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-
Telıraf ajanalarmm •erdlil ha· 

here ıöre, So,,yet R~1a ile .. F~- 2-Fır a Münha b'us 

Sürt ~eb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

yare er 
• 

ıyorl 

amzetl • 
rını ilin • 

araamdaki ademı tecavuz mı· 
aakı nihayet imzalamnııtır. Ve 
bunu da tabii bir hal olarak, Ruı
Ya • Lehiatan Miaakmın taadikı 
takip etmİ§tir. Binaenaleyh Sov
yet Ruaya ile Garbi A""1pa dev
letleri araamdaki aiyaıi münaae
betlerin tanzimi yolunda ehemmi
y.,tli bir adJDJ atıllDif demektir. 
Esasen bir müddettenberi Franaa 
ile Ruaya arasında bir miaak akte
dilmek üzere bulunduğu malUnı 
bir keyfiyetli. Ancak Franaa, bu 
ıniaakm imzaamı, Şarktaki iki 
ınüttefikiyle Ruı1a arasında da 
birer misak aktine talil: etmiıti. 
Lebiatanla Ruaya arasında bir mi
aak iınzalanmııtı. Fakat Lehistan 
da bunun taadikı için Rusya - Ro
ınanya Misakının imzasını bekle
di. Bu miaak, Beaarabyarun Ro
ınanya arazili olduğu Ruılar ta
rafından aarib aurette tanınmadı
iı cihetle imzalaneme•ıtbr. Bir 
aralık sabık Romanya Baıvekili 
M. Vaida, Beaarabya meaeleaini 
bir tarafa bırakarak Ruıya ile 
ıni•akı imzalamağa muvafakat e
der gibi olmutaa da Tituleaco ta
rafından yapdan itiraz Üzerine bu 
e,tebbüa bir netice vermedikten 

maada, V aida Kabineıinin ıuku
tuna aebep olan bir buhrana da 
ınüncer olmuştu. 
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Cuma günü 4 meb'us 
intihap edilecek 

Fırka namzetleri ilan edildi 

lzmirden iki kişi müstakillen 
namzetliklerini koydular 

latanbul Meb'ualuğuna intihap 
edilecek olan lbrahim Tali B. 

liai Kazım Paıa da lzmirden 
namzet gösterilmitlerd'ir. lnti- ı 
habat cuma günü yapılacaktır. 

Müstakil namzetler j 
IZMIR, 28 (Milliyet) -

Münhal meb'ualuk intihabı teh 
rimizde cuma günü yapılacak
tır. Fırka namzeti Kazım Pata 
daın maada sabık Osmanlı mec 
!isi meb'uıanmda Tire meb'usu 
İbrahim Beyle fzmirin maruf 
ıimalanndan "Sarf filesofu" 
namım ta§ıyan Hidayet Ketfi 
Bey müstakil olarak nıı.mzetlik 

, (Devamı 6 ıncı sahifede) 

lvenisene 
Bütçesi 
Vekiller masraf 
fasıllarından ta
sarrufa çalışıyor 

ANKARA, 28. (Milliyet) -
Vekaletler yeni sene bütçe pro
jelerini hazırlamaktadırlar. Ge
çen aene olduğu gibi icar, har
cırah, kırtasiye ve inıaat gibi 
maaraf faaıllarmdan tasarruf 
teminine çalııılmaktadır. 

Devlet Kırtasiye.inin toptan 
ve bir elden idareai yüzünden 
mühim niıbette faydalar eld'ıe 

edildiği için bu usulün mülhak 
bütçelerle ldııro edilen dairele-

1 re de teamili düşiiııülmekte&r - --
Mübadelede 
Tasarruf 

--·-
Memurların maaıı 
yüzde 30 indirildi 
Muhtelit Mübadele komiıyonun 

da verilen bir karar üzerine Türk 
ve Yunan murahhaalarile memur
lann maaılarında.I. yüzde otuz 
nisbetinde tenkihl' yapılmııtır. 
Bu kara :lan yalnız bitaraf aza 
istiına edilmittir. Türk ve Yunan 
BafJDurahbaalan tar,.fından itti
haz edilen bu karar komisyon he
yeti tarafından taavip edilmiıtir. 

Italyanlarla 
itilaf 
Olmuyor mu? 

Vasıf Bey hareket 
etti. Bir temasta 
daha bulunacak 

Vllsıf Bey 

Dünkü Aktam gazeteıi mev 
ıukıyetini kat'i ıuı·ette temin e 
den malumat alınamadığını ili 
ve etmekle beraber, İtalya ile 
mali müzakerata devam edil
mekten aarfrr.azar edildiğini, 1-
talyan müeaseıelerine olan dev 

Romanya ile Ruaya arasındaki 
müzakereler bir çıkmaza girmiş 
iken, gerek Lehiatan ve gerek 
Franoada aabıraızlık alimetleri 
ıörülmekte idi. Franaa, Romanya-
71 miaakı herhalde imzalamak i
çin ta:Eyik etmeğe baıladı. Lehia
tan da muayven bir zaman İçinde 
Romanya ... Rusya Misakı İmza ... 
!anmadıkça, Ruı - Leh Misakınm 
herhalde taadik edileceğini bildir
di. Şimdi gerek Franaa ve gerek 
Lehistan tarafından Ruaya ile mü
zakere edilen misakların imzaoı 
ve taadikı gÖateriyor ki, bu dev
letler artık Romanya misakını 
beklemekten bir fayda çıkacağı
na kani değillerdir. Gerçi Fran
llz - Ruı Misakında Romanyayı 
koruyacak hükümler olduğu bil
dirilmekte i•e de bunlann mana 
Ye şümulü ıüpbelidir. Diğer taraf
tan Romanya Hariciye Nazm Ti
tuluco da Kelloıııı Miaakı karşı
aında Rusya il~ ayn bir misak 
a'<tt>di)me!'İne zaruret olmadığını 
aôylüyor. Bu da mantıki olmakla 
beraber, p•k mukni değildir. Çün
kü aynı mülahaza meaela Lehia
tnn ve Franaa hakkında da varit 
olabilirdi. Binaenaleyh gerek 
Fransızların ve gerek Romanya 
l-lariciye Nazınnın tevillerine 
l"ağmen, Romanya ile Fransa ve 
Lehistan araaındaki ittifak karıı
ımda bu miaaklann İmzaıı ve Ro
lnanyanın hil& imzadan iıtinkif 
etmesi bu devletlerin münasebet
lerinde bir aykınlık meydana ge
tirmektedir. 

ANKARA, 28 (Milliyet) -
Münhal meb'ualuklara C, H. 
F ırkaaı namzetlerini ilin etmit 
tir. Umumi müfettiş lbrahim 
Tali B. lstanbuldan, aabrk Tü
tün lnhiaan Umum Müdürü 
Behçet B. Urfadan, Ruşeni B. 
Samsundan, sabık Samsun Va-

Komisyonda itlerin sene ıonu-
na kadar bitirilme&ine çalıtılmak- • (Devamı 6 ıncı sahifede) 
tadir. Maaşlarda yapılan tenkihat --··-------··••••••••••--·•• 

Sabık Tütün lnhisan Umumi 
Müdürü Behçet Bey 

Fakir çocuklara elb • se 
ve palto veriliyor 

Anneler Birliği dün toplandı 
ve yeni kararlar verdi 

komİlyon bütçeainin bir kat da
raltılması hakkında ıerdedilen ar 
zulardan ileri gelmittir. 

Komisyonda y id•n bazı tasar 
ruf tedbirleri aluunıtiır. Rum e
tablilere 150 bin lnıiliz lirasın
dan yapılmakta olan tevziat bit
tiiiııden teknik büronun ay batın 1 
dan lağvı tekarrür etınittir. Kanu 
nuevvelin 15 inden itibaren lstan
bul Tali mübadele komi•yonu da 
lağvedilecektir. Bu suretle bazı 
memurlann da vazifelerine niha
yet verilecetkir. 

Mübadele Komisyonuna hüku
metimiz tarafından verilen tahai
&at bittiğinJen yeniden altı aylık 
tahıiaat verilmesi lazımgelmekte 
dir. Bundan evvelki tahsisat, ko
misyon itlerinin altı ay zarfında 
bitirilmesi kaydile verilmiıti. Hal
buki, muallakta kalmış olan bir
çok itler henüz halledilemediğin
den komisyonun bir müddet ipka-

• 
icra 
Dairelerinde •• 

Gerçi devletlerin bugünkü mü
ııasebetlerinin şekline bakılmca 
iki devlet araamda bir ademi te
cavüz misakı hususi bir mina ifa
de etmez. Harpten evvel, böyle 
bir mukavele imza etınek, alaka
dar devletler araıında huauai bir 
ıamimiyete delalet ederdi. Bugün 
devletler arasında tabii olan hal, 
böyle ademi tecavüz mukaveleai
nin bulunınaaıdır. Bulunmadığı 
~amandır ki vaziyet aykırı aayı
lıyor. Ve Fransa - Ruaya münaae
l>atında bu aykınlık harptenberi 
devam edip gidiyordu. 

11 İcap etmektedir. 
Türk murahhas heyeti reiai Şev Herkes anca!ı: kendi 

Harpten evvel, Ruayanın en ya
kın doatu olan Franaa, barpaonun
da Komünist Hükümetinin eıı i.
ınansız düşmanı oldu. Diğer ta
raftan Almanya Ruaya ile 1926 
teneıinde Rafallo'da imzaladığı 
ademi tecavüz miaalnyle samimi 
ınünaaebat teaiı etmeğe çalııb. 
lngiltere de ticari münasebatı 
takviye etıneğe çalııırken, Fran
aızlar Ruaya ile anlaımamakta 
l&rar ettiler. 

Hanımlarımız Anneler Blrllğlnirı lçtlmaında.. 
Himayei Etfal Anneler Birliği ıinlerimizin Anneler Birliğine mu 

dün öğleden aonra Cemiyet Mer- zaberetlerini esirgediklerinden ıi 
kezinde toplanarak önümüzdeki ki.yet olunuyor. 
bayramda fakir ve kimseaiz ço- Birlik azaaı, çok mahdut olan 
cuklara dağıtılacak elbiae ve pal- maddi vasıtalarına rağmen, hiı
to için hazırlık yapmakla meuul mile kadınlar için kundak ve ça
olmuılardır. matır dikmek, fakirleri evlerinde 

Anneler Birliği tarafından bu ziyaret etmek gibi yorgunluğu i
aene bayramda mektep talebesin- cap ettiren mesaiye aeve aeve kat 
den 80, süt damlasından da 80 ço- !anmaktadırlar. 
cuia elbise ve palto tevzi edilecek Anneler Birliğinin dünkü İçti-
tir. maına Vali Muhiddin Beyle Dr. 

Birlik idare heyetini teıkil eden Tevfik Salim PJ. run, izzet Melih, 
Franaanm bu inatçı aiyaaetten Hakki:re Emin , Melek Feyzi, Fat- lbrahim Fazıl Beylerin refikalan 

aynlmasına batbca aebep, lnail- ma Fehmi, Faika Talat, Mahfuza da davet edilmiı, ve Birliğin yardı 
tere - Rusya ticaret münaaebetle- lbrahim, Limia Refik Hf.ler haf- mmı ıeniıletmesi etrafında ken
ti pek gergin bir hal almıı oldu- tada bir giin toplanarak Anneler dilerile ırörütülmüıtür. Birlik, Hi
iuna ve dominyonlarla giri§tiği Birliğine yeni membalar bulmağa mayei Etfal rozet tevziinde ıay. 
ltombinezonlar iktizau gittikçe çalıpnaktad:rlar. Hanımlanmızm reli ıörülen fakir çoeuklara da 
daha ziyade ıerıinletecefine na- fakir ve muhtaç çocuklara kartı bayramlık elbise ve palto teni 
ıaran, Franaa kendi ticareti na- olan yakm alakalan ıükranla kay etıneğe karar vermiftir. 
llıına bu vaziyetten bir fayda ü- cledilmektedir. Dünlril içtimada bu çocuklar da 
lllit etmektedir. Binaenaleyh in- Ancak haııımlarunı:ı bu hayırlı bulunınuı ve kendilerinin elbiae 
rıltere, Ruaya ile ticaret münaae- it" , pek yalnız kalmıtlardır. Zen- ve çamaıır ölçüleri almmı•tır. 
he.tına giriıtiği bir ıırada Franaa- ~ ========================·===
llın uzak dunna11na mukabil, tim-
di lngilterenin Ruıyadaıı uzaklat· 
tığı zamanda Franaanm Rusyaya 
~aldatması, bu devletlerin Rusya 
ıle münasebetlerinde bir tezat 
lbanzaraıı irae etmektedir. 

Ruaya - Franaa Miaakı ticaret 
:Carureti altında İm:E& edilmi§ ol
lloakla bf!raber, herhalde aiyasi 
ehemmiyeti haiz olmadığı da id
dia edilemez. Bu eb.,mmiyet bu-
tün için izam edilemez. 
.\ıw:ak. ötedenberi Fransız-
lllrla Rualar, Orta Avru-

Dün Halkevinde Su Sporu Klilbil 
yapılan içtimada .• 

tesisi için 

ki B. komisyona verilecek tahsi
aat itile metgul olmak Üzere An
kara'ya gibnittir. 

Komisyonun maırafı Türk ve 
Yunan hükı1metl.-ri arasında tak
aim edilmekte olduğundan, iki hü 
kiimet masrafın azaltılmaıı ve it
lerin münkün mertebe çabuk biti· 
rilerek komiıyonun kapatılmasın 
da öted,.nberi müttefilı:tirl.,r. Ko
misyonda aon yapılan tasarruf 
tedbirleri bu kararın tatbikinden 
ibarettir. 

.. --·· .. ·-·-······-··--··-·-···--·· .. -

İspanyolca 
Yerine türkçe 

lstanbul Musevileri 
de İzmirdekiler 

gibi dütünüyorlar 
lzmir Müaevilerinin lıpanyolca 

yerine türkçe konutmak için ara
lannda bir cemiyet teaiıine teteb
büs ettiklerini yazmııtık . 

Şehrimiz Muaevileri arasında 
bu huıuıta ne düıünüldüğünü öğ
renmek Üzere tanınmıt Muıevi va
tandatlarımızdan bazılarile görüt 
tük. Bu meyanda Beyoğlu Muaevi 

~daki Cermen ırkına kar~ı ayni 
"-:.iyette olan bu lılav ve Latin 
•tkları, biribirinin tabii müttefiki 
~ınmıştır. Harpten evvel Avru
l>llnm aiyaai nizamı Latin ve lslav 
ı!"dannın c~?""~ ırkına karşı it

· B "h" ·· b 1 d 1 • . 1 Lisesi Müdürü Doktor Marküa, 
tı. u tarı ı munaoe et er o ayı- ı hır takım tefaırlere meydan vere- k d" • • · t d h · · 
·ı d" k" · d" · 1 d - b"ld" kt" en ıaını zıyare e en mu arrırı-

falu eaası uzerıne bina edilmiı-
ıı e ır ı tun ı ımza an ıgt ı ı· ce ır. 

rilen mİlak ta ıiyasi mahafilde Ahmet ŞOKRO (Devamı 6 ıncı sahifede) 

• • 
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takip edebilecek 
Müddeiumumiliğin icra da

irelermde ayak kavaAannm ça 
hımaaım menettiğini ve icra da 
irelerinde iti olanların itlerini 
bizzat takip etmelerinin uıul it 
tihaz edildiğini yazmıttık. İcra 
dairelerine ellerinde Müddeiu
mumilikten taıtik edilmi§ hüvi 
yet varakası olan avukat ki.tip· 
lerindm maada kimsenin gir
mesine müsaade edibıemekte
dir. Muhtelif taharri memurları 
icra dairelerinin kapılarında 
durmakta ve başkasının itini 
takip için icra dafresine girmek 
isteyealeri menetmektedirler. 
Diğe!" taraftan avukat katipleri 
ne tastikli hüviyet varakuı ve 
rilmesi keyfiyeti de ortaya ye
ni birıey koymuf, birçok avu
kat katiplerinin bey&n11ameli ol 
madtklan ve Maliye Tahsil ıu 
besine kazanç vergisi verme
dikleri anlatılmıttır. Şimdi 
Müddeiumumilik kazanç verıri 
ıini verdiklel'ine dair Maliye 
Tahsil Şubesinden vesika ge
tirmiyen avukat katiplerine taı 
tikli hüviyet varaka11 verme
mektedir. 

İzmir Belediyesi 
otobüs işletecek 
1ZM1R, 28 (Milliyet) - Be 

lediye Nafia Vekil etinden oto
büs işletmek imtiyazını iate
mittir. 

1a_q11are Cemiyeti Kongresi 

Tayyare atelyelerimiz 
kuvvetl~rini artırıyor 

Mühendislerimiz, Türk tipleri 
tayyareler üzerinde mu_ 

vaff akıyetle çalışmaktadırlar 
Milli Müdafaa Vekilinin nutku 

ANKARA, 28 A. A. - Türk 
Tayyare Cemiyeti betinci lı:onıre
ai bugün aaat 14 buçukta B. M. 
Meelisi aalonunda Kazım Pata 
Hazretlerinin riyaaetlerinde top
lamnııtır. 

Heaaplan tetkik eneümeninin 
raporu okunmuı bir ıuale ceva· 
ben encümen namına Kemal Za
im Bey ve müteakiben Cemiyet 
reiıi Rize meb'uau Fuat Bey ta ... 
raflanndan izahat veril.mittir. Bu 
izahat Tayyare Cemiyetinin aon 
iki ıenelik maaı ve maaraflarmda 
azami derecede tasarruf eaaıma 
riayet edildiiini memur müstah
diın maaştan yekiinunun umumi 
varidatın yüzde 10 buçuğunu geç 
mediğini gösteriyordu. 

Masarifi umwniyeyi kabank 
gösteren sebeplerden biri de cemi 
yet menfaatine aatılmak Üzere 
baıtınlan ve yaptınlan evrak def 
teri, kart ve kitap gibi ıeylere 
aermaye olarak yatırılan parala
nn bu meyanda gözükmesidir. 

Temenniler 
Bu İzahatten 30nra hesap encü

meninin raporu müttefikan kabul 
edilmiştir. Nizamname ve takrir-

lamet PQfa Kazım PafQ Hazret
leri ile b...-aber Tayyare C1tmİyetl 

kongreıinden çıkıyor .. 

!eri Tetkik Encümeninin raporu 
okunarak aynen kabul olunmuş
tur. Oyun ve eğlence yf!rlerinden, 

( De1Jtımı 6 ancı ıahifede ) 

Tüt·· nlerimizi gözdeıi 
üşürmek istiyorlar 

'Ortadaki rakamlar bu propa. 
gandaları suya 

'düşürecek kadar kuvvetlidir 

TiltDn lmalithaneslnde tasnif .. 
Türk tütünleri aleyhinde aon za

manlarda, bütün dünyacta, vfui mJı
yaata bir propağanda faaliyetine ıi 
rifildiii aıılatıbnaktachr. Bu propa
gandada bilbasaa bu aene tütün 
mahaalümiiz haklmıda -- ilk 

tahminlerin ıeçen aendere nuaraa 
çok az ÇJkmaamdan, tütünlerimiz a
leyhine bir netice çıbnlaraı., iıtifa
de edilmektedir. 

Ba - tütün rekolteıniz hakkın 
( o- 6 ...... •itil•"• ) 

Belediye, caddelerdeki ağaçlan budatmaVtadır. Ağaçlar bu· 
danıriten, kurumuş olan ağaçlar da kestirilnı'?'ktedir. Bu resimde, 
Ankara ca.ddesinde bir ağacm balta il" kesildiii görülmektedir, 
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Tarihi tefrika: 28 

93 felaketleri 
İgnatief ve 

HARİCi HA-B ERLER 
• 
lngiltere ve Fransa 
cevap hazırlıyorlar 

Alman yadaki 
Buhran 

Yediler Çamlıca'da toplanıyor! • • • • ,,. 
"Maliyemiz, müstakil bir hı?urrklar~a ça~lqmıı. sea~e lngıltzler tedJyeDID f elakefeD-

Nasıl halledileceği 
1 hala belli değil 

mıllet maliyesi olmaktan çok- <11ruzakereyı genye çevn-mege • • • • • 

1 tan çıkmıştır. Çok israf yapıyot' çalıştı: . • . gız neticelerını ızah edecek er 
BERLlN 28 A.A. - Wolff 

ajansından bildiriliyor: Parla
mentoda müteşekkil bir ekseri
yete istinat edecek bir kabine denilen Abdülmecidm öldüğü - Teldıfin esası, hır Aya

<>ü~kü borcumuzla bugünkü ıofya selamlığı günü padişaha 
borçları karşılaştırırsak, asıl is- işin aslını anlatarak şeraiti ida
rafın hangi tarafta olduğu der reyi c:emaati müalimin namına 
lıııl meydana çıkar. O zaman padişaha bildirmek ve kabulü
on milyon lira borç, bir o kadar nü istemektir. 

4- 4 'f 

Meclise biraz durgunluk 
geldikten sonra, teklif üzerin
de konuıulmağa baıladı: 

Abdüliziz cumaları büyük 
camilere selamlık yapar, en 
çok Ayaaofyaya giderdi. 

LONDRA, 28 (A.A.) - lngilte- Donald. M. Baldvin, sir John Simon teşkili hııkkmdaki teşebbüsün 
re hükiimeti, yakında Amerikaya ve- ve M. Neville Chamberlain, Ameri- alkamete uğraması üzerine bir 
receği notanın muhteviyabnı karar- kan notasının tcvdünden sonra ha- "R" k b 
laştımnştır. Mezkur hükiimet, Ame- sıl olan vaziyeti tetkik etmek ve hu- ıyadset ' a İne" si teşkili için 
rikan kongresine ve milletine 95.00!I gün naztrlar meclisine tevdi oluna- iktısa İ ve teşrii ır.ahfellerin 
000 dolann tediyesi keyfiyetinin b;z cak cevabi İngiliz notıuı hakkında mümessillerile yapılmakta a
zat Amerikayi dahi izrar edeceğini müzakeratta bulunmak üzere dün ak lan mükalemeler, henüz bitme 
übata çalışacaktır. ~am başvekalet dairesinde toplan- miştir. Ancak im mükalem.ele-

Muhtelif gazeteler, böyle bir a- mışlardır. riıı:ı buı;ı-ün vl\?.iyeti aydınlatma. 
meliyenin çıkaracağı müşkilleri gör- Frar:sa eeoap hazırlıy r r sı muhtemeldir. Gazeteler. muh 
melde beraber tediyattn yapılmuı l"f 
ihtimalinden balıı ve bunun tevlit e PARIS. 28. A. A. - Saliilıiyettar te 1 kombinezonlar hakkında 
deecği netayici teşrih eylemektedir. mahfillerde hüküm oüren fikir ve mü tetkik ve münakaşalar yapmak 
Bu gazeteler, önümüzdeki vadeye t.alealara göre, Fransız hükiimetl, tadır. Bn mün!PJkatlar arasında 
karıı koymak çarelerini tetkik ede- Hoover bey~oine n Stimoon müstafa batvekil mi, yoksa Je 
cektir. not.asma v~ecegı cevabi hazırlamak ı:t:!:--ıl Schleiclıer'in mi başveka 

'7'/meo ne d''gor? la meıguldur. ,..... 1 . "1.. • ı· d b k 1 
· .,. "' 

1 Yeni Fransız notumda bilhassa .,.e. ge m'.'.51 ıntıma ı a a uv 

1 trn1 .aAK.ıl(AI 
Ankarada da kızıl başladı 
ANKARA 28 (Milliyet) - Ankarada Kızıl vak'alan g& 

rü1düğünden Sıhhiye Vekaleti taı-ahndan bir aşı istasyonu te
sis edilmiştir. Vekalet aileleri çocuklarım aşılatmağ• da,,et et• 
miştir. 

Muhtelit encümenin kararı 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Muhtelit encümen irtişa ef' 

rakı üzerinde4ci tetkikatını hafta aonuna !kadar ikmal edecektir 

Valiler arasında tebeddülat 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Mllf valisi Ferruh Bey ŞibiD 

karahiaar Valiliğine, Van Valisi Mithat Bey Muş Valiliğine, 1 
parta Valisi Ahmet Dunnuş Bey Afyon Karahisar Valiliğim 
Afyon Kara!ıiaar Valisi Fevzi Beyin.de İsparta Valiliğine tayin 
leri e.li iTadeye iktiran etmiştir. 1 

lzmirde menenjit aşısı gapılıyoı 
IZMIR, 28 (Milliyet) - Mekteplerde ve müessesatta iht 

y111ten menenjit aşısı yapdmağa başlımmıştır. 

lzmirde feci bir tramvay kazası 
1ZM1R, 28 (Milliyet) - Altr yaımdırki Fatma iıl!'\İnde~ 

bir çocuk hareket ederken binmek istediği atlı tramvaym ..ıt., .ı 
·kalmış, ve başınıdan ezilmittir. Fatmanm hayatı tehlikelic 

Paditıı.hın gittiği günler ko
ca Ayaaofya hmcaıhı.nç dolardı. 
Vükela, 'riizera, ümera takr
mmclan batka hocalar. ıof~ 
lar, dervifler ye halk ta safları 
doldururlardı. 

Times gazetesi yazıyor: " İngiliz 15 K.anunuevvelde vadesi gelecek 1 vetlı oldugunu anlamak ıınesele 
notumın borçLırm yeniden tetkiki taksit hakkında gİritilen müzal<ere- t si r.n safta bulunmaktadır. 
meseleoine temas etmiyeceğini, an- lerin neticesine dair daha şimdiden Buhranın nı• suretle halledi. j ;;;;;;;;;;;;;;iöiiiöiiiöiiiöii;;;;iiillıı;;;iöiiiöiiiöii•5-liiliiiöiiiöii;;;;iöiiiöiii 
cak beynelmilel böyle miibim bir pa bi h .. küm ·ı · --1.. ilk F 

Şair Ziya PIJfllnın 
gençlik resmi 

kaime varken, buııün devletin 
borcu 250 milyon liraya yarmıı 
tır. Devlet varidatının üçte biri. 
belki daha fazlası yalnız borç 
faizlerine gidiyı>r. Bununla be
raber uyaıtı§tan eaPr görülıoü· 
yor. Saray her zamandan ziya
de israfa dalmıttır. Babıali her 
vakitten fazla keyfine mecbur
dur. 

"Bu haller böyle sürerse şu 
devletin Abdülazizi Han ile Ali 
ve Fuat Pataların ellerinde gö
çüp gideceğinde 9üphe yoktur" 

Sofra başında berke1in gözle 
rinden ya~lar dökülmeğe başla 
mıştı. Mehmet Beyin sözleri 
kendi hıçkırıkları arasında bo
,;ularak kesi&diği zamaır, Çam
lıcanın bu sevimli koruluğu için 
de bi-r matem ayini varımt gibi, 
açağlar arasından vatan için ağ 
layan gençlerin iniltileri akse
diyordu. 

Kemal Bey ağlamaktan ça
tallatan aesile birden bire hay· 
kırdı: 

Uyan, ttrbt., ey HaR"efİ Oamam 
z;himmet! 

U ytllft da IHık ne hale geldi t...U 
ettifin Deulet I 

Y etİf imdıulın.a r.ilıu halan er
t.abt imcuun, 

Y etif kim Hrnegıin oldu Liuayi 
Nuttrcıti millet f 

Ziya Pata da, acı bir iatmza 
ile, dudaklan arasmdan aöylü· 
yordu: 

Jön Türkler, "Şeraiti ida
re" diye bir talanı maddeler ka 
rarlatbnDlflarclı. Bunlar ipti
dai bir kOD1titüayon hülwıiin· 
de idL Bir millet mecUsin\n a· 
çılması, vükeli.nm bu meclise 
karşı mee'ul olması, bu madde
lerin esası idi. 

Abdüliziz ile birlirte ae.l&m· 
lığa gideırlerden mwr:ika takı· 
mı. Nuri ve Reıat Beylerin 
himmetlerile elde demekti. Vü
zeradan, kurenadan bir takı.
romdan sözler alınmışb. Bun· 

lar, kendiliklerinden paditaha 
bir ,ey teklif edemezlerdi. Fa
kat halktan gelen bir teklif Ü· 

zerine paditah reylerini sorar
sa hepsi de millet mecliai le
hine rey verece1c:lerdi. Velit.
tin Efendi, Saıhip MoHa Bev, 
Şirvaoi zade Hayrullah Efen
di gibi yilkseik ülema takımı 
medreselerin müzaheretini te
min ediyarlardL 

Ali Suavi. Tuna ve Karade
niz yalı11 halkından lstanbula 
gelmit ırgat ve hademe ma· 
kulesi bir kaç yfö: adamı emri 
altma alabileceğ:ıni taahhüt e
diyordu. 

Teşebbüa ıöyle olacaktı: 
Abdüliziz Ayatofyaya se

lamlık yapa.::ığı bir cuma. ve
rilecek parula üzerine bütün 
Jön Tükler, rovelverlerle si-
18.hlamnıt olarak, Ayasofyaya 
toplanacaklar ve erkenden mim 
berin etırafmı tutacaklardı. 

Hatip mimbere çıkacağı sı
rada, bunlar bep birden ayağa 
kalkarak silahlarınr çrkaracak
lar, kimıenin sokulmasına 
meydan verıniyeceklerdi. Ha· 
tip yerine hoca Velittin Efen. 
di miımbere çrkacaktır. 

Velitt' r.fEJnltli, halka alı,-
tıkları v "ile munleketin 

Der1leti hii•nii Ula,.., iae m.alua- halini kı .nlatıktan, bütün 
da murat, bu fenalrlclaı ın padişahıo habe-

Ana pelr mJini imif lraı eti em-1 ri olmııkıum vükelanın fena 
ICD'll' t.ilcit. id "nd .l..."-d ~ .. 1 

Etti fHı lraitlei hiJımeti lrendi areaı en .._ agunu ıoy e-
icat, dikten tonra, buna karşı care 

Deolfti eyt./i t.ir öyle Mladaa ol..-.k şeraiti idareyi teklif e
aat. ~..kti. 

Y..-. pelı miifltiil olanla fU O zaman bütün Jön Tükler 
samanda ahval. 

Hoca V elittin F.f....ti, me
ki.netini muhafazaya çalııarak, 
sakallan üzerme dökülen. yqla 
rmı sildi: 

- Vatanı kurtarmak, zulutii 
kaldırmak için ümmetin içtimaı 
liznndır. Bu koca milleti Cena
bı Hak himaye edecektir el· 

' bette.. Beyler, efendiler, teklif 
ne ise onu meydııına koyunuz! 

ve onlann adamlan. ıö1ı:ırürül· 
tüıü gibi bir -1e. 

- EYet! lateriz! 
Diye ha,kıracaklar. balkın 

da iştirakile teraiti idare. ora
da mevcut tıütün müalüman 
cemaati namına paditalıtan is· 
tenmit olacaktı. 

ra nakli keyfiyetinin te.lit edeceği r u ..en m•y--, . ra~- leceği, h8la belli değildir. Bu 
f-"k~-ırrz" -'-'-len" (lnailiz" liraıı •ı:z notasında dermeyan edılen delil- hus t b" k "l ""' ~ ..,... ~ ler tamamlanmak suretiyle tekrar i- . . uı. a yarrn . ı_r ara~. v_~rı me 
fiyatııım sukutu, cihan piyaıııılarm- leri ıürülecektir. s• · ~.tımal dahıhnde gorulmck· 
daki fiptlann inhitatı) ~rih eyliye tedır. 
cektir. Nasıl halledilecek? ,, . • 

Maamafih, bizden tediyatt.a hu- o:Jtl/aSı f{•flmalar 
NEV YORK, 28. A. A.- Lonıl

lun-mız talep edilecek olursa tedi- ra hükiimetinin, hazine nezaretinden BERLİN 28 A.A. - Muhte 
ye eclec:eğU." 90 günlük mütdcaddim ihbardan lif vilayetlere mensup 22 Al
/ngllterenln mali vaziyeti vazgeçerek .30.ooc_ı.ooc_ı ~ ..,........ mıı.n cemiyeti, Colon cemiyeti, 

tehlikede mi? Y.e parçasının. tediyesını tehır ebne- Kolonya'da bir İçtima alkdet-

D_,., H-'d . sı muhtemeldu-. mİ$tir. lctimada Versai.Jleıo; mu 
..,y "'"" gazeteıme nazaran Bütün gazeteler hükUmet erkanı- 'h ··d · - • • d Al 

hlikümet ertmıu mali vaziyet veba- . 1--"'- ' •-- Am 'k B.• e esı netıces : :ı e manya-
nın yenı Jag....w. nouurnın erı a J d I ··ı t • 1 

met ~~ttifi ~de . f~vkalide 1 kongreıinin hatb hareketini değiş- I a !'v'"' ~~ - 1·~ ~~11 A .manyıı-
tedbir ıttihu edilmeai fikrinde bu- tirmeğe muvaffak olmak için ı>Ek . 'ıadeaı talep olunmuştur. Hü 
lunmaktadırlar. mukni delilleri ihtiva etmeai li-ı klb:et mü,a•rıri !'A. Hoffman 

Ne.s Chronide ~etesi, ~er ~.'" zım geleceğini yazmakta berdevam- ile Sarre büyük sanayicilerden 
cok gazetelerle birlikte tediyesı ı- dırlar p 1 1-: • d ·ı 5 h 
;;..P eden paranın ancak albn ola- Hatta Amerikan mutahamaları- 'j.0!1~a J,?{-1 korud:. e aAİ a
rak tediye edilebileceğini yazmakta nın her memleketin mütekabil ilı:ti- va ıs'?lıhn • ı a . ay '!'aı rtd man 
dır. Bu gazete diyor ki: " Mamafih aadi vaziyetleF· · nazarı itibare ala- yaya ı &Killi utemış er ir. 
bu takdirde Amerikanın okadar bü- caldarı ilave o ktadıT. 
~ük. b!r ehemmiyet. a~ ~ Nihayet ahii' resmi melıafilin M 
gu ~~ ~esmde l~ilte~~°!n Amerikaldarın yaptığı veçhile her ançurya 
teırrki mesaıde bulunabilmesı ıçın bo 1 ·ı ·· ·· kl • b .. 

d • . t .__ .d .. rç u ı e nynca goruı= en .. e u Meselesı· ma eru para u o .... nu yem en vu- t•· mili ••-- · · • b" da 
d · k • ed .__...!~ un eue;ı- ıçın umUDJI ır esas 

cu e .getirm• ıcap eceımr · bilinde meselenin hal ve tesviyesi 
lnqillz c·evabı hazır imkimnı tetkik •·e müzakere etmiı 

LONDRA, 28. A. A. - M. Moc olduldan kayde ıayandır. 

Troçki 
Söylüyor 

Rus inkılabının bir 
tarihçesini yapb 
KOPENHAG 28 A.A - M. 

T roçkiııin konferansı esnasın
da hiç bir hadise olmamıftır. 
M. Trotzky, Rusya ihtilalinin 
tarihçesini yapmakla iktifa et
miş ve hiçbir siyasi müna'kata
da bulunmıınııttır. 

Noroec'e gireınlgecekl 
OSLO , 28 A.A. - HükU

met, Troçkinin Norveç toprağı 
na girme11ine müsaade etmek iı 
tememi~tir. 

Arjantin muhacir 
istemiyor 

BUENOS AIRES, 28. A.A. -
Reioicümlıur tarafmdan iıdar olu 
nan ve Önümüzdeki ki.nunu1ani a7ı
nm birinci piinünden itı"baren Arjan 
tin"e muhacirlerin girmesini men'e
den knramame, yalnız bir iı muka..e 
lenamesine malik, yaıamalannı te
min edettk yakin akrabaları bulu
nanlan utiına eylemddedir. 

Ford'a yapılan ame
liyattan sonra •• 

Şakodaki 
Boğuşma 

lhtilAfı hal için orta
ya sürülen fikirler 

SANT1AGO (Şili) 28 (A. 
A.) - Şilideki Parage orta el
çisi M. Ramiree, Şalko itıtili.fı 
ha1dımda Hıı.vaa muhabirlerin
den birine fU beynıı.tta bulun· 
muttur: Bu ilıtilifta en mühim 
olan cihet, Şako mıntabama 
malik olnuık ıhaldanııı eskiden 
beri hangi memlekete ait oldu
ğunu araıtrnoak için bu mmta 
kanın evvela ııalı:eri halden tec;.. 
rit edilmesidir. Bu nokta arattı 
nlırli:en muhasamatın tel< ar 
batlaması tehltkeleri ortadan 
kalC:ırılmahdır, Bu mıntakanm 
aakeri bal<len tecridi buıuaun
dan bugün harp halinde bulu
nan memleketlerden herhangi 
birinin imtina göstermesi o 
memleketin tecavüzi bir harpte 
dıwam etımek buıuıandaki niye 
tini bildir«ektir. 

SANTlYAGO (Şili) 28 A. 
A. - Parage erki.nı harbiyesi. 
nin verdiği bir habere göre, Pa 
rage ıı.r;kerleri Coronel iatihki· 
mım almıtlardır. -·------
Napolide bir yangın 

19 lar komitesi 
içtimaa çağrıldı 
CENEVRE, 28 A.A. - Millet

~er Cemiyet.i konaeyiııin bugün, 
biç olmazsa muvakkat bir müddet 
için, Mançuri meselesi ile iftigal
den fariğ olacağı tahmin edilmek 
tedir. Bu ııerait altında fevkalade 
meclis reisi M. Hymana'm mezkUr 
meclisin içtima tarihini teabiı el· 
mek maksadile 19 lar komitesini 
salı günü içtimaa davet etmesi 
muhtemeldir. içtima tarihinin 6 
kanunuevvel olmau ihtimali ba
kidir. 

Leh Hariciye nazır! 
Parlse gidiyor 

CENEVRE, 28 A.A. - Leh Ha· 
riciye Nazm M. Beck, bugün ak· 
§a1D üzeri, Paris'e gidecektir •• 

[M. Zal...ı.,.'yi hariciye nez ...... 
tinde utihli.f eden v~ C..nevrecle 
Lehiatanı temsil 
eden M. Beck Öt< 
denheri M. Zales· 
ky ile uzun müd· 
det tetriki mesa' 
elm.İf Leh devlet 
ricalindendir. 92C 
senesinde Mare 
tal Pilıudıky ikti 
dar mevkime ael 
diği zaman Za· 
lesky de Harici 
ye Nazır!ıiını 
denıhte elm.İfti. 
M. Beck i.oe ııoa 
zamanlarda Zalea- M. BECK 
ky'nin müatetarlıit.nı ifa etmekte 
idi. 

Yeni bir 
Balon 

210 ton etya ve 100 
yolcu nakledecek 

FRIEDRICHSHAFEN, 28. A.A
Volf ajanımdan: Zepelin atelyele
rinde inta eclilmekte bulunan ve önü 
müzdeki sene içinde ilk defa olarak 
uçacak olan kabiliaevk balon, dün
yanın en büyük; en rıüratli ve en el
verl§li balonu olacaktır. 

Balonun tulü 250 ve kutru 40 
metre olacaktır. Kamaraları birbiri
nin üstünde üç katta bulunduğun
dan, uçan bir eve benziyecektir· 
Kont zepelin balonunda beı motör 
bulunduğu halde yeni balonda dört 
bin beygir kuvvetinde dört motör 
bulunacaktır. Bu motörler, balonun 
saatte azami 150 kilometre katetme
ııini temin edecektir. 

Motör miktanrun ar.altılmıt olma
ıma rağmen yeni balon, 210.000 ki
lo ıikletinde yük kaldıracaktır. Hal 
huki Kont Zepelin, ancak 120,000 
kiloğram kalchrabilmelrtedir. 

Yeni balon, mürettebabnclaa, poa 
tadan ve e§yadan batka 100 yolcu 
naldedebilecektir. 

Kont Zepelindeld benzinle müte
harrik beı motörün yerine kaim o
lan ham yağ, ile müteharrik dört 
motôr, tamamen alümiiıyomılan i• 
edilecek ve balonun cenubi Amerika 
ya kadar ic:n. edecefi seyahat eana
ımda takriben Kont Zepelinden dört 
bin kilo az sarfedecektir. 

Dr. Eckner'in tekzibi 
FRIEDRICHSHAFEN,28.A.A. -

Volff ajıuumdan ı Dnktör Eckner, 
"Kont Zeplin'' balonuııun 1933 ıene 
ılnde timali kutbi mmtaka11na bir 
sefer yapacağına dair bazı gazeteler 
de görülen haberi tekzip etmiıtir. 

Sovyet-Leh misakı 

1 

tasdik edildi 
MOSKOV A, 28. A.A. - s-,.et 

merkezi icra komitesi divam, 25 
temuzda MoH:onda imuhınan Sov 
yet - Lehistan ademi tecavüz miaalu 
nı dün tasdik etmiıtir. Bu me,.nda 
23 ikinci tefrinde imzalaaan uzlaş
ma mukavele9' de tudilı: olunmuf-

' tur. 

Crrmümefhut tutu
l .n haydutlar 

KAHiRE, 28. A.A. - H....m.
nn bir bankaya karıı lıir tefel>büote 
bulunacaldarma dair zahdaya 1ıir 
haber verilmİftİr. Zalıba, mükem
mel aletlerle miicehlıez oıı kifiyi 
500.000 lirayi muhtevi bir kaaayi 
mrlanıaia t.,. elılı iis oıttiJd.-i 11nda 
yıılı:alaYll> tevkif etmeie muvüfak 
olmuıtur. 

Bu altın mübayea.,. ... -
• 

cısı da !<im? ~'" 1 

LONDRA 28 A.A. - G• 
çen ay, esrarengiz bir tahıa, M 
viyefini luakımççaaına gide 
mek isteyen bir müessese naa 
ve he'labma külliyetli albn sa 
tın almıştır. Hüviyeti heıı.üı 
meydana çıkmayan bu mübayı 
acı, bir iki hafta muamelatta b~ 
lmımamıf, sonra tekrar faaliyj 
te geçmittir. Bittabi satın alı 
nan mikdar malôm dı.>~ildir. Fı 
kat ll"uayyen bir müddet içiı 
gümrük ıerviıleri tarafın<la~ 
neşredilen iatatistfkler sayesin 
de merkezi bankanm 24. mil
yon 420 bin 696 lira kıymetin 
de altm satın almıt olduğu an 
!aşılmıştır. Diğer taraftan alta 
fiyahrun yükselmesi dolayıaile 
eşhası hususiye tarafından yap 
lan altm ımübayaatı nazarı iti· 
bara alınacak olursa bu meç· 
bul mübayaacı tarafrnıdan ni· 
aan bidayetin.den beri yanılat 
altrn mübayaatırun 12.000.00( 
İngiliz lirasma baliğ olması la 
zun geldiği anlaşılır. Altın fiyı 
tı 25 te,rimaanide ona baıma 
127,8 tilinge baliğ olmuştur ~ 
bir relkordur. Gecen hafta berr 
A vnıpamo sabo · almq oldu;;u 
altın mi'kdan 565.000 liraya hl 
llğ olmuştur. Halbuki meçhul 
mübayaacı yalnız batma 1 mil 
yon 110 bin altm almıştır. Gü, 
müt piyasuflltln faaliyeti azdır 
Ve beyaz maden tı..fta nihaye
tm<le gerek peşin Ye ,erek va· 
deli oJ,.pa'< evvelki nıyasasını 
bulmuttur, 

Belçika intihabatı 
BRÜKSEL 28 A.A. - Ga

zetelerin verdi1<leri haberleTf 
göre teşrii intihabat nE"ticea)"'
de fıberaller 4 veva 5 fronbte' 
ler 3 veya 4 azalık kavht"tıme'<· 
te, katoli'kler 4. soıvalistler 3 
komünistlPr 1 veya 2 azalık k~ 
zııınmaktadır. 

BRÜKSEL, 28 A.A. -Tt!! 
ril intihabatta lıt>erallerin be' 
veya aiti melı'usluk frontistle
rin de dört meb'nıluk kavbo-.t
meleri muhtemeldir. Katolilcle
rin beş ..eya altı sosyalistlerin 
de dört meb'nıluk kazar~cakla 
rr söylenilmektedir. Kat'i ntti· 
celer, ~alı günü malôm olacak 
1ır. 

ZT 
eriı 

eY• 

Hepimiz bu uğurda caı:ı ve baı 
~ vererek çah,alıml 
;: Nuri Bey, kızarmlf ıözleri, 

Plinm her tarafı .dütüınül
dü. Her ihtima1 hesaba konul
du. Herkes rey verdi. 

Ayaaofya teıebbüaü kanır 
albna ahnmıfb. 

(O--) 

DETROIT, 28. A.A. - lngiltere 
kralı be§inei Ceorııe, M. MnHolini 
ve M. Hoo•er kendiıine frtddan n 
apandioitten ameliyat yapdmı9, olan 
Henry Ford'un uhhi vaziyeti bak
kında malıirııat aı,,..ıılardır- Hasta;un 
sıhhi vaziyeti, ameliyattan 10nra 
memııuni yete şayan idi. 

NAPOLI, 2$. A.A.. - Betbalıldı: 
eseri olduğu söylenilen ve bütün c• 
ce devam eden bir yangın bir ha· 
mur fabribsmı ...-h..etmİftİr. 

Hasar miktarı. 2 milyon liretten 
fazladır. 

M. Beck 38 yaıındadır. 1914 
aeneainde yirmi yaımıla iken, Pil
ıudsky'nin lejyonlarına girmif ve 
harpten oonra Lehiıtan ietildi.line 
kavuıup, Pileudıky memleket mu 
kadderatını eline almca, M. Beck' 
i siya.al bir memuriyetle Romanya 
ya göndennİflİ. Bili.hare M. Beck 
ataıemiliter sıfatile PariM gitti. 
nihayet Lehiatan Hariciye Naza
ıreti Miiatetarlıimı> tayin edildi. 

M. Beck Türk muhibbi bir dev-

let adamıdır. Geçen yaz zevceailo 
latanbula gelerek. Y eniköyde -
fir cenaplannın ve Mm Oltovaka' 
nm miaafiri aıfatile birkaç bafta 
memleketimizde kalmqtı.] 

BRÜKSEL 28 A.A. - tnt 
habat. itı:i büyük fırka ola..r so 
yalistler ile katoliklerin, muta 
vassrt küçük fırkaların zararı 
o1andı: kazanmakta oldukları 
göstermektedir. 

.; 1 

ti' 
.m 
uw. 
Jicı ... 

terini gösterir. Tragedia, buhran bi.- yattan ziyade, ihtiva ettikleri fikirle· men Mninkinin uzuıılufunu bir ku- teY ilave ediyor. Romanmm, hiç b" 
linin tasviridir. Fakat onun, hedefine ro alaka gÖıterir, onlara hayran o- sur diye kaydediyorum. Çünkü Göz. parça&m1 kaldırmadan sadece bu te 
varma!: için iatifade ettiği çarelerden luruz. Kısa roman muharriri, bir ro- )'Clflan'nm uzunluğu hakiki wnuıluk rarfan kaldırmak tartile, yarumda 
roman mahrumdur. Tiyatrod" birta- mancıdan ziyade bir moraliattir; in- değildir. O, rom&11daki etbum ha· çok fazlaamı ailmit olunun ve, -i 

p knn canlı, etli kemikli inaanların gö- sanların. ihtiraalarmı tetkik etmif, OD• yatlarm.ı anlatmaktan tevellüt etmi- ol ki, kaybetmiı değil, bilakis kazaı; 
1 ç 

Haftalık Edeht Mu!lahabe 

Fikirler ue insanla; 
~ Bir romana dair zun, fn-zca iki roman okudum; zümüzün önünde konu~aları hizi !ar hakkında fikir ,.ürütmÜ§ ve bize yor; lüzumsuz lltlaarlardan tevellüt IDlf olunun. Gö,.,,..,ı..n bu h.lli ile 

1 
dt Etrm /ZZET'E lngiliz ve Rus muharrirlerine de, an- ikna hususunda, romanın bıqfllramı- bütün gördüklerini değil, ancak çı• ediyor. itte bir misalı (a. 380) hani fU anlatmak iatedilderini bi 

1 k lattılden hikayeyi öyle bir iki yÜz yacağı bir kolaylıktır. Roman, kah- kardlğı neticeleri bildinoek iatiyen "Şa,ırddar. türlü bitinmiyen, birçok "dedi, de-
'lad Azizim, aayıfada koameclikleri için bir nevi ramanlarnun canlılığına bizi ikna i- bir adamdır. Onun çok kari bulama- cônce itham «li,orlanlı, di,, ile insanı banaltan adamlara ben 
r. Bana yeni -.ımı, Göa)'Gflan'm minnettarlık duyarım. Kısa tahlil ro- çin onların hayatlarıru bize be.zan mau, eserinin büyük romanlar kadar <- Roman/ , ziyor. Hikaye yazmak, uzunca hiki. rra . 

1 
ıli· (O verirkeıı hır tenkit beklediğini manlannm fikri tehyiç hususundaki bütün tafsilatı ile anlatmağa moıebur- rağbet görememesi belki bunun için- cDİYorlanlL ye yazmak fena bir şey midir? Zate 
mi söylemiıtin. DütÜndülr.lerimi itte a- k:u..vetleri ne olursa ohun, bir hayat dur. Bir çok Rua ve lngiliz ı-omanları dir. Ben roman yaze.bUaeydim zanne- "- Ôfretilmİf/.. bir hikayeyi alabildiğine trzatmakla 

•t b 
J çıkça yazıyorum. havU< yaratmak hususunda, uzun ro- o kadar canlı gözükmelerini, ilk ha- derim hep böyle kıaa romanlar yazar- «Diyorlardı. meydana bir roman çıkar mı? Ro-

f'n;, RomQnında göze ilk çarpan kusur, manlar kadar muvaffak alanlan pek kışta tamanıile lüzumouz gibi gelen, don; fakat itiraf edeyim ki romamıı "- Avulıat hUeleril... man ile hikayeyi biribirinden ayıra 
( 1!\la 1 . 1 , 8 uzunluğudur. Uzun roman arı aev- nadirdir. asıl mevzua yabancı zan.."1edilen taf. asıl gayesi hayat yaratmaktır ve buna "Diyorlardı/.. u. a. u. •·" f"Y• sa:rıfalarm adedi değildir. Hiki 
i I~ ~ mem demiyorum; bilikiı bayıhnm. Kıaa tahlil romanı, asıl romandan sili.ta medyundur. ı.ı- romanın vardığı pek n ıdirdir. Bunların böyle tekrar edilme1I, ye bir vak' ayı anlabr, roman bize Y 

ıl. ~pl ı= Daha buglinleı-u &c:1inkindcn çok u- ziyade tragediaya yakla§an bir nevi- Kısa romanlaı·, "n iyileri de dahil (lsti1nalar için daima bir açık kapı bı· hem de mütemadiyen sahrbap yapa· bütün bir muhiti, ya bir insanın bü-
11 • .n dir. Tragedia, bir :ıeciye veya ihtira- olmak üzere, bi:>:e ek&eriya bir trage· rakmağı tercih ettiğim için "aıla mu- rak tekrar edilmesi no vak' anın anla· tün hayabm göetermek ister. Kend" 
----~~~~~~~-~~ ..... -..~._.-.. ............. -.~_,'-"'"'-~...,.-"~__._._ ...... ._~_......__.ı___.,__._::.......ı..._~ • ...;ı·~·=--~--~·~·n·u·.ı.-.-.ı:~-L.. ...... u.a.ı......ı.. ... .....::":..O.emi'llfl..-um..L-___ L_...ııııoa11111ı.l..Lt.Daaı:.ınnııı:...ıı&..ıhı._..ilıa._l_Jüıı:...1!1Ul!ır..llil!lıl.uı&.J~pbraıı ad 



1 Malianniızın ihracında en çok nereden müşkülit •• •• oruyoruz 
Ekonomi 

Afyon rekoltemiz bu 
sene noksandır 

ilaç 
Fiatlan 

Eczahaneler kontrol 
edilmektedir 

Bu seneki ve evvelki senelere 
göre, istihsal ve ihracatımız •• 

Muhtelif eczahanelerde ilaç fi. 
atlarının değiştiğini "e Farmako
loglar Birliiinin bir ecza tarifesi 
tatbiki için Sıhhat VekB.letine mü
racaatlarda bulunduğunu yazmıı 
bk. 

lli.ç fiatlerinin neden değiıtiii
ni, Farmakologlar Birliği azaam
dan bir zata sorduk. llınıcat Ofisi memleketimizin 

1932 senesi afyon istibııal ve ihra
cat vaziyetlerini gösteren f&yaru dik 

I ı.at bir utatistik bazırlamııbr. ts-
ıatisiğe nazaran 932 afyon rekolte

ht ınWn geçen seneki rekolte ile mu-
1 kayeseai ıudur: 
Mıntıka 1932 1931 

rekolteoi rekoltesi 
50 ııandılı: 270 ııanclık 

175 • 600 " 
200 " IOO " so .. 100 .. 
eoo .. 4000 ~ 

75 ,, 380 •11 

le gösteren iıtatistik şudur: 
Memleketler Kilo Lira 

Almanya 22..833 202.022 
Fransa 54.854 358.009 
Hollanda 8.717 62.272 
lngiltere 7.551 56.456 
lapanya 25 196 
1 talya 3.840 28.820 
lsveç 408 3.581 
Filiıtin 84 592 
Japonya 30.002 269.591 
Suriye 705 7.083 
Yunanistan 6.694 58.276 
Mıaır 7.278 40.100 
Amerika 111.549 95.276 
D. M. 2.234 19.970 

Sirkeci - Eminönü mıntakaam
da ayni derecede zengin iki ecza• 
haneyi mevzuu bahoettik. Bunlar
dan birinde mesela Ekstra Malt 
Huli.saoınm 50, diğerinde 55, ço
cuklara mahous Gikoz'un birinde 
150, ötekinde 160 kuruıa sablına
" sebebini sorduk. Mubatabnnız 
dedi ki: 

,. 1150 11750 
--- ,. lstatlıtikten anlatddıima göre ı 155.477 1.202.254 
.. 111~ ...._; afyoa lstihsalitunız tim Bu ,.elriinlara teırini eırvd ayı iJı.. 

dıye kadar ıörülmmıif derecedio racat rakk:amları ilave .ed~~e }~ ay 

- "Ekstra Maltın titeai loptan 
cdara fabrikadan 47 buçuk kurut 
tan verilir. Bunu 50 kunııa aatan 
eczahane, bu ka.bil şeyleri ve Gi
koz ııibi ecnebi müatabzaratmı 
mümkün olduğu kadar az karla. 
batti. kendisine malolduğu fiatla 
salar. Fakat, buna mukabil yerli 
ilaçların İmalinde, ötekilerini u
cuz ıatarak mÜfteri kaz&QJ.T. Bu 
da ya ikinci mal kullanarak veya 
bir miktar yüksek fiat istiyerek 
olur. 

C• Juandır. Filbuika 10 -elik al- bk afyon ıbracat vazıyetimiz atıde-
b · ,._ rekoltemizi töyledir: ki tekli almaktadır: 

- I Sendw Rekolte Miktar Kiymet 
c 1930 7.400 aandık 9 ayrhk y.ıainu 1.202.254 165.477 Ekstra maltı 55 kuruta satan 

eczahane ise daha temiz İf yapar; 
birinci malı kullanır; müıteriai az 
dır; 47 buçuk kuruşa aldığı tİfe
ye 7 buçuk kurut zam yapma11 
fahiJı aayılama.a." 

1929 S.000 ,. T. evff1 201.383 24.922 
19211 4.800 .. 
1927 S.500 ,, 
1928 4,400 .. 
1925 4.500 .. 
1924 s.ooo .. 
1923 L2llO .. 
1922 3.500 .. 

•. ~I Bu iıtatlstlfe nuaran memleketi
ıçıı ınizüa afyon rekoltesi 10 sened"'!'

a:r ri 1932 senesinin tabmin edilen 
İn 1150 ııandılı derecesinde oJmanutlır. 
il- Ancak rekoltenin az olınuuıa rağ

f men eski mallardan bu oeneye dev· 
ın reclilen stokl8r bu müsait vaziyetten 

l
an piyallUUll istifade edebilmeaine ma
tır . ima .. _ .
1 

nı o , ... c, 

aı e · "lk Menıleketlmizln 1932 senesı ı 

~~ 9 ayı zarfında muhtelif memleketi~ 
ılı- re Afır0n lbracab 1 milyou 202 bm 
ec;· 2S4 lira kıymetinde 155 bin 4TI ki
ni· lodur. llınıcatnnızı memleket itibari 

ılar 
()()( 

ıli 
BORSA 

fiyı <it Be..bsı.dua almaa oet..eldir) 

ma 28 Teırfnlaanl 1932 
r k Akpm Fiatlan 

err fıtikrazlar T ah'rillt 
PU ısı dsbtft 16. 
hl flft d.yollan l,H Ektırtıı 
ul o. J\lonbbldı 17,- TraıııYıy 
il GUmrDkler l,7f 11T1ihıtıe•I lt,SO Saydl mahl r.-

Cü ıaıdaı r ,u Anadola 1 ıs,2s 

dır T .uktrlye f,71 

Y 
lımlr Beledi" 

e- lım.ruı ~4 

• m ıa.;• 
,.Mamesstl '9,70 

va· ESHAM 
SID' ı1 Bı. Namı 10,45 Bomoaıı U.40 

• • Haalllıı 111,'6 Ttrl<M 11,114 
•• Müessis 111,- Çimento Ar. l ,90 

4•sdolo H,llO ()070• ..,. 11,-
tı ll<JI 4,IO Şark cıq. ı.11 

şıı. hnrtyo 14,- llllJ• i,iO 
a- "framvay ll0,50 Şart m. ecza t,8~ 

len tıııı•mhıeorts ıı,- Ttldo• 11,13 
,..._ ÇEK F ATLARI 
te' rsrt• 11,ııJ Prı~ 

e'<· LoHro o,74 Viyana 
:\, !ll}orlı 4l',ll Madrit 
kıı Mlluo 9,24,5 Berlln 

· Br11bel i,41 Va11on 
Atllıa M,19 hıtt 

T eı Clneut t.41 Blıtr~ 
bq Solys 6Ull Belırraı 
tle- Aml.rtrduı l.17,117 Moıton 

.t- NUKUT (Satq) 

·~ ~ Cl"ID ıo H"ra"'ıa 17 J, - 1 tilin, AY. 
klı ı ııttrUo 710,- ı pueıa 

eti· ı dolar ıııa,- ı mart 

cak tQ - tlll,-
1111. lklçlta 118,-

İnti ııo clralı.ı 117,-
'o ı b•Jcn n.a..,. 
7[1 k \'I 17.-

Ula• llll !lorla lf.-

J ıeloel 

1 P•rııa 
'6 ley ·-1 Çtraonf 
ı Altı• 

1 lllecldl:r-
nna tO hr Çd:) i4.-ı ı Bıokoar 
nru 

ı .... ,67 
...... 91 

~.74 
ı.911,11 

4,!0 
3,61 

ı.J,111 

34,77 
I0.70,75 

~ 
'.tlJ.-
17,-
So,-
24,-
u.-
:u.---••• 
90-*I 

t.3t-

1.403.637 180.399 

Ba htatlstikt• anlatıldı.ğmcla gö
re 1932 oeneıi ilk 10 ayı zarfmda en 
fazla İbJ'acat yaptığımız memleket
ler Franıa, Japonya, Almanya, ve 
Hollandadır. 

Ton balıklanna 
mahreç 

Ticaret Odası oulanmı:..;a tu
hılan ton balıklarma İyi bir mah
reç bulmak için tetkikat yapmak
tadır. 

ispanya 1930 seneıinde 8 mil
yon kilo ton balığı ihraç etmit ve 
bundan bir haylı gelir temin 
etmiştir. 

Komisyoncu ücreti 
Muamele vergisi, bQ, maim ori

jinal faturadaki esaı fiatile güm· 
rük kapısma kadar olan maaraf 
ili.ve edilerek tayin edilir. Alaka
darlar bu tekJe ııöre komisyoncu 
ücretinin de buna dahil olup olmı 
yacaiı nokta11nda tereddüde diit
müıler ve Ticaret Odaama müra
caat etmitlerdir. Oda bu ciheti 
tetkik etmektedir. 

Lehistanla 
Ticaretimiz 

Muhatabunıza, uzak bir semt
kunışa alınan bir ilacı 140 kurut 
teki eczahaneden., Sirkeci'de 100 
tan &f&ğı tedarik etmek mümkün 
olmadığmı da söyledik. Dedi ki: 
"- Bu 140 kuru!J& satılan ilaç 

müıtahzarattan bir teYoe vaziyet 
fuılur: o eczahane bunlardan an
cak bir kaç tane bulundurur, ser· 
mayeai mahdut olduğundan faz
luını alamaz. Sonra bir ırünlük 
devri de mahduttur. Buna muka
bil her halde bir kalfa, çirak i .. 
tibdam edecek, gece nöbetçi ka
lacakbr. Öyle geceler olur ki, ec• 
zahanenin kapıaı çalınır, kalfa 
uykusunu bırakıp iner, 5 kuruı
luk aıpirin alırlar. Bu bekliyen 
adamın yevıniyeıi vardır .. Bütün 
bunlan dahili hesap edince, uzak 
semtlerdeki cczahanelerde makul 
bir fiat farkım mazur ııörmek j. 
cap ed~." 

· Diğer taraftan öirendiğimize 
ıöre, eczabanelerde fazla fiat a
lınıp alınmadığını teabit için Sıb· 
liiye müfettişleri tarahndan tetlp
kat yapılmaktadır. 

Türkçe ezan 
Ve kamet Me-ossılı:en gelen haberlere gö

re geçen 17 haziran. t~de V ~ 
fOva.ta imzalanan ıtil&fm mer'ı
ül-icra olma- Heyeti Vekilec:e 
karar ... eriımiıtir. 

1 

Bugün de üç camide 
ltillfa nazaran Polonya lıükiı- • • 

meti ıniktan tayin olunınut olan usul dersı verılecek 
bazı etYanm illtallne müau.de et- , 
-idedir. Kal'fllık olarak Türk Türkçe ezan ve kaımetın ba-
Jriik(ımetİ baıa Leh efyıurnm itba fızlar tarafmdan camilerde i
line ariiaade edec;e~!ir· mam ve müezzinlere öiretil· 

Kabul olunan ıtilaf gelec~k tU• JQekte olduğunu yazmıttık. 
batın 111 ne kadar muteberdır. Bu __ L_'L 9 .. ll 

MU>llD saat ?ıe arasın-

Londra borsası da Şehzade camiinııle Hafız 
Şevket Eyüp camiinde Hafız 

LONDRA. 28 A. A. - Geçen Dü" .. ' v _ i.iııde 
hafta zarfında Londra boraaaı. 1 rru ve ~•mıpata cam 
harp borçlan -ıeoiain teUri .ı Hain: Bürhaın Beyler mıntaka
bnda kalmı,tır. ları dahilindeki imam ve müez

Amerika'nm ce.abma intizaren 
ıeçen cumarteai sünü mÜfalt,ede 
edilmit olan ağniıktan aonra. ba
m ı:nebafilin lngiltere'nln talebini 
Amerika'mn miiaait bir aaarette 
karşılayacağı suretinde izhar et
mit oldukları ümide binaen, hafta 
bidayetinde bananın t-yiilün
de aali.b sörillıınüttür. 

M. Hoo._..ln beyanatı, nikbina 
- tahminleri bota çıkarmıı oldu. 
fundan mpelrillaayon kompartnna
m mü.tema olmak üzere piyaoa 
hemen lnriliz lirasınm ıakutu ile 
mütenasip olarak ağırlaflDlftır. 

Devlet eahamı, umumiyet itiba
rile dütüktür. 

zinlere usul dersi verecekler
dir. 

Bankalar IAyihası 
ANKARA, 28 - Mali,.e Veki. 

leli hazırlamakta olduğu Banka
lar Kanunu proj ·ini bitinnit ...., 
bu proje mütehauıı bir komioyoa 
tarafmdan da tetkik edilerek mu• 
Yafık lnalunmutbır. Li.yiha yalon 
da Vekiller He,.etine verilecektir. 
B-la Maliye Vekaleti umumi 
meYduab daha iyi kontrol eclebi
)ecektir. 

Li.yiba aul tuarnJf m&Yduatım 
kontrol edebilmek İçin haıurlan
m.ııtadu-. 

Mahkemelerde 

Polonezköyü yolunda 
insan soyanlar 

İçtiği ciğara paketinin rengini 
de, ismini de bilmiyor mu? 

Dün Ağırceza mahkemesinde 
Hamit ve Cemil isminde iki kiti
nin mubakemeaine batlanılmııbr. 

Bu iki kiti Beykozda Polonez
köyü yolu Üzerinde geceleyin aİ• 
li.hla yol keserek adam soymak
tan maznundurlar. 

Bu iki liafadar Polonez köyü 
yolu üzerinde köy muhtan Viçen• 
tiyi aoymuılar ve kansı Matildayı 
da Üzerindeki bulliyab aldıktan 
aonra ormana ıürüklemek iste
miılerdir. Her ikiti de bu iti ya
parken kasketlerini ırözlerinin Ü· 
zerine kade.r indinnitler ve tanm 
m.ryacak bir bale gelmitlerdir. 

Maamafib suçlulardan Hamit 
cürmünü inki.r elmit: 

- Efendim, ben namualu ada
mım, böyle teY yapma.dun. Cemil 
bana 29 paket sigara ıetirdi: 

- Şunlan kumarda kazandım, 
satın alır mıam 7 dedi, bunlar on 
betlik aig!lraydı, ben de on bet
lik sigara kull...,rdı:m, aldım, me
ğer o bunları bu madamla bu 
Mösyöden çalmıf1Dltr bende çı
kmca beni yakaladılar, 

Cemil de "beraberdik" diye ba
na iftira etti, demiştir. Bunun üze 
rine reiı aoyulan Viçentiye kendi
sinden alman aiııaralarm ne aiıra
raaı olduğunu aormut. "Yenice idi 
efendiın" cevabını alınca Hamidi 
tekrar istic..aba batlamışbr: 

- Sen her zaman 15 lik siga· 
ra mı içenin? 

- Evet Efendim, 15 lik içe
rim. 

- Paketleri ne renktir bu on 
betliklerin ? 

- Yansı kınlıızı, yansı beyaz
dir efendim. 

- Olmadı, serkldoryandir, o 
on yediliktir. 

- Öyle değil Efendim, yani 
paketin üzerindeki çiçekler kır
mızı boyalı ve yaldızlıdır. 

- Anlaşıldı. Otur bakalım, o 
söylediğim de_ 20 lılctir, ve Yeni
cedir. 

Bundan eoımi' • de latiçva p 
edilmit. o da cürmlinü lnkar et
miştir: 

- Efendim. yalaDdır, bea böyle 
f<'yler yapmadım, Hamit bana if
tira ediyor, eaaaen çalınan sigara
lar da onun üstünde çıkb, ben 10 
sene ....... el ıirkattan bir oeneye 
mabküm olmuftum, yatbm, çık
tını, bir daha ıüabı .hal etti.-n, töv 
be billab hıraızlık yapmıyorum, 

fakat sabıkam olduğu için beni 
yakaladılar ve döve döve bu iti 
ben yaptım dedirttiler, halbuki 
ben J'apmadım, haberim bile yok, 
demiıtir. 

Bundan aonra ıahitler dinlenil· 
mit. bepai de aoypnculuğu bun
lann yaptığını söylemişlerdir. Mu 
hakeme auçlulann sabıkaları -
rulması ve gelmiyen fahitlerin cel 
bi için batka ırüne bıralulmııbr. 

Bir çocuk dütürme 
davası 

70 yqmda Kerime Hanıınla 45 
,.atında kı•ı Fatma ve 26 Y•tmda 
torunu Şükriye Hanımların Ağır. 
ceza mabkemeainde dayak atmak 
ve çocuk düşürmekten suçlu ola• 
rak muhakemelerine baılanılmıt
br. 

iddiaya nazaran, bu yetmiflik 
büyük anne,.le kızı ve torunu ile 
torununun oğullan Kanlıcada otu 
ran Mehmet Efendiyle kan11 Na
zire Hanom dövmüıler ıre Nazire 
Hannnm hamile olduğu çocufun 
Yakilliz düımeaine sebep olmut
lardır. 

Fakat her üç kadm kendileri
atfedilen cürmü inkar etıniılerdir. 
Muhakeme gelmiven difer maz
nunlann celbi için baıka ırüne bı
rakılınıttır. 

Bir zimmet davası 
Belediye tabailiceza memuru 

Nazmi Efendinin Birinci Ceza 
mahkemesinde mevkufen mubake 
mesine baılımılınııhr. 

Nazmi Efendi lsıanbul Müdde.i
umuuıiliği nezdinde Belediyenin 
ceza işlerini takibe memur iken, 
bu itten zımmetine 2016 lira ııe
çirmekten suçludur, 

Dünkü muhakemeoinde dedi 
ki: 

- Müfetlifliiin J'aptıia tabki· 
kat fezlekeai doğrudur. Mübrem 
bir ihtiyaç karpaında bu parayı 
bilahare yerine koymak üzere al· 
dnn. Fakat baatalandım, birçok 
miniler zuhur etti ve parayı ,.e
rine koyamadnn. 

Belediye vekili Rami Bey de 
mahkemeye bir utida vererek 
Nazmi Beyin zimmetine geçirdifi 
2016 liranın tabailini İıteınif, mu
hakeme evrakını iddia mak•m• 
tarafından mütaleıuı için baıka 
güne bırakılmıttır. 

Şehir Meclisi dün de 
gürültülü geçti 

Son içtima çarşamba 
yapılacakbr. 

- .. guno 

Tevfik Salim Pş. ne istiyor? 
lıtanbul umumi mecliai dün 

saat 14,5 da birinci reiı vekili Sa
dettin Ferit Beyin riyasetinde top 
landı. Zaplı oabık olnutup kabul 
edildikten _.-a, ruznameye ge
çildi. 

Bar, birahane, lokanta ıre em
aali yerlerden harç almmak için 
yapılan sınıf talnimine ait hesap 
itleri müzekkerelİ Mülkiye Eneü
-ine havale edildi. 

Veril- Belediye cezalarmm 
bapu cezıuma tahvili için müddei 
umumiliie malUınat venlıneai te
mennisi yapıldı. 

Bundan .-ra konoervahnann 
1930 senesine ait kat'i ı...ap ra• 
porunun tetkikine baılandı. Ra
por fasd faul okundu. Bu llll'ada 

Galip Bahtiyar B. n"frİyat faab
nm çok dar oldujıma ııöyledi. Ar
bnlmıuını iatedi. Bir aza yiizde 
on Diapetinde alman mecc•ni ta• 
lebe adedinin artınlmıuı doğru o
lacağını beyan etti. 

Koııaervan....arm faaliyeti, vazi 
yeti hakkında izahat alnunak lü
zumu ileri siiriildü. Makam mec. 
lute JOlrtu, Mehmet Ali ve 1-aiJ 
Şe.rket Beyler kat't ı..ap r&J>Ol'o 
lan müııakenıai -avnda malıa
mm Ye ali.kadar daire müdilri
nün meeliate ba&1I' bulm• Hl li
:mnıeleceğini ııöylediler. Ra.....,.. 
müzaıc-ine d.,,am edllemiy
tini ıı.,.an etb'ler. Mecmte biraz 
ııürilltü alda. Bir kwm ua ma
kam mew:at olmadan müzalr._,.. 

Mallarımıza 
Kast! 

Ecnebi kumpanya
ların elbirliği 

nasd kaldırılabilir? 
Ecnebi vapur kumpanyalarının 

memleketimiz için tatbik ettikle· 
ri tarife tekli meselesi gittikçe e
hemmiyet kesbetmektedir. Bu tek 
lin ihraç mallarımız üzerinde tim· 
diye kadar çok muzır teairler yap 
bğı ve bu yüzden Türk mallarmm 
dünya piyasasında rekabet imka
nını ekoeriya bulamadıklan ali.
kadarlarca temin edilmektedir. 

Ticaret Odası idare heyeti de 
dün toplanarak bu meseleyi müza 
kere etmiıtir. Aldığımız mallima· 
ta ıröre. bu içtimada Oda tetkikat 
,ubeai tarafından bazırlanan ve 
birçok tüccann ifadelerile iotati• 
tikler ve reımi malümata iıtinat 
eden rapor tetkik edilmittir. 

ihracatçılar bu halin önüne ıeç 
mek için Türk vapurlarından bir 
kaçmm rakip ıraziyette ayni bal
lara itlemeıi lüzumunu röater
mektedirler. 

Türkçe 
Soy adlan 

Bizde bu nok•an 
en ziyade 

tehiri ilerdedir 
HükUmetçe berkesin bir soy

adı olması için bir ka.ttun layi

hası hazırlandığı malUındur. 

Soyadlannm Tüi-k dili kaide 
!erine uygun bir tekilde intihap 
edilmesi münaaip görülmüttü. 

Türk aoyadlarma dair ne İfü 
tündüğünü Köprülüzade Fuat 
Beyden sorduk. Fuat B. bize 
tunlan söyledi: 

"- Bütün milletlerin med&

ni kanunlannda soyadları içi.a 

bir madde "Yardır. Soy adı, me
deniyetm icaplanndandrr. Biz· 

de ötedenberi her Türk köylü • 

sünün bir lakabı bulunur. Soy
adı da esuen lakaptan batb 

birtey değildir. Soyadı bulun

mayanlar yallllZ teılıirlilerdh. 

Soyad1anna ait bnunun he 

niiz ne tekilde çıkacağını bilmi 

yoruz. T eferruab tamamile tes. 
bit edildikten sonra buna dair 

dütüncelerimizi söylemek müıa 
kün olar. 

Beace herkesin bir soyadı bu 
IU11malıdır. Bu çok iyi bir fey· 
dir. Tarihi aoyadlan tqıyan
larm bu adlarnu kanunun tayin 

edeceii tekilcie tevıik ettirecek 
leri tabirdir." 

d ....... edil~ dlfer bir 
ı..- a•a deıram edilebil-tini 
iddia ettiler. T erii1ı Salim Pf. möz 
alan.k dedi ki: 

- hö - .,,.,.ı. ait ı...apta-
ra _,_ .. , bat.--. Ba ,_... -..7vrna z•••n• 
kadar ....... mediM plmiyar7 
Bazı teYl•r ammak üti,.oraz, ma
kam burada yok... latedi;imiu 
aoramıyonız, Böyle itler hakkın
da daı.a enoel izahat almak iote
diiimia ırakit, kat'i ı.-p1ann tel 
ldkincle izahat ftrilir, deniyor, 
halbuki timdi de -kem burada .,....__ 

Neticede n.-- ariizak.....U 
... ,.., koaclu ..,. lıabul edildi. Kon
-hıırar ı.-. ınAuk-e ...., ka 
bal edildi. Şehir loarıl11r .,_._ 

... -··henrli -h·- iaahat 
YenD-.i içia a.....a. cı'ı ,. telür 
ed.ildi. 

Mec:lia ~ sioıi tcıpla-
eakln'. 

~ i/Ayetle 

Umumi 
Maaş 

Perşembe günü 
tevziat bathyor 
Defterdarlık mnaı istibzarab 

nı bitirmiştir. Birinci kiınun umu 
mi maafı perşembe gÜnÜ erile 
ccktir. Ücretli memurların lkinc 
teşrin maaşı yarın verilecektir. 

Kızıl aşısı 
Kızıl atılma devam edilmekte 

dir. Beyoğlu cihetindeki mektep· 
!erin kızıl aşıu ikmal edilmekte
dir. Diğer on bir iıtaayonda da Af' 
ya devam ediliyor. 

••••••• 1 

Senelik 
Bilançolar -Kazanç vergisi için 

odaya bir müracaat 
Ticarethaneler kazanç verııiai 

:ıçin oenelik bili.nçolannı Maliy< 
ye ırerirlten, ellerindeki maim klJ'· 
metini maliyet fuıti Üzerinden ıös 
termek mecburiyetindedirler. 

Bazı ticarethaneler bu trkle i
tirazla Ticaret Oda11na müracaat 
etmiılerdir. Bunlar diğer memle
ketlerde elde kalan mal için bili.ıı 
çoda esas maliyet fiatinin değil. 
maim bilinçonun tanzimi eanaur. 
daki piyasa fiatmm eoas tutuldu· 
ğunu ileri sürer~k bizde de ayn 
teklin tercihi liçin Odanın leteb· 
büsatta bulunmaamı istemektedir
ler. Baıılar mevcut maim o müea
aeae için bir oermaye olduğuna na· 
zaran, bu maim koymeti diitse d• 
eski yiikoek maliyet fiatının bili.n 
çoda eoas tutubnasını zararlı ııör
mektedirler. 

Oda bu mühim meoeleyi letkilL 
etmektedir. 

--·----
Maarlfft 

Kıdem 
Zammı -.... -. 
bkmektep muallim-

lerinin 
listesi hazırlanıyor 
İstanbul Maarif Müdürlüğü 3 

oene kıdem müddetini dolduran 
ilk mektep muallimlerinin listesi
ni hazırlamakta.dır. Kıdem zam. 
mı ı:örecek iki yüz kadar mual· 
lim olduğu tahmin edilmekt dir. 
Terfi edece)< muallimi~ !iıı~z· 
deki hazirandan İh"baren zamla
nnı almağa b .. hyacaklardır. 

Dit talebe cen.i)'e
tinde idare heye i 

f 
Duiilfünun diş tababeti Talebe 

Cemiyeti yeni idare heyeti diin 
teteldriil etmittir. Yeni idare he
yeti Kemal, Hulüoi, Celô.1, Halük 
Be,.lerle Müfide ve F et biye Ha· 
nımlardan ıınürelr.k"eptir. Riyaaetıe 
K-1 B.. aeçilmittir. idare heyeti 
buırün toplanarak Milli Türk Ta
lebe Birlitine gönderilecek ma· 
rahbaalan seçecektir. 

Talebe Birliği 
kongresi 

Milli Türk Talebe Birliii k
sreai cmna IJÜnÜ Cağaloğlundald 
Birlik Merlısezinde alı:tedilecektir. 

Orta Tedrisat 
Müdürii geleli 

Maarif Velrileti Orta Tedrioat U. 
ınumi müdürü Faat B. diia Anı. 
radan tehrimize gelmittir. 

Millet 
Mektepleriade 

Mllet mektepleri teılrioata ... 
- etmektedir. ŞinNliye kadar 
ka,..s.mı.. ........ adedi 16 ..... 
bali.f oı.. ....... ., Talebe ka,..._ 
deıram edilmelrtedir. 

bir nema biki.yeaidir. 
tü. Mademki üolühunclan, ,...,,ma tar
an zmdan llahaediyoru•, hepsinden -
i 'a ikiter nokta ıelen "ve" leriııia in

zu. fanı, biç olmazaa beni ne kadar .ı. 
ile l\irlendirdifini kaydetmeden geçemi· 
bi -°"eceğim: 

el& "Ve .. daha coıkun J..,,.,.. etti: 
ben ~ "- Bagiin, ba an oc .• ba aaniy.,. 
;ı.a. ye #tadar daima aamıcuını l>ilmİf

atea ıim.,, 

c...ı.ı.rı., muhakeme ....,,.. tanirle

ria -- konur. iki noktanın biç 
bir ınanau yoktur. Benim yazılarım
da en ağınma giclen tertip hataları, 
üç nokta koyduğum yere iki nokta 

konulmaudır. Tenkitin de, imli. rılıi 

kaideleri ırardır ve ıiis diye değil, 

mananın anla§ılmaıuna yardım etsin 

diye kullanılır. Meaeli. "ben" J'azar· 
ken, bir yenilik olaun diye kelinMnin 

-unda bir cwıo ili.ıre ederek "benw" 

yazsak tuhaf olmu mı? Senin cıre..> 

!erinin bundan farkı yok. Göze takı-

her sün bir .-an mevzuu ile kal'fl
laıtığımızdan babaediyor, bir roman 
yazmak için bayab mütahed• e-k 
ki.fi ııeldiğini söylüyonun. 

Çok iyi, mubayyilmü iote..- .,._ 
ına, hayata bak, gönlülderini yaz. 
Fakat bunun için hayata bakmak li.
zan, onu sörmek li.zun - GöJıyaflorl
nm ne zamanda geçtiiini anlamağa 

imkan ,.oı.. Casuahık meselelerinden, 

Hariciye nezaretinden bahsedildiğine 

röre J'• ummni harp, ya mütareke 

zamanlan. Fakat luzlann iami Ay· 
sel olduğuna, auvareler, danalı çay

lar tertip edildiğine, kadın erkek .;. 

nemaya beraber sidildiğine ıöre yalı;' 

anm tu aon -!erde ıeçmeai li.

z-. DP- llqüria aılıd•riai......., 

ne dinün ~ •eıtawk • 
lur mu? Hayabn miiıahıdMi bu-? 

Naran Haıum "Kollej" de cdı:wwwat 

Protestan papazlaraıdan (?) I.alue-
diyor. Protestan papazı - d.....-7 

Hadi cpaıteurıo lere, kolaylık olma 

diye papaz di,.elim, lıtanbulda Pro

teatan milletlerin açbfı mektepleri 

"H ôltüıo El_,,,i. • • 

Ma biklm .. eli 

kelı11;1U plrwe• ...... 1iııllmlt? 
Mnhe• r -.da -...mun el. 

leri, ayaklan -"- lnralabr, Yiicucla 
tazyik ediJmu, Vakıa wnda Ru
bi'nin kelepçeli ellerini oallamaaı da
ha teııirli, daha can-.. • kiri 01117# 

ama ha:rabn •i't•hed.-i boa -7..r...t..I 
manm ı 'Jnda da müddeiıl aonra b 

maa örf .... adata hiio"ütün 
olmam•u lhımclır. Boı.-ia'da birli

- taoa...,,... •ttiti için, aradan .._ 
ca - seçliii halde, Shake.peaN'I 
bile tayip edenler Yar. H- oı .._ 
hayyilemizi yormıyalnn, hayab mifa
hecle ile iktifa edelim,, de dmaiycınlD. 

kla B ,L. k . u yan ya- .. ı no ta, aorıu lf&• 
Ro- • b' rebnden şonra ır veya iki nokta, 
ıran • 
ika· t(irkçeye nereden ııirdi bilmiyorum, 

e ya unlan kullanan muharrirler - ııöa
biİ· lımnek istiyorlar 1 Bizim bilditinıiz 

(.,, ) üç nokta "ardır ki Yarım 
"-ıan, bitirihnefe lüzum görillnai7at 

--'"""""·~ 

• hyor, inaan bir mana anyor, bulama-

yıp ainirlenİyor. 

R'MDanmm batmda, wncımn 

maha:nileni beyhude~ ... 

"pıuteur" ler mi idare ediyor?. Belki 

cmiaaionnaire. demek iatiyor; fakat 

"mUaionnaire" ile cpapau arıumda -·- ., __ _.. ~·· . .r. Mizaci yu. 
k f k dır Koli 

• d ~u- .._ .... -,;.;;;,( aeTecektir, iyi 
ço ar var ..., « ep e oloı• yor ft -UUP' Q'caktır Bu ayda doğan 
yan bir hanım, onu peki.ti. bilir. olda

1
. ..admlar daima tedbirli, tasarrufu 

12 • ' f da eli ki B sever, o kadar·hariı delildir. Fa 
mcı ıayı a yonun : - -• yar kat bir.. dütiinc:eli ve çekinıren 

«Katil ltele~li bileklV-11tildll Harhiaia olurlar. Eli" '!'tında ağır bir hasta 
rıp parralı~ 6ilıİ lticit izerindeki ..... •• ı. •r-ir• .,j,r. Ukin tedavi neti 
delei -M/IJffl --., ...,.,. bq rollal Ulaeakbr.,, 

---~---&..1.1 

R__,.. meziyetlerinden baJI. 
oedenler oldu..,. daha olacaktır, 
anlan değil, onları İltecliğimiz 

tatmamıza mini olan kuaurlan ka 
•ttim, düıündükleriıni açıkça aö,. 

/sl•om:ı.ncı ıribi mün.,kkidin de 
Çiç bu!eğini diiıünerek bütün • 
nü sa ho ör. 
e 
H 
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Asr;~ umdeai dllLLlYET» tk 

29 T. SANI 1932 
idarehane: Anlaını caddeei, 

100 No. 
Telırraf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaralarr: 
Ba1111uharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdilrlüiü 24319 

idare ,,. Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Tflrki~ iı;in Hariç için 

1- K. 1- K. 
3 ayJıiı 4- 8-
8 .. 7 50 14 -

12 .. 14- 28-

Gelen ftl'alr seri """*- -
Müddeti ~ ıdlrhl•• 10 lım
raıtar. Gazate ve _tbaa,.. alt 
itler ... rıııidlriyeta ııııiir-u 
edilir. r.aset-M ilialann -
ı'ali1etinl lıalıul etmez. 

BUGONKO HAVA 
y,m·, uır.t~---....... ,, ........... ... 

Iİlll !aaft eçık ve Alan ...... . 
br. 
aıı.-ı tarihlllde 1ıa ... ... 
rw .,. .;r ...., - ...... ... 
....... 13 • az 4 -tiant ..,.. 
•• ,., "ıtia. 

IFii:iillll 
Silahlan 
Azaltmak! .. 

Devletler aillMarı ualtma 
lihm çtıasel aalmı .- çit
yip darurlaMea öte tarafta her 
biri ,....ı bir e.-lnıa vuıtw a0 

Rfbtı7or. Ben hutrin Te ba 
dökiilmeainin en Deri taraftar. 
larmdan oldut- luılde biitiin 
bu maceranın bir lıcJ.kal.zlw· 
tan ilıeret olduğunu açıkça ya
ulıilirim.. I>evtetlerden hiç .,._ 
riai aillhla..- eksiltmez.- Ve 
ebiltemez.. Maalesef harp t-
teriyet için aruıra belirea bir 

t ibti,.ç olmuttur. T em«Hıi et
meliyiz ki; bu ihtiyaç mUnıki!n 

f -~ wyıek lıi11ediLıin ve 
ı .,tiıı41ıı olcluiu kadar az talı
( rilıat JBPUilf. 
l Ne map ııidiYona. Bh- ta

'rafitaa ıiialdan- azaltmayı tlD 
t &· pi lüalaimiale ,...., ... 
1ı awı n, &.le imrdıtm • ya. 

..... -..in an 1 "' 0-
... ... 1ır tmuıklarım • IÜI 

diye. ıoitıiltiyoriar .. Bis • UMt 
•:raı-. jdbcı bir .. , .... , 
1 1 

• 1 ... • sor pıçaa 

Yan yol para• 
Arbk tiPhe yok! latanbullu· 

11elar her yapılan yolun yan para 
ol ~ verecelder ... Ben de latan-

WiujUID. Ba parayı tahii cayır 
cayır ••-tim. Lilrin iı;Mnde 
ilkde oluyor: Ba tollarm iataa· 
ta lı ırim isteditim fiyata ,....._ 
1: •• lienim tıet-edifim 

~=~ yapılırıa, benim bhul 

la 
bı 

.. 
ihn terrıit altında J.ap;· 

:""9 ......- yarNmı bedden 
iiılll iırteyecelder ... B~ mura-
;. r-pan belediye. Panwm ve-

ta ... 

-

' ren ben ve o ••• O her ıeıi ,... , 
pıyor, bana wmayor- Fakat 
paranın yanamı ben veıiyo-
l'llDl •• 

Denecek ki; halkın mümeaai· 
ii Şehir Meclisi var .•• 0-0 da 
sesi nereye kadar ititildiğinl 
görüyoruz. Kaldı ki; Şehir Mec 
Jisi bu paranın verilmesine kö
lkünden muanadır. Artık ötesi 

Oç yüz lira 

var mı?_ 

Hırsız telefon 
makineleri 

latanbul hallmun umumt 
haklarım mu'haf ... ile alaka
dar olanılar, telefon itinin yo
lunda gitmesini kontrol etmek· 
le mükellef olanlara alenen 
s&j'lüyonım: Bu bir ittihamdır: 

Istanlıul otomatik tel«on 
makineleri lataıılıullulann pa
raıını çahnaktadır •. Çünkü: 

1 - Bu maıkineler yanlıt nu 
aara veriyorlar Te bu yanlıt nu 
mara size cevap verip te yan• 
lqlığ; anlqılmca otomatik ma• 
kine 1ıor-a bir ırörütme ya 
ayor: 

2 - Bir ımmarayı arayıp ta 
kartı taraft.t IDeffUi minaaı· 
na gelm kesik kesik vmltıyı 
clinleıkeiı eter bir buçuk daki
ka geçerse gene sizin lıorcunu· 
:za bir göriiJme yazılıyor. 

Göz göre göre İstanbul hal
kmm keseainden para çahnch
tmı gören alakadarlar, Vill· 
yet. K~iaedlı, Şirketler Ko
miserliği acaba ne yapıyor. 
Ben gene tekrar ediyorum. Bu 
otCIBllltikler lurawhrlar ... 
ö~iime göre hu hırsız

lık tetiaatm feklinden ileri geli. 
yormUf. •• 

Udncisi de o maki._,in bir 
buçuk dakika üzerine ayar edil 
metinden net'et ecltyOl'lllUf ••• 
Zannederim artık lıtMiıul T e
lef- Şirketiniın lıu malıineleTle 
lıu •""""'tırin yazdıklarını 
milrakalıe etmekle ve halktan 
istenen müktleme parala..-n 
hakikate uygun olup olmadığı
m tetkik etmekle metııul olma 
zamanı gelmiftİr. Umumi bv· 
vetleri artık cidden alakadar ~ 
cleı:ek llMlhiyet atan bu itin da
ha fazla ihmali cabı defildir. 

Bana sorulana bu itin hal 
teklini ,öyle lıuluyorum: 

1 - OtOmatHı:leri koııtrdl et 
melde beraber miikileme adet• 
Jerinin lıtıkGmet memurları ta
rafından telbit edilerek ~ 
lerdıın tahlil edilatf'Ji.. 

Yahut: 
2 - Avnapamn birçok yer

lerimle olduia gihi (Takaifon) 
i.m ftl'il- ve fit atarak iti• 
Ytll lletler iıtirmli. 811 lletle
re •hlacak fitleri T elefoo Şir- . 
keti aatar. l•teıliiinia "-far fit 
-•-- E ' 'zdtlıi ekine • muraJlllZ. nnı m " 
le arrıdıpuz numarayı lıuhrp 
ta o size ceyap verince ~i de
liğine atar, g&riiımeye bqlar
ama. F°lf atmaaaamz öteki ıü
zi İfİtmm... Eğer aradıflnn 
- cevap 11eımezse, lıir 
düjmeye lınıp attıfııus fiti tek 
rar abr.uua .. Bunda ne lunız. 
W,, ae habıshk. ne ele mülrile 
me bon:u takıntıu olar.. Her
ke. iatecliii ka.tırr miillilem.e sa 
bn alır ve onu iatedifi malı:ine 
ie kullaar.- A-. talılt hu. 
.irketin qi1111 • ..._ .. o girü-

A.lmıet Efendi Ltanbula yeni 
gelmitti. Sirkecideki otellerden bi
rine indi. lıtanbulclan öteberi ku
lll&f, pazen, tuhafiye eıyuı Ye ..ı. 
re alarak kasabaya dönecek, dilk· 
ki.nmda eksilen stoku tamamlıya
caktı. 

Fakat tafradan mal almak için 
latanbula gidenlere yankeaicile
rin nasıl musalla t olduklarını, D&· 

ul aklın almadığı hilelerle bu za
vallılan mandepsiye baıbrdıklan 
nı gazetelerde her zaman okuyor
du. Onun için müteyalaz ve ted
birli bulwmıııia karar vermişti. 
Yedi yüz lira kadar bir parası 
vardL Bunun bet alb yüz lirası ile 
mal alacaktL 

Ahmet Efendi otele indiği gün 
cebindeki paranm hiç olmazsa üç 
yüz lirasını otele emanet bırakma· 
ğı düıündü. Otel sahibi dıtanya 
çılnmt olduğu için kitibe müraca· 
at etti. Fakat bu kab'bin çok nete
li ve eğlenceyi sever bir delikanlı 
olcluiu bahaneaile ay sonunda o
telle iliıiğinin keaileceltini bilmi
yordu. Otel idaresi, ara sıra oteli 
bırakıp luz pefinde kotan bu deli 
kanlınm günün birinde eline ge
çecek paralan deva yapmaaı ihti
malinden korkuyordu. 

Delikanlı sabahleyin erkenden 
obırmut. gazete okuyordu. Ahmet 
Efendiyi emniyetverici bir liaan 
ve tebeaaümle kartıladı. Oç yüz 
lirayı alıp, mütterinin gözü önün· 
de ihtimamla kasaya yerlettirdi. 

Ahmet Efendi, içi müsterih, ka 
tip efendiye latanbul yankeaicile
rinden bahsettikten aonra, mal 
toplamak için aokaia çıktı. 

Hayatta beklenilmiyen badiae 
ı. çoktur. Alacağı toptan etYa i· 
çin Allmet Efendiye biraz, daha 
para lazım oldu. Otele gelip genç 
katipten para istedi: 

- ETlat, dedi, 9u bizim para-
lan ver bakalım. 

Ki tip gözlerini dört açtı: 
- Ne para11? dedi. 
- Canım, sana emanet etti-

tim üç yüz lirayı?. 
- Ne üç yüz liraaı? Sen aklı· 

m mı kaybettin? Benim böyle pa· 
radan haberim yok. 

Ahmet Efendi tatırdı. Korkbı· 
ğn fey sokakta deiil, otelde bqı· 
na gelmifti. Bittabi bağrıdı, çağır 
dı, fakat genç katip, kendisine 
bınızbk isnat edilen namuılu a· 
damlann Y•Pacağı gibi, rolünü öy 
le miikemınel ifa ediyordu ki, nİ· 
hayet oraya toplan ... tar Alımet 
Efendinin dalgmlıkla parayı bat
ka bir yM'de bıralanq ohrıa-• ak 
la yalon gkd61er. Otel sahı'bl de 
otelin ... efhıl kurtarinalr için bay 
le bir ihtimali çok 'riırlt buldu. 

Alımet Efen~i, ltakb ki lna a· 
cluıılarla bata çıkılacak Sllol de
p. Eaki tanıdıklannclan bir aTu
lrab ıörlp akıl . dampnata clttL 
A...trat dedi kiı 

- MeNk etme. h .,._,.. nr.. 
tannz. Sen fimdi·ohJ. sit. Fabl 
... ...... ilııi 1 " I' 

1 
• lra 

ti1oe iç J:ls nra dw ... . 
Aluıwet Efendi ...... : 
..._ Uç .,;q Un ılaha. mıt Diye 

bağırdı. f'anf iç yllz llramizı da-

fiilmemif lllllikil- !,ıia para. 
alill aile etmez. Göriitiilme
mq miikl.lemeyi gelecek sene
ye devretqıez. Fakat,.. fazla mü 
kiı ... pJıiıın ~ ,.......1 
atmaca iılhi -alır ve daha fenası 
geçen sene fazla müklleme var 
sa lıu . seoıe ohnasa da faturam
•• iU"9e eder... AUııı'h lmrtar-
sm. 

FELEK 

ha mı kafeae koyaun?. 
- Nene lizım? Sen dediiiml 

yap. Oç yüz lirayı verdikten son• 
ra, bir kahveye git. Bir nargile 
çek, gazeteleri oku. Sonra tekrar 
otele dön. Fakat bu sefer kimse 
yokken, ama bu noktaya dikkat 
et, kiımecilder yokken kitipten 
üç yüz liranı iate .. Anladm mı? 

Ahmet Efendi pek iyi anlama· 
mıfb ama, çivi çiviyi söker fehva
smca paranın da parayı sökeceği
ne hükmetti. Sonra avukatı da 
çok methü sena etıni,lerdi. Bu it· 
lerde ehil adam deınitlerdi. 

Ahmet Efendi otele gitti. Bu 
sefer oda k01114Ularmdan üç kiti· 
nin huzurunda genç katibe üç yüz 
lira daha emanet etti. Kahveye 
gidip naı·gileaini ve kahveıini İç• 
tikten sonra tekrar geldi. Bu -
fer kimse yokken katipten üç yüz 
IİrAyı İatedİ. Kitip: 

- Emredersiniz efendim, de-
di. kasayı açtı, üç yüz lirayı geri 
verdi. Çiinkii bu parayı tahitler 
huzurunda verdiği için iade etme
mesi mümkün defDdi. Daha -· 
ra evvelki üç yÜz lira güriiltlüü
nün bu suretle kapanae.inu tah
min etınifti. 

Ahmet Efendinin zaran iki mia 
line çıkmamlfb ama, geride g
üç yüz liraaı ka~t oluyordu. 
Ahmet Efendi doiru avukatın ya· 
nma gitti, tarifi veçbile hareket 
ettiğini söyledi. A'nlkat ~,... 
nane ellerini uiuttunlu: 

- Çok İyi yaptın, dedi, öteki 
üç yüz lirayı da kurtardık. Sen 
Üç yüz lirayı geri aldm ya, --.r
larsa ahnacfım denin. Para:rı .ı..... 
kea kim•nin görmed.ijine ...m. 
sin değil mi?. Şimdi öteki üç fa• 
bitle katibe ait. Uç ,.üz liram ;.. 
te •.• 

Ahmet Efendi bu sefer a-ı.a
tm ne demek iatedifini anl•mıftı. 
Tekrar otele gitti ve üç tahit ora• 
da bulunduğn. aırada parayı iste-
di. Katip: 

- Verdik ya, kaç defa vere
ceiiz? dedi. 

- Hayır, ben senden para fa· 
lan almadım. 

Şahitler de gözleri önünde üç 
yüz liranın otel kaaaaına tevdi e
dildiğini söylediler. Nihayet otel 
müdürünün de müdahalesi üzeri
ne, genç katip eUci üç yüz lirayı 
iadeye mecbu,r oldu. 

Ahmet Efeqdi ömründe bu ka· 
dar aevinmemi)!ti. Allah fıkarayı 
..,vindirecelti zidnan, evvela ete
ğini çaldınr, ionra buldarurmat. 
Fakat Ahmett:fendi Allahm eler 
istene, bu effJti bir defa · daha 
bqka biriaiııe çaldstabil-tini 
diifünmemit~ Doiru avalrabn ya 
zılıaneaine gitti. Hararetli tefek• 
kür etti. Avukat, bu tetekkür ta· 
fanı bittikten aenra pyet aoiuk· 
kanlıhldaı 

- Şimdi bizim nkalat leNtl. 
nl teaviye bu~a, dedi. 
· - !Yet, eYet, zaten on- için 
plmiftim. Ne - ı ı ıiis efendim? 

- Çok cleifl. iç,... ..... 
Alunet Ef.ncll ....11 lnplmnu 

zı oldu, ._. sapan keallılL Avu 
katın iatediii para, kitipten kur
tanlılı paranın ta kendisi idi. Fa
kat düfindü, ne de oha memnun
du. Hiç olmazıa parası adi bir hır 
aızm cebine gidecefine. kendisine 
o kadar İyi alul wren namuılu bir 
a....ıı:atın celılpe afriyord .. 

ZA YI - Mihürümü ka1lıettim. 
Kimeeye borcUnı olınadıfı gibi yeıp. 
sini kn 1ı acaiunclu hülmıii kalma 
mıttır. Feriköy, Salıap sokak 24 No. 
da Zehra. 

1 f RADYO f 

Bugünkü program !__._. __ OPERA SlNEMAsı---· 
lSTANBUL 1200 m. Yarın akşamdan itibaren 
18 - 18,46: Makbule Hanım. 
18,45 - 19,20: Orkestra. İki sevimli ve canciğer komikler 
!!iı~> 19

•
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19,45 - 20. o.-ı.e.ıra. M U C I T 
20 - 21: Hafız Ahmet Bey. 
21 - 21,30: Fikriye Hanım. 
21,30 - 22: Taııanni (Mel. Ro- filmi ile iki saat neşe ve kahkaha hazırlayor. 
zental) 
22 - 22,30: Gramofon, Ajanı ve 
Borsa haberleri, aaal ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 
13. 15: Gramofon. Ul.65: Keza. 

18.05: Senfonik konser. 19: Ka
fa.konser. 20: Muhtelif. 21.05 : 
Polonyalılarm eserlerinden m111i· 
ki. 22: Fran11z eserlerinden kon
aer. 23.20: Gramofon ile hafif 
parçalar. 24.05: Caz. 
BUDAPEŞTE 650 m. 
18.26: Budapette konıer orkea

traaı. 19.45: Müsahabe. 20.20: 
Şürler. 21 .05: Maailrill ı.mit, ia
tirabatlerde müaahabeler. Mütea· 
kiben: Konser. 

VIY ANA 514 m. 
17.SO: Winternitz takımı ( ope

ra '" operetler). 19.20: Miiaaba· 
be. 20.10: itfaiye Defriyab (tec· 
ribeler). 20.50: Aakeri muailri. 
22,05: Skeç. 22.50: Haberler. 23 • 
05: Caz. 
PRA~ 488m. 
18.50: Gramofon. 19.30: Haber 

ler. 19.30: Almanca tarlalar Ye 
aıüre. 20.25: Şarkılı dana reville
rl. 21.18: Yugoalavlann milli bay 
rıunlanna i,tirak. 23.30: Bando 
muz ika. 

BERN-ZORIH 459 m. 
20.50: Kloae'nin .....terinden 

parçalar. Müteakiben radyo orkea 
truı. 

ROMA 441 m. 
22.20: Gramofon. 22.311: '-· 

dradan nakil ( fÜploell). MGteakı. 
ben haberler. 

BELGRAT 394 m. 
20.311: Gramofon. llOlı Zai· 

repten naklen.? 
BOKRES 394 m. 
18.06: Kantık ıı:-. 19.30: 

Konsere devam. 20.45: Gramo
fon. 21.06: Taganni. 21.25: Sen
fonik konaer. 22.20: !lenfonı"k lnm 
serin devamı. 

BRESLAU 325 ..-
17.18: Tagannili ,~r (plya. 

no refakatile). 18: Gramofon. Mi 
teakiben miiaahabeler. 20.40: Gra 
mofon ile akşam konseri. 21.05: 
Askeri konser. 23.0ll: Haberler. 
23.35: Şehir orkeatraamın konae 
ri. 

Ttitün ikramiyeleri 
Eminönü askerlik tube riyııaetln.. 

dm>: (933) aeııeal için tlldln ikrmııl
ye Defteri tanzim eıll-iinden Sul 
tanııhmet;Mukez ,,. EminilııB ....,._ 

.. ....ımııd&rlüğünden -. alan -
lülln - tebit ıılleleriııln ,.etı. lnlıııld 
v-.ilıi remıi,..ı..te 1 lıAnu-..el 
932 tarihlnıla itilııırm ..... ,. mi-

~ · ·-· 

ların atsam MEI .EK lineması 
GUSTAV 

FROHL1CH 
ve büyük yddızlarm D o L L y 
ensenci HAAS'ı 

Lüks, zengin Ye em..ı.iz miM"""'i 

KADIN ASKER 
OLURSA 

filmiude takdim ediyw. 

Bu filmclelıi f'lll f&rtıılıın bütün tehir halla t-.üm edecektir. 
Bu film, Viy- ve Berlin'de m büyük haıılit rekorlarmdaıt 

.. ----~ birini letkil .,....,tir _____ .. -~ 

Neler çeklik? 
Nasıl aflad;k? 
Nuol aattür Wıııl? 
Naaıl döiütttk? 
N..ı karbrdı 1ıiııi O T 
N-1._.....? 

Bütfln ..mı lmrtaluı
ıl 

7 

• 1 

BiR MiLLET 
UYANIYOR 

fflmWe 
ı.- . film •tildJ' 1 .......... 
bnlda , ......... Dk ..a. .... 

filim. 
Rejlollr: ERTUGRUL MUHSiN s.....,... 

NIZAMETJ1N NAZiF 
Filmln m tenı 

G •• 
azının 

Nutku 
Pek yalanda 

ELHAMRA ve MELEK ı 
... Sinemalarında 

ŞIK SiNEMADA 
Lj)i•n Harvey ve 

Henry Garat 

Kongre 
Eğleniyor 

PEK YAJUNDA 

AR Ti S TIK'te 
Şarkılar kraliçesi 

Gitta Alpar'ı 
Kadın severse 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tıyatrosu 

Darülbedayi T Pm"1lleri 
.. rılqem IMt , 

21,30 da 

(OÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekran 

Retit: a.. 
Beıtııle,.en Cemal Reşit Bey. 

Um11J1111 
3 perde Z7 tablo. 

FRANSIZ 
TiYATROSUNDA 
Bu rılqem saat · 21,30 da 

SÜREYYA 
OPERETi 

80 ııqilik yeni bdroSile 

E MiR 

7. 

.... ,,. cuıı. m ı .. 
MOESSIF BiR iRTiHAL -•ALILat 1 •--

Barlıarcıe Hapattln Pata ahfa., ...... ~ ......... '.-• .-.... 

Operet 3 perde. 

30 T8frİDİ- çaıı ' 

•kt-
...._ aıılhı+ai• mat- F.ık P ... 
• • İ Ye eaJııık iımJlb lıaıtılye U· 

1m111 mlhlilrti miitelllılt .....,_ Nee 
mettin Beyete.di rııfikaaı ve ispirto 
ve ispirtolu !piler l.ı.iMn ı.t kim 
yakeri Ekrem Necmi ve Fen -
ru Süreyya Necmi Be,.l..U. valclele
ri Behice Hanımefendi müptela ol
daiu hastalıktan reı..ı,..., ..ı-,... 

rak din gece aalıaha kartı irtibali 
dumayim eylemiıtir· 

Bugin öile n-zı Eyipaukııa 

camiinde badeleda aile malıpereaine 
defni baki ırufran edilemktir • 

Ş EN DUL 

i TTi H ADI MiLLi 
T0RK SiGORTA ŞiRKETi 

Rarilt ve bayat üzerine sigorta muamelesi 
ic:;~ aylerls. 

Sigortaları hal:k için mlieait ıeraiti 1ıavidir. 
Merkezi idaresi: Galataıla Onyon Hanında 

Acentası bıılmımayan febirleıde acente aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 
131) 

liyebilir miydim?. Onun ıçm 
nin lakayt tavırlann bilsen 
kadar can-• sıılmuttı. ADEM ve HAWA 

Olmüt bir kadın, eledim. Bir in
tihardan balısettijimi zannetme! 
Ben lll-1 bir ölümü kudecliyo
nmı. Deniz senin için ve bütün es· 
~ tamdıldan için ölmüıtür. 

Bu erlı:eii bu sevebileceğim er· 
lceii Wr daha görememek kor
kusu bana büzün veriyor .. Onu bir 
ılllla g&reıneyecefim, diyorum, vf! 
llDUlmaya çalı1.1yorum.. Fakat 
basiin yine karfaudum.. Yi
• miitdıeasiın yüzün, çe
kingen ve mahcup tavır
larm beni çekiyor. Yanında ,-ü
rimek ııe bdar gurunau olqa
yor. 

ber clönmelıkea, ter-in ı:aran 
üzerine a._ orada kamaya ka
rar venniıti. Ben de eve yalnız 
dilameye mec:IMır olmut~·· Ne 
:zamandan lıeri pe,imi buıbaa
yaa bir genç vardı ki .-ı,ıılı:· 
biı daima nefretimi celı ı t reli. 
ı_..m böyle bir .tıdama ,.Wim ~ 
dilmit olma11 ne f- bir ~ 
sizliktir. itte bu bahaeıtiiiaı 
gmç, vapurda, büyük bir liiibe 
Wilde geldi, ya-a otunlıı. S.
• ı t ıliizı ıllilmit · -.....ı- ,.. 
nıftla oturdu diye kovamudıin. 
ya .. ı• leJe çıktıpns zamaa, 
ya" ıla yürüyor ve hiç te zflmi:. 
- girmeym bir 99yt.. anlatı
yordu. Tam t.u aıaıclrı M9i eör
diiın. ·O ade içine tülthe gin
cek diye canmı aıkildı. F aıkat 
sonra lıir M'ZU beni sana kOf'Dak· · 
tan ve bu suretle o sırnaııim e
Hôden kurtulmaktan menetti. 
Senin kıskanı:bğmı hiç görmemİf· 
tim.. Hallnılci kıabııılmak bir ka· 
dm için öyle büyük bir ihtiyaç· 
trr ki .. 

Fakat aonn bu l&kaydinin 
nünde " külida tuttufun 
maake ı:i:Ct- anlayarak 
-vinmiıttim .. Lakin bu defa da 
halll'lma gehnemit ol• yeni 
pçlükle lrarfdattım: Seni 
kale inaadmnak, hu hlıdiae 

Hsıtıralaran o kadar darma· 
daim ve eluıiw ıetırapla kantık 
ki, Cehit, ıim4i hafız-* ma· 
ziain islerini ararkeııı o muztarip 
giinleri lıütün. acılıiile yeniden 
YafMMya medlur oluyorw. 

Sw her ~ ••. ,_ 
telıınr eılİ)'Onmlt CaMt. ha,a
t...a. aeudm lıatb hiç kimseyi 
WP I' , tmi ha ...... a inan
~ iı;iD lııartrvm bç -;.. 
ni feda~ ıuı elman' 1. 

H,tıda)"OI' _.., Cahit, illı: 
lamtbianız geceyi?.; O ıeceyi 
ben daioaa lıafıamda -·ut bir
'hayal gilti aaldaforum, o•
banim lıa,-ata doidufum gecey
di •. 

Taqo.. M-1 ilernlerini andı
ran bir dekor içinde. lwv+etli 
kollan111 arasında, deniade yüzer 
..:1.1 • "B L .• L!. L.,_. ..... ynn.. u. gece uır ..,. ...,.., 

korkutuyor" •• Bu ses ne ka-

Sonra ilk haftalar, balayaızm 
ne kadar l»at dliaclllriidl bir aa· 
adetle dolu olacaimı Mn& hisset· 
tiren i• lıaftalar.. !eTıimiziıı 
IRr llawıa:, ha•ıwuı, tür61tfiaüs 
fabt taarimt, fabl teflttıt ve iti. 
matla .WU ırtmleri. Hayabmız. 
dan ıilinmit• bir daha plmesi 
imklnaız olan günler.. · 

Biz bivibb imiz için yaNtıl
a.t bir çifttik.. Arzularımız, Zeft• 
!erimiz, her fC!yİmİ& o kadar bi
ribiriDe uyuyordu ki.. Elıeıliyyen 
birletec:eiimiz günü, bilsen Ca
hil, ne bii)'iik bir ıabırıızlıkla btık
leyonlum. . 

Bir gün hatrrlayorauıı-
~· 

Biraz onu üzeyim, dedim, ma-
demki vicdanım müateribtir.. Ve 

o ·- laııılar tanımadıiun 
ratlı bir bit. kılbnılmak 
ni tattmlı. Gözlerin ~rlay 
JÜ&ÜIPe tıii;I e dolu 
baktıfm, yalancı elife ·ta.ylo 
zamaolar ~ en 
.efkat .,. DiiT•Pt uıleıı ki• 
~:_s._ • • LI -~! 1 
- 1JI .. 11-1•ownl.ıı.1ı.. 
........... bir hdmı, bnn 
bile, ..... ıacalr bir ...... 
din.. s- köriiköriiDe bir 
mat lıealeyo"'-.. Ve lıu · 
dımcla yanobnaıdıim t.all, 
nim .. Taındıiun .-... 1e11i 
an'Ml'e ve itikatların. 
manasız nbıamtammı çok 
kine yiikseltmifti. Bu iti 
ni hislerinin etiri eden 
Irk kalbini bana çırılçıplak 



Memlekette ------i 
Tasarruf haftası için 
Izmirden bertarafa üzüm ve 

incir gönderiliyor 
lzmirden yazılıyor: - 12 ka· birinin de cinayette büyük bir ro

nunuevvelde baılıyacak olan yeril lü olmuştur. 
• mallar ve tasaJTUf baftaaı içinde Cinayete oebep, kin ve garez· 

memleketin her tarafına üzüm ve dlr. Bu kin, maktul lbrahimin 
incir ıevkedecektir. 1 kardeıi Nurinin bir aene evvel ka-

TasaJTUf Cemiyeti, Aydın İn· til Alinin kardeti Şevkiyi feci bir 
cir ve üzüm Kooperatifi ile anla· tekilde öldürmesinden doğmuıtur. 
tarak, Ziraat Bankuı va1aıtaaile d' Ka

1
til ;-'li ~e yardımcıhaık Sadr~d· 

Rize Trabzon, Se•wn. nebolu, m zmll" agırceza ma emeaın· 
Zon;..ldak, İzmit, Mudanya, lf!er de muhakeme edileceklerdir. 

ı ain Antalya, Afyon ve Ankara ya 
küİıiyetli incir gönderecektir. Bu 
suretle ihraç edilemiyen incir ve 
üzüm mahıulümüz, korunmu9 ola 
akbr. 

"namit kapsülü ile 
oynarlarken •• 

ADANA, 28 - Kadirli kaza• 
ında oturan Hüseyin efendinin 

r. ocuğu üç arkadatila birlikte Sa" 
k auyu kenannda oynarlarken 

.n :,.. dinamit kapaülil bulmuılardır. 
ocuklar dinamiti kantlınruılar· 

--dır. Bu esnada dinamit büyük bir 
gürültü ile patlamıt ve çocuklar 

~iır surette yaralanmıtlardır. 

e am•un yerli mallar 
• • 

sergısı 

,ti SAMSUN, 27 - Burada açıla· 
~ yerli mallar ael'll'iai. müracaat 

j
rm çoklufu, mevaimin müaaade
ıdiii dolaynile 22 kinunuevvele 
ıralnlmt!tll'• . 
Adnnada türkçe 

leri 

~ey. 

ezan 

Adanadan yaaılıyorı Burada 
rıu Camide Türkçe ezan Ye ka· 
•et talimlerine baflanmıttır. llk 
en Mübendia Rafi Bey tarafm· 
an Ulu Camide verileeektir. 

Kuyudaki kadın 
Balıkesir, 26 - On gün evvel 

•hir civanndaki kuyulardan bi
nde kadın ceaed.i bulunmuıtur. 

On beş yirmi gün au içinde ka 
rak tefeuüh ettiği için otopsi 

_.;.pdmıf ve bir çok kimaelere g~ 

Z rilmit olmaaına rağmen o vakıt 
iviyeti meçhııl kalan bu kadmm 
m oldııiu nihayet anl&fllmlftır. 

IA. 1 kadmın Burhaniyenin Gömeç 
,biyeainden Runıiye isminde mu 
'eneye tabi bir alufte olduğu an 

:.Tt ,,1mı,tır. 
Zabıta ıimdi bu kadının kuyu 
kimler tarafmdan atıldıfmı a

ttırmaktadır. 

da 

le 

Adanada •por 

Adana, 2B - Burada ...... fa· 
yeti gün ıreçtikçe artmaktadır. 

_ _. .... kupan maçları bqlamqtır. 
: maç Adana Spor ile Kôilay 

ldüpleri araamda yapdm.ıf
Adana Spor hummı O • S mai 
etmittir .. 

eynirden 

ehirlendiler 

Çanakaleden yaaılıJ'orı Çanak 
enin Camiikebir maballeainda 
liye Memurlanndan Raaim E-

. aatm aldığı peyniri yerken 
ı dır. 1 aile aehil'lenerek berayi te
_ __J memleket haatabaneaine kal 

lmıtlardır. 

13ll 
Bitll•te kar 

için s<Bitlia, 26 - Şelu' ixa ,..._. 
isen ot aaatten beri br yafmakta· 

Artık kq tamamile gelip çat 
demektir •. 

inin YtAdana 28 - Burada fiddetli 
,ğun bJlklar baflamıttır. Geceden be
ırak sPbna d-- -idedir. 
f da hiMalatya (Milliyet) - Yai· 
a . rlar bqladr, havalar aoiudu. 

ı yenı b, meyve ihracab timdiden bq 
leni ha~. Malatyanın methur Bey ar
ılise ba.ıılu ve aalr me,.,,.leri Antep, 
• - •at. Mersin ve Adaaada rat· 
gım ~~i aatıtlar ıörmaldedlr. 
. ak zevn 

arlayanldrdağın kurtul .. 
ııuarlar i 
ıykırdığı giD 
en ta~alıirdajmılan yudıyorı -

ıdetı çaal111 bayr-· lıiyük ..... 
n 5-rle teait edilmittir. Şehria 
k~nn olltaUf yeri~ -!- taklan 

lmn. d~~~-:,.::;:e;" e~== 
~ bD' •\ıiinaaebetle T ekirdaiı toför• 
, bu itimde bir tak yapmıflar ve kur. 
bili eut bayramını parlak.tezahürat 

· L,~ait etmişlerdir. 
ıenı ....... 

cemiyetgir idam talebi 
çok fe 

itibarla Suşadasının Selçuk nahiyeain
on kımkatıir cinayet olmuf ve tahkikat 
çıplak g· ~zmir müddeium~ili~~e 
• .. ıtir. Kuıadaaı hakımlıgı; 
gum Y , failinin idam cezasiyle tec 
ıraııştı. .ni istemektedir. 
oıuma h'!"ddin L~Ju l~rah_ü_ıı, Ş~ 

Malatya romanları 
MALATYA, (Milliyet) - Zi

raat Vek&.letinin Şark Vilayetle
rindeki ormanlarını tetkik etmek 
Üzere batmühendis Milat B. in ri
yaııetinde tetkil ettiği dört kitilik 
heyet buraya gelerek, Malatya 
ormanlannı gezmişlerdir •. 

Hiç yüzünden 

cinayet 

MALATYA (Milliyet) - Kah
tanın Biricik köyü kır bekçisi Ha
lil, kaza tabaildarları ile tahsilat 
için dolaşırken, tarlarında çift sür 
mekte olan Hamtik köyünden 
Mehmet oğlu Omeria. atına bin· 
mek iıtemiştir. Ömer atını vermek 
istemeyince, bekçi gazaba gelmit 
ve tüfeğini çevirdiği gibi, zavallı 
çifciyi öldürüp savuşmuıtur. Ka
til Ki.htanın Berzini köyünde ya· 
kalanmıt, Malatya ağır cezasın
daki muhakemesi neticesinde on 
bet seneye mahkum olmuştur. 

Adıyaman kazası 

Adı Yaman kazaaı Toroıun ce
nubunda mühim bir ticaret mer• 
kezidir. Baılıca ticaret mallan hu 
bubat, tütün ve pamuktur. Bura 
da gös haatalıiı adeta yerli bir a 
fet idi. Son bir kaç senede vücu
da getirilen Myyar sıhhiye !etkili. 
tile 20 yataklı bir hastahane kı•· 
men bu afetin önüne geçmittir. 
Son iatatistikten sonra göz basta• 
lıfı yÜzde yetmi! bete inmi§tİr. 

ihracat vesaiti olarak Fratta
ki kayıklardan ve katırlardan ia· 
tifade edilmektedir. . 

Yazın aıcakhiı hasebiyle bura 
da yayla bayatı vardır ve koyun 
culuk hayli ilerideuir. 

Batlıca sanayi debağat ve 
ayakkabıcılıktır. Bu aene aekiz 
yüz bin kilo tütün iatihaal edilmft 
ve 20 bin kilo kadar buğday ihraç 
olunmuttur. 

Belediye: Son bir iki sene zar 
fmda Belediye her yerden canlı 
olarak büyük bir faaliyetle ve ıeh 
ri hayli imar i.aarı meydana geti
rilmqtir. Binalar k&milen ki.rgir
dir. Şehrin caddeleri muntazam 
ye lokantaları temizdir. Bet yüz 
kadar dükkanı vardır. 

Üzümcülük: Bağların m.ilı:tan 
pek fazla iae de layikiyle iatifade 
edilememektedir. 

Kaçakçılık: Ayintap ve Urfa 
yollarlle cenuba yakınlığı va ce
nup yollannm uğrağı olan ba ka 
sada kaçakçılık oldukça f&Y&nı 
clikbt ve bir safhadadır. lbtiaaa 
Mahkemeainln kurulduğu tarih
- beri mahkemenin ekseriai da 
Yalarını bu kazanın kaçakçılığı 
tetkil etmektedir. Mahkeme faa• 
liyete geçtikten aonra kaçakçılık 
bayii ~zalmıfbr. 

Civarlar ve merbutu köyler 
ahaliai kıamen Alevidir ve türkçe 
bilmezler, ki.milen kürtçe konu• 
turlar! Eaki adeti dört peşli enta 
riler giyerler ve Maarif hayatı 
merkezi kazada hayli ilerlemif ol 
mauna nazaran bugünlerde faa· 
liyeti azdır. 

Çanakkale Muallim

ler Birliği ne oldu? 

ÇANAKKALE (Milliyet) -
Usun bir zam.andan beri Çanak. 
kalede Mnallimler Birliği binaaı 
yoktur. Eakiden geçici bir miaafir 
arfatiyle bir kullibün tek odaaını 
işgal eden Birliğin etYa•ı timdi 
bir mektep odasında metrük du· 
nıyormu§. 

1 ••••••• 

Bartından gönde

rilen on bet 

kiti tedavi altında! 
Bartın' da kuduz bir köpek ta

rafından ıamlan kadm erkek ve 
çocuklardan mürekkep 15 kitilik 
bir kafile ıehrimize gelmiı ve ku· 
duz haataneainde tedavi altına a· 
lmmıılardır. Son zamanlarda mÜ· 
eaaeaeye diğer muhtelif yerlerden 
de kuduz hayvanlar tarafından 
ıaırılmıt hastalar gelmiştir. 
~rtmd~n _ bildirildiğine göre, 
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Andre Luguet kaç 
film çevirdi? 

• 
ilk filmini bundan 19 sene 
evvel çevirdiğini söylüyor. 

Andre Luguet, filmlerinden birinde •• 
Sinema artistleri az çok bi- ı Çevireceğimiz sırada fransızca 

rer seyyah sayılırlar. Bir yer· diyaloğlan bana yazdırmağa 
de film1eri bitti mi. yeni bir kalkmazlar mı? Nihayet bunu 
film çerirme'k için başka mean· da yaptık. Bir muharrir için. 
lelketlere giderler. Hatta bir bu i,i anlarım. Fakat ben ar· 
tek film çevirmek için mem· tiatim. 
leket memleket dolaştıkları Bu ilk filmden sonra doa· 1 
çoktur. Bunlardan biri de An- tum Feyder'in idaresinde ve 
dre Luguet'tır. konservatuvardaki eski arka-

Geçenlerde Pariste çevır- · R 
d .•. b" filmd ~imdi daşlardan Françoıse osay 
.. 
1g~·ı ır dah en ~on~ .~ ile birlikte: "Eğer imparator 

ub~ı··ı m .1 ~l çevıı;: 11 uz~~e, bunu bil•eydi.." .fiJmini cevir-
~ U? aı eaı e po _yvoo a dik. Ondan sonra maruf • reji· 

gıtmış bulunuyor. arısten ay· .. 1 d Artılı Rob" 
nh k ·ı 1 sor er en ur ınson ye 

r .en gazetecı ere §Un an . b" f' I . . be · · t!l.. t •· 1 nı ır ı m ıçın nı m ınap e • 
soy eyor: . . 

1 
. ti Grace Moore ile birlikte 

- Gerçı Parısten ayrı ış m· j · L"nd'" "rd'k B bi 
sana hüzün • veriyor. Fakat ,'."l?Y 1 ı çevı 1 : u S· 

H il ood'dak' hayat ta hiç sı filme kartı Amerikalılar a· 0 yv 1 d d" • b" h " t d"l 
fena değil .. Bu işin en güç ta- Bta b ınf.ı ": ut~ l~ er 1 er. 
rah Bahrimuhiti aşmaktır. 

1 
~~- u • 1ı mı pç~vır ıgdun . sıra-8 . def '- d · 1 A aıva og um ıerre e smema 

ır a vu enız aıı ınca, • h · eli 11"' ed · 
ik h 

· h ayatma gır . ..ve eyım 
mer a ayatı ınsanı emen ki bu ed' nd k" ·ı 
kendi çarhlannm araaına alıve- • . Y 1 yaşı a 1 ?g u~u 

· A rik h •. b d"' ben sınemaya vermek utemı-
rıyor. me an ' aya... aş oın d B" - .l••f . 1 
dürücü bir hayat.. Uk gitti· yor um. ı~ t~a-u eserı o a· 
ğimde yedi filmin franırzca rak film çevırdı. 
versiyonunu çevirdim. Bu film- O sıralarda Ra'lr.·on Novarro , 
!erden kimi güzel, kimi okadar hem artist, hem rejisör olarak ' 
iyi değil .. Çünkü Amerikalılar "Seville şarkıcısı" nı çeviriyor· ! 
tuhaf insanlar.. Bir artist ça· du. F ranıızca konuşan. bir ÇO· 

1 
ğırdılar iDi• uzun müddetli mu cuğa ihtiyaç hasıl olmut. O sı· 
kavele yapıyorlar, fakat ev· ralarda Hollyvcod'da böyle bir 1 

veli ilk çevrilecek filmi düşü· aktör bulmak güçtü. Novarro 
nüyorlar. Artist er. ziyade bu bir gün için oğlum Pierre'i ben 
film için intihap edildiğine gö- den istedi. Oğlum kendisine 
re. ekaeriyetle ilk filmler gÜ· bir filmde rol verilmesinden 
zel oluyor. Öteki filmlerde ar- gayet mağrur, <>n ~üzel kostü· 
tiıtin kabiliyetleri !le mevzuun münü giyerek stüdyoya gitti. 
icapları arasında bulunması la· Halbuki filmdeki, çocuk üstün· 
zım gelen ahengi iyi heaap e- deki plaspare •le bir sokak ço
demiyorlar. Amerikalılar ben· cuğu idi, Novarm şık giyin
de Meııjou ile Wiliam Powell mit oğlumun geldiğini görün-
araamda bir janr bulmuılar. ce. rejisörlerden birine: 

- Hollyvood'da hayat na· - Bunu götürün, dilenci kı· 
ul? Çalıfllla'k mı fazla, eğlen- yafetine sokun! emrini vı:-rmiş. 
mek mi?. Oğlum Pierre kendisine 

- ikisi f!e.. palaspareler giydirildiğini gÖ· 
- Sinem.aya ne zaman baş- riince kız·mış ve filmde rol al· 

lamıştınız? maktan va:ı: geçmit: 
- Oh, timdi on dokuz •ene - Ya beni Pariate hu kıya· 

oluyor. Şqmayllllz. O tarihte fette görürlerse, küçük ark.
devreli filmlerin bahası olan daşlanm ne demezler? diye ;. • 
Louis Fcnillade Fantcmayı çe· yan ,.tmiş. 
viriyordu. Korkunç bir sahne Eereket versin, kama 
için, cok gene bir adama ihtiya· Pierre'i k.aclıra bildi. 
cı olmuş. Mümessillerden biri Fakat film bitip te ekr...da 
oğlunu tavsiye etti. Bu oğul da göaterlmeğe ba,layınca. oğlu
beaclim. Acaba bu figüra•yon mun da fikri değİfti: 
mu, bana tiyatro zevkini ver· - Gördünüz ya, "Seville 
di, bilmem. Fakat ben konser· şarkıcısı" nda ben Ramon No
vatuvardan cıktdctan sonra varm ile beraber mühim bir rol 
Comedie Fra~aise'e girdim. oy·nadım. 
Oradan çıkıtım Jaques Feyder' 1930 martına doğru Ho
le beraber, Amerikaya gitmek llyvood'daki bütün firmalar, 
oldu. Orada sesli bir film için. fransızca sesli film imalitmı 
mukavele yapmıflım. birden bıraktılar. Ben ;yi ingi-

Bu ilk filmden sonra, çalı,. lizce öğrenmiştim. Warner 
tığım kumpanya yeni bir tec· Broaa bana yeni bir rol verdi. 
rübe icin bir teşebbüs yapmak- Bu filmde ingilizce konutuyor
lığımı istedi. Fransızca, ingi- dum. Hota gitmit olacak ki. 
lizce, almanca ispanyolca, ital· mukavelem tecdit edildi. Altı 
yanca, üzerine bet versiyoında ayı memleketimde geçirmek 
u ........ ~ .... _ ı _ t ........ 1 •• ---.:~: n. ---•!•- 1.-1.. •• 1 _ .... :_ a .. _ .... ---

1932 

Artist 

Poliste 

Otobüs 
Altında •• 

s 
o 

Istanbul, 
Musiki şehri 

Konservatuvar mü
tehassısı 

raporunu verdi 

Eyüp yolunda bir 

Çocuklar adam çiğnendi 
Sinema aleminde bir alay ço ve hastanede öldü Viyana' dan celbedilmiş olan 

cuk artist var. Bu çocuklar ara· mütehassıs M. Jo•eph Marx, ha-
sında hakiki bir aan'at kabiliyet Dün sabah aaat sekizde Sir· zırladığı raporu Belediye'ye veı·-

k · E 1 d f · b' k mittir. M. Joseph Marx bu rapo-
ve l'ıtidadı go··sterip te sivrilip ecı • yüp yo un a ecı ır a. d k 1 run a onservatuvarın ıalahmdan 
çıkanlardan ve daha şimdiden za olmuş, bir adam otobüs a • ve latanbul'un bir musiki şehri ol. 
kendisine şöhret ve :ı•rvet te· trnda can vermiştir. Kaza iki ması lüzumundan bahsetmekte· 
min edenlerden bir tanesi de toförün daı- s<>kaklarda yarıt dir. 
Mitzi Green'dir. Hollyvood'da etmeleri hırsından ileri gelmiş- Dün M. Jeseph Marx'ı Tokatlı-

• yan otelinde ziyaret ederek rapo-
birçok film çevirdikten sonra tir• runun başlıca noktalan hakkmda 
g~lerde Avrupaya gelmiş ve Şoför Mehmet Nurinin idare malıimat istedik. M. Joseph Marx 
bir kaç ay kaldıktan sonra tek- ımdeki 3748 r.umaralı otobüs bize dedi ki: 
rar Amerikaya dönmüştü. Kerestecilerden kalkmış ve yo· - "Bir hafta evvel verdigim 

la düzülmüştür. Bunu takiben raporda lstanbul'un asri bir mu· 
Mitzi Pariste bulunduğu Avramın idaresiı::.leki 3S47 nu- siki şehri olmasından balıoettim. 

müddet zarfında , bittabi bü- maralı otobüs de kallanış ve ön Yani lstanbul'da yüksek bir musi' 
ki hayatı kurmak ve musikiyi İn· 

yük dedetler gibi Fransız stüd· deki otobüsü geçmek istemiş- kiaaf ettirmek için ne yapmalı· 
yolannı da gezd; ve müteveffa tir. Dar sokaklarda başlıyan bu dır? 

1 yarı' Ayakapıda çini fabrika· Bunu İzah ettim. Konaervatuva 
Jean Mercanton'un genç oğ u H önünde son haddini bulmuş nn ıslahının bu meselede mühim 
ile ahbap oldu. O kadar ki biri- ve Avramrn otobüsü yolda gi- bir rolu olacaktır. Konservatuvar 
b • 1 · fi b 1 d ıalah edilirae lstanbul'un muıiki ır erme ört yapn:1ya aş a ı· den bir adama çarparak ezmiş- h t d d b. ·nı.· f h. 1 . .• aya m a a n· ı ışa aıı o-
lar,. Kız memleketıne donerken tir. lacaktır. Raporumda konservatu 
küçük Jean bir haylı ağladı. \ Kazadan sonra otobüs şoför- vann .. !ahından da hahaettim. 

1 · k 1 ralı Bala· t Kon.aervatuvarın ıalahı için pro-
ş. d' M"tz' A "k d J erı ya a anmış ya • 
ım ı ı ı men a a a· ' Müsevi hastanesine kaldırılmış gramlarda tadilat yapılma&ına lü· 

okie Gogrer ile birlikte film çe· ise de biraz 5onra ölmüştür. Ö- zum vardır. Programlarda yapı 
• b 1 J ki d lacak deifişiklik. muall;mlor ara· 

vırmeğe azır anıyor, ec e e len adamrn hüviyeti henüz anla amda da baz.ı deği,il<likleri İcap 
si.nema aleminin yeti,tirdiği şılamamı~tır. ettirecektir. Dersler fazlalatlırı· 
muvaffakıyetli çocuklardan biri S lacaktır. Talebeye Garp musikiıi 

açsaça ile beraber, milli musiki hakkında 
dir. Kantarcılarda Sabri Beyin da malfunat verilmelidir. 

Mitzi'n in diğer büyük yıl· tütün deposunda amele Şefika Programlarda yapılacak deği-
d 1 "'- kad dol ı'le F-tma hanımlar kavga ede- §İldikte fU nokta hedef ittihaz e· ız ar gıoi ağzına ar U a dilmelidir : Konservatuvardan 
bir gardrobu vardır. Ağırlığı ka rek Fatma Hanım Şefika Hanı ç•kan bir genç, yalnız herh<'.ıtgi 
dar dolarla paha ,biçilen bu ıe mın iki ditini kırmıttır. Fatma bir musiki aletini çalmakla ik~fa 

Hanım yakalanmıştır. etmemeli, iyi bir muaikitinas ola· 
iı.iz yaşındaki kız daha şimdi· rak yetitmelidir. 
den iyi bi ıantöz ve dansözdür. Bu sebeple bir beatekar olmalı 
İngilizceden başka fransrzca Yenı· Bıena İçin li.zımgelen ,, .. zari malfunat 
ve almanca da biliyor. Piyano ta tedris edilecetkir. KoMervatu-

vann bugünkü ,eklile bunu elde 
ve beden terbiyeaine çalıııyor. Kanunu etmelı: kabil değildir: Yoksa Kon-
Yirmi yaşına kadar, stüdyola• aervatuvardan maksat sadece fÖY 
rın kendisini pay edememeler le böyle keman veya piyano çal· 

tn1tzi Green 

Elli senelik eski ka-
mak değil, musikiııinas yeti~tir
mektir. 

nun değiştirilecek Konservatuvann tedrisatı 8-10 
aenedir. Biz bu müddet zarfında 

MemleketimTzde yarım asır tedrisatı biraz daha teksif ederek 
lık bir tatbik devresi geçinnit talebeye daha fazla malümal ver 
olan Ebniye 'kammunun uri ih meğe çalı,acağız. 
tiyaçlara uymadığı Dahiliye Ve Yaptığımız program h->nüz ta
killiğince göz önüne alınarak ıe mam olmamıı!'_r, ~ünkü m?allim· 

h
. ·ı·kt il • • • leket ler tamam degıldır. Mes.,la tarkı 
ı~ı ı e ı «:" gıbnış ~em. . deni varaa da bu ders için erkek 

lerın kanunlan tetkik edilmıt j muallim yoktur. Konservatuvar 
ve bir yapı ve yollar kanunu tevai edilince, mü.,...eseye fazla 
projesi hazırlanaralk Meclise ve talebe ve muallim almacak ve bu 
ril ittir surette programın tamamen tatbi· 

mM 1: D hT E ·· en'· kine de imkan hasıl olacalıtır. 
; ec lS. a ~ ıye ~cum 1 Konservatuvarın bugünkü bina 

mn ayırdıgı bır kvmıayon bu aı ihtiyaca kafi değildir. Yeni b;r 
projeyi tetkik etmektedir. Pro- bina yapılmcıya kadar müeasese
jenıia fimdİye kadar 45 madde- nin ye~ bir binaya nakli dütünül. 
si tetkik olunmuflur. Bundan mektedır. 
sonra proje Dahiliye Eoc:üme- Konaerler verilmeli 
nincle telkrar olumaaık ve on
dan sonra Heyeti Umumiye.ye 
~edilecektir. 

Projede tehirlerin plan ve 
haritalarının naarl yapılabilece
ği, iyıııar projelleri ve projele
rin halka ilim, proje yapacak 
mütehaHıNara, mehalli ihtiyaç 
lara göre veırilece'k direktifler 
yazılıdır. 

Ev, baiıçe. sokak ve mey· 
danlar için nüfusunun elli misli 
ile zari>ından ortaya çıkacak ra 
kama göre bu müeıueselere yer 

lıtanbul'da musiki bayatuun 
inkİfaEı için ara sıra muallim ve 
talebe tarafmdan ayn ayn kon· 
aarler verilmelidir. Bu auretle hal 
ka yükaek aari muaiki dinletilıne
lidir. Bugün latanbul'da musiki 
bayatı, ainemalara ve bazı operet 
!ere inhlaar ediyor. Bunlar bir mu 
siki tehrl için ki.fi değildir. Bele
diyeye verdiğim raporun esaslan 
bunlardır. Bundan batka Konaer. 
vatuvann teşkilatına dair diier 
bir rapor •e yeni Konservatuvaı 
binaaının ne tekilde olmaaı lazım 
geleceği hakkında üçüncü bir ra
por hazırlamaktayım. 

için, kimbilir daha neler öğrene aynlacak, ticaret ve sanayi. mü 
cek?. esaeseleri için bu miiesııeaeler 
n ı HH •••1111uH111111 • • nüfusu DUi> dört ile hasılı ZMi>ı 

dan çıkacak rakam, buralara ay 

Hafta nihayetine kadar burada 
kaldıktan aonra Viyana'ya gide
cek ve birkaç ay aonra tekrar ge
lerek. taniye ettiğim esasların au 
reti tatbikine nezaret edeceğim." 

Beltıdlyede 

Terkosun devri 

tetkikab 

T erkoa Şirketinin devri mu• 
melesile meşgul olan komisyon 
dün Vilayette Vali ve Belediye 
Reisi Muhittm' Beyin riyasetin 
de K;tima ederek mesaisine de-
vam etmiştir, 

nlacak yerlerin niıpetine ve kü 
tüphaneler için de , kütüphane 
Ier nüfusunun iki ile hasılı zar
bından çıkacak rakama göre 
yer ayrılacaktır. 

Ankarada oldUğu gibi,~ 
kara imarına ait kanunun di
ğer vilayetlerde de tatbiki için 
projeye hükümler konmuttur. 

Bundan bqka projede imar 
planı haricinde yapılacak qa· 
at hakkında negibi muamele tat 

yeni ekmek narhı bik olunacağı, c:..lde ve mey-

İstanbul Belecliyeııinclen: 
T ~rinisa.aiain otuzuııcu çar· 
tamba güuünden itibaren ek
m~ sekiz buçuk ve francala on 
üç kuruştur. 

Mısırlı seyyahlar 

için hazırlık 

M. Markı bir konferans 
oerecek 

M. J-h Mars, per...,.be ırü· 
nü ... t 18 de Halkevinde Millı 
hara ve Milli aan'at hakkında bir 
konferans verecektir. 

Cemiyeti Akvama 

müzaheret cemiyeti 

ANKARA, 28 - Cemi1eti Ak· 
Yama müzaheret cemiyetleri bir· 
lifi reiai Lord Ceeile'i tema, e
den M. Mal tehrimin ıehıüt ye 
yeniden knrulan Türkiye c-i,.... 
ti Akvama müzaheret c:emi,..ıi i
le temaaa baflaDUfbr. Müzah-t 
cemiyeti riyaaetlne latanbul -'»' • 
uau Halil Be,.m, umumi ki.tipliti· 
ne de profeaör C"'11il Beyin inti
haplan mukarrerdir .• 

lrtita tahkikab 

danlar üzerine kurulacak '"-· 
ı- evs.Eı. infHt için olacak 
müracaat t*illeri. intaat rulı
satnameleridılen aonra biııMla 
yapılacak deiifildilderin bağlı 
ola.caiı ııartlar, intaat rulı .. tna 
me müdcfetlerini1ı uzatılması, 
ne gibi tmairat111 ruhsatname· 
ye bağlı olacağı, çok aofuk ve 
çok 11cak zamanlarda intaat Ü· 

zerinde tatbik olunacek hüküm 
Turing Klüpten: Cemiyeti· ler. bina aralarmclaki l'Uİi-p ANKARA, 28 - Muhtelit 
· M d l t nbul b encümen bu sııf>ah saat 10 ela mız ısır an s a a seyya ve yakınlddar, ev altl<lı öleceii 

celbi için çalıtmaktadır. Gele- kanlar bia.Iarm reriyecektir. '~landı. lrtita meselesini tet· 
cek yazı şehrimizde geçirmek i9 duvarl~nnı" ~-:. •Y ~~ bir ~ • etti, yarına kadar 

teyen Mısırlılara bildirilmek Ü· kıntıları.,(:=':'.:~::;,,!tti:, ~i lst!.b~~ ~k -.azbataa 
zere :köşklerini möble olarak ki ve.Jiı olacaktır Bu ayda doğan Hiç bilm · 
raya vermek iateyenlor ile pu ..admlar daima tedbirli, taaarrufu ÇE im 

. . . . 't• aever, o kadar- bariı delildir. Fa nü sa 
sıyon, sahıplennın .ı ve Jerll kat biraz d'üncell ve çekingen 
tafsilatı liıı',atiklll Harbbıi• • olarlar: Eli' ~tın~a ~iır bir ~t~ ':ı 
kôr rkam.t lizerindeki • " ırr-ır "' ... ~m tedavı netı ' ti 



Komıu memleketlerde 

Bakôda Türk 
Talebe ve 
Amele 

Heluan vapuru 
Kurtarıldı 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Spor 

Cuma 
Maçları 

. - .• 
lşçı iş ve 

1 
t 
1 

' 
ı 

Vapur Pireye doğru 
yoluna devam ediyor 

Çanakkale boğazında Akbaş 
Tahsil ve iş seviyesi , mevkiinde karaya oturmut o-

"t "k -k J" lan Loit Triye~tino kumpanya-

Tütütnlerimizi 
Gözden düşür_ 
mek istiyorlar 

( Bllfı 1 İnci sahile/d., ) 
da yapdan ilk tahminler bu seneki 
rekoltenin ancak 16 milyon kilo ka
dar olacağı neticesini vennekte idL 
Halbuki g~en seneki tütün rekolte
miz 52 milyon kilo idi. Bu vaziyet
ten istifade eden rakiplerimiz tütün 
rekoltemizin azalmasının sebebinin 
Türk tütünlerinin satdmaması de-

gı tı çe yu se ıyor ımın Heluaın vapuru Türk Ce-

Pravda gazetesine Baküdeu 
bildirildiğine göre, 1913 te te 
Bakünün nüfusu 333,958 idi. 
1920 de bu mikdar 255,556 ya 
inmi§tİ. 1932 de ise 700 bine 
çrkmış bulunuyor. Bu vaziyetin 
Rus amelesinin çoğalmasmdao 
neşet ettiğine şüphe yoktur. 
Bakii nüfusunun yüzde doksa
m ameledir. Azerbaycarun iınki
ıafı neft madenlerine bağlı ol
duğundan. Sovyet hükfuneti bu 
mmtakanın bütün neh maden
lerinden istifade için, bütün 
gayretini sarfetmd<tedir. 921 
bu madenlerde 25,946 amele ça 
lıfıyordu. Şimdi çalıtanlarm 
mikdan 61 bini geçmittir. 1921 
de Türk amelenin mikdan 
4170 iken; 1931 de on bini bul
muştur. 1918 - 1921 arasında 
29428 Türke akuyup yazmak 
öğretilmişti. 1932 de ise 153 
bin 997 Türke okuyup yazmak 
öğretilmi,tir. Baküde 69 Türk 
mektebi mevcut olup, bu mek
teplerde 29 bin taleôe o'kunıak
tadır. Evvelce Baküde ancak 
bir yüksek mektep vardı. Şimdi 
yüksdı: mektepler on bef i bul
muttur. Bu mekteplerde ek.eri 
si Türk olmak üzere. on bin ta
lebe tahsil etmektedir. 1928 de 
dört Türk profesörü varken, 
bugün bunlarm adedi 81 i bul
mUftur. 

Rusyada büyük bir 
kağıt fabrikası 

Pravda gazetesinin verdiği 
mali'.imata göre, Yroçlavsky'de 
dünyanın en büyük kağıt fabri
kalarmdan biri açılmıştır. Bu 
fai>rika ikinci kanun bidayeti
ne kadar 625 ton kağıt ve 230 
ton karton imal edecektir. 

Recep B. Ankarada 

mi Kurtarma Şirketmin Nine. 
ve Sezar gemileri tarafından 
pazar günü aaat 20 de kurtanl
mıflır. Vapur aaat 22 de Pire 
ve Brindiz ' ·e muteveccihen ha 
reket etmittir. 

Bir karikatür 
Sergisi 

mek olduğu ve nihayet bütün dün
yanın Türk tütünlerinin iddia edil
diği nefasette olmadığına bupnkü 
vaziyetten daha büyük §'llıit olamı
yacağı gibi prip bir neticeye vara-
rak, bunu tütünlerimiz aleyhinde 
propaganda vasıtası ittihaz etmiıler• 
dir. 

Ticaret ocla11 tetkikat §Ubesi mü-

. · propaganda üzerine, Oda tütüncü-') I dürü Halda Nezihi Bey bu mu%D' 

. ı lük encümeninin nazan dikkatini 
1 celbederek vaziyetin tavzihine lüziim 
ı göstermi,tir. Filhakika ııon tab-

L 
--~ 

M. Kondor 

i minler bu seneki tütün rekoltemizin 
v~ 1 16 milyon kilodan çok fazla, 20-22 
i~~ ' milyon kilo raddesinde olduğu neti 

ceaini vemüıtir. Bu seneki tütün re 
koltemizin azlığı cı'a tütünlerimizin 
satılmamasından değil, daha nefis 
tütün yetiıtirmek için eyi cins ye
tiıtiren mıntakalann tercih edilmeai 

.) ve diğer nuntakalarm ter kinden ileri 
·""""' gelmektedir. Nitekim ihracat Ofisi

nin son n"Jrettiği ve ,ark tütünü ye 
tiıtiren Türkiye, Yunanistan, Bul
ıariıtanın 1931 ve 1932 seneleri ilk 
9 aylık tütün ibracabru göıteren 
faYBDJ dikkat istatistik bu vaziyeti 
gayet iyi patermektedir. 

ihracat 
Miktar itibarile 

Memleketler 1931 kilo 1932 kilo 
Türkiye 15.539.877 14.505.425 
Yiinanistan 27.607.000 21.341.000 
Bıı!ııaristan 17.386.190 9.262.374 

Kiymet itibarile 
Türkiye : 

16.480.377 liraı 14.099.224 lira 
Yunanistan: 
1.392.807.000 dra.1.110-647.000 dra. 
Bulgaristan: 

Bugün saat ooda Macar ka
rikatürü M. Kondor tarafından 
Galatasaray salonunda bir ser
gi açılacaktır. M. Kondor 200 
karikatür teşhir edecektir. ser
giye serbest girilebilir. 

1 .835.030.964 leva 565.907 .397 le. 

ANKARA, 28 - Halk Fır- Nerelere kar yağdı? 
kası Umwni Katibi Recep Bey 
bugün tehrimize gelmit, istas
yonda hararetle istikbal edil

Bu vaziyete nazaran 931 senesine 
niıbetle 932 senesinde Türkiyenin 
tütün ihracab miktar itibarile yüz
de 6.6, Yunanistan yüzde 23, Bul
gariatamn 46.8 tenezzül etmiıtir
Kiymet itibarile de Türkiyenin ihra
catı geçen seneye nazaran yüzde 5, 
Yunanistaum yüzde ZO, Bulgariata
nın yüzde 70 tenezzül etıni9tir. Bu 
neticeler çok eyi ırösteriyor ki, tark 
tütünü i&tihaal eden memleketler 
arasında ihracat miktarından en az 
kaydeden ve tütünle>İnin kıymeti en 
az düten Türk tütünleridir. Bu, a
leyhteki propagandalan en eyi t• 
kilde tekzip etmektedir. 

rniıtir. 

Gümrükler veklleti 
müp.virliği 

ANKARA, 28 - Gümrük 
idaresinin ıslahı için celbeclilmı 
Amerikalı müteha..g Mr. Yor 
fild Gümrük Vekaleti Mü~vir 
liğine tayin edllmiftİr. Müte
hasaıa gümrük itleri etrafında

Metereoloji müessesesinin 
raporuna nazara·n, evelki gün 
Karsa, Y ozğada, Sıvasa, Aksa· 
raya, Kayseriye birer, Kuta,. 
moniye 3, Ez;me, Merzifon. Ma 
latyaya 6, Erzuruma 16, Solu
ya 21 milimetre kar yağmııtır. -
Turing klüpte aidat 

vermiyenler 

( ki tetkikatına devam etmekte
( dir. 

Turing klüpt<"n: Türkiye Tu 
ring ve Otoınıobil Klübü aza11-
mn nizamnamıemizin 25 inci 

maddesi mucibince 1932 ve 
1933 ıenesi aidatlannı tesviye 

buyurnıalanru rica ve T e,rini
saniden sonra bu aidata 50 ku
rut masarifi tahsiliye ilave olu 
nacağı arzolunur. 

Bu istatistikten ~tldığma gö
re, memleketimizin 1932 ıenesi ilk 9 
ayı zarfındaki tütün ihracabnda 
1931 senesine Dİ•~-etle m'ktar itibari 
le yüzde 6.6 "" kiynıet ihDarile yüz.. 
de 5 tenakus kaydeclilmiştir. Halbu
ki Yunaııistarun 9 aylık tütün ibra
catmcı'a evvelki seneye niıbetle mik
tar itibarile yüzde 20 ve kıymet iti
barile yüzde 20 ve Bulgariataom 
tütün ihracabnda Ue miktar İb'bari
le yüzde 46.8 ve kıymet itibarile 
yüzde 70 noksan kaydolmuıtur. Bu 
vaziyete nazaran tütün İhracabnda 
kıymet itibarile en fazla noksan gö
rülen memleket Bulgaristandır. Bul
gar tütünleri bu he•alıa nazaran pek 
ucuza satdm1§lardır. Türlriyeniu tü
tün ihracatında ise kıymet itibarile 
yüzde 5 bir tenakus olduğuna göre, 
bu - tütünleriınizin İyi satılmak
ta olduğu anla,ılır. 

Vergi kaçakçılığı 
ANKARA 28 - lıtanbulda 

ı · mühim bir müe11esenin vergi 
}ı k•çekçılığı yaptığı , bu yüzden 

hazinenin zarara uğradığı ih
bar edilmittir. Mesele tetkik e
dilmektedir. -----
Bir temsil akademisi 

ANKARA, 28 - Maarif Ve 
kileti tiyatro. opera, operet fU 
helerini birlqtirmek ıuretile 
Aıılcarada bir temsil akademisi 
kurmak için tetlrikatta bul~ 
maktadır. 

Tayyareler henüz 
kurulmadt 

Ankara - lataııbul hava hat
tına ı.hıis edilecdc olan iki A 
merikan tayyreai Y eşilköy Tay 
yare meydanına nakledilmiıtir. 
Tayyarelerin bir iki güne ka
dar kurulmasına baılanacaktır. 

Microbiologie kon-
• gresi toplanamıyor 

Derleme heyetleri 
latanbul Halkevi etil, edebi

yat ve tarih tubesi bir içtima 
yaparak öz tüı4cçe sözleri derle 
yecek ihtisas komisyonlarını 
tefrik etmi9tir. Derleme tali

matnamesi selince komisyon

lar faaliyete başlayacaklardır. 

lran kadınlığı 
Tahrandan gazetemize bil

dirildiğine ıöre, Nur Hemeda 
H.m riyasetindeki Şark kadın
lan cemiyeti aıuralıbu heyeti 
Sefirimiz Husrew BJıııı refikala
rı Hf. tarafından Sefarethane. 
de kabul edilmi9lerdir. Bu mü
likatta Şark kadmlarııııoı istik 
hali ve timdiki ictimai vazifele 
ri etrafında uzun müddet de
vam eden bir ba.buhalde bulu. 
nulmuttur. 

BERLIN, 28- A. A. - Volff ajan- __ 

ıından: 1933 de Berlinde toplana- ı J{~ .. -.-~-----------
cak o1an beynelmiteı ikinci Microhio •efakaD o k t o r 
logie kongresinin içtimaı, iktisa,.-" ~ 
buhra!ldan dolayı, 1934 .... , ~...,. Se ı.u · •.. "emal 
akılnu;br. .e inandıra- "'" 'lıu ~ •. 

..,.. . •• ıucri:--;- ·anılan bir ma· havası> . , , öilreklan 
mun masumiyetini isbat ':de .... ur, ma~la~ kadar " ·iraz ım .. 

Türk.iye, Yunanistan ve Bulgariı
tanın 1932 senesi ilk 9 ayı zarfmda 
muhtelif memleketlere yaptıklan tü
tün ihracatı mı'ktar itibarile aşağıda
ki istatistikte göateTİlmi§tir .Ancak bu 
istatiotikte ltalyaya ihraç edilmiş gÖ 
züken tütünlerin mülıim bir kımu 
Amerika, Almanya ve Merkezi Avro 
pa memleketlerine .-keclildJı}inden, 
bu memleketlere yapılan tütün ihra
cabnuz hakiki vaziyetin dıinunda gÖ 
rülmekted!r. 

Miktar - Bin hl/odur: 
Memleket- Tür- Bulıa- Yuna-

ler lı:iye ristan nistan 
Almanya 2.888 4.508 7.310 
Avuıtıuya 817 2.331 2.685 
Belçika 389 79 414 
Çekoslovakya 686 46 696 
Fransa 16 7 1.023 
Hollanda 1.802 409 2.047 
lngiltere 28. 6 110 
lsveç 145 ---- 330 
Jıviçre 10 105 -.-
ltalya 3.978 343 1.441 
Yonaniıtan 1.217 ---- ~ Suriye 50 -.- --.--
'Mtıır 621 92 811 
Amerika 1.737 1 3.045 
Danimarka 20 177 -.-
Romarıya l' -.-
Macaristan 9 179 131 
Stonya 24 --.--
Fenlandi 

lspanyolca 
Yerine türkçe 

( Bafl 1 inci sahifefde ) 
mize ıunlan söylemiıtir: 

- "İstanbul Musevileri, lspan
yolca yerine türkçe konuımak ka
rarını Cümhuriyetin ilanını müte
akıp venniılerdir. Bu mesele için 
Habamhanede büyük bir heyet 
toplanmıf, uzun boylu müzakere
lerden sonra bunu kararlaşhrmıı-
11. O zaman verilen kararlar 
cümlesinden olarak benim de mü
esaisleri meyanında bulunduğum 
(Türkçe Talimi Liaan) cemiyeti 
teıekkül ederek faaliyette bulun
muı, yeni harflerin kabulü üzeri
ne, bu harfleri Muoevi çocuktan 
kolayca öğrendiği için dağılmıı
tır. 

Dünyanın hemen her memleke
tinde bulunan Museviler, lspanyol 
ca değil, o memleketin dilile te· 
kellüm ederler, Onlar için ana di
li o vatanın .dilidir. Türkiye Mu
sevilerinin de ana dili, bu vatanın 
dili, türkçe olmalıdır. 

Bir Alman Musevisi na11l al• 
manca konuıuyoraa, Türkiye Mu
sevisi de lapanyolca değil, türkçe 
konuşmalıdır .. Bu, ayni zamanda 
bu memlekette yaıayacak olan 
Musevi vatandaşmın hem vazife
oidir, hem de menfaati icabidir. 
Ticaret yapmak için bu memle
kette türkçe bilmek laznndır; di
ğer herhangi bir meslekte de türk 
çe bilmeğe ihtiyaç vardır. 

Musevi vatandaılar, bunu layi
kile takdir etmit bulunuyorlar. 
Tatbikata gelince, Musevi mektep 
!erinde hükUnıetçe tayin edilnıek
te olan türkçe nıııallimlerine bu 
huauata ciddi vazifeler teveccüh 
ediyor. Onlardır ki, Musevi çocuk 
lanna türkçe'yi hakkile telkin e
deceklerdir ve öyle olmaktadw. 
Yeni nesil, bu auretle türkçe'yi 
ana liaanı olarak öğrenip yeti§tik
ten sonra meaele yoktur. Şimdi 
evlerde lspanyolca bilen anneleri, 
yeni nealin yannki anneleri tqkil 
edecek anneleri tedricen istiblif 
edince makıat tamamen haııl ol· 
mut bulunacaktır.'' 

Doktor Marküs, ayni zamanda 
Bene Beıit Musevi cemiyeti aza· 
amdandır. Kendisine cemiyette 
türkçe konu§ulup konu§'ılmadığı
nı sorduk. Dedi ki: 
"- Orada, aramızda latanbul

da &ulunan ecnebi Museviler de 
olduğu ve onlaı' türkçe bilmedikle 
ri için franaızca Tı:onntulur. Bu
nunla beraber, türkçe de konuşul
maktadw.'' 

Yenimeb'us 
Namzetleri 

(Başı bİtinci sahifede) . 
lerini koymutlardır. 

lbrahim Tali Beyin 
nanızetliti 

resmen bildirildi 
Merhum Ahmet Rui.m Bey

den inhilal eden lst.aubul meb' 
usluğu intihabı cuma günti ya
pılacaktır.Iatanbul fm<a mu4<e 
ziıne cuma günü yapılacak inti
hap için fırka namzetinin biri<m
ci umumi ·müfettit İbrahim Ta 
li Bey olduğu emri ırelmiştir. 
İstanbul iuttbap mıntakuı he
yeti teftitiyesi dün vali Ye be
lediye reisi Muhittin Beyin riya 
setiuıde bir içtima yaparak inti 
hap hazırlıklan etrafında görüt 
şülmüştür. Cuma günü meb'us 
intihabı kanmıi merasimle yapı 
lacaktrr. Belediye rey ıaındığım 
hazırlamıştır. Cuma günü saba 
hr aa·ndık süslenmit olduğu hal 
de bir otomobile k011acak ve aa 
ııt sekizde Darülfünun konfe
rans salonuna naklediılecelı:tir. 
Reylerin atılması saat dokuzda 
batlayacaktıT. İntihap müdde
tince tehir baındosu aandık ba
tında çalacaktır. intihabı müte 
akıp Teyler tawif edilecek ve 
yeni lstanbul meb'uau ilin ed'i 
lecelrtir. 

ltalvanlarla 
itilaf 

( BQfr 1 inei -Mfeltle ) 
let borçlan için evvelce bulun
mut olan tediye şeklinin tatbik 
edileceğini yazıyordu. Bizim al 
c\iım.ız hususi malumata göre 
Roma elcimiz Vasıf B. dün An 
karadan hareıket temi,tir. Bu
günlerde Romaya avdet edecek 
tir. ltaf.,anlarla devam eden 
mali mÜzakereler etrafında Ro. 
mada son bir temas daha yapıla 
caktır. Maamafih bu mali kom 
binezonun tiınıdilik tahakku-

Tayyyare 
Cemiyeti 
Kongresi 

( BQfı 1 inci sahifefd., ) 
spor aahalanndan cemiyete vari• 
dat temini, cemiyet muameli.tırun 
damga resminden tertiplerin ve 
muhtelif eıya piyangolannm Tay 
yare cemiyeti zararına devamına 
müsaade olunmaması hakkındaki 
takrirler merkez heyetince takip 
edilecek tenıenniler arasına alın
mışbr. 

Hakkı huzur yolı 

Her iki sahada hangi 
takımlar oynayacak? 

lstanbul Futbol Heyeti Riyasetin
den: 2-12-1932 cuma günü icra edi
lecek liğ maçlan: 

Taksim Stadında, Birinci küme 
B. takımı 

Beykoz - F en...-bahçe saat 11,30, 
Hakem: Adil Giray Bey. 

ikinci küıne 1 inci takım: 
Anadolu - Kasnnpata saat 13,15, 

Hakem : Emin Bey. 
Birinci küme 1 inci takım . 
Beykoz - Fenerbabçe saat 15 te. 
Hakem: Adil Giray Bey. 

Bazı yerlerde Tayyare t.•ıkilatı Fenerbahçe Stadında, 
nm idare heyetlerinde devamlı Birinci küıoe B. takımı 
olarak çalrıanlara hakkı huzur Süleymaniye _ Jstanbul Spor saat 
verilme•ine dair yapılan bir tek-
lif müttefikan reddolunmıqtur. 11~~: Kemal Rifat Bey. 
Bu münasebetle latanbul murah- ikinci küme 1 inci takım 
haaı Nakiye Hanım vatan müdafa 
aaı gibi çok milli bir itle bütün Eyüp • Topkapı saat 13,15 Ha-

ta d 1 f h • 1 ak ki kem: Arif Bey. 
va n aı arın a n o ar zev e Birinci küme 1 inci taknn . 
ve haveale çahımakta. olduklannı 1 
ve hava kuvvetlerinin büyüyüp Süleymaniye - stanbul Spor saat 
yükselmesinden bqka bir arzu l5 te. 
heılemediklerini söylemi§ ve çok Hakem: Kemal Rifat Bey. 

atkıııamn•ıbr. Sporculara ders 
Tayyare Cemiyeti Reis muavi-

ni Şükrü Bey beyanatta buluna- Vefa Kumkapı idman yurdundan: 
rak tayyareciliğin bqka memle- Yurda müntesip ve muhtelit ıpor 
ketlerde bilhusa Fransa, Ruaya, ıubelerinde çahıan azanın spor hak 
İngiltere ve ltalyadaki inkitafla- !undaki bilgilerini tevsi makaadile a 
rmdan .:e bu memleketlerde yapı- tideki program mucibince çayb kon 
lan tecavüz ve müdafaa manevra ' feranalar tertip edilmiştir bu toplan
lanndan bahsebnit , gerek mühim mal'."'da. talim heyetleri azaaınm da 
bir tahrip kuvveti olarak, gerekse t"Jriflen men:udur. 
beynelmilel en seri bir münakale Futbolcular: 29·11-932 ıab e.kp. 
vasıtası olme.k itibarile dünyada ea nu 17 de 
ileri fen ve medeniyet kuvvetle· Güreşciler: 2-12-932 Cuma gÜnÜ 
rinden biri olan tayyareciliğin 11 de. 
memleketimizin her kÖ§eıinde ve Bolu, eskrim, piramit. atletizm ıu 
herkes tarafından layık olduğu e heleri müntesipleri: 5-12-932 pazar
hemmiyetle tanmma11 ve hava va tesi alqamı 20 ele. 
11talanmızm milli ihtiyaçlanmıza 
kafi gelecek bir decereye çıkarıl- Konferans 
ma11 için bütün vatandaılara dü 
şen vazife ve fedakarbklan anlat 
ımşbr. 

Merkez heyeti 
Merkez Heyetinin intihabma 

geçilerek eaki heyet müttefikan 
yeniden aeçilınqtir. Y alm:a mün
hal bulunan yedek a:aalığa yenile 
ri intihap nlunmuftur. Seçilen mer 
kez heyeti ve yedekleri fU zevat
tan ibarettir: 

Merkez heyeti reisi Abdülha
lik (Erzincan), Ali (Afyon), Ali 
Rıza (Mardin), Agaf (Buraa), Ce 
Jil (lzmir), Cemil (Tekirdağı) 
Emin Fikri (Bursa) Eaat (Ama,._ 
ya) Fuat (Rize), Hakkı (Van), 
Hasan Fehmi (Kaatamonu) Hüse 
yin ( Jstanbul), Kamil (iz mir), 
Kizmı (Gireson), Muhittin Baha 
(.avukat), Mahmut (Siirt), Mah• 
mut Nedim (Malatya.), Muıtafa 
(Çorum), Nafiz (tüccar), Ne1.i za 
de Hamdi (Trabzon) Neıe't (aa
bık Aksaray), Nuri (Gazinantep) 
Oaman zade Hamdi (lzmir), Ra
sim (Sivas) Rifat (Diyanet itleri) 
Saffet (Erzincan), Süreyya (Ko
caeli), Ziya Gevher (Çanakkale) 
Şükrü (reio muavini) 

Yedek Azalar: 
Abdurrahman Naci (İstanbuldan), 

Kadri Bey zade Tevfik (Adanadım), 
Muammer (it Banka11 Umum Mü
dürü), Almıet Süreyya (Aksaray), 
Emin Aralan (Denizli), Zülfü (01-
vanbekir), Ethem (Samoun) Bey
ler. 

Nutuklar 

lstanfnıl Halkelli Rmlifind-• 
Konservatuvarımızm yüluelınea.I 
için kıymetlı yarcbmından ;.tifa
de edilmek üzere lıtanbul Bele
diyeoince ,ehrimize çağmlan mi
aafirimiz Viyanah büyük muaiki
ıinaı Profesör J nzef Makı tara
fından 30/11/932 Çartamba günü 
aaat (18) de Cağaloğlundaki Hal 
kevi Merkezinde (Milli musiki ve 
kültürdeki mevkii) mevzulu bir 
konferans verilecek ve bu konfe
ranıı kıymetli üstat Hüseyin Sadet 
tin Bey tarafından tercüm.ı edile
cektir. Konferans umuma açıktw. 

na ı:ıirmiı!tir. Bu batlangıç hava kuv 
vetleriınizin inkişah için büyük bir 
ihtiyaç olduğu kadar beynelmilel me 
deniyıot aleminde i11al ettiği mevki 
itibariylede vatanımız için terefli bir 
vazifedir. Bu sayede ümit ederim ki 
çok yakm bir zamanda tayyarecile 
rimiz Türkiye havalanru bir haftan 
öbür batına kadar katedecek Ye Av
rupa, Aıya, Afrika ara11ndlllô en kı
sa hava yolonu açmı9 bulunacaklal"'
dır. 

Kıt'alar arasında en salim ve yu, 
loş ıeyyabate en müsait olan bu yo
lun beynelmilel hava yoUan araım
da değeri ve kıymeti zannederim ki 
etsiz olacaktır. 

Arkadatlanm; bütün havacılığı
lllllZlll muvaffakiyetinde, gliçünde, 
kuvvetinde biricik kaynaiı necip 
miUetin vatan oeverliğidir ve buna 
istinat ederek bugÜnkü kadar yılla
nm.zda hava kuvvetlerine devamlı 

Milii)lf!t bu sütunda i~ ve 
Ütİyenlere tavassut ediyo 
ııe işçi iatiyenler bir mekt 
la .lf büromuza müracaat 
melidirler. • 
iş isteyenler 

537 - lngilizce Fran117.ça u 
lu muhasebe ve daktiloı;rafi b · 
bir madmazel İf arayor. 6 
Oamanlı Bauka1111da çalı~mı 
ve bonservisleri hamildir. Mu 
ber bir yerde müsait şeraitle 
kabul "der. M. X. rumuzile it 
romuza müracaat. 

538 - Dektilo, Türkçe ve F 
ıızca atenoı:rafi ve daktilografi 
kemmelce bilirim. Ticaret hanel 
de veya müesseselerde cüz'i 
maaşla iş anyorum.. Adres: Cal 
Okçumuıa caddesi Karomolla so 
ğı No 17- Anet. 

539 - Devamlı karilerinizd · 
lısiz kaldım. it büronuzun del.il 
ne müracaat ediyorum. ilanda ( 
H.) rümuzunu kullaruoamzı ve g 
cek herhangi bir cevabı melfuf za 
la adresime göndermenizi ı-ica e 
ve teıekkürabmı takdim eylerim ,_elim. 

Affan Halet, Karakol civarın 
No 3, Küçük Bebek, Bebek. 

540 - Mükemmel fransızca, i 
lizce ve her iki lisanda steııo-dakb 
lografi, usulu muhasebe ve kafi 
reeede Türkçeye aşin.a,yüksek m ·· 
oeselerde 10 sene çahşnuş tecrü 
bir banım İf aramaktadır. A. P. 
muzile it büromuza mürac..at. 

Yeni eserler 

Affaires etrangere 
Beynelmilel ııiyasi vesai 

meanuası olan "Affaires etraı 
gerı" meaııuasırun son nüsha 
aı da çıkmı,tır. Bu ırushada Bıı 
dape~e Darülfünunu Müderri 
!erinden M. Elemer Hantos'uı 
"Hrtıaadl vah<let halimle A vıı 
pa" Pozsan Darülfünunu Mü 
derrisleriıııden Bohdan Winiar 
ki'nin "Nehirlerde beyndmile 
sefer hakkı", T. Sukuzi'niı 
"Hava kabotajı meselesi" v 
bir çok memleketlere ait diplı 
masi faaliyetleı·e dair yazıla 
vardır. Aynca hukuki ve siya~ 
kronikler, bibliyografya ve sai 
re •. 

Adres: M. M. Albert Mou 
ıet et Jean Ray, 286 Boulevarı 
Saint Germain. Paris." ____________ .___J 

&romura\ 
•KftOll" 

alıısanı-ı 

sinir\erinl-ıe 

h6killl 

Tayyare eemiyeti reilİ Rize Me- ve esaaJı derli toplu bir varidat men 

1 
busu Fuat Bey söz alarak caniyetin bai temin eden Türk Tayyare Ce
falın "'isi Ba,vekil lımet Paşa Haz miyetidir. Hna kuvvetleri memleke !1•••••••••••9' 
retlerinin dünkü nutuklarında Tay- tin keneli üzerlerinden titrediğini ve 
yare Cemiyeti ve onun bafmda bulu fedakarbğmm elı:ııilmecliğin.i gür
nanlar hakkında izhar buyurduldan mek.ten mütevellit sevinç içinde em
takdirattan ve bugün yüksek kongre niyet ve huzurla vazife bafmdadır. • 
nin eski heyeti yeniıbın seçmek •u- Bu tutumla n bu yürüyü,le ümit 
retiyle gösterdiği kıymetli itimat- ederim ki çok yakm bir iıtikhalde 1 

tan dolayi kendiıinin ve arluula!la- daha büyük muvaffakiyetler temin 
nnın en derin teıekkürlerini arzet- etmit olacağız. Y ükselr huzurunuz- ( 
mit ve bu itimadı idame ettirecek te dan aynlnken Türk ordulanm yük. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec· 

zahaneai karş11mda Snhn<' so 
kaiında 3 numaralı apartm>an 
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

kilde daha büyük bir !"Vk ve PY- oelten aziz nu1Jetimi yükoek tah11la '•1!111••••••••••~ 
retle çah§mafa devam edeceklerini nnızda oelimlayıırak sözüme niha- lstanbul ikinci ifJa•, mm1 rluğan 
bildirmi,, bundan sonra milli miida- yet veriyorum." dan: Müflis latanbulda Tütün gfati 
.__ V-L•ı·. z.o..ı Bey kün•n.. ...... 
,..., .,... ......, -· - .~ Cemiyet için mali seneninia ipti- rüğünde Banka altı sokasmda 10 n 
lerek ta beyanatta bulunmu,ıur: cluınm hazinma almmaaı dolayııiy- marada Dontis ve tiirelcl•=n me 

Tayyare fabrl/ıalarımız le Bdecek kOftllT'!l'İn 1933 maymn- at malı olmacbimdan tasfiyenin ta 
A k d 1 da toplanma11 da kabul edilmİf. Riiz ı 

r a at anm, ed "-·•- _..,il·-·'- L..-ka tiline karar verilnıit oluıı cr11 ve if 
Bu .. yu"k ko-;, .__ vdlô meoiıl nam e m ........ ere "".' ...,.,.. .,.. • 

-..·-·- .,. ' dd kal tır B L-etJe R Ih kanunnnun Z17 inci maddeıi mil • b"tiriı' • k hava hın...- bu- ma e mamıt • D' -7 "'" 
nı 1 eu "' .. ---·· ·cümh H ti · k • ta cıı.in.ce otuz gün zarfında alacaklı 
l!iinkü saylı varlığını bitt kazandır- ·~ I • "!" &Zftd~~"!'.~ kanrlatoogıew~, 

lan T ,._ • ti' .___ zun ennın ıarze ......,.. uru- Jar.ı.- ,.__ -•en ınaaarif ~1,·ne' mıt o ayyare ....,mıye ne ~ı• h • ..ı.:••--'-'- ha • • ....., ...um .~ ~. 
mili Müdafaa Vekiletinin büyük say ~I ve. ava.!"':."'""""'0 • bnu !Çift "'1lip iflUa aıaıaalb1c muil!nelelt 
gdannı buzurunmda ·arzetmelr iıt• bir. de.k:ka ıuküt edndikt"". - rin takılıi iat-diiii takdirde ifla· 
• B"' .. k J:- ..::L--'- 1..=----• ı Reıı Kiznn Pap Hazretlen k-.- I ol mn- uyu ,_..., ,_...,. .......... ~ . . • nib • • ... bpablacai• i an unur. 

albnda varlığı, miUi 't'lll'bim "" duy _renı __ n_-. ___ •n_e--ayet--vermiftir---·--------------
ııusu en aziz milli duyguların içinde 
k11ynayan Türk Tayyare Cemiyeti- ! 
nin dofutundan beri ifte altı yıldır 1 
devam eden çalışmaar genç hava kmr j 
vetlerimizi İ•tikbale çok kuvvetli Ü
mitlerle ve emniyetle bekacak eler. 
cede yüksdtmiftir. 

Bu yardım ve mesailerdir ki ba
va fabrikalanmız doğrudan doğru
ya tayyare yapmakta, mühendisle
rimiz Türk tiplen üzerinde muvaf
fakiyetle çalıtınakta ban birlikleri
miz artmaktıi tayyareleri bütün alı
sammı memlekette yenileıtirecek ka 
dar imalathanelerimiz, atelyeleri
miz kuvvetlerini artırmaktadır. 

Sivil ta 

POTO 
Ankara caddesi Cagaloğlu yokuşu nuuıero: 4 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünd~n~ 

.. . • • • , · ko ·· .. 
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MlLLlYET SALI 29 TEŞRiNiSANi . 1931 

~!: !:::s~::=e HAKİKİ TATLI BADEMY AGI 
Yapan: Eczacı CELAL ADk. Her ec:ıa deposun..ıa bulunur - Umumi sabt yeri: Bebçekapu El't'EK ecza deposu. 

Türkiye Cümhurıyet Merkez BankasA 
·· 24 İkinci Teşrin 1932 Vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kasa 
Alun safi kilog. 
Banknot 
Üfı~lık 

10.270-245 

D., bildeki Muhabirler 
Alım safi kilog. !l.848-205 
Türk Lirası 
Hariçteki Muhabirlen 

Aluna ıahvlli kabil dö•izler 

Hada• Tahvlllerlı 
J'uvhr rdilen ı ı rakı "'k' ive klrtılılt 
Kanunun 6 "' 8 inci m•dddeıine ttvfikaa 
ı akl ırdiyat 

Clizdan 
~eııedat 

Eshım ve{ Drruhıe edilen evrakı nahı,.. 
TıbvUtı karşılığı ( ;ılbarllaymeıle) 
E5ham ve Tahvı At 

Albll ve D6vla herine aYaAS 
Hf••edarlar 
Muhtelif 

14.400.034,0J 
9.827.870,-

521!. 1116,87 

1 L•lra • • 5.4128\!7,02 
3<l7.56.'l,1 9 

1 Ura IS8.748.56.'1,

~ .- 3.568~6_3._ 

Lira 5. 863.5.'13,93 

1 .. 7 .1 \!5.8!5,
~ 9~5.~. -

Lira 

H.7'0.040,90 

~.810390,21 

l'rB.37.S,89 

ıs~.ıso.ooo,-

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlu 
Deruh·e rdilen evrakı naktlye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevflkoa 
vaki ıediyıt 

Denıhı e edllrn enakı nahiye bakiye!i 
Kartıiığı tamamen altın olarak tedıvUle vız e'11on l 1 .ı 

Vadesiz TeYd.iatı 
Döviz meYduab 
lluhtellf 

1 ~8.74856.3, 

- J.sr.8.~6~. -

155.180.000,-
8. 68ıWOO, 

Lira 
15.000.000,-

163.858.000, 

l l .30;l38ll, -

l.20!-..293,9~ 

H.400.265, l l 

Yekıln 225. 77.<H2, 11 

latıınbulbeşinciicramemıad.,jun- ll .. iiôi;;;;;;o=:;;;;;;;;ı;;;;;!!!;;;!!!!;!3!;i!E!i!3i!i!liiillll!!l!ilm!!!!i!3i!i!3i31!11&iiii!O!i!3ii!iiiiE~:;;;;;::::::::::.;~~;;mı .... mı;IE!l!!Elill!!!!!i!!!!!911 .. lilll!!!!l!!ii!!!!ll!!i!3iii!!!lllliEi!ôii!!i!3i!i!3i!i!3i!i!3i~~~~;;:;:::~ 
dan: Bir borçtan dola.,i mahCIU o- bkonto baddi 0

ô 1 a.tın üzer.ıne ava.ıli % S,112 

Çocuklannızı: HASAN pirin~ mer 
cimek, bezelye. patat-, innik. buğ
day nİfll•taoı özü unlarile bealeyiniz. 
Türkiyenin feyizli mahsulibndan o
lup oaf, ıdıbi ve gayet aıııkavri ve 
mupddidir. Vitamini en çok olan ltoı 
miikemınel özlü unlar ile çocuklar 
az zaman zarfında 1191vünem. bu
lu ..tar. Kemikleri kuvvetlenir, ';&bul. 
diı çıkarırlar, çabuk yÜrürlw, aeıeli, 
sıhhatli, tombul toml>ul olurlar. ~ 
culdııra ve hastalara "-- -.:i
mek. patateo, arpa. baelye pirinç 
unlarile çorba, yemek •e aıaballelıi 
yap<p yediriniz. Huan pirinç uma i
le ve Hasan bufday aiııutaaile ya• 
ınlan mahallebinin lezzetine payan 
yoktur. Haaan mü•tahzaratı dai.
Avrupada birincilii< ve en büyük 
mükafatı kazandığı ııibi hicbir müı
t;..bzara naıip ol....,..n zafer ni.-ru
nı cl•hi elde etmekle Türlôyenin en 
tayanı itimat ınarkası olduğunu bü
tün dünyaya kabul ettirmi,tir. 

JJ.9-14.378,Q.} 

17.002,10 

4.S:ll.585.03 

{.37_6,169.05 

22~.777.942, 1 I 

lup paraya çevrilmesine lmrv veri-

Ve.v e t 1..Jemirvo ı Jar , ·dar . . 
ı ı cı:ı arı Ist. Mr. Kumandanlı,lı 

Sabnalmt kom. ilinlaTı 

s~ YRISet- <\(N 
M~rlıeı acenta: O. la ta J[O 

bqı B. U6l. fube A Slı 

"Dhllrdarsado ıı.n 2. 3 74 o. 

IZMfR - Pi E - JSKEND 
RIYE POST ASI 

11 de 

TRABZON 

29 iki 
teşrin 

POSTASI 

( NKARA 
30 ikinci tetrin çarşam 
18 de Gllata nhtım nda 

ZMİR - MERSiN POS f A 

(MERSİN 
30 ikinc·, tefrin çarşam 

10 da İdare r htımınd 
k•lkular. 1 L .................... 

Devredilecek ihtira beratı 
"Hem ye1ı:,......, Ye hem de 

aa.lb olarak kullamlabilen ar 
lar" baklanda istihaal edi 
olan 2 kinunuevvel 1930 tari 
tl75 numarah ihtira berab 
rindeki hukuk bu kere bat 
de..-ir Yeyahut İcara v•ril 
d• bu bapta fazla malümat 
mel< isteyen zeTatm lıtanbu 
Balıçekapıda Tat Hanında 
numaralarda ki.in •ekili H. 
ISTOK Efendiye müracaat 
leri ilan ohmar. 

SATILIK LOKANT 
Klıraköy'iin en lnıfebalık ve m 
tena mahallinde 70 sened<:nlM..ı 
küçük aynalı lokanta11 namil 
maruf lobnta bütün lev 
le ve binanın 120 hiue itiiıarı 
le 67 hiueoi oatılıktır. Le kan 
ve ayrı ayn olarak ta oatılabi 

lir. Arza edenlerin mezkür 1 
kuta müdiriyetine müraoatla 

len büfe, sanılaliye, ..,... ye sair ha
ne nva•ı 6-12-932 salı f'ÜnÜ oaat ı 
on ikiden itibaren Taksimde Ayaı- ı 
patada Mazarlık soka.kında 13 numa 
ı alı apartın..t önünde llÇık artırma i 
le oatılacağuıdan talip olıuılann nıa
hAllindt'! hazır bulu-cak .._,unına 
müracaatlan ilin olunur. 

1.12.932 tarihinden itibaren Feneryolu istas}onunun seyri 
seri ve hafif tam hamuleli ve perakende eıya nakliyatma kapa· 
tılaca&ı ilin olunur. (6218) BAK ER Harbiye vemerl>utu bulunan --- n ilan olunur. 4m .. 

mektepler hayvanatı ihtiyacı j 

M 
v l d için 338,000 kilo arpa pazarlık ------------1 

agaza arın a nazarı itibara alınan ıe"', 1 -.-

1 1 
"• a aahn alınacaktır. Pazarlığı .,, Dr. IHSAN SAMI 

1053 

~iktaf icra claireoinden: ~ik- 3 üncü ko Ol'du ilanları Evvela~·. 30-11-932 pertembe günü saat JKSOROK ŞURUBü 
tatta Köy içinde Değiıımen lmqıam 1 10 dl\ Tophanede Merkez Ku-
da 61 n..-rada Nuriser ..e Cahicle • mandanlığı Satmalma komiayo 
hanıml~r Yekili lbrablm B. ile Köy K.O. Ye 1. F. 1atalan ihtiya Çorlu v" Tekirdağındaki ·lat' A nunda icra kılınacaktır. Talip-

naca ve kızamık ökıürüklcri içi 
ek tesirli tıaçıa. Her ecza içind~ Değirmen lmqıamda r;ı nu- cı olup pazarlıkla .satın alma- alar il:ıtiyacı olup açık münaka 1 N s lerin farbıı.amesmi görmek için 

r• marada Sevki dil hanımların .-yian 1 cak olan 15.000 ktlo kırımızı ıa ve kapalı zarfla münakasaya her gün ıabah •!tat 9 dan ona 
1

~ ve eC7.a d•-ola•ı~.ı~ ı..ı•u-· 
müteolll'rif olduklan ileıiktafla Ş-. mercimeğe talip çıkmadığın- konu1an Corlu için 12,000 kilo adar ve pazarlıfa ittirak için 1 
lik dedede lblamur caddeolnde atik dan: ibal ... i tehiT ile 12-12-832 Ye Tekirdai{ı icm 16,000 kilo de · d k Oıküclar hukuk mabkemeoin<l . muayyeıı vaıttm e omis- ., ___ , ___ ~- _ ..u 

25 mükerrer •e cedit 3 numarııda ve pazarteaı gÜ'D.Ü saat 14 te yapı ,ekerin td.:lif edilen fiy&tı paha yoncfa hazır bulunmaları o::.ı=aoyunuc mutn ... a Ooktn 
-.in• "'""kür mahalle ve eokakta kiin lacaktır. Taliplerin vaktinden lı görüldüğünden Çorlununki (307) (m) Mehmet paf&Rm kötkiinde 
~tik ?.S 3/1 numaralı 2 bap arsanm ene! komiıyoına müracaatlan. biT hafta tehir edilm~ Ye Te- dir. • * * Doktor N-ttin B. krzlarr Sai 
... tılmak ıuretiyle ıuyularrnm izale (977) (6306) kir.dağındaki pazarlığa konul- Gülhane hastahanesinin ıe- Ye Sabahat hanımlar vekili Hüae 
•İne karar yeriJmi, olduğundan l • • • mUftur. Münakasa ve pazarlık Niçin: nelik jbtiyacı icin 577 tavul< ve H~~tin 8 · tarafından münk 
ay müddetle açık artırmaya konnl- Çatalca Müıt.Mtem Mevki 1-12-932 pel'fembe trünü aaat 100 pilic pazarlıkla aatııı alma- l~mn lıebeveyn kardeşleri olan 

muşlarılrr. Telliliye ve ilıale pul re krt'a!l.arı ihtiyacı olup açtk mü• 14 le yapılacaktır. Taliplerin ÇÜNKÜ: Baker mağazalan; fiihret'.ııl yalnız fi. caktır, Pazarlığı 8-12-932 per ~ han-ın °" - e~el • 
•İmleri mü,ter;sine ait olmalı: üzere nakuadan pazarlığa konulan Çorludaki komiayona müraca- ~be günü saat 10 t'a Topha- ı Kürt Osman Beyle Viliyeti tarlıi 
talip olanların cedit ~ nurmnlı .... 8.000 kilo bulgura talip çılana atlan. (lo41) (626S) atlarının ifdali ile değil, BİLHASSA mallarının CiNSİ nede Merkez Kumandanlığı ye .ıı-ittiii ve on seneden beri m 
aanm 176 ve 3/1 aumaralı ananın dığmdan, ihale1i tehir ite 1-12- * * * gayet mükemmel olması itibarile te.is etmiftir. Satmahna Komisyonunda icra : maileybanm hayat ve mematı 
da 105 lira mııbftlDlften kıymetleri 932 pertembe gUııü Hat 14,45 Y,,.lu v,., Tekirdai!ındaki kıt' kılmaca'ktır. Tal'plerin f&rtna- dair bir haber alma.-dığmı ve 
olup i~bu kıymetlerin yüzde yedi te yapılacaktır, Taliplerin nk alar rhtivacı oh•., acık münalca ÇÜNKÜ: Satılan malın; CİNSi mükemmel ol- mesi1ıi gönnek için sabah aaat veçhile gaybubeti taayyiin ettili 
buçuğu nisbetinde pey akçeyleriyle tinden evvel komi.yona miira- sad" bulunan Corlu iç:n 9,100 9d_an.O'lla. kadar Ler gu··n, pazar d. en bahı.•la. gaipliğine. dai. 'r hük 

1 ( 
mazsa mü7teriyi memnun etmek gayrı mümkündür. 0 

berabet- 31-12-932 W'ihine teadüf caat an. 975) (6304) ve Te!kirdağı icin 9.500 kilo ku lıga ışttrak icin c'e maayven ıta11 ba ıotida talep edilmıt ve 
eden cumarteoi günü - 13 ten 16 * * * ru üzüme tal'bin teklif ettiği fi Ç0NK0: Malı ucuz, fakat clNSf vaktinde ko~yonda l>azır bu- kemece kanunu medeninin 32 i 
~" ""'""r Bqiktq icra dairesinin Hayda_,... hutahane.;...;n at oahalı görüldüg"ünden ihale· 1 lunmalan. (306) (6299) ci maddesi mucibince ınümai!..." 

·r-r- - o mazsa; pahalıya mal olan bir ucuzlnktur. 
32-1697 nmnaralı cfotyaama müra- 6000 kilo mangal kömürü pa- si bir hafta te'ıir edilerek mü- ır. :ı: '' Ki.zİme hanlnun havat ve memabn 
caat e\'IPmeleri Ye artırma tartname zariıkla 1atm alınacaktır. İhale nakaaa 1-12-932 per'8ftbe l!Ü· 1 Kuleli Lisesi ihtiyacı İc::İlı d.aİT malümab ol~nlonn hu bapta 
sini 15-12-32 tarjhinden itibaren her •İ 1-12-932 pertembe günü sa- nü ıaat 10 da vaodacaktır. Ta- · 1680 takım m"" S"'1"pUt elbise malıi11tatlarmı alb av zarfmda ma 
kesin "öre bı1eceği ye -•ı..mmen at 15 te yaprlaca.ktU'. Şartname Uplerin CorlÜdaki komisyona D • L kapalı zarf ıuretile imal ettirile lı:~e bildi~ri füzumn..,. kar 
k•vmetin yÜzde yebnİJbeşini bulma- ıini a-örmek i!zere her gün ve müracaatları. (1040) (6264) enız evazım Satınalma cektir. Münakaaaaı 3-12-932 nrilmi• Ye .... hu•u•ta tanzim k• 
dı~ takdirde en çok artıranm taah- .ııııitoaku>aya iştirak icin o ıün • • • cumartesi günü saat 14 de T nan ili.nnamenin bi< nu•ha•• maf.k 
hüdü boıki kalmak üzere •abfın 15 vaktinden en-el komisyona mü '!<-.o. Ye Birinci nrka. krtal~- Komisyonundan: hanede Merkez Kumandanlı;!' 1 ıne dinnhane9İne t•lil< .,..;~.,,·, 
,oran daha uzatılarak en cok artırana racaatlan. (982) (6311) n ıhtıvacı olan 27.000 kılo pnn 1 aahnalma komiıyonunda icra . malda aynca l!'azete ile de ilan ol 
ibate oh11111calt ,.e -'<ar 1111,,nn,- * • • ci kapalı ı:arfla nıünakasava im 5000 Kilo Beyaz üıtübü: Açık münakasa: 14 birinci kinun 932 kılrnacaktır. Taliplerin nümu- ımr. 
küller ÜTPrinde ipoto-k aahiplmyle Hava ihtiyacı için 100 tana- nulmwıtur. fhıı.lesi 14-12-932 . Ç&l'f&Jllba günü aaat 11 de ne Ye ,artnamesini görmek için ,-------------ıl 
diğer ..ı~lmdarlann idclWannı em- ğır benzin kapalı zufla müna- careamba ıtönü saat 10 da yapı 

1
: 3000 Kilo Zeytin yağı: Açık münakaH: 14 birinçj kinun 932 saat 9 dan 10 a ita.dar her gün ZAYi - Mül-iiriimü k~..ı.eu· 

kt mü•bitPferivle 20 ,..,-m içinde bil- kasaya koııulmuttur. Şartna• lacaktır. Şartnamesini g6rmek (inü aut 13,S ta. Ye münakaaaya iıtirak için de · Hfilmıü laıl...adığııu ru;,. .,ı...;,,,_ 
dirmcltti ~k.i balde l>rldan tapu ai- me1ini a-örmek üzere her gün üzere her gün komiıyona mü- 1890 Kilo .Reçel: Açık münakasa• 14 birinci kinun 932 .. Ü prtnamesi Teçhile hazırlaya- j fa'da Hacı Kadm ınahalle•;nde 
cill..,.; ;ı .. ,abit olmaıMr-a •ahı lıede komi•yoaumaza ve münakaaa- racaat Ye münakasaya ittirak i· saat 14,S ta. • 1'111 caldan teklif mektuplannı iha- ı rültıadia salaatmda 6 filo arlaızcı. 
linin navla.maomdan haftç luıl-ı.. ya qtirak ~İD ihale tarihi olan . çi.n. o ırün ve vaktinden t!"l'Ve! 7000 K"lo M ka .. . • le gününün muayyen Yaktin- Hamza. 
lan ilan oluntll'- 24-12-932 cwnarteııi günü öğle teminat ftl teklif m,.,'ktuplanru 

1 
a rna: Açık munakasa: 

14 bınnci ki.Dun 932 rü- den evvel komiayon riyasetine l'"-------------.ı 
---~-------1 elen eVYel Ankarada HaYa sa- ı-di etmeleri. (970~ (6212) nü aut lS.S ta. veraııeleri. (246) (5928) • d 1 k . . 

latanbul il.inci icn. aıemtll'luiua tın al.ma k~iayonuna müraca 1017 878 Kilo Şehriye: Açık münakasa: 14 birinci kinua 932 sünü • • • tin en eYve omı1yon rıvıı. 
dan: Bir alacağm temini iJtilıur z- atlan. (1042) (6312) • • • saat 15,S ta. Maltepe Lite1i ihtiyacı için 

1 

ne "81'meleri. (342) (5~ 
nmda ,,..ı.ç..z olup paraya çeYrilme. * * • K. O. ve l. F. ihtiyacı olan latanbul Deniz Levazım depoau ihtiyacı için yukarıda cinı 750 takım m- •erpUf elbiee i- • * * ıi malaırrer kua, müteaddit yuıha K O F lat 86 ton patateein aon .... bk leni münakaaa auretile imal et- Kuleli Li1e1i ihtiyacı İç 

• • ftl l. • 'alan İhti• · ,..-ar ftl mikdarfan va-nlı erzakm hizalarlll_._,_, fu"n Ye •aatlerde mu"· • 'l 1680 . .J_t .. h 1 1 
ne, lıaıuıpe, aandal,., ,._ auJDneoi Yacı için 20,000 kilo bulıur pa günü olan 29-11-932 salı günü naka l '

1
- uaıu tırı ecektir. Münakasaıı 3-12- 1M1C yuz av usu a e 

dosya dolalK. kütüpa..., vantilatör, ~la satın almacakt1r. İhale saat 16,30 d., ihalei kat'iyeıi sa an yapı acağmdan fartnamelerini görmek isteyenler her 932 cumartesi günü saal 15 de münakasa suretile ıatrn al 
aoına duvar aaab. maaa, port .-po, sı 7-12-9J2 çarıamba günü sa• yapılacağmdan taliplerin 0 gün gün ... aaatlerde münakaulan yapılacağından prtnameleriıiı ıör Tophanede Merkez Kumandan caktır. 1-12-932 Pertemhe 
mufl'IDbn. eczacılara y- miit•cl-- at 1~ 41.ıdır. NünNııe Ye prtıııa de vaktinden evvel komiayona mek ieteyenler her gün ve vermeğe talip olanlann da münakasa lıl!ı Satmalma Kom;ıvonunda nü nat 11,30 da icra kılı 
.Jiı 1ıa .. ,.. teraziler, ve :>oo kilo a- mesı _gÖrülmek üzere her güa müracaatlan. (972) (6260) gün ve saatlerinde muvakkat teminat mektuplarile birlikte Ka- İcra kılınacaktır. Taliplerin nü- tır. Taliplerin ıartnamesıni ~ 
•İtborildn S-12-1932 tarihine ınii- v.e munııkaiaya ~rak için Yak 1126 sr.npqada Deniz Levazon satuıalma komiayonuna münıca- - ve tut-ini 16mıek ımek İçİD Hat 

9 
dan - kad 

dil 
· 3 iJ t'-.1 ___, • • • için her gu"n 811-t 9 dan ona•-. her gün Ye münakaaaırna it 

pa""rteaı pnü ıoaat l e IS ara muert ~ • ....,., komisyona müra· atları. (61&4) R ... • • d k · 
.. ncı. K'"'tuncukta ~in ec::ıraı1 tıb- caatları. (981) (6310) Kolordu Ye birinci Fırka dar ve münakaa&1m1J ittirak i- nık ıçıo e muayyen va tı 
biye .. e lhn+evi7e '1tl.nbımda bil- • • • lat.atı ihtiyacı için "13500" ki- L• ) J çin de muayyen vaktinde ko- komisyonda lıuır bulunma! 
mii%ared" "'.•inci aÇlk atttırma ·- K o Io incir açık münakasaya ko- ISe er 8 im S&bm miayonda hazır bulunmaları. (304) <

6 

tile aatrfoca!'ndan talip nlanlana yacı '0ı~ ~~~-::·a~!: nulmu§tur, İhalesi 10-12-932 K • d (247) (5929) 1129 
muayyen gtıD Ye "'<atta ""'ballinde 100.250 kilo bulgura talip ,.,k. cumartesi günü 1aat 15 te y&pl omısyonun an: . . . • • • hszır bulunacak ~emunına 

1932
_ dı"rnd 'b r lacaktır. Şartnamesini görmek K Erzincan Orta mekt~i ilttr Yetilköy HaYa 

3909 ıl0$Y" numar ... .ı., müracaattan ma93~ an, ::~esi tehir ;le 1- üzere her gün Ye münaka1aya omiıyonumuza merbut Leyli mekteplerin kesme tekerleri- y~cı için 1200 metr.n.i';- ya:'İ el- mektebi ihtiyacı için 10 kal 
;ıan olunur. 12- per~ ·•.uue gÜ'nü saat 16 qtirak için 

0 
gün Ye saatten le kuru meyvaları ve hayvan yemleri ve Kandilli, Çamlıca Ye E- biaelik kuma§ kap•aca talip re- kıtlık sebze aleni münakasa 

da yapılaca'ktır. Taliplerin vak el k · .. I reııköy kız mekteplerinin ekmekleri Zl-12-932 tarih'me mu··aa- tile Htrn alma,....hlı ölece.gi ,. retile Htm alınaca,<tır. M" 
tinden evvel komisyona mu"ra- en oınıuyona muracaat an. .ı . k L:.. 

(942) (6119) elif çartamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı --~ ıaaı 3·!2;9."nıb" ıyecrae brb; .nlÇ ·•ı 6/I:U932 salı gı;nü ı 
caatlan. (978) (6307) 

838 
• .. _ ,...... aut 1 ~k a ay son ır :.- ı ed u~ulıl~ mevkiı munnkasaya konulmuttur. Talip olanlann mez- K. ••'"lenecek•ır. Miza~i >:": yeni ''° ıı.m e merk 

kur gunde tem;natı muvakkate makbuzlarile M if M .. rü.di • Koca.mı ınecektır, ıyı lıtanbul 
• b" d k' l . aar u y&- ana olacaktır Bu ayda dogan Hir bil , 

tt ınaım a ı comısyonumuza müracaatlan. ( 621ı\l ııadınlar dalına edbirli, taıarrufu ÇE T 

ve il sever, o kadar bario deiildir. fa .. 
Alır.an kitapc;ı. : 1.U. kat biraz dü~üncell ve çekingen nu "" 
ucaz aatar il tstiklll HarbıDID olurlar. Eli' :aıında ağır bir haıta e • ._.,.ı. ·· · .H 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi yapurlanna mahıua la§ tarifesi Kinunevvelin birinci Per-

•embe aabahmdan itibı9ren lathik edilecektir. Tarifeler • d<: eatıl-
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o Koyun Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 
Fennin, kimyanın en ıon ihtiraı olan Ye hayvanatı o/o 10) öiüm tehlikesinden, kelebek hastalığından kurtaran 

• 
''DISTOL,, ilacının 

Bütün çiftlik •ahiplerine 
ehenımiyetle tavsiye ederiz. 

Kimyada • ileri ,Wea, Almaaya, Fran .. , lnfiltere, Amerika ıibi mütemeddin memleketler DISTOL 
ilicuıı Macariatandan memleketlerine ithal ederler. 

Yapılan fazla aarfiyat hasebile fabrika; Fiatını '6 50 tenzile muvaffak oJmuıfur. 

Emlak Sahiplerinin 
Nazari Dikkatine 

En müsait şeraitle ve mükemmel bir uıül dai
resinde emlak sahiplerinin mülklerini idare 

etmek, ikrazat işlerile meşgul olmak, bi
lfunum gayrımenkullerin alınl ve ıa

tun, ikraz ve istikraz, icar ve isticar 
muamel&tma tavaııut etmek 

maksadile 
CALATA'DA ONYON HANINDA 

JERANS 
Türk Limitet şirketi 
Namı altında ve 5 O. O O O T. Lirası sermaye 

ile lıir firket teılol etmif olduğumuzu muhterem balkın n .,,,.. 
lak Mlıiplmnin nazari clildıatine arzeyle..iz. 

E ... nizamnameai Hükiimeti Cümhuriyetmlz tarafından taa
clilı n tescil edilen •• ıehrimizde mevcut bir çok muteber müeı
oe.at ile pek yalandan mü-oebettar olan ıirketimizin ıimcliye 
kadar memleketimizde mülklerin id.reııi n buna miimaail ,_._ 
melitta lı.i11edil-kte olan boıluğu telafi ec!eceii qiı.&rdır. 

Emrü idareıi manıf ve tecrübekir zevabn yeddi ihtimamına 
tncli edilen ıirketimize emlik Mlıiplmnin kemali emniyet ve 
itia.t ile mülklerinin iclueaini havale edecekleri ıüphesizclir. 

Be huauıta daha fazla izahat almak üzere, Galata'da Onyon Ha
mwd•ki mücliriyetimize müracaat edilmai rica olunur. 

Telefon : 43358. 

JERANS TORK LlMlTET ŞlRKETl 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdür!üğünden: 

lıtanbul ve Galata cihetindeki Gümrüklerin aobalan için 
altı yüz yetmit ıekiz çeki kesilmit meıe odunu ile yirmi beş bin 
kilo mangal kömürünün aleni münakasa ile mübayaası mukarrer 
dir. Taliplerin tartnameaine ittili husulile beraber 240 liradan 
ibaret teminatı muvakkateyi hamilen 5-12-932 pazarteıi günü 
ıaat on dörtte Batmüdürlükteki mübayaat komisyonuna müra· 
caatlan. (6097) 

793 

S. HAYIM 

iFLAS TASFİYE SATIŞI 
lıtanbul ı.irinci iflio dairesinden : 
lflia etmit olan Beyoğlu Tepebaıı Perapalu ka!'fısmcla halıcı ve 

&Dtilrac:ıı S. Haymı Efendiye ait ve (Şark Müzesi) namile maruf ma
pzanm tasfiye sabpna baılamlmııtır-

M.....cut em....ı berveçhl alidir: 
Haldar- K..ı., llfeban, antika lzmir, Kula, Gördes, Buhara ve 

._ cim Tiirlı: ..e lran 1111dide bab1an. 
Antikalar ve sair e4Yalar.- Se.... ,,. Viy-, Blö, Blan, Acem ta-

'8lı1- vuıo •• kiaeler, ıümit buhurdan, lriiliptan ve hokka taknnlan, 
t.epail., murassa kılıç n 'boçaklar, Türk, lran ve Arap bakır tepıiler, 
lıancliller, pmclanlar, y- kur'an Te kitaplar, muhtelif Acem minya-

Her ecza deposu ve eczanede bulunur. 
Umumi deposu: htanbul Reji Han No. 2·3, Telgraf adresi: MEDICAMENT - fsta'lbul 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
35 

36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 

Semti 

Galate 

" Beyoğlu 

Balık pazan 

\eyoğlu .. 
" 
" .. 

Mahallesi 

Okçu Musa 

Emeryemeıı 

Kamematun 
Ahıçelebi 

Kurtuluı 

Kamer hatun .. 
" .. 

Sokağı 

Saveci B. 
çıkmazı 

Şithane 

Kiraz 
TatÇJlar 

Değirmen 

Karnavula .. 
Kiraz 
Pe,kircl 

No. 

5 

32 
21 
17 

13 
81 
83 
47 
41 

Cinıi 

Kirıir apartman el
yevm Fenika matbaa 
ve 1 darehaneai. 
Kirgir hane 

,, ,, 
,, mağaza 

Ahf&p hane 
Dük'ti.n 

•• 
Karıir hane 

" .. 

Hiıaeıi Hiııeye göre mu· 
hammen kıymeti 

Tamamı 

5/6 
1/ 2 

23.50 

120 
ramamr 

1/5 
1/5 
4/48 
2/12 

65,000 

S,250 
Z,750 
3,040 

1,000 
300 
300 
600 
300 

Pey alı.ç,s, re ihftle bedeli nakten veya gayri mübadil bonosile ö ·1enmek üzere yukarda 
yazılı gayri menkullerden 35, 36 sıra numaralıları ~artnam.esine tevfikan kr p-ılı zarf;a ciğer· 
leri eçık arthrn:a suretile 19-12-932 pazartesi gÜ"IÜ ~n•t on dörtte miizay!deye ko,,ulmuş· 
tur. Kapalı zarfla ihalesi yukarda yazı'ı gayri menlrn'l~re talip olanlar pey akçelerini de 
ihtiva eden zarfa teklif .rarfluını da koyup üstünü m hürlf yerek y~vıni mezkiırda nihayet 
saat on c!örde kadar ba.,kamızda mliteşekkil satı, kom;syo:ıu riyasetine tevdi etmeleri muk
taz;dir. Kapalı zarfla il~ale muamelesinin hitamını mi:teak·p yukarda yazılı d'ğer gayri men
kullerin müzayede ve ihalesi icra klınacaktır. Anu eC:enlerin yüz le yedi buçu'< pey akçe
leri:e müracaatları lazımdır: Şartnam•s"ni görmek için nankamız:a Ankara Ziraat bankasına 
müracaat edilmelidir. Şartname bankamıı: ~apmna asılmıştır. (6278) 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A ~pullu şeker fabrikasıııın lstanbul c!epD
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kri tal tez, kilosu 36,1s kuruş 
• 

Çuvalda küp, kilosu 381
/ 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

~ 

y 
le 
in 

BiR 
HER 

BiRiNE 
ISTRSVONU 

KJ\RIŞMRDRrt 
DINLEVEBILIR INlin 

T E L E F U N K E N 3 4 3 biçimi Radyo 
alıcısı bilhassa ayırma kudretinin 
yükskllğile temayüz etmektedir. 
Parazite kar•• ayarlıdır, kendiliOinden Fadin9°i dü· 
zeltir. D~rudan doı}ruya okunabilen ••ıklı istasyon 
göstericisi vardır. Bir tek DUOme ile kollanılır, yük
sek konu,anı (Oparlör) Elektro din a m 1 k tir, 

.t 

" la 
ry 

TELEFUNKE~i 
BOURLA BiRADERLERve Set veSATIE MAOAZALAe 

.n 

-·oso 
LAStiKLERİN ~ 

Ve Sağlaınlarını r 

En Şık d O• 3Q,3ı 
kartıaın a • ıd 

Tfu:kiJe Ano~ıın ~ 
LASTİK \\\lt1\l~t ; 

l.------~b~u~lu~r~s:u:n:u;:Z:··;,...--------:v 

'Adaınu tirMri, A,,..,... ,...rirleri, muhtelif Hint, Sahavi ve Acem iıtoleleri, 
ınnni ı,ı.....ıer, Bahara itlemeleri, ajur perdeler, muhtelif eeki Türk 
lıl hri, lnciliz -tıeri, muhtelif Edirne sandık, !tetik ,,. -salan, 

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

Nafıa Vekaleti Ankara Şelt 
İçme Suyu komisyonundat.: 

Ankara iıtaay~a 8 kilometre meafede viki Hanımp 
mevkilnde bir adet iı:ıakine dairesile beraber bekçi binası inz 
kapa:ı zarf uıalile Ye 20 ııün müddetle münkaaaya konuLm 
Münakua 30-11-932 çart11aıha ııünü aaat 15 le komiıyon 

'fltrinler, lıiliaelenı .it muhtelif ikon ve kürsüler n sair nadide antika 
.,. ..w .,. ,_; molıi17alar. 

.... 30 tepinMai 1932 çm,amlıa giiaü baflıyac.ı. ... - ,,. pa-

- paı.i .ıaı.n olchaiu halele ..... .- ...... - 9,30 .... - iki .... 
~ kadar ""- eılecdıtir. Satıı açık wt- iledir. 

Tel&liye rami milfterİye aittir. S.llf -indir. . . ....... _ a7S) A'flllıat 1-U As'h 
lflio Dmaıi 

sigorta ettirilir. 

Adres: f stanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 tlncü kat, 
Telgraf adresi: l.tanbul Şeker • Telefon: 244 70-79 
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1 baıundaki dairei maluuıaıında icra kılmacaiıadan yffDli mte 

da taliple.in komisyonda bUJr lıul•==alan •e bu buaaetaki 
je ıartnamei fenal " müaakaaa prtnamesini k~ıyon hk 
fenaiyeeindea almalan Hin olıuıar. ( 

1----------------------------~ 1 , 

1 lstanbul Limanı Sahil Sıhhi · 
Merkezinde~ 

Ka'fllk tabaffuzhane1inde bir adet ıitim kazam ·• , d;
eoba ve yemek eobalan ye makbte dairelerine ait 28 kaleni 
6 K. Evvel 932 tarihine müıadif ıalı günü aaat 14 te mah 
ıatılacağmdaiı taliplerin mezkilr eıyaları görmek üzere 
tahaffwıhaneai ambar memurluğun müracaatlatı. (6\i 


