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Bir hafta ft'ftl y . 'el 
çıkan kabine bubr --~ a 
lıattan be • 'k • d UU. 10D mtiha
mekte 0 ,_':_' ç' altıd6"! muhafaza et-

. ~ ana hülr6metinin 
çekilnıe""'e ,.e Jeriue V • 1 
geçmeaine m. eruze oaım 
nan buhr uncer 0lmuıtur. Yu~ 

llllllun ıebep •-") · • anlamak • . 'Ve arıtll enna 
~İnd ~ın geçen İntihabatm ne 
brlarrıa~ J~ule gel- ,.azİJetİ ha
di k d !'Z~ır, intihabata y&

oJrrı:ı.J:r ı:.:~:be:ırk~ İştirak etmit 
ri&in kral ta ft' 11111Cadele Çalda
nizeloaun ~ a!" fırkaıile Ve
kaaı araı~ llnyetçi liberal fır· 
Yaai fırka a 1?~ınuıtu. Bu iki ııi
amdan ile·"'~ 1lln iki yüz elli aza• 
aralannd 

1 
J\ize. Jalon bir kıaınını 

nizeloaun • tak~ıın etrrıiflerdi. Ve
meb'u•tu Meclıateki kuvveti, 100 
ua, diier :ıfal~ariain ise 93 meb'
da..;, ve p 1 küsur meb'ua Kafan
riyeıç~ ~P~naataaiu gibi ciimhu
ıniiatak .~ufrıt kralcı, komüniat ve 
edilnı · ~fırkalar arasında taksim 
Üzeri ış :. intihabatın bu neticesi 
ı;,,,..1je hukümet teşkilinde ıu ih-

1 er akla gelebilirdi. 
la b:ı Veruzeloaun diğer fırkalar 
rrıeı;"' "!erek bir koalisyon hüku-

2 19'kil etmesi 
biri~ Çaldariain diğer fırkalarla 

3 •ek hükUınet teıkili 
~ C~ldaria ile Venizeloa fırka 
11tıet bı,.Jeıerek bir milli hükU-

ln~etkil etmeleri. 
V . lıabattan .,...eı de, aonra da 
~eloa milli bir hükUmet teıki
Ven; c;alıtınııtır. Fakat ÇaldarU, 
ki ~eloann liberal fırkaaile teıri
te.!bı,~i e'?'ek i~temediğinde!' ~u 
Dif ua bır netice vermemııtir. 
de ç: ta,.aftan ne Vrniseloaun, ne 
ı.......,,ldariain diğer fırkalarla bir
llıiQ,, ~ hükUınet teşkil etmeleri 
"'in., kun olmadığından Venizeloa, 
llıoı,, nıeaelesini me-.:ruu bahset
ı..1..:,.k, yani cümhuriyete sadık 
lı~ı,. k tartile Çaldariain bir 
Od Uınet te•kiline müsamaha 
f~iİini bildinnitti. Venizeloa 
dit ~rnrn hu mÜABmahan üzerine
•tti, ı,, Caldaria hiilcUmeıl 19'ekkül 
~~ ~yle muhalinerinin müaama 
.., 1 ıle iktidarda kalan bir hükii
~ ot, teıınen olınaaa da filen bir 
d~lia.,,on hükumeti mahiyetinde
ı "· İlinaenaleyh iktidan muhafa
•G •bııek iatenıe. muhalifinin ileri 
11 '1~illfü kuyut ile nıukayy~t olma-
11'1, •ınndır. liilhaasa Venızeloaun 
fa l>ıahaya k""" ileri aün:lü~ 
d . • ağı.o delildi. Venize1oe Cal 
~A h rejünin t.-.hlikeve diqilri.i.1 

........... ı r ı. Dııt.r uo larda 
Cal,J,.ri.s vf" httlıüıı:wıZae tam aer
lıe,tJik verdi. Ve uzaktan hadisatı 
lak' • ıp ettı .• 

Soa zamanlarda Venizeloa, Çal 
~ hükUınetine dahil olan Har
~İye ve Bahriye nbırlannm bazı 
!'=ı'ııatJarmdan tüphel~e~e baı
~•llıııtı. Kondilia n Hacı Kıryakoa 
'rafından ordu donanma erkİını 
•t~amda yapılan ba"1 tebedd~la~ 
tııı11n noktai nazarından tehhkeli 
tÖ~üğünden kabineye bu nazır-
ı ,._,. 1 
'rın yerine diğer uu nazum a m-
"!-amı istedi. Çaldaria kabul o;trrıe 
)'ilce Venizeloı fırkası aleyhınde 
te:y v~rerek b:lkUınet ıukut etti. 

Bundan :Onra cümhur reisi hü
~et tetkili vazifesini tekrar Çal 
dariııe verdi Ve Venizeloa ta ka
bineye Kondilia ve H~ci K~~ako
""' alınmamalan tartile muaama
lıaaını devam ettirmeie hazır 0 !
dtıJunu bildirdi. Fakat Çald!'na 
h.bineaini istediği ıibi tq~ld<; 
lerbeat kalmadıkça, bu vazifeyı 
lıabul etmedi. Zaimis bundan !°~
"' Venizelosun tavaiyeııile huk~
b>et teıkilini Kafandan•'• tekl~f 
etti. Onun da bir bükUınet t"!kıl 
edeıniyeceği anlafllmca; Venıze
la. Ba,vekilliği kabul etti. 

Venizeloaun yeni bükUınetine 
kafandariain V!J Papanaalaaiu'nu!' 
fırlraJan da dAhil olmaktadır. Bı
IOaenaleyb yeni hülı:Gmet dbnhuri
:Yet birliği mahiyetinde bir tef"k· 
ltiildür. BunJann meclisteki kuv· 
"etlerine ıelince• Venizeloaun 
Y_iiz kadar meb'u;ile, Kafandan· 
•nı on ve Papanaataaiu'nun on ~~' 
-b'u•u 250 mevcutlu mec~ııın 
Jansına balii olmaktadır. Dığer 
taraftan Çaldarisin kra~ !~raftan 
fı..kaoı ile Kondiliain mufnl kral
cıları ve daima her hükUınete ade 
itti İtimat reyi veren 14 kadar ko
Dıüniat meb'us muhalefette birle
fec:eklerdir. Herhalde çok haaaaa 
Ye zoraki bir müvazenedir. Ve Yu 
naniatan gibi bir memlekette bu 
derece müvazeneli bir kuYVete da 
}'anan hükUınet uzun bir Ömre sa
lııip olamaz. Binaenaleyh Yuna
Dİstanda yakın bir istikbalde yeni 
intihabat yaptlmaaı mukaddel'dir. 
Son intihabaıtan beri hadiselerin 
aldığı cereyan cümhuriyetçilerle 
kral taraftarlan arasındaki ibti
la~ları daha ziyade tebarüz ettir
.. ,.tir. Bu itibarla cümhuriyet ta
raftarı fırkalann birleferek bir 
:~rküz kabineleri teıkil etrrıe
b°'!'• rejim taraftarlan için büvük 
b:ı!"'vvettir. Eğer gelecek intiha· 
batı8 da bu fırkalar, geçen intiha 
•tın a klduğu gibi biribirinin kuyu 
yec: azınayıp ta beraber yürü
.. .k olurlarsa, Yunaniatanda re
~':hn'·Çİn bütün tehlike bertaraf e-

lf olacaktır. 
4hmet ŞÜKRÜ 

• 
azı d •• 

f 

ODlcemal Derinceden hareket edlgor RelalcDmhur Hz. gece GDlcemal'l teırtf edlgorlar Gazi Hz. gece Anilaradan ayrılırlarken •• 
• (Jtfilliyet'İn husuai lotoğrof muhabirinin reıtimlrri) 

istilanın ıstıraplarını duymuş olan1 Gazi Hz. Borsada 
Eskişehir Gazi'yi nasıl karşıladı? tetkika .... başlıyorl r 

Reisicümhur Hz. Mudanya 
açıklannda is ·kbal edildiler 

BURSA, 17 (Telefonla) - Bugün saat on altıda Gazi Hazretle-
R • • - h ff E ki rini hlımil olan Gülcemal vapurunu Mudanıa açıklannda ıören kar-

eJSICUm Ur Z. S fehire bir daha gitmek İçin onlara fU ıılayıcılardan kolordu kumandanı Ali Hikmet, fırka kumandanı Adil 

Gazi söylediğini yapıyor: '' Milli ihtiyaçları
mızın mübrem kıldığı sanayi şubelerinin biran 
Önce tahakkuk ettirilmesine çalışmaktayız •• ,, 

t k t Ş h • • • k v": Akif Patalarla Bur~ ~eb'~lan, ali Fatin, Halk Fırkaa nıialeri. 
şar 1 Of U: e re ıyı SU getırme ~ıraat ve it Bankaa~ mudu_rlerı, lı>Pıt \Ullum müdürü, sanayi müfetti-

. ~SKIŞE.HIR (Milliyo;t). - Ga- yüreklen kopan bir aevinç çılgın- rak tevcih edilen bu aorplar, §ı beyler Mudanya ıakelea e 1 it olan Maltepe vapunma bi-
~ tetkık aeya~atlerının kıyas lığı içinde kartıladr. Soğuğun fid- batlı batma, arijinal bir tetkik me ~erek Büyük Reisi MudaDJa açık! nnd karplamı !ardır. Müatakbe-
ıotürmez huauaıyetlerini yakın· detine rağmen sabahlan akfama todudur. lin bu •ırada aür'atini azaltnııı olan Gülcema) ,.apuruna biuerek. Gazi 
d~ takip etmeden k":"!'~ak im- kadar onun ardı sıra koştu. So- Yı I Haz~tlerine arzı tazimaıt eylemiflerdir. Bii)'Ü)ı: Halukar Jı p inin bi· 
k~aızdır. Vatan sevırıaının verdi- kaklarda bekledi durdu. en neslin Ga:zi'gl rer bırer ellerini at.karak iltifatta bulunmı.ıılardır. Gazi H zretleri,.... 
i• ayni he~eca!'•. bü7~k, küç~ Eskitehir halkının bu samimi kucaklaması fakatlerinde lktısat Ve ili Celal Bey e · :cevat old de Mal-
:'.':~leke~ ı§le~nm aynı ,cj!'" a~~: tezahüratı ıen~ ayni büyük ada- Mukarrer ziyaretlere )ise dahil l~pe .. apuruna geçmişi ve bu vapUrla yaya du • · ler-
...... 'lo aynı vazı e ve '!' . u '!et 11111 mm le'l'gW ile COf&D Aakarablann değildi. Fakat Eskiıehrr lisesinin dır. Vapurda etrafı seyreden Renic" tle ·ara 
sı ini seya ate de bakımdır. Ka- ıon cofgun tezahürlerini hatırlat- önünden geçerken, C :ıi dayana· liai Fatin Bqle ı~·· • e-
naat ıretird~. ki. 11!lar geçtikç~, tı. ~asıl Gazi memleket ve halkit madı. Ani bir kararla mektebin rengi ltir kasketle üatlerinde eri renkte bir pardeaü vardı. Maltepe va
r"dun he~ koıesı daıma artan b!" lerınde hergün artan bir heyecan içine girdi. Bu beklenmeyen nzi- purıı aaat 16,30 da Mudanyaya Y&Dafb. BÜJÜk Reia Mudanyada bir 
!Yeca~ içınde dolaı~l~caktı~. Bu- kaynagı hlılinde yaııyona, J\illi Jet kal'tıımda< Sınıflardan fırla- müfreze aaluırle keaif bir halk kütlesi tarafından kartılandılar. SeneC" t~fın memleket •111nde~ı ~ya ta ona kartı ayni niabette artan yan, merdiv-lerden kendini atan !erden beri Büyük Gaziııini ittiyakla bekliyen halk : (Yata Gazi! .. ) 
~en: Memleket ıdareS1nm en aık ve muhabbet hialerini taf1Jor ıençliğin büyü!: Türkü nam ı.u. diye tezahüratta bulunuyordu .. Büyük Reis aakeri teftİf ederekı 

~gl~ ~·~!erinde~ biridir, idare Halkın aiyaıi terbiyeai, içtimai cakladrklannı anlatamam. Yeni - Merhaba, aaker naaılaınız? • dedi. 
d~teınımızın en banz huıuıiyeti- alaka n rabııalan böylece neail: Gaziyi çok iyi anlamış ve - iyiyiz, sai olun Patamı cevabını aldılar. 

1~ herırün daha kuvvetlenip yükseli seY111İttir. "Gazi heyecanı" bu yav Gazi Hazretleri Derinceden kendilerine refakat eden latanbul ,. •• 
azı, memleketi nasıl yor. rulan l•endilerinden geçirtmiıti. liai Muhittin Beyle Cevdet Kerim Be7in ellerini sıkarak Buraa7a ı.ar.. 

dolaşıyor? Kolordu, hükUınet konaiı, mah Kız, erkek, talebenin naa.ı çırpm ket,• ettiler. Otomobillerinde kendilerine Ali Hikmet Pata refakat edi· 
Ei kemeitemyiz, belediye, Halk fırka dıklannı, ıözlerindeki istikbalin yordu. Maiyeti erkİınİle iatikbalciler otomobillerle Gazi Hazretlerini 

b er ııevgili okuyucularımıza aı ziyaret edildi. Muhtelif mevzu- ümitli mana ve jfadeıini okuduk- takip ediyorlardı. Güzerı&lıtaki köyler, zirai kredi kooperatifleri yol
ink-u fnlatabiliraem, vatanın seri lar Üzerinde büyük tefin aorduğu tan aonra iman ettim ki:"lnlolap" lara t~klar ~apınıı '!zerle>:in.e ( ... köy kooperatif! Büyük, Ulu GaziJi 
d i:8 ve terakkisinin sebeplerini suallerin hepsini burada teabit et artık gençli;;,in elindedir. Bu vedi saygı ile aelamlar) ıbareaını yazmıtlardır. Gazı Hazretlerini yolda 

e en.diliğinden anlatılır. k . • kar 1 z· Cazı bu h d' •. h me 11terdim. Bizzat görüp ititrrıe ayi gençlik en kıymetli vazife ola fi ayan ıraat mektebi talebeaine otomobilden inmek ıuretile ilti-
zırl ki ' . . eyecanın ver ıgı a- den, kısacık bir aual ile: Mühim rak yu"reğinde saklayacaktır. Be- fatta bulunmn•lardır Bund nr B"-"'· R · d • Ç ki 
ı.tilı. ar ıçınde Eski~hire girdi. b' .. • 7 • an ao a u'!..., e11 o.gruca e rgedeld 

anın tı •- ır meselenin, esaslı bir nokaanm nimle beraber bu muhteıeın tab· kotklenne azımet buyurmuılardır. Cazı Hazretlerı menuim arzu et-
tanlan · .'z raplarını duymuf; ba nasıl detildiğini tasavvur etmek loyu temata eden herhalde bu ka mediklerinden köıkte yalnız belediye reisi Muhittin Bey tarafmdan 
r·-

1

1tın azametini fyurla kav- .. k"Jd" M J '- • k 1 l be 1 birlik -"'' o an Eıki h' h 
1 

• • muı u ur. em e1<et meseleleri- naati taıdik ederler,Gazinin, irfan artı anmıf ar vo: yet e te köıke girerek iatirahat buyunnu~ 
-.-....... ~ ~ 

2 
~ ~ ~e ır a kı Gazayı ne dertlen· t h' '- (D • .-

.......................... --~ ı e e ;;;;;:;-~-:;--:;'::;:'~'~-~~:::~~ • ne tatmaz eı ıs aoya evamı 6 ncı sahıledt!) (Devamı 6 ncı sah'/ d ) 

D 
........................ ,.,,.,,,,,,,,, .... 

1 
........... ..... .................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .................... . 

er eme heyetJerİ bu reni Sinop Eskişehir Maarif 
hafta teşkil edilecek Valisi Şeker Vekilinin 

Abdülhak Hakkı B. Fabrikası Beyanab 
T~dris~t müfettişleri yann tef 
ti3a~~!!i!~r~°! 

1
tespit edecekler 

me faaliyetinin kırta:oz r e
lih ·ı ı muaıne-
. ~~l m1gu) olmak üzere te-

·~· .. ı 1en.. üro
1
, Halk bilgisine 

bugün 
Samsuna gidiyor 
Ankara Vali muavinliğinden 

terfian Sinop Valiliğine tayin edi
len Abdulhak 
Hakkı Bey tehri· 
mize gelmiıtir. 

Mumaileyh bu
gün Sinop'a ha· 
reket edecektir. 

Gazi Hz. fabrika 
hakkında 

u7-un izahat aldılar 

Mektep kitaplan, 
Yeni liseler 

Köy mektepleri 
ANKARA, 17 (A.A.) - Maa

rif Vekili Dr. Retit Galip Bey A
nadolu Ajanamın muhtelif sualle· 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Camilerde 
Tasnif 

--·--
Nasıl yapılacak? 

Talimatnameyi neşredlyo
ruz.lslanbulda 415 cami ı•ar 

Ciimburiyet hükUınetinin hudut 
lar dahilindeki cami ve meşçitle
rin tasnifi ve kadrolannm teabitt
ne dair olan kararnameyi tadil e
den yeni bir talimatname hazrr• 
landrğıru ve bu talimatnameye 
göre memleket dahilindeki bütün 
cami ve meaçitlerimizin ihtiyaca 
göre taanif edilKeğini haber ver
miftik. Talimatname henüz latan· 
ı.uı Evkaf müdürlü;üne tebliğ e
dilmemiıtir. Tasnifin fekli, ancak 
tebligat yapıldıktan aonra karar· 
laıtınlacaktır. fstanbuldaki cami 
.. e meaçitler Evkafa devredileceiti 
urada bir taanife daba tabi tutul
muı .,.e aahaaı 500 artın mürabba· 
mdan az. olan cami ve meaçitler 
taafiye edilmİJti. Bugün için latan· 
bul hudutları içinde, Çatalca ve 
Şile de dahil olduğu halde, 514 
cami vardır. Meaçit hemen kalma 
mıt gibidir. Caınilerde imamlık v~ 

hatiplik eclen hocalann adedı İM 
570 e baliğ olmaktadır. Mülha
kat camilerinde hizmet gören 24 
imam bu rakamdan hariçtir. Kür 
ıü vaizi aıfatile Evkaftan maaş a 
!anlar yirmi bet kitiden ibarettir. 
imam ... hatiplerin maafı asli va 
zife n tahaisatlarile birlikte en 
az 23, en fazla 53 lira olarak teı 
bit edilmit bulunmaktadır. Mik
darlan 170 e varan Dersiam efen 
dilerin de maafı 46 - 60 lira araam 
dadır. Müezzinlerin maafı daha 
azdrr: En yüksek müezzin maaıı 
33, en az 21 liradır. Yeniden ta•· 
nife tabi tutulacak camilerin milı 
darı hakkında Evkaf müdürlüğü 
timdiden bir f"Y söyleyecek vazi· 
yelle bulunmamaktadır. imam ve 
hatipler için kabul edilen kıyafete 
gelince, bu kıyafet esasen ilmiy• 
amıfrnın kıJafetidir. Giydiği cüb 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Gazi ve Şah 
Pehlevi Hz. • 

1 

Haziranda Vanda' 
mülikat edecekler 

ANKARA, 17 - Gazi Hz 
ile İran ıabının Van tehritıd 
mülikatlan tarihi haziran ol 
rak teabit edilmittir. 

taaıtbesot~ en ~op amak için fitler 
. t ı"'!e~e batlamııtll'. Fiş· 

lenn tab ı ıkına! edilince .. 
derleme defterlerile birlikte :ı: 
kadarlara tevzi edilecektir. Söz 
derleme talimatnamesi mucibin 
ce teşekkül eden Vilayet derle
me heyetinden ba,ka bütün 
kaza, nahiye ve köylerde de bi
rer derleme heyeti teşekkül et· 
m~ mecburiyeti vardır. Dün 
Vılayet bütün kaza, nahiye ve 
köylere teblipt yaparak, söz 
d~rl~~ ~eyetlerimn te§kilini 
bıldırmıtlır. Talimatname mu
cibince her ilk mektep de bir 
derl~e ocağıdır. Bütün kaza 
nahıye köy ve mekteplerd~ 
derleme heyetleri bu hafta i in 

Abdülhak Hak
kı Bey eski kay
makamlardan o· 
lup meslekten ye
tiımiıtir. lsıan· 
bul Meklupçulu
ğunda bulunmuı 
ve latanbul idarei 
ınilliyeye geçtiği 
vakit Vali Vekale 
tini ifa etrrıi9tir. 

ESKiŞEHiR 11 (Telefonla) -
Ga;z;İ liaede billıaua tarih oe eoi
ral ya tedriaatile çolı alôkatlar ol
du. Hocalardan ue talebeden o10r· 
duğu auallere güzel cevaplar al
dı. Fırkada Eıkitehuda kurulacak 
olan §elıer Fabrika. halıkında tal 
silôt i&tedi. Bu labrikanın Eakife· 
hir muhitine ne büyük iyilikler ge 
tireceğİni kendisi anlattı. Sinop 
meb'usu Recep Zühtü Beyin zirai 
ıxuiyet hakkında, Eslıiıehir, Ada· 
pa:uırı, Ankara havaliainde pan· 
car zirooti yü.ıiinden halkın ede· 
ce~i iatiladeden bahsetti. "Ben, ay 
ni vaziyrti Trakyoda, Al.pulluda 
görmüttüm" bnyurdular. 

Aşk, Kin, Politika, 
Kan ve •• 
-Heyecan! 

• 

det kkü'I · ç ~e etmış ve faaliyete 
geçmıt olacaktır. • 
. ls~nbul ilk tedrisat müfet· 
tişlen yann Maarif mu"du""ru" Dün k 

Bir müddet Beyoğlu Valiliğinde, 

KadıköyBelediyesi müdürlÜğiinde 
bulunmuş ve Mülkiye müfettiıliği 
yapmıflrr. Birkaç lisana ll§ınadır. 
Abdülhak Hakkı Beyi teb,.ik eder 
ve muvaffak olmasını temenni e
derir. 

Bundan aonra llıtıaat Velıüi 
Mahmul Cfiôl Bey Ealıi,ehir ıe· 
lıer ıirketinin eureti t.,elılıülü, •er 
mayeai, milli bankalann İftİralıl•· 
ri ıekli halrlıında talailôt verdi. 
Fabrilıanın yalna milli banlıalara 
Ziraat, lı ve Sanayi ue Maadin 
banlıalanna ait olacağını ilaoe et
ti. Gazinin ıeker labrU.alan hak· 
kındaki son •Ö:r:leri ıu oldu: 

- Gelecek sene~, yani .son 
bahara burada ,eker yeti§lireco:k 
misinb? 

Ne terceme 
Ne adaptasyon 
N• intihal •. 

Yüzde yüz telif 
bir roman! 

Milellifl ı 

Pırnarlı oe dumanlı 
Balkanlarda çıf11ar 11e 

bombalar araaında 
ylJ,fanan bir aşk 

H d aza ue nahiyelere hazırlık 
• ~y ar Beyin riyaset~nde bir emrini veren vali muavini 
ıçlıma yaparak ıöz derleme fa· Ali Rıza Bey 
aliyetinde mekteplerde yapıla· Vili et d 1 h · 

Fethi Beyin 
Sefirliği kaldı 

ANKARA 17 (Telefonla)
F ethi Beyin Vaşington sefirli

ği meselesi şimdilik geri kal
mıt gibidir 

Bunun ü:urine Mahmut Celôl 
aıe Recep Zühtü Beyler: 

- Bütün tertibat ona göre alm 
mıftrr. Eakişehir Fabrikası seki;z; 
0:11 sonra feker İstihsaline b'Jflıya-

Nizameddin Nazif 
Y er eme eyetınin va-

cak takip ve teftit •ekillen' 0··ze zı'fe · · t h'I k Y smı ea ı etme üzere ve 
rinde görüteceklerdir. latanbul (Devamı 6 ncı sahifede) caktır 1" \ 

Co:uabını uo:rdiler. 
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Tarihi tefrika: 7 4 HARİCİ HABERLER 
93 f elô.ketleri 

ve lgnatief 
~~---------~~ 

Tahttan inerken Abdülizizin 
ilk sözü ne oldu? .. 

- :n - · mediler. Redif Pqaya haber 

Almanyada yeniden 
intihap yapılacak 

Siyasi vaziyet gene karıştı 
gilalf!rl verildi.Onun emrile erkanıharp BERLIN, 17 A.A. - Volff / takdirde tahakkuk edecektir. 

ı&b illazldn son kolağası Bedri Bey, ikisini ala Ajansı bildiriyor: Almanya'· Diğer fırkalarla yapılacak bat 
A üliziz yatağlDCla lıonıl rak araba ile Serasker kapısı- Dil\ dahili siyasi vaziyeti gün· ka herhangi bir kombmezon bu 

rul uyuyordu. On altı yıldır na göturdiı. den güne kanşıyor gibi görün- tayinin tahakkukuna mini ola· 
ayakları altmda gördüğü mil- Sadrazam ve seraskeı·. bu.n· melrtedir. Bununla beraber caktn', Demek ohıyor ki bu me 

tin k diıine ka111 gelebile- iarı görünce, sarayda ne olup günlük gazetelerde çıkan ve ıelenia halli münhasıran fırka-
cegi belki rüyasına bile girmi ne bittiğini Bedri Beyden soı- çok defa biribirini tutmıyan ha lann alacakları vaziyete bağlı· 
vordu. O, halkın Mahmut Ne- dular. Rüştiı P~a. yanında bu· ber ve taYialan ihtiyatla kaTJI' ılır. 
dimı iıtemiyerek kalkınıtını lunan Abdülizizio mübürünü lamak lazım gelir. Mesde .. heaüz aydıola.ııma· 
bile kendine karsı bir hat.bil· Atıf Beye verdi: Siyasi mahfiller Reichatag mıttır. Böyle olmakla beraber 
a: ezlik sayıyord~. Mütercim _ Millet A.bdüliziz Han meclisi için yeni intihabat ya- Alman milliyetçileri Ye mer· 
Rüştü Pata ile ukad1.4larını Hazretlerini lıal'eyledi. Artdc pılmaırm akla uygun ve mub· kez fırkaları azaamı bir kabine 
softaların iatediği adamlar sa- bu mı.ihrün hükmü kalmadı. temel görmektedir. 8u huauıta içinle toplamak Vf" bir arada b~ 
yar k ilk fırııatta bunları bat· Bıınu ıkendilerine t,eılim ederek daha fimdiden 19 yahut 26 fu- lundurmak dütiincesi kuvvetlı 
ta atmak İstiyordu. tebeddülü de haber yeriniz, . hat gibi çok yakın tarihler blle bir itimatsızlıkla kaı·şılanmak• 

Sabah kar~nlığında ıaray 1 Dedi. Başkatip ve başmabe· zikrelilme'.ktedir. tadır. 
ltanadan, cenızd~ . sanlmıt. I yioci, saraya gi~k emrile. Kabinede bir değitiklık ya- BERLIN 17 A.A. - Dün 
veliaht askerle daır~ınde~ alı· geriye döndüler. pılmuı meselesi benüz cok iter ~anı bat-vekil ile merkez fır 

• narak götürülmüştü. Kunse Serasker, daha en-el aerya- lemit ve taraftar kazanmış gi- kası reisi Kaaa arası.nda bir mü 
• Abdülazi:r.i uyandırmağa, olam veri Miralay Muıtafa Beyi bi görünmemektedir. Bir b~ve likat vukubulduğu bildirilmek· 

bi~i haber v~rm~e-~~et e- gönd~rmi~ti. Mustafa Bey, Sü- kil tayini ancak Hitrel ile~~ tedir. Hitler bugiin Berline ge-
d ıyoı·du. Çunk~ b~r ~r leyman Paşaya: ı mi bi.- anla!!ma husule geldıtı hıcektir. 
çabuk kızıyor, hıddetıne mag- _ Serasker Paşa diyor ki: 
lup olarak canmı aıkanlan kı- Abdülaziz Hanı saraydan çıka
np eçiriyordu. np T opkapı .. rayında kendisi-

Cülüs topları, aaray camia- ne tahsis edilen daireye .naldet 
nnı ıaraa sarsa. atılnuya bat· melidir. Sultan Murat H:r., feri 
layaK".a Abdülaziz, yatağından Abdülaziz Hao burada iken 
rladı. Uyku»unu bozan bu top Dolmababçe sarayına gelmiye-
esleri ne idi? Hangi. sayguız cektir. Bunun "çin Cevher Ağa-
~ketlinin tatlı uykusunu he- yı getirerek Abc:lüliziz Hanı 
ba katmryarak bu güriiltuyu çıkarmanızı emrettiler. 

ı M. Venizelos 
Başvekil 

Yeni kabineyi dün 
teıkil etti 

AT(NA, 17. A. A - Tesadüf e· 
dilen müşkilit dolayiıile Kafaııdaria 
kabine teşkilinden sarfı nazar et
mittir. Reisicünıhur M. Zaimia genİf 
bir koalisyon hükUmeti te kiline M. 
Venizelosu me; 1ur etmiştir. M. Ve. 
nizeloı yeni kabineyi dün teşkil et
miıtir. Yeni lcabinenia liıteai ~udur: 

Bat vekil M V <!llİzeloa. 
Hariciye Da>-ll'J M. Mibalakopııloı. 
Dahiliye nazar M. Mariı. 
:Maliye nazırı M. Kafuıdaria 
Muhabere ve muvasala nllZlrl M. 

Papandreu. 
Ziraat ve Milli iktiaat nazın M. 

Papanutuyo. 
M11aveneti il;timaiye na,ıın M. 

Gotaiı. 
Harbiye na2nı M. Kateçakis. 
Bahriye ve Tayyare nazın MKua 

dur .... 
Muhabere müst.>tarı M. Levantia. 
HülcUınetin meclisi (ah~ 

aöyleniyor. 

Ballıanlanln anl1tfmalc 
lazım 

BERLIN, 17. A. A - Volff ajan 
ıından: Correspondance Diplomati
co- Politique e.Uenıand, ıne<•nua•ı. 
Avruııanın Cenubi şarkiıindeki ba
m bülcümetlerin, bilhusa Romanya 
ve Yuaanistan'm timdiki ~tık 
lan zorluklardan lıah~tiii trada 
diyor ki: 

.. 

Meclis reisinin Adana seyahati 
ANKARA. 17 (Telefonla) - B. M. Mecliaı reisi Kazım Pt· 

Hz. refikası Hf. ile birlikte yann ıabah dokuzu kırk geçe hare-
ket ede.n trenle Adu:ıaya gidecektir On gün kadar Adanada ıa· 
lac:ak olan Ki:ı.ım Pş. H:ı.. ni oradan Moersin ve Kütahyayı ziyıa 
ret etmesi muhtemeldir . 

Hariciye vekilinin segaha ti 
ANKARA, 17 (Telefe.la) - Hariciye Vekili Tevfik Rüı· 

tü 8. gelecek haft,,. içinde Cenevreye gitmek üzeı-e şe'hrimizden 
haı·eket edecektir, 

Dahili istikraz kanunu 
ANKARA, 17 (Telefonla) - İkramiyeli dahili iıtilnaz ak· 

tına dair olan kanun yannki resmi gazetede neşredilecek ve me
riyete girecektir. 

Sanayi ve kredi bankası 
ANKARA. 17 (Telefonla) - S..ayi ve Kredi Banka11 u

mum müdürlüğüne Sanayi Vf' Maadin Bankası umum müdüna 
Sadettin B. tayin edilmiştir. Sadettin B. Sanayi ofisi mudürlü
ğünü vek&leten ifa edecektir. 

Londra konferansına hazırlık 
ANKARA. 17 (Telefonla) - Londra lktıaat konferaııama 

hazırlık komiıyonu bugün Hariciye Vekili Tevfık Rü~tiı il. ir 
riyasetinde ikinci içtimamı yapmıştır. 

Ziraat bankası umum müdürü 
Kemal Zaim Bey oldu 

ANKARA. 17 (Telefonla) - Ziraat Banka11 idare mediaı 
bu sabahki İçtimamda Konya mebusu Kemal Zaim Beyi banka 
umum müdürlüğiioe intihap ehnİftir. Kemal Za.im B. öğleden 
sonra yeni vazifesine batlamıtllr. 

Bu yeoi va..ı:İyet kanırsmda Kemal Zaim B. Konya m:budu
ğwıdan istifa edecektir. 

Türk dili tetkik cemiy tinde 
p 'Y!' cesaret tmişti.? Dııdi. Süleyman Paşa. dü-
Denı~ t:aı:afmdan. da top ~ şıindü: 

Japonlar hoşlarına 
gitmiyen bir ka

rarı dinlemiyecekler 
• 

- Bu hiikian<ıtlerde devamlı bir 
kallımma ve iatiknr, aaclece CM11bıı 
..,t<i muatahailleri için mallanru n 
mabsiillerini aünneğen müıait piya
aalaı· arzedebilecelı: milletlttle lıir a-
rada çalıpnak autetile buNıl bula- ANKARA, 17 A.A. - T. D. T. Cemiyetindeo! 
maL Bu neticenin meydana çrkabil- T. D. T. Cemiyeti umumi merkezi. umumi kitip Ruşen Et· . geldığını farkedınce Abdu· _ Şayet çıkmam dıye inat 

m:ı., s-ıcereden o tarafa doğ· sureti gösterecek olurlarsa ne 
u ktı. Butün g-iler donan; yolda davranılmak lizımgele
mıtb. Her yarn:lan top seslen ceği hakkında başka bir emİ1' 

Milletler meclisi gayet nazik 
bir vaziyetin arifesindedir 

....,.; için bu hüldimetlerin birbirler- ref Beyin reisliği altmda toplanarak dıtardan ve kollardan gelen 
lo ve kOlllfUlarile nııiiteaanit lıir - 4dağttlar üzerinde müzakere yapmıf Ye kararlar venni,tir. 
rette çalı,nmaı da li.mn gelir. Umumi merkez heyeti yann aaat 17 de tekrar toplanacaktu 

~eliyonlu: de yerdiler mi? 
Murad .. l. nrt ı TOKIO, 17. A. A. - NllZll'lar ya lıir ademi t-viiz miaaki teı.fif Papa 

Danldı 
- ı cu ua etti ı er• Diye sordu. mediai Cenenecleki Japon murahlıaa edeort<eu, bu ı.e,-ı..;1e1 •esikadaa 
A~ülhizin ağzmdan ilk çı· _ Hayır! beyetiee kablo ile ırönderilecek tali- tecahül etıniyor ve yalnız lounuo iki 

!un IOZ, bu oldu. Hemen yata- _ Neyse bir çaresini bulu· -t metami tasvip etmİ!ttr. taraflı bir ani"""" ile tahlıime n 
ğı::Klan ltalktL Giyindi. ' Almaa -ı· ta eött kabioe ı.. boamm ikı memleket mü ... eı..tııım 

,._.. Ki c1a· ruz. ,. 19 •-- •---'~: • __ ._..__ hın11aiyetle<İne uydurmak .......... . 
--- uaın, m ar ora ~ Süleyman Paııa. Sultan Mu· tA.ımatta .... .......,,_ ........,,_,. 7 ' B f kr J bl 

- .. , _..,, tali lı . .. tev.ı etmet• çalqıyor. u aar a ına r Hizmete memur olaalar,, tit -t mensuplanndan birkaçı_ nı tetoul ._.en omtayoDDD muza· e • • • .. .ı:ı Abd- • • kerelerine, Ama-ika ve Ruaya ııilıi Sovyet Ruı,.. hükümeti wıf .. m. l t .. d dl 
e ye fılıvt er. u· çağırdı. Knlarağası Cevher A· mill<!ller -myetiae dahil ..ı....,.a.. c1a, teldifinin '-'ıangi bir .. için pro es ~ gon er 
"zi:ı. kendini metaneti' cö ter- ğarun yerini Ôgrendi. Sonra hülciimetleriıı de i,tinb duet edil· geçici nwl~t ueticeA olmayıp VA.TlC.ı\N, 17 A.A. - Sof-

ist'y~rdu: birini göndereli. Cevher A.ğayı mui teklifine .-ri.: olclapnu bil· ••...,..imi bir Ua aiyuetinden mül- ya'daki Papa vekili Bulgar 
- Bu top sesleri nedir? c1;.....:.tir. hem bulunduiu- n "'--içi• tek ,_ b . d ._ __ p çağorttı, -~ lifı·nın· 

1
•

0 
•• ,_L_., _ .. _ cari hulu--~·''-_ .... a run yem otan 1UU ren-- ....... 

Herkes. ba!ınr itmı., .sus 
rordu 

- Sakın cülus toplan olma· 
m? - .. , .. 

danın içind bir mezar 
uamUfluğu vardı. Kimse biı· 

y ııöylemiyor, bmdelerinin. 
1 ıu :JeUizliği Abdüli:rizin sor 

ularına• belagatli bir ce'l"ap 
.tuy u 

- Ne yapayım? Kaderim 
oyle imiı! Ben zaten bunua 
öyle olacağını biliyordum. 

Abdülaziz, gözlerini tekrar 
e ize doğru çevirdi. Saraym 
al"!"ında kendi yaptırdığı 
rhlı donanma toplanın ken· 
ı a yına cevinni,, karanlık 
r h betle duruyordu. 
PencereJe doğru yürüdü, Mai 
ıindekiler, AbdülazU:in ken· 
ı pencereden atarak İntihar 

mesindeın korktular. Pencere 
rafmı tut lar. Hünkir, döo
ı. Avluya ve caddeye bakan 
mc:eı-elerc doğru yürüdU.. Bu· 
dao d saı'llyuı h yanı ııanl 

f •• of ğunu göı·dü. Maiyette 
J , bu aefer de bu {tCncetele
"' yaklıl§tdar. Burada seaıi:z 

~ ~ omedya oynanıyor gibi idi. 
- Kimaecl bir haber yok 

u? 
ı 

t Ha;;r·! Kimseden haber yok 
• Hem kimden ıaber ~kliye 
-< rdi? Kim vardı ki Abdüli-f' 7ıçin bir fedakirlığa kalkıt· 

••• 
fahtıudan ndiriidiğini an· 

Abdülizizin yüksek ba ı 
i. Elif -ııa1<alını düzelterek 

J ccye daldı. Ditleri biribi 
girmİflİ. Ağzından, di, fi 

lılan raıuıda, 
- Ah. nıel'unlar, ah! 

özleri dökülı.iyordu. 
Sara ın kinde derin bir eıı· 
ı vardı. Valde Sultan, oda-

'da ıçin ıçin ağlıyordu. Bü-
kadınlara bir hüzün çök· 
tu •. 

• • • 
edi! Pata, Dolmabahçe 

:akolunda, S"leyman Pata 
• batmd , saraym muha 

a&rna dikkat ediyorlardı, Ma 
baıkitibi Atıf, ı..ma· 

ncı Hafız Meh et Beyler, 
ıah her .ı:anıanlti gibi saraya 
y rl rdı. Kordcmd n eçe-

Yiae lou talimatta Çia ile Japonya ..,..,,.._, ..., •___.- M • t -·- '-" O od-'·· 
Zenci Cevher Ağa. değersiz ı arasında dopudao doğraya yapıla· nı bildinnelıtedir. set ıne • .o..owıı m rt """ 

bir herifti. Valdesultan ağalı· ealı: müzakerelere bu tali lmm.isyo• .<taıerllıa 11/lah nıı a,.m· öre Yaftu i clo-
ğından kızlarağalığma kadar nua herhangi lıir ... rede midahele. gllnderlyor? layıaile Papa'rnıı protest01unu 

t O - k d •· ele ..................... lausuauncla isrv krala tevdi etmittir. varm" ı. gune a ar YU%era. .. ;ı . t'. VASHINGTON, 17 A. A. -
iımera ,,.teğine vanrlardı. ı,in goat<n mıı "· / ti• M. Stimaon. Tokiodaki Amerika ao- VA.TIKAN. 17 A.A. - Bul 
aldığı rengi öğrenince, valıie 48 Suttf n .ar fareıi ıarafmd n ""!rolunan n A.- ırar kralı Boriı'in kız:mm ortO" 
dairesinde bir odaya kapallllllt fenJe ·re, 17.b~k~· ::; ~~~"""da._ rilcarun Çine para Ye mühi-t • .,.. doka ayini ile va~İz edilmesi. 
k k d · · · t · rd Ge- tesı, aponya u um~u """ 7~0 mesi için Çi .. ıe lıir itilaf akdetmit burada elim bir intiba tevlit et-

or U an tır hr h nyo u. yeni bir takım teklifler vereciğinden olduğuna dair olan haberin doira miştir. 
lenlere: dolayi Çin Japon ibti.IAfma rit l~· olmadı;r.ıa dair bulunan tekzibi te-

- Amanın. yoktur diyin, kile ve müzııkettlerini 48 saat tehir yit etnıiıtir. Bazı Bulgar gazeteleri Papa 
bulamadık diyin. Dağlara. taş· ebniıti• Amerika geni llllziyell nm Sofyadaki vekilinin geri ça 
(ara! Ben gelemem! Havaa a,an11 awlıabiri, 5ir Jolıo k fınlacağmdan bahsetmektedir 

Diye cevap verdi. 5· on ile M. Massir.li'niıı meselenin ıanım11111tca l..r, Maamafib bu haber teer 
h ber 1 . J süratle ballcclilmesi lazım olduğunu YASHINGTON. 17. A. · - .,;;t etmemi•tir. Vatikanda vaf Bunları a a an Su ey· söylemi, olduklarını bi!Jinnelctedir. i\lı.ircn 1M. Roo•evelt ile M. Sti1D10R ı - ""' 

an Pa~a güldü: Sir Jolııı Simon'un bir uzlaşma ze arasında vöubulan mükaleineler Ü· tizin gizli olarak yapıldığı ve 
Gidin, söyleyin, dedi , bu· mini ba.luıımadığı ıakrurd,, yapdacalc 2erin" uzalı: şarka müt~allik Ameri· kraliçenin malUnıatı olmadığı

unduğu yeri haber aldım. Ge· tavsiyeler:n Lytto" raporund. rnün kan aiy .. etinin Lond~ Ye Pariateki nı sörlemektedirler. 
lirim. zorla çıkarınm, Sonra a- df'ric tavoiyeleTden ioo•et olnı.~ • la rm:rikan oelirfen ile Cenevredclü -·-· 

k b zım -geleceğini ilave dıni' olduğu Alm:tn konsolosuna ıı:önderilmit o- A • k b yıp olur. Bunda korkaı:a . i beyan edilmektedir. lan talimat ile teyit ...ı;ınıİ4 olduiu tJantıgue ur BD• 
!ey yoktur. Kendisine irade teb IJmlt gokl 'r söylenmektedir. an defnedı.Jdı• 
fiğ edeceğim. Gelsin! • M. Roosevelt ile M. 5timaon, Kel 

Cevher Ağa, kurtulut olma· V SHINGTON, 17• A. A. - loııı misaluna 111.ıhalifherbaagi bir ha CHERBOURG, 17 A.A. -
d d f k b 1 Çin Japon ihtilafının yakm bir i.. relcctten ıniitevellit vaziyeti tanıma. Atlantıqu' e yırııgınında ölenle• ı<;ını anla ı. a at ir tür ii tı.kbalde halledilece-'i ümidi pek az- k •- · · · 

b eli _1__ D ma tan ibaret o ..... 11:rnetın ıdame- rin bu ...bab yapılan cenazeme tek aşına fanya ç ..... mıyor- dır, ·cenevrede muhuemata nihayet si hususunda ınütabik ~larılır. 
du. Be altı zenciyi yanına aldı. verecek aa~lam bir cephe ~ücude ııe Lonctr., Pari• .., ceı..,,.edeki mi nsiminde deniz ticareti nazırı
Onlarla birlikte valde dinresi tirilmeıine ihtimal v<>rilmemektedir. messillerini., bundan alibdarlan ha DUi mümessili gemi müretteba· 
kapısmdan çıkarak Süleyman Japonya Rıı!>Jlll ilt• atlenıl b<ırdar etme~e n1 r edilmi rılcluk tmın gösterdikleri kahramaa-
p•e.anın on-"ne g idi Et k " ı.. ... ııövlenmektedi" lıktan. aeminin süvarisi Scbo· 

-.. u e • e o· te<:Rriiz nıi.~akı aklf'diyor •,.. ofa'ı'n •a"' v_. -e azmm' _._ -percesine iğildi. Biribiri Ü$tÜne ,. , ,,_ • ...,.. ·~ 
b. ka b . MOSKOVA. 17. A. A. - Taa a· L,_ inamı fedaklrlıklanna kur-ır Ç temonna eth. jansı atağ'ıdııki teblifi netretmittir. Affedilen ....-

31 Ki unuevvel 19:\J de M. Yo· ban giden diğer kurtancılardan - Kaza ve kader böyle imi~: 
milleti hopaut ea ediler, Kea 
disini tahttan indirdiler. Ule
manın, vükelaam. milletin itti· 
fakile Sultan Murat Hazretleri 
cülus buyurdular ve Abdülaziz 
Han Hazretlerinin hemen Top 
kapı sarayına nakletmelerini 
irade ettiler. Evlat ve iyalindea 
kaç İşi iıterlene beraberlerine 
alanak hemen tqrir etsinler. 
Hayatlarından er.:ıin olınınlar. 
Tehlikeden maswıdurlar. On· 
lal"ln kıllanna gelecek hata için 
aene bu a$ker başını koymuş· 
tnr. Şahıslanna suikast yok· 
tur. Bu hareket te bir garaz· 
elan değil. milletin ıelimetini 
arzudan ileri gefmittir. Bura
larını iyice anlatınız. Yalnız, 
saraydan cıkmakta tereddüt 
aösterirler, y but taannüt eder 
lene net.ic:esi ağırdır. Bundan 
hasıl olacak mesuliyet kendile 
rine kalır.Bu mesuliyeti iizerle 
tine almumlar. Çok ı-ica ede· 
riz, bizi de böyle ağır bir meau
liyet içinde bulunmaktan mu
hafaza buyursunlar. Dakika 
fevtetmeyip hemen teşrif ehin 
let'. 

~Devamı var) 

çiaava bari iye ne<aretuıi deruhte et Ç • ttçiler takdir ve hürmetle bahsetmi,· 
mel< üın Moskowdan Tokyoya ge· - ' • lir. 
çerken M Lltvinov tarahndan ken- Hari(· nıemlekellf!rdea CHERBOURG 17 A.A. 
diline yapılan teklife, J poo harici· • -
ye n<uıreti bir a~mü tecavüz mioa- BulqarlslıJtt8 dii11ügorlar A•keri ve mülki ~ükümet eti< 
kinin imza ı içio muaai! • görülecek SOFYA 17• A. A. _ Balkan um nı, cenubi Atlantıque kumpan· 
zamao balonda mıılıt<!lif mutalaala- ı h b' . h muzdan • 9 aenede yası menıuplan. ordu ve donan 
mı mümkün olduğu Eıildirilmdıtedir. L~,'y ma •1u•u iltica • .-..:. ı...ı n- manın göodennit olduğu heyet 
Bu mitalaalar meyanında, ademi te- 1 .....-ı ugqs a'?a!a ... _._ -~ • 1 · h 'l Atlant' · 

- · k' · 'd 'ki meml-'-et Bulgar çı ., ..... sına menA1p erıo uzun e ıque yangı cavuz mısa ının rıtı e ı ca ı • .. ı .< ı.__ 1 • 
da ih.:ı·n 1 1 · L-ı· · ı bırcolc mahkum arın ,u a«nununıın nı kurban arının ceaze meraıı· ara ın u a ı mese e "tın aa ıaı · . · r • b .• 

temin ,,decek bir tanıda Rkdi lizım meclı•ten geçmuı u;<!n~c . ugunl!"" • mi bugü saat 9.30 da yapılmıt· 
-·d· - · ., __ J•ı lcı-·· de 5ofyaya rehnel~rıne ıntu.ar edil t g... ıgı ııı .. rmıı mf' cuır. mdr. e(I' ır. 

Japon biikumeti de tıir ademi hı· 1 ır. 
1 

• Bi k 
cavü:.: nılııalcinin imzası icin musait Bir ay "vvd 11 gaıutan'a gdmek r Vapur te rar 
:zaına"~ henüz gel..-,; olduğa, üzere B lg-ra~tan barelcet .eden f~t yandı 
simdilik iki meml•ket erumcla mM hudutta t<!vlcif olunarak ıade edileo 
~ut muhtelif meseleelrin halli ile Nedelco Apanado ve Hristo. Şipana· AMSTERDAM, 17. A. A. - Ge
mC!ııul olmanın müreccah bulundu· zoff dahi bu meyanda ve bu aym çenlerde iç.inde yangm çdmuı olan 
ğu fiknndeclir. 24 ündeo buraya geleceklerdir, Bun. Comel;. Zoo vapuru enkazı yıloLr 

Sovyet Rusya hiikümet.i, Japan lann a•detile çifçi fırluuı içinde bü- ken yeni bi• Yansın daha çıkımfbr. 
lıük~tinin hali hazırda bu fikrin yiİlı; labavvüller olmaaı mümkün ad. Kurtanlma.ı için ümit edilen maki
IAtbikini imkinsız bulmasından do- dedilıuektedir. Nuyonal lib<!ral fır. neler son dence ha ... ,.. ufnmarıbr. 
layı teesrur izlıar etmektedir. kaaı, kendileri için aynlan Ziraat ve f.panyada 

Jaı>0n hükümeti bu ademi tecavaz Maarif nezaretlerİDİ kabal edip et-
miaakinin aralannda hiçbir ihtilaf memelc noktaımda bala tereddüt İ· Bombalar 
mevcut olnuyan devletler ıuumda ç.indedir Bu ttteddüt fırka içinde i
akclini muvafık gönnektedir. ki nezarete nanget olan l&hai ihtilaf 

Sovy<t Ruaya hükumeti Sovyet laı·dan ileri gelnoel<tedlr. 
Rusya ile J~ponya aı-aoında halli Yan reami bir ııazetettin yazdıi& 
veyabcıt mü libRne bir suretle baf. bir makalede, eğer naayonal liberal· 
ledilemiyecdı: ihtilafla,. mevcot old11 ler kendi aralannda anlatamıyorlar. 
ğuna asla kaPI değildir. Bunun ak i, aa ve l.undan dolAyi lıalıineye itti· 
Ayni zamanda hem Japonya ile hem rak edemiyeceldene n.U.nbal olan i
de Ru•yanın iltihalc: ettii{i KeUoeg ki nezareı ve demokratlarla çih;iler 
mi aki ile bic- leTat t~kil eder. ar sında tak•im Mifecelı:tir, dem k" 

Sovyet Rus,... hiikümeti Japonp· tir. 

VALENCE, 17. A A. - Polis, 
60 bomba bulunan bir depo meyda
na çılı:aınu!tır. 5 ki~t teftif olua
muttur. 
Arjantinde 
Örft idare 

BUENOS AIRES, 17, A A. -
Hül<Umet, Ötfİ id....,. loilimiiddet 
temdit etmi~ir 

Yanan Rua 
Vapura 

Yolcular bir bıu ada-
11na cıllauılllr 

MOSKOVA, 17 A A. -Salrh•r .. 
ne i....U.del.i Roa .._...,_n ....,... 
mit olclulu bir t.elaiz ı..ı...;. v
yoleu bıa üzerine çıı.m.. ol-
duldannı lıildimıel<ttdiı ·. 

MOSKOVA, 17. A. A. - Kaı
ronlc dan lıildirilıyor: Saldudin va• 
purunda 12 tarihinde yangın çılımıı 
br, Sakbalin'den zahire ye diler em 

tia yildiyeıı vapW' mezlı:iir limandao 
60 mil meaafede bulunuyordu. Va
purdan ..Jınan bir telsiza nazaran 
yaapıt üııt gÜ"erlıı7İ tahrip etıait
tir. Yolcular boaz üzerine çıkanlmq. 
ıır Smolenk •apunı imdada ko,mut 
tur Vladivoıtolı.tan'da yeni b'r lıvz. 
kiran b relcet etmittir • 

- ··---· 
Suikast nasıl 
akim kalmıt? 

SELANlk, 16.- htanbulda İD· 
titar eden Türk illu•tratıon uimli 
Franaızca ve resimli sazetenin mu-
lıarrirl rinden old.ığu ... .Oyliyea M 
Asana namında biı- :.at, boaıiılan • 
hafta kadar MYel Yunanistanın Pet 
le ıefaretine müracaat ederek Sofya 
da , bir lokantada yemek yerken bir 
tesadüf eseri olarak oözbırini dinledi 
ği ve 1111arıiıt te,kilitına men•up ol· 
dulılannı anlaclığo Y unaa Ciimbuı 
reisi Zaimiı ile M. V eaizeloaa ııi • 
kaıt ) apaı:aklannı ~ittiğini ye bir 
gazeteci gayretile bunları Pe,teye 
luid r takip ettiiini; tıua ....... rlarmıı 

hııklnık ettirmelı üzere Atioaya ha 
reket el&M uzere bıahuıduldarmı da 
ilave e~. Yunani-o Pette 
aeliri, öirendiJi maliimatı A ' ya 
b<lclinn.ılde .........., , lıu zatın P"ra 
kopannak aaibsile &öyle bir ihbar; 
da bulunmuf olm~"' ihtimalini de •
leri s\irmü•tur • 

Son gunlerde Yunaaüunın ~ 
ıefaretinclen Atinaya gelen -
lıir telgraf, M. Asemaıuı& Pette :V-u· 
nan aefaretıne yaptığı ihbarı teyıt et 
mittir. Suikatt mesele•i bu ihhar sa 
yetinde akamete vframıJbr --..... ~-
Bir dalyan 
Yüzünden •• 

BDgülı çtJltmecf!l/ler •ılma· 
d•n 1ı11rlul11mı11or 

Büyülrcreh ••• halla :söl ..... 
narındaki aetlerdetl aalann ıa.a
rak batatlık YUCUde ıetirdigini ve 
bunun .. hbatlarnu bozmakta ol· 
dııjuau Söyfiyeft>k ikayet e~ 
ti. 

Buaun uz rioe Sıhhiye Vekıife· 
ti müfettişi Tarik Beyle su muben 
dhi Büyükçelaneceye gitm~ti. 

Tank Bey tetlı.ikabnı bi1İnnİ4 
ve dün Vali muavioi Ali Rıza Be
yi ziyaretle tetkikatı neticeainı an 
labnlfbr. Tank Bey hazırlıyacaiı 
raporu ve tanzim edilecek krokiyi 
VekAlete verecektir. 

Gölun tatm·'"" .. >ebep, cöl ile 

T".-~,..,~,,...~.-,r--~~- arken Y" bfon bunları t..:UI\. U.&UIUI • .., ......... --.-.· ·-

ta yız. Bu sı• 

memleketlerd•I 

istinaf reisiııe 
Dayak! 

1 SO avuka maz. 
nunJ, ....... , .. 

~·--

vekAletlne talip 
Berutt1111 13 tarihile Aılana ıaze.· 

teleriae yamlıyorı Geçe.lenle ı.u ... 
da Adliye koridoruoda Vatani rica 
lincı.. Riya:r Sulh Beye bir tıeea· 
riz •ulıubulmat ve Sulh ailesine 
memup baz, ırenı;ler iatinaf ınahke 
mai reiaine dayak brutlardı. 

isti r reisini Cki(ımü, ota..lar maı. 
k neye verillni,lcrdir. Alman h'lber 
lere göre bu gmaçlerio velı:İll<!tini al 
ınak ~in Berut,Saycla, Şu. ve dabe 
bazı Suriye ,ehirlerinJerı müracaat 
eden avukatlanı. sayıaı yüz elliye: 
nnnqtır. Haber tahakkuk ettifı 
taloclirde ı •11hakeme görülmen•iı bir 
'9Y o cakhc, 

Surlyenln idare ı meııtJltJIU 
Ali komiaer M. Poıuot"yu Suriy~ 

Ciimlınr rciıi :ııiyaret ehnİf v<! bio 
aaat kad r göriitn>Ütle&"dir. Bu ırörüı 
meferden oo Ciimlıur rei i gue
te~ilere 111 beyanatta lauluDmUflU• : 

- Hiiınü niyet me..cut oWukçıı 
işler daima eyi ndicelede lılter. M. 
Ponsot'nun ... emleketimiz hakkında 
heıledikleri *ret çok iyidir. Diğ"" 
taraftan l>iz de ıınemleketin ""'iliwi 
tahUkuk etlirnıek için Fraaııa ilr 
,.nfaıerak bir moah-de aldine çalqec 
Toıu&. Oıııit ederiz ld bu mn•I • 1 
onuz ti pek ~ ... lıyaaık 
lll'. 

Şiıph~ etmiyoruz ki Ali konıi
c:enaplan da ir gün e......ı Suriye -
seleaine son bir ~ekil ttrınelc ara
uncladırlar Şama gider .gibnez k.,,.. 

dileri hükilmetin ve Mebusların ı.. 
h•uuıtaki arzularım ötr-<:eklerdir 

Alf!11en oru( bozanlar 
.ŞAM- Gazetelerin yazd.klarm. 

gÖtt, Şem poliı ldareoi al<!nen O 
naç bozanlar hakkında takibatta ı.u · 
lunm lctadır. Yapılan takibatta O 
ruç bozarlarken goriilenler mahkeme 
ye verilmiıle.- ve mahkeme boanlana 
Baynun. gününe kadar bapisleri
bnır vennİftİr. 

Amerika maliyen 
VASHINCTON, 17. A. A. - M 

Milis. M. H0<>•"" ile görü,tükteo 
lom"ll ttisicümbarun ihtimat yirmi 
dört aaat ıreçıned<!n kcmcrey., mali 
itler hakkında bir be)'lllDMm., gön · 
derecf'ğini b.."Yan etmiıtir 

deniz ara&ında bir balık dalyanı
dır. Bu dalyan kapanınc.• cütdeki 
='uyun deni·tlf' ara&t keıiltteh: su· 
ların seviye i yülcaelmektedir O 
civar halk:nı.n aıtmade.!'! · 1rtulm., 
Si icin ileride eölün kun.ıtulmuı 
,f Ü~ :inlıtfll'lektedir. 
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MiLLiYET fARŞAMBA 1933 18 KANUNUSANi 

lstanbul ilkmektep muallimleri takdir edildi 
Elconoınl 

Birçok fabrikalara 
ihtiyacımız var 

Otomobil 
Plikalan f 

Belediyeye yem bir 
teklifte bulunuldu 

Yeni bir programla sanayiimi- Bil sermayedar grup Belediye
ye müracaat ederek otomobil nu
maralannı ıöot- plakalann 
modem bir şekilde olmaaı için ba
sı tekliflerde bulunmuııur. Gös· 
terilen nümuneye göre bu pli.ka· 
lar bazı tesioab haiz olup içinde 
bir ambul vardır. Gece numaralar 
İyi okunduiu gibi, giindüz de par 
lak bir manzara arzetmektedir. 
Belediye bu nümnneyi tetkik et
mektedir. 

ze yeni istikamet verilecek 
• İktıaat Veklletinin .... yiimis ela ittihaz edilen mukarrerabn -
içla yeni bazı eaaılar hazırladıit leketimiz ihracabna yapacaiı teair
Aıılcaradan bildiriliyordu. Aldığı· leri tetkilı: etmektedir. 

~z malıimata nazaran, HilkUnı'!t Kar•tan takim edil
Turk aanayiine yeni ve geniş bır 
• eche • erecek mühim hazırlıklar• • • t 1 k 
la ıne,ııuldür. Bir Türk oanayil mıt &U ge ece 
Progranu hazırlanmaktadr.. Türk Bir T ürk grubu Karıla bir ıüt ta-
.. nayiinin müstakbel inkiıaf ve ldm ve teksif fabrikası vücude ge
t~kemmülüne bu programla tam tirmekledir. Bu fabrika için Karı'ın 
b'!' aerbeıtiyet ve insıcam da le- tercih edilmeşinin sebebi orada ıü
mın edilecektir. Şimdiye kadar tün çok ucuz olması ve nakliye maı 
ııe§redilen birçok kanunlar, karar rafı da dahil olduğu halde mamula
llanı ler ve talimatnameler kül tın memleketin her tarafma gene 
halinde top! n:ırak yeni bir pro- 1 AYrtıpa mamulatından daha ucuza 
traınıa aanayiimize yeni bir · ti• mal olacağının hesap edilmesidir 
~lllnet verilecektir. Ali iki.ısa! mec Karata ıütün okkası iki kuruştur. 
hainin ıon defa Türkiyed sa ayi Hariçten g len takim ve teksif edil
mkişaf ve teessüıü hakkmda yap miş ıütlerin kilosu 33 kuruşa mnl· 
lı' ı tetkik netİct!si hazırladı" ı ra- olmaktadır 

Unkapanı köprüsi 
tamir ediliyor 
Unkapanı köprüsünün tamiri 

için lazım gelen 150 bin liranm 
bütçedeki nakil müsaadesi alın· 
mıtlır. Ancak tamirat için lazım 
gelen levazımın takas muanıeleıi 
henüz ikmal edilememittir. Takas 
qi hallolunca tamire derhal batla 
nacaklrr. 

P __ r, 'fic:ıret Odaları ve S nayi mü Yaptığımız tetkikata nazaran mcm 
d~lü leri tarafından yapılan le!- 1 ketİ'11İzin geçen seneler taze takim 
~!kat bu progrıunın csularm let- veya tekıif cdilmit aüt ithalat mik· 
~ •decektir. lktısat Vekaleti yap lan ve kıymeti ıudur: 
bgı tetkikat neticesinde ekseri • Şekeı-ıiz Mikdar Kiymet 

Emaye boru lazım 
Ta•delen •uyunuı:ı Oaküdara 

indirilmesi için lazım gelen boru· 
lann emaye olması İcap ettiği an .. 
laıılmı,br. Belediye bazı makama 
ta müracaat ederek bu huıuıta tet 
kikat yaptırmaktadır. 

~Yİ şubelerinde Türkiyenin daha 
~çok fabrikalara ihtiyacı oldu
~llllu tesbit etml.ttir. lkhaat Yeki. 
!o~ Yeni planlı oanayiin teeaıÜ•Ü 
~"1 İcap eden tetblrleri alacaktır. 
~ ltıeyanda Sanayİe ait bazı re
jtıııl•rin bilhaua makinelerden a• 
;:-."':' gümrük remıinin ilgaaı dü-

lliilmektedlr. 

Yunanhlar tuz 
alınıyor 

l'itaret .,daaı balıldannıızm ıı...aç 
~~Jetini tetkik ederken, hal•kçılar 
lıllı;._,. idaresinin Yunan ba1ıkçdan. 
"- ı..: .• -~~ den daha ucuz tuz aaı,,. -er · 1 eli tlııcian ·ı.;.yet etınıf er • 

9 
l~lıi .... ";dareei Odaya. Yazdığı .,.,... 

la.~l;ı. YunanblarıD kendı nıemliha
tı <>ldufu i in ~den e~aıen lu:r ol 

"'°"'lıı..nnı ~ild;rınektedır 

Ozüın, incir 
. 121.flR. ı 7- ,,._,.. ;-- Orli " hl: 

tırJerlmize dııir tanznn ~ YCDi 
"bir rapora nazaran mev~ baılan
iıcından 12-1-1933 ~nhine ka~ 
l~ir Borsasında 14 ınılyon 858 bın 
?6g kilo incir ve 45 ınilyon 729 lıüa 
"1oıı kilo iizüm oatılmıt tır • 

Yeni .nolar 
yapılacak 

. ANKARA, 17 A.A .. - M-1eı.,,.. 
liırıi • -Ltelif yerlermde lıu •ene 

zın mım L __ 1 t·'-- .. 
hııbnlmaia bat...,...~11 • """'rrur 
~ ·ı lan 1çın Ziraat Ban
L_ · bufclay 11 ? relal Sabit, Devlet -1 idare ınecli• - - Rif ~ ollan umum müduru at ve 
~il'aa ry Vekileti mü.teta!' Atıf ~ey
le,.d t .. eldıil konıı•YOD Zıraat 
-. en mutetf • · ı; • · albncla 
y elıili Mublla BeyiD ..... gı 
toplanrnqt.r. 

Ottava kararları 
Ticaret Oda11 Ottava konferansa 

1931 
1930 

Şekerli 

3.677 
10.396 

1931 22.155 
1930 16.349 

Parça halinde Süt 

1931 
1930 

170.591 
99.303 

1.696 
4.154 

12.607 
9.011 . 

116.056 
80.313 

Tütünler 
Hakkında 

Şubelerin levazım 
ihtiyacı 

Belediye tubelere bir tamim 
ıöndererek ber daireye lüzumu 
olan Jevaznnm her aybatı bir liate 
halinde tanzim edilerek merkeze 
yollanma11nı bildirmİ§tir. Merkez 
bu suretle muhtelif dairelerin ay• 
hk levazım ihtiyacını evvelden tea 
bit etmiı olacak Ye bütün bunlar 
yerli mallardan temin edilecektir. 

Tebliğ Ankarada 
ANKARA ı., (A.A.> - lkti .. t Sergı· bı·nası 

Vekiletinden• tebliğ edilmiıtir. 
1 - Tqrinievvel 932 tarihinden ANKARA, 17. A. A. - Şehriınüı 

evvel an konsiyaaion olarak ecnebi de intıı edilecek olan ıerııi binaıı i
mem1eketlere gönderilmit olan 930 çin Veületlerin ve alakadar mü
veya ciaha evvelki ıeneler mahsulün- aeaelerin mümesailerinden mürek
den tütünler hakkında af&itda yazıla kep komisyon ilk içtimaını B. M.M. 
fartlar daireainde muamele ifası ka· Reiıi ve Milli iktisat ve Tasamd 
nrlatltrılınııtır. Cemiyeti reiai Kiıon Paşa Hazretle-

! 2 ~ Bu tütünlere ait af&itda yazı rinin riyasetine toplanmııtır. 
~;.eo•lıalann ibraz edilmeıi meelıu- içtimada Dahiliye Vekili Şükrii 

,., ır. Kaya, ZiTaat Vekili MUhliı, lnhiaar-
.A - ihraç edildilderine dair gÜm- Jar Vekili Rana, Ankara Valiıi Nev

~Yannameleri ve Ticaret odala- sat, Gazi orman çiftliği müdürü Kas 
i:ı, Verilmiş menıe şahadetname- tamonu meb'uıu Tahain, Ti.,..m U· 

mum müdürü Naki, Hiınayeietfal 
laı~ - .. ı _ikinci Kanun 933 tarihine Cemiyeti reôıi Kırklareli meb'uıu 
I ar tütünlerin aıd ihracı yapnuı Fuat, Milli Müdafaa Vekileti fen 

i'.,~ ~maenin tahtı tasa.mıfunıla bu mütaviri mühendis Mitat, fyınar mü 
u~ dair Banka, depo ve ant· diriyeti fen heyeti teli irfan, it Ban 

repo veailıalan cibi ikıioat vekaletin kası merkez müdürlerinden Sadi, Sa 
ee ,..,.... kabul vesikalar nayi ve Maadin Banka11 umum mü
~ - Tütünlerin 1 lki~ci kanun dürü Saadettin, Maarif VelcaJetin
ıar..!"rihinden sonra aatıJmıı olduk- den Avni, Münür Hayri, Nafia Ve-

3 7ı!; ve.ika, !Wetinclen mühendiı Ali Tatilp, Zl-
lann ""ti;tiinnci.maddede yazılı vesika- raat Bankasından Faul, Tıftik Ce
yapıldıiı 1:h,:j1lıulunduiu ...., satışın mi yeti reiıi Y orgat meb'ıuu Süley
loılukl.....7.1.. fTdeki 'J ürk konso- man Sım, Hilatiabmer cemiyetinden 
maaı tartbr. n taa.tik edilmit bulun- Osman Aaaf, Tayyare Cemiyetinden 

Malılcemelerde 
... ,,,,. 
Maarif vekili 
Tebrik etti Tütiinleri yakacakb 

ama yakamamış! lllkmektep muallim-
leri tepkidir tel-

Silivriden gelen ihtiyar kaçak. ırafları ~~nde~il~r 
•• hk d kif d•tdi Maarif Vekili Dr. Retıt Calıp 

ÇI dun ma eme e tev e 1 8. Maarif müdürlü~e bir ~im 
röndererek ilk tednaat muallım· 
leri ve memurlan için yeni kabul Dün Dolau.uncu lbtiıu mah dütürmiif, tabB!>ea dütiiru:e a· 

kemesine Silivrid- bir kaçak· tet almıt- çıkan kurtuıı kahve
çılık maznunu getirilmiıtir. ci Y ıqara isabet ederek yarala 

Bu maznun Silivrinio Kılınç mıttır, 
lı köyünden ve Bulgariıtan mu Yatar tedavi ~il?1ek üzere 
bacirlanından 64 yaşında Rıza hHtaneye nakledılm1§, fakat 
ağadır. ı tedavisi kabil olmamı!, ölmü9. 

inhisar memurları Rıza ağa Ahmette vefata sebebıyet ver
nm evinde 11 kilo kaçak tütün mekten ıuçlu olarak muhake
bulmuşlar ve Rıza ağayı da bu me altma alınmıştır. 
tütünleri yakarken yakalamı§· Dün birinci ceza mabkeme-
lardır ıinde cereyan eden muhakeme-

ihtisas mahkemesine mevcu de iddia makamı Ahmed)n ceza 
den gönderilen Rıza ağn dün landınlmnsmı istemiştir. Mu· 
muhakeme edilmitbr. Rrz a· ha'teme karar tefhimi için baş· 
ğa zabıt varakaamı tastik etmiş ka gtlne bırakılmıthr. 
ve hakim· M .. dd • 0 l"k 

- Sende 11 kilo kacak tüt.ün eı umumı 1 

bulmuşlar? diye sorduğu za- T kibat: y pıyor 
man: 

- Evet efecdim buldular 
diye cevap vermiştir. Maama
fih Rıza ağa bu itirafına rağ
men kaçakçılık yaptığıını inkar 
etmit ve: 

- Benim evinde 11 kilo ka· 
çak tütün buldular amma o tü· 
tünler benim değildi. Onlan be 
nim evin bahçesine atmışlar. 
Sabahleyin kalktığım zaman 
tütünleri bahçede gördÜllb ka· 
çak olduğunu anladmı, götür
düm, ocağa .aktum. Yakarken 
memurlar geldiler yakaladılar. 
demittir. 

Zabıt varakuıncla iae hadi· 
ıe batka türlü yazılmıtlır. Bu· 
na nazaran menıurlar arama 
yapma için eve gitmiıler, kapr 
yı çalmışlar, fakat Rıza ağanm 
kanıına kapıyı ııçtırmamışlar
dır. kadın: 

- Kocam·evcle yok, çocuk
r da huta, kapıyı açamam 

diye urar etmiıtir. 
Bunun üzerine kapıyı kır

mak zarureti basıl olmU§• me
murlar içeri girince kanılll!n 
evde yok dediği Rın ağayı 6'" 

cak batmcla tütünleri yakar va 
ziyette görmüşlerdir. 

Muhakeme şahit celbi için 
davanın rüyetini batk• aihıe bı 
rakmıt, gayri meftllf olllll Rr 
za ap '-kif edilerek tevkife· 
neye göaderilmiftir. 

Bir kaza kurıunu 
yüztlnden 

Kiiçükçelnnecede Yatarın 
kahvesinde oturürken talııanca· 
sını kaiıftıran 16 yatında Ah:" 
met nuılıa tabancayı elinden 

Yerlere tükDrenlerden pa
ra cezası alınacak 

latanbul müdde" umumiliği 
dünden itibaren Adliye daire
ıindeki bütün polis, jandarma, 
mübatir ve memurlara yerlere 
tükürenler hakkında takibat 
yapılmasını emretmittir. 

Adliye kıoridorlarmda yere 
tükürenler derhal yakalanarak 
hemen bir zabıtvarakuı tanzim 
edilmekte ve tüküren iman bu 
zabıt varakasıyla birlikte hak
kmda takibat yapılmak üzere 
polis merkezine gönderilmekte 
Gır, 

Dün Adliye koridorlarında 
iki kiti yere tüldirürlerken cür 
mü meıhut halinde yakalanmıt 
Jar ve baklanııda zabıt varaka·· 
11 tutularak Alemdar Poliı mer 
kezine gönderilmi9lerdir. Bun· 
lar haklanncla talabat yapılma 
ması için tükürüklerini mendil 
!eriyle yerden ıilmek iıtemiı· 
ler fakat gene haklanndaki ta· 
4Dbattan vazgeçilmemittir. 

Ağırcezada •• 
Galatada Şakiri öldUrmelr 

ten ıuçlu Küçük Ali evveli A· 
lın:eza mahkemesinde tehev· 
'riiren katilden hapse mahkiim 
eclilımtti. 

T emyİa mahkemesi bu kara· 
n bomn19, Aim:eza mahk.,._ 
ıi de lıoana bruma uyarak 
muhakemeyi yeniden yapmıya 
karar vennittir, Muhakeme ev
velce clinlencn pbitlerin tek· 
rar celbi İçin batka güne hıra· 
lolmıtbr. 

edilen tekaüt kanununu bütün mu 
allim arkadatlarma tebtir etmit
tir. Tamimde kanunun bus\inler• 
de ayn- gönderileceği beyan e
dilmektedir. Maarif müdürü Hay• 
dar B. Vekil Beye telgrafla cevap 
vermit. latanbul ilk tedrisat mu· 
allimleri namma teıekkür elm.İf• 
tir. 

Mualli ler Birliği de ilk mek· 
lep hocalarının istikballerini le
m' n etmekte amil olan Maarif, 
Dahiliye Vekaletlerine, Meclia ri
Yat"tine, Meclls bütçe, Maarif ve 
Dahiliye Encümenlerine teıekkür 
telgrafı ç kmi,ıir. 

lstar.hul ilkrnekt p muallimle
rinden tekaütlüğiinü doldurup da 
tekaüt olmak istiycnlerin muame
lelerine derh:ıl ba•lan caktrr. 

1930 senesinden •ri muallimlik 
ten çekilmit olan ilk mektep hoca 
lan da tekaüt kanunundan iatifa· 
de edeceklerinden, bu gibilerin 
üç <enelik birikmi, olan maaılan· 
nm heaaplan yapıl.mağa başlan· 
mıthr. 

Fen talebe cemi
yetinin çayı 

Fen fakülteıi Talebe Cemiyeti 
dün ak..,.. Halkevinde bu aenekl 
mezunlar ,erefine bir çay ziyafe
ti vennlıtir. 

Yeni 
•• 
Olçüler 

Bu aene içinde kı
aım kısım tat

biki düıünüliiyor 
Aldığımız malümata nazaraııı. 

lktıaat Vekaleti yeni ölçülerin 
luıım, kuon tatbikini diqünmek· 
tedir. 

Ölçüler kanununun 28 İnci mad 
desini tadil eden yeni kaB1D1 mucİ· 
bince yeni ölçülerin temaınen 933 
aeneıi oonunda tatbiki icap etmek· 
le beraber Vekiller heyeti bn müd 
dete kadar yeni ölçlileri kaaun, U. 
ınn tatbik edecektir. 

Yeni ölçülerin 932 aenai nİba· 
yetinde tatbiki enoelce mukarrer 
olduiu için kantarcılar ve birçok 
döküm fabrikalan yeni ölçüler
den külliyetli miktarda imal et
mitlerdi. Olçülerin 1uaun, kuım 
tatbikine batlanılacafına ıröre 
bunlann da zararlarına -yd .. 
Hrihniyeeektir. 

[ BOllSA 1 

4 - ikinci Ye • .. .. Şükrü Melih, Sihhat ve içtimtıi mua 
yazılı hüküın) UÇUncu maddelerd~ venet Vekaletinden Zeki Nasır, Mil- l•-l!!!!!!!l!l!!!!•!!!ll••l!!l••••Bl!!l•-ll!ll••ım••••
tün mulıaı.ilin':°: uygun bulunan tü 1i iktisat ve tasarruf cemiyetinden 

Hilmi Bey buradan 
Diyarı be kire 

gidecek 
Clt •·h·-- ...... _....ıdir) 
17Kla-uaal 1'55 

Akız rwı.n 
lıtllrraılar T alı•illt 

meti nükdarı koıı:!:1 ~.; kıy- Vedat Nedim Beyler buluamu,Iar-
yazılı eşyadan k ~ liıtelerinde dır. 
De mukayyet oı.:;.""'ıan mikdarlan Anlraracla, Ankaranın ıerefiyle 
ecnebi mal. ithaline ll~ın -1elıete mülenaaip bir serci binaıımn inııa11-

Satıt bedellerinin ::ı~ olunur. na ittifakla karar verilmiı ve bu ka
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memlekeıe konten.ian harici 1',,.j• · aı umum müdürü Sadettin, Maa
dilecek etYanın kıymeti ..:......ı- riften Mihıllr Hayri, Vedat Nedinıı 
vergiıine matrah olan kıymetten ~ j 8eylenlen mürekkep bir komiıyon 
ruz gümrük reımi tenzil oluııaı-aı. ı;.,. I aeçilmiıtir. 
lunan kıymet olacaktır. 

6 - Satılan tütünlerin bedelle.;. altında bulunan memleketler anıam
ne telıahül eden .ıövizlerin lllelnleiıe daki 932 aeenıi 11 aylık ticari mÜ· 
te ithal edilmeleri veya lktiaat Ve- Baaebetlerimizi teapit etmiıtir. Ha
lıiletinin müıaadeai almaralı bu dö- ;"'"ladriı islatiatiğe ıöre 932 aeneoi 
vizlerinin memlekete ithal edilmek t 1 a)'I :rarfmda fransız m,ıındası al
iatenilen qya ı.edellcriyle mahsup 3~ bulu?"n S"!'y"l'.:e ihracatıma: 
edilmeai mecburidir. 136 1

; 742 lıra ve ıtbalatımız 1.213. 
B L • • il dildi"' • --" ıı•adır u mec11<1nyetin • e •• 11,... in T · 

edilmedikçe ithal edilmek istenilen Filiı~ı ız mandaaı al.bnda bulunan 
eşyalann sünırüklerden aeçirilmeıi- 019 1i na lJ !'Ylık ıhracabmız 917. 

.. · ra ve ıthali.tmuz 16 885 lira-
ne musaade edilmez. dır. Ayni müdd · . 

7 - Bu ilin ıeraitine uygun ola- racatımız iae 97 et ~ıncla I~ _ih
rak hariçte tütünleri bulunan alaka- mız 9.812 liradn'.006 lıra ve ıthali.Lı-
darlann tubat 933 nihayetine kadıu' Bu suretle ma~da altı d bul 
tahriren l ktioat V ekiletine müracaat nıemlelıetlere 11 aylıL .hn a unihan 

tm 1 • • d M" ~-'L' ,. ı racat ve -e e en ıcap e er. araca.at •aruun raca! ve ithalatımız ıu teki' almak 
den itibaren bir ay zarfında veaai- tadır 1 

• 

irin tedariki ve ibrazı farltrr. TÜrlıiyeden 932 aeneai 11 
8 - Yedinci maddede yazıh müd frnda manda altmda buluna ayı zar.. 

bd~~hzarfmda müracaat etmiyenlerin Jeketlere ihnıeat ve itbali.t0:12~ean-'"' are vuku bulacak müracaatları · 
meşmu olmaz. Memleketler ihracat ithalat 

9 - 1 dare merkezleri Türkiye ha 
ricinde lıulunan veya Türkiye dahi
linde bulunup ta ıennayeleri milli 
paradan gayri bir para ile ifade edil. 
mi~ olan veya iktisat Vekaletiyle 
huıuıl mukavele akdetmit olan fir
ket ve mü seselcre bu muamelenin 
ıümulü ycktur. 

Suriye ve Filistin 
ile ihracatım•z · 

Suriye 
Irak 
Filiıtin 

3.220.742 
97.006 

917.019 

1.213.136 
9.812 

16.866 

Yelcün: 4.234.767 1.239.813 
Bu iıtatiıtikten anlq.tdıiı veçhi

le 932 ıeensi 11 ayı zarfında Fran· 
ıız ve 1 ngiliz m~ndaııı altında bulu
nan memleketlere ihracatımız 4.234. 
767 lira ve ithalatmuz i~ 1.239.813 
liradır. IJıracaımıız ithalibmlza na· 

Gümrükdeki mallar 
takasla çıkarılacak 

Vekalet bu eşyanın takas su. 
retile tasfiyesini düşünüyor 

1 ıubata kadar mü•aade 
lkt-t V ek ileti ihracat ofiaine 

mühim bir tamim göadsmiıtir. 
Bu tamimde 16 teırinioanİ 931 ta• 
rihinden 1 eylül 932 tarihine ':<a
dar ııfuıııi.iklerimize gelmit ve it
hal edilmiyerek gümrüklerde kal-
11119 eıyanm taofiyeye ti.bi tutula
rak taka• auretile ithalinin düıü
nülmekte oldufu bildirilmektedir. 

Bu nevi e,yanın Mnııi ne...i 
memleket mamullt .... -haulati
le takas edilebileeeii eorulmakta• 
dır. 

Alakadarlar l>•-prenaiPlerin ili 
nına inti:z:aren 1 tubata kadar lk
tıaat Vekaletine veya Vilayet ma
kamlanna müracaatla -llarmın 
mübayaa tarihini, cinaini. mikta
nnı, geldiği tarihi ve hanııi ııfun· 
rükle bulunduğunu bildirecekler
dir. Bu tarihe kadar müracaat et
ıniyenler baklanın kaybedeeekler
dir. 

Tebliğ 
ANKARA, 17. A. A. - iktisat 

Velıaletinden teblii edilmiıtir: 
1 - 16 ikinci Teırin 1931 tarihin 

den 1 Eylül 932 taribine kadar Tür
lüye gümriilderine gelmit olupta 
ta memlekete i!lıal edilemivcr•k 
ııümriik antrepo -.eya dır ,.annda 

ye tabi tutulanlı tabı tarikiyı. 
aı aılelıete ithaD..üıe miiaaade edil
mesi diitiiniilmeldedir. 

2 - Blriaci maddede yazılı et
yanm memlekete ithallerine mlihbil 
memleket -1ı•ullt ve mamu1'ba
clan ae gilıi mabaul ihraç ve ........... 
nn tabi hlunmaaı İcap eden hüküm 
ler aynea ilin edilecektir. 

3 - Bu prenaiplerin iliınma iati
sarea aıu.clarlarm 933 aeneai 9uba
tmm birinci aüntiae kaclar dofrudan 
dofruya lktiaat v elılletine veya vı . 
li.yet malıamlanna tahrİr81 mtlra· 
eaaı eylemeleri İap ...ı-. Ba miira
caatlarcla maUann miibayaa tanı.ı.. 
riyle cinai ve milcclar ve kıymetleri 
ye geldikleri memleketler ile elyevm 
hangi giimrüklerde buhındafu -
rih edilmelidir. 

4 - .Şalıabn lılrinci günüae kadar 
ıniiracaat etmemit olanların bltabare 
vukubulacak talepleri nazarı itilıa
ra alınmıyacaktır. 

Mısır aefiri Ka
hireye gitti 

Mıaır sefiri A 

Dabilİye müıtetarhiınclaa lıiriad 
amumi mlifettitlii• tayin edlJen Hil 
mi Bey bu cünlerde tehrimiae gele
cek ve lnıraclan l>İyarlıelıir'e pt.. 
cektit. 

Yugoslav aefiri 
Ankaraya gitti 

Bir müddettenlıeri latanbul'da 
balanmakta olan Yugotla,,,.a aefi 
ri M. Mirotlav Yankoviç. eefaretia 
lııat'i auretl• Anllara'ya aalıli iiae 
riae, diia ak- Alakua'J'• git• 
.m,tir. 

Ankaraya topla Y8 

DCU.Z MyaUt 
Aalıara'ye ....- ...._.. ...,._ 

)'ah cellıi ~ T...,._ ,...-. -
Otomobil KlüMla llau tııa•lıiı 
lercle lıulun ............ • ...... tmit
tik. Bu taaavvunna W.. .. e.......ı 
tatlıllu ;p. Ankara ValW Nenat 
B. in riyaaedncle ••• M• Aalııara 
T. T. O. Klülıil faaliyete k,Ja. 
...,..... {{, ! 

Tram•ay, ttlnel, ... 
va gazı tarif el eri 
TramYay, Tünel - Ha•arau 

tirketlerinin tarifeleri de lın ay İ· 
çin~e leab~t edilmek lbım celmelr 
tedır. Tanfe komivonu önümüz. 
deki hafta içinde toplanarak fiyat 
lan tetkı1r: edecektir. 

Mimarlan davet 
Giuıel San'atlor Birliği Mimari 

fUbe•İnclen : 20 1 /933 cuma ıü- 1 
nü oenelik kongremiz olacaim· 1 
dan ~r arkadatlarm saat on 

Ücret ve şöhret 
Hutaları paylıqan ihtisas 

sahibi doktorlar inaafsızlıkla 
ittihıım ediliyorlar. 

Akil Muhtar Bey bu iddiaya 
kartı ilim erbabının ıelim bir 
kafa ile çalıpbilmeleri için 
maddi enditelerden azade ol· 
malan lizmıgelcliğini söylü
yor. 

Muhterem doktorun hakkı 
nr. 
. Y alıuz hayatta arzu edilen 
ihtiyacı ayırt etmek güçtür. 
Y aJnız doktorlann değil, her 
münevver meslek sahibinin şah 
al ihtiyaçlarile arzulan arasın
da niabet bulunmaz. 

Meslekine ait kitaplan, &let• 
leri tedarik etmek için dokto• 
nın bütçesinde bir fasıl ola 
tır. Ve gene mesleki hesabına 
arasıra seyahat etmek için v· 
n bir fasla ihtiyaç vardır. 

Fakat bu doktor bir vi 1 •, 
bir apartıman ynpma' için de 
hutalnrı üzerine fev ii b"r 
vergi tarbetmeğe kalka iı 
fil · selam .i budu nd u-
zaklasrr. 

iki aene evvel lsvi ed Ge
neve ,ehrinde büyük bır 1 'nik 
te dört beş ay tedavi e 1 m. 
Avnıpanm maruf bir müt has· 
sısı mühim bir amdiyat yaptı. 
Ve her gün gelip pansmnnı 
bizzat yapmak ıuretilc de te
davi etti. Bütün ha zahmete 
mukabil maruf mütehası;ısm 
yolladığı hesabın yekGnu dört 
yüz lirayı geçmemişti. Profe
ıör Andre Patry'yi Akil Muh· 
tar Beyefendi de tanırlar sanı-
nm. 

lstanbulda herhangi bir kon· 
ıültasyon için asgari elli lirayı 
peıin istiyen mütehasaıalarımı 
zın böyle bir ameliyat ve teda
viyi ayni ücretle kabul edecek- ı 
lerini zannetmiyorum. 

Bllll& kalırsa ilim, mütehaı· 
11• emeğinin ve töhretinin mu· 
kabilini içinde yaşadığı cemiye
tin iktısdai bünyesile m"tena
ıip olarak istemelidir. 

Derdine deva bulmak için 
maqmı kırdıran, evini rehine 
koyan hastadan istenecek üc
ret mütebaaaısın apartımanma 
bir kat daha ilave edecek ka· 
dar yüksek olursa bu arz ve ta· 
lehe-, ticaret kanunlan müdaha 
le etmelidir. 

Doktor, ıan1ati ile zevk ehli 
ni eğlendiren bir artist değil, 
ilmi ile dertlileri iyi etmek is· 
tiyen bir fen adamıdır. Ve ilim 
erbabının ıian ,efekat ve fera· 
gattir. Zevki için bir ıaz san'· 
atkirma kesesini döken sıhhat 
li insanla derdi için doktora il· 
tica eden hasta adamı tefrik et 
meliyiz. 

Burhan CAHIT 

-----·-··-----·-
Bekir Sami 
8. in cenazesi 

Dil• kaldınldı ve 
Maçkaya defnedildi 

.Ealıi Hariciye Vekili Bekir Sa· 
h • d" , 

JDİ S.,, - umun cenazet1 un 
Kurhllut'taki ikaınetgihmdan 
lraldmlmıt ve cenaze namazı Tet
Yikiye cami inde kılınmıttır. 
Müteakıben Maçka kabriatanma 

4efno1-uttur. Hariciye Velıili 
- ne -ze meraaiıninole Vali 
_ ..... Ali R.ı:ııa Bey ile •iro;olı 

ııeY•t lntlunmuıtur. 

Tminı ldü .. 
twlsat 

Tirlıd)'e Turinı Ye Ot r loil 
KhatHiıı Yerlclab bnhraa tlola:rıal
le a•ehe1br. Diler taraftan KJu.' 
itin dual.te ettiii vaaifar P.. 
den ..... artmaktadır. S.. eebeple 
lıu aeae tehir bütçetÜM, T. T. O. 
Klübüae yardım olmalı --. bir 
miktar tahıiaat konmaao tıelıarriir 
ebnİftİır • 

Vatand•t' 
Şeker fabrlkalanmız 

111emleketln şeker lhtl• 
yacını temin edinceye 
kadar, eker bayram
ları OzDnı, İncir, Kayısı, 
Gazlantap fıstıg ı bag
t'Bmları •>imalıdır. 

Mill i iktısaf ve la• 
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4 MiLLiYET ÇAR.ŞAMBA 
. fil@ . ·- . 

18 
il 

KANUNUSANi ...... - -1933 . . 
1 eaeri aslına nazaran bozuyonan, ı 

bu bir hüner değildir. O halde sa Gemi kurtar_ 
ma işleri 

l ~------~B~u-g~u~·a--------------------------------~---------------------------------------... EVLENECEK KIZL R 
M-;,v~ımn 7.CVK 

1 na muharrir değil, roman 71lunb· 
cm demeli. Yook, daha iyi hale 

· getiriyorsan, yeniıini yazaana! •. M ••k't ve neş fiımi ... 
aJı e ila~eten R.K.O. 

dü-ır:ı h:ı~nleri A rm umdeai "MiLLiYET• tir. 

18 K. SANi 1933 
lcbıreluıne : Ankara caddeei, 

100 No. 
Telgraf adresi : lıt. Milliyet 

Telefon Nuıneralan: 

1 
Abidin Daver Bey d. memlekette 

, mütercimlerin pek az para kazan 
dıklarını ileri sürüp, hakkı telif ve 
rilmiye imkiuı. bulunmadıimı IÖJ' 
lüyor. 

Bütün bu teli.tın tercüme ve &• 

daptasyon yapan muharrirler ....,. 
amda müıahtıde ediliti meselenin 
maddi menfaat cephesinden gÖ· 
rüldüiiüne kuvvetlice bir delildir. 
Bu arada bir "'Y daha göze çarpı 

Kanun meriyete gir
di, tirket henüz 

tetekkül edemedi 
Gemi Kurtarma lnhiaar'i 

Tlirlt Anonim Şirketi kanuııu 
dün meriyete ıirmit. fakat y~ 
ıııi ıirket henüz resmm:ı tqek· 
kül edememiıtir. Bu vaziyet 
dahilinde, gemi Kurtarma inhi 
aarmı i41emeyi deruhte eden 

Alacağına şahin, vere
ceğine karga •• 

Bu aktam 
herke• MELEK sinemasına 

kotar ak 
Sevimli ve şuh san'atki.r Şen -

KATE DE NAGY 
ve meşhur komik 

Batmuharrir ye Müdür: 24311 
Yazı itleri Müdiirlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERlı 

yor ... Tercümesine miilıteç oldu· 
fuınuı.: eserler, yalnız almanca ve 
franS1zcada mıdır?.. fngilizc:e, 
İtalyanca, iıpanyolca, ruaça bin· 
!erle eaer var ki; onlara daima 
mübtacız ..• Eier maksat milli kü· 
tüpbanemize eaer tercüme edebil· 
mek kayguıu iae onları bu söyle· 
diğim dillerden de alabiliriz ... Hat 
ta mutlaka almanca ve franazca 

Rıhtım şirketi yeni antrepoları 
neden yapbrmayormuş? 

LUCIEN BAROUX 
tarafından temsil edilen nefis bir komedi 

seyredecektir. 

Bir Çiçek iki Böcek Tü.rluı• tçi• 

L. IC. 

4-3 aylığı 
6 ,. 7 50 

14 -12 .. 

Hariç İç:İn 

ı.. it. 

8-
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21-

Gelen evrak geri verilmez.
Milddeti geçen nüıbalar 10 ku
ruıtur. Gazete .-e matbaaya llİt 
iıler için müdiriyete mürac:aal 
cdilir. Gazetemiz ili.nların ..,.. 
s'uliyetini kabul etme.: . 

RAMAZAN: 

imsak 
iftar 

s. 
s 

17 

21 
D. 
39 
08 

BUGONKO HAVA 
Yqilköy hava naat merk• 

zinden aldığımız malUınata gö
re bugün hava az bulutlu ve 
mut. avvil olarak rüzgarlı el. 

vam edecektir. 
17-1 933 tarihinde bava tazyt. 

kı 771 mı1imetre, en fazla aı· 
caldık 10, eu az 4 santigrat 
k ydedilmcktedir. 

ELE 
!mi eserler, evet! 
omanlar hikayeler, 

hayır! 

dan tercüme İse bu dillerde yazıl· 
mı, ve (ammenin malıl olmuı el. 
il eenelik eserlerin hepıi tercüme 
edildi. bitti mi?. Klasiklerden kaç 

j taneşİ buır{in türkçeya tercüme e• 
. dilmiıtir ..•• 

yeni ıirketin, ıkaza vukuunda, Rıhtun Şirketi işleri biı- türlü hal
başka teşekküllerin kendi •ası- ledilememekle ve muallakta kalmak· 

talarile kazaya uğriyan vapur- ta~':; itlerden biri, Repdiye cadde
ları kurtarmalarına müdahale sindeki antrepolar İnJ&&tıdır. Şirket, 
edip edemiyeccği noktası müp- teahhüt ettiği 6 antrepodan ancak ü 
hem kalıyordu. çünü inşıı ettinni~. dördüncüsünü de 

Yeni şirket niı:amnamesi, inta ettirmiye başlamışıa da nata-
mam bıraknutlı.r, Nafia Yeki.Jeti, ant 

,imcilye kadar gemi kurtarma repolann bir an e.-vel inta ettirilme-

Telaşa mahal yok! Sırası gelmit 
ken isteyeceğiz ve bağırarak iste-

itlerile meşgul bulunan limtet >İni şirkett~n istemiştir. Şirket, Ve· 
şirketin müdürü, htanbul me- !<alete nokati nazarını bildirmiştir. 
buıu Hamdi B. tarafından An· Şirkete cöre, hükümeti Cümhuri
kara'ya götürülmüş ve ayın 12 ye ile nktcttiği itiliı.fnamede • yeru 
sinde İktısat Vekaletine tevdi antrepoların inşasına lıaflandıktan İ· 

ki ıene ıonra tarifelerinin bir miall yeeeiiz.- Memlekete lüaumlu o- olunmustur. Hamdi B. dün Aıı· 
ı T k. ı f rl • · · tezyidi esası mevcuttur, Şirket, anl-
an ı mı ıtap arını, en eae ennı kara' dan şehrimize avdet et· repoların inşasına betlıyalı iki aene-

tercü.me için Maarif Vekaleti tel· mi tir den f.,.la müddot "eçtiğini, tarifele-
bir als'."·· Hatta eier muahede 1 'Aldığımız malümata göre rine zam yapdrraa dördüncü antre-
cephesmde muvaffak olamazsa, 1 • lk M 1• ' poyu ikmal ve. 5 ve 8 mcı antrepola-
böyle eserlerin tercümelerine ait · nızamname. tısat ve a ıye t rebi 

V k • 1 1 • kik h k rı da in~a e ti leceğini bildinnit-
telif hakkmı maarif venin .. Li.kin e a et enııce tel ve Ü i't- tir. Keyfiyet, Nafia Vekaletince tet-
(Leydi Çaterleyin dost lan) ne.,..in· metçe tasdik edilir edilmez, ye kılı: edilmektedir. Şirketin mukav• 
den kepaze eserleri, tefrika ro- ni şirket resmen faaliyete geçe lesine müıtenit gÖriiMn bu müra
manlannı, kapıcı kadınların oku· cektir, Nizamnamenin tasdiki· caatına mukabil, bir çok teahhütle
duldarı macera hikayelerini ter· ne kada d • d'k· · t rini ifa etmediği ve binaenal-h, itin 
lim · ·h ı d ı · r a tım ı ı vazıye ., 

c e, ıntı a , " apte etm• ' ıate- d d ek . çok ıu götürür olduğn da anla,ıl-

1 

1 • h. · B evam e ec tır. yen erı ımaye etrnesın .. u _,_ ş· d.k. G • K L• maktadır. 
ler, Türk yazıcılannm karibalan- . ım .ı ı . emı • urtanna ~· 

t • ş k t rk d b .Antr,polarda ziyaa ug" ra-m ifletebilmelerine mani olan, mı e, ır e ı e Mlın an ır 

Türk k.ııriha11 mahsullerine ucuz· zat demi,tir ki: yan eşya 
ca rekabet edip onu korutan mu· "-Türk sularında gemi kur Şirkete ait meselelerden biri de, 
:zır teYlerdir ... Bunlar o kadar mu tarma hakkı, Türk bayrağına antrepolarında ır.iyııa ufrıyan efy& 

l zırdır ki, muharrirlerimize: münhasırdır, Yeni Kanun ile mesel.,..idir. Gümrük heyeti, zayi eı 
- Ben frnımzcadan eser apa· htanbul Limanı dahilindeki Y•J'I teabit ebnİ4 ve ,irketten 6 kü-

rırım 11mma onu öyle bir fekle ao.. ıur miJyon lira tediveai talep olun-
kanm ki; aalıibi bile farlı:ına var· tahli•İye inhisarı da, Liman muttur. Şirket, verdiği cevapta, muh 
maz:.. dedirtir!.. Şirketinden almmıttır. Şimdi· telit bir heyet te kilini ve bu heye. 

Bunlar 0 kadar muzırdır ki; a• ye kadar (.Adalet) tahlisiyesi • tin yapacağı tetkikat n~ticeaine gö
dapte edildiği zaman okuyanlara ·nin ıabipleri ile o/(l 45 i hüki't- re muamele ifasını İllemiı, keyfiyet 
Garp psikolojisi, garp içtimaiyatı ınete ait bulunan şirketimiz ıe- hükümeti merkeziyece derdesti tet· 

b. · ı "b" ·· t · h mı· kurtarma 1·şlerı·ıe m--...... J 0 _ kik bulunmafbu·. Şirketin iddiasına 
nı ızım ma muz gı ı goı enp e• ~"o- göre, evveli, bu ~yaların antrepola-
nüz billürla,maya ba.tlayan karak luyordu. Yeni şirket faaliyete ra girip çıkması, gümrük ve tirket 
terlerimizi biçimıizleştirir... ba§layıncıya kadar ayni vazı· memurlarının mÜfterek nUAret ve 

Edebi kontenjan meseleai, hiç Bütün bu arkadaıların dediği yet devam edecektir, mürakabalanna t bidir. Sonra, giim-
ruulm dık bir taraftan patlak gibi bu adapte ve tercüme eaerle- Yeni şirketin nizamnamesi rük heyeti, anbarlardaki tetkikatını 
erdi , .. , bazı arkadqları tel&ta rin sahtı zaten bir iki bini geçmİ· tasdik edilir edilmez, şirketi- yalnız bapna yııpmqtır. Şirket, def. 
U. u"rdu··. Franıa ve Almanya ile yoroa, bunun okunmaması 15 mil· mı·z anon·ım mahı·yet alacaktır terlerde mukayyet e\Y•Y• nramıt. 

nl k b• k .. 1 ' ' ' ' wümrük heyetinin zayi olduğunu le. 
lan tl.caret muahedeler·ımi1' bu yo u ır ul ~nm ırfanı için ne 8 · t"k 1 · • h h d ft tehlike olabilir ki?. Ne olur! Bir um ı a ıçm erşey azır ır. bit ettiği birçok parçal•rın mevcut 

mleketlerden tercüme edeceği· Arada.ki fark, yeni tirkelte hü- bulundua" u .neticeaine TBrnn• oldu~u . iki aene ~ıkıntı çekeriz amma, ya- " 
u? kitaplara telif hakkı vermenıı b ._._met hissesı"nı'n 01,, 70 olma· iddiasmdadır. v-. yavaş yazmağa aşlanz... KU il· 

•İ k bul etmlı. sından ibarettir." Muhtelit biı· heyetin yapacağı tet 

muhafazaamdan pek te, mesuliyet 
kabul edemiyeceğini iddia etmekte
dir. 

lıtanbul Giimrükleri Başmüdürlü· 
iü, tirketin itirazlarına mükabil kuv 
vetli esbabı mücibe ile noktai nazar· 
larmı Ankaraya bildirmiştir. Bu hu
susta talimat beklenmektedir. 

Nihayet, tirketin bir de nhtımaız 
yerlere çıkarılan etYadan aldığı nh
tım Ücı·etlerinden dolayi pek haklı 
•il.Ayetler vardır. Şirket bu paraları 
e kiden mevcut b.İt· iradeyi İstinaden 
aldığını bildirmektedir. Bir çok va
tanda,lann zaranna olan bu irade 
hükmünü iptal edecek birçok ı~bep
ler aayilabilmektcdir. Mamafi, bu me 
ıelede henüz muallakta bulunmakta
dır. 

Şirket tesi!latının 
mubayaası 

Öğrendiğİınize göre, henüz 40 ıene 
imtiyaz müddf'ti bulunan şirkete ait 
tesisatın hükümet~e mübayaa edile· 
bilmesi zamanı bir kaç ıene evvel 
bulut etmİftİr. Şirketin, hükumetle 
bu hakkı mülıayaaımı iıtimal etmesi 
-ı üzerinde müzakereye ginıebi
ltteğini de bildirmit olduğu söylen
mektedir. 

--------~--
Yeni bir Harp ma

lulleri cemiyeti 
Bir kıaım barp malGllerinin ye• 

ne bir cemiyet tetkil etmek iste· 
dikleri yazılmıştı. Harp Malulleri 
cemiyeti reiıi Salabattin B. bu hu- j 
!'uıta bir muharririmize tunları ' 
söylemiştir: I 

"-Yeni cemiyet yapmak iıti

Fransızca sözlü büyük UFA filmidir. 
Filme ifil.ve: PArawo11nt dünya havadisleri gazetesi ................................... 
Yarın lalcşam: A R T 1 S T l K Sinemasında 

En şen ve eğlenceli komedilerinden biri olan 
SAHTE MiL YON ER 

filmi başlıyor. Heyeti temsiliyesi başında: 
Sözlü filmlerin yeni yıldızı: MARl~ SOL VEG 

Mükemmel Alman komiği: 
OTTO WALLBURG 

ve P A U L H O R B 1 R G ER. 
lli.veten : F O X J U R N A L . 

lJarlilbedayı'de 
Y A L O V A T 0 R K O S Ü 

ismi altında Türkçeye adapte edilen Fransızca 

K 
opereti, 

sözlü ve şarlalı 
AÇIR BENİ 
19 Kanunsani Perşembe akşaını 

GLORYA'da 
ve Ramazan:n son haftası münasebetile 

bir varyete numerosu 
R O L F H .~ N S E N 

Büti.in dünyada Londradaki Koliseumdauve Ber
linde büyük muvaffakiyetler elde eden meşhur bü
yiicü ve sihirbaz sahnemizde İcrayı san'at edecektir. 

Timarhanedeki 
ölüm vak'ası 

İstanbul Belediye&! 
• Şehir Tiyatrosu 

yenlerin bazdan, cemiyetimizden ı Bakırköy emrazı akliye baola• 
çıkarılanlar, bazıları da eıki ida- ne>indeki ölüm vak'ası hakkında 
re heyetinden olup kon••r.,ce ye- l 'u tezktreyi aldık: 
niden teçilmiyenler~e.n ibarettir. Dünkü niiabanızda Bakırköy Em
Bu bozgun l~cbbusunde muvaf- razı Akliye ve Asabiye hastanesinde 

Darülbeday; T emsillf'rİ 
Bugiin suvare 
aaat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Opereti 

fak olamıyacaklanna •Üphem ··teh · b" h t d" - L: k · mu eyy.1ç ır as anın ıger 11tl" 

yo ctur. . . . . ı..· hastayi beğduğu n«:Jrediliyordu. bir 
emayetımıLın geçen aene • ı .. . . ., . 

mesai bilftnçoıu hazırlanmakta- muteheyyıç lı.~ıtanın dıgerıne taar .. 
dır, yakında matbuata vereceiiz. ruzu pek labis ve her zaman ve her 
Cemiyetin defterleri aza•ma açık müesaesede olan hadisedir, Haataba 
tır. Kongre zamanma hayli mÜd · kıcılar h~men iki•ini ayırmışlardır, 

Umuma. 

det ardır." vak"adan yirmi da(ıjka sonra hasta· • 
Diğer taraftan bir kmm malul- . nm birine anı fenalık gelerek ölme- Fransız Tıyatrosunda • 1 1aarif Vekaleti de fikir lıaya· Amma ıimdiki gibi sayfa11 yir· Yenı· şirketin mu'"du'"rlu""g"u""nu·· kikat, hakikati gösterecektir. Güm-

. · ı ki d ...... b mi kuruf& kitap tercüme edilir, k ·d · · b · · · · t gı mız ıçın zor u ar o.~ran u de Istanbul mebusu Hamdi B. rü ı aresmın u zayı etya ıçın 11 e 
eni vaziyet üzerine teşebbüaatta tefrika edilirken kim roman, hi· diii 6 küıur milyon lira da şirketçe 

)er de kongrenin aktini iıtemekte ı •i kendiıinin eıki bir zatÜfİryan ve Bliyiik Yunan artisti T.A.'f. 
dirler. Bunlar (Anadolu Harp zatüddimaği efrenci ile malüliyetin- GAVRİLİDİS T 

Y• ulunacaknıq... Bundan birkaç kiye, maaal yazmaya kalkabilir, İn de.-uhte edeceği anla!ılmak- ...,ı.: fahiş görülmektedir. Şirket, giim 
afta evvel bu sütunlarda müda· canını sokakta mı buldu?. tadır. rükçe 600 küsur bin lira b<-del konu-

l't'!alülle~i cemiy~t.i~ ~iye m~~takil . Jen ileri g~lmiı bir- te ... düftür. T.AT. Sanatkarlftrile 
bı~ cemıyet teşkılı ıçın . Vıl~yete l Bu hadi•c olmaksızın da bu gibi ı 1 

•• ettiğim bir bahse tekrar dön· Fıtra meselesi - - • -- ı lan 56 parça efY11'lln !t•r birine 10 
\eye :zaruret hiaaediyorum. (Son küsur bin lira kıymet ıaabet etmdı:-

muracaata karar vermışlerdır. haatalat·dn ani mevtler olabilir. Bi. O T H E L L O ' 

t 1 
- -.- . naı-nıdeyh bu ıuretle tashihini rica yu temsile hazırlanıyor 'il 

;ıoslA) gazetesi vaziyeti tercüme Bizim dinde zekat ve fıtra ciıye Demiryol şirketle- • le olduğunu, hal~ki ~u.eşya meya-
adaptaayon muharrirleri, Sela- iki reuni sadaka vardır. Bunlar- • • •14 f ) • runda çocuk b_eş1 ~• •. ı1b.1. ~yler de 

ta yan vapurunu eylerim efendim. Otello: GAVRILIDIS. 

DB•ıl kurtarmıtlardı . lstanbul E!"r~zc .. Akliye ve~·~ ı Yago: ERTUGRUL SADETTiN 
uri Beylere ooruyor: ;dn ~e ~ ıçı?',i2 x~rvereçn- mı::c~t G 1 d 1 b lan Bu tarzda beaap ve muhakeem yü 
i izzet. Abidin Daver ve Re.f&l d ki · · · d 1 nnın l tan f eri bulunduğunu ılel"I sunnu,tur. • bıy., haıta~sı mudur ve baştabibı 

Bir buçuk ikı ay kadar ene.! 

1 

Mazhar Osman ı 52 o ~~na . anı e~ı ım, un u nıs eçen e! ~ ıtan ul'da top . rütülmeıindeki yanlıılık iıe meydan 
Bu muharrirlerin cevaplı.rında b?.lı ~~ıbarıle baylı ağırdır. Bugün mıı ola~ Turkııı:ede_ "!_evcu~ Demır dadır. Filhakika, ı;oo bin lira kıymet 

~yanı hayret ıözler var. ku kulfetlere araaına bunu aokma y~llar .ııır~etlerı ~udiirlen, geçe~ 56 parçanı heyeti umumiyeıine i.İt· 
Meaela R l Nuri Bey bunu ia imkan yok gibi. Çünkü herke· ııKunl .. b!urkıyehThun1 ng "!

1
e Obt?m1.kobtıl tir. Bu sOO bini 56 ya taksim edip 

'inanların fran.lzlara ka,..1 bır· • • d k k b. • . u u mura as an ı e ı.r ı e • . 10 kü" b' ı· be "• Sin Kazancın an lr la irini sa• I ak b h I . '!" çocuk befığıne IUr in ıra Kaza ve Otomobil 
e\ı 1olabı olarak gôrüyor ve Franaız dalca diye vermesi, İçinde yaf&dı· top anar .u ~t ~a .aıt 1 an ve del konulduğunu ileri aürmek, haki-
e 1 r, Alman kültürünün Fransız • ı propaganda ıtlerının ~ır elden ya kate af k bulunmamaktadır. 
· gımız fart ara nazaran biraz güç pılmasına karar vermııler ve bu- muv ' 
~t rarıına galebeaini iıtemiyorlaraa ı· • 'k• f ded""'" • ba ur . ....,. ın ıtrn ıgımız yram na Devld Demiryollan neşriyat Rıhlıın.•·ı;:: yt'rlt'rden 

Kızkuleıi önünde bir ltalyan va 
puru karaya oturmuftu. Adalet 
tahliıiyeıi ge-miyi kurto.ramamı~ 
diğer bir ltalyan vapuru, herkesin 
gözü önünde kazazede vapura 
yana,arak eşyaaın•n b:r kısmını 
boıallmıf, bu •ayede yükü hafifli 
yen ve yük•elen vapur kurtulmu! 
ve oa·adan cerredilmittL 

Sirgortalanm.n GaJatada Onyon hanındQ kain 
ÜNYON SiGORTASINA yapnrınız. 

• ı men bundan vazg~melidir di- d k b .. le d • "ld"r E • "' "' -y aa a aaı oy egı 1 •• n aevınç müdürü Ferit B. i memur etmitler 
1 ~r. Fran11zlara göre fena naıi· li günde verilmeıi ıart olduğu i.' dir. Ferit B. T. T. O. Klübü ile • alıntın parttlar 

Türkiyede bilafasıla icrarı muamele etmekte olan 

'~ rt değildir. çin zannederim ki; azçok kudreti birlikte bu huıuıta tetkikatta bu· Sirket antrepolar nizam. 
fı •Selim; izzet dostumuz gÖğaÜ· olanhır bunu verirler ... Ehemmi· lunarak bir rapor hazırlıyacaktır. nan\eai m'ücibince, 3 ıene kalan et· fu ~ gere gere: yelli bir yekWı tutacağında fÜpbe Grup halinde seyahat eden yol- yanın an barlardan gümrük idare.İn-

Türk sulannda gemi kurtarma 
hakkı, kanun ile Türk bayrağılta 
verilmit bir hak olduğu halde bir 
ecnebi vapurunun bu ıuretle kaza 
zede bir gemiyi tahlis etmesine 
gÖzyum.ulmaaı nazarı dikkati celp 
etmittir. Haber aldığtmıza göret 
bu itte ihmalleri •örülen alakadar 
memurlar tevbih edilmiılerdir. 1 

ÜNYO 
" - Ben Oyle intihal ederim ki, olmayan bu paranın memleket mü culara ve seyyahlara bazı kolayı- ce kaldınlması icap ettiğini ileri ıüı·
lının sahibi tanıyamaz. Eoerle· dafaasının en asri vaaıtaaı olan hklar gÖsterilmeai de tekarrür et· melde ve zayi olduğu tesbit edilen 

'min bı;'!ıi boyledir." diy'!':· Mü· tayyareye venlmeai kadar doğru 1 miştir. Bu kabil seyyahlar için i- etYaclan bir ınsmının 3 seneden faz-
ımmel ıtırafl. Yalnız aorabılın.z: ve sevaplı ne olabilir?. cap edene husu•İ trenler hareket la anbarlarda kalmış ve gümrükçe 

- Efendiciğim! Eğer franaızca l FELEK ettirilecektir. aranmaını~ olduğunu, binaenaleyh 

"Milli11f't,, in romanı: !18 

SEN ve BEN 
l 

1 

1 
- Bahçedeydim... Bedi Mu- ı 

':Jımer geldi... Beni dudaklanm-
n öptü., Ateşte yanmı, ribi kaç 
n •• Teyzemin odasına kapan-
m •• Sabaha kadar onun bat ucun 
, dua ettim •• Allaha yalvardım. 

1 
Sabah çok rerken Nejat gel· 

t ı •. Sonra ne oldu? Ha hatırlıyo
~ m •• Beni yanaklarımdan öptü: 
f :- Benim fedakar karıçıgım •• 
f ınin hakkını nasıl ödeyeceğim? 
' • . .ı· 

""'· Dudaklanmı sımsıkı kapadım .• 
1ıları öper diye korktum. Bir da

l ll hiç hiç kimse onları öpmiye
k. Onlar bir defa cehennem sr 
khğ nda yandılar. ilk ve son de
.. Tekrar hiç bir ateı onlaw ya· 

az artık! 
Nejat yüzüme baktı: 

- Bir küçtik çocuk olmuııun 
la! iki ay içinde vücudun ate

yaklaştırılan bir mum ribi eri-
ş .. 

" Nejadın gözlerindeki şefkat ni· 
bir günah itlemi, gibi beni 

t üıt etti? Teyzemin yanında Be
Muammeri bulduk. Bizi görün-

Muazzez Tahsin 
ce batını iğdi .• Dı,anya çıktı .. O· 
na bakamadım. dudaklanm ıize
rindeki cehennem sıcaklığı bcm 
yakacak sandım. 

Baıımın içinde vak'alar kan,ı· ' 
yor, aonra ne ol<iu? llP. oldu? 

Teyzem ıözlerini açtL. Nejadı 
rördü.. kolları ona doğru uzandı, 
bir nefea gibi: 

- Oğlum! dedi. 
Sonra ben bir çığlık kopardım: 

- Teyzem öldü ... teyzeciğim. 
teyzeciğim .. 

Sonrasını hatırlamıyorum ar· 
tık .• Ne oldu bana? Niçin burada
yım ben? Beni kim buraya getir 
di? 

-Nejat, sonra ne oldu? 
- Neden aonra yavrucuğum? 

Hayretle Nejada bakıyorum. 
Bu gördüğüm Nejat. sesinde ağ
layan bh· nağme ile konuşan Ne· 
jat, eaki Nejat mıdır? Hayır, onu 
değiştirmitler, her şeyi değifmiş ! 

Tekrar ona soruyorum: 
- Onu nereye gömdünüz Ne

jrı.t? 
Cevap vermiyor, iğiliyor. göz 

kapaklarımı öpüyor. 
Odanın öteki ucunda hıçkıran 

kimdir? 
- Niçin ağlayorsun Bedi Mu· 

ammer? Y okıa ben de ölecek mi· 
yim? 

Yine Nejadın ağlar aeai: 
- Hayır Leylacığım. hasla ol· 

muştun .. timdi artrk iyileştin .. Al
lah seni bize bağı,ladı. Bunun için 
ht-vinçle ağlıyoruz. 

- Ne kadar zaman hasta yat
tım? 

- Bir ay! •• 
- Bir ay ... otuz gün .. ne tuhaf! 
Sarı zayıf ellerimi uzattım. iki 

baş birden bı:nların üzerine iğildi. 
Biriıi daha uzun zaman elimin 
üzerinde kaldı; fakat ötekisinin 
dudaklarının ateşi canımı yakar 
ııibi •iicudümün en derin köseleri· 
ne sokuldu. , 

Gözlerimi kapadım .. Uyur gi
bi yaptım •• içimdeki fırtınayı gö· 
rürler diye korktum. 

Büyükada 
Yıeınid n dünyaya doğmuşum 

gibi her ıeyi hayret gözile görü· 
yorum. Haftalarla ölümle yan ya· 
na yaşadıktan ıonra. hayatı sevi· 
yorum sanki... 

Fakat ümitsiz aşkımı, zavallı 
Bedi Muammerin benden kaçan 
gözlerini dü,iindiil<ce: 

Keıke ölseydim! diyorum. 
Bu düşünce, bazan bende bir 

sabit fikir gibi yerlqiyoı-. Ölüm 
deın, çok sade bir şey gibi konu
şuyorum. O zaman Nejat, Anado
ludan geleli beri, anlayamadığım 
bir yakınlıkla bana koşan Nejat: 

- Leyla .. Senıiz ben ne yapar
dım? diyor. 

Dünya n,., gariptir? Şimdi Ne
.iada koştuğun zamanları.. onun 
beni anlaması ve benimle al;.ka
dar olması ıçın döktüğüm göz 
yatlarını, çektiğim ıstırabı ha
tırlayorum da. bugün, artık onun 
gözle göriilen detitikliği nasıl o· 
luyor ıla bende bir tesir yapmr 
yor diye şaşıyorum. 

• Geçen akşam, nadiren Adaya 
gelen Bedi Muammere sofrada, 
hiç münasebeti yokken: 

- lnıan. saadetinin kıymetini, 
uzakta iken ve onu kaybetmek teh 
likesi kartısında daha İyi anlıyor. 

Dedi . 
Biz, soran gözlerle ona bakar

ken, İzah P.tti: 
- Seni düsi!nerek bunu söyle

dim Leyla... Şu kadar sene se
n; nişanlım olarak o kadar benim· 
semiştim ki, karım olduktan son· 
ra bile seninle beraber bulunmağı 
tabii bir ey telakki etmi~tim. Fa 
kat iki ay uzal<ta kalınca. eni 
oyle hasretle aradım.. hayalımı-

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 
mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

zın her saniyesini öyle suaamıt bir 
heyecanla andım ki, !İmdi se
nin le geçirdiğim her saniye ben· 
de yeni bir saadet membaı yara
tıyor. Bahusus ki senin anneme 
karşı yaptığ111 fedakarlığı gördüm 
~-e seni az kaldı kaybediyordum; 
i,te bütün bunlar. beni yeni biT 
adam gibi ba,tan yarattı. 

Hiılerinden hiç bir zaman bu 
kadat· bahsetmeyen Nejadı dinler
ken. Bedi Muammerin acıdan ıs
tıraptan, sararan rengini. ti~r~
}en dudaklatını görmemek ıçın 
ıabağımdaki eti itina ile kesmeğe 
çalıtıyordum. 

O yemek biter bitmez evıne 
çekilcfi. 

Yaimur yalıyor .. kalbim allıyer 
Bedi Muammer neredesin? Ner 

redesin s-evgilim? N~~in gel:ıniyor
~un? Niçin beni gormek ıstemi-
yoraun? • .. . 

Sensiz hayatım bir çol gıbi bo, 
ve susuz ... nihayeti gelmiyor •. 

Bu gece sabaha kadar rüyamda 
seninle yaşadarı: 

Sen vf" ben yalnızdık... Sonu 
gelmiyen bir yetil yolda yan yana 
yürüyorduk •. Vücudümün bir ta
ı·afı senin ateşinle sıcaktı.. Oteki 
tarafı buz gibi soğumuştu. 

- Sen VfO ben ... Buka kimae 
yok ve olmıyacak. değil ~i Leyla? 

dedin. 
- Sen ve ben... Bedi Muam· 

mer, ba~ka hiç kimse yek ve olma
yacah. 

Yetil Yolda gözlerinin yeşili 
büsbütün daha parlaktı. Kolunu 
belime doladın.. Vücudüm orta
dan bölünüyor sandım.. Ellerinin 
kıskacı kemikleı·imi gıcırdatıyor 
sandım .. Ölüyorum sandım. 

- Ölüyorum sevgilim? 
Ağrıyan kemiklerim. kendi ae· 

simin tatlı iniltisile sızladı. O za
man batımın. saçlarımdan çekildi
ğini hiaııettim ve sıcak nefesin, tek 
rar dudaklarımı bir cehennem att"
,inde yaktı. 

- Yalnız sen ve ben! 
Ne meı'uttuk Bedi Muammeı-! 

Niçin kaçtın? Gözlerimi açtığım 
:raman niçin ıeni yanımda, camm· 
da bulmadım? 

Kalbim bugün öksüzlüğüne 
ağlıyor. Sen yoksun Bedi Muam
mer .. Hiç. hiç olmayacaksın., Bu· 
nu biliyorum. 

Fakat bu yanımdaki adamın 
yeni canlanan a kı beni nasıl boğu 
yor bilsen! Bütün benliğim ondan 
haşyetle kaçarken onun bana ya· 
kın olmasına nasıl tahammül cdi· 
yorum .. Nasıl isyan ve ikrahla öl· 
nıüyorum? 

(Devamı var) 

• 
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. -Bir izdivacın hikayesi: 5 İnltisarlartfll 

Dürrüşehvar nasıl ve 
kiminle evlendi? 

Bizi nasıl 
Görüyorlar? Roman yada 

1 Türk sigarası 
Horsunlu 

Daha vapurda iken Nİiüfer sut. Pirinçleri 
tanakocasıhiyanetebaşlamıştı Çeltik f~h~ikası 

24,000 
• 

Malatya susuzluktan 
nasıl kurtarılabilir? 

Memleketimize ge
leQ bir Avrupalı 

gazeteci anlatıyor 
Avrupanın lanırunıı ıazetecife

rinden ve birçok gazetelerin Cenev· 
redeki mümeuili M. Recavati Anka
ı-ada iki hafta kaldıktan ıonra, şeh
rimize gelmişti . Çin - Japon mesele
~ etrafındaki müzakerah takip için 

Bir grupla mukavelf 
imzalanmak üzere •• 

inhisar Umum mı..idürlüğü 
Romanyada mamul sigara aa· 
btı için bir grup ile anla~mıştıt 
Bu husustaki mukavele yakın· 
da imza edilecektir. liraya yapılacak Şehir etrafında birçok su var' 

AYotN, <Milliyet> - Evvelki 
1 fakat bunların ıslahı lazım .. 

Cenevreye haraket etmek üzredir. İnhisar idaresi mamul sigara 
Mlimail~yh Ankaradaki ibtisaslanru 

gün yıtzdıiım mektubunda Hocsun- ıoran bir muharririmize ıunlan aöy- lan maliyet fiyatına bir muktar 

lu mmtakaaı pirinç mÜ•lahailleri
nin biı· çeltik nt."tkinası getirilmesi 
hakkındaki dileklerinden bahsetrnit
tim. Bugün bu hususta o mın .. aka 
pirinç zürraından müteha1.sisbir ar
kada~dan edindiğim mRhimatı yazı-

lemiıtir: . kar iliveaile gurnba verecek, 
- Ankaraclan bahsederken, ılk ev gurupta bunları. Romanyadaki 

vel akla gelen Gazi Hz. oluyor. Mü-
ıarünileyh hakkında okuduldaı·~- mümasil ecnebi mamulatınıo 
dan ve iıittilderimden •o_?ra, kend~- aatıf fiyatile rekabet edebile 
lerini ıı:özlerimlc de gordum. Hıç cek bir fiyatla satacaktır. Gu• 
şüphe•İ7 Gazi asrın ve ıeçen asır!~· 
nn en büyük adamdır. Dünyada hıç_ rup aynı zamanda Türk tütün· 

yorum: 

Pirinç istih• 1 eden mıntaka köy- , bir insanın llrf kendi imanı. kendı !eri için reklam yupmağı va 
!erinin bir kısmı Nazilliye ve bir vatanperverliği ve kendi zeka11 ile, Tu"rk tütününden başka tütün ln&mı da Karacasuya bağlıdırlar. memlek~tinin bülük bir kmnrnı İf-
Bu köylülerin hepsi de birleıerek bir gal eden kuvvetlı dü,manlarını mağ- satmamağı kabul etmistir, bu 
toplantı yapmıflar ve ziraat vekile- liip ettiği görülmemiştir. Bir defa huıuala nakdi teminat ta vere 
tine ınüracaatta bulunmuılar. Yeki- bu is bittikten sonra, o ana kadar cektir. Mul ·avele beş s Ene için 
let bu müracaatı hüsnü kabul ede- kim .enin &l<lına gelmeyen bir bükü- aktedilecektir. 
rek Ziraat Bankalı nezdinde te,eb- mc-t seklini kurmak ve tahkim et- , . d . . 
bü1<1tta bulunmuştur. ZiıAat Banka- mek; ın;IJetinin refah ve itilaıma yol · Mukavele, te~t'.sın en ~tl-
11 da tetkikat için Nazilli 4ubesi mii- açacdk tarzda bu memleketi kuvvet- ! baren 3 ay ıçındt" ta~bık 
dürünü memur elmİftİr. Müdür li bir hale getiı-mrk, diğer İnsanlar 

1 
mevkiine aeçmediği takJırde 

Bey, pirinç tarlalftrmı gezerek !etki- gilıi bir inr.amn değil, bir dehanın, l lnbisar id:resi mukaveleyi fes 
kat yapını~ ve köylünü istediği çel- başka ••·rlarda peygam~r . denilen hetmek hakkini haiz olacaktır. 
tik fabrikasının getirmderi için yar- dehala• dan dohR k•ıvvetlı bor deha · , 

dım yapdma11 ve bunun için 24.000 nın kil r'.dır."' . . .. fnhisarlarda yapıla-
liraya ihtiyaç olduğunu bildinniıtir. İ Tt: ıkıye Cümhunyetı: Muf&hede- k J h t 
P_irin~ !"üstahailleri .. buna ~dık 

1
. 111 l d 1. h nehrlle üzerltıd<•hl Kırhglh köprüsll !erine gi\r~ saiilam _ ve ınüıt~dır. Ca IS a a bır pınnç kooperatıfı kurmagı taah '"8 alga a o aıe · Bir hükumetin snglaın 11e mustakar ı . . . 

hüt etmi4ler. Fakat aradan üç :":!. 1 MALATYA. (Milliyet) - 1 müt ise de bu tasavvur külli , olRl>ilmc'Si için, Türkiye Cünı~uriye- lnhısar tdarelerıncte ya~ıla· 
tı.~~iği. halde bir cevap gelmedıgl 1 Malatyayi alakadar eden bil· masrafa bağlı olduğundan bu 1 tinin, ı..u .. ~lduğu günden, ya~u on ıe cak ıslahat için dört Amerıkalı 
aoyBueruayrka

0

':.-., huauıi fabrikaların cümle ıular hakkında t,etkikat ıudan şimdilik fayda alınmaaı ne~eoıkabenb!"I eyd·~·a çı~ardı~! .CS:;. mütehassısın tetkikatta bul 
~ .. t•· B d h · d len cı ra ı mt.•sı azım rr. n a b" . • çeltiiin beher okkasından iki kuruş 1 yapılmıştır. Buı·ada ye<lı •u var guç ur. u su7~n a a .zıya .e dan~ inhitata yürüyen e•ki impa· duğunu Ankara muha ınmı· 

aldıklarını, çeltiğin okka11 ~l.tr ku- dır ki, bunlar Derme, Harala~, Bulam ve Çelıkan sulanle ala- ratol'luğun idari teıkilatı tensik ve zin verdiği bir habere atfen ya 
rut et.ti.'ğine .naza .. ran m.üstahsılın ma ı. Sultan suyu, Beyler dereaı; kası daha çoktur. ıatah edilmi§, )enileri kurulmuh her l G rük" 

'·· _._ kkil ld d'J mı•bk. lnhisaı· ar ve üm lının uçte hırını fab~aoya ve~"'.': ı Şahnahan· Gelemendi; Saman . . §Ubede mühim tel'a er e e e ı ~ 
mecbu~yeti~de. kaldıgıru~ b~gunkü: k" O d 'ku B 1 k Manikd.n, Jırat SUl/11 miştir. Hiirın•t edilen kuvvetli ve ler vekaletince, Gümrükler içi ı'ktiaadı mzıyetın buna muaaıt olma 

1 
oy, r U • a 

1 
• 1 B · k·· hl'k ı· k ki - d · et olunda ilerleyen yep ye ld 'b" l h' 1 · • d d • b"' ı 'd 'ki ed' t•• Fırat· Abdu"lharap tahma; Bu· ugun u le 1 e ı ura ıgı me emy Y o uğu gı ı, n ıaar ar ıçm e ıgını, oy e gı erıe ı ıen ır - , .. b .. . I k M ] ni bir millet meydan._ çıkmıttU". w ! • .. . •. 

zııv etmeğe başlayan Horsunlu mm- . lam; Sürgü; Yetilkaynak; Ha· gun. cgu~ ·~~ t.?"a ~e a ~t- Ankaı·nıl. ı ıiyasi ricalden aldıgım hır mutehaasıs celbı oleden 
takaaı pirinçciliğinin ölüme mah- tun sularıdır. \ yayı bugunku çol h~lınden zum malüma: ve kanaatlerim Ç~mh~~ tekarrur etmişti. Gümrükle 

/JlJrrQ,.,,hvar, kum olduğunu ıöyleyoı· ' rüt bir sahaya çevırmek. daha yet idaresinin h•rici ve dabılı polih· mütehasaısı gelmi• ve ise baş· 
v .Vllllfer sultanlar kocaları llt> bir arada Gazetemizin netriyahnı nllZB;"' /Jernıt• .~uyu . 

1 
ziyade Fıratın ovaya kaldırıl· kasında sulh ve doatlutun nazıını ol . • .• · • 

nlktlh nıera.~ : mi11den .~onra.. di~kata a!an ve al~adar ~ valı-. Halkın <'n ·büyük ihtıyaç ve 

1 

ması ıuretile mümkündür ki duğunu wösteriyoı. Büyük diplomat lamıştır. lnhısarlar ıçın de hır 
NiCE rnız Fevz! Beyef~ndı, bduguekn telbg ısraı la bağlı göründüğiı su Der 230 metremikabı Fıratın üzeri baavekil ismet Patama, kendisini v_e 1 müethassıs bulunmasına teş tanın bind~l;:l,usuıi) - Sabık aul - ı yetidir. Büyük fakat ıı1ös~erişs1iz rafla vekalete mııacaat e er u , I O e su- ..L I diıj-er Türk dip_lomatl~ı.nı kara~terı- Lüs edileceg"i sırada, baska bi •ıl oldu •&.ı. vapu~ Bombaya v~- çarfıamda bey~z .. ~aflah r ınsan a isin te.rüne deliilet buyurulmaaım 1 me suyu o mu§t~r.. erm . 1 oe kurulacak sukutu. me,.,.a ar ze eden açık bu samımıyetle soyle- ı ~ . . • . •. çİnde b~u_a:u!' ~hildc ve şehir ı· nn d?laştıtı ııorulur. . yaznmhr. Vilayet m•kamının bu a- • yu Malatyayı kamılen tatmıne vaaıtasile istifade ed11erek Ma· diği nul<>kta itaret ettiği gibi, aacla· '• ıçın Ankara ya gıtmış olan ~enlik! /uk 

11tık~al merasimi ve . H!n~ı~ bu. mıntakaaı~da_ lngı- laka v
0

e ha~aaoiyetini . ~iıkranla kay: 1 k<ıfi olmmaakla berab~r. mahal latyayı asrın Nil Deltalarile kaı ,,., dostluk p.>litikaaı Cümburi- Amerikalı bir sanayi müteh 
liayd Yapılacagı söyleniyordu. lız hakımryeh ııayet barızdır. Aı- deder. ve zıraat . ':ekilı .. muh~~emı j linde dört metremikap olan bu rekabet edecek bir hale aetir· yet rejiminin baıletlerinden biridir. . d • t"f d ed'I s' d" liind;:,rabaı velinhti ve zevcesi, kerler gayet fık gi~inirler-_ ~er Muhlı• Beyefendımn, pınnç mustah· ı suyun Malatya ru:ak 888 k k .. k" d " " Dahili politikayı Cümburiyet ka-ı stsın an ıs ı a e ı me ı. • 
halk k" ~"!''"•nda, kalabalık bir neferin kolunda saglam bır bılek si.ilerin.in. bu_ di.l.eklerinin ı;erine !feti-1 lı'tr~ı· gelebilmyeaktea, bakıyesi me pe mum un ur. nunlarile hemahenk bir halde bul· şünülmüştür. Bu zatın dıg caktı. ıt esı tarafından kar•.ılana- saati görürsünüz. Polisler, ellerin· 1 h eti 1 ~ bi bcs • cfah" l 

rı mesı ıçın muza er erın esırge- k .1 k d' _ 1 n de Tohmc .<ıuyıı dum. Millet tam r ser ti ı- ı bir iki arkadaşı ile birlikte n Boınb . . d e biı·P-r değnekle §ehrin başlıca meyecd derine eminiz. r amı en en 1 yatagı o a re . )' d · · ~ücü ile meşgul bulunu- • 
ay vılay t' · · · ı · k 1 d d 1 1 Hor•unlu mıntakaıı pı"n'nç rnu··,_ I n'ın bozukluk v· f-·llg" ından Fıratın Mal:ıtya cıvann.da ın e ışı ve' hiıarlara ait fabrikalarda ıma .ıa;/.f:r,!;:bul-it-;.'\.=:;r ~~"!.!';::; so ~~:ı':.na.,n °.:J::;;r· vazifesi tahıilleri, on kontenjan liıteaine pi- ziyaa uğramaktadır~ tek kolu olan T?hme _suyu ue Y~~nai .,e ticari sahada, yeni Tür. j lat işleı·ini tetkik etmesine ka· 

b
"a '"ho ııeldin!'" ~ .. : .. ~r'."!n oğlu- Haydarabat Nizamı sarayından rinç koyma.malı auretile yerli pirin- .., il • 

1
• 13 metremikap bır sarfıyata ma kiyenin dev adımlanla yürüdüğünü; rar verilmis.tir. Bu mütehasaı aya akın ·d kl '

11
"' 8-nn kt ğ ba,lar · · d'I · · b'· "k • -~u 811 ~uy 1 ı·ı...! T h ed h · bentle 

- ece ey' • c;ı ı ı zaman · çın hıuınye e ı m.,.ım uya aevmç • ıınır. o m en azme ·· ki b btı'yarırn Tu"rkiy• pek I h • T' . 1 h" Yordu. 
1 

zannedili- Ni,amın sarayından çıkması, b' dönu"m ıronne e a · ' arın ta sısatı ı.iliın n ısa 
H le karşılamıflar ve bu •~n~ ir~ da: Beş yüz ın ri kurulmak ıuretHe muntazam çok iptidai maddelere malik bulun-~lbuki Haydarab t N' Haydarabatta adeta bir hadisedir. h · · t eld• ·t-k "'m ıyı to I"'- h azısının bag· • ld t tek · h 

tasarru · ı a a ıyı ma . • ' ~ ... , -· • UK ara ar ve bereketli bir net•ce e e e duğu cihetle, ı""m ctın er tara-nı~ og tına, Yolda tutuld _ızllllıı- Bütün zabtıa kuvvetleri, hüküm- hum tedarikine ba4lamışlardır. lı oldug"u bu su da munta· mek mu"mku"ndu··r. fmda fabrikalar birer birer yükseli· la ıktan dolayı meraa" ugu haı- dann geçeceği yollara dizilirler. 

ma11 kararlas-·•tı. H undyaıulnıa. Ve bı' rı'birlerine düdükle "Mevk_İ· ·····- zam idare edilmemektedir. Ha 
1 

· yor. Buralarda ailelerini beıleyen M "' t h I lnh"ısarlard 
, .. u, ay b d b" k t f bo ırnıe .~ularına g~lince.. binlere• amele çah•~or. Halbuki c.· u e aaaıs ar ır.aYet basit bir şekild a1r.a ada, bi Hümayun" un harekE'tini bildı· Silifke e. ranın tr sımı ara suya • ~ • ,., 

tı , e ge ınecek. rirler. ğulmakta. diğer bir mühim ~ıa Malatya ve civarında 30 bin ki devirde ooyle T.İydi? ki fabrikasyon işleri ile meşg 

bütçesinde yapılacak 
tan verilecektir. 

Bundan h b d o· b ' · ı d H Silifkeden yazılıyor: Maarif Ve- mı da susuzluktan ya~makta· kadar nüfusun içmek için kul ş:-dı' •u İyi, misafirperver v.e. a- olacak iseler de henüz İşe baş! 21 nı ki • er ar olh\.ıya b t.idük, ır nevı paro a ır. er d H .. "t •· ~·· , 
era ılar o a- ı· N' k d' k k&lcti roüfettişleı-in en arunurretı dır. landıg·ı Derme suyu içmekte ıd türk milleti yüka .. k alınla ıtJne. mamıslardır nı ..... .. • Vapurun Yakla t ... po l$ ı.zamı, en ı mınta asın· • S hh '"f .. N b'I Be !erle • · 
aOrutıcc l"fht t ıgı d 1. · • ve ı at mu etlı~ı e ı Y d ğil 1 'd b"I k il koyulmu• terakki ve medenıyet yo- · • ırna topland 1 an sa unen geçırmege memur- arkeoloJ"i miıtehaHm Remzi B. teb- Siirııii ~ll!fll e··. • ~va.J a ı e u anmaa~ ::''. ---. •-

1 Baıdıreginde Hint Htlk· ı ar. dur. Halk, Nizamın yolu üatünde rimize gelmİflerdir. Remzi B. Halk ' . 1 k tehlrkelı bır sudur. Malatyayı lunda >·utuyor. •rına mahsus bayrak ":j;,dar. durup bekliyemez. Hükümdarın Evinde muallimlere bir konferans ~ürgü suyunu o~a!a a ma 
1 
hastalığa boğan bu derme su Onun icindiı· ki, bu millet hala• Pollete Ni~:;,:tfr~~!' rı~kt~a ~':..na~:,n Y~zü~ü ııörınek b::yük.bir m1 azha- >enniştir. ha. ki_katen .. M .. • .. ı aty.~ ıçın hayırlı ı yudur. Belediyenin bı.i.yı.ik mas kirı Gnziyi •evivoı· ..., ona pere•tİf b •ı 1 d 

l 'V • •nci og-ull . rıyettır. Her kula naııp o mıyan b d 1 1 d' o e o un kurdug"u reı"i Ta anca ı e 
}an arın a - 1 • arı b' - - ır 1§ uşunu mu.t. o. muştu.r. ' raflar 'ıht"ıyarı'le bı"r Avusturya e ıyor. nu " n -· yuz crı kapalı ze 1 ' •r mazhru·iyet d k ~ k p k kı d b 1 mi he:·1'Jngi bir tecavüze karşı mii-~I o~d~ halde kar~y" •Yakvb:: ıt· Hindi•tan HÜkümdarları ( ?) Malatya a uçu - e ya ~ a .. u lfUl tntacı a· ılı su mütehassısı olan M. Şilt'i daraa için ,bu millet bütün kanım o k aı .• ~nç prenılerı, Hint Vat;; '

01 hayatının hususiyetlerine ta- lerin müsameresi I 21';'1~ 11" Surgu suyu beMt
1
metre- getirtmişti. Bu zatın yaptığı dökmeğe hazırdır. ynar en um~m namına bir lngiliz zabiti. b'"m_en Yabancıdırlar. Nizam, te. mıkaptır. Bu suyun a atyaya proje ise bir kıymeti fenniye ve ~~b~ız_amın d~stlnrından mevki sa aa.,~e Çok nadir tema. eder. Malatyadan yaZ<lıyor: Tayyare 

1 
gelme. si de k.o. la, ydır. ,B_a,_ laya_n. ev•afı haiz olmadıg-1 anla•ıla . bırkaç Hıntlı karşıladı. inci· Nızarn . . . . ) 1 b t 1 ı • -ı lızl r, Prensleri d t' • · rarJ1 b' .• •arayı, Hıntlıler ıçm es Cemiyeti reiai _Sait Bey ilkm_ ekteplet· I aın.. e. ıyat. ı.n sur ate ı ır. ecegı rak vilayet sıhhiye müdürlü b 1.1 n a v e ı munase- ıı aleınd· H' b" ·· f ki tal L-J ed 1 

e ı e Bomb yd k . . • raya kad ır. ıç ır goz, O· de okuy~n Yı;tım ~.. a r ~"".,.. ' umıt ı ıyor. ğünde metnik ve İ§e yaramaz 
Tayyare şehitleri 

ihtifali bat tedbirle~ t g~yet sı ı ~nzı- ı Hükümdar YÜkseleme >.. menfaahne bır mu~ere lertıp et-
4
bdülharap .9Ugu b" h ld d M 1 t u ı•taıyona karıda _mılş ardbı .•. 5• ahıldden kün oldu .arklar, lebealarma müm mi•Iİr. Cumhuriyet sınemasında ya- • ı ır a e uru yor. a a ya 

5 
27 

.. ~ "d d d 1 aı t gu D 'I ) ta t Her •ene .... nunuaaru e yap • K ıın~--da Zincirli kuyu ca e er &""- o an u un ca • k" ld • •dar ha•metli müm- pılan bu müsamerede küçük mektep Bu suyun üç erme suyu ı e arının mam ve mun. azam. ıs 1 T Ş h' 1 . "hb'fal as ....,.. 
1 ' ~ollllslerinde ı. b 1 un n u u k d ' ' O 1 1 1 makta o an ayyare e ıt en ı desinde oturan 16 yatlarında Ha ' n l.,,,.L. I ırınızı ez.· mek iste ı " ar korkunc görün )ilerimiz rol almışlar v<- çok muvaf- alikaaı oldug-u veya erme su I lahı ancak a tmış mı yon. tra d 'h •--da .

1 

k lerı tar ""f ar taııyan lngiliz polis- r r. · k d ınerasimi bu aene e Falı paroun · ı babaoınm tabancası c oynar en ta 

Bir çocuk kendi 
kendini yaraladı 

a ından t t 1nı ı •zam haıı. frık olmuşlardır. müıa°!crere. hemen yu kavutturulmaaı dü,ünül- ile mümkün görülme te ır. ki Tayyare abideıi önünde icra edile ca at- alm•• ~ıı.a. n kur,un Has · u u Uftu. " I"'· ""' a ancnk "YiızgÖ· bütün l\lalatya halkı gırmııtır. Ma. -, ~ 
• ıı:arnırı o '" uJI . rum u.gu tnuka.hili d .. al k"' cektiı-. a\--ucunu delrnıtbr. Hat.an hnıtaha •ahılde, ik' arı ve zevcelerı "vec;hı hümaYUn n .. e mubarek latya muallimleri de M atya oy: b k •ı ı · · 

ınzibat nı 
1 

taraflı di2ilen lngiliz Hintlilerce ..,~nu . g<>•terir. lülerinin tenvirine hizmet maksadı Malatyada yeni ha- ı Surİyeden İr atı Bu sene 27 Kanunuaani, ayni ıuı· ye nakledi mı4tır k ernurları d b' ·· .. d •n ın - d " t 1 ·· .. t-·düf et k çere Otom b' . araaın an ge· ır gunun e, Nizam uıuayyen le heı· köy e ayrı ayrı muaamere er f h 1 L • d d·ıd· manda bayranun ıun~ne - . . Et lar e 
<'nslere ta/ •llerıne bindiler. Pr· arzetmek, dini bir a kull"klannı tibine batlamıılardır. Köylüler müıa p 8 ane yapı acaa ıa e e ı ı mekte olduğundan ihtifal meraaunı ça n 
gelen Hinıı~'~h~ı arzetmek için ne ıinnittir. O mu:,.:::e ~~kmü. merelerden çok istifade etmekte ve MALATYA, (Milliyet)_ Müd- BERUT, 

16
. _ Mahmut Esat saat 11 de değil, ı..at IS te yapıla· Beyoğlunda Akça •okaı{ında S !'.aldılar, 1( .• bır kenarda baka- lince, İrili ufaklı bütii ...,rı;un. ıre- tekrarını istemektedirler. Mal caktır. ınin kahvesinde oturan Hasan 

0 
rı oruoııu 1 · Jb" 1 · n rııntlıler deiumumi Ragıp B.in .• a.tyaya ırel isminde bir Konyalı polis tarafından 

_n Yanına Yakı Yarıp prcnı e- en yenı e "" enni &:iyine k .,. • rf U k Du··n Tayyare Cemiyeti lstanbul Talip, Tophanede 295 numaralı cındeydi. "ttnak İmkiın bari- mın sarayı önüne diziln-ı.rre. '"U Din propagandası diği günden beri, 18 ". ıgı eme ve tevkif edilmiştir. Bu adam geçen H d"kk" d 

1 

k O ~ gayretlerin faydalı netıceleri ıröriil- merkezinde ,ube müdürü aıan sap u anın an et ça ar en ya tomobiller b' . . Nizam, batında sarık •eki' d Mal ela I d ıene Konyada bir cinayet itliyerek . . larmıatır 
r,, Yola dü7ülü~ •~ıh~ri arkası 11- ki taci ile elmaslar veyakuu:. ~- Mllr&flan yazılıyor: Şehrimizdeki meğe ba4ladL at~. ·· ay ar an- buraya kaçmıt, fakat Türkiye hü- Febmi Bey;n riyaıetinde ıçtı"'." ~ ı . · · hı.aık tabakaıarı :~a"tikdbaıe ı..ıen çinde tebaasına göriindüiii 2:. miayonı.nn mu~ir din propaırandala ~:'po. ~:ı~p~::~:~. ::;;::en a: ı.:umelinin tatebi üzerine yakalana d~ ihtifal komi~yonu .00 merhaa••m

1 

kın Kavga ve cerh afladı. Hiilı:ü-d "" a •ı>.ıltılar man binlerce İnsanın hep birden n yaptıkları ve Miladı laa yortulan teferruatını teabıt eım1, ve Z11' ı -
m k · · ... arın o"J • I d 1 için, ayın dokuzuncu çar,...,,ı... ge . rak Türkiyeye gönderilmiştir. lh 'f 

1 
. 1 

e ıçın uzak Yeri d g unu ıror- i•aykın•ma arı uyu ur. ınüaaıebelile tehirdeki gençlere Me- . ber be · d •erkom1et· Ahmet )ara batlanmıttır. b a programına Çenberli lllfta Köprülü medr NizRnıın üç bet •il;:j:keıı ırele.nler Niz~mın Ömrü afiıı:etine Yapı- •anıir iaimli kitabı dağıtt.kları haber ı ~esı ld ~ ~::;de bütün kazino ve ı Cenup hududunda nazaran saat 14,30 da askeri krtalar sind~ oturan eyyar sebzeci V Ummutlardı. 
1 

&ad aka.mı lan bu düa bazan dakıkalarca de. almmış, Emniyet Müdürlüğü tara- ka.ho lugud 1 ı:...k •İltll kumar oy- J Ye mektepler (Darütaafaka, Erkek 
1 

ile Bedri kawıa etmİ!lerdir. H lb k . k " D" b"t" teb • fın.1- hk"ka ba J 1 1 ve er 0 aıı ' b • u· k dalrelerı· Ka 
m . a u ı • ınta.,ye bir . vam ed~~: _u• .. 

1 ınce .... aaı sa. """ ta ı ta tanımıştır. navanlaı• aı·aıtınlmıf, bunlardan B;t gumr Muallim mektebi, Feyziati liseai,lı- vga neticesinde B~dri Vey ı "dı. Hatta, prenıler!"Y veril. ! dıka, dızuatu ço~ere~ on.une uza- 1 !isli Ha,...nın kahvesinde kumar oy- . .. umat tanboıl Lia.,.i, Kız ve Erkek Aıneli bıçalda yaralamıştır, ll•larına müsaade d'I Y_aldaş- 1 tılan altın çanaga bır mık~ar pa. d b . .. . nl . .. ü meıbut halinde ya- ı BERUT, 16.- Sunye Ruı nıleri B b e ı IDedı,. Pre. k mecbm·i etindedır. ara attaki ko}l<e yerleştikten naya aı curm .. - 1 Umum Müdirliğinde toplanan bir Hayat mektebi, Galatasaray liıe•i) T d • ı-
lliitürec:kh ayd~n Haydarabada ·ı ra itma ra herke~in mali Yaziye hnra kendilf'ri için cehennemi bir kalanmışlardn·. Butun kahve ve ka- komiıyon Türkiye • Suriye hududu lu:ileri TayyRre abideai etrafında iç- ren e o um 
li reııkl . ul auaı tren, Hindin mil. bn' u .. pa d' •. • Çanak birkaç ayAat ba.tlamı~tı. zinolRra .ılu tenbihalla bulunulmuş· ' civarında inşa edilecek giımrük dai- tuna" ebnı'•- olacaklardır. Saat 15 te 
t erı o an beyaz ·ı e ırore egıfır. • rhk nıu .. ı · d .. k 

1 
d bul Dün trenle Çerkea köyünden enıni, va J • •arı 1 

e •Ü• 1 yüz defa dolup boşaldıktan .onra rin h · ! d ayy.,n gun ve gece e- tur. ' releri hakkın • muza ere er e un merRıun' m ba,lıyRcalr ve bu esnada 1- yolculardan 60 yatında li ' ı:on arın pencere) · • arıcıtt e l<ocalannm üzlerini · · Al lıl ata nazaran ... 
ayadarabat Nı'zam enne, i merasim de nihayete erer. 'ı gÖreıniyorlnn!ı Hel N' Y Hapiıhancd~ ~eceler• bır mual · mut tur. man ma m 

1 
• h muhtelif mahallerden toplar atıla- Hamit efendi trende kalp sekte '"ın ııun muhte • Y" .. .. ... .. "k b'I' d . · e ızamın sa· ı 1 d Türkiye ile Suriye hüln'.lmet en u- "ti • -~"-' k ""'ı•ıı n•k••d'I • · • uzgorumlugu mu a 

1 ın e rayına gırrn~k bu"y0"'lı: · tim taı·afmdan mahpus ara ers göı . d .. k ·· ca'- hava tel>• en _,,.anaca tır. den ölmü•tür 
Se h ~ "" ı ınıştı. h"k- d . 1 ;.,• 1 •b"d' • meraeıme dutları üzenn e mu~tere en gum- .., . ki - lı •-L • edil ' d .. y., <'.\(, yı'nn'ı d•" ı - u um ara arzı tazuna ,,,.ın ya- 1 ta ı ı. terı'lmektedı'ı· d ki d' Bunu miıtaa p uç ı. ... .., ırat e-

u " >r a ı - ı · rük binaları inşa e ece er ır. ,., • 

0

u1 nıtiddeı ~arfında ~a •~r- - lınayak, başı kabak birkaç günlük 1 Hindin aile hayatında mutlak 
1 

M 
1 

t da _ bir hapıahane inşa cek, muzika tarafından nıateın hava-
vce 111!--c•c~ bir .ar .. ld.ı id 1 ıens er, yoldan gelen tebaat raca ve nizam j şekilde hikinı olan f'l'kektir Hint ' a aya aın bb- . 

1 
• .......... • • sı çahnacak ve badehu meraıim ge-

b" Havdarabatta trend:": 'I' ların tükenmez l<"rvet membalan- Prenslerinin beyaz kadınla.r~ k r- " İçin yapılan le~~ u ne~ce en- ı Gal t 1 çisi başhyacaktır. 
d I~ dakika bile istasyond: 'k:.ı::."" dır. 1 şı gö•terdikleri Z'laf bile, bu hÜk. mi~ ve havai~ alınını~tıı-. Hapıshane- a asara y ----
n:;r. Pr~nel.,r, otomobillerine b~: l Kalabahğı~ -:n ~-~-~loug~ sene • mün kuvvetini azaltamnmıştır. nin krokisi ve ketfi yapılmıştır. ı • B • 
... ~k doııruca Nizamın aarayma 1 ser b·~e. ?'.'•ıı:<>rum.uı:u hastlatı Hindistanda kadın, tahakküm • • Kongresi 1 ır müsamere ;~~~ler. Dür;r~fehvn.~ı~. Nilüfer, rn°e~ v:e:~~ lırasından _aş~ğı ?üt- ~~ek d .. ~;ı, ha•<kı olan ~eyi dahi : Antalya da aevınç . 
,. hym ~arıcınde kuçuk, müteva- _ z _ .. "~~ı !~dur kı, .~'.ç kimse ı~tıy.,mez. . . . . 1 2 Şubata kaldı Cümhuriyet ıençler mahfili· 
1 ır koşke yerlettirildi. Hindis- ~ go~umlugu ıcı~ verdıgı paraYI Bazan haftalarca z~,·celerİnin Antalyad•n bıldırıhyor: Antalya- . _ . nin her hafta tertip ettiği mÜaa• 

ihtiyar kadın mer 
venden d6tt6 

Beyoğlu, Vali konafı cadd • 
Şehbaz apartımanında avukat N 
ti Beyir büyük annesi 75 ya,lan 
Azmidil Hanım merdivenden 
mÜf, ağır surette yarnlanmııtrr, 

Bastırılan yangı 

d~nd:'- !<adının hiçbir mevkii olma. c;: ~ gonnez. Hatta. vaziyet; mü: 1 yan ı llfı diinmiytm J><<'nslcrin bu ha ya şimendifer yapılnı.~sı.na karar ve- 1 _Galatcuaray Spor Klubu R~~~: mereye bu haftada "Uçurumdan 
d fr ıçın, sabık •ultanl .. -· 

0!.uı> la daha fazla ver~medı- : '"keti ihr"'nl <di•ıncte b t" I" 1 ı rilmiştir Bu haber mebusumuz Ra-ı •etınden: Galatasaray Spor klubu uçuruma" iıimli bir perdelik faci 
es' b ar, musaa· gıne uzulenl d 1 ' ~ " ur u a · 1 afi b'ld' 'I · · · "k t t 'h" 1 20 ' ) · 'k" ~ı1· •z ükümdarın nezdin k b 1 H' er vnı· ır. hammiıl ed<'n iyen Oü.,üşehvarla • sim B. tarafından te gr a ı ın - kongreaının ını a an ı o an a ve' O aıran ,eyler" isimlı ı ı per ıl":lllezlerdi. e a u h iki ınt Raca ve Me~r~c.alan, 1 Nilufori ilk gii.ılc•r, mütlıi• bir aoa ı' mi~ ve bütün mcınleketıe büyük bir kanunu•ani 933 cuma günü Gala. delik vodville devam edilmiıtir. Gala tada mektep sokağında S laı Sıze biraz da Haydar b d a_ H~ema&l~rı olmadıgı ıçın P<>k ı biyete dü,ürdü. Odalarına kapa- ,.,.;n~ uyandırmıştır. Bu münasebet tasarayın maçı olmaeına ve er- Musiki şubesinin (16) kişilik apMlrmanının birinci katından 

biri:-'"'' Şehir birçok ka' a -j aj'" f
0

8d ın!çe bılmez. Esasen bilen- rup bir tarata ukamadıkları için le bir miting yapılmış, Ga,i Haz- te<İ cuma Bayrama teaadüf etme- cazı çok güzel havalar çalmış ve gın çıkmış611 da ıöndiırülmiit J.,~
1 

ı'.;İne bai{l~nmı t Bop~- er_e 1 l~r ': Hın~çe lı:onutmazlar. fngi.
1
' adeta kf'ndi kendilerini yiyorlar- ı •etlerine ve Baıvckil Pa~aya mem- sine binaen congl'enin inikadı 3 mütemadi alkış toplamıştır. Mah· Ya>ıgma sebep Alber ismind kiı 

' aydnrabadı ~ "j u h 
0

P"!· ı ızc5evbı tkercıh ederler. . dı. Sonra yavaı yavag alıştılar. tekelimize teııriflcri için telgrafla İs şubat 933 cuma günü saat ona ta- filin her haftaki tem•İllerine mw> bir cotukla Lüsi isminde kiıçük 
n a• ıca ususı- a 

1 

Oamanh pren:ıealerı, Hay S. R. tirhamnameler gönd.e.-ilmi~tiı· lik edildiği ilan olunur. tazaman devam edilmektedir. · kıznı ln1ıritle ovnama!Rrıdor 
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. Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Yunua Emreaia 
Mezarı --- -

Erzurum olllJgeti dahilinde 
oltluğu ıtlJglenlgor 

Eskişehir Gazı· Hz. Borsada Dün ,u iki, mektubu alcldı:: 
G 

., • d ___ ; Muttber gazetenizin 16-1-933 

V kil• • 8Zl yı ft89 tarihli nüıhasmda Yunus Emre-. e )D)D (Bafı Birinci salıilede) bumun mahalli metfeni hakkında 

1
Maarif 

ıc-- S 1 N E M A ) 

Evlenecek kızlar filmi 
oynanmaya başladi 

K••ııJ&dJ lanhr •.. ~ Hazretlerinin yann .abab la!ll'Umet dairesile Fırka ve muhtelif mahaller gösterildiği görül 
B Beyanab ... 1 HaJke"ııı :uyaret buyurmaları ....ı.temeldir. müıtür. Halbuki Erzurum vilayeti-

( 
... •iriılci _,_-., <B.,. Birinci-~•·> Gazi Hz. Derinceden geçerlerken.. ~:1!f d":;.t ::,';"d;i!.i'1u;'eJi 1j; 

-~ -YalMn fD loeyaaab hltNlmit ~a'i:t~t9.fettaJ.i!d!~ DERiNCE, 17 (Heyetle giden muhabirimizden) - Gazi Hazret- ! eteğinde Dutçu lrariyuinde ve köy 
- ...::ı.b u-nmı ora- le"!"i hamil olan huauıi tren .abaha doğnJ .aa_ı 3!16 da geldi. Büyük kabristanından hariç dilnitin bir ma 

A.laırıılir: f ı:- • uı -,atmm ": . .. 
1 

• _. ___ ._______ R- ıec• olme-a raiJnen en.ar köylerden, ~:1ftlilderden gelen halk halde Yunuı Emre ve riifebamdıın 
r-,;Millet mektepleri aau:reti.,.. da seçirdığı soz ermaca .,.,...... hn I 1 b 1 J 

ed' Ba rdu Dil "b, ir fy huap. tara dan tezahüratla karfılandıla.r. Gazi Hazret eri •tan u ve z- Tatbe Gamre yan yana metfun bu-
tia .. w'1~~ ..:b'.:.ta "'.':fe1t yo ' . ' tan 1"'; : m'";nulan mit heyetlerinin tazimatlanıu kabul buyurduktan aonra Gülcem~l Ya· lunmaktadınar Ye her ilôıinin me-
inekte ":id:'k"ıan ıayret takdirle -"

1
• ~~ : ı:.: etti punınu teşrif ,-ettiler. Büyük reis biraz sonra kamaralarına çekılerek zar taşlarında iıimlel'i münderiçtir. 

irar!ılanan mu,,.affaluyetli ~ m Hym a ..;.:.:. a b~tün s;,..flan iatirabat buyurmutlardır. Va~~ bal~n c;otkun tezah~ra.tı arasında Ay:ıca köy isinde bunlann . i~et 
tedir B . tam m- ..,,_~ k amanı çoktan gel aaat 11,30 da Mudanyaya muteveccıhen hareket etml§br. lstanbul Yt ıbadetbaneleri karı kadım uzre 

ler Yermek ' u qe - ,-,tı.F kemt~-~- ~refı'ne ven·ı~ heyeti Gazi Hazretlerini Mudanyaya kadar le'1İ etmiıtir. inıa olunınut ve elyevm asan meY-1- vennemit yİlayetleriıı de ônu· lllUfll. a a ~ı. •- ~- k t b ı •-• · b. b. dı 
-.izdeki haftalar içinde faaliyet• cek ziyafete ıitmeden evvel: En Mudanyadan geçer en cu . u unaı:ı .... gır ır ına var ~· 

leri · L ti' ı en za b"-':k m·anevi ziyafet ıofraımda . . .. . .. . Bızzat bırçok defa gerek kal>irle-
nı arthrma .. 11Ut'e Ye ıeç _,

1
- b d b' C ı- MUDANYA, 17 (A.A.) - Rel8lcumhur Hazretlen Gülcemal va· · nni ve gerekae ibadethanelerini zi-

M,....ı telifi edeceklerini umuyo- bu jUYk': t ve • urd anT 
1 
~ ur u puruu ile Derinceden Mudanyayı teşrif buyurmuşlardır. Kolordu ku· 1 varet ettim 

ruz" Gerek açılan millet mektep- a'd ma kt emıyo'j u ... a e. ".ı a~~ mandanı Ali Hikmet Paşa, va li ve Buraa meb'uslarile C. H. fırkaaı vi- , Rinaen~l~yh 
0 

gôaterilen metfen- 1 
~uleri, gerek bu yıl bunlardan imti- ım a. m",. ep 1ıra .;;;;..,:zc0~ ~ .ı. liiyet idare heyeti reisi ve banka müdür leri Maltepe vapuru ile Boz· ler herhalde bu gibi vacibi ihtiram 1 
ıılttan ile şahadetname alacaklarm ?lı~krubflllı . nruıa, . . dm. ebtınkım burun açıklannda müşarünileyh hazretler ini karşılamıtlardır. Gazi biııMn bir zabn zamam hayabn-
ed .. :yıu ıubat aonlannda belli o la· ıstı a ının azametmı erın a t H ti • G- ı ld M it -e k · k 1 aabil • -I •1 .1 h~yiik d azre en, u ccma en a epe vapuruna g..,, re ıs e e ve • da bir mahale aeyahatlerı eanasınıla 
s'uıaktır. &n ".ı·te'::'·İ · ! den ~u u _ t a• !er; dolduran balkın ço~kun tezahüra t. ve sürekli alkışları a raomda nıİ•afir old ı.klan yeri infik.'.ıkindeıi 

Köy melıfeplerl mı;. ıybl 1 ırd ' en guze' en Mudanyaya çıkmı§lar ve Ali Hikmet Pafa"fl refa katlerine alarak 17,40 ! •onra kendilerine hünneten makam 

Köy m k tcbi yalı panıiyonlan, ne 0 'i::yi:H alk• Flt'kasın a tere- ta Bursaya hareket buyurmuılardlt'. ~!t ih'lz oluna~ak türbemıi bir bale 
evcut köy mekteplerinin adedi- fine bir ziyafet ver ildi. Bu ~ile sof Bur a bayram yapıyor urdğ olundugu zehabı hasıl olmuı· 

f~ üd er. Bütün köylerimizd~ ayn ras~ b'!susiyctlerini canlandır- BURSA, 17 (A.A.) _ Buraa halkı hıuretle bekledi ğ i büyük mi· tur. lstruıbul lth;ıl'>t ıimrüğü anbar 

l;zı;: mektep ler aÇ'Jlağa b ~ --:e mak ısterım, yem• ba•ınd:ın M>- safı.rine kavusmu•tur . Şehir ba•tan basa donanmıı ve tenvir edilm••· 
b • 'd k d G ı k - • ~ ba •m 1urlann "" Erzurumi Na ha ep y ır z n ma.ı ' un nuna a ar: ene mem c et mev li . Hail. sevinç içindedir. • kip zııdc : 

L ...J:ao bu.unmayac ~ından erek z lanna nit ıorgclarla, basbuhallerle OSMAN NURl 

1 
ı m ktep rden gerek geçti. 
an on kı eak olanlar• Ve bu meyan 'a: Eski h ir., içi 1 e d •f Gaz tenizin geçen nüsbas.-nı!. Oün akşam Majikte ıencnin en I da aevgilisi Rober'iıi kalbini kazan 

n en ni olç id istifade te- lebil cek ahhi, ivi su ct'nr._k lü am er e ta 01 Y nus Emrcnin kı-brbi 1 Karaman- üzel filrc! inden biri olan Evi.,. mağa karar verir. · 
n .. d b ' • ve mleketi bir zumu Üz rinde 11rar etli. Hatta da olclnğn hakkmdcl<i yazılara ilave- necek kızla filmi baıladı. Mevzu• 14 günlük bir izin alam• Rober 

- ve! b«tan okur yaza.r avnlırkcn kendisin~ n Eskisehiri (B B · · • ah'I d ) 1 b b b'I t f b'ld• ·1 • ı· ten Yunus Emrenin kabrinin Kont u udur: in evine gider ve kanl~i · Pc.l'c "' . nv Cifi ırı."?cı s r e e ıe e ın ı e ra ı uı.mes.. ,. . d ldu" t ·ı d cek bir ' 
re !•bilm ek -ç.n alın bilecek ameli aık, aık ziyaret etmes! ist irham .,. b • fi h l'f h ı d 'man a o gunu eyı e e Oç Gol biraderlerin ikametgiı.h kendini b ir hizme tçi diye takd im "" e ve sangın ıere ınc mu a 1 a . ır. r h . • vrak t 1 • 
mu dbirler a asında köv yatı pansi- dild.ği zaman b 'r şart koştu ve de : reket edenler hakk ınd caa.en Ô• 1 Madd e 9 _ B·r yerde mazbut enr.:ının azıneı e ta mc•cu o ·. larında bugün. de fevkalade bir ed er . Rober akşam eve avdet et· 
\'anfonlarma ehemmiyetli bir mevki di k i: leden beri takiba tta bulunulmak- ı ve mii l lıak iki veya d:ıha ziyade , J ığunu _ve bu1~dan ela mbe

1
ktudpçu Os 

1 
karıııklık hükıimfermadır . .. Her tiği zaman'. her z.a~a~i !tarma~~ 

17 eriyoruz. Artcvinde ve biibaııı;a "- Eğer meı;nleketi.,ize sıhhi tadır. cami olduğu ve tasnif er.satma , nı.'n ~· ~n ':ia umatı u un uguna ' şey a lt üstıür. Binae naleyh ~ç kar nı•k!ık yenne, sa~ın bır ev ve ıyı 

k talyada yapılan tecrübelerden ve iyi su getinne j(e muvaffak O• f ) göre mazbu tadan ola n cami İpka arzeyl ""t ıınb 
1 

. dqin büyüğü olan Robe.r' ın, b.~ lanzım olunmuş hır yemek masa-
1 • f k ti - - 1 ' f k • • - T i ası 5 an u Liman irketi mec- d bulur )U çığlt'da muva fa ıye e yurune Uraanız, U mUVll' ' ıyetmı gor• asn D edildig"i takdirde mülhak camile. yüzden yazıhaneye geç gı eeegı i l _ • • 
k • · · k • • ' 1 ı· · " liai idare azasından 1 di aç mutavaı ılı S d il 1 ca eeeği hakkında emnıyet verıcı me ıçm memnunıyet e ge ınm. y 1 k? rin inhilal e ttikçe tasarruf odile- §Üpheaizdir. z v 1 •g"ur er> 

kay•üceler almıftır. Köy yab panai- Anado1• •ehir ve kaaabafon i- 8 pı aca cek muha. .. asatlan bikudr et cami NECA Tl Bütün bu karı~ıklık kifayet et· ftayn orada olma m' ' olaaydı, Ger-
.. _....ıan, köylü çoc:uklann haftalık çin su m es,.lesinin, aıhhat ve hayat ANKARA, 17 (Milliyet ) - ve mescitlerin idaınei mamuriyet ' • ııı•-.-. - miyormuş gibi, son dakikada, bir d:ımn planı ~lk_i muvaffakiyetle 

iyeeeklerini çiy olarak köylerin- me•ele•i oldu"u dü~üniilür>e bü- Türkiye cümhuriyeti dahilindeki ve mevcudiyetlerine SArfedilmek Kari mektupları de patron ve izdivaç mutavaııaıb bıtam bulabilirdı. 
n berab.-ree getirmeleri eoası- yük şefin ikazmm ve arzu•unun cevami ve mesacidin tanifi ve kad Üzere umum müdürlükçe ira t kay ol~n Bemştayn, 3 aydan beri taı- O, Rober'in Matmazel Holbah 
istinat eder. Bunlar muallimle· ehemmiye ti anla,ı ır. rolarının te•biti hakkındaki 8 ka- dolunur. T k • t k • viye edilmeyen aylıklan iıtemeğe ile !an!fbğınm kok~sun~. alarak 
nezareti albnda panıiyon hiz· Yeni şeker fabrikası nunusani 928 tarih ...e 6061 numa Madde ıo _ Yukandaki esaı opra Ja eyen oy gelmittir. Rober, aldığı az bir ma· bu ızdıvacı b8"'rabılmegı aklın 

atine bakan köylü panaiyon ana F k d y · k f b ·k ralı talimatnameyi muaddel tali- lar dai...,sinde tasnif dahilinde ka Aldığımız tezkeredir: aşla iki kardeıini de geçindinne• koymuştur. . 
jarpı tarak fmdan pfişl irilirb . .. .. k 'hti' 

1 

nın ':.:;.:~. fç~~.'~a",.';rı~ v~ .::: matname Resmi Gazetede intitar lacak camilerin hademe kadrola- Halkın ve hakkın yegane müda nin kolay olmadığını düt ünmekte ~:'k~t Gerda da budala bır kız 
e az masra a en uyu ı • ff )ay r b ' 1 - b etmiftir. Talimatnameyi bildiriyo- rmın teıbitinde: fii olan memleketçi gazetenizden dir. degıldır. 

D,.çlanmızdan birini kar•ılayan va a · et 1 ır eseı· 0 acagmı te rum .. 1 _ c-~i veya mescı-dı'n vu··,•a ko"yum·· u·· zün bir ricası vardır. Kö- Bunlardan biri, Pol, ressamdır.. Bern,tayn'm, Loboviçli bir çifçi 
t k•ı•t .. • ·· d k' ı' rf tir ettiler. Ve harita üzerinde Si- ~ .. 
eş ı a onumuz e ı yı za m b' R Z "htü Be . Madde 1 _ Türkiye cümhuri- ti, yüınüzde emvali metrukeden bir Küçüğü Villi de fe lsefeye çaht- olan ve mutlaka evlenmek iateyen 

daha ziyade genişletilecektir. nopd.ı;.e u:u r.ep ha~ d' 1 r..n yeti dahilindeki bilcümle cami ve 2 - Kaç vakit namaza kütade çiftlik vardır. Bunu üç sene evvel maktadır. ba,ka bir mü~terisi daha vanlır. 
d Janlar da ayni zamanda çocukla ver 

1 1 mufab~k ıza ı !n.e .'. - mescitler hakiki ihtiyaca ve bu ta oldugu· , Istanbuldan Hacı Emin Ef. iamin- Felaketi arasında Roberin talii Ve Rober'i hayretler öçinde bıra-
e k d' • 1 • . k d'I • - ten sonra a n anın yennı gor- d ard d'lbe Ga d A h ld k kt d G d • 1 .. en 1 '' ennı en 1 erı gonne k · h ·ı limatname ile muayyen esaslara 3 - Namaz vakitleri haricin- de bir zat bedelini sekiz aenede ev ır, ı r r a rn o an no a a er a nm onun a 

hr.,.; "" ..,..vsimine göre seb:releri- meŞe~rz~s~n':'k'z ar etti er:. • göre tadilen tasnif olunacakbr. de de acık bulunup bulunmadığı, öd emek şartile 12100 on iki bin onu teselli etmektedir. Bu kızca- nişanlanmak istemelidir. Lobpviç' 
di 'muallimlerin idareli albnda d b .. e~k a 'fi d".ı j"e~zuu uz.:.ı· Madde 2 _ Cevami ye me.aci 4 _ Müştemiliıtmda -reli dai· yüz liraya almıştır. Mumaileyh ğız da Roberin ilana! dairesi ilmi- İn seyahat günü gelir. izdivaç ak· 

ndileri yetiıtirmeleri eaa11 gÜ- e _d u~ Je .. ·~.er ~n ":n 1' I• din taanifi her vilayet ve kaza mede hizıneti iatilzam eder vazife pey ahçası vermiş ve bu birinci ri olduğu ayni gramofon mağaza• tolunacaktır. Ayni gün, B~rnştayn 
n t Glmektedir. . . • ~:: il.; .:.üh':!u;av':':.";::'",.~'ga e• merkezinde Evkaf müdür nya - ler bulunup bulumnadığı takaite mahıup kılınmıştır. Miid· ımda çalışmaktadır. in tavauutu i)e, Rober de Matina-
mle B. t~. Meelısmde muzakere e- l T " k 'il t• . -kt d• murlarının ve olmayan yerlerde Nazarı dikkate alınarak imam. deli muayyeneai zarfında Yeırec:eii Rober o-a ~ bedaYa bilet zel Holbah ile bulutacaktır: 

k illlmekte ol .. n husun idareler ka- terakki "': k'i~~ıdıı~:" 'ha:..: mahallindeki en büyfik mülkiye hatip, müezzin, kayyum, ve ferraı takaitlerden hiç birini verememif- bulduğundan Gerda'yı da davet f9te, Cerda'ıom heaab~m cfoğt" 
ablıammun vilayetlere v~rdiği vazi- h ;;e ·İ° rt k ' memurunun temip edeceği b ir za tan ibaret olmak üzere asgari kaç tir- eder. Dairede itleri bittikten son• uğa f im bit olur .... 
aaeler araoına köy mektepleri yab e~ vaaT~ ~ e ~il~:' d'I, k - ltür tm riyaseti albnda mah"lli müfet kisi ile idare edilebileeeii tayin e Köyümüz 350 nüfustan ve 45 r , amirleri ken ilerine taıımnıq Rober, Gerda' Ybed""B'-
·~larmm aYftİ zamanda • - u~ '!". e ının • 1 

• ~ ' tı'• Ye taıfiye heyeti azaanıdan ta- dilecektir. Bu tayinde bundan eY• ı.a-den ibarettir. Tabiat, köyfi. erbabı oan'atten birinin kızı olan aklı keıinsce, Holbah'm çayına ği· 
ız ı ,_ • . . . .. ı..-fan aevıyeıını azama mkı••fa ,. M tm l H lb h ' t kd' d d "' t k' ed B t 
i vl"!':"~dızehaıçtiml a ~ayabn 1yukMla mazhar kılmak . Büyük tef b,;iki ııekkül edecek heyetler tarafın• velki tallnİft& kabul edilen mikda müzü dar bir arazi Üzerinde dağ• a a ze o a ı ab un e e,r

1
• ecegıne, onu a ıp er. ernt a 

na .. ~.nk e tim"." ı mud"asese er o gaye,-, bütün mevcudiyetini ver- dan icra olunur. Bu heyetlerin ve nn fevkine çıkılamaz. • !arla kaplaırufbr. Mevcut arazi· Genç kız, Roberi, ha aoının vı • Yn hayret ve dehşet içind~ir. Çün 
ta ~·- anaa var it'. mittir- reeekleri karar Evkaf müdür ve• Madde 11 - Tasnif dahilinde miz nüfus batına beşer döniim dÜf laoıncla bir ikindi çayına çağırır. kü, o, yeni bir hizmetçi getirttiği 

v l il 1 ya memurlan tarafından bir mÜ· kalacak cami ve meocitlerdekı· his miyor halimiz acmacak bir rarlde· Roberi aeven Gerda, bu davetten - esnada, Rober'le Gerda eylemnelı. ett I en 8" er Fabrikanın kurulacağı diimdüz . • 1 v b k . • . . L -'-- 1 
talea Oldugu• takdirde onun t1a ila metlerden zaman ve mekan itiba dedir. çok miıteessır o ur. e, u genç, Üzere ye dıgennı .,.......,, ar, Ye 

e z n:.. L-'-' ,. __ ,_ tal d tarlalann önünde durarak sekiz • k R b _,. b .. d h f 1 1 k da ..._ · " ~·:rar__.r, ....-...ntep, An ya a vesı'le makamı vilayete ıırzedilip rile cem'i kabil olanlar biri-ti- Çiftlik ıabibinin vazıy· etinden zengm ızın o eı-ın ayab uze- a a az a o ara .. -...yon 
) • ı· ı- ı. _.__ E ay sonra faaliyete geçmi• buluna- ~ · d ' · d k -•- k k.'lf tind '--- hn 1 ,_. yem ıse llÇI a t•....-. sao. • vila·yetçe muvafık görüldüg"ü tak• rilecektir. halkımıza arazi icar edilememek- rm ete aır yapmaaın an o.-..a• verme u e en aurta uş ar-da..._-'yl __ ._ I • cak olan büyük müeuesenin bü- k • •· f k ı·d b. d 
__, e mevcut orta nıcatep enn dı'rde ayn- umum müdürlüite gön Madde 12 - Müezzin ve kay• te ve bu auretle de istifadeden ra erte11 gun, ev a a e ır tarz· " ····· lzz u __ ,___, • h' d tün tesisatı hakkında ayrı ayn ma ~·· 

• Be onaerın teaisatı, tee ızat ve ers lümat istedi. derilir ve umum müdürlüğün tıu• yumlan ayn ayn olan camilerde mahrum bırakılmaktadır. Bu 700 1 
d 1'"1i ı.........etlenclirilerelı: tedriı "Milli ihtiyaç ve menfaatlerimi dikı ile keabi katiyet eder. bunlann tevhidi Ye kadrolarm bu dönümlük arazinin tekrar mÜza• 

u Dt terloİye eaaalarını en iyi ve aağ- zin mübrem kıldığı sanayi ,ubele- Madde 3 - Cami ve meac:itle- ıuretle teabiti esa•tır. Bu esas ted yedeye vaz'ı buauaunda makemıı 
nı IB ~er~.~lô~e~bille.bil".cmekelben~dkie• rinin bir an Önce tahakkuk ettiril rin ihtiyaca göre ta•nifi için her ricen ve imkan oldukça tatbik a- aidinin ehemmiyetle -n dik-

........- ....._ mahald .. bulunan bütün camileriı dileeektir. katini eelbetmeniz köyümüz hal-
i • "--• ---L d - de .. meıine hassasiyetle çalı§makta· T 1 

n ı- ...... er '""'- ereeesuı mu- :yız." 1 - Kaç vakte ve hanri vakit Madde 13 - ~nif dahilinde kının kalbinde unudu maz ve mİn• 
bı ~ iılerimizdendir. Tetkilratnna ıö Mecli küniiaünde millete kar· namazlanna kii.-de olduğu, j kalan cami ve meocıtlerin onuncu netle yafayacak bir hatıra bıraka· 
Alı! ......... !radar açıhmt olan orta , 1 yaptıklan taahhütleri bu tarzda 2 - Civardaki cami ye mesc:İt I madde mucibince lesbit edilecek cakbr. 
ına flıt rleı ill ve liseleı in yalnız derı yerine getiren devlet adamlannm !er ile olan me.afeai ve bu cami- kadrosuna göre halen fazla bulu· Sanycr Pirinççi lıöyü muhtan 
en iıbemelerini tamamlamak için 700 elinde bu memleket, fÜphe yok- !erin isimleri, ı· nan hademesi ile tasnif haricinde rıe aacılan: 

F• liradan fazla pantya ihti"fllÇ Vlll'- tıır ki: müvaaeneli ve mür.,ffeh 3 - Çartı ve pazar mahallen. kalacak cami ve ~escitlerin bade Lütfü, azadan Ali, izzet Ali,Omer 
değ. bir ikbaadi bünyeye sahip olacak- de ohap olmadıtı ve cemaatin de meai batka bir yazıfeye nakledilin 
liiır lk tedrisattan umumi halk terlıi- reeeai, 1 ceye kadar yazifoı;le!'İ"e devam ..,. 
ere.me. orta melrteplerimizden Da- tır. 4 - Cesameti, minare ye ....,. mubassaaatlannı ııbf~ ederler. Şitli Şifa Yurdu 

ve tetekkürlerim elfüniina kadar umumi maarif saha Tayyar~ lıararglihında feainin adedi, tarihi yeya mima.t I Madde 14 - Tasnif dahilinde-
m ~ tetkilderim bitmit ve yapıl- Oradan tayyare karargahına bir kıymeti haiz olup olmadığı .... , ki cami ve 91.,..:itle!"'e inhilal ede 

hpau liizumlu ıördiiiüm husuılar ıidildi. Selim kıt'aunın önünden mamur Yeya harap bir halde bu- cek hizmetlere !ercıh.:"~ kad~o faz Şitli Şifa Yurdunda otluma ieil 
1 1ncleki -- tamamlıumutbr. geçerken; Gazinin taha11üslerini lunup bulunmadığı "" memleket lalan nya taanıf ha~ı .camı bade bir ameliyab büyük bir muvaffa
Ef~ talim ve terbiye azaları ve u- takip ed"bilmek için bütün dikka haritaaı itı'barile müstakbel vazi- meai alınmak mecbundır. Bu IU• kıyetle yapan Etfal laaatahaneai 

.,. midiirlerle birlikte lıanlarm timi sözlerine temerküz ettirmif- yeti retle mazbatalan yapılarak umum bat doktoru operatör Rifat Ham-
l!"~!Wlmt ..ı.aamda yürütilmeleri i- tim. Derhal "Başkumandan M- 5'_ Evkafı mazbuta veya mü!- mildürfüğe iıal olunur, taliplerin di Beye teşekkür ve bu aıri ub
"M kanun liıyihalan, m-..-eler, tafa Kemal" ııahsiyeti bütün bum baka veya aneemaatin idare edi- taaddüdü halinde aralarında ter- hat müeueseıinde gördüğüm inti
-fımatnameler baz...ı.-ır iizee 11- aiyetlerile tec .. .aaüm etti. Genç Ye len Yakıflardan hanııiıine mensup cib mibabakall yapılır. Ancak :oam ve mükemmeliyeti de ta.kdir-

lımi toplanıtlar haline çabımafa fedakar tayyare :ı:abitlerimiain, oldu~ teıbit edilecektir. kadro fazJ....,dan. veya taanif ha- le kaydederim. 
~ lıalımayoru.z_ ıedikli küçük zabitlerimizin ayn, Madde 4 _ Cami ve meacitler rici cami ve ,.eacıtlerden naklen 1 Milliyet iatibbarat tefi: 
ulllmlerln lelı•lldlgelerl ayn ellerini 11k:mak auretile ilti- üçüncü madd..delü esaaat daireıin mülhakata alınacak had-nın 1 . Tevli,, Necati 

fatta bulundular. Ht'r Türk yü...,. de tesbit edildikt..,n -a herhan yeni hizmetinin muhaSS&lab eôj • . ••l!!!••••l!!!!!!l!!!!!!!!!!ll•• 
ep -ilimlerinin yillardan ğine itimat ve emniyet telkin e- ııi bir camiin taanif dahilinde ka. sinden dan ise o mikdara iblağ a- j müdürlük ıalahiyetıardır. (latall
adıhl ,; Ye heyeca.loı den bu muazzam teskilitı iftihar labihneıi din: lunur. Hizmet ıoe oluraa ol11m Jaa. bul, Beyoğlu, Oaküdar, Kartal, A 

telıaiit kanunu Bii-,iik la, doya doya aeyre-k için, tak 1 - Be9 nkte kü,ade .......... riçten alınmak auretİ biaıl ohıroa dalar, Beykoz, Bakırköy, kazala-
Mecliai enciimmlerilWle..,. 11- !it edeltilmek için Büyük Gazi üç maaı, bunun için e,,,,.lemirde umnm mü n ayn ayn tehirler addolunur.) 
lıeyette amallimler İçin dna- aaat miltcmadiyen dolqb .. lzalıat 2 _ Cemaati olmaa, dürlükten miiaaada almmak icap Madde 19 - Vaizlik, deniiim-

pt - dft bir tıı.yu I ·lahk ile Ye ge aldı. Genç ta:ryareciler maharetli 3 _ Civardaki camilerle ara• eder. lik, lıııhari, deliil tiliveti 1J1'bi hiz-
T "*yıla ı..t-.ı İçin miiıtaceli- 1IÇ1qbır yapblar. Saadetlerini Jaa. ımdaki meaafenin beş yiiı: metre- Madde 15 - Taanif dahilinde- metler müıteana olmak üzere bu 
Sade Ya clijer ... Mrcilıan miba- -dairi yapbklan mahirane laare- den dua oı-11, ki hidemata nakil veya tayin edi· menua ait ve birinci defa olarak 
a '9 edilettlı lralıııl ol wıtar. luıtl.le ifade etmek iatediler. Ha 4 _ Mamur olmaoı, leeek hademenin muha11at1 taaar . mukaddema tanzim edilmi, buJ11. 

a. lltretle ilk mektep mneHH,, Ya lrararmaia batlanu,b. Şehre 5 _ Memleket barltaı- nasa ruf olunur_ Bu Evkaf umum mü- nan tasnif mazbatasmda tadat e-
llilıa i.tildıalleriae Ut mdqleri te- dönlldü. E.ı.itehird- aynim.- ran miiatakbel yaziyetinin -İn dürlüJünee kadro dahilinde mil- dil- Ye ciha:n fer'iye tabir oJu.. 
Wile ıiJimnittir, M ' • tia lıic- büyük ..,f, belediye reiır- balkın olımaaı, lazımdır. bak olan hademeye zaınmo1u-.. nan cüzhan, devirban, ferrat ..,. 

B~yleııinde ,._m m ,.;;ı...ıı. Ye samimi te~abüratmdan dolayı duy Madde • _ •-- ya'-<- L:L.-de Madde 16 - Müteaddit hada- muhafız gibi .air ilmi ve bedeni 
netli TiirlıYiü b 1 k ' ' ftklan ... deti ifade ederek tefek " - ,..., •...- meai bulunan cemiyetlerden inbi- hizmetler tasnifinde e.aı olarak ~h-ı..... muallimlerin devlet '"' :!t lriiJo ettiler .. Saat yirmide eun.;. ol-kla beraber dördüncü madde ili YUltunnda (Cami bademeıi nl kabul edilen imamet, hitabet, mü 
r-;: delıi ,artlardan 2, 3, 4, Ye 5 ı.d h'I ı B tnilı.i ne- md.a m ....._ beni Derinceye dofru hareı.et et- ••-"lan haiz olman itlharle de ha zamnamesi) yeç ı e taselaül icra ezzinlilr, kayyumluk veya ferriit-
....... lar aa,..w.ı. lıa h .... lıir mit, yurdun bafka yerlerinde - ;" ;...ı ..,. meoeitler taanif dahi- '"' açık kalacak hizmete yukanki !ık hizmetlerine dahli bulunduiu 

ud~ dalaa sioterilmlt el.ı.. ..._, iftiyalda baldiy-. kucaklarını a- tmde bıralnlabilir. Ancak bunla· eaadar daireabıde had- ta.,ı. 1 cihetle bu vezaif bunlar tarafm· 
1 Ö-iwrıiain kendilerine ..___ ...:...... çan -tandqlera doina yola .... olunur. Şu kadar ki menniyeti da dan kemakan ifa olunur. Hizmet - - .- rm neye binaen ipkalan latenildJ.. • 

ijıı ... biyük alilray feiclelıirca yuhmaftu. fi bizalarmda lıiletraf izah edil· imeye seYkedilmı• bulunan bade- lerin ıureti ifası umum müdürlük-

n~ı '--~ ve laaıılııeı6• ' S. il. • me t-ı.aıe talıi tutulmaz. çe tayin olunur. -~ ..-. • meaı lixnndır. 
aı ' fi en ileri dereceye lıaclar Madde 17 - Mezuniyeti daime Madde 20 - Vaiz, imam ve ha -k" .... ödeyecelderiıocleft emi- Derleme Madde 6 - Cami ve meaeitle- ye aevkeclil- yeya •İnleri ilerile- tipler vazife haricinde meıleki 
~ rin taanif "° il.tiyaca söre terli- mit olmau ye eahabı aalre dolayı kisve ile de bulunabilrrlene de bu 

Heyetleri binde; mülhak veya aneemaatin aile kendileriııden İstifade edilme- takdirde ıiyab veya koyu renkte Meli.tep lıltapları 

(BGfl Birinei .,,,,il.,ıe) 
intih8P edilen faaliyet komita· 
lanmn -.isini tetkik edecek 
komisyon cumartesi günü ilk 
içtimaını yapacaktır. Bu komia 
yon Köprülü zade Fuat Beyin 
riyasetinde toplanacaktır. Seçi 
len dört faaJiyet komiteai de 
pazartesi günün4ien itibaren iç· 
tiJNlanna fC•ldlırdır. 

idare edilen cami ve meacitler .. yen Yeya bulunduktan hizmete bir cübbe veya dizleriııden a,aiı 
nazan itibant almll'. kafi ııelmiyen hademei hayrab on beş santimden dun olmamak 

Madde 7 - Cami Ye meacitle- mevcut muba ..... tlarile ifa ede- iizere düz yakalı ilmiye caketi ik 
rin taanifinde tarihi veya mimari bilecekleri hizmetlere nakle 11• 1 tiıa ve bu kıyafetle çuval, hİİ• 
bir kıymeti hai:r olanlarla müte- mum müdürlük aalahiyettıudır. yük teneke, küfe gibi halkm na· 
Yellii mah•uslan tarafmdan Yeya Madde 18 - Hi:ı:metlerin daha zarı istihfafmı celbedecek teYler 
aneemaatin idare edilenler terci· iyi ifa ve idare edilebilmesi için taşımamağa ve muhilli ııeref ve 
han ipka olunur. gerek ilmi, gerek bedeni hizmet· ! mevki ve muamelelerden kaçınma 

Madde 8 - Be yüz metre da· ler eohabını ayni tehir dahilinde i :,a mecburdurlar • Akai halde ha. 
hilinde o'-1ıla beraber herha~ olmak ve mükte .... p h_akları mab. i rek.et edecekler b~l:kında (hade· 
lılr sebeple fazla cami Yeya meeci fuz kalmak kaydıle dıg"er cami ve t mf!ı hayratm ıureh devam ve ha-
_.,_ ·---'~ dalıamde b-L-•-- J ...., ........- ---- __ ......, mescitlere m1JYakkaten veya daj. i reketlerine dair ta im.tname) Ü . . .. . . . 

Yeni e•erler 

'Sinema mecmuası 
Günden süne daha müteümil 

bir fflkil alan Sinema Meenıuaa.ı· 
nua 11 inci nüaha11, sinemaya ait 
ııayet istifadeli yazılar ve çok ıü
zel re•imlerle intişar etmiıtir. Bun 
dan maada okuyucular mecmua
da bulunan tenzilatlı kuponlarla 
Beyoğlunun büyük sinemalanna 
yan fiatla girebileceklerdir. TaY• 
siye ederiz. 

Amatör fotografçı 
Son senelerde memleketimiacle 

amatör fotoğrafçıhk hayh ilerle
miftir. Bu çok meraklı Ye cidden 
zevkli heveıe meclup olanlar, ek· 
.oeriya müptediliklerinclen dol•Y'• 
gerek makine intibabmcla, gerek 
klife ve .airede bir çok tüzumauz 
ma•aflara katlanmaktadırlar. 
Halbuki fotoçafçılığmcla ~en<!iai 
ne göre bir bilıiai Yardır· Şimdiye 
kadar bizde amatör fotofrafcıla
~a rehberlik edecek tekilde kitap 
lar çık:ma•ıt değildir: Lilrin bu~ 
larm elueriıi mutl'k ifade ve lor. 
müllerle zihni büsblitün kan9tın. .,.,....... 

Fotoğrafçı Süreyya B. bu bot
hıiu dold~ i~in a~iren ~· 
tör fotofrafÇI .-ıle suzel bır ki
tap _,...tnıitlir· Bu kitap gerek 
fotoğrafc;ıbfa batlanut olan, ge
rek !ıatlaıuk ioteyenler İpn en -
lim ve pratik yollan ıöateren bir 
hocadır. Bu kitaptan bir tane edi 
nenler, az zamanda gayet iyi ...,_ 
simler elde edfllıilecelrlerine emin 
olabilirler. 

Türk darbı meselleri 
Atalanmnm halk araaında d• 

tqan ve yafıyan hayat tecrübele
rinden almmıt Öyle çok hikmet 
vecizeleri "ar ki, IÖz arasında be 
pimiz bunları kullanınz. Her biri 
kıymetli bir den, komprim-. halin 
de vecizelerdir. Fakat bu ata aöz 
leri fİmdİye kadar ancak datnuk lıir 
halde dillerde dolatıyordu. 

Demir Alp B. "Türk darbımesel 
!eri, yahut Atalar sözü" imıi albn 
da beş bine yakın ata sözünü gü
zel bir kitap teklinde netrebnİJtir. 
Demir Alp B. bütün topladığı dar 
bı meselleri hurufu beea arraııyla 
tertip ederek, okunup aranmama 
arnı daha ziyade kolaylaşbntufbr. 
~er aatı~ bir inci~ ben:;:ey~ b• 

1 RADYO 
1 

Bugünk6 program 
18 - 18,45 : Muzaffer Bey. 
18,45 - 19,30: Orkeotn. 
19,30 • 20: R<iilı: A1ı1Mt B. tara
fından Reıı •" mdr • 'ııi . 
20 • 20,20• inci Ham. 
20,20 - 20,50: 'Malumıre H. 
20,50 - 21,30 Hafız Sadettin 8. 
21,30 - 22,30: Orkestra Ye sair~. 
22,30 - 23,30: Darütbllnt. 

KONIGSVUSTERHAUZEN 1635 
17.35: Hafif muaild, -btelif . 

19: _Beetbo.,en'İll tarlaları. 20.40: 
Hafıf ınuaiki. 21.05: Alman bükli 
metlerinin ittihadı mö-se\etile 
Alman eserlerinden konser (Bee· 
thoven, Heanclel, Wehner). 22.05 
Langenbers'den: Keza Alman 
müaameresi. 24: Net'e& muıiki. 
VARŞOVA 1411 m. 
18.20: Gramofon .19.05: 'Kab· 

ve muıikiıi. 21 .05: Poı-z laalk 
danslan. 22.05: Piyano komeri 
(Beethoven, Faure, Cabrier, Wei
denbaeume) . 23.20: Kahve muoi
kiai. 24: Caz. 
BUDAPEŞTE 560 a. 
18.05: Balaliyka konoeri ( Ruı 

,arkı ve haYalan). 19.20: Şarkı
lar. 21-35: Sigan muailüai (taııan· 
nili). 22-20: Trio (Piy-Keman 
·Viyol-1) konseri. 23.50: Ope
ra arkeatraaı. 

ViYANA 517 m. 
18.05: Opera, operet parçala-

n. Miiaahabeler. 20.40: Fr.anz 
Liszt'in eaerlerind- tapnn.ili 
temail. 22.5!1: MüteneYYİ Ol'keatr11 
parçaları. 

PRAC. 487 m. 
17.15: Hafif muu'Jü, miioalaa

beler. 20.10: Bando muzika. 
21.05 Baranoviç'in "Strizeno- K.o 
sene" operaaı (Zagrep'ten nak
ı-). 

ROMA 441 m. 
Kayda dei• bir llefriyat yol&. 
BOKREŞ 394 m. 
21 e kadar her ,ünkü sibi. 

21.05: Saksofon fantaaileri. 21.25 
Piyano (Reger). 22.10: Tagannı 
(kluik ıarkılar). 22.30: Piyano· 
Kemal (kreisler, Beethoven, De· 
bussy, Monaıtiero). 

BRESLAU 325 m. 
17.35: Viyolonael muaikiai, mii· 

aahabeler. 19..25: Net'eli mueiki. 
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HASAN zeytl~~~ğile ve HASAH kolonyaslle H As AN. . ou·v· ve ·~ GLI.SERI.N Sabunlarını 

Krem ve gli•erinle iatlhzar edil~it . . . . . . . . . . 
ınus.irren istimal ediniz. Dünyada bundaa müke-el ve nefia bir sabua olamu. HaND lı:olonyumw limoıı çıçeldonnı, yasemin Ye gül bahçelerını ihtıva eden lıu aabu tar f6rkıye nuı yeıane iftihar edec ~"' 

mhtahurabndandır. Çocuklar ve nazik ciltli kadınlar yalnız Hl!lu 1abunları istimal edebilirler. Cildi yumvşatır ve renge letafet ve tazelik bahşeder. HASAN ecza deposu. 

- - -- ----
~2~:~::E"90 Derece HASAN Kolonyası Bir Harikai S ' tb Şark ve garpta nazirine ıe.adüf edil"°"""· Bubın ıtriyat miıtehaı • 

an a r ları bu nefis kolonyanın peresti kand:tlar. Talditlerind_,, ukmını o.ı: 

• Hazan Ecza deposu. 

Spor -
Cuma 

açlan 
___. ..... --

Bu cuma hangi 
takımlar 

kartılafıyor? 
l .aA,,bul futbol heyet.'."~": ,'t:, 
İnci kinun 933 e<1ma l""u yap 

>!.: remi Cutbol maçltu'H 

TAKSIM STAOt 
• r K "'8pı 8 ta· 

f ncrbal•çe-V.,.a . 1hkem A· 
lumlan - saRt 11 .30 -
dil Giray Bey. . }I-' • 

f.t. Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom, ilanları 

Kuleli Asken Lisesi ihtiyacı 
için 1680 takım maa serpuş 
dahilı elbise kapalı zarfl!l sabo 
alınacaktır. Münakasası 25-1-
933 çarşamba günü saat 15 te 
Toplwınede Merkez kumandan 
lığı satıoalma komisyonunda 
İcra kılınacaktır. isteklilerin 
şartname ve nümune3ini gör
mek için s!lbah 'laat 9 dan ona 
kada, her gün ve münakasa11-
na gİritecelderin belli vaktiınde 
komisyonda hazır bulunmalan . 

(416j (66) 
224 

A dol Beylerbe1• - ... nC! 

S..uıne •-ı.:.:ılU'1 _ 5.,.1 12.,15 Ha- "' * * 
"' Askeri Tıbbiye mektebi ihti-

~!::'!ı.'!:'~ Vefa K. Kapı - yacı için 400 adet havlu açrk 
6ırinci küme takınılan - Sııat 15- münakasa suretile satın alına-
H•k- Adil Gir•!' B caktır. Münakasası 2 Şubat 

ft::t-ıERBl\.HÇE STAOI 033 perşembe günü ııaat 14,30 

B ~-
8 

da Tophanede Merkez kuman-
Gal taea.raY . eı-..o"< - ta- d nl " 1 '-- " " 5 t 1 t 30 _ H j. a ıgı ~atın~ mn ıromısyonun-

ı.,....ıa~ı ,;:, "" ' em , da icra kılınacaktır. lıteklilerin 
Nec:mı ...,, 1 t .. . . .. 

Hil.<I • 1Ca5llll!'Af8 - kinci kiime şar name ve numundtnı gol"-
ı .. .laı•- Saat 13,15 te-Hikmft mek için sabah saat 9 cb.n ona 
, ecmi Be1· 8 . . . , kadar her gün ve münakasası

G 1 ıa.araY · ;yk;ztS Bınneı. na giri,ecı;klerin belli vaktinde 
ı..,.., . t 1<urı5 ~· ~ aa te - Ha komisyonda hazır bulunmalan. 
ltcm S::>.it c " " . ( 429) (138 ) 

GENÇLER 39~ 

SulcıuıanİY" - 1~ - Saat 
, Ja _ f{ak•m zzet Bey. 

G•I taSaraY F. ~e - Saat 
il) - ffi.kell' Nun Be,-, 

Voleybol 
Votcybol }feyetindenı .20-1-933 

<11ma günii -t 17 de C.lat,.aray 
lokalinde yalnoz GalataA .. y. ~
•- VPP' "caktu-. Hakem Sami 
'«Ş maçı • 
lleydir .. 

Teş-vik aı6sabakası 
lıtaııbtll .,ıntakaaı atletn:m he-

yetmden: . . . . . 
H yetiııuz ikıncı tetvık miuaba 

ı.a .. ::. 21-1-933 tarihinde aaat 10 
da icr• edece "inden miisaba la
~· i.ttlr ..ı ek kulüpler atletle
r· ·=-··•n; •l•l-933 ~eM """ii !lllllt 18 e kadar heyetimize 
# 1 • '- • 

O 
.. nJr.nrııe erı, a.aat takdirde -.;:~ 

g "''-b ·-~ uakaY~ ,'fbra-. aklannı k,.ybe 
dec~klerı ıl&n olunur. 

l.'l!U5abaka mahalli: Betiktat 
kuliibunden hareket, karetler, 

O l 
__ 1.abçe. Gazhan • Taaluşla 

O ..,_ 'ftl"k V ld • r • ' "üçük Çı • • yeş ~ •• Ku 
ı;;ı,e avdet .. 

~. .. 
Merkez Kumandanlıgma 

merbut mües$esat ihtiyıı.cı için 
7500 kilo pırasa ve 5000 kilo 
lahana pazarlıkla satın alına· 
c.aktır. Pazarlığı 18-1-933 çar
şamba günü saat 10 da Topha
nede Merkez kumandanlığı sa· 
tmalma komisyonunıia icra kı· 
lrnacaktır. isteklilerin izahat 
almak için her gün ve paza 
ğa girişeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulttnmala· 
n. (438) (:!25) 

561 
"" ~ 

Topçu Abş ve Olçme tabu
ru ihtiyacı için 1625 kilo ağır 
benzin, 131 'lrilo vakum. 35 ki· 
lo Gre~ yağı pazarlıkla satın a· 
lmacaktır. Paza..lığı 18-1-933 
ça!lamba güni.i ıaat 11 de Top
hanede Merkez kumandanlığı 
aatmalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. isteklilerin iza
hat almak için her gün ve pa· 
zarlığa giriteceklerin belli vak 

:::::;::~---·;:--:~-,! hnde komisyonda hazır bulu -l iş ve i i ] malan. • • :439)~225) 
·ır ·et brı wt"ndu lf "" İfı:i • ~edikli Küçük Zabıt Mekte-

Mı '' /ere ıaııauut rdi)'or. /ı bı ıhtiyacı İçin 30 kalem Labo 
isti-!'•n

1
• 

1
.,,1·.,,,nfar b~r mektup. ı-at 

ıff ' -· uvar malzemesi pazarP-la 
"" I bli "''""' muracaaı et. satın al k rK 
~~ı!dirl~~- 1·933 rnaca tır. Pazarlığı 18-

1 da T ~'§aınba günü saat 10 
f_ isteyen er danı,~P •nede Merkez kuman-
~- armanojlu aokaiı Da· da. İc~ ~~tmalrua komisyonun-

• qh ti nnan kllpıcısı va11- izahat al~~~c,:'l~tır. isteklilerin 
' .uforyn 

11P_a~m ıo ila 15 lira pazarlı~a ~ ~Çın her gün ve 
taaile ~ııuı ail~ neadlerinde yal- " gır ecekl • 
. ukabiln~deh"zmetlerİ veya dadı- vaktinde k .'' erın belli 

""" ıı:'i':'~~., rd~ çabtAbilir. E......ıki lunmaları <>rnısyonda hazır bu 
ık sibı ıf e 

1 
rd- hüsnü hal vara • (440) (227) 

çalıthfr yer '! . 563 
alarm• ı.a.ıuldll'. • ~ • 

« Katibelik, ufak tefek mubase- Onlu ihtiyacı • . 
a,,, iıleri, herhangi bir ıurett~ yazı det ıabra telefon'::u~2<!:~ a
"lerini mükemmel yapabılecek da M. M. Vekil et. S """kara· 
bir harum öğleden sonra çalıf!Uk komisyonunda 1•3~933atınalma tizere gayet müsait teraitle bir it .... ,.... 
.a.r~yor. lıtiyenlerin Milliyet te K. ha günü saat 14 te &çık mum-
""· namuzuna mürac;ıatlan. kasası yapıfacalctır. lstekl"l ~ 

a,:. • • •• ı enn 
"' • §artnamesını g~.rmek için ko-

Eski "" yeni türt.~ rwnca o- aıisyonuınuza ,muracaatla.rr 
kur ya?.ar, frananıca dahi u çok ( 445) ( • 
iliyonım. Bakkaliyederı ve luırı.U • • ,. 2St) 

yon işlerinden anlannı. T"ıcaretha· diki" · "h 
ne ın\i.ttahtem •e Ya c;ırak olmak Levaıııım . m evı ı . tiyac.ı 
••lİY""""' ,!.rzu edenlere adrtı.: için :\ kalem keaı~ maçalki~ile 
to:;.,, kaP' .,,~ancuaı 9 No. elektrik malzemeıı par an pa 

. ·· ···· . . -1 zarlıkla aatm alınacaktır. Pa· 
OJriidar tapu ula_,,,ıı..,. : Os- zarlığı 23-1-933 pazartesi gü· 

,aııor ba1ı aut-. .... ~ i T b ed M kudarda ı . 40 N ~Ytlıu nü saat 14 te op an e er-
cadJesinde .,.iti . o. lu h..ı& harap 1 kez Kumandanlığı Satınalma 

f iti.-• 1 Hbi..., ~ und ' k 1 -- 1-\Jcıı:m nP' ıJnf . " .. 14 la· 'komisyon a tcra ı ına ...... • 
r hii mu•lff ..... A "k"""edı ftlİİcibin. tır Isteklilenn şartnamesini· · ıu pı eefttdid • 
ce Siın1011 ~!~ı . in mü ea Ya- gönnek için sabah saat 9 dan 

• • ,..,_ iÇ .... ""-t edil ela b .. 
t1sle~mc . ...., rnahall., ııüt y,.._: 

1
10 rıa ka r lerier' gunbelvlie paka~ar-

'"'~ ısede '' .. ida....,.e d - ığa giritecek n v ıtte 
clpfterinin ben":.d c1oı9 k""r eda- kom· yonda hazır bulunma la· 

• ol a.,n..-· . ı "Yeli ol. (443) (249) ..,,.,.,.~ ın d .. z lıuanıafa... rı. 

d • dan ..,.... k"'-· . .. ı... • :ı; • ·' ı;:•n t:ah •~t ıc,._ edil 
u _,,ı.~11"" ı·ı.· ~ K 1 L. . ih . :~•en "" .. eıf<ür m a •de ,.ı._ . • . u eli Askeri 1sesı. tıyacı 
P.n~den ;,.,r;yesi • ~'"'cut .., : ıç~~ 800 adet yün fanıla aleni 
kaı t,.... ııı.rifıi ilandan iti. "1uaakasa suretile satın alına· 
1 rın iiD za {ında evr&1cı "11İa. ~r •. Miinakuası 11-2-933 cu 

"'" "" ~rlikte Sultan Abmette n arteaı günü saat 14 te T opha 
11ıtı:lenl• ıı; Sat memw-J11ğ....., •e S ede Merkez Kumandanlığı 
ıJslriiıLU" ılll'" ,.,,ezki·rda tn.>I lliııde k ~hl•hna komisyonunda icra 
'f .hut 9e••"" .: J11cmuruna 

1 naı:.t.trr. late'-''lerm' •artoa 
ak IJIP~ miira· me ve A.. "'u "' 

l>ulunıtC . "" of"""r sab ~tununeaioi görmek için 
r .. nd- '1 al\ saat 9 dan 10 a kadar 

Raamzan Gecelerinde en mükemmel Eğlence ma
halli. Hem spor, hem heyecanlı numar lar 

~chrimlze yeni gelen lnciliz motoıik1et ~all"!pİ~onu 

EDVARD GlN 
tarafı..,dan .Şehzadebaıında Polis karakolu yan•ndal..i ~ı..,.dA 

1 metro yükıeldlkte ö L o M K u L E s İ namın
daki f<çı içcrııinıle dik olarnk .aatte 80-120 kilometr,, •;ir' tle taY•N 

hayret ve heyecanl1 numerol:u- icra ehuektedlt· 

Bayramda yalnız 
HILALİAHMER GAZETESİ 

ÇIKACAKTIR 
Hilioliabmer Cemiyeti İstanbul bürOt&undan: 

ilin.farınızı. bayramda eıı kunetli neşir va5'tau ol:ın Hililiah. 
mer'e ve.-iniz. Hi!Aliahmer gazete i yalnız htantıurda değil T ki· 
yanın her tarafında satdacakbr. Bu gazeteye ilan vcrınclıcle hem 
müesaeıoenizi tanrtmıı ,.,, bem de Hilôliahn r'e yRrdım etmi, olur
.ıunu.z.. 

Oühuliye 20, aaker ve çocuklara 10 lcuru.ıur. _._ .. JL\nl,.nru.z için: htanbutda Yeni Po•taha"" kartuırn:la Hilalish
mer aahı deposun" Tel~fon 226!>3; Son posta gazetesi id..-es;n'l' ~e· 
lefon 2.0203. 1 

Kiralık Pul Satış yeri ı· 
Eminönii Malmüdüdüğünden: Senevi 2350 lira üzerinden 

kiraya verileuği ilan olunan lstanbul Tapu dairesindeki pul sa
tış yerine ta1ibi tarafından verilen bedel, haddi laytk görülmedi· 
ğinden ihalesi bir hafta sonra 23 kanunusani 933 pazartesi günü 
saat 14 t .. bırakılmıştır. Taliplerin teminat nl<c;. !erile icar ko-

Ankara caddeainJe Kahraman Zade fhr.m<la lt>o,ıt acent,....,,. 
Telefon 20095 mili- caatedınlz 

fiallar: Son sahifrd~ saatimi 30, ;ondan en·elki iki sahifede 
n kuruıtur. 

misyonuna müracaatları. (2461 

Adana Belediye riyasetinden: e 
Ada Belediyesinin küıat edeceğl kimyahane için lazım o· ı 

lan alat ve malzemenin mübayaası kapalr zarf usulilı· münakasa 
ya koonuıştur. lhale şubatın dördüncü çarıamba günü ııaat onda I 
icra edileceğinden taliplerin teminatlarile bi,fikte tekliflerini ta- / 
rihi mezkurcia ve gösterilen saatte Belediye encümen"ne vermele 1 

Tay 
ri ilim olunur. (2 0) 

Bo u Vilayeti Orman 
Mü iir üğ~nden: 

ya u 
14. cü Tertip BaşJıyor 
1. ci Keşide 1 Şubat 
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Beyoğlu Kazası 

Mesıf<ı' 
8urn .. 

" .. 

.. 

Trabzon: film .. 
.. 
,, 
H 

.. 

.. 
Pul 

fgkart .. 

Defterdarlığından: 
Nev'i Oenk 

4 8 
5 2 
6 Z2 
7 42 

fakarta 

8 
7 

(şkarta .. .. 

68 
12 

80 
32 

161 

193 
116 
536 

12 

) 
) 
) 
) 

} 
) 
) 
) 

Kilo 

2108 

ll580 
6960 

20904 
468 

548 y ekWı 42392 

Bolu Vilayetinde Diizce kazasının Akçasebir nııbiyesi dahi· 
tindeki Aka.kaya Aftun D<>vlP.t Ormanından madan aütumı yap
mak üzere h _r ıene bin dokuz yüz otuz dört gayri mamul metre 
mik'ap kayın ve 153 metre mik'ap gürgen ve 546 met.e mik'ap 
meşe olmak üzere Cdll'an 2633 gayrı mamill metre mik'ap hesa.· 
bile be senede 131ô5 gayri mamul metre mik'a.p muhtelifülcins 
escardan t.ayıo ... gürgenin beher g•yri mamul metre ınik'a.bı 

175 Ye meşenin beher gayri mamul metre mik'abı 500 kuru' mu· 
hammen bedeli üzerinden talibine ihale eıJilmek üzere müzaye
deye konulmuştur ve ili.n müddeti bu defa 21 • l ·933 tarihi.ne ka· 

dar temdit edilmittir. Müzayede vP. ihale kapalı zarf uıulile ve • 
661 • 799 numaralı kanunlann ahkamı umwniyesi veçhile 21-1-
933 tarihine müıadil Cumartes:. günü saat on be,te Bolu Vilaye
tinde mütettekkil Orman satış Komisyonu huı:u .. und'a ;cra edile
ceğinden taliplerin (15,000) lira sermaye vaz'tn riNı1\ iktidarla
nm g0sterir Ticaret Orlaaı vesikasını ve muhammen bedelden a· 
şağı olmamak şatile vereceği biı· senenin bedelin nıiktarnı.ın yuz 
de on beti nisbetindelri teminatı muvakkatesini mulotevi teklifna 
melerini ihale kanununun onuncu maddesi sarahatı dairtOSiınile 
me%kUr saate kadar komisyona tevdi eylentLleri v,. !llrtnamP. ve 
r.ıukavele sureti musadıiakalannı Ankarada Orman i 1 ,.; Umum 
Müdürlüğü ıle İstanbul Zonguldak ve Bolu Orman Müdüriyetle-

Galata M liye Şı.ıbeaine borçlu Bank Belej Burla Tınuıjio 
Akıarayda. Sinekli bakkal Redif pafa konağında mevcut mah· 
cuz tütünlerinclen balaya yazılı cem'an 42392 kilo,u bu ayın 23 
ııe rnüsao'if Pazartesi günü mezkür konakta açık arttırma aure
tile satılacaktır. Müzyedeye saat onda batlanacağmdan tafsilat 
almak İ•teyenlerin dalıa P.Vvel Galata Maliye Şubesi Talı&il mi!"'. 

rinden alınacağı ili.o olunur. ( 239) 

Hucuıi ..,..;kim Mehmet Ali Beye· 
Eendiye ait ticari defterleri muhtevi 
bavulun hemalı Maçka "dan Galata' ya 

nakleylediği aırada Karakôy'de kııJa 
balıktan bilistifade gözden gaip ol

mut •·e bütün talıarriyalımıı;a rağ

men heniiz bulunamamııtn-. ltbu 
defterle.in esasen bir kıymeti mad . 
diyesi olmRdığından bu lômİ1l eline 
geçnıq İM ferrnenec:ilerde nki sıı 
depoauna getirip teslim ettiği takdir 
de kendi•ine nıüıuu.ip bir müW.b 
nalı.diye vettceğİmi ilin eylerim. 

F crmenecilerde Su deposunda 
Yanı.o 

her gün ve müuııkasasına i,ti· 
t'lllı: için de muayyen vakitte 
komisyonda hazır bulunmala
rı. ( 444) (250) 

• • • 

Oskiidar ;cra memutluğund~ : 
Bir bo:·çdan do!ayi ırıa!ıru:ı: ve para

ya çevrilmeıi ınukan-er bir adet be
yaz Karyola ve bir adet Kan- ve 

dört halı s<>ccade 21-1 J3 cu lesi 
günü saat 14 len itib.~ı ~n htanbul 
sandal bedestftlind~ açık arttmna su 
retile satılacağından talip olanların 
mahallinde bıılundUJ'lllacak ura 
miiracaat etmPJeri ilP of!.ln•t'. 

lstanbul adire mabltttne.,i birinci 
hukuk daİl'fıslnft..' Müddei Galata. 
da Karaköy Palasta Felemeı.k ı...ı.
tisefit banka., tarafından müddeia
leyh lttanbulda Balık pazannda 61 
No. da Aron &.roh efendi aleyhme 

ikame olunan alaeak daYaaından d@. 

layi Mrayi teblli yazılan davetiy .. 
nin mümaileyh Aron Bıırob efendi. 

Maltepe Piyaae atıf askeri nin ikametgaln h~"rruun nı~huliye. 
fiseai ihtiyacı için 680 kilo ben ti basebile H. U. M. K. n 141 c:l 
~n ~ kilo vakum yağı ve Z'l maddesi mücibince ili.nen tebliii"" 
kilo Gres yağı pazarlıkla satm 1 ve emrii tatk.ikatm da 9·2-933 tııri
alrııacaktır. Pazal"hğı 19-1·933 hine müııadif pel'!"'nbe ıünü saat 
cerıeoıbe güniı sata 10 da Top 13,30 a talikine 1uınr .....;ıınq ntd11-a:t':!i Merkez . kumandanlığı tundan mümalleyb Aron Baroh w. 
kıl ına komısyonunda icra nin yevmi mezkürda saat 13,30 da 

ınaca1ttır 1 t kl'I • · .. t · · · · almak • . · • e 1 enn ızaua lstanbul asi.ye bınneı hukuk mahke. 
lÇın her .. lı '"· ğa giritecekl , gun Ye. paz~r · meaine bizzat geJınedıgı veya bir ..... 

komiıy-0nd h'° bellı vakıtte lal göade..mediği taktirde hakkında 
a. a:ı:ır bulunmala· rıyaben muamele ifa olunacağı teb-

n, (441) (228) lif makamına ı.u. ..ı....ı. iizett ,_ 
564 • • • 

Askeri Mektepler ihtiyacı i
çin 6 kalem kağıt ve tahta pa· 
zarlılda satın almacaktır. Pa
zarlığı 19-1-933 peqeınbe gü. 
nü saat 10 da Tophanede Mer
kez kumandanlıitı saı-lma ko 
misJ'Ollunda icra krlınacaktır. 
isteklilerin izahat almak için 
her g\ln ve pazarlığa ıririteeek 
lerio belli vakitte komisyonda 
buır bulımoıı•e.n (4421 (229) 

565 

lan olunur. 

lstanbul ıılbncı ic:n .._.dulun· 
dan: Bir borç dan dolayi nıalıeuz pa

raya çenilmesi nıukarrer 220 çih 
pandofla ,..e SO çift z- ialrarpin. 
açık artbrma turetlle 21-1-933 cu· 

-rteai günG saat 9-11 ele Beyoğlun 
da latlldil caddesinde 331 No. diilı:
kllada satdacağındu talip olanların 
yevmi mezldirda mahallinde hazır 
ı...tuaanılı ,. ine miiracuıtl... i
l&u olunur 

mı;;rluğuna ve yevmi miizayede gim>j Sa ! mahallinde M liye 
m<:muru t müracaatlan. (245) 

• 
Istanbul 4 Üncü icra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sa.odağı namına birinci derecede i ekli ulup tama 

mı 3500 lira. kıymeti muha.mmenelr Yedi kulede Fatih Sultan 
Mehmet mahallesinde Demirhane caddesinde eski 42 - 44 yeni 
90 numaralarla murakkam bir fınmn t.amamı açrk a.rttrrıniyi 
ki:ınınut olup Jartoameniın 25-1-933 tarihinden itibaren daıreaaiz 
de herkes larafından göriilebileceği gibi 22·2·933 tarihine müsa· / 
elif Çaı"tamba güniı şaat 14 elen 16 ya kadar dairemizde açık art· 
tırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde yetmit beşim bulmadığı takdirde en son arttırat111n taah
hüdü baki kalmak üzere 9-3-933 tarihine müıadiE Per,eatbe gü
nü yine sa.at 14 cl'en 16 ya kadar daireroizd yaptlacak olıwn art
tımı.lsında gaynmtıınkul en çok arttırana ihale edileceğinden ta· 
~iplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu ıniıbetınde pey 
akçesini veya. ınilli bir Bankanın teminat mektubunu bimil bu· 
lunmalan liznndrr. Müteraldn vergiler ile vakıf icaresi Ye Bele
dlyeye ait tenvirat ve tanzifat riiıuınlan müşteriye aittir· 2004 
numaralı İcra ye iflia kan~un {126) uııc:ı maddetıinia dör
düııcli fıkraııına tevl'ı.kan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli ala· 
cakldar ile diğer alakadaraıun ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını vP huauıile faiz ve masarife dair olan idılialamıı. ılao 
tarihinden itibaren yirmi ıün içinde evrakı müsbitelerile bildir
meleri, akıi halde haklan Tapu sic:iflerile sabit olmadıkça sabt 
bedelinin payla§masından hariç kalacaklan cihetle at•'kadirla· 
.mn işbu maddenin mezldlr fıkrasına göre hareket etnıeleri l'e 
daha fazla ma!Uınat almak İsteyenlerin 93211341 dosya ouma
raıile müracaatları ilan olunur. 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Bl!1iktq Kılıçali sariye caddesinde 3, 5, 7 No. ı. arıa ıatıl· 

mak üzere miizayedeye vazedilmiştir. Taliplerin 2-2-933 tarihi
ne müsadif perfembe günü ıaat 14 te BeJik~ -tmülurlüiüo· 
de müt . *l<il nbt lwmiıyoııuna miiracaatlan. (238) 

Sad1kzade Bira.deri 
Vapurları 

tZMlR - MERSİN 
POSTASI 

FIR UZA 
vapuru 1 !' Ki. san. 

PERŞEMBE 
günii aktamı 'G\Al 18 de Sir
keci nlıtmund.ın har<"lıetlc (Ça• 

n ı.t.ale, 1:zmlr ve Me ~ ı e • 
zimet ve avdet edec ' 

Fazla talsilit için Sırfcec 

'Meymenet hanı albndn acen • 
lığmıı m-racaaL Tel. 22134 

SEYRlSEFAİN 
Merlte:ı •Ceatar C.latA K.ti n·G,,,.,, B 

2..16% Ş.b• A. Scrl:f'<"i MUh"rdar 

<lo H. ~. 3740. 

TRABZON POST AS1 

KARADENİZ 
18 ikinci kanun çar§amba 
18 ce Ga'ata r.bbmınclan 
kalkar. Dönü,te Tirebolu· 
va ,'"' n2'ian•lt:-

Ga=ctecilik "" MatlHıacıfı 
Turlı >\nonim Şırketı Mecluı ld 
r..,.ı..J .. n: Gszetccilik •e MAtba 
cd1k Türk Anonim Şiı·'<<"I• el' 
JnlJ. aYelenarr:eainın l 38) inci iDi 

deai hükümlerine lcv fikan M 
11İ fdal'e azfl,arından !:>:lzıl 

Şirket i! .. m mele ifa edebil 
ferine mW:ıade _•dilme t i;in 

ket H-,yeti Umumiyeainin '"' 
d~ iı;timaa davet edil m~ine M• 
lisi idarece karaı· •~rilmiştir. l 
ma 4/Z/933 tarihine tesadüf 
den c:umarteai ciiaü saat on döa 
te Milliyet Matbaası üatüncle 
dairei mahsus dB inikat edec4 
tir .. 

lçtunaa İJlırak edflCek olan it 
sedarların ırettk asaleten ve ı 
rek vekaleten hamil bulunduklı 
hisse Rmctlerini ,·eya bunlan 1111 
lıit YMftiki içtim., gunünde:. 1 
hafta .. vvel Şirket Merkezine t• 
di ede:"f>k mukabilinde bir duh 
liye k tb alm lan !üz u ilan 
lunur . 

1) Mediai idare a .. ıannm 
ket ile muamele yapabi elen 
müsaade iyta5', 'J 

2) Tayia edilen yen 1ccliao 
dare azalannın tasdiki memur r 
teri. 

H t. ıı.. :; 

SARIZEY EK 
OPERFTl, 1 

için ea birinci iliçbr 

lstanbut asliye mahkemesi bil 
hukuk dairesiad .... , Müddei Galı 
da Siııorta banmdı\ Doyç-ı 
Bıuıl< tarafından müddeialeyh 
da Pan0'1lma ahnında Pol Şartı 
ale,iaiae ikame olunan alacak cı\ 
sından dolayi henıyi teblii ~ 
davetiyenin mlimaileyb Pof Şaıtl 
ııİa ibmetpht h zınnm meçh"..., 

ti t.aaebile H. U f, K. n t4tl 
maddesi mücibiace ilanen telıli 
ff ıal*ilıatmda 9-2.all ıarilıine 
•dlf pertfJIDbe pDÜ saat 13,31 
talikine karar nnlınit olduğun 
miiınalteylı Pal Şarte efendinin 
aıi mezkürda saat 13,30 da hta 
uliye 1 ci hukuk mahkemeAİne 
:ı:at gelmediği •·eya bic vekil gcifı~ 
mediii taktirde hakkında 8"" 
maıunele ifa Dlun:ıcafı telılit • 
"""• kaim olmak ü_.e ilu o1ıı 
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Bayram geliyor 

Çocuklannıza iyi bir 
• stikbal yapmak için 

güzel bir vesile ••• 

• 
Bir iŞ Kumbarası 

Hediye ediniz 

u 

100 Lüks Sigara 

inhisarlar idare

sinin en nefts siga

raları şık bir kutu 

içinde! 

, '!Bütün •evdikleriniz 

• 

ır sizden 
fr 

;. "'.ÇEŞİT 
bekliyorlar! 

• 
1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
( 

lı Şeker Bayramı mü-.ebetile 24 ikinci kanun 933 gece ya· 
'olınıllldan gelecek Şubatın 3 üncü gece yanıma kadar iıtuyoır 
r;]ara aıılan ilin varakalanndaki ıerait daireainde umuma yüzd'e 
notuz ve Haydarpllfll veya Ankaradan 9 ve 10 numaralı katarla· 

1 ı ort.,. binecek yolculara yüzde kırk temı:illi yolcu tarifesi tatbik edi· . ' 
~lecektir. (209) 

. .. . 

~ -HASTALIÖIN 
Önünü almak, tedaviainden eyidir. 
Binae...ıe,.h. ıimcliden Emulıion SCOTI' 
miiltalızamu alımz. Kııın bütün haıtalıkları
na kartı en aükemmel mukarnclir. Terkibin· 
deki sııf morina balıkyajı, serek kalori rıduı 

S'lftlu., ıılıhat t..,,Jit edea Titıunin

leri İblıuile zengindir. Küçillı ve hü

yüld.r için olduiu kadar zayıf H kuvvetli olanlar 
~ 4e eyidir. lımine dikkat ediniz. 

Emulsion SCOTT 

~yoilu'nda 

llAÖAZALARINDA 
15 KAnunaanl ilA 15 ıubat 933 

MEVSiM SONU 
Miin•webetlle 

~ ... 
m BÜYÜK SATIŞ 

Bittin Dairelerde EevkalAde Tenzilat 

555 

-1 

vı · EMSALSiZ FIA TLAR 
1,ŞTİF ADE EDiNİZ 

•ri hazırıamaKtayız:. uu 111" ~-•••••• _... ..... D••••n• ---- -- -u 

• r ~ • ·., .o; ' • :".- •I ' 

En Sevdiğiniz 

Sigaralar 
Bir arada! 

Köprü inşaah münakasası 

Nafıa Vekaletinden: 
Gazi Antep vilayetinde Besni • Adıyaman yolunun 

22 inci kilometresinde inta edilecek "3ı:31.00" metre .. 
çıkhğmcla betonarme "Göksu" köprüsünün inşaatı kapalı zarf 
uaulile münakasaya konulmuıtur. 

Köpr6nüa keıif bedeli (63000) liradır 
Münakasa 1 Şubat 933 tarihine müıadif çartamba ııünii 

aaat 14 te Nafia Vekaletinde yapılacaktır. Münakuaya rirecek 
lerin ehliyeti fenniye veaikalanm ıekiz IJÜP evvel Yollar U
mum Müdürlüğüne ve teklif ~ktuplanm ıniin•kaaa ıünü ıaat 
14 e kadar Nafia Vekaleti müatqarhğına vermeleri 1lznndır, 

Talipler müoekaıa evrakını gönnek ~Nafia Vekaleti 
Yollar Uınum Müdürlüğüne, lıtımbul, lzınir ve Gazi Antep 
batmühendiıliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evrakını "S" lira mukabilinde Nafia Veklleti Le 
vazım Müdürlüğünden ve mezkm vilayetler bıltmrhendiıliklerin 
den satın alabilirler, (17) 

422 

3 üncü kolordu 
ilanlar1 

Kayıeride bulunan kıt'at hay 
vanatmm ihtiyacı olan 180,000 
kilo arpa kapalı zarf uıulile mil 
nakasaya lronulmuıtur. lhaleei 
21/ 1/ 983 cumartesi günü ııaat 
15 tedir. Taliplerin ıartnameyi 
görme4c üzere her gün ve müna 
kuaya ittirak için o gün ve vak 
tinden evvel komiayona mlira. 
c:.aatlan. (1064) (6783) 

45 
• • • 

Maniaada bulunan krt'at hay 
vanatmm Uıtiyacı İçin 107,127 
kilo kırılmanıı§ ve 71, 763 kilo 
kınlmıt ki cem'an 178.890 kilo 
arpa bir ıartnamede olmak üze 
re kapalı zarf u~ıılile satın ah 
nacaktır. Münakaaası 31-1-933 
sah lfÜnÜ saat 14 tedir. 
Şartname.ini görmek üzere her 
gün saat 14 ten 16 ya kadar ve 
münakasaya ittirak edecekle
rin o gün ve vaktinden evvel 
Maniaadalri satın alma komiıyo 
nuna müracaatlan (3001) (91) , . ,,. . 301 1 

3. K. O. kıtaat ve müeaeıatı 
hayvanatı ibtiyc11" için pazar 
hkla ıatm almacak olan 60500 
kilo samana teklif edilen fiat 
komisyonca pahalı görüldüğün 
den ihalesi 21-1-933 cumarteai 
günü saat 14.30 a tehir edi.miş 
tir. Taliplerin ıartnamea ni 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya ittirak için o gün ve 
vaktinden evvel komiıyoııa mü 
racataları. (12) (214) 

53' 
••• 

K. O, •e 1. F. •e müeaaesatı 
ihtiyaeı içlın açık miinakaıa ile 
alınacak olan 60,095 kilo pata· 
tue verilen fiat komisyonca pa 
balı gtiriildüğiinden ihalesi 21-
1·933 cumartesi günü saat 14 
de tehir edilmittir. Taliplerin 
9artname1ini g3rmek üzere her 
rün ve münakasaya lttirak için 
o rün ve vaktinden evvel ko
misyona v .üracaatlan. (13) 

(215) 
540 

Dr. A. KUTiEL 
Karakö1 Börekçi fmnı ıD"Umda 34. 

10 

Bayramlıklarınızın tedarikini 
Çok dü•ftnmeyiniz ... 

Sultanhamam'ıoda 

' . ~ 
·. 

·, ~. ~ .. r 
·Majazaıil, buhran ve ba'Jl'amı dtlJUnerek ••ze 

• e1İ UCUZ M"l ve·ecek Veo'a.,e t;C'\1'°'th'lnediT. 

Balcılar mağazası, yakında taınaıiıile teı'ki ticaret edeceğinden kir· düfünmiyor, 
Zararına Mal Satıyor. 

·~ - ., 1 ,, ... '\.- .. ~ 

ı ucuz ZEL 

Bayram) arınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Pazanndan alınız 
KraYat, sömlek, mendil, cflzdan, hazır elbiH, 
kadın ç ntaıı, kadın ve erkek çoraptan, 
eldiven, ppka, kundura, ıtriyat ili... ili ... 

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif fstanbul: Bahçekapı Sailam 
Beyoğlu: İsliklil caddeıi -----

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< · Anonim 
Şirketinden: 

A lpullu şeker fabrikasırıın 
İstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek_ 
sik olmamak üzere sahlır. 

• 
rı 

36,1s kuruş 
Taşradan vuku 

siparişler yüzde yirmisi pe
şin ve mütebakisi hamu e 
senedi mukabilinde öden_ 
mek üzere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir~ 

Adres: lstanbul, 
Ba·hçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: Istanbul Şe

ker - Telef on: 
24470-7~ 
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V GöliJslerl zayıf olanlardaki öksUrUklerc büyük ehcmmıyeı eremvumelldlr. KATRAN HAKKI EKREM tehlllı:enJn önUne geçer 
14 

14JLLlYE1' MATBAASI 


