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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Siirt Meb'usu MAHMU1 

Umumi Nqriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Büyük 
Bir Mesele 

Büyük harpten oonra dünyanm 
lıa11ıl&fbiı en ehemıniyetli Te 
aulh ..e müaalemet balommdan 
en tehlikeli meııele Uaak Şark me
eelesiclir. Bu meııelen.in. teılibatm 
azalblmaaı, beynelmilel borçlar, 
iktuadi buhran, Ruaya ile Garbi 
ATrUpa devletleri araamdaki mÜ• 
naısebetlerin tanzimi ... ıiyaıi ha· 
:Yattaki kararaızlıiı tebarüz etti• 
"'n bir çok meaelelerden ayn olan 
lıu&uıiyeti ıudur ki, dofrudan dol 
t'uya Amerika, Japonya, Ruıya ve 
lngiltere gibi büyük devletlerin 
ınütekabil münaııebetlerile alaka· 
dardır. Büyük harpten oonra ci
han siya&etinin mihveri, Avrupa 
lut'aımdan Büyük Okyanuaa in
tikal etmiftir. Avrupa devletleri 
•raııındaki ihtilaflar, daha genit 
bir cihan çerçeveıi içinde dar bir 
Politika mücadeleıi teklini aldı. 
Bunun içindir ki Uzak Şark meae
leai, bir taraftan Amerika ile Ja. 
Ponya, bir taraftan Avrupa ile 
Asya, bir taraftan komünizm ile 
lıapitalizm, bir taraftan da beyaz 
ırk ile aarı ırk arasında bir müba· 
reze teklini alan birinci amıf bir 
cihan meıseleıidir. 

Bu büyük ~ihan meıseleainin tet
lı:ikine Milletler Cemiyeti Mecliai
llİn geçen pazarteai pnÜ Cenevre
de açılan 69 uncu içtimamda tek
rar baılanmııtır. ihtilafın na&ıl 
baıladığmı muhterem karilerimiz 
habrlarlar: Geçen ısenenin eylii
lüude Japonya, anaızm Çinin bir 
cüz'ü olan 30 milyon nüfuılu Man 
Çuryanm iıgaline batladı. Çin bu
bun Üzerine, Milletler Cemiyetine 
tikayet etti. Milletler Cemiyeti 
ıne.eleye vazıyet ettikten ıonra 
bir defa meclis tarafından, bir 
defa da umumi heyet tarafından 
Mançuryanm tabliyeaine karar 
Verildi. Fakat Japonya bu karar
lara ehemmiyet bile vermiyerek, 
Mançuryayi tamamen askeri iıga• 
li altına aldı. Ve gerek Amerika 
"e gerek Milletler Cemiyetinin 
tiddetli itirazlarına rağmen, Man· 
Çuryada Çinden ayn bir hükiimet 
teıiı etti. Ve bu yeni hükiimeti ta· 
bıdı. 

Milletler Cemiyeti Mançurya 
ıneaeleıini tetkik ebnek üzere 
lord Lytton namında bir lngilizin 
reisliği altında Amerikalı bir mu· 
tahhaım da iıtirakile beynelmilel 
bir heyeti Uzak Şarka göndermif· 
ti. lytton heye ti raporunu hazır
laınq ve Milletler Cemiyetine tev
di etıniftir. lıte timdi Milletler 
Cemiyeti Mecliai bu raporun mü
:ıakereaine batlamıfbr. Evvelce 
metni gazetelerde nqredilen bu 
rapor, Uzak Şarkta eski vaziyetin 
iadeıine imkan olmadığım kabul 
etmektedir. Ve Mançuryaya idari 
ınubtariyel verilınesini lav.iye el· 
inekle beraber, Çinin hukuku bü-
1.ümraniainin baki kalma11ru da 
tavsiye ediyor. 

Meclisin içtimamda gerek Ja
Pon murahhası ve ııerek Çin mu
rahhası, davalannı teırib etmitler
dir, Japon davaaı f(iyle hiili.sa e
dilebilir: 

1 - Çin anarti içinde bulunu
:tordu. Binaenaleyh Mançuryada 
aaayiş muhafaza edilemiyordu. 

2 - Esaaen Mançurya tarih ve 
ırı. itibarile Çinin bir cüz'ü adde
dilemez. 

3 - Mançuryada Japonyanm 
huıu :i menfaatleri vardır. Binaen
.. leyb gerek asayitin muhafazası, 
rerek bu menfaatleri korumak 
nol.taımdan Mançurya umunına 
?tüdahale etmek mecburiyetinde 
•di. Ve böyle hareket etmeğe ne 
l<ello,.g miaakmı, ne Milletler 
Cemiyeti miaakmı, ne de Uzak 
Şarkta istatükoyu tekeffül eden 
l 922 Waıington Muahedesini ib
I&ı etmemiştir. 

4 - Mançuryanm Çinden ayn
lıtı bir milletin istikli.line kavut· 
llıaaıdrr. 

Çin murabhaaı aaatlerce devam 
eden beyanahnda bu noktalan bi
~er birer cerbebneie çalıfllllt ve 
Uzak Şarktaki kararaızlığın amili, 
Japonya olduğunu iddia etmiftir. 
lfer iki tarafın da takip ettiği ıi
:taai tabiye ıu olduğu anlaıılıyor: 
Japonya,. meaelenin mÜzakereıi
!'i Milletler Cemiyetinin Meclisine 
l>ıhiaar ettirmek istiyor. Diğer ta
r~ftan Çin, ihtilafı evvelce olduğu 
rıbi, tekrar cemiyetin umumi he .. 
)!tine akaeıtirmek aiyaısetini ta
kıp ediyor. Her iki tarafın da bun
d..., ümit ettikleri fayda ıudurs 
J .. ponya ihtilafın mecliate kalma· 
IJnı iatiyor; çünkü meclis karar· 
larını ancak aranm ittifakile ve
tehilir. Japonya da mecliıin aza11 
b!duiundan aleyhinde berhanai 
.°' karann almmaama mini olabi

lır. Diğer taraftan umumi heyetin 
~ç· rarlan, ekaeriyetle verilir. Ve 

•n böyle kalabalık bir heyette 
~ndi lehine karar alabileceğini 
"illi! etmektedir. 
h Esasen meııele bir defa umumi 

"Yete akaebnitti. Ve umumi he
l'~t meıseleyi "19'' !ar komitesi de
~len hususi bir encümene hava
t "lmİftir .. Bu encümen ıu suretle 
d•tekl.ül etmiftir: Çin ve Japonya 
ı.t" maada Meclisin diğer azaları 

1
.. meclis 14 azalı olduğuna 
ore, Çin T• .Japonya çıkbktan 
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Fırka Grupunda Vek • lerin izahatı · Devam Ediyq 
• t • ' J 

l .. .. ., . ~ 

Bugün İkhsat Vekili 
izahat verecek 

Fırka grupunun bugünkü içti. 
maında Ziraat vekili de evelce 
vaki izahatını tamamlıyacak •• 

Grup içtim11larına riyaset 
eden Afyon m eb'usu 

A li Beg 

ANKARA, 25 (Telefonla) 
- Fırka grupu bugün de içti
ma ederek lktıaat Vekili Celal 
Beyin izabatını dinleyecektir. 

Celal B. kontenjan itleri, Zi· 
raat Bankasının çalıtma tarzı, 
çiftçinin borçları ve harici ti
caretimiz etrafında malilmat 
verecektir, Bugünkü içtimada, 
Ziraat Vekili Muhlis B. İn ıre
çen içtimadan kalan izabatını 
tamamlaması da muhtemeldir. 

Ziraat Vekili Muhlis Bey 
geç.en içtimada ziraat itleri hak 
kında beyanatta bulunurken, 
bir çok hatipler ıöz almışlar
dı. 

Bu meyanda mahsul vaziye-

ti. zeriyat miktan, köylünün ih 
tiyaçları ve saire mevzuu ba
his olmuştur. Ziraat Vekili su
allere cevap verınİf, müzakere 
ııeç vakte kadar sünnüştür. 

Zirrat Vekili, bu sene buğ
day mahsulü noksan olmakla 
beraber eski stokla beraber ih· 
tiyacm temin edileceğini. buğ
day mubayaası kanununun tat
bikinin iyi neticeler verdiğini, 
gelecek •ene de bu kanunun 
tatbikıne devam edileceğini 
aöylemiştir. Ziraat Vekili bu 
maksatla silolar, depolar yapı· 

ı lacağını söylemi' ve llOllra de
mittir ki: 
"- Köylüye tohum tevziine 

çok ehemmiyet veriyoruz. A
merikaya çok miktarda keten 
tobumu siparit ettik, gelince 
köylüye dağıtılacaktır. Pirinç 
ziraatinin inkitafı için de ted
birler alıyoruz. Yakında hariç· 
ten pirinç getirtmeğe ihtiyaç 
kalmıyacaktır. 

Bu sene yaz ve sonbahar ku 
rak geçmekle beraber son yağ· 
murlar kuraklrktan zarar gör
mek tehlikesini ortadan kaldır
mıttır." 

Ziraat Vekili bundan sonra 
ziraat enstitüleri hakkında iza· 
hat vermif, benzine İspirto ka· 
nthrmak için bir kanun layiha 
aı ha;ı:ırlamakta olduğunu söyle 
miştir. 

Suriyeye şarta tabi 
istiklal verilebiliyor 

Muahede projesine göre Fran. 
sızlar İşgal masarifini istiyorlar 

Suriyenin İstiklali hakkında. 
bir müddetten beri Suriye ri· 
calile Fransa arasında müzake
rat cereyan etmektedir. Fran
samn Suriye fevkalade komi
seri M. Ponsot ile Suriyede 
cereyan eden müzakerat neti
cesinde bir muahede projesi 
hazırlanmıştı. M. Ponsot ge
Ç,enlerde Parise giderek muahe 
oe projesini hükiimetine tevdi 
etmİ§ ve bu hususta talimat al
dıktan sonra tekrar Suriyeye 
dönmüttü. Bu muahede proj&
si tudur: 

1 - Suriyede müstakil bir 
hükUmet teşekkül etmittir. 

2 - Suriye. işgalden beri 
Fransa tarafından yapılan ma
sarifi kabul eder. 

3 - Bütün fen mütavirleri 2!:_!:1:.:..::;. 
ve askeri muallimler, Fransız· 

(Devamı 1 inci .alıilede) 

oonra 12 kalıyor. 6 tane münta
hap aza ki biri de Türkiyedir. Ve 
umumi heyetin reisi. Yani mec
muu on dokuz azadan ibaret ol· 
mak Üzere bir komiıyon. 

Binaenaleyh ıimdi Lytton ra• 
porunu tetkik vaziyetinde olan üç 
merci vardır: 

1 - Meclis 
2 - 19 !ar komiıyoau 
3 - Umumi beyeL 

· Gerçi ilk iki heyet te aalabiyet
lerini umumi heyetten alıyorlar. 
Birincisi, umumi heyetin icra mec 
liıinden ibarettir. 2 İncİIİ de bu iti 
tetkik için intihap ettiği enciimen
dir. Fakat Çin, kuvvet ve aalihi· 
yet membama yaklaıhkça, ıiya. 
selen daha iyi bir vaziyetle ola
cağına kanidir. Bunun içindir ki 
bugünlerde Cenevrede bu aiya
seti takip ediyor. 

Fakat iıin garip tarafı tudur 
ki, Uzak Şark meseleaile en ya· 
kından alakadar olan ne meclis, 
ne 19 lar komiıyonu, hatta ne de 
umumi heyettir. Aaıl alakadar o
laa Amerika ve Ruaya bu heyet• 

Suriye feDkalAde komiseri 
M. Ponsot 

!erin biç birinde temıil edilmiyor· 
!ar. Milletler Cemiyeti bu itle me
ısela Dançiğ'deki ıimendifer meııe
leaile, yahut biyar hakkı aabibi 
Macarlann Romanyadaki çiftlik
lerile mqııul oluyormuı gibi ala
kadar olmaktadır. Halbuki bu, 
yukanda da anlabnak iıtediiimiz 
ııibi, bütiin Avrupa meıseleai ve 
batta Milletler Cemiyetinin ken· 
disinden de daha ıiimullü bir ci
han meıseleaidir. Biaınarck Alman 
vahdetini tqkil ebnek için A vua· 
turya ile harp etmeğe karar ver· 
diği zaman, Frankfurt'taki diyet 
Meclisi çıkan ihtilafta Pruıya mı 
haklı, Avusturya mı haklı diye 
giinlerce miinakata ebniılerdi. Ni 
hayet Pruıya diyet'ten çekildi. 
Avuıturyaya kartı harp ilan etti. 
Ondan sonra Orta Avrupada Öyle 
bir bercü merç oldu ki ara.da di
yet meclisi dahi kaynadı ııitti. 
Uzak Şark meııeleai de dallan, bu
dakları, Milletler Cemiyeti aalon
lanmn duvarlannı çoktan aıınıı
büyük bir meaeledir. 

Ahmet SOKRO 

.. 
Ece lzmirden 
Geldi 
Şikago sergisine 

de murah-
has gönderiliyor I 

Dünya güzeli Keriman Ha- 1 

!is Hanım dün lzmirden ıelıri- ı 
mize dönmüttür. 

Keriman Hanım rıhtrmda 

akrabası ile aile dostları tara· ! 
fından karıılanmıştır. Keri

man Ece İzmir seyahati hak
kındaki ihtisaslannı fÖyle an· 
latıyor: 

Dört münhal 
Meb'usluk 

Namzet gösterilmesi 
muhtemel 

olanlar kimlerdir? 
Dün Ankaradan gelen ma

lumata nazaran, sabık Samsun 
Valisi Kazım Pata, tütün inhi
sar idaresi sabık müdürü Beh· 
çet B. birinci mmtaka umum 
müfettişi İbrahim Tali B. ile 
sabık konwlcalardan müte
kait miralay Ruşeni B. mün
hal meb'usluklara nınr.ızet gös· 
terileceklerdir. İbrahim Tali 
Beyin yerine ordu müfettitle 

, 

Bitler bu sefer de 
başvekil olamadı •• 

Hindenburg yeni kabinenin 
teşkilini merkez 

fırkası liderine tevdi etti •.• 
Bitler fırkasımn yeni kabineye de muza

haret etmiyeceği anlaşılıyor •• 
BERLIN 25 A.A. - Wolff A· re yazdığı cevapta aerdedilen aebep

janımdan: Siyaai mabfıllerce ha- !er, bir Hitler bükümetinin !etkiline 
her alındığına ııöre, Merkez fırka imki.n bırakmamaktadır.Salibiyellar 
•• lideri Kaaa, yeni bükiimetin mahafillere ııöre, Hitlerin ber-han
lqkiline dair kendiaine reisiciim- ııi bir bükiimeti parlamentoda mu 
bur tarafından vaki olan teklife ayyen bir ekseriyete pverunekai
dair kendi fırka•• erkanile gÖrİi§· zin devlet umurunu idare etmesi
tükten sonra cevap vereceğini aôy ne lll""Ni göıteren Kanunu Eaaai
lemittir. M. Kaaı, Alman milliyet nin mabaüı bir maddesine tevfi· 
perverler reiai Huııenberıı ile bir kan Hitlerin icrayi bükiimet ebne 
mülakat yapmıfbr. Kendisi ııaliba ai tehlikeai "arit idi. Ayni mahfe! 
öileden oonra Hitler ile görü..,- !ere nazaran parlamanter bir hü
cektir. Hitler henüz Berlinden ay- kiimet tqkili buauıundaki mesai· 
nlmamııbr. Ne zaman Münibe gi ıinde giiya reisicümbunın bu gibi 
deceği henüz maliim değildir. Si- ahvalde aamimiyetle hareket et· 
yaıi mahfillerin ka11aatİnce aai· medi.ii bakkmdaki ithamlan büa-

1 
lam bir ekaeriyele iıtinat edecek bütün eaa111zdır. Hitlerin ileri ıiir
bir Temerküz kabineai teıkiline düğü tartlardan biç birinin kat't 

I M. Kaaı'm muvaffak olması fÜp· bir mahiyette bulunmamaaı bu· 
beli addedilmelidir. nunla sabittir ki reiacümburla ilk 

1 
BERLIN, 25 A.A. Wolff Ajan- mülakatını müteakıp Hindenburıı 

sından: Yeni kabinenin sabahtan hemen yeni hükiimeti tetkile te
aksama teskil olunacağı maliunal tebbüa etmiıtir. Diğer taraftan 

Fahrettin Paşa De ibrahlm 
Tali Beg 

-"İzmiri çok beğendim, be
ni orada büyük tezahüratla kar 

tıladılar, iki müsamere verildi 

ve bir maç yapıldı. Manisada 

da büyük bir hüsnü kabul gör-

aalıibi mahfillerde teyit olunmak. Hitler iktidara gelmit olaaydı, Bril 
tadır. Reisicümhurun parlamento- .U... ıııDi bükUmet itlerini idare el· 
da bir ekseriyete istinat ve mubte mit olacağı hakkmdaki iddia dahi 
lif fırkalardan tetekkül edecek a11laızdır. Çünkü kabinesini t.,ıü 
bir biıkiimetin vücuda getirilmeıi I~ muvaffak olduğu z~~n Brü-

rinden F ahrettin Paşanın tayin 1 hakkmdaki gayretlerinin boıa git n.ıng. parlamentoc;'a kifı hır ekae
edileceği ıöyleniyor. mesinden dolayı galiba Papen bü 1 nyet~ . elde etın!f bulunuyordu. 

kilmetine mümaıil bir bükUmet 1 Kencli11 bu ekaenyetln ınuzahare
teaiıi mecburiyetinde kalaeağı beyan j tinden ancak billhara mahnun 
olunmaktadır. Reiıiciimburun Hitle, (Devamı 1 inci .ahilede) 

düm. Yalanda Mısıra gidece

ğim. Milli lktısat ve tasarruf 

cemiyeti tara fmdan Şikago 

beynelmilel sergıaine murah- ı w•r::"(;!i~ 
has olarak gönderiliyorum. 
Hakknnıc:la gösterilen hüsnü 
kabulden dolayı İzmirlilere. 
Manisalılara ve matbuata çok 
teşekkür ederim.,. 

Türk 
Şarapları 

Ceneral Mac Art
hur'ün dediği oluyor 

Ainerika Müttehit hiikiimetle- ' 
rinde, içki yasağının kaldınlmaaı 
mevzuu babooldu 
ğundan bazı tacir 
lerin Amerika'ya 
Tiirk ıaraplannı 
ithal için teteb· 
büste bulundukla 
nnı yazmıttık. Bi 
ze verilen habere 
ııöre, Amerikaye 
Tiirk ıaraplan 
run ithali tqebbv 
ıii, ııeçenlerd< 
ıehrimi.zi ziyare 
etmiı olan Amer 
ka Umum Erkan 
Harbiye Reisi Cc 
neral Mac Artbu 
r'ün memleketimi 
zi ziyaretmden Cl. llfac Arthur 
baılamaktadır. Cenerale, tebri
mizde terefine verilen ziyafette 
Türk ıaraplan ikram edilmiı ve 
Ceneral de bunlan pek beğendi
ğini söyledikten oonra: " Amerika. 
da içki yasağı kaldınlsa da bu ııü
zel taraplannızdan içebilaekl" de 
mittir. Ceneralin taraplarımız 
hakkındaki bu takdiri Amerikada 
lehimize bbo akiı uyandmnııbr. Sa. 
rap istibsalatımız Amerikaya ih
racat yapmağa müsaittir. latibaa
latın artbnlmaaı da kabil olduiun 
dan, fabrikalar Amerikadan vaki 
olacak ıiparifleri kabul edebile
ceklerdir. Bugünkü tarap iatibaa
latımız ısenede üç milyon litreyi 
ııeçmektedir. 

•• 
Uç aylık 
Kontenjan 
Kanunusani, tubat, 
mart kontenjanları 
ve listeler 5 inci 
sahifemizdedir. 

Yağmurlar 
Başladı 

Bugün de hava bu
lutlu ve yağmurlu 
Evvelki akıem yağınafa bqla· 

yan yağınur dün öğleye kadar de
vam etmi9tir. Bu seneki yağınur 
mevaiminin en rutubetli havaıı 

dün ve evvelki ııece olmu9tur. 
Dün saat 14 e kadar latanbula ya 
ğan yağınurun mikdan kırk bu
çuk milimetreyi bulmuıtur. Maa
mafib Kandilli rasathane.inden 
aldığımız malWııata ııöre bu mik
dar fevkalade değil, normaldir. 
Rüzgar dün öğleye kadar muta
vaaaıt kuvvette eaınekte iken, Öf· 
leden aonra iatikametini tebdil et
miı, ıimalden aaniyede yİnni bet 
metre ıiir'atle eameie bqlamıt
trr •• Buııün bava bulutlu olacak, 
çok yağınur yağınayacakbr. Dün 
cuma cününün yağmnrlu ııeçmeai 
bir çok kimaeleri rabataııı etınlt
tir. AhtaP evlerden bir çoiunun 
damlan almu9, cadd.,Jerde bazı 
bozuk kaldmmlarda ııeller birik. 
mittir. 

---~ ... ~-~ 
Recep Bey pazar 
akşamı gidecek 
Şehrimizde buluna Halk Fır 

kası Umumi Katibi Recep Bey 
Ankaraya hareketini tehir et
mittir. 

Recep Bey pazar ııkfamı 
Ankaraya hareket edecektir. 

Dün Anadolu klübü
nün yeni lokali açıldı 
Galatasaray Voleybol Şampi. 
yonasına devam edildi_ Cross 

Country hazırlıklan da yapıldı 
Dün Oıküdarda Anadolu klü- ; 

bünün yeni lokali açıldı. Bu lokal 
fıtanbulda qleri içinde kendine 
çok iyi bir mevki tayin ebnitıir. 
Aari veaaiti haiz, İyi bir aahaya 
malik olan bu klüp ıehrimizde 
ikinci bir F enerbahçe olmuttur. 
Açılma meraıimi çok hararetli ol
muı ve ıehrinılzin kibar melıafili, 
fırka erkİlnı, belediye riieaaaı, da
imi encümen azalan, ıporcular ve 
bir çok tanmmıt zevat remı.i kii-

. ptta hazır bulurunu9tur. Kulüp 
meoıuplan misafirlerini ayn ayn 
ag-ırlamıtlar ve izaz ikram etmiş
lerdir. Küıat meraıimi yapıldık· 
lan aonra muhtelif zevat kıaa ve 
fakat veciz ifadelerde hulunmut· 
lar ve 19hrimizin ikinci bir ıuri 

ıpor yurdu kazandıimı ila•e et
miılerdir. Bundan oonra klüp bi
nası gezilmit, ve davetliler çok aa 
mimi bit bava içinde bu münaae
betle tekrar doğan bu ıpor yur
dundan aynlmıılardır. 

Galatasaray voley-
bol ıampiyonası 
Dün Galataaaray klübünde 

keneli yoleybol faMpiyonlarma 
devam edilınit ve oyunlar büyük 
bir intizam içinde cereyan ebnİ.f· 
tir. llk oyun ikinci kateııoriler a· 
raımda olmuftur. Pera ile Saint 
Micbel takımlan ka11ılaımıı ve bl 
rinci kwnı Pera 18 • 14 ve iklnci-

(Deuamı 1 İnci aa.hilede) 

Yeni açılan Anadolu klübilniln tokalı 
kilşatta bulunan :ıevat 

ve nsmt 



--=.z' 

Tarihi tefrika: 25 

~3 felaketleri 
ve İgnatief 

HARlCi HABERLER 

jön Türklerin tespit · ettikleri 
program ne idi? 

"Bizim istediğimiz fe:r, O- "- Benim için •hava hof, de 
leti Aliyyenin ıer'i ve medeni di, böyle bir Cemiyetin valığmı 
bir idareye girmesidir; milletin öğenerıı büldimet, ben içinde ol 
kendi mııkadderabnr kendi ve- masam bile bana içinde gözü i· 
killeri vHıtaaile mürakabe ey- le bakar.Efkirrmı hiçbir zaman 
lemesidir; Millet Meclisinin a- biç l-'.r yerde kim.eden aakla
çılması, Vükelanın millete kar- mıya tena:ı:ül etmedim.,, 
sı mes'ul tutulmaaıdrr.,. Ayetullah Bef, 
- Kemal Bey, bir nefes aldı, "- Herkesi dütünelim. Bu--
bir kadeh rakı yuvarladı. Sonra rada maksadın seli.meti, mah· 
fikirlerini toplıyarak fU teklifi nmı<iyetin muhafazasına bağlı. 
yaptı: dır. Umumi listeyi reis olan 1 

"-İtalya Birliği davaamm numara muhafaza etsin!,. 
en büyük adamlarmdan Macci· Reyİode bulundu. 
ni, her milletin genç münevver- * * * 
!eri arasında birer cemiyet ta- Teşkilat böylGCe karaı·laş-
hayyül eder de, hunların IOIU'a tıklan sonra, sıra programa gel 
bir Dünya gençleri Lirliği halin mqti. Ayetulab Beyin müsved
de toplanmasını dfitüoür. Biz desinde programm esaaı ecnebi 
de cemiyetimize "Genç Türk- bir kelime ile yazılnnttı: Cona
ler., diyelim. Genç ltalyımlar, titution. 
genç Fııuıaızlar, genç Alman- Bu kelimenin tercümesi hay 
lar gibi Türklerin ve Türkiye- lı münakaşayı mucip oldu. Ke
nin gençliği de bizim cemiyeti· mal Bey dedi lö: 
miz vurtuite dünyaya görüıi- "- Bu IÖZÜ "teaiaat, tqki.-
sün !., lat,. gibi likırddarla eda eder. 

Beş genç birden, gök gürle- sek kimse bir tey anlamaz.Bun 
mesine benzer bir sesle, yeni ce dan muradımız, devlet idareai
miyetin yeni adım alkışladılar: nin ~rtlarıdır.Memleket çiftlik 

"-Yqasın Genç Türkler değildir. Babadan oğula, amca-
Cemiyeti ! ••. " dan yeğene istediği gibi kullan 

_ 18 _ mak üzre kalamaz. Şeriatte te

Jön Türklerin programı 

Yeni Jön ·Türk Cemiyetinin 
kurulutu, Tüdciye tarihinde 
yeni bir hareketti:Okumut. yaz 
mış , Avrupa alemlerini öğren
mit• yeni Avrupa hayatını mem 
lekete getinneğe azmetmit 
gençler, millete rehberlik et
mek üzre, ilk defa olarak bir a
raya geliyorlardı. 

Belgrat ormanındaki toplan 
mada Cemiyetin kuruluıuna 
karar verilmişti: Yeni Cemi· 
yet - Karbonariler gibi - 7 
şer kişilik gruplardan teıeidriil 
edecekti. tik müessialer birinci 
yedi olacaklardı. Aralarında 
kur'a ile her birinin bir numa
rası olacaktı. 1 numara kime dü 
terse o Cemiyetin reisi olacak
tı. Gençler, Kemal Beyi reis 
yapmak iatiyorlardı. Fakat Ke
mal Bey: 

"- Hayır, dedi. böyle bir u· 
sul koymıyalım. Bugün bana 
rey verenler, yann bafka biri
nin tölvetinıe meclup olurlar. 
Cemiyetimizde reislik bir reka
bet mevzuu olmamalıdır. Reise 
bir ayn ehemmiyet vermek bile 
İstem z •. Reis 1 numaralı a:ı:a
dır. Başka bir şey değil!., 

Bunun üzerine kur'alar çekil 
di. 6 küçük kağıda 1 den 6 ya 
kadar 11WJ1ara yazıldı. Terlik 
Beyin fesi içine atıldL Karıttı
rıldL Sonra herkes birer küçük 
kağrt çekti: 1 numara Nuri Be
ye dütmüttü. 

Müessialer §İmdilik 6 kiti i-
di. içlerine ilk alacakları arka
dq, yedinci olacaktL Birinci 
yedi böylece tamıımlanddctan 
sonra bu yedi kişiden her biri, 
kendi güvendiği altı arbdq bu 
lacaktL Bu altı aıb.daşla onla· 
rı bulan, ikiııci bir yedi alacak
tı. Fakat bu altı arkadaş, birin
ci yediden yalnız kendilerini bu 
lanı tanıyacak, ötekileri bilmi
yecftc:ti. Birinci yediden böyle
ce yedi tane yedi daha yapıla-
1 cak. rene her yedinin uur ay
-rı ayn altı arkadaş bularak bq 
1 ka yediler tefikİ) edecekti. 

MeLmet Bey, biraz gülüyor 
du: 
1 "- Yediler Cemiyeti.. Artık 
Liçler, yediler, kırklar yardım
. cımız olurlar elbette. •• " 

Ayetulab Bey, 
1 "- Bu usulün en büyük de 
,ieri mahremiyetidir. Dütünü
,nüz ki her hangi bir adam an
:;ak kendi bulduğu altı kiti ile 
: tendi yediıindeki altı arlc:adqı 
j :amyacak. Birisi biyaııet eder-
1 ıe en çok 12 adamı ele verebile
;ek." 

Tevfik Bey, çekine çekine, 
I fUnU söyledi: 

raiti hilafet oWuğu gibi, devlet· 
te de şeraiti saltanat vardır. 
Constitution bu şeraiti göste
rir. Millet hangi ıartlarla ken
di idaresini padişaha ve vükela
ya tevdi ediyorsa o teraiti anla-
tır •• 

Nuri Bey: 
"- Öyle ise "Şeraiti idare,. 

diyelim.,, 
Reyinde bulundu. 
Şimdilik bu kelime kabul e

dildi. (1). 
Devletin hükümdarlık esası

na dayanacağı. Osman oğullan 
soyundan teraiti idareyi kabul 
edenlerin tahta çıkacağı, bir 
Millet Meclisi ku1'ularak vüke
lan111 bu meolise kartı mes'ul 
olacağı, programın anaçizgileri 
olarak yuıldı. 

Mehmet Bey: 
"- Müsliim·an o.lmıyaıı uw 

surların Millet Meclisine itttra 
ki meselesini ne yapalım?.,. 

Diye ortaya dikenli bir me
sele attı.Kemal Bey. buna kar
tı da gülüyordu: 

"- Böyle bir mesele şeriati 
gerçekten bilenlerin tereddüt 
edebileceği bir mesele değildir. 
Peygamberimiz, Medine önüne 
hendek kazmak için Selmanı 
Farisi gibi bir haninin reyini 
ahııadı nn? Zamanı saadette 
Yahudilerle iıtitare edildiğinin 
emsali yok mudur?,. 

Diye birçok deliller sayıp 
döktü. 

Ayetullah Bey: 
"- Kemal Beyin hakkı mey 

dandadır. Ancak ülemamı:ı: ca
hildir. Tausubu körükliyerek 
aleyhimize dedikodu yaptırma· 
mak için nizamnamede aadece 
milleti Oamaniyecleo Ye Millet 
Meclisinden bahis kafi görül
ıün. Mabat elde edildikten 
aonra gayrimüslimlerin Millet 
Meclisine ittiraki için bir usul 
bulunur, Şimdilik niumnaDlll!l'" 
de bu bahis meskUt geçsin." 

Reyile aralarını buldu. 

* • * 
Öğleden 80IU'a, Jön - Türk· 

ler Cemiyete alınacak aza üze
rinde kOlllU!map batladılar. 
Herkea aklına geleni ileriye ıü 
rüyor, lehin.de, aleyhinde her bi 
ri bildiğini .öylüyordu. 

Kemal Bey: 
"- Meclisi Vala azasından 

Ziya Beyi (2) mutlaka Cemi
yete alalım. Ali Pat• ile aralan 
·açık olduğu gibi, kendisi de en 
münevver gençlerden biridir. 
Sos.naya teftite gitmiştir. Za
ten Meclisi Vi.ladak:i mücahede 
!erile makaadıauza hizmet e
denlerden biri olduğunu göster 
mittir. Döner dönmez onu ilk 
yediye almalıyız.,, 

( Devamı var ) 

• 
lngiltere henüz ümi-
dini kesmiş değildir 
Amerikanın vaziyeti lngilte. 

rede olduğu kadar Fransa
da da inkisarı hayali muciptir 
f:.OND~ ~~ A.A. - Nazırl":r 1 merkezinde bulunoyoru&. 

encunıenı ~iJız DO~ Amen• lagllferenia C6Uabl 
kanın verdıgı cevabı tetkik etmek • 
üzere yann toplanacakhr. logifu: LONDRA, 25 A.A. - Amen-
nazrrları, Arnerikaya olan lıarp ka notaama lngiliz cevabmm Pa· 
borçlannm tediyesine tekrar bat- zartesi güııüuden eVYel gönderil
lamnasınm bugünkü terait dahilin mesi gayri mümkündür. 
de beynelmilel ticaret için fdit.lı:et LONDRA, 25 A.A. - l,...iliz 
li bir vaziyet teşkil edeceğine A- kabinesi Pazartesi giinünd.- ev· 
merikayı ikna etmek ümidinden vel toplanmayacakhr. Kabine &lUl 

vaqeı;memiılenlir. lngilt~ ile A- lanndan her ~irisi, l....Uiz not&ll
merika arasındaki müzakere - na Müttebideı Amerika tarafm· 
aafhauna henüz gİrmemİftir. dan verilen cevabm birer nüohaaı 

Paı·lste ne düşünülilgor? 
PARfS, 25 A.A. - M. Hoo-..e

rin karan siyui mahfillerde bil.
yük bir hayal inkiaan uyandtrllllf 
br. Meb'uııan ve Ayan mecli.aleri
le azan A Yl'UP• hükUmetlerinin 
ileri aürdükleri oebeplerin ne.zan 
dikkate almmağa değer 19yler ol 
duiu zannında bulunmuılardı. Ha 
vu muhabirinin sorduğu aaallere 
c;eyap veren her fırkaya mensup 
meb'wılar bin'biriııe pek yakın fi 
kir ve mütalealar dermeyan etmit 
tir •. Sol cenah radikallerinden -
mecli.a reisi vekillerinden M. Pate 
meb'wıan mecliainin Y oung plam
nr • Amerikaya yapılacak tediya
tın Abnanyanm ifa edeceği tedi
yatla kapatılmaaı tartile • kabul 
ettiğini batırlatmııtır. Sol cenah 
cümhuriyetçilerinden M. Danieloa 
Fraıuıanın Almanyadan alacağın
dan M. Hoover'in talebi üzerine 
vazgeçtiğini ehemmiyetle kaydet
miştir. Sol cenaha mensup mıüeta• 
kil meb'uslardan M. Daye miqte 
rek mücadeleye ait batıralan unu 
tan Amerikan efkan umumiyeai
nin bugünkü vaziyeti gün geçtik
çe kavramamakta devam ettiğini 
kederli bir ifade ile anlatmııtır. 
Sosyalistler de ayni fikirde bulun
muşlardır. Bilhaosa M. Varenne 
•u beyanatta bulunmuıtur: "M. 
HOOTer Almanyayi bize tediyat• 
tan muaf tutmakla bizi borçlan· 
mızı ödemek çare ve vaııtalann• 
dan mahrum bıralmıqtır. Radikal 
Soayaliat gnıpu ve hariciye encü
meni ıteiai M. F rançoüı Albert vazi 
fesinin İcap ettirdiği ihtiyat ve İb· 
tiraz lüzwnuna rağmen demiştir 
ki: 0 Hiç kimıe, birinci kin unun 
15 inde vadesi gelecek takaitin ö
denmesini mümkün gönnemekto
di~." Bütün meb'wılann Amerikan 
noktai nazarmı bakau bul
duklan muhakkaktır. Ancak pa... 
lamento uaııı müzakerata devam 
edilmesinin ınünaaip ve Bdiline 
bir tesviye mretine vanlmaanu 
mümkün kılacağı fikrindedir. Ba 
huıuıta bizzat ı.ar.daıbğı müşkü
lat inkar edilmeyen Amerikaya 
itimat edilmektedir. Ancak Amo
rikanm Avruuanm maddi ve ma• 
nevi kabilivetlerini heaaba katma 
mak aoretile bu miqkülab artıra· 
cağı ye bütün dünvada hüküm sil 
ren muvazenesizliği bir kat daba 
aiddetlendirmek te"1ike•İle karp· 
lqacağı da beyan edilmektedir. 

na malik bulunm•ktadır. Meaele 
ile doğrudan doğruya alit.kadar o
lan M. Mac Donald ile refiklerin
den bazdan hükümet mütaluuus
larile birlikte Amerikan notaamm 
metnini tasdik ile mqgul bulun
maktadır. Şimdiye kadar buna da
ir hiç bir karar almmamqbr. Tet
kikata hafta sonunda bir Irat da
ha cermi verilmeai muhtemeldir. 

LONDRA, 25 A.A. - lngiltere 
hükiimetinin harp borçlan ....,... 
leai baklandaki Amerikan notaar
na verilecek cevap hakkında şİm• 
dilik hiç bir karar verme•ine im
kan yoktur. Kabinenin bu m...ete 
hakkında miizakerede bulunmak 
Üzeno bir içtima yapacağı §Üplle
sizdir. Fakat hu içtimıuo tarihi he 
nüz tesbit edilmemiştir. O vakte 
kadar alil.kadar nazırlar kendi a• 
ralannda fikir teatisinde buluna
caklanlır. 

Lozan illlll/ı 

LONDRA, 25 A.A. - fnııiliz 
parlamentosu mehafilinde beyan 
edildiğine göre Lauaanne itilafı 
tekrar mevzuu bahaolmaktadır. 
Amerikaya olan borçlar hakkın
da memnuniyeti mucip bir surette 
bir tesviye sureti elde edilmediği 
takdirde Avnıpadaki alacaklı dev 
!etlerin §İmdiye kadu halledilm.İf 
nazarile baktıklan tamirat ve 
borçlar meselesinin yeniden açd
maaı lit.znn geleceği fÜphesiz gö
rülmektedir. Diğer taraftan Ame 
rikaya karşı müttehit bir cephe 
teıkil etmek huauaunda her!ı ;,nrıi 
bir tasavvur me~ut: olmıu::nkla 
beraber Avrupa devletleri Lausan 
ne ifili.fmdan mütevellit mesel ... 
ler hakkında ya..ıacak teşebbüs
lerden kendilerini kartı lıklı suret 
te haberdar etmeği evvelce Paria
te yapıl"n emniyet misaln ahkit.mı 
na tevfikan denıhde elmİ41erdir. 
Son aaatte alman haberlere göre 
kabine bütün azaaı hazır bulundu
ğu halde pazarteıi gÜDÜ bir İçti· 
ma yapacakhr. 

Bir vapur 
Daha oturdu 

Bir vapur da nhtım 
merdivenini yıktı 

lngllt~re borcunu verebilir ÇANAKKALE, 25 (Milli-
LONDRA, 25 A.A. _ Sabdı: yet) - Lloid Trieat!:ai kum· 

Maliye nazın M. Honıe, parla· panyaamm 7156 _ t .. ~ ~e
mentonun ikinci içtima devreıinin luan npuru, gece onunu gore
açıbt reami miinaaebetile kralın 1 miyecek kadar yağmurlu oldu· 
söylediği nutuk hakkındaki müza I ğundaıı, Çanııkkaleye bet mil 
kereye devam eden Avam Kama- mesafede Akbat bumuna çok 
raunda lngilterenin Amerikaya j •- bir enle kara otu 
olan borçlan meaeleainden ima ta Y•lUD Y ya r-
rikile bahaettiii ıırada lngiltere- du. 
nin borcunu ödeyeceğinden hiçbir Kumpanyaıım Aasera vapu
vakitte ıüphe etmediğini söyle· ru, vapuru kurtaramk istemit
ml~tir: M. Homı nutkuna devamla ıe de. kabotaj. muhalif olduğu 
demit~ ki~ • " lngil~ere .manı~ bl- için müaaade edilmemittir. Va 
dığı mU§külata harikulade b~ ID• pur Pire, Brencli:ıi yolu ile 
rette calebe çaldıktan ve dunya Venediğ 'd---'~· f inde ·· 
ikbaadiyat aahumda eslıi nüfuz . e gı "''"""ı. ç yu:ı: 
ve itibarım tekrar elde ettikten on yedı yolcusu vardır. Bun· 
IODl'll taahhütlerini ,m- getirmi ladan kuk dördü Türktür. Tah 
yecek oluna bu hal yalnız llll'il- liaiye henür ite bqlammmftır. 
teno iç°! ?!ğil, fa~at hü~ c~- Bir vapur rıhtıma çarph 
mn malı ıtibarr, ruzam Ye mtiza .. 
mı için bir fel8.ket olur." Bu ıÖZ· 
!erden sonra M. Hom itfa aenna• 
yeainin lüzum gördiiğü niabette 
muvakkat bir müddet için tatilini 
ve çubuk halindeki altınlann A· 
merikaya naklini tavsiye etmiftir. 
M. Horne'un fikrine göre Ottawa 
konferansmm insanı en büyiik ij.. 
mitaizliğe diqiiren neticesinin pa
ra iflerile mefgol komite tarafın.. 
dan kaleme alman raponlan iba
ret olduğunu, bu komitenin, ln
gilterenin diğer milletlerle el birli 
ği ile çalışmadıkça hiç bir ıteY yap 
mağa muktedir olamayacağı fikri 
ni ilen aürmüı gibi göründüğünü 
beyan etmİ§tİr. M. Horne, sözleri
ne §U suretle devam etıni~tir: 
"Amerika hükümetinin hareketin 
den doğan netice bizi dönüp arka 

Dumlupmar vapuru da bun
dan üç ay evvel Galatada rdı
tmıdaki büyük taş merdi'Vene 
çarpmıt ve hasara uğramıftL 

Ayni vapur evelki gün ele 
ayni merdivene çarpmış, hem 
kendisi, hem de merdiven e
hemmiyetli surette hasara uğ· 
ramıştır. Rıhbm şirketi bu mü
sademıeden dolayı vapur kum
panyasmı protesto etmi,t;r. 

Ankarada bir 
ziyafet 

_ "- Yalnız biribirimizi kay. 
>etmemek, cümlesini bir mer· 

' ·ezden kullaıunak lazım. Bu· 
\ "l için de bütün yedilerin lia-

1 eleri müeuis olan birinci ye· 
liy,. verilmelidir.,. 

Kem-.1 Bey._tıerv .. ızca ıtiil· 
1 j' 

( 1) Sonraları Conatitution için mıza bakmağa mecbur etmekten 
lrullanılan kelimeler arcuında "U ibaret kalmıştır. Her ne oluraa ol
sulii meıveret, Uaulü m"f"Utİyet,. aun ırayet kuvvetli bir vaziyette 
tabirleri en çok ıöhret almış, bulunuyoruz .. Çünkü lngiliz lira
"fılefrutiy<ıt., sözü gene Kemal sile dolu olan ve bu gün cihan ti
Beyin neıri,Y<ltt oavdfnde :verlefİp ı caret iiteminin yarısından fazlası· 
lıalm•fhr. nı teman ed- büYiik bir sahanın 

ANKARA, 25 - ltalya se
firi dün akşam, Hariciye V eki
li Tevfik Rüttü Beyin terefine 
bir ziyafet vermittir. Zi.yafeıte 
Rua. Leh sefirleri ve Roma se
firimiz Vasıf Bey bulunmuılar 
dır 

Japonya 
Kabul etmedi 
Çinlilerle müzake
rata gİrİfmİyecek 
NANKIN, 25 A.A. - Hükümet 

tarafından bildirildiğine göre 
Mançuri ihtilafı için bir hal çareai 
bulunmak üzere Çin ve Japonya 
arasında doğrudan doğruya mü
zakerata girifilmeai halduııdald 
teklif Tokio hükümetince katiyyen 
gayri kabul diye reddedilm.İftir. 

MüklJlemeler berdevam 
CENEVRE, 25 A.A. - M. Pa· 

ul Boncour, biribiri ardı aıra Sör 
John Simon, M. Nonnan Dawi.a. 
Baron Aloisi, M. Ben.,. ve M. Po· 
litia'i ziyaret etmit Ye kendilerine 
Franaız hükılmetinin niyet ve fi.. 
kirleri hakkında malümat vennİf• 
tir. Bundan oonra Sör John Simon 
Fransa bükUmeti tarafmdan yapı 
lan tebligab Baron Fon Neurath'a 
bildirmiştir. Bu mülakatlar netice 
ainde Fr11J111z, lngiliz, ltalyan, Al 
man ve Amen"kan mümeuillerinin 
bugün inkıtaa oğramq olan müki. 
lemelent gelecek hafta nihayetin• 
de tekrar b&§lamalarr kararlllfb· 
nlmqtır. Bu mükalemeler hiç bir 
reomi mahiyeti haiz olmayacak ve 
konferansta mevzuu bahsolacak 
meselelerin heyeti amomiyeaine 
taallUk edecektir. Bu mülakatlar 
enuumda yapılacak mük8.lemele
rin alakadar devletler arasında 
resmi aurette toplanacak bir kon
ferans baline ne auretle kalbedilo
ceğİ meselesi al'&§hrılıp buluna· 
caktır. 

Trotski'nin 
Konferansı 

Amerikalılar da 
radyo ile 

dinliyemiyecek 
Kepenhag'tan verilen ha

bere göre, M. Troçki'nin İrat 
edeceği konferansın. radyo ile 
her tarafa verihneaine hükii· 
met müsaade etmediği gibi, bu 
konferansın radyo ile Amerika 
ya verilmesinden de Amerika
lılar sarfınazar etmişlerdir. 
Matbuat, kralın akrabasından 
olan ve Fransanm ecnebi le
jiyonlarmda zabit sıfatile biz· 
met etmekte bulunan Prens 
Aage'nin açık bir mektubunu 
netretmektedirler. Paristen 
gönderilen bu mektupta Prens 
Brest Littovak da vatanına 
ihanet etmif tela~i ettiği 
Troç'kiye sesini işittirmek mü
saadesini verdiğinden dolayı 
Daniu:ıarka hökiimetini takbih 
etmektedir. 

Yeni takas 
Müzakereleri 

Orta Avrupa hüku
metleri ile müzake
rat iyi bir safhada 

ANKARA, 25 - Türkiye 
ile Macariat.ı. Avusturya ve 
Çekoslovakya hiikUmetleri ara 
sında takas esasına müatenit 
birer ticaret mub.Yedesi yapıl
ması için Aııkarada bath:ran 
mii:ıekereler müsait bir 'hava i· 
çinde inkitaf etmektedir. Mir 
zırkerelerin alqama, sabaha bit 
:mıeai beklenmektedir. TarMieyn 
biribirlerindeıı ımayyen mik
tarda mal alacak ve ba malla
nn yekUn itibarile kıymeti bu 
konuımalar arasında tesbit e
dilecektir. Ne gibi malların alı
nıp verileceği henüz teebit olun 
mamıttır. Memleketine giden 

Macar aeıfiri Macaristanm -
gibi mallar verip ne gibi mal· 
lan alacağı hakkında memleke 
tinden bir liste getirecektir. Se 
firin bugünlerde gelmesine in· 
tizar edilmektedir. Diğer iki 
devlet sefiri de listeler hakkın
da hükônretlerile muhabere ha 
lindedirler. Listeler mukavele
ye raptedilec:ek ve alıt veriş ya 
kında baılıyacalrtır. 

Yüzelliliklerden 
biri daha öldü 

Köatence, 25 - Yüz ellilik
lerden sabık Harput valisi Ali 
Galio fücıceten ölmüıtUr, 

Eşref Bey taltif edildi 
IZMIT, 25 (A.A.) - Kocaeli meb'usu Eşref Bey, vilaytll 

dahilinde açtığı maarif ve mektepler seferber4iğincle söriileo 
muvaffakıyetine binaen Maarif Vekaleti tarafından bir takdir
name ile taltif edilmiftir. 

ita/ya Kıralı Mısıra gidecek •• 
ROMA, 25 (A.A.) - Gazetelerce haber almdrğma göre 

KraL Mısır Kralı Fuadın geçenlerde ltalyaya yaptığı lle:fahati 
iade etmelt İçin ıtulMltta Mısıra gid!'C&ktir. 

Bulgarların Yugoslavlaracevabı 
SOFYIA, 25 (A.A.) - Yugoslavyanm muhtelit bir komis· 

yonunun tetkili hakkındaki notasına Bulgar hükfimeti bugün 
cevap venniftir. Bulgar hükiimeti Yugoslavya hükiimeti tah
kikat yapılmasını istediği müsademıenin hudut üzerinde vuku 
bulmut olmayıp Yugoslavya ülkesi dahilinde cereyan etmiş ol· 
duiYımdaıı ve Bulgar hudut kumandanlığı vaktmde haberdar 
edilmemiş bulunduğundan dolayı Yugoslavya hükUmeti tarafm 
dan talebolunan muhtelit komisyon içtimamm hudut murakabesi 
nizamnamesine muvafık olmadığı fikrindedir. Bulgar hükUme
tinin cevabında l>u gibi meselelerin hudut nizamnamesine tef
frkan vak'a mahallinde mütekabil aıılreri makamlar tarafından 
doğrudan doğruya halledihneai temenni olunmaktadır. 

Cenevrede yapılan temaslar 
CENEVRE, 25 (A.A.) - Konferansın haricinde yapılüı 

temaslar alakayı calip neticelere Y&rmqtır. M. Paul Boncour 
Almanyanın da dahil olacağı miitterek bir mükalemeye son 
Fransız mubtıratında mevzuu bahsedilen bütün meseleler konu
şulmak şartile Framanın iştirak etmeğe mütemayil olduğunu 
M. Hendeson ile diğer a18.kadar murahhaslara bildirmek husu· 
sunda hükiimetinclen müsaade almıştır. Bunun üzerine M. 
Boncour, M. Simon, M. Dawis, M. Aloizi. M. Benes; M. 
Politis'i ziyaeı ederek Fransa hukUmetinin bu noktai nazarını 
kendilerine M. Paul Boncour'un bu ziyaretini miitealop M. 
Simon'un yanına giderek Fransa hükUmeti tarafından yapılan 
tebliğten mumaileyhi haberdar etmİ§tir. Bu mUkalemeler ne
ticesine F ransağ lngiltere, İtalya, Almanya; Amerika. mü
messillerinin inkitaa uğrayan görüşmelere gelecek haftanın 
nrhayetinden evve1 tekrar başla'lll!lllan muhtemel görünmekte
dir. 

Ancak bu göriitmeler hiç bir resmi mahiyeti haiz ohmyacak 
ve konferansa arzedilen meselelerin heyeti umumiyeai hakkında 
cereyan edecek ve al8.kadar devletlerin iftira!k edecekleri bir 
resmi konferansın esaslan aranacaktır. 

Edirnenin kurtuluşu tes'it edildi 
EDİRNE, 25 - Edirne 

kurtuluş bayramını çok içten 
gelen duygularla kutluladı. 

Havanın yağmurlu olmasnıa 
rağmen Selimiyenin içini, dışı· 
nı halk derin bir heyecanla dol
dunnuftu. Edirnelilerin bu yü
ce bayraım münasebetile Ko
lordu Kumandam Şükrü Naili 
Paşa Hazretlerile meb'us Ce
mil Reşit, Saffet Şakir, Hayri 
Fuat Beyefendilerle bir çok ze
vat merasimde bulunmak üze
re tehri şereflendirdiler. 

Selimiye avlusunda çok a
teşli nutuklar söylendi. 

Belediye önünde muazzam 
bir geçit resmi oldu. Bu geçit 
resmirıde uker, jandarma. po
lie ve mektepler halkın hisaiya 

tını engin aevinçlerle ok§adı. 
Halk ve esnaf, aan'atlannın 

temaillerile geçit resmine ayn 
bir çeşni verdiler. Şükrü Naili 
Paşa ve Cemil Beyle refa· 
katlerindeki zevat erkek mual
lim mektebini ziyaret ettiler. 
Mektepte gördükleri yenilik 
ve İntizamı pek beğendiler. Bil 
hassa meıktep resim muallimi 
heykeltrat Ratip Aşir Beyin 
Gazi heykelinin muvaffakıye
tindeki kudreti itibarile misa· 
firleri hayrete düşürdü. Biru 
aonra kurtuluş şerefine tertip 
edilen erkek muallim ve lise 
maçı ile Milli ge:ı:etenin ıilt ma 
çı başhyacaktır. 

Halk fevç fevç ııtadyuma a· 
lan ediyor, 

lzmir sonbahar at koşuları 
IZMIR, 25 (A.A.) -Yanıt 

ve Islah encümeni alisinin l:ı
mir Somahar at yarqlarmm i
kincisi bugün Buca kOfU saha
arnda yapddı. 

Birinci koşu 3 Ye 4 Y•tmda· 
ki yerli ve arap Ye kısraklara 
mahsustu. 

Mesafeai 1400 mıetro ikrMni 
:resi 225 lira olan bu kofuya S 
hayvan ittirak etti. 

Eimin Salih ağanın Boakurtu 
birinci. Emin Salih Ağanm 
Kli.sik'i ikinci, Yüzbaşı Hilmi 
Beyin Güleri fııçiincli gelmittir. 

ikinci kotu: 4 ve daha yu
kan yafta olan 1932 senesi zar 
fında 800 liradan fazla müka· 
fat ka:ıarnıııı halis kan lngiliıı: 
at Ye kısraklara mahamtur. 

ikramiyesi 300 lira olan bu 
koşunun mesafesi 1800 metre 
idi. 

Bu koşuya 6 hayvan iftirak 
etmiıtir. Birinci Madam Anna 
Sabri Beyin Namuk,u, ikiııci 
Hasan Efendinin Budapeşti, 
üçüııcü yü:ı:bafI Hilmi Beyin 
Vendercmıs'r gdmİftir. 

Üçüncü kotu: 4 ve daha ya
kan ya,taki yerli Ye arap at ve 
kısraklara malııuatu. 

ikramiyesi 150 lira olan bu 
koıunun mesafesi 2800 metre 
idi. Bu koşuya 3 hayvan iştirak 
etmittir. Birinci. Kenan Beyin 
Sada,aı, ikinci Ahmet Beyin 
Tayyar'ı, üçüncü Süleyman Be 
yiıı Haımeti gelmitlerdir. 

Dördüncü k.oıu: 3 ve daha 

yukan yattaki halis kan lngilia 
at ye kısraklara mahsus, ikra· 
miyesi 600 lira olan bu kotu-· 
nun mesafesi 2800 metre idi. 
Bu kofuya 3 hayvan ittirak et
ti. Birinc:i. Ahmet ve Fikret B. 
lerin Biber'i, ikinci Madam 
Anna Sabri Beyin Kalmet'i ü
çüncü Madam Alyoti'nin Gar 
aer'i ıtlemiftir. 

Beşinci kotu: 4 ve daha yu
bn yattaki yerli ve arap at ve 
laraaklara mahauatu. lkramiye 
ıi 225 lir olan bu kotunun -
aafesi 3000 metre idi. 

Bu koıuya 4 hayvan ittirak 
etmittir. Birinci Kenan Beyin 
Sada'ıı, ikimi Ahmet Be:ri9 
Tayyar'ı, üçüncü Cevdet Beyin 
hayvanı gelmittir. 

Tekaüt kanununun 
53 üncü maddesi 
ANKARA, 25 - Tekaüt 

kanununun S3 üncü maddesi· 
nin tadili, için bir muvakkat 
madde ilavesi hakkındaki layi
ha azalara dağıtıldı. Layiha cu 
martesi günü müzakere edile
cektir. 

Sabık Tapu müdürü 
vefat etti 

ANKARA, 24 - Sabık 11! 
tanbul Tapu müdürü. müfettit 
Ziya Arif Bey vefat etti, tapu 
ve kadastro müdiriyeti"umumi· 
yesinin bütün memurlanmıı it· 
tirakile cenazesi kaldınld1-



Is tan bul Tarafının Emlik Tahriri bitme Uzeredir .. 
Ekonomi Maarifte Beledl11ede Istanbul Nasıl Eğleniyor? 

• En ziyade ltalyaya 
Hukuk talebe 
Kongresi 

Terkos 
Devredilince •• Oturduğumuz yerden Afrika 

ormanlarını seyrediyoruz! ihracat yapıyoruz -------
Nizamnamenin tadili I Bidayette eski kadro 

için bir muhafaza edilecek 

Bize en fazla mal satan 
memleket te Almanyadır 

komisyon seçildi 
Hukuk Fakiiltesinin senelik 

kongresi dün ikmal edilmiş
tir. Dünkü celsede i:dare hey· e
tinin raporu münakaşa edilmiş, 
raporun lehinde ve aleyhinde 
bazı fikirler ortaya atılmıttır. 
Bu fikirlerin münakaşası biraz 
hararetli olmu§, ancak müza
kerenin kifayeti hakkında ve
lerin bir takrirle kongrenin he
yacıı.nı teskin edilebihıııi.ttir. 

Belediye ile Terkos prketi a 
rasmda, tesisabn miıbayaaaı 
hakkında müzakereler ilerle
roft<tedir. Satm alma için mev 
cut tesisata kıymet konmakta· 
drr. 

Y o. Yo'nun kayınbiraderile nasıl tanışhm?. 
Vebaya dair eski bir fıkra _ Ayı sözünden 

pirelenen adam. Haydi Frigo ••• Bütün kış, bu ••• ihracat ofisi tarafından ya
pılan istatistiklere göre. en çok 
ihracat yaptığımız memleket 
ltalyadır. Bu senenin on aym· 
da İtalyaya 12 milyon 842 bin 
liralık mal ihraç edilıııittir. Bu
na karıılık ltayadan 8 milyon 
514 bin liralık mal girmiJtir. 

Bize en fazla mal aataıı mem 
leket te Almanyadır. 

932 aeneainin on ayında Al
ınanyııdan memleketimize 14 
ınilyon 858 bin liralık mal gir
tnittir. Maa-'ib bu miktar ge 
çen seneye nazaran yanya ya
kın bir derecede azalmıştır. Ge 
çen sene, Almanyanın bize o
lan ithalatı 22 milyon lira idi. 

Yukarda ltalyaya 12 milyon 
liralık ihracat yapıldığım yaz
lllıftrk, bu miktann tamamile 
balyada sarfedilmediğini, ili
ve etmek lizımdır. 

Türkiyeden ltalyaya gönde· 
rilen malların eberiıi. Tiryea
te !imam vasıtaaile, bafka meın 
leketlere ıevkedilmektedir. Me 
•eli: Tütün, Emdık, üzüm, in
cir gibi kılıca ihracat madde
lerimiz, Tiryestedeki mütevaa
•ıtlar va~taaile, merkezi Avru
pa memleketlerine nakledilir. 

Bu terait altında, 1 tal ya en 
büyük mütterimiz addolunmaz 
daha ziyade Türkiye mallan
nrn komisyoncuıu vaziyetinde 
bulunınaktadır. 

lzmir ve civannda 
tütün zeriyab 

lmıir Ticaret oduının Eğe mınta 
lıaımda 1932 oenesi zarfında tütün 
:teri için n1hsatiyeai alman saha ile 
istihaal olunduğu tahmin edilen tü
tün mildan hakkında elde edilen ma 
lumata nazaran: 

Rah•at alınan tahmini latihu.lit 
KadJar Dönüm 

l>:rnir • Bornova - 1500 
Buca 

Foça-~emen 
l<emilP&f" 
Aydın 
Çine 
Akhi .. r 
Görd-Salihli 
I<ırkağaç 
Sergama-Dikili 
ı\ynlık-Albno-

va 
Soma 
Ôdemiı 
.\dagide 
Sayrndır 

2000 
3000 

600 
400 

34000 
2liOO 
3000 
4500 

2000 
3290 

13000 
11500 

500 

Kilo 
7500 

80000 
120000 

25000 
12000 

1600000 
100000 
320000 
225000 

100000 
330000 
780000 
570000 

25000 

..... ·--··--··--··--···--·--
, ___ s_o_RS_A _ _ ı 
<1 ı Bankasından alman cetveldir) 

24 Teırfnilllllli 1932 
Alr:pm Fiatlan 

istikrazlar T abvilit 
J,ı dablll 96, 
Ş., rk d.yollan 1,11 ıı.:ıcttnt 
O. Muvahhid• H ,111 Tramvay 
f':ümrüiler e.rı Tnnel 
Saydl mabl 1,- Rıhum 19,30 
Raı;-dıt r,rı Anadolu ı 18,ıo 
·r. askeriye 1.71 • Til U,7. 
lzmır Belediye .Mtime'511 "1,70 
lıt ikruı 

ESHAM 
i ş Bı. Nama l0,10 Bomoutl 11,40 
... Hamilin 10,15 Tertos Si,J/4 

,. Müessis ıtt,- Çimento Ar. ;- ,9S 

.l.nadolu 14,90 Ü•yon doy. ~ı.ts 
Reji 4,IO Şart dey. t,ıs 
Şir. hayrlye 14,- Balyı t ,JO 
Tramvay 50,SO Şart m. ccu 11,80 
Unıum1ılgorta 10,1~ Telctoıı Jl,15 

ÇEK F ATLARI 
Pa n:s 1i.04 
l.ondrı fı,89 

Praf 15,'4 
Vıy .. ı 4lı 7 , f4 

Nu yort 47,18 
Pwt ı 1 aoo t,ıı,21 
Brüksel 3,40,80 

Madrlt Ş,7f,9J 

Berllı 1,98,17 
Varşova 4,2l,~I 

1ina eS,19 
t ıııe \ire t.44,11 
\ • fya 66,30 

Peşte 3,J6 
Bbk.rc~ S0,71 
Belgm 34,95 

AonL ttrdam i, 17,13 l\1os k ııva 1 0,70,7Ş 

Tire 
Maniıa 
Kasaba 
Muğla ve Ahı-

9500 
7500 
2500 

köy 16000 
Bodrum 3000 
Fethiye 4000 
Kula 800 
Milas 11500 
Seydiköy-Givur-

köy 10000 
Torbalı 1500 
Söke-Ku,adası 11500 
Selçuk 200 
Seferilıiaar-

Urla 
Karaburun 
Çeıme 
Sındıriı 
Denizli 

Yeluin 

1300 
3000 
8500 
1600 
1300 

175490 

600000 
340000 o 
125000 

650000 
105000 
190000 
30000 

400000 

400000 
60000 

650000 
10000 

50000 
150000 
500000 

80000 
75000 

8677000 

Uzun ıüren müzakerelerin 
neticesinde de nizamnamenin 
tadili tekarriir etmit, bu iş için 
Emin. Şevket, Hilmi, Lutfi, 
Rifat, Nuri Beylerden mürek
kep bir komisyon seçilmiştir. 

Bundan sonra ıkongre müna 
sebetile Reisicümhur Gazi Hı:. 
le Meclis Riyasetine, Başveki
lete, Adliye Vekaletine ve ce
mayetin fahri reisi Necip Ali 
Beye tazimat telgraflan çekil
mesi kararlaştırılmış, kongre
ye nihayet verilmiştir. 

Galatasaray mezun
larının bir çayı 

Ancak, l:ıükUmetçe verilen 
karara göre kinunusaniden iti
baren su tesisatmı Belediye fi. 
len idare etmeğe başlayacağın
dan bu tarihe kadar pazarlık 
bitmese bile mevcut tesiaat,mal 
zeme ve saire Noterlik huzurun 
da tesbit edildikten sonra Bele 
diye tanıfından işletilecek ve 
Belediye ile ıirket arasındaki 
pazarlığa bundan sonra da de
vam edilecektir. 

Belediye, ilk zamanlarda te 
bekenin faaliyetini idame ede
bilmek için bugüııkü §İrket kati 
roaunu muhafaza edecek ve is
tikbalde alınacak yeni §ek-illere 
göre teşkilatta değitiklikler o
lacaktır. 

- Haydi efendim .. Yo -Yo Ormanlardaki ayılar geçit 
nun kayınbiraderi. . Beş kuru· resmi yaparken: 
ta!. .. - Ayıya bakın. . Aman ne 

Açıkgözün biri, 11."Jyalı mu· ;::;ı. . . kabilinden sesler. 
kavva parçalannm altına lia· - Şitman bir adam, aık sık 
tikli birer makara takıp Yo-Yo duyduğu •bu ayı sözünden pire
nun kayınbira-de'ri diye ortaya lendi; ikide bir: 
aalıvermit• dünyanın panıaım - Gürültü etmeyin de iti· 
kmyor. telim! Diye bağınyor 

Çeçen gün Beyoğlu büyük J Arslanın hüngürtüıünü du-
cadesinde gene bu açıkgözle yar duymaz hayvan1arı nasıl 
karşılattım: tel!ş aldığını bir görıEDiz .• 

- Y o ·Yonun kaymbiraderi Kurtlar, çakallar, maymunlar. 
Beyler.. Y o - Yo hastalandı... zürafeler, her biri birer tarafa 
Şimdi yonderdi kaymbiraderini kaçıfıyorlar. 
Em uçuyor, em 'kaçıyor •. Bet Arslanın, hayvanlar padita-
kul'UfL . . hı olduğunu söylerler. Görülü-

Arkadaıım, bir müddet hay- yor ki. paditah, ormanlar mem 
retle çığırtkanı seyrettikten leketinde de hOflanılan bir si
sonra bana döndü: ma değil , bilikia kan dökücü, 

- Azizim, bu İ! sarpa ıardı. korkunç ve kuvvetli bir düı-
- Hangi it?. man. 
- Y o - Y o salgını. . - Frigo. • • Çıt çıt çıt •. fri-
- .. .. . ııo .. 

seydi, Allah bilir ya, iki tane 
birden .Iacaktım.. Ama neme 
lazım.. Kendi ziyan etti ... 

Böyle söylenirken gözü tek 
rar perdeye gitti. Mütlııit bir 
goril ağz1111 açınıt uzun sıvrı 
dit<lerini gösteriyordu. Kadın 
bu tematadan okadar korktu ki 
kalkıp otuı·urken yanındaki er
keğin ayağına baatı: 

- Ay, aman. • Üstüme Üs· 
tüme geliyor •• Bu ne mefli.ket 
fey •• 

Adamıı:ağız kendini toplama 
ğa çabtJYordu: 

- Pardon Hanımefendi .. 
Benim ayakta baabnız .. 

Batını bile çevirmedi: 
- Ne yapalmı. . lnııan hali 

bu. • Görmemİf, basm~ım.. İs 
tiyerekten değil ya. 

Tütün zer'i için nıhsatiyesi alınan 
175,490 dönümden ancak 150,000 
dönümün ekildiği anlatılmışbr. Bu 
•ene mahsulü tütünlerin mubayaası
na 24 T "frİnievvel 1932 tarihinde 
Çeıme, Alaçab ve Seydiköyde baş

lanmıtbr. 24 Teırinievvelden 20 teş 
rinisaniye kadar Eğe mıntaka11 da
hilinde bu sene mahıulü tütünlerden Galatasaray lisesi ticaret ve 
2,300,000 okka, yani takriben 2 mil bankacılı'k kısm• mezunlan bir· 
yon kilo tütün mubayaa olunmu,tur. j liği. senelik çayı dün To:katlı
Her kazada sahlan tütün miktarı yan ~alonlarında verilmiştir. 
h""!"nda gelen malumat fU m~rkez- Çok samimi bir bava İçinde ge
dedır : Buca ve Bornova 30 hin ok- çen bu toolantıda ~ehrimizin 
ka, Kemilpaşa 60 bin okka, Akhisar 1 güzide zevatı bulunmuş ve 
560 bin okka, Kırkağaç 100 bin ok- J Galataaaraylılaı· bir arada iyi 
ka, Son. 90 bin okka, Bergama,Di- j b' .. ' • 1 d' 

Belediye bir taraftan Ter· 
kos tesİ'latım bugünkü şeklin
de işletmdtte devam etmekle 
beraber diğer taraftan su mik
tanm çoğaltmak için bütçede 
mevcut sekiz yüz bin liranm 
mühim bir kısmım ıslalıa sarfe 
derek işe başlıyacaktır. 

Osküdarda yeni bir 
• pazar yerı 

Usküdarda Yeni mahallenin 
üst tarafında yeni bir pazar ye 
ri kurulmuştur. Fakat bu pazar 
yeri halkın toplandığı mabelle
lere uza1k olduğu için halkın la 
yikiyle istifade edemediği anla 
şılmıtlır. Bu civar halkı, pazar 
yerinin Çinilicamiine yakın bir 
yerde kul'ulmaaım istiyor. 

-Artık bu salgmm önüne Y ontulmaımı bir teY oldu· 
kimse geçemez. iu aniaplan bir Hanım sahcıyı 

- Ya? .• Neden?.. çağırdı: 
- Hikayeyi bilmezaen anla· - Ver bet kurutluk .. 

tayım: Çok ealri tarihlerde Mı- - Bet kuru,luk yok .. On laı 
sırda bir veba salgım olmuş. rut bir parça .. 
Günde birkaç bin kiti-vebaya tu - A .. Neden? Ben bu cr
tulup öbür dünyayı boyluyor· nklan başka yerde beş kuruta 
larmıf. Bu korkunç afetin hü- alıyorum .. 

Kalabalık sinema salonların 
da bütün ihtarlara rağmen bOI 
bol ıerbestçe cigara içiliyor.Ne 
yapılsa, bu adetin önüne ı:; eçile 
miyor. Filmin son kııımlannı, 
bu cigara dumailı yüzünden. 
hayal meyal, ideta bir tül per
de arkasındaymışız gibi seyret 
tik. Dışarı çıkıp ta teır.i;; hava
ya kavuşunca kendi kendime: 

- Ah, canım yaz.. dedim, 
seni nasıl aramıyalım? Bizi gü 
zel Boğaziçinin fUrup gibi hava 
aırulan ayırıp bu karanlık ce
henneme attın?. 

kili ve Altınova 125 bin okka, Öde- ır gun geçırmış er ır. 
küm sürdüğü devirde bir gece. - Belki. . Ama, burası ai· 

miş 175 bin okka, Adagide 55 bin 
okka, Tire 80 bin okka, Manisa ve 
Kasaba 50 bin okka, Muğla 220 bin 

Dumlupınar Yatı 
Mektebi 

genç bir kızın odasına ansızın nema .. 
bir delikanlı gir'mit ve hemen - Olaun •. Sen gene beş ku 

okka, Milis 100 bin okka, Givurkôy D 1 eh" t ek . . um upınar ş ır ya ı m • 
180 hın okka, T ?rbal 10 hın okka, tebinin tevsi edilmesi ve lnö
Kuşadasr 230 bın okLu, Karaburun • 1_L __ • • de • 
65 bin oka, Çe§llle 170 bin okkadır. j n~ mektebı ta eoesının .. ay~ı 

kızın ağzını elile kapatarak: ruttan ver bana .. Bak, yamm 
- Sual Diye haykınnıf , e- daki hanım da alacak Ve bir kuyu ağzı gib; görü

nen sinemanın kapısından biri
birlerini sürükliyerefı: çıkan ka· 
labalığa bakarak: 

ğer sesini çıkanraan seni öldü- Frigocu razı olmayınca kız 
rürüm. dı. Yanındakilere: 

P• 1 t 'h' d . d' 1 bınaya ta~ınması tekarrur ettı-
ıyasanın açı ış arı ın en §im ı- v • d akı d · 

ye kadar mühayaa olunan tütünlerin gın en Y n a mektep mşaa· 
beher okkaıını tütün kumpanyaları tına başlanacaktır. 

Florya plajı 
Florya plajının Belediyece 

istimlaki için bütçeye 145 bin 
lira tahsisat konulmuf. Bu pa
ra plij ile beraber clvanndaki 
Barutçubaşı çiftliği arazisi de 
iatimlik edilecektir. 

Kız müthiş bir heyecan için - l,te biz böyleyiz.. Diye 
de sonnuş: dert yanıyor. lnsao mütterisini 

- Sen kimsin?. kaçırmamalı .. Para kazaımıa-

- Bütün kış. bu ıstırabı na
sıl çekeceğiz? diye düşündüm. 

70-110 kurut üzerinden, Tütün in
hisar idaresi en iyi kalitelerin beher 
okkasını 125 kunıttan almııtrr. 

Mıntakanın geçen ıene tütün re
kolteai 26 milyon kiloyu bulmuş idi. 
Geçen sene tütün piyaeaaı 26 Teşri
nievvelde açılmı, ve o tarihten bu 
aene mahsulünün idrakine kadar 28 
milyon lr:iloıu satdmıttrr. Geçen se
ne rekolteaindeıı zürnı elinde kalan 
tütünler ve peyderpey satılmakta
dır. 

Ege mıntakasııun bu seneki tütün 
rekolteıi az olduğu için istihsal olu
nan tütünlerin kamilen oablacağma 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Alhn fiatı 
LONDRA, 25 (A.A.) 

Altın fiatı bugün gayn meı

buk bir seviyeye yükselmiştir. 
Bu fiat timdilik ons başına 127 
tiling 8 penstir. 

Tedavi eden 
Doktor giderse 

Etıbba odası dün 
de bu me

seleyi halledemedi 

Edebiyat talebesi
nin çay ziyafeti 
Darülfünun Edebiyat Fa

kültesi talebe cemiyeti dün hal
kevin.de bir çay ziyafeti ver· 
mittir. 

Ziyafete Darülfünun mü
derrislerile sair davetliler hazır 
bulummıtlardır, 

Aşı · 
istasyonları 

Ancak arazinin hukuki vazi 
yetini tamamile tayin etmek 
ve ona göre istimlak yapmak 
İçin tetkikat yapılmaktadır. 

Belediye, iıtiml8ke ba,la
mak için plaj ile civanndaki 
arazinin haritalannı tanzim et 
tirmeğe batlamıttır. 

Tetkikat buaz daha uzaya
cağı için pli.jm ancak gelecek 
sene istimlaki ınümkün olacak 
tır. 

Delikanlı cevap vermi9: ıım bilmeli. . Beş kuruıa ver- M. SALAHADDİN 
"Veb 1 H ' - a,. yım... anı fu 

herkesin korktuğu veba yok 
mu?. İşte o. benim .. 

Zavallı kızın nutku tutulup 
ıusmuf. Veba da geceyi kızın 
yanında geçirmit. Ertesi günü 
bu baber kulaktan kulağa her 
tarafa yayılınca birisi: 

- Eyvah. . Diye haykırınıt 
artık veba buradan gitmez. 

Poll•IB 

Bir sandal 
Parçalandı 

Kayıkçı denize 
düştü, kurtanldı 

İstanbulda 
Tahrir 

Hemen konan bütün 
kıymetlere 

itiraz edilmektedir - Nerden anladm?. Diye 
aonııuılar. 

Demiı ki: Beşiktat iskelesinde kayıkçı Emliık tahriri muamelatına 
Rizeli lııımail ıandalı ile balık t - Şimdiye kadar bekar bir devam ediliyor. atanbul cihe-
tutmak üzere denize açılmış ha tind h 

adamd~. Naaıl olsa. bir gün pılı va pek fazla dalgalı olduğun- e ta rir iti bitmit gibidir. 
pırtııını toplayıp gidecek diye dan yan yoldan geri dönınüt· Şimdi bazı noksanların ikmali· 
ümide dü·..L:lirdik. Fa.kat, ev- nd le 1 1 B - ı 'h · Bugünden itibaren H b J"d k" k 'f""'' tör. Sa al tam idı:e ye yana- ne ça 191 ıyor. eyog u cı etın-

. ey e 1 e ı me tep lenip çoluğa cocuğa kanttık- fırken birden bire bir dalga gel de faaliyet devam etmektedir. 
faaliyete geçiyor Umumi harp içinde mülga bah tan sonra artık geçuıit ola. · mit. sandalı iskeleye çarptır- lstanbulda itlerini bitiren ko-

riye nezareti tarafından çarkçı Y o • Y 0 salgını da onun gi- mııtır. Sandal iskeleye ,iddet-
llk mekteplerde umumi •e- mektebi ittihaz edilen Heybelı' a- bi. . Bir aün, modası g-er, u- 1 f misyon1ar da Beyoğlu taı afına 

• "' -Y e çarptığı için parçalanınıı s· 
kilde aıı tatbik edihn~te ol- dadaki Rum darülitaını yÜzünden nutulur diyorduk.Fakat evbark mail denize dü,müttür. Etraf- geçerek orada çalıtaı:aktır. 
duğunu yazm1ttık. Sıhhiye Ve- çıkan ihtilaf hi.li. devam ediyor. sahibi olup kaymbiraderleri fa. tan diğer sandalcılar yeti,mit- İstanbul vilayetinde me~gul 
kaleli, lstanbul Sıhhiye müdür Bu bina vaktile hükümet tarafın· lan ortaya çıkınca :ı;annetmem l l l ~ 
lüğüne 1 yaşından 12 yatına dan istimli.k edilmif, bili.hara oek ki yakamızı kolaylıkla bırak- er vr. smai İ kurtarmıtlardır. olan komisyoniar yirmi beşe ba 
kadar olan çocukların aşılan- aen bin lira sarfedilerek içinde ye sın. • Kalp sektesinden.. liğdir. Komisyonların timdiye 
malan için ba:J:ı atı istasyonla· ni bir takım tesisat vücuda cetiril .. • • kadar binalara koydukları kıy-

'- tm t . .., B mitti. Hükümetçe verilen iatimli.k Gecen akşam, bir aı"nemada Dolmabahçe sarayı odacıla- ti . he h . h' l . n açı,,...asmı e re mışnr. u me enn men epsı sa ıp erı 
. l !---'- par&11 bir bankaya konulmu•tu. "d" S 1 d Afrika nndan 60 yatında Haaan Efen atı ıataayon anna götürü .,...,,. • ı ım. on zaman ar a, • tarafıdan itirazla kar,ılanmış· 

kl kı 1 ._ ğ . Mütareke zamaıunda damat Ferit nm va:h•i ormanları içinde çeki di evine giderken kalp ııekteain 
çocu arm zı a tutuı·wa a 111· oadrazam buhmduğu ıırada bir • den ölmüttür. br. Komisyonların bu itirazla· 
tic:ladı olup olmadığı anlaşılmak _ ... d ki len bir kaç film seyrettik. Re- n birer birer tetkik ederek 
üzre ciltleri üzerinde ufak bir emir Yenn.İf, ha .... a " iatiınli.k nim seyrettiğim film de bunlar D ki 

1 k d bedelini maliye almıt ve bina ilk dan bı"n" ı'dı·. A.rılan mı arar•ı- aya karar verebilmeleri zamana 
aşı yapı aca ve on an aonn a· sahiplerine iade edilınitti. Şimdi 0 

sıl aşı tatbik edilecektir. A•ılar nız. kaplan mı, gergedan mı Beyoğlunda Tinıoni soka· muhtaçtır. Komisyonlar sene • hükiimet, bu binanın maliyece ia- 1 
birer hafta fasıla ile dört defa görmek istersiniz, yoksa fil ğında oturan talyan teba.aam· sonuna kadar itirazları tetkik 

Etıbba muhadenet cemiyeti ay- timlalı: edilmif ve parasının vakti d 
lık içtimaını dün aabah onda Hal· meccanen yapılacaktır. Aşı is- le bankaya tevdi edilmif olduğu- mi? Suda yüzen, ormanda ge- knanncla.Cetoro P...Jl~çetpi terzi dük- ile 933 senesinden itibaren ye-

tasyonları bugünden itibaren nu ,·ıerı· su'"rerek binanın hu'·•-~--e- zen, havada uçan ne kadar vah- ı oturu .. en anayot İl· ni eaaaa göre vergi alma:asını kevinde yapmıfbr. Cemiyete ait ıuun • d b" • md 
bazı itler ırörütülmüt ve bu arada faaliyete geçeceklerdir. Her le teslimini iatiyor. Meaele henüz ,i hayvan varıa heosi beyaz per mın e ınsi yan aki iki arka ' temin etmek istiyor. 

gu"n saat 14 ten 16 arasında is· bir hal safhasına ır;irmedig-i ;,..m· denin önünde toplanmı•lardı. daşı ile üzerine hücum etmişler bilhasaa, bir haıta tabip müdavi- .,. " ltı'razlar kild l 
taayonılara müracaat edilecek- yakında maliye mahkemeye mü- Yalnız benim anlamadıgımv ve Çetoro'yu aebepeiz yere eli;.,. §U te e yapı· 

ıini bırakarak batka bir doktora 1 d kt- ..ı tir. istasyonlar şunlardır: racaatla bir dava açacaktır. bir ....., var·. Bu hayvanları, or- müt er ir. ma ıwır: 
gittiği zaman ikinci doktorun ne T-, 
gibi bir muamelede bulunacağı lstanbulda: Beyazıt mevkii manın dört tarafında tarama Otomobil kazası Evvela, itiraz istidaları em· 
meselesi görü§ülmüı, azalardan tababeti. Beyazıt nahiye merke M. Josef Marks hareketi yapıp ürküterek mi fil likin merbut olduğu maliy fU 
b• k zi içindedir. me çekiyorlar? Yoksa. bu da Yeniköyde oturan Panayot L--· •1 k. JI .. 
ır 15mı ikinci doktorun hastanın Konıervatuvarm ıslahı için cel- köprüden geçerken Aziz Efen- ueaıne verı ece tır. k ıtırazı. 

tabibi müdavisinden ki.ırı" t getir- Edimekapı süt ve mektep bedilen Avusturyalı bestekar M. bir stüılvo hilesi mi? Bakıyor- . h . . I k • 
"OCUkları bakımevinde. Jooeph Marx müesoeıenin ıslahı s·-·z·. Koskoca bı"r kaplan. • dinin kullandığı otomobilin al- yıne ta rırı yapmış 0 an omıs-

mesi usulüne itiraz etmitler, her· T uu'"' d k 1 k'k ed kt" Ev b 
Eyip Belediye dairesinde. ile meıgul olmaktadır. Mütehasus Bı'r adım ı"len'nız' de kulaklarım tm a a arak yaralanmı•tır. yon tet r ece ır. ger u hangi bir hastaya tabibi müdavisi kü' " h y 1 ~ 
Beyoğlu: Belediye bathekim konaervatuvarın tüp anesini ye kabartmı~ duruyor.. Film nne- ara ı Cerrahpaşa hastanesine komisyon karannda ısru eder-

nin haberi olmadan bir diğer dok 1. . "K k mi k b' n.iden tanzim etmit ve kütüphane • v,. t 1 A • Ef d" k d NUKUT (Satıı) 
Kuruş 

torun bakahilmeıi fikrini müda- ığı ayma a ı ınası da- de nokaan olup ta bulunma .. li.- ratörü bu sırada acaba nereye ,Y
1 

a ın mış, zız en ı ya a· ae, bu sefer itirazı kaza a mü-
~ faa etmiılerdir. içtima pek hara- hilindedir.~ Kasımpaşa Beledi- znn gelen eaerleri tesbit etmiıtir. gizleıımi, ki hayvan kendisi· anmıştır. tetekkil istinaf komisyonu tet-

l'U ı f'r•n• ız ı 7 ı ,- 1 ıtıın, Av. 28,- retli olmuf, bu mesele etrafında ye dairesinde. M. Joaeph Marx raporunda nok· ni görmeden geçip gidiyor?. A "k d • kik edecektir. 
ı ısı ,,ııa z ıo,- ı pezeta 17,- bir karar verilemeden dağıbnı•lar Beşiktaş: Akaretlerde ıüt san eserleri sayarak bunların te- Annesi ile beraber yanımda merı a an getır- E "e ve . ük' il f' . t' 
ı dolar l?tJ,- ; ::~:ı ~o.- dır. • ve mektep çocukları dispaıı.e- darikini isteyecektir. Mütehaaaıa oturan altı yedi 1aşlannda bir tilen tayyareler g r rgı m e e ı, ıı ı-
~o li ret 218.- 24,- rinde. daha bir hafta on gün kadar teh· kı v f'll d k kt naf komisyonunun da kararını 
21 r. Belçika ı ıs,- ı penga 32,- 0" t b" 1 ° rimizde kalacaktır. z çocugu, 1 er en or u: Ankara - latanbul hava hattına fı 
:ııı t1ıahmı 

27
.- 20 ıcr 2~.- iŞ a ıp erı Kadııköy: Mühfüdar cadde- - Anne. . Bunfar insanı yer tahıia edilerek Amerikadan getir- muva k bulmazsa bu sefer An. 

ıo 1 l<>lçre 82,3_ H dı.ar 69,- toplanamadı sinde Belediye dispanserinde. kimliğinde. -- mi? tilmiı olan iki yolcu tayyaresinin karada müteşekkil temyiz ko· 
•o ı,., 2;, 1 Çernoveç - Üsküdar: Açıktlirbe'de süt Sarıyer: Belediye Bqhekim - Yaramazlık ya.parsa yer. gümrükte muameleleri ikmal edil misyonu iti tetkik edecektir . 
.,, ı Altın ~,ıo Dit tabiplerinin oenelik kongre _ _._t ki d" )'ğ" d p ki B . ab d diğinden Y eşillcöv tayyare meyda B k 
.., llor ın ••. ,. .,· du"'n ••bah aaat 10 da Halkevı'n ve .._ ep çocu an ıspanse- ı ı!I e. - e .. ıı aıy a am- u omiayon bütün Türkiye-ı ..-.eddiye "<l,20 - nma nakline batl•nmqbr. Tayya 

-'"--
1
0...;k;.:u.:..r,,. C':o,:rlı:,,..:\_,~,.4.;;;-;.ıl_..ı_Rııaıı··..,·ı•.,...M __,· ... • """.-.ı..;d::;e:;...<J',;::ag::D:ıl;::ac::;a:::k:::b::,;.,_Ek=;;""•".;;iv~·e.:.t..:o:::lm=ıı••ıaa;.ı'.·;.ı_r;,.;in....:..;d;,::e;,.;. -----------L-..:B:;.;;ey~k;:o;.z;;;..: =B:.:e::led;:;;;i;.:l'.;e..:Ba:;.;:::•h::.e;;:k:;i:,::'m::..;..;l::a.:.r ..:y~a::;r:.::a:::m::a:;Z::l:.::rk:....:Y~a::!pm:::::::•Y~O:;r:....;:m::u:".:.· ...L.!l ... !!l!!e:ı:ıriıı~b!iu!!...u R'•Ü!!ln:ı:IerclE!:!!!!e~k~u!!ru~lma~!!•m~a_ı.:nin tahrir itlerine bakmakta. 



;11lilliye.t 
Aorı; umdesi «MILLlY ET» tir. 

26 T.SANI 1932 
idarehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telııraf adreai: lıt. Milliyet 

Telefon Nwnaralaru 
S.,muharrir ve Müdür: 24318 
Y1121 itleri Müclürlütli 24319 

İdare ye Matbaa 24310 
----~~~~~-~ 

ABONE UCRETLERl: 
TiJrldye it;in Hariç için 

L K. L K. 
3 aylıfl 4- , 8-
6 7 llO . 14 -.. 

12 .. 14- 28 ..:.. 

Gelen evnJr seri yeriJınes -
Müddeti ~ nllıhıılar 10 lm
ruıtur. Guete ye matbaaya alt 
itler için müdlriyete müracaat 
edilir. Gazetmniz illnlarm me

•'uliyetinl kabul etmez. 

1 
muamelell evrıdc o kalemden o ı 
kaleme, o masadan o masaya 
dolqıp duruyor. Her muacla 
istiskal edildiği halde aldırıt 
etmiyordu ... Etrafında k.Iaba
hk olan bir mukayyide müra
caat ettiı 

- Abdullah Bey! Rica ede
rim. Şu benim kayıt suretini çı
karıverin ! 

Mukayyitte de hiç sea yok!. 
Katlan çatkın, burnundan so
luyarak yazıyor. Elinde tuttu
ğu klğ·ıtlan yırtmadığına, hid
detinden parça parça etmedi
ğıine de ,afma!ktadn .. 

Kırtipil dediğim adam tek
rar sokuluyor: 

- Yahu! Azizim! .. 
Mukayyitte sea yok. 

- Abdullah Bey! Size s6y• 
Uiyorum. Şu benim lCayıt sure
tini çıkanr mı11nız? .. 

Mukayyitte hil& - yok!.. 
Y ahıız yanaklannı tifire titire 
pÔflıyor. 

Kırtipil pitkindir .. ite kaka 
mukayyidin önüne kadar l'e-

BUGONK Ü HAVA liyor: 

~HIKArE 
•• 
Olümlerden ölüm beğen! 

Hilmi Atıf Bey itaiz ve ümitsiz 1 Halka çok zayıfmıf, yerinden çı
kAlmııtı. Gerçi zenııin bir amca•• kınca Hilmi Atıf Bey bir metre
vardı ama, ondan hayır yoktu. O- den atafıya yuvarlandı. Vakıa ba 
nun için ölıneğe karar verdi. Bu :n tarafları ıancıdı ama, ölm.eğe 
dünyanın mihneti de bu kadar ~e karar venniı bir adam için, böyle 
kilmez. Zaten kendisi de münzevi, sancıların ne ehemmiyeti olur?. 
insanla~.ın ar asma ka.nımaz,. k~- Baktı ki olmıyacak, evin üıt 
seyle gorütmez derv11. '?1sah b~r katına çıktı. Kendisini balkondan 
adamdı .. K!"rarını verdiğı .rece, do ataiıya atacaktı. Filvaki te,..,ddüt 
lapta sıtün seneden ben duran aüz aıaiıya atıldı. Seri bir atılıt 
merhum babasından kalmıt taban ve ani bir dunıt! 
cayı aldı, n~l ... nı takağma da- Hilmi Atıf Bey kendi kendU.e: 
yadı, atq ettı. - Galiba öldüm diye diifün-

Atıı etti, söz ııeliıidir. Yani te- dü, itte adem! ' 
tifi çekti. Fakat küflü tabancanın 
paslı kur,unu atq almadı. Halbuki hakikatte elbiaeai bal 

.. . . konun bir tarafına ilitmit ve ken 
Bunu~. u~~nne Hilmi A~f Bey disi muallakta kalmıttı. Konu 

acı acı ııuldu. Ta~~D!"'YI b1r ke- komıu alelacele ııelip onu bu gÜ• 
nara ata~ak, kendıaını ~ağa ka· liinç vaziyetten kurtardılar. 
r~r .Ye~ı; ~av~~a avıze halka1ı Ne yapeın? Den.izi biç ııevme
ırozune ılıtti• Bır 1P bulup halkaya mekle beraber karanndan dön· 

medi.: 
- Boğulmak hepainden iyi 1 

Dedi. 

il RADYO 
Bugünkü program 

18 den 18. 45: Saz (Darütta
llm). 

18.45 ten 19. 20 Orkestra. 
19. 20. 19. 45 Fransızca dera 

(Müptedilere mahsus). 
19.45 ten 20. Orkestra. 

20. 21.30 Darüttalim. 
21.30 dan 22.30 Orkestra, A

jana ve Borıa haberleri, saat aya
rı. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.30: Gra· 

mofon. 18.05: Gramofon ile &en• 

fonik konser. 19.05: Hafif musi
ki. 21.05: Operet parçaları. 23.10 
Şopen'in eaerlerinden konaer. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35 : Simi Kurina Sigan takı

mı. 19.60: Müoahabeler. 20.50: 
Mandits takımı'nın konııeri (Fan
tazi ve vat.lar). 22.50: Mütenev
vi orkeıtra konseri. 23.SO: Misi 
Vörös Sigan muıikiıi. 

Kuvvetli ve müessir bir mevzu ..... 

Maurice Rostand'm eserinden muktebes 

ÖLDÜRDÜGÜM KADIN 
Rejisörü: ERNST LUBITSCH 

Tamamen Fransızca Sözlü Film 
Bat rollerde: 

LtONEL BARYMOREveNANCY CAROL 

ETUAL SİNEMASI 
Bugün matinelerden itibaren 

CLAUDE ANNETTE'in büyük ve meıhur romanından 

ainemaya nakledilen 

A R i A N E 
ViYANA 517 m. (GENÇ RUS KIZI) 
17.20: Yarım saatlik konser. Mümessilleri VICTOR FRANCEN ve GABY MORLAY 

17.50: Müsahabe. t8.20ı Gramo- tarafından tekmili Fransızca sözlü film. · ilaveten : FOX! 
fon ile meıhur eserlerden opera 

i 

Yetilklly baya ra1at merke· - Rica ederim Abdullah B.! 
zinden aldıinnı• malimata ı&- Dart aUndür gidip geliyorum .. 
re, buırün hava buludu olacak Şu bizim Sarıgüzeldeki kayıt 
ve rüıoırir ıimal iatlkamethulen ıuretini çıkartsanız ne olur! 
eanefe deYam ..ı.c.ktlr. DGn Uzun bir teY değil ki; mahzen· 
taayilr 718 milimetre leli. Dlin den defter getirilecek. Kayıt 
en fazla hararet d-esl 14, bulunacak. Bir sureti çıkartı· 
en az olarak ta 11 olarak Ira,... lacak. .. 

amuııkı bağladı. Ucunu da ilmik
leylp boğazına geçirdi. Ayağmm 
albndakl kli.ıik maaaya bir tek
me vurdu. Asılıp muaJl&kta kaldı 
diyeceksiniz değil mi?. Hayır! 

----···--···----.. -
Doğnı Sarayburnuna gitti. 

Cumm ! Kendisini denize attı. Ak· 
ai ııibi o civarda iki üç kayıkta ba
lık avlıyanlar vannıt. Bir adamm 
kendini denize attığını görür ırör
mez, kayıklar kuvvetli ahıntıya 
rağmen, çalakürek facia mahalli
ne yetiıtiler. Hilmi Abfı zorla de
nizden çıkardılar. Bir otomobille 
Sıhhat yurduna attılar. Orada Hil 
mi Atıfa çefit çe,it kordiyaller i-
9irildi. Gözü açıldı. Bu sefer de 
ölmemiıti. 

parçaları. 19.20: Bando muzika. MOVIETONE ve P. D. C. sinema gazeteleri. 
21.40: Amele birliği heyeti tara- l iiı•••••••••••••••••••••••••rıii 
fmclan senfonik konser. 22,45 : 
Otto Römit orkeıtraa< tarafından : p•••••ı• .. ••••••••••••••••••11 ne? •• 

-Ahmet .. 
- Ha! Sizin isminiz nedir. 
- Ali oğlu Ahmet!.. 
- Ali oğlu Ahmet mi?. Ali 

valı ve operet parç&lan. GÜST Av FRÖHLJCH 
PRAÔ. 488 m. 
18.55: Gramofon. l 9.35 ı Al

......,ca muaiki neıriyatı. 20.40: 

ve 

dedilmiftho. Mukayyit nihal!'et atzını aç-
• ..................... 11'' tL. 

lıin Ahmet mi? .. 
- lldai de bir yola çdmıaz 

mı efendim! N .. ıl arzu buyu-

Kabare musikisi. 20.40: Eaki d&Jll 
parçalan. 22.05: Beneı banolo ı 
muzikası. 23.20: O.trava'd .. ı 

DOLLY HAAS 
Kadın Asker Olursa Haf tanın ga:ıuı 

isim düımanı! 
Pdr sialrime clcılı:unur. bhi

ıi beni bafka iliatle çallnrııa. 
H .U..ıki bir çeıit adam "'ardır 
ki; iıimleri harap etmek!., de. 
ğittirip dokotturmalda JDeHUl 
dür •• Adeta bundan huausl bir 
zevk aldıima lnanecaitmı , .. 
lir ... 

Beni sördü mü 7 
- Vay Ali Bey biraderimiz! 

N aıılıılllZ bakalım! diye söze 
başlar, yanındakine de: 

- Efendim zatı alilerine 
muharrir arkadatlardan Ali Be 
yi takdim ederim. Pek hot bir 
zattir. Siz de kendisini benim 
gibi yakından tanıreanız mem
nun oluraunuıı... , 

Dedi mi, artık siz: 
- Efendim! benim adım Ali 

değil (Nuri) dir. Diyemezai
niz. itin fenası kend'ni ıizi A
li Bey diye çağıran bu adam, 
ba§kaıına da Ali Bey.. diye pre
zante eder. Haydi Ali ismine 
razı oldunuz ... Bi.r hafta sonra 
sizi ba,ka bir yerde görür: 

- Ooo! Şükür l'Örüttüğü
müze lemail Beyefendi! der .. 
N aıdsmıs bııkalım. Dün mitte 
Beyi gördüm. Z.yıflam.ıfl. Na
sıl valde hanım iyidir inpllab •• 

Şimdi size bu kadar yakın
lık göatereıı adama: 

- Azizim benim adnu la· 
mail dety, (Nuri) cfir. Diyer 
mezainiz ... Ve bu adam sisi her 
ıördüğü l'ihı bqb blr i.imle 
çağırır. Bunlar bir kalıiledir 
ki; itleri ıüçleri &lemi kendi 
iamile deitil, ı.tediklen isimle 
çağmrlar ... 

Ben defterhanede bunlardan 
birine rutıeldim. Pitldn ve 
kırtipil bir adamdı. Elinde bir 

"Milliyet,, in romanı: B4 

- Bir milıait günde gel azi
zim. Bugün görüyorsmı ki ba· 
tnnda yirmi kiti var .. 

- Bizimki iı deiıll mi? •• 
~ Ck be birader! Bir mü· 

ıak zaaıanda gel diyonım ... 
- Ben ele ,ikayet ederim .. 
KU'!ı masada bulune.n mU.. 

meyyb:e gider •. 
- Ktmil Beyefendi! Af>dul

lab Bey bendenizin itime bak-
mıyor ••• 

Bu aırada mukayyit oradan 
ay•fa kalkarak söze kanıır: 

- Sen ne bela adamam be! 
Bir kere benim ismim Abdul
lah değil Sadullah! ikincisi 
ml!nıeyyiı: beyin adı Kamil 
değil Retit. Sen adamı karakol
luk edersin be! Daha doğru 
dürüst iımlni söylemiyorsun .. 

Beriki boynunu bülc:erek mü 
ıneyyize hitap ediyor: 

- Klmil Beyefendi! ltitti
niı: mi Abdullıh Beyin sözleri
ni.. Bu kadar senelik hukuku 
ayaklar altına alıp neler söylü
yor ... 

Mukayyit batım iki yana 
sallarıken beriki odadan çıkıyor 
veı 

- Nazıra tikayet edeceğim. 
Görecekler günlerini.. diyor
du. 

* * * B6yle bir diğerine de ben 
mahkemede rastgeldim: Şahit 
olarak gelmitti: 

Reb eordu: 
- l•minılz, pederinizin ıa-

mi? •. 
- Ali, Ahmet. 
- AU bin Ahmet öyle mi?. 
- Evet efendim, Ali oğlu 

:A.'-t .. 
Katip - Efendim. Ali pe

derinin ımıi ınııi kendi İlmi mi? 
- Efendim! Ahmet diye ar· 

zettim ya!. 
Reis - Efendi babanın adı 

runanız •• ~ 
Reiı daha fasla uliraşmanın 

fayda11z olduğunu görerek ki
tibine yazdırdı: 

- Ali oğlu Ahmet yazınız!. 
Dedi ve aordu: 

- [T arafeyni göıtererek] 
Beyleri tanır 'lll!lıı.ntz? .. 

- Tanının efendim. 
- Bir düşmanlığımz ve ak-

nıbalıliınız yok ya!. 
- Hayır Efendim!. 
- Bildiğinizi gördüğünüzü 

doğru söyleyeceğinize namus 
ve vicdanınız üzerine yemin e· 
der misiniz? 

- Ederim efendim. 
- Yemin ederim deyiniz!. 
- Yemin ederim efendim! 
- [Ma:ıınunu g6stererek] 

Zühtü Efendi rDavacıyı göste
rerek) Fatma Hanıma hakaret 
etmiş, ~İz de orada imitıiniz. 
Ne itittiniz söyleyin bakalım! 

- Efendim Rüştü Efendi ile 
Ayıe Hanım bir gün ... 

- ZUhtü Efendi ile Fatma 
Hanım! 

- Evet efendim, müsaade 
buyurun arzedeyim (maznunu 
göstererek) Rüttü Efendi ile 
Ayte Hanrm bir gün .. 

Müddeiumumi Muavini -
Şahidin tarafeynin iıimlerini 
tekrar edemeyecek kadar za
yıf hafızaya müptela olduğu 
anlqıimaktadır. Gördüğü 
vak'ayı sıhhatle tekrar edeme
yeceği .kanaati.'lcle olan memu· 
riyetimiz ıehailetlnden sarfı na 
zar edilmesini talep eder. 

Reis (azalarla iıtitareden 
ıoora) haydi efendim buyurun! 
!tiniz bitti. 

Beriki de çıkar. Allah cüm
lemizi ;sim dütmanlarile temas 
tan muhafaza buyursun. Sinir· 
leri harap eder bir teYdir. 

FELEK 

Zavallı adam, Cjlmeden evvel 
nerdeyse, çıldıracakb. Bu sefer ga 
yet mühim bir karar verdi. Palto 
sunu satıp paraaile yep y-i bir 
tabanca aldı, aaflam bir İp aldı. 
Mahalledeki kuduz köpeği öldü
receğim diye aıehir aldı. Cebine de 
bir kutu kibrit aldı. 

Çıktı dağ batma! Ağaçlardan 
aiaç beğendi, sağlamca bir dal 
intihap etti. ipi dala ıreçirdi, ucu
nu ilmikleyip hazırladı. Sağdan 

soldan da çalı çırp ıtopladı. ipin 
altına kocaman bir yığın yaptı.Ne 
olacaktı? Bu yığını yakacak, ipi 
boynuna ııeçirip kendiıini bıraka
cağı sırada tabancayı ıakafma a
teıliyecek, bundan evvel cebinde 
ki bir şi§e zehiri olduğu gibi kar· 
nına botaltacaktı. Huli.ıa bütün 
intihar vasıtaların! bir araya top
lamııtı.: 

- Biri olmazsa, öteki! diye dü 
şünüyordu. 

Dediği gibi de yaptı. Evveli. ça 
lı çırpıyı ateıledi. Zehiri içti, ipi 
zaten boynuna g~irmişti. Taban
cayı da atqledi. 

Allah bu! insanın canını alma· 
ymca almıyor. 

Çıkan kurşun takağına girecek 
yerde İpe isabet etmez mi? İp ko
punca Hilmi Atıf Bey henüz yan
mıya baıhyan çalı çırpının üstüne 
dü9tü. Bu •ukut neticesinde hem 
atet söndü, hem de mide bulantm 
baıladı. Bir gaıyan ,bir ı.aayan. . 
K<ipek ir,.in aldığı zehir de dıtan 
ya çıkmıştı .. 

Ne deruniz?. Bütün bunlara 
rağmen, Hilmi Atıf gene ölmemif 
ti. 

O aktam batka bir karar dü
tünmek üzere evine ıritmi§ti.Baktı 
ki, teyzesi eve gelmit, kendiaini 
bekliyor. 

Teyzeıi Şehlevent Hamm çok 
mahzun göninüyotdu. Belliydi ki, 
Hilmi Abfa birteyler aöyliyecek. 
Fakat ceearet yok. Nihayet oöyle
di: 

- Yavrum, dedi, Allah ııeride 
kalanlara ömüı·ler , .. crain. Amcan 
bu ınb&h •.!hmeti hakka kavuıtc. 

Varyete. ı 

ROMA 441 m. 
18.35: Gramofon ile dam par

çalan. 21.SO: "Fata Malerba" j. 

(l'amour comrnande) 
fevkallde filminde 

ıimli musikili piyes. 

BOKRF:Ş 394 m. 
13.05: Gramofon. 14• Keza. 
18.05: Kanıık konser. 19.30: 

Konserin mabadi. 20.45: Gramo
fon. 21.05: Radyo orkeıtraaı. 
21.15: Taıranni opera parçalan. 
22.10: Radyo orkestrası. 

BRESLAU 325 m. 

Türkiye Cümburiyeti Halep 
komoloaluftı 

ATIF BEYEFENDiYE 
TEŞEKKÜR 

Zevcim Etem Sabri Beyin bi.di
sei katlini müteakıp merhumu bir 
Türk vatandaıına yaluıır tekilde 
merasimi tedfiniyeıini ifa ve mü
teca.airler hakkında ıiddetli taki-

20.20: Alqam muıikiai. 21.05: bat icrasına ve kimaeıiz kalan be
Komik kabare numaraları. 23.45: nim hakkımda da ııösterdikleri 
Berlinden: Dans muaikiıi. 24.35: müşfikane ve i.licanabane hima-
Londradan: Danı musikisi. yeterinden dolayı kendilerine ale-

Pazar 27-1 • 32 nen beyanı tefekkürü vazife bili-
18-18,45 Nihal Hanım. rim. 1 
18,45 . 20 orkestra. Merhum Etem Sabri Beyfn 
20-21,30 Bedayü muıikiye heyeti. zevcesi Necle 
21,30 - 22 M r. Goldenberg Koro 1 • t 1 

heyeti. iş ve şçi 
22~22,30 gramofon ajans ve saire. •--------------' ··-······-················-···-······--·-· 
Olnıeiı:e kaıar vr.mıir bir ad,.,.. 

üzerinde başkalar.,. ın ölüm habe· 
ri ne «>11r bıraı.ır ıı.c{lba? Ora11nr 
bilemediğim i,in Hilmi Atılın o 
dakikadaki baleti nıhiyesini tas
vir edemiyeceğlm. 

Yalnız bildiğim fil vat': Teyze 
Hanım müeısif haberi verdikten 
.snora, sözü hayatında meteliğin 

hesabını yapan merhum hasis am
caaınm biriktirdiği servete intikal 
ettirdi;: 

- Yavrum, dedi, biricik varisi 
ııenıin. Merhum amcanın bütün 
mirası sana kalacak .• 

Milliyet bu aütunda İf ve i~ 
uti:yenlere tauauut ediyor. ,, 
ıJfı İfFİ İ.rti;yenler bir melttup
la lf büromuJra müracaat et• 
melidirler. 

iş isteyenler 
537 - lngilizce Franeızça uıu· 

lu muhasebe ve daktilografi bilen 
bir madmazel it arayor. 6 aene 
Osmanlı Bankasında çahtmıttır 
ve bonserviıleri bamildir. Müte
ber bir yerde müaait ıeraille it 
kabul eder. M. X. rumuzile lı bü
romuza müracaat. 

ŞlK SiNEMADA 
Buırün, yann aon olarak 

KATE DE NAGY 
nin zengin ve muhtefelD 

RONNY 
Franauıea opereti 

5 Ki.nunuevvel Pazartesi akşa
mı aaat 21,30 da 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Meıhur piyaniat 

ARTHUR BUBINSTEIN 
tarafından birinci Gala konseri 
verilecektir. Bilet tedariki için 

tiyatro gİfesine müracaat. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Ga.lataıarayda Kanzük ec~ 

zahaneai kar91sında Sahne .10,. 

kağmda 3 numaralı apartıman· 
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

Hilmi Abfın gözleıi büyüdü: 
- Zavallı amcam, dedi, zen

gin olduiunu bilirdim ama, kaç 
parası var , bitmem. 

İTTİHADI MİLLJ 
- Ben IÖyliyeyim yavnım. Ban 

kada on bin llra11 Yar. Galatada 
iki dükki.n, Balıkpazannda iki 
han .. 

Zavalı kadıncaiııı: sözünü ik
mal edemedi. Hilmi Atıf arkaüıtü 
diişp yuvarlandı. Heyecandan öl. 
müttü. 

TURK SiGORTA ŞtRKETl 
Harilı. 'l"e hayat üzerine sigorta muamelesi 

İct;; eyleriz. 
Sigortalan halk için mlisait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyo;, Hanında 

Acentasr bulunmayan tehirlerde acenta :::_maktad~-' 

Tel: Beyoğlu : 4887 ~-
13J 

ran geçirdiğini hlaıetiriyordu. A- - Ne oldu? Diye tekrarlıyarak dedi. 

ADEM ve HAVVA 
deta deli gibi bir hareketle bileğini ayağa kalktı. Artık çok oluyorsun. 
şiddetle çekerek' pamıaklarmıdan Her zaman kavga için bir vesile .. 
kurtardı: Ben de kaç gündür seni yalmz gö-

- Bırak 'beni, diye haykırarak remedim diye dayanamadım da 

zerreleri gibi kanıma karııarak hid 
detimi çılgınca bir arzuya çevirdi
ğini hisıetmittim .. 

Verdiğim kararları. bana çektir 
diği ıatıraplan, daha deminki ha
diseyi unutmuıtum .. Onun bu ke· 
di gibi sokuluşu iaabımın en fazla 
n1üteheyyiç bir zamanına tesadüf 
ettiği ~in bende çılgınlığa yakın 
bir ihtiras uyandırıyordu. Anlıyor
dum ki bir kadro, 'kendini sevdirme 
sini bilen bir diti, c&'libesinin de
vam ettiği müddetçe erkeğine her 
'eyi affetirebilir. 

Kapıya sıkıaıkı tutunmamış ol· 
saydım, yere yuvarlanacaktım, a
yaklarımın altında adeta bir boş
lu!t hiuetim .. Ne olduğunu merak 
edip yanıma gelen Denizi !İddetle 
iterek dıtarı fırladım ve merdiven· 
!erden deli gibi indim .. . ce bekl;yeceğim, kendime bir mev

l ,ki temin edeceğim ve, Deniz bafl<a 
. 1 bir erkeğe muhtaç olduğu zaman 

1 kar111ına ben çıkacağım ... 
1, Yerimden fırladım: 

- Suı.bu kadarı yeter. yeter .• 
1 piye haykırdım. . Onun ablikaız 
,bir kadın olduğunu bana töyliyen 

: şen değil miydin? .. Şimdi demek 
1 ki onunla bir hayat kunııayr bile 
1 dütünüyorsun .. Fakat, biliyor mır 
1 

15un ki o kadm bir yılan gibi senin 
: .kanım zehirler, sana ıstıraplann en 
İ koyusunu tattırır. Seni bir esir gi
! bi boynunda zincirle sürükler?. Bil 
1 ,miyor muıun ki o kadın sana layık 
1 dejilclir?Hem esasen boı, manasız 

hülyalara kapılmana müsaade et-
1 mem, o kadın hiç bir zaman senin 
[ olmıyacaktır, anlıyor musun? Hiç 
· bir zaman! ..• 

, ı Bütün asabım titriyordu .. Söz 
· lerim. ağzımdan adeta bir ıslık gibi 
ı çıkıyordu. Celal hayretle yüzüme 
bakıyor, bu korkunç ve yeniz hid
detin manasını anlamıya çalıtıyor· 
du. O da hırçın bir sesle sordu: 

- N-.1 .. n 1r.ı.1t ,. .. Oilmİs ?' 

y N bi kendini dııan attı. Merdivenlerden geldim, bak itle :nuıl kartrlıyor-
apr a koşarak indiğini duydum.. sun. . Evveli. söyle, ne oldu. Anlı· 

Artık kendimi daha fazla zap- Aradan .bir aat geçmemitti ki yayım da ıoora. • 
tedeınedim: kapı açıldı çe içeriye Deniz girdi,. - Beyhude kendini yorma De-

- Çünkü benim metreıimdir, Bu belcılemediğim ziyaret beni hay niz. . Hepsinden haberim var •. 
anlıyor musun, çünkü o herkesin ı·ete dütürdü. Gene bir kavga bat· Herfeye tahammül ettim, her yap 
nıetreaidir •• Çünkü ıenin gibi ben lıyacak, zaten harap olan sinirle- tığına suatum, faıkat beni karde-
de.her feyimi ona fedaya hazırdım. rim büsbütün bozulaca'ktı .. Sükune şimle aldatacağım hiç ümit etıne-
Çüııkü hili her-gün bana onun du timi muhafaza etlınek, lakayt dav- mittim .. 
dakları beni sevdiğini tekrarlıyor. ranmak kararını verdim.. - Ne? Diye hay1ardı .. Ne de-

Bir ölü giıbi tararmı§tı .. Bir şey Deniz mutat te'bessümile etrafa IJlek istiyorsun?. 
söylemek için ağzını açtı. bir göz gezdil'dikten soma "kimse - Celili sevdiğini, biliyorum. 

Bir: "Ya!,, diyebildi. Sonra: yok!,. dedi ve her zamanki gibi ka - Yalan, diye bağırdı.. iftira 
- Yalan, diye haykırdı, yalan pıyı içerden sürgüledi, geldi, kar- ediyorsun. 

töylüyorsun. '. Buna imki.n yok.. şıma oturdu .. YüzÜne bile bakma· Beynime kan hücum etmitti. 
Çekmecemi açtım, Denizin es- dım, raatlege bir dosyayı açarak ki - Sus, alçak, 'Cliye inledim. 

ki bir mektubunu çıkararak önüne ğıtları karıştırmıya ·batladım .. Gay Suı. . Yalanı bu :kadar arsızca söy 
attım. Oku. dedim. içinde kıvran- riihtiyari yüzümü ekşitmit olmalı- !emene tahammül edemiyorum .. 
mıya baılıyan ıatırabı körüklemek yrm ki Deniz aö}"lendi: Beni rahat bırak. . Yeter, artık ye 
için eltmden ne gelse o anda yap· - Ma,allah ne nazik bir kabul! ter, git ve gözüm bir daha seni l'Ör 
maktan çekinmezdim. Yüzünden düten b>n parça olur, ge meain .. 

Mektuba bir göz gezdirdi, son- ne ne var?. Ağlar gibi haykırarak yerinden 
ra klğıdı önüme atarak yerinden Bu kadının karşıunda sinirleri fırladı, kucağıma oturarak batım 
fırladı: mi tutmak. kendime hakim olmak göğsüme sakladı, hıçkıra hıçkıra: 

- Yeter, anladım, dedi. kabil miydi? Ne olduğunu ıoruyor - Yalan, Cahlt, seni aeviyorum 
Şapkasını alarak kapıya doğru du. . Hiç, hiç bir şey olmamıştı seni bilsen ne kadar seviyorum di-

yürüdü. aa.nki ! ye inledi .. 
- Nereye Celi.!, diye kolundan - Utanmıyor musun sormıya? Ilık bir terkokusunun, Denizin 

tuttum. Peritaıı bir vaziyetteydi. Dedim. En basit insani hislerden beni çıldırtan kokusunun yav•t ya 

Bir an, kapıya vurulan hızlı bir 
iki darbeyle kendime geldim. Gi
dip kapıyı açtım. Bir polnti. Bana 
bir tahkikat meseleai için karako· 
la kadar kendisini takip etmemi, 
komiser Beyin beni görmek i•tedi
ğini aliyledi. Şimdi gelemiyecetlmi 
vaktim olduğu zaman uğrıyacatı
mr söyledim .. lırar etti: 

- Muhaldtak gelımeniz lazımdw 
sizi al&kadar eden bir meıeli! hak
kında l'Örütecek .. 

- Nedir? dedim. 
- Kardetiniz. . dedi .. 
Kapıdan çıkarken ne perİJan 

bir halde ol~uğunu hatırladım .. 
Gözlerim korkudan büyüdü. 

- Ne ol<lu? Diye haykırdım. 
Polis memuru batını önüne iğ· 

di: 

Meğer kardeşrmle bu son gÖ' 
rütmemizmit. Zavallı Celil beyni
ne bir kurtun sıkarak kendini öl
dürmÜf. Ölümüne ben · sebep ol· 
muttum, Kendi ıstırabım pahasına 
hakikati ondan saklıyabilirdim. Fa 
kat üttıittizliğin bu kadar korkunç 
bir netice vereceğini hiç tahmin et 
memittim. Bedbaht çocuk •• Me
ğer o benden de fazla ıeviyormuf, 
veyahut ıstıraba tahammülü ben
den umı, .. Acaba bu hakikatin o
nu ölüme sürükliyeceğini bilaey· 
dim gene söyler miydim? Diye dü 
ıüııdtim, ve beynime saplanan bu 
ihtimalle büyük, nihayetaiz bir vic 
dan azabının içimde kımıldadığını 
hiaaettim. Her ıever hodbindir. 
Ben de hodbin olduğumu biliyor
dum fakat bu hodbinliğin beni han 
l'i uçurumlara sürükliyebileceğini 
düşünenıemi,tim. 

Y" ··.. il.· Jü.0 ..ı....L~.ı...ı...-;......ı,.,..,...., .... .z.~--~--..ı....,.~~·~·.ı..~·~~~.ı.ı...ır...~~.....ı;.__ı..~~~~~~·..;..·~ .. CU;·~·~"'--"~G-~~~~~~~--..Lt::ı.... ....... ~..ı..~~ 



Yeni kararnameye merbut listelerle son üç ayhk kontenjan 
Narri tcırihinılen itibaren muta· 
r olmak üzere, ılün nerr•ttiil

lıiı; on mıulıleUk karcımamaya 
•rbat li.talerle kcinanıucıni, fU· 

ı,., .,. mart kontenjan lı.tuinl 
l~ı Gasatada İntİfGr ettiği ı•· 
liıde aynen ber11e9hl &ti dm-cdİ· 

(A) Listesi 
~ No, Clnm 

a. Şeker.U teluif edllmlt süt 
(Yalnız 1ıa clahildlr), 

l:ı c. Şekenlz tos ailt (yalnız bu da 
bildll'), 

~ Peynir ve yofurt _.uı 
il lıtearin srmln• bu dahildir). 
Yuı ve ·, meldn•t.n yailaı-
ia mıılııua yııflar 

1 S....yide milıbımli elde c~ 
aalih barrani yallar 
At y.ı..i •• kaJrulu 
l>omtD lalı ve dökiinttıleri 
Sair lıayvdat kıllan 
b, Levba yaprak halinde vep 
sair tekilde lı:eolhnq kemik ve tır 
nalı: (yalım: bu dahildir). 
b. L..tııı yapnlı: halinda ""711 
aair .-Oıle lı:ıMilmıı. boynuz (yal 
llDI ba clabildir) 

lı a. Y .ı... itlen_.-. fil ditl da
hildir 

k L 1 t nci ...ıefi (yal ruz bu dııhit
dlr. 
c. 
a. Külçe ve yapnlı: halinde ıı.l

lıııunu "istampalılar ela dahildir." 
h. Y alııız kundura cill mumu da· 
bildir. 
a. b. d. h. Gayri mamul tutkal
ı... (yalmz bu dahildir) . 
c. Şitel- üzerine konan jelitla 
kapsüll.- •• jelitinden --1 
tutkal (7alm• lıunlar dahildir). 
Kınm:u hayvani 
FU.- bı&TYanl 
Sepya (,...lna bu dahildir) . 
c. Deri!• 
c. 1, 2. !>eril ... 
Mııkina lıayqı Ye ..lr -1z
a. b. Şev)'ot 
a. b. c. d. Meri,_ (7alauı bu da 
bildir). 

9& Şodi 
ııo Şapka wllna malıtuı tilJleır 
il? a. b.c.. Yün lplildw ....... lifi .-d 

delerle ve lpelıle malJOt olanlar 
da dahildir". 

l? Yünden bant hallnAle tıu1r ba
leri ve torbalan, malı:ina kolanla 
rı, kartlar, "yalnu bunlar dahil· 
.., " ... , . 

<s Şapka tas lafı (yalnız bu dahil-

i dir) • 
(9 b s ... _ .... 

• UD 1 ı.,_. 

31 Hali ömıei• mahwa 
3? L b. Bilret n pp iplikleri v• 

sun'i iı*<t- iplik 
:13 c. Eleldilı ipek etamlıt 
Sg d. Pat.at.. unu (yalnız bu dabU

dir) . 
6? Yalnız tapyoka clıahildir. 
Soı a. Fosfatlı, sütlü ve 11ireli mıüı 

tahzar unlarm ıelanizi "nituta 

1 
ınüatesna" 

SS Nebati mayalar 
67 
?a Dekstrin "yalnız bu dahildir" 
97 o. 
ıo 

1~1. a. Tane kalrao 
~ .•. 

ömür otu 
l 
l Yalnız 11nayide mllıt.amel olan 
lar 

2 

Tarife No Cinsi Tarife No Cinsi Tarife No Cinsi Tarife No Cinsi 
341 c. CilaslZ ve adi mukavvalat' 706 Uzvi, sun'i boyalar 515 a . b. c. Sanayi levazınu olduğu 46S T alk (her nevi) 
342 a . b. Cilfilı mukavvalar 707 Her nevi fenol ve anelin tozu takdirde (yalnız bunlar dahildir) 489 a. b. c. Sun'i dişler 
346 c. Yblnız masuralar dahildir. 709 Matbaacılık ve debagatte müs- 521 Ray ve aksamı (yalnız bunlar 490 Merhem vazolan ve küvetler 
368 lamel müstahzar vernikler (yal- dahildir) ( yalnız bunlar dahildir) 
366 KaıarslZ yalın kat iplikleır ruz bunlar dahildir) . 527 Tel halat (yalnız bu dahil~). 506 Rontken ampulleri 
367 Çift ve fazla katlı pamuk İplik- 710 Potaıyom ve eml&bı 528 a. Kaba zincir (yalnız bu dahil- 508 Gözlük camları 

leri 711 Sodyom ve emlahı dir) 510 a. Sun'i göz (yalnız bu dahll-
368 Kaıarlı tek ve daha ziyade katlı 712 Amonyak ve emlahı \ 529 a. Dökme Font boru (yalnız bu dir) 

iplikler 714 Strosiyom ve emlahı dahildir ) 513 Laboratuvar malzemesi 
370 b. c. Merserize iplikler 715 Baryom ve emlahı 529 d. 2 Dahilen tecrit edilmit gal- 514 Bot müıtahzarat ampulleri 
376 Pamuk ıalmaıtıra 716 Mağnezyom ve emlahı vaniz)j elektrik borulan (yalnız 515 c. d . Ucu lastikli ve li.ııiksiz 
387 Yazı makineleri şeridi imaline 717 Manganez ve emlihı bu dahildir) damlalıklar ile vantuslar, ıirm-

mah•u• bant halinde terit yalncı 718 Kalıiyom ve emlabı 530 Vesaiti nakliye dingili ve yayla- ga, cam küvet, irigatör ve ka-
bu dahildir) 719 Hadit ve emlahı n (yalnız bunlar dahildir). nülleri, kratuar ve ürinuar (yal-

388 Bant hal;nde tasir bezleri, torba 720 Tutya ve emlahı 531 a. b. Madenlerde kullanılan ha.. DlZ bunlar dahildir) 
tarı, kartlar (yalnız bunlar dahil- 721 Nikel emla.hı va borulan ( yalmz bunlar dahil 523 b. 1 Tıbbi müıtahzarata ait ya· 
dir). 722 Kobalt emlabı dir) zılı nzııız boyalı boyasız kap-

392 PerdAlı için .zımparalı ve saireli 723 h. Krom emlahı 535 b. 1 Vantili.törlii ocaklar (yalnız siiller (yalnız bunlar dahildir) 
pamuk bezler 724 Alemniyom ve emlahı bu dahildir) 562 b. Tıbbi müıtahzarata alt boya-

412 iplikler 726 Bakır ve emlahı 538 a . b. Her nevi testere (yalnız lı boyasız, teneke ve alf!lninyom 
416 Her nevi aii' (yalnız bu dahildir) 726 Kursun ve emlaln bunlar dahildir) kutu ve kaplar ve ,leliimum ka-
418 Oıtüpü, salmastıra ve meıale 737 a. A~senik cevheri "ham zırnık'' 538 d. El alalı ( zir aat alalı miistes- 569 h.2 paklar ve tlte kapaülleri, 
440 ilam kauçuk 738 Antimuan ve emlahı na) tofvantr, irigatör, küvet, kra-
441 Eritilmiı kauçuk 745 b. Sülfür dö karbon 538 h. v. Burgu, pergel ve sair alat ıuar ve ürinuar (yalnız bunlar 
442 Kauçuk tel 754 a. v. h. y. k. 1. nı. Hamızlar uz- (yalnız bunlar dahildir) dahildir) 
444 Levha çubuk ve saino: vi ve gayri uzvi 545 b. Balık iğneleri (yalnız bunlar 573 a. b. Pasta ve bem tiiperi ve 
446 c. Yalnız sanayide müstamel bez 757 Şap dahildir) 576 a. b. tıbbi müıtahzarara ait yazı 

li boru halinde 764 Metol, Metol idrokinon 546 a. b. Kalem ücü (yalnız bu dahil 579 a. b. lı yazısız boyalı boyuız 
448 Yalnı~ contalık lastik ve halka-- 768 Aseton dir) kapsüller. Yalnız bunlar dahil-

lar 779 Aldehit formik 558 c. Altın yaldızlı bakır tel ( yal- dir) . 
456 Dökümcü kumu (yalnız bu da 782 Lanolin, gliserin, kazein nız bu dahildir) 613 Mikroskop (yalnız bu dahildir) 

bildir). 785 Karborafin 565 b. Gramofon plak matrisleri ( yla 614 Gözlük , pertavsız ve iıtereskop 
459 Hazırlarurut aun'i değirmen ta· 812 b. c. h. v. Uçan yağlar ruz bu dahildir) yalnız bunlar dahildir ) 

fı (yalnız bu dahildir) 813 lıriyatçılıkta kullanılan katı ve 598 Su, eektrik, gaz saatleri, takai- 620 Ronlken cihazı 
<464 Sanayide miiatamel sün.eer lafı, yumutak cisimler metreler ve aksamı (Yalnız bun 1 621 Otoklavlar ve etüvler 

perdah, toz ve taıları ve kalıp 853 a. Trikloretilen (yalnız bu da- lar dahildir) 623 Dezenfeksiyon ve takim aletleri. 
halinde olanları (yalnız bunlar bildir) 617 b. Yalnız tıbbi, ilmi havadis ve 624 Hararet, kesafet, rutubet ve is-
dahildir) 853 c. Sanayide müstamel müıtah- aktüalite filimleri dahildiı-. pirto derecelerini teıbit eden aletlec. 

468 Talk zarat 625 Fenni aliit yalnız bunlar dahil- 626 Başka yerde zikredilmeyen a-
471 Tasfiy~ toprağı, kaolin ve Feldia. 861 1 Kaynakta müstamel çubuklar dir) Jetler. 

pat ve ateı toprağı (yalnız bun- (Yalnız bunlar dahildir) 649 b. c. 1 Lokomobil, lokomotif ve 626 Batka yerde zikredilmeyen alet 
lar dahildir). 2 Kut tüyü yaılığ• yüzü ku- yol silindirleri aksamı (yalnız ler. 

476 a. Zonpara ve karhorandon tozu matlan (yalnız bunlar dahil- bunlar dahildir) 627 Tertibatı mahsusa ile mücehhez 
(yalnız lıunlar dahildir) . dir) 655 Tarifenin 648 den 653 üncü ameliyat levazımı 

478 b. Çark bileği, eye vesair mamu- 3 Asetonda eritilmiı sellüloit maddelerine kadar mezkiir ._. 628 Çıkıkçılık cihazları 
l&t (Yalnız bunlar dahildir) kinelerin aksamı (yalnız bunlar 629 Ağaç tan gayri mevattan sun'i 

477 L Asfalt bitümen (yalmz bu da ,,... 4 Gümüı yaldızlı nikel tel yu- dahildir) aza ve aksamı 
bildir) varlllk (Yalnız hunlar dahil- 656 Kağıt imaline mahsus makineler 632 a. Hassas t~aziler 

477 b. Aıpeıt levha ve yaprak halin dir ). aksamı (yalnız bunlar dahildir ) 675 aHota naklıne. mahıuı sedye, 
de (yalnız bu dahildir. ) ( ) 657 Mensucat makineeri aksamı · sandalye ve saıre 

477 h. v. Elbise, eldiven, ayakkabı D Listesi (yalmz bu dahildir) 710 ~.b. c. d. h. Potasyom ve em-
ve lamba gömlekleri B dded lihı 

1 1. d 658 u ma e mezkUr bilumum 712 b d Amo k 1,L 479 Mika, evha ve çubuk ha ın eve Tarife No Cinsi · ki el • k ( l bu a. . c. . nya ve em"'" 
1§ ma n erı a şamı ya ruz 713 b L 't eml' h 

mamuli.tı 64 a. Barsak ( kabulü muvakkat su dahildir) · c. ı yom a ı • 
482 Grafit ve .mamulatı retile olanlar dahildir) . 714 b. c. d. Stronsyom emlahı 
488 Her nevi topraktan su ıüzgeci 71 a. Kuş gübresi (yalnız bu dahil 659 Deri ~k_ineleri akoamı (yalnız 715 b. c. d. Baryom eınlalu 

ve aksamı dir) bu dahıldir) 716 b.c.d.h. Mağnezyom emliihı 
492 79 Fabrikalarda müstamel sahti- 660 Dikit maki?e~eri ve aksamı (yal 717 b. c. d. h. aMnganez emlahı 
493 Cam çubuk halind< yan (yalnız bu dahildir) nız bu dahıldır) 718 a . b. c. d. Kalıiyom ve emlahı 
495 Mücerrit 108 a. At kılından mensucat (Nakli- 661 Matbaa makineleri aksamı (yal- 719 a. b. c. d. Hadit ve em&hı 
604 a. ye 'irketleri için) (yalnız bu da nız bu dahildir) 720 a . b. c. d. Tutya ve emlahı 
507 S11at camlan bildir) 662 Maddede mezkur makinelerin 721 Nikel emlilu 
509 Aliltı buari~e ve fenniye camlaı 130 Misina (yalnız bu dahildir) alqamı (yalnız bunlar dahildir) 722 b. c. Kobalt emlAlıı 
510 a. Memucat ve oanayi levazımı 288 a. Rende talaşı (yalnız yumurta 663 Dikit ve yazı makinelerine ait 723 a. b.c. d,. h. Krom emlihı 

ve pli.&tik. efYB fabrikalannda ambalajı için) tabla, kapak ve ayaklan (yalıuz 724 a. b. Alemİnyom ernlilıı 
müstamel cam taşlar 290 a . b. Fıçılar ve kabulü mu vak- bunlaı· dahildir) 725 a. b. c. d. h. Bakır emlihı 

su; d. Matbaaoılıkta miiıtamel cam· ı kat suretile ithal edilen balık 665 Her nevi tulumba< (yalnız bun- 726 a. b. c. K~r,un emlihı 
bilJa nakline mahsus tahta sandıklar lar dahildir) 727 Kalay eınlahı 

518 Demir cevheri (yalmz bunlar dahildir). 667 d. h. Otomobil karoseri ve taoi 728 b. c. Bizmut emlahı • 
517 Her nevi demir 295 A:ğaçtan her nevi dokuma tezga aksamı 729 a. b. c. d. Cıva ve emla.bı 
519 H 1. elik h k ( -' b ı d .. .. 730 Gümüı emlahı a ıs ç ~ ye a samı yıııımz un ar a 669 a. c. Zatulhareke yuk arabaları 731 b Al lah 
523 a . Demir saç ve levhalar hildır) (yalnız bunlar dahildir) 732 b . Pl~;i' em lah 
523 b. 2 Teneke (yalnız bu dahildir) 300 Yalnız şapka kalıbı ve kundura 671 Süpürmeğe, sulamag"a ve itfai-

733 
p' l'd nem 

1
.' 

524 b Teli f brikal • · 1 bl nl a a yom eın ahı a. . er a an ıçm yay ı Ş& o ar yeye ait zatülhareke arabalar 734 b K d · , 
529 b. Demir veya çelik boru ve rap 307 b Her nevi ı·esim fırçalan (Yal 677 676-670 ı d ha · c. a mıyom emlahı • .ı • · J · • • numara ar a mu r - 735 b Molipten emlihı 

tıy en ve sur evazımı nız bu dahil dır) rer arabeların şasileri ve aksamı / 736 c) · lilı 
545 a. El ve makine iğneleri, dikit, 316 Küfe: zembil ( kabulü muvakkat se.iresi (yalnız bunlar dahildir) 

1 737 
c. '.l''r";:.::;:' en:ıahı 

nalnt ve örgüler için suretıle) 1 682 a. b. 1. c. h. Buharlı gemiler 738 b A · emlih 
SSl Demir bidon ve fıçı 324 a . Sargınlık ince kağıt (yalnız (yalnız bunlar dahildir) 

739 
ba · · d nStımuvan I 1 

552 b. Çikolata kalıpları, madenler- b dahild' ) · c. · eryom em &hı 
1 . u ır .. 682 v. Balıkçı gemileri (motöı-ü mo- 740 b Tor om emlilu 

de kullanı an emruyet lambalan, 327 a. Selofan ki.gıdı (yalnız bu da- ı töraüz) (yalnız bunlar dah'ld' ) 741 · b Y
0 

. 
yıuı makinası :ıeritlerini sarmağa bildi ) 'ı 1 ır a . . c. rarun ve Oran.yom ve 
mahıuı kutu ve makaralar (yal- 327 b. s:lofan kağıdı mamulatı (yal 683 (a. ~· 1 cbu. h.I Motdörlb~ld 'ge)nuD'ler. emliihı 
nız bunlar dahildir) . nlZ bu dahildir) yanız_ nar . !' 1 ır .enız 742 a. b. c. Vanadyom ve mürekke-

Bak 7 B
. .. .. bo 1 'ki ' mahsulatı saydı ıçın her nevı me batı 

654 b. c. ır 33 ır yuzu ya ı vernı ı veya k' · ( al b 
655 Balar lame ve çubuk. ld 1 '-• • ti .. ır k" ra ıp ve veaaıt Y nız unlar 743 Piperazin ya ız ı .... gı ar ve muce ıt a dahild' ) 744 F f h · 
566 a . Bakır, pirinç ve tunç halinde ğıtları (yalnız bunlar dahildir) ır 0 • or er nevı ve tekilcf.. ve 
568 a. d. Bakır tel adileri ve gümüş 343 Körüklü mukavvalar (yalnız bu 6.~8 a. Demirden salapurya, mavna mürckkebatı 

Y.ldızlı ol•"ları ·d h"ld' ) ve saire (yalnız bunlar dahildir) 745 a. b. Kükürt ve mürekke'--tı 
- a 1 ır 689 M" h 'k k ki d bal "" 569 a. b. c. d. Aleminyom ve halitası 348 ili 351 Her nevi kitap, gazete ve _ute (araln bapalaı duh 'lda_r )ve- 746 a. b. Krom ve mürekkcbe.tı 

•~9 h 1 Al . arak .. ual ( 1 b 1 d 1 saıre y nız un r a ı ır 747 a b lyot .. ekk batı oo • emınyom v ve muı- mecm aı· ya nız un ar a- . 
690 

S b'h • k .
1 

. · . ve mur e 
• 2 H- luım.ııı, bambo tahzaratı sınaiye için kutular, ka- hild' ) ,. a 1 vınç ve tara gemı erı 748 a. b. c. Gayakol ve miirekkebatı 

>.: paklar (yalnız bunlar dahildir) . 35 b Mır b ( 1 b d h'I (yalnız bunlar dahildir) ve emli.hı -.., 1 2 K-'-- el _._ ( al lıu 4 . at u nota yanız u a ı - 693 T h -" 1 . . 
a. • ....., Y•• Y ruz 670 b. Kurıun külçe halinde dir) ayy~re , ava 9"''ne erı ve saı- 749 a. b. c. Kreozot ve emlahı 

ı._ dahildir)· 574 b d. h. Tutya külçe lame ve tel 355 Kağıttan ve mukavvadan kesil- re 750 b. Rübidyom emlahı 
~ hal" d 695 b. Benzin 751 b S ı --"h •ıı b -L- • k"'- bo ın e miş model ve resimleri (yalnız . ee nyom "'""' ı 

.c. Kırmızı n-ti ve .,. ya- 575 Tutya varak ve toz bunlar dahildir) 695 c. Petrol 752 Endiyom ernli.hı 
Q lar (yalnız bıınlar dahildir). 577 b. d. b. Külçe, ç"buk, boru, ve 35 7a. Kağıttan çimento tm·baları 705 Ağaç a1111 macunu (yalnız bu 753 lridiyom emlahı 
ı-ı! -:abii çivit • 1 tel halinde kalay (yalnız bu dahildir). dahildir) 75~ a.b.c.d.h.v.z.h.t.y.k.l.m. Uzvi ve 
l?s S a~ıeba~:.. al 578 Kalay toz ve varak halinde 360 aBnkalara ticarethaneler ait dol H F L• t • gayci uzvi hamızlar 
l'/6 daıhr 0

D..._- Yh8;. la ~-..__ 580 a. b. d. h. Nikel durulmuş veya İptal edilmiş def ' ' IS esJ Yek.iletinin müaudeoini almak 
· · ..._at uıa.. rı, .._. s•1 N'k 1 t k 

&at müstahzaratı (yalnız bunlar .:~ b ıAe 'tımu· oz ve ,"'..,~ral h 1· d terler. çek ve kuponlar ve sair 755 Ayazlı mabliilat 
dahildir) "°'' . n . an,"'~ çe a ın e hu kabil evrak (yalnız bunlar Tarife No Cinsi 756 b. Yalnız oluijen 

ı.,7 · • . 684 a. b. Sair maaclin dahildir). • 33 a. Balıkyağı 757 a. b. c. Şaplar 
~· Zamkı arabı (yalnlZ bu dahıl 585 a. Platin cevheri 381 b. Eşyayı ticariye ve sinaiyeyi 66 c. Edviye vaz'ına mahsuo olup 758 a. b. Adrenain 

ı.,7dıı·). 585 b. 2 ma~amak için çıkartma uıu- Jeljtinden mamUI k~psülier (yal 759 Diıçi alçısı ve ç~toıu 
ı.. h. Jalapa (yalnız bu dahildir) 586 Pul, varak, tel ,toz , su"ng- Jil · al ı f b 'k ı - nı.z bunlar dahildİ'I') ,,7 ~· e un o unmu' a n a a ame 760 Fare ve pire ve h&§erat itlfma 
(?? h. Kolofan (yalnız bu dahildir) 587 a. Pli.tinden kuyumcu efyaoı ti farikalan (yal= bu dahildir) . 144 Varis çorapları ve ııhhi koroe- mahsus müstahzarat 
~ t. Gom kopal 591 L Her nevi ' 1rk ıneokiilitı ve 372 Pamuktan ağ imaline mahıus ip •eler 762 Yohemhin 

~la.. Selliiloit - 1-"t va emsali zm· et altınları ve m~aku·•• tı ecne ·ı.ı · · ı ( 1 b nl 169 b GI" ı· a~ ~ ıa ı er ve sıcım er ya nız u aı· a. . uten unu ve mamu atı 763 Salvarun 
lıJ6 c. Abanos (yalnız bu dahildir). biye "altın" dahildir) 170 b. Eczacr güllacı 765 Jdrokinon 

b. Amele Ye san'atkirlara mah- 597 Saat makinaları ve aksamı 375 Pamuk ip, halat (yalruz bunlar 21!8 b. Kafeini alınmıt kahve (Y ıo.1- 766 Salol 
•us ali.t ve edevat sapları (yalnız 607 b. 1 dahildir) nız bu dahildir) 767 Antipirin 

ı... lıu dahildir). 8IYT h. 2,3 389 Hortum, makine kolant, tasir 228 Hintyagı" 768 Aseton 

~:"8 h. Yalnız afaç düğme dalıildir. 607 cL z L-l L. a1· tor .... arı ve ""nt h ındo tasir 234 b. d. Tababette müstamel ve ko 769 Lizol 
ı. c Ağac. çivi ..,,... bezi · k ti ( 1 b ı :"'I ,,,.,.. erı ve ar ar ya nız un ar dekse uygun tıb!H toz sabun ile 770 Pank...,,.tin 
!o& 609 dahildir) hbbi sabunlar (yalnız ' bunlar 771 Fürfürol 
O.~ a. b. Ham mantar 610 393 "· Amerikan bezinden dikilmi' dahildir ) 772 Terpin 
"11 c. Her nevi tapa mürettep ve 811 ki 1 ( al b d ! patron arı Y nız u ahil- 239 a. b. Tarçın, karanfil 774 Sülfoihtiyolit damoayom 

kdayri .mürettep (yalnız bunlar 611 dir) 248 Safran 775 Klorofonn 
ı.. ahildir) 61lı -'-k '--b :115 417 a. Sarırw "" a bez Ye kanavi- 271 Tıbbi nelılıtat 776 Trinitrin 
~ h. Topa ve sair mamulat 636 Av tüfekleri ve bunların made- çe (yalnız bunlar dahidir) 277 a. h. v. z. R-ineler ve zamklar 777 Bilkimya saf •l"'---

7 a. 3 Madeni tellerden fı, .... ve • aks ( I _, • .....,.. .. ·.- nı amı 417 b. Çuval yanız bu dahildir) (yalnız bunlar dahildir) 778 Okaliptol 
~ IUpürge 654 Elektrot baleleri 424 Hortum , makine kolanları, kart 279 Pelesenkler 779 Aldehit fonnilr 
~ "- Sanayi fırça ve süpürcelfti 692 Mağruk ecnebi merakibin deniz lar ve hant halinde taıir bezleri, 281 c. Pomat vazolannın kapakları 780 Triyonal 
lı 1 Elek ve kalbur den çıkarılacak ankazı tasir torbalan ve kovalar (yal- (yalnız bu dahildir) 781 Vazelin 

1 T arife No Cinsi 
801 a. b. Turnesol 
802 a. b. Tabii usareler 
803 Tababette müstamel nebati yağ 

lar 
805 a. h. c. d. b. Tibbi elerler 
806 a. ı.. c. d. h. Y abiı ve yumutaJr 

hülasaler 
807 a. b. c. Seyyal hiili.aalar 
810 a. b. Kimyevi ciıimlerdea çıkan 

lan ıular 
8 ll a. b. Nebati meddelerd• çıka-

rılan ispirtosuz ıular 
812 b. c. d.h. Uçan yağlar 
814 a. b. Tibhi pamuklar 
815 a. b. Tibbi gıızlar 
816 •. b. c. CeTTahlıkta kullanılan 

dokuma ııergdar ve muıambalar 
817 a. b. c. Cemıhlıkta kullanılan i· 

pekten ve bağınaktan İDlilr. rl
ren, kauçuk, 

818 Uminaryıı 
819 Tıbbi yakılar 
820 Tıbbi sipralu 
821 Kinin 
822 a. b. Afyon mütteldmtı 
823 Kokain ve emli.bı 
824 Spartein ve emlllu 
825 Atropin ve emlihı 
826 Homatropin ve emlalır 
827 Pilokarpin ve emlihı 
828 Ezerin ve emlahı 
829 a. b. Pelletiyerin ve eml!hı 
830 Emetin ve emlilhı 
831 a. b. Ergotin ve emlilu 
832 Hidraotlnin ve hidraıtin v. bun 

!arın eınlihı 
833 Akonitin ve emlihı 
834 L b. latriknin ve eml•lw 
835 Sigütin ve emlihı 
837 a. b. c. Dijitalin 
838 a. b. Kuvuin 
839 lotrofantin 
840 Hiyosin 
841 Teobromin 
842 a. b. Berberin ve emlltu 
836 Kafein ve emlilıı 
843 Veratrin ve emWıı 
844 a. b. Apiol ve aplcıliıı 
845 Skopolin 
846 Nikotin 
847 Sabadin 
848 Santonln 
849 Saqinarin 
850 Saponin 
851 Piperin, piperldin 
852 Helenin 
852 Maddenin ikinci ihtan 
853 a. b. Tarifede sayri mezldlr ae

rom, aıı ve saire 
854 Maden sulan 

- Y aralılıınn illı tedavisine mah
•u• olan harp paketi namı altın. 
daki sargılar 

- Denikotinizan aletleri ve ınayl
leri 

lhtar: 1 - Hizalarında (yalnız bu 
dahildir) denilmiyenl•de tarife nu
maralarının umum poziıyonu dahli 
demektir. 

2 - Liatede mevcut olan me"ııt l 
çin Sıhhat ve içtimai Muavenet V• 
kiiletince verilen miktarlardan fıu. 
la ithalat yapmak isteyenleır V eki.I• 
ti mütarünileyhaca verilecek müaaa
dei mahsusa ile ve 13344 numaralı 
kararname mucibince, yapılacak İhN· 
cat mukabilinde ithal edebilirler. 

3 - F liıteainde yazılı 2 ncl kl
nun, §ubet, mart aylarındaki itlıal&t 
kıymetleri mecmuu 600,000 llra:rl 
geçmemek ıartie Sıhhat ve lçtimm 
Muavenet V ek&letirıln miiaaadeslla 
Kontenjan harici memlekete ithal o
lunur. Şu kadar ki Sıhhat ve içtimai 
Muavenet V elr.ileti sıhhi zaruret sör 
düğü ili.çlar için bu miktann hari• 
cinde aynca ithal müsaadesi verebi
lir. 

'' V ,, Listesi 
Siparİften evvel veki.letleırden alım· 
cak müsaade üzerine loontenjan ı.

rici ithal olunacak et>'• listesidir: 

Tarife No 
71 c. Sipari,ten 

151 
152 
153 
155 

• .. .. .. 
203 a.h.c. ,. 
21>1 " 
208 a. .. 
214 a.b.c. ., 
215 a. b. " 
216 " 
217 .. 
218 a. ... .. 
219 .. 
220a. b. .. 
221 a. b. .. 
222 .. 
233 a,b.c.d.h. ., 
253 L b. C. " 

254 .. lı. .. 
256 .. 
256 .. 
257 

" 258 
259 

.. 
• 303 
" 339 

3-40 .. it. c. .. 
362 .. 
476 c. 
538 d. 

.. 

Cinai 
evvel .. .. 

" 

Ziraat .. 
" 
" 

" " ,, lktısat 

" " ,, ,, 
" G. ... ı. .. .. .. .. .. 
" .. 

.. .. .. .. 
" 
" .. .. " 

" Ziraat .. a. ve(. 

" " " .. 
" Zinat 
" G. yef. 
" zı.-t .. " 
" G. wl. 

" ,.. 
" " .. MaU1e 

lll~ 11
• 6ll5 h. v. Hakina yağlan ve gresler nız bunlar dahildir) 301 Ağaçtan ıun~ ua 782 Lanolin 

1 697 Türk kırmızısı yag' ı (yalnız hu 44~ b Ot bil ar- L ve saı'r 305 d C ku 1 ( in S Şa k · · h dahildır' ) 0 a. · omo • """ . an rtaran ar ya ız bun- 783 Sakarin a. c. P a ımahne ma ıuı ıaz k' · · k ı-•-• ' 82Z .. "' 
" G. Tel. 
,, Zlnat 

na •ye vesaıll te er .,.,erine lar dahildir) 784 a. b. Karmen 
~'b"tleri 898 T~an~fo~~.ö~. yağlan mahsuo iç ve dit lastikleri (yal- 398 Sıhhi baldırlık (yalnız bu dahil- 786 Piramidon 
:'il 899 Lıfnıt kömuru mumu (yalnız nız bunlar dahildir) dir) 787 Fitin 
~ b Taslak bu dahildir) 1 462 Litoğrafya taıı (yalnız bu da- 443 Diıçi kauçuğu 788 O rotropin 
~& · Sellüloz 700 h. M~vi. ve ombra (yalnız bun bildir) 448 Eldiven, kasık bağı, idrar ton.... 789 Heluametilen tetranıin 

a. Adi mathao kiıg"ıdt (yalnız bu lar '-Lıldır" ~03 b Mih k ( aln b ıt.h """ J ..., a. . en tafı Y ız u da ları, buz keseleri. her nevi pre 790 Laktofenin 
l;j, ildir) 702 Madeni boyalar utrumer dahil hildir) zervatif, emzilı, pülverizatllr •• 1 791 An~t....:n 
~ Camlı, zımparalı, kumlu lıi"ıt " tah · bo .. -· -· " muı zar mavı çamaşır yası 467 c. Büyüklerimizin heykelleri tikleri, ıırmga, puarlar, sünırer, 792 Aıpirin 

laa vCa mukavvalar hariçtir. (yalnlZ bunlar dahildir) yastık, yatak ve tababette müs- 793 Validol 
la1 I' m kağıdı 703 ~· d. !'- .Matbaa ve çini mürekke 481 c. Ateş tuğlası ve toprağı (yal- lamel alit, müvellidülhumuza ıi 794 Lesitin 

,_ arafinli kağıt ve sair m .. tbu o bı, r••ım boyaar (yal b 1 b nI dah'ld' ) - -. nız un ar nız ıı ar ı ır ıelerinin ııflzlarına konacak Ilı- 796 Kastoreom 
~ h lar da dahildir. dalıildir) 490 Alelitlak makine aksamile ecza- tikler ve hasta yataklanmn altı 7118 a. b. Kantarid 

• Hendese ki. el. (yalnız bu 704 a. 3 Müatalı.zar madeni bo a cı kavanozu alnız nl k r ti 

• 

830 .. 1,2,1 .. 
630 ı.. .. 
631 
63Z ... 
834 

.. .. 
838 a. b. c. .. 
637 a.b. c. •·,. 
638 a. b. c. ,, 
640 .. 
641 " 
642 .. b. c ... 
843·a. b. i. ,, 

.. .. 
" G. .... ı. .. .. 
: "t:ı. 
.. llıımat 
,. G. vat. .. 
" 
" 
" .. 
" 

.. .. 
" .. 
.. 

j !:1fe No Cinsi .. .. " .. " 647 a. b. 
648 .. b. 

" 649 a. l , 2, 3 ., 
., l ktısat 

" .. 
649 c. 2 " 
649 d. ,. .. " 650 

" 651 .. b. c. . " 
ç. el .. 

652 
653 
664 
668 
678 
881 
691 
694 ... 2 
846 

•• 

" .. .. .. .. .. 
" .. 
• 

.. " .. .. 
,, ,, 
,, Ziraat 

,, llı:bsat 
H G. Yel. 
.. lktısat .. " 
" " , , Ziraat 

Uç aylık 
Kontenjan 

Tarife numaraları hizalarında ki nk· 
kamlar Gflmrük Tarife Kanununda-

ki mikyular üzerinden hesap 

Tarife No. 

23 .. 
23 c. 
25 
29 
30 
31 
33a. 
43 

44 
45 
47 lı. 
48 b. 
61 .. 
54a. l 
lf4L1 
64 L 

64 o. 
65 .. h. 

66 .. ı.. 
88c. 
86 d . ... 
fTI 
68 
69 
71 .. 
71 c. 
72 c. 
73 ... 
75 o. 
79 
89 
93 
97a. h. 
98 
99 

100 
102 
103 
105 .. 
106 ... 
108 •• 
108 b. 
106 c. 
107 .. 
107 ı.. 
107 c . 
108 a. 
108 .. 
108 ı.. 

111 
112 
115 b. 
115 c. 
116 d. 
125 .. l 
125 L ı 
125 L Z 
126 
129 b. 
130 
Ut 
132 
133 a. 
133 c. 
139 c. 
139 ı.. 
144 
144 
ısı 
152 
152 
153 
153 
155 
157 ı.. 
159 d. 
162 
163 
164 a. 
164 b. 
165 
188 
167 
168 
170 h. 
173 

Hilnıİ§tir 

İkinci kinun Şubat Mar• 

(A) listesindedir. 

" .. .. .. 
,, .. .. .. 

(F) " 
(A) li•teaindecllr. 

.. .. 
" " " .. .. " 
., Ol 

90 10 2,C 
(D) liıteoindedir. 
(A) " 

.. 
(A,F) 

(A) .. .. .. 
(D) 

.. .. 
" .. 
" .. .. .. 

( A) listeaindedit-. 
,, ~' 

50 50 50 
(D) llıtesindedir. 

(A} " 
20 10 10 

( A) İ•tesindedir . 

" " .. " .. " ,, ,. 
430 230 

230 60 
460 280 

2650 2010 
16610 12630 

520 4 
960 430 

4760 2780 
30 o 

420 o 
(D) listesindedir. 

o 620 
100 10 

(A) listesindedir. 
20 50 

100 120 
150 50 

10 o 
10 o 

850 1350 
( A) liıtesindedir. 
(A) listesindedir. 
(D) " 
(A) " .. . 

10 5 
(A) listesindedir. 

500 
o 

640 
4040 

22250 
1050 

710 
3590 

441 
o 

200 
70 

10 
20 
o 
o 
o 

750 

3 

o 10 40 
40 40 110 
20 o 20 

(F) listeıindedir. 

57650 53710 5080 
(A) listesindedir. 

u " 
1580 2360 1030 
(A) listesindedir. 

1390 160 o 
( A) listesindedir. 

40 80 70 
(A) listesindedir. 
(F) " .. .. 
(A) " 
9800 2260 " 177 

178 
180 
188 

388.980 253060 172880 

197 c. 
203 
ll04 
I04 
208 .. 
208 ı.. 
209 
210 
211 a. 
211 .ı.. 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 

2640 1220 3850 
255710 193820 150000 

(A) liıtesindeclir. 

28340 22890 64810 

(F) Iİlt .. indedir . 
100 100 100 

(A) li.ııteoindedir. 

(A) " 
790 390 Z80 
420 100 689 



.) 

~ 

• 
~ 
) 
1 
i l .. 

.l 

ararnameye merb t listelerle üç aylık kontenjan 
Tarife No. ikinci k anun Şubat Mart Tarif• No. i kin ci kirıu n Şubat Mar t Tarife No. İkinci kRnun Şubat Mart İkin ci kinu n Şubat Martı Tarii~ No. 1kinci k anu n Şuba t M art Tarife:. No. ikin ci kı'.i.nun Şuba. t M art 

227 
228 
228 
230 
231 
233 b. 
2.34 b. 
234 c. 
234 d. 
236a. 
238 L 

239 
240 .. 
241 
242 
244 
248 
249 
250 
251 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
261 
262 
263 a. I 
264 
266 .. 
268 
269 
271 
272&. 
272 b ... 
273 
274 
275 
276 c. 
276 d .... 
277 .. 
277 b. 
277 b. 
277 .,, .. 
:a7 h. L 
278 
279 
280 
281 .. 
281 c. 
281 c. 
283 
284 c. 
285L 
286 b. 
289 
290 
294 a. 
288 .. 
294 b. 
294 b. 
295 
296 a. 
296 ı.. 
298 
299. 
299b. 
300 
301 
302 
303 
30t 

13110 7090 16570 369 • · 
369 b. 
369 c. 
370 a. 
370 b. c. 
371 a. 

2350 4430 4850 
(F) listesindedir. 
4250 7560 

1330 750 
o o 

(F) listesindedir. 
10 220 

(F) listesindedir. 

8260 
790 
990 

371 b. 
10 327 

373 
374 
375 

20890 5150 15250 
(A) listesindedir. 
(F) listesindedir. 

(A) listesindir. 
,, 

" 7 10 
30 o 

(F) listesindedir. 
( A) listeıindedir. 

" .. .. " 

(A) llıteoinWır 
,, ,, 

(A) lioteaindeclir. 

" 
" 

.. .. 
,, · ~ o 330 

(F) listesindedir. 
10670 2720 

( A) listesindedir. .. 
" 

.. .. .. ., 

376 
377 a . 
377b. 

o 377 c. 
o 378 a. 

378 b. 
378b. 
378 c. 
379 ... 
380 .. 
380b. 
381 .. 
381 b. 
381 e. 
381 d. 
383 
387 
387 
388 
389 
390 •. 
390 ı.. 
391 

7620 
392 
393 a. 
396 
398 
399 

104180 76680 128490 
401 
412 1 

413 ( A) liotel)İndedir. 
(A.F.) " 

660 2990 
(A,F) liıtesindedir. 

(F) " 
(A) liotesindedir. 
6100 420 
(F) liıtesindedir. 
410 14250 

(A) liıteoindedir. 
(F) .. 

414a. 
3320 414 b. 

415 
416 
417 

1820 418 a. 
421 a. 1 

360 421 ac. 1 
421 c. 2 
423 

240 180 220 424 
43760 38000 92050 425 

( A) listesindedir. 
8000 960 

4.670 14170 
o 80 

(D) liıteoiruledlr. 
280 2320 

(D) lioteoindedir. 
280 2320 

10 900 
(D) liotesiadediT. 

40 210 
( A) liıtesindedir. 

1500 1170 
10 o 

(A) liateoindecllr, 
(D) ,, 
(F) 
(A) " .. 
(A) llıteoindedlr. 

1640 
540 

o 

440 
441 
442 
443 
444 

o 445 
446a-

o 446 h. 
80 446 c. 

446 c. 
70 447 a. 

448 
3770 449 

o 450 
451 
452 a. 

\ 452 b. 

4630 040da170 
780 2320 3710 

2830 380 3090 
4.230 300 7010 
(A) liste•indedir. 

36760 18040 22010 
3820 2240 5380 
(O) iıtesindedil'. 

4470 3990 2260 
29680 3600 1330 
(D) listesindedir. 
(A) " 

540 330 
99400 99400 
35800 35800 
19850 25800 
34910 26010 
34910 26010 
18310 15870 

10 20 
120 200 
660 620 
580 800 

15100 15100 
130300 130400 
230800 230800 

5530 2090 
100 100 

710 
99500 
35900 
18140 
27780 
27780 
17190 

110 
150 
640 
360 

16200 
130400 
230800 

3070 
100 

(A) listuindedir 
(A) lioteoindedir. 

(D) ,, 
2990 2670 

210 289 
90 o 

( A) listesindedir. 
(D) ,, 

3740 
370 
420 

515 ab.c. ( D) ., 608 
515 c. (F) listesindedir. 609 
515 d. (A) ve (F) listelerindedir. 610 
516 (A) liıtesiadedir. 611 
517 ,, ,, 612 
518 1140 500 3520 613 
519 ( A ) listesindedir. 614 
520 a. 1869940 2000370 2774750 615 
520 b. 170 4460 1130 616 
521 (D) listesindedir. 617 a. 
523 a. (A) ,, 617 b. 
523 b.1 (F) ,. 617 b. 
523 b.2 (A) ,, 618 
523 b.2 150000 100000 100000 1 619 
523 c. 11640 36620 19600 620 
524 a. b. ( A) listesindedir. 621 
525b. 10230 16520 18200 662223 
526 o 16& 50 

c:- D) 1· 'nd-~'- 624 527 ( tsleN ........ 
625 

~: i;.1 7400 15120 12640 626 
528 b. 2 320 2200 400 627 
529 a. (D) listesindedir. ::: 
529 b. (A) '' 630 b 
529 c. 32610 17560 57020 a. · 
529 el 2 (D) listesindedir. :;~ a. 

530 " " 632 b. 
531 .. ,, " 632 c. 
531 .. 40.600 291100 134750 632 d. 
531 b. (D) listeıindedir. 
531 b. 15020 423690 306450 632 b. 
532 a. t 67410 34610 36180 :i! 
532 b. 11100 670 1850 635 
532 c. 26650 5030 18000 
532 d. 11440 1370 11270 
533 42830 56680 49040 

636 a. c. 
636 b. 

70 534 12980 47030 5340 50 70 
637 
638 

(F) listesindedir 535 .. 5320 4090 7050 
80 535 b. 1 (O) liıtesindedir. 
o 535 b- 1 1661 o 13730 7!170 

120 70 
150 o 

(A) liotesindedir. 535 b. 2 22350 3040 2260 
3740 4370 5520 537 a. 1 1910 4940 2170 

23640 20240 33790 
39490 20520 28860 
(A) listesindedir. 

537 .. 2 1300 1640 1'10 
537 c. 1 540 300 20 
537 c. 2 210 140 o 

,, ,, 
(D) listesindedir. 

140 760 
10 4 
90 970 

730 o 
80 40 

(D) listesindedir. 
1000 20 

( A) listesindedir. .. " 
n .. 
(F) .. 

(AJ ,. 
(D) " 

10 9 
170 50 

1240 1190 

538 a.b.d.h. v. (D) listesindedir. 
538 c. 82160 35560 73430 

1240 538 d. 
140 1 539 d. 80 60 
680 539 h. 7720 4270 

1310 1 539 v • 470 170 
140 1 540 20 110 

541 a. 31780 19040 
150 541 b. 10640 18700 

7 
80 

920 

541 c. 1120 1260 
543 4310 880 
544 a. 1350 110 
544 b. 250 80 
545 a. (A) listeaindedir. 
545 b. 2050 2200 
545 b. (D) ,, 
546 ,, tt 

548 ı.. 11140 19530 

130 
4500 

380 
o 

25130 
8320 

810 
3830 

o 
o 

3080 

( A) listesindedir. 549 a 200 200 
9880 

200 
7300 
3620 

3040 2080 12520 550 a2 3160 4490 
( A,F) listesindedir. 

3070 1460 
4750 380 

26940 45170 
7210 8880 
5010 12670 
2810 3850 
2770 3870 

140 o 

550 b. 10480 10 
1420 551 (A) listesindedir. 
100 552 a. 20280 25880 27820 

44970 552 b. ( A,F) listesindedir. 
10670 552 b. 50250 26350 75030 
12820 ' 552 c. 850 1660 760 
3420 553 a. 220 O 60 
3930 553 b. 5140 6180 5560 

60 554 b. c. (A) listesindedir. 

639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 .. 
649 b. ... 1 
649 c. 2 d. 
650 
651 
632 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
653 
664 
665 
686 a. 
666 
667 a. 2 
6 67 a. 3 
667 d. h. 

(A) listesindedir. 716 a . ( A ) ,, 
" " 716 b. c. d. h. (A, F ) ., 
" " 717 (A) ,. 
" " 717 b.c.d.h. (A,F) ,. 
,, ,, 718 ,, u ., 

(F) ,, 719 ,, ,, ,, 
n " 720 ,, ,, ,, 

40 20 40 721 .. " ,, 
100 50 50 722 a . (A) ,, 
300 1180 210 722 b .c. (A,F) ,. 

(D) listesindedir. 723 a.b.c.d. (F) ,, 
700 700 700 723 h . (A,F) ,, 

1240 1110 7610 724 .. " .. 
1000 1000 1000 725 .. .. .. 

(F) lioteaiadedir. 726 ,, ., ,, 
,. ,. 727 (F) listesindedir. 

,, 
" (D) 

(F) 

110 

560 
o 

1290 

,, .. .. 
,, 

320 

5460 
o 

80 

728 b. c~ o •• .. 729 " ,, 

" 730 " ,, ,, 731 ,, ,, .. 731 b. u ,, 

,, 732 b. ., .. 

" 733 ., ,, .. 734 b. c. ,, • 
73! b. ,, ti 

736 " u ,, 737 a. (A) ., 
150 737 c. d. (F) ., 

738 (A,F) • 
2980 739 b. c. d. (F) ,, 
1490 740 b. " ,, 

lO 741 ,, ,, 
743 .. ,, tt 

744 ( n tt 

(A) liıteııindedir. 745 a. ,, ,, 
3 3 40 745 b. ,, " 

745 b. CA,F) ,, 
746 (F) ,, 
747 " ,, 
748 ,, ,. 
749 a. b. c. ,, ,, 
749 d. 1500000 o 
750 b. (F) listesindeclir. 
751 b-
752 
753 

,, 
,, 

" 754 a.v. 
h.y.k..m. (A.F) 

,, 
,, 
" 
,, 

O) 1 
. d 754 b. c. d. h. 

( stesm edir. z. t. (F) 

755 
756 b. 
156 d. 
757 

(A) listesindedir. 758 
(0) " ;:;: 
,, ., 

(D) listeaindedir. 762 
,, .. ,, .. 
" ,, 

,, .. 

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

.. .. 
4000 4290 8190 
1590 1570 7640 

( D) listeaindedir. 
7500 o o 

o 370 110 
( D) liotesindedir. 

.. 
., " ,, " 
980 520 

( A,F) listesindedir. 
(F) ., .. .. 

" ,, 
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Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

"' Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. GASSON )on 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün. iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Mahalli: Milliyet Mat~aası 
' 
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Tqraya gönderiien kitaplar ücreti alınmaz. 1 .. .. , . 
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Kahveciler 
Birleşirse .• 

--
Hükumet kolaylık 

gösterebilecek 
ANKARA, 25 - Kahve v 

şeker tacirlerinin buraya gön 
derdikleri heyet Istanbula h 
reket etti. Hey' et, 31 mayısta 
evvel sipariş edilip te dövizi 
ri verilmemiş kahvelerin itha 
Iine müsaade edilmesini ist 
mişse de bunun için döviz veri 
miyeceği, bunların takas usu 
lüne tabi tutulmasının 
olduğu bildirilmittir. 

Hey ete, tacirler aralarınd 
bir şirket yaptıkları takdird 
kendileine her türlü yardım 
dileceği vadedilmiştir. 

Hey' et gümrük baricin 
bekleyen şekerlerin muvakk• 
ten gümrük depolarmt\. konııı 
smr temin etmİ§tir. 

~-·---
MemleketltJ 

Nusaybin civarınd 
kaçakçılık 

MARDİN (Hususi) - NU18 
binin Alyan nahiyesinde kaçak 
larak bulunan 6000 havan şe 
miı:e getirilerek aablmaya çıka 
m19br. Bu havanlarla müsad 
edilen gazyağı, sigara kağıdı tll 
vesaire Nusaybin gümrüğüne t 
lim edilıni9tir. 

Mersinde soguklat 
MERSiN (Milliyet) - Şehri 

mizde üç günden beri tahamın .. 
edilmez soğuklar bafladı. G 
neı olmasına rağmen titremekt 
geri kalmıyoruz. Bu sabah kal 
bğuruzda komşu toroslarm be 
beyaz olduğunu gördük. Civa 
mıza yağan karlann uzak bile o 
oa bizi titrettiğini anladık. 

Münir Nurettin 8. 
Kıbrıs ta 

MERSiN, (Milliyet) - Müni 
Nurettin, Üdi Nevre• ve Kemaıt 
Sadi Beyler lzmirde bir konoe 
verdikten ıonra dün doğru tehri 
mize geldiler. Kıbnaa geçecek 
lan Münir Nurettin Bey Merai 
ldman yurdunun rica11 Üzerin 
yurt menfaatine dün akşam biı 
komer verdi, çok kalabalık oldu 
çok takdir edildi. Berayi ziyare 
tehrimizde bulunan Hafız Ke 
Beyle birlikte Münir Nurettin, 
Sadi, Nevres Beyler Mersind 
metfun bulunan bocalan mu.iki· 
tinaı hoca Ziya Efendi merbu 
mun kabrini ziyaret ettiler. Hafı 
Kem.al Bey aşır okudu. Mü . 
Nurettin Bey çok ağladı ve gele
cek aene merhumun kabrini yap· 
mak üzere bir konaer venneğe 
karar verdiler. Akfalll aaat altld 
(Pierre l.oti) vapurile Kıbr11a h 
reket ettiler. Ham Kemal Be 
Meroin gençliği tarafından teşyi 
edildi. 

Münir Nurettin Bey Yunanista~ 
dan da davet edilmit ise de, be· 
nüz müsbet bir cevap vermemif
tir. 

Kıbrısta altı konser verdikteıı 
sonra Yunanistana geçerek seki 
konser verip latanbula dönecek 
tir. Hafiz Kemal Bey de birka 
güne kadar şehrimizden Adana· 
ya ıidecektir. Haber aldığım1Jı:ı> 
göre, plaklara okuyan Süheyli 
Hanım yedi arkadaşile komşu A 
danada knnaer vermek Üzere bu 
lunuyormuş. 

Adanada tevkif 
edilen bahailer 
Polio memurlan evvelki güıı 

Adanada terzi Ziya Mazlum, A· 
:z.iz Naci, Haııan Naci, Nurettin 
Şeca, terzi Adil, Baki zade Ali, 
attar Mehmet Fevzi, Ali Vekil, 
Ali Haydar, .,.., Suphi Naci ve Ab· 
dülYebap Naci efendiler isminde 
on bir kişiyi tevkif etmiştir. 

Bunlar Bahai tarikabna men· 
ıup bulunmak suçundan ınaznuıı 
olup haklannda mustantıklıkç• 
verilen tevkif müzekkeresi üzeri· 
ne yakalanarak hapishaneye teı· 
lim edilmislerdir. 

• 
Etem fi!;zet 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Büt ün kitapçıla!da var ·' ır 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T Pm~iller! 
Bu akşam saat 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reıit Bey. 

Besteleyen Cemal Reşit Bey. 
Umuma 

3 perde rl Aabl .. 



Bitler 
Başvekil 
Olamadı 

( BOfı J inci NIUl#Je ) 
kalmqtır. Hitler İM kendi fırkua· 
nı sırf naayonal -yali.tlerd- 19 
rekküp etmeyen herhansi bir hll· 
kılmetin emrine koymafa hiç bir 
zaman razı olmayacağnu fiipbe 
ıötürmeyecek bir surette eöyle
ıni,tir. Bu cevap fırkalar arumda 
bir uyutma husulüne katiyen İm· 
kan bırakmamaktadır. Hitlerin bu 
beyanatım müteakip Goerias Fa
Jist fırkasının ,imdiye kadar Pa
peo hükUıneti aleyhinde balan
muı olduğu gibi müstakbel lııel'
hangi hükümete kartı geleceiial 
ıazııtecilere aöylemiftir. Asalan 
arumda bazı deiitildilder yapa• 
cak olan ikinci Papen hülrümeti 
Almanyayi tekrar ihya makuiiım 
iatihdaf eden ilk programını tat• 
bika devam eyleJ'CC8ktİr. 

M. Kaas sarayda 
BERLIN, 25 A.A. - Wolff A· 

iansmdan: Reisicümhur Hinden
bourg dün aktam Merkez fırkuı 
liderferlndea M. Kaaı' dan batka 
kinueyi kabul etmemiftir. Milliyet 
çi Alman, Halkçılar, Merkez fır. 
kalan ve 8ayYera Halkçılan fır. 
ka11 asaaı bugün.idi vaziyetten 
b.tvekilet mÜatOfan M. Meiaancr 
Yasıtaaile haberdar edilmiflerdir. 
Hafkçdar fırkası idare heyeti re
iaicümhar Hiadem.o-ır'un yapb
tı R ·' mlar "e\lgmda fırka li
derlerinden M. D.ingelday'm kale 
ıne aldıfı raporu dinledikten -· 
ra Halkçılar fırkasının reiaicüm
hura lıillhara vereceii kararlar 
da dabil olduğu halde t•mamile 
sadık lııalacainu mutauumnm bir 
karar llUl"Oll kabul etmiftir. Bu ka
rar suretinde reiaicümhurun Hit· 
lere kabine totkill ukkmda .... 
kalet vermesi hususu da reddedil 
ın~tir. Hitler diier fırka relalerile 
a.nlaşmak huıuaunda en afak bir 
t.,.bbiiate bile balunm•m•ıtzr. 

Merkez fırkalarına menaap mah· 
filler Hitlerln bir ekseriyet tqld
lı baldoııdaki imki.n "' ihtimalle 
ri bütün bakayikile izah etmemo
ainden dolayı müteeaaif bulanmak 
tadır. 

Rautıtad tophınıyor 

BERLfN 25 A.A. - Wolff A· 
ıanımdan : Rayiıtag meclisi ka· 
nunuevvelin on albsı İçin lçtimaa 
davet edilmittir. 

Suriyeye şarta 
Tabi istiklil 
Verilebiliyor 

( BOfı 1 inci Nhilelde ) 
lardan intihap idilecektir. 

4 - Hudutlann mubafaza11 
İçin Franıız kıtaatına mensup 
hir müfreze bırakılacaktır. Bu 
ınufrezeni.n marsafı Suriye hii
kumeti tarafından verilec:elc· 
tir. 

5 - Suriye, harict taahhüt
leri için teminat olarak gümrük 
ler ha11latıru göa.terecelrtir. 

6 - Suriye, her hangi bir ec 
nebi devletle, Frantıanın muva· 
falrati olmadan hiç bir muahe
de aktedemiyecektir. 

7 - Suriye. Franaanm mu
\>afakati ile, kendisini ecnebi 
lrıemleketlerde teuııail ettimıek 
hakkını haizdir. 

8 - Bu muahedenin imza
•ından üç ıene ıonra Franaa, 
Suriyenin Milletler Cemiyeti· 
Qe kabulünü iıteyecek bu talo
lıin terTİci için çalıta.caktır. 

Y eıil Hilalin yeni 
idare heyeti 

Y e,U Hilii cemiyetinin te"" 

llelik toplanbımda intihap edi
len yeni idare heyeti reylerin 
~kluğundan dolayı geç vakte 
!Cadar taaııif edilememifti. Rey 
lerin tanıifi ııetlce.inde kaza• 
ilan RYat tunlardır: 

Birinci reis Dr. Mubar Oı
llıan B. ikinci reisler Dr. lbra
laim Ziti B. ve miralay Atıf B. 
lltnumi katip: Dr. Fahrettin 
le.erim B., veznedar, Hüseyin 
8ey. 

Aular tunlardırı 
Dr. Mu.ıafa Talat B •• Avu

lt..t Ferit B., Nabahat H., Safi. 
l'e H., Hüseyin Avni B •• Kut-

s•i 8., muallim Hidi Bey, Dr. 
üheyl B. Saffet B .• Cevdet Ze-

kk~i B •• Ce\i.l Feyyaz B., Tür
an H., Salih Keramet B., Re
~t B., Hasan Kadri 8., Halit 

·• Nimetullah 8., Bahaeddin 
~·· Mehmet Ali B .. Mithat Sa· 
llxı B. ve Ali İlhami Bey. 

l. Kiti.,ler: Fikret Eaat ve 
ıhfi Beyler, 

Anadolu 
Klübünün 
Lokali açıldı 

( B"f' 1 İncİ NlıiJefde ) 
yi de ıs • a kazanarak maçı bitir 
mittir. ikinci oyun birinci kateco
riye memap Galatasaray ile Şif)i 
arasında plclu. ve San kırmızdr
lar, ıs - t. ıs..a kazanmıılarciır .• • 
Oçünc:ü o,_, Saint Michel v• Aaa
yan araamcla oynanacaktı. Ancak 
Aaayan •k.Uk geldiğinden Saint 
Midıel galip ilin olunda. 
Bu suretle maçlann bu haftaya 
diifen kmm lıİtoıİf oldu. Gelecek 
hafta; C-.aleteearay f&Mpiyoll&lıl
nm en bYYetli ekiplerinden biri 
olan MGhen.clis mektebi takımı ile 
Pera lılr maç yapacaktır. Bu oyun 
tunwYaam neticesine müeNir ol
clufa için çok ehemmiyetlidir. 

Tasarruf, Dirlik 
VeDüzenlik 
Kaynağıdır. 

Taksim maçları 
Bir Kumbara 

Alınız. Taksim stadyomunda havanm 
yafmurlu olmaaına rafmen dün 
gene maçlar yapılmqtır. Galatasa 
ray talmm Şitli taknm ile bir egzer
siz yapmıı ve 0-0 berabere kalmq
tır. Ancak Galatasaray takımmm 
tam kadrOMt çıkmamııtzr. ı 

Bundan sonra Aaayan ile Kar
tulut talmnlan kart•latm•tbr. O
yun t•m•men değilse bile elueri
yetle Kurtnhrtlalarm bikimiyeti al· 
bnda cereyan etmit "' neticeyi 
kırmızı siyahlı! .... 5 • O kazannut
lardır. 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 

Cro•• Country 
çalııması 

Dün gelecek hafta yapılacak olan 
Crou Cunt_,. için bir plııma mü
sabakası yapdmııtır. Bu koıuya 
B"fiktq klübüne menaup atlet,. 
ler ittirak etm.itlerdir. Yanı çok 
muntazam olmuı "' ha•anm çok 
fena olmasma rafmen fayanr te
tokkür netice elde eclilmiıtir. 

Kasımpaıa -lstanbul 
spor teması 

Dün Türkiye fllDlpİyonu ile Ka 
annpafa kulüpleri Camialb saba· 
ımda çok aam.imi bir temas yap
mıılardrr. Her iki ldübün de dört 
takımı renklerini tqıyarak saba
ya çıkmışlar ve beraberce iyi o
yunlar oynamıılardır. ilk maç Ka 
umpap dördüncü takımı ile ı .. 
tanbulapor dördüncü takımı ara
ımda olmuıtur. Bu maçta Kaıım· 
Pata küçüklüiü 4 - O mağlup ol· 
maıtur. Ancak on bir senelik bir 
muiye malik olan Kasımpqa ku 
lübünün dördüncü taknnı ilk defa 
olarak dün sahaya çıkmıtbr. Bina 
enaleyb bunnn netice üzerinde ol 
dakça mühim bir teairi olsa gerek 
tir. ikinci maç lıtanbulıpor üçün 
CÜ takımı ile Katımpaıa ÜçÜnCÜ 
takımı arasmda olmut ve bu maç 
her iki takımm da çok güzel oyun 
oynamaaı dolayısile O - O berabere 
bitmiftir. ikinci takımlar maçında 
lıtanbulspor ikinci takımı eksik 
geldiği için, Emin Beyin teklifi Ü· 
zerine her iki kulüp birinci ve j.. 
kinci takımlar muhteliti teklinde 
bir takım çıkarmıılar ve do.tane 
bir oyun oyn&mıflardır. Bu oyun. 
da lıtanb.;•por kantık takımı Ka 
smıpafa kantık takımını 7 - 2 yen 
miştir. Maçlardao sonra Kaaımpa 
ta kulüp azalan misafirleri ve ağa 
beylerini lokallerinde çok gÜzel 
bir büfede İzaz ve ikram etmiıler
dir. Ba suretle her iki kulüp ba 
tema.tan dolayısile çok gÜzel ve 
samimi bir ıpor günü geçirmişler
dir. 

lzmlrde spor faaliyeti 
IZMlR, 25 - Halkevi spor fU 

beıinin gayri müttefik kulüpler a 
raaında tertip ettiği kupa maçla-

3 üncü kolordu 
ilan lan 

3. Muhabere alayı için Bfağı 
daki malzeme pazarlıkla ıatın 
alınacaktır. ihalesi 27·11-932 
pazar günü aaat 16 da yapıla· 
caktır. Taliplerin o gün ve vak 
tinden evvel komiayoııa müra -
caatları. (964) (6206) 

1011 
Adedi Cinai 

1 Rediresör {Hem anot, 
hem katot devereyi) 

8 Çift kulaklıklı bat telefonu 
1 Yüksek aadalı bizer 
2 6 - 120 voltluk voltmetr 
2 1 - 4 voltluk voltmetr. 

• • • 
A,ağıda cins ve mikdan ya

zılı tersim malzemesi pazarlık
la aatın alınacaktır. ihalesi 27· 
11-932 pazar günü aaat 16,30 
dadır. Taliplerin o gün vaktin• 
den evvel komisyona müracaat 
lan, {965) (6207) 

1012 
Adet Cinsi 

1 Top Andinger aaman ldğı 
dıince 

S T 01> Andinger saman kağı 
dı kalın 

4 Ozolit amonyaklı kopya 
kağıdı 

4 Kutu Kastem kalemi H •• 
H 2, H 3, 

1 Kutu renkli kalem 
1 Kutu kurtun kalem lastiği 
1 Kutu Çini mürekkep luti 

ği 

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

yat uçlan 
2 Geri redis kalem ucu 
1 Takım ıabıon kücük boy 
1 15 metrelik içi telli terit 
1 Kilo amonyak. 

rına hatlangıç olmak üezre bugÜn • • • 
müttefik ve gayri müttefik kulüp Konyadaki lat&lan ihtiyacı 
!erin ittirakile bir !por bayramı olup kapalı zarfla münakasa• 
yapılmııbr. Bu munuebetle de , ko 1 , _,a 
Halk stadyumunun kütat resmi nu an 1.~7~.000 ~lo ~~e o
icra edilmittir. Merasime lstildat dununa talıbın teklıf ettııtı fiat 
llDAl'f1 ile batlllllDUf ve izcilerin it pahalı görüldüjfünden bir ay 
tira~ile bir geç~t resmi yap•~•tır; 

1 
müddetle puarlığa konulmuı

Gayn federe klupler aruın~aki mu 1 tur. Fiat layık haddini buluna 
aabakaya gelecek haftadan ıb"baren 27 11~2 ·· ·· t ıs 
lıaıl•nec•kt • -.,., pazar gunu na 

ır. te ihalesi yapılacaktır. Taliple-
Edlrnede maç rin vaktinden evvel Konyadald 

EDiRNE, 2S A.A. - Erkek Mu aatmalma komiayonuna müııa • 
allisı • Liae·Kurtuluı maçı çok he caatları. (1036) {6213) 
yecanla "' pek zeYkli geçti. Müaa 
baka 2 - ı Erkek Muallim mektebi lOll 
nin galibiyetile neticelendi. • • • 

Batan vapurun 
enkazı çıkarılacak 

Bundan bir kaç $t!DC evvel 
Sarayburnımda bir vapur bat· 
mı, ve duı orada kalmıftı. 

Bu enkazın kazalara sebep 
olduğu anlatılmıt ve enkazın 
kaldmlması tekarrür etmiftir. 

Finlandiyalı 
Muganniye 

3. Muhabere alayı için 58 
blem telsiz malzemesi pazar 
hkla satın alııı.caktır. ihalesi 
27·11-932 pazar günü saat 18 
dadır. Taliplerin o gün ve Yak· 
tinden enel komisyona müra
cadlan. (966) (6208) 

1013 
••• 

Birinci Fırka hayvanatı için 
pazarlıkla 45 ton arpa satın alı 
nacaktır. ihalesi 27-11-932 pa· 
zar günü aaat 15,30 dadır. Şart 
namesini görmek üzere her gün 
pazarlığa iftirak için o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatlan. (967) (6209) 

1014 
• • • 

794 

IST AN BUL TRAMVAY ŞiRKETi 

EVKAT TARiFESi 
1932 senesi ikinci Tctrin ZO inci rünündea itibaren 

ilanı ahire kadar muteberdir. 

ilk So. 
No HUDUT HAREKET Fanla Hareket Hareket 

s .. t Saat 

ıo SiSLi - TÜNEL 1 
11 KURTULUS -TONELI 

12 HARBiYE - FATiH 1 
14 MACKA - TÜNEL 1 

"" 15 TAKSIM - SiRKECi ;;; 1 r 

..,, 18 MACKA- BEYAZIT 

1 l'1 

= l'1 
~ - MACKA • E.ÖNÜ 

1 "' 
17 SiSLi - SIRKECC 1 
18 TAKSIM - FATiH 1 
19 KURTULUŞ - BEYAZıT 1 
- KURTULUS - E.öNOI 

"' 

1 
.. 

22 BEBEK • EMiNÖNÜ ı,( 

"' " ... 
"' 
v ?3 ORTAKÖY.AKSARAY 1 < 
ı-
~ l4 BESIKTAS - FATiH 

1 u 
• 
"' 

~ 32 TOPKAPI - SIRKEC. I 
= 
: 33 YEDIKULE • SiRKECi 1 
tı: 
~ 
J 
~ 
!!. 

37 EDIRNEKAPı.slRKECI 1 

Şötlid• · Tilaelo 
Tü.a.eldea - ŞiıliJ'• 

Kartuluttaa - T6...le 
Tiiııeld-. - KartuJıLt• 

Harbi7ecl..,, .. FatiM 
Fatillt .. - Harbi19J'• 

Maçb.da.a - Tiiııele 
Ti.a.eld .. • Maçka1a. 

Talcıimd- - .Sirkeci7e 
Sirkecid. .. • T a.kıime 

Maçkadaa - Be7aata 

B..,..aıttaa .. Maçka,.. 

Maçkadaa - E . Öaü.ae 

E. öniod.a. • Meçka7a 

Şiılide• - Sirkecir• 
Slrkedd .. - Şiıliya 

T alui.mdea .. F ati Mı 
Fatihten .. Takılma 

JCartalqtaa • B.,.aıata 

B.,.uıttaa - Ka.rı.htı• 

r., 
12· 

22" 

.. 
ır 

.2Z' 

g• 
11' 

6" 
13' 
28' 

9' 
10' 
19' 

8' 
16' 

13' 
25' 

7' 
14' 
30' 

lt....tulutlaa • E.Önüao 10' 11' 
E.Önü.odaa ... IC.vrtu.luta 21' 

B. Taıtaa • Babei• 
,. • E. lnlin.e 

ıı.ı..kı. •. .. 
E.öailndea - Bebei• 
B•bektau ... 8. T aıa 

Ortakö7d-. .. A.kaara1'• 
Ak .. ra1claıı - Orl:Alkö1e 

S.,i.ktatla• • Fdiho 

F atilııtea .. B. T ...-

Alcuraydaa. - T opkapıya 
T opka.p1da.n • Sirkeciye 
Sirkac.iden. - T opkapıJ'• 
T apkap:daa - Aluaraye 

A.lr:aara7daı:tı • Y edikul•T• 
Y adiluılad- - Sirlr:ıaci7e 
Sirlr.ec:iden. - Y edilr.u.la7a 
Y 9ClikuJed.aa. .. A.kaaaraya 

AluaraJ'da.n·Edirotılaprya 
Edirnebpulan-SirkKiya 
Sirkec.iden-Edi.raek.p17a 
Ecllraekapıdan·Akaa.ra7a 

10' 
20' 

25' 

r 
18' .. 
r 
ır 

5' 
il' 
22" 

60' 

6' 
12' 
22' 
80' 

~ 
12' 
20' 

118' 

6.30 Z4.20 
8.51 24.40 

:ııD.27 23.45 
20.49 24.07 

6.00 l.Otl 
8.1111 1.06 

20.21 23.511 
20.40 24.111 

7.38 19.00 
8.00 19.22 

6..30 24.14 

6.40 23.31 

7.00 19.35 

7.28 20,03 

8.211 18.45 
8.57 20.ı1 

7.ıa 19.01 
7.50 18.39 

8.30 &4.0I 

T.11 Z4.54 

7.o3 19.39 
7.34 20.ıo 

6.0ll ~-

6.30 ~ 
8.30 24.45 

8.50 1.30 
~ 2.0S 

6.00 ı9.48 
8.44 20.32 

6.SO 20.34 

7.32 aı.ı8 

e.1e -~ 

8.30 ı.oo 
7.02 1.32 

Z.04 

8.12 --6.30 24.58 
7.14 1.31 
~ Z.05 

e.oa ~ 
6..30 1.00 
7.00 1.30 
~ a.oo 

1181 

Büyük Millet Meclisi Daire 
Müdürlüğünden: 

Büyük Millet Meclisi polis memurlarile müstahdemlerine 
kumBfı meclisten verilerek yapbnlacak "on dokwı kaput Ye dok
ıan bir takım elbisenin" imaliyeai pazarlıkla ihale edilecek
tir. latiyen terziler ldnunuen-elia dönfüncü pazar günü aaat 
oa dörtte 8. M. M. İdare Heyetine müracaat etmelidir. Nümu· 
neleri görmek ve teraiti öfTeamelc içia her gün öğleden evvel 
Meclis Daire müdürlüğü kalemine müracaat olunabilir. (6188) 

-
Darphane Müdiriyetinden: 
Darpiıanede üç parti olarak DıeYcut ve tahminen 90-100 ton 

miktarındaki altın ve giimüt rematlar utılmak üzere aleni mü
zayedeye çıkanlmıttır. 

ihalesi 22 kiııunuevvel 932 ı>etembe günü aaat on dörtte 
icra kılınacaktır. 

Talipleıün teraiti öğrenmek üzere her gün öğleden evvel mü
diriyete müacaatlan iliıı olunur. (6205) 

ta tehir edilmittir. lhaleai 29-
11· 932 ıalı günü aaat 14 tedir. 
Taliplerin o gün ve vaktinden 
evvel Çorlu'daki aatınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(1037) (6214) 

• • • 

eVTel komiayona müracaattan. 
(968) (6210) 

1015 
• • • 

Şehrimize geldiğini yazdığımız 
Finlandiyalı ımethar muganniye. 
Matmazel Saga 1-nder ha ak· 
tam saat 21,30 da Cua d'ltalia'da 
bir konser verecektir. Mabnazel 
Sara Leander bu konaerde bazı 
lbrani tarlalar da terennüm ede
cektir. Bu konserde kendisine or
keotra tefi M. Sanıin refakat ede
cektir. ~"""''" t•-.1,.,. .. _, konaoloıu .. 
nun refikaaınm kardetidir. 

Çorlu ve Teacirdağındaki la- 3. Muhabere alayı için 150 
taat ihtiyacı olup münakasala- kalem telli ve telsiz alati ve 
rı yapılan Çorlu için 40.000 ve tedris malzemesi pazarlıkla aa· 
Tekirdağ! için 58.000 kilo bul- tın alınacak~~r· .. lhaleıi 27-11-
gura talibin teklif ettiği fiat 932. paz!lr gun.':' 1&at 16 ~adır. 
oahalı görüldüğünden bir haf- . Talıplenn o gun ve vaktınden 

Kolordu ve birinci fırka lata 
atı ihtiyacı olup pazarlıkla aa
tın alınacak olan lS,000 kilo 
kırmızı mercimeğe talip çık· 
madığmdan ibaleai tehir ile 
2&11-932 cumartesi günü aaat 
16.30 da yapılacaktır • Taliple
rin vaktinden evvel müracaat· 
ları {956) {6170) 

IM3 

---- -=s------

MUSTAFA CEMAL Vapurlan 
1 zmir ıür' at postası 

B ~apuru ursa 27 !eırin· 
sanı pazar 

aqamı aaat 15 te Kare.köy 
rıhtmımd-

JoğruİZMİRE 

Limanımıza muvaaalatı beklenen: 
KAMPIDOGLIO vapuru 27 T. 

sani Pazar (Tuna) dan 

ADRIA vapuru 27 T. sani Pa
zar ( ltalya ve Yunanistan) dan 
Limannnızdan hareket edecek 

vapurlar: 
ASSIR1A Yapuru 26 T. aani Cu 

martesi (Trabzon, Novoroaiak, Ba 
tum, Trabzon, ve Samsuna 

hareketle Pazartesi günü lzmi. 
re m.uvasalet ve Salı günü iz· 
mirden hareketle Çartamba 
günü Jstanbula a•det edecektir. 
Tafsili.t için Kliçük Rıhtım. Han 

No. 4.S Telefon 4.0919 
i KAMPIDOGLIO vapuru 28 T .. 

aani Pazartesi (Pire, Napoli, Mar
silya ve Cenova) ya 

SEYRJSEF AIN 

Ku1- -· a.Ja• ltlprlı 
1 ı.p •. 1312. .... A.. .. rı-ı 

"tııı..,_.. ... 1. 1741. 

Kadıköyünde Hünklr· 

VESTA vapuru 29 T. aani Salı 
( Burıraz, Vama, Köatence ve O. 
deaa) ya 

Şimali, Cenubi, ve Merkezi A· 
m.erika ile Avustralya, Yeni Zey
laad •• Akaayı Şark için doiru 
bilet....nr. "ITALIA" vapur • kum 
panyasınm lüks vapurlarile mütte 
hit aervia. 

Her nevi tafailat için Galatada 
Merkez Rıhbm Han (Lloyd Tri ... 
tino) ser acentesine Tel. 4.0771 

imamında Şamfıshit aoka
ğında oturan ve 16-11-932 
tarihinden beri •azifesine 
gelmediği gibi evinde de 
bulunmıyan kömür kısmı 
memurlarından Cevdet Ef. 
28 Tqriniunl 932 puar
tui aabahına kadar vazife
sine gelmedi§i takdirde 
mnıtafa addedilecektir. 

1 

ve 4.4878 veya Galatasarayındaki 
yazıhane. Telefon 4.2490 

1eL l'ıllr. Kumandanlığı 

5ıttınalma kom. ilaatarı 

Harbiye mektebi talebeleri 
ihtiyacı için 18 kalem spor mal 
zemesi üç parça olarak ayn ay-

1 n pazarlıkla aatm alınacaktır. 
Pazarlığı 27-11-932 salı günü 
saat 10 da Tophanede Merkez 
kumandanlığı aatın alma ko
ıniayonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için aa 
bah aaat 9 dan ona kadar her 
gün ve pazarlığa iıtirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 1 
hazır bulunmalan. 

(301) (6232) 

• • * 
Yedi kalem kıtlık sebze saat 

11 de 
2500 kilo kuru üzüm saat 15 te 
3000 kilo kırmızı mercimek 

ıaat 15 te 
Harbiye ve merbutu bulu

nan mektepler ihtiyacı için yu 
mede ayn ayn aleni münaka
karda yazılı erzaklar üç 9artna 
sa ıuretile satın alınacaktır. 
Münakasaları 28-11-932 pa
zartesi günü hizalarmdaki aaat 
!erde Tophanede merkez ku
mandanlığı aatınalma komia
yonunda icra kılınacaktır. Ta· 
!iplerin tartnamelerini görmek 
için saat dokuzdan ona kadar 
her gün ve münakasaya iştirak 
İçin de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmalan. 

• 

(233) (5849) 
266 

Devredilecek ihtira berab 
"Hem yekpare ve hem de maf· 

aallı olarak kullanılabilen araba
lar" baklanda istihsal edilmiı 
olan 2 kanunuevvel 1930 tarih ve 
1175 numaralı ihtira beratı üze
rindeki hukuk bu kere ba,kuma 
devir veyahut icara verileceğin. 
den bu bapta fazla malıimat edin
mek iateyen zevabn lıtanbulda, 
Babçekapıda Tat Hanmda 4348 
numaralarda kain vekili H. W. 
lsTOK Efendiye müracaat etme
leri ilin olunur. 

BONO 
Mübadil, Gayrimübadil, deyin 
ilmühaberlcrini alır, satar ve 
tim.dilik sabnak İstemeyenlere 
avam para verir, ve İpotek ya
par. Ötner Lütfi. Sirkeci Liman 

Han 30. Tel. 24300 

Istanbul Ziraat 
Bankasından: 

Hiaaeye göre 
Sıra No. muhammen K. 
32 Galata Kemanket Kara Mustafa pata M. Topcular 

C. 119 Şeftali ıokak 38 numaralı kigir mağaza us- 6667 
tü hane 2/3 hiaaeai. 

33 Galata K "'"*nket Kara Muatafa Pata M. Gümrük 2000 
sokak 14 numaralı ldgir mağazanın 1/4 bisaeai. 

34 He,Wiada Yalı mahallesi Y ah sokak 88, 90, 92 3750 
numaralı iki dükkan ve oteliıı 1/2 hissesi. 

Pey akçesi ve ihale bedeli nakteıı Yeya gayrimübadil booo
ıile ödenmek üzere yukarda yazılı gayri meı:ıkullerden 32 sıra 
numaralıaı ıartnamesine tevfikan kapalı zarfla diğerleri açık 
arttırma ıuretile lS..12-932 peıeml>e günü saııt on dörtte müza. 
yedeye çıkanlmıttrr. 

-- Kapalı zarfla ihalesi yukarda yazılı gayri menkule talip olan
lar pey a~eleriai de ihtin eden zarfa teklif zarflannr da koyup 

üstünü mühürliyerek y.evmi mezkilrda nihayet saat on dörde 
kadar satıt komisyonu riyasetine tevdi etmeleri muktazidir. Ka. 
palı zarfla ihale muamelesinin bitammı müteakıp diğer yukar
da yazılı gayri menkulü.ıı müzayedesi Ye ihalesi icra lalmacakbr. 
Şartname bankamız kapısına udmıftır. (6237) 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Ayvansaray'da atik Ali pafa mahallesinin bostan sokağında 

31 / 33 No. lı mahalde eski aabun fabrikasında mevcut bulu
nan bulgur makineleri vergi borcundan dolayı bilmüzayede aa
blacaktır. 

Görmek için Edirnekapı Maliye tubeaine müracaat edilmesl 
•e yevmi ihale olan 27-11-932 tarihinde pazar günü aaat 14 ten 
16 ya kadar mahallinde bulunacak olan 1atıs hey'etine mürac.
atları. (5968) 
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istif ad eniz için bu yerli malı heryerde ara~nız. 

aoaeıııoı artırır 
c;ıııerı. lekelerı giderir. 

BAKTERiYOLOG 

Dr. IHSAN SAMI 
Belrteriyoloji Uboıetuven 

Umum kan tehlilab. Freqi noktei 
ıııızanndan (Wauerınan Ye ICaLn 
teemülleri) ken küreyvab .. ,..1ma. 
ıı, tifo ve ıaıtma lraıtel klan l"fhiıi 
idnır, bal'!"m, carahat, kazurat ve ıu 
tehlilatı, Ultra mikroskopi basuıi 
Pfrlar istihzan. Kanda üre tpker, 
klorür, kaile.terin mikdarların111 te-

Bütün Raayolar için 

PHİLİPS 
ıı:ml _________ .. yİni. Divanyolunde Sultan Mahmut ''M. • tt ınıwa , 

OZ OKAZYON 
Ticarethanesiı E. Naidis 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 222 
l.taabal'da Jelli olarak tem edilea muk6r t :caret· 

baw mlcAıwbeıabm, antika Ye uan nefbeliııi satmak 
arınuaada buhmıuılara ea mo..it İerait teklif ediyor. 
Ba ıribi ..,a -net.. alınır Ye yaln11: '6 10 kirla 

..hiplerinln nam•na aabhr. 
iL Nalclia Ticantla-.1; mllfterilere ucu• pyler 

1ahn almak fınabnı <'a 

Bahçekapa'da 

ERTUGRUL Mağazasında . 
Kes•ra Yald olan yanpnda 

lslaDmıı olan malların yok bahasına 

KA T'i SATIŞI 
O. bet slade h•H icap eden bu ıon f.ıraattan iatlfade 
etmelerini malıterem mllfterileriıııize ta ·siye edl'ri:t:. 

S HAYİM~ .... , 
fiye Sabşı 

• 
lfıis Tas 

ht.±7' BiriDcl lflle Dalrealnd-· lflle ...... olua llqoila Tepebeıı, Penpelu lrarpuncla ffa. 
... ... aetilı- s. Harim ~ ait ft (Şark Miiusi) npmjle 

......., -··- lufi79 Mbf 
-- ............... Me.cut .. ... 

.. ' ı•lelicllrı H,,,,,_, - ~ Llelıe., antika 1-ir, Kale, CBıclea, a.. 
aadicle ...... n. ._." ._ ciıle Til'k ... lrea 

Alllıl•ıl ....... , 1 , ... ' ...... 99 ....... 

- S.... •• V~eaa, Blö. 81a11, A.... 
süm6t bulmrdaa, kiilaptaa ... lııulduı 

Jubç ft lhçekler, Türk, lrea ft Arap 
pnlpr, J'-- kurea ft kitaplar, 

A't'l'\lpa ıraririeri, malatelif Hint, 
mi 1t1-ı..., Buhara ltl-eleri, ajur 
ı-ıeri, .lqiıiz aeatleri, muhtelif 
n, Yitrinler, ldiaelue ait muhtelif 
' eatika •• ..a.i ,,. ,.-.; mobil,.aJar. 
Çaqamba SÜDÜ batl•J'acak ... Cu
.,. halele IMr sün aabab aeat doimz 

•ek-ı••n, tapıil•, ......,.... 
balar 'ıp u., kanclilı ... , pm 
_ .... jf Ac.. ~türl.ri, 
.... Yi ... ..._...........,._ 

pe1ılel•, mabt.lif ..ıd Tlirk it 
Eclinıe .nc1.. ..... •• ·•··•· ' m. ft ldinll• ... .ur nadide 

Sabt 30 Tetriaiaenl 1932 
- " Puer sinisi clahil old • s , •e· - M bacat• kadar ete.-.......... Sabt llÇlk art· 
.... iledir. 

17 T .... i·e• Paw ftt 28 P....n.i siaı...i aüelıı aeat -
eçdctır. Satqtaa ............. eda.. 

lıep'İf edebilirler. 
dua - ildye lradU' maieza ......... & ............ 

Jfla. ...... - lfla.. iclan -
A.,,..._'-llAcü A'ftllıat iL Adatlıo 

lrinct lflA• Dairen ..,,, 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu kepdede büyik ikramiye 

50,000 Liradır. 
Pf7aaso flmcllye kadar binlerce 

klflyi zeasia ehniplr. 
Fınab kaçawaJ'lllB 

ffllralr ediniz,, 

Ua!ata, KaraKoy b uy .. K maua.
lebicin n Oıtn ıde 

EKSELSİOR 
Büyilk Elbi•e Fa brikan 
Kadın ve erkeklere mahsm 

Çevrilebilir 
Ye her iki taraftan yıni lıem 

MUŞAMBA hem PARDESU 
gibi giyilebilir. 
Teminıı.th Cins 

MUŞAMBALAR 

11 1/2 Litaya 
Satmakta olduğunu muhte
rem müıterilerİDe tebıir eylen 

Kadın, erkek ve çocuklara malı
.us Parde•tller, paltolar, mu
.. mbalar, ko•ltlmlerla en mü
kemmel Ye müntahap Çetltleri dahi 
rakabet kabul etmeı fiatlarda la· 

h'maktadır. 

___ _.. TASFiYE HALiNDE'.----. 

KALi.NiKOS ve Ş~ı. 
UMUMi EMTEALARIN FEVKA DE SATIŞI 

(LiKiDASYON) 
Mefnqet,,. muhtelif molıilyeler, lı:eryolelar, kadifel•, lıelılar 

iPEKLi BEYAZ KETEN MALLAR 
Pupu, ıllor, cliver kifıdr vesaİl'e. 

Aıli fiatlar üzerine o/0 10 ila % 50 tenzilit. 
Gela& : Tünel caddeoi 36/ 4 . 

NESTLE KUMPANYASI 
MOKAFAT BÜROSUNU 

NAKLETMiŞTiR 
Mu • Mıle 98 • 98 ~ milklfader teYzii ile miftefil 
,. ............ ı Gelela'de Topçuler'de (Bebek trem,,.,ı.n clurelı: me-

----beDinde) 88 numero,.. nakletmittlr. ____ ıl 

---•Dr. HORHORUNI ___ _ 
Mektep ııobğınclen nakletti. Eminönü valide ım.thanesi yıuımclııki 
muayeneluuıemıde lıutalennı •kf9m• kader bizzet tedavi eder. 

-------·-t~:...--- ... --~ 
1 Evkaf müdiriyet ~ nan arı l 1 

Cibelide Uakiibi mehalleeincle (5) No. b bamam boetan : 
demekle maruf bostan Ye müttemili.tımn üç .- müddetle ica- 1 

n müsa,.ede,.e lııonulmuttur· 30-11-932 tarihine miieadif Ç&l'plll· j 
lıe alnü ihaleei icra lnlmecaimden taliplerin yevmi mesldirda lı 
tanbuJ Eftaf Müıdiriyetinde Orman Ye Araııi bl-ine mliracaat 
lan illıı ohamr. (1921) 
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Adana memleket hastanesi 
Bqtababetindem 

Aıtana M..W... lıaa~i için 22 ...,_ 1..ti -1ı Plclar 
fUbıamMi yeçhile yirmi stia müddetle mfinakaaafa ...._ • ..._ 
m ~ W•mııiWfteliala yedinı:i çarpnıha ırlall aut cıacle 
Ad- Villyeti E=:fmeni ..... aleni miinekaH U. ihale edil : ıL
tir. Talipler her sin Adana ye lıtanbal Sılılaat Mldir

llllderüı. IDÜrMUt ...... prtnelıHIJi ... -- U.te.i-

1 
llİ alalıilirler. (8174) 

1006 

türloeai No. 189, Telefon: 20981. 
176 

• 

Lamhsu11 

~iyah ve lia v 

Demir Fıçılar 
Her blly ::klükte imal 

olunur. 

Senelik lıtihaalAt 

100000-120000 
Benzin, pe.ro , iıpirto ve seytin, pamuk, s~,.. , m.ulent 

yağlar gibi her ııevi mayi müstalıaalita mahaus 

1 llrk Galvaniz itleri ve Kova lmalAth,..ne•i 
f•tn,,b·•'· Unkapan No. 36 -40 - ARMENAK HOVl.' Y AN 

._ __ Posta ku 'uau: lıt. 29 - Tel: 23603 

Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN ı 

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

Kristal toz, kilosu 36,15 kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütehBkisi hamule ıenecli 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir- Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet miifteriye aittir. Miifteri istene 

sigorta ettiriUr. 

Aclrem lmmbal, Behçekapa 4 hetl V•W Han, 4 lnetl kat, 
Telsral adrul ı latanbal Şeker - Telefona 244 70-79 

lil 

Zafiyeti umumiye, lftlha•ızhlr 
ve lmvvetmllk halAtında b6-
ylk faide ve tesiri prillen Fosfatlı Sark Malt Hulasası KulJamnıs. Hereczan 

cte .. tilir. 

H k•JrA Markanamı albacla ıuJa la~ fada fiatlaASIPIROL ....,CATI Avrupa'dan plen maadlllerlııden clelıa mllelllı olıııatla beraber umadıır. Blltllıı llnlanıı mlleulr 1 8 ) 1 1atmak ilıtikAr ve Mlla ııopıakbr. l .. E. Uladır. Fıyclasızlıcuu lsbaı ed.ıa. 1.ııat lhaıelye ..ııtr, D1ıpon Sslllı Necaıi Ecıutal. 106 


