor. Bir gün Erkim İçiınin üzüntüsünü, elimi karnı. 
Harp Reisi bana dedi ki: ma basarak, dindirmek istiyor. 

- Suriyede biziın ne kadar dınn. 
temelsiz olduğumuzun en iyi Bana harbin açık yüzü, işte 
misali nedir bilir misiniz? 

1 
o Berut fecrinde göründü. 

Yüzüne bakt-: 
- Sekiz yaımda çocuğun Falih RIFKI 

Erans12 
Kabinesi 

Triptyque 
Rejimi 

-
Beyannamesini okudu, Pariste topla'nan kon
Cenevre heyeti seçildi fer ansa iştirak ettik 

PARIS Z3 A.A. - Kabinenin' PARIS, 23 A.A. - Triptyqu~ 
beyannam;.i, mebusan meclisinde re~!rn~ ~e gü~~ten ~e ~t 
M. Tardieu ve ayan meclisinde M. reıunırun faaliyetine aıt t~tı 
Reynaud tarafından okurun.ııtur. halletmeğe memur olan beyn~"! 

. gümrük konfenuut Champs - Eiyııe. 
Metnı şudur; es caddesinde kain binada toplanmıı 
Biz, zamanı itibariyle mahdut ve 

fakat bazı ak•amı ile istikbale hô.
kim olması mümkün bir •• -
zifeyi ifaya davet edildik. Filvaki i
ki nevi beynelmilel müzakere icra 
edilmektedir. Bunlardan birincisi, 
tamirat ve borçlar tediyatına, ikinci
si de te•lihatın tahd:dine müteallik 
bulunmaktadır. Biz bu noktalarda, 
harici ıiyaseti her iki meclisin de 
tasvibinden fariğ olmamq olduğu e• 
ki kabine ile mütesanittir. Tamirat 
meselesinde Fransız tezi uzun uza
dıya mütalenlar dermeyanını istil
zam etmemektedir. Bu tez, yalnız ih 
tiyari olarak müzakeTe edilmiı mu
kavelenamelerin tadiline müsaittir. 
Fakat imzaların inklinnı reddeder. 

Tedihatın tahdidine gelince; Ce
nevrede Fraı:sız heyeti tarafından 
tevdi edilmiı olan proje Cemiyeti 
Akvamın ...ıt.hiyetinin takviyesini, 
beynelmilel bir kuvvet ihdasını, mü
tekabil muavenet ve taarruz siıahla
rırun memnuiyeti veya beynelmilel
leştirilmesi 1Uretiyle sulhün tensikı
nı natıktır. 

Beyannamede ondan sonra hiikü· 
metin, dağılmadan evv,,J bütçenin 
kabulünü mecliılerden istiyeceği be
yan olunmaktadır. Beyanname, meb' 
usların intihabına müteallik olnp 
meb'uoanca kabul edilmiı olan inti
habata ait ıslahat kanunu layihası
nın ayan meclisine tevdi edilr.ıiş ol
duğu zikredilm<ktP.dir. 

Beyanname, hükiimetin F ransııda 
iktısadi buhrana ve işsizliğe çaresaz 
olmak icin bütün me>aisini sarfet· 
mek .....;,;nıle oldujhınu beyan et
mekle hitam bulmaktadır. 

Cenevre' ytı gidecek heyet 
PARIS, 23 A..A. - Cenevre'de

ki yeni Fransız murahhas bey etini 
atideki tarzda yeniden tqkil eyleyen 
kararname, reisicumhur M. Doumer 
tarafından imza edilmiştir: 

Reis M. Andre Tardieu 
ikinci reisi M. Paul Boncour 
Murahhasl:ır MM. Fabry, Rey. 

naud, Pietri, Dumcut, Dumeınil ve 
M . Gignoux. 

Muavir: ,ıurahhaslar MM. Mas· 
sigli, Moysset ve M. Aubert. 

Baıvekil M. Tardieu, terki tesli
hat konferansının önümüzdeki çar
ııamba @'ÜnÜ öğleden. sonra içtima e
decek olan umumi komisyonun ilk 
celsesine iıtirak eylemek niyetinde
dir . 

tır. 
Atide ismi >:ikrolunan memlelı:et

lerin gümrük idareleri birer mümes
sil göndermlıler idi: 

Ar jııntin, Belçika, Brezilya, Ca
na da, Estonya, Fenlandiya, Frama, 
lngiltere, Macaristan, lrlancla, hal· 
ya, Litvanya, Fas, Meksika, lran, Le 
hiıtan, Romanya, laveç, lsviçre, Çe
koslovakya ve Türkiye. 

Beynelmilel turizm merkezi mec.
lisinin reiıi Ptj. Edmond Claiıc, itti
fak ile konferans reisliğine intihap 
olurunuıtur. 

Konferans, cümrükten geçme kar 
nesi için esas itibarile iki niimune b 
bul etmittir. Bunlardan biri pasavan 
lı, diğeri pasavan sızdır. 

Bu iki nümunenin ihzarı bir encü 
mene havale olunmuıtur. Belçikalı
ların herhangi bir memlekette müd
deti temdit edilen hir karnenin bü
tün memleketlerde muteber addedil. 
mesi s•ıretindeki teklifleri kabul edil 
miştir. 

Fransız gümrük idar.,.lnin turizm 
karnelerinin otomatik bir surette tan 
zimine müteallik olan teklili kabul 
ve hali hazırda bu ciheti ıimdiki ka
nunlarına tevfikan mer'iyet mevkii· 
ne koyabilecek olan bütün memleket 
lere tavsiye edilmiştir. 

Celselere bugün Fransız otomobil 
• klüpte devam olunacaktır. 

Saksonya kralının . . 
cenaze merasımı 

DERESTE, 23 (A.A.) - Sakson 
ya Kralmm tabutunun kliseye nakil 
merasiminde çok ke•if bir halk küt
lesi hazır bulunrnu§iur. Halkın ke. 
,..;.,tinden iki kadın nefesleri tıkan
mak suretile ölmüıler de birçok in
ııanlar da ıiddetli baygınlıklar geçir
mişlerdir, Sıbhi muavenet noktalan 
yiizden fazla İnsanın tedavisine :re
ti§ı:nİJtir. Havanın soğuk ve yağmur 
lu olmasma rağmen sokaklar halk 
kütlelerile simsiyah bir hale gelmit
tir. 

Binlerce kifi tabutun önünden 
geçit resmi yaıımıttır. 

DemiryQJU faciaları 
VARŞOVA; 23 (A.A.) - Lowi

eo: civarındaki biı: demiryolu ceçidin
den geçmekte +n Varıova - Dant
zing, ıür'l\t katan geçitte tesadüf et
tiği bir otobüsü ezmİf, 10 kitinin 
öliimiine ve 17 kitinin yanılanmaı•· 
na sebep olmuttur. 

lngiliz 
Filosu 

Italyan limanlarını 

ziyaret edecek 
ROMA, 23 A.A. - Akdenizdeki 

lngiliz filosunun 6 martta Napoliye 
İcnt edeceği ziyaret müruuelıetile fil 
hakika her sene halyan nıluma lıı
giliz gemilerinin gelmekte olduğu '"' 
fakat bu seneki manenalarm vüoat 
ve tiimulünün bir mialini bulmak &. 
çİn ta 1900 tarihine kadar rücu et
mek icap edeceği beyan olunmakta
dır. lngiliz 610311, o tarihte lnrilt<>
re kralının ltalya kralım ziyareti 
münasebetile tekmil olarak gelmitti. 

1904 de İse Napoli'yi Fransız fi. 
losu ziyaret eylemit idi. 

lngiliz filosunun yakında icra e
deceği ziyaret, bizzanıre ltalyan fi. 
loounun Maltayı ziyaret etule.ini in
taç eyliyecektir. 

Almanya' da biraya 
karşı boykotaj 

BERLIN, Z3 {A.A.) - Bira m. 
rine konulan verginin tenkisine ait 
müzakereye bugiin hükiimet komiae 
rile biracdar birliği arumda bqland 
mıısa da neticesiz kalmııtır. Y ann 
tekı·ar müzakereye devam edilecek
tir. 

ispirtolu mqru bat satan mü esse 
ae patronlarının mensup olduklan 
komünist birliği tarafından verilen 
boykotaj karan Berlin havalisinde 
bugün meriyet mevkiine girmekte
dir. 

ltalya'da zelzele 
ROMA, 23 (A.A-) - Evvelisi 

gece saat 23 te Piza ve Lucquea'de 
kuvvetli giirültülerle müterafik iki 
zelzele aadamesi hi&Sedilmiıtir. Bil
hassa bu sıralarda sinemalarda bulu
'""° hali< arasında mütlıi§ bir panik 
olmuştur. 

Papa'nın Türkiye'deki 
vekili 

VATIKAN, 23 (A.A.) - Türki
ye hiikiimeti nezdindeki Pa!Jll vekili 
Monsenyör Magotti Papa tarafından 
kabul edilmiıtir. 

Berlin'de "Washington" 
isimli istasyon 

BERLIN, 23 (A.A.) - Belediye 
meclisi, Brene ve Hambourg'tan 
Berlin'e ırelen Amerikalıların en faz. 
la çıktıldan demiryolu mevkiine 
W asbington mevkili: ismini vermıı>
ği kararla§tırmııtır. Mevkifin iıim 
koyma meraıiıni bu sabah yapılmıı· 
tır. 

Fransız intihabah 
PARIS, 23 (A.A.) - Matbuatta 

iııtitar eden haberler lıiWuıa, tqrü 
mtibabat tarihi henüz hükilmetçe 
te.bit olunmamııtır. 

f!"' llA .. ~ILJ 
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Şeker işine dair Iktısat 
vekilinin beyanatı 

Uşak'tan şehrimize 500 vaSlon 
şeker geliyor 

ANKARA, 23 (Telefon) -
lktısat Vekili Mustafa Şeref 
Bey J!eker fabrikası mW-Ssille 
rile vasi temaslarından aldığı ne 
ticeler ve teker fiatleri hakkın
da gazetemize atideki beyanat
ta bulunmuştur: 

- İstanbulda teker fiatinin 
yükseleceği hususunda bir endi 
fe hasıl olmuştur. Bu endişe Al 
pullu eşker fabrikası tarafından 
elde mevcut bir kısım toz şeke
rin Trakya ihtiyacı için muhafa 
za edihnesi düşüncesile lstan
bulda satışa arzedilmemesinden 
ileri gelmiştir. Bugün Uşak ve 
Alpullu fabrikalarında 900 va
gonu mütecaviz şeker bulun
maktadır. Milli fabrikalar mü 
messilleriniu hükumetle vaki te 
maslan netiı:esinde elde mev
cut istokun fiatinde hiç tahav
vül yapılmaksızın her isteyene 
arzı takarrür etmiştir. Uaşk fab 
rikası Sif İstanbul olmak üzere 
normal şekerin 100 kiloluk çu
valını 34,50 liraya satacak, Al
pullu fabrikası da fabrikada ve 
İatanbulda mevcut ayni neviden 
70 vagon şekeri her isteyenin 

emrine amade bulunduracaktır. 
Zaten yeni kontenjan listesinde 
şekerin idhalat nisbeti geni! 
mikyasta tutulmuş olduğundan 
teker ihtiyacı itibarile hiç bir sı 
kıntı vuku bulmayacaktır. Bi
naenaleyh fiatlerin yükseleceği 
vahimesinden ileri gelen endişe 
yukarıda söylenen tedbirler neti 
ceıi olarak tamamen nibeh~I 
kalmıştır • 

Küp şekere gelince; Alpullu 
fabrikasında ve memleket dahi 
!inde 350 vagona yakın stok şe 
ker vardır. Ayni zamanda güm 
rüğe 127 vagon toz şeker ile 
214 vagon k..p şeker gelmiştir. 
Binaenaleyh bu nevi şekerler ü. 
zerinde zaten bir tereffü ihtiına 
li yoktur. Milli fabrikaların toz 
şeker mikdarı ise şöyle tesbit o 
lunmuştıır: 
Uıak fabrikasında; (500), 

Alpullu fabrikasında 50, lstan
bul mağazasında 20. 
Uşak fabrikası İstanbula şim 

diye kadar şeker göndermiyor. 
du. Yani onun satıt sahası İs
tanbul değildi. Fakat işmdi İs
tanbul piyasasına da 500 vagon 
şeker arzedecektir. 

Maarif vekili bugün geliyor 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Maarif Vekili bu akşamki 

trenle İstanbula hareket etmittir. 

C. Merkez bankasının hisse 
senetlerinin ikinci taksiti 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Şubat nihayetinde istifası 

İcap eden Cümhuriyet Merkez bankaaı hisse senetlerinin ikinci 
taksiti olan mütebaki yüzde otuzun bir haziranda ve üçüncü tak
sit olan diğer yüzde otuzun da 933 haziranmda istifası Heyeti 
Vekilede takarrür etmiştir. 

Ankarada bir sarhoş zabıta me
murunu ağır' surette yaraladı 

............................ ~·~·~·~·~·~·~· ... ·~·~·~·~·~·~·~•4•••••••4••··································~···~·······~·~·~·~· .......... ·~·~·~·~·~·····································-··········~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~•4•••••4•···········································~· ANKARA, 23 (Telefon.la) - Dün gece Hacıbayram ka. 
rakolunda bir sadıot bir polisi ağır surette yaralamıtbr. Fail 
çimento fabrikasında elektrikçi Rqattrr. Reıat kendisini mer. 
keze getiren komiser muavini Necip Efendinin tabancasını be
linden almağa muvaffak olarak kendisini nezarethaneye koyan 
polis memuru Eyüp Efendiye hücum etmit ve yaralaDIJftır. E. 
yüp Efendinin yarası ağırdır. 

Iran' dan Haber 
(Bqı ı inci sabi/ede) 

Ferman/ermalar 
Evveli mülki taluinmtınılan ite 

başlayalım. lran üıkesi birinci dere
cede umumi valiliklere aynlmııtır. 
Umumi valiler, ~F ermanferma" di
ye anılırlar. Küçük vilayetlere selin 
ce bundann en büyiik imiri "hakim 
nişin" denilen valilerdir. Ferfanfer
malar, aalaiıiyet itibarile valilerin 
çok fevkindedir. Her vilayet, muht&
lit cBölülu lere, cBölük> ler, "Ma
hal" lcre taksim edilmiştir. 

Mulkiye memurları bölük merkez
le.·inJe "Naibiilhükllıne'', cMabab 
me.-ke:ılerinde Zabit ve Mübaıir, 
köylerde de Kethüda ilOlİni alır. 

Başlıca idare merkezleri 29 dur. 
Iranın umumi nüfusu pek kat'i 

olarak tesbit edilemez. Cemiyeti Ak 
vamın kabul ettiği niifıiı ıniktan 10 
milyon 26 bin kitiden ibarettir. Bu. 
nu hakikate en yakın rakam olarak 
kabul edebiliriz. 

Din sınıfları 
Bu nüfusu din taluimatı nokta. 

sından tetkik edelim: lran ehaliain. 
den (9) milyonu şii, 900 bini sünni, 
80 bini Ermeni ve Nasturi, 36 bini 
Yahudi ve 10,000 i Zerdift din VP 

mezh~plerine mensuptur. 
1 ranc:!a niifus araziye naz.aran çok 

h.ğıruk ve azdır. Nüfusuıı en kesif 
el ~ıtf;u t-.rler Hazer aalıil.i ile garbi 
lnndır. 

Düıünmeli ki uniumi mesahası 
1,681,000 kilometre murabbama ba
liğ olan lranda kilometre m. baıma 
yalnız (2) nüfus isabet eder. Lo..U.. 
tan, F aristan, Huzistan, lsfehan, 
Y est, HOl'BMD eyaletlerinde nüfuı 
kesafeti k. m. batına 7 - 8 di!-. 

Azerbaycan, Loristan, Germen. 
şah mayetlerile diğer garp vilayet,. 
!erinde nüfus k. m. baıına 10 • 14 e 
kadar nükselir. 

Tutulan bir istatistiğe nazaran (. 
randa ıv.dın nüfusu erkekten azdır. 
100 erkeğe ancak 80 kad1n isabet et
mektedir. 

Umumi nüfusun % 45 ini lrani
ler, % 35 iıü Tü...ı.ler, yüzde 15 ini 
Kürt!.,.- ve Bahtiyariler, yüzde 4 
ünü Araplar, yüzde birini de diğer 
milletler tqkil eder. 

Ahali 
!randa iiç lu•ım ebali vardırı 

MesL:"ın, yarı meskun, göçebe. .. 
Foırı ismini alan lranilerle Türk-

krin büyük bir kısmı, Araplarla 
Kürtlerin pek az !umu meskundur. 

Kürtlerin büyük bir lusmı ile 
Türklerin bir kmm ve dağlarda ya
şayan F arslann pek azı yan mes
kiinlar arumda sayılabilir. 

Bahtiyariler, Lorlar, Mamasan 
Büluciler, Türkmenler, Kafkailer ve 
Arapların bir kısmı tamamen göçe
be halinde yaprlar. 

Şehirliler nüfusun ancak sekizde 
biri derecesindedir. Halkın yarısıru 
köylü ve bedevi, sekizde üçünü de 
göçebeler toıkil eder. 

F arılar Iranın ortasındaki alçak 
sahada mütekasif bir haldedirler. 
Eski lran bakayasından Pars • Gir 
denilen Zerdiıtiler Yest havalisine 
yerleşmitlerdir. 

o\rilerin rner '<iin oldu klan ma· 
haller, K.eylô.n, Kazvin, Tahran, 
Kum, Sultanabat, Keşan, lsfeban, 
Y eıt, Şiraz ve Kirman şehirleridir. 

Türl<ler ve Turaniler Azerbaycan, 
Horasan, Esteriibat, Hemedan .ve 
Kazvin eyaletlerinde .,lueriyettedir
ler. Bilô.kiı -Tahran ve Mazendiranda 
ekalliyet tetkil ederler. 

Şehirler 
lranda yÜz kadar bizyük küçük 

§"bir vardır. Bütün şehirlerin nüfu
au, umumi nüfusun % 12 sini teca
vüz etmez. Büyük şehirlerden bazı
lannın takribi nüfuslanru yıuıyo-
rum: 

Tahran 210,000, Tı>briz 180,003 
l ıfalıan 80,000, Hemedan 70,000, 
Meıhet 70,000, Ken:nanıah 60,000, 
Rqt 50,000, Yest 45,000, Kazvin, 
Keı-man, Keıan, Hoy ( 40) bin, Şi
raz, Kum, Saltanabat, Bercent 30 
bin, PehleYi {Enzeli) Şehnıt 10,000. 

Zirai vaziyete ırefuıce: lranın % 
20 aiııi dağlık ve mer'alık, % 60 ıi 
ni çöl ve ııncak % 30 unu kahili zer 
arazi tqkil eder. 

Meskıin yerlerde her nevi ziraat, 
bağ ve bahçe itleri yapdır. Şimali 
garbi lrıın vilayetlerile Horasanda 
çok miktarda buğday ve arpa yeti. 
tir. Dağlık mmtakalarda, bilhaua 
Azerba}'QDID laka edilmeyen ma
hallerinde çavdar, Hazer ıahili ile 
Şiraz ve 1 sfehanda külliyetli pirinç 
iıtilıoal edilir. Mazendiran, Geyliin, 
Y est taraflarmda teker kamqı çıkar. 
Horasanda pancar, Mazendrran, Ho. 
nuan, Kum, lııhlııın, ve Rumyede 
pamuk ekilir, Kürdi.tan, Rumye, 
Haz vilae ' - -- • 

İtalyada bir buçuk 
metre kar var 

Kahve ihtikarı yapanlar 
(Ba§ı ı inci sahifede) 

ret müdürlüğü tarafından tesbit e
ılilmiı oluyor. Malum olduiu üzere, 
kahve fiatleri iki ay evvel 90 - 95 ku 
rut arasmda iken şimdi 145 - 160 
k:unlf arasında aatdmaktadır. 

Şeker ihtikarı 
Tetkik edilfyor 

Şeker ihtikan olup olmadığını 
tetkik eden komiıyon dün iki içtima 
yapDUJtır. 

Aldığumz malumata nazaran, 
komisyon öğleden evvel yaptığı ilk 
içtimada Ticaret müdürlüğiiniin ver 
diği raporu ve bilhassa Alpullıı şe
ker şirketine ait olan lusmı tetkik et 
mittir. Ticaret müdürlüğü raporun 
bir kmııında: Alpullu ~eker ıirketi
niıı Müdüriyetin tavassutuna mu 
kabil resmen 36 liradan ıekcr vere
ceğin; tahriren bildirdiğini, tekerli 
mamıılii.t müesıeseleri müracaat etti
ği zaman bundan sarfı nazar ederek 
yiiksek 6at istediğini kaydetınekt&
dir. 
....... ·-··-·--.. -,, ....................... . 
ne yakın enafta tütün yetiştirilir. 
Şiraz, Keşan, Isfahan, Kum havali. 
sinde tümbeki çıkar. Şiraz, Şösterde 
afyon iııtihsal edilir, Horaaan, Gir. 
man, hfahan, Şiraz, Tebriz, Şazvin
de '1efis üzümler yetiıtiren mebzul 
bağlar vard.:r. 

Şiraz, şarapçılık ve giilyağcılığın 
merkezidir. 

Hazer sahillerinde portakal ve li
monluklara, Reıt ile Kazvin arasın
da zeytinliklere teaadiif edeniniz. 

Ba.,.a körfezi ve Umnan denizi 
ııahillerinde hunna ağaçlan görünü
nüz. 

Umman aahillerinden dahile doğ. 
ru gidildikçe pek zenğin meralar 
kartınıza çıkar. 

Zatgros sil&ilesinin eteklerindeki 
büyük meıe ormanları ebeınmiyetll 
birer servet membaıdır. 

Elebruz şilsilesinin Hazer deni
zine müteveccih yamaçları gürgen, 
kayın, meıe, kavak, kestane, kara
ağaç, ve dut onnanlan ile örtülüdür. 

Bu küçük izahatımdan da anlaşı
lır ki Iran, geııİf bir çölden ibaret 
değildir. Orada bütün şark ülkeleri 
gibi herşeyden birer parça bir §ey 
bulununuz. Gelec~k mektubumda 
lranın mali vaziyetinden bahsedece-

Komiıyon bu meseleye ait ......Uk 
iotediğinden, Mlidiriyet bazı !"kerci
leri davet etmİ§ ve bu İfe ait vesaik
le beraber yapılan bir mulıavelena
meyi de cöndermiıtir. 

Komisyonun öğleden sonra yap
tığı içtimada bu vesaik ile bazı cihet 
ler de tetkik edilmiş ve bundan son
ra komisyon aza11 tahkikat için piya 
saya çıkmıılardır. Aldı:ğımız malu
mata göre, şeker ithalat tacirlerinin 
ıubat zarfındaki ithalatının tesbiti 
için gümrük idaresinin malfunabna 
müracaat eclilmiıtir. 

Komisyonun tetkikatı bııgün de 
devam edecektir. 

Şekere azami fiat mı 
konacak? 

ANKARA, 23 - Hükiimet şeker 
meselesi bakkmda tetkikat yapmak. 
tadır. Şekere azant bir fiat tayin e
dilmesi ihtimalinden bahsediliyo~. 
Her halde bu bususta ihtikara mey. 
d3n verilmiyec~ktir. 

Belediye de tetkikat 
yaptı 

Şeker ihtikirı meselesi bakkmda 
belediye iktioat itleri müdürlüğü de 
tetkikat yapını§ ve bu husustaki ra
porunu makama vermiştir. 

Benzin ve petrolda da 
ihtikar var mı? 

Son zamanlarda benzin ve pel>'ol 
fiatleri de yükselmittir• Yapılan tet
kikata nazaran buolann meni" ve 
mahreçlerinde hiç bir tereffü yok
ken kantenjaru müteakıp fiatler bu-

NAPOLİ, 23 (A.A.) - Pou 
illes havalisinde pek fazla kar 
yağmakta olduğu bildirilmekte 
dir. Yağan karların irtifaı bir 
buçuk metreye yükselmiıtir. 
Bütün münakalat tatil edilmiı
tir. Binlerce amele yolların açıl 
ması için çalışmaktadır. 

F ransadaki vergi 

Türk vatandaşlarının iştigal 
edecekleri sanatlar kanunu 

tahsilatı ANKARA. 23 (Telefonla) - Bugün Hariciye encümeni 
PARlS, 23 (A.A.) - Kanu Siirt Meb'usu Mahmut Beyin riyuetinde toplanarak Türkiyede 

nusani zarfında vergi tahsilatı ecnebi tebaa tarafından icrası yasak san'atlar hakkındaki kanun 
3,545,937 franga baliğ olmuş 
ve bu suretle 1931 senesiııin ay layihasını müzakere etmittir. Encümen layihanın ismini "mün. 
ni ayı zarfındaki tahsilattan hasıran Türk vatandatlannın ittigal edecekleri san'atler kanun 
520,656,000 frank noksan ola. layihası" teklinde tadil etmiı ve kanunun nqri tarihinde memnu 
rak istifa edilen. mikdar bütçe san'atlar ile mliteveggil olan ecnebilerin mezkür ıan'atleri üç ay 
tahminatmdan 698,908,000 j zarfında terketmeğe mecbur olacaklarına dair maddedeki ınüd
f1r9a3nk1 k
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ik tez~h~r ilekyllemO İfl1ir. deti de bir seneye iblağ etmiıtir. Layiha yarın Adliye encüme. 

• senesmın ay a- • d' edilecek d h • • lecek • 
rı içiıı tahauül eyleyen yekfuı nıne teY1 ı ve ora an eyetı umumıyeye ge tır. Bu 
bütçe tahminatı üzerinden 471 mühim layihanın yakında heyeti u_mumiyede .müzakere ve ka. 
milyon ve geçen ıeneni ayni ay nuniyet kesbetmeııine intizar olunabilir. 
lan zarfındaki mikdardan 1 mil 
yar 871 milyon noksan olarak 
tesis edilmiı bulunmaktadır. 

Fatsa'da bir 
inhjdam 

FASTA (Milliyet) - Şehrin ye
gane iskelesi bakımsızlıktan k11men 
yıkılınıt ve üzerinde bulunan on, 
on bet talııa denize dökiilmiit İse cı.. 
niifuıça zayiat yoktur. 

lzmirde 16 yerinden yaralanan 
şoför dün öldü 

IZMİR, 23 (Milliyet) - İki gün evvel Kartı:rakada meç
hul iki ıalua tarafından 16 yerinden yaralanan toför Nuri Efendi 
öldü. Cenazesi, bugün, bütün lzmirdeki 9oförlerin ittirakile kal. 
dmlmıştır. Katiller henüz yakalanamamıtlardır, 

rada yükseltilmiştir. Halbuki bu ne- ============== 1 kk 
vi itlıaliit listelerde hiç eksiltilme- Türk mimarisi ha ında Pariste 
miı ve memleketin ihtiyacı nisbetin-

de ithalô.ta müsaade eclibniıtir. kon·~erans'ar verı•tı'Jı• Buna rağmen İ>etro_lun toptan oa- 'J 4 Lı Uı 
tqı 17 kuruı iken bugün 19 a ve 
benzin 21 e iken 24 e çıkarılmııtır. PARlS, 23 (A.A.) - lıtrazburı edebiyat fakültesi ve Is. 
Hiç bir sebep yokken fiatlerin bu 
tarzda yükseltilmesi ancak ihtikarla tanbul Darülfünunu profesörlerinden, lıtanbul Fransız enıtitü. 
tavsif edilmekte ve bazı tröstler it- ıü direktörü M. Albert Gabriel Pariste güzel ıan'atler sergiain-
tiham olunmaktadır. Bittabi ticaret 
mlidürlüğü gaz ve benzin meselesini de ve asan atika enstitüsünde Türk mimarisi hakkında bir kaç 
de tetkik etmek vaziyetinde buluna- konferans vermiştir. Profesör bu miınarinin orijinal mahiyetini 
caktır. Diğer taraftan belediye bazı tebarüz ettirerek bathca Türk abidelerinin fotograflannı göster. 
perakendecilerin son Vtmanlarda 
benzin finti üzerinde ihtikar yaptık- mittir. Bu izahat ve resimlet" ıörenlttin ve dinleyenlerin hayret 
lannı ve fiatler 20 kuruştan 26 lw- ve takdirlerini celbetmiştir. Konferanslarda büyük bir kalabalık 

•- t kla b' • Peoii sulh: - (Çin ve Japon kav-
ruşa çı"art r nnı tes ıt etmıı ve . bulunuyordu. Fraıııanm Ankara sefin" K~- de Cha-Lron da alakadar bazı kimseler mahkemeye gacı/ara harJn g6stererek) Aman .....,. nıu 
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Vapurcular 
·-

E'konomi 

İki senelik ihracat ve 
idhalatımız nedir? 

1 ••••••• 

ihracat ofisi bir bülten neşretti 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 24 ~UBAT 19:U 3 

Ankara'ya heyet göndt!rirOrıari 
Poliste 

Yangınlar 
Çoğalıyor 

Yangınların el...,crisi 
sobadan çıkıyor 

Son ırünlerde yanırınlar fazlalat· 

Delilerle evlenmeyin! ı Mahkemelerde 

1 

, ...... , Çarpılan 
Akıl hıfzıssıhhası cemiyeti neslin Yankesici 

salim kalması için 
halka bir beyanname neşredecek 

-·-
Mahkemede çarpan 

yankesiciyi 
ittham ve dava ediyor 

Belediyede 

Belediye 
Ceraimi 

Üç yerde sulh mahke
mesi açılmak üzredir 

ihracat ofiai 1930 ve 931 seneleri ı ti muhafaza etmiı Ye bundan sonra 
"'°rhn~aki __ ith";'i~ ve ihr~c~tmuzın 47,75 e kadar düımüttür ... _ 

tn bır bultenına neıretmittir• Onifiyedeki bu tahavvulitrn A-

b. Bunlarm ekıeriıi temizlenmiyen 
soba bacalarındaki korumlardan çı
kakta ve bereket verıin ki, vaktinde 
yetiıilerek söndürülmektedir. 

Dün Panıraltıda Bilezikçi ıoka
ğında 50 numaralı Jak apartunanın 
da ıobadan yangın çıkmıı, aöndürül
müttiir. 

.'.'~ıl ~ıfzıssıhhası cemiyeti ı rak m~ha~aza ve bekasına yar
muhım bır mevzu üzerinde bal- dım edılmış olacaktır. Amerika 
ka bir beyanname neşretmeğe da, Almanyada ve sair bazı Av 
karar vermiştir. Bu beyanname rupa memleketlerinde evlen. 
tesbit edilmiş ve tebyiz edilme- mek hakkında halka iazhname
ğe b~ş}anm~ştır. Bir iki güne ka ler neşredilmektedir. Akıl hıf
dar ılan edılecektir. Cemiyetin zıssıhhası cemiyeti neşredeceği 
~u _beyannamesi evlenme1:e da. beyannamenin çok faydalı ve 
ırldaınrl. Ruhi bir lhasdt_al_ıkla melalıi~ elzem olacağı kanaatini besle.. 

Maznun Mekik Nuri, davacı 
Küp Nikoli. Hem maznun, hem 
davacı müteaddit sabıkalı yan• 
kesicilerden! Dava da yankesici 
lik davası.. Maznun ufak tefek 
yerden yapma bir fey! Bir tür. 
lü yerinde rahat duramıyor, kib 
fapkaaını yere düşürüyor, eği. 
lip alıyor, kah ayakta durmaar 
icap ederken oturuyor, kih otur 
ması lazımken ayağa kalkıyor, 
velhasıl yerinde bir türlü otura
~ıyor. Davacıya gelince iri boy 
bır şey!. Elini bile kımıldatma
ya üşeniyor. Fakat çenesi kuv. 
vetli mi kuvvetli. 

Yalnız belediye ceraimine bak
mak üzere tethili kararlaştırılan 
ıulh mahkemeleri ilk olarak ıehri. 
mizde Beyoğlu, Oıküdar, Kadıköy. 
de açılacaktır. Bu huıuıta hazırlık
lar bilmek üzeredir. 

1930 • 931 Senelerinde muhtelif merika boraalaruıdaki tahanülittan 
~emleketlere yaptığnnız ithalit ve ileri ıreldiği anlaıdmaktadll'. 
~ racab mukayeae ehnesi itibarile bu 

Fen işleri kadrosu 
'•tatiıtilci neşrediyoruz: 

Ecnebi ithalat (T.L.) 
enıleketl...- 1930 1931 

Ecnebi ıirketler 
tütün alıyorlar 

o arın ev en ırılmem en . · . . ~ya 27.676.267 27.048.541 
""'lçika 8.681.113 8.123.010 
ulgariıtan 663.054 703.244 

rlcoalovakya 7564.414 5.952.27.t 
ıı_'&naa 15.469.804 12.287.611 
I olanda 3.660.935 2.869.970 

1 ~gilte,.. 16.524.531 14.361.401 

1 •Panya 193.596 287.918 
ı'•eç 2.753.953 2.118.497 

1 •viçre 1.393.740 1.183.166 

11tıılya 20.377.518 18.~50.042 
k ornanya 2.492.491 1.447.260 

Bu senki tütün rekoltesi 40 
milyon kilodur. Samsun ve lz
mirde tütün mübayaatına baş
lanmıttır. Şimdiye kadar ecne
bi tirketler tarafından İzmirden 
iki milyon kilo tütün alınmıştır. 
Samsundan da ecnebi rejileri na 
mma bir milyon kilo tütün mü 
bayaası için uyuşulmuştur. 

Dün aabah ıaat 5 te Tahtakalede 
Kalfa oğlu Haralambonun 22 numa 
ralı ve 10.000 liraya ıigortall Günef 
mum mağazasından yangın çdanıt, 
bir kaç sandık mum yandıktan son· 
ra söndürülmüştür. 

Dün saat 16 da Taksim Serviler 
caddesinde Salih Beyin evinden çık
ını, söndürümüştür. 

Şiıhane yokuşunda Hüıeyin Bey 
apartımanrnrn üçüncü kabndan yan· 
gın çıkmış ve bastırılmıştır. 

Tasallut ve cerh 

h_akkı~da maddeler halinde tes· mekt~ır. Ceı_my~t, _mart ıçınde 
bıt edılmiş bazı izahat vardır. heyetı umumıye ıçtımaını yapa 
Bu maddelerin adedi epeyce cak ve "marazi şuur" hakkında 
bir yekiln tutmaktadır. Beyan- müzakeratta bulunacaktır. Ge
namede kimlerin evlenebilece- ne bu mesele ile alakadar ola
ği, kimlerin evlenmemleri lizım rak Türkiyedeki intiharlar me
geldiği halka anlatılmaktadır. aelesi hakkında ilmi münakaşa
Bu suı·etle, neslin sağlam ola- lar yapılacaktır. Dava fU: 

Yan kesicilikten sabıkalı Küp 
N~li tramvayla gidiyormuf, 
Mekık Mehmet te tesadüfen ay 
ni tramvaya binmiş ve Nikoliyi 
çarpmq. Mekik kendisine isnat 

o.imi encümen bütçe hakkında 
tetkikat yaparken, bilhassa heyeti 
fenniye kadroıu üzerinde tevakkuf 
ebnektedir. Bu kadro yapılan iılere 
mukabil ııenit bulunmaktadır. Tet
kikat neticesinde lüzum ırörülürae 
fen itlen kadroıu daraltılacaktır. 

Umumi meclis bugün 
toplanıyor 

. lıtanbul umumi nlecliıi bucün iç. 
toma edecektir. Buırün Filurya plij• 
ları meseleıi görü,ülec:ektir. 

S Uıya 10.590.359 7.243.236 
l.ıUriye 1.876.888 1.251.001 
"llır 2.606.743 2.665.061 
'r tııerika 6.094.370 4.117.612 

Garp Trablus'unda 
açılacak sergi 

Yeni Postane arkasında çorap 

Darülacezeye teslim 
edilen dilenciler 

\' Ugoılavya 386.525 356.668 
b Urıaniıtan 467.533 277.515 
· M. 18.379.869 15.415869 

147.553. 703 l 26.659.893 

tonebi memleketler ihracat (T.L.) 
1930 1931 

~1ttıanya 19.838. 183 13.649.042 
k •lçika 4.406.399 3.624.618 
~ Ulgariatan 779.532 994.153 
(koılovakya 1.143.009 3.063.359 
1t'anıa 18.457.379 12.156.188 

TRABLUS, 23 (A.A.) 
Afrika hükumetlerinin iştiraki. 
le açılacak beynelmilel sergiye 
Belçika hükumeti dahi iştirak 
edecektir. F ra'lsa bu sergiye iş
tirakini daha evvel bildirmiştir. 
Belçika paviyonu Belçika müs
temlekat ofisi tarafından tertip 
edilecektir. 

1 
fabı ikasında çalışan 18 yaşından Va
hide Hanım dün ak§Blll evine gider
ken önüne Nuri isminde biriıi çık
mıJtır. 

Nuri yüz bulmadığından kızmış 
ve jiletle Vahide Hanunı yüzünden 
yaralryarak kaçmıştır. 

Sabıkalının yaptığı 

Sabıkalı tol<ınundan Kürt Sait, 
Y erebatan caddesinden geçmekte o
lan polis men1uru Nevzat efendi ile 
ailesi Seher Hilruma hakaret ve kü. 
für etti&"inden yakalanmıştır. 

Vapurcular Ankaraya 
heyet gönderiyorlar! 

• •••• • • 
Vapurcuların gümrük resmi hak
kında icranın tehirine karar verildi 

V a_pur~ular birliği heyeti u. 
mumıyesı dün birlik merkezin.. 
de fevk~la_de bir içtima yapmış
tır, Bu ıçtımaa hemen bütün va 
pu~ armatcrleri iştirak etmiştir. 
lçtımada müzakeı·e edilen mev
~u~ar çok mühim olduğundan, 
ıçtıma ~ayli hararetli olmuş ve 
ıı_eç vaki~e kadar devam etmiş
tır. Aldıgunız malUınata naza
r~n, bu içtimada batlıca iki mü 
hım mevzu etrafındıı. görüşül
müştür: Teıkili düşünülen dev. 
let inhisarı ve gürnıiik resimle 
ri istener. vapurlar meselesi ... 

noktai nazarlarını müdafaa et
mişlerdir. Gümrük idaresince 
bazı vapurculara verilen müh. 
let nihayet bulmuştuı-. Neti
cede vapurcuların her iki mese 
le üzerindeki noktai nazarlan 
ve müdafaa edecekleri esaslar 
teabit edilmiştir. Heyeti umumi 
ye bu noktai nazarın müdafaası 
nı yapmak üzere bir heyetin An 
karaya gibnesine '-:arar vermiş 
ve bu heyeti intihap etmiştir . 

edilen cürmü inkar ediyor. 
- Yalan efendim, diyor, yan Belediyenin sokaklRrdan toplaya. 

kesici ben değilim, o... rak darülacezeye ıevkettiği dilenci-
Reis soruyor: ler ?'Üe1&eseye teslim edilirken ,e1ı: • 

le aıt bazı yobuzluldar olduğundan 
- O mu çaı·ptı seni? bu husuıta yeni bir dilenci zabıt va-
- Hayır efendim, beni çarp· rakası ştkli tesbit edilmiştir. 

madı ama, onun zenaati yanke. y 
siciliktir. eşilhilalin şoförler 

Davacı aksini iddia ediyor: hakkındaki temennisi 
1 olanda 5.557. 795 5.010.130 

ı
~riltere 13.521.107 10.850.161 
Panya 917.276 2.325.294 

ı'••ç ı. 191.119 464.046 
!~İçre 78.399 144.921 
~Ya 32.010.583 30.752.262 
~ tııanya J.220.364 1.082.986 

t
••ya 7.331.547 4.688.045 
Uriy, 5.334.287 4.638.664 
••ır 6. 105.466 4.520.880 

~ tııerilc:: 18.005.683 12.678.29!1 
~ Ugoalavya 163.151 254.083 
b Ul\anistan 11.350.405 10.059. 771 
• 111. 13.342.687 6.318.005 

151.454.371 127.274.807 

liatkanlarda yapılacak 
tütün tetkikatı 

t ·"fiC3\·et oda11 tütün encümeni bu
.. ~~ bir içtima yapacaktır. Milli tü-
~ kredi müesaeıeleri müdürlerinin 

t· İ•tirak edeceği bu içtimada Oda 
i'~ret şubeai müdürü Müderris 
ı:~lcı _Nezihi Beyin Yunaniıtan ve 
~:ırıstanda şark tütünleri için ya
... gı tetkik seyahati etrafında ırö
Mec:ektir . 

Ünifiye birden bire 
düştü 

So .. ı ,_ ·· ~ı n ırun erue mutemadiyen yük-
""' lııeJ..te olan Onifiye fiatleri dün 
fı. •a.da. ani ve büyük bir sukuta 
ı~fbr. 

Eorsa fiatları 
Kambiyo j Kap~nı.; 

lngiliz lirası ıL.ıK-ıS. 7 33 50 
Bir T. Lirasının ır.ııkabi:i 

Fra::ıs•z franl!'ı . ı ı-ııoıı 
Dolar 0,47 52 
Liret 9 11·88 
Belga ' 3140,57 
Drahmi 36 88 OJ 
Izviçre frangı 02 43 44 
Leva 63 52 O_ı 

Florin 1 17 41 
Kuron Ç. 15 91 50 
Şiliııg A. 4 23 50 
Pezata 6 15157 
Mark 1 99172 
Zloti 4 20;00 
P~ngo 3 82 51 
Ley 78 89 O'.J 
Din?r . 26 64 00 

Tahviıat Kapanı{ 

1. Dahili ı oo 00 
D. Muvabhade 47 75 
A. Demir-·olu 29 00 

Bcırsa liar1ci 

Altın ':1128 
Mecidiye l49ı50 
PA11k ('~ ? >? 

r~·amvay çarptı 

Kurtulut'ta oturan matmazel So
fiya'ya hı:kliıl cadde•İnde- 3041 nu 
maı·3.lı Hiriıto'r.un idaresind~ki oto
tnohj! çarpaı-al~ yaralamıştır. 

iki kız kayıp 
Jelimiye Poota müdürü Lıitfi Be-

l 
yjn ır yaşında Hayriye iımindeki 
evl5.tlığı bir haftadan beri ortadan 
kJ.ylıolmuştut·. 

Çenı:e: •,öyünde Kuleli lisesi cad
desinde 41 numaralı evde otuı-an 
Şevki Beyin 14 yatındaki Leman iı-

1 
ınindcld kızı d.'l bir haftadan beri or-
tad;:ı yoktur. Gaipler polisin taharri~ 

J yatına rağmen bulunamamaktadır. 

1 

1 

Bir çocuk ezildi 
Şoför Polün idaresindeki otomo-

1 
bil Küçükpazardan geçerken Mecit 

1 

isminde bir çocuğa çarpmış, tehlike
li surette yaralamıttır. 

1 Ramideki hayvan 
j hırsızları 

icranın tehirin• karar 
rı•rildi 

Milli vapurculuğun devlet tara Vapurcuların gümrük idaı·e
fından inhisar altına alınarak si aleyhine bir dava açarak 340 
ya bir milli ııınonim tirket tara- lenesinden evvel getirtilen va
fmdan veya bizzat devlet tara. purlardan gümrük resmi alın• 
fından idaresi meselesi henüz mamasına çalıştıklarını ve bu 
tebellür etmiş bir Jekilde olma. dava neticeleninceye kadar 
d~ğından, kat'i kanaat İzhar e- gümrüğün tahsili emval kanu. 
dılmemiştir. Maamafih söylen nu mucibince alacağını icraen 
diğine nazaran' umumi lcanaa; almamaıı için tedbiri ihtiyati ta 
müs~it bir form~! bulunduğu lehinde bulunmuılardır. Tahki. 
t~kdırde bu şeklın lehinde gö - kat hakimleri dün bu talep hak 
runmektedir.Bazı armatörleı· va landaki kararlarını tebliğ etmit 

Geçenlerde Ramide hayvan hır- purcuların muayyen teklifleri e !erdir. Hakimler vapurcularm 
sızlığı yapmakta olan kadınlı erkekli saaatı kabul edildiği takdirde tedbiri ihtiyati talebini kabul 
bir hıraız kumpanyası yakalanmış ve bu mesele etrafında göru·· •" I b~ r ed.lmi t' t Tu e 1 ehnifler ve İcranın dava netice 
adliyeye tes ım ahı c!~ ır. 1 eceği kanaatini izhar etmekte aı'ne kadar tehı'n'ne karar ver-

Bu hadise etr n a yapı an tah- dirler 340 · d · 
kikat neticesinde bu kumpanya efra-ı I · senesın en evvel ge. mitlerdir. Bu heyet Ankaraya 
dıodan üçünün de Anadoluya kaç- en vapurlar etrafmdaki müza. gittiği zaman orada bulunacak 

1 

tıklan tesbit. c~Hmiıti~. Bu_nl_ar Hü- b~rat hayli hararetli olmuş ve olan hukuk mütaviri Arifi Bey
&eyin ve Salı~ 11ıml_erınde ıkı erkek- 1 bır çok armatörler söz alarak le de temas edecektı'r, 

- Reis Bey, diyor, hani yanı Yeşilhila"l cemı· t• f .. ı · f 
k · • d • 'ld' d 1 . ye ı şo or enn az-
esıcı egı ım esem ya an o. la ıçki içmemeleri hakkında hazırla-

luı·. 25 sene o zenaatta çalıştık. d~~· bazı temennileri bHi istida,. 
En püf noktalarını bile biliriz. j vılay~te verı:ı;ıiş~ir. _Y'.liiyet keyfiyeti 
Gelgelelim sonra tövbekar ol. beledıy~ye ~ıldır:rıuşti~. Seyrüsefer 
d k U" b ku 1 merkczı t<>forleı, sıhhı muayeneye 

u . <; eş ruşumuz ~ar, a. ba,lamıştır. 

musumuzla oturup onu yıyoruz. 
Tramvayla eve gidiyordum. Bu 
yeni yetişme Pankaaltında tram 
vaya atladı. Kırk senelik yanke 
sicinin kendisini çarpacakları 
aklına gelir mi hiç?. Biz de a. 
val aval acaba içerde işçi var 
mı diye etrafı dikizliyorduk. 
Tramvay durdu, kondoktor: 

- Tepeüstü, diye bağırdı, in 
dim. Bir tütün alacaktım, bak
tım bizim cüzdan kaJkgidelim 
olmuş. A:z kaldı tepeüstü geli
yordum Reiz Bey. Az para de.. 
ğil. Tam kırk papel vardı için· 
de. Soluğu karakolda aldım. lki 
saat sonra Mekiği yakalayıp ge 
tirdiler ... 

- Ey o mu almıt? 
-Aldim der mi Reiz Bey? 
- Üzerini aramadılar mı? 
- Arasalar ne çıkar? Alır al 

maz zula etmİf ... 
- Ne demek o? .. 
- Yani başkasına vermİf .. 
Mekik Mehmet dinliyordu. 

Reis: 

Bir tashih 
Dünkü şehir meclisi içtimaı ya~ 

zısında et komisyonu azasından Ali 
Rtta Beyin beyanatını kaydederlcen 
"'Hayvan borsası da fena tesir yapı
yor" şeklinde bir cümle çıkmıştır. 
Mecliı müzakerat. zabrtlannda bu 
cümlenin aslının: '"Resmin reis üze
rine 11lınması hayvan borsa11 alım 
'_8.tllDlna da fena tesir yapıyor" 1ek
lınde olduğunu ırördük. Taıhih ede
riz. 

lhbsas 
Mahkemeleri 

- ..... -

Adliyedeki salon ve 
odalar tefriş ediliyor 

0, lı:ı J.iin evvel 56,75 ten muamele 
iti •n Unifiy.e. dün. bor~~da 50 den 

"'•tb. Onıfiye bir muddet bu fia-1 le Fatma iımmde bır kadındır. Bun- =:=:=============~' ==~===:=.:~==~==== """"=--====================== laıw Anadoluda bulundukları ma-
haller te•bit edilmi, ve kendilerinin. Halkevinde 
yakalanıp buraya ıevkeılilmeleri i- 1 Maaş 

Yoklaması 

- Bak Mehmet bu eski yan
kesiciyi de sen çarpmıısın? diye 
Mekiğe sordu. Mekik inkarda 
ıarar ediyordu: 

ihtisas mahkemeleri müddei um11 
mileri dün de devren aldıkları kaçak 
çılıia ait mahkemelerin evralaru tel· 
kik ile me,gul olmuılardır. lhtiaaa 
hikim, kalem, müddei umumi ve 
müıtantikleri İç.İn AdJiye binasında 
mahkeme salonundan maada 5 oda 
tefrik edilmiı ve tefritinc başland
mııtır. ihtisas mahkemesinde dün 
de muhakeme yapı:lmamıt ve lhtiıaa 
~üddei umun?li~ne !Ayanı kayıt 
bir vak'a tevdı edılmemi,tir. Tepeköyü epeyce 

korku geçirdi! 
Çöküntü devam eder ve sırt 

yıkılırsa tehlike büyüktür 

Hadise mahallinde .. 

~~velki gece sabaha kaqı aa ı bir saha dahilinde vukua gelmiş 
k~' buçukta Paıabahçeye 10 tir. Çöken yerlenleki toprakta 

1k. ınesafede kiin T epekö- 30 santim genitliğiııde·' iki met 
~ilde Yüz metre saba dahilinde relik bir yarık mevcuttur. Ka
~tazi kısmının kaymasından yan toprak T epeköyde yüksek 
tı g 1 ini bir çöküntü ol- bir aet üzerindedir. Hadise der-

111 ve altı ev içinde otunıla- hal Beykoz kaymakamlığına te 
1hcak hale ~elmittir. Vak'a· lefonla haber verilmit ve mahal 
ltıahalliode tetkik eden bir linde bir kefif yapmak üzere Vi 
ha.rriınize çöküntü neticesin liyett~ iki ?'ü~~dis ~ epek~
~vi yıkılanlardan Veli Ağa yün:e gonderılmııtır. Muhendıs 

d l k -"' .... ' t" ıseyj şöyle anlatmıştır: er, ayıntı ve .,.._..n uye maruz 
-. Gece yatıyordum: Uykum kalan araziyi tetkikinden topta 
q•tıda bir çatırtı duyarak u- ğın alt tabakalannda yumuta_k 
tıdıın. Baktım ki evin içi alt bir kil tabakasının, yahut bır 
l.. Oda çarpılmış.. Dıvarlar kaya parçasının bulundu~u ne
ltıpaası bir hale gelmit .. He- ticesine varmıtlardır. Kat i tetef çoluk cocuğu alarak hep kikat yapmak için havalann a. 
' ı~te dışa~ı fırladık." çılması beklenmektedir. Çöken 
Çoküııtüde Veli Efendinin e- evler, tamamen tahliye edilmit 
~~ ıı batka Lütfi, Adem Ağa, ve için~~~r civ~rda bi_~ ~mi.e 
l er Halil ve Hasan Efendi- yerlettınlmıtlerdir. Çokuntu

t e Hatice Hanınun evleri de nün devanı etmesi muhtemel. 
~a.~ olmu~tur, Heyelan ve çö. dir. Çöken sırt, gayet tehlikeli 

tu, 100 metre eni li"inde vaziyette oldutundan feci bir 

çin tazım gelen yerlere tebliıı:at va- FaaJı•yet 
pılmı§tır. 

Cerh 
Betiktaıta maranırozluk eden 

Karabet iıminde bir ırenç Arşaloz iı 
minde bir ırenç kızla ırezerken önü
ne Arf&lozun kardeti çıkmış ve Ka
rabeti yaralamıttır. 

Hırsız evlatlık 

Kaaımpaıada Kaaap sckağında 
oturan Hüseyin efendinin evlitlığı 
25 yntında Hatice 500 lira çalarak 
kaçmıştır, Hatice küçük yatından 
beri Hüaeyin efendinin yanında bü
yümüş ve bir Öz ev)ftt muamdeıi 
gönnüştür. 

Poliı tarafından aranmaktadır. 

_ .............................................. -... .. 
kazanın vukuundan endite edil 
mektedir. Sırtın altında iki üç 
metre ilerde duran evlerin ikin 
ci bir kayıntı vukuunda devri. 
len toprak yığını altında kalma 
tarı muhtemeldir. icap ederse 
bu evler de tahliye edilecektir. 
Mahalli zabıtası sırt civarına 
kimseyi yaklaştırmamaktadır. 
Çöküntüde nüfusça zayiat olma 
mıştır. 

Nice civarında da .. 
NiCE, 23 (A.A.) - Var neb 

rinin diğer bir nehirle birle,ti
ği noktaya yakın bir yerde yol 
tamirile me,gul olan altı ame
le toprağın çökmesi yüzünden 
enka zaltında kalmıttır. Bu iıçi 
!erden bei ı ölmüttür 

_......, __ 
Şubelerin mümessilleri 

haftaya seçiliyor 
C. H. hrkaaı viliyet idare heyeti 

dün alqam Halkevfode bir İçtiına 
yaparak, Halt.evi idare heyeti intiha. 
batı ve harı ıubeleri müme11iUerinin 
ıeçilmeıi etrafında müzakeratta bu
lunmuşlardır. Oniimüzdeki hafta i
çinde intihap yapılacaktır. 

Halkevine kaydü kabul hararetle 
devam etmektedir. 

Son ıünlerde lisan lcuralanna lılJ 
haıaa çok aza kaydol,.aktadır. Hal
kevi herteyden evvel bi: içtimai te
şekkül olduğu için ayni binanın üat 
katını iııral etmekte olan H. Fırkası 
Eminönü kaza merkezi ile Alemdar 
nahiyesinin ırene eaki yerleri olan 
Litafet apartimaruna nakli kararl&f 
trrdmıttır. HıJkevi siyaıi havadan 
uzak, aaude bir şekilde çalıtacaktll'. 

Gelecek seyyahlar 

Mart ayı zarfında Kelom
bos, Avustralya, Korloruhe, 
Roterdam vapurlarile şehrimi
ze İngiliz, Amerikan ve Alma.n 
seyyahları gelecektir. Nisanda 
100 seyyahın gelmesi bel<leni. 
yor. Dün gelen Theophile Gou
tier vapuru ile 15 seyyah gel
miştir. Bunların içinde iki Ame 
rikalı milyoner vardır. 

-- . 
Müddet perşembeye 
kadar temdit edildi 
Eytam, eramil ve mütekaitle 

rin yoklama müddeti evvelki ak 
tam nihayet bulmuttur. Fakat 
Fatih ve Eminönü malmüdür
lükleri karlı havaları ve mevsim 
haatalıklannı nazarı itibıara ala 
rak, yoklamasını henüz yaptır
mıyanların bulunması ihtimali. 
ni düşünmüf, bu müddeti pet'. 
tembe aqamına kadar tehiı- et 
mittir. 

1 mart salı günü de mart, ni 
san, mayıs üç aylıklarınm itaaı 
na batlanacaktrr. 

iskan işleri 

Tahliye edilen emlak 
için para da verilecek 

Etabli oldukları anlatılan em 
lakin tahliye ettirilerek sahiple 
rine verildiği malUındur. 

Fakat bu gibi emlaki almıı 
olanlardan bazdan kendi mas. 
rafları ile ilaveler yaptırmıılar 
dır. Maliye Vekaleti bu kabil i
lavelere verilen parayı muhacir 
ler,. iade etmeğe kara.r vermiş. 
tiı-. 

- Yalan valla bey baba. Di
nim rabbena hakkı için yalan 
Ben şimdi öyle feyler yapmıyo 
rum. Hem yapanlara da mlni 
oluyorum. 40 sene yankesicilik 
yaptım diyor, hiç çarptırır mi 
kendini o ?. Ona atla sanla Küp 
Nikoli derler ... 

Küp Nikoli Mekiğin sö:ı:ünü 
keıti: 

- Ben de ona. içerledim ya .. 
Ulan tramvayda benden başka 
enayi bulamadın mı be! Vallahi 
Reiz Bey ben öyle mahkemeye 
falan müracaat etmezdim ama 

' parmak kadar çocuğun beni çar 
plfl lamuauma dokundu. Bir 
teY değil, gidip esnaf arasında: 

- Küp Nikoliyi tırtıkladım, 
diye afi kesecek .•. 

Bu sefer de Mekik atıldı: 
- Ne diye afi kesecem Reiz 

Bey? Almadım ki ... 
- Pekiy iftira mı diyor sana? 
- iftira ediyor .. 
- Neden? 
- Arzettim ya Reiz Bey bu 

adam bili yankesicidir. O ~ün 
tramvaya itlemek Yanı' L'r 

. bul • uı ena 
yı. . up ( 1). çarp~k için bin. 
mıttı, herkesı dikiz ediyord 

- Demek b k u ..... 
h . I 0 llf alarını göz 
apııne a ınc:a onu d a sen .. 

hapıine aldın ve çarpt ? goz 

oldu 
Hayır efendim, ~~- m· . 

m çarpın anı 
-:-----a_ı __ 1na_::·~Onun için 

laD c:~a. Endayi. yankesici lisanrnda çarpı 
m crnckti 

----
Akalliyet mektepleri 

teftiş ediliyor 
~rif vekaletinin emri ü~erine 

vekilet umumi müfettiıleri 1'ir kaı: 
ırüne kadar şehrimizdeki ecnebi ,IJ 
ekalliyet mekteplerini teftişe başlı
yacaklardır. 

Erkek muallim mek
tebinde mü~amere 
Dün aktaın Erkek muallim mek. 

tebinde mektebin muallimlerinden 
B.:ba lh.aan. Şe~.if Beyin 65 inci se
net devı·ıyeıı munaıebe-tile bir müsa 
~~ verilmittir. Müsamere cok : 
mımı olmuıtur. • sa 

1 •••• 

Akit 
~erhum mühendis Zühtü 

Beyın kerimesi s·· H 
efNen~i ile sabık val~k:~en ::;: 
amı B · h A . eyın ına dumu Enver 
zı~ Beyin nişan merasimi aile 

e~ka~ı huzurunda Y eşilköyde. 
ki koşklerinde icı·a edilmitşir . 
Tarafeyne saadet dileriz. 

------·····-·-······ .. ·-······-
kızdı, şimdi intikam almak için 
iftira ediyor. 

Maznun yakalandığı z~man 
tutulan zabıt varakasında unza 

1 h
. 1 . celbire karar 

sı o an şa ıt erın k .. 
verildi ve muhakeme baş a gu-

np bırakıldı. m. s~it ı 
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3Milliyct 
Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

24ŞUBAT 1932 
:.<1 , ":- ne: Ankara cad~i. 

100 No. 

1 lf~LEi3il 
IYeniçeri'nin külahı! 

Eh! Bu it te bitti .. Y enibah. 
çede stad yapılacak •.• 

MJLL!YET ÇARŞAMBA 24 SUBAT 

Sirkat edilen / 
150.000 liralık mücevh<rat 

Ma<lam Renec Roettling geçen 

Selim Sırn Beyin 
knferansı 

1932 

akşam <Üretkarane bir sirkatin Yarın akşam saat sekiz bu. 
kutbaru olmU!tUl". çukta Selim Sırrı Beyin radyo. 

Temiz giyinmiş iki dendi mu- da vereceği konferansın mev
maileyhanm inci kolyesini, brr fi- zuu "Babalar ve evlatlarla has. 
ruzıeyi havi .platinden havi diğer j bühal" dir. 
bır k<>lyesiıü , pı~ •antalı bir broş i- -------------

SiNEMA AR 

Telgraf adresi: ist. Hilliyet 
Telefon Numaraları: 

- Burası çok uzak! Nasıl o
lur? •. Dediniz mi! 

- Efendim! Burası şehir sta 
dı değil! .. İstanbul tarafındaki 
bikes kulüpler için bir seı:.t sta 
dı. 

le dört bileziğini çalmı~tır. Bu sir- T·· k ç· K" · "LA DAM AUX CAMELIAS., kahrammı NOPMA TALMADGE 
katin nasıl .k ed"J.d· .. ur ımentosu ve ırecı İ f 
ankı~ıl.m.ımı;tı~. ;a..:a_~1 .. A~ Anonim !;irketinden: 1 T S T K sinemasında kemali muvaffakiyetJe gösterilmekte olan Başmuharrir ve Müdür 24318 

Yazı i~lcri Müdürlüğü 24319 
İdare ve Matbaa 24310 

retleri" filntlni vücuda ·gcti~n . t L A N Mme. D U B A R R Y 
Joe May bu şayanı alaka vak'anm Tıcaret kanununun 361 inci ınaıl- filminde yeniden temayüz ediyor. Bu kadın biitün bir milleti yürütmekle idi. Fakat alt:n ve 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tam, belediyelerin bir şehir 

stadı yapması lüzumunu ileri 
sürdünüz mü?. 

bütün teferruatını Harry Liedkc, ~k şirket mu~~veJen~si ah- miicevherata olan m~yli kendisini entrikalar muhitine sürüklemiştir. Lüks • Mu..,te•~m 
Nora Gr•gor ve Otto WaJburg ~- ına tevfıkan Turk Çımentosu ııı..-- d k 1 f" ·· f t d'lb k d 1 M Tür.lciye igin 

3 aylığı 
6 

L. K 
4-
, 50 

Hariç içit 
r~ K. 
1-

14-
28-

1 - işte efendim! Yeni bahçe. 
ide yaptık! .• Denecek!. 

• ·~ K. . A . "" . . 

1 

... _..... e or ar· muazzı:m ıgurasyon - zara e - ı er a ın ar_ usiki 
ve ırecı nonım ~ırketi hisse- • 

rafında." temtil edikn "'Prensin ge 
celeri" rrnmındaki en son filmin<k darları 1932 scnes.i Mirııtmm 23 ün 
bize lıildirooetkir. cü çarşamba giı·.ıii saat ıı de Gala- , HOŞA GiDECEK BiR HABER ! ! ! MAJİK ' te -· 

tada Agopyan Hanında Şil"ket mer Tal bi • .. . h uh lJet" h --'-'l Bugün gundüz ve .acce ve yar . . . e umUIIU uzerme ve avanın m a .,.,. ı a"""ı e .. 
kezmde ı:ııkat edecek hcyetı umu- her1k . .. ed""" d"" b··,,.;~ filini yalnız matinelerde 

Kumazlık fena değil amma! 
Ben çaktım ... Bu çakışım şu hi14 -

" :z 
" 

Gelcn evrak &eri verilmez - kiiyeye benzer .•. Herifin biri su 
Müddeti geçen nüahalar ıo ku· samı,.. Bir eskicinin önünden 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ai. / geçerken, gerdelin içinde kırını 
şler için müdiriyetc mürac.ııaı J zmıhrak duran köşele ısla.tına. 
~dilir. Guıetemiz ilinbmn mca'u 1 ya mahsus suyu pekmez §erbeti 

Sinema -Tiy.:;t~o nriyci adiye içtimama davet olu- esın gornı ıgı unyanın en u_,- ve ..,._ Y k ... 
nurlar. L1L1AN HARVEY ve HENRY GARA T'nm temsili .... w- or •mctropoliıan ope 

iyctini kabul etmez. 1 sanmış bir beşlik atarak: 

Bugün Akşam 

Saat 21,30 <la 

ENİNDE 

ht•nbul BılfdiıJni 

S~hirTiyatl'oSU 

aının maruf mugannileri 

1 
Ruztdnamare ei Müzakerat: Kongre BERNİCE CLA1RE ve AL 

Mcdi-si rnponı ile XANDRE GRA Y'ın temsil 
murakıp raporunun kıraati, A L E V Ş A R K 1 S -----------111 Şu pekmez şerbetinden bana 

BUt;UNKU HAVA beş paralık versene! Demiş .. 
y.,ıp!köy ashrf rasat merh- Eskici, ayağını- gelen nimeti 

zinden aldığı11JJZ maliımaUl na- reddeder mi ya! Doldurmuş 
zaran bugfJn bava az bulutlu o- maşrapayı, dayamış çenesiı:e. 
lacak rfJze~r mfJtebavvil .,sıece.lc. beriki de ateşli ate§li içmiş. Ve 
/on olacaktır. ağzını silerken: 

ZJ-Z-9JZ urihinde tazyik 164 1 - En:ıyi yerine koyma! Şer-
.. betin" ı· ı·D· mılımetr.,, barattt ea fa.ıla 5 en 

1 

şe tt rı az gc :-m~.. emı§. 

u nakıs 5 der~ idi. Bunu r:cçelim ... ••••••••••••I Elle lep•• tüfe~i ıneğeı· 40 

Fıkra 

Softa kafası 

bin lira varmış ... Ş:n:di bunu~. 
la Y enibahcet:e ersa istimlak e. 
deceğiz ..• Oraya bir stad yapa
ca'.:ız. Fenerbahçeye yal'Clım e. 
deceğiz ... Diğer kulüpler İ$teye 
ceklermiş diye de b!r rivayet 
Vftr ••• 

SONUNDA 
Komedi 4 perde 
Yazan: 

L. Vcrncuil 
Tercüme eden : 
Bedia M. Vasfi 

Rıza 

ııııııııııııııı 

1 
IJI 

111111111 

Tcnzil2tlı talebe gecesi 

3 mart perşembeden itibaren 
YALOVA TÜRKÜSÜ 

ı.-e 

Kadıköy Süreyya Sinemasında 

Bu akşam ..aat 21,30 da Raşit Rrza 
tiyatro&u San'atkarları GAİP ARA
NIYOR. komedi 4 ,perde. Nakle-

den: Mahmut Yesari B. 

2 - 1931 senesi ınuaıııeJattna ait 
hesapların kabulü ve idare meclisi 
azasu1ın ibrası JJ.e mezkUr ~ mua 
ıncliitı netayicinc dair idare mecli
sini rı teklifi. 

3 - Müdd<:tlezi hi.tam bulanmcc 
lisi İdare az"6ının yerine intihabat 
icrası. 

4 - Ti.wıret kanununun 323 lin· 
cü maddesıne tevfikan şirketle 

muamci.el ticariyede bulunmak. üz· 
re idare tncclı~i azasına m.ezuniyet 
ita~u. 

Geçenlerde Ankaraya muha. 
keme edilmek üzere bir boca ge 
tirdiler. Kabahati tudur: Bir 
gün nahiyede gramofon ile kor 
an okunurken, hazır bulunanla 
ra: 

Bunun için de bir hikaye.. Bu akşam Şebzadeba~mda temsil 

Bir tamahkar yeniçeı;nin eli- yoktur. Yarın akşam: SERSERİ. 

.5 - J 932 senesi için bir murakıp 
tayini ile ai<latının tespiti ve mu
rakıbın mazereti halinde ifayı va
zife etmek üz~ diğer bir zatın in
tihabı. 

Laakal 250 hiııee ~dine malik 
alupta içtimaı ınezkü.rda hazır bu
lıu.omak isteyen .zevat Ticaret ka
nwıunun 371 im:i maddesine tevfi
kan içtima tarihinden bi.r hafta .,,,_ 
vel hısselerW tirket merk.e.zine tcv 
di ctmeldirler. 

- Alimet geldi; haydi ab
dest alınız, demiı; aabaha ka. 
dar kıyamet kopacak. 

Mahkeme reiainin ıualine ver 
diği cevap ıudur: 

- Affedersiniz, bir köyde 
iki aene oturanın ahmak olaca
ğı tevatürdür. Ben ise yedi aene 
den beri otunıyörum. . " . 

Cene aeçenlerde Trabzoın ci
•anndaki köylerden birinde bir 
ihtiyarın batı ağnyordu. Mub. 
tar bir titmit tulum getirdi ve 
ağzım bir an açıp nefes çıkart. 
tıktan IOllra kapadı. 

Köyde misafir olan bir 
kasabalı bu tulumun ne olduğu 
nu sordu. Muhtar: 

- Ne yapam, efendim, de
di; biz her zaman ba.talanmıza 
nefes ettirmek içiD hoca maara 
fı yapamayız. Hoca birkaç ay. 
da bir defa gelir; okur ve nefe. 
ıini tul ama üfler. Biz de liizım 
olduiu zaman azar azar sarfe
deriz. 

Yakalandığı zaman köyde ah 
makla9bğmı ıöyleyen aofta, kö 
ye gittiii vakit üfürük iatoku 
icat edecek kadar kurnaz oiu. 
yor. 

Y etmit bin defa dua okumak 
\an ü~endiği için, duasını 
kaata yazıp ktatı fınldağa 

takıp rüzgarla döndürteıo hile. 
bazlar da gene köyde ahmakJa
ııldığıor aöyleym M>ftalardan 
çıkar. 

---:w,--ne güzel bir lihur tah geçmiş ... 
Düşünmüş, "şunu bir külah 
yaptırayım" demiş .. Tanıdığı ECONOMOU OPERET HEYETİ 
bir terziye, yahut külahçıya mü ! Fransız TiyatrOSUDda 
racaat etmiş. Yalnız o zaman 1 Bu akşam aaat 21,30 t<: son. defa 
bu esnafın hırsızlıkları pe"k ma olarak Lohağos Lily. Yarın akşam 
ruf imiş.. Yeniçeri tama.hkar ilk defa olarak Ro"" Marie. Pek 
bir adam olduğu için terzinin la 
hur talmdan çalması ihtimalini yakında /can Ier, Horos tis tibis. 

Banka lan tevdi edileoek eenedat 
makpuzları şi~k.et rnet:keüne tev
diat mahiyetin.de olarak kabul edi
lecektir. 

dütünerek buna kartı tedbir ol. 
aun diye bir küliiblık taldan ilci 
külah iı:emeye karar vermit ve 
öyle yapmıı.. Terzi bil& tered. 
düt: 

- Hay hay, yapalım. Demiş. 
Yeniçeri terzinin bu tered

dütsüz cevabından kuşkulan
mış •. içinden "hay Allah beluı 
m versin! Muhakkak çalacak .• " 
Demiş ve terziye: 

- Sen iyi adamam! Gel tun 
dan üç tane külah yap!. Tekli
finde bulunmuı. Terzi gene te
reddütsüz •. 

- Baıüstüne Ağam 1 Cevabı 
nı vermis ... Yeniçeri gene tüp. 
helenmiı .. Uzatmayalım.. Bu 
tüpheler üzerin'e bir küliihlık 
şaldan tam alb külah yapılma. 
aı takarrür etmiş ..• 

Bir hafta sonra da terziye kü 
lahları almaya gitmif .. 

- Hani bizim külahlar •• Di
ye aöze batlamıf •• Terzi hemen 
raftan büyücek fincan kadar altı 
tane külahı çıkarıp Yeniçeriye 
vermi, ... 

- Bu ne be? .. .., 
- Külah efendim! •. 
- Bu ııe kadar külah böyle? 
- Altı tane Ağam·!. 
- Ulan! Buolar benim b&§ı. 

ma olur mu? .. 
- Ağam sen bana başıma 

göre külib yap. demedin.. "Altı 
tane külah yap!" dedin ben de 
yaptım ... Demiş. 

Yeniçeri iti naaıl halletmit 

-iEl!--

THE ENGLİSH PLAYERS İstaobui "1ıntıakaııı 
heyeti temıriJiy tarafından verile- .ı. Ticaret Mlidüdüğünden: 

(:Ck müııam«derin programı bugün Türiı:iye Anonim 
den itibann Fransız TiyatroMJ Jıi- Laatik Sirketinden: 
ıelerinde taılik edilmiştir. Kişelct Ş-ırı.ctımi&in lu1l&e<laran beyeti 
önümüzdeki pazarte.>ide.n iti~ ıımıımiyesi a~l:ide ol.arak 27 Mart 
bilet satısına başlayacaktır. 932. pazar gücü aaat on dörtte şic-

. 1 ketin Fatihte Trasımıy durağındaki 
bin.asında akdi içtima edoecektir. 

ZAYİ - Ta1bik milhüriimü uyi Mezkür hey~tte bulunmak isteyen 
ettim bu kerre y~nisini hakettiroi- en aşağı yiımi be§ hisseye malik 

ğimden eski'iinin hülı:mü o.lmadııiı hiseedaram kiramın içtimadan ev
llan <>lunur . .M. Se.Wıettin. vel on gün zarfında m- senetleri• 

ZAYİ - Galata İthalat Glimrilğü.ıı 
den almış olduğumuz 3409 ............. 
lı 7-7-930 tarihli maJı;puzu z;ıyi ey· 
lediğimizden hükmü QJmaıdığı ~ 

Jin olunur. Suz.ika-Memduh. 

ZA Yl - Merhum pederim polia 
müdürü umumi eabaln A.gih Bey
den muıı- maaı cimlarum sayi 
olmu§tur. Keyfiyet c&irei aideısince 
mailim olmak ii.ıtt ilan ey.Jerlm. 
Fimet. 

-····-------·-----·· ---
bilmem amma, Belediyenin ııa. 
aıl halledeceiini cidden merak 
ediyorum. 

Beşiktaşh kariemize 
Umacdann gözleri keakindir. 

Uzaktan görürler. 
FELEK 

ıııi §İrketin ~i pofrtaham karşı~ın 
ılalı:i merkezine vererek dühuliye 
varaka.ııı almaılan itan qJ.uııur • 
RÜZNAMEİ MÜZAKERAT: 

1 - Mecli.i l~ raporunun 
dinlenmeai ve bu bapta heyeti ida· 
rcmıı ibrası, 

2 - Murakıp raporlarının oloun
ması \'le kabdlU, 

3 - B>lıinçomuı tasdiki, _.. -

4 - MU-is ve müdür Hacı 

!Miirteza E. vefat eyledifindoıı Y°'" 
rin.e müdür tayini, 

S - Heyeti .idare uası intihabı, 
6 - 1932 senesi için mur.ılup in
~p ve muıhassasatmm tılyini. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 19 kadmhk vekarınm insanı naad 
bayram olmaz?. Hoı ben de: 

- Neredesin?. 

çekişe çekite rnünakll§a yapıyor 
Ve .• ben. de ondan hiç aakm
makaızm her şeyi anlatıyorum! 

GÖZYASLARI!. 
Belki ha yürüyüş hayat uçu 

rumları üzerinde bir yürüyüş 
ve ıendeleyişti. Fakat, ne ya. 
oa!>ilirdim ?. Onun eteklerine 
yapışmıştım ve ıürüklenivor
ıluın !. 

Eilmiyoı·um. İyi mi yaptım, 
ltötü mü?. Hi; şüphe yok ki kö 
hı- Ak~am daireden çıkarken 
kanma bir mektup yazdım, Pos 
taya attım. Ve .. ona: 

- Artık berılbeı· yaıayamı. 

yacağız.. 

Dedim. Tiırkçede uzun la-
fın kısası vardı : 

- Kendi .. üşen agl .. rııa>:!. 
r~elc benımkisine: 

- Bile bile la ..... 
Denir) 

Etem iZZET 
Büyülü tözlflrin gölgesinde 

iki ay aoora.. 
Artık batı 00, bir seneri. 

yjm!. 
Karınu unuttum!. 
Çocuğumu unuttum!. 
Kendimi unuttum. 
Bambaşka bir adamım, 
Apayrı düşünen, tamamile 

değişen, benliğini, iradesini, 
hüviyetini değittinn biri ol
dum. 

Hiç eaki Ruhi değilim. Or. 
tada o Ruhiden eser bile yok. 

Karım çıkını,, amcumın e. 
viııe gitmi,. 

Şaşıyorum: O kadar yübek 
onör sahibi bir kadın ki.. Bir 
defa bile beni aramadı, ııorma
d~, 

- Neredesin?. 
Demedi. Bu izzeti ııefis ve 

Demedim. Bir defa bile onu 
aormadım. Sanki, aklımı, fik. 
rimi, bütün kafa tasımı aök. 
tüm bir kesenin içine doldurup 
Naranın eline veriverdim. A. 
ma, o da ne teker şey?. Elim
de olaa göğsümü yarıp onu içi 
ne sokuvereceğim.. Yahut 
mendil gibi toparlayıp cebime 
koyuvereceğim. Ona o kadar 
bayılıyor, o kadar tapımyor
um. Akşamlan beni çılgm 
bir neşe içinde karııhyor ve .. 
ilk sözü: 

- Ne yaptın caoım, bugün 
çok yoruldun mu?. 

Oluyor. Sonra, beni alıyor, 
aaatlerce meşgul oluyor, 

işlerime karşı büyük bir 
alaka gösteriyor. Hele devlet 
meseleleri etrafında fikir yü
rütmekten, izahat almaktan o 
kadar çok hotlamyor ki. Bir 
saniyemiz boş kalır kalmaz, 
hemen politikacılığı ele alzyor. 
Kimi itleri beğeniyor, kimisini 
çekiştiriyor, benimle bayağı 

Bazsn hırçınlaşıyor: 
- Hayır öyle değil.. 
Diye bqlıyor. Kendi dü

tüodüklerini söylüyor. Dün ak 
ıam da aramızda böyle bir mü 
nak&§a açıldı. Bazan alevlene
rek, tiddetleııerek belki yanm 
saattenı fazla kartılıkh konuş
tuk. Her ıeyi açıkça aöylüyor 
dum. Aldığım tifreleri, aada. 
retin, hariciyenin bu bahis üze 
rinde neler dütündüklerini bi. 
rer birer anlattım. O yine inan 
mıyor, bildiğindenı p.§mıyordu. 
Sonra, 

- Haydi bu kadar politika 
cılık yetif ir .. 

Dedim, ilave ettim: 
- Kalk bir yere gidip reze 

lim.. 
- Peki .. 
Dedi, kalktık!. 
• • 

Geze ge:ı:e Mecidiye yoluna 
kadar gittik. Ve.. bir kabveha 
nede oturduk, bira içtik. Güzel, 
ho~a gid<·n bir kahvehane. iki· 

Eğleniyor 
şaheseri bir kaç gün daha 

ELHAMRA Sinemasında 
devam edecektir. 

1 lstanbuf beledıyesı ılanıarı 1 
Beyoğlu B. Müdürlüğünden: Galatada Halilpaşa sokağıntla 

22 No. lı haneniın saçakları tehlikeli stırette çatlamış olıcluğun
dan felakete sebebiyet vermemesinin temini hususun.da mu.
tasarrrfının meçhul ıbulunma-sma binaen mahzuııun 48 saat zaı-
fm<la izale edilmediği takdirde ebniye kanununun 48 ci madde
si tatbik edileceği ilan olunur. (674) 

Keşif bedeli 1507 lira olan İstanbul İtfaiyesi gunıpları için 
liizumu olan benzin depolan pazarlıkla yaptıırılac.aktır. Talip 
olanlar taıfsilat almalk için her gün Levaznn müdürlüğüne ve 
pazarlığa iştirak için 226 lirabk teminat makıbuz veya metkubu 
ile 29-2-932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encüme
ne müra:oaat etmelidirler. (673) 

. Beyoğlu Belediye Şuıbesinıdcn: Hasköy Turşucu mahalle-
sinde kiğat faıbrİkası müsteciri Ruhi Beyin motör «Sminden 
(IO) lira boroeuna mukabil haciz edilen bir adet baskül Şubatın 
29 uncu pazartesi ·günü saat 13 te Hasköy Belediye Şubesinde 

aleni müza~e ile satılacaktır. Talip olanların ayni gün ve 
saatte me2kur şubeye müracaatları. (677) 

Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

TUrkiyede bi!afasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan ııigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

-Muallim Mubahat Bey Merhumun ~ 
= Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BURO ve YENİ MUSTERİ 
BULMAK SAN' ATİ !:::i 

i lt$erleri gayet güzel bir tekilde intişar etmıştir. 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası 

lllııııııın 
fer kiplik, üçer kitilik yerleri 
var. Kut kafesi gibi yerler. 
Sanki her bireri birer afk çocu• 
ğu için hazırlanmıı. Bu kafesler 
den birine de bia oturduk. Bat
baıa ve kendi kendiıoi:ı:e idik. 

Konuıtuk, 
Sevittik, 
Neı'elendik. _ 
Sonra buradan gunıbu aey. 

rettik. Gurub bu tepede o ka
dar tatlı, o kadar cana yakın ki. 
Ruhları saran, gözleri kamaşb 
r•n bir kızıllık yalnız gökleri 
değil, ioıan kalplerini de tatlı
lığına boğuyor, lfık ediyor, çıl 
dırtıyor. ikimiz de doya doya 
bu gunıbu seyrettik. Gönlümü 
zü, gözümüzü onun' fuıununa 
l.:aptırdık ve kendimizden geç. 
tile. 

Biraz .onra, yoldan uker re 
çiyordu. Naranı: 

- Bak asker geçiyor .. 
Dedi. 
- Talimden geliyorlar •. 
Dedim. Ve .• biran düıün-

düm. Naran aordu: 
- Niye öyle daldın Ru. 

bi?. 

Durmakıızm cevap verdim: 
- Askerin geçi,i botuma 

gitti! 
- İyi geçiyorlar değil mi?. 

Dedi. Ve methetti: 
- Ordu çok iyi yetiftirili. 

yor. Sonra, aakerdeki hevese 
bak. Sabahtan beri yaptıkları 
talimin yorgunluğu biç birisin 
de belli bile de.fili. 

Onun bu ali.kası, ukeri be
ieııiıi hoıuma gitti: 

- Tabii bütün bunlar yarı. 
nın muharebeleri için hazırla. 
nıyorlar. 

Bilerek hazırlanıyorlar. Ne 
yapacaklanm düşünerek hazır. 
lanıyorlar. Ortada bir ko var: 
Türk istiklali. 

Dedim. Sözümü keati Yi 
ne dalmaya, dütünıneğe ba la. 
dun. 

Memleketteki aiyasi vaziye 
tin inceliği, aldığmı tifrder, 
bir talmn kombinezon! r gözü. 
mün önünde geçit resmi yapı
yorlardı. Hakikaten çok nazik, 
hassas bir vaziyette idik. Ve .. 
bütün bu nezaket zihnimi doldu 
ruyordu. 

tamamen renkli ıneshur şa 

rin son günleridir. 
Haşiye: Bu film, bu ınevsi 
zarfrndıı İstarıbuJ'un hiç bir 

sineınacmda gös.tcrihn<yeaktir 
Yarın yalnız 11aat 2,30 mati 
sinde tırlebc!er 

[._RA_D_Y_0_
1 

Bugünkü program 

lSTANBUL - Saat 18 den 1 
kadar gramofon, 19,30 Cennet 
nım ve aaz heyeti, 20,30 opera, 
Bedayii musikiye heyeti, 22 
bant. 

BELGRA.T (429,8 m.)-2,8 kiloT 

Saat: 19 almanca ders, 19,30 
feranş, 20 tarkı 20,30 iki piyano 
konser, 21,20 koro heyeti, 22,05 
ser, 22,45 haberler, 23 Cazbant. 

BOKREŞ (394,2 ... )-16 kölonL 

Saat: 19,40 şarkı, 20 piyano 
seri, 20,30 konfttan•, 20,45 flüt 
seri, 21,15 keman. 

PEŞTE (550,5 nı.) 

Saat: 18,45 ltalyanca den, 19 
ııramolon, 20 konlenuıa, 20,30 
medi, 22,30 çingene muzikaaı. 

/4. (441,2 m.)-711 IUJoYOL 

l: 20 gramofon, 21 tiyatro 

OVA. (1411 m.)-1511 kilov 

- lt: 19,45 Radyo jurnal, 20 
na radyoounun nakli, 20,15 
berg radyoıunun nakli, 21 edebi 
sahabe, 21,15 konser, 22.30 ra 
jurnal, 23 danı havaları. 

ViYANA (517,2 m.}--20 lülo .. t . 

Saat: 18,40 konferans, 19 
Fnuııızca dttı, 20,05 romans, 
konferans, ıt,15 kliae muzikaaı, 
20 danı mu:r:ikuı. 

Doktor 

Hafız -Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütebaaaısı 

Cumadan maada hergün ö 
leden sonra saat (2,30 dan S 
kadar İstanbulda Divanyolu 

da 118 numaralı hususi dair 

sinde dahili hastalıkları mu 

yene ve tedavi eder. Telefo 
İstanbul 22398. Sıra num 
sını beklememek isteyen} 
kabineye müracaatla veya t 
lcfonla randevu almalıdırlar. 

Naran, ilk sualin; tekrar! 
cb: 

- Yine daldın ne 
- Hiç bir şey .. 
Dedim. Ve.. dütünceleri 

izah ettim. 
Beni dikkatle dinledi, 

Garip bir vaziyet var. 
ilk günden bugüne ka 

Naran'ın anne inde kah asa 
ğin en titiz perdelerine yük& 
len, kah hafifliğin pes 
delerine inen bir sinir buh?llll 
nın tabidi oluyordum. Ni a 
Naran, baklayı ağzından çık• 
dı. 

- Annem nikah yapalı 
yor!. 

Dedi. Ve •• ilave etti: 
- Bunu aana utanarak 

lüyorum .. Fakat, ne yapal 
ki, annem böyle düıünüyor. 

Ve.. içi üzüle üzüle ıöyl 
YOi': 

- Annemin aözünü dml 
meye mecbunnn değil mi?. 

Halb ıki, kendiai biç o fı1' 
de değil: 

l Ocvamı var) 
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MİLLİYET ÇARŞAMBA :t4 ;.u 

Tarihi Tefrika: 58 
. ispanya sahık kralı .. ~Ünd k'ge_lddi k /1 NHitler dtl~ v. _ Çin(~~!~~n]:fe?e? sa~"~!~~~ı~ı~ce~n~:~J~ 

(B~<I J 1' nc1· sabı"fede) fırsatlar . ısmın. e . l esermı C O U• f amze ıgını ~·1 J d" C hla k 
..,, · -· • . D d T 1 - d •.·,g· unu soylemıstır. . Çinliler bu duma. n. pe.rdes.ini ya .. · euı met <e ır. ena ra arsı yapr-

r aha etntt• uc e o e - / li b al lan hareket esnasında Çinliler Voo· en se7 t . ..,... ıçın . :Oüleymaniyc <:amiinde on dakıkı I rıp ı;ı:eçen ga:\'et tesır ır m•tr yoz 
do unvanını taşımaktadn . . k 1 ıs ve sabık Kral camie o:t laA n ettı• ve tufek atcşıyle mukabelede bu.len· sı.rng koyunu Japon hatlarının <ağ 

Sabatay zevı 
Sabık kral, vapurda .. Theoph~le . ~n'; dinledikten sonra, Madrit'te : muJlar ve Japonları biiyük zayıata -cen;ıhı arkasından ve 5imalden geç Nakleden: R. N. 

Gautier·vapurunun mensup oldugu ~z ~/ ii;ı .z.engin bir kokksiyon i- (Başı J ınci sahifede) uğratmışlnrdır. Bunun üzerine en- miJ~~ep~~r~ ., cenahı çekihmktıedir. 
Meuagerie ~aritime. kumpanyası- ';;;_"de 'sultan Süleymana ait bir tah bu ciheti dün akşam nim resmi ola- se~ mevcudunun <;>nda "!rini. ~yb~L- < 
nın buradaki acente11 M. Reboul ve ç. t cut olduğunu beyan ..,tmiş- rak ilin etmiştir. mıı olan Japon pıyadeoı Çınlilenn Ki:ıng Van'm şimalinde bulunan 
M:. Gabriel Couteau tru:>~dan kar- r:;• ;::t burada ıbir e:ıan dinlemek • N ~ _ bu ~üdafaasını şimali garbl istika· ;Miao Hong Chen köyü Çinli.let" ta-
ıılilnDUf ye kral'm ıehnnuzde yapa- ~ · . . de vakit ıpek gec Hıtler darul/unun tarıh metınde kırmağa teıebbüs ederek Tafrndan istirdat edilmiştir. 

--. ıııt~şndanıse ' akıtını bekliye: müderrİ$İ Çin siperlerine hucuma başlıuıuılar- ı<.: aı>g Van yanş sahasında bu-

Mesih bizzat harekete geçmek 
iktidarından mahrumdu 

f ,• 

~ - o~dugu ezan " d F-'-t b h "' ·· - il kar l<ınan bir müşahit, Japonların bu · · l3 ·· Ü Alfons buradan rr. """ a ucumu sungu e • 
memışttr. unc . . . lb den ROMA, 23 A.A. - ·Lavaro Fas- şılayan Çinliler bir kar" topnık hile mahalle müteveccih o.lan ümitsiz 

/ , 

çıkarkeın, ınazarı dikkatıruk <:>e e . ci•la gazetesinin Berlindeki muhabi- terketmemişlerdir taarruzlarının devam etmekte , fa. 
fakır bir kızcağıza. sada a ve';°'f' ri mahsusu, Hitler'in riyaseti cumhu Bu bal üzerine. Japon kuvvetleri- kat Çinlilerin dün istirdat etmiş 
ve üzerinde Türk ;pat"a;s~ mev~~i 0

: ra ol~~ namzetliğİ?İn p~~ş~be gü- ne ric'at emri verilmittir. Japonlar btt!undukları a.raziy imuhafaza ey-
ma.dı_ğtnda:ıı ve bu fae~rı :;:'ceburpaol- nü katıyet kesbe .. Y_liyecegıru. babe.,r ue. ri rekilirken bıraktıklan erazide !emekte olduklarım bildi.rmetkte- B' 1 B 

tm "" ~ mak d MüL. ı efi b 0 
' ın erce adam görüyordu. u raB< ıle meaınwı e b- ı:ee,;süf al • ta rr. • orıt er.§ ~~n. ta ~· - bır çok maktul bırakmışlardır. dir. Tayyare ve topçu bı>mbardı-

Sabatay Lehislandan gelen heyeti 
kabulde acele etmiyecekti 

duğunda.n ·~l~y:ı beFı rafın- yeti m~~~sı, Bruns_wıck h'!_k~- Japon kuvvetleri timdi biraz din- manları gittikçe el.ıha fazla kesafet binlerce adam kendi.ainden fev-
etıniştir. Eyıp te -teTCuman ta . . ni kendiomı Brunswıck Darulfünunu lenmektedirler. Bu kuyyetlerin tam peyda etmektedir. kaladelil<; bekliyordu, Bu fevka 
dan bilmünasebe K~~:'. ker.ı~Ln tarih müderrialiğine tay~n _eylemesi 1 mevcutlariyle harekete geçtikleri ve japcmJa;r, Hong Jao Çin tayyare ladelik ne olabilirdi? .. "Mesih,, 
türkçey.e ~üme edildig~ soy ek suretile şimdiden halledi.lınq bul":"- hiç bh· ihtiyat kuvvete malik olma- karargahına tevcih etmiş ohhık!arı İn kendisine iman edenler ara. 

cagı tenezzühlerde bineceği otamo-
1>era b:ı ve kendiaine refakat edecek ter
·i cünııuı hep acente tarafından ~k 
~LE ~dilm.ittir. Sabtk kral'm refakatine 

• • 1~Panyolca bilen tercümanlardan Ha 
lSl l• hı Bey verilmit ve vapurdan çıkmaz 
S J dau biraz evvel kendisine takdim e

dilmiştir. 

nince ı;abık kral bu haber ıle . P" 1 maktadır. Bu hususta kararnamenın ılıkları zannedilmektedir. hava taarru:unu tdcrar etmişlerdir. 
zi.....A: alakadar olmuş ve İncıl bii- neıri bugün veyahut yarınki çBl'!BJil Şano;hay'da bulunan Japı>nların Tayyare karargahı tamamen haran_ smdan yirmi bin kitilik bir or-
ti~~;-yazılmış olduğundan. bunu ba ıfenü bekleniyor. hepsi, erk-kler de dahil oltlui!u hal- olmuştur. du teşkil ederek emrine amade 
herk.esin anlıyaınadığını ve- bu se- y: • b. ~ et d"ha de Japonya'ya gitmek üzere ~hazır- Japonların, geçen gece Chapei bulundurulacak mühim miktar-
oople Jruram kerimin tür~~ye :- em ır ıamz lanmağa davet edilmitlerdir. cephesinde Çinlilerin yaptıkları da para ile bu orduyu besliye-
cüme11Wn bli_yü_k biT yıenılık ~ BERLIN, 23 A.A. - Fahri reisi Çinlilerin z yiatı bombardımana mukabil başlamış ol- rek padişahı Kudüsten vazgeç-

Sabat.ay eğer Lehistandan 
gelen bu heyetleri kendi heHbı 
na kazanmış olduğu takdirde 
pek büyük bir muvaffakıyet 
elde edeceğini düşündü. B~>uıı 
İçin de Sabatay'ın müracaat e. 
deceği vasıtala.r yok değild'e 
Sabatay başkalarını keiıdi ta
rafına celbetmekte şimdiye ka
dar az muvaffakıyet göstermİf 
bir adam değildi. Lehistandan 
gelen yahudileri de kendine cel 

On üçüncü Alfonı, sabah kahveal-
hsını ettikten aonra vapurun salonu

sim na çıkmıştır. Sabık kral, pek neıeli 
ir görnıüyordu. Üzerinde mavi bir kos
. türn boynunde koyu vitne rengiode 
~r · bir kravat, ayaklarmda san iskarpin-
ne· ler vardı. Öteden beri uçlan yukan

tUT. Ya lovnlmıt olan kumral bıyıkları· 
nın uçlan keoilmitti. 'Sabık kr; : blJ-

• rada Duc d" Mirandanm delaletile 
lıpanyol kliııeıine mensup iki kato-
~ .. papazını kabul ebnit ve bunlarla 
uzu.. uzadıya görüterek kendilerile 

' bazı enak teati elmİ!tİr. 
Bu tırada Duc de Miranda, kral 

ile görüşmek iatiyen gazetecilere 
19 demiıtir ki: 

•t Hı - Haımetmeap l ıtanbul' a geldi
$ ğinden dolayı pek memnundur, fa

:,., ~t, gazetecilere mulüat vermeaıe
gı, her ne vesile ile olursa ollWl biç 
bir gaz<!tecİyi kı>bul ebnemeği pren 
•İp ittihaz etmittir. 

nL Filhakika kral. Napoli Ye Atina'da 
ko ~a biç bir gazeteciyi kabul etmemit

no ~ lır. VapurJa bulunan bir zat bu mü-
5 ko nasebetle dedi ki: 
t - IVal, geçenlerde Madrit gaze-
• lecileoini kabul ederek beyanatta bu

l unnıuştu. Bunlar bilahare ale:yhine 
neşriyatta bulunduklanndan, kral, 

F k• bundan böyle gazetecilerle görüfme-
" t ko ltle~e karar vennİlJtİr. Madrit gaze

tecilerine verilen cezayı Iİz çekiyor
•utuızı_ 

Sab:k kral bundan aonra boz renk 

19 f 
1• paltosunun ve nefti fötr f&Pkası

' nı giydi ve güverteye çıktı, burada 
k< 1 ııııuıyol kolonisini kabul edecekti. 

I' akat taliin garip bir cilvesi olarak 
bıııılar iki kitiden ibaretti. Garip te
&adiif: abık kral' a arzı sadakate 
genlenlerden biri bir 1 tal yan fabrika tro. r 
~ M. Conzaleı de Uriba:. ri, ıliğeıi 

•at:. 1 Ürku•az gazİnotunda numanı ya-
Pa,, ve Madrit'ten kralı tanıyan te-

0 llor Uribarri idi. 
Leıı A.ynt ismi taşıyan fakat bidıirlıni 
i ,.,ı ~~ıyan bu i!oi adam hayretle bİ.l'
radı ~•=in yüzünıe balonlar. K:raı1 Duc 

<le Ml.ranıda tarafından ıtakdlm ve 
bu ilti zıata ayrı ayn lltıtliat ed.eroek 
~~ni eılrtı. Artist Uribaıri'ye va-

f · ıt bulooğıu tak~ akşam kıen-
19• d~ dltılemelı: üzere Türkuıu; ga· 
ıo.' • 1nosıına g>deoeğini söyledi. 
ı, ı Saat dokuz olmuştu "" prog.nım 

tıluoibi l>Ce V8'purdan çıkmalı: za:na. 

l 

' f •işti. Sabık kral Duc de Mi
:arı.cıa iı'e bcrabc.- merdi ""nler<lı!n 
'°"'rek, Galata rıbtrnı.ıruı çılotı ve 
1<>trcfuna.nr H;ıılil Bey ite beraber 
0tGıııolıilinıe binerek uzaklaştı. 

Şehirdeki cevelan 
Sabık Kral evveli Ayasofya ca

rnısu tı gezmiş, oradan Yerebatan
öj !iaTayin.i, Sultan Ahmet, Sııleyma
Se 11.'Ye camile ri<hi, İslam a.an müzıe-

su:ı;, Kariye cruniinıi ziyıoret ettilrten 
lu~ •oııra, avdette Askeri müz.eein.i gez
irl tııiş ""' ö~ üzeri Tolı:atliyarıda ye

ıneı. yemi iti r. 
Sabık Kral A ywıofyada .resiroiıııi 

Çe~k için müsaade üıtiyen g;ıae
~~•lerin taılebL'li redderek demiş
tır ki: 

- Bıuada A11ahm evinde bulu
nuyoruz, dine hürmet etmek li
Zutıdır. 

bedebillrdi. 

ğww ısöylcmıştır. Bıır<ı:da b k Hindenbourg olan Hugenberg ve ŞANGHA y 23 A.A Çinli! dukları topçu ateşi şimdi kamilen meğe ve yahudilig" in mukaddes 
Büyük Gauye intikal edınıce, '"" _' Stahlelm frrkaları, Hindenhou•ıı-'a · H I ' Ki · W 'da e- durmuştur. 
Kral onun büyük b>r dahi al<lug-.ı- karşı tek bir namzet çıkamıak husu :::,~an °:.fe~·~~ •. ;~§ma~:;da :;aktr~f~ lırıtiyaz mmtakasındaki bir evin olan arazisini gene yabudilere 
nu beyan etmiştir. aunda mutabık kalmışlardır. Bu nam n ağır . t b h b 1 . ·cı motha.linc saklanan bir hombanm in vermeğe mecbur etmek! •• 

• if' zet, Çelik Mığferlilerin ikinci reisi d tin. b~yıda 1. u mu are e enedn. ''ı - filaki neti<:esinde Avrupalı bir po- Padiuh, esasen bu sıralar- E IA b h 1 · ld" 
OjLe yemeı;ı olan kaymakam Duesterbory'dir. .e e ır e ıl ~eşL:il etmekt ır. - !is .mer.\\ıru yaralan.'llıştı.r. ,.... vve a u eyet erın ge ı 

b. d ••----'ih üfrit ·ır etperv _ timada taYan Çın membalarmdan da bir takım başka gailelerle gını~· • haber alır almaz hemen 
Sa"ık Kral Alfons saat ır e ••~ m mı ıy er 1 verilen ı- t ·· Ç"nlil · b Ç · j ' t m-gul ld • d h d"I 

.u k · · ><ıe ye k disini kabul etmemekte olduk ına uma a gore, ı erın u ı ' " pon zag ıa ı ...,, o ugun an ya u ı er. L--1 k 
Tokatliyan oteline ~lerı: ~~- _- er en k d" al ' da .. ,_,_. 1 muharebelerde uğradıkları zayiat ö- le ug" ra•acak vaziyette aaydmı- uun arı abul etmekte hiç acele 

E Jii fU"-"• çı !arından ve en ı ar arın n """"ı !"" 1 1 ulm LONDRA A A Ş h • meğini yemiştir. ve vvel ve ihtimal Hitler'i namzet göstermek : u ve yara ı 0 arak iki bini b uş- • 23· · · - ang a}'- yordu. Fakat bu siyaseti dü•ü etmedi. Bilakis Lebsitandan 
'---~k kaıunı• ve yemekten e 1 dikl . d ı tur. dan Reuter Aı"ansına bildiriliyor: b • elen! İ 
"""" yı . ~ . ~-•- mahsus hakkını muhafaza eye erın en nen ya udiler unutuyorlardı ki, g erin dog" ruca stanbula 
b. •--kıte Jçmıştır ..... ~~ ah Kinng l" - - J k" Japo.ıılar Ki.ang Van oeıphesindcki 
ır ..., y · · ;ılaturka ye- Duesterbery, bütün ıağ cen men- - - r an. onunae 1 ~ayiatlarının 300 kişi olduğunu lıil- "Mesih,, fikri harp ve tiddet giderek orada beklemekte olan 

olmak ü.zere bı!Jıassa. y . k liıste- suplarının namzedi olmıyacaktır. muharebe fikr"e telı"f edı'lemezdı". Onun 
mek 

'
"hzar edilmi.,,.;.r. eme erb ' . . tih b diımekte is•l•r d• ec•ı;bı a ~"emi· "' Abraham Cahm· ,· il te t ,.. Duest ery nın ın a ı, naayona- LONDRA, 23 A.A. - cı.---baı"' e mas e -· .,, öd<- kala b ı al<t ......., liter.leri bu zayiatın daha yülcıiek için yirmi bin ki•ilik bir yahu- I 81

,... • list fır nnın maruz u unm 8 dan Reuteı· Aı'ansma bil"-''iyor: b. •--· b ·- d - kanaa · • me erini kendilerine bilvauta Çere:ılet oldukları müıkilitı göstermek itıöa- B .. ··-ı ...,... ır ra......,,.. alig ol ugu tın- di ordusu teşkili fikri de "Me.. 
Fıncanda sicak et suy ugun og eden sonra •aat 13 te bü- dedi.l'ler. L ''"- 1 bildirdi. Abraham Cahini "Me 

Portakal böreği rile manidardir. · · tün gece Chapei'e karıı icra edilmiş Çinlilerin zayiauna gelince, 500 si,.,, nı<rİ e tezat teşkil ediyor. 
k Mumaileyh, !: iman sıyasehnde olan bombaı-dıınan kamilen durmuş- du. Burada bir 11ual batıra ge- •ih,. macerasında az mühim 

Barbunya balığıllıs a~ •imdiye kadar hiçbir rol oynamamış- tur. ölü ve 1500 yara!ı olarak tahmin e- S bir rol oynayanlardan deg"ı"l-
sebzeli piliı; g vecı • Çelik "-'erler mahafili müstes- dilmektedir. Bundan ba§ka, sıi'Vil liyor: Acaba abatay Zevi ken 

b b trr nu5 • Bu saatte ancak bı'r ı·kı" top ve · liJ k d" · "l ek b J b d" S b Ze b ki Patatesli <iş ke a ı · ak .. k diıini tanıyan Çın ere nsm<laki zayia:tın ço ı emnne verı ec öy e ir ır. a atay vinin e enen 
r na ohu uzere en mitralyöz sesi İ§itilmektedir. Çin as· 

Salata ~ hiç kimse yoktur. HindenbcJ:urıı için kerlerinin Kiang • Wan'da Japon <ıhcmmiyetli olduğu zannediliyor. kuvvete malik olsaydı ve bu. hakiki Mestb olduğunu "Vesi. 
Kaymaklı kadın göbe 'deli bir rakip olamaz. Hakikat şu- sag" ah -ı ld kla Bunların içinde ka.dmlar ve çocuk- nu kullanmak isteseydi ne olur ka,, ,·ıe ı"sbat eden bu adam et. 

Fıstıklı dondurina ducı r ki• Hu-berır'iı> fırkaoı, müf- cen ını mag up ebniş o u • !ar ıi:ı mevcuttur. 
Bisküvi .. -- 1 f k arka nna dair olan Çin raporlarının haki- du? .. Her halde bu brihin bü. rafına topladıg" ı bir çok kahin-

rit -11iyetperver er ~-as~~- - kate tevafuk etmekte olduihı zanno- Hon,.keou'nun şayanı yük vak' alarmdan birini teşkil 
Peynir ımdan grdiyonnuş gıbı g?r:-ınmek lunmak.tadır. 0 lerle de Sabatay Zevi hakkın. 

"ekerleme · ı Duesterbery nın nam hayret mukavem~ıı· --lerdi. Fakat ~u var ki, Saba-~ utememış 0 up . Çinliler, şimdi Voooung'a doğnı " ""' • da her tarafa ı·-an ve ı'tı·mat tel , Jfeyva ve kahve de ~ı::o: ancak prensip itibarile bir kıy ıle lemekted" 1 tay Zevi böyle bir i•e gınşe- -
Kral' Dlıc ı ,..,.....,.. r ır er. CHANGH ' 23 A A M ' kin y kte sabık a metı" Haizdir. Çinli! 1

- · • • • - er k "b" d "ild. • etmekten geri kalmıyordu. 
eme M Gabriel Cou d buİ' dün ~aponların işgali ıı\: ıniler, bütün gece Hongkeou üzeri- ce gı 1 eg ı. ::= v~=:yy~lıin komiseri H indenburg' a teveccühler tm o. unan Miao -Hong - Tchen ı ne düşmekte devam e1ımişlerdir. Sabatay Zevi, nutuk söyle- Lehli yahudiler gelerek Ab 

.refakat etmiştir. kitti BERLIN, 23 A.A. - Hinden- al~~~~Wan' kar J ıJ . I Büyük bir Çin nişancı kıt'aa Ja- yebilir, cemaate hitaben beyan raham Cahini ile görüttüler. 
~-.. ık v-ı alaturka yeoıe bourg, reisicümhurluı.·a namze_tliğini . . ld ki a şı apo arm gı- ponlann tüf<.k ""miualyöz ateş- nameler yazdırabilir, manalı bir F k 
.,.., .... ~ -tre bul ld d rışmış o u an taar devam et ı a at bununla iş bitmiyordu. 

hakkında izahat istemi§ ve - . yazetnıeği ka etmıık o ngun an melde oldug" u f ,__ ruzuÇ?nl.l • b" lerine mukabele etmişlerdir. takım hareketler ve işaretler T kr Gel"bol .d k , 
.,,.. __ .._~ Ef ~~fından !• dolayı kendisine te•ek Ür etmek ve . •. a..,.t 1 ,1 erın .•r Jı.ponlar, 28 kiinunusani<ienberi d b"I• d F k b d e ar ı uya gı ere ' Me dbotıel ,,.... .. ...,. · •~- .ı ' karı• bıle ıır t rk k edik e yapa ı ır i. a at un an 

Y lı; esn.aıırn_.a ih'•slan hakkında teminat vermek ' azı e etme ıstem ı ç· lile.ri bu daki i1e inde ih b k "b p zahat verilmiştir. eme d "" leri söylenmektedôr ın ra mevz ~ n ilerisi için kendinde lazım ge· • ., in ususi atı İ rimo 
Erenköy şa.nwlıı ilıe ~ ı::ıı::. üzere gelmiş 0 \::1' rlli !11~k!l.a;1"" Maamafih bu m~takada bombar tarda muvaffak ol.amanı~. len azim ve kuvveti bulamıyor ile görü~meleri kendilerine söy 
suyu içmiş "':!P"k.hazyı~ ıınenü- ~:t,_Kalarınm ır eyetinı et- dıman tiddetin.i iki misli arttır...ıış- Clıapei alefJler içinde du. ledi. Hülaıa "Mesih., İn mü-
miştk Yemegıın "'1 ]malı: il· mıı • ı, k eli • • b. fırkan tır. Japon tayyareleri, bugün yeni- ti.katına nail olmadan evvel bu 

.u imza ederek bk hatıra .o . Mareta en sım ır ın den Hong • Zao tayyare karargihın- ŞANGHA Y, 23. A. A . - Japon Başkalarını harekete teşvik 
~re Karabet Ef. ye ~di·~~~ !~- veya fırkalardan milrekkep bir gru- .ı_.. bom. ~ afJnı•lardır. Karargih mermilerinin Clıa,pei Qahillnde hı· edebiliyor, fakat kendisi bizzat yahudi heyetleri İstanbul ile 

___ .,_ imza]adıgt .. - pun namzecli addetmemekte olduğu- d b nka • _u .. - ınJar b k eçeb • ._ek ik "d Gelibolu arasında gt"dip gelmek ni .....,......,. üdilriinıe nu ntanma ve Alman milletine ıo- tım ı ır e z yığınından batka tuşturmuş ......,gu yang muaz- are ete g ıuu tı ann-
men.üyü da lokanta ;:'ık kralın nu:.. kadar hizmet etmek arzuoile birıey değildir. zam alev menlıa.ları teşkil eylemek- dan mahrum bulunuyordu. ten kurtulamamışlardır. 
vermiştir. Karabet Ef. e:alcle roüfte- tam bir bitaraflık muhafaza etmek Taarruz nasıl oldu? ııediı. Onun yapabildig"i •ey ken- Temmuzun virmi üçüncü 
imzasını muhafaza etıııe _.,_ ec- b 1 d Jçonlar, kıendi zayiatlarmm 500 ~ '· 
hirıdir. tstanbul'u ziyaret ~ hi.- niyetinde u un uğunu bir defa da- ŞANGHA Y, 23. A. A. - Yeni ka<l•r tıelef "" yaralı oldui:ıınu söy- disine iman edenler arasında günü olmuştu. "Mesih., bugü. 
nebi hüku.ndar, ft P~ ICa· ha tekrar etmiştir, Japon taarru:ıu 3 gün dewmeden ve her taraftan gel.en ziyaretçi, 
-~ e~·k -re!ini ihraZ eden b'• MÜnİb belediye reiıi M. Scharna- harekiittan,.. sonra tarded.Limi• olma- .liyorla:rsa da bu miktann çok daha nü mukaddes olarak ili.o ettiği 
.. ~. u•-f b,,... 1 meyanına ~ gel, reisiciimhura bir telgraf gönde- sına rağnien ]"'"on sag· ~ .. ol- yübek olduğu zannediliyor. ferin kartısmda batka bir ciha için yabudiler o mln hiç alı~ 
rabet E · atmı an · .. tir O --'· ·u ti. k d" · ..... Bı"lmui:a'--•· Çinlilerin •ker sa- nm ••ra ı"I tema ec1· "b" 0 - • 

iJ• etını. · • ~ vetanm ve mı e n en ısıne dukça iJer.i go'"türillmüş _ Ç'- _,_ """" ~ r e ı ıyor gı ı • • _ _._, d" Leh" 
Kral A!fom ta .. vıe · _.....; b., ··k 1-'- ... ·~ .,, "' yiatı soo telef "" 1500 y&ralıdrr. d ı k d" • d • b" Yenf etmıy-..er ı. ıstan 
_,...,,,,... kadar tswıbul'u ırlY"'- 13 martta uyu Ye par .,. uır mu- ııancı kıtaatı tarafın.dan mwmn.iJa. Sivil Çinli 1ıalkın ~-- ha.sebile ver a gm, en ısın en geçm•ş ır 
~,- ..,, Avusturya 2 afferiyet hazırlamakta olduğuna ru: müdafaa edilen Ki.anıg Van.'ı 1_ ·-.. halde kalmaktı, elan gelen heyet bundan haber 
etmiş olan Almanya kralı Eıı:ıa- dair teminat Yennİstir. hata eylemi§ bul.un.maktadır. diğl zayiat da.ha fazladır. 1666 senesi yaz menim~ dar olmadığı için, yiyecek al-
bnparatOTJarms, Efgıa.ttda JlrlıııeŞal. M. Scharangel, ilaveten demittir J-"nnnlarm ~!eri L-~-•--tı a-·l- Mııkaddt111 Patanperverlik d L b I "ki h 
nWlah hana. A\matlY8 da Kral Fe~- ld: yi berl:;"..t b>r hale -=:;;.,~ ·

0
-lan e e istandan ge en ı eyet mak üzere hizmetçilerini ıoka. 

Jiinden.bıırg'a ve Sofr' Al • ak d .. - '9 ateşi oradaki yahudilerin tazimabru » il 1 fakat h" • 
d•~~nd'a hizmet etn>lftlr· Eler manyanın l&lr - a yağmurlıaı<dan Ldolayi eheamılyetıi ŞANGHA Y, 23. A. A.-- Çin ga yo amq ar, ızmetçı 
~- • Bavyera gibi rey werettlc olursa 1- &Urette sıkıntıya gireoetkir. halkı araıswııda memlıelı:elıin mildafa- arzetmek üzere Sabat.ay Zevi- ler boı döndüğü gibi, bundan 
Ôjledtın :sonra ge:ıintı kinci bir intiha" devri Y8Pılmaia lü- Ecnebi askeri müşahitıJıer, Japon- 11 için mev.:ut ?lan şevk şim_di .°" yİ ziyaret ediyordu. Lehistan ha'...enlar olmadddanndan dola 

30 
dan .son~a Duc de zum kalmıyacaktır. larm muvaffak olm&dan evvel takvi mumileşmetk'Ollir. Evvetoe birbır· yabudi\erinin "Mesih,, hareke. da p . Lehli ah dil 

Kral saat 2• Halil B. ik YıT<ıfmıgan ceplıe ye kıtaat almaları ""' be.iki de mii- leriııe karşı harp etmiş olan birçok tinde ne büyük bir ehemmiyeti JI nmo '1 u • eri 
Miranda ve ter~üman karak Tap- hinı zayi.at veıııneği kabul etmeleri kumandanlar, timdi müşterek. Düş- olacağım Sabatay pek iyi bili- müvahaze etmitti. Leh yahu. 
Tokatliyan ot.eıınded~~~:._vi ff Çar· BERLIN, 23 A.A. - Cumhuri- Uzun geldiği kanaatin~. mana karşı yürüme kiçin birleş· ord L h h dil l dileri Sabatay Zevı"ye un· an hu. 
1<a&>ı ııarayıınt, Y ,,..._~çe veti müdafaa için yapılmış olan yı- Japo.nların bi.tdirmi§ oldukılan melı:tedir. Y u. e ya u · eri Öy e 
.. iv! &"'zmİf. ve korada.UDu'c ,_ Toledo lrlmı-n cephe tarafından tertio e _ 300 kişilik telef ve yaralı miktarı M-Aıa, nilııbette l>ıılııınan ıı:ene- Zengin değillerdi. Nüfusça da husunda öğrenilecek teYleri Pri 
~yınıa gidere t';; 13 ün· ,men'~ler. bütün memlekette yelnız Kiang Van cephesine aittir. ral y;;,,Hai-Chang. Bilgün Chansi büyük bir miktar teşkil etmi. modan öğreniyorlardı, 
namına i:artJnı btra~ş iı örü- büvük bir muvaffakivet kazanmıştır. Büyük Şanghayin belediye reisi, kuma.ndanıllğm deruhte etmiştir. yorlardı. Fakat bu yahudiler 
cü Alfonıs Yaver faN~~~t ci:,",.; eH~ . .un Haınbour,..'ta 30,00<l lri•iden fazla Büyük Britanya lıaşkonısoJosuna Ceneral C.lıang-Fa-KWi, Çin mil çok çekmitler, türlü türlü fe. Primo olmasaydı, "Mesih., 
...,,...k bLr a11kıer sı '"'"".", "•tı'r Sa- ·,n.an, metin~lerP- iıtirak evlemi•tir. çekmi• oldugu" bir telgrafta 19 un- '-'··-ını ~•-'yıe ı'çin Ouchangdaki l ke I hareketi lbararet ve ehemmiye. 
r· • öy•emı• · 1 • ......._., """"n i. t ere uğramrtlardL Onun · • kaz kt hayranı olduğ.unıu 8 yını da gez- Bütün bu letima arda ağızdan ağı:za cu Çin or.dusunun Vooswıg tarafın mcş'-··- müsademe ıru_vvet\ecini tım anamıyaca ı. Saba ta. 

T '-•nı eaıa d 1 L •·- k La h ·· """ için yahudiliğin kurruluf za.. k' "b" kal 1 bık Knı1 ap.....,T kapı sarayının fU .;:~lor o ,,.mı•,·r: ....,, gelere c ang uzerine tevcc- sevk ve idare etmetı.edir. YJn atı ı p eri galeyana ge 
mişt.ir. An<:ak ~P ç olmaııı hıı "ffitler'e kartı Hindenbourg'a rey cüh eden 2500 kişilik muhtelit Ja- Mermilt!r ecnebi harp gemi- manın~a, Lebiıtan yahudileri tiriyor, en uzaktaki adamlara 
bazı k""ımları vaktıi~·n ge buraları veriniz." pon livasmı kahiT bir hezimete uğ- ehemmiyet keıabediyorlardı. bile iman telkin edebilı·yordu. 

k 1 Oklu tt - b·ld·rmı· • ..:~ /•rı"nı·n u~stüne düşii.,or sdb .. u.ıe. apa.,ı ·r Sabık K:ral saray- _. ra ıgını ı ı •'"' ~ " Be l 
g<>ruıemem şt'l · ks. onunu pek be- TÜRK UMUMi Belediye ~eisi telgrafında Çin ŞANGHA Y, 23. A. A.- Japon yamıame eri yazan, emirleri 
daki eıoliha kole ıy bunların yanlış TlY A TRO louvvetlerinin dün akşam bir taar- bahriye maka.matı, J~n taf!arele· olarak .neşredilen haber tıekit edil- verdiren hep o idi. 
ğıe:ıme!ııle ~~· söylealİŞ ve kıy- ruz yaparak .düşman kuvvetlerinin rinin, Şanghay - Nankin demir yolu memiştir. "Mesih,, in söylediği her 
tasnif edildiğınt d.ikkat ve alaka ile Anonim Şirketi bir krsmmı imtiyaz mıntakası hu- üzerindeki Sooclı<W ibsü hawJ.iaini Jenera Ugeda'nın miişkiil bir &Öze ruh ve hayat veren Pri 
me~ vazoları . .. AJfons saat Şirketiroiz hiııseda.ranın 26 mart d.ut1anna karac geri çekilmeğe icbar tahrip eylemiş olduı.Jarrru bildiri· vaziyeti mo oJmu .. tur. 
seyretmiştir. 13 Uncu . tı'r etımi• olduklaTtnı da ilave eylemiş- "" 

det etmıŞ · 1932 tarihine müsadif wmartesi ' yor. · · · "Mesih,, İn arkasında sanki be!jte vapura av " tir, Bütün gece Umtidadmca Çın me.r- LONDRA, 23. A. A. - Tokiodan 
Bir tashih saat l4 buçukta Beyoğlunda Yeşiı Ajans Reuter'in Şanghaydaki mu milen Vhang Poo nehrine dlif'nüı lWıtıer ajlllllllt>a bUdiriliyor: muaz:ıam bir ~ vücude getir 

ral , • sokakta kain onbeş mıma.ralı şir- habiri Kiaııg Van yanş sahasının tür. Dün gece üç -4Jlemll, Libi İtal Cbaı:ııg!Wa takviye krt.aatı ,,.önde- rek onun bir gün olup ric'at 
. . . ı--'- sabık K -~ ha k " Dünkü nüsham ,,.... ühlexi eıon:ı.- ket me.rk"zi idaresinde sureti adi- erkek kadın ve tta ço küçiik yan knıazörüne isabet eylemiı ve rl.lmesine dair o!aralı: Ja,pon a..keri etmesi ihtimal ve imkanını da 

üncü Alfon~·un -~ şübesi mü- yede akıdedıille<:ek heyeti 'llmunıiye yaşta sivil ÇinLI ~etıleri i.lıe dol- bi.r diğeri'de iki yüz kişinin uyu- malıamatı tarafından ittihaz edilen kaldıran Primo olmuştur. Bu 
Y On

1 
üçüncü A!foııs ziyaret etıtiği smda BeJıedıyeB T;;Y de tre.ndıiısine re- içtimam.da hazır bıılınıımaları rica muş olduğunu beyan etımittir. makta oldukları bil- yatakhaneye karar, amiral Nomuranm bu baptaki suretle katibi, Sabatay Zevinin 

da
<r tr ·~ tercüman Halil ü. tarafın- dü.rü Ekrem · . <le bu ba- Jvp.m tayyarelerinin düijmüşse de infilak etmemi§tir. ta.lebin<len ileri gelmiştir. , . 
n ..,,_ 'le din1 ed -· yaulınış 1"° oıwnu~ · / Fi"lhaklka J A••-• ıeytaru. demekti!. Sabatay'ın -· ve .. ..,ıı izahatı aliika ı e- fakat ecegı ,_.A <>ı ,,,,.ı.aşdmrştır. fıu"cumları Changhai'daki nf[ili:ıfer • • apon _......,.. roud-

.. ,,ş ~ S..ttaınahmet camüınıin .ihti- !;erin doğru Ollll""'1b Tk<ıret kanununun 311 inci mad· hince jıeneral Uycda, kendi emri aJ,. yaptığı, aöylediği teYleıi bir 
şıanun,,, bilhassa talroir etmiştir. Maa.!Jtizar tashih ederiz. desi ve ırizamnamemiz miiıcibince ŞANGHA Y, .23b· A. bahA. - Sekiz LONDRA, 23· A. A. - Reami tında bulunan kuvv.etluin tevdi e- gün gelip unutabilmesi imkan-
. ~l'<:uman tarafından Gazi Hz. nin · · · . Ja.pon tayyaresı u "" saat 9,30 mabafilde beyan olunduğuna göre ıdilen bu vazifeyi ifada aciz izhar sızdı. 

"'i.l.U a.hideJerimi . tam' ve .ııüs- M Fi • dis Uaka1 ~· beş hisse aeııedi:ııe ma da imtiyaz mıntaka•ını;ı lo mil gar cııanghaidaki tngmz teıı'aısımn o- ettikı . r edecek 
·- nü aıahafaz:ası ıı:'ı:'kında ~r ver- f uat B. ve • Orl lik ve ıçtımaı mezkfinda hanr bu-, binde Çinlllerin Hungıao tayyare radan çıkarılmasr ıiçln icıı,p eden bir ta1;:':ı~~- böyle Burada sondacak bir sual 

('~ oldukları söylcince, Gazi Hz. ·r übadele ko ı ıu.-ımak arzu eden hissedaranm yev karargfilıını bombarıdmııan etmişler bütün tıcdbirlu>in ittihaz e.IDlmiş ol Askeri mahafilde, jeoeral Uyeda' vardır: 
'<JJlden aitayişle bahsetmiştir. Gümül~~e ta 

1 
rn hhasr Fuat mi içtimaa takaddüm eden hafta- ve mevcut ban~ ve tayyanoleri :;:."':.: :;i"t:ı~ ~~:::va': nm emriniieki ask.eri sıknıarna1t ve Primo'nun "Mesih., davası . 

. l\skeri müzesinde eoıki lıarp1er- misyonu Turk rnuurraahhıuı M. • eında hisse senetlerinin şirket mer· · ı tah~·p eyıle!"b'FJdirapo.n '--'- - ~-- na- imtiya:ı roıntabsıru tehlikeye koy- na bu kadar derin bir surette 
~ -ı.· t;>r:>fınd3n alman j!IP"aım Bey ve Yunan 1t1 • · '.d · t d' le · r Nımresmı ır '"'uemıc ru icap edecek bir tckLl alm•mıJ- mamak için müşkül vaziyelıi kabul ali.kadar ve merbut bulunması 
ıı.ılıkmda ıubat iareıniş, ..e muze Floridis vaki olan davet ~zenne lrez1 ' aresıne ev ı .etme rı u- zaı·an, Çinliler Kia~,s V~'nın şi- ur. etmek zaruretinde al.duğu eöy.len- ebe ed 
"'ll<lihli Şükru B. lazım uclet:ı iz.a. .. h . . elmi•lerdır. ı=nu beyan <>l.unur . m;ılinile bir ceıııılı hareket• ya,pmış- Şimdiye kadar ~ tıerketmig o- mek~A•-. na 11 P n ir? •• Sabatay Ze. 
ı.... " de dun •e nmıze g " ti! b' "-'-· ·ı •- fn..:ıı •-ri ad-A•nı '-•-A. -- -riye olan merbutiyetı" mı"? •• Yok '".'tı vcrmi .r. Sabık Kral müze • ld" şehrimiz veya ınemaliki ecnebiye Jardır. Şidde ır ın.............., 1 e ,...,, .... ~ "'"' n ""' • 'IC..._ <>- k l · · 
~~rduğn ask~ri u.nifom;a~ aıa- M. Anderson ge 1 ballkalarına tevdi edilen hisse se- neticelenen bu .~':.""~s k~-~lli ri- turmalı:ta olan 8.45 kl§iye niebe- foponga uvuet umı ıa diğer binlerce taraftar gibi 
""'dar olmus ve rütbolenm hangi cat eden Japon-· ~ o v_e tıen :pek c:uzi olduğu boyıaın akın- arttırıyor "Mesih,, fikri'le itikadı mı? •• 
•wııfa nıensup oJ.duJdanru ıeoım. uş· Bir müddet evvel vald~sinl in 1 nedatı şehakamdet~~eri ·de hisse ııe- 60 kadar da yanı.il zayıat 'll'Crmış matkadır. TOKYO, 23. A. A. - Japon hU- Yoksa bı"r gu··n yabud

1
"1

1
'k tahtı 

tur. Yeniçeri ve eski süvanleri f ·· "ne memleketı o an nedatı ma ma .... bul olunuır. oldukla.-mı kıahul etmektedirler. Çin lırihi11in dönüm kfuneti Şanghaydakl oııdueuııun 
gOordllğU aaman : "Bunlar ne uzun ve a~ı uz~", giden Muhtelit RUZNAME! MÜZAKERAT: ıv 1·ang. Wan'a karşı k mevcudıuıu ilııi misline çıi:aımağa na çıkacak olan Sabatay Zevi 
lıo J ,__ · · Ap Danırnarı<a ya • . M +, "' no t••• ye herkesten ziyade yakın ol-

.. y u ~"""'Jarnuşl" demıştır. - mu··badele kom.isy. 00 reıdsıt et. 1 - Meclisi =are raporu, ikinci hücalft lı:amr veani§tir. 1~. it devrine ait nişanlar k.en· 2 Murak•n ve mu··'ett' ŞANGHAY, 23. A. A. - Raıtıer M.. Hoo-•r, }apn·naRa manın vereceği tan ve ıeref dü 
dı ~... And-on •ehnmıze av e • 

1 
- ,,. •· ış raporu ŞANGHA Y, 23. A. A. - Japoo· Ajansınnı ınuhabirl tarafaıdıuı va- • Jt d 81

""' ~österilinee kendi,.;.~ 0 ~· • .. 3 _ 1931 senesi muamelatına ait " , c!le ""' . k 1 l1alc b k t . . t • tüncesi mi kendisini bu ka ar 
devre a'1: güınüş ve altm nişanlar ıniştir. 1 la1''ın Kiaong van ı ,..çırme • ziyet hakkında .arulan blr e ce og o OJ u emıgor ileri götürmüştü? •• Yoksa ,ey. 
u. ı'-duğunu •"y.'-'• ve ••--' .. 'ye hesabat v.e bi lançoınwı kabu.lli "Ve çı·n yapdıkları hüwmun UçünıcO gU V""' veren Çin maliye nazın M. VASHİNGTON 23 A. A.. k 
-· ~ ...,.., u•C>Cl'U •. _ _._.. ba '·--d J -.- ·kbını·-· · ı-.. -- ~• ' · - lanet -..e maharet istidadı pe nışanını görür gö,,_z tanımıştır. SEYRlSEFAlN meclisi idare azalarının "tebriyei nU şafakla ııeı.,.,... ş~, rr. a- Soong, n.ı ıgJ.111 .,..... """"'' Ye Re!sicümhıu M. Hoovoer'in gerıei: M 

Ask lııeri rnüzede mevcut v: eski a- zimmeti. pon komandan• elinde~~~~:'!:" ıi- !Öyle dem.i1ti.r: Amcrikanm yalruz başına ve gerek kuvvetli olan bu adam " e-
ı:n.cı efrada ait maukenlerı ve NI- 4 -- M~lifil i.dare azalarinin in !ahları. deniz, hava"" -..-u ter- -Ç~-~o·lrudu·nııılı:.· .. ~ir d&ıllm aolı:taaı:- Cemiyeti akvam ile müşterekaı Ja- sib,, davasında bu i.atidatlanndı. 

·:mı Cedit devrine ait a•kerleri a- Tophaneıde İdare r~tı- cih suretiıle tıedric.en harek.etıe getir- - ......., ponyaya lı:ar1ı boykotaj icrasına mua tamamile kullanmak için ken ı 
laka ite seyretmiştir. Sabık Kral, mında seyyaıhin ısalonu ıç~- tibabı, mektıedi.r • Mareşal Fenı istifa .ttl rız bu.l.uııduğu zannedi.lmektedir, sine geniş bir ıaha bulduğu 
;'1"'hum Mahmut Şevket Pş. mn °k :ielkıi 6 ve 11 numarah 2 vıt- 5 - ıM.eolisi :tdare azalarının 1932 Bu taarruzda püskiirtüldi1 CHANGHAl. 23. A. A. - Çin M. Hoovu'ln iyan re.isi. iM. Vat- için mi bu yolda ilerliy?r d_~ 
0ntolıili önünde tevakkuf edere ki al , t senesi için hakkı huzurlarının ta- ~ANGHAY., 23. A'. A. _ Kiang dahiliye nanrı marepl Fcng Yµb ııon ile bu hmna baldnnda görüJ- meselenin üst tarafını hıç du-
tnerhunıu tanıd ı «ını ve T ürk tari- ri.n ayn ayn r anacaı<ı: :ır. · · ,,. c1o - '-··-•- 'fa · ti M'" ile hi -"· oklu"'• ve milmailewbin de Ja 
hin D • • oT. 10 dur yını. Van'm •iınaliae gru """"""t e- Sian.g isti etmış r. ı.mı.a ~ ıı - s~ , t''--ü•or IDIJ'dı? .. 

e vukufu oldu g u n.ı sliylemıştır. Teminat ıo • · · ·· · · J • ı · ı.- ç· C'-·- haidak" Çin i:uvvetıerilıin ku pmıya ateyhinde boyko1aj icrasına - ' _, 
Sabık KTal ır a ık e bak ~drit tı..~ 1 10_2_q32 ~ t 17• __ L-~5.::~M~u~r!ak!~!p~ta!:y'.!m~• .:'.v~e~u~c;::•:etın::ın:.LJde::_n!!_.Jl:<a!!p~o~n~lru!!v!:v~<ı~t~~;.'.r~ıne~~"':'"''::9!:'~ .!:'!1~-:J_~...,..~g~~~-~ıı_.::.~_:::::,;:-~~ -· :::.-:.:JL!::~..:ı.:;.~ .:; .;,:.:;:,..;:_;~=.;-;:.!,.,;:.::,:::::;:,!.,:_ ______ .!J ı•;ı;:l:ili!l!.'·_:var~c.Jcıı_ __ _ 
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iPE karşı A PiRi kom prim lerl kullanınız. 
Tekli rden ••kınanız.. 

. 
• 

'!:!'.:t!h::to~~~~=n HASAN KOLONVAS- lbirh~rttikai~ 
e· d ı d r k ı san a ır 

ır amasın a ımon, porta a ve turunç bahçeleri mündemiç.tir. Hastala~a ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet aleminde menendi ve naziri oktur. 

Hanımefendi: 

fŞ BANKASI, memleket ikhaa
diyabnın her •aha•ında olduğu 

• 

gibi ipekçilik 11aha•ında da hiz
met edebilmek ma.kaadı ile bu 
fabrikayı teai• etmittir. 

• • A•• IPEKIŞ 
, Mamulibnı 

Yakında 
Göreceksiniz 

-Nafia vekaletinden: 
150 ton yerli çmıento pazaırlı'kla mübayaa edilecektir. Pazar 

lık 2>-3-932 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Ankarada Na

fia wlkaleti müsteşarlık makamında yapılaoa!ktır. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin jJri yüz seksen beş Iİ'.l'a!rk te

minatı muvakkate ve ticaret odası vesikaılarile birlikte aynı 

giin ve. saatte komisyonda bulwımalan lazımdır. 

Talipler, ~!eri İstanbul'da Haydarpaşa İnşaat tesel

lüm ve muayene memurluğuna ve Ankarada Nafia vekaleti 

malzeme. dairesine mÜTacaatla görebilirler. (598) 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
10312 geyim alafranka at ve 798 geyim ester nalı ile 936166 

Hasan ismınde taklltlerı vardır -kınımz. Ha-n Ecza deposu. Y 
~=====---~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

AH,! ,AMAH! SANCI GEÇTİ (ABUK! 
••• DiZİM ! BiR ALKOK YAKISI OH, NE RAHATLIK 

Aman!."• qnc:ı. ne l1.tlra1>~· AJet• bıc•k darbeleri. K .. annıt 
~ dennr .. Çolı eulı\lr ki me6allll•b fol.. Jcni .... u. Allı.ok plıRı 
bv. •frırı h•ı. •~e•ttr Soc:alılıtı dolru .._ .... ,,. ,.,...U.:in• sici• 
,.. atr111 tahrıf ıe.Sı.in <re tcdawı •"-· B-. ...... u-.alı.lııat deti.I. 
MlH•n ıQn. lıuhuı secc tle••"' ....... •• • t•.-ı"i Kra •Ulfı uman 

:··Yeni: D~likli,"ALLCOCK"YAKISI . 
Türkiye Umu19l Acentaları : 

G. A A. BAKER Ltd, 
İSTAMllUL ,.., ....... ..... ·-·· SANCIYI İZALE EDER 

ı ~-.:--:-~~~~~_:_~:__~~~~~~~ 

~ Alpullu şeker şirketi 
i müdiriyetinden:. 
j So~. gü!1l~~d~ şeker fiatlannda ıörülen gayrıtabi! 
tereffulerın onu ne geçmek üzere şirketimiz; mevcut 1 

' küp ve dubl rafine şekerlerini öteden beri cari berveçhi 1 

j ati fiatlarla satmaktadır: · 

1 
Küp 50 kiloluk Çuval 

" 25 " " 
1 Dubl rafine 100 ,, 

" 
" ,, 100 " " " ,, 100 " " 

19.30 
9.65 

P,PP 37.40 
NN 37.50 

M 37.70 

lira 

" 
" 
" 
" " " 100 ,, ,, G 37.90 ,, 

1 Toptancı tacirler de şirkete vaki taahhütleri muci
bince bu, şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş 
masraf ve kar ilave edebileceklerdir. 

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

Alpullu Şeker Şirketi 
~~~~~~~~~~~~ 

--~-------
PERTEVNIYAL VAKFINDAN: 

Şişlide İzzetpaşa S<>.Valde apartmarunın 5 No. daifesi(l) sene 

müıddet ve ( 47) lira ecri misille. 
Şişliıde İzzetpaşa S<>. Valde apartmanınıif 7 No. dalresi (1) sene 

müddet ve ( 47) lira e<:ri misille. 

Köprübaşında Valde hanı ta!htında 2 Nıo. maa oda mağaza (2) 
sene müddet ve (170) liıra ecri misille. 

Kadırga'da Şehs:uıvar bey mahallesinde 53 No. aırsa. (2) sene 

müddet ve (10) lira ecri misille. 

Baliida muharrer emlii.k kiraya veırilmeık üzere yirmi gün 

müddetle ve şeraiti mesrude dairesinde müzayedeye 'konulmuş 
tur. Talip olartla.r yevııni mfüıayede olan MART'IN 17 ci per

şembe .günü saat on altıya akdaa- İat.anıbul Ev.Jraf Müdiriyetin

de Pertevniyal vakfı idaret1ine veya Encümene müracaat etrnı!
leri. (667) 

ile 

yavrularınızı 
besleyiniz. 

Gürbüz, kuvvetli 
olur. 

•• •• yurur. Çabuk 
Neş' eli büyür. 

Deposu:Bahçekapı 

Salih Necati 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
" Humbara ta p3'!ma mahsus em

niyet tertibatı" hakkında ol•ıp 18 
şubat 1930 tarih ve 3002 Vilayet ev 
rak numarası ile mukayyet ihtira 
berat talebi müracaatı üzerindeki 
hukuk bu loere ahere fecağ veyahut 
icara verileceğind(n talep arzw.ıun
da buıunanların İstiınbulda Bahçe
kapısmda, Taş Hanında 43-48 nu 
ma,.larda kain ihtira ve alameti fa 
rib vekili H. W. STOCK Efendi
ye müracaatıları ilin ohınur. 

Dr. İHSAN SAMİ 

ÖKSÜRÜK SüROBU 
Öksürük ve nefes darlığı için 

;ıek te11irli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

Her eczanede bulunur. 

SARIYER 
MALMÜDÜRLÜGÜNDEN 

Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu 

VASFl RAŞIT 
Bu kıymettar esıerin ilt 

ci cildi çıkmıştır. Bu cilt 
birinci cilt gibi yi:rmi for 
dan mürekkeptir ve fiatı 

a ucuzdur. Eser ince ka 
da !basıldığından hacmi 
'<licülmüştür. 

Fıi.atı (200) kurustı:ı.r. 

Rumel~kavağı civarında met 

ruk ve hali bulunan Telli Tab

ya aseikri istihkam mevkiinin 

iki sendik kan 8 Mart 932 
saat 14 te ihale edilmek Weıre 

müza~eye konubnuştur. Ta

liplerin memuciyıetimize mü
racıaatlacı. (668) 

İstanbul Etibba Mubaı 
------------1 net ve Taavün Cemiyef 

den: iLAN 
Ticaret kanu:nunun 361 ioc.i n>ad

deısile ş;.,ıu,ı mukavıeleoomeııi ab
IWnına tevfikan Omniom Şark Si
nai Anonim Şirketi hissedarları 

1932 seııe&i Martmm 24 iirııcü .-.
şembe günü saat 14,30 da Galatada 
Agopyen Halı..ta Şiırlııet 1Dttlr.e· 
zinde inôkat edecek heyet.i umumi
ye içtimanıe davet ohmwGar. 

Ruznamei Miiaıakerat: 
1 - MecJiei dare rajlOIU iıle 

murakıp ~ kmııaü, 

2 - 1931 eenai DJllanıeıUituııı a.it 
lıe6abatın kabulü V<! ~i ldare 
a2asının ibraeı, v.e &cıııel mezkO.re 

nctayici muameJôıtma dair mecli
si idarenin teklifi, 

3 - Umuıru şirketin idaresine me 
mur ediden aza aidatınm tayini, 
4 - Müddetıleri hitam bulan aza
nın yerine intihabat icrası, 

S - Ticaret k;ınunumın 323 ün
cü maddesine tevfikan şirketle 

muamelei tiCMiyede bulunmak üz
re meclisi idare azaBına mezuniyet 
itaaı, 

6 - 1932 6Cnei hesabiye&i için 
bir murakııp intihabı ile ai<lıatınm 
tespiti ve murakıbın mazereti halin 
de ifayı vazife etmek üz.re diğer 
bir zatm ioohabı, 

Llaka.I 50 hi..seye malik olu.pta 
mezk!lr içtimada hazır bulunmak 
isteyen zevat Ti.caret lranıuounwı 

371 inc:i maddesine tevfükan içti
ma tarihinden bir hafta evel hisııe 
l<'ll>etleciin şiTk.et merkezine· tevdi 
etmelidi~ler. 

Bankalara tevdi edilecek hiue 

Ôllüınü.mki Cwna günü 
c>n buçukta aylık içtima ak<Jei 
eeğinden azayı kiramın Cağal.o 
dalıi Belir Evine teşrifileri me( 
dur, 

Wnci ti.c:aret mahir.emesi~ 
İf!Aeına kanır verilen, Ownan f 
zade Abdülkadrr beye ait olup. 
tılığa karar veri.Jen Kaoıımpaşa 

lalıaada atik 61, ceddit 117 ~ 
350 lir.ı kıymetinde mulaıdcJ' 

turşw:u haılen boş dükkanın 

bir hiaıesi 50 liraya, ve yine 
•ımııa§&da yağhane sokağında 
tık 1 cedit V<! takriben 771 

1 
Askeri fabrika- ı 

lar ilanları 
adet (tabiben 4700 kilo) mrh kapalı zarfla münakasaya çrka- KARON ALMAN KlTAPHANESI 
rıbnıştır, Münaiı:asatıı 5 Mart 932 cumaftesi •günü saat on birde ı· Beyoğlu Tünel meydanmda 523 80' T.Pn tiityaya teklif edilen 

-.edatı ma kıpuzları 9irket merkıe-
2ine tevdiat mahiyetiodc olarak ka 
bul oluoacaktu. 

ve her arşın 30 klU>U§ kıymeti 
bir kıt'a anıarun keza üçte bir 
seıri 40 liraya yine Ka.;ım,paşa 

atlama taşı caddesinde atık 36 
arpnı 30 kuruş kıymetinde ta 
ben 600 aqın arsanın üç.te biri 
liraya ve keza Kası~JlQşa a 
tafı cadde6inde atık 39 oedit 55 
hı voe &rJUıı 30 kuruş kıy 
takriben 600 arşın arsanın S 
hiS&eai 40 Hraya, ve Kasımpa 
dört kuyuda mukaddema dü~ 

halen 31 N o. .ı u ve teıımımı 40 P 
kıymetinde arsanın üçte bir iıJ 
si 5 liraya talibi uhte1rinde bra 
mıg ancak verilen bedel haddi l 
kine görülmemiş olduğundan j) 

ci a.rtınnaya vaze<li.lmiştir. Art 
23 Mart çarşamba günü aaat 14 

mahkemenin iJliıa odasında 

.lacalrtu. Tal~p olanlar şeraiti 

her hueus hakkında tafsilat aY 
ilzere T•fiye memurları Ce 
Fahri, ve Kaludi Beylere Bür<' 
zala.rı her gün öğleden eonra / 
racaat etmeleri ve artırmada ıa)' 
edilen kıymeti yüzde 10 nispeti 
pozito edilıeceği ilin olwıur. Meclisi idare 

yapıilaoaktır, Taliplerin şartname ve nümunderi görmek iliere ·------------------~~~~~! fiat pahalı. olduğundan 27-'J.-. 
her gün ve münakasaya iştirak için de teminatlarile beraber 1 ,. p K ER · 932 de pa.zaıılıkla almacaıktır. ı------------
muayyen günün mezlk0r saatine kadar lromi~yonumuza müıra- (ll ~ \, 1 Taliplerin müracaatı. (645) ı.tanbuı Kada•tro Hakimliği.ıı-
caatlan. (523) 1 .J .~. • ~ Tıraş bıçaklarının den: Ranri Süry-ano ofıeoıdi ıarafm-

.ı: .. Yüksek kıyme-tini düşürmek için .J üncü Kolordu dan verilen dava Yıti.dnı üzerine ! POKER·PJ,AY il yapılan hareıu,tlere rağmen daiın, Beyoğlwıda Büyük hendekıte Brot 

Jandarma Satınalma Komisyonundan : 'RAZOR BJ.ADE <f müke~I ve Mpsine laiktirler. lllnları banıınıda Rufaill Muıalıak ete.ıdi 
Her yerde arayınız. vdedi Neaimin malıalli me.ıkOrıda 

3800 ila 3900 ta4um kompik kışllk elbise imaliyesi kapalı 

zarfila münakasaya çıkarılmıştır. Münaftasası 5 Mart 932 cu

mactesi günü sa.at on beşte yapılacaktır. Taliplerin lj8.rtname 

ve nümuneleri gömıeık üzere ~ gün münakasaya iştiri:k için 

de teminat ve telkliflerile muayyen gün ve saatte !komisyona 
müracaatları. (522) 

GalatasaraJ tisesi Müdürln~on~en: 
Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü taksit ders üc

retlerinin tahsiline 25 şubattan itibar~ başlanila.cak ve bu 
muamele Martm ilk haftasına kadar devam edecektir. Ücret
le1:in tayin edilen şu müddet zarfında verilmesi lüzumu illin 
olunur. (547) 

Defterdarlık .muhasebe 
Müdiriyetinden: 

Maballesj Sokağı No, s. Cinsi 
!llahepede Köy içi Yalıköy sokağı 344/ 33 Mea bahçe 8 odah hane 

Yeniköy Köylıaşı cadde&i l Dükkan 
,. .. .. 318 Uç odalı hane 
.. ,, ,. 318 Dört odalı hamı 

İstanbul dördüru;ü icra dairesin- ı D U H A N 
deıı: Tem;unına iki bin iki yüz on Türle Anonim Şiıık-etinden: 
altr Ifra kıymtt takdir edilen Bil- Şirketimizin hiuedaran heyeti 
yüka<lada Yalı mahallesinde Per- umumiyesi 26 MaTt 1932 cumartesi 
vane ııokalrnda eski 70 yeni 6 nu- günü eaat 11 de Galetada He.zeren 
mamlı açrı< artırmaya konulmuş o- cadcle1ıi•Dde 18 numaralı Nazlı h• 
~ S-3-932 de şar~i divanha- nın birinci katında kain i.dam me«' 

neye talik ed~rek 31-3-932 tarihi- keziyesindc akdi içtima edecektir. 
ne müsadif pergemhc günü saat Heyeti mezldlrede hazır bulunmak 
14 den 16 ya laıdar latanbul dÖJ" arZU8Ull'da bulUl>an Jialı:al on hie
dllncil icra dairesinde açık aıtuma acye IJ>lljJik lıi89Cdarıının yevmi i9ti· 
MWetiyJe ııetı.Iııcalotır. Artı:nmya maclıın evvel his« ııenetılerini ıPr
lfrii'Ak etmek için yüzde yedi tani ketin ~ZMS!ne yahut moıHlm tıil' 

mt alı:çıesi alınır, Müterakim vıeırgi, banka ilmühaberi tealim ;Je dülJu.. 
vakıf iA:areoıi, belediye rüsumu, müı !iye vanıkalan almaları iJ&n olu
teriye aittir. İcra ve iilli.s kanunu- nur. 
nun 119 uru:u maddesinde t.evfikan Ruznamei Müzalkerat: 
hakları tapu senediyle sabit olma- 1 - Mecliai İdare mpOnınu.ıı ;... 
yan ipotekli alacaklrlanla diğer e- timaı, 

Ukadwılarm ve irtifak hakkı sa- 2 - Murakıp raporunun iatirrau. 
hiplerinin bu lıaklaruıı ve huau.siy- 3 - Bilfuıço ve kar ve zarar he-
le faıiz ve meMrlfe dair olan idd.aa ııabatmın taadiki, ve Meclia İdare 
farını ilan tarihinden it.ibaren yir- heyetinin ilıraJarı, 
mi gün öçin<ie evrakı mi.isbitderiyle 4 - Meclisi idare azasından ki
bildinneleri Iılznndır. Abi lıaldıc ilem itibarile te.pti li iktiza ooen ze
balrl&rı tapo ıiciJliyle sabit olma- vatın miroeddeder.- ~ya iqıkaen in
yanlar satış bedelinin paylaşma- tiha,pları, 

smdan hariç lıalı~lar. AIAkadarla- 5 - Kanunu Ticaretin 323 üncü 
un bo madde ahkamına riayet et- maddesi rruoiblme Me.cli&i İdare 
'me~i ve daha faıJa maHimat iate- azalaırmn sirkf'tJe , muamelatta bu-

l '· 

K. O. ve I, inci fırka hayva

natı için k.rdmlacak arpa ale
ni münakasaya konmll§tur. İ
halesi 29-2-932 pazartesi günü 
sajlt 16 da komİsyonwnw.da 

yaıpılacaıktır. Tıalip1erin şart

namesini almak üzere her gün 
ve miinalmııaya 1ştirak edecek

lerin de vakti muayy«JG:nde 

komi9yonumuza mirırcaatlan. 
(70) (488) 

bu.ıu.-namaema mebni iılinen vaki 
olan teblig6t üuri!l!C yevmi m!ıha
keme olan 20-Z..932 eumartıesi gü
nü muayyen - mNıh •wde ;.. 
batı vÜOllt etmemi§ ve vekiıl dahi 
göndermemig olduj!ımdan müddei 
mümalleyh Hanri Süryano efendi 
vekili Refik Habip bey t.arafrndan 
va ... olruı talep üzerine Rllfail Mu
t*k efendi tarafından ınwımel.e.11 
gıyap kararı ittihaz ..., mnlıelr.erne
ye devam olunarak cory;ın eden mu 
bamemedc müd<l.ei vekilli dava isti
dası maalioi tekrar ile milddeıııblh 

İndlolu Sulh HuJouk HA- mahallin, Defterhane<ıe oomınua 

İatanıbul üçilncü ioruından : 
borcun temini için mahcuz ve f' 
ya çevrilımai mukarrer R.emikı4 
markalı bir adet yası mıılııoe.i ~ 
aimde Sen.ihi Beyin prajıll 

27-Z..932 tarihinde 8Bat 9,30 da 
rinci açık ar·ttınna auretile aat 
calıtır. Taliplerin mahallin.de ~ 
ınuruna müracaatleri ilan' olunuli 

Sultan Ahmet dördüncü au.lb 
kuk mah~: 1atanbu1 j 
ııumat müdüriyeti tarafın.dan 

Jatada birinci ithalSt gümrüğil tJ' 
yene memuru Alı:ııanıyda Yuauf 
pda Kazğani Sadi mıahalksiP 

Çqme eolı.aiında ( 12) numat' 
hacıede mükim Ali NlS'Ct Bey 
J.eyhine ikame eylediği (IS) J 
(56) lıAlruşun tarife farkından 
ııan olduğundan dolayı al:ıcalr f 
vaaı ilaııme eylemit davettye ıJa 

tebliğ olduğu halde yine nıahk 
de iııbatı vücut et:memış oldu 
dan bir ay 2arfında muamelelı 
ya.p akrarmın tebliğJne karar ve' 
ıniş oldutundan ber mucibi k~ 
mıhkeme günü olan 26 mart 
tarihine mUoıachf cıiınartcaı gll1' 
aaat 13 buçukta bızzat ve yahut 
vekili muaaddak göndermesi •' 
taktirde mii<ldei tarafından derd' 
yan olunan vakala.rı lrabul etmiş 
olunacağını natık gıyap kararı 

!iğ makmnına lraim olmak lıUl6 
lan olunur. 

Baliida evsafı yazılı emlak 1 K.sani 932 tarihindaı itibaren 

bilrnüzayede biır sene müddetle ioa'.l'a verilecektir. Taliplerin 

12 Mart 932 tarihine müsadif -0\Jlllartesi günü saat on beşte Def 
tıer:darlrk muhasebe müdiriyetine ;müracaat eylemelıeri ilan «>-

1.unur. ( 664) 

yenlerin 931-328 dosya numarasiy- lurunalaruıa me.ıtıniyet itası, 

Jıe daire:mizc mura-caat1arı iJ3n olu İ b - 1932 sene.si iç.in murakıp in~ 

kimliğinden : İılebcılu'nun Yu- mukayyet ise de namınız nanu müs 
Iran lıatılıhağı maha.lletlinde kiin taar olduğunu ve ötıedenberi haham 
hamsinde vefat eden Demirci Ha- hanenin tasaroufunda ofop vıergisi
cı On- U&Wnııı metırukatırun Ka- ıriın hahamhane tarafından verüdi
nunu medmıln SS9 uncu maddeaine ğl.ni dermeyan ile bazı ewakı müa
tetvfjkan Defter tutma usulü ile ·bite ibrtz eylemiş ve muhakeme 
te<1Pit vıe tahriri verese vekili tanı.- 2-4-932 cumaı>t<'Si gilınll eaat II « 
fından tııdep ediılmig olmıısrna bi- taJik edilmiş olduğımdan yevm ve 
ııae<ı müteveffayı ınumaileyhin mi- saatı mezk&roa mablııemede Hıbatı 

rasından ma!Omatı alanları.o malı- vücut etmeoiz veya wlril &iindex
kemeyi haberdar etme.len ve .ı.calı meoJz ""' kıaran mezlı&ra s gün 
lrlan ne borçluJannm 1arib.i iJan zarfmda cevap vermen.is ve gıyap 
dan itibaren biır ay zarfında ala- maaarifi.ni dabi tediye etmeniz li
caldarını ve bor91aı'ını mahkıemede amı f'llip aksi takıliıde valılaları 

defteri mahsusu.na lrayı.t ve beywı. &luaır etmiş olunacağı &ibi mubake
etmeıleri aksi halde bu gibiler hak- meınin de gıyabınızda İet'a edilec~
kında kanunu mezkürun 560 ve 569 ği ve bilihara bu iılıQ>tııki itimza-
uncu madd.cl.er hükmünün çereya.n tımun mesmu olamayaugı ilanen l•!!!!!-!B!l!lll!!-ll!B!!!!!! ___ _, 
e>dcceği ilan olunur. teblij olunur. MiLLiYET MATBAA5 •1ur. tihabı ve mııhanasatının tayini. 


