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SALI 
10 KANUNUSANi 1933 

7 lııci Eeııe No. 2486 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Beş sene 
1917 aeneainden beri Ruaya'da 

teeaaüa eden rejimin üç aafbaaı 
vardır: 

1 - 1917 aeneainden 1921 se· 
nesine kadar devam eden ve k~ 
müııizmin bütün icabatıru tatbık 
&ayeıini istihdaf eden dört sene• 
lik devir 

2 - i 921 aeneainde Lenini'n 
emrile ba,lanan yeni iktıaadi ~i~a
let devri ki bu devirde komunıat 
liderlerinin tabirile "daha ileri a· 
lılabilmek için" geri gidilmişti. Bu 
da 1928 aeneaine kadar devam et· 
t>. 

Gazi Hz. 
~eyahat program' 

tesbit edildi 
ANKARA 9 < T elefoII'-' . la ) - Reisicümhur Hz. nın 

3 - Sovyet Ruayayı teşkil e• 
den memleketleri sanayileştirmek, 
Qu•yanın bütün mevaddı iptidai
~eaini Rusyada imal ederek, ya
lıancı memleketlerin mamulitın
d,.n müstağni kalmak ve umumi 
Yaş,,yış seviyesini yükaelbnek ga
Yeıini iııtihdaf eden be~ senelik 
l>ro~amın faaliyetine 1928 aene
'İııden b~ri devam edilmekte idi. 

Beş ıenclik programın meaaiai
~e baş,landığı zaman, herkesin 
ba•kalarından ve kendisinden aor 
duiiu ıual şu idi: 

Türk sermayesini ve 
türk hatlarını 

korumak lazım •• 

seyahat programı tesbit o
lurunuştur. Gazi Hz. önü
müzdeki pazar veya pazarte 
si günü Ankaradan harekeı. 
buyuracaklardır. Seyahat 
bir buçuk ay devam edece~ 
tir. Seyahat programına Sı
lifke, Adana, M-ersin ve Ga 
zi Antep te dahildir. lstan
bul programa dahil olma· 
makla beraber lzmirden son 
ra Büyük Reisin lstanbul 
tarikile avdetleri muhtemel 
dir. 

1 - Acaba Sovyet Rusya muvaf· 
ak olacak mı? 

d Bu •uale ne iktıaatçılar, ne de Türkiye 
fer ansı 

şimendiferleri kon
Bursa'da lsfikbal 

hınırlıkları 

BURSA, 9 - Bursada 
Gazi Hazretlerinin teşrifle
rirre sabırsızlıkla intizar e 
dilmektedir Kö,klerinde ha 
zırlık ikmal edilmittir. 

e"let adam.lan bir cevap veremi
~?rlardr. Bazrlarr muvaffakıyeti ,,;r "'"'~ vaki telakki ediyordu. Ba 
na arıti •ae ayni kat'iyetle akıi ka-

dün hitam buldu 
a beyan ediyordu. 

Beş •enelik provam devri 
:eçen hafta kapanıruttır. Rusya· 
ı,~Jden haberlerden anlaplıyor 1 11Lİnci bir bet aenelik progTamın 
llıe:ı.aisine batlanmııtır. Birinci 
Proırramın bittiği bugün dahi bet 
'ene evvel sorulan auale kat'i ola
"'lı: cevap verilemiyor. 

Konferans hükumetten ittihazı 1 

istenecek tedbirleri tespit etti) 

Gazi gOnO 
ANKARA. 9 - Diyanbe 

kir meb'usu Zülfi Bey Gazi 
nin doğduğu tarihin her ıe 
ne tes'idini bir layiha ile tek 
lif etmi,tir. Zülfi Bey eaba
bı mucibesinde "her millet 
unutulmaz hizmetlerini gör 
düğü büyijk adamlann doğ
duğu günü tes'it etmeyi bir 
borç bilir. Türk milletine e 
bedi bir a~k ve ziya kayna· 
~ olmak itibarile büyük ha 
laskir Gazinin doğduğu gü 
nün tes'it ve tebcili liz1111-
.t .... " r f'l"~l·tf"dir. 

- Birinci beş senelik program 
ıııu.,affak oldu mu, olmadı mı? 

~ So.,yet komşumuzun mukadde
..,abru idare eden devlet adamla
.., rı.ın neticeden memnun oldukla· 
~nlaıılınaktadır. Rus 8'azeteleri 
d lenelik programm dört sene· 
d~ 1tahakkuk ettiğini yazmakta· 

r ar e b' 1 • d.,.dıkla en': ı memleket ere J'.a!I'· 
lletice . b. rıaafelerle, bu mesamın 
Qu•Y•da ~dirilmekte ve Sovyet 
su Y•pıJ.,, krıılan aanayiin planço 
i;"teın;2., " tadır. Bir kısmı da ga
• ltrı.1,.11n . gelen bu risaleleri ve 
~~" .,., .jht.i.,a ettiği istatistikleri 

1
"• So erııı tetkik ettik. Filha

b~l'frnda "Yet Ruıyada bet aene 
"l'İİlr ad •ıtnayi kurmak yolunda 

tll da ı,· rınlar atılmı,tır Fakat 
"İyeı;, h hakikattir ki. ,;;aişet ae
tatb;ı.,.1 eş •ene evvel programın 
def oı,.,.'nka k ıreçildiıli zaman he· 
Çol, a abu! ed'I k L • ll:ı:akt E ı en no tadan 
L~~ henü ır. . n basit ihtiyaçlar 
'111" • :ı: "eııka il b' -] a.t .. ıle tedarik ! .•e ın muf
lll') ıut ile b., 1 edılıyor. Çocuk-

Şark Demiryollan tirketinde 
üç gündenberi toplanmakta olan 
ıimendifer konferanaı dün meaai
aini bitirmittir. 

Konferansta müzakere edilen 
meseleler meyanında batlıcaaını, 
evvelcede yazdığımız veçhile, o
tomobil ve kamyon rekabeti me
selesi tetkil etmektedir. Bu mese
lede, Devlet Demiryollar idaresi 
de dahil olduğu halde, memleke
timizde mevcut muhtelif timendi
fer kumpanyaları, fOfe ve aafalt 
yollarm raya karşı olan rekabe
tinden endite ebnektedirler. Kon
feransta bu endişe etrafında aer
dedilen noktai nazarlarda muta
bakat hisrl olmuttur. Noktai na• 
zarlar şu şekilde hulasa edilebi
lir: 

Otomobiller ile otomobillerde 
kullanılan benzin ve yedek ede· 
vat kimilen hariçten celbedilmek
te ve her ıene milli paramızdan 
mühim bir kısmı bu yüzden barice 
gitınektedir. 

Halbuki §İmendifer hallan hep 
milli sermaye ile itlemektedir. Bu 
sermayenin himayeıi ve otomobil 
rekabeti yüzünden mahvına ıebe
biyet verilmemesi lazımdır. Bu 
mülahaza ile konferans, memleke 

timizde yapılacak yolların, timen 1 
difer hatlarma müvazi olmayıp, 
amut olması hakkında hükiimet
ten bir temenni aerdine karar ver
miftir, 

Şimendifer hatlanna amut ola 
rak yapılacak yollar timendifer 
ile rekabet edemiyeceği gibi, bu 
yollar gÜzergahlarmda bulunan 
tehir ve kasabalardan istaıyonla· 
ra yolcu ve etya tatimak 8'ibi bü
yük bir fayda temin etmif olacak
tır. Son zamanlarda Kadıköy ile 
Suadiye araımda itlemekte olan 
otobüaler, HaydarpafB • Pendik 
hattı ehemmiyetli surette müteea
air elınittir, 

Konferanata otomobil ve oto
büslerin seyrÜaefer kaidelerine 
çok defa riayet ebnedikleri, ti· 
mendiferlerin İşe birçok nizamat 
ile mukayyet bulunduğu ve Avru
pa'da son zamanlarda raym, yol~ 
lara karşı himayesi için bazı ted
birler ittihaz edildiği nazan dik· 
kate vazedilmittir. 

Konferansta bundan maada 
muhtelit katarlar tetkilitı hakkın 
da mudavelei efkar edilmit ve 
yolcu arabalarının katarın başın
da veya sonunda bulunmaımm 

(Devamı 6 r.cı sahifede) 

Borçlar 
• 
itilafı 

ismet Paşa bugün 
Fırkada 

izahat verecek 
ANKARA, 9 (Telefonla) 

Yarın mutat içtimaını aktedecek 
olan Fırka gurupunda Baıuekil la 
met PafQ Osmanlı borçları hakkın 
da izahat verec~k ue bu meu~ et 
rafında mü;ı;akere olacaktır. 

~alindedir, So~ ".:'"" hali mesele 
~ batma venı::: zarfında her 
h,_i'."amrıtır. Bilikia ~~· nisbeti 
..._ ~rlere inanmak la'" er •erilen 
~••ıtır znnaa 
ııoı. · Be, ıenelik Proıcra:.:ı:al. 
d'• ladan tahakkuk ebned'>-· .bu 1Re1" k •sı Rıb" 
iııı,• no talardan da !feri kald ,_ı. 

ar d'I M '"' liıt e • emez. eseli münaka 
Sotıra "i,~•eleıi halledilememittir: 
Plô., " ıı•çok fabrikalarda mesai 
le..,;1: Program mucıl>ince ile-r. 

Telefon Ücretlerinden 
yüzde on eksiltilecek 

Meclis 
Müzakeratı 

1 Türk - Fransız iti
lafı kabul edildi 

r., 
8u., 

tıl.,.ı,.,~" lehep ve imilleri araşb· !" ır~ı;, ;leli cihan buhrıiru ak-
et ~ua~ 1 halcika bu buhran, Sov 

::t h.._::~ ~~n mucı1ıinee ibra 
n ıı..,.,,., dovız satm almasına 
be "''"i o'!' tahakkuk ettirmeıi
u "'11 t., \J~ "i,Utlur.. Difer bir se• 
Ya'";~ Ş"•k~ Şarktaki vaziyettir. 
Pli 

1 •.•tilfı.. 1 ~ J 11Ponyanm Mançur 
d n •le llıf Uılan lrorkntınut. ve 

Altı aylık hesap!ar komisyona 
alınacak ve tenzilat yapılacak Hariciye Vekilinin hatlp

lt!re ce1J11bı 

a U:ı:ak {"••caklan bir zaman· 
nıecı:.ıı•iı-eı~•lr ile nıe,gul olmak 

'"de k hn t 11k11 ı b a ••lardır. 
dir, fan, llnlar h •• 
dar d 1 sal, •iat !'ncı sebepler
ıreri ı.""•na., b ">nın eaasma ka
dır ı." 1tnıatır ı.· azı aebeplerle de 
1 .... .,. ı· 1 aııl ,.. f b d İnsi l'k e a atnel a ura a 
ler : 1 Vftrdır "5 •raıında disip. 
' •nrı~d"ld .. onra t ı.n· tıtnıenı· . • i .. i le d e ısyen .. 

1 ıstır So " ar k 1 •n •İ•b·ın.. "Yet ~ o ay ye-
Ylf nokı 1 •n tnulradd "•Yada kuru 
Yeceğin.," bar:,n

1 
izale :d"u!' bu za-

a,. rd~ 'P edı·ı · 
ıc ·•· ını- M. Vataon 

he 0ıntutnuz s 
d11l;":c;li~ planı ~::t,:~ı!u•:vanm Telefon ücretlerini tetkik e
bi:ı: de i,';:•srni her ıne1nı t Yolun decek komiıyon bu hafta için. 
~z .. ~ir;,.:•~lıkla ae:rr:ı::,t fibi de toplanacaktır. Yaptığımız 
ı:.· ırıiııde Ya~,İn"'b!"iiddeti b~tt!~ 1 tetkikata göre, telefon mükale
bU~ok noı.taı..:~ •r Planço beİf; me ücretlerinde İngiliz lirası· 

•r. tak h an ekaik - - tıı t • · k 1 "" il . at erhald gorun.,.. n esın mu ave enameye gö-
"-hak~' tdilıniştir. 8 ~aybye d?i· r': tu fekildedir: Bugünkü mü
ko..,,u~ hettirınek iç~n ub~la_nkı kaleme ücretleri lngiliz lirası 
d ~•Uz alk UyU llQQ ') 85 
b •karlık kalbi ın~ katlandığı fe aki 1 e • O arasında olduğu 
h aska bir ınake':'bdİ takdirden ~ t dogrudur. Sterling 1100 
Yanılelkerle çalı~ınak aSoma:ı:. Böyle İ ~n Yllkan olunca ücretlerde 

anrn end' Yyet Ru ı Y"Uzde b 1 
usulüdür B•ne ınh e.luus bir m ": ' d eş zam yapı mak lazım 

. u alt . . esaı ır 850 den - I .. 
Yan ikinci het l<!ne~·kçırıde baıL.. bet t •

1
• afagı o ursa yuzde 

komsumuza mu f f Prograında der enzı :'t Yapılmak icap e-
ken Türk m'IJ t• v!' •~et diler. • Steri.., 799 dan "•ag" ı dü-
1 ı e ının samımi §erse m" k • ı ..,. 
arına tercüman olduğun, a~. Yiizd lOu "e~e ücretlerinde 

he etnıeviz. uza tup de . tenzılat yapılmak 1.i-
zım ır. Şımd· t ·ı· ı· Ah şO ld • . 1 ngı ız ırası 709 

met KRO 0 uguna gôre ücretlerin yüzde 

ANKARA, 9 A. A. - Büyiik 
Millet Mecliıi bupn Reiı Vekili 
Refet Beyin riyasetinde torlanıruf 
tır. Konya ovaıı ıulama idareainin 
J 932 aenesi bütçe kanununda ba
zı tadilat icrasına dair kanun mü-

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Kitap 
Fiatları 

on inmesi icap etm~etdir. Ko 
miıyon içtima edince ücretleri 
bu tekilcie indirecektir. Komiı
yon en son olarak bir sene ev 
vel kanunusanide toplanmıt ve 
tarifeyi tubit etmittir. Fakat 
kanunuıaniden sonra lngiliz li 
ra11 dütmeğe batlaymca ücret
lerin komiıycnun temmuz içti 
mamda tenzil etmesi lazım gel 
mekte idi. Şirket temmuzdan 
evvel Şurayı devlete müracaat 
~erek Ücretlerin indirilmesini 
••tm · t 'f b r . e''.'. an e yapılırken ater- Devlet mat aası 
u~ın. Yüksek olduğunu bildir 
mıtıır. Son günlerde Şurayı müdürü 
djvletin.ü~retlerde tenzilat ya- Ankaraya gitti 
kpı ~ası ıçın, verdiği karar Şir- 1 h 1 1 
etın temmuzdan evvel vak' .. Mektep kitap anru~ pa a ı ı-

racaatı üzerine verilen c~ mu ğıru tetkik eden komısyon rapo 
t Ş • · d 1 ap- h 1 !r· urayı ev et kararı tirke- runu azır aya· 
tın ~su aleyhinedir. Tarife rak Maarif Ve
komısyonu her altı ayda bir top kaletine gönder 
!anmak mecburiyetindedir. Hal mitti Maarif Ve 
buki temmuzda toplanılmamıt- ki.Jeti buradaki 
tır. lstanbul halkının verdiği komisyonun ra-
fazla mükaleme ücreti ıon altı k 'k 
aya inhisar etmektedir. Komis porunu tet 1 e 

ba9lamıttır. Ve yonun temmuzda toplananıa- • 
masırun, Şurayı devletin karan kalet kitap fıat· 

lan hakkında na İntizardan ileri gelal-
ği tahmin edilmektedir. Komı'ı daha bazı ma-

lı'.imat almak H. I>min Bey 
yon bu seferki içtimamda son .. · • • D 1 
altı aylık fazla mükaleme üc- uMzerbe komıs.~do.? .~~sı d" Eev ~ 

ti · · 'rk at aaıı mu uru am ı mın 
re ennı tı etten geri alacak Beyi Ankaraya çağımıııtır. 
ve abo~elere bir niabet daireain 1 Hamdi Emin B. Ankarava ıı:it-
de levzı edecektir. mittir. 

1 

ada 
Yunan 
Sefiri geldi 

ftimatnamesinl ver-

----------------, Sahip Ye Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

• 

mek üzre 
1 dfin Ankaraya gitti 
ı Yunaniatan'ın Ankara elçiliği· 
ı ne tayin edilmiı olan M. Sakela· 

i 
1 

1 
I 

1 

ropuloı dün sabah L:oid Triyestini 
acentesinin Sardenya vapunı ile 
;ehrimize gelmit rıhtımda Yunan 
Jeneral konaolosu M. Kapaaliıı ile 
konaoloıane erkinı tarafından 
karşılanmrttır. M. Sakelaropulos 
dün Yunan konaoloaanesinde isti-

Yeni sefir M.Sakelaropulos 

rahat elınit ve aktam Üzeri Anka
raya hareket etmi~tir. 

Yeni sefir memleketimizce ya .. 
(Devamı 6 ncı sahifede) 

Sıvas - Erzurum hattı 
için müzakereler 

Müzakere ilerlemekte ve Na. 
fıa Vekaleti 

projeleri hazırlamaktadır •• 

Hat nasıl yapılacak? 
ANKARA, 9 (A.A.) - Si-

1 Şoförlerin 
Vergileri 

vas • Erzurum demiryolunun 
İn§aatına ait proje. Nafia Yeki 
!etinde tanzim edilmek üzere. 
dir Haber aldığımıza nazaran 
bu .proje, if için para korunak 
ve bunu uzun vadelerle almak, 
inşaatı mümkün olduğu kadar 
kısa zamanda yapmak Ve öde-

nert'k paranın bonolarla ve m 
tedil bir faizla kapatılmaaı a 
lanru ihtiva edecektir. Sivas 
Erzurum hattı münasip bi 
noktadan aynlacak bir şube il 
Malatyada F evzipa,a • Diyan 
bekir hattı ile birletecektir. Bi 
ecnebi grupla yukarıdaki eaaı 
lar dahilinde görü§ülmektedir. 

Halk hatipleri teşkila 
tı faaliyete geçiyor 

Benzin üzerinden 
istifası kabili 

tatbik görülmüyor 
Yeni kazanç verğisi Ji}'ihaaı

nın Meclis Bütce&cümeninde mü Teşkilat için hazırlanan tali. 
matname bitirildi 

zakereıinde, Şoförler Cemiyetinin 
Devlete, Belediyeye ve Vilayet 1-
darei huauaiyesine ait olmak Üze· 
re nakil vaııtalan için verilen üç 

(Devamı 6 ncı sahifede) , 
Makedonya 
N mettin Nazif 

C. H. F. tarafından memleke
tin her tarafında vücude 8'etirile
cek olan Hatipler tetkilati için bir 
talimatname tanzim edilmiıtir .• 
Yakında faaliyete 8'eçilecek, ilk 
teıkilit yer yer vücude getirilecek 
• J 

tir. 1 • • 'b • Fırka ve memleket it en ıh an• 
le bilhassa ehemmiyeti mahıuaayi 
haiz olan bu teşekkülün nizamna• 
mesi mahiyetinde olan talimatna• 
menin metnini burün ayne.- ..... 
rediyoruz: 

C. H. F. 
Hallı Hatipleri Teşlıllih 

Talimatı 

KISIM t 
Mak11tıt: 
Cümburiyet Halk Falcaaının p..ea 

aiplerini ve büyük ideallerimizi ve 
günlük politika vaziyetine 8'Öre fi. 
kir 'Oe maksatlamruzı en müeaıir tel 
kin vaaıtalannclan olan IÖll ile ele bal 

(Devamı 6 ncı sahifede) 
C. H. Fırka•• Umumi Kôtilııl 
Kütahya Meb'ıua R..,.p B. Gün 8'eçmez ki 8'azele sahife 

!erinde bir Makedonya ihtililciıi 
ıin patlattığı bir bombadan veye 
>ilmem hangi ıehrin acıkaklann· 

la katledilmit bir Makedonyalı 

Jan bahseclilmeıin. 

Seyahat notları 
Makedonya nereıidir ve Mak< 

lonyalı nedir? 
Bu aenelerin halledemediğ 

·<an], bir muammadır ki, Karr 
)avut müellifi Nizamettin Nazi 

Bir zihniyet f arki 
"Yalan" büyük bir kıymettir. 

Zamanlarının e~ '!1ecl~niai ve ~~
denİY"tleri, ruh. ıtıbarıle, bu~un 

~ey "Milliyet,, tarafından netre bile erifilmez bır model addedılen 
'.ilecek yeni romanmda büyük biı eski Yunanlılar, "Yalan" ı (Her· 
ıeyecan ile Rumelilerin çok iy mu) isminde genç ue güzel. bir J. 
Juyduklan Daüsarla'ya tercümar [ahın ıeklile temsil eder/erdı. Her-
>lmaktadır. mUin ağzından altın ~İncirler a

kardı· bunlar, dinliyeni •Öyliyenin 
Rumeli artık, bize doıt kom ağ:ııın~ bağlıyan sözün ue yalanın 

u devletlere ait bir toprak par· 

1 

ıihirli bağları idi. 
·aaıdır. Fakat Türk dehaaınrn "Esthetique" iılerile a:ıı rok 
lk kaynaşmalarına, cümhuriyet mefgul olanlar bilir ki olmuı lla• 
•atand&§lannın birçolılanna do- kalann doğru anlatılııı &'ayet kö-

tü ••erler meydana getirir. Yala
iut yeri olan bu eaki vatan par· nın ilôhi nefesi Üzerlerinden aeç-
·aıından muhayyilelerimizin mev~ meclikçe ne •e•, ne renk, ne taf, ne 
<u almaia her zaman hakla var· ; tunç san' ate istihale edeme:ıı. "Gü-
:lır. ' zel'' 11yalan1

' ın çoc:uğuclur. 
Makedonya bilhaaaa, Rumeli- ' Yalanı en güzel kullanmıı olan 

'erin, Rumeliyi tanrmıf olanlann, far eaki Şarklılardır. Onun isindir 
.,,übadillerin, gayri mübadillerin ki bugünkü 8Ukutuna marul: kal· 

madan euuel Şark mıualı ıJe fiİrİ 
ve en güzel ıenelerini Makedon- emsalsi:ııdi. Şark merıuim ue ada. 
yada yafllmıt olan zabitlerin '°" bı yalanın altın çiçekleri idi. Şar-
"""" olacaktır. kın İçerilerine girdikçe "yalan" 

Makedonya 
YAKINDA 

rn, daha büyük niabette hayatta 
rol aldığı görülür. ince ve artist 
Japonlann adabında muhotaba 
"hayır'' demek yoktur. .. "' 

Franklurt'tokl kliııilrte ttec• 

nöbetini yapan hemfİre, l'enç, 
m~, sporcu bir Alman kızıydı. 
%Ünün bebeğinden, ruhunun di 
ni görmek güç değildi. Akıa 
sekizinden Mıbahın aekizine 
dar, her gece, bütün hiddetli 
ıealerine, genç, yaılı, ainirli t' 
bunak türlü türlü hıutaların a 
arncı, bağırmasına, fimanklığı 
nöbetine ayni sükunla, ayni te 
&iiml.e kotan ile htt irine gir 
odaya bir ıelekat aerinlili geti 
bu 8'•nç kızın hizmetinden o d 
ce memnundum ki, bir l'Ün 
arasında ue bir iltifat ol.un di 

- Seni lstanbula götüre 
dedim. 

Tabii benim İçin bana im 
yoktu. Bu Sadece bir ne;ı;aket 
lanı idi. 

Kız cevap Vermedi On 
geçti. Bir akfam, ben ~ağırm 
odama geldi. Çehren •erJinç 
!arı içindeydi: 

- Teklifinizi mektupla . 
ma babama bi/dirmiftim.. Ş 
ceııap aldım. lıtanbula gıtm 
çin rnüaaade .,,.,.;yor/ar .. 

Dona kaldım! 

Afımet HAŞJ 
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93 felaketleri 
• 

le ve lgnatief 
Padişahın tahttan indirilme 
hazırhklan başlayınca •• 

- Şimdi ıidenin. Sabah sa 
at dokuzdan itibaren Tarabya 
ve Büyükdere telgralbaaelerini 
tutanın. Ta biyat toplan abla 
nya kadar telgraf ıeçirmez
ıin. 

Necip Paıa da tereddütte 
~ 1Huseyin Paşadan geri kahnı-

tYordu. 
ş t - Efendim, ben tek bqmıa 
e telgrafhaneye nasıl töz ıeçiri
il . '1 

mı .. 
l - Civardaki ka,..kollardan 

asker alırlim . 
- Tabur binbaşısuun habo-

rı var mı? 
-Yoktur! 
- Ya askeT ba.na itaat et-

ezse? 
Süleyman Paşa bir daha ite 

karıştı: 
- htioye karakoluna git, 

>tada yüzbatı Halil Aia var
lıl". Ona "beni Süleyman Pap 
ıönderdi. Bölüğünü ailab bqı
u. edip benimle beraber ge!c-
eksin" de! O benim adımı du
unca a&kerini alır, aemnle tel-

' rafhaneye gider ve her emri
ic:ra eder. 
Serasker. bir daha tatırdı: 

l/asd adamdı bu Süleyman Pa 
a? Her yerde bir bildiği vardı. 
ier bildiğine de adı bir anab
ar gibiydi. 

Mekitibi Askeriye nazın, 
i r daha izin iatedi : 

- Artık bendeniz de gide
ım . 

- Hele biraz daha dur. ba
almı. Bir şey u.nutmut olmıya 

r m. B k, aklıma timdi geldi: 
f .c a~ğıda bulunan mira-

ü ) Tayyar Beye de it i açaak 
ur mu? O , Murat Efendi baz 

· tlerinin hareminden dolayı 
u '?ndi adamı aayılır. 

- Siz bilirsiniz. 
r l - H ele biraz dunınuz. Ben 
n mu bir iskımdil edeyim! 
ı Necip Paşa, aldığı emir üze 

k ıe yola çıkmı~tı. Hüseyin Pt. 
e ıleymnn Paşa ile birlikte kar 

n va geçmek üzere bekliyordu. 
ı ~if Paşa. bir koltuğa otur

uş. düşünüyor, Süleyman 
ıta da sabırsızlıkla odada. do 
ıvordu , (1) 

' Biraz sonra seraaker Pqa. 
b~ aya d"ôndü: 

- Nafile, dedi, Tayyarın 
a üne ;:.çayım dedim. amma he 

ı. hiç oralarda değil! L&kin, 
ıjiıda miralay Hacı Rafit 
• ; gördüm. Sen ona hiç bu 

z ~açtın mı? 
u Bu son sual Süleyman Pa-

or' c;•a hitap edilnıi,ti. 
ı L Hayır, açmadım. Lakin 

rlı: ~ yok. Şimdi söylediğim 
f "'ıi o benimle gelir. lıteraeniz 

:ınnız da siz söyley' iz. 
!Serasker. Hacı Ratit Beyi 

ırttı. Uzun uzadıya dil dök 
. -
1 
{ i!e başladı. Hacı Ratit Bey, 

ıl . .ı önüude, dinliyordu. Hüae.. 
it Avni Paşa. paditahın taht
" indirilmesindeD bahaedin

gozleri parladı. Süleyman 
Da ile birlikte gitmeai tekli. 

duyunca yüzü güldü. 
- Böyle milli bir itte bu

yo m kla iftihar ederim. } lele 
yman P14a ile cebemıeme er 

giderim, 
v !>iye cevap verdi. 
e 
k 
k 

kl'ı 
bi 
erli 
da 

en 

Süleyman Paıa: 
~ Artrk bize nıhsat, Pa-

' . 
Diye üçüncü defa izin iate
Seraıker, bu sefer razı ol-

- Pel: &il! Haydi siz gidin. 
imdi aadrazama gideyim. 

t ookuza karar voerdiğimizi 

haber Yele) im. Zaten 1-beni 
bekliyecektL Oram ela Şey
blalima uiranın. Höıini de bu 
raya getiririm. Geceyi birlikte 
geçirir, ıabah eıboclen bf1ı
J& ıeçeriıı. 

Redif Pap, 
- Ya Kayaerilt Alamet Pa

ta ile Mitat Pqa ? 
Decll 

- Ha! Sahi. OnJar da var. 
Dur. bu iti de bizim seryaver 
Muetafa Beye havale edeyim. 

Mustafa Bey çağınldı: 
- Sen de git: Mitat Paşaya 

aliyle: Saat dokuzu geçe ya a&. 
raaker kapısına gelsin, yahut 
daha evvel buraya ııelıin de 
hep bi.-likte kapıya ııidelim. 
Sonra Kayaerili Ahmet Pa,a
ya da git. Saat dokuza karar 
-.erildiğiııi a.nlat. Ona gö~ te
darikte bulumun! 

Bu da bittiktoe.n sonra Süley 
man ve Hüaeyin Pqalarla Ha 
cı Rafit ve Mustafa Beyler. ya 
bdan çıkarak i&keleye vardılar. 
Kayığa bindiler. 

Süleyman Paşanm haline 
bakanlBI', eli altında koca bir 
ordu var aamrdı. Hüseyin Pa
ıa kayıkta tedbirlerin, tedarik
lerin fte yolda olduğunu sordu: 

- Y atna betinci talia M· 
buru biınbatısı izzet Erendinin 
haberi vardır. Fakat o da yarm 
aabah yapdacağmı bilmez. 0-
teki binbatılann, Harbiye mele 
tebindclti sabitlerin daha hiç 
haberleri yoktur. 

Cevabını alınca. sırtından. 
aoğuk terler botandı. 

- Aman. birader, daha or. 
tada bir §ey yokmuş. Gideyim, 
aadrazamın yalısında serasker 
Paıayı bulup haber vereyim: 
Bu iti hiraz daha tehir ebin. 

Dedi. Süleyman Paşa gül
dü. Hüaeyİın Patanın elini tu
tup atkb. Y llYa K& : 

- Sua! Telit etme! Kayrk
çıbt.r halinden ~üpbe edecek
ler! 

.Dedi. 
iki çifte kayık Salıpazanna 

yana11mı,tı. Süleyman Paşa: 
- Mustafa Bey. badi sen 

Bahçekapıama git. Oradan da 
gidece~in yerlere gidenıin. Hü 
aeyin Paşa bizimle btwaya çrk 
am! 

Dedi. Hacı Raşit Beyle be
raber üçiı çıktılar. 

Mek&tibi Askeriye nazın, 
o zaman Hüeain Pa,aya bir 
dera verdi: 

- Birader, böyle işlerde u
zun uzadıya müzakere edilmez. 
Herkes bireor birer elde edil
meğe kallaşıltrsa iç.Jerin<i'en 
birinin hiyaneti işi bozar. Sen 
merak etme: Hvbiye mekte
bi ile T atkıılayı beııııclen bil • 
Sen timdi bir BJ'abaya, yahut 
bir hayvana bin. Serasker ka
p11ma git. Mustafa Seyfi Pa
f&JI bul. Eğer vükelıi değit
mif. veni serasker gelmis ise. 
ikiden biri: Eğer Muaafta ·Sey
fi Pqa bana verdi~ aözde 
duruyor. askere de söziı geçi
yorsa yeni seraskerin ellerin; 
arkasına bağlar. efeliğe tıkar. 
•mız. Yok, eğer Mmtafa Seyfi 
Pqada. yahut askerde bir mu· 
mıımaat tavn görürsen sözü de
iitf r. Doğruca gel, bana ha
ber ver. Ben ya Taşkıtlad•. ya 
but Harbiye mektebindeyim. 
Senin getireceğin hab~re göre 
icabına bakarız. Belki de kanlı 
bir mücadeleye giriıpmek lizım 
gelir. Tebeddül, falan yoksa 
Mustafa Seyfi Paşa ile asker ;.~ 

B. 
ur 
k 
h· 

"rk 

l ) Burada aJı geçenlerdnı muhakkak gelecektir. Her hal
•yİn Para ElinU Hüseyin Sal> de netice her ne oluna olsun, 
lff<U/1r ki 93 harl>inJe Arda- li b 
muhafızı iken kaleyi Rualara ge P ana kıtlada, yahut Har-
" etmiftir. "Ka•ap" dcnmen biye mektebinde haber Yer ki 
ıaaabın oğlu olJuiundandrr. ODa göre hueket edeyim! 
p Pa1a pek alaFranlfa oldu- D · • a.] H 

un 'an "M<Uyö" derlerdi. Ferilr eramı an üaeyin Paşa, 
, Tuna ,ark ordusunda, harp hemen arabaya binerek seras. 

lic' .,_.., heyetinde, Rumeli J;. ker kapısına gitti. Orada ses 
harbi müddeiumumiliğinde ıatla yoktu. Muaafta Seyfi Pa-

bi ımuıtur. Tayyar Bey •er.,. fayı ıordu. Aksarayda evinde 
y lı aevk memuru iJi. Haremi olduğunu söylediler. Bir Ç&YUf 
•. n Murat MlTflylılaruu/anJı. göıad d" - rtt M k L~ 
un it PQfa, .sonra ôyan cua.sı ol- er ı, ça.gı ı. . er ~ ~ 
d<....- Halil Aia •onra Ncuilli maıadaru bemeo geldi. Huaeyın 

-,taburu binbatıtc ol_, -- , P...-: 
' müstür. ( De11'8mt var) 

MiLLİYET SALI 10 KANUNUSANi ım. 

HARİCİ HABERLER 
• 

Japonlar lngiltereden 
nasihat istemiyor)~ 
Bir şehri daha yaktılar .. 

TOKYO, 9. A.. A. - Clıan-tt.ı. 
Kuan'daa R.-ıo ajansına lıildiri&. 
ycır: 

lımnda yatıyOI", ıebria bir luımı hi· 
il yanıyor. 

M11mlrlııtt lçilı.. Geçen pce At:radald lnciliır. iuil 
bahril.-1 ıa-ndaaı, ll'Bheı ı•ba LONDRA, 9. A. A. - Pekine, 
durdurulması için Japon filosunun ' fÖndenni' oldufu bir telcrafnameda 
kumandanı oı .. Kontramlral ne.adin Chans Htu~ Liaııc, fimdilri ahYale 
de ta•aHut teıelıbüa.ünde bulunm9f söre, dost.ne bir hal avreti lıul111&k 
tur. imkanı yoktuı·. 

Clıan Hu Koaaıı'da Japon eskeri Mumaileyh, kendi fikrince vaziye 
kunetleri kumandanı, lnrlllz tekli· tin •ncak mutaarnza kartı mücadele 
finin kıymetini takdir etmekte oldu- etınek ünre kat'i tedbirler kabul e
iu ceYabını •ennİ! ,,., fakat muhaaa dı1meai sayesinde kurtanlabileceğini 
matm 3 klnunuaanide dunnut oldu- ilave eylemektedir. Mümaileyh, 
ğunu Ye. J~ponlarm Çinliler tarafın-. 1 m<"mlekete hizmet etmek için haya
dan yeıu bir tahn"'k nku bulmachk· 'ı tını feda etmeğe amade olduğunu 
ça ınuharebe etmiye niyetleri o"-· beyan etmektedi~. 
clıfnu beyan ile tavassut telrlifiai 
reddetmiıtir. Japon ordusunun ge<;lt 

Japon CMTbmda Çinlilerin harp re IJ m I 
hazırlıklamıa ~ etm•!rt• olduk- TOKYO, 9. A. A. _ Re 0 • 
lan noktaamda ısrar edilmekte •e dan "il' llJl&ll 

lngiliz kumandanının Yerecek bir am Se :lik skeıi · · ..::- ll 
naaihab varsa lıu -•ihab Çinlilere • ne al ıeçıt ..,,.ını •-Of 

• ••- eld"'"' .,, ol ___ ._ bir ha..ade mperator ela hazır bulun 
verm,,., ...._. g •,.. 1"'"'e unmma d • hald 10 bi b" -• • tad ı ugu e n za ıt ve naenn 

J... • .... · J lu ittiraki ve binlen:e aeyircinln buzu. 
opon ce.--., apoa taabnın Ja il T ky alanında kain y ı 

pon tebaasını himaye için harekete e 0 0 Y oyoıı 
geçmif olduldanru 'l'e hali hazırda manaYl"ll sahasında yapılınqbr. . • 
b L!__ · t • tmi" bul _ _._ lmperator Başkumandan elbiseu 

u ıunuıyenın errun e t unuu- ..ı • • 1 · ak ...... t ih ~-•~--''- ••Ymıtti. mıgayo m1111ına ay uy• ... nu aır ~u:ua.r. 

J k -'--- Ç"nlil tara durarak mevzun Ye ahenktar adım-
•pon umanwuu, ı er • ı •--la "I 1 kert-'- L~- - tü 

lran'ın harici 
Siyaseti 
Her hangi bir dey.. 

letin nüfu
zuna tabi değildir 
TAHRAN, 9. A. A - Hariciye 

nazm, Reuter ajanu ıınüm-ilijine 
beyanatta bulunarak Londra'clald 1-
ran aef"ıriııi seri çaimlınasınııı Anr-
lo-Peraian-Oil mese1,,.; ile hiçbir alı 
kası olmıyan alelade bir tebeddül ol
duğunu aöylemiıtir. 

Gazetelerin tahrif edilmiı haberi .. 
rine telmih eden nazır, Iranın takip 
etmekte oldufu ıiyasetin lran'ın I&· 

hip olmak istediği utiklalin ecnebi 
devletlerin nufuzuna bağlı veya bu 
kabil bir nuluz ile imli edilmiı olma 
dığuu bütün cihana iıbat etmek ol
duğunu ehemmiyetle kaydeylemİ.f
tlr. 

lran'da yenilikler 
TAHRAN, 9 A.A. - Bu ya.km 

larda neşredilen Belediye kanunu 
mucibince Tahran'da mevcut ma,. 
faza Ye dükkanların kapılan Ü· 
zerindeki levhalarda acemc isim 
ler kalın ve ecnebi isimleri daha 
küçük harflerle ya:ulmıı buluna· 
caktır. Bu levhalarda, evvelce ol
duğu gibi, yalnız ecnebi iaimlwi 
yazılmq olmıyacaktır. 

M. Boncour'un. 
beyanab 

Yırtılmış paralar ne 
suretle değiştirilecek? 
Yeni para değiştirme talimaL 

namesi meriyete giriyor 

fmdan b;r tahrik vuku btılınııdık"8 - 1 er eyen aı cnn -.• us ~-
h tü 1- LL" L--k • • fai. den uçan '57 tanare, manzaraya bi-

er r u ıe.e ...... a ,__., etitlln • ı claha h -·-• L!_ •• ı..:1 ek 
deliıı oldufll kanaatmdadır. 1 ratez"d" ey~ı ....-~ verm 

' 1 ı. 
Rlr şehir daha yandı Meraıime milli Japon ınaı-tı ile hi 

LONDRA, 9. A. A. - Çin Mfa. ı.nt vedlmittir. 

A~KARA. & (Milliyet)--ı iba.-et olduğu ye sathında ekai· 
13 tetriniaani 929 tuihli tali- ii bulunduğu takdirde değiıti 
matname ve buna ait izahname rilebilmeıi için bir aeri numara 
yerine geçmek üzere tadilen ha aile iki ııra oumaruı veya bir 
sırlanan yeni para deitittirme •ıra nwnaraaile iki ıeri numara 
talimatınameıi yarm meriyete ıı Yeya bir ıeri ve bir 11ra nu· 
girecektir. Bu talimatnameye maraaile Maliye vekilinin imza 
nazaran seri ve 11ra numaraları aını tam veya yarıdan fazla kıı 
Ye Maliye vekilinin imzası bu- m1111 muhtevi olması lazımdır. 
Junan her ev,..kı nakdiye renk Birden fazla parçalardan mü
Ye yazılan belli olmak ıartile rekkep olan evrakı nakdiyele-
kirlenmiı dahi olaa çerçeye İ· rin ayni seri Ye ama numarala 
çinde ekaikliği olmadtkça teda rmı muhteri olan iki parçası 
vül edebilecektir, Münderecab deiittirilecektir. Ancak bu iki 
kolaylıkla okunacak derecede parça üzerind• tamamen bulun 
kirlenmit, yağlanmıt veya ren muı lazım ıelen seri Ye ııra 
ıi uçmuf veya parçalanmı,, yır numaralanndan biri veya ikisi 
tılmıt V"eyahut ta yanmıt Ye kıamen diğer parça üzerinle 
kavrulmut evrakı nakdiye ye- kalacak tekilde bölünnıüt ise 
nilerile değittirilecektir. Bu ne iki parça yanyana ııetirildiği 
vi evrakı nakdiyeler çerçeve i- saman ayni evukı nakdiyeyi 
çindeki kıaımd- ekailmemit tetkil etmek fartile deiiıtirile
banknotlar en az bir seri ve bır cektir. ikiden ziyade parçalan 
sıra numa,..larının açıkça oku- bulunan evrakı nakdiyenin bu 
nabilnıeai f&rlile tam bedeli suretle ıı&terilen f&rlları haiz 
mukabiltnde değittirilecektir. olan parçaaından fazlası deiit
Evrakı na'kdiye bir parçadan tirilmiyecektir. 

PARIS, 9. A. A. - M. Boncour, 
doğduğu tehir olan Saint Aihan 
".Loinı et Ch-" de sabık muharip. 
lerin venni~ olduğu ziynfete riyaset ' 
etmittir. 

lktısat Vekaleti erkanı 
arasında tebeddül/er 

reti 'u teblifi neıretmittir: Japon llunıandanına 
Chan Hai Kuan'dan ırelen eıhaım /n/lm t 

Mümaileyh ziyafette bir nutuk aöy 
liyerek demiıtir ki: 

anlıllbklamıa lıakılına müstahkem 8 " Tediyesi lizım ıelen bir para· 
nm vad,,.i hulül eylediği iının arife
sinde iktidar mevkiine celmenin va
him neticelerini ölçüyoru;ı. Hiçbir 
büki'ımet, hülül eden bu vadede tedi 
yatta bulunmunak aurl'tile teahhü
dünü batından atama~dı ve buna 
harhalde kar4ı koymama Iazundı. 
Çü~kü vazifemizi ifa etmemi, n ay 
ni zamanda memleketin temsil et• 
mtk•e olduğumuzu iddi,. eylediği. 
mİz ekseriyetine vazifesini yaptırma 
mıt oluruz. 

Linıl'YU şehri, Chan Hai Kuan'a kar TOKIO, 9. A. A. - Çinin ıima-
ıı Japonlar tarafından yapılan bir 1 !indeki Japon kuvvetleri kumanclaru 
taarruz ,,.nasında atılan J'l!ngm çı- ı na kablo ile bazı talimat gönderil· 
kancı bombıılarla hemen hemen ta- mittir. Bu talimattta Chan Hai 
mamen harap olmu,tur. Kuan hadit,,.İnİn halli için müzake-
Şehrin varotlariyle yalanınclalıJ lıa reye ıiri,m,,.İ, Chan Hai Kuan'da 

sabalar, Japon toııçuau tarafrnclan ıükun ve ıntizanun muhafazası için 
metodik bir surette tahrip edilmit- Bolm:r protokolu mücibince Çin u
tir. kttlerinin demiryolunclan iki mil u-

Birçok •ivillerde felakete kurban :mğa çekilmelerini istemesi kuman· 
gitmi !erdir. Cesetleri ıehrin sokak- dana bildirilmittir. 

• • 

lrlanda'da 
• 
intihabat 

Mücadele yer yer 
söylenen 

nutuklarla baıladı 
L.ONDRA, 9. A. A. - M. Coag...,. 

ve, dün ak1BJ11 Corlı'a kısa lrir hita
be irat eden:k intihap .... ücadeleaini 
eçmıtbl'. 

Bazı gençlerin milmaileyhin tözünil 
kesmek t~ebbüslerinin sür'atle önü 
ne ceçilmıttir. içtima, süklin içinde 
deY1UD etmiıtir. 

M. Coacra-. hükümetln meclisin 
fo•hini mühilı cö.tenıv.-k hiçbir ııe
bep İrae etmemiı olduğunu ıöylemiı 
tir. 

LONDRA, 9. A. A. - Taraftar. 
lan hu:r:urunda bir nutuk ııöyliyeıı 
M. de Valera, bilhasa töyle demit
tir.: 

Müntahipler, ln,nli:z ltAZll'larmm 
d•hili bir harbin lrlanclayi tefrikaya 
u~tmaaıru görmek ümitlerini mu
hik gÖ•terecck hiçbir sebep m"vaıt 
olmadıjmı onlara isbat edeceklerdir. 

Mümaifeyh, netice olarak, mutlak 
müsavat dairesinde yapdmak üzere 
lngiltcre ile miizakenıta girİ §m"k ta 
savvurunda bulunduğunu aöylemİ.f
tir. 

IJI. de Vaft'ra'nın dRlgınlı!Jı 

LIMERICK, 9. A. A. - intihap 
mücadeleıi, dün akşam hi~ beklenil
miyen bir hadise ile temayüz ebnit
tir: 

M. de Valera. buraya nutuk söy
lemek için gelmiş idi. Müıncileyh, 
yanlıttk!a M. Cotgrave taraflannın 
tGpla"m' oldukl,.n belediye daires>. 
ne gitmiştir. 

Y anlı,lrifl anlıyan M. de V alera, 
hemen binayi terketmiıtir. 

Yunanistan'da 
Bir istifa 

ATINA, 9 A.A. - Maliye na
zın M. Anıı:helopulo, istifa ebnif· 
tir. 

Sassano hadiseleri 
NAPOLI, 9 A.A. - Hava.a A

jansı muhabirinin mahallinden al
mıt olduğu ınalümata göre Sasaa
no hi.diMıleri, siyasi mahiyette d.,. 
ğildir. 

Ahali, köylüleria tasarruf et
mİ§ olduklıın paralar1 da beraber 
sürüklemek auretile iki bankanm 
iflas etmesi dolayıtİyle galeyan 
içinde idi. 

Hadiseler .... ruımda ikioi kadm 
olm"k iizere 3 kişi ölmüıtür. 

iki ağır yaralı. Napoli'ye nalı:
ledilmiştir. 

Sükıln tamamile iade, yalnız 20 
kitinin mevkufiyeti idame edilmit
t.ir. 

1 Von Papen ve 
Schlei er 

Sabık aşvekil;. Hit
ler'1e ne 

görüştüğünü anlattı 
BERLIN, 9. A. A. - Volff ajan. 

undan: 
Başv<kll von Schlelcher, Öğle ü

zeri sabık baıvekil von Papen'i ka
bul etmiştir. 

Von Papen ceçen gün Koeln' de 
Hitle.-'le yaptığı ıııülilrat hakkında 
baıvekile i2Bhat yermİf. bu cörüşme 
nin müttehit bir siyasi milli c:epba 
teşkili mümkün olup olınadıfı me
•eleai etrafında cereyan ettiii ııöyı.. 
mittir. 
Von Hlndl'nburg'un sıhhati 

BF.RLIN, 9. A. A.. - Vollf ajan-
11 hiltliriyorı 

Salahiyettar mehafil, Alman ttiai
cümhuru von Hindenbourg'un sih
hi vaziyetinin iyi olmadığına dair 
sosyalist milliyetçi gazetelerden bi
rinde cöriılen iddialarm .. ı1s .. oldu 
ğunıı töylrmektedir. 

Salahiyet sahibi mahfille.-, von 
Hindenbourıı'un vücutçe İyi ve sih
hati yerinde olduğunu da ll&Ye et. 
mektedir. 

~------
M • t ' .. acarıs an a gon-

derilen silAhlar 

M. Boncour, hükümet beyanna
mesinin ana hatlannı eı., alarak bü
tün mükellefleıre müsavat dairesinde 
tahmil edilecek fedakirlıldarla Y•Pf· 
lacak cürat.kİlrane ta•arruflarla ma ... 
li kallunınanın lüzumundan bahset• 
miıtir. 

Alman yada 
Arbedeler 

BERLIN, 9 A.A. -Ou.seldorf'· 
da komünutler ile müfrit milliyet 
perverler araaında a.rbedeler ol· 
muıtur, 

Birçok el silah atdmııtır. Birçok 
yaralı vardır. Polis intizamı iade 
etmittir. Birtakım tevkifat yapıl· 
mıştrr. 

Berlinde de komüniıtler ile müf 
rit mitliyetperverler arasında mü,.. 
sademeler olmufbır. 

Angkor hadisesi 
MARSIL YA, 9 A.A. - Anckor 

vapuru, lefı inievvel nihayetinde 
buradan Sincapour'a. hareket et• 
mi•tir. 

lskorlarmdan biri kmlmıt olan 
Vftpur, tek iskorla Saigon'a. citmİf 
olup orada Manilya'dan ırönderi• 
len parçalan beklemektedir. 

Bu parçalar, 20 kinunuevvelde 
gönderilmi,tir. Gemide takripki.,._ 
lık yaprlmıf oldufu haberleri fa• 
bih değildir. 

Barcelone'da kanh 
arbedeler 

BARCX:LONE, 9 A.A. - Gece 
wulrubulan müteaddit arbedelerde 
3 kiti ölmüı birçok kişi yaralan-

VIY ANA, 9. A. A. - Soıyaliıtle nıııtır. 100 ka.dar müfrit, merkez 
rin na~iri efktın olan Arbeiter Zei- u!-'iyo~unu ele geçinnep tete~ 
tung, bir Avusturya fişek fabrik.:ısı· · but etını,lene de ~aı;u.zlan polis 
nın 40 vaıron tüfek ve mitralyöz al- ı tarpaflı!'da~ dt~e~ılb'!'ıştır. 
cl.ı • ktad o ıs mu ırıyeti masının etra• 

gını yazma ır. f • 1 •• l k ı 
Gazete, bu vagonların ltalyadan . mşa· ~'..'"~ yo~ er

11 
onk muştur. 

gelmiş oldcj;unu ve barnulelerinin ~- 1 ~mıryo. an u":'p~nya-
kam la 1 ••---"•tan'a ·-kedi! sı butu:ı munaka.latı keıımıştır. Po-yon r a .,.....,., -· e- ı· ""d" . . k" . d 1 -· • ·ı· d" ıs mu ırıyetı ya ının e pat ıunı, 
ccyını ı ave e ıyor: 1 b b 1 ı· · 

A be·ı z •tu ._ _ 1 o an om a ar, afımlara vazedıl r ı er eı n!l", "" .ıı.gon ann • • d" H h h 
muhteviyatı hakkında gümrükte ~~~ ı· · ı" _em~ d emen er yerde 
bir beyanname yen)mİf olduğu SÖy· hopUruder bouzenn e, vagonlarda, 
1 • · a er e mbalar bulunmakta-cn1yor. du-

Ayni gaute, 1 kanonutanide ayni • 
Suretle 10 Ya!l'Onıtn sevkPdilmi, oldu 600 belediye reisi 
ğunu yllZ3rak bu silihların müsade- b• d 
re eclilm ... ini istiyor. ır ara a 

Kanarya ada a
nnda tahrikat 

MADRtr, 9 A. A. - El Sol 
ırazete ine nazaran Teneriffe ada 
aında bir grev hareketi olmuıtur. 
Bomba ve hamhsra infilii.klan ha 
ber verilmektedir. Aaker, devriye 
gezmektedir. 

Vali, milli mesai konfederasyo
nu binaımı kap:<tmrştır. Bu te§ki
lii.tm zimamdarlarının tevkifi em 
rolunmu,tur. 

F mncıla.rla au, elektrik ve c•• 
şirketleri amelesinin de hemen ha 
men umuınİlOJUIİI ola.n ıra-• itti
rak etmesind- korkulmaktacLr. 

BELGRAT, 9 A.A. - Lioublia
na'dan bildirildiğine cöre 600 b ... 
lediye reisinin iıtirak etmiı oldu
ğu bir kongrede bir karar sureti 
kabul etmiıtir. 

Bunda Sırp. Hırvat Ye Sloven
ler birlifinin 1-12-918 de halledil 
miı olduğu ve bu hallin kat'i bu
lunduğu beyan olunmaktadır. 

Yugoslavya'nın müstakil bir ta
kım laoımlara tefriki büyÜk bir 
tehlikedir. Kararnamede ton ola· 
rak bütün Yugoalavlarm kral A· 
lexnndre'ın tahtı etr:•~ında birleş
meleri lüzumundan bahsedilmek
te ve bu tahtm milli Yahdetin tim 
sali we latildıalhı z&miııd oldujw 
beyan olumna.ktadtr. 

ANKARA. 9 (Telefonla) - lktısat vekaleti er\mnı arasro 
da bazı tebeddüller olnıuıtur, Bu meyanda sanayi umum müdürü 
Şerif Beyin ticaret mümeuilliklerinden birine nakli Ye mezkur 
umum müclilrlüğe esbak sanayi umum müdürü Recai Beyin ve
kaleten tayini takarrür etmiştir. lı BanI<a11 etüd bürosu tefle
rinclen M ilmtaz Beyin vekalet ıube şefliklerinden birine tayini ele 
kararlaştınlmrştır. Maadin itleri umum müdürlüğünde de ti'" 
becı'dül olması galip bir ihtimal dahiltndedir. Kıymetli mübeıı
islerimizden Bekir Vehbi Beyin mezkör umum müdürlüğe geti
rileceği kuvvetle söylenmektedir. 

Valiler arasında tebeddülat 
ANKARA, (T elefOnla) - Urfa va i taziz iza-

m ettin, Eliziz valiliğine İçel Tevfik Sım. İçel nli İğme Çanları 
valiai Adil. Çankınya Ankara belediye muavini Hizım. Marat• 
Tekirdağı valisi Fahrettin, Tekirdağına Sinop valisi Azmi. Si
noba Ankara vali muavini Abdülhek Sırn , Vana Mülkiye mü
fettişlerinden İbrahim beyleri tarinleri ili tudika iktiraa etınit 
ti.-. 

Yeni şeker fabrikaları 
ANKARA. 9 (Telefonla) - Eskişehir teker fabn1Caamıti 

inşa mahalli üzerinde ihtilaf zUhur ettiğini haber eldmı, ihtilal 
ıu bir iki gün zarfında halledilemediği takdirde fabrikanın- Eski 
ıehre altı kilometre me..afede Hilaliahmero ait bir çiftlikte kıt" 
rulnıa11 mukarterdir. 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Hükümetle bazı noktalada i-
tililf hasıl olamadığı için Karacabey teker fabrikulJUJl kurul.ıns 
ıı ancak gelecek aene mümkün olacaktır. 

Mektep kitapları meselesi 
ANKARA, 9 (Telttonla) - Maarif Vek&letl me'ktep kitap 

lan meseleaile ehemmiyetle metıuldür. Vekil Retit Galip Beyiıı 
riyaaeti altında Yekilet erkim içtimalar yaparak çalıtmaktadır. 
Vekalet bu meseleye dair noktai nuannı bu hafta içinde tesbit 
edecektir. 

Retit Galip Bey kitapçılar ıramma gelen mualllm A~ 
Halit Beyi kabul ederek kitapçılann dileklerini cfınlemittir, 

Millet meclisinin kış tatili 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Millet Meclisinde cumartesl)'O 

kadar müstacel itler intaç olunacak ve ayni gün kıt tatiliıııe kııı-
rar verilecektir. 

Bulgaristanda 
Zelzele 

SOFY A, 9 A.A. - Çrrpan mm 
takasında dün şiddetli bir aelzele 
hiuedilmittil'. Deh,ete düıen halk 
saatlerce meskenler haricinde kal 
mıılarda. 

1000 Ermeni ailesi 
Batuma gidiyor 

SOFY A, 9 A.A. - Bulcariata
nın muhtelif mmtakalanndan cel
mit olan 1000 Ermeni ailetİ Var
ııa liınanmdan kendilerini Batuma. 
cetirecek ola.n vapurlan bekle
mektedirler. 

Bir nümayiş 
LONDRA, 9 .A.A. -Tanmmıı 

tahrikitçılardan Tom Mann'ın 
mahpuıiyetini protesto etmek Ü· 
zere Trafalcar Square'da 6000 
kişilik büyiik bir ııüma:riı 7apıl
nuıtır. 

Birçok hatipler aöa almıtlardır. 
Hiçbir bldise olmadan nümayitçi
._ biraa _ d~. 

Tenzilatlı tarife 
ANKARA. 9. A.A. - DeYlet d,,.. 

mir ynllannca 600 kilometre n da· 
ha uzun mesafeler için yolcu ve .,... 
ya nakliyatında tatbik edilmek az.
tıınzili.Uı bir tarife tanzim edilmelı· 
tedir. 

Yeni tarife projesinin ilci aya kr 
dar hazırlanacRğı ümit edilmektedir· 
Haber aldığımın nazaran yapıla.,.11 
tenzilat 600 kilometreden batlıyaralı 
1500 kilometrrlik bir mesfede yü:v 
de kırk bet niabetini bulcaktrr. 

Bundan başka Ankara ile Kon,.
anısmda yolcu tarifelerinde ayrı.,
yiliı:de kırk nisbetinde bir tenzilfııl• 
brife claha yapılmaktadır. 

Bu tarife diıieriııden evvel tatlıil< 
~clilecektir. 

İspanya ortaelçisl 
değiıti 

MADRIT, 9. A. A. - t_..,.. ..... 
Türkiye ortaelçisi M. Ariotoı;ui,N~ 
YOÇ ortaelçiliğine na'<il ye tayin -
miftir. · 

ispanyanın Milano konsolo"' ~ 
Palencia Anlwa orlaelçilifiae t.afİ" •n .-. 



G. Mübadillere 
Ekonomi 

Tuzlu balık ihracatı
mız niçin azalıyor? 

MiLLİYET SALI 10 KANUNUSANi 1933 

ono mukabilinde satılacak emlik 
Satılacak 
Emlak 

Komisyon dün Def-

Mahkemelerde Tatlı 
Müsabakası 

--·---
Mükafatlar perşem
be günü verilecek 

Mukaddes 
Ben gazeteciliğe başlay 

yirmi yıl oldu. 
Yirmi yıldır Babıali yokuf 

nu tırmanırım. 

• terdarlıkta toplandı 
Tıcaret Odasının yaptığı tetkik Gayri mübadillerin ellerinde 

• • • mevcut bonolara mukabil satılığa 

Ertuğrul mağazasında 
nasıl yangın çıkb? 

Sahipleri kast iddiasının varit 
olamıyacağını söylediler 

Onümüzdeki perıembe günü 
aaat 16 da, geçen tasarruf haf. 
tasında yaprlaa tatlı mfuıabaka 
•ında en ziyade muvaffak olan 
lara , Halkevinde madalya ve 
hediyeleri tevzi edilecektir. He 
diyeler, müsabaka jüri heyetin 

Ve gene yirmi yıldır Po. 
hanenin arka sokağından Ba 
ili caddesine doğru müst 
bir sızmtmm yayıldığını g·· 
rüm. 

ne netice verdı? çıkanlmakt": olan emlak işlerile 
meıgul komıayon Defterdar Mıu-

Bu arzmıt kıymetli bİ1" mı 
den suyu damarı gibi tehrin l 
fikir hayatımızın göbeğinde y ' 

Tuzlu balık ihruatımız sar
~ilen gayretlere rağmen mat 

d
<!P tekilde iııkitaf etmemekte
ır. Balık ihracatımızın iyi bir 

inkişafa mazhar olduğu takdir 
de memlekete iyi bir menfaat 
temin edeceği muhakkktır. Ti 
t.aret odası tuzlu balık ihracatı 
nıızdaki müşkülat ve durgunlu 
ğun sebeplerini tetkik etmiştir. 
Bu tetkikat esnasında Yuna. 
niatanm bize nazaran daha çok 
Ucuz fiatla balık ihraç ettiği ve 
bizimle rekabet ettiği görül
IDÜftür. Bunwı baılıca sebebi
ilin bizde tuzlu balık için kulla. 
nılan fıçıların çok pahalı bulım 
;:aaı görülmektedir. Bu pahalı 
k hem fıçılık tahtanın piyasa 

da P&halıhğından. hem d'e hçı 
Y•ı>anların azlığından ileri gel 
IDektedir. 

Gülyağlannın ta2'şi-. . 
tı nasıl yapılır? 
lktıaat Vekaleti Ticaret oda 

•mdan gillyağl • . . . ann tagııtının 

n!' sur~tle anlatılacağmın tet
lcik edılmeıini bildirmiıti. Bu 
~us.uıta gülyağı tacirlerinin bir 
... dıaaı vardır, diyorlar ki: 

- Cülyajfı taifıit edildikten 
IOnra hiç bir laboratuvar her 
llıe ıuretle olursa olsun tahitin 
ııaaıl ve ne ile yapıldığım anla 
Jllınaz. 

Bu noktai nazar artık yerleş 
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mit bir kanaat haline gelmiştir. 
Halbuki bugün kimyanın tah
lil edemiyeceği hiç bir ıey · , 
mevcut değildir. Nitekim oda. 
nın tetkikatı da bunu meydana 
ç~ka~ıştır. Fakat garibi şu 
kı tacırler hala fikirlerinde ıs
rar etmektedirler. lıin bir tec
rübeye döküleceği zannolun. 
maktadır. Aldığımız malumata 
nazaran lktısat Vekaletince 
gülyağılannuzın tağşişini me
netmek için bir nizamname ha 
zırlanacaklır. 

Alman piyasasında 
halılarımız 

Alman piyaslannda aon za
manlarda halılarımız pahalı sa 
tılmakta, bu yüzden rekabet im 
kanlan azalmaktadır. Bunun 
sebepleri hakkında yapılan tel 
kikat hah tacirlerimizin Alman 
yaya geliti güzel halı gönder
melerinin başlıca am il olduğu
nu meydana çıkarmı§tır. Türki 
ye ile Almanya arasındaki t ica 
ret mukavelesi Almanyaya it
hal edilecek halılarımız hakkın 
-da bazı hükümleri ihtiva etmek 
tedir. Türkiyeden Alman.yaya 
!thal edilecek halılar eğer safi 
ıpekten. dört kilodan noksan 
ve 120xl75 ebadından az olur
sa tenzilatlı tarifeden istifade 
ederek Almanyaya girecektir. 
Halı ihracatçılarımız geliti gü
zel halı gönderdiklerinden bu 
tenzilattan istifade edememek
tedirleı:. 

Mısır hazine bono
ları çıkaracak 

KAHiRE, 9 (A.A.) -- Kral 
tarafından neşredilen bir karar 
namede. bir ve iki buçuk mil
yon Mıaır liralık iki tertip bono 
lan çıkarılması için Maliye na 
zınna mezuniyet verilmiştir. 

Bu iki tertip bonolar, yüzde 4, 
ve 4.5 faiz getirecek 5 ve 10 se 
nede ödenecektir. Hükfunetin 
bu kararnameyi ve hazine bono 
!arım çıkarmaktan maksadı çift 
çilere rehin mukabilinde aldık
ları ödünç paralan ödemek hu 
susunda yardımda bulunmak 
tan ibarettir. 

Adanada pamuk 
ihracatı 

~·'··· 1l9. ıı... ·~.09 
··~ •.19,ıv 

Prat 
Vlyau 
Madrtı 

ltrllı 
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Xnruf pamuk itlenmit ve bunun 6.087 
ı ıtııa. AY. -V::: balyası ihraç edilmi§tİT'. 
1 ,..... 17.-

: :: ::: Bulgaristan buğday 
1 P .. ca n,- ihraç etmiyecek 
IO lqr il,-
•~ ıı.- SOFYA, 9 (A.A.) - Karın 
ı 1;°•110"' yağması geciktiğinden ekinler 
1 Ahı• d ı Mccıdırw t.ıı omnuıtur. Fena bir rel;olte ih 

ı Buuoc it,- timalini derpif eden Ziraat na 
t,lt,- b d --. zırı, uğ ay ihracatını menet-

-~ mittir. 

kabUfaj suiistim~lini 
nasıl yapıyorlar? 

Ecnebi kunı 
daki tetkik~~nyalar hakkın. 
Ecnebi vapur! devam ediyor 

hakkım naaıl ıui .•:;ruıııı kabotaj d 
~kkında bathya: t:k;~ ett~kleri b~ ~"!:ldan anlaıılmııtır .. Ecne
dt~ıİ yeni, yeni ve ıayan~\j:kı:- tekilde b~~a~arda.n bazılan bu 
te E er '."eydana çıkmaktachr t nıaktadırlar ;s:n•yerek yolcu al-

cnebı kumpanyalar k b . ".•Pur aefcrİe..: o cu nakli ekıeriya 
•ui İatimalin" 1 m a otaj lln latanbul h·• az yapdan Mer-
d~ğiJ bir T .. 1 kY"1 .nız efya naklile m k attı üze · d 
••• Tiirlı: I" ur ımanından diğer b a htadır. Alakadar. rın ek yapıl-

rmanına yolcu taşıyar- '- u uauata letk "k ına amlar 
.,. mektedirler. 1 ata devam et-

tafa Beyin riyaıetinde toplanmıı
tır. 

Şimdiye kadar 700 mülk satıh
ğa çıkanlmıfbr. Gayri mübadiler 
satılığa az mal çıkanldığmdan 
ıikayet etmiılerdi. Komiıyon satı
lığa çıkarılmakta olan ma Harı az 
bulmamıştır. 

Dün Ağırceza mahkemesin- dir olmadıkları halde kendileri- ce verilecektir. Müsabakada 
de Ertuğrul mağazası yangını- ni ite koyacaklanndMl bahiıle· kazananlar iki kısımdır. Merak 
mn muhakemesine başlamlımt amelelerden para aldıklarından lılardan müsabakaya girip te 
tır. dolayı mahkemeye verilmitler- kazananlardan biri Seher hına 

Maznunlar Ertuğrul mağa. dir. Ali Calip ve Mehmet Sadi il Hanım ve diğeri Zühtüpafa 
zası sahibi Nihat Beyle Altm- Efendilerin inkar etmelerine hafidesi Emine Saffet Hanım
çizme mağazası sahibi Onifli rağmen. cürümleri sabit olmuı dır. Kendilerine münasip hedi
ve terzi Hıristo Efendilerdir. ve ikisi de altııar ay hapse ve yeler verilecektir. Meraklılar 

Köylere kadar 
aüratle posta 

Poata Telgraf umum müdürlü
ğünden Vilayete bir tamim gelmiş 
tir. Bu tamimde teniatın köylere 
kadar sür'atle yapılacağı ve bu 
aür'atin Vilayet dahilinde ne te
kilde temin olunacağmm bildiril
mesi istenmektedir. 

Okunun istintak kararname elliıer lira ağır para c~asına haricinde müsabakaya girip te 
sine nazaran, yangm Hıristo mahkôm olmuşlardır. birinciliği alan Selçuk Kız San' 
Efendiye ait terzi atelyeainden Hala mı eski harfler at Mektebi ile ikinciliği alan 
çıkmııtır. Sebebi malum değil- Liyon çukulata fabrikasına da 
dir. O zaman yapılan raporlara Eski harflerle tedrisat yaptı Milli lktısat ve Tasarruf Cemi 
11azaran yangın yerinde bazı ğı için muhakeme altına almaa yetinin birer madalyası ita olu 
kaplar derununda yandığı za- ve kisvesinden eskiden Dalya nacaktır. 
man mavi şule n~reden bir ta- sanlılar denilen zümreye men-
kım mayiler bulunmuf, elektrik ıup olduğu anlatılan Mehmet Tasarruf cemlyPtl, rama~ 
sigortalan üzerinde de sigorta- Veysel efendinin muhakemesi- zan ve bayram 

lsveç gemisi 
laveç hükı1metine ait F eftike İ· 

aim~i kruvazör bugün limanımıza 
gelecektir ve bir hafta kalacaktır. 
laveç gemisi kumandam, mihman
dalığma binbatı Nahit Bey me
mur edilmiıtir. 

ya ait olmıyan kalın teller gö - ne dün birinci ceza mahkemesin Milli lktıaat ve Tasarruf Ce 
rülmüştür. Ertuğrul mağazası de devam edilmiştir. Mehmet miyeti, Ramazan münuebetile 
80 bin, Altıııçizn:ıe mağazası da Veysel efendi eski harflerle ted camilerde vaızlar tarafından 
3 bin liraya sigortalı olduğu i- ı riaat yapmadığını söylemiştir. yerli mallar için vesayada bu
çin fU deliller kast tüphesini u- Bundan sonra tahitler dinlen.il- lunulmasmın temeini Müftü
yandırmıt ve mağazalar deru- I miş, ıahitlerdeın bir kısmı hoca ilikten rica edilmiş ve viızlara 
nunda sigorta bedelinden daha 1 efendiyi deı-s okuturlarken gör lizımgelen tebligat yapılmıt
fazla eşya bulunmasına rağmen mediklerini söylemişlerdir, Po- tır. Cemiyet, mahyaların yerli 
yangında kast olup olmadığı- lis olan şahitler de maznunu es mallara ait olması için de Ev. 
nın takdiri mahkemeye bırakıl- ki harflerle ders okuturken gör kaf idaresine müracata etmit
mıştır. medikleri~i, fakat aktam üstü tir. Cemiyet. timdi bayram ha 

•••••••• 
Limanda 
Yeni tarife 

Komisyon yarın ilk 
içtimaını yapıyor 

Muhakemede Nihat Bey, ma mc:_kteple~md;n çrkan birkaç ço zırhklarına başlamıftır. Bay
ğazaaındaki efyanm sigorta be cugun velılerı tarafmdan boca ramda, misafirlere şekerle be
delinden çe>k fazla olduğunu, efendiye gönderildiklerini ve 0 ı raber üzüm, incir, fıstık ikram 
evvelce 90 bin liraya sigorta et- nun. da çoc . .. u. k_lara. u. liim.u diniye edilmesi için dıvarlara afişler 

Haliç, Şirketi Hayriye, Seyrise- • • k t d tt - b !diki tınr en son seneler zarfında e. na e. ıgını ı . erın. i söyle yapı•tırılacak ve bu hususta 
fain sevahili mi.itecavire vapurla· 1 7 rmm ve limanda çall§an kayık ve daha az prim vermek maksadıy mış erdır. Bazı tahıtlenn celp konferanslar da tertip edilecek 
motörlerle liman tahmil ve tahli- la 80 bin liraya indirdiğini, ma- aldı~arı halde mahkemeye gel tir, 
ye ücretlerine ait yeni 6 tar aylık ğazasmm 50 senelik şöhreti ol- medıkleri anlaşılmıt, bunların 
tarifeleri tanzime memur (Liman duğunu, 100 bin liralıktan fazla ihzareıı celbi için muhakeme 
Tarife Komiıyonu) yann ilk içti- malım 80 bin lira almak için baıka güne bırakılmı•tır. 
maıru Deniz Ticaret Müdürü Ze- akmı ~ 
ki B. in riyasetinde aktedecektir. Y yacağmı söylemiştir. Kaçak çak kt Altın çı'zıne •ahı"bı" Oniflı" E- ma afi 

Komiıyona, Ticaret Müdürü d 
Muhain, Belediye reis muavini fendi de mağrııasmda 12 binli- RVB•I 
Hamit, Ticaret Odaaı namma Sa- rahk mal olduğunu, fakat çok Ortaköydeki evinde 23,800 
it Omer, Rifat Ki.mil, Karaoıman · rt k · · çakın k h sıgo a parası vermeme ıçuıı a taıı zu ur ettiği için 
oğlu Suat B. !er iştirak edecekler s'ıgorta mı"ktanm 3 bin ı· kuf ih · hk · 
d

. ıraya mev en tısaıı ma emesm-
ır. Aynca, hangi ıirketin tarife-ai görütülürae, 

0 
celselerde 

0 
şir- indirdiğini, yangında malların. de muhakeme altına alman Mi-

ketin idare mecliıinden bir zat dan batka kendisi için çok bü- ralay mütekaidi Osmaın lkyle 
dahi bulunacaktır. yük kıymeti haiz olan madalya- arkadaşları Tevfik, Şevki ve 

Komisyonun, lngiliz liraamm !arının da yandığını ve kasten Hüsnü beylerin muhakemeleri. 
düşüklüğünü nazan dikkate al- yangın isnadım şid'detle reddet ne dün devam edilmittir. Dün.-
mak auretile, yeni tarifeleri teabit • • led" T edeceğini bir refikimiz yazmıştı. tıi{ıni .. ~y • 1• erzi Hıristo a- kü muhakemede cürmü meşbu 

Bu hu•u•ta kendiaile görüştüğÜ telyesınm aıgo~lı olmadığını. d~ yapa!l f!lmeur tahit sıfatile 
müz komiıvon reisi ve Deniz Ti- o atelyeye heııuz tatındığını dınlemnıttır. Bu tahit hadiseyi 
caret Müdürü Zeki B. diyor ki: söyledi. Muhakeme tahit celbi, nasıl haber aldığını ve cürmü 

"Biz, lngiliz lirasının temevvü- ticari defterlerin ve kontratla- ı meşhudu nasıl yaptığını anlat
cünü değil, onun verdiği netayicl rın tetkiki, sigorta kumpanyala mııtır. Buadan sonra tıbbı adli 
tetkik ederek tarifeleri hazırlarız. nd 1 Telefoft lı'.ibi sirketlerin mukavele- n an malumat a mması için de müıahede altında bulun-
lerinde, lnl(illz liraaı eaa11 olduğu başka güne talik edildi. Osman beyin deli olup olmadı-
icin tarife formülleri de ona göre- Altııar ay hapla ğına dan- tıbbıadliden sorulan 
dir. Bizim tarifelerde ise esaslar: • . • . suale gelen cevap okunmuttur. 

1 - Kömür fiati, Adalarda temızlık ışlen am- Tıbbıadli cenahında maznunun 
2 - Amele ücreti, ~ar memuru Ali Galip Efendi bir müddet mütahede altında 
3 - Yolcu adedi, ve tirketlerin 1 1 b M h S umumi heaaplandır. 1 ~ ame e. ~- aşıs! e met a,. bulundurulması icap ettiğini, 
Komisyonumuz toplanınca, her dı Efendı dun Agırceza mahke hasta olup olmadığımn batka 

ılrketin vaziyetini söylediğim e- mesiııde muhakeme edilmiıler türlü teabit edilemiyeceği bildi 
aaslara göre tetkik ettirecek ve ve ı;ııahkilm. olmuşlardrr. Ali rildiğinden muhakeme cevap 
alacaı:ı netayice ve hesabata l>'Öre Galıp Efendıyle Mehmet Sadi gelmesi için başka güne bırakıl 
tarifelerin tanzim edecektir. Sim- Efendi tervici merama mukte- mııtır. 
diden tarifelerde ne gibi değisik- 11_'""!!!!!!'_.,. .... -~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!""---!!!!~"!!"-"!'!!!'!!!!!! 
tikler nlftcağnu söylemek mümkün· - - · - - - - · 
deiHldir." M T k• 1 Ticaret Odası 

Meclisi 
Diğer taraltan öi(rendii(imize • rOÇ J 

ııöre. fİrketler •imMki tarifelerin
de bıu:ı krnmlar idn tadil ve tez· Raha fsız 
vit taleblnde bulunmaktadırlar. 
M,.amafih, bunlar henüz re'llllİ 
ı;iiracaat aafhaaına gelmiı değil
dır. 

HRlktan d,. tarifelerde mut~dil 
esl\4far kabulü i ı; in müracaatlar 
Tilkubttlmaktadır. 

Seyrisef ain 
Kılavuzlan 

Seyrisefain emrindeki kdaTI1z• 
l~ın hazirandan itibaren Deniz 
Tu:_an't müdürlüğü enırine geçme
lerı tekarrür etmiıtir. 

Mı•ır aefiri Kahireye 
gidecek 

Büyükadad bulunmakta olan 
M. Troçki'nin bir haftadanberi 
hasta olduğu haber verilmektedir. 

M. Troçki'nin huıuıi katibi M. 
Jacquea Franııel Pertembe ırünü 
Avrupaya gitnıiıtir. Bu seyahatin 
M. Troçki'ye huauıi bir doktor 
getirmek için yapıldığı aöylenmek 
tedir. 

Fakir hastalann 
iliçlan 

Meclia yann bir 
toplantı yapıyor 

Ticaret Odası meclisi yann ye
ni aenenin ilk içtimaını yapacak
tır. Bu içtimada Odanın yeni ida
re heyeti intihabı yapılacaktır. 
Yeni heyeti idarenin eakiaine na
zaran pelı: farklı olmıyacafr zan
nolunmaktadır. Y annki içtimada 
Odanm muhtelif komisyonlarda 
bulunan azalan ela yeniden inti
hap edilecektir. 

Pollıtı 

Eve saklanan 
Hırsız 

Ev sahibinin ödünü 
koparıyordu 

Beyoğlunda Samancıdere soka· 
fmda 53 - 55 numaralı apartıma· 
na Zekioflu Ahmet ilminde biri 
ııirmit. Madam Eftimya'nm 5 inci 
dairesine girip yatak oda11ndaki 
karyolanın altında aaklanmıtbr• 
Madam, hının görünce feryat et
miı, Ahmet üzerine hücum etmit
ae de yetifilerek yakalanmıftır. 

Kaza 
Poatahanenin 17 numarab mo

toaikleti rakibi Faruk Ef. Eminö
nünde yere yu•arlanarak yüzün• 
den yaralannuftır. 

Bir çuval pirinç 
Oaküdar'da Şeyh camii c~ 

nnda bakkal Nuri Ef. nin dükkl· 
m önünde bulunan bir çuval pi
rinci aabıkab Ahmet ve Hızır çal
mıı ve baıka bakkala aatarlarkee 
yakalanmışlardır. 

Yangın baılangıcı 

MahmutP&fll'da cami kart11-
da Yakup Ef. nin 1 numaralı e•in 
elen yansm çdmupa ela teveaall· 
üne meydan verilmed- aöndürül
müttür• 

Bir yelkenli bath 
Kilyoı açıklarında bir yelkenli 

batmıı ...e tayfadan bir kişi boiul
muıtur. 

ltalya •efaretl 
baıkAtibi 

ltalya sefareti Batlri.tibi M. 
Bova Seopa, Milletler Cemiyeti 
nezd.indeki ltalyan murahhas he
yetinde mühim bir vazifeye tayin 
edildiğinden evvelki ııün ailesi i
le birlikte Roma'ya gitmiıtir. 

Vaftiz 

mi yıldır kaynar. 
Bu kaynak meccusilerin 1111 

kaddea ateşkedesi gibidir. K 
nımaması için Belediye de Iıa: 
la beraber gayret eder. o~ 
barınan şoförler, arabacılar, 
varda bulunan heı- meslekte 
sanlar mukaddes kaynağm ı 
nltısını kesmemek için ayak 1 
liğile çalışırlar. 

Günün her saatinde oraj 
çevrilen başlar birkaç ki üt 
adeta mukaddes bir tü 
kandil yakar gibi hürm 
vaziyetle meauıelerindeki • 
tamel mayü mukaddesi ka 
ğa boşaltmakla meşgul oldui 
rım görürler! ... .,. 

Her yeni belediye re111 

rupaya tetkik seyahatine 
mittir. Ve her yeni Şeb 
lıtanbulu bir Avrupa ıehri 
benzetmek ıçın çalışını 
Park meraklısı, kumarhane 
veslisi. pliij sevdalısı bel;.f 
reislerimiz ol<lu. 

Fakat şehrin göbeğinde i 
nnı tutamıyan bir hasta 
fçin için sızan bu kayınağı 
tacak büyük inkılapçı 
çıkmadı! 

Mukaddes kaynak yirmi 
dır akmaktadır. 

Kışın ıml tınl akan. 
hazin hazin kokan bu ka 
bana öyle geliyor ki b• 
ihmal zihniyetinin sula 
aaresidir. 

••• 
Fransızlar büyük zaf 

nin hatırası olarak P 
(Etoile) de meahur takı 
rin altında on dört sen 
ri bir ateş yakarlar. Bu çı 
başında on dört yıldır bir 
gülü asker bekler. 

Bizim mukaddes kaynak 
bıali caddesinde yimi yı 
zar. Ve biz de bilmem ~ 
yirmi yıldır oo.u bekleriz! 

Bel~dlruıdı 

Sürpagop 
Belediye ile Sürpagop 

lıfı davaamm mürafaaıı 
yapdmııtır. Temyiz ma 
karannı 4 martta verecektir. 

Belediye eyt 
ve eramili 

Müvaaeneİ umumiyedfto 
alan eytam ve eramil üç a 
m Emli.k Banka11nda kı 
tadırlar. Belediye eytam ve 
linin de maa,larmı Esnaf 
ımda kırdmnalan İçin k 
ribnittir. Krrdmlmağa bu 
ımela bql.......,tır . 

Cemal Beyin <111 

alne mükA.fCA•; 
Belediye he•ap : =1:.,rı 

iken vefat eder: C •m• I P, 
nedir memur bu1u . 1 ·1ıat..l.:ıt • 
mal Beyin ailesine bir n,i,k• 
rilmeai için ~ehir mecliaiı.d 
aaade alınacaktır. 

Bu hafta ekmek narhı 
kuruşta ve francala da l 
ruıta ipka edilmiıtir. 

Hariçten gel 
fidanlar 

ANKARA, 9. - Ziraat Vi 
hariçten memlekete gelecek 
n ve ağaçlan ula bir k Mısır sefiri Abdülınelik Hamza 

B .. d~ A~a~'dan ıehrimize gel
mıçtir. Sefır bır kaç ııüne kadar 
Kahire'ye gidecektir. 

Dispanserlerde tedavi edilen 
fakir hastaların meccanen ilaç al
malan için ınahallelerinden fakir 
olduklarına dair ilmühaber getir
meleri ötedenberi uaul ittihaz e
dilmitli. Fakat fakir haıtaların i
laçlanın meccanen alabilmek için 
giinlerce heyeti ihtiyariyeleri ara
maları kendileri aleyhinde olaca
ğı için Belediye fakir olan haıtayı 
muayene edecek hekimlerin vere• 
cekleri itaret üzerine reçetelrin 
mccanen yapdmaaıru muvafık gör 
müttü. Buna rağmen son zaman
larda bazı fakir haatalarm yine 
heyeti ihtiyariyelere ıevkedildikle 
ri görüldüğünden verilen emir da
hilinde meccanen ilaç yapl\ramı
yacak vaziyette olan haıtalara 
verilecek reçetelerin işaret edilme 
s.i ile iktifa edilmeoi bildirilmit· 
tir. 

Ziraat bankaaımn 
aldığı buğdaylar 

ANKARA, 9. - Ziraat lıanba 
vasıtaıile köylülerden aatm almaa 
buğdaylar bu ıene aatılmayaealmr. 
Bufdaylar ıtolı: olarak muhafaza edi 
lecektir. ıtal . tutmağa karar vermiştir. 

ya sefareti atate militeri fi:lanl rakl d 
Miralay Manuerini ve Mm Manue ar to~ arnn12 a y 

Dört ayaklı horoz 
Sirkecide Hocapaşada bir tavukçu 

dükkanı bulunan Jak Nisim Efendi 
İsminde biri Edimeden bir ıürü ho
roz ve tııvul• getirtmif, fakat bunlan 
?ük~&ndaki kafeslere yerlqtirirken 
rçl':nnden br horozun dört ayaklı ol 
dugunu hayretle gönnüttür. 

Ayaklardan ikiıi hayvanın geri 
tarafında ve meflu bir haldedir. 

Hukuk talebe•I 
kongresi 

Hukuk Talebesi cem.İyetindenı 
13-1·933 tarihine müaadif cuma 

gÜnÜ saat 14 te Sultanahmet muaJ. 
Jimler Birlifinde fevkalade kongre 
aktedileceiinden bilumum 828111 
tetrifleri ehemmiyetle rica olunur. n 

rini evv lk · -· . d • • cek olan AgD~lar memlekete 
e ı gun yeru ogan ogul- mıyacaktlr 

lanmn vaftiz remıini icra etm.it- · 
lerdir. P~panm Ankara sefiri ı ··•••••••••••n••·-···-·-·····-
Monsenyor Margotti meraaime ri-
yaset etmittir. Nevzat Alfredo tea 
m.iye edilıniftir. 

Baıvekil ismet Pı. Hz. bu ınü
nasebetle gönderdikleri bir mek· 
tupt~ M .. ve Mm Manuerini'yi \ 
tebrik etmitler nevzada hediye o
larak bir balı ölldermi Nir. 

Zekat ve sada 
fıtrınızı Tayy 

cemiyetine ve 
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uddoti geçen :ıüıhalar 10 ku
tur. Gazete Vl' matbaaya ait 

er için müdiriyete müracaat 
irr. Cazt'temiz ilinların me· 
liyetini kabul etmez. 
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eziı Yetilköy a<keri raıat merke
öre ndcn veril~n habere göre bu
lac .. n hava bulutlu olacak ve 
~eu 

kti 
zyi 

zgar hafif surette şimalden 

cektir. 

IWllll!t.Jki 776 milimetre, en fazla 11-

k1ık 8, en az sıcaklık 4 1an
ı-.-ı. __ t k 

1 
bir sual somıuttum: ı 

- 1932 de teaadüf ettiğiniz 
en tuhaf vak'a nedir?. Tuhaf
lık ıahsi ölçü ile ölçülünce ta • 
bii umumi bir çehre arzedemez. 
Onun için karilerimin gönder
mek liitfunda bulundukları bir 
ook mektupların hepsi tuhaf ol 
~amasma rağmen her birine 
aldıkları zahmetten dolayı te
şekkür ederim. Bu mektuplar. 
da.n bir tanesini cumartesi gün 
kü (Milliyet) te netrettim. 
Bence karilerimin hikaye ettik 
leri vak'alar içinde en tuhafı 
bu idi. Bu mektubu gönderen 
zatın hediyesini almak üzere 
ba.na müracaat etmesini rica e
derim. 
Mektupların içinde ıayanı 

dikkat olan birkaçından her 
gün bir tanesini ay.ıen neşrede 
ceğim. Varan bir, 

"Efendim; 

1 
Bendeniz genç bir şoförüm. 

Geçen yılbaşı akşamı başım· 
daın (dağlara taşlara) çok tu. 
haf, tuhaf olduğu kadar garip 
bir mesele geçti. Anlatayım da 
dinleyin ve siz de şaşınız. 

Cumartesi akşamı bir müıte 
rimi Galatasarayın arka tara
fında bir apartımana !:- -'·tık
lan sonra geç vakit Sirkeciye 
boş olarak dönüyordum. Hava 
kararmıştı. Hemen oralarda bir 
apartımanın kapısında inci gibi 
bit matmazel durmuı birisini 
bekliyordu. Ben de alay olsun 

1 

diye arabamı yaklaştırarak: 
- Matmazel! Ufak taksi! 

Buyunınuz! dedim. Matmazel 
teklifi kabul etti ve otoya atla
dı. 

- Nereye çekeyim Matma
zel?. dedim. Ciddi~tle: 

- Şişliye! dedi. Çektim. Yol 
da aramızda "tıs!" yok. dikiz
liyorum: Ay parçası gibi bir 
kız .. Düşünüyorum, geç vakit 

1 bu kız yapayalnız nereye gide. 
cek? 

Şişliye geldik. Hava adam a-
reçenlerde bu sütunda inhi- kıllı karanlık. döndüm: 
idaresinin neşretmekte ol - Matmazel! Ne tarafa? De 
u (Bülten) den bahsetmiş- dim. Al .. Matmazel birdenbire 
Bu bülten şarabı ayyaşlı. değişti. Gözleri tatlılaştı, du-

~arşı en büyük deva olarak daklarına bir tebessüm geldi: 
eriyordu. Ben buna pek a- Gözlerini gözlerime dikti: 
rdiremediğim içi.o ilişmit - Hiç. dedi. Şöyle bir gezin 

h d ti istiyorum .. . Bu ilişişime in İsar i aresi 
ıçar ı d ı b" Kafir şeytan da aklıma neler 
1 bületn iş erin e ça ışan ır getirmedi? .. Acaba dedim bana 

a em lldat şahsan gelerek cevap 
Y li. Gazeteye yazılmak için Yılbaşı piyakosu mu vurdu. 

1, beni ikna için. Ben buna - Hürriyet tepesine doğru 
ı oldum mu, olmadım mı o- çekeyim! dedim .. 
lazım değil. Lakin diğer - Olmaz, oraları tenhadır 

ardı. ftan bir mektup aldım. Boz korkanm. dedi. 
ün ':lalılar yazıyor ve Bozcaada - Korkacak nıe ~ar. Ben bu. 
·· b" d'" ·· l .. i1 radayım. Gecelen oraları pek u unyanın en guze uz m .. 1 1 ded" 'k A 

'

ta.D' b f t" b. guze o ur ım. Çektı .. ra 
r 1 ~rah. mı y~dış ır~n. ır yl eri. ba yavaı yavaş gidiyordu. Ar
• m ısar ı aresııun ma a - h "d" 
bl. ı • d ı d - · · tık em konuşuyor, hem gı ı-f ıgın an, ve ma ın egennı d k M md 

ed""" d 'k" et ed ek yor u . atmazel çantaı an 
-:1 b ı~ın, kten şı ay elr k · bir fİte eaans çıkardı. iyice her 

kıa K agcı.ı an ve şarapçı ı · t f .. .. d"' So 
ki . . .. 1.. ara ına sunın u nra: 

di k vazgeçece ennı soyuyor- s· de :. . 1 ded" 
Mektup alakadar makam - ıze . ıu~yım. ı, 

'P .. d ·ı d "d 'Ba§ımı gerıye dogru uzattım. 
meri glo~ eedrı e .. u!sun, ~ are. Küçük pamıaklarile yuzume. 
r üzı; ıt ıgı t avı ıçın tavııye et b ki ak! b 1 • · 1 b · B d ıyı arıma, yan arıma ayı 
unu ıyı şarap arı arı ozcaa a t b" k ku .. d·· A t k k • 1 d h 1 h ıcı ır <:i sur u. r ı uza 
ıyor asın a em ayyaş ar em 1 "d" d k J3 .. ·· •• 
rm 1ozcaadalılar memnun ol- arka gıkıılyor u .. ugun _yureb~ıl 

ço sı mış, ne yapacagmı ı 

orla ar. meı:nit• bir arkadaşına gitmek 
vaff i3 2 nin tuhaflık- üzere sokağa çıkmış, derken ba 
im na tesadüf etmi! , ve teklifimi 

lar ndan... kabul ederek hava almağa ka-
J? senesi biterken karilere : rar vermiş. Bir sigara yakmak 

l'rı illiyet,, ın romanı: 31 

SEN ve BE 
Muazzez Tahsin 
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HİKAYE • 1 Teşekkür 1 
.-.. --,· -~·...., "' ' \.~· ---·--- - , ,.,. ., / ,: '' ~ .. ·' . '\. .. ~ 
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Hırsız 
Genç kadın, otomobilden iner

ken, eldivenli bir erkek eli uzan
dı: 

- Şahende, bu gece ıana refa· 
kat edebilir miyim? 

Şahende uzanan eli tuttu, ha
raretle sıktu 

- LUtfi, bu gece beni mazur 
aör. 

Lütfinin sesi iıtihfafla titriyor• 
duı 

- Galiba, Suphi Beyefendi ge
lecekler. 

- Mademki biliyorsun, 10nna. 
Şahende kaldırıma atlamıştı. 

Küçücük elini ıallıyarak aelam 
verdi: 

- Yann saat beıte buluturuz. 
- Bekletme kuzum. 
Otomobil homurdanarak hare

ket etti. Genç kadın apartmanın 
kapısı önünde durdu. indi, zile 
basit. Kapı, neden sonra açılmıt
lı. 

Şah ende hiddetli ve ıinirli idi: 
- Nekadar beklettiniz, dedi. 
Kapıcı gözlerini uğufturdu: 
- Baloya gittiğinizi aöylemit· 

tiniz, her vakit ıabaha kartı ııeli
yordunuz da, beklemedim. 

- Suphi Bey geldi mi? 
- HayıT, Hanımefendi. 
Şahende çantaaını dizine vur

du: 
- Gelmedi mi? Tuhaf ıey ... 
Artık bu saatten sonra da gel

mezdi. Liitfiyi gücendirdiğine acı
dı. Fakat nereden bilecekti? Mer
divP-ne doğru yürüdü. Kapıcı ar· 
kaımda.n ko9tu: 

- Hanımefendi, durun, daire
nizin an ah tannı vereyim. 

- Ne münasebet? Katina yok 
mu? 

Kapıcı kendi bir kabahat işle
mit gibi, baımı iğmiıti. 

- Teyzesi haataymıf, aizin mi· 
safiriniz geleceğini söyledi. Anah
tan bana bırakıp gitti. 

Şahende, kulaklanna inanamı· 
yordu. Bu gece, hep akılda olmı
yan ıeyler mi batına gelecekti? 
Liitfiyi kırdığına daha fazla acıdı. 

istedi. Benden kibrit aldı. Ba
na da bir (Hanım) uzattı. Git
tik. gittik. Nihayet uzaktan şeh 
ri seyretmek için durduk. Ve 
yere indik. O zaman halimi sor 
mayınız. Ne buhranlar geçirdi. 
ğimi bir ben bir de Allahım bi 
lir. (bu bir gazeldir zannede
rim. Felek) bu kadm nasıl bir 
kadındı. Buraları- kadar genç 
bir ıoföre itimat ederek nasıl 
geliyordu. Herkes benim gibi 
melaike tabiatli olmazdı. Fa
kat her ıeyin bir haddi vardı. 
Bu kadın artık haddini çoktan 
•tmııtı. Ona bir ufak ders ver 
mele ve biraz şakala§mak iste
dim. Bir de ne bakarsınız?. 

Meğer benim güzelliğine 
hayran olduğum Matmazel 
genç bir Rum çocuğu değil mi 
imit? Şaştım. Şa9madım. Don
dum kaldım. Tabii foya meyda 
na çıkınca ikimiz de gülüştük. 
Meğer o akıam bir arkada9ına 
gidip (bir sürpriz) yapmak is. 
tiyormuş .. Bu ne çeşit sürpriz!. 

Karilerinizden 
H. 

Ferit Beyefendiye 
Fotoğraf iaık> edilmiştir. 

Hürmetler efendim. 
FELEK 

Apartmanda bir kişi ne yapardı? 
Kapıcıya, gel burada yat, diye

mezdi. Bekar bir adamdı. Fakat 
genç, güzel değildi. Dedikodu çık 
bğına değmiyecekıi. 

Ayni katta iki daire daha var• 
dı. Pek yalnız sayılmazdı, neden 
korkuyordu? 

Kapıcının verdiği anahtan al
dı, merdivenden çıktı. Apartman, 
bu geceki kadar ona soğuk, tenha 
görünmemiıti. Sofadan geçip te 
yatakodasına girdiii zaman, aırtı 
Ürpenneğe batladı. Oda, her za
manki oda .. eşya her gün görme· 
ğe alııtığı efya .. fakat kendini ya
bancı bir yerde zannediyor, garip
ıiyordu. 

Baloda hiç eğlenmemiıti. Ka· 
labalık, boğucu bir aıcak, herkesi 
bunaltmıştı. Suphi Bey de gehnese 
Şahende erken dönecekti. 

Suphi Beyin gelmemeıi de ga
ript ·. Her perfembe gecesi saat 
onda gelir, Şahende olmasa da, a
partmana çıkar, beklerdi. Şahen
de Suphi Beyin hayatını çok me
rak ediyordu. Bekir mı idi, evli 
mi idi, belli değildi. Parmağında 
yüzük falan yoktu. Ukin Şahen
de tecrübe ile bilirdi ki, birçok ev 
li erkekler, icap edince yüzükle
rini çıkarıyor, yeleklerinin cebin· 
de ıak lıyorlardı. 

Şahende farkına vardırmadan 
onu istintak etmiıti. Fakat ağzın· 
dan bir tek kelime olaun kapama
mıştı. Şahende için bu, pek fazla 
haizi ehemmiyet bir meıele de de
ğildi. Suphi Bey zengindi, cömert· 
ti. Haftada bir gece geliyor, Şa
hendenin apartıman kirasını veri
yordu. Böylesi bulunur mu? Soh
beti biraz canoıkıcı idi, lakin haf
tada bir gece, ne olaa tahammül 
olunurdu. 

Şahende sair geceler, Liitfi ile 
buluşuyor, bir gecelik aıkıntıaının 
acıaıru, faizile çıkarıyordu. 

Bu gece, Suphi Beyin gelmedi
ğini bilmiş olsaydı, Liitfiyi davet 
eder ve iyi vakit geçirirlerdi. 

Tekrar yalnızlığını düşündü. 
Uyuyamryacağını hissediyordu. 
Balodayken gözleri tatlı tatlı ka· 
panıyor, gerinip eanememek için 
kendini ııüç zaptediyordu. Şimdi 
bütün uykuau kaçmışb. Otunıp 
kitap okuyamıyacaktı. Yatağa gi
rip titriye, titiriye, aağa sola dön
mekten başka yapacak birşey kal
mıyordu. 

Yorganı açıyordu. Yandaki bal 
kontu odada bir ayak 1eıi duydu. 
Kedi pıtırdısına benzemiyordu.Ne 
olabilir? Hırsızdan başka neye ih
timal verebilirdi? Korkmak fayda 
vermezdi, karyolanın batı ucun· 
daki dolabın gözünü uıulca çek
ti. Küçük tabancaaınr cıkardı. Gü 
rültü etmeden kapıyı açtı. Ayak
lannın ucuna basarak ilerledi. Bal 
konlu odanın kapıaı önünde tered 
düt geçtrdi. Tokmağı çevirnıeıile 
tabancayı uzatmaaı bir oldu. 

- Davranma! 
Baıı kaıketli, cakeıi yırtık, ya

malı panta1onlu bir ser.seri, köşe
deki konsolun çekmesini, mavmun 
cukla açmaifa uğraşıvordu. Şahen 
denin incecik sesini duyunca, kor
kudan zivade, hayretle döndü. 
Fakat tabancayı p.nrür gönnez 
ellerini havaya kaldırdı: 

- Amana düştüm, hanıme
fendi. kıymayın. 

Hırsızın taz .. lhimu Şahendeye 
casaret vermisti: 

- 5,..ni şimdi poli~e vereceğim. 
- Bir şey çalmadım, yakma-

yın be-ni .. 
- Calmağa vakit bulamadın ... 

Valdemin vefatı dolayısile 

cenaze merasimine iştirak eden l•-----•GLORYA'da SiNEMA ve 

ve elemli dakikalarımda insani M•• • N tt• 
ve medeni vazifelerini bihakkin unır ure ın 

• 
onserı 

yapan ve teessürümü tahfif i

çin teselli mektupları yazan j 
muhterem vatandaş ve arkadaş 

lanma derin hürmetler ve te
şekkürler. 

Sirkeci Cemal Bey lokantası 
sahibi: Cemal 

Yarın akşam GLORYA'da verilecek 

MÜNiR NURETTiN KONSERi 
için gişeler açıktır. 

------•Fiatlar: 75-100-150-200 kuruştur. _____ llıııli 

, ' !!!!!!!!!!!!!'!!'!!"!""'--"'!""--~-, Aşkları - Nefis şarkıları - Kendisine mahsus dans-
HJTsız, atılgan, acar bir adama ları ile bütün Viyana bu filmde toplanmıştır: 

benzemiyordu. Saçlan beyaz, o-
1 

muzlan düşük bir ihtiyardı. Şa
hendenin içi sızladı. Kimbilir, han 
gi ihtiyacın ıevkile hıraızlık edi
yordu? 

- Senin ailen yok mu? 
Hıraız içini çekti: 
- Vardı .. 
-Öldü mü? 
- Bilmiyorum .. 
- Naaıl bilmezıin, anlat .. 
Hırsız yutkunup susuyordu. O-

Dudaklar'~an Gönül'e 
danslı - şarkılı ve musikili filmlerin en güzeli. 
Mümessilleri: Viyananm altın sesli kraliçesi 

MART H A E G GER T ve 
GUSTAV FROHLICH 

nun sükutu Şahendeye merak ol- .. ----•••••ı:::ıı•••••••••••••••llll muştu: , 
- Eğer anlabraan, seni polise 

vermem. 1 
- Peki Hanımefendi, benim 

vakıile bir kıznn, bir karım vardı. 
Gül ııibi geçinip gidiyorduk. Ah, 
insanlık işte .. bir kadına tutul
dum. Ama, naaıl kadın .. Allahm 
gadabı bir mahliik .. Onun yÜzÜn 
dan memuriyetimi kaybettim, mal 
lanmı sattım, nihayet karımı, kı
znnı terkedip, peşi aıra gittim. Ka 

Yarın aksam M E L E K Sinemasında 
Şark ve Garp ze~k ve biasiyatını en açık bir tekilde zengin esrarla 
dolu gizli ve memnu a9kları ile Hindistanı bütün güzellikleri ile 

gösteren 

K E R ı M ... 
o c 

RACA'nın 
L U 

filmini zevkle temata edecek ve büyük san'atki.r 

RAM ON N OV ARRO'nun 
nm, kızım ne oldu, bilmiyorum. tatlı sesilc söylediği §arkılan dinliyeceluiniz. Fran11zca sözlü, 
Eski evime döndüğüm zaman, bu- llm••••••Metro. Goldwyn _ Mayer filmidir. 1 ••••• .. 
radan çıktılar, nereye gittiklerini ~ 

de bilmiyonız, dediler. Şimdi öğ- ı 
rendiniz ya, Hanımefendi, müaa- MAJİK SİNEMASINDA 
ade ediniz de ben gideyim.. P••••m.. •••••••ı 

Sesi övle hazin, hali okadar 3 büyük yıldızın büyük bir filmi 
perişandı ki, Şahende onun tees- L l L Y D A M İ T A 
sürüne hürmet duydu. Serseri, ADOLPHE MENJOU. ERICH VON STROHElM 
geldiği ııibi, balkondan atlayıp Maurice Decobra'nm son romanından muktebes ,..ıteıcr 
kaçacaktı. Ukin balkon kapısının S F E N K S K Q N U Ş T U 
sağındaki duvarda aaılı duran be· 
yaz lake çerçeveli agrandiıman Arzuyu umumi üzerine: 
resme ırözünü dikti: EMİL VE ARKADAŞLARI 

_ Bu aileyi nereden tanıyor- filmi, ilaveten bu hafta da gösterilecektir. 
sunuz? iKi BOYOK FiLM BiRDEN 

Serserinin resme Aşina çıkışına 
Şahende durakladı: 

- s~n de tanıyor musun? 
-Vaktile çok yakından tanır-

dım. 
Parmağile reami gösteriyordu: 

Meccanen muayene 
Istanbul Halkevi reiıliğinden: 

BUGÜN 

Cilıli ve zührevi haıtalıklar mütabaa 
sısı Dr. Rifat Salih Bey Halkevinin 

- Ortada oturan adam~ Rüı- v•ıikası ile gelecek fakir hutalann, 
tem Mehmf"t Bey, ••im .. dakı k~n· Halkevi klll"9ıaındaki muayene hane
aı Zeynep Hanım. kucagındakı ço zinde meccanen muayene ve teda

cuk ta Şaziye .. Küçük Saziye, o vi•in{ kabul etmi~tir. 'Muayene za
zam":'.' altı vuın~avdı. Bu resim ı manian cumarteıi, çarşamba 15 ten 
ne munaS<'betle '1zde bulunuyor?. 18 e kadardn. Arzu edenlerin idare 

M 1 L L 1 
SİNEMADA 

Ramon Novarro'nun 
temsili muazamı 

BE UR 
Yeni ıesli kopyeıi 

Kemali muvaffakiyetle devam 
ediyor. Sahende gözlerini indirdi, içini memurluğuna müracaattan. 

çekti: --
- s .. zive arkarlaoımdı. Hilaliahmer ilaveten: FOX JURNAL 

dünya havadisleri - Simdi ne oldu? 
- Annesinden sonra o d'l öl-

~. 1 

Ser,eri, boittlc bir aesle s.or"u: 
- Zeynep öldü, Şaziye öldü 

ha? 
Bu kı•ık fervat Sah.,ndenin kal 

bini deldi. Ser. .. -i ba llconun kapı
sını aralam.ıt, çıkıyordu. 

Şah,.nde sordu: 
- Siz Akaaraylıımız, defi 

mi? 
- ~17.. ner~rlen bi1ivnrsunuz?. 
- Rü•tem Mehmet Beyleri ta-

nıyorsunuz da.. 1 

Hır•ız omuz silkti, b,. ikona at
ladı. Sahende onun arkaaınrlan 
bRlkona cıkm,.k istedi. AyAkları 
dolastt, bir koltui!a vıi!ıldı. Basını 
.. ııeri araaına alarak hıçkırmağa 
başlad1: 

- Babam! .. Babam! .. 

Kongresi 
Hilaliahmer beylerbeyi nahiyeai- I Matineler: 2,30. 4,30 

nin 13-1·933 cuma günü tam saat iİll•·I ~ 
1 O da seenlik kongraaı aktolunacağın · Gece 8,30 - 10,30. 
da;1 azayı kiramın teşrifleri. 

• w 

1 

Itt.ihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harilc ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentasr bulunmayan ehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 3 

Yarın sabah Y eşilköye gidece
ğim. 

geç. .. Nejat kabil değil razı olmı
yacak. 

bir kadın yapmıştı. Biraz durdum. 
İçeriden hiç bir ses gelmedi.. Bir 
defa daha çaldım ve düşündüm: 

- Ben sefil bir kadm değilimi 
O adamla aramızda bir ;ey yok. .. 

Maçka .. aaadet günüm •• 
Eğildi .. Sıcak dudakları ayak

larımda dola§tı, yorgun, hasta bir 
ses: 

aliba ! İçin için eriyen zavallı 
arip ruhlara döndük. 

ğüm vakit Oğuz Bey gitmişti. 

Sinirli ve uykusuz bir gece ge. 
çirdim. Kar fırtınası bir sanf. 
ye dinlenmedi... İçimin fırtınası 
da .. Sabah ilk ışıkla beraber kalk 
tım. Nejadı uyandırmamak için 
korka korka kapıyı açtım. Yemek 
odasında teyzem, Emsal kalfanın 
getirdiği kahveyi içiyordu. Beni 
görünce telaşla sordu: 

-. Bunu biliyorum teyze ... O. 
nun için o kalkmadan evden çıka
cağım. Bugün Nejadın sabah der 
~i yok.. Saat dokuzdan evvel çık
maz. Ben Saat sehôzde çıkarsam, 
o kalktığı vakit kafesi boş, kuşu 
uçmuş bulur. Olur mu şeker tey. 
:ı:em?. 

- Kapı açılmazsa kabil değil 
geri dönemiyeceğim... Şuracıkta 
karların üzerinde oturur beklerim. 
Yürüyecek kuvvetim kalmadı. Ya. 
n donmuş gibiyim. 

- Hayır yavrucutum.. Hayır 
Leyla .. Sefil, alçak olan benim. Se 
nin hayatına girmemeliydim •• Se
ni görür görmez kaçmalı... uzak. 
laşmalıydım. Bunu yapamadım •. 
yapamadım. 

a ve 
fide E Karlı bir gün •• 

i k ) ·uz Bey beni ziyarete gel. 
İye k . Ona piyano çalıyordum. O, 
yakla lmda defterin yapraklarını çe
gibi ordu. 
merl k:nliğim bulunduğum odadan 
pıda dar uzaklarda idi ki, Oğuz Be 

ııaçlarıma doğru fazla eğildiği 
irden rkedemedim bile. iki ses ku. 
Kendi rımda birden çınladı: Oğuz 
neş' e~ n bir şey istiyen küstah sesi: 

B. i Leyla! dedi. 
Şura "nüp ona terbiyesini verme-

ufak Bedi Muammerin bir heykel 
raha kapıda dimdik durduğunu, a 
· rürk( gözlerinde sert bir bakıt• se 
·dun hırçın bir titreyiıle: 

Leyla! Teyzem seni istiyor, 
elac misin? 
a gü )ediğini i9ittim. 
elbis ykuda yürüyen bir hasta gibi 

ı odaya gittim. Teyzem di 
gun uzerinde uyuyordu. O zaman 

sende.. Muammerin yalan söylediği 
!adım. Tekrar salona döndü 

Bedi Muammer, demir parmak 
!ıklar arasmda çırpınan bir arslan 
gibi odada dola~ıyordu. Beni gö. 
rünce geldi, çelik parmaklarile el 
!erimi tuttu: 

- Sefil! .. 
Birden bire bütün hırsım düt 

tü .. Aciz ve zayıf küçük bir kız ol. 
dum. Gözlerimde yaşlarla: 

- Niçin? Ne yaptım ben Bedi 
Muammer? dedim. 

- Sahte tavırlarla, masum ço. 
cuk gözlerile beni aldattım mı sanı 
yorsun? Kendi evinde.. İki adım 
ötede uyuyan bu temiz kadımn em 
niyetinden istifade ederek Oğuz 
denilen ıu çapkın sersennm seni 
saçlarından öptüğünü görmedim 
mi sanıyorsun? 

Kalbimden bir ses yükseld'i. : 
- Yalan, ben böyle bir §ey yap

madım. Bunun farkında olma
dım ... diyecektim. Nasıl oldu se. 
sim boğazımda tıkandı.. Gözle
rimden boşanan yaşları ona gös
termemek için koşarak odama ksc; 
lrm. 

- Hasta mısın kızım? Benzin 
atmıı •.• Neden kalktıın? Hava pek 
soğuk. .. Öğleye kaaar yatağından 
çıkma.. Emsal dadın sana sütlü 
kahveni getirsin. Haydi yavrum 
git yat! •. Erken kalkmak bizim gi
bi ihtiyarlara yakışır, sen gençliği
ni bil. 

- Teyzeciğim, bugün hiç ten. 
bellik etmek hevesim yok. Bilakis 
karlar altında yürümek istiyorum, 
Güzine gideceğim. 

- Çıldırdın mı Leyli? Güzin 
Şiılide değil.. Kadıköyünde anne
sinde misafir .. Yoksa bunu unut
muş muydun?. 

- Hayır unutmadım... lıte u
zakta olduğu için onu görmek isti
yorum ya! Kaç gündür hastadır, 
biliyorsun. • 

-Levlacıi!ım .. Bu fikrinden vaz 

Zavallı teyzemi neş'eli ve mem 
ııun bir çehre ile kandırınağa çalı
şırken İçimde bu büyük yalanla o
nu aldatmak istediğim için büyük 
bir azap vardı. 

Nihayet, bir hırsız gibi yavat 
adımlarla dolaşarak giyindim. Kür 
küme büründüm ve evden dıtarı 
ya fırladım. 

Kar, dize kadar çıkmıştı. Tram 
vaylar, otomobiller bin müşkülat
la yol açıyorlardı. 

- Acaba tren işlemez mi? 
Sirkeci istas~unda bilet ala

na kadar ıstıraplr bir heyecan ge. 
çirdim. 

Treıwleyim •. gidiyorum.. Bedi 
Muammere yaklaşıyorum.. Ona 
söyleyeceğim, haksız olduğunu an 
!ayacak, bana acıyacak... Zavallı 
bir kadınım ben! 

'f. ,,. * 
Kapıyı çaldığım zaman ben, 

benliğimden çıkmıştım. İçimin 
helecanı .. kar ve tipi beni başka 

Son bir kuvvetle bir defa da
ha zile bastım. Uzun bir feryat ku 
lağımda titredi. Ağır bir ayak seai 
ve kapı açıldı: Bedi Muammer ... 

- Leylacığım ... yavrum.... sa
na ne oldu? 

Cevap vermeden boş gözlerle 
} üzüne baktım 

Beni kollarile sararak, yan ku
cağında, odasına götürdü. Arkam
dan kürkümü çıkardı. Yumuşak 
divanın üzerinde yastıklar arasına 
gömiildUm. Üstüme yumuşak bir 
örtü verdi. Sonra yere halının üze. 
rine diz çökerek ayakkabımı çı
kardı; ayaklarımı ellerile. nefesile 
ısıttı. 

Bunları tatlı bir gevşeklik içe. 
risinde hayal meyal görebiliyor
dum. Dışarı çıktı, geldi, tekrar git 
ti ve dumanlan tüten bir fincan 
çayı, başımı kolu üzerinde yatıra
rak bana içirdi. Sabahtan beri ger. 
gin olan sinirlerim bu rahat ve 
tefekat sıcaklrğmda kopuverdiler. 
Boğuk bir hıçkırık dudaklanrndan 
döküldü• 

Son sözleri mırıltı gibi kulakla
rımda dolaştı... Mağrur, yüksek 
Bedi Muammer, başını yerlerde 
sürtünerek ağladı. İkimiz de bir ço 
cuk. bir zavallı gibi ağladık. 

Ne kadar zaman? Saat ve vakit 
hissi ne lüzumsuz bir his! Böyle 
dakı"kaların ölçüsü mü olur? 

- Beni niçin sevdin Leyla? 
Kendi kendimle mücadele ediyor
dum. Şimi senin hissinle de nasıl 
cenkleşeceğim. 

Sesinin sıcaklığı içimi eritti. 
- Ateı gözlerinin ışığında yan

mak istiyorum Leyli.. Gözlerini 
ver!. 

- Söyle beni ne vakit, nasıl 
sevdin sen? 

- Seni göklerde sevdim.. Bu
lutlar arasında sevdim. Ateş göz· 
!erini ilk gördüğüm saniyede ha· 
yatımın biricik sevgisini buldunı· 
Seni kalbimde, iki sene, kıy
metli bir hatıra olarak yaşattım. 

(Devamı var) 
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8ursanın küçük bir ör
neği: M. Kemal Paşa 
8u kasabada buhran kelime. 
• 
sınden bahsedildiği işitilmiyor 

.ti. Kemal Paşa ihtiyar heyeti, muallimler ve 
Kaymakam Emin Bey 

ki :~~:' 8 (Milliyet) - EYVel- v~rdi. M. Kemalpafa kazaaınm 
rirıe M ;. arkadatm daveti üze- 55 bine yakın nüfusu, 126 köyü 
Va RÜz. 1 -alpaıaya eittim. Ha- vanru, .. H .. r hafta perıembe eün 

e oldu· • · \ J • 1 • b d 1 · k d'I tnuz da gu ıçın yo cu ugu- en ura a, a ıı venı ma sa ı e 
&adaıı B j"lk 'eli eeçti. Hele, Bur• kurulan muazzam pazar için Bur 
de. ... u • 1 eıil', hatt& lzmire ka· sa, Bandırma, Karacabey, ve Su
•akı, ~ay~n ~ursa •oaeainin zik- aığırlıktan binlerce kiti eeliyor
"'•"1it ·~•Yeti bizleri müteeHir et- muı ki, bu vaziyetten halk çok 
'la "•rd •aydı - M. Kemalp8fa• memnun ... Zirai vaziyeti itibarile 
11\ıyllcakğunızm farkmda bile ol- de büyük bir terakki ve inkiıafa 
••aaf1 b' tık .. Bu yolun hakikaten doğru ilerleyen yalnız bu kasaba-
t ır t • • 1 1 1~di sah a.mır'! ıhtiyacı var.. k- da buhran ke imeainden bahsedil 
•aıt rıolct ~da bılhasaa nakli vo- mediğini hayretle gördüm. Bu da, 
"1ızııı e aı nazanndan- Bursa- halkın tıısarrufa alı,kanlığından 
d"ı lıit~ ınühinı ve itlek yollann- ve köylünün fazla çalııkanlığından 
ıı.~la 'I \

0 1an Bursa - M. Kemal- ileri geliyormuf .. Müteaddit mek 
'"'.'diy: ;:nun Nafia idaresince teplere malik olan bu ,irin mem
B~•lııı01i h":dar bu derece ihmal leketin irfan hayatı da ona göre 
ıı'"aotı I ıç te doğru aayılmaz.. ileri bir vazivettedir. Dün aksam 

alıı,01~ e'lh, Bursa, Bandırma, kaymakam Emin Beyle köv ihti
"': lıaiı'r gibi üç vilayeti biribiri- yat heyetleri ve köy muallimleri 
tııır; İç' O.Yan bu yolun tercihan ta- arumda bir haabuhal yapıldı. Te 
'"tle ~n a.lakadarlarm ehemmi· sadüf .. bu toplulukta ben de bu-

!• ltıe •zan dikkatini celbetmeği lundum. Bu genç ve kıymetli ka
kı •tıu:'1•ket borcu olarak telik- 2& reisinin köylü ile olan alaka
L. t.1. ı<e l smdan çok mütehassis oldum. Kay 
~ba., Q'a Pafa cidden ıU.in bir makanı burada köy !ünün dertle
<>""'1e IO.tıf 0~ •ulan, cazip Yeşillik rini ve ihtivaçlannı birer birer 
y:~ıi. "'"•ab~:i"'ızın küçük bir dinledi. Millet mekteplerinin fa
zeJ tıı .ıı..,,.,. g nde .. içtimai ha- aliveti ile ilk tedrisatın kıymet ve 
naz •ınlekeı ~" hayatile bu gü- ehemmiyeti etrafında uzun uza
teskai)raıı oldu•- •ier kazalanmıza dıya samimi münakaşa ve hasbu-

e'-- k "'Ça b' · · · h il rı i• ""'" ted' y ır ıstısnaıyet ıı er yapıldı. Köylünün umumi 
lılc b~ l>•k ı..,.•r. 

1 
alnız sokakla dilekleri arasında olup kanun çer 

ır büt an ık 48 b' · • llıalpa çe'le "'h' ·· ın hra çeveaıne sığabilecek onlanlar en "" ıı."t' beledi .'~ olan M. Ke- mühimlerinin bir an evvel yapıla
ı.,., " reın ihtiYeaırıın en mühim cağı kararla•tmldı. Hükiimetin 
lrıetrı~dVİrat iıi~:ç~hrmda? biri o- bu vüksek "'fkatinden halk ve 
>•b•t "'•trıleket' etnmıyet ver köylü son derece memnun. Bilhaa ı._ ı nokı ın aaay· • 
""dar d a11ndarı lf ve ın. sa köylünün hükiimete karıı gÖs 
nunla bofru olur bil '!e dereceye termiş olduğu bu candan samimi 

erab b ınıyo~·- B rb nırı t.,,.alcı.· er, eledi ·.-•· u- ıne utivet tam bir demokrasi 
llıii.aınir ' Ye Utn."a.nı)'enın ka..za. zihnivetile hareket eden kayma .. 
ler v "" mu,.affa'- "'tı...ında k E • B • d •ren faaliy.,t• ... 'Yeti; net' anı mın eyın b., h•reketi ilk 

• 
MİLLİYET SALI lg KANUNUSANi 1933 

memleket istihbaratı 
. ~ .... .._ • • ı ' • 

Fırka 
Kongreleri 

Aydında nahiye 
kongreleri 

devam -ediyor 

1 Milista meyva ağaç
ları yetiştiriliyor 

Milasta şarapçılık ne halde? 
AYDIN, (Milliyet).- C. H. F. MiLAS (Milliyet) - Milis mü 1 

Kıorapınar nahiye konercai dün vila bim bir zeytinyağı mıntakasıdır. 
yet hey'eti reisi Etem Kadri ve aza- Bu senenin zeytin mahsulü, geçen 
dan avukat Neı'et Beylerin huzurla- senelere nispetle iyidir ve 3-4 mil
rile toplandı. yon okka yağ istihsal edileceği 

Kongrede dileklerin münakatası kuvvetle ümit edilmektedir. Bir 

1 
çok hararetli olmuıtur. MümeHilkr zamanlar, Milas zeytincilerinin 

1 

den lbrahim Bey, incir itine dokuna 7 milyon okka kadar yağ almıf 
rak bu sene incir piyasasının bu de- olduklannı söylersem, hilafı haki-
rece düımeıine ihracat tüccarlannm kat değildir. Fakat fiatlerin daha 

! sebep olduklanm, bu mahsulün ve şimdiden 23 kuruta dütmÜf bulun 
incir müstahsillerinin kurtanlması i- ması, mütahsilleri telata dütür
çin bir incir kooperatifi daha teşkili müştür. Ne de olsa, yağcılığın is-
elzem olduğunu, ayni zamanda zirai tihsal masrafı, tütün gibi yüksek 
kredi kooperatiflerinin ıatl§ şubele- olmadığından fazla bir z;yan va
rinin bir an evvel tesisini istedi. U- rit değildir. 
mum mümeaailler bu hususta söz al- Tütün istihsalinin tehlikeli bjr 
dılar, neticede İbrahim Beyin teklifi vaziyete dütmüt bulunruası ve hu
ittifakla kabul edilerek vilayet konı- bubat fiatlerinin dütüklüğü, zür
reaine arzı kararlaıtınldı. raı eşçarı müsmire üzerine sevket 

idare heeytine Yuıuf Salahittin, mi,tir. Ve bu, memleket iktıaa
beJ.,diye reisi Nuri1 Rifat, Mehmet, diyatı için, ıükranla. yadedilecek 
ve Tahir Ken'an Beyler vilayet kong bir hadi•edir. Ziraatta tek bir 
reai mümesıilliklerine de Mehmet mahsul üzerine dütmenin acr ne• 
Nuri, Tahir Ken'an ve Yakup Bey- ticelerini idrak eden bura çirtçile
ler aeçilerek eeç vakıt konıre mesai ri, iatihsalde tenevvüe karar ver
ııine nihayet verildi. mitlerdir. Vilayetimiz araz;•inde 

Viliyetimiz merkez, Söke, Çine, her şey yetişmektedir. Portakal ve 
Bozdoğan kazalan nahiye konerele- mandarinin en iyi dnsleri Cerime 
ri bitirilmiıtir. Nazilli ve Karacasu ı tabir edilen havalide meydana ge
kazalanna bağlı nahiye kongrolleri lir. Zeytinyağlarını 5 ten 2 aaite 
de bu aym 11 İnde bitirilecek ve bu kadar Milas ve civanndan tedarik 
ay sonuna kadar da kaza konereleri etmek kabildir., Vaktile, kasaba
yapılacaktır. Vilayet koD&'Teaİ Şubat run dört tarafmı ihata eden bağ
ayı baımda olacaktır. lar, tütüncülüğün verdiği ihmal 

Gelibolu 
Musevileri 

Türkçeden batka 
dil kul-

lanmıyacaklar 

GELiBOLU, (Milliyet).- Geli
bolu türk müıevi gençleri bir "Türk 
çe konuşturma birliği" kurmuşlar
dır. Bu teşekkül bütün halk tarafın
dan sevinç ve şükranla akrıılanmış
tır. Teıekkülün bariz noktaaı henüz 
içtimai hayata atılmıt müteşebbia 
gençlerden müteşekkil olmasıdır. iç 
timai hayatlannın ilk adamlannı bu 
yüksek gayeye haarcttikleri için 
gençler herkesçe lr:kdir edilmetke ve 
bütün ınüsevirlerden tam bir yardım 
görecekleri kanaat vardır. Bu vata
ni ve meşkur gayeyi teşvik etmek 
Üzre şimdiden birçok müıevi tüccar 
lar mağazalannda türkçeden başka 
bir lisan kullanmamağa karar ver
miılerdir. 

yüzünden kısmen de marazdan, 
harap olmuştur. Şimdi incircillk 
tecrübeleri yapılmaktadır ki, bu
nun iyi neticeleri elde edilmiıtir. 
İzmir Memb'usu Halil Beyin, bu
raya 1 O kilometre mesafede bulu
nan çiftliği, zürraa güzel bir nü
mune şeklini almıttır. Orada 3000 
ağaçlık İncir, 2000 ağaçlık man
darin, 1500 ağaçlık portakal. 250 
ağaçlık limon bahçeleri meydana 
getirilmi, ve bunlar kısmen de 
~eyva veı;miye başlamıılardır. 20 
hın Amenkan çubuğund"n tetkil 
edilen çekirdeksiz bağ bu aene 
meyvaya yatacağı gib; 2000 ağa
ca yakm bir surette dikllen zeytin 
liltler de dört aenelik olmuıtur. 
Çiftliğin vasi fidanlıklarında, Şam 
fıstığı, badem ha:ı;ırJıınmaktadır. 
Muazzam çiftliğir1 2000 dönüme 
yakın arazisi pek az bir ?.aman 
!onra, incir, mandarin, portakal, 
bağ, zeytin, limon, kayıaı, teftali, 
bademle dolacaktır. Halil Bey bu 
sene topraklannda anason tecrü
beleri yapmış ve bu mahaulün de 
Çeame anasonu ayannda olduğu, 
inhisar idareainin raporu ile anla
şılmııtır. Şu izahattan anlaşıla.ca-

ğı veçbile, tabiatin her türlü mah
sulünü şu aurette sinesinde yetit
tiren b'ir memleket pek nadirdir. 
Ve Alla!un bu büyük lutfunden 
şimdiye kadar istifade edilmiı bu
lunulmamau pek ya7.ıktır. Maama 
fib, yukarıda da aöylediğim veç
hile, vilayetin her tarafında etcan 
müamire üzerinde bir faaliyet ba§ 
göstermiştir. Zeytinler imar edi
liyor, hükumetin muhtelif fidan
lıklanndan fidanlar eetiriliyor, ye 
ni bağ teşebbüsleri artıyor. Ve 7İ• 
rant_ her türlü mahıulü ~er~bilen 
bu topraklar üzerinde, yalnız tü
tüne ve arpa, buğdaya inhisar et .. 
miyor. Birçok mıntakalaı·da ana
son ziraati için hazırlıklar baıJa
mıştır. Araşit yağı istihsal edilen 
frstık zeriyatına da ehemmiyet 
verilmektedir. Bağlann imann
dan sonra, memleketin ıarapçılığı 
da konmmalıdır. Her tarafta ya
pılan tecrübeler çok iyi neticel<>r 
vermiştir. Mili.a'ta huıuai aurelte 
evlerde içilmek için imal edilen 
ıaraplar enfestir. inhisar idaresi 
bu ıubeyi konımak çarelerini dü
şünürse ihracat yapmak milmkü.n 
olacaktır. Avrupada reklamlara 
ehemmiyet atfetmelidir. Yalnız, 
idarenin timdiye kadar satmakta 
blunduğu ıaraplann fiati fazla 
yüksektir. Şarap içimi, bu suretle 
yalnız yüksek tabakalara münha
sır kalıyor ki. İfİn revacını temin 
için bunu umumiJettinnek, bunun 
için de ucuzlatmak elzemdir. Ge
rek ltalyada, gerek Fransa ve lr.
panyada §arabın ucuzluğu cümle
mizin mallımudur. Dünyanın en 
nefis üzümlerini yetiıtiren tnem• 
leketimizde, en nefis ve ucuz §&• 

rabı istihsal etmek her halde zor 
bir iş değildir. Bence rakıdan zi
yade ıaraba ehemmiyet vermeli
dir. Bu umumileştikçe, eelecek 
nesil hiç olmazU: rakmın tahrip
kar zehirinden kurtulmuı olur. 
Şarap, gerek içim, gerek zaran 
itibarile daha hafiftir. Memleket 
iktisadiyatmda da oynıyacağı rol 
çok genit olacaktır. Siıam ,arap
lannı, en yüksek sosyetelerde, en 
yüksek içkilerden olarak dünya
nın her köşesinde bulurken, neden 
meseli bir Mili.a deaer tarabı dün .. 
yaca meıhur olamaarn? Tecrübe
lerin güzel neticesi meydandadır. 
Bu vadiye daha dikkatli bir göz 
çevirme, zannederim ki, ki.fi ge~ 
lecektir. Bunun Üzerinde yürüye
bilmek ve muvaffak olmak için 
Jaznngelen diğer veaalt ise tefer
rüattır. 

A. N. 

Ma rdin de 
Kuraklık 

Tarsusun kurtuluş günü 

••••• 

IKomıu memleketlerde! 

Hoyboncular 
Aarasında •• 

Para meselesinden 
nifak başladı 

Mardinde çıkan Hallı Sui yazı 
yor: 

Bedirhanilerle Haconun aruı 
açıktır. Haco, Bedirhanileri do
landıncılık ve hırsızlıkla itham 
etmektedir. 

Cemil Pata zadeler de Haco ta• 
rafındadırlar. Bunun sebebi ıu
dur: 

Geçen sene Diç isminde ve &'Ü· 
ya Jeneral olduğu • söylene? b~ 
lngiliz tarafından bır cemıyeti 
hayriye n11mına Bedirhani Sürey• 
yaya Mısırda mühim bir para ve
rilmiş ve bu para ile Suriyede ve 
Türkiyede teşkilat yapılmau tek
lif edilmiştir. 

Esasen bu para bir kaç sene 
evvel Amerikada Bedirhani Sü
reyya tarafından takip edilmişaa
de o zaman nedense verilmemİ.f, 
fakat Bedirhaniler, bu parayı ele 
geçirmek için çok uğraşmıtlardır. 
Nihayet Hoybun reisi Celadet, u
mumi merkez namma kardeti Sü
reyyaya bir itimatname gönder· 
mit ve bu para Mısırda alınmıt
tır. 

Halbuki bu paranın mühim bir 
kısmını Süreyya merkeze eönder
miyerek cebine koymuf ve Avru
pada güzel eüzel gezmiş, eğlen
miştir. Şama ıelen mütebaki pa
ra ise Bedirhani Celadet, Bedirha
ni Kamıran,Mustafa Hırço ve dok 
tor Nafiz isminde birisi taraflann 
dan taksime uğramıı ve az bir 
kısmile de Havar mecmuasına to
ais edilmi,tir. 

Bundan başka Suriyedeki Kürt 
!erden cemiyeti hayriye namına 
toplanan paraya da suiistimal ka
nşmııtır. 

Bu ahvalm meydana çıkması 
yüzünden hoybun parçalanmıı ve 
baıta bulunan Bedirhaniler ne ya
pacaklannı şa,ırmışlardrr. 

Gene mevsuk bir habere eöre 
bazı hoybun rüesaaı, Türkiye hü
kiimetinden af dilemiı ve memle
kete kabul için müracaatta bulun 
muılardır. 

Noksan tebbir 
yapılmıyacak 

Bulaşık luutalıklar ve ölümler
den sonra haatanm veya cenaze. 
nin etyasr tebhir makinesine ko
nulduğu için hastanın bulunduiu 
yer de dezenfekte ediliyordu. De
zenfeksiyon biraz aüb1üme aık· 
mak, mikrop tutan yerlere gÖzta
fı, kireç dökmek gibi tedbirlere 
münhasır kalıyordu. 
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IDUnyada neler oluyor?I 

Yeni 
Bir ışık 

Tıpkı güneşin ışı
ğına benziyormuş 
LONDRA, 9. A. A. - Poople,bir 

lngiliz aliminin mühim bir k"1ifte 
btılunmut olduğunu haber vennekta 
dir. Alim, bili.mel eünet ıuaatırun 
ayni ıu'alar nqreden bir &Jet k1e1fet 
mittir. Bu aletin netretmekte oldıt
ğu ıu'alarda ıünet ıualannda mn
cut bazı zehirli haHeler yoktur. 

Muvaffakiyetli tecrübeler yapıl• 
mııtır. Bilhaaaa inficar halinde bulu
nan çiçekler, bu ıualarm teıiri altın
da birkaç dakika zarfında açılmıştır. 

Malyguine vapuru
nun vaziyeti fena 
IMOSKOV A, 9. A. A. - Maly-

guine buz kıran gemisinin sakatlan~ 
c!ığı yerde ıiddetli bir fırtına hüküm 
sürdüğünden geminin vaziyeti bir 
kat daha fenalaırruştır. Buz kıranın 
her tarafım su basmııtır. Gemiyi 
kurtarma ameliyelerine muvakkat 
bir müddet için fasıla verilmiştir 

Sedov buz kıram Malyguine'• 
yaklaşmağa çalııtığı sırada demirini 
kaybetıniıtir. 

Bir dalgıç ır-ubu eeminin sakat
landığı yere eitmek üzere Arkangel 
den hareket etmiıtir. 

hk Avrupalı kadın 
doktor 

FRIBOURG, (Briıgav'da) 9 A. 
A.- Volff ajanaından: 

Doktorluk yapan ilk Avrupalı ka 
dm olan Mathilde Theyeaaen, doğu
munun 95 inci yıl dönümünü Luet
tenveyler manastınnda tes'it ebnit-
t.lr. 

Matbilde ThayeHen 1865 de im
tihan nnniş, 1970-71 de Franaız
Alman harbinde aıkm seyyar bir 
hastahaneye verilmit ve hatta harp
te yaralanmıftır. 

Bir vapurda bin 
kilo afyon 

MARS! L YA, 9. A. A. - Güm
rük memurlan, Pierre Loti vapurun 
da 1.000 kilo afyon bulup müaadera 
etmiılerdir. 

Tahkikata başlanmıştır. Müsad,.. 
re edilen maim kiymeti, birknç mil
yon franktır. 

Tayyareci Bert 
Binekler nerede? 
LONDRA, 9. A. A. - Tayyareci 

Bert Hinckler'in İngiltere • Avuı
tunlya rekoruna tetebbüa etmit ol
duğu malümdur. 

Cumartesi günü saat 3 te Beren
diziye hareket etmiı olan mümaİ
leyhten hiç bir haber alınamamıştır. 

Roma, Berendizi, Kahire ve Ha
lepten gelen telgraflar tayyarecinin 
hiçbir tarafta eörülmemiı olduğuna 
bildirmektedir. 

Bundon dolayi ciddi endiıeler du. 
yulınağa batlanılmışbr. 

Münzevi seyyahlar 
SAN PEDRO (Kaliforniya). A.A. "bn &ecemiyecet·"" dMe ><ilet-,,~- ırörünüıte insana M. Kemalpasa 

5
:' ayı ilci kıarna ınt. e.eıa, ~o.. b~aliıinin aükünPt ve müşterek 
rıne betonda b.aYiran stıyun ü • hıı- gavretle terakki ve ı-unran sa-
m k' n ır k'" - "'• ·~ ı: Bu k'" rü 

0
Pru yaptı... t:"j'.fa dev adımlarla ilerlemek- s· k h ] 

b~J köprüaiinüop d nıeıhur latan. o dtığu kanaatini ver;v,,... ırço ayvan ar 
"tıınuneıi K n a et• küçük bir DERViŞ susuzluktan o" ldu" 

Halbuki bir odanm duvarlan
na bir miktar aüblüme sıkılması
nın mikroplan öldürmek için fen 
nen kafi bir tedbir olmadığı anla
tılmııtır. Sıhhiye Müdürlüğü, teb
hir veaaitini değiftinnit, tebhir e
dilecek yerde mikroplann tema. 
mile öldürülmesi için daha esaslı 
temizlik yaptırmağa baılamıftır. 
Tebhir usulleri aon zamanlarda 
Avrupada çok tekamill ettiği için 
bizde de bu usullerin tatbikina 

A\"uaturalyalı Fred Rebelle, Beş bu 
çuk metre uzunluğunda bir sandal 
ile Sydney ve San Pedro araamdaki 
6.000 mil mesafeyi kat'a muvaffak 
olmuıtur. Yet itib,.,.j'1~za halkı --umumi- -

fedak~•lıld belediyece büyiik 4 ----• .. •••----
dn R'etiı-ilenab 01ukabılinde vücu- Ydında sipahi MARDiN (Milliyet) - Bu 
• kranla b h" eserden minnet ve sene vilayetimizin her tarafın-

a •ediyorlardı. AYl>tl"I ~~a~ı da kuraklık devam ediyor. Her 

Bev~u~Ün kaz! t * . ~" bir ai~~"'1ill'!et).- Şehrimiz- taraf yaz gibi kup kuru.. Yağ-
t ı, · .z'Y•l"et "tt' a.Ylll,.kamı Emın tır. Ocak •iın,;';ükgı teşekkül etmiı- murıuzluktan buğdayın fiyatı 
e d''lııı İki ... un. Mülkiye mek- sın_da f_aaliyette b •P<>r klübu bina- ·· d yük l' Ç 1 
rın an ı "" "VV lk' 1 b 1 gun en güne · se ıyor.. ö . . o arı b k c ı mezun a- caga ırçok gerıçı.'.'.: uıınıaktadır. 0-
;;:u;::~eteın;z ~- 'j,ınetli idare imi duklarm1 Öfı-end" --·11 aza kaydolun- de ıuıuzluktan ve meruızlık-

1 ""•iırPt' ın ana kazanın u- Y;"'lara kşarnıaı~':; Bu i,e baıla- tan birçok hayvan telef olmuş-
l!

!!!!!~i;:·::h:a~k~k~ı~n:d~a;i:z=a~h:a~t~nz.~~~~=:::nı~t~em~en~nı:·~ed:e-: tur. Zürraı ve bilhuaa koyun Z sahiplerini mütkül vaziyette 

oııg ld k f k 1 bırakan kuraklık en ziyade çöl u a ır a kongresı· de ve cenupta hükmünü icra 
etmektedir. Bu yüzden bir çok 
kıoyun sahipleri paaavanla ko
>;ınlannı şimale geçirmitler
dır. Bugün ıehrimizde suhunet 
terecesi birden bire dütmüt• 

ar Yağmağa batlamıttır. KaH devam edeceği anlatılıyor. 
al'ı'.!"nat için muzır olan ka.. 

İ:ı çole düşmesinden çok kor
ri ?-or •. l'!ay~an sahipleri de

n ır endışe ıçindedirler •.• 

Yok Pahasına 

Tarsusta kurtuluş gUnande y11pııan merasim 
TARSUS, (Milliye!)·- Tarsus rezeainin yaptığı sediye ile yaralılar 

kurtuluıunu on birincı rıtını tes'it et getiren piyadeler geliyordu. Arka
ti. 400 süvari ve 300 pıyade eıki la- dan mektepler, ,ehir bandosu. Şeh
yafetlerle kurtulut gününü tanzir et . rin her tarafı donatılınııtı. lat..s
tiler. O zaman şehre naaıleirildiae ay ı yonda halk o kadar kalabalıktı ki, 
nı surette girdiler. ı iğne atacak yer yoktu. Alay Eıki 

Önde süvariler, onlan takiben pi- kışla meydanına geldiği zaman bu
yadeler müfreze Jcwn&n~an!an baş- . rada bir çok hatipler nutuklar söyle 
lannda olduklan halde, aıhhıye müf. diler. Gece fener alayı yapıldı. 

Ayd:n-Denizli nıaçı Türkçe f!Zan 
AYDIN, (Milliyet). - Aydın MARDiN (Milliyet)- Mar 

Halkevi spor ıübesinin teşebbüsile, dinde ve mülhakatında Rama-

c Aydm ıpor klübü bu hafta Denizli zanın ilk gününden beri okwı
enupta hayvanlar spor klübile bir ~ç yapmak üzre mağa b14layan türkçe ezana 

ld Denizliye eidecektir. Aydın ve D.,. k h Ik b k aJ 
UCUZ e en gidiyor nizli klüpleri şimdiye kadar Aydın ar,ı a.. ta üy_~ arz~ ve i 

MARDiN (M'll' ve Denizlide bir çok def'alar karşı· kanın gunden gune çogalmak-
tün iddetil h .. 1 

'!'e!.> -.. - Bü. latmışlar ve ıeyahatlar umumiyetle ta olduğu memnuniyetle müıa 
Zorıglllda t e ol~ ku~ ukmunu .. surm~ samimi ve kardaıca•~ g"?"İttir. hede edilmektedir. Türkçe e. 

z · k fırka korıgreıtne l i d el . . aklıktan urban Bu def'a da öyle olacagına şuphe e- zan dolay11ile bu Ramazan 
z 01"1GULDAK, (M'fl' şt ralı edenler hev erını, koyunlarını yok ba- dilemez. da camilerde büyük kalabalık 
onııuıdakta yılba ı •.yet). - Bey iki . asına satmak mecburiyetinde " ,,. • .. 

kip ma1ı.:irvf 1~n bir baloyi mütea. v va eden raporu okuınut "M~·llitiıc:, . b' a~. ır. ır aç 0 3'.un ve- AYDIN (Mı1liyet).- İzmir itti- Aydın {Milliyet).- Heryenle ol-

baılanmııtır. " 

Sıhhiye Müdürlütü, bu yeni 
tebhir usulleri ile hastalık çıkan 
bir yerin artık tamamile temizlen 
mİJ bir hale eeldiğine emindir. •.. ,,,,,. 

Sükna bedeli 
Dünkü Son Poata gazetesi ilk 

mektep muallimlerinin tekrar aük 
na bedeli almağa baılayacaklan
nı yazıyordu. Yaptığımız tahkika 
ta göre bu haber doğru değildir. 

flkmektep muallim
lerinin tekaüdfyeleri 

llkmektep muallimlerinin te
kaüdiyeleri için Maarif Vekaleti 
tarafından vücude eetirilen kanun 
projesi Dahiliye Encümeni tara
fmdan kabul edilerek Meclise ve
rilmiftir. Meclis kanunu kabul 
ederse ilkmektep muallimleri de 
müvazeneyi umumiyeden m&&f 
alan Devlet memurlan gibi tekaü
diye alacaklardır. 

Uçurtmalı çocuklar! 
Maarif Müdiriyeti mekteplere 

yaptığı tamimde, bazı çocukların 
uçurtmalarla havai elektrik telle. 
rine dokunarak bozduklannda.n 
tirk.,tler komiserliğince tiki.yet e
dildiğini bildirmiıtir. Ayni zaman 
da bu gibi hadiselerde cereyan 
kesilmekle beraber bazı kazalara 
da sebebiyet verilmektedir .. 

Maarif Müdürlüğü muallimler 
tara!ından b? huıuıta talebeye 
malumat venlerek nazan dikkat
lerinin celbolunmau bildirilmiftir, tarafında ·ı tı ıreceaı Halk.,,,; ti seenıı1, mesai ve f r . 'h 1 kalmıtl d B · k k goze çarpmaktadır. 

llınutni 1 

1~ 'Yttlere geçilmiıtir ı.".. ~ k~ngralarından g~en~hti~ t rıl;' ır yük Hman tedank ede. faka girmeyen klüpler futbol heyeti duğu gibi ıehrimizde de umum ca-
Haık ınec •• nçılınıı c·· h · - verılıru, b"t 1 yaç · mıyenler vard r H 1 · ı ı ·ı d 'rk k H f • f•rkas v·ıa • urn uriyet heyeti . . • u çe yapılmı3 ld 1 d .. 1 • a ep cıvarm Bayramda Aydına ge ere' bir maç mı er e tiı çe ezan ve amet okun- ar cıye Vekili 
mıı, uınuın.' f ı r yet kongrası toplan gece!" ı~tı~~P .olunarak dört ~üıı:':"~ a çollerde hayvanatla ba9la-1 yapmak üzre teklifte bulurunuı ve 1 maktadır. Bey camisi müezzinliğine 
hr İ< ' ıyet meydan almış. ll kong:...~~n0 ij,2~u fııeliy!'tt~n , 0 ,:;.a mış olan ~~lığın insanlara da si bu tekli( .. a. itibaı·ile kabul olun- 1 Hafız_ K~mil ~: t~yin edilmiştir. Ha Cenevreye gidiyor 

00

R•ada Fırka rei•i 1itat Akif li:r umumi mü:a·~. :ı~~!m~!~i:;,. ~~~~ 1 :ix:~ uet~ğ~v:~ı tel~~atı mucip 

1 

muştu.r. Tefcrr~aın ait bir kı nokta ~=t ~:k!ü~eİk~i~~:~:n,,.~~~:ı;.m i".; ANKARA, 
9
.- Hariciye 

y • dir g e soyleıımekte- halledıldıktcn sonra heyet daıet o- sebepten hu sene en kalabalık ;emaa Tevfik Rü9tü Bey ay aonund~e;~ 
• ıu.,acnktır. ta bu camide toplanmaktadır. 1 nevreye gidecektir. 

1 ••••••• 

Hindistan da 
Kargaıalıklar 

AL VAR, 9. A. A. - Alvar hüku 
meli dahilindeki mü"lümanlnnn iJrit1 
ci kinı.•nun albncı günü akşamı 
yaklanması vak'aaı hakkında tafsil" t 
veren bir tebliğden anla,ıldığına go 
re Alvar hükümetine karşı gelen 
Meos kabilesi efradı mabetlerdeki 
putları kırmışlar, mecusi papaslarm 
dan birini bir ağaca başa4ağıya bağ 
Jamıtlar ve hükUmet askerlerinin 
gayretlerine rağmen mağaza ve dük 
kanlan yağma ebnitlerdir 

HükUmet askerlt"ri n-.ecusi papa 
um kurtarmışlarclır. 

Sekiz bin kişilik bir kafile hüku. 
met dairesi önüne doğru ilerlemitl r, 
fakat, isabetli endahtlar neticesinde 
geri dönmüılerdir. 

Neıredilen tebliğde bu ayaklan
ma \•akaaım hariçten eelen tahrikat 
eseri olduğu yazılmııtır. 

BOMBA Y, 9. A. A. - Bir takım 
Hintli çocuklar, kalabalık bir ma. 
hallede kriket oynarlarken bir tor. 
yoldan geçenlerden birine isabet et 
mit ve bu adam çocukları tehdit ey 
lemitt.lr. Nihayet bu yüzden bir kar 
&•talık çıkmıt , 2 müslüman ölmüı 
9 mecusi ile S müalüman yaralan 
mııtır. 

Zabıta aükilnu iade etmi9tir. 

Rusya ile ltalya a ra· 
sında müzakereler 

ROMA, 9. A. A. - Rusya. ile l 
talya araımda bir ticaret muahedesi 
akti için gizli müzakereler yapıldığı 
na dair ortaya çıkarılan haberler 
resmi ıurette tekzip edilmiştir. 

Şimdiki halde sırf diplomasi tari
kile müzakere yapılm <tadrr, Bu mi' 
zakereler Rus mürahhas heyetinir. 
geçen Mart'da giriştiği müzokerel 
rin devamr mahiyetindedir. 
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Türk sermaye. 
si, türk hatları 

(Başı birinci sahifede) 
..,yrüaeferin emniyeti ile ali.kadar 
olmadıimda mutabık kalmmııtır. 

Bu noktaya Devlet Demiryolla· 
n ldareaince buauai bir ehemmiyet 
Terilmektedir. Geçen aene Beylik· 
köprü clvarmda muhtelit bir ka· 
tar battan çılanıı n lokomotif ile 
bazı vagonlar deYrilmitti. O za. 
man bu kazadan balıaedilirken 
yolcu vagonlannm önde bulundu 
nılmaamm yalrut bir hareket oldu 
iu ileri aürülmÜJ n yolcu araba· 
lan arkada bulurunuı olaaydı ka· 
zanm daha hafif geçeceği hakkın 
da bazı tenkitler aerdedilmiJti. 
Konferano, hu karan ile Devle t 
Demiryollar idareainin noktai na
zannı kabul ebnİJ oluyor. 

Adana • Nuaeyhin hattından lz 
mir • Kaaaba hattma doğnıdar 
doğruya Devlet Demiryollaruu 
transit ittihaz ebnek auretile, bi 
let verilmeu Ye bağaj kaydmr 
karar verilmit ve it kanun ıimer 
difer idarelerin tahmil edeceği V< 

:rifeler hakkında müdavelei efki.ı 
edilmitıir. 

Bağaj ve meaajeride tatbik e· 
dilmekte olan Iİgorta'nın aeyri 
hafife de tqmili ve timdiye ka· 

'1CI ... dar vagon hesabı Üzerine yapılan 
fren tertibatmrn badema Avrupa. 
da oldutu gibi aıklet eaası Üzeri· 
ne tatbiki kararlaştınlmıştır. 

Yunan 
Sefiri geldi 

(Baıı 1 iııei aahifeden) 
hancı bir sima değildir. Bundan 
evvel uzun müddet Y unaniatan'ın 
lstanbul Jeneral konaüllüğünde 
bulundutu ıibl, ıeçen aene Muh· 
telit Mübadele komiayonu Yunan 
fevkalade murahhaaı aıfatile bir 
kaç ay tehrimizde kalmıtb. 

bir M. Sakelaropuloa dün bizi kon· 
.ün' k aoloaanede kabul ederek fU beya• 
ni aatta bulurunutlur: 

l • "- Yirmi ıenedenberi tanıdı· 
c fım bu memlekete yeniden geldi· 

İça fimden dolayı çok memaunum. 
l Türkive • Yunanistan münaaebatı 

ale -,. o kad;... doatanedir ki, bunun Üze-
- ) lı rinde uzun uzadiye durmağa lü
yoi il zum yoktur. Reiaicümhur Hz. ya· 
diy i kında seyahate çıkacaiı için, iti
di~ · matnamemi takdim ebnekte isti· 

f eal ediyorum. Bu aktam Ankara'· 
ı~rc ":! ya hareket edeceğim. 
'k~~ 

1 
M. Sakelaropuloı'a bundan 

u aonra iki hükümetl ali.kadar e· 
.lf ·~den bazı meaeleleri bilhaaaa işle
~er. ı rini henüz bitirememiş olan Muh· 
uş ~ it tel it Mübadele komisyonunun me· 

n ııaisine nihayet verilmesi bakkm· 
k kda, Yunan hükmeti tarafından bir 
d~ ,ıeklifte bulunulup bulunulmiyaea 

nkz! • fmı aorduk. M. Sakelaropulos he· 
' 1P nüz itimatnamesini takdim ebne
me ,miş olduğu için bu huauata beya· 
r Ü ~natta bulunamiyacağı cevabını 

1 • ., 
ğun vermııur. 
niy~ { ___ ...., __ _ 

urır 'Ş ı•• J • ıyo ,a o or enn 
... Vergileri 

istiy 
e F, 
uk 

(Baıı 1 iııei aahifeden) 
•nevi verginin tevhidi ve bir eld
lınmaaı yolunda yaptığı teklifin, 
ızerinde teval:kufa şayan göriil

-iiiğünü ve bu huauata Maliye ve 
::>ahiliye Yeki.Jetleri araamda mü 
akerat cereyan ettirin yannıttık. 

Otomobilciler Cemiyeti idare 
ıeyeti azaamdan bir zat, bu hu· 
usta bize ıu maliimatı vermiftir: 

- "Cemiyetimiz. yaptığı teklif 
e, benzin fiatlarma zam auretile 
•crğinin iatifaaını teklif etmişti. 

hiren Ankaraya giden bir arka, 
laıonıza, bu teklin kabili tatbik 

) lmadıiı İzah ve İapat edilmiJ 
· -e ba,ka bir formül buluruna• 

ıye ' ı muvafık ıörüldüğü bildirilmif. 
yak • 
gib o Şimdi bu yeni formül aranmak 
me' l dır. Bulunaeak fofrmül hakkın 

a d da bizim şimdiden malümatımız 
pı 1 1 .lmadı~dan ne dereceye kadar 

0 !1!8 I tomobilcileri tatmia edebileceği. 
ırdE, rj bittabi aövlemek mümkün ola. 
Ke~ 1ıaz. Yaptığımız tel=lif kabili tat. 
neş "il< görülmemekle beraber, batka 

8 -ir formül aranmaaı auretile mü-
• Şu caahmızm nazan dikkate alın· 
ufalı asından memnunuz.'' 
. L' ı 
raıı 

ürür • Uşak muallimleri 
ridu döndüler 
Lel ), UŞAK, 9 A.A. - Yılb&fl tatili 
ha ~ ı1 ,ünaaebetiyle Vilayet dahilinde 
elb k"tkik aeyahatine çıkaa U .. k mu. 

ar Yİ .. !imleri diin Ufl'ğa dönmiitlerdir. 
u Kütahya, Gediz, Simav'a uğn. 

n muallimler bu kaaabalarda 
1 ı bir kabul görmüşlerdir. Mua). 

ler, aeyahat intibalannı muaJ. 
al r birliğinde arkadulanna an 
tacaklardap., 

Halk hatipleri teşkilatı faaliye:te geçiyor Meclis 
Müzakerab (Ba111 inci aahifede) 

ka anlatmak için Fırkanın hatipler 
tqkilitı yapılacaktır. Teıkilattan 
maksat; esaslı telkinlerimizin, ıeliti 
ııilzel ve bazırlıluız olarak herhangi 
zevat tarafından yapılmasına mey
dan baakılmıyarak bu mühim iJi iti· 
nalı bir suretle yetiştiriiecek, müeo
ıir söz söylemeğe liyakatli arkadaş· 
)anınıza yaptırını-k ve bu arkadqla
n her zaman söz aöyliyecek esaslar 
ve maliimat ile her hale kartı evvel
den hazır bulundurmaktır. 

Bu talimatta yazdı t8§kilit Fırka
nın halk haipletri teşkilatıdır. Fırka 
lidttlerinin heryerde, Fırka meb'us
'arınm m~eliıte söz söylemeleri ve 
Fırka merkezinden ayn vazifelerle 
~önderilecek olanbnn lüzumuaa gö
-e verecekleri nutuklar bu talimatta
\i ~aaılara tabi değildir. 

KISIM n 
Hatiplerin e...., meozulan: 

Hatiplerimizin telkinatı üç esas ha 
"nde olacaktır. . • 

Birinci eras: Hatipleritnİz inkili· 
>rn eıaılarını Fırka.mızın proğram 
,~ prensiplerini, Cürehuriyetin f~: 
'etlerini ve verdiği, vereceği feyızli 
1eticeleri milliyetperverliğit esas me 
ıcleler olarak btt söz vesilesinde mü 
, asebet ıetirerek söyliyecekler~ir •• 

ikinci eaaa: Türk mederuyetı, 
f urk tarihi, Tirk kah•amanlıklan 
•e kıaa tarilile Türk kültürüaün 
mekteplerd.-ki teferruatlı tedris tek 
line bcnLetnİyen ve her zaman arzu 
ve bevHlc clinlenbilecek olan bir ma 
hiyyette telkinine ehemmiyet verile
cektir. 

Üçüncü esaa: Fırlcanm her hangi 
g ünde memleket dahilindeki vaziye
te göre halkı tenviı- için izah etmesi 
laznn gelen ve ıünün icabıaa ıöre 

değiıen mevzulardır. Meaeta, Zafer 
bayramı, Cümhuriyet bayramı gibi 
muayyen günlerde birinci ve ikinci 
esaslara dair aöz aöylenip, nutuk 
maksadın icabına uyan bir netice ve 
temeani ifadeai ile bitirilebilir. Fa
kat meaeliı mahalli muhalif bir cere
yan veyahut bir intihap günü birinci 
ve ikinci Haslardan makaadı teavir 
için iatifade edilmekle beraber asd 
sözün müessir ve hararetli kıaımlan 
ve neticeleri o gü.nün meseleleri ü
zerinde teksif olunur. Fnkamızı u· 
zaktan, yalundan alakadar eden ce
reyanlar mahaus olunca, hatiple
rimiz htthangi bir veaileden ve top
lanmadan istifacfe ederek ba cereyan 
la•a kartı Fırkamızın ana makaatla
nnı o yerdeki muhataplana anlıya. 
caiı liaan ile l"!rih ederler. 

KISIM lll 

KISIM v 
Hatipler 11<1%İlelerini 
nasıl görürler: 

later bütiin memlekete ait bil· 
yük ınilli sünler olsun, ister m&• 

halli aevinç veya keder aebepleri· 
le halkın bir arada toplanacağı 
zamanlar olaun, her yerde ve her 
toplaruşla Frrkamızm aesi iJidiJ. 
melidir. Meaeli.: Cüınburiyet bay 
ramı sünü memleketin her tara· 
fmda Fırkamız namına nutuklar 
vermek lazımdır. Diğer taraftan 
meaeli, memleketimizin aziz bir 
parça•• olan herhangi bir kaaaba 
veya köyÜmüzün düşman İşgalin• 
den kurtulduğu gün o mahalde 
Fırkamızca nutuklar aöyleruneJi. 
dir. Bir köyija muhtar intihabın· 
da, Belediye ve meb'us intihapta. 
nnda Fırka hatiple ri yer yer nu• 
tuk söylemelidirler. 

Mesela, bir köyde umumi sün. 
"let düğünü, kasabalarda panayır 
ebcplerile toplaruşlar hatiplerimi 

"-tin faa]iyetleri için iyi ve t abii ze
minler hazırlarlar. 

Fırkanın halk hatiplerinia, eaaı 
lan kaydeden not defterleri bu· 
lunmalıdır. Nutuk ve hitabeler ya 
yazılı bir kağıttan okunur ve ya· 
hut ağızdan aöylenir. Fakat hal
kın hialeri Ü:ı'.erinde tesir yapılmak 
i•tenen mevzuların okumaktan 
ziyade söylemek tarzmda telkini 
muvafıktır. Hatip bu tarzda sÖy· 
terken madde başlan yazılı bir no 
ta bakabilir. Ya.z:ısı.z: &Öylenen na· 
tukların eaa.uız ıoe mevzusu.: ol· 
mcuı çok fena ve makıia bir teair 
yapacağı daima akılda tı.ıtı.ılmalı 
ve aöylenecell m ühim eııaalar e
hemmiyetine göre ezberlenmeli· 
dir. Bilha ssa kövlülere uk sık aöz 
aöyliyecek hatiplerin k endi smıf· 
lanndan, kıyafet ve halce ve hat• 
ta aöylemek lanı itibarile müm
kün mertebe kendilerine benzer 
olmaaı faydalıdır. Fakat bunlar 
aşai?ıda teşkilat bahsinde yazıh 
tekilde yetittirilirken her halde 
aaa fikirler iyice ezberletilmeli. 
dir. Köylüler ve baait görütlü va. 
tandatlara aöz aövliyecek arkadaı 
larmıız nisbeten baait ve muhta
sar konu malıdırlar. Bunlar tara· 
fından, iyi ve güzel fikirlerin, mu 
hataplan yormıyacak bir surette 
fakat devamlı ve sebatlı bir tarz. 
<la ve her ve•ilede tekrarlarunasr 
h.a!ka kuvvetli iaanı, ve uyanıt te
ıın vapar. 

Merke:ıce hatiplere ,esas ola· 
cak bazı mefhumlu tanzim edip 
göndereceeimiz ıibi Fırka pro
gramımızın terh ve izahı için de 
broşürler vapıp bunlan da ıönde
r•ceğ-İz. Bütün bunlarla beraber 
Fırka rüea11.ıırun ve merkezden 
Va2'İfe verilecek koaferansçılarm 
muht.,lif vesilelerle yapacaktan 

intihap olunacak ve yetifti· nutuklar ve verecekleri konferana 
rilecek hatipleıin evaalı: !arda hatinJ,.rimize verilerek on• 
1) Bulundukları mahalde f&hıalan larm, mllhallerindeki sÖ2' zemin· 

imal t .. ri !"enisletilip ze nırinl••tirilmeli· itibarile scvilea zatlar o ı. ..., 
• d ha • 1 • mıf1 kıa dir. Zaten hatiplere Fırka idare 

2) Apgı a tip erıa.,iliel an heyetlerine., icabı hale göre vazi. 
mında yazıla~ .~lan v. :;:a":: fe verilme• İ tabiidir. Fırkaca ha· 
cak tarzda aoz aoylemege. • . 1 tipli~e memur edilecek arkadatla· 
istidatlı bulumnalı. Meae!A _bı~ tehir na bu vazife•İ daimi bir hüviyet 
de münevverlere nutuk "'.'yliyecek umranı ıribi bir mevki ve hüvivet 
bir arkada1tan batka kabilıyel ara. yoktur. Bu, aadece Fırkaca Fırka 
nır; bir köyde makaatlannı izah e- arkada•lanmrsa ve kendi aramıs
decek bir arkadaştan da, muhatapla· da ocrilmif bir vazife demektir. 
nru ikna kabiliyeti noktaaından da- Fırka hatir>lai •Özlerine (Ben 
ha bafka bir konuşma liyakati ara· Frrlta hatibiyim veya Cümhariyet 
mr. Halk Fırkan namına aöylüyorum) 

3) Bu vazifeyi yapacak arkadatla· tarzında ima ile dahi ol•,. bir oöz 
rımızm idealimi;,ı;e cancl.on inanmış o ve fikir ilave ebnezler. V azifele
lacaklan tabii olmakla benıber fikir- rini aadece o ırünün icabı olarak 
Jerni zemin ve zamanın ye 0 süakü ve kendi tesebbüslerile yapıvor 
maksadın icabına göre aakin veya ha ıörünürler. Fırka prensiplerine 
raretli aöyliytbilınelid'ırltt. Bu iki va ve talimatname ahkamına muha. 
11ftan hangiünin 0 sün için teairli lif aöz aövliyen veva efkan umu· 
olmaaı muhtemel iae tabii vazifede 0 mi.,.ede fena teairler yapan veya• 
arkadaı tttcih olunaeaktır. hut Fırkaca verilen hatiplik vazİ· 

4) _ Kendiıine Fırkaıun hati'plı"· feaini menfaat hissine alet eden 
hatip),.,. idare heyetlerince müta. 

iti vazifesi verilecekler bizzat buna lea edil.tikten •nnra hitabette de-
heveıli ollT'alıdırlar. vam ettirilemezler. 

KISIM iV 
Hatiplerin görecekleri 
Vazifelere göre sınJlar: 

1) Şehirlerde münevvttlenı -
halk kütleleritte bitap edecek nutuk· 
çu Ye konferanaçr arkadaılar. 

2) Köylerde ve küçük kasabalar· 
da halka halk lisanı ile ve fakat Fır
ka hab"bi vHfmı dinliyenlere taadik 
ettirecek 11<lôkatli bir cerbeze ile mak 
aatlarını ifade eedcek arkadaşlar. 

Bu her iki aınıl kendi vazifeleri
nin hu&usiyetleri İcabına uyacak bir 
tarzda yetistirileceklerdir. 

Her iki oınıf hatip, aözünü söyler
ken halk psikolojisini aezecek, mu· 
ILılaplann lıo.lplerinde Fırkamız ve 
idealimiz lehine muhabbet ve iyi te
sir bıTakmak gayffini takip edecek
tir. Fırka namma ıöz aöyliyen, bu 
vazi'enin kendisinde Fırkanın ema· 
neti olduğunu daima hisaedecck,ken 
eli f&lıai Br7U ve temayijllerine 18.bi 
olm•ktan dikkatle kaçınacaktır. 

Mul.ataplann ve halkın kalbini 
okf&mnk maksadı mühim olmakla he 
raber bu gayeyi kazanmak için bile 
ol<a r~ddettiğimiz bia ve kanaatlere 
ve prenaiplerimizin hududu dışına 
bıraktıiunız esiri teaisl.,.e müla • 
gelecek sözlerdea ve bilhasaa mu:.:: 
aıplara rüıvet verecek malıjyette aöz 
aöylemckten kat'iyyen aalanılacak
tır. 

KISI'1 
Fırbanın halk 
hatipleri tevkilcitı: 

Vl 

Bu inamı yazınadan çok mühim 
bir nnktayı e•"s olarak teabit et• 
mek lüzumludur. 

Cümhuriyet Halk Fırk<U11ta 
mensup olan ve devletin, milletin 
kurulUfOnu ve aaadetini fırkamı· 
:z:ın muvallakiyetinde gören hr:r 
lırkacı arkadaf Fırkanın daimi 
hatibidir. Her fırkacı nerede ve 
herhangi vaziyette oluraa olnm, 
Fırka prenaiplerine oe e.saalarına 
uvmıyan bir sohbete ıahit olur, 
böyle bir fikir oe bir söz İ§titirae 
df!rhal zeminin ve vaziyetin icabı· 
na lfÖre ve yine va:aiyetin göster ... 
dilfi bir eda ile, yani icabında ttrl 
ve lüzumunda yumuaak olarak ha 
kikntleri izah, hataları tashih ve 
aamilerd" yanlıf kanaat hu•ulünü 
merıetmefe mecbuı·dur. Devamlı 
muhalil propagandalar ııeya tesi
ri umumi olan .iyıui hallerde ha· 
tiplerin ıöziind e eaaa likri teıkil 
edecek noktalar hakkında merke:ıı 
den İ§in mahiyetine göre telgraf 
veya posta ile teb i at ta yapılır. 
Teairi mahalli olan mühim me.ae
lelerde mahalli idare heyetim söy 
Ienecelf ıöz zemininin eaannı lıa- ı 
rarlaftırıp lüzumuna sröre vilayet, 
ka.- ilah .... halk hatiplerine ub- ı 
fiğ eder. Mesela: hnhangi mak· 

safla yapılmıı bir içtimada veya 
baıkalarının verdikleri konferans 
!arda Fırkamızın hüviyetine, ıe· 
refine ve pren.ipine uymıyan bir 
ifade ve cereyan gören fırkacı, 
kim olursa olaun, derhal aö;r; ala· 
rak bildiii, gördüiü kadar m•nı· 
cut halkı tenvir etmeli ve yine me· 
sela bir tren yolculuğunda, bir 
kahve sohbetinde, bir otel, han ar
kadatlığında konuıcınlar yanlıf 
ııe .-rarlı •eyler söylerlerse dinli· 
yenlerin hüsnü telôkki edeceii bir 
tarzda söze katılarak yanlı,lan 
tashih etmelidir. Her halde her 
fırkacmın büyijk Fırka ideallerine 
zarar getirecek vaziyetlerde, ınec 
cut serait ne olursa olıun cesaret• 
le fikir mücadeleleri yapmalan 
ve bunun icin teı;Pbbüa almalan 
lazondır. Hatta böyle bir ihtiyaç 
halinde •Öz söylemek için ifade 
düzgünlüifün" bile ihtiyaç yoktur. 
Bu noktalar Fırka menmpJarunı· 
za hem bir vntan borca, hem de 
bir seref vazifesidir. 

Bunun gibi buna benzer yerler• 
d e, vaziyetlerde, aevahatlerde, 
toplanma ve konu•malardA., aoh· 
betlerde al .. vhte ve akai ı .. •l,;mler· 
d., bulunanı,., olmasa bile her 
fırkacı kendiliiHnılen aözü acarak 
ve maksatlara İntikal ettirerek 
fırkamızın o 7""'min ve zamana u
van bir pr~nıibini . bir kaitl~11ini, 
icraatını ortava. ıiinn.eli ve h~rke
si menınunivetfe inandıracak tarz 
dl\ hllkik11t1~ri mnhA.bbet mev'"nı 
olarak tenvi,. ve if,.de evlemelidir. 

9,, vaz;ı,.ı.,r lırkam•z n;r.amna
mesinin ( .1 ) Üncü maddesi hükmü 
,.ıaralı dnhi ltepim;ze tnettüp ev 
d .. n bir bnrrtur. ffas!ltltan lırka 
ida" hevetleri rei1ıi ae azalaNmız 
hrr ı.-ün bu Oaziw•ti ifa l!tmek ve 
arba,laslara da ettirmekle mükel· 
le/tirler.) 

Fırkanın htılf. hatipleri teıkil&h 
ıöyle yapılacaktır: 

1) Fırk'! merkezi meb'ua veya 
Fırkaya mensup diğer arkadatlar 
dan bir eaaa halk hatipleri züm. 
real vücude getirecektir. Bu zeva· 
ta bu talimatın ikinci luammda 
zikredilen •azifeler gÖaterilecek
tir. Bunlar Fırkanm halk hatipli· 
~İne esaslı bir 1' olarak ve kaide
li bir aurette tanzim olunacak nu
tuklarla hl\7n-lanacaklardır, 

2) Her Vilayet idare heyetimiz 
kendi muhit ""' mmtakasında bu 
talimatın üçilncü kıammda yarıla 
evsafta hatipler ieçeceklerdir. la
tanbul, fzmir, Adana, Ankara, 
Samsun ve aalre ıribi kalabalık ve 
hinterlandı Renit birçok cereyan• 
lllra aahne olan yerlerde her Vi. 
ti.yet idare heyetimizce 5 • 15 ha· 
tip hazırlanmahdır. 

Fırka idare heyeti reiıl ve aza· 
lanndan hitabet evollfr olanlar da 
bu mevanda bulunabilirler. 

3) Her kaza idare heyetimiz 
yerin ehemmivetlne göre 2 • S 
hatip ha7ırlame.lıdır. 

4) Nahive idare heyetimizia 
1 • 3 hatibi bulunmalıdır .. 

5) Semt. kÖV VP. mahlllle oeak· 
lllMmı7m da bir iki hatibi olmak 
lazımdır. 

Merkez hatipler teokilatmm 
tedriai ve nezareti altmda mer
kezde Fırka hatlı>leri için dera ve 
kuralar açılacaktır. 

Bu kuralar evveli. miihimJerin. 
den batlanarak birkac vilayetten 
ve M>nralan tedricen diğer vili.vet 
terimizden kendileri tarafından 
secilen vevahul merkezce uzaktan 
tanıhp teabit edil.-n iatidatlı zat. 
terden ve bu vazifevi filen yapar. 
ken mahallerince liyakatlerile te. 
mayÜz eden arkadaolar celboluna 
rak umumi bir ,urette yetiştin1e
ceklerdir. 

Bazı vilayetlere nutuk ve kon• 
ferana hakkında Vilayet ve kaza 
hatiplerini yetittirmek Üzere )İya. 
katli arkadatlar da gönderilecek
tir. 

Vilayetlerin de kendi hatipleri. 
ni vetistinnek ve kaza ve nahiye 
hatiplerini tedricen kuvvetlendir
mek için her fıraat ve veaileden 
istifade olunur. 

Kurs ve derslerle yelİJtİrmek ı. 
ti bittabi yavat yavaı Ye aeneler. 
ce meaai aarfını nıüatelzemdir. 

(Başı birinci sahifede) 
zakere ve kabul olunmuıtur. 

Buna nazaran umum sulama 
leaiaatının ova köylerindeki gayri 
muntazam ıebekeıinin ıslahına ve 
Beyşehir gölü barajında yapıla· 
cak tadilata tahıia olunmak ve kı· 
ıım kısım alınıp aarfedilmek ıu· 
retiyle ye bet aenede itfa edibnek 
f&rtİyle Maliye Yeki.Jetinin kefa· 
Jeti altında 90 bin liralık bir İllik 
raz akdı buauaunda mezkiir ida· 
reye bir aalahiyet verilmektedir. 

Sulama idaresinin ayni aene 
bütçe kanunun diğer bazı mad· 
dela.ri de tadil edilmiştir. Buna 
nazaran da: Gayri muntazam te .. 
bekelerin ıalah edilmemi! eaaa ka· 
nallarının ıslahı ile tali derecede
ki kanallann açılmaaı iıinde SU· 

lama ücretinden borçlu kalan çif
çiler kullarulabilecektir. Ancak 
her köyün ıebekeaine ait olan it· 
!erde o köyün halkı tercihan kul· 
!anılacaktır. Bu itlerde çalıf&eak 
olan çifç ilerin auJama idare mec
lisi tarafından tayin edilecek sün
delik ücret miktarlarına göre ia
tihkaklan borçlarma mahsup olu
nacaktır. 

TDrk • Fransız ltllAfı 
Müteakiben Suriyede Türklere 

ait emlak ile Türkiyede Suriyelile 
re ait emli.k hakkında Franaa hü 
kumeti ile Ankarada akt ve İmza 
olunan itilafnamenin kabul ve 
taadikine dair kaaunun müzakere 
aiae geçilmi,tir. 

Bu münaaebetle aöz alan hatip
lerden bazılan iade ediLcek Türk 
emlaki ile Türkiyede Suriyelilerin 
emlakmın iadeaine ait maddeler 
arasmda bir fark bulunduğuna na 
zan dikkatı celbederek izahat la
temİ§lerdir. 

Hariciye orklllnln izahatı 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 

Bey cevaben demiıtir ki: 
"Bu ıibi hal ve taafiye edilmek 

üzere mevzuu bahaolan i9lerde 
vakıa vaziyeti hakikiye 
nazan itibare alınarak mukavele 
ve anla,malar yapılabilir. Suriye
de babaedilen vekayi ve bi.diaat 
vukubulmamıştır. Oradaki Türk 
emlaki yalnız aatııtan menedebiJ. 
mi,tir. Halbuki bizde mM'ulü ol· 
madığmıız hadiaat muhtelif ka. 
nunlarla yapmala mecbur olduğu 
muz veya büyük vekayi iç.inde bu .. 
dusa gelen bir takım eşkalleri ia
tilzam ebni, buluauyordu. Binae· 
naleyh meaeleler ihtiyaca göre 
mütalea edilmi,tlr." 

ltili.fnamenin bütçe Üzerinde 
bir teairi olup olmadığı hakkında 
ki bir suale cevaben de: 

"Bütçeye huausi ve büyük bir 
bar olacağını zannetmiyorum. 
Çüakü emlak mevcut iae iade olu 
nur. Şayet sablmı, ve paraaı alın· 
mıs ise za. ten paraaı duruyor de
mektir. Muahedat B. M. Mediıi
nin kanunları ve hükümleri daire. 
ainde cereyan ebniıtir. Ve bu mu• 
kavele ona ıöre yapılmııtır. Q. 
nun haricinde hiç birtey mevzuu 
babia değildir." 

Her nevi mukavelatı ıiyaaiye· 
nin mutlak mütekabiliyet eaa11 
dairesiade akdı laZLm geldiği hu· 
ausunda aerdedilen bir mütaleaya 
cevap veren Tevfik Rüttü Bey: 

"Bu bir mukaveli aiyaaiye ve 
ticariye değildir. iki memlekette 
mütehaddia bir vaziyetin taafiyeai 
için vapılmış bir anlatmadır, Su
rivede Türk emlakine vaziyet e
dilmit değildir. Yapılabilirdi, am
ma yapılmamıştır. Şimdi olmıyan 
bir §eyi zorla mevcut farzebnemİ· 
zin sebebini anlamak mÜ§kül ol
sa gerektir." 

Müstaceliyet karariyle kaaun 
reye konularak kabul edilmiı ve 
peqembe süaü toplanmak Üzere 
celseye nihayet verilmiıtir. 

Ali Beyin hatıra
sını taziz 

ANKARA, 9 (Telefonla) 
Meclis merhum Ankara Meb'uau 
Ali Beyia hatıratını taziz için bir 
dakı"ka sükutten aonra müzakera· 
ta başlamıttır. 

Umum Emlik 
Acentası 
İrat Sahiplerine 

Emlaklarmm kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres: İstanbul, Bahçekapu 

Taş Han No. 20 • 21. 
Telefon: 20307. 

1 RADYO ' Bugünkü program 
ISTANBUL 1200 m. 
ıs· - 18.45: Makbule H. 
18.45 • 19.30: Orkeatra. 
19.35 • 20:Fr. d.,.s (ilerlemlılere) 
20 • 20,45: Hikmet Rıza H. 
20,45 • 21,30: Servet H. 
21.30 • 22: Nimet Vahit H. (ta
gauni) . 
22 • 22,30: Gramofon ve aalre. 
22,30 • 23.30: Dariittalim. 

VARŞOVA 1411 m. 

13.10: Gramofon. 18.SSı Cra 
mofon. 18.05: Senfonik konaer. 
19.05: Kahve muaikiai. 20.051 
Muhtelif. 21.055: Halk muıikl· 
ai. 23.05: Mütalea. 23.20: Dam 
muaikiai. 

BUDAPEŞTE S50 ın. 

18.05: Macar Halk ıarlulan. 
19.05: Aakeri musiki. 20.50: Llat 
takımmm konaeri (Beethoven, 
U.t). Müteakıben taganni. Sonra 
24 de kadar Siıan muai.kiai. 

ViYANA 517 m. 

18.05 Çay muaikiıi (operet'" 
vala popurileri). 19.15: Müaaha· 
be. 20.30: Tirol köylü muıikial 
21, 1 O: Senfonik orkestra konaeri 
(Mahler). 23.20: Charly Gaudrio 
caz takmıı (Dario Medina ittirald 
le). 

MILANO-TORINO.CENOVA 
20.05: Gra~ofon. 21.35: "IS. 

TANBUL GÜLÜ" lamlndeki Leo 
F all'ia opereti. 

PRAC 487 m. 
17.15: Hafif musiki. 18.551 

Cramofon. 19.35: Almanca tagan 
nili ne9riyat. 20.25: Bando muai· 
ki. 21.05: Senfonik aoliat konseri. 
23.20: Sigan muaikiai. 

ROMA441 m. 
21.50:Keman müııameresl (Bee 

thoven). 22.25: Temsil. Müteakı· 
ben konıerin devamı (Schumann) 
23.35: Senfonik gramofon pli.kla 
n. 

BUKREŞ 394 m. 

130: Gramofon. 14: Keu 18ı 
Kan,ık konaer. 19. 15: Keza 
20.45: Gramofon. 21.05: Seafo
nik konser. 22.20: Schbert kon• 
seri. 

BRESLAU 325 m. 
20.40: Gramofon. 21.0S: Me

kanik eski ve yeni musiki. 24.15: 
Dana muaikiai. 25.30: HambUJ"S'. 
dan: Eaki danslar. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehasaısı 
Camadan maada hersün' öğleden 

ıonra ııaat (2,30 dan 5e; kadar la
tanbulda Divanyolunda 1111 r
ralı huausi daireaiade dahili haata. 
lıklan muayene ve tedavi eder. T• 
lefoa: lstanbul 22398. 
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Ademi ikijdar ve 
bel gevtekliğine 

!!il 

Yeni e•erlttr 

"I k" d-ç ı uımanı,, 

gazete 
Memleketimiz içki düşmanla!! 

nm fikirlerini yazan bir yegi.n• 
g.a~etenin ilk aayısı çıkmıttır. lçe
rısıade sağlık bilğisine ve s inir 
hıfzı .. ıhhaıma ait F ah rett in Ke• 
rim, Zi.ti, Cevat Zekai, Ahmet Sil 
heyi, Ş..vket, Tevfik ve Celal Be1 
lerin yazılan vardır. 

5 kurut gibi az bir fiat konul· 
muıtur. Saltlığını dütünen herkea 
için çok faydahdır. 

~eni Türk mecmua.ı 
Yeni Türk mecmuasmın dördilr 

eli aayıaı da çıkmııtır. Memleketinıl
zin tamnmıı fikir adamlannın inızao 
lanıu taııyan bu nüaha mütenevYI 
yazı}a~la yedi forma olarak intipr 
etmiştir, Bu kıymetli kültür mecm ... 
aııu karileri.mi.za tavsiye ederiz. 

lıtanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedar T em.;iJJPri 
Bugün auvare 
saat 21,30 da 

Kadm Er
kekleıince 
Yazan: Hüse
yin Rahmi B. 
Piyeı 3 perd• 

3 tablo 
Muallim ve talebe gecesi. 

Sarı Zeybek Ope· 
retine yakında 
baılanacakt1r. 
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Ertuğrul Sadettin 
12 - 13 Ki.nunuaani T.A.T. 
Perıembe • Cuma •. 

aktamlan Kuıclilinde 
2 büyijk suvare: • 

HAMLET ve V 
NERON 

Y ttler aalılmaktadll'. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını ıırasmda 34. 
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Beyoğlu 4 CÜ sulh hukuk mahke
meainden: Hasköyde Kalaycı bahçe 
caddesinde 68 No. lu hanede eakiıs 

iken müptela oldutu akıl hastalığın• 
dan dolayi elye-nn. B..ıılnrk& ~ 

akliye ve aaabiye hastahanesinde Jıll 
lunan Mustafa kızı Melahat hanı· 
mm hacrı ile anneai Fatihte Ç.U,aDI 
hada Mehmet ağa bamammda tea
kalıtar Bedriye hanımm velayeti al• 
tına konuldul!u ilan olunur. 

ZAYi - Nımmnıza mahkuk iki a
det mühürlerimizi kazaen zayi etti• 
timizdea ve bu mühürlttle hiçbir 
kimaeye ne makpuz ve ne de aene
climiz olmadıimdan mezkur mühür• 
terle iıbu tarihten mukaddem v• 
muahhar tariblttle zuhur edecek bil· 
cümle evrakın bükınü olmadığı ilan 
ederiz. 

Adrea: Eyüpte Deft.,.darda Akar
çeımede Çömlekçiler caddeainde 58 
numerolu hanede ıakin Ramazan ye 
zevcesi Emine. 

karşı ea müesur deva SERVOIN 
haplarıdır. Depoau, latanbul'da Sir· 
kecide Ali Riza Merkez eczaneıidir. 
Taıraya 150 kuruı poıta ile gönde
rilir. lzmir' de lrıat pazanndaki, 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur . 
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Dr. HORHORUNİ 
,\lektep sokağındaki moayeneha· 
nesini kapamıştır. Hergün sabah· 
tan akşama kadar hastalarını Emin 
önfi Valide kırasıhanesf yanındaki 
--nuayenchane~inde bizzat ted'lvi 

Yuğoslavya 'da 
malları bulunanların 
nazarı dikkatine 

Yuııoalavya'daki mallarına aahip 
, olmak ve icarları tahsil etmek iate

yenlerin Sirkecide, Ankara caddesin 
1 

de 124 numerolu Anadolu oteline 
müracaatlan. Peıinen hiç bir fOY a• 
lııunaz. eder. Telefon: lil.4Jlll 

144 

POTO 
Ankara caddesi Caialoğlu yokuşu No. 42 

274 

114 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Miiesaeae nakliye arabası için 1/45 ili 1/50 arasında bo1 

ve koyo tonda çift ve tek araba çekmeğe elveritli olmak v.e yedi 
Ya11111 tecavüz etmemek ıartile ııenç bir iğdiçe ihtiyaç vardır. 
Bu vasıfta hayvanı olanların acilen önümüzdeki cumartesi günü 
14/1/933 tarihinde Atpazannda bulunacak olan Belediye leva· 
zım memurile Baytar beylere müracaat etmeleri ilin olunur. 

(121) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Komisyonda mevcut nümune ve ııırtn ·- esi dairesinde 200 
adet difli bıçak pazarlıkla ve bedelleri dövizrn ödenmek üzere sa• 
bn alınacaktır. Taliplerin nümune ve ıartnameleri görmek üz~ 
re her gün ve pazarlığa iştirak etmek üzere de yüzde 7 buçuk 
teminat akçeleini hamilen 14/1/933 cumartesi günü aaat 14 t)e 
Galatada Alım. Satım Komisyonuna müracaat etmeleri. (6877 



' . 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
l"HktAt"f 

tOOOOO latb·une-a ••laf o ...... ntan~.-. ... ,...._, .,uuır •edu.de l •e&• Mı• .. 30 Pa.,.. 

100000 
100000 
200000 
75000 

20000() 
250000 

1225000 

r•ıuk orın .. bt'uınd.ao dede daa. 

~ ,. ,. Süpu..ıu, alan -kiiade ., ,. 40 ,, 
" " .,. Met"teldi ., ,. ,. 40 .,, 
,. " " Kasap Y orsi • ,. " 40 ., 
" " ,., HaJdut pman ,. .. " 21 ,, 
,, ,. .,, Büyük efrik: ., ,, ,. 20 ,. 

~· .. " K.aleboyu .,,, • " 12 .. 

Balada m~kileri .. ., rniktaNrı muharrer kömurleriıı bir ııene zarfmda 
kat'ı ve imali a:iazııyedeye lı:Damtıı!tur. 23-1-933 tarihltıe müaaclif puarted 
günü aaat on bette &1ft ayn ihaleleri ienı lolınacatmdan taliplerin lıtanbıd 
EYkaf M~diriyetinde Ormaıı .-e Anın kal-.ine müracatları (7013) 

Beher kant.nmn kıY111etl 
muhammeneai 
KURUŞ 

16 

70 

Şile kazaıma tlbi Avcukoru vakıf orman:lannm Mudarlı 
cıhetinde vakıf baltalık ormanından iki ael!ıe zarfında kat' ve imal 
edilmek üzere ıeo'ki.z bin kantar kömür ile 35 metre 
mik'ap gayri mamUI meşe kerestesi müzayed".J'e konulmuıtur. 
25/1/1J33 ı.rib.ine müaad'if Ç&rfamba günü ıaat on beşte ihalesi 
icra lalmacağından taliplerin İstanbul Evkaf miidiriyetinde or-
man ve arazi kaleınine müracaatları. (20) 

.ı ı•ı 156 

Beherinin kantarı 
KURUŞ 

6 
Evkafı miilhakadan Anadoluhi&aruıda Çanı,batı çiftliğinin 

Göztepe mevkiiade qubterik orman lat'umdan bir aene zarfın
da beş bin kantar yanmıt keata·ne. kocayemit hatabile fınn çalısı 
kat' ve imali müzyedeye konulmuştur. 25/ 1/933 tarihine mü. 
ıadif çartamba günil aaat on beşte ihalesi icra kılmacağmdan 
tallplerin İıtanbul EYkaf müdiriyetinde Onnan ve arazi kalemi-. 
ne müracaatları. (21) 

157 

100,0 M. mik'ap gayri mamQI kereste kayın ve 500 M. mik' 
ap gayn mamQl kereıte meıe. Avcukonı va1<rf onnanlannm te 
eÇeür~n ve obruk mevkilerinden iki sene müddetle . Beherinin 

krymetı muhammaneıai kayın 100 K . meşe 270 K. 

Balida mevki ve miktarı muharrer gayri mamul kerestenin 
ki seıı-e zarfında imali müzayedeye konu!muştur. 25/ 1/933 ta 
ıihine müıadif ç~11anıba günü saat on beşte ihalesi icra kılına 
cağından taliplenn latımbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve A
razi kalemine miiracaatlan ilin olunur. (22) 
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500 kantar kömür. Şilenin Y eniköy vakıf ormanlarından 
Bt.tztop u meY ' den bir sene muddetle Kıymeti M. B. kantan 
20 kunıttan 

7oo kantar kömür Şilenin Y ımiköy vakıf ormanlarından 
'f urıu2•0ukudere mevkiinden bir sene müddetle Kıymeti M. B. kan 
tarı ruttan 

MiLLİYET SALI 10 KANUNUSANİ 1933 

lstanbıil Ziraat Ba an: 
No. 
114 
115 
116 

117 
118 

ll!J 

Semti 

Beyofla 

" 
" 

•• .. 

-· 

Maballeai 

Kamerhatua 

.. 
Kurtulq 

HDseyinağa 
San Lutfu 

Kamorhabm 

Sokağı Cinai 

Çakmak Kir gir ban• 

•• .. 
Kurtulıq Ana 

Çaylak Hane 
laveç Ye Kargir haııo 
Sofyab V'O iki dfiAklD 

Irmak Araa 

Emlak No. 
26 
21 

205 

102 

131 
91~ 
103 Znrra 

91> 

Hiıııesi 

Tamamı 

.. 
1/3 

9/96 

Tamamı 

Hısseye göre 
Muhamm:n kıymeli 

7,50() 
2,000 

Zira 1,075 
ın 

17!> 
1,88D 

200 

120 .. San Lutfu jurnal Kirgir bano ıs 112 2,SOD 
Pey akçesi ve bedeli ihale nakden Ytya gayri mllbadil bonosile ödenmek. nzere yukarıda eveafı yaz h gayri menkuller

den 114 ııra numero'.u fartoamesine tevfikan kapalı zarfla diğerleri açık arttırma surotile ihalesi 23· l-933 pa:ı:arteai tll•ll 
ıaat on beşte icra kılınacaktır. Tal'p olanlann pe\' akçeleri!e Banka mıza müracutları. Şartnıme Bankamız kapı.tına ası'm :tbr. 

• 
Türkiye Ziraat Bankası lzmir şuh sinden: 

Mevkii 
Daraiııç 

" .. 
Birinci Kordoa 
Blr:inci Kot-don 

Birinci Kordon 
ikinci Kordon 
Göztlll)e 

Solıaiı 
Paralı köprü 

Tramvay C. 
TraınYlly C. Vodoplo 

' 'l!.lyevtı1 poıtahane hinaıt" 

"Elyevrn poıta ttm'.İ.İ dai....t ye 
müttemi~b 

Tnun.Ylly C. 

Cinai 
Ana 
Depo 

DePG 

BU.. 
Bina 

Hane 
Hane 
Hane 

Cöztepe Danq 807' Hane 
Darağaç Şazi< Dlbaf lıılırikaaı H -il 

1896 metre murabbaı 
24 de 7 hİHeai 
676 da 266 hİHeaİ 

YutıAnlıdır. 

No. 
Bili 

123/121 
23{7 

133/101 
Ga 
64 

284/436 
162/422 

666 

2 
9/T 

8-1/ 6/8 

Muhaınınen 

12000 
15000 
40000 

110000 
SlOOQ. 

zsooo 
35000 
!6000 

12000 
52850 

1 - Yukarda evsafı ya11'1 emYal 4·1-933 tarihinden itibaren kapalı ıarfla aatıfmak üzere mfizayedeye çıkanlınqtır. 
YeYmi ihale 26-1-933 perıembe günüdür. 

2 - Satış peşin para iledir. Haziran 928 tarihli talimatnamesine tevfiken Yeri1mit ola'l Gayrimübadil banolan da 
nakit makamında kal:ul edilecektir. Talip!er yukarda yazılı muhammen kıymetlerin yOzde yedi buçuğu nispetinde te· 
minat para1arile veya muteber l•nka kefa'et mektuplarile birlikte mezkOr günde aaat 15 te Ziraat bankasına mllracaatlan. 

3 - Talipler tal:p o'duklan mala ait teklif mektul:uru l:ir zarfa koyup, zarfı mühürliyecekler ve berine adresle
rini yazacaklardır. ftl:u mühtlrlil zarfı teminata ait makbuz İle birlikte ikinci l İr zarf içine koyacaklar Ye ilzerine 
hangi mala ait olduğunu :ııazacaklar ve muayyen 1tate kadar işl:u ıarflan mllte~elsil numarab bir mukbuz mukabilinde 
mlizayedeye memur komisynnun riyasetine tevdi edeceklerdir. Bu emval hakkında daba fazla malümat almak iıtiyeoler 
her r-•hı z·r~at barka~•"'" h ... ir ~ube5inıı rrüraca<1tl•n. (fi5l 

Kumandanlığı Satına im a k om. ;;<t " ' " ' 

28/1 /933 cumartesi günü a. 
lmacağr ilin edilen 21 kalem 
spor malzemesinin o günkü mü 
nakaıaaından aarh nazar edil
miştir. (422) (110) 

• • • 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

Kuleli Askeri lisesi ihtiyacı 
için 600 kaput kapah zarf aure 
tile ıatın almacaktır. Münaka
saaı 1/2/ 933 çarşamba günü 
saat 14 te Tophanede Merkez 
lcumandanlıJı aatınalaıa komia 
yonunci.a icra kılmacaktır. Is- 1470 numaralı zırai kredi kooperıttifleri kanununa Ye ...;...,; ıraze. 
teklilerin ıartnanıe ve nümune tenin 25/10/930 tarihli ve 1630 numaralı nüıha11111da milnteıir 
ıini görmek için sabah saat 9 esas mukavelename ahkamına tevfikan teıkil edilen ;ayn mahdut 
daın ona kadar bergün ve miina mes'uliyetli köy "Odayeri • Pirinççi • Akpınar zırai kooperatifi" 
kasasına giriteceklerin belli , lktiu.t Veületi celileaince taıdik ve Beyoğlu beıinci noterliğince 
vaktinde konıiıyonda hazır bu tescil edilmlı olmakla mezkür kooı-etifin ...,.men ttll!ııldriil ettitl 

7 

KARADENiZ POST ASi 

ERZURUM -
Vapuru 12 Kanunusani' -
Perşemb i 
-giinü ak.,...., hareketle Zongul- :! -dair, lneholu, Ayaacik, Samsun, : -Ordu, Gireoon, Trabzon, Sür : -mene 'ff RizeJ ye .-zimet tt E 
ucfet edecektir. E 

Futa tafıilit için Sır ·eci = -Yelkenci hanındaki aceotı.lı " : -na müracaat. Tel: 21515. : 

----ıriııılıiiııiliıla:ı----229S -ı---------- = ...................... : 
--~-c_Y_K_ı._s_~-~~A~l-~--= 

Mer-. acenta : Goı.ta :..ııp 

ı.p B. USJ. ;>ııbe lı . Sirko 
\(tl)ıl1rdanaôe !ıan 2. lH<I. 

IZMİR • P1RE • iSKEN· Jf 
DERİYE POSTASI 

"I.ZMI.R ıç !kiııc. 
tt ~ llU\ 

salı 11 de. 

TRABZON POSTASI 

'Cümhuriyet, 
11 'k' • • L.s. 

ı ınc ı ııanun çarşaın"" 

18 "e. Galatı rıbtımuıdu 

ZMİR - MERSiN POSTA! 

ANAFAR 
11 ikinci klnun çarş ımba 
10 da. ldue rıhbırındar 
kalkarhr. 

2;:oo kant.r kömür, Şilenin Y eniköy vakıf ormanlarından 
Sallı •kya mevkiinclen bir sene müddetle ır -meıi M B k 
tarı 20 Ul'Uftan .,,...,. • • an 

Askeri Tıbbiye ve Baytariye 
mekteplt'Ti ihtiyacı için 300 
çift Podüıüet eldiven açık mü
nakaaa suretile satın almacak
trr. Münakasaaı 11/ 1/ 933 çar
şamba günü saat 14,30 da Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Sat111alma Komisyonunda icra 
kılmacaktır. İsteklilerin tartna 
me ve nümunesini görmek için 
sabah saat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakasasına giriıecek 
!erin belli vaktinde komisyonda 
huır bulunmalan. 

lunmalan. (421) (108) i!an olunur. (131). . "' . 11·----··----------------.. 1-----------Harp akademisi için 270 a· - · -----· ----- - --- ---------- !11!1•- Ürolog· Do' tor. - -Balada mevkii . • 
~-da ka erı ve mıkdarlan muharrer kömürlerin bir se 

ıan.... t' • ı· ne • U dif ve lllla ı müzayedeye konulmuıtur, 25/ 1/933 
tanh·n m la ÇVfamb .. Ü L- 'h 1 ' 

d 
t r 1 . a gun saat on """te 1 a eai ıcra 1alma 

cağın a.n a 'P ertn lıtanbul E-'--f ildir' t'-.l . . .. ti ...... m ıyc wue orman ve arazı 
kal~ rouracaa an. (2J) 

159 
(369) (6698) 

29 
• • • 

Çok ucuz uştUyü ç . Dikim evi ihtiyacı için 300 

anbu ~· Ça .. Balı Zade ku,tüyii fabrikaarnda yaıtık ıa ıuretile satın alınacaktır. 1
, lmıak tlar'da . O.k UCUZ 

1 
metre mutamma açık miinaka-

rgao, tılıe H kıı•tiiyu f'ıatlannda yü~..ı... _,_, t ·ı · t d · Münakasa11 11/ 1/ 933 Çar~am 
kada ini t"'yii lro - """" cnzı a var ır. , btlşına r ' u matlal't da bulunul'. Tel. 23027• ~ ba günü saat 15 de Tophanede 

Merkez Kumandanlığı Satmal-

----""""."""".:'.:::'.::=========:::-.... -------7~ 1 ma Komisyonunda icra kılına-1 caktır. lateklilerin şartname ve 

' 

l~i: nbul Belediyesi IJAnları 1 nümuneaini görmek için ıabah 
a ıaat 9 dan ona kadar her gün 

'------------:--:------------- ve ~üna~asasıı:.a ~irişeceklerin 
M"'bayaaıma lüzum g6rülen 1600 küsur kilo . • bellı vaktmde komısyonda ha-

u Tal' 1 - ' pırınç. unu ı. b 1 1 çı:k münakaıaya konulmuıtur. ıp o aı.ıar tafailit alma .. • zır u umna an. 
her gün Levazım müdürlüğüne, müna~asaya girmek için ~~ç~ (372) (6702) 
liralık teminat makbuz ver• mek~bu ıle 2~~/933 perıernbe gü- • • • 

3
Q 

nü ıaat on ~e kadar Daımt E.ueumene muracaat etmeHdirler. Dikim Evi ihtiyacı içiın üç liı· 
(132) te muhteviyatı ilik kesim ve 

düz makine yedek alit ve ede
vatı aleni münakasa suretile sa 
tın alınacaktır. Münakasası 
14/ 1/933 cumartesi günü saat 
l4,30 da Tophanede Merkez 
kunıandnalığı satınalma komis 
yon~nd_a İcra kılınacaktır. fs
!e~lılerın ,artnaı:nesini görmek 
ıçın s~.bah saat 9 dan ona 1.:adar 
her g~n ve ~ünakaaaya gİrİ!e
ceklerın bellı vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Diti bir keçi buluıurıu9tul'. 
Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmene satılacaktır. (136) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahn~l~a Komisyonundan: 

(25,000) Y~~ı beı bin çift yerli yün çorabın kapalı zarf 
mtinekasası ~5 ık~nci kinun 933 pazar günü saat on beşte yapı. 
lacaktır. Talı~lenn feraiti anlamak ve nümuneyi gönnek üzere 
her gün ve ı:iunakaaaya girmek için teklifnamelerile birlikte 
mezkur gün • muayyen aaate kadar komiayonumuza müraca
atlan. (6785) 37 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan• 

2250 uıetr~. ~O kilo Salmastra: Açık münakasası l Şu~at 
933 rtaınba gunu saat 14 te. 

çya ul< nda mikdan yazılı Salmaatranlll açık mun·· k b' tt 1 a asası ı. 
za ıırdaki gün vı:_ ıaa e yapı acağından ıartnameaini görmek iı 
tiyenlerKı her .. gun re ~~kUr sal'?aatralan vermefe talip ola
caklann dıı: rı;ıunakaıa run Ye saat~e muvakkat teminat mak
huzlarile bırlıkte Kasımpaşada Denız Levazım Satınalma k 

.. ti • misyonun cnuracaa an. (102) 

(374) (6703) 

• • • 31 

Dikim evi ihtiyacı için 1000 
kilo pulsuz bakır perçin çivisi 
açık münakasa ıuretile satın a· 
lmacaktır. Münakasa 14/ 1/ 
933 cumarteai giınü saat 15 de 
Tophanede Merkez Kuman
danlığı satın alma komisyonun 
da icra kılınacaktır. İsteklilerin 
tartname ve nümune-aini gör· 
mek için sabah saat 9 dan 10 
kadar lıer gün ve münakaaaaı· 
na giriteceklerin belli vakitte 
konıiıyonda hazır bulunmaları. 

{377) (6719) 

det clöıeme tahtası ile 40 adet Z }d k H Ik • • 
kadron 10 kilo çivi pazarlığı ongu a a evı Celil Tevfi ı 
12111933 pertembe günü saat · Reı·sıı·gı"" ·nden·. 
11 de Tophanede Merkez Ku-
mandanlığı Sat ınalına komi&- Zonguldııkta yapılacak Halkevi bina proj~i, ikinci kinun 
yonıında icra kıl nacaktır. 1 s· b b ayının birinden itibaren Şu at ayının on etinci gününe kadar 
teklilerin ,artnanıe ve evsafını 

idrar yolları hastalıkları 
Birinci aquf mütehaaa 
Sirkeci Muradiy,. cadd. No. 3J 

görmek için aabah saat 9 dan müıııbakayll vazolumuıtur. Müsabaka ıeraiti ile bina hakkında 
10 a kadar ve pazarlığa ittirak umumi malumat ve esaaat Ankarada Cümhuriyet Halk Fırkası ZAYl - Kadıköy f.iı.,., altın· 
edeceklerin ınuayyen vakitte kitıbiumumlliğinden ve latanbulda C. H. F., latanbul vili~ nıftan aldığnn tasdiknameyi zaıl 
komisyonda hıızır bulunmaları. merkezinden ve Zonguldakta Halkevi reiıliğinden; müracaat e tim. Yenisini alacağımdan e6klı 

• • !425) (127) denlere verileceği ilin olunur. (105) hükmü yoktur 261 Nezihi. 

Tophanede Askeri furunun ·-·-·- _ •. ••. • _ ---------------33-o __ , _________ _ 
hamurhanesinin çinkolan pa. -ııı•••••• 1 •••••• zarlıkla tamir ettirileceğinden li Dr. ARA N SANY AN 
pazarlığı 12-1·933 pertembe Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep sokak 35 No. lı muay• 

r..J.•n~•İn<l .. ha•ta•anrı aabahtan akşama kadar kalr•I Ye tedaori 
günü saat 10 da Tophanede eder. Telefon 40843 
Merkez Kumandanlığı aatmal· 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. isteklilerin izahat al
mak üzere aabah saat 9 dan 10 
a kadar her gün, pazarlığa gi
riteceklerin belli vakitte kolnis 
yomla hazır bulunmalan. 

(426) (128) . . ~ 
Maltepe Askeri Lisesi için 

21 kalem spor malzemesi açık 
münakasa suretile satın alına
caktır. Münakasası 1/ 2/ 933 
çarşamba günü aeat 14 te Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
Satınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır, lat~klilerin tartna 
me ve nümunetü görmek için 
sabah saat 9 dan 10 a kadar 
her gün, münakasasına girite
ceklerin belli vakitte komisyon 
da hazır bulunmaları. 

(423) (125) 
• • • 

Tıbbiye mektebi ihtiyacı için 
770 adet keten mendil pazarlı
ğı t 111/ 933 çar,amba günü sa 
at 14 te Tophanede Merkez ku 
mandanlığı satıınalma !.omisyo 
nunda yapılacaktır. isteklilerin • 
~artrıame ve nümunesini gör
mek içi aabah aaat 9 dan 10 a 
kadar her gün pazarlıia gİrite 
ceklmn belli vakitte komiayon 
da hazll' bulunmaları-. 

(424) (126) 

-··--
İlaç, nasihat gibi acıdır ... 

BEŞİR KEMAL 
Kına Kına Hülisası Da 

ACIDIR AMA ••• 
re.ıri bütlln kuvvet ~ruplannı'an faz'adıı·-· 

KAPPS 
Ahı.an kitapçı, Alman kitapları en 
acwı satar, Beyoilu, lıtildil cadd. 

aİ 390, hYeç sefareti kartıaında. 
270 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6, cı keılde: 11 kiinunusant 1933 tedlr 

BÜYÜK İKRAMİYE 

200,000 Liradır 
Ayrıca: 50.000, 30.000. 20.000 

l 0.000 Liralık l?üyük ikramiyeler ve 
100.000 Liralık bir mükAfat vardır. 

152 

3 üncü kolordu 
ilanlar 

Çatalca Mat. Mv. ıs 
bölüğü için pazarlıkla sal 

, laıacak olan 12 kalem in 
' malzemesine talip çıkmac 
' dan ihaleai 12/1/933 pert' 
günü şaat 11 e tehir edi 
tir. Taliplerin ıartn 
görmek üzere her gün ve ı 
lığa iştiak için o gün ve vı 
den evvel Fındıklıda 3. Jı, 
aatmalma komisyonuna ı 
caatları. (9) 

32 

Devredilecek 
" Hamiz K.iyanos maJ ~ • 

kiın uıulü hakkındaki ihtira i 1 
tihaal edilmit olan 29 Künl• 

l 1925 tarih ve 316/310 numıır. 1 
ı tira beratı üzerindeki hukuk 1 

re batkaıma devir yeyabat icalt 
! rileeeğinden bu huıuıta farla 
' mat edinmek arzu eden ıteYat 

tanbul'da Bahç•kapu'da Tat 1 
ela 43..ı8 numaralarda kain 
H . W. Stock Efendiye mürac 
melen ilin olu ur. 

lstanbul Yedinci icra Mc• 
funcbn: Bir borçtan dolayı n 
masa vesaire 15. 1-933 tarihiı 
at 12 den 13 çe kadar lstanbu/ 
kapıda Fmdık sokağında 15 

1 
hane önilnıle parayl\. çevril cc 
olu...., 




