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Bükrq'te tıp'znm i(JO 1 
Balk• konfeF&mı aüfkül bir 
Mfhays girdi. Romanya payi
talıtmclan bildirildiğine aöre. 
Bulgar murahhuı.n. Balkan 
Dıiıakı etrafındaki ibtilif yü
:tünden müzakeTe aalo..uu 
terkettiler ve bundan sonra da 
konferanaın mesaiain.e ancak 
lllüşahit sıfatile ~tirak edecek
lerini bildirdiler.Gerçi diğe.- bet 
ıııillet murahhulan müzakere· 
Ye devam etmekte iıeler de 
Bulgarların ittirak etmediği 
bir Balkan konferamı, tam ma
Ga3ile bir Balluuı konferansı o
lamıyacağından müzakerat in
kıtaa uğradı demektir. 
l elgraf haberleri. dün son 
bir umumi içtima daha ak· 
lederek kcnferan•ın dağılaca
ğını bildirmekte idi. Ve eğoer 
bu son celseye kadar Bulgar 
llıurahhMlarile bir itilit zemİ· 
tıi bulunmazsa, üçüncü Balkan 
konferansının inkıta He netice
lendiğine hükınetJnek lizım 

2-Balkan Konferansı ün Mesa ·sine 
et·H i 
ayet Ve 

telecektir. 
lhti!ifm mahiyeti maliim

ılın: Birinci Balkan konferan
&ı Atinada toplandığı zaman, 
•ltı Balkan devleti arasındll bir 
•demi tecavüz ve hakem misa· 
kı imzalanmaaı ileri ıürülmüt· 
lü. Konferans bu teklifi esas 
İtibarile kabul ve tasvip etti. 
._,aamafih misakın imzası Is· 
laııbul konferansına kadar te
hir edildi. 

Geçen sene lslanbul konfe
ran11na Yunanlılar bir misak 
Jlrojeıile geldileı·. Bu misak et
tafmdaki hararetli münakata· 
lar bili hatırlardadır. Uzun 
llıönakaıalardan ıonra latan
lıııı konferansında da misak im 
ı.lanamadı. Fakat mesele bir 
lali komisyona havale edildi. 
8u tali komisyon geçen ikinci 
kinunda lstanbulda toplandı 
•e ıniaak meselesini uzun uza
dıya tetkik etti. 

Mütkülit Bulgarlar tarafın
taıı. çıkarılm19tı. Bunlar. miaa
"111 İmzasını ekalliyetler mese· 
it.inin halline bağlamak iste. 
~ler. Gerçi ekalliyetlerin hu
"llkuna riayet edileceği birinci 
~ikan konferansında bir pren
~ olarak kabul edilmişti. Fa. 
kat ekalliyetler meselesinin bir 
~aaı da ebedi ve ezeli Make
~Ja meselesidir. Ekalliyet
:""'11ı hukukuna riayet etmek 
~ evveli kimin ekalliyet ol
~ğunu tayin etmek lazımdır. 
~!oslavlar kendi idareleri al. 
L'""8 bulu1-n Makedonyalı
~ ekalliyet teşkil etmediği
~~aeııaleyb meydanda hu
~ riayet edilecek insan. 
~ da mevcut olmadığım iddia 
~orlar. Bulgarlar iae. Make
;;:'Yalılann ekalliyet olduğu
L.-.. ~ylüyorlar. Velbaaıl bu e
"Bllıyet meselesi geliyor, Oı. 
~ı imparatorluğundan bile 
~.ömür ıüren Makeilonya 
.._esine dayanıyor. 
ı,_ lıtanbulda içtima eden tali 
:"'!Qiayon uzun müzakereden 
~ nihayet bir formül bul
~tu: Balkan devletlerini, e
~etlerin hukukunu temin 
~ ~nda imzaladıkları muahe 
~ etin ahkamına riayet etme
"'- davete karar verdi. Muahe. 
~kimma riayet edilip edil
~ iine nezaret etmek için de 
)...._Balkan ekalliyetler komiı-

Farugl Han lllllıbal ediliyor, alga/ette, A&ld••• ~l••lı lıo•arlıen, teı•ll•df!,; 

Furugi Han ve İran hey' eti diita 
geldi ve Ankaraya gitti •• 

lran Hariciye nazın dün Taksime giderek 
abideye çelenk 

koydu, bu ziyarete ehemmiyet verilmektedir 
Farugi Hanın gazetemize beyanatı - Ankara'da neler yapı

lacak? - Falih Rıfhı B. in mühim bir makalesi •• 
Ankarayı ziyaret edeceğini Musa Han lsfendiyari, Abbas Ku ta b11kiimet namına kartılamak &. 

yazdıfnnız lran Hariciye Nazın iv Han Garip halunduğu halde 1 zere Hariciye vekileti kalemi 
Furulfl Han, refalı.atinde lran Ha dünkü ekspresle $ehrimize ıelmit mahsus müdürü Refi~ Amir Ta 
riciye uezanti memurlarından tir. Muhterem misafirimizi hudut [Devamı 6 mc1 ııabifede] ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........................................... . 

Belediye bu sene 
neler yapacak? 

Umumi meclise verilen bütçeye 
dair Avni 8.in verdiği malumat 

ıında 1fe1İyor. Bu sene bir çok ,..ıJar 
inııa edilecektir. Beyımt ile Şeh=da 
batı arasındaki methar Sabunea ha
nı dönüm nolduındaki tramvq is
tikametinin tebdili ve ona ıröre eski 
darülfünun binası ile ban ansmdald 
luıımm inııası 23 bin lira tutuyor. 
Saraçhaneden Akauaya i- eııdıle 
aöküllip yeniden yapılması. T opka
pıda Rüstem Pı. camiolnden yeni 
bahçeye doiru İnen yolan yapılması 
tckarrür ebnittir. 

Beyoilu cihetinde Meyyit ycılnı
şundan Unkapanına İnen ıehrin en 
yÜklü münakalibnm yapddıfı dik 
yokuı fazla aımdıjmdan sökülüp 
yeniden yapılacaktır. Ve buradan 
çıkan tatlar Galata kulesine ııfclen 
yollarla kuleden civar haıtahanel
Jtiden vollara aarfedilecektir. Bu yol 
lara takriben 3S bin lira aarfedilecek 
tir. Kasun.,...da yapbrdan iki ilk 

Avni Bey mektehe giden yollar yeniden yapı-
Beldiye daimi encümen azasından ·ı Jacakbr. Fmdıkhda müskürat idaresi 

Adalı Avni B. dün bir muharririmi- k~r~'.ımdaki harap ~et~ yerleri Ye 

ze muhtelif tehir itleri hakkı d 1 1 donum noktası tevaı edılecek, Kalıa-
izabab vermiıtir: n a u taş iskeleıi civarındaki harabe kal-

. . . .. . dmlacak, ve Dolmabahçe cıvarmda-
-: Tas~ik edilip aelen butçeyı ki cami duvan geri çektirilecek, A

tetkik ettık. Bazı kısılan ma1rafların karetlerden Maçlı.araya ııiden yol 
h..,P. vazifelerde taıarruf sureti- da Vitnezade noktaamda darlaııan 
le tevzin edileceği noktasında seli- ve Valde çetmeaine kadar imtidat e 
biyel harici gördük. Bunlan umumi den cadde tevıi edilecek ve bir tara
mecliste arzedeceiiz. Bu seneki büt fmdaki evler istimlak olunacaktır. 
çede tahsiaab olan bir çok yollar Pek sık ve tehlikeli olan bu geçit iyi 
vardır. Yollar mühim iılerimizin ha- (Devamı 5 inci sahifede) 

Ankara intiloalan : Meclia Raiai 
Kazım P&f& Hazretleri Ankarada 
iatikbal ediliyor, ltalya ve Y uga.
lavya'nın yeni sefirleri Reiaicüın
hur Hazretlerine itimatnamelerini 

t'!kdime gidiyorlar ... 

Gazi Hz.nin 
Nutku 
Nutuk fevkalada 
bir alaka ve hara
retle bekleıi~yor 

• ANKARA, 26 (Tele
fonla) - Refsicümhur 
Hz. nln 1 Teşrlni1111nJ11e 
Millet Meclisinde lrad 
edecekleri senelik nu
lulıları çok mühim ola
calltır. Gazi Hz. nutuk-

· farında dahili ve harici 
siyasetimiz ve ilıtısadl 

lılerlmiz halılıında çok 
mtJhim beyanatta bu
lunacaklardır. 

Reislcümhur H&. nlll 
beyanatları hararetle 
beklenmektedir. 

Kral Karo/ Hz., Veliahtı 
oe oiJlu Mlşel ile beraber 

Balkan 
Konferansı 
Kapandı 

\ 

Türk milleti her taraf-
. ta layık ·olduğu 

_yüksel< mevkii alıyor 
Amerikahlan "Mustafa Kemal 
dünyada yaşayan devlet adam. 
larınm en biiyüğüdür,, diyorlar 

Mr. Lanier'ia tayanı dikkat bir makalesi 
ve Amerikadaki son nepiyat.. 

Amerika lfHCteleıincl~ - M• 
manlarda m-leketlmlz halilna· 
da dofru •öritlü ywlar çüma
ia -.ı-,tır. Ataflya aaklettitl 
miz yazı . lıu ııapiyat elmlcsbodm 
dir. Yazı hük6met mahatiUla ya• 
kmdaa münaaebati oı.n w ........ 
ton Poat lfaıreteainda İntİfar •tmit 
tir, IIJakalenia mubaıriri da tanın 
""I kalem erlıabınd- A. 5. La
nier' dir. Mr. Lanier -lml-'ude 
diyar, ki: . 

Amerika B011ük Elr;lmi:ı 

Muhtar Begln Belediye 
Relıl M. Broenlng ile bir-

« Red H whadi~- propa
lfaaclaıun ne kadar m..,. ota.a
irna mi.al olmak ben Ttlrlder 
aaırlarea milddet pı upagaada 
milfteriyabrun lnırbam cılao~lar
dır. itiraf edilmelidir ki TGrldye. 
harbi umumiye kadar lferl kaım.. 
kuruma ..,..taf bsr memleketti. Bu 
hal lt.alkm Meiy~a ileri 1fel
miyor, o zamanın kötü Ye bozu!a: 
idareaile, içtimaf, ilmi n iktisadi 
terakkiye az müaa.it olan dinin 
tahakkümünd- ileri lfelm~li. 
Türkleri harbi umumi kurtarmış
br. Bir zamandan beri genç neıil 
mevcut siyasi, içtimai n idari ni- ilkte çekilmiş bir reımi •• 
zam altında yaşamaktan yue 1 ·ı · · d ·· ı k b d" .. til y memlek tlerini "h yarım neaı ıçın e uç Hır ı u-
uımut · e e . 1 : yük bir inkıllp baprdı. O zama-

ya e~ek, m';'a~IT medenıyetin Dl• na kadar Aaya eami••• iç.iacle zin 
ıııııetle~nden ıatif_. qI-k ve cirbent lılr millet alanlı: blan 
ecnelu bayundnruflmdaa kurtul- T"-'-1 b inlul • bı • • d 

L • • ._1. ilr-- lik ....,. er 11 a - -• açın • maa açm a.uy ı m ..,7 ... ~rver ---1 d 
h . · · k" f ed" rd Nih fır yap.....,.ar sr. ıaaı m ••• ıyo a. ayet • •--L --'ek ti---' -'-' i 

h b• . ·1 idi ....-a m.... e ...... .....u u 
sat ar 1 umumı 1 e lfe · . ibl, T6rkl ede de ba tahaTVÜI 

Bu muasırla§llla ·ve yenıden lf!ddi J' ka 
d • b k t" . lld . M f cı , vatanperver, yıtaı., mu-

ogma are e ırun en usta a taaaaıp bir miltefelı:ldr Nnlf tara· 
Kemaldir. Yirmi iki günlük Sakar f d h rl---·•b Fakat millet 

h b . d . diki m an azı _, . 
y~ mu a~e esın en sonra fım, yapıcılık rekorunda Japonyay• 
T~ n~~~ · kurtarı~~ anane ııeride bırakan lınil, Gazi Mu•la· 
vı Gaz! un~anmı verdıklen ~ fa Kemal ıılbi bir dlhhaln yaradıt 
Aaya azen.ne ..,ı_ biiy6k bır ın- lnnveti ,,. -Jlalcllr. 
luli.ba da lf&rel etmit bulunuyor- Mustafa Kemalin idare ,,. reb 
I~. Avrup'.' ku"'!'~ vusta dev- berliğile blli.fet, fes, kadınların 
rınd- çıkabılmelı: açm fiç aaırlık ·· )erinci ki J Arap harf. 
zaman iatediii halde A•:ııa, muba yuz e peçe er, 
fazai nefis için ı•rbin dellletfle (Devamı .J inci sahifede) 

,lllHllllllll 

=ı 1 Teşrinisani Salı •• 
Dördüncükonferans 93 felaketi başımıza nasıl 

to!::!!::~ı:tır İ geldi, İınatief ae diyor? 
BÜKRES, 26 (Heyetle giden 1 yem tarihi tefrikamız 

muhabirimiz telefonla bildiriyor) _ 
- Üçüncü Balkan konferan61 Ro & 93 ... Bu sayı biıre pek aeik- ı rücü bir muahede imaalabnlf
men heyeti ve konferan• rei&i M.. Ilı bir zamanı hatırlabr: 93 de- b. 
Pop'un bir nutkundan sonra saat y~ bir yandan Abdülhaıni- Yeni tafrikaaua ba ad•m-
yirmi buçukta faaliyetine nihayet ----
verdi. M. Pop'tan evvel konferan- _din millete bir aldatmaç Ru.ça ba .. ln111 bir hatır
aa iftirak eden bütün murahhas ~olarak yapbiı ,,. bozduiu dayaaıyor. Bati<• bir dile 9&Y
beyetler namın" söz alan hatip- SMillet mecfüi oywıcaiı, ote ril-iı olan bu ı.;.m., ı.--i! 
ler üçüncü konferansm büyük da il yandan Tuna boylarından ti tief'ln yalnız Edirne ,,., Ayas-5 
va yolundaki hizmetlerini t.ıkdir- il Yeıilköye kadar pı- Rus or• tafanoa'ta yapb,._ ... leri anla-g 
le yadederek Rı>manyanın konfe- ki r •• 
ranaa kar§ı gösterdi~i misafirper· dulan a a ge ar. tıyor • 

verliie teıekkür etmiflerdir. Ro- Bütün hu lelıilıetlerin H.)'· Falıot 1Nz ı.ununla kalma-· 
men heyeti namına ilk •Özü alan 1rufU yıllarca l.tonloulJa Rru tlılıı. o - yetİfmif lil 
U11111111İ katip M. Pella Balkan kon loüyiik elçiai olarak otaran bir .,. -ı.; IHr rok --'-~-

[Devamı 6 ıncı sahifede] r .... _.....,..,, 

Feshane 
Fabrikası 

Görülen bir hesap 
açığı tetkik ediliyor 

aJamtlır: Ceneral lpatiel... yaaılanmlan /patief'in rnalıA-11 
Bu <ulam, Aı.tlü~ zama. rel>ed.., e1111ellıi itlerini ile to,..ili 

nıntla Mra.)'111 ile hükürnet a- ladılt 5! 
damlarının tlamarlaruuı ııir· Y ~kında olnımaia ı.a,lıJ'G-1 

= mİf, tleuleti :ıuıyıllatacak her caiınıa 93 felliketleri 11e /gna-= 
=çareye hat ııurm..,tu. Bu a• tiel, loütün ha ifleri en ince uc = 

tlam, Bomalılan ayak/antlar- ,.;.li noktalarına kaılar anla

-- teıkil edilecekti. 
._.

1
1atanbulda tesbit edilen e

!'it ar Bulgarları tatmin etme. 
~ olacaktır ki. Bulgarlar 
t'ııı ~ konferansına gitmek İs 
k~ıler. Ancak son dakikada 
'İy . hükumetlerinin de tav. 
ı.o:ile Bulgar heyeti Bükret 
~ eransına ittirak etmeğe 
~;jr verınitti. Fakat bu ka. 
~;;a beraber, Bulgarların 
ıı_~e ekalliyet meselesini 
~etınek ınaksadile gidecek
di!ı~e ~:'1 mesele halledilme. lelerin halli kolay olduğunu tılmııtı. Fakat itiraf etmek li- dört sene evvel daha genit bir Aldığımız malıimata nazaran 
)~ llı':'zakerata ittirak etmi. ıöylüyorlar. Misak mı evvel zımdır ki bu mütkülit zaune. manada kabul etmit bulunu- Sanayi ve Maadin 8anka11na ait 
ht en de bildirilmitti. Bul. imzalanmalı, yoksa ihtilaflı me dildiğinden de çabuk çıkıverdi. yorlar. Kaldı ki gayriresmi mü Feahane fabribsı ıirketi hesapla 
!'t'tlllura~haı · heyetinin Bük. aeleler mi evveli halledilmeli? Çünkü nihayet Atinada. htan- measillerin kabul edecekleri n Banka teftiş heyeti tarafından 
~I ta~ıp ettiği hareket. bu Bu, tıpkı emniyetle tahdidi bulda ve Bükreı'te içtima eden her hangi bir tesviye tarzını tetkik edilmektedir. Banka müfet 
,,_ ehrı teyit etmittir. Bina- teslihat meselelerinde hangisi- mümessiller, resmi murahhas- hükiimetlerin kabul P.tmesi de ti,lerinden Emin Bey bir müddet
.ı_ -ı k f b ten beri münhasıran bıı itle met· 
~ . .. on erans ir çıkmaz· nin hangisine tekaddüm etme. !ar deg"illerdir. İ•in garip tara. lazım degı""ldir. L ~ •• • gul olmaktadır. Söylendiğine aö-
ql119ıiil nuy_or. ihtilaflı mesele si lazım geldiğine benzer bir fı 9udur ki, bu gayri resmi mü- Bu vaziyet Balkan ittihRdı re, ,irketin Gabık muhaaebeciıine 

...,,, Sırplan ile Karadallılan tan loir .)'<Ul.tlır. Tarihin içine 
ayala kaltlırm11, Bullfarlara yalan ltatrruuı .)'<Utlıiı her 
hat kaltlırtmıftı. Türk ortluloJn ualr'uyı

0 

oldaia tıibi lföalerir. 
hunların her loirile tlöuüte dô- Bununla ı..raloer loir roman ırl· 
llÜfe k111111etten tliiftiiid zaman loi tatlı tatlı olnaıaloilHek loir 
lf•n• ha adam Ru ordularını yolda ~r. 
Tuna üzerine yürütmü~tü. Yunı da -k ... sade tlrk-

Ruslar Balkanlan yarıp çedlr. Her okuyan ne demek 
yırtarak lstanbul kapılarına iıtenlldifini kolayca anbyaoak . 
dayandıklan vakit lfene bu a- Hem tarihi öğrenecek, hem de 
dam Raa murahbau olarak acıklı. 11e ,,ülilnç tarallan olan 
Ayaatafanoa'ta Türklere <Sldil· bir lalklye okumuş olacakbr. ~ . Dıedıkçe Bulgarlar mi- meseledir ki methur tavuk yu- messillerin kabul etmekte bu idealinin t ahakkuku ne kadar ait hesabatta mekteplere yapılan 

tıf..._:nzalanıak istemiyorlar. murta hikayesini hatırlatır. derece müşkülpesentlik göster- müşkül olduğunu tebarüz et. elhiaeliklerde 2240 liralık bira-
!-1'! rolünde olan dev. Balkan ittihadı idealine gİ· dikleri misakın aşağı yukarı tirmesi itibarile dikkate şayan. çık ıörülmektedir. Bunun bir he-
- bır def mink .ı_ sap yanlıtlıi!ı olması da muht-1 

a -~im:::z=a·:..ı~'"':::.:rk=en:::..LY~ol~d~a:,.::bır~· ~t~a~k~ım:::.,;m:::,::""::::k~ü~- .ı.:a:ı.::nı~·n~h:...:::es:a~s~en:::.,.~m~e~na~u~~o~ld~u~k~-:...L~d~ır~.~~~~~~~~~~~l...d~·r....11aaı..abto..t.otı.ikiı"..._.ı. ........ ....ı.. .. - 1 Tesrinisanide ba:,;lıııor 



Finlandiya - Türkiye 
e A 

sıyası ve 
iktısadi münasebatı 

Ticari münasebetleri daha kuv 
vetli bir inkişafa 

sevketmek imkanı vardır •• 
ce, ıüya vapur hath olmadığın
dan Türkiye m•llannı buraya aev 
ketmek münıkün d"ğilmi,.. Bu fi 
kir çok yanlrtbr .. Çünkü: Neden 
Finlandiyadan milyonlarca mal 
Türkiyeye ıevkediliyor da TiiTk mal 
!arını buraya tafıyacalc vapur bu 
lunmazmış?. Halbulri !.tanbul
dan siparit edilen a:-: mikdarda 
halı , antik müble takanları aza .. 
mi 20 gündd buraya celiyor 

Hamburgta '"Türk tütünü" di
ye, Rus mal.le karıştırılıp pahalı 
fiatla Fin tüccarına &ötılan malı; 
Fin tüccan bilava01ta lstllabuldan 
hem ucuz hem temiz şekilde ala
bilir ve Hııı.rnburg tarikile sevket
tircbilirler ... Tıirk mallan hakkm 
da şimdiye kadar bu memlekette 
reklam ve propaganda )apılmadı 
iından fimdiki •aziyef mazur gö
rülebilir. Fakat Avrupadaki "ta
kaı" uaulüne uyar11k, l ürl~iye da .. 
hi kendi pazannı, yalnız "aatıc•" 

HELSINGFORS (Milliyet) -
Türkiye ile Finlandiya ciimbu

riyetlerinin siyaai interetleri hiç 
bir sahada biribirile çarpıfanıadı· 
gmdan bu iki meml~k<ıt araım~a: 
ki münasebat ve alııl<anın ;ı.M111mı 
ve pek doatane olduiitana şüphe 
edilmez. Her iki cünıhuriyetin i
lim ve aiyaaet adamları karşılıklı 
hu5nÜ niyetle, ırkan da biribirine 
merbut olan bu ıki milletin men
faatlerine uygun unıin•i muhab
bet besleyorlar. Yük•ck d~vlet a
damları ile ilim muhit;ndeki §ah· 
aiyetler her iki memleket bakkın
da kafi maliimata sahip iken; iş
bu mahdut zlimre hariç tutıılur
aa, halk araamda -bilhassa Fin
landiyada - Türkiye hakkında ma
lıimat bugüne kadar pelo. az ve 
hemen hiç yok gibidir. Burada te
ma• ettiğimiz muhitte hazan Öy
le tuhaflıklara raıgeÜyoruz iri .. Bir 
çok yerde: "Acaba, Türk sizin 
gibi mi olur?. Biz Türkü kaim du o!~P calıcn. ol"!8yanlara kap~t~· 
daklr, kurk gözlü, bttllk burunlu bılır. Bu.na imkan ..-enneı'.'ek ~çm 
bir ilcube zannediyorduk.." di- ı gerek Fın .•e gerek•~ Turk tıca
yen aile kadınlan pek çoktur. Bu ret maba~l ve alakad.arla;ınm 

'b'I · ilk 11 • "H r " ı •imdiden ıcap edf'n tedbırlerrn a-
cı ı enn ıua en a em " h d 
hakkmda vaki oluyor. Eskiden ga lınmauna çalı,malan cm o_st-

k • ı ı luk hem de k•rsrhklı menfaat ık-rez ar yazıcı arın StJn arne ere . · 
kadar Türk milleti, ahlakı ve İçti- tızaarndandır. . . . • 
mai hayatı hakkındaki zehirli Türkiyenln nefu ıçkilennden 

rd ld .. derilen nümuneler aylardan propagandaları -her y• e o u gon .. .. . 
ğu ıibi- burada dahi yanlı• zih- beridir ( ternmuz) h.ala t~t~ık e
niyetleri kökleştlrmiıtir ve şlmdi- dilip _netic!'s! bildir_ılmemışhr 

k d d h k 'k" · tr' t --' Turk tutun ve sıgaralarmı sat ye a ar a a ı ı vaz1ye envı • I · f b' 
f t b 1 tr "H rem" mak makaad.ile He S1ng orsta ır 

re ıraa u unmamıı r. a . · t bb .. 
teıkilatırun eskiden de valnız sa- sabt evi '"'?"ak ıçm ei'e. us. var 
raylara maluuı bir mesele olduiu dır .. Az mıkdarda m". "!"';"' e
nu ve bunun da çoktan I..eri salta dilmiqlr. lktıaat Vek,.leh.•.un de 
nat ve hilafetle beraber lağvedi· alakan inzimam ederse, Turlc ma 
l. 'h .. "ld"~: " b _,._ !mm aatılmasma kapı açılacakhr. ip tarı e (OmU U15..._nu; U5KU 
ise 14 milyon Türk araıında "ha
rem" ıabibi tf'k bir fert bulunma· 
d•ğını; Türk kadını da bir Fin, 
bir lsveç, bir Alman kadını gibi 
İçtimai medeni hukuklar& malik 
olduiunu bilenler pek azdır. Ta
biidir, ki medeni, ikhsadl müna
aebat bu iki memleket arumda 
inkişaf ettikt;e bi-ribirini daha iyi 
v~ geni! dairede tanıyabilecekler 
dir •. 

Malumdur ki bugün milletler 
ara11ndaki dostluklar en çok iktı 
aadi menfaatlar, daha doğnuu 
kaı·tılıkh alı~ ,.eri• esaslan üzeri
ne kurulmaktadır. Meaafece biribi
rinden uzak olan Türlıı.iye - Fin
landiya araaındaki ticari alaka 
ne vaziyettedir? Finlandiya Tür· 
kiyeye ne gibi mallar ~n.tfYor.1. 
Türkiyenin Flnlandlyaya satacak· 
hangi malları var ve nel"r satrl
mıttrr?... itte, bu huıusatr lıunıcla 
hulasaten tenvire çalıtacafn ... 

FiNLANDiYA TORKIYEYE 
NE SATIYOR! 

Bir uç yıldan beri Tirkiyede 
külliyetli mikdarda FL., lastikleri 
( kalotlan) .. tr!maktadır. "No
kia" kalot ~rketi, malumata gö
re. 1931 yrlmda Türkiyede !,S 
milyon çift llıtt1r satmqtır. ilan
dan -ka üç türlü kağıt aatıl
maktadtr. 

TURKIYEDEN NE .4.LMlŞLAR'! 

Türki:renin biiliin dünyaca 
me9hur olan nt'fia tütünleri, lez
.z~tli Te tatlı meyvaları, naturel 
içkileri, yün, ı>amuk, ipek, tiftik, 
halı ,..,., v ... emtiaamdan yalms 
ıeçen yd lo.858 ki. tütün alı f· 
tır .. Halbuki: 1931 senesi Fmlaıı 
ıliyanın tütün sarfiyatı, 1.999.G77 
kilo olm.llftur. 8uılarmın fikrin-

SADRI MAKSUD/ BEYiN 
KONFERANS/ 

EylUI ortalannda Berline ve 
oradan da yurtdaşlarının daveti 
üzerine Finlandiyayı ziyaret eden 
Sadri Makaudi Bey Türkiye inkı· 
W.. hakkında pek mühim bir kon
feranı verdi. Vakıa, Türkiyedeki 
medeni hareketler hakkmda bir 
yıldan beridir buradakı neşriyat 
ve müaahabeler vaırtasile bu mu
hit tenvire çalıt-lmaktadır. 

Helaincfonıta talebe birliğine 
ait bü· · '< salonkonferan11 dinle
meğ-: 'en profesörler, talebe ve 
münevver zümreye mcnaup ha· 
nrmlarla dolmuştu. Saat üçte kür
süye gelen S. Maksudi Bey h-an
sızca ol....a. konf•anamı tıJırire 
batladı. liri kuma ayrılan hu kon
fenına profesör Ramstid tarafın
dan flnceye tercüme edildi. İlk 
kıarmda S. Maksudi Bey ,eaki Tiir 
kiyede mevcut olan hukuk aiıte· 
minin nokaanlannı pek vi.lnfane 
bir -rette İ7:ah etti: Hukuku esa
siye, bukuku idare Ye (Fıkıh) sa
baımdalri noksanları ayrı ayn 
tahlil ederek, hukuku ammede 
hilafet, hukuku husuıiyede taad
düdü zevcat ve kadının meYkİi ü
zerinde teYalr.kufla bu müe ... eaele 
ri hukuki ye ictimai noktai nazar 
dan tenkit etti. Bunu müteakıp 
Türk.iyenin umumi harpten •onra 
ki Yaaiyetini ta"vir ettikten .sonra 
iıtiklll hart.inden, Gazi'nin Türk 
tarihindeki yüksek mevkiinden 
bah.aetti .• Zafet"den. '°"" a Gazi' -
nia Türkiyenin sİyaıi İatiklilini 
t..in ile Türkiye hayabndaki me 
deni Ye hani değiaikliklere nAkli 
ı.ar- ile hukuki ı.trlab11t, harf 
ialııUbr ye tan'b aahaımd,.ki faa· 
liyetlerdmı ı..hiıle ba ıslahatların 

HARiCi HABERL 
iktısat 
Konferansı 

lngiltere Ottava 
• • 

çerçıvesm-

den çıkmayacak 
LONDR \, .l6 (A.A.) - Lord 

Layton başvekile göndermit oldu
iu bir mektupta ıöyle diyor. Hii
kıimetle ben, birçok noktalitrda 
ve bilhassa harp borçlarmın tea
viyeai ve her tiırlü yeni b_eynel~i
lel mali itilatlarrn müsmır olabıl
meai icap eden tedbirlerin acilen 
tanzimi hususunda. müttefikiz .. 

Maamafih aramızda be~nelmi
lel ticarete müteallik olarak alı
nacak yeni tedbirler hakkında ih 
tilaf vardır. 

Hükiimet, matlup olan netke
nin elde edilme.Ji için Ottava iti
lafları çerçeve•i dahilirde e~nebi 
hülaimetlerle doğrud .. n do'lruya 
müz&.kerat icra•[ k.iti olduğu mü
taleaamda, ben ise buna muhalif 
b<r fikirdeyim. 

M. Mac Donald'ın cevabı 
LONDRA, 26 A.A. - M. Mac 

Donald, Lord Layton'a vermiş ol
duğu cevapta, mumaileyhin iıti

fa11na teeuüf etmektedir .• 
M. Mac Donald mektubunda 

bilhaua şôyle diyor: 
"Bütiin teklif1erimizin ecnebi 

hükWnetlerle ayn ayn ticaret İti· 
laflan aktetmekten ibaret olduğu 
doğru değildir. 

Mumaileyh, ıu sözleri il&ve e .. 
diyor: "Arammlakı başlıca ihti
laf sizin çizmi1 olduğunuz yollar 
Üzerinde elde edilecek neticelere 
ait gÖr\İl farkıdır." 

Cüretkarane bir 
hırsızlık 

HAMBOURG, 26. A.A. - Volff 
ajansmdan: Gayet işlek bir caddede 
meçhul bir şahıa, bir cevahirci dük
kanının camını taşla kırarak 18.000 
reichımark kıymetinde tabınin olu
nan bir iki müce.,her atırdıktan son
ra bir motosiklete binerek kaçmıflrr. 

M. Fraclin Bouillo
n'un bir istizahı 

PARIS, 26. A.A. - M. Franclin 
Bouillon, Perıembe günü meb'usan 
meclisinden harici ıiyasete müt~al
lik iatizah takririnin müzakereıi p 
nünün cuma olarak tesbitini t.lep e
decektir. 

Mümaileyh parlimenlonun Fran 
sız plinmı tahdidi teılihat konfenn 
11 meaaisine batlamadan evvel par
mentoca tetkik edilmesi liznn geldi
ii nriitaleaımdad1r. 
·-·-··----··--·-······-·-
eaaa ve gayelerini İzah etti. Pro
fesör S. Maksudi Bey Konferansr 
m atideki cümlelerle bitirdi: 

- Bugün şanlı mücadele saye
sinde istiklalini temin etmİf olan 
Türk milleti biivük bir tthberin, 
büyiik bir tarihi şahsiyetin etra· 
fında birlqmİf olduğu halde seri 
ve ceaur adımla.ta yiiksek mede
niyete doğnı yürüyen bir millet 
manzaraar arzediyor. Türk mille
ti için Gazi yalnız resmi bir reia 
değildir .. Biz Türkler için Gazi 
büyük bir balilaki.r, büyük bir 
milli kahraman, büyilk bir mii
ceddittir. Biz onun riya.eti ve relı 
berliii altında yiiluek medeniye
te dofru yürüyoruz ... " 

Samün araaında heJ'ecan uyan 
dıran bu sözler ,iddetle alkı,lan· 
clı. 

Helsingfors: Mebmet SADIK 

Leipzig 
Kararı 

Prusya başvekili 
. vaziyeti 

tetkik ediyor 
BERLIN, 26 A.A. - Volff A

jansından: Ca::r:eteler, yüksek de11 
!et mabkemeainin Almanya ile 
Prusya arasmdnki kanunu oaaai 
ihtilafı hakk•nda vermiş olduğu 
karar üzerine sabık Pnıaya başve 
kili M. Braun'un bu karar hakkın 
da bir vaziyet almak ve bu karar 
dan sabık Pruıya kabİnf!'sİ için ne 
gibi netayiç tevellüt edeceğini tca 
bit etmek için iki hükümet erki.· 
nını, bir içtima aktine davet et
mi! olduifunu bildirmektedir. 

BERLIN, 26. A. A. - Volff ajan 
sından: Prusya kabinesi, Leipzig 
mahkemeainin verdiği karardan mü
tevellit vaziyet lıakkrnda müzak~e
de bulunmak Üz.:re bu sabah M. 
Braun'un riyasetinde toplanmt!br. 

M. Braun, gazetecileri öğleden 
sonra kendisile görüşmek için çağır 
mıttır. iyi haber alan mebafilin, bu 
iş bakkmda vaki bey .. natrna göre 
Leipzig devlet mahkemesinin karan 
icra kuvvetinin hepsini Alınan hüku 
metinin Prusya komiserine verm~k
tedir. 

İtalyada 
Siyasi af 
Faşizmin yıldönü
mü tes'it ediliyor 

Fransız 
Planı 

Konferansa tevdiine 
kadar 

gizli tutulacak 
PARIS, 26.A. A.- Teslihabn tah 

didine müteallik Franıtz plinı hak 
kında hükiimetle CTkinı harbiye ara 
smda ibtilif mevcut ofduğuna dair 
olan ıayialan tekzip edt'n M11tin ga· 
zetesi diyor ki: Noktııi nazar ibtilif 
lan izale edilmiş n plarun ana hat
lan takarrür ettirilmittir. 

Matin gazeteıi, ilin ediyor: Pl&n, 
milletler cemiyetine riayeten tahdidi 
teılihat konferan&ı divanına ten.1 
edileceği tarihe kadar gizli tutula· 
caktır. 

Maamafih umumi tahdidi tes(;ha· 
tın yeni safhasında Fransanın da teı 
riki meaai arzusunda bulunduğunu 
iab•! etmek için planda mecburi as
keri hizmet müddetinin bir miktar 
tenkiıine ait bir madde bulunacak
tır. Bu tenkis, milis teıkilile teliıfi 
olunaıcaktır. 

Telihatrn tahciidi meıelesini izah 
ve ten•ir eden Eeho de Pariı gazete 
ıi, Franıız orduıunun hali haTırda 
Alman ordusunun dununda olduğu
yazmakta ve Almanyanm yeniden 
ıitihlanmasma tek,.bül edecek şekil
de teslihatrmrzın tahdidini kabul e
demeyiz." Demektedir. 

Gene Lindberg 
Meselesi 

----
ispanyada ıüpheli 

birisi yakalandı 
MILANO, 26. A. A. - M. Muıao SEViLLE, 26 (A.A.) - Zahı-

(;ninin burada irat elmiş olduğu bir ta Lindbergh'in oğlunu kaçırma 
nutukta yakmda ıiyui mücrimler vak'aaına karı~an Jean Saul İsmin 
hakkında umumi bir af ilan edilece- de bir tahsı tevkif ctmitşir. Jean 
ğini ıöylemittir. Saul'un tevkifi hakkında verilen 

Duçe, Faıizmin ftalyan milletini 1 tafsili.ta göre Am~r~am~ ~Sevil-
. · · h '-''-" ·cc1an le) konsolosuna ıki gem>Cı tara-

yetittırmesı ve ona a ........ vı ıru fı d .. d ·ı b' ktu t · !'"' · '--h 1 • · • ı· n an gon en en ır me p a ve b1r ıgını .,.. şey emesr IÇ•n uun L' db b'' • ı "ld.. ı 
gelen zamanın 30 seneden ibaret ol dın b~':g · ''!,_ ~lgl ~dnu 0 

.. u~ldn .. ':.':: . • en ıranın .;;ııııııı:::Vı e e goru ugu 
duğunu ııöylemııtır. b'ldiri'I · t' B 'hb d b' ı mıt lt'. u J ar an ıraz: 

ROMA, 26. A. A. - 28 Teırini- aonra gemicil.,rin anlathiCı ev.af 
evvel sabahı Faıiatlerin Roma üzeri- ve eıkllde bir şabıo, komoloıha
ne yürümelerinin 10 uncu yddönü- neye gelmit YC pasaportunu kay· 
mü münaaebetile bütün ıiyaai katibi bettiğini .öylemitfir. Bu adanı, 
umumiler her yerde rejime ait bil- tevkif edilince sahte bir paaaport 
tün teşkilatı toplanmağa davet ede· elde ederek Bordeaux'dan Seville 
celderdir. Bu içtimalarda M. Muuo e ıeldifirii, ve sonra bu pasaportu 
tininin bir beyannamesi okunacak- yırttığını nihayet itiraf etmqtir. 
tır, Jean Saul, Mlen Rus olduifunu, 

N evyorkta bir terııi yanmda çı· 
rakhk ettiğini de söyl""1iştir. Bu 
adamm muhayyel bir cinayetle 
kendisini ittihllm ettirerek, Ame
rikaya gönderilmesini temine çalı 
tan bir yalancı olu p olmadığı he 
nüz anlaıılamamııtrr. Filhakika 
Jean Saul, ba vak'adan haberi ol
duğunu, fakat an~ak . .\.merikan 
hakimleri karımnda itiraflarda bu 
lunacağınr söylemiıtir. 

Bütün Fapıtler ünifonnalannı rl
yecelder, binalar bayraklarla donatı
l:lcak ve kiliaele< çan çal•calrtır. 

Alman intihabat 
Ji9teleri 

BERLINDE, 26. A. A. - Volff 
ajansından: Alman intihabat daireoi, 
6 tetrinisanide Reichıtag için ,,_. 
lacalr: intihabata ait olarak 21 fırlra 
tarafından verilmiş olan namzet lirı
telerini kabul etnıittir. 

Prenses Helene 
Bükrefte 

BOKREŞ, 26. A.A. - Radar A,. 
janar, krel :ı., Pr- aıuıacla ,..ı 
den reoml münasebetler teeuib ede 
ceiine dair olan habederi telraip et
....ı.tııdir. 

Dün clot-ııun 11 inci ydılöai
müi tes'it etınİf olan Voyvoda Mi 
c:1ıel, Sinaiaclan Bikrete Y&Ul ..... 
har. Kiçük preaa, a-' P...,sea 
Helene ile yemek yİtnİf •• günü ile 
raber geçirmİfrir. 

Konferans masrafı 
PARIS, 26. A.A. - Hükiimet, me 

b'usan meclisine F ranııanın 1932 ae
Mainde tahdidi tesihat konferan•
iıtirak edebimesi için lhım olan 
2.500.000 frank kredinin açrlmaame 
müteallik projeyi tevdi etmiıtir. 

Belçika meclin 
feshediliyor 

BRÜKSEL, 28. A. A. - Meclisin 
feshine ait emİnıllme, cuma ..eya cu 
ıurtesi ginü int~r edeeelıtiı·. 

T 9'rii intllıııhat, rT t9'rİnİsanide 
yapılacaktır. 

Deniz askerleri Ankarada 
ANKARA 26 (Telefonla) - Cümhuriyet bayramında ge· 

çit resmine i§tirak edecek ol•n deniz ukerleri bu sabah geldiler. 
Batlarında bandoları olduğu halde Milli Müdafaa Vekaletine 
gittiler. Vekaleti selamladıktan sonra döndüler. 

Deniz müfrezesi gedıkli küçük zabiten ile efrattan mürek· 
keptir. 

lzmi1'tc ve hava/isinde kumpan
yalar tütün alıyorlar 

(ZMİR, 26 (Miltiyet) - Amerikan kumpanyaları t,ütüll 
mübayaaıına batlamışlardır. Kumpanyalar Kemalp•~ada azaınl 
110. Dikilide 90. Cumaovasında 110, Seydiköyde 120 elen tıitilll 
almaktadırlar. Sökede de piyasa açılmıştır. Akhisar, Oclemi!• 
Muğla, Milas. Manisa piyasalarının açılma11na intizar edilmek· 
tediı-. Kuş'ldasında astış başlamıştır. Yalnız Kuşa dasına giden 
kumpanya alrmlarımn verdikleri fiyatı zürra muvafık bulmadı· 
ğından birleşerek tütünleri ucıız satmağa karar vermişlerdir. 

Kızını fuhşa sevk etmemiş .. 
lZMlR, 26 (Milliyet) .:_. Kızını fuhşa ıevketmekle suçlu 

Hüsnü Baba bugıin dinlenmiştir. Hüsnü Baba şunl"rı söyle· 
miştir: " - Umumhaneci Cavideden alacağım vardı. Kızım fet· 
biyeyi tevkil ederek ltaanbula hareket ettim. Döndüğiımde kı~ı; 
mı umumhanede buldum. Cavide kızımı kandırmış. BPk:i.retınl •• 
bir yahudiye sattığını komşular ihbar ettiler. Şahitlerim var• 
Mevkuf bulunan Hüsnü Bab11 tahliye edilmiştir. 

M. Venizelos istifa TTJ.l edi_qor? 
ATlNA. 26 (Hususi) - Resmi mehafilde de·.,eran eden kuv· 

vetli haberlere nazaran M. Venizelos kabinesi bir iki gıinc kadıır 
istifa edecek ve yerine gene Cümhuriyetçi olan M. Kafandari• 
bir kabine teşkil edecektir. 

Maamafih bu kabinenin de muvakkat olace.ğı si:ıy!eniyor. 

Ankaraga giden izciler 
ANKARA, 26 A.A. - Ciimhuriyet bayramında yap:laca~ 

gecit resmine iştirak ~tmek üzere Vilayetlerden ,ehrimizc iz~ 
kafileleri gelmektedir. Konyacian yann 50 kişilik bir izci kafilet• 
hareket edecektir. İzmir izcileri bugün yola çıkmışlardır. 

Viyana darülfünununda arbede 
VlY ANA. 26 A.A. - Darülfünunda sol cenah meniuplari· 

yle müfrit milliyetçi talebe arasında bu sabah yenidt>ıı birtakılll 
arbedeler olmuştur. Yedi kiti yaralanmı,tır. 

Her tarafa yağmur yağdı 
ANKARA, 26 A.A. - Aldığmuz malumata göre bu sabah• 

kadar Yalova. Bur'& Kütahya ve Afyona birer milimetre. Ad• 
naya iki; Çanakkale;e üç. Konyaya bet. Utak. Denizli; Eskif4l• 
hire altışar; Kebıuta on. lzmire otuz bir, Manisaya 32, Antaly.-
ya 36 milimetre yağmur dü,müttür. _ 

İzmit ve Ankara civarına da cüz'i miktarda yağmur yagrn•f 
tır. Umumi vaziyet yağmurlu ııörlilmektedir. 

---
Chili'de intihabat Tasarruf 

mücadelesi Propagandası 
SANTIAGO DE CHIU, 26.A.A. MERSIN,26. A.A. - Şehrinoİll lı 

Cbili reiıiclimhurluğu için yapdacak 1 Banka11 beynelmilel tasarruf haftl"' 
intihabat mücadelesi, hararetli bir au münaıebetiyle tasarruf için propıı.S"' 
rette devam etmektedir. Bu mücade dalar yaparak halkı tasarrufta ... 
e, M. Aleıaandri ile M. Zanartudan lunmağa davet etmekt.,dir. 
birinin intihabını tt.~İn. gayeıi etra _. --
frnda cereyan etmektedir. Deniz adamı 
intihabat ve radyo yolunda 

BERLlN, 241. A. A. - Hanı A- MARSILYA, 26. A. A. - ~ 
jansı muhabirinden: Bertin mürsil" ıal Lyautey vapuru bu ayın 23 ~ 
istasyonu müfrit sai cenaba mensup de Punta S.lıinal lıpanya civaflP"" 
zevatın elinde olup bu zevat bunu Alain Cerlıaut'nua gemiaine l.,, 
propaganda maluııdile kullanmakta- diif ve aetam teati etmit oldu;uı"' 
dırlar. bildinnittir. i, 
Şimdiden lıirçnk tehiıı alıoneman- Münzevi seyyah, gemide hert"1 

lan feahedilmittir. yolanda oldufunu bildirmi,tir ,......._ 
Fakat Cumartesi alıq•mp muaevi- ---·····-··"" .......... • I 

!er ve sosyaliat demoln-atlar aleyhin aiır telefon tirbtf müdirliğine ~ 
de bir tıılum fiddetli -tuklar IÔJ"· 1 tarnabe göaclenneie ve dinley . ,. 
len mit n ba nutukla<, bilhaısa sol I rin bir kısmı için hakaret ,.,.ıo•~ 
<*Wh p.-elerinin protestolarını ela tinde olan ba gibi nıuaahabalara_..,. 
veı eyl..U.tir. hayet teııı-ıini talep eylemek .....-

DalUtiye nazm M. v- Gayl, tel bariyelinde lrahmftır. 

[ Jkbsadi v~ Mali Hafta ) 
"-~---------------------------------J 

lebilir; fakat, beynelmilel bir tedi- Puif kısmında vadesiz tevdi. kısmen de bazı boraac;ılarm aoğuk 1 Aksiyon 23.20 Lir• 
ye vasıtası olan Ye her memlekette at yekünu 885.625 lira fazla ile kanlılıiı muhafaza edememelerine Obligasyon 35,20 " 
borçlu ve alacaklı milyonlarca be- 9.952,493 liraya baliğ olmut• dö- ve vaziyete bakim olamamalarına Mümesıil 37,45 " t 
ıaplar açılmıt bulunmak dolayııi- Yiz mevduatı de. 271.978 lira fark- atfetmittir. Filhakika. evvelki salı Unifyeler geçen haftaki fi• 

Londra ,ehri "lord • mayor" 
Ü (belediye reisi) tarafından İn
giltere Bankası "gouverneur" ü ve 
.ıair banker ve büyük tacirler şere
fine. bu ayın 20 ıinde Yerilen bir 
ziyafette; maliye nazın Mr Cham
berlain'i tem•ilen hazır bulunan 
Sir Hilton Y oung, söz alarak İn. 
giliz lirası hakkında !U !&yanı dik
kat beyanatta bulunmuttur: 

"Uzak veya yakın bir atide 
~terling'in vaziyeti ne olacağını 
kimse kestiremez; fakat şunu id
dia edebilirim ki. İngiltere. altın 
mikyası ıiıteminin normal bir su
ı ette cereyan edebileceğine kanaat 
getirmedikçe, bu ıisteme rücu et. 
miyecektir. Bundan maada. İpti
dai madde fiatlerinin de. maliyet, 
fiatlerine kadar yükselerek onla
ra İntibak etmesi lazımdır. Bu iki 
şart temin edilaikten sonra. altı· 
nın iştira kuvvetinin ,iddetli ta. 
loavvüllerine 01 ini olmak üzere, 
bütün milletleri.- uuştereken fa
aliyette bulur.r·ahırı rtiza ede
cektir." 

nın müdür ve r.ırcliıi idare reisle
ri tarafından "monnaie dirigee" le
hinde gerek şifahen ve gerek tahri 
ren yapılan propagandaların direk 
tifi hangi merkezden verildiği bu 
suretle tezahür etmİf bulunuyor. 

l ngiltere maliye nnırı. sterling' 
in yakında düzeleceğini değil, bi
likiı, maliyet fiatlerinin intibakı 
sözünün tazammun ettigi miiııi ile. 
dü~eceğini ima eıliyol'; daha doğ
rusu bunu arzu ediyor. 

Sterling hakkında l::eynelmilel 
piyasalarda itimadın bir az daha 
sarsılma11 için bu sözler kifi idi; 
nitekim öyle d;. oldu. [ •] 

Harici ticareti mahdut olan • 
muvazenei hisabiyesi açık göste. 
ren. kontenjantrnan ve sa;r suret
lerle kapalı bir gümrük siyaseti 
takip eden küçük memleketlerin 
''monnaie dirigee" ye bağlanmala
rı bir dereceye kadar makul görü-

1 r 
le daima ad.itraj Ye ya apekülu- a 991.436 liraya inmi9tir. günkü likiduyon muamelesinde muhafaza etmektedirler. Sen ııı i-
yonlarla hücuma maruz kalabilen Aktif kıamında kua ve muba- Anadolu kağıtlanndan alıcı pozis amele 57 'iz üzerinden vuku bil 
lngiliz dövizinin "monnaie diri. birler nezdindelı:i mevcut 29.855. yonu olarak 940 adet tahvil, 750 du. İ· 
gee" ıiatemile idare edilmek ille- 725 liradır. Bunun 18.996.183 lira adet hisse, 200 de mümessil ıenet Rumeliler 5,30 lirada azcık _se(,, 
nilmeaine bir türlü aklımız ermi· ya tekabül eden miktarı 13.535 ki. bulunuyordu. Bunlann r8pora bı:- lemitlerdir. Maamafih bu k~gıtei'' 
yor. lo INdis altından ibarettir. Altın rakdmuı için usulen yapılan mü- hakkında iyi ümitler bealenı111'l 

Bu, olsa olıa. bir kanaatimizi mevcudu geçen haftadan beri 131 zayede neticesinde. heyeti mecmu. tedir. 
1
,. 

takviyeye yarıyor. o da İngiltere kilo kadar çoğalmııtır. aıı için iıtenilen para. 59 bin kü- istikrazı dahili, "rachat'' bat 
iktısac:liyatıpm can çeki9tiğidir. Altı:na tahYili kabil aerbeat dö- ıur lira gibi niabeten cüz'i bir mik dığı için 99 kuruşa çıkmıştır. dl 

"' 4 "' vizler 52,588 lira kadar artarak tanlan ibaret olmaıına rağmen, rö- Yükselen kağıtlar meY•11111 t· 
Cümhuriyet Merkez Bankaaı· 272,283 liraya balii olmuttur. Cüz por haddi bayii yükıelmit ve me- lt Bankalanru bilhassa kaYtr,. 

nın 20/ 10/932 tarihli bilançosun. dan muhteviyatı 33.017,911 lira• aell obilguyonlarda 17 Yt kurutu mek icap eder; bunlara 9,75 1 

da bir evvelki hafta bilançosuna da gayri mütebeddildir. bulmuttur ki. 36 liralık bir ıerma. ya alıcı nrdır. ;3.5D 
nazaran aşağıdaki farkları gör- Ba,ka kayda değer bir teJ yol. ye için 14 günltik bu faiz yüzde Traımay 52.50; Bomonti .! ıı· 
dıik: tur. 12 'f4 ye tekabül eder. işte bu yük- Telefon 15,25; ittihat Değirfl:ıı• 

Tedavüldeki banknotlar Ban- 4 • • ıek faizden yılarak bazı mütteri cilik 25.50; Şark Dejlirıı•e11Feiİ 
ka kanununun 6 ncı maddesi mu- Eskam ve tahvflAt ve spekülatörler. poziayonlannı tas 2.60; Arılanı Çimento e,10: 
cibince yeniden vuku bulan 60 bin l fiye etmek maksadUe satıta başla- 4.75 lira etmektedir. . f ~ıi· 
1. ı k b · d stanbul menkul kıymetler ve d 0" •ra ı ir amortııman neticesin e dılar; bu satıtlan gören veya işiten Kota harici Mısır Kre 1 

164.238.590 liraya inmiştir. Bu pa kambiyo Boraasınm geçen haftaki diler müşteriler de aatmağa koyul yelerinin fiati berveçhiatidir, •
1
rr 

1 faaliyeti pek menfi oldu. Ortada 50 " tanın 8.688.590 iraaı karşılığı yüz dular ve bu suretle kltıtların, "er. 1886 tertibi 172, " 
d ·· it ı k .. b k hiç bir makul sebep yok iken bir " 88 .... ~ e yuz a 111 o ma uzere an a ta- mefe korktuklan röpor haddin- 1903 '"" " 
nfından çıkarılmıştır. Epey za- takım kağıtlar ve bu meyanda A. 1911 " s&50 .. L·~· 

be · b 'k d nadolu esham ve tahvilatı bayii kı den de fazla tenezzülü kıymetine • .,.,... manı:ıan rı u mı tann eği~me Serbest piyaaada gayrı rııbaft 
d . • d'" f 1 rıldılar. sebep oldular. S.lı günü oblicaa• p [*] Bir haftadan beri sterliııg. ı ".ıı:e ve ıger tara tan atın mü. bonoları 38 kurutta geçeıı . ·ler• 

piyasamız la J;ı hayli sukut etrlıi:;- ı,avaat•na c'evam olunduğuna ba- Bu husuıta rey ve mütalealarma yonlar 34.80 liraya kadar dütmü,- fiatleri muhafaza etmektedıt 
tir. Geçen !1a,ta ı·ati 730 .. kt1nış i- !.ıl.~ _ ~. bu büb:ıyaahn yeni bank- müracaat ettiğimiz milli bankala- 1- dün yukanya doğru hareket Altın 920 kurut tur. ..ı. 

~~~--~-----'--'"-'---'..__...--ı-"--~...ı.ı..o--.-.a.ıo...-..ı~....ı.....-.....ı.......::u.L..d·'~ı.lm;ı.Jı.r.ı~....ııAıillld.ı.&ı..illll.1:...L.J:ı.m.ııı.ıh'll...!ııİIİ!!ıi!!..J~limi&..b:ıı.wumL..l.~t~cu..:bu.•!!!lıdı......J~lll!IL-Jfu'~l~rlL.~~~~~ ~-,.. 
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·yeni ölçüler için hazırlık görülüyor, halk ta hazırlanmah .• 
Ekonomi 

Salah emareleri 
görünüyor mu? 

Dünya buhranı hakkında ibra. 
cat ofisinde ne düşünülüyor? 

it iktisadi buhranın hafifleyip, bafif
lıijlll•diği meıeleıi fU ıon eünlerde 
~Ün dünyayı meteul ettili eibi, 
. ın iktisadi mehafilde de ebem-

1ııİJtUe telakki edilmektedir. 
Yunanistanda yapılan bir ankete 

~ıııınıt bir çok iktiıatçılann ver
ılde,.; cevapların buhranın mutat 

f}finin takip ettiği merkezinde idi. 
Ilı n bu hususta ihracat ofiıinln de 
''~Ulalaaaını ıorduk. Ofisten ıu aııı
°"""'l verilmektedir: 
Ilı• -· ihracat ofisi iktisadi bubra.J ıeyrini ve husule getirdlli netf
ı. •ti yakından ve büyük bir dikkat-

. takip etmektedir. Son edlndili
~ malumata istinaden, buhranın 
> aha doğru bir teınayÜI gôaterdiAJ 
~ıttihaz olunan takyidat ve letbir
aı/'. t~_ifine d~.r emareler mevcut 

Ugu soylenebılir. 
~elçikada nazırlar meclisinin pıı
ıı_ leai günü yapılan ıon lçtimam 
ı. ~o?tenjan meaailinin yenidna 
~kıne başlanmıştır. Belçika hükt 
>' erkanı kontenjan uıuünfl li.1-
~Ude ve iktisadi prenılplere muha
L· bütün tetbirlerin terkinde ml1tte 

1~ bulunmaktadırlar. 
'-.ı ~anıada hükumet kontenjanlarm 
a- >ıc_~n ilgaaım ve buna mukabil 
)j~k rüsumunun hafif surette tes 

ı tasavvur etmektedir. 
"-.\lınanyada Devlet banka11 ihda11-
"1) karar verilen kontenjanlarnı hu
ıı,. h ~etlnceği fena neticeler haklim 
dil, Ukıimetin ehemmiyetle nuan 
""katini celbetınl9tlr. Matbuat ve 
t~~darlar kontenjan fikrinden ,. ... 
llıek ıneaini hükilmete tanlye et-

i tc.dlrler. 
~gılterede lıterlinin ıulrutu ve 
Ilı Ye tetbirlerinin lttlham lktlaa
~sahacla beklenen müsait neticeleri 
t llİıtNmernittir. 932 ıeneıinde 931 
"' ~~tle ithalat ve ihracat ualnuı
ı.; ukGmet ıerbes ticari milbade
do e dofru giden a'llmrük siyasetin 
~İt tadilat yapmalı tasavvur etmelrt. 

!<ti A~erikada demok tatların Riya
>.ı ~Umhur için namzet g3alerdikleri 
• .;, • oıevvelt'in serbeat m6badele 
~""11 günden ailne taraftar ı... 

il" aktadır. 
!ıiı-J utün bu •!"arel'!"• takyldat tet
~h erinin terki ve bin netice llrtiaadt 
Uf tanın salaha dotru temayül et
ili 1 hakkında kuvetlJ ümit].,. uyan

"'•ktadır." 

li.kadar eclea meaail müzalııer edil
mektedir. Konırede mevcut ıtokla
nn nazan dikalııte alınarak afyon .. 
riyatımn bu ıene lpn yapılmemaaı 
telıılif edllmiıtir Tllrldye ile yapı
lan afyon anlaımaımm bir an evvel 
taatlki de lııonırrede karara aeçmlı
tlr. 

Mesai bürosu ile 
temas 

Beynelmilel mesai büroıu Türld
')'e Cümhuriyetinin cemiyeti akvama 
dahil olması dolayiaile Tloaret odan
ne ilk defa olarak fu.llyetlaa alt t.ı. 
liflerini aönderınlıtlr. Açık bir türlıı-
99 ile yaaılmıt olan bu telılltl... bü
ronun muhtelif sahalardaki fu.lly• 
tini ihtiva etmektedir. 

Mısırın yumurta 
ihracatı 

Son zamanlarda yumurta ibret 
'den memleketler yeni, yeni tetblr
ler almaktadıdar. 

Mısır hükumeti yumurtadan al
makta olduiu ihracat resmini lalvet 
mittir. Bu reıim 100 kilo 20 Mmr 
kuru9u idL Ayni zamanda nakliye ta 
rlfelerlnln tenzili için de t.,.ebbilıa
ta giritildifi eibi, dahilde fİmendifer 
tarifelerinde de yumurta navlunları 
indirilecelııtir. 

Diier taraftan yumurta müıtah
alli diler memleketler de yeni tet
blrler almaktadırlar. Bulgarlıtan idi 
~ilk yumurtalann ihracım menet-
mfttir. 

Bunları nazarı dikkate alan Tica
ret odası iktisat veki.letine nıüra
matla ayni tetbirlerin bizde de alıa
mıuıım t-enni edecektir. 

Fransada ke•tane 
kontenjanı 

Fraasa hükümeti Franıaya 1ı
tane ithallııl kontenjana tal.i tut
muıtur. 

Zirai mahsulAt 
kontenjanı 

Gelen malumata nazaran zirai mu 
._, • sullta vazedilecek kontenjanlara 
.. ayyare ile çiçek dair alilııadar hükumetlere izahat 

vermek üzere Alnıan hükUmetl tara-
ve sebze fından memur edilen heyet PariM 

ıelmiı ve Fransız nıurahhaılarile te 
maıa ba,lamıştır. ~.ır h 'k" . . "-1.J· u umeti çıçek ve ıebze 

a~•tı ve ihracının tayyare ile ya
•ını tetkike &a,lamıştır. 

\" 
Afyon kongresi 

~ 0~11:0•lavyada içtimalarını yapmalıı 
ı.,) •n afyon kongresinde Yugos
dııg il afyon :ziraat ve ti('...aretini ol-

u kadar bizi de çok yakından a-
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Tütün piyasaaı 
ihracat ofisinin topladıiı maluma· 

ta nazaran, e~en sene her mıntaka
da tütün piyaıaları mutadın fe•kin
de aeç açıldığı halde, bu ıene mah
sulün azlıiı dolayiıile bazı yerlerde 
tütün piyasaları vaktinden çok evel 
oçılmı9tır. Bu cümleden olarak çeı
me, Alaçamlı tütünleri 70-140, Trab 
zon 90- l 00, Samsun hevengi 750-
1050, Akhisar tütünleri 120-170 lııu
ruş arasında aatılmııtır. 

Tütün fıatleri seçen seneye naza. 
ran çok farklıdır. 

İngiliz lirası neden 
düşüyor? 

Bütün dünya borsalarında olduğu 
cibi bu günlerde lıtanbul borsasında 
da lngiliz lirası fiatleri ehemmiyetli 
tenezzül aöıtermektedir. 

Evvelki elin 695 lııurUf, 10 para
ya kadar düşen lsterlin dün borsa
da hafif bir yü kaelme ile 700 Ü gaç 
mişse de Borsa mehafilinde vaziye
ti emniyetli telakki edilmemekte
dir. Daha geçen hafta sonunda in-' .... .,.,,, ,.,_ 

lııı '•1 11.~o 
.. ., llılıtıona 10,llO 

••ıı 13,iO 

Sark d•J· t~ 

••'1• ı,ııe 

••ık. - .... 
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,,., 
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11111.o 
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11.05,

•.•~.
l,ftJ,-

ı.~s.ıo 
4,11.il() 
l,6Ş,IO 

i &!!iz lina11. 7:'0 . kuruıla:'.' .muamele 
gormekte ıdL Bır kaç gun ıçinde ı.u 
fi.t sukutu iktisadi mehafilde loter
lin etrafındaki endiıeleri çoğaltmak
tadır. Alakadarlar lngillz liraımın 
yükıelmeai için lnııiltere bankası ve 
lngiliz hükUmetl tarafından alınan 
tetbirler kafi eelmediğinden lsterli
nin daha fazla dü9meıine intizar e
dilebileceğini aöylemektedirler . 
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lr İ•r .. .. , .... --.;. 
ı ~'trlııı 111.- 1 fillıı. ..... 
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... 55,
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ıt,11,M 
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18.
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14,-
H,-
11,-
6Q,-

\i,JI 
~o.ıo 

~7-

Türk paraıırun kıymet ölçüıfl 
Franaız Frangı addedidiğindenberi 
lngiliz lirası borsamızda -heıt 
muamele &Örmektedir, lsterJinin IOD 

•ulııutu dJı Londra fi.tlerinin dütük 
eelmeai teairile basıl olmaktadır.Bu 
itibarla lngllizin ıukutunun ·rürk 
parası üzerinde her hanei bir teıiri 
olması ihtimali mevcut delildir. 

NEVYORK, 26 (A.A. l - ln
ailiz lira11 3,30 1-16 dolarda ka
pa!"llıttır. Şu hale nazaran dün
kü piyasadan nisbeten 2 cent nok 
•andır. 

LONDRA, 26 (A.A.) - lnııi
liz liraurun yeniden ıukutu, hal
kı, bükunıet erkanını ,iddetle all 
kadar etmektedir. Bazı kinueler, 

suk t · · · inhi-

Maarifte 

Ecnebi 
Mekteplerde 
Türkçe 

Gevıek tedrlıatın 
behemehal 

önüne geçilecek 
Ecnebi mekteplerde türkçe 

tedrisatının zayıf oldufu hakkın
daki Maarif veklleti tetkikatının 
e.aıh neticelerine vardınlmaoı i
çhı yeni bazı tedablr alınmı9tır. 
Maarif erklnmdan gör!lttüiü
müz aallhiyettar bir zat bire bu 
hususta ıunlan aöylemlıtlr. 

- Ecnebi liseleri bitiren Türlıı 
aençlerlnln dariilflinun tahıllinl 
takip edecek kadar türlııçe bilme
dikleri maaleeef anlaıılmııtır. 
Çünldl bu mektep idaroleri türk• 
çe tedrlaata tamamlle li.ka)'lt lııal 
makta ve türkçeden ımıfta kalan 
talebeyi gene terfi ettirmektedir
ler. Bu •aslyet maarif hayatımııı:· 
da bir nm kaplltillasyondur. v. 
kllet bu vaziyetin !inil.ne &99'ft•k 
için cezrt tedblrlerlnl yakında tat 
bllrc edecektir. 

Divan bugün 
toplanıyor 

Darlllfllnua d!Yanı bus\lıı top 
lanaralıı Gazi Mu•tafa K•mal mil
k1fatmı kazanan eeeri tetkik ed .. 
cektlr. Divan komlıyonun kara
rını taadlk ettill takdirde 11100 li
ralık müklf!lt 29 Tetrlnlevvel 
Cümhurlyet bayramında Türk ta
rihi tetkik cemiyeti emrine verile 
cektir... Haber aldıfrnnıza sllre, 
müklfatı kuanan dôrdüncll cilt 
tarih kitabı için Devlet matbaa11· 
na bir çok yeni ılparlıler vuku 
bulmaktadır. 

Kızıl 
Şehrimizde bir iki ilk mektepte ta

lebe anamda kızıl haıtalıfma tesa
dflf edllmlıtlr . Ha•ta olan talet..
den lılrbçı evlerinde tede..,f altma 
almmqlarclır. Maarif sıhhiye mtıfet
tlıleri mekteplerde derhal ttıltlıl
batllUDlflardır. Haıtalık alllml görı
tern talebe evlerine ,ısnderilmelıt• 
dir. Bu •- ilk mel.tepi er çok lralıı
ıı.lık olılutunılan. hutalıfla kolay
lıkla alrayet mlkAnnw buld& ııl na 
zan itibara almaralı ona ,ıs.. lbım 
selen tedabir ittihaz edilecelrtlr. 

Nihat Adli B. 
Maarif veklletl ı.teml mahauı mü 

dürü Nihat Adil B. dön Ankaraya 
avdet etmlıth. 

tatını aöıtermekte oldutu lnıilia 
ihracabnı teıhll edecek mahly9'
te kuvvetli bir llııtııadi ıllih gör
mektedir. Diğer taraftan, lngilia 
lirasmm ıukuıu Jngilterede amele 
ücretleri aeviyeıinln de dÜfpıeainl 
icap ettirmekte ve bu hal Jngllia 
aanayi erbabının diler ecnebi 
memleketler istihıali.tile rekabet 
etmelerini temin eylemektedir. 

Maamaflh, meselenin mali ci
heti endi,e uyandırmaktan hali 
lııalınamaktadır. Filvaki ki.nunu
evvelde harp borçlarına mah•u
ben Amerlkaya yapılacak tediya
tm bükıimetin lngili:ı: dövizini mil 
dafaa etmek için elinde bulunan 
ihtiyat alııçe mllııdarnu mll.hlm ıu
rette dfltünneainden korkulmak· 
tadır. Bu münaaeebtle hükılmatin 
ahiren haıı:ine tarafmdan harp 
borçlannın tediyesini teıhll mak
sadile tesviye edilmi, olan kredi
lerin yeniden açılm .. ına dair o
lan §aylaları ihtiyat kaydl ile bu
rada zikretmek pelıı muvafık olur. 
Dikkate .. yan bir nokta daha 
vardır: P .. in ve vadeli liralar pl
yasalan arasındaki fark, lngiliz 
dövizi üzerinde yapılmakta olan 
ıpoküli.ıyonun ehemmiyetini gös
termektedir. Bu vaziyetin icabın
da hükumetin reJmen müdahale
de bulunmasını teıhll etmekten 
ba9ka bir netice vermlyecektir. 
F alııat buı gizli tetebbüslerln bil 
kUınet erkiinıru zamanın henüa 
mllsait olmadılı huıuınıaa llıına et 
mit oldulu aannolunmaktadır. 
Her ne olursa olaua son haftalar
da yapılan alım n aiimüt müba
yaatı, altın stokunun yeniden kıt
lanmaaı sayeıinde lngillır llra11-
nın iıtikrarını temin edecek ma
hiyette görünmektedir. 

Rechsbank'ın bir 
tebliği 

BERiN, 26. A. A. - Reichıtq'ın 
bir tebli(i, 22 tqrinievvelde altın d& 
viz kartıbinıın yÜzde 27.4 oldufunu 
.... eeçe;ı hafta nihayetinde ue yüz
de 26,5 den ibaret bulunduğunu bil
dirmektedir. 

Akhisarda tütün 
piyasası açıldı 

IZMIR, 25. - Son dakikada Ak
hiaarda tütün piyasasının 140-170 
kuruştan açıldıima dair haber geldi 
Ancak bunun sıhhat derecesi meç
huldür. Rekolte azdır, fiat yerinde 
deiildir. 

Alıcı kumpanyalar arasında gİ7)İ 
bir anlamıadan bah•edilivor. 

Malıkemelerde 

Maktulün oğlu kana 
1 kan isteyor 

Katil mevkuf olmasa onu da 
mı öldürecekmiş? 

Aiuıtoaun yinni altıncı günü 
Tahtalııalede bir cinayet olmut, 
Zafranbolulu ıimitçi Emin, Zaf
ranbolulu emanetçi ojıullanndan 
Mehmet Ali Efendiyi bıçakla ee
kiz yerinden vurarak ve eırtlalı
nı keaerek öldürmüttü. Ağırceza
da bu taYanı dikkat davanın mu
hakemealne b.llflanılmıştır. lıtin
tak karamameai okunduktan son 
ra davacı mevkiinde bulunan ve 
maktulün otlu olan Ali Efendinin 
istidası olrunmuı ve bu istidadan 
All Efendinin tazminat olarak 10 
hin lira lıtedlfi anlasılmııtır. Fa
lııat Ali Efendi davasını anlattıtı 
zaman demiştir ki ı 

- Efendim, k-tll hırsızlıktan 
sabıkalıdır. Babam. aleyhine hır
sızlılıı davası açmqtı. Bundan muf 
her oldu n Zafranboludan ba
bamdan d&rt alin evvel geler .. lıı 
llldllrmelıı için tertibat aldı. ve 
babamı vapurdan çıktıktan lli da 
kika sonra lıahvedcı oturur ve 
kahvesini içerken öldürdll. Bu a
dam efrer me•kuf olmasaydı, 
tbndi beni de öldürllrdü. istidam 
dakl 10 hin lira tazminat talebi 
yanhılıkla yarılmııtır. Tazminat 
iatemem, kana kan isterim demlı . . 
tır. 

Bundan sonra auçlu ioticvap e
dilml,, cürmii tevil ederek itiraf
ta bu unmu9tıır. 

Muhakeme şahit celbi için baı
ka bir güne bırakılmı9tır. 

Hamallar kahya•ını 
yaralayan adam 
Hamallar lııabyası Şeyh Aliyf 

yaralamaktan suçlu Hallonun mu 
hakemeaine dün ağırceza mahke
meainde devam edilmi9tir. Muha
keme eanaımda Hallonun vekill 
Şeyh Alinin tevkifhanede Hallo
yu llldürmek için zehirli tavuk 
aönderdillnl ve aene bu emelle 
tevlıılfhanede bulunan kayın bira 
deri Hüdeyda va•ıtaıife tevkifha
nede ÜÇ lııltiye bıçak gônd~rdiği
nl ve bu hldiaelerin remıen tea
blt edlldltlni aöylemlı ve tevkif
hane müdürü Melııkl Be:vln ~ahit 
olarak celbini i•temiştir. Muhake 
me buaun için baıka bir !'itne bı
rakılmıftır. 

Bir ihtilaı davası 
Çatalca Tütün inhisan müdüril 

Refet Bey 3261 lira 40 kurut ihti 
li.ı etmekten mevkuf olarak, Ça
talca inhisar mlldiırlerinden Ne
cip, Şeyket, Asım Beyler de mü
rakabe vaaifeıini ihmalden gayri 
mevkuf olarak muhakeme altına 
alınrnıılardır. Dün afırcezada bat 
layan muhakemede Refet Bey ih
tili.11 inki.r ebniş ve ancak tasar
ruf aandıfındalıi paraaına mahsu
ben 200 lira aldıltıru aöylemiıtir. 
Muhakeme hesabatının tetkiki ı. 
çin Refet Beyin mahfuzen Çatal-

• 

caya gönderilmesi kararile başka 
eline bırakılmıştır. 

Polise hakaret 
davası 

Sabılııahlarda01 Sarı Ihsan ika
metalha raptedilmek Üzere poliı 
refakatinde sevkedildiği esnada 
zevcesi Kıymet Hanım poliılere 
hakarette bulunmuıtur. Dün Kıy· 
met Hanımm ikinci ceza mahke
meainde muhakemesine baılanıl
nuı, Kıymet Hanmı cürmünü in ... 
klr etmiı, ıahlt celbi için muha
lııeme başka gilne bırakılm19tır. 

Feahaneden yün 
çalan amele 

F eahane fabrikeaından tiftik 
çalmaktan suçlu amele Ömeı le 
Anlan dün ikinci ce·za maJıkeme 
ılnde muhakeme edllmi9lerdir. Ö
mer bir ıene, Arılan 8 ay 1 O gün 
hapıe mablııilın olmu9lardır. Her 
ikisi mahkümlyetlcrlni bitirdikten 
sonra mahlııılm oldukları müddet 
kadar da emniyeti umumiye neza 
reti altında bulunacaklardır. 

Kaçak çakmak 
Adapazarından lstanbula ge

len Bekir Efendinin üzerinde 10 
tane çakmak yakalanmı~tır. Be
kir Efendi ihti.aı mahkemesine 
aevkedilmit, mahlııemede bu çak
maklan aatınak için aldıtmı •Öy
lemiı, neticede alt ıay hapse mah 
lııüm olmuftur. 

Güzellik mftsaba
ka•ı 

böyle mi olacak? 
Süleyman ve Y orgi iuninde iki 

aarhot Divan yolunda kunduracı 
Şeref Efendinin dülııkinmda otu
rurlarken Yunan gllzellnln mi, 
Türk eüzellnin mi daha giiael ol
duğunu münakafaya batlaıruı. 
bu münalııatada Y orgi milliyetimi 
zi rencide edici mahiyette aözler 
aöylemif, neticede Süleyman Ef. 
Yorılyi yaralamı§tır. Yorııi bir 
müddet Cerrahpafa hastahane· 
ıinde yattıktan sonra İyi olup çılı
mıf, fakat üç ay aonra Balıklı baı 
tahaneıine gitmit. orada yapılan 
ikinci bir ameliyat nrticeaindc öl
müt, Süleyman da bunun Üzerine 
tevkif edilm~tir. Dün devam e· 
den muhalııemede operatör Bür
baneddin Bey tahit olaralıı din· 
leD1nİ4tİr. Bürbaneddin Bey ikinci 
ameliyatı icap ettiren iltisakın es
babı taliye lesirile vukua geldiği. 
ni aöylemi., •onrft da i~inl bırakıp 
ıeldiğinden bah..,derek iicret tak 
dirini talep etmqtir. Mahkeme 
Bürhanettin Beye 28 lira Ücret 
takdir etrni~, muhakeme Tıbbı ad
liden bazı sualler soru.iması icin 
batka ıilne bırakılmııtır. . 

izciler dün gittiler 
Dün Ankaraya iki 

tahrik edildi 
tren 

Ankarada 29 tctrinievvel Ciimbu
riyet bayramında yapılacak geçit 
resmine i9tirak etmek üzere lıtan
bul izcilerinden bir kmnı da dünkil 
öğle trenile gitınitlerdir. Galatasa
ray liıeıi müdürü Fethi B. de izci~ 
!erle beraber dün Ankaraya ıritmiı
tir. 

Dün Ruı futbol heyeti de Cömhu
riyet bayramında yapılacalıı ııeçit 
resminde balurunak üzre Ankaraya 
ııitmitlerdir. Bu sebepten Ankaraya 
iki tren hareket etmiıtir. ]kinci tren 
izdlere tahıiı edilmiıtir. 

IZMIR, 26. A. A. - 29 t .. rinl
evevl cümhuriyet ba)·ramı .,Ünas• 

37memleket 
Doktorları 

Nevyork hükômeti 
dahilinde icrayı 

tababet 
edemiyecekler 

Nevyorktan bildirildiğine göre, 
Ame-rika hükUmetinin resmi imti
han mümeyyizleri heyeti 37 ecne 
bi tıp fakült~sinin diplomasını ta· 
nımamaya ve bu diplomcıtları haiz 
doktorlann Nevyorlc hükümeti 
dahilinde icrayi tababet ebneme
lerine karar \-'ermi~tir. Buna se· 
hep olarak. bu 37 -nemleketten 
Nevyorka giden doktor ve talebe
nin hiç biri N evynrk hükUmeti da 
bilindeki İmtihan şartlarmı yerine 
getirmemiş oldukları ileri sürül
mektedir. Bu 37 tıp fakülteıi ftra 
sında Fransa, Isviçre, ltalya, Tür
kiye, Yunan, Romanya ve bir kı
sım lakoç tıp fakülteleri bulun
maktadır. Dr. Tevfik Salim Paşa 
böyle bir knrar verilmitse hususi 
bazt mülibazalann tahtı tesirin
de ittihaz edilmi~ olmaaı lazun 
geldikini, mevzuubahis fakülteler 
meyanında çok yÜksekleri bulun
duğunu, bunlann mezunlarına : 
"elinizdeki diplomalar ki.fi defil
dir" demek cnrip olacaltını aöyle
mi~tir. Dr. Mazhar Osman Bey 
her memleketin kendi hudutlan 
dahilinde kendi doktorlarına ta
babet yapmak müıaadeainl verdi 
ğini, efer Amerikada böyle bir 
karar verilmipe bundan dola)'l 
olmaıına ihtimal ''erilebileceğini, 
yoksa isimleri geçen Tıp falııültele 
ri araımda, Amerllm fakültelerin 
den a,ağı olmayanlar bulunduğu
nu beyan etmittir. Amerikanın bu 
karan Darül !'ünunumu7.a bildiril
memiıtir. Tıp· Fakültesi müderriı 
terinden Dr. Behçet Sabit Bey 
Amerikanın simdiye kadar ocnebl 
doktorlanna ihtiyacı olduttundan 
on aualden imtihan verenlerin ta
babet yapmalannR müsaade eltl
lini, timdi böyle bir karar verll
ml,se Amerilca'da doktorlufuııı 
yerli elıbbaya hasredilmesi isten
mesinden ileri geldlfrine hükme
dilmesi li.zun gelecefinl, yoksa 
sayılan fakültelerin Amerika fa
kültelerine muadil bulundu !';unu 
aöylemittir. 

Maarifte tayinler 
Odemİfte Bademiye lııöyÜ mek 

tehi muallimi Hüsnü Selçuk Bey 
Kaymakçı köyÜ ba~muallimliğine 
tayin edilmi,tir. Kesre köyft baş
muallimi Muıtafa Zeki Bey Ç"l
menin Çiftlik lııöyll batmuallimli
iine tayin ve Bergamanın Bağyü 
zü köyij muRllimi Veli Bey de Şak 
ran köyü muallimi Mustafa Sabri 
Bey Becayiş edilmişlerdir. Tire 
üçüncü melıılep muallimlt'rinden 
Kemal Beyle :ı:evceai Tire ikinci 
mektep muallimlerinden Zehra 
Hanım becayl, edilmi,lerdlr. 

•· 

Halkevi balosu 
lstanhul Halkevi Reiıliginden: 
Cümburiyet bayramı münasebe 

tile 29 Birincltetrin cumartesi gü
nü akıamı H,.Jkevi salonlarında 
verilecek baloya Halkevinin bfl
tün aza11 du·etli olduğundan da
vetiye almak Üzere her gün ıaat 
ondan on •ekize kadar Halke'lli
nin idare memurluğuna müracl\at 
edilebilecefri ilan olunur. 

Medeniyet faslını 
yazacak aza 

Türk Tarihini Tetkik Cerniye 
tinin medeniyet faılını yazmayı 
deruhte eden zümreleri, önümüz
deki pazartesi gÜ.nÜ öğleden aon· 
ra Edebiyat fakülteoi Müderrisler 
Meclisi salonunda huausi mahi
yette .>lmak ii:ı:ere ilk 15 günlük 
içtimalannı .. kd.,deceklerdir. Bu 
İçtimada, a7a. aralarında. çalış
ma tarzları, tetebbü mevzuları ve 
ınembalan ve bıı mevzularda bul 
duldan noktalar Üzerinde müda
velei efkar edeceklerdir. 

Yeni ölçülere 
Hazırlık 

Halkın da alış 
verişte 

aldanmaması lazım 
Yeni ölçüler kanunu, kanunu· 

aaniden itibaren meriyet mevkiine 
gireceğini yazmıttık. Belediye ve 
Ticaret müdürlüğii ve c..dası, ka
nunun tatbikatı için bazırlıınmak 
tadırlar. Yeni kanun, ölçüler için 
a,an metre iıtemini kabul etmiı 
tir. Bidayette halkın yeni ölcüle
re alıtabilmeıini temin iç.in a.rşın, 
endaze ile metre ve okka ile kilo
gram araımdaki farkları g&te· 
ren tablolar hazırlanmaktadır. 
Halkın, her g{İn alıtveritlerinde 
en çok me§gul olduğu ölçüler ar· 
fın, endaze. metre, okka, batman 
ve kilodur. lıtanbulda endaze az 
ve batman hemen hiç kullanılma 
maktadır. okka hemen umumiyet 
le, arıın da oldukça müstameldir. 
Yeni kanun merlyete girince, mün 
hasıran metre ve kilo ve kedrlerl 
istimal edilecektir. Bu itte haılıca 
vazife belediyeye tevecciıh edi
yor. Okka 400 dirhem, kllo 1000 
aramdır. Bugün me..,Jl okkıuıını 
50 kuruta aldıtunız etin kilo üze
rinden satı9 yapılınca aradalııi 
gram farkı nishetinde fiyatının İn 
dirilmesi tabiidir. Bunun lııonlrolG 
de belediyeye aittir. Halka ııelba 
ce, dirhem ve olııkayı unutarak bir 
kilo olacaksa onun, kilo keıirleri 
ne göre mübayaat yapacaksa 
ırram Üzerinden paraımı heıap et 
nıeıl li.zundır. Ayni suretle metre 
eaaı oldulundan ahı veriflerde 
de keairlerde metrenin yüzde biri 
olan ıantimetre, binde biri olan 
milimetreye göre hesap yapılmaaı 
İcap edecektir. Akıcı maddelerin 
aJçülmeılnde ise eaaı litre olacak 
tır. Litre lııeılrlerfnde litrenin on· 
da biri olan desilitre, 100 de biri 
olan ıantilitre kullanılacaktır .. 
Arazi meaahalannda döniim esa
sı kalkacalıı, yerine metre murab· 
baı eaaaı kAlm olacaktır. Buna 
nazaran 100 metre murabbaı bir 
yerin meaahal aathlyesl bir deka· 
metre murabbaı, 10,000 metre 
murabbaı bir yerin meaahai sathi 
yesi de bir helııtar heaap edileeelı: 
tir. Kitle lllçülerlnde kllogrma e
sauna aare, §unlar latlmal oluna
caktır ı 
1000 klloeram • ton 
100 kilogram - Kental, 

Kilonun 1 O da biri • helrtovaın, 
Kilonun 100 de biri - dekagram, 
Kilonun 1000 de biri - çam. 
Gramm 10 da biri - deoieram 
Gramın 100 de blıl - santlırram. 

Kuyumculukta kullanılan 2 de
sigram afırlık (Kırat) c>larak ka
bul edilmlttlr . Uzunlukta da vaa
hitler kilometr , hektometre. de
kametre olacakbr. 

Kanun, zaviye, hararet, kuaret 
elelııtrilıı •e saire için de ayn ayr; 
vahitler lııabul etmlftir. K11nunun 
suveri tatblklye•i hakkında bir de 
nizamname hazırlanıyor. Buna 
nazaran, kanunun tatblkmd-n iti 
haren idhal ve dahilde lı:nal veya 
tamir edilecek bütün ölcüler Ti
caret müdürlü~ce muayeneye 
tabi tutıılacaktır. iki senede bir 
belediyede ölçillerl umumi bir mu 
ayeneye ti.bi tutar•k damgalaya 
cak, bundan ba,ka belediye me
murlan ansızın lüzum g-örüldükçe 
ölçüleri kontrol edeceklerdir. Hi
leli ve damgaın: 81çüler kullanıl
maktan mencdileeek ve kullanan 
lardan on liradan yü~ liraya ka
dar para ceza" alıruıcaktır. Hallııı 
mızm •İmdiden yeni ôlcülere lat
bika hazırlanmalan ""yanı tavıl
yedir. Şimdiden bazı mileueaele
lerin yaruz kilo, litre ve metre öl
çülerini istimale b .. ladıkları da 
görülmektedir. · 

Emanet anbarları 
Yeni hazırlanan tütün inhisar 

kanunu ]i.ylbatınd11., zürra ema
net ambarlann'n bir an evvel ih .. 
tiyaca muvafık tekilde islih ve 
teıisi naz.arı dikkate alınmıftır. 
Bunun İçin memleketin muhtelif 
yerlerinde aori anıbarlar inıaaı 
lazım celmektedir. Her sene büt
çeye konulacak tahıiaat ile bu am 
barların lnfa>ı temin edilecektir .. ••••••••!!l!•••m!!m• I Kanun layiha11DJ hazırlayan kon
&'reye ittiralıı eden bir zat, hu am 
barlann İnfaaı zÜrTaa b6yillı bir 
hizmet teıkil edecellni aöylamit
tir. 

betile fChrlmizden Ankaraya cicle
celıı olan izdi.,., bu ıabohld Afyon 
trenile bareekt etml,Jerıllr. 

Vllllgellerde bayrama 
Jıa:ıırlık 

MUOLA, 26. A.A. - Şehrimizde 
cümhuriyet bayramı için hararetli 
bazırlılıılar •ardır. Eınaf, halk, bay
rama ittiralıı için timdiden hazırla
nıyorlar Bu ıene Cümburiyet bay
ramı daha heyecanlı , daha hararet
li olacaktır. Her tarafta bayraklar 
bazırlamyor. Yapılacak merasim için 
büyijk bir pro(ram yapıldı. 

KAYSERi, 26. A.A. - Şehrimiıı
de cümburiyet bayramı hazırlıklan 
bitml9tlr. Cümhuriyet bayramının bu 
sene daha mükemmel bir surette 
kutlulanma11 için çok çalqılmıt n 
bu huıuıta eaaalı tertibat almmııtır. 
O ıeee Cümhurlyet Halk fırka11 n 
belediye tarafından miltterek lıılr 
Cümhurlyet baloau Y..U-.lıtlı. ı 

Tavuk kolerası 
Tavulıılara bulapn kolera ve 

difteri haatalılılanm yazmııtık. 
Bu buauıta baytar mGdürlüfi'ün
den aldılımıs malı'.ımata ıöre, 
tavuklardaki kolera ve difteri 
pek hafiftir. Haber verilince de 
hemen baytarlar icıap eden serom 
ve aıı ile hastalıklardan hayvan
lan lı:onımak çareleri hakkında 
hayvan sahiplerine izahat vermek 
tedirler. 

Vatandaş: 
14 milyon Türkün senede 14 

milyon Türlı: lira11 biriktirebil. 
mui İçin her T&rkün Bankaya 
senede bir lira yatırması kafidir 
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EM DEN KORSAN KRUAZOR 
BU AKŞAM BAŞLIYOR 

İlaveten: 
R. K. O. 

dünya 
havadisleri. 
Te'.: 40690 

idarehane: Ankanı caddesi, 
100 No. 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

:!:' .! :c~.t::U~haettim am 1( .. ______ T_i_y_a_tr_o _______ )ll.__I ... • ş..._v_e_İ_ş_ç_i _ _.l \ 
Allah yardımcın -

Başmuharrir ve Müdürı 24318 
Yazı itleri Müdürlüili 24319 

ldare ve Matbu 24310 

~BONE üCRETLERl: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 

3 aylıiı 4- 8-
6 7 50 14-

" 12 14- 28 -
" 

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
i,ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me· 
s'uiiyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y atilklly aıkeri rasat merknln

den yerilen malilmata göre, bava 
bugün bulutlu ve timal istikamet
lerinden ril:zglrlı olarak devam e
decektir. 26-10-932 tarihinde bava 
tıuylkı 7116 milimetre, en fasla sı
caklık 20, en az 12 derece idi. 

ff.•tE~ 
Kurtulamadım 
Gitti! .. 

Ben vaktile avukattım. Hem 
adamakıllı avukat ..• Sulh mah
kemelerinden tutun da cinayet 
mabkemeeine kadar girer çıkar 
dım... Bir türlü mahkemelere 
ıaınamadım ve avukatlığı bırak 
hm, gazeteci oldum. Senelerce 
gazete mee'ul müdürlüğü etti
ğim sırada aleyhime açılan da
valardan dolayı gene mahkeme 
!erden yakamı kurtaramadım. 
Nihayet mes'ul müdürlükten 
de elimi çektim ... Zannediyor. 
dum ki; atrık mahkemelerde 
isim kal~dı.. Ne münasebeti 
İki gUn evvel bir celp geldi, 
dün mahkemeye gittik bu sefer 
de şahit olarak!... Davacı ol
dum, vekl oldum, maznun ol
dum. ıahit oklum. Bir hakim 
olmak kalch. Hemen Allah on
dan korusun.. Çünkti onun ve
bali hiç birlne benzemez! .. 

olsun!. 
Ciddi ciddi görütülilrken bi

risi sordu: 

-E ... daha daha ne yapıyor
sun bakalım? .. 

Öteki iateksizlikleı 
- Hiç! dedi. .. Ve şu cevabı 

aldrı 

- Allah yardımcın olsun!. 
- Neden?. 
- Kolay mı yahu! Hiç yap. 

mak! 

Bir adliye koridoru 
felsefesi 

Dedim ya! Dün mahkemede 
idtk ... Ne oldu, ne bitti yazama 
yız •. Matbuat kanunu ince ince 
kayıtlar koymuş •. Belkı yazaca 
ğım şeyler kanuna münafi ol

maz amma ne lüzumu var. kor
kulu rüya görmektenae uyanık 
yatmak hayırlıdır. Onun için 
yalmz koridorlardaki mesmua
tr buraya geçirmekle iktifa ede 
ceğim: Galiba borçlu avukatı 
olmalı ... Karaman şivesile ağız 
doluau ve tükürüklü l!f ediyor. 
du •.. Karşısındakinin sakin ve 
deruni sözlerine kuşı köpürdü 
ve dedi ki: 

- Meşhur laftır.. Ayol... 
Kırk hırsız bir çıplağı soyama
mışlar ... Nesini alacakaın? He
rif çıplak! ... 

Gel de bu söze bayılma! Çıp 
lak olacağım geldi ... 

Karilerimden Mev
hibe Hanıma 

Mektubunuzu aldım. Sizin 
sütçüden ettiğiniz şlk&.yeti, bir 
diiteri gazete müvezziinden, bir 
başkası komşunun horozundan 
tekrar etmektedir. Aziz okuyu
cum! Bilmeli ve kani olmalısı. 
nız ki; beled\ye kanunumuzda 
halkın İstirahatini selbeden gü 
rUltüler menedilmiş olmuına 
rai{men belediyemiz bunları gü 
rültüden addetmez. Onu en zi
yade müteesalr eden gürültü 
tehir meclisindeki gürültüler
dir. Binaenaleyh tiz sesli siitcil
den eğer kurtulmak istiyorsa
nız, bir .abah herifi çağırır, eli 
ne birkaç kuruş verir, bir daha 
sizin kapının 6nünde feryat et 
memesini temin. edersiniz. HUr 
metler. 

FELEK 

MEVLİDİ NEBEVİ 

Y o - yo lakırdısı! 
(Y o • yo) denilen İp topa· 

cından zannederim ilk önce 
bahseden benim... Fransadan 
(Milliyet) e yazdığım mektup
lardan birinde bu oyuncak hak 
kında tafsilat vermiştim. Ben 
( yo - yo) nun halkın elinde o-

Yarınki Cuma günü namazdan 
yuncak olacağına emindim am- sonra merhum pederimiz Kalkande-
n:a, gazetecilerin ağzında sa. lenli Vehbi efendinin ruhuna ithaf 
kız olacağını tahmin etmezdim. olunmak üzere SU.itan Ahmet Caınü 
Bugünlerde bu iner çıkan to- 1erifinde Betiktaşlı Hafız Rıza bey I 
paçtan o kadar çok bahsedildi tarafmdan Mevlidi nebevi kıraat o-
ki; artık "gık!" dedik... lunacağından ehıbba ve akrabanın 1 

Hani Nasrettin Hocanın: yevmi mezkürde bulunmaları ilin 
- Kar helvasını ben icat et olunur . 

tim amma. ben de beğenme- Kalkandelenli Numan Vehbi ve 
dim. dediği gibi, bu (yo - yo) J biraderleri. 

"Milliyet,, in edebi romanı: 27 

ROMAN 

BLÖF 
Milliyet bu sütunda if ve İ§fi 
i.stiyenlere tavasıut ediyor. /f 
ve İ§çi iotiyenler bir mektup
la iş büromuza müracaat et .. 
melidirler. 

Şu Cemil, lıakiaten tuhaf ve a
cayip bir İnsan. Cür'et1 daima o
nun taliini ha.zırlayan bir amit ol· 
muştur. Zaten bütün seı·vetini hiç 
uğunanda yedikten sonra cüret· 
ten başka sermayesi de kalmamış 
tı ya.. Gerçi bankada parası yok 
değil. Dün Afife Hanımlara git
mezden evvel bankaya uğradığı 

zaman orada yetmiş beş kuru,
luk bir aerveti kaldığını Öğrendi. 
Fakat Afife Hanımın yetim ço
cuklar menfaatiine ''erdiği müsa· 
merede bulunmak için paraya ol
duğu kadar cürete de ihtiyaç var
dır. Diyeceksiniz ki ~eı·vetini kay
betmiı bir adamın mü:;a1nerede 
iti ne?. Cemil evvelceden öğrendi 
ki Afife Hanımlara o gece Mister 
Eniaon iaminde bir Amerikalı ge
lecektir. Bu Am.,rikalı bir tütün 
fabrikasının !l.ermayedarı. Zengin 
bir adam. Sivri sakallı bir Ameri
kalı olduğunu zannettiği bu adam 
la tanı§mak ve onu kafese koy
mak için Cemil miisamereyi kaçır 
maz. Ne Afife Hanım. ne de misa
firleri Cemilin aıinalan değildir. 
Fakat Cemilin c6.reti kafidir. Mü
samerede san'atkar Şahik:ı Hanı
mefendi güzel sesile yetim çocuk 
lar menfaatine şarkı söylüyor, bu 
k~tler, bebekler, bir çok eşya, pi
yankoya konuyor. Satılıyor. Ki
bar ve zengin miıafi.rlerin gayre
tile bir hayli para toplanıyor. O 
sırada bir teklif ortalığı altüst e
diyor. 

San'atkar Şahika Hanımefendi 
nin bir buaesini müzayedeye koy
mak. Bu parlak teklif kabul edil
mez mi ya?. Şahika Hanımın bü
tün mümanaatine rağmen müza
yede derhal ~atlıyc.r. Beş liradan 
ba~layan müzayede iki yÜ~ lirayı 
bulduğu zaman Mister Eni&on ile 
Cemili karıılıldı iki rakip gibi mü 
zayedeyi arttırdıklarını görüyo
ruz. Heyecanlı bir arttırmadan 
sonra bin lirada Cemilin üzcr;nde 
kalıyor ve derhal cebinden artık 
bankada kartılıi(ı kalmamı§ çek
lerden bir tane çıkanp bin lira
lık bir çek yazıyor ve Şahika Ha
nıma veriyor. 

Şimdi Cemil hazırun önünde 
Şahika Hanımefendiyi Öpecektir .. 
Ne heyecanlı aahne değil mi?. 

Dedim ya Cemil tuhaf ve aca· 
yip bir insandır. Cemil1 buaeefni 
bin liraya satın aldığı Şahika Ha
nımefendiye doğru yÜrüyor, yak
laııyor ve sadece elinin parmakla 
rma bir buse kondurmakla iktifa 
ediyor. Bittabi bu çok kibar ve za
rif hareket bütün hazırun Üzerin
de gilzel bir teair y~pıyor ve çok 
alkıılanıyor. Cemil artık o daki
kadan itibaren bankadaki parala 
n. ıuyu çekmi,, yalnız yetmiş beı 
kurutluk bir •ervete aahip bir •er
ııeri değildir. Kalkan zade Cemil 
Beyefendidir. 

Mister Eniaonla İş yaı>mak le· 
ıabbüsünde bulunuyor. Bu it ga
yet mühim ve büyük bir i•tir. Av
rupada ilanat trostü yapmak. Ser 
maye Amerikalıdan, fikir Cemil
den. Parlak değil mi?. 

Amerikalı bu teklifi yutmu
yor. Lif aranırzda Mister Eni5on 
hakiki Amerikalı değildir. Halis, 
muhlia Kayserili Türktür. Adı 
Enistir. Sonuna bir Son ilaveaile 

Nakleden: M. Feridun 
iş arayanlar 

524 - Milliyet iş bürosuna N. 
rümüzuna müracaatları. lıtanbul er
kek liote&İ 9 cu ıınıfmdan çıkmıştır. 
19 ya,ındadır, herhangi bir İf olur
ıa yapar. 35 lira maaş İstiyor. Ke
falette verelnlir. 

İlk 

defa 

olarak 

Enison yapmı~tır. Ama bıt Eni~on 
casus ve kaçak değildir. Böyle 
sahte isimle dola~masını::n sebebi 
gayet basit. Mi•ter Enison dostu
muz cahil, amkna kara cahildir. 
Şimdi acayip şivesile, telaffuz ve 
kavait hatalarile Türk olduğunu 
söylerse kim~e ona itibar etmeye
cek. Serveti Amerikada kazanmış 
olduğu için lngilizce de bildiği i
çin kendiaini bir Amerilcalı gibi 
gösteriyor ve bittabi şive ve telaf
fuz hatalan da mazur göriılüyor. 
Öyle ya bir Amerikalı da bir 
Türk kadar güzel ve fasih konu
ıamaz ya. 

525 - Betiktaı Kılınç Ali cadde
sinde No 12 Mehmet ef. orta tah
sili görmüş, 19 yaıında bir genç her 
hangi İş olursa yapu, 35 lira maaı 
istiyor. 

Yarın 11 de tenzilatlı fiatlarla matine. Duhuliye 
351 lüks balkon 45 kuruştur. --

526 - Galata Balkanik otelinde ı .. ____________ ııı----------•-.J 
Arif Saim, inşaat boyacmdır, iş arı 
yor, taşraya gider. 

!127 - Üsküdar Mirahor bostan 
aokak No 1. doktor Mü,tak Bey 
mahtumu Muıtak Ecucı kal
falığı, busuai dairelerde katiplik ya
pabilir. 40 lira maoş istiyor, 

ETUAL 
SİNEMASI 

Bugün 

Dul Nişanlı 
SevimJi artist 

Gorge Alexandre ve 

MARTHA EGGERT 

Şimdi Enison ya§ tahtaya baaa
cak bir adam değildir. Cemilin 
bu parlak teklifini açıkça redde
diyor. Cemil Amerikalıyı gerçi 
kandıramıyor amma, üzerinde iyi 
ve zeki bir te.;;İr yapmaktan da 
hali kalmıyor. Cemilin asıl mu
vaffakıyet! bu aahte çekle Şahika 
Hanımın kalbini fethetmek oldu. 
Taksimde Sıraservilerde Beyaz 
Ay lokantasındaki daveti kabul 
ettikten batka Camii geceyi de 
Şahika Hanımın evinde geçirdi. 

Sabah olunca Cemilin hayli ca
nı sıkılıyordu. Zira Şahika Hanım 
Tevali Sanayi bankasınP gidecek 
ve kar§ılığı bulmımayan çekle pa 
ra İsteyecekti. Saat on bire kadar 
Enisonun telefonunu bekledi. Ar
tık Şahika Hanıma hakikati söy
lemekten başka çare yoktu. Bü
tün bir gece zengin rolü oynamak 
tan usanan Cemil Şahikaya ban· 
kada yatmi, bet kuru,tan batka 
parası kalmadığını itiraf etti. Şa
hika ağladı sızladı amma kaç pa 
ra eder. Şahika Hanımın şöhreti 
bu badioe ile berbat edilmlt olu
yordu. Şahika Hannn bu bin lira
yı ne yapıp yapıp Afife Hanımın 
yetimlerine vermeli idi. Zira bu
sesini bir dolandırıcmm bir blöfçil 
nün satın alması ona pek ağır ge
liyordu. Cemil sahta çeki geri iste 
di. Zira hapishanenin yolunu tut 
mak hiç işine gelmiyordu. Şahika 
Hanım şöhretinin haysiyetini kur 
tarmak için bu bin lirayı kendisi 
tediyeye razı oldu ve sahte çeki 
Cemile iade etti. 

52 8 - Milli yet gazeteıi it büro-
5unda rumuzuna müracaat. FranılZ
ca miik~mmelPn tekellüm eden bir 1 
matmazel nanıuslu bir aile nezdinde 
çocuk mürebbiyyelik,yazıbane temiz 
liği veyahut doktor yanında çalıt- ! 
mak üzere İ§ anyor. j 

-··· .. ······-··---···--···-·-······ tarafından temsil edilen, şen ve 
zadenin Kavuklu, cübbeli piyeale ! zengin temaşalı büyük operet. 
rinde, .gerekse asri ve modern ko-

1 •••••••••••••d 
medllerde, vodvillerde büyük bir '•••• 

Mister Eni&ona ne deninjz? 
Cemilin teklifini kabul etmittl am 
ma. Biraz sonra Camile, tütün i
şinde hem istihbarat ve lllnat fU• 

besinin müdürlilgünü hem de ken 
diaile şerikliği teklif etmez mi? 

muvaffakıyet gösteren Vasfi Rı- \ 
za iıte dün f!'ece Cemili Darül
badayi •abne•inde böyle yaşattı. 

Birinci perdeden sonra idi. Si- 1 

gara içmek için salona çıkmı,tık. 
Herkesin ağzında dolatan fena 
bir tenkit vardı. "Hizam, Ameri
kalı fİveaini iyi yapamıyor. Ade- 1 
ta bir Kayserili gibi konu,uyor.0 ı 
Miıter Eniaonun ikinci perdede 
bir Kayserili oldujtunu öğrenince 
herhalde Haznnın aleyhine olan J 

bu habersiz tenkitlerin derhal 1 

Hazımın muvaffakıyet! lehine na· 
sıl geçiverdiğini herke• pek iyi 1 
ırllrdü ve anladı. Taklitte bir iistat 
olan Hlzım, piyesteki vasfını h!ç. \ 
t•!•rm.adan ve mükalemelerde h;c 
fAfalamadan oynayan bir san'at
k&rımızdır. Diyebiliriz ki arka- 1 

daılan araaında belki Ha7.ım ka
dar rol(lnll benimıeyen ve ~ab;i
yetlnl temail ettiren bir ba~kası 
yoktur. 

Şahika Hanıın hiç fena değil-
di. Mahmut adeta iyi idi. Cezmi 
Bey lbnn oldutu kadar kibardı. 
V aafi ile HlZTm BllSf'U ihya etti
ler. Ve Blllf menimin en çok al
kıılanan plyeal oldu. 

Eserin adaptcsine gelince: M. 
Ve bu iıe mahsuben cebinden bir Ferldunun Geoı-~ Delance'den 
de bet bin liralık bit- çek varmes türkçeye naklettıfl bu piyeste 
mi? biz bir adaptasyonun ~imdiye lt..a 

Cemilin vaziyetini bir düşünü.. dar yapılan nilmunelerinden da
nüz. Keyfine paylln yok. Amma ha ne kadar muvaffakıyetle yapı 
Cemil ne yapıyor. llk Şahika Ha- labileceğini öğı·endik. Türkçeyi 
nımrn bin lirasını ödemek. Bir ak l hiç yadırgamayan ve ideta İn&a
şam evvel metelik•İz Cemil, f.rte- na mahalli bir telif bis•İni veren 
si gün öğle yemeğinde tekrar zen bir muvaffakıyetle nakledilmiş ol 
gin oluyor. Cüret taliin ilk ~artı- maaı diyebiliriz ki Darillbedayiin 
dır. ıimdiye kadar oynadı~:• adapte 

* * * piyeslerin hemen fevkine çıkıyor. 
Şu vak'a bir piye• olsa da size M. Feridunun selis ve sade iislilbi

aoraalar: "Dariilbedayi ıan•atk&r· le mümesıilleri sevine sevine oyna 
ları içinde şu Cemil rolünü irim tan bir piyes. 
oynayabilir?" Zannederim ki te .. J Bu piyesi, aktörlerin lezzetle oy 
reddüt e?"eden. Vasfi deni.ni:ı;: 1 nadıkla~ı zaten ur~_h":~en anlaşı
Bu tahmın Vasfı Rızanın blofçu lryor. Bız, gerek Blof'u nakleden 
olduğuna değil, ıen ve ıuh san- M. Feridunu, gerekse Blöf'ü yaşa 
atkirın bizde en iyi bir komedi 

1

: tan Vasfi Rıı:ayı ve arkadal!'larınr 
artisti olduğunda herkeıin ittifak tebrik ederiz. 
etmesindendir. Gerek Müsahip • * • 

Bu hafta---. 
Gülüyorlar ve güleceklerdir. 

Dün akşamdanberi 

MELEKte 
lraesine ba1lanan 

KARIM 
OLACAKSIN 

1 

fevkalade şen ve neşeli vodvil 
operet temqakirana hoş iki 
.saat geçirtiyor. 

Bq rollerde : 

LUCIEN BAROUX 
ALiCE PIELD ve 

ROGER TREVILLE 

ilaveten : Paramount Jumal 
ve Rus - Türk futbol maçı 

RADYO 1 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 or

keatra, 19,5 alaturka saz. 21 gramo
fon ile opera parçalan. 

BOKREŞ (394 m.) - 20,30 Do
mi.zetti'nin me,hur Lucia opereti 

BELGRAT (430 m.) - 21,30 ke 
man konseri, 22,10 neşe veren hava
lar, 23,10 orkestra. 

ROMA (441 m.) - 21 gramofon, 
21,45 «Cezayir'de bir ltalyan kızı> 
İımindeki operet. 

PRAG (488 m.) - 20,05 Brii
na'dan nakil, 20,20 Atelye tiyatro
sundan nakil, 22,20 Paganini hak
kında bir konferan•, 22.30 orkestra. 

ViYANA (!117 m.) - 21,40 or
kestra, 23,15 akşam konseri. 
PEŞTE (550 m.) - 20.30 Lala-

BiR MUVA:FAKIYET! .. . 
BiR MUZAFFERiYET! .. 

EMSALSiZ BiR FiLM . 

ŞANGHAI 
EKSPRES 

tir. 

MARLENE 
DlETRlCI-l1in 

CLIVE BROOK il~ beraber 
temsil ettiği en müke1nmel 

Fransızca aözJü film. 

ELHAMRAda 
kemali muvaffakiyetle devaın e
diyor.118.veten: Paramount Jur
nal ve Rus-Türk futhnl maçı. , 
KUMBARA 

SAHİPLERİ: 
29 teırinievvel kumbaranızı 

doldurma günüdür 

KUMBARASI 
OLMIY ANLAR: 

Bu hafta için! e ı, Bankasın 

dan alacağınız kumbaraya, ilk 
arttıracafınız parayı 29 teşrini

evvelde atınız. 

-Türkiye İş Bankası 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu • 

Darülbedayi T emsillerı 
Bu akşam saat ~1,30 da 

BLÖF 
Yazan: 

Georges 
Delance. 

Nakleden: 

M.Feridun. 
Umuma. 
Komedi: 3 Perde 

mo iıminde bir dram. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20 ko~ 
ser 22,30 stüdyoda komedi. 

BERLIN (1635 m.) - 20,25 (ıoO 
ferana, 21,10 konser 

bizi görsün, kurbanlarını görsün ... idi. Birisi kim bilir münakaşamn 
neresinde: 

ramış, taramış. ne söyledi ise doğ
ru düşmemiş nilıayet kapıcı: 
"-Yorulmayınız, demiş; o in

san ben'im! 

-17-

"- Ya Dumlupınar, o kimin e-
seri? diye bağ<ırdı .• 

"- Kimin mi. balkın! 
"Daha fazla bağırdı: 

Erenkög klübünde .~on ge~e· 

"lngiliz kahkaha ile gülmüş. 

Yazan: Falih Rıfkı 

"Bir harem ağaaı zabitin arka
sında, yanımızda iki süngülü, 
iftara yakın, tıkabaaa dıolu cadde
den gidiyoruz. Halk dalgasının et
rafımızdan öyle bir açılıtı• uzaklaşı 
şı. sürtünürse sinek gibi yapıfacak· 
mııız, bakarsa bıçak gibi saplana
cakmışız gibi, öyle korkarak. çeki. 
nıerek, iğrenerek yan yan gidişi 
vardı ki ... 

"- Efendi, sizi halka hakaret 
etmekten menederim. 

Memleketine döndükten ıonra bir 
salonda misafirlere: 

"- Size bir bilmece söyleyece
ğim. demi,. 

Hasır döşemenin ortalarından• 
eski Kuran rahlelerine benzeyetl 
kürsüye kadar gene ayni a· 
damlar, yalnız arkada iki saf geıt9' 
kUlüp havasında derin bir sinmişlik 
var. 

"- Hiç olmazsa, diyordum; bu 
kadar iı bqmda bulunmut, yer 
görmüt• yurt görmüf kinuelerin 
tecrübelerini. hatırlarını, f\Mrleri
ni dinler, bir ıeyler öğrenmİf o
lurum!" Elit nişan ola& hepsinin 
boynunda birinci riitbeai asılı o
lurdu. o kadar bllinmif itltilmit 
insanlardı. Oda ufdı:, günler uzun. 
bepııi yav8f yavaş sertliklerini, 
ciddtliklerini. resmiliklerini attı
lar, konutur, gülüşür oldular. Bi
tir misiniz, ne oldu. biri bir gün. 
de bitti, amma nasıl bit.ti, ~·
lan bir ıitenin suyu biter gibi, el
li senelik hayatı bir günü doldu
ramadı. Ve en kabadayısı dört 
gün dayandı, o da, srk sık çoluk 
çocuğunu düşünerek laftan kesil. 
mği için! Kendi kendime, itte 
elit, diyordum. Nazır mı onlardan. 
vali mi onlardan, profesör mü on
lardan, nereye ne lazımsa onlar
dan! 

"Düşünüyordum! Şimdi han
gisini isterseniz, sırmasını. yaldı-
.. ," .. ._,.,,J,.1,..,r...,,, ;;et:İİ~ O',..,,...;..;n:• 1Y 

niş bir salonda derin bir koltuğa 
gömunuz, kendisine bir karış ta 
surat veriniz, itte Osmanı impa
ratorluğu kendisine dar gelen, 
dünyayı nasıl kurtaracağım dü
şünen büyük vezir! Dir;sine se
kiz atlı fayton, ölüsüne üç top ara
ba11 az gelir ... 

"Ve diyorum, clışardakilerin de 
hepsini sırmas:n<ıan. yaldızından. 
yıldızından soyup şu odaya tıksa
lar, beş gün bıraksalar. hep böyle 
bosalıp gideceklerdir. Kimlere uy
musuz, kimlere sarılmışız, diişiinü
yordum. O günden beri puta tap
mam. 

''Bir ramazan günü bu elitten 
biri ile Harbiye nezaretindeki 
mahkemeye gitmiştik. Geç vakte 
kadar kaldık. Dönüşte hapisane 
müdürü: 

"- isterseniz, dedi, bir araba 
tutabilirsiniz. 

"Ben hemen: - Evet, dedim. 
"Elit hazretleri: 
''- Hayır, hayır, dedi; Divan 

,.,nl.ınrlaın VıılV;tn ..,;J-.,..pft.;.., 1-1-.11-

"Yanımdaki uzun boylu elite 
baktım. Basbayağı, kelli felli, sa
kalı düzgün. fe.i yerinde bir zat
tı. Kendimi dü§ündüm. onlar için 
işkecelendiğimi, onlar için sürük
lendiğimi düşündüm ..• 

"Halk. .. Efü .. Elit •. Halk! Hiç 
birini müslümansanız allahlaştır
ll'2ymız. givursan . .ı: putlaştırmayı 
nız. Layikseniz yalanlaştırmaymız 
il ·sini de insani ışhralım. Halkı 
bz i anhyacak h,.lkı. eliti halkı se
vtcel: elit. güzide, seçkin, her ne 
ise o: en C"l<:tınıanıışı dört sene 
mektep görmüş şuurlu bir halk 
en kurusu t',n basili bir kaç yüz ki
lap ü•tüncie durup düşünmüş. bir 
kaç kitaplık dü,ünce verir, sahte. 
siz. takım;ı'sız bir fikir adamları sı
nıfı ... 

Ev sahibi dedi ki: 
- Bir gün Üsküdar vapurunda 

bir yan kamarası kavgası gör-
..ı::~ İJ,:-~: ı;._J," .. -"~"~lo-lo 

"- Nasıl, halka hakaret! 
"- Evet, halka hakaret ediyor

sunuz. Çünkü Balkan muharebe. 
sinde papuçsuz kaçarak Rumeliyi 
kaybedenin halk olduğunu söyle
yorsunuz ! (Bana dönerek) Bizim 
genç arkadaş, sizden daha nöbetli 
çıktı. Bir ikii saat için yatağınızı 
ona verir misiniz? 

Baştan beri susan üçüncü mi
safir: 

- Kalkınazdan evvel, size dün 
bir İngiliz gazetesinde okuduğum 
fıkrayı anlatayım. Belki biraz gü. 
!ersiniz. Bir İngiliz seyyahı Nev
yorkta Ambasadör otelinin antre
sinde kapıcı ile konuşuyormuş. 
İçi sıkıldığı için: 

"- Hikaye bilirseniz bana bir 
tanesini anla tınız, demiş. 

"Kapıcı: 

"- Hikaye bilmem ama, size 
bir bilmece söyleyeyim. Benim 
babamın bir çocuğu var. Benim ne 
erkek kardeşim, ne d.,. kız k•ude
şim .... Bu İnsan kimdir? 

"i- ..... :1:,,,. ..l:~ ... :: .... _...:~... ..~ ... ·~~·~ -

"Ve kapıcının bilmecesini tek
rarlıyarak sormuş: 
"- Söyleyiniz, bakalım. o in

san kimdir? 
"Düşünmüıler, tatınmışlar a

ranmışlar, taranmıtlar, kiım•e ce
vap bulamamış. İngiliz demit kit 

"- Y orulmaymız. söyleyivere. 
yim: O insan Nevyorktaki Amba
sadör otelinin kapıcısıdır! 

"Affedersiniz, amma. İngili
zin nükte anlamamazlıktan sap
landığı bu çıkınaza, biz kendiliti
mizden. bilerek, çıkarımız için 
giriyoruz. 

"Demokrasi bilmecesi halle ke
limesi ile cözerken. etrafımızı İn
gilizin Loiıdra salonunu şaşırttığı 
gibi afallatıyoruz. 

"ihtilalin sopası derebeylerini 
kovar. Terbiyesi halkı yapar .. Ve .• 
demokrasiyi, yapılmış olan halk ya 
par! Biz karşımızda güç olan 
yapılacak bir halk yerine, avunup 
oyalanmak için yapma bir halk !!"Ö-

Birden sol kapıda bir karışıklılc 
oldu. İçeri, biraz solgun yüzlü, fa
kat dik ve tok bakıtlı• üstü batı toı
lu bir delikanlı girdi. Sesi, çok ~a· 
l}ırmıt veya henüz öksürük geÇır• 
mi, bir bojtazdan geliyor gibi, 

- Sizi aldattıfım için llffeder· 
.iniz. Bqka türlü hepinizi toplar~· 
mazdım. Nafia Vekili gelecek •O
zünü • çıkaran benlın. 

Yan karanlıktan biri: 
- İtimizi glkıümüzü bıraktık. 
Halit: lı 
- 31 Mart ıus ! diye haykırdı • 

tan ve katını çattıktan sonra, 
- Hiç biriniz kımıldayanıal!!!1" 

nız, dedi; ya beni dinfeyeceksiıt: 
ya boğutacağız .. Ne klllkıyorsun d 
dayı Hasan? Beni gördüğün yer. e 
kafamı ezeceğini söylemişsin- Bı~· 
'k' k d h h .. rüıu· ı ı sıra ar a aş, acı. oca su kÇI 
ne yeteriz. Senin için de kaY1 

Ahmedi yedek getirdik. 
J ~Kayıkcı Ahmet, yoklama .~ dil 

vap verir gibi, kuru kuru öksur 

( npıv'!fnrr var) 

= = .. 



Ruslar 
Ankara ya 
Gitti 
ilaçlar cama ve 

pasar 
aGnO. yapılacak 

l>lbı Üfam bir hat:tadan Wt 
'~efe buhuııan .,., ıtıu 
~illeti fulbokulan .Aalraraya 
lrebt etmlıJierdW. 

R.ua eporculan ..et. Tllrld
te Halkeri ımılıteliti ile lld 
llıaç yapac•klarchr. Bu ma9'ar
~ll bbi bu cuma rUnli diteri 

de !>azar rlin6 07'•-caktu. 
Miaafirlerimiz bog11n Anka· 

'~YI, vlad olacaklar, Durak ye
~tıde Ankara HalkeYleri uaaı. 
Fı~ rüeeuı ve aporcular tara 

fıııdan kartılanacaktırlar. 
Oıııdan sonra Ankara Halke 

~İtıde tereflerine bir çay ziyafe

ti Verilecektir. Ondan aonra tAıe 
b' ıt edilen program mucibince 

llıiıafirlerimiz agarlanacaklar • 

dıt, Cuma ııUnü lıtikl8.I aaha-

11nd, ilk maç yapılacaktır. cu· 

lıılrtesi gUnCl merulmdf'n ev. 

~ti Meclia blnaaım gezecekler 
~, ondan aonra meraalmde ke.n 

dilerine tahaia edilen yerde 

~'"ki alacaklardrr. Pazar günii 
ilcirıeı maçlannı yapacaklar ve 

~tı yerleri ele ziyaret ettikten 

~nra alqam treoile latanbula 
~teket edeoeiı:lerdir. 

I>iin Rua mlaafirlm imhıle be 

'~r Halkeri muhtelltinde 07"' 

lıı. >'•cak olan l • tanbul oyunca
' ·ı tı e İzmir oyunculan Anku. 
r, &itınltlerdir. 
lıt•nbuldanı Kaled H6aa-

~ttin. Bllrhu, Hllanü. Nthatı 
~1.kret; Muzafferı S.18.battin; 

1Yuı. Zeki, Etref. 
ltıııirdenı LGtff, Numiı Fu· 

~l, Vahap. Sezalı lhun; Saitı 
Uıı.lardan betk•• kafileye Mld 
~l'culardan. Kemal Rıfat ve 
\ip Servet Beyler refakat et.. 

lııelttedir. 
1 •••••• 1 

&ulgar 
~ utbolcuları 
Cleliyor 

~'tlrada oynanacak 
~aç milli maçtır 
li~ı.e,, aldığunıza ıöre geçen -
~~ Balkan fatbol ıampiyonu Bal 
1~ llılıt; takımı 4 tqriniaani günil 
~'-41.uıda Tilrk mili takımı ile Of'· 
~-tılkhr. 

~il ııu.ç ı- iki kardq milletia 

'ıoı ---da ocl1lfu slbl spor saba
~ .ı_ kardet olduium iıpat etmeoi 
1,._7:tisile çok millılmcllr. Dundan 
~ hatbo menimialn başlaniı
~ oı_ 1'Grk milli tııkunmrn ne kuvet 
~dutunu allıtermesi dolayisile 

"- dikkate sayandır. 

~lı\;ıı; temasımızı Türle futbol Fe
~>'onu idare edecektir. Bulgar 
ı, •tlerimiz maç ırilıılnden iki üç 
I.:~ '"•el ..,ı.rlmize ırelecelder ve 
·~-nıavıa. evvel bir antrenömao 
~~dır. 

'11ı::ıraria yapacağonn bu temas 
ı.,,::"'I tumun11nda ki vaziyetimizi 

• 1ted k" ,. .ece hr. 

~~ ınilli takımımızın -•d te
ı;.: :ı eclecefi henüz malum deii}
~~tıık Ankaradaki Halkevi-Ruı 
'~ na iıtirik edecdı: olan lzmir
ı-;;~cularında tal.unda rol olacak 
~;;;:'hesizdir. O zaman müdafaa 
'~ •e muhacim hatlarmız çok 
'ii~ l.u•vetli vaziyette olacaklardır. 
>,~ rlotimİ%in ve kendi tııkunnru-
\ıdllıuvaffa kolmalannı can ve ııö

.,, dileriz. 

'< elecek hafta 
~ llaıani•tanda ne
~-- ıııağldp olduk? 
~'•ısını bu sütunlarımızda 

Okuyunuz!. 

Fransa şamp·yonası 
hararetle oy anıyor 

Bu hafta Fransa profesiyonel 
• ıampıyonası oynandı 

Puar rünü Buffalo stadın
da C.A. P. le Antibea kartılat
tılar. 

S.,Ianıııçta Antibes'liler ra 
kifılerine çok faik oynadılar. 
K ima ve Cazal da.ha rakipleri
nin fÖil ııçuıalarına vakit bll'ak 
madaa ilk dakikalarda hemeu 

birer ,oı kaydettiler. Bundan 
aonradiriri Antibes'lile.- iyi o
yun röatermefe batladılar ve 
bunda~ iyi muvaffak oldu. 
lar. Rakiplerine nazaran çok at 
let.ik, dııha teri. teknik ve talt
tik oy11ı1yan Antibes'liler rakip· 
~rinin birdenbire şaıirmaları 

üzerine çok güzel oynadılar. 
Bilhaua muavin hattı. C.A.P. 
lilerin yaptıkları tek tük akın
ları ıayanı hayret bir sür'at ve 
ntizamla iade ediyor ve hemen 
kendi forvetlerinin ayağına tes 
lim ediyordu. 

Top daima Pariılilerin aya. 

ğında dolaıiyor ve bu oyun tar 

1 

zı mağlQbiyet ihtimallerini de 
uza.klattırıyor. 

1 
İkinci haftaym çok batka ol

du. Capiıtesliler daha devre 
hatlar baılamaz doğrudan doğ 
ruya Antibes'lilerin oyununu 
bozmağa batladılar. Bu oyunu 

bir auertletnıeaini mucip oldu. 
Bazen öyle anlar ııeldiki insan 
oyunu aertlitlnden korkmaAım 
betladı. Hakem bUtUo gayreti
ne rapıen oyunu ahengine ir
ca etm~ muvaffak olamiyor. 

Hikem ıertHk eden oyuncu
lardan birini çıkardı. Bu da pa-

'! .- -.. --

ra etmedi. 
Antibea'liler bütön bunlara 

rafmaı gene oyunlarının bahi
miyetini ellerindtın birakmıyor 
lar netekim ikinci devre de bu 
kadar zorlu oyun kuıısmda bi
le gene merkez muhacimleriıün 
ayağile bir gol atmağa muvaf. 

fak oldular. Bu gol Capiste'lile
r~ cıleden çıkardı ve tehlikeyi 
daha yakından görerek sert fa
kat müeuir oynamağa baıladı
lar. 

Halk oyunu cereyanından te
mamen sinir haline gelmitti. 
Taraftarlar bütün kudretleri'4 

kendi oyuncularını te§ci ediyor 
!ardı. 

Antibes'liler de artık nisbi 
bir yorgunluk belirmitti. Bu 
kadar seri ve hakim oyunun ne 
ticesi gayet tabii böyle olacak
ti. Rakipleri ise onılar kadar yor 
2un olmakla beraber mağlubi-

Cuma günkü 
Maçlar · 

Bu cuma giinü yapdacak olan en 
miihim spor hadlıeai hiç ıüphe yok 
ki Çulr.ur Boatanda oynanacak olan 
(Kara Giimriik - Pera) ( Sellnlk) 
maçıdır. Selinik takımı karil.ıml
zin de p•k eyi bildikl.i y9Çblla teb
riınizde ilk maçını gayri federe ku
lüplerin batında celen Kara ırilmrilk 
kulübü ile oynadı ve matlup oldu. 
Bu maçta hMkea gelen takımı zaylf 
oldaiu kanaatini edindi. 

Ancak ayni takım pazar ~ii 1~ 
ri müttefik ecnebi killiiplerinln a
lemdarı olan Pera takımını tmlılr ka 
limaile ifada edebilecefimiz aeJôlda 
ıaaibıP edr.wince bu kanaat kendi
lifinden aukut etti. Şimdi Spol'CUlar 

gel.ı takımın hakiki kıymeti etrafın 
da ıayet haldı olarak tet"eddüde cltia 
diler. Acaba Sellnik takımı hakilcl 
kunetinl hali aaklayot' mu? 

Ba ıuale ouma cilnil oynanacak 
nLuı (Kara silmrO'- - Pera) (Sell
n&) mapaı ıördllkten aonra ancak 
CeYaf' iM-fd. 

Y a1nız rızm-ı bitirmeden e...,.ı 
f1D"'!"'1 da byclttınek lateriıı klı 
bwadan bir "'"' ıene ene! ıeılz aa
e!...., phfman bu kulUp, göıter· 
dili bu b4bilk muvaffikiyetten do
la,t tebrike tam manaslle bir hak 
lcazanmqhr. İtiraf edelim ki ilk za
manlarda matbuat bile bu külübün 
kıymetini anlamamıı hatta istihfaf 
etmlttlr. 

H&lbukl tiındi ne kadar büyük 
haksızlık ettilimJz ırl!rGyoruz. Kara 
ıümrllkliller bGti!.<1 sporculara nü
mOnei imtisal olmalıdır. 

Bok• maçları 
Habv Y...ıldifine göre epe) i bir 

zııman.ı- beri unutulmuı olan boka 
tı.. organizatörler tarafından ihya 
..ttt-1• vUıtılmaktadır. 

Ttlrkiye bokaör itibarile diğer Bal 
lıaıı _..ı.ı.etıerine nazaran çok ga 
ıideclir, Yalnız bununla ıençlerimi
ıtİll bu spon luırtı lokayt oldukları
°' M17lemelı: iatemiyoruz, 

Ancak bu ıube mazisi itibarile bir 
az llaranık bir fUbedir, Bu nam atın 
dıı bir çok fmldoklar çevrilıniı ve 
!.erk• apordan ziyade kendi karları 
nı düfiinmü'~~rd!r. Şimdi memnuni
Y- Clfrendıgınuze göre bu şube 
tekrar ve temiz bir surette cananına 
ia baılanuıta. 

Bu cuma ırünü Şl,hanedeki Mil
let gazi ..... unda idd;.Iı 1re çok ırüzel 
bok. muaabakalan yapdacaktır. Kar 
platacak olan bokol!rler profesyonel 
olup tunlardır: 

Y orco - Y osef Levi 10 ravunt 
ikiıer dakika. 

Mrnaşe - Kalust 8 ravunt 
ikiıer dakika. 

Panayoti - Alebr Levi 6 ravunt 
ikiter dakikL 

Şaban - lımail 4 
ikiıw dakika. 

ra"unt 

Makı - Yilmaz 4 ravunt 
ikiı• dakika. 

S.beti - Aıop 4 ravunt 
ilriter d•kika 

Bu maçlar batlanl[IÇ itibarile ol
dukça zi maçlardır, ileride daha 
lyller4ni e g3recefinfzi tahmin ede
riz. 

yetin verditt bir enerji ile çalı
fıyoriar. 

Bu arada Capiste'lilerin sağ 
açılı, uzakt•n kaptığı bir topu 

bütün sür'atile surmeğe başla
dı ve bu arada Antibes sol ha
fini geride bıraktı. Tehlikeyi 

gören Antibes beki topun üze 

rine kotlu ve bilmunasebe yeri 

Çeki 
Bozdurmuşlar 

Parayı •ahibine 
tam vermemiıler 
Oalatada Kavaf ıokaimda oturan 

Miııo, dün Beyoilu mwkeıdne side 
rek dolandırddıiı ıöylemiıtir. 

Miço fU f"kilde dolandmlmııtır. 
MI~ mübadele komisyonundan 114 
İnırilis liralık bir çek almııtır. 

Bıınu bozdurmak ilzre Andoa va 
Manol efendiler bankadan bozdur
mak !pn va11ta olmuılar. Bunlar buı 
bdan çeki 740 liraya bozdunnaı"';r 
ve Miçonun iddlaıına ıöre, kendlğı
ai kandırarak 190 lira v-ı.ıer. Po 
liı tahkikata betlamııtır. 

Odun taıımadığı 
için 

Oıılı:üdarda oturan 28 yatlarında 
SaWdln efendi ne odun alımı n 
küfük kardeti S.bahaddine odunlan 
içeriye tqımaaını tenbih etmittir, 

Sabahaddin odunları taınnak lat• 
metnit. bu yüzden iki kardeş kavga 
etmiılerdlr. 

Kavgada Sadeddin Sabahaddinl 
bıçakla aiır aurette yanılamııtır. O 
dun yüzünden kardeşlnı yaralıyan 
Sadeddin polis tarafmdan yakalan 
mıştır. 

Kaçak esrar 
Gümrük Muhafaza idaresi memur

ları Ada iskelesinde etrafı tetkik e
derlerken bir hamal gözlerine illtmlt 
ve memurlar hamalin vaziyetinden 
ıüpheye dlitmiiılerdir. Memurlar ha 
malın yanma gltmiıler, hllvlyetlerlnl 
bildinnitler ve taşıdığı eıyalen arı
yacaklarını aöylemişlerdir Hasan is 
minde olan bu hamal evvela '"'ala
mıı ve "Ben bır11z defilim. Bu eş
yalan ekmek parası kazanmak için 
taşıyorum." demiştir. Bu s3zler tize 
rine memurlann tüpheai büabütün 
arhnış ve "'yalan aramıya ba1lam11 
!ardır. Filhakika arama neticesinde 
hamalın tatıdığı eşyalar araaınde 
külliyetli miktarda earar bulunmuş
tur. Bulunan esrarlar ayrı ayrı pa
ketler içerisindedir ve tamam 112 
pakettir. Hamalın orada derhal ifa
deıi alınınıt ve bu eşyanın kime ait 
olduiu sorulmuıtur. Hamal evvela 
cevap vermek iıtememit, sonra da 
müphem {ekilde bazı ıeyler aöyle· 
mi9tir_ F ıkat memurlar derhal tah
kikata girişerek bazi izler elde etmİ9 
erdir. Kaçak esrar paketleri mUaade
re edilmittir. 

Alacak mesele-
sinden 

Beyoğlu - lıkender caddesinde 
bakkal Salamon ile seyyar satıcı Ha
yım alacak mesele.inden kavsa et
mlılerdir. Hayim, Salamonu adama 
kıllı döğümttiir. 

Balık alırken 

Şahinfıatada lbrahim oilu Hakkı, 
balıkçı lyadan belık alırken kavca 
çıkarmıt ve llyanın batmı yaram1t
tır. 

Defterdar fabrika
sında bir kaza 

Defterdar mensucat fabnkaıının 
bir kıım1nda yapıan İntaatta çaııan 
ik amele, üzerinde bulundukları da
nın çökmesi üzerine yere düşerek 
yaralanmışlar ve hastahaneye kaldı
rılmıılardır. 

_ _ _...,.. ••••• 1 

Her tarafta yağ
murlar başladı 

açık kaldr Bu açıklığı öteki be- EMET, 26.- Çoktanberi kurak-
'-'- ' . lık ihtimalinden korkuluyordu. Dün 
ıı<m doldurmasına vakıt kalma- , ıece baJlıyan yaimur bu ihtimali re 
dan sağ açıktan ortalanan top fetti. Çifçinin yüzü pek ziyade gül. 

merkeze geldi ve ol'ada bütün dü. 

enerjisi ile kotan merkez muha IZMIR, 26.- Çoktan beri çHçinin 
· · · ğ t' b beklediği yaimur tehir civarına yağ 

cımının aya ına gec ı unu 18 mağa baılamıttır 

paıtan bomba gibi bir tüt t•kip ADANA, 26.- Çffçimlz ıelecek 
etti ve top ilk dela olnak An- sene mahıulii için hububat tohum
tibea ağlanna takıldı. Vaziyet ·~~ını ~efe batlamııtır. Burada 

1 3 A 
,._ __ ,

1•1 1. • dort aoze yaimur beldemenktedlr. 
- ntıvea ı er ga ıp vazıye 

tindedirler. Ancak tehlike sa- .r._RJO~ •. ll6. AA. - Geceden-
• . beri ıelırımne faydalı yllfmurlar 

nryeden a~ruy~~e artı.yor. Mec yağmaktadır. Çifçi yafmura çok 
buren Antibee itler müdafaaya muhtaç idi. Kuraklıktaa nataı iti ya
çekilıyorlar. Fakat ne pahaaın• pılamıyordu. 
oluna olsun mağlup olmaınağl KIRSEHIR, 26, A. A. - Bu ... 
gör.r:e •ldınnıt olan C•piıte'liler lıü. faycWı yafnıurlar yafama baı
hücümlarmt: aıklastırıyorlar ve lu:tıtı;".; Uzun ~ndanberi ~üren 
bir gol daha atmaAa muvaffak ku bltmlt çitçiler snlnııııittlr. 
oluyorlar ve maçta 3-2 Parla· 
lilerin galebeeıle bitiyor. Şam
piyonası betinci rünilnün neti
ceııi tudur: 

GRUP A. 

Roubaix; Exelaior 4 • Club 1 
Lille; Lilloia 2 • Moulhouae O 
Nime; Nime 5 - Radng 1 
Sete; Maneille 1 . Sete 1 
Nice; Nice 2 . Hyere 1 

GRUPB. 
Buffalo; Aotl>es 3 Capiate 2 
Saint Queu; Red star 5 • Ales O 
Metz; Metz 2 Montpellier 1 
Reemes; Fives 1 Remeı O 
Carnes; C:ınnes l • Socheaux 1 

Artist Küçük CelAI 
B. fücceten vefat etti 

lZMlR, 241 (Milliyet) - Ertuf 
rul S..dattlzı Beyi• birllkte ••len 
artiat k~ilk telli Bey füccet
buıüa nfat ebnittir .• 

Adanada yeni 
bir kullp 

ADAN~ !&. - Bunula K':.':'1 
ıpor llJJDd. J'eai bir kuli!p t9f 
etmiıtlr. Kalip federasyona aiı u4 
için tetebbaste de bulunmaktadır. 
Kozanda de Kayahan isminde bir 

ı spor kulübu açılmıstır. 

Türk milleti her taraf
ta layık olduğu 

yüksek mevkii alıyor 
(Ba9ı 1 inci sahifede) ı adamlannm en bllyiifli olarak ta-

leri, eıki takvim ve terakkiye mA nınmak lazımdır. ~u lı_arlt..ulade 
nl olan birçok enge>ller kaldmldı. adamın hayatı, tahaıyeb ve kendi 
Fakat dine ve ibadete dokunul-, ıini §lllırete çıkaran yollar. it 
mach. huauıundaki büyilk kabiliyeti halı:: 

Kemal Muıaolinl'den daha bil- kında malam.t ,....,.ı. çok dikkate 
yük bir adamd1r. Çünkü o daha taYan olurdu. Fakat hacmin müaaa
büyiik meaelaler ile kar11lath. deaf olmadıtmdaa yapamıyorum. 
Kemalin ...eri saklftlll esaılara da- Gazinin rejimi altında vaktile 
yandığı halde Muuolininin yap- bin bir m.,...ı.kat içinde yan aç 
tıklan kendiainden aonra ne ka- bir halde balunan •• zulmeti an
dar devam edeceği bir meseledir. cak kendDerlnl cennetlik farze
Muuolini tahrikil.tçılık ile F a,izm den tufeyll denft va imamlar tara-
ve vatanperverlik -aında sal- fmdan ourlandmlan Türk köylü· 
!anan gayn müstakim bir aft timdi çocuklannı metkebe gön 
yol takip etti . Halbuki Muata- derebiliyor 1re İa§elerlni de temin 
fa Kemal baqlanııçtan itibaren edebiliyor. Memleket, miıcevher
aynİ doğru yolda yÜrümiqtiir. leri peri masallarına ıeçeıı ve k en 
Her lklai de gerek kendi mllletle- dllerinl yer yüziinde Allahın cul· 
ri ve cerek yabancı milletler hak· ıeal aanao tenbellik, huzur ve ı a· 
kında derin bir bilgi ile mücehhez hat i,inde ya,ayan müteredd i p3.• 
olduklarını göstermitlerdir. Her ditah yerine fimdi halkın ı·efdi, 
lkiılnin de cesareti ve btiyük enwjlsl aaadet ve terakki•İni düşiinen lıir 
vardır. Muaolini Kemalden ziya- rela tarafından idare ediliyor.'' 
de kendisine reldAm yapmaamı Muharrir Amerikalıların Tur· 
bilir. Fakat ikisinin eaerleri ara· ldyeye kartı daha bUyiik bir aJI •• 
aında bir mükayeae yapıloıc-a şu ka ~lemeleri . lazım ı.r ~l ~ iğinl, 
hakikat tebarüz eder ki, Muıoll· Ttlrlôyenln Waşıngton ~ı;fır! ~u.h 
olnln idar...ınde 60 milyon ni!fua, tar Beyi tanıdı~ı~ı, ~f'.rın ıyı bır 
Gazinin idareainde ancak 13 mil- diplmnat ve kamı! bır ınıan oldu 
yon niifua vardır. Muıtafa Kemal ğunn ııllyledikten aonra, yausım 
Muuolinlnin yaphgmdan farklı ılSyle bltlriyorı 
olarak bir milleti yeni bqtan ih- "Amerika Muatafa Kemal ile 
ya etmiftir. Gayt"İmilmkün göril- Ti!rldye CGmhuriyetinl aeliunlar. 
nen bir iti IıatarınMı baseblle Mıııta Ona ve -un milletine aulh, •&&· 
fa Kemal dünyada yatayan dnlet det ve ,..fah temenni eder." 

Belediye B:!edtgede 

Bu sene Sut kabı 
Neler yapacak Çok pahalı 

[Bap ı inci sahifede 1 
bir hale konulacaktır. 
Ortaımy iakeleaindea tramY1lY ,.... 

lu,. kadar olan yilz metrelik Y
k.aldırun yapdacaktır. 

Belediye gönderilen 
nümune kabını sa
hibine iade edecek 

Heybeliadada iskeleden •ki çark· 
çı mektebine giden İmıet Pı. cadde HDealz ıüt satn.t- müsait bir 
ıi aafalt oUra.k yaf;ılacalc bu kıaım kap icat ettiifnl iddla ederek bele-
asfalt için 16 bin İn kadar sarfedl- diyeye mliracat eden zatın teklifi he 
lecektir. Daha ufak tefek muhtelif yeti fenniyec:e tetkik edilmiıtir. _Ra
yerlerde yollar da yapılacaktır. 8a por hazırlanmaktadır, Aldıfmıız ma 
yolların projeleri hazırlanmıtbr- lumata göre, bu makine alhnda bir 

lll!"&tta iatimıak meaelalerlnd• musluğu olan ve üst tarafında ma
çok mlitküllta marus kahı::: 16 n11reWı bir ldliti olan bir kaptır. içi
mart tehitleri için $elıza mda ne bir defa ıüt konunca tekrar au İ
büy6k bir abide yapdacaktır. 8uıııwa lhe edilecek bir menfez yoktur. Yal 
muameleleri bitince dwhal İnfuına ııız aflliıdaki muıluk vasıtasile için 
baflıyacağ12. Bu lbide için latanbul ' deki meYcut aüt harice çıkanlabil
lira tahaisat vardır . l atimW. YMaW mektedlr. 
İçin batçede timdllik 10 bin kiisur Fakat belediyenin noktayi nazan 
ballmuıı da yardımını iıtiyeMfis. aa p... bu kap aulu ailtün önüne ge 
Fakat iatimlak i!inde ıoorluk çelı:lyo- çemez . Çünlrii kabm içine evvelden 
ruz_ Meıela metreal 1 linıya miiated ko-.ı aüt efw ıulu ve mağtuf iııe 
arayan ana sahipler{ belediye talip halk bu kaplardan aüt satın almakla 
oluna 10 lira iatiyorlar. Hem de be- aulu alil içmekten ıene kurtulamo
lediyeye 10 diye a,ıkça ollylüyowlar. yacaktır. Esaııaı bu kabo:n kabiliyeti 
Böyle millt bir abide çln lıtlmlik • lıtlmaliyeai de ıörülememektedir. 
dilecek yer için blSyle harMet edil- Cfinldl kap llO liraya yapılabilmek
mesi acı bir teydir. fedlr. Halbuki ıebrin ihtiy8' için 

KonservatUYar binan için de la- lıöyle binlerce icaba ihtiyaç vardır ki 
timlak işlerile meıgul elunmaktadır. bunun masrafı çoktur. Öğrendiğimi. 
Bitince iDf'lama batJanacakbr. ze &'Ön! belediye bu kabı matluba 

Kanalizasyon için ıarfedilen para munlık bulmadığından verilen nu
nın yan11nm halktan tahsil ecllleca- mlineyi muhteriye iade edecektir. 
fi doğru değildir. Biz tehir kanali-
zıuyonu isin 1,s milyon tira sarfettik. Evlenme cüzdanlan 
Yarısını halktan almak lazım gelae. Bazı evlenme memurlannın nikih-
9ebekenin iki tarafındaki binalan be- )anan çiftlerden yalnız bir tarafa 
lediye namına zaptetmek lizon. Pa- cüzdan verdikleri anla11lmııtır. Hal
ra yerine halkın elinden bütün tasar buki bu vaziyet iki tarafın hukuku. 
ruf senetlerini almak llzım.. ~ünkü 1 nu muhaf~~ etmediği?den .cüz~an· 
kanalizasyon yapılan yerlenn ıki ta· farın her ıkı tarafa verılmeıı tekıden 
rftfındaki binalar ıarfedilen parayİ tıuniın edil mittir. 
('.deyemez. Yalnr~ evi~ ana hata Unkapanı köprüsü 
raptedecek raptıyelerın masrafını 
bina sahiplerinden iıtiyeceğiz. Bu Unkapanı köprüsünün muvakka
da 36 lira olarak ketfedilmiıtir_ isti . tan tamiri için lazım gelen proje ha
yen bu raptiyeyi kendi yaptırır. Yal- ı zırlanmı~tır , Köprü y~~ında taı_nir~ 
r:1z belediyenin fenni kontrolu altın baılanacaktır. Bunun ıçın 120 bin lı
da .. Şimdiye kadar 16 .,., raptiye in- ra sarf~dilecekti~, Köprü trotuvar
ııa ettirmiştir. Beyoflu cı1tetine ait l?r. harıç olmak uzere 6 metre genı
kanalizasyon projeleri hazırdır. Şe- liğınde darlaştırılacaktır, 
bir meclisinin bu devreainde tetkik 
~dilecek ve intaata bir an evvel bat
lanma11 için tedbirler alınacaktır. 

Şehir mecliai 1 letrinisanide açı
lıyor. Açdmafa ait hazırlıklar ikmal 
edilmittir. Encümen mecliae ban 
mühhn ve miiıtacel iti• arzedecek
tlr. Bunlar ara11nda bazı talimatna
meler de vardır, Mecliste bası -
leler halonda azanm izahat iıtiy...,.. 
flni zannediyorum. Bunlar meaeM 
et ve ıüt meaeleleridir." 

IKomıu memleketler•3 

Hudut dışında 
Bir müsademe 

HALEP, H - Son cünlenla 
cenuptaki bau afiretl• ar..,ada 
ibtlllf çdaaq ve Suriye h61ı6meti 
le aralan açılmııtır. Bir kaç 'Gn 
evnl Dirıı:qr aancağma merbut 
"Ebukemal'' meTldlade bulunan 
"Ağıdat" ~iretl kendilerinden 
para iıtem•J',? c•l- tah.lldarlara 
va .tllh toplayaD jandarmalara 
red cenbı vennltlerdlr. HllkGınet 
tlddet ıllıterince a1iret halkı cala 
yana ırelmlt. jandarma kumanda
nile birçok aakerleri öldilrerek 
Irak lılududuna dofru ka~ılar· 
dır. Oldilrülen askerler yilz klti

Conte Bethlen 
geJmiyecek 

Macar Başvekili Kont Bethlen 
'in bugünlerde ıehrimize geleceği 
yazılmııb. Sı>n aldıj-ımız nıalüma
ta ıöre Conte Bethlen Macariata
run bazı dahili iılerinden dolayı 
gelmekten vazgevnittir. 

Hi•nÜ B. Karadenİ7 
seyahatine çıkh 
İnhisarlar umu mmüdürü Hiia 

nl Be y refakatind• Memurin mü
dürü Aptülkadlr B. oldufu halde, 
\evhit teıkilltına nezaret için dün 
Karadeniz ıevahiline hareket et· 
mfttlr. 

l.veç grupu ile 
itilaf imzalanıyor 
Tediyatın tecili ve yeni bir it 

f,rocramı tanzimi için Ankarada 
aveç ırrupu müdürlerile baılamıt 

olan milzakereler bltmiıtir. Grup 
mGdürlerinden M. Kampman ye
ni itillfnameyi imza için dün An· 
karaya aitml,tlr. 

Alman sefareti 
müsteşarı 

den fazladır. Jandarma kumanda Alman aefarti müatetarı Her 
nmdaıı baıka !ilen aakerler ara- Aaehmann dün Berlinden ıelmit 
aında bir iatlhbarat zabitinin de •e Cümhuriyet bayramında bulun 
ceaecli bulunmuıtur. Bundan baş- mak Üzere Ankara_ya gitmittir. 
ka "Tay" atireti ile <le Suriye hü. I lngiliz ve Bulg,.r sefirleri de bu· 
ki.metinin ara.11 açılmıştır. ırün Ankara ya aideceklet"ciir. 



--~ 

Furugi H~n ve İran heyeti dlln 
geldi ve Ankaraya gitti •• 
[Bati ı bıci ııahilede] aa aramızda ...e,ı.üllt çıkann..ı.. 

Jran itleri milcltir muavini Cevdet tan ~ek UEak olan bazı m~aeleler 
Be ter evvellıl sün Edimeye ıit- olabıl!1"; bunlara da haklkı mlna 
...Jıer ye dlln Fıanı f Han ile bir- aile bır müzakere denilemez. 
ilkte s•lmiflerdlr. :&keol latuyo- Ticaret mııahedest 
nu, muhterem miaaflrln ...,.,:3 Türkiye ile Iran arlll>nda akdi 
Tilrk ve Iran bayraldarile dona latenilen ticaret muahedesi hak-
DUfb. Tren .. at 10 da llrkeclye imada mllzakere cereyan edecek 
vl.111 olmuıtur. Furuıl Han iotu- mit 
yonda vali MuJJttiq, oolia mlidll- - Evet, iki memleket ar.,aın
rli F.tıml &.ıyler, İran sefiri Sa- da iktı .. di meseleler, bu meyan
clıl. Han, kontoloa Eaa.tullah Han da akdi eaaaen kararl&fllllf ve e-
Belınam ile sefarethane ,.e kon· aaa hatlan çizilmit olan ticaret 
aol..ı..ne erl<bı, lran tebaaaı •a muahedesi ve hudutlarda iıtih .. 
Debllataaı ı..-ıYan talebeM tara· edilecek emniyet tedbirleri etra
fından karfılanmıt ,.. bir mUfre:ııe fmda ıörü~ülebilebilir. Esasen bu 
polis ve bir ktt'a asker tarafm- meseleler pre•ip itibarile halle
dan sellmlaımufbr. Mu.i°'f İraıı dllmlıtir. Bu sebeple batlı batına 
marwmı valdıfı eanada urusf bir müzakere mevzuu te,kil edo
Han trendea lnnılt •a sefir Sadık oek clefildir. Bunların teferrüab 
Han lle Muhittin Beylerin aaınimt halledilecek ve bu huau•ta mUza 
ıurette ellerini aıkmıfbr. ve Sadık kereye memur edilecek kimselere 
han ile 3püımU,tür. lran talebesi tarafımdan IA'l'nn gelen talimat 
Furuır' Hana bir buket takdim et verilecektir. Bu husustaki müza· 
mitlerdir. Muhterem misafirimiz kerelere aefirlerin veya diğer me
bu aevlmll yavrulan oktaınak ıu· murlann devam etmeleri muhte
retile iltifat etıniıtlr. Furuıl Han, meldir. 
Muhittin Bey ve Sadık Han ile 
birkaç dakika konuıtuktan sonra, Bitaraflık ve ademi teca-
halknı alkıtlan ara11nda, sefir v nz mtsahı 
ile birlikte otomobile binerek hil- , Ankaradıı Türkiye ile lran 
kAmet tarafından mlAAferetine arasında akdedilmit olan bitaraf 
tahıla edilen Perepalaa oteline git bk ve ademi tecavü:ı: ve teşriki , 
mittir. Furuııi Han otelde bir ,... meaal muahedeleri tecdit edile- , 
at kadar iatirabat etmi• ve ıaaat cektir. Fakat evvelce de aöyledi-
11,30 da refakatinde aefir Sadık tim gibi prenoiplerde mutabık kal 
Han, Refik Amir ve Cevdet Bey- mıt oldufumuz için müzakere e
ler bulunduiu halde vilayete si· dilecek bir mesele yoktur. Bitaraf 
derek •ali Muhittin Beyi ziyaret hk ve ademi tecavüz misaklarmr 
ebnlqir. Bu ziyaret kıaa ailrmüt, Anlı.arada İmza edeceiimizi ümit 
Furusf Han oradan tekrar otele ederim." 
dllnmüttür. 

Abideye çelenk 
Furusi Han, ıaat 12,30 da se

fir •• sefarethane ve konııoloaha· 
ııe erki.nı, Refik Amir •e Cevdet 
Beylerle birlikte lakalm Cilmhu
riyet lbidealne ıiderek bir çelenk 
koymuttur. 

Vail B. in ziyafeti 
Dün öfle üzeri Vali Muhittin 

Bey muhterem mlaaflrlnıls 19refl
ne Perapalu otelinde bir ziyafet 
venniftlr. Yemekte Furusl Han 
ile b!Tlilrte 19hrimize ııelen Musa 
Iafendiyari ile Abbaa Kulu Han 
Garip, Kolordu kumandanı Şükril 
N ili Pap ve yaveri Hüanil, erkl 
m harbiye rebl F ,.hri Beyler, ıeflr 
Sadık Han, sefaret Ilatk&h"bl A· 
saf Han, ikinci ki.tip Mahmut 
han Bebadır, lran konaoloau Esa 
dullah Han Behnam, vali muavini 
Ali Rı.a, !eyoflu kaymakamı S... 
dat, Turizm tub..ı müdllrll Ve
dat, mebuılardan Retit Saffet ve 
Yun.., Nadi, mllbadele komisyo
nu TGrlı murahhas heyeti reu ve 
kili Eaat, Belediye lktıaat itlen 
müdüril Aıon Süreyya ve Refik 
Amir " C.•clet Beyler hasD' bu· 
lanmuılardD'. İlyafeı iki saat ka· 
dar ıllnalltt6P ,....etin bitamm
da oalona ıeçflerelr doatane bir 
mretı. mGaahabet edllmlttlr .. 

AnluJraga hareket 
Fanasf Han, alqam aaat beti• 

otelden ayrılarak lteflk Amir ve 
C.•det Be1l...te birlikte Liman 
tirlıetfnln it motönlle Haydarpa
ea'ya s~I, ,.. saat 18,11 ta An
kara'ya hareket etınlttlr. Muhte
rem miaaflrimlz için trende husu 
ol bir ,. .. on tabaiı edllmittl. Fu
ruıri Haa latasyonda Vali Muhit
tin B. aefaretane •• konsoloaane 
erlı.&nı tarafından tetyi edllmiı 
,.., bir mUfreze polis tarafından 
aelİlllllanmııtır. 

lraa aefirl Sadık Han Musa 
Han lıfendiyarl, Abbas Kulu 
Han Garip Furusl Hanlle birlikte 
Ankara'ya ııltmişlerdir. Muhte
rem misafir Ankara'da bir ka9 
giln kalacak ,.. Cilmhuriyet bay
ramında hasır l.ulunduktan son
ra latanbul 'l'Olo ile lran'a dilne
cektir. 

Furugl Hanın gazetemize 
beyanatı 

Furusf Han dost lran'ın mem
leketimlsçe meçhql olmıyan milm 
taa bir almaaıdır. llrl memleket a
raamda belli batlı mualllk meae 
leleri hallettikten sonra lran'm 
Ankara aeflrliflne tayin edilmlt 
ol.uı Furusi Han bir aeneden 
fasla -leketimizde kalmıt ve 
OU deTlet araamda doatluiun kuv 
ntlenmulne hizmet •tmittir. Fu
ru.,ô Han muhitimizde iyi hahra
lar bırakarak keadlalnl herkeae 
aevdinnft bir tahaiyettlr. 

lrandan gelen heyet 
Irandan gelecefini yazdı4nnız 

Iran Hariciye nezareti ~ark lılerl 
müdürü Gulam Rıza Han Nurzat, 
Miralay Muhıin Han Diba, dlln 
Trabzondan aehrimizc gelmlıler 
ve Perapalaa 'otelinde Furugl Ha
na müllki olmu<lardır. Gul&m 
Rıza ve Muhsin Han da dün ak
f&ID Ankaraya sitmiılerdir. Heye 
te dahil bulunan lktıaat neznretl 
sabık müatetan Ha.,..,, Han Ra· 
yat, Beyrutta bulunmaktadır. Ha
aan Han Halep tarikile Ankaraya 
gidecektir. 

Ankarada yapılacak 
merasim programı 

ANKARA, 26 (Telefonla) -
Furusi Han Hz. Ankarada mera
obrıle karıılanacak, Ankara Palas 
ta mi .. fir edilecektir. lran Harici 
ye nlzm yann Meclis ,...isini, Bat 
-vekili, Hari~lye vekilini ziyaret e
decek ve bu :ıiyaretler iade oluna
caktır. 

lsm~t Pş.nın :ılga/eti 
ı-et PafA Hauetleri tarafın

dan yann llileyin furuıt Han Hs. 
terefine husu•! bir ziyafet •erite
cektir. Muhterem misafirimiz mli
t-luben Gazi Hz. tarafından ka· 
bul buyunılacak ve aktam Hari
ciye vekili tarafından ,erefine bir 
:aiyafet verilecektir. Bu ziyafette 
siyasi nutuklar teati olunacaktır. 
Ziyafeti bir aüvare takip edecek
tir. Misafirler cum .. günilnü husu· 
at surette geçireceklerdir. 

Cilmhuriget bayramı 
Cümhuriyet bayramı günü Ga

Jli Hazretlerine yapılacak tebrik 
merasimine Furuııi Han Hz .. de 
lıtirak edecekler, kendilerine tab 
aiı edilen tribünden geçit re.ımini 
seyredeceklerdir. F'uruıi Han ay
ni ak.-ın aa"-t yirmide Hariciye 
vekili tarafından verilecek 7iya
fette hazır bulunR<aktır. Mütea
kıben Halk fırkıuı tarıtfından ve
rilen baloya i,tirak edecektir. 
M~clls rel.~lnln ziyafeti 

Pazar günü Meclis Rei&i tara
fından miıafirlerin şerefine r.aat 
13,30 da Ankara Pal .. ata bir öğle 
ziyafeti verilecektir. Muafirlere 
ayni ak,.m lktıaat vekili Celi.1 B. 
tarafından da bir ziyafet verile
cektir. Pazarteıi aünü mir.afirler 
öfle yemetini otelde yiyecekler· 
dir. Aktam lran sefareti tarafın
dan bir ziyafet verilecek ve bu zi
yafeti balo takip edecektir. Miıa 
firler Ankarada birkaç gün daha 
kalacaklar, müer.ae•eleri ııezecek
lerdir. Furugi Ha" Hz. terefine 
Riyueticümhur katibi umumİ•İ 
tarafından Marmarn kö~künde 
bir çay ziyafeti verilecetkir. Miıa 
firlerln hareket edecekleri ~n he 
nüz malfun değildir. 

Falih Rıfkı Beyin 
makalesi 

Balkan konferansı kapandı 
(Batı 1 inci sahifede) ı eli Balkan konferanıı pek yllkaek 

feranu faaliyetinla bot bir hayal aaysılanm 7.atıdevletlerlne an 1-
oldufuna zannedenlerin aıevcuıli le aaaılet ve afiyetler! hakkındaki 
yetine lr.r•t ederek clhaıı aulhil temenııl'lerinln kabulünü rica ey
dava- a bu ileri h~eketln behe ler. 

rafından bana tevcih edllen ıere
fi mübeyyin IQtufklr telgraflann 
dan pek müteha .. ia olarak Zatı 
alilerine samimi minnettarlık hia
lerlmi takdim eder ve beni fahri 
reialiklerlne intihap eden konfe
rana asaumn her birine teaekkür 
!erimin lblatmı rica ederim. Bü
tlln mevcudiyetimle merbut kaldı 
fnn yaklaşma itini hakiki mana
aile ifade ve temall ebnckte olan 
konferan11n da tam bir muvaffa
kıyetli mazhariyetini dilerim. 

mahal mu ... ffakıyetle ııetloelene- Oç_üocU Ballıarı lıonleran•ı 
cetinl yükMk Male ifade ebnlftlr. Rem C. Pop 

Heyet.imi,. namma kilnGytl it- Tllrlıiye Ba~ııehili lmıe! PllfG 
sal eden Ruten Eıref Bey alyaal Ha:ııretlerine: 
oldulu kadar, edebi kıymeti hala Blllı:reıte bugiia toplanan Oçila 
nutkunda Romanyanm ve Roman- ct1 Balkan konferansmm Zabsa· 
ralılann y(ikaek meziyetlerini mllerlni fahri rel. intihap ettlfinl 
hünnetle slkrederek Türklyenln ve Balkan mllletlerinl blrlblrlne 
bu asil memlekete kartı duydulu yaklatımnata matuf ve mllıterek 
aevsl,I ifade ebnittir. Sürekli al- faaliyete kartı teveccüh ve merbu 
kıılara mazhar olan Ruten E9ref tlyet ibraz buyuran 1:atıd8Yletl• 
Beyla nutkunda Büyük Gazinin rine konferansm ıUkran ve ınhı· 
ismi ~eçerken içtima salonunda ııettarlık blılerlnl arz ve lbllfa 
bir alkıf tufanı koptu. bendenlzi memur eyledlflnl arze 

l•mef 

Kral Karol'un Reşit Saffet 
Beye telgrafı 

BÜKREŞ, 26 (A.A.) - Ro
manya otomobil kulüfllj relal bulu 
nan kral lkind Karo! hazretleri, 
İ)alkan turizm federasyonu reisi 
Reıit Saffet Beye çektikleri tel
ırrafta federasyonu yükaek hlma 
yeleri altına aldıklarını blldirmif 
!er ve azasmı cuma günü Slnay
daki saraylarına davet bııyurmut 
!ardır. Bu aktam, turizm federa• 
yonu kongresi rel• vekili M. İoan 
Mitilineu'nun daveti ü~erine Ro
manya kulübiinde son lçtimaını 
yapacaktır. 

Yuıoalav murahha11 "1· Yuva derim. 
novlç nutkunda ezcümle dedi kl: Üçüncü Balhan konferanaı 

"Büyük bir eser vücude seldi. Reisi C. Pop 
Nokta! nazar farkları olduJu hal 
de, ibtirazi kayıtlar aerdedildifl Reisicümhur Hazretleriyle Bat
halde bu eser vakidir. Bu bir mi- vekil Patanın bu telgraflara ce-
aaktır •• (Alkıtlar). vaplan afai-ıdadır: 

Artık harp a l,,ti imal edilen çe- M. Stephıın C. Pop, üçüncü Bal 
ilkten terakki ve tekİlmül il etle- kan konferansı rel•i: 
ri imal etmı.k zamanı gelmiştir, Telgrafınıza ve hakknndaki aa 

DördOncO konferans mbnl temennilere teşekkür eder, 
BüKREŞ, 26 (Heyetle giden sizlere büyük muvaffakıyetler di

muhabirimiz telefonla bildiriyor) terim. 
- Y ann akfam konsey içtima e
decek ve d ö't"düncü konferan&m 
İçtima mahallini tayin edecektir. 
Konferansın Belsratta toplanma
sı muhtemeldir. 

Bulgarlar gittiler 
BÜKREŞ, 2G (H .. yetlc giden 

muharririmizdcn) - Bulgar mu
rabhaılan bu sabah Sofyaya hare 
ket etıniılerdir. Bulgarlar dün ge 
ce ticaret odaaı tarafından veri
t- ziyafete gelmemitlerdir. 

Sefirimizin ziya/eti 
BÜKREŞ, 26 (Heyetle giden 

muhabirimizden) - Sefirimiz be 
yetimla terefine parlak bir çay 
ziyafeti vennittir. Ziyafette di
fer heyet azalan da hazır bulun• 
muşlardır. 

Romen Hariciye nazırı 
oe gazeteciler 

BüKREŞ, 26 (Heyetle 11iden 
muhabirimh:den) - Romen Ha
riciye n.lzm cuma aünü aabahı 
konferanaı takip eden JazetedJo
ri kabul edecektir. 
Kral, heyrllerl kabul ediyor 

BOKREŞ, 26 (Heyetle giden 
muhabirimizden) - Kral konfe
ransa ittirak eden heyetleri cuma 
gÜnÜ Sinaya'd" ıaat 16 da kabul 
edecetkir. Heyetimiz cumartesi 
hareket edecektir. Pazar günll 
lotanbuldayl7.. 

M. Papanastasiu'nun 
beyanatı 

BÜKREŞ, 26 (A.A.) - (Ana
dolu AjanJtnın hususi muhabiri 
bildiriyor) : Üçüncü Balkan 
konferanımın heyeti umumiye iç
timamda M. Papanutasiu Bulgar 
murahhas heyetinin sebep oldufu 
inkıta hakkında u?.un beyanatta 
bulunmuı ve demiştir ki: 

"Bulıar mura hhaslannın talep 
ve iddiaları, hakikatte, konferan 
sın mevcudiyetini tanımaınağa mu 
adildir. Çiinkii bu iddialarda ka
rarlaıtmlacak itil3.flann yalnız 
konferans tarafından değil, fakat 
devletlerce de kabulü neticesine 
varacak iki •a,.-aflı temaslar yapıl 
maıı ıırarla İstenmektedir. Halbu 
ki konferan• daha •onra hi\kUmet 
lere arzedilecck ameli çareler 
bulmak net•ce•İne ulatmak için 
hükiımetlerden mÜ•takil olarak 
çalı.an huıu,i bir müeueAedlr. 
Konferanoın bu ternkk1ai, Bulırar 
murahhas lıf'!yetlnin ileri sürdüğü 
teklifin konferans meclisi ve siya 
ai komisyonu tarafından kabulü
ne mi.ni ohnııştu-:." 

Balkan mi~nın metni, kon
ferans muhitinden ızaklaııp ay .. 
nlmaları herkeste teea:;Ür ve teeı
ıüf uyandıran Bulgar frı.'TUpunun 
da pek yakm bir zamanda bu mi
sakı kabul edeceg iımidiyle diP,-er 
murahhas heyetler tarafından ka 
bul edilecektir. Heyeti umur.tiye 
komisyonlar tarafından alınan 
muhtelif kara,ları müzakere ve 
kabul ebn .. k üzere mesaisine de
vam edecelttİr. 

·Gazi Hz. ile ismet Paşaya 
telgraflar 

ANKARA, 2/J (A.A.) - Üçün 
cü Balkan konferansının içtimaı 
münaaebetivle konferana reisi M. 
C. Pop, Reiıicümhur Hazretlerile 
Bat vekil lam<"t Pata Ha:rretlerine 
a,ağıdaki telı:raflan göndermİf
tir: 

f"lfrlriye Reüricıirrhurıı Gazi M. 

Gazi M. Kemal 
B" kr ü " Ü B lk k f ZA YI - 1791 ılcll numerolu araba u 8§ .. çunc a an on e- , 

ranaı Reisi M. Pop Hazretlerine: cı ehllyetnameml zayettim. Yenisini 
Üçüncü Balkan konferansı ta- 1 alacai=dan blllanll yoktur. Homdi, 

• 
Istanbul Maarif 

Müdürlüğünden: 
Geçen Yıllarda olduğu gibi bu yıl da Millet derahaneleri 932 

senesi 2 inci T etrinin 1 inci gününden itibaren &§ağıda gösterilen 

mekteplerde açılacaktır. 

Kayıt ve kabule başlanmıştır. Hemen mektep idarelerine mil 

racaat edilmesi; 

Eminönü Kazaaı: 
Cağaloğlu (1), Kadırga (3), Beyazıt (5)ı Süleymaniye (7) 

Sirkeci (48). 
Fatih kazaaı: 
Unkapanı, Filyokutu (12), Küçükmuıtafapaıa (14); Çar-

9amba; Fethiye (16); Karagümriik (27); Kocamuatafapa9a 
(28); Çapa (30); Rami (33); Eyüp (37), Samatya (43j ; Ak

saray (45); Mevl&nekapı (51); Horhor (56); Kazlıçe§me (58); 
Beyoğlu kazası: 
Halıcıoğlu (l); Kaaonpafa {S), Kaaımpafa (9); Şithaneyo

kuşu (11), Fındıklı (13)ı Ferlköy (17)ı Tophane Kadiri yoku-

~u (31). · 
Betiktat kazası: 
Ortabahçe {18); Çıraifan caddesi (19) ı Ort~y (28)ı Ku

ruçeşme (25); 
Sarıyer kazası: 

Sarıyer (14); Rumelihlsan {27)ı Uluköy (28), Büytilcdere 

(30). lıtinye {40); 
Kadıköy kazaaı 

Erenköy {4); Göztepe (B), Kızıltopnık (6)1 Gazhane (9)ı 

Talimhane gazi {35). 
Üsküdar kazaaı: 
T optaşr (15); lbaaniye {19)ı Adamat8'ı (22); T enbelhacı 

Mehmet (23}; Beylerbeyi {27); Çengelköy (28); Bulgurlu (44) 
Tabağar (46); ve Sel,maız Ermeni mektebi. 

Beykoz kazası: 
Andoluhisarı (34), Beykoz (40). 

Hasan Hüsnü Paşa 
Vakfı Mütevelliliğinden: 

Gala tada Y olcuzade İskender mahallesinde 3 numaralı apar 

tımanın 2 ve 8 numaralı daireleri 22 T89rinlevvel 932 tarihinden 

22 Teşrinisani 932 tarihine kftdar möddetle bir ay zarfında pa

zarlıkla bir sene için kiraya verileceğinden talip olanların hergün 

Evkaf müdiriyetinde mülhak Vakıflar idaresine müracaatları j. 

!in olunur. (5691) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Mil< tarı Cinai 

3000 Kilo Zeytin yağı 

250 .. lapermeçet 

1000 Adet Kaba hasır 

800 .. Büyük hasır süpürge 

1200 .. Orta 

1000 .. Çalı 

200 .. Kavata 

250 .. Kova 

Furusf Han dün Perapalaa ote
linde bizi kabul ederek Ankara'. 
yı ziyaretinin sebepleri •e iki de• 
let ricali al'&9mda cereyan edecek 
müzakereler hakkında mühim be 
yanatta bultlDlllUftur. Dostumuz 
Ankara'yı ziyaretinin aebf':bini ıu 
•uretle izah ediyor: 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Kemal Ha:ııretlerine; 200 .. Fara9 

"- Ankara'ya aeyahatımın a. 
bebi bu do•t memleketi bir defa 
daha dostane bir •urette ziyaret 
etınek ve Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü Beyin Tabran'a •aki olan 
ziyaretini iade etmektir. 

Bu naile ile Türkiye ricali 
ile yeniden görii•mek gibi benim 
için pek kıymetli bir firoab elde 
etmit olacafnn. 

- iki memleket arasında aiya
,3 bazı müzaker~ler olacaiı söy
leniyor~ 

- iki komıu ve doıt memleket 
araaında her zaman aiya1tl müza
kereler olabilir. E-ıveli. •unu ıöy
leyeyim ki, Türkiye ile lran are
omda halli icap eden muallakta 
kalmıt bir meoele yoktur. Bütün 
meuleler halledilmiştir. Olsa ol-

Hakimiyeti 'Vlilliyede Falih Rıfkı Bükrette bugÜn toplanan iiçün 
Bey; dostumuz lran devletinin Ha· .._..--· .. ····-···-·-··--
riciye ni.zm Furuııi Han Hz. nin Türkiye devleti aulh ve dostluk 
selmeai miina.ıebetile yazdıiı bir an'anasını hakikatlcıtirmek fırsa
makalede diyor ki: tmı bulmuıtur. Furusl Han Hz. 

"Komtu d.,.letin Şah Pehlevi nin Ankarada bulunufu yeni re· 
Hazretlerinde başlayan yeni dev- jim pb&iyetlerini tanıyııı biç ıüp 
ri ile Türkiye.,, cümhuriyet drv- hesiz bu fırsattan kolaylıkla isti
ri her iki memleketin münasebet fade edilmeaine yardnn edecektir. 
tarihinde batlıca döniim noktaaı Falih Rıfkı Bey makaleainln 
olmu9tur. aonunda şöyle diyor: 

Cümhuriyet Türkiyeainin bari Coğrafyanın en haa&aa aaba-
ci aiyaıette daha ilk Anadolu ihtl- lanndan birinde bulunan Türkiye 
llfı ıenelerden beri hedefi ve is- ve Iran devletlerinin aulh ve em
tikametl biıtün memleketlerle niyeti, doatlugu ve elbirliil yalnız 
aulh ve komıularile sıkı bir dost- iki memleketin rahat ve aaadeti 
Iuktur. için değil, dünya sulbü için de e-

Cümburiyet harici aiyaaeti hiç j hemmiye~ küçtiltülmek müm!<~ 
bir uzlaımada zarar ve hiç bir ih olmayan bir zamlntlır. Harıcıye 
tilafta fayda ııönnemittir. Memle vekilimizin Tahran aeyahatını ta
ketini ve milletini büyük hamleler kip eden bu misafirliğin dooluğu 
le bahtiyarlığa irittinnekten bat- ve !&mİmiyeti büsbütün kuvvet
ka gayesi olmaylın Şah Peblevt lendi_recefine fÜphe !o.ktur. ~en
Hauetlerinde ve hük.imetinde dllenne : Hoı seldınız. der.7 

100 .. lbrik i 
200 M. Murabbaı Muıamba 

Cevamii ,erifeye 1932 senesi için lüzumu olan yukarda yazıh 

on kalem etya ayrı ayrı aleni münakasaya konmu,tur. Vermefe 

talip olanların ,eraiti anlamak ve nümuneleri görmek üzere her 

giin Levazım idaresine ve ihale günü olan T. Saninin on doku

zuncu cumartesi günü aaat on dörtte idare enümenine müracaat-

ları. (5689) 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Pazarlık suretile (8000) kilo yerli malı kalın kınnap satına

lınacaktır. Taliplerin o/c. 7,5 teminat akçelerini hamilen 2-11-932 
Çarşamba günü saat 15.S ta Galatada Mübavaa Komiayonuna 

müracaatleri (5i61' 
• 

Türkiye Ziraat 
• 

Bankası idare 
Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti sureti adiyede ola 

rak ikinci T etrin ayının 30 uncu gününe tesadüf eden ÇarJamba 

aaat 14 de Ankara Banka Merkezi binasında toplanacaktır. 

Murahhu beyefendilerin zikredilen gün ve saatte teşrif bu 

yurmaları rica oiunur. 

Müzakerat ruznamesi a9ağıda yazıhdırı 
1 - Türkiye Ziraat Bankaaırun 1931 heaap seneai muamll' 

litı hakkında idare Meclisi ve Murakip raporlarının okunması, 
2 - 1931 seneai bilinço. kiru zarar hesaplarının tasdiki., 

idare Mecliai azasının ibraaı. 
3 - 1931 murakiplerinin ücretlerinin tayini Ve> 1933 seni" 

al için 2 murakip ve 2 yedek murakip intihabı, 

4 - Müddetleri biten idare mecliai izaaı yerine fızl\ intihabı 
Türkiye Ziraat Bankası Heyeti Umumiye murahhaslarınıı 

iaimleri berveçhi atidir: 

Adana: Nafia Vekili Hilmi. meb'uı Zamir ve Ali Beyler. 

Afyon : Meh'us Ali - Cemal - Avukat Kemal Beyler. 

Aksaray : Meb'us Süreyya Bey. 

Amaaya : Ankara Ticaret Borsası Reisi Salih Sabri Bey. 

Ankara : Mcb'us Rıfat - ~akir - Sabık meb'us Ihsan Bf;yler· 
Antalya : Meb'us Numan ve Raaih Beyler. 

Artivin : Meb'us Mehmet Ali Bey, 

Aydın : Meb'ua Aslan • Doktor Mazhar ve Fuat Beyler. 

Balıkesir : Reıs Kazım Pa9a Hazretleri 

Bayazıt : Meb'uı Ihsan Bey • 

Bilecik : Meb'us Hayrettin Bey. 

Bolu : Meb'us Emin Cemnl ve Şilkrii Beyleı. 

Burdur : Meb'uı Mustafa Şeref Bey. 

Buna : Meb'ua Rafet - Emin Fikri ve Rü9tü Beyler. 

Cebelübereket : Meb'uı İbrahim Bey. 

Çanakkale : Belediye Reiai Veli Namık • Ziraat Odau Reiıl 
Nazım - Ezineclen Y•hya Sezai Beyler, 

Çangırı : Maliye Vekili Abdülhalik Bey. 

Çorum : Meb'uı lamel ve Mustafa Beyler. 
Denizli: Meb'us Yusuf Ziya - Necip Ali. Dr. Kazım B,.,ıer, 

Diyarıbekir : Meb'us Zülfi Bey. 

Edirne : Meb'uı Fail< ve Şeref Beyler. 

Eliziz ; Divanı Muhasebat mümeyizlerinden Mehmet Nuri S 
Erzincan : Meb'uı Abdülhak Bey 

Erzurum : Aziz ve Aıım Beyler, 

Eski9ehir : Meb'us Emin Bey. 

Guiaymtap : Meb'us Kılıç Ali ve Nuri Beyler, 

Giresun : Meb'us Nuri Bey ve lhaan Pa9a. 

Gümüthane: Meb'us Hasan Fehmi Bey 

Silifke : Mm'ua Hafız Emin Bey. 
Isparta : Meb'ua Mükerrem ve Kemal Turan Devler, 

• • 
latanbul : inhisarlar Vekili Ali Rana - Mm'us Ziyaettin - Se-

l&h Cimcoz Beyler. 

İzmir : Meb'us Mahmut Eaat-Osman Zade Hamdi ve KaııılJ. 
Beyler. 

Kars : Meb'ua Baha Tali Bey. 

Kaatamoni: Meb'ua Tahain-Tekirdait meb'usu Cemil ve J.rr 
kara meb'usu Halit Beyler, 

Kayıeri : Meb'us Re9it Bey. 

Kırklareli : Meb'us Şevket Bey. 
Kırtehir : Meb'uı LOtfi Müfit Bey. 

Kocaeli : Meb'us Ali ve Zürradan Moralı zade Mustafa Ratİ 
Bey. 

Konya: Meb'ua Kazım Hüsnü-Tevfik Fikret ve Mustafa B.11'1 
Kütahya ; Kitibi umumi ıneb'ua Recep - Meb'ua İbrahim "' 

Hakkı Beyler. 

Malatya : Başvekil ismet Pata Hazretleri. 

Manisa : Meb'ua Refik-Turgut ve Kani Beyler. 

Mara9 : Meb'ua Mitat Bey. 

Mardin : Meb'us Abdurrezzak Bey. 

Mersin : Meb'ua Süleyman Fikri ve Hamdi Bevler 

Muğla : Hüseyin Avni ve Nuri Beyler. 

Mut : M.eb'us Kılıç oğlu Hakkı Bey, 

Niifde : Meb'us Halit Bey. 

Ordu : Meb'uı Recai ve Şevket Beyler. 

Rize ; Meb'uı Esat Bey. 

Samsun : Meb'us Emin Etem "t'e Aıım Bevler, 

Siirt : Siirtli Ekrem Bey. 

Sinop ; Meb'us Recep Zühtü Bey. 

Sıvaa : Meb'us Rahmi •e Abdülmüttalip Beyler, 

- Şebinkarahisar: Meb'us lam.il Bey. 

Tekirdaif : Meb'us Cemil ve Faik Beyler. 

Tokat : Meb'us Mustafa ve Süreyya Beyler. 

Trabzon : Meb'uı Damı ve tikıcardan Kırzade Şevki Be"'I"' 

Urfa : Meb'uı Ali Saip Bey. 

Van : Meb'us Hakkı Bey. 

Yozgat: Meb'us Avni ve Hamdi Beyler. 

Zonguldak ı Meb'uı Celil Sahir ve Ragip Beyler. 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizde açılan müsabaka imtihanında muvaffak olı.ıP 
ta timdiye kadar mektebe gelmemit bulunan 792 namzet nuıtı'' 
ralı Şevket 803 numaralı Fehmi 807 Abdurrauf 828 Rıdvarı :;ı 
fendilerin 29-10-932 cumart~i l(ÜDÜne kadar müracaat etlJlel fi 

veya kabule şayan mazeret göstermeleri akai takdirde haklarıll';. 
sakit olacağı •e yerlerine müsabaka kazananlann sıra. nunı•''' 
le alınacağı ilin olunur. (5685) 

ZA Yl - 1887 numerolu tek yük a
rab.ma ait plakamı zaydtim. Yeni
oini alacağımdan lıükmii yoktur 

Rahim 

.,., 
ZA YI - 730 aicil numerolu •·~.ıJ 
cı ehliyetnamemi zayettiın. Y •"' rfl" 
alacağondan hükmiı yoktur ı<•• 
paaada arabacı Celil Hüıe,.irı. 
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Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Semti 

.., 

Is an ul Ziraat ban asından: 
Mahallesi Sokağı Emlik 

No. 
Cinııi Hiaıe miktarı Muhammen kıyme 

ti hisseye göre 
Lira 

Bnyükada Yalı palamut 49 hane tamamı 1500 
.. ., ulban• S .. ,. 500 
,. .. · çnıar meydan (33)(35) arsa ,. 500 
·• ,, • ıebbal 8 baııe 90096-193536 350 
.. cami adacami 16 .. 120-168 715 
,. karanfil karakol bekim çakman 16 ,, 14-32 1970 
,, nltam akakça 18 ,, 2-6 200 
,. ,. kamiuo 15 bahçe ve baraka 378-2520 84 
Bedeli ihale ve pey akçesi naktu ve yahut gayrimllbadU bonosile ödenmek llzere yu· 

karda yazılı Rum firari em•ali prtnamuine teriilı:an açık artbrmaya konulmUftur. lıiale 
21-11-932 pazartesi gDnll uat 14 tedir. Şartname bankamu: kapısına asılmııbr. 

Arm edenlerin yllzde 7,1-2 pey akçelerile müracaatlan. (5685) 

1 Saclıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Ounılu Pınar 
Vapur•ı ?7 Teşrinievvel 

PERŞEMBE 
giinü alqam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle(Zongulclak, 
lnehola, S;maun, Ord:.ı, ';.ire . 
-. Trab>ıon Rize ve Hope) ,., 
a:ıimet Ye avdet edecektir. 

F ula tafaili.t için Sirkeci Mey-

•- ...... altında -talıjma 
miirKaat. Tele. 22134. 

Ü onun kumbarası yok! Kapalı zarf müzayede ilanı 

Mersin Ziraat Bankasından: 

Luter Silbennann ve Şii. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburır, Brem, Anvers, fıtıın

bul vıe Bahriıiyah araaında azimet 
Ye avdet muntazam postaları 

Hamburır, Br11111, Stetin Anvers n 
Roterd.::t:m' dan limanımrza muvuali.-

29 teşrinievvelde bir Kumbara 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Mahalleli Mevkii Cinsi 
• 

Emlak 
No • 

Devir Mub•mmen 
kıymeti kıymeti 

Lira Lira 
tı beklenen vapurlar 

NICEA vapuru limanmuzda 
GALILEA vapuru 28 T. evvele doğ 

Türkiye'de Ciimhurlyetin kurulutu günU, bfH:fln 
dünyanın ( Tasarruf ıünü ) dür. Küçük, büyük, 

kadın, erkek herke• o gUn para 

2 Camişerif Tarla mektebi Ci Hane 63-65 6.000 6.300 
3 .. .. .. .. 73-75 4.000 5.600 
5 Hahmudiye Nastane caddesi ,, 67 S.000 5.250 
8 .. .. " .. 17 o 7,000 

ru. 
MOREA vapuru 2 t.saniye doğru 
ANDRIOS vapuru l 1 t. saniye 

doğru. 
birlktirmeğe hatlar. 10 ., Yoğurt pazarı ,. 1-3 12.000 17,500 

Bu hafta içinde it bankasından 
alacağınız Kumbaraya para 

11 ., ,, Hane ve altında 11 clükkin 1-8 51.000 63,000 
12 ,. Silıfke caddesi ., .. 2 ., 10-12 10.00!) 21.000 
13 ,, Han zemini 14 6.000 14.00J tJ .. 

14 ,. Büyük hamam CL Hane 4-6 O 5.250 

Burıraz, V arna, Köstence, Kal.. ve 
lbrail için limaıımıızdan hareket 

edecek vapurlar: 

atmıya başlayınız. 15 H 3 o 5.250 ., ,. .. ane 
ANORIOS vapuru 14-16 T • .sani. 

ye doğru. 

.cek sene bu tarihte bir çok paranız olur 1 Yukarda evsafı yazılı gayrimllbadillere ait emval 20 teırinievvel 932 perte'!1be 
gi1nünden itibaren kapalı zarf usulile ve petin para ile müzayedeye çıkarılmıştır. Hauran 
928 tarihli talimatnamesindeki eşkiile göre gayri mübadil bonolan da nakit maknmında 
kabul edilecektir. 

Yalanda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanlan için hareket 

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI l 2 - Mezkür emval 10 ikinci tetrin 932 tarihine müsadif perşembe günll (2,3, 10 sıra 
numaralı mülkler sabah saat onda, 5, 8, 12 sıra numaralı mülkler oıı buçukta ve 11, 
13,14,15 sıra ııumaralı mülkler on birde ) ihale edilecektir. isteyenlerin mezkfır gün ve 
aaatlerde Mersin Ziraat bankasında bulunan aabı heyetine müracaat etmeleri lizımdır. 
Müzayedeye İştirak edecekler teklifnamelerini muayyen vakite kadar müzayedeye memur 
heyetin riyasetine makbnz mukabilinde reslim edeceklerdir. 

edecek vapurlar 

NICEA vapuru limanunızda 
MOREA vapuru 2-4 T. saniy< 

doğnıı . 

DERINDJE vapuru 5-9 T. saniye 
doğru, 

HERAKLEA .-apuru 7.3 T. sani 
ye doiru 

ANADOLU 3 - Talipler teklifnamelerini bir ıarf içine koyup mezkür zarfı mühürliyecekler ve üze
rine yalnız isimlerini yazacaklardır. fsbu teklifname zarfını muhammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu disbetinde teminat akçesine ait makbuz ilmübaberile beraber diğer bir zarf içeri· 
sine koyup iıbu ikinci zarfı da ( ayrı olarak ) mühlirliyecekler ve üzerine teklifnamenin 
yalınız haniİ mala ait olduğunu yaz caklardır. Her teklifname yalınız bir mülke ait o!acaktır 

Fazla tafsilat için Galatada Ova· 
kimyan hanında Laıter Silbermann 
•e Şürelciaı vapur acentalığma mü. 
racaat. Tdefon: 44647~. 

Türk .Sigorta Şirketi 4 - Teminat akçeai ve ıair satış ve müzayede şeraiti bak.kında daha ziyade malümat 
isteyenler Mersin' de Ziraat bankasında Yunan Emlaki servisine ihale tar hfoe kad.u her 

•Naim Vapur ldareai 
lzmir sür'at poataaı 

(20 Saat) 4 Oacii Vakıf Han lstanbul illn müracaat edebilirler. 

Jhfiyat ve Sermayesiı (1.000.000) Türk Lirasıdır. 5 - Talipler aahı pr.namelerinin musaddak ıuretlerini 
mezkür servise müracaatla alabilirler. 

Yirmi bet kurı f mukabilinde 
(5680) 

Lüka 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir 
Ti!rkiye fi Bankası tarahndan teıkll olunmuıtur. İdare meclisi ve 
mildürler heyeti ve memurlan klmilen Tilrklerden mfirekkep yegane 
Tiirk Sigorta Şirkettdir, Tf1rkiyeni11 her tarahnda (200) fi ife\.eD 
acentalarmın hepsi Tfirktflr. Tflrkiyenin - milhim müesseselerinin ve 

bankalarımn sigortalarını icra etmektedir. 

MAMA 1 

lstanbul dördiincü icra memurlu-
~ ~ Viyana'da eyi bir mevkii iundan: Tamamma 420,000 lira toy 

r ' bulun.aa met takdir edilen Beyoğlunda Hil-

1 Dr. Hakkı Şinasi 1 BlR TİCARETHANE ıe:rin •P mahallesinin ealô Ye yeni 
l Yavnınuzun en sıhhi gıduıdır. Türk müatahaalibnı ve bilhu· caddei kebir ve tiyatro sokaklarmda 
--------------1 aa (fındık, kuru üzüm ve ceTiz) eski 190/1 ili 16/20121/l ili 

ADNAN 
Her p be 
hafta erşem 
ırünleri Calata nbtımuıdan saaı 

tam 17 de hareketle doğru 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
lctanbul ikinci icca memarluğun- ibraç edat bir ticarethanenia 6/17 /18/19/25122/ l ili 6123/24 

dan: Bir alacağı temini için, par&711 veWetini deruhte etmek iati- / ve yeni 170/172/174/4/6/8/19 nu-
ç..,irilmeai teluırriir eden ve t-· yor. Tekliflerin Fran11zca, in· marabırta murakkam seneden 2306 

1ZMIR'e 
ve pazar giinleri lmıir'den saat 
14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder. Tafailit için Galata. 
Giimriik kar111mcla Site Fraıısez 
han No.12 :razıhanesine müracaat 

s gorl alarmı en iyi şeraitte yapar. Haur vukuunda zararları •ilr'at ve kolaylıkla öder. ınma 3352 lira Üç bin üç }'Üz elli i- gilizce veya Almanca zirdeki :nrıolı auf mülk kay.i•n maa oda de-

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: in. 20531 ki lira kıymet takdir edilen Haliçtt. adrese ıönderilmeai: «Grosse k&lı:in ve mağazalan ve balen Bey-
Sütlücede Mahmut ağa mahaUesin· Umsaetze 5038 » a Annoncen oğlıında 1 ıtiklal caddeıinde Tokatli 

Orman 
Müdürlüğünden: 

Samsun vilayetinde Vezirköprü kazasının Ildırözü • Salak
Reri, devlet ormanından heı· ıene 506 gayri mamul metre mik'ıtp 
~esaoile bir senede 506 gayri mamul metre mik'ap karaçam eşça
tı beher gayri mamul metre mik'• 237 ku"I! muhammen be. 
det; ıizerinden talibine ihale edilmek üzere müzayedeye konul
lııııştür. 

Müzayede ve ihale açık ı-rtırma uaulile ve 661 • 719 numa· 
'~lı kanunların ahkamı umumıyeaı veçhile 5 Tet· 
tİritanı 932 tarihine müsadif cumartesi gunu saat 

'ltı bette Samsun viliyetiı*' mütqekkil orman 

;. ı., komisyonu huzurunda icra edileceğinden taliplerin bet bin 
~a s .. rmave vaz'ına mali iktidarlanru gösterir ticaret odası ve. 

~'.kasını ve muhammen bedelden ataiı olmamak şartile vereceği 
•r tenenin bedeli mikdannın yüzde yedi buçuk nisbetindeki te

~İ~atı muvakkatesini hamilen ihale kanununun on yedincı mad

I '' sarahati dairesinde me7kılr saatte komisyonunda hazır bu. 
11tıınaları ve şartname ve mukavelename sureti musaddakaları. 
~ltı Ankarada Orman İşleri Umum Müdürlüiü He lıtanbul ve 
ltnsıın Orman Mıidiriyetlerinden alınabileceği ilin olunur. 

(5660) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 

3 Üncü kolordu 
ilanları 

de karaiaç caddesinde kain atık ,,.. Espedition M. DUKES Nachf. YllD oteli ittisalinde köte ı..,.mda ve 
*it 10 No ile murakkam maa baj: A. G. Vienne 1. Wolb:eile 16. dii• tarah Balık pazarına llllÜııte-
çe bir bap hanenin tamamı açık ar· hi tiyatro sokaiı denilen sokak üze. 1 
tırmaya vazolunmuttur. 29-11-932 Zayi Mukavelenaıne rinde let'ek caddei kebi.-dc ve gerek 
tarihinde musadif salı ııiinü saat 14 tiyatro aokaiı ile paaaj dahilinde üze 1 
ten 16 ya kadar dairede birinci açık l Ö Fö ... ilu dö Vıyen Hayat Siıror 

I ahke artırmaaı icra kdmacakttt. Artırma. h •İrk •ti nezclinı'e akdeylemi, oldu- rinde odaları mevcut 25 bap mağaza 
Çata ca müat m mevkii ya ittirak etmek iateyenlerin mu- ğwn 12015314 numaralı ve 22 mart Ye det.akin ve bunlarm feYkinde 3 

Tel: 4. 1041 _ _. 

Dr. IHSAN SAMl 

GONOKOK AŞISI 
l~l•oıulduıtu ve ihtllldınna kar~ı 
pelı: ttsirli ve tızc ı~ıdır Divan· 
\'Olu Sultan l\1ıhmot ıürbe<i 

No. 189 ~~~'.'°1"'a1&yau:~0iynaucılao iç
7

i.SOOo alenk
1
:_• kılr ıayrı menkulün kıymeti mut.- 928 tarihli Hayat Sigorta mukavele katta pasaj clabilinde 2 ve tiyatro so 

........,.. "' nameıini zayi ettiğimden mez:kUr mu kaide giTilen 3 methelden çılulan 
1 minesinin yüzde yedi buçuk nispetin T ·· ki ( Bank d o pırasa, 6,900 kilo lahana, 4, kuelcnanıenin biriai larafmdan bil- ellrterik ile su teaiaatı mevcut 18 a- ur ye f asın an: 
500 de teminat akçui vermeleri lazım- C h • Ba kilo ıspanak To 9900 kilo lunduğu takdirde hiç bir hüküm ve partınanı .nüftemil Site Dôpera üm unyet yramı müna· 

dır. Haklan tapu ıecilile sabit olma- --L-...:I 
patatee için teklif edilen fiyat kıyıneti hniz olmadtiıru beyan ede- namı diier Hriataki hanı ve pasajı .........;.e 29 te§rinievvel 932 C11· 

h lı yan ipotekli alacaklılarla n diğer İ 
pa a görüldüğünden pazarlı- rım. Kütahya J. Mp. kumandaru demnelde .-ruf haa ve pasajm 10 marteıi günü atanbul ve Be-

k 1 ı aliıkadarlann ve irtifalı hakkı aalaiple l ~a onu muıtur. halesi 30.10. Binbaıı Mustafa Haydar hiHe itibarile Aliye banımın muta- yoğl_u şubemiz kapalı buluna-rinin ba baklarmı ve bu hasasta faiz 932 pazar giilllü saat 16 da yapı l&l'nf olduğu Di.r hi .. esi mümaileyha caktır. 
1 k T ve mesarife clahil olau icldalamım 
aca tır. aliplerin fartnameai Yedinci icra memurluğundan: Sa nm Möayö Konrad Vozele olan bor- -------------
ni görmek üzere her gün ve iba tarihi iliından itil>aren )'Örmi ciin eril l la ~- . 

zarfında evraklarile birlıkte daireye tılnuısına karar v · en atanbu Ko c11nuan dolayı açık artırmaya Yue- latanbul icra hi.kimlitin.ı.., Ja. 
leye ittirak için O gün ve vak- müracaatlan IUımdır. Aksi takdirde hen hanında borçlu Eftim Meryaa e clilmit olup 30 Teırini evvel 932 ta- taıabulda Tafbaada hali tasfiyade bu 
tinden evvel komisyona müra- baldan tap" secilile aabit almayan fendiye ait muhtdif hane efyall ıo rihinde şartnameıi divanhaneye !İl· lu..,. Türk Ticaret ,,., Sanayi Ban· 
caatları. • • (~92) (5619) aatıf lıoedelini paylatmaoından hariç ba gardırop büro ve yazıhane ve lik edilerek 19 teıriniıani 932 tarihi ka11 Taıfiye Heyeti namına uale-

K. O d .__ kalırlar. Mu··te--'-kim vergi ile bel~ aaire tetrini aaninin birinci aalı CÜ- ne mü1adif cumarteai günü aaat 14 ten Ye Yelrileten AYUbt Cevat ve r u -.ıtaatmın ıhtiyacı ,..... ~- • 
olan 150 kilo çayın pazarlıkla cliye rüsumları vakıf icariyesi müıte nü saat onda Kohen hanında birinci ten 16 ya kadar lataubul 4 Üncü ic Celil Hacı Sofu Beylerin konkorda-

ba 1 k ı ny. e ·'tti"r. Daha f--•a malu'mat al- katta ıatılacağmdan ınalıalli mezkür ra dairesinde a·.ı.. artırma suretile to ;..;n müblet verilmesi talebile vu· mü yaa11 yapı aca tır. halesi - au ,..... ·r 
30-10-932 pazar günü ıuat 15 mal! isteyenler 932-1304 No. lu de hazır bulunacak memurunun mü satılacaktı.-. lılou gayri menkUI hiı · kubulan müracaatfan üzerine icra 
tedir. Şartnameıini görmek i- doayasma müracaatla meı.kıir maha racaat olunması ilin olunur. sesi ikinci artırmıı.dA 38,400 lira be- kılınan tetkikat neticeaiııden koakor 
çin her gün pazarlığa ittirak e- lin evaaf ve mesaha Ye l&yresine ha- delle Halide banım uhteıinde bıra- dato talebinin nazarı itibare aı,_,. 
deceklerin de ihale günü vak- vi vuiyet ve takdir kıynıet raporu lıtanbul üçüncü icra memurluğun lulmıt isede ihbara rağmen artırın& sma ve icra ve iflis kanununun 286 
tinden evvel komisyona müra. ile 31-10...932 tarihinden itibaren dai da: Bir borcun temini için mahcuz bedelini teslim etmediğinden üstün· ve 287 inci oıaddeleri mucibince 
caatları. (893) ( 5651) re divanhanesinde aıdı bulunduru· ve paraya çevrilmeai mukarrer yazı de bırakılma karan bozularak 124 borçlu Türk Ticaret ve Sanayi &n 

* * * lacak olan artırma ıartnnmesinin gö hane ve masa "" saire 3•11•932 tari Üncü maddeye tevfikan tekrar ikinci kasma iki aylik bir mühlet verilmesi 
Çatalca Mı. MT. de bulunan rüp, anlayabileçekleri ilan olunur. hinde saat 9 dan l0,30 z.a kadar Orta artırmaya vazedilmiştir. 929 tarihli ne ve Galatacla Billur Hanında 0-

s de k 1 il k köyde Sahilbane sokağında Tekne . ka · dd · 1 - ·· K 1 an rson mar a ı ı:naa pu u . ı . . . . . 1 ıcra nununun 119 uncu ma eu· 1 çuncu atta Avukat ımail Sıtkı 
bir adet tıraktör (bir ıilindiri Beykoz sulh mahkemesınden: Bi. 1 fabrıkaııncla birin':' aç~ arıt~ •· 

1 
ne tevfikan haldan tapu aicillerile I Beyin Komiser tayinine ve iıbu 

Çatlak) pazarlıkla aatılacakbr. lavaria vefat etınit olan Me_,.et ha le satılacaktır. Taliplerın mahallinde j • • ekli 1 ak! l . '"hl t" . ., il be be . "f . .. . ... sRbit olmayan ıpot a ac ı ar ı- mu e ın ıuanr e ra r ıc.ra ve ı 
3-11·932 perıembe günü saat nmun terekesine vu ı~et edild.iğin- memuruna muraaıatlan dan olunur .. le irtifak hakkı .. biplerinin ve diğer l&s daireleri ve Tapu Sicil memur-
15 te halesi yapılacaktır. Tı- den mümaileybanın ba •enet tahtı· - - - - al&kadarıtnın itbu haklannı ve h~•u luldanna bildirilmeaine karar veril. 
raktörü görmek iıtı'ye-•-m· Ha tasanufunda bulunan Pa~ bahçede Beyoğlu dördüncü sulh huL·ık 

m~, aile f..iz ve masrafa dair iddialarını mİf olduğu ilin olunur. 
dımköyüne pazarlıg" a İ•tirak e· incir köyünde Sultaniye caddesin mahkemeıinden: Tercke•>.,e mahke . 

• l ilin tarihınden itibaren 20 gün iç.in-
1 

Mübayaa Komisyonu Riyasetinden 
Bakırköyde kain Akliye •e asabiye hastanesi için lüzum olan 

'27500- metre muhtelif cniı yerli bezi olbaptaki t•rtnameai 

~~~ile ve 8 teşrinisani 932 ıalı günü ıaat 14 te kapalı zarf uıu· 
e ıhale edilmek üzere münakasaya komnuttur. Şartname ve nü 

lııııneleri görmek iıtiyenlerio komiıyooa müracaatları. ( 5420) .-.. __________________________________________ __ deceklerin vakti muayy-de de müken er 62 No. u harap bağ 
1 

mece vaziyet olunan müteveffa K .. d 
-u de vesaiki müıbitlerile memuriyeti-

Ko. müracaatları (879) (5447) ınahallinde kam bet odadan ibaret 1 ri Beye ait olarak elye"" Taksiın· latanbul ikinci icra memurluğun- • 
:nize müracaatla kayit ettinn,leri liı 

lstanbul Limanı Sahil S1~1hiye 
Merkezi Baştababetinder.: 

~ Merkezimiz için infa ettirilecek bir motör te.mesi kapalı 
s;~ us~l~le münkasaya vazedilmiştir. Münakasa 16 Teşrinisani 

k~ tarıhıne müsadif çarşamba günü saat on dörtte icra edile. Ce • • 
1\. lır. Taliplerin şartnamesini almak üzere hergün Galatada 

tı1t "ra Musta[apaşa caddesin<le Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım 
erııurl"ı'.iuna müracaatları (5547' 

'<· "" ·Y. iki katlı ahıap hane ma bahçenin 1 de Merkez ıarajında mevcut: dan: Bir alacağın temini zimnind 
111. Muhabere alayı İçin ih- altı hissede bir huıesi müteveffanın 6520103 Araba ve 30Z62' M<'tör ,.e zımdır akıi halde haklan tapu •icil- mahcuz ve paraya çevirilmeai mukar 

tiyaç olan 51 lnlcm muhabere uhdesinde bulunmakla mezkur bir 1 2591 Plake No lu 164 rr.odeli Kray lerile sabit olmayanlar satı• bedeli- rer olan mücadded Sahibinin ıeıi 
tamirhaneleri ile telsiz cihazla- hisse açık arttırma ıuretıle münye- ıler Marka müslamel bir adet a~ık ı nin paylattırmasınadn hariç kalır! r. maıiulı gramofon makineleri ve bu
rmı temizleme malzemesi pa· c!<'ye konularak 3-11-932 pet'~embe otomobil: Taksim meydanında teı· Alikadarların iıbu madclei kanuniye na mutaallik emval ve eıya 8 T.sani 
zarlıkla satın alınacaktır. Talip günü saat 11 den üçe kadar Bey- hir edildikten oonra açık artırma •u ahkamına göre tevfiki hareket f'y)e 1932 tarihine müsadif ı it ırünü aaa~ 
!erin her gün cins ve miktarla- koz •ulh mahkerııeoinde mecmuu retile 3 teırinisani 932 perıembe meleri ve taliplerin yevm ve vokti- 11·12 de Beıiktaıta tramvay cacfae
rınıı öğrenmek üzere K. o. Sa. kıymeti olan dokuz yüz liradan bir Hat rn da Tak.imde Meı-kez Gara- mezkurda lıtanbul 4 üncü İcra daire sinde 18 No. lu mağazada açık ar
Al. komisyonuna müracaatla. / hiısenin kıymetin~ nazaran bedeli jında satı:acaktır. Talip olanların sinde hazır bulunmalan ve fazla tırma auretile satılacağından talip o 
rı. İhalesi 8· ll-9:i ı ı fft:n j 1 münyede h-ıtlı liyıkınl bulduğu mezkur ırün ve ıaatla mahallinde malıimat iateyenlerin 930-579 do ya lanlann mezkür ıı:ün ve aaatte ına-
saat 15 te yapılacaktır. taktirde ihalci kafiyesi icca kılınaca hazır bulunmaları lüzumu ilin olu- numaralİle memuriyetimize mura. hallinde hazır bulunacak memuruna 

(894) (569!il , ii:ı ilan olu'lur ruır caat etmeleri ilan olunur 1 mıiracaatları ilan olunur 



Sultan Hamamın' da 
Sönmekaizin gece gündüz yanar. 

1 
1 

• 24 saatte bir defa doldurulur. 

Pek yakında İstanbul 
cihetinde de yeni bir ı 
satış mağazası açıyor ALEM RAKISI 

25 Teşrinievvel 932 tarihinden itibaren İnhisarlar ida· 

resinin müsa•de ve kontrolu tahhnda uzun miiddet 

fıçılarda bekledikten ıonra 
~ ............................ .... 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 1 
' 

1 Liraya Y6zü ile Kuıtüyü YASTIK Dinlendirilmiş 
lsıanbul'da Çıkmakçılar, Sandal yacı l ar'da Kuştilyü Fabrikaaında 

lruşıtlytlnlln kilosu 100 lruruf, yüzü ile yorgan I~ şilte 10 llrıd.r. Kuştüvüne 

mahsus kumıflar bulunur, Toptan satıfa tenzilit vardır. Tel. 23027 

Ankara'da Ubf mıtazası : SAL Tİ FRANK O 

olsra k satıl mak t a olduj!;u mııhterem müşterilerimi ze ilAn olunur. 

Cinainin mükemmeliyeti ve ucuz f .atat!arı 
lleyog Jıı 'nda Tokıtliyan puıahane1l karşı sınd• 

İst. Mr. Kucnandanlığı Sabnalcna kom. · l \ ı u·ı L u s Adet s-•t 
144 Metre Boru ' 
l 75 Metre lııole tel 
21 Adet Komütatör 

4 Adet Armat6r 
Maltepe U-i ihtiyacı iÇm 
~da yudı malzemeler pa
zarlıkla satm almaeaktır. Pa
zarlıtı 30-10-932 pazar ıünü 
saat 10 ela Tophanede Merkez 
Kumandanlılt aatmalma k~ 
nM•yorıunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin lz ... at almak için 
her ıtin •• pazarbta İf tlrak i
çin de --.yyen vaktinde ko. 
misyonda hazır bulunmalan. 

(194) (!1646) 

••• 
Kuleli Llaeei ihtiyacı için 

1600 pijama, 1800 ı&mlek iki 
faı1Jııamecle aleni ınö-ıcqa su 
retHe satın alınacaktır. Müna
kuaları 13/ 11 / 932 puar ııfuıll 
pijamalar saaıt 1 l de gömlek
ler saat 10 da Toph.-de mer
kez kuma.ndanlıfı satınalma 
komisyonunda icra kılı-calP 
tır. Taliplerin ıartname •e nö
munelerinl görmek için her 
gün ve mönakuaya İftİrak İç.İn 
de muayyen ••ktinde komiıyoa 
da hazır bulanın.lan 

(178) (!1676) 

••• 
Kut.il U-.i ihtiyacı için 

3000 çift dre ~ .e 3000 
çift yün çor.p Rd tartnamede 
aleni :mftnııJrua auretne aatm 
al.-celmr. Mlinakaaalan 12/ 
11 /932 cum.J"te9t s6n(i ttre ço 
rap H&t 10 ela y6n fOnP aut 
l 1 de T ophuıecle Medcez Ku -
mandanlıfı aa.tm alma komia
ycımmda icra krlmaealmr. T ... 
llplerhı. tutn&me •e nünmnele 
rioi g&rmek için her glin •e mG 
Dllkaıaya lttink için de -r 
y- vaktinde komiaJU1da hllllll' 
bulunmalan. (177} (5975) 

• • • 
Kilo Saat 

20000 kuru fuulya 10 da 
15000 Pirinç 11 de 
5000 Sabun 14 de 
3000 Zeytin yatı 15 de 
Haıbiye ve merbutu bulunan 

mektıeplerin senelik ihtiyaçlan 
olan yukarda yazılı erzaklar ay 
rı ayn dört t•rtnamede aleni 
münakasa suretile aatm alma
caktrr. Münakualan 14/ 11 / 
932 Pazartesi giin.U yukarda 
cins ve miktarlan hizasında ya 
zılı aaatlenfe Tophanede Mer
kez Kumandanlığı Satın alma 
komiıyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin tartname ve nü
m1.R1elerini görmek için hergün 
ve münakasaya i9tirak için de 
muayyen vaktinde kom;ıyonda 
hazır bulunmalan.(176} (5574 
mqtır. 

••• 
Harbiye ve merbutu bulunan 

mekteplerin senelik ihtiyacı o
lan 2250 kilo makarna ve şehri· 
'e kapalı zarf suretile satın alı
nacaktır. Münakasası 16 111/ 
932 aalı ·günü saat l 1 de T dp -
hanede Merkez kumandanlığı 
satınalma komisyonunda İcra 
kılınacaktır. Taliplerin ,artna· 
mesini görmek için her gün ve 
münakasaya ittirak için de ~art 
nameai veçhile hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale günü
nün muayyen vaktinden evvel 
komisyon riyasetine vermeleri. 

(175) (5573) 

1 

750 Adet Düz tabak 
750 .. Çukur tabak 
110 .. Kepçe 
400 ,. Ka,ık 
400 ,. Çatal 

tefritat maiazalanna t6hret kazandıran vaaıf-
· a,dır. Orada satılan bilcümle tefri9at levaz mah 

müntahap ve en son mo :iadır. 
200 " Cam luzluli 
150 " Surahi 
700 " Su bardağı 
SOO ,. Çay fincanı 

Harbiye mektebi talebeleri 
lhtiycaı için yukarda yazılı mef 
nJ9&t malzemesi ayrı ayrı pa· 
zarlıkla satm alınacaktır. Pa- 1 

zarlıldarı 27-10-932 perşembe 
ııünii saat 10 da Tophanede 1 
Merkez kumandanlığı satına)- ı 
ma komisyonunda İcra kılına- ! 
eakt:ır. Taliplerin izahat al. 
mak •e nlimuneleıir..i görmek 
İçin her gön ve pazarlığa İfti
ralı: için de muayyen vaktinde 
komiıyonda hazır bulunmaları. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyanso timdiye kadar binlerce 

kiıiyi zengin etmiıtir. 
Fırsab kaçırmayınız 

lıtirak ediniz •• 

'203) (5677) 
• • • 

Gülbane hastanesinin tahmi 
nen 2000 metre murabbaı ta•• 
nı pa&arlıkla imal ettlrilecek
t.İT. Pazarlığı 27-10.932 perfem 
be günü saat 1 l de Tophanede 
meri<ez kumandanlığı satmal
- komisyonunda icra kılma.. 
caktır. Tal iplerin İzahat al
mak için her gün ye pazarlıta 
İftİTak için de muayyen vak
tinde komisyonda hazır bulun. 
malan. (204) (5678) 

• * • 
Saat 

10000 Metre aargılık bez 10 da 
llOOOO ., tillbent 11 de 

9000 kilo Pamuk saf 14 te 
Ordu •ıhhiyen için yukarda 

yazrlı malsemeler öç tartn
de pamuk ve tülbent kapalı 
zarf dlferl lleni mtlnakua sure 
tHe aatm almacaktn-. Mlinab.
ıalan 17/11/ 932 perfembe gü. 
116 yukarda hizalanndald aaat 
lerde T oplıanede merkez K. n· 
tmalma kmm•yommda icra kı
lımceldır. Taliplerin 9artname 
lerin4 g8mıiek için her rthı ve 
muayy- saatinden evvel teklif 
leri ve t-inet1arile ben.her ko 
mİ9yonumma müracaatlan. 

(171) (5570) 
* * • 

Ordu Sılıhiyesi için 100,000 
adet bot ampul pazarbkla aa
tm alınacaktır. Pazarlığı 30-
10-932 pazar günü saat 11 de 
Tophanede Merkez kumandan 
lığı aahnalma komir yonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin şart 
nameaini görmek için her gün 
ve pazarlığa i9tirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları . (202) ( 5676) 

• • • 
lıtanbul Gedikli Küçük Za

bit mektebi binası keffi muci
bince pazarlıkla tamir ettirile -
cektir. Pazarlığı 31-10-932 pa
zarteai günü ıaat 10 da Topha
nede Merkez kumandanlığı aa
tmalma komiıyonunda icra kı
lınacaktır. Taliplerin ketfini 
görmek için her gün ve pazar-' 
lığa ittirak içjn de muayyen 
vaktin~e komisyonda . hazır bu. 
lunmalan • (200) (5674) . · ~ ... 

ifayı taahhüt etmeyen müte
ahhit namı heaabına Gülhane 
hastanesi için 600 adet tavuk 
ve 100 adet piliç bir tal'tname. 
de açık münakaıa ile satın alına 
caktır. Münakaaaaı 9/ 11, 932 
Per9embe günü saat 10 da Top 
hanede Merkez Kumanclanlıilı 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin mayıs 933 eaye&ine kadar ihtiyacı olan sade 
yağ, pirinç. kesme tei<er, tOE teker. beyaz peynir; zeytin; patates 
çalı fasulyaaı; makama; lruakuı; tuz; ıalça_:" Yetil mercimek, un; ' 
katar peyniri. bezelye, helva hıtığı kut üzümü, kuru erik, kuru 
kayısı; arpa tehriye; kvnı sovan; sabun, yumurta, limon, kuru 
bamya ki cem'an 26 kalem erzak ve 18 katem Y•t ıebze 13/ 11 / 
932 tarihine müaadif pazar ırünü ... ton dörtte ihaleleri ayrı 
ayn icra ~dilmek üzere aleni münakasaya kımubnu9tur. Taliple 
rİn tarlnameleri görme!< ilzere Ortaköy caddesinde mektep .mü· 
dürliiğüne ve münakasaya i,tirak edeceklerin Fındıklıda Yükıek 
mektepler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı mu~kka. 
te makbvzvnu veya bank mektubunu hamilen yevm ve saati 
mezlrl\rda mektepte müteteldril komiayonu mahauıuna müraca
atları. (5846) 

satm alma komieycıoaoda icra 
Jolmacaktır. Taliplerin ,artna
meaini görmek için her gün ve 
pazarlığa if tirak için de muay
y- nktinde lromiayonda ha.. 
zır bulunmalan. (173) (5671) 

• • • 
2500 Kilo balya ipi 
eoo kilo ince sicim 

14000 kilo çember 
20000 adet Ç«Dber tokası 

Ordu sıbhiyeai İçin yukarıda 
yazılı çember ve toka. balya ipi 
ve ince sicim iki tartnamede a
leni miinakasa auretile satın ah 
nacaktır. Münakasaları 30-10-
932 pazar günü aaat 14,30 da 
Tophanede Merkez kumandan· 
lığı aatınalma komisyonunda 
;cra kılınacaktır. Taliplerin t•rt 
namelerini gömıek için hergün 
ve münakasaya ittirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları (132) (5303) 

••• 
Aıkeri mektepler ve Dikim 

evi ihtiyacı için 9950 metre yer 
li mamulatı teli aleni münaka
sa auretile satın alınacaktır. 
Münakasası 10-11.932 pertem 
be ırünü saat 11 de Tophanede 
Merkez kumandanlığı satınal
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Tal iplerin tartnameaini 
görmek için her &iln ve müna
kasaya ittirak için de muay. 
yen vaktinde komisyonda hazır 
l>ulunmalan. (174) (5572) 

~ ·* * * ~ •. Yollafu!l Mlid:ürlüğü ihtiya-
cı için üç tqn motorin yağı pa. 
~arlık1a ıe,tın al!n.acaktır. Pa
zarlıAt .6'11-:&32 Pazar günü ıa

'.at ll ·de t Tophanede Merkez 
Kwİı.Mldanlığı aatınalma ko
misyom.ııida icra kılınacaktır. ! alis>leftn ıartname ve_nümu-

_.ini göunek için her &Ün ve 
pazarlığa ittirak için de muay
yen vakthıde komisyonda hazır 
bulımmalan (200) (5707) 

• * * 
Merkes Kumandanlığına 

merbut m&seaat ihtiyacı lı;in 
10.000 kilo fuulye ve 4300 kilo 
pfriııt ayn ayn pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlıkları 27-10-
932 pet",embe fr(inü saat 10 da 
Tophanede Merkez kumandan
lıtı aatmalma komlsyonurula ic 
ra kılmacaktrr. Taliplerin vak
tinde komiayo- huır bulun-
malan. (206) (5704) ı 

• • * 
Kilo Cimi Pazarlık ıaatl 
2500 Şehriye Saat 10 da 
5000 Makarna " 10 da 
4000 Kuru üzüm " l 1 de 

Merkez Kumandanlığına mer 
but müeaaesat ihtiyacı için yu
karda yazılı erzaklar pazarlıkla 
aatm almacaktır. Pazarlıklan 
1-11-932 salı günü hizalarında 
ki saatlerde T opbanede Mer
kez Kumandanlıfı Satınalma 
koııMayonUnda icra kılınacak- 1 
tır. TaHplerin ~abat almak i
çin her gün ve pazarlığa İftİrak 
için de muayyen vaktinde ko
m:İlyonda hazır bulunmaları. 

(207) (5705) 

". * * Merk~ Kumandanlığına 
mebrut • İ,ıiieueaat ihtiyacı iÇin 
2000. kilo zeytin yatı pazarlık: 
la satı~ &lınacaktır. Pazarlığı 
31-10-932 'pazarteıi ırilnli aaat 
11 de Tophanede Merkez Ku
niand~ıitJ Satınelma komii
yo~ııııla icra kılınacaktır. Ta: 
!iplerin izahat -almak için her 
gün ve pazarlıfa i§tirak için" de 
muayyen vaktinde hazır bulUP 

_malan. . a (205)_ (5703} 

• • • 
rı r 

Beynelmilel Tasarruf Günüdür 
hafta bütün medeni memleketlerde 

tasarruf hesapları artar. 

Türkiyenin bu savaşta geri 
istiyorsan, sen de kendine 

BANKASI'nda 
Hesabı . Açtır. 

Bir 

kalmamasını 

ZİRAA'f 
Tasarruf 

Eğer bir tasarruf hesabın varsa, ona bir miktar 
daha para yatır. 

Damlaya, damlaya göl olur. 
Ak akça, kara gün içindir. 
Atalarımızın bu güzel sözlerine layık Vatandaşlar 

olduğumuzu gösterelim. 

TÜRKiYE ZİRAAT BANKASI 

1 tanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depo-
• 

lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda . - ~ 

küp tekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönde
rilir .. Depodan itibaren bilcümle masarif ~e 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ett!-rilir. · 
• 

Aclre•: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgrıif adre•i:: ·Litanbui Şeker - Telefon: 24470-7~ 

> 

MiLLiYET MATB}JJI 


