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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

1 ıs t ekili arın 

Memleketönizde tütün ze· 
riyabnı ve tütün ihracatını tan· 
:ı:im etmek makaadile h~rla
nan layiha nıetredilmiıtir. 
Gümrük, inhisarlar, lkbMt ve 
Ziraat Vekaletlerinin, ziraat o
dalannm ve tütün iılerile ali
kadar olan müeueaelerin iıti
rakile aktedileo bir kongrede 
hazırlanan bu yüz dokuz mad
delik layiha çok ıümullüdür. 

Yeni kontenjan karar-i'Fırkada 
namesi merİyete girdi Müzakereler 

Tütün in·hisan, iki sene ev
velisine kadar eski reji prketi 
zamanından beri mer'i olan 
"Tütün inhisar Kanunu Muvak 
kat" i ismini taııyan kanuna ta
hi idi. Tütün gibi memleketin 
en mühim ziraat mahsulünün 
istihsal ve istihlaki "muvak
kat" bir kanunla senelerce ida
re edildikten sonra iki sene ev
vel bunun yerine maruf 1701 
numaralı kanun kaim oldu. 
Şimdiki layiha da 1701 numa· 
rah kanunun yerine geçecektir. 
Ve bu kanunu hem tadil, hem 
de itmam edecektir. 

Yeni layihanın en mühim 
hususiyeti, tütün 7.oerİyatının 
ıslahını ve ihracatınm inkitafı
nı temin için etraflı bir takım 
ahkiını ihtiva etmesidir. Eski 
kanunlar bu noktai nazardan 
tanzim edilmemitlerdi. Bunlar 
daha ziyade varidat noktasın
dan tütün ile alakadar ohnut· 
lardı. Tütün hem dahili istih
lak itibarile devletin en mü
him bir varidat membaı, hem 
de ihracat noktasından ticaret 
ınuvazenesine yardım eden bir 
ziraat mahsulü olduğuna gö
re, yeni kanunun tanziminde 
lkrııadi bir zihniyetin her mü· 
lahazaya hakim olması pek ta· 
bii idi .. 

On maddelik yeni kararna_ 
meyi aynen n_eşrediyoruz 

ANKARA, 24 (Milliyet) -
Netri tarihinden itibaren muteber 
olan on maddelik yeni kararname 
yi aynen bildiriyorum: 

Madde 1 - lkincikinun, tubat, 
mart aylarına ait kontenjan liıte
leri itbu kararnameye raptedil
mlttir. 

2 - 13344 numaralı kararna
meye merbut a. d liıteleri tevaian 
tadil ve bu kararnameye raptedil 
mittir. Bu liatelerde yazılı 8fJ'a 
kontenjan kaydile mnkayyet ol
maksızın memlekete aerbeıtçe it
hal olunur. 

3 - Bu kararnameye merbut 
f. liateainde yazılı eıya ikinciki
nun, ıubat ve mart aylanndaki 
ithalat kıymetleri mecmuu altı 
yüz bin lirayı geçmemek tartile 
l'e Sıhhat V eklletinin müaaacl&o 
aile kontenjan harici olarak mem
lekete ithaline aaWıiyet verilmit 
tir. 

4 - Bu kararnameye merbut 
•· liateainde yazılı eıya alparifl6o 
rinden mukaddem mezuniyet alm 
mak tartile Maliye, Ziraat ve hı:
baat Vekaletlerinin müııaadeıile 
kontenjan harici olarak memlek6o 
te ithal olunur. 

S - Bilfunum madenler ihtiya
cı için getirilecek eıya lkbaat Ve
kaletinin müsaadeıile kontenjan 
harici olarak ithal olunur. 

8 - Aylara takıim edilmek il
:aere kontenjan liıtelerinde yazılı 

l1ıtı111Jt Velılll Celil Beg 

olup ameli olarak taluiır' mü,kül 
olacağı anlatılan bazı ea -anın ild 
veya üç aylıfmm birden a .... leke 
te ithal edilmeıine milaaade etme
le lkbsat Vekaleti salahiyetlidir. 

7 - 13344 numaralı karanıa
( Devamı 6 ıncı aa/ailede ) 

khsat vekili yarın 
dinlenecek •• 

ANKARA, 24. (Milliyet). -
Fırka grupunun bugünkü içti
mamda Maliye,Zinıat, Gümrük 
ve inhisarlar Vekilleri tarafın
dan verilen izahat ikmal edil
mittir. 

Fırka grupu cuınarteai giinü 
teknır toplanarak müzakerata 
devam eyleyecektir. Cumarteai 
giinü lktıaat Vekilinin izaba
b dinlenecektir. lk_tiaat V eki
linden aorulacak ıualler meya

nında Ziraat Bankaımım çalı1-
ma tarzı ile çiftçi borçlan ,... 

aelelerinin bulunac:afı zannedil
mektedir. 

Vehlllerln l:ıahatı 

ANKARA, 24. A.A. - C. H. 
Fırkası Grupu bugün de Meo
liı müzakereainl matealop Af
yon Meb'uıu Ali Beyin riyaae
tinde toplandı. Gümrük ve in
hisarlar V ekiletine ait itlerin 
müzakere ve münakataaına d.,. 
Vlllll etti.Daha sonra Ziraat V.,. 
kaletine alt itlerin müzakereıl
ne geçerek Velu1 Beyin verdifi 
lzabab memnuniytle dinledi. 

Ziraat Vekiletine ait itler 
hakkında bir çok hatipler ııöz 
almıt milzakere ve münakata 
devam etmlttir. 
Cumarteıl gilnil dahi bu ıu

retle müsakerelere devam edi
lecektir. 

ada 
l Emlak 
Satışı 

Gayrimübadiller 
İzmirdeki emlakin 
tesbitini ishyorlar 

Gayrimübadiller Cemiyeti ida-
re heyeti dün aabah toplanmıttır. 

İ Bu toplanbda, Defterdar Muıtafa 

1 

B. in riyaoetinde lıtanbuldaki fi
rari emlikinin teabit ve bir an ev .. 
vel satılma11 itile meıgul olan 
komiayonun timdiye kadar yapb· 
ğı içtimalarda,bu heyete Gayri mü-

, badiller namma dahil bulunan 
Hamdi ve Nüzhet B. !erin verdiği 
izahat dinlennıittir. lzmirdeki fi
rari emlakinin, lıtanbulda olduğu 
gibi bir komiayon tarafından tea· 

Mahaulün nefasetini temin 
etmek için alman tedbirler 'mü
tenevvidir. Zürraa meccanen 
tohum tevzi edilecek. Tütün 
ınmtakalarıoda teaiı edilecek 
olan "fenni müeaseeat" tütün 
lıastalıklarile mücadele edece
ii gibi, zürraa irıadatta bulu· 
nacak. Bundan maada iyi mah
•ul yetiıtirecek olanlar, müki 

Bulgarlarla emlak 

müzakeresi •• 

'Defterdar Mustafa Bey 

biti için idare heyeti tarafından 
Maliye Vekaletine bir teklifte bu· 
hınulmuflu. Bu teklifte Gayrimü
badillerden bir kitinin ittiraki ile 
lzmire bir heyet gönderilmeai ta

iill•••••••••••ıi ! lep edilmittir. Bu talep kabul edi

M. Pavlof'un beyanatı 

fatıar ve sair suretıerıe tetvik Ankara'da yeni bir ticaret 
edileceklerdir. 

Kanunun en mühim kHml, muahedesi 
tütün mmtakalanmn tahdidi 
lı-1ckmdaki hükümlerdir. La- için de müzakere başlıyacak 
1iıa 42 vilayette tütün zeri- iki memleket mıiinaaebab hakı.-
Yatmı tamamen menetmekte- da ne dütündüğünü aorduk. M. 
dir. Diğer viliyetlerin de her Pavlof bize ıu cevabı nrdlı 
krunmda tütün zeriyatı ıer- "- Emlak meael .. inin tetlrild 
lıeıt değildir. Llyihaya mer- için Sofya'da bir komiayon t8fkil 
lıut bir listede hangi vilayetin, edilmiıtir. Türkiye aefiri Tedik 
lıangi mıntakasmda tütiln ze- Kim.il B. de bu komlıyonun m6o 
tiyatı yap'llabileceği taarlh e- aaiaine ittirak etmektedir. Son va 

dilmektedir. 
ziyeti ben de bilmiyorum, Sofya'· 
da bu meaelenin ne halde bulundu 

Bu tahdidat yapılırken ,u lunu öfrenecefim. 
IDüli.hazaların hikim olduğu Türkiye ile Bulgariatan arum-
anla,ılmaktadrr: lyi tUtilo ye- daki ticari münaaebata gelinceı 
ti•tinnemek, merkeze uzaklığı ticari münaaebatm bir kat daha 
~ inkltafı esaılannı tetkik etmek 

haaebile talibi bulunmamak. üzere biri Ankara'da, diferl de 
leaçakçıhğa mini olmakta müt Sofya'da olmak üzere iki komla-
lriilata maruz kalmak. yon t8fkil edilmitti. Bunlardan 

Sofya komiııyonu alb ay evvel va• 
Tütün zeriyatmın tahdicR zifeaini bitirmlttir. Ankara'dakl 

ıe.as itibarile zaruridir. Hatt& komiayonnn hüklimetln kontenjan 
cihan piyaaasmm vaziyetine ve iılerile meıgul olmumdan dolayı 
tihan tütün istihsal ve iatihli- itini bitinnesi biraz geçilanittir. 
irine göre, serbest bırakılan Bu defa Ankara' da lktuat Vekili 

il/, n ı f Celal Bey ile görilttüm, c.ıaı B. 
IDıntakalarda da zürra. zlrarat ' rlJV O komiıyonun vazlfeılni bitirdlfinl 
odalarmın, fenni müeaıeaelerin Bulgar Hariciye nezareti .._, aöyledi. 
~e yahut her hangi dairenin itler umum müdürlüfüne tayin e· Türk • Bulıar ticaret muahede
ıttadile bareket etle, ı.tihsalin dilmit olan Bulgariıtan'm Anka· ıinin müdc!Hi ı kbunuunlclıı 
Çok olduğu senelerdeki buh- ra aefiri M. Pavlof, dün akfBJD bitecektir. Muahecl-İll temdidi r·-• · ti h 1 im tehrimizden Sofya'ya hareket et· ..... ı vazıye er aıı o az. W.in alb ay mühlet ve-"-'·tir. Bu 
I> 1 ki iz ak mittir. M. Pavlof iıta8)'0Dda Bul- -T ·~ 

irtişa 
Meselesi .. 

hızart encümen tet
kikatını bitirdi 

HMBn B. in divanı •1t11e 
•eolılnl istilzam 

edecelı delil bulunamadı 

Hasan Bey 

ANKARA, 24 (Milliyet) - lh
•ari encümen irtİfA evrakı üzerin
de tetkikatmı ikmal ederek ma:z
bataamı muhtelit encilmene tevdi 
etmittir. Encümen ma:abataamda 
Trabzon mebuau Haaan B. in di
vanı aliye aevkini iatil:ıam ede
cek hiç bir deWe t-duf ohmma
dıfmı zikreylamektedir. 

Muhtelit enaimen •a:aİyeti tet
kik edecek •• kararım verecektir. 

Dilımanca 
Nepiyat 

ahili iıtih i m anc ıene- ıar tebauı ile Hfaretl• •kinı 8 ay içinde her iki hükUınet mu-
de on milyon kilodur. Halbuki Ye bir çok doatları tarafmdan t.,.. rahhaılannı intihap ederek mna• Şehrlmlıdelıl Belfllı•lılar 
leçen sene S4 milyon kilo ti1- yi edilmiıtir. bedenin temdidi miizakereaine dlln protestoda bıılıındular 
lün istihsal edildi. lıtihlikteıı. · baılıyacaklardır. Müzakere wa Türkiye ile Bulganatan araaın• J k "L f 
lrta kalan 44 milyon kiloyu ih- Ankara veya Sofya'da cereyan e- Belçika'da çı an ' ndepen· 
t ek kün I ad ğ da muallakta kalmıt olan emlak , danca Belge" gazeteai Türkiye 
aç etm müm o m ı ı- meaeleainin halli için aktedilmit decek ve her iki komıayonun ha- haklunda n ..... ttiii bir makalede 

Da göre, fiatlar cfüttü ve tütün olan itilafnamenin bazı maddeleri zırladığı eaaalardan mülhem ola· her türlü -zaııet kaideleri hilafı
ıürn.ı elim bir fa:ııla latihsal yeniden tetkik edilmektedir. rak yeni bir muahede aktedilecek na olarak memleketimiz hakkm
lıubranının zebunu oldu. Tü- Dün M. Pavlof'u ziyaret ederek tir. Müzakere altı ayda bitirile- da düpnanca bir liaan kullanmıt· 
l\in istihsalinde keyfiyeti iyi- bu tetkikabn bitip bitmediğini ve cektir." b. Bu makale memleketimizde o-
lıeştinnek ve kemiyeti fsthlik turan Belçikalıları müteeuir et-
1re ibra,. nispeti dairea_lnde bı· zamandaki miktara uymazsa, a· ıu söylenebilir ki her halde mittir. lıtanbul'da bulunan Belçi-

,. kalılar dün toplannııtlar •e bu 

lirae heyete Gayrimübadillerden 
Hamdi B. ittirak edecektir . • 

Revolver 
• 
inhisarı 

Meçlise yeni bir 
layiha veriliyor 
Ankara'da bll)unmakta olan 

Banıt lnhiaan umum müdürü 
Lutfi B. dün tehrimize gelmittir. 
Lutfi B. Ankaradaki temaaları 
haklmıda tU izahab vennittir: 
"- Madenciler, mevaddı infila 

kiye fiatlarırun tenzilini iatemit
lerdi. Ankara'da flatlarda ne 
miktar tenzilat yapılması lazım 
geleceği hakkında inhisarlar Ve
kaleti ile temaılarda bulundum. 
Bugün burada bir komiıyon teı· 
kil ederek meaeleyl tetkike batla 
dık. Neticeyi Vekalete bildirece· 
ğiz. Her halde müıtehllklere kaJ"o 
ıı azami kolaylık göıterilecektlr. 

Bir revolver inhisarı teıkili mev 
zuu bahiatl; bilfiil mevcut olan 
bu inhisar hakkında bir kanun la-

lnhlMr MldDrl lJJtfi & 

yihaıı tan•İml takarrür ebnİftİr. 
Vek&let bu kanun hakkında bau 
eaaalar tanzimini emretmittl. Bu 
meaeleyi tetkik ederek bir layiha 
hazırladım ve V eklJete takdim 
ettim. Liyiha, lnhiaann auretl tat• 
bikme dairdir; Yakında heyeti 
nkilede tetkik edildikten aonra 
B. M. Meclialne teYdl edilecektir. 

( DeıJamı fi ıncı aalailecle ) 

'akmak hedefimiz ohnahdrr. radaki farktan rençper mes'ul böyle bir layiha lizımdı ve li- netriyab proteıto •lmeie karar 
Tütün liyihaımm belki za- tutuluyor. Fithakika bu liyiba- yihanın kabulü ziraat haııah· nnnitlerdir. Belçika tebauı ayni Tu••rkİye 

Yıf noktalanndan biri, "ye,il da yiizde on niabetinde bir fark mızda yeni ve ehemmiyetli bir zamanda, Tilrklerin misafirper-
labmin" denilen eaki uıulün aranmayacağı kaydedilmekte- merhale olacaktır. Türk tülü· verliklerlnden bahaederek bu ka- 8 ) • t 
İpka edilmesi ve Avrupada bir dir. Fakat nihayet tahmin ha- nü dünyanın en mtfhur ve en bil neıriyata tee•ıüf etmektedir- U ganS an 
liitün tarlasının istihsal mik- li göz tah'minindeıı ibarettir. nefis tütünüdür. Bundan evvel ler. 
ları hakkmda kabul edilen da- Ve bir tarla yetil otun kaç ok- olduğu gibi bundan sonra da Bulgar Baıvekilinln 
~a femıi usullere her nedense ka kuru tütün tutacağını en yetişen mahsul ispat edecektir Alman maslahat- Sobranyada beya-
1lilııır edilmemesidir. Tütüı:ıı zi- mütehassıs göz dahi kestire- ki bu, yalancı bir şöhret değil, güzarı gitti 

.. 
Meb'usu MAHMUT 

~pı:ıt Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

•• 

Şehir meclisi içtima halinde ... 

Terkos 1 kanunusa

nide Belediye'nin •• 

Şirketi işletmek için her türlü 
tedbir alınmış bulunuyor 
ilk hamlede ıehre verilen suyun 

miktan çoğaltdacak •• 
lıtanbul umumi mecliai dün aa 

at 14,5 ta birinci reiı vekili Sa
dettin Ferit beyin riyaaetinde top 
landı. Divan katiplikleri mevkiin 
de Etem İzzet ve Sadi beyler var 
dı. 

Zaptı aabık okunup kabul edil 
dikten sonra ruzname mucibince 
müzakerata geçilmittir. 

Evvela makamın Terkosun mu• 
bayaaaı hakkında bütçeye konan 
tahsisata dair tezkereai okundu. 

Tezkere bu huıuaa tahaia edi· 
len 800 bin liranın faaılda müba 
yae. beledi olarak gösterildiği, hal 
buki ba paranın mühim bir kıa
mırun iılebne ve ıılaha ıarfedile 
c:eği yazılıyordu, 

Makam, bütçenin o faaıl unva 
nmm tebdilini iıtiyordu. Muhittin 
B. aöz alarak dedi ki: 

- Terkoa bedelini her aene 
taksitl•le ödeyeceiiz. 800 bin 11-
ranm da bir mıktannı mübayaa 
için ayırdık. 

( Devamı 6 ıncı aalaileJe ) 

Belediye reisi mecliste 
izahat oerlyor 

Borçlar meselesinde 

Hoover sözünü söyledi 

Bu mesele tetkik edilebilir 
fakat Amerikaya "ticari 

taviz,, ler vermek lazımdır •• 
lnglltere ve Franaa tarafından A

merika hükiimetine olan borçların te 
cili için yapılan müracate nihayet 
Amerika Cümbur Reiıi cevap ver
mittir. Telgraf ajanılanrun dün ak. 
tam verdikleri habere ıııiire,Hoover 
borçlu devletlerin,borçlarmı tecil için 
makul hiç bir ıebep dermeyan etme 
cliklerini bilclirmittir .Bununla bera
ber, Amerika borçlar -leainin tel 
kiki için bir komiıyon tetkiline mu 
vafakat etmektedir. 

Borçlann tU eaaa dahilinde yeni
den tetkiki kabul edilmektedir: A· 
merikaya mukalıilinde tavi.a weıuııelı 

prtiyle •• bu tavizia - olacaiı h ... 
n6z lı:at'i ıurette malılm cılme-kla 
beraber, borçlu devletlerin, p.m;ik 
tarifelerinde ~ 8fYUIDa m6-
eait tadilat yaıxn•'•n telılinıle bazı 
talepl...ten ibaret ..._.. anlatıl-

ımktaclır. M. Hoover 
a...ı.. =ad• A lira CM •ur 1 

Reid, lıorçlan, _;.umi cihan ildı- bai~dır.Maamaflh bu~ aoa 
diyatnrm cliiz • Mıi ve ttt",,,,_ a- ra helled•Welr iflenHr. Ameril&anm 
zalmıuı 1ı•kkındalı:I tecllıirl- de ( Deuarru 6 ıncı aalıilede ) 

tı'•tile uzaktan bile alakadar o· büyük emekle ve bin bir itina natı 6 ıncı sahife-
Almanya Matbuat tubeıi mü-

)~r bilir ki mahsul tarlada ile yetiştirilen bir mahsulün dürlüğüne tayin edilmit olan Al- mizdedir. Jtlı hedef: lçlıl 11erlne meyvegl lıogmalıtır.. 
~:!ıil.ıu..ik!=.ıı.Jllı:.Jlı!:ltm..Dll'Afmı-i..U:ıkikıJ:D...ll'ı:ı;J;ik!!llı::n...~•mıı:a....kJg:...L!!k!!;•~n~d~ıu·aıJhwa!!iJl~ı..WiıJ!liıw;.ttir..-1 ....... .m.....ıa1..wıcWı.ar.ı..ıııı.....ı~:1ııa ... ıJ..~~ ·--------------~~~~~~~~~~~~~~v--... ·-~--· --~•ı--•-~-~·-
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93 felaketleri . ~ -
; • ./ Mançurya Troztki Von Papen mi Fırka içtimaından sonra heyeti 

ve ignafieı Meselesi Kopenhagda Geliyor? vekile toplandı 
Söz sırası Namık Kemal'de •• Çin ve Japon murah 

haslan arasında dü
ello devam ediyor 

F onferansı telsizle 
neşredilmiyecek 

Maamafih Hitler'le 
müza

kereler berdevam 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Heyeti vekile, fırka içtimaını 

müteakıp ismet Pf. nın riyasetinde saat on dokuzda toplandı. 
içtima geç vakte kadar devam etmiıtir. 

Herkeıin omuzları arasın
dan soğuk bir titreme geçti. lç 
!erinde, yakın felaketlerin kor
kuıu düğümlenen gençler, bu 
ateı dilli, elmaı beyinli tefin 
kırbacı altında §ahlanmıt cim 
atlar ribi, varlıklarının ti için
den sarıddılar. 

Ayetullah Bey, kııa bir suı
m;ıdan sonra elindeki kitaplar
la kağıtları göıtererek tekrar 
söze ıiritti: 
"- Kemal Beyin hakkı var: 

Leh cemiyeti nizamnamesi ile 
bizim halimiz arasında benzer
lik çok değildir. Ancak gizli bir 
teşkilat örneği olarak, baba
mın lritaplan araaında elime 
geçtiği için getirdim. 

"ikinci kitap, ltalyan Kar· 
bonari cemiyeti nizamnamesi
dir. Bunu Sakakini'den aldım. 
Bu ltalyanların bir nevi milli 
faı muonluğudur. Farmasonlar 
biribirlerine "kard~" dedikleri 
gibi, Karbonariler ele biribirleri 
ne "yeğen" diye hitap ediyor 
lar." 

Ayetull.h Bey, iki kitabı da 
~öyle ortaya bırak1Verdi. Ke
mal, onlara elini bile sürmedi. 
Mehmet Bey, Leh cemiyeti ki
tabını; Tevfik Bey Karbonari 
nizamnamesini ellerine aldılar, 
şurasına, burasına göz gezdirdi 
ler. Nuri ve Reşat Beyler, 

-Acaba ne diyecek? 
Diye merakla Kemale bakı

yorlardı. O, kadehini silme 
doldurup bir daha yuvarladık· 
tan sonra, söze batladı: 

"- İtalyan milleti Büyük 
N apol}'Oildan beri milli birlik 
ve istiklal rüyasına gönül bağla 
mıştır. Romanın inkırazı günü 
dağılan, parçalanan İtalyan mil 
let birliği, daha hili vücut bu
lamadı. Savonarola'lar, Makki
aveli'ler, hep bu hülya uğunın
da didindiler. Nihayet Koraika 
lı cihangir bu hayale vücut ve
rir gibi oldu. ltalyanın tabii, 
coğrafi ve tarihi kalpgihmda 
bir hançer gibi oturıı.n pap·aları 
oradan çekip aldı. Kemi~ oğlu
na Roma kralı adrnı verdi. Ne 
care ki tali, ne cihanı ayağı al
tında bir top gibi oynatan o 
kahramana, yar oldu, ne de o
nun müteverrim oğluna güler 
yüz gösterdi. ltalya da gene 
parça parça bir halde kaldı. 

"Karbonarilik, işte bu milli 
birlilç v,. milli istiklal hasreti
nin yaptırdığı bir teıkilittır. 
Bu C!a bizimkine pek çok ben
zemez. 

"Biz, vlltanını asırlardan be
ri kurmuş, milli teşekkülünü 
yapmış bir devletiz. Bizim der 
dimiz bunlardan daha basittir. 
Bize n>İlletini sever, milletile 

· beraber yafar bir padi,ah; pa
dişahını doğru vola götürür, o
na llll'lll VP milletin ihtiyacını 
olduğu l'!ihi anlatır vüzera, vü
kela; milletin efkarını tercü
me. hükumetin idaresini müra
kab,. ed,.T ı,;r millet meclisi la
zımdır. Bunlar oluraa az zaman 
da nuru maarifle teny;r edile -
cek olıı.n Devl,.ti Osmaniye, 40 
milyon Osmanlrnm kibei hürri 
yeti, 300 milyon ialimm metafi 
hürmeti olur." 

Sıcak ba11yordu. Belgrat or 
manınrn 11k ağaçları arasına ka 

dar yayılan güne§İn ıııklan, bu 
gençlerin yüreklerinde yanan 
parlak dileklerle yarıfa çıkmak 
istemitçesine oturdukları yere CENEVRE, 24. A.A. - Milleti• 
doğru yayılıyordu. Bir yandan cemiyeti meclisi Çin.Japon ihtilifı 

hakkındaki tetlDklerine devam için 
gü~in 11c:aklığı, öte yandan i- bugün öğleden sonra toplanacaktır. 
çilen rakının, yenilen mezenin, Çin murahba1ı Koo, Japon murüha 
s(fylenen sözlerin harareti, bü- 11 Matsuokanın izahatına cevap tq
tün gençleri ter içinde bırak- kil eden izahatını tamamlamak üze-
mıf tı. re münabtaya b.rı.-caktır. 

Daha önce fesini bir yana at Çin murabbası tarafından verile-
mıı olan Kmıal, bu sefer de ca- cek izahatın uzunluğuna veya kısalı 
ketini çıkardı, bir dala U1Ver- ğına göre Japon murahhası, bugiin 
di. veya yarın mukabelede bulunacaktır. 

Ayetullah Bey kibar kibar Diğer taraftan meclisin dünki da-
gülümsiyerek öteki arkadaşları veli üzerine Lytton komiıyonu, bu 
da siizdü: sabah toplanmıttır. Bu komiıyon, 

- Hararet bastı. isterseniz meclisin tetkikatına muvazi olarak 
hep caketleri çıkaralım. Mançuri işi baldondalO fikir te'.atile

rinin seyir ve inkiıaf tarızını takip 
Hepsi birden fesleri, caket- etmekle ve Japon ile Çin bükfunetle 

leri atarak, birer dala ilittirir- ri tarafından meclise bildirilen badi
ken. uzaktan görüp hizmete ko ıeluin komiıyon raporunda berhan
,an ağalara Ayetdlah Bey buz gi bir değitiklik yapılmaımı veya 
lu şerbetler, limonatalar ısmar- 1 bu rapordaki nokaanlarm tan.mlan-
lryordu. masınr müstelzim bir mahiyette olup 

• , . olmadığını al'&flırmakla mükellef-
T ekrar sofra batında topla- ti•. 

nıldığı zaman, Ayetullah Bey ""'!!'!!"' ... ""111""'!!' ____ _. ..... !' 

KOPENHAG, 24.A.A. - Volff 
ajan11ndan: Gazetelerine verdikleri 
haberlere göre,Danimarlcadaki telsiz 
netriyatı ofiıi, mürıe1e aletlerini 
Troztki'nin celeeck cumartesi cünü 
ıöyliyeceği nutkun nefrİ için, Trotz· 
ki'nin emrine tahsis etmeği reddet
mittir. 

Alman - Fransız ti· 
cari müzakereleri 
P ARiS, 24. A.A.- Son vükela 

mecliainde Alman - Franıız ticari 
müz"kerelerinden bahseden ticaret 
nazırı M. Durand, bu müzakerelerde 
pek büyük müşküllere rastgelindiği
ni söylemiştir.KendisiıAlman murah 
basların Futa Almanya ya rüçhanlı 
bir rejimin tatbikini istemeğe kadar 
ileri gittiklerini ilave eylemittir. Du
rand'a göre müzakereler galiba daha 
birkaç ay ıürecektir. 

Bir manastırda 
cinayet 

dedi ki: adıdır. Belgrat yaranı, Belgrat P~IS, ~~- A. A. - Le Journa~, 
"- Kemal Bey, derdimizi ınd t 1 nl old • Lyon ile DıJon ara11nda Autun tan-

okrmad n Bela opd ana enlar kugu · katine ait bir zaviyede rahibeler saat 
de, devasrnı da çok güzel anlat- a ar, gra ı ver ere ar- \ S te dua ile me!Cul bulunurlarken 
tı. Şimdi şu nizamnamelerden şı kalkanlar, ay11 aklananlardır bir tahaın zaviye kapmru tiddetle ça 
toplıyarak kaleme aldığım bir d H d B 1 t a. . . . em e e gra yara- larak kendilerini ciıya bir felaketten 
layihayı size okuyayım. Bu, bi· nı., cemiyetimizin merkezi ta haberdar ediyormuı gibi bağırdığını 
zim yapacağımız cemiyetin ni- Tuna kenarlarında imit gibi bir ve kapıyı açmağa gelmit olan bemti 
zam.namesi olacak bir müsved- hia verir." reyi öldürmüş olduğunu nakletmek-
dedir. tedir. 

Kemal Bey, top ağzından fır •• L. • d da k d' "Ben, bu iki nizamnameden Mecnun ,......, un a oıan •-
başka, memleketimizin halin- lıyan gülle gibi, birdenbire sö- ğer ~ emşirelerle hakilô bir muhare-

ze giri9ti.: beye giritmit ve sonra kaçmağa mu-
den, ihtiyacından da ilham ala- vaffak olmuıtur. 
rak düşündüklerimi kağıt üze- "- Arkadaşlar, bizim cemi- Sabahleyin poliı tarafından tanı-
rine koydum. yetimiz, ne Rusçuk yaranı gibi lan merkum, tevkif edilmiıtir. 

"Dilekleri bir, istekleri bir, sadece bir padi,ahı tahttan in- Merkum, müthit bir sabıkalı olup 
yolları bir gençler birleşirlerse dirip bir başkasını geçirmek, ne zaviyeleri soymak niyetinde bulun
önlerinde hiç bir set duramaz . ., de Tuna kenarında Osmanlılı duğunu itiraf etmiıtir. 

Ayetullah Bey, akadatlarına rın Avrupayı kartı ihenin bir 
- rey sorar gibi - baktı. Nuri zafer heykeli olan bir kalenin 
ve Reşat Beyler, kızarmıt yüz İntikamını almak İçin toplanmı 
lerile, meraklı bakışlarile nizam yacaktır. Bir kere buraaını iyi
nameyi dinlemiye hazırlanıyor- ce anlamalıyız. 
lardı. Tevfik Bey, gözleri önün 
de, mürakabeye varını' gibi idi. 

Mehmet Bey sordu: 
"- Cemiyetimizin adı ne 

olacak?,, 
Bu sorgu, bütün gençlerin 

yüzünde yeni bir merak at"'i u 
yandırdı. Ayetullah Bey, 

"- Bilmem, bunu düşünme 
elim. 

Dedi. 
"-Tarihimizde "Rusçuk 

yaranı., vardır. Biz de "Belgrat 
ormanı yarim., mı olsak aca
ba?., 

Belgrat ormanr yaranı .. 
Şimdi gençler, bu sözü hece 

liyerek sesini denemek ister gi
bi idiler. 

Nuri Bey, titrek bir sesle, 
"- Biraz uzun olacak!., 
Dedi. 
Retat Bey: "- Hı-m de ma-

nası okadar kuvvetli değil!., 
Mütaleasmı ili.ve etti. 
Tevfik Bey, 
"- Ormanını kaldırsak, Bel 

grat yaranı desek ... ., 
Diye aöylendi. 
Mehmet Bey sordu: 
" N ·· ebe' - e munaa t .. ,, 
Tevfik Bey, mahcup mah· 

çup, düsünceaini anlattı: 
"- Belgrat sözü hem toplan 

dığımız ormanın, hem de bu
günkü idareniıı devl,.timi:r ~kıy 
bettirdiği bunca yıllık kalenin 

"Rusçuk yaranı nedir? On,. 
!ar sadece üçüncü Selimin tec:ed 
düt fikirlerini sevmi9, beğen
mit bir kaç zavallı gençti. Eğer 
yam.aldır ihtilali üçüncü Selimi 
tahtından dütürmeseydi Cemi
yet yapmak akıllarına b.ile gel
miyecekti. 

"Batları olan Bayraktar 
Muatafa sadece hamiyetli, mert 
cesııur bir adamdı. Fakat ne on
da, ne de zamanın ukaliaı sa
yılan yaranında bir devlet dü· 
menini çevirecek bilgi eseri var 
dı. Bütün yapabildikleri, Alem
darın 1!\ bin Kırcalı askerine 
güvenerek dördüncü Mustafayı 
tahttan indirmek oldu.Ne üçün 
cü Set; mi ölümden, ne de kendi. 
lerini Yeniçerilerin intikamın
dan kurtulabildiler. 

"Biz. bunların yoluna gide
cek değiliz. Biz, Ali Paşa deni
len ve milletin sadrına musal· 
lat olar. mil<robu ortadan kaldı
rıp ta yeı ine Veli Patayı getir· 
mek istemiyoruz. Biz Abdüli
zizin yerine milletin Muradı 
mü9ahhası olan veliahtin cü
lusunu, Sultan Muradın tıh11-
na olan ıevgimizden dolayı di
lemiyoruz. B!.,, Bel'!'radı Sırplı
dan alac "l 1<. Girit ihtili.lini sön
dürecek bir vezir, yahut bir pa
dişah aramıyoruz. 

( Devamı .,..,. ) 

M. Heriot'un bir 
hitabesi 

PARIS, 24. A.A. - Milli büyük 
iktisat kongreleri heyetlerini kalıul 
eden M. Heriot, e.z:cümle JMli kal
kınnıanın temini için yeniden hiikU
metin mukadderatı ile oynamakta te 
reddüt etmiyeceğini söylemifm. 

Mumaileyh demiıir ki: 
" HükUmet, mütekabiliyet enıma 

müstenit bir harici iktisat siyaaetini 
tahakkuk ettirmek için meoaiıine de 
vam etmektedir. 

Mesel&, Almanya bize kartı 3380 
milyon gibi mühim bir farkla müsait 
bir ticaret bilançoauna malik iken 
tamirat naınile yapdan tediyatın ter
kini talep etmesi gibi rayri tabiilikle 
re nihayet vermek llıımdır. 

Mardinde soğuk 
fırtına 

ve 

MARDiN (Huıuıi) - iki cün 
evvel bathyan ve bir gün bir re
ce devam eden yağmuru mütea
krp ~hrimizde tiddetli soğuklar 
başlamıştır .. Hararet dereceıi aı .. 
fır altı yedi, aekize düımüı, her 
taraf buz tubnuştur. Şimdiye ka
dar bu mevaimde Mardinde böyle 
soiuldara ve fırtanaya teaadüf e
dilmemittir. Dünden beri kaim a
ğaç dallannı kıracak kadar •id
detli bir fırtına Hİyor. 

Azılı bir katilin 
mahkumiyeti 

VIY ANA, 24. A. A. - 7 kadın 
oldüren Leitcoel. müebbet kürej-e 
mahkum edilmittir. 

BERLIN, 24 A.A. - Havaa A
janaı muhabirinden: 

Von Papen'in reiıicümbur tara 
fından aabık kabineyi yeni baıtan 
tetkile memur edilmeıi ihtimali 
pek kuvvetlidir. Yeni kabine, ca
Hba eıkiai.nin ayni olmıyacakhr. 
Mesai, ziraat ve milli iktıaat nazır 
hklannın ba,ka ellere geçmeai 
muhtemeldir. Buna rağmen yeni 
hükumet, aelefi cibi mütehakkim, 
mutlak şalahiyetlerle mücehhez 
bir "Reiıicümhur kabinesi" ola
caktır. 

Hitler'in muhtıraıını bir daha 
tetkikten aonra cümhur reisinin, 
Alman fatistler liderine yeni tek
liflerde bulunmamağı karar altı
na aldığı ve parlamanter bir kabi 
neyi tetkilden imtina eden Hitler' 
İn bu ret cevabım senet ittihaz e!
den bir mektubu, mumaileyhe 
göndennekle iktifa edeceii söylen 
mektedir. 

Hitlerin Hindenburg'a 
ııerdlfll cevap 

BERLIN, 24 A,A. - Bitlerin 
dün aaat 18,15 te Hindenbourc'a 
verilmif olan cevabı, daktilocrafi 
makineaile yazılnHf 20 aahifeden 
ibaret olup bir "Riyaaeticümhur 
kabinesi" teıkili için müapet tek
lifleri ihtiva etmektedir. 

BERLIN, 24 A.A. - Volff A
janamdan: Hitler'in Reisicümb.ur 
Hindenbourg'a dün tevdi ettiği 
cevap hakkmda, resmi mehafilde 
hüküm süren zan ve tahmine gö
re, bu cevap, müzakerelere de
vam huauaunda kapıyı açık bırak 
mıtbr. 

Mükıi.lemelere devam için Hit
ler'in bir uaul teklif ettiği söylen
mektedir. Reisicümhurun karannı 
bugün vermeai ihtimal dahilinde 
rörülmektedir. 

Bili 
Vuruşuyorlar 

Paraguaylılar birkaç 
bin ölü vermiıler 
LA PAZ, 24. A. A. - Bolivya aa 

keri makamların iddia11na röre Para 
cuay'lılar, ıon müsadeemlerde bir 
kaç yüzü yaralı, ve birkaç bini ölü 
olmak üzere bayii zayiata uiramlf
lardır. 

Yine ayni iddialara nazaran, BoliY 
yalılar, aralarmda birkaç zabit bu
lunan 300 eairdea batka binlerce ti 
fek, mühim miktarda mühimmat ele 
g~ler ve aynca da 4 tayyare 
düıürmü,Ierdir. 

Bolivyalıların zayiatı, ehemmi
yetsiz imiı . Bu zayiat, Paraguaylrla

Mektep kitapları hakkında 
Maarif Vekilinin beyanatı 

ANKARA, 24. A.A. - Mektep kitapları etrafında baz• 
gazetelerdeki neıriyat dolayısile Maarif Vekili Beyefendiye 
müracaat ettik Reşit Galip Beyefendi Ajansımıza şu beyanatta 
bulundular: 

"Mektep kitapları fiatlarının tesbitinde esas tutulan ve ev
velce mütehassıs komisyonca tayin olunan haremde tadile muh
taç noktalar vardır. Meseleyi yeniden tetkik etmek ve kitap 
fiatlarının mümkün olduğu kadar ucuza mal edecek esaslan 
bulmak üzere bir komisyon tetkil ettim. Her halde çoçuk baba
larının müelliflerin ve tabilerin menfaat ve hakkını koruyacak 
bir tekil bulunacaktır. 

Mensucat kontenjanında Japon 
gaga ayrılan miktar 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Listede mensucat kontenjannr 
dan Jayonyaya 377 B. den 4400. 377 C. den 500, 381 C. den 
6000, 381 D. den 1600 kilo verilmiftİr. 

Millet meclisi müzakeratı 
ANKARA, 24 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün reis vekili Re

fet Beyin riyasetinde toplaıımıı ve 1931 mali senesi zarfında 
amanejman ve ağaç dikme itlerinde kullanılan orman fen me
murlarına yevmiye hesabiyle veriiec:ek tazminata ait kanun )iyi 
hasının birinci müzakeresini yaparak kabul etmiıtir. 

Meclis Cumartesi günü toplanac:aktır. 

Kıra/içe bugün geliyor 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Kraliçe Keriman Halis Hanım 

bugün lstanbula hareket etmittir. Keriman H. Türk. ecnebi 
bir çok aileler tarafmdan parlak bir surette t~yi edildi, kendi
sine buketler verildi. 

Kraliçe giderken: "Gönlümü İzmirde bırakıyorum" demiş
tir. 

Bekçiyi halta ile parçaladılar 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Bergamanm Canköyü kırbekçisi 

Çankırılı Ali çavuşu Manisa hududunda Manisanın Arapdere 
köyünden İsmail, Musa, lsmail ve Mehlııet namlarında dört ki
ti balta ile parçaladıktan sonra zavallı bekçinin cesedini kuyu
ya atmıılardır. 

Caniler yakalanmıılar ve cürümlerini itiraf etmitlerdir. Ci
nayet mer'a yüzünden yapılmııtır. 

Polonya - Sovget misakı 
MOSKOVA, 24 (A.A.) - Hariciye komiserliği Polonya 

ile Sovyetler ara11nda bu senenin 25 temmuzunda İmzalanan a
demi tecavüz misakında derpif olunan mukavele hariciye halk 
komiseri M. Litvinof ve Polonyarun Moskova sefiri M. Patek 
tarafrndan İmzalanmıştır. 

nnkinin ancak dörtte bir raddeıinde l !l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B-m!!!!!!!!!!!!!l-1!!!!!!!-I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tahmin olunmaktadrr. 

Aeropostal rezaleti 
PARIS, 24.AA. - Baillaux La

font'un tevkifi münaıebetile bu hu
susta ,ahıi olarak mümaileybi .ı&
kadar etmekte olup Aero P...tal 
servisleri ile bir alakası olmadıiı be 
yan edilmektedir. 

PARIS, 24. A.A. - Baillaux La
font'un tevkifi keyfiyetinin Aero 
Pootal hatlannm iıletiimai izerin
de husule ıretireceii muhtemel akis
ler luıldmacla Ha ... a A.ienınmn bir 
muhabirine beyanatta bulanan M. 
Painleve, kumpanyanın 3 lata lize. 
rinde kanat s-en pilotlan ile telmiai 
yenleriai methüsena elmİfliı-. 

F ranaa kendiainin teıeb&üa ve le 
raat aahaımm bir kumını tqkil • 
den Franaa-cemıbi Amerika hattını 
İfletmekte .ı- eclec:ektir. 

Cenup hududunda 
ıasayiı meselesi 
MARDiN, (Hıuuai) - Vali

miz Talat B. ile Deyııı:or delegeıi 
muavini M. Kudune:ı< arasında 
Kamıılıda bir mülakat yapılmıı
tır. Ayın on betinde bqlıyan ve 
iki gün süren bu mülakatın çok 
aamimi geçtiği ve hudut ltaYiti 
hakkında her iki taraf için faide
li kararlara ,,a.ıı olunduiu meYSu 
kan haber almmııtır. 

M. Kudune:ı< müli.bttan aonra 
valimize Nuaaybinde iadei ziya
ret etmit ve fel"'flerine verilen 
çay ziyafetinde bulunmuıtur .. 

Valimiz Talat B. kendilerine 
refakat eden Vilayet' aerkomiaeri 
Hamit 8. ila f"hrimİze dönmiitJ
ve mülakattan mem.n1U1İyet beyan 
etmitlerdir. 

Kaçakçı jandarma 
ve korucu 

MALATYA (Huıuai) - Adı· 
yaman jandarmalarmdan Meh
met oğlu Hasan, Mehmet oğlu 
HüdaYerdi, Rezip köy korucu.su 
Haaan oğlu Hasan Haydaran kö
yünde dolaıırlarken Güllü ismin
deki kadının evinin drtan dibin
de kaçak efya bulmuıtur, korucu 
Haaanla Hüdaverdi bunlan pay
laflDaia kallmıqlardır. Vaziyeti 
cören jandarma Haaan paya iıti
rak etmemit iae de, ıneaeleyi de 
haber vermemittir. 

lhtiaao mahkeme.U.de devam 
eden muhak-leri neticesinde 
; ... c1arma Hüda•erdi ile korucu 
Hasan birer -ye, jandarma 
Hasan da vazifeaiai ihmalden bir 
ay hapse mahkUnı olmutlardır. 

I • ) l _ _ H_a_f_ta_l_ık_S_i_y_as_i_Ie_m_a_ı_J 
hayret devam ediyor. 

Reiaicümhur Hindenburg. kabi 
nenin istifasından sonra fırka li -
derlerini ayrı ayn çağırmıt ve ken• 
dilerile görütmüttür. Yen; meclis
te ,.,n büyük siyasi fırka Milli soıya 
listler yani Hitler fırkaaıdır. Bina
enaleyh Reiaic:ümhurun Hitler'i ka 
bineyi tetkile memur etmesi en ta
bii bir ittir. Ancak Hitler fırkası
nın mec:liate mutlak ekseriyeti haiz 
olmadığını ileri sürerek, Hinden
burg hükumeti bazı kayıtlar ve 
t•rtlarla Hitlere tevdi edebileceği
ni bildiı mi9tir.Bu f&rtlar ~unlardır: 
1 - Kabinenin teşekkül tarzı Hin 
denburg'un muvafakatine iktiran 
etmeli. 2 - Reisic:ümhur Milli mü 
dafaa ve Hariciye nazırlarının ta
yininde daha cok kelim sahibi ol
mak istiyor. Aglebi ihtimal bu iki 
nazırı kendisi tayin etmek emelin
dedir. 3 - Prusya ile Almatıya a
rasındaki ikiliğin izalesi lıi.zımdır. 
4 - Kanunu Esasinin Rei•icüm-

48 inci ın.addeai baki kalac:aktır. 
5 - Reisicümhur iktısadi bir prog 
ram hazırlanmasıaı İstiyor. 

l9in içyüzü ıudur ki, Hinden -
burg, Hitler'e itimat edemiyor. 
F ırka11 meclisin en büyük siyasi 
fırkası olmasına rağmen, Hinden
burg fırka liderini tecrübesiz ve de 
magojiyi sevf9J küçük politikacı te
li.kki ediyor. Ve sinni ilerlediğin
den (85 yatını geçmiştir) ölecek 
olursa, Kanunu Esasiye göre Baş
vekil derhat yerine geçec:eğindeu, 
memleketin mukadderatını Hitler' 
e teal;m etmek istemiyor. 

kada bu, cidden mütkül bir it rihi 
görünüyor. Her halde fukalarm 
vaziyetine göre :reni hiikUmetin 
de her ,eyden evvet Hindenburgun 
tam itimadını haiz olmaaı lizım 
gelmektedir. Böyle bir hük\ınıet 
teıekkül edemezse. Hindenburgun 
tddlleri biı- tarafa bırakarak lılem 
lekeli diktatörlükle idare etmesi de 
mümkündür. 

Ajana telgrafları. halef ile selef 
Arasında uzun bir konferanıtan 
!:ıahsediyorlar. Ancak bu konferanı 
ta yeni Reisicumhur ıeçmit "tler 
için hiç bir mes'uliyet kabul edemi
yeceğini söylediği si!;-i, takip edile-

6. T ep:nisani intihabatından 
sonra Yon Papen, alelusul fırka li
derlerile temaa etmek iatemiıti. 
Hugenberı:'ten batka diger lider
ler Baıvekil ile görütmek bile iste
mediklerini bildirdiklerinden Von 
Papen hükômetile beraber istifa 
etti. Bu auretle clört sPne iktidarda 
kalmak üzre gelen Papen hükfuııe 
ti dört aydan biraz fazla zan:an i 
çindı; yerini terketmiş bulunuyor. 

Von Papen geçen yazın baıl.an
gıçlarmda iktidara geldi.ği zaman 
da Almanyanrn dahili vaziyeti iyi 

1 değildi. Fakat bet aylık idareden 
sonra vaziyet büsbütün karııık bir 
safhaya girmittir. Hiç bir fırkaya 
istinat etmediği ve kendisi de ayrı 

1 bir fırka teıkil etmediği halde Yon 
Papen Almanyada iki umumi inti
habat yaptırmıştır ki !onuncu İnti-

iatibfaf edilir edilmez istifa ettiği· 
ne bakılına, bu intilıabatların ne 
maksatta yapıldığı pek sarih değil 
dir. Yon Papen her halde muvaf
fak olmıq bir Baıvekil telakki edi
lemez. Meınleketi nasıl idare et
mek istediği hakkında bir fikir e
dinmek bile mümkün değildir. Bir 
bakıma göre diktatörlükle idare et 
mek istediği zannediliyor. Bir ba
kıma göre de karunt yollardan ay
rılmak istemediği anlatılıyor. İşte 
böyle diktatörlükle kanunperverlik 
ara11nda sallandı durdu; ve niha
yet yuvarlandı. Von Papen'in hü
k\ımeti Almanyada bir feyde mu
vaffak olmuıtur: Bütün fırkaları 
ve bütün Alman hükuır..etlerini a
leyhinde toplamakta. • Von Pa
pmı i!:tidara geldiği zaman herkes 
ni~i~ ve na~ı! geldiği~e _hayret et· 

Telgraf haberlerine göre Hitler 
Hindenburg'wı be§ §artını kabul 
etmek tasavvurunda değildir. Re
İ5M:iimhura hitaben yazdığı uzun 
bir mektupta bu gibi taahhütlere 
girmeyi kanuna uygun telakki et
memekte olduğunu bildirmektedir. 
Binaenaleyh Yon Papen çekilmiş 
olmakla beraber, henüz yeni Al
man hükumetinin teşkiline doğru 

.. * • 
Avrupa devletleri tarafından A 

merikaya tediye edilecek borçlar 
meselesi bahanın en mühim mese
lesini tetkil etmekte devam etti. 
Geçen hafta Fransa, lngiltere ve 
Belçika ayrı ayrı birer nota ile 15 
kanunuevvelde vadesi gelecek olan 
borçlarrn tecilini istemiJlerdi. A
merika Reiaicuınhuru Hoover, der 
bal Vaşinton'a giderek bu mesele 
ile metgul olmağa batladı. Ancak 
meseleyi nihai surette halledecek 
olan yeni Reisicumhur olduğuna 

öre, Hoover " · · 

! 
c:ek hattı hareket hakkında da bir 
r.oütalea dermeyan etmediğini ha
ber vermektedirler. Roosevelt'in 
iş baıına geçmezden evvel bu dere-
ce mes'uliyetli bir meaele hakkı;-da 
bir fikir beyan etmiyeceği atikir
dı. 

Haber verildiğine göre Hoover. 
Mec:liae borçların tecilini tavsiye 
etmek niyetinde değildir. M~clis 
gelecek ayın betinde açılıyor. Bi
ııaenaleyh takaitlerin tediyesi için 
ancak on gün kalacak demektir. 
Meclis açılmazdan evvel Hoover 
bir şey yapamaz. Çünkü son İçtima 
ında borçların tenzil veya tecil edil 
memesi hakkında Meclis karar ver 
mişti. Reisicümhurun elleri hu ka· ... . . . . 



• 
ı en ıat ar a mı sah Mektep kitapları 3 sene evve tayine 

Ekonomi 
• • 

iki on ay arasında 
bir mukayese 

Geçen sene ile bu seneki tica. 
retimiz arasında ne fark var? 

ihracat ofiıi baflıca ihraç madde- I dun kömürü ithal ederek memle
lerimizin bu senenin ilk on ayındaki j ketimizden mukabilinde palamut 
nıubtelif memleketler ibracatile 931 hulaaaaı ve balmumu almak ka· 
Mneai ilk on ayındaki ihracabnı mu- bil olup olmadığını oormu9tur. o. 
byeıeli bir iıtatiıtikte toplamtfbr. da verdiği cevapta bu ithalatın 

Bu iıtatiıtiğe nazaran, batlıca ih- kont-;njan _ _k~yı~la~ d_a~ilinde ya· 
rııç eıyamızdan olan ütün ihracab- pıla'bılecegını bıldınnı,tır. 
-.z bu ıenenin ilk on ayında 
18.819.418 lira kıymetinde 17.379 
tondur. Geçen emenin ayni aylarm· 
da 18.867.662 lira kıymetinde 14.087 
lnn idi. Bu senenin ilk on ayında ba 
b ihracabmız 1.027.157 lira kıymetin 
da 365.736 kilodur. Geçen ıene ayni 
aylarda 2.403.607 Ura kıymetinde 
780.324 kilodur. Kuru üzüm ibraca
bmr.: bu aene 9.019.649 liralık 39. 
198 tondur. Geçen ıene 8.146.381 
kiloluk 23.305 ton idi. incir ihraca
tımız bu ıenenin ilk en ayında 
1.833.493 liralık 15.770 tmıdur. Ge
sen sene ayni aylarda 3.184.380 li
ralık 16.509 ton idi. 
Yumurta ihracatımu bu - 7.324 

576 liralık 23.098 tonchır. Geç
aene 8.979.934 liralık 21.952 ton i
di. Maden kömürü ihracatımız bu 
-enin lllı on ayında 2.682.168 lira 
lak 279.388 tondur. Geçen -in 
ilk on ayında 1.246.543 liralık 
108.614 ton !dl 

Kömüre mukabil 
palamut 

Sofyadan bir müeaa- Ticaret 
odaama mliracaatla odun '" o-

BORSA 

(19 Banka11nclan alınan cetTelcllr) 

24TeırlDJaanl19S2 
Akpm Platlan 

l.tikrular TabYilat 
bt cı.hlll ... 
'°'t d. yollan l,lt 
l>, Manlllıldt N,1/t 

Gbrtilltı '·" 
~dl ınalıl t,-
'"idat t,re 
T. A.!kcrlye r ,fi 

Elektrik 
Tr .. yay 
Taaeı 

Rılııı• ıt,Bo 
Audohı l 11,10 

m ... 11 

0 Mbt11ll 19,70 lııııır Belıdty• 
laııtruı 114 

ESHAM 
it Ba. Naıııa 10,10 
.. " Hımllln tO,tl 
• ,, MGeuls 11t,-

Aııadola U ,10 
lleJt 4,IO 
Şlr . hayrtye 14,-
Tr&JDHY Ş(),!O 
Umamlltıorta 10.75 

ÇEK 
Parıs il.O' 
l.oaılra o.as 
l'lfiyort 47,1" 
Muuo t,11,21 
Brilbtl 8,40,IO 
Aııaı u.ıq 

Ctat:Trt t ,44,':'5 
Sotyı 66.341 
Amlsterdı• 1,17.18 

NUKUT 
Kurut 

l(ı 1 · Fransız 171,-
ı taırrll.D 710,-

ı dolar 211. -

toıınr 111,-
IO 1. Bdçlh 118,-

10 dralıml 17,-
!O ı . fsvlçre H,a-

to leva 27,--· 
IO !lorla ,.,_ 
to hr Çff) M.-ı 

Bomoatt 18,40 
Tertos 31,11• 
Çimento Ar. r ,95 

Cnyoa dtf. 11,18 
Şark dey. 1,11 
Balya 1,IO 
Şart aı. .... l,80 
Ttlefoa 11.15 

ATLARI 
Praf lf,H 
Viyana ,,07,J• 
Mıdrtı "71,98 
Bcrllı 1,98,tt 
VırşoYa 4,tl,U 
P<tte 8,M 
Blltr"' 80.71 
Belcraı U,91 
Mnstovı 10.70,75 

(Satı9) 

KlllU$ 
ı şilin, A:r. ıe.-
ı peı.ctı 17,--
ı aark 50.-
ı uloıt 14,-
1 penıa .i2. -
tO lry '!5,-··- ... -
ı Çernonı 
ı Altın •.10 
t Mectd!yt 90.20 

ı Bıntaot U7,-

Kömürlerimize 
mahreç 

Ticartıt Oduı bir müddetten 
beri yerli kömürlerin aüriim ve 
ihracı çareleri etrafında yapbğı 
tetkikat neticeainde bir rapor ha· 
zırlamıttır. Çarıamba pnü Tica• 
ret odaımda bir komisyon toplana 
rak bu raporu tetkik edecektir. 

Mısır sebze ve 
meyve istemiyor 
Mııır hükUnıeti Mıaıra meyve ve 

aebze ithalitınr azaltmak için geçen 
seneden itibaren bu nevi maddelerin 
aiimriik resimlerini yükaeltmeğe bat 
Iamııtn·. 

Bu vaziyet Mısıra bu nevi madde
ler ihraç ebnernia itibarile bizi de a
liıl<adar ettiği için ticaret odaaı dik. 
katle takip ebnekte idi. Yapılan tet· 
kikat göıtermiıtir ki bu tedbir Mı
sıra meyve ve sebze ithaliıtmı fevlı:a 
!ide azaltmıtlır. 

Ozüm, incir 
Mevaiaı iptidaımdan beri lzmir li 

manmdan ecnebi memleketlere vaki 
tmim lhracabmız 40.961.195 kilo
dur. Ayni müddet zarfında incir ih
racatnnız 19.416.296 kilodur. 

Yunanistana çimen
to ithalab 

Yunanistan her sene hariçten kül 
liyetli denebilecek miktarda çimento 
alır • Bu ibtiyacmı Yunanistan ek
seriyetle Yugoslavya ve Ruıyadıın 
temin eder. Yunanistanrn 1930 ela 
çimento ithalatı 64.000 ton idi. Bu 
miktar 1931 de 75.000 tona baliğ ol
muıtur. Bu ıniktarm seneden aene
ye de arttığı görülmektedir, 

Ticaret oda11 çimento ihracatımı
zın tezyidi etrafında tetkikat yapar
ken, bilhaaa komıumuz bulunan bu 
hiyük çimento mütteriıi memleket
t• istifademiz çarelerini tetkik et
mittir. Oda Yunaniatana ç;-ıto ih 
racatnnız için vaziyeti müsait bilmiı 
tir. Memleketimizde çimento sana
yii aon senelerde aiiratli ye büyük 
bir inkipfa mazlıar olmu9tur. Türk 
çimenlolan kalite itibarile dünyanın 
en eyi cina ç;-ıtolanndan addedil 
mekteclir. 

Offain iki tebliği 
ISTANBUL, 24. A.A. - lbracat 

ofisin._ teblii edilmittir: 
1 - Yauniatandan 16 tqriniaani 

1932-15 9ubat 1932 müddetine ait 
yeni kontenjan llıteei netredilmiftİr. 
Al&kadarlar,ofiıte mevcut olan bu Iİ• 
teyi görebilirler. 

2 - Öküz, inek, boğa ve manda 
sibi hayvanların Yunaniıtan'a ithali 
Yunan milli hanka11mn müaaadeıi
ne tabi olup bunlann mukabilinde ya 
tamamen veya lounen Yunan e,yuı 
ihrMı ınetnıttur. Teierruat için ke
zalik ofise miiracat edilmelidir." 

İzmir afyonlan 
IZMIR, ~· A.A. - Şehrimiz tica 

Müşterek 
Esnaf bürosu 

Sandık sermayesine 
muayyen nispette 
ittirak edilecek 
Kanunuıaniden itibaren Esnaf 

Cemiyetleri merkez bürolarının 
birlettirileceğini yazrnı9bk. Bu ıu 
retle teıis edilecek müıterek mer· 
kez büi-oıu için 4 üncü Vakıf ha
nında bir daire aranmaktadır. 
Yeni tekle göre, her esnaf cemi
yetinin cene birer reisi olacakf 
yalnız katibi umumi adedi azala
cak, bir kaç cemiyetin bir katibi 
umumiai olacaktır. Hamallar Ce
ıniyeti, Tahmil ve Tahliye Cemi. 
yeti ııibi büyük cemiyetlerin mer· 
kez büroları şimdiki gibi müatakJI 
olarak kalacaktır. 

Eınaf Cemiyetleri mü.terek 
büroıu t'"tekkül ettikten sonra, 
ııra bu cemiyetler için miifterek 
bir Yardım Sandığı teıiaine &'ele. 
cektir. Bunun için projeler ikmal 
edilmiştir. 

Sandığın sermayeaine her cemi 
yet muayyen niapette iftirak ede
cek, ayni zamanda merkez bürola 
rmın tevhidi .uretile binadan, e• 
lektrikten, teabinattan, katibi u· 
mumi aylıklarından ve kırtaaiye
den temin olunacak taaarrufat ta 
aandık sennayeaine ili.va edilecek 
tir. 

Gümrüklerden sual 
ANKARA, 24 - Giimrük mü· 

§&virİ her afunrüğün l'elirini mat
bu evrakm çefitlerini, biçimlerini 
umum müdürlükten ııormuıtur. 
Mütavir tetklkahna devam edi· 
yor. 

··-·----·------
ret ve aanayi odunun afyonlann ve 
hatbatlarm ticari vaziyeti ve ihraca· 
bna dair tanzim eylediii bir rapora 
göre, Eke iktıaacli mmtalaaaı dahilin 
de 1932 seneai zarfında lıtihaal olu
nan afyon miktan 46,355 kilo ve hat 
bat tohumu miktan 947.901 kilo 
tahmin edilmiıtito. Mınt•kanm ıeeçıııı 
seneki afyon rekoltesi 348. 793 kilo, 
hathat rekolteal de 11.482.332 kilo. 
idi.E .-iki ıe- ise Afyon rekoltesi, 
262.500 kilo, bafh11t ta 11. 770.2116 
kilo idi. 

Bu sene mevsim lpticla11 olan tem 
muz 1 den te,rlnienel nihayetine lıa 
dar lzmlr boraumda 4.779 kilo af. 
yon ve 119,681 kilo bafbat tohumu 
aablmııtır. 

Geçen ıene ise, ayni tarihlerde 
69.882 kilo afyon ile 1.001.880 kilo 
hatbat tohumu ve evvelki sene de ay 
ni tarihlerde 91.711 kilo afyon ile 
50.219 kilo ha9bat tohumu aatılmıt
hr. " 

Bn aene mevsim iptiduıncla iz
mirde seçen - ...bıuliinden talo
riben 6.000 kilo afyon stoka vardı. 
Ayni rapora gÖre vaki ihracat 1 tem 
muzdan birinci te,rin nihayetine lıa
dar lzmir limanından dıfUJ memle
ketlere 39.974 kilo afyon ihnç edil. 
mittir. 

Marangozlar 
Kooperatifi 

Manaaodar eeoniyetDİn teaiıine 
karar Yercliii aatq kooperatifi nizam 
nmıeai Ticat"et Miidürlüiünce mu
vafık ııöriilmüttür. N~ lıu
günlerde lküeat V ekilet:inia taa.ıikı 
ne göndeıilecektir. 

Kooperatifin aermayeü timdilik 
1000 lirada'. Bunun dörtte biri te
minat oliıralr Mlılraya teYcl edt"Jmek 
üzeredir. Cemiyet idare heyeti, bu 
hafta yaptıiı içtimada bu 1000 lira
yi ınüeaaiı ııfatile kendi aralarında 
tesviyeye karar vermi,tir. Bundan 
batka beheri 2 lira loyınetinde hİIM 
senetleri çıkanlank eanafa claiıtıla
cak, lıu bi11c senetleri hecJelleri ya· 
rımlfllJ' lira olarak eanaftan 4 ayda 
mııl;a11atan tahsil olunacaktır. 

Bugünün parolası 
• 

şudur: içki 
• 

yerıne meyve •• 
içki düşmanları dün sabah 

kongrelerini aktettiler 
•••••••• 

Memlekette içki sarfiyab çoğalmıt 
Y etilhilil cemiyetinin aenelik 

konııreıi dün Halkevinde toplan
dı. Cemiyet reisi Mazhar Omıaıı 
Bey Ankarada olduiundan kon
greyi ikinci rtıis Atıf Bey açb •. 

Açma nutkunu umumi katip 
Fahreddin Kerim Bey söyledi. 
Fahreddin Kerim Bey, inbiaarm 
resmi istatistiklerine nazaran içki 
istilasının çoğaldıimı, 930 - 931 
de 5 milyon 736 bin 232 kilo içki 
aarfedildiii halde, 931 - 932 aene 
ai zarfında bu nispet artarak içki 
aarfiyatmm 6 milyon 152 bin 678 
kiloya balit olduğunu söyledikten 
aonra: 

- Fakat, biz bundan korkmu· 
yoruz. Mefkure uiruna kurulan 
Y qil Hil&I &'•yrendiftir. istinat et· 
tiği ku,,...et te aençlik kuvvetidir. 
Bugün her tarafta içki dütmanlıtı 
bir teref, bir me2iyet olarak telik 
ki edilmektedir." 

Fahreddin Kerim B. bundan 
aonra içkuiz eğlenti olmaz zihni· 
yetile de mücadele edildiğini, bu 
maluatla seçen aene Tokatlıyan
da içkisiz bir eğlenti tertip edildi 
ğini anlattr ve içki aleyhinde cfu. 
varlara aaılan afif ve li.vhalardan 
mekteplerde verilen konferanslar 
elan babııetti. Ve vesaiti nakli,... 
de aarhotluktaıı mütevellit kaza· 
lara da temaaederek içki kullanan 
tofiSrlere veeika verdirmemeğe 
muvaffak olunduğunu söyledi ve 
bu münasebetle Belediye relal 
Muhiddin Beye teıeklriir etti. 

F. Kerim B. allzü Heroin mü· 
cadeleaiııe &"etirerek bu zebirin 
memleket &'eDçleri üzerindeki tab 
rihababnı anlatb vekitaplara(içki 
aleyhinde fıkralar ilave edilece
tfne dair Maariften vait alındığı 
ru, Yetil bili.Un M"'leket hari
cindeki te,ekküllerlt\ mllnıueba· 
tınm da yolunda olduğunu izalo 
etti ve Amerikadaki '.i,çki aleyhdar 
lığından bahsederken: 

- Biz müskirahn menedilmesi· 
ni istemiyoruz. Bizim aayemis, 
ferdin ve ferdin menaup oldup 
cemiyetin huzur ve aalimetini te
min eden bir teşekküldlir. Dedi ve 
·'Memlekette ilk ikbaadi seferber 
lifi··' Yetil Hilalin açtığım ailyle
yerek: 

- Bqünkü ıricadel-izin -
rolaaı içki yerine me)'Yedir •••• de
di ve Sıhhat Vek&letinden, eroin 
iptilaaına kartı cemiyetin &"iritti
fi mücadeleden memnuniyet be
yan edildiğine dairgelentezkereyl 
ve Cümhuriyet bayramı yıldönii
mü münaııebetile arzedilen tebri
kita Gazi Hz. den &''"len cevabı 
okuyarak alkıtlandL. 

Bundan ııonra Dr. lbrabim Zati 
Bey, söz alarak me,....elerimizin 
içki yerine kullanılabilecefinden 
babaeden nutkunu söyledi 'Ye 

meyvelerimizin aıbhat üzerindeki 
güzel tesirlerini diğer cıda mad· 
delerile mukay-ler yaparak i
zah etti. Tekrar Fahreddin Kerim 
Bey söz alarak: • 

- Size heromin kumanlann· 
dan canlı misaller söaterec:eğini 
dedikten sonra iki bedbahtı .kür· 
şüye davet etti. 

Yüzleri aapaan perİ§&n lnyfetli 
heroin miiptelilan bu aehri kuJ. 
lamnap naııl alışhklannı anlat• 
tılar: 

- iyi" şeydir, diye batladık. 
Sonradan bırakamadık. Şimdi aa· 
bahlan kamnnız ağrıyarak uyanı 
yoruz. Üzerimizde bir -bellik 
var. ite ııüce gidemiyorua. Gözle 

rimiz aulanıyor, Batnnız çatlaya· 
cak &"İbi ajTıyor." 

Fahreddin Kerim Bey heroin 
iptilUınm nekadar korkunç bir 
ifet oldufunu izaha devam ede
rtık; l'ençlere bitap etti: 

- Gençler, müteyakkız olu· 
nuz. Size bu zehiri uzatan ele, o
nu kıracak &"İhi mukabele ediniz. 
Çünkü, o ıizln benliğinizi mahve· 
den bir 2ehirdir." 

Fahreddin Kerim B. 53 kilo se 
len bir adamın beroin kullandık. 
tan aonra 38 kiloya diiftiiiünü, 
bıraktıktan sonra tekrar ayni kİ· 
loyu bulduğunu anlatb ve kiloeu· 
nu 1200 liraya aattıklan bu zehi· 
rin bünye üzerindeki tahribahn· 
dan uzun uzadya bahııederek &Ö
züne nihayet verdi. 

Bundan sonra kongrede ııerbeı 
münakatalar yapılmıt. azadan 
birçok zevat içki aleyhtarlıjı mü 
cadeleai için muvafık &"Ördükleri 
tedbirleri teklif halinde ileri ııiİr· 
miiflerdir. 

Konıırede müteakiben yeni inti 
habat yapılmıttır. 

Dünkü içtimada ıu kararlar ve
rilmittir: 

1 - Cemiyetin umumi menafie 
hadim cemiyetler arasına ainneal 
için tepbbüate bulunulması, 

2 - Milli ilmaat n tasarruf 
cemiyetinden meyvelerimlı:den al
kolsüıı içki çıkaracak fabrikalar 
kunılmaııı t.,..,ı.büılerinde bulu..._. 
•ının rica edilmeai, 

3 - Gayeye müzabaretl8'iD. 
den dolayı Maarif ve Sıhhat Ve
kaletlerine te,ekkür edilmeıL 

4 - Filiınler l'etİrilmesi ve bü· 
yük afifler yapbnlmaaı için Sıh
hat Vek&letinden yardım rica11. 

il - Sinemalarda perde arala• 
nnda vecizeler &"Öaterilmeıi. 

6 - Konferanılann çoğalblma ... 
7 - teki felaketzedeleri için 

diapanaerler açılma11. 
8 - Ne,riyat yapılmaaı, piyea 

ler baatmlmaaL 
9 - Darillfünunlu l'ençlerin ya 

:am memleketlerine gittikleri za. 
man, içki aleyhinde propağanda 
yapmaları, konferanslar vermele-
ri ... 

Dünkü konarede heyeti idare 
intibabmda, vakit aeçtifinden rey 
lerin tasnifi ikmal edilememi9tir. 

•e 
Ucretlerdeki 
Değişiklik 

Dü"1rii nüshamızda lıtanbnl 
Tramvay tir.ketinin vatman '" bi 
!etçi ücretlerinde defitildik yap· 
bimı, bu deiitiklitfn amelenin 
:aararma oldujunu iddia edildifi· 
ni kaydetmittk. 

Biletp ve va-nl•r timdi çalıı
tıklan aaat miktanna &öre pmra 
alacaklardır. Tramvay amelesi ha 
usul değişikliği için Nllfia kcımn.. 
liğine müracaat etmek iizertı bir 
mazbata hazırlamaktadırlar. 

Dün Belediye Reiı muavini Ha 
mit B. bize bu huıuıta ,unıan aöy-
1 ipir: 

- Bize böyle bir müracaat Ya 
ki olmadı. Maamafib bu ücret -
aeleai ile Nafsa komiserinin alaka 
dar om-. lhınıclır. Biz dalıe zi
yade aeyrÜaefw i§lerile, ballan 
fiki.yetini mueip olacak meaele
lerla -pi oluruz. 

Mahkemelerde 

Vapurda 
Kaybolan 
Adam 

Ağır cezada din 
muhakemeye 

devam edildi .. 
Dumlupınar vapuru Trabzon

dan selirken yolda Feyzi iuninde 
ki kamarot vapurdan kaybolmuı 
ve kaptanı baıta olmak üzere Me· 
to Süleyman, komanyacı Süley
man tevkif edilmi,ler ve mahke
meye v'"rilmitlerdi. 

ikinci ceza mahkemeıinde de
vam eden muhakemenin geçen 
celaeıinde Osman kaptanla Meto 
Süleyman tabliye edilmİf, koman 
yacr Süleyman mevkuf brrakılmıı, 
Muhakeme de bqinci ıubeden Ya
kup iaminde bir kamarot bulunup 
bulunmadığının aorulmau için 8 
kinunuevvele bırakılmııb. Fakat 
betinci tubeden sorulan ıuale ça· 
buk cevap gelmiı, mevkuf koman 
yacı Süleyman da mahkemeye 
müracaat ederek: 

- Ben mevkufum, fakat biırü· 
nahım, muhakeme neticesinde ma 
aumiyetiın tebeyyün edecek, fa· 
kat mevkufiyetimden mütevellit 
mağduriyetim telifi edilemiyeıcelı: 
tir. Ya benim muhakeme gÜnümi 
ileri alm, yahutta beni tahliye e
din, demiJtir. 

Mahkeme bu müracaatı tetkik 
ve talebi haklı bnlmnt. 8 kanunu· 
e,,....ıe talik edilmit olan muhake
- de dine alınarak clanıcdara 
ve mevkuf olmıyan maznunlara 
mahkemeye aelmelerl için celp 
çıkanlmqtrr. 

Dün mahkemeye difer maznun 
lar aeldiği halde Oıman ka•tan 
&elmemit Ye: 

- Seferdeyim, mahkmnenin 
atin defittireceilnl bilmediğim· i
çin sefere çıktım, 8 kanunuevvel· 
den e,,...eı selemiyeceğim, demlt
tir. 

Davacının da aene muhakeme
yi 8 kinunuevvelde sanarak 1 zml. 
te gittiği anla,ılmı'tır. 

Dünkü celnede be,inci ıubenin 
tezkeresi olrunmuı, bunda Yakup 
iuninde kamarot olmadığı bildiril 
mittir. Komanyacı Süleyman ge
ne tabliye talebinde bulunmu9, 
mahkeme heyeti uzun uzadıya 
müzakereden sonra Süleymantn 
mevkufiyetinin deYamma ekoeri
yetle, maznun Osman kaptanla 
davacının gelmeıi için muhakeme 
nln 8 kinunuevvele talikma da İt· 
tifakla karar ,,ermlttir. 

Kaçakçılık davaları 
Hemiri 15 kunıt kıymetinde 

mektup zarfı, kiğıdı Ye emaaU 
kırtasiyeyi havi 5 aandık •t:J&J'I, 
yerine ayni aildette demir parça
" ve fite kınklan koyarak yolda 
detiftirerek mmnlekete ithal et· 
mekle maınnı- kltrt tüecan 11-
ya Matalon, ltalya tdtu=.\e• 
Albert Handelli Ye bu ı.-.ta 
kendilerine yardımda bul
kemiayoncu Hulllai Dervif B. ve 
efendiler haldannda 8 inci lhti· 
aaa Mahkemesince yaprlan tahki· 
kat bitmit - eYr&k mahkemeye 
verilmiftir. 

Suçluların dlll'1lflllalanna bat
laıımqtrr. Me.ele, •ki kanun a
mamnda hAdu oldufu için aaçlu
larm sayrfmevkuf olarak 20 kl
nunu.,,,,,elde ınubakemeleri yapı· 
lacaktır. 

Kabahat ölende 
• • lDllf 

1931 aeneıi Cümhuriyet bayra. 
mı ıeceai Koakada sahibi olduğu 
tiitiincü dükküu öamule Orb .. 
i=inde bir geci öldü.-, A:aia 
ye Edip iuninde iki aenci de yara 
lıyan tütiincü AraaYUt Haaanm 
muhakemeaine dün ağırceza mah 

Maarifli' 

Mektep 
Kitapları _ .. __ 
Bu sene talebeye 

çok mu 
pahalı satıldı? .• 
Ankara caddesi kitapçıların· 

dan mektep kitabı baaanlar tirkel 
harici, şirket dahili diye ikiye ay. 
rıldrktan sonra aralannda birçok 
ihtilaflar çıknuttır. Bu mey anda 
ortaya ablan bir iddiaya göre hl: 
sene mektep kitaplannda 200 bir 
liralık ibtikir yaprlmıttır. 

Y apbğnnız tahkikata göre Tüı 
kiyede her aene 400 bin liral .. 
mel .. ~ep kitabı aatııı yaptlmakta· 
dır. Ve bu Maarif Vekaletinin 
u.,..,..ttiği mektep kitapları liıle· 
sindeki 6atlara ııöredir. Fakaı 
bugün satılmakta olan mektep ki· 
taplarmm fiatı 3 sene evvel lea 
bit edilen bareme göredir. Halboı 
ki üç aenecle matbaa, kağıt ücret 
leri yüzde otuz tenezzül etmiftir. 
Diğer taraftan da forma meaeleei 
vardır. Uç sene evvel yeni Türk 
harfleri o kadar kolaylıkla okuna 
madıtı için mektep kitaplan bü
yük puntolarla baaılmakta bina
enaleyh daha çok forma tutmak· 
ta idi. Halbaki buaün pwıtu 12 ye 
indirilmiı olduğundan her kitap 
3, 5, 7 forma elrailmiıtir. 

Bu noktadan da yüzde 20 kitap 
fiatlan ü:aerinde tenezril vardır 
Halbuki flatlar üç sene evve 
teıbit edildiğinden o zaınanki pa· 
raya satılmaktadır. 

Bu vaziyete göre mektep kitap· 
lan 3 - evveline nazaran ytiz
de 50 noksanma aatrlmak lazım 
l'elmekteclir. Ve kitapçılar yüzde 
elli fazla kir yaptıld8nndan iakooı
to itleri çok mütehavvil bir suret
te yapılmaktadır. Her bayi istedi 
li ırihi iskonto yapelıilcliğlnden, .-. 
seli bir amıfm kitaplarını bir 
mektepte 5 liraya, bir diğer melı: 
tepte 4, difer bir mektepte 3 Iİ· 
raya temin etmek kabil olmakta
dır. 

Hukuk fakültesinde 
uılahat 

Darülfünun Hukuk fakültesm 
de Pr. M. Malche'in raporu hari
cinde yapılacak 11lahattan sarfı
nazar edilmiftir. Darülfünunda u· 
mumi ıolahat yapılrrken Hukuk 
fakiiltesinde de bu meyanda ıala
bat yaptlacakbr. 

Mülkiyenin 56 ıncı. 
•en esi 

Mülkiye mektebinin 4 kU.unu 
evvel ~Ü 56 ıncı yıl dönümüdür. 

Bu münaaebetle mektepte me· 
raaim yapılacak, o ırünün a)<tamm 
da da Mülkiye talebe ~)'eti ta
rafından Tokatlıyanda tur danalı 
çay verilec-ektir • 

kemeeinde devam edilmiftir . 
Dünkü muhakemede yapılaa 

kqif rapora olnırunnt. dwvacı 
mevldind'" bulanan Orhanm beln· 
firesi bu raporda bir .. bidin ifade 
sine itiraz ederek bu tahidin ye
minle dinlenmİf olmaıma rağmen, 
ketff -aınc1a ifade.mi deii•tir
mit olduğunu aö:rlmnittir . 

Maznun tarafı rapora itira:a 
etmemİf ve fakat müdafaa tahidi 
ikame edeceklerini bildirmittir. 

Müdafaa 9ahidi ikamesine da· 
•acı tarafı itiraz etm.it ve ı • 

- Ba dava h.tlayalı taıİı bir 
.._ lııir ay oldu, fimdiye kadar 
neden müdafaa tahidi ikame et· 
meclller? d-i4tir. Bu itiraz iki 
tarafta şiddetli münakafaları mu 
cip olıa114. Arnavut Haaan da ka· 
bahat ......mele olmayıp ölen de 
oldut-D aöyı-;.tir. 

Muhakeme müdafaa tahitleri
nin celbi i~in batka süne bırakı\· 
mııtır. 

lıathyan devıecle ıle enelki kara· 
l'ım nabetmai muhtemel değildir. 
ISin-'eyh lıorçlu devletlerin ya 
lıorç1anm ıs k•-ıe• •al ıle tediye 
'-tmeleri, yahut ta borçlanoı tediye 
edemiyen borçlu vaziyetine dütme 
leı; limnıelmektedir ki, lnailten 
•e F rama gibi cliiny111m alacaklıaı 
olan ıle.letler için bu, elim bir vazi· 
Jet olacaktır. 

azaltma baklundaki noktai aazarr 
nı hariciye -nuıruım ağzile izah et 
miştir. Sir Jobn Simon tarafından 
Cenevrede verilen etraflı izahat. 
göre, lnsiliz noktai nazarı ,c>yle 
hüliaa edilebilir: 

yük harp gemilerinin haciıınlerile 
toplarının azaltılması için büyük 
deniz devletleri arumda temaslar 
oluyor. Kruvuörleria azami hacmi 
7 bin ton olmalı ve toplan da 8 
puıu seçmemelidir. Denizalb p
mileri büsbütün ilıa e$!melidir. 

ra da fU devletler vardır: Ruıya 
1000 tayyare, Romanya 799 tayya 
re, Lebiıtan 700 tayyare, Y qoa
livya 627 tayyare, Çekoslovakya 

546 tayyare, İspanya 533 tayyare. 

için kaleme alınnııt bir mukavele 
müneddeai olduğunu ileri sürdü· 
ler. 

net meHlesi gibi itler varsa da en 
ehemmiyetli it Uzak Şark mesele
sidir. 

logiliz ve Fra.ıMu ıuetelerinio 
'-yıfalan bu mesele 'hakkındaki 
ı.Jımiolerle doludur. Bazdan IS 
kin11DUevvel takıitinin lıer balııle 
tecil edileceiini yazıyorlar. Bazı· 
l.rı tecil edilmiyeceğini hesap ed.. 
tefı: lngiltere ve Franıanm takaitle
ti tediye için tertibat aldıklarını 
lıildiriyorlar. Amerikadan akseden 
lı.berler, vaziyetin hiç te tecile 
lllüsait olmadığım anlatıyo. Hafta 
ltau gelen haberler belki, bu nok· 
tayı tavzih edecektir, 

~ :f f' 

Geçen hafta ilin edilen F raoaız 
'İlahları azaltma projesindea -
'°l halta arası lqiltere de _ıilihlan 

1 - İngiltere ailihlan tahdit 
hakkında mevcut mukavelelerin 
mer'i ve muteber olduğuna kani
dir. Ancak bunlar ali.kadar devlet· 
lerle anlqılarak tadil edilebilir. 
Ve Almanyaya müıavat temine• 
decek bir itilafın zaruri olduiu ıa
ribtir. Bu itilafa vanlmca ve ıilih· 
larınr umumi surette tahdidi bak· 
kında bir takım hükümler etrafın
da mutabrk kalınınca, bu ahkam 
Versailles muahedesinin silahlar 
hakkındaki he§i•ci kısmımn yerine 
kaim olmalıdır. 

2 - Almanya ile bu gayeye var· 
mak için ıiritilecek müzakere ıi· 
llhlarm arttınlmasına müncer ol
mamalıdır. 

3 - Deniz ıilihları hakkında 
lugiliz ooktai nuan tadur: U
mulQ donanma kunetlerinin ve lıü 

4 - Kara ıillhlanna gelince; 
muayyen bir hacimden büyük 
. tankların İnfaaı menedilmelidir. 
Müteharrik toplann hacmi aumi 
4.13 pualuk yani 105 milimetrelik 
olmalıdır. Bu hacim maliim olduiu 
üzre Venaillea muahedeııile Al
manyaya müaaade edilen top hac
midir. 

5 - Tayyare kuvvetleri: Evve
li bütün tayyare kuvvetlerinin ln· 
giliz tayyare kuvvetleri aisbetine 
indirilmesi. lngiltere bugün, tay
yare kuvvetinde, beşinci devlet ge
liyor. Son iıtatiıtiklere göre ba,
ta 2097 tayyare ile Fransa geliyor. 
Sonra ııraaile 1752 tayyare ile A· 
merika. 1639 tayyare ile Japonya, 
J507 tayyare ile ltalya ve 1208 
tayyare ile loıiltere geliyor. Son-

İncilteıeden daha fazla tayyare
leri olan devletler bir defa kuvvet· 
lerini o nNbete getiıdikt- aonra 
bütün tayyare kunetlerinden üç
te bir niabetinde tmsilit yapmak • 

lıte loııilizlerin silahların tah· 
didi hakkında ileri sürdükleri pro
jenin eısaılan budur. Fransız pro
jesi lngilis ve Almanlan memnun 
etmeıniıti. lnııiliz notası ela Fran
sızları memnun etmemittir. Alman 
lar da pek tatmin edilmite benze
miyorlar. 

Fransız projesi hakkında İngl• 
!izlerin tenkidi 9uydu ki, Siliblan 
azaltmıyor, bili.kiı belki de fazla· 
laştınyor. Sonra silahlan azaltmak 
tan ziyade ıiyaıi teminat almak 
maka.dile ileri sürülmüt bir pro
jedir. Almanlar da Fransız proje
sinin. bütün beynelmilel meaeleleri 
F ran&ız noktai nazarına ıöre halli 

Şimdi Franaızlarm lqitiz pro-
jeaincle noksan buldaklan nokta, 
emniyet ve aellmet meselesini biç 
nazarı itibara almamas.dır. 

Almanlar, her iki projenİD 
Versaillea muahedesi ahlrimı• 
bükümsüz lralacatı ve kendilerine 
müsavat Yerileceği halrlaodalri hü
kümlerini kabul ediyorlar. Öteki 
tartlan beiwwwiyorlar. Müıavatm 
daha bir müddet nazariyatta kal· 
mumı istemiyorlar. 

F anaız ve İngiliz projelerinin 
netri, aililılan azaltma meselesinin 
senelerce evvel bu meselenin mü· 
zakereıine baılaodığı zaman ne 
merkezde ise, bili o nolctllela bulun 
duğunu bir defa daha anlatmıştır. 

• • • 
Geçen pazartesi Milletler Cemi

yeti meclisi toplandı. M«:liıin 
ruznameainde Dantzig f9hrinm 
timendiferleri Lehistanın paraaı 
ve Liberya Cümhuriyetlne mUll'ff" 

Lytton komisyonunun Uzak 
Şarktan avdetindenberi tehir edi· 
len bu meselenin nitıayet müzake
resi zamanı geldi. Milletler Cemi
yeti Lytton raporunu n~ yapacak? 
Sepete mi atacak. yoksa onun tav
aiyeaile mi lmil olacak? Bunun bi· 
riıini de yapamıyor. Hatti dosya· 
nın tetkikinden bile korkuyor. Me
selenıin bu veya gelecek içtimada 
halledilmiyeceği 91ipbesizdir. Fa· 
kat Meclia ne yapecaiını kestire
memiıtir. Umumi heyeti içtima. 
danr bahsediliyor. Meseleyi 19 lar 
komisyonuna havale etmek te dü· 
şünülüyor. Amerlta ve Ruayanm 
müzakerelere ittiraklerini temin 
meselesi dütünülüyor. Elhasıl 
Mecliı, Milletler Cemiyetinin, ta
rihinde tesadüf ettiii en çetin 
meseleye gelmi! gene çarpmıttır. 
Her halde maruf tabirle "ldarei 
maslahat., edilecek. Bunun nasıl 
yapılKatını hafta arası ıörecefia. 

Ahmet ŞOKRO 
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Müddeti seçen nüahalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya alt 
itler için madlriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann me· 
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy ruat merkezinden 

verile11 malumata söre buıün 
hava b"lutlu ve yağmurlu ola
cak, rüzsir ıorbi iıtikametler
den mütedil kuvvette eaecektir. 

24-11-32 tarihinde hava tazyi
ki 761 milim~tre en çok aıcak
lık 16 en az S sanıiırat kayde
dilmiştir. 

[FiUDilJ 
Gazeteler 
Ve kayıplar •• 
Elbette dikkat etmi!ıinizdir: 

Ne ki kaybolursa gazeteye ya
zılır. Birinin aevgili bir köpe
ği mi kayboldu. Gazetede onu 
ararken göriiraünüz... Bir el· 
maaı mı zayi oldu? Bir ilb ile 
onu arattırır .... Çocuğu hattl 
karıaı kaybolanlar bile gazete
lere yazarlar •.. 

Tıpkı bunun gibi bir dlAei 
kayıp daha var ki; ona da ga
zetelerde çok tesadüf ediyo
rum: Fikir!.. Gazetelerin çoğu· 
nun yazılarını okurken aahi
binin kaybobnut bir fikri arat
tırdtğını seziyorum. Şu fa~la 
ki birinciler bunu açıkça ilan 
ediyorlar., ikinciler itiraf etmi· 
yor .• 

Spor muharrirlerif 
Neredesiniz? •• 
Şu günlerde gazetelerde 

spor itlerine ve sporculara ku 
fi bu itlen anlamıyan muhar
rirler tarafından tiddetli hü
cumlar var.. Bu hücumlarm 
bilgi çerçeveıi içinde hiçbir 
kıymeti yok amma itin yalmz 
dıtını gören halk üzerinde ıpor 
ve ıporcu aleyhinde bir teıir 
yapması ihtimali var .. 

Ben spor itlerine bir çeyrek 
a11rdan fazla ömür vermit bir 
adam sıfatile bu haksız hücum
lara cevap veriyorum ve elim 
kalem tuttukça vermekte de 
devam edeceğim.. Fak.at siz, 
ey ıpor münekkitleri ve PY 
spor muharrirleri! Siz nerede-
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HİKAYE 
~ ı Vtlllgette 

iktısat 
Haftası 

Pariste idik •• 
Umumi harpten evvel Pariste J riye kalan para, şöyle ahım ta· 

tahsildeydim. O zaman Pariste him değilse de, ucuz<;& bir mey.
tahsilde olmak ne demek, bilir hanede kafaları tüıülemeite kafi 
misiniz? Cennette yafamak, cen- gelecek kadardı. 
nette! Gece yansına kadar içtik, sül 

1 
Meseli; "Monmartr" de otu- dük, eğlendik. Bir aralık Şakir, iı 

ruyoraun değil mi? kemlesinden kayıp, masanın alb .. 
Etrafa borcun <;oğaldı. Alacak- na yuvarlandı. Sokağımızın kiife· 

lılar seni rahatsız ediyorlar. He- sindeki çıunaşırcı kadına hitaben 
men sizlice batka bir mahalleye yazdığı şürleri okumaita batladı. 
ta,ın. lmki.nı mı var, seni bulsun.. O vakit, artık gibnenin müna· 
lar 1 sip olacağını anladım. 

Fakat ,imdi böyle değilmif .. O· Bereket versin Şakir akıllı ço· 
rada da herkes açıkgöz olmuı. cuktur. Eğlencemizin müncer ola· 
!fendim, dünya değişti .. lnsanlu cağı akıbeti düşünmü,, ,imdiye 
çok fena oldu. Hiç bir tarafta ra· kadar hana ziyaret nasip olmıyan 
hat, huzur kalmadı. pansiyonunun adresini bir kağıda 

Paristeki talebelik hayatımda yazmı~, yanına da odasının oldu· 
en 11kı fıkı görüştüğüm arkada· ğu yeri gösteren bir kroki çizmiı 
şım Şakirdi. ti. 

O da, benim gibi iktııat tahsil Onun için hiç tereddüt etme-
ediyordu. den arkadaşımı mıuanın altından 

lktısat tahsil ettiği içindir ki, çektim. Dolu bir çuval sibl ar· 
bir sün, artık Kartiye Lalenin ha kıundan sürüklüyerek yola <;ık· 
vasile imtizaç edemiyecek bir ha- tım. 
le seldi. Gizlice, benim pansiyo· Zavallı mütemadi,.en sayıklı-
numun civannda bir yere taıındı. yordu: 

Vilayet te bu itle 
meşgul olacak 

12 ki.nunuevvelde batlıyacak 
olan tasarruf haftaaı ile vilayet te 
çok yakrndan meııul olacaktır. 
Bu hususta Vilayete tebliğat ta 
yapılmıttır. 

Bu haftada üzüm, fındık, İncir 
gibi yemitlerimizin propagandaaı 
yapılacak ve kumbaralardaki pa· 
ralar bankalara yatırılacaktır. 

Yeni vezinler 
Yeni sene batında bütün vezin 

ve öl<;ülerin değiteceği mallimdur. 
Belediye yeni grarnlu İ<;İn bir 
nümune yaparak fktısat Vekale
tine ıönderecektir. Nümuneler 
muvafık görülurse ona göre, cram 
lar yapılacaktır. 

Bakkallar cemiyetinin dirhem· 
leri toptan yaptırarak taksitle es
nafa satacağı söylenmektedir. 

Dahiliye müsteşarı 
şehrimizde 

1 
Kemali muvaffakiyetle neticelen· - Ah .. Sevgili yatağım, kuttü 
dirdiğimiz bu sıvışma hadisesi şe- yü yatağrm, bembeyaz, aakız ıibi Dahiliye Vekaleti Müste,arı 
refine mideleri ıılatrnağa karar yataj'ım. Hilmi Bey dün ıehrimize gelmiş-
verdik. Nerdeıin? Senin içine kendi tir. Hilmi Beyin anneai haıta olup 

Ceplerimizde ne var, ne yoksa mi tomha ! Bir abam... tehrimizde tedavi görmektedir. 
hepsini bir şapkanın içine bo,alt- Neyse uzatmıyalrm az sittik Hilmi Bey bunun için gelmiıtir. 
tık. içinden zincirleri, kibrit kutu uz gittik, dere tepe dÜz gittik. S~ Hilmi Bey dün Vali Muhiddn, 
!arını filan ayıkladıktan sonra ıe· baha karşı Şakirin pansiyonuna muavini Ali Rıza ve Mülkiye hat· 

geldik. müfettisi Hacı Hüınü Beyleri ziya 
· ? Ned Allahtan evin en alt katında o- I ret etmi, ve müfet~ Beylerle,gö-

senız .. en müşterek dava· turuyordu. rütmüstür. 
mıza ket vuran bu hücumlara Yoksa, mübareği sallasırt edip --------
kartı lakayt kalıyorsunuz. N&- bir de merdivenlerden yukarı çı- Elibba odasında 
den cevap vermiyorsunuz?. E- karmak vardı. 
ğer memlekette sporun ileri Cebinden "nahtarı alıp, kapıyı 
gitmesini ıiz de benim kadar a<;tım. Kr?kiye. bir göz attıktan 
• • bu b" ki ıonra, kimseyı uyandınnağa lü
ıati~oraanız ve nu ır va t , 7um kalmadan odaaını buldum. · 
geçırme vasıtası olmaktan da· 1 lfte, deminden beri hasretle 
ha yüksekte tutuyorsanız spo- , bahsettiği yatağı, cibinlik gibi aar 
run vekanna v" itibarına zarar kan perdelerin arkaamdaydı. He. 
verecek hareketlere karşı koy· men .Şakiri ik.~ ~olun';'n alt~ndan 

1 S k k ki . yakalılarak surukledım. Bırd<"n 
ma ıaıruz.. 1 sı ten t ettı- karyolasının Üzerine bıraktım 
ğiniz sporculara ve spora kar!• Tam kapıya çekip sokağa çıbnaı.: 
batkalannm yaptığı hücumlara üır;ereydim iri. kulağıma acı bir inil
cevap vermezseniz o zaman si· ti çarptı ... A ... a ... a ... O ne 
zin tenkitlerinizin de samımı Arkadafım, boylu boyunca yere 
ıd •erilmit, ıokakta yabyor. 

o uğundan şüphe edilebilir. _ Ay belim!! Aman kaburğa ke-
Ne zaman siz de spor miklerim! ... 
kütlesinin bir parçası ol- Eğildim, kulağıma: 
duğunuzu göstererek o kütle- - Şakir, bana bak, dedim, alayın 
ye vurulan darbelere kar,ılık sıra., değil ... Benim de uykum var .•. 

verirseniz o zaman spor meta· Gidip yatacağım. .. Burada öğlene ka 
dar ıeninle uğraşamam ya ... 

net peyda eder.. Tekrar götürüp, yatrrac:Ağrm, fa-

Ne hikmet? •• 
Ne hikmet bilmem! Balığın 

ditiıi makbul değildir de atın 
ditiai, koyunun, sığınn di· 
tisi makbuldür. Tavuğu keaer· 
ler horozu bırakırlar .. Diti ko
yun eti yenmez, baba inciri 
yemnedlği gibi.. Kilitlerden 
diti Mahtarlar çoktan kalktı. 
Amma eski kabadayılar: 

- Dtti llf etme! .. diye söz· 
de de erkeklik ditilik ararlar .. 

Bhiai söyledi ve temin etti. 
Hezaren bastonların difiıi ve er 
keği varmıf.. Lakin bunun er· 
keti makbul imit·· Ditiıi 15 li
ra ise erkeği 45 liraya satılır· 
mıf ... 

Ne hikmettir bilmem, ha
yatta ki.h erkek, kih diti ga
liptir .. Galiba onun içindir ki 
aralarında cidal eksik olmaz .. 
Birinden birisi ötekini tam 
mağlup etse ııürültü kesilecek 
amma olmuyor! 

FELEK 

kat bu sefer de gene şaka niyetine 
pencereden atlayıp, önüme çıkar&an, 
elimi bile sürmem. Olduğun yerde 
bırakrnm ... 

Şakiri gene kucakladım .. Oda111ıa 
kadar ıürükledim, bu dela biraz hid 
detle perdelerin arkasındaki yatağa 
brraktım. 

Ben sarhoıluğun ne demek ol
duğunu pek iyi bilirim. insana hazan 
öyle eıyler yaptrrn- ki, ayırken şey
tanın aklına bile gelmez. 

ihtimal Şakirin kafaaına da, be
nimle adamakıllı bir alay etmek ıel
miıti. 

Çünkü dııarıya ilk adımrrnı atın
ca, gene Şakiri kaldırıma uzanınıt 
buldum. 
Artık fena halde kızmıtlım: 
-E ... e ... Şakır.. Şakaysa, yeter 

artık, ı!i,.e hağırdrm, eğer pencere
den atlıyacak kadar aldın ~ındA i
se, hiç şüphesiz ılizlet"inde de bura
dan ıidip yatağına ,.atacak kadar 
kuvvet vardır! .. 

o, hi.lil: 
- Ay helim. .. Aman kaburga ke

miklerim! ... 
Diye inliyordu. Aldırmadım, yürü

düm .. 
••• 

O sün, ancak ikindiye doğru uya-

Etibba Odaaı idare heyeti, dün 
Tevfik Salinı P4. nın riyasetinde 
toplanmıu Mecliste huıaıi haota-
haneler hakkındaki layiha et-
rafında görüşülmüı ve Sıh· 
hat Vekaleti nezdinde hu müeue 
aelerin hukukunu siyaneten bazı 
teşebbüıata karar verilmi9tir. içti
mada, bir mecmuada kuduz için 
tavıiye edilen ili.<; hakkında da 
görütülmüştür. 

Eczanelere saf 
ispirto 

Hıfzıssıhha Kanununa tevfikan, 
eczanelere her ay muayyen mik
tarlarda verilmekte olan saf İspir 
lodan maada, bir defaya maluus 
olmak Üzere bedeli mukabilinde 
beşer kilo saf ispirto verilmeıi te
karrilr etmittir . 

Yeni 
1 

eserler 

YaıaıDak yolu 
Veremle mücadele cemiye

ti tarafından netredilrnekte o
lan aylık Y atamak yolu mec· 
muasınm son nüshası da çık
mıştır. 

nabilmitim .. Geceki hadisenin bütün 
safabati birer birer ıözümün önüne 
seldi. 

Merak ettim ... Acaba Şakir naaıl
dı .. 

Alelacele siyinip, arkadatımın 
panıiyonuna koıtum... , 
Panıiyoncu kadın, beni minalı bir 

ıülütle kartıladı: 
- Şakir Bey, dedi, dün gece s•

liba fazla kaçmnıt ... Bu sabah onu 
sokak kapısının • önünde buldum ... 
Güç halle yatağına ıötürdüm. Gali
ba hilô. oyuyor ... 

Hemen oduma ıirdim.. Allab !... , 
Allah! ... Yatağın yet"İ mi deiltmİJ ... 
Yoksa .. 
Hayır ... Hayır ... Dün ı:ece zavallı 

Şakiri karyoluı diye iki defa fırlat- 1 
tığım yer, melene o.çık bir pencere 
değil miymi~?. 

iş ve İşçi 
Milliyet bu sütunda İf ve iş~i 
iıtiyenlere tavasaut ediyor. lf 
ve İfçi i&tiyenler bir mektup· ' 
la lı büromuza müracaat et .. 
melidirler. 

iş isteyenler 
S37 - lngilizce Fransızça usu· 1 

lu muhasebe ve daktilografi bilen 

1

. 

bir madmazel i~ arayor. 6 aene 
Osmanlı Bankasında çalıpnı9tır 
ve bonservialeri ham ildir. Müte~ 
her bir yerde müsait şeraitle iş 
kabul eder. M. X. rumuzile iş hÜ· 
romuza müracaat. 

1 RADYO 
Bugünkü program 

17 den 17,4S: Saz (MÜ§<!rref 
Hanım). 

17,4S ten 18: 
18 den 19: 

Gramofon. 
Kemal Niyazi B. 

ve arkada§ları. 
19 dan 20: Orkestra 
20 den 20,30: Saz (Belkis 

Hanım). 
20,30 dan 21,30: 

saz heyeti. 
Hanımları 

21,30 den 22,30: Orkestra, 
Ajana ve Borsa habe.-leri, saat a· 
yan. ) 
VARŞOVA 1411 m. 

1 
13.lS: Gramofon. 17.3S: Ke-ı 

za 18.0S: Karı~ık konser. 19.0S: 
Danı musikisi. 21.0S: Müsahabe.

1

· 
21.2: Klasik konser. 24: Dans mu 
sikiai. 

BUDAPEŞTE 550 m. ı 
18.05: Opera orkestrası konıe· 

rl. 19.SO: Jenö Pertiı Sigan tak•· ı 
mı. 20.SO: Stüdyoda tiyatro. Mü
teakiben: Gramofon konseri. 
24.20: Taıannili caz. 

PALERMO S24 m. 
18.35: Kahvehane konseri. 

21.25: Gramofon. 21.50: "LA 
BOHtM" ismindeki Puccini'nin 
e&erlerinden opera temıili. 

VIY ANA Sl 7 m. 

, . ' 

BUGÜN • ~ • 4 • 
-·- - ;>. -

ALEMDAR Sinemasında 
iki büyük sesli ve sözlü film birden 

Sevdalılar 
Kervanı 

GABY COOPER ve 
GARY COOPER ve 

İTTİ HAM 
EDİYORUM 

Marcelle Chantal 
tarafından tem•İI edilmiş Fran-

tarafından temsil edilmiı. sızca se•li ve sözlü film. 

Gündüz : 1-3-5-7. Gece 9,30 da. 

p••••••Dün akşam MAJİK sinemaaında••••-•I 

R1CHARD BARTHELMESS 

VEDA PUSESİ 
filminde " ŞAFAK KEŞiF KOLU " ndan daha kuvvetli ve 
daha yüksek olduğunu göstermiı ve kemali takdirle alkıılanıruıtır. 

ilaveten : R. K. O. Dünya havadisleri. 

Bugün saat 11 de tenzilitlı fiatlerla matine. ••••I 

MELEK Sinemasının 
Vasi salonu emsalsiz v: şayanı hayret bir harika olan 

MAVi TUNA 
filmi ile alkış tufanlarile çmlayor ve ilahi artist 

BR1G1TTE HELM 
ve Budapeşte'nin meşhur " R O D E " ZlGAN or

kestrası nazarı takdirle seyrediliyor. 

llaveten: Paramount Jurnal. 

8ugÜn saat 11 de tenzilatlı fiatlarla matine. 

Bugün ELHAMRA Sinemasında 
Haftanın en cüzel filmi... en cazip musikisi ... en büyük ıtefeyi •e 

en fazla muvaffak olmut eseri olan 

Candan Seviyorum 
filmini ıidip görünüz. İki saatlik neıe ve zarafet. 

Baş rollerde: FERNAND GRA VEY 

F L O R E L L E ve K OVA L 
(Bouffes - Parisienne) tiyatrosundan. 

ilaveten : Paramount Jurnal halihazır dünya havadisleri. 

incelik ve zarafetin bir zaferi, 
Meraretaiz bir iıtihza, 
Acı olmayan bir hücum. 

HÜRRİYETE 
CANFEDA 

Rene Clair'in eseri 
Pek yakında 
ARTiSTİK 
sinemasında 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 

GlTTA ALPAR 
BiZZAT latanbul'a ıeliyor 

ve yakıncı. da 

ARTİSTİK 
SiNEMASINDA 

Yeni filmi: 

Kadın Severse .. 
(Die Oder Keine) 

söıterilecektir. 

Etem izzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 

Bu aktam 1a&t 

latanbul ikinci icra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayi mahcuz vt 

paraya çevrilmesi mukarrer karyola 

garderop, konaol, vesair hane efy&•J. 

30-11-932 tarihine mü111dif çarıam·' 

ha günü saat 9-11 arasında Beyoi· 

lunda Ayazpaıada Çifte vav sokak 

9 No. lu hanenin önünde bil· son romanı: 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda vardır 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Retit Bey. 

Besteleyen Cemal Retit Be,.. 
Umuma 

3 perde Ti tablo. 

miizayide satılacağından talip olanla 

nn muayyen gün ve ıaatte mahal· 

tinde hazır bulunacak memuruna mü 

T98 racaatları ili.n olunur. 

ADEM ve HAVVA 
rinde idi. O münasebetsiz hikaye 
meıeleainden ıonra, yüksek ıeıle 
gazete okumak usulü artık terkedil 
mişti. Paşa, gazetesini içinden o
kuyor, Deniz bir kötede mütema· 
diyen esniyor, Süheyla mütema
diyen somurtuyor, Büyük Hanım 
her zamanki gibi, oturduğu yerde 
uyuycr ve Celille ben de, yan yana 
oturduğumuz halde ıuıuycrduk .... 
Bir aralık bana yeni terbiye usul· 
!erini izah etmeğe kalkıftı .. Fakat 
sözlerinin bende hiç bir alaka u
yandırmadığını görerek vazgeçti. 

Bu ıon yaptığı alçaklıktan son
ra artık Denizle alakamı keamiye, 
onu bir daha ıı:örmemiye karar ver 
dim. 

bebi Denizdir. Bunu bilmiyorum 
sanma. Hem yalnız ben değil, Pa· 
ta da biliyor •• Anlıyor muaun?Pa 
ıa, dün kendi.i bana bu meseleyi 
açtı, artılc kötke girmene imkan ol 
madığmı aen de takdir ederain .. 

yan bir ıeydir. Dünyada bir kadı
nı bu kadar sevebileceğimi hatırım 
dan geçirmemittim. 

- Aile içinde beni ne mü,kül 
bir mevkie koyduğunu dütünüyor 
nıusun? Kardetim olmasaydın hiç 
ehemmiyet vermezdim. 

ıizden nefret etmemı.e mani tet· 
1 kil etmeyor.Benim Yatımda bir ada 

ma bir çocuk çılgınlıkları yaptıran 
, bir kadın siz yaıta gençler için el· 

bette daha ııayrikabili mukave
met bir tehlikedir. Mademki ben 
buna kartı koyamayorum, sızı 
nasıl ittiham edebilirim. Fakat 
•iz yegane sevilen olduğunuzu 
r:annederek mağrurdunuz, halime 
bıyık altından gülmekte kusur 
etmt'diniz. Hiç ink.ira k.alkıtma· 
ymız, öyle hakikatler vardır ki 
inkarı aadece gülünç olur. Evet 
sevildiğinizi zannediyordunuz ve 
ben ıiz ! yanıldığınızı iıbat ede- ı 
bilmit olduğuma memnunum .. 

lstihzasmda büyük bir acılık 
ı-ardı. Paıa o ilk zamanlardaki 
dinç ve neteli ihtiyar değildi. 
5on bir kaç ay zarfında adeta bir 
ıki yaş daha ihtiyarlamıştı. Be-

1 ~İm yüzümden çok ıstırap çek· 
mit olan ve beni mazur gördüğü
ıü söyleyen bu adamın gözle

' ·ine bakamayacak kadar kendimi 
cüçülmüt hissediyordum .. 

Bu sırada Süheyla içeri girdi. 

Yaşar Nabi 
Ve itkenceye sokulmu, gibi eziyet 
çeken ruhumu büyük bir sıkıntı· 
dan kurtardı. 

Yalnız kaldığım zaman Paşa· 
run karşısında mahçubiyet hisleri 
altında ezilmiş ol"n kıskançlık a
levleri dan:arlarrmı yeniden sardı. 

Şüphesiz, son zamanlarda içim 
de ufak bazı fÜpbeler yok değildi. 
Fakat bu ihtimali zihnimden der
hal kovuyordum. Kardetim, Deniz 
le aramdaki münasebeti bilmediği 
için, bir dereceye kadar ır.azur gö· 
rülebilirdi. Fakat o, buna, nasıl ra· 
zı olmuttu? .. Sevdiği adama karde· 
şile ihanet etmek alçaklığını nasıl 
irtikap etmitti?. Her ıeyi yapaca
ğını tahmin edebilirdim, fakat bu· 
nu, o her şey içinde, hatırıma eetir 
mt:miştim. Yoksa, bend<"n, intikam 
mı alıyordu?. 

O gece Celille yalnız kalmak 
için fırsat bulamadım. Onu bir 
kenara çekip hesap sormak batka
lumın nazarı dikkatini celbedecek 
ti. 

Gece, salonda herkes yerli ye -

Bu muhit oturulmaz, bu hava 
teneffüs ed;lmez bir hale gelmitti. 
Büyük fırtınalardan evvel olduğu 
gibi bunaltıcı. yakıcı bir hava her· 
kesi boğuyordu. Kahkaha, bu evin 
damı altına. artık, giremez olmuş
tu. Köşkte ölmek üzre olan hasta· 
lar varmış gibi kimse hızlı söz söy 
liyemiyor, hızlı yürüyemiyordu. 

Gülmek iştehaaı kimsede yoktu. 
Güzel nüktelerle eskiden herkesi 
güldüren Paşa bile neşeli fıkralar 
anlatmaktan vazgeçmişti. Bu aile
nin biribirine düşman fertlerini hep 
bir arada seyrederken ürperiyor· 
dum .. 

Deniz ortada bir mihverdi ki 
hepimiz onun etrafında dönüyor
duk Ve bu karmakarıtılc devirler· 
den müsademeler husule 2elmeıi 
gayet tabii idi. 

Erteıi günü Celil yazıhaneme 
uğradı. Yüzünde büyük bir sevin· 
cin izleri vardı. Daha kapıdan gi
rerken: 

- Muvaffak oldum, ağabey, de
di, lstanbula becayitim için emir 
geldi. 

Bu haberden ne kadar canım ıı 
kıldığını göstermemek için önüm
deki kağıtlarla metgul gibi görün· 
düm. O, mütemadiyen, zihnime 
girmiyen bir şeyler anlatırken, ben 
vaziyetin aksiliğini dütünüyordum 
Kardetimin latanbuldan uzaklaı· 
nıuile bu maceramn da zararsızca 
nihayetlenmesi ümidi artık kalma 
mıttı. 

Bir müddet sustum, sonra ciddf 
bir tavırla ona döndüm: 
~ Celil, beni dinle, dedim, se

ni lstanbulda kalmıya sevkeden 
sebe'bi biliyorum, çok. çok fena bir 
şey yapıyorsu, dikkat et. 

Kızarmaıına rağmen inklra 
kalkıttı: 

- Ne yapıyorum, ağabey, anla
madım, neymit o fena fey? .. 

- Saklamıya lirzum yok, latan 
bulda kalmak iıtemenin yecine ae 

Celil. hiç beklemediği bu haber 
kartıaında ıaıırdı, sarardı. KeDili 
ni müdw.faa etmek istedi, fakat ke
kelemekten batka bir fey yapama· 
dı. 

Söylerken farkında olmadan hid 
detim artıyor, aaabiletiyordum: 

- Nankörlük ettin, seni misa
fir olarak evine kabul eden bir ai· 
leye minoetarlığını böyle mi İspllt 
edecektin? Şimdi yapacağın en doğ 
ru hareket, yaptığın hatayı unuttur 
mak için derhal latanbuldan git
meldir. 

Celil, hiddet ve uabiyetimin 
hakikf sebebini tabit anlamıyordu. 

- Ağabey, artık çok geç. . O· 
raya dönemem, buna imkan yok .• 
Onu seviyorum .. 

- Kendini topla, Cel&l, bu ka
dar bayağılatma, hareketinin ne 
kadar çirkin olduğunu takdir et· 
melisin. 

Ben şit gide hiddetime kapılır
ken, o da bir defa mabçubiyetini 
yenmit olduğu için git gide açılı
yordu: 

- Onu seviyorum, kabahatim 
bundan ibaret. . Sevmek ~! · o~n~ 

,.:ıt ı de ıstı· 

- Biraz da sen beni düşün, a
ğabey .. Niçin anlamak istemiyor· 
sun? Beni hali bir çocuk mu far
:ıediyorsun? Elimde olmıyan bir 
ıeyi benden istiyemezıin, ıevgini 
kalbinden çıkar at, diyemezsin. • 

- Hayır, sel" çocuksun. Sevdiği 
ni zannediyorsun .. Bu, gelip geçici 
bir hevesten ibarettir. Buradan u· 
zaklat, bir iki ay içinde onu unut
tuğunu, artık hatırından bile geçir 
mediğini göreceksin. 

- Ağabey, sana tekrar ediyo· 
rum, ben çocuk değilim, ve bir ço· 
cuk gibi kolayca aldanmak aaade
tinde de mahrumum.. DenİıE ha
yatımda bir dönüm noktası oldu .• 
Ondan evvel beıi, hayatı tanımryor 
dum .. Onu gördükten sonra haya
tın onsuz zevki kalmıyacağını an
ladım .. Şimdi bir şey ümit etmiyo· 
rum.. Bana kötkün kapılarını da 
kapayabilirsiniz, bu hakkınızdır .... 
Fakat ben bekliyeceğim .. Denizin 
Pa,ayı sevmesine imkan yoktur, 
ve esasen Pata ihtiyardır, bir aya-
,.. .... ~ .... _ı -l'f'l' : ... , '! .. .---1 ... 

mitti. Reiaicümhurun elleri bu ka· 
rarla bağlanmıştır. Şimdiki vaziye-.. . . .. . 

• 



• 

• 

" Malek eolenigor ,, filminden bir sahne 

Melekte 

Mavi 
?una 
Brlgltle Helm 'in gllz.el 

bir filmi 

Macariataıun bir ormanında 
Iİtıırenaler çadır kurmutlardı.San· 
dor ırüul -Ue mehtapta ıarkı 
~l'lüyor. Kanclloi ırlbl çingene o
'n aeYırillal Yutka bu nafmeleri 
b;;l'iik bir zevkle dinliyor. Şatoau 
•rrnana civar olan tirin Kontea a. 
~n, aürerek ormandan ıeçerken, 
!inııenenin aeaini ititince sihirlen· 
",>it ıribi durup kalıyor. Şarkı bl
litıce Kontea çJnıeneye Budapette 
roıunu '9onıyor Ye dönilyor, çeri
... ,ıyı erteai ırünü tehirde kona
lında tertip ettitl eğlencede çal
t• çalmağa daYet ediyor. 

ErtNİ ıfuıü Konteain konaiı da 
'•!illerle dolmuıtur. Çingeneler 
l'lırı çalmaktadırlar. Kontea tevk 
•e hayret içindedir. Eğlence bitin 
to ıüzal çingeneyi yanında tutar. 

t Yutlııa MvıiH.i Sandor'u aaba· 
•t. kadar beklemittir. Adımlannı 
~~l'Unca baman elinde hançeri, 
ltçrar, fakat aevıiliıini öldürmei• 
tiit'et aclamiyerek kaçar. Meyua 
~ı..,. Sandor Yutkayı aramağa çı· 
"-r• Mn8rİ sibi memleketten 
"ıeırıJekata dolatır. 

Bir ıfuı Kontue teaadüf edi
ror. Kontea kendiai için ne yapabi 
l!ceiini Sandora ıorar, Sandor 
'"ddeder, yoluna davam eder.Bir 
~çük kahyeye çalııcı olarak ıri
'•r, orada çinıene •arkılan aöyle· 
°"•ktedir. 

Yutka evlenm.ittir. Kocaıile te 
lt.düfen, birlikte Sandorun bulun
~~iu kabareye ıelir, çalcıc•yı ma 
~&ına çağırır. Sandor tarkı aöy
.•r. Yutkarun kocaaı para vermek 
"ter. Sandor kabul etmez ve ka
~r. Saadetini bozmut olan ıüzel 
'tonteale ikinci bir defa daha kar 
l•.114,... Yutlııa, Sandorun kendileri 
~. bedbaht eden bu kadınla ko
"1.ıtutunu ıöriir. Hlyanet hatıraaı 
t'lbinde uyanır. Sandorla birlik
( l'erlerine dönmek arzusuna ga
•be ederek kocaamın koluna ıe· 
ltr "e kabareden çtkar. 

1 
Sandor yeniden aefilane haya· 

~~a atılır. Ormana döner .• Artık 
1tkin bir haldedir. Olmeden ev-

·~ı son bir defa aihirll tarkıaını 
'<i1ler. 

Gloryada 

Pttalek 
tvleniyor 
lıııster Keaton'un Fransız-

ca bir komedisi 

1 Bıuter Keaton (Malek) un ilk 
b''nllzca komediai, bu komedide 
~ meıhur komikle beraber oy
~~•nlann Andr<!Luıuet, Françoiı 
l Oıay , Jeane Elbing, And~ Ber
~~. Mona Goya, Rotla Davia, 
~•orıette Rhodea,Lya Lyı vePaul 
~ <>rgan ıibi en tanınm•t artistler 
~ •n olmau, filmin kıymetini İza• 
' kafidir. Mevzuu tudW'ı 

sokac:ak bir hikaye icat eder. 
Maaleaef, .Jef için Reji kat'iy

yen oerbeat bir adam deiildir. 
Bununla beraber Anjelik uydu 

rulan hikayeyi hakikat teli.itki e· 
derek Reji'ye çılıınca aıık olur. 
Sonradan iıittili bir muhavereden 
bu adamın hakiki mahiyetini öi
rendiğinden artık ondan bahsolun 
duiunu bile iıitmek iatemez. Bun 
dan meyua olan .Jef, Reji'yi bir do 
laba sokmağa karar verir. Bunun 
için, Polli bir otel odaamda kendi
ni cürmü meşhut halinde Reji ile 
yakalıyacaktır. Fakat, teıadüf, 
Reji otele, kocaaı işleri yüzünden 
kendini ihmal ettiğinden dolayı 
ona mufber olan Nita isminde bir 
kadmla ıider. Hiddetle karıaını 
arayan koca, onu Anjeliğin hazır 
lamalı iatediii vaziyette bulur ve 
rovelverini çıkanp ate§ eder. Ka
dın o derece korkar ki ölü ıibi 
hareket.iz diifer. Otelin içinde ve 
civar sokaklarda delice bir kova
lama devam ederken dedektif te 
yapılmıyan bir cinayeti halletmek 
le metııuldür. Tesadüf Reji ile An 
jeliği blrlettirir. Ve geçirdikleri 
halecanm teairile biribirinin kol
lan arasına düşerler. 

Opera'da 

Kongorilla 
M. oe Mm. Martin tarafın

dan Afrika ormanlarında 
oiicude getirilen biı· film 

"Konıorilla., yüzde yüz Afri. 
kanın bekar ormanlarmın tam gö
bei:inde aeali olarak vücude ıeti
rilmiı ilk filmdir. Bu filmle inaan 
gözü bekir ormanlar içine ıinnek 
te ve orada hiç kimsenin görme
diği 9eyleri ıörmektedir. Mösyö 
ve Madam Johnson, yükleri ve 
sesli ainema levaznnile aiyah reh
berleri refakatinde hareket ede
rek bizi bekar ormanlar içinde 
ya§ayan vahfi hayvanların, İnaan 
larm hayat va adetleri içinde ya
ıabvor. 

--

.., Vlrjiniya, hemtlreai Anjellk 
) lenmeden ..,.,,el Jefle evlenem\· 
~~•ektir. Buna ıııeyuı olan Jel, 
ı.';.Çare arar. .Jef otomobille mea 
>i..ı illncıltk olan Reji ı..nmda bi 
;- çarparak devirir • .Jef bundan 
''i,..J -d-•· .. ··~; -~-~ a;,; ~I -,-;-,_,. • .,,...,,,....,.., - .,,,. 

Bu, hayvanatı vahtiye saydı de· 
ğil, insan gözünün görmesi ve ku· 
laimm iıibneai için aeıli ıinemaya 
alınımı harikulade bir eaerdir. 

Sakin suları üzerinde binlerce 
(Telli turna) !arın uçuttuğu görü 
len NIKURl ıölünün manzaraaı 
kadar &Üze] ve ıairane bir temafa 
olamaz. Kendi hakimiyetleri altın 
da bulunan nihayetsiz vadilerde 
sakin muhtelif hayvanat, insan 
ayağının hiç basmadığı bir toprak 
Bu havalide bütün hayvanlann 
kendiainden korktuğu aralan, kı· 
ral gibi yaşamaktadtr.O tamamen 
açıkta, ceaaretleri her türlü aita .. 
yişin fevkinde, biri kadın olmak 
üzre iki beyazın kendini tarassut 
bütün harekitmın fotografınr ve 
seılerini zaptettiklerinden kat'iy
yen şüphelenmekaizin dolaımakta 
dır. iri filler objektifle katiflerin 
ellerindeki tüfengin önünden ka
çrtmakta, su aygırları, müatekreh 
gergedanlar biz,. su içindeki ha
yatlarını göstermektedirler. 

Timsahlar, bu yırtıcı hayvan· 
lar, ki.tifler motörlü kano ile neh
ri dolaıırken onlara pek fena da
kikalar geçirtmişlerdir. Çok ,ükür , 
Haftanın 
Filmleri 
Majlk: Veda Busesi 
Melek: Mavi Tuna 

' 
Opera: Congorllls 
Artistik: Carmen 
Glorga: Mslek evleniyor 
.Alkazar: Vahşiler ara-

sında 

Asri: Kadın güz.el olunCli 
Milli: lstanbul aokak-

larında 

HlllJI: Emden " Carmen ,, {ilminden bir ıuıhne 

•s•lll•••••••••••• I ve unutulma:ı: birer hatıra bıraka- ı İnaanı caıyeden lahqti bir musiki 
" cakbr. tiiridir. Bu muaikinin ifade ettiği 

Plfnelerden aonra kififler Go- mana kartllında, yazılann ifadeli 
rillerin aakin olduktan memleket• bir ediple bir çocuk liaanı arasın· 
lere ıitmektadlrler. Hay..anlann daki fark kadar acizdir. "Kar
en tehllkeliai ve kumaz• olan Go- men" İn ıakrak çalparalannın aea 
rilleri, hücumlarına maru:ı: kalına !erini duyup ta yerinden aıçrama
dan sinemaya almak için ne hile· mak, Jo:ı:enin tezallüınil kartıaın· 
lere b&§vurulduiu ve ne fevkali.- da derin bir teeuüre mağlup olına 
da ıııiifkillatla çarp•ııldıfr tahmin ınak için inaan, hiuini inkar etme 
pek kdlaydır. Fakat bütün bu milt lidir. Bu layemut eaer ıimdiye ka· 
küllta rağmen elde edfüon muvaf· dar belki onlarca defa aeaaiz ola
.fJtkıyeti ıörüp hayret etmemek rak filme almmııtır. 

lı.ongorllls filminde göre
ceğiniz mahlıiklardan 

bu nehir seyahati anzaaız geç.mit 
tir. 

Filmin en gÜzel kı_,ı, ki.ıifle· 
rin, boylan bir metreden fazla ol· 
mıyan küçük nealin, PIGMElerin 
sakin oldukları ormanlıia ıirdik
ten sonra batlar. Bunlarla çabuk 
doıt olurlar, kendilerine sigara ve 
rirler. Fakat, naaıl içecekler? .. Bu 
muhitte çok tayanı dikkat ve ha
kiki bir aşk vak'aaı ve aeYıililerin 
izdivaç meraaimi tafıilatile zap
tolunmuıtur. PIGE'l.-in adet -
an' analı fevkalade calibi merak 

kabil değildir. Bu hay.anların si· Ruhu, bütün muaikiden ibaret 
nemalanm almak vo b•thaıaa sağ olan bu em1alaiz atk faciasının 
olarak yakalamak m.a.kaadını ta- seniz, aözıüz iraeai, mevzuun kud 
kip eden Möay6 ve Madam John· retine ve ainemaya bir orkeatra 
aon'un heyeti aeferiyelerinde bu- refakat etmesine raimen ıayri 
lunmak çok heyecanlıdır. Bu ka- kabili teli.fi bir noksan ıöatermek 
dar miitkülata rağmen ki.tifler te idi. 1ıte "Britiıh fnternational 
iki yavru. aoril elde etmeğe muvaf Picture" sesli sinema aayeainde 
fak olurlar. (Kartopu) ve (Bibi) bu azim nok:ıam ikmal ederek 
yi Amerikaya getirirler ve ceaaur "Karmen" i layık olduğu bir fe· 
ki.tlflerln maliki.nelerinde ehlilef kilde meydana çıkarmı9tır. 
tirllerek, beyaz yataklannın için- "Karmen,. etrafına bütün aık, 
de memleketlerinin haaretini ta-- hayat ve bahar saçan, fakat qkı
hayytll ederek hll.r ve aerbeat na mağlup olanları bir müddet 
prenaler ıibl yatarlar. sonra bafka birinin •tkile ezip 

Artistik'te ~rede'.' ~üıteına bir lıpanyol 

Karmen 
Blz.et'nin meşhur oreretl 

Proaper MorinCe'nin eserinden 
iktibas edilip cihanda aayılı bea
tekarlar•n ilk 11raaında bulunan 
Bizet'nin bu p.heaerini biraz mu· 
aiki muhibbi olup ta bilmeyen 
cihanın hiç bir tarafında yoktur. 
"Karmen,, doyulmaz bir •tk te
rennümü, aıcak lapanyol kanının 
çalparalarla kulaklarda ebedi bir 
halde bır•ktıiı bir zafer teraneai 
bir enin ve qtikl, bir kelime ile, 

çınseneaıdır. 
Karmen, çalıtmakta olduiu bir 

tütün fabrikaaında, bir kavı• ea· 
naamda, elindeki bıçakla İtçi kız
lardan birini yaralar. Onu te,.kif 
eden, Joze Um.inde bir aıker m.u
hafazuına memur edilir •. 

Joze, hemen Karmenin aihrine 
mağlup olur ve onu kaçırdığından 
dolayı hapaedilir. Hapiaten çıkhk 
tan sonra ilk işi Karmeni arayıp 
bulmak olur. Fakat, kahpe kız, 
timdi, Jozenin mülaziminin kalbi
ni tutuıturmut. alevlerini aeyret
melde metııuldür. iki rakip erkek 
biribirile düello ederler ve müli.
zim ölür. Joze, i<;in artık kaçmak 
tan ba,ka çare kalmamııtır. Kar
men, ona, menaup olduğu kaçakçı 
!ar çeteıine iltihakı teklif eder. 
.Joze, kör atkı yüzünden, bunu ka 
bule mecbur olur ... 

Karmen, yeniden deliceaine bir 
boğa pehlivanına ifık olmuıtur .. 
Muaaraa ırünü ıelir. . Eakamillo 
meydana atılır ve boiay• maflup 
eder. Karmen kendisinden ıeçip 
yeni ifıktnı alk•tlara ıarkeder .• 

Uğrunda, ıeref, namua ve ha
yatını feda ettiği mabudeainin bu 
kahpeliği ı.ar,,.,nda Joze daha 
fazla tahammül edemez, kendin
den •oçer, hançerini çekerek üze
rine ablır .. 

Şimdi, onu, iki jandarma, aiJı· 
yarak Üzerine kapanclıiı ve •fkı· 
na. i.ttklanna, her f4'Ye ebediyyen 
veda eden aevıiliıinin c:eaedinden 
zorla ayınp hapae sürüklemekte
dirler ... 

Filmde lapanyol tarkılan, raka 
lan, İıpanya manzaralan, boğa 
döğü,leri ayrıca birer zevk aahne 
!eridir .. 

Ruth Chatterton 
koca değittirdi 
Sesli Amerikan filmlerinin 

~, hafta araaı 1 nriltere de_ silahları " Veda buseai ,, /ilminden bir 

en iyi artistlerinden ve bir kaç 
sene evvel de aeui.z filmler çe
virmif olan Ruth Chatterton, 
Ralplı F orbea'un karısı idi, fa· 
kat bir kaç aydan beri evin .,. 
bengi boıı:ulcluğu için, iyi haber 
alan mebafil, talakın mutl.Jc 
·ıre yakın olduğunu bildiriyor
du. Y alacı değilmiı. Bu hiki
yedıe ıayam dikkat olan cihet, 

Gümrülıte 

Vapurların 
Gümrüğü 

Evvelki aahiplerin
den tahsil edilecek 

340 aeneainden eYYel Türk 
bayraima intikal eden gemilerden 
ıiimrük rüaumu istendiği hatırlar 
dadır. 

Vapurcularm mahkemeye mü
racaatları üzerine bu baptaki İc· 
ra karan durdurulmuttu. Veka
let, bu vapurlara ait &"üm.rük rüau 
munun ilk tabiplerinden aranın•· 
aıru emrettiğinden vaziyet deiİt· 
miıtir. 

Gümrük idareai, bu vapurların 
aahibi evvellerini teabite batlamıt 
ve bunlardan bir kumıru da teı· 
bit etmi§tir. Bu aahibi evvellerden 
çoiunun ,imdi memleketimizde 
bulunmadtklan anlatılmaktadır . 
Bunlardan memleketimizde bulu· 
nacaldara, mevzuu baha vergile .. 
rin tediyeai için birer ihbariye 
tebliğ edilecektir • 

Gümrüğünkadrosu 
i(antenjan itleri ve aaire dola· 

yıalle latanbul Gümrüklerinde it
ler artmıf ve kadronun takviyeıi 
tenaip edilmittir. 933 aeneainde 
tatbik edilecek kadrolar o zaman 
ki ihtiyaca ıöre tanzim edilmek 
üzere, timdilik itleri binniabe ha
fif olan taıra ıümrüklerinden 6 
memur latanbul Güınrillderi Bat· 
müdürlüğü emrine verilmitler ve 
bunlar ıelerek yeni vazifelerine 
batlamı,lardır •. 

Beletllgede 

Osküdar 
Tramvayları 

Üsküdar tramvaylan ıirke
ti:nin vaziyetini tetkik eden ko 
miayon dün vali ve belediye 
reisi Muhiddin Beyin nyase

tinde içtima etmiftir. Dünkü 
içtimada tirket müdüril izahat 
vermittir. 

Bedestendeki 
meşher 

Sandal bedestenindeki meı· 
her belediye tarafından kaldı· 
rılmıttır. Bedestendeki mua
venet aandığmm muamelatı 
tevsi edildiği için ıneşherln bu
lunduğu yere nakledilecektir. 

Ayaspaşa mezarlığı 
lhtilifı 

Ayaspafa mezarlığı haklan· 
da belediye ve Evkaf arasında· 
ki ihtilaftan bahsedilmiıti. Ta
pu idaresi, bu mezarlık için 
bostan olarak değil, mevzuatı 
kanuniye dairesinde mezarlık 
olarak senet verildiği, beledi
ye • evkaf araundalri ihtilifm 
tapu idarelerini alt.kadar etme
yeceği, bu mesele için tapudan 
Ankaraya memur çağırıhnıt Ye 
gönderilmit olmadıtı beyan e
dilmektedir. 

İnhisar/arda 

Hüsnü B. bugün 
bekleniyor 

lnhiaarlar Umum Müdürü Hüs
nü B. in buırün Ankara'dan tehri
mize avdeti beklenınektedir. 

Birleştirme itleri 
Erzurum, Erzincan, Artvin ve 

Aydın tütün, tuz ve müakirat inhi
sarlan da birlettirilmif, Erzurum 
ve Aydında inhisarlar Batmüdür
lülr:leri, Artvin ve Erzincan'da ln
hiaarlar Müatakil Müdürlükleri 
teşekkül etmİftİr. 

Artvin'de inhi .. r
ların tevhidi 

l'offate 

Lağımdan 
Çıkan 
Havağazı 

Oç çocuğu bayğın 
bir hale getirdi 

Kabatatta merdiven aokağında 
10 numaralı e\'de oturan Atır efendi 
dün akşam ı:neıiceıe müracaat etmit 
ve zevcesi Naciye Hanım ile üç çocu 
iunun ev aahibi Lütfiye Hamının 
lağammdan çıkan han ıazından za 
hirleMrek baygın bir halde yattılda 
nnı bildirmiftir Belediye doktoru 
derhal ev~ ıiderek ilk müdavaı. yap 
mıt ve Naciye Haıu.""la çocuklar hu 
tahaneyc kaldmlmı•br. 

Elektrik 
Kontağından 

Salmatomruk'ta Toprak aokağ•n· 
da 42 numaralı Girit'li Riza Ef. nİn 
e\·inde elektrik kontakt yapmış ve e
vin iç bölmesinden bir tahta tutut
mqaa da ıirayetine meydan veril. 
meden aöndürülmüştür. 

Otomobil - Motosik
let müsademesi 
Hamparaom Efendiye ait 1567 

numaralı otomobil ile SaLihattin E
fendinin bindiği motoaildet Gedikpa 
f&da çarpıınuşlardır. Motosikletin ba 
zı yerleM kwılmıı, Sal&hattin efendi
ye bir ~ey olmamıttır. 

Fırından şikayet 

Ayaaofyada Şenıül yokuşunda o
turan Doyiçe Bank memurl.anndan 
Muhittin Bey evinin altındaki fırın. 
da her ıece yapdan ıürültülerden 
merkeze tikiyet etmittir. Fırıncı 
Hamdi Ef. bu tikAyete kızmış, Mu
hittin Beyi bafmdan yaralamıtlır 

Bir kadın tramvay-
dan düştü 

Sıdıka Harum isminde bir kadıa 
vabnan lunailin idaresindeki tram
vaydzn dü,erek bqından ve dizlerin 
den yaralanltllf, haaeki hastahanesi
ne kaldmlmııttt, 

Değiıen komiserler 
Baz, polia merkezleri komiserleri 

araaında yeni değifildik • yapılacak 
tır. Bu meyanda Beyoelu polia mer· 
kezi komiaerlerinden Zihni Bey Bey 
lerbeyi merkezine Hikmet Bey Ye
ıilköy merkezine ve Feyzi Bey Un· 
kapanı merkezine nakledilmiılerdir. 

Hırsız 

Anadoluhiaannda Taılıbayırda 
çilek tarlaaı ara11nda Mehmedin ku
lubeainden koyun ve halı çald•ğm
dan dolayı aranmakta olan aabı.kalı 
Mehmet ıfrmit, bazı qyalan Hiaar
da Ali Efendinin evine hıraktıiı an 
!atı1arak qyalaı alınmıı, Mehmet 
yak:ıı.lanmlfbr. 

Apartımandan aşağı 

Fatihte baba Haaan mahalleainde 
kömür tüccan Kenan Beyin oğlu 
Kimran Welide yeni yapdmakta o
lan bir apartmandan dü,erelı: yara
lanmıt. Etfal haatahanesine kaldırıl
mışbr. 

Sarhot 
Karagümrükte Acı çeıme civarın 

ela oturan hamal Serif sırtında bir 
küp olduğu halde. Beya:ı:ıddan ıe
çerken meyhaneci Kad.; aarho ola
rak önüne çıkmıt, küpü kırdığı ıibi 
Şerifi güelcede doimü,tür. Bili ..,. 
hep hamalı döğen aarhoı yakalan· 
mıtlır. 

Dört valinin yerleri 
değistirilecek 

ANKARA, 24 - ikisi tark, iki
si ırarp Yil8yetleri valilerinden ol
mak üz~re dört valinin yerlerinin 
değiıtirilmui h"lo.kındaki karama 
me heyt"tİ 'ekil~ye verilmiştir .. 

• 

ARTViN (Milliyet) - Bir müd 
detten b"ri tevhit iılerinde hazır 
bulunmak için Müdin Umumi 
Hüsnü Beyin daveti üzerine Trab
zon& giden bura Tütün İnhisar 
Müdürü Kemal Bey dün avdet et· 
mi,tir. Bugünden itibaren İspirto
lu i<;kiler inhiaarile tütün inhiaarı Münhal mebusluklar. 
tevhit edilerek bir dairede vazife 
görmeğe başlamıılardır. ANKAR.!,, 24 - Halk FırkaN 

Kadroda memur maatlarına 4 münhal meb'\tt'luia namzetleri 
zam edilerek birçok tepdil ye tah ni bugiinlerde Han edecektir. 
viller varsa da açıkta kalan me- Namzetler arasrnda eaki mebuı 
mur yoktur. !ardan kimae )oktur. Dört namzet 
,;;,;;.----------~-~I ten biri Tütün inhiaan aab•k umu
kan kocanın verdikleri talik 
kararını saklamı§ olmalarıdır. 
Son dakikaya kadar kimse ay· 
rıldıklarıru bilmeyordu. Fakat 
tal!k kararı malum olur olmaz, 
ayni samanda yeni bir ıey da· 
ha maltlm oldu. Rutb Chartter
ton boşanır botanmaz bir sür
priz merasiminde bir çok ar
tistleri davet ederek, batka bi· 
riaile evlemniştir. Yeni kocası 
iy jönpremiyelerden George 
Brent'dır. Gazetelerin yazdığı
na göre, niklh memurunun ö
nünde Rııtb otuz dört ve 
Georres Brflftt da yirmi aekiz 
yatında oldukla-rmı saklama· 
mı,Iar 

mi mi:dürü Behçet Beydir. 

24 sene hapislik 
ARTViN, (Milliyet) - Artvi

nin Bet ağıl karyeainden Haydar 
mahtumu Hacı Ali bundan iki sc· 
ne evvel dayıaı Emin ağayı para 
sirkat meaeleainden dolayı katle
derek bir buçuk aene firardan aoıı 
ra Jandannamn aıkt takıbinder 
kurtulamayacağını anlayınca ker 
di kendisine gelerek teslim olmuı 
ve aylardan beri devam eden tah 
kikat ve muhakemeden aonra son 
karar bugün tefhim edilerek Ha
cı Ali (24) aeneye ve eanayi mu· 
hakemede katile yalanc• tahitlik 
etmekten auçlu ayni köyden Bap 
oila Ferhat ta liç ae11e alır h
mahkiim_ ol!nuttur 
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Nasuh Be 
Elhabip 

1932 

Beşiktaş cimnastik 
ldübüni: n - . 

muessısan içtimaı 

Emlak işlerini tasfi Bqiktaf, Jimnaıtik khibündell' 
Befiktat, Jimnastik klübü müe"' 
san içtimaı 9 k i nunuevve1 932 
cuma.günü saat 10 da ldüp bin"" 
,aıoda İçtima edeceğinden l•taır 
bul'da mevcut müessis a zanın tef 
rifleri rica olunur efendim." 

ye için 
müddet 

daha bir 
kalacak •• 

Suriye Rei•icümhuru Mehmet 
Ali B. Elhabibin oğlu Nasuh 8. 
Elhabibin bir kaç günden beri 
tehrimizde bulunduğunu yazmıt
tik. N aauh B. bir müddet laıan
bul' da kalacak ve Franaa ile Tür
kiye arasında yeni aktedilen iti
lifname mucibince burada aileai .. 
ne ait olan bazı emlakin tasfiyeai 
ile meıgul olacaktır. Naouh B. 
dün şu beyanatta bulunmtqlur: 
"- latanbul'da alelade bir 

seyyah sıfaıile bulunuyorum. Pa
ris ile latanbul araaında bir otomo 
bil aeyahah yaptım. Franaa, Al
manya, Avusturya, Macaristan, 
Romanya ve Bulgariatandan geçe 
rek bazı şehirlere uğradım. Bazı 
ıehirlerde aekiz on gün kalar•k 
tenezzühler yaptım. 

Pariı'e dört ay için mezunen 
sitmiftim; orada hukuk tahsil et
tiğim için Pariai pek İyi tanının. 
Tahıilimi ikmal edince Şam'a dö 
nerek pederimle beraber memle
ket iflerile -.suı ol-fa ~ıa,... 
catmı. 

lataııbul'da baın _,Jakimiz 
vardır. Bu emlake ait iılerle met· 
pi olmak iizere bir müddet bu
rada lı:alacafnn. Türkiye ile Fran 
• anıamda yapılan itilaf Türkiye 
ile Suriye araunclaki emlik me
selealni euımclan halletmiftir. Bu 
yiizden memleketimia, Türkiye'
ye kartı mü.tema bir vaziyette 
idi. Buradaki mallanmızı salama• 
clığımuı sibl, nıhine de veremiyor 
duk. Nihayet bu kararaızlık ilele
bet devam edmnezdi. İki memle
ket arasmda doatane münueba
tm teeaıüaü için bir f"Y ebikti; i
til&f ha ekaikliji doldunllllf, Suri
yede umumi bir memnuniyet uyan 
dmnqbr. Pederim bu itillfm bq
bca amillerinden biridir, bunun 
bu halin ele biraz tesiri Yardır~ • 

N uuh B. hararetli bir feminiat
tir. Suriye'de kadmlık cereyanla
nndan bahaederken dedi ki: 
"- Kadmlarmuzm el'in bir 

köfelie berkeaten uzak bir halde 
YllflUIUllarma t...üf e-ı. 
kabil değildir. Bizde bir ... de bir 
mutbak, bir yemek odası olduğu 
gibi, kadınlara mahaua bir de aa· 
lon vardır. Öğle zannederim ki 
erkeklerin sert ve harbin ve siya
si entrikaların muhibbi olmaamda 
bu balla de bina: tesiri vardır.-

Ben Sariye de ~Kadın bürriy• 
ti" cemiyetinin bafmda bulunuyo
rum. Kadınlık bahsinde h-.ir-. 
Leyll ile tamamen ayni fikirde
yiz ve bu uğurda beraber çalıııyo 
nız. Biz her feyden evvel kadının 
aile hayatına ve sonra umumi ha
yata kanfmatına taraftarız. Bu
nun için haremin kaldmlmaamı 
istiyoruz." 

Nasuh B. bundan IODl'a hemti
resi Leyla H. mm kaclmlar konsre 
sinde söylediği nutuklardan bah
setmif ve latanbul'a ait habralar
dan balıaederek demiıtir ki: 

"- latanbul'da doğdum.. Bü
yük pederim Abdülhamidin mÜfA 
virlerinden !net Pf. idi. izzet Pı. 
Abdülhamide doğduğumu haber 
vererek kendisinden bir isim iate
rnİf ••• Paditab ta o zaman tarih 
okuyormUf. .• batını kitaptan kal
dırarak demi§ ki: 
"- Kanuni Sultan Süleyman 

zamanında Naauh İsminde bir ku
mandan varmı+ .. bir oğlum olur
aa ona iyi naaihat •eren minaıı· 
na gelen °Naauh" adını verirdim. 
Siz bana iyi mü,a'firlik ettiğiniz 
için torununuza ba i.tınıi veriyo
rum." BugÜn tqıdığım adm ben• 
ce taribf bir kıymeti vardır." 

Memlekette 

Katil ee 
Uveybaba! 

Kızını berbat etti 
ve tatla öldürdü 
MALATYA (Huauai) - Arap 

cir kazaanun Bostancık köyünde 
Hül<!')'İn olılu Kbmmı iki karıu 
vardır. Biriıinin iami Fatma_ öte-

1 1 kinin Sati. 

Bulgar 
( ~aı• 1 İnci sahifefde ) • J Umu~iyetle düşünüldilğüne gi>-

Başvekili Sobranya cevabına gore. borçlu devletler 15 kİl 
1 

re bu ıav .. ıer, alacaklı millet menfaa 
nunuevvelde vadesi ııelen taksitleri tına mübadelelerin artıınlmasından 

mecıl•SleDde vermek mecburiyetinde kalacaklar- i ibarettir, fakat 5 aene için vücude 
dır. getirilmiş olan Ottava itiliflan bu 

Amerikanın bu cevabı Londrada sahada ciddi bir mania tetkil etmek mühim beyanatta bulundUee ve Pariste büyük telif& sebep ol- tedir 
muştur. lngiliz hükumetinin borçla- 15 kaııuuueııvel taksili 

Meb'us efendiltt, 1925 de Türkiye rı tecil için b;r eaba. bı muci_b_ e notası SOFY A, 24. A.A. - (Balkan mu 
hffbıri ınahsuaumuzdan): 

Bulgar ha! vekili M. Muşanoff 
Sobranyada kralın nutkuna ait muh 
telif beyanatlara cevaben Bulgarista 
nın umumi siyaaetini izah ettiği aıra 
da Türkiye hakkında aynen ıunlan 
ıöylemiıtir: 

" Bizim harici siyaııetinU bir oı... 
lıdır. Harbi kapayın muahede, bal 
edilmek üzuc seriye hangi .,,.,.eıe
leri bıraktı? Kafi derece miimhit top 
taktan mahrum ve parçelanmJ' bir 
Bulırariıtan. 104 bin kişilik bir nü
fus ile itte biz bu hudutlar arasında 
kaldık, B"sün içinde bulunduğu çe 
tin vaziyeti hafifletmek için c;alıı
mak iıteyenleı- aakin bir halk. 

Hariçte hiç bir kimsenin hıtrpç11 
olmakla ittibam etmek cesaretini 
kendinde göremiyeceği bir millet ki 
ıulh istiyor. Bugiinkü müşkül vazi
yetten aulh ile meuile kurtulmağa 
çapıılayor. Şimdi aize ifade ettiğim 
oiyaııetten başka bir ıiyaaetimiz ol
madığına göre bu aiya•eti tabakkuk 
ettİTmek vasıtaları da politikamızın 
kendisi ııibi muayyendir. Hayırhah
hklarını aramağa, kaz.anmaia çalıı
mal. mecburiyetinde olduğumuz gi
bi komıularımızla da iyi münasebet
ler halinde geçimeği an.u etmeğe 
mecburuz. Kabinemi.:ı:in takip ettiği 
siyaset budur. Hariciye nazırı ola
rak benim ıahaen takip ettiğim siya 
set te budur. 
Bazı hareketlerünizde bazılan bir 

tahrik diğer bazıları bir rnuvaffıılri
yetalzlik baıkalan da bir nevi tehyiç 
görüyorlar. 

Türkiyeye, kendisi ile en dosta
ne münasebet luılinde bulunduğu
muz, hakem ve doıtluk muahedeleri 
aktetıiğimiz komtu bir devlete, An
karaya ııiderek ziyaretimi iade et
m<'kliğim aanki bu ziyaret hareketiy 
leherhangi bir yeni aiyaaet diliyor
muı gibi, uııki bu hareektle Bulga
ristan ona bazı devletlerin carunı sı
kacak yeni yollar söıtermek suretiy 
le fenalık ctmİfİm gibi bir heyecan 
hasıl etti. Buna mukabil ben daha o 
zaman bile ıükünetimi muhafaza et
tim, 2'.ira bana tevdi edilen ,üphele
rin eaanız oldUğuııu biliyor ve bina 
enaleyh çok ııeçmeden yıkılacalda
nndan emin bulunuyordum. Nit~ 
kim de böyle oldu. Bu ziyareti Bul
gariatan da bizim aleyhimize bir si
Wı gibi ktıllamnak isteyenler bile ya 
nıldıklarmı anlamakta geç kalmadı
lar. Kendiıiyle gayet dostane müııa
se~tte bulunduğumu,. ve Siyasi •a
bada münaaebetlerimlli daha iyi ve 
clalaıı aaınimi bir hale kaymağa çalq 
bğımız bir d .... tetin merkezine bir 
nezaket ziyaretinde bulundum. Fa
kat bana diy.,..U,. ki: 

Siz orada kahve içtiniz, plav yedi
niz ve geri ııeldiniz, ama ijler eski
den nerede iaeler )'İne orada kaldı
ı.r. 

1 
hazır! ak A ka d LONDRA, 24. A.A. - İngiliz me 

ile aramızda Trakyadaki telıaaın:zın •• . 17":'". men ya !l0 n .':rece- hafili, Amerikalıların önümüzdeki 
yeni arazideki Türk tebaaauun enıia gı bildınlıyor. Bu ehemmıyeıli meae 
kine ait bir mukavele ve bir de mua le hakkında aldığımız aon telgraflar Kanunuevel ayıoın 15 inde tediyesi 

nl dı icap eden taksitin behenWıal tesvi-
hede aktedildi. fU ar r: 

Bu protokol iltiba.. mahal bıra-1 M. Hoover'in beyanatı ~;:. h;;,~.::;::d:e!:..":.,::!t~fr.ne kati-

kan no~tala'"! ihti~a ediyor ki bun- VASHINGTON 24 A.A - M. Amerika 
lar taaluh edilmedı. • • · gazetelerinin 

1925 ten 1931 e kadar M. Mari- H.oover tu beyanatta bulun~ştur: mütaleaları 
rr b"I"-- be . . • Bırçok defalar, borçların ilgaama 

no un ve . ı ..... re mm hancıya muarız olduğumu söylemiı idim. NEV YORK, 24. A.A. - M. Hoo 
nazn:ı oldugum za~ kad_ar bu me Bundan baıka Amerikan milleti- ver'in borçlar meselesi dolayisile it
ıele mıza zamanındaki halıyle kal- nİ yeni fedakirlılclar yapmağa da- tihaz etmiş olduğu hattı hareket, ga 
dı. B~ ~uka_vele aktedilince. Edirne ve~ edilmesi muvafık olamıyacağı zetelerin mütalealannıı. göre bir hü-
havalıaındeki Bulgarlara aıt emlik ınütaleaamdayım küm v"7mek lazım gelirse, Amerika-
100 evlik Korfalı köyü iaıiana edilir Maıurıafih h rikan nafii- run her tarafında umumiyetle iyi kar 
•~ Türk hükümeti tarafmdaa i11al e nin para ol~ ;ediya:::.nm~ka şılanmışhr. 
dildi. Halbuki diğer taraftan yeni • müabet bir takım taviz tekilleri ala-
razideki Türkler buradaki enıialdan. b'I ....x.· • ___ ,. •--''-- • M. Roosvelt'in programı 

. . ı ec..-aını ve nıeacıa ft.DMll"'UUtD zı- 1 
na taaarruf etmektedirler. Bı-.. raat mahsulleri ile diğer AıMrikan VASH NG'l_'.ON, ~ . A.A. -:-. !'f-
leyh 6 aene bu meaek mevzuubabs li.h · · mahr-leri artırılma Roosevelt, mumeaaıller mecliaı ile 
edilmedi ve mukavele tenkkuf ha- mamb u ·· ı:n'd ld ~ n - !edim. iyan met"lisinin demokrat rüeaaaına 
1• d kald Ki de el bal aı u cum ' ea o upnu soy .. .. .. d ki . tima' ~----. d 
ın e - ı. ıııae mea ey~ Li.znnselen tetkikat yapıldıktan o?""'uz : . ~ç • ....,.....,.ın e tat-

etmek luzumuau, protokolu tefaır et nra · nkiıaf edebilecek erek bik edecegı 11ya11 proııranun ana hat 
mek ihtiyacını du~dı. fiaaotlarmı '"·aelm · . rekgti' ı h hakkında izahat vennittir. 

kar d 1 .. yua esını ve ge ca- B bilb . . . 

Muh
An a a D-~ekilu?dulgum zaınanp retİn tevıüni temin eyliyecek olan u P.~ot::.':fk • eluellll dahildaiı ı~ya-

lerem .,...v amel qa ikti d' .. eebtl d .. t el sete mu meı ere rdir. 
H ti . 1 M b H . . M ı munaa er en mu ev - z· t b b d h'·ı-•-~ 

Vazrkil~ Tenvfiy ~kvRe.. ~. terBe- ef and"!ylee lit diğer bir taviz fekli daha var- ıra~ 1 e~ ad ·~dd~ar mıarrufl, Da~ 
e ı e uıtu y en ıy dır aervıs enn e cı ı taa ar bıra-

sayet doetıme bir surette oturup ko- Bö. - 1 b' ta . h iki' 1 af · · nın satılmaıma rulıaat veren kanun • 
k h d el . • ye ır vu, er ar ıçın Maamafih '--lar ___ _, ... _,_ 

nu,ıu ve er l"Y en evv tıcan ,,. de faydalı ohıcakbr Bu bazı mea>- , ~~ ~eaı ...,.. 
ikti .. cK münaametlerimizde meıgul leketlerde kambiy~ n'..üıküllerinin kın.da M. Roosevelt, ite ~lıyacağı 
olacak komisyonlar tqkiline karar ·· ·· _:ı__:.._ bazı ı-•--• tarıh olan 4 Marta kadar her türlü elik onune 11~-~ ve meın ..,._ meauli t . -zaincl 
verB · k . 

1 
•• ..__, • ..,_ !erin içinde bulundukları tediye kahi . ~ eı_u. en atmq oldufu-

. bu omıayodndar T"!'.......,ki etti~~ liyetaizliii meaelesinin halline me- nu M"°! ~'~ır. L '--1 1 
mız azı meva m ur yeye ıt- dar olacakbr UJ&runı ey.., - ~ u dev etle-
hali için bir imkan aramak ve bi- Daha bida;.t 'tibare Amerika rin. ~epleri daireainde borçlar meae 
zim tarafımızdan da münaaebet- bük" • · h boen 1

1 
d lntl leaınnı yeniden tetkikinden iatinlif 

1 · · · ku 1 d' k ·· umeti, er rç u eve e aynca edild'"' •-k~'--'- tah dd" ed···'-erıınızı . .vvet en .. rm-: uzere müzakerede bulunmak olunu kabul . 15a "°'. WnRt a us CCC1ı1. 
onlann ıatıhaal ettiklen bazı me- et · t" y ftbım vazıyet hakkında M. Hoover 
nddın ithali kabil olup olmac!ığ.- ~f ırd l..U bo _1__ el . ile M. Milis tarafmdan verilen iza-

··-' k 'f ·ı ük' il-" er ev e r~ mes eaıne halt k ··~ . 1 old • ru ar~ırma vazı eaı e m e ""' müteallik olarak yapılan itiliflara 0 ~ pe . ~~aır o mut usu-
olacaklardı. O zamana kadar de lelin "ktı d" · .: tecli ka nu ooylenuıtir • 
Türkler bizden yalnız odun ve kö h'I~ eti h ...i:, i.::"ı:.e.., k ye - -------
mür ithal ediyorlardı. Vaktile it- dııby ·ı;·•~n 1 dıik 1~~ •. onıeti~I y • 
h 1 'ki . k k 1 • b .. • u 1 ..... aıı aa e ........ sur e enı a ettı en aş ava ıae ugun bu 1 • t 't tın' tir 
ithal etmeyorlar. Zira zu aan'ab Jr;• pı eyı -:.ı 1

tt nık 1 ili 
kaşkaval imalini Türklere öğret- il ak. teood'lve~, nııı -0ıı·ı~L. .krnırbni-:re KontenJ•an 
--•- .. -·'"-dıkl Bul • e ı mıt o an ı "'' zı e ı· u.,,.uzere ,,.... .. arı gartf- ti 
çileri vaaıtasile kendileri yap17or rM H A "ka hükfunetini 
lar ve bizim mamulatmıızm ııir· bo çlar. oov~: .°!en.._ .. __ .. _, h n 

. . . . . d _,._....:ıL r me .... -am ...,,,.,....,.,.,. er 
memeamı temm ıçm e ıs-•nuo. d ı ti ··zak ediın-· 
resimlerini arbrmlt bulunuyor. Bu- 1 .~v e e ac1aY"l.ıTm'a ~u eretmi. oldu 1 

lr b 'I k"" .. od • uzumun ısrar e ş • 
na mu a ı OIDUr ve una aıt .x..... ı-•-- 1 • ıı· 
k · b' h khl Fil "Knu ~..- ey emıt r. ontenıanı ıze ıra ar. va.. Sö' ... •--~ ---• .. ~-•-•-...1~ 
k • b k ühim' • d' Ç"-'-~ · Z1I - m.,..,.eauıe .....,.....,.. ı u no ta m ır. UDiu ıt- M H Amerikanın bi b · uret 
halatı tamam kayıt al~ almıt- le ·hiç C::jevlete karşı bir ~üdii 
lar ve ancak bazı kontenJanlarm ima-'·"-· bioaenal L • 

· · · rbeat b km 1 d 0 ......... ve ey.., yapacaııı 
gırmFeaıknı aeb lıedra b'! a_rh '.",: feclalWlıiın mıdıabili olamıyacalmı 

a at u me.ae e ır ı tı. a• aö 1 · ti 
fın hasıl oldaiunu cöruyoruz. Zl- YBe:nu.I°'~ r. _,_ __ ,_ bu kabil <-~-

b .. 1 1 k'T- ki ı ...... ıyap......,.. ,_. 
r~ dugunrd .• ~n .•fi ryd or 1 ~~ ?'.e!e kiırlıldann neticesi, diğer memleekt
ııon e ıgımız o un ve .. omurun 1 iikell' efl • ...J:L" •• ~-.......:•--'kd k'd ·· d d' •. . er m erı 7 -unun ,........_.. 
m~ an e• ' en gon er ıg~JZ mükelleflerine tahınili elemek olacak 
mıkdara nazaran azalmıfhr. Turk hr 

k
ler db~ _far~ıı!klbü'.!ük olmadı~mı1 M. Hoover, bu münasebetle lqil-

en ı ııtatıstı erme nazaran ı e- t • L~ bo çlar '-'"li il 
· ·· ·· 1 F k k k 1 k erenın ~,. r IDID "'"' Y• • 

n ·~ı . or a,r._ alr m daça çıhı - gaaı için yap11Uf olduğu teklife .A.. 
tan ı en ge mıt o maaı a mu te- -''·--- 1920 tarihi d · ldu 
meldir. rnuuuo • n. e vermoı o -

B. k - ı T-rı.· d k' iu cevabı zikrelmi!tır. Hubıe nazı-
ır aç gun evve u ıye e ı bu ta 1rar~-•-' --•~-' 

f . . M p 1 ff' leh~ n, cevap yu uıuu ...,.. .... na-.., nmız . aY o tan a ,._ ·· daf · · 
bir tahriratta aefirimiz yeni milli zaCnibmu 'kti~ etmifkonfbr. bi..L..-
ikt t kil' il .. - •'"'''-"' an ı aat en.namın • ....,. 

ıaa .1"" h' 
1 ~g~ıl~hal"- ay sonra toplanacafım ve tahdidi 

( BQfl 1 inci Nhİl•lclc ) 
menin yedinci maddeainde yazıb 
takas eşyaaı meyanına, kömür 
müıtesna olmak üzere, madenler 
ilave edilmiıtir. 

8 - E.habı tarafından ırümriik 
fere terkedilm.İf veya sümrükler· 
ce müaadere edilmit etYa ile süm 
riildere ıelın1t olup ta ıümrük d~ 
po veya antrepolarında f-kall
de sebeplerle haaara uframıı et
yanın veyahut limanlarmuzda ka
zaya uğrayıp ta batan vapurlara 
ait bamidenin gÜmrük inhisarlar 
V eületinin iı'an üzerine konten
jan harici olarak memlekete itha
line müaaade etmeğe lktıaat Ve
kaJeti aali.hiyetlidir. 

mumaı ey m t ava ti me tealiha ı. nf hali ı. __ da · 
- yeni müaaade edeceğini •aadettl- t . 0 erımaının ~ JÇ 

gömn,iııtür. Tekrar köye döndii- fini ve her ne kadar ceç kaim- tlma halinde buhmdu~nu hatırla
iü zaman mesele zabıtaya akaet- mıt İae de mübadele imkinlarmm tan

1 
M H~Yel', Amerilıalılaru>: ~ 

mit, katil üvey baba yakalaaınıı- ara•tıracak komiıyonlarmı da ha ar ~eleaile teıalihabn. tahdıdi ,,. 
tır Evrak ağu cezadaclır, ma.z- z.ırladıklarmı öğrendim. Şimdi anı t~lihatm serelı. Amer~ ve ~erelı 
nun ~ü,·mpnÜ itiraf etmektedir. rahhaalann tayin edilmeai ve bun aaır milletler için bir yuk t"fkİI et-

9 - 13344 numaralı kararna
menin 8 inci ınaddeai mucibince 
siimrülı: tarife kanununun 377 ci 
maddesinin b. c. bentlerile 381 ci 
maddeainin b. c. d . bentlerinde 
yazılı qyanm kontenjanda söate 
rilen mı"l<tarlan bu mallarm men
teleri olan -leketlere bu karar 
nameye merbnt m. listeainde ya
zıldıfı •eçhile taksim olUD1DUJtur. 

Kahvede akrep 
varmıt 

Doludan bildiriliyor: - Berk 
l<ôyü muallimi Rahmi B. içinde 
akrep buluoan bir cezvede ııifiril 
mit kahnyi içerek zebirlenm.if
tir. 

Akrep .. nradao telve içinde 
sörünınü, ve zaten rahatsız olan 
Rahmi B. vaktile doktora müra
caat etmediğinden feci surette öl
müttür. 

Kızılmış! 
Somadan yazılıyor: -Yira kö

yünde tqhisi mümkün olamıyan 
bir haatalık zuhur etmiı, halk te
lita dütmüıtü. Maniaadan bu haa 
talığm tqhisi İçin Doktor Bakti
riyolof Şevket B. seJm.iı. mumai
leyh yaptığı tetkikat netice.inde 
haatalığm malôm Kızıl haatalıfı 
olduğunu tefhis ebııİftir. Bunan 
Üzerine haatalığın sirayetine mi
ni olucu tedbirler almmıtbr-

larm Sofyada mı veya latanhulda mekte olduğu meaeleleri arasında 
mı? toplanacaklanna karar veril ~t'i bir İr~t sönnekte olduğunu 
meaini isteyorlar. ilive eylemıt~· . . . 

Türkiye ile aramızdaki en mü Şu no~~-da ısrar. etmeliyım ki, 
him meaele yani Bulgar tebeaaı- ~Ycat !t~, alakadar .. :t:::ı
run emlak meaeleaine selince Sof mumeaaillcrı ~ ~~ ;·* 
yadaki Türkiye ııefiri Tnfilı: K&- muvafakat edilmelr sureti!~ tadil edl 
mil Beyin de beral>er çalıftığı gl- linc"!e lııadar, mw'i ve muteber ol-
bi komisyon tayin edilmifti. mak ıcap eder. 

Bu komiıyon 1925 protokolu- Borçlar meaelnine ait teklifleri al 
nun tefsiri noktaamda bir ne'fİ iti mak 't'e bunlan tetkik ebnelı ibre bir 
lif vardır. Bu tefair her iki tara- organ.izm ibdaaı meselesine ıelince, 
fm hemen hemen kabul ettiği bir M. Hoover, böyle lıir orsanizmi !nt
tefairdir ki bizim için müaait ne kil edeck olan ct....letler miimeuille
ticeler •erecektir. Bu mesele bel- nnm tamam• veya laanea cihan 
ki de komıumut Türkiye ile ara- ilrtıut konfetanaı ile tahdidi teali
mızda halle muhtaç kalan yeıa- hat konferansı miimeaaillerindea ol
ne meaeledir •• bu auretledir ki maıı li.znn seldiilni aöylemiıtir. 
onu da kaı'i fekilde halledeceğiz. Bu suretle, konsreain nihai tasdi
Binaenaleyh eğer bugün elinizde ki ile timdiki feWı:etin eaaamda bu
İflerin neticelendiğine dair hakiki lunan bir talanı aebeplerin ortadaıı 
deliller yoksa hiç olmazaa hare- kaldırılmaamı temin edebilecek ted
ket halinde bir mesele vardır. Ve birler alabilmek kahil olacakbr. 
belki çok yavq fakat kahili izah M. Hoover, netice olarak tö:JM 
aebepler dolayuile ııeciJaniı fa- deıııİJtir : 

10 - Gümrük tarife kanununun 
1S7 nci maddesinde ve 105 ili 
113, 323 ila 363, 366 ila 376, 377 
ill 408 409, ila 439, 492 iti sıs 
516, ili 553 maddelerinde yazılı 
9§yayi •• bunlarm kontenjanda 
söat..ilecek miktarlanru bu mal
ların menteleri olan memleketle
re taksim etmeğe veya takasa tl
bi lntmaia llı:tıaat V eklleti aall
hiyetlidir. -------
Rovelver 
inhisarı 

( Bafl 1 inci Mlıil•ldc ) 
Feahedilmi, olan Barut ve fltek 
inhiaan tirketlerinin taafiyeıi İfİ 
bitmek Üzeredir. lnhiaarlann tn
hidi timdilik Barut inhiaanna tet
mil edilmediğinden, bu teıkilit 
timdilik dofnıdan dofnıya Veka
lete merbattur." 

ANKARA, 24 - Gümrük -
inhisarfar nkaleti rottlver inhi
sarına müteallik kanun projesini 
hazırlamıtlır. Projede inhiaann 
naaıl tatbik n idare edileceği söa 
terilmektedir. 

( B<qı 1 inci aahifefde ) 
Bu münasebetle Mehmet Ali 

Beyin seçen celsede Terkos hak
kında verdiği takrire cevap vere• 
yim. Terkoaun kinunuaaninin bi
rinci günü elimize geçmif bulun .. 
maaı lazım geliyor. Mukavele mu 
cibince mubayaa hükümet tara
fmdan yapılacaktır. Belediyenin 
§İmdilik rolü yoktur. Belediye hü 
kıimetle karıılatacaktır. 

Devir muam.eleaini Nafıa mü
messilleri vehükômet namına ben 
deniz idare deceğim. Belediyenin 
Terkoau İfletmesi huauaunda he
nüz kat'i bir karan yoktur. Ter
koı belediyeye geçince mevzu ka 
nun, talimat dairesinde idare olu 
nacaktır. Bizim letkika tnnız nok 
tayi nazardan ibaret olacakhr •• 

Kat1i vaziyete öair kararlar hü 
kiimet ve meclia tarafından itti
haz edilecektir •. 

Mehmet Ali Bey Muhittin Be
ye cevap vererek ded ki: 

- Faaılda unvan deiitecek
mif •• Fakat 800 bin liranın mü
him bir kıaını iıletmeğe ve ıalaha 
aarfedilince mubayaa taksitlerini 
her aene bütçemizden naul tef
rik edeceği. 

ltletme tekli meaeleaine seliıa 
ce: Bu it kanunla halledifae bile 
biz bir proje yapıp alakadar ma
kamata bildirmeliyiz. Vakit dar
dır. Şimdiden bu huauata hazır
lanmıı olmamız lazımdır. 

Muhittin B. dedi ki: 
- Takıit meselesi hali müza 

kerededir. Fakat şimdiden size 
fazla izahat vermek doğru ola
maz. Çünkü faaliyetimiz ifkil e
dilmiş olur. Şimdilik müaaade bu
yunınuz. 

Neticesini her halde arzede
ceğim. işletme için AfAğı yukarı 
muayyen şekiller vardır. Ortada 
böyle İtlere dair miaaller, ahka
mı kanuniye vardır. Onlara baka 
rak işi yürüteceğiz. Her halde bot 
dunn.Qyoruz ve çalı1ıyoru2. 

Müteakiben Galip Bahtiyar B. 
aöz alarak dedi ki: 
"- Mali, idari kısımlardan zi

yade teknik noktaaından biraz i
zahat verilmeaini isterim.. Yeni 
tetkilitta acaba latanbulun bütün 
au ihtiyacı temin edilecek mi? Ea 
kiden bir takını vakıf suları vardı. 
Şimdi bu aular yoktur. Şehrin ou 
ihtiyacı artmıttır. Sonra yangm
larda terkoaun ihmali malômdur. 
Bu da tevziat teklinin fena olma
amdandır. Yangın için ve diğer 
ihtiyaçlar için ayn ayn au kana
lizaayonlan olmaaı lazımdır .. 
Mevcut terkoaa batka sular ilave 
aile au artınlacak mı? ... 

Muhittin B. dedi ki: 
"- Mali, idarj, fenni meselele

ri bura.da konuıuraak aonra te
maılarnnı zda, müzakerelerimizde 
milfkül vaziyette kalmz. Mali ci
het aıaiı yukarı temin edilmitıir •• 
İdari cihet ise en İyi tekil ile hal
ledilecektir. Fenni cihet için iae 
eaaaen bir proje hazırlanmıftır. 
Biz mal aahibi olduktan aonra 
bütün bu meseleler hakkında bol 
bol konufuruz. 

Bu izahatı müteakıp terkoe 

_........,__ 

Kız kardeşinin nü· 
fus tezkeresile 

Konyadan yazıhyor; - Şebrİ' 
mizde çok garip bir evlenme hi
diaeai olmuttur. Derbent kariye" 
sinden En•ine İaıninde bir J~ 
kız PiremehmetpafA mahallcaio
den Muıtafa oğlu Haaan Hüse)'İ" 
ile evlenirken, karde§i Fatmanıll 
nüfus tezkeresini kullanmış .,. 
nikah muamelesi bu suretle yapıl 
mıttır. Nikah muamelesindeki Jıll 
uaulaüzlük sonradan meydana ~ 
mıt ve tahkikata batlanmıttır. f:· 
minenin nüfuı tezkeresini tasdik 
eden muhtar Ahmet uatanın maili 
malına müracaat edilecektir. Eınİ" 
nenin bu hileye aapmasının tiebr 
bi henüz malôm değildir. Zabıll' 
~müdahale etmi~tir. 

~~~-~-~~~~------
Satıbk Kamyonet 

Az kullanılmıt F ord markalı bir 
adet kamyonet aatılıktır. Talip oları· 
lnrın ııörmek için Niıanlafında Alı 
met bey sokağında Benz garajıııa 
ve pazarlık için Kahrcıoğlu Hanın
da 45 numaraya müracaatlan. 

ZA Yl - 2037 sicil numerolu arabr 
cılık ehliyetnamemi kaybettifu. ye
nin alınacağından hükmü yoktur. 

Dursun 

lstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Müflia Pioasini hamına ait v• 
llltılamayan yazıhane eşyası ve tefet' 
ruabnın açık surette ikinci arttırro•"' 
aı 28-11-932 pazarteıi günü saat tO 
da Sirkecide Nur hanında yapılaca-
fı ilan olunur. ., 

lıtanbul ikinci iflas memurluğun•. 
dan: Müflia lıtanbulda Ankara cad· 
desinde Gü.:ı:el it matbaa11 aahibi 
Vahram Efendi alacaklılarına kon· 
ıııırdato teklif etmit olduğu ilan oh• 
nur. 

hakkındaki müzakere kifi görül- ı-------------
dü. Bütçede fasıl unvanı tebdili 
hakkındaki makam tezkereai ele 
bütçe encümenine havale edildi. 

Bundan sonra Emin Ali Beyin 
verdiği iki takrir okundu. Bu tak
rirlerden biri lıtanbulda tarihi 
kıymeti olan mezarların yıkılma
"• kırılmaaı hakkında idi. Emin 
Ali B. ayağa kalkarak izahat ver
di: 

- Bir taraftan Süleyman Na
zifin, Ahmet Ra.aiınin kabirlerini 
yaptınyoruz. Halbuki tarihi kıy
meti haiz bir çok mezarları da 
yık17oru:ı. Bu huauata makamın 
ehemmiyetle nazan dikkatini cel
bederim. 

Diğer takrir de Adalara au ve
rilmesi hakkında idi. Emin Ali 8 •. 
iz.abat vererek dedi ki: 

- Geçen sene Adaya elektrik 
•erilirken Muhittin Beyefendi çok 
yakın zamanda auyun da verilece 
fini •adelmİflerdi. Bu huauata 
timdiye kadar ne yapılmıtbr, öf
renınek İstiyorum. 

Meclia her iki takriri de ehem
miyetle tellkki etti. Ehemmiyetli 
•e müatacel kaydile cevap veril
mek ü .. ere makama bavale edildi. 

f ıtanbul asliye mahkemesi üçündl 

hukuk dairesinden: Aliye hanımın 

Ali efendi aleyhine açtığı terk eebe-

bile IN>pnma davasının icra kılın;1n 

muhakemesinde mumaileyhin esbabı 

muhikkaya İıtinat etmeyerek evli· 

tik yurdunu terk eyledifi sabit old11 

iundan bir ay zarfında evine dönnıe 

ıi lüzumunun ihtarına karar ,...,.;ı-

mit oldufundan ilan olunur 

Beıiktat aulh icra dairesinden: 8" 
tiklafta köy içinde Alay Bey aoka· 
ğıncla 5 No. lu hanede mukim şoför 
Fevzi efendinin İcar bedelinden Be
kir Sıtkı efendiye bir lat'a kontura· 
to mucibince 40 lirayi vermediğin· 

den hapsedilen eşyalannın paray• 
çevrilmeıi hakkında ııönderilen öde· 
mc. emri arkasına vwileıı ~rubai• 
la mezkur hanede bu namda bir kiın 

Fatma ile Sati ortaklık yüzün
den birbirlerile hiç seçinoımemek
tedirler Saıinin evvelki koc:aam
dan üynep iunnde bir kızı da 
vardır ki, on ÜÇ yaılarmdadır. 
Kiiz:m da Zeynebin üvey babaaı
dır Fatma ortağından intikam al
nıai;'a karar verdiği için, bir sün 
kocasına para vadederek, kendi
aini Sati'ye tercih etmeaini, bir 
fırsatını bulup Satinin kızı Zeyne
bi oldürmeaini teklif etmifıir. KA 
zını ı.ıarayı duyunca teklifi kabul 

Bitllste un fabrikası 

kat hal yoluna sirmiı bir meaele " Eieı- medeniyetimizin kurtarıl. 
mevzuu bahiatir. Bir mesele ki bi- ması matlup iae, .ulh , tahdidi ted.i 
zim hükUmete geçtiğimizden bir lıat ve cihanın kallanmaaı davaları 
buçuk aene aonra tasfiye yolunda lnllzaffer olmak İcap eder. Bu dava
dır. Ve ba da bize neticeyi ••rece lar İae lnıııları tahakkuk aahaama i
iini ümit ettirmektedir. ıal edecek olaıı yol, dostluk, na mu• 

lstenografl imtiha
nında kazananlar 

Ruınıamede miizakere edilecek 
baıka madde kalmadığından pa
zartesi ııünü toplanılmak üzere 

ae buluıunadığı yazılı eduğünden i
kaınetcihının meçhul kalmaaına bi· 
naen bermucibi talep ili.nm tebliğal 
icraıı karargir olduğundan bir itiraS 
var ise işbu tarılıten itibaren on 
gün zarfında tifahcn veya tahrireıı 
veyahut kanuni bir vekil ile beyıııı 
olunması veyahut borcun maaraflatl 
la beraber yirmi gün içinde tediye 
edilmeai aksi taktirde mahpua eşyıı· 
nın paraya çevrileceği ilin olunur. 

1 et~ ve a11bahle)'İn üvey kızı 
Z ynr.bi oniine katarak, dayıaııım 
ke:ıdiıini .;zlcdiğinden bahisle da-

ı y • nm yaıuna gôtüreceğini söyler. 
Kızcağız sevinir, anası da bunda 
bir fevkaladelik ııörmediği için 
se ~ıkarmaz. 

Ku ınıl• kız yola çıkarlar, ten• 
ha bir yere r,eldikleri zaman KA
zua e ıvelA 'Üvey kızının namusu
nu bttlı;ıt elmit. aonra da zavalh 
kızcağızı ta~la öld6rerek bir Y""' 

• ve sınema 
Bitliaten bildiriliyor: - Bura

da büyük bir İmar faliyeti vardır. 
Her mahallede yeni yapılınıya 
batlanılmq binalara teeadüf e
dil.melı:tedir. Mütqebbüa ilıi tacir 
bir un fabrikau yymıılar, çalq
tırmıya batlamıılarclır.. Şehrin 
münevverlerinden liç genç te mü
kemmel ve uri teçhizatla müceh 
bez bir ıinema binaaı yaptırmak. 
ta dırlar. 

Bundan bir müddet eTTel zabı
taca bunlardan baınamm evhıcle 
yapılan arqtınnada tarikata ait 
bir mühürle nrilen aidab ..-.. 
rir bir defter ve bası ldjıtlar bu
lunarak alımnıı ,,. bunlar miidd .. 
umumiliie tealim e.t;ım;.tir. 

Komtmnuzun daima bize kar- mütekabil itimat ve beyaelmiJel t.; 
ıı muhafaza ettiği dostane vazi- riki !"eui eaaaLın üzerine bina edil
yete ııüvenerek hallini beklediği- medikçe muzaffer olamaz. 

miz baıka bir mesele vardır? lnglltere derhal izahat 
Ben yalnız miinaaebetlerimis- k 

de komımnuzdan bilbaNa doot- verece 
luk gördüilimii ve komtumuzun LONDRA 24. A.A. - M Hoo-
Bulgariatana hayati ehemmiyeti ver 'in borç~ meselesi hak:ku..ıaiö 
haiz ~ir çok ~lelerde bu doat- beyanatıom aalüıiyettar İngiliz me
lafu 12bar ettifinl beyan Be an- bafilinde hasıl etmiı olduğu intiba, 
cak teıeklriir edebilirim. -"Ur beyanatm i1Js nazarda 

Yeni aafh• ıörüldüiii der ede "memnuniyete 
!JOFY A, 23 (A.A.) _ M. Mu- pyan" olmadıit merkezindedir. ,.....w_ bu ımtkııı üzerine bu- Ticari taviz nedir? 

raclalD lıazr ecnebi malıafilinde LONDRA, 2•. A.A. - Bazı siya 
Türkiye Balsariatan mfinaMbnti- ai mebafıl, M. Hoover'in beyanatın
nln y-i,,. mühim aafbaya cirdiji dm:' ~ilhaaaa "Ticar~ tavizler" tabir
&ri ......,e an olu 

Evvelki ııün Yük..,k lktıaat ve 
Ticanıt Mektebinde müdür Hüanii 
Beyin riyaaet ettiği bir mümeyiz
ler heyeti huzurunda muallim Be
naroya Bey tarafından atenografi 
orta sür'at imtihanı yapıldığmı 
yazmıttık. imtihana i§tirak eden 
yedi talebeden altısı muvaffak ol 
muthır. 

Birinciliği Edirne Vilayeti tara
fından atenografi öğrenmek üze
re latanbula gönderilen Edime 
mektupçuluğu katiplerinden Hak
kı Bey, ikinciliği Yüksek lktıaat 
ve Ticaret melıtebi talebesinden 
Kemal efendi kazanmıtlır. 

Diğer kazananlann isimleri tun~ 
!ardır' Fey7ive, "!ad.,let, ':luriser 

celaeye nihayet verildi. 

Finlandiyalı bir 
muganniye geldi 
Meşhur Finlandiya muganni 

yelerindea MI Sasa Leaııder bir 
konser v"rmek Üzere ıehrimize 
gelmittir. 

NESTLE KUMPANYASI 
MOKAFAT BÜROSUNU 

NAKLETMİŞTiR 
Mumhane'de 96 - 98 numaralardaki mükafatlar tnzii il~ mütteiil 
yazıhanemiz ; Galnta'da Topçular'da (Bebek trııınvayları durak ına-
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l 3 üncü kolordu 
ilanları --Çatalca Müstahkem mev

kine ait bir adet traktör ve pul
luk satılacaktır.Görmek istiyen 
lerin Hadımköyünde Müstah
kem mevki kumandanlığına ve 
müzayedeye İftirak edecekle
rin pey sürmek üzere her ııün 
komisyonumuza müracaatları. 

(957) (6171) 
• • • 

Kolordu ve Birinci Fırka kı 
taları ihtiyacı olup açık müna
kasaya konulan 13.800 kilo ku 
ru Ü11Üm talip çıkmadıitmdan 
bir ay müddetle pazarlıia ko
nulmuıtur. ihalesi 29-11-932 
salt günü saat 15,30 ela yıapda
caktrr. Şarmamesini görmek il 
zere her (Ün Te münakasaya it 
tirak için o ailn ve Taktinden 
eyvel komi.yona müracaatları. 

(962) (6194) 
974 

• • • 
Kolordu ve Birinci Fırka la 

lalarının i'htiyacı olup kapalı 
zarf uaıdlyle münakasaya konu 
lan 72.000 kilo kunı faıulyaya 
talihin teldif ettiği fiat pahalı 
ıörüldütünden bir ay müddet 
le puarlıfa konulmuttur. lba
leei 29-11-932 aalı gtiDli saatlll 

---~TASFİYE HALİNDE~---. 

KALiNiKOS ve ŞsL 
UMUMi EMTEALARIN FEVKALADE SATIŞI 

(LİKİDASYON) 
Mefnıp.t ve muhtelif mobilyalar, karyolalar, kadifelw, lııaldar 

lPEKLl BEYAZ KETEN MALLAR 
Paspas, ıstor, divar kitıdı Yeaaİre. 

Aali fiatlar üzerine % 10 ili %50 tenzilit. 
Galata : Tünel c:addeol 36/4. 

Liseler alım sabm 
Komisyonundan: 

KoınHyonumuza me~but Leyli mekteplerin kesme tekederi
le kunı meyvaları ve hayvan yemıeri ve Kandilli, Çamlıca ve E
renk6y im: mekteplerinin ekmekleri 21-12-932 tarihine müM
dif çarıamba günü Hat 16 da ibale edihnek üzere kapalı zarf 
... uliıle meftdi 'IDÜDakaMya konulmuftur. Talip olanların mez
kUr ıüude teminatı muvakkate maldıuzlarile Maarif Mürüdiye
ti bina11ndaki komisyonumuza müracaatları. (6219) 

lttanbul Sıbhi Müesseseler mübayaa komisyonu riyasetinden: 

Akliye ve uabiye haıtenesi için lüzumu olan "25.000" 'lnetTe 

yerli amerikan bezi olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile ve 

20 kinunueYVel 932 salı günü saat 14 le kapalı zarf usulile iha

le edilmek üzere münakuaya konmuttur. Bu baptaki tart

name Ye nümuneyi ıörmek iatiyenlerin komisyonumuza mü

racaatlan. (6226) 

tedir. Taliplerin Taldinden eY"' 1----------------------
Yel koaıieyona mtlracaatlan 

(961) (6193) 
973 

"" "" . 
Eıklıelıirde Dördüncü Kol

ordu ile Hava birliklerini tiya 
cıı olup kapalı zarfla münakua 
Ya konulan 210 ton Kiriple ma 
den kömürüne talip zuhur et
ınediğinıılen bir ay mlicfdette pa 
zarlığa konulmbttur. ihalesi 
28-11-932 pazartesi gUn1i aaat 
15 teclir. Şartnamesini görmek 
lizere her ailn Te münekaıaya 
ittirak için o gün ve Talrtinden 
ıavel komiayona müracatlan. 

(960) (6192) 
972 .... 

Çatalca Müstahkem MeYld 
kıtalannm lh&iyacı olup açık 
münakasa ile satın alınacak o
lan 11.100 kilo kuru fuulyaya 
talibia teklif ettiği fiat pahalı 
törüldüfünden bir ay müddet
le pazarlığa konulımuıtur. lha
leti 2&-11-932 ıalı günü ıaat 16 
dadu. Taliplerin vaktinden ev 
\oel kcmıisyona müracaatlan. 

(9S9) (6191) 
971 

• • • 
3. Muhabere alayı için &f&it 

da1d malzeme pazarlıkla aabn 
alınacaktır. ihalesi 27-11-932 
!>azar günü saat 16 da yapda
caktır. Taliplerin o gün ve vak 
tinden enet komiıyoııa müra -
caatlan. (964) (6206) 

1011 
A.dedi Cinai 

1 Redireaör (Hem anot, 
hem katot devmeyi) 

6 Çift kulaklıklı Mı telefonu 
1 Yüksek ıadalı hizer 
2 6 · 120 voltluk voltmetr 
2 1 - 4 voltluk voltmetr. .. . . 

Satılık arsa 
Bakırköy Malmüdürlüğünden:r 
lımi MahaUeai Semti Ziraı Dönüm 

Samoel Ef. Kartaltepe Kariye üstü 1179 
Balida muharrer ana 130 lira bedel ilo talibi uhteainde te

karrür ettiğiniden 3-12-932 tarihinde ihalesi kat'iyosi icra kı
lınacağından daha ziyade talip olanların yevmi mezkUrda ma
halli idare hey'etine müracaatları illn olunur. (6235) 

Satılık arsa 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

ismi Mahallesi Semti Dönümü Ziraı 
Pertiye Pqa Kartaltepe Mısır tarla11 34 300 

Beher dönümü 20 lirada talibi uhdesinde bulunan Ye müza-' 
yedeai 23-11-932 tarihinde hitam bulan balada muharrer tarla
nın hitamı müzayededen itibaren bir hafta temdidine karar ve
rilmit olduğundan talip olanların 29-11-932 ıalı günü Bakırköy 
kazası idare hey'etine müracaatlan ilin olunur. (6236) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitaplan • 
ucuz satar, Beyoğlu, lstildil cadd• 

Iİ 390, J .... eç sefueti k&r!ıamcla. 
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Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Sahibi Mahallesi Mevkii Dönüm Ziraı 

Mariye H. Kartalpete Akıu cad. 4 500 
Aojel H. " Kariye üstü 3 200 
lamail Kemal B. " Aksu 292 
Fehima H. Zeytinlik 4. cü ıokak 500 
Açık arttırma uaulile 20-11-932 tarihinde kiraya verilecekleri 

kanlan gayri menkulita yevmi ihalede talip zuhur etmediğin
den bir hafta müddetle müzayedesi temdit edildiğinden talip 
olaıtlann 29-11-932 tarihinde Kaza idare hey'etine müracaatlan 
ili.o olunur. (6234) 

1 ~sta~~da.k :!Jar~~,z~~?:~,a ~~~~~tık. 
Apğıda cins ve mikdan ya- yorgan, silte n kuıtüyü fiatlanncla :piizdıı :rinni tenzillt -.ardır. 

~ıb tenim malzemesi pazarlık- Ydba,ına kadar ku,tüyü kumaşları da bulunur. Tel. 23027. 
la satın alınacaktır. ihalesi 27-
11-932 pazar günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin o gün vakti.nı
den evvel komisyona müracaat 
lan, (965) (6207) 

1012 
.\det Cinai 

1 Top Andinıer aamaa klğı 
ılı ince 

5 Top Andinıtw ıaman kıtı 
dıkalın 

4 Ozolit amollJaklı kopya 
klğıdt 

4 Kutu Kaatem kalemi ff., 
H 2, H 3, 

l Kutu renkli kalem 
l Kutu kurtua kalem llatiği 
1 Kutu Çini mürekkep llsti 

ii 
1 Kutu Çini mürekkebi 
4 Tirilin 100/l 120/1 
3 T. cetveli 
5 Gönye 45 2 60/2 60!1 
1 Tripl desimetr 
6 Tarama kalem sapı, ihti-

yat uçları 
2 Geri rediı kalem ucu 
l Takım tablon kücük boy 
1 IS metrelik içi telli şerit 
1 Kilo amonyak. 

ICoııyadaki kıtaları ihtiyacı 
klup kapalı zarfla münakasaya 
onutan 1.676.000 kilo m~e o· 

dununa talibin teklif ettiği fiat 
!)ahalı görüldüğünden bir ay 
llliiddetle pazarlığa konulmut· 
~ur. Fiat layık haddini bulursa 
7-11-932 pazar günü saat IS 

1~ İfıalcai yapılacaktır. Taliple
rin va1<tinden evvel Konyadaki 

Istanbul ithalat gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adedi 
kap 
25 

Balya 
00 

Markuı 

Bili 
No. 
Bili 

Kilosu Cio.i etYa 
1710 Tütün ıug1aı-

11a mahsus müsta
mel boyalı kane
Tiçe parçalan. 

Baladaki eıtyamn 17-12-932 T. ne-müıadif cumarte.i ıünit 
lstıııılıul ithalat G. Satq ambarında bilımüu1ede füruht edile
cektir. Talip olanlarm yewni meıakarda SabJ komisyonuna mü
racaatları. (6223) 

. . 

ı aatmalma komityonuna müra - ı na müracaattan. (969) 
caatlan. (1036) (6213) 

(6211) 
1018 

1011 
• • • 

3. Muhabere alayı için 56 
kalem telsiz malzemesi pazar 
lıkla satın alınecaktır. lhaleai 
27·11-932 pazar günü saat 16 
dadır. Taliplerin o gün Te vak
tinden evvel komisyona müra
caatlan. (966) (6208) 

1013 
• • • 

Çatalca Müstahkem Mevki 
hayvanları ihtiyacı olup pazar
lıkla satın alınacak olan 
otuz bin kilo yulafa ta
libin teklif ettiği fiyat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 
26-11-932 cumartesi günü saat 
14 te yapılacaktır. Taliplerin o 
gün vaktinden evYel komisyo· 

• * * 
Birinci Fırb hayvanatı için 

pazarlıkla 45 ton arpa satın alı 
nacaktır. ihalesi 27-11-932 pa
zar günü saat IS,30 dadır. Şart 
namesini görmek üzere her ıün 
paı:arlığa ittirak için o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatlan. (967) (6209) 

1014 
• • • 

3. Muhabere alayı için 150 
kalem telli ve telsiz alati Ye 
tedris malzemesi pazaı1ıkla sa· 
tın alınacaktır. lhaleai 27-11-
932 pazar günü saat 16 dadır. 
Taliplerin o gün ve vaktinden 
evvel komisyona müracaatlan. 

(968) (6210) 
1015 

İst. Mr. Kum11ndanlı.J7°1 
Sahnalma kom. ilanlan 

1.12.932 tarihinden itibaren Feneryolu istasyonunun seyri i'-----·-------·
·- . 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Duınlu ~nar aeri ve hafif tam hamuleli ve perakende eşya nakliyatına kapa· 
tılacağı ili.o olunur. (6218) 

idaremiz için pazarlıkla ıatm alınacak (22) kalem kaynak 
gözlüğü camı, kenevir İp, kıriıtal cam, Amerikan maskap ko
Tanı; baskı; tırpan; mikrafon kapsülü, Elektrik malzemesi, de
mir ve çelik için elektrot ha11r süpürge vo saire gibi muhteli
fülcina malzemenin pazarlıiı 28· 11 -932 tarihine müsadif pazar
tesi günü mai.azada icra kılınacağmdan taliplerin yevmı mez
kUrda saat 9 dan 1 l e kadar iıbatı vücut ederek tahriren fıat ver
meleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilin
de aaılmıt olup nümune getirilıneai icap eden malzeme ıçsı. pa· 
zarlık cünü nümunelerinin beraber getirilmesi, nümunesiz tek
liflerin 'kabul edilmiyeceği ilin olunur. (6238) 

idaremizde lıir sene zarfında gerek kullamlmıt telgraf bant
larmdan ve gerek eski evrak ve defterleden haııl olacak hurda 
ve kırpıntı kağıtların bir sene müddetle sahtı müzayedeye 
konulmuttur. Müzayede 5-12·932 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 te icra kıhnaca'ktır. Talip olanların H. P. Mağaza 
müdürlüğüne müracaatları. ilin olunur. (6196) 

1 Evkaf müdiriyet\ ilanları 1 
Şehremininde Guraba haatanesi ittisalinde 18 dönüm bos

tanın müzayedesi bir hafta temdit edilmittir. 28-11-932 t&ri· 
hine müaadif pazartesi günü saat on bette ihaleai icra kılınaca
ğından taliplerin İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Onnan ve ara· 
zi kalemine müracaatları. (6221) 

Şehremini civarında Guraba hastanesi ittisalinde vakfa ait 
bostanın teslimi tarihinden 10 T. sani 935 tarihine kadar üç 
senelik icarı pazarlıkla 20-12-932 tarihine kadar müzayedede
dir. Taliplerin İstanbul Ewaf Müdüriyeti orman ve arazii Tak
fiye kalemine müracaatları. (6220) 

Gebze İnhisarlar 
Müdürlüğünden: 

iki seneden fazla zamandanberi idaremiz ambarlannda kalan 
929 senesi mahsulünden (125) rençbere ait (295) denlde 
(10046) kilo emanet malı tütünler 1701 No. h lnbisar kanu~ 
nunun maddeyi mahsuaaaı mucibince 1·12-932 tarihinden itiba
ren on bet gün müddetle açık arttırmaya konıılmuftur. Talip 
olanların, tütünleri ııörmek, pey sürmek ve arttırma ıeraitini 
aınlamak üzere Gebze lnbuarlar Müdürlüğüne müracaat eyle
meleri ili.o olunur. (6227) 

• 
inhisarlar umum 

Müdürlüğünden: 
Komisyonumuzda mevcut resmi mucibince üç adet Çırıaııa 

yapılacaktır. Taliplerin meııkUr resmi gördükten sonra pazarlı
ğa i~tirak etmek üzere o/o 7.S teminatlarını hamilen "30-11-932" 
çarıamba günü saat "15" te Galatada Milbayaa komiıyo
müracaatlan. (6144) 

• 
inhisarlar umum 

Müdürlüğünden: 
A. - Patabahçe fabrikuı için (250) ııramlrk titolere mah

sus nümune.i veçbile (106.000) adet basır ti!e kılıfı satın alı
nacaktır. (30-11-932) ça11amba: Saat (14) ; 

B. - Motörlü iki mavunanm tamir ve kalafatile listesine teY• 
fikan mavuna ve motör akaamımn tebdili: "3<>-11-932" çaTtam
ba saat (15); Taliplerin tartnameleri gördükten ıonra, pazarlı
ğa ittirak etmek üzere. yukarda .gösterilen ıüo ve saatlerde % 
7 ,5 teminat akçelerini hamilen Gala.tada Mübayaa komisyoouna 
müracaatları. (614S) 

Beyoğlu Kaza•ı Defterdarlığından: 
Adet CiıMi 
1 Elektrik iıtihaali için 111otör, marka ve beyp kuvveti 

malilılll dfıiiktır. 
14 Elelr.trildi otvm rhil. 

200 Döteme tahta11 7 aantim ıonitlik iki metre boyunda. 
6 Tahta perde, muhtelif l»oylan:la. 

100 Direk 6/92 metre boyunda, JUYarlak direk. 
Skalem 
Yukarda müfredatı yazılı maftarın vergi borcuoclan Beyot' 

luoda Tepebqıoda Jale bahçeli namile maruf bahçede 27-11-932 
tarihinde ı;evali saat birde açık arttırma s•retile mahalli mez
kUrda bulunacak Maliye memunma müracaatlll'I • (6204) 

Bakırköy Malmüd6rlüğünden: 

Semti 
Kariye 
Mahalle Sokak 

Bakırköy Kalitarya Köy üıtü 

.. " "altı 

Cinai 
Senelik Müddeti 

Muhammen 
Lira K. 

lCar 

12 dönüm 12 00 1-11-932 ili 
bağ yeri 30-11-932 

maa kulübe 30 00 " " 
manastır 30 dönüm tarla 

Açdc arttırma uıulile 2011-932 tarihinde kiraya verilecekleri 
ilin olunan bali.da cins ve eyıafı yazılı araziye yevmi mez· 
karda biç talip ı:uhur el'memeaine mebni 27-11-932 tarihine mü
ıadif pazar günü saat on üçte ayni usul ite ihaleleri ıcra e
dib:nek üzere bir hafta müddetle temdidine karar verihnittir. 
Kiralamak istiyenlerin zikrolunan günde memuriyetimizde mü
te,ekkil komisyona müracaatları ( 6217) 

Ordu Sıhhiyesi ihtiyacı için 
4 kalem Katküt kapalı zarf 
ıuretile satm alınacaktır. Mü
nakasaaı S-12-932 pazartesi gü 
nü saat 11 de Tophanede Mer
kez kumandanlığı satınalma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin ıartnamesini 
görmek için saat 9 dan ona ka 
dar her gün ve münakasaıına 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (262) (S985) 
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Vapuru 27 Tetriniaani 

PAZAR 
ırünii ak...,. aaat 18 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle ( Zongulda~ 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire. 

50D, Trabzon ve Rlze) ye azimet 
ve aYdet edecekbr -

Fazla tafaili.t için Sirkeci Mey. 
menet hanı altında acentalıima 
müracaat. Tele. 22134. 

Kuleli l~ses~ i~tiyacı ıçin l :-••••••••••~ 
1680 takım mu serpuf elbise 
kapalı zarf ıuretile imal etti
rilecektir. Münakasaaı 30-11-
932 çarıamba günü saat 14 te 
Tophanede merkez kumandan· 
lığı satmalme komisyonunda 
ıcra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için sa
bah saat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakuaya iıtirak 
için de ıartnameai veçhile ha· 
zırlıyacakları teklif mektupla
rını ihale gününün muayyen 
vaktinden evvel komisyon n
yasetine vermeleri. (231) 

"' . . (5847) 
264 

Kuleli liıesi ihtiyacı için 
1680 çift dahili 1680 çift hari
ci fotin kapalı zarf ıuretile bir 
ıartnamede ıatın alınacaktır. 
Münakasa11 30-11·932 çar,am 
ba günü saat 15 te Tophane
de Merkez kumandanlıtı sa
tınalma komisyonunda icra kı

SEYRlSEF AlN 
.lıkrlııu acenta: O.lata Xöpr•ı 

ı.tz B. ueı. fube .tı.. Slı he 
'4tthöıda.rnde bu 2 3740. 

Fabrikada tamirden ar
taD tahminen yüz çekı hur· 
da odun parçalan açık 
arttırma i!e 30- 11 912 tari
hinde satılacakt r. Güven
me parası "• 15 tir. 

Kadıköyünde Eünkir
imamın:la Şamfıstığı rnka
ğında oturan ve 16-11-932 
tarihiıı den beri vazifesine 
gelmediği g:bi evince de 
buluıımıyan kömür kısmı , 

memurlarından Cevdet Ef. 
28 Teırinisani 932 pazar
tesi sabahına kadar \·azife
sine gelmediği takcirde 
müstıı'a a.1,fo.liJ•ce fr. 

lınacaktır. Taliplerin nümune ~ 
ve ıartııamesini gönnek ıçm 
sabah saat 9 dan 1 O na kadar Ecnebi memleketlere 
her gün vP. münakuaya ıfti giden tüccar ve 
rak için de tartnamesi veçhile ahi 
hazırlıyacaklan teklif mektup- aeyy ara 

larmı ihale gününün muayyen •

1

. Bgn"g "onınıer~ı·Jale vaktinden evvel komisyon ri- U IU 1 
yasetine Yenneleri. 

(232) (5848 l T A L Y A N A 

•• 
266 Sennayeıi 700,000,000 

Saat 
500 takım dahili elbiııe 14 

1500 havlu 10 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) 
ıatar 1500 Fildikos fanila 14,30 

1500 ., don IS ~ Liret, frank, lngiliz lira11 veyr 
1500 yün fanila lS,30 ı dolan frank olarak ıatılan bu çel.. 

Maltede Askeri liıeıi ib- "" sayesinde nen:ye git.eniz pıı 
tiyacı için yukarda yazılı rallIZI kemali emniyetle taşır " 
malzemeler aleni mllnakaaa :ıv zaman isterseniz düny.ımc 
ıuretile .. bn alınacakbr. Mil- 'ter tarafında, ıehirde, otellerde 

:apurlarda trenlerde bu çekleri 
nakaaaları 10-12-932 cumar- en küçük tediyat için nakit ma 

tesi günü hizalarındaki saat- kanımda kolaylıkla istimal edc-
lerde Merkez K. sabnalma bilininiz.. Travellera çekleri ha 
komiayanunda icra kılınacak- '.cila sahibinden ba,ka kimsenin 
br. Taliplerin nümune ve kullaııamayııcııfı bir lekild• ter. 

tartnamelerini rCSrmek ıçla 1 .. li.· p-ve-ih•taa-•cclil•··m•i•§t•ir•.•••ml 
sabah aaat 9 dan ona kodar ı ı 

243 
her filıa ve mllnakasaya İf· 
tirak için de muayyen vak
tinde kamisyonda hazır bu
lunmalan (287] [6115] 

809 
• • • 

Ordu sıhhiyeai ihtiyacı için 
24 kalem Rontken makine 
malzemeai kapalı zarf sure· 
tile satın alınacakbr. Müna
kasası 11-12-932 pazar güni1 
saat 14 te Tophanede mer· 

---------
latanbul üçüncü icra memurluğun 

dan: Bir borcun temini istifası için 
mahcuz ve paraya çevrilmesi muk 
rer bir re'is Katır ve iki re'iı Okaz 
JO..tl-932 çarıamba 1"Ünii saat on bir 
den sonra Fatihte At pazarında ve 
tahminen yedi beygir kuvvetinde bir 
adet motorda ayni tarih ve zamanda 
Fatihte Malta çar,mnda açık arttır· 
ma suretiyle satılacaktır. Taliplerin 
mahallinde haztr bulunacak me·mu.nı 
~ miiracaatlan ilan olunur. 

kez kumaadanhğı ıatmalma 1•.•-------------
komisyonanda icra kılınacak-
br. Taliplerin prtnametini 
prmek için aabah 9 dan 
ona kadar her g6u ve mti· 
nakuaama iftirak için de 
muayyen yaktiade komiayon
da huır bulıuımaları. 

.. 286., "6114 " 
808 

• * • 
Kuleli Lisesi ihtiyacı için 

3000 çift yün çorap pazarlıkla 
satın aln.caktır. Pazarhiı 26-
11-932 cumartesi ıiinü saat 
14 te T ophanedo Merkez ku
mandanlığı aatınalma komisyo 
nunda icra kılınacaktır. Talip
lerin nümune ve 9artnameıinı 
ıönnek için saat 9 dan ona ka
dar her giin ve miinakaaasıııa 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazu bulunma 
ları. (296) (6184) 

1008 
• • • 

Ordu ihtiyacı için 7000 kilo 
balya çemberi pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlıtı 27-11-932 
pazar günü saat 14 te Topha
nede Merkez Kumandanlığı sa 
tmalma komiıyonunda icra kı
lınacaktır. Taliplerin izahat al· 
mak için her gün ve pazarlığa 

iftirak için d,. muayyen vak· 
tinde komisyonda hazır bulun
malan. (295) (6165) 

&4t .. 
Harbiye mektebi talebeleri 

ihtiyacı için 18 kalem spor mal 
zeıneai üç parça olarak ayrı ay
n pazarlıkla ntm alınacaktır. 
Pazarlığı 27-11-932 salı günü 
saat 10 da Tophanede Merkez 
kumandanlığı satın alma ko
misyonunıda icra kılınacaktır. 
Talipleria iı:ahat almak icin aa 
bah ıut 9 dlln ona kad~r her 
gün ve pazarlığa iıtirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır tı.dunmaları. 

(301) (6232) 

f: * * 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin 6 kal-. kıtlık sebze aleni 
münakasa suretile satın alma· 
caktır. Münakasa11 15-12-932 
perfembe günü saat 14 te Top
hanede Merkez kumandanlığı 
satın alma komisyonunda icnı 
kılınacaktır. Taliplerin tartna• 
meaini gönnek için sabah saat 
9 dan ona kadar her gün ve mü 
nakaıaya iıttirak için de muay
yen vaktinde komisyonda ha· 
zır bulunmaları. (300) (6231\ 

• 
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SA fILIK LOKANTA 
Karaköy'ün en kalabalık ve mu 

1 INGILIZ ft1118AllJ SiLEZYA ıuı Telefon 2il162 
(Kalori 8200) il u (Kalori 7200) n n Tam tırn-L'cuz fiat 

tena mahallinde 70 oenedenberi 
küçük aynalı lokantaaı uamile 
mıınıf lokanta bütün levaznni
le ve binanın 120 biaae itiberi
le 67 hiıaeai aatılıktır. Lokanta 
ve ayn ayn olarak ta aablahi
liı. Arzu edenlerin mezkUr lo
kanta mücliriyetine müracaatla-

Kadıköy Ye havaliııi aabf yeri - Muvakkit&ne caddesi No. 10 
"MODA PAZARI,, İstanbul, Beyoğlu, Boğaziçi sabş yeri -
Bahçekapı Cermanya han No. 40 Halit Bey. 

" ilin olunur. 

Or. A. KUTik::'.L 

Tali, Talii takip eder. İtte bu hal: 

K A D E R 
Giıelerinin temayüz ettiği kader cilvesidir. 

Bunuıı İçin hemen lıtanbul halkınm lrıamı azamı l:ılletlerini ,_. 
klir aiıelerden alır. Siz de en büyük ikramiyesi 

Karaköy Börekçi tınm ııraaında 34. 5 O O , O O O L i r a o l a n 
47 YILBAŞI PiYANGOSU 

Yeniköy ıulh lcraamdan: Bir borç İçin biletinizi geç kalmadan 
tan dolayi mahcuz ve paraya çevril- K A D E R gİfelerinden alınız. 
mesi mukarrer Uç adet inek 29-11- İıtanbul, Eminönü Valde Han ittiıalinde No. 4 Beyoğlu latikW 

932 tarihine müaadif ııa1ı ııünü aaat caddeai No. 109 

14 te Büyük derede çayır batında a-1-----·---------------
çık artbnne ile aablacafmdan talip .. ---- Dr. HORHOR U N t ----.. 
olanlann yevm ve aaab mesi<Urda Mektep sokağından nakletti. Eminönü valide lrıraathaneıi yanındaki 

muayenehanesinde haıtalannı akfl'DUI kadar bizzat tedavi eder. 
mahallinde hazır bulunacak memu-

ra müracaatJan ilin olunur. J 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
1470 numaralı zirai kredi kooperatifleri kanununa ve Reımi ga

zetenin 25-10-930 tarih ve 1630 numaralı nushaıında münteıir 
eıas mukavelename ahkamına tevfikan teşkil edilen ~ayri mahdut 
meı'uliyetli köy "Soğanlık zirai kredi kooperatifi" lkbsat Vekaleti 
celileıince tasdik, Kartal ve Adalar noterliğince tescil edildiğinden 
m~vzuu bahis kooperatifin resmen te,ekkül ettijti ilan olunur. 
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Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDEN: 

A ,pullu şeker fabrikasının istanbul depo. 
farından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
hin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
. 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 
I 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: IStanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 
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• 
Izmir'lilere müjde: 
•• • • ,, 

,. 
1 
1 

izmir satış mağazası 
''Birinci kanun ayı,, 

içinde açılacak 
lstanhul Gümrükleri 

Başmüdürlüğünden: 
latanbul ve Galata c:ihetindeki Gümrüklerin ıobalan için 

altı yüz yetmit sekiz çeki kesilmit mete odunu ile yirmi ~ bin 
kilo mangal kömürünün aleni münakasa ile mübayaası mukarrer 
dir. Taliplerin fartııameaine ittila huaulile beraber 240 liradan 
ibaret teminatı muYakkateyi hamilen 5·12-932 pazartesi günü 
saat ön dörtte Batmüdürlükteki mübayaat komisyonuna müra· 
caatlan. (6097) 
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inhisarlar idaresi Umum 
Müdürlüğünden: 

idarenin Diyanbekir fabrikası için Dizel motöründe çalıı· 
mıt te.viyecilik ve elektrikçilik bilir 100 lira maaılı bir makiniste 
ihtiyaç olduğundan talip olanların 7-12-932 tarihine kadar ima
l&t tubeaine "Müskirat kısmı" müracaatlan. (6147) 

935 

Beyotlu Orman idaresinden: 
Müaad~i emvalden olup Fındıklı'da bulunan 70 kantar 

mete ve mahlut kömür Hazine namına açık arttırmak suretile 
aatrlacaktır. 1-12-932 tarihinde saat 15 buçukta üihale oluna
caimdan taliplerin Betikt&f Orman idaresine ve ihale günü 
Beyoğlu Kaymakamlığında miitetekkil miizayede komiıyo
nsına lüzumu müracaatlan. (5971) 
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Moda bürosu takdim ediyon 

Mizam - Preton 

• 

Krep Miza~ 
'aılV ALET ve ROP luk içiıa ba· 

)'Ünizde Y•tattıfmu lnımatm ta 
kendiaicllr, 932 kıt aea:onunun -

muvaffalc olmut kumqı 

krep MIZAM'dır. 

KrepPreton 
ÇAY elbi...U ve TAYYÖR IUfU

llii.s İqln taaanur edebilecetfni:ıı 

kumaıların • lüb ve modemi 
krep PRETON dur • 

Bu iş te lpekiş'indir! 
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Dinlemek istediğin~i;;,;zi~;:-
... ona gösteriniz 

Işıklı Otomatik ıskala üzerin· 
de göstereceğiniz her istas. 
yonu mükemmel olarak işi

tebilirsiniz. Tek bir duğmeyi 
çe11ırmekle bütün a11rupa İS· 

tasyonlarının temiz bir seda 
ile ile bir birlerine karışma

dan önünüzde resmigeçit yap
tıklarına şahit olacaksınız. 

&OURLA BIRAOERL&Awe Sat vaSATI& MAGAZALARI 

iLAN 

:Hali tasfiyede 
Türkiyede Ticaret, Sanayi ve 

Ziraat Milli Şirketi 
Hali tasfiyede bulunan "Türkiyede Ticaret. Sanayi ve Zira· 

at Milli Şirketi" eabamı üzerinden tediye edilmit bulunan serııı• 
yenin, yani birlik hisse baıına 6,50 (altı buçuk) Türk liraamııı 
iadeten tesviyesinden ibaret olmak üzere ilk bir tevziatm 5 Kil· 
Evvel 932 tarihinden itibaren icra edileceği mezkilr Şirket hiaall' 
darlarının mal\ımu olmak ü:ııere llln olunur. 

Türkiyede mütemekkin hluedarlar, eahammı, bine batın• 
6,50 Tiirk liralık tediyatı icra edecek olan Galata Oımanlı Baır 
kası gt§elerine ibraz etmelidir. 

Memaliki ecnebiyede mukim olan hiaaed.arlar, Fransız pultı 
ilıak edilmit bulunması !hım gelen eah•mOM, Pariste 7 Rue Me
yerbeer de klin Osmanlı Bankası ııiıelerine ibraz edebilecekler
dir. Mezkilr Banka, sehim batına 1 Türk lirası 12,06 frenk mak
tu fiatle 6,50 Türk liraaınm muadili olan 78.40 frank teeYİye ed4' 
cektir. • 

ltbıı tediyat, kumtlsyoa -mile, birlik beher sdılm için ı,.. 
tanbulda 8 kurut "" Pariate o.50 frank teYkifata tabidir. 

Hiuedaranm nümero bordrolarile birlikte lbru edeceklıeti 
eehama alt tediyatm icra edlldill, mezldU- eahamın clamıalanma• 
11 ıuretile teabit edilecektir. 

Hiuedarlar, cfamvalanmıt iıbu eebamı, atiyen icraıı melhıı• 
eliler t"11iat için luhetmelidir. Tufiye memurlan 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğündenı 
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Ba,müdürlilk kalöriferi için 150 ton llYemarin kömöriinllJI 
aleni miinakaaa ile miibayaaaı mukarrerdir. 

Taliplerin ıartnameaine ittila husulile beraber 166 liradaJI 
ibaret teminatı muvakkateyf h&milen 5/12/932 pezarteei ıiinll 
saat on dörtte Bapüdürlükteki miibayaa komisyonuna müraca• 
atlan. (6096) 
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lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezinden: 

Kavak tahaffuzhanesinde bir adet ıitim kazam ile dökme 
soba ve yemek sobahın ve makine dairelerine alt 28 kala:n etY• 
6 K. Evvel 932 tarihine müsadü salı sünü saat 14 te mahallinde 
ıablac:almdan taliplsin mesk6r "fyalan ıörmek ti:ııere Kavak 
tabaffuzhaneai ambar memurluiun müracaatlan. (6074) 
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--• Bir çok ehemmiyetli tebeddülittan sonra ~
Beyoflu Kalınılan aolıatı ,Belediye Dalnel brt11mda 

PSAL Tİ MEFRUŞAT Ticarethaneai 
Bizzat aahi_pleri: GEORGES PSAL TY ve MAH

TUMLARI idaresinde olarak: 
l - Gayri kabili kiyu müntahap cina 
2 - Sizi hayrette birakacak mutedil fiatlarla en 

aon aiatem mobilyalar takdim ederler. 
Eald ıtoktan mlltel>ald mallar lbıerlnde inanılmayacak derecede r•-----· yeni ve palı dun fiatlar. ------690 

GRIPE TUTULMAYINIZ 
Her -bah bir kate 

NEOKALMİNA 
aldığınızda 

Vücudüniln gripe karşi en kuvvetli sllthı vermiş olursunuz. MiDEYi 
ve KALBi KAT'IYYEN YOR~IAZ - Her eczanede satılır. 


