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Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umaml Nqriyat ve Yazı MildiirU 
ETEM lZZET 

Alman 
Buhranı ı veni Yunan • • istifası Bekleniyor 

Brüning kabineaİDİD iatifıum
dlln beri Almanyada iktidarda bu
lunan Von Papen bükümeti cüm
~,,. reiaine istifaamı •erdi· Ve bu 
~tifa Hindenbourg tarafından ka
uul edildi. 6 teıriniaani intibaba
lııoın neticesi üzerine Papen bü
~q,.,etinin iktidan ancak diktatör 
Ulde muhafaza edebileceği anla
tılııııştı. Von Papen, geçen ilkba
ı,...da bükümet darbesine benze
Y•n bir tekilde iktidara geldiği 
~an, Mecliste biç bir fırkaya 
llııat etmiyordu. Papeni'n ilk İ§i 
~ec:liai dağıtmak oldu. 31 tem
~Uzda intihabat yapıldı. Bu inti
'"'bat neticesi de Papen'in ikti
darı nıuhafaza ebneıine müsait 
d,ğildi. Bn-ming kabinesi zama
:•ııdaki Sosyal Demokrat ve Mer
J C2. fırkalannın kuvvetleri kınl
~ Fakat bunlann yerine Papen'

le anlaşmak hususunda Soayal De 
ıııokratlardan da daha miifkülpe
•tııt olmayan Hitleriatler seldi. 
l(oınünistler d > 89 meb'ua intihap 
•!tirdiler. 31 temmuz intibabile 
ıııeydana gelen mecliate Papen'in 
6 1lcak Milliyetperver fırkaya isti
llat .,debileceği anla,ıldı. Bunun 
da 600 küsur mevcutlu bir meclia
le İntihap ettirebildiği aza mikda
~. karlu bile bulmuyordu. lntiha
.,.ttan en kuvvetli aiyaai fırka o-
1-rak çıkan Hitleriatleri büküme
ıe_ IDÜzaheret için yapılan teteb
lı11aler bir netice vermedi. Reiai
~hurla Hitler araaında yapılan 
ır ınülakatta anlaııldı ki, bu fır. 
~ lideri, yalnıa bütün iktidan e
!Jıe almakla iktifa etmek iatemi0 

)0r; ltalyada Muaolini ne •azİyet 
1• iae, o da Almanyada ona beıı
leyen bir vaziyet istiyor. 
• Bir taraftan aiyaai fırkalar, di
ltr taraftan da hükümet araam• 
daki mücadele, nihayet Meclisin 
~lr.rar dağılmasile neticelendi. 
. unun üzerinedir ki, 6 tqriniaani 
lııtihabab yapıldı, bu intihabatm 
lleticeai, 31 temmua intihababn· 
~an az farklı idi. Hitleriatler ve 
""'Yal Demokratlar azacık kay• 
lı,,ltiler. Milliciler ve komüniatler 
6lacık kazandılar. Fakat heyeti 
lııııumiyeai itibarile vaziyet deği§
llledi.. Hükümet, 37 millici meb'u• 
~•tine, yeni mecliate 52 meb'usa 
~!İnat edebilirdi. Bu, Alman Halk 
ırlcasının yardımile dahi hüku

ıııeı; iktidarda tutabilecek bir 1<uv 
••t tCJkil edemezdi. 

lialbuki aradan geçen zaman 
latfmda Yon Papen bükümetinin 
'illiyetini büabütün zayıflaıbra
~aı. diğer amiller müeaair olmağa 
.,.,ladı: 

l - Evvela 31 temmuzda inti
hap edilen mecliıi dağıtbktan aon 
~~- artık Ba,vekilin fırkalarla an
Q""au imkanı aelbedilmiı oldu. 
~ hareketle her iki taraf ta biri

~ıti aleyhine harp ilan etmifler 
....,ekti. 
• 2 - Saniyen Papen hükümeti

"iıı giriıtiii büyük iktıaadi ihya 
t'lelıbüaü Baıvekilin vaziyetini 
:"Yıflattırdı. Bu program, atağı-
aıı grevlerle taa1TUza uğradı. 

!tontenjanbnamn tatbik edilmek 
loteııitmeai dolayııile de yukan
~ itirazlara hedef oldu. Hatta 
;:'iıcıimet azaaı araamda bile ihti
.. flar çıktı. Ebedi ve ezeli ziraat 
._ aanayİ menfaatleri kartı kar
ti)a geldi. 

L.• 3 - Papen'i zayıflatan üçüncü 
...,. meaele de Alman ittibadmı 
~~il eden hükumetlerle çıkardı
., ıhtilaftır. Mal\imdur ki iktida
~ tleçer geçmez, Pruıyannı idare 
~ de vaz'ıyet etmifti. Bu hare
....., çok düıkün olan cenubi Al
..._,, hükümetlerinin endiıelerine 
~p oldu. Bu hük\imetlerle Pa
-:"'in araaı açıldı. Bu kadar aiya
::.~baadi meaeleler yetipniyor
-.., ıibi, Papen bir de Almanya

:"" federal ıekli meaelesini orta· 
.,i •tb. Pruaya Papen hük\imeti
lı• dava etti. Leipıig mahkemesi, 
... ~aç hafta evvel Hrdiği bir ka· 
-~. her iki tarafa da hak •erir 
t>"bi olduysa da bu karar, eaaa me 
:"leyi halletıvekten -ada iti da
"" ziyade alevlendirdi. 

L. Bu üç amilden maada tunu da 
""larlamak lazımdır ki Von Pa!':"- namlarına hareket ettiği züm 
ı.;,. larafmdan bile benimrıenmiı 
• • devlet adamı değildi. Çünkü 
~t ettiği zümre Pruayalı aıil
ı_ eler, yani proteatanlar ve aa
~rdir. Bunlar, kendi Pruıyalı 
id yan bir katolik tarafından 
ı_ •re edilmeği pek bot görmüyor
lot~ı. Ve belki de merkez ve ka-
1ı;;•lı~erle kendi aralarmda bir 
ile P':" vazifeaini göraün diye, Pa
lı.ı.~·' iktidara getirmitlerdi. Hal
t.f ı Yon Papen daha ilk adımda 
ıı,:kez fırka ile münaaebetini 
da du ve bu münasebet bir defa 
ı.., ha düzelemedi. Bu fCrait al
to.t. da Papen'in çekilmesi bir zaru
"- halini ahnııb. Meğer ki aske
....::,ayanarak bir diktatörlükle 
"-a; lt;keti idare etain... Kanunu 
~Yı muhafaza ebneğe yemin 
~ Hindenbourg, buna muva
~.~~tmeyeceğinden, Baıvekil 

Ş;..,di Reiaicümhur fırka lider-

ının 

Zirai sigortanın bizde Çaldaris 
de mecburi tutulması Çekiliyor mu? 
•h • 1• k ı•d• Fırkalar mali itlerde 
1 tıma 1 . uvvet 1 ır hükumete 

müzaheret etmiyor •••••••• 
Ankarada tetkikatta bulunan 
mütehassıs raporunu hazırlı yor 

Dün bazı sigortacılar toplandılar 
Zirai ıigorta ihdası için 1 ziyetini tetkik etmit ve hayvan 

hükumetçe tetkikat yapılmak- yetittiren mmtakalar hakkın
ta olduğunu yaznuttık. Bu da izahat talep etmitlir. Zirai 
maksatla Franaadanı müteha~ mahsulatın doluya kartı. hay

M. Armand Campenon 

11s celbedilen M. Armand 
Campenon Ankaraya giderek 
tetkikatta bulunmut ve dün 
ıebrimize gelmiştir. M. Cam
penon ziraat mühendisi olup 
fen ve hukuk tahsil etmiıtir. 
Elyevm Union sigorta tirketi 
müfettiti ve Franıa Ziraat ban 
kası fen müıtetarıdır. M. Cam
penon ihdas edilecek zirai si
gorta ve hayvan ıigortaaı hak
kında Ziraat Vekili Muhliı B. 
le uzun uzadıya görüşmüş ve 
zirai mıntakalarda istihsal va-

vanlann da telefata kartı si
gorta edilmesi mukarrerdir. 
Bu mesele ile ziraat vekaleti 
ile Ziraat ve lı Bankalan ala
kadar olmaktadır. Sigortanın 
teaiai premip itibarile takar
riir etmit olduifundan. bu itle 
meşgul olmak üzere Ziraat ve 
lt bankalannıo ittirakile bir 
tirket tetkili muhtemeldir. 

Zirai ıigorta için dönüm 
batma çiftçiden ve hayvan ıi· 
gortuı için de reiı batın• hay
van aahiplerinden birer prim a
lınacaktır. Hayvan ıigortuı
nm teaiai için hayvanlann nu· 
maralandınlnaaı, hayvanı ıi· 
gorta edilen mıntıka baytar 
te,kilatın tevsii lazımdır. 
Ankaradan dönen M.Armand 

Campenon ile dün Perapalu 
otelinde görüıtük. M. Campe
ııon memleketimize yeni gel
mit olmakla beraber Türkiye
yi ve Türkleri pek ziyade aev
mit olan, ve bize kartı öteden 
beri aamimi bir dostluk hissi 
duyan Fransız dostlarımızdan 
biridir. M. Campenon söze 
baılarl<en bize dedi ki: 

- Sizden daha yakın oldu
ğumuz bazı milletler vardır 
ki onlan ilk temasta sizin ka
dar sevemiyoruz. Siz, hakika· 
ten çok sıcak kanlı ve sevimli 
insanlarımız. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Hukukçular kongresi 
•••••••• 

Dün de hiç bir karara vanla. 
madı, tekrar toplanılacak 

Dan kongrege gelenler 

Darülfünun Hukuk fakültesi 
talebe cemiyeti aenelik kongreai 
dün öğleden aonra Halkevinde 
toplandı. Cemiyet reisi LUtfi Bey 
celaeyi açb. Kongre divanı inti
hap edilmek lazım geldiğini aöy
ledi. intihap neticesinde Emin B. 
reialiğe, Enver B. ikinci reisliğe, 
Li.mia H., Celal ve Tayfur Beyler 
katipliklere aeçildiler. Cemiyet re 
iai, bir aenelik faaliyete dair 64 
aabifelik uzun bir idare heyeti ra 

!erile ayn ayrı görüımektedir. 
Yeni kabinenin ne auretle teJCk
kül edeceği bu teınaalardan aon· 
ra anlaşılacakbr. Hindenbourg'. 
un hedefi, burjuva fırkalan ve 
Hitleriıtlerin iştirakile bir kabine 
teıkil etmek olduğu anla,ılmakta 

poru okudu. Bundan -..a Senar 
Bey de teftit heyeti raporunu o
kudu.. Mütealuben raporlar üze
rine diğer bazı tezler üzerine u
zun boylu münakatalar yapıldı. 
Böylece aaat albya kadar kongre 
devam etti. Fakat münakaıalar
dan hiç bir karara varmak müm
kün olmadığından kongrenin önü 
müzdeki cuma günü devam ebne 
ai muvafık görüldü -..e celae tatil 
edildi. 

dır. Böyle bir kabinenin teıkilinde 
bir takım miifkülat vardır. Fakat 
Papen'in tahaı büıbütün engel idi. 
Bakalım Alman Baıvekilinin orta 
dan çekilmeai bunu ne dereceye 
kadar teshil edecektir. 

Ahmet ŞOKRÜ 

lıttfa edece(JI llJglenen 
M. Çaldarlı 

ATlNA 18 (A.A.) - Gaze 
telere göre hükilınetle fırka re
iıleri araımda dün yapılan mü 
zakere esnaıında mali mesele
ler hakkında kabine ile fırka· 
lar beyninde fikir ihtilaftan 
~cut olduğu anlatılmııtır. 
Bugün toplanacak olan vükela 
heyeti vaziyeti tetkik edecek
tir. Kabinenin iatifa etmesi ih· 
timali vardır, 

Sabıkalı 
Göndere~ yok! 

, 
lzmirden gelen ha· 
her tekzip ediliyor 

Dünkü Akfam gazetesi lzmir
den aldığı bir habere iatinaden 
ıöyle bir bavadia veriyordu: latan 
bal Emniyet mü· 
dürlüiü ıehirdc 
ne kadar sabıka 
b vana toplamış 
Vapura doldura 
rak bunlan lzm 
re ıöadermittir 
Bir gün aonra iz 
mir Emniyet mü 
dürlüjü itin far 
kına varmq, v< 
latanbuldan gön 
derilmit ne ka· 
dar aabıkalı var- Fehmi Bey 
sa hepıini topla-
yıp gene lıtanbula iade etmiftir, 
Haber doğru olmak ihtimalinden 
uzak bulunmakla beraber bir ke· 
re de Emniyet müdürüne aormayı 
muvafık bulduk. Emniyet müdürü 
Fehmi Bey dedi ki: 

- Bu haber tamamen aııl11z• 
dır. Bir kere sabıkalılann mahke
me kararı olmakaızm aürülmeai 
kanunlanmızın ruhuna muvafık 
değildir. Sonra idareten de böyle 
bir fCY yapılamaz ve yapılmıt de
ğildir .• Ne latanbuldan lznıire sa
bıkalı gönderilmiftir, ne de l:anir 
den sabıkalı iade edilmiıtir. 

Kış iyiden 
• 
iyiye bastırdı 

MamafiKaradenizde 
fırtına hafiflemiştir 

Bir kaç filnc:len beri ıoğuk 
giden hava, dün tiddetini daha 
ziyade artırdı. İstanbul adeta 
kıt ortaıında gibidir. Hekeı 
pardesülerinin. paltolannın ya 
kalannı kaldırmışlardı. Soğuk 
birden bire bastırdığı için he- İ 
nüz ıobalanru kurmayan bir ı 
çok kimseler dün hayli titredi
ler. Sobalanru vaktile kuran 
bazı ihtiyatlılar, dün akşama 
kadar evlerinden dııan çıkma
ımflar, ıobanm kartııına geçe 
rek kışın ilk oda aafuıru sür 
müılerdir. 

Geçen sene kııın çok uzun 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dünya güzeli 
Kupası 

lzmirde dün bir 
maç yapıldı-

lZMlR 18 (Milliyet) - Hi
mayei etfalin koyduğu kupa 
maçı ıampiyon Altınordu ile 
İzmir spor arasında yapıldı. 
"Dünya güzeli" ismini taııyan 
kupanın maçında Keriman Ha· 
lis Hanım da bulundu. Ve o
yun başlarken topa ilk olarak 
Keriman Hanım ayağını vur
du. Maç altı bini mütecaviz ıe 
yirci huzurunda yapıldı. Neti
Cede üçe kartı bir aayı ile lz
mirspor galip geldi. Diin ge
ceki baloda Dünya ve Türkiye 
güzellik kraliçesi Keriman Ha
liı Hanım yalnız babası, ağ ... 
beyisi ve dayısı ile dametti. 

Yeni Türk 
Musikisi 

Gelen mütehassıs 
fikrini anlatıyor 
Konaenatuvarm ..tabı için cel

bedilmif olan M.Joaeph Mar:ıı birkaç 
günden beri İte batlamıtbr. M. Jo
aeph Marx Viyananm tanmmıt 
beatekarlarmdandır. Viyana kon
aervatuvan muallimlerinden olan 
mütebaaaıa, Viyana yükaek muıi
ki mektebi müdürii ve ayni zaman 
da muaiki akademiai muallimle
rindendir. Bir çok tarlular ve ao
natlar bilhaaaa orkeıtra için bir 
çok parçalar beatelemit, muıikiye 
ait nazari bazı eıerler ne9rebnİf· 
tir.M.Joıeph Marx piyano ve org çal 
makta mahirdir, Bundan evvel ke 
man ve viyolonael ile meşgul ol
muş ise de bilahara bütün meıai
aini piyanoya baarebnittir .• Tokat 
liyan otelinde oturmakta olan M. 
Joaepb Marx'ı ziyaret ederek kon 
ıer-vatuavarda yapbft tetkikabn ne 

( Deııamı 6 ıncı &ahilede) 

Kapı 
Yıkılmayacak 

DükkAn sahipleri 
tamir ettiriyorlar 
Mmrçartıamm inhidam tehli

kesi gösteren büyük kapıaının ta• 
miri için Belediyece verilen 48 aaat 
lik mühlet dün bibnittir .. Maama
fih kapmm içinde ve dıtmda biti 
tik dükkanlan bulunanlar kapıyı 

• 
Istanbul mıntaka kon-

gresi dün toplandı 
Mıntaka 
İbrahim 

heyeti reisliğine 
Kemal Bey seçildi 

Dün Halkevi konferana aalo
nnnda dört aydan beri muhtelif 
aebeplerden dolayı teehhür eden 
latanbul mmtaka11 konıreai akte 
dildi. Konıre aaat 10,S te aabık 
mmtaka reiai Orhan Bey tarafın· 
dan açıldı ve bir kongre reiıi ile 
iki ki.tip aeçildi. Riyaaet elueri
yetle Abdülkadir Ziya Beye t.,,.. 
di edildikten aonra lıtanbulapor
dan Emin Bey ve Beykozdan Ek
rem Bey kitabete intihap edildi
ler. Bundan aonra Halkevi apor 
teıkilab re;.i Fethi Tahıin Bey 
&Öz alarak; Gazi Hazretlerine, 
Batvekil Paıaya, Müdafaai Milli· 
ye reisliğine, Mecliı reialiğine, 
Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakına, konırenin tazimlerini 
bildiren birer telgraf çekilmesini 
teklif ettikten aonra tunlan da ili. 
ve etti: 

Yeni mıntaka rel&I 
/be.ahim Kemal Bey 

- "Heyeti aliyenizden bir nok 
taya daha dikkat buyurmanızı ri
ca ederim. Bugün çektiği büyiik 
bir haıtalıtm nekahet d"""'ıini 
Avrupada geçiren ve bir ömür de 
nilebilecek bir zamandan beri ıpo 
run içinde yoprulmuı olan eaki 1 
darecilerimizden Beıiktaılı Şeref 
Beye de bir afiyet telgrafı çekil- Bunu müteakıp idman beyetleri
meaini teklif ediyorum,, nin raporlan aıra ile okundu. Fut 

bol heyetinin raporunda da faya• 
Kongre heyeti umurniyeai bu m münakafa bir nokta olmadığı 

tekliflerin hepainl kabul ettikten için 0 da ekaeriyetle kabul edil
aonra ruznameye geçildi. di. Bundan aonra denizcilik heye 

Ruzname muci~ince önce !"'°ta ti raporu heyet azaamdan Beykoz 
ka merkez heyeti raporu reıa Or- lu Emin Bey tarafından okundu. 
ban Bey tarafından okundu. Ra-ı .. ___ k b ·· • d ba " 

rd ·· -'- b" 1 ~ u rapor uzenn e :umu po a f&Y•m mun .... &f& ır fCY o k 1 ttl ilk .. _., 
dı"-d d 1 •--- • ti .__ na &f& ar cereya ne . aozu ma 8 .... an o ayı e....,nye • ... 

bul edilerek difer itlere geçildi. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bitlerin ne yapacağı 
merak ediliyor 

Hindenburg istişarelere başladı 

Sabık başvekilin yeni kabi. 
nede Hariciye 

1 nazın kalması ihtimali var •• 
I BERLIN, 19. A.A. - Reiıicüm- 1 

bur ın&ref&I Hindenbıırı, V oa Pa
pen'i meaaili cariyeyi tedvire memur 
ebnİftİr. Halihazır dolayiaile müıta
fa kabinenin it bqmcla bir müddet 
daha kalmıuı muhtemeldir. 

/ıtlflJreler bBfl•dı 

BERLIN, 18. A.A. - Reiıicüm
bur Marqııl Hindenlıurı muhtelif 
fırka liderleri ile müzakerelerine baş 

l lamıfbr. Kencliai ezcümle milliyetper-verler 

1 
Reiıi Hugenberg'i kabnl eylemittir. 
Hindenburg bn Uf&ID merkez fır

:litı ~ioııo!lii 1 ka11 reiıi Kaaı ve müteakiben halk 
partiai tefi Dingildey ile görüıecek
tir. Müzakerelerin cereyan ve inlıita 
fı hakkında hiç bir malıimat verilıni 
yecektir. Malıimat aahibi mahfeller
de daha bugiin müıpet bir netice el- . 
de edilmeaine ihtimal verilmektedir. Kapıga kurulan lılıele 

tamire karar Hrmifler •e ruh..t
name almıılardır. Bugünden iti
baren kapı tamir edilecektir ve 
bu ıuretle belediye tarafından yık 
bnlmaaına mevdan verilmeyecek
tir~ 

Yarın Reiaicümhur tarafından ka
bul edilcek olan Hitlerin bu müli- : 
kat eanaımcla takmacalı tam bü- ReldcOmhur Hlndenburg 
yük bir merak uyandnmaktacbr. 

Kencllılnln baıvekileti ele ııeçir- matine uyup uyınıyacafı noktalan 
mek huıuıundaki dileğinde iırar e- büyük bir aiika cloiurınaktacbr. 
dip ebniyeceği ve Hindenburgun iı- , (Devamı 6 mcı sahifede) 
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SON DAKiKA • 93 felaketleri • 
ve lgnatief Suriye ile aramızdaki emlak işleri 

nasıl tanzim edildi? 
Bitlerin başvekilliği 

• 
93 den evvel lstanbulda Berlinde devran eden bu şayia 

• 

Rus entrikaları d I 11!!~~~~~~ i!!~~f!:~~~i~ ~i~~~~~~~!=~~~~!~~ 
14 - Ali Paıa, SOZU ıa razama Cümlıuriyeti Reisi ile Fransa Cümlıu but kıymetlerine teair eden tabavvü meai zımnında umumiyetle kendi 

bırakmak iıter gibi, durakladı; ı·iyeti Reisi Türkiyedelô Suriye .,.... lata aebebiyle iade edilmezlerse bak topraklarında her türlü teahilat 
Rüttü Paıanm yüzüne baktı. tikiyle Suriyedeki Türk emlaki mesa sahipleri gayri menkulün aatış kıy- ibraz için kendi idareleri altında

Ali Patanın geldiği, fennan Sadrazam, göz kuyruğile ken· ilinin heyeti umumiyesini nısfetkira- metinin baliği alakadar hüklımet ta ki makamlara lazım gelen talima 
beklediği bildirildi. diıine: ne bir aurette taafiye etmeyi arzu ey rafından mülkün vaz'iyet ıünündeki tı vereceklerdir. Bu makaatla bu 

lediklerinden bu bapta bir itilafname hali nazıırı dikkate alınarak teapit e gibi gini ethaaa mülklerinin arazi 

Ali PafB ve AbdiJlihi:e 

• • 
mevsımsız eddediliyor 

BERL1N 18 (A.A.) - Hindenburg hrka reislerini kabule
derek mükalemelerine devam etmektedir. M. Hitleri yann ka· 
bul edecektir. Binaenaleyh M. Hitlerin Baıvekalete ve (\(, 
Groening'in batvekil muavinliğine ve hariciye nezaretine , ... 

leceği şayiaları şimdilik mevıimıizdir. 

Abdülaziz: - Söyle! akdine karar vermitlerdir. Ve kartı- dilecektir. Teklif edilen eblağ ü- si üzerinde kain bulunduğu hükU 
- Tez gelsin! Diye iıaret veriyordu. Bu- lıklı murahhasları olarak Türkiye Re zerinde ihtilaf çıktığı takdirde aatıf met tarafından inzibatı ammeye Yunanistan la takas müzakerat' 
Emrini verdi. Kııa boylu, nun üzerine kurnaz diplomat iaicümburu, Hariciye Vekili ve lzmir kıymetinin tahmini, müttkabilen hü muhalif bulunmadıkça ikamet mü 

cirkin yüzlü, cin fikirli diplo- hemen söze batladı: meb'uau Dr. Tevfik Rüttü Beyefen-1 kiimetle alakadar taraf canibinden aaadeleri verilecektir. Bu takdir-
mat, paditahın huzunına çıktı. _ Ada bıriıtiyaolarmın diyi Fransa Cümburiyeti de Ankara tayin olunacak iki ehli hibreye tev- de hükumet tarafından kabul olu 

-
- Gel b-'--1·- Alb" vezın' •• 1 d Büyük Elçiai Lejyon Donör nitaDt· di edilecektir. ltilif tıa.d olınazaa nan vekil lazım gelen müsaadeyi 

.,........, mabzerine cevap o arak, a a· b dil 15• tı'h••I edebilecektı'r. nın komandör rütbeaini hamil M. unlara ken · eri tarafmdan mütte- -
miz cene bir müıkülden bah- leti seniye bütün tebeai mülu- Louia Charlea Pinetou de Chambrun fikan tayin olunacak veya anlaıama !\:adde 11 - Şurası mukarrer 
seder. Girit hıristiyanları ayak kinelerine taınil olduğundan u ta)'İn etmitlerclir. dıkları takdirde aalilıiyettar mabke- dir ki. 1, 2, 3, 4, ve 5 inci madde 
Ianmıt olduğunu bildirir. kendi ıikayetlerinin icabına Müıarünileyh murahhaalar uaulü me canibinden gôaterilecelıt maha- lerde tadat edilen etbaa işbu mad-

AT1NA 18 (Hususi) - Türkiye ile Yunaniıtan araı(lldı 
takas üzerinde ticari muamelata girişilmesi husuıunda miiz•· 
kerata başlanmıştır. lktıaat nazırı Baltacı oğlu müzakeratı ida· 
re etmektedir. 

M. Çaldaris istifadan vaz geçli 
Ati Pata çipil gözlerile bir bakılacağı. fakat her ne sebep- ne muvafık görülen aalilıiyetnamele kime~ makbul yeminli bir ehli hilıre delerde derpİf edilen §artlar dai-

bak kt 1 1 ol · · "hl"I rini birbirine tebliğ ettikten sonra a- ilave olunacaktır. Bu taktirde ehli resinde emliiklerine tesahüp ede- ATİNA, 18 (Husuıi) - Bugünkü meclıs' i vu-kela' ı·çtio:ı•· 
kere ıadrazama b an son- e 0 ursa ıun, aıayıtı 1 • cekler ve menkul malların ı'adeıı' 

1 ·ı d'lh h h tideki ahkamı kararlattırınıılardır. hibrenin karan ekaeriyeti ara ile it- ının neticesini herk ki beki d ç·· kü' M Ç ld · 'iıı ra padita cevao VP.nli: ı e ı a ı ümayuna muma- tih ı k iki af karara huauaunda memleketin kanunlari ea mera a eyor u. un • a arıs 
_ Evet, padişahım, demin naat edenlerin şediden tedip Birinci fasıl mu':.:ıfr uo~':kı!;'; takdir:;:,.- onu ala- le muayyen turuku kanuniyeye te İstifası bekleniyordu. Fakat M. Venizelos'un istifaya mahıl 

hariciyede Fransız büyük elçi- edileceği il;m olunmak gerek- kadar mahkeme nezdinden iatinaf e- vessül hakkından müatefit olacak olmadığı bakında verdiği teminat üzerine yeni başvekil istifa· 
si Hanye konsolosundan aldı- tir. Mı11rcJ.an ve Akdeniz sahil- Suriye ve LübnandHhi debiltceklerdir, Bu takdirde bilmü- tardır. Yukarıdaki fıkrada istih· dan sarfrnazar etmiıtir. 

d 1 · b' ldir 1 · d G · · d k " d 'I Türk em/ilki vacebe ehli hibı-e tarafından yapı- daf edilen davalar ile alelı'.lmum 1 '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S ğı telgrafı ben e erıne 1 - en~ en ırı e as .er gon erı • i•bu ı'tı'la'f-·-eru·n mevzuuna ta· ı · 1 Y T 1 t f lan tahmin neticeainde tazminat o- • ~ 
di. Hakipayi hümayuna arz

1 
e- m

1 
e ı,d aedny~flve ilısha yal ara - Madde 1 - Türk tebaaama ve larak kararlqtmlan mebli.ğ davanm alluk eden davala~ !•k~~. hakka ı tes.abüp edece~ olan mal sahip 

dilen mahzerin ıureti konso os- arın a r ı er s i a tına a- Lauaanne muahedesinin :ll inci mad kat'i halline intizaren devlet banka- ~ahal ka.1.maın~k ıçm ıt!lafn~e- lermden geçmış seneler için 
!ara dahi verilmiş.. lınarak Yunan hududu sıkı mu desinde iaıihdaf edilen Türk optanla sına yatırılacaktır. run '!'~vkıı m~r!yete vaz ı tarihın- bir gfuıa vergi talep edilmeme-

b. d b' h f t 1 d z· c· ·t rına ait gayrı menkuller üzerine Su~ d ıtibaren kı se rf d 1 Abdülaziz ır en ıre ce- a aza o unma ı ır. ıra ırı Madde 7 - Dördüncü ve betinci en 1 ne za ın • ... · b nd T'· k h .. ,_,, t' 

la
' ilandı: asilerinin Yunan is tana daya- riye ve Lübnandaki halen mevzu mnddclerd~ mevzuu bahaolup dahili lahyettar mahkemeler nezdinde sı. ususu a ur• Uıı<ume. ı~ 

tahdidi tedbirler iıbu itiliifnamenin ,__ b. la ikame edilmek lazımdır. Bu dava nın mutabık oldugunu vatıalı-
- Bu ne demek? Bu herif- nacağı besbellidir. mevkii mer'iyete vazından itibaren .... nunlann tat ıki do yiaiyle 4 ün- lara müteallik salahiyeti adliye leri bugünkü tarihli bir mek-

d 
., 

K Abd "!" • d.kkatl d'nl' · d · · CÜ v~ b.,,inci maddelerde tespit edi-ler ecnebi tebeaıı m.ı ır. on· u dZIZ, ı e ı ı· aşağıdaki sekizinci mad enın binnci huauaunda alakadar Türk tebaa- tupla bana bildirmek tutfunda 
._ bunl - __ L il , • d B. .. d fıkraamda muharrer müddet zarfm- len tarihleıden evvel gayri me~Jaıl- I S . L"b d F 

ıoloaıar arrn arzuna erınt yor u. ıraz once sa razam- leri haciz devir veya tasfiye edil- an unye ve u nan a ranaız bulundular 
ne diye alırlar? dan duyduğunu hariciye nazı- da kaldınlacaktrr mi• bulunan ··'-ıalar hidematı umu- tebaaaı gibi muamele görecekler T" k b:'k" t" 1 b. d Madde 2 - Suriye ve Lübnanda • ,.... dir. ur u ume ı, ma sa ıp-

Diye haykırdı, iki vezir baş rın& satarak kendi e bu işler ı.;,;0 kövlerdc müıtereken el".liık sa- miyeye IRhaia edilmemit olan ve ha Madde 12 _Suriye ve Lübnan !erinin mülklerine tesabüp et-
larını e" mit. potinlerinin uçla- baklanda çok bilgili görünmek bibi olup Lauııanne muahedesinin len lıazir.c yedinde bulunan emlake daki Türk optanlar ıile Türkiy,.de tikleri sene için verecekleri ver 

1 • · d'k · t d'. · ted' tesahüp edecekler ve gayri menkul- S •1 nna göz ennı ı mış, er o- il ı: 33 üncü maddesine tevfikan ikamet· uriyeli optanlara hakkı hıyarla- gı eri de istisnaen ancak senei 
k I• · 1 • • f T b d ki k 1 oLI S • L"b h d ti leri elden çıkarılmış veya bir amme t b" . I h' . . I . kere ve ınımet ennın erma- - una oyun a o or- g"" annı urıye ve u nan u u a h' t• tah . d.l . ld • tak nnı a ııyeti "' .•ne ıstım .. a e. tmıf maliye nihayetin·de tal- etme 

h . , ki tm• b 1 T·· k ızn:e ıne •ıs e ı mış o ugu - ld ki d 1 k ~~ 
nını bekleyorlardı. dumuzu bu tarafa göndersek n ancıne na e •t u unan ur . d. J h . k datınd mi o u arı ev etın arazısıne ı a- • "t ·ı b 1 kt dır 

lede 
• 1 7 optanları haklanna ıerbesçe taaar- ır .ebuıızıne1,,_,uybedu _,. al nka anlı- metgahlarmı nakletmek üzere iş- ge m';': e!°ayı. u uruna a • 

Abdu .. l~ziz, bir ham a- nıce o ur. na ıf cm ...... n eıı o anı yazı H '-"-et •"• et ~ ruf etmek aalilıiyetlerini muhafaza bul bla. al cakh bu itilafnamenin mevkii mer'iye- Uı<uıu ım nam.._ ıen 
yağ~ ~~~t~. Oturduğu. z~a~ Ali Paşa, dudaklarını ısıra· edecekkrdir. Ve J.>u karara bizzat ve ,;;";,; ~e f d ';'8 ~- lik . te vaz'ı tarihinden itibaren iki ae ittihaz etmekle bahtiyar oldu-
genış gogııle azametlı göru- rak, kısa bir bakıtla aakalı ya vekiller marifetiyle iaticaml eyli- d . " ~ - ı" e er ve ~ ..,. nelik bir müddet verl".'i.'~ir. ğum bu mektubun vüıulünü it' 
nen .vücudü ayakta iken, Dİi· titreyen sadrazaı:na döndü. Bu yec<klerdir. k~İ ".' k n ~I ~y!'n ı.J~?'~ men- M_adde 13 - lıbu ıtılaf~e ar ile keıbi ıeref eylerim. lb-
betaız der ___ _ıe kısa bacakla fikri' d ld'•· . pek •1• Madde 3 - Suriy eve Lübnanda !'t. ':"bn .'til~~ enm.n _,,!~darnın ht~- ahkamı Lozan muahedenameune t' t f :ı.. k b !" .. • 

.,.,.,.. • • -- n Ol'a an ge ıgını a a kain emlak ve gayri menkUI mallan Pk~ ı •ttlu 'ı Jamdenın ....... k.~ . u- merbut 30 kanunusani 923 tarih· ırama .ı an<amm a u unu n-
rından dolayı bırden bıre kü· anlıyordu. edıab .. cbir d d la .. 1 t ume er ar ın an mev ıı menye- li Türk • Yunan ahaliıi mübadele ca ederım. Ef. 
"(" ' 'b' " " •• d nın . 1 m.u e en . ~ yı '' e - te vaz'ı tarihinden itiL---- bir sene Ch l d Ch b çu uvennıt gı 1 gorunuyor u. Ol b'li k 1. A h k'-- timal 1 ~ mukavelenameainin akıbetlerini ar e• e am nın 

h 
- a ı r şev et ım m meyı ve aynı e. ıannı " ey e- .. dd t z.trf da · dil ktir 

Paıalar, padişa m ayağa b . : 1.k· - mei temin edcmemiı olan Türk te- muM ek' kın etlıcraile .ecbe .. ,
1
·,, t~yin ettiği ethaaın emlakine tat· Türkiye Hariciye Vekili Dr. 

kalkmaıı üzerine makineli be- m•: • unun ıçın prens 1 mese- baa ve optanlann mezkur aebep do- ~z 
6
ur ıym 

7 
<;r • e lf ddet ~~ bık olunamaz. T fik R" t" B fend' 

bekler -sakallı bebekler-- gi- ı leaınb! habllet~ dlzımdır. Frkailn- layıaiyle metruk veya mabliil adde- mt etb~'n. mt.cı v_ed ıntedcı.ma. ermınktazi' Madde - 14 - 1-Lu itilafna· ev uf u eye ıye. 
la ıze u ışın ostane te ·ı · '-- · -'·-"' al " 1"' ne ıceaın e ıyeaı mu "' V kil B f d. ·· ak bi yerlerinden oynadılar. Göz- . . . . - dı ınıt ouın gayn menxw emv ve b-"- b t 'ht ·a~- 18 me mümı,;~ -• • .• :., . ., k·d~r aüra't e eye en ı, muz ere 
d h il t ed h 1 d haki ._ .. L" ed ki me ""g ı: an en ı ~~~ a)' d T'· k h • b 

1 · • tı'nl · ın' ucund•ft a e a ını av11y en a ı e- an- teı<rar teaanup ece er- f da 1 • edil ktir" le tasdik edilecek Te tasdikname esnasın a ur eyeh nıura -
ennı po enn - - • "ld" y . d . k I d. zar ın eaV1ye «e . 1 h f d h ed yırmıyarak, kolan kavuımuş. gı ı~. ~ııtan a yenı ~a, •r. Bu meblaglar ya peıin veya er Ankara~~ '"ati olunacaktır. asası tara m an iz ar ilen 

kt d 1 d 
gerİı Danım arka kralının oglu muk .. s · '"' vadeli olarak yuka- Madde 15 - Sonuncu taadik ta arzuya ittibaen sekizinci mad-

aya a uruyor ar ı. ·ı '-1' · · k fkı"ncı" fasıl rihinden itibaren mevkii mer'iyete dede d ed 1 
Abd 

.. 
1
• • k d bo ve ngı tere ııua ıçesmın a ra- rıda mezkU.- müddet Hrfmda te- erpİK i en müddetler 

u azız, oca o ayı y- d d' 1 cakl rd A al girecek olan itbu itilafnamenin s 

dan boya dola~arak, boyuna baıı rr. Amma. RuJ;a Çan ha- T'" ki d h S l ıye o una a ır. ncak aka tasdik tarihini yu"bek a"lut taraf- zarfında Suriye ve Lübnanda ~ nedan ndan b k 1 1 ur ye e İ ur UtJ darlarm heaabmda muka~et bu· k•• • k 1 ı· k .. 1 • d r ır a m a ev en. '' !ardan hPr biri diı" er tarafa gecik aın gayrımen u em va ın a-
soy enıyor u: • . Ş' d' b' p emliihi lunan ve tediye 7 inci maddeyi tat 

- Ne halt ederler bunlar? mChıttı.lr. , ımdikı ed ız ek 1 reı:ul Madde 4 - 30 mayiı 1926 tarihli bikan teıvi)'eai lazım gelen meb- tirmeluizin tebliğ edecektir. Yuka nunl miraaçısı olan Türk va· 
Ne demek? Mülk bizim mü!- ar eı 1 taı ers ngı - Ankara itilafnameai abkimma tevfi- li.ğlar gayri menkulün vadeli salı ndaki ahkAmı tasdik etmek üze- tandaşlannın teaçil auretile 
k'. .. d •. 1 ·1 Tebe tere ve Fransa nufuzunun üs- tının bedeline tekabül eylediği imzalamışlar ve mühürleri)'le mü mezkiir gayrimenkullerin ilze-

umuz egı mı. amızın t" 1..• .. .. d k kan hakkı hiyarlanrun oamanlı ~ takdirde ali.kadar vadesi ıelen ae re murahhaalar bu itilafname:ri • d k' lk' b ki b 
bir ~ikayeti vana biz burada 

1
un ugu

8
nuhmledy ana oymu~ O· ratorluğundan ayrılmıt ve Fran&ız hürlemişlerdir. nlll e ı mü ıyet a arını a-

uruz u a ~ kr 1 Y d Cümhuriycti idaresi altına v'iızedil- nevi !akaitler bedelini Petinen ve len Suriye ve Lühnanda Türk 
değil miyiz? Sadr.azamımız, · . a _orgı e bakiyea.ini aatıı ıeneainde muay- .lok••"' - ?'1'1 •e..rinien-el 932 
nazırlanmı:z, valilerimiz yok Rd uayadan zıı~·ade İngıltereye mit memleketlerde meri tabiiyet le- yen vadelerin bülulünde alacak- •,.rihinde iki nüıha olarak yapıl- emlaki üzerine mevzu ademi 

k d hine iıtimal etmif eıhasa ait emliılı: f ed b' · dol ·ı b" mu? Konsolos makulesi herif- I ay~ma ~nu , uyar. ·· · d be f hakk tır .. Meğer ki vadeai henüz hühil mıştır. taaarru t a ırı ayıaı e ıç 
!erin bizim memleketimizde ngı t

1
ekre ve ranıa ııe ne ;~~~~ :.~":ınd~e ha~:,8Türkiye';; etmiyen takaitler üzerinden bu Charles de Chambrun bir müşkülata maruz kalmak· 

methaleri nedir? 1 ~eme ~the!l1!"1• n~hdel Yuna· mcnu tedbirler işbu itilifnamenin takaitler balifinin yüzC:e altıaına Dr. Tevlik Rü,W sızın tasdik ettirebileceklerini 
mstar.a ı tı a nası at arı ver- mevkii meriyete vazından ve aşağıda tekabül eden bir tenzilata razı ola. fmza krotokolu hükiimetin nıur.ma zatıalileri-

Abdül"-~ ~öylnedikçe, aad- miyeceklerdir. ki ekizinci maddenin !::kinci fıkra- Ankaradaki Fransa büyÜk elçili. ne beyan ile şeref kesbeylerim. 
razamla hancıye nazırının be- aında muharrer müddetler zarfındıı ğ_i Sur. İye ve Lübnanlı m __ üst.edile- Türk ve Suriyeli emvaline da· Ş 

Rü•tu" Pa•a. h · · ı d ı T k b urası mukarrerdir ki mez-nizleri soluyordu. "-k kere • • arıcıye nazırı- kaldn-ılacaktrr. ı,_bu maddelerin yu- r!". ıate ve_ ~ya arını. ur ıye .a ir olan iıbu itilafnamenin 11 inci 
"""' • 1 · b" 'b' • 1 uh f k 1 t t d d k•• kiir tedahirin ref'ine kadar mu·· ı denedikleri hizacı hümayuna nın ış erı ırı ınne nRsı t a kandaki fil<rasında İ•tihdaf edilen rıcıye _, a e ıne ev ı e ece ur. maddeoinin birine fıkraaına teal· 

göre bövle bir kızgınlığın ao· bir ,ekilde bağladıgına şaşa •tb:ıs Tüı·kiy~de kiıin olup hakkı hı T~rk_iy_e h~kümeti de kendi m~ate l lüku tibariylc Türkiye Hariciye kiyet hakkının istimali bu ted-
şaşa bakıyordu. Abdül;•zizin yarını istimul tarihinden sonra vaz'ı dılennm lıate ve dosyalannı tuzu vekili bu metnin kendisi tarafm. birlere tabi kalacaktır. 

nu yapılması güç bir "iradei batı tutmuftu. yet muamelesine ufnmış olan mülk mu. '!~~uğu tak.dirde Fransa büyük 1 dan ancak memleketinde mer'i ka İhtimamatı fa ikamın kabu· 
ıeniye" olurdu. Ya şimdi Ab- leıine ve gayri menkül mallarına ve elçılıgıne tevdı et.mek hakkı~ı .mu j vanin ve kavaide muvafık aurette 
dül"ziz: - O halde n:Ce P.tmeli? kezalik vaz'iyct tarihinc'en beri reo- h~faza.e~ektedıı:. Taleplerını ta tatbik edilmesi tartiyle kabul edil lünü rica ederim Ef. 

- Bütün konsolosların Gi- Ali Paıa, padışahın yorul- ' m~ bir n!aka".' tarafından _tahsil edil kıp ve ıddıalarmı ıabata ~edar o- diğini kaydetmek iater. Müşarün- Charlu de Chambrun 
'tt k ld 1 1 'I du~unu bı"ssettı'. Kaf~•ınm mıı bulunan ıcar be_dellenne tekrar la";<;k s~nedat, ~y~t, vesaık ~eve ileyh temyiz mahkemeıinin bir ka Fransa Büyük elçisi Kont 

rı en a ın maıını e çı ere "' oo _ aaıtı alakadar huk~etle_re ıbraz ran ile de teyit edilmiş olan müa-
bildirin ! içinde sakladığı planı böyle tesahup edeccklerclir · etm. e.k. h .. uausun. d. a m~ated_ılcre h_er takır bir içtihadı muhakime istina de Chambrun Hazretlerine 

Gibi bir emir vP.rirse ne ya
pacaklardı? 

Mi.itercim Ri.;ştü Pata. ko
lile hafifçe Ali Patanın dirse
ğine dokundu. Hariciye nazırı 
da daha kısa bir dokunuşla an
ladığını belli etti. 

·Abdülaziz, hala ıöylenerek 
~uYardan duvara geziniyordu. 
iki vezirin kartııına gelince bi
raz durakladı. Ali Pata hemen 
~teklerine atıldı: 

- Allah ön:ür ve .-keti fa
hanenizi arttırım. padişahım, 
mülkünüzün istiklali uğrunda 
bütün Yiikel:. bendeleriniz hiz
meti hümayuna kPmer bağla· 
mıtızdır. Fransa elçisi bu ben
delerirıe mahza hayırbahane 
maliimat zımnında umuı-u da· 
hiliyemizden olduğu cevabı ve
rilmiştir. Kendisi dahi konıo
loauoa asla müdahale edihne
mesi emrini gönderecektir. 

Abdülazizin yüzü cüldü: 
- H,. şöyle! 
Diye gürledi. 

Mütercim Rüttü Paşa, Ali 
Patanın cezbereaine hayran 
kalmııtı. Bu kısa. çcpur adam
dan padiş hın neden geçemedi
ğini timdi anlıyordu. 

Abdül'..aziz, dile vP.zirlerine 
oturma işareti vererek, kendi 
de tekrar kötesine kuruldu. 

- Şimdi ne etmek 2erek. 
dersiniz? 

1 k d k·.k d I l't'.'adde 5 -- Osmanlı lmperator· b I h I t t I tk B·· ··k 1 · h ti · k yo~gun u, a , ı asın a kabu luifandan ayrılan ve Franaız cümhu- ır tür u tea ı a gos erı ece ır. den aahiplerinin henüz Türk teba uyu e çı azre en. anu 
tt k ted Alakadar hükümetl,,rdcn her biri asından bulunduklan bı'r zaman· ni miraıçılann te..,.ili hakkın• e ırme ıs ı: riyeli idaresi ııltına vazolunan arazi- d -T 

_ Efendimizi fazla rahatsız de :J.'! tcninicvvel 1914 tarihinde yer k-;.rile~ karabr:~-" :iğerk/v~t 1hü- da terketmit olduklan menkul da 7.alı :-lilerinin göndermek 

etmı'yelı'm T • b I leşmış olup Lausannc muahedename umetine te Jff e ece ır. a e- malların iadeaine müteallik <ıla- lutfunda bulundukları bugün-
• ensıp uyuru ur- . . •) dd . .b. bin reddi halinde ret eıbabıru rak ikame edilen davalan Türk kü "hl' k b 1 . . • , ""'n ~ı uncu wa eaı mucı ınce h · h km · ·· ll'k b " tan ı me tu un vüsu ünü 

sa mec~sı hasta me~eleyı res- bu arazide ıncı·'i tabiiyeti iktisap et mu tevı ü e, ıfe mutea 1 U· mahkemelerinin gayri kabili ka-
men muzakere ederız. Bende- miş bulunan her asıldan Türk tebaa lunan d~~Y~ raptolunacaktır: ~la- bul telakki ettiklf'rİni beyan e)'le it'ar ile feref kesbeyleriın. 
!erine kalrraa memleketeyn aına ve Lauaanne muahedesinin kadar hukumetlerden her bın ka meii bir vazife addeder. Bu mektubun muhtevi oldu 

rıırlan kendi müstedilerine teblii Bundan maada ayni maddenin ğu ahkamı bükiimetim namına 
prensliğinin taaadiki Mısır va· mevkii girdiği tarihten en aıağı bir rdecetkir. Müııtcdiler tebliğden İ· üçüncü fıkraaına atfen hükılmeti eenet ittihaz eylemekle babti
lisine hidiviyet paye~İnin tev- ~eneden beri Suriye veya .Lü~nanda !İbaren mesafe müddetleri mun· nin 30 mayıa 1926 da Ankarada 

'b" bedel" d . ıkamet etmekte olup kendılerı yahut k iki' rf d h ki cı ı,. • ın. C: Mısır aıdatının. pedf'rleri bu memleketlerde mütevel zam ob.r~. ay za ın a a a İmza edilmiı olan doatluk ve iyi 
tez d G d M k rının sukutuna meydan kalma- komtuluk mukavelenameainin 4 Yl ı ve ırı e ısır as erı· lit b•ılunan ve Oamanlı İmperatorlu k d·ı · ll'k 
nin sevki, Y unaniatanın ablu· ğundan aynlan ve Fransa cümbııri- mak üzer.. en ı crın .. taa u e· üncü maddeainin son fıkraama İl 
k b 

. . . . . den kararı kabul ettiklerini veya tinaden kazai huauata Suriye ve 
aaı. ütün önihr üzdeki dert· yetı ularesı altına vazedılmıt olan a- bita· lcis ona itiraz eylediklerini hü Lüb' d ki T •• k t b ı L'--. ti ,. b · · L . nan a ur e aaaı eDJ.Dt:ı 

lerin tedavisi yolunda iyi neti- razı e me•_ı .ta ıy<t• ausanne .mua kiirnetlerine bildinnekle mükellef talep eylemekte olduğu hukuk ve 
celer vereceg"i memuldür de- hedenameoının 30 uncu maddeaı mu. bulunacaklardır . t• 1 d . b .. .. .. f kr 

cibince iktiıac eylemiş balunan Türk• • . ?" 'ryaz ar an lf u _ ~çunl cu ı a 
rım. t b k l'k . h d Madde 9 - işbu itıli.fnamenin ıle eragat eylemegı u a kaadet• e ~ırna ve rz.a 1 ayru mua e e. • ld "' be ı : ;rı 34 ·· ·· ddel · d · tatbikatından doğan bütün ihtilaf mıt o uaunu yan ey er. 

Rüştü Paşa, bir kere daha ntih,nd f,edvel un~_u_,ma 'terbuınl e ıa- ve itirazlar itilafnamenin mevkii Dr. Tevlilt Riiftü 
kurn d' 1 t k a ı en opumıara aı unan . d .. ba F B" "k 1 • • K d az ıp oma ın mana çı a- emlak üzednde aerbeıtçe ta arruf mer'ıyete vaz'ın an ıh ren 18 a)' ransız uyu e çm ont e 
rılması güc yüzi.ine şaıkm şaş- "'1kkı da t hd.t da T-• ki ed lık bir müddetin hitamından son· Chambrun Cenaplnrına 
km bal.-tı. B;r sürü tedbir sa- mev.: ıecı:bi: =tn itiıii':.:.:eru: ra 30.mayıs 1926 tadrihinldke Anka Biıd.>:"lük -:ıy1ı.hfazretle.ri, butb~lu·n im 
yarkP.n -"ra yerP. hiç bahıi gir- me>kii meriyete vaztndan itibarnea rad'1 ımza olunan I ost u .v~ i:ı:i z!' e. ıden ıtimla.knla°':enm tkra ı ne 

• 1 M h · .ı k' k. · · dd . biri . koıt14uluk mukave enamesınm 1• tıceaın e e a erme te ar tesa 
memış o an ısır idivliği iti- fıakrgı .a ~~"' 'uhzıncı ma .. d•dnıetnl ncı kinci fıkrasında derpif edilen ko- hüp edt•cek olan mal sahiplerin· 
nin de karıttınlm h ı :ısın ... m arrer mu er zar. . f d d d . d · 1 · • b' • all ne ma a- fmda kaldırılacaktır muyon tara m an ora a erpıf e en seçm~ sene er ıçın ır guna 
reUi ! 1 bu dd · • elki fıkr ~- dilmit olan usul ve meraaim daire vergi talep fllilmemeai huauaunda 

Abd 1 · tih' ~-'~il f'lllnhevvT_rki eda'!'.!,~ sinde kat'i aurette itiraz hakkı ol Türk hükfunetinin mutabık oldu-ü aziz, kantık siyaset .. ..... "" e ... u ...... 1 1 ta La n ...,, ... ab d Y •. e n makaızm hükmedilecektir. Komia bınu Zilli alilerine iı'ar ile ıeref 
P inlarr araıında bunalan başı- ~ ?P , ;aaı:ne ;::::, e e1ırih~~ mdev von hükı'.lmetlerin her biri tarafm kesheylerim. Hükümetim mal sa
m dinlendirmek iıtedi: il meny~ e onu r . ta • ın en dan ihtilaflı meselelerden ve ken- hiplcrinin mülklerine teaahüp et 

- Hey 1 Bize terbet R'eti- ":ora v~et muam~ eaıne k"Jı'~f di müatedilerinin yapmıı oldukta. medikleri sene için verecekleri nr 
• ı ~..:ı~· . ve t gayrı . .:e;u .. •barın n iatinaf keyfiyetinden haberdar gil<>r< de iatianaen ancak aenei ma 

nn. b' 1 ı.vaz ıye .tar•arafn end ıtitabrenil edilecektir. Komi•yon reiai ittihaz liye nih~yetinde talep etmeğe mü 
Diye ba-1-rdı •r tru1 •mı re.mı 1 •n an • 1 k 1 h l'ka t ·ı b 1 k d r..., · edi1m4 . bed U . • . o unan arar an emen a a dar emap u unma ta ır. 

- Zatı vükelayı hep buraya t ·a·barıcar kre erınte h•ynı tadrihil - devletlerin hükı'.lmetlerinden her lhtiramatı faikamm kabulünü 
d en ı en te ar eaa up e e- b' · bl'" d k 1 d · d · f d' avet ettirdik. Birlikte müza- cektir ırıne te ıg e ece ve on ar a ru:I\ e crım e en ım. 
kere ederı' · <t=-d' • b" M d.d 6 E I'-' ah'-'·-· . tebliğ tarihinden itibaren bir ay Dr. Tevlilr RÜft(i 

ınız . ..,..... ı ııze ıraz a e - vve "' ıwm mucı- f d · b k ı k" T·· ki H · • Vekil' D 
musiki dinletelim. j bince iadeleri İcap eden gayri men- z~r m a lf u arar a~ mev ıı tat ur ye arıcıye ı r. 

k ·ı --"k 4 - .. 5 . . d' bıka vazeyleyeceklerdır. Tevfik Rü•tü Beyefendiye 
Diye v~\rlerine il if b • u nnu • u~cu ve. ıncı ma •e- Madde 10 - Alakadar hüku- • ~ · .. : 

Yurdu. 
t at u 

1 

lerde tespıt edilen tarıhlerden sonra ti . b .
1

.1.f Vekil Beyefendı, bugun mıı 
1. d'I . . el b me er ış u ı ı a nameye mevzu ed'I . 'l"fn . bik' 

Dev ~· ~ve ~ ı mı~ ıs ·~ veya .. unlar İ• teşkil eden ,.mlakin diier devlet za . ı ı;n ıtı a ~men~n tat ı 
( atnı var) tı nlal., eonvalı resınıye. mıllıye veya tebaasmca ya bizzat veya bir mü netıcesınde aml .. klerıne tekrar 

,...rnn. 
İhtiramatı faikamın kabulü 

nü rica eylerim Ef. 
Dr. T eulik Rüff{i 

Fransa Büyük elçiıi Kont 
de Chambrun Hazretlerine 

Büyük elçi hazretleri, Türk 
ve Suriye emlak itilafnameai· 
nin 12 inci maddesine atfen 
Türkiyede ikamet eden Suriye 
optanlarm ve Suriyede ikamet 
eden Türk optanlannın vaziye 
ti üzerinde Türk hükumetinin 
müzakereye girişmek ve mez.. 
kur optanlar bakında aalifüz
zikir 12 inci madd~ derpit 
edilen müddetleri mütekabili
yet tartile bir ıene müddetle 
temdit etmek huıuıunda muta 
bık olduğunu beyan ile ıeref 
kaabeylerim. Türk hükUnıeti· 
nin memaliki ecnebiyede mü
temekkin olup Lausanne mua
bedenamesinde derpİf edilen 
Suriye lehine hakkı biyatlan· 
m kanuni müddetler zarfında 
iıtinıal edememit bulunan as: 
lan .Suriye ve Lübnanlı olan
ların vaziyetlerinin de yuka· 
nda mevzuu bahiı müzakerat 

eanaımda tetkik edilmesini ka· 
bul eylediğini ili.veye müsar&· 
at eylerim. İhtiramatı faika' 
mm kabulünü r:c,. ederim Ef. 

Dr. Tevfik Rüıtii 
Türkiye Hariciye Vekili Or. 
Tevfik Rüttü 8P.yeford'ye • 

Türk v"' Suriye ernl«k iti
lifnameınin 12 inci maddesiııe 
atfen Osmanlı imparatorluğu" 
dan avrılan VP. Frar.sa cümhu· 
riyet idaresi altına vazolunaıl 
arazide sakin Türk optanlar~ 
ile Türkiyede sakin Suriyelı 
optanlar meselesini yeni ınü:ı• 
kerat esı>asında tetl<ar tetkik 
etmıeğe hükiimetimin hazır bu· 
lunduğunu beyan etmekle ft' 
ref kesbeylerim • 

Salifüzzikir 12 inci madde· 
de derpiş edilen müddetleriıı 
Türk optanlan lehine müttefi 
kan tekrar temdit edilebilınek 
üzere daha bir sen,. için u:ıa· 
tılmasma hükiimetim müaaade 
eder. 

Ecnebi memlel<etlerde ınü· 
temekkin olup ta Lausanne n:ll 
ahedenamesile tanınmış hiyat 
baklannı kanuni müddetleri· 
nin yukanda istimal edilırıe
mis bulunan anası! Suriveli ye 
Lübnanlıların vaziyetleriniıl 
yukarıda mezkiir müzakerat et 
nasında tetkik edilmesine ınu· 
tabık olduğuna dair Türk hü· 
kGmetinin kendisine teminat 
verdiiHni hükiimetim üır.it et· 
mek ister. lhtiramatı faikao:ıı1' 
kabulünü rica ederim. Ef. 

Charles de Chambran 

••••••• 
Yugoslavya i1e 
Afyon ihracatımı:ı 

BELCRAT 18 (A.A.) - A.,•· 
la Ajanaı bildiriyor: 

Meclisi meb'usan, Türkiye iltı 
Yoğualavya araaında afyon ih~':· 
catı hakkında akdedilmit olan ılı• 
lafna.meyi tasdik eylemiştir. 

Kimyevi harp 
meselesi 

CENEVRE, 18.A.A. - SiıahW' 
azalbna konkran11 fen komiteai kİll' 
yavi bakteriyolojik harp hakkıııdı 
kendiaine ıilalılan azalbna koııfr 
ranu tarafından verilen ıüııllerin tel 
kiki.ne başlamqtır. 

Harpte kuUarulmek üzere yapı1-P 
zehirli maddeler fabrikatörleri ı.ak
kmda zeeri tedbirler tatbiki lüzunt11; 
na daİT Danimarka murahlıaa !teyel' 
tarafından vaki olan tddif munıbha' 
lar ekserisinin muhalefetine uğrıııı>'* 
tır. 

Zürih'te yapılan 
suikast 

ZURIH, 18. A.A. - Teırinie•~ 
de bura ftalyan konaoloshane•İ"" 
karşı yapılan ka.•tın failleri oldukla~ 
zanniyl evvelce tevkif edilen altı ~·· 
tinin mücrimiyel ini iapat eden del~· 
ler elde edilemedi&-indcn kaffesi ı. ~ 
liye n fakat ihtiyati bir tedbir etfl 
mak üzere hudut haricine tard 1 

miılerdir. 

ltalya kralının bit 
• • 

emırnamesı 

ROMA, 18.A.A. - ltalya bü~ 
metinin müsaadesi olmaksızın ıı 

1
.,.. 

aurette harice gidenlerin ltalyan ;ı 
büyetinden iskatiyle fira,:•ere. :,.. 
emvalin miııadereıine m ..- '°" l.'k 1 1 
nun kralın bir emimam .. ivle ıpta 
dilmiıtir 



ahiye Kongreleri Bitti, Kaza Kongreleri aş yor •. 
Ekonomi 

Buhranın hafiflediğini 
gösteren emareler mi? 
• 
ihracat ofisinin dünya buhranı 

etrafındaki tetkikah 
lbrae&t ofisinin tetkikatma 

töre umumi b.rpten sonra bat 
tösteren ve son senelerde tid
detini artıran dünya iktisadi 
lıuhranını buıule getiren sebep 
ler iki gurupta toplanabilir: 

ı. - lıtiblakin ııayri tabti 
•urette azalmaıı. 

2 . - lıtibsalin gayritabii 
•urette artmuı. 

Bu suretle istihsal kabiliyeti 
ile İ! lira kudreti araamdaki a
çıldık taha11ul etmittir. 

Dünya iktıaadi buhranını 
l"!dit eden birinci gurup sebep 
le; meyanında: hemen bütün 
lllemleketleri iıtila eden zirai 
~bran, bathca memleketlerde 
lfıizliğin tedricen tezayüdü, ea
lci mahreçlerden bazılarının ka 
Panmaaı ve ıiyaai tetevvütlere 
llıaruz kalan uzak ıarkla Avru
Pa memleketleri arasında tica
retin azalmuı sayılabilir. 

Sanayiin istihsal kudretini 
Veya adetlerini artıran ikinci 
k\lrup sebepler meyanında da 
Yen\ milli sanayiin ihda11ru i
tııp eden yeni hudutlar, fennin 
tayanı hayret terakkisi, Rusya 
da harici ticaretin inhisar altı
tııı alınması batlıca sayılabilir. 
d aöugn vbgk vbgk vg vgvv 

Umumi harpten beri dünya 
Yı istila eden iktısadi buhranın 
•on haddine vasıl olduğu ve ha 
fiflemeğe doğru temayül göı
lermeğe hatladığı baklanda ya 
Pılan tahminler pek çoktur.An 
tıık ıon aylarda buhranın tahaf 
füfüne itaret eden bazı emare
ler belinnit ve sınai sahada u
fak inkitaf hareketleri görün
llıeğe başlamıttır. Almanyada 
ıtıensucat sanayiinde, Hoılanda 
da mücevherat sanayiinde, Bel 
çikada demıir ve kömür sanayi
!nde lsviçrede saatçilik sanayi
ınde ve Fransada mensucat ve 
deri sanayiinde inkitaf müşahe 
de edilmitti:r. Diğer taraftan A 
llıerikada borsa memleketlerin
de de aa1ah buıule gelmiştir. 
Yün, pamuk. kauçuk, petrol, ba
kır ve sair maadin pİyasalann
da sağlamlık ve fiatlerde ufak 
tereffü kaydedilmiştir. 

Fakat bu iyilik temayülleri
ne rağmen dünya iktisadiyatı 
lıuhranının bugünkü tiddetile 
ı!ııba nekadar devam etmesi ih
timali olduğunu doğru olarak ---- --

BORSA 

Ot Banka11ndan alınan cetveldir) 

17 Teıriniaani 1932 
Alqam Fiatlan 

lıstilrrular Tahvillt 
lıt dıblll 90, 
Şırk d .yollırı s.~ı F.lektrtt 
ı.ı. Muvıbblde 18,75 Tramvay 
r.oııııiitler 11,u Tünel 
~•yeli mabl 7 ,-
8a~dıt r.u 
l'. askeriye r ,75 

Rıh um 
AoaJol• l 

m . 
19,15 

1:.
1
· mir Belediye • f\.1ÜIIICS!!JI l~.8U 
!tik razı u4 

ESHAM 
lı Bı. Nama IU,fıı Bonıontl 23,40 
.. " Bımllin 1u1 t O Tcrko~ 38.39,-
.. .,_ Müesst.s 120,- Çimento Ar. 8,-

.\aadolo H.65 Cn"°o dcy. 25.25 
l\ejı f,bO Sar~ dey. t,ıo 
: ~•Hlye 14,50 Balyı t,>o 

frarnvay so.~o Şark m. ecza 2,4\1 
1 ııumlslgorta ll.I~ Telefon 15,25 

ÇEK FIA TLARI 
l-arı 12.0~ Pra~ 15,87 
lcndrı 6.!9 Viyana 4,ı l ( ı ,4 

Y'>rk -47.t:'.~ MaJrlt 5.7~.21 

Mılıno 9 .. 211~4 Btrliu l,98.21 
•ülsel 3,40,~0 \"ar~ova 4,11,M 

\· ,. • ~ı.at Peşte 3,66,11 

' .. ,. l!,45,JI Butreş 79,37, 
O') ()Ş.!_15 Rclg:"aı 34,44,-
\nıı «rdam 1.17,71 ftl• <kO\'I 10,7Q,7Ş 

NUKUT (Sattı) 

K"ruş f Kuruş 
ro ı tr ı r. ~ ı şilın, A\·~ ~ 
1 

h. lı 1 :-ıo, i ı peıeta ı .-
ı do ar il}, 1 mark !50, 

ı ı ·cı !l s,- ı zclotl 24,-

: o:.}!~~:.:~:~ -ı K~~ .. , s.: 
l!(ı J' . c Y,20 

rın •· 1 \°!. tt' d l\ c 90.20 
lf} k r Ce& 24. ı .., ı l-\ tnı. t ~ .• \ ;-

kestirmek mümkün değildir. 

9 aylık pamuk 
ihracatımız 

ihracat Ofisi 932 senesi ilk 
dokuz ayı zarfında muhtelif 
memleketlere yapılan pamuk 
ihracatını tesbit etmittir. Hazır 
ladığı istatistiğe nazaran bu se
ne 2.507.787 lira kıymetinde 
8.363.528 kilo pamuk ihraç e
dilmitti:r. En fazla ihracat yap 
tığımız memleketlerin başında 
İtalya ve ıonra sıraaile İngilte
re, Ruaya ve Alrnıanya gelmek
tedir. Pamuk ihracatımızın mik 
tar ve kıymetlerini gösteren is
tatistik tudur: 
Almanya 747178 
Bulgaristan 507433 
Fransa 776063 
Halanıla 15087 
/ngfltere 2115702 
ita/ya 2189.ll .1 
Yunanistan 387881 
Mısır 22060 
Belçika 195703 
ispanya 11286 
Rusya 1268100 
Fili&tin 41833 
Suriye 20273 
Romanya 15815 
D. memleketler 49531 

225149 
153136 

4714 
4714 

651699 
656396 
116374 

6000 
62877 
3627 

361420 
11325 
3036 
2480 

15761 

8363528 2507787 

Arpa ihracatımız 
ihracat Ofisi 1932 senesi iti< 

dokuz ayı zarfında muhtelif ec
nebi memleketlere yapılan ar 
pa ihracatımızın miktar ve kıy 
metlerini gösteren bir istatiıtik 
hazırlamıştır. Hazırladığı ista
tistiğe nazaran bu senenin ilk 
dokuz zarfında arpa ihracatı
mız 3.107.142 lira kıymetinde 
79.194.407 kilodur. En fazla 
arpa ihraç ettiğimiz memleket· 
lerin başında Belçika bulun
maktadır. Bu memleketten son 
ra sırasile fazla ihraç ettiğimiz 
memleketler Fransa, Almanya, 
İtalyadır. 9 ay zarfındaki arpa 
ihracatımızın miktar ve kıy

metlerini gösteren istatistik a
tağıda gösterilmi,tir. : 
Almanya 7626468 
Belcika 22771529 
Franao 15233097 
lnı:iltere 5787244 
ltalya 8805243 
Yunanistan 3399097 
Filiatin 6302919 
Suriye 6851793 
Mı.'ttr 1913637 
ispanya 4970 
H alanda 50000 
Rusya 52371 
D. M. 6894969 

30246 
943102 
667111 
214215 
365198 
153262 
224912 
181908 

74261 
359 

2050 
1118 

244369 

79194407 3107142 

Radyoda iktısadi 
konferanslar 

ihracat oliainin, her ay dünya ve 
Türkiye iktiaadiyatı hakkında rad
yoda bir konferans verecegini yaz
mıştık. Bu ayın yinnisinde ilk kon
feran11 ofis propaganda ,ubeıi şefi, 
Akil bey, yerecektir. 

Bulgaristanda tütün 
mübayaatı 

Polonya tütün rejiıi tarafından 
Bulgaristandan 65 milyon leva kıy
metinde tütütn mubayası takarrür 
etmi§, keyfiyet Bulgar ınatbuatile i· 
lan edilmişir. Alınacak tütün aşağı 
cinsten ve 1930 ve 1931 rtkoltele.
rinden olacaktır. 

Ayni zamanda Çekoslovakya reji
si 500.000 kilo Bulgar tütünü muba
yaası için bir münaka~a. ilin etmiş
tir. Bulgaristıuıın, bu parti bedeli 
niıbetinde Çekoslovak emtea51 mü
bayaa eylemesi tart koşulmuştur. 

Fransa rejisi de asgari, 6 milyon 
franlık Bulgar tütünü mubayaaaı i
çin mubayaa memurlarına emir ver .. 
mişt;r. 

Diğer taraftan Romanyanın Sofya 
sefiri tarafından yapılan te.ebbüs ü
zerine Romanyanm Bulgaristandan 
mühim miktarda tütün almağa ve 
Bul!?ar tütlinün~ ...... J..ı 1 1t1~i sİParalar 
·maline karar verdiği haber alınmak 
tada. 

Avusturalyada 
buğday 

ROMA 18 A.A. - AvusturaJ. 
yadan beynelmilel zeriyat enstitü 
•Üne gönde,.ilcn bir telgrafname
ye göre bütün kıt'ada hava ıeraiti 
buğday zeriyabnı müsait bir "'kil 
de devam ettinnı~tir. Bereketli 
hi.t' mahsul elde edileceği ümit e
diliyor. Baıaldar ıayet yüklüdür. 

Belediye 
Lokantasında 

Kaza 
Kongreleri 

/stanbul Nasıl Eğleniyor? 

Darülbedayide iki saat ••• 
Fakir talebelere 

Bugünden itibaren 
toplanmaea başlıyor Yarı bot bir tiyatro aalonu neye benzer? - Pazartesi . 

Perıembe ... - Cemaziyelevvel torbası - Balat kapıstnda ben 
gördüm onu Beyefendi paltonuz? - Darülbedayie bir 

san'at mabedine girer gibi giriyoruz •• Fakat oradan çıkarken ••. 

meccanen 
yemek verilecek 
Belediye, yakında kooperatif lo

kantasını açacaktır. Memurlar iiç 
kaptan ibaret öğle yemeklerini o
tuz kuruıa yiyeceklerdir. Lokantaya 
Halk..; içtimai muavenet ıubeııi de 
iıtirak edecektir. 

içtimai muavenet ~ubeıi bu husus 
ta hayırh bir karar venniştir: Yük
sek tahsil takip eden geaçlerden fa
kir olanlar ..ı..h ve akıam yemek
ı~rini meccanen yiyebilecekler, fakir 
olmıyan talebeden arzu edenler de !o 
kantadan yemek yiyebileceklerdir. 
Bu talebeey de gayet ucuz yemek 
verilecektir. 

Mesela taleb olnuyanlar otuz ku
ru~. tatlısı da dahil olduğu halde 
üç kap yemek yedikleri halde Webe 
ayni yemeği on bet kurup yiyebile 
ttktir. 

Yıldız gazinosu 
Y ılclu: kazinoıunun yeniden kira

lanması için defterdarl:kla belediye 
arasrnda müzakere bitmi§tir. Defter
darlık, belediyenin tekliflerini kabul 
etmittir. 

M. Mario Sera müstecir iken hele 
diye Defterdarhğa otuz bin lira ki
ra parUJ vermekte idi. Bundan bat
ka sigorta bedeli de vardı. Yeni es&· 

sa göre belediye defterdarlığa ıen&
de otuz bin lira yerine bin lira ver ... 
cek, merasim aalonu müstesna ola
rak, kazino binasını kiralayacaktır. 
Tamirat bahsına ıelince: Belediye 
sarayın bugünkü vaziyetini muhafa
za etmekle mükellef olacaktır. 
Yalnız müddet hakkında belediye 

ile defterdarlık henüz uyut8f118Dl'f
lardır. Defterdarlık sarayı on aene 
müddetle kiralamak istediği halde 
buna mukabil otuz sene kira ile tut
mak istiyor. 

Sıtma 
Kursu 
Bu seneki kursa 

on bin 
doktor iştirak etti 

Sıhhat ve içtimai Muavenet ve
ki.leti ıeçen aenelerde mahsuı ka 
nuna tevfikan yaptığı ıibi hu se
ne de Adana Sıtma Enstitüsünde 
tabipler için bir aıtma kursu aç
mı§trr. Kurs deralerine 20·9-932 
tarihinde haşlanarak 2·11-932 ta
rihinde nihayet verilmittir. Aydm 
Sıtma mücadele Reiai Dr. Mahmut 
Sabit Bey (Kan, aıtma parajitolo
jisi, epideimyoloji ve seririyat) 
deralerini, Adana sıtma mücade
le reisi Dr. Ekrem Tok Bey (Sıt
ma mücadelesi) derslerini, Koca
eli sıtma mücadele reiai Dr. Me
cit Bey (Antomoloji) denini, aıt
ma mücadelesi su mühendiııi Sabri 

Cümhuriyet Halk fırkası nahi 
ye kongreleri bitmiıtir. Bugünden 
itibaren kaza kongreleri haılaya.
caktır. Evvelki akıam en son ola
rak Ka•ıIDpata nahiyesi kongresi 
pek pulak bir tekilde ve bir çok 
zevat hu7urunda yapılmııtır. Kon 
erede fırl.a "ili.yet idare heyeti 
reisi Cevdel Kerim, vilayet idare 
heyetinden Hüsnü, belediye dai
mi enctlıııen reiı;i vekili Tevfik, 
azadan Nakiye Hanım, Yusuf Zi
ya Be}·, tchiı· mecliıi birinci reiıi 
vekili Sadettin Ferit, Beyoğlu fır 
ka tqki!it reiıi Mel.ki Hikmet, 
kaza idare hey<•tinden Kadri, Bey 
oğlu kaymakamı Sedat Beyler te
hir mecliıinde Beyoğlu azaları ve 
daha bir çok zevat hazır bulun
muşlardır. Kongre divanı riyaaeti 
ne Sadettin f'erıt Bey intihap edil 
dikten tonra müzakerata haşlan
mııtır. Kaıımpaıa fırka nahiye re 
iai ve gazetemiz umumi nefrİyat 
müdürü Etem izzet Bey fırka na 
biye te,kilatının bir aenelik faali
yeti hakkında iktısadi içtimai, ai . ' yası. raporunu okumuştur. Aza .. 
dan ~" murahhaslardan yirmi ka 
dar hatip ıöz almıı ve muhtelif 
mevzulara dair beyanatta hulun
muılardır. Bundan aonra Cevdet 
Kerim Bey uzun bir nutuk irat e
derek iı:.tiplerin temas ettiklen 
mevzularda, muhtelif memleket 
ve belde meaelelerine kendisi de 
temas etmiş, etraflı bir tekilde 
vaziyeti hülasa ederek kongreyi 
tenvir etmitşir. Kongre, bilha .. a 
Kaumpatada bi rorta mektep, bir 
idman kulübü binaaı, bir nahiye 
müdürlüğü, bir fırka mahfili bina 
sı yapılmasrnı tesbit etmiş ve da
ha bir çok meaeleler görüıülmüı
tür. Bu ihtiyaçların bir an evvel 
tahakkuku teahit edilmiştir. Cun
lar meyanında belde ihtivacı ola
rak bu aene içinde Kurtuİuıu Ha
lice bağlayan tonozların tamir e· 
dilmesi takarrür etmitşir. Müza .. 
kerat bittikten sonra yeni idare he 
yeti intihabatma geçilmiş ve gaze 
temiz umumi neıriyat müdürü E .. 
tem izzet, Nawman ıirketi mü
dürlerinden Nail, yÜksek deniz ti 
caret mektebi mualliml<!rinden Nu 
rİ, müt~kait binı.a.ı Diltat, Fıka
rAperver cemiyeti rei.ı lsmail 
Hakkı Beyler aıli au.lıklara inti. 
hap olunmutlardır. !~ •heyeti· 
ne yedek aza olarak ta'Dr. Feyzi 
Ahmet, idman birliği umum kap
tanı Nuri, tüccardan Bekir, ecza
cı Müeyyet, gümrük memurların
dan S .. dık Beyler eeçilmiılerdir. 
T °"ekkül eden idare heyeti yaptı 
ğı içtima neticesinde reisliğe ga
zetemiz umumi netriyat müdürü 
Etem izzet Beyi intihap etmiştir. 
Kaumpaşa frrka nahiye kongreai 
çok müsmir neticelr vermiftir. 

Polt11t~ 

Dolapta 
Silah deposu 

Bey de (Arazi ve au ıslahatı) B k d .1 denlerini gÖıtennişlerdir. 1932 u a ar sı ahı ne 
seneai sıtma kursuna aakeri tabip d topla ? 
ler bütçe zarureti aebehiyle gele- eye mıı 
mediklerinden yalnız 11 tabip işti Beyoğlu polis merkezi Luka jş. 
rak etmittir. Bu tabipler her gün minde bir adam hakkında tahkikat 
öğleden evvel nazari den gönnüş yapmaktadır. 
)er ve öğleden sonra da muhtelif Yugoslavya tebaaıından olan bu 
deralere ait laboratuvar tatbiyab adam Beyoğlunda Tum Tum soka
yapmışlardır. Kendilerine arazi ğmda oturmaktadır. , 
ve •U 11lahatı ve tatbiyatı gösteril Son zamanlarda Lukanın bazı 
miı ve köylerde ve şehir civann-1 fÜpheli kimselerle ııln sıkı temasta 
da tetkik seyahati yapılarak süf- bulunduğu nazan cliklu•ti celbetınit 
re ve kahil anofel taharri edilmif, ve tahkikata başlanmıttır. 
suların, arazinin vaziyeti tetkik Zabıta lazım ıelen tertihabnı al
edilmiştir. lstirak eden tabipler mış ve nvelki gece ani olarak Lu
Adananm Köprü köyünde umumi kanın Beyoğlunclaki evinde araşbr
muayene ve umumi kan alma tat- ma yapdmıştır. 
bikabna bilfiil iştirak etmiJler ve Evin her tarafı aramnı.ı, bir ıey 
Tarsus dispanserinıle meni iıta- bulunamıunış, bu sırada odamn du
tistiklerinin ne suretle tanzim edi varında bir kapı polisin nazarı dikka 
leceğini ve cetvellerin ne "'kilde tini celbetmiıtir. Bu kapı açılınca bü 
tertip edileceğini görmüılerdir. yük bir dolap meydana çıkmıştır. 

Ruhani ayin 
Evvelce de yazdığımız veçhile 

geçenlerde vefat etmit olan lapan 
ya sefiri M. Don Juan Servety 
Veıt'in istirahati ruhu için Saint 
Esprit katolik kiliııesinde dün sa
bah saat on buçukta Papanın An 
kara aefiri Monsenyör Margotti 
tarafından ruhani bir ayin yapıl
mıştır. Ayinde mülki ve askeri ri
cal ile aefarctler ve konsoloslar 
erkanı hazrr hulun.-nuılardır. 

Kırklarelinde bir 
sinema yapıldı 

Dolabın içrisei bir ailMı deposu 
haline getirilmit olduğu görülmüt
tür. Dolapta alınan mavzer tüfekle
ri, tabancalar, bir çok mavzer ve 
tabanca fiıeklrri ve daha bir çok ıey 
fer bulunmuştur. 

Zabıta derhal silahlan müsadere 
etmi~ ve Lukayı yakalamıştır. Lu
kanın bu silahlan nereden aldığı ve 
hunları ne için evine doldurduğu 
tahkik edilınektedir. 

Mevhanede kavga 
Meşrutiyet caddesi.,de Rekor hi

rahımesinde Panayot ile dıvarcı Fi
lip, sarhoşluktan kavga etmitleı, bir 
birlerini bardakla batlanndan yara
lamışlardır. 

Kapıdan fÖyle bir bqımı u- rine daha holden itibaren çeki 1 panyalannın durmadan öten 
zatım. Yan yarıya bot tiyatro düzen venneğe batlıyorlar. Lo- çıngrakları? Hali nedir o sine
salonu, ditleri dökülmüı bir ta e&lara doğru bakıp bakıp kırr malarda. halla sabıraızlandıran 
rak gibi İnsanın yüzüne sıntı- tanlar da, hani eksik değil. gec:ikİJler.. Ayaklannı hırsla 
yordu. Kapıdan her içeri girene gr- yere vuranların çıkadığı kulak 

lçerden tek tük öksürük ses düroptan birisi sealeniyor: tiıirici gürültü araıında perde-
leri geliyor.Yapacak baıka teY - Beyefendi, paltonuz?. nin nazlı nazlı açılııı •. 

bulamadığmnı: zaman, çok de- Fakat, Beyefendiler biç ora Darülbedayi, itiraf edelim: 
fa öksürürüz. Bazen de bumu- !arda değil. Pürvekar ve biaram Biricik sahnemiz. • Belki çok 
muzu sileriz. Hele grip ıalgıru geçiyorlar. Paltosunu gardüro- noksanları var. Fakat bu nok
olduğu zamanlar... ba emanet bırakanlan saysam sanların hiç biri, onu gözden 

Adeta çekinerek yürüyorum onbeti ya bulur ya bulmaz. düşürecek kadar ehemmiyetli 
Kalabalık yerlerde, kimse kim- H ld k 

1 

1 d'nl' değil. Bir kere burada kimse 
· b ek ı · d'kk o e onutan an ı ıye-

•enın ar et enne ı at et- ı )' kftbak çekirdeği yemiyor. Kim· 
mez. Fakat yal111Zlıktan eani- mı: • • k' · • b 

Yen a
damlann bulunduğu dur- - Pazarteaı _ Pertembeyı ae ımsemn ayagına asmıyor. 

1 b ldu 
., Pulldide bir ağızdan ııyı, may-

g un ve ıükuti meclislerde, içeri naaı u .. n .. •• ••.• G Id mnn, etek gibi amranlara tesa-
giren her yeni ıim, bir nevi u- - u urucu.' düf edilmiyor. 

d B .. - .. I · d • - Sade okdar demek ... 
yan ırır. utun goz er. ııze og y t • ., G"I" ol 
ru çevrilir. Bu defa böyle olma- - de mez mı... u unç -
dı. Benimle me§gul olan yoktu. maam .. Ô· · ,, 1 k . _ 
Pervasızca yürüdüm. Araaıra • ç ıaat e ge ece mı 
kul k . h h sın?. a verıyorum; emen er· I •. 
kesin ağzında haftanın iki gü· - ~ be~te gelece.g~m.. Yal 
nü: Pazartesi - Pertembe .•• Ni- ııız, bu 1f b!r~ baht ışı olacak. 

· b k .. d ··ı d - Ne gıbı •• ( 
çın at a gun egı e pazar - y .. k hkah y 
lesi _ perşembe?.. . - !l uç ıaat a L. a 

Onu bana değil, piyeıin sa- üç saat ışkence ..... 
bibi Musahip Zade Cel41 Bey- . - '!.mamn ki 1tkence çek-
den sorun.. Şimdiye kadar, her mıyece1gız., il 
oynanışında niyet ederim: - nşaa ah ... 

- Şu pazartesi - Perşembe- Darülbedayiin hotuma gi-
ye gideyim!. den tarafı ıu: Perde arala-

Ve bir türlü fırsat bulup gi- rmı aaniyeai ıaniyeaine ölçüyor 
demem. Bu satır, bilmem ka- lar ••• Bir zil ıeai duyuyorau
çıncı temsili idi, ben de ıeyre- nuz. Biraz sonra ikinci zil sesi 
denler arasında ben de bulun- koridorları çınlatıyor. Ye bir 
dum. Koltuğa henüz yerletmit ande elektriklerin sönmesile 
tim, yanımda oturan bir hanım kapının kapanması bir oluyor. 
ön sırada diğer bir hanımla ko Neydi o eski tuliiatçı ~ 
nuıuyordu: 

- Dün akfma da bizi beklet 
tiniz ... 

- Vallahi, pek mahcubum. 
Misafirler birden bire baıtırdı, 
o kadar üzüldüm ki tarif ede-
mem .•• 

- Şu halde hangi akf&ID bek 
liyelim? .. 

- Pazartesi •• 
Oteki manalı bir bakıtla aer 

du: 
- Pertenıbeye bekleaek na• 

ad olur? •• 
Kartılıklı gülüttüler : 
- Pazartesi - Pertembe de-

ğ·ı . ., 
ı mı ... 

Hakları da var. Pazartesi -
Pertembe •. Allahın günü biter 
mi hiç?. 

Eski kırtasiyeciliğin bütün 
ruhunu haftanın bu iki ıünü i· 
çine ıığdınnak iıtiyen müellif, 
hiç değitmiyen kavuklulann ağ 
zmdan bize üç perdelik uzun bi:r 
masal dinletti. 

Kırtaseddin Efendiler. Suu
bet Çelebiler, Tavik Efendiler, 
kartımızda tamam iki saat dil 
döktüler. 

Cemaziyelevvel torba11ndan 
çıka çıka, hepimizin bildiğimiz 
küf kokan eski bir fıkra çıktı. 
Rütvetçi Şıkkıevvel defterdarı, 
işadamı. kurnaz bir bezirgan, 
bir takım halayıklar ve gayrü
hüm, bize fazla bir ıey öğretmit 
olmadılar • 

Maamafih, itiraf etmeli ki, 
oyunun eğlenceli \rafları vardı. 
Yahudi sarrafa bayıla bayıla 
gülenler oldu. Eğer ayn; sahne 
Şehzadebaşmda geçıeydi, tim
di pes perdeden gayet yanık 
bir şarkı batlamıt tı: 

"Balat kapısında ben yordum 
onu. 

Mavidir şalvarı, beyazdır 
donu .. ,, 

Hele Şıkkıevvel defterdan
mn, Mirimiran p:ıyeai aldığı 
günün akşamı sevgili cariyesi 
ile "hembezm., olmak iıteyifi, 
üst kattaki kiracıları mutlaka 
harekte getirirdi; manzaraya 
dayanamayıp: 

- Ooof anam. • Yapma Al
lahı,, seversen!. Diye haykıran
ların mutlaka bini bir paraya 
idi. 

Yılbaşı 
Piyangosu 
Halk arasında bü

yük bir 
rağbet görüyor 
Tayyare piyango müdürlüğü

nün tertip ettiği yılbatı tayyare pi 
yangosu büyilk bir rağbetle •bl
maktadır. Bu tertipteki yılhap 
piyangoaunun planı baıkadır. Ge
çen aeneki tertipte en büyiik mü
ki.fat 100 liraydı. Bu seneki ter
tipte en büyiik ikramiye 500,000 
liradır. Bu aene planda bir milyon 
liralık bir mükafat vardır. Eğer 
500,000 liralık mükafat ketide ea 
nasında en sona kalırsa hu bir mil 
yon lira 500,000 lirayı kazanan 
numaraya verilecektir. Akıi tak
dirde ketideyi müteakıp numara 
dolabından yeniden 100 numara 
çekilecek ve hu 1 milyon lira hu 
yüz numara araımda onar bin li
ra olarak taksim edilecektir. Ter
tipte 500,000 liralıktan maada 
200000, 100000, 50000, 20000 ve 
15000 liralık olmak Üzere 6 tane 
birinci derecede büyük ikramiye, 
10000, 800, 5000, 3000, 2000 li
ralık olmak Üzere 83 tane ikinci 
derecede büyük ikramiye, 410 ta
ne de biner liralık ikramiye var
drr. Tertipte 10000 numaraya a
morti iaahet edecektir. Amortile
rin tnzi tarlı şöyle olacaktır: Bü 
yük ikramiye olan 1500 bin lira 
hangi numaraya isabet ederse :> 
numaranın en aon rakamile niha· 
yetlenen 5000 nınnara 100 er lira 
amorti yani 1/10 hesabile 10, 
1 /20 hesabile beter lira alacak
lardır. ikinci ikramiye olan 200 
bin lira hanıi numaraya iaahet 
edene o numaranın en son raka
mile nihayetlenen 5 bin numara 
50 "'r lira amorti, yani 1/10 he
•hiyle 5 1 /20 hesabiyle ikişer bu 
çuk lira alacaklardır. Eğer ikinci 
ikramiyenin aon rakamı. birinci 
ikramiyenin aon rakamının ayni 
olursa o zaman ikinci amorti, Ü· 
çüncü ikramiyeyi kazanft.n numa
ranın son rakamiyle nihayetlenen 
biletlere verilecektir. Eğer 3 ncü 
ikramivenin son rakamı da 1 İnci 
ikramiyenin ayni olurıa o zaman 
4 üncü ikramiyenin aon rakamı 
ile nihayetlenen numaralara amor 
ti verilecektir. 

Bez sandalla dola
şan sporcu 

Gülünecek yere. somurtup, 
ağlanacak sahnelerde. katıla· 
cak gibi gülenler burada da ek
sik değil ama, hiç olmazsa, ka
lıp kıyafetleri bu patavatsızlık· 
!arı bir dereceye kadar affettiri
yor. 

Darülbedayie gelenler icinde 
belki bazılannın gözleri s~hne
den ziyade localarda dolaşıyor 
ve belki vak'amn eşhasından 
fazla, seyircilerle alikadar olan 
lar var. Fakat ne de olsa, oraya 
bir aan'at mabedine girer gibi 
giriyoruz. Fakat Darülbedayi
den nasıl çıkıyoruz?. Ha, bakın 
eğer kapıda ıizi bekleyen bir o
tomobiliniz yoksa bunun biç te 
hoşa gider bir fCY olmadığını 
size söyliyebilirm. 

M. SALAHADDiN 

Maarlflt' 

Mekteplerde 
Kızıl 

Hastalığın aşı ile önü 
alınabilecek mi? 
Son günlerde çoğalan kızıl ve kı· 

zamık haıtalığınm önünü almak j. 

çin mekteplerde ciddi tedbirler alın 
mıttır 

Bazı ali.kadar z vat mektep erin ta 
ti! edilmesini dütüruniqler, fakat 
maarif idaresi bunu doğru hulmamıı 
br. Yapılacak a~ı ile hastahkın kısa 
bir zaman jçir:ıde önü ahnacaiı te
min ediliyor. 

iki gündenberi teıkil edilen 7 
ırup bütün mektepleri dob~arak B• 

fıya başlamııtır. Diğer taraftan sıh· 
hi ahvali bir az değiıiklik gösteren 
bir çocuğa mektep idaresince izin 
verilmesi, bu suretle arkadatiftrilc 
temas ve ihtilat etmemesi temin e
diliyor. Ayni zamanda mekteplerde 
ııkı bir temizliğe riayet edilm si de 
emredilmiıtir 

llkmektepsiz na biye 
kalmadı 

Son -1er zarfmda l ıtanhul idarei 
husuııiyesi tarafından ııöıtlrilen bü. 
yük faaliyet sayesinde ycui mektep 
İntB"tı artmııtır. latanbtıl •·ilayeti 
dahilinde ilk mektebi yeniden inşa • 
dilmemi, hiç bir nahiye kalmamış
tır. 

Mahkemelerdt' 

Kasa 
Hırsız) rı 

Cürüm sabit oldu
ğundan 

tecziyeleri istendi 

Kırklarelinden yazılıyor: Burada 
teşekkül etmiş müesseselerin yardı
mı, Belediye Reisi ve Vlllinin him
meti ile gayet mükemmel ve büyük 
bir sinema binaıı in? edilmekte
dir. lnf&Jlta bizzat Vali Bey neza
ret etmrktedir. Sinema yapıldı:ktan 
sonra Çartı caddesi tamir edilecek, 
çarımm ortasından geçen derenin 
üzeri kapatılacaktır. Bütün bu imar 
hareketlerine elektrik teıi.atının da 
ilave edilm .. i lemenni edilmektedir. 

Radyo dün gece 
işleyemedi 

Dün gece radyo, programı mu- Pazartesi - Pertembenin 
cibince, mutat neıriyatını yapama birinci perdeai, oldukça eaneti
mıştır. Öğrendiğimize göre, Osma ci geçti. ikinci perde biraz ha
niyeye giden elektrik kablosu bo reketli idi. Fakat üçüncü per
~l'!'uş ve faaliyetin tatili zaru.~ de kahkahadan birçoklarını kır 

Mersinden bildiriliyor: Mustafa 
Ihsan bey isminde lstanbullu spor
cu bir genç keneli yaptığı bezden 
bir sandalla bütün limanlara ve ada
lara uğı-ayarak ,eı.rimize gclmiıtir. 
Donanmıt sandalı İ•k lede demirle
mi!itİr. Buradan Suriye sahillerine uğ 
ray arak 1 skenclerine gidecek ve 30 
Haziranda lstanbula dönecektir. 

Sirkecide Belediye tahsil ıub ... 
ıi kansını açarak 55, Betiktaı ma 
!iye tahsil şubesi kasasını açarak 
2000 lira aşrran ve Beyoğlunda 
bir madamın evinden 1500 lira 
kıymetinde mücevherat çalan Ma 
car kasa hınızlannın mu akeme
aine devam edilmiıtir. Son celse
de iddia makamı m znun1ann cü 
rümleri aabit olduğu için cezalan 
dınlmalannı iatemitşir. Belediye 
vekili Rnıni Bey de hem maznun· 
)arın cezalandın]m~larını, hem 
de belediye ka&asın'.lan çalınan 55 
liranın ödenmesini istemiştir. Mu 
hakeme müdafaa ve karar tefhim 
için başka eiine bırakılmıştır. 

tı hasıl olmuıtur. Kablonun hugun I d ' . d' 
tamiri ikmal edileceğinden radyo 1 geçı~. 1• .. . 
hu ıece nefriyatma devam ede- j Darulbedayıı seyre gıdenle-
cektir. ~in bir hususiyeti var. Kendile-
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,_illiy~t 
A_;;n umdeai cMILLIYET• tir. 

19 T.SANI 1932 
idarehane: Ankara caddui, 

100 No. 
Telı;ral adreai: lat. Milliyet 

Telefon Nwnanılan: 

BBfllluharrir ve Müdilr: 24318 
Yazı ifleri Müdürlüğii 24319 

ldue ye Matbu 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
TOrlı:iye için 

LK.. 
1 •:rbls 4 -
9 ., T 50 

12 .. 14 -

Hariç için 
LK.. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak swi yeriJm• -
Müddeti ı;eçea nüahalar 10 ku
ruıtur. Gazete n -tbaaya ait 
itler için müdlriyete müracaat 
edilir. Gazetem.iz ilinlann me · 
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Aıkeri Rasat mmezinden al

dıinmz malumata ı;öre buı;ün hıı 
va buluUu olarak devam edecek, 
rilqir Karayelden esecektit-.Riiz 
Pna ıilratinde bir deii•ildik ol
ım,..mtar. 

Dün bava tazyiki 768 milimet 
re, • fada 11eakhk 9, en u 11-

calddı: da !I derece idi. 

Haftanın yazısı -------
Nasıl içilir? •• 
Anlabyordu: 

- Diln gece çayır çayır yan 
don. Ya bqun ? ... Allahon çat
hyor. Ben böyle te,- görme
dim •• Kafa taınnm içi Beyazıt
taki bakırcılar gibi zonkluyor. 

- Ütütmütündür. 
- Vallahi bilmem. Oıüye-

celı: yere de gitmedim. Evden 
daireye, daireden eve .. 

- Daire 11cak mı? 
- Soba yok amma, soğuk 

ta yok değil.. 

- Öksürük var mı?. 
- Hayır ... Ah, ah bu batım 

ah ••. Şeytan bir keser al da yar 
diyor. 

- Bir doktora göstersen! .• 
- Çağırttım.. BiZim kom-

fll bir ermeni doktor var. Zir
tapozyan •.. 

O sırada kapı çalındı. Ve iri 
yan, kıranta biriıi içeri girdi.. 

- Vay efendim matallah !.. 
Geçmit olsun .. 

Amma samimi adam yahu! 
Hastayı görünce matallah di
yor •• 

Bqladı muayeneye: 
- Dilinizi göreyim? .• 

. . . . 
- Bir de boğaz-zı ıöre

yim. •• Ağzınızı açın!.. Daha •· 
çın!. içeri doğru nefea alın .. 
A. aa.. deyin bakayım .. 
-A a a a .. 
- Bir parça daha!. 
- Aman doktor çene kemi-

ğim çık•c•k. .• 
- Çıkmaz korimaa ! Kunt 

Faptdır ... A a a deyin! 
-A a a a L •• 

- Hah! Gördüm .. Amigdal· 
lar'da biraz iltihap vardır. Şim-

1 
di anlatın bakayım ııeN~ v_ar?. I veli hintya-ı du~yor.. 

1 
ı 

- Dün akşamdan beri bira- - lçemıyecegım vesselam .. 
teş, bir ateş... - Çocukluk etme yavrum! 

- Evet! Gördüm. Biraz fi· Şimdi alır ben içerim ... 
yevriniz mardır. Li.kin fazla - Doktor Allah aşkına şu· 
değil!.. nu sen iç! .. 

- .. Gece çoktu. Çayır ça· - Bırak takayı da şunu iç!. 
yır yau"dım .. Ya batım? Çatla- - Ben hintyağından ziyade 
yacak... timdi kahveden tiksini~o~m .. İ 

- Ba kabir yeriniz ağnyor - ... Evvelde':' dese ıd.ın ~a. 
., t Y avrom!. Öyle ısem, bır §tte 

m~ Dizlerim, belim ağrıyor.. daha aldıralım.. . . . 
- Dıtan çıkıyor musunuz? . Kız_ eczanaye ~ıder bır şı9e 

. . . hıntyagı daha gehr .. 
- Vallahı dıkkat etmedım.. _ Reçel vardır sizde?. 

Amma .. Dur bakayon (içeri ba _Var ... 
ğırarak~ yah~!.. Yahu!... - Çilek reçeli olursa daha 

içenden bır kadın se11: iyi olur .. 
- Efendim! Biraz çilek reçeli getirirler. 
- Ben dıtarı çıktım mı idi Doktor bir şurup yapar ve içi-

dün?.. ne mavi şişeyi botaltır .. 
- Hayır ... ETvelki gün de - Altık (artık) bu sefer 

çıkmadın.. içersiniz!. F efkali.de bir şey 
Doktor: oldu .. 

- Or!. Hele şu karnınızı - ius doktor Allah aşkına! 
göreyim ... Ha! .. Barsaklarınız Bir yudum alır! .. 
doludur. Bademciklerde de u· - Pek ağır olmu9! .. 
fak bir iltı1ıap var .. s;ze ba§ ağ - lyi amma evladım .. Böy· 
nıı için bir turup vereceğim. le yudum yudum içilmez .. Bir· 
Otuz gram da hintyağı... den bire dikersin gider .. 

- Aman doktor içemem... - Peki peki!.. Hele siz ~y-
- Y ook! İçemem olmaz.. le bir oturun .. Ben de bir nefes 

Sonra batımıza it açarsınız.. alayım .. 
Hem ben mişdi burada iken İçe Alt kattaki kiracıda bir gra· 
cekıiniz... Birisini gönderelim mofon bu esnada "bu iır tidadı 
eczaneye de şu ilaçları yaptır- cevre ... " şarkısını çalıyor .. 

sın! - Aman bu gramofon!. Ne 
Evin beslemesini yakında- sinir şey! Şunu susturmazsa· 

ki eczaneye gönderdilir. On da- nız içemiyeceğim .. Haydi bes
kika sonra geldi. Mahut mavi leme aşağıya! .. Gramofon su· 
renkli uzun boyunlu hintyağı 
titeai ortaya çıktı •. 

- Ah doktor ben bunun hep 
ıini içecek miyim?. 

- Bu bir teydir? .. ltalyada 
bazılarına yaron kilo içirmİ4· 
lerdir. Herifler hava gazı boru 
su gibi botalmışlardır. 

- Ah nasıl içeceğim? .. 
- Korkma yavrum!. iki yu-

dumda gider ... 
- Evet! Siz içmiyoraunua 

ya! .. 
- B- bir acı kafe yapı-

nız ... 
Kahve gelir •. Bir bardağa 

botalır, hintyağı da içine bo
şaltılır. Hastaya verilir .. 

- Ah doktor! Ben sade kab 
veyi ağ:ııma koymam .. 

- Hele gayret!.. Burnunu
zu tıkayın ... Dikiverin gitsin! .. 
Say ki rakı İçer gibi .. 

- Ooof, of! Ben bunu nasıl 
içeceğim .. 

Bir yudum alır .. 
- Hay Allah belbıııt ver 

ıin ne zıkkım tey!. Hele aiz 
etrafnndan çekilin! Sinlrlenj. 
yorum. Hiç İçemiyeceğim .. 

- Pek ili biz gidelim .. On 
dakika sonra tekrar İçeri gir
dik. Haatanın yine elinde kab· 

ıar ... 
- Öf! Fena bir şey koku

yor ... Nedir o? .. 

Tabii hiç bir şey yok!. Bak
tım olacak gibi değil!. 

- Sen şu bardağı elinden 
bırak bakayım.. Doktor! Siz 
de zahmet etmeyin gidin! Ben 
ona içiririm ... 

- Ha! Pek ala! Ben akfam 
tekrar uğranm.. Lakin her 
halde içmeli! .. 

- Merak etmeyin!. 
Doktor gittikten sonra ben 

batladım Balkan güreşlerine 
dair heyecanlı bir şey anlatma· 
ya ... Anlattım. anlattım ve zih
nindeki hintyağı lekelerini ta
mamen sildikten sonYa: 

- Haydi yavnım. Şunu gö· 
zünü kapayıp bir yut baka
lım! Güreş eder gibi .. 

Aldı .. Ağzını açtı bir, iki, 
üç yudumda yuttu.. Bardağı 
fırlattı ve yüzü ı<oyun yatağa 
kapandı .. Ne sağlam bardak
mıt yahu!.. Yere düttü de kı· 
nlmadı .. 

• • • 
Atağı yukarı bintyaiı her 

evde böyle içilir .•. Lezzetli, la
tif, hafif bir içkidir ... 

FELEK 

İTTiHADI MİLLİ 
TÜRK SiGORTA ŞiRKETi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ic:-: eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulurunayan şehirlerde acenta aranmaktadrr. 

Tel: Beyoğlu : 

HİKAYE 
• 
iki hemşire 

- Robert, asıl bugün biraz 
daha iyisin, değil mi? Azacık 
arkana ayan. istersen, bir yas
tık daha koyayım. Bak, deniz 
havası sana ne iyi yaradı. Bir 
hafta, on güne kadar zannede
rim, hiç bir şeyin kalmz. 

- Evet, her gün birz daha 
iyileştiğimi hissediyorum. Fa· 
kat bu, her şeyden ziyade senin 
yardımınla .. 

- Ben sana arkadaşlıktan 
başka ne yapıyorum ki. . Be
nim yerimde kim olsa, böyle ha 
reket etmeğe mecburdu. Karı11 
kaçan hasta bir adama vicdan 
sahibi bir kız, on, onbeş gün hiz 
met ederse, büyük iş midir?. 

- Cok iyisin Suay. . Ne o· 
!urdu, ~ ela senin gibi olHydı .. 
lki kız kardeş biribirinize ne ka 
dar benzemioyrsunu;:. Senin 
bir bakışın, bir gülüşün içime 
ferahlık veriyor. Kol!arıma,diz 
!erime kuvvet geliyor. 

- Öyle söylemeyin. Emilie 
burada kalsaydı, belki daha ça
buk iyi olurdun. Fakat o benim 
gibi sabırlı değil. Sinirli.. Bir 
haftadan fazla dayanamadı. O
nun gittiğini duyar duymaz sa 
na koşmak istedim. Babam te
reddüt etti: "Bekar bir genç kı
zın, vdev ki hasta da olsa, enit
tesi ile beraber bir evde kapan· 
ması doğru olur Ulu?., diye dü
tündü. Babam da ne tuhaftır. 
Emilie'nin yaptığı hareketin 
münasebetsizliğini düşünmü
yor da. benim safıyane sözleri· 
me itiraz ediyor. Hoş, ben de 
onun sözlerine ehemmiyet ver
medim ya. . Emilie'nin onda 
biri kadar yardım edersem, ne 
mutlu bana diye kalkıp geldim. 

- Suzy, şu nankör kadının 
ismini bir daha ağzına alma! 
Şayet dönüp gelecek olursa 
kov! Ama, bilmem yapabilir 
misin?. Ne kadar olıa hemşi· 
ren. . . Hayır. cesaret edemez
sin. Fakat ben uykuda olmaz
sam, muhakkak kovarım. 

- Riıbert, kendini beyhude 
üzme .. Bak, gene kızdın, alnın 
dan nohut gibi ter dökülüyor. 
Ellerin titremeğe batladı. 

- Evet, gene fenalaşton. O 
kadının hahrası bile insanı fe
nalatlınyor. 

- Dur bakalım Robert, gel
diği zaman belki her şeyin bir 
çaresini buluruz. 

- Galiba, kapı çalınıyor. 
Kim acaba?. Bakıversene .• 

- Ha. . Postacı. 
- Eğer mektup Emilie'den 

ise kuzum bana göstenneden 
yırt "t ! 

- Ondan değil.. 

• - Fransızcadan -
başıma ben bu parayı ne yapa
cağnn? Emilie ile beraber ol
saydık, belki gezer, tozar, eğle· , 
nirdik. Bana da hastalık neler 1 

söyletiyor?. Bilakis iyi olur ol
maz, Emilie'den ayrılmak için 

dava açacağım. Seninle evleni
riz, olmaz mı Suzy? O da kıs· 
kançlıktan çatla11n ! 

- Sen iyi ol da Robert, bun 
lar sonra düşünülecek şeyler ... 

Suzy, Emilie arkadaşların
dan birine misafir gitti. Ben de 
bundan istifade ederek kalkıp 
sana geldim. Na11lsın, iyi mi· 
~in?. Hastalığım esnasında gös 
nettarım. Sana naııl tefekkür 
edeceğimi bilmiyorum. Ate, 
bastığı zamanlar sana Emilie 
hakkında söylediklerimi töyle 
hayal meyal hatırlıyorum. Müt 
hiş utanıyorum. Halbuki sen 
de bilirsin .. Hiç te herkesin zan 
netiği kadar fena bir kadın de
ğildir. Dönüp geldiği vakit a
yaklarıma kapanıp af diledi.Bu 
kadar alçalan ve yalvaran kadın 
reddeılilir mi?. Tabii kovma-
drm. Fakat pek iyi bilirsin ki, 
o benden ziyade dayımdan ka· 
lan paraların hatıt'ı iyin bu ka
dar alçaldı. Hemen ne elbiseler 
ne şpkıı.lar, ne çamatırlar ısmar 
!adı hilıen. . Fakat ICendi .. ine 
de yakışıyor. Ona karşı bu ka· 
dar zaafım olduğu için, beni a· 
yıplamıyorsun ya?. 

Suzy hıçkıra hıçkıra ağladı. 
işte iki kadın! Hangisi sa

adete daha li.yık! Fakat hangi
si daha mes'ut yatıyor .• 

Kari mektupları 

Zevcemi arayorum 
Karım Denizlili Mehmet kızı 

Gülperi Hanım 11 tetrinievvelde 
Buraa belediyeainin bir tezkereai
le lstanbul belediye haatahanele· 
rinde tedavi edilmek üzere lstan• 
bula ı;önderildi. 16 Tetriniaanide 
Asya vapunı ile lıtanbula hare
ket ettikten aonra kendiainden bir 
daha haber alamadım. Maniaadan 
bu ay ba9mda kalktım, latanbula 
ııeldim. Her tarafı aradım, yok, 
Karım Gülperi eaıner benizli, hir 
az tİ§lDan, 25 yaflanndador. Elle 
ri, ayaklan haata idi. Buraada bir 
ay evlenme memunı beyin yanın ... 
da hizmetçilik etmifti. Ondan ev
vel beraberce Maniaada oturuyor 
duk. Karım Gülperinin hayat ve 
mematından haberdar olan varaa 
i.naaniyet namına Buraa. evlenme 
memunı beye bildinnelerini rica 
ederim. 

Maniaalı Ahmet 
- Şu dünya ne tuhaftır. 

Ben günlerden beri hasta yatı· · !'9-----------·ı 
yorum da, bir ıeycik olmadım. D O K T O R 
Zavallı dayıcığım birden bire J" ~ İ N Ş Ü K R Ü 
sekteden ölmüt. &.Jilli baltalıklar müteha11111 

- Vah. vah. . H• sün öileden IOllnl lıtanbul 
- Tek varisi de bendim, el· 

1 
Türbe Baboüi Caddeai No. 10 

il altmış bin frank kadar bir Telefon 2,2622 
teY kalmıt olacak. Fakat yalnız 1 .. ___________ , 

Şiir ve zevk filmi: 
Nefis şarkılar filmi: 
Misilsiz musiki filmi: 
Hissi mevzu filmi: 

MAVİ TUNA 
MAVİ TUNA 

GÖRÜLEN SESLİ FiLMLERİN EN GÜZELİ: 

MAVİ TUNA 
Şaheserlerin şaheseri. Mümessilesi 

BRİGİTTE HELM 
ve Dünyanın en meşhur hakiki ZlGAN orkestrası. 

Pek yakında MELEK Sinemasında 
İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T emsiJleri 
Bu alqam saat 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reşit Bey. 

Besteleyen Cemal Reşit Bey. 
Umuma 

3 perde 27 tablo. 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 

18 den 18,45 kadar Saz (Dariitta
lim). 18,45 den 19,20 kadar orkest
ra. 19,20 den 19,45 kadar Fransızca 
dero (müptedilere mahıuı). 19,45 
den 20 kadar orkeıtra. 20 den 21,30 
kadar Saz (Darüttalim), 21,30 den 
22,30 kadar orkestra, ajanı ve Boraa 
haberleri taat ayan. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.30: Gra

mofon. 19.05: Neş'eli ııramofon 
pli.klan. 21.05: Piyano konııeri. 
22: Operet ve valslardan mürek
kep hafif musiki. 23.10: Chopin'
in eserlerinden konser. 24.05: 
Dans muıikiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Macar halk şarkıları. 

19.35: Opera orkeıtraıının kon· 
ııeri. 21.20: Tiyatro (atelyeden). 
23.30: Salon ve caz akımları ta
rafmdan taganni iştirakite par· 
çalar. 

VlYANA 517 m. 
17.30: Mandolin konseri .. 

19.15: Eski Viyan ahavalan (aen 
fonik takımı tarafından). 20.55: 
Sakaofon ve klarinet ile küçük 
parçalar. 21.15: "Çalıtmaluızın 1 

kazanmak" isimli piyeo. 23.30: ı 
Gece konseri ( orkeıtra) . 

PRAÔ. 488 m. 
18.55: Gramofon. 20.10: Tem· 

ıil mukaddemeai. 23.25: Müte
nevvi muıiki. 

ROMA 441 m . 
18.30: Gramofon· danı muai

kiai. 21: Haberler - ı;ramofon. 
21.05: Opera tem.ili. 

Bugün ve yarın 

ŞIK SİNEMADA 
TALLULAH 

BANKHEAD'ın 
temsili 

NAMUS 
LEKESi 

filminin son iki a-ünüdür. 
Geç lmlanlar bu ,aheıeri gör· 
mek fırsatını kaçırmaıınlar. 

Matbuatcemiyetinİll 
933 almanağı 

Matbuat cemiyeti 933 senesi İ 
çin bir almanak hazorlamaktacht• 
Son derece itina ile tertip edi1111elı 
te olan hu almanak Avrupad• 
netredilen en iyi almanaklar ay•· 
rmda olacaktır. Memleketin b~ 
senelik fikri, harai, edebi ve il1111 

karakterlerini mazbut hir şekilde 
akıettirecek olan hu almanak• 
yalnız bir oenenin malı değil, 
kütüphanelerde saklanacak ınute 
na bir eser olacaktır. 

Bir artist mektebi 
açılacak 

" lstanhul Musiki San'atkarlar. 
Cemiyeti" artist mektebi açmıya ka ~ 
rar vermiştir. Cemiyet burada yerlı 
artist yetişirecekir. Cemiyet kendiııi· 
ne müzahir olan azaya mahıus ol~ 
mak üzere her on beş günde b;r gÜ· 
zide ıan'atkarların iştirakifo aldran 
ga konserler vermektedir. Cemiyet 
herlarda Te gazinolard çalışan •_G 
nebi saz ve caz takımlarının yerler• 4 
ni doldurmağa çalışını' ve bu işlerd.! 
de muvaffak olmuştur. 

• 
Etem izzet 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılard" varılır 

BOKREŞ 394 m. !-.----------= 18.05: Gramofon. 14.05: Gra- = 
mofon. 18.05: Karıtık muıiki. 
20.45: Gramofon. 21.05: Radyo 
orkeıtraıL 21.50: Taganni. 22.10 
Radyo orkeatraaı. 

BRESLAU 325 m. 1 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük ec

zahanesi kartıaında Sahne ao· 
kağmda 3 numaralı apartıman· 
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

20.20: Eaki operet ve dana par
ça !arı. 21.05: Hamburg'tan: Ak-, 
•am konseri. 23.35: Berlin'den 

;,aklen dana musikisi. ·-------------

"Milliyet,, in romanı: 18 kutuyordu. Aylarca sevmediğim 
insanlarla baş bata, yani yapayal
nız burada ne yapacaktım? Büsbü· 
tün yapayalnız olmak tüphesiz ki 
daha iyi idi. Bu takdirde, hiç ol· 
mazsa, riyakarlığa, bafkalarına gü 
leryüz göstermeğe mecbur kalmaz 
dım. 

Bir engizitör kadar kendimi za. 
lim ve merhametsiz hiaaediyordum Bu sırada Celi.! lstanbula geldi. 

Peşa son mektubunda bildirmi9ti. 
Bu ani dönüş hayretimi mucip ol· 
muttu. Fakat sevincim nihayPts;z. 
di. O kadar ki bu sevincimi zapte· 
dememekten, herkese göstermek· 
tP.n korkmuttum. 

ADEM ve 
esrarengiz bir kadındı.. Bu elbise
yi niçin siYmit ve neden bana 
bu bir sene evvelki, onu ilk gör
düğüm secelı:i teklinde görün
mek iıtemifti. Ayrılırken üzerim· 
de kuvvetli bir tesir yaparak ay
nlıktan duyacaiun azabı arttır· 
mak mı İlteyordu? 

içimde vecde benzer bir his· 
le, kartonda &ördüğüm tekil rü 
yada görülen bir hayalmit gibi, 
kollarımı ona doğru kaldırdım. 
Adeta bir anda kaybolmaamdan 
korkuoyrdum. Y avaıça yanına 
yaklqtım. gözlerini benden ayır
madan hafifçe tebessüm ediyordu. 
Atlamamak, haykırmamak, ayak
larına kapanmamak için kendimi 
zaptetmeye çalıııyordum. Ve el
lerimle dokunsam bu hayal kay· 
bolacakmıt gibi korka korka onu 
bir müddet seyrettim. sonra ka
tarak oradan uzaklaştım. Odama 
kapanarak hayatımda ilk defa 
bol yaşlarla, hıçkırıklarla, ağla· 
dmı, ağladım. Bu köşk, bu hava 
beni eziyordu .. Orada daha faz
la durursam çıldıracaihmı hisset· 

HAVVA 
Yaşar Nabi 

tim. Esasen peritan çehremi, tit· 
mit gözlerimi göraeler ne diyecek 
!erdi? Hareketimin münaaebet
sizliğine, uyandıracağı tüpheye 
hiç ehemmiyet vermeden ve kim· 
seye görünmemeye çalıtarak, dı
şarı fırladım. iki gün kö9kün 
semtine uğramadım. 

iki gün sonra kötke döndü
ğüm zaman sakindim, artık git· 
mit olduklannı biliyordum .. Kim 
bilir bu i.ni firaron ne kadar hay
retle kartılanmıttı. Süheyli.nın 
yüzüne bakmaya ceaaret edeme
yordum. Fakat o gayet sakin bir 
sesle nerede olduğunu sordu. Bu 
tarzda hareketi üzerimde çok iyi 
bir tesir yaptı. Derhal bir yalan uy
durdum. Bu, şüphesiz bir çocu
ğu bile aldatamayacak bir ya· 
landı. Fakat o dakikada vaziyeti 
kurtrmak için buna lüzum vardı. 
Süheyl;. da esasen inanmış görün· 
mek için bu yalanı bekleyordu. 
Bir daha bu meseleden bahsedil
m..di .. 

Fakat kötkün eskiden hoşuma 
giden sessizliği, bosluiiu beni kor· 

Her teyi. her rezaleti göze ala
rak vapura binmek, onlara yetiş
mek bile hatırımdan geçmiyordu. 
Lakin bunun artık tamiri imkanaız 
bir pot olacağını takdir ederek bu 
çılgınlıktan kendimi menediyor· 
dum. 

Yeni vaziyetime alıımak için 
çok calıtıyor fakat muvaffak olamı 
yordum. Süheyli.nın sessizliği, her 
yaptığıma boyun iğişi bile sinirime 
dokanmıya başlamıştı. Y apbiım 
h:ıksızlıklara karşı kızmasını, ken
dini müdafaa etmesini istiyordum. 
İçimde Denizi benden ayıran kuv
vetlere karşı öyle büyük bir kızgın 
lık duyuyordum ki kiminle oluna 
olsun kavga etmek, hırslarımı dök 
mek beni biraz teskin edecekti. Bu 
fırsatı bana vermediği için Sühey· 
laya kızıyor ve en ehemmiyetsiz 
sebepleri vesile ederek ona çıkıtı· 
yordum. Sonra kendi yaptığımdan 
gene kendim utanarak odadan fır
lamak, kaçmek, nereye gideceğimi 
bilmeden, oradan uzaklaşmak ar 
zusunu duyuyordum. 

Artık ne diyeceklerini, hareketi
min nasıl dedikodulara meydan ve 
rec.eğini hiç dü9ünmeden kötke eli
aerya geç gelmeğe TP. bazı geceler 
biç uğramamıya başlamıttım .. O 
kadar büyük bir azap duyuyordum 
ki 11rf muhakememi durdurmak, 
muhayyelemi bulandırmak için tik 
sinerek içtiğim içkilere alııtım. 
Duyduğum ıstırabın fazla keakin
Ieıtiği zamanlar sarhot oluncıya 
kadar içiyordum. Ve böyle sarhot
ken, halimden utanarak kötke uğ· 
ramıyor, annemi de müteessir et· 
mekten korkarak geliti güzel bir <>
telde sabahlıyordum. içimde san
ki nibayetaiz bir susuzluk vardı. 
Ve bu susuzluğu hiç bir tey side
remiyordu. Çölde yürüyen bir a
dam gibi ciğerlerimin yandığım 
hissediyordum. 

Süheyla, babasından mektup al
dıkça bana gösteriyordu. Ve bu su 
retle Denizden haber alabiliyor
dum. Süheyla, zavallı kız büyük 
bir kederim olduiunu anlıyor, ba
na bir şey sormaktan bile çekini
yor ve kederime hürmetkar görü • 
nüyordu. Bu kadar iyi bir kalp, bu 
kadar ilicenaplık asabımı artır
maktan batka bir eeye yaramıyor 
du. 

Kardeşimi tanırsın. deiil mi? Kon 
yada muallimdi ve tatili geçirmek 
üzre gelmişti. Kard91imi biraz za
yıf bulmuttum. Bir mücldet kötkte 
kalmasını, havadan iıtifade edece
ğini söyledim .. Maksadım kötkte 
kendiaile meığul olabileceğim bir 
insan bulundurmak ve beni koriru· 
tan sükôtü biraz dağıtmaktı. Ona 
bir oda hazırlattım. Süheyla, beni 
kötke bağlıyacağınJ ümit ettiği, bu 
hadiseden memnundu. Kardetimin 
rahat etmesi, hiç bir şeyden mah
rum olmamaaı için elinden geleni 
yııpmış. odumı bizzat hazırlamıt
tı. Yalnız timdi bir cihetten raha· 
tım knçmıştı. Kard91imin nazarın· 
da küçük dütmemek ve onu evde 
mü9kül bir vaziyete kovmamak i
çin her aktam muntazaman eve 
gelmiye, hem de ayık gelmiye mec 
bur oluyordum. 

Hareketlerinden bir ay aonra 
Pa,adan aldığımız ve Marailyadan 
çekilmit bir telgraf o gün lstanbu· 
la gelmek üzre vapura bindiklerini 
haber veriyordu. ltalyayı, Nisi, Pa 
risi, F ranaanın me.,bur pli.jlarmı 
gezmitlerdi fakat henüz lsviçreye 
ve oradan da Ahnanya ve Avustur· 
yaya gitmek niyetinde olduklarım 

Biliyordum ki üzüntülü, sıkın· 
tılı, riyakar hayat gene baılıyacak· 
tı. Fakat onu her gün görebilecek 
onu görememek acısın duymıyacak 
tım.. Her şeye razıychm .. Tek onu 
görmek imk;mma malik olayım. 

Nihayet geldiler. Pata biraz da
ha kendini toplamış. gelişmi9, De
niz biraz daha incelmit v"' güzellet 
mişti. Paşa. Celalin vücudünden 
pek memnun görünmüttü .. "Ah. 
dedim, onun yanında çekineceğiınİ 
zi, daha az serbeıt olacağımız , Ce· 
lalin bilmeden aramızda bir mani 
tetkil edeceğini düşünüyor muhak 
kak . ., Bu dütünce beni de sıkmış
tı. 

Sonradan anladım ki bu ani aY· 
dete Deniz sebep olmuf. 

Paşa: . 
- latanbula dönelim, diye bır 

tutuı du, bir daha fikrinden vazge· 
çiremedim, dedi. 

D"niz atıldı: 

-- Canım lstanbul. . Orada beP 
içim ııkıldı. Şöyle bir görmek içill 

l DeTamı var) 



c Si NEMA ) 
Bir rahibe olacakh, 

Memleketin bir köşesinde büyük artisti oldu • 
sınema 

Birbirine uymayan iki kutup bir dağımızın hikayesi 
'1asında istidat ne rol oynayor ''Eğer dönmezsem, hakkını helal et,, dedi, gitti 
'1eg Lemonnler •lnemaya na•ıl girdiğini 

fÖyle anlabn 
1930 yılının kışında, Adana, İçel- çin geliyorum. Sana büyük haberi Dedim. Toplantı 1Ut dörtte oldu. 

Kony viliyetlerinden Ankaraya ve vereceğim. - İçtimaa fil l"eiı olıun! 
memleketin her tarafına telgraflar Tahta karyolamın kenanna iliıti: Diyorlardı. Filin önüne gittim. 
çekildi. 

1 

-- Ya böyle i'te! dedi ve gülerek Şapkamı çıkardım. 
- Bu gece Toroslarda büyük sar anlattı: - Buyurunuz siz büyüğümüz ve 

11ntılar oldu. Ağaçlar yıkıldı, dere- .. - Biz dünyan.ın ufak .büyük bü- reisimizsiniz efendim. 
ler taıtı, viliıyetlerimiz " "rül- tun hayvanları dunyacla ılk defa ola Dedim. Sana filin içtimaı naııl aç· 
tüoünden oturulamaz • 'i. rak Toroılarda ftoplanclık . Beni bu tığrnı, uzun nutkunda "hayvanlık 
Halk ovalara çıktı. B ,_ t?pla~tıya tetri atçı yaptılar. Misa- haklımndan, hayvanlık hürriyetlerin 
tiyar Toroslann ıon , fırlen, Adanadan, Ulukııladan, Kara den" nasıl hararetle bahsettiğini an-
hayirli olıun. mandan, lçelden karşılıyor ve hep- !atacak değilim. Hatta devenin, kap-

sini koraılara (1) yakın "Ziyarette- lanm , karmcanm, kirpinin, öküzün 
Dediler. O zaman ben · .vn)•nın pe" (2) deki içtima yerimize götü- nutuklarını da söylemiyecğim. Bun

Karaman kazası köylerinden birinde yordum. Bir günde sana 1aydığım lar hem uzur sürer, hem de seni pek 
mektep hocası idim. Köyümüz T o- ı kad 

1 bu yerlerde belki kırkar defa ,,.;dı'p a ii ar tbnu. ros arın eteğinde idi. Gürültüyü ben e-
de duydum. ihtiyar köylülerin anla- geldim. Murahhaslann hepsi giyin- Toplant·da en son ve en beğeni-
ıılmaz dualar okuyarak çoluk, ço- mişlerdi. Fil göğsüne Hindistanda l~n s~zü "K~rt'.~ _Bey söyledi. «Bi-

k al ka t ki be d 
.. büyük bir mehraceden aldığı al- zım ınsan c11rlıgınden kurtulmamız 

cu ov ara çı annı n egor- ·· · lk ıl · · ·ı 

d
.. H kı h f ka .. d tın nitanını takmııtı Aslan cambaz- I ıçın ınsan mem < e erıne ınsan ıt e 
um. ava ı er tara r ıçın e . . . . ·. · d J ki b da dira · tdl 1 hanedekı elbisesıni gıymiıti. Kaplan nn. en an ar, a ı afi?, , ı;~~ 

· .. .. . _ çölün en büyük hakimi olduğu için yenn~e murahhaslar ~'!ndermeklı~-
Buyuk ve ıç daglarda ne olup ne pır)a.,ı,. tacını elinde tafıyarak gel- mız lazundır, Bunun ıçın derhal ın 

bittiini kimse anlıyarruyordu. Gece di. tihap yapılmasını teklif ediyorum.• 
yi büyük merak içinde geçirdim. Yer En geç kalan uğursuz kirpi idi. o Dedi. Teklif o kadar beğenildi, 
yüzünün cenneti olıı.n güzel Torosla nu Ulukı,lada yakaladım. Bir elinde Kurt Beyin oö:ıderi dinliyenlerin o 
nn yıkılması içime keder verdi. "Hayvanlar hakkı" kitabt ve ceple- kadar hoşuna gitti ki binlerce hay-

Köyümün mektebi eskiden ahır- rinde bir sürü notlar ve kitaplar var van saatlerce: 
mıı. Onun için mektepte benim ile dı. . - . Y aıasm Kurt Bey, Sen bizim 
beraber birçok hayvanlar otururdu. - lç1İın3a ben reis olacağım! ıım~den ~tancnnız .oldun. 
~akat hepsi de ev~ ~lıtık v~ evin gi Diyordu. Ona: . Diy;e bagırdıla~ ve ınsa~ ?ğullan-
np çıkacak yerlennı benım kadar - Sus zevzeklık etme de yürü.. run ~ır .. kal~e hucumu gıbi Kurt 
bildikleri İçin mektepte kimıeyi ra- Beyın .~z~nne ~-tıl~r, onıı. >:!i~n 
hnbız etmezlerdi. Hele bunlardan den. gozunden optüler, bu yüruyuf-
birini yavat yavaı sevmeğe bile hat- K •• •• ki e ten, ve bu gürültüden dağlar sarsıl-
ladım. uçu er ıçin dı, ufak dereler yollarını değiıtirti, 

Bu her gece yemekten sonra kitap küçük pınarların kaynağı çöktü, su-
okurken yanıma gelir bir tek mum- yu kayboldu. Çam ağaçlannııı dal-
la aydınlanan maıam'm üzeı·ine çı- lan ~dı:. ".: e in~n oğullan dağın 
kar, bana köy kızlannm çamaıır yı bu eunbuıunu yenn sanmtısı sanclı-
karken aöyledikleri sarkıları, ihtiyar lar. 
kadınlann süt sağar.ken yaptıklan Kurt Beyin teklifi üzerine dünya 
dedikodulan anlatırdı. Sonra yonı- memleketlerine gidecek heyete, ka-
tur. ince kuyruğunu yastık gibi ba- fası kel, kılıfı diplomata benzer di-
ıının altına koyar, mini mini gözle- ye yıllanmıt bir Akbabayı reia yap-
rini kapar ve saatlerce süren rahat tdar. Heyetin muhaaebeciliğine Til-

Meg Lemonnier bir uykuya dalardı. Ben ona köyde ~ ,:eznedarl~. E!ek, u~umi ki-
olmıyan bir ,eyin ismini verdim o- tipligıne de Kirpı ıntihap edildi. Ben 
na "telgraf" derdim. ' ıenden aynlmamak için gitmek iste-

Bu gece «telgraf» da yanıma gel- medim ama üzerime düştüler, sen-
medi. Eğer gelseydi diyordum: den batkası becenomez.tehirlerin yol 

, L-._ Londracla doğmakla be- ' biri arkaıına bütiln repertuvar-
1'>er Franaızım. Çünlcil ailem !arımı oynadım. 

:111 bir Jıomedlyen, Meg 
·emonnnler güzünlln ifa
<l.eıerinl pek iyi değişti-

re biliyor 

~k •enedenberi Londraya yer 
~ .ınif bulunuyordu. Biz ailece 
/le kalabalığız ki ... Dütünü
l{l, be, erkek, üç kız kardeı. 

Seni Londradan bir saat 

Paramount için ilk filmi çe-
virmezden evvel, ne objektif, - Ne yapar yapar bana dağın bu 

'kr günkü hikiıyesini anlatır! 
ne mı o önüne geçmit değil- Gece yarısı geçmiş saat ikiye yak 
dim. Kendimi hiç te ıinemaya !aşıyordu. Uykusuzluktan, meraktan 
müsteit addetmiyordum, O za· bitkin bir halde idim. Bu sırada oda 
manlar Niate kıaa bir tatil ge- mın kapm vuruldu,ve "ıir'' dememi 
c_iriyordum. Beni Pariıe davet beklemeden içeriye «telgraf» girdi. R . d . d . 

Fakat hu geliş onun her gelişi gibi esım e gor iığünüz bu sey-
ecren telgrafı hiç unutmam. Pa- değildi. Yorgundu. Terlemiş ve ilk yah Afrika ormanlan içinde yo
rise geldiğim zaman küçük bir defa geydiği aiyah elbiseler onu sık- lunu kaybetti. Öğle yemeği zama 
tecrübe filmi çevirdim ve bana mışh. Uzun zaman terlerini ıildi ve nı gelmiı. Atçm sabınızlıkla efen 
ilk filmdeki Lulu rolünü verdi- yavaş yavat konuşmağa haşladı: disini bekliyor. Siz de bu seyyaha 

yolunu bulmak için yardım ede-
ler. - On bet saatlik yoldan senin i- mez miainiz? ............................................................................ , ...................... . 

lan karııık, binalann kapılan çap
raııktır. Sen gene tetrifatçı ol! de
diler. Çaresiz kabul ettim. Fil heye
timizin fahri reisidir. Kurt Bey hu
kuk müşavirliği, leylek de hatiplik 
yapacak. 

Heyet bu auretle ayrıldıktan 
sonra Fil Bey aöz aldı, dedi ki; 

- Arkada,lar aiz insan oiulla 
n memleketlerini pek tanımazaı
nız. Onların memleketlerinde itle 
rin nasıl görüldüğünü, en haklı da 
valarm ne güç kazanıldıfını pek 
bilmezıiniz. Ben uzun zaman aa.
ray memuriyetlerinde çalııtım. 
Nakliye hizmetleri gördüm. Bu 
iecrübelerimle aize söylerim ki in 
ııan oğullan memleketinde para 
olmayınca it görülmez. Ne yapm 
yapm gidecek heyete propaıanda 
için bolca para verin, dedi. 

Tabii Fil Beyin bu teklifi ka
bul edildi. Herkes yanında bera 
ber getirdifi parayı ortaya koy- ı 
du. Ben de belki li.zım olur diye 
senin cüzdanından aldığım iki bu 
çuk lirayı verdim. 

Heyetin tam 100 bin lira paraaı ol 
du. 

Sözünü bitirdikten sonra "Tel
gral" güldü. 

- Eh, dedi, artık gidiyoruz. 
Telgraftan aynlacağım ıçm 

çok hederlendim. O gece sabaha 
kadar uyku uyuyamadım. Bir ta
raftan Telgrafı göremiyeceiimi 
dütünüyor, diğer taraftan da, hay
vanlann ağızbirliği ile ayafa kal 
kıılannın sonıı neye varacak diye 
kederleniyordum .. 

Telgraf beni teselli etti. 
Sabaha kadar ikimiz de uyuma

dık. Sabahleyin köyün kenarma çtk 
bir. Telgraf eHıni öptü. Elindeki İ
pek mendil ile göz ya,lannı kurut
maia çalııarak: 

- Ayrılık bu ! Eier dönmezsem 
bana hakkını hel&I eti 

KADIN 

Kış 
Tuvaletleri 

J 

Bu •ene ince yftn
lülerin daha moda 
olacağı anlatılıyor 

Kış tuvaletlerinden 
Hangi kadın vardır ki, iyi ge

yinmekten hoılanmaz?. Evet, iyi 
geyinmek li.zmı .. Fakat yeknesak 
hk her zaman ve her yerde can 
aıkıcı bir ıey oldutuna göre, tu· 
valette de deiiıildikler lizım .. Va 
kıa baz ıerkekler, kadm rubaunı 
tarif ederlerken: "Erkekle kadm 
araamda uçunıın açan madde" di 
yorlar. Acaba erkekler bu bahis: 
le bir ıey anlamayorlar da ondan 
mı? Halbuki kadınlar eğer temiz 
ve iyi geyinmek iateyorlana, o da 
sırf kocalannm veya ailelerinin i
tibarmı muhafaza etmek için de
ğil mi? Artık kı, ada makıllı gir
miı bulunuyor. Günetll günlere 
veda! Terziler bu aene sıcak, ra
hat ve genİ.4 mantolar tavıiye edi 
yorlar. Bu mantolarda bilbaııaa 
garintürler büyük rol oynayacak
lardır. Aatrakan ön aaftaki yeri
ni muhafaza ediyor. Fakat kaıtor, 
lutr ve vizon da ihmal edilmeyor. 
Kuma,lara ıelince, hu aene de 
yünlüler kadın tuvaletinde genİf 
yer tutuyor. Hatti. öğle, öile aon 
raaı değil, aktam tuvaletlerinde 
bile •• Bu sene muslin gibi ince yün 
lülerden suvare elbiseleri görece
ğiı:. Bu da atağı yukarı yepyeni 
bir ,ey demektir. Kadifeyi de u
nutmak haluızlık olur. Yünlüle
rin hu sene en büyük rakibi kadi
fe olacak. Bu kıt modaamda o
muzlann büyük rolü var. Omuz-

Fransada 
Hububat 

Meclis M. Herriot'y• 
itimat beyan etti 
PARIS, 18. A.A. - Hükümet 

transatlantik :.or:>Umi kumpanyasmm 
lsli.bi için meclise bir proje te.di et 
mittir. 

Meclisteki radikal sosyalist grup
tan ziraat hakkındaki münakaıa
lann kapablması için müıterek bir 
takrir vennek hakkında uzla,mıtlar
clır. 

lhtiliılm sebebi sosyalistlerin hu
bubat üzerine rüsum konmasmı is 
temeleri idi,ltilBf devam etmekte 1-
dL Sosyalistleı- hükıimetin istinat et 
tiği ekseriyeti tel'kedeceklerdi. 

Sosyalistlerle radikaller arasmda 
yapılan uzlaımalar neticesinde -· 
yalistler hüküınete itimat reyi vere
ceklerdir. itilaf mucibince lıükoimet 
nefine olarak kitle halinde bir ma
DllVra yapılacak ve bükUmet hemen 
hububat piyasa11na müdahale ederelı 
hububat fiabnın teshitini temine mu
vaffak olacaktır. 

Esasen radikal sosyalistlerin ka
bul ettik!...; müıterek itimat reyin
de öğütme ve ekmek yapma fiatlan
nın da tereffüü mevzuu bahiıtir. 
Mlltterek takrir M. Herriot taralın
dan kabul edilmiştir. Takrirde bun
dan bqka buğday fiatına göre ..ı... 
mek fiatımn tesbiti ve milli bir h• 
bubat nffislnin teıkill vardır. 

itimat reyi 
P ARiS, 18.A.A. - Ziraat siyase 

ti hakkındaki müzakereelr neticesin 
de meclis. 190 reye ~ı. 370 "'yle 
muhalefet takririni reddetmit ve M. 
Françoiı Albert ile M. Leon Blum, 
tarafmdan kaleme alınan itiınat be-

r.nnameslni 212 reye karşı 377 rey 
kabul etmiftlr. 

Bir meb'us hakkında 
takibat 

PARIS, 18.A.A. - Mebusan mec 
tisi reisi bir meb'us hakkında takibat 
lcraaı mü1Udesinin istenildiğini mec 
lise bildirmiıtir. 

Meclis mabfellerinde rivayet eclil 
eliğin• göre bu meb'us Tardieu kalıi 
nesinde nezaret müsteşarı idi. Ken
disi Bale banka11 meaelesinde zimet 
hla olmakla mamundur. 

Üç ayan daha 
PARIS, 18.A.A. - Ayan reisi, J 

ayan azası hakkında tetrii meıuniye 
ti." r~. talebini almıı olduğunu hil
dirmıştır. Bu talepleı- usulü veçhile 
teı•l:kül edecek olan hususi komis 
yonlara sevkolunacaktır. 

Tahsilat azaldı 
PARIS, 16 A.A. - Meb'usan 

meclisi maliye encümeni tarafın.. 
dan dinlenilen maliye ve bütçe 
nazrrlannm teırinievveldeki vergı 
tahsili.tında tahminden fazla bir 
noksanlık görüldüünü bildirmiı· 
lerdir. Gelecek 12 ay sonunda 
yani 1933 ki.nunuevvelinde akdi 
İcap edecek ittikraz 20 ile 29 mil 
yar arasında bir rakamı bulabile
cektir. Bu mikdar devletin, vili.
yetlerin, nahiyelerin ve müstemle 
kelerin ihtiyacmı kapatabilecek. 
tir •. 

Dünyayı devreden 
Alman tayyarecisi 

BERLIN 18 A.A. - Berlind• 
ki Japon maslahatgüzarı tayyare 
ile devrii.lem seyahati yapmıf o
lan Fon Granau ıerefine bir çay 
ziyafeti vermittir. Bu ziyafet es
naımda maalahatgüzar tayyareci 
nin meziyetlerinden bahsetmiftir. 

Fransada bir idam 
kararı 

LYON 18 A.A. - ltalyan bok
aör di Mavro'nun katlinde dahli 
olmakla maznun ltalyan Papukçi 
tevkif edilmi~tir. 

Bale meclisinde 
bir hadise 

BALE, 18.A.A. - Bale büyük 
mecliıinde :.oıy11ıliıtler Cenevre ku.-. 
hanları için celaenln tatili hakkında. 
ki tekliflerinin kabul edilmemesi ii
zerine meclis ••!onundan çıkmıtla•· 
dır. 

~afede Reading kolejine ley 
ı~!arak yerlqtirmişlerdi. Mek 
~ lll sahnesinde talebe kızlarla 
Ilı '•her temsiller verildiği za
d ~ Shakespeare'in piyesleı in· 
~' ııen de küçük küçük roller a
\ı~dum. Dans numaralarına 
d- ağa da bayılıyordum. Ah, 
il) Ilı! Fakat, bu vaziyet. beni 
duk.~ind"r olmaktan ve ahireti 

!U.nmekten menetmezdi. 

ili ?n iki yaşında kendimde di
"-bir istidat görüyor ve bir ma
~tıra rahibe olarak girmeğe 
ı''!lanıyordum. Muhitin ve a-

Diye bağırdı ve alacakaranlıkta 
dağın dar yolunda kayboldu. 

Köylüler iki gün sonra köye dö,._ 
diller. Ama ben onlara, dağın biki.
yeıini söylemedim. 

Onun için 1930 kıtında T oroı dai 
larmın neden ..,..,Jdığmı kimse bil
miyordu. 

Bir komünist hükumete ıiddetle 
' hücum dtiğinden ve reisin teklifin• 

rağmen mecliıtt-r. çıkmadıimdan 7A 

bıta kuvvetile d•ıan çıkanlmıştır. 

t, tn tesiri olacak, çünkü ai- [ 1) Kora.şiar - Toros dağları üze-
b~ efradı araarnda bir çok pa- rinde iki küçük köydür. Birine kü-

~ ve rahibe vardır. çük ötekine büyük koraş derler. A-
Oı halisi, koyunculukla geçinirler, e-

~ ıbeş yaşında koleji bıra• kinleri azdır. Ancak kendilerine ye-
(ıı;te.k. Londrada konservatuar ter. 
ı 1t•larma devama başladım. [2) Ziyarettepe - Torosların yük-
). e o zamanlar ilk defa ahne sek tepelerinden biridir. Cahil köy-
' h.k b V"k b !iller bu tepenin neden bu kadar bU-

)~l aamıttım. a ıa u ga yük olduğuna aktl erdirememitler. 
dıı llıütevazı bir başlan31ç ol- Tepenin üstündeki düz!Uğe bakarak 
·~j· .~olüm bazım bir komedide burada mutlaka bir evliya yatar de-
~I ııç aatır söylemekten ibaret mi~ler. Tepeye bu ismi koymuşlar. 

•iıı 'tordu. Sonra büyük revüle- Bir insan bu·· tu•· D 

Kış tuvalellertndtn 
lar mutlaka siialenecektir. Bin bir 
teferrüat içinde omuza yakııacak 
neler bulunmaz? Hülaıa kıım e· 
şiğinde, kadını yeni ropları ile 
bambaşka görmeğe hazırlanıyo

ruz. 

k,t ~zl~rı arasına girdim. Fa· lilyı';""llm iyi dansedemediğimi ömründe ne yer? ve içtiğine göre yapılan bu hesap 
"'• 11Yoı lardı. Bütün gayretleri acaba bizim için ne kadar doiru-
""" ta.... Bir İnsan 70 senelik ömrü için- dur? Yumurtayı kendimiz yetiftir 
y k gtnen, rol denebilecek bir de kendi aiırlığmdan lam 1400 di!rimiz hatti. ha,ka memleketle-
!! Oparamıyordum. defa fazla yer ve içer. Eğer hu ye re hile •attığımız halde içimizden 

~. eı aene oluyor. Yarabbi, nilen ve içilen ıeyler ayn ayrı va kaç kişi yetmif senede 5,000 yu-
~ •e~e. de ne !:abuk geçti. gonlara konse bir tren yükü o- murta, 4,000 kilo f"t, 4,000 kilo 

de d k' p · ld' B' Gı'n•lle Ganhnrt lur. Yalnız burada akla hir aual 1 ıeker yer ve 6 000 litre ıüt 15 bin 

..,~~' -'~-ı·~_a_r_ıs_e~g-e~-•m~·~-'r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~-<~~~~~~~------------_:-g~e-l_i~yo_r._B_ir_A_v_ru~p:._a_h_nın_.:y~e=di='=ğ=in=e::...:._ı=it=r=e:...::bira, 12,oOolitrekahveiçer? 

Bir delinin 
Yaptıkları 

KOESLIN, (Pomeranya) 18. 
A.A. - Bir müddetten beri kendiıiı 
de cinnet eserleri görülen Y endı·es
ki namındaki S3bık polis memuru 
Pomeranya valisinin ikamelgihıl'B 
uğ'rıyl\rak valiyi derdeıte memur e
dildiğini ıöyleyıp onu tevkife teşeb 
büı etmiş iıe de valinin hemen polia 
memurunu yak81~mağa kalkışımı Ü· 
zerine ınecnun kaçmıttrr. Deli bila ... 
hare bulunmuııı \'e limarhaneye gön 
derilm;•tir. --
Amerikanın 

açığı 

bütçe 

V AŞlNGTON 18 A.A. - Res 
men iı'ar edildiğine &'Öre bir Tem 
muzda baılayan mali senenin ilk 
dört buçuk ayında bütçe açıiı 79 
milyon doları bulmaktadır. 



Bir köye 
Baskın 

Takip müfrezeleri 
ıerirleri sıkıttırdı 
Ceyhandan 17 tarihile bildiriyor: 

E ,,.,el ki ıecc borada müıellilı bir
kaç tahıı Değinnendere köyüne ıi.
renk yağma yapmıflardır. Bu köy
den yalnız Bekir Aia isminde bir • 
damdan 600 !in ıaapedilmiıtir. 

Haydutlar ba baskından 3 -
sonra Y alakbeyi köyüne de bir bH· 
km yapllllflar,. köy .,.nfmdan Hacı 
Ağayı bitap bir bale gelinciye kadar 
dövmütler ve 300 liramu ıaspebnİ§ 
!erdir. Çetenin kimlerden mürekkep 
olduğu henüz meçhuldür. 

Vak'a kaza merkeziııde duyulur 
duyulmaz bizzat kaymakam ve jan
clanna kumanclıuı.ı muhtelif kollar
dan takibe çılanqlardJT. Herifler fi
len muhasara altındadırlar. Bu itibar 
la baydutlann çok kısa bir zamanda 
yakalanarak qkıyalık yapmamn ne 
demek olduğunu anlıy .. aklan mu
hakkaktır. 

Malatya civarındaki 
hafriyat 

Fransız il.imlerinden •lö As ur • 
ıerleri mütehaau11 M. Dolapot'un ri 
yasetindeki bir aaanatika heyeti • 
peydenberi Malatya civarındaki ea· 
ki (Melit) t"lırinin barabelerin.de 
tetkikat yapıyorlar '"' eıki eserler 
arıyorlardı. Bu heyete mü.ııeler na
nuna ela Şarkıkaclim müzesi memur 
lanndıuı Haydar Bey rUakat ediyor 
Ju. Menim clolayııil ehafriyat tatil 
eclildiji için Haydar Bey tehrimize 
clönmüı ve müze iclareaine nporlan
m venniıtir. 

Bu raporlara söre militta 12, 13 
a11r eYYeline ait birçok kıymıet)i Hi
tit eserleri bıılunmuıtur. 

(Melit) eski ve meıhur bir Hitit 
tehri idi. Bugünkü Malatya tehrinin 
ismi de bu ( Melit) kelimesinden a
lınm1f tır. 

iki sene sonra 
yakalanan katil 

KARAiSALI, 14.- Bundan iki 
sene kadar ene! bağlar arasında bir 
cinayet olmuı ve Karaiaalının Sal
bas köyünden Ali oğlu Mehmet ay
ni köyden Koca Mahmut ayni köy
den Koca Mahmut oğlu Mehmet ta
rafından öldürülmüıtü. 

Bu cinayete sebep bir kadın me
selesidir. Katilin btTBkbğı kadmm 
maktül tarafından alınanık bir hay
vana bindirilip köye götürülürken 
katil Mehmet bunu haber almıı ve 
bağlar araaında kar,ılanna çıkarak: 

- Sen, benim bıraktığım karıyı 
naotl alabilininl Sözleriyle tabanea
ımı çekip Ali oğlu Memecli başıma 
aol tarafından yarıılamalı: suretiyle 
öldürmüttü. 

Jandarma kumendaru iki senedir 
laili bulunamıyan bu vaka ile yakın
dan aLikadar olarak merkez karako
lundan çıkarılan bir müfreze Salbaf 
köyüne ansızın gönderilmit ve mak
lüJ Memeclin ailesi efradı tarafından 
vaki iddia veçbile katil köyde yaka
lanarak Adana adliyesine teslim edil 
miştir. 

Portakal ıarabı 
ANKARA, 18. - Alakadarlar ii

.:ııimden olduğu gı"bi portakaldanda 
ıanp yapmak üzere tetkikata betla
nuflardır. 

Bir kaçakçı muhbiri 
öldürüldü 

Mardniden yazılıyor: BuTBda çar
t• ortasmda tüyler ürperici bir ci
nayet yapıldı. Böbörki köyünden Da 
vut oflu Mehmet isminde bir kaçak
çı ayni köyden Tabir iaminde birisi
ni Saraçlar çarfllmda tabanca ile 
luıfasmdan ve göğsünden vurarak 
öldürmüttiir, Maktul Tahir kaçakçı 
Mebmeclin kaçakçılığını bir iki defa 
Gümrüğe ihbar ebnİştir. Bundan 
rnüğber olan ıv.ı.lımet, Tabiri öldüre 
rek intikamnu almqtır. Katil, bu ci
nayeti yaptıktan sonra tekrar taban 
asma fitek sürmüş ve kendisini ya 
kalamak istiyen halkı elindeki taban 
ca ile tehdit ede~k firara muvaffak 
olmuıtur. Katil tiddetle aranmakta
dır. 

Küçük bir kaçakçı 
kaçarken öldürüldü 

Erzinden bildiriliyor: 14 yatında 
bir ka .t.çı çocuk jandarmalar tara
fından yakalanırken aldıiı yaranın 
teairile öbnüştür. Hadise töyle ol
muftur: Dörtyohın Payaı nalı.iyesin 
ele Cin lımail namındaki çocuk ma
halle aralarında artınla kaçak mal sa 
tıyormuf. Bu küçük kaçakçı jandar
malan görünce koltuğundaki bohça 
ile kaçmıya batlaınııtır. Jandarma
lar: 

- Dur! diye bağırnntlarsa da, 
~ocuk aldmnamıt ve firara devam 
tmiıtir. Nihal'.et jandarmalar alet 

etmişler ve çocuk ağır surette yara
lanarak Oıır.aniye hastanesine kal-" 
dınlmııtr. Cin lsmail aldığı yarala
nn teıirile ölmüştür. 

Eskişehirde hiçten 
bir cinayet 

Eıkitehirde fed bir cinayet ol
ınuftur. Işıklar mahallesinden bak 
kal Arnavut lamail ile kardeıi 
Rahman ve enİ§teai lama il birlete 
rek kornşulan marangoz Ouaana 
müracaat et111İ4ler ve eYinin aaça 
fUIDı kendi behçelerine cloir1o el-

Birinci Sahifeden Geçen Y azdar 
İstanbul 
Mıntaka 
Kongresi 

(Ba!iı birinci sabllede) 
sabık mıntaka reisi Orhan Bey al 
dı ve şunlan söyledi: 

- Bu rapor okundukt,.n sonra 
ıördük ki burada zikredilen bü
tün fikirler, sabık ve müıtafa he
yetin reisi olan Ekrem Rüıtü Be
yin şaboi fikirleridir. Eaasen Ek· 
rem Beyden sonra bu heyetin ri
yasetine intihap edilmiş olan Bey
kozlu Cemil Bey uzun bir zaman 
dan heri heyet içtimalarma gel
mediği için kendisinin de bu rapor 
dan haberi olmaaa gerektir. Bina 
enaleyh me•'nl bir heyet tarafın
dan tanzim edilmemi tolan bu ra 
ponın konsrece biç bir kıymeti 
yoktur." 

Bunun üzerine bu mevzu etra
fında daha bir takım münakata• 
lar oldukt.~n sonra kongre şu ka
ran venniıtir: 

" R.a:por, mea'ul bir heyet ta .. 
rafından verilmediği ve zikredi
len fikirler tahıi mütalealardan 
ibaret bulunduğu için keenlemy• 
kündür." 

Bundan sonra, güreı, voleybol, 
basket bol, atletizm heyetlerinin 
raporlan okunuldu ve müttefikan 
kabul edildiler. 

Sıra hesap müfettişlerinin mm
taka heaababna dair nrdikleri 
rapora gelmi§ti. O da okundu ve 
bazı noktalar hakkında yeni aec;i 
lecek olan b97etin nazarı dikkati 
celbedildi. 

Bu auretle ıeçen on altı ayın 
hesabı verilmi toldu ve hemen in 
tihabata geçildi. Mmtaka merkez 
heyetlerine ve idman heyetlerine 
seçilecek namzetler evvelden ma
lı\Jn olduğu için, ryi İ.farİ ile inti
b,.bat yapıldı. Neticede ıu zevat 
mıntakaya ve teknik heyetlere ae 
çil diler. 

Mıntaka heyeti: 
Reis: lbrabim Kemal B. (Süley
maniye) 

ikinci reis: Fethi Tahsin Bey 
(Hilal) 

Aza: Muhtar Bey (Süleymani
ye) 

Aza: Naim Cemil Bey (Galata 
saray) 

Aza: Avni Bey (lstanbulspor) 
Futbol heyeti: 
Reis: Zeki Rıza B. (Fenerbah-

çe) 
Aza: Basri B. ( Beşiktat) 
Aza: Nuri Bey (Kasımpa"') 
Aza: Muslih B. (Galatasaray) 
Aza: Emin B. ( lstanbulspor) 
Deni=ilik heyeti: 
Reis: Kadri B. (Galatasaray) 
Aza: Saffet B. (Beykoz) 
Aza: Arif B. ( F enerbahçe) 
Aza: Agah Bey (Beylerbeyi) 
Aza: Şeref B. (Anadolu) 
Atletizm heyeti: 
Reis: llban B. ( lstanbulspor) 
Aza: Ali Rıza B. (Beıiktat) 
Aza: Vedat Abut B. (Galata• 

aaray) 
Aza: Sezai Muhtar B. (Fener-

babçe) 
An: Ekrem B. (Hilal) 
Boks ve güref heyeti: 
Reis: lamail Hakkı B. (Vefa

Kumkapı) 
Aza: Musa Kazını B. (Betik· 

taf) 
Aza: Avni B. (Haliç) 
Aza: Silip B. (Anadolu) 
Aza: Vamık B. (Galatasaray) 
Voleybol, Baıketbol, Tenia h., 

yeti: 
Reis: Sami B. (Vefa Kumkapı) 
Aza: Tahir B. (lstanbulapor) 
Aza: Sedat B. ( F enerbahçe) 
Aza: Rıdvan B. ( Hi lil) 
Aza: Neşet B. (Galatasaray) 
Eskrim heyeti: 
Reis: Nu•i B. ( Betiktat) 
Aza: Rıza B. (Vefa-Kumkapı) 
Aza: Mahmut B. (Betiktat) 
Hesap müfettifleri: 
Sıtlu Bey 
Hayri Bey 
Bundan sonra konv-e"Ye niha

yet vorilmeden evvel Cevdet Ke
rim Bey söz alarak memleket apo 
nınun zayıf noktalarını teşrih et
mit ve neden böyle oldnğunu bü
yük bir isabetle anlatmq, yeni be 
yetlerin birihirine kenetlenmiş bir 
halde çalışarak hep beraber bun
lan düzeltmeleri lazım geldiğini 
söylemi şve kongre de aamimii bir 
hava icinde bitmiftir. 

Yeni mmtakamıza ve idman he 
yctlerimize mUYaffakıyetler te
menni ederiz. 

----··-...,..------····-
duğunu aöylemi§ler ve bu saçakla 
nn kaldmlmallDI istemiılerdir. 
Saçaktan yafmar akar mı akmaz 
mı tarzında başlayan ağız kavga
•• gittikçe büyümüş, Arnavut İs
mail tabancaya aanlmıı, Osm.ana 
alet etmi~tir, Çıkan kurşunlar Os 
mana isabet ebniş ve bu zavallı 
adam oracıkta ölmüıtür. Fakat 
hadise bununla da bitmemiş, ıö
zü kanlı katil Oamanm oğluna ve 
kızma da alet açmıştır .• Omıanın 
kızı Safiye ağ:zmdan, kansı Alime 
ayağından oğlu da kolundan ağır 
surette yaralanmıılardır. Katil ile 
.yardnncılan hemen kaçmağa yel 
tenmitler, fakat hadiseyi haber•· 
lan zabıta memurlan tarafından 
yakalanmı.lardır. Yaralılar mem• 
leket hutahaneaine kaldmlmıt
lardır, 

Yeni Türk 
Musikisi 

( Ba!il birinci sahifede) • 
ticesini ve müeueaeyi naaıl buldu 
ğunu sorduk. Muhterem aan'at
ki.r bize dedi ki: 

Zirai 
Sigorta 

(Başı birinci sahifede) 
Buraya ıelir ıelmez, bul· 

duğum samimi muhit beni pek 
mütehassis etti. Ben bir ecne-

- Konservatuvar hakkında bu el k yaptığım tetkikat henüz bitmedi. bi sıfatile raya g ir en ara-
Şimdiye kadar konservatuvarda nızda yabancı kalacağımı zarv 
deralerde hazır bulundum. Talebe nederdim. Halbuki hakikat bu· 
ve D\uallimlerle temaı ederek ne- nun tamamen aksi oldu. 
ler tedri• edilmekte olduğunu öi Ankarada ziraat vekili Muh 
rendim. Müfredat ve haftalık ders Jia, Ziraat enıtitüsli müdürü 
cetvelini tetkik ettim .. Konaerva-

Aziz, ve umuru havaiye müdü· 
tuvarda iki yüz kadar talebe var-
dır. Bunlann anuıında bazı genç rü Tefvik Beylerle görüştüm. 
kızlar da bulunuyor. Talebe, he- Bu müesseseleri gezdim. Zira
yeti umumiyesi itibarile iyidir. at enstitüsünde zirai sigorta 
Musikiye büyük istidatlan oldu- hakkında bir de konferans ver 
ğu Ye musiki noktai nazanndan cfım. Bu konferansım alaka 
büyük bir istikbale namzet olduk- ile dinlendi ve bu alika beni 
lan görülüyor. Programlarda yap 
tığım tetkikat neticesine ıöre, ıe- pek ziyade mütehassis etti. 
rek müfredat progı-amında ve Zirai sigorta meselesile hü· 
gerek haftalık den cetvelinde ba kiimetiniz ciddi surette m~
zı tadilat yapılmasına lüzum gör· gul olmuştur. Bu mesele üze
dürn. Hatta timdiye kadar takip rinde timdiye kadar çok s;alı
edilen tedria usullerinin de deiİf· tılmıf ve bazı raporlar veril· 
tirilmesi icap etmektedir. Komer mi• ise de hepsi neticesiz kal-
vatuvarm ıslahında. bina mesele- T 

ai oldukça mühim bir rol oynaya- mıftır.Ben de bu mesele üzerin 
caktır. Bina meselesi, muaiki me- deki tetkikatım neticesi hak
selesinden ziyade bir tehir meae- landa bir rapor hazırlamakta
lesidir. Belediye yeni bir bina İnfa yım. Bu raporu bir haftaya 
etti~~e karar vermit ve yerini kadar hükfunete vereceğimi ü
de tayin ettirmittir. Programlarda mit ederim.Vazifem, bu mesele 
yapılacak mühim tadilatın tama· hakkında fikirlerimi aöylemek
men tatbik edilebilmesi için yeni ten ibarettir. Bunların tatbiki 
ve daha ıeni§ bir binaya lüzum 
vardır. hükômete ait bir i§tir. 

- Muallimleri naaıl buldunuz? Zirai siıorta için, ziraati 
- Muallimler hep iyidir. Bun- inkitaf etmiş olan mıntakalar 

ların araaında tebeddülat yapıl· da doluya karşı mecburi bir 
muı hakkında verilmiı bir karar sigorta vaz'ım lüzumlu goru· 
yoktur. Bununla beraber müeaa. yorum. Bu aigoTtanm Hgari 
aeye yeni bazı muallimlerin alm- bir prim mukabilinde mecburi 
mauna lüzum vardır. Çünkü kon
servatuvarda hoer cins musiki ale- olması liızımdır. Bunıın sebebi 
ti tedris edilmelidir. Halbuki bu de ıudur: 
giin bazı aletlerin tedriai için hu- F ransada 60 seneden beri 
susi muallimler yoktur. Bu aletler zirai sigorta usulü tatbik edil· 
için ayrıca muallimler alınacaktır. mektedir. Sigorta önce mecbu-

- Türk ve Şark musikisi ve d ·ıd· 8 b 1 d 1 d 
musikimizin istikbali hakkmda ri eğı 1• U se ep e O U an 
ne düşünüyorsunuz? en ziyade n:utazarnr olan çift· 

- Şark musikisini tetkik ettim. çiler, mahsullerini sigorta et
Bunun kendine mahsus huauıiyet tirmitler, diğerleri ettirmemi!" 
leri vardır .• Türkiye, teknik itiba !erdir. Bu suretle sigortanın 
rile Garp musikiaini kabul etmek- mali semeresi pek fena oldu. 
le beraber milli muoiki karakter 
itibarile Şarklılığı muhafaza et- Burada da ayni neticeyi verme 
melidir. Türk musikiainde mevcut mek işin sigorta mecburi yapıl 
ve Şarka mabsua olan hususiyet- malıdır. Enas itibarile dolu düt 
lerin muhafu:asma çalıımahdır. meyen mmtaka yok gibidir. 
Diğer Avnıpa milletlerine bakı- E ela hububat, tütün, pa-
nız. Bu musikilerin hepsinin tekni uk h ) d J 
ği birdir, fakat İtalyan musikisin m VJ üzüm ma su Ü o uya 
de, ltalyan karakteri, Rus muaiki kartı sıgorta edilecektir. 
sinde Rus karakteri daima göze Hayvan llİgortasma da, kon 
çarpmaktadır. Türk musikisinin trolu en ziyade kolay ve en zi
inkişafında da bu noktaya dik- yade hayvam bulunan Trakya 
kat etmeli, bu musiki de Alman mmtakasmdan batlanacaktır." 
ve FrRnıız musikisine benzeme
melidir. Türk musikisinde Şarklı- M. Catroenon daha bir ay 
lığın daima cöze çarpması esas kadar memleketimizde kalacak 
tutulmalıdır. Bunun için konserva bir kaç konferans verecektir. 
tuvarda sark musikisi de öğreti!- Sigortacıların içtimaı 
melidir. Yani Şark musikisinde 

Kış iyiden 
İyiye bastırdı 

(Başı birinci sahifede) 
ve tiddetli sürmesi bu sene lı
tanbulda lafın zararsız geçece
ğine hükmettiriyordu. Fakat 
dünkü soğuk lıtanbulluları al· 
dattı. 

Soğukların iyiden iyiye bas
tırması oduncu ve kömürcüleri 
sevindirmiştir. Odunun çekisi 
380 ile. 400 arasında müte
havvildir. Maamafih her sene 
olduğu gibi. kömür ve odun fi
atlannrn bu mevsimde daha 
bir hayli yükseleceği beklen&o 
bilir. Kömür yedi kuruştan 
satılmaktadır. Dün cuma olma 
ıma rağmen. kömürcüler ma
halle aralarında Aoi!nktan bilis· 
tifade gizli gizli dükkanlannı 
acmışlar, kıştan korkan halka 
okkası aekiz kuruştan kömür 
satmışlardır. 

Kandilli raıatııhanesi hava
larda bir fevkalad,.Jik olmadığı 
kanaatindedir. Maamafib baro 
metr,. yü!nelmekte clPvam edi
yor. Ruathane soğukların da
ha bir kac gün devam ederek 
sonra hllfifleyeceğini tahmin e
divor. Dün hava tnzyiki 764 
milimetre idi. E,.,, fazla sıcak
lık 9. eu az sıcaklık ta 5 tlerece 
itli. Eugün bava bulutlu olarak 
devam edecek, karayelrlen es
ırekte ..,J,.n r'i.:rıarm kuvvl'tİn
de bir de/;i ş l1!·lik olmryacaktır. 

Bazı kimseler kar yaP,mıısı 
ihtinıalir.-'Pn bah•etmi~Ie~e 
de, Kandilli rasatlıanesincl""' 
aldıiirmız malumata göre, böy 
le bir iht'mal varil değildir. İs
tanbul civarına da kar ya~dıih
na dair t-:c bir taraftan haber 
gelmemi, tir. 

Fırtına haflf/,di 
Ka.-adenizılP bir ac güncl"'ll 

beri hiikiim siiren fırtmoa diitı 
biraz hafiflemiştir. Maamafih 
bu sükUnet küciik tonaih vn· 
purların sevriıefeı-lne müsaade 
edec,.k kadar de<;ildir. Kürük 
tonl\ilı vapurlar iltica ettikle
ri lhrA'lr.lı"·da beldemekt,., arv 
tıık büvük v~rmrlar yollanna 
devi\m etmektedirler. 

Diin karıııdenizden limanr
mıza bövle bir kııc biiviik va
rnır gelmitşir. Büvükderede ve 
Kavakta K!>.-adenize cıkPıak i
rin intizar ..-!-.ı vap,.rlardan da 
hüvük tonajlılar cıkmı,lardır. 
Ki;cük vanur!ar daha ziyade 
sükilneti beklemekteıf.rler. 

Kavak ve l11taT>bul liman ela.· 
irelerine Karad .. ni .. de kaza vu
kuuna dair hiç bir haber gelme 
mi§ tir. 

bulunan akala'lar ve saire ihmal Dün tehrimizde bulunan 
edilmemelidir. Bu sf>beple konaer bazı sigorta tirketleri müdür
v!'tuv.ara Şar~ mu•ikiıi tedrisi !· !eri M. Campenon'un iştiraki
çın bı~. mualhm alınmasmı teklif le Perapalasta toplanmış ve si- l•İ_p_ti-.da-am_da_reıa_"_i_eü:ı,nr fnfıa reisle-
edecegım. 1 • 11,._ı_ ed b 

. gortacı ıga taa UA en azı rinin teklifatına intizar edecektir. 
~: Josep~ Ma!"" evvelkı akşam 1 mesai! hakkında görütmüşler- Vaktinden e .... el itaalarda buluna-

Darülbedayıde ılk defa olarak d" 1 • d U • • 
temsil edilen "Üç aaat" opereti- ır •• çttma a mon sıgorta rak vaziyetin iakil edilmemesi için 
nin temsilinde bulunmu§tu. Ope- kumpanyası müdürü M. Piyos müzakereler hakkında hiçbir teblipt 

1 b ük · d ta bulunulmıımuı kararlattırılmıftır. 
ret hazır l\mak ve unu temsil et- ve m ·· errer sıgorta mü ürü Cümhnr reisinin gelecek hafta 
mek bahsinde müptedi olduiiumu- Refi Celal ve V ef"ık Beyler ha· zarfında riyaset kabinesi prenaipini 
zu nazan di_kkate alarak. M. zır bulunmuılardır. esas tutacak ve bu suretle -'ecek 
Marx'a opereti naaıl buldugunu "~ 
sorduk. Bize ıu cevabı verdi: kabine de bu mahiyeti baiz olacak-

Hı• tıer tır. Kabinenin değiımeıi harici uya 
- Opereti heyeti umumiyeai i- ıet meaailinde bir değitiJdiıi mucip 

tibarile ıüzel ve eğlenceli bul- k? olnuyaaktır. Eaaaen muamelede mü 
dum. Arap ve lran tipleri pek iyi Ne yapaca savat hakkında Alman arznan siyasi 
idi. Komik aahneler de pek ziya- fırkalar meselesine merbut deji1dir 
de muvaffak olmuıtur. Musiki (Başı birinci sahifede) ve bütün Alman milletinin anuıu-
bahsine gelince: Eserde bazı yer- Von Papen hariclge dur. Bu noktai nazardan M. Von Pa 
!erde Fransız karakteri göze çar- pen'in kabineye hariciye nazırı ola-
pıyordu. Ben Türk muaikiaiııin, nazırı rak ittiraki muhakkak görülüyor. 
Şarka ait husuaiyetlerinin muhafa BEERLIN, 18. A.A. - Volff A- Bundan bafka cümhur reisinin lıat 
:zaaına taraftar olduğum için bun janltndan: Hükümetin iıtifa11 bak- vekil.Yon Papen'in doğrudan cloğrn 
d" b:r Şarklılık görmek iaterdim. kmdaki rellDİ tebligattan da anlqd- ya fırk;. rdslerile olacak konupnala 
Fakat musiki heyeti umumiyesi i.. dıiı veçbile, Von Papen kabinesinin n. HiıkümPtin iktiaacliyabndaki mer 
tibarile, araya aıkıştmlan Şark İ•lifaıı bükümetin keyfi idaresi pren balelerin uli değiımez mahiyette 
musikisine ait olan bir kaç parça ıipinin teıkolunduğuna ula delalet ıiirülemiyceği kanaati üzerine iati-
müote•na olmak Üzere, Şarklılık- etmez. nat edecektir. 
tan uzak beynelmilel bir musiki Bu prensip clabilinde olarak bükü. 
idi. Türklerde büyük bir musiki metin kaleme aldıfı iıtifanamede 
istidadı görüyorum. Bu iatidadı mühim anlarda fahsi ınetelelerin te
arttırmak için aık aık konaerler sir gÔsterem.iyeceği kaydedilmekte 
vermeli, halk musikiye alıttınlma ve istifanın reiıicümhuru bütün mil
lıdır. Konservatuvann araaıra kon li kuvvetleri toplamak için yüka<k 
aerler vermesi de bu noktadan fa- nufuzunu sarfa serbest bırakmak i
idelidir. Burada daha bir hafta, çin verildiği iıaret edilm<ktedir. Bu 
on gün kadar kalarak Viyanaya suretle Almanyanın atisi tenıin olu
dön,,.,eğim." nacaktır. Reisicümhur yarından iti-

Fabrikalar ve elek
triğe yüzde 5 zam 

baren siyasi fırka reiılerile miizak&
rata lıatlıyaeaktır. Çünkü halihazır. 
da mutavauit vaziyetin ınüınkün ol 
duğu kadar çabuk nihayet bulmaaı 
Alman iktisadiyabnın nefinedir. Al
man milli fırkaımdan Hüıenberg 
merkez fırkasmda Her Kau ve halk 
&rkıumdan Her Diıeldey yarına da
vet edilmiıler ve daveti kabul ebnİf 
lerdir. Hitler ve Şafer Cıuııarteaiye 

Sar, Alman kalmak istiyor 
BERLIN, 18. A.A.- Volff Ajan

sından: Sar parlamentosu ,Sar ara
zisindeki ikti•adi sefaletle meıgul ol 
mnıtur. Sar'ın 800 hin nüfusa oldu
ğu halde 40 bin ifsiz vardır. 

Müzakerat eanaamcla komüniıt
ler dalul olmak üzere bütün hatiple 
rin ıon intilıahabn milli iradeyi gös 
terdiğini ve Sar'm tekrarAlmanyaya 
ilhak edilmek istendiğini söylemekte 
dirler. Hükümetin bahuıuı terki 
teılihat meselesinde ittihaz ettiği ba 
reket tarzı dk.in umwniyeye o ka
dar mutabıkır ki Cenevreye gidecek 
beyet bütün milletin arzusunu ifade 
etmiı olacaktır. 

Almangada tatil edilen 

Elektrik tirketi, teıvikisanayi 
kanunundan istifade eden abone
l~rinden elektrik kuvveti üzerin
den yüzde bet resme ait kanun ile 
emrolunan muamel&tı ifa ebniyen 
!erine hu hususeta birer mektup 
göndererek kendilerini ikaz etmiı 
tir. Abonelerden t.,.viki sanayi 
kanununundan istifade edenler, 
memup olduklan malmüdürlükle 
rinden birer vesika alıp ıirkete ib 
raz etmezlerae, badema kendile
rinden aarfedecekleri elektrik üe 
retleri yüzde 5 İ•tilılak reami zam 
ıniyle tahsil edilecektir. 

davet olunmuılardır. • 
Sosyal demokratlar henüz davet BERLIN, 18.A.A. - Matbuat 

gazeteler 

edibnemişlerclir. Cümhur reisinin fır .hRl<kındaki mart 1931 tarihli ilk ka
ka reiılerile mükalemelm ih7.ari mü- rarnamenin ne;rinden heri 10 eylül 
k&Jemeler vazifesini ıörecek ve is- 932 tarihine kadar Prusya ınakamfa. 
tikbaldeki batb harekete müteallik rı tarafından 379 gazete muvakka
iktiaadi ve siyasi meseleler mevzuu ten tatil < dilmİ§tir. 
bahaolncaktır. Bu müzakereden son- Bu gazetelerin hemen <k.aerisi müf 
ra fırka reisleri arasında müzakerat rit sağ \'e sol cenahlanna menıuo
cerevan edecektir. Gelttek hafta..... tur 

Yeni bir mo~atoryonı 
yolları kapanıyor ......• ' 

• M. Roosvelt borçlar meseleSI 
hakkında 

salıya M. Hoover'le görüşecek 
VASHINGTON, 18.A.A. - A

merika meb'111A1UDda demokrat fır. 
ka<t lideri Miat..- Rayney balibazır
d .. ki mecliste yeni bir moratoryom 
lehine bir tek rey bile elde etmenin 
miiıkül olacağını beyan ebnİftİr. 

Harp borçlarına teallük edecek bii 
tün tekliflerin tasvip için tevdi edi
leceği meclis hariciye komisyonunun 
müstakbel reiıi olması muhtemel bu
lunan Mister Reynold konırenin 
tım<l.iki uzlatmalarda yapdacak hiç
bir tadilatı kabul etmiyeceğini söy
lemiştir. 

ltilB.fın tadiline tiddetle muanz 
bl!lunan meb'us Mak Talden, borçla 
rın tekrar tetkiki için M. Lav al' e 
giıllce müsaade veren M Hoover ve 
hariciye nezareti bakkmdaki itham
larını tekit etmiıtir. Meb'uı Hoo
ver moratoryomunun intihap sandık 
ları batında millet tarafından takbih 
edilcliğini ili.ve etmiş ve M. Hoover 
İn bir moratoryom daha teklif ed&
miyeceğini söylemiftir. 

Fransız ve Belçika ııefirleri M. 
Stimaon ile mülakatta buJunl:Nltlar
dır. 

Bir mlltalaa 
SAL TLAKE CITY, 18. A.A. 

Bir balık 
Avından •• 

İspanyollarla Fran
sızlar arasında 

yeni bir mesele çıktı 
SAINT JEAN DE LUZ, 18.A.A. 

Dün gece baba oğul iki F ranaız ıe
micisi Henday adalarında balık av
larken lspanyol balık muhafız top 
çckcrinin 3 neferi tarafından taar
ruza uğra"llıtlardır. Baba yaralan
mıı ve oğul ölmüıtür. 

Bordodau gelen malümatla teabit 
olunduğuna göre, lıpanyol gemicil&
ri HEnday aahiline çıkllllflar ve A· 
badi kayalıklan istikametinde iler
lemiıler<iir. Orada balıkçı aandallan 
görünce bu wmdallarm üzerlerine 
birçok el silih alllllflardır. Silih ee
ıine kotan F ı ansız gümrükçüleri Is 
panyollarJ tevkif etmitlerdir. 

Hiidist• nasıl olmuş? 

MADRIT, 18 A.A. - lrönden ıe 
len bir telgra{nameye göre, Lüz ıa· 
zeteoi dünlri. hadise baklanda tu ma 
lümab ve~kteclir. 

lspanyol topçekeri gece vakti 
ınemnu olan mıntakada ailar Rt'1D 
bir Fraııaı.ıı bl.lıkçı sandalına tesa
düf ehniılerdir. lıpanyol ıemieil.,.-, 
Fmnaızlar tarafında iki el revolver 
atıldıktan sonra at"! ebnİflerclir. 
Bia~'den ıelen malümata gö...., 

Fransız sahiline çıkan f_..yol bah 
riyelileri 14 ti ailib atnııılardır. 

Tevkif olunan bahriyeliler baber 
yermeden ateı ettiklerini ikrar dmit 
!er fakat üı.eılerine ilk el ailib ııkıl 
dığım aöylmıi~!erclir. 

lap;uıyollann Fransa sahiline çtlc 
malara belıkçıl.rm yolnmı kesmek i
çin imiı. 

Sefirin tarzigeıl 
PARIS, 18. A.A. - ispanya aefi.. 

ri, Frema bMİciye nezaretine gid• 
rek Hendav bat!iseainden clolayi t
süflerini beyan etmittir. 

Müstacel bir 
seyahat 

ROMA 18 A.A. - Almanya .. 
firi Tayyare ile Berline hareket ey 
lemiftir. 

Feci bir tramvay 
kazası 

METZ, 18.A.A. - Bir tramvay hta 
tan çıkarak dewimi§tir. iki ölü ve 
otuz kadar yaralı vardır. 

Seville'de vaziyet 
iyilefiyor 

SEViLLE 18 A.A. - Fırıncılar 
ve §Oförler tekrar çalı§lllağa bat
lamqlardır •. Vaziyet tabii haline 
avdet etmektedir. 

Fransada bir tevkif 
MELUN, 18 A.A. - "Fransa" 

Cinayet mahkemesi, hem kızını 
hem de sarhoşluğundan dolayı 
kendiaini işten çıkaran ustasını öl 
düren Mehli Jaa Janyak'ı idama 
mahküm etmittir• 

- ·-+-

fnsull Amerikaya 
ızönderiUyor 

VASHINGTON. 18.A.A. - M. 
Hoover, Samuel ln•ull'un Yunan.ia
tan tarafından iadesi hakkmdaki ta
lcpnamey; i1nzalamrstır. 

Ayan meclisi maliye komİs) onu ti 
ıi Smoot burada irat ettiği bir ~ 
tokta Amerikaya borçlu olan h~ 
metler hakikaten borçlarını öd•Y'" 
miyecek vaziyette iıeler bunlardo' 
her-biriyle ayrı ayn bir tes~iye •~ 
ti -riicuda ıetinnek lazım oldııi" 
nu aöylemİftİr. 

Otedenheri harp bordarının ı.-J· 
clmlmasına aleyhtar bul;_,nmuf o~ 
Smoot bu borçların ilgası halirde 
merika mükelleflerinin bükfune!' 
kartı daha ağır mali taahbüdata İ' 
ritmek mecl>uriyetinde kalacakları"' 
beyım ettikten sonra tecliyata telır" 
baflamak Avnıpa İçin vazife olc!ıt 
iunn ilave eylemİftİr. 

M. Rooseoelt "Beyaz et!,,ı 
geliyor 
. " VASHlNGTON, 18. A.A. ~ ..J 

Rooaevelt, M. Hoover'e bir teli'': 
ıöndererek Vaahington'a aalı ~ 
öğleden sonra gelecğini ve do~ 
dan doğruya Beyaz Ev'e gid
barp borçları meaelsei hakkında '111' 
zaken:de bulunaca'ğmı bildirmittİI"• 

M. Mussolinin mec· 
liste bir nutku 

ROMA, 18. A.A. - Meb'uaan ~ 
!isinin tekrar açılqmda M. Mus&• 
nİ bir nutuk aöyliyerek ezcümle dr 
miştir ki: ·ı 

"Faıiat ihtilali, ba ilk on sen~. 
devrenin nihayetinde her zaman 
duğıından claba ziyade kuvvetli b<I' 
lunmaktadır. , -• 

Fatİzm, ltalyaya büyük ve par..,.. 
bir istikbal hazırlamak üzere şe..lı 
ve gayretle gire,tiği işe devama lı'' 
zırdır. 

Büyük harbı ıörmüı ve Roma ~ 
zerine yürüyüıe ittirak etmİf ol•. 
nesil ın meclise girdiği pnde~ 
meclis yeni hir hayatiyet kesbetro•r 
tir .. 

Milyonlarca insanlardan müteJ.~ 
kil kegif ve korkunç bir kütle bal!.'.: 
de yürüyen İtalyan Milleti i)erlr 
doğru kat"i ve azimki.r bir adıın 81" 
m1ftır. Ben ise, milletin duygular~ 
... dık bir tereeman oldum. Siy
gômlekliler ihtilalinin meydana Ç'' 
kardığı umdeler, müesseseler ve r 
aerler timdi Avrupanın bütün ..,eıs 
leketlerinde büyük bir rağbete roııl' 
har olmaktadır. Çünkü Avruparıı' 
felah ve necati ancak ve ancak !{O" 
maclan gelebilecektir~·" 

Irak, ordusunu 
takviye ediyor 

BAGDAT 18 A.A. - Yeni lı•' 
binenin dün nevedilen proğraıo'" 
nm ihtiva ettiği ıalahat mey•ıı'~ 
da ordunun takviyesine müncer. 
lacak ve milli müdafaaya millet~ 
iştirakini temin edecek yeni ~ 
müdafaa aiyaaeti de vardır. Bil .. 
nazaran frakta da fırka usulün:. 
ibdaı edileceği tahmin edilme 
dir. 

Japonya ve LyttoJJ 
raporu 

CENEVRE, 18. A.A. - Jap<>"l'° 
murahhas heyeti milletler cemiYel!° 
ne uzun bir vesika tevdi eylcıniftil 
Bu vesika Lytton komisyonu raP"~ 
hakkında Japon bükümetinin roU 
taJ~larınr ihtiva etmektedir. 

Türk lugatı 
ANKARA, 18. - Türk Dili 'f•' 

kik Cemiyeti faaliyetine munt~ 
bir proğr~m •1 .,,ı · ı;.. ,, e.rı -c.:ir h 

llirkaç ıün enel te,e.kkül eden ~~ 
telif çalı şn a kc , r, t,z ve teırı1ı_ 
Türk dilinin ortaya çıkanlınası h~ 
ıusunda gayret göateriyorlar, Su::. 
ıai neticesindedir ki yııkın bir i• ,..... 
halde Büyük Türk Lugatinin ıa. ,.ı 
men yazıldığını ve hatta hası!d,!ı:: 
gömıemiş mümkün olaaıktrr. ~ 
cek sene bütün mektep kitapla ~ 
Ö:& türkçe kelimelerle yazılması ;
kmda kat'i bir laırar veriltteği ,o 
lenmektedir. 

Ağır otobüsler 
yolları bozuyor ,_ 

ANKARA, 17.- Anadolun_un ~ 
uzak yerlerinde bile otomobıl ~· 
otobüsle nakliyat yapılmak!;' -t< 
Bunlardan bilba .. a ağır oto~• :r 
kamyonetler bugünkü şöselcrı çl>İ' 
buk bozmaktadır. Yeni yapılıın l"1' 
fOSenİn bile az zaman sonra boıt' 
ğu görülmektedir. tirİ" 

Bıı hal hem n•k iyatı güçl~ııfl• 
yor, hem de masrafı artırıyor ,. 

.... . b cihe . d"k'·-tt vr ..... etı u tı nazan ı ~ ~ 

larak yeni yolların daha aağlalfl g~ 
pılma11 için tetkikata baflaın•t~,. 
tetkikat netjceıindc bir karar v 
cektir. 
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HAMAMCILARA 
lazım ve odundan 60 % ..Upe
tinde kazanç temin eden yeni 
uıul ıamovar1an imal ve yerle
<ine vaz'ederim. Samıun, Çar
§an>ba, Trabzon ve Ordu'da tec 
rübeıi çok yapılnut ve muvaf-

fakiyet ıVrfilmüttür . Galat.da 
123 No. lu Balkanika otelinde 

MALO USTA 

3 üncü kolordu 
ilAnları 

Kolordu ve birinci fırka kıt'a· 
lan ihtiyacı olup açık münaka· 
•1.ya konulan lS,000 kilo kır
llıızı mercimeğe talip çıkmadı
iından bir ay müddetle pazar
lığa komnu,tur. 

İhalesi 19/11/932 cumarte
•i günü 15.30 da yapılacaktır. 
$erait eskisi gibidir. Taliplerin 
ınuayyen gün ve saatinden ev
vel komisyona müracaatları. 

(923) (6054) 

*** 
1. Muhabere alayı için 85 ka

leın muhabere ve elektrik mal
teıneai ıatm alınacaktır. Pazar 
lılda alınacak olan bu malzeme 
Yi vemıeğe taliplerin mezkiir 
llıalzeone liateaini görmek iize
re her gün ve pazarlığa ittirak 
İçin ihale günü olan 19-11-932 
tuınarteai günü saat 15 te ko
ıııisyona müracaatları. 

(928) (6020) 
• • • 

Kolordu ve birinci fırka kıt'
lları ihtiyacı için pazarhkla mü 
rıakaaaya konulan 63,000 kilo 
Pı·asa, 25,000 kilo lahana. 37 
hin 800 kilo ıspanak için talip 
Zuhur etmediğinden tekrar pa· 
larlığa kunulmuftur. İhalesi 
20-t 1-932 ıaat IS dedir. Talip
lerin vaktinden evvel komisyo
na müracaatları. (936) (6085) 

'f " • 

Kolordu ve birinci Fırka 
kıtaab ihtiyacı için "13.500" ki
lo incir açık münakaaay.a ko· 
tıulm\J!lur. ihalesi 10-12-932 
cuınartesi günü ıaat 15 le yapı 
11.caktır. Şartnameaini görmek 
?:ı:ere her gün ve münakasaya 
1 ttiralıt için o gün ve saatten 
ev.et komıiıyona müracaatları. 

(942) (6119) 

Göz Hekimi 

PROFESÖR 

Df ESAT PAŞA 
- BABIALİ -

._ ,,..NKl4R/4 .CADDESİ N~60 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıl motetınsıs 

( Babıatı) Ankara eaddesl No.C!O 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastaW<ları 

mütehassısı 

Cumadan maada herr.Ün öğleden 
......... saat (2,30 dan se; kadar ı.. 
ı...ı.ulcla Divanyolunda llG r.uma
;-'' huıuıi dairesinde dahili hıuta-
1 ıldarı aıuayene ve tedavi eder. Te
tf..,., 1-tıınbul 22198. 

MALLARIN CiNS VE MOKEMMELlYETlNDE 
VEFIATINDA 

Memnun Etmek 
qte: Beyoğlu'nda Tokathyan pastahaneıi karıı.smda 

L u v R 
tefript mağazalarlDID prenalpl budar. 

Müşteriler; daima tefrişat levazımatının müntahap 
çeşitlerinden memnundurlar. 

sız DE MÜBAYAATINZI LUVR MACAZALA
RINDAN YAPINZ? 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekileti 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi binuma yapbnlacak ka· 
loriferin aleni münakasuı Galatada Karamuatafa paşa sok:ı.ğında 1 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteıekkil komis· ı 
yorula S kanunuevvel 932 tarihine müsadif Pazartesi günü aaat , 
14 de icra edilecektir. Taliplerin ıartnamelerini görmek üzere 1 

Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat 1 

muhasipliği ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezine ve İstanbul 
da mezkiir Merkez Levazım memurluğuna miiracaatları. (5977) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanlar' 
' 

Uınumi tuifelere tevfikan nakliyat yapılmak üzere, inşaat 1 

işletmesine açık bıılu11durulan Ulukı,la-Niğde hattı üzerinde sa· 1 

lı ve pertembe günleri Ulukışladan çarıamba ve cuma günleri 
Niğdeden birer muhtelit katarın tahrik edildiği ve bu kısım üze
rindeki Kareler, Bor ve Niğde islasyonlarile tebekenin sair istas 
yonlarile İzmir· Kasaba ve Adana - Nusaybin şebekeleri istas
yonları arasında yapılacak yolcu, bağaj. meaajeri kolileri ve eşya 
nakliyatına 21-11-932 tarihinden itibaren, teraitine tevfikan ten· 
zilli hususi la~ifelerin de tatbik edileceği ilan olunur. (6098) -----··--- 1 

1225 adet bandajın kapalı zarfla münakasası 29 Birinci Ka-
nun 932 perşembe günü saat lS te idare binasında yapılacaktır. 'ı 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (6006) , 

120 ton petrol, 1!) ton piz gaz, 10 ton benzin, 400 ton rezidü 1 

ve 50 ton •Üf!oför yağının kapalı zarfla münakasaaı 7 birinci ki· 
nun 932 çarıamba günü saat 14,30 da idare binasında yapılacak 
tır. Fazla tafıilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde beter li· 
raya satılan tartn.amelerde yazılıdır. (6045) 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A ~pullu şeker fabrikasıııın İstanbul depo. 
)arından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvaida küp, kilosu 38112 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: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: IStanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

Llmanımıu muvaaalitı b<klenen: 
MERANO vapuru 2 T , aani pa

zar (ltalya, Yunanistan ve Selinik' 
Selinik) ten. 

CELIO vapuru 20 T. aani Pazar 
(Ruıra. Rumanya ve Bulrariıtan) 
dan. 

Limannnızdan battket edecek 
vapurlar: 

r.'ERANO vap~ru 20 T. Sani pa 
zar ( Burraz, V arna, Köıtence, Su. 
liDa, Kalas ..e llM-aile) ,.e. 

ABBAZIA vapuru 21 T. Sani pa· 
zarteai (Seli.Dik, Voloa, Pire. Patras, 
s._dizi, Ankona. V enedik, T rieste, 
Fiuıne Ye Trieate) ye 

CELIO vapuru 21 T. aani pazar
tesi (Pire, Katanya, Napoli, Uanil. 
>"' •• Cenova) Ja. 

Şimali Cenubi ve merltezi Ameri 
ka ile Avuıturalya, Yeni Zeyland ve 
Akaayı şark için doğru bilet veriı 
""ITALIA" vapur kumpanyaımır 
liib vapurlarile müttehit verviı. 

Her nevi tafsilat için Galatadı 

Mertcez Rıhtım ban (Lloyd Trie•ti 
no) aer acentesine Tel. 4.0771 v• 
4.4878 yeya Galatuarayındaki yaz1 
hane. Telefon 4.2490. 

Bartın - Gerze Postası 

A d 1 vapuru 20 na 0 llteş(in·~~ni 
PAZAR günü Sirkeciden (E
reğli, Zonguldak, Bartin Cide, 

lnebolu, llişi, Abana, Sinop 
Gerze iskelelerine azimet ve av 
det edecektir 

Fazla tafsilat için Enunönü 
Rıhtım han. 2 No. ,.a müracaat 
Telefon: 22778. 

İııt. Mr. Kumand nlığı 

Sahnalma kom. Hanla-rı 

Kuleli lisesi ihtiyacı için 
1680 takım maa serpuf elbise 
kapalı zarf suretile İmal etti
rilecektir. Münakasası 30-11-
932 çarşamba günü saat 14 te 
Tophanede merkez kumandan-Eskiıebir istasyonuna bir sene zarfında gelecek maden kö

mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasaaı 7 bi
rinci kanun 932 çarıamba günü saat lS te Ankarada idare mer
kezinde yapılacaktır. 

Tafıillt Ankara, Eakitehir ve Haydarpaşa veznelerinde bi-
-:::~ liraya ıatılan tartnamelerde yazılıdır. ( 6046) 

• 
inhisarlar Umum 

, 
Milliyet Matbaası 

ı lığı ıahnalm• komiıyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 

1 tartnameaini görmek için sa-
bah saat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakasaya ittiral< 
için de şartnamesi veçhile ha· 
zırlıyacaklan teklif mektupla
nnı ihale gününün muayyen 
vaktinden evvel komisyon ri. 
yasetine vermeleri. (231) M •• d •. ı·· .... d 1 

u ur ugun en: 1 

1dremiz için pazarlıkla "250" ton Marinlave kömürü 18000 
kilo Benzin alınacaktır. Taliplerin ıartnamelerini almak üzere · 
her gün ve pazarlığa İştirak etmek üzere o/c 7,S teminab mu

I vakkate akçelerini hamilen 26-11-932 cumartesi günü saat 14 te 
Galatada Mübayaa komisyonuna mürcaatları. (6060) 

• • 
Barut inhisar idaresinden: 
Silahtarağada kain fişek fabrikası iskelesinin dört metre tem 1 

didi müstacelen pazarlıkla bir müteahhide ihale olunacaktır. 1 
Talip olanların teşrinisani 23 çarşamba günü öğleden ıonra 

idaremize müracaatları liizuınu ve keşifnameyi ve planı gör-
mek isteyenlerin daha evvel idaremizin Galatada Bahitiyar 

1 
P ~ .,ındaki Merkezine müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

(6106) 

M··~llim M&:bahat Beyin tercüme 
ehıl:li ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berherl N. GAlS~N)un 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • 

MiLLiYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

(5847) 
• • • 

Yedi kalem kıtlık ıebze saat 
11 de 

2500 kilo kuru üzüm saat 15 te 
3000 kilo kırmm mercimek 

saat 15 le 
Harbiye ve meıbutu bulu· 

nan mektepler ihtiyacı için yu 
mede ayn ayn aleni münaka
karda yazılı erzaklar üç şartna 
aa suretile satın alınacaktır. 
Münakasalan 28-11-932 pa
zartesi günü bizalarındaki ıaa t 
!erde Tophanede merkez ku
nıandanlrğı satınalma komis
yonunda İcra kıl:nacaktır. Ta· 
tiplerin ıartnamelerini görmek 
için •aat dokuzdan ona kadar 
her gün vf' münakasaya iştirak 
için dr; muayyen vaktinde ko-
111iayonda hazır bulunmaları. 

(233) (5849) 

• • • 
Kuleli liaeai ihtiyacı için 

1680 çift dahili 1680 çift bari 
1 ci fotin kapalı zarf suretile bir 
; tartnamede satın alınacaktır. 
i Münakasası 30-11·932 çaf!am 

İDEAL BÜRO .--Büyük Müjde-.. 
liütlln dll.nyada en aağıam 

olarak tanınmıt olan 

Taafiye halinde bulunan 

ba günü saat IS te Tophane. 
de Merkez kumandanlığı ıa· 
tınalma komiıyonunda icra la
lmacaktır. Taliplerin nümlDH! 
ve fartnamesini görmek için 
sabah saat 9 dan 10 na kadar 
her gün ve münakasaya · itti 
rak için de tartnamesi veçhile 
bazırlıyacakları teklif mektup
lannı ihale gününün muayyen 
vaktinden evvel komisyon ri
yasetine vermeleri. 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
fekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Yerli Malı 
3 Köşeli Türk 

Gislave~ ~astikleri 
lııta'lbulda , Bahçekapıda 
Celil Bey hanı tahtında 19 
No. da Dilber Z ıde Latif 
İatanbul Bonmar~es;nde 
yalnız bir hafta için 250 
kuruşa satılmaktadır. Bu 
müstesna fırsattan istifade 

T.evzi M~~al~i: Mill~yet M~t~aas1 -MAMA 
ı l aşra ya goudernen kıtaplar .çııı posta ücretı alınmaz. ( ) 

• 
Dr. Hakkı Sinaai 

Yavrunuzun en ııbbl e:ıdaııdır. 

Uşak Terakkii Ziraat 
Tiirl< Anonim Şirketi tasfiJe mcmurlanudan: 
Taıfiye halinde bulunan Uıak teraldôi Ziraat Türlı: Anonİllll Şirtreti 

biuedarlan afaiıdaki rüznamede :razılı işleri rörüımek .,. karıor -· ij. 
zere relecek birinci Kanun ayının altmcı Salı ırünü öileden sonra aaat 1 de 
Şirket merkezi olan Fabı·ika bina11ncla içtimaa davet olunurlar. 

Bu içtimada ruznamenin 1 ve ikinci madd.&eri baklanda miizak- .,. 
ekıeriyet niaapları Ticaret lcanununua 450 İDcİ maddesi -cilıinc:e 368 nıcr 
maddesinde münderiç ve Anonim Şirketlerinin adi ıurette içtimalanna dair 
olan hükümlere ve 3 üncü maddesi hakkında müzakere ve ekseriyet nin
bı şirketin e!l8ı mukavelenameainin 41 inci maddesinde ,.azılı hülriimlere 
tabidir. 

(232) (5848 
'f .. • 

Levazım Dikim Evi ihtiya· 
CI İçin 140.000 çift küçük kop· 
ça aleni münakasa suretile sa· 
bn alınacaktır. Münakasuı 22· 

RUZNAMEl MÜZAKERAT 11-932 salı günü saat 14 te 

T fi 1• • • • Tophanede Merkez kumandan 
1 - aı ye muame atı ve tasfiyenın bır senede tamamen bitirilmeme- l • t 1 k · d . . . ıgı sa ına ma om ıs y nur. a 

11 aebeplerı hakkında ta•fıye memurları tarafrndan hiıııedarlara malumat · k 1 k T ı· 1 • 
ve izahat verilmeıi. l ıcra .ı ına~ . tır. a ıp erm ıza 

. . . .. . . hat almak ıcın ~llat 9 dan ona 
2 - Halk hısaelennın tamamen odenmeaı huıuıundaki tetebbinlere k d h :. .. 

dair hiHednrlara malumat verilmeıi. , a .ar. er. g.un ve munakasaaı· 
3 ş· k · - .L_,_, ı na ı,tırak ıc;ın rle muayyen vak 

- ır etin mut.,,..... alacaklArının n baklarmm demle taıfiJe 11· • f d ko · __ .ı h b 1 
!erinin bir an enel neticelendirilmeai. 1 m e mısyon<ıa aarr u un

' maları. (288) (6116) 



3 Liradan 

itibaren 

ANKARA'DA ANKARAPALAS Fiatlarda 

Çok Büyük Tenzilat 

AÇILDI 
Şarkın en muhteşem oteli: Amerikan bar _ Lokanta _ Oyun salonu - Danslı çay _ Hususi salonlar 

•• 
11115) ıı: 1111 ~ 
Çamaıır daireain<1e 
Kenc.İ azzusuna muvafı 

Her nevi 
iç çamaşırı, pljanı:ı, 
sabahlık ve saire 

ıin en zarifini en 
Jcuz bir fiyatla 
yapbrabilir. 

J 
Y. Ananiadi lVlahtumları 

ŞİŞMAN Y ANKO 
MAGAZALARI 

lst•nhul - Yenipostane caddesi No. 39 
Sene nihayeti bilançosu 0tlinaaebetile 

12 Teşrinisaniden i t ibaren 

FEVKALADE 
Tenzilatlı Satış 

10,000 metre yünlü 
6,000 metre İpekli 

Biiyiik fedakarlıklarla elimizden çıkllrıyoruz. 
Muhterem müşterilerimizin nazarı dikkatini 

ehemmiyetle celbederiz. 

• 
işittiniz mi? 

Piyaaa'da emsali olmıyan en ağırı 

Krep Marokenle-r 285 kuruş 
Krep Mongollar 225 
Krep Birmanlar 180 
Krep Damurlar 200 
Krep Döşinler 100 

'' 
'' 
'' 
" Ağır Rop ve MANTO için ihzar 

edilmiş en nefis mamulat ... 

• Bu hakiki fırsatı ka.c1rm~v·n,z. Nerede mi? .. ismi Üzerinde: 
Yüksek Mektepler Mübayaat 

Komisyonu Riyasetinden: Ucuz Mallar Pazarı Mahmutpaşada j N(). 2001 

...................................... 

Çorum Daimi Encümeninden: 

Mülkiye ve Yükaek Muallim mekteplerinin 932 mali ıene
si ekmek ihtiyacı bir hafta müddf'tle pazarlık suretile ihale 
edileceğinden taliplerin 22-11-932 tarihinde Fındıklıda Güzel ' 
San'atlar Akademiıinde Mübayaat komiıyomme saat üçte mü· 
racaatlan lüzumu ilan olunur. (6102) 

Diş Tabibi 
MEHMET RİF AT 

Cağaloğlu, Sıhhi aparbman No. 7 

Çorum Memleket hutahaneainin 520 lira 95 K. bedeli tah-
minli Rontken cerrahi göz ve laboratuvar ali.tile 1083 lira 45 f Evkaf müdiriyeti ilanları 1 ?4 .,.0 --="· -~ -; n•r,embeden itibaren VUl." 

Askeri fabrika· 
lmnıt tahmini bedelli eczayı kimyeviyeıi 31-10-932 tarihinden • • 
itibaren bir ay müddetle münakasaya konulmuttur. Münakasa Cibalide Uıkübi mahallesinde (5) No. lı hamam boatan 

1 lar ilanları 
1 

dinleyeceksiniz. 

POTO -T il U ' Bakırköy Barut fabrikaları"· 
- - da 40 : 42 Bome kesafeti11de 

müddetinin hitamında kat'i ihaleleri Çoruımı daimi encümeni ka· demekle maruf boıtan ve müttemilatmın üç ıene müddetle ica
leminde yapılacağından bunların tartname ve liıtelerini görmek rı müzayedeye konulınuıtur. 30·11-932 tarihine müsadif çarşam
lıteyenlerin Çorum ve lıtanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü. ha günü ihalesi icra kılınacağından taliplerin yevmi mezk\irda lı 
ılürlüklerine müracaatları ve gazete ili.n ücretlerinin de müteab- tanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi kalemine müracaat 
bide ait olduğu ilin olunur. (6004) lan ili.n olunur. (5921) ,..,.,.ara caadesı C ga.o ıu f ı,u J ı ~. 

sanayide müstamel temiz ha1111 

zı Azot vardır. Bunlar şeraiti· 
ne tevfikan Toptan ve perak~11 

de auretile satılacağından talı? 
olanlar mezkiir fabrika müdi.ir· 
lüğüne müracaatları. (6081}_ • • • ·-· ........ 1.1Ti'ii:Y"E:r·'M'A:r'BA.·:.ı sı H k

•k"" M k namı albnda malı kıymetten fazla fiatlaASIPIROL NECATI Avrupı'dan gelen muadillerinden daha müessir olmakla beraber ucuzdur. Bütün aj\rılaron mUesıir 
a 1 ) ar a satmak ihtikar ve halkı soymaktır. lllcıdır. Fayda,ızlığını isbıı edenlere istediği ikramiye verilir, Deposu Salih Necati Eczane>!. 

Bir 
Kumbara 
Alınız. 

Dirlik 
Düzenlik 

Tasarruf, 
Ve 

Kaynağıdır. 

Her gün 
Biraz Para 
B. •kt• .. ' ırı ırınız. 

'""'_, ...... • ....-ı•=- • .• 

~ 


