
1 

ı 

r 

PAZARTESi 
29 ŞUBAT 1952 

7 llCİ tene. No. 2174 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Tütün 
Politikamız 

• n ar 

Sahip ve llatıDabarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Um..ı Netrir• ... v- llacl&ı 
ETEll lzZE'r 

• 

•• 

• 

Nisaınffdln ALI 

lktısatıa ihtisas asrındayız. Her 
lbemleket istihsal busuıiyetini aza
ın; derecede inki.,.f ettiriyor, bet" 
llıemleket mab&ulünü en fazla ı.Brla 

Gazi Hz. ''Türk vapurculuğunun 
µ-
rı 

•t-

"'lacak teıkilat yapıyor. . 
Ne için bizde biç bir memleketın 

sıkaramıyacağı nefasette tütün çı
ı.......;yalnn, ne için bizde tütünümü
•ii en fazla ı.Brla satacak teşkilat 
Yapınıyalnn? 

Bu iki meıeleden birinci&i, ay ba
tında Ankara' da toplanan tütün mü 
lelıa,.,ıları kongreainde müzalıere 
ediJdi, neticede 23 madde tutan b?' 
lernenni listesi Ticaret, Ziraat, lnbı
lar vekiiletlerine tevdi olundu. 

ikinci me.elenin, lBlıf tetkilatı 
llleseleıinin, el&sına, bu kongrede 
~ku..,._lm=ıştır. Onu tetkik v~'; 
•>, belki i•tikbalde yapılacak bir dı: 
ier ınütehaaaıılar kongreoine tevdı 
olunacaktır. Mevzuun ehemmiyetini •e hududlannı şimdiden te&hit et
llıek gelecek faaliyetler için faide 
01-bilir. 

Buırün bir tütün buhranı var. 
l'iirk tütününün &atııı aksayor. Se
beplerini, ı - alıcı memleketlerde
lı; ittira kabiliyetinin dü,meainde, 
ı - alıcı memleketlerdeki vergiler
de, 3 - alıcı memleketlerdeki kon
teiantman usulünde aramak liiznn-
dır. 

Filhakika, 1 ngiliz liraaı altından 
ayrıldıktan sonra bir baylı memle
lıette ayni yoldan gitti, altından •Y: 
•ıldı. Bu, iştira kabiliyetinin düıme!ı 
dtnıektir. Altından ayrılmayan di
ier memleketler döviz kontrolu koy 
duJar. Buda, iıtira kabiliyetinin azıa!
lllaaına müncer olan bir batka tedbır 
dir. 

Sonra, her memleket -lire sıkı!' 
baı içinde. Memleket yok ki, vergı, 
tÜınrük arttınnaaın. Mesela Alma'! 
Ya'da 1929 kanunile bandr'?I reanu 
Yüzde 40 dan 60 a çıktı. Matıyer v.: 
tisi kilo başına 4 marktan 5 ~ar . 
Yİİkseldi (yüzde 20). Bu vergıld:'~ 
tahsili için verilen müddet 6 ay 
•:v. indi. . uıulü 

Nihayet, konteJantman . . . 
•azolunmuıtur. Meıeli. bizi bırı:'ci: 

i: derecede alakadar eden "'.lmanY~ 
lci uıule göre, sığara fabnkalan nda 
••ııannı arttıraınazlar. Son. al~ ay a 
ile istihsal ediyor idiseler, ıstı~~de 
de ayni mikclan istih~ edebilırler. 
!Cimse yeni siğara fahrık~~· .~çamaz. 

B••t•• b tedbı'rler donup dola-u un u ' . ..ki 
tıp Türk tütünlerinin üzerın~ yu :i 
Diyor. Alıcı memleketlerde 11 dar 
~'kça, darlıktan fazla istifade kaı
lile kuvvetli inbisarlaıma bareke~e
>i haşlıyor ya tröst ya deı1let ın-
biaarı tekllnde olan bu inbisarlat"?" 
hareketleri eskisi gibi fiatın arzedıl
lltesini beklemek teamüllerini çok
tan atımı, fiatı zorla dikte etmek le 
Dıa·-~··· .. al t "'"unu mıı ır. "ki 
.. Nitekjm bugün Almanya'da ı 

liitün tröstu var: Reemtsma ve 
~auı Neurburg. Diğer irili ufa!d! 
Ulün müeueıelerini milmatıı ıııbı 
•!rafına toplıyan bu iki trött, yekpa
te ilıi kitledir. Öyle ki, Almany~'
lltn ıenede mübayaa ettiği 35 mil
l'on kilo Şark tütünlerinin 31 ~I; 
)~ kiloaunu ( yü:ıde 90) bu ıki 
lroıt alıyor. 

. Eğer Alman bükıimeti Jıu tetek· 
~tiller; himaye etmemlı olsaydı, ~: 
"" onların tütün ihracatımıza teaırı 
ııi başka yoldan hafifletmek kabil 
:•urdu. Fakat tütüh iıtibliikinden 
)j '10 milyon mark ( 450 milyon Türk 

1 ·~·! >. bütçesine ıı:esiren Alman dev 
et; •çın, bu resimleri muhafaza et

lllek, ve bunu temin içinde Almanya 
1a en ucuz tütün idhaline muvaffak 
olan bu iki tröstü himaye etmek za
ruret haline ginniıtir. 

Neticede ne oluyor? 
Ş.u oluyor ki, iki muazzam ıerma r• _kitlesi, Türk tütün ibracatcııma 

-a tutuyor. Türk ibracatcısı bu 
lıu,,,,etlerle cidal vaziyetinde kalı
ror. Müsavi olmaktan çok uzak <>
an bu kuvvetlerle .... 

I Binaenaleyh, biz de, iktıs'!di sil~ 
I ar!a tecehbüz etmeliyiz. Maliyet fıat 
~nıizi indirmek, baıka mabresler 
e· l~ı. ilk iktisadi silablannuzdır. 

•rı, tarla intihabından tutun, zer' 
~lerine, toplama şekillerine, nakil 
"••etlerine, ıigorta primlerine, ithar 
t-"llanna. kredi abkiimma ve ticaret 
'""•ııidine kadar uzanan; diğeri bey 
!'elnıileı iktısat ufuklarma siren bu 
!iti İklı1Bt iti ne kadar çetin olsa ~ 
..... • ·n iıtit•almll sirmez ~§il
dir. Yalnız fikirlerde •ahdet lizım
cLr. Halbuki hükumetimizin baricin 
"<; bulunan 'mabafildeki fikirlet' ~ 
lUnkü kadar tetettüt ~· hiç 

r 2aoıan göıterınemıttir 
fı Bugün, tütün poli~zm etra-

11da tu istikametleri goruyo~ıı:u • 
f l - Tütünün sanayii Ye tieareb 
trt itidir. . . 

d 2 - Tütünün sanayii ve tıcanıh 
""let itidir. . 

3 - Tütünün eanayİl devlet, ti-

( Devamı 2 im:i sabi/ede) 

QUgijn 4 üncü sahifemizde 
Çin • Japon harbine ait ille 
llakeri makale hantalarile 
~raber .. 

Reisicümhur Hz. dün Dol 
ı mabahçe sarayrndaki daire

lerinde meşgul olmuşlar ve 
bir tarafa çıkmamışlardır. 

lktısadi ve mali 
Meseleler 

--~-

Heyeti vekilede mühim 
müzakereler 

En son sistem Çin ağır topları cepheye ~kediHyor ... 
• • ANKARA, 28 (Telefonla) 

Y . ve bUyUk hır harbını- Heyeti vekilenin bugünkü en 1 1 mutad içtimaı. bil~f~ıla 13 bu-
.• çuktan saat yırmı bın1 kadar 

hazırlıkları goruluyorl ~evam.etmittir: Bu içtimada 
• ıktısadı ve malı bazı mesele

ler müzakere edildi. Bu me

Japonlar takviye kıtaatı alıyor, 
Çinliler yeni kuvvet getiriyorlar 

Çarşı tehlikede mi? 
3800 esnaf Belediyeye müracaat 
etti, acele tetkikat icrası isteniyor 

Çarşı içinde 230~p~~~~~~mi~~~e 
eıhabı emlakten mürekkep 400 im
zalı bir mazbata Eminönü kayma
kamlığı vasitaıile belediye riyasetine 
verilmiıtir. Verilen mazbatada mub 
telif dairelerden olmak üzere teşkil 
edilecek bir komiıyon marifetile çar 
tının bir an evvel fenni tetkiki iıten 
mektedir. Son karlar dolayıaile çar
ıının gene bir çok yerleri inhidama 
meyyal bir vaziyet arzetmiıtir. Bir 
çok dükkanlar tehlike altında bulun 
maktadır. Ani bir İnhidam vukuun
cla mühim bir miktarda insan 
zayiatından dft korkulmaktadır. Bun 
dan beş ay evvel belediye heyeti fen 
niyesi bir keşif yaptırımı ve çar91-
nm tamiri için (301) bin lira sarfı 
liızım geldiği anlaşılmıştır. Diğer 
tarafftan söylendiğine göre müste
cirler kiralarını. tamirat bedeli ol
mak üzere hükümetin gösterdiği 
bir bankaya yntıracaklardır. 

Hayırsızatle'ga: tlaşen 
balıkçılar ölii11ıle 

nasıl pençeleşti/er? 

Geçen perşembe günü Saınatya' _ 
dan balık tutmak için bir kayıkla 
Marmara'ya açılan balıkçılar, küçük 
bir Robenson macerası geçirdikten 
sonra, evvelki akşam salimen avdet 
etmişlerdir. Bunlar Karnik, Şefik 
Anastasoğlu Hiristo ve Pıınayotoi
lu Hıristo isimlerinde dört balıkçı
dır. 

Anastasoğlu Hıriıto, kent!· 'le 
görüıen muharririmize, seçirdik 
macerayı !Öyle ınlatmıjtır: 

.. _ Perıenıbe sabahı saat 8 de 
denize çıktık. Hava bastırdı. Henüz 
bir buçuk kilo balık avlayabilmiıken 
Samatya'ya dönmeğe mecbur olduk. 
Ayni günde saat 15 le, havanın bir 
az aakinlettiğini görerek yanımıza 
3 okka ekmek, peynir ve ıigara a
lıp gene denize açıl~ık. Biraz sonra 
rüzgar ıertle,ti, demz kabardıkça 
kabardı. Bir ceviz kabuğu gibi, aan
dalmuzı oradan oraya atan dalgala
rın aevlıile 4 - 5 saatlik bir bocala-

Hiristo 

r 
1 

Karnilr 

madan sonra Hayıraızada'ya dü9tük. 
Orada bir çoban bulduk. Ekmeğin 
birini yedik, geceyi geçirdik. Çalı 
çırpı toplayıp ateı yaktık. Cuma 18-

babı, adayı dola,ıık, bir yerde ebe
gümeci bulduk. topladık; çobanın 
gaz tenekeainde ebegümeci çorbası 
pişirip ikinci ekmeğimizle yedik. 
Kar ve bora devanı ediyordu. Cu
mıuiesi günü havayı bir az müliyim 
bulduk. Burgaz'a ı~meie karar ve.-

yanda takas kanun layihası. 
nın meclise takdimi tekarrür 
etmiştir. 

Komünist 
Tevkifi 

fstanbul'da da bazı 
izler bulundu ve 

bir kişi yakalandı J 

Tetkikat için müşterek 
bir komisyon toplanıyor 

Nemli Zade Mitlut Bey 

lıtanbul'da toplanmıt olan Bal
kan konferanaı lktııat komiıyonu 
tütün oıahıulünün hariç piyasalar
da revacını temin için tütün ihtib. 
sal eden Balkan memleketleri araaın 
da bir teşriki me1Bi vücude getiril-
mesine karar vermiş ve bu karar kon 
feranı heyeti umurniyesi tarafından 

· tasvip edilmiıti. Temenni mahiyette 
olan bu karann bükUmetçe tetkikine 
karar verilmiıtir. lı.tıaat yekaJetince 
Türkiye, Yunaniıtan Ye Bulııariatan 
ara11nda bu hususta bir te9rilô me
sai kabul olup olmadığını tetkik et
mek üzere bir komiıyon tqkil edil
mİ§tİr. Bu komisyon lkt11Bt vekile
ti namına müşavir Habip Edip, tü
tün inhisar idaresinden ziraat ve fen 
tubesi müdürü Nesip, ikinci ıube 
müdürü Nazmi ve muavini Yusuf 
Ziya, ihracat ofiai müdürü Cemal, 
tüccardan N-W..cJe Milat .e Ki-
• . .. 

bir elden ida-
resi tahakkuk ediyor! 

iktisat vekaleti hazırladığı projeyi 
heyeti vekileye veriyor! 

Yeni vaziyet ne olacak? 
Türk vapurculuğunun son 

senelerdeki vaziyetini nazan 
dikkate alarak ve milli deniz 
ticaret filomuzun daha fazla 
inkiıafı zaruretini görerek en 
nafi ıeklin Devlet inhiaan ve
ya teıkil edilecek bir anonim 
ıirket olduğunu ileri aürmüı 
ve bu fikir etrafrnda neıriyat. 
ta bulunmuıtuk. 

Gelen malumata nazaran, 
lktısat vekaleti bir Türk Mer
kez Nakliyatı Anomm ıirketi 
tesisi hakkrnda hazırladığı la. 
yihayı Heyeti vekiliye verinek 
üzeredir. 

Esaslı bir tetkik mahsulü 
olan bu layiha Türk Ticareti 
Bahriyesi için kıymetli madde 
leri ihtiva etmektedir. 

lnkitaf baılangıcmda ve ıe 
nelerden beri rekabet yuzun
den geri kalan vapurculuğumu 
zun bu yeni tekilde layık oldu 
ğu dereceyi bulacağı kanaati u 
mumidir. Bilha11a bu suretle 
milli vapurculuğumuz Türk 
kara sulanna inhisar etmekten 
çıkarak harici, Avrupa seferle
rinin yapılmaaı da temin oluna 
caktır. İhraç mallanmıza da 
bu yeni tekil mühim menafi 
temin edecek mahiyette telak. 
ki edilmektedir. 

Verilen malumata nazaran, 
lktıaat vekaletinin projeıi me-

lktısat Vekili Musrafa Şeref Bey 

yanında bazı rüsum üzerinde 
milli vapurculuk ielıine yapıla. 
cak tadilat da bulunmaktadır. 

Bu layiha Türk denizciliği 
için yeni bir hatve olacaktır. 

Vapurcular Birliğinin ayni 
zamanda bu hususta da teşeb
büsatta bulunacak heyetinden 
bir kıemı cuma günü Ankaraya 
gitmitti. Heyetin diğer azası 
da dün J.nkaraya hareket et. 
mittir. 

Petrol ve benzin fiatla 
rında gayri tabiilik var 
Limon fiahna da zam yapıldı, Tica
ret müdürlüğü tedkikat yapıyor 

Ticaret müdürlüğünün pet-
rol ve benzin fiatlanndaki gay 
ri tabii yükıelit etrafında yap. ı 
tığı tetkikat tayanı dikkat bir 
safhaya girmittir. 

Alakadarlann kanaatine na 
zaran kontenjanda petrol ve 
benzin için konulan miktar ka 
fi olmasrna ve hariç piyasalar
da petrol ve benzin fiatlan düş 
müt olmasına rağmen memle. 
ketimizde petrol ve benzin fiat 
lan yüksetmiştir. 

Kontenjandan evvel büyük 
kumpanyalar petrolu 18,5 ikin 
ci derecedeki kumpanyalar 17 
kuruş tan satarlardı. Halbuki 
bugün büyük kumpanyalar 20 
küçük kumpanyalar 19 kurut-' 
tan petrol satmaktadırlar. 

Benzin fiatlan da ayni vazi 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Çember!ita§fa Tavulrpazartnda maili inhidam bir vaziyette bulunan Yal· 
l~lbanı dlllJ WWiye len D1HDurları oeanr,i altında yılrllnMla Nf' 
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Altı nişan 
Ş.rk saraylarının nişan ve 

madalyalarmda, elmaı veya al 
tın veya gümüşlerinin çaqı 
değerinden başka hiç bir kıy
meti olmarnıthr. Hamit lıtan
buluna gelip te birkaç bedes· 
tan malı ve bir iki nitanla ıeri 
dönmeyen hemen biç bir frenk 
yoktu. 

Büyükharpte birkaç ay ka
dar, harp madalyası bu kıymet 
sizliği· gidermiştir. O zaman 
madalya yalnız Çanakkale si
perlerinin damçası idi. Çölde 
esir ettiğimiz lngiliz, çavuıla.. 
rından biri, karargah neferle
ri arasmda bir harp madalyalı 
asker görmüt ve gözlerini aça 
rak: 

- Çanakkale, Çanakkale! 
dem itti. 

Genç zabitlerin en merak 
ettiği fey İşte bu madalya, bir 
de İngiliz kayııı idi. 

Arkadaşım A ,.,.,. cepheden 
gelen arkadaşlarımız da göre 
göre, bir müddet çöle gitme
ğe karar verdi ve dağ l&f or
tasında İngiliz süvarilerini ko. 
valarken bacağından yaralan
dı; \'Ul'Ulan atı bir tarafa, ken 
di öbür tarafa yuvarlandı. Ne
ferleri zarzor ölümden kurta
rarak kendisini hasta çadırına 
kadar sürüye bildiler. 

Bu havadisi aldığımız vakit 
kumandanla biz Almanya ıe. 
yahatine çıkıyorduk. latanbul
da bana nitan ve madalyam o
lup olmadığını sordu. Bot gö
ğüslü bir zabite, İyi bir süs de. 
ğildiı·. Bir iki gün içinde bir 
harp madalyası, bir de kılıçlı 
Meddi niıanı aldım. 

Berlinde kayserin locasm· 
dan opera seyrettiğimizin erte 
si günü bir demir haç madal. 
yası verdiler. Hamburg'da.a 
birkaç müessese dclaştık; ser
best şehrin kendine has bir ni. 
şanı vardır. Onu da göğsümün 
bir kenarına taktim. Kaıdisini 
ancak ayakta gördüm avuatur
ya imparatoru hepsinden cö
mert çıktı: Onun hediye etti. 
ği harp madalyası ancak yüz
başı rütpesinde olanlara verilir 
miş. Bu madalyanın mühim ol 
ması yüzünden, memleketimde 
bir de kılıçlı liyakat madal
yası kazandım. 

Almanya, Avusturya ve Bel 
çikayı dolaımıştık. Harpte 
böyle bir seyahat, kendi başı· 

Bulgaristand<1 
Şeker _ ____, __ 
Geçen seneden kalma 

otuz milyon 
kilo stok var! 

SOFY A (Miliyet) - Bulga· 
ristanda geçen ıeneden kalma satıl
mamış otuz milyon stok ,eker var
dır. Memlekette mevcut altı teker 
fabrikası bu ,ekerlerin barice ihraç 
olunması için dahilde tekerin kiloau 
na altı leva bir zam iatemektedirler. 
Aksi takdirde gelecek sene köylüden 
pancar alamayacaldanru ve fabrikaı. 
rını itletemeyecelderini hükUınete 
bildirmi,lerdir. Bulgariıtancla pan· 
carcıhk köylünün en kazançlı İ§lerin 
den birini teşkil ettiği için bükıimet 
fabrikaların kapan1p pancar aJmma. 
maoına laıt'iyyen razı değildir. F abri 
kalar ı:eçen seneki plançolannda hü
kümete zarar göstermişlerdir. Hükil· 
met bu zarra inanmadığı ve fabrika 
ların yeniden bir ihb'kar yapmak is
tedikleri kanaatinde olduğu için bir 
emirle f<ker servetini kapaıruıtır. 
Umum ıeker fabrikalarnını bir icar 
mukabilinde yalnız bükıimet tarafın 
dan işletilmesi icin memlekette kuv. 
\:el ı.t bir cerey~ vardrr. 

Tütün satışları 

Bulgar hükümeti Lehistan ve 
:;ekoslovalıyaya mübadele mretile 
dört milyon kilo kooperatif ve tüc
car tütünü satacaktır. Buna kanı 
onlardan demiryolu 1?1alzemeııi al~
caktır. Böylelikle memleketin bugün 
çdı: ihtiyacı olan ecnebi dövizler dı-

na, bütün arkadaşları gıptalan 
dıracak bir kazanç idi. Fakat 
arkadaşım A •- nm bir tek te
sellisi vardı: Yarasının üstü. 
ne astığı madalyayı ve lngiliz 
kayışını bana göstermek! 

Şuraıı var ki ben Belçika. 
da en iyi lngiliz köselesinden 
yalnız kayış değil, bütün lazım 
olanları satın almıftım A'H'> yı 
ilk defa öğle yemeğinde gör
düm: Madalyasının gururu ile 
gülmek için açılan dudakları, 
benim dolu göğsüme baktığı 
vakit, buruşup kısıldı. 

Karargahlarla siper arasın
daki derin uçurumu bu kadar 
derinden sezmemistim. Nişan 
madalyalanmdan ikisini göğ
süm süslü olmak için, birini 
Operada nefis bir oyun seyret. 
tiğim için, birini Hamburg be
lediyesinin ziyafetinde bulun. 
duğum için, bir başkasını Ba
den kasabasında bir İmparator 
yüzü gördüğüm için almıştım. 

Bu iptizalden sonra, tanı· 
dığım bazı zabitler arasında 
kırmızı ve beyaz şeritlerini ko 
parıp atanlar ve madalya taşı· 
mamak için yemin edenlere sık 
ıık rast gelmişimdir. 

Halbuki Kil'de, bir İngiliz 
krövazörünün bir lngiliz tah. 
telbahirine verdiği randevuyu 
haber alıp, tek başına oraya 
giden ve İngiliz krövazörünü 
batıran genç bir kumandanın 
en büyük iftihan , boynuna 
astığı Pour le merite ni,am i
di: Arasında bulunduğu kala. 
balık zabitler safında bu nişan 
yalnız onun boynunda vardı. 

Feda karlık ve feragat gibi, 
vazifeden üstün hareketler iste 
nen işlerde ve zamanlarda ilti
mas ve imtiyaz kadar zararlı 
ne olabilir? Büyükharpte bazı 
cephelerimizin en hazin man. 
zarası, siperin manevi şeı·efi· 
nin ve maddi hakkının geride. 
kiler tarafından yenmiş olması 
idi. 

Siper, ölüm düğmesine bas 
tığı zaman, çok defa, arkada, 
ta uzakta bir takım göğüsler 
üzerinde elmas, altın veya gÜ· 
müş ışıklar yandığı görülür. 
dü. 

Bu devri yalnız vazifeyi ve 
hizmeti şereflendiren Gazi an' -
anesi kapamıştır. 

Falih RIFKI 

Almanya ve 
Tahdidi teslihat 

BERLIN, 28 (A.A.) 
Tahdidi teıılihat konferansı 

hakkında Cenevrede ileri ıürül 
müş olan muhtelif teklifler. 

den bahseden merkez fırkası
nın mürevviçi efkarı olan Ger 
mania gazetesi, ki ekseriya hü 
kfunet mahafilinin efkarına ter 
cüman olmaktadır. Büyükhar
bi kaybetmiş olan devletlerin 
konferanstan teslibat sahasın. 
da beynelmilel müvazene tesis 
edilmesini beklemekte olduk. 
!arını ve Versailles muahedesi 
nin imzasından 13 ıene ıonra 
Cemiyeti Akvam azası olan 
devletler arasında müsavatsız. 
lık yapılmaıını hakaretamiz te 
likki edeceklerini vazmıakta. 
dır. ...... ·----
italya' da F aşism 
Aleyhtarlığı mı? 

ROMA, 28 (A.A.) - La. 
voro F acista, buhranın mecbu. 
ri olarak kabul ettirmit oldu. 
ğu rejim müvacehesinde bazı 
ltalyan mahafilinde görülen 
ve pek te gizlenemiyen sabır. 
sızlık hakkında bir makale net 
retmiftir. 

'!"~ıya çıkmayıp gene memleket da- Bu gazete diyor ki: Cemi-
hı!ınde kalacaktır. Telerrüatı ballot • 
me!c üzere Bulgar Ziraat bankası mü ye~ın JU .veya bu ~~.~fında muh 
dürü ile tütün tüccarlarının bir mü. 1 telıf şekillerde gorulen ve fa. 
messili alı'8m Lehlstan ve Cekoslo.. kat her halde tehlikeli olan ve 
,·akyaya hareket e!mi!lerclir~ oldukça faşizm aleyhtarı bulu 

Malıtelit komisyonda nan ruhi balete kartı ciddi bir 
surette harekete geçmek ve 
::-ununla meşgul olmak zamanı 
gelmiştir. 

Türkiye ve Bulg~ristan ımıoınc!a 
mevcut arazi ve emlak ibtilAfmı bal. 
ledeck olan muhtelit komioyonun 
Bulı:ar heyeti murahhaoası dünkü 
r.ün "Ünyon kulüp" aalon'armda 
Tüık heyeti mıırahhasası ,erefine 
ôfrle "iyafeti ver:n.iıtir. Ziyafette 
Sofya oefirir.ıiz Tevfilı Y..arn;ı Bey İ· 

le refikaları hanım ve sefaret katip
lerinden Fikret ve Cemal Beyler bu
lunınu§lardır. Ziyafet büyük bir sa-
mimiyet içerisinde g • tir 

YET PAZARTESİ 29 ŞUBAT 1932 

. . .· •>: •t - - ' • 

Hitler hesap görmesa- 1 Fransanın 
t• . Jd ..,, f .k . d Bahriye bütçesi 

D 
Devlet inhisar/arının 9 sen 

zarfındaki faaliyeti a ının ça ıgı ı rın e -
Meb'usan meclisinde ANKARA, 28 (Telefonla) - Devlet inhiıarları idar 

Almanya' da Reisicümhur intihabı 
etrafında müca-

dele günden güne alevlenmektedir 
MlLANO, 28 A. A. - Popolo 1 melesine meı'ut bir iıtikhal Yadeden 

ıl'I talia'nın bir muhabiri yakında ic- ve bugün alçakcasına Nazis'lerin 
ra edilecek olnn riyaseticwnhuT in- namzetlerini keneli namzetleri gibi 
tihabı meselesi bakk.nda Hitler'le gösteren fırkamn yıkıldığmı görece-
bir mülakat yapmıştır. ğini söylemiıtir. 

Hitler, Nazis'lerin mücadeleye Hitler, halen iktidar mevkünde 
•on fertlerine kadar devam edecekle bulunan ve pek yakmda Nazio'ler 
rini çünkü bu intihabın Almanya i- tarafından devrilecek olan rical ile 
çin tarihi bir kıymeti olacağını söy- hHap görme saatinin c;aldığını da i-
lemiştir. lave etm.i,tir. 

N_l~maileyh Nazis'lerin ilk devre- Hinclenharg' a hücumlar 
den ıtibaren muzaffer olmaları müm. 
kiin olduğunu da beyan etmiş ve de- BERLIN, 28 A.A. - Angrif ga-
mi§tir ki: zeteoi, Hindenbourg'un fırkasızlann 

Eğer iktidar mevkiine gelecek o- namzedi olduğunu tezvir maksadile 
lun am milli bir siya•et takip ede- ortaya atan biı· makale n"§rettiğin
ceğim. Bilirsiniz ki ecnebi matbuat den dolayı 6 gün müddetle tatil edil 
b,. mesele h~kkında hirçck hilafı ba- miştir. 
kikat ne§riyat yaptılar. Polia müdürü, Nazis fırkaıına si-

Ben kenrumi müdafaa etmek is- yasi düımanlanna kar§ı vatan haini 
tiyorum. Hücum etmek değil. Al- s, fatını verecek olan makaleleri ve 
manya'nın Yeni bir harp iıtcdiği de bu maksatla yapılacak içtimaları 
doğru değildir. Çünkü silahlarından men'edeceğini bildirmi,tir. 
tecrit edilmi}tİr. Fakat Almanya K d l H · d h 
kend. · • h w· 1.. ·u .. dal a ın a,. ın en ur• 

uını er r u vesaı e mu a- lı . d 
aya amadedir. le ın • 

13 Mart 
BERLIN, 28 A.A. - Nazi•lerin 

bir içtimaınc~a beyar.attn bulunan 
Hitler, 13 mart tarihinin Alman a-

B.ERLlN, 28 A.A. - Son zaman 
larda teıekkül etmİ§ olan Alınan ka
dınları komitesi, Hindenbourg'un 
yeniden riyaseti cumhura intihabı 
lehlnde bir beyanname nqrelmistir. 

Yeni ve büyük bir harbin 
hazırhkları görülüyor! 

(Ba!$ı 1 inci sahifede) 
dundan başka jeneral T nmon, 

yalnı-z Harbin'deki 3 alayı kullan
mak t.aeavvuı·undadr!'. 

Yeni kuvoet gôncluigorfar 
ŞANGHAY, 28 A.A. - Yeni iki 

Japon fırkasının Yang-Tze nehri 
munıabında bulundukları söylenmek 
tedir. 
ŞANGHA Y, 28 A.A. - Çin Ka

rargahı Umumisi yeni iki fırkanın 
Nankin'den gelmekte olduğunu bil
dirmelrteclir. 

Çin kuvvetlerinin gelmesine 
mani olmak için 

TOKYO, 28 A.A. - Salahiyettar 
bir membadan bildirildiğine göre 
Şanghay mıntakasına geleceği ıöy. 
!enen Çin takviye krtaatınm Y ang . • 
Tze tarilıile gelmesi ihtimali kiu-Jı
aında Japon kumandanları 19 nneu 
Çin ordusunu takviye edebı1ecek o
lan bu kıtaaatın mezkur tarikten isti 
fade edebilmelerini men için kendi 
harp gemilerini kullanmağa karar 
vermişlerdir. 

}aponyaya karşı iktisadi 
tazyik 

V AŞINGTON, 28 A. A. - )yi 
haber alan bir membadan bildirildi
kine göre Amerika kabinesi Japon
ya'ya kartı iktısadi bir tazyik icrası 
meselesi lıarıısında inkisama uğra
ınııtrr. Binnetice kabine Cemiyeti 
Akvamın kat'i bir vaziyet alması
na kadar bu husustaki kararını talik 
edecektir. 

M. Stimson, bu lıarann derhal it. 
tilıaz ve tatbikini arzu etmekte ise 
de M. Hoover, her türlü acil karar
lara muhalif bulunmaktadır. 

)aponyaga uerilecek nota 
CENEVRE, 28 A.A. - M. Paul 

Boncour, yeniden aksayı şark hô.cli
satı ve bilhassa 12 ler komitesi tara
fından hafta bidayetinden evvel Ja
ponlara verilmek üzere tanzim edil
mekte olan cevabi nota baklanda 
büyük Britanya hariciye nazıri.le gö 
rü§mÜttür. M. Boncour'un hu mese
le hakkında pazartesi giinü rüfeka
sile isli!arede bulunması muht-.ı. 
dir. 

lJlüzokereler 
LONDRA, 28 A.A. - Pazar ga

zeteleri, uzak şark ihtilaffına acilen 
nihayet verilmeıi lüzumunda israr 
etmektedir. 

Bu gazeteler, cihan efkarı umumi 
yesinin gerek insan ve gerek para 
itibarile yapılan azim fedakarlıkla
rm Japonya'yı daha muslihane bir 
hattı hareket ittihazına sevkedeceği 
ümidini izhar eylemektedir. 

Sunclay Times diyor ki: Muhase
matın bidayetinde daha azimka.rane 
bir hattı battket ittihaz edilmit ol. 
ıaydı Changlıai vakayiinin önüne ge 
çilmiı olurdu. 

PARIS, 28 A.A. - Sefirlerden 
birçok zevat ve siyaset ilemine meq... 
ıup birçok kimaeler hazır bulunduğu 
halde dün yeni ıulh mektebinde u
zak fark ibtililfı hakkında bir müza. 
kere icra edilmiştir. 

Kollej de France müderrislerin
den olup Çin'deki memuriyetinden 
avdet etmiı olan M. Langvin, §imdi
ki vaziyet hakkındaki ihtisaılannı 
izah eylemiıtir. Mumaileyh, Çin mil
letinin çekmekte olduğu İztirapları 
hikaye ve Japonların Cbanghai' daki 
harekatını takbih eylemiıtir. 

Umumi mesai konfederas· 
gonunull protesto•a 

sai konfederasyonu, idare komisyo
nunun uzak şarktaki vakayiden mü
teeısiı· ve münfail olarak atideki pro 
testo kararını taıvip etmiş olduğu
nu bildirmektedir. 

J ngiltere ue uzak şarktaki 
uaziget 

LONDRA. 28 A..A. - İngiliz ef
karı umumiyeainin ekıeriyeti, lngil
tere'nin Çin - Japon ihtil&hnm ha
ricinde kalınası mütaleasında devaın 
etmekle beraber Cenevre'deki faali
yetle alakadar olan lngiliz mahafil 
ve ricali, Japonya'nın mutaarnzane 
hareketini il_~ri sürmek İçin hiçbir 
fr.raatı kaç•rmamalı:taclırlar. 

Tokyo hükumetinin hattı hareke
ti dün payitahtta eyaletlerde irat e
dilmit olan nutuklarda §İddetle ten
kit edilmiıtir. 

Vikont Cecil, Westminrter'de Ce
miyeti Akvama müzaheret birliğinin 
bir içtimaına riyaset ebniıtir. 

Yapılan müzakereler, uza!< ıark
taki vaziyet ve muhasematı durdur
mak hususları hakkında cereyan et
mİ!tir. 

Japon kıtaatının 3 ıubattan beri 
taarruza geçmİf olduklarını ve Çin
lilerin ise muhaıematın bidayetinden 
beri Cemiyeti Akvamın arzularına 
tevfiki hareket etmiş bulunduklannı 
beyandan sonra, Vikont Cecil, İngil 
tere hükUmetinin mubasematı dur
durmağa matuf bir hareket takip et
mesini iltizam eylemiştir. 

Muhalif "mele fırkası reisi M. 
Lansbury, Bristol'da bir nutuk söy
leyerek Çin'de tahakküm etm•k sev 
dasında bulunan Japonlann aleyhin
de bulunmuştur. 

M. Stimson'ıın mektııbu 
LONDRA, 28 A.A. - Siyasi ma

hatil, M. Stimson'un mektubu hak
kında büyük bir ketumiyet göster
mektedir. 

Bazı gazeteler, bu mektubu lngil 
tere'ye tevcih edilmit dolayuile bir 
davet olarak telakki etmektedir. 

lngiltere'nin Changha.i'a kartı 
Japonlar tarafından yapılan taarruz 
dolayısile hô.ııl olan fili vaziyeti hu. 
kuken tanımıyacağı•:...yan edilmek
tedir. 

Temp~ gatetesine göre 
PARIS, 28 A.A. - Temps gaze. 

tesi M. Stimson.'un M. Borah'a yaz
dığı mektuptan bahsederken diyor 
ki: 

M. Stimson, muahedelerle ibdas 
edilmİ§ olan vaziyeti kaydetmekten 
ve bunlara hürmet edilmesi lüzu. 
munda iıraı• eylemekten başka bir
§ey yapmamııtır. Bu gayet doğru
dur. Ve Avrupa meselelerine ait o
lan muabedelerin kıym~ti haldanda 
da iıaret edilmesi ihmal edilemiye
cek kıymetli bir delildir. 

Gemiyeti akuam tahkik 
kom.sgonu 

TOKYO, 28 A. A. - Cemiyeti 
Akvam tarafından Mançuri' de tahki
kat icrasına memur komisyon azaaı, 
Y okohama'ya muvualatlarır.da ııı.ez. 
kur komisyon nezdine müıavir ta
yin edilmiı olan Japonya'nın Türki
ye büyük elçisi M. Y oshida ile Pa
riı'teki Japon sefareti müsteıarı M. 
lto tarafından istikbal edileceklerdir. 

Jmperatör ve İınperatoriçe 2 ınart 
ta komiıyon azası ,erefine bir öğle 
ziyafeti verecekler ve murahhaılar 
1.1 martta Çin'e müteveccihen K 

tenkitlere cevap 
rinin tesis tannlerinden itibaren faaliyetlerini gösteren 

PARfS, 28 (A.A.) - Mec 
!isi meb'usanda bahriye bütçe
sinin müzakeresi eıınasında 
muhtelif meb'uıların teııkida
tma cevep veren M. Pietri mil 
li müdafaa nezaretinin ihdası-• 
nı müdafaa ve bahriyenin muh 
tariyetini muhafaza ettiğini ili 
ve ederek demi§tİr ki: 

İıtatistik tanzim edilmektedir. Bu eserde inhisar idareleri 
mali, ımai ve idari faaliyetleri rakamlarla izah edilecek, i 
•arların son 9 sene zarfında ithalat ve ihracata ait mukay 
li maliimat bulunacaktır. 

lzmir 'de kasten dükkanları 
yakan iki tüccar tevkif edild 
İZMIR, 28 (Milliyet) - On biıı lira.ya sigortalı mağaz 

nnı dün akşam kasten yakmakla maznun manifaturacı K 
serili Cemal ve biraderi Zekeriya Beyler tevkif edilmişlerdir. Kara, deniz ve hava erkini 

harbiye heyetlerile mutlak bir 
itilaf halindeyim, 1931 ve 1932 
bütçelerindeki askeri masarif 
hakkında mukayeseler yapan 
meb'uslarm beyanatına cevap 
veren M. Pietri, bu mukayese 
nin yalnız paranın sukutu nok 
taamdan değil, fiatların teref· 
füü ve müdafaa şeraitinin mez 
kllr seneler zarfında arzettiği 
tehalüfler de göz önünde tutu. 
!arak yapılması lizmı geldiğini 
hatırlatmıştır. 

M. Pietri, silahlarda temin 
edilen mükemmelit sayesinde 
hali hazırda 1931 seneııi:nıdekin 
den daha az asker silah altında 
bulundurulduğunu ıöyliyerek 
sözlerine nisayet vermiştir. 

Jt.1. Tardieu, C•neure'ye 
ıitti 

PARIS, 28 (A.A.) M. 
Tardieu, bu akşam 21,50 de 
Cenevreye hareket edecek ve 
salı sabahı 7 de Parise avdet 
eyliyecektir. 

Tardieu • Von Hot!clı 
mülakatı 

PARIS, 28 (A.A.) - M. 
Tardieu, Alman &efiri Von 
Hoecb'ü kabul ederek kendisi. 
le umumi siyasi vaziyet ve bil 
hassa tahdidi teslihat konfe
ransı tarafından ortaya çıkarı· 
lan mesai! hakkında uzun müd 
det görütmüttür. 

inhisar 
Memurları 
Yeni mali sene içinde 
tasfiye mi edilecekler? 

ArlKARA, 28 - lnhisarların 
tevhidi bütçe müzakereai sırasında 
Millet Meclisine teklif edilecektir. 

lnbisarlarda hangi servislerin ta
mamen mezcedilehileceği hangileri
nin ayı-ı kalmasının zaruri bulundu· 
ğunu ve hangilerinin bükilmet mer• 
kezine naklolunabilcceği bugünlerda 
anlaşılac;aktır. 

inhisarlar idaresinde ihtiyacın 
çok fevkinde memurlar bulunduğu 
tahakkuk etmiıtir. Yeni bütçe ile 
kadrolar makul hadde indirilecek bu 
suretle masrafın tenziline gidilecek
tir. 

Diğer taraftan giiırırülderde ısla
hat için ciddi bir faaliyet başlam!f
tır. Hazineyi izrar eden vazifelerin
de ehliyetleri görülmeyen gümrük 
memurları kısa bir zaman zarfmcla 
tasfiyeye tabi tutulacaldarcln-. 

Bu hususta gümrük ve inhisarlar 
vekaleti müs!e§arı Adil Bey demit· 
tir ki: 

- Meclisten aldığımız kanuni sa
lfilıiyetin semerelerini peyderpey gö 
receksiniz. 

Gedikli zabitler 
ANKARA, 28 - ihtiyat zabit 

ve askeri memurlar hakk•ndaki kanu 
nunun dördüncü maddesine bir fıkra 
ita vesine dair hükumetçe teklif edi· 
len kanun layihası milli müdafaa en
cümeninde müzakeı•e ve kabul edil
mittir. 

Bu Iiyihaya göre gedikli küçük 
zabitler meyanında yetiıtirilmekte 
olan sıhhlye, nalbant, mızıka, tüfek
çi ve emsali mesleklere mensup ge ... 
dikli küçük zabitlerin ihtiyat müla
znnlığı muadili olan yedinci ımıf ih
tiyat memurluğuna naklolunmaları 
esası kabul edilmiıtir. 

Gümrük tarifelerinde 
tadilat 

ANKARA, 28 - lkhsat Vekile 
tinde gümrük tarife kanununda ya
pılması mütesavvur tadilatı tesbit i
çin bir komisyon te,kil etmiştir. Ko 
misyon kısa bir müddet zarfında bu 
tadilatı teııbit edecektir. 

Memleketimiz dahilinde imal e
dilen birçok eıyanın hariçten gelen 
emsaline fazla giimrük resmi kon
mak suretile gümrük himayeıi tesis 
olunacaktır. 

Buna mukabil hariçten gelen me-. . . .. .. . 

lzmirin varidat bütçesi 
1ZM1R, 28 (Milliyet) - Vilayet meclisinde varidat bü 

si . iki milyon 442 bin lira olarak teklif edilmiştir. Masraf 
çesi yeniden bazı tetkikat icrası çin encümene havale edilmiş 

Tohum ıslah kongresi bitti 
ANKARA, 28 (A.A.) - Tohum ıslah kongresi bug 

Ziraat Vekili Muhlis Beyin riyasetinde ıon içtimaını ya 
ve mukarreratı havi rapor okuDlllllt ve kabul olunmuttur. 

Adana'da bir üfürükçü daha 
ADANA, 28 (A.A.) - Bir üfürükçü bir kadına muh 

bet muskası verirken cürmü methut halinde yakalanarak 
!iyeye verilmiftir. Bununla beraber şimdiye kadar yakalan 
üfürükçüler beti bulmuıtur. 

Tevfik Rüştü Beyin beyanatı 
ve Atina matbuatı 

AT1NA, 28 (A.A.) - Bütün aktam gazeteleri Tevfik R· 
tü Beyin Cenevredeki beyanatının metnini neırediyorlar. 

Suriye' de örfi idare .. 
ŞAM, 28 (A.A.) - Suriyede örfi idare ilin edilmiş ve ye 

matbuat kanunu neşrolunmuştur. -

Almanya' da bir Çekoslovak 
casusu tevkif edildi . 

MON1H, 28 (A.A.) - Çekoslovakya hesabına casus! 
yapmakla ittiham edilen Münib yüksek mektebi talebesinde 
bir Çekoslovak tevkif ed~lmittir. İımi, Kolarezya'dn-. Tevki. 
finin sebebi, buakmıt olduğu bir çanta içinde Bavyera demir 
yollarının bazı aksamına ait bir takım sarih planlar zuh 
etmesidir. 

Tütün 
Politikamız 

(Başı 1 inci sahili!dt 
careti fert itidir. 

4 - Tütünün ııanayii fert, tica-
reti devlet itidir. 

5 - Balkan tütün cephesi. 
6 - Balkan tütün karteli. 
7 - Balkan tütün konıemi veya 

Comptoirı.. 
8 - Tütünün aanayii devlet, ha 

rici ticareti kooperatif veya anonim 
tirketi itidir. Bu sekiz tekilden her 
birini müdafaa eden var. Uk dört 
ıekil ıiındiye kadar hayli tetkik edil 
mittir. Son dört ıekil yenidir. 

lstanbul Balkan kongreıinde tü
tün raportörü ve oabık Yunan Ti
caret nazın tarafından ileri ıiirülen 
5 inci ıelde göre, Balkan tütünleri 
bir kiil teşkil ederler. Bunların yüz 
de 43 nü çıkaran Yunanistan, yüz 
de 34 nü çıkaran Türkiye, yüzde 15 
ni çıkaran Bulgaristan ve yii2de 7 
ıini çıkaran Yugoılavya yekvücut 
olmalı, Şark tütünlerini Garp tröat
lerine lııırtı tek cephe olarak müda
faa etmelidir. Aksi takdirde, biribi
rine yakın evsafta olan Türk Bulgar 
ve Yunana tütünleri kolayca ikame 
olunabilir. Alıcı bir taraftan giiçlük 
gördümü, diğer tarafla kolayca uyu 
ıur. Ve bu, bilhassa üç Şark tütünü 
memleketinin zararınadır. 

Gerçi kongrenin umumi kararın 
da bn hal teldi kabul edilmedi. U. 
mumi karar, daha ziyade Türk te
zine yaklllfmıt Balkanlılar arasında 
tütün ofisi açmak temennisini izhar 
la iktifa etmiıtir. Ofia, Şark tütün· 
!erinin ziraatini cihan ihtiyacına uy
durmağa ç;ıhşacak, müşterek propa 
ganda yapacak, yeni mahreç araya
cak, cinsleri ıslaha uğraıacaktır. Bu 
itibarla (müttehit cephe) fikri §İm
dilik müsbet bir zemin bulamamıı
tır. 

Balkan tütün karteli teldi veya 
ıadece bir Şark tütünlerini satış kon 
serni şekline gelince, bu takdirde üç 
memleketin istihsal ettikleri 150 mil 
yon kilo tütün bir elden ve bir mer 
kezden idare edilecektir. Satılan 100 
milyon lıilo mudur, aatılamıyan 50 
milyon kilo ıimdiye kadar olduğu gi 
bi köylü veya tüccar yedinde değil, 
fakat teıkı1at yedinde muhafaza 
olunacaktır. 

ihracatı kooperatif veya anonim 
tirket halinde yapmak, muhtelif 
memleketler de tatbik edilen usul
lerdir. Danimarka'da yumurta ihra. 
catı için kooperatif, Yugoslavya'da 
buğday ihracatı için anonim ıirket• 
ler vardır. Ve faydalı semereler ver 
mişlerdir. Bu aemerelerin batında, 
ihracatın sıkı surette kontrolu, nefi• 
mal ihraç etmek imkanı, yüksek fiat 
elde etmek neticeleri bulunur. 

Bu ıekillerdeıı han1<isinin memle
ketimize en fazla iyilik etir 

Petrol ve 
Benzin 

(Ba~ı 1 inci sahi/t!de) 

yettedir. Büyük kumpanyalar 
evvelce 22 - 23 kuruttan aat. 
tıklan benzinin kila.unu bu
gün 26 kuruta satmaktadırlar. 

Müdüriyet bu _lıusuıtaki tel 
kikatı ilerletmektedir. 

Limon fiatı 
Kontenjandan sonra fiatla. 

rı yükselen maddelerin baıın· 
da limon gelmektedir. 

Limon fiatlarında kısa bir 
müddet zarfında sandık başına 
2,5 - 3 liralık tereffü haaıl 
olmuttur. Birkaç gayri müs
lim limon tacirinin bu vaziye
te sebep oldukları iddia edil. 
mektedir. 

Halen büyük sandık İtalya 
mallan 675 - 700 kuru, ara· 
sında küçük sandıklar 500 ku
ruştan satılmaktadır. 

---··--
Üç baltkçının 
Hikiyesi 

(Başı 1 inci sabili!di!) 

rerek Hayınızada' dan ayrıldık. Şe
fik dümende, biz iki Hıriıto kayığuı 
muvazenesine temini memur ve Kar
nik te kürekte Büyükada'ya yaklat
tık. Dil'iıı 100 metre meofesinde 
çok bocaladık. Bu mesafeyi 3 saatte 
katedebildik. Nihayet Dil'e çıktık. 
Oradaki gazinocu Miço halimize a
cıdı, bize bir lira verdi. Karnımızı 
doyurduk, kayığı adada bırakarak 
vapurla köprüye geldik. Allaha çok 
şükür, Samatya'ya kavuıtuk." 

········--···-----... --....--
Son Ankara kongre.i yalnız tütün 
işletmelerinin azami nema getirmeıi 
için ittiha2ı liznn teknik tedbirlerle 
me§gul olmuıtur. Tütün politikasına 
temas etmemiıtir. Yalnız, kongre 
müıuuebetile Ticaret Vekili Beyin 
İrat etlikleri nutuktan ve bu nutkun 
bilhassa bir geçidinden, bu politika 
nın İstikameti hakkında mübhem ol 
malda IM-xaber bir fikir peyda etmeh 
kabil olabiliyor. Mustabsılla müste~ 
liki bağlıyan bugiinkü mutavassıtlıh 
sisteminin faide vermediğini ve bu 
nun devlet kuvvetinden iıtifade .,. 
den daha muiıır bir ıistemle tanini 
zarun olduğu hakkındaki bu geçit 
dikkate çok layıktır. 

Cihan buhranı, Türk tütun politı 
kaımın njhai f ktinin t ibitini taı:il 
eclcn bir ke afet aldığına ıı:ore, ı,,, 
,eklin er 8'CÇ. tebellür edeceği iÜ~lı< 
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r Türk emlaki n oluyor? euıgaristandak~ 
Maarifte Belediyede 

Ekonomi 1 
ft Millet T enviriye 

Kumaş ve tezgah do- Mekteplerı Artacak mı? 
kumacıltğlIDIZ artıyor 1,Bu akşam mekteplerde Tanzifat resminin de 1 

. tedrisat bitiyor arttınlması düşünülüyor 

liralık Yalnız evlerde 8 milyon 
kadar bez dokunuyor 

Millet mektepleri tedrisatı 
bu akşam nihayet buluyor. 
Bu suretle dört aylık tedris 
müddeti ikmal edilmiş olacak· 
tır. 

ılu seneki Ticaret odası kon 
!ite.inde çok mühim bir mev
ıua temas edildi. Kongre ruJl
llaınesinin en mühim maddesi 
0lllrt bu mesele, ınenıucattır. 

Ticari müvazenemizde bü
Ylik bir ehemmiyeti olan men
sucat sanayii kendine lizun O• 

lan ipek pamuk yapağı, tif
tik, kete:.ı v.ı. nin memleketi. 
lllİzde yetişmesinin tabii bir ne 
licesi olarak en müsait inkişaf 
leıninini memleketimizde bula 
bilir. 

Oda kongresi Hereke fabri 
kaıı müdürü Reşat Beyin hazır 
ladığı raporla beraber bu mü
lıiın mevzuu ve salim inkişaf 
Yollannı tetkik ediyor. 

ka vardır. yapılan ta~m~nler 
muk istihsalatnnızın ıhtı~a

~: kartılayabileceği merkezın-
dedir. k -ki 

Memleketimizde ço . ~· 

b
. maziye malik olan ıpek sa· 
ır ''t · .. 1 uğratan 60 ı mu ecavız 

f :::;k: vardır ki, bu. la~ımaf sa 
.. daha fazla ınkıt ma 

nayım 

1.. rn bırakmamaktadır. uzu k . 
Ticaret odası . ongresınce, 

t frik edilen kornııyon bu e. 
h:mmiyetli meselevi tetkik et-

mektedir. 

Gümüş fiatı yükseliyor 
Gelen malumata nazaran, 

f T ve Amerika piyasalann 

dngı ~~ .. c fiatlan yükselmekte 
a gumu~ 

dir. b' Ş h p Bunun sebe ı an~ a~ a,-
._. . aksülameli telakkı edıl 

nıgının 

rnektedir. 

Yarından itibaren imtihan. 
lara başlanacak ve bir hafta 
devam edecektir. imtihan ne
ticesinde muvaffak olanlara 
Millet mektepleri şahadetna. 
rnesi verilecektir. Bu ıene de 
A ve B olmak üzere iki derece 
üzerine şahadetname verilecek 

tir. 

Fakir talebeye kitap 
İstanbul ilk mekteplerinde

ki muhtaç talebeye kitap ve 
saire temin için Maarif müdür 
lüğü bütçesinde mevzu yardnn 
tahsisatının, Maarif Cemiyeti
ne devri düşünülmektedir. MM 
rif Ceır.iyeti esasen yalnız bu 
işlerle uğraştığı için muhtaç 
talebeye yardımı daha salim 
bir şekilde yapabilecektir. 

Bu hususta tetkikat yapıl. 
maktadır. 

Yakın zamana kadar, sene
~en seneye artmış ve umumi · 
1thalatınuzın yüzde kırkma ka 
dar bir yer işgal eden nesç edil 
tlliş eşya ithalatımız olması 
bu 'Illevzuun ehemmiyetini bü
Yliltınektedir. 

Filistin un alacak 

K d 
.. konsoıosıuğumuzdan mü- Yüksek ticaret mektebi 

u us . . B po 
hi bir rapor gelmı,tır. u ra r~ 1 

Son senelerde mensucat sa 
ııayii memleketimizde sür'atle 
terakki etmittir. Mensucat 5~
llayii:ınizde ev tezgahları mu· 
h~ın bir mevki itgal etrnekte
dır. Son istatistiklere nazaran 
l ürkiyede 30 bin el tezga~ının 
tenevi 7 _ 8 milyon lıralık 

m Filistinde un stoku asgan Üç şube olan "Ulumu i i-
nazaddra'.' 'ctir Un ıtokunun bu te- yeyi ticariye,, mektebi iımi bir ha e ınmı, . larrn h k ·r filiıtin tüccar 1 are e- çok iltibaslara meydan verdiğin 
nez:zu u .. b yaat yapmak Ü· 
te getirmiı ve mu ~ . . !erdir den mektep Müderrisler Cemi. 

t·-bbüsata gırıımıı . . f d • • ı· k . . zere -,- . T" ,_, 
1 
yetı tara ın an a ı ısının ısını 

. . . t"" rları bılhaısa urou · d _. · ·ı · · • lkt Fılııtın ucc.a . d b • da nın egıştırı mest ıçın ısat 
yeden külliyetlı ınıkdar. a u~ . Y vekaletine müracaat edilmiş-

almak istemektedırler. Fılıs- . 
ve un . d k' . tı. 
. t"' rl·~ı rnemleketler•n e ı pı~ 

1lllalatı vardır. 
bn ucca aa, •. Ahiren lktısat vekaleti ili 

Halr sanayii bu meyanda 

llıühim bir mevki ifgal etmek
tedir. Mütarekeden sonra bu 

el tezgahlarına evlerd~ kul_'a

nılan çorap ve trikotaj makıne 
leri inzimam etmiktir ki bu 

ltrsıın sanayi bilhassa lstanbul 

~e civarile büyük şirketlerde 
1 nkişaf etmiştir. 

... aziyetini tetkik etmek uzere yaoa • d b' .. 
alakadar tüccarl~mı:z an .. ır m~~e- kısmın İsmini "Yüksek iktısat 
hassis celbi için ticaret ofisıne mura 

Memleketimizde halen yün 

caatta bulunmuılardır. 

Yine bu raporda verilen mal~ma-

t ··re Filistin tüccarlan Meraın ve 
a go daki bu'd sair cenup liınanlarunız g ay 

tu··ccarlarındaıı ekstra un ve 
ve un 'ld' 'im · · · 
b "d fiatlerinin bi ırı eaını ••-ug ay 
temektedirler. 

Samsundan tütün 
alınıyor 

11\ensucatı sanayiile uğraşan ltalyan reii•İ Samsun'dan iki ınil
~eki,; fabrika ile yalnız iplik yon kilo tütün mubayaaı'.na ~t!a· 
1 ırıaJ eden 7 fabrika vardır. mıştır. Tütün inhisar ıdare11 .. e 

Reşat Beyin noktai nazarı· · dilik Samıun, lzmir, Bursa, Du:ı:
ıı~ '.{Öre, eğer bu fabrikalar aza !:'Hendek havaliıinden tütün mü
tnı kabiliyetleri ile çalışırsa ...:yaa etmektedir. 
3:300,000 metre kumaş elde e- t "t .. 
~ılir ki, bu miktar memleket Avusturya U un. 
1 htiyasatından 1,637,000 rnet· mübayaatını kestı 
f'e eksiktir. Maamafih mevcut h'"k"meti Yunaniı-
ab 'k · ·ı A turya u u • tı alarm ufak bir tevsı 1 e vuı 

1 
. t ile olduğu gibi 

llıeınleket ihtiyacatını karşıla. tan ve ~u ~~rı~ "':akas üzerine müs 
Yabii • . h kk kt hükumetımız e e d • d e<:egı mu a a ır. . .. 1. f mevcut olma ıgın an 

P .. 't bır ıha 

ı amuklu mensucat sanayıı· ı tem k . . de tütün mubayaatı-e • k . l" • emle etımız n 
llgraşan veya pamu ıp ıgı m .. 

Yar.an memlekette sekiz fabri- nı kesmıştır. 

ve ticaret mektebi,. olarak tes 

bit etmiş ve keyfiyeti meclisi 

müderrisine bildirmiştir. 

Diğer taraftan aldığımız 

malumata nazaran mektep 
meclisi müderrisini tedris ve 
idari kııırnları hakkında mü
him ıslahat projeleri hazırla
maktadır. 

Projeler ikmal edildikten 
sonra iktısat vekaletine ıt"Önde

rilecektir. 

Mübadelede -
Para tevzii 
Martta başlıyor 

Komisyonda yeniden 
tasarruf yapılacak 

Bulgaristanda emliki 
olan Türklerl 

lstanbulda etabli Rumların 
şehir mıntı.kası haricinde bulu 
nan ve idaresi kabil olmadı. 
ğından dolayı tazmini lazım 
gelen emlake mukabil Yunan 

1 
hükumeti tarafından Muhtelit 
Mübadele kcır.isyonu emrine 

' verilmi'i olan 150 bin İngiliz 
lirasının tevzii için yapılmak
ta olan hazırlıklar ikmal edil
mek Ü.zeredir. Mart ayı zar
fında ilk parti levziata başlan. 
rnası muhtemeldir. 

Sofya Elçiliğimiz ve teşekkül eden 
komisyon nezdinde l }dı Tasarruf yapılacak 

ır ÇOk teşebbüs ef yapı . Muhtelit Mübadele komis-

yen iskin edilrnişlerdır. b" yonunda yeniden tasarruf ted-B._ .·aristan'da emlaki bulu 
l\han Türk tebaası tarafından, 
l İren Sofya'da iki hükUmetin 
I~ .. k !er murahhaaından mure • 
kep olarak teşekkül eden komi• 
Yona verilmek üzere ' Sofya 
Elçiliğimize birer istida il~ mü rac at etmişlerdir. Bulgarıstan 

11 aramızda mevcut itilafname 
Ye tevfikan 1912 senesinden 
evvel Türk tabiiyetinde bulu· 
11anların Bulgaristan'daki em· 
ı·k· d . ı· a •nin kendilerine ia esı azım 
elınektedir Bilmukabele, ay· 

ni t rihten ~vvel Bulgar tabii: 
Ye İnde bulunanların da Türkı 
Yed< ki emlakinin iadesi lazım· 
dır. 

1912 den evvel BulgE'd~a 11 
birleri düşünülmektedir. İşleri 

yetinde bulunanlar ise ırn~ ı azalmış olan beşinci teknik 
ve diğer birkaç yerde mevcl~k büroda mevcut bazı memurla. 
esasen mahdut bulunan ;.~ a rın yakında vazifelerine niha
lerine tasarruf etrnektTe .. •rker. yet verilecektir. 
Yalnız 1912 den evvel ur ta ····-··-
biiyetinde bulunanlar, ~ul~~

. tandaki emlakine hala sahıp 
rıs b ld -olamamışlardır. ı;a er ~ . ıgı. 

go··re Sofya da bu ışın ar 
rnıza • .. d 

Nahiye 
Müdürleri 

tık halli için teşekkul e en 
komisyonda da Bulgar rnurah- --·--

hası, itilii.fnameni:n ~~zı ~a~- Münhal nahiyelere nıu-
1 · · ret·ı tefsırıne aıt bır d .. l · J d de ennın su . ur er tayın o un u 

takım i.tirula.~ ve ~oktaı nazar l 
lar ilerı surrnuşlerdır. . . Gala~~ nahiyı;,ai ı_nüdürlüğü 

B n üzerine Sofya Elçılı ne Dahılıye vekaletı memurla 
•. · un~eyfiyeti Hariciye Ve- rından Talat, Kumkapıya Da
~~'f~~~ize bildinniş, talimat İs hiliyeden Haydar, Heybeliada. 

a e. 
1
t. ya Beylerbeyi müdürü Ali Es-

Tcnviriye ve tanzif-iye resminin 
yüzde 30 arlırılma11 hRkkmdaki tek 
lif üzerinde bütçe encümeni tetkika 
tını ikmal etmit ve teklifi muvafık 
görmüıtür. 

Meıele bugün ,elıir meclisinde 
müzakere edilecektir. Teklif kabul 
edildiği takdirde T enviriye varıdatı 
senede yüz bin liraya yakın bir mik
tarda artmıı olacaktır. 800 bin lira 
tabmin edilen bütçe açığımn bu su
retle bir kısmı kapanacaktır. 

Ete narh konacak 1111? 

Umumi meclis ete narh koyınağa 
kar&>· verdiği cihetle meıelenin icra 
saflıasile makam ~gul olmağa bat 
lamıftır. Belediye reisi tetkikatı ne
ticesini bir kaç ırüne kadar daimi 
encümene bildirecektir. Encümen a
zami fiatın miktarını tesbit edecek
tir. 

'"aaınafih belediyenin narh kara· 
rı vennesi üzerine kaaaplar fiatleri 
şimdiden indinneğe baılaı1ııılardır. 
Fena soğuk gitmesine rağmen fiat· 
ler en fazla 70 üzerindedir. 

Belediyede maaş 
Belediye memurları yarın 

maaılarını alacaklardır. 

Cuma günleri 

mart 

Cumaları da hali faaliyette bulu
nan benzin depolarından cuma nıb
sati yesi alınıp alınmıyacağı belediye
ce Dahiliye vekaletinden sonılmuı· 
tur. 

Vekıiılet bu dükkanlardan nıhaa
tiye ltorcı alınmamasını fakat cuma
ları benzin tulumbal~rını sokağa 
koydukları için caddeyi itıral resmi 
alınmasını bildiı·ıni,tir. 

Acemi şoförleri 
Belediye d•imi encümeni şoför

lük öğrenmek İstiyenl... hakkında 
altı maddelik bir bllimatname hazır
lamııtır. Bu talimatıumıeye nazaran 
acemi '°förler tehir ~linde talim 
tecrübeleı· yapamİy&ealrlar, K.ağıtha 
nede ayrılan hususi sah,da çalıtacak 
)ardır. 

yeni iktısat müdürü 
300 lira ücı·etle belediye iktısat 

müdürlüiüne tayin edilen tütün in .. 
hisarı murakiple_ri.nden A11m Sürey
ya B. yarından ıtıbaren yeni vazife
ıine batlayacaktr.r. -- .......... _ 

Poliste 

Kadına 
Taarruz 

Sonra da polise hücum 
eden Hüseyin tutuldu 

Beyoğlu t>'>liı merkf"L.i Hüseyin 
isminde biri~ini yakalam1ştıt. Hüse
yin evvelki ge~e Beyoğlunda Huri
ye Hanım iıminde bir kadının önü-

e cıkara!< sarkınllhk etmit ve ret 
cey~bı alrnca bıçağını çekip k.adınm 
üzerine hücum tttnittir. 

Bu sırada polis menıuru Zihni e
fendi yetişerek Hüscyini yakalamı' 
ve clinrlcki b1ç.4g1 almıltır. Bunun 
üzerine Hüseyin, kadını bırakarak 
polisle kavgaya başlam~ı ve bıçağını 
alınak için Zihni efendınin Üzerine 
hücum etmi,tir. 

Hüıeyin ~orla yakalanıp götürül 
müş ve hakkında sark~~~ılık, ~ehdit 
ve polise taarruz ~urumlennden 
maznunen evrak tanzım olunmuş

tur. 

I-layvan hırsızları 
Gccenlerde Rami, Bakırköy ve 

M<:rke~efendi taraflarında yüzlerce 
koyun ve diğel" hayvanları çalanlar
dan bi kısmı yakalanınıt, hir kıımı
da ka;mıth· Bunlardan ".alil ismin
deki maznun 0 zaman Gonene kaç
mıı,yakalanaca~ını aı:-lay~nca .tekra.r 
buraya gelmiştıı·. Halıl dun evıne gı
derken jandarmalar tarafından yaka 
lannııştır. 

Tramvaya atlarken .. 
Kunıkapı poliı merkezi mürette ... 

batından 2584 numaralı Safa efendi 
dün gece saat 20 buçukta Bebek 
tI"anı~·ayile k5prüden geçerken atla
mak istcmit ve buzdan ayağı kaya
rak dü~müttür. Safa e~endi muhte· 
lif yerlerinden lehlıkelı sur.ette ~·
ralanmı~, hastahaneye gorurutmuş
tür. 

1912 den sonra Türk ve Bul 
!lar tnbiiyetlerine geçenlerın 
'fürkiye ve Bulgaristan'da ka
l~n em! ki tarafeyn hükumetle 
tın • 'k • . " ıntı al etmıştır. 

ternış ır. rb · ı· · 
Sehrimizdeki, Bulgaristan. ref, Beyle. eyıne muam~ at n_ıe 

da ~mlii.ki bulunanlar, işlerinin 1 m~ru ~erım Beyler tayın edıl- Kundakçılık mı? 
bu sefer de sürüncemede bıra- : mışlerd!r. .. .. . . . Fcner'de Haydar mahallesinde 

Bunfnra hülrumetleri ayrı· • 
ca eınlak verecekti. 

Bu ~azi~etle olan, Türk !e: 
kılmarnaıı için hükiımeti~izi.n ı Nahıye mudu~leı't kendı. mm 1 Ra,_ idiıı ı,o, l~lül>e~inden yangın çık 

·· künse yapmasına ıntı- takalarında ve cıvarında ıka. ! m'> ve sonduı·ulmuştur. 
ne _rnum , eklerdiı Yapılan tahl,;kat neticesinde kulü 

Mahkemelerde 

Kadın 
Kazandı! 

Maznun kadın beraet 
etti 

Maznun orta yaılı bir kadındı. 
Çene hizasından bağladığı siyah 
çarşafının içine büzülmüş, yn,lı göz 
!erle kendini müdafaaya çalıııyordu: 

- Ömründe esrar nedir bilmem 
reis bey ... Ne içmitim, ne içirmiıim.. 
Bana bu iti dütmanlanm yaptılar ••. 
Beni hapislerde çürütüp ifiettiğim 
kahveyi ele ıreçirecelder. lıte niyet
leri bu .... 

- Peki anlat balıalım .. nasıl oldu? 
- Efendim, kocamı görmek için 

o ırün de her vat.itki ıribi hapisane
ye ıı;itmittirn. Kapıcılar Üzerimi ara
ddar. Meğerse bizimki için aldığım 
cipra paketinin içine esrar koyınuı 
lar. Vallilıi haberim yok, billiıhi ha
berim yokl ... 

Müddeiumumi Bürhaneddin Bey 
maznun kadının hapiaanede. ziyaret 
ettiği erkek, koca•• olmadığım, tu
bılan zabıt varakaıile cürmün sahil 
bulunduğunu söyledi ve maznunun 
mahkumiyetini istedi. 

Mahkeme icabını dütündü ve 
cürmü aabit görmeyerek maznunun 
beraetine karar verdi. 

Hapsedilecek! 
Yankesicilikle ma-.nun Altın dit 

likabile anılan Omerin dün Ağırce
zada muhakemesi intaç edilmiftir. 
Ömer, Yahya ef. iıminde birinin 100 
lirasını çarpmak, Hikmet Beyin be
line aanlarak parasını aıımuık teıeb 
büıünde bulunmak, Dilber isminde 
hafif meırep bir kadının jartiyeri i
çinden 8 liraaını ve kolundan bile
ziklerini çarpmak ıribi muhtelif sir
katlerclen ve yaııke.iciliklerden maz
nundur. Ağır ceza mahkemesi cürüm 
leri sabit görerek Omerin dört ıene 
altı ay yirmi bet ır;;., hanıine karar 
vemıiıtir. 

Mahkemeye verilen 
şirketler 

Paşa bahçe 
Heyelanı! 

Milli 
Arma!. 

Beykoz kaymakamı son Yeni bir müsabaka 
· vaziyeti izah ediyor açılır.sa iyi 

Beykoz'un Tepe köyünde heye- şekiller ahnabiJir 
lan eden bir k11ım arazi üzerinde, 
dün de Belediye ve ıruntaka fen me- I .~illi arma . mes.e!esine yakında 
murları tarafından tetkikata devam l kat ı karar venlecegı anlatılmakta
edilmi~ ve kat'i bir karar verilebil- cl_ır. ismet Pt. Hz:. bir ~ikan üze
mesi için arazi üzerindeki karların n~de ~y!ı.ldızın guzel bı,r arma let
tamamen erimesini beklemek zaruri kil ettiğını ve etrafındaki dallarua 
görülmüıtür. b!'nu tezyin eyle~iğini .oöylemi~.1~-

Akıam refiklerimizden biri, Bey- cl!; Bu hu.austa Al! S_ıımı. B. le gorüı 
koz kaymakamı B. e atfen, beyeJaıı tük. Samı B. demqtır ki: 
mıntaka11na yakın yolun da kuYTet- "- Eski Türk arma11, üç yuv""' 
li bir tazyik blhtı tesirinde kalarak lik ırülleden terekküp ediyordu. E .... 
kayma11 muhtemel olduğunu ve bu kaf Müzeıindeki bazı eski halılar ij,. 
takdirde yolun beri yam yalanmdaki zerinde bu tekli 4örmek mümkün-
150 hanelik köyün de heyelan tehli dür. Bu üç ırülle, zamanla telıamlll 
kesine maruz kalacağını YAZR\lflt. ederek üç ay şeklini almıştır . 
Kaymakam Rqat B. kendisine atfe- Ben, Çoban piyeıinde gösterilen 
dilen bu sözlerin yanlıt anlaıılarak ve lanet Pf. Hz. nin ınazban taa
yazılmıt olduğunu IÖyliyerek bize vibi olan armayı ırörmedim; gazete.. 
fU izahatı vermittir: de okuduğum iza.hat ile de bu ~eldi, 

" - Heyetin eden arazi 150 met- gözl ... imin önünde tece .. üm ettire 
re murabbaı bir sahadh'. Bu aaha Ü· medim. 
zıı:inde 8 ev •ardR'. Evvelce 6 ımı, Arma icin evvelce bir müubaka 
dün de diğer 2 sini tahliye ettirdim. açılmııtı. Namık lsmail B. de. 0 mÜ· 
Bunlann sakinleri yerleştirilınit, İı- sabakaya güzel olmal:lo. berabeı- da
tirahatleri temin edilmiı ve kimse a- ha ziyade Avrupa' J..ıü aaalet arma
çıkta kalmamıttır. 

Bu .. bab ta oraya ırittim. Mühen tarını andıran bir şekille iştirnk et
disler de orada bulunuyorlardı. Dün mitti ve zannedersem, Namık B. İn 
den beri arazi pek l\Z daha kaymıt, beğenilmekle beı·aber teklif ettiği 

2 • 3 santim daha farkebnittir. He- anna şeklinin hükumekc ademi ka
yela~n~ bidayetinden. ber! .de fark .7 bulüne sebep te, onun . eski feodal 
aantimı bulmuıtur. Şımdilık heyela- 1 nnal . . . _ 
run eıbabı nedir; teıbit edilemiyor. · a ara benzcınesı ıdı. Geçen mu 4 

Heyeti fenniye, heyel&run, yağan sabakaya, hatırımda )"anlı! latlma
yağmur ve karların teıirile mi, yok- mıısa, çok kiti i~tirak etmemiıti. lt
aa arazinin altındaki tabakat icabı tirak edenler de, .!aha ziyade ama. 
mı hisd olduğunu tetkik ve tesbit tôrlere munhasırdr. Bu sefer, heı· 
i~n .!"'rla.nn iyic~. ~.imesi i~.betliii· halde yeni bir mürıabaka açılsa. çalı 
ru soyledi. Her turlu tedahın aldık. ırüzel bir şekil bulunabileceğine ku• 
Maazallah, zelzele gibi kudreti beşe- ti 'hti 1 • ç-· k' 
n
1
· nttamenb'.i~e mhuvafftmak olamadtığhıl'~-- :,.,:;d,.;3' ~nyo.';.~~·tka..:'a~ız7 
a n ırı zu ur e ezıe, e 1.11.e . 

yoktur. Heyelan eden arazi dağ ta- arma hak!?nda haylı tetkıkat yap
rafındadrr; önünde yol vardır. He- mışlardır. .. ___. .... 

Rıhtım tirketi 
Suiistimalitı 

yelin yolun dağ tarafında olduğu 
ve diğer tarafta arazi de batık bu
lunduğu için bu yola birıey olma
dıkça - ki bıı pek uzak bir ihtimal 
d.ir - deniz kenarındlllki evleı· için 
biç bir tehlike mev7.uu bahsolamaz. 
Heyelan mıntakasına yakın 150 ha
nelik köy dedikleri, deniz kenarın-

Ticaret müdürlüğii faaliyet aaba· daki bu evler olacaktır. Bu evlerde 
sından çekilmiş olan fakat taıfiye oturanların da büvük endite göster
muamelesi de yapmamış olan bazı dikleri doğru değildir. Şayet ciddi 
ıirketleri tas~y~ edilmek Üzere mab bir tehlike varit olsa, onlardan evvel. 
kemeye vermı,tır. bizim icabeden ihtiyatı tedbirlere 

IZMIR, 27 - Rıhtım tirketi me
selesini tetkik eden ~hli vukuf rapo. 
runu bugün müddei umumiliğe ver
di. Rapor şirketin 5ahtekıiırlığını, hii 
kıimet hakkını ırizlediğini ve çifte 
defter kullandığını tesbit etmekte>
dir. 

Süreyya Bey tevenül etmemiz_. tabiidir." 

Zimmeti bulunduğu iddia11 ile bir) Rizede heyelan 

Adliyece ehli vükufa sorulan 13 
sualin cevapları tamamile şirket aley 
hinedir. Tahkikata memur edilen 

Maliye müfetti,inin :1ös~erdii~ lü- RiZE, - Mapavri nahiyeainin 
zum üz<rine evrala cıheti adlıyeyc Muoa dağı köyünün fimal kmnınd• 
tevdi olunan Moıkova Konsolosu- 16 hane ve bir mdctebin bulunduğu 
muz Sami zade Süreyya Bey hakkın- tepe heyelan etmiıtir. Dereye doğru 
da icra lalıMn tahkikat neticesinde kayan kmm araziden beş metre ay
Taki iddiaya ı·ağmen zimmeti görüle nlmıttır. Oç ev ve bir mektep tama
meıni' ve binaenaley~ ~u~akemeıi- , men yılulmıt beı ev de maili inbi-

kadutro fen müdürü Halit Ziya Bey 
Mıuıüa'dan döndü. Tahkikat devam 
etmektedir. Şirket memurlarından 
bazslannın yann adliece ifadefeı·inin 
aluunası muhtemeldir. Elde edilen 
yeni ip uçları hakkında ketum dav
ranılıyor. nin men'ine karar venlmıttır 1 dam drr. 

lhtısas 
Mahkemeleri 

- ~·. -
Bunlardan biri güm

rükte çalışıyor 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

Tütün 
Tetkikatı 

Ankarada toplanacak 
olan konfe-

rans için hazırlık ... 

-------·-
Ölülerin 

1 Yakılması 

Nureddin Münşi Bey 
müderrisler 

için ne diyor? 
lstanbuldaki ihti1a1 mahkemelerin-
den birinin l•tanbul ırümrüğü clabi- Görülen lüzum üzerine Bal Öldükten sonı-a cesetlerinin ya. 
linde faaliyette bulunacağı gümrük k 1 d k .. .. 1 . f kılmasını isliyen1erin teşkiline lC-lcb 

an ar a şar tutun erı etra ın büı ettikleri cemiyet müessisi-' 
başmüdürlüğüne bildinnittir. Bq d k•k - "•• 
müdürlük ihtisas mahkemesi için a tet 1 at yaprnaga memur yakında içtima edeceklerdir. Bu i·. 
gümrükte e•ki tarife müdürlüğü dai edilen Ticaret odası tetkikat tima için Avrupa'da bulunan mu:.. 
resini hazırlamağa ba!lamı,tır. tubesi müdürü Hakkı Nezihi sislerden Doktor 0Jman Şerafettin 

................................................... - Bey dün Yunanistana hareket 

1 

B. !n avdedi beklc_nmektedir .. Cemi. 
. yetın hazırlanan ntzamnames,ıne go· 

be içinde gaz.la bezler göri.ilmUştür. etmıştir. re, İntihap edilecek ı-cis, azanın en k-
Rasim efendi İ•minde biri. burada Ankarada mart sonlarında limi olacaktır. Bazı kimseler, bu kay 
oturan uygusuz takımından bir l<adı- toplanacak olan Balkan tütün dın kabiliyeti tatbikiyesi olanuyaca
nın bir hafta evvel çıkarıldığı ve konferansından evvel yapılan İfı, filin_ zatın fila~ kim·~~ .daha 
yangının bu kadın tarafından kun- bu seyahate ehemmiyet atfe- un oldugunu kestıımek muşkul bu 

dakçlllk sureti ile çıkarıldıg"ı haber dilmektedir Hakkı Nez'h' B l1:'nduğu fikrindedirler. Bu yüzden, 
• • • • 1 ı • şımdi değilse bile, ileride, cemiyet 

verilmiş ve tahkikata ba,lanmıştır. seyahatını bu konferanstan ev. azası araımda en aliminin seçilebil-
vel bitirecektir. mesi bir çok ırürültiileri ve ihtiliıfla. 

Zorla para almak 
istemişler 

Şark tütünü yetiştiren üç rı. mucip olacağı tahmin edilmekte. 

Balkan memleketinden ikisi o- dır.B --•-- h·'-'- d bir ubar · l . u nua'-- a&a-ID a m rt-
an Runamıtan ve Bulgaristan rimizin kendisile görüıtüğü cemi-

Hulki ve Haklu isimlerinde iki da seyahat edecek olan Hakkı yet müeui.lerinden kimyaker nıii-
kiıi D•vut i•minde birinin önüne Nezihi Bey, tetkikatroı bu d~rris Nurettin Münıi B. domi,tir 
çıkarak ~orla cebindeki parayı almak tek 1 • ba 1 ki· mem et erm t ıca tütün ·.. lki t·· ı·· oı:_ "d · 
istemİfler ve adamcağızın üzerine l - ur u AUUt ve mu eme 

mıntaka arında yapacaktır. vardır. Bazı kimseler vard.,. lci sevki 
hücum ederek dövmege batlamıtlar- Hakkı Nezihi Bey Atina, tali ve tesadüfle, lizun gelen ebli
rlır. Bu sırada polis yetiımiı ikisini Selinik Kavala Drama, Dani yeti haiz olmadıldan halde, muallim 
de cürmü meşhut halinde yakalamıı- ' • "d · 1 b'lm• ı d' ' 
tır. Polis merkezi maznunları adliye ca Sofya Hasköy, Filibe rnın mu errıs 0 

"' .. ı 1J ~ ır. Müderris-
. • • . ter araaında oylelen de vardır ki 

ye vermiıtir. takalarını gezecektır. hakikaten ;~!erinin ehli ve tam m~ 

Karakollarda nöbet 
Öteden beri polis nokta memur

ları altışar saat nöbet beklemekte i
ken bilihare bunun bir çok mahzur
ları görühnüş ve nokta nöbet müd
detleri dört •ıuıte indirilmiıti. 

Bazı merkezler dahilindeki nok
ta memurlarının hili altı'8r aaat nö
bet bekledikleri ıörülmü,tür. Bu
nun, ll)eı·kezlerde mevcut memur a
dedinini ihtiyaca kifayet etmemesin 
den ileri geldiği anlatılmaktadır. 
Son defa verilen karara nazaran, ha
zirana kadar polis mevcudu artırıla
cak ve merkezlere, ihtiyaca kifayet 
edecek kadar memur verilecektir. 

Bu kararın tatbikinden sonra nok 
ta nöbet is1eri de intizama konacak
tır. 

Ağrı maznunları 
ADANA, 27 - Ağrı dağı maz. 

nunlarından 162 mevkufun muhake
melerine ağır cezada devam edilmit 
mahallerinden ırelen İltinabe evraı.; 
okunmuş, muhakeme talik olunmut
tur~ 

Bir tavzih 
Geçen cuma halkevinde top 

!anan kongrede tarih, edebi
yat ve dil fubosi idare heyetine 
Peyami Safa Beyin de namzet 
!iğini koyduğu yazılmışsa da 
Peyami Safa Beyden aldığımız 
bir mektupta bu haberin doğ
ru ol.dıiı bildirilmi,tir. 

sile alimdirler. Bu ikisinin erbabın
ca !efrik ve temyizi kolaydır. Ayni 
vazıyet ve derecede iki ilimden han
gisinin miiraccab olduğu da, on· 
ların bildikleri lisanların adedine; 
müderris, mühendis veya doktor sa
lar kıdemlerine göre tayin etmelı: 
mümkündür. Nizamnamemizin. a
zanın en il.iminin rriı İntihabı hak· 
kındaki hükmünü bu suretle ifa Ye 

tatbik edeceğiz." 

Muafiyetlerden istifade 
ANKARA, 28 - lktıaat Veü

leti fabrikaların muafiyetlerini artır .. 
mak istemel.tedir. Bu suretle TqYİ• 
ki Sanayi Kanununda. mevcu~ ?'• 
ta şimdiye kadar tatbik edilmıy• 
bir kı11m muafiy tlerden f•brikalar 
iıtirade etrniye batlıyac•klardrı. 
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;ltlitliyct • Askeri bahisler e karı umumiyesini o kavıaya ha 1 1 1 1 
ya vesile icat etmek, kendi el-

•-----------------------.ı.ı...--ı. zırlamak ister .. 
Asrın umdesi "MiLLiYET~ ti r. 

29 ŞUBAT 1932 Çin - Japon mu_harebesi 
Japonlar, o vesileyi de bul-

dular: 
(Mançuri) de yerle§miş olan 

Japon tabasına karşı, Çin me
murlarmın hatin muamele yap 
tıklarmı ileri sürdüler .. Arbede 
ler koptu, öldürü~meler oldu, 
Bu yüzden, Japon efkan umu. 
miyesi Çinliler aleyhine ve Çin 
liler de Japonlar aleyhine aale. 
yarıa geldiler .. Nihayet, bir Ja
pon erkanı harbiye zabitinin 
bir kaç arkadatı ile beraber 
(Mançuri) de Çin askerleri ta. 
rafından öldürülmesi iti son 
kerteye getirdi .. 

İdarehane' Ankara <:ad~. 
ı oo No. 

Te4,'1'af adrcai , lst. Milliyet 
Te lefon Numaraları: 

Ba muharri r ve Müdür 24318 
Yazı l§lerl Mildilrlilğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

.\BONE ÜCRETLERi : 
Türkiye içia Huiç için 

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

12 
" 14- 28 -

Gelen evrak geri verilınez -
Müddeti geçen nüshalar !O lro 
ı11tur. Gazete ve matbaaya al. 
Jcr için mildir iyete müracaat 
1ılir. Gazetemiz ilSnların mcs'u· 

t t. i· 1 i kabul etme.-·. 

------------11, BUGÜNKÜ HA VA · 

.. 

1 

Yeşilköy askeri rasat merke- 1 
ınden verilen malfımata gOrt , 

~ugün hava ek$1!riyet1e kapalı ge ı 
;ecek, kar yağması ihtimali var- · Bu (Ba,lık) hukukan doğ. 
drr. Rüzgar poyrazdan kuvvet/, ru olmasa bile filen doğru 't'e 
esecektir. hakikattir. 

27-2-932 rarihinde tazyiki n<!· Japonların, evveli (Mançu-
simi 7S9 milimetre en fazla sı. 1 ri) ye, sonra Şanghaya saldır. 
caklık nakız 2 en az nakız 4 san- malannm ıebebi, bilinmedikçe, 
tigrat kayd~dilmiştir. bu harbin neticesi hakkında 

1 F--=· .:IB\ll 
Elma hikayesi 
Kıakançlık nedir, bilirimı?. 

Bazıları bunu medeniyete mu
ıayir sayarlar. Bazılan da ta
bii bir his derler .. Hangisi doğ. 
rudur? Şimdi iddia edip le kar 
ııma bir sürü muanz çıkarmak 
istemem.. Bazı dağlar, binalar 
eea verir ... 

- Hey! diye bağınnınız?. 
Kartınızdan üç dört tane: 

H ' .... ' Ald - ey. ıtıtınınız.... ır-

maym !. O yine sizin sesinizdir. 
Lakin başkaları adam var zan 
o~er ... Sesi yüksek adamlar, 
daima böyle - akisler itilmeye 
mabkUındur. Ben de iti böyle 
telakki edebilirim.. Fakat kaıi 
öyle dütünmez ... Onun için ar. 
tık ismimi bile söylemiyece
ğim .. Belki birisi çıkıp: 

- Yalan! Ben senin ismini 
bilirim .. Felek değildir. Baban 
sana (Kelek) demişti .. der di. 
ye .. 

Evet! Kıskançlık bel" bir 
~eydir..... Allah düşmanıma 
vermesin.... Adeta bir cehen. 
nem ateşidir .. İtte böyle biri
nıin bir vak'asını itittim. Bakı
nız ne ganp ... 

Eski hocalardan birisini bir 
taze ile baş göz etm~şler .. Hoca 
Fena halde kıskanç. Kansını 
horozdan kaçinyor .. Kadın bu 
itlen memnun mu bilmem, la. 
kin ahbaplan bir falso yapmıya 
lım diye fena halde dikkat edi 
yorlar ..... 

Hocanın, Sapanca taraflann 
da bir bildiği vannı,. Ahbaplık 
bu ya! aklına gelmi, ve bocaya 
bir sepet elma göndermit .. 

Hoca elmayı al.a:ıt ve tek
rar iade elmif ... Bir de mektup 
yazarak elmayı gönderenle se.. 
llmı sabahı keımit ... Sebebi?. 

Dinleyin: 

tahminde bulunmak güçtür .. O 
nun için evveli, Japon taarruzu 
nun hakiki ve zahiri sebepleri. 
ni kısaca zikretmek lazım: Nü 
fusu 83 milyonu geçmit olan 
Japonlar, artık adalarına ıığa. 
maz oldular .. Adalarından tq. 
mağa, geni,lemeğe mühtaç bir 
bale geldiler .. 

O halde nereye tatımlar, 
ve nereye doğru genişleainler .. 

Kuvvetler, daima zayıf ta· 
rafa taıarlar .. Bütün Bahriınu. 
hitin memleketleri, Amerika 
ve Avustralya, kapılarını Ja. 
ponlara tamamen kapamrt va
ziyettedirler .. Bu kapıları aç. 
mak, ancak Amerikalılarla ve 
diğer devletlerle bir harbi göze 
almakla mümkün olabilir. Bu 
be akibeti meçhul bir karar o. 
lur .. 

Nisbeten en kolay istihsal! ............................ -......... _.tıtı••··-

Adem ile Havva'nm cennet. 
ten çıkmasına sebep olan mem
nu meyvayı elma ile tavsif eder 
!er. Bu elmayı gönderen zat ta 
bunun ile kendisinin memnu 
meyvaya talip olduğunu an. 
!atmak istemiştir.. Binaen. 
aleyh .. Bozuımuşlar .• imdi; ey 
kariler! Badema kıskanç koca
lara göndereceğiniz hediyele
rin man !arını iyice araştırıp 
öyle gönderin! 

Hep sorar .• 
Siz de raat gelmişsinizdir, 

onlar bir sınıftır .. Hep sorar. 
!ar: 

- Yahu! Çin mi kazanacak, 
Japon mu? .. 

- Y abu! Hitler mi, kazana 
cak, Hindenburg mu?. 

- Yahu! Cim Lond0& mu 
kuvvetlidir, Çoban mı?. 

- Yahu! ... ve saire vesaire .. 
İnHrun işi olmamalı da 

bunların her sorduğuna cevap 
vermeli bakalım ne zamana 
kadar neye kadar soracaklar?! 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 24 

GÖZYAŞLARI!. 
Naran oradaydı. Ve. bir genç 

Erkaoı harp kaymak~ı ile be 
raber otomobile biniyordu. 

ti: 
İçimden azılı bir biı emret· 

- Kcıt·· 
Atıl! .. 
Onlan biribirinden ayırdetl 
Naran'ı al.. 
Ve .. koıtwn. Fakat, ayak. 

!arımı itleten kalbim otomobi
lin motöründen çok zayıftı!. . . . . 

O akşam gelmedi. 
Çıldırdım!. 
Bir okka rakı İçtim •e .. sız. 

dım!. . . . . . . 
Ertesi gece yine deli aibi e.. 

ve ıittim. 
O, benden evvel gelmitti. 

- Annemi bugün de kandır 
cbm Rahi. Bak. buradayım .. 

Etem iZZET 
Dedi. Asabi idim. Yüzüm

de zorla dağılan bir tebesafrm 
vardı: 

Çok .. , - ıyı .. 
Dedim!. Rengim sapsan ol. 

muştu. Bütün varlığım lam bir 
bozgun içinde bocalıyordu. Ze. 
ki kız. Penıanlığımı, asabiliği
mi anladı. Hemen sordu· 

- Nen •ar?. 
Ne oluyorsun?. 
Niye böylesin?. 
Ne kadar kendimi muhafa. 

zaya çalıtaam; yine sesimden, 
bakıtımdan, söyleyişimden an. 
!atılıyordu. 

- O Erkanı harp ka,JJDaka-
k. d'' mr ım ı .. 
Dedim. ilk önce: 
Hangi kaymakam •. 
Ne Erkanr harbi? 
Nerede?. 
Dedi. Serttim. Ha in 

f\ 
, ... , ~ -

~ . ..,~.., ... , 
ı.o l<'wi . ,~ 

~- 'G-
kabil ve ana vatana en yalan 
pir mahreç olarak (Mançuri) 
varken, batka mıahreçler, daha 
güç ve tehlikeli hedefler pqiııe 
dütmek Japonlar için elbet a
kıl kan degildi .. 

Esasen Mançuri, dünyanın 
en zengin yerlerinden biridir. 
Bugünkü Japon nüfusu kadar 

$ 

1 

Artık Japonlar için faaliye. 
te geçmek zamanı geldi. 

§ - Malum olduğu üzere 
geçen eylul nihayetinden itiba
ren harekata geçen Japonlar, 
(Mançuri) yi (Harbin') e ka. 
dar itgale, ve oradaki Çin kuv. 
vetleı·ini, cenuba, (Çin seddi) 
gerisine atmağa muvaffak oldu 
lar. 

Bütün bu hareketler olur
ken, Japonlar, diğer devletlerin 
- bir iki protestodan batka
biç bir ciddi müdahalesine ma. 
ruz kalmadılar •. 

En sonra da orada, (Man
çuri) de eski Mançu ailesine 
mensup sabık Çin imparatorla
nndan birinin riyasetinde yeni 
bir Mançuri devleti kurdu .. 
§ - Fa~at arazi itgali, maksa 

dm teminine kafi gelmedi. Çün 
kü Çinliler bu emri vakii kabul 
etmediler .. Japonlara kartı ik. 
tıaadi harp -boykotaj - ilan 
ettiler .. 

Bu ıuretle, Japonların en 
mühim iktısadi mahreçlrinden 
biri olan Şangbay limanını Ja. 
poclara, Japon emtiuma kartı 
kapamıt oldular .. 

§ - Bu vaziyet kartıaında 

1

. Japonlar ne yapmıt?. 
w.....:..:r17tlı;ll : a - (Mançuri) deki maksat 

· larmı ve yeni emri vakileri Çi
i ne kabııl ettirmek; 

b - Şanghay limanını Ja. 
pon emtiasına açtırmak, boy. 
kotajı kaldırtmak; 

1 
c - Çin için, birer hayat 

. kaynağı, dünya ile hayat bağı 
. L...---L-A"------ ve kandamarı olan çin limanlan 
nı.ifusu ferah ferah besleyebile.. üzerinde Japon kontrolu kur-
cek kabiliyettedir.. mak; 

İtle Japonları, (Mançuri) ye ç - Bu suretle, Çini, Japon. 
sürükleyen asıl sebep budur.. lann Mançuride kurdukları ye. 

§ -Japonlar (Mançuri) bak ni rejimin yerletip kurulmasına 
kındaki bu emellerini tahakkuk ve genitlemesine mani olamıya 
ettirmek için, en müsait ve mü I cak bir hale getirmek; 
nasip zamanı, hakikaten isa- d - Çinlilerin gözünü, endi-
betle tayin elınitlerdir: şesini ve kuvvetlerini, dünya. 

Bütün dünyanın, siyasi ve nın da alakasını ve dikkatini 
iktısadi vaziyeti, bütün devlet- (Mançuri) der. uzaklattırmak; 
leri kendi başlarının çareaını diye hulasa edilebileck, siyasi 
kendileri arayacak bir hale sok iktısadi ve askeri sebep ve mak 
tuğu için, hiç bir devlet Japon- sallarla bu sefer de (Şang. 
yanın (Mançuri) aleyhine ya. bay) a saldırdı .. 
pacağı bir harekete müdahale Bir haftadan beri, (Şang
edecek kudret ve takatında de- hay) civarında Japonlar ile Çin 
ğildir. liler boğuşuyorlar .. 

(Mançuri) hakkındaki em. Bugüne kadar gelen haberle-
peryalist Japon emelinin tabak re göre, hala Çinliler, (Şang. 
kuku için, Japonların eline bun hay, m timali garbisindeki 
dan daha müsait bir zaman ve (Şapei) ile • 25 kilometre ka. 
fırsat asla geçemezdi. dar şimalindeki W ooswıg ara. 

Binaenaleyh, hükmedebiliriz sındaki hatta, Japon taarruz. 
ki, Japonlar, siyasetçe, en mü. !arın muvaffakıyetle kar§ı koy 
nasip ve müsait bir an ve za- maktadırlar .. Son üç gündür 
manı intihapta isabet etmi,ler- bu hattın merkezindeki Kiyank 
dir. Wan civarında kanlı muharebe * - Her emperyalist dev. ler oluyor. 
let, diğer devlet ve millet aley. ~ - Müşterek tehlikelerin 
hindeki emelinin tahakkuku savleti kadar, ona maruz kalan 
için münasip an ve zamanın millet için milli §uuru çabuk 
geldiğine hükmedince, kavga- yükselten, milli tesanüdü kuv-

liyordum.. Gözlerimden alev 
fıtkırıyordu: 

- Ne çabuk unuttun. :für. 
bede beraber otomobile binip 
gittiğin Erkanı harp kaymaka
mı .. 

Dedim. O zaman · kendini 
topladı. Biraz kızardı, bozar. 
dı, 

- Evet anladım .. 
Dedi, ilave etti: 

- Yabancı değil ki .. Akra. 
bam! .. 

Ve.. bundan sonra zorlu bir 
kavga yaptık! Bu, kıskançlığın 
aramızda yarattığı ilk ıedit 
kavgaydı! . 

O söyledi, ben söyledim! 
Ben söyledim, o sövledi .. 
En nihayet: 
- Ben böyleyim. 
İtine gelirse. 
inzibata hiç gelemem!. 
Ben içtimai ve ahlaki telak-

kileri bambaşka bir kadınım! 
Değişemem, 
Zora giremem!. 
Dedi, mantosunu kapmca 

kapıdım dışan çıktı! 
Arkası 

- Bırak .. 

ti!. 

Bağınrım: Kepaze olursun! 
Herkes buraya toplanır" 
Diye merdivel'leri indi .. git 

. . . . 
Türkçede kaba bir laf var. 

dır: 
- Zehirden tifa.. Fenadan 

vefa gelmez!. 
Derler. Doğru. Bu doğrulu 

ğu ıimdi hakikat kayasına ka. 
famı çarpa çarpa öğreniyorum. 
Birisi çıksa da: 

- A .. Münasebetsiz adam 
senin neyine lazımdı böyle sür 
tüğün petine takılıp kendini 
mahvetmen .. 

Dese haklı değil midir?. 
Yerden göğe kadar bunu söy. 
liyec:ek ağzın hakkı vardır. Dü 
tünüyorum. Muhakeme edebi. 
liyorum. Kabahatimin büyüklü 
ğünü idrak ediyorum. Fakat, 
niçin kendimi çekip kurtaramı. 
yorum?. 

- Zararın neresinden dönül 
se kardır!. 

Derler. Bunu da biliyorum.An 

SiNEMALA 

yılaızı o.magı arzu euen genç kızlar ve geaç en • .,, la ... 
Hollywood'a kadar gitmeğe lüzum kalmamışar. Çünkü: 
S U Z Y V E R N O tarafından temsil edilen 

O L l V U T' un 1 Ç Y Ü Z Ü 
pheserinde film diyarı size kadar ııelecek. Bunda büyilk ıtudyolarda geçirilen 

·' H 
hayab, 

mucizeleri, esran ve maceralannı görecekıinız. 

Perşembe ak,amından itibaren M A J 1 K Sinemasında 

1 lstanbul tselediyeai ilanları 1 
Hakimi.yeti Milliye ve Dumlupınar yatı mektepleri için lü

zumu ola.n doıkuz bin kilo et ikaıpalı zarfla münaaiksaya konmuş
tur. Teminat akçesi 405 liradır. Talip olanlar şartname ve taf. j 
ıilat alma4' için her gün levazım müdürlüğüne ve iıhale günü ı 

olan 21-3-932 pazartesi günü de teminat makıbuz veya meıktu- ) 
bu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmeli- 1 
dirler. (765) 

D. · 1 F tih ...,_. .. .. . tik :~1 . . .... ·-- bir 1 ..,.,yog u, a , """ııınoııu temız ~enne aıt 'uır ..... tır, 
beygir, bir merkep 2-3-932 çarşamba günü Fatih Atıpazarında ı 
aleni müzayeıde ile satılacaktır. Almak isteyenlerin orada bu-

KAÇAK ÇiL 
Türkçe sesli - sözlü - şarkı! 
temiz . heyecanlı bir aşkı 
yüık aile ve içtimai fac i 
içinde yaşatıınağa muvaff 
ola.n Türk 11ana'llkarlarm 
abideleştiği bu muvaffak' 
yet ıfilmi alıkrşlar içinde v 
her gün saat 2, 4, 6 ve gece 
9,5 da. 

ALEMDAR 
Sinemasında seyredilme>k te 
tedir. 

lunaca!k komisyona müracaatları. (764) 1 
__________ ..., 

Tütün in~isarı unıunıi ıııü~ürlüOün~en: 
4500 kilo Köhne çul 
1200 

" 
İp 

3500 " Töınbdti derisi 
700 " Tömbeki bezi 
150 ., Kırpıntı 

600 " 
Tiftik 

3500 " Demir ve çelik 
3000 ,, Dökme maden 
3500 ,, Yatak, ka.sna;k ve paırd<et 

100 ,, Pirinç 
Nev'i ve mikdarları '}'Ukanda gösterilen hurda ıevazım 12 

Mart 932 cumartesi günü aleni müzayeıde ile satılacaktır. Ta
liplerin nüımıneleri göımıek üzere daha evvel Cibali fabrikası
na ve pazaTldt için de yüzde yedi buçuk teminat akçderini ha
milen o gün saat 10 Galatada Mübayaa komiaycıcıuna müra
caatları. (731) 

RADYO 
Bugünkü program 

lstanbul - Saat 18 den 19 a 
dar gramofon, 19,30 Vedia Rı.uı 
ilim heyeti, 20,30 Darülbedayi t 
.Ui, 21 Zeki Bey ve Belkis Han 
heyeti, 22 orkestra. 

Belgrat (429.8 m.) - 19 Fran~ 
ca ders, 19,30 jimnastik, 20 r 
ork.estraıa, 21 madam Bekr 
operas ı. 

BIJkreş (J94,2 m.)- 19,40 g~ 
fon, 20 konferans, 29,15 .ErmeD' 
halk tarkıları konseri, 21,15 iki ;.; 
yano konseri. 

Budapeşte (SSO.S m.) - 19 kr. fi 
rans, 19,40 opera orkestrasının ko 
seri, 21,50 Çinge<ıe muzika ı. 

Roma (441,2 m.) - 21 Mevla!' 
--------------------------•radyosu netriyatı, 22 milialıabe, zı 

10 arke<ıtra ve İtalyan şarkıları, 'i'J. 
55 radyo jurnal . Tekir~ağ. Evkal Mü~irliğinllen: 

Tekirdağı Çukurçeşme civarındaki arsa üzerinde tam teşki
latlı kagir fınnla ittisali mağaza ve ievıkani OOaların müoed
deten inşaatı kıııpalı zarf usulile 14 Şuıbat 932 tarihinden itiba
ren yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. İlk ve son 
günleri hariç olmak üzere bu müddet 6 Mart 932 pazar günü 

YiyllDa - (Sl7,2) - 18,20 m~ 
habe 18,50 haberler, 19 Şöv:ıı, ])O' 
!ar Roz ~rası, 22,45 hafıf musi 
havalan. 

VaJ'10Va (1411 m.) - 19,55 radyD 
jurnal, 19,50 cı.pc-ra, 23,40 gramof~ 

hitam bulacaık ve yemvi mezkfu-da teklif edilen mikdar haddi Galatasaray ailesi akşaJJI 
layi'k görülürse ıiıhalesi icra edilecektir. yemeği 

Talibin şartname, keşif ve projeyi görmeık ve tetkik etmek Galatasaray spor kulıibıi rci&lr 

üzere Teıkirdağı Evkaf idaresine müracaat etmesi ve teklif e- ğindcn: Her sene lıayzamın bıı-Jıl 
dilecek bedelin yüzde yedi buçuğundan noksan olmamaık üzere ci günü verilmesi mutat olan GaJr 

teminatı muvaıkıkatelerile kapalı t-ekliıf mektuplarını 6 Mart -.ay ailesi akşam yancği martı" 
932 pazar günü saat onbeşe kadar idarei mezkGre ihale k.omis- llçüncil perşembe günü akşamıol 
yonu riyasetine tevdi ve inıal etmiş bulunımalan ilin olunUl'. tehir edilmiştir 

(653) 1----------1 
~!!1!!!!111!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!1!8!!111!!!!!!!!!!!!1!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e 

vetli perçinleyen, bütün maddi 
't'e manevi milli kudret ve kuv. 
veti ayni tehlikeye karşı toplı. 
yan kuvvet pek azdır .. Bunu, 
biz Türkler, kadar nefsinde 
duymuş bir millet pek azdır. 

(Mançur) de hemen hiç bir 
devamlı mukavemet g(i$teremi 
yen, Çinliler, bir haftadır, 
Şanghay önünde yepyeni ve U• 

mulmadık bir müdafaa kudret 
ve kabiliyeti gösterdiler.. Ja. 
ponları iyice fB!alattılar.. Ve 
Batkumandanlarını beklemeğe 

- irade.. 
Denilen terin zerresi bende 

ya yok, ya kalmamıf. Ben ki, 
dalgın kız.. Ne demektir ve ne 
ye derler?. Bunları iyi bilirdim. 
Ben ki evlenmit, baba olmllf, 
bayat içinde tahsiyet kazan· 
mıt, yuva kumıut biriydim. E. 
ğer benim yaptıklarımı bir bat 
kasında görseydim: 

- Sefil adam .. 
Bayağı adam!. 
Bundan daha ahl&ksıa kim

se olamaz!. 
Bir insanın evini yıkması, 

karısını bırakması çocuğunu 
terketmesi kadar rezil ter daha 
ne olabilir?. 

Der, onu hiç bir zaman affet 
mezdim. Muhakkak ki ben: 

- Ahlaksızlık .. 
Denilen sefaletin tam içinde 

yüzen birisiyim. Ve .. hiç kim. 
seye yüzümü gösterecek halde 
değilim. Bunu çok iyi biliyo. 
rum. Karımın gösterdiği ruh 
asaletine, izzeti nefı yükaek. 
liğine, vekar ve büyüklüğüne 
de bayılıyorum. Cezamı ekece 

mecbur ettiler. Bu vaziyet kar. 
şısmda tU sual hatıra geliyor: 
Japonlar yeni kuvvetler alarak 
taarruzlarına devam ederler de, 
Çinlileri (Şanghay -Woosunıı) 
batbndan daha aeriye, meaela 
Japonlann istedikleri gibi, 
(Şanghay) m 20 kilometre ka. 
dar garbine çekilmeğe icbar e. 
derlerse, bununla i§ biter mi? 

Bu sualin cevabını da, bun. 
dan sonraki yazımıza bırakıyo. 
ruz .. 

Yetilköy: A. R. 

kümleri, icapları neyııe onlara 
katlanacağım!. Bilmem ki bu 
iradesizliğin 9uunuzluinın da 
ha doğrusu: 

- Aptallığın. 

lımine mi, 
-Afk!. 
Diyorlar?. Ben ki; onu sev. 

dim, deli gibi, ölecek gibi sev. 
dim ve her feyimi feda eltim• 
Ve .. bütün bunları yaparken 
tek !CJ dütündüm: Ona sahip 
olmak. Halbuki, o beni böylece 
insan kılığından çıkanp; mana 
sız, münasebetsiz bir bale so
lnmca bir sözüm için yüz üstü 
bırakıp gitti. Şimdi bana: 

- Aptal .• 
Demezler de ne derler?. 

Hem de aptalın aptalı, budala. 
nın budalası!. Fakat, bütün bun 
ları böyle birer birer bilmeme 
ve saymama rağmen hala onu 
ölesiye bir çılgınlıkla seviyo. 
rum. Onsuz dünya bana zindan 
ıeliyor ve.. bütün hakikatlere 
kartı 'özlerime onun sihirli, bü - . . 

Askeri fabrika· 
lar ilanla rı 

14 kalem Teta'ıin Yağları 

Yukarıda yazılı mal7.emc ti 
kazdan müstesna olarak ıpazar 
Irkla 2-3-932 de almacaktır. Tıı 

!iplerin m iiracaatr. (686) 

Seksen t on tutya iki matf 
932 tarihinde pazarlı,jda alına· 
catkır. Taliplerin müracaatı. 

Şu dakikada bile onun peşin• 
den koşmak, ayaklarına kapall' 
mak, yalvarmak, bütün kab .. 
batleri üzerime almak, 

- Ben ettim, &en yapma_ 
Demek, bafJlllı kucağm• 

' koymak, hünıür hüngür al'la• 
mak istiyorum! 

- Madalyanın ters tarafı •. 
Dedikleri itte galiba bu!. . . . . . 
Yüreğim öyle sıkılıyor" öf 

le sıkılıyor ki!. 
Boğazıma bir İp geçirselet 

de sıksalar sıkaalar ve.. ~ 
hoğaalar, belki de bu kadar .. 
zap e itkence duymam!. 

içimdeki bir biı: 
- Git. 
Ara 
Onu bul!. 
Göğıüne bastır. 
Koyverme.. 
Ram olmazsa: hır, kopaı. 

didikle .. 
Diyor!. • 
Ve .. ben bunu yap111ak iıti

yorum! 
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Şabatay Zevi 
Nakleden: R. N. H

"kA J - Şirketin alelade umum· . t" T' 
Ticaret kanunı;r.un 3Gl inci ma<I ı oy oda caddesinde kain dcsilc nizamnamci clahilrıın 23 U Um etten nası F.:ıcıa S p~rd< lllıııl ı Kad k" 'de M 

1 

•ç ımar ıcarctc k:ını.'11unun 3f 1 ı.ncı 

Sabatay Zevi ittiham ediligorl 
para çalmışlar? Yazan · M. A. desi ve nizam:ıamci d.:ıhilinin 24 ün merkezi idar .s.in<ie 31 Mut 193~ cü ma<ldcsi ahkamına tcvfik:ın 

. 
Eytam ve eramil maa• tev. ve Otto Hasse cü m:ıddcsile ınevaddı mütcalrıbeai pcrş<.'ID\ıc günü saat lS 1/4 de vu- İskele • Palamutluk D . 

• hk" kubulacağr bisse<iarana j••- v~ ı"h- r·· k mıryo zıatmıa malmüdürlüklerine Tercüme c<lcn: a amma tevfikan Balya - Karaay- ""' ~ - ur Anonim şirketinin h.sse<I 
N 

d Mad bar olunur. h · 
tevdiini müteakip yapılan ilk abi Zeki. ın enleri Türk Anonim ŞU:iııe- cyeti umumiye,.; mcvaddı atiy 
yoklamada 700 kadar cüzdan Tenzilatlı talebe ve mualli- tinin hisscdaran heyeti ıwıumiyc.si RUZNAJME! MÜZAKERAT muzakereai :nnınmda gelecek 
sahibi müracaat etmemişti. mfut .gecesi. mevaddı ariyooin müzakeresi zım- l - 1932 senesiıw: ait mccli i ida- martın 29 uncu salı gUnü 

Sabatav bu ittiham karşısında ıükun ve 

Otedenberi aahipleri vefat etti nında gelecek şehri martın 29 un- re ve murakıp n.poru . buçukta Şirketin Galat.tda, :: 

.
Ne. hemya "Mesih" in. gele- 1 "~~i~!~ .?l~~ak iti~t edildiği ği halde maaıları bazı kiınse. itib:~enart.· Perliembe gününden cu sah günü saat 15 te Şirketin Ga· ~htım hanında kain merkezi i 

sükutu tercih ediyordu 

ce>:.mı ao"yleyen buna ıman e. goruldugu ıçın Gelıbolu mah- 1 ~, ı ı d M 
2 

- Bilıinço ile kar ve zarar he- sıııde · • • er tarafından muhtelif sahte. YALOVA TÜRKÜSÜ a a a erke. Rıhtım hanında kain sabmın tetkik ve ·--~ı"k'ı ıuretı •diyede ııltdi i ti 
·'-n bı'r ka"b'ınd'11• Fakat ~·n pusuna bir ıey yapılmamıştı. k" 1 ki t h ·ı merk0 z" ·d · d """' ' da~t olunur. ç <ıc v~- a~ ı ar a. ta ~ı edilmekte ol- I ı · 1 1 arı:sın e &urcti adi yede 
beklediği "Mesih" zengin, muh F<".kat onun bir sahtekar ol~u- duguna daır rıvayetler mühim -e-+- akdi i<;timaa davet olun~r 3 - Tahvilat meselesinin halli 1 - Meclisi İdare ra.por 1 ılc, 
letem ve müreffeh Sabatay Ze ğu anlaıılrnca, n~ • olacaktı... miktarda cüzdan sahip!erinin RAŞiT RIZA Tiyatrosu ı - M«:lı•ı i<l:re rıtp~ru ile mü· haickında Meclisi tarafuıda'll itti· rakıp raporunun kıraati, 
vi değildi!. Onun ıçın kahin l~te Salfatay Zevının adamları miiracaat etmeruesile teeyyüt Bu Akşam Saat 21,30 da j rakıp raporunun kıraati, • haz olunan t<'dabırin ı-!ıkı, 2 - 1931 sene i l>C&a!ıatınm t 
Nehernya her şeyi bir tarafa bı bu tehlikeyi düşünerek kork· ebniştir. B:fihııra yapılan yok N U R B AB A 1 2 - 1931 senesi lıc.abatııun tdSdİ 4 - Müddeti hitam bulan idare kr. mc<kwr s..-rıej ınuarıı le ıeta 
raktı. Artık kendi kihialiğin- muşlardır. lamalarda i.e bunlarclan bir VODVİL 3 Pcroi: kı, mezkur st':le nttayicınc dair meclisi azasının tecdidi, ne d.tir ınecfüi idarenin teklifı 
den de bir zaman için vaz geçe Uzun uzadıya dütünme~ kısmı evvell;i yoklamada lstan Çı:ı:~.:Ja < :;ıa:nı K<.JEÖy SÜ .Meclisi idarenin teklif hakkır.da it- 5 M ı kında ttıhazı karar ve Mrcıı, 1 ıd 

d
. RE - «:.li~i dare azalarının ai-

rek akıl ve mantıg" m, milli vic- lüzum görmeden karar ver ı. bulda bulunamadıkhırrm ıöyle. YY A Sinemasın.da: tihazı karar ve medisi idare -azası· , nin tcbriyei zimmeti, 
h A 

uatı ile mttrakıplcrin tahsisatının 
danmm kendisinden beklediği ler. Nehemya "Mesi ,. ve ta. mitlerdir. K TÖR K t N rıın tebriyei Lımmetı. tayini, 3 - Meclisi idareden ıka,.. a• 
vazifefi görmeğe karar verdi: ra~ .rları için tehlikeli bir a- Nihayet müracaat etmiyen. ı icoNOMO ------,- 3 - l'itectısi idareden çıkan azala rın yaine digcrlerınin tayını ya 
Yahudilik karıısmda Sabatay damdı. Bu takdirde böyle bir lerin miktarı (300) e inmiş. 1 •• "'" ıt. ~ .OPERET HEYETi 1 rın yerine <li~crlerinın tayıni, ya· . 

6 
:- 1932 senesi ıçin bir murakıp tekrar intihapları, 

Zeviyi ittiham etmek!.. • adamı sağ olarak bırakmalı tir. Bua~~t 211 ~~ 1 t«JS~N~A k !-"· krar i~t.!~apları. ıle bır murakıp mıilazımının tayını. 4 - Meclisi idare azalarına ita 
Nebemya Sabatay Zeviyı mı? .. Bu sualin mütlHf cevabı Son yoklamftda bu üç yüz YA $T·'N ' '50n de 3 0 ra 1 

4 - Meehsı ıdarcye ita olunacak I HiS3e sencdatı sah"ı.plıcri rey hak luıııacak hakkı huzur mılı:r'Jrını'l 
' 'h ed 'b" rtık ld H 1 ki 'd b ! l · · ·· "' A HR!SOMOU ı h · l h . ıttı •m iyor "Mesı a fU o u: ayır... şı en ...... atı n•ı muracaat y . k" . ·• ..• , "' .... M~'1uın tayı..,., J arını eyctı umumiye~- ·ısı· al yin ve tesbiti, ' . . -, ' arı.1 ı s1lı ak.,. 'lk d f l k . . . . . . ""' ım e-
bir maznun dergesine dütmiıf Bir gaye ug" runda bir şah. etmış ve bunların sahtekarlıkla HORO" · mı ' e a 

0 
ara 5 -. l9J2 scncııı ıçın bır murakıp <lebılrnck için ya hamil olduk'--ı 5 

b 
' Tts TtHfS · · "" - 1932 aell«i için bir mıira' 

bulunuyordu. Nehemya U U· sın feda edilmesi caizdi. Ne. rı ve kendilerine ait olmayan ' · ta. yını ve ıta oluna<:•k i.i.<.rctin tesbl- hisse ..,nedatını veya bunlara muta · 

1 k t
,. b !'ek } kmd.'.ı t tayıni ile tediye oıunacak üc 

zun süren rr.ünakaşa ara a 1 bemya Sabatay Zevi aleyhinde ve s~ ibi meçhul bu~unan eşha GYNEKLS, GYNt:KES 
1

' . . . • . . ! H~rıf ol<lukları mÜJ<bıt V<IS3İki yev mıkdarının tcsbıti, 
neticeyi verdi. Şiddetli bir hare ki ittihamlanndan sonra her· sa aıt maaş!arı t.ıhsıle kalktık 6 - Şrkctın ıdareı wnumıy,,,.ınm 1 mu >Gt•madan bir hafta evvel a,.· 
ketle, kendisini zaptedemiye. kesin nasıl derin ve manalı bir lan • a~l141lara~ e~lerindeki ~e- THE ENGLISH PLA YERS todvi_ri ııe_mük~llef Mecfüi ıdare_ a / nihay. et 24 Mart 1932 tarihiney lra'. Llakal on bes h:ss >;('ncdme 
rek ayağa kalktı. Karşısında· sükuta daldığını görmüş, bu. net ıstmfat edılmıı ve kendile heyeti bugun Mar.ıJyadan ıı.ıesaı'cri zalarıle mudırc verılccek ucrctın dar ~ırkcte tevdi eylemeleri la lik olup işbu içtırn-Ja bılasalc ve 
ki Sabatay Zeviye haykırdı: nun nereye varacağını da his. ri hakkında zabıt varakası tu. Maritim kı.ı.rnpanya<ının Angor va· tcsbiti isin meclisi idarey., sal.ahi- i gcldığı iliin olunur. zrm velrile hazır bulunacak ~eva: Ti 

- Sen bir yalancıdan· baş~~ ı aetmişti. Çünkü çok geçmeden tularak mabkemıeye verilmi,ler punı ile ~ehrımız< müt"vcccıhe<ı ha yet itası. Mu/isi idare ret kanununun 
3

71 inci m<lddesi 
bir şey. değilsin! .. Sen yahu~ıh her tarafta bir fr11ltı başlamıı- dir. Mütebaki (250) den faz. rek,t dccek ve 9 Mart çarşamba 7 - G<:rek "3h'leıı kentli namlari cibınce malik oldukları ııemtl 
ği aldattın. Yahudiliği dogru h ki bu f11ıltı ile söylenen söz. la cüzdanın sahibi aradan bir akı<amuıdan itibartn ı '.c ve gerek 'iair ~irketlerin mcclısi --------------1 içtimadan liakal bır haft• evvel 
yoldan şaşırttın! .. Sen man~v! !erin her halde kendi lehinde sene geçtiği halde müracaat et FRANSlZ T. İYAT.ROSONDA ı •aarc ~,..,., yanut mudürü sıfatilc şir İSTANBOL. BEYOGLU ve YE- tanbu!da sirke tin rnı:rkerinc te 
ve mukaddes bir vazife aahibı olmadıgını Nehemya anlama. memitlerdir. • temsillerine başlayacaktır. ~·=ı~ akdi muamele h.ususun~ mec N1KÖY Daireleri Tti k Anonim etmeleri lazımdır. 
olduğunu iddia eder~k. ~alan mıt değildi. Şu vaziyetten anlaşıldığına 1eınsı1Jcrin programı tıyatro gi>jC· Iısı i<lare azalarına muııaadc ıtası. Gaz Şirketi _Hisse senedi trvdııni mtibeyy 
söyledin!. Musevi şerıatının ah Çok geçmeden çehrelerdeki g~re, . s.enele~dcn beri iki, üç smde Wik C<.lılmı~ ve gıseler bıı<:t ·~oJ ıçumaaa bızzat"" bilvekale mu.,,,...,,.,.rı maliye tan:ıfır.dan 
kammca a?°in l!"ibi. bi~ adamın manalar değiftİ, kendisine tev· yır:.ı: kitr sahıpleri vdat etmiı satışına devam ctmetkedı;.. baıır ~ulunmağı arzu eden hisscda- Hey•· ti umumiye ıçtimaı adisini ti!" vesikalaT hisse senedi makamı 
cezası tayın edılmıştır. Bu ce- 'h edilen nazarlar tiddetli bir o~n ~aşbrı almışlar ve ye. - -- .ran Tıcaret kanununıın 371 inci 1932 senesi 31 lMart ıx-rşcmbc gunü kalıul <>lunur. 
za ölümdür!.. . .. h~auııretle parlamağa başladı. mıtlerdır. Ma nıafih bu adam ... ERGANt BAKIRI macldcsı mucibince malik oldukları saat H tc Dolmalıahçedc lriin Şir-

Sabatay Zevi bır şey soyle- Her tarafta Sabatay Zevinin 111 lan _h~ümet arayıp bulmağa Türk Anonim Şirketinden: senedatr yevmü içtimadan laakal lııet merkezinde akdeylcycceğiııden 
Mecfı"si lda 

medi. Hiç bir mukabelede bu· dık adamları t..oplanarak Ne. ve tımdıye kadar sahtekarlık. lhıısedaran heyeti umwni)'(ainin bir hafta evvel İstanbulda Şirketin hisscdaran, isbu ;çtimada hazır bu· 
lunmadı. SükUt etmekle bu a. hemyaya doğru hücum yazİye. !ar.la almıt olduktan paraları 24 l>ldn 1932 tarıhınde içtımar mu- merkezi idaresine ve Pariste Dan- lunmağa davet ohınurla.r. 

Üsküdar Hulıuk Hakimliğind• 
Nadide Hanmı tarafından Rama 
Efendi aleyhine ikame olu.nan 
şanına davasında müddefo l yb i 
nen tebligat icra olunduğu hal 
muayyen olan günde mahkettıede 
batı vücut etmemiş olduğundan 
kında gıyap kararı ittihaz ve ta~k 
katın i~bu 19Jı scnc•i nisanının i 
sine müsadi f cumartesi günü 
10,30 olarak tayin ed.ilmi~ olduğu 

. dan ve müddeialeyh gen~ malı!· 

ğır ve müthiş iUibam karıısk~ tinde ilerliyorlardı. ıstırdada karar vt-rmiştir. Bu lrarrer lıulurunu~ ve keyfiyet gazete tm sokağmda 3 numarada "Banque 
<' ı: k b' surette mev ı · · k · · tahtekirlıkları yapanlann eski le ·le 22 Şuhaı 1932 tarı·bı'nde ı"'"n e· de Paris et <!es Pay.s • Bas'" hanka-
:,;ı pe,. va ur ır . • • • d.. N ehemya vazıyetı ço ıyı "" 

Heyeti umıımiye içtimaına işti
rak edebilmek için hiasedaranın, iç 

tİnta dan on gün evvel hi98C ııenetle 
rini İstanbul Doımabalıçede Şirket 
kasasma tevdi etmeleri l.izundır. 
M ücssesatı maliye taraf mdan hi.9sc 
senedatmın tevdiine dair vcrile.:ek 
olan tasdiknameler dahi muteber
dir. 

İni mühafaza edebılecegınıZe ~- anlamıttı: Hayatı tehlikedey. aarraflar oldukları hhmin edili etmiş ise de e~"babı mnı:bıre dolay•· sma tevdi etmeleri lazımdır. 
şündü, hayır!.. Sabatay • vı, di!.. yor. sile heyeti umumi.rcnın 31 Mart Balya· Karaaydın Şrketi içtimaı 
kenclisi'ııe hiç inanmanııf, şım· Nehemya bu vaziyette la. --·- 19_32 tarıhine rni.ısacııf perşoıı:ıbc gü umumi için hi•sedarana diılıuııye 
di de onu ittiham etmek iste: buk h Viliyeftekı" <lu saat. on bire talik edı.lmi' oldu- · varakaları ite edeeek ve içtima-da 

d h zrm olduğu gibi ça are- - • 
yen bu adamın karırardın a ezı ket etti. Hızla İICTİ doğru atıl. Komisyon gu tashıhen ilan olunur. hazır bulunmaya<:aklara dahi icap 
metini kabul etmiyo u. dı, kendiaine doğru gelen mu. Şe '--,. Meclisı' Jdare eden vekaletname niımımelerini ta-

Yalnız "Mesih,, derin bir- hacimlerin bütün firar imk.inla Ke meclisi ıçfo .~ÜZŞAKERAT RU:tNAMESİ leplcrinde cmırlerine amade bulun· 
ıztrrap duydu: .~a!at~~ ilk de. rını kapamalarına meydan bı- l'aporunu hazırladı - ırlcctın 1931 senesi zarfında duracaktır. 
fa olaı·ak kendtsını mudafaa e- rakmadan bunlann arasından lbtikirı tetkik komİJıyonu ki muamelatmı mübeyyın Meclisi Hisscdaran her biri heyeti ıunu-
decelc, yanıl}da bir yarduncı.11 kaçarak kapıyı buldu. Arkasın. d~n ~e tetkikatrna devam et. ıdare raporurnın kıraatı, miycye dahil diğer bir zatı tevkil 
bulunduğunu gördü!. Mesı~ dan koşanların, haykıranlann mış.tır. Koıniayon kontenjana 

2 
- Mürak pler tara tından veri- edebilir. Hisse scnedatmın tevdi 

yalnız kalmıttı!. Sabatay Zevt takibatı Nehemyayaı ıatırtma. tabı teker üzerine muamele ya len raporun kır ati. olunduğuna dair müessesatı maliye 

d ı • b' daın de 1 ı· · paa 19 tu··cca b kkınd 3 - l931 sene>i bilanço ve •·•-ve taraf-~-n mutat -ı·'--•-- •"çtı'maı 
zaten müca e ecı ır a • dı. Düıman arının e me geçh- r a a --= .. ~ ·~ ....-. 
ğildi. Müşkül zamanlarda do- g"i takdirde kurtulut ümitlerini kararını tesbit etmiftir '."'rar hesabı .. ıın t<ltidıkr ııe, Meclisi , wnumide hazır bulunmak üaere 

1 d 1 ak bed 
Bu karann ma b t b • J<larenin ibrası, mevdu h'-· ••nNııtr gı'bi '·-bul o· 

am'---1- yollardan .o.•t~ de büıbütlln kay eceğinden • • z a ası ugüıı ~r- - ""' 

h~ b 1 dı Fa 
1

• ku rd k h vılayet makamına veril--k ve 4 - Mtiddetleri hitam '-··•-- lunacaktır. 
mualiflerinı' sustlll"• ı ır • • mı' t<Or yo u, yo sa sa te. ~~ ~· ·-, """"' 

1 
oradan d .. dd • "''"""isi ıdare azalarının ye.rJ . 

kat yanında ba•ka kuvvet 1 kilrlıg"ını ilin ettig"i Sabatay a mu eı umumiliğe erın.e 
M•clisi idare 

• d S b ııönderilecektir aza intihabr, 
Yardımcıları bulunur u. a a· Zevinin mahiyetini bütün dün. M'"t kiben ko 5 - 1932 ~n-ı' ,·.ın m"· k 1e 

k b 'l ha 1 ak 1 b d. u ea misyon kıııh - - r -a "" tay Zevinin b:.ına ınu a ı • yaya an atın sureti e ya u ı- , int"hab ·ıe ·· T r 
h 1 ku 

ve mes elesini tetkik edilecek- 1 ı ı ucretlerin.uı, tayıni, 
Yali kuvvetliydi. Bu aya v liğe ne büyük bir hizmet ifa e. • 
veti ile etrafındakileri de cez- deceğini mi dütünüyordu? .. tır. iKTiSAT 
bedebilmek iktidanna m;alikti. Her halde ne oluna olsun, Ne. Kahve, çay fiatf arı ANONİ şı 
F b ku 

M RKETlNDEN 
akat •imdi Nehemya gi i v heınya fevkalde bir kuvvet ve IZMIR, 28 - Ticaret Mu""dur·· lu"- ş· ke · · " 'I d k - . ır tırruz CAa mul<avelertamesi 

\'etli mantık ve muhakemesı e hızla kofuyor, ken ini ya alat ğü havayici zaruriye piyasaomı fu 23 unçü maddc•i mucıbin h' 
karşısına dikilen bir adam o- mıyaraka kalenin dıt kapısına ıaretle teabit etmq ve lstanbul T". daran ce ıssc-

1
• .ı... caret Müd.ürlüğüne bildirmi•tir·. Ri'- heyeti wnwnıyesinin senei 

nun bütün hayalitmı dağıtnııf, kadar varabi ıyoruu.. kah ı 3 • JI · . yo ve~ı. ı. , Leva kahveai llS, carıye martının •ncı perşembe gti 
ıatinat. ettiği hayal ve histen Nehemya artık dıfan çıka. Cen~va pırıncı 34, Çin çayı 210 nu saat 15 te 1stanbL.1lda Yeni pos· 
nıürekkep kuvveti yıkmıı, onu b'I · t' ı Seylan çayı 241!, Cava çayı 305 lru." tahane arkasıuda Basır t . 
ınağlüp etmişti. Sabatay bu- ı mıı ı... d 1 1 ruf. lıtanbul pıyasa11nda k'lhvenin birın.ci katm<la kjl'ı i . e hanının 
nı · • d k 1 l§ fakar arkasın an ge eıı er, 155 kuru, olduğu Ticaret Müdü 1.. · <iare merk.ezin 

'ın ıçın yar ımcısız a m • k 1 onu takip etmekten ğüne bildirilmİ§tİr. r U· de a!e!.ide ıçtımaa daveti talrarrür 
tr ~ar tm"E ka · • emitlerdi. Kakalar ya e qtır. sas mu velename.nın 24 

Sabatay Zevinin etrafındakı vkazl geçm"ldüreceklerdi. Fakat Galatasaraylı .arı davet i.·.lcu madde>ıi mucibince gerek asa-
le . 'd'? B 1 a amaz o 1 k h" . r rıe vazıyette ı ı.. un ar N b •·--dini Sahatay Ze- Galatasaraylılar . . .. eten ve geıe ıs..edar o.lınak şarti 
ılk .. d be . N h ·ı e emya ....,.. cemıyetı mute- l k'I . h" gun en rı e enııya ı e . . d lanna yakalatmaya. sebbis heyetinden. e ve l eten uç tsseye 6ah,p olan 
"M 'h · vının a aın • . . . . e_sı ,, arasında behren ve k .. ld"rtnıeyecekti. Kalenin Tanzim edilen yeni ni zevatın yevmı ıçtımaa takaddüm e-
gıtgıde bunların ayrılıklarını cad ' 0 -~ h günkü gibi bir ıprojesinin kabul ve tasdizakı~e den on gun zarfında hi,se Ben<xlatı 
,,.. . . . rşansı:nı:ıa er .. .. ıçın 4 . . 
.,osteren vazıyetın nereye va· h d'I birikmiş "Me. mart cuma ~u. saat iki buçukta nı şırketın ıdare rnukezine tevdi 
•a.cağmı düıünerek aabırsızlanı ç?~, yad u. 1 :: amanki 'gibi bir O.Ua~"":"'~Y lıscsı m~rasim saUınun- etme1eri ve mukabılinde duhul vara 
Yorlardı. Nihayet son gün her sih e aır ebdtt. rlardı Fa- ~ b~tıma ak<ledile.:eğhı.dec bü- 1 ka$ı almaları meroudur. 
Şey meydana çıkarak Nehmıya çok ~al>de_rlorter 

1 
kt';° büyÜk bir v~nsaatte 1fç:i::!;.ıa~ ~_:z_~~ ~ RUZNAME! MUZAKERAT 

kat'' b' l'b" eld • kat şım ı a ı . . u....,.....u bıl- l M ı ·c1a " ı . ır ~a ı ıyet e ~tmıı, fevkaladelik vardı. fçeriden bır hassa. rıca olunur. - ec ısı ı re ve murakıp ra· 
M~.~h., ı yalancılıkla • ıtham k arak çıktığı, onun j . İ?t:n'~dan e"".el nizamname ıpro- porlarının kıraati, . 

İSTANBUL ..-e TRAKYA 

~t:ker Fabrikaıan 
T. A. ŞİRKETİNDEN: 

İstanbul ve Trakya tclrer fabri
kaları Türk ımorıi.m şirketi W..cd&r 
tarı umumı heycti11in 932 scn""i aıar 
tının 17 ınci pcqembe gtinü ı&aat 

14 te İstanbulda Bahçekapıda dör
düncü Vakıf hanında kaın iırloet 
merkezinde aşağıdaki ruznamedc 
yazdı ınevaddı mtizakerc cunek üze 
re &ııreti idiyede içt.maa daveti ida 
re mediainin 6 ıubat 932 tarhli iç· 
timaında kararlaştırılmış olduğun

dan esas mukavelenamenin 28 ve 30 
uncu maddeleri mucibince en azlOO 

hisseye malik lııssedarların yukarı
da gösterilen giın ve saatte teşcıfle 
rı ve malik o.lduklarr hi.,.. eerıetlc
rini toplanma gününe takaddiim e
den bir hafta zarfında şirket mcrke 
zine tevdi ile duhuliye varakaııı al-
maları .rica ohınur. 

Hisse senedatrrun 1~ ve Zir.ı,at 
bankaları rnerlrez ve §ııabatına te&

lim ediJe."'k alınacak maklıuzla.rın Ye olum cezasile tehdıt eyle. adamın d °'b· çok adamların ıesını gornıck ıateyenlerin mektep 2 - 1931 sencsı bitançoeunun ve 
nıişti. Sııbatay Zevinin sadık arkas';? an kır h kırarak ken. kapısından alabilecekleri arıolu- kfiru zaraT hesabının taS<l.ikr ve M«: 
ad l b . k d da bagrışara , ay nur. li . "d . b şirket veznesine tev.dii de caizdir. 

am arı u netıce arşıaın a . . . k' tt'kl rini .,.ö,.en- ·sı ı arenın ı rası, RUZNAME: 
ın'"t • 1 1 N h dısını ta ıp e ı e , M 'dd tJ . h" u eessır o muş ar e emya- I b fevkaladeliği anlanıakta Bir taleb J' • . 3.-:- it c en ıtam bı.ıJan be- l - Meclisi idare ve mürakqı1er 
tı!n .buradan çıkar çıkmaz her er . u . y abudi olmayan .. e ve ısının yetı ıdare az ından ıkı zatın yeri- raporlarının okunması, 
ıırttığj ·yerde ve her görüıtüğü 1 geçilmrdik ller._ ·· ·· e toplanmıf teşekkur ve tashihi ne aza ıntihabı, 2 - 931 senesi bilanço ve lrıl.nı u 
ad S b . b' d l lar da a enın onun . . . . lr . . ama a atay Zevı aley m e tt' - · · merakla gö. . Ga. IataNr. ay l_iseıi izcilig"ı"ru·n yı"r- 4 - 932 sencsı ıçın mura ıp ıntı rar hesaplarının taııdikr ve tevzı' ~ 
ile! .. 1· •. d"" .. " ne cereya e ıgını - hab t ' tav . ~-ha elr ıoy ıyeceğmı uıunmege ı rüp anlamak istiyorlardı.. rru:;.~ı ~nea devrıyeaini tesit için ev- ı ve ucre ıoıı , mı. dilecek temettiı hakkında karar itti 

Ş amıtlarclı ı l "d v 1 gun .mektebin konferans salo. 1 Jk · · T · M bazı iJ,c M«:lisi idarenin i'----. 
S b Z . . . 1 Neh anın bu fevka a e nunda fzcıler tarafından verilen mü. stanbul ıncı ıcaret abke- .,.,.. 

dl ~l atay evı~~h' emb.1 a~~- za.reand:'°J.ıına mühim bir ça. ~ercde bu lisenin ikinci aıruf tal mesınden: Bcyoglunda İstikW 3 - Münhal bulunan Mecliai ida· 

RUZNAME! MÜZAKERAT; 

1 - Meclisi idare ve mürak.rp ra 
,porlarrnın kıraati 

2 - 1931 9ene•i bilanço ve kiru· 
u.rac heabatının ve mecliai idare
nin geçen ee.nc netayicine ait tekli fa 
tının taedikı ve MecH~i i<lar=in ib 
rasr, 

3 - Müdiran ile nıec.lisi idare aza 
sın.dan tahsiııen Şirket itlcrilıc IDC§

gul olacaklara müteallik ücurat ve 
ai<latın tayini için mocliai idareye ' 
salfilıiy~t itası, 1 

4 - Mee~~i ~da.reye aza intihabı, 
5 - k'teoclısı •dare azasına verile

cek hakkı httzurun tayini, 

6 - Mürakıp tayinile aidatmın 
teıbiti, 

1 - Meclisi idareye, kendi uuı 
na Ticaret kanununun 323 ve 324 

ün.cü maddelerinde mezkllr mezwıi· 
yet ve müaaadc:lerin itaar aalahiyeti 
nin verilmesi. 

M~clı>ı ldare 

meye gelmediği surette miiddciy 
nin beyyinatı gıyalıında ıstima edi 
rek bir daha mahkemeye alın 
ama karar veribniş ve mtiddciale 
hin ikametgatır meçhul olduğund 
olbaptaki gıyap kararı mahkeme 
vanhaoesine taHk edilmi, olmak' 
loeyfiyct ilin olunur. 

M~rk.ez acenta: Galata Köprü 
.>af' B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürdarzade han 2. 3740. 

İZMİR • PİRE • İSKEN
DERİYE POST AESI 
(ANKARA) 1 Mart Sı:lı 

il de Galata Rıhtımından 
kalkar. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 2 Mart 

ÇaTŞamba 18 de Galata Rıh 
turundan .kalkar. 

Jandarma sahnalma komisyonundaı 
21 Şubat 932 de kapalı zarfla yapılan 9 kalem mutabiye mı.i 

nak:asası srrasında gali fiat verildiğinden dolayı 7545 fırc;a ile 
3770 yem torbası pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlık 2 Ma;t 93.! 

çarşamba ~ü saat .. 15 te yapılacaktır. Taliplerin nümune ,.e 
ş~eyı gonnek uzere her gün ve .pazarlığa istim~ için }>ev 
mı :cnezkurun muayyen saatine 'kadar komisyona. müracaatl::rı. 

(761) 

lstan~ul Evkal Mll~irliğin~en: 
Anadoluhisarmda Çavuşbaşı çiftliği ınü~tcmilatından Hü-t

kir bahçesile çiftlik hariminde altı dönüm bahçe ve civarınJ;,ı 
yirmi dönüm tarla. Keza mezkilr çiftlikte Torluk mevkHndc 

üç yüz dönüm tarla ile çiftlik bostanı namile maruf üç döni..rı 
bostan. \et l • •n ve mu ım_ ır • eldi. Kendisini kurtarmak, beıınden. küçük mahdumum se~ caddesinde 290 numaralı mağazada re azalıklanna yeniden aza inti.ba-

ket 
etkıl edC? .ya~~dıle~hha~ rendgan aonra Sabatay Zevi aley ya!ındaki Hamit Alinin piyanoda çal Jokantacılıkla ınüşteğıJ Türlruvaz bı ve meclisi idare azalarının üı:rc- Bal"'.ı- uh 1 e g""mek ıçın M-ı ın o dıgı Mozar ve Beth · ki · · ....,.. m ıuırer ıbostan ve tar alar 20 Mart 932 ııazar gu· 

bir İ .-ret :r-, • b ki k ~Neh,. em hnide söylediklerini söyleyebil.. ovenın ilik aıa nam mü.:sscscsinı'.1 ~ibi Alek.san- ti luızurl.armın tak.diıri, t mı e er en S d k rından bir~~ parçayı takdir buyu- dı P" . Ef dınm etılıab 4 - Mürakı~•~rin int'L·Lı wo "- niioıe kadar müzayedeye konulmuştur. Fiat haddi lavik "'Ör İ· 
Yıını h . f d 1 ' . k "ya mek için bir çare... mm a t rarak rcırnırun dünkü gazeteye k r unnç en r rnat- ,..... ...,., "'"'" r· . "hi mezkfird t d.. . b laııc n ı ta! a ı . 0 l'\Şah ~ etini yahudi hahamlarının giydiği nulmu, olduğunu maaJiftihar göo- li4>Ja icra ve iUas memurluğunda retlcrlıtln tıetıbiti , ur ıse 1i" a saa 'On Ortte ihale olwıacaktır. Ta lir: 
ıneyıd ekstbd,, ın ~!~ ıy tıne cübbeyi hemen çıkararak bir düm. Lutfen iamile yaıınrn tas.J;: akdettiği konkordato berayi tasdik 5 - Meclisi ida"' azaailc aıüıeeııUı olanlar stadnıl Evlkaf müdiriyetinde Orman arazi idarcsiıı. 

ana cı ar ığını ı an e S d b ve tetekküratrmın k b ı·· .. · 1 
d' ı ı.e · · k tJ L-- · •• · -"--·-t eylerneı-: 

sine m.. · 1 ed'I k miydi?.. tarafa fırlattı. onra ora a u- . a u unu rıca ey- mahkemeye tev ı o unmuş ve muJıa rın ııc e e .- nevı mııame .... tr ti l"'.n=ıuı=...,....======-=·=·===----------·-----(/5 ! ~ U!aace ı ece I .. ,.. 1 dan b' 'n lerun. k mcsi de 7Mart 932 pazartesi .. ·· cariyedc bulunabilaıeltrine aıez:uni· 
Mü k.. d ··p "Mesih unan .mus urr.an ar ın e Bu husuaun tashihi sırasında Ca- e ' gwıu 

h• k r.ı un egı " rçala'·' kotar•k onun ba•mdaki yeşil la 1 cil saat 13,30 da <İcra edileceğin.den Jr.cy yet itası. 1 Qre el ın pa Y ~ T taaaray. z iğin. İn ıon birkaç ıene E } 
Yacıık bö

\ e, cbe~eyl'ln r ··saade e sarıg' 1 i.ni bir hareketle alarak zarfındaki terdduyattan, izcı"ler ııra- fiyet malüm olmak üze"' ilan olu- m a" k Eyt B k y e ır ,eye ınu 1 . • di daki - t . __ , . ve am an ası di1enıt2di!. Sabatay'ın yakın kendı başı~.8 •. geçır .. • . sın :ı:apt ve rapten amirlerine nur. stanbul Beşıuw ıcra -murlu- • 
adaml b" I cı···undu· , Böy. Yahudılrgı kurtarmak ıçın !<arı• gösterdikleri askerce itaattan --- ğundan: 
1 .. an oy c UT "h" • 1 -· . .. 1 ~ evlatlar da görülen derin asker- Beyoglu dördüncü mahkem~II>- Mahcuz ve aatılmuı mıılrarru ' sATILIK FABRİKA 
e hissetti. "Mesı ın g.e ece,g,Kınıbal8,,0Yd e- lık ruhundan, mektebin ne:ı:af-t -e d•n. 

h 
• ~ • • olan eıyai beytiy~ 2-3-932 ta-

N ehemya Sabata.ıt Zevi a- yen, esrarengız a an ta .. arett.mden dola. yı mektep müdü. da H b' İs 
1 1 ık N h b 

F h Beyf dil Beyoglun ar ıye mektebi ar- rıhıne miısadif çarşamba aünii aaat tanbuJ. • E ·· tc B h · ..,, _ k eylı!nde ne y paca'üı?. tık iş mann a~ ç aran e emr~~. u ru et ı en e heyeti talimiye- kasında küçük çiftlilcı. 7 numaralı • f "--''··-- • . yup a any.,...., ain maa miıstemııat ı- ·ı~ 
olarr.k belki Sndraum:ı da mü: hareketıle artık ~a~udılı.g~: ye de bU velilerin aleni te~ekküra- mandırada sakin Avanoslu Mehmet :ti~~e:a~~:::e ~fs°~~cı:oı~'! a ..... ......,,. peşın ıpa:ra ve !kapalı zarf usulile satrlıitır. l!ııı'e 14 
ta-. tla "Mes'h ı'n •afıteka" r. , elen vaz g,,..erek talam dınını tını gazetenizin bir köşesine dercini ağanın hacrine ve kendisine mezkur Mart 1932 p · 

ilanları f 

1 
- • ,, v ı ...,. d ayrıca temenni eder teyidi hürmet d d kin • . S . partımarunın önünde açılc artırma azartesı günü Ankarada Banka idare me li im· 

11' ıı:1 A~latır, n••arcı dilek.ati ı ka.bul elliğini ün yaya ilan et· eylerim efendim, man ıra a sa yegeru eyıt Meh· usulu ile miiııayedcai icnı cdilcceğuı" zurile ı cak T " ~ ~ 1 d met efendinin vasi tayinine 23-2-932 d yapı a ta'. eminat 1363 liradır. Bu ıhususta ı_ • il •t 

.:.ı•......ıc:el:IÜ;!.bede::.ı..-r .. d_i ...... B_,u..._t .. ak_d_ir_d_e.:z..t..,eh..U.lııi.ku.e-ı_'"_'Ş_O_u_y_o_r_u_._· _ _ .!.f~!!?:!!..!:!!.l....----M-u•t•clra-it-E•r•kin..J.ıhlJali.rp,,BjMifllir"'aı•a•yı.Lilıtariıı.ihi.ıı· lıındııııı:a.ra ___ ·ı_·~~- ~~:::,:f,:J,~e~n:tali;;;;'~p;le~rı~·n~ye~vm~~v:e~vakti==·~-~~lrOr'.'.'.:.~•lmalr ;_.._ı_ İst-..... ·•, İ-ıt'·, ~·...,Ien'mı·ze V"'""a A-'·-.··•d," - - • . Devamı var e r \'erı ınış r. ey iyet ~ mahallinde hazır bulunan meıtW· _,...,......,.. .. ..,... _.. .,...,.. -r ııı= w " 

'll1lWD müdürlük fllDlak w-üae müracaat edebilirler. ( ı 5.3) 
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om rimel 
• 1 A karşı ri kulla 1 ız. 

Hasan Zeytin Yağı: Türkiye'nin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. 
Hastahklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktur. 

Flatlarda tanıdllb Tam kiloluk 70 • 1anm ldlohık 40 • çeyrek kiloluk 25 • tam okkalık 90 - tam iki buçuk okkalık 225 kııruı tifelerile beraber • S ve 13 okka tenekelerde TENEKESlz OKKASI 80 kurUftur, 

• 
ArtıkHanımlanmızlçin Modayı 
Takip Müskülatı Kalmıyacaktır 

IPEKIŞ 
B~ mes'eleyi 
Kökünden 

• Halletti 
"lPEK lŞ" kurulurken şu mü

)im noktayı esaslı surette nazarı 
dikkate aMı: Dünya moda cere
yanlarmı güniJ giJnüne ta/cip et
mek ... 

İDi.iDi 
Bu m.tlrsatla yükMlı: mütehas

•ısların idare ettiği bususl biz 
bliro tesis etmiftir. Bu biJronun 
bütan m<!§galesi, dünya moda ce-

1reyanlarını adım adım talı:ip ve 
PARlS'te fı.bn ber yeni modayı 

r burada derbaJ tatbik etmektir. 

IPEKIŞ moda 
bürosu 

Dünyanın en bllyDlı: ipek fab
rikaları ve Parisin en büyük mo
da müesseseleri ile ;;ok yakın

dan temas hastl etmi§tı'r. 

Yüzlerce tecrübeden 
Sonra ..• 

lPEKlŞ Avrupa kumaşları 
derecesinde, batta onlardan daha 
iyi cins kumaş yapmaya mııvai

lalt. olmuştur. 

Pek Yakında Göreceksiniz! 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: Dr. A. KUTiEL 
10312 geyim alafranka at ve 798 geyim ester nalı ile 936166 

adet (takıriben 4700 kilo) mıh kapalı zarlla münakasaya çıka-

Cilt ve zührevi hastalıklar mil· 
telıaaa11r. Kanıköy, büyük mahalle· 
bici yanında 34. 

nlm~tır. Münakasası 5 Mart 932 cumartesi günü saat on birde ı -----------
yapıılacaktır. Taliplerin şartname ve nüınuneleri görmek üzere Dr. Albert Şaul 
her gün ve münakasaya iştirak için de teminatlarile beraber 

Dahili hastalıklar mütehassısı, Ba· 
muayyen günün mezkOr saatine kadar .kıomisyonıumuza müra- Jat, Rifat Ef. ııokak No. 9 Pazardan 

caatları. (523) maada her giln 1-4 Tel. 2. 2174. 

Y0Z0N 
NE 

Susuz sabunsuz fırçasız 

lah!.da TIRAŞ eden 

l41!.~TE 
• PAftlS .fi @ili,,,, 
Kremini kullandığınöanberi yüzün 
daima muattar ve yumupktır. Cil
dinde hiç bir tahamıpt ve kırmızı
lık kalmamış ve daha genç görünü
yorsun. 

3 &lncü Kolordu ı 
ilin lan 

1 ıs. M. M. v. LV. Dikime
v<inin Sidııeci.de Saraciye arnba 
mı.da mevcut 10,000 kilo k&e
le kırıpmtısı alcınl mfu"ıa!lcısa 

usulile 9 Mart 932 çarşamba 

günıü saat 15 tıe satılacctktır. 

Tal!plerin köselıe kırıpmtılan

nı .göımeık üze-e me.zlkfır am
bar MD. ne ve şartnamesini 

almak ve münakasaya iştirak 

etmek üzece Kıom. a müracaat 
lan. (82) (583) . .. . 

Asfoeri müze binası tamir e
dileceıktir. Pazarlığı 2-3-932 çar 
şamba günü saat 15 te komis
yonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin şartııame ve keşifna
meısim almak üzere her gün ve 
pazarlığlıl'la iştirak etmek isti
yenlerin yewni muayyende ko 
misyonumuza müracaatları. 

(97) (735) 

OKSlMANTOL· 
• • . ,ı1.· · ·. ·~ 

ÖKS.OROK ·ve BOGA·Z 
· MIST.LIKLAlllMI Klll~I 

AH! AMAN! (ABUK! SANCI GE(Tİ 
••• ARKAMI 

Std •n•r•"dtran b .. t.elde• ... tıkl had •ftCıtı'• ntÇın defi •• 
hale • tmemeli ' Me..malı cok ıefti .,. ata Alkolı '1akıa1, •ı ı.tn 
io\I• •min •• 19tQeMir bir tHbirl ,_fidır San~ ıekrar celmede
lııtnı.en '-" Y•l.ıyı atrıyan mahalle tatbık .dmiı . A.,dehni fl'l•n"d · 
mit •'"'""'"''· Dain\a eYiniıde bır ••r• l.lıı.~ AUıok yakıaı bulun· 

4Yrvnut : '.,..,_("udun he-r ilan•• b• uru: ... ır\8 lııUf' lila&d"" •• _etnın 
biır tedb.r c. ı1 Bw du.ıü- llit.ç_ıan dah• .,_ııirdırW Sis il""'''
~cı.ıl olur"c• o 4tı ı.en~ı •atıfetııiru a..,.. H• ıec:u..de 
tı.uhınur. f'alııaı Allı.ok &.,., .. , lııatı.rını1.da hıht.nuı . TalWO-ilM!kft 
ıakınınıa. 

Türkiye Umumt Acentaları ı 

(i. & A. BAKER Ltd 
İSTANIUL 

hde lıdlUV WI 
iıtofltııUI 

Yeni; Delikli:ALLCOCK~'YAKISI 
SANCIYI iZALE EDER 

Istanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
· MEVKii KAZASI 

ÇATALCA İstkanca vaıltrf ormanlarının tahta \köprü ile kütüklü me
kan arasmd,a valki ıorman J.nt'asmda. 

KiLOSU NEV'i 
200,000 Kömill' 

.. İstkanca vakr.f ormanlarının (106) hat boyunda ve iki 
parça orman krt' asında. 

60,000 
" 

" 
" 
" ŞİLE 

" 

Istinuıc vakıf onnanlanmn süpürge alan onnan krt'asmda 
İstiıraru:a vakıf oımanlarının kasap Y oııgi çeşmesi civarında 
İstiranca vakıf ormanlaruım Hamzaode-e orman krt'asında. 
Avcıkonı vakıf onnanlannın Tefd.diağıl orman kıt'smda. 
Aveıkonı vakıf ormanlanruo Eğridere mevkfüıde. 

100,000 
" 100,000 •• 

250,000 
" 20,000 
" 30,000 
" 

Balada muharrer mahallcırde mman ıkıt'al-acında, mikdan muharrer imal olunacak :k · 
mür müzayedeye çııkarılnuştır. Müzayedesi 20 Mart 932 pazar gününe kadardır. Yevmü mez· 
kurda eaat on dörtte ihalesi icra olunacaktır. Şartnamesini öğreomek ve müzayedeye i~ 
tirak etmeık arıru.sunda bulunanlar İ6tanbul Evılmf tDiıdiriyetiınde Orman ve Arazi! 
Vaıltfiye .idaresine müracaat etmeleri ilan olwıur. (7501 

tet. birinci icra dairesinden: ı 
Bağçe kapıda ~lll bey hanın-

da 30 numroda mukim iken elycvın 
Almanyada bulunan Mehmet Hüsa

mettin beye kaçak sigara kağıdı ve 
tütün cezası olarak tütün inhi&ar 

idareeine borçlu okluğu.nuz 4725 ku 
ruşun tesviyefil için tebliği mukte
zi i~tgihınızın meçhuliyetine 

binaen ilanen tebliğine karar veril

miştir. Tarihi iıa.ı.dan tibaren 30-

7037 numrolu bir ay zarfında borcu 

otıediy<ı etmediğiniz takWde hakkr
nıııda kanuni mmınıeliita t.eveaül 

edileceği ilıbanıame tebliği maka
mına illin oluıuır. 

ZA Y1 - 340 seı>eelnde onbetln

cl mektepten almıt olduf.um felıa
detıwni.n latanbul Liwinde yan
dılmı ilin ederim. 29 No. FitnM 

-------

Çikolatas 
En iyi neıviden olup leziz ve nefiştir. Bu itibarla 193:: Avırupa 
güzellid< kraliçelerinin rniikemmel ve krymetli birer adet fo
toğraflarnu her bir paket içinde muhterem müştetırilerine tıe-
İİll----•diye olarak takdim eder ______ "I 

Mutat tezgfthları satış ilan 
Beykoz Debağat ve kundura .~·abrikaları Müdürlü· 

ğünden: 
Gayet kuru güııgenden eağlam olaa-ak yapılmış 60-80 taııı 

takım Mutaf tezgahları gerek toptan gerek peralkende ve e1ı' 
ven fiatla eatıhktxr. Martın niha.yetirııe kadar Fabrikaya mürS
caat oJ.unma:sı. 

Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 

Türkive Cümhuriyet Merkez Bankası 
25 Şubat 1932 vaziyeti 

3800 ili 3900 taıklEl kompile kışlık elbise !maliyesi kapalı 
zarfla münalkasaya çlkanlmııtır. Münakasası 5 Mart 932 
mactesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnaJJI' 
ve nüınunelcri gönnclk üzere her gün mlhıakasaya iştirak içi9 
de teminat ve teıkliflerile muayyen gün ve saatte komisyon' 
milracaatları. (522) 

A KT 1 F 

Kasa 

\l vüle çıkmlın b4nkonoılar karşılığı) ı 
Külçe safi ldlvgram (lltveten tedı· 

tın Külçe safi kilogram 
Meskök 1 ürk ılunı ıafi klloıram 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki M~ablrler 
Hariçteki Muhabirlerı 

6,121,487 
33,245 

2,21!1.335 

Altın Mevcudu { lllveten ıedavüle çı!ı:anlın 
l'.ülçe safı Kilop:r · 

751 •440 banknotlar karşılığı 

{ 
IIAveıen tedAVille 

Altını tahvili { DöTiz mevcudu çıkınlan bank-
kıbll döviz noılar karsılı&ı 

Serbest dövizler 

Hazine Tahvilleriı 
Deruhte edilen evrakı nıktiye brşılılt 
Kanunun 6 ve 8 inci mıddelerlnı tcvfiku 
vaki ıediyıı 

Cüzdan 
Senedaı 

Eshım ve J Dtruhte edilen evrakı nıktlye 
Tıbvillt 1 karşılıp;ı ( ltlbır11uymeılc ) 

Albn ilzerine avans 
Hiaaedarlar 
Muhtelif 
Nazım Heaaplar. 

Lira ..... ,.~I 
" 

46;484.26 

• 3,099,7 53. 81 

" 
0,379,232.-

" 
56,4~3.30 

1 

Lira l ,056,96().89 

Lira 8,810,976.37 

" 
762,428.56 

1 L~ra 158,748,563.-

1,550,0JO. -

Ura 0.-
514.704,837.5(1 

T.ira · 

21, 19 ı .222.02 

419,692.!H 

5,680,365.8~ 

157.198,563.-

"24,704,837,50 

626.80 

7,726,533.97 

4,2 J J ,946.08 

PA 51 F 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 

158,748,563.-1 
Deruhte edilen evrakı nıktlyc 1 L"lra 

1 Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevftkın 
vaki tediyat l,1'50,000.-

~---'-~--ı 

Deruhte edilen evrakı nakliye bıklyesi 157,198,563.-
Karşılıj!;ı tamamen altın olarak tedavüle vız e411en 1 Ura 0,666,1139.54 
Karşıt ğı tımamen alıma tahvili kabil döviz olarak 
tedavüle vazedilen • 8,810,9i6.37 

~'----'-~--ıı 

Vadesiz Tevdiatı 
Hazine hesabı carisi 
Dij!;er mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım Heaaplaı 

Llrı 

• 
716,564.57 

4 810,067.41 

Kınu•un 6 mcı / 
maddesine tev· ı 500 000 Tii"'· it nı 
flkAn tevdi edı·' • •• 1 1 

len kıymetler l 
Muhıelti Depo Hcıapl•n 1 

~: \625,000.-

ı o 246 80 - 4,62?,24b.l 
-· __ __: ... :ı::.:.:....::.::_i? 

25,711,034.901 

• .... 1 ... 1.ı • 11. ıo .. nn.a1., v. 
r • ı ~ b11 ft..!l.JS" • o&ftl. _ a • ····-··-- ... 

~ , -...,.... . .. 

Lira 
15,000,000.-

170,675,778.91 

5,526,631. 98 

435,257.67 

19,446, 1 19.54 

•• 6117 ,1146.80 

• 711,034.9( 

Darülfünun Hukuk Fakültesi 
I ' Reisliğinden 

Htltruk Fakültesi mczu:nlanndan olup şimdiye kadar diplO' 
masnu almamış olanlann evveke verilen me.zuniyet tasdikn" 

1 

m~ile ve 4/2-6 eb'adında iki fotoğıraıflan: ve bir liralr.k damS' 
pulu ilıe Faıkülteye müracaatları. (711) , 

PERTEVNlYAL VAKFINDAN: 
Şişlide İzzetpaşa So.Valde apartmanının 5 No. dairesi(l) d 

müddet ve (47) lira ecri misille. 
ŞiŞliıde İzzetpaşa So.Valde apartmanının 7 No. dairesi (1) sed 

müddet ve (47) lira ecri misille. 
Köprübaşmıda Valde hanı tahtında 2 N'O. maa oda mağaza (:Z 

sene müddet vıe (170) liıra ecri misille. 
Kadırp'da Şetıeuvar bey mahallesinde 53 No. ana. (2) wı' 

müddet ve (10) lira ecri misille. 
Balada muharrer emlak kiraya verilımlk üzere yirmi giil' 

mliddet1e ve şeraiti mesrude dairesinde müzayedeye konulnuıt 
tur. Talip olanaar yevmi müzayede olan MART'IN ı 7 ci pet· 
reıı:i>e günii eaat on altıya akdar İ6tanbul Evkaf Müdiriyetiı' 
de Pertevniyal vakfı idare.ine veya Encümene müracaat etnı'" 
teri. (667) 

lstanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
Ça'kmakçıtaroa Büyük Ycnihanda difkıkan, odalar, barakalar 

Voe oda başılılı:. 
Balada muharrer emlak üç sene müddetle pa~rlıkla ira}-f 

vıerileceğiııden taliplerin martm üçüncü perşembe günü saa1 

on dörde ı.dar Evkaf müdürlüğünde akarat kalemine mürl' 
caatları. (752 

MiLLİYET MATBAASI 


