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~ınerikada 
•l[bsadi 
l'abavvül 
'- Aı.ıerika cümhur niai intl· 
"'b~ neticeıi ilan olundu. Mev 
>t 1 ilci fırkadan, cümhuri7etçi 
ti,j deınokrat fırkalarmdan, ikin· 
iti.; kazandı ve Roooevelt cümhur 
lıao oldu. Bu badioe Amerika ik· 
.. dında naaıl bir tahavvül mey• 

na getirecektir. 
lıao Şiındiye kadar ki Amerika ik
'İlt dr, feyz ıiyaoetini (proape• 

1 
), Yani bolluk ve zenginlik 

~Y•ıini takip ediyordu. Evvelki 
~lıuriyet ve onu iktidar mevki
' tetiren fırka fe7z aiyaoeti 
~..._dile kazanm19lardı. Fakat ne 
.:,ıı..11 var ki, feyz olmak ı&Fle 
~:_ •tuı, Amerika iktnadi, tari
~ görülmeyen bir ırkrntıya 
it iiıtür. Dunda fena idarenin 
1,,.'' ne kadar, buhranın teıiri ne 
tı~~-r, bu cihetleri tetkik çok 
~· Fakat İlter id.areaiz4ikten, 
~ buhrandan dola71 fena va· 
l,lete dü9ülmüı olaun, _ Ameri· 
'.lıııı lıalkı, uzun münakatalara Jü. 
İtf' kalmadan, bugünkü balin 
lllı;lfıneaini istemi9tir. Gidecek 
·· ~ &İllin ve deği9ecek fırka de
~ ondan aonraıına bakılır di
ı:::.~ . bir hamlede fikrini gÖı· 

1'hr. 
it., Giden, muhafazakar denilehi-
1,,. •k fırka, ikhaadı aon lahzaya 
~a.r kurtarmak için çahıtı. Ba
~ binlerce bankayı kurtarmak, 
ııı_ et> binlerce eahamı kaldır· 
~k, azalan ihracab arttırmak 
ı,;;. canaiparane ıurette ga,.ret-
1 e bulundu. Ve böylece son 
~uzdan itibaren bir ikbaadi 
ı.,;; f baılangıcı temin edildi. 
'• lıet ayhk iktıaat rakamlan 
!İtj~tıaat müı'ireleri gözden ge
~ . ır..,, Amerikanın bu aylarda· 
~ıaat inkitafının dereceıi ırö· 
~ . Bu meyanda bilhaıaa, A· 
tı, ka pamuk ihracatının artına• 
1;,

1
1>aranm ucuzlamaaı, hayat pa· 

\.'lığının düımeai aynca zikre 
ter. 

,,~•kat, bütün bu gayretlere 
" en it hayatında müaait bir 
ı--:ket görülememiıtir. l11lzlik 
ıs ~ İtaizlik olarak kalmıtbr. 
~ ;'ilyon i.pizin azalmaması eı• 
le !'kanın en bariz muvaffakı· 
~ lıiıliklerinden olarak ıröıteril· 
\ ~tedir. l9aizlere 7eni yeni na• 
1; 111faatı açarak it bulmak için 
ıı,. ~!!!an 2, l milyar dolar ( 4,2 mil 
ıı.~ .• • iirk lira11J lık tabaiıattan 
~I bir fayda çıkmamııbr. 
~lece iııizler kazanan fırkaya 
\İ; "ermiıler ve fırkanın muvaf· 
'jetinde, belki de bat lmil ol-

(...; llrdır denilebilir. 
~ riinüıe söre, yeni fırka ve 
ıt._; cümbur rei.i ite iki cephe· 
li b&f)ayacaktır. Birinci cephe· 
l.ı (müıkirahn memnuiyetini 
'li~~!'k~, ikinci cep~eyi (siim· 
li,. "ti mdırmek) letkıl edecek
~ ~Demokrat fırka11, memnuiye· 
~ ldınnakla, bir kere gayri ah· 
it &:İzli müıkirat 1atı9mın önü
\.ı &eçnıit olacaktır. Fakat bun
\, Çok daha mühim bir ga7e 
~'! ki, o da, bütçeye milıklrat 
'-il 1 namile hiç olmazaa yarım 
~)'" dolar (bir milyar Türk il· 'I .!~dat temin etınektlr. Ser-
111 hgın bir baıka mali kin da 
lı:,1.•caktır ki, müakirat kaçakçı
lı;~ t•kip için hava, ıu, kara 
lı,>i etlerini aeferber etınek mec
~Jİ.eti kalkacak, bu yüzden A· 
~ ". bütçeai ,bir heaaba gön, 
~arı, "'.•iyon dolar ( 400 milyon 
ı:,l • !~11) kazanmıt olacaktır. 
~luyor ki, yalnız müaklrat 
,,. leai fırkaya çok büyük bir 
lir. 1 "1uvaffakıyet temin edecek-

~ Giiınrüklerin inmeıine gelin· 
~unun da bazı neticeleri ola· 
"- ,"ktir. Gümrük inmekle, bir 
\ '!an ithalat artacak ve böyle· 
liiJ~rük iradında bir artıı gö-

~lecektir. Diğer taraftan A· 
~u.,, .. buırün dünyada tatbik e
•I~ • Yukıek gümrük aiyaaetini 
~ ""ce bozan büyük memleket 
~,.~~· bu cereyanm baıka mem· 
~'1-b·İre de akaehneıini mümkün 
il.' ecektir. 

~t."tiin bu neticeler nazarı dik
ı, " oılnımak Üzere, nihai nokta· 
' l'"*ı! olarak ıorulabilir ki, aca· 
:ı;, ""! fırka ve yeni cümhur re
'>~ ... kı rejimin aradığı iktıaadi 
!ili> &ayeoini temin edebilecek 
~)·il~. •uale cevap vermek ko
~ egıtdir. Zira yeni rejimle 
li\,'"'.lacak faydalar, yukanda 
~, ~dılen bazı bütçe n bazı ah· 
~~"Ydalarmdan ibaret kala
~ • tedbirler ve 11lahlar çok 
'~derinlere eidemiyecekae, 
t~i , yeni rejim umulanı ve 
~ .. ~ec~ktir. Biliyoruz ki, bu· 
~~l> u ıktıaadi mibanildyettir ld, 
:"lll~n bu bale koymuıtur. O mi-
1\J~•t, eaki ve köhne teklinde 
\., 1 akta devam ederoe, ne ka
~1"dlıirlere ve ıalahlara bat 
~· b'aa vurulaun, dü,ülen eir
:'l '1t ır daha düımemek emni
'•a. .~a alınmıt olamaz. Ve 
~ ı...: a_ve etınelidir ki, aon 71lla· 
~alı rubeıi, tekmil millPtlerin 
•qı "•re~ iktıaadi feyze çıktıkla
~lö.İ Yıne beraberce iktıaadi iz
"ttir "8Ytıvarlandıklannı göater-

. u aebepten dolayı, yalnız 

l lktısat v 
·ıhall I in 
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Şeker,kahve ve çay§ 
ithali için kolaylık 1 

i Kahve ve şeker tacirleri bir il 
1 şirket teşkil ettikleri tak. İ 
! dirde ithalat yapabilecekler~ 
1 A_NKARA, 10. (Milliyet).- 1 ketler faydalı birer rol oynaya- ;; 

!zmır ""."veciler birliği gümrii. bileceklerdir. Ancak ..-kıir it- E 
ıre ırelmıt olan kahvelerinin it- hal ımddelerinin memleketi-E 
haline müsaade edilme.ini ikti- mizde fazla Batla aablmamuı E 
ut vekiletinden temenni ve ri- iç.in, büklımet beynelmilel pi- E 
ca etmi9tir. yaaaya göre bir fiat tayin ede- !!5 

• 
1 

• 
1 

Başvekil 
Bugümdönüyor 

Dün de Heybelide 
i•tirabat ettiler 

/ 
Haber aldığıma ıröre bu mü- rek daimi kontrolcla bulunacak- e , = racaata iktisat Vekaletlnin ver- tır. = 

diği cevapta aralannda bir tir- ithal edilecek mallann bedeli = 
ket tetkil ettikleri takdirde ken milli bankalardan her hanıri bi- ğ 
dilerine ıühulet olmak üzere o rine yatırılacak ve bu pllra nuı- 5 
tirket nftmma kahvelerinin it- kabilinde iktlaat vekiıletinln ;;; 
haline müaaade edilebileceği bil göıtereceği mallar almıp ihraç = 

1 dirilmiıtir. edilebilecektir. = 
lıtnnhulda da kabve,9eker ve iktisat Veklleti bundan aon- § 

• çay üzerine ithalat yapan tacir- rak; kahve, ça7 ve teker ithali i5 
E hır bir ıirket halinde birleıecek için yeni tedbirler almaktadır. § 
B olurlaraa vekil etin ayni tekilde V ekilete vaki müteaddit mü- 55 = onlara da teıbilat eöaterebile- racaatla• tetkik edilmektedir. ~ 
§ ceğini iıtihbar ettim. Daha büyük kombinezonlara E 
§ Hüki'lmet bu ıuretle kahve, glrİtmek üzere bu müracaatla· ~ 

Başvekil Hazretlerinin 
geni bir i'esimleri 

Huıuai itleri için tehrhııize ırel
miı olan Baıvekil lanet Pf. Hz. 
dün Heybeliada'da biraderleri 
Haaan Rıza B. İn köılerinde istira 
bat etıni,ler bir tarafa çıkma
mıılardır. lamel Pı. Hz. refika ve 
mahdumlan ile birlikte, bu akf'lm 
ki trenle Ankara'ya avdet ede· 
ceklerdir. = çay ve §eker itbalitmm bir el- rm teaddüdü temenni olunmak- ı = den idare.ı hakkındaki kanunla tadır · Gayrimübad•I 

§ aldığı salihiyeti bu tirketlere Tekmu müracaatların tetld- ) = tatbik ettİrmİf olacak, mem1... kinden aonra bir kar!lr ittihaz 1! Heyeti geldı· 
5 ket ımllannın ihracında ha tir- olunacaktır. = 
fdomııııııııııııııııuııııuıııııı uns 

"
11 

Eldeki bonolar sar
fedilmeden yeni

leri çıkarılmayacak 

Umumi mecliste iki 
mühim şehir meselesi 

•• 
Gazi köprüsü ve Usküdar tram 

vayları hararetli 
münakaşalara sebep oldu .. 
Osküdar tramvayları hazirandan 

itibaren işlemiyecek mi? 

Şehir meclisinde şehir iş
leri etrafında beyanatta 
bulunan Muhittin Bey 

Amerikaya münhasır kalacak bir 
ikbaadi feyzin uzun ömürlü ola· 
cağım tahmin ve kabul ehnek ka
bil değildir. lktıaadi feyz lazım
sa, ki lazımdır, tekmil milletlerin 

latanbul umumi mecliai dün 
aaat 15 de birinci reia vekili Sa. 
dettin Ferit Beyin rlyaaetinde top· 
landL Zaptı aabık okundu ve ka
bul edildi. Bundan aonra ıreçen 
celsede Gazi köpriiaü hakkında 
istenilen izahat verildi. Heyeti 
fenniye müdürü Ziya B. dedi ki: 

- Şartnameler, ·proje, keıif 
yapılnu, tetkik için daimi encÜ· 
mene verilmi,tir. Tetkikat bittik
ten aonra münakataya konulacak 
tır. Köprünün tehir planı ile ala
kası yoktur. Onun için inıa11 pli· 
m beklemiyebilir. 1 

Bunun Üzerine azadan Mehmet 
Ali B. Gazi köprüsü için eazete
lerde bir çok neıriyat yapıldığını, 
asına mı, yoksa ayaklı mı olacağı 
henüz maliim olmadığını aöyledi. 
Bunun üzerine Muhittin B. aöz al-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

el birliğile ve bir arada yükoel· 
melerinin çaresine bakmak İcap 
ediyor. 

Müderris 
Nizamettin ALI 

Gayri mübadiller cemiyetine 
ait bazı iıleri hükümet merkezin. 
da takip için Ankara'va gitmiş 
bulunan cemiyet 
reiai lama.il Müş
tak B. avdet el· 
mittir. 

Cemiyetin bir 
kaç aydan beri 
Maliye Vekaleti 
nezdinde çahtan 
büroou da Anka
ra'daki iıleri bi· 
tirmiı ve büroyu 
letkil eden Nliz· 
het B. le refiki 
lıtanbul'a dön-
mütlerdir. /ı. Müstuk Bey 

Heyet azuından birzat, ırayrl 
mübadillere tevzi edilınit bulunan 
3 20 latihkakları niıbetindeki 
bonolar tamamen milza7edelerde 
aarfedilmeden yenl bonolar tevzi 
edilmiyeceğini aöylemiıtir. 

Le viski 
• 
ile maç 
Bulgarlarla Gala

tasaray 
bugün karıılaşıyor 

Buırün Leviaki takımı ile Gala
taaaray ilk maçını oynayacakbr. 
Bu maçlar tehrimizde Milli maç
lann hemen akabinde oynanma• 

, (Devamı 6 ıncı sahifede) 

hve, 
• 
ır 

Meclis 
Müzakerab 

Vefat eden meb'
uslann bahra

ları taziz edildi •• 
ANKARA, 10 (A.A.) - B.M. 

Mecliıi bugün Reiı vekili Refet be 
yİn riyaaetinde toplanmııtır. Cel· 
-m açılmaamı m-t-lup Bordur 
meb'uıu Muatafa Şeref ve Buraa 
meb'uou Eut Beylerin iıtifalan 
dola71aiyle inhilal eden ikbaat ve 
Maarif vekiletlerlne lzmir meb'u 
au Mahmut Celal ve Aydm meb' • 
uıu Retlt Galip Beylerin taJ'İn e-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fürugi Hz. 
Y ann gidiyor 

Dün vali konağında 
tereflerine 

bir ziyafet verildi 

al 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

M. Hoover yakında 
siyasiyab bırakıyor 

Yeni reisicümhur vazifeye baş • 
lamadan evvel Avrupa devlet 
ricali ile görüşeceğini söyleyor 
İçki taraftarlan içmeden .arboı oldular 

Ne•York,10. A.A.... , 

M. Rooaevelt,M. 
Hoover' e bir 
telgraf göndere
rek tebriklerin-
den dolayı ken-
diıine letekkür 
etmİttir. 

M. Hoover'in 
yakında ılyRıİ 

hayattan çekile 
ceği aöyleni-
yor. 
Ne•Yorlr110. A.A ... 

Hükfunet erl.a 
ıuıun v olatead 
kanununun ta
dili için Mart 
ayın beklemiye
celderi zanno
lunmaktadır. 

Kinunuevvel 
baılanğlcında 

yüzde bir bu
ıuktan fazla 
küuli'l ihtiva et
meyen bira ub 
ıma mezuniyet 
vennetc matuf 
bir kanun liyi
ba11 indi olu
'1&cağı aöyleni
ydr. 
NeYYorlc,10. A..A.· 

içki 

.. , .. ,.-,-.. ,;c:• 

fırlm rüe1a11, in 
tibabat neta)'i- Amerikalıların şahsına bDgUk limitler 
cinden dola,.. bağladı(/ı geni reislcDmhur M.Roosevelt 

Meınleketimi:ı.in misafiri olarak 
tehrimizde bulunmakta olan lran 
Hariciye Veziri Mubamınet Ali 
Han Filrugi Hz. dün aabab Iran 
konıoloıu Eaadullab Han Behna 
mı ziyaret ehnİf, öğle yemefini 
aureti huausiyede konaolosanede 
vemiılerdir. aon derece oevinç içindedir. Filvaki ehnİf olduklannı babrlatmaktadır· 

Vali Muhittin B. dün Nİ.fanta- banlar, dmıokrat namzetlerin hiç ilk 221 mebuıtan 146 11 içki aleyh 
şmdaki konağında Filnııi lb. f"• olmuaa hUif taraplann ve biranın tan letkilita menıuptur. Gaz.eteler, 
refine bir çay ziyafeti vermlttir. utı9ma ruhaet vermek ıuretila İçki taraftarlannm mllme11iller .-
Ziyafette, Furuıri H•. nin maiyet- Volotead kanununun feahini teabbüt (Devamı 6 ıncı sahifede) 
leri erkanı, Iran aeflri Sadık Han, l •=-----=-=-=~---=-----------jenenl konoül Eaadullah Han, ae-
faretane ve konaolaaane erklnı, 
Refik Amir, Harici7e Iran lfleri 
müdür muavini Cndet, Şlikrll 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Türk. Yunan 
Dostluğu 

Yeni kabine dostlu
ğun genişle

mesine çalıtacak •• 
ANKARA, 10 (A.A.) - Ana 

dolu Ajanıının irtihbarma ıröre 
bugÜn Yunan Elçiıl M. Polihron• 
yadio, Hariciye Vekili Tevfik Rilt 
tü Beyefendiyi ziyaret ederek ye 
ni Yunan kabinesinin teşekkülü 
vesileaiyle hükiimetinin Türk • Yu 
nan dostluğuna iıtiınai bir ehem
miyet atfettiğinden yeni kabine
nin aabık hükümetin çizdiği doıtluk 
ıiyaaetinden biç bir veçbiyle inhiraf 
ebneyeceğini ve zaten bu ıiyaaetin 
bir partiye mahauı ol.-yıp bütün Yu 
nan milletinin bir aiyaseti olduğunu 
ve yeni hüki'lmetin bu doıtluk ve l"f 
riki mesainin daha samimiyet keabet 
meai ve eünden güne daha genitle
meai iç.in hiç bir gayreti eairgemiye
ceğini hükümeti namına beyan ve i
fade ehnittir. 

Hariciye Vekilimzce dahi elçi 
hazretlerine bükümetl namına vaki 
beyanahndan dolayi te9ekkür edil
mit ve eaaaen Türk bükümetince ye 
ni Yunan kabinesinin bir 11kı doıt
luk Iİyaseti takip edeceğinde tered
düt edilmediği ve bu beyanatın za. 
ten beklendiği ve aradaki doıtluğun 
yalnız iki bülrumet dostluğu mahi
yetinde kalmadığı ve bunun iki mil 
Jetin menfaatlerinin ittirakinden do
lan milli bir anI,..n.ya dayandığı 
ve doıt hüki'lmetin bildirdiği bu biı 
ve temayüllerinin bizim ar%U ve ta
haaıüılerimizin ayni olduğu ilive e
dilerek doıtluk temİnab tevit olun
muttur. 

Mühendis mektebinin 
dünkü yıldönümü 

Mektepte merasim yapıldı ve 
sabaha kadar eğlenildi •• 

Yükoek mühendiı mektebinin 
kuruluıunun 49 uncu 71ldönümü 
dün Gümüıauyundaki mühendİI 
mektebinde kutlulanmıfbr .. 

Mektebin içi ve dıtı bu münaae
betle bayraklarla ıilalenmqti. Me· 
raaime tam aaat 14 de son amıf 
talebesinden bir eencin piyanoda 
çaldıiı iıtiklal martile baılandı. 
Bundan aonra yükaek mübendiı 
mektebi Talebe Ceıniyeti reiai 
Tevfik B. birkaç aöz aöyledi ve 
mektep. rektörü Tevfik ve muavi-

ni Sırn Beylerin isimlerini hür
metle andı. ve mektebin 49 uncu 
yıldönümünil tebrik edeıı yüksek 
Ba7tar mektebi talebeai tarafın· 
dan eönderilen mektubu okuya. 
rak alkıılandı. Bunu müteakıp 
YuAıf Razi Bey Mühendis Mekte
binin bir tarihçeaini yapb. Yuıuf 
Razi Bey ı nutkuna fÖ7le ba9la
dı: 

- Galataıaraydan çıktıfım -
ne Boğaziçi vapurunda yakaların 
~(Devamı 6 ıncı sahllede) 



Tariht tefrika: l l 

93 / elaketleri 
ve İgnatief 

93 den evvel İstanbulda 
Rus entrikalan 

işte orta Avrupaıd.Jci yeni 
politika akrtı bu idi. 1864 bu 
yeni politikanın iRc yemişleri
ni vermeğe başladığı yıldır. 

Balka.nlara gelince, oruı 

bir ateş ocağı halindeydi. Rus
lar, daha önce kazanddclan sa
vaşlar, barıtık için aldrklan 
kiğrtlarla, T iirkler için sıkın. 
tı kaynaklarını kumıutlardı. 
Ulah ve Boğdan beylikleri göz 
lerini Petertburga dikmitler, 
oradan bu toprakların kendi 
batma buyruk bir hıristiy
krallığı olacağı günün doiufu 
nu beldiyorlanlr. Rusya yüzün 
den beylik kazanan Sırplar. 
Rus çanna tapan Kara.dağlı
lar, hep Rue ordularmın Tuna 
boyunda görünmesini, yahut 
Peteraburg'un kemdilerine bir 
ıtmanm bekliyorlanlı. Rusya 
istediği gün, Balkanlarda Mo
radan Benıta kadar yer yer 
yangınlar uyandırabilirdi. Ru
ınelıde oturan hıristiyan la
lavlar, Bosnalılar, Heraekliler, 
Bulgarlar Rusyadan gelmit pa 
paelarm. Rusyada o4aunut 
gençlerin yaptıkları duygular
la ayaklanmağa hazırdılar. 

Orta Avrupada kaynayan 
kazanın daha kantığr, datıa 
patlayrc111 Balkanlanla c:n:ırdı
yordıı. 

11 bunlardan haogiainin da
ha önce taşmaia baflıyacağı· 
nı bilmekte iıcli. 

Gortchakof, beklemesini bi
lirdi. O istiyordu ki önce Prus
ya. Avusturya ilıe Fransayı ez
sin. Kuvvetli bi.r Alman İmpa
ratorluğu yaratam. Pruayam:n 
birinciliği altında kurulacak 
böyle bir imparatorluk, orta 
ATrUpada kimseyi kunııldatm•
yacak bir yer tuttuktım aonıra, 
Rueya ıarkta artık kiımaeden 
korkmıyabilirdi. 

Ote yandan Balkaalan iyi
ce hazırlamak, AYUSturyanrn 
Balkan bıristiyanlan üzerinde
ki gizli entrikalarını dütür
mek, bütün Balkanlrlan Rus
ya etrafında toplam k, ihtilal
ler, İç aavatlan ile Oamanlı 
ordusunu adam alallı yıprat
mak, or.dan sonra Rua ordula
rını Tuna boyuna aalchrmak İl 
tiyorda. 

1 şte çar ikinci Alexandre ile 
prens Gortchakof'un planlan 
bu idi. Ceneral 1 gnatief bu pla
nı yapmak için lstanbula geli. 
yordu. 

Ceneral kuru bir yapma a. 
d mı da değildi. Gene olmak
la beraber Rusyadaki panala
vist ( lsliv birlikçileri) !erin 
en ileri gelir reislerindendi. 

karıda çizilen planın hazırla 
yıcıları ara.anıda büyük ve de
ğerli bir yeri vardı. 

işte Boğaziçi kıyılarında ça
rın vaftiz oğlu olduğu için Is-

tanbula büyük elçi gönderilmit 
sanı!- adam, böyle büyük bir 
plim kovalaınak için Türkiye. 
ye geliyordu ... 

-9-
İgnatlef iş başında 

Genç ceneral İrtanbala gel· 
mit, İte baflamqtı. Çann vaftiz 
oğlu 1854 savatının ve 1856 
Pari& muahedesinin öççüsü ve 
Oamanlı hnperatorluğunun a· 
mansız düşmanı, yeni itinde 
genit bir plan kovalryordu. la. 
tanbulda saray ve Babıali ile 
resmi temaslara batladığı gün, 
Patrikhane, Ekaanblık gibi 
din merkezlerini de ziyaret et . 
mit, ondan sonra bir yandan 
Sırf>istan ve Karadağı, bir yan
dan da Bosna, Bulgariatan, Gi· 
rit gibi ihtilal ruhu taııyan 
memleketlerdeki Rus konsolos 
lannı kendi nüfuzu altına al
mıftı. 

lgnatief, adım adım, pliıu
m kovalryordu: Rus elçiliğini 
lstanbulda kuvvetli bir merkez 
haline koyuyordu. Hırvat ka. 
vaalar arttınlmıfh. Yeni Bü· 
yük Elçi, keodini genç Yatta 
yüksek bir işe geçmiş, şİmar. 
mq, böbürlenme havasına 
clalmıt bir adam gibi 
gösteriyor, bu görünütle 
yanına bir çok debdebe 
ve tantana vasıtalan topluyor
du. 

Saraya gittiği zamanlar. bir 
yandan bu debdebe ve tantana· 
• ıile ,öbür yandan da Abdülizi 
ze karşı Çann dostluğunu, Os· 
manlı İmperatorluğu hakkında 
ki iyi iatelderini ballandıra 
ballandıra aöyl~ile göze gir 
meğe çalışıyor, batkitipten,bat 
maheyinciden batlıyarak bütün 
aaray adamlarım hediyeler, itti. 
fallar, umut vermelerle keodi 
tarafına çekiyordu. 

Abdülizizin annesi, Mehmet 
Ali ibtililinde Kütahyaya ka
dar gelmit olaD. Mıaır ordularr 
ru, ikinci Mahmudun korku 
içinde kendini kaybederek Rus 
Çarına ıığmmasını, Rusların 
ordu ve donanma göndermesi 
üzerine. Kütabyadaki lbrabim 
Pata orduıunun yüzgeri etme
sini unutamıyordu. Saray için
de büyümüt, yeryüzünde kendi 
kocasından daha büyük kimae 
olamıyacağtna kanmıt olan bu 
zavıı.llı kadm, dünyamn en bü· 
yüğü bildiği kocasını ölümden 
kurtarmak, onun Paditablıiını 
tutmak gibi itleri gören Ruı 
Çarmın büyüklüğü önünde şa
talamıştı. 

Kadınlığından batka bir hü 
ııeri yoktu. Ne milli bir duy
gusu, vardı; ne tarihi bir bilgi· 
si.. .. Bütün dileği "Aslar." mın 
rahatı. sRadeti, ikbali idi. Koca
sını kurtaran Rua Çarının bu 

. . ~ 

MILUYET CUMA 1932 

HARİCİ HABERLER 
• 
lsviçrede isyana ben- 1 Almanyada 

b• b Vaziyet 
zeyen lr ar ede Milli bir temerküz 

1 O kişi öldü, 40 yaralı var 
CENEVRE. lOA.A. -Milli 1 yet ve içtima hakkı prenıiple

birlik tarafından Kc :nön salo- rini ileri sürerek bu talebi ka
ntında dün akşam Cenevre sos-

1 
bul etmemiştir. 

yalist fırkası mensuplarından Gece geç vakit asayiş ve in 
Nicole ile Dicker'in itham altı· tizam iade edilmiştir. 
na alınınası için tertip edilmiş isyanın bilinçoau tudur; 10 
olan nümayiş büyük bir galeya kişi ölmüştür. 40 kadar yaralı 
na sebebiyet vermiştir. Mütea· vardır. Bir çoğunun yarası a
kiben salonun yakında ahali ile ğırdır. 
jandarma arasında arbedeler Kabine gece toplanma, ve ya 
olm!"t. v~ b!" arbedele~ ~1,30 da rın için mühim tedbirler almış· 
hakiki bır ısyan şeldrnı almıt- tır. Sosyalistler, umumi grev i· 
tır. lan etmek taaavvurundadırlar. 

Vak'a mahalline bir piyade Yakalandı 
bölüğü çağmlmııtır. Tehlikeye CENEVRE, 10 A.A.- Dün 
maruz bulunduğunu görerek 

kü kargatalrklara aebeLiyet ve 
bir borazan itareti üzerine mit. ren Micolle yakalanmış ve bap 
ralyöz leşi açmıttır, Galeyan 
halihazırda devam etmektedir. •e tıkılmıttır. 
Koınün salonunun etrafında Devlet turaaı halka hitaben 

poliskrin hücumu dP.vam edi- netrettiği bi.r beyaıınamede su
kun v,. huzuru muhafazaya az· yor. 

C!:NEVRE, 10 ( A.A.) -
Sosyalist fırkası koır.itesi, mu
tasavver içtimaın menedilmesi 
ni İstemişse de kabine, bürri-

mettiğini beyan etmiş, ahalinin 
sokaklarda toplanıp birikmesi· 
ni nümayiş yapmaaını ve alay· 
lar tertip etmesini menetmit-
tir. · 

vücude 
getirilemez mi? 
BERLtN, 10 (A.A.) 

Wolff Ajansından: Kabine, 
dahili siyasetin vaziyeti hakkın 
da müzakerelerde bulunmuş
tur. 

Milli bir temerküz vücude 
getirmek için ne yapınak lazım 
İse onu yapmak hususunda ka
bine erkim müttefiktir. Bunun 
için batvekil, siyasi fırkalar re
ialerile müzakeratta bulunmak 
üzere reisicümhura tekliflerde 
bulunacaktır. 

Bu müzakereler pek yalan· 
da muhtelif Alman bükiimet· 
!erinin batvekilleri araamda 
müzakereler yapılacaktır. 

Kabinede icra edilen müza
kerelerden basıl olan netice, 
ne kabinenin heyeti umumiye. 
sinin ne de azadan her hangi 
birinin istifa etmek tasavvu
runda olmadığıdır. 

Kabine, bilikis girmit oldu· 
ğu yolu takip etıneğe azmet· 
mittir. 

Kontenjan kararnamesinin 
tadil edilen maddeleri 

ANKARA, (Telefonla) - Heyeti vekileden çıkmıt ve 1911 
İyette bulunan kontenjan kararnamesinin bazı maddelerini 
dil eden karamame ili tasdike iktiran etmiıtir. Vekalet kati' 
nameyi bat ınüdürlüldere tebliğ etmiştir. 

Kararnameye göre gümrüklerde ambalaj maddeleri ve 
!arı memlekete serbeslçe girebileceklerdir. Bundan batka lıf 
zı nimresmi müesseselerin aipariş ettikleri maddeler ve kara 
me ile alınan yeni kontenjan paylariyle memlekete kabul 
leceklerdir. 

irtişa işi tetkik ediliyor 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Muhtelit encümende bu s 

irtita dosyasmı tetkik ederek bir fezleke hazırlamak 
ihzari bir encümen seçildi. Encümene aza seçilen zevatı bil 
yonım: 

Mustafa Fevzi, Osman Niyazi, Abdülhak. Nizmı, 
Sabir, Memduh Şevket, Mehmet Nazif ve Celil Nuri Beylerdi" 

İhzari encümen cumartesi ıünü çahfmağa baflayacaktır. 

Yeni encümenlerin intihabı 
ANKARA. 10 (Telefonla) - Meclisin cumartesi ini'·-•_, 

da gümrük ve iııhisarlar ile ziraat encümenlerinin intih 
yapılacaktır. 

Zirat encümenine Rahmi Bey (İzmir) ve Gümrükle inh· . 
lar encümenine lamet Bey (Çorum) un reis intihap edilmeld' 
kuvvetle muhtemeldir. 

Amerikada 
Alhnpara 

Boliviya 
VePraguay 

Berfin mDn:::~Jjt greı•lnln Gümrük mütehassısı Ankarado 

- ·· 
Nihayet banşmak 
nasip olacak mı? 

Bankalarda teda
vüle başladı 

NEVY'ORK. 10 (A.A.) -
Amerikada, itimadın tekrar CENEVRE, 10 (A.A.) -
avdet etıni• oldug· unun delili. Milletler cemiyeti konseyi re-

• 1 • • w h. 'd bi afl bir kaç aydan beri altın para- 111 • • as ıngt~. a t~ ar 
lann tedavül mevkiine çıkan!- komısyonu reısmden bır tel
mağa başlanılmış olmasıdır. grafname almıtlır. Bu telgraf. 

Geçen sonbahardaki panik- namede "Mulıaaenrata nihayet 
!erde bankalarda altın stoklan vermek ve ibtilifm hakem usu 
saklamak icin yüzlerce sancbJc lü ile ı.alli için hazırlılda.rda bu 
kiralanınıt idi. Şimdi altın ka- lun~ak makaadil.e bi~araflar 
salardan çıkmağa başlamııtır. kom11yonunun bımayeaı alfm.. 

Diğer taraftan bankalar biT ela doğnı.dan doğruya müzake
kaç zamandan beri balkın gife ratta bulunmak suretile komia 
lerde altın ile tediyatta bulun- yon tarafından yapdmıf olıtn 
makta olduğunu bildirmekte- teklifi gerek Bolivya ve gerek 
dir. Paraguay'm kabul etmit ol· 

---·-··-------- duklan" bildirilmektedir. 
hareketini "Ali Osman,. devle. 
tine kr.r!ı beslediği saygıdan 
gelmit ıayardı. Bu 'Ali Osman· 
adını bi~e Hazreti Ali ile Haz· 
reti Oıman'm adlarından 'kunıl 
mut saı>ırdL 

Sarayın dört .luvarı arasın
da küçük yaşında 1 hP.ri büyü • 
}'tip yetiten bu bilgisiz cariye -
!erin kafaları, büsbiılün batka 
bir yaradılıtta idi. Bunlardan 
biri günün birinde Padi.aba bir 
çocuk verir, bu çocuk ta baba· 
sının yerine geçerse "V alde 
Sultan., olurdu. Analarmdan 
pek az farklı olan Paditahlar 
da çok kere ya bu "Valde Sul
tan., lann, yahut kendi kanla· 
lan arasından seçtikleri "göz
de,, lerin sözlerile güya devlet 
idare ederlerdi. 

(Devamı var) 

M. de Valera. vermit oldu
ğu cevapta bu n.,ticeden dola
yı .> menuniyet izhar etimekle 
beraber Cbaco'da muhasema
tın bütün letebbüslere rağmen 
bili dPvam etmekte olmaarmn 
bais olduğu enditeye tercüman 
olmaktadır. 

Paraguay'/tların bir 
muraffakuıetl 

ASSOMPSTlON. 10 A.A. 
- Bir tebliğ, Paraguay kıtaa
tmm Loa istihkimtnı zaptet· 
mit olduklanm bildirmekte
dir • 

Madam Staline öldü 
PARlS, 10 (A.A.) - Mos

kovadan gelen bic telsiz, Ma
dam Staline'in vefat e~miş ol· 
duğunu bildirmektedir. 

BERL1N, 10 (A.A.) - Ge 
çen grev esnasında tramvayla
rı la!a tutmuş olmakla itham 
edilen Berlin civan münakalat 
kumpanyası amelesinden bir 
çoğu Berlin fevkalade mahke
mesi tarafrudan ikiter buçuk 
sene kalebentliğe maMciim edil 
mitlerdir. 

Bu şiddetli kararlardan do
layı amele arasında büyük bir 
heyecan büküm sürmektedir. 

Japon bütçesinin 
açığı 

TOKIO, 10 (A.A.) - Har
biye ve b.Jıriye nerzaretlerinin 
talepleri üzerine ordu ve donan 
ma için yeniden 95.000.000 
yen raddesinde tahsisat veril· 
diğinden bütçe açığımn bu 
yüzden artacağı ve hemen 
900.000.000 yeni bulacağı zan 
nedilmektedir. 

M. Herriot'nun 
bir nutku 

PAR1S, 10 (A.A.) - M. 
Herriot, bundan aekiz sene f!'I· 
vel teesaüaü esnasında riyaset 
etmiş olduğu milli konseyde 
mühim bir nutuk aöylemittir. 

Mumaileyh, cihan iktisadi. 
yatının yeniden salah bulaca
ğına dair olan ilk emareleri 
kaydettikten sonra bu sahada 
aarfedeceği faaliyett · e konse
yin muavenet ve müzaberetine 
güvemnekte olduğunu söyle
miştir. 

ANKARA, 10 (Telefonla) --Gümrük ve İnhisarlar v,Jıj 
!etinin Amerikadan getirttiği mütebaasu bu sabah geldi. C
martesi günü veklette temaslarda bulunacak ve mukavele d" 
zalayacaktır. 

Mütehassıs gümrük kanunlarını ve nakliyatnamelerini tfl· 
kik edecektir. Kendisine vekalette bir oda aynlmıştır. 

Celal B. bugünlerde gelmiyor 
ANKARA, 10 (Telefonla) - İstanbul ticaret odasında kol' 

tenjan meselesi görütülürken bu müzakerenin lktıaat vekili Ce
lil Beyin huzurunda cereyanı ticaret oda11 tarafından teın,,_J 
edilmiıae de,fazla nıetııuliyeti Celil Beyin bu günlerde fstaO' 
bula gelmesine mani teşkil etmektedir. 

lsviçrede dört çocuk yandı 
BERNE. 10 (A.A.) - Waedenswin'de akli melekeleri mJr 

tel 80 çocuğun barındığı bir yurtta yangın çıkmıt. yurt bi_,. 
ba.rııp olmuıtur. Bu çocuklardan dördü kömür haline gelerel' 
ölmüf, 9 tanesi de ortadan kaybolmuştur. 

Türk dili tetkik cemiyetinde 
ANKARA, 10 (A.A.) - T. D. T. cemiyetinden: 
T.D.T. Cemiyeti umumi merkez heyeti umumi katip Rutd' 

Eıref Beyin reisliği altında bugün de toplanarak söz derlell" 
klaY\IZunu tetkike devam etmiştir. 

Heyet cumartesi günü saat 16 da toplanarak çalışmalarıııl' 
devam edecektir. 

Akim kalan bir 
suikast 

BERLIN, 10.A.A. - Payitahtı ,._ 
lektrik kudretinden tamamile mah
rum edecek olan fevkalade cüretki
rane bir ıuikaıt, yüksek tevettürlü 
bir kablonun yakınına konulmuş o
lan bir dinamit andığını patlatacak 
fitilin vaktinden evvel aöodürülme.i 
sayesinde akim lralmııtır. 

Belçika kralı 
Pariste 

PARIS, 10. A.A. - Müten_..;. 
ren ıeyahat ebnekte olan BelÇI~ 
kralı dün akpm Pariıe Jd111iflil' 
Müıariinileyb burada kraliçeye rııİİ' 
Lô.ki olacak, iki veya 3 gün kaclıu' il' 
lacakbr. 

( Haftalık Siyasi İcmal l 
'---------------------------------~ 

1 in al<lığı bazı iktiaadi tedbirlerin da Hitler fırkasımn Merkez fırka· serlik bükiimeti, 3 - Prusyanın 
tehiri hakkında takrir verildi. Hü aile yapacağı bir kombinezon bu i- Braun ve Severing bülı:Umeti ki 
kümetin buna muvaEakat etmiyece ki fırkaya bükiimet tetkili için la- Leipziı mahkemesinin kararile de 
ği malum olduğuna göre, bu, bir zıın gelen ekseriyeti temin edemez. bunun mepu bükUmet olması li· 

Avrupaya borçlu iken, bütün dii!'.J 
yanın alacakl111 oldu. Servet çor
dı. Hiç bir milletin tarihinde ~ 
linıe tesadüf edilmiyen bir m•
refah devresi batladı. Bu, bi~::J! 
harbi takip eden seneler za 

Haftanın en ehemmiyetli iki lemeyİnce bu kombinezonla bir hü· ademi itimat takriri mahiyetinde i- Geçen temmuz intibabatıııdan aon zımdır, Malümdur ki Leipzig mab-
hi.disesi. biri Almanyada diğeri de kümet teşkili mümkün olamadı. di. Hükümet bunun üzerine Mec- ra bu, bir ihtimal olarak ileri sü· kemesi sakıt Braun, Severing hü-
Amerikada yapılan umwni intiba· Bu terait altında büyük fırka- !isi dağıttı. Fakat dağıtmak için rülmüttü. Eğer tahakkuk etseydi, kı'.imetinin aciz olmadığına fakat 
battır. Bunlardan birincisi geçen lann biç biri iktidarı eline alacak Reisicumhurun emimameaini oku· Von Papen'io iktidardan çekilece- Yon Papen'in de bir komiser tayi-
pazar günü, ikiociıi de salı günü bir ekseriyet temin edeıneyince; makta okadar gecikti ki, bir taraf. ği ıüpheli olmakla beraber.her bal- nine hakkı olduğuna karar vermit· 
yapılmı,tır. Evveli Alman intiha- hükiimet hiç bir fırkaya istinat et- tan bu eır.irname Meclis Reiıinıe de bir hükiimet tefkili için lazım ti. Yon Papen esas itibarile mah· 
batını tetkik edelim: meyen Yon Papen'in elinde kaldı. verilirken, diğer taraftan da bükii- l:'elen ekseriyet temin edilecekti. kemenin hakkını kabul etmekle be. 

Bu intihabat geçen yaz Brüning Gerçi Yon Papen v,. Reisicümbur mele ademi itimat beyan ediliyor- Fakat uyufamadılar. Şimdi bu ih· raber, ·Pnıaya bükümetinde kalan 
kabinesi iktidardan çekilerek yeri- Hindenıburg, Hitler'i bükümete tea du. Parlmanter idarelerinin tari- timal de ortadan kalkınıt oluyor. Pruıya nazırlanndan birini daha 
ne Yon Papen hükiimeti geleli ya. rik ettinnek için çalııtılar. Fakat hinde eınaaline tesadüf edilmiyen Fakat intihabat hiç bir teri bal• tebdil ederek yerine kendi komiser 
pılan ikinci intiıh&ptır. Brüning. milli Sosyalist reisi, yalnız iktida. bu garip şerait altında dağdan !etmemiştir. Von Papen'in fırka- lik namzedini koydu. Bu vaziyet 
hiikfunetini Meclisteki Sosyalist rın kendisine VPrilmesil~ ik-tifa ,.._ meclisten so~.radır ki geçen pazar lara kartı vaziyeti olduğu gibi de- cenubi Alman hükUmetlerini kor-
,.e Merkez fırkalanna iatU.t etti- miyerek, Almanyada, Musolini'nin günü intihabat yapılmıştır. vam ediyor. Ve Reisicumhur tara. kuttu ve şimdi Baviyera ile Reidı 
riyordu. Reisicümbur Hiudenburg ltalyadaki vaziyetine benzeyen bir İntihabat vaziyeti olduğu yer- fından iktidar batında bırakılması büküm.etinin arası çok açılmtttrr. 
un itimadını kaybettiği cihetle ik· vaziyet İ.ştedi. Bu da verilmeyince. de bırakmıtlır. Hitleristler ve Sos· için şimdi daha büyük sebep var- Hüliaa Almanyanın devlet' ma.-
tidardan çekilip te hükumet Von hükiimet haricinde kaldı. Hic dü- yalistler azacık kaybetmitler. Mil- dır. Bu ıerait altında Yon Papen lırinesi tirazesinden çılcnı11tır. Bu 
Papen'in eline intikal edince, yeni türrmedi ki ltalyada Muso:iniye liyetperverler ve komünistler de hükı'.imetinin iktidarda kalması ve derme çatına makine ile ancak Al-
Baıvekil de:lıal Meclisi dağıttı. <:>vaziyet başkaları tarafından veril azacık kazanmıtlardır. İntihabatın yahut Yon Schleicher riyasetinde man milleti gibi disipline ahtmtf 
Bunun üzerine geçen temmuzda memit kendisi tarafından alınaııs· bu neticesinde -dikkat edilecek iki bir kabine tqkil edilmesi muhte- bir millet, anar,iye atılmadan, dev 
yapılan intihabat Alman df!'llet ma tır. · nokta vardır: meldir. Belki Hitleriatler de bu de- let makinesini yürütebilir. 
kinesini bir çıkmaza soktu. Çünkü Alman Meclisi. hic bir fırka bü- 1 - tik defa olarak Hitleristler fa hükümete İştirak etmeğe razı o- * * * 
evveli Brüning'in istinat ettiği Sos kumet teşkiline müs~it bir kombi- intihabatta gerilemektedirler. 1930 lacaklardır. Amerika intihabatı 12 aeneden 
yaliat ve Merkez kuvvetleri zayıf- nezon yapmağa fırsat bulmadan a- intihabatından beri büyük bir sür- Von Papen'in her halde siyasi beri iktidarda bulunan cümhuriyet 
lııdığından b:ınlıırın koalisyonile çıldı. Hükiimete ademi itimat be- atle artan kuvvetleri zayıflamııtır. yanlıma ihtiyacı vardır.Çünkü çok fırkaamm mağlubiyeti ve Wilaon 
bir bükümet teıkil edemezdi. Sa- yan edildiği takdirde dağıtılacağı- 1930 İntihabatında Meclise 107 aza esaalı bazı tefehbüslere giritmittir. un fırkası olan Demokratların ka· 
oiyen Hitler'in milli Sosyalist fır- nı herkes biliyordu. Esasen intiba- intihap ettirmitlerdi. Geçen t~- Alman devletinin ittihadı teşkil e- hir zaferile neticelendi. Bu netice 
ka11 233 gibi büyük bir kuvvette- bafin akabinde baıvekil Von Pa- muz intihabatında da 233, bu de- den bükiimetlerle n;iinaaebeti çok beklenmiyor değildi. Harbı umumt 
min etmekle beraber. bu kuvvet hü pen Reisicümhurdan bir dağıtma fa 195 e dütmütlerdir. Fakat hali fenadır. Bugün Berlinde üç bükU. Amerikaya büyük bir refah getir-
kumet teşkiline kafi gelmedi. Ve Hlihiyeti almıt cebinde tatmıak- Almanyanın en kuvvetli siyasi fır· met vardır: 1 - Alman devleti bü- di. Harpten evvel Amerika, timen 
H itler'in fırkasi!e merkez fırkası ta idi. l•asını tef kil ediyorlar. knmeti yani Reich, 2- Pruayanın diferlerini inta ettirdiği zamandan 

en yüksek haddini buldu. Hardi.Of 
ve Coolidge zamanlan Amerikaııı' 
dolar içinde yüzdüğü senelerdir. 

Hoover'in talihsizliği 1928 ,,,
ainde intihap edilmesi olmut~' 
Çünkü bir ıene daha devam ett .' 
ten sonra 1929 senesinde mü~ 
bir çatırdı ile Amerikanın zenli! 
binası yıkıldı. Bllllkalar iflia etil' 
Eabam ve tabvilller sıfıra indi. f:: 
rikalar kapandı.Ticaret durdu.İt 
lerin miktarı 12 milyona çıktı. J.r 
rupa mahrumiyete alıtınıttır. Soıı' 
ra Avrupa milletleri daha iyi or~ 
nizedir. Bu müthiş buhran Atllert 
kayı bazırhkıız buldu. Dünkü s:i 
vetle bugünün mahrumiyeti Atll 
kalıların maneviyatım bozdu. ti';;' 
ver bu buhrana kartı mukabele~ 
mek için kahramanca çalıştı. G • 
rük himayesini vazetti. Beyne11~ 
lel borçlar için bir moratoryom 1 

etti. Bankalar konsoraiyoınu ysa'j: 
tı. Ziraati himaye için tedbirler 
dı. Fakat biç biri bir semere "~ 
medi. Amerikalıların manevi1•.::,.. 
takviye için nikbin beyanatll! r' 
lundu. Bubranm nibayetlenıp 
fabın başlıyacağı zaınanı günü gı-arasında bir an!afır.3 da temin edi- Medi.ş açılır açılmaz, büküme. 2. - kinci ebmemiyetli nokta Reich tarafmdan tayin dilen komi- beıi yaptığı istikrazlar dol.ıyısile 

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..;......;~~~~~~~~~~~~~~~~-



Tasarruf Haftası için Hummah Hazırhklar •• •• goru •• o •• 
Ekonomi 

Tütünlerimizi Alman
yada satmak için .. 

Almanyada sigara fabrikaları 
açılması teklif ediliyor 

Aldığımız maliımata nazaran, bazı meyanda ha~hca ihraç emtiasmdan 
"'him firmalar ihracat ofisine çok olan zeytin, zeytinyağı, meyve ve 

llıiihım bir teklifte bulunınu§lıırdır. tebzelmn ihracı hakkında yeni bazı 
L~" teklif Yunan ve Bula:ar tütün• ınukarr<ral ittihaz edilmiştir. 
'«ile rekabet için Türk tütünlerinin Bu kar~rlara göre ihraç edilecek 
~çok iıtihliık edildiği Almanyanın zeytinle· mutlaka en eyi cinsten ola
""2ı mühim yerlerinde bir kaç aiga 1 cak ve yeknesak kaplar derununda 
·~ fabrikaaı tesisidir. Bu fabrikalar bulunacaktır. Zeytinler ibmç liman-

.,.etleriu imalinde münhasıran larında üçer ki,ilik heyetler tarafın· 
l'ilrlı tütünü iatimal edeceklerdir. lh dan muayene edilecek ve üzerine mil 
':ıcat ofiıi bu çok mühim teklifi lk. li Yunan danıgası vurulacaktır. 
lifat \•ekaletine bildirmittir. Muayyen bir dereceden fazla a• 
b k b"l t • t" aidi ihtiva eden yağlar ihraç edile
l\ltya mu a 1 u un miyecektir. 

11.atprlarla Alman demir tröatü a
;""111da 20 milyon marklık timendi
~ rayi n malzemeti nwkabilinde 

1~Hin mübeıdeleai etrafında cereyan 
eı,,,ekte olan müzakerat devam et· 
ııı.ı.teclir. Diğer taraftan tereniih e
ıı.., maliımata nazaran. diğer tütün 
ııı • lah•ili bir Balkan memleketi de 
.ı.ı...anlııra ayni fd<ilde ve daha mü
:: ıeraitle bir teklifte bulunmut· 

ihracat mallarına 
dikkat 

. Yunanlılar ihraç emtia11nın lan· 
~ ve iatandardizaıyonu ile çok 
,_l&ından meta:ul olmaktadırlar. Bu 

BORSA 

n, Bankaaından alman cetvelclir) 

10 Teşrbüaani 1932 
A.kf8D1 Fiatlan 
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Meyve ve sebzeler için de ibraç li 
manlaı·ında Mkı bir kontrol konul· 
muftur. 

Bu senenin tütün 
• 

pıyasası 

Bu ıenenin tütün pİyasaıı bütün 
mmtakalarda eyi fiatlerle açılmıştır. 
Bu stneki fiatler geı;en senekilere 
nisbetle çok eyidir. Fakat muhakkak 
ki bu fiatler normal senelerin tütün 
fiatlerile mukayese edilmez ve o fiat 
!er bütün tütün müatahsili menJe
kctler için bir bayat olmuştur. Bu se 
ne memleketimizdeki tütün fiatleri 
diğer memleketlerdekilerlc ayni de
recede oayılabilir. 

Memleketimizin muhtelif tütün 
mıntakalarındaki bu senenin açılış 
fiatleri 80-170 kuruşlar arasında ol
muştur. 

Tütün inhisar idareıi bu sene mü 
bayaata henüz geniş mikyasta giriş 
memiıtir. 

Tütün mübayaatı 
Memleketimizden tütün almak 

Üzere Moakova'dan şehrimize 
dört kitilik bir Rus heyeti gelmif 
tir. Bu beyet timdiye kadar latan 
bul piyaaaaından 200 bin kilo tü· 
tün almıştır. Rus heyeti aşaği 
cinsten 1 - 1.5 milyon kilo tütün 
alacağından mübayaabnın bir 
kıamını Samsun ve lzmir'den yapa 
caktır. Bu cins tütünlerin vasati 
fiatı 20 kuruştur. Fakat, Çekoalo
vak rejiai.nin memleketim.izden iki 
milyon kilo tütün almak için açtığı 
münakaaa piyaaayı yükseltiği i
çin, Rus heyeti bundan sonraki 
mübayaatını daha yükaek fiatla 
yapmağa mecbur olacaktır .. 

Çekoslovak rejiıinin açtığı mü
nakasa tütün piyasasındaki faali
yeti artınnıf, fiatlar yüzde on nİ& 
betinde fırlamıttır. Bu mÜnakaaa
ya 40 kadar şirket iştirak etmİt· 
tir. Bu şirketler teahhüt ettikleri 
tütünleri hazirlamak için, bu sene 
mahsuliinden tütün almağa başla 
mıtlardır. 

Baz.ı Alman fabrikaları da or
ta cinsten 100,000 kilo tütün ala
rak Hamburg'a gÖndermitlerdir. 

Baıka yerlerin 
Harici ticareti 

lhracal ofisinin tanzim ettiği bir 
iıtatistiğe nazaran, her memleketin 
harici ticareti aydan aya fena bir va 
ziyet almaktadır. 

Ofü bunu a:öatermek için muht~lif 
memleketlel"İI' 932 senesi ilk altı ayı 
zarfındaki ithalat ve ibracabnı ve 
931 ıenesile mukayesesini tespit e-

Tasarruf 
Haftası 

Etraflı bir proğram 
hazırlandı 

Milli iktraan ve tasarruf cemi· 
yeti bu aene tasarruf haftaaı için 
çok büyük hazırlıklar yapmakta· 
dır. 

Cemiyetin latanbul §Ubesi tasar· 
ruf haftasının tehrimizde emaal
siz bir tekilde a:eçmesi için haki· 
katen zengin bir groğı·am hazır .. 
lanmıştır. 

Tasarruf haftasında lstanbul 1 

balkı memleketimizde şimdiye ka 1 
dar hiç görülmemiş bir hadiaeye 
şahit olacaktır. Haftanın birinci 
günü tayyare ile havada tasarru· 
fa dair dumanla yazılar yazıla .. 
caktır. Memleketimizde bu işi ilk 
defa Vecihi Bey yapacaktır. 

Dün cemiyetle Vecihi Bey bu 
hoauta anla~ıtlardır. 

Tasarruf haftasında tayyareler 
den ufak paketlerle yerli malı he 
diyeler atılacaktır. Cemiyet bu he 
diyeleri muhtelif sanayi müeoaeae 
!erinden temin edecektir. 

Tasarruf hafta11 Ramazan 
ayına tesadüf ettiği için mahyalar 
dan da istifade edilecek ve bun
larla tasarruf propağandaaı yapı· 
lacaktır. 

Etıbba odasında 
Ebbba odaaı idare heyeti dün 

toplanmış ve yeni kazanç kanunu 
layihası ile alakadar bazı te§ebbü 
sata karar vermittir . 

-··········--··············---··-·-··-·-.. 
tik hazırlamıttır Hazırlanan istatis
tik şudur: 

1931 1932 
iTHAi.AT Milyon olaı-a" Milyon olar 

laterlin laterlioa 

İngiltere 382,1 330.6 
Ammka 233.8 153.6 
Almanya 186.2 116.8 
Fransa 186.8 113 
ltalya 71.8 51.l 
Holanda 81.4 55.9 
Japonya 70.6 83.5 
Belçika 71.9 47.5 
Çekoslovakya 33.6 23.8 
laviçre 43.6 35 
Danimarka 39.6 32.5 
lsveç 37.8 30.6 
Avusturya 31.6 21.7 
iHRACAT: 

lngiltere 199.1 187 
Amerika 265 168.8 
Almanya 233.3 146.3 
Fransa 130.6 81.2 
ltalya 55.1 37.6 
Holanda 56 34.5 
Japonya 58.1 53.6 
Belçika 68.6 43.9 
Çekoslovakya 38.9 22.4 
laviçre 38 16.1 
Danimarka 35.2 28.9 
laveç 27.l 23 
A•uaturya 19 10.9 

Bu istatistikten de anlqıldığına a:ö 
re başlıca memleketlerin 932 s.,._i 
ilk altı ayı :tarfındaki ithalat ve ibra 
catları 931 seneaine nİ•betle olduk· ' 
ça azalmı§lır. Buna da sebep iktiaadi 
buhranla beraber bir çok memleket
lerde alman döviz ve ithalat takyida 
tıdır. ithalatı tahdit hu•u•unda alı
nan tetbirler makaadı bir dereceye 
kadar temin etmjşae de ihracat vazi
yeti üzerinde de teıir icra ederek bu 
nunda azalma&ına saik olmuıtur. 
Yukardaki iatatisti.k bunu açıkça 
göatennektedir. 

iktisadi buhran ve ittihaz olu. 
nan döviz ve ithalat tak.yidatı bu· 
günkü şiddetile devam ettiği takir. 
de ithalat ve ihracatın gittikçe tena
kusuna intizar olunabilir 

Mahkemelerde 

Kocasının idamını 
isteyen bir kadın 

Suçluya hafif ceza verileceğini 
anlayınca ağladı ve bayıldı 

.. .. ikinci ceza mahkemesi kapısı \ ğim, diyerek para almak istemit, 
onunde Mustafayı öldürmekten fakat Madam C..illauı maziaini 
suçlu Haaarun mubakemeai dün nep-ederek istikbalini mahvede
ağırceza mahkemesinde intaç e· cek olan bu adamı öldünnüttü. 
dilmiştir. Mahkemede jüri Madam Cail-

Dünkü celsede dinlenen ıahit- laux'nun namuau mevzu bahııedil 
ler maktul Mustafanın Üç aene diği için bu cinayeti işlediğini na· 
evvel Haaanın karısını kaçırdığı- zan dikkate alarak mücrim olma
nı ve üç sene kendisine iade etme dığma karar vermi~, heyeti adul 
diğini,bunun Üzerine Haaanın her de bu mütalea üzerine be.raet ka
ikiai aleyhine Zina davası açtığını ran vermıştır. Huzurum.uzdaki 
söylemişlerdir. Şahitlerden aonra suçlu da namusu uğrunda ve ira· 
iddia makamını İşgal eden Kaşif desi elinde olmadan bu İti yapmıt 
Bey iddiaaını serdetmİf ve hülaaa· tır. Beraetini talep ederim ve e· 
tan demiştir ki: ğer kabil olmazaa tahfifi cezaaını 

- Hasan bu öldürmek &ucunu isterim. 
ağır ve tiddetli bir tahrikin tCıiri Heyeti hakime müzakere _için 
altında işlemittir. Maktul Musta- salonu terketmiş ve uzun suren 
fa Hasarun Üç çocuğunun anası bir müzakereden sonra tekrar ıa .. 
olan karısını kaçırmış, vaki olan lona gelerek bini mütecaviz dinle
tavaaautlara rağmen Hasana kan- yicinin - aabırsızlıkla beklediği 
sını iade etmemittir. karan tefhim etmiştir. 

Bu vaziyette Hasan §Ayanı tak· Zabıt katibi Fevzi Bey tarafın· 
dir bir hareketle suçlulan ceza- dan okunan kara~da suçlunun 3 
landınnak için adalet kapısına sene 9 ay hapse mahkum edildiği 
kotmuf, ikinci ceza mahkemesin- öğrenilmiştir. 
de bir dava açarak İntikamını Karann okunmaaı biter bitmez 
kanun eliyle alıruya karar vennit aalon şiddetli bir alkış tufanile 
tir. saraılmıt, bütün dinleyiciler: 

Fakat cereyan eden muhakeme - Ya,asın Cümburiyet adaleti, 
de Haaanm kansı üç senedir bera diye haykırmıştır. Bu karara yal
ber oturduğu Muatafanın amcaıı nız bir kiti aevinmemiıtir. O da 
oğlu olduğunu aöylemiı, bunun Ü· kocası için idam hükmü verilme· 
zerine iddia makamı da beraet aini isteyen ve bir sıfaı kanuniye-
talebinde bulunmuıtur. si olmadığı için mahkeme aalonu· 

Suçlular beraet talebini mahke na alınmayan Nuriyedir. 
menin kararı imiş gibi aanmıtlar Nuriye karar tefhim edilince 
ve bu zannın Yerdiği gunır1a da üç çocuğunun babası olan kocası· 
Haaana çatmıılar ve hatta küfret ru göstererek: 
mişlerdir. iki suçlu beraet ettik- - O mahpustan çıkınca beni 
lerini sanarak maznunun gözü ö- de öldürecek, onu asmalı idiniz, 
nünde kol kola girmi9lerdir. Ka- demiş ve ağlamııtır. 
n11 kendisine hitaben: 

- Şimdiye kadar Mustafa am• 
cam oğlu idi, timdideiı aonra ko
cam olacak demit, Muatafa da 
çok galız bir küfür aaV11rarak: 

- Arkamdan gelm~ aenin bar 
aaklarmı d&ferim, cÜIJ\)eaini ilave 
etmiıtir. 

Haaan bu ağır ve şiddetli tahrik 
!erin neticeıinde iradeaini kaybet
miş ve silahını kullanmıttır. 

Binaenaleyh 51 inci maddenin 
ikinci fıkruı göz önünde bulun
durularak suçlu 448 inci madde 
ile cezalandınlmalrdır." 

iddia makamının talebini müte 
akıp maznun vekili Cemil B. mü
dafaasını yapmıt ve evvelce suç• 
!uyu teammüden katilden idam 
talebiyle mahkemeye sevkeden 
iddia makamma bu kanaatini de
ğiştirerek adaletin tecellisi için 
a:ayet ince tetkikat yaptığından 
dolayı tetekkür ettikten sonra, 
demiıtir ki: 

- Suçlu namuaıınun evvelce 
kendisine nibayetaiz iyilikler yap 
bğı Mustafa tarafından kucakla
narak götürüldüğünü a:örmiif ve 
bu cinayeti iradeıi elinde olma
dan işlemiştir. Hakim efendiler, 
insan herteyde cömert olabilir, 
fakat namuata asla cömertlik e· 
demez. Hic bir erkek kendisine 
"diyaıet'' İekeai ıürülrnesine te
harnmül göateremez . 

Vak'a pekala habrlannızdadır. 
Fransada Figaro gazete1'.'lin bat· 
muharriri o zaman ricalden bulu
nan M. Caillaux'ya: 

- Karının mazisine ait bütün 
mektuplar •elimdedir, neıredece-

İpekli kaçıranlar 
Selllni.k'ten Bula:ariatan'ın Sivi

lina:rat kaaabasma tranait sureti
le gönderilen ve gümriik resmi 
2,000 lira tutan ipekli kuma~lan 
Türkiye'ye kaçınnakla suçlu ko· 
misyoncu Kritopulos Ef. ile Şark 
Şimendiferleri Sirkeci gari mer .. 
kez bagaj memuru Kerim B. İn 
8 inci ihtisas mahkemesinde mu
hakemeleri intaç edilmit ve yüz. 
den fazla şimendiferci samiin mü 
vaceheainde karar tefhim olun· 
muıtur. Mahkeme, müddei umu
miliğin tecziye talebi daireıinde 
ruçu aabit a:örmüt ve Kerim Ef. 
yi, şimendifer memuru olmaıım 
hakkında kanuni esbabı müted· 
diden addederek 9 ay ve komis
yoncu Kritopuloa Ef. yi de 6 ay 
hapae mahküm etmittir . 

ipekli kumaılar ele geçirileme
diğinden kaçmlan gümrük reami 
olan 2000 lirasının 2 misli olarak 
4000 liranın da mahkiiınlardan 
tahsiline karar verilmittir. 

Diyamandi ef. nin 
davaları 

Limon kralı Diyamandi Yana
kaki Ef. ye ait yeni bir meaelenin 
tahkik ve takibine batlanmııtır .• 
Meaele, ltalya'dan a:elen 3000 kü
sur sandık limonun gümrük resmi 
verilmemit olmasıdır. Bu huauata
ki İstintak tahkikatı, 8 inci ihtiaaa 
mahkemt:ıi, müstantikliğince icra 
edilmektedir. 

Gene Diyamandi Yanakaki Ef .• 
nin 8 inci ihtisas mahkemeıince 

VlllJyette 

• 
iskan 
İşleri 

Bol meyve 
Yemeli •. 

••••• 
Rağbeti arttırmak 

Neden sonu için propa-
abnamıyor? ğandaya ihtiyaç vaı 

1 k • • · bo l k Milli lktıaat ve Tasarruf cemı· 
a an aıme rç anma anunu· ti tar f d k 1 t f"k d dildi'° . ye a m an çı an an mecmua 

mna tekv •Anan kevtamff" e. cılmını yaz- da yerli mahsulitımızdan üziiıı., 
ıt ı . ca e ızı yapı ş o· · · f d ki h kk ~ 1 1· k. t tik" • d"k" h ld ıncır ve m ı arnnız a ır<ıa 

an ~m a ın k etamd 1 fım 1 1 a e doktorlanmı:ıa sorulan :;uallcre 
yapBı amamda beıbr .. b ı·k· iki doktord'.ln ha~ka cevap v• -.:ıı 

unun a ae ı au em a m im d • d "k" d"l ı 
t bı . R J "t ı ih . 1. t 0 a ıııın an ı• ayet c ' mc ·te e a ı um ara aı o maaı tima ı · d.i. 

dir. Bu itibarla i,e çok dikkat e-
1 

D ·· n JL h" • 1- B h" 
d 'l k d" b ·ı 1 un ' r . ura ım .l~ol ı t v ıze 

ı me le ır ve tapuya ag anma bum- ı d · d · t" k" 
İfİ geri kalmaktadır. uraca~ e aır emıa ır 1: 

- Kendı hesabnna. her ne ka· 
dar taaarruf cemivetınden bir su• 
al varakası alm~ıpam da. Ole
den bPrİ milli mah~u)itunı:.ı: olan 
üzüm, incir. fındık, portalı.al. ka· 
Y1U gibi tabiabn memleketimize 
bir niymetl olan meyvelerJf'n 1.l .. 
yikile İ•tİfade edemedigimize Ü· 
ziilürdüm. 

Milli emlak 
Milli emlak tasnif edilmiıtir. 

Bunlar sırası ile satılığa çıkarıla
caktır. 

Tahrirden sonra 
bina vergisi Bilhassa ıon senelerde vitamin 

meaeleai ortaya çıkhğmdan ?ıeri, 
vitaminin he....,n bütün mcyvelo-

latanbul Vilayeti ( 15) kazaaile rin muhtelif akaamındı< bol bol 
beraber senede (2) milyon liralık bulunmaoı dolayısile biitüu Jijn. 
bina vergisi ödemektedir. Yeni yada meyvcy<' kıı.-şı ra~het !\rt r. 
bina tahririnden sonra bina kıy- mıttır. Üzüm, incir ve frndı••ın et 
metleri eskisine nazaran daha ve yunaı1-ta kadar .gıda kudretini 

· haiz oiclı•kl:.n artı! tal.-ldn k "' doğru teabit edildiği için yeni ya~ mi +;r 

zıht eaaıma göre vergi alınmıya Bi'Z', bu ~ emiı 1 •r in k. 7111 .. , 1 nı 
batlandığı zama.n bugünkü vergi- layikile takdir edemiyoruL. Mey· 
nin artacağı tahmin edilmektedir. v~l~rimizin bir kıamı çürüyüa: 
Defterdarlık bu fazlalığı nazan gıdıyor. Meyve istihlakini çoı:aıt· 
itibare alarak evvelki gÜn mal mak için ciddi bir propagandayı 
müdürlerile Tahrir komisyonu 

1 
ihtiyaç vardır. 

reialerinin iıtirak ettiği bir komis 1 Bence bütün askeri ve sivıl ley. 
yonda tahririn 933 aeneaine ka- ti mekteplerde, kıtlalarda ve di
dar bitirilmeıi esaalannı tesbit et .. · fer mües&egelerde verilen yemek· 
miştir. Bunun için Eminönü mmta ler aruında üzüm, incir ve fın· 
kası daha dört komisyonla takvi- dık, portakal gibi ,eyler mühim 
ye edilmittir. Eaaaen Eminönü bir yer tutmalıdır .. Ben şimdiden 
Kaymakamlığı dahilinde tahriri üzerine diqen va:ı:ifeyi yapmağa 
yapılmadık ancak Üç dört mahal· ba§ladım. 
le kalmıştır. Bunlar gelecek sene- "Yafa.un üzüm" b~lığı altında 
ye kadar bitirilecek ve 933 sene. bir .seri makale ncırcdiyoıı.ım. 0 

sinden itibaren bina vergileri de Dr. Neşet Oaınan Bey,. üzüm 
yeni kıymetlere göre almacaktır.. fındık, İncir hakkında şunlan .söy 

Adliye vekili geldi 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. 

dün Ankaradan şehrimize gelmit 
tir. Vekil Bey ailesini alacak ve 
cumarteai ııünü Ankaraya avdet 
edecektir. 

Jıyor: 

- Bu meyvelerin hepsı sıhhat• 
faydalıdır. Yalnız bazı hususi 
haatalıklar vardır ki bunlara tu
tulanlara meyve muzirdir. Mese .. 
li. şeker haıtalarına Üzüm v~ri)c. 
mez. Maamafih, meyve yenmesı 
caiz olmayan hutalıklar aayıla
cak kadar ardır.'' 

·------··-·---·--···-···--··••• Hilaliahmer reisi Ali P~. da ~u fikirdedir: 
173 aandık limon kaçakçılığından 
dolayı cereyan eden muhakemesi 
neticesinde verilen beraet karan 
temyizce nakzedilmiftir. Nakzan 
muhakemeıi 9 uncu ihtisas mah
kemesine naklen yakmda orada 
riiyete başlanacaktır . 

Sahte yaver 
Mahkum oldu 

Reiaicümhur Gazi Hazretleri
nin imzalarını taklit etmekten ve 
sahte yaver elbiaesi giyerek ken· 
diaine riyaseti cümhur yaveri ıü
sü vermekten auçlu Hüseyin Fik
ri ile kendisine divanı ili reiai ıü
aii vermekten auçlu F ahrettin ve 
bu itlere i§tirakten suçlu Hatçe 
tarçın hanımın muhakemeleri dün 
Ain'ceza mahk.emeıinde netice
lenmiştir. 

Hüaeyin Fikri auçu sabit r;örül. 
düğünden 4 ay 15 gün hapae mah 
küm olmuş, Hatçe Tarçın hanım. 
la Fabrettin efendi de auçlan sa
bit olamadıiından beraet etmifler 
dir. 

Hüseyin Fikri efendi mevkuf 
kaldığı müddetle mahkiimiyet 
müddetini ikmal ettiğinden tahli.. 
ye edilmiştir. 

- incir, üzüm, fındık ve porta· 
kal a:ibi yemi~ler çok faydalı şey• 
!erdir. Ben, bu aene Sanatoryom 
daki hastalara bol bol Üzüm ye· 
dirdim ve n~ticf"de hepsi kilOt"ı 
farkettiler. '' 

·---·--
Tahsildarsız 
Tahsil 

Ticaret odası da 
tetkikat yapıyor 
Kaatamoni meb'usu Haun Fch 

mi Beyin B. M. M~clisine vergi 
tah•ilatında ıalahat ve tahsildar· 
larm kaldmlmaaı hakkında yapb 
ğı teklif iktıaadi mehafilde al it.ka 
ile telakki edilmektedir .• 

Ticaret odaaı da bu teklifin ka 
biliyeti tatbikiyeai etrafında tetki 
kat yapmaktadır. 

Odanın bu tetkikab eanasmdo 
bilhaua belediye reıoimlerinin pe~ 
karııık ve pek çok olduğu anla· 
,ılmaktadır. 

Bu tetkikat göstermiştir ki, ls
tanbulular lam 25 nevi belediy< 
resmi vermektedirler. 

;:6ne tesbit etti. O -gün buhran ni
. 'Yetlenmeyince Hoover halk na
'•rrnda blöfçü vaziyete dü~tü. 

l~te salı günkü intihabat Hoo
~~ ve Cumhuriyet Fırkaşı hak. 
,~tıdaki sukutu hayalin bir tezahü
~.~iir. Zavallı Hoover İntihabat 

Fakat bunu vaadetmek kolay, 
tahakkuk ettirmek haylı müşkül· 
dür. Ve bunu Roosevelt herkes· 
ten iyi biliyor. Fakat bir defa mar
ta kadar it başına geçmiyece· 
ğinden kimıe kendisinden hesap 
soramaz. Ondan sonra da muaz· 
zam işleri düzeltmek için ken
disine fırsat verilmesi lazımdır. 
Bir müddet te böyle geçer. Arada 
da işler İyiye doğru cereyan 
alırsa ne ala, almach mı mes'uliye· 
ti Hoover zamanmd:ın intıkal 
eden vaziyetlere yükletmek te 
mümkündür. Politika oyunu müt· 
lıi t bir oyundur ı 

kiyenin tarihi başka bir cereyan 
alabilirdi. Binaenaleyh Sovyet 
Rusyanm daha ilk adımda Türk 
deTletine yaptığı manevi ve mad· 
di yardımı unutmamak lazımdır. 

projesi etrafında hafta arası ge· 
len malumat bu teklif hakkında 
bizi tenvir edecek mahiyettedir. 
Ayni zamanda fU kanaate de va
rıyoruz ki Fransız projesi diğer 
clevletler tarafından kolay kolay 
kabul edilebilecek bir teklife ben
zemiyor. Bunun Almanyada hu· 
sule getirdiği iyi intiba, Ver· 
sailles muahedesinin tadil edilebi
leceğini Fransızların kabul etme
sinden ileri gelmiıti. 

mesi . 
S - Milletler cemiyetine iza 

olan devletlerin 16 ncı madde ile 
uhtelerine terettüp eden vazife
yi yapmağa hazır olmalarımn 
teyidi. Bu madde malumdur ki 
kuvvei teyidiye istimali hakkın· 
dadır. Ve biz de dahil olduğumuz 
1ıalde bazı devletler ihtirazi ka
yıtlar dermeyan etmitlerdir. 

şüpheli görünüyor. 

* * ·k 
Yunanistanda Çaldaris hukfı 

met teşkil etmeğe muvaffak oldu. 
Çaldaris, bir koalisyon hükii.me
li tetkil ettiğini söylüyorsa da ha· 
kikatte hükiimet kral taraftarı o· 
lan halk fırkaaından ibarettir. Hü
kumete cümhuriyetçi fırka! r
dan hiç biri girrnemiştiı·. Yal'lız 
Kondilis ile Plastiras frrkalan it· 
tirak etmi4tir ki bunlar da kral 
taraftarıdırlar. Ve mecliste büyük 
kuvvetleri yoktur. 

llcadelesi esnasında söylediği 

Q~luklarla da davasını zayıflattı. 
d·~r nutkunda dolann kıymetten 

1 11•ınek üzre olduğunu ve kendi 
d~dbirlerinden kurtarıldığını söyle
d 1• Bu sözleri kendisine yardım e· 
.,~ği yerde aleyhinde kullanıldı. 
Uolarm sukutu bu kadar yakın

ıııd 1f ta bu hakikat bizden gizlendi,, 
ttıild" ı. 

td·ıBir nutkunda kendisi intihap 
'<ık• ınezse Amerika şehirlerinin 

.. aklarında otlar biteceğini 
tl'ledi. Bu sözler kendi fırkasın
"~ıı olanları bile hiddet ettirdi. 
~ ~rikada bir adam o kadar 
~etlenmemiş, memleket te o a· 

111 ın yardımına bu kadar muhtaç 
di~k kadar zayıflamamıştır" de-

l!ır ~i~ayet sah günkü netice Roo
~· e t'ın martta iktidara geçmesi-

1 tern· . R 1 . •ıırh ın f'ttı. ooseve t rıyasete 
~ 1 ahını işitir işitm.,z, Ameri· 
ı~J.• refahını iade edeceğini söy
İıı~· Bu da intihabat mücadE"le-

111 hangi nokta etrafında te-
rk .. . -. . 

"' 'i- ~ 

Hafta arası büyük komşumuz 
Sovyet Ruaya. ihtilalin IS inci 
yıl dönümünü idrak Pltİ. Ruayada 
komünist idaresinin tl'f'86Üsü, yal
nız bu komşumuzun dahili idare 
tarzındaki tebeddül manasını ta· 
zammun etmez. Bunun beynelmi· 
le! şümul ve ehemmiyeti de bü· 
yüktur. Bir defa Rusyayı harp
ten çıkaran amil bu inkılaptır. 
Avrupanın harpten evvel teessüı 
ıeden ittifak kombinezonunu bo
an amil bu inkılaptır. Sonra inkı
labın hize daha yakın olan saf. 
hası şudur ki bizim kendi istiklal 
hareketimiz ve inkılabımız da 
bundan doğmu~tur. Rusyada çar-

IS sene evvel bu inkılap ilan 
edildiği zaman, garbi Avrupa dev
letleri sari hastalık imiş gibi bu· 
nun yalnız intişarına değil, yaşama 
sına bile ır.ani olmak istemişlerdi. 
Rusya üzerine her cepheden hü· 
cum ettiler. Fakat bu hücumlar, 
inkılapçıların vaziyetini zayıflata
cak yerde takviye etti. 

Gerçi bu on bet sene göster
miştir ki 191 7 inkılapçılarının 
iimit ettikleri vaziyet te tabak· 
kuk etmemiştir. Onlar komü
nist prensiplerinin her tarafa ya
yılacağını ümit etmişlerdi. Son· 
ra Rusyada da komünizm 1917 
komünizminden farklıdır. Daha 
doğrusu komünizm yoktur. Dev· 
!et sermayedarlığı vardır. Fakat 
ne de olsa, şimdiki rejim 1917 re
jiminin bir istihalesidir. Ve bu
gün düşecek, yann ynklacak gibi 
tahminlere rağmen, bugüne kadar 
yaşamış ve kuvvetlenıniştir. Ar
tık Rusyadaki rejim ne olursa 
olsun, bunun öyle ini bir surette 
inhicam edeceğine kimse ihtimal 
,·ermt}'Or. 

Projeyi altı madde üzerinde 
hulasa edebiliriz: 

1 - Reichwer gibi ücretli ve 
uzun müddet talim görmüt asker
lerden müteşekkil ordulann ilga
sı ile yerlerine kısa müddet talim 
görmüş milli ordulann ikamesi. 

2 - Teslihat hakkında giritİ· 
lecek taahhütlere riayeti temin 
için beynelmilel murakabenin ka· 
bulü. 

3 - Lokamo muahedesinin ge
nişletilerek bütün Avrupayı ıa· 
mil beynelmilel mütekabil bir 
emniyet ve ademi tecavi\z muka
\'elesi şekline ifrağı ve bu mu· 
kavelenin hükümlerini tatbik er
mek için icabında mütecaviz bir 
devlet aleyhine bullanılacıık a
ğır silahlı milli kuvvetler teıki· 
li. 

4 - Amerikanın kendi muva-

6 - Milletler cemiyetine iza o
lan devletler beynelmilel ihti
liflarrn hallinde mecburi hakem 
usulünü kabul etmeleri. 

Bu öyle altı maddedir ki her 
birinin halli, devletleri, teslihatm 
tahdidi meselesi kadar mütkül 
bir mesele karııaında bırakıyor. 
Ve büyük küçük, devletlerden 
her biri, bu meaelelere kartı 
vaziyet almıtlardır. Amerika A,v 
rupa itlerine ne dereceye kadar 
karıpcak? Bu, belli batlı bir 
meaeledir. İngiltere Lokarno mu
ahedesile giriştiği taahhütleri ge
nıletmeğe ve mesela Lehistan 
Almanya hudutları hakkında da 
kefalet altına girmeğe ne derece 
muvafakat edecek? Bu da belli 
başlı bir meseledir. 

Velhasıl bu. yalnız silahların 
azaltılması değil, beynelmilel mü
ııasebetlerin her safhasını şamil 
çok geniş vP çok karışık bir İş· 

"r · nun i inde ıkılabilece-i 

Binaenaleyh Çaldaris hafta 
içinde meclisin huzuruna ekalli
yette' olan bir hükiimetle çıkacak 
demektir. Yeni hükumetin mu
kadderatı Venizelos'un elindedir. 
Venizelos isterse, derhal ademi 
itimat reyi verdirebilir. Fakat 
bu şekilde Çaldaris meclisi feshe
derek yeni intihabat yapacağından 
ve kendi idaresi altında yapı
lan intihabatta da ekseriyeti te
min edeceğine kani olduğundan 
bundan endişe etmediğini ifade et
mi,tir. 

Venizelos ta bunu bildiği için 
belki hükiimete ilk adımda itimat
sızlık beyan etmez. HP.r halde 
yeni Yunan hükumetinin yeni 
meclis huzuruna çıkışını merak 
ve alaka ile beklemek lazımdır. 

Ahm,.t SÜKRÜ 
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ELHAMRA SİNEMASINDA 
Bu Pazartesi akşam• 

\srm umdcsi cMlLLIYET• tir 

11 T. SANI 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telırraf adresi: lat. Milliyet 

Telefon N 11maralan: 
Ba,m11harrir ve Müdtir: 24318 
Yazı itleri Müdiirlüiil 24319 

lcia« ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
TIJrkiye için Hariç içın 

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

12 
" 

14 - 28-

Gelen evrak ıreri verilmez -
Müddeti ıres•n nüohalar 10 kıı
ruıtur. Cazete ve matbaaya ait 
itler için miidiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me · 
s'uliyetini kahul etmez. 

BUGONKO HA VA 
Y eıilköy askeri ruat merke

:ıinden verilen maliimata ırö..e, 
buırün hava bulutlu ve ıirmJ is
tikametlerinden mütedil kuvvet 

te rüzır&rlı olacaktır. 
10-11-932 tarihinde hava ta

>.yiki 770 milimetre, eo fazla sı
caklık 17 ve en az sıcaklık 12 
derece idi . 

IF.:• 
Roosevelt'i 
Tebrik! 

İçeri girdi ve bana hita
ben : 

- Yahu! Şu (Roosevelt) in 
Amerika cürnhur riyasetine in 
tihabmı tebrik için bir telgraf 
çekmek istiyorum. Ne denin? 

- İstemez, dedim. Aranız
da teklif mi var?. Şimdi bir sü· 
rü para vermeye ne hacet!.. 

Memnun oldu ve çekildi 
gitti. insanları bazan böyle bi
le bile aldatmak ta bir sevap
tır. 

Evli değiller galiba! 
Geçende biı· film gördüm. 

Fransızca sözlü bir filmdi. 
Filmde bir aile var. Koca, ka
rı ve küçük bir çocuk... Karı 
koca ekseri kavııa ediyorlar .. 

Bir gün çocuğun babuı yav 
rusuna bir kafes içinde bir kaç 
tane beyaz fare getiriyor. Ze
ki çocuk sakin sakin kafeste 
dolaşan farelere bakarken anne 
s İne diyor ki: 

- Anne! Benim fareler evli 
değiller .. 

- Nereden anladın? 
- Hiç kavga etmiyorlar .. 

Hakikat! Nedir bu karı ko
ca kavgası denilen hava? .. Ek
seri evlerde eser durur ... Ve 
bundan alelekser biçare çocuk· 
!ar muazzep olur, kah onun hı
zile dayak yerler, kah somur· 
tup oturan karı kocanın kızgın 
lığı onların m.ev'ut bir sinema
ya gitmelerine mani olur! .. 

Acaba bu kavgaların men
,ei hep iktısadi midir? .. 

FELEK 

Hayırsız define 
-Fran•uıcadan- j ber vermek icap et.meyor ıany-

Madam Crac eğilerek ya- dı? 
tağurdan çıktı. Her sabah ayni Lakin hangi daireye gide. 
ıstırap ve sızıları deva•m edi- cek, kime haber verecek? 
yordu. Kendisini toparlıyabil- Muhtara gitse. o karakola 
mesi için saatlarca adalelerini gönderecek, karakol kim bilir 
oğuıturması lazım geliyordu. n.erelere yoll~yaca~? Artık i-

Konu komıusu gibi tabiat ta 'm yoksa daıre daıre dolat. Ba 
onun bu hastalığına lakayttı. kalım, sonunda da eline kaç pa 

Son günlerde acıllan o ka· ra çıkarıp vereceklerdi? 
dar artmıttı ki, nihayet dokto- Madam Crac dütündü, dü-
ra müracaata mecbur kaldı. tündü. Bu defa zenginliğin 
Doktor : hikmetini anlayamadı. Zengin 

- Elektrik. dedi, Madam e- olup ta ne olacaktı sanki? 
lektrikle tedavi lazım.. Kırk senelik evi bırakmak. 

Evet amma, dile kolay... tanımadığı mahallelere ta,ın. 
Her elektrik tedavisi yüz frank k h b'I ec1·ğ· k 

M d C b 
ma , uyunu ı m ı ı om9n 

tutuyor. a am rac u para- !arın arasına dü,mek n bl· 
yı nereden bulup verecek? Bir .. ib. ld. S 

0 
a 

taraftan evin damı akıyordu, d~z. guç g 1 ge ı_. onra sev
ınerdiven neredeyse çökecekti. ığı tavuklarını kınıe bıraka-
Kaç zamandır tU iki odalık evi· cak? , .. 
ni tamire vakit bulamamıttı. . Madam Cr~c ta demıkı se· 

1 Nerede kaldı ki, yeni yeni mas vınçten ve net ed~ ~e~ kai
l raflar .. O sene de kıt bir tiir- mamı,tı. Daha ezıyetlı bır ha

lü defolup gİtmemİtfi. Hasta- yata düşeceğini ve daha bed-
lık bile zenginlerin karı imi,.. baht olacağını anladı. 
Öyle ya, ilaç parası, doktor 1 .. O an~e ka~a.rını ver~i v~ ~ü
paraaı .. Fakirler bunu nereden ı pu oldugu gıbı topragın ıçme 
bulup verecekler? Fukaranın attı, Elindeki altınlar şıngır 
hakkı hayatı mı var bu dünya- şıngır küpün içine düttüler ve 
da? Madam Crac defineyi örttü, 

Bastonuna dayana dayana ı gömdü. · · 
sofaya çıktı, topallaya topalla- . Evine gire~ken ayaklarında 
ya gidiyor ve söyleniyordu: ki sızıları yemden başladı, fa

- Adam sen de.. yavaş ya- kat hiç ehemmiyet vermeden 
vat buna da alışırım.. d_emin söylediği sözü tekrar et-

Mangah yaktı, ortalık 111- tı: 
nıoca, kanı daha hızla devera- - Adam sen de, yavaş ya-
na başladı. O vakit tavukların j va' buna da alışırız. 

"ADALAR 
ug D U proğram tarihli nüshası renkli olarak bir 

ISTANBUL 1200 m.- 17-17,45 çok güzel resimler ve film ten
Müıerref H. 17,45-18 cramofon, 18- kitlerile İntifar etmiştir. 

ŞARKISI" filminin meşhur ydd•zı 

LUPE VELEZ 
Arjantin'in yak•cı bahçelerinde cereyan eden 19 Kemal Niyazi Bey ve arkadaıla

n. 19-20 Alafranıra. 20-20.30 Belkis 
H. 20,30-21,30 Hanrmlar saz heye
ti. 21,30-22,30 orkestra . 

VARŞOVA 1411 m. - 17,35 gra 
mofon, 18,05, Keza 19,05 Kafe-kon
seri, 21,20 Senfonik konseri, 24,05, 
Dans musikisi. 

BUDAPEŞTE 550 m. - 18,.35 
Konser, 20,35 Maıcağni'nin "Kaval~ 
leria Ruıticana• • operası, Müteakı· 

ben salon muıikiıile si1ran muıikiıi. 

CENOVA-TRİYESTE. TORl
NO ·- 18,15 Caz ve fantniler .20,05 
Karqık konoer, 21,05 Haberler,gra 
mofon, 21 ,50 Senfonik konser. 

ViYANA 517 m.- 17,55 Meıhur 
ltalyan eserlerinden sonatlar, 19,25 
Muhtelif, 21,05 "Drei arme Teufel" 
İsmındeki operet 23,30 Amerika'dan 
nakil Konferans. 23,50 Eski ve yeni 
ırr.ınıofo nplôkları 

PRAG 488 m.- 17,15 radyo or
kestrası, 18,10 Piyano. 20,25 radyo 
20,25. radyo caz orkestrası, 21,25 
Kabare numaraları, 22,35, çift piya
no konseri, 23,25, Fantaziler. 

ROMA 441 m.- 18,35 orkestra 
21,45 Mütenevvi musiki. Miiteakı

bcn 20 sene sonraki kadın isimli mo 
nolok . Sonra Opera parçaları. Mü
teakıben müsahabe ve dans parçala-
rı. 

BÜKREŞ 394 m.- 13.05 Gramo
fon, 14,05 Keza, 18,05 Radyo orkest 
ra'ı, 20,45 gramofon, 21,05 Senfo
nik ko.ıser, 22.20 Straus ve Beetho
ven'in eserlerinden konser . 

Foto süreyya 
Foto Süreyya salon mecmu

asının 18 inci nüsha5ı kıymet· 
tar resim ve tablolarla intia,r 
etmiştir. 

Kadro çıktı 
Kadro mecmuasının 10 uncu 

sayısı da çıktı. Dütünebilen. j 
anlayan her fikir ve ilim sahibi 

1

. 
Kadro mecmuasını okumakta
dır. 

En iyi iktısadi fikir cereyan- ı 
ları, edebiyat ve içtimai hadise 
!eri bu mecmuada bulursunuz. 

lktısadi buhranın 
dönümü· 

lıtanbul Darülfünunu fktısat ı 
Müderriı muavini Dr. Muhlis E
tem B. lsviçreli iktıaatçı ve Ban· ı 
ker F. Somarynin Buhranın dönii 
miine dair yazdığı küçük bir kita 

1 
bı Türkçeye çevirmiştir. 

Müellif, bu ırünkii cihan bubra 
1 

, KIRIK KANATLAR 
ve ihtiras filminde en başdöndürücü şarkıla

rını taganni ve dans edecektir. 

~ Buglin .ı( 

MELEK SiNEMASINA 
gidip büyük ve giizel artiıt 

NORMA SHEARER'i 
Bir güzel kadının aşk ve sergüzeşt romanı olan 

MUTALLAKA 
(KADIN HAYATI) 

güzel ve alakabahş filminde nazarı takdirle 
seyrediniz. 

llaveten: Gazi Hazretlerinin Millet Mecüıindeki 
nutvk1nrı ve Paramount Jurnal halihazır dünya 

havadisleri. runın mali ve iktısadi hayatta yaptı - I 
ğı tesirlerden, alacaklı ve borçlu ı ... •1111!1!111!!'!11!11!1~l-••••11!1llllll!l•ll[ll!ll!!!l~lll!llll!l!!!"-!Jl!l~!l'!!ll!!!I!! .... 
memleketlerin vaziyetinden ve ı G l. O R y A sinemasının dün aktamki GALA MVSAMERESI 
beynelmilel sermaye ve kredi itle 

b k 1 PABST tarafından (:ok ırüzel bir tarzda Fransızca vücuda ıretirilmiı rinden ahsetti ten sonra ktısadi j 
Buhranının önüne geçmek için la ı Pierrc Benoit'nın ıaheseri ve BRIGITTE HELM, JEAN ANGELO 
zım gelen çareleri ortaya atıyor. il ve PIERRE BLANCHAR'ın temsili 

Felix SOMARY beynelmilel ik A T L A N T 1 D 
tısat ve maliye hayatında tanın- pek parlak bil' muvaffakiyet kazanmıttır. ilaveten: FOX JURNAL: 
mıf bir Otoritedir. · ) 1930 Avrupa güzeli ALiCE DIPLARAKU'nun Fransız tayyareciıi 

Avrupa ve Amerikada büyük 1 P. L. Weyller'in izdivacL 
bir alaka uyandıran bu kitabın j I•••• •••••' Türkçe tercümesini iktısadi cere Yersizlikten 1000 kiıiden fazla reddedilmi,tir. 
yanlarla yakından alakadar ol-
mak isteyenlere tavsiye ederiz. l 

.. 44 No. lu TAHTELBAHiR" filminin mümessilleri 
aç beklediklerini hatırladı. Ça· 1 
::~,~nip baçhçeye çıkmak ıa- İş ve İsçi 1 

BRESLAU 325 m.- 17,15 Eğ
lenceli muıikİtıiİ, 20,0S, Operet ve 
valr.lar, 21,35 Saadet ve kadeh isim 
le ne,'eli bir skeç. 

Zavallı tavuklar, serptiği mı 
sırlara aç kurt saldırır gibi sal 
dırddar. Hele horoz bahçenin 
bir köşesinde kurt bulacağım 
diye toprağı öyle eşelemişti 
ki .. tam o sırada eşelenen yer. 
de ve toprağın içinae küp gibi 
bir şey madam Crac'ın gözüne 
m,ti. Diz çöktü, parmaklarile 
o da biraz toprağı eteledi. Kal
bi çarpıyordu. Acaba define 
mi? diye kendi kendine soru
yordu. 

Milliyet bu sütunda İf ııe İffi 
İ&tiyenlere tavcuşut ediyor. lf 
ııe İfçİ utiyenler bir mektup· 
la lf büromuza müracaat et• 
meliclirlf!r. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu akşam saat 21,30 da 

-1 J A c K HOL T 
RALPH 

ve 
GRAVES 

Amerikan donanma ve tayyarelerinin iştirakile çevrilmiş 

ÖLÜM YOLLARI 

Açtığı delik büyüdükçe, kü 
pün sırtı daha iyi meydana çı· 
kıyordu. Arık Madam Crac 
hastalığını unutmuştu. Olüoün 
üstüne çullanmış bir sırtlan 
gibi toprağı eşeliyordu. Niha
yet ufacık küpün ağzını kapa
yan ta,ın kenarından bir sarı 
alhn göründü. Madam Carc ta-
fı çekti, küpün içinde böyle 
yüzlerce altın vardı. 

Acaba rüya mı görüyordu?. 
Nasıl ri;ya? İ•te altınlar avucu 
nun içinde .. Bir define buldu
ğuna şüphe yoktu .. 

Artık zengin olmuştu. Yok
suzluk, hastalık, sefalet çekmi
yecekti. Evi tamir edecek. dok 
tora gidip elektrikle kendisini 
tedavi etirecek. iyi olacakı. 

Fakat acaba bulduğu define 
paralarını serbestçe sarfedebile 
cek miydi? Gidip hükumete ha 

i~çi istiyenler 
Ankarada bir ıirket nezdinde 

çalışmak üure lransı.zca ve i.ste
nografi ve daktilografiye mükem 
melen aşına bir daktilo hanım 
müstacelen aranmaktadır. 

Almanca veya İngilizce liaan
larından birile uıulu mühaaebeyi 
bilenler ,ayanı tercihdir. Türkçe 
iyi bilmek §Arttır. 

Emin ve muteber bir aile nezdinde 
ikamet ve İafesi temin edilecek ve 
dolgun maa§ verilecektir. Talip
lerin matbaamrz idare amirliğine 
müracaatı. 

Bir daktilo Hanım 
aranıyor 

50 lira iôcretli. Dördüncü Vakıf 
han dördüncü kat 1 • 6 numaraya 
müracaat. 

Zayi cüzdan 
Cüzdanımı çarşamba gunu 

sabahleyin Küçükpazarla Çakmakçı
larda büyük Yeni han arasında kay
bettim. içinde para yoktu. Bir enam, 
bir oda başı vesikası, bir telgraf 
makbu:r;.ı ve bir mühürü havi o
lan bu cüzdanı bulana on lira verece-
ğim. 

Mahmutpaşa Çakmakçılar yo
kuşu, Büyük Yeni han odabatı•ı: 

Mehmet Salih 

lıtanbul 6 ıncı icradan: Bir borç
tan dolayi tahtı hacze alınıp satılma 
sı takarrür <-den Betiktaş Köy için
de ishak be~ apartman 4 numero· 
sunda me>•cut qyalar 15-11-932 ta
rih ve saat 9 dan 11,30 kadar para
ya çevrileceği.nden taliplerin mezkUr 
günde ve mahallinde hazır bulunma
ları iliın olunur 

Pazartesi 
Perşembe 

Komedi 3 perde 

Yazan: 
Müsahip zade 

Celil 8. 
Umuma. 

Şen ve muıikiü bir Cuma geçirmek için 

Bugün Elhamra Sinemasına 
gidiniz ve bu ıene Viyana'da emsalsiz 

bir muvaffakiyet kazanmış olan 

Kadınların Sevgilisi 
eğlenceli ve neşeli operetini görünüz. 

llaveten: Gazi Hazretlerinin Millet Mecliıindeki 
nutukları ve Paramount Jurnal halihazır 

Dünya Havadisleri. 
Bugün saat 11 1/4 tenzilitlı fiatla matine. 

ETUAL SİNEMASI 
Bugün ve yarın son olarak 

y A R A s A 
ŞTRAUS'un büyük opereti, Mümessilleri: 

ANNY ONDRA ve lV AN PETROVlTCH 

Fransızca sözlü ve şarkılı filminde yeniden temayüz ediyorlar. 

OPERA SİNEMASINDA 

Şen, cazip ve "MÖSYÖ, MADAM ve BiBi" ye müıavi bir film 
görerek ellenmek iıterıeniz 

· ARTİSTİK SİNEMASINDA 
Sarışın ve sehhar yddız ANNY ONDRA'nın 

ROBERT PIZANI ile beraber temsil ettiği 

Cennette Bir Gece 
Fransızca sözlü filmini aörünüz. lliveten: "Denizin derinliklerinde'' 

fenni filmi ile en son FOX lıalihazır dünya havadisleri. 
•••• Buırün saat 11 de tenzilatlı fiatla matine •••111• 

· ALLO!... ALLO!. ... EVLİLER VE SEVDALILAR 
Yinemi? ... telefon çalıyor?!... diyorsunuz; fakat böylesini hiç duyma· 
mııtınız!... Sevimli bir kadın sizi çağınyor ... tek ba§ına mükellef bir 
apartJmanda ıizi bekliyor ... Bundan büyilk saadet tasavvur edermisi

niz ... Adeta büyük ikramiye! ... Bu ırüzel kadının davetine icabet et
memek hem onu müteeııir etmek hem de kendinizi taltı bir zevkten 

mahrum bırakmak demektir. Bilhassaki size hoı vakit geçirtmek için, 
Comedie Françaiıe'den Jean Weber, Jeanne Boitel, Mauricet, Colette 

Darfeuil, Susanne Christy ve Arnaudy ıribi büyük artiıtleri de davet 
etmi,!.... Haydi tereddüt etmeyiniz bu davete koıunuz; 

Doğru: MAJ1K SlNEMASINA!... 
Bugün saat 11 talebe matinesi her yer 20 kurut ••••ıll i•••••- Bugün tenzilitlı matine saat 11 de. 

"Milliye!,. in romanı: 10 yi göre göre, ta balçık ağzını ör
tünceye kadar çabalar, ve ancak 
o zarl'•n sükuna kavuşur. Vücudü 
nü satan bir kadın icin rahat dö
,eği, ölüm döıeğidir.: 

Kıskançlık hislerimi öldürmek 
için kendimle çok mücadele et
miş fakat muvaffak olamayaca
ğımı anlamıştım. Niçin kukanma· 
lı diyordum, karnımız doyduktan 
sonra meyvasmı yediğimiz ağaç

lan batkalarmm doymasını kts
kaoıyor 'muyuz? Niçin hislerimize 
hakim olup mantığımızın mana
sız ve saçma bir şey olduğunu 
isbat ettiği kıskançlığı üstümüz
den, yaz günü bizi bunaltan, bir 
palto gibi çıkarıp atmayoruz? 

!iğin farkına varamadı ben; her 
hangi bir sebepten dolayı neş' e· 
li zannetti, veya öyle göründü. 
O da her zamankinden iyi, her 
zamankinden fazla yumu,aktı .. 
tik defa tırnaklarımız. ve diş. 
!erimiz araya girmeden sevİt· 
tik. 

vuruyordu .. 
Kızmıttım.. Benim de bütiill 

vücudüm titreyordu.. Hıila sah· 
ne yapmaya, hala oyun yapmaY• 
cesaret ediyordu. Kollarını bı· 
raktım, dişlerimin arasından. ar
lık zaptedemediğim kelime fırla 
dı: 

ADEM ve 
Deniz fransızcadan batka lisan bil. 
mezdi. Halbuki son günlerde ağzm 
dan sık sık ingilizce kelimeler iti
liyordum .. Boynuma sarılırken: 

- Dealinıı, May Dear .. 
Diye söylenmesini sinemalar. 

dan kapma bir kapris telakki edi
yordum. Bu itiyadın meobaıru 
tahminde yanılmıt olduğumu tim
di anlıyordum. Bu kelimeler her 
halde Amerikalı seyyahların yadi
ııirı olmalı idi. 

Tahmin ettiğim hakikat büabü 
tün beni kudurttu. Demek ki sev
diğim kadın açıkça, tam manasile 
onlardan biri idi .. Kim derdi, kim 
inanabilirdi buna!. . 8*'11 herkesin 
para ile malik olabildiği bir kadın 
için çıldırıyordum ... ÜPu karım 
yapmayı bile düşür.müş olduğumu 
hatırladıkça tüylerim ürperiyordu. 

Fakat zeki bir kadındı. Namus 
mefhumuna kC'lldi hesabına hiç e
hemmiyet vermese bile cemiyetin • 
nazarında bu mefhumun kıymeti· 
r.i takdir ediyor, herk.,se olduğun
dan başka tiirlü görünme-k yolunu 
tercih ediyo.-du. Bilhassa yabancı-

HAVVA 
Yaşar Nabi 

!arla tPmas etmelc fikri n" kurnaz
ca bir buluştu. Öyleya şehirde bir 
kaç gün, birkaç hafta kaldıktan 
S(Jll1tra memleketlerine gidecek o

lan ve bir daha yüz yüze gelinme
sine İ.mkin olmayan bu insanlar
dan kendi&Hıe ne fenalık gelebilir
di ki. 

F uhtun bir kadının istikbalini 
mahvettiğini ıüpheaiz ki herkes 
ııibi o da pek &yi takdir ediyordu. 
Umumi bir kadın için nedamet e
derek tekrar mC!ru hayata dönme 
,nm bile imkanı yoktur. O, ~ ka
dar mazisini unvtmİığa, • bir aile 
kaihnı olmağa çalıtaa da her a,; kar 
şı~ma çıkabilecek. bir-..dt~ üç ay. 
beş ay, bir sene "vvel kendisile ge
çirmiş olduğu bir gecenin ·verdiği 
lii.übalilikle yanma sokularak ona 
mazisini hatırlatmak hakkını ken 
dinde bulurdu. On!ara bizzat ver
miş olduğu bu hakkı bir daha geri 
almağa i:ml<an yoktu. Ruhunu de
ğiştirebilir. Fakat yüzünü değiş· 
tiremezdi ya. Fuhuş, dmn ve dai
ma icine çeken bir bataklık gibi
dir. Oraya saplanan kadın, tehlike 

Deniz kendini böyle zelil bir ,e. 
kilde fuhşa • erirk"n İstikbalini, 
ümitlerini korumak çaresini de 

Olümlere, intiharlara. cina
yetlere sürükleyen kıskançlık be-

1 şerin en büyük hastalıklarından 
biridir. Cahil adam onu hiç mü
nakatasız kabul eder, sevki tabii
sile' sürüklendiği için, ba'1<alarm
dan· öyle gördüğü için, kıskan· 
mık adeti olduğu için kıskaoır. 
Münevver adam kıskançlığın 
manasız olduğunu dütünür. ken
disini bu manasız hissin esare
tinden kurtarmaya çalışrr ve kıs
kaoır. 

bulmuştu .. Kadında kendini sat· 
mak meyli hilkaten mevcuttur, 
yaloız hayatını, istikbalini mahvet 
mek tehlikesidir ki onu korur. bu 
tehlikenin mevcut olmadığını bil
mek önünden bütün manilerin kalk 
ması demektir. Deniz de bu kadın
lar gibi, belki . bütün kaaınlardan 
fazla di,i idi. Lükıe, süıe, tuva
let~ ihtiyacı vıırdı .. Ba,ka kadınla
rı,; keoclisioe ha'setle bakmaları'. 
p~i.nden erkeklerin kotması onun 
için ihtiyaçların en büyüğü idi .. 
Kıİrtıama zengin bir kısmet çık· 
İnıJ olsaydı. kendini bu tekilde sat 
İnak daha emin bir yol olduğu i-
çin şüphesiz ki tercih edecekti . .' O 
nun için a,ktan evvel para vardı .• 
Ve ne yapım ki talih <>na yarolma • 
mıştı. Bu dü,üncelerle adeta ona 
hak vermek İstediğimi farkediyor
dum. Fakat k11kançlığın içimde bir 
demirci ocağı gibi yanmakta oldu
ğunu hissederken mantığımın İmal 
ettiği bütün fikirler örtülüyor, 
şuurum gene hislerime mağlup 
oluyordu. 

Bu hadiseden sonra yazıha-
neme geldiği gun gayet sakin 
davrandım. 1 ntikam pli.nanı ön· 

ceden hazırlamıştım. Bir iki ay
dan beri kavgasız geçen bu ye
gane günümüzdü. Bütün tavır
larımda , bütün sözlerimde ken
dime rağmen müstehzi bir eda 
vardı. Fakat Deniz bu değitik-

Akşam gitmek ıçın kalktığı 

ve giyindiği zaman elimi srkmak 
için uzatığı eline yüz liralık bir 
kağıt tıkıttırdım. 

- Deniz, beni affet, dedim, 
timdiye kadar çok ahmak
ça hareket ettim. Bana verdi
ğin zevk mukabilinde sana hiç 
bir fey veremedim. 

Birden bire şiddetli bir darbe 
yemit gibi sersemledi, ııözleri 
·hayretten açılmıt. yuzu sapsarı, 
bir müddet tatkm bir taYırla yü· 
züıne baktı. Şiddetli bir sınır 
nöbeti geçrimekte olduğunu an
layordum. Sonra kendine gel
mit gibi ,iddetli bir hareketle e
lindeki parayı dört parça yaparak 
halının üstüne fırlattı: 

- Alçak! dedi. Ve çıkmak için 
kapıya doğru atıldı. Kolundan 
yakaladım: 

- Her ~eyi biliyorum, yavru
cuğum, dedim. kendini nafile ye· 
re- yoruyorsun. 

- Bırak köpek, diye inledi .. 
Artık ağzına ge\m küfürleri sa-

- Orospu! 
Ve ayni li.bzada yüzümde ,;el· 

detli bir yanış hissettim, toka· 
tın sesini sonra itittim. Şaıkıfl· 
lığımdan İstifade ederek sürgü· 
yü açmı~ ve dıtarı fırlamıştı .. 

Fazla ileri gitmit olduğuOJıl 
o zaman, kendime hakim olun· 
ca anladım. Ne de olıa bir k•· 
dmdı.. Sonı·a oıiU en tehlikeli ye' 
rioden, gururundan yaralaınıt· 
ton. Sevdiği erkekten uğradığı 
bu hakareti hiç bir zaman unıı· 
tamayacaktı.. Bu hareketi yine 
gözlerimde onun kıymetini art· 
tırmıftı. Dütmüş bir kadın bıı 
kadar büyük gurura malik ol~· 
maz, diyordum, onda, indiğı 
zaman bile büyüklüğünü ka~
betmeyen bir kalp var.. Ya bı~ 
daha gelmezse, ya bir daha b~' 
görmek İstemezse diye düşÜJl" 
yordum. 

Korkum tahakkuk etti. 
Bu vak'adan sonra on gün g~ 

tiği halde Deniz ne görüru11"' 

(Devamı vaı ı 



• 
Is tan bul sinemalarında bu haftanın belli 

Elhamrada 

kadınların 
Sevgilisi 
Maz Hanıen, Martha Eg
gprfh, Hl/de Hlldebrandt, 

JeHle Frogh 

tlbamranm bu hafta ıöater· 
diti film bir Viyana operetidir. 
~teai Le Braun'un.. MeTSU İ•· 
ll>inden anlatddıima ve bir Viya• 
"- opereti oldufuna ıöre, tuh bir 

"''· . . Pepi iaminde bir aefaret atat•· 
•ı Yar.. Güzel bir delikanlı, han· 
ti salona ıitııe büdhı kadmlann 
tiiıü onda, bu sebepten A•rupa 
Po.ritahtlarmdan banal.inde bu
llındu iae, mutlaka oradan .,.,ı.,e
ı.ıi hadiaelerle aynlmıtbr. 

Nihayet Berline tayin edili
Jor. Sefir haki ıbir enditeJ'" lı:a· 
Pdtyor. Daha sefaretin birinci ba 
loaunda bası diplomatlar kadın· 
ı.,.., &'enç ata,.yi teshir ebn•te 
Ço.lıtıyorlar. T eırifat müdürii bun 
ı..., bir türlü uzaklaıtmnata mu• 
•affak olamıyor. K11kançlıklar 
lıo. .. ayı kararttığı arralarda, Hella 
... lıneye giriyor: Pepi'yi görme· 
~.i to.mma, l'a:ı:etede reomini gö
fi'"ce, ahtediyor: "Bu prerna mut 
aka benim •tıkım olacak diyor. 
liatta daha ileri ılderek, fotoira
Fı. o.rkadaılanna goateriyor:: :"Be 
~ .... atıkrma bakın" diyor •• Birgün 
~01.antada Hella Pepi ile kartı 
'•ııya gelmezler mi? Yanında 

da arkadaılan var. Sözllnde halef 
~lıııedltlni !abat etmek için kalkıp 

•piyi öpüyor. Rolilnil o kader İ· 
>l oynuyor ld, flllllpanyalarm da 
>ardımı ile ePpiyl kandırıyor ve 
lllt.ntanryorlar. 

Pepl erteel ıriin için iki dlplo
ll>at kanuna .ılıı •erdlilnl unq~ 
r•r. Hella da .. llp ,..rl.,...tı .. iki 
"-dm ziyarete gellnoe kızılca la 
t•ltlet kopuyor. Bu aefer Peply! 
'-•nci bir Cilmhurlyet hllkGnıetl 
j••dlne At- olarak ırilnderlyor••. 

Opera'da 
•• 
Olüm 
'Yollan 
Ognaganları Jaclt Holt 
lfotph Gl'f111e1, Fag Varner 

Lakehunt tayyare meydanın· 
da biiyilk t .. ahilrat ırünü. Hava 
'~lrali, meıbur kltlf Rondelle'e 
~enli balonlann yeni teklmü
•tını ve bunlarla cenup kutbuna 
~~ilebilecetlni ıöıtermek letiyor. 
J ""İin kahramanlan kumandan 
.•clı: Bradon ile meıhur taJ'J'aret l'risky Pierce'dir. O &'Ün bu iki 
~a kahramanının &'Ö&terdikle.f 

~•haret Rondell'i Diria"eable ile 
~ ır lı:utup aeyabati mümkün oldu· 
ul\a ikna ediyor. 

Oümenli balona Bradon'un ku
"'•ndaaı albnda ııidilecek ve bu 
~fer heyetine balonun altına bağ 
d'""cak olan tayyareaile Friaky 
• İttirak edecektir. 

b Frisky meıleğine fazla muhab 
.•ti yüzünden pek aevdifi zevcet lielen'I ihmal etmektedir. Genç 
'•ı.~ın kocasının bu halinden mÜf· 

ı "" miltee11irdh-. 

1 
Jack Brandon'un Helen'e kar

b'· ••kiden beri derin ve pmlmi 
~ •• llfkı vardır. Genç kadın bu 
t "'!'P aeyehatinden lr;ocıa•mı va!'· 
} ~•rıneğe utraııyor, ikna edemı
~ ••. Jack'm kendiaine kartı zah
~ lıildifl için ona müracaat Te ko
~•nı ıı3türmemeaini rica ediyor. 
~ l>ç kadının ııösy.,ıanna daya
~ '"'"Yan Bradon itin çareaine ba· 
d~C&ğını oöyliyerek onu teakin e· 

1l'or. 

~ Bradon arkadaıı Friıky'yi bir 
ı •110.ra çekerek ona bu aeyahat-
•11 " • • • ) azgeçmeımı muaırrane tavıı-

~ ~diyor. Bu ıarann hakilô M· 

d ll\İ anlamayan Friaky, kuman
~ '11ın rekabet aevkile yapbfıru 
0:"~.ederek ona ileri ııeri laflar 
•llllyor ve tabiatile sefere iıtirak 

~tniyor. 

"" ~oııdelle şef er heyeti Bradon' • 
b~ ~UlDandaaı altındaki Diriııea
~~ •l~ yola çıkıyorlar, yolda müt
lı; .b•r fırbnaya tutulduklanndan 
dij '"'.~eable parçalanarak denize 
ııı;'"Yor. Bir Amerikan harp ııe-

. ~t onları kurtarıyor ve Bradon 
ll>ılıezinıen avdet ediyor. 

liirj~rkadatının hakaretini bir 
~, u ,hazmedemeyen Friıky, tay
' ":eııle kutpa gitmek için hazır -
f~ı, "'•ktadır. Dirigeable'in muvaf 
dt-ll'Y,~tıi2:liği ÜzPrİne ilim, Ron
t-1" ~ 1 tayyare ile gitmeğe kandı-

"or. 

'•ıı Zevcesi Helen onu bu letebbüı 
tıı,.~u~ııeçi<meğe çalıııyor, fakat 
"• ı. O.hak olamıyor. Ve, kendiai
..... lı. Ulpa vardığı zaman açıp oku
l•ıı, b•<re bir mektup veriyor. He
"i•o.d ". mektupta, böyle ihmale 
''>-e. ıgından dolayı kendisile ya-

tnıyac:::ağını ,,.e Parise gidip ta. 

lak talep edeceğini yazmıftrr. 1 
Sefer heyeti hareket ediyor. 

imdi eHlen, Jack Bradon ile doiaımaktadır. Ve Pariae ııidip ta
lak davaaı açacaimı aöyleyince 
Jack'a onunla evlenmek için limit 
&'eliyor ve kendiainl dünyanın ö
bür ucuna kadar takip edeceğini 
temin ediyor. 

Sefer heyeti kutpa vaal oluyor. 

.. 

Fakat yere inerken Friaky'nin bir 
hataaı yüzünden tayyare tutufup 
yanıyor ve sefer heyeti buz sahra 
larmda imdattan mahrum kalıyor 
Kaza eanaaında Rondelle ve bir 
arkadaılan yaralanmıılardır. Fria 
ky ile bir arkadaıı. yaralıları bir 
kıza bindirerek hareket limanına 
doiru yola çıkıyorlar. Fakat bu, 
me:ı:buhane bir harekettir ve kur
tulmalarma imkan yoktur. Radyo 
ile aon dakikaya kadar haberleri
ni alan bütün dünya, kaza Üzeri
ne haberin kea.ildifini &'Örünce bü
yük bir telit batlıyor. Helen bu 
felaket üzerine çıll'ma dönüyor. 
Ve Brandon'a kocaarnı kurtarmak 
için ne mümkünıe yapmaıını rica ' " Evliler ve sevdalılar ,, 'filminden bir sahne 

" Kadınların sevgilisi , filminden bir sahne 
ediyor. Genç kadının bu halecaru 
Brandon'a sösteriyor ki, o, Fri•ky 
yj hi.ll aevmektedir ve ümitsiz at· 
kının ııtırabını içine aindiriyor. 
•andon, bu çöllerinde ölüme 
mabkiım arkadatlarmı kurtarma· 
ia karar veriyor. Ve yeni bir Di
riııeable ile tekrar kutpa hareket 
ediyor. Y apbiı taharriyat netice
sinde, aefer heyetinden hayatta 
kalan Friaky ile diger bir arkada
tmı ölüm halinde kurtarıyor. Fr&. 
ky'nin gözleri aoğuktan görmez ol 
muıtur. Kurtulunca Helen'n mek 
tubu aklına geliyor ve bunu, oku
ması için Brandona veriyor. Bran· 
don mektubu tamamile batka bir 
§"kilde okuyarak Helen'in tasav
vurunu gizliyor ve mektubu ab· 
yor. Avdet, büyük bir muvaffakı 
yet olınuıtur. Helen mektup ma
cerasını öfrenince aflamağa baı
lıyor, &'ÖZJ&flarının ıebebi sevinç 
olduğunu söyliyerek Friıky'nin 

kucağma atılıyor. 

" Cennette bir qece ,, fllnıl11den bir sahne 

( 

Artistik'te 

Cennette 
Bir gece 
Anny Ondra, Nadine Pic

caı d, Odette Calajok, Mar
cel Karpauter 

Kendine mahıuı müatcına ev· 
za ve harekatile herkesin hotuna ---------

Bu haftanın 
Programı 
Elhamra: Kadın/ arın 

Seı•glllsi 
Opera: Ôliim yofları 
Artistik: Cennette bir 

gece 
Melek: Mutallaka 
Glorya: Atlantide 
Majik: Evliler ı•e seı•· 

dalılar . 
' n 

Etuval: Yarasa 
Alkazar: Cebi delikler 
Asri: Ba.~kuı 
Alemdar: Şanghay elts

preı 

l'dilli: Şen mü/azim ve 
AIPş ordusu 

:ıiden bu aevimli ,ıeytan ıinema 
yıldızı bize bu aene bu nefia filmi i 
hediye ediyor. / 

Cennette bir gece, hakikaten 

" Olilm yolları ,, fllmlndan bir sahne 
inaana cennet içinde bulunuyor
mut kadar zevk veren, bütlin ke
derlerini unutturan neffı bir eaer ... 
dir. 

Aari bir mobilya mafazaamda 
l'ece bekçiliti eden bir karı koca
nın evlatlıkları Monik, çalıfblı 
terzihane tarafından mllıteriler
den Madam Fluenin elbİaeainj &'Ü· 
türmefe memur edUir. Madamın 
o akf&JD ziyafeti vardır. Ve davet 
lilerden zenııin bir kız l'tılmeclifin 
den aofrada 13 kiti olacaklanlır. 
Batıl itikat sahihi olan Madam 
Glue kızı ziyafette alıkor ve da
vetlilerden zengin ve tablolarını 
aatmak iatedikleri bir Amerikalı
ya zengin bir kız diye tal<dim e
der . 

Amerikalı kıza ltı kolur ve o
nu her yerde arar. 

Kızı bulurlar, fakat bu aefer 
de efyalarını hacxe ıreldllı:lerin
den Amerikalıya kart ırezil olma 
ma kiçin onu evden çıkarmağa 
bir veıile ararlar ve •u boruıunu 
patlatırlar,. Misafirler, gecenin 
mütebaki kranımı Pariain barlann 
da geçirirler. Sabaha kartı Monik 
onları evine.. • yani mobilya ma
ğazasına davet eder. Orada ge
çen birçok zevkli sahnelerden 
sonra Moniğin şeytaRlığı meyda .. 
na çıkar. Fakat, Amerikalı, kıza 
kalbini ve aeı-vetini feda edecek 

başlı ~n güzel filmleri •• 
derecede aarhot olmuıtur. 

Filmdeki Par&. eilence yerleri 
ııöründüğii ııibi. lüka dekorlar, za 
rif tuvaletler, gÜzel prkılar ima
na hakikaten cennette bir &'ece 
geçirtmektedir. 

Melekte 

Mutallaka 
Norma Sharerer, Gonrad 

!'ıtagel 

Asri fikirli ve aerbP•l büyürnüı 
Jerry, bf'pndiıi'i bir l'>zetc mu
harriri T ed ile e•leniyor. Saadet 
yuvaıınm henüz birinci yıldönÜ· 
münde kocasının bir batka k>t.dın 
la teklifsizce cörüttüiünü ı .. ıadü 
f- ııören Jerry, intikam almak 
için hemen mükabelei bilıniail ve 
taarruz.o. ııeçiror. ilk te..düf 
ettifi ifık, kıametine kocaıı~·n 
en aamimi bir arkadatıdır. 

Jerry, bir mükabele olmak i 

" Mutafla/ta ,, filminden bir sahne 
1 .. )'apbjmı lroc0 ma anlatıyor. 

'!ecl böyle bir itirafa ı..yret ede
rek kanamı terkedip kaçıyor. Jer• 
ry buna büsbütün kızarak kocaaı• 
ru terlı:etmete ve eilenceli, Mflha
ne bir hayat yaf&Jllaia karar veri• 
yor. Netioede bof&lllyorlar. 

O euıada Jerry'nin ealr:i İıtıkr 
Paul kendi izdivacından biç mea'· 
ut 'Ye memnun olmadıfını .... karı· 
amdan b-nmak iatedilini Jerry 
ye anlatarak, onunla yeni bir yu· 
va kurmayı teklif ediyor. Jerry 
kabul ed-k fakat kendiai eaa
MD bir doktor kr•ı oldufundan 
hemcbuinin sefaletine aebep ol
ınamak i9ln Paul'ü kendi haata 
lrarumı mea'ut etmek için ikna 
ediyor ve evine ıönderiyor. 

Şimdi kendlaini yalnız kaldık
P• kendi asabiyetine kapılarak, 
lıoc:uına 1ıı.artı yaptıklarını -ıdt 
ediyor •• cllfer m-ı.ı.ette koca
aoun sncealz, perifan •e aefil bir 
hayat l'eça-tini dlifilnerek acı-
yor v .. Pariae l'iderek kocaamı bu-

" Atlantide .. filminden bir sahn,. 

luyor. 
Ted yaptıiı hataaından muık 

rip ve nadim olarak zevceıinin a 
detind .. n ç<>k memnun oluyor. B 
defa iki•i de yapbklan hatalarrr 
da.n mahçap bir yeni tecrübe de 
ha )"apıyorlar, muhabbetlerile er 
ki saadet .fUValannı yeniden lru 
ruyorlar. 

Majikte 

Evliler ve 
Sevdalılan 

Jean Veber, Colette Dar
feuil, Jeanne Boilel 

Kan koca ve metreı' dalaver 
&İ... Mevzuun heyeti umumiyeair. 
de inıicam iyi muhafaza e · 
dehildiii için güldürüp, eilend : 
ren bir filmdir. Hadi.ae hastaya g 
diyorum diye metreslerine ııide 
bir doktorla asi.tandan baılar 
Doktorların karıaı aaf .. 

Fakat çok aaf kadınların &'ÖZ 
!erini açanlar ekaik değildir. Bı 
suretle saf kadınlar da kocaımu 
ihanetini öğrenince, ayni ııekild 
intikam almağa kalkıyor. Arka 
daımm doktorun kansı için ir.ti 
bap ettiği erkekle de nitanlanmal 
izere olan bir delikanlıdır filn 
de yanhtlıkla bir kadının tuvale 
odaıına ginnek ve orada yakalaı 
mak gibi komik taraflar var. 

Maokeli balolarda bozulan n 
ıanlann acıklı tarafları pek gü 
lünç .. Nihayet her hikayede oldı 
fu ıribi, hakikat anla,ılıyor. bon• 
lan teyler düzeliyor. Bir fırtme· 
dan aonra bir liman ..• 

Gloryada 

Atlantide 
Brlgltte Helm, Plerre Blan 

chard, Jean Angelo 
E'Yvelce d~ aeııiz olarak film( 

alınan Pierre Benoit'nın bu meı
hur romanmı Pabat ahiren seal, 
filme almı§tı. Glorya bu pertem
beden itibaren bu filmin franaızu 
veraiyonunu göstermektedir .. 

Pabıt, Antinea'nm efsanevi aeı 
ırüzettine tam ve hakiki mana ve 
ifade5İni Y~rmittir. 

Brigitte Helm, AntinCa rolün -
de ilahi bir surette gÜzeldir. EY· 
zaı, minidar tebe .. üm.ü, hapneti 
Benoit'nm yaratmıı olduğu yan • 
hakikat, yan-hayali tahaiyete ta
mamea teYafuk etmektedir. Blan· 
chard, atık ve ııtırap nümuneıi 
bir Saint • Avit, Angelo. Morhanj 
rolünde çok fevkaladedir. Tela . 
Tehaı dilber ve çok gÜzel bir Af. 
rilralı kızı temail etmektedir. So
kolof, Jitomir Hatman rolünü 
parlak bir muvaffakıyetle oyna
mıttrr. Toureuil, krnak ve mü
kemmel Florelle, Viemann, rolle· 
rinin fevkine çıkmıılardır. 

Eserin mevzuu malUmdur .. Af
rikanm göbeğinde, Hol'arda ağaç 
lık ve serinlik içinde bir saray ve 
bu sarayda efaanevi bir kadın .. 1-
ki Franaız zabiti kum çöllerini ge
çerek buraya dü,üyorlar. Kendi
lerine rehberlik "den bir de Arap 
vardır ki, Saraydaki kadın için 
çöllerde yolunu kaybetmit ecnebi 
erkekler arayıp buluyor. Antinea 
Morhanj'a &,ık , fakat Morbanj 
hiç oralı değil. Saint Avit Antine
iatifade ederek Morhanji ona öl
dllrtüyor. Sonra kaçıyorlar. Yolda 
1'anit Zeri'• auauzluktan ölüyor 
ve Saint Avit perip.n bir halde 
lllı: Franaız karakoluna kaTUfU· 
yor. Fakat bütün aklı, fikri An
aya qık ... Tani Zerca ismindeki 
Afrilı:alı gÜzel de Saint Avit'ye._ 
Antinea ııenç mülazimin aıkmdan 
tineadadadır. Bir gün gene kendi
lerine evvelce rehberlik eden A· 
rabı görüyor ve tekrar Atlantide 
Antineanın yanına kaçıyor .. Bura
ıı öyle bir yer ki. gidip celmiyen
lerln diyandır. NaoılP Saint Avit 
bir defa kaçmıttı. Fakat bir daha 
dönemiyeceii muhakkak ... 

1 Siaema Haberleri 

• Mata Hari'nin aileai, ayni İ· 
ıimde cöıterilen filmin, mevzuu 
doğru olmadığı iddiaaile men'ini 
istemektedirler. Malumdur ki m8' 
h.u.r caauıun aııl iami Mata Hari 
değil, Margarete Zelle'di. 

* Mikey'in kazandıiı muvaffa
kıyeti ııören bir Japon firmaaı 
Japon uıulünde canlı reıimleri fil 
me almafa karar vcrmİ!tİr. 

* Yeni Kine'de bir macera fil· 
mi yerlilere gÖıterilmif. Bu film 
öj-le bir muvaffakıyet ka:zanmıf 
ki, filmden sonra yerliler caniyi 
kovalaya.o köpek için aralarında 
iane toplamak istemitlerdir. 

* Amerikada Vitebak'te yeni 
bir stüdyo daha yapılmaktadır. 
Burada 2400 amele çalıtacaktrr. 
Ayrıca iki vüz talebelik bir de 
sinema mektebi bulunacaktır. 

*Methur faDlpiyon Cochet ''Te
niain paikolojiai,, İsminde Franaa· 
da bir film cevin~ektedir. 



ıaç 

Fiatlurı Palto 
Hıı-sızları 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
.. uhtelif &emtlerde

ki farklar 
fahi~ görülüyor 

Mekteplere dada
nan birisi yakalandı 

Umumi mecliste iki mühim 
Şehir meselesi 

Me Hoover yakında 
bırakıyor .. 

siyasiyatı 

lla~ fiatlarının hemen her ec• 
zahaneye gore değittiği ıörülmek 
te ve bu hal bir çok §İki.yelleri 
mucip olmaktadır. Sirkeci ve Emİ· 
nönündeki eczahanelerdeki her 
hangi bir ilaç fiati, daha uzakça 
·emtlerde en aşağı "', 20 niabetin· 
de yiıkselmektedir. 

Bundan batka ayni yerde, biri
birine 10 • 15 adım mesafede o
lan iki eczane fiatleri da ot,. 5-10 
fftrketmektedir. 

Eczahaneleri kontrolla mükel· 
lef olanlar, eczanenin semti, ser· 
mayeai, toptan 'ffya perakende 
mübayaatta bulunması ve müstah 
demin adedi noktai nazarlarm
dan fiatlerin bir mikdar değifebi
leceğini söylemektedirler. Bunlar 
bir dereceye kadar ecza fiatlerin· 
de mü .... ir olabilmekle beraber, 
ilaç fiatlerindeki bu kadar fahİf 
farklan mucip olacak sebepler· 
den ırörül-ektedir. 

Bliyük bw eczane aabibi demİf
tir ki: 
"- ilaç fiatlerinin fazlalığı, 

geceleri nöbetçi eczaneler için 
mes'uliyet mudp görillmektedir. 
Bu auretle gündüzleri ihtiyacı o· 
lanlann lliçlarmı en ucuz hula
caklan eczahanelere yapbrahile
cekleri, halbuki geceleri vaziyetin 
böyle olmadıft buna ba•lıca aebep 
tir. 

Derleme 
Seferberliği 

Maarif vekaleti bir 
talimatname 

hazırladı 

ANKARA, 10 - Dil cemiyeti 
ılk hazırlıklarmı bitirdikten aonra 
bütün memlekette bir büyük söz 
derleme sefeberli.ii yapılacaktır. 
Bu seferberlik İçin Maarif vekile 
ti bir talimatname vücude ıretir
miştir. 

Talimatname heyeti vekileden 
geçirilecek ve her tarafa tamim 
edilecek tir. 

Talimatnamenin eaaıtarına gö 
re her vilayet merkezinde bir der 
leme merkezi 'Ye her kaza merke 
zinde bir derleme tubesi olacak
t1T. Derleme merkezi valinin reiail 
ği altmda, belediye reisleri, 1Ukeri 
kumandanlar, maarif ve sıhhiye 
müdürleri ile dil tetkik cemiyetı 
merkez an.lan, lise orta mektP.p 

' . ' ııan at, tıcaret, ziraat mektepleri 
müdürlerinden mürekkep olacak
tır. 

Şubelerde kaymakamın r•İ•liti 
altmda belediye, reisi, askeri ku
mandanı, maarif m-urlarr, hükG 
met tabibi •• mektep müdür ve 
muallimlerinden teşekkiil edecek 
tir .. 

Bir kaç 
Karılılar 

Son zevcelerinin 
çocuklan nüfusa 
naaıl yazılacak? 

ANKARA, 10. - Adliye vekile
tinde bir komisyon, memlekette ka
nunu medenini" tatbikine batlamldı 
iı ıründen bu gline kadar kanunun 
hilifına olAralt yapdan ikinci ve ü
~üncu evlenmeler netice.inde doğan 
çocukların nufua kütülüne naod ya· 
zılabileceği me.eleeini tetkik etmek
t .. idi. 

Komisyon aluren kararuu vernıq 
ve bu çocuklann nüfus kütüğüne 
yazdmlabilmelm için bir esas ha
url~mıştn. 

Esas bir liıyiha halinde vekiller he 
yetine tevdi olunacak ve muvafık gö 
nirlcrse lilyiha meclise gönderilecek 
tir . 

l.ayiha eıas itibarile kanunu mede 
ninin evlenme iJlerine ait maddele
rinden hiç birinı deiittiren veya 
maddelere yeni bükiimler ilive eden 
mahiyette olmayKak ve bu bak yal 
nız bır defay ve bu yeni kanunun 
n"'redıldiği tarih~ kadar doğmuş o
lan çocuklu a verilecektir. Bu gibi ço 
cuklann çoğunu köylü ç<>cuklan teş 
kil etmektedir. 

Şehir ve kasabalarda bu tarzda 
~ocuklar azdır. Bu aene 7 inci yaşı
na batan h•ı coculdann öniimüzdeki 
der& senesi b~{ında nüfuı kağıdı a
larak mektepkrc ırirebilmcleri için 
Jiyihanın bu sen~ medi~te müzakere 
ve intacı çok muhtemeldir: 

----·· 
Mısır sefiri geldi 
Ankara'da bulunmakta olan 

Mıaır aefiri Abdülmelik Hamza 
B. dün tehnmize gelmittir. 

Son :"8manlarda bazı mektep
lerde meçhul tahıslar tarafından 
çocuklann palto ve kasketleri a· 
tırılmaktadır. Sık aık vukua gelen 
bu hırsızlıklar polise bildirilmib 
bu tiki.yet Üzerine takibat ba,la· 
mıştır. Bu takip hareketinin neti
ceai olarak meçhul palto h1Tş zla· 
nndan biri nihayet yakayı ele ,,.,. 
rerek polisin .,ıine geçmiştir. Ha
dise şöyle olmuıtur: 

Liyon isminde biriai Arnavut .. 
köy Amerikan Kız Kollejine git· 
m~, kapıcıya, mektepte bulunan 
akrabasından bir kızı .JÖrm.ek ia. 
tediğini söylemiştir. Kapıcı bu mü 
racaat Üzerine Liyonun aradığı 
kızı çağmnak için bir aralık ye
rinden ayrılmıttır. Bu vaziyeti frr
ııat bil.,n Liyon talebelerin palto
ları asılı bulunan odaya girmiş ve 
birkaç tane manto ve paltoyu ko· 
luna takarak savuımıya batlamıf 
tır. Fakat vaziyet derhal anlatıl
Dllf, akrabaamdan bir kızı anyan 
bu adamın yaman bir hınız oldu
fu öfrenilince takip edilmiye ba.
lanmııtır. l.iyon sokakta manto
lan kaçırırken arkaaından yetiti
lerek yakalanmı~tır. Tahkikat ne
ticesinde diğer mekteplerde çalı· 
nan paltoların da Liyon ile arka
daşları tarafından aşınldığı anla
tılmJŞtır. 

Kapıyı açamayınca 
Sabıkalılardan Abdürrahman 

oğlu Ahmet, Alemdarda Nitan 
aokafıncla Kürt izzet Ef. nin evi
nin bahçesine ginniş, kapılan kur 
calamıı.,. da açamiyarak 14 lira 
kıymetinde iki .,.ka kutu kefesi 
çalarak kaçarken yakalanmışbr •• 

Posta 
Memur lan 
Ne ıeraitle posta 

binalarında 
ikamet edebilecek? 

ANKARA, 10 - Posta ve telgraf 
merkezleri binalarında oturacak me
murlara ait kanunun tatbikina dair 
bir talimatname bazırlanmııtır. Bu ta 
limatnamenin eaulan tunlardır: 

Poata, telırraf ve telefon merkezi 
binalanndan devletçe kirası verilmi
yenler çalışan memurların miktan 
ne kadar olursa olsun buralarda mü 
düı ve bat memurlaria aileleri otura 
bileceklerdir. Devletçe kirası veri
len binalarda ise müdür ve bat me 
murlarla ailelerin paraıız oturabil
meleri için merkezin ikiden fazla ıne 
muru olmaması lazımdD'. Tevzi ve 
bat memurları bu hesaptan hariçtir. 
Üç memuru olan bu gibi binalarda 
müdür ve bafmemurlarla ailelerinin 
otunnalımna müsaade edilmeyecek
tir. 

Gene devletçe kira verilıneyen tel
ıiz ..-Vezlerinde bütün memurlar 
ailehırile birlikte oturabilecelderdir 
Mmurların pa.ta telırraf ve telefon• 
merkezlerinde oturabilmeleri binala
nn müaaadeaine söre idare edilecek 
tir • Ve kıunen ikametgBh haline ır• 
tirilen merkezlerde poıta itlerinin 
hiç bir ıurette ak&am8ması esas tu
tulacaktır. 

Poata lelırr•f ve telefon bafmüdüı 
leri bınanın büyüklüğüne küçüldü
ğüH~ cöre bu itleri idareye memur 
olacaklardır. 

Merkezlerde oturmak salahiyetini 
haiz olan memurlar eğer bu ikameti 
arzu etmezlerse haldannı kendile
rinden bir derece küçük olan memu· 
ra verebileceklerdir. Ancak büyült 
memur, küçük memurun binada ika
meti esnaoında yapacağı h.......,,den 
meaul olacaktır. 

lkametırah olacak merkezlerin me 
murlann ıu, te.hin ve tenvir parala~ 
n bat müdürlük encümenleri tara
fından tekviye edilecek bu paralan 
memurlar vereceklerdir. 

(Başı birinci sahifede) . 
dı. Dedi ki: 

- Miiatakbel tehir plinmda 
limanın Haliçte tesisi dütünülerek ı 
Gazi köprüaünün aama olma11 la
zım ıreleceğine dair fikirler aerde 
dildi. Fakat uma köprü için 40 
milyon liraya ihtiyaç vard1T. Bu 
para bizde yoktur. Onun için as
ma üzerinde fazla durmadık. I.i
manm Haliçte olup olmıyacağı 
meseleaini de tetkik ettik. Bu da 
imkansızdır. Çünkü liman demek 
vasaiti nakliyenin yanaf1Da aat· 
hını elde etmesi demektir. Haliç
te yapılan ıondaj neticesinde 35 
metreye kadar hep çamur çıkıyor. 
Binaenaleyh nhtım yapılıp vapur 
yanapmaz. 

Milyonlar gider. Antrepo, ardi
ye için de Haliç ııahilleri müsait 
değildir. Çünkü bu aahiller paha· 
lıdır. Halbuki liman aabilleri için 
ucuz yer İster. Şehrin haricinde 
yeniden yapılacak bir liman Haliç 
ten daha pahalı olmıyacaktır. Hü 
kümet de liman hakkında henüz 
karanru vermemiştir. 

Bunun üzerine Tevfik Salim Pa 
•a söz aldı, dedi ki: 

- Ziya B. planda koprünün a· 
likaaı yoktur, dedi. Buna aklım 
ennedi. İstanbul f"hrlnin son se
nelerde bütün servetini toprağa 
ulu orta ırömdüğünü görüyonı:ı. 
Apartımanlara milyonlar sarfolu
yor. Bunlar hep plansızdır. Kanu
ni aalihiyetimiz var mı, yok mu 
bilmiyorum. Fakat mani olalım. 
Çünkü aonra tashih için çok gÜç· 
lük çekeceğiz. Madem ki bunlara 
mani olamıyoruz, bari kendi pa• 
ramızla yaptığımız iti planla ya
palım. Gazi köprüsüne şimdiden 
ihtiyaç yoktur. Fakat Unkapanı 
köpriiaünü tamir edelim. Buna ih
tiyaç vardır. 

Muhittin B. cevap v~ı-di ve dedi 
ki: 

- Çok mühim noktı:lara temaa 
ettiler. Maamaflh biz de bu fikir
deyiz. Evveli muvakkat bir ta· 
mir için meclis müsaadf"' versin ... 
Plan, Gazi köprüsü de mühim me
selelerdir. Maamafih bizim yapa
cağnnız köprü dubalar üzerine· 
dir. istenilen yere götürülebilir. 
Plandan aonra icap ederse başka 
yere nakledilebilir. Yalnız köprü
nün ayaklan İçin fazla masraf 
yapılmıt olur. 

Hamdi B. de aöze kanaarak i· 
tin eaaımdan tu.tulmau 1izım f?el 
eliğini, bu köprü itinin mühim b;r 
mesele olduğunu, etraflıca konu· 
ıulmak icap ettiğini söyledi. 

)'duhittin B. dedi ki: 
- Bu köprü meselesi eaash te· 

kilde vaktile konuıuldu. Kanuna 
raptedlldi. 

Hamdi B. - O halde şimdi 
münakata edilecek bir meaele ya 
vardır, yahut yoktur. Eğer nıüna· 
kata edilecek taraf kalmıtsa de
vam edelim, yoksa derhal keoe· 
lim. 

Muhittin B. - Kanunda koprü 
nün masrafı, mevkii, tekli hak
kında ahkam -rdlT. Yani bütün 
bu meseleler Yaktile teabit edil
mittir• Maamafih iaterseniz müna 
kata edebiliriz, mlinakafl'.dan ka· 
çınmayız. 

Hamdi B. - Ben de müneka"° 
ya hazırım. 

Tevfik Salim P,. - Gazi ıtöp· 
rüsü timdiki halde dunun, !üzwn 
yoktur. Çünkü henüz tehir ;ıl:uu 
yapılmamıttır. Kanalizaayon iti 
meydanda ... Pliın yapılmadan işe 
başlandığı için paramız boşa 
gitti. Simdi elimiz şakağımızda 
bu şebekeyi ne yapacağız diye dü 
•ÜnÜyonız. Gazi köprüsünü de 
pli.ndan evvel yapıp sonra piş
man olmıyalım. 

Oaküdar tramvayları 
Bunun üzerine müzakere kifi 

görüldü. Köprü meaelesinin başkll 
bir cün röriişülmeıine kttrar ve .. 
rildi. 

Bundan sonra Üaküdar tram· 
vaylan hakkında makam tezkere 
si okundu. Bu tezkerede Üsküdar 
tramvaylannm •aziyeti hakkmcla 
mec1iain son bir karar verruea.i is
tenilmekte idi. Şirketin vaziyeti 
maliyeainin çok fena olduğu zikre 
diliyordu. 

Muhittin B. kalkarak izahat 

(Başı birinci :sahifede) • 
liainde iki sülüa ekseriyet ve ayan
da mühim bir ekseriyet kazanmala
n imkinı taaavvur etmektedirler. 

Maamafib demokratlann cenup 
bükümetlerincleki nufuzlan dolayısi 
le önümüzdeki konsrenin bu mem
nuiyeti taınamile feahetmiyerek 
V olsteed kanununu tadil ile iktifa 
etmeleri muhtemeldir. 

M. Roosevelt Avrupa11a 
gelecek 

verdi, ve dedi ki: : LONDRA, 10 .A. A. - Neva 
O k .. d tr 1 E Chronicle gazetesi muhabirlerinden 

k 
-f soos ub. arı· amvay kannıldıkV· birinin M. Rooıevelt ile yaptığı bir 

Sonradan da 150 bin, 100 bin, 200 muA '.kn"!re ıt '.'· .. takbel 
a a ın ıra verere a . , .. likat tm" t• 

b. 1· d"k E k f b men anın yem ve muı 
ın ıra aynca ver ı . v a a or · · "mh 'f · ı. •• 1 d 

1 250 b
. 1• kd reıııcu uru vazı eaınc ~ aına an 

cumuz o an ın ıra na en 1 L d ' el • h el 
değil, hiııe senedi vermek aureti- evve... on ~aya ~ meaı m.u .t~ 
1 öd b 'ld" F k t b""tu" b 1 • oldugunu soylemıt ve demııtır ki: e ene ı ı. 11 a u n un a .• S eJ - · d • "d 
ra rağmen vaziyet bugün hit bir .. on ıen er ıçın e ikti ar mev-
şekil almıstır. kiine gelen devlet adamlanmlan pek 

O k '"d t ı .. -- -· azını tanıyorum, Avrupa'da hüküm 
ş u ar ramvay an onumuz· .. . ih . .. . I . 

deki hazir11.n birden itibaren i,Ie- ıure.'1 yenı 2 "!ye~ ~ugu~kı n~ıl~ 
miyecektir. Bu hale mahkumdur. tere ~ında ~!r f'.kır edınmek ıç_ın 
Ak•İ takdirde meclisin batka şe· en .muhım ln.gılız sıy~s~t ~damlarıle 
kilde bir karar vermesi lizımdır. dognıdan dogruya teQaı munaıebata 
Yeniden şirkete muavenet edebi- girişmeği pek ziyade istiyorum." 
!irseniz tramvaylar işliyebilir. İşlerin devri 

Muhitim B müteakıben şirke- NEV YORK, 10 .A.A. - Vas-
tin faaliyette bulunduğu dört ..,.. hington' dan alınan bir habere ıröre, 
nelik hesaplarını hulasa etti. Şir- M. Hoover ihtimal 15 ıründen evvel 
ket dört •ene içinde 262 bin lira işleıin vaziyeti hakkında M Roose
açık vermiş ve bunu belediye ka- velt ile görütmek üzre Beyaz Saray 
patmıştır. da müşarünileyhi ziyaret edecektir. 

Muhittin B. "dedi ki: M. Stimıon, halefine itler hakkın 
- Şimdi heyeti al :yeniz hazi- da mııliimat verebilmesi idn M. Roo 

randan itibaren Üsküdar tramvay ' ıevelt'in bir hariciye nazrrı tayin e-
lan i,leıin mi, işlerneıin mi, buna deceğini ümit etmektedir .• 
kar""'"" vereceksiniz. Tutalım mı, Kongrenin demokratlar tarafm-
yoksa kendi haline mi bırakalım? dan kontrolü demek mesel&, maliye, 
Bir senelik vasati açık 55 - 60 bin banka encümenleri gibi bütün encü
liradır. Ya bu sene de bu parayı menlerin ve 8.yan mediıi hariciye en 
belediyenin vermesi lazımdır. Ya- cümeninin kontrolü demektir. 
hut hatların kazanç vaziyetini ye· Ayan hariciye encümenının reuı 
ni tebekelerle ıslah etmek laznn- bulunan ayandan M. Borab'm yeri· 
dırBunun üzerine Muhittın B. ge- ne ihtimal tealibatın tahdidi konfe
ne bir çok rakamlar okudu. ransındaki Amerikan murahbaaı a

yandan M. Svanaon ıretirilecektir. 
Yapılan heaaplara nazaran tir· 

ket eğer bütün imtiyaz hakkım 
iatimal ederse, yani hat Kadıköyil 
ne, Modaya. F"n~r yoluna kadar 
temdit edilirse senede 126 bin lira 
kir getirir 1'aziyett' girmektedir. 
Fakat bu yeni ıebeke için de ya
rım milyon lirayı mütecaviz ser
maye il f<ll>ekeyi teais etmek icap 
etmektedir, Okunan bu rakamla
rm yerinde ve doğru tahminler 
olup olmadıfı belli defileli. Aza 
firkete bu sene de 55 bin lirayı 
ne vermeğe, ne de kar getireceği 
aöylenen bütün imtiyaz haklan
mn iatimaline karar vel'eDledi. Ne
ticede Oaküdar tramvay tirketi· 
nin bayatı ve mematı ıne.eleai olan 
bu itin hazirana kadar tetkik ..,. 
intacı için bir encümen tetkili ve 
bu encümenin enine boyuna tetki 
kat yaparak iıi hallebneaine ka· 
rar verildi. Ve bütçe encümeninden 
Hamdi, ikbsat encümeninden Ga
lip Bahtiyar, Kavanin encümenin
den Sadettin Ferit, Nafia encüme
ninden Ali Rıza,, daimi encümen
den Yuauf Ziya Beyler tetkik en
cümenine seçildiler. 

Celse on dakika tatil edildik
ten aonra tekrar içtima edildi. i
kinci celaede encümen1erden ae· 
len evrak tetkik edildi ve ait ol
duklan makamlara havale edil
di. 
Akşam ıreç vakit, pazar günü 

tekrar toplanılmak Üzett İçtimaa 
nihayet verildi. 

Meclis 
Müzakerab 

Almanlar ne dOşiinügor 

BERLIN, 10 A.A. - Havaa A
jan11 muhabirinden: M. Rooseveltin 
intihabı Almanyada sürpriz yapma
Dllibr. Maamafib M. Hooverin bu 
derecede ezici bir mağlubiyete uğra
maaına ihtimal verilmiyor idi. 

Almanyada M. Hoover'in mağlu
biyetine umumiyetle teeaaüf edilmek 
tedir. Filvaki mü..,-ünileybin 1931 
senesi bazirarunda bir moratoryom 
teklifinde bulunmak suretile Alman 
ya lehine vaki olan t"febbiiaü ve A
merikan diplomasini birçok fırsat
larda Alman tezlerine müzahereti do 
layiaile kendisi hakkında Almanyada 
minnet ve ıükran hiaai beslenmekte
dir. 

Berlinde demokratların beynelmi
lel aiyaaetinin Alman menafiine pek 
o kadar müııait olınıyacıığı mütaleaaı 
ileri sürülmektedir. 

Fransızlar nt> düşüniigor 
PARlS, 10.AA. - Gazeteler, M. 

Rooaevelt'in intibabmı memnuniyet
le kaı-Jılamıılr.ta ve yeni Amerikan 
reiıicümburunun sevimli şahaiyetini 
kaydettikten aonra mütarünileyhin 
beynelmilel meseleler hakkında M. 
Vilaon°un telakkilerinin ayni telakki 
!ere sahip olduğunu yazmakta ve 
borçlar meselesi hakkında da M. 
y ouna'un yeni idarenin erkinı ara-
11nda bulunma11 ihtimalinin harp 
beaaplannın teaviyeai busuıunda 
pek büyük kolaylıklar ümit ettirme
ğe müııait bulunduğunu ilive eyle
mektedirler. 

Muhittin B. - Evvela Unkapa-
nı köprüsünün tamiri için mezuni· (Başı birinci sahifede) 

Gazeteler, bilbaıııa M. Hoover'in 
mağlubiyetinden dolayi fevkalade 
memnuniyet izhar etmekte ve müta
rünileybin takip etmit olduğu siyaııe 
tin daima Franaamn aleyhinde ol
mut olduğunu yazmaktadmar. 

yet veriyor musunuz. vermiyo1" . 
musunu

7
?. dildigine dair Riya!etıcümhur tez 

kereleri ile latanbul meb'uau Ah
Bunu halledelim. Gazi köprüsü met Rasim ve Urfa meb'uau Mah 

Asarı atika hafriyatı nün yeri iyidir. Bu mevki ihtiyaç· mut Beylerin vefat ettiklerini bil 
tan, zanıretten, iktı.,.di vaziyet- diren Batvekilet tezkereleri okun 

Ouvre gazetesi ,diyor ki: M. Roo 
sevelt'ten münha8ırtın Franınz dottu 
olmasını isteyoruz. Müşarünileyhin 
M. Hoover' den daha ziyade hakika
ti anlıyacağınt ümit ediyoruz. 

ANKARA. 10 - Maarif Veki 
li Reşit Galip Bey Orsan fidanlı· 
ğında yapılmakta olan hafriyat 
sahaaına giderek tetkikatta bulun 
mu" miteelnben hafriyatı idare 
eden mütehassularla beraber An 
karaya 40 kilometre mesafede 
Oçköylük denilen yere gitmi,tir. 
Mütehasıalar gelecek sene burada 
hafriyat yapmıya karar vennif· 
!erdir. 

Yolcu tayyareleri 
yarın geliyor 

latanbul ile Ankara arasında 
yolcu .,,. poata nakline tabaia edi
lecek olan iki Amerikan tayyare
sinin yann Export-1.ine kumpan· 
yasının Exarch vapurile telırimize 
getirilmesi beklenmektedir. Ayni, 
vapurla lstanbul • Ankara hattın 
da çalıtacak olan iki Amerikalı 
pilot ta gelecektir. Seferlere ge
ı~cek aydan itibaren batlanacak· 
tir. 

ten doğmuftur. Zaten köprü bu- t _ . b 
1 

-· mut ur. 
g~n ınşaya at an.,. uç aen!' sonra Celal Nuri Bey (Tekirdağı) 
bıter. ~ vakte k":d~': d": ~lanı yap j kürsüye ırelerek merhum Ahmet 
tıracagız. Gen-; ıkıaı bırlık te ola· ı Raaim Beyin yüksek meziyetlerin 
caktır, .deme~tir. den ve yarım asır devam eden iyi 

.. Te~f.ı.k _Sal~ ~t·. - ~~~anı 1 hizmetlerinden ba~setmİ§, bunu 
kopnıaunun ınndıkı yen ihtıyaç· ı Millet Meclisi küniısünde bir de. 
tan, zaru~etten d~ğmamıt~· Doğ , fe daha teyit etmeyi vazife addet 
nıdan dogruya plinla likllrlar· ı tiğini söylemiştir. Meclia bir daki 
dır. Yapılan genit bulvarın tema· ka aükiit etmek suretiyle Ahmet 
diaidir. Yokaa bu ihtiyaç değildir. Rasim •e Mahmu Beylerin hatır" 
Çünkü ben çoculı:luğumdan beri larını taziz etmiştir. 
o köprünün iiatünü hep tenha ırö- Meclia dahili nizamnamesinin 
rürüm. Gelip ıreçen ancak birka<; 22 inci maddesinin değittirilmesi 
yolcudur. hakkındaki tefkilatı esasiye encü 

Muhittin B. - Yedi senedir meni mazbatasını müzakere ve 
tehremini bulunuyorum. Yedi ae· kabul eylemiştir. 

PARIS, 10. A. A. - Tempa ıraze 
tesi ve umumiyetle df&ID &'azeteleri 
Amerika intihabatırun netice.ini M. 
Rooaevelt'in batte terafarlannm bile 
ümitlerinin fevkinde olan büyük şah 
si ...feri addetmektedir. 

T emps &'azeteai, M. Hoover'in düı 
müş olduğu mü,kül vaziyeti kabul 
ye teslim etmekte ve fakat mÜfBTÜ
nileybin riyaseti altında Aınerikanm 
cihana ait meselelerin halli bahaincle 
Avrupa ile ıeliiaıetbebı bir faaliyet. 
te bulunmafa doğru istikamet ahmt 
olduğunu ilin eylemektedirler. 

Yaıi idarenin yalnız bu istik.....,. 
ti ifa etmekle iktifa etmiyeceği ve 
M. Rooaevelt'in herkesce malıim o
lan liberalizmi dolayiaile bu iatikame 
tin daha vazih bir tekil alacağı söy
lenebilir. 

Bu bal yeni bir uaul kabulüne sev 
kedebilir, fakat bu uaul bittabi Ame-
rika menfaatinden mülhem olacak
tır. 

nedir hep Unkapanı köprüsünde Buna göre her içtimaın başlan 
münını uburu menediyoruz. Ta· ğıcında vazifeleri ertesi içtimaa 
bii bu vaziyette köprü kalabalık kadar devam etmek Üzere azaaı 
olnwz. Köprü inf& edildik:en son heyeti umwniyece izafi reyle aeçi 
ra üzerinden tramvay geçecek, len 15 ~ncümene il&veten Ziraat, 
bulvarla bağlanacak, tabii kala- Gümrük ve inhisarlar vekaletleri 
balık olacaktır. Sonra mesafeden ne mütenazır olarak yeniden iki 
yol parasından da çok tasarruf e- encümen teşkili suretiyle meclis 
dilecektir. Şimdi Fatihten Beyoi· encümenleri 17 ye iblağ edilmek 
!una geçmek için büyük bir kaviı tedir. 

F R N 1 1 1 Z C E 
çevriliyor. O vakit dolaıılmıya- Bundan •onra B. M. Meclisinin 

A S 1 Z C A • N G L • A L M A N C A caktır. Fatih yangın yerinde bir 1932 may11. haziran, ve aiuğatoa 
1914 tenberi muvaffakıyetle tanınan deroanemiz tevs.ian Çenberlita.fm , sebze hali de yapılacaktır. Sebze, aylan beııaplan hakkındaki müra-
kartıaına nal.letmittir. Talebeler ve muayenehane icin kiralıı. oda var- 1 meyva da bu köprü vasıtasile ko- kip raporları okunmuş ve cwnar-

/nglltere borcunu 
dOşOnDgor 

LONDRA, 10. A.A. - Amerika in 
tihabatı dolayisile gazeteler, lngilte
renin harp borçlan hakkında Ameri
kada bir t<!ebbüste bulunmasına in
•izıu- etm•ktedir. 

dır. Müdünö , 7ivıı. laylıkla Beyoğlu tarafına nakledi- tesi günü toplanılmak üzere dağıl 
lebilir. mışhr 

Fırkaların vaziyeti 
Kanunuevvelde bitecek olan Hoo 

ver moratoryo11K1nun, meaelenin he
yeti umumiyeainin tetkikina intiza
ren temdit edileceii ümit olunmak
tadır. 
NEV YORK, 10. A.A. - Mebusan 

meclisindeki azanın yüzde 75 ini de
mokratlar tetkil etmektedir. Ayan 
mecliıinde, bugünkü mevcuda naza· 
ran, 59 demokrat, 35 cümhuriyetçi 
ve amele fırkasına mensup 1 çifçi a 
za vardır. 

Yeni bükümetin iktidar mevkiine 
geçeceği 4 marttan evvel içki yasağı 
hakkında çarçabuk bir karar verilece 
ii her taraftan ümit edilmektedir. 

Bununla beraber, içki yasağı ka
nununda hemen yapılacak bir tedil, 
kongre taıafından kabul ediloe dahi, 
4 marta kadar makamında kalacak 
olan M. Hoover'in imzasını havi ol
madıkça. muteber olamıyacakbr. 
Şimdi M. Hoover'in bu tadili ne au
retle telakki edeceği merak edilmek 
tedir. 

••• 
Fürugi Hz. 
Y ann gidiyor 

(Başı birinci sahifede) 
Naili Pt., Vali muavini Ali Rıza 
ve Polia müdürü Fehmi B. ler ha
zır bulunmutlardır. 

Çay samimi bir aurette ıeçmİJ, 
Vali B. mi.,.firlerini akşam yeme· 
ğine de alıkoymuıtur. Ziyaffet ea
naaında Neyzen Tevfik B. in de 
dahil oldufu bir saz heyeti Şark 
musikiainin en müntehap parçala
rını çalmıttır. Muhterem miaaflri
miz Vali Muhittin B. in ırösterdifi 
misafirperverlikten pek ziyade 
mütehassis olduklannı beyan et
mitlerdir. 

Bugün lran konsolosu E ... dul
lah Han Bebnam tarafından kon· 
aolosanede bir öğle ziyafeti veri
lecektir. Füruıri Hz. evvelki gün 
Gölcük'te Türk donanmasını ziya 
retleri esnasında donanma erkinı 
tarafmdan gösterilen hüınü ka· 
bulden pek ziyade mütehassis ol· 
muılardır. 

Muhterem miaafirimiz Yavuz 
zırhlısından atılan 19 pare topla 
aelimlanırutlar ve bir müddet ia
tirahat ettikten sonra zırhlının 
her tarafım gezmişler ve alqam 
Zafer torpidosu ile lıtanbul'a 
dönmlişlerdlr. 

Muhterem misafirimiz yarın 
Toros ekıpreıile Halep'e hareket 
edeceklerdir. Refik Amir ve Cev· 
det B. ler, kendilerini hükiimet 
namına Reyak'a kadar teıyi ede
ceklerdir. 

Le viski 
• 
ile maç 

(Başı birinci sahifede) 
ıından dolayı aynca bir huıuaiye
te de maliktirler. 

Bugün Galata ... raym rakipleri 
kar§ısma nasıl çıkacağını bilmeyo 
ruz. Nihat &'eçen Bulgar maçında 
aakatlanmıt idi. Bugün oynıyaca
ğı şüphelidir. O oynamazsa .,.n. 
tralıaf kimin oynıyacaiı da belli de
ğildir. 

Her halde San kırmızılılar el
lew:inden geldiği kadar talumlannı 
kuvvetli çıkannağa çalıtacaklar· 
dir. 

Leviakiye gelince: Dün bekle
nen Bulgar oyuncuları tehrimiııe 
geldiler ve arkadaşlannin otur· 
dukları otele indiler. 

Şu halde Leviaki takımı tamam 
olmut oldu. Bakalım bugünkü 
maç ne netice verecek? 

• •••••• 
Mühendis 
Mektebinin 
Yıl dönümü 

(Başı buinci :sahifede) 

da bakır levhalar Üzerine Hende
sei mülkiye yazılı asker ünifonna
lı mekteplileri ilk defa ırörmüt
tüm. Altı yedi ......, aonra Pariaten 
avdetimde bu mektebe muallim 
olmaklığnn nasip imiı." ve sözü
ne devam ederek: Mektep açıldı
iı zaman memlekette mlihendia 
ve fen adamı olarak zabitlerimiııı
den batka Tlirk mevcnt olmadı
ğını, bütün nafia ~!erinin Macar 
ve Leh ihtilallerinden aonra bura• 
ya iltica eden bazı ecnebilerin e
linde bulunduğunu, yalnız mer• 
kezde, Nafiadan 1856 dan 1896 
ya kadar 40 aene müddetle Ritter 
ve Balland isminde iki Franaız 
mühendiıin;n fen mütavirlifini İ· 
fa ettiklerini anlattıktan aonra, 
bizde ilk Demiryollar müdürü o
lan Hayri Beyin hizmetlerinden 
uzun uzadıya bahsetti ve mekte
bin tesisine ıreçerek Topane mil· 
türü Zeki Pş. nm idaresinde mek 
tebin yürüdüğü tekamül aafbala
nnı anlatarak Zeki Pş. nm gay
retlerini takdirle yad etti ve met· 
rutiy~tin il8.nından sonra mekte-

İ11hi.~arlaı·da 

Taşrada 
Tevhit 

Henüz hangi yerle" 
birleıtirilmedi? 

Tütün, tuz "e muıkirat inhiaef.I" 
larının tevhidi İfİne devam ecil· 
mektedir. Trabzon tütün tu% .,. 
müskirat inhisarları ba§~üdürliik 
!erinin birlettirilme•İ de bu halt• 
içinde bitecektir. Trabzon SaJll' 
sun, Artüvin, Tokat müdü;lüklerİ 
nin bile,tirilmesine ne;t:aret etnıe• 
ve inhisar işlerini teftiş etmek İ· 
çin Trabzona gitmiş olan inhisar· 
lar umum müdürü Hüsnü B. Tral 
zon'dan Sam~un'a gitmittir. 1-{ÜJ' 
nü B. Samsun'dan Tokat ve Artİİ
vin'e gidecektir. 

Tütün, tuz Te müskirat inhiaar· 
lanndan şimdiye kad.,., Malatya. 
Tokat, Diyarıbekir, Artüvin, Ad~ 
na, Antalya teşkilatı henüz ıevhıt 
edilmemiştir. Bunlar da k5nuııu· 
saniye kadar birl~tirilecektir. 

inhisarlar umum müdürlüğ~· 
nun haziran'da Ankara'ya nalıli 
mukarrerdir. 

Balkan 
ittihadı 
M. Papanastasiu'ull 

konferans 
hakkında beyanatı 

ATINA, 10 A.A. - Atine. A· 
jansı bildiriyor: 

Gazetelere M. Papanastasiu b< 
yanalında demiştir ki: : 

"Bükreş konferansı bazı gatt' 
telerin iddia. ettikleri akamete ui 
ramıt değil, fakat bilakis Balk•~ 
milletlerinin ittihadı hakkındalı• 
yüksek mefkiirenin tahakkukun• 
doğru mühim bir adım atmıştı~ 
Balkan misakının iptidai proje" 
nin heyeti umumiyesi gerek kO' 
misyonda gerekse umumi İçtint•· 
da ittifakla ehemmiyetini pek h•• 
lı olarak tebarüz ellirmi•lerdir .. 

Bulgar heyeti murahh~aası B~~ 
rette kalmı• ve konferans mesa••' 
nin hitamından aonra toplanan kel 
misyona iştirak etmiştir. Binae11• 
leyh Balkan misakının İptidai prc> 
jeıi vaktinden evvel müzakere e· 
dilmit sayılamaz .. 

Müzakereler faal bir hazırlı• 
tan sonra yapılmıştır. .Proje..;ıı 
kazanma11 elzemdir. Çünkü sal 
kan devletleri arasındaki itimat 
aızlığ-. izale etmek ve bu devleti< 
rin yekdiğerine daha ziyade ya~ 
!atmasını kole.yla,tırmak için boY 
le bir itilifın akdi atılması icap e 
den ilk adımdı. 

Bu itilaf ayni zamanda ekallı 
yetlerin himayesi, ihtilaflıınn ıtJ~ 
han teaviyeıi ve devletlerin eınl11 

yeti için munzam teminat verınelı. 
nokta.smdan da zanır idi. 0 

Tapu heyeti tefti
tiye reisliği . 

Tapu ve kadastro Heyeti Teftı· 
,iye riyasetine müfettiı Ziya 8· 
in tayini ihtimalinden bahsedil· 
mektedir. Ziya B Tapu ve k•' 
dastro umwn müdürlüğünün dav' 
ti Üzerine dün Ankara'ya gitınİf' 
tir. 

&rom ura\ 
• Kno\\,. 

lcomprimelcrini bug\ın 
istimal edenler y~rın, 
en kıymetdar bir nımet 
olan sinirlerin . 

"'uvaıenesı 

bahtiyarlığına nıazhar 
olurlar. 

bın bir muddet mubmel vaziyeti" 
kaldığını, ancak Cumhuriyet id
reainin teeaaiiaile Mühendis aıelı", 
tebine layik olduğu ebemın~"s 
verildiğini anlatb. Yu uf Razı 
in nutku salonu dolduran yüzler' 
ce mühendis ve mektep talebe" 
tarafından birçok defalar allı1t• 
landı. 

Yunıf Razi Beyi mühendis ~ 
lih Murat Beyin "asrımızda ,,.ıı~, 
h d. I". k" h ·yet• en ıs ıgın mev ı ve e em.nt• 1 
mevzuu etrafında mesleki alal<&i; 
uyandıracak bir nutku takip e!p 

Davetliler nutukları müte•~~i" 
gruplar halinde talebe eserler• 

11 
teşhir edildiği sergiyi ve çok ,.e r 
gin bir hale getirilen liboratu"'° 
lan dolaştılar. tu· 

Gerek serıri ve gerek libor• ,.. 
varlar büyük takdirlerle kart'!:..· 
dı ve bir müddet iatirahaıteı;ı l:J" 
ra merasime nihayet venld!- te' 
münasrbetle mühendis ,.;ıes;."'ıı-1 
fine, dün aksam saat 22 de 0 

,... 

lıyenda tertip edilen eğlence 
baha kadar devam etmi•tir. 
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·-MUHTEREM tSTANBUL VE TAŞRA MUŞTERILERtMlZE 

DUYMADIK DEMEYİNİZ! 
Terki ticaret ve tasfiye dolayısile 15 Tetrinievvel 932 denberi devam etmekte olan tenzilatlı sabtımızm 

Tasfiyenin Sonuna kadar Aynı Tenzilib 
Muhafaza Edeceğini Şimdiden Arz Eder. 

~~~~Balcılar Ticarethanes · 
hamam 

Tasfiye memurları Ziya Bala, Vahit Şamh 

lLAN 
Kadıköy'ünde hal bina11 tah-da 

Yaz:hanelerinde mükim Fenerbabçe 
lialk otobüsleri Rıdvan Halil ve 
"teh..,et Kamil ve Şürekô.Sl koman
d;t sirketinin hiııedaran heyeti u
trıumiyeai tarafından fesh ve tasfiye 
ıine karar veri.imi, ve tasfiye memur 

lan olmak üzre meı'ul türekA ile E
ıat Paıa, Dr. Nurettin Ali, Avukat 
A. Ramiz ve Abdülhak Kemal Bey
ler intihap ve tayin kılınnut olımkbı 
tirketi ınezkUteden alac:aiı olanlann 
•enedat ve vMaiki aaireyi kanuniye-
1.,.ile birlikte tarihi ilindan ib"baren 
bir ay zarfmcla Galata'da Merkez 
Rıhtım Hanmda ı.e.mc; katta tasfi
Ye memurlarmdan ATUkat A. Ramiz 
Beyin yazıhanesine her cün saat 
Onda.n on ikiye kadar müracaatlan 
lıi~umu tashihen ilin olunur. 

lıtanbul dördüncü icra memurlu
rundan: Ternamına 8800 lira kıymet 
taktir edilen KaıunP&f& ıemtinde 

Bedrettin mahall.U.de eski tekke 
ltkaaı yeni flavuz arka11 aokağmda 
21.ı No. lu aparbmantn temamile yi 
ile ayni yerde ve bu aparlımantn İt· 
tiai,linde ve t.,....,.ı 3000 lira kıyme 
ti muhammineli 21 No. lu ahpp ha
nenin temamı dahi ayn ayrı şartna

llıeler ile açd< artırmaya vaze
dilnüt olup 18 Tetriniaıuıi 932 
larihinde ıartn'111leleri dinnhaneye 
talik edilerek 14 Kiunlllu ""'el 932 
tarihine müıadif Çartamba günü 
•ııat 14 ten 17 ye kadar latanbul 
dördüncü icra daiftlinde açık arbr· 

bla ile 1atılacaklardır, artumalara it 
tirak için yüzde 7 buçuk teminat alı 
ııır müterakim vergiler ile belediye 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

430 kalem ilaç ve Tıbbi malı:emenin kapalı ı:arfla münaka· 
sası 29 ikinci teşrin 932 salı günü saat 15 te idare binasında ya
pılacaktır. Faı:la tafsilat Ankara ve Haydarpaıa vemelerinde 
beşer liraya satılan ıartnamelerde yazılıdff. (5938) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (23) kelem elek 

t'rik kaynağı için demir tel, kartGn bitüme tutkalı, tuz ruhu; 
helezoni burgu; !istik çiı:me, alit ve edevat, tırpan, emeye bo
bin teli, elektr•k malzemesi, çadır, hamal arkalrğı, kurtuıt to
zu, ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 14· 11·932 
tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacağından talip
lerin yevmi mezkUrda saat 9 dan 11 e kedar isbatı vücut ede
rek tarhiren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat 
listesi mağaı:a dahilinde asrlmıf olup nümune getirilmesi İcap 
eden malı:eme için pazarlık günü nümunelerinin beraber geti
rilmesi, nümuneıiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

(5981) 

Kartal Tapu memurluğundan: 
Pendikte Cavit paşa sokağında 518 No. lı Yunan tebuın· 

dan Madam Zambadan metruk hane ve yine Peı:ı:dikte Bağdat 

caddesinde 649/ 76. 78 No. lı Yunan tl'>asınan Madam Mari· 
yadan metruk dükkan ve yine Pendikte Ç~ar sokağmda 14-11 
No. lı Yunan tebaamdan Anğilikiden metruk hane ve yine 
Pendikte Dere sokağında 29 No. lı Yunan tebuından Zoiden' 
metrllk hane ve yine Pendikte Cilisa sokağmda 375 / 125 No. lı 
Yunan tebaamdan Sultanada..ı metriik hane bili senet ve bili 
imza yirmi otuz seneden beri merkumlan uhdelerinde bulundu
ğu ve bu kere tapu kayıtları mevcut olmadığmdan mezkUr ma
haller hakkında senetsiz tasrrufata kıyasen hazine na
tapuya teaçil edileceğinden bu bapta iddiayı tasarruf eden
lerin vesaiki resmiyeleriyle 8-12-932 tarihine müsadif perşembe 
günü mahallinde haı:ır bulunmalan ilin olunur. (5978) 

""aimleri vakıf icareai mütteriye ait- ---------------------------
tir, 1424 No. lu icra ve ifliı kanunu 
""n 119 uncu maddesine te-.fikan 
lıaldan tapo sicıllerile sabit olmayan 
İııoteı.li alacaklılar ile dip alôkada
.._,,ın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
lıu haklarını ye huıuıile faiz ve ma· 
lllrile dair olan iddialaruu ilin tari
hinden itibaren yinni gün içinde ey
l'İlkı müıbitelerile bildinneleri J.a. 
'<tındtr alui halde haldan tapo ıicille 
rile 1Rbit olmayanlar aatq bedelinin 
Paylatmomndan hariç kalırlar, alika 
clı.rlann işbu .-ldei kanuniye ahki 
llıına g;;re tevfik ve hareket ebneleri 
~e daha fazla malümat almak i.te
Yenlerin 932~ doıya numaraaile 
lllernuriyetimize müracaatları ilan o 
lıınur. 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
Müsadireli emvalden olup Fındıklı'da bulunan 70 kantat' 

me§e ve mahlut kömür Hazine namına açık arttırıntk suretile 
satrlacaktır. 1-12-932 tarihinde saat 15 buçukta üi'hale oluna
cağından taliplerin Bqiktaş Orman idaresine ve ihale günü 
Beyoğlu Kaymakamlığında mütetekkil müzayede komisyo
nuna lüı:umu müracaatları. (5971) 

Darülfünun Mübayaat 
Riyasetinden: 

Tıp Fakültesinin 1 kinunuevvel 932 tarihinden 31 mayıs 933 
gayesine kadar ikinci alb aylrk yaf sebze ve Yat ve kunı mey
va kapalı ı:arf usulile münakesaya konulup 30 İkinci tetrin 

932 tarihine müsadif çal'famba günü saat on bette mutedil 
lıtanbul yedinci icra memurluğun görüldüğü takdirde ihalesi icra kılmacağmdan talip olanla-

dan: Tamamına 9800 lira koymet rm teminatlannı Darülfünun muhasebesi veı:nesine ve teklif 

1 
3 üncü kolordu 

ilanları --· Çatalca müstahkem mevki 
ihtiyacı olup açrk münakasa
ya konulan 8000 kilo bulgura 
talibi tarafından teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa
zarlığa. konulmuıtur. ihalesi 

j 15-11-932 sah günü saat 15.30 
da yapılacaktır. Taliplerin mu- ' 
ayyen vakit ve saatinden evvel 
komisyona müracaatları (924) 

(5991) 
.. * * 

Kolordu ve birinci fırka kıt' 
atı ihtiyacı olup münakasaya 
konulan 66,000 kilo patatese 
verilen fiat gali görüldüğün
den tekrar pazarlığa konmuş
hır. İhalesi 15-11-932 ta. salı 
günü S!\Rt 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin her gün kolordu sa
tınalma komisyonuna müraca
atlan. (925) (5990) 

:ııı :ı: 

0.K. kıt'at merbutası için 
268 ton saman kapalı ı:arfla 
münakasaya kor. :ı:u,tu. Veri
len fiat gali görüldüğünden bir 
ay müddetle tekrar paı:arlığa 
kon;ı;uştur. ihalesi 15-11-932 
salı günü saat 16.30 da yapıla 
caktır. Taliplerin n gün vak
tinden evvel komisyona müra· 
caatlan. (922) (5989) 

),"f •• 

Kolordu ve birinci Fırka · 
kıt'alarının bir senelik ihtiyacı 
olan 72,000 kilo kuru fasulya 
kepah ı:arfla münakasaya ko· 
nulmuştur. ihalesi 22-11-932 
tarihine müsadif salı günü sa 
at 10 da yapılacaktır. Taliple
rin !•rtname ve nümunesini 
görmek üı:ere her gün ve iha
leye iştirak etmek isteyenlerin 
o gün ve vaktinden evvel ko
misyona müracaatları. 

(902) (5774) .. . . 
K. O. ve 1. Fırka kıt'alarımn 

bir senelik ihtiyacı için 13,800 
kilo kunı üı:üm aleni münakasa 
ya konulmuştur. İhalesi 22·11-
932 salı günü saat 11 dediı·. 
Şartnamesini görmek üı:ere her 
gün ve münakasaya iştirak edil 
mek üı:ere o gün ve vaktinden 
evvel komisyona müracaat edil 
mesı. (899) (5757) 

lstanbul asliye mahkemesi birinci 
ticaret dairesinden: Herman Coldet 
tayn efendinin hamil bulunduğu "' 
Loit Kumpanyasından alınan PIUna 
vapurunun il No. lu seferine ait 
118 poliçe No. lu S. J./COGO mar

ka ve 5081/2 No. lu iki ıandık pa
muk mensucata ait ordinoyu zayi ey 

lediğinden bahıile İptaline karar 
İtaaı talep edilmit ve mez· 
kür Ordinonun kim.in yedinde İae 45 
ırün zarfmda mahkemeye ibnzı ve 
ibraz edilmediği takdirde iptal edile 
ceği lüzumunun gazete ile ilinma 
mahkemece karar verilmit oltfuiun· 
dan bermucibi karart mahkeme ı.e,-
fiyet ticaret kanununun maddei rnah 
auaaaı mucibince ilin olunur. 

'-kdir edilen 8f'yoğlunda Hüıeyin mektuplannı da mübayaat komisyonu riyasetine tevdi eyleme- Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Aiia mahallesinde Tarlabatı cadde- teri ilin olunur. (5811) mahkemesinden: Terekesine mahke-
ılnde kain eski 138-140 yeni 146- mece vazıyet olunan müteveffiye Ma 
l'IS numaralı ,_ dükkan ve balıça elam Mantonun uhdesinde bulunan: 
l.ir bap hanenin dörtte bir hisaeai a Gedikpaşada Jandarma 1 - Beyoğlunda Sakabaşı mahal 
ç,ı, artırmaya vazedilip g..11-932 ta Satınalma komisyonundan: ıesinde atik Sakabaı• cedit Camii ıe 
•İhindc ,.rınameıi divanhaneye ta- rif sokağında atik (15) cedit (18)nu 
l;ı, ve 14-12-932 tarihine müaaclif On dokuz kalem ceza ve edevat 12-11-932 pazar günü saat manlı ve (9000) lir kıymeti muham 
sarııurıba gunü saat 14 ten 16 yaka 14 ten 15 e kadar pazarlıkla sahn almacaktır. Talipler teraiti meneli bir bap parbmaıın tamamı 
dar Mrinci açık artll'IM auretile la- ve ecza, edevatın cinslerini anlamak üı:ere her gün ve pazarlı· 2 - Beyoi!unda defterdar Ebülfazd 
ı.tıbul yedinci icra dairesinde satı- ğa ittirak için de muayyen günde komisyonumw:a müracaatlan. Mehmet efendi ınahalleainde 1-
1-caktır artırmaya ittirak için kry- (5949) mam aobğtncla Cihanp ha-
l>ıeti muhaınmenenin hiıaei mezkı'i rik mahallinde ada ( 2 ) 
eeve musip mıkdanmn 100 de 7 niı harita (12) No.lı ve cephesi 6/75 
L Tashih - Ca:zetemizia dünkü nüıhaımda müntqir rabba __ L_ __ ,_ 

~tinde teminat akça11 alınır müte· ve 63/93 metre mu 1 
....._._.. 

teraı.im vergi ve sair nuum ve ev-1 YERLİ MALLAR Pazarı'nın atik (3) No.h ye (320) lira la,ınet< 
L • • • · •ttır• halda mulıammeııeli bir bap apar1ımuuıı ta "U ıcare11 müştenye u rı 

l•pu sicillerile sabit olmayan ipotek I KOKO PASPAS VE YOL HASIRLARI mamı: Ruıunıu delliliye ve ihale pu 
li al~cakldar ile diğer alikadaranm 1 ilanında (Yol hasırları) kelimeleri aebven (Yün haaırları) lu mütteriıine ait olmak üzere 13 ki. 
•e İrh.fak L-'-'·· --Liplerinin bu hak- -1.ı· T hih" nunueYTel 932 aalı ırüıııü aaat IS te ıuuuu ..,, ,~mde clizilmiftir. as ı lı:eyfiyet olunur. 
1-r1 ve l:.uıuaile faiz ve maaarife dair açık artmna suretiyle aatdacakbr.Ta 
"L.n iddealanru ilin tarihinden itiha lip olanlanıı kıy.-ti muhammenelsi 

DOKUM ACILIK llİn yüzde yedi buçuk niabetincle pey 
;:;

1
20 .g'~n :zarf~a evrakı m~ıbite c:-. ' akçesini hamilen mezkıir P,. ve aa-

ı e bildırmelen lazımdır abi bal- · • -'~k T ak ,,..,, ~ . d atte Beyo""u dördüncü sulh hukuk d h . . eril b. olma ıçın mcsı t mas ıra, ar ye uu.cu vesaıre epoe,u •• 
e aklan tapu sı~ıl~ e sa ıt 1 lıtanbul'da Sirkeci' de Nur Han No 21. mahı.-inde hazır bulunmaları, faz 

Yatılar aatıt bedelının paylafmum· İ ••••••llJ la malüma almak ve muzayecle tut-
dan hariç kahrlar alôkadarlarm 1424 H İ L M İ N A L İ ,.._ini görmek ;.teyenlerin 931-U 
~Uın:ı.rah icra ve ifli.a kanununu• No. ile mahkemeye müracaatlan lü-
l 19 cu maddesi hükmüne tevfikan K A p p s Alman kitapçt, Alman kitaplan • zumu ilan olunur. 
hareket etmeleri ve daha fa:ıla ma- ucuz satar, Beyoğlu, latildil cacl..._ ==..:;;,;::..:...--------
liıınat almak isteyenlmn 932-1160 Iİ 390, laveç sefareti kartmnda. Beyoğlunda Tarlabaıı caddesinde 
doıya numarasile dairemize müra- ___________ ,________________ 146, 148 No. lu hanede miikim ilı:en 

••·ti ·ı· 1 1254 sicil numaralı arabacı elı- 1931 senesinde Tı·~·-t Mekt~ ·k oL. h t bul M -.... arı ı an o unur. ~ ~ ~- ı ametgaıu meç u unan atma-
liyetimi zayi ettim, yenisini alaca- Wnden aldığım hüriyet varakası- zel Otelli heftere H. 

1 ğmıdan eakiamin hükmü obnadığı mı zayi ettim. Hükmü yoktur. Ti-
•ı.nbul be,inci icra memurluğun ilan olunur. Seyfettin hin Rıza. . latanbul 7 inci icra memurluğu• 

daıı: Mahcuz ve furuhtu mukarrer ------------- fu,';:t liaeıi talebesinden, 1029 elan: Aram Kolanciyan efendinin 
Rardiviren oda takımı, konsol ve aair zimmetinizde alacağı olan mebaliiin 
°tYa 17 11 93:? tarihine müaadif per Göz Hekimi temini zımnında haciz olunan bili-

günü aaat 9 dan J2 ye kadar ZAYi - Çengelköy askerlik fllhe- da yazdı hanedeki hiıaeniz 14 Ki· 

~""Patada Sahaf MuhMdin ma- o~ Süleyman Şükrü ıinden almıt olduğum askeri •eoika- n ... nucvvel 932 tarihinde aaat 14 te 
sinde lplilı<İ f:rm caddesinde mı zayi ettim. Yenisini alacaimıdan paraya çevrileceği ilanname ile ih-

l09 No. lu han; derununda bllmü- Birinci aınıl mOlehassıs eakiıİllİn hükmü yoktur. 314 teval- po.r vanka11 tebliği makamına kiim 
' yi,ın satılaoaıi'ı ilan olunur. (Babıali) Ankara caddesi No.60 lütlü PatM>ahçel.i Ahmet oğlu Arif. olmak iizere ilan olumır. 

, 
Y. AN ANIA Dl MAHTUMLARI 

Şişman Y anko ağazaları 
İstanbul . Yeni postahane caddesi No. 39. 

Sene nihayeti bilançosu münasebetile : 12 TeşrİnİS'alliden itibaren 

Fevkalade Tenzilatlı Satış 
10.000 metro YÜNLÜ ve 6.000 metro iPEKLİ 

Büyük Fedakarlıklarla Elimizden Çıkarıyoruz. 
BAZI FiA TLAR 

YÜNLÜLER İPEKLiLER 
140 santim enin safi 

yünkumat 350 
140 oantim eninde ıafi 

yün martele 450 

140 santim eninde safi 
yün Jakar 500 

140 santim eninde safi 
yün Tuit 400 

140 1antim eninde safi 
yün kafa 350 

140 santim eninde safi 
yün ekose 500 

140 santim eninde ıafi 

yün velur delen 450 
90 santim eninde safi 

yün Drapella 160 

100 santim eninde safi 
yün krepon 160 

» 

• 
it 

• 
• 
.. 
.. 
• 

Kuruşa 

190 
225 

250 
200 
200 

250 

275 

100 

90 

Renkli 
Japon ponjeler 250 kuruıtan 

Renkli Şantung 

Fular emprime 
T ual de sua emprime 
Krepdqin emprime 

ekıtra 

Krep döşin emprime 
ekstra 

Muhtelif renklerde 
krep dötin 

Muhtelif renklerde 
krep clötin 

Krep dötin ebtra 

350 

250 

300 

550 

650 

300 

450 

650 

Şarmöz muhtelif renkler 550 

Tafta , . ., 400 

Völur muaelin 600 

» 

" 

» 

» 
j) 

" 
70 santim eninde safi " » 

yün kazak için 300 " 1 5 O Ruayal muhtelif ,. 600 ,. 

Muhterem müsterilerimizin nazarı dikkatini ehemmiyetle celbederiz. 
BU HAKiKi FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

Kuru•a 

95 
160 
150 
200 
300 

350 

150 

220 
400 
225 
225 
350 
350 

1 İ!!t. r+ r. Kumandanlı{ct Sabnalma kom · ı ~ •1 ·::.J [
1 

___ S_E_Y_R;;..l..;;S..;;E;;..F_;;..A.:..;l~N--
Kuleli Lisesi ihtiyacı için ı lerde Tophanede merkez K. sa· 1 

1600 pijama, 1600 gömlek iki tınalma komisyonunda icra kı· 
şartnamede aleni münaka,a su 1 lınacaktır. Taliplerin ,artname 
retile satın alınacaktır. Müna· !erini görn:ıek için her gün ve 
kasaları 13/ 11/ 932 paı:ar günü muayyen aaatinden Pvvel teklif 
pijamalar saat 11 de gömlek- !eri VP teminatlarile beraber ko 
ler saat 10 da Tophanede mer. misyonumuı:a müracaatları. 
keı: kumandanlığı satınalma (171) (5570) 1 

komisyonunda icra kılınacak- • • * 
tır. Taliplerin tartname ve nü· Ordu Sıhbiyesi ihtiyacı için 
munelerini görmek için her 4 kalem Katküt kapalı zarf 1 

gün ve münakasaya ittirak için •uretik satın alınacaktır. Mü· 
de muayyen vaktinde komisyon nakasası 5-12-932 pazartesi gü 
da hazır bulunmaları nü saat 11 de Tophanede Mer-

(178) (5576) keı: kumandanlığı satınalma 
"' • * komisyonunda icrll kılınacak-

Kuleli Lisesi ihtiyacı için tır. Taliplerin ~artnamesini 
3000 çift tire çorap ve 3000 görmek için saat 9 dan ona ka 
çift yün çorap iki tartnamede dar her gün ye münakas311na 
aleni münakasa suretile salın ittirak için ct,., muayyen vaktin 
alınacaktır. Münakasaları 12/ de komisyonda hazrr bulunma-
11/932 cumartesi günü tire ço ları. (262) (5985) 

• • • rap saat 10 da yün çorap saat 
17 Kalem laboratuvar mal-

9 
21 
62 

.. .. 
" 

zemesi. 
Spor malı:emesi, 
Muhtelif kitap 
Laboratuvar mal-
ı:emesi. 

M~rlı:u acenta: Gal.au Köpr " 
bqı B. ıl6l . Şube A Siı iter 
\IUhUrdarnd• hın 2 3740. 

TRABZON POSTASI 

KARADE lİZ 
16 ikinci t .. şr n çer am. 

18 de Gahla rıhhm nda .• 
kalkar. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Ter keline mahk~ 
nıece vazıye olunan müt veffa J.H -
rok efendiye ait olarak: 1-Galatac!.ı 
Danup hantnda 6-9 N o. lu odalarda 
mevcut fabrikaya mahıus muhtelif 
cinste 5 adet .u tulumbırn mekteple 
re mahıus projektör aleti Ye dok..
fabrikalanna mahıuı mekik kopça 
ve aaitt: açık artıı-ma suretiyle ıs. 
11-932 salı saat 8,30 da sablacak 
br. Talip olanlann nıezkür ırün vo 

satta mahallinde hazır bulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını sırılllnda 34. 

11 de Tophanede Merkez Ku -
mandanlığı sahn alma komis· 
yorıunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin taı-tname ve nümunele 
rini görmek için her gün ve mü 
nakasaya ittirak için de muay
yen yaktinde komisyonda haı:ır Gedikli Küçük Zabit haı:ır· lstanbul ikinci İcra memurluğun-

bulunmaları. (177) (5575) 

• 
Kilo Saat 

20000 kuru fasulya 10 da 
15000 Pirinç 11 de 

5000 Sabun 14 de 
3000 Zeytin yağı 15 de 
Harbiye ve merbutu bulunan 

mekteplerin senelik ihtiyaçtan 
olan yukarda yazılı erzaklar ay 
rı ayrı dört tartnamede ileni 
münakesa suretile satın alma. 
caktır. Münaka .. ları 14/11/ 
932 Puart<'sİ günü yukarda 
cins ve miktarları hizasmda ya 
ı:ılı aaatlerde Tophanede Me..
keı: Kumandanlığı Satm alma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin tartname Ye nü. 
munelerini görmek için hergün 
ve münakaaaya ittirak için de 
muayyen vaktinde komıiıyonda 
haı:ır bulunmaları.(176) (5574 

• • • 
Harbiye ve merbutu bulunan 

mekteplerin senelik ihtiyacı o
lan 2250 kilo makama ve tebri
ye kapalı zarf auretile satın alı• 
nacaktır. Münakasa11 16/11/ 
932 salı günü saat 11 de Top • 
hanede Merkez kumandanlıi• 
aatmalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin tartna
meıini görmek için her gün Ye 
münakasaya ittirak için de fart 
namesi veçhile huırlıyacaldarı 
teklif mektuplarını ihale günü
nün muayyen vaktinden eYVel 
komisyon riyasetine vermeleri. 

(175) (5573) 
• • * 

Saat 
10000 Metre sargılık bez 10 da 
50000 ., tülbent 11 de 

5000 kilo Pamuk saf 14 te 
Ordu sıhhiyesi için yukarda 

yazılı malı:emeler üç tartname
de pamuk ve tülbent kapalı 
ı:arf diğeri aleni münakasa ıure 
tile satın alınacaktır. Münaka
saları 17 111 932 pertembe gü. 
nü ukarda hizalarındaki saat 

lama mektebi ihtiyacı için 4 elan: Bir borçtan dolayi mahcuz ,... 
kalem malı:eme ayrı ayrı pa- paraya çevrilmeıi mukarrer aart çu
zarlıkla •alm alınacaktır.Pazar buk bakır boru, !spiral U.ıtik boru 
lığı 14-11-932 pazartesi günü 14-11-932 tarihine müsadif paz.artt· 
saat 14 tP Tophanede Merkez ıi günü aaat 12 den itibaren Galata
ku11:andanlı!:ı satınalma ko- da Pertembe pazarı 22 No_ lu Depa 
misyonunda :cra kılınacaktır, önünde açık arttrrma suretile aab 
Taliplerin izahat almak için sa lacağmdan talip olanlartn yeYmii 
at 9 dan ona kadar her gün ve mezkôrda 932-948 dosya numaraımı 
münakasasına İ tirak için de hamilen mahallinde hazır bulunacak 
muayyen vaktinde komisyonda memuruna mür~caatlan ilan olunur 

hazrr bulunmaları. (265) ı------------
(5988) 

~ ... 
Ordu Sıhhiyesi için 20-11 • 

932 tarihinde almma11 ilin e
dilen bu tarihteki münakaaa
dan sarfınazar edilmittir. 

(263) (5986) 

• • • 
Harbiye mektebi hayvanatı 

ihtiyacı için 340.000 kilo ola· 
rak ilin edilen y,. aslı 430.000 
kilo olan otun pazarlığı 12-11-
932 cumartesi günü saat 10 
da Merkez kumandanlığı sa
tmalma komisyonunda icra kı
lıı>ecaktır. Taliplerin ,art'aame 
sini görmek için sabah saat 9 
dan ona kadar her gün Ye pa· 
zarlığa ittirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmalan. (264) (5987) 

* ... 
Levazım Dikim evi için 200 

metre çuha pazarlılda sabn a
lınacaktır. Pazarlığı lS...11-932 
salı günü saat 14,30 da Topha· 
nede Merkez kumandanlığt sa
tmalma komisyonunda icra kılı 
nacakbr. Taliplerin nümune ve 
tartnamesini görmek için saat 
9 dan ona kadar her gün ve pa 
zarlıp ittirak için de muay
yen vatkinde komisyonda ha
zır bulumnalan. (259) (5957) 

• • • 
Levazım Yollama Müdürlü-

iü ihtiyacı için 42 numaralı Ha 
mule motöriinıün makineai pa
zarlıkla tamir ettirilecektir. Pa 
ı:arlığı 15-11-932 salt günü M·' 

at 15 te To hanede Merkeı: ku 

mandaıılığı aatınalma komiıyo 
nunda İcra kılınacaktır. Talip. 
lerin tartnamesini görmek için 
saat dokuı:dan ona kadar her 
gün VP münakasasına ittirak 
için de muayyl'n Yakitte ka:ııia 
yonda hazır bulunmaları. 

(248) (5936) . .,. . 
Merkez kumandanlığına mer 

but müessesat ihtiyacı için 27 
bin kilo kırmızı mercimek pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı 12-11.932 cumartesi gü 
nü &&at 14,30 da Tophan"'1e 
Merkez kumandanlığı satına!. 
ma komisyonunda icra kıluıa· 
caktrr. Taliplerin tartnamesini 
görmek için saat 9 dan ona ka
dar her gün VP pazarlığa istirıı.k 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(256) (5954) 
••• 

8 Adet Buvat 
144 Metre Boru 
175 Metre izole tel 

21 Adet Komütatö. 
4 Adet Armatör 
Maltepe lisesi ihtiyacı için yu 

karıda yazılı malzemeler paı:aı 
lıkla satın alınacaktır. Paı:ar\ığı 
13·11-932 pazar günü saat 1() 
da Tophanede Merkez Kuman
danlığı satınalma komisyonun. 
da İcra lalmacaktır. Taliplerin 
iı:ahat almak İçin hergün ve pa 
zarlığa i§tİrak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu· 
lunmaları. (255) (5953) 



• • 
IPEKIŞ'in Yeni ve Büyük Bir Muvaff akiyet.i_ .. 

• 
lpekiş kadın çamaşırları 
ve elişleri dairesi açıldı •• 

, ' jpEKiş kumaılanndan yapılmı1ı eliıleri ile .O•lil 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

en zarif, en cazip 

Banka konınıer~iyale 

Pijamalar, kimonolar, 
Blüzler, kombinezonlar, 
Her türlü iç çamaşırları ... 

lTALYANA 
S--:reoi 700,000,000 

(ihtiyat alrçeai: 

18(),000,000 Liret) 

SERAPA IPEKIŞ: 

Yatak takımları, yasbklar 
• 

TraY.U.. (Senıılıfa ~) 
utar 

işlemeli salon perdeleri 
""' - --

Liret, fnnlı, lqilb liran ••:ra 
doı.n fruıls olanlr ııab1an .... çek 
ler •:r•inde _.,.. ııitııeniz pa
rum k-ıt emniyetle tafır YC 

.... - iıt<ınenis cltln:ranın 
her terafmdıı, tehirde, otellerde, 
vapurl•cla trenlerde ha çekleri 
en küçük tediy•t için nakit ma 
kammcbı kolaylıldıo lıtimıal ..ıe

bilininb.. TraYellen sekleri ha
kiki aabı"blnden batlaı ldmoenin 
kullan.....,yacaiJ !tir tdcilde ter
tip Ye lbtu edilmlttir. 

-- - - --- Cazip cihaz takımlan,
Cana yakın bebek levazımı. 

Her biri b ·re 
• • 

--he~er olan bu modelleri IPEKIŞ'e gidip görüaüz .. 

AMAN NE SANCI! ÇABUK! SANCI CiEÇTİ 
ADEH BIÇAK DARBELERi GiBi 1 BiR ALKOK YAKlh OH, HE RAHATLIK 1 

.. - Dr. Operat6r _ _... 

Hasan Hüsnü 
o- beyde Rumeli caddeıin 
de Pelleırrlnl apartmuuuna nak
lctmİftİr Muayene 2-6. Tel.43925 -
Hw tllrlil honoW. ve deyin il
m.llb.ı.eri, mıWd ımzlıuta ...... 
fi .,..;ııa.. alır, utar, ....... 
1ııorç1 ... bpabr ... ipotek ya

PU'·Balıkpuar· Malnucliye H.a 

Bir Allrol< yalau a&nJ1 ıulc - · - - bU Allrol< .,._ - ... _ Doçlano lıl1lfina olank·bllA ..... 
&1hual bad bU' aaa bie.dilen yen blwn mııttunab çoll: 
all Alkolı yam... taıbllı odlni&. Dcrba1 ıı&nJ1 laldıı ..ı ... 
P'abt Aaok iamiD.t .. bruuıda tutuaı ... lülitlıudm 
Mlrın•nıa Ha ec::ıaJMde ba19DS. 

lairinJ kn .. tınkiD " tcdaft eder. Sia ifınirl• mqp.I 
-oda-yapu. Go,_ __ ...ıar.clldo 

No. 35. Telefonı 23397. 
Uturlu Zade M. DERViŞ. 

lllrlılye .,..,., Accelltalarl ı 
G. lo A. BAKER Ud 

.,.AK•K ........................ •·MANfi·J ~ "1•Ill:•·ea~il 
SANCIYI ZALE EDER 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her •abah bir kaıe Emniyet işleri umum 

Müdürlüğünden: NEOKALMİNA 
Zabıta memurlarına yaptınlacak elbiıeler için nümune it· 

tihıu: ol~ kumqlann piyaaa<la klfi ınikaarda mevcudu bu
lunınaınaaı dolaJiaile aıaitrclaki tartlar dahilinde me-ldlr elbise
lerin imali yeniden münakasaya lconulmuıtur. 

1 - Üniformalı polis, komiser ve merkez memurlan için 
4462 ili 4639 takım (caket , pantalon, ıapka) elbise ve 1290 
adet kaput, aivil memurlar için 275 ill 310 takım (caket, yelek, 
pantalon ve palto) elbise yapdacaktır. 

2 - Bu elbiseler yerli maın6latından olacaktır. 

Türk Maarif Cemiyeti Menfaatine -

BOYOK 

Eşya Piyangosu 
İkramiye Miktarı: 9000 Lira 
Keıide tar.hi 12 ikinci teırin 932 - Biletin fiab BiR 

3 - Münakasa kapalı zarf uıulile yapılacak v_e ihalesi mü- j 
nakua müclcletinin hitamı olan 26 T .aanl 932 cumartesi günü 
Hal 14 te Müdiriyetl umumiyede miinakit komıiayonca icra edi-
lecektir. liradır. Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangoıu kiıe-

4 - Şartnameleri görmek Ye isahat alm•k isteyenler bu )erinden arayınız. Memurlar bulunduklan daire ve Şir-
komisyona ye lıtanbul Emniyet Müdürlüitiinıe müracaat edebi- 1 ketlerden de tedarik edebilir. İıtanbul' da tevzi mahalli: 
lirler. (5859) 1ı1ım Cağaloğlunda Halkevinde Tllrk Maarif Cemiyetidir. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango ıimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

İıtirak ediniz •• 

DENiZ KIZI 

~ Eftalya Sadi'!::~ 
~ ~!Bilinin IEli'NDE ~ 

Okuduğu en ııon pliklar 

AYDIN KIZI PROZIT - ŞEREFE 

Ö 
Bana Bir Tatlı Haber 

YEŞiL RDEK Be•t. Hahz Sadettin B. 
AX. 1644 AX. 1645 

EVVELCE ÇIKAN PLAKLAR 
D 0 M T E K DiZLERiNE NE OLUR 

CIGARANI YAK KAPANSAM SARI KIZIN 
S 1 PAH l 1 MAMA 1 GİDELiM KARLI DAGLAR AyagındaYemeni 

O C A G 1 N D A N : ( ) AX. 1630 AX. 1634 AX: 1638 
..!;i~ ıu:!: ~= ~::..:~~ Dr. Hakkı Şlna•l Hilafına vukubulan illnlara ehemmiyet verilmemesi 
pwu:ak atlı mani milaabakalıınna -- Yavnınusun en ııhh! gıdaaıdu. muhterem halkımızdan rica olunur. 

..dce mecl'u zevat yetlerlndeki dav• Kartal Kazası malmüdürlüğünden: 
tiyelerle tqrif edeceklerdir. Dr. l H S A N S A M 1 ~ 

1187 numara!. &Tabacı ehliy• 
timi zayi ettim, yeniılni çıkaraca· 
iandan eıkiılnln hilkmil yoktur •. 
Haaan. 

MlLLlYET MATBAASI 

fsTAFlı.OKOK AŞISI Maltepede müstamel konsol dolap ve •Mre ile Bostancıda 
stafilokoklıırdan miitavellit (er- Bağdat c•ddeainde demiryolu ittisalinde 1358 zira derununda 
ıenlik, kan çıbanı, koltuk altı çı- laıyuıu mevcut 900 lira kıymeti muhammmeli ana temliken sah 
ı..ııı, arpacık) .,.. bütün cilt haa- lacaktır. lbaleai 22-11-932 salı eünü onda yapılacaktır. Bedeli 
talıldamı• kart• pek teoirli bir pefoindir. Talipler tertip tasfiye vesikaaile de müracaat edebilir. 

atıclır. Divuyolu No. 189 (5898) 

1 

• ' • '; \#.J~·. ' • • • 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının İstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

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 ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

Dariiıtafaka Ll•esi 
MiidOrlüğilnden: 

Talebe için 1300 metre yer-
li alaca Be.

1 
540 tire fanila, 

1080 mendil, 1080 çift çorap 
münakasa ile almacaitmden nü 
munelerini g&mıek iatiyenle
rin her gün ve münakasaya it
tirak edeceklerin 15 ikincitet
rin 932 aalı ırüntı ıaat 15 te 
Nunıoamaniyede Cemiyeti 
T edri.iye merkerine gelmele
ri. "5984" 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

932 senesi ikinci taksit Müskirat Bey'iye ruhaatiyelerirıit' 
tebdiline baılanmııbr. 30 Teırinisani 932 tarihine kadar billi· 
mum müıkirat bayilerinin yeni tezkerelerini almaları muktezi bil 
lunduğundan ellerinde mevcut bey'iye ruhaatiyeleri ve nüfw c:ii1 

danlarile birlikte Bqmüdiriyete müracaatları ve mezkUr JDiid· 
detin hitamından aonra tezkerelerini tebdil ettirmeyenlerden J<ı· 
nunu malNusuna tevfikan iki kat reaim alınaeağı ilin olunur. 

(5901) 

~~~~:~~~:~~~E~! Fos atlı Şark Malt Hulasası KullanınıS• Hereczaııe 

de•atıbr• 


