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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Nepiyat Ye Yazı MfidOrl 

ETEM lZZf.'f 

Seyyah Celbi 
Memleketimize aeyyah celbi 

llıeaelesi ikide bir meYSUU bah
ıoluyor: lıtanbul tehrinin müa
ttldıel yaziyetinden bahsedince 
•.eyYah celbi meseleai ak!• ııe
~Yor. Türkiyeyi yabanclara 
laıııtmak meselesi mevzuu bah
lolunca; seyyah celbinden bah
lediliyor. Balkan memleketleri 
•raamda seyahatin kolaylaıtr
tılmuı Balkan konferansının 
•enelik ruznamesi araıına girdi. 
Fakat bu yoldaki mesai mü.bet 
Lir netice vermiyor. Geçen sene 
Turing klübünün kongresinde 
okunan istatistiklere göre, 1930 
tenesi zarfında Türkiyeye an• 
C.k 45 bin seyyah gelmittir. Ve 
Lu seyyahlar memlekete 3 mil
Yoıı lira bırakmıtlardır. 1929 
lleneıinde Franaaya giren ıey
hhlann adedi iki milyon ve bı
'-ktıklan paranın mikdan da 
IS milyar frank olduğu nazan 
İtibara alınacak olursa. memle
~timize hiç seyyah gelmiyor 
demek mübalağalı bir söz ad
dedilemez. 15 milyar frank 
Framız bütçesinin a9ağı yuka
rı üçte biri demektir ki, bu ra
lıam bize ıeyyah celbi mesele
ıinin ihmal edilemeyecek bir 
llıenu olduğunu isbata kafidir. 

1- Tekaüt Kanunund Tadilat Yapı lf or Bazı 
ntenjan 

Hemen söyleyelim ki eğer bu 
llıemlekete seyyah gelmiyorsa, 
'I' uring klübün, vazifesini yap
llıamasmdan ileri gelmiyor. Bi
llkiı seyyahın ne demek oldu
hnu kimsenin bilmediği bir 
lamanda Reşit Saffet Beyin 
~İtıımetile Turing Klüp faaliye 
le geçmit ve bu uğurda dahilde 
Çok mesai sarfettiği gibi, hariç
le de memleketi muvaffakıyet
le temsil etmittir. Eğer bir gün 
IDemlekete seyyah celbi hareke 
linin tarihi yazılırsa, bu tarihte 
R.eşit Saffet Beyin ismine çok 
Yer verilecektir. Triptik usulü
Dün kabulü onun himmeti ese
'tİdir. Fakat seyyllh celbi işi, bu 
kadar müskülatla karşılaşan 
Lir Turing klübünün yalnız ba
•ıııa bataracağı bir mesele de
*ildir. 

Seyyah gelmesi faydalı ola• 
tağını nihayet benimiz anhıdık. 
..\ııcak seyyah idhalat qyası 
değildir ki sipariş üzerine gel
•in. Her ,eyden ev.el aeyvabı 
tanımak lazımdır. Bir ç.oklan
ınız seyyahları para aarfetmek 
İçin memleket memleket dola
''n zengin ve hazan da müsrif 
11laanlar zannederiz. Halbuki 
"taziyet hiç te böyle değildir. 
~vvela ıeyya'h ekseriya zengin 
lıir adam değildir. Sonra hesa
lııııı çok iyi bilir. Ve kafile ile 
~yahat etmesi de varidatının 
lııutavas11t olduitunu ve hesap
la hareket ettiğini lfÖSterir. Bi- · 
llaenaleyb seyyah ile temasımı
~, daima bu noktadan batla
lllıırk lazımdır. 

Seyyahlann ziyaretini teshil 
etınek için hükumet tarafından 
hpılması lazım gelen işler hak 
~da o kadar çok yazı yazıldı 
"1, bunlan tekrar etmeğe lü
ıuın görmüyoruz. Esasen hü
rmetin imkan dahilinde olan 
er feyl yaptığına kaniiz. An

Ct.k seyahati te'\hil icin alınan 
:.edbirlerin tatbikr nihayet ge
lp bir takım adamlara dayanı

Yor. Seyyahlara gösterilecek 
teahilat iti. bir kanun veya tali
lllatııame i9inclen ziyade ,abra 
~elesidir. Bunun içindir ki 
İik6metm bu yolda yapacağı 

tn mühim İf• bu aınlf memur 
ların intihabıııGa huıusi bir iti
~ göstermektir. Geçen gün bir 
lııgiliz gazetesi YunaniıtaııGa 
tatb~ edilmeğe baflan&n iyi bir 
llıulden bahsediyordu. Her sey 
Y.Jıa pasaportunun muayenesi 
111"asında bir de memurlarla te
~~smda maruz kaldığı muaıne
L'!~ memnun olup olmadığı 
~da bir çok ıualler soran 
tr fit veriliyor. Memleketten 

çlkarken kendi lisanında yazılı 
j IUı bu fiti doldurup pulıuz o
lltak herhangi posta kutusuna 
~llnaaı ıeyyahtan rica ediliyor. 

1
u mektuplar seyyah i9lerile 
~~dar daire tarafından tet
"llc edilerek ona göre muamele 
~'Pılıyor. Böyle bir u•ulün biz
.;: tatbikı kabil obp olmadığı
ın bilmiyoruz. Frlcat komtu 
ll t!ııleketlerin seyyah celbi için .a. &ibi tedbirler aldıklarını 
) terınesi itibarile dikkate 9a-
t.lıdır. 

A.hın 

2- Kararname Ve 
Tekaüt kanununa bir 
madde ilave ediliyor 

Mali işier 
Görüşülüyor 

Fırka grupunda 
müzakereler 

devam ediyor 
ANKARA, 23. (Milliyet).

Fırka çupu bucün de toplan
dı. içtima dört saat devam et
miıtir. Miizakerere J1lftll ela de
vam eclilecektir. 

Divanı Ali veya istiklal malı.. 
kemelerince mahkum 

edilenlerin tekaüt haklan 

Biltçe Encilmenl Relal 
Hasan Fehmi Beg 

ANKARA, 23 (Milliyet) -
Bütçe encümeni askeri ve mülki 
tekaüt kanununun elli üçüncü 
maddesinin tadiline ve bu kanu
na bir muvakkat madde il&veaine 
dair bir layiha hazırlayarak mus 
tacelen müzakereıi temennisi ile 
heyeti wnumiyeye tevdi ebnittir. 

Layihanın, cumartesi inikadm
da görüıühnesi muhtemeldir. U-

yihanm birinci maddesi: 
Tekaüt kanununun elli üçüncü 

maddesinin besinci fikraaı aıaiı
daki tekilde tadil edilmiftir: 

Alelitlik aiır hapla cezaaile 
yahut hırsızlık, emniyeti ıuüati
mal, sahtekarlık, dolandın<;ılık, 
yalan yere talıadet, yalan yere 
yemin, cürüm tasnii, iftira irti
kap, irtifa ve ihtilas auçlannın bi
rinden dolayı altı aya veya daha 
:aiyade hapis cezaaile, yahut ale- ı 
litlak bet seneden ziyade hapiı 
cezaaile ya asgari haddi bir sene
den 9faiı olma1JU1k üzere müker
rer hapia cezalarını muatelzim 
ıuçlarla mahkiim olan memur .,,e 
ya mütekaitlerin tekaüt hak ve 
maaılan sakit olur. 

Liyihansn mühim olan ikind 
maddesi ındur: 

Tekaüt kanununa ataiıdaki 
sekizinci muvakkat madde zey
len ilave edilmittir: Divanı ali ve 
ya iatiklal mahkemeleri tarafın
dan bu kanunun mer'iyeti tarihi
ne kadar vicahen, ya .. iyaben her 
hanıri bir suçtan dolayı mahkfun 
olanların mahlrumiyet hadlerine 
bakılmakaızm tekaüt haklan bu 
maddenin mer'iyeti tarihinden i
tibaren iade edilmiıtir, ancak 487 
numaralı kanunun üçüncü madde 
sinde itaret edilenler bu hüküm
den istifade edemezler. 

[Notı Bu madde ylizelillildere 
dairdir.] 

Kanun netrl tarihinden müte
ber olacaktir. 

iki gündür devam eden içti
malarda memleketin mali bü
tün itlerinin mbakere edil
mekte oldufu- öfr'enclim. Bu 
meyanda ortaya mühim teklif
ler de konmuıtur. 

Bunlardan hangisinin tatbik 
(Devamı 5 inci aahifede) 

Yüksek sıhhat 
Şiir ası 

Ankarada ikinci 
teırin içti

malanna başladı 

Cemiyetler müşterek 
bürosu kuruluyor! 

N. Ömer ve A. Muhtar 
Beyler 

ANKARA, 23.A.A. - Yüksek 
Sıhhat ŞUre.aı Teıriniııani içtimalan
na baılaınıtbr. 

Tasarruf edilecek on bin lira 
orta sandığa sermaye olacak 

Baımuralııp Kadri Bey 
Şehrimizdeki esnaf cemiyetleri 

- zamB11larda Cemiyetler müra 
kaba bürosunun müsmir faaliyeti 
neticesinde esaılı bir ıslah ve te
kamüle mazhar olmuttur. Bu me
yanda cemiyetler için yeni .,,. na
fi birçok itler yapılnuı ve yapıl
makta bulunmuttur. 

Dün bu hususta kendisinden i
zahat talep eden bir muharririmi
ze cemiyetler bapnüralabı Kadri 
Bey demitıir ki: 
"- Ticaret Odalan kanun .,,. 

nizamnamesinde eınaf, küçük ta• 
cir ve küçüle aan'atkarlann aicilli 
ticarete kayıtları hakkındaki mec 
burİyetin bu sene tatbikine &'eçil 
mit .,,e ·Ticaret odaaı bu İfİn m...,,.. 
cut unaf cemiyetleri delaletile 
yapılmaııma karar .,,ermifti. Bu a
na kadar bu ıuretle 40,000 e ya-

kın eanafm kayıtlan yapılmıthr. 
Fakat bu arada bazı esnaf kendi
ıi yazılmadığı .. ibi tarudıklannı 
da yazdrrmıyacak tekilde .. arip 
bir temerrüt .. östermek yolunu 
tutmuıtur. Oda meclisi bu .. ibile
rin para cezasile tecziyesine ka
rar venniıtir. Yakında bunlar ic
raya tevdi edilecektir • 

Çok İsteriz ki maitetini temin 
kaygusile meıgul olan bu .. ibi 
aan'at erbabı kanunu anlamamaz
lıklannın kurbans olmaıımlar. Ki
nunusaniden itibaren yapılacak 
yoklamaya kadar kayıt harici ka
lanJann cemiyetleri vaaıtaıile ka
yıtlannı yaptırmalan menfaatleri 
ik.tizaaıdır." 

Kadri Bey bundan sonra cemi
yetler arasında yapılacak müıte
rek büro meselesi hakkında iza
hat vererek dem.ittir ki: 

"- Miifterek büro meaeleainin 
tetkikatını hitama erdirdik ve i
cap eden müsaadesini aldık. K&
nunuaani bidayetinde bu yen.i tek 
lin tatbikine .. eçilecektir. Şimdi 
yapacafmıuı tekilde mesleki mü
nasebet ve alakalan olan cemiyet 
!erin kalem heyetleri mü9terek 
bir binada oturacaklar ve bir tek 
katibi wnumi bir muhasebeci bir 
kitip ayni zamanda bu cemiyeti 
rin muamelatını tedvir edecektir. 
Bu mÜ§terek büronun kira, tenvİr, 
teıhin, telefon bademe ve müstah 
demin tahsiaatından sonra sene
de 10 bin lira bir tasarruf temin
nini ümit ediyonız ki bu da esnaf 
için yapacağnnız orta 1andıklan
nm sermayesini teıkil edecektir. 

Fikirlerini istimzaç ettiiimi:a 
cemiyetler bunu memnuniyetle 
kartılaınııılar ve nakil hazsrhkla 
""" batlamıtlardır." 

~sipaıa önünde karaya oturan Japonya bandıralı il'"' vapuru 
· - Y azm iç sahifemizde -

Bu içtimıun rüznameai memleke
(Devamı 5 inci sahifede) 

Tahsisat bu 
Ay bitiyor 

Mübadele komisyo
nu Meclisten yeni 

tahsisat istiyecek 

Şevki Beg 
Mabtelit Mübadele komisyonu 

için B. M. Meclisince verilmiı olan 
tahaiaat bu ay sonunda hitam bu

' (Devamı 5 inci sahifede) 

Suriye Cümhur 
Reisinin oğlu 

Suri,.. Reisicümhunmun oflu 
Nasuh Bey Elhabip'in kendi ida
resindeki hususi 

--=-----~ otomobi!ile Pa-
m'ten Berlin -
Viyana - Sof· 

ya tan'kile tehri· 
mize geldiiini 
yazmqblı. Nasuh 
B. dün tehrin f&· 
yanı temata ma 
hallerini ziyaret 
etmittir. Yakında 
otomobilile An· 
kara'ya da gide· 
cek, oradan Sb
riye'ye dönecek· 
tir. NASUH B. 

Bu münasebetle N aauh B. in bir 
resmini dercediyonız. 

ŞDkrll Naili Paşa 

Derleme 
Faaliyeti 
Başlıyor 

Heyet teıkil adildi, 
talimat

name bekleniyor 
Maarif Vekaleti tarafından ha

zırlanan aöz derleme talimatna. 
mesmın Heyeti 
Vekilece tasvip e
dildiğini yaznııı· 
tık. Talimatna
menin bugünler
de latanbula ta
mim edilmesi bek 
lerunektedir. Tali 
matna.me gelir 
.. elmez derhal 
faaliyete .. eçile
cektir. İstanbul 
derleme heyeti 
vali ve belediye 
reisi Muhittin B. Haydar B•y 
in riyasetinde tetekkül etmi9tir, 

. (Devamı 5 inci sahifede) 

Tarih 
Talebesine 
Tamim 

Maarif vekili A vru
padaki talebemize 
bir tamim gönderdi 

Milli Tarih 

ANKARA, 23. (Milliyet) - Maa 
rif vekili Reıit Galip B. A vrupada 
tarih tahıil eden talebeyo mühim bir 
tamim yapmııtır. Tamim fÖyle bat
liyor : 

Değerli .. enç arkad"fnn, tahsil ha 
yatıruzin yeni bir yola .. önderdiii 
bir aıralfa Iİ%İ karıılayan mühim 
milli vazifeler baklanda sizinle ko-
nuımak istiyorum. 

ilim aleminde yetiımek ve yüksel 
mek için size .. eniı bir imkin verili
yor devlet ve millet •İze yalınız bir 
tarih muallimi olarak değil ilmi tet
kilderin en yüksek mertebeoine çıka 
cak, ilini metotlara milli bir ıuurla 
lıikiın olacak bir tarih mütehaaam, 
olarak yetiımek emrini veriyor. 

Memleketimizin her aahade oldu
ğu ııibi tarih ııahaaında ela mütebaı
.,.ıar Ye alimlere ne büyük ihtiyacı 
olduğunu biliyorsunuz yüksek ilim 
müeueaelerinde değerli alimler ya
nmela çalıtıınık tarihi tetlrilderinizi 
ileriletmelc, tarihi bilgilere yeni ufuk 
lar açmak bilhaaaa tarih arattırma 
metotlannı elde ederek memleketin 
en mühim ihtiyaçlanndan birini kar 
11lamıık vazifesi azminize, imarunıza 
ve gayenize emanet edilmlıtir. 

Çahı-1armn:da yolunuzu aydın 
!atacak itiii Büyük Gazi Reisimizin 
türk tarihinin ..,.-efli kidemini, me
deniyet tıırihinde Türkün inaanlıtı
ru, dofuıu ile büyük paJ'IDJ .. öete
ren milli tarih tezinde bulacakmu:a 
Diyen Maarif Vekili talebeye clört 
çiltlik Tarihten birer takını .. önderdi 
ii"! ~~e etmekte ve ~ela "'!1'! 
tenmızın eaularmı btikamıetlmım 

bulacaldanru itaret etmekte ve tomi
mine ıunlan ilive eyl-ırtedir. 

Milli tarih hakikatimizi bütün 
dünyaya tanrtmııl< herkesten .........1 
türk tarihçilerinin, uyanık milli ıuur 
la çalıp.cak türk alimlerinin itidir. 

Siz bu maksatla yetİftirilmelde ol 
dufunuzu hatırmızela tutunll2, hu 

1 

makaadm araclıiı 1<u dretle yetiımeyi 
emel edininiz . 

1 Dahiliye müıteıarı 
ANKARA, 23. (Milliyet).- Da 

biliye müatetars Hilmi B. annesinin 
haatalıiı üzerine latanbula hareket 
etıniıtir. 

Listeleri Çı 1 

Yeni kararname ve 
. kontenjan listeleri 

Kararname ve listeler mühim 
esasları ihtiva etmektedir 

ANKARA, 23 (Telefonla) -
Teırinisani 21 tarihli Reami l'a:H 
te yann aabah yeni kararname .,,. 
kontenjan listelerini havi olarak 
çıkacakbr. Baıvekalet matbaa., 
aabaha kadar bu maksatla çalqa
cakbr. ikinci kanun tubat .,,. 
mart aylanna mahsus kontenjan 
listelerine merbut kararname mil· 
hiın esaslan ihtiva etmrlrtedir. Ye
ni kararnameye merbut A ve B liı 
teleri eski listelere nisbetle tevsi 
an tadil edilmiı ve kontenjan bari 
ci srebilecek 70 e yakın kalem ., 

ya daha ilave edilmlıtir. 
Bariz bir hususiyet 

Bundan maada yeni kararna
de mensucat idhalatı için ,,eri}_ 
kontenjan mikdan memleketlere 
.. öre takaim edilm.ittir. Bu aaulilıa 
kabulü yenl kararnamenin baria 
bir hususiyetini tetlril etmektedir. 
Japonya bize senede bet mily-
luk mal idhal ettiil halde mulcalııl 
!inde pek cüz'i mikdarda mal aldı 
tından Japonyaya bizden aldıjı 

. (Devamı 5 inci sahifede) 

Ordu Ticaret Odası 
hakkında takibat! 

Odanın bir yolsuzluğu müddei 
umumiliğe ihbar edildi 

ihracat iılerimizde belki emaa· 
il .. öriilmemif bir hadise meydana 
çıkmıfbr. 
Fmdık nizamnameııl mucibince 

ihraç edilecek fmdıklarunız için 
mazbut kayıtlar konulmut ve to
le,..... miktan tesbit edilmiıtir. 
Ayni nizamname mucıl>ince ihraç 
limanlannm Ticaret oduı ibra9 
olunacak fmdıklan ekıpertize e
derek tehadetname .,,ermefe, tola 
rana miktarını tayin etmeie .,,e 
muayyen toleranı miktarmı &'• 
çen fmdıklann ihracına mii&aade 
etmemeğe memurdur. 

Bir firma Ordudan ihraç ed
ii 100 çuval fmdık için Ordu Ti
caret Odasından malın ekspertize 
edilmesi ve ıehadetname verilme
aini latemiıtir. 

Ordu Ticaret Odaaı, bUineme:ı 
naaıl bir muayeneden sonra, fm. 
dıklarm yÜzde 2 toleraıuı olduiu 

(Devamı 5 inci sahifede) 
lstanbul Ticaret odası relll' 

Nemllzade Milat Beg 

DDnkil umumi içtimadan bir JrlJşe .. 

Tasarruf haftası için 
hazırlıklar başladı 

Tasarruf cemiyeti idare heyeti 
geni bir rogra azırhyor 
Milll taarnıf " iktiaat ceımJ•tl 1 mittir. I~ -t 18,9 da batlamq 

latanbul ıuı-i idare heyeti - Ta seç vakit• kadar dnam etmİf
ruf haftasına ait Prosn- teopit et,. tir.Dünkii içm- Tali '"belediye 
mek üzere llüa ilk içtlmamı akdet- • (Dt!vamı Sinci sahiledt!) 

Ba ._., ,imdi,,. lıoılar hemen 1ıamc11 •öriilmamlı 6lr nur..tt., 
bir hindi 6olluiu varda. O kadar ki lılndiln IÜrÜ sürü sokaklarda ••• 
diril1>relr 10tılmaktadsr. Flatl1>r da ucu,.Jar. IJıl, ilıi 6açnlı oJıJıoW. bw 
hindi 100 - 120 kıırufG l<lhlmaldaJır. 

Civar mahallelerde bn a.11elilı hindilerin H lrurllfO Jıador 1Clh14 
dıiı da •öriilmektedw. 
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93 f eliiketleri 
HARiCi HABERLER 

ve İgnatief 
•• 
Ustlerindeki üniformadan uta. 

Mançuride yeniden 
muharebeler oluyor 

nır gibi başlarını eğmişlerdi 35,000 Çinli ile o mikdarda bir 
Japon ordusu karşı karşıya! - 11-

JIJn Türkler 

Ağalar, uzakta kendi zevkle
rine bakıyorlardı. Bet genç bey 
rakıdan bir kaçar yudum ala
rak, sofra üzerini dolduran me
zelerden çeıezlenerek şöyle bir 
n'!feslencliler. 

Ayetullah B. ikamcı bir ev 
sahibi gibi her yana bir göz 
gezdirdikten sonra sözü açtı: 
"- Arkadatlarnn. bugün 

burada Osmanlı imperatorluğu 
tarihinin yeni bir aayfumı açı
yoruz. Memleketin halini hep 
biliyoraunuz. Paditah sarayına 
çekilmif, kibri, azameti yüzün
den dünyayı görmüyor. Hile, 
fesat, entrika içinde yetişen 
Ali P&f& gemi azıya allDJ!, deT 
!et gemiaini kendi bildiği ribi 
yürütmek davaıile kayadan ka 
yjya çarpıyor. Halk, gaflet Ye 
cehalet içindedir. Biz, memleke 
tin miiııevyer gençleri bu der
de bir çare bulmak için erele 
vermeliyiz." 

Kemalin gözleri, bulutlar a
rasında çakan fİmşekler gibi, 
bir l<aoımdı, bir açıldı. Araların 
dan elmaı gibi iki yaf damlaıı 
dökülen kirpiklerinin altından 
o gözler, atef saçan:uma aofra 
yı dolaştı. Nuri ve Re.-t Bey
ler boyuolanru bükmütler, üst 
terindeki üniformadan utanır 
gibi baflarıru eğmi,lerdi. Meh
met Bey ağzına aldığı bir yu -
dum suyu rahatla içeme.mit. 
bir ökaürüğe yakalanmıştı. T ev 
fik Bey, çekine çekine, önüne 
bakıyordu. 

Ayetullah Bey devam etti: 
"- Biz bir uırda yatıyoruz 

ki di;nyanın her verinde millet 
hareketleri, gençlik hareketleri 
hüküm aürüyor. Size milletle 
rin genelik teşkilatına, gizli ce 
miyetlerine örnek olarak iki ni
zamnaır,. getirdim. Bunlann 
biri Leh!. !erin gizli teşkilat ni-
2amnameaidir." 

Gene adam, az arkaaında du 
ran ştk, maruken bir el çantası 
na uzandı. Açılacak yerinde al
tmla A. S. markası vard.ı. Çan
tavı, .,.at köıteğine bağlı kü
çük bir anahtarla actı. lki ki
ta ... la b>r tomı1r kağıt çıkardı. 

Kemal, dedi ki: 
"- Lelıliler, or dokuzuncu 

sır medeniyetinin tehidi ol
mıts bir milleti mazlümedir. 
Medeniyet nam•na bundan bü
yük bir cinayet irtil<ii.p edilme· 
di. Milli birlik sah'bi bir millet, 
komşulannın ,.,r. lciicük bir hak 
ka bile iıtinat etmeyen ibtiraa
lanna kuman edilerek üç bü
yük devlet ara11nda düzce pay
la~ılıyordu. Mefahiri milliye
mizdendir Yi bu hakarzlığa kar 
sı m~eııiyet dünyası, boğazına 
liir.et I>• Rc:aH takılmlfgİbi su•ar 
ken, yalnız biz isyan ettik. Bu 
ıı~ıırda bir harbi bile ıt"ÖZe al
dırdık. Vakıa mağlup olduk. Fa 
kat l>akırzLğa kartı mukave
metaizce boyun eğen miakinler 

ııraunda olmadığımızı göıter
dik." 

Herkeain gözü, ateşli ıözleri· 
ve yazıları bütün o zaman ger.ç 
!erini büyüleyen Büyük Kema
lin üzerine dönmüştü. T evfikB. 
gözüöuünde Brahma heykelini 
canlanmış gören bir Hintli abit 
gibi, taparcaıına sevgi ile Ke
malin ağzı içine gözlerini dik
mişti. Nuri v,. Reşat Beyler, 
karşıdan hayran hayran ona ba 
kıyorlardı. Ayetullah Bey, ki
taplarla ki.ğrt tomarlan ellerin 
de, dalgın dalgın Kemali dinli 
yordu. Mehmet Bey ökıijrüğü
nü zaptetmelc: için boğulurca•ı
na kızarmııtı. Fak.at Kemalin 
sözünü kesmemek için boğulma 
ğa bile razı görünüyordu. 

Kemal, elindeki rakı kadehi
ni kaldırdı, bir iki yudumla du
daklarını ıılattı. ıözüne devam 
etti: 

"- Şu kadar var ki Leh ih
tilalcileri He bizim aramızda 
yalnız Moıkof ihtirumın kur
banı olmaktan 'başka bir mü•a
behet yoktur. Lehliler, iatilii.
ya, taksime uğramadan evvel 
uvanmıt, teşkilat yapmıt. ken
di dahili vaziyetlerini düzelt
miş olsalardı, bu felakete uğra 
mazlardı. Dahilde cofan ihtiraı 
çirki.beleri, Rusya, Avusturya, 
Pruaya ordulanrun iıtili. sila
hından ziyade, Lehiatanı tak
sim uçurumuna sürüklemiştir. 
Lehlilerin hafi cemiyetleri an
cak bu felii.keUen s.onra, ecnebi 
ayağı altında ezilen mazliim 
bir milletin feryatlarına makea 
olarak vii<:ut bulmuttur." 

Kemal Beyin ıeıi, teeaaür
den, catal çatal çıkıyordu. Dört 
genç. Ki.beye yüz vermit din
dar müslümanlar gibi, bu göz
leri kızarmıf, yüzü ıolmuı, du
dakları ateş keailmit hatibe ta 
parcaıına dönmü,lerdi. 

Kemalin tekrar rakı kadehini 
ağzına götürmesinden istifade 
ederek, Mehmet Bey kuru kuru ' 
bir iki ökıürdü. Sonra: 

"- Allah aaklasın amma biz 
de bu akıbete doğru yürüyoruz 
galiba ... " 

Diye söylendi. 
Nuri ve R~at Beyler, bu ü-

HARBiN, 23.A.A. - Cenevrede yül &"örülmektedir: 
Lytton raporu müzakere edildiği bu 1 - Büyük fevkalide ~. Ü.
sıralarda Japonlann Mançarinin ıi- nunuevvel bidayet:iade içtimaa cla
rnalirti fethetmek için giritmit olduk vet olunacaktır. Meclis, hususi bir 
1'1·ı harıkit devam etınektedir. komite teıkil edecek Te bu komite, 

35.000 kadar Çin ırönüllüsü ile Lytton raporunu tetkike memur edi 
"'Yni miktarda olduğu zannedilen Ja lec•ktir. 
pon kuvvetleri arasında ıiddetli bir Bu komite, tetkikatın. 1933 aene 
muharebe cereyan etmektedir. 

1 
ıi k.anunuıanisinde oplı•cak olan 

Japonlar, fiddetli bir muharebe- büyük meclise arzedecektir. 
den sonra Poichuan'ı ele &'eçinniı ol f 2 - 19 lar komitesi, ıimdiden 
duklarmı gönüllüleri koğarak Hei- Lytton .raporunu tetkike memur e
lung- Kiang eyaletinin vasi mıntaka dilecektir. 
almıt olduklarını söyliyorlar. Çinli- Mançuri meseleoi hakkında kat'i 
leı ise Poichuan'm Japonlann ıid- kararlar ittihaz etmek ..-lı.ıriyetin 
dctli hüıumlanna rağmen hali mu- de olan büyük mecliı, 1933 ıubabn 
k:ı•ıem't etmekte olduğunu iddia e- da yalnız bir kere toplanacaktır. 
diyorlar. Koliılerde deveran ecl"" fBYİalar• 

Hf lıine a/ıko11ulanlar ııÖtt, Çin murahbulan bu iki hal su 
. retindeıı berhanği birini tercih etme-

TOK.10, 23. A.A. - Harhınden mekteclir. Japonlariae bilikiı wnu
bildirildiğine &"Öre 4-0 kadar Japon mi meclisin iki ~ arasını bcıla
k~dın ve çocuğu, rehine olı:.rak .Sou- bileceği ve ımımafib yalnız misakın 
Pın-Ouan tarafından Mançhulı ve 15 inci maddesinin birinci kınnını 
Dala!nor da mevkuf tutulmakta iken tatbik edeceği mutaleaundadır. 
bu defa bunların Sovyel arazi.inde 19 lar komitesinde bulunan de•
kiin Matzevskayaya iltica etmeleri- !etler azasından bazılanrun fevkali
ne ruhset verilmiştir. de meclise afBğıdaki noktaları teT-

Konsoloa M Y aırazaki ile konso- cih eden bir proje .ermek niyeti at
loabanenin diier memurları henüz fedilm<ktedir. 
Mançouli de mevkuf tutulmaktadır 1 _ Lytton raporunun öylece ka 
lanrun kontrölüoi onların ellerinden bulü. 
ve hatta konıoloaun kendisine mü
saade vcrilıe bile mevkuf bütün Ja
ponlar tahliye eclilmedikye bu müsaa 
deden istifade etmiyeceği haber ve 
riliyor. 

Bir tara/tdn da müzakereler 
CENEVRE, 23. A.A. - Milletler 

cemiyeti umumi katipliği, Çin-Ja. 
pon ihtilifrnın konseyin dikkatini 
celbeclecek yeııine mesele olmıyaca
ğı mutaleasmdadır. 

Konsey, ayni zamanda Danzig de 
miryollan münakalabnda Leh Zloty 
si meselesi ile Liberyaya rr.uavenet 
meselesi vard1r. 

Konseyin Mançuri ır.eıelesine mü 
teall.ik doıyayı mümkün olduğu ka
rip göndenniyeccği, ihtimal bu ak
fam malum olacaktır. Umumiyetle 
zannolunduğuna göre Japon heyeti, 
konseyin işten elini çekmemesi hu
susunda İ!rar edecektir, fakat bu 
r.cktada cidale giriımiyecektir. 
dar sür'atle fevkaljde mccli•e gönde 
Yakın İstikbal hakkında iki tema-

2 - Yeni Mançuri hükumetinin 
tanınmamış olduğuna dair bir be
yanname neıri. 

3 - Sovyet Rusya ile Am~rikanın 
da ittinıke davet edilecekleri istİltl
ri bir komitenin teşkili. 

Bu komite, Çin - Japon ihtiliflan
nı umum surette halletmek ma.luadi
le Lytton raporunda münderiç tek
lifleri tetkik edectktir. 

Dün Amerika hariciye nezareinin 
Cenevre müzakeratının devanu müd 
detince aükiitunu muhafa.a edece
ğinden babsetmiı ve Mançuri hükU
metinin tanınmamasına müteallik 
müıterek bir beyannameye iştirake 
natmı kaydeylemiı idik. 

Bu haber, milletler cemiyeti me
hafilinde merak ile tefsir edilmekte
dir. Amerika hariciye nnaretinin Ce 
mütemayil olduğuna dair olan beya
nevre konseyine tevdi edilmiı bir 
meselede muhtemel faaliyetinin hu
dudunu şimdiden ortaya &bnlf olma 
ıı, hayretle bl"lılanmıttır. 

Almanya bu sefer de 
mi ge miyecek? 

mitaizlik seainden ürperdiler. Cenevrede mu··hı·m mu··ıaAkatlar Elleri, bellerinde kılmç ararca-
ıına kımıldadı. Kemalin, terini 
ailmek için çıkarıp bir tarafa at CENEVRE, 23 A.A. - Sir 1 dilen mesaiden ibarettir. 
tıiı feainin altından meydana John Simon, M. Paul Boncour, Şimdiye kadar Almanyanın 
çık.an uzun 'kıvırcık aadarı. bir M. Norman Dawiı ve M. Fon f,..ansanın IM)r memorandomun 
ulan yeleai gibi dimdik oldu. Neurath arasındaki mühim mü da muvafakat etmiş olduğu fe-

lak.atlar tahdidi tealihat meıe- dakarlıklara kanaat etmemek"- Yook, bayır! 
Diye gürledi: lesini bugün tekrar birinci pla· te olduğu anlaşılmaktadır. 
"- Milletin ceflıeri aılisine na koymuıtur. M. Fon Neurath'ın cumarte-

halel gelnıemittir. Korkmayın Zira bu müli.katlar Alman- ıi günü Berline dönmek niye
bu, bir muYakkat illettir; bir yayı Cenevrede alakadar d"- tinde olduğuna dair bir tayİa 
cilt hastalığıdır. Zincire ...uru!- !etler tarafından hukuk müsa· vardır. Fakat mumaireyhin ya
mu9 aalan yavruıu, güa olur, vatına dair olarak yapılmıt o- kınında bulunanlar mumailey
kendini aaran zinciri ditlerile; lan beyanatı memnuniyete ı&- hin mükalemelerden müsait bir 
hrnaklarile kemire kemire par yan addetmeğe imale için sarfe netice hasrl olduğu takdirde 
çalar. O zaman görüraünüz. O . ---- betler konferanaına (F ranaa, 
ne alefparei celadet imiş! itte 

1

. duğuna bunlardan parlak şahit İtalya. İngiltere, Almanya ve 
Kınm, itte Siliıtre-! Osmanlı mi ister?'' Amerika) İftİraki memnuniyet 
cevherinin halelden maaun ol- 1 ( DclHlmı var ) le kabul edeceğini ve kendisi-

Avam 
Kamarasında 

Mac Donald'ın tid
detli bir mukabelesi 

LONDRA, 23. A.A. - Kralın 
nutkuna verilecek cevabi ariza hak
kında yapılan müzakereler esna.ıın
da M. Lansbury'nin tenkitlerine ıid 
detli bir liaaııla cevap veren 'M. Mac 
Dould • fÖyle demiıtir: 

Kralın nutku her neyi ihtiva eder 
se etsin M. Lansbury'yi memnun ede 
miyecektir. Buna katiyetle kaniim. 

Cihan iktisat lıonferıınsına tel
mih eden baıvekil, tesadüf edilen 
müıküllere rağmen hükümetin bu 
konferansın mümkün olduğu kadar 
yakın bir zamanda toplanması için 
iırarda devam edeceğini söylemiş
tir. 

Birçok büyük müıküller mevcut
tur, fakat dünya bu konferansı ile-
lebet beldiyeme:ı:. · 

Hükiimetler karı kıırfıya geldikte 
ri zaman, mutabassıslarclan .!aha se 
ri bir surette bütün cihana tamil 
büyük bir itilifın çarelerini bulabi-
lirler. · 

T abclicli tealihat meıelesi münaıse
loetile başvekil, Kamaraaın Cenevre
ye ~öndereceği tali.mat. okumut ve 
hariciye nazmna tamamen itimadı 
olduğunu söylemİftİr. 

Bir Arnavut tır.kzibi 
TiRAN 23 .A.A. - Arnavut

luk matbuat bürosu, bir çok ita~ 
yan amelesinin Arnavutluğun ce
nup kısmında yerle9tiklerine da 
ir Belıırat ırazetelerinden birinin 
verdiği müteaddit haberleri, kat'i 
aurette tekzi petmiıtir. 

Harice ~önderilen 
biralar 

ANKARA, 23. (Milliyet).- Ha
rice ırötürülecek biralardan inhisar 
resmi alınması hakkında bir talimat 
nmn,., .. 1'.YırJ1tnmaktAdtr. 

nin Almanyanın konferan8a 
tekrar İstirakine müsait bir iti
laf forırülü bulmak için müza
l<er,.lerde bulunmak üzere Hin 
denhourıttan aalahiyet almış ol 
du/iunu beyan f'tmektedir. Ma
amafih FranAa, hukuk mÜH't'a 
tı meselesinde Almanyaya kar
şı fedakarlık y.olunda imkRn 
dairesindP <'.o'k ileri Pİtmiş oldu 
puna kıınidir VP F ransrz tezi 
hicbir ciddi itirazla karşılanma 
mı~tır. 

Murahhaal .. rm ekaerisi muh 
telif tezlPri telife r"lıtmal<tAdır 
!ar ve ol<hkça nikbin görün
m,.1.t....lirl .. r. 
BERLİN. ?3 A.A. - Havaı 

Aiamıı muhab'r:n.ıpn: Cenevre 
deki AID"'ıı.n ma'haf:li konfl"rans 
tat<; fn.nilio: v,. Amerikan siv~~t 
mahafil:nin heni;z ümit etm,.k
te oldukları vechile haslrca ko
misvonun iı+m!l tarihi olıtn ?8 
t~rinis,.nide Alm•nvıtmn tele -
rftl' konferıtn•a İ•tirakinin son 
derPc0 ,;;.,heli olduğunu beyan 
etl1'"1<tedir. 

1-fulrıık mü•avati meıeleai· 
ni11 halli icin 5 biiviôl~ d .. vletin 
tonlarm,.orna mliteallik "lan ve 
l'On "ii"lercl,. t•l.-rar f'dilmP;;,. 
başlanılan t~life gelince Al
man men~bii hllvle bir l<nnfe
ranAın 11ncalc Alır.eo mPtalib~tr 
J>"'Iİn olarak kab•ıl edild'<H t•lc
dirde muvafık" .,f•cağı mütalea 
ım" bulunmaktadır. 

Şurayı Dev(et, kadro cetvel
lerini degiştirebilecek mi? 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Şurayı Devletin Kadro cetvel

lerini değittirebilip. değiştiremiyeceği hakkında Meclise tefsir 
talebini havi bir tezkere gelmittir. 

Küçük Yozgat fabrikaları 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Küçük Yozgat fabrikalarını:n 

inhiaarlar idaresinden Milli Müdafaa vekaleti emrine devri için 
bir anla§ma yapılmıttır. Barut inhisarı müdürü LUtfü Bey lıtaD" 
bula dönmüttür. Milli Müdafaa vekaletinden lstanbula gönde
rilecek bir memur fabrikalann tesellümü itinin eaaslarını Lutfii 
Beyle hazırlayacaktır. 

Sayı"' resimlerinin tenzili 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Gire,un meb'usu Şevket B. haJ 

vanların fiatları pek ziyade tenezzül ettiğinden sayım rea:mleri· 
nin aıağıda yazılı veçhile tadilini teklif etınittir: 

25 koyun ve kara keçiden, 20 tiftik keçiden. 50 sığırdan, 75 
at ve mandadan. 

Piyango bilet~erinin ithali 
ANKARA, 23 (Milliyet) -Yeni kararnamede piyango bi

letlerinin ithali Maliye Vekaletinin müıaadeıine tabi tutulmut· . 
tur. 

Kahve, şeker, çay ve makin_e 
ANKARA, 23.(Milliyet) - Kahve, teker, çay ve makine st

parişi verilmeden eyye( lkt11at Vekaletinin müaaadeıi alınacak 
tır. 

Bir hanıma madalya verildi 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Denizli serkomiıeri Mehmet 

Celal B. in kerimeainin teritli lıtiklal madalyasile taltifi hakkın 
daki mazbata Mecliste rüznameye almmıttır. 

Tuz /iatları indirilecek mi? 
ANKARA. 23 (Milliyet) - Gümrük ve lnbiaarlar vdciletı 

tuz kanununu tetkik ettirmektedir. Burada bulunan inhiaarlar 
umum müdürü Hüınü Bey bu itle meıguldür. Tuz fiatları 
üzerinde tadilat yapılarak tenzil edilmesi düşünülmektedir. 

lzmir Musevileri türkçe ko
nuşmağa karar verdiler 

1ZM1R, 23 (Milliyet) - Şehrimizdeki Musevi münevver· 
leri Benberit ve diğer bir cemiyetle müttereken iapanyolca yeri
ne türkçe konutulmaaı için irtatkar bir komiıyon teşkil etmit· 
lerdir. 

Kraliçe lzmirden dönüyor 
IZMIR, 23 (Milliyet) - Kraliçe Keriman Halia H. gece 

sinemada kendi filmini seyretmiştir. Dünya güzeli yarm ~are· 
ket edecektir. 

Mua ilimlerin maaşları verildi 
ANKARA, 23 A.A. - Maarif vekili Reşit Galip Bey veka

lete geldiği zaman husuıi idarelere bağlı muallimlerden bir kıs
mının maatları tedahülde kaldığını görrnüt ve bu meseleyi eheoı 
miyetle takibe ba,Iamıftı. Haber aldığımıza nazaran bu mesele 
halledilmit ve tedahüle uğrayan muallim maaşları bütün Vila
yetlerde kamilen tediye ve tesviye olunmuşbır. 

Troçkg, Kopenhağa vardı 
KOPENHAG, 23 A.A. - Troçkinin 1aat 14 te Eıbjerg,e 

gelmeai beklenmektedir. Troçki, Ekıpreıe binecek oluna, aaat 
22.10 da Kopenbag'da bulunacaktır. Nerede oturacağı henüı 

malum delildir. 
LONDRA 23 A.A. - Troçki Esbjerır'e gelmittir. 

r İktısadi ve Mali Hafta l 
za11:imeten, her aen,. faiz ıuretile 
mühim bir paı·a elde ediyor; fak.at. 
garibi 'u ki, bu parayı munhuıran 
altın olarak iıtifa etmek iıtiyor. 
Bunun neticeai, tabiatile, qya fia 
ti tereffü edeı. Diğer taraftaıi, aJ
tın. dünyada mahdut bir mikdar· 
da bulunduğu için, bu hal, hem ec
netıilerin bize borçlarım ödemele
rine, hem de bilhusa bizdan mal 
almalarına mani olur. 

muanz bulunmakla kalmıyor; ec
nebi memleketlerin, boıçlannı te
diyeye inıkin bırakmamak üzere, 
mallanııuı F ranaaya ithaliıti tes
bit eylemek lbun a-eldiğini ıöy-

Altına tahYili ~il dömler 1 rut daha kaybederek 5,05 lirada 
kaldılar. 

Mr Charlea Riıt, Pariste çıkan 
lnformation gazetesinde, "ltha
lii.t Ye ihracatta müaavat" batlığı 
altında mühim bir m.&ale neşret
mittir. Her memleketin, kendisin. 
den satm alınan mal den:c:eaincle 
ithalatta bulur.maaı enıma isti
nat eden yeni ticaret nazariyeai
nin sakatlığım ispat ıadecfmde. 
bir doktorun, kendi ekır.ekçiıile o· 
lan vazi,.etmi karııla,tınyor: 

"Ben, her &ene, gerek kendim, 
gerek ailem efradı için, senden 
2000 franklık ekmek !!atm alıytı
rum; fakat •en, aıhhatte bulun· 
man sayeainde, benden ancak 500 
franklık komültasyon alıyonun. 
Böyle şey olmaz. Bundan sonra, 
va ıen de benden 2000 franklık 
konıültasyon alırsın. veya ben de 
5\!tldcn 500 franktan fazla ekmek 
almam." 

Bu sistemde en cok aldanacak 
olan §Üpbesiz dokto~dur; çünkü 
ihtiyacı olduğu ekmekten mah
rum kalacaktır. Zateı:ı doktora, ar
k.ad&fları, kendi ekmekçiıi ile olan 
huıuai vaziyetinin o kadar haizi 

ehemmiyet olmadığını; aııl- mese
le ılmumt gelirine halel ırelmemef: 
lıuıı.İsu bulundugunu söyliyecekler 
dir. 

Doktor her hangi bir mimar, 
mübendia veya bakkala da koıı.aül
taıyoıı verebilir, fak.at bunun için 
ne mimar ve ne mühendise inpat 
yaptırmak. ne de bakkaldan, ihti -
yaçtan fazla, D'.akama aatın al· 
mak mecburiyetinde değildir. 
Şimdi doktorun, mütterilerinin 

çokluğu sayeıinde, bir kaç ıene 
zarfında zenginlettiğini farzede -
lim. Parasını na11l kullanacak? 
T abiatile bir kaç nm esham ve 
tahvilat alacak. Acaba o esham ve 
tahvilatm taalluk ettiği şirketle
rin, ~endiıine konsültasyon yaptır 
madıklanııı ileri rürerek. kağıtlan 
almak İstememesi doğru olur mu? 
Almayacak olduktan sonra niçin 
tasarruf etti? 

İtte diyor Mr Rist. Fransanm 
vaziyeti tamamile doktoram hali
ne benziyor. Fransa, vaktile iddi
har etmif oldl.ğu ıervet yuzun· 
den, ihraç ettili e.tYa hasılatına 

• Dünyanın ilanihaye bize altın 
yerebileceği nasıl ta'hmin oluna
bilir? Bu, tıpkı. bir sanayicinin, 
mütemadiyen mamulatmı satıı> ta 
hiç mal almamak daiyeainde bu· 
lunmuma benzer. 

Doıtlarnnıza para ikraz ettik; 
fakat bunlar bize borçlarr:n.ı iade 
veya faizlerini vennek iıtedikleri 
vakit, bir tek tediye vaırtalan o
lan ticaret etyalarmı kat'iyyen ka
bul edemiyeceğimizi söylüyoruz. 

Eşhas arasındaki müna.~ebatta 
bile manasız olan bu uaulür mü
revviçleri, memleketimizi harahide 
gördükleri vakit, evveli kendileri 
hayrette kalacaklardır. 

Mr. Chaleı Rist gibi aalahi
yettar bir ıahaiyet. itte bu ıuretle 
"autorchie" ec.o-mie dirige" 
kontenjan, ve tabı ıribi sistemlere 

lüyor. . 
Franaaya kartı borçlu yazİye

tinde bulunan bizter için, Mr. Rist' 
in tu der•İ her halde mucibi isti
fade görülıe gerektir. 

• • • 
Cümhuriyet Merkez Bankuı

nm l 7 /11 /932 tarihli bi1i.nçoau 
bir en-etki baftanmkine nazaran 
ataiıdaki farktan göstermektedir: 

TedaYilldeki banknotlar 65,000 
liralık yeni bir amortiaman netice
ıinde 163.963;000 liraya inmittir. 
Bu paranın 8.688.000 lirası k.artı
lığı yüzde yüz altın olmak üzere 
banka tarafından çıkanl1111ştır. 

Pasif kıamında vadesiz tevdiat 
yekUnu 329.662 bir tezayütle 
10.649.133 liraya; döviz mevduatı 
da 296.596 lira farkla 957 .396 li
raya çıkmıştır. 

Aktif kı&mında kua ve muha
birler nezdincleki mevcut 29 mil
yon 250 bin." 114 liradır. Bunun 
19.661.207 lira11 14010 kilo halis 
altındır. Altın mevcudu geçen haf
tadan beri 124 kilo artmıştır. 

363. 789 lira bir farkla 333.934 li- · 
raya inmiştir. 

Esham ye tahvilat Ye ıenedat 
cü.zdanuıda bir Jleğitiklik yoktur. 

Esham ve tahvilAt 
l•tanbul Menkul kıymetler ye 

kambiyo bonuı ımııııniyet itibari
lıo faaliyetıiz bir hafta geçirdi. 
Batlıca sebebi Avrupa piyualan
nm braraızlığıchr ki; ·bu da, İn
giltere ve Franaanın barp borçları 
takaitlerinin bir sene daha tecili 
için Amerika neZdinde yaptıkları 
teeşbbüsün menfi bir netice ha11l 
etmeai korkusundan ileri ıreliyor. 

Onnanlı istikraz tahvilii.tı ve 
müterakim faiz mümeasil 1e11etle
ri üzerine, bu ay zarfında, kupon
lara mahsuben, birer mikdar tedi
yat icrası kararlaştırılmıt iıe de. 
talıvilatın fiatleri bundan müate
fit olmamışlardır. Bilakiı Onifiye 
geçen haftadan beri bir buçuk pu
an kadar kaybederek 57 de kaldı. 

MümeHil ıenetlerden: 
Seri A 6.40 Lira 
" B 9 " 
,, c 6.10 ,, 

etmektedir. 
Rumeli Şimendiferleri 25 ku-

Buna mukabil Anadolu grupu 
aallamlığını muhafaza ediyor. 

Berfin pi1uaıı da bu kağıtları 
tutmaktadır. 

Dün .ıqam ·kapanıt fiatleri·ıun 
!ardı: 

Ak.iyon 24,IS Lira 
Obliguyon . 37,90 " 
Mümenil ıenet 39,90 " 
istikrazı dahili muameleıiz 95 

1/2 kuruttur. l, Bankaları 10.10 
liraya alıcı yarcfır. 

Tramyay 50,50; Bomor.ti 23,JO 
Telefon 15; ittihat değirmenciJik 
24.75; Şark değirmencilik 2,20; 
Aılan cimento 8; Reji 4,SO lira et·' 
mektedir. 

Koto harici Mııır Kredi Fon· 
siyelerinin fiyatı bervechi atidir: 

1886 tertibi l 67.SO lira 
1903 tertibi 88.50 lira 
191 l tertibi 86.50 ı;ra 
Gayri mübadil bonoları 35 l 2 

kuruş, altın da 921 kuruştur. 
Dünkü likidasyonda 2020 Arıa 

dolu obligaayonuna 15 er kurut; 
3000 mümenil senedı- 17 ıer ku
rut; 2000 Rumeli tahviline d~ 
4 er kurut rapor fiatı tekarrür et· 
mi tir. 
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Ecza Fia ları Halk H sabına Biraz Daha in 
f konomi 

ıinya ticaretinde ne 
kadar tenakus var? 

• 
istatistiklerde yüzde itibarile 
tenakusu gösteren rakamlar 
Cemiyeti akvam 1931-1932 dün

'• iktiaadi vaziyeti hakkında bir iı
lıotiatik nqretmi,tir. Ofise gelen bu 
"taliıike nazaran 1930 K. aaniıin
den 1932 K. aani&ine kadar ba§lıca 
llıtonleketlerin ithalat ve ihracat loy 
l>ıetlerinde yüzde itibarile '"1kii bu
'-ıı tenakuı atideki §ekilde tecelli et 
llıektedir. 
ı.tenııebd .. 
lıı>anya 
~cariatan 
\'ıııoslaYya 
~ 
~aloYakya 
l'olonya 
>.vuaturya 
J6P<ınya ........... 
r~i Zeland 
&'Vıçre 

1 thaliıt lbracat 
62 71 
59 70 
59 65 
58 64 
48 61 
63 57 
36 54 
37 53 
51 51 
49 50 
21 50 
66 49 
60 48 

"lııian111 
it.nada 
Çenubi Afrika hülN- 48 47 
ınetleri 

lnriltere 
lwya 
il.oman ya 
llelçika 
Al tiantin 
•veç 

llrezilya 

39 
51 
61 
50 
53 
28 

46 

47 
46 
43 
40 
31 
33 
21 

~eytinyağı vaziyeti 
ihracat ofiai muhtelif memleketl&

'İıı 1931 senesi zeytinyağı iatibsal 
~yeti lıalılonda malumat cemet
llıİftir. Bu vaziyete nazaran lıpan
'•cla bu - zeytinyağı mahıulu fe 
ıı. ve geçen •••dm çok ataiı ola
<:akbr. ltalyada amhıul iyi bir aafha 
lrzetmddedir. Şimali Amerika itti
lıı.dınc1a normal iatibaale na.mran 
tİİ2de 70 niahetinde mabaal ümit .,. 
~ı:ktedir. Filiatinde mahıul son 

e f- ve azdır. Cezairde fub
ıı. rnahaulaa büyük bir lmmmı y&

•e dökmiittiir. Tunuıta mabıul ge 
~ seneden yüzde 20 noksandır. 

Memleketimize gelince geçen ıe
~ zeytinyaf rekolt...nz 11.500 ton 
""- Bu - havalar ber -ı.ac1ar 
~ ritmlt ise de, mahıul sağlam t· Y-.i mahsulün ilıracma önümiiz 

ki aylar ııarfmcla lıqlanacaktır. 
932 ıenesi ilk dokuz ayı :zarfında 

.... ebi memleketlet-e yapılan zeytin
J~ğı. ihracatmını qaiıcla göıteril
llıiştır: 
>.!eınıeı.etler 
.ı.ı-..,.a 
~VUsturya 
ranaa 

lletçika 
lngilten 
1•vlçre 
lwya 
>.!acanııa.. 
11.oınanya 
ltıııya 
\' "rıaniatan 
Sııriye 
>.ı. ... 

[ 

Kilo 
89 
52 

310 
S8.7J2 
12.263 

3 
t.135.882 

4 
3.825 

60.056 
26.954 
10.403 
12.315 

BORSA 

Lira 
52 
32 

172 
15.981 
3.796 

2 
398.200 

3 
1.819 

20.908 
9.461 
3.133 
4.520 

Clı Bankuından alman cetveldir) 

23 Teırlaiaani 1932 
Alqam Fiatlan 

fstilcrazlar T ah"riltt 
1't dı~IH M, 
ş,,k d.yollın 1,15 Elektrik 
il. Mn•·ıhlılde H,75 
l.:timrtrun 8.78 

Trım•ı• 
Tine! 

~Ydl mahl 7,- Rıhtım lt • .50 
'fdot f,71 

l. 1'kcrJye r ,15 

~Jr Reledlye 

Aıııdoln l 37,,..0 

~ikrazı 94 

• ffi U,711 
.Mnmesall l'l,70 

ESHAM 
1: Bı. N11111 ıo,ıo Boaıonti 13,40 
"" .. llamllin l0,1& 'fer.tos 33,1/4 
" h Mücsı;:IJ ttı.- Çimento Ar. r ,95 

<\n•dolo 14.15 Onyon dey. 23,25 

~·:ı '"° Şark dey. l, 15 
Şır. havrıye t•.- Bal)'• 1,iO 
TraEllvıy SO.SO Şart m. eaa t.80 
11ınuıut.ııonı ıo.n Telefon ıs.ıs 

ÇEK F ATLARI 
.. iltj 11.04 Prıf 15,to 
l.ondra 6.11 Viyana .. l!.~ 
llüyort 47,171 M•drlt S.79 
Mllıoo t,I· ,80 Beri in 1,98.18 
8ıJitseı 3,40,t Varşova 4,11,bS 
.\una 81.M Peşte 3,11 
(!Jrıc~re l.+4,81• 8iık.reş 79,16,-
Sotya 65.40 Belgrat 35,1?5 
Atnhterdam 1,17,11 Moslov, 10,70.75 

NUKUT (Sabf} 
Kuru, • Kuruş 

~ --ti 
1 l·Fransn: 171,-ı ı 11110, AY. ıs,-

terlia 710,- ı pczeta 17.-
1 dolar 213.- ı mark 50,-
t() liret 118 _ ı zeloıı 14,-

lı.ı ı. Bclçıta 118:- 1 pcnga 3:1,-
'IO d ılımı 2• !O ley 25,-
l~ lsvlçre 8!:~.: 9t ~ı.uı ..ı,-
)o lt\'il. •?,-- ı Çernove~ 
"' • 1 Atııo .., IJorıa ..,_ 
lQ 1 Mecidiye 

1•r Çtt) ll4,-I ı Banknot 

Amerika 35 23 
Arjantin 4 3 
Japonya 40 48 
Brezilya 718 236 
D. M. 677.166 193.928 

1.978.851 652.317 

Bu iıtatlstiğin tetkikinden anlatı
lacaiı veçhile en fazla ihracatta bu
lundufumuz memleket ltalyadır. 1-
talya zeytiriyağlanmızı alıp rafine e
clerek ve kendi yağlarile karşıtıra
rak tekrar ihraç etmektedir. Yukar
daki cetvelin yekünlarına tes.riniev .. 
ve! ayına ait ihracabn yekiınları ilii
Ye edilirse şu neticeye varılır: 

9 ay yekilni 
T. enel 932 

Miktar Kıymet 
1.978.851 4!is2.317 

571 283 

1.979.422 652.600 

Ceviz kütüğü 
isteniyor 

Gelen malUmata nazaran_ ceviz 
kütüklerimiz hakkındaki talepler ha 
riç piyaaalarda yeniden canlanmıt
br. En ziyade talep, en iyi kütükle
rimize aittir. ihracat ofisine bir çok 
fırmalar müracaatla ceviz kütüğü iı 
temektedirler. ı 

Ofisin bir tebliği 
ISTANBUL, 23 A.A. - ibra· 

cat Ofi.ainden tebliğ edilmittir: 
"Mıur ve Hicaz hükUmetlerin

ce mübayaa edilecek elbise, kun
dura ve dolak ıeraiti hakkında 
maJUmat almak iatiyenlerin sür' at 
le ofise müracaattan". 

lzmir palamutları 
IZMIR, 23 A.A. - Şehrimiz 

Ticaret ve Sanayi Odaamm, pala· 
mutlann ticari vaziyeti ve ihraca
tına dair tanzim eyledifi bir ra
pora nazaran Ege mıntakuınm 
bu seneki palamut rekoltesi 38 -
39,000,000 kilo tahmin edilmekte 
dir. 

Mıntakanın geçen sene rekol· 
tesi 42.000.000 kilo idi. 1932 sene 
si mahıul iptidaamda mmtakada 
mevcut iıtok miktarr takriben 
10,000,000 kilo idi. Geçen sene i
se ayni tarihlerde 5.000.000 kilo 
ve evvelki sene de ke:ı:a ayni ta• 
riblerde 5,000,000 kilo idi. Bu ae
ne mevsim İptidası olan eylul ip
tidasından tetrinievvel nihayeti· 
ne kadar fzmir borsasından 2,00. 
000 kilo palamut aatılmıttır. Ge
çen sene ayni tarihte boraada 
2,214,000 kilo ve evvelki sene 
2,327,000 kilo aatılmııbr. Ayni 
rapora göre vaki ihracat, haziran 
iptida1Jndan te,rinievvel nihayeti 
ne kadar lzmir limanından dı§'ln 
memleketlere sevkolunan pala
mut ve palamut hulaaaaı tu suret 
le tesbit edilmiıtir: 8,229,238 ki
lo palamut ve 1.719.966 lu1o pa
lamut hulaaaaıdır. 

Samsunda yerli 
mallar sergisi 

Samsundan yazılıyor: - Milli 
Tasarruf Cemiyeti ile Halkevi ta
rafından burada kanunuevvelin 
on iki•inde bir Yerli Mallar Ser
ııisi açılacaktır. Sergi için en itlek 
bir cadde olan Mecidiye cadde
sinde bir yer ıeçilmittir. Sergide 
her nevi yerli mamulatı ve efya 
teıhir edilecektir. Sergi için mu
fassal bir talimatname yapılmıı
tır. Sergi on beş gün kadar de
vam edecektir. Bu müddetin tem
dit edilmesi muhtemeldir. 

Viyana ilkbahar 
• • 

sergısı 

1933 senesi Viyana ilkbahar 
Sergisi her acne olduğu gihi Leip
zig Sergisini müteakıp eylülün 12 
üncü günü açılacak, 19 una kadar 
açık kalacaktır. 

Brezilya-Yugoslav
ya ticareti 

BELGRA T, 23 A.A. - Brezil· 
ya ile akdedilen ticaret muahede
namesinin tasdikine müteallik ka
nunun kabulü meb'ualardan M. 
Stanojevitcb'ın tiddetli bir müda
halede bulurunıumı iayilzam et• 
..U.tir. 

Mumaileyh, Brezilya ile olan 
ticaret bilançosunda zimmetin 
190 milyon dinara çıkımı olduğu
nu aöylemiftir. 

Brezilyanın YugoılayYaY• yap 

Vlliyettı 
• 

Kazanç 
Vergisi 

Son 6 aylık tak•it 
alınıyor 

Kazanç vergiainin son altı aylık 
takaitlerinin alınmasına devam e .... 
dilmektedir. Taksit müddeti bir 
haftaya kadar bitecektir. 

Bundan sonra vergi yüzde on 
fazla11 ile alınacaktır. 

iskan suiistimali 
lakin idareainde meydana çı· 

kanlan auiiatimal üzerine elli ka
dar tahıs hakkında lüzumu muha 
keme kararı verilmitti. 

Bunlardan ekaeriai bu karara 
itiraz ettiğinden evrak Devlet Şu
rasına aönderilmiftir . 

Yıldız mukavelesi 
Belediyenin Yıldız aaraymm s• 

:zino kısmını kiralamak istediği 
yazılmı,ıı. 

Buna ait mukavele henüz intaç 
edilmemiftir. 

Mukavele tetkik edilmektedir. 

Oç aylıklar 
Emlak ve Eytam Bankasına ma

a~lannı kırdırmıt olanların kanu
nuevvel, kinunuaani, ıubat maaf .. 
lannı da kırdırmak iatediklerini, 
fakat bunun için mart yoklama
sını beklemeleri lazım geldiğini 
yazmı§tık. 

Vaki olan müracaatler Üzerine 
bunlara ait yoklamanın daha ev
vel yapılıp yapılamıyacağ1D1 Def
terdarlrk vekiletten sormuttur. -----·-

Mahkemelerde 

Karıyı kaçırıp koca
sını öldüren hamal 

Karaköy cinayeti davasına 
Ağırcezada başlandı 

Geçen ağuatoaun 31 inci günü 1 Muhakeme Hatçe hanımın ta-
Galatada Karaköyde hamal Beki- bit sıfatiyle celbi ve daha bazı ta· 
ri öldüren hamal Yakubun muha- ı· bitler getirilmesi için ba§ka gÜne 
kemesine dün Ağırceza mahke- bıralalmıftır. 

meainde batlarulmıtbr.. .. Semaver hırsızı 
Muhakemede davacı mevkıın-

de maktul Bekirin Şibin Karabi- Koakada bir dükkanın kapı11-
aardan gelmi§ olan zevcesi Hani- nı kırarak bir aemaver çalan Sa
fe hanım bulunmuttur. kallı Ziyanın muhakemesine dün 

Mahkemede iıtintak karama- ikinci ceza mahkemesinde devam 
me•i okunduktan sonra daYacıya edilmittir . 
davası sorulmuı, Hanife hanım da Sakallı Ziya semu·eri çaldık-
fiiyle anlatmıtbr: tan aonra Lileli yanıın yerine git 

- Ben köydeydim. Yakup bu· mit, fakat orada polisler tarafm
rada kocamı öldürmüt- Göya lr:o- dan yakalanmıtbr. 
cam onun kansını kaçırm:ıfDUf. Ziya yakalandığı zaman polia-
Halbuki yalan! Eğer kaçırm:ıt ol- lere: 
aaydı onu ıalvennez, kendiaine - Ben bu semaveri çalmadım, 
kan ederdi. Benim Allahtan hat· burada buldum demif, mahk-e
ka kimsem yok. Dört çocuğumla de de bu iddiasında ıara.r etmi§tir. 
ortada kaldım. Anam da ıizıiniz, Fakat dinlenen 48hitler ve dedil
babam da! Benim hakknnı siz a- !erle Ziyanın kapı kırarak aema
raymız. ' ver çaldığı sabit olmut, 3 sene 

Bundan sonra 111aznuna cinaye- müddetle ağır hapse konulmaaı-
ti niçin yaptığı aorulmu9tu: na hükmedilmiftir. 

- Benim kanını bet gÜn ben· 1 Salr:allr Ziyanm sabıkaar da ol• 
den ayırdı, evine götürdü. Sonra duğu için cezaaınm altıda biri art• 
salverdi, timdi yanımdadır. Cina- tınlmıt ve üç sene 6 ay hapiste 
yet günü ben yükten geliyordum, yatmasına karar verilmittir. 
o da yüke gidiyoı'du. Yofda kartı icrada teftit 
!aşınca bana gayet ağır ve hiç bir 

Biletçi ve 
Vatmanlar 

Yevmiyeleri saat 
hesabile veriliyor 

latanbul Tramvay Şirketi, bu 
aydan itibaren vatman ve biletçile 
rin Ücretlerinde değişiklikler yap 
mııbr. Şimdiye kadar günde 9 ar 
aaat çalıtan vatmanlar 149 bu
çuk kuru§ ve biletçiler 126 buçuk 
kurut yevmiye alıyorlar, haftada 
bir gÜn İstirahat ediyorlardı. Bu 
iatirahat gÜnlerinin yevmiyeleri 
de ıirketçe kendilerine teıviye 
ediliyordu. Bu aydan itibaren, 
ıirket, yevmiyeleri aaat heaabile 
tesviyeye baılaınıttır .. Bu auretle 
vatmanlara her çalıtbklan saat 
için 16,5 kuru§ ve biletçilere 14 
kurut istihkak tahakkuk ettiril
mektedir. 

Vatman ve biletçiler, bundan 
mütteki bulurunaktadırlar. Bir bi
letçi, bu tikayetleri şöyle huliaa 
ediyor: 

erkeğin kabul edemiyeceği küfür Para cezalarına mütedair olan 
ler aaYUrdu. Arkasından da ana- ili.mlan infaz etmekle mefgul 
ma, avradıma aövünce kendimi Birinci icra dairesinin müddei u-

Be bek cinayeti kaybettim, ne yapbğnnı bilmiyo- mumiylik tarafından teftİ§İne bat 
Bebek cinayetinde yedi yerin- · rum. ı lanılmııtır. 

"- Şirket, yevmiyeleri saat he 
aabile vermiye baıladı. Eskiden 
ıründe 9 saat çalı,ırdık. Şimdi Ü.Ot 
üıte 7-8 aaatten fazla it Yerilme 
diği için mutazarrır oluyoruz. Şa 
yet 10 saat it verilae bir aaat pa
raaı k.i.rımız olacakbr. Fakat öy
le olmıyor. Sabahleyin mesela 3 
ıaat çalıtbnlan bir biletçiye, yol 
culann fazla olacağı aaat dÜ§ÜDÜ 
)erek bilfarz akflUD üıtü saat 16 
da "gel!" deniyor. Ak.-m üstü 
de 4 aaat çalıtbnhyor. 7 saat ça
lıtan bir biletçiye o kadar yevmi
ye veriliyor. Bundan hem nakden 
mutazamr oluyonız; hem de bu 
7 saati aabahleyin 3, akf&llllayin 
4 saat olarak çalıttınlmak sure
tile iatirabat aaatlanmız da azalı
yor." 

den yaralanmıı olan Zekiye H. . Bundan aonra tahit!~ dinlenil- Teftit her alb ay~a. bir yapıl
nım aıhhi vaziyeti iyiliğe yüz tut mıf, bunlar da maktulun maznu-

1 
'?ası .~utat olan .~eftı_şbr. Bu tef

mut ise de hastane doktorlan, nun kansı H~~çe han?"ı kaç_•"!•-. bşte ılamlann mururu z.amana '!ğ 
başkalarile göriifmesine müaaa- ğıru ve kendısıne nasıbat edıldığı ı rablmadan zamanında mfaz edı
de etmemektedir. Zekiye H. dün h~lde dinlemediğini aöyleınitler- liı> edilmediği tetkik edilmekte-
muhtaaar bir ıekilde isticvap edil dır. dır. 

Biletçi ve vatmanlar, yevmiy~ 
!erinin bu ıuretle indirilmif olma
aından müteeaairen fırkaya müra
caatla ıirket nezdinde tavaıaut ia 
tirhammda bulunmıya hazırlan
maktadırlar. 

aıiıtir. 

Stenografiden 
İmtihan 

Ticaret mektebinde 
dün ilk 

imtihan yapıldı 
Yüksek Ticaret mektebinin 

stenografi aür'at kursuna devam 
eden talebenin dün muallim Be
naroya Bey tarafından ilk imti
hanları yapılmııtır. imtihanlara 
Yüksek Ticaret mektebi müdürü 
Hüsnü Beyin riya.etinde Vilayet 
dainıi encümen azaıından Zühtü, 
Ticaret lisesi müdürü Nevzat B. 
!erden mürekkep bir mümeyyiz 
heyeti nazaret etmekte idi. 

Mümeyyizler heyeti tarafmdan 
aeçilen 40 ıatırlok ve 480 hecelik 
bir gazete havadiaini - !3enaroya 
Bey, üç dakikada talebeye dikte 
ettirmiı, talebe bulan yanm saat 
zarfında detifre etmiıtir. Muallim 
ayrıca talebenin stenograf kaide 
ve muhtaaarlarını bellediğini göıı
tennek için bir yazı yazdınnıtbr. 
Bu yazıdaki hata adedi beti geç· 
meyecekti. Dikte hatalanna ge
lince bunlar için de nihayet 20 
hataya kadar müsaade edilmitti. 
imtihana, dördü bamm olmak ü
zere yedi kiti dahil olmuftur. Ta
lebe araımda Edime Vilayetin
den gönderlen Hakkı B. isminde 
bir memur da vardır. 

lıtanbulun ilk ıtenograflannm 
kimler olduğu imtihan evrakının 
tetkikinden sonra anlaıılacakbr. 

Şehir meclisinin önümüzdeki 
tubat içtimaında ve bundan son
ra yapılan mühim toplantılarda 
bu ilk atenograflardan zabıt tut 
mak için vaıi mikyasta istifade 
edilecektir. Stenografide orta ıü
rat imtihanını muvaffakiyetle ver 
miı olanlar, iki ay sonra ticari 
sürat denilen ve dakikada 200 
bece üzerine tertip edilen büyÜk 
aür'at imtihanına gireceklerdir. 

Bu imtihanı 250 hecelik tam 
sür'at imtihanı takip edecektir. 
Benaroya 8f"yin az zaman zarfın· 
da yetİ§tirdiği stenograflarımız
dan hüyÜk iztifadeler temin edile 
ceği muhakkaktır. Benaroya Bey, 
atenografinin gazeteciler arasın· 
da da tamimi için Matbuat cemi· 
yetinde bir stenografi kursu açıl
maıını temin etmeğe çalı§acaktır. 

makta olduğu ihracat 196 milyon 
dinardır. Yalnız ithal olunan kah· 
ve 86 milyon dinara baliğ oluyor. 

Hatip, bir tayiz sistemi kabu
lünü iltizam etmiş ve diğer taraf
tan yakın :ı:amanlarda kahve itha
latının memleketten fazla miktar 
da para çtlanasıru sebebiyet ver
mesine mi.ni olmak ve kahve ihra 
catı yapan memleketler bu ihra
cata muadil miktarda Türk emti
a.aı ithal etmek için Türkiye tara
frndan almmış olan huauıi tedbir· 
leri zikrebnittir. 

Beledlqedı 

Mezarlık mı, 
Bostan mı? 

Ayaspap mezarlığı 
meselesi 

yeni bir safhada! 
Ayaşpata me:ı:arlrğı tahkikab 

yeni bir safhaya girmittiı-. 

Evkaf müdürlüğünden malii
matlarma müracaat edilmek için 
Ankaraya davet edilen memurlar 
dan başka yeniden Tapu dairesin 
den bazı memurlar Ankaraya da· 
vet edilmiştir. 

Bundan batka alakadar bazı 
zevatm da bu huıusta malilmat
lanna müracaat edilmi,tir. 

Öğrendiğimize göre Ayupafll 
mezarlığı sablırken Belediye ile 
alakasını ıaklamak kaadile mezar 
lık olduğu söylenmemit. boıtan 
olduğu teklinde gösterilmiştir. Ta· 
pu kayıtlarında görülen boatan 
kayıtlannm nereden ve naaıl çık
bğı tahkik edilmektedir. 

Açıktaki eski köprü 
memurları 

Açıkta kalan köprü memurlan· 
nın tercihan yeni vücude getiril&
cek aıri mezarloklara bekçi tayi. 
ni kararlatbnlmıttır. Bir luum a• 
çıkta kalan köprü memurlan da 
korucu tayin edileceklerdir. 

Kooperatif müessis
leri toplanıyor 

Belediye kooperatifi müeuiıı

ler heyetinin pazarleai aünü ilk 
içtimıunı yapınaaı tekarrur ebnİf
tir. lçtimaa vali ve belediye reİIİ 
Muhittin B. riyaaet edecek, Koo
peratifin bir an evvel faaliyete 
geçmesi için tertibat alınacaktır. 

. Şehir hali 
200 bin lira aarfile inşa edile

cek muvakkat şehir hali işini tet• 
kik edecek olan muhtelit encü
men bugün teıekkül edecektir. 
Muhtelit encümene ikbaat, mül
kiye, bütçe ve ııhhiye encümenle
rinden ikişer aza intihap edilecek 
tir. 

Muhtelit encümen ilk içtimaını 
cumarteai günü yapacaktır. 

Hal inşa edildikten sonra seb· 
ze ve meyva tüccarı, faaliyeti yal 
nız bir araya toplanrnıt olmiya
cak, kabzımallarla müıtahsiller 

araıında kredi ve İı1tikraz itleri 
de iyi bir ıekilde idare edilmiı o
lacaktır. 

Karagözün 
Aslı! 

Efsane olduğuna 
dair bir iddia daha! 

Bursa muhabirimizden: Çekir
ge yolunda yattığı iddia edilen 
Karagözün tarihi bir şaluiyet ol
duğuna inanan ve inanmayanlar, 
aon zamanda bazı ilimlerimiz ara 
arndaki muhtelif fikir ve nnktai 
nazar ihtilaftan üzerine bu itin 
daha fazla aydınlanmaıına var 
kuvvetle çalıfJYorlar ~ Şehrimizde 
lıu meselenin tenviri İçin birçok 
kimseler merakla çalıflDJI. kitap
lar devretmiş, gene bir §eye mu
vaffak olamamıtlardır. Karagö
zün hayal mi, yoksa hakiki bir 
~ahsiyet mi olduğuna dair ilk ya
zı Milliyette intitar ~ftİ. Şim
diye kadar halkça t,e.ribi bir talı· 
aiyet olarak tanılan Karagözün 
hakiki hüviyetinin meydana çıka· 
nlmaaı için en ziyade uğraıan ge 
ne Milliyet olduğu için birçok 
meraklılar beni ıördükçe Milliye. 
te yazılmak Üzere Karagöze dair 
bildiklerini ve itittiklerini anlat
mak istiyorlar .. Böyle olduğu hal 
de gene esa•lı ve doğru bir şey 
söylenemiyor. Geçende İstanbul 
Şehremaneti avukab Rami Bey de 
bu meseleye temaı etmi§, mezarın 
yaptmlmaaı için belediye reisi 
Muhiddin Beyi ilmaa uğraf1Dlf, 
bunun temini husulü için de bü· 
tün avukatlık gayretini aarfetınİf 
ti. Fakat neticede gene bir ıey 
çıkmadı. Geçenlerde tütün inbiaa 
n memurlarmdan bir zatın ayni 
ite ait bir yaaıamı Milliyette okn· 
yanlar, (Karagözle Hacı Evhat) 
m menakıbma ait kitabı bulmak 
için bütün kütüphaneleri altüst 
etmit. böyle bir eaere raatlama
mıtlardır. Böyle olduiu halde bu
rada Karagöz meaeleai gene ka
panmadı. Bilhaua Buna gazete
leri aon zamanda bu itle fa:zlaca 
me9gul olmafa batladılar. Arası
ra. Buna ııazetelerinde yazılarına 
tesadüf edilen tarih meraklıların-

Keriman Ecede 
Yörük tipi 

O elbiseyi giyip ati
rete kablsa kimse 
farkına bile varmaz 
İzmir müze müdürü Salahattin 

B. lzmirde bulunan Keriman H. 
hakkında diyor ki: 

- Keriman hanım, şehirde in
celmit halis bir Yörük tipini arze
diyor. Dünya gÜzeline bir yörük 
elbi...U ıiydirilerek yörük atiret· 
leri araaına bırakılaa kimse kendi 
ıini tefrik edemez. Bu aö:zümden 
aakm batka mi.na çıkanlmaam. 
Yörük tipleri ırkımızın bütün hu
awıiyetlerini ve güzelliklerini mu 
hafaza etmitlerdir. Ben Keriman 
hanımın çehreainde bu huaulİyet
leri gördüm. Bumu, elmacıklan, 
çeneıinin kıvrımı, gözleri ve kir
pilderi ırkımızın aalr olan yörük 
tipidir. Sesi kadm ve erkek seai 
arasında da merdanedir. Tavrı, 
yÜrüyÜfü çehresinin batlarile bir 
likte kanaatime kuvvet verdi. 

Fikrimce Keriman hanımı dün· 
ya gÜzeli yapan bu benzeyiıler
dir. Onda Avrupalılann beğendik 
!eri güzellik, aafiyet ve aadelik ır· 
kımızın aafiyetini kanında muha
faza etmİ§ olmasındandır. Keri· 
man hanım maıum ve sade hali i· 
le katık1Jz bir Türk gÜzelidir. Ben 
bu tipi yörük ..,iretlerinde çok 
gördüm. 

Hususi ha•taneler 
lAyihası 

ANKARA, 23. - Huıuıi haıtane 
!erin açılma prtları ve teıkilatlarile 
vazifeleri ve bu müe11eıelere tatbik 
edilecek cezai hiikiimleri ihtiTa e
den huınsi hastaneler layihası ııh
biye encümeninde tetkik edilmittir. 

Liyiba ufak tadilatla kabul olu
nanak Adliye Encümenine aevkedil
mittir. 

dan MÜJnin Bey de bu i§e lr:arıt- mİf .. Bu oyun Türklerde (türe} 
mıt. Karagöz hakkında uzun be- olarak kalmıı .• Karagözün aılı ef 
yanatta bulunmu§tur. Mümin Bey aaııedir. Böyle bir adam yoktur. 
diyor ki: "Şeyh KÜfteri, tasavvuf Kabrinin tatJDA gelince; bunu hal 
yollannı müntesiplerine madde- letmek için manbka aanlmak İcap 
ten anlatabilmek için düşünmü" ediyor. Herhalde Şeyh Kütterinin 
muhtelif insanlann etkilini kağıt müritlerinden birisi bu oyunu de
tan, yahut deriden kesmit, bir per vam ettinniu yani Karagözlük e
de kurmuı. Arkasına bir tem'a derek hem maddi bir taaavvuf der 
yakarak bunlan liibiyat tarzında ai vermi9; belki de bu yüzden pa
göıtermİf. Makaat; muhtelif fe- ra kazanmrı. Vefatmda kendisine 
kitlerde görünen in•anlann liaa- Karagöz yammd:ı bir tat dikilmiı 
nında aöyliyen ruhunda bilen, ıu olmak ihtimali pek galiptir. Çün· 
urunda dütünen ancak Allah ol- kü; ben bundan otuz bet yıl ev
duğunu; görünen İn•anlarm suret vel Karagözün !atındaki kitabe
ten ve kalpten ba9ka bir fey ol· yi okudum. Son zamanlarda Ha
madıklannı, perdenin dünya oldu ciyvadın ağzmdan aôylenen ve 
ğu anlablmAk iatendiiine göre: perde ııazeli namı verilen bir ga
Met'ale sönünce orta yerde hiç zeli gördüm. Herhalde, muhayyel 
bir fey kalmayacağını, deri parça Karagözün ağzından çıkacak bir 
!arından ibaret olan suretlerdeki teY delildir .. Mürettep; çok düşü 
ba9ka ba9ka seslerin de gene ayni nülmüt ve oyuna sonradan uydu
ağızdan çıktığını, asıl tabirile rulup sokulmut olduğu muhak
{keırette vahdeti llemini vöater- 1 kaktır" - Dervi, 

Ecza 
Fiatları 

---
Farmakologlar ce

miyeti bir tarife 
"yapılmasını istiyor 

ilaç fiatlarının muhtelif ecza
banelerde ve eczahanel~rle ceza 
depolan arasında mühim farklar 
arzettijinden halkın tikayet etti
ğini yazmıttık. Bu meseleye dair 
bir de F annakologlaı- Birliği U
mum kitibi eczacı Haaan 8. le 
sörüttıik. Hasan B. diyor ki: 
"- Evveli Eczacılar Cemiyeti, 

timdi Farmakologlar Birliğ, 8 se· 
nedir iliç ve ecza fiatlannın mu
ayyen bir tarifeye tabi tutulması 
için mütemadiyen tetebbüsatta 
bulunrnuftur. Ahiren de bu teıeb
büs Sıhhat Vekaleti nezdinde tek 
rar edilmittir. Öğrendiğimize gö
re, Vekalet hpenciyarı Heyetince 
böyle bir tarife de hazırlanıntftır. 
Bu suretle bu it tekemmül etmit 
bulunduğu halde, muhtelif mem
leketlerin kambiyoları arAsında 
mevcut farklar dolayıaile tarife
nin kesbi katiyet ettirilmesinde 
müteenni davranılmaktadır. Biz, 
bu enditenin varit olmakla bera
ber kabili izale olduğu kanaatin· 
dayız. Bu sayededir ki, herkes 
reçeteıini aldanmadığına emin o
larak yaptıracakbr. Bazı eczanm 
1 inci, 2 inci olmak itibarile fiat
ları değiıir. Bu da doktorların re
çetelere hangi cina ecza konulaca 
iını tasrih etmeleri suretile kebi
li haldir. Eczacı, reçetede yazılı 
eczayı kullanır •e onun paraaını 
alır. Fransa, Çekoslovakya, Ro· 
manya, Yunaniıtan ve diğer ınuh~ 
telif memleketlerde b" tarife u
sulü caridir. 

Bununla beraber, bizde henüa 
tarife usulü tatbik edilmediği hal
de, ilaç fiatlan zannedildiği ka
dar yüksek değildir. MemleJ,,.tin 
keaif münevverlerini ve niabeten 
hali vakti müsait bir zümreyi top 
lamıı bulunan Ankara'da ilaç fi
atlan, diğer yerlerimizden yük
sektir. Buna rağmen orada bile 
Almanya ve Avusturya'da mesela 
140 kuruşa yapılan bir ilaç 90 ku 
ruf& yaphrılabiliyor. Sonra meşe
li Almanya'da saat 8 den sonra 
eczahaneler kapamakta muh
tardır. Açık dunırlaraa ilaç fiat
lannı 2 misli alırlar, Bu, onlara 
kanunen verilmit bir haktır. Biz· 
de ise bu yoktur. Bizde ilaç fiat
lan, maliyetine vasati % 40 - 50 
zamla sablmaktadır, ki bu da çok 
değildir. 

Bazı eczahaneler arasında fiat· 
!arda % 5 - 10 fark olabilir. Bu 
da eczahanenin semtine, :sermaye 
aine, malı toptan veya perakende 
almıuma ve devirlerine göre de
iiıir. Eczahanelerin reçete def
terleri Sıhhiye müfetti,lcrinin 
kontroluna açıktır •. Bu defterler· 
de yapılan reçetelerin fiatları ya
zılıdır. Müfettişler. fahif fat kö· 
rürlerse eczahaneyi cez'1Ja tabi 
tutturabilirler. Maamafih. muay
yen tarifenin bir an evvel Veka
letten çıkması, bütün auite( ehhüm 
lerin önüne geçecektir!' 

Bir koca 
Kan ilacı 

Bir gazete aleyhine 
Müddeiumumiliğe 

müracaat vaki oldu 
Mektepli gazeteıi 6 rncı sayısında 

"Kuduza kartı bir ilaç" başlığı al-
bnda fU ilacı tavsiye etnı<ktedir: 

"Mayıı böceii denilen böcekten bü
yük inaanlar için bej, küçüklu için 
üç tane alınır, balm i ine atılarak 
bu hayvancıklar boğulur. Ba,ları ko 
parılır. ilaç hazırdır. Bu baldan her 
aabah aç karnma bir katık alınır.Bir 
hafta buna devam edilir, fakat kö
pek ıaırır 111rmaz bu ilaçtan almak 
lllmıclır." 

Gazetenin bu ıekıl de karilerine 
ilaç tavsiye etmesi Etıbba Odaaınm 
nazarı dikkatini cel~tmiıtir. Bunu 
ol<DyanLırm lııaıduz müessesesine mü 
racaat e~ a41 yaptınnamalan ve 
bu yüzden ••• vaktini gec;irmeleri 
muhtemel olduğu için Oda gazete 
hakkında takibat yapılmak üzere 
Sıhhiye Müdüriyeti ile Müddeiumu
miliğe müracaat etmİftİr. 

Recep B. yann An
karaya dönüyor 
C. H. Fırkası umumi katibi Re· 

cep B. dün fırka merkezine gele
rek bir müddet meıgul olmuıtur. 
Recep B. yann Ankaraya döne
cektir • 

Bir vapur oturdu 
l•panyol bandıralı Ruspol vapu 

ru dün sabah limana gir rken ya• 
nma kılavuz almadığından Oıkü· 
dar, Şemaipa•a sahilinde karaya 
oturmuştur. Vapurun lrurtanlma· 
llDa çallfllmalıtadır • 



' 

;Jlilliy~t 
O.srı,;:·umdeıi cMILLlYET» tir. 

24 T.SANI 1932 
darehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
daımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve t.1atbaa 24310 

AB01 E OCRETLERl: 
Türkiye için 

L. K. 
3 aylığı 4 -
6 .. 7 50 

Hariç içır 

L K. 
8-

14-
28-12 ,, 14 -

Gelen evrak geri verilmez -· 
Müddeti g~en nüshalar 10 ku
.-uştur . Gazete ve- matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir Gnzl"lemİz ilinların me 

Ü HAVA 
Y eşilköy rasat merkezindaı 

erilen malümata göre bugün 
.ava •kseriyetle açdr olacak, 

rüzgar şarktan hafif kuvvette 
esecektir. 
23-11 -32 tarihinde hava tazyi

ki 766 milimetre en çok ucak
lık 17 en az 5 santigrat byde
(.1İlmi~ti.-. 

LEKl\I 
Görmeden 
Tenkit 
Münasebetile 

Peyami Sala B. e 

Haklısrnız ! Ben sizin yazıla· 
rınızın "3 Saat" piyesini tenkit 
eden parçalarını da neıretaıe
liydim, Fakat bir kere olsun sö 
züme inanınız: Ben de o kısım· 
la rı aynen kopye etmittiın. Net 
· ıyat müdürü bu kadar ağır sa
t rların (Milliyet) te inti,an· 
na razı olmayarak benim iddia
ma en büyük kuvveti veren bu 
kısımları cıkarmış. Fakat siz 
de benim yazımı dikkatli oku· 
saydınız hüküm yerinde "gör
dünüz ya! Peyami Safa Bey gör 
mediğini itiraf ettiği bir piyes 
hakkında ne ağır tenkitler yapı 
yor" diye yazışımdan anlardı· 

nız ki; müsveddemde bir takım 
ağır tenkitlerinizi almı91m, am 
ma onlar· gazeteye geçerken or 
tadan kalkmı~. Ne ise! Kaybol 
muş bir şey yok!.. Sizin maka
leniz meydanda.. B .. n de bura· 
dayım, (Milliyet) in bu piyes 
hakkında bahsettiğim prensibi 

j ne halel gelmeden söyleyebili
rim ki; Hazım Bey Hhneden 
halka lif attı diye bir piyesin 

J bilmediğiniz mahiyetine, tekli· 
1 ne, Darülbedayiin ünvanma. bu 

piyesin halkm bahi hislerine hi 
\ tap ettiğine kadar ileri giden 

bir tenkit yapılmaz. Böyle pi
yesler Gardenbara yakı,ır, bu· 

1 nu oynayınca Darülbeclayiin is 
~ mini Kırmızı Papağan veya 
' Mavi Değirmen koymalı ve 
j halka rakı vermeli diye yazdığı 
I nızı da inkar P.Clemezainiz ya! 

ı-ŞU halde siz bu piy..i vesile it- ı Poll.t. 1 
tihaz ederek Darülbedayie çatı --

~rsunuz. ~i~~u bu deii! yangına ka ... ı 
mı? Ebu samımı bır hareket mı • ~ 

dir?.. Tedbiri 
Gelelim bana karşı kullandı-

ğınız ıu cümleye: ----
"Muhatabım olmakta devam 

etmek isterseniz yazımı aynen 
sittunımuza alınız ve ittihamını 
zı tekrar edioi.z. Yoksa kale
mimdeki kurtunun sizin için 
harcanmasına ve küçülmesine 
imkan kalmayacaktır" 

E.vvelen ben yazımı size hi· 
taben yazmam19tım ki; cevabı 
nıza muhatap olmayı özlemit 
veya gözlemit olayım., Ben si
zin bilmediğiniz ıeyleri de ten 
kit ettiğinizi isbat ettim. Size 
muhatap olmak ve olmamak be 
nim için ne zevk ne tin te,kil 
eder. Sizin için de ne lenenül 
ve ne şeref olduğu gibi ... Siz de 
bilirsiniz, ileın de bilir ki - en 
azı . ben de sizin seviyenizde 
bir adamım. Ne diye size mu· 
hatap olmayı cana minnet bile 
yim! Bu ne kadar Donki90tva-

• •• 1 n ıoz ..• 

Polis, iki dolandırı
cıyı yakaladı 

Zabıta, dolandırıcılarla ehem
miyetli surette me,gul olmakta· 
dır. Son giinlerde "yangına kartı 
tedbir evi0 firmaıınr tafıyan mü
hürlü kaiıtlarla güya resmi hiT 
vazife deruhte etmit kimseler gi
bi tundan bundan makbuz muka
bili para toplayan Mehmet ve ar· 
kadaıı Ali Ef. ler zabıtaca yaka
lanmıılardır. Kendilerinin bundan 
e,,...e) de birçok kinıaeleri dolandır 
dıkları anlatıldığından baklann• 
da tahkikat yapılmaktadır. 

165 dirhem esrar 
Bayazıtta S.hrınçh banda otu

ran Fikri Ef. nin zabıtaya yaptıfı 
ihbar üzerineGalatada Karaoğlan 
aokağmda 28 No. dükkanda arat· 
tırma yapılllllfbr. Arattırma neti· 
cesinde dükkanda 165 dirh- -
rar bulıınmuttur. Dükkan sahibi 
Hüseyin Ef. hakkında tahkikat 
yapd•ektado-. 

Hem kel, hem 
fodul 

Balurköyde, Kartal tepede, 
Büyük Ballarda oturan Ahmet 
Ef., bahçeainde koyua otladan 
Hıristoyu d&tan çıkarmak iate
mit, Hıriato, buna kızarak tatla 
Ahmet Ef. nin baflnı yanaıfbr •• 

Yere dütüriince •• 

- -· 
Bu akşam 21,30 da 

MAJiK'te 
YEDA 

PUSESI 

filminde: Ric!ıard 11artbelmess (ŞAFAK KEŞiF 
KOLU ) •clan dalaa yüksek bir zafer kuan
mııtır. lıpanyol g~ zellerinin şuh, şen, ahenktar 

rakııları görenlere emsalsiz zevk saatleri yqa
tıyor. lıiveten: R.K.O. halihazır dünya havadis
leri. Yann saat 11 de tenzilatlı fiathrla matine 

Mllmeuiliı 

RlCHARD 

Barthelmesı 

D.. u . t 1 oyunu mumıye e-
Memlelıett11 ı- BU AKŞAM 

GLORYA'da 

diyatı nasıl yapılacak? 

Eldeki paralar 1 k. evvelden 
itibaren hamillere dağıtılıyor 

Eski Osmanlı imparatorluğunun 1 • Diğer medyun Devletler hiç bir te 
inkısama uğramıı Düyunu Umumi- dıyatta bulunmamışlardır. 
yeıi Meclisleri, Düyunu Umumiye Türkiye hüki'imeti murahhaıı ile 
tediyatı için nakledilip hali hll2'ırda müzak~rata devam edilmekte olup 
nezdlerinde kabili iıtimal olarak ınev iıbu müzakerat, müıpet bir neticeye 
cut bulunan mebaliğin kaffesini 1 iktiran ettiği takdirde, keyfiyet 
Kanunuevvel 1932 tarihinden itiba- Meclisin bir tebliği ile Hamillere bil 
ren Dayinlere tevzi edileceğini yaz- dirilecek ve akdolunan itilifnanMDİn 
mııtık. Bu paralar şu şekilde tevzi eıaaatı da mezkür tebliğde ilan olu. 
edilecektir: nacaktır. Bu eıuat bilahara Hamil-

1 Ş--'- D 1 ti . h bına tak !erin ta&vibine arzedilecektir. 
.- ""' ev e erı esa , B L. taki ··zaı. t ''- ~: · F F lrmı u oap mu era ue n~ce· 

nben l_0,500.000, ranıız .r~n n leri, Mecliıin - neşri bu .mah•tia 
muhtehf nukut olarak muadılı: tehir edilmit olan _ 1931-32 aeDMİ 

lıbu meblağ ihtiyaten alıkonul- raporunda münderiç bulu-caktır. 
muı olan 25 Mayıs 1932 takıiti ile 1 K.anunevvel tarihinde icra edile-
25-11-1932 takıiti üzerinden mez- ceği, yukarda beyan olunan tevziat 
kür Devletlere terettüp eden hiaae- hakkında muktazi bilcümle tafailib 
terin tamamnu teıkil etmektedir. havi bir tediye ilim tediyata memur 

2.- Türkiyeye terettüp eden hia· müeoseaeler sitelerinde 1 Kinunuev 
ae olarak 8.200.000 Praruız Franğı. ve! tarihinden itibaren Hamillerin 

ltbu meblağ, 1931-32 oeneai zar· emrine amade bulundurulacaktır. 
fmda Türk evrakı Nakdiyeai olarak Alınacak mebaliğ her cim TahYİ· 
teslim edilen paraların naklolunan lata göre merbut cedvelde göateril-

Uzun 
Mehmedin 
Torunları 
Zonguldakta mera

simle 
ikramiye verildi 

ERECLI, 22. - Bugün, kömürü 
bulan uzun Mehmedin torunlarına, 
hükümet konağı önünde merasimi 
mahsusa ile Zonguldak hrka reiai 
Mithat Akif Bey tarafından fırka na 1 

mrna ikramiye tev.zi edilmittir. 
Bunlar iki dereceli olup birinci de 

recede olanlara elliter lira, ikincile
re otuz ıekiz buçuk lira tevzi edil
miıtir. Mithat Akif Bey ilaamiyele 
ri dağıttıktan aonra bir nutuk OÖy· 
lemiftir. Bu merasim münaıebetile 
Gazi Hazretlerine tazim telgrafları 
çekilmiştir. 

Üç el •ilAh 

MALEK 
EVLENiYOR 

filmi, büyük ve ıen gala olarak 
ıöıleriliyor. 

Kehkahalarla gülecek ... büyük 
bir neşe içinde yaşayacakıımz. 
BUSTER KEATON (Molec) 
ile beraber ANDRE LUGUET

MONA GOY A.JEANNE HELB-
L1NC-FRANÇOISE ROSAY ve 
ANDRE BERLEY de oyıuyorlar. 

SEViMLi YILDIZ -

KATEDENAGY 
tarafından ternıil edilmit 

' 1 

ı 

EHaen ben sizden bahseder
ken yukandan a9ağıya seslmen 
tarzda yazmadığım için sizin 
de benim hakkımda benim gibi 
hareket etmeniz en basit müna 
kata adabındanclı. Bunu yap
mıyor ve benim için kırk para· 
ld< kalemin ucundaki kur,u
nun küçülmesine razı olmaya • 
cağmızı söylüyorsunuz. Kalem 
ler vardır ki; durup dururk
küçülür. Sizin böyle bir ·kal
intilıap etmemeaizi temenni e -
derim. Zaten bir muharrir için 
arzu edilmiyecek teY kaleminin 
ucundaki kurşunun küçiilmesi 
delil kendisinin küçülmesidir. 

mıkdanm teıkil etmelıtedir. mittir. 
Fmdıldıda tel fabrikaaında ça· 

llf&JI amele Oaman arkadatı Ab· 
dülkadiri İterek yere dütllrmüt ve •J 
burnundan yaralamqtır. Amele 
Oaman yakalanmıttır. 

lnıili:r; Liraaı olaralr: 
tediJ• ed.ilec:elıc ola. 

latikraalar 

Gayri safi 

mebalii 
(1) 

h) Fran•ı:r: Fran•• olarak 
m .. zam tediye edile

cek fatilcraw:lar 

Gayri ıafi 

mebalii 
(1) 

EI.Azlt: 23. - Vilayetimiz Mer- ' 
kez Malmüclürü Ragıp Beyin evine 1 
gece &a11t dokuz sıralarında üç el ıi
lih atdmııtır, Atılan kurt unlar ca
nu lmmıt bqka bir arar vermemit 
tir. Silahın kimin tarafından atıldığl 
malüm değildir. Tahkikat yapdnak
tadır. 

Kütahya valiliği 
EMET, 19.- Bir müddettenberi 

Ronny 
oevimli opereti rekorlar kırıyor. 

vekaleten Küathya valiliiini yap- ş 1 K s 1 N E M A D A 
makta olan Sahip Behiç Bey aaale-

Ben tuhaf olduğu kadar 
epique olan bu cevabınızı okur 
ken güldüm. Siz benim arkada 
ıımsıruz ! Siz de yazınızı 9öyle 
asude bir zamanda bir fincan 
çaydan sonra okursanız siz de 
,l!"ülerainiz ve görürsünüz ki: 
Bunda da samimi değilsiniz.. 

Ben itte bizim muharrir ar
kada9lardan çoğunun bu 
hastalığına işaret ediyorum., 
Diltündükleri ve inandıktan gl 
bi yazmıyorlar. Fikirlerinin ve 
kanaatlerinin değil ini hisleri· 
nin ve lı:elime fantezilerinin 
esiri oluyorlar ... Allah kurtar
sın! 

Yaf meselesinde 
kadınlar 

Kadın için yatını Hklar der 
ler. Ben zeki bir hanımla bu 
bahse dair görüttüm. Diyor ki: 

- Bizim için Y&f diye bir öl
çü yoktur. Maahaza umumun 
doğru teli.kici ettiği bu eskilik 
ölçüsünün ne oluna olsun zikri 
li.zım gelirse şöyle diye bilim; 
Meseli bana kaç yafındas1D1Z! 
diye soraalar (hannn kırklık) 
ve ben fU cevabı venem: 

- Yirmi betimi bitirdim! .. 
Yalan mt söylemiş olurum?. 
Bu zeki hamrr.ın bu aCizün-

den sonra artık ellilik bir bıı.nı· 
. mın: 

- Otuzumu bitirdim .. demt>
sini haklı ve doiru buluyorum. 
Yalnız buna mukabil: 

- Kaç sene oldu bitireli?. 
Diye sormalı mı. sormamalı 

mı?. Oraamı kestiremiyorum. 
FELEK 

Kamyon - Tramvay 
mfi•ademe•l 

E..-velki alqam Bomonti civann 
da Ahmet Ef. n.in kamyonu 157 
No. lu tramvay arabuı ile çarpıt 
ftllf ve çarpıtma neticeainde tram 
vay arabaaının camlan lunlmıt· 
tır. Kamyonda haaar yoktıır. 

Papelci Şerifin 
marifeti 

Oaman Ef. iaminde biri Yüluek 
Kaldmmdan geçeri<- Papelci Şe 
rif tarafından kandmlarak 64 li
rası aımlmıttır. Papelci aranmak 
tadır. 

Tehdit 
Kaaonpaıada, Büyük Peyalecle 

oturan Mehmet, Bahriye caddesin 
deki Börekçi Süleyman Ef. ye 
musallat olduğu, gelip geçerken 
hakaret ettiti, zabıtaya ihbar e· 
dilmi§tir. Mehmet, geçen gün Sü
leyman Ef, yi tehdit ettiği aırada 
polia memurlan tarafından yaka
lanmıttır. 

Bir yanke•ici 
yakalandı 

Zabıtaca bir müddetten beri 
takip edilmekte olan ya.nkeaici 
Bulgaryalı Mehmeclin dün berber 
Alinin dükkanına bir hohça 9fya 
bıraktığı haber alınarak dükkan
da aratbrma yapılmııtır.. Bu es
nada dükkinda bulunan Mehmet, 
memurlan kartı•mda rörünce ta
bana kuvvet kaçmlf&& da bir az 
sonra yakalanmııtır.. Mehmet, 
Adliyeye tealim edihniftir. 

Kaçak ispirto 
bulundu 

Karadeniz Boğazının Anadolu 
sevahilinde Karaburun civannda 

. 
Düyulllu ma•ahll&M 

Osmaaiy~ 1890 
Tambelr:i 

'r.,S 1896 
Cümrükler 1902 

"' 1904 %" 190ı ı90$ 
%4 1908 

%4 ı909 
%5 1914 
Hazine bonoları konsalid 

tahvilleri 

Mütedahil matlubat 
bonoları ( A aerisı) 

rt 

. 
d) Fraaın: Fr .... olarak 

edilecek lstikradar 

Latı. O.o. 9 
u o.o. 7 

" o.o. 8 
,. o.o. s 
" o.o. 7 

., o.o. 7 

" o.o. 7 
,, o.o. 5 

" o.o. ' 
" O.O.il 

,. o.o. 7 

.. o.o. 7 

u.m 1111: tediye 

Şark Demiryollan 

1903 ····" % 4 Saydimabi 

Soma - Bandırma 

Hudeyda - Saaa 
Konya o•a•ı İr•a 

•f' islıa ..• . •• 

B. ••İei mü.teda.IUI 

matlubat bonoları 

c) Holancla Florini olarak 

tedi,.. ~11~.1c. ı.tilr;
raalar. 

Baidad 1 inci aeri 
T echizab Askeriye 

Baadad 2 İnci Hri 

3 Üncü. seri 

191 l Gümrülr.ler 

Fr. Fr. 

.. " 
" .. 
" .. 

2 ,3!1 

3.4& 

3.20 
2,80 

Kabili istimal 

mebalii 

Fr. Fr. 4.40 

Gayri safi 

mebalii 
(1) 

H. Fi. 0,28 

" .. 0,28 

•• .. 0.23 

" ,. 0,43 

" " 0,23 

Cayri safi 
.. ebalii' (1) 

ten bu vazifeye tayin edilmiıtir. E- , ::::::::::::::~ 
metin. Orencik nahiyesi müdürü Sa-
di bey Simav kaymakamlığı vekile 
tine tayin edilmittir. 

Mudanyada elektrik 
fabrika•• 

ETUAL 
SİNEMASINDA 

Ta- Fnnauca ııöıdü 

B A L O 
filmi. S., rolJerde ı 

Germaine Dennoz 
ve Andre Le F aure 

MUDANYA, 18. - Elektrik fab
rikasnıın temel atma merasimi vali
miz Fatin Beyin huzurunda hallomı 
zın cofkun tezahüratile yapıldı. 

Cebeliberekette latanbul Belediyeai 
Şehir Tiyatrosu 

hayvan hırsızları Darülbedayi T emııilleri 
Cebelibereketten yazılıyor : Son 

1 
Bu akıam saat 

günlerde hıraızılk cürmile yakala-
21 30 

d 
nanlann adedi &ltmıthr, bilhaHa ' a 
hayvan hırsızları faaliyetlerini art- (UÇ SAAT 
tı nnıılardır. Dün bir deve hırsızı ev 
velki gün de bir inek hıraızı jandar- OPERET[) 

malanmrz tarafından yakalanmııtır. Yazan: Ekrem 
Hınızlıldann failleri ıür'atle yaka-

1 T qrinievvel 1927 tarilai.ade icra ol•a•n 

1 Ki.au11ueY•el 1927 

1 Şuhat 1918 

- landığmdan bu hadiseler yakında a-
346 111.cı lıe,icle'de ( aaot"ti İu.bet eden zalacaktJr. 
347 .. ,, ( Şark Demiryolları 

R.qit Bey. 

Beeteley• Cemal Reıit Bey. 

t Niaaa 
1 H.m.n 
1 Aiaıtos 

• 

" .. 

" .. 

.. 
• .. 

• 

• .. .. 

348 "' ,. ( tah.-lllerine 9,15 
( Fraak •• ikramire 
( iubet edenlere 

381 ., 

(%3,M. 
" ( amorti laabet eden 

" ($e•k o ............ ı.h 
( •İllerine 41 F raalc.: 
( Ye ikr&111İye İMbet 

( ...... ff o/oı.75. 
~~~~~~~~~~~~ 

(1) Bu sütunda u gösterilen mebalitin muadili Hamillere tediye mahallerinin her 

hangi birinde, Kıaponlarm veya Tahvilltm ibrazmda, o cüıtki aftsta Kambiyo fi. 

yau üzerinden mahalli para ile ve Veriilerin tenzilinden sonra tediye edilecektir, 

Umuma 
3 perde 27 t.aWo. Fahiıeyi kı•kanmıı 

Amaıyadan yazılıyor: Diia ak- 7111 

f'llll burada kanlı bir hidioe oldu ve I •-----------• umumhane a..--yeleriDden Refaiye 
li Hayriye öldilrüldi. KahYecİ Ali 
Oaman, bir kıılrançlık meı'eleti yü. 
zünden Hayriyeye kızmıt Ye inti
kam almak ..... kadnu -htelif 
yerlerinden yaralallllflır. H- va
k'a maluJline yetİfeft zalıtta, ketil 
maznununu yakaiamlf ve öl.ı:nelı: ü
zere bulunan Hayriyeyi lıaetaneye 
kalchrmek iizwe aralMıya kaymuıı-. 

Te,ekkür 
ADnemin vefatı milnuibetile ıe 

N lıilaat ~e iıtirak edmı ge
relue lalıriren lıeyam taziyet lütfu ,,. 
ela bulıı-n Wlcilmle arbdqlara •• 
mimi te~ia lcı isui arz eylerim. 

Eczacı Ah.- Hamdi 

lu'r. Kıulınaliız yolda ölmüttilr. Ali -----------
Osman Adliyeye teslim edilmittir, Karakiraz aizında aabilde kwn· j aynca 8 tenekenin aabilde dalga 

lar arasında saklı kaçak iapirto lann tahribi dolayıaiyle delindiği Bir genç uykuda 
bunlunduiu lnbiııarlar Talubat ve den.ize döküldüğü görülerek 

vllr&llU}'alılk feci bir şekilde yanmı~ 
tır. 

Yalancı doktor Müdürlüğüne ihbar eclilmeai Üze· cümlesi müsadere edi.lmiı ve lnbi. yandı 
rine takıbat amirliği t.arafmdan aarlar Kabat&f kaçak eıya amba· lzmirden yudıyor: Yalancı dok 
mahallinde yapılan aramada kum rına teslim edilmiıtir. Kaçakçı Balıkeairden yudıyor: Dul bir torluk yapmakla meznun Melune ı 
lar araaında aaklı ve sahibi meç- hakkında mahalli Jandarma Ku- kadına ait bir evde yabp kalkan Şevket namı diğeri Ahmet Rifatt1 >1 
hul bulunan kaçak Bulgar ispirto manclanlığı tarafından tahkikata I 16-17 yaşlarında bir delikanlı, uy· 

1 
muhakemeıi yapılmıı ve altı sc.• ! 

lan bulunmuı •e ayni zamanda teveıaül edilmittir. ku eanaaında çıkan yangının farkına hapae mahküm edilmittir. 

' "Milliyet,, in romanı: 22 1 cağımı anlayorum. 
- Acaba yalnız lstanbula mı 

alıttın?. 

parıltı vardı. Bir ıey söylemek ıs· 
tediğini hissediyordum. Adeta ıö· 
ze naad başlamak lazım geldi
ğimle tereddüt eder gibi idi. Bir 
müddet öteden beriden konut· 
luk, sonra asıl bahsetmek istediği. 
meseleyi açb: 

- Maalesef İfİttiğimi söyleyo· 
rum .. 

dım, anlayorsunuz ya!. 
1 

1 

• 
ADEM ve 

1 
1 

1 ni kat'iyyen affetmiyeceğini his· 
t sediyordum.. Denizle karşılat-
1 tıklan, ve bazan mecbur kala· 
j rak konu,tuldan zaman vaziyet
i !erinin ne kadar müprul ulduğunu 
~ hiuediyordum.. Biribirlerinden 
f nefret ediyorlanb f.kat bu his-

lerini herkesin kaqıamda sakla
i m-'< mecburiyetindeydiler ve bu
l na pek te muvaffak olamayorlar
r dı.. Hareketlerinin. tavırlannın 
f ne kadar yapmacık olduğu belli 
1 oluyordu .. KÖ!kte hayat büsbü
İ tün tllhammül edilmez bir hale 
ı1 ııeliyordu •• 

Celilin vaziyetini günden gü· 
t ne daha garip bulmaya batla· 
ı ıtııttım. Salonda, hep bir arada 
' oturulurken -filıakika bu top
i lantılar artık pek seyrekleşmiş· 
C: ti- ara sıra, gayriihtiyari Denize 
1 çevrilen gözlerinde arzu dolu bir 

parıltı yanıyordu. Bana kar9ı es
i! kisinden daha çekingen olmuş· 
~ tu. BiHıassa Denizden hiç bah
~ aetmemeye gayret ediyordu. 
~ Onun kötkten a rılaca "ı u· 

HAVVA 
Yaıar Nabi 

biraz ferahlatıyordu. Ve o ııünün 
bir an evvel gelmesini temenni edi
yordum. 

Bir defa: 
- Celil, yolculuk ne zaman? 

dedim. mekteplerin açılmaıma on 
bet gün kaldı. 

Canını sıkan bir şeyden bahset· 
mitim gibi yüzünü elqiti. 

- Oyle .. Amma ben lstanbulda 
kalmak ıçm çalıfıyorum, ümit 
ediyorum ki mektepler açılma
dan evel muvafık bir cevap gelt>
cektir. 

Bu haber çok canımı sıktı .. 
Celil,teşebbüsünü niçin daha evvel 
bana açmamıttı? .. Demek ki o da 
akıntıya kendini bırakmıttı.. De
nizden ayrılmamak için 1 s tanbul· 
da kalmaya uğrapyordu. Acaba 
onun için de kurtulmak imkanı 
yok muydu? Çak mu geç kahnıt
tı? 

- lstanbulda kalıp ta ne yapa
caksın Celil? Aldığın maaşla bu
rada sıkıntı çekeceksin. 

-Zarar u 

Sarardı .. "Bir fCY mi biliyor?'' 
der gibi fÜpheli bir balatla beni 
süzdü. Manalı bir tebe .. ürnle göz. 
!erimi kırptım: 

- Hele hele, benden saklama, 
yoksa birine mi qık oldun? Is· 
taııhulun havaamdan mı. suyun
dan mı yoksa kadmlarmdan mı 
nedir, kıH bir müddet için bura· 
ya gelenler yalnız hafızalarında 
lstanbulun gümel manzaralann
dan parçalarla cletil ayni zaman· 
da kalplerinde ufak bir i.!k sızı
sile dönerler. Sen de mi öylesin 
yoksa? 

Şüphesinin yereiz olduğunu an· 
lamıt gibi geoit bi nefes aldı: 

- Yok ağabey, öyle değil.. Fa
kat orada canım sıkılacak. genit
liğe o kadar alıttım ki .. Oradaysa 
her teY dar, ufuklar bile •. 

- Kalmanı tavsiye etmem. dt>
dim. fakat yine sen bilirsin. 

lhtarımda kendi hesabıma bir 
hodbinlik olduğunu bu kelime
ler ağzımdan çıktıktan sonra 
fari<ettim. Niçin kalmasını tav
•İye etmeyordum? Denizi kıs
kandığım için değil mi? 

- Cahit Bey, dedi, ıon zaman· 
)arda vukufu pek te arzu edilecek 
gibi olmayan bir sırra vakıf ol
dum. 

Patanın esrarengiz tavrr. müs
tehzi eduı beni korlrutmuttu. 
Acaba Denizle münasebetimizi mi 
kastetmek isteyordu. Tereddütle 
yüzüne baktım: 

- Nasr! bir sır, efendim? 

- Kanleşinizle karım arasında 
bir .. Nasıl diyeyim .•. Hiç bir gay· 
ritabiilik farketmediniz mi? 

Titredim.. Demek ki, demek 
ki hakikaten böyle bir ıey mev
cuttu ! 

- Mazur görünüz, pafa haz· 
retleri, fakat ne demek istediği· 
nizi anlayamadım. 

- Açık söyleyeyim, kardeşiniz· 
IE. karım arasında gayrimeşru bir 
rabıtanın mevcut olduğunu zan
nediyorum .. 

Yerimden fırladım. Yüzüme 
bir tokat yemiş gibi bu daı4>enin 
ağırlığı altım:la sarsılmıttım. 

- Yalandır, iftiradır. 
Yüzümdeki aaklayamadığnn ıs· 

tırap ifadesini adeta memnun bir 
nazarla süzüyordu. 

- Emin olmasam, bunu sıze 
açar mıydım? 

- Fakat işittiğinizi söylemitti· 
nız .. 

- Evet amma, en fazla itimat 
ettiğim bir kimseden.. Kızım gö
zile gömıüt .. 

- Bunu size Süheyla mı söy· 
ledi? 

- Evet .. 
Beynimin içinde oğultular de· 

vam "'diyordu.. Kendime hakim 
olmaya çalı§ıyordum. 

- Süheylinın bu hareketini 
hiç te doğru bulmadım. 

- Kızım saftır, bana bu haberi 
getirirken vazifesini yaptığını, 
bana bir hizmette bulunduğunu 
zennediyordu .. Zavallı kız, yaptı· 
ğı fenalığın büyüklüğünü bilsey
di .. Bense bunu size açarken ayni 
safiyetle hareket etmeyordum, 
size yaptığım fenalığı müdriktim 
ve esasen biraz da bu maksatla 
söyleyordum. Bir kederimiz oldu· 
ğu zaman onu paylatmak ıçın 
bir dert ortağı ararız. Bu vak'a· 

Bu açıktan açığa bir telmihli. 
Sesimi çıkarmadım, an .... amıt gİ · 
bi yüzüne baktım, fakat "anla · 
madım" demeye de cesaret ede· 
medim. 

- Şimdi sizinle sırdat olabili· 
riz, diye devam etti. ihanetini hiç 
bir zaman Denizin yüzüne vur· 
madım. Aramızdaki büyük yaı 
farkının bu hakkı benden aldığr 
na kaniim. Hem bunun ne faydası 
olurdu? Mademki onsuz yapa· 
mayacağım, her ıeyine tahammül 
etmem lazım. Lüzumsuz müna
kaıelar ve göz ya,larile onu büs· 
bütün soğutmaktan cekindim. Fa· 
kat kimseye derdimi açamamak, 
kimseye bir teY söyleyememek. 
içimde öyle büyük bir yüktü ki. 
bu son vak'a adeta beni sevin• 
dirdi. Artık sizinle derdimi payla· 
şabilirim. Oğrendiğim bu yeni 
hakikatin azabını neden yalnız 
başıma çekeyim.. Mademki siz 
de onu seviyorsunuz .. 

Sesi o kadar kat'i ve tavurları 
o kadar ciddidi ki nafile bir gay· 
retle kendimi müdafaa etmeyi 
lüzumsuz buldum. Sükutuml11 
cürmümü itiraf ettiğimi bildiğim 
halde sustum. Devam etti: 

zuı: " 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
- ,. v '. 1- "' • • • • : • • •• ~· • • ' • • ı . . '. . 

'leni 
ıcontenjan 
Listeleri 

( 80-fı 1 inci uıhil•fde ) 
niıbeti nazarı itibanı. alma

~ı. menaucat kontenjanı verilmlf 
bundan tasarnıf edilen mikdar 

liier memleketler menaucat kon
~rıja.nına ili.ve olunmuıtur. Bun

" maada lktısat veki.leti ırele
~k kontenjan listelerinde :reeli 
~ııbtelif idhalat en'ası üzerinde 
1hıi usulün tatbikı için salahiyet 
•lıııı,tır. 
Yarın neşredilecek olan karar

'aıııenin ihtiva ettiği eaaalar fUD• 
•dır: 

•• 1 - A ve B listeleri teYıian ta 
"edilmiştir. 

2 - F listesindeki efya Sıhhiye 1 

'>kaletinin müaaadeıile girecek- 1 

.ır 3 - Maarif. Ziraat :e lkbaat 1 
"kalelinin müsaadeaile ırirebile
C•k eşva V listesinde ırösterilmit· 1 
Ur. -
l 4 - Madenler ihtiyacı için ıre 
"<ek eşya lkbaat Vekaletinin mll
"•deaile girebilecektir. 

5 - Eaki kararnamede takaa "! 
'•sı m .. yanına kömürden batka 1 
diğer madenler de idhal edilrnit- / 
lir. 1 

6 - Gümriik antrepolarında
~ fevkaliıde •ebeplerle hasara uf· 
'-Yan eşyanın veya gümrüklerce 
llıüaadere edilmiş veya sahipleri 
ltrafmdan gümrüklere terkedil· 
~is euanın idhali lktıaat vekale· 
1•nin müaaadeaine bırakılmı,tır. 

7 - Gümrük tarife numaraaı
~n 377 inci maddeainin C ve B 
l>.ntıerile 381 inci maddeainin C 
D. B. bentlerinde yazılı etya 
llıemleketler hesabile takalm edil 
ll\iatir. 

8 - Gümrük tarifulnin 7 
llıııhtelif faslında yazdı bazı qya 
•ın da bu auretle memleketler he 
~bile gelecek kontenjan listele· 
~nde taksimine lktısat vekaletine 
'•lablyet verilmi4tir. 

Yüksek sıhhat 
Şurası 
. ( Ba:jı birinci sahifede) 
~n sıhhat işlerine ait çok mühim 
'>ıaddeleri icinde toplamıı bulunu
>or. Bir hafta kadar süreceği tab
:ıı;n edilen bu toplantıda son zaman· 
"•da görülen bula,ık baatalıklar, 
~lekette zaman zaman görülen ve 
"'Ü çabuk alınan ıalırınlar ve bun 
~' için alınan tedbirler, fubşu mü,. 
"'De esaslan ve gayri sıhhi müesae
ltle.r nizamnamesi müzakere oluna
Caktır. 

Bundan mada tababet sanatının io 
'laından mütevellit cürümlere alt da 
'llerda yüksek sıhhat turaaının mü
lııleaaı sorulur. Bu auretle yükaek 
lıiraya gelıniı 6 muhtelif it vardır. 
Şura bunları da tetkik etmektedir. 
L Yüksek Sıhhat şurası azası fUD· 

""'dır: 
Bıına meb'uau baktiryol"ll' Refik 

~!'Y, Müderris Dr. Akil Muhtar B. 
"'Üdenis Dr. N.,.eı Omer Bey, Mü
~'"• il Dr. Beaim Omer P&fA, Mual
~ Dr. Mazhar Osman Bey, ~
ı'"' Dr. Murat Bey, Dr. Killali Ri
lt Bey, Dr. Cevdet Fuat Bey, Mi
'ıllay Dr. Mazlum Bey, S. 1. M. V. 
~Üsteşarı Dr. Hüaamettln Bey, S. 
· M. V. Hıfzıuıhe umum müdürü 
tır Asım Bey. 

Derleme 
F~aliyeti 

' ( Bafı 1 inci aahifefde ) 
Heyet Muhittin B., üçüncü ko

lordu kumandanı Şükrü Naili Pt., 
l.taarif müdürü Haydar, Sıhhiye 
lııüdürü Ali Rıza Beylerle şehri
lııizdeki lise, muallim ve ortamek 
ltp müdürleri San'at, Ticaret ve 
l'.iraat mektepleri müdürlerinden 
lııürekkeptir. 

Talimatname gelince söz derle• 
lııe heyeti hemen ilk içtimaını ya· 
ı.acak ve vazifeler taksim edile .. 
';ktir. Ayrı ayrı çalıpna komitele 
bı 'VÜcude getirilecektir. Komiteler 
er gün toplanarak kendi kollan 

na ait i§leri takip edeceklerdir. 
tlerleme heyeti haftada bir defa 
l"'umi içtima yapacak ve komite 
erin işlerini tetltik ettikten sont"" hafta sonunda neticeler Veka
•te bildirilecektir. Vilayet derle· 
'ne heyeti kaza ve ocak derleme 
~~Yetlerinin faaliyetlerini de ta-
ıp edecektir. 

Mali işler 
Görüşülüyor 

(BQfı 1 inci •ahilede) 

kabiliyeti olduğunu, bangiai
nin olmadıimı hükumet etraflı
ca tetkik ederek mütaleumı fır. 
laı azalarına bildirecek ve karar 
alacaktır. 

lnhi&ar uekllintn izahatı 
ANKARA, 23. A.A.- C. H. 

Fırbaı Grupu bugün dahi öğ
leden sonra Afyon meb'uau A
li Beyin riyaaetinde toplanarak 
maliye ve müteakıbooı ırümrük 
ve inhisarlar nlriletine ait ;,. 
!erin müzakeresine devam et
miıtlr. 

Gümrük ve inhisarlar vekili
nin verdiği izahata cöre bu bap
ta ahnm•t olan tedbirlerin isa
bede devam etmekte olduğu ırö 
rülm6tttir. Umumiyetle verilen 
ve verilecek olan takrirler de
vam eden fırka müzakeresinin 
nihayetinde taanif edilerek in· 
taç olunacaklardır. 

Müzakereye yarın dahi de

vam edilecektir. 

Tahsisat bu 
Ay bitiyor 

( Bnfı 1 inci sahifefde ) 
lacaktır. 

B. M. Meclisi komisyon itlerinin 
bitirilebileceği ümidile ancak altı 
aylık tahaiaat vermi,ti. Halbuki 
i•ler bitirilemediği gibi bu •ene 
nihayetine kadar bitirilecefi de 
biraz şüphelidir. Bu sebeple Mec
listen yeniden tahaioat iatenecek
tir. Türk murahhas heyeti reİ•İ 
Sevki B. bu maksatla cumarteai 
İİ-ünü Ankara'ya gidecektir. 

Komisyon kadrosu gÜ.nden ıüne 
küçültülmektedir. latanbul'daki 
etabli Rıımlara 150 bin İngiliz li
raaından yapılmakta olan tevziat 
yakında bitirileceğinden, bu itler· 
le mqırul olan teknik büro lağve
dilecektir. Bu suretle bu büro me
murlannm da Tazifelerine niha
yet verilecektir . 

Reisler komite•l 
dün toplandı 

Muhtelit Mübadele komisyonu 
reisler komiteai dün toplanarak 
Garbi Trakya etablilerine iade e· 
dilemiyen mallanna mukabil 150 
bin lnıriliz lirasından tazminat o
larak yapılmıt olan tevziatı tas
vip etmiştir • 

Bitler şart 
istemiyor 

Hindenburg'un ileri 
sürdüğü 

beş ıartı ~eddetti 
BERLIN 23 A.A. - Havas A

jansı muhabirinden: Hitlerin hu· 

Ordu Ticaret 
Odası için 
Takibat 

( 8Clfı 1 inci sahifefd• ) 
na dair rapor vermiıtir. Bu fm .. 
dıklar lıtanbula gelince alıcı ile 
satıcı arasında çıkan ihtilaf neti· 
ceıinde fmdıkll\nn tekrar ekaper 
tize edilmesi icap etmit ve latan 
bul Ticaret boraaaı eksperleri bu 
iti yapmqtır. Fakat yaptığı mua• 
yene ve taenif neticeainde şayanr 
dikkat bir neticeye viuıl olmuştur. 
Ordu Ticaret odasının yÜzde 2 to .. 
leraıuh diye şehadetname verdiği 
bu fındıklar yüzde tam 18 tole
r.analı çıkmakta idi. Boraa hi.kem 
heyeti ve Oda tarafından yapılan 
ekspertize hep ayni neticeyi ver· 
mittir. 

Bu vaziyet kartısmda latanbul 
Ticaret odaaı men'i taifit kanunu 
ve fmdık nizamnamelerine iatina 
den Ordu Ticaret Odasını ihraç 
maddelerimizin tağ,işine müaaa· 
de etmesi noktasından, dün Cüm
huriyet müddei umum.iliğine tev· 
di etmİf ve bir tarafftan da lhra· 
cat Ofisi ve lı.tıaat Vekaletini va· 
ziyetten haberdar etmittir. Fakat 
bu esnada fmdıklann aahibinin 
kimMye sormadan fındıklan ih
raç ediverdiği anlaşılmı9tır. 

Son kararlarla ve alman tetbir
lerle dünya piyasalarında Türk 
fındıktan en iyi bir mevki itıral 
etmişken, tutulan bu yol iktıaadi 
mehafilde büyük bir tehevvür u
yandırmıttır. 

Tasarruf 
Haftası 

(Başı birinci sahifede) 
reisi Muhittin B. riyaset etmit bir 
çok müeseseler mümeasilleri ittirak 
etmişlerdir. Belediyeden reia mua
vin Hamit Rıza B. fırka idare he
yeti reiai Cevdet Kerim B. ticaret 
odası, Halke..i, maarif ve mektepler, 
matbuat, milli sanayi birliği, milli 
bankalar müme11illeri ile alakadar 
bir çok zevat ittirak etmi,lerdir. Bu 
sene lrinunu saninin 12 sinde bafla
yacak olan tasarruf haftasının daha 
parlak olması için yeni bir çok ted
birler ittihaz edilmittir. Haftanın de 
vamınca milli tasarruf ve iktisat ce
miyetine muavenet etmek üzere bir 
de komisyon teıkil edilmiştir. Bu ıe 
ne mekteplerde propagandaya çok 
ehemmiyet verilecektir. Tasarruf 
baftasmda iktisadi fikirleri telkin e
den piyeslerin temsil edilecektir. Ge 
celeri mahyalar kurularak iktisada 
dair vecizeler yazılmak için evkaf 
müdürlüğüne tebligat yapılmııtır. 
Vecihi Beyin tayyareden atacağı 
yerli malı hediyelerin hazırlanması
na batlanmıtbr. Cemiyet idare he
yeti yapılacak tatlı muaabakaaı için 
alikadarlarla temasa geçecektir. Tat 
lı yerii mahsulat olan üzüm incir, 
hndık ve bademden imal edilecektir. 
Bu şekilde en iyi tatlı yapana mÜ· 
kifat verilecektir. 

Taksit günü 
Yaklaşıyor 

Roosevelt,Hoover'le 
haşhaşa görüştü 

cün öğle vakti reuicümhurl Hin· VASHINGTON, 23. A.A. 
denbourg'a tevdi 'edilecek 0 an ce Şimdi alınan malumata göre, M. Hoo 
vahı. parlamenter bir kabinenin ver ile M. Rooıeve1t görüfmeJeri bit 
tetkili için müşarünileyhin ileri tikten sonra 10 dakika kadar yalnız 
sürdüğü şartların tamamen reddi kalmışlardır. 
nİ natık olacaktır. Oldukça uzun Baıbaşa vukubulan bu mülaket 
olan bu cevapta ileri aürülmüt o- hakkında birçok faraziyeler ileri •ü 
lan şartlardan birer birer babsedi rülmektedir. Fakat bu mülakat esruo- 1 

lecek Ye Hitlerin bunları ne gibi sında nelerden bahsedildiğini hiç 
eababa mebni reddetmekte oldu- kimse tamamile ve doğru olarak bil~ 
ğu sarih bir tarzda izah olunacak memektedir. 
tır. Hitler, bilmukabele Hinden- Bu görü,menin müşteıek bir ha
bourg'a vaktile M. Fon Papenin rekette bulunmağa matuf bir anlaı
yaptığı gibi icabında Rayiıtağı fea ma ile neticelenınediği zannedilmek 
hedebilecek bir "riyaseticümbur tedir. M. Roosevelt'in bugün reisi
kabinea" teşkili tavsiyesinde bulu cümburluk vazifelerini filen ifa eden 
nacaktır. M. Hoover'in mesuliyetlerinden bir 

Hlndenbourg 'un cevabı kısmını kendisine tahmil etme•ini ka 
BERLIN 23 A.A. _ Hinden· bule mütemayil olmadığı zannedili

bourg, Hitlerin müstakar bir par yor. Bundan baıka borçlara ait tedi
lanmento ekseriyeti elde etmesini yatın tecili veya borçlar meselesi 
iatemektedir. Dün Hitlere ırönder hakkında bir komiayonun içtimaa da 
miı olduğu mektupta Hitler ken- veli, yahut borçlar meseleaine dair 
diıine 0 müsamaha" edecek bir herhanei bir tedbirin alınması tavıi
ekaeriyet bulduğu takdirde parla yesİni mııtazamınm olarak M. Hoo
menter bir hükıimet vücude ceti- ver tarafından kongreye hitaben bir 
rilebileceğini yazmaktadır. Bu in beyanname neıredilmeaini M. Roo
ce fark, naıyonal - aoayaliıtler re ıevelt'in resmi surette terviç ve ilti
isinin isini kolaylaştıracak mahi- zam etmiyeceği tahmin edilmekte-

Chapmann'a 
Göre-

Avrupa futbolu na•ıl 
bir sistem 

takip ediyor? 
Geçen hafta çıkan Sunday Es.

pres• gazeteıinde Araenalin meı· 
bur antrenörü ve dünyanın en iyi 
futbol münekkitlerinden biri o
lan Chapman'ın Fransız futbolü
nün profesyonelliği dolayıaile bir 
yazm çıktı. Bu makalede Arse
naI•in hocası Fransız fütbolunü 
kritilı ettikten sonra Avrupa füt
bol taktiğine geçiyor ve afağıya 
derçettiğimiz fikri müdafaa edi
yor: 

Franaız futbolunun profesyo
nelliği kabul etmesinden bekleni
len terakki pek az zamanda ken 
dini gÖstermeğe baılamııtır. Arae 
nalin üç senedir karşdaıtığı Ra· 
cing Club de France mütemadi
yen yükselmektedir. Bu ta• 
k.nnmın bize göıtermeğe muvaf
fak olduğu oyun kabiliyeti, biç 
tüpbesiz ki geçen haftalarda yap
tığımız son maçtakidir. Nihayet 
miifterek kuvvet sarfetmenin ve 
takım olarak oynamanın temelini 
abnağa başlamışlar; amatör oyun 
culann takımları aleyhine netice 
veren şahıi muvaffakiyet kazan
mak temayülünü yavaş yavaf bı
rakıyorlar. 

Maamafih, taktik cihetinde ha· 
la hatalan var. Bu bilbaaaa müda
faada göze çarpıyor. Hasım bir 
oyuncunun kaptığı topu eyice 
kontrol etıneğe vakit bırakmıya
rak ayağından almağa teşeb
büı "Ve gayret etmenin kıymetini 
hala takdir etmiyorlar. Top has
mın ayağına geçince, bilfiil değil 
amma, bareketlerile ıöyle aöylÜ· 
yorlar gibi görünüyorlar. "Evet, 
şimdi top senin. Gel, ne yapabile
ceğini göster bakalım". HaslDl i
lerledikçe onlar geri geri gidiyor
lar. 

Avrupanın her memleketinde 
tatbik edilmekte olan bu müdafaa 
usulünün İngiliz takımlarına kar
,ı iyi netice vermiyeceii zannolu
nur. Fakat lngiliz futbolcularının 
hiç de alıtmadıklan bir tarz oldu
ğundan karga,alığı mucip olabi .. 
lir. 

Diyebilirim ki Avrupada tatbik 
edilmekte olan bu müdafaa usulü 
hücumu bir noktaya kadar kolay
laştırıyor. Müşkili.t, hücum penal
tı (ceza) sahasına girince başlı
yor. Hücum hattı bu saha dahili
ne gelinciye kadar bütün müda
faa oyunculan orada toplanmış 
bulunuyorlar ve muhacimler ya 
marke ediliyor yahut ta topla ma 
nevra edebilecek kadar yer bula
mıyorlar. 

Hemen hemen bütün Avrupa 
takımları, saha ortaıında bir bot· 
luk bırakıyorlar ve bu .serbest 
mıntaka dahilinde hasmı haflan
nın topu yuvarlanırken (botta İ· 
ken) ayaklarına geçirmelerine 
müaaade ettikleri gibi, ataiı yu
karı otuz ya•'llalık bu bo9lukta 
topla istedikleri gibi oynamaları
na da müdahale ebniyorlar. itte, 
çok müsait olan bu vaziyetten iı
tifade edecek yerde lngiliz oyunu 
cularının hataya düşmeleri muh
temeldir. Burada top ayağa geçin 
ce kaptırma tehlikesi olmadığm
dan dribling yapılıyor ve paa ve
rildiği zaman bütün müdafaa o
yuncularının ceı::a .al.ası dahilin· 
de toplanmıt oldukları görülüyor. 

Gelecek ay Avusturya ile bir 
maç yapılacağından Avrupa ta
kımlarının bu taktiğine naz;arı 
dikkati celbediyorum. Buna kartı 
kolay ve semere verecek bir çare 
vardır. lngiliz haflan saha orta· 
smda topu sürmeleri için kurulan 
tuzaö-a dütmemelidirler. Topu ıü
ratle~ degaje etmek icap eder. Pas 
larmı hasım müdafaa oyuncula-' .. ' rırun ceza sahaıına ruc at etmele-
rine ve kendi muhacimlerinin 
marke edilmelerine vakit bırak
madan vermelidirler. Bu uaul ile 
Avrupa müdafaa tarzının eaaa zi.
fı tamamile meydana çıkar fikrin 
deyim. 

İngiltere · lrlanda milli maçın
da lrlandahlar buna benzeyen bir 
müdafaa sistemi tatbik ettiler. İn
giliz taknnı böyle bir 'eye ha:tır
lanmadığmdan bocaladı. 

Ümit ederim ki ıon zamanlar 
da beynelmilel kupayı kaza.nan 
ve hiç şüphesiz AVTupanın en kuv 
vetli takımı olan A vusturyaya kar 
Si da rrafiJ davranmazlar. , . 

~ Öz Türk sözlerini toplamak sa· 
"srnda çalı•mak İsteyip de Ma

~rir teşkilatı haricinde kalmak 
~.tiyenleri Vilayet idare heyeti tea 
l'ıt edecek T. D. T. C. umumi ka-
11>liğine bildirecektir. 

yettedir. dir. 
BERLIN, 23 A.A. - Volff Ajan- Esasen kongre, borçlara ait tedi· J•--"!'""!"'------~-~ 

sından: Riyaaeticümhurmüsteşarı yatın tecilini kabul etmiyecektir. 

1 Vilayet derleme heyeti söz top 
~rna faaliyetinde gayretleri gö
'İilenleri mükafatlandırmak Üze· 
;~ cemiyet merkezine bildirecek-

''· 
, ıcaza ve nahiye ve köylerde de 
~ trıca derleme ocaktan tetekkül 
ı,,lıııi~tir. Kaymakamlar kaza der
~.'lı.e şubelerine riyaset edecekler 
·~. 

' Sö7 derleme İtinde bilhaasa Ma 
{İf teşkilatından çok i•tifade e- ' 

1.•le.-ek, bütün muallim ve müfet
ı 

M. Meisaner'in Hitleri'n dün ak- Şu halde M. Hoover, kongreye 
şam sormuf olduğu suallere ce- kendi fikirlerini kendi meauliyeti al
vap teıkil eden mektubu münaae tında olarak bildirmek mecburiyetin 
betile reisicümburun Hitler tara- de kalacak gibi görünmektedir. Bu 
fından bir "Riyaseticümhur kabi- vaziyet, M. Rooıeevlt'in iktidar mev 
nesi" !etkilini derpiş etınemit bel kiine ıreçtiği vakit kendi vazifesini 
ki parlamento esasına müatenit 

1 
kolaylaştıracak bir haJ sureti ara

bir kabine teşkilini istemi§ olduğu 1 :vıp bulmağa demokrat liderle bera
beyan olunmaktadır. Hitler, nas- ber çalışmıyacağı manasını tazam.. 
yona( sosyaliıtler komisyonunu, . mun etmez. 
fırkanın reiaicümhur tarafmdan ' M. Roosevelt. bu akşam kongrede 
ileri sürülen 5 şartı müvaceheıin ki demokrat aza ile ittişareye balıya 
deki vaziyetini tesbit eden ve mü cak ve bu İstişarelere yann da de. 
teakıben bu tartlarrn parlamenter vam edecektir. Ondan ~onra M. Roo 
bir hükümet tetklini imkinaız bir sevelt, yaı·ın saat 14 te Varmsprims 
hale getirmekte olduğunu beyan ye gidecektir. 
eden bir muhtıra tanzimine me· M. Hoover, iyan maliye encüme-

meb n meclisinde m ·· t k· 

ıile mütavere edecektir. 

ltalga, tediye etnıek 
niyetinde 

VASHINGTON, 23. A.A. - 1-
talyanın 15 K. E'Vvelde vadeai hü
lul edecek borcu tediye niyetinde 
bulunduğu söylenmektedir. 

/ngiltert>, istikraz mı 
ahtedeceh 

NEVYORK, 23. A.A. Nev York 
Timea yazıyor: 

lngiltere'nin icabında 95.500.000 
dolan ödemek için mukabilinde 
bir kredi teminine uğratmakta oldu
Lonclrada altın depo ederek burada 

ek okadar asıl ve esaaı yok-

Dünyanın en sportmen 
boksörü: Al. Brovn 

Kadın 
Tayyareci 

--·--
Maryse Hilsz en çok 

yükseğe çıkan 
kadın tayyarecidir 

Bu hafta Palais de ıport'da 
dünyanın belki bir daha seyrede
miyeceği bir dram cereyan etmit 
tir. Halk, bu hadise karııamda 
o kadar şaşmnı§ ve afallamıt bir 
halde kalmıştır ki ne alkıtlıya· 
bilmiş ne de aleyhine olarak 11 

lık çalabilmi§tir. 
Vak'a şöyle olmu§tur: 
Dünya Horoa siklet tampiyonu 

Al. Brovn ile Fransız boksörlerin. 
den Pladner dünya şampiyonluğu 
için çarpışacaklardı. 

Aylardan beri bazırlanılmıt o
lan bu müsabaka için, Jeff Dikson 
bütün dünyada propaganda yap
mış ve her iki boksörün de 14 
Tetrinisani akşamı Palais de Spo
rt'da karşılaşması kararlaftırılmıı 
tır. Ancak, bu tarihten beş gün ev 
vel dünya tampiyonu Al. Brovn 
birdenbire hastalanıyor ve dört 
gün dört gece gözünü kırpmıyor. 
Bu terait altında hiç bir boksör,. 
hele ünvanını ortaya koyan bir 
boksör, kat'iyyen çarpıtmaz. Ka
çamak yapabilmek için ortada bir 
mazeret te vardır. 

Halbuki Al. Bravn 41 derecei 
hararetle antrenörüne ve organi
zatöre verdiği aözü tutmak için 
ringe çıkıyor. Huauai doktoru bu 
vaziyet kartııında kat'iyyen çar
pıımasına müsaade etmemesine 
rağmen şampiyon maç yapacağı .. 
nı söylüyor. Mamafih, kendisini 
ve k'lbiliyetini iyi tanıyanların gö
zünden o gün Brovn'm İyi bir va
ziyette olmadığı da kaçmıyor. 

Dürüst ve tam maoaaile sport
men olan f&mpiyon kötesinde, çok 
yorgun ve halsiz bir vaziyette du
narken bütün onu sevenler cere· 
yan edecek olan hadiseyi merak 
ve endişe ile bekliyorlar. 

Gonkla beraber iki rakip biri- , 
birlerile karşıla,ıyorlar.Zenci bok 
sörün umumi halinde iti çabuk bi 
tirmek ve yatağına k.avuımak iı
tedi~i vazıh bir surette belli olu· 
yordu. 

Buna rağmen iki ravunttan bir 
az ekaik süren müsabaka eınaıın 
da gene oyunun bütün hakimiye
tini kendinde tutmuş ve harikula 
de bir oyun sistemile seyredenleri 
gaşyetıni,tir. 

Pladner hakkında bir fey SÖy 
!emek kabil değildir. Çünkü o 
gün daima ankeaör vaziyette idi. 

Bravn rakibini solu ile oyalıyor 
ve sıraaı geldikçe o müthit saf vu 
ruşlarını ' Pladner'in vücudüne ya 
pıştınyordu. 

Ravundun sonunda maçı seyre
den halk Pladner'in mağlubiyeti

; kabul etmİ§ bir şekilde idi. 
Korakora girdikleri zaman bi· 

le Bravn aman vermeden ç.alıfıyor 
ve müthi, bir surette yumruk vu
ruyordu. 

ikinci ravundu başlatan conkla 
beraber her ikisi gördü ld Bravn 
a.rbk muıaraayı bitirmek istiyor. 
Netekim de öyle oldu. Maç baılar 
başlamaz aol yumruğu bir piaton 
gibi işlemeğe ha,ladı. Bu arada 
sağ yumruğu da araaıra çakan bir 
aimtek gibi çakıyor ve muhakkak 
Pladner'in can alac.ak bir yerine 
yapıfıyordu.. Bu arada beyaz bok
•Ör iki defa yere gitti ve zorlukla 
kalkabildi. Ancak Bravn rakibine 

artık acımıyor. Bir iki çarpıtma· 
dan aonra Pladner üçüncü ve aon 
defa yere gidiyor. Buna da sebep 
tam çenesine yediği bir krotedir. 

Artık maç bitti ve beyaz bok
sör bu suretle nakavt olmuı oldu.. 
Fakat <'n hayretengiz badise bun 
dan sonra cereyan etti. 

Ayağa kalkan halk dehfet için 
de gördü ki kötesine giden Bravn 
iskemleye oturmadan yere diiftü 
ve bayıldı. Herkes hatta hakem
ler de dahil olduğu halde onu öl
mÜf zannediyorlardı. Derhal rİn· 
ge atılan meneceri ve doktoru ilk 
yardımları yaptıktan sonra Bravn 
u hastaneye kaldırdılar. 

Doktor halka sük\inet tavsiye 
ettikten sonra kıaaca demittir ki: 

Franaadan Hindi Çiniye ve ıa 
dagaskara yaptığı büyük ve mü
him uçutlarla tanılan Fransız ka
dın tayyarecilerinden Maryae Hi
laz tayyareaile 9791 metreye çı
karak bir yeni rekor yapmııtır. 
Tayyareci kadın bir müvellidül
humuza cihazı ile mücehhez bu
lunduğu halde Villacoublay tay
yare meydanından 10.200 metre
ye kadar bir saat 25 dakika için
de çıkmıt ve inmiştir. Fransa ha. 
va klübü tayyarecinin baroğrafmı 
muayene ettikten sonra dereceıi
ni 9791 metre olarak kabul etmil 
tir. Tayyareci, bu yilkseklikte at 

fırın altında 50 derece hararetle 
mücadele etmittir. Şimdiye kadar 
bu şubenin kadın rekortıneni 
8761 metre ile Amerikalı Miss 
Rutb Nicolla idi. Yeni rekor, es
kiainden 1030 metre ve lngiliz tay 
yareciıi Frank Uwinain ceçenler· 
de kırdığı 13404 metrelik yeni 
dün ya rekonından 3613 metre 
nokaandır. 

"- Bu dakikada sözünüzün ö
nünde dii.nyantn en büyük spc.t·t .. 
menliği cereyan ebniftir. Kendisi
nin maç yapma.aına kat'iyyen mü
aaade etmediğim Bravn sırf verdi 
ği aözü tutmak İçin ringe çıL.b. 
Döiiiftü, hasmını mağlup etti ve 
o da dütüı> bayıldı. Bu baygınlık 1 
hasta ve uykusuz bir vücudün ta
hammülünün son derecesine ka· 
dar çalışn1aaıodan mütevellittir.,, 

T ayyerciliği kendilerine mealelı: 
yaparak cayet &'Üze! uçan, rekor 
lar kıran tayyareci kadınlar oldu 
iu gibi aırf ittibar kudile bu yo
la atıl.., ölen kadınlar da vardır. 
lngiliz ve Amerikalı tayyareciler 
araamda Llndbergten sonra bat· 
lıyan bu yarıtma merakı o zama
na kadar hiç tayyareye binmemit 
kadınlara kadar aalmıttır. Bu su
retle §imdiye kadar ikili lnırili:ı 
ve ikisi de Amerikalı olmak Ü:ıre 
dört kadın ölmüttür. Bilbaaaa bun 
lardan Üç taneaini çok yü.kaek ai
lelere menaup tanılmq kadınlar 
tqkil ediyordu.. lnıriliz prenseale-

Bu arada bir gazeteci Jeff Dik
son ile konuımut ve o da şunları 
söylemiştir: 

- Bu müsabakanın tekline, tar 
zı cereyanına kat'iyyen ehemmi
yet vermiyonım~ Benim yea:ine 
memnun ve müftehir olduğum ci
het dünya spor efkan umumiyeal
ne bu kadar büyilk ve dürilat bir 
şampiyon tanıbnağa vasıta oldu
ğumdur. Bravn dünyanın yegane 
b'oka artiati hatta boks ilahıdır.,, 

Milliyet. - Bu hadiH etrafm
da bizim de fikrimiz doktorun ve 
Jelf. Dikson'an çok haklı olduk
ları merke.ı;indedir. Spor bunu İa· 
tiyor, sporculuk bu demektir. 

Korentian'lar da 
Avrupaya geliyor 

lncilizlerin yav"f, yavq Avrupa 
lılarla temaaı aıldqtınnak istedik!• 
ri anlaıılıyor, 

1 ngiliz gazetelerinde çıkan son bir 
haber bunu teyit etmektedir. 

Bu habere nazaran lnsiliz amatör 
terinin en kuvvetliai addedilen fngİ· 
liz (Korentian) takımı Avrupada bir 
turne yapmak fikrindedir. Fakat 
ıartları biraz ağır görllnüyor. 

(Korentlan) ler tazminat istemi
yorlar. Birinci aınıfta seyahat, birin 
ci sınıf ikamet ve yaptıkları her mü~ 
aabakayı müteakip rakiplerile bir a
rada ak,am yemeği teklif etmekte
dirler. 
Umıımi kanaate göre bu şarait 

dahilinde A vnıpada müsabaka yap· 
malan biraz giiç görünmektedir. 

Su sporları klübü 
Memleketimizde au aporlarmı 

tetYik ve amatörler araaında ta .. 
mim etınek Üzere bir klüp tesis e
dilecektir. Klubün nizamnameai
ni tetkik etmek ve idare heyetini 
seçmek Üzere müessiıler 28 tetri· 
niaanide saat on yedi buçukta 
Halkevinde toplanacaklardır, 

' 

Taggare&lle 9791 metreg~ 
çıkarak rekor 11apan 

Margıe Hll•:z 
rinden ı.u,,...ta:rm, müteveffa 
Cumhur reisi Wilaon'un yeieni 
Mra. Grayaon ve en zengin lqi
liz kızlanndan Miaa Mackey gibi. 

llalırımuhltln dalgaları 
arasında bof1ulan 

Miss Edna Neucomer 

Bu kafileye sonuncu olarak ırireıı 
Miaa Edna Newcomer Amerikanın 
en iyi paratütle atlıyan bir tayya
reciıi idi. 

Geçen eylulün on üçünde Ro
maya inmek üzre New - Yorktan 
uçan "American Nune., tayyare
sine yolcu olarak binmişti. Denize 
dütüp boğulmaaalardı tayyare 
Floranaa Üzerinden geçerken ken 
diıini paratütle ataiı atacaktı. 

1 •••••• 1 

Dünya kupası 
baılıyacak mı? 

Dünya futbol kupaaı maçları
nın icrası ltalyada olmaaı kabul 
edilmittir. Bu hususta İtalyanlar 
şimdiden hazırlanmaktadırlar. (. 
talyanlar maçlann yapılacağı 
muhtelif şehirleri 'imdiden inti
hap ve ilan etmittir. 

Dünyanın en iyi serbest gürt>şçlsi o!dugunu bir dalla 
ispat eden Cim Londos. Stagn ile y11plıgı nıiiı;abakadn 

Bunların içınde batta Roma, 
Florans, Milan, Cene•e, Napoli. 
Tiryesti, Norel ıehirl.,..i bulumak-
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Lah·t nasıl 
Bul ndu? 

içindeki ölünün 
kafası kopuk! 

F atih'te bir lahit ve lihidin i
çinde bazı kıymetli şeyler bulun
duğunu yazmıştık. Bu lahit bir te
sadüf eaeri olarak meydana çıka· 
nlmıtlır. . 

Fatih'te Şeyh Resmi mahalle
sinde Hafızp&f& caddesinde Tet· 
kiki Müellefat Meclisi sabık aza· 
lanndaıı Muıtafa Bey pek yeni 
yapbrcbğı eYİll araaamda bir ki· 
reç kuyusu açtırmqbr. Bia& İk· 
mal edilditi için b11 kuyuyu lağı
ma çninnek için kazdırırken bir 
li.hit 11cu ıörmiif "" kenarnu •· 
çınca içinde kemilı:ler ıörmÜf Te 
derhal kapabnlfbr. Ameleden bi· 
riıi bunu müzeye haber .,,.rmi,tir. 
Evvelai sün müze memurlanndan 
Necdet Bey lihidin bulunduğu 
reni• hafriyat yaptırmıştır. Lihi
din üzerinde alelide bir laf ka
pak bıılunmuttur. Kapak kaldınl 
Cif .,,. toz haline ıelen ı.-ikler 
içinde arattırma yapılmqtır. 

Uhidin baı tarafında üzerinde 
pençelerini açmq bir ulan resmi 
t&fıYan ve çok iri bir parm.aia 
takıldıiı anlatılan altm bir :rü· 
zükle yirmi bet lnlrutluk kutrun· 
da l'IU'DB ubercet tqı .,,. toprak 
içinde bir killçe haline ıelm.İf 
ıerdanlık parçalan buhmmuftur. 
Müze idareai bu parçalan tahlil 
ettirmit (ZO) diııbem aiırfıfmda 
bir altmı lbma eden ..ı.i bir zin· 
eir oldufunu anlamıttır. Ulıidin 
a,..k tarafı kıbleye dofru konda· 
tu için bunun bir Bizana llhidi ol· 
dala teablt edibnqtir. Libidia i
çinde cesedin difer ak••mma ait 
kemikler bulundutu halde batı· 
nm balunmamaaı bunun bir idam 
mahlnima oldutu ve kafaamm ko 
panldıktan sonra buraya ıömül· 
dütü kanaatini Termiftir. Uhidin 
ayak tarafında bir delik Tardır. 
Müze idareıi lahidi henüz yerden 
çıkarmamı9tır. Burada kıymetli 
batka -ıerin balunmau ihtima 
li oldntu için hafriyat yaprlacak· 
trr. Müze idaresi Mmtafa Beye 
ihbariye .,,. ikram.iye Tereeektir. 

Anadolu kulübünün 
•tadı açılıyor 

Anadolu Klübü idare Heyetin
den: Klübiimüzün Oıküdar'da 
Şemıipaıa'daki yeni bina ve sta
dının acılma merasimi 25-11-932 
tarihine müaadif cuma gUnü aaat 
14 te yapılacafmdan klübümüze 
halen mukayyet azayı kiram ile 
evvelce intisap etmit bulunan kıy 
metli afabeylerimizin Te klübü 
seven bütün kardetlerimizin teırif 
leri rica olunllJ'. 

Otobüslerden 
ŞikAyet 

Dördüncü Vakıf han yanmdaki 
Mimar Kemaleddin caddesi bir miid 
dettenberi Bakırköy otobüslerine du 
rak yei ittihaz edilmlıtir. Bu cad
dede iki taraflı bir çok tic:aretb.._ 
lıulunmaktadrr. Bu ticarethaneler aa 
bipleri dün Ticaret .,.leama miira
caatJa otobüalerin ticaretbaneler Ö

nünde katar halinde aırıılananJı: tica 
ret!_,_ mani oldufunu lıilclirmit

ler ve otobüalenn lıu caddeden kal
dırılmaıını iatmıiflerdir. 

Oda bu miiracaab baldı ıörerek 
tetebbüsata airiımittir. 

Trabzonda muallim
ler kooperatifi 

Trabzondaa lıildiriliyor: Evvelki 
ıün tebrimiz Muallimler Birlifi top 
lanuak lıir kooperatif tqkilib vücu 
da ıetimüttir. Birlik idare Heyeti
ne Yıuuf, c.ni1 Hamdi, Sıüm, Şev
•et. Cavit, Huan Fahri, Bedri Bey. 
ıe..ıe Melibat H-= eeçilmiıtir. 

Yeni 111J11rl11r 

Eski Türk 
kıyafetleri 

EdU Türk kıyafetlerine dair 
120 sene eTVel lnıilterede tabolu 
nan bu kitabı Muharrem Feyzi B. 
türkçeye tercüme ebnİf ,,. kitap 
.uıl metni ile birlikte nef"ıa bir au· 
rette b.uılmıf. lnıriltere devleti
nin r.....,i reuanu tarafından Tür
kiyede bet &ene devam eden me
sai ve tetkikatın aemereai olan bu 
kitap eak.i Türk .ukeri ve halkın 
muhtelif aınıflarma tamamile mu
fık olarak taıvir ve tarif etmekte
dir. içinde renkli 60 lavha ihtiva 
eden bu mühim eaer aslındaki 
sıhhat ve nefaseti tamamile mu
hafaza etmiştir. Zaman Kitapha
nesi tarafmdan baıtmlmııtır. 
T~rih~ize ai.t bu mühim ve kıy 

metJı eaerı tavııye ederiz. 

1 Çalışacali 
Mahkômlar 

it bulunması için 
Vilayete 

müracaat edildi 
Hapiaanelerde ceza müddetlennin 

kanunen muayyen bir kısmını biti
ren ve iılahı hal ettiklerine kanaat 
hasıl olan mahküminin hidematb 
amme müeuelerinde çalııtırrlmalan
na ait kanunun bilfül tatbilmıa bq
lıuulmıttrr. T "fekkül eden komis
yon bu ıeraiti haiz olarak müracaat 
eden mahkümlar hakkında tetkikat 
yapınıf ve bunlardan 60-70 kadan
mn matlup evsafı haiz olduğunu gö 
rerek amme hizmetlerinde çalı.,.lıile 
ceklerine karar Yennİftİr. 

Diğer taraftan amme hizmetleri
nin neler olduğa da Adliye vekaletin 
den aorulmuıtur. 

V ekilet dün bu ıüalin cevabım 
müddeiumwniylite ıöndermiı ve am 
me menfaatle.ine uyğun olan biz. 
metlerin devlete ait timencliferler İn 
tuı, devlete ait resmi iııpat, yol İn· 
taatı ve belediye müesseselerinde ça 
htmak oldufunu bildirmiıtir. 

BUJ111n üzerine müddeiunıwWylik 
... bal haJ'elı:ete pçmİf ve kcınUıyon 
ca çalııtrrılmalan tekarriir eds 
mahlrümların bir liateaini yap1n14 ve 
bunlara it bulunmaı• talebiyle vila
yete sönderm'ttir . 

VUiyet lıu mahkumlara İf bula
caktır. 

Mahlrümlara ücret olarak çalıt
bklan itlerde ımruf olan ücretin en 
az üçte biri verilecektir. Verilecek 
paradan kanunun tayin ettiği versi
lerclen mada biç bir tevkifat yapd
mıyacak Ye ücretler doğrudan doğ
ruya mabkümlarm eline verilecek
tir. Çah.,.aık mahkUmlar muayyen 
oaatlerde bapiııaneden mubafrzlarm 
nezareti altında çıkacalılar Ye gene 
çalııma saatinin hitamında ayni mu
baftzlann nazareti altmda hapi1ane.. 
ye aYdet edeceklerdir. MlalıkUınlarm 
muhafrzlarr çalııtıldarı yere göre 
ya polialerden, yahutta jandannalar
dan intihap edilecektir. MahkUmla
rm bu haktan istifade etmeleri için 
vi!iyetin kendilerine bir an evel it 
laulmaıına intizar edilmektedir. 

Ankarada cuma 
maçlan 

Ankara Futbol Heyetinden: 
25-11-932 cuma ıünü lıtiklil aa
baaında icra edilecek lik ınaçlan: 

lmalitı Harbiye-Çankaya ikinci 
talrnnlan. Saat 13,30 da. 

imalatı Harbiye-Çankaya birin
ci takınılan. Saat 14.45. 

Hikem Kirnil Bey. 

1 _ _ RA_D_Y_o_ı 
Bugünkü proğram 
18 den 18,45 kaclar Saz (Nebil oi· 

lu lmıail Hakkı B.) 
18,46 den 19,20 kadar orkestra. 
19,20 den 19,45 kadar Franaı.zca 

derı (ilerlemiı olanlara mabıu.). 
19,45 den 20 kadar orkestra. 
20 den 20,30 kaclar Saz (Seniye 

H.) 
zrı,30 den 21 kadar Dariilbedayi 

artistleri tarafından temıil. 
21 den 22 kadar Tanburi Refik B, 

ve arkadaılan. 
22 den 22,30 kaclar Gramofon.a

jans ve borsa haberleri aaat ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15ı Gramofon. 16.55: Gra

mofon. 18.05: Gramofon ile Beet
boven'in eserlerinden. 19.05: Ha
fif muıiki. 21.05: Keza, muhtelif. 
23.20: Dana muaikiıi. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Konaer. 19.35: Gramo

fon konaeri. 21.05: Erneıt Dob
nanyi'nin idareainde opera orkea.
traımm konseri. 22.50: Siıan mu 
ıikiai. 24.05: Cazband. 

ViYANA 517 m. 
18: Gramofon (Brahma'ın e

aerlerindea). 18.50: Orkestra 
(ıramofon ile). 19.15: Muhtelif 
müaahabeler. 20.40: Senfonik 
konaer (Robert Heger'in idareain
de). 22.50: Cbarly Caudrio cat 
takmu (muganni Dario Medina'
nm ittir akile). 

BERN-ZORIH 459 m. 
21.05: Şarkılar ve fanta:ıi par

çalar ( Georı Pankaloff'un itti· 
rakile). 22.45: Mandolin takımı 
tarafmdan halk mlUİlôai. 

ROMA 441 m. 
18.35: Orkestra konaeri. 21.0Sı 

Havadisler, sramofoa. 21.SO: A.. 
keri konser . 
BüKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.0S: Gra

mofon. 18.05: Kanıık konser. 
20.35: Bükret operaımdan nak· 
len Beethoven'in eserlerinden 
"FIDELIO" operaaı. 

LA YPZIG 389 m. 
20.40: KiliAe korosu tarafın

dan halk ıarlaları. 21.10: Drea
den'in aoliat aan'atkarlarmdan te
rekküp eden heyetin hafif musİ· 
ki parçalan. 22.20: "Uç yatında" 
isimli bir diyaloğ. 

~-----~ BU HAFTA ÇIKAN ------... 
H O L İV U T'ta 

l ıtanbul. Beyoi:lu ve Kadıköy ıinemalan için tenzilat kuponu var
dır Kupcnlan ait olduğu sinemalara götürünüz. Kuponlardaki ıe-

rait dahilinde sinemaya girebiliuiniz. _____ .. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ket0 dede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

fftirak ediniz •• 

• 

628 -
lstanbul ithalat gümrüğü 

Müdürlüğünden: 
Sarayhumu 2 No. ambarile Demiryolu cihetindeki beden dı

varımn ketifname ve tartnamesi mucibince ve münakasa ve iha· 
le kanununım 18 inci maddesinin A fıkrasına tevfikan pazarlık
la ihalesi icra kılınacaktır. Talip olanların 5 kinunuevvel 932 ta 
rihlne müsadif pazartesi günü aaat 14 te latanbul lthalit Güm· 
rüğiin<le tefkil kılınan komisyona müracaatlan. (6197) 

Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekaletinden: 

htanbulda aon birinci tetrin ayında çoğalmaya hatlayan 
Kızıl vak'alarmın devam ederek muhtelif semtlerde hastalar zu· 
buruna sebep olmaktadır. Sıhhatvelçtimai Muavenet vekaleti bu 
vaziyeti nazarı dikkate alarak baatalrğm önüne geçilmek için, 
alman umu.mi tedbirlerden bqka, aon zamanlarda Avrupa ve 
Amerikanın bazı mahallerinde tatbik edilmit olan ve bizde de 
bir kısım vilayetlerimizde yapılarak iyi neticeler göıtermit bulu· 
nan Kızıl aıısmm lstanbulda da tatbikrna karar verınit ve hunun 
için icap eden tertibatı aldırmıttır. Bu afı 1 • 12 yaş arasındaki 
çocuklara tatbik olunur. 

Atı ti.mGılik htanbulun, talebesi arasında Kızıl vak'alan 
çoğalan ilk mekt.ep talebesine umumi bir ıurette tatbik edilecek
tir. Bmıunla beraber arzu eden ailelerin 1 • 12 yaf araundaki ço
cuklarını atılatabilmeleri için de aşağıda isimleri yazdı mahaller
de birer aıı istasyonları tesis edilmi!tir. Bu iatasyonlara müra· 
caat edecek çocuklara PARASIZ atı tatbik edilecektir. Getiri· 
lecek çocukların evveli Kızıla tutulmağa iatidadı olup olmadığı, 
yani atılanmaya istidadı bulunup bulunmadığı ciltleri üzerine ya 
pılacak ufak bir •tı ile anlatrldıktan sonra aaı.I atı tatbik olunur. 
Asıl atı birer hafta fasrla ile 4 defa yapılır. Birinci aşıdan sonra 
hafif kırıklık ve hafif ateı gibi haller görülebilirse de çocuk için 
zararsız olan bu haller müteakıp ikinci, üçüncü ve dördüncü aşı
larda görülmez. Kızıl aşısının biç bir tehlikesi olmadığından ar· 
zu eden aileler timdiye kadar kızıla tutulmamı§ olan 1 • 12 yat 
araaındaki çocuklarını serbestçe -.ılatabilirler. Bu suretle hem 
kendi çocuklarını hastalıktan korumuı ve hem de haatalrğın or
tadan kalkmama yardım etmit olacaklardır. AJı tatbikatına 26 
T etrinisani cumartesi gününden itibaren batlanacağından ala
kadarların her gün aaat 2 • 4 arasında semtlerine göre atağıda 
isimleri yazılı iatasyonlara mürcaatlan rica olunur. 

lıtanbulda Beyazıt Mevki Tababeti. Beyazıt Nabiye Mer
kezi içindedir. 

lıtanbıdda Edirnekapı Süt ve Mektep çocuktan Bakım 
Evinde. 

lstanbulda Eyip Belediye Diapanaerinde 
Beyoğlu Belediye bqhekimliği "Kaymakamlık binası dahi

lindedir." 
Beyo§lu Kaırmpaıa Belediye Diapanserinde. 

Betiktat Akaretlerde Süt ve Mektep Çocuklan diapanaerinde 
Kadıköy Mühürdar caddesinde Belediye diapanaerinde 
Usküdar Açık Türbede Süt ve Mektep Çocukları diapana&-

rinde. 
Bakırköy Belediye Bathekimliğinde. 
Sarıyer Belediye Baıhekimliğinde 
Beykoz Belediye Bathekimliğinde. 

Adana memleket hastanesi 
Baştababetinden: 

Adana Memleket hastanesi için 22 kalem yerli malı ilaçlar 
ıartnamm veçhile yirmi gün müddetle münakasaya konuldu. 
932 seneai kfi.nunuevvelinin yedinci çarıamha ıı-ünü saat onda 
Adana Vilayeti Encümeninde aleni münakasa ile ihale edilecek· 
tir. Talipler her ıı-ün Adana ve latuıbul Sdıbat Müdür
lüklerine müracaat ederek prtnameyi w: mualece liatesi
ni alabilirler. (6174) 

Gelibolu Kazası 
Malmüdürlüğünden: 

GelibolunUDJ üç köprüler caddesinde üç aeneden beri gayri 
faal bulunan ıabil bahirde buhar ile müteharrik elek, vals, terti
batile beraber torna ve sair destegahlaı havi ve aynca da kırma 
imaline mahsus bir taşı mevcut ve yirmi dört saatte 150 çuval 
un çıkanr büyük un fabrikaıımm üç hisse itibarile bir hi11esi mü
badil Rumlardan metruk olmasına binaen komiayonca takdir 
edilen 7000 lira bedeli muhammene mukabilinde tasfiye vesika· 
sile satılacağından 17-11-932 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle kapalı zarf usulü ile müzayedeye vazedilmiştir. Ta· 
!ipler 7-12-932 tarihine müsadif çartamba günü saat on bette 
ihalei kat'iyHİ icra kılınacağından bedeli muhammenesinin yüz· 

de yedi buçuk nisbetinde teminat akçesi ve yahut banka mektu
bunu havi mazruflarile Gelibolu Maliye daireeinde müt~I 
ihale ve salıf komisyonuna uıüracaatlan ilin olunur. (6216) 

1 3 "ncü kolor u n - nları 1 _____ _. 
Çatalca Müstahkem Mevki 1 932 cumartesi günü saat 15 te 

1 ihtiyacı için 1000 kilo benzin yapılacaktır. Taliplerin muay-
1 ve 140 kilo vakum yağı 27-11· yen günde ve vaktinden evvel 

932 tarihinde satın alınacağı i- komisyona müracaatları. 
lan edilmişler ise de müstaceli- (940) (6117) 
yetine binaen 24-11 ·932 per· - sıo * • • 
şembe günü saat 15 te pazarlık 
la satın alınmasına zaruret ha
sıl olduğundan tashihi keyfiyet 
olunur. Taliplerin vaktinden 
evvel komisyona müracaatları. 

(955) (6190) 
970 

* • • 
Birinci Fırka hayvanatı ihti 

3. Muhabere alayı için aşağı 
daki malzeme pazarlıkla satın 
alınacaktır. ihalesi 27· 11-932 
pazar günü saat 16 da yaprla
caktır. Taliplerin o gün ve vak 
tinden evvel komisyona müra -
caatları. (964) (6206) 
Adedi Cinai 

1 Rediresör (Hem anot, 
hem katot devereyi) 

6 Çift kulaklıklı bat telefonu 
1 Yüksek sadalr bizer 
2 6 · 120 voltluk voltmetr 
2 1 . 4 voltluk voltmetr. .. . .. 

yacı olan 45 ton yulaf pazarlık. 
la satın alınacaktır. ihalesi 26-
1 1 -932 cumartesi günü saat 
14,30 dadır. Şartnamesini gör· 
mek üzere her gün Te münaka
saya ittirak için o gün ve vak
tinden evvel komisyona müra-
caatları. (954) (6168) Atağıda cins ve mikdarı ya-

941 zılr tersim malzemesi paza.rlr'k
la satın alınacaktır. lhaleai 27· 
11-932 pazar günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin o glin vaktin· 
den evvel komisyona müracaat 

• .. .. 
Kolordu ve birinci hrka kıta 

atı ihtiyacı olup pazarlıkla sa
tın· alınacak olan 15,000 kilo 
kırmızı mercimeğe talip çık
madığından ihaleai tebir ile 
26·11-932 cumartesi günü aaat 
16.30 da yaprlac&ktır. Talipl&
rin vaktinden evvel müracaat· 
1arı. (956) (6170) 

••• 
Çatalca Müstahkem Mevki 

kıt' alan ihtiyacı için 2500 kilo 
sabun açık münakasaya konul· 
muttur. Şartnameaini ıı-örmek 
üzere her gün ve münakasaya 
ittirak icin ihale günü olan 1 (>-
12-932 cumartesi günü saat on 
dan Pvvel komisyona müracaat 
!arı. (937) (6086) 

755 
• 11' * 

Çatalca Müstahkem mevki 
kıt' al arı ihtiyacı için 2700 ki· 
lo zeytin yağı açık münakasa· 
ya konul mut tur. 1ha1esi 1O-12-
932 cumartesi günü aaat 11,30 
da yapılacaktır. Taliplerin tart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve ihaleye iştirak için vftkit ve 
saatten evvel komisyone müra· 
caatlan. (938) (6087) 

756 

* * * 
Çatalca Müstahkem mevki 

kıt'aları ihtiyacı kin 2600 kilo 
zeytin tanesi açık münakasaya 
konmuştur. ihalesi 10-12·932 
cumarteai günü saat 11 dedir. 
Taliplerin tartnameyi gönnek 
üzere her gün ve münakaaaya 
iştirak için vaktinden evvel ko
misyona müracaatlan 

(939) (6088) 
757 • • • 

Kolordu ve 1. fırka kıt'alan
nın ihtiyacı olan (7200) kilo 
zeytinyağı açık münakaaaya 
konulmuıtur. lhaleai 26-11-
932 cumarteai günü saat 11 de
dir. Taliplerin ıartnamesini 
görmek üzere her gün ve ihale 
ye ittirak edeceklerin o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatları. (910) (5818) 

ıs7 .. .,. .,. 

ları, (965) (6207) 
Adet Cinsi 

1 Top Andinger saman kiğı 
dı ince 

S Top Andinger saman. kağı 
dı kalın 

4 Ozolit amonyaklı kopya 
ki§ıdı 

4 Kutu Kastem kalemi H., 
H 2, H 3, 

1 Kutu renkli kalem 
1 Kutu kurşun kalem laatili 
1 Kutu Çini mürekkep liıtf 

ği 
1 Kutu Çini mürekkebi 
4 Tirilin 100/1 120/1 
3 T. cetveli 
S Gönye 45/2 60/2 60/1 
1 Tripl desimetr 
6 Tarama kalem sapı, ihti

yat uçlan 
2 Geri redia kalem ucu 
1 Takım ,ablon kücük boy 
1 ıs metrelik içi telli ,erit 
1 Kilo amonyak. 

'1- '1- '1-

K. O. ve Birinci fırka kıtala
rı ;htiyacı olan 27.000 kilo prin 
ci kapalı zarfla münakasava ko 
nulmuştur. ihalesi 14-12-932 
çarsamba günü saat 10 da yapı 
lacaktır. Şartnamesini görmek 
üzere her gün komiayona mü
racaat ve münakasaya ittirak i· 
çin o gün ve vaktinden evvel 
teminat ve teklif mektuplannı 
tevdi etmeleri. (970) (6212) .. 

Çatalca Müstahkem Mevki 
bayvanlan ihtiyacı olup pazar-
lıkla satın alınacak olan 
otuz bin kilo yulafa ta· 
libin teklif ettili fiyat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 
26-11-932 cUJDartesi trünü aaat 
14 te yapılacaktır. Taliplerin o 
gün vaktinden e"f'Vel komisyo
na müracaattan. (969) (6211) 

,,. ,,. >!-

, . 
E em lizet 

eyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşlar~!. 
B ütün kitapçılarda var ı r 

İstanbul asliye mahkemesi birine 

ticaret daireainden: Lizaro F ranko 
mahtumlarının lıtanbul Molla Fent 
ride Çatal çeımede 6 No. lu i~tihal 
aparm.runda Bedrettin bey aleyhi· 
ne 932·962 dosya numarasile ikam• 
ettiği 750 lira alacak davasından 

dolayı mümaileyhe tebliği muktezi 
evrak ikametgahı meçhul olduğu ci-
hetle tebliğ edilemediğinden 
H. U. M. K. nun 141 inci mad· 
desi müeibinc:e ilanen tebliğat ifa11· 
na karar verilerek tebliğ olunacak 
evrik mahkeme divanhanesine talik 
lalınmıt olduğundan müddeaaleyh 
Bedrettin bey tarihi ilinın ferdasın
dan itibaren 10 gün zarfmcla mahke
meye müracaatla dava arzllbalini to 
bellüi ve cevap layihaaı vennediii 
takdirde hakkında muamelei ğiya

biye icra lalmacağy ilin olunnr. 
. 

lıtanbul dördüncü İcra memurlu
funclan: Temamına 3500 üç bin bet 
yüz lira kıymet taktir edilen Kartal 
da Maltepe Kariyesinde Tahta köp
~ namı diğer eski Maltepe deresi 
mevkünde 1103-2, 13-24 numaralar· 
la murakkam mukaddema tarla el
yeYm. taıarnıf lm.nununun neşrinde11 
ıonra muhııddes tahminen 20 dö· 
nüm terbünde etrafı çitle muhat do· 
laplı iki bostan kuyuıunun ve bir 
kaç eşcan müaınireyi bari gayri 
menkulün temuıu açık arbrmaya 
vazeclilmiı olup 10-12-932 tarihinde 
f&rhıamesi divanhaneye talik edile
rek 22-12-932 tarihine müıadif per· 
tembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
l ıtanbul dördüncü icra dairesinde a· 
çık artırma suretiyle aatılacaktrr.Ar· 
btmaya iıtirak İçin yüzde yedi te
minat akçesi alınır, müterakim ver· 
ıi, belediye vakıf icaresi ınü~teriy• 
aittir. 929 tarihli icra kanununun 
119 uncu maddeıine tevfikan bakla 
n tapu aieilleriyle sabit olınıyan i
potekli alacaklılar ile diğer alakada· 
rarun ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve huıuıiy)e faiz ve 
maaarife dair olan iddialarını ilan ta 
rihinden itibaren 20 gün içinde ev
raki müıbiteleriyle bildirmeleri la
zımdır. Akıi halde haklan tapu sicil
leriyle sabit olmıyanlar satı~ bedeli
nin payla1ma11ndan hariç kalırlar. 
Alikadarlarm İfbu maddeyi kanuni
ye ahkamına göre tevfiki banket et 
meleri ve daha fazla malıimat almak 
isteyenlerin 931-1077 doıya numara 
siyle memuriyetimize müracaatlan 
ilan olunur. 

latanbul 6 mcı icrasından: Bir 
borçtan dolayi tahtı bacize alınıp pa 
raya çevrilmesine karar verilen Ba· 
lıkpazarında Peynirci •okak 14 nu
maralı dükkanda mevcut balık yağı 
ve ııaire 27-11-932 tarih ve saat 12 
den 15 kadar paraya çevrileceğinden 
taliplerin mezkur göaterilen mahalde 
hazır bulunmaları iliın olunur. 

Kolordu ve 1. Fırka kıt' ala
rmın ihtiyacı olan 18,900 kilo 
aabun kapalı zarfla münakasa
ya konulmu,tur. lhaleai 26-
11-932 cumarteei günü saat 10 
da yapılacaktır. Taliplerin tart 
namesini görmek üzere hergün 
ve ihaleye ittirak edecel<lerin o 
gi.ın ve vaktinden evvel komia· 
yona müracaatları. (911) 

Birinci Fırka hayvanatı için 
pazarlıkla 45 ton arpa ı•tın alı 
nacaktır. ihalesi 27·11-932 pa· 
zar giinü saat 15.30 dadır. Şart 
nameıini görmek üzere her gün 
pazarlrita ittirak için o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatlan. (967) ( 6209) ı --1-ıtan_b_u_l_iki-.-n-ci_if_la_•_mem __ u_r_lu-g--u-n-

• . . 

* * * 

(5819) 
111 

Trabzon garnizonu için !rapa 
lı zarfla yaniden münakasaya 
konıılan 348,000 kilo un için ta 
!ip zuhur etmediiinden bir ay 
müddetle pazarlığa tahvil edil. 
mittir. Şerait, evsaf ve teminat 
eskisi gibidir. 1hale9i 30-11-932 
dediı. Tal iplerin T rabzondaki 
komisyona müracaatlan. 

(1017) (5821) 
tlO 

• * * 
Kolordu ve birinci Fırka. 

kıtaatı ihtiyacı İçin "13500" ki
lo incir açık münakasaya ko
nulmu9tur. ihalesi 10..12-932 
cumartesi günü saat 15 le yapı 
lacaktır. Şartnameaini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için o gün ve saatten 
evvel komisyona müracaatlan. 

(942) (6119) 
138 

• •• 
Çatalca Müatahkem Mevki 

kıt'alan ihtiyacı olup açık mü· 
nakasadan ihalesi tehir edilen 
5800 kilo kırmızı mercimek i
çin talip çıkmadığından telaar 
tehir edilmiftir. ihalesi 26-11-

3. Muhabere alayı için 56 dan: lıtanbul'da Bigalı Halil Beyin 
kalem telsiz malzemesi pazar iflası hakkında Cümhuriyet ve Mil 
)ıkla ıatın alınecaktır. lhaleai liyet pzetelerin 20-11-932 tarihli 
27·11-932 pazar günü saat 16 nuılurlarmda ifliaın açddığı 27-8-
dadrr. Taliplerin 0 giin ve vak- 932 tarih gösterilmis ise de bu tarih 
tinden evvel komiıvoııa müra- ımrlıakeme kararının tarihi olup açıl 
caatlan. (966) (6208) dığı 10-1-932 olduğu taabihan itan 

• • • 
3. Muhabere alayı için 150 

kalem telli ve telsiz alitl ve 
tedria malzemesi pazar1ık1a aa· 
tm almacaktır. ihalesi 27·11-
912 pazar günü Mat 16 dadır. 
Taliplerin o gün ve vaktinden 
evvel komiayona milracaatlan. 

(968) (6210) . . .. 
Konyadaki lotaJan ihtiyacı 

olup kapalr zarfla münakasaya 
konulan 1.676.000 kilo meıe o
dununa talibin teklif ettiği fıat 
pahalı görüldüğünden bir ay 
müddetle pazarlığa konulmut· 
tur. Fiat layık haddini buluna 
27-11-932 pazar günü Mat IS 
te ihalesi yapılacaktır. Taliple
rin vaktinden evvel Konyadaki 
satmalma komiayonuna müra • 
caatlan. (1036) (6213) 

• • • 
Çatalca Müstahkem mevki 

kıt'aları ihtiyacı olup açık mü· 
nakasaya konulan 86.000 kilo 
un için talibin teklif ettiği fiat 
pahalı görüldüğünden bir haf
ta milddetle ihalesi tehir ile 
26-11-932 cumartesi günü sa· 
at 15 te yapılacaktır. Talip!&-

olunur. 

ZA Y1 - 1207 sicil numerolu arabı 
cdık ebliyetııamemi zayi ettim. Ye
niaini alacağnnclan hükmü yoktur. 

Hasan oğlu Salih 

rin vaktinden evvel kt•misyona 
müracaatları. (949) (6138) 

116< 

• • • 
Çatalca Müstahkem mevki 

kıt'alan ihtiyacı olup açık mü· 
nakasadan pazarlığa konulaıı 
8000 kilo bulgura talip zuhur 
etmediğinden ihalesi 26-Jl· 
932 cumartesi günü saat 15,30 
a tehir edilmiştir. Talipleriıı 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatlan. (946) (6135) 

861 
•• * 

Kolordu ve Birinci fırka kıt• 
atr ihtiyacı olup pazarlığa ko
nulan 100.250 kilo bulgur ta· 
)ip çıkmadığmdan ihalesi 26·11 
932 cumartesi günü saat 16 y•' 
tehir edilmittir. Taliplerin vak 
tinden evvel komisyona mür•· 
caatlan. (945) (6134) ,,,, 



' 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 OncB Vakıf Han fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.00 ) Türk Lirasıdır. 
, 

Nama muharrer hisse senetlerinin (o/o 60) ı Türkler elindedir. 
Tilrldye lı Bankuı tarafından teıkll olunmuıtur. İdare ıneclbi ve 
m&dürler heyeti ve memurları kAmilea Tiirlderden mürekkep yegane 
Türk · Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarahnda (200) il geçen 
acentalannm hepsi Türktür. Türkiyenln en mDblm mBeaaeseleriniıı ve s~ ve r..-rıekleıde. ,alawda. tatw.rda 

INn:bM payan ..... 

t<.um. t.af ve b6bre4'-;;-~ Nfnl. unWr. w 
k.,.llCfıter ,.._ı•ıannda kat'f ~ .,..,, 

lstanbul aıliye birinci hukuk me.h 
.<emesinden: Mütteriıi taraimdan te 
cllümünden imtina edilmesi· üzerine 

bayiin talebi ile mahkemece bilmü
z yede furuhtuna karar verilmiş olan 
iman mamulatı teneke kutu imaline 
mahıuı müceddet bir adet makina 

bankalanmn ıdgortalarım icra etmektedir. . 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarım en iyi şeraifle yapar. Hasar vukuunda zararları sür' at ve kolaylıkla öder . 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 
187 

. , j' " . ' - "İ f 1 • • .,. ,_......,. . . . . . 

:r:J:~;:7~::.~~!E:~E., Mobilyaya ihtiyacı olanlara l 
yede aatılacağmclan taliplerinin lata11bal' da Fincan- L L N ASRAI M b·ı a Maiaıasını t•v-
muayyen gün ve aaatta mahallin~e cıiar yokuıundan VU Oe O 1 Y siye eyleriz. 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

) • • J• • )' umanda •hio Sahna~ma kom. li." l '•ı 
1ST AN BUL TRAMVAY ŞiRKETİ 

EVKAT TARiFESİ 
1932 senesi 1 kinci T etrin 20 inci pnündea itiNren 

ilanı ahire lı:adar aıuteberdir, 
K~ leli Lisesi ihtiyacı içra ı •urelile .. tın alınacaktır •. M~~ 

3000 çift yün çorap pazarlıkla .\ı:aHıı 5-12-932 puartesı gunu 
satın alınacaktır, Pazarbğı 26- 1Ut 14 te Tophanede Merkı:z 
11-932 cumartesi günü .. at 1 kumandanlığı Mtmalma komıa 
14 tr Tophanede Merkez ku- y~ntla icra kılınacaktır. Ta
mandanlığı satınalma komnyo !iplerin nümune ve prtaamesi. 
nunda icra kılınacaktır. Talip- ni görmek için ıaat dokuzdan 
!erin nümune ve tart.oamesini ona kadar her gün Ye münaka· 
görmek için saat 9 dan ona ka- aa11_na iftira~ için de muayyen 
dar her gün ve münakaaaama •akitte komt1youda hazır bu
İ-;tirak için de muayyen vaktin lumnalan. (253) (5951) 
de komisyonda hazır bulunma ." ,,. '"' 4

71 

N• HUDUT HAltEICET 
ilk s

F•a.d• HarWI: .. ilarekM 
S-t S-t 

laıı. (296) (6184) . ~· )(. 

Ordu ihtiyacı için 7000 kilo 
balya çemberi pazarlıkla ıatm 
alınacaktır. Pazarlığı 27-11-932 
pazar günü saat 14 te Topha
nede Merkez Kumandanlığı sa 
tmalma koır.isyonunda icra kı
lınacaktır. Taliplerin izahat al· 
mak icin her gün ve pazarlığa 
i§tiral<:. için d,. muayyen vak
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (295) (6165) 

940 .. . . 

10 SiSLi - TONEL 1 Şltlid• .. Tiiaele 
T;;...ldea - Şôılir• 

11 KURTULUS -TONELI 

12 HARBiYE - FATiH 1 
14 MACKA - TONEL 

Merkez kumandaalığma mer :; ıs TAKSIM _ SiRKECi 
but müeaaesat ihtiyacı için r-
155800 kilo ot kapalı zarf su. ' ' 16 MACKA - BEYAZIT 
retile satın alınacaktır. Müna· ~ 
kasası 1-12-932 pertembe günü r<ı 
saat 14 le Tophanede Merkez ~ - MACKA - E.öNO 

17 SiSLi - SiRKECi 

18 TAKSIM - FATiH 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

kumandanlığı satmalma komiı "' 
yon:.ında icra kılınacaktır. Ta
liplerin tartnamesini görmek İ· 
çin saat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakasasma ittirak i
çin de muayyen vaktinde komia 
yonda hazır bulunmaları. 

19 KURTULUŞ - BEYAZIT 1 

K.u.rtuluıtaa - Tiaele 
Tünelden - K~t.Juta 

Harbiy.dea • Fatil.e 
Fatihten - HarbİJ•J• 

Maçka.dan - Tünele 
TünMdea - M~kaya 

Taksimden - Sirkeciye 
Sirkeciden. - Tak•ime 

Maıçkadan - Beyaata 

Beyazıttan - M11ıçk11ıya 

Maçkadan - E. Önüne 

E. önünden - Maçkaya 

Şitlidea - Sirkeciye 
Sirkeciden - $iıliye 

Ta.lıı:simdıtll - Fatille 
Fatihte.ı - T..-.. 
Kart.a.lftaıa- S..,J' ..... 

Bey-- - Lrtuha.., 

3' 6' 
11' 

l 

Z2' 

.. 
12' 

.. 
11' 

6' 
13' 
28' 
9' 

10' 
19' 
8' 

18' 
13' 
25' 

T 
t4' 
30' 

(261) (5963) 
Tıbbiye mektebi ihtiyacı i- 483 

çin 300 cift c.lahili ve 458 çift "' * * 
- KURTULUS - E.ÖNOI Kurtulutta• - E.bnüao'lll' ıı• 

E.Önünden - 1'uTtulu.. 21" 

- ._ Merkez kumandanlığına mer harici fotin aleni müna1<asa au- h 
retile ... tın alıracaktır. Müna- but müesaesat ayvanatı ihtiya 

be cı için 71700 kilo saman aleni 
kasası 8-12-932 pertem günü münakasa suretile satın alına. 
saat 11 l!e =cra kılınacaktır. Ta-

caktır. Münakaaa11 1-12-932 !iplerin nümune ve ıartnamesi-
per~mebe günü aaat 15 te Top

ni görmel< için flaat 9 dan ona hanede Merkez kumandanlığı 
' dar l•er gün ve münakasası-
na İşt'r-!~ için tle n:uayyen vak satınalma komisyonwıda icra 
tinde komisyonda hazır bulun- kılınacaktır. Taliplerin tarlna
ma!arı . (285) (6093) meaini görmek İçin saat 9 dan 

üi 

1 
"' 22 BEBEK - EMiNÖNÜ :.i 

"' "' "' -
23 ORTAKÖY-AKSARAY 1 < ... w 
34 BESIKTAS - FATiH 1 -;;; 

ı.: 

"' 
759 ona kadar her gün ve münaka· 

• ., • sasına ittirak için de muayyen §~ 32 TOPKAPI • SIRKEC{I 
H11 ra Aktarma ambanna tes vaktinde komisyonda hazır bu. ~ 

1 
••• ıat:lc m.imllr.esi veçhile lunmaları. (260) (5964) t11 

90 adet ııoba aleni münakasa 484 c 1 
---------------- : 33 YEDİICULE - SIRICECI 

B. T aıt.an • Ba~ _ .. - E. omuıı• 10' 
Bebekten - 20' 

E..önütıden • B.Oefe 25' 
Bebekten - B. T qa 

Ortaköydea. - Akauaya T 
Aksa.raydan • Ortaki,.. 111' 

Ltiktattan - Fatih.• 8' 
9' 

Fatihten - 8. Ta,• lT 

Akaaraydaa - Topkapıya 5' 
T opkapıdaa - Sirkeciye 11' 
Sirkeciden - Topkapıya 22' 
Topk.apıdan - Aksaray• 80' 

A.ka.a.raydan .. Yedikuleye 8' 
Y edikuleden - .Sirkeciye 12' 
Sirkeciden - Y .dikuleye 22' 
Y edikuled.en - Aka.araya 60' 

37 EDlRNEKAPl-SIRKECl 1 Darülfünun Mübayaat ~ 
Riyasetinden: z 

A.ksaraydaa-EdirwakapıT• .. 
Tıp Fakültesinin 1 kanunuevvel 932 tarihinden 31 mayıs 933 

gaycs::!e l:ad:ı~ ikinci altı aylık yaş seb:r.e ve yaş ve kuru mey. 

Edirnekapalan-Slrkeciya 
Sirkeı;:iden-Ediroekapıya 
Edirnekapısda.n-A.ka.araya 

12' 
'l1Y 

56' 

l..10 Z4.20 
uı 24.40 

a.ır ZJ..45 
20.49 2407 
9.00 ... 
us l.01 

ZO.Zl UM 
Z0.40 14.111 

7.38 19.00 
SAMI 11.ZZ 
6.30 24.14 

i.40 23.3ı 

7.00 \9.35 

7.28 20,03 

s.25 19.45 
6.57 20.17 
7.12 19.01 
7.50 19.39 
11.30 24.09 

7.15 24.54 

7.IU 19.39 
7.34 20.10 

6Jl8 ~-

41.30 
6 311 24.45 

6.50 L30 - ıa -8.44 20.32 

6.SO 20.34 

7.32 21.16 

6.16 
6.30 1.00 
7.02 1.32 -.- 2.04 
6.ı2 ~-

8.30 24.56 
7.14 1.31 
-.- 2.05 
6.08 -.-
6.30 l.00 
7.00 1.30 
-.- 2.00 

1195 

va k;ı.,>:ı '1 zarf usu tile. ~ünakasaya konulup 30 ikinci tqrin 
932 tal':hine ır. üaadif çal}Ullba günü saat on beşte mutedil 
r:örülc!üı\ü takdirde ihalesi icra kılınacağından talip olania
nn teminat'.arını Darülfünun muhasebesi veznesine ve teklif 
mektuplarını da mübayaat komisyonu riyasetine tevdi eyleme. 
l"ri ilan olunur. (5811) 

Hariciye vekaletindeiı 
Elyevm Hariciye Veki.letinde 14 üncü derececi- mevcut 

münhal memuriyetlere talimatname$İne tC'l'fikan müaabaka ile 

281 memur almecaktu. 
-----------------------~ Müsabaka imtihanı 1 Kinunuenel 932 de saat 10 da Hari-
Öksürenl~re Katran Hakkı Ekrem ciye Vekaletinde yapılacaktır. 

· ~ 173 MüHbakaya ittirak için, taliplerin memurin ~ıımm 

·':"'----.. -----~ 1 Hali taafiyed.; 4 üncü maddesindekilerden başka aıağıda yazılı evHfı da h!liz 
. . TORK TİCARET olmalan lizımdir: 

Güzel bir kürk ve· SANA Yl HUkiık, Mülkiye. UlUmu Siyasiye, iktisadiye ve içtimaiye 

Al • • Bankası komiserliğinden : ve Fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Ha. 
mak IÇln . Tufin halinde lıulunaa Türk Ti- riciye Mesleği ile alakası bulunan mümasil Yüksek mektepleri 

Beyoifo'nda fstiklil cad- caret ve Saniye Bankasında alacakla veya Hariciye Mesleği ile alikası bulunan mümasil Yük.ek 
C'esinde 391 No. da " bulunanlum alacaldaruun lı:a)'ıt mekteplerden birinden me:r.un olmak; 

EPREM 
m'lğazasını ziyaret etmek 
kif..Ji-. Relnobet.i:ı: fi,tlar. 

ve tespitine baılanmq olduğundan 
Müsabaka imtihanı şöyledir: alaealdılann Kanunuevvel ay<nm be 

ıinci günü alqamına kadar alacakla- 1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvd, Hukuku Husui-
n miktannı beyan..., ellerinde bulu- aİyei Düvel, İktisat. Maliye Ye tarihi siyasi (1815 den zamanı
nan vetikaları ihraz: ve iti etmek ü- mıza kadar) hakkında tahriri ve fifabi sualler-

' zere eyyamı tatiliycden maada her 2 -Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme. 
giia aut 10-12 ye '"'aut 16-18 e ka 3 - Müsabakada üıümizam doldurmak şartile en fazla nü. 

latanbul üçüncü icra memurluğun dar Bahçekapmnda Tathanda Beşin mero alanlar kazanımt olacaktır. 
danı Bir loorcun temini için maheuz ~':t: ı:::::ı: =~i~~~ Müsavat halinde Framı:r.cadan maada bir ecııebi lisanına vu-

ve paraya çevrilmeai mukarrer oda caat etmeleri liznngeleceği va bu kuf sebebi rüçhandır. 
takanı "" halı ve saire 28 T. ıani müddet zaıfmda müracaatla alacak- Taliplerin mektep ıehadebıameleri: askerlik vesikalan, büs-
3Z tarihinde saat 9 elan 10,30 kadar larmr kayıt ettirmeyenlerin konkor- nü hal ve sıhhat fehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya ıuret

Şi tide Kır sokağında ıs No. da ılato müzakeresine kabul edilmiyecek !erini istida a,. 25 teşrinisani akşamına kadar Vekalet Zat İtleri 
birinci açık arttırma ile satılacak- leri icra ve iflas k•nununun 292 inci Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve 1 Kanunuevvel 932 de Aııka
tır. Taliplerin mahallinde memuru- maddesi hükmüne tevfikan ilan olu-,

1 
ra'da Vekalette hazır bulunmaları ilan olunur. (5845) 

~ müracaatları ilan olunur. nur. 
Zl4 

•• •• 
K 

Moda bürosu takdim ediyor: 

Mizam - Preton 

-'/ r .. -; 
\ 

' 
/ 

I 
ı; 

y , 

'J / 

• 
Bu işte ip 

Krep Mizam 
TUVALET ve ROP luk için ha
yalinizde )'3f3ttığıru% ....... rn bl 

kendisidir. 932 kq -n en 

muvaffak olmut kW'Dtlfı 

krep Ml"".AM'drr. 

Krep Preton 
ÇAY +tt - - TAYYÖR lüğü
aiiz qi. t&Mnm edebileceğiniz 

ı' • • lika we moderni 
tıı.ep PRET dar. 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1-- Mektepimiz leyli talebesinin ikinci 
taksit ücretlerinin tahsiline başlanmı~
br. Bu muamele 1932 senesi 1 inci ka
nununun 10 uncu günü sonuna kadar 
devam edecektir. 

Tayin olunan müddet içinde taksitini 
vermiyen talebenin leyli olarak tahsile 
devam etmelerine kanunen imkan ol
madığından kayıtlan nehariye tahvil 
olunacaktır. 

2-· Devlet memuru çocuklarından o
lup ücretleri tenzilata tabi olan talebe; 
babalarının memur olduklannı ve ha-

• 
remdeki derecelerini gösterir resmi ve-
sika ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

3-- Taıradan gönderilecek ücretlere 
ait posta ve banka havalenamelerinde 
talebenin isminin ve mektep numarası
nın behemehal tasrih edilmesi ve bu 
paralar kanunen muayyen müddet için
de idaremize gelebilmek için timdiden 
gönderilmesi lazımdır. (6123) 

Nafıa . Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan: 

110,000 adet kaym yol ve 1014 adet kayın makas traversi ka· 
palı zarfla münakaHya konulmuştur. 

Münakasa 11/ 12/932 tarihine müaadif Pazar günü saat 15 
de Nafia Vekaletinde icra edilecektir. 

Taliplerin cari ıeneye ait Ticaret Odası vesikası Ye teminatı 
muvakkatelerile birlikte ayni gün ve saatte Komisyona müraca
at etmeleri lazımdır. 

Taliplerin bu buıuataki ıartnameleri birer lira mukabilinde 
Ankara Nafia Vekaleti Levazım müdürlüğünden, lıtanbul'da 

Haydarpata'da Liman itleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. 
(6121) 

897 

t.:ARADENIZ POST ASI 

SA SUN 
Vapuru 74 teşrinisani 

PER~EM~E 
giiaü alqamı hareketle Zongul 
dak, lnebolu,Ayancık. Samsun, 
Unye, Ordu. Gireaon, Trabzon, 
5a.-..e ve Rize'ye aidecelrtir. 

Fazla tafııilit için Sirkeci Yel
'<CDCi hanmdaki acmtalıfına mü, 
·,,,caat. Tel: 21516. 

•Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Liib 

ADNAN 

990 

::.tt. Perşembe 
ciialeri Galata nhbn An ... \ 

tam 17 de hardretle 
0

doğru 
İZMlR'e 

.,. pazar ııünlııri lmıir' den aaa t 

14 1/2 ıla ha ' tla lıtanbul'a av 
Jet edw. Tahilat için Galata 
:;i.imriik kal'flıuada Site Franıe; 
ıa:ı No.J 2 y 1 • ' ı ariiracaat 

Tel: 4. 1041 --dl 

Romanya HükUmeti 
İdarei Bahriyesi 

ı.nnaaunrzdan hareket eclecek 
npurlar: 

91! 

PRENÇIPEZA MARIA vapuru 
27 T . ..m Pazar aaat 11 de (Kös· 
teMe) ye. 

ROMANYA vapunı 28 T. sani 
pazartesi - lO·da (Pire, ve lılren 
deriye) ye. 

Bu vapurlar Avrupa için, Köaten
ceden saat 7, t S tc hareket eden ve 
bütün Avrupa için battket eden 
trenlerle rahltuı bulunan ıiirat kata 
rile aktarma_ 

Romanya Hükümeti vapurlannın 
Köotenceye azimet ve avdet günle
rinde Oryan Ekspres treninin Ca
laiı-Bacareot V agonli katan Köı· 
tcnce limanma kadar gelir. Roman
yanın ı..,ı..,. iıtuynnlarile merkezi 
ve cenubi Avrupa iıtaayoolan için 
timendüfer ı.ileti verilir Romanya ve 
Poloayaam bütün tehirleri lron,i
meoto ile qya aevkedilir. 

Fazla tafıilat Galata merkez rıh 

ton Hanında kiin umumi acenteliği 
ne müracaat. Telefon 44828 lıtan
btıl - Selô.nik seyahati 24 saattir 

SATILIK FABRiKA MAKINA
LARI VE BiNA ANKAZI 

Mehmet Timur, Muıtafa Lüllli 
Hafız Rüıti, ve Hafız Yunüı Bahri 
Ef. terden miitetekkil ve lıtanhul 

Halı yıkama fabrika11) namım taıı

yan ıi.rketin mukavelenarneein•n 
1-9-932 Tarihinde lütam bulmut ve 
tasfiyesine de karar verilmiı oldu~n 
dan mezkur tirketin mali olan bir a· 
det halı tıra§ aıakinaıı ve bir adet 
Saatirafiı ve bir adet Toz Dolabı vr 
bir adet Buhar Kzanı ve KalörüfC? 
tertibatına ait bondarla uç bap ah. 
f"P binanın aalrazı toptan ve cüzu· 
tam halinde peralcende suretile satı 
lacaiındao talip olanların 27-11-932 
bnihine müudif pazar giinü saat 14 
ten 16 ya kadar Düyunu umumiye 
ciTanDda Hoea Kaum ıunani ma· 
ı..lleainde Yetil dirdı: lı:anılaılu kar 
ıwncla 2, 4, 8 No. lu Fabrika dabi
lincle tasfiye memuru nukat 01111Bn 
Nuri B. e müracaatlan ilin olunur. 

latanH ikinci ticaret mahk-e
siadenı Miakirat lııııau.ar idaresi ta 
.w-ı... Hiiaeyia Hilmi ve Ali Ga
lip B. ler aleyhi- iltame eylediği a· 
Jacak ........... can muhalr.,...ndr 
mfu-ileybimedaa Ali Galip B. DlU· 

t.ad.ı.... Şehzade batında Kalender 
hane -haR•\ain mııl<t9p ook.ağınd• 
Ali Şefik beyia 15 No. la haneoindt 
ınülriın .. ,.,..... ikametg&bmm meç 
buliyeti baııebile taribi ilandan itı'ba 

ren bir ay müddetle ilanen tebl ._ a · 

tma karar verilınit ve .Jevanu mulu 
k-., 31-12-932 cu...-t9'İ aut 14 
te tilik edilmiı olduğundan müma.İ· 
leylı Galip B. yevm ve ~ D><ı%iı:ür 
ele biaet bulunmadığı •eya bir vekil 
göndermediği taktirde llllldanda ,.. 
yaben ...ı..kemeye devam olunaca 
ft td>lii makamına lraim olmak üze 
re lı:Eyfiyet pate ile ilôn oluaur 

ZA YI - 1686 ~ munerolu anbı 
aLlr ehli,,__. •yettim. Y cni
oiui alacağımdan bülrmü yoklar. 

ŞalıaJI 



, 
1 
ı 
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Asabın mukavemet kuvveti tükenince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bir ümitslzliğe, en hafif 
bir sada en yüksek bir gürültü hisslnin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar, heyecanlar .. ~"- Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel•cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

E. NEŞET 

Y. Ananiadi ahtumları 

ŞŞMANYANKO 
MAGAZALARI 

f.hınbal - Y enipoıtane cadde1i No. 39 
Sene nihayeti bllhço•a mllnaqbetlle 

12 Teırinisaniden Altibaren 

FEVKALADE 
Tenzilatlı Satış 

10,000 metre yünlü 
6,000 metre ipekli 

Bilyilk fedaklrlıklarla elimizden çıkanyoruı:. 
Muhterem mii4terilerimi:ı:in nazan dikkatini 

ehemmiyetle celbederir. 
Bu hakiki fırsatı kac1rmavınız. 

f. CdlrJlıZ@l][J[]fı!JR <ffJJ!m@@o <d_lo r?., 
g_ 

l 

i 
~. 

~ 

f 
Ani ihtiyaç ıç.u ıo ve 2 komprime-

lik amhalijlar içeri.inde. 
H.,,. yerde arayuuz. 

.-- Dit Tabibi--. 
MEHMET RlF AT 

Cağaloilu. Sıhhi aparlıman No. 7 

~~~~~~~~ 854 

Geyve A. Hukuk mahkeemain
denı Davacı Geyve Akhiaanndıuı Ha 
lia efendi vekili Avukat Cemal hey 
tarafından lıtanhul Maçka Pala• 
10 numarada Kavalalı Muatala Sab 
ri bey aleyhine açılan alacak davuı 
nın mahkemesi için muımıileyh na• 
..,,,. gönderilen davetiyenin ıöıteri 
len yerde olmııınumdan bili tehlii 
İade lalınmıı olmasına hinaen ithu 
tehliiahn ilanen yapılmuma karar 
,,....;ıerek mahkeme 5-12-932 pazar. 

tesi günü -t ona talik edilmiı oldu 
landan İf bu sün ve aaatta Muıtafa 
Sabri beyin mahkemeye gelmeai ve
ya bir vekili kanuni göndermeai alui 
tcktirde ğıyabında mumnele yapıla
caiı tebliğ yerine tutulmak üzere u
ıulün 141 ve 142 inci maddelerine 
tevfikan ilan olunur . 

• 

k" 

Bl l<UMBAAA 
ALiNiZ 

totanbuı dördüncü icra memurlu- gJ{J@[JV @flno o [JfJ fba{Jfff],Z 
iundan: Tamamına on dokuz bin 
dört yüz kırk alh lira kıymet takdir 

~n:y::u;:a~s~'7 M:: [fjJ·/7f)o 1f\) r,t) 11--ı,fl ~ (k, c(J:..(, ?"fV(JO [/[j{]o gO(} 
nrtİyet caddeeinde atik 28 cedit 80, (JLJ LJ ~ lJ}/ lJ, LJ .. (j, lJfj, {J {), LJ -
80/1 nu....aJı tahtında düklıiıu ar-
b ~lrafa INıhçeoi bulanım altbt --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-9-32 
ye beden du.....,.Jan kirgll- lıaneııin 

........, otuz iki lıi11e itilıerile °" 
dört hiuesi açık arttırmaya nzedil Gelibolu Ziraat Bankasından: 
lllİJ olup 10-12-932 tarilıiııde pıt- Tahmin edilen 
-i cliv...ı.a-ye talik edilerek lojmeti 

Maliyeden deTİr 

almdıi• laysMti 
Lira K. 
83000 

Emvalin 
No. MavMI 1 

29-12-32 tarihine nrilaadif Pertemhe Lira K. 1 
ıünü -t on dörtten on albya b- \4000 17 2/3 lqilb il ı•tmaaa lıa- '.Al&effin 
.._. latanbal dördüncü icra clalneia-
de açd< arttırma ouretile •tılaaıkta-. 
Mezlriir hi11e ikinci aı tbu,.dııı ~ 
lıin clolwa yüz lira lıedelle ikinci eh 
recede alacaklı P.....ı. Yorpnyaa 
ef.ain hali hayatında üzerinde imala 
lop bili.hara ..efat ettifinclen heclell 
mbayedenin halôyeai müteacldit ih
..... rafn- v-i tarafından tea 
Lıi nzne edilmed.iğinclen üıtiincle 
Jı.ralolma lıııran homlnwlctı9 tarihli 
icnı kanununun 124 iDCi madcleane 
tnfikan tekrar ikinci m tbı maya va 
zedilmiıtir. Taliplerin yeYin ve Yalı: 

ti -1.urda latanbul dördüncü icra 
daire.inde hazır bulunmaları ve da
ha fazla melôrnat almak isteyenle
rin 929-119 dooya nuıwraoile memu 
riyetimiz:e müracaatlan ilin olunur. 

ha.ta mllteharrik 8 .w.. Ef-h·lle 1 

clir 14 :r..ı.ı. ailiadlr 3 "' ~ llliipril : 
tat 6 lrmilı makinesi l- le caddoef . 
ı. lıir mllmr hehseYI 
!!Üttemil daJdAı: fahrikuı 

.. 2000 • 1/1 Karstr -ta- ... - ..... 
100 450 18 1/'!J Ah,... hane .. " 

Gayrim&badlllerden -tr61ı: olup yukarda numara •• aae•kü ye muhammen kı1metlerl 
7udı llç kıt'a emYalden dakik fabrikam kapah ııarf uıulile ve k&rp maraza ile ahpp hane 
açık attırma uaulile 17 tepinlani 932 pertembe giln&ndeu 7 klııunueYYel 932 çarpmba 
,nnnne kadar Jirmi gtin m&ddetle mll:ı:a1edeye konulmuıtur. 

Satılacak olan emYali me:ı:kürenin muhammen kıymetleri tamamına aft olma)'lp hlzaların
dan irae edilen hisse miktarlarına g6re tahmin edilmit olduğunu; Ye bedelleri gerek nakten 
Ye gerekse gayrimllbadil bonosu olarak kal:ul edileceği gibi diğer hiHeler de Maliye tara
hndan banka ile milştereken aynı giinde sablacağmdan taliplerin yeYmll ihale olan 7 klnu
nuev~eı 932 çartamba gnnn 1aat on beşte % 7,5 nisbetinde teminat akçelerile birlikte Ge-
libolu Ziraat bankaaında hazır bulunmalın ilin olunur. (6180) 

BEYKOZ DEBAG 
KUNDURA F ABRIKAL RI 
ERKEK 
Kunduralan 

ÇOCUK 
Kundur alan 

MEKTEP 
Çan talan 

4,70 
2,50 
2,50 

ten 
den 
den 

başlar 
başlar 
başlar 

Her çeşit ve fiatta kadın iskarpinleri, ter. 
likleri, bavulları, evrak ve el çantaları 

Beykoz Kunduraları 

Güzel 

..... Yerli Mallar Pazannda arayınız 

Istanbul (Bahçekapı - Beyoğlu) Ankara - Samsun ... 
"Beyoğlu'nda HAYDEN Mağazasında da sahlır,, 

stanbul - Trakya 
er r 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A 'pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381 
( 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve m .. tel>akisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcüml masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Aclrem l•tanbal, Bahçekapı 4 lnc6 Vakıf Han, 4 6nc6 kat, 
Telgraf adre•iı Lltanbul Şeker - Telefona 24470-79 
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Kiralık apartıman 1 Mahsup, Deyin ilmuhaberi 
Toluıthyan karfıundakl ~kak alır, •tar, ...,.t 'borçlan bpatır. Ve her türlU honolar,,. ,,..ibJerla 

içeriainde Yanan konaoloıhaneai· 
ne bit.itik Andonyadia aparbmanı alJt ,,.q eder, ,.. ipotek ;rap..-. Balıkpıızar, MaluucHyo Han No 35 
nm alb oda, banyoau ve hor tür- ___ _. Ufurla Zade M. Derviı. Tel. 23397 . ..----~ 
Jü konforu haYİ bot numaralı da- --------=-~=--=""""-======::98'!~· 
ireai ucua f&J'llarla lrirabktır. J>a· 
pıcıya müracaat edlnla. MlLLJYET MATBAASI 


