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İntihabab 

Almanya, bir çok ıeyler a· 
"'-ında umumi intihabat yap· 
llıak rekorunu da kımırt ola
ttktır. Altı ay içinde bu 
llıenılekette beş defa intihabat 
~~Pıldığmı hatırlayoruz: ikisi 
. ~enburg'u cümbur re
~lığine intihap edebilmek i
~~· Biri ittihadı tetkil eden hü 

~ Fransız Meclisinin Gösterdiği dostluğa Kar ı Dün i 
;; 8. • eclisinde arare i Tezahür t Y aoı dı 1 
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~ınetlerin meclisleri için. iki· 

•ı de Reichıtag için ki sonun· 
tıısu pazar günü bitmittir. 

Türk- Fransız dostluğunun iki Mec~is • 
·ıı t 1• • d t h•• .. Encumenlerı 

Bu vaziyet Alman,.amn si· 
~lai hayatındaki gayritabiiliğe 
~lalet etmektedir. Çünkü 
~ur reisliği intihabatı iı
l!ına edilecek olursa, diğer in
li~aplar hiç bir mesele hallet
llııyor. Yani Almanyaya ıiya
aı istikrar temin edemiyor. Pa· 
~r günkü İn·tihabm neticesi 
"l! öyle olmu,tur. 

1• Şimdiki had vaziyet. ma· 
'!Dıdnr ki. Brüning kabinesi
~~ iıtifasile Yon Papen ka
,ltıeamin iktidara geçmesi üze
li~ husule gelmitti. Yon Pa. 
P:en. azacık ta hükamet darbe
~ın~ benzeyen bir tekilde ildi
d ır~ geçer geçmez, eylul 1930 
da tntihap edilen Reichstag'ı 
i ~ii,ıtrnı; tı. Ve temmuzda da 
~lıhabat yapıldı, bu intiha
l t, hiç bir fırkaya hükfunet 
~ili için kafi bir ekseriyet 
h- ın etmediği için meclis, 
t ııkfımet tarafınclan tekrar da
ıtıtdı v,. pazar günkü intihap 
~bunun üzer·~e yapılmıştı. 

il İntihabın , Almanva devlet 
~kinesini içinde bumnduğu 
~ ınazdan kurtaramadığını an 
t ak için Reichstag'm dağıldı 
t 1 lllmanla temmuz intihaba
~llın ve pazar günkü neticele
~ bir mukayeseini yapmak 
afidir. 

Reoiacht•s da .. Tamamz· Ce(:en 
ltiu . iıldıi• zaman da Paar 
le '71•tl•r 110 229 195 
~ 'Jot.liat 136 133 121 
le 0111 iilliat 78 89 100 
lı '•loa 811 78 70 
~I~ Almae 4'2 37 !12 

L •• Alman intihabatma yirmi 
~ar fırka ittirak ederse de 
~"tlıca fırkalar bunlardır. Brü
lo ltg başvekil iken hükii.metini 
~ 'Yaliıt ve Merkez fırkaları
~ koalisyonuna istinat ettir-

mı e mec ısın . e eza uru 
Fransız mebusan meclisinin milletiıiıiz hak. 

kındaki dostluk teza. 
hürüne 8. M. Meclisi hararetle mukabele etti 

ismet Pş. nın beyanatı: "Bu dostluk tezahürabna kartı M. 
Meclisinin memnuniyet ve tahassüsünü 

ifade eden mukabil tezahürat hakikaten yerindedir •.. 
ANKARA, 7 (Telefonla) - , M. Mecliainin ittilaına arzetmeni

Kaznn Pş. Hz. reioliği altında top zi rica eylerim. 
lanan Millet Meclisinde encümenler 1' Yükoek aayeılarnnın kabulünü 
aeçilmiıtrr. rica eylerim reis Pı. Hz. 

ikinci toplanıfta Türkiyenin 
1

. BUISON 
Milletler Cemiyetine girmesi mü- Bu mektubun kıraatıru mütea· 
naoebetile Fransız mebuaan mecli kip Reiı Pı.: 
si tarafından Büyük Millet Mecli- I - Efendim bir de karar sureti 
oimize gönd..rilen tebrik mektubu var: Onun da türkçe tercümesi 
okundu ve bütün mecliıin tiddetli okunacaktır, dedi. Karar sureti 
ve ıürekli alkışlarile kartı landı. okundu: 

Fransız mebuıan mecliıi tara- "Fransız milletinin an'anevi 
fmdan Millet Meclisi reisi Kaznn dostluğuna tercüman olan Mebu· 
Pı. Hz. ne yazılan ve Mecliste 0 • ııan meclisi Türkiyenin Milletler 
kunan mektup aynen oöyledir: Meclioine kabulü münaoebetiyle 

"Reis Pt. Hz. Türk parl&mentoıuna en aamimi 

Franoız Mebusan Meclisi 16 
temmuz 932 tarihli celsesinde 
Türkiyenin Milletler cemiyetine 
kabulü münaoebetiyle Fransız 
Mecliıinin dileklerini izhar eden 
bir karar ittihaz eylemittir. Zatı 
alinize bu vesikanın bir suretini 
leffen takdim eder ve Türkiye B. 

ve en hararetli tebriklerini iblat 
eder ve bu keyfiyeti ıulhon atisi 
için mes'ut bir lı&dioe olarak se
lamlar. 

Pariıte 16 temmuz 932 tarihin 
de umumi celoede tezekkür edil-
mittir. Reis 

F emand Buison 

•• 

Zeki Mesut B. in nutka ismet Pş. Hz. 

' 

Müteakiben hariciye encümeni a- Cenevrede milletler cemiyetinin iç 
za11ndan Zeki Mesut B. IÖz alarak timalannda memleketimize kartı 
dedi ki: gösterilen takdir umumi olmuıtur o-

Fransız meb'usan meclisi- rada Fransız deleıemnin oöylediği ce 
nin memleketimizin milletler milekir sözleri teyit eden ve timdi 
cemiyetine girmesi münaıebe- okunan karar hiç 1ü1>he•lı-~·: -,.uıet 
tile ittihaz ettiği bu nazik ve arumdaki dostluk bi it• c'la bu .s zİ. 
kıymetli tebrik karan Fransız mille yade kuvvetlendimıege yardım et
linin dostluğuna olduğu kadar Türki mittir. 
ye cümhuriyetinin gulh ve muoale- Fransızlar ile Türkler ara11ndaki 
met siyasetindeki muvaffakiyetleri- ananevi dostluğun bu suretle tekrar 
ne de pzel bir itaret teıkil eder. yadedilmesi bizi çok müteha11is et 

/ Beynelmilel hayata yeni bir nizam a- mittir kartıılıklı takdir ve muhabbet 
rarulmatka olduğu au buhranlı de- duygularına dayanan bir do.tluğun 
virde Gazi Türkiyesi diğer milletle- beynelmilel hayatta müabet ve ba
rin dikkat takdirini celbeden bir a- yırlı neticeler cereceilne tüphe edile 
zim ve yükıek bir mefkure ile sulh mez oon günlerde iki millet araım
için çalıımaktadır. Bu mesainin el- daki pürüzlü meselel..-in samimi bir 
bet bütün cihan tarafından layik ol- uzlaşma ile neticelenmesi bunun gü-
duğu ehemmiyetle karfılanacağı fÜp zel bir alametidir. 

Zeki mesut B. he.izdir. . . . (Devamı sinci sahifede) 
·················~··········· ................................. ~················· '''' 

Kasımpaşa'da ve E
yip'te aşhaneler 

açılmaya başlanıyor 

·çatalcada 
_Yeni mektep 
Küıat resmi bu
. gün yapılıyor 

tti. Yon Papen başvekalete 
~";tikten sonra yapılan tem
ı..~ı İntihabatında sosyalist ve 

1~kez fırkalarınmı hakimiye
ı1 •arııldı. lntihabattan muzaf
;: olarak çıkan Hitleriıtler 
t Y~lnız başlarına h~kii.met 
"kit edecek bir ekıenyet te
~ n edemedikleri gibi, batka 
d t~larla da koaliıyon yapa.ma 
~ktarından Alman devlet ma
ylıeıi bir çıkmaza girdi. Bu, 
~ Otı Papen hükumetinin arzu 
~ llıediği bir vaziyet değildi. 
ı.İaaen Hugenberg'in milli 
~ ll:ıı.11 fırkasından baıka hiç 
~ t kuvvete dayanamıyacak o- H Jk • tİ • • • 
t~. ~ükumet. parlmanter sis- a evı muavene ıçtımaıye 

· • Çatal.:ada C. H. Fırkası tara
fından tesis edilen ortamektep ve 
20 taleb,,lik yurt binaunın reımi 
kütadı bugÜn yapılacaktır. Bu 
sa hah Vali ve Belediye reioi Mu
hittin, C. H. Fırkası lstanbul Vi
layet ida1" heyeti reisi Cevdet 
Kerim, fırka, belediye ve Maarif 

Ilıdı ıdareye pek taraftar ol- t k•J"' t h Ik 
t ' ığı için bu çıkmaz itine el- eş 1 a 1 a a 
1~~ın~: ~:~~~:~~.g toplanır bu fili yardımı nasıl yapacak? 
ltt \'eni mtihabat Alman dev· Halkevi içtimai muavenet 
t, llıakineaini çıkmazdan kur- ıubeainin, emrine tahsis edilen 
ıı~cak bir netice venmemiştir. para ile fakir halka çok hayır-
~ eriıtler 229 dan 195 e ine- lı bazı yardım teşebbüslerinde 

Geçen seneye göre 
esaslı bir 

tebeddül olmadı 

ANKARA. 7 (Telefonla) -
Bugünkü encümen intihabatı 
neticesinde encümen azalıtda. 
nnda geçen aeneye niabetle e
saslı bir tebeddül olmuı değil· 
dir. Ancak müstakil meb'uslar 
dan Halil B. (lzmir) Hariciye 
encümenine, Sırrı B. (Kocaeli) 
Hasan B. (lzmir) de Divanı 
muhasebat encümenine seçil
mişlerdir. Bugün Dahiliye, Ha 
riciye, Milli Müdafaa ve Meclis 
hesaplarını tetkik ile kütüpha
ne encümenleri intihaplannı 
yapmamışlardır. lntihaplarını 
yapmış olan encümenlerde reiı, 
mazbata muhani,ri ve katip se
çilenleri bildiriyordum: 

Adliye: Mustafa FevZi (Ma 
nisa), Salahaddin (Kocaeli) 
Han:ıdi (Yozgat) Beyler 

Arzuhal: Atıf (Rize), Ziya
eddin (İstanbul) Nuri (Muğı.. 
la) Beyler. 

Bütçe: Hasan Fehmi (Gil 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Fürugi Hz.nin 
Dünkü 
Ziyaretleri 

Bugün Feshane ve 
mezbahayı gezecek 

Şehrimizde bulunan İran 
Hariciye veziri Muhammet Ali 
Hanı Furugi Hz. dün sabah sa 
at 11 de it Bankası İstanbul 
şubeaini ziyaret etmiıtir. Furu
gi Hz. lramn Ankara sefiri I~ .34 ıneb'usluk kaybetmiı- bulunacağı yazılmııtı. Halkevi 

~tı dır. Fakat hala Alma·nyanın içtimai muavenet ıubeai, fakir 
~vvetli siyaıi fırkası ol- halka yapılacak yardımın tek· 
~ti devam ediyorlar. Soeya. !ini tesbit ile meşgul olmakta-
~ er 133 ten 121 e inınitler dır. Şimdiye kadar muhtelif 
f,~Fakat hala ikinci kuvvetli makamlarca yapılan yarda:m-
~dırlar. Hükfunete müzahir !ar, daha ziyade ömürlerini tem 
a, liugenberg millicilerinin . bel11kle geçiren dilenci ruhlu 
ıı.ı·den 52 ye çıkarak 15 meb'- bazı kimselerin işine yaramış, 
~G ~~ kazanmaları hükumete . avuç açmağı zül sayan hakiki 
tıı Yuk bir yardım temin ede- fakirlerle bu yardımdan istifa· 
I~~ Buna mukabil komünist- de edememiılerdi. Halkevinin 
~it. e 89 dan 100 e çıkmıılar- yardımı ise yerinde bir yardrm 

S olacak ve dilencileri değil, ka,.. 
L on neticeye göre, Hitlerist. 
"'t 11e s 1 zancı ieçinmesine kafi gelme-)ıfl osya istler azacak za· 

' Sadık Han, ve refaltatlerinde
ki diğer zevat ile birlikte Pera
palas otelinden çıkarak Banka 
ya gelmitlerdir. Misafirlerimiz, 
iş Bankası lstanbul tubesi mü
dürü Yusuf Ziya Beyle Banka
nın yüksek memurlan tarafın .. 
dan çok samimi bir surette 
kartılanarak yukarı kattaki mü 
diriyet odasına alınmıştır. Fu
rugi Hz. müdiriyet odasında 
bir müddet istirahatten sonra 
Bankanın bütün dairelerini ay
rı ayrı dolaşmıf, muhasebe, 

l llıııı H be •· ·ıı yen İ§ güç sahibi bazı kimsele-~t· .
1 

1f, ugen rg ın mı ici-
~~tl 1 

e ~omünistler azacık kuv-. Avni B. (Devamı 5 inci sahifede) 
~ ~ınıı. Bunlar Almanyada- ~~ ..... -----~--~~------------~ 
lt~aıi fikir cereyanlarını göe takım-kombinezonlar. yapmağa- -mümkündür), geçen defaki va-
Q)'bi;:-i İtibarile dikkate fayan çalıtacaklar. Eğer bu defaki pa ziyetin aynen tekerrür etmesi 
!\y ır. Fakat her fey yerinde zarlıklar temmuz intihabatın- lazımdır. Almanyadaki buhran 
ij; 1~a.kta devam ediyor. dan ıoırra Reichstag açılıncaya hükfunet buhranı olmaktan çık 
lt;i erııtlerin kuvvetleşme- kadar yapılan pazarlıklardan mıf, teşkilatı esasiye buhranı 
iti~ . Ve zayıflamaları me- başka bir netice vermez de hü- halini almııtır. Belki de şimdi. 
ıı.~1 ~1• de V on Papen hüku- kiimet fırkaların yardımını te- ki teşkilata taraftar olmadığını 
~ık!ida~a. geçtikten sonra . min edemezse (ki edebileceği her vesile ile söylemekten ka· 

Şj ını_yetını kaybetmiıtir. çok ~üpheli görünüyor) yahut çınmayan Yon Papen hükfune-
aı,t ~dı otuz gün içinde Reich ta fır~alar kendi aralarında bir tinin isbat etmek istediği de 
~t ekrar açılacak. Bu müd. kombınezanı yapmazlarsa (ki budur. 

ııırfında siyasi fırkalar bir bu, mütkül o~makla beraber, Ahmet ŞÜKRÜ 

Cevdet Kerim B. 
erkanı, gazeteciler bir heyet ha
linde Çat .. lcaya eidecekler ve kü
ıat resmini yapacaklardır. Cevdet 
Kerim B. orada bİT nutuk söyliye
cektir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Fırka grupu 
• 
Içtimaa 
Davet edildi 

Fransızlarla ANKARA. 7 (Telefonla) -

1 l Fırka grupu yann sabah içti-
tilafın esas an maa davet edildi. Bu suretle 
[Son haberlerimizde Meclisin faaliyeti etrafında her 

okuuunuz .. 1 salı toplanan grup mutat içti-.. ••••••••••-iil malarının birincisini akdetmiJ 
olacaktır. 

1 Hitlerciler otuz beş 
meb'usluk kaybettiler 
Hitler hücum kıtaabnın Ber. 
line yürüyeceği şayiası var 

Fon Papen hu meclisi de feshedecek mi? 
BERLIN, 17 A.A. - Volff A· 

janamdan: Alman intihabatırun 
nihai neticesi, evvelce yapılmıt 
olan tabminlerin doğru olduğunu 
eöatermektedir. 

ilk defa olarak Nasyonal-sosya 
list hareketinde bir rücat mütahe
de edilmektedir. Bu intihabatın 
bu ıuretle nihayet bulma11nın en 
eaaalı neticesi, Nasyonaliıt .. IOI• 

yaliotlerle merkez fırtasmm bira
raya eelerek mutlak bir ekseriyet 
tetkil etmelerinin bundan aonra 
artık mümkün olamıyacağıdır. 

Şimdiki halde parlamento ekae 
riyetinin ne •uretle tetekkül ede
ceği açıkça belli değildir .. 

Yon Papen hükUınetinin vazİ· 
yeti, intihabat dolay11ile deiitmit 
de~ildir. 

imar ve ialah pl&ııını tatbike 
k&t'i ıurette azmetıniı olan hüku 
met, yeni meclisin huzunına eıki 
Reiclıııtag'm karşısına çıkmıı oldu 
ğu ayni programla çıkacaktır. 

Hükiiınet muhtelif fırkalann 
ve bilhaoaa Naıyonal-soıyalistle
rin hattı hareketlerinde vuku bu

M. Fon Papen'ln yeni 
bir resmi 

lacak inkitaf ve tahavvülleri bek- yan etınesine mani olamama11 V& 

liyecektir. ya oekteye uğratamama11 efk&rı 
Berlin münakalat erevinin İn· 

tihabatm normal bir tarzda cere- , (Devamı 5 inci sahifede) 

Tahsildarlar kaldırı
labilir mi? 

H. F. B. in teklifi 
Tahsildar olmadan vergilerin 

muntazam alınabi. 
.. Ieceğine pek güvenilemiyor •. 

Kaotamoni mebusu Haaan 
F ebmi B. İl' tehirlerde tahıildar· 
larm kaldırılması, mükelleflerin 
vergi borçlarını bizzat maliye vez 
nelerine venneleri, vermiyenJerin 

para eden emvalinin sahlmaar le
hinde Meclioe bir layiha teklif et
tiğini haber ve.,,.iıtik. 

Haaan Fehmi B. e söre tehir· 
. (Devamı j inci sahifede) 

Sovyetlerin 15 inci 
yıldönümü 

Dün konsoloshanede samimi 
bit' resmi kabul yapıldı 

DDn Sovget Jıon11olo11h11ne11lndt1 oerllen çag 
zl11af etinden bir intiba 

Rua Sovyet ittihadının 15 nede bir resmi kabul yapılmıı· 
inci yıldönümU münaaebetile tır. Resmi kabulde hükiimet er
elim Rus jeneral konao!01u M. kinı, tehrimizdeki Rua Sovyet 
Zolina tarafından köa.ol01ha- · ( Devamı IJ inci sahi/ede) 



Tarihi tefrika: 8 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

• 
93 den evvel Istanbulda 

Rus entrikaları 
Diye teselliler vererek· . rini sevmiş değillerdi. Bunla. 

_ Ferahı hümayuolannı ıa· nn Istanbul sultanlarını tut
deye medar olur. Ferman bu- malan boşu boşuna değildi. 

1 Bir kere İngiltere, Rusyanm yuru ursa... l 
Sözlerile dama tahtasını i büyümesini keneli müstemleke 

gösterdi. politikası, hele Hindistan için 
Abdülazizin keyfi yerine ge- 1 çok korkulu görüyordu. Rusya 

liyorclu: , ya karşı durabilecek bir hüku-
- Gel bakalım, amma bu meti kendi eli altında bulun

defa aman zaman veremem hal durmak isterdi. Osmanlı impa
Diye damanın başına otur ratorluğu, Avrupa.da ve Asya· 

du... da Rusyanın komşusu idi. Yüz 
-7- yıllardan beri bu iki imparator 

186 J /• hali luk biribirile dövütüyordu. Bir 
<# ~ Türklgerıi11 çok pva.şlarda Ruslara yeni. 

Rus çan sarayında Osmanlı len Türkler öcalmak için yanı-
İmparatorluğuna ölüm yumru- yorlardı. 
ğunu vurmak için konuşur- Ruslar, Karadenize indikten 
ken. Osmanlı sultanı da kendi sonra. buradan denize çık· 
sarayında devlet işinden konu- mak için boğazları ekle etmek 
şulunca başı tutarak, dama o- istiyorlardı. Büyük Petro'nun 
yunile, horoz dövüşile. pehli- denilen vasiyetname, htanbu
van güreşile uğraşıyordu. la ve boğazlara doğru ilerlemek 

İgnatief'in büyük projeler- sözile Osmanlı iınparatorlu
le gelmekte olduğu memleke. 

ğunun can evine saldırdığı gi 
tin halini yalnız bu kısa karşı- bi Hindistana yürümek sözi· 
laştınna bile gösterebilir. le d~ lngilterenin müstemleke 

Osmanlıların bu yeni hü imparatorluğunu yıkmak ister
k~mdarı üç . s:neden . beri bü- di. ikisi de Rusyanın ileri git
y~k . karcJ:ı1nm. yerııoe g~- ; mesinden zarar görecek olanOs 
mıştı: Abdulmecıt ne kadarın- · manlı İmparatorluğu i:e lngil· 
ce. zayıf, karal'$ıZ. zarafete be- ı terenin birletmesi işte bunun 
vesli idiıe A.bdill~ 0 !"dar için isteniyordu. Böyle bir bir
kaba, kuvvetlı. kendıne guven. likt 1 ·ıt 'k. b .. ··k · . . • d en ngı ere ı ı uyu şeyı 
mış, keyfine mecbur bira am- beklerdi: 
dı. ! l - Osmanlı padişahları 

Ata bind1ği zaman iri but- müslümanların halifesi tanın
lan iki yandan sarkard1 Ka· 1 dığı için lngiltere müstemleke 
fasma geoit ve kısa bir fes gi. !erinde yaşayan müslümanla
yerdi. Bu fes (Aziziye) diye rın Londraya bağlılığı halife. 
şöhret almıştı. Yaıayıfı pek a- nin lngilizlerle birlik olmasile 
laturka idi. Kanape ve koltuk· b·r kat daha artar diye umar. 
ta oturmaktan hoşlarunaz, ge- !ardı. 
celik entari ile şilte üzeri.ne 2 - Ruıya ilci devletin de 
yaslanmasını sev rdi. Alatur- ortak düşmanı olduğundan İn. 
ka pehlivan gü;eş)erine, ho- giliz donaımıaaile Oımanlı or
roz dövüştürrneğe merakı var- dusunun birlikte Ruslara kar-
dı. Gerek kendisine, ge-

fI koymasını hesap ederlerdi. 
rek aaltanatma çok ku. 
rulurclu. 1854 Kırım mu- Fakat, İngilterenin bu be-
harebesinde kazanılan mu- aaplan doğru çıkabilmek için 
zafferiyet. Osmanlı imparator- Oımanlı imparatorluğunun ya 
!uğuna yeni bir hayat hamlesi çok kendine güvenilir bir 
vermiıti. Abdülaziz bu zafere dost olması, yahut doğru· 
Regit Paşa politikasmm, 0 po. dan doğruya lngilizlere bağlı 
litika yüzünden lngiltere ve bulunması lazımdı. Istanbul 
Fransa tarafından gösteraen sarayının ve Babıilininı politi,. 
yardımın ne kadar it gördüğü- kası İ<se hiç te kendisine güve
nü pek iyi anlamıt değildi. Ka- nilebilir bir şey değildi. 
zancı en çok ordunun yaptığı Muıtafa Reşit Paşa lngi. 
bir iş olarak görürdü. Orduya liz po_ltik:Uma candan bağ)~ 
ve donanmaya Çok değer ve- mış bı.r dıplomattı. O iş ba
rirdi. En yeni model toplar, tında ıken latanbulun dış po
tüfekler, zırhlılar yaptırmak ia ı litikaaını lngilterenin lstan
terdi. Kenıc:lisi deniz itlerile uğ- bul büyük elçiıi Stradford Ra· 
raşır, zırhlı planları yapmaya delief çevirirdi. Bunun için 
çalııırdı. Kendine güveni 0 ka- L~~ara da Reşit Pa,ay~ ı?Ü· 
dar artık idi ki yaptığı planla- vemlıyordu .. Fakat. ~et~~- ':a: 
nn en yüksek deniz mühendis- ş~nm kendi yetıştirdı~ı ıki 
!erinin yapabileceklerinden bi,. dıploınat, Londradan zıyade 
le üetün olduğuna inanırdı. Parise bakıyordular: Ali Pa. 

Abdülazizin bu halleri, o şa, Fuat Paşa ... 
zamanda dünyanın ı><>litikası Bu iki diplomat şöyle düşü 
karşısında Türkiyenin itlerini nüyorlardı: 
çevirebilecek bir ~fin halleri. Osmanlı hükumetinin bü· 
ne benzetilemezdi. 1856 da Pa- yük korkusu, Rusyaının Avru
ris muahedesile Avrupa siya- pada Tuna boyundan, Asya
set halkasına girmif olan Os- da Kafkuyadan Türkiye üze 
manlı imparatorluğu, lngilte- rine aaldınnaaıdır. Bunlar İse 
re ve Fraruanm müttefiki cfı- hep karada geçecek savaılar
yebiliniyordu. Bununla beraber dır. lngiltere çok kuvvetli bir 
lngiltere ile Fransa Osmanlı devlettir. Fakat kuvveti en 
imparatıorluğunun kara gözle- çok denizdedir. Donanma top-

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

.. 
- -~ 

HARİCİ HABERLER 
Roosvelt 
Kazanacak 

Hoover Kaliforni-

Washington'a 
Yürüyüş mü? 

Polis müdürlüğü 
ya'ya tedbirler alıyor 

istirahate gitti VASHINGTON, 7. A.A. - Po-

y Y k lis müdürü lllDUlnİsi, i1sizlerden mü 
_NEY O~ 7.A:A. -;- ~".v. or rekkep birkaç grubun kıt bidayetin

Tı.mes gazeteaı?e. g?re ~ırbirinı kar- ı de Vaahington üzerine bir yöriiyüt 
Jılamakta olan ıki sıyuı fırkanın ek- vapmak tasavvurunda olduklarını 3 
•eı:iya do~ malunıat "!"": mü~il- muhtelif taraftan haber aldığından 
lerın kanaatınce Muttehıdeı Amerika ı bu gTUpların baleti fikriyeai ve ehem 
manzume•ine dahil ~8 hükUmetten mİyeti hakkında almma11 mümkün 
en ~ 39 u Rooı_evelt e ~?' verecek- her tiırlü malumatı Vasbington hü
lerdır. Gaz~derın ~14_'"••nce ~~ klımetine bildirmelerini bütün polis 
ver ancak .. bır mucız.e ıle t~krar ılrti- müdürlerinden talep etmittiP.. 
dar mevlciıne geçebalecektır. . . . Amerikan kongresinin içtima '*1rİ 

NEVY_ORK, 7. AA~ - Ezıcı ~r hi olan 5 ki.nunuevvelde bir komü
muzaffttıyet kazanacagından emın nist grubunun Vashington'a gelme
oJan M. Rooıevelt, yarın İrat edece- si beldenmektec:lr. 
ği hücum ~u~kundan e~v~I dün Hy Diğer taraftan çifçilerden mürek
de Park'ta ıatir~t e~ıştir: . . kep bir grup da 7 ki.nunuenelde 

100 kadar ~ofor , mutaruruleyhin Vashingtonda konferans halinde top 
ikametg8!'~ ~nünde nümayİf yapa- lanacakbr. Bu gnıba dahil olanlar, 
rak kendı.ını alkıtlamışlardır. çifçilerle ,.e.'1t>İ murahhaslardır . 
M. Hoover isi/rahat ediyor Bundan baıka iısiz gemiciler de 

çektikleri yoksulluğu hafifletecek ve 
ya gidenocek birıey yapılmadığı tak 
dirde V uhingtona doğru bir yörü' • 
yÜş yapacliklannı söyliyerek tehdit
te bulunmaktadrılar. 

NEVYORK, 7. A.A. - M.Hoo 
ver, Kaliforniyada kain Paloaltoya 
ıitmek üzre yola çıkmlflır. Müşarü
nileyh, orada kendi reyini verecek ve 
intihabat esnasında orada kalarak in 
tihabat neticesini beldiyecektir. Ken 
cliıini istikbale ko~n halk kütleleri, 
intihabaıta muvaffak olacağına dair 
olan ümidini artırmıtlll'. 

Müşarünileyh, Colorado'da kain 
Denvet'' e gel eliği zaman büyük bir 
halk kütlesi tarafından alkıılarumt 
ve fakat bir gün istirahat etmeğe ka 
rar vennİJ olduğundan siyasetten 
bahıetmerniı, yalnız buhrana telmih 
ederek ıu sözleri söylemekle iktifa 
etmiıtir. 

Bütün vazifelerini yapanlar, muka 
bilini göreceklerdir. 

1 •••••• 1 

Rusya ve 
Japonya 

CHANGHAI 7 A.A. - Ja· 
ponyanın Milletler cemiyeti 
nezdindeki murahhası olup, 
Cenevre'ye gitmekte o!an M. 
Matsuoka ile Sovyetler birliği 
hariciye komiser muavini M. 
Karahan arasında elyewnı Rua 
yada Mançuri hakkında yapı
lan müka1emelerin muvakkat 
bir tesviye sureti He neticelen
mesi muhtemel ol<luğu zanne
dilmektedir. Rusyanın Mançuri 
de mahpus bulunan tebeasınm 
bırakılmasını temine çalıştığı, 
buna mukabil Mancuride mev
kuf tutulan Japon tebeasınm sa 
lıverilmesi için tavassutta bu
lunmaj:lı tek1if ettiği söylen· 
mektedir. Cin ga:ı:eteleri, mü
kalemelerden aksadm ecnebi
leri Çin<IP.n u:.,.ı.lutınnaktan i
' •:oret olduğunu iddia etmekte
dir. Yine bu ı::azete!er. Mançu
rinm ,imalinde olan ve çok va
him bir vaziyet içinde bulunan 
mıntaka hakkında Japonyanm 
Sovyetlerle bir anlaşma elde et 
meği pek ziyade arzu eylediği 
zaımındadır. 

!arının eritemediği kara savaş 
meydanlarında lngiltereden 
can alıcı bfr yardım beklene
mez. Halbuki Fransa Avrupa. 
nın en kuvvetli ordusunu besle 
mektedir. Uçüncü Napoleon
mı ordulan, ltıalyada, Kırım
da, Meksikada Fransız bayra
ğım dalgalandırmıttır. B!ze a
sıl yardım bunlardan. gelebi
lir. 

(Devamı var) 

Fransız 
Radikalleri 

Toulouse kongresi 
mesaisini bitirdi 
TOULOUS 7 A.A. - Radi 

kal sosyalist kongreai dün me
saisini ikımal etmiıtir. Bu son 
celsede kabul edilmiş olan başlı 
ca takrirler tunlardır- Birinci 
takrir. orta tedristm meccni ve 
mes.leld tedrisata müteallik o
lup mekteplere devam mecburi 
yetinin 14 yaşına kadar çıkarıl 
masını ve 14 yaşına !kadar çı
raklıkta ve meslekte ilerlemeğe 
medar olacak ~e'dl<le ilk tahsil 
için teknik mektepler ihdas e. 
dilmesini tal"D etmektedir. i
kinci takrir, baba nüfuzuna ana 
ile bal>a arasındaki taksim e
dil. .,.. ·~ihtili.f vuku~a 
her · i tarafın !Dahkemelere 
ve bilhassa bu ı;cibi husut-atı rü 
yet etmek icin 'hdaa edilecek a· 
ile mahkemelerine müracaat et 
mei{e haklan olmasını talep et 
mektedrr. 
Kadınların lnllhabata işti

raki meRelesf 
TOULOUS 7 AA.-M. He 

riot kadınların intihabata istin 
kini müd,.faa birlilfnin M. B
run chvick He M. Kraemerbacb 
ın idaresi altrnda i bir heyeti 
kabul etmiştir. Madamlann 
her jkisi .ı .. radikal fırkasına 
rn~su tt•rlar. Her iki madam, 
Madam Malat"rr" - s .. llier, mil 
Jetler cAmiyeıtindeki, Fransız 
heyetine ithal Plmit olmasın
dan dolavı bRsvekiJ., tf'Şekkür 
etmi•lerdir. Diğer taraftan. hü 
kôm.-t reiıin-'Pn kadr"ların önü 
müzdeki Leledive intihaplarrna 
:rtirak Ptmell'ri hususunda <'nla 
ra yardım etmea.ini istemişler. 
dir. M. ı-ı,..:~ı h .. r nman oldu 
"'·• .nbi ,imdi de kadınların ı,... 
lediye intih~batına tllraftar ol· 
d11P,unu söylemi,lerdir. 
M. Herrlot Parlse f1P/dl 

P..\RtS 7 A.A. - M. Herri
ot, Touloua'dan Parise ı!'elmit 
ve do~ruca batvekilet <laireai. 
ne gitmittir. 

Faşist 
Meclisi 

M. Mussolini'nin 
• 
rıyase-

tinde ilk içtima 
ROMA, 7. (A.A.) - Büyük Fa

ıist meclisi, ilk içtimaını, Venedik sa 
rayında, M. Mu11olininin riyasetinde. 
yapmıftır. 

Faıist fırkaH katibi umumiıi, bü
yük F aıiıt meclisinin 3 martta yaptı 
ğı müzakerelere temas ettiği sırada 
birici teşrinin son günlerine kadar 
yanın miyon kitinin fırkaya kayde
dilmek için müracaatta bulundukla
nnı, bu tarihten sonra bilhassa i§çİ· 
ler ve çiftçiler tarafından vukubulan 
müracaatlannm m~tarını tayine he
nüz imkan bulunmadığını bildinnek 
tedir. 

Yapılan tahkikat neticesinde ka
bulüne bir mani görülmiyen müraca 
atlar, ikinci teşrinin 6 ıncı gününden 
itibaren kaydedilecektir. 

Bu aözlerden ıonra kitibi umumi 
M. Starace, Fati•t fırkasının ilk ruz 
nameoinde mukayyet olduğu veçbile 
ve fırkanm esas nizamnamesinde ya 
pdan tadilat üzerine Faıizim idaresi 
nin ikinc 10 ııeneoinin ilk yılında fır 
ka azasının 2.411.133 kiti olarak tea 
pit edildiğini söylemiştir. 
Affı umumi kararnamesi 

ROMA,7. A.A. - 6 tqrinisanide 
kı-al arafından imza edilmit olan af. 
fı umumi kararnamesinin haf tarafın
da Duçe'nin uzun bir raporu vardlf'. 
M. Muıııolini, bilhassa fÖyle diyor: 

Ayni fikir birliğine malik olan, vazi 
feıini, müdrik bulunan millet, Siyah 
gömlekliler hükiimetinin 10 sene 
zarfında kat'etmiı olduğu yola bü
yük bir gurur ile bakabilir ve bu te
maşadan daha büyük teşebbiisltte 
doğru yapacağı hamlelerin ne olaca 
ğını anhyabilir. 

Bu mes'ut yıl dönümünde hatala
rı veya betbaht mazileri kendilerini 
aldatmıt olan ve bu yüzden kanun 
tarafından cezaya çarpılmıt bulunan 
okunarak Iİlznn gelen kararlar veril 
kimselere kartı af ve ülüvvecap ile 
harr1<et etmek kuvvete alamettir. 

Faşist hük•imeti, görmüş oldu!(u 
büyük işler derecesinde geniı olan 
bu af tedbirini ntı haımetaneerinin 
tasvibine arzetmekle bahtiyardır. 

Roma gazeteleri yazıyor: 
4 tqriniaani 1!)32 tarihinde polis

çe zan ve tarassut Rltına alınmıt o
lan veyahut tevbih cezasına tabi bu
lunanlar ve cürümlerini irtikap et
tikleri ande başka 3 ay hapse mah
kiim veya 3 cürümden dolayı mütte 
hinı olanlar, affı umumiden istifade 
edemiyeceklerclir. 

Diğer taraftan, affı umumi karar
namesinin ahkimı Fuoriıcileri yani 
tafraya hicret etmi~ olan faşist aleyh 
tarlarına da taınildir: 

Bunlar, cezalan tamamen tehir e
dllmit sınıfa dahil iıeler, onlar hak
kında affı umumi kararnamesi ayrı· 
ca muamele yapılmasına lüzum gör 
memektec,ir. Kararname mucibince, 
yalnız cezalannın tahfifi hakkında 
malik olanlara gelince bundan istifa
de için 4 ay zarfında iıbab vücut 
etmek mecburiyetindedirler. Esasen 
hiyanet, casusluk, isyan ve asker
likten firar cürümleri, affedilmiye. 
cektir. 

S11ikast mı 
L YON, 7 .A.A. - Dün balyan 

meb'uslanndan M. Giart'a kartı ya. 
pılmış olan nümayişin saiki ıiyasi 
bir suikast mıdır, yok>& fBhsi bir 
intikam mıdır? bu husuıta polisce 
tahkikat yapnnaktadır. 

Kolombiya'da bir 
fırtına 

BOGOT A, 7 A.A. - Şiddetli 
bir fırtına, muz onnanlan mmta· 
kasında mühim hasarlara aebebi· 
yet vermiştir. 

Saııta Marta'nm eTlerİ ve dok
lan mühim hasara uiramııtır. 
münakalat ke.ilmiıtir. 

... 
• 

·DAl(i 
Fransızlarla yapılan 
itilafların esasları 

Emlak için tam bir serbesti ve 
rildi. Adana_ Fevzipaşa hattı 

ANKARA, 7 (Telefonia) - miryolunun Adana. T opr~te 
Fransızlarla yapılan demiryolu Fevzipafa kısmı Devlet Delfl!1' 
ve Türkiye - Suriye emlak iti yollanna geçmektedir. D~f 
anlatmaları ayın on beşinde yolunun Toprakka1e, Tay•' 
neşredilecektir. Emli.k mesele- Fevzipaşa. Meydaruekber .e 
sinde anlatma şöyle olmu§tur: Çobanbey Nusaybin kısıınlat' 
Bizim yurdumuzda Suriyelile- kurulacak olanı bir Türk şirke
re ait ve bir takım mu&iillelele. ti tarafından i~letilecektir. l\d 
re tibi tutulmut emlik vardır. trrketin sermayesi Fransıılal 
Suriyede de gerek asıldan. Türk tarafından temin olunaca~~ 
olan veya hiyar hakkını kulla- Bizim de sennayeye iştırP 
nan Türklerin emlaki vardır. hakkımız anlaşmada kabul~ 
Bu anlaımağa gör.e her iki ta- dilmistir. Bn Türk şirketi sur; 
rafa da emlak için tam bir ser- ye tarafın-da · kalan şirkl'tle • 
besti verilmiştir. Demiryolu an laıarak demiryol boyunca treı' 
laımasına geliıııce; Adanadan leri işletecektir. Anlaşmıııı0 
kalkrak Mey<lanı ekberde Suri b. dd · · k t . .le ır ma esme göre şır et er· 
ye hududuna girdikten sonra kül etsin veya etmesin Adaııa • 
tekrar Çobanbeyden itibaren ıır' 
hududumuzu teşkil eden ve ora Fevzipaşa kısmı altı ay şo ~ 
dan Nusaybine 'kadar uzayan Devlet Demiryollanna geçe' 
bir demiryolu vardır. Bu de- , tir. 

Ziraat, Gümrük, inhisarlar en' 
cümenleri perşembege seçi/ece~ 

ANKARA.'', 7 {Telefonla) - Teşkilatı esasiye encüıneJI' 
bugünkü içtimaında Mazhar Müfit ve Celal Nuri Bo:!yler tarafıO' 
dan tevdi edilen dahili nizamnamenin tadiline dair t -lifi ıniiJ'" 
kere ve kabul etmiştir. Encümenin mazbatası perşembe inilı•' 
tl."Tlda heyeti umumiyede müzakere edilecek ve kabulünü ıniile" 
akıpZirat>.t. Gümrük ve inhisarlar encümenleri azal arının intibııb' 
na geçilecektir. 

Çanakkalede Müşir Fevzi Pş· 
Hz. şerefine ziyafet verildi 
ÇANAKKALE, 7 (Milliyet) - Şehrimizde bulunan Mii~jr 

Fevzi Paşa Hazretleri ~erefine vali konağında 15 kişilik bir ı1'· 
şam :ziyafeti verilmi tir. Ziyafette Ali Sait, Ali Hikmet ve jıı>' 
darmıa umum kumandanı Kizmı paşalarla refakatlerindeki iiıııt' 
ra ve zabitan, belediye reisi, Emniyet müdürü beyler hazır 1% 
lunmuşlarclır. Gece de vilayet Himayeietfal reisi Misli SüreY>" 
Hf. tarafından paşalar şerefine parlak bir balo verilmiştir. 

Yunan harici siyasetinde 
tebeddül olmıyacakbr 

ATİNA, 7 (A.A.) - Nim resmi Meuageri D'Athene ~~ 
zetı-si Başvekil M. Çaldarisi hükUmet teşkil ettiği sırada hafi. 
siyaset hakkında yaptığı kısa beyanatı naklederek M. Çat<larifl~ 
daha intihabat mücadelesi esnasında söylediği nutuklarda bu tıır 
susta müphem hiç bir nokta bırakmamış olduğunu batırlatıY01 
ve diyor ki: Harici siyaset sahasında bir kaç seneden beri fıt' 
katar arasında tan: bir ittih"t vardır. Bu hususta arasıra tettıdl' 
ler yapılmış ise de bunlar ancak teferrüata aitti. Zira harici ei1'' 
setin ana hatları tekmil fırkalar tarafından müttefikan tesbil .~ 
dilmiştir. Harici işler hakkındaki hususi encümene Başvekil 1

• 

Hariciye nazırının yanında bütün fırka reislerinin de iştirak el 

mesini temin eden yeni taamül sayesinde bilUınum büyük ınefe" 
lelere lüzum gösterdikleri ehemmiyet derecesinde geniş bir ~: 
hada müzakere edilebilmektedir. Bu suretle hükumet değişse~ 
le ayttİ siyasetin devamı temin edilmiıtir. Bundan dolayıd'.r dt 
gerek dünkü, ve gereklıe bugünkü bütün hükumetler önle'!" fı 
ancak yannki ittihadın mukaddimesi olan dostlukların inkit' 
saAıasını görmek isterler. 

ita/yada 15 bin kişi affedildi 
ROMA 7 A.A. - Bugün DC§redilen af kararnamesi üzt:I':: 

siyasi mahpmlarm yanımdan fazlaaı ve hukuku umumiye Jfl 
kUmlarmdan 15 binden fazla kimse affedilmittir. 

fih Mehmet Emin Beyin tercümeıini 
de buraya, belki müP:,ülpeaentlerin 
itine yarar diye, aynea alıyorum: 

ıUr ıniaanthrope 6İ l' on a' en tenait a 
l'..,._,._ti.n d'autrui.,. 

men zıddı~. "Merdümgiriz,, yetil" 
cadamküsen• pek fena değil. iP 

Altuıcı cümlede Mehmet tıı' ıı· 
Bey, Bergaon'un sözlerini pek 11•• ,ı' 
tan andıran sözler söylemekte ele~ 

Mehmet Emin Beyin. •. tercümeai: 

Yine Bergaon 
tercümesi 

1 
da, fazla müıkülpesentlik gösterme-· 
mİf oldufuma kaniim. Mehmet Emin 
Beyin tercümesi, çok yazık ki, bizde 

laire croire que cette ri!gularite est 
auimilable iı celle de lo nature. Je 
ne po.rle pas seulemena de l1 unanimiti 
tl.es hommes a louer certaina acte• et 
a en blômer d'autrea. Je veux dire 
que li. meme oiı le& preceptes morcıux 
impliques dans lu iulfements de ııa
leur ne sont pas obaervis, on ~arr

ange pour qu'ils par aiuent l'etre. Pa.:; 
plus que nouı ne voyons la maladie 
quand nous nou.s promenons dans la 
rue, nous ne mesurons ce q'il peut 
y avoir d'immoralite derriCre la fa
çade quc l'humanite nous montre.,, 

"Maamafilı her ıey cemiyet dahi
lindeki bu n1-muı tabiatteki intiza· 
ma b.,.zer olduğuna, onun bir müma · 
sili bulın:ıduiuna bw inandınT. Ban 
bu •uretle yalnız., cemiyet dahilinde· 
ki insanların bazı hareketleri öıı· 
mekte ııe bazılarını ayıplamakta itti· 
fak ettiklerini •Öylemiyorum. Şunu 

da demek istiyorum ki ahlak kaide· 
lerınin icap ettirdiği kıymet hükümle· 
rine tam bir intihakla hareket olunma 
yan vaziyetlerde bile ona riayet edili
yormuf gibi 11österilmeğe çalııılır. So
kakta gezerken nasıl bütün hastalık· 
ları görmezsek inaanlığın gördüiü
müıı: cephui arkasında olabilecek ah· 
laluııı:lıkları da takdir edemeyiz.,, 

Kauli lıarelıetlarine baıkaları tara 
lından dilılıat cdiJ.rek lenlıit oluna· 
cajaıdan korluııtlar elueriya adam
küun olurlar, adamdan luıçarlar .,, 

Zıumederim Mehmet Emin Be:r 
"a'en tenir a l'ob.ervation,, u cCtre 
tenu en observation» ile kanttırmıt. 
onun için - bu cümleııia bir manaaı 
olduğu niabette - franaızcasınuı ak· 
aini söylemİf. Halbuki bir lügat kitabı 
açsaydı: "•'en tenir a .... " DlD uiktifa 
etmek• demek olduğunu görürdü. 
Bergaon ıunu söylüyor: 

ediyorı ·ır 
/111 

cC' c.t en not ant ... propreı oıJ ı 

ıe- qu'on arriııe iı plaindre 
Bundan ÜÇ hafta evnl çıkan bir 

yazımda (13·10-932), Yeni Türk mec 
mu<Uı'ndan ve Mehmet Emin Bqin 
o mecmuaya ilAvo olarak verilen 
Bergaon tercümesinden bahsetmiftim 
Ahl8k ııe dinin iki kaynaiı'nm iki sa· 
yıfaaını franaızca metinle kartılattır· 
mıı ve ikiıi araamda görd\iiüııo ma· 
na YO tesir farklannı anlatmağa çalı§· 
mıfhm. 

O yıızıyı okuyanlar ara1111da söy
lediklerimi doğru bulanlar olduğu ıi· 
bi bazı kimaeler de beni pek fazla 
titizlikle ittiham ettiler. M~kkidin 
vazifesi titiz olmak ve daima mükem-
meli aramaktır. Bunun için titizlik 
ıitemini memnuniyetle kabul ediyo
rum; fakat ben, hiç olmana o yazım· 

bile misli pek az ıörülmüt bir suret
te ihmalkaranedir. Benim o yazımda 
cöaterdiiim hatalar ,bazı muarızları· 
mm iddia ettiii gibi, ehemmiyetsiz o· 
labilir; hatti. Mehmet Emin Beyin 
Berg10D'u izah etmek hevesine ba·· 
iıtlanmaları kabildir. Fakat tercüme
yi okumaia ve fransızcası ile karıılat· 
tırmaia devam edilince en müsama .. 
hakirlann bile ehemmiyetsiz sayamı· 
yacaiı yanlıılara rasgeliniyor. lıuan 
öyle parçalarla karşıla§ıyor ki bunla· 
rın yanında o birinci ve ikinci sayıfa· 
ların ler•Ümesi. adeta dünyanın en 
aadıkane tercümesi oluyor. Mesela 
kitabın dördüncü aayıfaaının bir par .. 
çasını alıyorum: 

''Tout concoart cependant a nous 

Bu dört cümlenin tercümesinde -
mademki müıkülpeaentliğe müsaade 
yok - büyük yanlqlar gösteremeyiz. 
Ancak üçüncü cümledeki "les pre
ı:eptes moraux İmpliquU dam lu 
iusement• de valeur ,, ii Mehmet E
min Bey: "ahlıik kaidelerinin icap et
tirdiği kıymet hükümleri,, diye ter
cüme etınif ki bu aarahaten yanllfhr; 
doğrusu bunun aksi yani "kıymet hü
kümlerinin tazammun ettiği, icap et
tirdiği ahlak kaideleri .• dir. Maama-

Bu parçayı, takip eden cümleler 
anl&fılam diye aldım. Beıinci cümle
de insan hayrete düşüyor ve gözleri· 
ne inanmak utemiyor. lıte o b"§inci 
cümle: 

"On mettraİt bien du tempa iı deııe· 

cBqkalarmı·' mütahede (veya 
tetkik) ile iktifa edince insan, öy
le kolay kolay merdümgiriz olamaz». 

Harfiyen tercümesi: 
cAheri mÜ§ahede ile iktifa edilin

ce, merdümgiriz olmak için çok u· 
zun zaman lazımgelir (yahut konu
lur).» 

Bu mana ile Mehmet Emin Beyin 
verdiği mana biribirinin hemen he· 

me,,,.U.r l'ltomme.,, . 
Mehmet Emin Beyiıı tercİifl1e~~ 
.X.e11di -1larının farkında ,. 

lar iıuanlılıtan ıikayet ederler, 0"~ 
f'liı Biirürler ." 

Aalm nıanaaı : 11., 

«İnsan, insanlığa acıDUlğa yeY" :.ı
aıai:ı gôrmeğe, kendi zaafların•,,1.ı
kederek baılar. • Bu tercümede. lı'• 
kederek,, kelimeıi, itiraf edeYİJI' .,.r 
franıızcadaki "noter,, fiilini taııtll 
le ifade etmiyor. • ~e~ 

Bilmem kayde hacet var ın•· ,... 
" c[lll• met Emin Bey burada da a ,., 

rııte•"' manaıma gelen «plaindre• ke 1 
•'' 

'•ıik.iyet et:J!ıek,, manasına ıeleJ1 
plaindre» ile kanıtırmıf. . . 6•• 

Yedinci cümle ile sekizincın•" 
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•• o •• ur yramı s'it 
Ekonomi Belediyede Mahkemelerde 

• 

~ap.orların tetkikine 
bugün başlanıyor 

istimlak 
Kanunu 

Tadilatla belediye 
de alakadar oluyar 

Kömür bayramı bugün 
Uzun Mehmet bundan bir asır 

Bir katil 
Beraat etti 

evvel kömürü nasıl bulmuştu? Balıkpazan cinayeti 
de'l'rinde latanbul teraaneainda davaaı neticelendi 

Itontenjan komisyonu rapor. 
lan hazırlarken nasıl çalıştı? 

iki &'Ün evvel, mevcut iatimlik 
kanununun tadil edileceğine dair 
bir Ankara haberi ne,retmittik. 

Aldıfımız malôıııata göre, bu 
kanunla belediye de ali.kadar ol
maktadır. Tadil edilecek kanun 
umumi iıtimli.k kanunudur. Yeni 
tadilat hem halkı, hem de devleti 
ayni ıekilde müıtefit edecektir. 
Ancak belediyenin yapacağı istim 
lakat için ayrı bir kanun projeıl 
hazırlanmaktadır. Dün belediye 
reiı muavini Hamit B. bir muhar
ririmize bu hususta demlttlr ki: 

aaker bulunuyordu. Bu devirde 
Oamanlı don.enm•ıı, Top&ne, dar
pi.ne ihtiyacı için hariçten kömür 
almıyordu. Bu yüzden devletin 
bütçeainde kömür faah kabank 
bir yeldin t04kil ediyordu. Bu mu 
raftan kurtulmak için maden kö
mürünün memleket dahilinde ara 
nılmaaı dütünülüyordu. Bunun i
çin bahriye zabitleri terhia edilen 
efrada lngiliz kömürlerini nümu
ne olarak l'Öıteriyorlar Ye bunun 
benzerini bulana millı.lfat v..ile
cellnl Yldediyorlardı .. Bu eanada 
UzUD Mehmet de terhla olunarak 
köyüne dönmiiftü.. GöaG açık ze
ki bir rençper olan Uının Mehmet 
tarlaaında çalıprkan maden k3-
mürünü de aramaktan seri kal
mayordu. Bu ar&Jlt aylarca de
vam ettf. 

~ ... t oda11 idare heyeti ya
~ itibaren devamlı ve fevka 
~bir kaç içtiına yaparak mün
lın-:.-.. kontenjan elTafmdaki 
~atla metıul olacaktır. Ha
,...,.,., rapor - evrik muaz-

() bir doaya t .. kil etmektedir. 
0,;d-..m lktiaat ırekaletinin aor
~ •ualler ve latediği malıimat 
~•ki tetkiluıb çok -•lı ol
~ •e aal&hiyettar bir heyetin 
.:"<1.leaaile iktifa edilmeyerek bü 
~ t.lılı.nı.a n müea.-tın fikirle-

n .lllıuftır. 
~"il• tatbik edilen kontenjan re 
~ .... bUDun tatb•kat• hakkında 
~.~ leatı, kon-janm ne tekilde 
i:'.".ilt edilmeai lazım l'eldiii hak
~ fikirleri toplamııtır. Oda, 
~ Paranm iatihaal kabiliyetini 
,(~iiııde tutarak kontenjan a-. 
~ tatbikabnda ıu noktalan 
1 tn..uıtır• 

' - Ne l'ibi .. yanm itlıalin
ı "'rfmazar olunabilir 7 

lioıı,. - lhalinde hansi .. ya ne 
a ite tahdide tabi tutulabilir 7 

' - Ne l'ibl Ofyanın ithali aer
I bırakılabilir f 

ı..~ .... dahilinde l'ümriik tari
.".'llıdeki bütün kalemler taaııaif 

• Ur • ~ 

1'ıı lıt....ıeketlar itibarile konten
~tbikinde faide ve aararlan 
~ eden Oda, bu uaulün tat
'fı haıiade takip edilecek en a-
'h Yolu teabit etmiftir • 

"-·~t odaaı ihraç vaziyetimi
"" acat teraitimisl, memleket
\j aö ... ihraç .. yamızın va:aiye-

de aynca tetkik etmit Ye bu 

. ODA. 
'---.:'. 

1 lı llımbımdu almın emeldir ) 

7 Tetriaiaani 1952 
Akpm P'latbın 
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luama muhtelif mütahedeler ila
ve edilmiıtir. Buna ihracabmızın 
maruz kaldığı müıkülat ve izale
ai çareleri de ilave edilmittir. 

Yeni mahreçler etTafmda e
hemmiyetli tetkikat yapılmıf, ay
nca propaganda işleri için yeni 
tetbirler göaterilmittir. 

Fransa Bulgaristan
dan tütün alıyor 
Ofiae &'elen malıimata naza

ran, Franaız tütün rejiaj Bull'aria
ta:ndan tütün mübayaatına bat· 
lamııbr. Mübayaat 6 milyon 
franklık olacaktır. 

Yağlı tohumlar ve 
nebati yağlar 

ltalya hükıimeti yağlı tohum· 
lar ve nebati yağlann l'ümrük 
reamini evvelce bütün eıyaya Y•· 
pılan munzam reaim baki kalmak 
üzere yeniden tezyit etmittir. 

ltalyaya yapbğmuz zeytin ve 
auaam yağı ihracab dolayıaile bu 
karar bizi yakından alakadar et
mektedir. Bu tezyit bazı ahvalde 
yüzde efüyi bulmaktadır. Maama 
fih Türk zeytin yağlan ltalyaya 
ekaeriya kabulü muvakkat tekli
le ırirdiği İçin bu madde üzerinde 
kararın pek te teairi olamıyacak
tır. 

ltalyada zeytinciliğe ve yağc&· 
lıiıa atftıdilen fevkalade ehemmi
yet bu kararın ba~lıca •aikıdır. 

Teşrini evvelde itha
lat ve ihracat 

- Şimdi belediyenin tatbik et• 
mekte olduğu iıtlmlak kanunu 
muvakkat bir kanundur. Bu lııa• 
nun Meşrutiyette çıkmı,tı. O za• 
mandan timdiye kadar yeni bir 
kanun yapılmamıttır. Şimdi hüku 
met belediyelerin yapacağı iıthn
likit için bir kanun projesi vü- · 
cude getirmi9tir. Proje tekemmül 
ettirilmektedir. Nokaanlan bittik· 
ten sonra meclise aevkedilecektir. 
Yeni kanun hem halkın hem de 
belediyenin ayni ıurette menafii
ni korumaktadır. Yeni kanunla 
belediyenin iatimlak işleri daha 
aeri ve salim bir tekle girecektir. 
Şimdiki gibi iatimliık işleri kan
şık ve ağır olmıyacaktır. 

Zonguldak'ta klJmDr tah· 
mil oe tahllge /aall11e· 

llnden bir manzara 

Bugün Uzun Mehmet l'ÜDÜ, ya 
ni memleketimizde maden kClmü 
rünün ketfinin yıl dönümüdür .. 

Zonguldak Halkevinin meaeiai 
neticeainde Ereğli civarında kömil 

O rün ilk ke,fi hakkında uzun tetki 
sküdar tram- kat yapılmış ve neticede maden 

l kömürünün Uzun Mehmet tarafın 
vay arı dan ilk defa keıfedildiğinin tari-.. ı hi teapit edilmiıtir. Bu tarih 8 teı 

Os~uda~: Kısıklı halk ~~mv~y riniaani 1829 tarihidir, Yani ıiyah 
lan şırketınm son neırethgı bır elmaa meml<'ketimizde bundan 
iıtatiatiğe nazaran, aon bir aene 103 aene evvel bulunmuıtur. u .. 
zarfında. 2,2~1,059 roku tafm- ZUD Mehmedin bu keıfi memleke 
~ııtır: Şırketın _faalıyete ba!ladı· timi7 de halen senede bir buçuk 
g_ı ta~ıhten, yanı 1928 aeneaındeı;_ı milyon ton kömür iatihaaline va• 
şımdıye kadar t."şman yolc!' yeku ran bir servet kazandırmıştır. Bu 
nu 9,349,751 dır .. Son ~ır sene büyük gün bugün bütün kömür 
zarfında 135,6~6 lıralık bılet ": havzasında büyük meraaimle tes
blmıştır. Bu bıletler aatılmak •- it edilecektir. 
ç'.n bütün tramvaylar. 7,6~4,482, 1 Zonğuldakta Uzun Mehmet 
kılometre yol kat':tmııJerdır. Bu namına bir cadde açılacak, bir 
hesaba naza~a!' ~lomelTe ba,ına parka iaim konacak. bir heyet U 
1~ kuruş ha••lat ~a1 ab.et ~tmekte- zun Mehmedin hafltlerlnin bulun 
dır. Buna mukabı ıae bır sene duğu köye gidecek ve gece fener 
zarfı'.'da y~pılan masraf 168,786 alayları yapılacaktrr. 
ve ku•ur hradır. l•tanbul radyoıunda da bu ak 

Bir tramvay bir kilometre yol fam Sanayi müdürü Refik bey ta
giderken 22 kuruş masraf yapıl- rafından bir konferana verilecek 
maktadır. Buna nazaran Oaküdar • tır. 
tramvaylan işlerken bir araba 
her kilometreyi katettikçe 4 ku
ruş ~irkete zarar ettirmektedir. 
Son sene zarfında fİrketin zararı 
33 bin 150 lira, 40 kuruştur. Va
ridat ile maıarif araıında ademi 
kifay<'t niaheti yüzde 19,7 dir. 
........................................................ _ 

Uz11n Mehmet kimdir? 
Uzun Mehmet, ikinci Mahmut 

ihracat Ofiai memleketimizi11 
t04rmievvel ayı ithalat ve ihracat 
vaziyetini muvvakkat mahiyette 
olarak te•bİt etmiıtir. latanbul, 
hmir, Mera.in, Trabzon, Samaun, 
Zonguldak, Kara, Urfa ve Gazi
aymtap ırümrük idarelerinden I'"" 
len malıimata istinaden hazırladı· 
ğı iıtatiıtiie nazaran teırinievvei 
ayı zarfında ithalitımız5,323,540 
lira ve ihracatımız 10.948.079 li
radır. ihracat fazlalığı 5,624,539 
lirftdır. Geçen aenenin tefriniev
velindeki ithalatımız ise 10,364, 
000 lira ve ihracatımız 14,050,6$9 
lira idi. 

meli 74,514,572 liraya baliğ ol
Tetrinievvel zarfın<llı ihraç etti maktadır. On aylık ithalatımızın 

timiz b&1hca maddelf'rin kıymet-

Şark demir. 
yollarında •• 

leri ıunlardır: kıymeti iae 70.1770.218 lira oldu-
funa göre on aylık ticari muvaze 

410,700 lirıılık yumurta, 104 
biD ft48 liralık yün, 207,624 lira- nemiz 4,344,354 lira fazla ile ka-
lık tiftik, 2,950,87.1 liralık kuru panmı• olnyor. Halbuki geçen ae

Mevaim haaat oonu idi, tarla it
leri bitmittl, bir sün Uzua Meh· 
met, -lılrealnl Utiltmelı ~ Erel 
linin (KÖie Atsı) mnkllndekl 
detlrmenlerden birine slttf. detir 
mendeki ııraamı beklemek için 
çuvallaruu hal('l'anmdan indirdi 
ve kenditl de dere kenanna sez
meye indi. O aıralarda yalaıa tld· 
detll yatmnrlardan huanle seı
aeller dere kenarlannı molos ve 
ta, yığınlarlle doldurmnftu. Ba 
eanada Uzun Mehmet'in &'llırilne 
moloz yılmlan araamda alyah t&1 
!ar ilitti, muayene etti, bu nyah 
tatlar terhla olunurl<en kendialne 
l'öaterilen maden kömürllnden 
farkaızdı. Uzun Mehmet kimaeye 
haber vermeden bu teşlardan bir 
çuvala doldurdu ve bir ilk bahar 
sünü karadan latanbula gitti, bul 
duğu tatlan alakadarlara &'ÖOter
di filhakika bunlar hakiki maden 
kömürü idi. 

Hükıimet Uzun Mehmede elli 
altın müki.fat ve kaydı hayat 
f&rtİle altı yüz kurut maat verdi. 

Ereğlinln zalim bir dere beyi 
bir kl>;yliiniln bu muYaffakiyetini 
çekemedi ve onu adamlan Ya11ta
aiyle zehlrleteı ek &!dürttü. lıte 
Zonguldak hanasındaki ilk ma
den damarına ilk kazmayı vuran 
bu itçi bu büyük ke,fini bu mret
le hayatile ödedi. 

1 Fırhna 
Kesildi 

Memleketin hemen 
her tara-

1 
~·... Çek ftatlan 
" 11.16 ,,., 
, .... 6.19 l'ty-

1 ~~ fT;IO Madrlt 

Sene başından 
itibaren 

zam yapılacak fına yapur yağdı ..•. -
1,1'9,-

lf,H üzüm, 1,559,037 liralık kuru in- neki ilbalatnnız 111.599.248 lira 
cir, 313,883 liralık İç fındık, ve ihracatımız 96.680. 775 lira ol-
2,871, 722 liralık yaprak tütün, duğuna nazaran ticari muvazene- Şark Demiryolları Kumpanya- Gelen mal6mata ıöre üç 
201,383 liralık afyon, 133,150 li· miz 14,918,473 lira nokaanla ka- •• müıtahdemini, tirkete müraca- dört aünden beri Karadenizde 

1 ~ 9,15 luUa 
1 4ıı., 1 1.4',H Y1<1ora 

~ 81,61 ''"' ~!).,., t,45,18,75 llU'.r., 

'·"·615 
<l,41,71 
U9,-

ralık pamuk ve 520, 114 liralık atla ücretlerine zam yapılmaaını " 
maden kömürüdür. par.ınıtb- Yukardaki vaziyete ve istemişler ve aair bazı metalipte ve Marmarada tldcletle hüküm 

Buna mukabil hariçten tetrini- ıelecek aylann ihracat mevaimi- bulorunu~lardı. Şirket, bu nuıta- süren fırtma ailkanet keebet

Kurban bayramının üçüncü &'Ü· 
nil Balık pazannda bir tente me
aelesi yüzünden balıkçı Salibi öl
düren balıkçı Fanıkun muhake
meai dün aiırceza mahkemeainde 
neticelenmittir. 

Farukun müdafaai nefia halin
de bulundulu ıabit ohnuf ve be
raetine karar verilmiqir. 

Kendi koyunlan 
imit gibi 

Bakır köyünde Mahmut Bey 
nahiyeainde oturan Dallı Rıza, 
Şükrü, Pomak Hüaeyin, Halil, Ar
navut Etem isminde b04 kiti Rami 
Bakırköy, Viran bouıa, Topkapı 
.,.. Şehremini cl'l'&rmda halkm 
koyunlarmı çalıyor, keaiyor Ye 
aatıyorlarmıt. Jandarmanın tid

. detll talubab neticeainde bunla
nn eümleai yak•l•nmıt. çaldılda
n koJ'Ulllardan bir kıamı merin
de buhınmustur. ikinci ce- dün 
bu dayaya levam edilmittlr. 

Suçlular çaldıklan mallardan 
bir kıammı keatilderiııi, bir kıamı· 
nı da Oaküdarda Hakimiyeti mil
liye meydanındaki pazar yerinde 
aattıklannı ve bu aatılan mallan 
kaaap Y orslnin aldılmı aöylemİf-
lerdlr. • 

Muhakeme müddei umumi! ~in 
doayayı mütalea11 için batka gü. 
ne bırakılmı9tır. 

Evi tututtura
cak mıydı? 

Hizmet etmekte oldufu nde 
hanımmm elbiaelerinl tutuıtura
rak yanırm çıkarmak iıtemekten 
ıuçlu Mükerrem hanımın muhake 
meaine dün Afırceza mahkemıe

ainde devam edllmiıtir. 

Dünkü celaede .. bitler dinlen
mit ıre hepai de hizmetçinin naad 
y--.m çıkarmak iatediiini .,.. &· 

tefin naul l'örilldüiünü anlatmıt
lardır. Muhakeme nüfuı daireaia 
den Mllkerremin y&flDJn aorulma
aı için batka ırüne bırakılmqtır. 

Kaçıncı sabıka? 
Evvelce hırıuılıktan 1 defa 

ınalıkôm olmut Ye oon -hldlml
yetini 1 U-932 de bitinnlt olan 
arap Hüaeyiıı haplat- çıkar pk
maa Ortaköy• ıritmif .,.. orada lur 
11:&lık yaparken yakalamnı9tır •. 

Dün yapılan mulıakem• natice
ainde arap Hüaeyin iki ay 10 l'Üla 
hapae - e kadar müddei emniye
ti umumiye nezareti altında bu
lunınıya mahldim olmuttur. Mah· 
idim hükôm tefhim edilince ı 

- T.,ekkür ederim, demlıtir. 

Bir hırsız mahkum 
oldu 

4 1 Ot.Ot lılıuı 
"-tı~ıa 1. J :;- ,i 7 Moı~oYı 

..... ,-
14 77,
ıt,rt,ıı 

evvel zarfında memleketimize İt· nin faal olduğu zamana teaadüf lipten bazılarını vaziyeti maliye-
hal etti"'miz baılıca etya kıymet etm<•ın,. nanı'.n ıı;ı2 ~f'neai ihrft sile kabili telif &'Öremem~, ücret- mittir. Birkaç ııünden beri de- Muhtelif yerlerde l'eceleyin 

1 U( ·ı d .-.~ .ı___ huauıi alet iatlmal ederek hır11z-
Nil 'llt (aabt) 

• :ıı: ... , ..• -
·~ .. ,,. ırı,-
1 flt.-

ıı"- ııı.-

1 fili-. .b .,_ 
1 •ut 
1 •< 11 

leri ioe ~onlardır: cahmuıo ) '"'yon lirayı bula- !ere zam icra11 talebine &'•lince, vaır !der. yağmur a U\111 .,..... 

159,746 liralık yün iplikleri, cağı Üh·İt •>lur,,.ı,;:ir. önümüzdeki yılba9mda mümlriln muıtur. Meteoroloji sıatitüıü. ::k:~ı:\=~ ~~~1:.hl:,';. 
Jcıut 252, 739 liralık yün menaucat, olan zammı yapacağını müıtahde 
-.;::: 172,170 liralık pamuk iplilderı, Portakal az min mümeuillerine bildirmittir. nün verdıti malOmata ıouanın meainde intaç edilmi,, Celll 2 -

188,567 lıralık kaaanu: pamuk 6 T epiniaanide yani evveHri ne 11 ay 23 sün alır hapM, malı-
11,- nıensu~:\t, 49,368 liralık kaaarlı Dörtyoldan yazılıyor: - Bu •e- Şirketin, kanunioanide ne niı- kümiyetini bitirdikten IODl'a da o 
•o.- b d · · d y 1 ıün memleketin hemf'D her ta· '--dar mu'"ddet --: eti umumiye t:4-- pamuk m~nsucat, 67,519 liralık ne havaların kurak ,aritmeai dolayı et aıreaın e zam apaca ı aa .....-.y 

İş kanunu 
Ve esnaf 

3 

Noktai nazarlarını 
hüku-

mete bildirecekler 
Esnaf c~miyetleri reiı ve ki .. 

tlbi umumilerinin evvelki ırüıı yapblı 
lan aylık içtimada it Kanunu ll
yihaaı üzerinde gôriişülmüıtür. 
Neticede cemiyetlerin layihanın 
kendilerini aliıkadar eden madde 
!eri hakkında bir hafta zarfonda' 
tahriri miitalealannı hazırlamala. 
n ve bunların müaterek bir iıtida 
ile hükıimeti merkeziyeye gönde
rilmesi kararlaıtmlmııtır. 

Bazı cemiyetler, tim.diden mÜ· 
taleanamclerini hazırlamrşlardır . 
Uyihanın ilk şeklin<1e birinci 

maddede, 5 beygir kuvvei muhar 
rikesi ve lilakal 10 itÇisi olan mü
easeaelerin i~çileri, layihanın birin 
el lcıamından iatifade edec~kleri 
ya'l'.ılr idi. Buna göre, motör e mft 
cel- · ., ~lmıyan • ımai müeaaeıele
rin )len, layihanın bahşettiti 
haklardan diğerleri gibi müatefit 
olamıyacaklardı. 

Li:rihamn son şeklinde bu ka
yit kaldrrıldığından motörle mil· 
cehhez olmıyan ımai müeıseaele
rln İtçileri de 8 aaat meaai, kaaa 
ıiaortaaı gibi haklardan istifade 
edebileceklerdir. Bu itibarla ma· 
rangozlar cemiyeti •e emsali ce
miyetler, layihanın aon aldığı telıı 
li musip görmektedirler. 

Buna mukabil, bakkallar, ma
nifaturacılar, terziler ve emsali 
müesaeaeler İfçİleri, Jilyihanın bi· 
rinci kıammdaki haklardan iatifa· 
de edememektedirler. Vakıa bu 
sibi itçil11r aınai müeaaeaelerdc i 
!fçilerden fazla ve daha az zah· 
metli çalııpnacak vaziyette iaeler 
de Avru!>a'da bunlann da İf aa· 
atlannı tayir. eden formüller tat· 
bik edilmektedir. Bakkallar, t r· 
zilcr ve manifaturacılar müatah 
demini c.,m!yctleri ve em&alı ce
miyetler, layihanın buna benzeı 
eaaslan ihbva etmek Üzere tadili· 
ni temenni etmektedirler. Bu hu· 
auataki mütaleanameler, bir haf
taya kadar merkeze ıonderile
cektir. 

Tütün 
Layihası 

Vekalet alakadarların da 
fikrini soracak 

IS r AllıBl'l., 7 - l.tanbulda 
hazırlanan yt>ni tftıün kanun li.yl 
h••• inhisatlar •eldi.etın' geldi. 
V eki.let projeyi baatırarak yakın 
da matbuata, ticaret, ziraat oda
larına, tütün İ.flerile uirafan mü
-ıere &'Önderec:ek, mütalea
nnı ooracaktır. 

lnhlaarlar umumi müdürü Hüa
all Bey yakında Ankaraya ge!le
caktir. 

Avuaturyalılann takaı auretile 
Türkiyeden alacaklan tütünlerin 
aatı' .. rtlan iktiaat vekaletince 
hazırlanmaktadır. Gümrük ve İn· 
hiaarlar veki.leti nerelerden, ne 
auretle tütün almabileceği hak
kındaki f"ıkirlerini iktıaat vekale
tine blldinnittir. 

Alemdar nahiye 
kongresi 

Cümhuriyet Halk fırka11 Alem 
dar Nahiyeai bu ak,am saat 20 
de Nahiye merkezinin bulunduğu 
fırka merkezinde yapılacaktır. 

tı~: 111,-
lı 'IAo ııe.-

ı,,._, 

lı l -- 11,
lı ....... n.ı-

1 ,.,. 

10 ı., .... - --n.- çuval, 64,287 liralık her nevi de- aile portakal mahaulleri l'CÇeD se- kat'i olarak maliım değilse de, rafın~ yağmur yafimıftır. O nezareti altında bulundunılmıya 
11,- mir, 248,298 liralık makine, neye niabetle yüzde elli nokaan bire 6 ve 6 l'• niabetlerini 8 1/2 sün Yaluva, Burnuva, Kayseri, mabkiiııı edilmiıtir. h_. 
69,- 9~3,569 liralık demir ve çelik bu- tahmin edilmektedir. . ve 7 ye iblağ etmeai muhtemel- Dörtyol, Erzu•um '111! Tarauaa -·- UÜ Bulgar profÖsÖrÜ 

lı ıc,, 11,-

, ıı..ı. ·-
1 ç.n. ... ....... ...... .,. 
ı lut-

t,19 
!IO.to 

1,17-

rudur. Satış mevsimi bir ay aonra baş- dir. Bu niabetler, altın --aö- birer mil'mdre, l.üleburıaz, U ve Uıak'a aekbıer, Deniııli, gelecek 
932 aeneai teırinievvel ayı zar- lıyacafından henüz n .. Rua, ne de re olup bir altın latanbal'claki Manisa. Gireıon, Samıun ve AA rın ve Adanaya on iiçer, Ak 

ı., ('~. 
~114.-

fında Muvvakkat olarak teabit e- Türk tüccarları müracaat etme- memurlarm ücretlerinde 6 Y. ve Öirendifimize &'Öre iki Bull'aı 
dilen ihracatmu:uıı kıymeti 10. mişlerdir. Belediye, ağaçların ku- latanbul haricindeki milatahde- Hayreboluya ikiJer, Bolu ve Ea saraya 17/ Kon.yaya 2l, Kara- profeaörü yakmda memleketimi· 
948.079 lira olmaaına nazaran bu rumamasını temin için, sulaına ;1• min ücretlerinde 6 lira olarak he- kitehire üçer, Kaatamooi ve mıına 41. lıtma 19 m!.limetre ze aelerek Halknleri tetkilatı 

'

\:· ~- _ ---- _ 1eJJeki on aylık i~~a~a~~ızın ~ı~- _ _'.:~ile me91ul olmaktadır. ~- oap ve tesviye edilmektedir. Kır1ehire beter, Polatlı, Deniz- yafmur ckltmUıttlr. hekkmda tetkik_a_t _~~~a:dır 

\j' ~ dolnıca tercüme etmlf. &'Öıtermİyor, aekizinci cümlenin ao- Bu tercÜme, iyi balulmazaa, dokru evvel l'•len "I',. zamiri. bir nvelki la benim aldılım parçadan ' hem- zeridil'.,, 
~ da alıyorum: nunu bakm naaıl tercüme etmiı: l'ibi &'Özükür. Fakat Mehmet Emin cümledeki cillaaion • -hia1» kelime- eYVel ıel- iki cümleyi daha alalım& cAyııl defibe de benzeridir. de-

~ ~"aaonı cL'hwnanit4 d-t Gll a Berırıon: « ••. ai ~ı;erement que Beyin "une bonne partie,. yi aadece ainin yerini tutar. Manaaı ıadar: Be....-: "Une socilıte lumuıiııe - -" lna ı.-s.,.ite ehemmiyet Yermek 
............. cılora ut celle qa'on a de- nous allectiona de iu11er lea auırea .bir kısım• diye tercüme etmeai, fi. •Cemiyetin, ba hayırlı oehmi ı.,. wı .....,..bfe d'ftra libru. 1- obll- tir. Halbuki Beraaon o İntizam ile 
1ıı,,~""'e cıu lond de aoi. Le mal H hommea, noua lea croyona, au lond, looofun söylemek ietediiini mahvedi- vik için her fAJ'İ yapmuı tebücllr.• l'atİoruı qa'oUe İmpoH, et qai hıl _.. o ııbam aramıda1ri benzeyiıin ehem 
~ • ai bien, h aecrat at ai uniııer• meilleurır que nous.,, yor. Bergaon, içtimai nizamın boaul- Bir de balma Mehmet Emin Bey mattMt da mbnater, inrro • d,._,, miyeblzlitini yalnız calmplement • aa 
~ ;"'•nt ııarde, qua chacwı •« ici Mehmet Emin Bey: "Ôyle ki diğer mamaaınm batlıca aebebi bu herlııeain ne dlyorı an elle - ......,arit6 qal • ,,,,,,,.,., deceıo kelimeelle l'ÖOtermelde kalını· 
~Pe de touu •.• • inacuıları ciddi aurette muhakeme et- kendini başlı.alarından fena ıörmeain «Cemiyetin, ~eri lıayattaki ni- ment de ronaloııi• aoec rord,.. W. yeır, "qai a aimpl-ent uııe analosie,, 

it,; . "hıııet Emin Bayı "YiU çevirdik meii İf ediniraek l'Örünüılerine alda- de olduğunu söylüyor ve: cCemiyet ~mm tabiat nUıamı ııibi oldulu ita- l&rible d .. plMnominea da la .C.,. d-ek kabilken cqai a aimplemenl 
~ ""°"'•k, hahücattc ise, kendi iı;· narak onlann haddizatında bizden hayatının büyük (yahut mühim) bir naalİnİ ku1111etlcndirmek iı;in her ıeyİ Yanlı de l'analol'ie» diye blraa daha taırlh 
~ de buldukları in•anlıktır. Fena- iyi olduiuna inanırız . ., kııunı, itte bu hayırlı vehme iatinat yapma.o tabiidir. "Bir lnaaıa -1yetl, hDr _,.catla ediyor. Doinuu ''plalndre, al,, l'lh[ 
", 

0 kıutar flİzlenir, nr o lıadar cSi» ;yi fCU'f edatı :zanne'-;• 11e bir eder., diyor. Yine beni müıkülpeaent- Adeta inarulınıyacalı:...,. de"'' ıııi? nıı tetkll eltili bir kiildilr. FertleN "'•Q/ ... ""T r-• ıı;u blb .ı...ı., ca'en tenlr l. .... slbi ... 
•q,Q/ "- olunur ki herku dii•rleri daha mana çıkarmaaına i"'1ıôıı kalma likle ittihaın edecekler; fakat burada Belki benim tahrif ettiiiml, ayn ayrı tahmil ettftl ve kendi bakaaı için el-

il •ndan a!Jatılır.,, mıf. Aılın mana•ı fUaur: ki "mühim, büyük., ufabna ehemmi- parçalan kartılattırdılmu zannedi· Hm olan mükellefiyetler onun lı;inde 
"1 u tert:ürne ile de aaıl metin ara- ", , • diğer inııanlar hakkında ne yet vermemek için inaan pek fazla yoraunuz, değil ıııi?. Aldıiım parça- bir intizam yarabrlar ama bu lntl .. aıa 
~ •• - farklar var. Şöyle bir tercüme, kadar müaamaha .. zca (daha iyiıi müsamahakar olmalı. lar franaıEca metııln dördüncü aayı· ile hayat hadlaalerlnln etllme:a nıza-

...,edc . d d \J run, aha doğru olurdu.: "alır) hükümler verir gibi ııö:zükür- Mehmet Emin Bey, kitabın ilk aa- fasının 3 ili. 24 üncil aabrlarıdır. T_... mı araam a aadeca (u-ktan) bir ben 
~lı~""n.aı o zaman yüzçevirdij-i in- aek 11o:ııiikelim, onların yine biaJen yıfalarının en &'ÜZel, en derin parça- cümede dördüncii aayıfanm aon 1 .:eyiı vardır.,. 
~'it..• kendi içinde bulundufudur. iyi olduğuna inanırız.,, larmdan biri olan bu aatırlardan bir ıatın ile betine! aayıfanm 1 ili. 20 nci Mehmet Emin Bey: "Bir m- .,.. 

, 
1 fenalık kendini öyle iyice siz- Dokuzuncu cilmle: py anlıyamadılmı yalnız yanlıt ter- satırlandır. lateraeniz aiz de kar•ıla, miyeti hür me11cutlann mecmuudur. 

~ .• 'ı.'~ herkes tarafından Öyle aalıı- Berl'aoD: .Sur cette heureaae illu- cümeai ile •öatermiyor, bu kadarla tmn ."lı. L__ • ' Cnnlyefon lcf'ndı belıcu• için fertlere 
ı, .' ...,.. fert, kendiainden batka .mon repoae une bonne partie de la iktifa etmiyor, bir cümle aonra onu Bu parçayı botum• gittiği için al-
~•ın g?rünilfilne kapılır:., oie •ociale.,. hazfediyor. Bakın naul: dım; fakat bundan evvelkilerin vey,. 
i ....._fı miişkülpeaentliktc:n kaÇlll Mehmet Emin Bey: "içtimai haya· Berl'!IOn: "il e.t naturel que la "°nrakilerin doiru tercüme edildili-
~ lr.ara.r verdim. Zaten Mehmet hn bir hıamı bu hayırlı rıt!him üurine aoci<:te laue tout pour l'encoura••r.,, ni zannetıneyin, onlarda da aaıl met .. 

a.,,. müşkülpesentliğe lüzum müıtenittir. Burada, •encouraceu fiilinden nin zıddını ıöyliyen yerler çok. Meae-

tahmil ettiii mülrellellılr içıim,.; ha-
yatta öyle bir intizam viicude getirir 

lrı bu hal hayat haduelerinin bozai-

de tabirlerin dahi manaarnı bilmiyen 

bir mütercimden •article partitih ~ 

incallklerlni anlama11nı bekliyem& 

yia. Fakat bunlar blliruneyinca de 

Bersaon tercüme edilmez mi diyecek 

ainiz? •• Ne yapalım, edenler bulunu-

yor. 

Onümüs kıtı uzun &'ec:elerde Berl'
aon'u da, tercümesini de okur, gÖI' 
düklerimi yine anlatrnm. 

·Nurullah ATA 
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Gelen e.rak ııeri verilm~ -
Mllddetl ııeçm nüshalar 10 lnı
nıttur, Gazete ve matbaay" ııit 
qlar için mlldiriyete müracaat 
edilir. Ga:zet-iz ilinların me
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y qllköy askeri rasat merlı:«>

zlnden verilen habere ııöre bu
glln ban bulutlu olacak ve riiz
ırlr ıimal iıtikametinden -
ceı.tir. 

7-11-932 tarihinde bava tazyi
ki 762 milimetre, ea fazla ıı
caklık 111 en az 12 santigr-at 
kaydedllmiıtlr. 

ıt's:·-·~ 
Şimdi 
Sıra bende •• 

1 
biyet fırsatını yakalayınca atıp ı 
tuttu ve ağzına geleni söyledi. 
Hatta utancından yere geçtiği-

\ ni iddia etti .. Ne ise o zaman o-
lan oldu .. Bu sefer güreşçileri
miz yüzümüzü ağarttı. Umarım 
ki; Peyami Safa Bey biraderi. 
miz artık yerin dibinden çıkmıt 
tır. E, onu yeı"n dibinden çıka
ran galebenin kahramanları 
hakkında bir kaç satır yazmek 

l insaf vazifesi dt.:ğil m'ydi?. Bir 
iki gündür bekledim.. Baktım 
ki; ses sada yok!. Mecbur ol
dum fU satırları yazmaya!. 
Mağlubiyetten hicap duyanlar, 
galibiyetten hepimizden fazla 
mütehassis olmalıdır ki; o ilk 
teeasürünün samimi olduğunu 
isbt.t otain... ı 

Bu güre_ş galebeleri münaae- ' 
betile bir aiğer noktaya daha İr 
liteeeğim... Gazetelerimizden 

1 

birisi bu mevzu üzerinde §Öyle 
bir yazı yazmış: 

"Atinaya her sene gidip her 
sene sonuncu olarak dönen at-
letlerimizle mağlup olmayı a
det etmit futbolcülerimizin 
halk üzeri.nde bıraktığı fena te
siri terefli güı,eşçilerimizin alın 
teri sildi." 

Bir sporu methetınek için di 
ğerlerini zemmetmek mi lazım 
dır?. Maksat mutlaka bir kısmı 
ru batırmak ;se bu galebe zama 
mnı bunun için fırsat ittihaz et 
mek en fena bir seçiştir. Çünkü 
bu bir taraftan halka o galebe
nin ancak bir spora ait olcluğu
nu ve diğer sporlarda geri olclu 
ğumruzu göst .. rerek alman zev
ki azaltrr,diğer taraftan atlet ve 
futbolcüleri güreşçilere kartı 
kıskanç vaziyete sokar .. Bir şe
ye güzel, iyi demek için başka 
bir ıeye fena, kötü, aşağı deme 
ye mantık lü:ı:um göstermez., 

Perşembe günü başla.yan ve Çocuklar ve 
cumartesi akşamı biten birinci 
Balkan güreş tampiyonasıTürk mahkemeler 
giirefinin kahir galebe.ite ne- Adliyede dolatanlar hazan 
ticelendi. Güreıten anlayanlar bir tabur küçük mekteplinin 
bu neticeyi bekliyorlardı. fakat boca harumm refakatinde mah 
bu kadar parlak değil! .. Görül- keme salonun.\ girdiklerini gö
dü ki Türk çocuğunun kar!ısın rerek bu genç aamiin kütlesine 
da C}-Un pat'\ etmiyor vı: bizden istiğrapla bakarlar .. Cocuğa ce 
<Jayn Balkanlı g ' ireşçilerin biri mlyet hayatını öğretmek ne ka 
birine yaptıkla•ı oyunlar, bizim dar lazımsa, omm basta tara. 
çocuklar karşısında yapılamr hnıdan göstermeye ba.,la-
yor. Belki bir kısım seyirciler mak ta 0 kadar isa-
bizimkilerin bu oyunları yapa- betsizdir. Binaenaleyh çocuğun 
madıkları z'lnruna düşmütler- götürülmesi lüzumlu görülü
dir. Şimdiden söyleyim ki; iyi yorsa bunun için seçilecek mah 
amatörlerimiz hepsi bu hünerle kemenin iyi intihabı iktiza e
ri yaparlar, y11lnız kıymetı ma- der. Halbuki bu ziyaretler ek
lum olmayarı hasımlar ka.rşıam seri cinayet mahkemesine yapı 
da Balkan sampiyonluğn için lıyor. Çok defa bir kaybolmuş 
güreıflirken t~hrikeli oyunlar cana karşı kaybolacak bir ada
tatbik etme~ek lazımdır. Son- mı ayırt etm<ıye uğraşan bu 
ra İnsan, yarı a~trda bizim Mus mahkemeye sekizle on iki yaş 
tafa lıle gÜT"lP.•~ Yugoslav gü- arasında yüzlerce çocuğun giri 
reşçisi gihi kuvvet önünde oyu- şini tasavvur ediniz .. Tabii bu 
nu tutturamaz. k,,zaya u~rar... esnada muhekeme t?tile uğra-

Balkan taJDpiyonluğurr.ruzu şu yor .. Ondan sonra onların yer. 
kısa s!lzle yazdıktan ıonra asıl !eşmesi ve nihayet biribirlerile 
bir meaeleye rı:,eceğim: bu yeni muhitin verdiği teısir 

HP.tırlarda olmalıdır ki; - ga hakkında fikir t€ati edişleri se
liba geçen ~e"e - Peyami Safa limeti muhakeme namına pek 
Bey bir spor mağlubiyetini par az şey bırakıyor.. Bu hallerde 
maklanna dolayarak sporcula- - eğer listede varsa - reis bir in
ra kartı ağzına geleni söylemit celik yaparak derhal hafi celse
ve o zaman aramızda bu yüz. lere başlıyor. Ve dershane şek
den çıkan münakaşa hayli uza- !ine girmit olan salon tahliye 
mıştı. Ben bu zatın sporda ala. ediliyor. Ben sekiz yaşıncla bir 
ka11 olmadığını bildiğim' için çocuğun adam öldürmüş biı· a
sporcularnnızı o hücumlara damı görerek buna ait muhake 
karşı müdafaa nruretinde kal- j meyi dinlemesini faydalı gören 
mıştnn... Bu muharrir mağlu- !erden değilim... Bir taraftan 

"Milliyet., in romanı: tı 

MİLLiYET SALI 8 TEŞRiNiSANi 

Umumi 
Mecliste 

Dün de bazı şehir 
itleri görüşüldü 
latanbul umumi meclisi dün 

ıaat 14 de birinci reiı vekili Sa
dettin Ferit Be:yin riyaaetinde top 
lırndı. Zaptı aabık okundu. 

Meclisin açılıtı ıünü Reiaicüm
hur Hz., Batvekil ve Mecliı Reiıi 
Paşalarla Dahiliye veki.letine çe
kilen telgrafların cevapları okun 
du. 

Reis bundan sonra meclise ifti
rak eden yeni aza Nurettin Mün
ti Beyi azaya takdim etti. 

Mülkiye encümeninden ııelen 
mazbatalar okundu. Bunların i
çinde memba sularının 3 litrelik 
olanları için alınacak 20 para re .. 
ıim muvafık görülüyordu. 

Kinueıiz mezarlıkları belediye 
ye ihbar edenlere verilecek ikra
miye mesele•İ bazı münakaıalan 
mucip oldu. Galip Bahtiyar B. ilc
ramiye yenneııİn iyi bir usul ol
madığını, belediyenin kendi tetki 
!atı bulunduğunu, bu tetkilatla 
mezarlıklarm meydana çıkanla
bilecefini söyledi. Neticede bu gi
bi ihbar yapanlara ikramiye veril 
memesine karar verildi. 

Bundan sonra kapalı bulunan 
Unkapanı köprüsünün, Gazi köp
rüsü inşa edilinceye kadar ihtiya
cı temin için muvakkatan tamlrile 
yeniden açılma•• hakkında daimt 
encümen mazbatası okundu. Maz 
hatada tamirat için 150 bin lira
ya ihtiyaç bulunduğu, 60 bin lira
sının bu aene ıarfı lazım geleceıll 
beyan ediliyordu. Bu paranın da 
Gazi köprüsil lçir şimdiye kadar 
toplanan paranın faizinden istik
raz suretile temin edilebilecetl i
lave ediliyordu. Mazbata bütçe 
encümenine havale edildi. 

Au.clan Mehmet Ali B. Gui köp
rü•Ünlin ne vakit inşa edileceğini 
bu fırsatla sormak İstediğini IÖy
ledi. Makam içtimada haıııır bu
lunmadığından bu izabatm ııele
oek celıelerde verilmesi muvafık 
gorildü. Saat üçe gelmişti. Reia: 

- Ruznamede batka madde
mb! yok, dedi. Sigortacı Hamdi B. 
allz aldı ve dedi ki: 

- Anlıyorum, ki celaeyi tatil 
etmek iatlyonıunuz. Daha vakti
miz vardır. Makam, meclis tatilin 
de yapılan işler ve azanın temen
nileri hakkında izahat verecekle
rini söylemişti. Bu izahatı timdi 
dinliyebilirlz. 

Makam namına rei.s muavini 
Nuri 8. cevap vererek dedi ki: 

- l-zahat vermek için notlarım 
yanımda yok. MÜ•aade ederıeniz 
gelecek içtimada, yahut celse ara 
sı yapıldıktan sonra İzahat vere
yim. 

Neticede bu izahatın perşembe 
1f\inkü İçtimada verilme.~i muva· 
fık görülerek celseye nihayet ve
rildi. 

Lisan dersleri 
latanbul Halkevi Reiıliğinden: 

lngilizce, biç bilmiyenler, kursu 
8-11-932 çarşamba günü açıla· 
caktır. Bu kursa devam etmek ar· 
zusunda bulunanların çar§&Dlb& 
günü aaat (17) de Halkevinin 
Cağaloğlu merkezindeki salonun .. 
da hazır bulunmalan ve kayıt ol
mak i:steyenlerin her gün idare 
Memurluğuna müracaatları ilin 
olunur. , 

çocukların cinai filmler görme
sini muzır telakki ederken di
ğer taraftan onları cinayet mah 
kemesine götürmeyi bir türlü 
telif edemedim. Bu ziyaretlere 
nihayet verilse hiç fena olmaz. 

FELEK 

tutarak: 

1 Güreşçiler 
Gittiler 

Gördükleri misafir
perverlikten 

çok memnundular 
Dün, Balkan güreş şampiyo

nasma iftirak eden Yunan ve 
Yug05lav güreşçrleri memleket 
lerine avdet ettıiler. Yunanlılar 
sabahleyin hareket eden Ro
manya vapuru ile tehrimıizden 
ayrılmıılardır. Rıhtımda kendi 
lerini gilreş federasyonu azası 
ve bir çok sporcular teıyi etmiş 
!erdir.Yunan kafile reisıi latan
buldan aynlmadan evvel bura
da gördüğii büyük hüsnü ka
bulden. samimiyet.ten hararetle 
babsetıniş ve kazanmış olduğu 
muz muvaffakıyetin hakikaten 
alın tenle kazanılmış olduğunu 
ve Türle güreşçilerinm Balkan
larda çok kıymetli yerleri oldu· 
ğunu hararetle söylemiştir. Va 
pur nbtnndan ayrılırken Yu
nanlılar kendilerini teşyi etmek 
için gelen sporcularımızı zito
larla selam~amışlar, bizimkiler 
de bilmukabele onları yaşalar
la geçirmişlerdir. Akşam, 19,40 
ta gidenı konvansiyonel trenile 
Yugoslavyalı güreşçiler de 
memleketlerine avdet etmişler
dir. Yugoslavlar da federasyon 
azaları ve sporcular tarafından 
tefyİ edilmişlerdir. Tren hare
ket etmeden Yugoslav kafile re 
laine müracaat eden muharriri 
mİ'Ze Kl\file reisi şunları sövla
miştlrı 

- "1932 senesi Balkanı gü
re§ şampiyonası memleketiniz. 
ele çok güzel ihzar edilmiş ve 
her şey evvelden düşünülmüş
tür. Dost dört mıillet ayni min
der üzeriınde dostluklarını bir 
daha perçinlemişler ve istikbal 
için çok güzel vaziyet hazırla
mışlardır. Türkler; hiç şiiphe 
yok ki bu kzandıldarı büyük 
muvaffakıyetle bir daha Bal
kanlarda en iyi güreşçilere ma
lik olduklarını isbat etmişler. 
dir. Burada gördüğümüz büyük 
samİmlyete nasıl tetekkür ede
ceğimi bilmiyı:nım. inşallah 
1933 senesi şampiyonası için 
tekrar görüfÜr ve clostluğumu
zu bir daha takviye için elimiz
deııı geldiği kadar çalışırız. Sim 
dilik tekrar görüşelim." -

Brüksel Şimendifer 
konferansı 

Teşriniaanide Brüksel'de Bey
nelmilel Şimendiferler konferansı 
toplanacaktır .. 

Bu konferanaa Devlet Demir
yollan namına iıtirak edecek mu 
rabbaılar yakında tayhı edil...,ek 
tir. 

Konferan.ta, beynelmilel De
miryollarmda halen mer'i ıeyrÜ
sefer tarifelerindeki ıaatlarda ba 
zı tadilat yapılacak ve verilecek 
kararlar haziran 933 te tatbika 
baılanacaktır. 

Adanada tevhit 
Adana'daki tütün, müskirat ve 

tuz inbiıarlarınm tevhit kadroları 
nın tatbikine nazaret etmek Üze
re inhisarlar umum müdür mua .. 
vini Münir Hüsrev B. bugünlerde 
Adana'ya gidecektir. 

1932 

Senedin kıy_ 
meti kırılamaz 

, •• 
Olüm Yolları 

JACK HOLT ve FAY WRAY 

Ayni kıymet üze
rinden ferağ 

muamelesi Uizımdır 
1 

tarafından temsil edilmit Fransızca sözlü ve şarkılı pek müessir 

Bazı a~ıkgöz tefecilerin, me- gayet alakabahı ve temaşakiranı lakayt bırakmıyacak derecede mü-
murların Ciimburiyet Merkez Ban . biın ve merakaver bir filmdir. Kutupte tayyarecilerin geçirdikleri 
kaaından a'dıklan hisse senetleri-ni % 20 _ 

3
o ekıiğine toplamağa mübiç hadiseleri ve iztirabab ile tayyarelerin alevler içinde yanma· 

kall<ı§ttklarını yazmıştık. Banka- ı ları gözleriniz önünde canlanacaktır. 
nın lıtanbul tubeıi müdürü Salt .. __ Yarın akşam O P E R A sinemasında ·--
B. senetlerin arkasına, filana dev 
redilıniftir, diye yazılı m"fruba
tın hükmü olmadığını, senetlerin 
devri için bankadan alınacak fe
rağ beyannamelerinin devreden 
ve devrolan tarafmdan dolduru- j 
lup imzalanarak bankaya tevdi 1 

edilmesi ve tesçil ettirilmeai li... ı 

zım geldiğini, bankanın hisse se- ı 
netleri için üç sene her sene o/c 
8 ıar faiz v~ receğioi, Maliye Ve-

1 

kaletinin açıkta kalan memurlar
la tekaüt edilenlerin hisselerini 
Ankara'd~ satın almıya başladı
ğını söylemi~tir. 

Sait B. in babsettiti ferağ be-
yannamelerinin başmda blııe se
nedinin !erfai, numarası ve hiese 
adedi haneleri vardır. 

Bunun ıt.lt•nda fU aatırlar mat
budur: 

"Cümhuriyet l\1erkez Bankaıı
nın nam1'1A mukayyet .... serisin.. 1 

den ..... ade~ hisse senedimi ........ 
katiyen ferağ eylediğimi beyan İ 
ederim efendim". 

Bu PERŞEMBE AKŞAMI BOoYIO~rC:~A G L O R Y A ' da 
Herkeıin okuduğu ve berkeıin sinemada görmek isteyeceği 

PIERRE BENOIT'run şaheseri ve PABST tarafından vücuda ge
tirilmiı Fransızca .özlü film. 

TLANTİD A 
ANTlNEA rölünde BRlGtTTE HELM 
PIERRE BLANCHAR ve JEAN ANGELO dahi rollerinde pek 
mükemmeldirler.Esrarengiz Hoggar'm nakli dava etmesi fevkaladedir 

Biletler evvelden tedarik edilebiliı·. 

-----.,.G L O R Y A 'da~---. 
9 .r eşı-ini:ani çarşamba akşamı sineına :e 

MUNIR NURETTiN 
KONSERİ 

Bunun altında tarih ve senedi •••••••-Fiatlar: 75-100-150 ve 200 kuruştur 1ll•••ı::m•fl' 
devredenin imza ve adresi yazıla · ----------------------"'----
cak yerler vardır. 

Bundan St)nra senedi devraJa .. 
nin, ziı-ini imzalıyacaiı fU ibare. 
yazılıdır; 

"CümhsJriyet Merkez Bankası .. 
nın yukarıda evaaf ve mikdarı ya
zılı .... adet blaae aenedini ....... ka
tiyen teforruğ eylediğimi beyan 
ederim efendim." 

Banka fUbeıl, bu ıuretle ferağ 
edilecek hi .. e senedini ve yahut 
muvakkat makbuz ilmubaberleri
nl bu ferağ beyannamesine rap
tan merkeze göndennekte ve mer 
kezce de tf-sçil muamelesi yapıl
maktadır. 

Ferağ muamelesinin, hisae .se
netlerinin % 100 kıymeti Üzerin
den yapıl•naaı ıarttır. 

Kadınlar birliğinin 
Misafirleri 

Dül\ Kadınlar birliği tara
fından şehrimizde bulune-n ve 
kadınlık cereyanları hakkında 
tetkikat yapımıakta olan ecnebi 
gazetecileri şerefine saat 17 de 
T okatliyan otelinde bir çay zi
yafeti verilmi,tir. Çayda Al
manya ve lsviçrenin resimli 
mecmuaları namına Türkiyede 
femrı:ııİ7llD hakkmcla tet-ldkatta 
bulunmakta olan Her Kust Lu 
binski ile refikası ve şehrimiz 
hanıımlarından bazıları hazır bu 
lunmuşlardır. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu alqam ıaat 21,30 da 

Pazarte•İ 

Per,embe 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
Müsahip zade 

ce·aı B. 
Muallim ve talebe geceıi 

Yeni neşriyat 

Göz yaşları! 

-
--· DON AKŞAM --'!! 

E L H A M R 
SİNEMASINDA 
Sevimli Viyana opereti 

Kadınların 

A 

Sevgilisi 
filmi parlak muvaffakiyet ka
zanmış, bütün musiki ve şarkı· 
lan temaşakinını meıtetmİ§tİr· 

lli.veten : Ulu Gazinin Mil
let Meclisindeki nutukları. 

Etem İzzet Beyin son defa j 
"Milliyet" te tefrika ett;iği 

"Gözya~ları" isimli romanı ki
tap halinde intiıar etmittir. 
Türk edebiyat ve romancdığı
na Ylakılacak kitap, lstırap ço
cuğu, Bet hasta var!, Atk gü
De!i gibi kıymetli eserler veren 
muharrir bu eserinde de tüphe 1 

siz bir ·muvaffakıyet kazanmıı- •-----------' 
tır. Gözyaşları yalnız kahra-i::e-----------
manlarmın değil, cemiyetin ro 
tmaırudır. Ve.: en realist roman
dır. Tahlil ve tasvir ettiği 
tipler çok canlıdır .. Eser gerek 
telıınik. gerek üslQp ve tahkiye 
itibarile yeni ve orijinaldir. Tav 
Iİıye ederiz. 

12 Teşrinisani Cumartesi günü 
saat 18 de matine olarak 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur piyanist 

FRANÇOIS LANG 
tarafından yeğane bir konıer 
verilecektir. Bu kc;tnsetin prog
ramr tiyatro gİfesinde talik 

edilmiştir. 

Piyano PLEYEL irtihal 1 
Kuzğuncukta Nakka,ta 56 numa

ralı yalıda sabık avukatlardan Halil 1 İİll••••••••••••"' 
Ha,ım beyin kerimesi ve tüccardan 
Hamza Ali B.in zevceıi Saliha H. 
pek genç yaşında ani olarak vefat et
miştir. Cenazesi bugün ikindi nama 

zmda hanesinden kaldırılarak Nak
ka~ rnf"7ar!ı.cına defni. mukarrerdir. 
Allah rahmet eyiliye, 

~r. FRlNKEN~TEIN'ıo 
muvasali.tı, zamanımızın en bü~ 

- yük hadisesi olacaktır. 

İTTİHADI MİLLi 
TÜRK SIGORT A ŞiRKETİ 

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

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Ga/atada Ünyon Hanında 

1 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 1 

- - ::.:_j Tel: Beyoğlu : 4887 --

kunç fikirler saldırtan bir hasta· 
lık gibiydi. 

ADEM ve HAVVA 
- Yalancı, diye haykırdım ya

lancı çingene! Y almz bak.yo
rum, daha n.,, kadar inıebileceksin 
daha ne kadar alçalabileceksin l 
Meğer ben ne 'k.dar aldanmışım. 
Ruhunı beni iğrendiriyor ... 

bir şey dütünıemiyordum. Yalnız 
hiç bir kadnun bana vermediği 
bu zevk çılgınlığı beni ona ölüm 
gibi sağlam ve metin bağlarla 
bağlamak için ki.fi gelmişti. 

görünüyordu.. Fakat bu son ya
lanları -ve bu yalanlar gitgide 
tekerrür ediyordu- bütün ümit. 
!erimi yıkmış, beni bildiğim 
Denizden bamba.tka bir kadınla 
kartılaştırmış, ona olan hürme
timi öldünmuı fakat ihtiraannı 
kamçılamıttı .. 

Uykusuz sabahladığım geceler· 
de, daima tavanda muntazam bir 
sabırla tehtaları çıtır çıtır yiyeıı 
bir böceğe dikkat ediyordum. Kır 
kançlrk tıpkı bu böcek gibi ha, 
yatımı kemiriyor, damarlarımdar 
kanmmır emiyordu .. I,taham kaç, 
~ı§, ııeş' em kalmamıştı VP sıhlıa 
tım günden güne bozuluyordu 

Bu vak'adan sonra münasebeti
mizin şekli değitmiş, kavgaları
mız fazlalaşmıt fakat randevuları
mız da ııldaşmıttı. Denizde yeni 
tanıdığım muhteris kadın tipi be
ni çok al&kadar ediyor ve arzula
r~m_ı artınyordu. Artık hiç bir şe
yını benden esirgemiyordu. Ve ba 
zan buselerine insanı çılıınlıia, ni
nayete sevkedecek kadar fazla iht\ 
ras karıştırmaaını biliyordu. Onu 
gitgide daha fazla sevdiğimi, ıov
gimin gitgide daha muhteris bir 
şekil aldığını hissediyordum.. Ar. 
ilk platonik afk eafbaaı oihaye
le ermit, kııkançlıkları, hırçınlık
ları, öldürücü zevklerile ihtiras llf
kı başlamıftı .. 

Bir gün ikinci bir tesadüf biraz 
uyuşmaya başlamıt olan kıskanç
lık hislerimi yeniden alevlendire
ı·ek bana yeni bir i~kence ve ıztı
rap membaı oldu ... Denize, bu de
fa başka bir gençle, sinemadan çı
karlarken rastlamıştım. Bir kaç 
gün sonra yazıhaneme geldiği za
man, gene birinci defaki gibi, la-

Yaşar Nabi 
tım .. Damarlarım hırsımdan kav
rulur. kalbim çatlayacak gibi vu. 
rurken gül~ bir yüz, sakin bir ta
vır göstermeğe çalıştım.. Fakat 
hiddetim söylediğim en ma::aaız 
kelimelerde bile ihtizaz ediyordu. 
Vaziyetin tevil götürmez bir şekil 
aldı~ım belki o da anlıyordu .. Bu
nu anlamaması ahmaklık olurdu. 
Gene inkar yoluna sapacağını zan
netmiyordum. Fakat gene yanıl
mıttrm.. 

- Yemin ederim ki o çocukla 
aramızda hiç bir şey yoktur, diye 
başladı. 

Niçin daimn henden tüphele-
. ? N' b n1yorsun.. ıye ana inanmı-

yonun? insan bir arkadaşile si
nemaya giderse bunda muhak
kak fena bir maksat mı görmek 
İcap eder? 

Riyakarlığın. yalancılığın, sah 
le!iğ~n bu derecesi beni iğrendir
mıştı. Kendime hakim olamadığı
mı, hırsımdan titrediğimi his
sediyordum .. 

Yerimden fırladım. kendimde -· . 

Bilekerini o kadar kuvvetle 
sıkmıtım ki "Ay!" diye inledi. 
Bileğini bıraktım. parttrulklanmı 
saçlarına doladım, canını fena 
halde yakacak bir kuYvetle ba
şını bana doğru çevirdim: 

- Gözlerine bakayım, diyor
dum, onlar da ruhun kadar sah
te mi? 

Rengi çekilen yüzünün bü
tün çizgileri gerilmitti. Yan a
raladığı gözleri öyle vahşi bir 
güzellikle güzeldi ki... Yüzünde, 
beklediğim korku, nefret veya 
hiddet ifadesi yoktu .. Sadece muh 
teriıti. Onun bu derece dfoileıti
ğini biç görmemiştim. Hidde
timin şiddetli bir arzuya inkı
lap etmeıııi için sadece yüzünün 
aldığı şekli görmek kafidi. 

O gün Denizden ayrılırken o
nu nasıl sonsuz, nasıl nihayet
siz bir aşkla sevdiğimı her _gün· 
künden fazla biılsettıim. Once 
hende masum bir laz hissini bı
rakan Deniz belki de adi bir fa-

Nevrasteninin tahrip ettiği 
sinirleri Denizi anormal bir ka
dın yapmıştı .. Fakat bu anor
mal hali o kadar hotuma gidiyor
du ki!.. Mes'ut, rahat, sakin 
bir a§k, &nlayordum ki; onu tat
min edemeyor.. O, ihtiras, kıs
kançlık, macera arayordu_ Erke
ğin hiddeti, memnıuniyetinden faz
la hoıuna gidiyor, sevdiği ada
mın ıatrrap çektıiğini görmek a
deta i,tahaaını kamçılayordu .. Ar 
tık bütün irademi kaybehniş, ta
mamile onun kölesi olmuştum.. 

Yalnız kaldığım zamanlar • 
büüin ümitlerimi, bütün tahmin-
lerimi alt i,i.&t eden bu son hadi
seleri kendi kendime tahlil edi
yordum. 

Ne kolaylıkla yalan söyleyen 
bir kadJndı ve sözlerinin ne ik
na edici bir kuvveti vardı.. Ba
na kendisini mutaassıp bir aile
nin evden bin zorlukla kaçan 
henüz hiç bir macera görmemiş 
kızı olarak tanıtt'li!ı zamanlar ne 
büyük bir safiyetle bütün söy
lediklerine inanmıttım.. Vefa
dan. samimi etten a 

Eski Denizi mi daha çok se-
viyordum. yenisini mi? Bu suale 
cevap vermek o kadar ırüçtü 
ki.. Bende tıahayyül ettiğim genç 
kız tipinin maddi ve manen bü
tün meziyetlerine malik hMısini 
bıraknut olan eski Denizi terte
miz ve derinı bir aıkla seviyor
dum. Bu atkta hümı.et ve tefkat 
hislerinin yeri büyüktü. Şimdi 
İse ona karşı ne hürmet, ne de 
tefkat hi:saediyordum. Bı.zı an
ler oluyordu ki nihayetsiz bir kin: 
le onu saçlarından yakalamak, 
yerde sürüklemek, ijJdürmek iate
yordum. Bununla beraber onu se
viyordum, hem de sevginin hiç 
tanımadığım yepyeni bir ıeklile .. 
Bu bir ihtirastı ki bir çılgınılık 
nöbetini anduıyordu.. Atqi dai
ma yüksek bir derecede tutan 
hastalık gibi beynimcle daima o 
vardı, onu düşünmediğim, onu kıs 
kanmadığını dakikayı bilmeyor
dum. Bu, bütün melekelerimi 

Bir zaman geldi ki Denizin b• 
na karşı git gide lakayt bir tavır 
aldığını gördüm. Buna sebep her 
an artan ve ondan saklamays 
ı.rtık muvaffak olamadığım ihti
ras ve kıskançlığımın onu bıktır• 
mıt olması mıydı? Yoksa ba§ka 
birini mi reviyordu? Evvelce b.,
ni sevmiı o!D!asmdan !Üphe etıne
yordum .. 5even bir kadını ifşa e
den sözlerden çok daha kuvvetli 
öyle huausiyetıler, öyle eheınıni
yetaİ1: teferrüat vardır ki insan 
bu hususta kat'iyyen aldanına:t· 
Ve nitekim timdi git gide azalaıt 
alakasının artık beni daha a:ı: 
sevdiğ-ine alamet olduğunu da pek 
ili anlayordum. 

Düşünüyordum. ilk zamanl&r• 
da bana karşı bu kadar riyakit 
bir tabiye takip etmiş, bana ken
dini m1111um bir kız gibi göste~· 

· nl ' 



.. ' ım 

Birinci Sahıf eden Geçen Yazılar İtalyadan 
Alacağımız ,,_R_A_D_YO-ı 

Tahsildarlar 

kaldırılabilir 
Mi? . 

Mu~::ı.vele heyeti Bugünkü proğram 
Hitlerciler Kasım paşa Fürugi Hze nin vekilede ISTANBUL 1200 . - 18-18,45 

35 mebusluk V E • t ou••nku•• tedkik ediliyor Mahmut Bey. 18.45-19,20 Alafran-
e yıp e ıa (Necip Yakup B. orkeıtraaı). 

ANKARA 7 R d 19,20-19,45 Franırzca (müptedilere 

K b ttil A h l Zi ti 
• • .- oma a ce- mahıuı den). 19,45-20 orkestra, 

ay e er Ş ane er yare erı reyan eden malı müzakerat ne- ' 20-2130 Hafa: Ahmet B 2130-22 

ı. (B•fı birinci s.hiled•) (Başı birinci sahifede) ticeainde hazırlanan mukavele Nim.,; Vahit Hanun (Tag;..,,J). 22.' 
riı.U•de tenede 31,800,000 lfra- ( Ba~ı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) . . .. projesi Heyeti vekilede tetkik 22,30 1ramofo1L 

bk trıuhtellf ver,Uer tahail edil- umwnire ilzer.inde metanet verici ri istihdaf edecektir. Halkm, kambiy~, v~zne. ~asa'. k_Uçuk ~e olunacaktır. Projede faiz ve ko VARŞOVA 1411 m.- 18,05 Sen 
111.ı.t., b11nun lçAıı 3J5ı tahıil -· bir intiba hi.111 etmittir. bu yardımın çalışkan ve fakir a sabı_ ~nlen ııervıslenlll tetkik misyon mikdarı senede yiizde fonik konser, 19,05, Kahvehane mu-
llı11tu iatlhdam edilmekte, banla· etmıştır. lt Bankasınaı mutat d' b Au b'l bul kt ıikiıi, Muhtelif 21 05 Halk konaeri, 
"ı .... ~.. ,IT2 lira ınaat verilınek· Neticeler i!elere çok az bir ücret mukabi- hummalı faaliyet hali, Furugf vde Iıt luçu .. ı e lm!ma 1 a- 22;40 Piyano s~na:, __ 23 05 Bir ro 
.,..,. BERLIN, 7 A.A. - Havas mu- imde yemek tevzi etmek sure- H . b'lh l"k ,l- 1 ır. a yan muessese enne o an ~., ' 

ldarei louıuaiye tahaildarlarına habirinden: Dünkü in:ihaba.tı tile tem:nini düşünmektedir. 1 z. ~ın ,.
1 

B a:k a a as~1j1 c;e - do:vlet borçları da. tevhit edil. mandan parçalar, 
23

,20 Caz. .. 
~•rll•n maaılarla bu para yeldi- muht<>lif fırkalar tarafından ah- ı A ı h't' 1 1 d b' betmış v - a a ııervıs ennıe mtt ve bunların mikdan on be, BUDAPEŞTE 550 m.- 19,35 bü 
•11 l,308 l'l'2 lirayı bulmaktadır. nan reylerle bunların "üzde nisbe 1 me.ehmu 1 ? an yerber e dır dair bir çok sualler SOIUQUtlar· mı·ı Tü k ı· L-l"ıg' ol- Jiik operadan "VALKORE" ve Ni-
'-' ' 'f' k b ı ' 1 1 1 Kar as ane arı.ması u yar ı- d B ı. "d" .. y uf Zi yon r ırasma Dil bel . ,. L'-' • 
"Alan Fehmi B. in tekit ı a u ti ve elde edilen meb'.1> u.< ar, a- r •

1
.k d "d Ş' d'l'k E ır. anıca mu uru \141 ya muştur ltalyadan yapacajtımız ungerunı ın u.nnci perdeaı_ Mü-

~~~· bu para hazineye kala- 'att:.e~:i~::ri!~:~;:,~~~i~~y; <; ;~;t: vea ~::.:.~aşa~': b~:er a; ~et kendi~i~ l~m ıe!e;; iİ- 1 30 mil~onluk atikrazın 15 mil- t ... ~~;~:,ır;:7 :~siki;~~OS Vala ve 
latanbul l<anlannda 30 Mali- 33.l. 195 san~alye. hane açılacaktır. Bu aşhaneler Ba 

1
k vermd tş ır:. d-~~g_ı ti" z. 1 yonu borçlara kartılık tutula- fantazi p·-·'·n, 20,30 Viyana ope-

te •.. L L-I , 34 , 1 7 237 an asın a gor ugu ın zam, k d'. lS ·ı b' -~ 
""'eıi, bu fil°" er""' ceman Soıyalist dem.>Krat ar · • de halka bol mikdarda olmak 1 'k · .. • k ca • ıger mı yonu ıze ve- ra11n-'·- Mozart'ın "COSSI FAN 

&«varı·, u pı'•ade tahıildar mev- 894 "' 20 ' 121 sandalye te mı mcsu ve sur atten, ta - ·ı kb' A ak b il _., ""' , rey; ı• •"· • taı tile birer çe<-İt mugaddi ye· d ' 1 b h · · y f z· 
1 

rı ece r. ne u para e TUTTE" operaaı, 23,40, Robert Hü 
•11ttur·, bunlara tevkifattan ıonra Komu-nı'stler 5,!'74,209 rey; c o % " ır e a setmı•tır usu ıya h"kü t h · h h · b' • ·ı mek tevzi edilecektir. Yemek · · ". • u me arıçten er angı ır gel takımının Aktam konseri 
, erı en tahıiaab tehrlye yekunu 16.9. 100 sandalye. Bey m11afırlerı Ban·kanrn dıt I 1 k 'htl .ı k I cak 
•799 li<a tabsi&atı ııeneviye yeku- Merkezciler 4,228,633 rey; '( porsiyonları 4 - 5 kuruş arasın- k k .J • • t' F ı ma ama ı YacJ'Dua a a PRAÖ 488 m.- 18,55 gramofon, ~ ~ k d d apısına &<>ar geçırmış ır. u l lt l l t "h 
u da 33.480 lira tutma ta ır. 11,9. 69 sandalye. a tertip edilmiştir. Aşhaneler, rugi Hz. ı, Bankasında gördü- 0decekursat' a8y~ t~ka mı20ercı IC:k 18,10 Muhtelif, 19.35 Almanca ,.... ! eklif, şehirlere münhasır oldu- Alman milliyet.,~rverler 3,064. hakiki mühtaç sınıfa tahsis e- • .. . . k b ld k .. h • ır. u ıs ı raz sene ı lalar, 20,25 Muıiki deni, 20,55 Ke 
tlından nehi latımbul'da tahsil- 977 rey; % 8,7. 51 sandalye. d ld h gu .yı a u en ço mute anu bl' 1 1 'tf edil kti ı ·ı 
darlar kalkarsa ta&arruf edilecek Bavyera Halkçıları 1,081 ,932 rey i iği için vakti ali yerinde olarak bankadan ayrılmıştır. ı 0

H ıgat~yonk~lr a. 
1 t~~ı.-kectenetir: man ıonat an, 

21
.2

5, Trio takımı e 
Para •·.nevt 15 bin lira olacakt.r.. olan kimseler buradan yen:ek Muhterem misafirimiz banka- ı· ernde ı ve '. e~ınrlndeeu<ı ba ı 1 f&nlOn 21,55 "Sannouci" de kon
" Maliye mensupları, Hasan '1o .:~:kr,!ı:rs';;';;~~~~; rey; <;~ 1,9. almyacaklardır. Halkevi teıki- dan çıktıktan sonra Kapalı Çartı· ces~ e p~oıe.uze ~zı .ta 1 ıer" iıimli musikili temıil 233,25 
beıu,,; B. in teklifinin m"live şu· ı 1 sandalye. !atının önümüzdeki ser.e zar- da bir ge,.inti yapmı,, oradan Dol t~dıl teklıflen yapılması ıhbma Bando muzika · 
elerlne de şamil olup olmadıgın Sosyalist hiristiyanlar 412,685 fında teşkilatını geni~leterek mababçe rnrayrna gid<>rek ınayı lı vardır. LANGENBERG 472 m.- 21,20 

:!"-tereddüt göatermektedirler · rey; ""c 1,2. 5 sandalye. S Ak Ed' k gezmişti.·. Öğle Üzeri Am,.rik'll - - Münih'ten Hugo Volf'un "Corregi-
"1111&, .... ..erperini vermiyenlerin intihabın en mühim neticesi, amatya, saray, ırne apı sefiri M. Charles Sherrill, Ftirugi Mısır DarülfuM nun- dor" opera11_ 
~•saplarım takip edebilmek n1k· Hitlerci • Merkezci ekseriyetinin ve Kumkaprda da b'rer aşhan~ Hz. şer>fine hususi bir öğle ziya· ROMA 441m._18,35 orkestra, 
"'"ndan maliye tahsil şunelerl· şimdilik ortadan kalkmasıdır .• Bu açmsaı çok muhtemeldir. Öğ- feti verıniştır. Ziyafeti" lr,.n tefi- lulan geliyor 21.05 haberler, 21,20 gramofon, 
ile ilıtiyac bulunduğundan imkan koalisyon, şimdi ancak mebusluk rendiğimize göre Eyüp ve civa.• ri Sadık Han ve Ameri1<;ı •dereli 21,05 opera temsili . 
lÖriileme'.nektedir lamı 47 50 sine maliktir. Reis bil- rı halkı biri Rami diğeri Defter erkanı hazır bulunmuşlar.•-r. , Mıaır darülfünunundan lSO ka 

Malivecilerden bazılarına gö- kiimeti bu vaziyeti, bir zafer gibi darda olmak üzere daha iki yetr Fürugi Hz. bugün lı motörü i· dar talebe tetkikat yapmak ve BÜKREŞ 394 m.- 13,05 gramo 
'•.bu •~ı..ı;f id.,,l bir n•7arive ol-

1 
tel!kki etmektedir. Böyle iken l le Defteı·dara giderek Feıhane Türk talebe ile temaa etmek Üze- fon, 14,05 Keza, 18,05 Kanıık mu-

~ •kfa b. ,b . tatbik k•Hliy .. tl yeni Reichstag meclisinde her hal de aşhane açı masıll( İslemek· fabrikasını •e Mezbahayı zlyuet re yakında şehrimize gelecekler- ıiki, 19,15 Devanu, 20,46 ıramofon 
~oktur. de hüki'ımet aleyhinde rey vere- tedirler. Bu talep. tetkik edil- edecekti,. Öğleden sonra Beyler• dlr. 21,05, Taıanni (opera parçalan), 

Bunun tatbik edilebilmesi, cek 500 kişilik kahir bir ekseriyet mektedir. beyi sarayı ile Beykoz'dakl lmn- Mmrlı ıençlerle latanbulda ay 21,25 Bethoven'den ıenfoni, 22 Kon 
~e.tıılekette refahın ve bir çok mil mevcuttur. Bu sebeple von Papen dura fabrikuını gezecektir. nca atletizm mu&abakalan yapıla feranı, 22,20 Mendelaohn"dan sen-

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi iki bin yüz dok
san lira doksan iki kurut olan 
lrdahane kalorifer ve su teshin 

tertibatı intuınm kapalı zarf 
usulile münakasası 29 T eş .ni. 
sani 932 salı günü saat on dön 
te icra edilecektir. Taliplerin 

teminat akı;elerile müessesey" 
aıürcaatları. (5913) 

Darülaceze 
müdürlüğünden~ 

Müesseseye bir sene için ikd 
:ııa eden iki bin bet yüz kilo zey 
tin yajtı pazarlıkla mübayaa .. 
dilecektir. Taliplerin 14 Tetri
niaani 932 pazartesi günü saat 

on dörtte teminat akçelerile 
müesseseye müracaatları. 

(5914') 

V AKlT VE NAKİTTEN 
TASARRUF 

Kullanılacağını ümit etmediğiniz 
esiri melon ve fötr ıapkalarınm ik 
üç saat zarfında tamir ve temizi& 
mek için Hamidiye caddesinde , .. 
kerci Hacı Bekir karş111nda 

UNlKOM ŞAPKA 
TEMiZLEME 

F ABR1KASIN1 
tetrifiniz vakit ve nakitten menfaa-
tinizi muciptir, On dakika zarfmdı 
şapka kalıplandığı gibi iki Üç ıaattı 
şapkalarınız ehven fiatla temizlenir. 
Bir defa teşrifiniz menfaatinizi mu· 
cip ve müddeamızr İspat eder 

f elleAerin tediye buauıunda ka· kabinesi Reichstag ile teıriki me- Aı•ni Beyin izahatı Fürugi Hı:. nin yann Gölcükte caktır. · foni. 
llarınd, d .. ğişikliğln huaule ırel· tal mümkün olacağı hakkındaki Halkevi içtimai muavenet şu bulunan i Ürk donanmasını ziya- T J b • ti • ZAYi - 30/6 931 de DavutpaJB "' 
~esine m!ltevakkif göriilmekte· ümitlerden vaz geçmeğe mecbur· ret etm~l"ri mukarrerdir. Muhte· a e e Cemıye eri BRESLAU 325 m.- 20,SO Man.. 
•ır. dur. besi reisi Avni Bey, yapılacak rem misatir aabahleyin donanma k ( ( dolin konaeri, 21,35 Frankfurttan ı ta mektebinden aldığım 132 32 nu 

Yalnı~. vazifolerl yol paraamı Maamafih bu kabine eylulün g yardımlar hakkında bize şunla· kumandanhgı tarafından hazırla. ongre er "Hannibal" isimli muaiki ll'1ljedi. 
7hıild.,., ibaret olan idare! huau- unda Reichıtag'm feshini ili.n et• n söylemi,tir: nacak nakıl vasıta.ile Göldlfe Yann edebiyat, cuma günü hu 23.30 Milaahabe, 23,45 Hamburı'- merolu tebadetnameyi zayi eltim. 
1 Ye tahıi!darlarının kaldmlabil- tiği zaman bahusuı Almanya'da· - içtimai muavenet mevzuu gidec.:k ve donanma erkanı tara- kuk, pazar ırünü yüksek İkb&at dan Gece kon&erl • Y enlalni çıkaracağımdan eıkiıiniı 
llıeılıü milmkiln görenler vardır. ki hali hazır vaziyetine binaen içine firen tasavvurlarımızı, la fından kar{ılanacaktır. ve ticaret mektebi talebe camlyet 

kendilt-rile temu ettifimlz ba· fırkacılık üzerine mile11e1 herhan b h h l Yarın Mal 1 7 de İran koloniıl lerfnin aeaelik kon~leri toplana ZAYi _ 1632 ılcll nu---'- --L- hükmü yoktur. Seliıbattin. 
tı b 1 h tan u mu itinin· i tiyaç an , p d Fil ··- <Da<IU ...._ •eTat ta, ba milnaıae et e ta • ği bir hükıimetin iktidarda tutul- tarafınaan erapalaı otelin e - cakhr .• 
•lldarlarnı kaldırılmaaından ev· ması kabil olmadığı niyetinde bu- noktasından tasnif ediyoruz. J! rugl Hz. "'r"fine bir çay ziyafeti f 
•eı, 111likelleArr~ bir ııenede ce- lunuyordu. limlzdeki tahsisat ve komite- verilecektir . talyada tetkikat 
"'•11 ne kadar ~erci borçlan ol- Dünkü intihaplann neticesi, nin teşebbüsü ile bu sene zar- -
dutu,.un bir ı.aıemd• bildirilm••' hükıimetın bu kanaatini teyit el· fında elimize girmesini umit et y0•• rk-Fransız b"'lflnün teminini f&Y&nl arzu mektedir. Vaziyetteki müpheml· tiğimiz para her tasvvurumuzu 
ulduklannı söylemiflerdlr. yeti behane ittihaz ederek von b ki D ı 
liaaan Fehmi Beyin aaynn ver- Papen kabineıi, dünkil intihaplar tat ik mev 'ine çıöarmağa ki.- OSt ug" U 

tİai nitbetinin lenzOi ve buna mu- neticesini yalnızca aenet ittihaz fi değildir. Bu sene iç.in fakir ve 
ahi) ka.lm yMlerlnde bofazla· etmekle iktifa ve şimdiye kadar çalışkan muhitleTde birer aşha- ( Baiiı birinci sahiled•) , 1"'" lıayvanlardan ayrıca vergi a· yapbfı veçhile devlet umurunu ne açma~a ve bir de genç kadın Fran11z mecliıinin blil. mütahaa-
ı~••ı hakkında da Millet Mec· tedvire devam edebilecektir. Bü- ve kızların iltica edip çalıpbi· ıiı e_den karanna cevaben a~~datla
_''lfıe kanunt teklifte bulundufu· tün bunlara rağmen hükUnıetin ( ki ri bl rt t I i ka . run ıle beraber ~u kararın ıthhazmı 
~ >"llZlruttık. Fehmi Beyin teldi- hiç olmaz&a tahiyevt ıebe!'.l~rd~n ece e r yu es s ne rar teklif ed · 
~·~e ıöre: at, manda, deve, eşek, dolayı kabinede ~azı de~ııı.khk- verdik. Bu yt rt Frar.<aızların j enm. l 
otı&u2dan halen alınmakta olan ter yapmağa raa• o'!"a11 ıbtun~ "asile des jeunea femmes et Kara~ suret 

'erri eskisi ıribl alınacaktır. haricinde deiildlr. Bılfarz kendı- jeu.ne filles" ismini verdikleri l ~arar sllretı olarak yapılan 
,. lldalne ıriren koyun, keçi, tifti. ai bazı mühim Dezaretleri büyillı: 1 d b' l teklıf ,udur: 
"" lıehe-'--'ea 20 kurut &ayun," ı b'lh yurt ar tanın .a ır şey 0 a- " Franıız meb'uaan meclisi ta-~ r...., ıağ cenah hrka .arma ve . ı assa k A h 1 
b eaildiği ~akit te 100 kuru, Gçil· Hitlercihıre teklıf ve tevdı etme- ca hr. t ane eri on gün son- rafından memleketimizin Millet· 
,·'. baıaa yerli 11iırdan 40 ve ke· ıl varittir. Şu kadar ki, kabine ra açacağız. Aşhanelerin işle- ' ler cemiyetine girmesi münaaebe
dılınce de 150, Kırım ve o ayar. böyle bir tedbire müracaat ettiği me tarzını bir ay kadar tetkik tiyle karar ittihaz edilen ve Fran 
d~ 1ıfırlardan 300 sayım, keail takdirde Hitlercilerin muhalefe· ettikten sonra yurda geçeceğiz. sız milletinin doıtl~k an' anesini 
1 vakitte 300 ayrıca verclai a- tine uğraması, mümkündür. içti • . t I d b" ifade eden kıymeth kararını B.M. 
lllınat.dır. Şundan dolayı ki, iHtler, batve - mah ?'uavPne yo un a u- j Mediıi en srcak ve en derin tahaa 
~ liıuan Fehmi Bey bayramlarde ldletten başka bir makamı ka- hin şe rm alakadar olabileceği ıüı ve teıekkürle kartılar, Tiirk 
d "'ilen kurbanlık hayvanlardan bul edemiyeceğini bizzat söyle- toplantılar tertip etm .. k ve bir milletine tercüman olarak çalış-
1.• •erıri almmaaını kanuni tekli- mit idi. balo vermek niyetindeyiz. Ha- makta devam etmek emelini izhar 
~•ne sokmuştur. Ancak bunun tat Diğer bir faraziye de nazarı i- sılı tasavvurumuzda pek çok ederiz." 
tj1k~nda mütkil!t ıörüleceğlnl ile tibare alınabilir. Bu faraziye ise, şeyler vardır. Fırsat buldukça Başoeki/ill beyanatı 
oı 'Urenler de vardır. Şimdi tattbik Hitlercilerden, merkezcil.,..den ve peyderpey bu tasavvurlarımızı Tekrar okunduktan •onra Bat 
~ Urıan •ayun ver giıi şudur: ki milliyetperver, alınanlardan mü-
d "'°Ye ba11mı§ koyn ve kıl keçi- te~kkil vaıi bir t<merküz kabine tatbikat sahasına geçirmeğe ça vekil ismet Paşa Hazretleri kür-
eıı 50 'f 'k 40 d d 200 •- 1 • " süye gelerek •u beyanatta bulun-"ı , b h ten , eve en , sinin teşkilidir. Fakat, öyle bir te- ışacagız. ' 

ı. lldadan 150, 11ğm:lan 90, at, •ebbüı vukuu halinde alakadar du: : 
..:rarll'- k ~-' 125 k ı- 44 Frana.a tarafından memleke· &o ,. ve auruan , ete ten fırkalarca kotulacak ilk şart, von 
!,.!omuzdan 300 kurut verıl a· Papen'in iktidardan çekilmesi o- Vilayetle timiz için göaterilen bu dostluk le 

·• . ., k d • zahüratına karşı B. M. Meclisinin 
a. ta ır. • lacaktır. • h ·· ·· 

S Halbuki, von Papen, vazifeaini (dare memnuniyet ve ta aaauaunü ifa. 

ti 
• de eden mukabil tezahürat hakl-

OVye enn terketmeğe pek ı1 .. mütemayil gö 
riinmemektedir. Reichıtaı medi- katen yerindedir. Hükumet takrl 

l S e e H ı• re memnuniyetle iştirak eder." si, hükiimetin amaline boyun eğ- eye ı . h IDCI mezse - ki bu pek muhtemeldir - Başvekil Pa,anın ıza atını mü 
"ıldo••nu••mu.,. hük~et belki başka bir çareye teakip Meclis t~klif olunan karar 
( teve11ül ederek Reichstag'ı yeni- Dün vali muavininin suretini alkışlarla ve ittiffakla ka 

Hukuk fakülteai hukuku ceza 

S
ılanı ve -.ıinerler tefi Bilrhan 
&hattln B. ftelya eeaa kanunu 

aklanda tetkikat yapmak ve dok 
toraamı venaek {iaere hukuk fa· 
ldllteıi hesabına dün Romaya ha 
1'tıket etmlttlr. 

Burhan b"7 lataabal Halmk 
fakillteıinden 3 ....,. evvel meaan 
olmuıtur. 

Belçika kraliçesi 
Parlste 

BRÜKSEL 7 A.A. - Bel· 
çika kraliçesi, iki üç gün ka
~ar kalmak üzere Pame hare
ket eylemiıtir. ---

Adanada yağmur 
ADANA, 7 A.A. - Evvelki 

gün akıam ve sabah tehrimize 
bol yağmurlar yağımı ve kurak· 
hk tehlikesi temamen ortadan 
kalkmıştır. Y aimur vilayetimizin 
her tarafına ayni derecede yat
mıtbr. Yağmurlardan Seyhan neh 
ri yükıelmiştir. 

Baıdevlet ormanlarından Ne
hir vaaıtaaile şehre getirilmekte 
olan 35,000 parça kereste cereya 
na kapılarak etrafa dağılmııtır .. 
K~restelerin toplatbnlmaıına ça
lışılıyor. 

Benzine ispirto 
Ilı" (Başı birinci sahifede) 
~ 11eeeeseleri mensupları ve ıra 

11lciler bulunmutlardır. 
lfakimigt>tl Milligenin 

bir yaıı&ı 

den dağıtacaktır. Bu takdirde ka- • d bul etmiştir. 
bine timdiki intihap rejimini de- riyasetın e toplandı Karar gönderiliyor . ANK_AR~, ! - Ziraat ue/uile-
tittirecek ve yeni bir kanunu eaa~ h bcn.zıne ıspırto lıarııhrılma•ı 

~·ANKARA, 7 - Hakimiyeti 
•lliye gazetesi Sovyet bayra-

11\ı ..... 1 b ~ "'ı.ı.nasebeti e netrettiği ir 
ite ezcümle diyor ki: 

~İi"On bet sene "vvel bütün 
k "Yanın anarşi, karc&f&lık. 
t~tll( ve yağma manza. 
llidıtıda gördükleri 7 tetrioiea
h ~ bugünkü Sovyetler cüm. 
ıı~1;eti doğmuştur. 7 lCfrİDİH 
1\ ; tili.li zannedildiği aıibi if
~-• il değil, kendine has bir nİ.· 

ıı.I. neticelenmittir. 

1 
l:ımirde 

til· ~~HR, 7 A.A. - Sovyet ih 
11 •lınin 15 inci yıldönümü mü 

ıi hazırlamağa memur milli bir Vilayet idare heyeti dün Vali ANKARA. 7 . (T"!efonla) - Mec hakkındaki tetkikatını ilerletti. 

1. 1 k muavini Ali Rıza Beyin riyasetin- tisin kararı yarın reaı P.t·. nin .. bir ' Bir ltalyan mütehauıaının tauai-mec ıa top ıyaca tır. .._ -) de toplanmıtbr. mektubu ile Fran11z ".""" 111 remne ye ettiği formül beienilmİf, bu· 
Hiffer, Berlln'e 
yürilyor mu? 

BERLIN, 7 A.A. - Havas A· 
jan11 bildiriyor:: Kaydi ihtiyatla 
telakkisi icap eden malıimata ıö
re Hitler'ci hücum kıt'aları ıece, 
Berlin civarında tecemmü etmit
tir. 

Bir taraftan da tek:ıip 
BERLIN, 7 A.A. - Naayonal • 

Soayaliıt hücum kıtaatınm Berlin 
civarında toplanmıı olduklanna 
dair olan haberler, aıd ve eaaıtan 
i.ridir. 

Volff Ajanaı, bunu en kat'i şe
kilde tekzibe mezundur. 

Bu İçtimada daireler müdürleri posta ile ıönderilecekb~; .. nun tatbikının laideli olacaiı an-
bulunmuı ve memurlar ve saire Mec1iı perşembe l'unu toplana lGftlmt§tır. 
hakkında dairelerden ırelen evrak caktır. . Müteha••rs a.lrtiuan denilen bir 
okunarak lazım ıelen kararlar veril- -· maddenin yüade yirmi bet nube-
miıtir. Meclı•S tinde ispirtoya iliiuealni tausiye et 

mittir. Velrcilet bu mev.zu Ü%erİn· 
liyetçilerden jeneral Litzmann ri. 
yaset edecektir. Jeneral Litz
mann, 82 yatında olup yaı itiba
rile azanın en kıdemliıi bulunmak 
tadır. 

Siyaai mehafilin zan ve tahmi
nine göre yeni Reichıtaı meclisi, 
birinci ki.nunun 6 aında açılacak, 
reUi ve riyaaet divanını İntihap 
ettikten sonra içtimalarını ikinci 
kanu- bırakacakbr. Bundan do
layı ıimdilik mühim aiyaai müza
kerelere itizar ebnemek li.zım ce 
lir. 

Encu··menlerı· de son tetkikini yaparak projeyi 
heyeti velrileye verecek.tir. 

(Başı birinci sahifede) 
müthane), Ki.zım Hüınü(Kon 
ya - reis vekili), Kemal Zaim 
(Konya) Süreyya (Tokat) 8. 

Casa d'İtalia'da 
• 

merasım 

ler. Umumi harp zaferinin 14üo 
Divanı muhasebat: Reiik cü yıldöoümü ve Siyah aıömlek 

(Konya), Ali (Rize) Rifat lilerin Roma üzerine yürüyüfü
(Çankırı) Beyler. nün 10 uncu yıldönilbııli müna· 

oılık elJiyetnamemi zayi ettim. Y .. 

nlılnl alacafmıdan 91kf1lnln hlllanl1 

yoktur. Arif bin Bayram 

ZA Y[ - 403 ıldl numaralı arabacı

lık elaliyetnameml .. yi ettim. Yeni-

lıtanbul 3 .Üncü İcruından: Biı 
borçtan dolay{ mahcuz ve parayı 
çevrilmeai mukarrer Halı aeccade v• 
aandalya vesaire Kadıköyünde Mo
da caddesinde Muhtar sokatındıı 

(2) iki numaralı hanede birind açı• 
artırma llU"eıiyle 12-11-932 tarihin• 
müaadif Cumartesi gilnll ıaat 9 daı 
10,30 a kadar satılacaktır. Talip!& --------------1 rin mahallinde memuruna müracaat. 

ılni alacalundan ealdılnln lliilımll 

yoktur. lı.-il bin Mehmet. 

latanbul ildnd lfllı ................... 
dan: Balık ATcalufu limitet ıirketf 
lfl1a maaaaına Ad- efeadinlo kayt 
ettirdliti alacaktan 119 lira 75 kuru
fUD 8 111C1 sıraya kabulüne karar ve 
rilerek •ıra defterinin dilzeldlldlli I· 
lin olunur. 

lan l1ln olunur. 

ZA Yl - 819 sicil numaralı arabı.

cılık ebliyetnamemi zayi ettim_ Ye-
niıini alacağımdan eskisinin hükmi 

yoldur. Arabacı Haaa1L 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

Müa1ede 

1 

2 

Beyoğlu Kamerhatun M. Al
çıkmaz ıokak 

Beyoğlu Kamerluıtun M. 
Kiraz ıokak 

3 Beyoğlu Kamematun M.Ea 
ki. Eleni yeni Çakmak 

4 Beyoğlu Kamerhatun M.Pet 
kirci sokak 

5 Beyoğlu Kamerhatun M. 

iasere söre ma 

......1.mme-Q laJnaeti 

16 hane ) 
18 dükkan) ki.ğir tamamı 6000 
44 hane ,, hine 1/2 1500 

15 hane 

12 hane 
14 dükkan 

41 hane 

... 1/2 2000 

.... 5/120 105 

,, ,, 1/4 876 

P etkirci sokak 
Bedeli ihale ve pey akçesi nakden yahut gayrimübadil bono. 

sile ödenmek üzere yukarıda yazılı Rum firari emvalinden 1 sıra 
numarasındaki gayri menkul kapalı zarf ve diğerleri açık arttır· 

ma auretlle prtnamesine tevfikan sahta çıkarılmıttır. Şartname 
mucibince teminat akçesini de i1ıtiva eden kapalı zarfların satı~ 
günü olan 24-11-932 ıaat 14 de kadar bankamızda müte,ekkil sa. 

hf komiayonu riyasetine tndt.i muktuidir. Açık arttırma ile sa
tılacak olan diğer emvalin müzayedesi yevmi mezkiirda saat 15 
te icra olunacaktır. Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçe
lerile müracaatları. Şartn.ıne banka kap11ına asılmıttır. (5779) 

Kartal Kazası malmiidürlüğünden: 
Maltepecle müstamel konsol dolap ve saire ile Bostancıda 

Bağdat caddeaincle demiryolu ittisalinde 1358 zira derununda 
kuyusu mevcut 900 lira kıymeti muhammineli arsa temliken satı 

lacaktır. lhalMi 22-11-932 salı günü onda yapılacaktır. Bedeli 

pefindir. Talipler tertip tasfiye vesikasile de müracaat edebilir. 
(5898) 

~------------------~ ~~~~ ~--''ebe..:1 •~lı . ~ı e bugün saat 11 de 
,. l'ttrııa Sovyet koosoloshane-
11\"!~ bir resmi kabul icra ecli1-

lntihabattan &0nra Almanyada 
tam bir ıükun hüküm sürmekte
dir. Nuyonal • Soıyaliat fırkaama 
ıelince, bu fırka reiı1erinin inti
habattan aonra yapmıf olduklan 
beyanat, Naıyonal - Soıyalist fır
kaıının, açıktan açrfa muhalefet 
mevkünde- bulunmaaına raimen, 
kanuni yoldaa ayrılmamaktan iba 
ret olan hattı hareketini terkede
cefini farzettirecek mahiyette 
değildir. 

Pazarte•İ gÜnÜ çıkan bazı ga
zeteler, intihabatın neticesi hak
kında yürilttükleri mütalealarda 
devamlı bir ekaeriyet teıkiline im 
kan olmadığını ehemmiyetle kay 
detmektedirler. 

Maarif: Nafi Atuf (Erzu· sebetile evvelki gün CaH d'lta
rum). İbrahim Ali.eddi.n (Si- lia'da bazı meraıİln yapılmıttır. 
nop), izzet Ulvi (Afyon) Bey- İtaya hükGmeti bu milli ııür 
ler. !erin büyüklilğünU buradaki 1- Beyotlu Kazası Defterdarlığından: 

Maliye Mustafa Şeref (Bor- talyanlra anlatmak için İtalyan Galata Malira tahtil tubesi- borçlu Bank Belej Surla Tran 
1llir 

Gü1ttrük mütehas-
sısı geHyor 

i~l\;'\NICARA, 1 - Gümriilr rıe 
fi ;\'•lar vekôletinin douet etti
Ql'ııı ltıerikQlı ~mrıUr mÜtehanı11 
••ftt, 0 " birind" Ankaraya 11ele· 
4..,. •r. Müt«h<Usıa bir müddet An 
ile ;"Q .rQllfacak, sonra l•tanbul 

Cıtııre Kid«r«k tetkikat yapa-

(Volff Ajanaı Bükret muhabiri 
tarafından Anadolu Ajansma tele 
fone edilmittir.) 

Yeni Reichsfag meselesi 
BERLIN, 7 A.A. - Volff Ajan 

ımdan: Yeni Reichıtag meclioi-. . . . - .. .. 

Berfin grevi 

BERLIN, 7 A.A. - Volff Ajan 
ıından: Beri in münakalat tirlı:eti, 
dün 33 hat Üzerinde tramvaylan 
ve iki bat Üzerinde metropoliteni 
iıletmeğe muvaffak olmuttfur. 

5,600 amele tekrar İşe batlama .. .. . ... 

dur), Ihsan (Beyazıt). Kemal hatiplerinden avukat M. Zeoo jiıı ınahçan •• mikdan ~u 275719 kilo 500 gram yaprak tü-
Turhan (Isparta) Beyler Verııa'yı tehrimize göndermit-

Nafia: Ethem (5amsun), A- tir. M. Verga eski muharipler- tününÜll aldtbertı.i yaptınlmıt m11Df8, mahsulün senesi tarzı i. 
:ııiz Sami (Erzincan) , Osman denclir, M. Verga ltal;ran seft· mal ve dereceü sibi wnah lbimesi -zbut °'duğu halde Aksa· 
(Manita) Betr. ri M. Lajocono'nun da ha:ııır den itibar.ı açık aatıta batlanacaktır. Tütünlerin toptan veya 

Sıhhiye: A et Fikri (Erzu bulunduğu bir içtimada bu iid rayda -'tneldt bakicaLlıa Redif p&fll konağında 12-11-932 tarihin. 
nun) Refik (Buna), Nazif Şe. yıldönümünün ehemmiyeti hak mütelerrik surette mü:ııayecİe va ihalesi hakkında fazlaca malü
rif (An~~lya) B~yler. kın~a bir konferans vermi9tw. mal almak iateyenlerin timdiden Galata maliye tahsil şubesi tah 

Teşkilatı esaaıye: Yunus Na! Hatıp konferarwıının sonunda . • .. .. • 
di H -'-k T -'- C ı·ı s h' B 1 G · H tleriod "ta • 1 . sıl memurluğuna ve yevmı muzayede gunlerınde de satıs mahal. , """ ı arıı<, e a a ır • azı azre en sı Ylf e 1 .. d 1 • - . _ . 
1 '" 1 • • ,/ ı ırııı iıfll -- ~-- •• --,-LI-,-• il : I 



(; 

Gözyaşları!. 
Et 1 t Beyin aon romanı kitap em zze halinde netredildi. Mevsi

min en muvaffakıyetli 
.. eri olan bu romanı her 
kitapçıda arayınııı:. 

Liseler alım sahm 
Komisyonundan: 

lstnbul Erkek ve Kız Muallim Mektepleri talebesi için alı
nacak elbiselik lacivert kWDaf 30-11-932 tarihine müsadif 
çarıamba ııünü saat 16 da ihale f'dilmek üzere kapalı zarf usuli
le mü akasaya konulmuttur. Nümuneleri görmek için lstan· 
bul Llaesi kalemine ve talip olanların ihale günü Maarif Daire
sinde komisyona müracaatlan. (5831) 

fst. Mr. Kumanda· hğı Satınalm'l om ı~~ ı 1 1tı 

Kilo 
14800 Kesme makarna } 
14800 Çubuk makarna ) 
10000 Arpa !ehriye ) Bir şartnamede 

3500 Tel ,ehriye ) 

l 

1750 Çay Bir ıartnamede . 
Merkez kumandanlığına merbut müessesat ihtiyacı ıçın yu

kanda yazılı erzaklar iki şartnamede pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlıktan 8 ll ı 932 salı günü makarna ve şehriyeler saat 
14,30 da çay saat IS te icra kılmacaktır.Taliplerin şartnamelerini 
görmek için sabah saat 9 dan ona kadar her ııün ve pazarlığa 
İştirak için de muayyen vaktinde komisyonda hazır bulunma
ları. (238) (5880) 

19:32 

&romural 
·Knoll .. 

alırsan~ 

sinlrterinlıe 

hA~im 

Topçu Atıt 'mektebi ihtiyacı 1 ve şartnamesini görmek icin sa ı------------
için 3000 kilo yataklık kuru ot bab saat 9 dan On'l kadar her lıtanbul dördüncü icra memurlu
pazarlıkla sabo alınacaktır. Pa gün ve pazarlığa İftİrak için de ğundan: Emniyet sandığına ipotekli 
zaı lığı 10-11-932 perşembe gü- muayyen vaktinde komisyonda olup temamı iki bin bet yüz lira 
nü saat 14,30 da Tophan...!e hazır bulunmaları . kıymeti muhammineli Kartalda ia-
Merkez kumandar.lığı satına!- (234) (5876) taıyon caddeıinde 44 '22 202/ 26 ' 

a 
Veni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhh" 
olarak satın alınabilır. 

Ufak ihtiyaçlarınız. ıçin yeni 
paketleri tercih ediniz. 

ma komisyonunda İcra kılına- • * * H/138 numaralarla murakkam kay-
caktır. Taliplerin izahat almak Harbiye mektebi hayvanatı elen maa bahçe hane halen posta ve 

H• • • k A ı t• d için her gün ve pazarlığa işti- ihtiyacı için 340000 kilo kuru telgrafhane ittihaz olunmuı olan 
arıcıye ve a e ın en rak için de muayyen vaktinde ot pu:a.-lıkla s tın almacakbr. maa müttemiliıt bahçeli hanenın ta-' 

komisyonda hazır bulunmaları. Pazarlığı 9-11-932 çarşamba mamı açık arttırmaya komnuı olup 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

Elyevm Hariciye Veki.letinde 14 üncü dereceden mevcut (236) (S878) günü saat 15 te Tophı:nede -§artnameainin 14-11-932 tarihinden 
ünh. 1 · J ı· -~- ın" tevfikan müaabaka ile * * * merkez kumandanlığı satına!- itibmen dairemizde herkea tarafın- ASPiRiN 20 ve '2 tabıetıılıc amb1IA1lar ıçınde 

her yerde buıunt.it, ın • memunyet ere ta ım-..-.. ea e Ordu SıhhiyPsi için 50 ka- ma komisyonunda icra kılına. 
memur alınacaktır. lem Bevliye ileti aleni müna- caktır. Taliplerin fartnamesini elan görülebileceği a-ibi 12-12•932 ta 

1 3 d 10 d H · rihine müsadif pazarteai sünü saat Müs_abaka_ imtihanı 1 Kinunuevve 9 2 e saat a an- ı ka_s_a sureti le satın alınacaktır... görmek için •aat 9 dan 10 a ka ------------------------
! k M k 22 11 932 1 d h ·· lı" · t" k 14 ten 17 ye kadar dairemizde açık Bahçekapı 'da Meydancık 'ta ~ ciye Vekaletmde yapı aca tır. una asası - - ~a 1 gu- içi: J; ~:a;ey~z::k~i~dşe 1J.:. ertbrma ie satılacaktır. Arttırma be- ~ 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun nü sa"t 14 le Tophanede mer- deli muhammen kıymetinin yüzde e 
4 üncü maddeaindekilerden L--La -.ağıda yazılı evsafı da haiz kPZ . kumandanlı_ğı ~atmalma misyonda hazır bulunmaları. . _ . 

- komısyonund~ ıcı-a kılınacak- (235) (5877) yetmiş beşıni bulmadıgs takdirde en ATA REFiK 
olmalan l&zımdı~: . . . . . . tır. Taliplerin şartnamesini gör , oon artbranm taahhüdü baki lral- ı 

Huki.ık, Mülkiye. Ul!lmu Sıyasıye, İktıaadıye ve İçtımaıye mek için her gün ve münakasa- İfayı taahhJı el~eyen müte j mak üzere 27-12-932 tarihine mü-
1 

ve Fakülte derecesindeki Yükaek Ticaret mektepleri veya Ha- ya İ§tİrak için de muayyen vak ahhit namı hesabına Harµ A- 1 Hdif salı cü.nü ~ne saat 14 ten 171 
riciye Me1leği ile alikuı bulunan mümasil Yüksek mektepleri tinde komisyonda hazır bulun- kademisi ihtiyacı için 20 ton ye kadar daırenuzde yapılacak olan j 
veya Hariciye Mesleği ile alakası bulunan mümasil Yükse4c malan. 097) (5649) kok kömürü pazarlıkla satın alı arttumaomda gaynmenkul en çok 1 

(Sabık Şamlı) Müeueoatında 

İpekli, yünlü ve pamuklu erkek ve kostümlük 
kumaşların binlerce parçasından mürekkep hir 

• • • nacaktır. Pazarlıgı 12-11-932 arttırana ibale edileceğinden taliple-. 
mekteplerden birinden mezun olmak; Ordu Sıhhiyesi için 6 kalem cumartesi günü saat 15 te Top rin muhammen kıymetin yijzde yedı 

Müsabaka imtihanı fiSyledir: Serom bir şartnamede ve 1500 hanede Merkez kumandanlığı ' buçuğu nisbetinde pey akçesini ve-
1 - Hıdmku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Husui- · adet laskai floater ayrı bir şart satıııal:ma komisyoııunda icra ya mı1li bir Bankanm teminat mek

aiyei Düvel, İktisat. Maliye ve tarihi siyasi (181S den zamanı- namede aleni münakasa sureti- kılınacaktır. Taliplerin şartna- tubunu hamil bulunmalan !llmıdır. 
mıza kadar) hakkmda tahriri ve tifahl sualler. le satın alınacaktır. Münakasa- melerini görmek için ~aat 9dan . Müterakim vergiler ile vakıf icnuı 

HEDİYELİ SERGİ 
1 TEŞRİNİSANİDEN iTİBAREN 

AÇILMIŞTIR. 2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme. lan 20-11-932 paznr günü Se- 10 a kadar her gün ve pazarlı- 1 ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzi-
·ı f romlar an.at 10 da diğeri saat g" a is. tirak için .ı • UEl\ •· • .,,, fat rÜıumları müşteriye aittir 2004 Parça satışı da dahil olduğu halde 3 - Müıabalc:ada üsümizanr doldurmak şartı e en azla nü. 

mero alanlar kazanmıı olacaktır. 
Müsavat halinde Franancadan maada bir ecnebi lisanına vu

'kuf sebebi rüçhandır. 

Taliplerin mektep tchadetnameleri: askerlik vesikaları, hw
nü hal ve sıhhat tehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suret
lerini istida ile 25 tetriniaani aqamına kadar V ekilet Zat İtleri 
MlldiirlflJilna ı...di eylemeleri •e 1 Kinunuevvel 932 de Anka
ra'da Velcilette hUIJ' bulunmalan ilan olunur. (5845) 

• 
Istanbul Ziraat 

Bankasından: 

14 te Tophanede Merkez ku- kitte komisyonda hazır bulun- maralı icra ve iflaı kanununun 
mandanlığı satınalma koMİsyo malan. (240\ (5906) (126) ıncı maddeıinin dördüncü fık 
nunda İcra kılınacaktıı·. Taliple • • • raıına tevfikan bu &'•ynmenkul üze 
rin şartnamesini görmek için Erzincan Orta mektebi ihti· rinde ipotekli alacaklılar ile diğer a-
hergün ve münakasaya ştirak i yacı icin 1200 m tre haricı el- 18kadaran1n ve irtifak hakin sahiple
çin de muayyen vaktinde ko. biselik kumaş kapalı zarf ~ure- rinin bu haklanıu ve huıuıile faiz 
misyonda ba:ur bulunmaları. tile satın alınacaktır. Münaka- ve masarife dair olan iddialarını, i

(196) (5648) sası 3· 12-932 cumartesi günü lin tarihinden itibaren 20 yinni &'ÜD 
• * * saat 1 l de Tophanede ·\'lerkez içinde evriikı müsbitelerile bildir.-. 

1 Okrdu sıhkhiyealsi içinfdört ~a1 - K, satmalma komi&yonunda İc- ı )eri, aksi halde lııakları tapu alcilleri
em atküt ap ı zaı;. sureh e ra kılınacaktır. Taliplerin nü- 1 le oabit olmadıkça satış bedelinin 
satın alınacaktır. Munakasaaı mune ve tartnamelerini gör- , 1 d 1ı • kalacakları ci 

·• ·· pay atmasın an arıç 
20-11.932 pazar gunu saat IS 1 m'"k için saııt 9 dan 10 a kadar h 

1 
-"k d · b. madd-'-

. et e iUCl a aranın •t u -
te Tophanede Merkez kuman- her gün Vf' münakasaya iştirak ezk' fır'-- ·· b---Let et-
d 1 • t nal k • • • . h"I h 1 m ur aaırna ıorc ..,.,.. an ıgı sa ı ma omısyonun- ıçın de şartnameaı veç 1 e a- el . daha faal mal' t almak 
da icra kılınacaktır. Taliplerin zırlayacakları teklif mektupları ı m en ve. a .,_:""" 

· • ~ k · · h lıteyenlerın 932-1462 ....,.ya numara 

Beşer liradan yukarı mubayaatınız için hediyenizi isteyiniz. 

Her türlü kıtlık fantezi ihtiyaçlarınızı gayet ucuz 
fiatlarla dairelerimizden tedarik edebilirsiniz. 

Serıi kısa bir müddet devam edeceğinden ziyarette iıtical ediniz. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

ı Gıalata Bereket sade M.Yüluek kaldırnn C. ;,. 
&,9 No. lı 20 daire 2 
maiazayı ba..t lı:aiir 

fartnamesını gorme 'Çın er nı ihale gününün ır.uayyeu vak . lan .
1
• ol 

·· ·· k · t" l • · . · . . · ııle muracaat ı an unur. gı,ın ve muna asay11 lf ırat ıçın tınden evvel komısyon nvasr.tı ! _____________ _ 
Hincyc göre d 

1 
de muayyen vaktin e komis. ne vermeleri. {342) (5908) Hit>ac Muh<1.mmcn K. J 
yonda hazır bulunma arı. " * * 9 YENİ CİLDİNİZ 

Beyaz, taze, yumuşak 

Evvelce 13 T. Sani 932 tarihinde İstanbul limanı Sahil sıhhi• 
ye merkezUıde müte,ekkıl mübayaa komisyonunda kapalı zarl 
usulile ihalesi icr<' kılınacağı ilin edilen Dizel motörüniln ııöriİ• 
len lüzum üzerine ihale tarihi 23 T e,rinisani 932 çarıamba gii• 
nü saat 14 olarak değittirilmittir. Taliplerin bu tarihte mezkiif 
merkezde müteşekkil komiıyona ve ıartnamelerini almak iste
yenlerin her gün Ankft1"ada Hudut ve Sahiller sıhhat umum nıii• 
dürlük ayniyat muhasibi mf'S'ullüğüne ve İstanbulda Galat• 
da Karamustafapaşa sokağında mezkilr merkez levazım memur· 
!uğuna müracaatları. (5756) 

28152 

·~ 
2 Bevoilu Kamshatun M.Çukur sokak 32 No. 1 

lı:ajir hane . 
2 

" 
Papaa köprü sokak 7 No 1 
kiğir mağaza ve üstün-
de odalar. 2 600 

lhaİe bedeli nakden veya gayri mübadil bonosne ödenmek 
llzere yukarıda yazılı firari Rum emvalinden 1 sıra numaralı gay
rimenkul kapalı zarf ve diğerleri açık arttırma suretile tartname
aine tevfikan satışa çıkanlmıthr. Şartname mucibince teminat 
akçesini de ihtiva eden kapalı :zarflann satış gfuıü olan 30-11.932 
•aat on dörde kadar bankamızda müteşekkil satış komisyonu n
yaaetine tevdii muktazidir. Açık arttırma ile satılacak olan diğer 
emvalin müzayedesi yevmi mezkilrda saat on bette icra olunacak 
tır. Arzu edenlerin yüzde ·yedi buçuk pey akçelerile müracaat
ları. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. (5889) 

• 
lzmir Ziraat 

Bankasından: 

( 195) (5647) Kuleli Lisesi ihtiyacı ıçın 
• * • 1680 takım mıu• aeıpttf elbise 

1000 kilo makarna kapalı zarf suretile imal ettH-ile 
400 kilo nısfı tel, nısfı arpa uktir. Münakasası 3-12-932 

tebriye cumartesi günü "'"'t 14 de Top 
Harbiye mektebi ihtiyacı i- hanf'de Mr.rkez Kumanda,,lığı 

çin mikdarlan yukarıda yazılı salınalma komisyonunda icra ı• t - k 
makarna ve fChriye ayrı ayn pa kılınacaktır. Taliplerin nüm11- nşaa m una asası 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa- ne ve şartnamesini görmek için 

zarhkları S.11·932 sah günü sa saat 9 dan 10 1\ kadar her gün Edirne Erkek Muallim mektebi 
at 11.30 c:la Tophanede merkez ve münakasaya iştirak için de 
K. satınalma komisyonunda ic- şartnamesi veçhile haznlaya· Müdürlüğünden: 
ra kılınacaktır. Taliplerin iza- caklan tf'klif mektuplarını iha- Mektep binasının {12,378) lira kqi.f bedelli tamirat -ve 
hat almak İçin sabah saat 9dan le gününün muayyen vaktin- . · 

· 1 tadilab yeniden kapalı zarf usulile ve 4-11-932 tarihinden ıtı· lOa kadar hergün ve pazar ığa den .-vvel komisyon ,;yasetine 
iştirak için de muayyen vakitte ver:neleri. (246) f5928) haren (20) gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip• 
komisyonda hazır bulunmala- * * * !erin mali iktidarı ve ehliyeti fenniyeyi haiz diplomalı mübeflf' 
n. (242) (5909) 1 Maltepe Lisesi ihtiyacı için c:lis veya mimar olmaları t•rthr. 

• * * 750 takım maa snpuş elbise i- Şartname •e projeleri. görmek üzere latanbulda Erkek Dlıı· 
.. Levazım dik~ ~v~. ihtiyl\cı leni mün~kasa .suretile im..ıl et- 1 • _ allim mektebine ve Edirnede mektep müdürlüğüne ve müna· 
ıçın 340000 çıft buyuk kopça tirilecektır. Miınakaaası 3-12- Bır muteba111nı ,u Cildin siyah ı-

1 ki 1 kasaya iatirak edeceklerin tekliflerinin 1 O o/c yüzde onu nNbe" pazarı a satın a ınacaktır. Pa 932 cumartesi günü saat ıs de reçetesini tecrübe nelderini çirkin .,. 
zarlığı 12-11-932 cıımart~i gü Tophanede MerkPz Kumandan ediniz kaboırcıldanm Iİ tinde teminat mektuplu-ile •e münakasa kanununa uygun telt• 
nü saat 14 te Topha~e Mer- lığı Satınıı;lm'l Komisyor.unda liniz. . lif mektuplarını ihale günü olan 24 teşrinisani 932 perfeıtıbe 
kez K. aatınalma komııyonun- icra kılınacaktır. TaliplPTin nü- Keı6yat ve terak.kiyatı ahire hali günü saat on beşe kadar Edimede Hükfunette mütetekkil ko-
da icra kı~ı~aca~tır. T ~li.plerin mune ve fartnamesini görmek 1 hazırda her kadına en sert ..-e solmuı misyona müracaatları illn olunur. (5835) 

Mevkii 
Alıancak 

Solıait 
Karalrol 

Cinai 
liri hane lıir 

No. 
31/33 
37/53 

88/.&/1 

'~rtnamesını _go~m.ek ı~ı~ her 

1 
için hn ı::ı•n •11ııt 9 dan ona ka· , cildinin heyazlatmaaı, yumutatmasıl---------------------------

gun ve pazarl~ga ıttıra~ ıçın de d_ar Vf' miınakasasına i~tira_k ı- 1 ve güzelleştirme.ini mümkün ~- ı• • A M t 
muayyen vakıtte komısyonda çın de muayyen vaktınde ko- maktadır. Beyaz (yağsız) mukaVYI Sıhhat ve çtimaı uavene 

Muhammen kıymeti hazır bulunmaları(341) (S907) misyonda hazır bulunmaları. •e kabız yeni Toblon lmonıi aniyea 

12000 • .. .. (247> cs929) cilde nüfuz ve bu •uretle gudedat Vekaleti 
dükkan 

Daraiaç Tramny C. 3 de 2 lıiaoesi 10500 
mafaza ve hane 

ikinci Kordon Hane 236ı60f 22500 

1 - Yukanda enafı yazılı emval kapalı zarf ile aatılımak 
üzere 1-11-932 tarihinden itibaren müzayedeye ç.ıkanlmıtbr. Sa
tıı peşin para iledir. istihkak sahiplerine verilen bonolar da na
kit makamında kabul edilecektir. 

2 - Mezkilr emval 28-11-932 pazartesi günü ihale f'dilecek. 
tir. Taliplerin yukarıda yazılı muhammen kıy,ınetlerin yüzde ye
di buçuğu niabetinde teminat parası veya muteber Banka kefalet 
mektuplarile birlikte mezkUr günde aaat on bqte Ziraat Banka
sının Gazi Bulvarındaki İzmir Şubesine müracaatları. 

3 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezlrilr 
zarfı mühürleyecekler ve üzerine adreslerini yazacaklardır. ltbu 
zarfı teminat parasına ait makbuz veya teminat mektubu i'le bir
likte ikinci bir zarf içine koyacaklar ve itbu ikinci zarfı da mü
hürleyecekler ve üzerine hangi mala ait olduğunu yazarak mu
ayyen vakte kadar bir makbuz mukabilinde müzayf'deve memur 
komisyonun riyasetine tevdi edeceklerdir (5747) 

Harp akademisi film çekme • • • talıarri4atı• teskin, münbeait mesa-

merkezi için 19 kalem film mal 1 Merkez Kumand .. nlığına mer matı teksif ve aiyah benlerle bura- Hudut ve Sahiller Sıhhat 
zemeai pazarlıkla s11tm alı. but müesaesat ihtiyacı için §ukluklan izale ec1 .... En kanı ciltleri Umum MüdürlftJCı.ündenı 
nacaktır. Pazarlığı 10-11-932 100,000 kilo pirinç pazarlıkla tazelendirir. Yağlı ve parlak bir cil- 5 
perşembe günü saat 14 te Top- satın alınacaktır. Pazarlığı 12- din kırmızılıiını ciderir. Her güa Enelce 16 Tqriniani 932 çarıamba günü saat 14 te lat11ıt• 
hanede Merkez K. satınalma 1 J-932 Cumllrlesi günü saat 14 muntazaman kıJlamldıiı takdirde t• bul limanı sahil sıhhiye mcrkeminde miltetekkil mübayaa koDJİ5" 
komisyonunda icra kılınacak. de Tophanede Merkez Kuman minatlıdır. Ba beyaz yeai Tobl- yonunda kapalı zarf uıulile ihalesi icra kılınacağı ilan edile~ tır. Taliplerin izahat almak için danlığı aatınalma komisyonun- · 
sabah saat 9 dan 10 a kadar her da icra kılınacaktır. Taliplerin kr-.i cilde 0 derece pyribbili ta- motör tekuesinin görül- lüsum üzerine ihale tarihi 23 Tetrııt•• 
gün ve pazarlıfa iştirak için de nümune ve t•rtnamesini gör- rif bir güzellik ve tazelik •<rir iri ha aani 932 çarşamba günü saat 18 olarak defittirilmiıtir. Taliple-. 
muayyen vakitte koımisyonda mek için sabah saat 9 dan ona nun başka suretle temini cayrimüm rin bu tarihte mezkur merkezde mütetekkil komi.yona ve f&rt• 
hazır bulunmalan(239) (5905) kadar her gün pazarlığına i,ti- ,;;;k_ün_d_ü_r_. --------- namelerini almak iıteyenlerin her ııün Ankarada Hudut ve Sa· 

• • • rak için de muayyen vaktinde ZA YI - 764 aicil numwolu araba- hiller sıhhat umum müdürlük ayniyat muhasibi mea'ulliilÜ1111 
Merkez Kumandanlığına komisyonda hazır bulunmaları. l Gal d K f ka" d .ı.llf 

cı ehliyetimi_...; ettim. Yeaiaini ala •e ıtanhulda ata a aramusla apa,a so gın a m~~ merbut müessesat ihtiyacı için (245) (S927) ~- 575S) 
yirmi yedi bin kilo kırını- .. • • cağ-undan eıkiıinin hükmi yoktur. merkez levaznn memurluğuna müracaatları. f ~ 
ır.ı mercümeğe müna- Merkez Kumandanlığına 

Mehmet lıia Hasan kasumda talip zuhur etmf'di- merbut müeaseaat ihtiyacı için 
ğinden pazarlıkla ıatın alma- 100 kilo çay pazarlıkla sabn a 
caktır. Pazarlıfl 9-11-932 çar- lınacaktır. Pa:ıarlıtı 12-11-932 ! izahat almak için saat 9 dan 
~amba günü saat 14 te Topha·, ! cumartesi günü saat 10,30 da ona kadar her gün ve pazarlığa 
nede M~rkez kumandanlığı sa- ı Tophanede Merkez Kuman- 1 ittirak için de muayyen vaktin
tm alma komisyonunda icra kı dı;mığı aatınalma komisyonun 1 de komisyonda hazır bulun-
lınacaktır. Talj.plerin nümune da icra kılınacaktır. Taliplerin 1 maları. <244) {5926} .. 

KUNDURA PALAS 
Karaköy meydanı No. ti 

Erkek ve çocuklar için gayet 11ğl11m ayakkaplar . 
Hanımlar için en ~o.ı ~elen Viyana ve Paris modellırı 

---



a SEYRlSEF AIN 
lılulıııea ıe<nta: O.lata ~ 

ı.tr 8. 2363. Şube A. Sirkeci 
llllhllrdarsade han ı. 1740. 

• • 

IZMIR - PİRE - lSKENDE-
IPEKIŞ'in Yeni ve Büyük Bir Muvaff akiyeti .. 

RİYE POST ASI 

(EGE) ~.\:ru;r ~:~rir 
TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet) 
9 i inci leşr:n çarşamba 
18 de. Dönüş te Tireboluya 
' -r..a ugrar. 

1MIR - MERSiN - POST AS 

( 
• ) 9ikin ER N citeş 

rln çarş ımba 10 da. Ga-
1 ta nhtım ndan 'kalkarlar. 

Vapuru 8 T~rinisani 

ALI 

------·-------- -• 
lpekiş kadın çamaşırları 
ve elişleri dairesi açıldı •• 

, ' IPEKiş kumaşlarından yapılmıf, elişleri ile süslü 
en zarif, en cazip 

Pijamalar, kimonolar, 
Blüzler, kombinezonlar, 
Her türlü iç çamaşırları ••• 

SERAPA İPEKİŞ: 

Yatak takımları, yastıklar 
• 
işlemeli salon perdeleri 
Cazip cihaz takımları, 

I Cana yakın bebek levazımı. m 

• ,... n!c a ı Sirkeciden hare
ketle Zonguldak, İnebolu, A
Ynnc'< Samsun, Gire&0n, Trab
Zon, Sürınene ve Rize'ye azi
tnet ve avdetle ayni iskelelerle 
Un}e'ye ugra}arak avdet ede
c ·ktir 

Her biri birer aheser o an bu modelleri 1 E 
- Rus Antrasiti 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
•nci 1 nındaki acentelığına mu-

Muhterem müşterilerimiz ile
ride pişman olmamak ve men
faatleri için diğer bütün antra
sit kömürlerinin fevkinde olan 
halis Ruı antrasiti kullamruz. 

Kalori 8100. Her yerde satılır. 

30 mühürlü çuval derunünde 

a.ı . Tel: 21515 

.Sadıkzade Birade r ler 
Vapurları 

K radeniz Postası 1000 kilo. 
Umum Türkiye acentası 

n A. Saridis 
V p •ru 10 T şriniaani 1 Galata, Çinili RıhtlOI Han 4 ün

cü kat No. 8 Tel, 4,1418. PERŞE BE 
ıiı:ıü kıam ıaat 15 de Sirkeci 

l ı ı n hareketlç(Zonguldak 
nebolu. Sam•un, Ordu, Gire
an, Tmbzon ve Rize) ye azimet 

"• avdet edecektir. 
l'l\zla tahi!at ıçin Sirkeci Mey

ncnct hanı altında ncentalığına 

.nrac•al Tele. 22 134. 

lll!J-• Ul OLOG m::z::;ı;• 

Dr.FEYZİ 
Babrek, mesane, idrar 

yolu mlltehassısı 
Hergün 14 ten sonra Beyoğlu 
lstiklAI caddesı Elhamra aparn
ma n ı :-/• ı • . ~ Tel. Bovo~lıı 28~~ 

~~~ 

O O SÜREYYA 
18 inci sayısı bugün çıktı. 

B • nefis salon mecmuasını her tarafta bayilerden isteyiniz. 

Mütemadi tebeddüliib lıavaiye
den bir çok hastahklar ve 

bilhassa 

Grip tevellüt eder. 
Bu tehlikeden vikaye için: 

Aktamları evden çıkarken her halde 
cihanşümul töhreti haiz; 

MANDELBERG 
EMPERMEABILIZE 

PARDESÜNÜZÜ 
giyiniz. Sizi her nevi soğuk . alğıo

lığından muhafaza edecektir. 

271/2 lira. Yalnız 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise Fabrika•ında 
Galata, Karaköy bü:vük mahal

lebicinin iistnnde 
ANKARADAc 

MODA PAZARINDA 
satı!maktadır. 

L Devlet DemiryoUarı idaresi ilanları 
70 adet amele vagoneti demir aksamı ve yedeğinin kapalı 

~rfla münakasası 21 Birinci kanun 932 çarşamba günü saat 15 
e idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li
r-y a •atılan tartnamelerde yazılıdır. (5855) 

k 3200 çift cebire ve 414000 adet ergo'nun kapalı zarfla müna 
b~ıuı 21 Birinci kiırı..ı.n 932 çarşamba günü aaat 15,30 da İdare 
1tıaaında yapılacaktır. 

r Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beşer li
-fa •atılan ,artnanıelerde vazılıdır (.5856" 

11 ____ _.ıı _ 3 üncü kolordu ilanlar _ 

Kolordu ve birinci fırka lata 
atı ihtiyacı olup pazarlı' la mü-

1 nakasaya konulan 63,000 kilo 
pırasa 25000 kilo lahana 37800 

1 

kilo ıspank için talip zuhur et
mediğinden tekrar pazarlığa 

1 

konmuştur. İhalesi 9-11-932 
çal'§amba günü saat 16 da yapı 
lacaktır. Taliplerin muayyen va 
kit ve saatte komisyona müra
caattan . (918) (5910) 

• • • 
Kolordu ve birinci fırka ihti

yacı için açık münakasaya ko· 
nulan 15,000 kilo kmnızı mer-

1 

cim~ğe talibi tarafından teklif 
edilen fiat gali görüldüğünden 

1 
bir hafta müddetle ihalesi talik 

ı olunarak 12-11-932 tarihine 
1 müsadif cumartesi günü saat 
11.30 da yapılacaktır . Talip
lerin muayyen vaktinden evvel 
komisyona müracaatlan. 

(916) (5882) 

• • • 
Kolordu ve 1. Fırka ihtiyacı 

için açık münakasaya konulan 
31,250 kil& nohuta talibinin 
teklif ettiği fiyat pahalı görül
düğünden ihalesi bir hafta müd 
detle tehir olunarak 12-11-932 
cumartesi günü saat 10,30 da 
yapılacaktır. Taliplerin muay
yen vaktinıden evvel komisyona 
müracaatlan. (917) (5883) 

1 

• • * 
iV. cü Kolordu ile Hava bir

likleri ihtiyacı olan 210 ton 

1 
kriple maden kömürü kapalı 
zarfla münakasaya konulmuf. 
tur. ihalesi 22-11-932 salı gü
nü saat 10,30 da ~apılacaktır. 
Taliplerin fartnarne ve nümu
nesini görmek üzere her gün 
ve müakasaya ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (909) (5807) 

... * 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı 

olan (1.676.000) bir milyon al
tı yüz yetmiş altı bin kilo me

, ıe odunu kanalı zarf usulü ile 
1 münakasaya konulmuttur. lha 

lesi 22 ik"~ r t• •• 'n 912 salı gii 
nü saat 15 te yapılacaktır. Şart 
namesini görmek isteyenlerin 
her giin v~ tali,.,l~rin muayyen 
vakit ve saatinden evvel teklif 
ve 1267 lıralık teminat mek
tuplan ile komisyona müracaat 
lan. (1011) (5699) 

• • • 
111. Muhabere alayı için ih

tiyaç olan 51 kalem muhabere 

tamirhaneleri ile telsiz cihazla
rını tem;zleme malz me~i P"
zarlıkla satın alınac ·tır. T alip 
lerin be• gün cins ve miktarla
rını öğrenmek üzere K. O. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla
rı . ihalesi 8-11-932 sal ı günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

(894) (5695) . ,,. "' 
Catalca Mıt . Mv. ihtiyacı i· 

çin 25 tonı un pazarlıkla alma
caktır. ihalesi 8 11 '932 Salı 
günü saat 15,30 a yapılacak
tır. Şartnamesini almak i te
yenlerin her gün ve pazarlığa 
İ§tirak edeceklerin c!.e vakti mu 
ayyeninden evvel komisyonu- ı 
mllZa müracaatları. ( 920) J 

(5912) 
1 

:!' .,, • 1 
Kolordu ve birinci fırka kı

taatı ihtiyacı olup aleni müna
kasaya konulan 66,000 kilo pa· 
tatesi verilen fiya t gali görüldü 
ğünden tekrar pazarlığa kon
muttur. i halesi 8-11 -932 salı 
günü saat 16.30 dadır. T aliple
rin her gün kolordu ıa t ır:ılma 
komisyoruna müraca tları 

(919) (5911) 
• ıt: " 

~talca müstahkem mevkii
nin ihtiyacı olup açık münaka
saya konulan 8,000 kilo bulgu- r, 
ra talibinin teklif ettiği fiyat 
pahalı görüldüğünden pazarlı
ğa konulmuştur. İhalesi 9-11-
932 çarşamba günü saat 15 te 
ya!Jılacaktır. Taliplerin muay
yen vakit ve saat•nden evvel 
komisyona müracaatları. 

(908) (5792) 
... .,, * 

Kolordu ve 1. Fırka kıt' ala
rmıu ihtiyacı oluı> kapalı zarf
la münakasaya konulan yüz 
bin iki yüz elli kilo bulgura ta
libinin teklif ettiği fiyat pahalı 
görüldüğünden pazarlığa ko
nulmuttur. İhalesi 9-11-932 
çartamba günü saat 15,30 da 
yainlacaktır. Taliplerin o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaattan. (907) (5791) 

.. 4 .. 

Y eşilköyde Hava Müfreze
sine ait bangann tamir ve ila
vesi için talibin teklif ettiği 
fiat gali görüldiiğündeın yeni
den münakasaya konulmuıtur. 
ihalesi 8-11-932 .alı günü saat 
16 dadır. Taliplerin o gün ve 
saatinden evvel komisyona mu 
racaatları. (913) (5841) 

Ziraat vekaletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat mektebi, Erkek talebe kadrosu dol

duğundan müracaat edilmemesi ve ancak mezkUr mektep 
kadrosunda ( 4) Hanım talebe için yer bulunduğundan Liae 
mezunu olan hanımlardan talip olanların evvelce ilin edilem 
şartlar dairesinde lazım olan evrak ve veaikalarile hem@ Yük
sek Ziraat Mektebi rektörlüiüne müaracaatlan iliııı olunur. 

\5816) 

' • • 

• 
Ist 
ş 

n ul ve Trakya 
er Fabrikaları 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
tarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatl~rle her isteyene 
bin kiiodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381
/ 2 kuruş 

andıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: Jstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adreai: IStanbul Şeker - Telefon: 24470-79 



Yıbnabilir 

ipek çoraplar 
50 kurut 

1.1 He trikole 
Yün kqkoller 

125 lmruı 

Soa moda f8ldll...de 
Deri el çantalan 
nıldlın fiab 490 Kr. 

----~-. . ···- . ... •" ... 

PASAJ KARLMA 
Beyoğlu - f atikJAl caddesi 

Her ke eye elverişli· mal satan büyük asri ma~aza 

HANIMLARA MAHSUS 
Kmuı 

ipek t.qetli çoraplar 65 
(lmperial) marb ipek çoraplar 175 
Eldivenler (rüderi), iyi cins 240 
Müıköter eldivenler yıkanabilir 300 
Glase eldiTenler teminatlı cins 325 
Krep blmıan reklim flab, m. 225 
Bana ipeii iyi cins metroıu 120 
ipekli krep jorjet 250 
Jorjet Len her renkte metroıu 27 5 
Deri bel kemerleri -den tokalı 95 
Bel kemerleri, eyi cim pollüet 85 
Batiıt mendiller clantelilı, adedi ) O 
Batiıt mendiller markalı adedi 12 lh 
Kolyeler, ralalithe Ye madeıô,aon moda 75 
Batiıt kombinezonlar 115 
tiiJ üzerine itlemeli 

~ ve pantalon takımı, 225 
tiil üzerine itlemeli 

Gecelikler eyi batiıtten 150 

Gecelik. pantalon ve 450 
kombinezon takımı el 
ile itlemeli, her renkte 

Gecelik. kombinezon H 

pantalon talmıu tül 400 
üzerine iflemeli 

Zefirden pijamalar 
275 kurut 

ERKEKLERE MAHSUS 

Poplin aiza'nlder 
Haoeden kısa donlar 

beyaz veya çUııriJi 
Faniladan pijamalar 
Hueclen rec:elikJer 
Yiin puloverler, itinalı i• 
Pantalon aıldılan 
aağlaııı cins 

Yünlü jileler modem ıekillerde 

(pelıli krantlar 
ipekli kravatlar ekıtra 
cim, son moda 

"Pyrenee&" mendilleri 
beyaz ve yahut renkli 

Batiıt mendilleT adedi 
Merserize saten ftllll•İyel"' 

Kanıt 

240 

105 
425 
250 

. 390 

90 

500 
58 
95 

27 

10 
325 

Mektepliler için 
deriden küçük 

yaJizler 50 lı:uruı. 

"Mama'• diyen 

Büyük bebekler 
(50 santim boyunda) 

350kul'U§ 

MUHTELiF EŞYA 
Kanıt 

El h&Ylulan dayanıldı cim 20 
Mektepliler için deri çantalar 120 
Fibre valizler 125 

YUNLOLERIN MONTEHAP 
ÇEŞlTLER.l (Son moda) 

YON BA TT ANlYELER 

GARNlTOR lÇIN 
MÜNTAHAP KÜRKLER 

HER NEVi ESANSLAR, 
LOSYONLAR, PUDRALAR, 

SABUNLAR ve KOKULAR 

Kanıt 
Metlıur JOLIE FEMME pudra11 38 
150 X 225 lıoyunda yatak 

çar taflan, iyi cim 17 5 
ı50x ııso boyunda 

ııofra örtüleri 195 

Yiln bluzlar, rayet iyi dns 
Saten ıemaiyeler 

490 
150 
350 
525 
675 

Kollu puloverler 
300 kurut 

FOTR şapkalar 
350kuruş Kadın, et"kek ve çocuklara 

methur STAR ve MEGBAR 
RADYO Konserleri 
Herııün alqam saat S,30 dan 

itibaren yeni Amerikan marka 
Poplin temıiyeler modern saplı 
,_Gloria" ıemıiyeleri iyi cim 
Nim ipekli temsiyeler 

Saten şemaiyeler 150 kuruş. ·~ 

markalı 

AYAKKAPLAR 
Şdr ve sailam fabrika 

fiatıne satılmaktadll'. 

PASAJ KARLMAN'ın methalleri ve içerde gezip 
dolaşmak serbesttir. 

Şekerleme ve pastahaneainde: Nefi• ve daima taze paatalar S kuruı, kahve ve 
çay (servi• hakkı dahil) 7,S kuruıtur. Bonbonlar, Fondonlar, Karemelalar v.a.v.s. 

Gayet m6satt fl.,t,e~ slparitler kabul olu11ur. 

iKA RADYO 
Cilıulari!e konıerler. 

Zafiyeti umumiye, iıtihasızlık 
ve kuvvetsizlik hali.tında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulasası KullanınıZ• Her eczane 

de satılır. 

PHfLIPS 

"830" 
Bir Tek Düğme be 
Bütfin Avrapa Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Ba kepdede bGyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango fimcllye kadar binlerce 

kiflyl zengin etmlıtir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

fttirak ediniz.. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
3 ikinci Teşrin 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 
Altın ufi kilog. 
Banknot 
Ufaklık 

11.926-665 

Dı bllclekl lluhablrler 
Altın safi kilog. 3.IW8·to5 
Türk Llruı 
Hariçteki lluhablrlen 

Alana tabvdlkabll clö'rizlw 

Hedne Teb•Ulerh 

Ura 

• 
• 

j L~ra 

Lira 

18.919.411,80 
9.20 ı.ı 54,-

494.361,89 U.614. 9117 ,69 

5.412.827,02 
524.878,84 5.737.705,86 

, 
877.178,48 

• 
Lira 

Sermaye 15.000.000,-
Teda'rillclelıd Benkaotlu 
Deruhte edilen enılu aakdyı 

' Ura 158. 7 411.MS,-l'anunun 6. Y• 8 lnc:I maddelulııı hl'9flba 
yakJ tıcllyıı 1 -8.353.503,-
Deruhte edd~n nratı nd:dye batlyeel 155.895.000,-
1:utıJıtı tamamu alan olaıd: tıdntlı YU a4üea 1 Lira &688.589,118 164.083.589,98 

Vacl..U Te•cllatı 0.130.230,76 
DIYls •••d .. 11 652.49tl,7~ 
M ... teUI 14.542.418,lll 

[' eruhte c411en nrılD aılıtlye brtılı&ı 
Kınunun 6 n 8 lnd maddelerlıı• ıe...&.. 
ukl ırcllyır 1 

Lira 158.748.563,-

.. - 3.355.563,- IS5.39ll.OOO.-

C&ıulaa 
~rneclat Un 3.99t.014,ll 

Ealıım ,., { Drrnlıtı edilen enüı nılrdyı 
TalıYllAI bqılı&ı ( idbaıtk17meda ) 
Eıhım ve Tabvlllt 1 . 17.1!5.815,-

.. 955,000,- 31.072.839,13 

Altna Ye D6Yls .......... ,,... 
Hf•Hdarm 
lfuhtellf 

18.Mi,51 

4.5H.495.0S 

1.669.556,91 

Yekdıı HS.408.745,62 YekGn 22il.408.745,6i 

FlDAN AMA TORLERINE FIRSAT 
Mqya, ...;, taflan ,.. yalıııni fidanlar ........ neftleriııd.. 

:redftirllmlıtlr. Garanti olarak Kaysı, pftall, erik, armut na

dide hdal dm Mui,,. laflan &ser dm, ya1ıaııi at lwtawi 

çınar, dıtlıudak YMAİre.. Fidan dilıme met • • ıle lıuhınduiu· 

ıuııd finab ı.aç.n-,,....,., flatı.r ........... 

Biyükden, Kl1ırit falırilaıaı brtısmda ..ıa fidan bahçesi 

y..,,ant ,,. AaoP Wradedar. 

KAPPS Alman kitapçı, Alman lıltaplan • 
- satar, Beyoihı, latlldal cadde
li 380, lnes aof•lllli ..........-. 

İakoato haddi % 7 alba llzerbae a•-• % 5,112 

lataüaı ildDci iflla wlulwa- Tthk llaarlf Cemiyeti •-f-tlne 
duı lıtanhıl'cla Eamiyet sandıfl cİ 8 O Y O K 
-- Şlilınn lolıımtuı aalıilıl ICaf 

tana -- s.llın beyin - .. - alt Eş p· 1ı1r mal ... ·-. .... ... -- ya ıyangosu 
cllainln ele pylıulıiyetlne W- le-

:::,. a::.:: ~.!:: ikramiye Miktarı: 9000 Lir• 
ftl'llmlt oldalundan alaeaklıl•rdan Kepde luilai 12 ikinci tqriıa 932 - Biletin fiab BiR 
ı- hııql lıhWa 30 ııün içinde ifll. liradar. Biletleri ba,Uerdea ve Ta11are piJaııl"_. kttr 
sa mutaallilı mııcmeleledn tatlıildue lerfnclea -yum. Memurlar bulanduldan daire ve Şlr-
~.:'1um7ıBti ia:::i:

1
.: = ketlerdea de teclarllı: edebilir. l.tanbul'da tem m•h·• 

=~ malilm olmak üwe 1- iim Catafotlunda Halkeviade Tlrk Maarif Cemiyetidir. 
L ahmur. lllLLIYET. llATBA"'il! 


