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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Ikbsat 
Vekilinin 
Beyanah 

lar es ta ımza 
Reiıicümhur Hazretlerinin 

tetkik seyahatinde kendilerine 

refakat eden lkbaat Vekili 
Mahınut Cel:.l Bey Bursadan 

ıeçerken. Ticaret Odası re
İıi ve azalarile bir hasbühal 
Yaptı. Bu aamimi baıbühal i": 
lıli\di siyaıetimizin istikaınetı 
hakkında bizi tenvir etmesi iti· 

barile ehemmiyetlidir. Mubte

r~ın Cetı.l Bey kredi ve af~on 
ıneseleleri hakkında etraflı ıza 
h . e

at verdikten ıonra ıanayı m 
l . · · kibiz se esme temas etmıttır 

de bu nokta üzerinde tevakkuf 

ctınek istedik. 

Cel• 1 B İktıaat vekaletine a ey. • . 
..... t""• .. _ _ı beri 1anayı sıya 
~..,. ıgı gunoen • 
•etimiz hakkında esaslı karar
lar almak lüzumunu her vesile 
ile tebarüz ettirınittir. Bu ha· 
Yati mesele ü:ıerinde tetkikat 
Yapılıyor. Mütebaısıılar çalıtı 
Yor. Henüz vazi-yet tebellür et

tnenıi,tir. Bu kararlan verir
ken, bu siyasetin hatlannı çi· 
:terken bize rehber olacak pren 
aipler Cümhuriyet Halk fırka
aımn umdeleridir. Cel:.l Bey 
de Bursa nutkunda bunlan 
tavzih yollu 1öylediği aözlerde 

devletin bütün milli iktııadi 
faaliyeti.er üzerinde yüksek ni

ııehbanlığmı tebatüz ettinnir 
ti:r. Bu, esas prenıiptir. Hare

ket noktaaı bu olarak tesbit edil 
dikten sonra ınütehasaıalar ta
rafından prensipleri meydana 

konacak ınilli iktııat faaliyetle 
rinin inkitahna riayet eden fer 
di tetebbüılere devlet §unlan 

temin edecektir: 

ı - Himaye, 

2 İstikrar. 

3 - Gayri meıru rekabetlere 

kartı müdafaa. 

İfle muhterem lkt11at wkili 
ilin Buraada Ticaret Odası 
azalanna izah ettiği premibin 

hülaaası... Himaye, istikrar ve 

~ayri meını rekabetlere kartı 
Dıüdafaa. Müstakbel tetviki aa· 
n~y; kanununun üç istinatgahı 
olacaktır. Buna kartı devlet aa 
n.yicileriınizden neyi bekliyor? 
Buna kartı sanayicilerden iste
diğimiz hakiki sanayici olmala 

l'ldır, Bu, nasıl olur? Bu ıualin 
cevabını muhterem lktısat Ve

kili veriyor: "Milli tanayİ ma· 
llıul:.tımn nefasetine, sağlam· 
lığına, şöhretine haki getinni· 
)ecek dürüst bir hattı hareket 

lılkip etmekle" 

Sanayicilerimiz aon zaman-
1'1-da sanayi ıiyasetimiz hak· 

lcındaki vuzuhsuzluktan tika· 
)et etmekte idiler. Muhterem 
İktıaat vekilinin Balıkesirdeki 
aö:deri, sanayi hareketimiz hak 

kında milli prensiplerimizin va 

1 
zih bi" şekilde ifadesidir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Fırkada 
Verilen 
Kararlar 

--
Şubat içinde yeni 
Halkevleri açılacak 

ANKARA, 23 A.A. - Cümbu
riyet Halk fırkası umumi katipli
iinden: Bugün toplanan Cümbu
riyet Halk Fırkası umumi idare 
!';~eti a§llğıdaki kararlan vennİf- ı 

. 1 - Ankara, Kastamoni, Bile
c!J<. Malatya, Zonguldak, Gazia- 1 
Y•ntap y·ı, • • ı . ı.ayet kongrelen netıce- 1 

berı tetkik olunarak seçilen idare 
ıe%e~le~: ve reisleri ile bu Vilayet 
cael" 8~.1 ka.zalann reisleri ve Ko-

d 'I 1
• v'. ayetı reis vekili tasdik e

ı mııtır. 
2 - Mer'aı Vilayeti Merkez 

(Dn.nu 8 ıacr aaltılfede) 

- - . 
. • .. • J. .. ... . . . . . . '--; . ' .. \~ ,~ ~ )~ :;'.:· 

Eski borç ar işi Heyeti 
Vekilede görüşüldü 

Dünkü içtimaa Saracoğlu Şük. 
rü Bey de iştirak etmiştir 

Osmanlı Bankası ile müzakerat 
ANKARA 23 <Telefonla) -

Heyeti vekile bugün saat on üç
te toplandı. Müzakerat geç vak 
te kadar devam etmittir. İçtir 
.m~a Saraçoğlu Şükrü Bey de 
1§tırak etti. Haber aldığıma gö 
re içtimada müzakere mevzula 
~dan birini de kupon h:.mille l mümesıillerile Paristıe imza
anacak yeni mukavele projesi 

Ye Osmanlı Bankaaile devam e
decek olan temaslar tetktl et· 
mittir, Hamiller müme11illeri
le imzalanacak mukavelenin 
projesi tarafımızdan hazırlan
mıt Ye mümeasillere tevcli edil 
mittir. Saraçoğlu Şükrü Beyin 
Pariıe avdetinde bu proje üze
rinde her iki tarafça aon bi·r tet 
kik yapdacaktır. Hazırlıklan 
ilana! maksadile Pariate bulu· 
nan Nurullah Eaat Beye ilti
hak etmek üzere Maliye veki· 
leli nakit itleri müdürü Sırn 
ve Hariciye vek:ıleti umum mü 
dürlerinden Cevat Beyler ya

nn aktam buradan hareket ede 

Bayram erten Pari .. ,idecelı 
olan Saraçoilu Şülırii B. 

ceklerdir. Saraçoğlu Şükrü Bey 
de itlerini bitirerek bayramın 
üçüncü günü Ankaradan ayrr 

(Devamı 8 IDCI .. hilede) 

Gayrimübadiller ihti
lafı neye varacak? 

Vilayete yapılan müracaat ve 
şikayet nas • .I izah ediliyor? 

iki tarafın iddiası 
-•~yri mübadiller cemiyetinin ği fikrindedirler, Haber aldıfımı-

evaou gü kü . • b' in ri .. ~ .'çtiınaıru ır ıun gay- za cöre Viliyet,yapılan bu müracaat 

GaziHz. 
Kütahya hay 
ram içinde 

Büyük reis Kütah
yada tetki

katta bulundular 
KÜTAHYA, 23. Milliyet) -

Gazi Hazretlerini biımil tren 
saat 15,40 de binlerce balkın al
kıt tufam arasmda celdi. Gazi 
Hazretleri merasim yapdmaına
maaıru arzu buyurdukları hal
de bütün !ehir ha!kı istasyonda 
idi. 

Gazi Hazretleri halka iltifat 
buyurdular. 

Meml•ket sevi119 içinde bay
ram yapıyor. 

Gazi llz.nln tetkikatı 
KÜTAHYA, 23. A. A. -

Reiıiciimhur Hazretleri, Deiir
mi~ iıtaayonda Vali Saip B. 
İn riyaıetincleki Kütahya heye
ti tarafından karıılandı. Değir
miaazcla civar köyler halla •e 
kömür madeni amelıi <lavul zur 
nalarla ·.e kurbanlar keıerek 

Büyük Reiıi aelimladılar. 
(Devamı 6 ıncı sahif•de) 

Cenevreye 
Gidecek 
Heyetimiz 

t" mubaclillenn kanunauz bularak iç- üzerine keyfiyeti tahkik etmekte
;:•• terk ettiklerini ve Vilayete dir. 

uracaatla koncrede verilen ka- Pazar gÜnkü içtimada bulunan 
~~ b~~ümsüz addedilmeıini İl- gayri mübadiller araımda fikirle- Falih Rıllıı, Necrnetltlin SadJı 

uuerını yazmııtık. ri biribirine zıt olan zümrelerle .,. T evlilı Riifw Beyler 
Cemiyet nizamnamesi ilk içti- temas ettik. ANKARA, 23 (Telefonla) -

~ada elueriyet olmazaa ikinci iç- Bir kısım cayri mübadiller di- Cenevreye cidecek olan beyetimi
ba:::'ğ~~cak ~ gün aonra yapıla- yorlar ki: zin azalan aec;ilnıiıtir. Hariciye 
bazı ıra::.· tu.1,h e~eaine nazaran - 3000 g<:yrİ mübadile nıuka- Vekilinin riyasetinde bulunan be
b · .. 1 mu adıller, bu içtimaın bil cemivette mukayyet aza 750 yetimize Cemal Hüsnü, Necnıed-
ır gun aonra Yapılma11 icap etti- (Devamı e ıncı .. bifodo) din Sadık, F alib Rıfkı Beyler mu-

=::;=::.:::::~;:::::==:::.:::,,:..,==~==:::::'..::_=-J rahbaı, Hariciye Vekaleti umum 

BUGÜN 

Müellifi ı 

ve •• 

o 
Bugün 

u 
Neşre 

mason 
Efendi 

ma-

! 
Başladık. 

1 

müdürlerinden Abdillehat B. mü-
§llvİr, erkanibarp miralayı Şükrü 
Ali, Roma ateıemiliterimiz Tah
sin, Peşte atetemiliterimi:ıı Hilmi 
Beyler mütehauıı olarak, kalemi 
mahsus müdürü Kemal B. de beye 
te memur olarak cideceklerdir. 

Heyetimiz ça,..aınba eünü An· 
karadan hareket edecektir. 

Yangında 
Bir hadise 

--
itfaiye CibaH fab
rikasına alınmadı 

Amele ile itfaiye arasında 
bir döğüşme oldu 

Dünkü nüshamızda Ciba1i 
fabrika11nda bir infilak olduğu 
uu ve kimyager Sabri Beyle a
meleden M~bınet Efendinin a
ğırca yaralandıklanm yazmıt· 
tık. Bu infilak esnasında ame
le ile itfaiye arasında bir hd.di
ae olmuttur. İnfilak derhal itfa 
iyeye haber verilm;.ş, Fatih it· 
faiye grupu da yangın yerine 
gelmittir. Fakat Fatih itfaiye 

(De•amı 6 ına ..ıurede) 

Yunan 
Meclisi 

i Dağılıyor 
j ATINA, 23 A.A. - Reisicüm-

1 

har M. Zaimia, meb'uıan mecliai
nin dağılması hakkmtlaki karar• 
nameyi im:ıuılamııtır. 

1 ' ' Avrupanın en büyük 
adamı Türkiyededir ,, 

Kadir 
Gecesi 

- - ·--
Dün gece camilerde 

ayin yapıldı 
Dün aktam kadir seceaine mü

aadifti. Bu münaaebetle dün bü
' tün camilerde cemaat her ciinkün 
i d~n .~aba fazla kalabalık olm..., 

buyük camilerde mevlutlar okun
(Dnamı • IDCI aahifede) .•. -~~~~~~~--

Uç komiser 
Tevkif edildi 

Bu üç komiser rüı
vet mi aldılar? 

Polis müdürlüğü ikinci ıube me
murlanndan Birinci Komiser M'uzaf 
fer efendi ile ikinci komiser Zühtü 
ve. Lütfu c;f _endiler evvelki cün müd 
deı umunulik tarafından tevkif edil
miılerdir. 

Bu Üç komiıer 500 lira kadar bir 
rüıvet almaktan maznundurlar. Ma
mafi bu zannın ne derceye kadar 
doğru olduğunu tespit etmek müm-

) 
kün olamamıttll'. 
Söylendiğine nazaran icra dairele-

1 riııd •ki müzayedelere fe11at kanttır· 
dıldan iddia edilen bir ıebeke hak
kında tahkikat yapmakta olan bu k<>
nıiaerlere ıebekeyi tqkil eden qhaı 
ta'rafından 500 lira kadar bir para 
verilmi,, menıurlar da bu parayı al-

i mıtlardır. Viliıyetin YUku lıulan müracaab 
üzerine evvellıi cün müddeiumumiy-
lik bu üç lıoıııioeri tevkif ebnit. tah
kikat evri.kı ela üçüncü müıtantikli
ie tt!'l'di olunmnıtur. Bu itte bir de 
çorap nıiizayedeei llMYZababa olmak 
tadır. 

Mısırda iktisadi 
Tetkikat 

Rahmi ve ihsan Abidin 
Beyler Mısıra gidiyorlar 

Rahmi ııe l. Abidin Beyler 

Aldığımız malumata nazaran 
sabık lkhsat vekili lzmir meb
usu Rahmi ve sabık Ziraat müs 
letan Ihsan Abidin Bey bazı 
iktısadi tetkiklerde bulunmak 
üzere Mısıra gitmektedirler. 

• 
ilk mektep 
Muallimleri 

Ankarada Maarif 
vekiline 

bir ziyafet verildi 
ANKARA 23 (Telefonla) -

Şehrimiz ilk mektep muallimle 
ri tarafından tekaüt kanunu hü 
kümlerinin ilk mektep muallim 
!erine teımili kanunu müasdıe 
tile Maarif vekili Reı it Galip 
Beye bugün tehir lokantaımda 

(Dev•mı 8 ancı .Uifede) 

Amerika Sefiri M. Charles 
Sherriell Gazi' den hahsedigor 

mu. ''Eserimde Gazi'nin 1 O 
cizesini izah ettim •• ,, 

Amerika Müttehit HükUnıetler 
oefiri M. Cbarles Sberrill, as za
nıan zarfmda bizi çok aevmiı, ken 
dilini de bize sevdirmit bir diplo
mattır. O, memleketimize geldiği 
gün istiklal harbi ve inkılabmnz 
ve dahili iılerimiz ile yakından a
lakadar olmuttur. Türklerle dost 
olmak fikrile Ankaradaki vazifesi 
ne başlıyan M. Cbarles Sberrill, 
bunda muvaffak olmuı ve Türki
yeye yalmz dostu değil aynizaman 
da nıemlekete müfit olmak iatedi
fini birçok defalar isbat etmiıtir. 

M. Sherrill ekaer vaktini Anka
rada seçirir ve kendi sözüne balo
hraa Ankarayı lstanbuldan ziyade 
sever. 

M. Sberrill, Ankara aefirlifine 
tayin edildiği zaman, Türkiyenln 
Amerika'va olan ihracatını artır
ınak için çalı§llcağınr söylemi,tl. 
O bu maksatla Ankarada bir çok 
teşebbüşlerde bulunmuf ve müs
bet neticeler elde etmiıtir. 

M. Charlea Sherrill ile meaaf o
daımda karşı karşıyayız. Kendiıi
ne aormak İstediğim ıuale bir ba.
langıç olmak üzere uzun müddet 
Ankara'da kalması, iki hükiimeti 
alakadar eden müabet itlerle bir 
münaAebeti olduğunu hatırlattım 
o bu mukaddimeden birşey anla
mamıı gibi dedi ki: 

- Ankara'yı çok severim. Ora-

Aın.nlıa ıeliri M. Clıarlu Sherril 

da ,öyle böyle yerleıtik. Daha iy 
bir tekilde yerleınıek li.zundı- N 
yapalım Amerika fakir bir mem
lekettir 1 ... 

Ben bu söz üzerine siildünı v 
dedinı kiı 

- Amerika fakir bir meınl 
kettir, diyorsunuz, si:ıı böyle söy• 
)erseniz fU Avrupa milletleri bil 
baaaa biz ne diyelim? 

M. Sberrill, ititmemit sibi d 

(Dnaau 8 mcı ..ı.ifode) 

Büyük millet Meclisi Reisi 
soruyor: ''Dumlupınar ve 

Sakar,qayı biliyor musunuz?,, 
MERSiN, 23. (Miliyet) - B. M. Mecliai Reiai Kizmı Pt- Hz. bugü 

Adanadan ıehrimizi teırif etti. Kiıznn Pı. Hz. iataıyond~ fevlıaliıde 
Iİmle karıılandı. Meclis reisi viliyet, belediye,.fırka ve alay kumandan 

bfmı ziyaret etmİ!tİr. 
TARSUS, 23. (Milliyet) - Büyük Millet Mecliai Relai Kizna P 

Hz. bugün ııaat ilıi buçuğu bet seçerek Aclanadan Mersine geçerken 
radan azim halk kütlesi bilumum memleket erkiım mektepliler tarafmd 
iıtikbal edildi. Halk Fırkatı bancloau nıilli martı çalarken trenden in · 
•e mektep talebelerinden Dumlupınar ve Sakarya bak1ondaki bilcil • 
aordular. Ve halkın ellerini 11kmak ıaretile iltifatta bulundular. Halloa tu 
lam arasında Mersine hareket buyurdular. 

Mirsadı ibret 

Bir ölüm münasebetile ••• 
Münkariz Oamanlı sal!a.natının ı yarm'J'!'rtlu.: Kôh ."'!lıla aibi önün 

saray erkônmtlan 80flıatıp Talı- tle, kah .11olce 111bı ıv;kan,ntla 
sin Paıa dün öltlü... f riitlüğii ıtlar•ye IH!ctlıle .mannHf. 

Abdülhamit devrinin en mamur 1 11dkil• bai!";nm•ft!• Bu man•f "' 
ve muhteıem aimalanntlan birini bağlanlf t•"!~le ~' a~eta ga!" ! . 
dün harap bir evin çıplak bir otla- °'! ve l/~YT• rratlı ~·~. ma~!':t~ ~! 
bında yakalayan bu ölüm siyaai Goren go:s onun 110~ tleg~~ ·~ 'f' 
bir kıymet ııe mahiyeti haiz. tleğil- ten kulak onun kulagı tlegılcl_ı: ~ 

"

. ·· k ·· T h • p y ltl·• -~ leyen kala onun lıalaaı tlegıldı 
ır; çun u a aın aıa ı ~ -- 1 "lk • tl AL~"lh--' 

k tl O 1 · Oaman ı u a.sın a .,..u ..,... 
rayının apısın an aman ı ımpe- . . d ·ı • l tl k • h l k dın ıra eıı • ııanun an urur eı 
ratorlugunun aon atlat arına a• R l"tl b" t k · l L 

tl 1 k h
. tl""rt k"" .;fttl• ume ı e ır a ım ın6<1n arın ,.o 

ar mem e e n o oıe·-· • • t l • tl k" • 
h "lı" ·· k tl "h tm" nunu uan ••eme erm e ı mana u um suren u ret ve §O re " _, - b' .. l"" ı • · • b · h · t 1 ma- sıuı/11 ır tur u an ayamamıflı 
ragmensıyası ırfG 11ye oa T h · p b • • .. 

S 1 H 
"tl" h kapcn a aın aıa u nayretın vertlıg 

mq utan amı ın ar•m ~ 1 lk,. d L . ' . b tl . · · otla•• a• aa gın ı ıçın e yaıar.ıen tl• eah 
de kıta et aıreıınrn Y<UI tl inantlıoı ııe bag"landı"- ı•~l l d rlığı ana aa ec• 0 

•• ,, ere a ı 
r"!k";ek ~~t:~i ":e büyülı itibarlı lıMr~ı mu~alaza etlertli; öyle ı r . . , derecesine çıkar· Abtlulhamıt toprağa kanıtıkt"' 
ır saray amrn on beı sene sonra onun isml g 

mıfh• . _ k. çerken parmakları 11ayri ilıtiyal 
Tahsin Pafa, h•ç fUphe yolı 1ı' bir hareketle caketinin tlüi U 

Abdülhamit sar";Y,11!~ en parla rine gitlertli. me 
simalanntlan bırı idı. Fakat bu 
parlaklık ona zekôn'!daki. loslor
tlan de{ril, aandalyesıntle~ı ıaşaa
tlan geliyordu. Santlalya de bera
ber o parlaklık ta 11itti ve Tahırin 
PafO bir 6Ölt1• sessi:ı;/iğile öldü. 

Tahain Paıa bilhaua karakte
ri itibarile tetkike lôyik bir İnsan
dı. Onun yalnı:ı; ikbali senelerinde 
tleii/, bütün hayatı müddetince 
amtle•İ ıu idi: 

- inanmak ııe bağlanmalı/ 
Tahsin Paıa, saltanat devrine 

ba devrin enka:ı;ı parça parça taı 
hlaintle tepesine tlüıerlıen tle ina
nan ile ballı yafOyan bir Üt•antlı 
O, Abtlülhamidin nelıintle ulıihi: 
yete N ku11etinde lıutaiyete inan· 
mııh; utibtlat idaresinin iyiliğin• 
üı~nm~ı, ıridilen yolan tloğrulu
lu11'!na ~an"."fh. Bu imanın per
tlesrle 11ozlen ııe Uı'anı kapanan 
Tah•İn Paıa İatibtlatlın lecaatini 
göremiyor, .aray tluuarlanna çar~ 
pan üıiltileri İfİtemiyor, memleket 
te hüküm aüren leUilıelleri anla-

• • • 
Tahsin Paıanın karakterini ca' 

lan~ıran bu hôtıra lıarfmntla cüt 
lıurıyet nedinin inanıı ve bağl · 
kudretini düfiinmek laytlatlan hı. 
~; tleğiltlir. istibdat yalnu; korl< 
ile JIOfar, buna fiiplıe yolı. Hürto 
y~t ııe. hürriyetin utinat ettr, 
cumlıarıyet te ya/nu; imantl<i 
kuııvet alır, bu tla bir hakikattir 
Ba itibarla hürriyetin hem valic. 
lıern tle mevliida olan cümhariJ'I 
kentli neslinden böyle bir İman .. 
tc;me~te lıaklıtlı! ııe e~en baş 
h15 bu bai cumhunyet nesli 
cümhuriyet rejimine bağlayamo 
Bir riya:ı;i kat'iyetle iddia oluna. 
lir ki eğer 11ençlik rejimine ca 
beyi andıran bir imanla İnan 
ve ona en alalı ôrı:ı;alartlan b 
ôzami ha~Msİyet duyan rabıtalı 
la bağlanma~a ne birinin hik 
ti vücudü lıalır, ne ıle öteki 
m&nayi taıarrulu ! .. 

lamail MüŞT 
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93 felaketleri 
ve İgnatief 

HARİCi HABERLER 
Japonya Milletler Ce
miyetini terkederse •• 

Alman yada 
Çarpışmalar 

1 
Balkan kon/ er ansı konseyi 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Yakanda Bükretle toplanacak Bal· 

kan konfcranı• konaeyine ittirak ebnek üzere Türk grupu reie Haaan 
ve umumi katip Ruıen Etref Beyler bu akıam lstanbula gittiler. 
Bü&.re.e hareketleri için davet bekliyeceklerdir. Damat Pş. neden Sadullah 

Beye düşman oldu? 
60 kişi tevkif edildi 

E k• 1 •• t lek 1 • üze yaralananlar çoktur Recep B. hafta sonunda geliyor s ı a man mus em e en BERLIN 23 A _ Sotyaliıt 
• d k• d k b d k miliyetçil.rin hÜ!.., İ.rta•11 liderlo- ANKARA, 23 (Telefonla) - Fırka um•Jmi katibi Reeep Beyin 

- Vükeli 11e Uemde? 
Diye bahsi değitlirdi. Onu 

cevap verdi : 
-- Mitat Pata. daha ilk 

gunü meşrutiyetin Ui.nma dair 
bir hattı hümayun müaveddewi 
hazırlamıf. Fakat gece Rüttü 
Pa a ile Hüseyin Avni Pata, 
bu kaı!ar acele olmaz diye bat
tı değiştirmitler. Milat Paşa 
buna gücenmif. 

- Bu, iyi. Meşrutiyet ilim 
ecikirse, Mitat Pat•• Jön 

Türkler hallan bir kısmı, muha 
efet mevkiind alır. Hep bir 

olmalanndan korkanın. 
- Onun imkanı yok. Çünkü 
uttü P~a ile Hüseyin Avni 

Pa , padişahın deliliğinden is 
tıfade ile devleti ellerinde bıt

ak istiyorlar. Hatta pacfifah, 
cülıls eder etmez Ziya Beyin 

abeyin başkatipliğine tayini· 
·• Kemal Beyin Magoaadan 
elbi iradelerini vermİf, Fakat 
ı.i'tü Pata saci'razamla mü· 

~akere edilmeden irade veril· 
esini kabul etmemit. lrad;,-le-

• durdurmuf. Bunun üzerine 
şk'..tipliğe Ziya Bey yerine 

adullah Bey getirilmit. 
- Amma, o da eski Jön 

ürklerden ... 
- Öyle • Bazılan Sadullah 
yin Hüseyin Avni Patanın 

damı olduğunu zannettiler. 
akat degil. Onun düşmanı o

ao damat Mahmut Pasa. "bu 
rifi de nereden buldular?" 

iye söylenip duruyor. 
- Damat Mahmut Pata oe

Sadullah Beye dütman? 
- Gecencle ticaret oazırlı
ından kendisi kaldınlarak ye-
·ne Sadl.ill h Bey getirildiği 
in ..• 
- Damat Paşa ne havalar 

la? 
- O, imdi yeni veliahtle 

ıağdaştı. 
- Abdülhamit Efendi ile 
i? 
- Evet. Zevcesi Abdülha· 

ıt Efendi ile bir anadan ol· 
uğu için onu ta'hta geçirmeyi 
iı unüyor, zıımıederim. 

- Bu kadar çabuk bir padi· 
h daha değİ!tlrebilirler mi? 
- Abdülizizin intihan ha· 

aP'J'I üz~ne padişahm basta• 
umıumı müteakıp Mahmut 
aşa, vükelaya Hamit Efen
inin tahta çıkarılmasını tek

mi . F kat sadrazam razı 
imamı,. 

Bildiğime göre Hamit E· 
-ndi, aimdiki sultan gibi de
ddir. istibdada taraftardır. 
- Evet. Fakat biç belli et· 
iyor. Mitat Pa+alılara Sut. 
n Murattan ziy ilde meşruti· 
•tçi görünuyor. Mutaassrpla· 

da çok dindar olduğunu 
paganda ettiriyor. 

- Abaı.ilhamidi tahta çı
rmağa kim kartı gelebilir, 

- En korkuluıu serukerdir. 
ıiseyin Avni Pata sil:.b sa· 
ı alma itlerindeki suiistimal· 
ri mPydan konur korkuaile 
etnıtiyete taraftar değildir, 

tkat iş ba!ına kuvvetli bir 
• ,. mda r gel meseni ele iste

• Sultan Murat tam onun 
'yeceği padiıahtır. Heaı za· 

E, hem deli. 
- Bu adamı ortadan kaldır .... 
Ceneral lgnatief'in ayağa 

lkarak verdiği bu hüküm, 
.ıateşarile ba,tercümanınt da 
rlerindcn fırlattı: 
Nelidof ıoıau : 

- Seraskeri mi? 
- Evet, 
1-- iyi dütündünüz mü aaa
iim .bu adam meıtrutiyetçi

kartı duran bir kaledir. 
r_ Oyle. Fakat bu adam ku.. 
li bir uken usta bir tetfö· 

~·· İyi bir kumandardır ela. 
ens Milan'm htanbula ııeli· 
ile bütiin tertiplerimizi alt 
eden o idi (1). Türkiye or-
~unu ıslah ve tensik eden o
•, Muharebe zamanında 690 

kitilik bir ordu proJeaİoi 
adam yapmıştır. 
O ordllDUn ve devletin ba
ıla durdukca, Sırbistan ve 
dağ işleri fena ııidec.,ğine 

tilphe yoktur, Halbuki Hüııe
yiıı Avni Pqa yok olursa Mr 
tat P&Ja, siYil mqrutiyetçileri· 
le aola, Rüttü P&Ja ve diğer 
eaki kafalılar mutaasaıplarla 
birlikte aağa giderler, Ddi pa· 
ditah tahtından indirilir. Ha
mit Efendi iki tarafın da hak
kından gelir. 

rın e 1 man asını ay e ece tinden olup birkaç aene evvel öldü- hafta sonunda latanbula silmeli muhtemeldir. 

U ita! I I rülen Vessel'in habrasını ebedilettir 'LI • h b . I • l • 
BER N, 23. A. A. - Bazı ıi)'Ui ~~!-~'- l~ •pan_?~ .,_~Y~~ mek için yapılan abidenin açdıt res- naplS ane lnQ tQTlnfn proıe erl mıthafilin mütaleaıına göre Mançu• ç ... o. s u:-7• s~çre ve .°"'çı,... mu minde ıükün ve huzuru bozmals İ· "J 

ri ihtilifma ait müzakereler dolayW. mesillertndflll mürekkeptir. ' çin komüniatlerin ginttikleri bütün 
le Japonya, miUetler cemiyetini t..,._ Bu komiıyonıın bazı azuı W'e baa· t"febbüsler zabıtan vaktile aldığı 
keylediği takdirde, büyiikOkyanosta saten Sir John Simon, tanzim edile- tedbirler sr,ye.inde tesirsiz bırakıl· 

ANKARA. 23 (Telefonla) - Yen.den yaptırılacak olan iki ha
piıhane binasının projeleri mimar M. Egle tarafından tanzim edile
cetkir, 

Müsteşar, sefirinin ince dü· 
ıüncesine şaşmıf, kalmıth: 

ki eski Abnıın müıtemlekeleri üzerin cek raporda Lytton raporundaki mü mıtbr, 
deki mandaaıru kaybedecktir, tillıazatın tekrar mevzuu bahaedilme Pazar günü umumiyetle sükun i- 11/Taarl•J:te tebeddül gok 

Demokrat bir ııazete olan Der sini arzu etmektedirler. çinde geçmİflİr. Bununla beraber lYl ~ f 1 
Montag Morııen bu milnaaebtle di- Çin J. ihtilaf· Berlin"in muhtelif mahallelerinde ko- ANKARA 23 (T 1 f 1 ) Maan'f -e'-"eti' erkanı" ---·-"'a '-' apon ı . eeona - ...... .... ........ yor ""' - müniıtlerle aosyalist mı'lliyetçı'I- a- 1 d 

- Hakkınız var, Ekaelan! 
~ tebeddüller olacağına dair haberler ası sız ır. Bu mandalann Almanyaya .,eriJ. 19 lar komitesinin bu sabahki iç· raamda vukubulan bırkaç çarpışma 

Dedi. 
Onu: 

mesi fÜphelidir. tiınaında yapılan müzakereler e•na· e.IUlliında 22 kişi hafif ıurette yara· 
Esasen artık '1tiaafcı deYletler" ıında komitede bundan birkaç hafta IannuJlardır Bu yaralılardan 3 ü po

den addeilmeyen Almanya, hakiki eve! te.uıhür ebnit olan muhtelif te- !istir. 
bir menfeat temin etmeyn Ye mCY- mayüller yeniden münaka, edllmit- 60 ki~i tevkif edilmiştir. - Hüaevin Avni Paşl\Dm 

asker içinde gönlünü kırdığı 
bir çok adamlar var. Bunlar 
dan birine bir suikast yaptır
mak mümkündür, 

eut ıiyasi Ye iktisadi münaaebetler tir. KOP.ln'de pazar gijnü ötede beride 
için tehli~ olabi.l~ek ola'! bir ta- , Devleti"'.:• ~"'ıtmna teıebüıün~n 1 toplaşan komünistler, polislere tat, 
lmn aerguzqtlerle cıhan efldn umu ı akamete ugranuş olduğunu ve mı· ı tuğla ye lrur9un atmak sUTetile taar 
"!iye.İnin tevecühünü kaybetmekte- f sakin yeni alıkômınm tatbiki zarure- , ruzda bulunmutlardn-. Bunun üzeri. 

Diye sefi.rin arzuaunu bes
ledi. 

d.iı-. j lini kabul ve teslim etmit olılulda · ne zabita, mutaanzlann üıtüne doğ-
On dokuzlar nndaı> yeni Yolda pek ziyad., <htiyat . nı sopa ile yörümeğe mecbur kal-

lgnatief emir Yenli: 

CENEVRE, 23. A. A. _ 19 lar ı ıa ilerlemekte ve ıneıuliyetl.,.;ııi u- mıftır, 8 kişi yaralanmıttır. Bunl'!r-
k 't--· bu ·· M H ' • zun uzadıya tartmakta dulu. 1 dan bazısının yaralan ağırdır. Bır-omı ~-•, gun . JmllnS m n· • afif te 

- Bunun çareatoi bulmalı. 
yaıeti altında toplanacaktır. Komite, Bazı küç~ deTletler, tasavurları- 1 ka( polis nefri de b. suret ya. 
feykaJide meclise verileck olan ra- nı büyük bir kuYVetle Myan etmek- ' ralnmıtlardır. 

Hüseyin Avni Pata vurulur
sa, Abdülaziz taraharlan onun 

intikamı diye H:vinirler; met· 
nıtiyet taraftarlan kuvvetli bw 
dütmandan kurtulduk diye se
flnirler. Hamit Efendi taraf

tarları muvaffakıyet ümidine 
cfüterler. Bu aralıkta belki de 
katili kurtarmak bile mümkün 
olur. Sen zahitler arası -ta bir 
deli bat bulup bu iti gördür. 

porlar ..., mediae tavsiye etmeoi um te ...e valaıyiden icap eder. neticeleri 1 Hiikıimet ekseriyeti lçfn 
lı:arer buluııuuı huıusat ile ~ırul o- istihraçla tereddüde kapılmamakta- 'ı BERLIN, 23. A. A _ Reichstag 
lacktır. dırlar. . • . 'ki . kan 31 'nde 

Komite, dokuz azadan mürekkep Maanıafih, bütün bu tezahürl.,,-. mecluının 1 ncı daunun el 1 la-
bir komisyon te§kil etmiıtir, Bu ko- den yapılacak visayanın bir seneden ; tekrarılatopbl.7-ı::. n ı. "· Jr .. 
miıyon, raporun hangi usullere gö- beri gerek konseyin, l'erelı: büyük ; mento • ır u et e •~Y VU• 

re tanzim edilacefini tetkik edecek. 1 meı:liıin ve ıOftk 19 lar komitesinin l eude setırmek husuıundaki rayret-
tir. icrasmı talep etmit olduldan visaya- ler devam olunmaktadır. 

L t • dan geri kalmayıp daha ileri gidece- j Kar fırtınası altında 
g ıon raporu - · ki' de um • b' • 'L- b •.• 
• . 8'1 te ın umı ır ınti- •- ı BERLIN, 23. A. A. - Dün Nazi-

Bu komisyon, lngıltere, Fransa, olmaktadır ler, gayet aoğuk bir havada ..., kar 

Onu iğilerek verilen vazifo-
yi ü.tüne aldı. • 

lgnatief yerme oturdu. e .. 
raz clütündü. Sonra sordu : 

- Paditah değit~si için 
fetva lazım. Şeyhialam Efendi 
ue sulardadır? 

Her feyİ öğrenen batten:ü· 
man cevap verdi: 

- ÔğTendiğime göre hiç bir 
kararı yokmut. Vi\kela arasın· 
da mübahaseler geçerken, ıey· 
hislim Efendt töyle diyonnuf: 
"Devletin usulü idaresindeki fe 
nalığı herlteale berabeT tasdik 
ederim. Lakin bunu nlah için 
ne yapmak ve hangi kaideye 
teveaül etmek lazımdır, orası
nı bilemem, Siz bilmüzakere 
beyninizde neye karar verira&
oiz isabeti onda göret>ek bila
tereddüt kabul ederim." 

Silahlan 
Bırakma 

Konferan• ay so
nunda toplanıyor 
CENEVRE, 23. A. A. -Silalıla-

n bırakma konferanaı diYam saat 15 
te toplanm.ııbr. Bu konferans, umu
mi komiayonun 31 Kanunusani iç
timama ait rüznameaini tanzim edo
cektir. 

'Malılm olduğu Yeçhİle 31 kinu.,.... 
aani içtimamın bat tarafına F ran• 
aız planmın dercıedilmeai huaasanda 
bilku..,.. bir itilaf basd olmaıtur. 

Fransa haricye müıteşan M. Cot, 
bugünkil içtimada Fnnoayi tenuil e
decektir. 

Yegoslavya 
Romanya 
BOKR.EŞ, 23 A.A. - Balkanla· 

nn timalinde hüküm sürmekte o
( 1) Bu hadi. "Stulallala PllfG lan kar fırtınaları dolayuile Yu· 

- yahut - Me""rdan bir nida" ıoala'YJ'a kralım Sinaia'ya ırötür• 
Pünli eıarde fÖ~e hikô;ye ediliyor: mekte olan trenin teahhW' edeceği 

"Pr.,ns lllilan latanbula gel· bekleniyordu. Buna rağmen tren 
mİftİ. O 11akit Mıdrazam bulu· Sinaia'ya vaktinde gelmitti. 

(Devamı var) 

nan Hüseyin A""'i PafG hu~ra Kral Alexandre, Ç.,.,...aıbaya 
hümayuna arz;edecek ne gibi ıeyi kadar Sinaia'da kalacaktır, 
olduğunu preruten •ormrq. O da Yuırnılavya ve Romanya harİcİ· 
makurdı arıııabadiyet idüiünii ye na;ırlan bu fırsattan iıtifade 
•Üylcmİf. Üç gün aonra kabul e· ederek yekdiğerine mülaki olacak 
dildiği aırtula HüHyin Aııni PfJfO ve bilhuaa merkezi Avrupa ile 
dahi /ıazırdı. Zatı fQhane ile Pr· küçük itilafı alakadar eden uma· 
.,,,.. Milan Sırbutan araminin dar· mi aiyaaete müteallik mesail bak· 
lı{:tndan ile ihtiyaca ademi kila- , kmda göriitecelı:lerdir. 
yetinden dolayı nohOf'lnt olan K- -k . ·ı Af 
Sırplılarm taarnauna uğrama• UÇU ıtı a 
i~timal~ne "!".b?i, ken~iainin t-;mi- 1 V Macar· •tan 
nı •elametı 1fU1 Sırbutana bıraıı e "' 
yer l•rk ve ihaan~nı. ~irham ı;ıtı. ' CENEVRE, 23 A.A. Küçük lti
M_-er!'u'!'un ( A~ulazu:) rfl'fl/P do:· lif bükümetleri mümeailleri, A· 
tif~, hıdd~tlendı. ~adraaam (~u- vusturya vaaıtuile Macaristan'a 
•e.YJI! Aıını ~aşa~ ~ ond?" zıya. cönderilen aiJah '""mühimmat me-
dr lııddet alamrtı goderdı. Sultan 1 · · Mili ti c · eti meclw 
Abd ··r · · bu . - ae esmı e er emıy 

u a:ız pren.sın •ozune ceva: ne aevketmei'e karal· vem\İ"lerdir. 

fırtmaaı altında bir niimayi' yapın" 

İrlandada ıar~:;..yiı binas•nın komünİ•t.f!r· 
kası binasına yakın olmaaı dolayıaıle Arbedeler vukuunan korkulan karııatalıkhr oı. 
mamıftır. 

Otomobiller tatlan
dı, yaralılar var 

1 •••••• 1 

Keriman 
Ece gidiyor 

DDBLIN, 23. A. A.- Kerry kont
luğu dahilinde Tralee'de intihap d~ Keriman Ece A~pa aeyaba· 
layisle yapılan bir içtimada arbede. ' tine çıkmak üzeredır. Hazırl~klar 
ler zuhur etmİ•tir. 60 kadar yaralı ikmal edildiği taktirde Kerıman 
vardır. OtomobiUer t&flanmı,tır. p 0 Hamın bugÜn veya yana bu seytl· 

liı sopalarla hücum mecburiyetin bate ba9lıyacakbr. 
d,; blmıttır. Karka'l'lklu gece ya. Ece evvela Almıınyaya gidecek 
nsına kadar ı:lenıın etmiftir tir. Bu veaile ita Keriman Hanı-

• mıu Berlinde Türk klübü tarafın· 
--..------- dan verilecek baloya da i iraki 

Mısır'ın 
Borçları 

Altın olarak öde
mek istemiyorlar 
KAHiRE, 23. Ai A. - M11ır hü

ln1metinin, muhtelit mahkenıeain 
borçlar ait kuponların Ühıı olarak 
tedi;yeai lrarannı protesto etreaııi ı.... 
men hemen mubakkalıtır. 

Gazeteler, bu ka:rarın Mı11r bülı:U
metinin aened" l.S00.000 İııailz lira
" IDUllZBlll f.W, ödemesi Ya aennaye 
mıktarmııı 40 milyon İngiliz liruı 

•ı1mıt demek olacafmı Yft%1yorl11r. 

Harp 
Borçlan -
Amerikada müta

bassıslar 
arasında ihtilaf 

mukalTerdir. Ece bu eeyahatinde 
Mısıra da uğramaaı muhtemeldir. 

iktisat Vekaleti isabetli bir ka
rarla Ecenin bu eeyabatinde Türk 
mahmlit ve mamulabru reklam 
etmesini münasip gönniiş ve bu· 
nun için bazı esaılar hazll'lanmıt
br. Keriman Hanım bunun için ya· 
nında ihracat ofiai tarafmdan te
darik edilecek olan fındık, incir, 
üzüm gibi mabsulatla inbiaar fi. 
körleri, aigaralan ve Eaki4eJıir ma 
mulatr götürecektir. 

Karşıyakada orman 
fidanlığı 

IZMİR, 23 (Milliyet) - fCarti· 
yakadıı bir orman fidanlığı teaiı 
edilmeaine karar nrilmİftİr. 

Özüm mübayaası 
IZMIR, 23 (Milliyet) - Bo

monti l}irketi umum müdürü ürim 
piya.asını tetkik ettikten aonra 
mubayaatla bulunacaktır. 

lzmirin tarihi 
1ZMIR, 23 (Milliyet) 

Halkevi Dil, Tarih şubesi İz· 
mir tariht için bir eser hazırla· 
maktııdır. 

br.n • K"' ük l 'l'f .. 'ile • M .: s· . h tu l" t hlik--' uç tı a mumeaaı ra • 
- ızr er r " . e '""~ Beneı de hazır bulunduğu halde A. A. 

t>tuhafazaten Sırbutana ıuakın bir metin kaleme almıtlardır Bu NEV YORIC, Z3 .. • - Nev-
Bakaya borçlar 
ANKARA, 23 - Vergi baki· 

yel.İnin tahsili içm hazırlanmakta 
olan layiha bayramerteıi heyeti 
vekileye teYdi edilecektir. Bakaya 
yekünu milbim miktar tutmakta· 
dır • 

fOhanemi ser1kederim. Teo•Ü ara- metin alakadar hükilınetlere ~Ön· York T'unea pzeteaının Vaahing
ziye llelincc~ iatediğinis . ye.rlerrn derilmiıtir. Cenevredeki Küçük 1 ton muhabiri, M. Hoover ve M.Roo 
her kanft. nrce efrtulı milletin ka- itilaf miiıneuillerine bu aktam bu ı aevelt ile harp bol'çlan mealeıini tet 
!" pa/ıasuuıı alınmlf olmafı~a, ~nu huauıta kat'i talimat gelmesi bek kike memur ;,,utahasııdar arasında 
ihaan etmeie 1'ak - oalahc)fetun lenmelı:tedir. taki edil--'- 1 baklanda bir "h · 
yoktur. p """" usu • • ı li· 

"Dedi Bulgarların borçlan lif çı1ımı, olduğunu bildirmektedir. 
" .. • Ptuiifalun '111 ı:e110buulan •- -

Prena Milan pd ziyatle •kıldı. lh SOFY A, 23 A.A. - Bulgar A· 
tiınal ki aöylediğine de pİfmarı ol· janaı, muhtelif l'&Zetelerde çıkan 
du. Mülakat iki üç dakika daha ve hükümetin ecnebi memlelı:etle
devam etti. Avdetine mü..,,ade bu er olan borclanna ait tediyatnu 
yuruldu. tehir tua.,,;unında olduğuna dair 

"· • iki - kadar ııeçmİfti iri bulunan ha.be'rleri teuip etmekte
BabıalU/e bir İf için aadrınanun ya dir. 
nma girmİftİm. Hü.eyin A11ni Pa

lranın Londra 
ma•lahatgüzan 

fOY• o 11akte ktular bukadar hid
detli 11örmemiftim. Ben girer gi,,. 
mez açtı aizını, pren• Milan hak
kında bir demedifini bırııkmadı. 
Bu ı:ür' etin cezcur olmak üzere ge
rek Preruı lllilan'ı, gerek Sırplılan 
tedip sunnmda Sirbirtan hududun 
daki kumandanlııra telgrafla emir 
ler r1erdifini 11Öyledi. Sonra Bil• 
liba prens tarafından itizıırda bu 
lunulmUfsa da Hüseyin A11ni PQfa 
da uerdiii emirleri 1reri almlf.,. 

Abdülcizizin alicenııplıiına mü 
l"acaar .-uretife •ururuna taArilı e• 
derek Sırbi•tana ara"i kazandır
mıık alıltnı Pren' Milan'a veı·en 
Ceneral lgnaticF oldc:/fun•.ı lıa)fda 
bil., hac~t yoJ,rur 

TAHRAN, 23 A.A. - Londra 
oefiri Mirza Ali Hanın yerine Ha· 
r.iciye nezareti paaaport daireai 
müdürü Feth•llah Nuri Eıfendi· 
maıtahatciizac tayin edilıni,tir. 

Timurtaı muhake
me mi edilecek 

TAHRAN, 23 A.A.. - Gazete
ler, evinde göz hapsinde tutulmalı: 
ta olan aaLl.k aaray nazın Tımar ... 
ta• Hanın yakanda muhakeme e
dileceifmi h her v .. rmcktedi,., 

Bolivya Paraguay 
Harbi 

ASSOMPTfON, %3 A.A. - Bo
li'YJ'a ile Paraguay araımdaki mü
cadele tekrar ba,lamıtbr. 

Muharebeler 
ASSOMPTION, 32 A.A. Cba

coda Nawana iatihkimı yakınında 
aon derece tiddetli bir muhabere 
cereyan etmektedir. 

Paragelilerin bu havafüle 5000 
kitiden ibaret olan Boli,,,.alılan 
tarde..U. olduklan IÖyleıunekte
dir. 

italyan kraliçesi 
SOFY A, 23 A.A. - Belediye 

meclisi reisi, İtalyan kraliçesi He. 
lene tarafmdaıı kabul edilmq Ye 
Sofya fahri hemtehrilik beraetini 
kraliçeye tevdi etmiıtir 

Y ekünu kabartan harp kazanç· 
lan vergisidir. Bakayanm tabaili 
için borçlulara müsait terait te
min edilmektedir. Borçlan muay • 
yen nisbeti tecavüz edenler uzun 
takıitlerle borçlarım ödiyehilecek 
terdir 

Rusyadan getirile
cek fabrikalar 

Moskovadan gelen Rua aefi. 
ri M. Suriç bir haftaya kadar 
Ankaraya gidecektir. Memle
ketimizde tesis edilecıek fabri· 
kalar baklanda tetkikatta bu
lunmut olan mütehassısların 
§İmdilik memleketimize gelme 
leri mevzuu bahis değildir. Ya· 
kında sanayi umum müdürü Şe 
rif Beyin riyuetinde bulunan 
bir heyet, fabrikalar pl:.Olarr
nuı hazırlanması hakkındaki 
mesaiye ittirak etmek üzere 
Rusyaya gidecektir. 

lzmir takımları Yunan futbol
cuları · ile maç yapmıgacaklar 

IZMİR, 23 (Milliyet) - Futbol federasyonundan Vali Kazım Pt 
ya gele:ı bir telçafta Atina ve Apollon muhtel!tlerinin l1:mir takamla
n ile ba,,..amda maç yapmalanna müaaade edilmediii bildirilmekte
dir. 

Karısını ve validesini gara adı 
IZMIR, 23 (Milliyet) - Bugün tehrimizde bir aile facia• olmUf 

tur. Eaki bekçi Şüt..-rii Efendi ayn yafAdığı kan• Feride Hanımla lı:a· 
yan valdeıi ve lı:aym biraderini aokakta ağır ıurette yaralaauşbr. 

Mardinde bereketli yağmurlar 
MARDiN, (Milli,,et) - Şehrimizde beklenen faydab ve bere

ketli yağmurlar yağdı • Oç gün •üren aürekli ydğmur çiftçilerin, ba)'· 
van sahiplerinin )'ÜzÜnÜ güldürdü. Yağmuru müteakıp hava •çdmıt, 
karlar erimif, sabnnç ve pınar ıulan çofalmıtbr. 

Yağmursuzluk dolay11ile birkaç gün evvele kadar ölçeği 120 lw 
TUf& kadar yükoelen buğday yağmurlann dü,meaile 80 lı:ul'Uf& diif
milftür. 

incir ve 
.. .. 
uzum ihracatımız 

lZMlR, 23 A.A. - Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Oda11mn üzüm 
ve incirlerimizin ticari vaziyeti ,,., ihracahna dair tanaim eylediği bir 
rapora nazaran mevıim iptıdumdan 19-1-933 tarihine kadar lzmir 
&nasında 45.981.928 kilo üzüm ve 14.889.128 kilo incir aablmıttır. 

Ayni rapora göre mevsim iptidasından 16-1-933 tarihine kadar 
İzmir limanından yabancı memleketlere viki ihracat 47,449,190 kilo 
üzüm ve 23.856.868 kilo incirdir. 

Yuna nistanda siyasi mücadele 
ATINA, 23 A.A. - M. Vemzeloa, ayan mecliaini buırün içtlmaa 

davet etmi,tir, Siyui mahafilde bu daW'et, biikümetin mecliain feahiıai 
utiyeceği suretinde tefsir edilmektedir. Çünkü M. Venizeloe ayanda 
çok büyük bir ekseriyete sahip bulunmaktadır. 

M. Çaldaria, bu hususta demittir ki: 
"Hük\imet, meclüıle tenuua gelmeden meclisi feahetmek dilfünce 

ainde i.ae~ bir cü:mburi7et frrka.ar: olan Halk FD"kaaı., cümburiyet miies--
-..ıerini bütün va ıtalara müracaa edere oruyaca tır. =~~-

Amerika ve iktısat konferansı 
LONDRA, 23" A.A. - Amerikan ticaret odaa reia.1 bir ziyafetle 

söylediği nutukta demiJtir ki: 
"Amerikan Ticaret Oduı dünya iktuat konferan-m V atinıt

da toplanma11 lunnreldiii iddiaamdadır. Çünkü Odamız, koni-. 
ım Va,ingtonda içtimaı halinde, Amerikan milleti üzerinde Avnapa· 
mn herhangi bir bükümet merkezinde toplandığı taktirde hiad ede
miyeceii der- bü,W. bir teair yapacağı zannmcladır," 

Fransada şiddetli soğuklar 
PARIS, 23, A.A, - Bütün Fmnsa uzerine bir aoiulı: dalga11 çölanGıta.. 
Paris"te hararet dercesi 11fınn albnıla 5 ve Auvergne'de 13 tür. Mar-

ıilya'da ıenelrdenberi görülmeı:ıİf dereceda fazla kar yaiınqtır. Jura'laıda 
hararet dercceai sıfır "1bnd11 21 dir. 

Ermeniler niçin S ri
yeye yerleşiyorlar mış 

Taşnaklar Surire~e tahrikat 
yaparken neler ıddıa ediyorlar 

Suriyeden yazılıyor: - Efka· f ~lano vaziyetini ele tufiye 
bee ga:oeteai, Tatnak ınuba~rleJ"o ıcap edecektir, 
den birisinin "Biz niçin Surıyede· • Tll§naldar İM Suriyede aacak 

· " dl" mühim' · bir kitabını tef- Turkiye mubacın Ennenilere iati-yı>: a ı d • 
rika auretile ne,re batlamıttır• na en Yatıyorlar. Halbuki Suriyo 

Taınak fırka11nın emrü .. ka~ devleti bu muhacirlerin, kendi za· 
rile ne§rolunan bu kitaba ıore .. ranna olarak en mutena Ye gil=! 
riyedelı:i taşnaklar, meğer p~k b~- Y~rleri itialini bot gönnemekt .. 
yük la "hi, ıiyaıi ve medenı vazı· dır. Mandaterlik deYri, Halebi ve 
feler ;;~., için Suriyede kalmqlar Şimali Suriye mnıtakuı bazı siya
mı§!... . . . . si aebeplerden dolayı bir Ermeni 

B ünlı:ü SuriY" Ennenılennın, yurdu haline aokmuftur. 
ug 1 "'d f d Suriyeyi ka~ e m.u a aa e en Mandanın llivından aonra vıı-

(Artasidia) •.n evlat ve. abf~dı ol- 1:iyetlerinin ne olacağını dÜJÜnen 
dupnu söylır~~ 51f/e!ıın laı:i· bu Ermenilerin bir çoğu Hınçak
hi bir Ermem, )'lüUU o ucunu ırO. lar tarafma ııeçmelı:tedir. 

a iabata ça ıııyor. • . 
Y Muharrir, Ennenileria Suriyedo Hmçaklar ıae. Ramgava!"aı:'• 
bulunrnaımm medeni Ye aiyaıil ~bb, d m1uha~.ır ·!ırmenilerın 
eebeplerini de anlatıyor. "Suriy.. 1 u 'hr~ ~':' ~en kt otuı::
nin terakki ettirilmesi, Türklere annı t~ ı e .~ go~e ~ Ya -
kart' m_!id~faaaı Ye tarihi dÜfman lan ErıYan Cumhuroyeti mmlaka· 
!ardan mtikanı almak için Suriye- aına naklebnek arzusunda bulun
de bulundukl8"nı aöylüyor, Fran- maktadırlar. Nitekim ıeçen aene 
aa ile Akvam Cemiyeti dütünmüt. Hmçaklar bn muhacir Ermeniler 
müatakil Ermeni yurdunun kap.. araa.mda baylı propağanda yapa· 
lan önünde, Ermeni milletinin İn· rak bunlardan bir kısmının Erme 
kifafma müaait yerler de iıkinla. niatana nakline muyaffak olma,. 
nar kararlqtınnq" lıte onun için tur. 
Ermeniler Suriyede imifler... Mandaterliğin lağvi keyfiyeti, 

Malılmdurki Franaanm Suriye bu meaelenm yeniden ortaya çık· 
Üzerindeki haiz olduğu mandater- maıma ve Hmçaklann faaliyetine 
lifin lı:aldrnlmuı mevzuu babiıtir. yol açmıf oldupndan Taşnaklar 
Ergeç tabaldwlı: edecek olan bu 1 keyfiyeti, muhacir Erm nilere v" 
meaeleden aonra hu güne kadar bütüı. cihana netretınek lüzumu 
Suriyecle baylı can yakmrt olan nu hiuetm•t olduklan anla.,layor. 
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halkın iştirakini mahkemede kabul ettı Yol taıııirine 
Ekonomi 

İskan 
Suiistimali 

ı Mahkemelerde 

İşinden çıkarılan polis 
Sözderleme 
Faaliyeti 

-lı.rpa.:R 
Kaleme! 

Kayserili pastırmacı
ların hakkı var 

• 

Sıhhate muzır pashrnıalar oldu 
1 

f dare heyeti evrakı 
tetkik ediyor 

1 skin idaresinde vukua gelen sui
iatimale ait evrak idare heyetince 
tetkik edilmektedir. 

Ali Rıza ef. kaçakçılıktan suçlu 
olarak muhakeme ediliyor 

Dün dört komisyon 
da toplandı 

Söz derleme faaliyet komitele
ri diin Maarif müdürlüğünde i~k 
içtimalannı yapllllflardır. ~n 
dört komisyon da toplanarak. reıa
lerini seçmişlerdir. Her komısyon 
kendi aahalanna ait talimatname
deki kmınları tetkik etmiılerdir. 

Devlet dairelerinde yazı it· 
!erinin aadeleştirilmesi için bir 
"Tali komisyon" toplanmıf. 
Kırtasiyecilik illetine kar§ı mü 
cadele edecek olan bu komu· 
yon bulduğu çareleri bir "ili 
komisyon"a bildirecek, verile
cek kararlarda-n sonra İşe bat 
lanacakmıt. 

ğu anlaşıldı, ~üsadere edildi idare heyeti dün Vali muavini Ali 
Riza Beyin riyasetinde toplanmı! 
ve evrakı tetkik etmittir. 

Ookuzuncu ihtüas mahkemeainde 
fayanı dikkat bir dava rüyet edil
mektedir. Davanın maznunu Ali Rİ· 
za efendi isminde bir p01iatir. 

ait olduğu görülünce kendisinden is 
tizahta bulunulınu9tur. 

O zaman Muazzez evvelce hritti
yanken bili.hare ma aile ihtida et
tiklerini söylemittİT. Bunun üzerine 
irae edilen nüfus tezkereoinin Muu 
zeze ait olup olmadığının tahkiki i
çin Cümhuriyet müddeiumumiyliği
ne gönderilmesine karar verilm.İf, 
muhakem batka güne bırakılmııtır. 

Bu bir tarihi fikirdir. 
Mahkemelerde hüccet 'f'e 

iliim, meclislerde mazbata ve 
derkenar, kalemlerde tezkere 
ve tahrirat yazmak ve bunlan 
klişe haline gelmiş muayyen 
kalıplara dökmek resmi daire
lerin en tatlı meşgalesidir. 

. paıtrnD&cılan bundan bır çin O~aya aali.hiyet vermektedir. 
Kaysen 1 htanbul Ticaret oda- BI u mkuesaeae zararını 23 mark o

ırıiidde!. ı:v.: bir 'müracaat ve ihbarda ara göstermektedir. 
ama ınubi tardı Bunlar 1atanbulda 9 3 

2 bulunJllUfmıaıitmıft ton tenelerde de nekadar 
pastırma . • . • fakat yapılan pas- •h k? 
lıayli ilerle~ı~deki çemenlerin ki- 1 racat yaptı 
tırmalann ustun.. • aıevaddan yapıl L· l~racat ofis; 1932 tencsi zarfında
milcn sıhhate ınuzı1r dı' ve tercih e- .. ıh ı · · 
clı - k o sun , " •acat ırıiktarı ve kıymet ennı gmı, ço ucuz alkı hhatine kas- rıınıriik istatı.stik mu"du"rlügun" - den 
dilen bu usulle b. . n 11 Ticaret o- al 
t dildi"" ·ddla ediliyordu.. . 1 tan •»an rakkamlara istinaden tespit et 
d:sı m~h;m o!an d"::n,;Jazı~:lin:u,ti "'!ıtir. Ofis geçen senenin ihracat 
bul Belediyesı~ee müdürlüğü bir ırııktar ve kıymetleri ile 1931 senesi 

S hbiY a:vni ırıiktar ve kıymetlerin mukaye-
Belediye, 

1 
• bu it üzerinde Yaptı- sesini bir sirkülerle neşretıniştir. A

müddeıtenbe!'k,,,aı etınit ve kimya. Jağıdakj mıktar ve kıymetlere ait 
iı tetkikae!il;n tatanbul paalırnıaları rakaınları aynen gösteriyoruz: 
:n:rıe ç:menlerin raporları alınmıt- KIYMET (T.L.) 

tır. . dün Ticaret Odasına yaz M a d d e ı 9 3 2 
Beledıyezl .,.ede yapılan tetkikat --

1931 

clığı bi~ te ~a•tırmaların hemen ek- Tiitün 26.939.906 28.752.180 
neticeıoınd•ıbL•te müzir tnevadda · Pamuk (ham) 2.747.172 6.320.737 ••. ,, ...... nı-

terısını!'dikleri anlaşıldıgııu ve İınal Pamuk (koza) 469.225 1.081.866 
mal edil tşnlar hakkında kan • Tiftik 1.634.480 1.597.406 
edenlerle J.';şildifi bildirifınektedi IUıi Arpa 3.458.328 3.472.258 
takib'lt• •- r. Yün 1.284.132 1.814.946 

lz111itte takaa Afyon 1.816.506 2.s17.924 
• Üzüm (kuru) 10.574.305 10.768.706 

kOlllllYonu incir (kuru) 3.510.142 5.354.930 

dığın'JS ınaliin.ta nazan.n iz
.Al de bir bkas konıia:vonu ihdas 

mı~e ktedİ•· B'! komi•yon icahmcla 
~cı;1:..'ccde icr•Y' faa)i!et edecektir. 

eııİ uıkas komısyonunu 'h 
Bu Y b•P bu iskelelerden ~ ~ 

":'"":' ":.S.. maden ihraç edif ıuretıle ıne-
tidi~. 

Çay ,,e ıeker ithali 
N)V\RA• ~ 1.kıiaat velıi.Jeti 

A ınu•tenıt olaraJ. 

Fmdık (iç) 6.549.873 8.691.434 
M. kömürü 3.783.959 1.661.026 
Yumurta 8.026.093 9.651.555 
Z. yaiı 772.477 6.111.476 
Halı 1.137.438 2.403.607 

MiKTAR (Kgs.) 

Tütün 28.844.255 22212.382 
Pamuk (ham) 9.141.738 20.178.287 
Pamuk (koza) 1.405.883 2.568.617 
Tift'k 3.984.507 2.350.728 
Arpa 89.317.861 91.168.149 
Yün 3.463.454 4.421.682 
Afyon 206.728 351.012 

Yalovayagidecekler 
Bayram tatilinde Vali ve Belediye 

reiti Muhiddin Beyle Belediye rüe
sası Y alovaya gideceklerdir. 

Bayram tatili 
Bayrama tesadüf eden cumarteti, 

pazar günleri daireler kapalıdır. 

Fabrikalar tetkik 
ediliyor 

Şehrimizde me_vcut fab~ar· 
dan bir kramının ınıa ve faalıye
tinde sıhhi ve fenni feraite riayet 
edilip edilmediği tetkik ediliyor. 
Sıhhat kanunu fabrikalarda ara
nacak sıhhi şartlar husutunda çok 
kat'i hükümleri haizdir. 

Bu fabrikalardan hangilerinin 
sıhhi §arllan haiz olduğu, hangi
lerinin nokaanlan bulunduğunun 
tetkikine karar verilmiştir. 

Bu tetkikat neticesinde hıfzıa-

11hha kanununa muvafık tekilde 
hulunmıyan fabrikalar bulunursa 
bunların kanunun ıartlanna göre 
uydurulması temin edilecek, şehir 
dahilinde bulunduklan mahzurlu 
görülen fabrikalar için de tehir 
haricinde münuip bir mıntaka tef 
rik edilecektir. 

flt"ln/111,.rtı 

Bir 

Dava evrakına nazaran inhiaar me 
murlarına Tophanede bir ciyerci 
dükkanında bir bavul sigara kiğıdı 
bulunduğu ihbar edilmiştir. . 

Memurlar ciyerci dükkanına ırıt
mişler, fakat orada bir bavul sigara 
kağıdı yerine 6 paket iskambil kağı
dı bulmuşlardır. Ciyetci Muaa ağa 
bu kağıtların Ali Riza eefndi ismin· 
de bir poliıin olup bilahare al~ 
üzere brakıldığını söylemiı,bunun U· 

zerine Ali Riza el. aranmıı ve bu
lunmuş, kiğıtlann kendisine ait o
lup olmadığını oorulmuştur. 

Ali Riza efendi: 

- Bu kağıtları bir adamın elinde 
yakaladım, f•kat adamı kaçırdım, ka 
ğıtlan huraya bıraktım, adanır ara
mıya gittim demittir. 

Fakat biraz sonra bu ifadesini de
ğqtirmiş: 

- Hayır bu kağıtlar bana ait de
ğildir. Ben buraya 6 paket asker ai
garaaı brrakıruştım, tonra aldım, e
vime götiirdüm, içtiın demittir. 

Mahkeme de Ali Riza efendiye 
bu ifadelerinden hane-isinin doğru 
olduğu ooruldu"u vakit: 

- ilk ifadem doğrudur. Fakat 
ben bu ifadeyi verirken memurlar ba 
na: 

- Böyle aöylemen aleyhinedir de 
diler, ben de i!'ademi değİftİrerek si
gara lükayetini uydurdum demiştir. 

Bu ifadenin doğru olup olmadığı
nın tahkiki için zabıt verekasını im
za eden memurlarla p0lislerin §&hit 
ııfatiyla ce!bedilmeleri tekarrür et
ıni~, muhakeme başka &Üne bırakıl
mıttır. 

takas ~ ... ~için ya)o,,da bir ça! ve 
ıeker ıtııali ıtıuna
kaaa açacaktır· 

perileri111i:ı 

Ozüm (kuru) 49.197.266 30.140.382 
incir (koru) 25.040.657 27.193.570 
Fındık (iç) 17.645.666 13.340.761 
M. kömürü(ton) 421.318 148.275 

Ali Riza efndi bu itten dolayi po
lialikten de çıkanlmıftır. 

Y o)suzluk mu? MahkemP.nin kararı 
,_.,elince tutul • . 

1ktiaat .,._.. T" ki ... .., ıttatia-
• ~an ur y...,e 30 mil 

tiklere d bayvan vardn- yon 
ınikıarm • . 

V ki)et ııo~!ardan k"iltnlerin de 
e "aiilurken elu..; ·~ 

rilerini~.:"üJI" den delindig" i y~ dib 
ai:zlik yu• · •• ı._ •e u su
retle A vruP" pıya._..,fia nda rekabet -,_,.a az tle tıld • 
sahasında,~· he bı aa ıgı~ 

J ke!İJıl'1' .. na bunun mu-
mem • _.., oldu"-- cilzi b' 
h• bir -- •""il ve ır ·ti: ve ibtiın8!"11 !' ~nun öniine ıre-
1 ·jııİ bi dtrıniıtir 
çilebilec•I delin-._· ·• · s· 

J)erilerİO ----.-ı •çın urıne-
,......., taraflarında hııııati bı

ne ve 'f".'.I olundufu ilive edlJ• 
~r- •Yor. 

2 3 111ark için 
Bir ,\bıs~ fi~a11 Ticaret Oda 

arİP bır muracaatta bulun
ama t!r. Bu firma .~eınleketimize 
~~'derdiği bazı nwnunelerin ırüm 
g~n k perlerinin hatalı tabminle-
~k.~ ··1nden geri gönderildiğini 
n yu:ı:u b .. d • 

d ktan ııonra u yuz en ugra-
~:;. ~ararın gümrükten tahıili İ· 

r EORSA 1 

(lı Banka• ............. .--ldir) 
23 Klluuuu•anl 1933 
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"'nıı~tttdllll ı. 
l}'f (Satıı) 

Yumurta 24.753.388 24.466.468 
z. yağı 2.475.767 18.258.757 
Halı 403.440 780 324 

Hayvan ve deri 
ihracı 

Izmir limanından ıreçen tene zar
fında muhtelif ecnebi memleketlere 
tevkedilen hayvftn ve mevaddı hay
vaniye ıu suretle teabit edilınittir: 

Bazı memurlar~n 
muhakemesine 
karar verildi 

Kadıköy nhtımmda yapılmak

ta olan fidanlık meaelesinden do
layı Vilayet idare heyeti bazı me
murlar hakkında tahkikata lüzum 
görmüştü. Bu tahkikat bitı ·'şiir. 
Sabık, Belediye müdiirü Nazif, mu
hasibi mes'ul Şakir, bapnühendis 
Fuat Beylerin meni nıuhakeınele-

bugün verilecek 
Mukataa vergitioden dolayı Ev

kafla Belediye araunda çıkan ihtilif 
üzerine Evkaf idaresi alacağından 
dolayi Belediyenin bazı binalarına ve 
mezbahaya haciz vazettirmittir. Ev
kafın mukataa vergiainden Evkaftan 
istediği para 80 bin liradır. Belediye 
haciz karanna itiraz ederek hukuk 
ınahkemeaine miiracat etıniı ve te
hiri İcra karan ittemittir. Mahkeme 
bu husustaki kararını bugün vere
cektir. 

Salıncakta ölüm 

10416 koyun, 45294 kuzu, 861 
keçi, 113 oğlak, 13629 sığır, 1270 
tnanda, 1l beyğir, 313 tavuk, 15608 
lıuzu deriai, 29766 koyun derisi, 
103754 oğlak derisi, 24021 av deri
ai, 4387 kilo tiftik, 799 kilo sığır bar 
-;., 648 kilo koyun baraağı, 31927 
kilo kıl, 134 .yapafı, 3688 kilo aran
tl 

rine, batkatip Kemal, tahakkuk 1 Ba . d __ ı · dik 
. yram yerın e aaııncagın.ı .. 

memuru Burhanettin, fen memuru kat lık .. .. d · · 'd ed • 
. sız yuzun en ıyı ı are emı-Kimil, mutemet Bedrettııı, mua• 

0 
. . d b. , 

. .. yen ve aman ıımın e ır ÇocuKun vin Sadullah Beylerın de luzumu .. 
1
.. .. bcb. --'- cak 

Bulgarlarla bir 
anlatma 

. . • o umune ıe ıyet veren aaun çı muhakemelerıne karar verılmlf• H h k · d'. ·k· · 
asanın mu a emesıne un ı ıncı 

tir. ceza mahkemesinde batlanılmııtır. 
Dünkü muhakemede 9 Yatında 

Sul'jlik İsminde bir çocuk fahit ola
rak dinlenınit, hadi.eyi nakletıniştir. 
Fakat hadiseyi gören baıka tahitler 
de olduğundan muhak<me bonlarm 
c~lbi için başka güne bırakılmııtır. 

Bulgariat.n • . 
mendöfer •n muhtaç oldugu tı-
1923-30 aeneı":.aheın~i?.e • ~uka~i! 
satmak için tete~aulu tutünlerını 
ve bu buauata ç ,_ aalta bulunduğu 

•"oalov-•- F ve Almanya ile DlÜ"&lt ""'Y• ransa 
erlediğini Y&zmıtbk, M~t cereyan 
•-ade Almanya ,·ı ·ı iizakerat en 
_, e ' eı-lerniı ld • 
halde henüz bir neticeye .::...::.gu 

Kadıköyünde pazar 
• 

yerı 

Kadıköylİnde Belediyeye geçen 
metruk Rum mezarlığı yerinde 
pazar yeri tesiıi tekarrür etmiştir. 

Bef ediye aleyhine 
bir dava tır. Almanya fabrikatört~~ 1.ı· 

fi hakkında alınan mütem.::t" teldı
mata nazaran Almanlar Buİ ~alii- Belediye Ayaaofya gibi büyük 
nın ihtiyacı olan şiınendöfer ::j•ta- camilerin avlularını İşgal eden 
metini .en ucuz_~tla iiç •ene""~:.-:: kahvecileri buralardan kaldırmıf
da teslım etmegı ve ayrıcada Bul tı. Bu kahveciler ahiren mahke
riıtan Milli ba~lraaına 300 •nilyc: meye müracaat ederek kendileri
levalık bir ~b!Y~. nanı! verıneği, ni ticaretten menettiği için Beledi-

bir milyar ıki yuz mılyon leva Y~ aleyhine dava ikame etmitler-
ve ti' deki teslimat bedelinin 500 dır. Dıwaya yak:nda baslanacak-
kıyıne n im . . tır. ' mil levalık kıımı mu bıhnde 

19Js
0~ 1930 mahsulü tütiin kabulünü '· . 

klif tın ktedirler Temaslara de- ınerikan kum al--'' li ta • te e e . 1 pany ...-ue yer cır-
vam edilmektedir. der ~dan 1930-1931 mahtulün-

• b" 1 la~SI) ~ı. 630 kuru,a kadar fiat-Y enı ır usu tır B n kdo tütün satın alınmıı-
b l ndu la.;..kl~ toah

1
•ullerden daha tütün a-

U U y . an aıdmaktadır. 
enı rnaJısu ı · · · 

1 · d Hau al Am . ._ uzenne Samsunda Berlinde çıkan ndustrıe un... - Y ruz • enKahlar fllllliyet göster-
dcla Beitung gazetetinin verdigı ma- mektedirler, 
lt'.lmata nazaran Sohum ferınantas- lZMIR: Bu mıntakanın• Öd . 
Yon müessesesinde müstahdem Po· Aclagide, Çetme, Menemen: B.:':'.!: 
Pof isminde bir memur aan tütünü va ve Kemal.Pata taraflarmcfa 

65 
ku

fermante etmek çin ilk defa olmak Ü ruf& ka~ fıa~a. Yeni ınahauldeo Rere elektrik cereyaıu kullanmı§tır. 100,000 kilo tü~n aatılrnıtt.tr. 
1,:Za tütün sanayii enatitüaü tara- BURSA: Y enı ~ahs~ld~ •İmdiye 
•uı n !".Y•nı dikkat ııörülen bu u- kadar tüccarın beiladıgı tütün nıik
tini~~~.ı.nde fennantaayon müdde- tarı 150,000 kiloy~ ~~ğ o~ıtur. 
tiğ; ıu.ı " •urette 4-5 ay devam et- TAŞOVA: Eskı tütunler lİzerin-

Tünel faciası 
tahkikatı 

Müddeiumumiylikçe Tünel facia11 
tahkikatı ikmal cdilmi• "" evrak al
tıncı müstantikliğe tevdi olunmuf
tur. 

Kazadan iki kapıcı ile bir hareket 
tefi meaul görülmektedir. 

Fakat bunların suçu hlltaen vefata 
aebebiyet olduğundan ve ağrrcezayı 
müstelzim olmadığından tnkiflerine 
lüzum görülmemiştir. 

ElmayJa gö2 
çıkaran 

Eminönünde han önü İskeletinde 
bir kavga eanaımda elma atarak 
oandalcı Şabanın ıöziinü kör eden 
sandalcı Ziya oğlu Ahmedin muhake 
mesi ağırceza mahkemeıinde netice
lenmiştir. 

Ahmedin cürmii sabit olmuı 3 ay 
müddetle hapse konulmatına hiikme 
dilmittir. 

Müslüman olmuı 
ama künye•ini 
değiştirmemlıl 

Mahkum olan 
kaçakçı 

Salamon isminde bir elbisec:iye ka
çak konyak satarken yakalanan Is
mail i•minde dokuzuncu ihtiaaa mah 
keme•inde 6 ay hapıe 300 kurut pa
ra cezasına mahkum olmuttur. 

Tevkif edilen 
kaçakçı 

Diin dokuzuncu ihti•as mahke..
Iİnc Üsküdarda aigtta kağdı ve tü
tün kacakçılığı yaparken yakalanan 
Aziz Halil isminde bir adam getiril
mişfr·. Halil mahkemede tevkif edil 
mİJ, muhakemeıi §&hit celbi için bat
ka güne bırakılmıştır. 

----...~·~·~··~··-~--

Ecza 
Fiatları 

Pahalılık ve ka•ıt 
var mı? 

Sıhhiye mildürll ve ecza
cılar ne diyorlar? 

Ecza fiyatlarının pahalılı
fmdan son günlerde yeniden 
buı şik:iyetler batlam19tır. Ec 
za fiyatlarının pahalılığında 
doktorlarnnızm yerli ilaçlara 
rağbet göatermemelerinin de 
mühim bir amil olduğu iddia e
dilmektedir. Bazı eczacılar dok 
torlanrnızın ecnebi müstahza
ratı, mümasili olan yerlilere 
tercih ettiklerini ve bu yüzden 
yüzde 40 a kadar gümrük ve 
muamele vergisine tabi olan ya 
bancı hazır iliçlann, haıtalara 
çok pahalıya mal olduğunu ile 
n sürmektedirler. 

Vilayet Sıhhat müdürü Ali 
Riza Bey, dün bir muharririmi· 
ze ilaç pahalılığı haldonda de
miıtir ki: 

- Arasıra bize de bazı tiki 
yetler yapılmaktadır. Biz bu 
tikayetleri, doğrudan doğruya 
merciimiz olan Sıhhat vekaleti 
ne gönderiyoruz. Vekalette her 
eczacımn sicili vardır. Bu sicile 
göre tikiyetler ait olduğu ma
kamca tetkik edilir ve pahalı 
ilaç sattığı sabit olan eczacı· 
lar cezaya çarpılırlar. Doktor
lara, ilaçı pahalılatt.ırmak me
suliyetini hiç bir suretle yükle
temeyiz. Doktor hastaya ba· 
kar, reçetesini de hastalığın ica 
bına göre tanzim eder." 

Eczacılar ne diyor? 

Diğer taraftan Beıir Kemal 
eczahanesi sahiplerinden Mah
mut Cevat Beyle de görüttük. 

Mahmut Cevat Bey diyor ki: 
- Doktorlarnnız, hiç bir z~ 

man timdiki kadar yerli ilaca 
rağbet etmemitlerdir. Memle
ketimizde mümasili olan iliçla 
nn hemen daiına yerlisi tercih 
edildiğine ,ahit oluyoruz. 

NlJ1' 11 Kuruş l t ru ---...:. 
~ 1 plin, A•. 17,-

~~ f} rırsıı ,,... 1 rcı [.3 lt,-
, l•t•Tiı; ;ılı $ J n: rl l"fl,-
' Jr 13 j ı ıdoti .2.f,-
• r f ı p••r• ıa 

ırt i .. _,,. j(llty ,-

aa.ifin ~ •ekiz güne indiği ve ma- de tücacr faaliyeti ~lamııtır. 
ln.a etti~,~ ~ nisbetinde tena-

T -.d,rilmektedir. Giresuoun ihracab 
Üt1iıı f aaliyetl 

"e •atışı 
GiRESUN, 23 A.A. - '.f'ic~ret 

Oda11nın hazırladığı ~~e.lik ıat~
tiatiğe göre 1932 aenesı ıçınde .Gı
resun limanından 2,518,890 lıra 
kıymetinde 8.679,834 kilo ihracat 
yapılmıştır. Bu ihracat eıyalarmın 
en mühimlerini fındık, ceviz, yu· 

Ancak fU da var ki, her teY" 
den evvel ha.atanın sıhhatini 
dütünmek mevkiinde olan biır 
doktor, mutlaka yerli ilaç kul· 
lanmağa mecbur edilemez. Ter 
kibini, evsafını iyice tetkik et
meden onu reçetesine yazamaz. 
Eczanın tazeliği ilaçta aranan 
evsafın ba§ında geldiği için ulu 
orta ilaçlar pahalıdır diye bir 
iddiada bulunmak doğru değil-

Sıgara kağdı kaçakçılığından ınaz dir. Ayni ilaçlann Avrupada 
nun bir ailenin dokuzuncu ihtiaaa bizden çok daha pahalıya satıl 
mahkemesinde muhakemeoine baıla- dığıru tarifelerinin tetkikinden 
nılmıştır. anlıyoruz. Eczalar için bizde Evlerinde 90 defter tigara kağdı 

'ı ı·• ıt· ., t Ç·•" 1• d'ııt .-

;'l \! .~.ı;t ~~ 1 ~-,, \'tç ···-
\1çre E:-0 ı ,'\ 11 -

!I>. M· cidiy 9.iJ 
ı e :ıc: 

,.... l\;uı.Uut \.o ,.,,_ 
1 '''\•t ı~!. 9,~ 

ı, 

ı .' 't 

lnbisarın ittihı.._ 
-aran· Muhtelif .....,., bültenine na-
• • m11>ta1t 1 d 'h cat tirket ve taciri · a ar a ı ra-

erı taraf dan .. 
rııdan yapılan tütii ın zur 
• ti" dur n mubayaatı va-

zıye _ fD : 
-~-~.. ,. 1 .. .. • • ... t. 

,.akalanan bu ailenin reisi Hatçe ha- de bir tarife yapılmasını temen 
nını, klZI Muazzez hanım, oğlu da ni edelim. Böyle bir tarife ecza 
Mustafa efndidir. cılann aleyhinde değil, lehinde 

Bu ailenin hüYiyeti teıpİI edildik- olur. Çünkü l"ekabet dolayısile 
ten sonra yaşı lriiçük olan Muazze- eczacıların perakende il;,ç.Jar-
zin h~kiki yaşının tahkiki için nüfus • temı•n tt' 
_ • . • • .. • • na.n UiJleı:Llı.a.ıını~c...hi:r 

Dört komite de bundan sonra 
haftada asgari bir defa içtima e• 
derek komite kollanndan gelecek 
malUınatı tasnif edeceklerdir. Ma
arif müdürlüğünde teaiı edilen 
söz derleme büroau için gelecek 
fişleri tasnif etmek Üzere kırk 
gözlü fiş dolapları imal ettirilmek 
tedir. 

Söz derleme defterleri bugün
den itibaren muallimlere ve alaka 
darlara tevzi edilecektir. Halk bil 
giaine ait kelimelerin toplanınau 
için de ayrıca fişler bastınlmakta• 
dır. Bu fİ§lerin tab'ı da bir kaç gü 
ne kadar bitecektir. Bayram erte
ıi bütün lstanbul aöz derleme tq 
kilatı faaliyete geçmiş olacaktır. 

Darütşaf akanın 
yıl dönümü 

Dariinafakanm bu tene 60 mcı 
yıldönümüdür. Bu münaoebetle 
mektebin 60 inci yıl dönümü çok 
parlak merasimle teait edilecek
tir. Mektep mezunları talebe ce
miyeti bu huautta hazırlıklar yap· 
maktadır. 

Merasimin tatilde, haziran aya 
içinde yapılması muvafık göriil
mekted;r. 60 aenedir memlekete 
birçok kıymetli zevat yetittiren 
bu nıücueain 60 ıncı yıldönümü 
merasiminde birçok eski mezunlar 
da hazır bulunacaktır. 

fzmire giden talebe 
Yükaek muallim mektebi tale

besinden 30 kitilik bir kafile be
raya tetkik fzınire ıritmiflerdir. 
Talebe bayram ertesi latanbula 
dönecektir. 

Tıp talebesi çayı 
Tıp Talebe cemiyeti aömeatr 

tatili sonunda bu teneki mezunlar 
ferefine bir çay ziyafeti verecek
tir. 

••••••• 
Nasıl 
Fesat 
Yapıyorlar? 

Anlaımayı bozmak 
için kurulan tuzaklar 

Brezilya ile lktısat vekaleti araam 
da yapılan kahve anlaşmasına fesat 
kan9tığı ve yanlıtlık olduğu tespit e 
dilmiştir • 

Yaptığımız tahkikata nazaran Rio 
de Janeiroda Simmer müe11eteainin 
latanbul miimeasili Otto Andreadis 
f!f. müetteteden gönderilea vekalet
nameaini11 tercemcsini lıtanbul ikin
ci Noterine lastik ctmİftİr. Bu veki
letnamenin bir maddesinde bulunan 
.. alıti müzakereye" mezun olduğu 

kelmeai "ak.ti mukaveleye'' mezun 
oldufu telci.inde türkçeye yanlıf ola
rak çevrilmi,tir. ikinci Noter Hasan 
Hüsnü Bey bu yanlıthfm farkına va 
nnca keyfiyeti derhal 1 ktiaat vekile
tiae bildirmittir. 

Diler taraftan sene ayni eller ta.. 
rafından latanlıulda Mu lıahYe tacir 
!erine lıir proteııtoname tanzim etti
rilerek Brezilyaya sönderilmittir. 

Bu tahrikit ve aahteki.rlık ehem
miyetle tetkik ediLnektedir. 

Diğer taraftan dün kum kahveci 
Mehmet ef. mahtumlan tirketi veki
li lsıoail laa Beyden bu metele ile 
alakadar bir mektup ald_ılr. Mektu
... ayııaı dercediyoruz: 

Devlet kap11ına işi düşen
lerin derdini bir çırpıda hallet· 
mek, her hangi rrüracaata çar
çabuk cevap vermek biraz es· 
nafça, tüccarca bir iş telakkisi 
verir. (Resmi muamele) olmak 
ıçın her müracaat .k:.ğıdmm 
altını, arkas~nı. derkenar, ha· 
vale, istizan gibi muamelelerle 
donatmak liznndır .. 

Mukayyit efendinin işareti, 
mümeyiz beyin havalesi, mü· 
dür beyin derkenan, doıya me 
murunun numarası olmadan 
bir miôracaatın is'afı adeta res• 
mi teşrifata sığmayan bir hafif 
liktir. Bir zamanlar resmi li· 
san ve tahriri müracaat o ka· 
dar salgın olmuş ki eski na· 
zırlardan birinin huzuruna çr 
kan fakir bir adam pul alacak 
paralı olmadığından istida1mı 
şöyle ezberden okumut: 

Huzuru Alii Nezaretpenahiye 
Devletlü Efendim Hazretleri; 
Deatim lehi fa krü zaruretim i

se halimden bedihi olduğundan 
müterakim maatalnnın lütfü itaaı 
nı i&tirham eylerim olbapta. 

Nazır latifeden anlarını • 
Bu şifahi istidayı muameleye 
koymak için demiş ki: 

- Yaklaşınız ve arkanızı 
dönünüz! 

Ve eline tebqiri alıp omuz 
başına bir: 

- Kaleme! 

Havalesi yazmı,ı 

Kırtasiyeciliğe karşı müca· 

dele edileceğini ne zaman duy· 

aam bu fıkra batınına gelir. 

Bu mücadelenin yirmi beş, o
tuz yıllık bir tarihi vardır. Ka· · 

naatime göre bu bir sistemden 

ziyade bir zihniyet ve nesil me 
selesidir. Yeni rejim, devlet • 

dairelerinin teırifabnı deği9ıir • 
di. Sesmi muamele usullerini 

1 
de değiştireceği ıüphesizdir. 

1 
1:- akat komisyon ve heyet ha· 

1 

!indeki teşekküllerin bunu ba· • 

ıaracağı şüphelidir. Bureau it• ı 

lerini kavramıt salahiyettar ve• 
kuvvetli bir elin keskin ve ra· 
d:ikal karan daha kestirmedir. • 

• Bıırhan CAHIT ___ , ______ , ______ _ 
Para halktan 
Alınacak 

Belediye yol dava
•ında 

lehine karar aldı 
Müceddeden inp edilen lağ 

ve kaldırım masraflarının yan a 
ratı son kanun mucibince halk 
almacakll. Bu huauttaki tebliga 
yeni yapılan yol ve liığımlann ta 
rafeynindeki bina aahipleı-inc ya 
pılnııttır. Fakat bazı yerle 
halk buna itiraz ederek mahk 

• 
r 

• 
• 
·-

,.e müracaat etmitlerdir. Uıki.:da 
da Kısıklıdan Altunizadeye Irada 
olan 1,S kilometrelik caddede y 
niden yapılan lağım için bur da· 

" Efendim . . • ki emlak •ahiplerinden yan r.ıaa 
Muhterem gazetenızın. 23 .. lıinunu- rafı istenmiftir. Yol güzergahın

aani 933 tarihli pazarteu nuıhatımn daki emlak sahiplerinden .Şerif 
birinci aahifaaında (Fesat ~§dın- Ali Haydar P~ .• Pcyveate H., Ha 
yorlar) ~lı:vhaaı altında .. bır yazı ı Arif B. ve hemşiresi Şükriiye H. 
inti~ ~şti~. Kahve .mu.na_kaaau.: lbrahim Ef. mahkemeye müracaa 
na bileli talahıyetname ıle •ttirak cu ederek itiraz etmi !erdir. Muhak 
r~tinde bulunan bir ticare~ sabi- me bitmiş ve Belediyenin 1 hi 
bı hakkında yapılmakta oldugıı ve bu olarak neticelenıniıtir. 
kimsenin aalahiyetnameaini yalnış 
terciime ettirerek noterliğe taatik et-
tirdiği de ili.ve edilmektedir, bu mii
oakaoaya iki grup i9tirak etmiıtir bi
risi Brezilya kahve meclisi namına sa 
lahiyetnaıne ile Mösyö Mitd Levi 
diğeri kuru kahveci Mehmet efendi 
mahdumlan firmasıdır. Firma Tür
kiyede teessÜ• etmiş bir irket olup 
aynca •alahiycl mc ibT<lzı mevz:ıu.

1 babs olamaz. Bir güna tereddüde 
mahal kalmamak üzere keyfiyetin . ~ .. .. 

Vatandaş! 
Bayranılıhtaruı 11ı•rll 

aıallarınıızdan, ihrnm
ların IJPrli nıalısulle,. -
mizdPn ol.<ıun. 

iHifli ilrlısat ,.,. in-
'- rrı,f rPn1 rırll 
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1 dine olan itimadı aarsılmı9tır. ı 
. Bu bir zaaftır amma doğrusu 
bu zaafın suçu Galatasaray takı 

T. T. Akliye ve 
Asabiye Cemiyeti 

1 l_Y_e_ni_N_e_ş_ri_y_at_l 1 

• 

Asnn umdeti «MiLLiYET" tir. 

24 K. SANI 1933 
l danıhaM • Ankara eadcleoi, 

100 No. 
T elgnf aclresi : laL Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Baımuhıınir ve Müdiirı 24318 
Yazı itleri Müdürlillü 24319 

idare Te Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi• 
Tirlr.i:r• icia 

ı.. it. 

4-3 ayblı 
8 .. 

12 " 

7 50 
14-

Barit için 

L it. ·-14-
28-

: nunda veya kulübünde değil 
dir. Gazetelerde çıkan yazılar, 

l 
spor muhitinde söylenen sözler 
ve nihayet Galatuaraym - ne
den bilmem - mağlilbiyetinden 
zevk alanların bu mağlubiyet-
lere verdikleri haile çeşnisi, bu 
kuvvetli takımı hastalrk halin

. de kuvvetli bir adam şekline 
i ıokmuştur. Ben tecrübedide 

bir spor idareciıi ııfatile Gala-

' 

tasaray idarecilerine bu nokta
yı takviye etmelerini tavsiye e-

l 
derim. 

Bunu ıöyledikten sonra bu 
günlerde l:Jcırdııı çok ititilen 

j (Galatasaray meselesi) ile bir 
. az meıgul olacağım. 

Türk tababeti Akliye ve Asabiye 
Cemiyeti aylık içtimaıru Beyoilunda 
Saka çı.lmıazında akdetmiştir. Hay
datpqa hastaneai Asabiye mütahu-
1111 Dr. Nuri Rüıtü Bey bir (Sellü
lit) vak'a11 ıostermit ve bu nadir 
vak'a kıymetli müna~arı mucip 
olmuştur. Dr. Fahrettin Kerim Bey 
saida felci nısfı tulô.ni ve afa:nyı tak 
lit eden bir illeri vak'uından bahıe
derek ıeriri huauıiyetlerine i..,.et et 
miştir. MazhaT Oıman Bey Emrazı 
Akliyeye müaap haıtalardan oerom 
klikoze tedaviıinden aldıit şayanı 
memnuniyet neticelere nazan dik ... 
kati celp etmiştir. Bu kıymetli meY• 

zülar etrafında lhaan Şükrü, Nabi, 
Hüseyin Kenan Beyler tarahndan 
münakaJalar olmuştur. Gelecek ayın 
son cumartesi toplanmak üzere celıe 
ye nihayet verilmiştir. 

Ağaç Sevgisi 
Müellifi: Halinı Baki 

Eski bir ziraatçi ve bugün neş• 
riyatçı olan Halim Baki, üzerinde 
uzun zamandanberi tetkikler yap 
tığı eserini; "Ataç ıevgiai" ni ni· 
hayet kitap halinde bastırabildi. 

Bu kitabm, diğer kitaplardan 
üıtün meziyeti; milletin kafasın
da eaaalıca yerletıneıi behemehal 
icap eden bir fikrin çok derin bir 
vukufla yaptığı propaıanda kuY
v•tindedir. 

Şeyhin 
Kanlı haşıl 

---· . -
Bir alet olan bu ıeyh 

nasıl öldürüldü? 
Suriyeden yazılıyor: Geçen eylGI 

ayı zarfında ıeyh Abdurrahman ia- ' 
minde biriıi, Şalak dağlannda ken
di erkadatı tarafından öldürüldü.Ve 
kanlı baıile yanındaki evrakı bükii
mete teslim edildi. 

Eıasen Eruhun medrese köyünde 

Yann akşam Türk Sinemacılığının zafer gecesidir! 
Çünkü memleketimizde yapılan en zengin, en gü • 

zel, en neşeli - Büyük operet filmi 

KARIM BENİ ALDATIRSA 
Rejisörü: ERTUCRUL MUHSiN 

ELHAMRA ve MELEK 
Sinemalarında 1 z mi r ' de ELHAMRA sinema

larında ayni zamanda muhterem halkımıza • 
takdim edilecektir. 

olan Şeyh Abdurrahman 925 de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Şeyh Sait İsyanından ıonra . B~a- : 

1 RADYO 
1 

lıtanbul Belediyes! 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday: T P,.....,ilJPı-İ 
Gelen enak &eri verilmea,

N Müddeti ceçen nüıohalar 10 ı...
r• ruıtur. Gazete ve matlıaaJ& alt 

itler için müdiriyete müracaat 
' edilir. Gazetaniz il1nlarm me

a'uliyetini kabul ~-

Galatasaray türlderin en es
ki ve en kuvvetli kulübüdür •• 
Birkaç senedir kulüpte bir ta-

; kun zaaf arazı görülüyor .. Me
aeli. iki buçuk senede beş defa 
heyeti idare değiımiıtir. Nere
de ki; idare sık 11k değiıir, oı·a
da idari zaaf vardır. Galataaa
rayın bu idare deği,iklikleriır 
de futbol takımının kazanç ve
ya kaybı az çok amil olur. Hal 
buki bence bu takımın aldığı 
neticeler, idare itile o kadar a
lakadar değildir. Bir takım her 
zaman kazanamaz. lıtanbulun, 
Anb.ranın, lzmirin büyük ve 
kunetli kulüpleri de araaıra 
mağlup olmuı, arasıra bozuk 
mevsimler geçirmiştir. Likin 
bunlard'an hiç birisinin lağvını 
kimse aklına getirmemi9tir. 

Mühendis talebe•i 
kongre•i 

Mühendis mektebi talebe cemiye
ti kongreıi riyasetinden aldığımıı: 
bir mektupta şöyle deniyor: 

" Muhterem gazetenizin 20-1-933 
tarihli nüıhaıına cemiyetimizin kong 
reıi hakkındaki malumat yanlış ola
rak akıetıniştir. 

Memleketimizin ormanlan ııün 
den güne harap olmaktadır. Halk 
ağacm kıymetini maalesef bilmi· 
yor. Ağaçsız yurt aevimıizdir, ve 
verimsizdir. Onu ağaç kıymetini 
bilmiye, alaç dikthmiye a\ııtır
mak lazımdır. Bunu "Halim Ba
ki"nin kitabı bize bağmyor. Falih 
Rıfkı bir yazıaında der ki "bu top· 
raklarda her kıtın koynunda bir 
ıiirü orman gömülür. Kışa doıiru 
Ankaraya Anadolunun yukanaın• 
dan, altınden gelen her meb'uı, 
yeni ormanların ölümünü haber 
verir: ağaçlarından gün tfığı ıeçir 
mİyen dağlarımızın bir kıt daha, 
ot köklerine kadar .Oküluek, boz· 
kırlar sınırı içine alınmııtırı ııölıe 
ve yeıil tabiatin bu iki öz güzelliği, 
daha birçok Anadolu köylerinto 
ufkundan kaybolrnuıtur. 

ride isyan çıkarını~ ve tenkıl eclile
rek cenuba kaçntıştı. O zamandan 
itibaren bir müddet Zahoda, Muıul
da, dola,ııktall sonra ~h~yet 11.yin
divar mıntaka11na gelmıfti. 

Bu şeyh Ayindiverde taşnak komi 
teö katil V abanın eline ıeçmiı ve 
Tatnaklara korü körüne bir alet ol
muıtur. Tqnaklar Hoybun denilen 
ve temamen Ermeni malnadına çalı 
f&n bi.- kaç aeraeriyi nasıl kendi men 
faatlarına hadim sekle koymu,larsa 
bu şeyh efendiyi· de o suretle bir 
miktar para mukabilinde satın ala
rak gi'ıya Eruh, Bervari taraflannda 
isyan çıkarmaya memur etmişlerdir. 

Bugünkü program 
ISTANBUL 1200 m. 

18 - 18,45: M;.kbule H. 
18,45 - 19,30: Ork~!Ta. 
19,35 - 20:Fr. ders (ilerleınişlere) 
20 - 21,30: Hazım Be) tarafından 
Karagoz 

Bugün ıuvare 
ı saat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Opereti 

RAJılAZANı 

imsak 
iftar 

s. 
s 

17 

'r1 
J>. 
16 
ıs 

BUGONKO HAVA 
Y"lill<llY askeri rasat nı«lm-

2inden verilen baloere con bu
gün hava balutlu olacak ve rüz
gar k.arayelden e&ec:ektir. Kıır 

yağmak ihtimali kuvvetlidir. 

Konırcde yeni nizamname diye 
bir şey müzakere edilınemiş, yalnız 
halen muteber olan nizamnamenin 
bir maddeal üzerinde münakaşalar 
cereyen .tmiıtlr. 

Y. M. C. A. turnu ... Ianna mek
tebimiz talmnlannm iıtiraki dolayı
•ı ile bazı azalar fikirlerini serdet
mişlerdir. 

Koncrede cereyan eden müzake
relerin bu mahiyette olduğu arzolu
nur!' 

nıfı peyda olmaam ... 
Diyeceksiniz ki: 

Şeyh Abdurrahman eahil bir adam 
olmakla beraber, biraz da meczup 
olduğundan Taşnaklann t--lkinatına 
kendisini teınarnen kaptırmııtır. E

"Orman kucağında doğan ço· sasen dimağı malül olan bu zavallı 
cuklann ihtiyarlığı kerpiç ve te- adam, Taınak Vahanın telkinlerile 
zek içinde geçiyor .... " büıhütün çileden çıkınıt ve Şeyh Sai 

işte memleket ormanlannın din yapamadığı şeyleri yapacak ka-
ve yeşil yurtl&Tın, in1af11zlık neti- dar kendisini büyük ve kudretli gör 
ceai hali.. meye baılamııtır. 

11 Ağaç sevcisi" bize memleket- l.ş~e bu ıuretle bir Ermeni komi-

20,30 dan 21 kadar Hikmet Rıza 
hanım. 

20.45 - 21,30: Servet H. 
21,30 dan 22 kadaT Nimet Vah.it 

hanım tarafından taganni. 
22 - 22,30: Graınofon ve saire. 
22,30 · 23,30: Darüttalim. 

VARŞOVA 1411 m. 
18.05: Beetboven'in aaarından 

aenfoni. 19.05: Cazband. 20.35: 
Müıahabe. 21.05: Viyenadan na. 
kil. 24.05: Hafif muıiki. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

Umuma. 
Bayram günleri 

da matine vardır. -
saat 15,30 

445 

23-1-933 tarihinde hava taz.. 
.. yiki 758 milimetre. .... fazla 11-

caldık 11, • az aıc:Ulılı 5 d-. 

1 Halbuki geçende gazetelerde 
rördüm: Kongrede Galatasara 
ym lağvına karar verilmesi tek 
lif ediliyor. Bu teklif tıpkı Nas 
rettin hocanın: 

- Kaçak ıııtoharrir olur mu? 
Kaçık olur ya! .. 

Rami Bey biraderi
mizin bir mektubu 

te ağacı aevmek ve onu çoğaltmak ı tecı11 tarafından • baıt~ çıkanl~ 
• · pılına11 laznncelen itleri ve 1 meczup ıeyh, eylul ayı bıdayetlen. 
ıçın 'fy~ ri anlatıyor 1 ele yanında Kürt kiyafetine &İrmiş 4 
vazı e e .. ,, h dd' . Ermeni ve bir miktar da keneli a-

" Ağaç sevgıa~ a. '. z~tında 1 damları olduğu halde Eruh kazasına 

18.05: Cazband, den. 19.25: 
lmre Magari Sigan takımı. 20.30: 
Puccini'nin "LA BOHt::ME" opera
sı. Bunu müteakıp Sigan muaikiıi. 
24.20: Tagannili caz. 

Kadıkoy (Hale) ıinenıasındıa 
Bu akıam 

Türk-Yunan artiıtleriııin 
iıtirakile 

OTHELLO 
CAVRILIDISı Otello. 
E.RTUCiRUL Sadettlnı Yago. 

640 

Himayeletf al 
kongresi 

ICLE 
Galatasaray 
Nurettin Hocaya i.nat ed!· 

n bir fıkra vardır: 
Birinin diti atrmuf. Hocaya 
nnuı: 

1 
- .llacuha lbncuha c:eYabım 

}l'mış. 

- llacuha ihracuha ! cevabı 
olur ••. Belediye avukatlanndan ve 

Karagöz muhiplerinden Rami 
Bey kardeıimizin Karagözün 
mezan için 300 lira verdiği 
hakkında bir yazı yazmıttım. 
Mumaileyh bu bapta ıu mektu 
bu gönderıniı: 

münhasırllD fennı ve ılmı bır eser 1 • • Ş ta'- d "lanna kad 1 . . .. .. · gırmıı ve a " ag ar ge 
değildir. _Onda ılmtn abus yuzu \ mittir. Yolda uğradıtı köylerde hal
ıüldürülmiış ve tatlılattırılmış, na i kı tahrik ve kendisine iltihaka teıvik 
ıibatları ahbapça tekle sokulmuş- ı etmişae de hiç bir fert buna ehemmi 
tur. Bütün mevzu; kitabı ilk defa ! yet vennemiı, hatta köyleTine bile 
şöylece bir kanştırana bile der- ıokmamışlardır. 
bel kendini sevdirmektedir. Şeyhin kendi köyü olan Mec!rese-

Kitap üç kısma ayrılmıştır: A· de d~ kalk':;"~ d::;~ş\mtoaı:,de 
ğaç nedir ve neye yarar?, Orte ed~kl""."t vkte' d yuh"kG 

1 
{' ~ e-

l d T"" ki . b'" "k ı en ta ır e u me e a ve-
Anado u "; . ur ye~ın ~n uyu receği tehdiclile de Şeyhi koTkutmuı 
ağaçlema ışı, ağaç uzenne yazıl. 
mıı güzel ve faydalı yazılar, tur. 

MONIH 532 m. 
21.10: Kantık netriyat. 21.55: 

Maria Batca tarafından tacannl 
(Piyano refakatile). 22,50: Kon
ıer (Piyano aonatlan, Beethoven, 
mo7.art, Mendesohn). 

VIYANA517m. 
17.55: Marş, vab, operet, mü• 

aahabe. 21.05: Halk konıerl "ta• 
ıanni: Maria Gerhard (Sopran), 
Dario Medina (Tenor) İtlirakl. 
le" 23.20: 

PRAC 487 ın. 

Himayei Etfal cemiyeti Kadıkily 
ıubesinden: 

Şubemizin aenelik kongresi lıhu
nuıaninin 25 inci cünü al<fanu -t 
oekizde C. H. F. Kaza merkezinde 
icra lalınacağmdan muhterem aza.. 
nnı t1!9rifleri reca olunur. ---

Meccani tedavi 
Halkevi reisliğinden: 

t
Bir diierinin sözü ail'JDllf, 
rmuf: Hoca ona da: 
- lllcuha ihracuha (illcı çı 

• rmaktrr) demif ... 

Galatasaraym atletleri. deniz 
cileri, ve ikinci, üçüncü takım· 
lan vardır. Birinci takım mu· 
vaffak olamadı diye bunlan da 
beraber sürüklemeye kim razı 
olur? •. Ve neden dağılmalıdır?. 
Geçen sene F enerbahçe kulübü 
de takımını pek kuvvetli bul
madığı için like girmemi9tir, 
Galatasaray da ayni sebeple o
nu takip etmişti. Lakin bizde 
daima olduğu gibi bu hareket-
te bir samimiyet eksikliği ko
kusu ketfedildi ve bu koku et
rafa sunuldu. Onun neticeıi o
larak bu sene Galatasaray biraz 
yıpranmıt tahmla resmi maç-

23-1-933 tarih ve No. 2499 
nüshanızda Felek imzasile dör 
düncü sahifedeki bana atfedilen 
beyanat meyanında Karagözün 
mezannın inta11na sebep ola
rak (ecdadımızın mezarlarmı 
dütünmek vazifenıi-z. değil mi· 
dir .... ) gibi frkra, Felek Bey ta 
rafından yanlış yazılmıf veya 
mürettip sehvi vaki olmuıtur. 
Böyle bir şey söy'lecfiğimi ha
tırlamamakla beraber ıayet 
böyle bir !ey söyliyecek olsay
dım Felek Beyin ecdadını dü
tünmiyecek misiniz derdim. 
Herhalde bunun ayni sütünda 
dercini rica ederim efendim. 

Eıer yüz yetmiı altı sayıfadır 
ve bol reıimlidir, hele ağaç ve ıu 
yokluğunun acılıklannı pek canlı ıu 
rette gösteren birkaç köylü fotoı
rafiai cidden müeuirdir ve fevka .. 
!ide ohemmiyetlidir. Eserin bütün 
meziyetlerine rağmen fiati çok az· 

Şeyh hiç bir koyde bannamaym
ea dağa çekilmiş ve ekmek toplamak 
makoadile adamlannı koylere dağıta 
rak Necmi namında bir atkadatile 
dalda yalnı>< kalmqtır. 

Eaasen 'eybin Ermenileore kapıl
mt§ olduğunu gören Necmi Şeyhin 

bu hareketini beğenmediği halde hiç 
ıeıini çıkannanııt ve kendisini Şey
h.in en sadık adamı olarak lanıbnış
tır. Nihayet bu yalnızlıfı fırsat bilen 
kurnaz Necmi Seyhin cezasını bizzat 
kendiıi vermiştir. 

18.55: Gramofon. 20.211: Pi
yano konaeri (Bach, Beethoven, 
Liazt). 21.40: Kuattor ile fanta•İ 
parçalaı·. 22: Radye orkeatı-a11 
(Çek eserlerinden). 23,20: Gra• 
mofon. 

Halkevinden alınacak vesika ile 
müraeaal edecek fakir haıtaların 
muayene we tedftvİıİnİ kabul eden 
doktorlarnnı.a1n. muftyene gün Ye 

saatlarını aıağıya vazıyoruz. Butta 
&'öre günlerittde idare. memurluğuna 
müracaat eclilme•l. 

...- Galatasaray kulühU bu ııene 
na bir tansizliğin önU- ka· 
lmıt , halile mütenuip olma· 
n neticeler almaktadır. B,P 

1 ~ticeleri yakın bir mazide al· 
1 ış baıka kulüpler de nrdır 
lnma onlar halckmcla Galata· 
r ray kadar vaveyll yapılmıı 
llbğildir. 

lara girmeğe mecbur oldu .. E, 
bu vaziyette olan bir takımın 
etrafında söylenecek söz "bu 
klubü dağıtmalı!" değildir. 

dır. 
Eıerin sahibi bununla yalnız 

memlekete hizmeti dii{ündütünü 
l"Öllermektedir. 

"Ağaç ıevgiıi" nin faydalılığı
nı ve ciddiyetini ilk aayıfalarda e
seri takdim eden zevatın yaztlann 
den derhal anlamak kabildir. 

ROMA 441 m. 
21.15: Gramofon. 21.50: Kan

~ık koıuer. 22.35: Bir perdelik 
temsil. Müteakıben konıerin deva 
mı (opera parçalan). 

Dr. Nadire Hanım kadın haatalık
ları : Pazarteıi, çartamba 13 ila 
18. 

• 

BRESLAU 325 m. 

Ben Galatasaray takıımm ta 
• rrm .. Burulan iki s...,e eTYel 

('1ayan, on iki sene evwıl oy· 
ıyao ve Jirm1 iki ıene nel oy 

ı tyan takımlan bilirim. Bugün 
ı takımm bünyeai Ye çdıresi, 

dığı neticelere müstahak ola 

Kaçak serisi 
Şimdi piyasada iki lürlü mal 

serisi peyda oldu. Nizamlı ve 
kaçak ... 

Gazetelerde okuduğumuza 
ııöre: 

İstanbul belediyeıi avu· 
katlarında Rami 

Rami Bey biraderimizin mek 
tubundan çıkardığımız mana 
kendisini Karagözün ahfadın· 
dan zanettiğimiz vahimesidir. 
Biz öyle bir şey söylemedik. 
Karagöz hakkında tam malu
matımız olmadığı için Rami B._ 
hakkında Karagözün ""' hafidi 
dir, ne de değildir diyemeyiz. 
Bizim Karagöz merhumla mü· 
nasebetimize gelince; Rami 
Beyin hunı.; sal?.lıiyetle idı.lia e
debilnwsi iç;n Karagöz'e nesli 
rabıtasını isbat etm,.,i ı· zım· 

Bu sayıfalarda Gazi Orman 
Çiftliği Mildiirü Kaıtamonu Meb'. 
uau Ta hain Bey; "eseri okudumt 
gerek yazıları ve cerek hakikati 
ifade eden canlı tablolan çok kıy
metli buldum. Yorulmaz ve yıl
maz gayret ve himmetile "Ağaç 
sevgisi"' eıerini yaz•Dt•ğ•ç a,.ıu bu 
genci öz gönüJd~rt kutlularım.0 di. 

iktıoad bünyeainde en esaılı bir 
temelılireği <>lduğu kanaatini ha
sıl edece' .tir .... " hükmünü veriyor. 

Bütün bu takdirlere rağolen 
eserin aahibi de mukaddimede mü 
tevazıane ,unları yazıyor; "Dile .. 
ğimin kökü orman ve ağacı maıe. 
te sevdirmektir. Yüreğinde bu 
sevgi doğmuş olanlar, kitabımı da 
seveceklerdir'. Bana bu sevim, bu 
kartılık yeter ... t' 

18.05: Gramofon. 20.45: Gra· 
mofon 21.05: Filharmonik Siliaya 
takımı: F antazi ve neş'eli parça• 
lar. 22.15: Kültürel bir temıil. 
24.051 Gramofon. 

Dr. Rifat Salih B. Cilt ve zöbrevi 
hastalıklan : Cumerteıi, çar~anı
ba 15 ili 18. 

Dr. Süleyman Şükrü B. ıöz baıla

lıklan: Cumartesi, Pazarteti,Çar
~arr.ba 16 ite 17. 

k halde değildir. Galatasaray 
ıgünkü takımile hasımlıerin 
!il üç tanesi müstesna, diğer 
rini yenebilir. Fakat Galata 
ray takımı dediğim gibi bir 
"raftan talisizliğin önüne ka 

Kaçak ,eker, kaçak petrol, 
kaçak sigara kağıdı, kaçak tü
tün, kaçak sigara, kaçak çak· 
mak, knçak cakmak taşı. kaçak 
adam, kaçak heroin, kaçak ra
la, kaçak, kaçak, kaçak ve bu
na yakında bir ce kaçak roman. 
kaçak hikaye, kaçak piyes ila· 
ve edilecektir ... 

yor. 
Orman Umum Müdürü Bekir 

Bey; " .. gerek metinlerinin fenni 
eaaılara tevafuku, ıerek mündc
recatının vu:r.:uh "V"e canlılığı her ci 
hetten takdir~ ııayan görülmü~ .. 
tür." diye beieniyor. . 

Memlekete büyük bir hizmet 
yapabildiğinden dolayı eıer sahi
bini t,.brike sayan görürüz. 

. * * * 
---fl!l!!I- -

Ziraat gazetesi 

~ 

ittihadı Mil A 

1 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. . . 

Sigortaları halk için müsait ~eraiti havıdır. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan ')ehirlerde acenta aranmaktadır. 
mıt• diğer taraftan da gazete 
·de yapılan hücumlar ile ma 
viyatı kınlını,tır. Kendi !.-

Doğrusu bu kaçak e~ya beni 
ürkütmeye basladı. Günün bi
rinde bir de k,;:çak muharrir sı· dır. FELEK 

Müderris Dr. Tevfik Ali Bey 
de; "kitabı her okuyan elinden b1• 

rakrrken ağacın bit' memleketin 

Ziraat gazete!\inin ikinci k&nun ıı 
nüahaaı Ankarada mütenevvi mün 
derecatla lnti"'ar etmiştir. Tavsiye 
ederiz. m --· Tel.: Beyoğlu : 4887 3 

' 1 

c 
1 

Müellifi: Nizamettin Nazif 
Çocukluk arkada•ım ve dostunı (IHSAN 1PEKC1) ye .. 

. - . 
..__ Neznam! Neznam! Nez- katları çatılmış, bıyıkları ters 
}.ıtı ! ( 1) Herifin ağzından başka dönmüttii. Kıpkırmızı yuzu, fi-
Ç bir kelime çıkmıyor.. tili tutuşmuı bir bombayı andm-

,lı yordu. Hani nerdeyse "bumm !" 
dı " - Ananın adı ne?" diyecek, patlayıverecekti. 
...r," N am 1" ,~ - ezn · Mahmuzlarını §tngırdatarak 

"-Babanın adı ne?" maaaya yaklaştı. Dırama jandar-
" - Neznam!" ma taburu birinci bölük kumanda· 
ı"- Nerelisin?" nı Nedim Bey bu msanın batında 
"- Neznam !" d " K ,, oturuyor u. 
ı - armn aç mı, 
•" - Nez nam!'' 

- Ne7.., nam! Nez.. naaam! 
1 günlük yorgunluğun neticesi 

~ Billah kudurmak işten değil. .. 
•'Birinci mülazım Fehim Bey 

-fırmış gibiydi. Hiddetinden ne 
ıacairını bilemivordu. Kaim 

Yetil. çuha örtünün üstü, dos
yalar ve kitaplarla dolu idi. Cam 
lambanın buzlu fanusundan fıtkı· 
ran z' • mülazimin gölgesini 
"kuru ir ağacın kabuğunu so
yar gibi" çıkaı-dı, duvara yama· 
dı: 
-Yüzbasım! 

- Ne var Fehim? 
- Bu işi hall<'tmeliyız yüzba· 

şım .. 
- Yani ne yapmalıyız Fehim? 
Bölük kumandanı büyük bir sü· 

kiinetle konuşuyordu. Kelimeleri 
teker teker söylüyor, mülJ.zimin 
sözlerini dinlerken, onun yüzüne 
değil, fakat sigarasından çıkan 
dumanlara bakıyorciu. Bu hal Fe· 
himi bir kat daha sinirlendirmiı
ti, seııinin perıfosini yükselterek; 

- Herifi ok~amalıyız yüzba
şım .. --diye bağndı- şu senin 
kamçıyı ver bana .. 

Dıtarda gök gürleyor, çiseli· 
yen yağmurun taneleri samyecfen 
saniyeye büyüyordu. Serpintiler 
pencerenın camlanna vuruyor, 
camlardan derisi pörsümüı bir 
trampete ııesi çıkıyordu. · 

- Haydi yü;ı:bafım.. Ver !U 
kamçıyı •. 

Yüzbatı cevap vermedi. Aya
ğa kalktı. Sigarasını İçerek, geri
nerek, ıslık çalmağa, dolaşmağa 
başladı. 

- Şu kamçıyı ver yüzba,ım .. 
Bak görecekain .. Eğer beş dakika 
sonra herif bülbül kesilmezse ba· 
na Fehim deme .. 

- Asabiyete lüzum yok .. Ben 
bir adamın dövülmesine taham
mül edemem .. 

- O halde sen evıne git yüz- ' 

batım .. Bırak bu işi bana .. 
Nedim Bey şakrak bir kahkaha 

attı: 

- Bırakayım zavallıyı sana da, 
kamçıyı parçalıyasın üstünde de-·ı . ., gı mı. 

- Vaz geçtim kamçıdan da .. 
Yalnız bana bırak bu iti ve git .. 

- Oynatıyorsun galiba? Bu ha 
v~da nasıl ıriderim? Ben senin gi· 
bı Yahya Beyin selamlığında o
turmuyorum. Debboy'a gidinceye 
kadar sırsıklam au kesilirim. Gör· 
müyor musun etek ıslatanı? 

Bu sözleri söylerken bölük 
kumandanı yine masasının batma 
geçmiş, iskemlesine oturmu,tu. 

Yağmur ya vat ya vat fazlalqı· 
yordu. Odada üç beş saniye süren 
bir sessizlik oldu. Sonra Fehim 
birden birre bağırdı: 

- Buldum!. 
Ve sür'atle yüzba91ya yakla,

tı. Pek ehemmiyetli bir sır tevdi 
ediyormuş gibi kulağına fısladı: 

- Ağzını tıkarım bağıramaz .. 
- Olmaz .. Ya herif nefes ala· 

maz da boğulursa? 
- Onun da kolayı var .. Süvari 

ahırının bodrumuna tıkar, basanın 
sopayı .. 

- O da olmaz.. Ve bak nıçın 
olmaz. Yarın iş binbaşı "Dolara" 
nın (2) kulağına gider. Mesele 

derhal konsoloslara akseder. Bizim 
ı pinpon mutasarnfın hali malum •• 

Başımız beyhude bir derde girer; 
yapmak istediğimiz iş te yarıda 
kalır .. Hem ben şahsan dayak ve 
itkenceye aleyhtar bir adamım 
dedim a.. 

- Peki amma Nedim Bey, o 
olmaz bu olmaz .. Bu pirincin ta
,ını nasıl ayıklayacağız? 

- Bekliyeceğiz. 
- Neyi? 
- Herifin söylemesini.. . • 
Artık Fehim müvazenesını 

kaybedecek bir hale gelmişti: Bir 
pot kınp ta yüibaşıyı tahkir et
mit olmamak için kendisini güç 
zaptedebiliyordu.. Belli etmemeğ.ı 
çalışıyordu ama, fen& halde köpür
müttü. Eğer kendisine bu cevap
lan veren adam Nedim Bey olına· 
saydı da bir b~şka amir olsaydı, 
muhakkak aradaki tek yıldız far
kına bakmıyacak, yaradana aığı· 
nıp ekleyiverecekti şam~n.. Ama 
ne yapım.. kar,ııındakı Nedim 
Beydi. 

Nedim Bey, herkesin .evdiği 
bir zahitti. Evvela, ıüzel adamdı, 
terbiyeli adamdı. Sonra yapısı hiç 
te fena değildi. Hani az gayret 
etse Kurtdereli Mehmet pehlivan
la buz gibi batabat güreşebilirdi. 

Münevver bir askerdi. Karar
lannı derhal ve kolaylıkla verır, 

tat çatlaa& fikrinden dönmezdi. 
Fehim onun taban tabana zıttı 
idi. Yü~b!'tı ne kadar iri yarı ve 
kuvvetlı ıse. ınülazim o kadar za
yıf ve çeliınaizdi. Yüzbaşı ne ka
dar tatlı Yiizlü ve sakin ise birin
ci mütızinı o derece uabi sert ve 
haşindi. Bununla berabe: onlar 
çok İyi Ve samimi iki arkadas ola-
rak tanınmışlardı. -

Fehim, burnundan nefes ala
rak bir müd'det daha ayakta dur· 
du. Sonra kırmızı kadifesinin 
havı dökülmüş, bozuk yaylı bir 
koltuğa oturdu, lrozmatikli bıyık
larını burmağa başladı. 

Şimd~ yüzbafı, kehribar ağızlı
ğına yeni bir sigara takmakla meş 
guldü. Tabakasını ona doğru sü
rerek gülümsedi: 

- Fehim .. bir sigara yaksana., 
Mülazım nazlamııadı. Savatlı 

gümüş tabakadaki birinci nevi si
garalardan birini seçti. Fakat bu 
sigarayı almasiyle bırakması bir ol 
du. Derhal ayağa kalktı. Mahmuz
larını şıngrrdatarak topuklarını 

(Devamı var) -----(1) Bulgarca (bilmiyorum) demek-
tir. 

(2) Mulıtelit Mübadele Komisyo
nunda bitaraf azalık ııe reislik eden 
l•panyol Ceneralı müteııefFa Dalara'. 
dır. 
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Nazilli Fırka 
Kongresi 

Yeni açılacak fab
rikayı kartılamak 
için ne yapmab? 
NAZILLl (Milli,.et) - Fırka· 

aıız kaza koqreıi düa alb nahi-
y~den relen 17 müm ... ilin iftira· 
kıle ve Vilayet heyeti reİ.I ve ua.• 
1~1'11Un huzurile toplandı. Ko...,. 
j~~aaetiııe Etem Kadri, ikinci ,.ı.
•ıreF Dr. Nafiz katipliklere RalıP 

ve uat Beyler MÇildiler. 
.. Kongre müm...Uleri, fırka bil

Y?k!e~ine ltoııgreııin tazimi•~ 
bıldınlıtıeaiııi teklif ettiler, teklif 
alkıtlarla kabul olundu. 

.:<\~ça. müm-m Muata.f• ..,., 
Hukumeti Cümburiyeaıizin geçen 
ıeneki dilekler araımda bulunan 
mensucat fabrikaaının Nazillide 
t~rulma~ının takarrür etın?inden 

ngrenın tükranlarınm hükUmet 
ve . fıı-ka merkezine arsıııı teklif 
eti tı, bu teklifte alkı~larla kabul 
o undu. 

Mustafa Bey, bu vesile ile mü
hiın bir meaeleye de dokunaralc, 
Y~pdacak fabrikanın senede 60 
b!n balya pamuk istihl&k edeceil· 
nı, lzınirde mevcut iki fabrilıa.nm 
da 30 bin balya sarfetnıekta ol
~uklarını halbuki Ere mmt•k .. m 

" bu ihtiyacın yanıma cevap ,... 
recek kadar pamuk yetifm-'"'iııü 
1'latt• ....._ 

up randmanı elde etmek için, 
evvelce Nazillida açılmaıu takar
rut' d 
lah ~ en Pamuk tohumlarını ..., 
ar ıatasyonunun bir an evvel ı .. 

'Yete g • ·ı •• Bu eçırı meaını temenni etti. 
Çok mühim t • • v·1· Yel k eınennının ı a-

Ongreaine arzı kabul olunda. 

ler~';;'Rrede mahalli Beledi,.e İl-
' orounlu kan-'- .• 

seleleri d ow ve pınn~ ..,.. 
Ali il e konuşuldu. Kaynıakam 
ler iz~İ,"' Belediye raiai Şükrü 8-
lenvir .,;1~1:~~erek mümeaaillerf 

.. l'iı.,i1tid 
•çın bir bin e. açılan orta mektep 
olduğu t a. ınıasma çok lüzum 
dÜrij Enı ~~ıt edildi. Mektep mll
ınetli iza~::İn .Bey bu huauata kıy 
na ihti •a arıle kongre azalan· 
!ar. J Ctn ehemmiyetini anlattı• 

ldaı-e heyetine •vuk 
F «brikac1 Ömer tü at Ulvi. 
fik, tapucu oğlu' Ra';•rdıuı Tev• 
Melun t l ıp, KozdereU 

e , ş Bankası müdiirii Nl-
;at, lktısat Bankası müdürü Nuri 

eyler, Vilayet kon~eai _,;_ 
·ırk •• -~ea-

•1 1 lerine de Ulvi Tevf"k M 
ınetR· ' ı, eh. 
ler ' !'gıp ve Atçalı Muatafa Btı7 

seçilerek kongre gece aa 
de ıneaaisinin bitirdi. at 2 

Aydında balo 
AYDIN, (Milliyet) . 

şam tehritniz Gazi p;;- '?üa aı.. 
tep Ebeveyn biri iği :- 11lnnek. 
Halkevi salonunda kinı •r".fından 
c~kl~r menfaatma bir b:'i:,'"_,e Yi" 
mıştır, n • 

. Baloya ~ehrimizin bütün kibar 
abıeltele~ İştirak etmiş ve rok -"· 

ıroı-n,·· ·· r ·-evvel H ii:t~. Balo batlamazdan 
m&rfı çaİd eB caz heyeti iıtikW 
talebeaind:· Undan aonra mektep 
dolin ile bir~ Necdet Efendi ma.n• 
sa aık resnı; aç P.a~ça çaldı billıa. 
(akiyet göste ır;.çıdınde çok muvaf 
bulunan Nec~ ~henüz on yqmda 
de istidadını t ek';fendinin musiki-
"' kü ··k " tırle •- d--' ,..m, çu l'iecd •ay __ 
~in büyük ü · 1 etten letildıııl 1-

Bıılo heye';j'~~k beklenebilir. 
ralı danslarda t .r.fatlı ve numa
ciliği tüccarda ertıp etmitti. Birin 
liği Belediye f:.. ~bdulla1ı, ikinci· 
Beyler kazandıla eınuru irfan 

Balodan elde =d·ı 
la, birlik fakir çocuk';"ek haadlt. 
!ık elbise yaptınlacak""" banam. 
su temin olunacak ve m"'ektebe İyi 
okuma odur tesis olun ektepı., bir 

Baloya gelenler heın aj~ktır. 
ce ıreç.irdiler ve hem d 1~ bir ga. 
yetinin çok taktire ıa,.iı. bırlik he
şebb6slerini ba§&nnalarm ola.. te. 
dım etmiı oldular. a ,....._ 

Birlik reiai binbatı c., 
lik azaımdan kadastro b Yat, bir. 
muru Seyfi, ve bat mualf '".f ille 
rul Beyleri taktirle anm ım ili· 
zife telakki ederim. atı bir v-. 

Kasaplara 171 bı. 
dera verildi 

AKŞEHiR, (Milliyat) - D-

z~ ırelıneaini fıraat buı...:ı.7 
z!"' ~aaaplar daha ilk ırüniin~~ 
Yınıu kuruta aatılan etin okku 
•z ırlirerelr narh • . mı 
ıuretle d "'kkinJ llteınitler ve bu 

u aruıı kapayarak 
r.:.ı~apını!l~r~ı. Bunun Üzerine 
ın~b 13'.e reıaımız Halil Bey ko)'Ua 

ayı• ederek hu t k vaaıtaail h ıuı asaplar 
ruıtan e~ alka okkaaını yinni ku
nu gö..., •athrmağ• baılattı. Bu. 
ların1 a:a:•kap.lar _tekrar dükkan. 
mağa lıa,ıa• Y,•rmı kuruşta et •at 

ITllf ardır 

MiLLİYET SALI 24 KANUNUSANİ 1933 s 

'( SiNEMA ) 

Fatsada Cümhuriyet 
gençler birliği 

Bütün mahrumiyetlere rağmen 
durmadan, yılmadan çalışıyor 

FATSA (Milliyet) - Burada 
"ÇOmhuriJat Gençler Birliği" İ.I· 
mini tat.~an bir ırençlik tetekklilil 
•ar. Mutnaıu, ınahviyetklr, fa
raıat 1Ahı"bi, bir ı•nçlik tetekkü
lil. ~~"! he:recanlı, kudretli .,. 
anerıılı bır mevcudiyet bütün 
jalırumiyetlerine ve bakımaızbk· 
4 nn& ratmen arada 11rada, bize, 

j,"-lekata, bir çölde auıuzluktan 
.unalınıı bir yolcu ıribl bedii tahaa 

•ilılerden uzak yqıya Y•tlJ'• ka
~armıya. batlaınıt kalplerimizde 
ıyi ve ılık bir bahAr gecesi, tatlı 
ve lltlf bir pfak zevki yarabnıya 
muktedir olurlar. 

Bu hafta da böyle muvaffala
yetU bir ırece baprdılar. BüyGk 
ı.t lt batardılar. DWıldl acılan 

ııunda tebrik beace bir vazifedir. 
Bu hafta gençlerin bir ikinci 

muvaffakıyetine daha ıahit ol
duk. 

Mustafa Kemal ıençliğinin mü 
teklınil ve mlitebariz zaferlerini 
cözlerimizla ırördükçe duyduğu
mu• iftihar, hi11ettiğimiz ırurur 
ve saadet tarif edilemiyecek ka
dar ..,nıuzdur. Ordu gençleri bir 
ıreca evvel Ordu ıu yolu menfeati
ne (Cehennem) i oynadılar.Cehen 
nem, bu muazzam ve muht"§em 
eıer, okadar büyük bir muvaffa
kıyetle oynandı ve bapnldı ki •... 
Duyan, duyduran ı aflıyan, ağla
tan gençler oyun imtidadmca hal· 
km içine aığdıramadılı alkıtlarmı 
topladılar. 

"Cehennem,. pl11eılnden lllr Mhn• 

ve bu büyük milletin tarife aıiım· 1 Binbatı Selim roHlnde Namık, 
yan feraıratini, Mustafa Kemal Kevser dadı rofflnda Muharrem 
ırençliiinin yaratma kudretini Beyler cidden harika idiler. imam 
ıöıteren bir eaeri çok ,Uzel teımil Haynıllahta muallim Muıtafa, 
ettiler. Dr. Şeci'de Suphi, Necm.iyede (H. 

EMrin ismi (Kemalizmin zafe- V) Beyler hakikaten hİIHderek, 
ri) ldL Bir ıiİrüt ve telakki müaa biııa de hluettlrarek oynadılar. 
kllfUmdan batlıyan noktai nazar . . 
çarpqınaaı Türk ferinin tecel- Fabnayı yqatan lriiçücük İffet 
liai ile nih~yetleni;:r ki eaeri ııey- hakkında bir teY dlyemiyecetba. 
red~nler baıtan nihayete kadar Y alnuı memlekette bedii sahada 
ırerılen sinirlerinin tazyıkmdan ne kıaırlık va heyacanaızlık olduiu• 
Y•Pacaklarını tatırdılar. nu ııöyllyenler ıehinler de C.h.,.. 
yon Hele ırenç ~abi~in serhatte •Af· nem'deki Fatmayı ırörıünler. Fat-
' un ıukutu uzerme nefenneı .hına! d·ı . .. kü 
'Mehmet. Afyonu delil, anayur- ma ı • e ı meaın, çun yan-
d~ boydan boya alaınlar. Senin, nm PnmadoDDa.11 olacaktır. 
koyündeki Zeyııebinla, Htilrteki 
Ayfellİn cQüde yanan miW i
nıanıı ııöndüremezler'' ve zaferden 
aonra dÜflnan zabitlerina içindeki 
zehirleri dökerken aarayhya: 
"Südii bozuk haııedaDDllJl aon va
riıine de kiı yedi yüz senelik f&ll(ı 
!"j,ıdınln üzerinde kurduiu kızıl 
ı~ ta~ sökaün, bu millet onun kan 
Muata~"' ve kara taeını detll, 
nıen.ıu.:, ':Cemalin eünetli ve nurlu 
tına lı: 1111i milli taç Y•Pllllf ba· 
lan bi:..':."uttur'' tarzmdaki hlta• 

latiklll .. lıeaerdl. 
ıı... eden ~ •rilıinıizl biranda hii
belerl birer b""~tli ve canlı hita

Cöıterilen ".7.!<• idi. 

Mendereste bir köp
rü tamir ediliyor 
YENİPAZAR (Milliyet) -

Y enipazarla Sultanhlear araamda 
7 kilometrelik bir fOMI var. Bu fO• 
.., üııerindeld Mendareı köpribil 
Nafia Dalraılnce .... ı. bir 1arette 
tamir ediliyor. Bunda.o 1».,.ı... to
Mlllİn bitim noktasından Sultanbl
sarma kadar olan iki kilometrelik 
lnmıa da kalclınm ve teavi,.e yap. 
bnbyor. Şo .. nin bozuk kımnlan 
da burünlerde tamir ettirilecek· 
tir. dafaa e..::.· aka Ye eaerin mil-• ...,, nokta· • 

, 
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Florelle'in 
Parlak 
Carriere'i •• 

Kasabada fakir talebeyi himage heyeti 

Meıhur Franaız kadın artiıt
lerinden Florelle'in filim hayatın• 
daki kariyeri şon çevirdili kurde
lalarla reaanet kesbetti. Bu aan· 
şm yıldız mevkiini ve töhretini 
kendi cazibesine, aıcakkanlılıima 
medyundur. iki aenelik bir çalıt
mayı müteakip Gaby Morlay'm 
yanında birinci kadın artiat olarak 
oynadı. Aleyhinde cereyan eden 
birçok dedikodular Üzerine bazı 
Avrupa ıinema münakkitleri bu 
yıldızın da yalanda eöneceğini ı. 
leri sürdüler. Halbuki bu muhar• 
rirler iddialannda yanılıyorlar .. -. 
Çünkü, Florelle mevküni tesadüf 
aevkile değil devamlı bir say ve 
tedrici bir yiiluelme ile temin et• 
mittir. Bu artiat, birçok meslek
tatları gibi bir tek filmle parlama· 
mıttır. Florelle çevirdiği her film· 
de biraz daha terakki etnıit ve nİ· 
hayet bugünkü mevkime eriımit
tir. Şuraamı da unutmamak llzmı 
dır ki aeıli sinema anzi artistler 
hücumuna aetçekmittir. Sesli •İ· 
nemada yıldız olabilmek için bu
ıünkü ainemaııın bütün incelikle
rine vakıf ve tecrübeli olmak la
zımdır. Bu ıantın güzelin filim 
hayatında muvaffak olabilmesinin 
yegane &mili menıeinin tiyatro de
ğil müzikhol olmasındadır. 

Kasabada giydirilen çocuklar 
KASABA (Milliyet} - Ka 

ıabada en ziyade nazarı dikka· 
ti celbeden teıekkül kanaatim· 
ce "Fakir talebeyi himaye er 
miyeti" dir. 

Bu cemiyet müddeiumumi 
Nazif Beyin riyasetinde olmak 
üzere memleketin ıüzide ve 
münevver zevatından mütetek" 
kildir. 

Cemiyet kıt ve bayram mü· 
nasebetlerile hakkile büyilk biz 
metlerde buhuımaktadır. 200 
kadar fakir talebeye bayram 
için yeni elbise ve kundura te-

Karacasu kaza 
kongresi 

KARACASU (Milliyet) - C. 
H. F. Karacasu Kaza Kongresi 
Villyet Heyeti Reiai Etem Kadri 
ve aııadan millııindia Hıfo Beyle
rin buauru ile toplandı. Kongreye 
7 nahiyeden seçil- mUme11iller 
umumlyetle ittlrak atmlılerdir. 

Kongre Rlyuetlııe Etem Kadri, 
ikinci Reiallfe mllhendlı Hıf:u, 
kltipliklere dava vekili Muotafa 
ve tllccardan Halil Beyler ..,..u. 
diler. 

Dileklerin münakata ve mliza• 
keresinde kongrede hazır bulunan 
Kaymakam Vekili Şerafeddin, Be 
ledlye Reisi Ali V ehlıl H Maarif 
Memuru Süleyman Beyler kıymet· 
U izahat ve mlltalealarile mümeı· 

min edilmittir. Himaye heyeti· 
nin halen bütÇe$İ 2000 liram; 
maamafib teberrüatla bu bütçe 
nin daha ıenitliyeceği mu· 
hakkaktll'. Eaaıen Kasabanın 
hamiyetli zevatı bu cemiyeti iyi 
bir teJ;.kkj ile kabul etmitler 
ve benimsemiılerdir. 

Cemiyet, lzmir tUccanndan 
Abdullah zade Nuri Beye te
berü ettiği 65 kat ve yine bor 
ıa kltibi lamail Beye d'e temin 
eylediği 5 kat elbise için alenen 

teıekkür etmektedir. 

MalUındur ki sesli filmlerde 
fazla hareket, güzel seı ve güzel 
ralu ıribi meziyetler aranıldığın
dan müzikhol artiatleri tercih edil 
mektedir. Florelle filim hayatına 
l'op~ra de quat'aous da başlamıı· 
tır. O tarihlerde Fransız dilberi 
Sertinde bulunuyordu. ilk zaman 
larda vlzu sahnenin önünde epey 
terdöktll fakat neticede muvaffak 
oldu. Florelle fevkalade fotoje-
nik Ye sesinin güzel olmaeı ken-

8UFS8 Maarif diai için büyük bir avantajdır. 
Franaız dilberi artistliğe nasıl MÜdÜr}Üg"' Ü baıladığıııı fÖyle anlatıyor: 
"- Sanatıma kabare artiatlijtl 

AYDIN, (Milliyet) - Vi- ile başladım. Bazı revülerde da 
llyetimiz Maarif müdürii Faki·r ufak tefek roller alıyordum. Sine-
Bey Buna Maa r ma hayatına intiaap ebnemi temin 
• eden müzikholdül'. Şukılanmın 

rif müdiriyetinr h 
alkın hoıuna gittiğim itiliyor· 

naklen tayın' e- d I t b ı um. f e u aıra arda idi ki bir 
dilmittir. Vila filim çevirmek teklifi k&rfıamda 
yetimizde bulur kaldım ve bunu .. va .. ve kabul 
duifu müddet ettim. En fazla zorluk çektitim 
zarfında Maarif filim Pa11ionemeııt kurdellaıdır. 
sahasında ıyı Bunun sebebi farktlanmın halk ta 
hizmetleri seb rafından beğenilmesi için fazla ti-
keden mumai- tiz davranmamdır. Bara.her filim 
leybin Bursada çevirmek için en ziyade terci!& et. 
dahi muvaffak olacağı füphesiz tiğim artist Fernand Gravey'dlr. 
dir. 

Adolphe Menjou 
lilleri tenvir ettiler. "Kongrede Bir kız yüzünden 
Menıucat Anonim Şirketinin tıı.a- Adolphe Menjou herkealn Da• 

fiyeai fti de konutuldu. (:önenden yazılıyor: - Dün zan dikkatini calbetmif bir artlat· 
lıLıre Heyetine Ali R-, •VU• ırece Bostancı köyiinde bir cerh dir. Bu artiat kendi hakkında Tl• 

kat Multafa, Kodık Otlu Halli, Talı'aaı olmuttur. Boatancı köyün. ki olan tenkitlere çok eheınmiyat 
Portakal Oflu Melunet Nazmi, de kahvecilik ve berberlik yapan vermed ile methurdur. Fena de
Onbqı Oğlu Mustafa ve Hacı Ali aaiır Ahmet oilu Ahmet ayni köy diklerini yapmamaia ve kendid
Beylerı Vilayet Koqıwine ırlde- den Emin Bay oflu Ahmedin yolu nede iyi ırörülen cihetleri teki.mili 
cek mliıne11illiklere da mühendis na pusu kurmut ve Ahmet evine ettirmeğe çalqır. Hatta kendi film 
Hıfzı, Fırka Relai Ali Rıza, avu. ciderken üzerine atılarak bıçalda lerini evvela kendlıi görerek ten· 
kat Muıtafa ve Kodık Oflu Halil karnından ve vilcudünOn muhte- kit eder ve bazen birçok sahnale-
leyler aeçlldllar. . 

yeni idare Heyeti Ali Rıza Be. lif yerlerinden aiır ıuratte yarala leri tekrar ettlrtir. Kendleini lrlan 
yl riyueta, HalD Beyi mlhneull· ı mııtır. Carih safır oğlu Ahmet dab ve Fransız ebeveynden doi
liğe ve avukat Muıtafa Bayi da tevkif edilmlt. mecruh ta tedavi mll§ va Komel Darlllfununu Ha 
kAtlpllta aeçtller. Kendilerini teb için Memleket baataneaine ırllnde- Külver askeri alıadembinden lti
"!k eder, muTaffakıyetlerini dile- ! ril:mişlir. Vak'a~ aebebi bir kız rincilikle mezundur. Harbi Umu· 
nıı. • mes,.Jesldir. Canb aaiır oflu Alı- -'d K ı D rül. fun t fm 

Yenipazar Yatı 
mektebi 

- _.,_ dili b" k b . mı e om• a unu ara mcn::un lôV ır t'lm abaııle , . .• 

ıile iki ırece üıt il 1 nazar dolayı· Y enipazarm lktiaadf alııamiyeti 
Eaer burada y:ti,;:rnaddar. dolayııile onun Aydın ve Nazilll YENiPAZAR, (Milliyet) -

buradan tedarik :d;ı 1!h· Herwe:ri ile muvaaalaamı temin eden bu yo Y enipazarda ıineainde 200 kimae. 
iare bir diyeceihn y,:k'ttl. Genç- la Vlllyet Makamınca verilen e- 1İz çoeuiu barındıran "" Yetiıtl
blnlarea tebrik ve takd; Yalnız hemmiyetln isabetini takdirle kay ren bir ilk yab mektebi vardır. 

diğer mecru~ Ahmet iyl konuıtuk- 1 d~ .~lı:il adll~n ·~kert tab~ ıro
lannd ... n canh kızı almak için Ah- 1 nüllu olarak ırırmıf va ııabıt ola
m<ıdin tavaaautunu iatemiı Ahmet · ralı ltalyada çalıfDllf ve Amerika 
bunıı kabul etmediğinden mutber ord':'ı~ Sen Michel'de iltihalı 
olarak bu elnayeti itleml§tir. etmqtir. Harpten aonra blitün fi· 

kir ve merala aahne hayatına atıl 
mak ohnuttu. Amerikada Klav
land tehrinde bulunan ltabaamm 
yanma ırittiil zaman bu fikrinden 
bah•elınİf fakat pak :ıılyada eanı 

!eri 7olda ayni ınuv:ff~rüdük dederlz. Mektebin çok kıymetli müdüril 

Bir adam naaıl 
kör oldu? 

yü.rümeleri .• Tomria rolün;., 'Yelle. Hikmet Beyin delaletila mektebi 
caıı11 rolilnde Cevat çok m Harnf Yağmur yağdı gezdim. Denbane, yatakhane ve Tokattan yazılıyor: - Kepıüt 
fak oldular. Gerek bu arkad"•ı • yemeklıaneıl ayn, ayn Üç bina. j köyünde Mehmet oilu Hacı Oa-
n, gerek diğer vazifedarları :! a. AKŞEHiR (Milliyet) _ Çok· dan ibarettir. intizam ve in:ı:ibat man Efendi ile Ferhat oğlu Rıza 
lekette iyi ve ıuurlu heyecaııı.::' tanberi beklenen bereketU Yal çok mükemmeldir. Çocuklara bu. Efendi arasmd11 tabancalı bir dü
daiına alkıtlıyan (Milliyet) •Ütu~ murlar yağmağa batlamıı çiftçile: rada bir aile hayatı ya§&tılıyor va ello olmuıtur. Rıza Efendinin ko-

!!!l!!!l•ll!!!!!!!!!!!l•m!!!!!!!!!!!!!B!!!I••••""'•. ;ı~·z~in~yii;z~ü~gillm;" :::üı:t;il1':.· B!!!!!!•• l' çok iyi yetittiriliyorlar. 924 aene- yunlan çobanın dikkatsizliği yÜ· ainda kurulan bu irfan yuvasında zünden Hacı Oaman Efendinin tar 
timdiye kadar 11100 den fazla laama girmi§, Hacı Osman Efendi 
memleket avlldı yetifmlttir. de bunun üzerine Rı:ı:a Efendi ile 

Mektebin atölyelerin.da tal....,_ 1 kavıa •tmİf, kavıra neticeıind• 
ye tenekecilik ve marangozluk ta her iki ~a_raf ~a~ancalarma aarıla
öiretilmektedir. Sonra mektebin rak biribırl~nı .rara!aınıılardır. 
bir de inııaat kunu vardır. Mekte. Rıza Efend~ ıro:ııle~ Hacı Oama 
bin birçok · ab ve duvarlan b nın a~iı bır taşla kor olmuıtur. 
kuraa yazıt':'::Jebe tarafından ya~ kHelrdllril mecrudhl" tat hk~kuttahbane,ye 
P lnu tı B d ada kt a ırı mıf, a ı a ı a a at a-

~ ~ r. ~ an ma me ... nılmııtır. 
bm bır de zıraat kola vardır. Bu 
kmmda talebeye çiftçilik öğreti!. 
mektedir. Mektepte istihlak olu. 
nan sebzeyi ziraat kolu mektebin 
bahçesinde yetiftirmektedir, 

Karacaau-Tava• 
yolu 

Mektepte istihsal olunan elek. AYDIN (Milliyet) - Aydın 
lrikle atölyelere cereyan verildiği Vilayetile Denizli Vilayetini bir· 
v~ ?>ektebin tenvirah yapıldığı le9tirecek olan Karacasu • Tavaa 
ıribı kaaabaya da cereyan verile- yolunun İn§a•ma başlanmı9tı. Bu 
rek umum tenvirat temin edilmek yolun in9ası için Kaymakam Ve
tedir. Fiat ucuz olduğundan bun- kili Şerafeddin ve Jandarma Ku
dan ka~ba halkının ekserisi isti- ' mandaru Beyler cidden çok çalışı- 1 

. fade edıyor. yorlar. Vilayet Makamı da bu yo-
- j b" Mektepte gördüğüm intizamı J lun inşasile fazla alakadar olu- 1 

Muğlad V . · ıJ1ha11a .!fenç muallimler aracında yor. Denizli Vilayeti hududundaki 1 
8 •lı Ömer Cevat Beyefendinin himayeleri altında toplanan ko· fe tesan_u~ ve •amİmİY_eti v~ vazi- 1 kısmın inıaaı için Denizli Vilayeti-

ruına ve Yllrdıın heyetleri taraf d ..• 1 •• eril faki I bel severlığı kaydetmeyı bır borç ne yazılmıştır. Bu yol ikmal edi-
clen bir grup. Reıiınd • m ~ oır e yemegt v en • r ta e er- sayarım.. • liroe Tavas ve Karacaau Kazala- ! 

rif müd"" .. F . e. Ortada Vali Ömer Cevat Beyefendı, ao.lunda Maa- !enıpazar yatı mektebı Cüm- rırun iktisadi inkitaflarına çok 1 

uru evzı Bey, sağmda üçüncü mektep batınuallimi Baıri Bey hurıyet.~~areainin vilayetimize yardım edecektir. Müteşebbiıler·. 1 

HarolLloyd 
Saint 
Moritz'de •• 

Methıır komik Huold Lloyd 
ıraliba ihtiyar Avrupadan fazla 
hO§landı, lıılll uzak Califronya 
atüdiolarma dl!nmedi. Şimclild hal
de bu Amerikan yılduu Saint Mo
ritz de kıt eğlencelerila vakit ge
çirmektedir, Harold llç ay evvel 
bütün aileaile beraber Avrupaya 
celmit ve zaman zaman, Pariate, 
Londrada, C6te d' Azur de ırörül· 
milttür. Yukanda da ııllyledlfiniz 
ırfbi §hncÜ da Saint Morlbı de kıt 
eflencelerlla valdı ıeçirfyor. 

Bu yakınlarda Harold Ameri
kaya dönmek arzusundadır. Ame 
rikaya ırider ıritmez yeni ancaj
manlar y-cak ... 1ıizl ırüldiir&
bilmek için boyuna ter dökecek
tir. 

11lola.n babaa tarafmdan ka111 dı
pn adiJmlttlr. 

Cebinde ancak Klevlan'da.n 
New • Yorka kadar tren .
bulunan MenJ-. 8-ket venin 
baballlllD evinden plrark- bavu· 
luna tel dolapdaki bavlyar balık 
yumurtaaı, •cuk. ve aardal,.ayı 
doldurma:rı -Ulman&lfb. 

İtte New • Yerkta bir aabneya 
intiaap edinceye kadar sasan S 
hafta bunlarla yqayabilmlftl. 81-
Wıara bir film mll-.ı.. mi· 
dür olnıut ve allıayat biaaat filme 
kanp.ralı ŞarU Şapllnle ._ber 
( Pariali kacl.ın) fflmlnl çavinnİfo
tlr. Şimdiye kadar ellld... fazla 
filmde rol almıtbr• En - filmle. 
r1 (hk sahife) ve (SFENKS Ko. 
NUŞTUDUR). 

ve m<"klebin muallim hanıaılan. b":~ettigı ~arlığile öğünülecek bir 1 ni tebrik eder, bu iyi iti tezelde~ 1 
mueıseeedır. başarmalarını temenni ederiz. Fransız yıldızı Florelli 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 

,G. Mübadiller 
Jhtilifı 

(Baıı l inci ..ı.ifecle) 

dir. Bu 750 azadan birinci İç
da ancak 95 ikinci içtimada 

Jla 100 • 150 kiti hazır bulunmuı· 
• Ancak Bunlarm da bir kısmı 
ar verilmeden içtimaı terk •l• 

• erdir. Binaenaleyh, elueriyet· 
e verilmeyen bu kararlar, bütün 
ıayri mübadillerin arzu ve talep
erinin bir ifadesi olamaz. F•eeen 

1çtima, nizamnameye de mnhatif
ir. Gayri mübadiller cemiyetiniıa 
ımuıni içtimaı sırf heyeti idarenin 
tı aylık icraatını heyeti umumi

•eye iblağ etmek makaadile yapıl 
!"' olduğu halde bu içtimada bo
ıo meselesini ileri sürmek usule 
'ımbalifti. 
i Maliye VekiJeti, timdiye kadar 
! milyon liraya yakın bono tevzi 
.,ımit ve bu bonolara mukabil an
ak dört buçuk milyon liralık em• 
t..k satılmıştır. Şu halde daha el-
e iki buçuk milyon liralık bono 
ardır .. Bu bonolar itfa edilmedik
e ikinci tertip bono çıkanlmasr 

doğrudur. Ne de gayri müba-
lillerin menfaatine muvafıktır. 
\itekim Maliye Vekili B. de bunu 

rahatle söylemiftir. 
Bonolannı satanlar için de, el

trinde tutanlar için de yeni bono
ların piyaıay1t. çıkm.au zararlı o
caktır. Çünku ikinci tertip bono-

~r piyasaya çıkınca ar .. ve talep 
aidesile kar,ıhğı olan emlakin 
uymetleri takdir ve satışa amade 
ulundurulmuş olmadığı için bono 

1 nmızm alıcısı bulunına,yacaktır. 
! ikinci tertip bonolarm çıkanl-
ası için evvela gayri mübadille

• tahsis edilen emlik kıymetleri• 
• ın tesbit edilmiş olması ve bonola 
ın tevzii akebinde emlakin faaı
sız aatışa arzı lizundır. Sukutun 

nüne ancak bu suretle geçilebi
r!' Diğer taraftan bono tevziine 
ıevam edilmesini UteyenJer diyor-
r ki: 
- Mal alacağımız yok. Bari 

e°no alalım. Biliyoruz ki bu yeni 
fıpnolar da yok pahasına elimiz· 
. en çıkacak. Fakat ne yapalım? 
t Daha makul düıünenler ise, e
: ~r bono verilecekse, bunun faizli 
a.e boraada kabul edilen neviden 
imasını İ!ltİyorlar. 

· · Gayri mübadilleri ikiye ayıran 
1
u mütalealardan hangisinin iaa-

ı~etli o~duğunu tabii zaman göste• 
.,cekt.ır. 

tı ongre frshedllecek aıl? 
llir kıson gayrimübadillerin Vila

r le müracaatları etrafında yaptığı-
• ız tahkikata göre ele istidada göıte 

en sebeplerden biri kongrenin bir 
er n evvel yapılmq olması idi. Kong
şlf'Din bu noktadan feshi varit görül

. emelde beraber kongrede uaulen 
°'ılunan memudann mütalaası alına-

r. 

<f;ırkada veri. 
vıen kararlar 
ta. 

(B.qt 1 inci •ahifede) 
111\rka tetkilatı ile Bordur kongre 
neterine bakılmı, ve vaziyetin ma· 
deülerinde tetkikine karar veril• 
..• tir. 
tı 3 - Malatya İstaoyonunda bir 
er~~ açılması teklifi kabul edil-
i '§tir. 

a 4 - Halkevleri açılmaamın yıl 
n · ümü rünü olan 19 şubatta A· 
di' , Aksaray, Balıkeair, Çanlu
ap Çorum, !aparta, Kan, Manisa, 
1 

Jerıin, Muğla, Niğde, Sıvu ve 
okat Vilayetleriyle Bafra, Boya
t. Ali.iye. lnebolu. kazalannda 

il 1-mir Vilavetine bağlı ba'ZI ka
larda yeniden Halkevleri açıl
aaına karar verilmiatir . 
19 şubata kadar alınacak ha
•lık hah•rleri üzerine yeniden 
rkaç Vilayet "e kazada da Hal
vleri açılmak kararı verilmeai 
htemeldir. Bu sutttle ,ubat 
fmda memleket içinde çalıpna 
ba,lıyan Halkevleri eUiyi l'ec;e 
tir. 

Gazi Hz. 
Kütahyada 

<Batı l had .. ı.tıecle) 

Gui Hazretleri trenden ü.relı; Se'O• 

ci ve aaygılarnu g&tem halka ilti
fatta bulundular. Köylüler, zeybek 
oyuıılari)e sevinçlerin anlahyorlar. 
Bir köylü, nazlı davranan bir arb
dqJDJ oyuna çaiırırken: 

" Bu bayram gününda ~
YIP ne zaman oynıyacakam" diyor
du. 

Tren yoluna devam etti. Reisi
climhur Hz. trende Kütahyalıları ka
bul buyurarak kendileriyle U%UD 

müddet viliyet itleri üzerinde lro
auıtular. 

Saat 14 te Tavpn)rya vanldı. Jo
tıuyonda kadın erkek, büyiik bir ka
labalık içten gelen bir çoşkunlukla 
Gazi Hazretlerin lrarııladılar. 

Halk, "ya~•m Cazi" diye bağın
yordu. Trene!"" indikleri vakit, iki 
üç lrur!Nuı kesilmek üzere olduğunu 
gördüler. Emir ve itaretleriyle buna 
mini oldular. 

lstasyencla sıralanan beldiye ve 
C. H. F. azalariyle hükumet memur· 
larmın ve mualiml•.:İnn ellerin 11kıp 
hatırlarını ıordular. 

Trenin durduiu müddetle vagon
larmda kaymakamdan ve belediye 
reisinden kaza işleri bakında malu
mat aldılar. Bir çeyrek sonra Kii
labyaya doğru yola devam edildi. 

Saat ıs te Gazi Hazretleri, Kü-, 
tabyaya geldiler. istasyon ve civan
m kaplıyan binlerce balkın alkışlar, 
heycanlı tezahürleriyle karşılandı
lar. Şehir baştan bata bayraklarla 
donatılmıştır. 

Kongada hazırlık 
KONYA, 23. (Milliyet) - Kon· 

ya halkı sevgili müncimiz derin bir 
aabırsızbk ve hasretle beklemekte
dir. Bugün valimiz Vehbi hrka ve 
beldiye reisimz Sevki Beylerle me
buılarmuz, Kolordu Ku • 
mandam Cemil Cabit P- Fırka 
Kumandanımız ve halktan ileri ge
len bazı zevat ile erkini matbuattan 
bazıları olduğu balde Büyük Gazi
mizi Aktehirde istikbal etmek üze
re trenle hareket ettiler. 

Yangında 
Birhadi e 

(B••ı 1 inci ... IUfed•) 

grupu yangın yerine gelince 
fabrikaya girecek olan büyük 
kapının kapa1ı olduğunu gör 
mütlür. itfaiye kumandam ka
pının açılmasını ıöylemit ise 
de içerideki ameleden ba.zılan: 

- Biz yangım söndürürü:ı. 
Kapıyı açamayız. Bize açın em 
ri verilmedi." demittir. Bunun 
üzerine itfaiye kumandanının 
emrile bittabi kapı kınlmı9br. 
itte bu esnada amele ile itfaiye 
efradı arasmda kavga çıkmlf
br. Kavgada itfaiyeci.en altı ki· 
ıi yaralanmıt• ameleden de bir 
iaç kiti yaralanmı~tır. İtfaiye 
bidiııeyi poliae tikayet etmi! 
ve polis t;ıhkikata vaz'ıyet et· 
mittir. Dayak yediğini iddia e
den itfaiye neferleri dün Emni· 
yet müdürlüğüne gelerek polis 
doktorları tarafından muayene 
edilmitlerdir. Diğer taraftan a· 
ınele batı ile diğer birkaç ame
le zan altına alınmıştır. Bir id
diaya göre de amele yangım 
kendi söndürdüğü takdirde ida 
reden ikramiye alacaklannı ve 
bunun için itfaiyeyi ıokmadık
lannı oraya gelen itfaiyeye söy 
lıemittir. Tahkikat devam et· 
mektedir. 

''Avrupanın en
1 

büyük adamı 
Türkiyededir.,,. 

(Botı 1 iaci aabllecle) 

vam etti: 
- Siz, içinde bulunduğuıınz İ• 

çin, ihtimal ki anlamıyorsunuz, fa· 
kat cidden gÜzel bir memleketiniz 
var ... Burada iktuadi buhran en 
az hiaaediliyor; ipizlik ise hiç ken 
dini göstermiyor.-

Dünyanın her tarah müşkil va• 
ziyette ••• Mesela Almanyanm bir 
Bimıarkı yok, Amerikanın bir 
Wasbington'u yoktur;... fakat 
Türkiye'nin Gazi'ai vardır.-

Dariiuefakada aym on dokuzundan 22 inci gecesine kadar ev· 
vela talebeye sıraaile mezunlan ve talebe ailelerine ve nihayet maa· 

1 

rif ve vil&yet erkanile cemiyeti tedriıiyeyi İslamiye azasına ve matbuat 
müntesiplerine ayn ayn gecelerde olmak üzere müsamereler tertip 
edilmqtir. Bu müsamerelerde talebe tarafından "Bir Kavuk Devrildi" 1 
piyeai temsil edilmit ve lamail Safadan ba,lıyarak Darüşşafakanm 
yetiıtirdiği f&İrlerimizin Darütpfaka hakkındaki türleri inşat olun· 
muı. Zeybek raloslan yapılmq ve çok takdir ~az?"':"ıfttr. Resmimiz 
bu müaamenıye ait bir intibaı gösteriyor. Eskı bır ırfan müessesesi 

Gazi TOrklgesl ve Amerl!tll olan bu yuvamn mesaisini takdir ederiz. 

Sefıre, Türkiyenin Amerika'ya --====-===-==============-=--====-=~ 

olan ihracabm artırmak için An- Japon sefiri Pollstı 
kara'daki t.,,ebbüaterinin mü.bet A k • ti s· hı • d" 
netice verip vermediiini 1ardum. n araya gıt tr eve rsız gır 1 
O, b'! auaklimdeed~ükiı.bet bir cevap J •• c: ... M Y h'd An· Şişlide Çiftecevizler caddesin 
vermıyere ı : apon ..,ı ırı • ot ı a d 

- Amerika'ya son defa gidi§iın ka gibnittir Sefire Ankara· 
1 

e 17 numaralı hanede oturan • 
de bu ifle meıgul oldum. Nevyork d rT"rkiye il~ Ja n a arasın- Ebe Madam Bekinanın hanesi--! 
Ticaret Odasında bir mesele hak· ı da ~ed'l ek tal:° y ka le nin alt kat odaııınci'a bulunan 
kında ciddi temaslarda bulundum. .a • .. 1 eck . asd mu edve bir halı seccadeııi, bir kilim, iki 
Nevyark Ticaret Oda., 1856 ııene sının ınuza ~ıne evam ~ erik d · • 
· d be • f ı· b ı b' ' ktir am a pencere per esı aynı 

sın en n aa ıyette u unan ır · ee • b Jled t ç· T • 
müeaııesedir. Bu müeaııeııenin bey. ~a a e c uran ın~en~ . a 
netmiıeı ticaret itlerinde mühim Bugün içtima var hir tarafından çalındıgmı ıdd\a 
bir rolü vardır. et:miı, Tahir yakalanmııtır. 

Amen"l<a'da bulunduğum za- Muhtelit Mübadele komisyo s· b b y1 
man Türkiye bakkmda verdiğim lr anım, e 
k nf ı lak d d so nu bugün umumi bir içtima 

o erans ara a uyan ır ı. wapacaktır. Bu ı'r•:m-.Ja bı'ta· dövdü! tan fazla yerden Türkiye hakkın- J ,.-. "" 

da konferans vennek için birçok raf azanın hakemliğine havale 
davetler aldım ve bildiğiniz veç- edilmiş olan i'1tilaflı meseleler 
hile bir kaç konferans verdim. hakkında verilmiı olan kararla 

Bu konferanslarmda Türkiye- nn, Türk ve Yunan beyeterine 
de tahidi olduğum iki, hadiseyi bildirilmesi muhtemeldir. 
anlatmakla söze batladım ve Ga· 
zi'nin bugün Avrupa'da bulunan 
hükumet adamlarmm en büyÜğÜ 
olduğunu söyledim. Bu iki had4e 
de şudur: 

Buraya geldiğim zaman harp 
aahalarmı gezmek istedim. Tür
kiye hükumeti bana bundan va'Z• 
geçmemi söyledi. Buna sebep ola· 
rak denildi ki: "Biz Yunanistan 
ile dostluk ıiyaoeti tesia etmek İs· 
tiyoruz. Onlara karşı elde ettiği· 
miz muzafferiyeti medeniyet ale
minin nazannda büyÜltmek iste
miyoruz." 

ikinci hadise de şudur: : 
Burada temas ettiğim zevata 

lıtiklal harbinden babsede.-ken 
Yunaniatandan niçin tamirat be..
deli iatemediğinizi sordum. Buna 
verilen cevap ta fu idi: "Biz Yu
nanlılarla dost olmak iııtiyoruz, 
bu memlekete ödeyemiyeceği bir 
tamirat borcunu yükletmek iate
miyonız !'' 

itte ben konferanalanmda bu 
noktalara istinat ederek Türk rica 
linin bugiin Avrupanm en büyük 
hüklimet adamlan oldujunu •Öy-

48 paket esrar 
Gümrük muhafaza baımüdürlüğii 

memurlan Be§İkta§ta evvelki gün 
lbrabim, Abdullah •e Mehmet iımin 
de üç kaçakçıyı külliyetli esrar ka
çırırken yakalamı1lardır. 

Beşiktaş sandal iskelesinde alınan 
tertibat neticesinde bu kaçakçılar 
yakalanmıt ve yanlarında 48 paket 
esrar bulunmuştur. 

Kömür çarpmasın
dan öldü! 

Bakırköyün Osmaniye k& 
yünde oturan lranlı Hüseyin 
oğlu Tahir. taıocağmda man· 
gal ba§ında ısınırken kömür 
çarpmıf ve ölınüştür. 

Küçük haberler 

Yeni bir enfiye 
ledim. İnhisarlar umum müdürlii· 

Filhakika, tamirata meııeleain- ğü memleketimiz mamulabn· 
de diifünülen tez çok doğrudur. İ dan olan yeni bir cin enfiyeyi 

Bugün umumi harpten 1anra 1 satışa çıkarmıştır. 
kendisine tamirat borcu yükleti- ! it. Bir tekaütlük - Maliye 
len mill~tlerd~n ~e alındı? veba! Vekaleti tasfiyei hesabat muba 
meaelenın neticeaı ne oldu? Kon- · ebeci • R" t" Beyin m"dd t' 
feranslanmı dinliyenler ara11ndıı ! 1 • ·~ uş u bal'~ u ~ 1 

birçok Yunanlılar da vardı. Onlar J bizmeti 35 seneye . ıg oldugu 
aözlerimden çok memnun oldular l cihetle kendi ·arzuııle bekaüt e
ve Türkiyenin Yunanlılar için ha- , dilmit ve yerine taııfiye muha· 
kiki bir do.t oldu~unu anladılar 1 sebeeiliğine tufiye mümeyyiz· 
ve beni tebrik ettiler... terinden Raif Bey terfian tayin 

Gazl'nin 10 mucizesi edilınittlr. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~ 

M. Sherrill'in Gazi haklmıda 
bir eser yazmakta olduğunu bili- asla ezici bir ınuhit değildir. 
yordum. Kendioine bu eserden bi- M. Sherrill'e tu ouali ıornıak-
raz babsetmuini rica ettim: tan kendimi aJaınadan: 

_ Buraya gelirken Nevyorktan 
- Bu eseri bitirmek Üzereyim. 

Eııere Yunaniotan ve Türkiyenin sonra Avrupanın mühim ve büyük 
komıulan hakkında bir bahös te bir çok ,ehirlerinden geçtiniz. 
ilave ediyorum. Ankaraya ilk geldiğiniz rünkü in-

Eserin esası tudur: Cazi'nin on tıbamız nedir? O tereddütıüıı: ce
mucizesi ... Bu eııerde Gazi ile vap verdi: 
Waahington'u lngilterenin Vlll in- _ Ankaraya ilk geldiğim gün 
ci Henri ve Martin Luter'i muka- kendimi Amerikada zannettim. 
yıe.se ediyorum. Gazi, W aahington ı ' b 1 
gibi Türkiy~nin birinCi Reisicünı. Çankayayı o sefaret enn u undu-

Y erebatan caddesinde otu· 
ran Hıfzı Efendinin hanesine 
ayni cadde 7 numarada oturan 
Mahmure Hanım girerek hane 
kiruını iateınİ§ , vermediğin· 
den Mahmure Hanım odunla 
Hıfzı Efendiyi başından yarala 
mıştır. 

DarülAcezeye 
gönderildi 

lstildli.I caddesinde Sen_t_An.,._ 
tuvan kilisesi kapısı iç tarafı
na bir buçuk aylık bir erkek 
çocuk terkedildiği görülmüş, 
üzerinde vesaik zuhur etmedi· 
ğinden ismi Yılmaz tesmiye e
dilerek Darül;.cezeye sevkedil· 
miştir. 

Sahte hasta na•ıl 
yakalandı? 

Evvelki günkü nüshamızda 
Türbede Doktor Atıf Beyin mu 
ayenebanesine muayene olmak 
babanesile İbrahim iuninde bir 
sabıkalının girdiğini yazmııtık. 
Bu vak'adan bir iki gün evvel 
de İbrahim Ankara caddesinde 
göz doktoru Süleyman Şükrü 
Beyin kabineaine gidiyor. Hiz
metçi kadından Şükrü Beyi so 
ruyor. Hizmetçi Şükrü Beyin 
olmadığını söyleyince ve bir 
'ey almak ta mümkün olmadı· 
ğını hissedince, bir adres bıra· 
kıyor. Taksimde Sıraselvilerde 
Asri apartımanda Ali Rıza Be
yin evinden arandığını ve mua 
yene için oraya gitmesiniı söy• 
lüyor. Ve bu puslayı, hizmetçi 
Şükrü Beye veriyor. Ve Şükrü 
Bey de adreste bir sarahat gör 
mediğinden gitmiyor. Etesi gü 
nü tekrar İbrahim , Şükrü Be
yin muayenehanesine geliyor. 
Bu sefer Şükrü Beyle kar§ılaşı 
yor. Affedersiniz dün ben yan· 
lış bir adres bıraktım. Adresi 
1:ashib etmek üzere gelelim. di
yor. Tabii muayenehaneden bir 
şey almadan gidiyor. iki gün 
sonra Atıf Beyin muayenehane 
sinde bu •ahte hasta yakayı ele 
veriyor. 

hurudur; Cene Washington gibi ğu caddeyi Wıuhington'a çok ben Bir kadın çiğnendi 
yeni bir bükıimet merkezi t~ zetlim ve ara oira orada yürümek 

Kadı·r gecesı· Dk mektep etmittir. Gazi vııı inci Henri gibi ten zevk alırııın. 1. R. Beyoğlu Şehit Muhtar Bey 
din itlerini, devlet itlerinden ayır- caddesinde Şişli tramvay bat· 

(B..ıa ı ;,,.; ..ı.;ıe.ı.) M tnJ§tır. Nihayet Gazi, kuran'ı türk tında itleyen 133 numaralı 
,, hatim duaları yapılmq, .. - uallimleri çeye tercüme ettirmekle Hırioti- E k. borçl tramvay arkasında romorktan 
kalı terif ziyareti yapılmqtır. yanlıkta inkilap yapan Martin J.U. S J ar inen. henüz hüviyeti anla•ılma 
A fy d da h ter'e de benziyor... • ya1a a • er oene mutat (B••• ı inci aa!Weda) (Ba,. ı , • .; ••bofede) yan 55 ya~larında bir Rum ka· 

e2.'duğu veçbile dün ak- da di- · af 1 M. Sherrill'e bu eserine ne ad dını yolun kar•ı tarafır.•2 g-r 
1) ayin yapılmq, tehrin en ..;;-eı bir çay zıy eti veri mittir. Zi· ğ' • d d d' k' lacak ve •"batın ba•ında latan " - -r-·-· u· K d verece ını sor um, e 1 ı: .M • ken Şi•liden Tak•ı'me gelmek-
ke!ıli müezzinleri tarafınduı mevlut 0 yafette mua un u ret ve Meb ç k d • d 1 buldan Parist! gidecektir. Ogre· .. 0 

tu Camid ha 1 b' ~-'- - ocu ogma an evve ona le olan Tuğla yüklii 3711 numa pımuf r. e vanm kıt ve~ Hanım ar ırer nU•uı< söyli 4im verilir mi? Eıer meydana çık diğime göre yeni mukavele şu- I kam 
n ınuına rağmen çok kealf bir ka. yerek muallimlerin tükran his sın da adım o zaman dütünürüz. bat •onuna kadar imza edil-Lı'· ra 1 yon çarparak batından 
'balık hiııl olnnqtur. 0 

"" a.. tt 1 e;eu ızdıhıımı ""elden tahmin .,. !erini ifade etınitlerdir. Bunun Bundan sonra babio yeniden Anka lecektir. Bn suretle Büyük Mil grr ~ure e yara anmasına se-

Baln Emino"nu" merkez -ııru üzerine Maarif vekili kısa bir raya intikal etti. M. Sberrill Anka- 1 M 1• 1 tt t cı''k . . bebiyet vererek kaçını§ !se de 
·~ rayi çok sevdiğini söylerken dedi et ec ıs ne rnar a as 1 ıçın yakalanmış, yaalı Fransız bas· 

Ne:sıluai Beyle Evkaf masraf müdü- nutuk irat ederek kanunun ka· ki: tevdi olunabilecektir. h 
~'eı; Sait Bey gündüzden tertibat al- bul edilmesi hususunda MiUet ta anesine kaldırılmııtrr. ı• - Ankara adeta bir kür yeri-
N şiar, masraf ınemurlan tarafm- Meclisinin yüksek ali.kasına işa dir. Ben bir de>ktor olsam hastala- Osmanlı bankası ile Bir otomobil kaza•• 

ez kadınlara, erkeklere, ve ecne 
Ka erle süfera ve konsoloslara tah- ret etmit , milletin hakiki mü· nma Ankara'yı tavıiye ederim. mlizakt!re Cerrabpaşa caddesinde S2 
~ez edilen yerler polislere g&teril· meuillerinin göstemıit oldukla Ankara'ya hummalı bir faaliyet Osmanlı Bankasile başlayan numaralı hanede oturan müte· 

, merkez memunma bu yerle- n bu allıJ·anm memlekette ilk yeridir. Ben burada bir feye dik- müzakereye gelince; 935 sene- kaidinden Nuri Beyin evladı 
ez .. • bir de plaru verilmiftir. tedrisat işlerinin ciddi bir ıu· kat ettim. Meb'uslar gibi birçok simle nihayete erecek mezkUr manevisi 16 yaşında Hayriye 
lük Gündüz aaat ikiden itibaren rette takip edildiğine ali.met ol kimseler Ankara' da baıka, lstan- banka İmtiyaz müddetinin tem Hanımı Sineklibakkal cadde-

0 resmj polis memuru camide duğunu ve yüksek Meclise te- bul'da başka insanlardır. Onlar, d'd b I d d 
lab 7.İf edilmis kadınlann kendile- ~ekkürü vecibe bildiğini söyli· İ••~ı>bulda Ankarada çalı•tıkları ı i bazı şartlara ağ ı ır. Ve sin en geçmekte olan toför Hü 
ıci aynlan yerlerden çıkıp cema- yerek: gihi calı~amıvorlar ... Bu İstanbul' bu şartlar üzerinde her iki ta· seyin Efendinin idaresidd<i 

t h•i• edilen yerlere ıirmeleri, y un iklimi icabından olacak. raf henüz itilaf zemini bulmu• 1568 umaralı otomobilin sade-
t ll'lın "- ayatınızda çok büyük d 1 T ~ ıye tencere ve sofrayla gelen ff .__ l Sonra diaer bir nokh· dah,• var. eğildir. Müşkü at irae eden e- mesine uğramış, başından hafif 
, ını içeri sokulma.,, Müzzin mah muva aJUyft ere namzetsiniz. l ~ • " 1 .. · d 1 . k' tte al ld d 

B · ·ıı · · I l n~iliz ve F_ran•ı.z meb'u•lan Lon- sas ar uzerın e an aşma v.ı ı sure yar anmı• o ug"un an . in yabancılar tarafından i - iıtiin m• ,.t sızın e a akadar- .. ~....;.;;.:;.:...::.::.:::~:.:::;~~~.:.:.:::.::.::....:;ı;..ı.,;;;;.;.;.;;;.;,.;;,;,.;.;.;;;....;;;;,;:;;;.:,:;;..;:;:;;;:::.;;::::.:.;.ı.°""~~i'!Y:.i.ıLıtll:.ı._..:zi<:iJı.iLnw.JUJ>ıA.l.ı;tluu;;L.flaıı.IuLil.e,.;l'ıt,ris~biLiliJ~o!fi)"·rbakkında mua el.ve 

Foto ETEM 
Erenköy lisesi mezımları ce

miyetinin ve Ticaret mektebi 
talebesinin T okatliyanda ver 
dikleri çayın fotoğraflan Anka 
ra caddesinde Çağaloğlu yoku 
tunda Foto Etem'de bulabilir
sini(l;. . 

Yüzbaşı 
Celal 

ROMAN 

Bürhan Cahit 
Gazetemizde tefrika edildiği za. 
man büyük bir rağbet kazanan 
Bür:11111 Calıit Beyin bu romanı 
karilerinin arzusu üzerine kitap 
ıeklinde basılmağa batlamııtır. 
Genç bir Türk zabitinin Büyük 
Harpte Suriye cephesinde bir 
Arap Şeyhinin kızı1e olan mace
rasını ve bütün Suriye Harp ha 
rekitmı güzel bir lisanla anla
tan bu roman yakında muharri
rin sabırıız karilerini tatmin e
decek, zarif bir tekilde çıkacak-
tır. 

Yüzbaşı Celil 
Genç zabitlerin ve ııenç kızların 

romanıdır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıklan 

mütehassısı 
Cumadan 111Pcla heraün öğleden 

1anra aaat (2,30 dan s.; kadar la
tanbulda Divanyoluncla 118 r.uma· 
ralı buıusi dairflinde dahili basta
lıklan muayene '"' tedavi eder. T• 
lef on: latanbul 22398. 

Sipahi Ocağı 
Riyasetinden' Geçen içtimada tehir 
edilen heyeti idare intihabı yapılmak 
üzere heyeti umumiye 3 Şubat 933 
Cuma günü •aat 14,30 da tekrar 
fevkalade içtimaa davet olunur. 

Dr.A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını sırasında 34. 
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lstanbul ll~inci icra Memur 
luğundan: 

İ Mukaddema Fındıklı mezar 
lık iistü ııokağmda 9 numaralı 
hanede mukim iken halen ika· 
metgihı meçhul bulunan Ah· 
met Efendi zevcesi Nuriye Ha-

1 nım.a. 

1 Emniyet Sandığına rehnet:· 
ı mek suretile mez'kiir Sandık i· 

dare&inden 25 K. Evvel 928 ta
rih 23547 numaralı senet mw::i 

· hince istikraz eylediğiniz liTa· 
/ nm tesviye edilmemesi hasebi
le meblağı mezbur borcunuzun 

1 yüz.de dokuz faiz ve yüzde üç 
komisyon ve faiz ve koınisy 
ve masarif yekfuıundan yüz 
iki buçuk muamele vergisi ve 
masarifi icraiye ile maan tahsi· 

! li hususunun temini zımnında 
ı merbun bulunan bir çift roza 
küpe. 

icra ve iflas kanununun 145 
inci maddesine tevfikan paraya 
çevrilmesi için daireye müraca· 
atta bulunan alacaklı mezkiir 
Sandık idaresi tarahndan talep 
edilmesi üzerine olbnptaki mad 
dei kanuniye dairesinde tanzim 
ve berayi tıebliğ mübaşirinP tev 
dian tarafınıza gönderilen öde
me emri zabrma müba~irinin 
vermİJ olduğu meşrubatta mez 
kiır mahalde ikamet etmediğir 
niz bildirilmiş olmasına mebni 
tebligatı muktaziyyenin bir a.y 
müddetle ilanen tebliği takar
rür etmiş olmakla tarihi il:..n· 
dan itibaren 1932/4590 dosya 
numara.sile müddeti muayyenei 
mezkUre zarfında icranın dur· 
masmı mutazammin şifahi ve· 
ya tahriri olarak bir itirazı ka· 
nuni sert veya borcunuzu eda 
eylemediğiniz takdircie müdde
ti mezkiırenin hitamını mütea-
kip bervechi talep merbun mU
cevberabnızın paraya çevrilme 
•i buauaundaki muamelatı ic
raiyyenin gıy ı n; .....,. 

iptidar kılınacağı malumunu 
olmak bu husustaki ödeme em• 
rinin tebliği makamına kaim 
bulunmak üzere keyfiyet ili· 
nen tebliğ kılınır • 

İstanbul ikinci icra Memur 

-- Ürolog - Doktor -llllll I luğundna: 
Mukaddema Çamlıca topha 
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Celil Tevfik neı; oıııu 15 numaralı hanede 
idrar yollan hastalıkları mukim iken balen ikametgahı 

meçhul bulunan Fatma Hanr 
Birinci sınıf mütehassısı 
Sirkeci Mııradiye cadd. No. 35. ID~mniyet Sandığına rdınet· 

323 

lstanbul birinci iflaı memurluğun 
dan: Beyoğlu Tepebaıı Perapalas o
teli karıuıncla vaki antikacı ve halı

cı S. Hayim efendiye ait mağazada 
mevcut balı ve qyamn açık artmna 
ile sahıma 26 kinunuaani 1933 per· 
teınbe rünü aalıalı aaat ondan itiboo
ren bqlamlacağı ve aatıta Ü!i gÜA 

Bayram hariç olmak üzere her gÜA 

devam edileceği ilan olunur . 

1 
3 üncü kolordu 

ilanları --K. O. 1. F. ve Çatalca Mat. 
Mv. ibtiyaCJ olan 970 kilo ir 
mik pazarlıkla ıatm almacak
hr. ihalesi 24 2 inci kinun 933 
salı günü saa~ 14 le yapılacak 
tır. Taliplerın Şartnamesini 
görmek ve pazarlığa ittirak i· 
çin 0 gün ~e ~~inden evvd 
nümunelerıle bırlikte komisy0>
na müracaatlan. (14) (338) 

• • • 
16 mcı Fırka satmalma ko 

misyonundan: 
Menemendeki kıtaat ihtiyacı 

için 95,991 kilo Kırkağaçtaki 
kıtaat ihtiyacı için 95,991 kilo 
ekmek ayrı ayn şartnamede ol 
ınak üzere kapalı zarf uaulile 
münakasaya konmuştur. Her i 
kisinin de ihalesi 30/1/933 de 
pazartesi günüdür. Menemen 
deki kıtaata ait ekmek saat 14 
te ve Kırkağaca ait ekmek ay 
ni günde saat 15 te ible edile 
cektirŞartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya işti 
rak İçin o gün ve vaktinden ev 
vel Manisadaki komisyona mü 
p ,. tla.Yr to:tnn~' t 11 o:ı:' 

ınek auretile mezkiir Sandık i· 
daresinden 5 K. Sani 192.8 ta• 
rib 10934 numaralı aenet mud 
hince i.atikraz eyleditinia lira· 
nın tesviye edilnıemeai haıebi
le meblağı mezbur borcunuzun 
yüzde dokuz faiz ve yüzde üç 
komisyon ve faiz ve komiayon 
ve masarif yek6nundan yüzde 
iki buçuk muamele vergisi ve 
masarifi icraiye ile maan tahsi· 
li husuıunun temini zımnınd'a 
merhun bulunan Bir alt'ın Saat 
bir albn ıatlen bir incili bilezik 
(üç inci noksan): 

icra ve iflas kanununun 145 
İnci maddesine tevfikan paraya 
çevrilmesi için daireye müraca· 
atta bulunan alacaklı me:drur 
Sandık idaresi tarafından talep 
edilmeııi üzerine olbaptaki mad 
dei kanuniye dairesine tanzim 
ve berayi tebliğ mübaşirine bııv 
dian tarafınıza gönderilen öde
me emri zabnna mübaıirinin 
vermit olduğu meşrubatta mez 
kiir mahalde ikamet etmediği· 
niz bildirilmiş olmasına mebni 
tebli.,atı mukta.ziyyemn bir ay 
müddetle ilanen tebliği takar 
rür etmiş olmakla tarihi ilin· 
dan itibaren 1932/4584 dosya 
numarasile müddeti muayyenei 
mezkllre zarfında icranm dur 
masmı mutazammin şifahi ve
ya tahriri olarak bir itirazı ka· 
nuni sert veya borcunuzu eda 
eylemediğiniz takdirde müdde
ti mezkUrenin hitamını mütea• 
kip berveçbi talep merbun mü
cevheratınızın paraya çevrilme 
si hususundaki muamelatı icra 
iyyenin gıyabınızda infazına İp 
tidar kılınacağı malumunuz ol 
mak bu husustaki ödeme emri
nin tebliği makamına kaim bu· 
Junml"'IL- i;~~.-~ lc~vfi •P-t' ll~ FıP.YI 



İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A Jpullu şeker fabrikasının 
İstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak Üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
siparişler yüzde yirmisi pe. 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden. 
oıek Üzere derhal gönderi. 
lir- Depodan itibaren bil. 
ciioıle masarif ve mes'uliy;et 
Jllüşteriye aittir. Müşteri 

erse r a ettirilir. 

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

ker - Telef on: 
24470-79 

KA-80 ÇORAPLARI 
Şıklık, !ağlıımlık ve ucuzluk dernektir. 

KA-BO ÇORAPLARI 
Biltün şık Ye kibarlar tarafından giyilir. 

KA-BO ÇORAPLARI 
Her yerde aranır. 

KA.80 ÇORAPLARI 
Cins itibarile ecnebi marnulltından daha 

iyi bir yerlı malıdır. 

KAPPS Aln.an kitapçı, Alman kitap!.,., en 
ucuz satar, Be,.oğlu, lstildal caddo

i 390, lıveç ıefareti kar,umda. 
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lstanbul Havagazı ve Elektrik ve T eşebbüsatı 
Smaiye Türle Anonim Şirketi (SATGAZEL) 

iLAN 
lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve teşebbü-

satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi (SA TGAZEL) 
kışın şu soğuk ıamanlannda ailelerin mahrukat 
tedarikini kolaylaştırmak arzusu ile Kanunusani 
ve Şubat aylan için ve aile reisleri hüviyet cüz
danlannın ibrazı üzerine azami bir ton teslim 
edilmek şartile Y edikule ve Kurbağalı dere (Ka
dıköy) gazhanelerinde kok kömürünü istisnaen 
tonunu 20 Liraya satmağa karar vermiştir. 

Şirket mezkt1r hüviyet cüzdanlarına verilen 
kömür miktarını işaret edecektir. Alıcının arzusu 
üzerine mezkt1r bir ton kok ayda 500 kilodan 
iki defada teslim edilebilecektir. 

MÜDIRIYET 
679 

Devlet emiryolları idar:!sİ İ anları 

Irmak - Çankın ve Arifiye - Adapazarı şube hatları 
dahil olduğu halde, Samsun • Sıvaı • Haydarpaşa battı üze
rindeki herhangi bir istasiyondan yine bu kısımlar llıerinde 
bulunup 924 kilometreden fazla mesafede olan diğer bir is
tasiyona doğru bilet alacak yolculara 21 ikincikinun 933 ~
ribinden itibaren tenzilli ve maktu ücretli bir tarife tatbik 
olunacaktır. Bu tarifedeki maktu ücretler, nakliye ve damga 
resimlerile birlikte seyyanen birinci sınıf için • 4128 - dört 
bin yllz yirmi ıekiz, ikinci sınıf için - 2981 • iki bin dokuı 
yilz sekaen bir ve üçüncll 11nıf için de • 1893 • bin ıekiz yilz 
doksan llç kuruıtur. 

Meseli : ( 1) Haydarpaşadan Kay1erıye, Sıvasa, ~iley~, 
Turhala, Amasyaya ve Samsuna veya mütekabilen bu ıstası· 
yonlardan Haydarpa1aya ; 

(2) Sarnsundan Çınkınya, Ankanya, Eski,ehire, A.dap~
ıarına, lzmite ve Haydarpapya ve mütekabilen bu ıstası·· 
yonlardau Samsuna gidenler bu tarifedeki Gcretlerle seyah~t 
edeceklerdir. Yarım bilete tibi çocuklardan bu ücretlenn 
yarısı alınacakbr. 

Fazla tafsilat için latuiyonlarıaııı rfıelerine müracaat 
edilmesi ilin olunur. " 273 .. 

647 

idaremizde istimal edilmiyen lü:mmıuz ve (151) 
, kaleme bağlı oJan otomobil parçaları boş çimento ÇU· j 

valları, hurda bez ve çuvallar, kopye presleri, küçük kı- ı 
t'ada oksijen tüpleri, muhtelif mutfak ve ev e.şyau: ve 

1 
saire bilmüzayede satılacaktır. 

Müzayede 9-2-933 tarihine müsadif perfembe günü 

1 
saat 9 da başlıyacaktır. Talip olanların, ıatıbk eşya hak
kındaki müfredat listelerinden tedarik etmek üzere her 
giin Haydarpaşa mağazasına müracaat edebilecekleri 
,.e muayyen günde müzayedeye iştirakleri ilan olunur. 1 

(332) 1 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Z2SO metre 850 kilo Salmutra: Açık mıtnaka•a•ı l Şubat 

lst. MI". K.umanda!thğı Satınalma kom 

Maltepe Askeri Liaesi için caktır. Münakasa 30-1-933 pa· 
21 kalem spor malzemesi açık zartesi günü ıaat 14 te Topha
münakasa suretile satın alma- nede Meri<ez kumandanlığı sa· 
caktır. Münakasaaı 1/2/933 ttnalma komisyonunda İcra edi 
çartamba günü saat 14 te Top lecektir. Taliplerin şar namesi
banede Merkez kumandanlığı ni görmek için sabah saat 9 
Sahnalma komisyomında icra dan ona kadar her giın ve mü
lcılınacaktır isteklilerin tartna nakaıaya girqecelderin belli 
me ve nüm~nesü görmek için \ vaktinde komisyonda hazır bu· 
sabah ıaa't 9 dan 10 a kadar lunmalan. (456) (311) 
her gün, münakasaaına girite- • * * , 
ceklerin belli vakitte komisyon Kuleli Askeri Lisesi ihtiyaa j 
da hazır bulunmaları. için 1680 takım maa aerpuf , 

(423) (125) dahili elbise kapalı zarfla satını 
362 alınacaktır. Münakasa•• 25.t• . . 

933 çarşamba günü saat 15 te ' 
Meri<ez kumandanlığına mer Tophanede Merkez kumandan 

but müeaseaat için 13 kalem lığı satmalma komiıyonunıl. ı 
kışlık sepze ve piyade attı melr. icra kılınacaktır, isteklilerin 
tem için 9 kalem kı,hk amzesi •artname ve nümunesini gör- 1 
pazarlığa konmuftur. Pazarlı· "' 
ğı 25-1-933 çarşamba günü aa- mek için sabah saat 9 dan ona 
at 10 da Tophanede Merkez kadal' her gün ve münaH:asası
ln:mandanlığı aatına!ma lromis na girişeceklerin belli vaktinde 
yonunda icra kılınacaktır. Is- komisyonda hazır bulunmaları. 
teklilerin ~artnamelerini gör- ( 416) (66) 
mek için ıabah saat 9 dan ona • • • 224 
kadar her gün ve pazarlığa gi· 
rişeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmalan. 

Kuleli Askeri lisesi ihtiyacı 
için 600 kaput kapalı zarf sure 1 

tile sabn almacaktır. Münaka-(459) (340) 
• * * saaı 1/2/933 c;artamba günü 

Maltepe aakeri lisesi ihtiya- saat 14 te Tophanede Merkez 
cı için 700 takım maa serpuf kumandanlığı satmalma koınis 
elbise pazarlığa konmuştur. Pa yonunda İcra kılmacaktrr. Is
zarlığı 25-1 ·933 çartamba gü- teklilerin tartname ve ıümune 
nü saat 11 de Tophanede Mer- ıiııi görmek için sabah saat 9 
kez kumandanlığı satmalma dan ona kadar hergün ve müna 
komisyonunda icra kılınacak- kaıaıına giriteceklerin belli 
hr, hteklilerin şartname ve llÜ vaktinde komiayonda hazır bu 
munesin; görmek için sabah sa lunmaları. (421) (108) 
at 9 dan ona kadar her gün ve __________ 35_9_ 

pazarlığa giriteceklerin belli 
vaktinde komi,yonda hazır bu· 
lumnaJarı. (458) (333) 

* • • 

KOCAELİ 
Vapur Şirketinden : 

SEYRlSEFAJN 
11\.fe.-ke.ı: •ceabl; Galata ,~ :)ı,)ı b.ı ı l: 

2.JQ. ~ubf' A. Sirlı.~C"l ~.1uhü\d.ar S4I 

J~ H ?. 3740. 

iZMIR - PİRE - iSKEN· 
DERiYE POST ASI 

" ı·zMı·R 2~ ik• 
" cı kli· 

nun salı 11 de 

TRABZON POST ASI 

'Cumhuriyet, 
25 ikinci kanun çarşam 
18 de Galata rıht•m•ndan 

ZMIR - MERSiN POSTA~ 

''KONYA,, 
25 ikinci kanun ça-şamba 
10 da idare rıhlımınJa 
kalkarlar. 

Sadıkzade Biraderl 
Vapurları 

Karadeniz Poııtnsı 
Muhalefeti hava ha ebae ha 

keti teehhür ..den 

• 
in önü 

VAPURU 

BUGÜN 

70 

saat 16 da Sirkeci rıhtı-

mından hareketle (Zongul 
İnebolu, Ayancık, Samoun, Or· 
du, Giresun, Trabzon, Sürme
ne, Rize ve Hope) ye uimel 
ve avdet edecektir. 

fazla tafailit için Sirkeci Me) 
-nenet hanı albnda acentolığm 
:nüracaat. Tele. 22134. 

Harp Akademisi efradı ihti
yaa İçin 5 kalem kıtlık sepze 
münakasa aul'etile aatın alma· 

Bayramın Birinci Cuma ıü

nü lıtanburclan ve i.lıinci Cu
martesi ıünü lzmitt• yapur J 

hareket ettirilmiyeceği ilin olu- • 
l~::m::ıD:ll~-----nur. 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Tasarruf, Dirli 
Ve Düzenlik 
Kaynağıdır. 

933 çartamba günü saat 14 te. 

ı zası~:::;t ::!:~:;:~~~;ıı:d~:n;:r::~~=:a:::;kbi; 
1 

Her Gu·· n Bı·raz Para Bı·rı·kıı·rı·nı·zt. 
tiyenlenn her gün ve mezkılr salmastralan venneğe talip ola-

1 caklann da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat mak- . 
ı buzlarile birlikte Kaamıpqada Deniz Levazım Sattnalma ko. 

1 
111 

I miıyonuıı. müracaatları. (1~ 1 

Türkiye Ciimhuriyet Merkez Bankası 
19 Kanunusani 1933 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 
Altın ufl kllog. 10.573-881 
Banknot 
lJfıklık 

DahUdeld lfahablrf•• 
Altın safi kilog. '•f7-7'51 
Türk Ltruı 
liarlçteld ll•bablr&.n 

Altın salı kilog t.StQ·llH 
Altını tıhvlU kabil Serbest dlhill• 

Hauna Tahrillerb 
Denıbıe e411en r vrıkı ıııktlye brtılıJı 
Kanunun il ve 8 tnd madddeıiııe tavfll'• 
\ltı.l ırdiyıt 

Cllzcbua 
~enedat 

l 
Ltıa 14871.750,96 
• 16.!l'l3,4fi6,-
• :ı .' 1.584,03 --- -·· 

1 
Ura 3.766.479,76 
- 665.909,7:1 - - -- -

l Lıra t.1117,548,97 
~ - ~-- 1.980.98: ,09 

1 
Ura 138.7411.563,

_•:- .....!!12.463.-

Lira 

•. '3i.389,5l 

154.:SJO.IOO,-

• 

Sermaye 
Teclarildeld Balllmotlu 
Derub!e edllea nrıb nıkdya 
Kanonun 6. " 1 lııc:I maddelertıı• ca+llbM 
nkt ıcdlyu 
Deruhtı edUtn nnlıl ıııtdyd blktylll 

• 

ltarfıh&ı tım- alııa Nnk IMlavUI• Ylll ..ı. 1 Ura 

Me•da•b 
TUrk Uruı 
Döviz 

llabt•Uf 

-4.212.463,-

1~4.5J6. IOO, - • 
8.688.000, -- - -

17.741.879,78 
4.755.3:"6,:i? 

;a---------~ı lstanı.ul S ci icno _,ıırluğun-' 
Holle vut I dan: Satılmasına karar verilen b-

Esham n { lXnıhı. e4llca emıb nıtu,.. 
Tıbvlltt karşılılt ( IUbıdbymetle \ 
fühım ve Tahvlltt . 

Ura 5.747.794,61 

' ., 17.1~3.MS,I ~ 1.02s.ıı96,9' 13.90 ı .910,56 

11.727,87 
IJ.005,66 

'-4"-705,-
1-.983, 196.:16 

~'18.219.378,01 

. nap.,. koltulc, ma.a ve saire 2-2-933 
1 tarihine müaadif pet'fembe giinü 

Karım Beai Aldatır•a aaat 13,S tan itibare,. htanbul San-
N .1 shıı sı dal bedesleninde açık artırma ile aa-

Y arın ~ıkıyor blacaiından İateyenlcrin malıal.l.inde 
. bulunacak ntemurunl\ müreca.atla.n . 

ilan olunur 

Albn Ye D6vbı Ozerine avaaa 
Senet ilzerine avam 
Hlısedaılu 
Muhtelif 

Yekftn Y elı:ılıt 
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Bayramlıklarınızı 

lstanbul 
Bahçekapı 

Baıranı BediJelerinizi 

Beyoğlu 
lst klal 
Caddesi 

Mevsim sonu münasebetile 
24 Klnuauaani Ui lS Şubat 1933 

0/0 20 tenzilat 
°" alaız Çocuk oyuncakları 1 Yazıhane takımları 

Kri.s:al eıya Glimüt kaplamalı etya 
Porselen bibelo Albilm, cüzdan, çanta 
Oyun takımları üzerine 

Beyoilu'nda latiklil caddesinde 314 numerolu 

Bazar dü Levan 
Anonim firketinde yapılmaktadır. 

Münir Nurettin Beyin 

Sahibinin Sesi 
Pliklannda okuduğu 

Allı Yemeni 
Ne Olur 

•• 

MlLLIYET SALI 24 KANUNUSANi 1933 

'Faydalı bir ilin 
Bayram 

milnasebetile 

1 
st'!~sitte 

1KURK 
Mantolar 
eskisi gibi 
mağa:ı:amııda 
eatı:maktadı • 

]. Beyk< 
t~ı.nl..ul, 

K'.rh i• Hab 
Te!, 2 1685 
A:ıkara' daki 
wubemizde fiatlarda 

teıızJat 

büyük 

AKŞEHİR BANKASI 

1 

932 ıeneıine ait hit1edaran heyeti 
, umumiyesinin 5 Mart 933 tarihine 
ı raollayan pazar pnü ıureti adiye 
: ve fevkaliidede ~planma1t ~arlat-
trrı!Jığından N ızamnamemızın 24 
ünc::ü maddea.i mücibince liakal on 
hisaeye malik hi11edanuun toplanma 
gÜnünden on ıün evveline kadar 
Bankaya müracaatla duhuliye alma

. lan ilin olunur. 
RUZNAMEI MÜZAKERAT 
AŞACIDA YAZILMIŞTIR: 

1 - Heyeti idare layihasırun lo
raati. 

Anneler Artık 
Çocuklarınızı 
daha ucuz ve 

d.aha güzel 
giydireceksiniz! 
İPEK İŞ 

Çocuk elbisele
ri de yapmıya 

ba ladı. 
Çocuk elbise ve 
mantoları, iç ça
maşırları, şapka_ 
!arı, çocuk eşarp. 
ları ve saire ••• 

• ., .lS'7'i!: •.•• ' " • 

üs·· nmeyiniz! 

J 

1 
1 

2 - Mürakip raporunua loraati. 
3 - Hiuei temettüün teklif veç

hile tevziinin kahulile heyeti idare-
nin tebri"1i. 

4 - Memurin talimatnamesinin 
müzakeresi. 

Fiatlar evinizde yapacağınızda 
( ~· 

~aha ucuzdur! 
5 - Fevkalide heyeti umumiyede 

7gjrN~=.!::'!~nl~~~deo- IQ EKER C ı NAZ 1 ~ 
' W:k.n1ıaıun oermayesi bir milyon Lo',um, ıeker, ve ıekerlamelerin en nefisi tenzili fht'ıı 

türk lira11nclan ibaret olup beheri on satılır. Yeni Postahane caddesi No 11-15 
adet Tiirk Lirası laymetinde yüz j 732 
bin hiueye münlıasimdir. Mezkür 
hiııc senedatı nama mubal'TtS' ve 
Türklere münhaaırd1r.) 

Beıinci maddesinin ıu tarzda; 
(Madde 5 - Bankanın aennayesi 

.bir milyon Türk Urumdan ibaret
olup beheri on adet türk lirası loy

I metinde yÜ2 bin hiaaeye münkuem
; dir. MezkUr hiaae ıenedatsndan alt-

ı
' mıt bini nama muharrer, !ark bini 
hamiline aittir, Ye bunlar Türklere 

1 
miinhaaırdrr.) teklinde tadili. 

7 - Ticaret kanununun 346 mcı 

RAŞİTİZM 
Çocuğunuza terkibinde vitamin D ve kireç tuz

lan havi Enıulaion SCOTT müstahzmru içirmekle 
"Rahitet" tabir ed;len iıkelet ıeldinin tagayyürü ille-
tinin önii alınanı olur. Emulıion SCOTI, Ratitizm 1 
illetini» l•ı'biri mahıuaudur. Fazla olarak naleyi, "' 

"luüriiğü ve lot haatalıldarmrn önünü alrr. O halde 

~=~:=:l:: :: ~.n;T~ ·~ı 
1 maddesinin ikinci fıkra11 mucibince 

1 
hiıse ıenedi iıtiruı için meeliai ida- - 12 

1 ~:d:JS::~:~i:~;: Adana Belediye riyasetinden: 
fmdan TUkubulan teldifahn mma- Adana Belediyeıinin kü,at edeceği kimyabane için lazım o

ke;'ıi. Müddetleri hitam bulan ve lan alit ve Dlalzemenin mübayaaaı kapalı zarf uıulile münakasa 

2 
Tabletlik 

yeni 

ASPİRİN 
Pake~lerı 

Taşıması daha kolcıy 
ve temizdir. 

ihtiyaç halinde yeni paketlerden 

111 inhllil eden yedi azalık için intihap ya konnıu9tur. ihale ~uba~m dördüncü çar9amba günü ıaat onda 
~I icraoı. icra edileceğinden talıplenn teminatlarile birlikte tekliflerini ta-1m----------------------- / 10 - 933 ıenfti için iki mürakip ı rihi meztrurcs"a ve göeterilen ıaatte Belediye encümenine vennele 

' intihap ve ücret ve harcirahLırmm ri ilan olunur. (240) 
ASPiRiN 

20 "We 2 tabıeıllk amball)tar loınc>e 
tı•• verde bulunur. B A y R A M H E D 1 y E L E }{ 1 taktirile bu ücretlerin hükUmete ait ! 696 

e rüıumunun ne ıuretle teıYİye edile- l 

S A T 1 E' d ceğinin tayİnL 1 e ~== .... da yazılı beıinci mad
denin tadili müzakeresinde kanunen 

> V E R E S İ Y E bir ıehimi olan dahi reye ittirak ede-

r-------------------~-1-"-ım_·r_· -------~ 
·r--~~••_t_a_n_b_ul~B-e_ı_e_d_iy_e_•_l_l_ıa~n-Ia_r_ı~~' HERK.ı:.S 

SARIZEYBEK 
İstanbul Belediye Riyasetinden: Belediye zabıta ta- t OPERETİNİ GÖRMELi 

ftıfıilnatnamesinin 518 nci maddesine aşağıda yazılı fıkra l;. _______ 1111!!1!!~ .. 
:ezyil lalmmıttır. Alakadaranın malfımu olmak üzere _________ 5_25 __ 

~I keyfiyet olunur. Fransrzcaya aıina ciddi Ta senç 
518 inci maddeye zeyli: Sütçü dükkanlarından veya 

~ar sütçülerden alınıp Belediye şubeleri tarıafmdan 
terek kimyahane ve gerek Gerber altile veya sair vesai
• fenniye ile icra olunan muayene neticesinde mahlut 
sııeya mütegayyır olduğu anlaşdan sütleri satanlar ce
landınlır. (335) 

BlR ALMAN 
MATMAZELİ 

muteber aileler nezdinde çocuklanı. 
mürebbiydik anyor. (F.M. 2508) 
rumuzile lıta ul 176 numerolu 
posta kutuıu adresine yazılmaıL 

l 

707 

Bayramlıklarınızın tedarikini 
Cok düıd\nmeviniz ••• 

~uttanhamam'ında 

• ~\> -y, Mağazası, buhran ve bayramı dtqünerek alze 
e11 ucuz '""'' ve·ecek veoa11e ticar~th'lne.fh·. 

Balcılar mağazası, yakında tamamile terkı ticaret eaeceginden kir düşunmiyor, 
Zararına Mal Satıyor. 

Beyoğlu' oda EMLAK SAHİPLERİNİN 
Nazarı Dikkatine 

Emlildnizln ldare•lai aailam ,,. elllDİy•tll 
ellere tevdi ediniz. HAYDEN 

•• llAGA.ZALARINDA Galatada Unyon Hanında 15 Kanunsanl lla 15 şubat 93!1 

MEVSiM SONU 
Miinaaebetile 

''JeransTürkLimitet 
ı Şirketi,, 

Bu evsafı haiz hüyiik bir müessesa olup çok uygun 
teraitle mlilklerin idareı~ alım satım, icar ve isticar, 
ikraz ve iııtikraı •e kira liı:erine a vanı itleriyle iıtgal 

BÜYÜK SATIŞ 
Bfltila Dairelerde Eevkalade Tenzilat 

Telefon 43358 

EMSALSiZ FİATLAR 
iSTİF ADE EDİNİZ 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Na. Semti Mahallesi 

130 Bakırklly Sakızağaa 

131 Paıabahçe Paşa bahçe 
132 Beyoğlu Koloğlu 

Emllk No. 
Hisseye 

Hiasesl muhammin kıymeti 
63 Tamamı 4000 Tnrk lirası 

48/50 115 700 .. 
36 1/2 25000 .. 

Sokatı Cinsi 
Frenk kiliseli KAgir hane 

Çınar iki hane ve bahçe 
Terazi Apartıman 

133 Beyko:ı: Mescit 
134 Galata ArapcamD 

1 Tamamı 800 .. 
125/127 .. lOJO .. Beykoı Hane 

Mahmudiye Arsa 
135 Çengelköy Çengelklly 
136 Papbahço Papbabçe 

86 .. 600 " 
11 !/8 300 " 

Kuleli Hane 
Fenerli Hane 

137 Kadıköy Oamanağa 17 Tamama 420 .. Dut Ana zirai 
140 

138 Beyoğlu Kamerhatuıa Şirket Hane 19121 1/3 1000 ,. 
139 Burkazaclıısı Burgaı Mezarlık ,, 5 TamamJ 600 ,. 
Pey akçesi ve bedeli ihale nakden veya gayri mllbadil bonosile lldenmek llzero yukanda evsafı yazılı gayri menkullerdea 

132 sıra ıcumaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma ıuretiyle ıabşa çıkan!mıftır. Kat'i ihaleleri 2-2-933 perfembe ııllııD 
saat on l eıtedir. Arzu edenlerin pey akçeleriyle bankamua mliracaatlan. Şartname bankaııııs kapısın• asılmııtır. 


