
c·oMA 
IS KANUNUSANİ 1933 

İ inci ıene No. 2489 

NUSHASI 6 KURUŞTUR 

Sahip 'e Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Türkiyenin 
Borçlan Dahili istikraz kanunu kabul edi d. 

Cümhuriyet Tüıılôyesinin 
borçları için bir huauıiyet gö· 
zetmiyoruz. Y llllİ·rejimin borç· 
lannı ödemekte nibayetaiz 11· 

tıraplarmız olaa bile bunlara 
katlanmakta tereddüt etmiycr 
rua. Bu yolda r&terdiğimiz 
miıaller çoktur. Bugün, mev
ı:uubahaolaı borçlar, impara· 
lorluktan miras kalanlardır. 

Dün Meclis e bir ço hatip er anunu müd8faa 
teşekkür etmişlerdir •• etmis_ler hükôm 

Eaki idarenin daha bir çok ıo h•JA • •k kJ•f• 
fena mirasları .~i. ~amanl~ 1 a 1 1 ıstı raz te 1 ı 1 
borçlarını da odemeyı, yenı Gazi Hz. 

. 928.. • • idare üstüne almıt bulunuyor. , h 
Şu muhakk1t1k ki, 1 . ıtı-. 

lifnameaini imzalarken. bızde araretle kabul edıldı --Pazar günü ıeya
hata çıkıyorlar 
ANKARA, 12. <Telefonla}

Gazi Hz. Anadolucla tetkik ııe
ywtlarına pazar pnü bafb
yacaldardır. 

azami bir hüsnüniyet vardı. O 
mukavelenin icaplarını yap· 
ınamağ1, ödememeyi, bir an 
bile düşünınemiıtik. Fakat 
hüanüniyetimizden daha kuv
vetli , daha ciddi amil
ler karşısında duraklamağa 
mecbur olduk. Bir taraf· 
lan umumi dünya buhranı, 
diğer taraftan umumi buhra
nın memleketimize olan teair 
leri yüzünden 1928 itilafname
ıinde derpit edilen ödeme ka· 
biliyetini kaybettik. Hangi 
hadde kadar imkinaızlıkla mü
ca~ele edebilirdik? En nihayet 
alakadarlarla görüşmeğe, ye
ni bir tesviye şekli aramağa 
mecbur olduk. lıte üç senedir 
ki, hükumetimiz ve murahha
•ımız bu it üzerinde yüksek 
bir dikkat ve kiyasetle çalıştı
lar. Alınan neticeyi, itilafın iı· 
linat ettiği prensipleri burada 
Yeniden izah etmiyeceğiz. Bu 
lleticeyi almak için ne büyük 
~ ve maharet göstermek 
~azım geldiği:rıi bu itleri yakın
.an takip edenleT daha iyi bi
lırler. yapılan işin güzelliğini 
•e faidelerini anlamak için onu 
~s:ıs itilifındaki _esa~larla m~-
'Yeae etmek kifidır. Bugu

~ıı. ve yarının T ürkiyesini 
r r Çok a~ır yüklerden kurta-

Yeoi borçlar itil~h; Anlca
~da meclis ve fırka muhitle
ın~"k_ ok İyi kartılandı. Umu
Pa "'.':at_; bu. ~!icenin fımet 
lı ~a. lıuıruınetı ıç .. belli bar 
lce:ı:!r llıtıvaffakıyet olduğu mer 

1ndedir. 

d._811 münasebetle bazı vatan
f7'1•rıınızda yer bulan yanlış 
dır tnütalea ve hüküm üzeriı> 
fik ?iraz .durmak faideli olur, 

tTndeyız. 

Diyorlar ki: 

- "Her memleket, eski 
l>orçlarını vermemek içiın tür 
lii türlü vesileler ararken, en 
büyük devletler borçlarını ver 
tn~den kaçınırken, Türkiye
nin kendi ihtiyarile mutlaka 
Lorcunu vermek istemesi doğ
ru mudur?" .. 

Yanlı, malumata, çürük te
tnellere istinat eden bu gibi 
lıüküm ve kıyaslardan daima 
:ıarar gelir. Dünyada: "Borcu
~11 vermiyeceğim !" diyen bir 
ıneıııleket yoktur. Beynelmilel 
borçlar meselesi, biç ödenme
llı~k esasına göre mütalea edil 
tnıyor. Borçluların en büyük ga 
Yeıi; alacaklılarla yeni bir mü· 
~kere açmak, borçlarının mik 
"•tT ve tediye şekilleri hakIrlttda Yeni ve daha kolay §e
l der aramaktır. Bütün bu it
er . e aranan ıey tediye kabili· 
Yetı "'es 1 'd' B - bö" 1 d" ... e esı ır. ugun y e-
~ Yarın da batka türlü ola· 
bükü deği!d~r. İtte ismet Paşa 
1_ metının yaptığı fey; baş
><alarının arayıp henüz b 1 -
md"b'. ua . a. ıgı ır netıceyi elde etme-
sıdır. 

Amerikaya harp borçlarım 
tediyede?. imtina eden Fran• 
sanın; bızım yaptığımız itilaf· 
n:'me esaslan dahilinde bir tea
vıye şeklini mümkün gördüğü 
gün; onu elde etmeğe can ata· 
cağına muhakkak nazarile ba
kabiliriz. Her halde bugün 
hükmü cari olan ve İmzamızı 
taşıyan 1928 itilafnamesini 
ralü1;0 eaaları ihtiva edecek 0-

an bır 1933 itilafnameaile kar 
!İı karş~ya kalmaktaki faide ve 

enuııiyeti görmemek olmaz. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

Iktısadi kemal dönümü 

Meb'uslar hükumete bu hareke 
tinden dolayı teşekkür ettiler 

ANKARA, 12.- Gazi Hz. 

yihaaının müzakeresinde söz a
lan hatipler Refik Şevket (Ma 
niaa), Sırrı (Kocaeli), Emin , 
<Eskişehir}, Ahmet İhsan (Or lj 

' I~), Tahsin (Aydın) Beyler 

JÜında yapacakları tetkik ııe
yııhab eanaaıncla Balıkeıire &İ
clecekler, oradaki "Kultur~ iıı

mini taflJ'an köyü siy8Rl ede
ceklerdir. Gazi Hz. Kultur kö
yünde bazı tetkikatta buluna
caklardır. 

r. 
Bilhassa Refik Şevket ve 

Emin Beylerin bu mesele etra
' ' fında millet kürsütünde serdet 

tikleri mütalealar ve güzel gö· 

Emin ve Refik Şevket B.ler 

rüşler dikkate şayan idi. 1 
Emin B. in bt'ganatı 

Emin Bey be:ranatının se>- 1 
nunda ezcümle dedi ki: 

Altından kıgmef/I 

BALIKESIR; 12. - Gazi 
Hz. nin Balıkeıire ıeref vere
cekleri tarih yaklafbğından iıı
tikbal hazırlıkları baılanuıtır. 

Halk candan bir alaka ile Ulu 
Gaziyi bekliyor. 

İznılrde 
IZMIR, 12. (Milliyet) 

Gazi he,.ekelinin küf&l resmine 
ait film ilk defa olarak Gazi 
Hz. nin lzmiri te,riflerinde ıöı
terilecelrtir. 

ANKARA, 12 (Telefonla) 
- Millet Meclisinin bugünkü 
inikatmda ikramiyeli dahili 
istilcraz hakkındaki kanun la-

- Tüıiciyenin tasarruf et
tiği para 50, 60 milyon kadar 1 

dır. Bu para ile yapılan her it· Iİııı••llİ••••••••llııl 
(De&1amı 4 üm:ü uılıilede) Kubilay 

Abidesi 

Güzel san'atlar 
akademisi 

müdürü ne diyor? 
C. H. F. ırupunun, gelecek ae

neye yetiıtirilmek üzere Menemen 
de tehit Kubilay abideıini inta et· 
tirm.iye ve bunun Türk aan'atkir. 
!arma yaptırılına11na karar verdi
ği yazılmıştı. Abidenin ne ıuretLe 
inp ettirilmeıi ve naaıl olmaaı mu 
vafık olacağını Güzel San'atlar 
Akademili müdürü reuam Namık 
lamail B. den aorduk. Namık B. 
dedi ki: 
"- Abidenin tekli hakkında 

1 .Öz oöyliyecek olanlar heykeltraf• 
Alacak/ıfann huzurl/e dDn yapılan hararetll lçtima .. d .. lar olmak ıerektir. Sureti İn§a11· 

Ticaret ve sanayi -~.:.: ~°'.:":.';,,':.;:';"' 
bankası 

nasıl tasfiye ediliyor? 
Dün alacaklılarla hararetli 

bir içtima yapıldı 
Konkor~ato Şartları dün tespit edildi •• 

Tasfiye halınde bulunan Türk B nk b" d k h ti' 5 · B k a aar ınaaın a pe arare ı 
Ticaret ve. an":yı an ":11• Ano· bir içtima yapmıılardır. Alacaklı-
nim Şirketı taafıye heyetının kon- lann veı" '--1 · ı kili . . 

b. · ·· k . . . ıaa an ı e ve ve ennm 
kordato lale ının m~za d~t" •çın noterce muıaddak vekaletname
dün mahke":'ece tayın e 1 en . ko- lerle İftİrak ettikleri bu içtima, sa• 

Namık /11mall Beg 

miaer huzurile alacaklılar, Zıraat (Devamı 6 ncı sahifede) ,, Umumi 
Müfettişlik 

C. H. Fırkası vl/Aget kongresi buf!lin saat t4de top
lanaca.~~''.· Kongre murahhasları için yu'<arıya resmini 
dercettıgımız salon hazırlanmııtır. Kongre bir hafta devam 
edecektir. Yazısı İç sahifem:zdedir. 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
Birinci umumi mületfiıliie göate
rilen namsetler araaında Edirne 
meb'unı Şakir B. den môtla Dalıi
liye Vekôleti müsteıarı Hilmi B. 
in iami de z.ilıredilmektedir. 

Bir izdivacın 
hikayesi 

DürrDşehvar na11ıl ve 
kiminle eı•lendl? Şimdi 
nerPde ve ne yapıyor? 

Yarınki Milliyet'te 
okumaya 

baJlıyacaksınız .. 

Büyük 
Talihliler 

200,000 lira iki bat 
muallime çıkb 

Diğer bOgOk lkramlgeler 
kimlere çıktı? 

13 üncü tertip Tayyare piyan· 
ıoaunun aon ketideai dün ikmal 
edilmittir. lki yüz bin lirayı ka-

Posta tayyarelerinin 
tecrübeleri yapıldı 
Türkiye havacılık layihası 

Meclise verildi 

Hattın küşat resmi bu hafta 
içinde Ankarada yap.lacak 
ANKARA, 12 (Telefonla) - mak için Milli Müdafaa Vekillit 

Türkiye havayollan idaresi tetkili ne merbut n hükmi ıahıiyeti ~ 
hakkmda hükiimet, Meclise bir (Türlr:iye hn11y0Uan idareıi) t 
kanun liyihaıı tevdi ebniıtir. Bu kil edilecektir. 
IAyihanın eıaılanna ıöre, Türki- Bu idare, ıivil olup Milli Mü 

BOgDk la/lhll/erden ye'de havayolları teaia etmek ve faa Vekilliğinin teklifi üze ' 
Cevdet Ef. bu yollar üzerinde nakliyat yap· (Devamı 6 ncı sahifede) 

zananlar ortaldata bir bilet alan-\ =~======.,,;;,=~~..:,=====--====--=-=~ 
iki bat muallimdir. Her biri o
nar bin lira alacak olan bu bahti
yar ortaklardan biri 55 inci ilk 
mektep baş m allimi Sait Edıp, 
diğeri de ikinci m ktep bat maal· 

Hususi idarelerden 
(Devamı ô ı.cı ~ahıtede) · . -· maaş alan

ların tekaüdiyeleri Zekat ve 
Fitre 

Blrkac f!Ün sonra .. 

Nızamettin Nazif'in 
Sırl Milliyet için 
büyük bir itina l1C 

altilıa göıtererelı 

ya1'tlıiı büyük ·
seri neıre baılıya· 
cak .... 

Makedonya! 
Nizamettin Nazif'in en aon 
ve en heyecanlı romanı f 

Makedonya! 
1933 ün ilk büyük edebi 
iddiasıdır! 

Bir lıaç 11ün ıonra (Milliyet) 

aiitunlarıntla 

flaarl/ Vekilimiz Reıll 
Galip Bey 

rma da bu kanuna ıöre maaı ~ 
aiı olunur. 

S - Huıuıi idarelerden mi! 
alan muallim ve memurlann t! 
kaüt, yetim ve dul maaılan m 
melesi, menıup olduklan Vil~ 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

HAYVAN FETVASI •• 

Siu 6u,ü_n ka~a~am. için_i ~cı- \ 
tacak .,. •iz;ı selıırlı bır plUfle 
güldürecek bir ıey 7<1sacafım. 
Dalıa doirusu lıopye edeceğim. 

lıt•: 
Yıl/ bin tloku1' yüs oluz .•• üç/ 

j Bu yılın bu ayın batında 6u yıl 
için bir cep talıuimi çıkıyor. Önce 
kapağını kopye ediyorum: 

( Reami (1) 1933, "" lıicri 
(1351 - 1352 aeneainde latanbul 
( ar.zına malısua fttİ ııakitleri, ah· 
&1ali ce&111iye cıe eyyamı mübareke 
(ı>e reami gÜnleri halli. "Milli gün• 
leri tl•ğil/" Takuimi bilmem ne, 

Eser « ..•• >. ... Müdür muauini .,.. 
(baı mu&1akkit. 

1 Şöyle bir yaprak açhm olıa· 
dam. Harli harfine bara7<1 ıreçiri
yorum, ais de okuyunuz: 

(Ekli cai2 11e cais olmıyan lıay
(""111ar. 

(Caia olmıyanlar: aaı JI, aolıl
bi olanı )'lrllCI tımM Mlıibi olan 
(hflar; 

Aka GÜNDÜZ 
(Sırtlan, tilki, kurt; 
( Ewieki ef"k lıaramtlır. 
(Vahıi •ı•iin ekli caWlir. 
(Etekten, kıaraktan doima j 

(hrlar haramdır. 
(inekten doğma katınn "! 

(helaldır. ' 
(Fil, keler lıaramdır. 
(Gelincik lıaramdır. 
(Koçtan olma kelp ya&1rusu• 

(b<Jfl kelp, uücutlu koyun gibı 
( aa; vücutlu lıeliil, baıı lıara"'\ 
(Eğer ot yerae helal, et yerae 
(ramtlır. 

(Ôrümcek lıaramJır. 
(Fare, kutenkele, kaplunt 

( ianm berri 11e balıri cinıleri 
(ramdır. 

(YJan, kurbaia haramdır. t 
(Sakıaian, büyük karga 

(ramdır. 
( U,e .,., ciyle el.leden kui 

( lıaramtlır. 
(Akbaba, de&1elıMfU nwlı 
(Devamı 6 ncı sahi/ede 



• 
MiLLİYET CUMA 13 KANUNUSANi 1933 

Tarihi tefrika: 70 

93 felaketleri 
Yunanistanda siyasi 

1 

vaziyet karış ı \ 
---·-----İgnatief ve Çaldaris'in ekalliyette bırakıla lktısat 

;oltan Murat tahta çıkarılıyor rak düşürüleceği zann~diliy~r Konferansı 
ATINA, 12. A. A. - Mebusan ı Miızakereye buırun devam edile-

izzet Efeudinin taburundan j Lala Süleyman Ağa bu tez meclisi içtimalanna. dün .. y':nide? ba.' cek.tir. . . 
1 bölükle birlikte dıt kapıdan kereyi hemen bir zenci ile Ha- lamrıtır: M. Çaldana, hukumetın bil Srı~h gazetel~': mu~alefe~n !": 

Sül. p b"lükJ • 't Efeml'nin dairesine gön- baa•a butçede tasarruf sahurnda sar i krndq;ı tavnn hukumetin vıı:zıyetını 
ıren eym.ı~ aşa. o en mı , ı fettiiii gayTetler hakkında izahat kararau bir bale getirdiği mutalea-
ga ve aola dızerek: derdi (2) • . venniıtir. unda bulunmakta, müzakerenin va-= Kim çıkmak istene vu- Zenciler, tekrar Süleyman l .. M . Çnlc!a;is ~sham ~amillerine ':"cağı .neticenin he~üz belli olmadı-

' Paıanm yanına gitmekten kor yuzde 30 na~tinde tedıyat ywp.ı.. gına hukmetmek~eclır. . 
an• ku I dı F ka L--1 1 ması mesele ne de temaa etmiı, ... Bu gazeteler dıyorlar ki: 

Emrini w.rdi. Yanında Mu- yor.~ · a t .- arı l' ah bık hükumetin aktettiği itilafı tat- " Muhalifler, bir hükılmet darbe-
t Efendi dairesi mensupların lala Suleyman Aganı~. ".~ ıa • bik için bu tediyabn yapılmuma oi yapDl6k .huıuouncla jenenl Can

an yüzbaşı Necip Beyle beTa- tin yanwıda bulunaıtu yüzünden mecLuriye• baaıl olduğunu oöylemiı dylis'e ve Haci Kiryakos'a atfedilen 
korkularım gizlemiye mu:bı.o.r tir. B.! aözler üzerine M. Venizeloa tMavvurlarclan. endişeye düımüı-

er Murat Efendiniıı claireai ö.. Id bu olmuılardı. Titriye titriye pa ıu beyao:ıtta lulunmuıtur: tür. "':f- Ça arıs • tasa"""; ve ni-
ne vardı. nm yanına geldiler: ' 'Yunanistan baklanda ııabık müt , y~!lerm ash olınadıgı~ı _resmı •~ ka-
- Kim o? Ne istersiniz? •a • . . . .. . tefiklerinin reva gördükleri ı.alı:sız- t'ı •u~tte beyan ebniştir.~ 

VeUahtin kapıaında da_ sa - Efendıml:z SW goı:me!ın l1klar netice•in ., bükümet bu yüz. ATINA, 12. A. A. - Siyasi va-
t • ce çıkmıyacak. Buyurun ıçerıye de 30 nisbetiode tecliyatı yapmak ziyette dün husule gelen karıııklık 

lyın kara gönlünü yüz erıne b 
d girin! mecburiyet ve teahbüdünden kurtul umrJmİ bir ayret uyandırmııtır. 

laettirmite beınziyeu --lıa OD ( muı bulun11yord11. Kambiyonun bu- Muhalefet fırkalarınm reiıleri bu-
cilerdeu birkaça nrdı. Sü- Devamı var) günki vaziyetinde bu tE'diyatta do- giin meclisin İçliına.mclan evyel bir 

yman Paşanın içinde bir da- vam etmelc b. cinayet olur." toplantı yapacııkl:ırdır. 
ıar sızladı: uğruna bu kadar 'Ymırıtl l:uetidindnı" 4alıo Jlflflı o- M. Çaldaris verdiği cevapta demit !VI . Çaldarİfİn mecliste bugün ya-
ıdakarlık edilen yeni padiıa)ı lanlanna lıeruli .,,,,,w oğlunun ilı tir ki: " Yunaııiatan'ın hüanüniyeti- pdnc~k mü:wk~rede akalliyette bt-

b herifi • elinde kal balütin dü,manltıırt ııösüyle balıtı- ni lfÖıtennek ıurctile itibarını koru· rakrlacağı, M. Cafandaria'in lı:endisi-
.ımı u enn •- i• aic;z;laro yaJ11lmıfh. Banlon bir mak kayguıa ona bu hareket tarzı- ne h lef olacağı umumiyetle :ıanne-

[
ktı. d' N ta•in ..., --.•-:•tir.~ dilmektedir. auetle ortadan ltaldınırolı pa ı· ' --.. 

- Çabuk kapıyı açın. phlığı kendi oğluna bırakmalı u- ·-------
- Ne istersiniz? tediği riııoyetleri ııordı. Abdülha- • } 

• - Efendimizi iaterim. Ha- mit, Murat ElendinO. götiirülmui- lkbsa t Çinli er 
i, dunnayml ni Abdülalli:dn ba yolda bir t•-

- _ ... _ -
Hazırlık komisyonu 

azaları 
intihap edildi .. 

ANKARA, 12.(Telefonla)- Düa
ya lktiaat Konferansı için hazırlık
larda bulunmak üzere tqekkiil o
den komisyon buırün Hariciye Ve
kili Tevfik Rüttü Beyin rİyaoetin
de Hariciye Vekaletinde içtimala 
nna ı.a.ıamııtır. iktisat konferansı
na hazırlık komisyonu azalan ıu ze 
vattır. Hariciyeden müsteşar Nu
man Rifat, Müdirandan Tali.t, lkti
aattan ,irketler müdürü Cemal Ziya, 
it Bankaaı umumi müfettiıi Sami, 
Ziraattan Müsteşar Atif, Müpvir 
Mehmet Ali, Maliyeden varidat u
mum müdürü Cezmi Beyler. 

llaurlıhlar 

Kazanç vergisi Üze
rinde müzakereler 

Bütün kazanç vergileri nis_ 
betlerinde tenezzül vardır 

ANKARA, .12 (Telefonla) -
Bütçe encümeninde tetkik edil
mekte bulunan kazanç vergiıi IA
yihaaı Üzerinde müzakere nihai 
teklini bulamamışhr. Bilhuaa fQo 
förlerin talebi intaç olunamamıJ
br. Eğer Belediyeler hazineniıı 
huırün almakta olduiu vesaiti nalı: 
liye verıri miktarmı maliyeye te
min edebiline bu talebin eııaamda 
uyuııulamıyacak meaele kalma
maktadır. 

Difer taraftan bankalarda mev 
dııat kazançlanndan alınacak Ter 
ıri meselesi .de henüz ikmal edile
miyen tetkik menulanndan biri-
dir. • ·~ 

Bütün kazanç Tergileri niabetle 
rinde tenez-zül vardır. 

Muayenehanesiz etıbbarun lı:a· 
zanç vergileri seyyarlar gibi amıf 
itibarile, yani Odalanrun doktor
lara •erecekleri amıf Üzerinden 
tesbit olunacaktır. Doktorlar 4 H• 

aıfa aynlacak ve bunlardan oe-. 
ıh 25 liradan 250 liraya kadar 
vergi almacakhr. Eğer doktorla
rın aynca muayenehaneleri de 
yana senevi verdikleri kiranm 
niafmı ve muayenehane bina11 ken 
dilerine ait ioe binanın hasili.b 
aafiyeainin keza ııiafi Yergi olarak 
alınacaktır. 

tebbiiaiine hamlederek adamların• K f H eket • 
Zenciler ,aşalamıtb. Ne yap toplamıı, dairede nelıador ailcih On eransı ar e mt 

1 ıak lizon olduğuna bir türlü ııor., etrafına yıidınnq, pyet 
· rar veremiyorlardı. Kimi•İ aç kendi.ine d• ı.ir tecaoüır; 0ıuraa Alman nektaı na- Geçiyor? 

CENEVRE, 12. A. A. - Dünya 
iktisat Ye para konferansına ut lıa
:zırlıklan yapan mütehat1uler, tali 
koıniıiyonu azasını iki tali komiıi
yona wyırmıtlardır. Bunlardan biri 
Pil'& riyaaeti, iıtihsali.t ile fiyatlar 
arumclaki mU'l'llzensizlik meseleleri
ni tetkik edecelctir, öteki tali komite 
döm kontrolunun kaldmlmaaı ve 
sermaye hareketleri işlerile metııul 
ol:ıcalı:tır. 

Türk parasının kıymetini 
koruma kanu

nundaki salahiyetin temdidi 

1 

1 

J 

• 

\ak. kimiıi evvela efendi haz- müdafaaya hazırlaıtllUf imif. 
-rtlerine haber vermek fikrinde (2) Murat Elendi kendisini .a-
liler, raydan alıp tahto çıkarocalrlanru 

Süleyman Pata. lunmclan bilirdi. Mitat POJo "" Ziya Bey, 
_neli kendini yiyordu: doktor Kapolyon uaaıtaaile her te· 

_ Çabuk olun, be herifler! yi ktmdlaine bildirmiflerdi. Böyle 
iken korkuyu kapılarak öyle bir 

fendimize haber verin. He- te;ı;kere :yoı:maaında üç ihtimal 
e'l clışanya teşrif buyursun- uardır' 

r! ı. - Siıleymon Pa,anm bir bin 
Diye bağırdı. baft diye haber v.:rilmesinden ha-
Bu asker narası, zencilerin aıl olan ıatkınlılı "e duyulup ta 

tlmı l>Atından almıtb. Kapıyı AbdülıUiz taralmdon tııtlıırulmuf 
nuzlayıp açtılar. Sonra da içe olmalı ltorltuıuı 
ye doğru kota k<>ta kaçtılar. :z. _ Biros .-ra bcıfırösteren 
!\1ıırat Efendi, validesi ve la delilik daha o :z;amandan oehim ue 

111 Süleyman Ağa ile beraber- irade zaafı halinde kendinde meo 
Zenciler lroıarak gelip: cnt bulunnıaac; 

- Bir binbatı geldi. Efen. 
mizi istiyor. Kapıyı zorla aç
dı. 

Piye bafnfblar, 
Süleyman Patarı üzerinde 
yük üniforması olmadığı, kı
kayışı d& siyah elduğu için 

nciler onu bir binbatı aan
ılardı. Bu binbatı aözü, veli. 
tin de - zaten pek sağlam 
ıyan - beynini kanftrrdr. 

rkaç gün içinde ditarıda ho
na değişen kararlar, vasıta
n vasıtaya gelirken yarılıt ol 
k ihtimali vardı. Gelecek 
'len Süleyman Paıa yerine 
binhaıı geldiği aözü bu ihti
le kuvvet veriyordu. 

Murat Efendi, 
- Söyleyin: içeriye reisin. 

dir, göreyim. ne istiyor an 
yım da ona göre dııarıya çı 

yun. 
Dedi. Val:deai hemen baımı 
tü. 
Murat Efendi, Lala Süley. 
Ağadan k4ğıt kalem iate

Biraderi Hamit Efendiye tU 
. ereyi yazdı: 
"Birader, beni götürüyor1ar; 
"n nasıl ve ne için gittiğimi 

miyorum. Evlit ve ayalim e 
Allnha, aaniyen sa.na ema-
1" (1). 

3. - Şayet mauallak oluru:ıma:z; 
Ue "beni geldiler. zorla aaraydan 
çıkardılar. Nereye gittiğimi bilmi
yordum. Hattô biroderime de bir 
tez' ere ya:z;arak çoluk çoc:vğu 
k er. l iaine emanet ettim" diy• ken 
din' i kurtarmak diifiinceai. 

Bu aon ihtimalin, Sadra:z;am 
Mütercim Riiftİİ Pa10nın da tefeb 
bÜ•Ü çarJQmba ııünü ue aaat befte 
yani Vükela Babıölide toplanmlf 
U..n yaptırmak likrile de benzer
liği uardır. Çünkü ondan makıat 
ta ıa:yet muuallak olunamazsa 
"birtakım herifler böyle bir reye 
kallıtfmır; bizim bundan haberi· 
mi:z; yoktur. Hatta o aırada bi.s 
bermutat Babıölide müı:11Tuırat ile 
meıırul Ulilı." diyebilmekti. Hüıe
yin Aoni Pa•anm duyııLluk kor
kma ile Redif oe Süleyman Paıo
lartn •baha ktırfl İfl görmekte 
ırrarltıırı ba tedbü. yer btrakmct
-.ıv. 

Memleket sanayii 
ANKARA 12 - lktuat mediai 

oanayi komiıyonu "memleketimiz 
de oanayi naul inkişaf edebilir?" 
mevzuu etrafmda bir rapor hazır
lam.,ı.ta idi. Rapor bitnıiıtir. 

Rapor ıu fasıllan ihtiva ediyor: 
1 - Devlet aanayilmizin hudıı-

du ne olmalıdır1 
2 - Teıviki aanayi kanunu. 
S - Gümrük lıimayeei. 
4 - Sanayi tedriaab. 
S - Sanayi mamulatma ..ıdi

ye tarifelerinde kolaylıklar. 

ı (1) Ba tnkere, Abdülhamitle 
1 111 o!unı:c, İfiıı hakikatini bilme 

fi cihetle, :z;atea ochham oe lto,,. 
lı olan Hamit El..di, ltorka,,., 
ffÜ· AbdülıU:Uin, yalnı.s lllarat 
mdiyi deiil, Abdfilmeeit çoculı 
ından hiçbirini aeınnetliii, hele 

Raporda ham •e mamul mad
delerin farklan iyice hesap edile. 
rek hanlara o suretle ciiaariik ko
nulmaaı iatenilmekredir. 

Raporda kendiıine lizım olan 
ham maddeai memlekette çıkan 
aanııyiin terci.ban inkifllfı taavip 
edilmekted.İI'. 

zarı hak
kında mütalea)ar 

Cenevreden artık bir 
şey beklemiyorlar 

. BER.LI.~, 12. A . A . - Volff a- CHANCHAI, 12. A. A. - CeneY. 
JIU'll hildiriJ!:Ol': .. . • redeki Çin ınüme .. illerl Şan Hai 

• 
idman 
Cemiyetleri 
Umumi merkezin 

içtimaında 
verilen kararlar 

Yan resmı ~ dunya iktıAt 1 Kuan'ın Japonlardan ıreri alınması i
k<>nferanıma aıt hazırlıklarla meı~ ı çin oraya asker göndermesini iıte
obn Tiı Cenevrede toplanan komı~ mek iizere Çin hillalmet.ine mü..... 
yona'! ~sine müteallik Alınan caetta bıılumnu1lardır. KARA (T 1 f 1 ) 
nokla!. ~ hR~+o ıu mutalee.- Çin mümrsıilleri gönderdikleri AN • 12 e e ona 
ları ynnıtmektedır: telgrafta hükumetin derhal harekete - idman cemiyetleri ittifakı 

1 - Kna vadeli Alman borçları . geçmeıin.i iıtt'flliıler n bu münası>- umumi merkezi bugün Erzu-
nm uzun vadeli borçla,.. tahvı1i, fj . betle demi !erdir ki: rum meb'uıu Aziz Beyin riya-
uml bir tedb. d' B''tü" d'' " Çin, kendi menfaatlarmı konı- •etinde toplandı. Orduya mm· z u 1r ır. u n unya... . . ... • , • 

. . . . ka • . mıık kuvvctıne malik oldu,.<TUnu 11- aup bulunan aporculann teşki-
nrn ik~saıl'. ~kmmaaı ıçın t'ı b.'r bat ettikten sonradır ki do•t devlet- 1 J •-
ehemnuyetı haiz olan bazı ıeylerın lerdm vardım ııörınek ümidini be.- ld.t& mensup k Üp errı:: müna-
ihracı buıuıunclakl memnuiyet veya liyebilir" aebetlerine dair Atletizm fede 
tAhditlerin kaldınlmaaı bu tedbire 1 rasyonu tarafından yapılan tek 
bağlı bulunmaktadır. 1 İnglfi:ler de me.,gul lifler tetkik olumnuı ve mese-

2 - Umumi harpte mtittefik bu- LONDRA. 1?.. A. A. _ Çin ı.... lenin Büyük ErkB.nı barbiye-
lunıtn memlf'ketlerin biribirine olan bttteri, İngiliz mah,.filini gitgide da ye arzıına karar verilmittir. 
borçlarmı teaviyeıi mesdesi Alınan- ha fazla mc,ı:ul etm~ktedir. Federe olmayan klüplerin 
yayı doğrudnn dol!Tuya al~kadar et· Bu mııh nn Hai Kouan hl- f d l k • • J 
medi;;.indm iktisat konferanımm me e ere o ma ıçın müracaat an 

,. disesinin arkası gelmiyeceği iimit ve hal ' d al I'tl"- .. ti 
.. isi ...-: bırakmamak icap eder. ın e e ı ...,. muracaa arr •·· · fakat Japonyanıu yeni bir bareketi-

3 - Fiyatların umumi aniyesi- nh hütiin J~hol eyaletinin fethini nın ret cihetine gidilmiyerek 
nin yükseltilmesi hakkındaki lngiliz i•t;hda! ctmeaiftden endiıo etmekte- nizama uygun evsafı haiz o
teklifı konferans müzakerelerinin en dirler. Maamafih bütün ı..~ hadise- lanlann teşkilhta kabulleri için 
etir~emını. 'yetli nolıttumı tqlol edecek- ler 16 Kanunusanide Cenenede me• mıntakalara tebliğat yapılması 

zuu bahıedilecf'friıtden Lonclrada ye k 1 •ki J .. 
4 _ Uzan vadeli borçlar Balkan ve mınta a arca va o an mu· ni ha,liselerle Mlletler c""1lyetinin 

memleketlerinden pek çolı: alacağı o m"Jgul olması ıaznn ııelr.ı .. kte oldu- racaata ret karan da verilse 
lan Fransa için fevkalade ehemmiye iu mütaleası ıerdedilmcl<teclir. bu kararın merkezi umumiye 
ti haiz umumi bir mesele mahiyetin- bildirilmesi ve lıurada alınacak 
d~ Birçok memleketler için bir Souyet Rusgsdakl Çin karara göre muamele yapılma· 
albn mikyası meaeleai olan kambiyo flrarlll!rl ıı kararlattınlmıştır. 
meselesi Alınaııya için mevcut d.,. 
ğildir, Almanya, henüz bilinmiyen 
bazı beynelmilel teklifler ileri aürül
miyecek oldukça altm mikyas1nı mu 
haf'ııza ye müdafaa eclttektir. 

6 - Deı>iz qm memleketlerde 
f112la istihaııli.t devam ettiii müddet 
çe ziraat lllhası müıwna olmak ü
zere ticarete enıel olan manilerin Ol' 
tadan kaldınlınım burnaunda Al
manya diğer hiikıimctlerle mutabık 
bulıınmııktadar. 

M. Troçki'nin hem
tiresi ödü 

Dün Bern'd•n gekn bir telırraf· 
ta, M. Troçki'nin Berlinde bulu
nw.rı hem~ireıinin, feci b'r ıurette 
nfal ettiği, 1 niçre t•lgraf a !an
ımın verdiği habere atfen bildiril 
mektedir. 

MOSKOY A, 12. A. A. - Tau a
Jan•ından: 

Şarki Çin deoıirY<>lu hatb üzerin
de Japonlar tarafmdan bozırun e
dilmiı ola.., birçok Çin askeri müfre
zeleri Tourri-Rog mıntakaımda •• 
iman telıri.,de SoTYet eraziaine da
hil olmnşlarcbr. 

Kendileri hemen •ili.hlanndan 
tecrit edilmitlttdir, Tourri-Rog mm 
takasına ırittn!erln miktarı 3000 ka 
ı!ar ve frnan'a girenlerin miktarı da 
150 ki,iden ibar~ttir. 

Me.kuflar meyanında i-.ı Li
Dou vardır. 

Çla bsşut'klll nerey• 
gidiyor 

BERLIN, 12.A. A. - Ç"ın .......... 
kili Ouang-Tchin- Ouei, bir kaç za
mandnnberi Tubingeıu!• bir ııana
toryomda buluıunal<ta idi ve daha 
birkaç ay kalacaktı. 

raht birden bire maiyeti ile be
Bir mütehassıs öldü ra&cr hareket etıni4t:r. 

Meç!ıul b.ir a~ınte müte.eccilıen 
IZMIR, 12.- Ziraat Vekiletinin hareket etmeıinin Uzak Şarktaki ,... 

üzümcülük mütehassısı M. Nogaret I ni vak:oyi ile wlrk-d• oldufll aöyleıı 
kalp aekteainrı.. nfat etti. mcktedir. 

Fethi Bey geliyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Fethi B. bu •kpmki trenle lıtan• 
bul'a hareket etmittir. Fethi B. İn 
Vaşington büyük elçiliğine tayiııi 
ibtimalı kuvvetlidir. 

Çe~me zirai 
kooperatifi 

IZMIR. 12 (Milliyet) 
Çe§me Zirai Kredi Kooperati
fi bedeli beş aenede ödenmek 
üzere ortaklarına portakal, 
mandııline fidanı tevzi edecek 
tir. Bu yüzdf"Tl Çeşme senede 
30 bin lira kar edecektir. 

Bir Yunan vapuru 
batıyor 

ICAZABLANKA, 12. A. A. 
Yanım bandıralı Oinoissioı npunı 
Bon burnundan 10 mil uzakta ve 11 
deroce arzı t.imali dereceainde iıtim
dat ifareti vermiftir. 

ANKARA. 12 (Telefonla) - Türk paraasnın kıymetini 

koruma hakkmd.ki kanunda 3 senelik salihiye~n altı seneye 

iblağma dair olan layihayı bütçe encümeni müzakere ve ka

bul etmittir. IJi.yiba ruznameye oılmmıştır. Cumartesi günü 

Mecliste görüşülecektir. 

Yalnız encümen reiai Hasan Fehmi, mazbata muharriri Ke

mal Zaim, azadan Faik ve Mustafa Beyler bu müddetin iki se

ne olmasını istemişlerdir. 

Bu taleplerine esbabı mucibe olarak bu nevi fevkaf·de sa· 

labiyetlerin içinde bulunduğumuz iktısadi vaziyetler dolayı· 

aile adc ırk tetkike taLi tutulmaamda fayda mül:.baza ettiklerini 

işaret eylemitlerciir. 

Pe .. qnir ihracatçılarına prim 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Memıeket içinde h zrrlanıp 

ta buz ve salamura halinde ecnebi memleketlere ;bra 

nan balık peynir ve zeytine aarfedilen tuzların er in 

5 kurutun prim olarak sahiplerine verilmesine dair olan layi

ha nızn•m~ye almmııtır. Layiha cumartesi müzakere edilecek

tir. 

ilk mektep muallimleri için 
ANKARA, 12 (Telefonla) - ilk mektep muallimlerine 

tatil zamanlarında zirai kuralar açarak ameli sahada zirai bil

gilerinin yükseltilmesine dair Kırşehir meb'uau Serdar 8eJ' 
Mecl.iee bir kanun teklif etmiıtir. 

Amerikan kollejinde bir hadise 
IZMlR, 12 (Milliyet) - Amerikan College'inde talebe Na

mık Kemal gününü tes'it ederken muallimlerden birinin Türk

lüğü tah'kir ettiği iddia edildiğincieıı tahkikat yapılmaktadır. 

Buğday ambarları açılacak 
ANKARA. 12 (A.A.) - istihbaratımıza nazaran Ziraat ve

kaleti buğday ıilo wı ambarlar meselesini ehemmiyetle ele 

almıttır. Memleketin muhtelif yerlerinde bu aene dört bet 

ailo ve ambar yapılması kararlaımı§tır. Bu meselenin tet'kiki 

ve eaaalannın teabiti için Ziraat vekili Muhsin Beyin reisliği 
altında Ziraat Barıkuı idare meclisi reisi Sabit, Ziraat vekd.leti 
müatqan Atıf, Nafia vekaletinden bir mümeasildeo mürdt
kep bir komisyon tqeliül etmiıtir. 

Komisyona Ziraat V'ekateti ve Ziraat Bankası fen mütavir 
}eri Atıf ve Talat Beyler de İf tirak edecektir. 

Komiayon mesaisine derhal batlıyacakbr. ,_ _________________ _ 
~. ----- - -- -~--- --

Sonra lıalıri intaatta mü· 
aavat meaeleai vardır. Bun· 

' ıl 
(.___H_a_f_t_ah_k __ s_iy_as_i_ic_m_aJ __ ) 

Bir eski darbaneael, "Her yol kilclen istifade ederek Uzak Şarkta 
yeniden taarnJ'za geçmiı ve bu 
defa Çinin iatild.sına ba§lamıştrr. 

rinde demiftir ki: Laval Ame
rikayı ziyaret ettiği. zaman, borç· 
lar ve tamirat meaeleai bir arada 
görüşüldü. Bundan iki meselenin 
biribirine bağlı olduğu neticesine 
varmakta Fransızların haklan 
vardır. Diğer taraftan Johnson ve 
Reel tarafından abi kanaati izhar 
eci'ea nı.:tuklar irat edilmi, olmakla 
beraber, Fransızlar borçlan tediye 
t-tmemel<. te hıtldı: ol<luklanna Bo -
rah'yı şahit gösteriyorlar. 15 ki.nu 
nuevvel taksitini tediye etmedikle
rinaen bir vicdan azabı duymakta 
olan Fransızların sağdan soldan 
teselli aradıklan anlaşılmaktadır. 
Bununla beraber, 4 marta kadar 
bu bahis etrafında söyleneoeık söz
ler ancak akademiktuyroeti haiz o
labilir, 

Bunun bir tezahürü Rusya ile ak
tt"Clilen misak idi. Diğeri de ltalya 
ile arılaşmak hususundaki arzu
dur. Fransız Hükümeti, bu aıa:lat 
.mayı temin etmeık için Franaanm 
maruf siyasi ricalindeııı M. Jouve
nel'i Romaya muvakkat bir müd 
det için aefir tayin etmiştir. M. 
Jouvenel'in bu tayini yalnız diplo
~aai mesleğine mensup olmadığı 
jçin tahsı itibarile değil. altı ay gi
bi muvakkat bi.r zamana münhasır 
olduğu için de fevıkalidedir. Yeni 
sefir, ilk adımda diplomasi tea· 
mülünün dışanama çıkarak itimat
namesiıni takdim etmeden, hatta 
F ranaadan hareket etmeden evvel. 
Romada takip edeceği aiyasetin 
enahatlan batckmda beyaıııatta bu
lunmuştur. 

lar Jouvenel'in mevzuubabia 
ettiği meselelerdir. Bundan maada 
Balkanlardaki vaziyet vardır ki.~ 
ni sefir bundan lıalıaetmiyor. Frau 
aa ile Yugoslavya araamdaki itti.
fakı, lıL· ·anlar kendi aleyhlerine 
müteveccih telakki etmişlerdir. Bi
,naenaleyh eğer bir Fransız - ltal 
,Yau itilafı yapılacaksa. bu nokta
;nm da tavzihi lazımgelece4ctir. 
Her halde F ranıaııun İtalya ile an
latmak için ciddi bir tetebbüs ya
pacağı görünüyor • 

uıiayonunun raporunu okuyanlar, 
bu hareketlerin raporda yakın bir 
ihtimal olaraik ileri sürüldüğünü 
hatırlarlar. Anlatılıyor ki ne r ~il -
letler Cemiyeti, oe de biribirioet 
geçmit olan büyük devletler Çini 
Japonyamn elinden kurtaramıya
ıcaıklardrr. Bdki Pekin de Japonla• 
nn eli.ne geçecek ve matrut impe
ıratorun. Japonların yardımile 
ıMançu De'V'letinin batllQl geçtik
ten aonra, gene ayni yardımla tek 
rar eski Çi:n payitahtına girmesi 
hayli garip olacaktır. 

m ya gider'', der. Be,..nelmilel 
asebetler mevzuubahis olduğu 

nrm da daima it gelir borçl&ra 
fanır, Filhakika geçen aym or

danberi bDrçlar mesleai Da
lkl' 'in kılıcı gibi Amerika ile 
rupa devletleri arasındaki mü-

' Jebetler üzerine asılmıt duru· 
1 ·.Ve bu ki.but kalmadıkça,diğer 

asi meselelerin müzakel'f'li bile 

1 
kun görünmüyor. Cihan iktı

konferansr bu ay zarfında top 
E tı. Şimdi nisanda bile top-
acağı füphelidir. T ealibatı azalt 

1 
k nferansı da borçlar meselesi 

5danda bir karara vanlmadıkça 
'llemiyecek. Diğer taraftan Ja -
ya 15 kanunuevvelden beri 

a devleti ile Amerika ara~ 
' mün seb tleri a1 ~ı e -

Amerika ayanı borçlar me8ele
sinin miizakeresine başladı. Fakat 
bu müzakere neticesi bir karar ve
rilecek değildir. Ayd.mn bir siilüsü 
Cümhur Redi ile beraber değişe
cek. Binaenaleyh yeni ay;,n, yeni 
icra heyeti gelmek ü-.:ere iken bir 
.karar verilemez. F ııl<at müzakere 
bugünkü vaziyetten mütevellit me
Euliyetlerin taksimi teldini aldığın 
dan er hald_ ıli.1<ka.te değer. 

Franuılar da Amerika Ay· n a
zası arasımhı kendi noktai nazar 
lanna yardımcı arıyorlar. Ve 
Borah tarafından irat edilen 
ınntku bu ah yette tela?dci 
~ mi§lcrdir. Filbakik Borah Re
ısicümhuru tenkit yol u aözle-

4 • • 

Fransa ıon za!llanlarda biaset
.miye b:ışladığı aiyaai yalnızlrk i -
çinde '1aricl siyasetine yeni bir is
tikamet vemıeğe çahtm ktadrr. 

·- ............ --4 -------

Filhakika lıu beyanattan da 
anlatılıyor ki Jouvenel'in meşgul 
olacab meseleler çok cetindir. Mc 
seli Tı::nus meselesi vardır, Trab
luıgarp hududu ihtilafı vardır . 

4 • • 

Uzak Şarkta Japonlann fıedef
lm gün geçtikçe daha lıüyük 
vuzuhla anlaşılıyor. Mançuryada 
sözde müatakrl bir hiilrumet teşkil 
ettikten sonra Japonya ,imdi Çinin 
istilasma baılamıştır. Geçen hafta 
Shan-Hai-Kuan tehri İfgal edilmit 
ti. Şimdi Jehol eyaletinin işgaline 
hazırlanmaktadırlar. Lvtton ko-

Çine 1ı:artı yeniden harekete 
geçmelerini izab için Japoıı· 
lann ileri ıürdükleri aeb.-ı>· 
ler tıpla Mıımçurya'run İ!' 
gali ve Shan·Hai'a ka11• 
yapılan hareketleri izah için göste 
rilen sebeplere benziyor. Milletler 
Cemiyetinin "l 9" lar komisyonu 
üç gün sonra toplanıp Mançury• 
meselesi ihti'lafmı haUedeoeıkken, 

&imdi -.-zın bir de Simali Cini.ı.t 
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Zeytin ticaret ve ihracatımız 
Ekonomi 

Zeytinliklerimizin 
ıslahı için 

tetkikat yapılıyor 
Bu servet menbaında daha 

fazla istifade çareleri aranıyor 
Aldılmuz mal\imata nazaran, ı de bulunan 5.a:rlan Türk malı ~-

11.ııaat Vekaleti ze)'bn ihracat ve racı mukabıl':"de kısım, kıaırn ı~
aatıılanmrzm tanzimi için bazı e• hal etmektedır. Bu ıuretle çay pı· 
aaalar düıünmektedir. Bu huausta yaaaaı ıreniılemiftir. 
ehemmi:retle tetkikat yapılmakta- O - • İr 
dır zum, ınc 

. Zeytinlerimi& ve :r;eytlnlikl~ri: İzmir Ticaret Odaaı mevaim 
ıniz ııeçen devirlerde ıhmal edıldı baıından bu ayın ilk haftaaı sonu 
tinden lnki§Bf Mbaaı bulamamıı· na kadar lzmir limanmden ecne• 
lardır Halbuki tabü bir aervet O• bi memleketlere ;rapılan üzüm ve 
lan z~;rtinliklerimizin milli aeneti incir ihracatı miktarile piya.. va
ıniz için milhim bir relir -baı siyetlerini teabit etmiftir. 
eldufu muhakkaktır. Bıi iatatiıtiklere nazaran mev• 

lktıaat Vekaleti Ziraat Vokale- ıhn iptidaımdan bu tarihe kadar 
tinln de muzahar9tile bu mühim üaüm ihracabmız 46,088,683 kilo 
""-hadan kabil olan ı..tlfadenin dur. Bu ihracat fU memleketlere 
t&ıınınıı.e çahfacaktır. Te aıaiıdaki miktarlarda yapıl-

Çay ithaJAtçılan mr:;:leketler Kilo 

birleftiİer 
C.:r ithalat tacirlerinin bir 

•ilcfdettenberi haaırlamakta ol
cluklan ıirket faali:rete geçmiıtir. 
Çay limited ılrketi wıv&D1DJ tatı· 
Jaıı bu tlrlı:et 20 tacirin blrleıme
llle Tilcude gelmiftir. Sermayesi 
ıoo,ooo Türk llraardrr. Şirket ıu
"-ti umumiyede çay ticareti ve it
'-lltı ile lttiral etmekle beraber, 
'hıl zamanda ıirketfıa kendi ça:r 
ltlıaıatma nya takaamı deruhte 
'<lebilecefi diğer tüccarm çay İt· 
lıal&tına kartı Türkiye mahıulitı
ll>ıı ihraç ticaretile de motııul ola
~ktır. , 

Şirket tGc:carlara alt rlimrükler 

[ BORSA 

(İt B .. b_.Jaa ıılmen cet...eldfr) 

12 KAnuau .. DI 1933 
Aquıı Flatı.... 

latllı:rular T ah'filit 
"' dı•ııı tı.114 
f1tk C.yollın t.61 llttlrlt 

C> • .., .. llı'1dı eı.-
cı•ı11tı., ı.r• 

y, •• ,.., 
Tbt! 
11.ıbtım 
Audola 1 

lı7dJ • .., r.-
••ıdıı r.u 
T. llttr!Jo r,n m . 

11,ıt 

4!,60 
•1.30 

~-" lldtdlyı •titr... ,. • MlmMlll u.u 

ESHAM 
lılı. lf .. , IO,·· 
" "Hıallla ıo,ıı 
... ., M.trııll ı ıı. -

l!lomo•d 
TtrkOI 

Alman:ra ve Ş. AYl'Upa 21,500,468 
lngil tere 19,343, l l 1 
ltalya 3,327,872 
Franaa 787,980 
Amerika 264,894 
Mısır 464,243 
S. Rusya 72,825 
Avustralya 27,092 
Muhtelif 300,198 

YekGıı 46,088,683 
thüm fiatleri ceçen hafta rene 

,.ükaelmiı okkada 1 - 1,5 kuruı 
zam rörmüıtür. Bu da inhlaar İ· 
dareıinin lzmir piyaaaaından ü .. 
slbn m!lbayaaaına baılamıt olma
amdan lleri gelmektedir. lzmirde 
Gzüm latoku 1,950,000 kilo kadar 
kalmııtrr. 

Mevaim İptidaaından aon hafta 
:ra kadar lzmlrden incir ihracatı 
da 23,645, 739 kilodur. Bu ihracat 
fU memleketle .. yapılmıttır: 

Memleketler Kilo 

Almanya ,,. Ş. Anupa 
lnııiltere 
Amerika 
FraDM 
ltalya 
Mısır 
S. Ruıya 
Muhtelif 
Avustralya 

7,659,306 
5,162,049 
2,405,098 
2,927,432 
3,688,869 
1,225,365 

250,071 
108,102 
224,447 

Yek\ın 28,645,739 

Adi 
İskan 

• 

Bu itin de tasfiyesi
ne çahıılmaktadır 

Mülkiye müfettiıleri iıkan i
daresinde adi iakana ait bütün 
dosyaları tetkik etmektedirler. 
Elde 150 dosya vardır. Bu tetkik
ten maksat muamelesi bitirilme
miı ve hakkı kalmıı muhacir var
aa bunlan intaç etmektir. 

Bunlar da bitirildikten sonra a
di iskan muamelesine nihayet ve
rilmit olacaktır. 

Defterdarlık 
Teıkilah 

• Defterdar Mustafa Bey teftit 
ve tetkikleri neticesinde lstanbu
lun mali tetkilatmda bazı nok
aanlar görmüştür. Mustafa Bey 
bunlan Maliye Vekaletine bildir
miştir. 

Kiiçük esnaf 
Küçük aan'atlarm Türklere has 

rı kanunu mucibince bunların bir 
listesi yapılmaktadır. Bunların a
dedi 3000 kadar tutmaktadır. 

En ziyade amele vardır. 

Fırka vilayet 
kongresi 

C. H. Frrkaar lıtanbul Vili:ret 
kongreai bugün aaat 14 te fırlar 
merkezinde toplanacaktır. Kon
gre hazırlıklan tamamen ikmal 
edilmiıtir. Kaza kongreleri zabıt
lan ve raporlan taanif edilmi,tir. 
Beıiktat kazası kongre zabıtlan
nı ve raporu bir kitap halinde ta
bettirmiftir. 

İ•veç kolonisi bugün 
gemiyi gezecek 
Limanımızda misafir bulunan 

faveç mektep gemisi kumandanı 
kumandan Burman ferefiı.e dün 
aktaın, lsveç mulahatgüzan M. 
Ulf Barck-Holat ve Mm Barck • 
Holat tarafından bir auvare veril
mittir. 

BugÜn tehrimizdeki l .... eç kolo
nisi gemiyi ziyaret edeceklerdir. 

·····-----····---····---···-
b-.Ianu,trr. Şirket ııenit bir faali
yet sahaıı dahilinde iıe ıriritmif 
ve Yunaniıtanm harici ticaretinde 
ilk anda mühim bir rol oynamağa 
batlamııtır. 

iş kanunu layiha
sında tadilat 

:••dolı u.11 
tJI 4,11 

Jir. hyıtyı u.-

çı. .. ı. At. 
Cayoadıy. 
fart dıy. 
Balya 
fut-.
T•l•fe• 

ı•,IO 

H,H 
JO, .. 

14,?f 
l,fl 
t,IO 

incir piyasuı mevaim sonu ol
mak dolayısile durgundur. Eaaaen Ticaret Odaar lı kanunu liyi. 
lzmirde ıtolı: ancak 35,000 kilo- hası Üzerinde yapılan tadilatı dün 
dur. , lktıaat Yeki.Jetine bildirmiştir. 

1'11111••1 '419,IO 
tn -u•tıtııona ı ı.-

ÇEK 
Pırı, ıı,ce 
lotdrı rıı, 
~'Y•rk •r,ıı. 
ldtııno t,19,Ş 
8'"ııl 1.19,H •u.. - • c •• ,8 .-
, ı. • .,, ı.«.61 
A•f>tı H,14,-
tılaıtr41a ı.ır,ıa 

ATLARı 
Prot •. , ... 
lhdrlt 
lulla 
Tl'fOH 
Pqtı 

Bltroı 

••Jırll 
lılouon 

NUKUT {Süt) 
Kurvf 

ıo f·frııı&a "'i'7l).':' 
1 lırtıllıı fU,-
1 dolu 111 1/t 

1 flUa, "'· 
1 puetı 
ı •ırk 

'" 14,-

11,11.7 
f.o•.
ı,rs.• 

1191.JI 
4,!9,
l,f7,JI 

ft,16,
.... 7,-
10,96,-

Iarııf 
!7,-
J7.-
to,-

Muvakkaten borsa- Kredi mevzuu üze-
ya alınmıyacak rinde bir kitap 
Ticaret Bor1a11 idare heyeti 

Boraa abonelerinden bir tüccan 
boraaya .m~vakkaten rlrmekten 
menebnıtpr. 

Aytar zade Muıtafa Beyin 
boraaya ıılrmekten menedilen Yu
v!"' Efendi. vaaıtaıile borM hari
cmde bufd!"y "~ çavdarlannı aat
brdıfı teab!t edilmlıtir. Bor .. 1• 
dan; heyetı bunun üzerine içtima 
ebnıf ".e Muıtafa Beyi 15 gün bor 
Aya .''?"ekten men.,tmeğe karar 
vermıştir. 

Bu karar dün Boraa aalonunda 
ilan edilmittir. 

Beynelmilel Ticaret Odaaı Ye• 
aaika mukabil kredi mevzuu etra· 
fmda bir broıür ne,retmiftir. Bey 
nelmilel Ticaret Odaar bu broşü .. 
ehemmiyetli bir ilave yapmak i
çin dünyada mevcut bütün mem
leketlerin baılrca Ticaret Odalan 
na bir tam.im yapmııtır. Bu tamim 
de vadelerin nihayetinin tatf! rün 
!erine teaadüf ettiği taktirde naarl 
muamele yapılacağı hakkında 
mevcut kanuni hükümlerin bildl
rilmeıi iatenmektedir. 

Oda bu huıuata tetkikat ;rap
maktadrr. 

Mahkemelerde 

Dumlupınar canisi ida 
ma mahkôm edildi 

Fakat cinayette müessir olan 
alacak yüzünden 

ceza 24 seneye tahvil edildi 
Dumlupmar Tapuru kamarotla- 1 ilk defa ııayri me...kuf olarak sor-

nndan Feyzi Ef. yi denize atrp VÜ 1 ııuya çekti. . . _ . . 
cudunu ortadan kaldırmakla maz Suçlu, motOrüne yukledıfı ÇU• 
nun komanyacı Süleymanm muha Tallann içinde earar oldufundan 
kemeıi dün Aiırcezada intaç e- haberi bulunına~ıfıru, ~ ÇUT~la
dilmiıtir • rm Haınit B. iımmde bınne aıt ol-

Tefhim edilen bu karara ııöre dutunu oöyledl. 
koınanyacı Süleymanın Feyziyi Mahkemece Hamit Beyin adre
taammütle öldürdüğü aabit ııörü- ıi Ooman kaptana aoruldu. Suçlu 
lerek kendisi idama mahkfun edil bilmediği cevabını verdi. Oaınan 
mitae de Feyzinin komanya bede- kaptanın mazbut ifadeıi okunduk 
!inden bir kıammı zimmetine ıre- tan sonra reis sordu: 
çirmesi ve bu yüzden katille &ra• - Çuvallarda earar elduiımu 
lannm açılmaar cezayı azaltıcı biliyormuııun demek ••• 
takdiri aebeplerden aayılarak ida- - Hayır bilmiyordum. 
ma bedel 24 aene ağır hapsine - 2000 lira navlun almıııın. •• 
hükmolunmuıtırr. - Evet! 

MahkUm, Feyzinin ,.ereıesine . -. P~ki, motörünün kıymeti kaç 
aynca 1000 lira tazminat Terecek lıra ıdı? 
tir. Diğer maznunlardan ııayri - ~ lira... .. . • • 
mevkuf vapur auvariai Oaman, 1- 800 lrralrk moto .. ıld bm lıra 
kinci kaptan Zi:ra ııüverte loa- navlunn naaıl verdi bu Hamit 8. 
tromoıu Murat, Meto S!lleyman Mna? 
Bey ve Ef. lerle ahçı Emin beraet Ounan kaptan bir cevap bulup 
etmitlerdir. Teremedl. 

ı ğı Mahkeme fa)üt celbi için b&flr.a Esrar kaçakçı ı cibıe kaldı. 
Rizeli Oıman im.inde bir motör 

kaplam, küçük motörüne Bozbu
run Mhilinden 13 çuval iiinde SO? 
kilo earar yükleyerek ıkenden
yeye götürmek üzere yola çıkıyor. 
Yunan adalan civanndan geçer
ken Midillinin Zeytinburnu mevki 
indeki Yunan rümriik memurlan 
motörü durdurup içini muayene 
ediyorlar. 

Eırar çuvallarını bulunca motö 
rü müaadere ve Oıman kaptanı 
tevkif ediyorlar. Oarnan kaptan 
Yunanistanda 11 a:r me•kuf ka
lıyor. Neticede iddia ettiğine röre 
beraet karan alıp Türkiyeye av
det ediyor. Fakat, kanunun pençe 
ıi Oaman kaptanm yakasım bura
da da bıralmuyor. 

Esrar kaçakçılrfı yapmak ıuçi
le mahkemeye veriliyor. Afırceza 
mahkemesi Oaınan kaptaru dün 

Hazin bir 
•• 
Olüm 

Bir gazeteci arkada 
ıımızı kaybettik 
Matbuahmızm en eıki emek

darlanndan Ekrem Retat B. arka· 
daıunız, evvelki gece lr.alp dur
maamdan vefat etmiı ve cenazesi 
dün öğle üaıU Erenköy Sahrayice
dit mezarlığına defnediJmittir. 
Son zamanlara kadar (Cümhuri
yet) refikimizin tahrir heyeti me
yanmda bulunınuı olan merhum, 
muhtelif gazetelerde çalqnuf, 
Konya'da çıkan (Bababk) ıraze
teainin başmuharrirlifini ifa etmiı 
ti. Vasiyetine binaen mezanna çe 
lenk birakılmamııbr. Ailei keder
dideıine taziyet ederken matbua
tımızı da o derecede muhtacı tasi
yet buluyoruz. 

latanbal Matbuat Cemiyetinden: 

1 S •eneye mah
k6m oldu 

Çatalca köylerinin birinde ara
larmda çıkan kavga üzerine arka
datı Oamaıu öldüren Ahmet, .,,,_ 
nice Airrceza mahkemeainde IS 
aeneye mahklhn edilmiıti. Tem
yiz, bu karan bozmuı oldufun
dan Ahmet dün yeniden Ağrrceza 
mahkemesi huzuruna aevk edildi. 

iddia makamı, temyizin bozma 
karan tekle müteallik olduğun
dan eıki kararda ısrar edilmeaini 
İatedi. Maznun Tekili eaaaa taal
luk ettiği iddiasmda bolundu. 

Mahkeme neticede temyizin 
bozma kararma uyarak Ahmed! 
yeniden IOrguya çekti ve Oaınanı 
teh"""'1rle öldürdüfünil aabit gö
rerek kendiıini yeniden 15 aene 
ağır hapse mahkUm etti. 

Tatlı 
Müsabakası 

Kazananlara dün 
mükafatlar verildi 

Tasarruf ve ikbsat haftaamda 
yapılan tatlı müsabaka11DJ kaza
nanlann diploma ve madalyeleri 
dün Aat 16 da Halkevinde mera• 
aiınle Terilmiıtir. Menuimde TafU 
ruf cemiyeti lıtanbul ıubeal reial 
Danıı B. ve azalan, Kadmlar Bir
liği azalan veaair zevat hazır bu
lunmuıtur. Damı B. kıta bir nu
tuk İrat ederek müaabakayı ka
zananlan tebrik etnıi,tir. Bundan 
sonra madalya Ye diplomalar tn 
zi edilmittir. 

Mektep 
Kitap.lan 

Yüzde 40 pahalı 
olduğunu 

•Öyleyenler de var 
Mektep kitaplannın pahalı o

lup olmadığı meaeleai Ankara 
Maarif Vekaleti tarafmdan ehem 
miyetle tetkik edilmektedir. Dev
let Matbaası müdürü Hamdi Emin 
Bey bu meaele hakkında Veklle
te izahat vermek üzere Ankarada 
bulunmaktadır. Mektep kitaplan· 
nın pahalı olmadığını iddia ede~ 
kitapçılar namına Ankaraya cı· 
den Muallim Ahmet Halit 8. ıeh· 
rbnize dönmiiftür. Mektep kitap
larmm pahalı oldufunu iddia e
den kitapçılar da dün Maarif Ve
kaletine bir tela-raf çekerek kendi 
noktayı nazarlannı izah etmiıler
dir. Mektep kitaplannın pahat. 
olduğunu iddia eden ona yakm ki
tapçıdır. Bu kitapçılar çektikleri 
telgrafta mektep kitaplannın yüz 
de 40 ucuzlablacatını bugünkü 
Taziyetin bir ihtikir olduğunu .i
fade etmlılerdlr. 

Erzurumlu 
Darülfünunlular 

Erzununlu Darülfünunlular ba 
ıriln aaat t 4 de Halkevinde top
lanarak kuracaklan cemiyetin e
Mılarmı ııörüteceklerdir · 

M. Zarhi Rusyaya 
dönüyor 

inkılabımıza ve Türk lıtiklil 
harbine ait çevrilecek filmin -
naryoaunu yazmak üzere m.~le
ketimize gelen Ruı mubamn M. 
Zarhi bugün Ruayaya dönecektir. 
M Zarhi bir müddet sonra hazır
J,,'.acajı aenaryoyu Ankaraya ırön 
derecektir. Senaryo Ankarada bir 
heyet tarafından tetkik edilecek 
Te kabul edildikten sonra f"ılm Dk 
baharda çevrilmeğe batlanacalr• 
br. 

Mekteplerin fiç aylık 
faaliyeti 

Iıtanbul ilk tedrisat müfettitle
ri dün aabah bir içtima yaparak 
mekteplerin üç aylık faaliyetini 
tetkik etmitlerdir. 

Yüz mektepli çocu
ğa elblae 

Kadıköy fıkaraperver cemiyeti 
geçenlerde yaptığı balo haarlab 
ile 100 mektepli ve fakir çocuğa 
elbise ve ayakkabı yaptırmııtır. 

Edirne lisesi mezun
ları cemiyeti 

Edirne Jiaeai mezunlan bir ce
miyet teıkil etmek. üzere. ~u~ 
Mat 14 de Halkevmde bır ıçtıma 
yapacaklardır. 

Kimya 
talebe 

- . 
zumresı 

kongresi 
Darülfünun kimya zümresi Ta

lebe Cemiyeti aenelik konrresi M· 
b gün!l aaat 15 de Halkevinde 
toplanacakbr. 

Dit tabipleri 
kon~resi 

Türk diftabipleri cemi:reti se
nelik kongreai buıriln Mat 10 da 
Halkninde aktedilecektir. ı 
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Örgüler 
Bu kıt hangi aile köşesine 

ba:ksllDJZ yumak yumak. r 
renk yünlerin iki tiş, iki kroşe 
arasında büküle büküle zarif 
bir kaşlcul, tık bir jile. güze 
bir caket, nefiı bir şal halint 
geldiğini göriiraünüz. 

Diyorlar ki bu yılki yün sa 
btı görülmemiş bir derecey 
hrlam19tır. Yalnız yün işi ya • 
pan mağazalar değil, hatta 
kunduracı dükkanlan bile bv 
Urlı alıtverişin tadmı alandı 
camek&nlarmı yün çileleri, yür 
yumaklari1e doldurmuşlardıı·. 

Ve hanımlar arasında ren~ 
ve örnek bulmak için öyle siniı 
U bir rekabet var ki çok hanın: 
lann travmayda. vapurda hat 
ta aokakta yeni bir örnek kop 
yası almıya çalıştıklanm göril 
yonız. 

Bu merak okadar salgın le 
uzun kış gecelerinin ağır saat 
)erini poker masafarı ba 
tında geçiren hanımefendi 
ler bile timdi kağıt yerine yu 
mak açıyor ve ful, floş yerino 
renk renk yünleri şişlere takq 
çe,İt çeıit örnek çıkarıyorlar. 

Bir zamanlar haatalrl< hali 
ııııe gelen dana hevesi geçtikteı 
ve her evin kapısını çalan mal 
buhran eski eğlencelere sünge 
çektikten sonra hale, zaman 
ve hanımların ruhuna bundaı 
uygun bir meıgale olamazdı. 

Eakilerin dedikleri gibi; b 
dm kısmım bot bıralmıağa ge 
mez! Vakıa eli itte, gözü oyna 
ta kadınlar da vardır! Fakı 
böyle aalgm halinde iti 
moda kadm nıhlanndaJ 
heyecan ve rekabet ih 
tiyacmr tatmin edecef 
için bundan daha zararlı ve dı 
ha masraflı arzularına ka111 hı 
olmazaa bir mevaim batımı 
dinç kalabilir. 

Evlerinde asayişi muhaf 
etmek ve hatlarını dinlemek 
tiyen eıiceklere rek renk yüı 
çeşit çeşit örnek bulup h~mıı 
!arına götürmelerini tavaıye ı 
derim. 

Bir tartla! 
Bll§larına çorap ördürmesiı 

ler! 
Buı·han CAHl1 

-----·-·-·-··---
Parlamentola 
Konferansı 

- ·- -
Bu •ene fstanbu1dı 

toplanacak 
ANKARA 12 - Bu ıene be:rıı 

milel parlamentolar konferanu 
tanbulda toplanacaktır. Bu rnü11 
aebetle Dolma bahçe sarayında lı 
zırlıklar yapılacaktır. 

Konferanstaki Türk heyeti y 
kında bu meaele ile meşgul ola: 
fa baalrvacakhr. 

Vatandaı! 
Şeker bayranıı için 

alacai/ın her şey yeril 
malı olmalı. 

Milli 
1 • ( ıı,., ••• -
1\ t • . ••ıçıta 117-
IQ d11••l lt·-

t .1elotJ H,-
1 ı><•ı• u.-
1() 117 IJ,-

Atinada bir taka• 
tirketi 

Dikenli tel 
fabrikası 

Cemiyetimiz azaamdan Te Matbu 
atnr.ızın emektar muharrirlerin. 
den E!ı:rem Retat Beyin d!ln gece 
aaat iki buçukta vefat ettiğini ke
mali teeaaürle haber aldık. Bu e
lim haber bütün Matbuat münte
ıiplerini derin bir teeaaüre dütllr
müştür. Merhumun cenazeıi 
dün öyleden sonra Cöztepedeki 
hanesinden kaldınlarak makberi 
mahausuna defnedilmittir. 

Yerli mahıulittan yapılan tatlı 
müaabakasında profesyonellerden 
birinciliği Selçuk kız aan'at mekte 
bi ikincilifi de Lyon çukulata fab 
rikaaı kazanmtfhr. Bunlara birer 
madalya ve birer de diploma Te
rilmiıtlr. Müaabakaya iıtirak e
den amatörlerden birinciliği Emi
ne Saffet H. kazanmııtrr. Emine 
Saffet Hanıma mükafat olarak bir 
kostilmlük İpekli kumeı Teriimi.
tir. Amatörlerden ikinci relen Se
miha Hanımdır. Semiha Hanıma 
da bir yün bluz hediye edilmi,tir. 

Tıp talebe cemiyeti! 
kongresi 

Trp Talebe Cemiyeti aenelilr ~=========== kongreai pazar günü saat 18 de r 
IO • 
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Halk ..... inde topl:nacaktır.. ZekAt ve sadak~ 
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Gelen mal\imata nazaran, Ati. 
nada takaa iılerile metrul olmak 
için bir tirket t~kkül "!'Dit~. 
Beynelmilel Clearmr anonım ıır
keti namını taııyan bu ılrket ite 

ADANA, 11 - Jak Bonyaa E. 
fendi İlminde birisi burada bir di
kenli ve kafeslik tel fabrika11 aç
mak Üzere Vilayete müracaat et• 
miştir. Jak Bonyas Efendinin mü
racaatı tetkik edilmektedir. 

Matbuatın en eıki emektarla
nndan biri olan Ekrem Retat Bey 
merhumun kederdide ailesine ve 

bütün Matbuat müntesiplerine en 
kalbi ve samimi teessür ve taziyet 
)erimizi beyan ederiz. 

resi talebe cemiyeti burü? aaat ıs 1 cemıyetine verinıl 
de Halkevinde bu ıeneki mezun-
lar ,erefine bir çay ziyafeti vere-
cektir. 

~&ali gibi bft. hi.dise kartıımda 
alınaktadır. Acaba bu vaziyet kar 

l••mda Milletler Cemiyeti hangi 
l'olu takip edecek? Eğer Japonya
~ karıı vaziyet alına, bu devlet 

illetler Cemiyetinden çıkacaktır. 
~lıııazaa, cemiyetin haysiyeti ren
t1de olacak. 

. Cenevrede bu nokta etrafrn<Wci 
fıkinerin tehalüf ettiği anlaıılıyor. 
~azdan Japonyanın kalıp ta hay
"Yetin gideceği yerde haysiyetin 
kalıp ta Japonyanm gitmeeini isti
Yorlar. Bunlar ekseriya lriiçük d"° 
l~tlerdir. Büyük devletler iae bay-
81Yete bakmıyarak Japonyayı icla.
~ etnıiye taraftardırlar. Yakın bir 
ıatildıal bize hangi noktai naza
rırı galebe çaldığını gösterecek. 

.,. ..,. "" 
Bulgar komıumuzla Mısır do&

lt•ıııu;ulaki kabine buhranları, hü
ltı'.unetin tarzı teşkilinde ufak bazı 
tadil;.t ile halledildi. Her ikisinde 
de baıvekiller yerlerini muhafaza 

ettiler. Bu buhranların sebeplerini 
ve kabinelerde yapılan tadili.tın 
mahiyetini ayn ayn hüliaa ede
lim: 

Bulgaristandaki hükUmet ma
ltımdur ki Radikal, Liberal ve De
mokratlardan müteşekkil ve 
"Milli blok" denilen teşekkül ile 
Çiftçi F ır'ka.sı arasında yapılan bir 
koalisyondur. Çiftçi Fırkası öte
denberi hükumetteki temsil nisbe
tini az göriiyordu. Liberallere 
~~sup olan Adliye Nazın birçok 
hucuınlardan aonra istifa edince 
Çiftçi Fırka buna talip oldu. Mil
h blok kabul etmeyince kendileri
ne ait olan Maarif Naz;rhğını ter
ked.erek Münakalat Nazırlığını is
tedıler. Bu mübadele de yapılma
yınca Çiftçi Fırkası Nazırlan ka -
bineden çekildiler. Ve Başvekil 
Mu,anof ta istifa etti. 

Kral yeni kabinen.in te9kilini 
tekrar Mutanofa vermittir. Ve 
bat vekil bu defa Çiftçi F ırkaarrn. 

Münakalat Nazırlığı yerine Tica
ret Nazırlığını vererek kabineye 
ginnelerini temin etmi,tir. Fakat 
Liberaller öfkelenerek milli blok
tan çekildiler. Yeni kabine bunla
nn yardrmınc!an mahrum kalmak
la ~er~ber, eskisinden daha zayıf 
degıldır. Münazaalı Adliye ve 
Münakale Nazırlıklan §İmdilik 
vekileten idare ediliyor. Buhran 
dahili politika mücadelesinden iba
rettir ve Bulgaristanm beynelmilel 
münasebetleri noktasından ehem
miyeti yoktur. 

.,. "' . 
Mısır buhranına gelince; bunun 

da sebebi Baıve'kil Sıtkı Paşa ile 
Adliye ve Hariciye Nazırları ara
amda çıkan ihtil;ıfbr. Ve bu iki 
Nazırın kabineden çıkmalarile ne
ticeleınmittir. Sıtkı Paşa iki buçuk 
sene evvel hükfunet darbesine ben 
ziyen şekilde iktidara geçtikten 
sonra intihabat konunu tadil ve ve 

ni intihabat yaparak fili vaziyete 
hukuki tekil vermişti. İntihabata 
diğer fırkalar iştirak etmediğin
den Sıtkı Patanın yeni "Şaab" 
Fırkası hemen hemen bütün aza
lıktan kazandı. Binaenaleyh Sıtkı 
Pll§a Hükfuneti, mecliıain ittifakla 
itimadına mazhar olmakla beraber 
herkes bilir ki bu hukuki v~iyet 
te hakiki vaziyete tevafuk elnııyor. 
Ve diğer fırkalar da intihabata iş
tirak etmedikçe, Sıtkı Pllfa HükU
meti normal bir hükfunet olamaz: 
Ve muhalif fırl<alar Sıtkı Pş. hükU 
metini meclis haricinde tenkit et -
ınektedirler. Bu tenkitler bir za· 
mandır çok müspet şekilJer almıt
tır. Bed'ri namında bir polis mü· 
dürünün katlinden maznun iki ıa
hıs etrafında yapılan tahkikat, bu 
iki katilin Bedri tarafından tevkif 
edilerek envai işkenceye maruz bı
rakıldığım göstermiştir. Bedri 
mesele1i bunun üzerine bir iskan
da! halini almıştır. Buna benzer 

--diğer bidiseler meydana çıkanl
mıttır. Ve memurlarmı Mıaırda 
Sıtkı Pata HükGmetini iktidarda 
tutmak için vazifelerini suüstimal 
ettikleri ianat edilmittir. 

Adliye Nazın bunun üzerine, 
Mıaır adliye sisteminde bazı 11la
hat yapılmasını tavsiye etmittir. 
Bu ıslahata göre, Memurini mu
hakeme kanunu tadil edilerek me
murlar da diğer mahkemelerin 
~fuz ve. aalih!yet dairesine ge
tırılecekti. Adlıye Nazınna Hari-

ciye Nazırı Yahya Pata da iltihak 
etti. 

Diğer taraftan bu ıalahata a
leyhtar olan Sıtkı Pata iatifa etti. 
Ve Kral Fuat lreııdiaine tekrar ka
bine l~li vazifesini verince yeni 
yaptığı hükUmete Ali Mahir Pata 
ile Yahya Patayı almadı. Bedri 
iskandalile alakıtdar olmıyan bir 
itten Münakalat Nazınna da muğ 
ber olduğundan onu da açıkta bı
rak ı. Mısır kabinesindeki teb 

dül bu üç nazıra münhasırdır. 
naenaleyh Sıtkı Pata muzafferi~ 
kazanmıt fakat hayli zayıflamr 
tır. Çünkü Yahya Paşa Sı 
Fırkasmdan istifa etmiıtir. Sı 
Pqa bu fııicanın reisi, Yahya 1 
ta da ikinci reisi idi. Dün bir fı 
kıuun reiai ve ikinci reiai ve luıW· 
arkadqı olan İıki zatın. biribi ' 
düımesi Sıtlu Patanın e 
sen çok kuvvetli olmıyan 
ziyetini daha ziyade za:. 
labnıttır. Sabık Adliye f 
zırı Mahir Paşa da ihtilafı g .. 
sayıfalarına intikal ettirmiş 
Sıtkı Paıaya hücum etmiye 
mııtır. Başvekilin Şaab Fırlc 
timdiye kadar muhalif ftrkalftt 
hücumlarına maruzdu. Şimdi ı 
cieki tesanüt le bozuldu. Bakalı 
hiç te tabii olmıyan bu vazİJ 
baıvekil daha ne kadar zaman 
nı e edebilecek? 

Al.-
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Kubilay 
Abidesi 

(Batı 1 inci sahifeden) 
san'atki.nnm girebileceği bir mil· 
ıabaka açdma11dır. Müıabakala· 
nn zamanı, naıd yapılacağı hak-

i kında beynelmilel cari uaul ve te-

l amüller mevcuttur. Maaleaef, biz 
de timdiye kadar beynelmilel, e• 
aaah ve fenni müıabaka uaul ve 
ıeraiti tatbik edilmemittir. Kubi-
lay abideai münaıebetile böyle bir 
müaabaka tatbik edilirıe müsmir 
netice alınacağmdan eminim. 

Beynelmilel müıabaka tekline 
göre, abideyi yaptıracak merci, 
makıada göre, bir takım donne• 
ler verir. Müıabakaya ittirak e
den ıan'atki.rlar da, bunlara gö
re tekil düıünürler. 

MiLLiYET CUMA 13 KANUNUSAN1 

Dahili istikraz teklifi hara_ 
retle kabul edildi 

(BQfı 1 inci aahilede) 
te muvaffak olunur. Toplanan 
para ile yapılacak işleri ya
pıp memleke~İn bütün iktısat 
membalarını bu tasarruf sahip 
terinin eline tevdi etmek bir 
evlada altın bırakmanın yüz 
misline bedeldir. Altın da gü· 
nün birinde ve belki yakında 
tedavül vaııtalığmdan çıka· 

caktır. Bu hakiki bir kıymet 
de~ldir. Halbuki hükUınetin 
bulduğu bu yol altından çok 
esaslı ve mühim bir yoldur. Ev 
lada bırakılabilecek en emın 
bir mesnettir. 

tan nihayete kadar vatandata em• 
niyet veren hükümleri ihtiva etti
ği ve gerek tarihi ve gerek iktıaa· 
di noktai nazardan temin edeceği 
faideleri söyliyerek hükmete fİ· 
mendifer siyasetini behemmehal 
kuvveden file çıkarmak uminden 
dolayı tetekkür etmi~tir. 

Sırn Beyin beyanatı 

Böyle bir müıabaka açılırıa, His meselesi yok ,. 14 -
r 

1 
aan'atki.rlarımızdan bu iti peki.- Bu dosdoğru ödünç para al 

Gelen evrak geri verilmez - li. yapacaklar çıkacağın" fÜphe mak değildir. Hükiimetin hak· 

• yoktur. 

• 1 
lüddeti geçen nüıhalar 10 ku- Bittabi, teklif edilecek şekiller· kı velayetini şuur ve idrak ile 
ıştur. Gazete ve matbaaya alt den en muvafıkını jüri heyeti ayı• kullanarak memleketi bu yola 

Sım Bey (Kocaeli) kanunu mü
dafaa etmiş ve onu müteakip söz 
alan Emin Bey Eskitehir kanunla 
talep edilen aali.hiyetin umumi 
harpte aktedilen iıtikrazı dahili 
ile bir münaaebeti olmadığını ve 
hükfunetçe yapılan tetvik ile mil
let tarafmdan bankalara yahn· 
J .. l'\ taMt't'Tllf mevduatmın genit 
bir it ıahaıma intikalini temin et
tı.gini işaret etmiş 'Ve bu tasamı· 
fat arttığı müddetçe İf ıahalannı 
genitletmek çoğaltmak imkanı o· 
lacağını aöylemitlir . 

Emin Bey bu istikraza iıtira· 
kın sadece bir hıa meıelesi olma· 
yıp ayni zamanda bir .t .. menfaat 
meseleıi olduğunu kaydedenk 
.özlerini bitinnittir. 

~er i~in müdiriyete müracaat rır.'' aevketmesidir. Burada his me-
'ı ;mir. Gazetemiz ilinların me- selesi yoktur. Bunu idrak et· 
• • uliyetini kabul etmez. ff.. • miyenler hiç bir Jey görmeyen 

11 
··--------· uvıyet kör gözlerdir. 

RAMAZAN ı 16 V k I Adananın pamuğu 
ı S. D. ara a arı Arkadatlar, memleketin 
f · lmsak 5 39 tasarufu ile Adananın pamu· 
•,iftar 17 03 ğunu da düşünmek lazmıdır. 
1 ________ _. ,Kanunda bazı tadi- Adanamızın pamuğımun elya· 

ı' 1"" t Jd fı kısa olduğundan bundan hale 
BUGÜN O HAVA. a yapı 1 kile istifade edip istediğimiz 

~ İyetilköy askeri rasat merkf>. ANKARA, 12 (Telefonla) İnce bezleri yapamıyoruz. Hai-
nden aldığım.z malumata na- - 1704 numaralı kanunun ba· buki Adana ovasını ıslah e-

c 
1 
lran bugün hava bulutlu geç,.. zı maddelerinin tadiline d'air dersek pamuğun elyafını dü· 

f ııı: rüzgar karayelden eıece.k- olan layiha ruznameye alın· zeltirsek elde edilecek servet 
n ~. Yağı' ihtimali azdır. mıştır. Layihanın aldığı son yine tasarruf sahiplerinin eline 

'2-1-933 tarihinde hava taz. ıekle göre lıan, pansiyon, otel verilecektir. 
\.i 765 milimetre, hararet aza- ve bekar odalarım itletenler, İkfısadi kemal dlJnilmlJ 
i 7, asgari 3 ıantigrat idi, mali müesseseler ticaret şir- Onun için borç para tabiri· 

• ., _ ketleri, ticarethaneler ve dük· ni kullanmayalım. Çünkü hal-
i ~ kanlar gibi ticaret ve san'at ka hakiki bir mesnet ve altı· ( • ICLE '' 1 için açılan bütün yerleri _idare i nın bile tezelzüle uğradığı bir 

- edenler ve hastanelerle dıni ve , zamandlı. millete i.tikbal için 
• aair umumi müesseselerin mü- · böyle aaraılmaz bir mesnet bu· 
J 'ine telef On dür ve ~m~rleri bu yerlerde lunmuştur. Bu, tarihin kaydet· 

her hangı bır suretle oturanlar tiği en büyük aiyui dönümler 
;i eselesi la daimi olarak çalı,anları hü- gibi. iktıaadt kemal dönümü 

i f viyet varaka.tarını imza ettire- olacaktır. (Alkıtlar) 

1 
t1üjdel Nihayet hakikat rek 24 aa.at ıçi.nde a.~t oldu~u Milzakert>ltr 

i be çalmaya batladı. Tele- zabıta daırelerıne gondermege ANKARA, 12 A.A. _Büyük 
r ı1 tirketi abonelerinden fazla / ve bu yerlerden aynlanları ha· Millet Mecliai bugün Reia vekili 

( alıyormut·· Bu meydana ber vermeğe ve buralarda otu· Haıan Beyin riyaoetind~ . toplan
[! ! J ••• Paraları geri verilecek- ranlarla daimi olarak çalıflllll- mıı~r. ~adyo. kanun lay!hasınm 

y 1 b .. et t ·ı· !ara da verilec k hil • et gen verılmesı hakkmdakı Baıve-• !' nız u. u~r enzı 1 e . vıy va~a ki.let tezkereıi okunmut ve 1932 
Jesı ıenede iki defa olur- kalarını doldurup ımze. etm.ege ıenesi muvazenei umumiyeaine 
, Birisi temmuzd'a diğeri mecbur olacaklardır. dahil bütçelerin muhtelif fa11l ve 
ınusanide. Geçen temmuz· Alıikadarlann verecekleri lıü maddeleri arasında 125 bin ki.t:ıur 
"ekfon tirketinm ücretle- viet varakalarile beyannamele- liralık münakal~ y~p~lmaama ait 
tetkik edecek komis on re damga pulu yapıştırılmıya· kanun kabul ed!lmı~tır. 

Ned 
y kt B L • • • Hudut ve sahıller aıhhat umum 

ınmamış.. en toplan· ca ır. u mecuunyetlen ıfa '"d"' ı····· ·· 1932 • b'"t . . mu ur ugunun . aeneıı u çe• 
lf .. Orası malum değil!.. etmıyenlerle menedilen feyle- aine 1000 liralık munzam tahai
i kimse bunu merak et· ri yapanlar hakkında ceza ka- sat konulması ve Tütün lnhiaar İ· 
amma ben merak ediyo- nununun 543 üncü maddesi dare~ini~ 1932 ~nesi bütçeıinde 
Çünkü bu muteber komis· hükmü tatbik olunacaktır. 35 bın lıral.ık munakale Y~,ınlmaıı 
t 1 'd" belk' b b hakkındakı kanunlar muzakere 
op ansa 1 ı ı ~n u Ç b l"b k t l• ve tasvip edilmittir. 
ıur ve muntazam şırkete e e 1 ere e va I• Seyrisefain idareainin 1932 ..,. 

az para vermiş olurdum. sine takdirname neai zarfmda yapacafı latikraza 
iıyooun neden top· Maliye Vekaletince kefalette bu-
adığını benim merak ANKARA, 12 (Telefonla) - lunulmaaına dair kanunun ikinci 
m kadar bu ir- C~~elibere!<et va!i•i Zi~a. B. artma m~zakereai ya~ılara!< kabul .edi~-

k · · l bük! A mucadeleaınde göıterdığı müıbet mış ve bunu muteakıp lkramıyeli 
omıserı 0 an ve • u \ meaaisinden dolayı Sıhhiye Vekıi dahili iatikraz hakkınd11.ki kanu-

1\ namrna mukavele ahk~~ j letince bir takdirname ile takdir nun müzakeresine geçllmlıtir. 
1 !toktan noktuına tatbiki· edilmitşir. Karşılıklı itimat 

'' emur edilmiş bulunan Bu münaaebetle aöz alan Refik 
a elbette merak etmiştir.. nin önünde giyiniyordum. So· Şevket Bey (İzmir) teklif edilen 
ikin en büyük merakı şir- k k b kanunun devletin millete ve mil

< t müdürü olan zatta mü- a ta ağrıtmalar, koıuşma· !etin devlete kartı zaten mevcut 
,.. \ı edebiliriz. Çünkü Dev- lar oluyor. Cumbadan eğil- olan karıılıklı itimadmm teyidine 

~ ürasınrn ücretin indiril· dim, sokağa baktmı. Büyük yarayacağı cihetle çok taYanı di
:ıe karar vermit olması a· bir deve oın bet• on altı yaıla· ~;tk~~duğunu iıaret ederek demiı 

,.,,,,,._,.,.,erinden harıl harıl para nnda bir ç°:uğ: k:Valıyordu. "Daim milletin hayatına, terak-
t a ba k t 1 kisine tealli'ık eden en cezri ve en L; n f a asası 0 mıyan Sokag"a ç-''-tıgvnn zaman d-

'\i t · ' ki k b' IK ~ makul ve en filmi tedbirlerini tat-
ıçın mera anaca ır venı'n sah"-ı"ne sordum. Bana 1 '° bik eden devlet, hem aiyasetinin 

l (."• develerin arastnda duran yav· ana h .. tlarından birisi olmak iti-
r;, r ücretleri indirecek ko- ruyu göstererek: barile geni• Türkiyemizin garbını 

a naçizane bir şey ha· _ Bu deve, yavrunun baba- şarka, şimalini cenuba rabdetmek 
, acağım ... Bilmem komis· hususunda fedakarlığını her za-

aki zatların evlerinde te- sıdır. Çocuk yavru deveyi sev· man göstermiş, ve bunun için icap 
var mı? yani bilmem on- mek İstedi galiba seveyim der- eden tahaiaatı vermekten geri kal 

Telefon •irketı'ne nasıl ken biraz canını yakmış olma· mamıttır. l 
• 1 k" d bağ d itte ayni ıiyaaete ve makoadın 

Ven'lı'r?. Nefı"slen'nde tec· 1 1 0 a ır ı: mutat yollar haricinde kanunların 
mi,ler midir?.. Abone- Eğer biz yetitmeseydik ço- ihbar ve izam eden ahkamına de-
tirkete peşin oar" vP>ir· cuğu altına alır "ağızile ceke- i<il milletin doiirudan doğruya 

inaenaleyh lngiliz lira· tiınden tutup" ve üstüne çıkıp devlet hakkındaki itimat ve em-
k led . niyetine müracaat auretile yapılan 

mu ave e tayın edilen bütün ag"ırlıg"ile ....,..uguv ezer- b ..-- u kanun çnk yerinde ve çok za• 
ardan a.-ğı düştüğü ta- di. Bu bir kere vııku buldu. manmda vi.ki olmu9tur. 
<İ mükalemelerin paruı· Çocuğu yarı baygın halde Milli şimendifer siyaseti 
ket belki bir sene evvel 1 d k d k d Refik Şevket Bey, milletin böy 

1 
,. tır... Onun için u" cretler a tın an zor urtar ı , edi." ,. le bir istikraz ile devlet itlerine 

lirken, lngilizin düştüğü Bu bizzat şahit olduğum rizasiyle ittirakını temin eden bu 
r 4 1 ! sonraki tediyeler de- vak'adır. Bir sene zarfında şüp kanunla millet iktıaat ve taıarruf 

aha evvel peşin verilmiş hesiz ki bir çok şeylere şahit fikirlerinin hin hacette bu gibi İş· 

Söz alan diğer hatipler kanunu 
müdafaa ederek bu hareketinden 
dolayı hükiimete teıekkür etmit• 
!erdir. 

Kanunun .!ureli 
Müteakıben kanun müstaceliyet 

karariyle reye vazedilerek kabul 
edilmittir. Kanun tudur: 

Madde 1 - Senelik faiz ve ik
ramiye yekünu yüzde yedi olmak 
ve itibar kıymeti 12,000.000 lira· 
yı geçmemek ve yirmi senede itfa 
edilmek ıartile azami üç tertipte 
hamiline muharrer tahvil ihracı 
auretile dahili iatikraz akdine Ma
liye vekili mezundur. 

Madde 2 - Bu iıtikraz tahvil
lerinin itibari kıymetleriyle ihraç 
fiatleri araamdaki fark ve ihraç 
muameleai için yapılacak her tür
lü maaraflar yekünu İıtikrazm iti· 
bari miktarı baliğinin yüzde aeki· 
zini geçemez. 

Madde 3 - Bu istikrazın ihraç 
şartlan tediye ıervialerl, ikramiye 
ve itfa planlan Maliye Vekaleti 
ve Türkiye Cümhuriveti Merkez 
Bankası arasında akdolunacak bir 
mukavele ile tayin ve teabit olu-
nur. 

Madde 4 - ltfa pli.nı mucibin 
ce bu istikraz tahvilleri kura ile 
başa bat itfa ve ikramiyeleri de 
kura ile tayin ve tev2i edilir. 

Kura neticeleri Maliye Vekale
ti ve Türkiye Cümhurlyeti Merkez 
Bttn,,.._,.., t,.,.afmrlan illn olunur. 

Madde 5 - Bu kantına miiate
niden t:ıkanlacak tahviller ihraç 
tarihinden itibaNn ancak 1 O aene 
aonra itih11.ri kıyın.etleri ba•a bat 
tedive <'dilmek suretiyle tedavül· 
den kaldınlabilir. 

Madde 6 - Bu iatikrazın ihra• 
cına müteallik her nevi iliinJ .. r, 
muvakkat ve kat'i tahviller ve 
bonlarm koponları ile tediyelerine 
müteallik evrak ve aenetler, faiz 
ve ikramiveler ve difer muamele
ler tahvillerin itfasına kadar her 
türlü vergi ve resimden muaftır. 

Madde 7 - Bu iatikraz tahvil
leri umumi ve mülhak, bütçelerle 
idare olunan daire ve müeueoeler 
ce, Viliyet husuei idareleri ve Be 
lediyelerce, yapılacak müzayede, 
münakaoa ve mukavelelerde te
minat olarak itibari kıymetleri Ü· 
zerinden bata baş kabul edilir. 

T"minatın irat kwdma kararı 
verildiği takdird'" kınar tarihin. 
den evvel bu tahvillere inbet e
den ikramiyeler ve vadeal hullll 
eden f•İz kupon bed,.,lleri tahvil 
sahiplerine ve ancak ikramiye me 
yanmda tahvilin imha b,.d,.Ii var
sa yalnız o miktar tahvili elde tu
tan daire ve müeeee8elere aittir. 

Bu tahviller hazinece aatılmıı 
ve aatılacak olan milli emlak be. 
dellf'rinin tediyeainde dahi baıa 
baş kabul olnnur. 

Madde 8 - Bu iatikrazın sene
lik faiz. ikramiye ve itfa akçesi 
karşılıkları her sene düvunu umu 
mive bütçe•inde açıla<'ılk bir faslı 
mah~uAA tahıiaat olar"k konur. 

M"dde 9 - Bu iatikraz h,.•ili 
varidat bütçeainde açılacak bir 
faslı mahsuıa irat kavdolunur. Bu 
iatikrazın sene irat rniktan ve aeç 
mit ıene bakiye)Pri N,.f;,.. Veki\I.,. 
ti bütçesinde açılacak bir faslı 
mahsusa tahıioat kaydolunur, ve 
münhaarran Feyzipa"a .. Divanbe .. 
kir demiryolunun Şefkatlı istasyo
nundan sonra olan kısmının İntaa
sma tahaia olunur. 

Ancak bu iıtikraz dolayıaiyle ya
pılacak maaraflar kartılıi(ı istikraz 
hasılından tevkif ve mukabili düyu
nunu umumiye bütçesinde - ikra .. 
miyeli istikraz masrafı - namı altın 
da açılacak faıla tahıiıat olarak ke>-

d "kk !er için müraca .. ta esas olabilecek 
nazarı ı ate alın· olmu•umdur. Hafızam zayıf 

Y kBdar kuvvetleımit olduğunu nur. 
ldill°!' olur.. olduğu için en yakın olan bu memnuniyetle gördüğünü ve bu lstikrazın ilk masraflarının temini 

\ı bahıı .• kap!"tırken tunu , vak'a hem hayretimi hem de davetin iyi bir aurette karıdanaca· İç.İn Mıılive Vekaleti bilabara bun
ylemelıyız kı; matbuatın ; •-'--'' . . lbe . B ba fk ğmı kaydetmiş ve hükumetin mil- dan evvelki fıkrada mecli~lkurktahaiıat-

• brr yaptığı hizmetler t~ınmı ce ttı. a fe a· li şimendifer siyasetine temaa eyli tan mahsubu icra me ü2re, 
'' ~-> 1 1 ı 1 yerek uzun aylara mu·· tevakkıf 20,000. liray" kadar muvakkat ıarfi-

'Kta mese a •u te efon Üc· .. . . . d 
'l'" K , d yolların muva.a.a.laııru temin etmek yat ıcrasına mezun ?r. 

·inin tenzili işini de ilave , anıerınız en: için ıarfettiği mesai ile beraber ~ad~e: 10. - Faız. ku~.n ~el-
4iriz. Hüseyin oğlu: bilhasaa millete kartı borçlandığı 1 len ve !kramı!~ler tedıyeıı ıkti;ıa e-

Muıtafa Zeki" parayi ödemek huıuıunda tuttuğu den .tarıhten ı~ıban;n b;et ~enelik ve 
3 2 tuhaflıkları 
}!risine devam Cuya ana tefkati diye bir 
~ • . darbı mesel vardır. Kadınla 
:.vımızin önü meydanlık- r erlcek müsavi olduktan sonra 

t
•,urada kömürcüler deve- bu bir efsaneden ibaret kaldı. 

çökertir, dükkancı kö- Anlaşılan bu tebeddülü en ça· 
~ kre toptan aatıt yapar- buk kavrayan develerdir. Bir 

ı de ben!. 
FELEK 

aiyaaetin, hatta kendiainin borç- tah.vıl be~!llerı teılıyesı ~azım .. olan 
!anmadığı zamana ait olan borcu- tarihten ıtıbareıa o". <enelı~ mu~det 
nu dahi vermek ıuretile viki olan geçtıkten ıonra h'lzıne lehıne muru
tecelliyatınm duygulu bir vicdan- du zamana uğrar.. . . 
da kendisine karşı sarırlmaz bir Onuncu :e o'!b?"ıncı m8:~deler ka 
itimat husule getirmiş olduğunu nu~un neşrı ~r~hınd~n. '!'"teber ol-
söylemittir 1 duguno v~ hukumlerını ıcraya Ma-

Valanda<>lara emniyet l ldiv~d~ekilinin memur bulunduğuna 
v aır ır. 

lleren kanun j Meclis cumartesi günü toplanacak 
Refik Şevket Bey, kanunun baı tı•. 
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Bir çocuk 
Haşlandı 

Mangaldaki tencere 
üzerine döküldü 

Beylerbeyinde feci bir kaza ol· 
muıtu~. Beylerbeyinde oturan ma
rangoz Saffet efendinin refikası Hür 
met hanım evde İtile mefgulken üç 
yaıındaki kızı Necla ile komıunun 
çocuğu odada oynuyorlarmıı. ı 

iki çocuk oynarlarken mangalın 
üzerinde kaynamakta olan su tence
resine çarpmıtlar, tencere devrilmiı 
tir. Kaynar su Necli.nın üzerine dö
külmüt, çocuk muhtelif yerlerinden 
yanarak tehlikeli ıurette yaralanmıt 
tır. 

Cürmü methut 

Eğlenme.ı: • Gülmek • En neıeli • en şen şarkıları dinlemek 

En serimli dansları görmek isteyenler 

lıı~Dn Elhamra linenıasın~a 

Dudaklardan 
Gonüle 

Biiyflk operet filmiai görmelidir. 
Filme ilave olarak: 

Karagöz: IJnatan Haz1!m 
ucuz fiatla matine 

Elektrik Şirketi evrak memuru 
Cemil B.in kilitli çekmecesinden bir 1 

kaç defa para çalınmııtır. Bunun ü
zerine yapılan tedbir neticesinde ı 
mezkur şirkette müatahten Yu•uf - - -- - ---·-----~-----
K'!nan .ı:ünnümethut halinde vaka- i il••••••••••••••••••••••••••.._ 
lanmıştır. R A M O N N O V A R R O 

iki tramvay ara• tarafından temsil edilen, F.ransızca sözlü 

sında kaldı K E R 1 M ... RACA 'nm O G L U 

Dün saat 15,5 Betiktaı tramvay Hindistanm bütün zenginlik ve gÜzellikleri arasında 
durağında iki tramvayin manavruı-
ru idare etmekte olan Ali efendi iki geçen bir aşk macerası 
araba arasmda kalmıt ve bayğın bir Bugün M E L E K Sinemasında 
halde hastaneye kaldmlmııtır. 

Esrar Filme ilave: Paı<amount dünya haberleri 

Osküdard" Hakimiyeti Milliyeıiıiııı-.. Bugiin saat 11 de ucuz fiatlarla matine--• 
caddesinde bir kahve vardır. Bu kah -------------------------·---
veyi Remzi isminde biri tutar. Kah- !!!--~ Sinemanın iki büyük' ve kuvvetli artisti 
=~~ .. ;;~ünde bir de oda .. bulun· ı JOAN CRA WFORD ve CLARK GABLE 

Otedenberi bu kahveye girip çı- Dün aksam G L O R Y A sinemasında 
kanların vaziyetleri zabıtaca fÜph&- 'ı 
yi celbeder bir halde görülmektedir. D A N s c ı N N E T ı 

Metro Coldwyn'nin Franıızca oözlü muhteşem fihninde seyircileri 

gqyetmiılerdir. FOX JURNAL. -----· 

Zabıta arkadan arkaya takiple met· 
guldür. Bundan iki ııün evvel de 
bu kahve hakkında ötedenberi teva· ı 
li eden ihbarlardan ıonra yeni bir ih ----------------------~ 
bar daha yapılmı§hr. Bu 
ihbarda kahvede eroin, ke>-
kain, esrar ıabldıfı, bazan 

Bugün görülecek güzel filin M A J 1 K ' te 
LlL Y DAM1TA ve ADOLPHE MENJOU da kahvenin üstündeki odada eorar 

çekildiği bildirilmiştir. \ tarafından S F E N K S K ON U Ş T U 
Maurice Decobra'run ıon romanından muktebes Zabıta bu ihbardan oonra daha ... 

kı bir tedbir alınıt ve diln gece kah 
vede i.ni bir arama yapmıfbT. 

llaveten: EM1L VE ARKADAŞLARI 
iki büvük film birden. Buııün ıaat 11 de tenzilatlı matine 

Bu eanada kahvedekilerden bir 
çokları 11vıfmıya çalıflllı,lardır. Za· 
bhaca buna meydan verilmemiştir. 
Evvela kahvenin alt dükkan loııru, 
sonra üsl oda loııru aranmıf, bir fey 
bulum1maymca bir kere de odanm ta 
vanmda taharriyat yapdmaaı muva
fık görülınü,tGr. 
Odanın tavanını aramada paket pa 

ket kokain, paket paket eroin ve es
rar ele geçirilmittir. Zabıta dük.kin 
ıalıibi kahveci Remziyi yakalamıt· 
tıı. 

Kavga 
Bqiktat iıkeleıinde Salim ve Hü

ıeyin isimlerinde iki börekçi börek 
aabnak yüzünden kavga etmişlerdir. 
Kavgada iki börekçi de börek keıme 
fe mahıuı bıı;aklannı çekerek bir
birlerini muhtelif yerlerinden yara
lam,.lardır. 

Kaçak rakı 
Taksimde l,.ttro iıminde birinin c 

vinde kaçak r"kı yapıldığı haber a
lınarak araşb: ma yapılmıştır. Evin 
bodrum katmda 85 okka kaçak fa· 
rapla rakı çıln" -.·ağa mahs11s bir ta
kım aletler ve 200 okkalık '•ır rakı 
kazam bulunmı \tur. 

İspanyada 
Rahat yok! 

Kardeş 
Muhabbeti 

birbir ne iki çocu 
sarılarak 

donup öldüler 
lZMIR, 12 (Milliyet) 

Çeşmenin Alacalı nahiyesiınde 
Rumelili Hasan Efendinin bet 
ve yedi yaşınd'a iki erke'k ço
cuğu çalı, çırpı toplamak üze
re kıra çıkıyorlar. Gece bastı
nyor, yağmur batlıyor. Çocuk 
lar yollarını §atınyorlar. Bir 
ağaç dibinde kalarak sabaha 
doğru donup ölüyorlar. 

Çocuğun büyüğü ceketini 
küçük kardeşine örtmüş, iki 
yavru biribirine sokularak öl· 
mütlerdir. Çetmede umumi te
essür büyüktür. Çocuğa baba· 
aı bir gün evvel bayram için el 
biaelik almış çocuk ta: 

- Anne ben yarın öleceğim 
pantalonu kardetim giysin de
mtş. 

Romantik kalpli büyük hınız 
Dick Turpin'in menkabevi tah
ıiyeti DON JOSE MOJIKA 

tarafından temsil edilen 

KARA KARTAL 
filminde tecessüm ettiriyor. 

18 Kanunoani çartamba akşa
ırundan itibaren 

OPERA SINEMASINDA 

lstanbul Belediyesı 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday: Temo;illPrİ 
Bugün matine 
15,30 da ve 

auvare 21,30 da 

Sarı 
Zeybek 
Opereti 

Umuma. 
445 

Gayrimübadiller 
kon~resi 

Gaürimübadillerin senelik kon 
greoi pazar günü aktedilecektir. 
Kongre için idare heyeti mufasaal 
bir rapor hazırlamııtır. Kongre· 
nin epeyce münakatalı olacağr 

l 
__ "!!" __________ 'I tahmin edilmektedir. 

I• ı• e 1 Cayrimübadiller idare heyeti 
ONE 12 A S Ve S,_l dün mutat içtimaını yapmıfhr .. BARCEL , • . A. - Her _ ~ 

tllrafta terkedilmiı bir takım bomba •-------------"' Dün bilhasıa pazar günü toplana· 

Her tarafta bomba, 
silah, mühimmat 

lar meydana çıkarılmaktadır. Birçok Milli~et bu sütunda İf ııe :*j. i cak olan kongrede tko~uknacak id~-
tevkifat yBpılmııtır. ı . re heyeti raporu te ı ve taavıp 

iıtiyenlere taııauuı edıyor. f d'I · · ld h · k Reuu'de müfritler, yu"'···k tevet- . k e ı mıştır. are eyetı ongreye ıue ııe ;.,.; Utiyenler bır me tup- · b t • t · · • tm k turlu telsiz kulelerinı' berhava ..._:. , . .,.. .. yeru ono evzıa ı •tını arze e • 
~......,, la . f büromu.sa muraeaat •I• . .ı• R d b ı • • terdir. tauır. apor a u meoe enın şım· 

melidirler. kadar · d' • afhal ' Tarragone'da bombalar bulunmuı diye geçır ığı • ar •· 
ve infilak edici maddeler imal eden fıçı" isteyenler zah edildikten aonra kongrenin 
b' akım lazımgelen kararı ittihaz etmesi 
ır t kimıeler tevkif edilmiıtir. teklif edilmektedir. 
Tarrauda kızıl aendika binaaında Mektepte hademelik yapmak 

35 bomba ve 11 kızıl ve ıiyah bay- üzere bir erkek bir kadm bade- HAZIN BlR ÖLÜM 
raklar ve mühim miktarda mühim- meye ihtiyaç vardır. Her ikisinin Mütekaiclini ukeriyeden Kuleli 
mat meydana çıkardmıfbr. okııyup yazma bihneai, kadm ha· Askeri lloesi riyaziye muallimlerin· 

CORDOUE, 12. A. A. - Mina La demenin kırk yatından fazla ol• elen 
Platada bir arqhrma esnasında her maması ve erkek hademenin elek Kaymakam Halit Bey evvellıi 
biri 100 bomba ihtiva eden 91 kaıa, tirik itlerinden anlama11 f&rlbr. IÜll sevgili talebelerine deraini VW• 
100 metrelik 59 bomba fitili ve 3 pa lstiyenlerin Oaküdarda Kız San'at dilden oonra gece nöbetini ifa ettiJi 

- --·-- mektebine müracaat etmeleri il· •ırada vazifesi batında sektei kalp-

Ziraat ve tabii ilim- zımdır. ten vefat etmiftir. C--..i basiln-

ler fakültesi it isteyenler kü c:unıa sünil pek ..... dili talebele
rile doatlarmm yeddi ihtiramında <>-

ANKARA, 12. A. A. - Leipzig • Bendeniz orta mektep dere- larak Feneryolu iıtaıyonu civarında 
Dariilfünunu rektörlüğünde bulun-
muş ve halen Leipzig Darülfünunu cesinde tahailim vardır. Oldukça Gazi Muhtar Pata çılonazmclaki ha· 
Zirat iktisadiyatı enıtitüıü müdür franaızca bilirim. Yedi •ene bir nelerinden ıaat onda kaldırılarak 
profea&ü her Dr. Orof Geheimer maden şirketi kimyahaneoinde Kalamıt iıkeleoine getirilecek ve ora 
Regierungaart F alke ziraat enıtitüle kimyager muavin lifi vazifesini dan Eyüp Sultan'a nakJolunarak al· 
rindeki tetkikini bitiı'mit fakat tabii yaptım, maden tahlilahndan bi- le kabriıtanına defnedilecektir. Ce
ilimler fakülteıi , Zira"t fakülteıi, hakkın anlarım, veıikalanm nabı hak aileoine aabrı cemil ihıan 
baytar fakülteai ve ziraat ıan'atlan 
fakülteıinden teıekkül edecek olan mevcuttur. Bu gibi itlerde eczaha· 
bu ilim müeaaeselerinin Rektör ıifa· ne ve fabrika kimyahanelerinde 
tiyle idaresini ziraat iktısadiyat pro ehven şeraitte her nasıl it oluraa 
fe•örlüğünü kahut etıniıtir. kabul ederim. 

Zöraat ve tabii ilimler fakülteleri Muhterem ceridenizle tavaaaut 
için Almanyadan iki profeoör celbi- buyurmanızı rica ve istirham ey• 
ne şimdiden teıebbüs edilmiıtir. 

Bunların Almanyada da profesör lerim efendim. 
unvanı kazanmış ihtioasi ile tanın- Adrea: Ort .. köy Mandra ıokak 
mış profesörlerden olması eıaıtır. No. 21 K. lsmail. 

bu yunun. 

Yeni eserl~r 

Haftanın sesi 
Bu resimli gazetenin üçüncü aa

ym çıkını1hr. Dolgun mündericatı 
vardır. 
Tavıiye ederiz. 



Opera'da 

Günahkar 
Kız 

-

Marcelle Romee, A.ndr• 
Luguet 

Marcelle Romee ve Andre Lu· 
ruet.. ikisi de (Komedi Fr~z/ 
llrtistlerinden olan bu emoal"ı: • 
ki "8.natki.nn, ıukutu ahlak, a• 
dın teıiri, düımüı, hayat cirdabı· 
ııın sürüklediği bir kadmm duygu 
lannı tahlil ve aşkla vazife. ar~· 
llnda bir milcadelei nıhiyeyı b ." 
1.. •• ll'k • l"ı"ı" ile taıvır u.11 guze ı ve ınce a f 
eden bu nefiı eserleri her "'::: 
lı,.lkı alakadar edecek bir ma • 
Jrettedir. . f brl 

istihkamlar araamda bır . a • 
kat• .. ld .. ·ı üt ve ci1'ayetin fa· 
·ı· or o. unı m d biri tev 
ı ı :zannıle memurların an 

1
. Ü 

lcif edilmiıtir. Genç bir "? 11 m. • 
fetti,i olan Andre Lüko, cınaye~ 
f•ili bu adam olmadığı kanaatm• 
dedir. Müfettit kendi . hesabına 
l•lıkikata baılar. Tahkıkatı, onu, 
lı.,lleri fÜpheli bir kan koca tara• 
fnıdan idare edilen ve sukutu ah· 
liıka uğramıt birtakım kadm ve 
erkeklerin devam ettikleri küçük 
~İr otele &evkeder. Orada, Lila 
"ininde bir kadınla bıraktıfı doa
tu arasındaki bir kavcava müda· 
h_ale Ye kızı kurtarır. Medyunu 
•ukran olan kız, onunla bir dana 
""10nuna cider. Martüı intikam al 
lt\ak İçin bu çifti takip eder. O 
e•nada polia, yaptıJı bir baakm 
•an ' ı "tii" • asında hepıini top ayıp co • f"•· Y l\lnız, Andre'nin ırizlice k ... 
a( t ettiği Lila kurtulur. 

l>ıi ll_u, kızla poliı araımda bir sa• 
ı., l>ııvetin baılamasma sebep o
ı,(" Ve birlikte tehir civarında 

r ıİ~:ırfiveye giderler. 
l•~ ır akıam, bu a,k ada&ında, 
~1 '".•kılar aövlenir, zevk ve ne .. 
dığ erı Yilkıelirken kızın oaklan
fl&~ Yeri ke,feden eski ,atıla ~~r: 
te k~ dıki1ir ve onaı 'k~ndııını 
ıl;d •fe ınemur poliıle birlikte o-

il "iıınu" aöv ler. 
he " haber LilllV& büyü~ ~-ir dar 
~ı "''"ınuıtur Demek, butun fe· 
•e 'd~l•rdan ;lini çekerek kalbini 

r .'~i, a~• unda sefil ve kanlı 
~.,. . ~- k • d"ğ" d ik; h l>ıı unutma ıste ı ı a anı, 

İ< tif ~"' arasmda onun zaafınd~n 
ı. li~ e ederek ağzından tek bir 
aa1.,., ,. \c"P'"' 1( iativen bir memur 
bir riıraı,~i•d•İYatı ile iıtihza eden 

• , o.r ır 
1 .#'\~ttına. • 
a:ıra h~, Yapılan bu hakaı-et Lİ· 
"~ nefrcı'"'>-i Unutturmu~, a,kı kin 
•.~ır dbhe tahavvül etıniştir. Bu 
!•~i ""•iil ;nin ruhundll hlsıl et
•••kın ,, .. ":."'elle, kendini aldatan 
llfj .;;,tz~ne beklediğini zannet· 

- .; ~ fırlatır· 
• "brik t'"rü 

0

b "ld .. d .. ""'dr • o en o ur um .. 
lediti be, '?_nun gerR'in laabile •i;y 
4e:ıre ;.,8 u 116zleri dinlemek ve bir 
lı&', lil ""'•I. İstememektedir. Fa• 
de•,; k" •, dııarı fırlanııt. kalbin· 
~an ke~~~~ n~fretle a4k adaım• 
llr'- nı lak:p eden ..,n ıarkı· 
l"kı.,~•vlc ve neee aeılerine im· 
İa nıerkı !~kayarak ko .. kof& po-

-. N •z.ıne kosmuıtur ı 
hen; t~v'i.';'Vonu ben öldürdüm •• 

Atka ı ediniz." 
l''•nda .;•ndan Yeti..,n And,.. kar 
"""n " uran aaclan d•lmık ha· r,p • e il.aab· • 1ne11 ıvetten ııöğ•Ü kaba· 
;"'!"" .;, fakat Yartıfı delice iti· 
keeı ~1<ib "~a, c<hönüne cetirdifi 
• ~n.ı;.,., •tı,n korkusu ile, 9imdJ 
i,ç 1k,:it~:tit•ataaınr tamiT' etn,eıi 
ı "d ı,, ı,!'r_ha z11vallı sefil kıza 

1 
•• •I.;ı.., 1 1•lıkte l!ecirdikleri tat· 

nı ıh .... , ..... d.. •. - lf • 
hata;·~ ıtd Ul\Unınu,, vaz eaı· 
, •ı oı., •r&e, hapi•anede kaba· 
.ının tıı~ı.1c"~ Yl\tan bir aite baba
!;"~ltn duc IUnivetile çnluk ç.,.,u. 
0
h?"nA ııer"• olaca!ıı #ellketi cöz· 

·~e:,· 1.....,. ı· . 
s·"'e Uz 11 ve e ını telefon a• 

y '"'di & "~•ttır ... 
f:r;.~ "aı;,"''~!'e hakikati aöyli· 
le 1

• 1• bir .. ~~•nı yapan poliı mÜ· 
lı ı71 dii&İİnın otede, feda ettifi at-

e •r-i.,; le k~ te ve kalbinin dar• 
r c;;., .. hk• •ne çalı4malctadır. 
•~te, "'"•et~ ,kız, nadir bir kud. 

P•ıkol0jilc lı'ıtı":" ile. Y&pılmıı. çok l\f ır fılmdır, 

~ 
l<eriın 
~ilcanın oğlu 

llamon Nouarro 
· llu fil · ·· 1 rtı: mı ~oy e hulaıa edebili. 

-.-.! •cirler, büyük kervanlarla 
larda&ahaları dolaıtıklan zam-. 
Jet ol Yollarında asayit ve emni
aİlnd .. nııY~n memleketlerde ırece 
ı,.,,.1 uzdbırçok tehlikelerle kartı· •r ı. 

lhtivar • h . 
le bir d . muce~ ercı Hamit böy. 
bıetl' evırde mucevherat ve kıy. 
Jol ~ı '"kdenlerle Y\-:thi doYelerile 
•11h ın ır en Bombay'a birkaç fer 
mi,ı; e~fede bir 11'.ece, katled;İ. 
bir oİı amidin Kerim İsminde 
dığı kıt" 1~ardı. ~•filenin ufra-

a ~n, evlıya gibi bir adanı 

" Duaaklardan glJnOle,. filminden bir sahne 

olan Rao Raman'm aayesinde kur 
tulınuıtu. Baba11nm servetinden 
ancak birkaç büyük mücevher 
kurtarabilen Kerim ırünün birin· 
de bunlardan birini satmak ister. 
Fakat hır11z diye yakalanır. Eter 
•aktile iyilikte bulunduğu bir A· 
merikalı ona kefil olmaıa idi K ... 
rim zindanda çürüyecekti. 

Kerim, ırenç, zeki ve pena· 
aızdır. Çalıtacak, ıraıpedilmit o
lan servetini tekrar kazanacaktır. 

Yeniden zencin olunca Kerim 
en yüksek muhitlere cinnete b"f 

kanlı ile nitanlm farkına varma• 
dan en müthit bir tehlikeye doğ· 
ru ıürükleniyorlar. 

Sefil adam, babasını ôldürmüı 
olduğu adamı, ıevkettiği filin a
yafı altında ezmek istiyor fakat 
muvaffak olamıyor. 

Bununla beraber Kerimin cene 
aaadete kavuf1Dam&sı mukadder
dir. Amerikalıya karıı minnettar 
olduğundan zuhur eden bir mania 
üzerine ıençlozı almamaia karar 

Kerim Racanın otJla /timinden bir uhne 

ladı. Orada Janice Daraay iunin- 1 veriyor. A11l maksadını açıta Yer 
de ırüzel bir Amerikalı loz seYİ· memek için Janice'e rahip olmak 
yor. Bu, evvelce Kerimi kurla... iateditini aöylüyor. 
mıı olan Amerikalının lozkard .. 
pdir. Kerim bunu bilmiyor. 

Hindiıtanda zencin tabaka ba 
yatı türen Kerim, sevdifi kızı 
bir kaplan avına daYet ediyor. 
Babaaınm katili olan fil ırüdücüJ ... 
rinden biri Kerimi tanıyor. DeJi. 

Jaıı.ice, delikanlının aözüne ı. 
nanmıyor, nihayet ildıi de bera· 
bar ma.bYolmak için kendilerini 
cotkun dereye abyorlar. F alı:at 
Allahm inayetlle kurtuluyorlar. 
As aonra Kerimin Jaıı.ice ile .,_. 
mide izdivaçları yapılıyor •• , 

Haftanın 
Filmleri 
Melek:Ktırlm Racanın 

oğlu 

Milli: Benhur 
Majlk: Sfenks konu
şuyor 

Elhamra: Dutüklardan 
GlinOle 
Alemdar: Komik palgaçc 
Glorya: Dans cinneti 
Şık: Daktllonun izdi
vacı 

Asriı Pfplnln IJ/iJmO 

Elhamra'da 

Dudaklardan 
Gönüle 

Marta Egerl, GUstao 
FrlJllh 

Elhamranm göıterdiği bu fil. 
min mevzu ıudur: 

Gramofon pli.klan çıkaran. 
Lyrafon ve Suprafon müegg~s,.len 
b . 'b' · rekabet etmektedır. L':· 
ın ırıne F kenın 

rafonun ıabibi Peter ran 
ortağı ııüzel Aıta Walden evle~· 
mek arzusunu beıliyor. franke?ın 
vekili Aatayı efendiıile evlen~d· 
mek iıtiyor. Bir dağ otelın e 
bulutacaklardır. Asta burada Sup 
rafonun sahibi Frilz Stnım• tesa· 
düf eder. Asta Fritz'e atık olur 
ve onunla evlenmek iater. Fak":t 
Franke'nin vekili Aatayı itlerinın 
menfeati namına Franke ile evlen 
meğe ikna eder. 

Asta Stnım ile rabtıayı keser 
ve Peter ile niıanlcınır . .Şehre av• 
det edilince Peter nişanlısının fab 
rikaamda gÜzel bir •atıcı kıza 
(Yally) ye tutulur. Vally de Pe
terden ho,lanıyor ve onun yanın• 
da kalma kiçin bir rövüde rol al. 
ma11 için yapılan teklili r~dde~i· 
yor. Bu flört vekilin planını altüıt 
etmektedir. Bunun için o Yally 
ye Peterin Aıtn ile nişanlı oldu· 
funu haber verir 

Yally lrendiıinin .. vdiii adam 
nazarında fÖyle celiı> ıreçici bir 
maceradan ba,ka bir şey olmadı. 
ğmı görerek pek meyuı olur ve 
o-tadan kaybolur. haiz kalır, rol 
alacatı rövilyü tahattur t;d.er. Gi
der, mildür derhal kendıaıne rol 
verir. 

ProYa ırünü ırelir. Orkestra bu 
lunmaz, prova ırramofonla yapıla
caktır. Beceriksiz bir operatör 
Yally'nin numaraıma refakat ede 
cek plağı kırar. O zaman ırenı; 
loz orkestra yerine ıarkı ikame• 
ıini dütünür. Seaile kendi kendi· 
ıine refakat ederek dan11nı yapar. 
Yally'nin pürilzıüz ve latif .. ıine 
hayran olan müdilr ona bir yıldız 
rolil tevdi eder. Fakat Peter Fran 
ke sevriliainln izini bulmuıtur. 
Y ally'yi cöımek iıter. Redde uf· 
rar. ilk oyun ırfuıü ırellr. Yally 
sahneye çıkacaktır. Fakat perde 
kalkmca salonun tamamen boı ol 

" Sf~nks konuştu,, filminden bir sahne 

Joan Oraufor'und bu kafla glJıterllen filmi 

duğunu cörür. Bayılır. Kendisine 
celdiği vakit Pelerin kolları ara. 
aında bulunuyor. Sevgiliıinin ti. 
yatroda çah4maamı iıtemiyen p.,. 
ter ilk oyun akıamırun bütün bİ· 
Jetlerini "8.bn almııtı. 

Y ally'nin bu kadar az stiren 
tiyatro hayab Peter'in koll•n ara
ıında nihayet bulur. 

Gloryada 

Majikte 

Sfenks 
Konuştu 

Lll11 Damlta, Adolphtı 

Menjou 

Dans Lily Damita balia Franaızdır. 
Pek tık ıezer. Süıil çok sever. 

C• ti Kıaa boyludur. Fakir bir aileye 
ınne mensuptur. Annesi tiyatroda akt-

ri&dir. Portekizde Uzbon tehri cİ· 
Joan Graoford ı varında bir rahibe mektebinde 

Bu fnkallde film, belki Joan ilk tahıilini yapmı9tır. Sekiz ya• 

KONUŞTU filmidir. • 
Lili Damita Adolphe Menıou 

ve Erib Yon Straheim ıibi tanın· 
mıt yıldızlarla çevrilen "Sfenks 
konuttu" filmi Maj!k •'.nem~sm· 
da ıöoteriliyor. Radıo Fı_I~ Şırke· 
ti tarafından vücude getınlen bu 
muazzam eserlıı mevzuunda Lon· 
dra Parla ve Hindiıtanda ceı:e~ 
ebneaİ merak uyandırıyor. Hındıa
tandaki lngiliz ordusuna mensup 
iki zabit arkada~ın bir kadmı aev 
diklerini ve aık ve •.r~adat~ığın 
rekabet ve mücadeleı!!"ı .. taı':ır e .. 
den filmin mevzuu reııaor Yıktor 
Şerzinger'in idaresi altında fevka 
iade heyecanlı ve meraklı bir hal 
almııtır. Londra reaaamlan ara· 
ımda cüzelliii bir nümune olarak 

M•rlene Dletrlch ıon filmlerinden OçOnde 

Crawford'ua en iyi -ridir. Mev- ı ım~a. iken ":e~~ebı_t~~kede':tm:· ~k ırenç erkeklerden para aızdır-• k 1 adedilen Lily Dami'tayı alet ede 

zuu zencin bir muhitte aık, f'lh• ~asının ll!eı ecmc; 1~ •:;.'riu, fela· mak yolıınu tutan canavar ruhlu 
nt Ya sefahat içinde seçen bu 1 tır. H'!-~1 Umumının u n Lil Erib Yon Stroheim Ye ırenç kadı· 
filmde Joan Crawford ile Clark ı ketlennı Y.akmda~ tanıya im y ru bu aefil yoldan çnirmete atkı 
Gable ırençlik ve ırüzellilde.ri il~ Damita, ıapanyo ca, a anca, ile mecbur ebnek isteyen h":'aaa 
bizi teshir ediyorlar. Zenırın. bır Adolphe Menjou Ye . Stroheı~'m 
muhit demekle mübalağa ebnıyo· desiselerine kurban kıden dığer 
ruz. Filhakika Joan Crawford bu ıabıı ..• itte bütün yıldızların hep· 
filmde 26 tuvalet ciyiyor Ye 100 ..ı rollerinde muvaffak olmutlar-
bin parlak pul ile yapılmıt bir el· dır. Bilhaaaa ırenç milli.zım rolü-
biae ile tanco oynuyor. nün kahramanı Lawrenz Oliviye 

Yük&ek muhite menıup hafif. 
metrep bir cenç kız olan Bonnie 
Jordan'ın pek ileri fikirleri Y~ 
dır. Kardeıi Red isa hayla~ın. b.1• 

ridir ve cayeıi etlence ile ıçkid!r, 
Bir gün Bonnie yüksek muhıt• 

ten bir ge;ç olan Bob'a atkının 
yÜzde elliıini kendiıine tahalı ... 
deceğini vadeder. Bu aralık bo,... 
aada servetini kaybeden bAbaaı ı;. 
lür ve iki kardeti be• pııraaı:ıı bı· 
rakır. 

Bonnie cidip cuetec!li!e bat• 
1 Rod iae Şikaıın ..,hrını hara• 
=·kesmiş olan ve bir barı ol~n 
Luvaa isimli bir haydudun çeteaı· 
ne karııır. 

Bir oece, bir baıkında yedi ki· 
e • ' • ti ölür. Bu arada Bonnıe n•n ıaze• 

teci arkadatlanndan Scarton da 
ölmüıtür. Bonnie cazeteıi tar~f_m 
dan katili tahkike memu~ ed!lır. 

Bonnie dansöz loy,.fetine cırer 
ve katilin kardeti olduii'unu öğre
nerek onu kurtarma~• çalı9ır. • 

Bu esnada Rod ile çete reıal 
Luvaa dövüşürler ve ikiıi d~ VU• 

nılur. Bonnie bu feci haben ı:•· 
zeteıine bildirir ve elinden geldi· 
ği kadar kardetinl muum göıter• 
met• çalııır. 

Bob, eıki lıık, Bonni.,nin ne 
kadar ceıur bir kız olduğunu ırö· 
rerek ona eıkl vaadini hatırlatl1' 
ve me•ut olurlar. 

" Günahkllr kız,, filminden 
bir sahne 

fran11zca ve incili:ı:ce lisanlarına 
vakıfdır. Daha ondokuz yaıında 
ik~n Pariate Kazino de Pari'nin 
mühim bir yıldızı idi. En aon çe· 
virdiği film Radio Film Şirketi i· 
çin Maurice da Cobra'nın meıhur 
romanından muktebes SFENKS 

..,. ve etvarile Ronald Kolman 
çok benzemektedir. Adolf Menju 
rolüne tasavvurun fevkinde mu
vaffak olmuı Lily Damita lae tem 
ıil kudreti sehhar ırüzelliği ile 
filmde bütün m&naıile bir yıldız, 

ıribi parlamııtır. MeYalmln müs
tesna filmlerinden biri olan Sfenk 
konuttu Amerika ve Avnıpada 
olduJıı ıribi memleketimizde de 
layik olduğu rağbeti kazanacaiı· 
na hiç ıüphe yoktur. 

1 Sinema Habe1'leri , __ _ 
Johnny V eiımuller ile Mau 

reeu O'Sullivan gene Afrika or 
manlarmda cereyan edecek bir 
film çevireceklerdir. 

• Janea Dunn ile MaureenJ 
O'Su11ivan'm evlenecekleri ha. 
ber veriliyor. 

• Barbara Stanvyk bir evli'ıo 
Irk almıttır. 

• Ricardo Cortez Paramunt 
ile uzun müddetli bir mukav~ 
le imzalamıştır. 

• Yunaniıtanda hükümet 
nebi filmlerin ithalini mene! 
miştir 



' 
Posta 

le •• 
ayyare nnın 

~ecrübeleri 
Yapıldı 

(B&!jı birinci sahilide) 
ra Vekilleri Heyeti kararile ta• 

7İ1l ve tebdil o!UD&Jl bir müdür ta• 
,ıafmdan tedv:r olun~caktır. ~er
t.ezi, Ankara dır. Mulbak butçe 
ile idare olunaçaktır. Bütçeai, 

illi Müdafaa hava bütçeıinin 
-znn masraf fulmdıın yardım 

klinde teaviyeai bütçe ile kabul 
edilecek miktardaki paradan ve 

etme haaılatmdan terekküp e
~ktir. 

Vekalet, ha,,. hatlarmm iatil· 
'9Alll ettiği teıkilltı, bu idarenin 
bütçesine röre tanzim .,,. kadrosu 

.,... Büyük Erkini harbiye bütçesi· 
p ve Bütçe Encümeninin tasdi· 
kinden sonra tatbik edecektir. f. 
.ıar-in hakiki Ye hükmi tabıslar 
la akit •e muamelelerinde ve me

ft müstabdemlerile olan mii
hı-tbetlerinde umumi hükümler 

cari olacakbr. 
ldannin bütün emval ·ore et:ra· 

., O..letin nulnıdu ve devlet ma• 
hükmiinde olacaktır. 
~hu •e etJ& için idarece, poo
mllruelib için Posta ore Tel
f ldanaile miiftereken tanzim 

ileeek nakliye tarifeleri, Milli 
Jlüdafaa Vekaletinin teklifi ve 
,lteyeti Vekilenin ta.dikile katiyet 
\ınlı ıdecek •e rene bu yol ile teb 

·ı olunacaktır. 
HaYa yollan ldareainin bütün 

_..t ye ....Uti, Müdafaa Veka· 
Jetine merbut fabrikalarda mali

: Jet fiatile tamir Ye ıslah edilecek-

7fh'Mfiatacelen lüzumu olacak ye
efY&, malzeme Vfl! •eaaİt, as-

• depo ve ambarlardan maliyet 
tile oatılacaktır. 
Ha•a yollan idareıindeki tay

anlerle her ne tekilde oluna ol-
11111 meecanen seyahat edilemiye

:tfttir. 
• • • 

Ltanbul • Ankara hava posta· 
yapacak olan Amen1ı:a tayya• 

'eleri dün sabah Ye ilköy tayyare 
Üpeydanmda uçuş tecrübelerini 
lapllllflardır. Ba tecrübede lstan

irjıal • Ankara ha•a aerviainin ida-
a] •edecek olan Amerikalı M. Halı 

le Amen1ı:alı pilotlar Y eıilköy 
•• ayyare karargahı ""' raoat mer· 
"i,.,,.; erkanı ve memurini, razete-
1~ hasır bulunmutlardır. Hazır 
B alunanlardan •e razetedlerden 
uuılan da uçmuşlardır. 
k Tecrübeye saat 11 de başlanmıt 

e ;6 bir buçuk saat aiinniqtür. Tay• 
etVeler Y 8'ilköy mm nele bir ceve

vaptıktan aonra inmltlerdir. 
t•• Neticede tayyarelerin motör 
k• her türlü ilet ve techizatmm 
a~tlaba muvafık bir tarzda lfle

.. Jij söriilmiiştür. Tayyareler aia
u havada bile ufkun - yazİyette 
:cluğnna kontrol edecek alet-

ur mücehhezdir. Tayyareler pa 
azarteai -ya salı Anhara'ya ride
y,a.Jerdir. Orada hattın kü.,.t rea
dı yapıldıktan ııonra muntazam 

lere ba,lanacaktır. Her lfÜn 
7,30 ta bir tayyare Y etil1ıöy
hareketle Ealdtehirde az bir 

~ı.-man kaldıktan oonra Ankara'· 
lı sidecel<. oradan da öjtlecl-
~ hareket ederek Y etilköye 

Jl-:elı:tiı. Tayyareler lstanhul 
~ A.kara araamdaki meafeyi 3 
11'';9ttell az bir :ı:amanda alacaktir. 

mis hatta tahıılı edilecek iki tay
Qraden her biri münavebe ile bi

raı!' rün aefer yapacaklardır. 
t,Tayyareler İçin lüzumu olan 
:-..ı.. Rmunya'dan temin edil· 

"11.tir .. 
ayyareler bilhaua posta nak

IÇ kler ..., •oleu aldıklan tak
••· iııle beher yolcudan 4() lira ücret 

caktır. 

.. 
MiLLiYET CUMA 15 KANUNUSANi 1933 

Ticaret ve Sanayi bankası 
nasıl tasfiye ediliyor 

(B• 1 inci •alıiletle) beter yüz lira tediye edilecektir. 
at 14 t- 18 e kadar IÜrmÜflÜr. Teklif olunan konkordatonun 

Muhtelif alacaklılar ve vekille- tatbiki Müdür Ahsen ve Muanı· 
ri tarafmdan, teklif adilen konkor mer Beylerle avukat Cevat ve Ce
dato maddeleri ilzerinde hararet- lal Beyler ve Mr. Merkt'ten müte 
li surette idarel kelam edilmi~tir. fe]<kil beş kiıilik bir heyet marife 
Bu cümleden olarak alacaklılar tile temin ve tedvir olunacaktır. 
meyanmda bulunan Ali Ihsan Pt- Bu heyetin mukarreratı ekseriyet 
pek tiddetli bir lisanla, bankanın 1 le ittihaz olun caktır. 
idaresini, tasfiye heyetini ve ya• 1 Mazeret, vefat veya heyet aza• 
pılan birçok iıleri tenkit .. bni~tir. aından bir veya birkaç kitinin ia-

Neticede, reye müraca!'t edil- tifaıı halinde bunlann yerine di
miı, Ali lhsan Paıa ve dıter bazı ğerleri alacaklılar tarafından ek
alacaklılar bankanın iflasa gö- aeriyeti adediye ve meblağiye te
türülmeaini iatemedik1erini, bunun mini auretile tayin edilecek, ekae
la beraber teklif edilen konkorda riyet hasıl olmadığı takdirde lstan 
tayu bazı maddeleri tadil epilmez 1 bul Ticaret Mahkemesince tayin 
ae kabul etmiyeceklerini s•>Yl~mif· olunacaktır. Bu heyet icra Merci
lerdir. İnce tayin olunacak konkordato 

Nihayet, tayini esami aııretile komiserinin murakabesi altında i
reye mürac1tat ve t .. klir edilen ati- fayi vazife edecektir. t,bu heyet 
deki konkordato metn~ 1.omiser- azalannm ücreti, tevzi edilmiş 0-

lik fıkr~ınm tayyi uretile "fnen lan meblağ yekünu üzerinden ı... 
kabul ve alacaklılar tarafından sap edilmek üzere aza batına yüz 
imza edilmi,tir: de bir olarak teabit olunmuftur. 

Konkordato şeraiti 
MADDE 1 - Ticaret ve Sana· 

yi Bankası aktifinin tamamın• a• 
lacaklılanna terketmi,tir. Alacak 
blar ise matluplanoa kar!ılık ol
mak üzere keyfiyeti terki kabul 
etmişlerdiı:. 

Madde 2 - lıbu mukaveleye 
merbut 2 ve 18 temmuz 1932 ta
rihli mektuplara tevfikan CeneY· 
re Bankasile aktedilmiı olan itilaf 
mucibince konkordatonun Mahke 
mece tasdikini müteakip Cenevre 
Bankaaına (525.000) lsviçre fran
SI tediye edilecektir. 

Madde 3 - Konkordatonun 
mahkemece taadikini müteakip 
matluptan ( 1000) liraya baliğ o
lan veya ( 1000) liradan dun olan 
her alacaklıya matlubu tamamen 
ve naklen tesviye edilecektir. 
Ayni zamanda 1000 liradan fazla 
alacaklıların her birine alacağının 
miktan ne olursa olsun (1000) li
ra tediye edilecektir. 

Madde 4 - (1000) lirayı teca• 
vüz eden alacaklılara iaabet ede· 
cek hiuelerin tevzii zirde ırösteril 
diği veçhile icra olunacaktır: 

a) % 10 niabetinde birinci hia
ae konkordatonun taadikini tea• 
kup eden üç ay zarfında tediye e
dilecektir. 

b) Yine '7o 1 O nisbetinde ikinci 
biue mevzuu bahis konkordato
nun taadikinden sonra dokuz ay 
zarfında tesviye edile<:ektir. 

c) % 10 niabetinde üçüncü his
se konkordatonun tasdikini müta
akip 12 ay zarfında tediye edil .. 
cektir. 

d) Alacaklılara alt matlubat 
bakiyelerinin tnziine selince bun 
lar banka aktifi tahsil ve istifa o
lundukça tevzi olunacaktır. Şura• 
11 mukawerdlr ki üçüncü madde 
mucibince ifa edilmif olacak tedi
yat işbu dördüncü maddeye isti
naden yapılacak tevziattan niabet 
daireıinde tenzil n maı..ubu icra 
edilecektir. 

Madde S - Banka tarafmdan 
tediyeye esaa olacak m•.tl1lp, Ban 
kanın hali taafiyeye vazedilditifi 
11/1/932 tarihindeki reaülmalin 
bu tarihe kadar mliteraldm faizle 
r1n ilavellİle balif olacafl meblat· 
dir. 

Madde 6 - Merhunatla temin 
edilm5' olan matlubat, merhuna· 
tm nakte tahvil olunan miktarın
dan mütevellit luwlat niabetinde 
tediye edilecektir; bakiyesi teni
attan mütenaaı"ben tesYİye edile
cektir. 

Bu ücret tevziat vukuunda teaYİ• 
ye olunacakbr." 

Bu konkordato, mahkemenin 
ta.dikinden aonra abkiml tatbik 
olunacaktır. 

Zekat ve 

Fitre 

(BOft 1 inci rahilede) 
Üzerlerine miktan yuılıp imzala• 
nacak •e zarf ka-caktır. 

Bu zarflar kapalı olarak evler
den toplanacak ve mahalle tetki· 
latmda açılnuyarak n11hiye ., .. ka· 
za fubeleri merkezlerinde idare 
heyetleri muvacehesinde açılacak 
•e lıuauıi matbu celYellere n:.ikta• 
n yazılarak beeap cetYellerile ye 
zabıt •arakalarile birlikte haull
tı Vilayet şubesine teslim edile
cektir. 

Bilahare umum hasılat Ankara 
da Tayyare, Hilaliahmer..., Hima• 
yeietfat cemiyetlerinin umumi 
merkezleri araamda taksim oluna 
caktır. 

Bu üç hayır cemiyetinin çok 
hayırlı itleri- •• hava müdafaa· 
aına aarfedilecek olan zekat •• 
fitreyi herkeıin Tayyare Cemiyeti 
ne vermek suretile ayni zamanda 
mühim bir vatan borcunu ifa et
mİf olacaima ıüphe yoktur. 

Hayvan 

Fetvası 
(Bap 1 ind llO!ıiletle) 

(At ltaalıati tahrimiye ile malt 
(ruhtur. 

(Eltin ,_.,_, ,....i "ololttustl' 
(lıelaltlır • 

(T OOf'lll lteWJır. 
(Hayvanattan pıtal t...-Ala • 

( lanlar lıelaltlır. 
(UmumiY9tl• sawuı tlofnı H 

(l<ife o. cife eltletmi,,.,.ıer faeı.1-
(dır. 

( Deoe ltelııldrr. 
(Sutla ,,. tleryatla olaft Wllal 

(lıay,,_, aleUimam lıelaldrr. 
(0..-S .,. ~ --•>· 
11111111 
Oltatlunıa - N..ıP 
Şimtli IHrıJen de 6ir letH alı-

na: 
ı '" ,,.,,,.., .... taltoimi ı:•pt• 

,...._,, clefil 79. h tdoime el 
aörmelr haram iiatii lıaramclır / 

Alta GONDOZ 

Büyük 
Talihliler 

Mühendis 

Talebesi 

--
İ•t. Mr. Kumandanlığı 

Sahnalma kom. ilanları 

Dü k Merkez kumaındanlığma 
• D ongrelerinl merbut müeasesat ihtiyacı için 

yaptılar 4600 kilo kuru incir pazarlıkla 
.. . . satın alınacaktır. Pazarlığı 

. M~~endıa ~ektebı Tal.ebe ~e- 14!1/933 cumartesi günü saat 
mıye~m aenelık kongreaı, dun ll de To hanede Merkez Ku· 
Beyoglu C. H. F. salonunda top· !' . 
la tır ld h t . . . T mnndanlıgı Satmalma komıs· 
nmış . are eye ı reısı ev- nd • kıl J 

fik B. raporunu okumu§tur. Rapor 1 yonu a ıcra ınacakhr. ı· 
da, talebeye lüzumunda ikrazda teklilerin izahat almak için ıa 
bulunmak, ihtiyaçları olan eıyayı bah saat 9 dan ona kadar her 
ucuz temin etmek, yerli m&llannı : giın ve pazarlığa girişecekle
konımak gayeıile tesis edilen ta· ! rin belli vaktinde komisyon a 
lebe aandığından 100 l?'aya yak~n 1 hazrr bulunmalan. (430) (164) 
borç vermek ve 3000 !ıraya kanp 
<'§Ya satılmak ıuretile aebkeden 
faaliyetten balıaediliyordu. Rapor 
da, Topografiya kitabının tab'ı İ· 
çin geçen kongrede verilen vazİ· 
feyi ifaya imkan bulunamadığı da 
bildiriliyordu. 

Saat 17,5 a kadar süren içtima· 
da, ruznamenin ancak bir madde
ıi gÖrü§ülebilmiftir. Diğer madde 
ler, müteakip bir İçtimada röriifü 
lecektir. 

Bu maddeler, ıunlardırı 

1 - Gençler Cemiyeti hıriatiya-
nİyellİ meaeleal. 

2 -Yeni - prosramı 
3 - Nizamname tadili. 
4 - intihabat. 

Maltepe Askeri Lisesi ihti· 
yacı için 400 ıoba çerçevesine 
çelik tel açık münakasa sureti 
le yaptmlacaktır. Münakasası 
4ı 2i933 cumartesi günü saat 

1 14.30 da Tophanede Merkeız ı 
Kumandanlığı Satmalma ko
misyonunda icra kılmacakbr. 
isteklilerin tartname ve nümu 
nesini görmek İçin aabalı saat 
9 dan 10 a kadar her ırüıı ve 
müoakasasına giriteeeklerin 
belli vaktinde komisyonda ha· 
:ur bulunmalan. (432) (171) 

YEDİKULE GAZHANESİ 1 

Atideki maddeleri 
iatihıal eder ve 

satar. 

• 

,.,~. ..ıl' 

~-· .·:::.,) 
,..,,~ ·- ....... -~ 

ZİFT - Taktir edilmit katran (yol için) • 
fenik • Benzol (Ham ve musaffa) · Satg 

(Karbolineum evsafıuı haizdir.) 

TOPTAN ve PERAKENDE 
Siparlıler için Y edikule gazhanesile 
Beyoğlu'nda Metro Hanında B"rinci 
katta daire11ine müracaat edilmeJid"r. 

_.. ............................... ~ 
LONDRA Birahanesinde 

Ramazan mtiaa•ebetile PİYANGO 
MODORLOCONDEN : lstanbat yedinci icra memaırluiun ıCaradeniıı seyahatinden heuüz avdet eden 

dan: latanbul'da mercanda Caferiye HAıdT B. idaresinde 10 kltilik hakiki 200.000 Lira kazeup 697 Duml· 

ralı biletin üç ııarçau lıtaabalda ... 
tılmıt lıir parçaaı Edirnedea satıla
nuyarak iade edihniı, miitelıaki .,..-. 
çaları aatılmanuttır. 

50.000 lira b•n•• 39392 numa

ralı biletin üç llU'çası lıtanbulda 
birer parçaaı Bmsa, fzmir ve fğdu-
da satılımt mütolıak; parçalan labl
llllUDlf tır. 

30.000 Lira lra-ua 6311 numara 
lı biletin 1/2 lik parçalı fapartadan 
aatılamıyaralıı: iade edilmit müteba
ki parçalan sablmamııtır. 

20.()()() Lira kazonan 38543 Duma 

ralı biletin üç Pfll'Sal1 lıtanbulda bir 
parçuı lzmirde •tıln-ı 1/5 lik lıir 
parçaaı Mani11da eablamıyarak iade 
edilmlt n ıni~ parçalan sabl
mamı,tır. 

10.000 Linı 23152 -
ralı lıiletln liç _, ... lıtanbalda bi. 
rer parçası Ankara, lzmir n Ter
ıusta sablnuı mütebaki parı;alan aa 
tdmamııtır. 

Sultanahm« ikinci aulh hukuk 
bikimliiinden: Necmettia'" Veli4-
ılin Beylerin .. ,,.... ab.W tuarruf.. 
larnıda lıaluaap izalei tllYDa -
mında furubtu mukarrer llWf&ID ala 
köy - diğer boyacı köyünde E
mirpn ead.ıe.iııde 78 numaralı M• 

hilbane araaaı ft yine Ulu köyde lıj.. 

hanında 11, 12 No da sakin iken ;. 

:;;~ '::"cı7y!"~~~ .. : Azerbaycan Musiki Heyeti 

Abcliilkaffar efendilere olan 160 kü ~ llupaalye Leyla H. ve Mehmet Beyin iıtirakile 
ıur lira borcuaazan teavlyeoine ela- • • •• 

•eti mutıınmmm sönderilen ödeme --~ BUYUK KONSER 4ml_. 
emrinin ikametrihmmn meçhuliyeti 
haaebile teblil olunmasına u tarihi 
nqrinden itibara 46 müddetle il&
- tebliiat ifuma karar nrilıniı 
olduiundan f&YaDI kabul bir itİrazl 

DiZ - miiclcleti mezlnire zufm. 
da dairenin~ dosya lllllnU'Ullll 

müıtahaen lıilmliracaa dermeyan e
dilmediği takdirde ..,.hmnda malı 
tezi muamelenin ifa kılınecalı ma
IOm •e icra emri makamına kaim ol
mak iizse ili.nen teblii olunur. 

O.ıaicler icra mmıuıiıalaadu ı 
Oaküdarda cwede (Rumi M 1 t 
pqa) JMh•lleeiade 1IDCUl.r ....... 
da 59 No. lu b•nffe nrillrim ._ 
elyevm ikameqilıı meçhul Rifat &

fendi lıin mllsooMa Babaettin ,.,_ 
diye: Talip efı tinin ahdeyi talu

nıfanda olup latibu eylediii 120 

Devlet Demiryolları idaresi i anla ·ı 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan ( 42) kalem te

neke levha. bakır ve kurıun Je.,ha, tel, kuru pil, mutik man· 

ıanes; su konaı; hamuı kibrit. matkap tezgahı, şalumo; irum, 
somun; demir; para çantası. talumo teferruatı, kenevir; cer 

zinciri; damga ve ıainı ıibi muhtelifülcins malzemenin pazar

lığı 16/1/933 tarine müaadif pazartesi sünü mağazada icra kı
lmacağmdan taliplerin yeırmi mezkGrda saat 9 dan 11 e kadar 

iabab vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzeme

niııı müfredat listesi maitaza dahilinde aaılmıt olup nümune ge· 

tirilmeai icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin 
beraber ıetirilmeııi, a&m=niıı teldin.u. laılaul edilmiy<-ceji 
ilan olunur. (176) 

,istanbul Darülfünun 

Emanetinden: 

latanbul Darülfiinan Kütüphanesine 20 lira uli maaşh al 

manca bilen bir memur almacakbr. Taliplerin laakal Orta tah· 

silini ikmal etmit ve 25 ile 35 Jatı araamda bulunmaları lazım· 
cbr. imtihan haldanda darı lıuçuia kadar müracaat eylemeleri 
ilan olunur. ( 168) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kit.plan en 
111eUZ aatar, 8eyotlu, lıtildil cadde
li 390, ineç aefareti karfıam.ı.. 
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Tl~1!~~~XnL~~~!1büll\!Ü.!>~~~SJ!!Pm~~.; 
ecnebi tirketlerinden '"AYUıturya talıilyetli G. Rampel - Aktien Geoells· 
chaft für Wauerlıau, Helnqı and Kualiaation - Aalaren" firketi b.ı 
kere müracaatla 1-1-931 tarihiıaden itibaren Tiirkiyedeki faaliyetini tatil 
eylediiini hilclinnit olmakla mezluir ıirketle alakan bulunanların ,irketc 
•e iatma lıtaaılıal M. T-m Müdlrlüiiine miiracaat eyhn 1 ı i ilaıt 

olannr. 

Hala dün ö~leden sonra tay
ile Ankara'ya ribnittir. 

Madde 7 - Pankanm tasfiyesi 
ne karar .... rildiği 5 kinunuaani 
932 tarihinden konkordatonun tu 
diki tarihine kadar seçen müddet 
zarfında taafiye muamelesinin İ· 
cap ettirdifi bütün masarif, maa· 
f&t ve Gc:urat mümtazen teaYİye 
olunacalrtll'. Konkordatonun -
diki tarihinden itibaren banka ak· 
tifinin taafiyeai ile -nmm ea
habı matluba taBMmii tnzüne 

~ A kadar pçecek :ı:aman zarftndald 

(B"fl 1 inci MlıilNe) 
timi Mehmet Cemal Beylerdir. Bi
letlerini Senet sifeıinden saba al
DU! olan bu iki bahtiyar muallim 
ikramiyelerini diin almıılardır. 

liae - diler tebdil eolıisi lob
lmda 4-6 n--1ı lıir hap kötk Jıi. 
rinci btmda dört büyük "" lıir idi
Pik oda ile illi heli ve iloinci katın
da keza dört lıüyük oda ,,. iki kü
Pik odolarla iki beli h ........ ara-
1mda dört lııüyiik oda •e lıir yük -
bodrum bb kirSİr - illi eda kils 
odunluk ..., kömürlük •e -tbak ,... 
bağçeclelô iki adet aanuç ve bir lıa
yu n taksim eaya ve bir alur iiatün 

de iki oda - •• daİreoinde bir 
oda .. lıir matlııals Ye lrömlrlııı. ,,. 
lıirsir ıaa- .. lıııiçe İçinde 1ılr a
fak m.er ila böliinmÜf bir aE.k aroa 
" metralı: hawz •e lıaiçe derunun
da müteaddit ç.m " teftali ,,. .. 
•• aaire ataçı.n -ı.ten içi ,... dit! 
yağlı boyalı - tamird• ari ~ 
Dk müzayide luy-tiıai buhnadıtın
dan otuz rün müddetle ikinci milza 
yideye •azedilmit •e 14 Şalıat 933 
oah rünü oaat on 1ı8'te ihaleol mu
karrer bulunmaf oldutundan ._ 
kur ananın luyınetİ mub-m.f 
olan iki bin iki ~ otuz iki lira ,,. 
kö,kün kıymeti -hanımi eri olaa 
on bir bin liranın yüzde - illelıe
tinde pey akçaımı müstabaeben ı .. 
tanbal ıultan ahmet ikinei ıalh ha
kuk mallemeaine müracaat .. hal 

lira mabhilin<le ahclenize nıfam 1 
me&a bulunan Oaküclarda aolak .;.. 1 3 üncü kolordu ilanlar.t 
nan mahalleoinde sümüı arayıcı - "·-------------------------" 

var:ıususı bütün m.aaarif, maa .. t ve ücurat 
T kezalik mümtazen teSYİye oluna-•[ J d caktır. 

1ııtı~•are er en Madde 8 - Biliimum mathiba-
bn resülmal ve 5/1J1932 tarihine 

asac alanlar kadar müterakim faizlerle birlik-
-... te tediyesinden aonra bakiye kala 

(8Gtı 1 inci -.lıifetleJ cak olur iae bu bakiveden eVYeli. 
U'ıllai~ ikmal edildikten aonra ait 5/1/932 tarihind- itı"baren mat• 

m,..ı.lan Vekiletlere sönderilir. luplarmm tamamii teaviyeai tari· 
rııetçe tetkik ve kabul edilin· bine kadar seçocak -m.an için a• 
-qm miktan, tahsis tarihi lacaklılara % il nizami faiz tedi· 

••• 9ıhk idaresine bildirilir. Sandık ye edilecektir. Ba faizlerin tediye 
f:lbyfiyeti Ve20edarlık vazifeli- ainden sonra yine bakiye kaldıit 
• epan Ziraat Banka11 müdüri- takdirde hiaaedarlara teYzİ ola-

umumiyesine bildirir ve cüz.. cakhr. 
da alikadara rönderir. Türk Ticaret " SanaYİ Banka· 

·ı - Hususi idareler tekaüt sı. konkordatonun tatbikine müte 
WWıfmı idare edecek heyetin va· 1tllik muamelata ,... bilbaua ban

• Ye salahiyeti, kadroıu " ma· ka aktifinin nakle tahviline taal· 
~nnm miktan, tanzim edilecek ilik fiden muamelata müdahale et· 
birı nizamname ile tayin olunur. m'Ok hakkını 9İnldiden İlkat etmİf 

11 heyetin maaş ve maarafı, •an- oldutuna beyan eder. 
aemıayeainden tesviye olunur. Madde 9 - 111 eubat 1932 ta-

t Banhasmm sandık nam ve rihinde aareti f.,..kaladede içtima 
bma bankaya yatınlaeak p&• etmit olan Heyeti Umumiye tara• 
İçin vereeejii fafa miktarile fından tayin olunan tasfiy<' me• 

jlkaca bu hususta ihtiyar oluna• murlannın vazifeleri kODkordato
maaarif, yapılar.ak mii4terek nun Mahkemece ta•diki muame-

ile tesbit edilir. leaine kadar tasfiye memurlannm 
'irim - Müşterek tekaüt aandığı ifa ettikleri hi•metlere mukabil 

dt 2 inci madde mucibince, aan· , keyfiyeti taadilri müteakip her 
-=a,;e!_ namma Ziraat Bankasına tev· 1 birine ücret olarak (2500) iki bin 
- olanacak tekaüt aidatı, müte· 
kre muallim ve memurlarla bun-

ın yetim ve dullarına tahsİI olu kararite, mütenaaiben Vilayetlere 
maaflarını tediyeye kifayet tevzi olunmak mtile tam•ml•· 
ifi takdirde, eksili, h......S 
~ ...... -. te • • 

200 bin lirayı kazanan 697 au
maranm onda bir parça11 da Pan
raltıda Bilezikli aokakta Matma
zel Annadadir. MI. Anna dün pa· 
rHını alınıftır. 50 bin liralık iJmı. 
miye de l:amirde Turknıraz ban sabi 
bi- çılmıııtır. 10 bin liralık ikra
miyeyi Yeni ikbal riteSinin miit
teriıl olan •e Şelaremiainde Kala.a
ta oturan Ce..det Efendi kazan• 
mrftır. --------
Donanma piyangom 

Eıki dona- piyaasoeu, ma
lum olduğu ilzere, ı, Banka11 ta
rafından idare edilmekte ve keti• 
deleri muntazaman yapılmakta• 
dır. Son gÜnlerde donanma piyaa 
ırosunun artık ketideleri yapılmı
yacaiı ve hi.milleri nezdinde bu
lunan biletlerin iptal edileceği si· 
bi bir Jayıa çıkmı,tır. 

Yaptığımız tetkikata nazaran 
donanma PİJanıosu ketideleri 
1956 aeneaine kadar devam ed .. 
c~ktir • 

ilin olunur. 

kaimda atik 4 " cedit 4 _...._ 
la maraldaım ....... bir ..... hana mi 
maileyh Talip efendinin ve atib 
Hemtlreal Hacer NU-'" •.-cır' 
Fatma b•rnmlan terk eclenlı Fatma 

hanmw ıılt nıatf biı.-nin fekki m 
Ye U- Naime H. hiueainde Yela
dan ipka edilmiı olclaia - ha ..... 
n dairemize mbnet edm uaısı 
llİnde .efadan ipka ... ,.... oldq. 
Ye bu kerre dairemize nıüı c .. t edm 
uı-:. Ali Sıtlu Ye Halia Beylw 
lıiuelesine müıip melıııliii tediye &

•e c rlini lıilbeyuı icra ve iflia lıana 
- 153 ÜDCÜ -dcleoi miı:ımDOI 
tanfmma berayi toılılii tudir lala-

l otanbul aıliye üçüncü hukuk ma1' un ihbarname ikametır'hınmır 
hemeıinden: Bı•rauı~irde Yeniköy. meçhul olma11 lıuelıile toılılii edile

cle isleke kurbunde 7 No. lu hanede memİ! ve zabıtaca icra edile. tablıi
Sakine Aliye hanımın Ayni hanede btta da ilwnetplumz bahcn=· 
makim iken halen ikametrihı meç- mlf oldatundan talelıi üzerine ili.
hu! olan Seyit Ali efendi aleyhine - tebliiat icramıa ....._ •erİlmİf
ikame eylediği terk sebebıle ı.o.an- , tir. tarihi ilindan ib"baren bir ay zar. 
ma davasınm icra kılınan tahkikat fmda 932-2083 numaraaile daireye 
ve muhakemeoi neticeıinde mahke. müracaatla bu bapta kanunen taya. 

Etıbba odasında meden sadır olan ve tarafeynin bo- , nı ı.aı.aı bir itiraz dermeyan eyı,._ 

1 . H pnır.alarma dair bulunan 12-1·933 ' diğiniz ve borcu almaktan Ye ipoteii 
Etıbba Odası dare heyetı dun ta 'h 30 N 1 ilinun -"--" · ~--•- · · !--'•>.:. · tak 

D T f .k S ı· p · ı· I n ve o. u ..........,.ey-• ç~mc1nen ımtina ey auı6~ız • r ~ ev 1 a im AfA.nJD reıa l• • r 

linde toplanmııtır. Geçen kongre• : he ilanen tebliii ten11p edilmit oldu dirde mezkur maddeyi bnaniye ah
de idare heyetine havale edilen ğundan tebliğ makamına kaim ol- 1 kamı tatbik edileceli malıimunuz ol 
ba:ıı takrirler üaerinde göriifül- mak üzere mezkur ilamın bir •ureti- . mak ve maddeyi mezkür alıkiımna 
ınüttür. Bundan ba'ka azadan iki nin mahkeme divanhanesine talik o- ' tevfikan tebliti muktezi ihtıarna
~64-:'~a':·b~t:: lunduia Seyit AJi efendiye il&nMt tebliği makamına lıaim olmak üzre 

K. O. Kıt'at ve müeaıetatı, .. h günü saat 14 teclir. 
bayvanab ihtiyacı için pazar- Şartnamesini görmek üzere her 
lıkla satın alınacak ol- gün saat 14 ten 16 ya kadar .;e 
(60,500) kilo saman hakkında münakasaya ittirak edecekle
tatibi tarafından teklif edilen rin o gün ve Yaktinden ev.;el 
fiat komiayouca pahalı ı&ül- Manisadaki satm alma komisyc 
düiiinden ibaleti 14/1/933 c:u- uuna müracaatları (3001) (91) 
marteoi ıünü saat 15 • talik e- 301 
dilmittir. Taliplerin prtname- • • • 
ıini görmek üzere her ıün ve 
pazarlığa ittirak içiıt o gün ve 
vaktindeu enel Fındıklıda Sa. 
Al. KomiaJCHWDa ll';iracaatla
n. ,, {10) (151) 

399 
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Maniaada bulunan kıt'at hay 
yanatııun ihtiyacı için 107,127 
kilo kınlmamıt ve 71,763 kilo 
lunlmıt ki cem'an 17&890 kilo 
arpa bir tartnamede olmak üze 
re kapalı zarf uaulile satın alı 
nacaktır. Münakaaaaı 31-1-933 

K. O. ve 1. F. kıt'a ve mlJ• 
esseııeleri için (60,096) ki'o 
patatea açık milnakasaya ko· 

nul11111flur. ihalesi 14-1-93' 
cumartesi günü ıaat 14tedir· 
Taliplerin prtnameaini ı öf• 
mek üzere her glin ve ıııil' 
nakaııaya İftirak için o giill 
ve ırak tinden eV\el kamiııyo" 
na müracaatları. 

(5032) (6771) ,,, 

Bqiktq 2 inci hukuktan: Nitan-1 TİCARETLi BiR iŞ 
lafmda K&irtbane caddeainde 86 için azami 1500 den 3000 liraya ~ 
No. lu hanede oakin iken elyevm Ba dar bir sermayedar ıerike ihti1" 

kırkö: deemr1ı121b akliyedae •eideaaabiybu' el hu- vardır. latanbul Balıkpazar ueı..-ı' 
tanesın ta b t v unan . 
Mteh t S ·ı k M"' • h sokak Zonguldak Karad~ruz N me aı pata ızı uııan am .. 
ma valdeai ikbal hanımın vaıi tayin yat komiıyoncuau Faik Bey~ 111 

kılınmı, olduiu alikadaranu --



MiLLiYET 

Dünkü Alhncı Keşidede Kazanan r 
c ...... ----------

Karilerimizin ikramiye, mükafat ve amortileri Beyazıtta ve Fatihte İtimat gişeleri ile 
Okçular başında Yeni İkbal g· şesinde derhal tediye edilecektir 

Linı 

100 
100 
100 
100 
200 
200 

1000 
200 
100 

IOOOOO 

No. 
4009 

56 
88 
91 

240 
252 
275 
324 
414 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 

No. 
210 
218 
274 
28ıt 

304 
357 
423 
561 
674 
647 

Ll~ h ~ h ~ı· ~ h Lin h ~ıh ~ h L~ I & Linık ~ 
200 570 200 698 100 541 200 S76 1000 671 1000 1!10 100 251 200 700 100 369 200 

No. 
321 
340 1000 593 100 748 100 550 100 3&7 1000 7'1J 100 1 881 100 267 1000 734 100 379 200 

200 640 ıoo 904 ıo:ı : 111064 100 497 3000 799 100 899 1000 I 313 100 822 100 447 ıoo 380 
100 658 100 919 100 89 100 tı· :. 1000 · ' !J 200 !'37 lM , 316 1000 ı 838 100 465 200 487 
100 833 100 955 100 101 100 S.ıli 100 81!> 100. 944 1000 ı 404 100 36031 100 5'\! 200 
100 942 1000 15005 100 111 100 533 200 875 loo ! 9'11 ı~o 483 100 43 100 6S'I 100 

1000 959 100 16 100 214 100 541 100 b21 100 ~ 29070 100 1 545 10:> 68 100 873 JO'.>O 1 
100 11000 100 78 200 202 100 597 100 9M 100 35 100 ı 558 100 83 200 876 100 
100 131 1000 ı 65 100 227 100 633 100 25022 1000 8'i 100 ' 595 100 89 200 948 1000 

525 
643 
658 
664 
708 
714 

Lira 
200 
100 
100 
100 
100 

No. 
694 
727 
744 
771 
722 

100 775 
100 878 

1001 11.'IS 
200 987 

Lira 
100 
100 

1000 
100 
100 
200 
100 

No. 
52 
83 

177 
280 
338 
468 
633 
649 
689 
697 
703 
767 
834 
917 
948 

9S3 

100 
1600 
100 

457 
579 
720 
733 
759 

1000 

1001 100 

652 
672 
'772 

2001 161 1001 214 100 336 100 722 100 52 200 94 200 1 817 100 195 100 40032 1000 
100 242 100 256 200 341 200 73!1 100 71 100 204 1000 887 200 204 100 'Yt 100 
100 284 1001 320 100 344 100 SJ2 100 :!6 100 352 200 939 100 251 100 162 
100 342 200 ı 437 100 346 100 833 100 ?,f,2 1000 4-17 1000 955 100 255 1500 264 

100 
100 

1800 
1000 

100 

732' 
890 

44070 

100 47(178 
100 $ 

100 
100 

·02 
J~ 

1000 
100 
100 
200 
100 
100 
200 

1101 
160 
191 
192 
263 
283 
S48 
392 
432 
638 
624 
676 
682 
80S 
949 

2010 
79 
ıos 

110 
118 
153 
174 
264 
274 
264 
!97 
319 
335 
348 
397 
412 
650 
554 
725 
882 
909 
943 
969 

soıı 

38 
106 
109 
174 
222 
244 
324 
407 
419 
502 
809 
610 
622 
833 
760 
779 
903 

1000 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 

1000 
ıoo 

1000 
100 

1000 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
200 

1000 
100 

1000 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 

796 
890 
932 
939 
943 
958 

6018 
38 
88 

174 
180 
190 
239 
244 
264 
314 
339 
449 
47S 
502 
653 
640 
643 
673 
764 
787 
986 

6017 
90 

135 
154 
lR7 
135 
310 
363 

383 
489 
6n/ 
677 
605 
838 
693 
710 
724 
729 
778 
781 
804 
812 
853 
870 
883 
953 
990 

7048 

100 
100 
200 
200 

811 
673 
830 
907 

100 916 
200 8006 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 

1000 
200 
100 

. llV 

100 
100 
100 
100 

1000 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

100 
1000 

100 
200 
200 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

19 
53 

168 
280 
280 
287 
298 
168 
342 
1117 •• 
42S 
482 
628 
618 
652 
658 
728 
794 
879 
896 
973 
977 

9013 
128 
131 
227 
324 
329 
404 
457 

481 
605 
628 
628 
677 
688 
723 
759 
768 
793 
873 
875 
973 

10215 
223 
229 
23S 
284 
290 
330 

100 673 100 1 447 100 422 1000 ??!127 100 295 100 447 1000 962 100 302 100 469 
1001 821 100 : 605 1000 445 1000 59 100 318 100 !J2 100 978 200 382 100 488 
uıo 899 1001 609 100 750 100 z:ı9 100 393 100 560 1000 j 33019 200 488 100 523 

1000 938 loo 1 674 100 757 ıoo 251; 200 398 ıoo ses 200 ııo 2oo 492 100 643 
200 958 100 6!17 100 8J3 100 277 100 473 100 f.77 100 1 264 200 S13 100 579 
100 967 100 647 200 817 200 J.74 100 1149 1000 705 3000 1 313 200 528 100 768 

1000 12033 100 750 200 821 100 317 10:> '198 200 T/5 100 323 too 540 100 844 
100 38 200 778 1500 916 100 330 1000 957 200 78.ı 200 324 100 614 200 857 
200 139 100 862 100 986 200 536 100 1 970 100 92S 100 1 341 100 657 200 860 
200 158 100 870 100 19875 100 542 100 · 26047 1000 95G 1000 . 382 100 721 100 926 
100 179 100 909 100 135 100 651 100 265 100 973 100 388 100 766 100 945 
too t87 ıoo 937 100 158 100 ss2 100 u~ ıoo j 3rl'~4 100 447 too 112 ıoo 990 
200 229 100 938 200 201 100 688 1000 442 100 • 69 1000 475 100 904 100 995 

1000 260 100 ' 959 100 205 100 l'ö8 100 528 100 ı Sil 200 495 200 919 100 41080 
1500 281 10001 900 200 1 218 1001 866 1000 688 100 88 200 508 100 957 100 109 
100 304 1500 16038 100 ' 2'il 200 1 873 100 i!)(I 100 : 161 100 558 100 37023 100 151 
100 330 200 41 200 427 100 877 1000 704 100 : 1r4 100 S'"' ı· 100 202 ; ,,.,. 100 30 
200 472 1000 7S 100 428 100 1 886 100 732 200 j 2111 100 581 100 ' 67 100 1 294 
100 473 1000 88 100 i 4:09 100 1:06 100 "'° 200 1 250 100 602 100 1 124 100 309 
100 673 100 89 100 i 444 100 1 914 200 875 1000 260 100 679 2001 155 100 354 
100 862 100 90 100 ı 471 100 23072 200 920 1000 1 2~ 1 100 681 100 194 1000 398 
200 893 ıoo 116 100 542 100 ıu ıoo 21038 100 ı 31& 100 683 ıoo 199 100 471 
100 940 200 138 100 6.>0 200 i.20 100 Si 200 1 3Z' 1000 736 200 228 100 487 
108 13088 100 167 100 1 64:1 100 152 10000 136 100 1 35!1 200 758 200 ı 234 200 604 
100 101 100 183 200 727 100 216 100 174 100 ,. 3~1 100 su 100; 255 100 510 
100 127 200 240 100 732 100 (~0 100 213 100 4 19 100 134031 100 270 100 662 
100 209 100 368 100 799 100 424 1000 263 100 465 100 l?.3 200 291 1000 541 
100 287 100 399 100 602 100 . 449 100 270 200 474 100 188 200 373 100 603 
100 2&8 100 406 200 9()0 100 452 100 274 200 6' 9 200 234 100 415 100 638 
100 299 100 437 1000 ıı:ıs 100 456 200 4111 100 614 100 264 ıoo 423 100 718 
200 358 100 500 100 20078 100 f;l 2 100 411 100 fu',I 100 325 200 528 100 790 
100 446 100 619 1000 !'2 100 Si8 100 435 100 f'S3 100 430 100: 669 100 llOO 

1000 4GO 100 553 100 155 100 526 1000 605 100 782 1000 445 100 806 1000 820 
100 47G 200 581 100 1G9 100 533 100 608 1000 867 200 910 
100 508 l•ll 669 200 210 100 f.>9 100 610 100 905 499 P43 
100 628 100 699 100 ?.J4 100 6.16 200 636 1500 927 578 978 

1000 662 ıco 10s 
6000

100 I 2"5 100 681 200 555 100 957 693 985 
100 586 100 l 753 '.IOO 1000 \i36 100 65S 1000 31054 100 728 991 
200 650 100 757 100 310 100 790 100 610 100 93 2QO Ol -j i 00 '"403S 
100 693 200 ı 812 1000 

1 
327 100 fıOl 100 Qıg 100 tlO 100 _,,,,,•· 161 100 39 

roo 888 ıoo sa1 200 3&4 100 s10 200 798 ıoo 201 ıoo •• 291 100 11 
ıoo 924 100 859 100 362 ıoo ı,95 ıoo 11.11 100 221 °1&, 35121 342 100 t38 
100 140:?0 100 9S8 100 369 100 947 200 883 200 351\1 lOO 160 100 200 
100 6S 100 17009 100 ;'!ll 100 !ll!9 100 Pii2 100 ,. J6; lOOO 170 354 1000 224 

1000 100 2000 14 100 4SJ 100 24(10:? 100 998 tooı;, 390 100 218 100 229 
100 125 100 54 100 609 200 1 100 28020 lOO 412 200 213 100 274 
200 148 100 128 100 6<10 100 64 100 42 d • 

200 434 zoo 250 8112 UIO 297 
100 201 100 290 200 642 100 79 100 5:> .. ,. 445 lOO 287 100 733 1 579 
100 300268 1000 305 100 644 100 168 100 "'ı:ö !:::: 603 100 320 100 190 648 
100 ıoo 328 ıoo r,cıs ıoo 111 ısoo 686 

1ot 335 200 346 1000 6U8 3000 !?21 ı&ı ~~ !:::: :!: : !;!! !:::: :! n8 
1000 346 100 356 100 68J 200 250 .ln 737 

100 407 ~ 100 379 200 7~9 • ıoo JH .n 100 lCG 1000 668711 100 609 100 914 823 
· 100 234 100 200 609 100 :lo"005 

407 100 415 100 1143 100 383 " 
423 ıoo 434 100 068 100 4!l8rn . 100 429 100 798 100 &64 

200 450 1000 940 1600 585 425 1000 605 ıoo 21027 100 ııır 
r •37 661 100 955 tooo 602 

: 100 sıo ::::: !! :: ~9ı;24 679 200 32035 100 813 

620 200 293 100 J. ıı;ı;1 738 100 69 

7-n~~I=~ 6(11 100 127 

100 
100 
100 
200 
100 

29 
90 

127 
138 
144 
250 

.100 
100 

1000 
200 
100 
200 
200 
ıoo 

100 
100 

ıoo.t 

100 
100 

1001 
100 
100 
100 
100 
100 
200· 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
200 
100 

1000 
100 
100 
100 

1000 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 

1000 
100 

2000 
100 
100 

1000 
100 
100 
200 

1000 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fo 
\re kuvvebizlik halatında bü-
~ük faide ve tesiri görülen ati,.' ar alt Huıas 
Sarıver malmüdürlüğünden: 
Varidatı f.mı Tahrir Kapı So. Mahallesi 
L No. No. 
150 Bayraıa Ef. 443 10 camt BDy(llcdere 

120 '. Eleni Ye 408-4 219 cadde 
1201 Frusko 409-1 3 fıstık 

12 ve Marika H. 409-2 5 

İnhisarlar Umum 
Ü ürlü .. - em yyare Adet EnGı 

500.000 San yalclmlı pal &an 5 • 
" " 250.000 Kırmızı 

•• .. 
60:> j M. Kalyoft 735 12 1 bAD kw 400 730 5 ço 

1700' o· 't · Ef 84'M.ım:-krı • 601-1 1-1 
'f emri 601-2 32S 

250.000 yeşil 
500.000 Kırmızılı aiyahlı " 

100 000 San yaldızlı pul türkçe 
. . h .. .. 

ıoo.000 Kırmızı aıya 

" " .. 
Hacet 
B. dere cadde 

88 
100 
108 
110 
135 
143 
171 
195 
183 
232 
299 
324 
501 
soı 

50'7 
516 
615 

761 
871 
883 
1187 
882 
929 

45141 
193 
248 
293 
371 
395 
460 
633 
681 

614 
620 
637 
680 
733 
822 
811 
1198 

86 
128 
248 
2!13 
321 

353 
J73 
381 
411 
424 
489 

84 I 6()}.3 325 
5201 Eteni 

Mü. ,. .. 
.. .. 

320 Furu,,.. 
8J Marika 

30:> Irak sefiri 
30.) Eınir Faysal 
200 H. 

408-t ı 
4:8-2 215 
308-3 217 

Fıstık .. 
B. dere cadde •• .. ,, 

8
8

7
7
5
6 19 MD. Dere boyu .. 

874 1?1 
19 Mü. 

Bu •ene umumi bina tahrir v t h . . 

ya gosu 
Tertip BaşJıyor 

t. ci Keşide 11 Şu at 

Yukarda vaaıf ve miktarlan yazılı "1.700.000" adet pul t~· 
kaıtan istianaen bedelleri "12.553" numaralı kararname ahka· 
mma tevfikan Türk paraaile tediye edimek üzere • pazarlıkla 
satm almacaktır. Taliplerin nümuna ve fartnanıeleıı görüldük
ten sonra pazarlığa iftirak etmek üzere o/o 7,5 temiat akçelerini 
hamilen 1611/933 pazarteııi günü aaat 14 te Galatada Alım 
Satım komiıyonuna müracaattan. (115) 

dan takdi dil' hi 1 . . e a rnıo komısyonu tarafıu-
b r e ıp sa p ennın ikametw&b d ! J 
ulunan emlakin alelmllfredat ... a res er meçhul 

gayri f' . numeralarıle vazolunaıa vari.Jntı 

~· Ticaret İ§leri Umum Müdürlüğünde?: . 

100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 

1000 
200 
200 
100 

1001 100 
3000 

1001 
100 
!00 

1000 
1000 

100 
100 
100 

149 
218 
258 
31>0 
361 
3- .. ı. 

441 
561 
573 
674 
68J 
707 
7~.4 

740 
Tıt 

ıms 

1!38 
861 
872 

968 

3000 
200 
100 
100 
100 

1000 
3000 
200 
100 
200 

1000 

100 4802.11 
200 2116 

200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 100 

100 
100 
100 

1000 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
200 
100 
100 
100 

l 
200 
100 
100 
200 

1000 
100 
100 

s 

218 
222 
243 
J.M 

<'167 
516 
ı;13 

m 
651 
658 

f/67 
7CI 
f.n 
915 
972 

~;.ti' 

S5 

ıoı 

116 
ı(' 

161 

277 
soo 
f.o5 
777 

1000 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
%00 

1000 
100 

1500 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 

Her ecza 
de satıh 

Vapuru 16 Kanunu 

Pazarte 
günü alqamı hareketle Zon 
dak, 1 nebolu, Samsun , Or 
Cireaon, Trabzon, Rize ve 
pe) ye azimet ve avdet cd 
tir, 

Fazla tafsilat için S' 
Yelkenci hanındaki acental 
na müracaat. Tel: 21515. 

Yuğoılavya 'da 
mallan bulunanla .. 

nazarı dikkatin . sa ıyı mıktarları yukarıya ya:ı:ılmı~hr Enıl. ki k" 
•ahıple • t 'h' ., • d • "ba " • a nıe:ı: ure 
fı rının arı ı ııanın a ıti ren müdd ., ,__ . . 

nda ld k , eu .... nunıyesı zar-
leri n m.enaup o u ları malıye şubesine mUracaat etmedik-

daı"!- Nakliyat siırorta muamelitile İftiıral eylemek üzre alJt ını lııanumye 
fraıa;""sinde tescil eclil<rek elyevm hali faaliyette bulunan yİrrai bet milyon 
ketin* scnnaydi Fransız tabiiyetini hai7 La Fonsiyer Tranıpor sigorta tir
yet bu kere müracaatla Türkiyedeki Nakliyat sigorta muamelatına niha
l.tan\ı(""diğini ihbar eylemit olmakla mezkür ıirketle alakaat bulunanlann 
ketı..,.ııl>ut mıntaka11 Ticaret Müdiriyctine lüzumu mürncaatlan aigorta tir
nabiriı .-inin teftiş ve mürakabeti hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli kanunun 

Hayvan borsasından: 
Yugoslavya'daki mnllarma 

Hayvan boraaaı mübayaacılarmdan Cemal Efendi bu kere olnıak ve icarları tahıil etm 

·ı takdırde mukadder varidatının kesb· kafyet d'I •. 
ı inen tebliii: olunur. (177) e ı ecegı 

'ci maddesine tevfikan il3n olunur. 
14!)2 

istifa etmit olduğund~liıkadarlann bir iddialan oldu u tak- yenlerin Sirkecide, Ankara < 
, . • . , dd . _ 

20 
.. de 124 numerolu Anadolu 

dırde dahılı talımatnamenın 16 ncı ma esme gore gun zar- _ 
1 

P • hi~ b' 
muracaal ar1. eıınen. .. 

fında Hayvan borsa11oa müracaattan lüzumu ilan olunur. (178) l 1ınmaz. 
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MlLLlYET CUMA 13 KANUNUSANl 1933 

• 
pe iş, lpekiş ... Bütün 

• 

Bayram geliyor, ne yapalım, 
ne alallnı diye düşünmenize 

sebep kalmadı. .. 

Krep Döşin 
Krep Birman 
Krep Saten 

95 
195 
325 

kuruş 

'' ,, 
) /. Bu itte 
• 1 İpekiş'in emsalsiz kumaşları göz önüne 

getirilince bu fiatlar akıllara durgunluk 
vermektedir 

• 

İpeklf' 
indir! 
• • 

Istanbul Sultanhamamında ve 
• 1 k 

lzmirde yeni mağaza ar açı _dı 354 

• 

:: j ~~<IDwan!l sı dJJfiwUö!k JJi7@ 
· ~(Jf}fiJı@[]l]il{ıft fk<ff}5Y1[][]@@D <Iflo ff. 

• 

. ' . 
·. 

. , .... ~ıi>~<I'~,. P H 1 L 1 P S 
-~~~~i.'t,..-""'- ~ ~~,~ . -

• ...... ~ 630A 
EM MÜKEM~L RADYO CiHAZ! 

Bntlln Avrupa istuyonfan, bir itina ve mevsukiyeti 
mutlaka i\ ~ haz :rdırlar. 

RADYO MERAK/-ILARI y ALNIZı 
Süp,rindüktana - ,~\iikrometrik'li 

PHILIP$630 A 
~lar. 

c .tıaı.armı ara BIQ KUMBARA 
ALtN Z 

.... -----~ ~-~rolog ·Doktor -il! 

Ecnebi memleketlere 1 Cer· .. al Tevfik 
giden tüccar ve -

seyyahlara idrar 1Lıollarf hıu.~~ 

Ista bul ve Tra ya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A l,pullu §'eker fabrikasırıın 
fstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek_ 
sik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
siparişler yüzde yirmisi pe_ 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden_ 
mek üzere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil_ 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ett•rilir~ 

Adres: lstanbul. 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: lstanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

GRıPE TUTULMA YINlZ 
Her •abah bir kaşe 

NEOKALMİNA 
aldığınızda 

VücudHnUze grlpc lıarşt en kuvvetli slllhı vermiş olursunu z. l\lll)~;y• 
•• JtALBI KATIYVFNVOQ'fAZ - 6 vrf" bor·;~ ı· .,, .. ı • ., ;"•vin• 

Jl lanta toınıner~iJale ~~~?~::u~~d;-ven:a_~~-~ Na-:::-
1

~
1 

)ı.-----------~~---'----~·~ ITALYANA __ __, 

110 

:Vl - Tıp Fakültesinden ıılımt ı • 

Sermayeü 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

680,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çekleri) 

Liret, fr~ lnııiln liraaı veyp 
doları fraıdr olarak aatılan bu çek 
ler sayeıinde n•eye ıitıeniz pa. 

ıl:iğum hüviyet varakasını 'zayi et- ı t b ı z • 
. Yeniıini çıkaracağımdan eıkiıi s an u ıraat 
hükmü yoktur. Yakup Fahri. raıuzı kemali emniyetle tatır ve 

I · 8 k d '1er zaman iıteraeniz dünyanı., 
tan~ul. •kİn<:i iflaı memurluğun- an asın an· 'ler tarafında, tehirde, otellerde. 

''iı Muflıs Mahmut Paşada Havuz e vapurlarda trenlerde bu çekleri 
l!an altında :> numeroda gömlek- k" ük tedi t · • nakit 

l, eup<n Hüayan efendinin malları Muhterem mütterilerimize kolaylık olmak üzere Bankamıza karnen uçd k 1 ylakl ·~ timal ~ 
'l k kt 1 1 h · . . ın a o ayı a 11 ~e· 

::,",tdeaine karaı verildig"i halde seh verı ece me up ara ta ııl aenetlenmn Balıkpazannda Tah J bil' · · T il ki . h · k' E d ıraımz. rave en ç~ en 8 . 'f , ı iflasın kalktığı ilan edilmit idi mıate ı mtea epomuzda da memuru mahsus tarafından saat 1 kiki tabibinden batka kimaenir 
J ı;n muhak~ec.e bu ci~et .h~kkın· 9,1 / 2 dan 16.1/ 2 ğa kadar kabul edileceği ilin olunur. (149) kullanamayacaiı bir tekilde ter. 
(ifokarar verılmıt oldugu ılan olu 3g7 tip ve ihlas edilmiıtir. ı- -----..'u 

21 ~ 
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