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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sanayi meselesi, 
Ali İktısat 
Meclisinde 

Son defa içtima eden Ali ... 
.... t M ı· · h""k6met tarafın· ._. ec ıame u . Tür-
dan tu ıual tevcih edilmittJ: 
~yede aaıuıyii tl'Sia ve ink\taf .. t. 
tinnek için ne yapnıalıdır?. . 

Ali Mecliı on bet ııüıı ıuren ~
tiınaındo. bu ~eaeleyi tetkik e~ıt 
Ye hüküm«"tt" bir rapor vernı•t!ır. 
Me•zu, eaaı itibarile, fevkalııde 
l"eniı tutulabilecek bir mevsuc!ut. 
°fÜrkiyede ıon zamanda m<>dA ol
ın!~a baş.h~ır.ıı f&nayi behai, baz•n 
munhaaıran bir zaviyeden b•zaD 
d~ bir diğ~r z.nviyeden ıörü)Uyor. 
Böylece •anayi dendiği zaman, 
~utlaka biribirine zıt iki kıırıır: 
a-ııh beliriyor. Güyıı lazımmıt kı, 
ya ~ayj .. aanıOU:ıı, tekmil ku".· 
vetleı-. Nlnayie vrrmo1i. yahut zı· 
raat derneti baıka teY deme
tneli Unuıuı.:,amalıdır ki, ikbaat
t:- his Yoktur, hesap vardır. Bu leh 
lıkeli ~i1h;ıya ten-,e.t edecek olan. 
da kuvvet1 ı bir h•JJrıkat seciyesi is ... 
ter. Maalcıef bu seciyeyi her za. 
!":'n ~ulnıalt kabil olmuyor. Onun 
ıçınd!r ~i, en )"Üksek bir iktı•adi 
~':~• dıye t"nıl:ın Ali lktısaı Mec 
lııının nihayet bu mevzula rneşgul 
olm<<.•.ı, alabildiğine baııbo• "d 
sanay· b h · , · • . · T il• en . ı ~ aıne uır ı.,t,kaın~t 
bılmek ihtimaline binaen k•ere. 
rinde olnıJştur • ço ye. 

Alman malfunata ö . 
aanayi etrafındaki e il re ıneclıa, 
sel .. leri ntk "k k aa.lı bazı nıe
hakkındn-Dl~ e OYUimuş, bunlar 
t" ~ .. Uspeı cevaplar venniş 
ı:rin ~':'''.~•.•n Ah:>nayesi bu rnesele
h" ır! !•· li Meclia, aanayiin 
AH';!es1ı!u la!~P etmektedir. Zira 
k ec ıse gore Ga .• 

adar "VÜa' rp aanayu o 
&on zıuna ~t Peyda etmittir ki, 
yelli inJ,-· nfa Y•P!ığDnız ehcmmi-

•ıa a rainıen, b " T·· k &anavai c·a enuz ur 
OYtıncak ı." rpl '"nayiiı.oin yanında 

a •Yor. 
'rürkiyede 10 

fabrika., vard PBnıuklu mensucat 
unun iğ m "kt ır. 0:ı!ann nıecmu-
b k . ' an ııo h" d' H 1 u ı Carpt t k ın ır. a -
400 bin İğli~· e S la.~rika var ki 
Çe Ucuz rn ,.n-. anayıın l>üyüriük-

1' a •Yet fiat" t . . . 
nıakwn <•lduğuna g" ı eTnı~n ettığı 
mu ·'•nıi.tyi" b oa-a, urk pa
krle kendi~ u eb'attıı müeueoe
mez. f'1trnuk aınıa ~k"het ede
l'İhi diğer aa.n aaa 1:1•Yıbırnlz, ve onun 

t ' h" Yı •u el · • k "t: •C uı1aye ed"•-- . ~rnnız, u ... 
_ ıunelıdı.-. 

A i meclia 
döiier eh ıı:ı rne~rıul olduitJ bir 

ernnııycth m ı d ve &aft«\ • eae e evlet 
yı mevzuu olrnu tu 

~n aylarda çok rnünak!,.r~d·~u, 
hır me~zudur. Ferdin faaliyeti':e~ 
rede bl •ter, devletinki nerede baş
ar: k.tuat Meclisince, denmek. 
te~ır ki, d~.vlet ferdin Yapamıya. 
cagı ~ana~ıı yapaın, fakat yaptık. 
tan, ıflettıkıen, ve lamanıen 1 . 
bitikten ve yerlettirdikten &o~~~ 
• ·~ •an~yii. halka devretsin. Devir 
'tı, baaıt bır esham muam 1 . ·ı 
kola . e esı ı e 
dc~:~te~~~ın olunabilecektir, 

Ali Mecliate, Tetviki1ana-' k 
nunu ve &u k .. .r• a
m·ı . dd' 1 anuna ınuteallik tek 

ı ı ıa_ ar, noktai naz.arlar f"kir 
ler yenıden münaka•a aah' 1 

k _ Y aaına 
onınuştur. Malumdur ki, son h • 

ziranda müddeti biten mahut nı:. 
af hanı maddeler listesi 6,5 mil. 
Yon liralık kadar bir ham madde 
j;':uariycti veriyordu. Halbuki 932 
d utçb': kanununda bu miktar bir-

en ıre 1 5 ·ı lir • d" ·ı nıittir s·. ını yon aya ın ırı -
Kreui • 8 •r kbu, bir de. yeni Sanayi 
sanay; k

11
" •aı kanunile, Teıviki 

lan rna.k~nllnu nıucibince muaf o-
ına ve d k l höç tc~•iki .,. l'~ e parça ann 

değilnıi, tih ney, knnunu mevcut 
~•mirıe tftb

1
i 1

•1 tek,.ardan şrümrük 
hını fİİtl\ye:te 0 tnaıı~ aa11ayi erba· 
ziyetler, te,v·•~"ketmişti. Bu va• . r· 1

" 1 ... n .. 1 munn ı s:Orülrraü t" ayı "'anununa 
1!142 .. yc kadar 

0
/ ur. ~u kanunun 

ne hukınü ola.,. "'ak uzere 15 se
nunun en mühinıkth." kalbuki ka
rün filen kallun,1 d ukürnleri bu-

• 1 eın•ktir a.o.nayt <anununun d _ ,: Teıviki 
de 1 (l sene devaın •h~ <>nüınü2• 
sanayi hayatında ı,.,~lrne•i, Pratik 
fından ınarla talep :;1t>lar tara. 
Anlatıldığına &"Öre Aı·' M'"lctedir. 
dihenh mevzuu. h~ın ~ eclia, bu 
•e hem de makina ve ""' madde 
Ç•uuın hatif fıslr:ar l'ed~tı Par. 
siiınriik?enmesini iatenıek••rnlerle 
h~llt• çalışmıtlır. •uretile 

Kua tutulan f" nıütalea 
anlaşılabilir ki ktıaaı u 1~n da 
k 1 • • .. ..,. ... ba 

azi Hz. A 
so 

r~andilliye göre bugün de kar 
yağacak, Y eşilköy rasat 

merkezine göre duracak! •• 

Beyazıt meydanı fırtına DtJ kar altında •• 

Meclis Reisi 
Mersinde 

Halk tarahndan 
tazahü

ratla karıılandı 

Meclis reisinin mDhlm 
beyanatı 

MERSiN, 24 A.A. - ~ec~iı 
Reia.i Kazım Paıa Hazretlen, dun 
öğle treni ile ıehrimize t91rif et· 
mitlerdir. Mersinden, meb'u•l&n: 
mız Hamdi ve Fikri Beylerle vaJı, 
belediye ve fırka reisleri alay v,e 
jand""1ta kumandanları, T~nuı : 
tan kaza kaymakamı, beledıye reı 
ıi ve jandarma bölük kumandanı, 
Ki.zan Paıa Hasretlerini Y ~nice'· 
de vili.yet hududunda karı• .DUf" 
tardır. Pafa Hazretlerine refıka· 
lan Hanımefendi ile fır':a kuman· 
danı Keramettin Pata ve Adana 
mebusu Zamir Bey refakat etmek 
ted.ir. Treni Tarsus'ta polia, jan-

darma, mektepliler ve büyük bir 
halk kütlesi kartılamıt Ye Pa411 
Hazretleri, istasyonda trenden j. 

(Dnonu 8 mcı oahifedo) 

Celal Bey 
Kütahyada 

Milli sanayiimizde 
Kütahya toprağın

dan istifade edilecek 
KOT AHY A 23 A.A. - lkb· 

sat Vekili Maı,;,,ul Celi.I Beyefen 
di bugün Kütahya Cumhuriyet 
H~lk Fırkaaı vali ve fırka reisi ve 
Ti~t Odası müdürü ile nıemle
ketin iktısadi itleri etrafında hu
bihal yapmıttır. Kütahyalılar, fe• 
ker fabrikasının Kütabyada ku
rulmaaı için temennide bulundu
lar. Vekil Bey Eskiıebirdeki fahri. 
kanm pancar ihüy~~~~ kıa~en bu 
muhit temin edeceırı ıçın Kutahya 
nm ütifadeıi büyük olacağını, son 
ai.tem makinelerin amele adedini 
azaltnııt olduğunu ~nlatb... • 

Fikir müdaveleımde Turkıye. 
nin ihtiyacı olan toprak maınul&. 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'u•u MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

a 
m 

Kahve 
Meselesi 

fsmail İsa Bey 

Memurlardan azami 
randman alınacak 

izahat veriyor 
lkb•at Veki.letile Brezilya Sin., 

ner tirketi ara11nda yapılan anlat 
mada fesat kanı-

1 tığı ve yanlıılık 

Bıışvekalette toplanan ko. 
misyon ne yapıyor? 

olduğu hakkında- • • • 1 f h• 
ki meselenin İç Vazifelenn taksımı, memur arın 'sa 1 

~~:;,.~;:.~:eto~~~ f erile teması, mesai şekilleri İıasıl olacak 
~n~irya.:is Efen- ANKARA 24 (Telefonla)-
dının yanlıt ter- B k•J ·· t K l 

·· d "ld"ğ" "d a•ve a et mus eıan ema curneeı ıı ı- '. · · 1 d J 
dia olunan sali.hi· Beyın rıyasetı a tın a l'op an~ 
yetnarne ile kah- kırtasiyeciliği azaltma komıs· 
:re. münakaaaaına )'onu Dahiliye Vek:Oleti viliyetı 
•thrak etmediği ler idaresi umum müdürü Sab-
d_e tesbit edilıniı- ri Beyin riyaseti altında bir ta· 
tir. .. 1. /ş~ ~ey _ li komisyon tqkil etmit ve ilk 

Dün bıı huıusta kendmle go- l k ·· la d · ı··- - k k h · M h mevzu oma uzere,evra n a nıı ugurnuz uru a vecı e ... . • • b" 
met Efendi Mahtumlan ıirketi ve- ireye nasıl gıreceğmı tes ıt e

der dütünce ve tecrübelerin ya 
zılmasını iıtemitti. Bil:Ohara ko 
misyon evrakın nasıl kaydedi· 
leceği., muamele göreceği ve 
muamelenin intacı safahatı 
mevzulannı da birer birer gene 
bu tili komiıyona tevdi ede
rek vereceği direktifler ve ko
miıyon a-"\sının tecrübeleri ile 
bunlar da peyderpey İntaç ea'i· 
lecektir. Tali komisyon henüz 

Yanlıı bir 
Muamele 

Posta idaresi bir lhbarlytJ 
glJndermeğl külfet 

addediyor 
Tali komisyon reisi ile Dahi

liye Vekaleti Vilayetler 
idare•İ umumi müdürü 

Sabri Bey 

rin her birisi kendisine göre ;,) 
dosya ve muamele usulü tatb' 
etmektedir. Evvelemirde bunla 

Avrupadan memlekete giren bu ilk mevzua dair raporunun 
paketler hakkında gümrük ida tahririni bitirmemittir. Binaen 
resinin yanlıı bir muamelesine aleyh heyeti umumiyenin top
işaret etmek istiyoruz. Konten !anması bu raporun ikmaline 
jan kararnamesinin neırinden bağlıdır. Bu komisyonun maa· 
sonra, paket postahanesi vası- isinden kastedilen fayda çok 
tasile eshabına tevzi edilmek üz il d B ·· k•J ti (D ... omı 6 .,,., ..ı.;r..ı.) 
re memleketimize gelen paket- ı,.;,'um=··=u==ü=ü=r=. ==u=g=u=n,,_v..,.ea=e==e-=--..,,~~~-----'""'ı 
ler, malümdur ki gümrük me-
murlan tarafından açılmakta 
ve muhteviyatı kontenjana ci'a· 
hilse, postahaneye iade edile
rek sahiplerine maUannı gelip 

Balkan konferansı 
(De•anu 6 ıncı •ahifede) 

K~ı crrıyan ana 

Milano'dan 
Gelecek kız 

Kırklarelindekl Ay
şe H.ın kızı mı? 

Konseye iştirak edecek mura 
haslarımız dün geldiler 

Büyük Millet Meclüi reiı veki
li •e Trabzon meb'usu Hatan ve 
Afyon meb'usu Ruten Eşref B. ler 
dün Ankaradan ıebrimize gelmit
lerdir. Hasan Ye Ruıen Eıref B, 
ler Bükrette toplanacak olan Bal
ka:ı konferansı konseyine İ§tİrak 
el! >k üzere Bükret'e gidecekler
dir. Hasan Il. dün bir muharriri· 
mize demittir ki ı 

"- Bükrette toptanacak olan 
konseyde, Belgratta toplanmasına 
karar verilen dördüncü BalkaQ 
konferansının ruznamesi teshil e
dilecektir. Konsey bu ay nihaye
tinde toplanacağından bir iki ırii· 
ne kadar Bükrqe hareket edece-
... u 
gız. ~ HOMm B. (Trabzon) 

Havva fırhnası 

\·\ ., : 
'\'\ \ 

\ \ 

' \ 

• onmuı o an gem' ve fÜmu]] .. • ~· 
yalnız bazı lcöıelerini ele 1 uk•tıalin 
tifa etmiş bulunuyor O a ~ la ik. 

Birkaç gün yağmurlu deva~ tanbulun Trakya ve Anadolu 
eden havalardan sonra evvelki ile olan telgraf ve telefon mu· 
g~e, sabaha kartı ıoğuklar art haberatını da inkıtaa uğratmıı· 
nııt ve tiddetli bir karayel fırtı tır. Şehir cı'ahilindeki telefon 
nuı içinde kar yağmağa ~atla· telleri .dı; kısmen bozulmuıtur. 
nııttır. Kar, dün bütün guo fa· Rumelıhıaanndan ileriaile tele
•ılasız ci'evam ettiği gibi Kara· fon muhaberatı yapılamamak-1=============== 
Yel fırtınası da ıiddetini hiç tadır, 

(D ... •mı 8 ıncı .Uifecle) 

Evvelki günkü nüshamızda 
Milino'dan aldığımız husuai bir 
telııraf vardı. Bıı telgrafta, l~tan
bul'un iıgali esnasında Amenka ... 
lılar tarafından halya'ya ırönde
rilen Ermeni kızlan ara&ında Kırk 
lareli muhacirlerinden Huriye atlı 
hakiki bir Türk kızının da bıılun· 
duğu Mili.no konaolosanesince an· 
taşıldığı ve bu k.'zın ayın 2~ un~a 
(Vienna) vapunle İstanbul a va-
111 olacağı bildiriliyordu, 

il 1· . ııenıı ve • mu u sua ın tekmil vüc bil tu. 
rutile hallü faslına &İrit u • e ve şu. 

e ınıyor. B 
nu zaınanın darlı "'•na harnJ u
kab T d" e etın..k d'lı 1 

1
1.rd •. Fakat, diğer taraftan ilave 

e ~ nıe ı ır ki, memleketimizde d 
leli d • b · ey. .. n ıor ~.ru. u sualın cevabı bü. 
tun leferrualile malum olmada 
bi · n,ne 
. r :ztraat, ne bir naki~ ne de bir 

ticaret iktısadının hudutlan çizile
J:ı-:Z- Ka~~l edilmek iktiza eder ki, 

ı ~~cl11ın zamanının darlığt na
k'!'.'tıbara alınarak, bu iıin nihai ve 
.,,~1 • ~la~ak ha~lması için başka 
•ti lllrt hır şekil bulmak zarureti lıi.-

0luıaktadır, 

MüJeni. 
Nizametün Ali 

kaybetnıemiıtir, Fırtına !ima~ Telgrafane dün geç vakte ka 
d h·ı· d fek t h dar ne Trakya ve ne de Avru· a ı ın e bazı ufak le a n 
bata sebep olmuı, bazı küçük pa tehirleri için telgraf kabul 
vapur ve yelkenliler, tipiden etmemekte idi. Maanıafih, mu· 
Yol! d"" haberatın kısmen de kablo ile •nnı fa§ırarak karaya Uf 
nıek t hl"k 1 teminine çalı•ılmaktaci'ır. Telle e ı esine maruz ka mıı· • 

hlardır. Karadenizde fırtına bil· rin bozulması. Ankara telefon 
Kaaa çdok tiddetlidir. Bu yüzden muhaberatını da sekteye .u~rat 

ara enize sefer yapan posta mııtır. Hükümet merkezımızle 
~apl u~ları Büyükdere ve Kavak Yalnız bir tel üzerinde müsta· 
on erınde d. • 1 • b cel muhabereler yapılabilmek- 1 
1 emır enıege mec ur 1 nd 

o mu•lard o· tedir. Fırtına •ehir dahi i e • ır. ığer vapulara da • 
bulundukları yerde kalmaları de epeyce hasarat yapmıt, ba· 
için Liman idaresince emir ve- zı evlerin duvarlan çökmüı, bü 

rilmittir. Karayel fırtınası, la- (De .. mı 6 ıncı ıohltode) 

lstanbul 
Nasıl 
Alındı? 
Askeri muharririmizin 

üç ma:ıalesl 

Birinci makale 
bugün 

5 inci sahifede 

Bakırköy poala müvezzii Şem• 
ıi Ef. nin bize anlatbğına ıröre, 

1 geçenlerde, Kırklarelinin Deveç.a· 
1 tağı kariyesinde ~tık Me~et ıa-

minde bir rençpenn zevcesı Ayfe 
/ H. lstanbula gelmit Ye kendisin
i den kızını aramıtbr. Şemsi Ef. di-
1 yor ki: 

"- Bu ailenin Huriye ve fatma 
iıiınlerinde iki kızı vardır. Balkan 
harbinde, Kırklareli'ne muhacir 
suretile giderlerken Lüleburgaz 
ütaıyonunda ana ve babalannı 
kaybetmiıler. Ayte H. luzlarmm 

(D ... omı 8 mcı oalıifeılo) 

-

- 7 akvlme nazaran bayrama fırtına ile gireceğiz .. 
ElbelltJ birader. Ali sonunda bayram olur da fır

tına11a olur mu?/ 
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93 f elô.ketleri 
HARİCİ HABER.LER 

l ve İgnatief 
Serasker_i_ô-.1-d-ü-re_c_e_k_ fedailer 

Müşterek 
Müzakerat 

lngiltere diğer dev
letlerin de davet 
edilmesini istiyor 

Japonlar 
Memnun 

Maaçuride birçok 
terakki-

Haftada 
40 saat iş 

Ceaevredeld kon-

Amerika ile ticareti
miz lehimizedir 

kimler? ler elde edilmiı 
ferans 

böyle karar verdi Amerika bir liste dahilinde 
kontenjan 

3 
8 
2 

' 
' G~ 

üdı 

tlı 

ler 1 

Nelidof, ciddiyetine raf
men, gülmekten kendini ala· 
madı: 

- Oh! Ne mükemmel bir 
1ievlet adamı! 

lgnatief, hafifçe tebessüm 
etti: 

- Onlar öyle olmasa biz ne 
y pabilirdik? 

Onu da sefirin sözlerini te
yit etti: 

- Zaten timdi halkın efka· 
n karışık. Kimse ne yapacağı
m bilemiyor. B ütün clütünce-

lilj er Abdülazizden devlet hazi· 
- nesine kaç para kaldığı mese

lesine bağlanmış. 
- Cok pora çıkmış mı? 
- Sekiz milyonluk komolid 

ile bir kaç yüz bin lira ... 
-Epeyce. 
Halk az görüyor. Hatta ga· 

~etenin biri Ak&arayda Valde 
camii içi.nele gömülü para oldu 
ı;unu bile yazmış. 

- Var mı imiş? 
- Yok. Namık Paıarun rei~ 

lduğu komisyon bütün hesap· 
l ra baktı. Eldeki para ancak 
borçlan kapatabiliyOT. Hazine
ye de konıolitler kalıyor. 

- Konsolit ftatleri de yük· 
<Seldi. 

- la biraz bozuluna tekrar 
dü r. · 

- J in bozulması, Abdüli· 
zızi tahttan indirdiğine o kadaı 
kunılan, orduyu elinde tutan 
ernskerin ortadan kalkmuile 
lur. 
~Hakkınız var, ekselinı! 
- Bir de, ortaya bir söz at· 

alı: Abdülı.ziz kendini öldür
emiş, Hüseyin Avni Paşanın 
rile öldürülmüş diyelim. 

Halk Abdülizizi sevmezdi. Fa 
kat kendin' öloürünce ona bir 
kahraman gözu ile bakanlar 
ldu. Abdülazizi serasker öl· 

di..ırtmüş denek birçok halk 
adişah katili diye ondan nef

ret ede'r. 
r Onu, sefirinin cinftkirliliği
uıı alkı~lamaktan kendini ala· 
ınadı: 

- Bravo, ekseld.oa, dedi. 
undan iyi bir tertip olamaz.. 
ıı ~~via ortaya çıkınca aeru· 
eri öldürecek fedayiler kena'i· 
ğinden meydana atılır. Hem 
e böyle bir rivay1'te inandı
eak sebepler de var. 
- Ne gibi sebepler? 
-- Bir defa, intihan miitea· 

pp daireye ilk yetişen serasker 
lhııuştur. Valdeaultanla cariye 
er pencereleri kırarak bağll'mı 
a ba9iaymca sarayda telif ol· 

i , nu9, karşıda P~alimanınoa o
y ·-uran Hüseyin Avni Paşa, u· 
t._,-,al-tan sesleri duyup t.eli91 gö· 
,, ··ııı:e merak e.der~k sandalla 
l-ıernım oraya gıtmı9. 

ya - Atı. Daha önceden İl!i bil 
·gine delil sayılab'Jir. 

• l - Bir de, Macar Omer Pa· 
İrez31a meselesi vın. 

- O, oedir? 

ır 

c - Macar Ömeı· Paıa, inti
ardan sonra muayeneye me-

Ylıur doktorlar arasındayken 
7eroadi,ahın ölüsünü muayene et 
• feıı miş. Seı ı.sker de kızmıt• aı· 
rey~rlikt:n lardetmi~. 

· a - ÖnıPr Paş.ı, neden mua· 
e "' '' ;<tirak etmemit? 

- "Ben sağken bundan bık 
ıstım. bir de ölüsüM> mi ba· 
yım ?" diye söylenmiı. lnti· 
r eden padi!ahm aleyhinde 

ğ:ı:ına geleni ıöylemiı. Hüae-
i:ı Avni Pafa da kızm.ı!J tardet 
ış. 

lgnatief gülümsedi: 
- Hayır, dedi, öyle olma· 

uşlır. Ömer Paıa. paditahın 
ıtihar etmediğini anlamıı, se
sker de bunu söylerse gara· 
ından söylüyor deni.lain diye 

u tardedivermiştir. 
Onu gülümsedj.: 
- Dediginiz gibi olınll!bır. 

,.. S.ns ! 
Dedi. 

elidof ta bir tedbir F>uldu: 
- Bir !ey daha var: ıabık 

kümd r iki kolonun damar-
nnı kesmi~. Halka denilir ki 
~ elile 801 kol •ııun damarla• 
nı kesen ac!am, mecnıb sol e
e saı; kolunun damarlarım ke 

aemez Tebabet t>ilmiyen halk CENEVRE, 24 A.A. - Japon 
b 

: Ab~'l" • • • .:. VASHINGTON, 24. A. A. - heyeti,· Ma..,.uride aükiln,,.. intiza CENEVRE, 24 A.A. - 40 aaat 
una ınamr. uu azızın m...- Hoo~- _ Roo·-elt mülakatının t&- -, konferanaı, 2 muhalif "" 19 müa-

harici mal ithal edebilecek 
h ed• • k ·- -· mrn terakki ebnİf olduğuna dair 

ar etm ığme anar. f..niatmıı n1af olan birçok hiikU- almıf oldutu reami telırraflarm tenkif .-eye kartı 35 reyle hafta 
İgnatief, miiatep.rmı: tebea· met wUru , Amerikarun harp borç- bir buliışaama Milletler Cemiyeti zarfındaki meaai aaatlerin.iıı YUll-

sümle süzdü: lanmn müzakeresi için lııgiltereyi Umumi Katipliğine tevdi ebnittir. ti olarak kırkı geçmemesini kabul 
B N 11.dof ded'ı ne -'-vet ed-k- 1--'ıt-=n albn ~"- etmiştir. Yalruz bir mukaYelena• - ravo, e • • - ~· y- '"'u ~·~- mıa Birinci telırraf, cenubi Mançuri-

guz .. el bı'r tedbir buldun! Bunu ~·ma rücu em-ini .... olarak ile- b -·L me ile derpi, edilec<.k olan ahval 
•- y-· den ,....oetmektodir: müstesnadır. 

, rt tmalı ri •Ünnüt oldu"-·na dair olan haber- "M · la ·ı b' likt ha <la O aya a • "M ançun taab ı e ır e • Konf.,rans, Z muhalif ve 16 müa 
Onu, bu emri de bir bat iğ· leri tekzip ebnekted.irler. reKet eden Japon kuv...,tleri, KA· tenkif reye karşı 36 rey ile mun-

mesile, benimsedi. Sefirin emir Bu zeYat bilakis Beyaz Saray tara nunuevvel bidayetinde cenubi zam •aatlr.r adedinin tahdidi pren 
fındım n-rolunan tebligı .. n icraaı mu M · - b ı d • olu ile • • · leri daha bitmemİ•ti: -• ançurırun aı ıca emıry aıpını de kabul ebniştir, 

• tasaVY..,. müzakeratta borçlar nıe.e- Mukden • Anıtunn arasındaki mın in ·ı· 1 hh -'-- Damat Mahmut Pata ta- 1 • • gı ız ame e mura asının ...,.. leaile iktiıadi mesele eran ayn ayn takada bulunan iğti••t unsurlan• • il · -· k ı· t 
rafını dal'ma elde tutmalı. Ha· k _ ,,, • · · rih ek ..- mıryo an vesaır muna a a vası-müza ere eoııecegını tas etm ta nı tardebnitlerdir. talan için hususi bir madde yapıl 
mit Efendi tahta geçeeektir. olduiunu ilin ebnektedir. Mançuri hükıimeti memurları, maaı lazım ırelip ırelmiyeceğine 

ANKARA, 24. (Milliyet) - iki memleket 11ra11ndaki umumi mübadele 
hareketi Türkiye lehine olduğu ve Amerikada Türk ithalabna kartı tah 
didat mevcut bulumnadığ, cihetle ı\merikaya ka111 umumi muY&Une esası 
tarafmuzdan kabul edilmit ve Amerikaya vaki ihracabımz, esnıanı azamı 
had olınak üzere, Amerikanın memleketimize, tayin edilecek bir liste da
hilinde, serbestçe ve kontf'rıjıuı harici olarak mal ithal ebnelİ heyeti yeJô
lece taka.rriir etmi,tir. 

Rana B. in tetkik segah ati 
Uzun zaman bir deliyi itbaşm· Amerlkadakl /nglliz sefi• halihazuda normal ıeraiti yeni• dair olarak ileri ıürdüğü teklif 1 
da tutamazlar. Hamit Efendi, r/nln bir leşebbDsü den vücude gctirmeğe ve bu mm• muhalif ve 17 müatenkif reye kar ANKARA, 24 (:Mllliyet) - Gümrük Ye inhiııarlar nkili Rana B. in ya 
bizim sayemizde tahta çıktıgı-• takanın idan'!ıini yeniden tenıik ıı 27 reyle kabul edilmiıoe de ek- na lstanbula hareket etmesi muhtemeldir. Rana B. lotımhuldan cenup hu 

VASHINGTON, 24. A. A. - ebneğe uğra,....ktadırlar. se • t - b b 1 t d t1an daki ki na İnanmalıdır. Bunun için Da nye nıoa mı u amaınıt ır. 1 u n ~ümrü erde tetkibtta bulunm.ak üzen aeyabatına devam 
lngiliz sefiri Sir Lindsey'in borçlıı "danç:uri me-urlan ayni zaman M""t k'b k f k" "L ecl---L · 

mat Mahmut Pa'a kanalından k " ... u - ı en on eraıu, uçua .,.,.,..br, 
de•letlerin Amerika ile mütt.,.... en da Chinchav: mıntakaamdaki son t bb- 1 hakk d ·ı ·d 

Veliabte hul"' etnıemiz lizım· ete us er m a ı en e yapı-
w müzakerata glrİfmelm makoadile te iğtifl'Ş uruourlanru tenkile deTam lacak mukavelenin tatbiki meaele- V • V' Ab •ı b .. ..k /ı • • 

dır. Mahmut Nedimin timdilik td>büsatta bulunmu, olchıp. oöylen ebnektedirler. lerinetemasetmittir. Z enz na l UgU e ÇlmlZ 
esamisi o•kumnaz. Onun yerine mektedir. Suichunır mmtak .. ını tehdit et- Konferans, kü~ük müeaseseler 
başka bir Mahmut Paşa bul • 4 Mart yerine.. mekte olan Changkuelin'in "gö- icin huauai ahkam vaz'ı lüzumunu 
muı olalım. nüllü ordusu, püskürtülmiq Te 19 miiatenkife karfı 35 reyle ka-

l 1 VASHINGTON, 24. A. A. üuülhareketi olan Yungamapo bu bul ve tealim ebnitıe de ekseriyet 
- Başüstü-, ekse &ndna. 36 hükiimet, Missouri hükUmetinin ayın 12 iıinde İfgal edilmiıtir. nisabı hasıl olmamıştır. 
- Sarayı da gözönü e tut· bundan sonra T"frİnİsanide intihap ikinci telırraf, fİınali _Çinden · • Belç'ika amele murahhası M. 

malı. Şimdi padişahın deliliği· <'dilecek kongrelerin T"Şrinievel y,.. bahseımektedir. Mortens bir taraftan aanayi ve di-

ANKARA, 24. (Milliyet) - Elaziz mebusu Memduh Şerlı:et B.;. 
Kabil büyük elçiliğine tayini hnausunda Efgan hükumeti nezdinde yapı 
lan iztlmzac:a Cf'V"P gelm.ittir• 

Yeni Adliye tayinleri 
ne karşı tedavi çarelerine bakr rine 3 Kanunusanide içtimaa davet "Şarki Çindeki demıryolu mın- ğer taraftan ticaret bürolan için 
lacaktır. Tabii en batta doktor olunac:aft ,Alind.. kanunueaasinin taka11nı itıal etınekte bulunan iki mukavelename wcude getiril-
Kopolion ile tımarhane bathe- tac!il edilmeıine mütealik teklifini wneral, Tingchao, arzı mutavaat mesi muvafık olup olamıyacağmı 1\ T k I 0 d 
Kapolion ile tımarhane başbe- tasvip etmiıtir. etmiştir. Ceneral Litu, bu ayın do- talep etml, olduğundan bu husus l va it İşıerı mü ürü geliyor 

lnbnap olu,..... reisicümhur ile kuzunda Hulen yakınında Sovyet reye konulmuş, 22 rey verilmit. 

ANKARA, 24. (Milliyet) - iki yüz kadar hakim, müddeiumumi mua
vini ve müıtantiğin tayinleriıua dair liste all taadika arzedilmittir. 

cak. Bunları elcfe etmeli. muavini. 4 Mart yerine 20 Kanunu- arıı ziıine iltiç;ı etmittir. Togninır' 34 ki•i müstenkif kalmıtbr. Yine ANKARA, 24. (Milliyet) - Kuponlar muka•·elcsini hazırlamak üzt:l'< 
- Mencuri zaten delilere sanide tahlif olunacaklardır. de bulunan Wıuıtcilin'in de bera- elueriy.et nioaba hasıl olmaınIJttr. Parise gidecek olan nakit iflcri müdürü Sam B. bu ak~amki trenle P~ise 

baka baka yan delirmit bir a· b•rindeki lı.unetlerle bu aym o- lsTiç~ mu.rah~ası. ~r.!'fmdan I h.attlı:et ehnittir. Cevat B. hıutalandığmdan hanketini tehir ebni tir. 
damdır. Kapolion, padişahın nunda Sovyet arazisine iltica et- batka bır tekilde alen surulen ay- f 
,ehzadeliğindenberi adamıdır. Almanyada mi~ olduğu znnnolunmaktadır. ni meaeıe de ı muhalif ve 22 miia T. h . _, ...1. 
Yalnız cahil ve menf-eetperest· Batıbozuklarm meycudiyetl tenkif rey verilmi• ve yine nioap l UnCa ne rl uOnuU 

· ah 1 b d V • f dolayısile sık sık inkıtaa u"ramak hi. .. ı olmamıftır. EDiRNE 24 A Dü d beri k ·dd li ~•~ tir. Ona da paciit ın e in e azıye imal. s Bunun üzerine beynelmilel me- ' • A. - n en ço ıı et soluk hü.um ılirm&-
.. ·· k t ikin b'l' • ta olan ' 1 Çin demiryolu mü- ;.e ba•lamı,tar. Bu yüzden Tunca nehri donmuıtur. gonınere e yapa ı ınz. naltali.tı bu ayın 12 ainde yeniden aai bürosunun mütaleabnda mün- .,, • 

Nelidof, bir tedbir daha dü· temin edilmittir. deriç bulunan metin hakkında re• :ıoğuklar dolayısile HalkeYi içtimai yardam ıubesiyle dil• hayr -
tündü: ff"tl •ı Jib I bit l"' müracaat olunmuştur. Mukave- miyetlcri ve fırka oc:aklan fakir ve muhtaç kimselere ~ ve yi,..,.,.ı. 

- Bu memlekette hekim 1 er 1 e ga 1 8 Bir e ğ neşrettiler ·~namebp~j ... ,.si, tôearet m;;esoesele dAirıtmnk için faRliyete ıreçmiıtir. 
an)a•ıJamadı CENl:.YRE, 24 A.A. _Japon nne ve iıro ara şamil olacak mı? 

kadar bocaya da başvurulur. y heyeti, matbuata •ermit olduğu 23 aza buna kar:;• "evet" demi~. Kayseride kuraklık zail oldu 
Hele böyle zihin hastahklann- BERLIN, 24• A. A. _ Reiaicüm- bir tebHid" Çit. _ Japon ihtilafına. 24 ü müstenkif kalma,tır. Yine ni-
da, bizim Mujikler naad papa•· lııır maretal Hindenburr, dün siya- ait müzakerelerin timdiki halin- aap yoktur. 
lann okuyup üflemelerine ina- si vaziyet ile itsizliğe lnırtı mücad... de, bu ana k~dar müdafaa etmit Şura11 kayde ~yandır ki. neti
nırlaraa, Türkler de hocaların le hazırlıktan haktnda göriiımiif olduı;. noktaı 1&azan bildirmeii lü cesiz kalmıt olan bu araya müra-

tür.' zum]u gilrdüfüniı heYan ebnekte caatlar, ihzari konferanıın ı·aponı 
üfürüklerine inanırlar. Bir hoca s· . .L.<iJ ba .. L" dir. na dercedilecek ve beynelmilel 
bulmalı , Oou aacaya musallat ıyaıı tthuuu Cot'u meye w... nııee.ai konfcranM i ·in bir •"htnr m• 

KA YSERI, 24. A. A. - Sıfına altında ıs d..-ecede bulunan fiddetli ..,.. 
ğuklar nihayet bulmuı ve aylardan beri deftm eden kunıldak, dün gece 
batlıyan yağmurlar dolayısiyle zail olmuttur. Mütemadi bir tefôlcle dört 
saat kadı>r devam eden bu yağmur çiftçiyi ~k teYİadinıı.İftİr, 

•"'k L' eh - - t1~-'-t-~- Ht:ye • C!YV"'la 11132 oeneainden -• u "'r ommıy~. a ""'~ .,..,r, hiyetinde olacaktır. 
etmeli, BERLIN 24 • A. ff'tl B beri ıaı.· o unaa müzakerelerin 

• • ,.,,. -
1 er er- Konferan•. 19 muhalif ve mu"s-Jgnatief. battercümaaırun li den 1 t D •--h Al! muhtelif ır.ahalarmı kısaca hatır-. --, • n ayn mış ır. eu~ e P tenkif reye kar•ı, her halde Ücret-

yüzüne baktı. Onu ince bir te- m<'İne Zeitung bundan Nazilerle di- !atmaktadır. • 
L-- 1 1 "'er fniaılar ara•mclaki muM--'--el~ G I b hl li amelenin hayat şartlan ile üc-
oeaıüm e a attı: " ......,.. ~ iz I tahtel a r 011l~rl mi? retlerin oeviyeoine müteallik olan 

- Şimdi lıtanıl:ıulda en töh- nn inkitaa uğramı, olduğu neticeai- vıaayamn derpİf edilmeaini kabul ni istihraç etmektedir. LONDltA, 24 A.A. - Daily 
ret alan üfürükçiı, Mardinli Ab- Herald'ın diplomalİ muharriri «>- etmiştir. 
dülgafur isminde bir hocadır. BOKREŞ, 24. A. A. - Hitler i- lup halihazırda Cenevre muhabir- Yine 1 muhalif 10 müatenkif 
Oıküo"arda bir pata kanııru le Strasser'in bugün Berlin nya Mü lifini yapan zata göre, Milletler reye karşı 41 reyle, hakkmda sa-

d • d nbe nihte birle,meleri çolc muhtemeldir. Cemiyetı' konae.n, Japon•a bu··-~ı.. rih malUınat mefkut olan itsizliğe 

Milletler 
Cemiyet.inde 

----·---
Bir tütün komitesi 

teşkil edildi te avi etmıt• o zaman a rİ "-"' ---L hafit' b" z1 _,__ ,. ' •- fı """" """""' ma ı ı ır u a,ma....., Okyano.ta tabte~ahirler için gür dair biikfunetler tara ndan bey. 
nefesi her clerde dev diye tanın ümit Yardır. lice üaa<•-b,.hirler Ulfa etmekte ol- nelmilel Tediyat Bankasına vakit --- -
mıt. BERLIN, 24. A. A. - Dahili si- dufuna dair olan ta:riaları bu haf vakit malıimat verilmesi lüzumu. /ngillz - /ran ihtilafı da 

- Alit. Bu adamı elde eder- yasi YaZİyetiıı inkqııfı baklanda ıa· ta zarfında na:&an dikkate alacak nu kabul ebnqtir. 
b zetel tarafı dan p tr ı · · ı knik teıhtlı rdllmlştlr ıin. Sonra da İr yolunu bulur, et' n netredilen haber- tır. a on ar grupu r1eıaı.d e 

saraya gönderirsin fer, ciddi esaslara istinat etıniy• Bu gazete, "Cenevredeki Japon müzakerelere ba§laru ma an ev- CENEVRE (A.A 
· '-'- •-•- kombin--1-- ,,. •-<.:._ d J Yel patronlar -·punun mukaYele • 24 .) O b b akı k uır ..,.,,., ~...,....... ..,._ mÜJ'loaai!lerine man a ar komiayo ... - Mili tl C • l' • Cb 

• -
1 

nu ana ır ruz, e • !ere iıtinat ebnekted.ir. nunun rizli cebelerinde bu husua name projeıinin tanzimine ait ola- e er emıyeti mec 111 a 
aelanı. r 1 • mal. sahibi mehafil, • bi hakkında inceden inceye bir ta- rak reylere vuku bulacak müraca- co ve Leticia ihtilaflanru dik· 

- Herdi bakalım. Elele W1" 1uır: .00:,~ oldulunu söy~ k:ım aualler sorulmuttur. Bittabi atlere iştirak etmiyeceklerini be- katle takibe karar vermiştir. 
rerek lngıltereye meydan bı- tedir. Japonlar bu şayiayı katiyetle tek- yan eylemi, olduğunu hatırlabruf Meclis tütün baklanda bir ko· 
rakmıyalım. lngiltere Bqvekili Hatta belli batb lrarlU'larla neti- zip etmiılerdir. ve evvelce reylere vukubulan mü- mite teşkil etmittir. Bu komite 
Parlarer ,oda sorulan bir ıua· celenecck .,,ükaJemelt'l'İn hafta so- Maamafih endite aail olmıurut- raeaatlerin bu hattı hareketi teyit 

da 1 la tır ve Japon ınanda11 albna vaze. ebni~ bulunduğunu Ye bu keyfiye.- ye fU mıirahhaal•r dahil bulun 
le cevap olarak, Gortcbakof li- nun !' e•n 1.•~ı ı;:aiını b<kl- dilmiı olan Marcianne ve l'elew tin girişilmiş olan yolda daha ile- maktadır: 
yihasmı Türkiyeye tebliğden mıı.k luun geldıii mutaleasmdadır. adalannda neler olup bitmekte ol- ri gitmenin mümkün olamıyacağı- 1 - ihracat yapan memle-
vazgeçildiğini söylemiş; sebep IVlimn11lş memnu duğunu öğrenmek aırzu edilmekt,. nı iabat etmekte olduğunu söyle. ketleri temıil etmek üzere Tür 
olarak ta yeni devlet adamları KOLONYA, 24. A. A - Açık dir" demektediı ·. mi,tir. kiye, Bulgar ve Y'Ullao murah· 
nın tedbirleri bu ld.yihadaki ıs· havada nümayqler icraat Ye alaylar Daily Herald, bu ho•uaa ait ilk Mumaileyh patronlann lconfe- baslan,· 
lahattan daha mühim ıslahab te,t.ili men'edilmi4tir httberl~rin Aınerikan membalar- ranata' mevcut olmaıunm onlann 

BERLIN 24 A.. A. p dan çıkını• olduğunu ilave ediyor. muvafakat ebnekte olduktan tek- 2 - Tütünü inhisar altıma a 
cimi olduğunu ileri sürmüş. ' · . - azar aa- Filvaki Amerika bu )'Üzden en- f!,.~., telakki edilmemeai lazonıral lan memleketleri tftnsil etmek 
Daha mühim 11lahat dedikleri babından pazar!.e" ~babına kadar di~dedı"r. Bu adalarda bahr"ı ;:,l•r diğini oöylemi9tir. üzere Avuıturya , Fransa, Ma• 

• l k S l ' devam e<len numayı~lt'r esnasmda .,.. ~ ~ . T 
mqnıhyet o .aca . u tan Mu· Berlinde tevkif edilen eıhasm mik- iDJa11 yalnız milletler cemiyeti mu Beynelmilel ediyat Bankas., car, İtalya, Leh. fsyeç ve Çek-
rada ~e Mı!.at P~şaya fırsat 1tan118 ıu,iye lıali.'ğ .olmuştur. Bun- kavelenamesioin 24 uncü madde- beyoelmilel mesai konferan11 için koıılovakya murahhasları; 
vermıyeıek Turklerın adamot- laruı 108'1 komünııttir. Mevlwflann sini değil ayni zamanda Yllfing- bir rapor projesi hazırlayacakbr. 3 _ Tu"tü'n inhiaan olmıyan 

k • h ton<la aktedilmİf 4 deYleı muahe- Konferana bü~oau bu sabah a&• 
mazlığını ispat etmeliyiz. e oenıi üviyetlori tayin edildikten d . 1 • at tO da toplana--'-tır. Beyne!-=- memleketleri temsil etmek üze 

M
.. rl b .. 1 sonra erbest baııkılmışlardar Yal- esine mugayır o acagı cihetle bu ....,. ~~ R-1-ll--
usteşa a aştercuman a • nn 5ı kiti h .. nü.,. mevkuf bulu~mal<- endifenin şiddeti ar!maktadı,.. lel Tediyat Banka., murahhaslan re Almanya, lngiltere, ~-

dddan talimatı, boyun kırarak tadır. • , • • ı ile 3 grup öğleden sonra rapor ve İ•viçre murahhasları; 
benimsedikten sonra, sefirin ya BERLIN Z4 A A . d f projesini tetkik ve mÜzake,.. el· Media mandalar hakkında 

. . • - - - Reıchstag Fransa a maı~ mek içın toplanacaklardll'. f _ _._ kal 
nmdan çıktılar. meclm t"!'la".~~ıya kada~ ~~- ı ' 40 saat konferanaı, Çarşamba M. Bene• tara moan ema a• 

(Devamı ·ıar J mentocla._b?r hü!'~me~ ek"":ıy~ı VU· me•ele 1 aabahı. raponı müzakere ve kabul iman raporu da kabul etmiıtir. 
-----•-·- cude getirilmeN unki.n ve ıhtimalle- - . etmek icin •.unumi bir celae aktede Mandalar komisyonu bu rapor-

ri pek ziyade azalmııtır. Bundan do- . PARIS, 24. A. A. -: ~na~ •ıan· ı' c@ktir. · da mantlater c:levletin Suriye 

onan me 
Feshedildi 

M. Zaimis, kanunu 
esasiyi 

ihlal mi etti? 
ATINA, 24. A. A. - M. Zairals'I 

kanunueoasiyi ihlil etmit olmaı.ı. 
itham eden takriri - M. Çaldaria i
le M Condylia milsteona olmak iıa11 
- 80 muhalif meb'us lınvılamlfbr• 

Ayan nMClisinİ• meb'usH ınedJ. 
ılni feshetmesi muhtemel bulandıt
fundan bu takriria Wçbir teMrl .,&.. 
IDJ)'acaktır. 

Mecl/11 fe11h•dlldl 
ATINA, 24. A. A. - Ayan -

lisi, mebu•an medi.I11ıia feshini ıa.
vip eboi,tir. 

ATlNA, 24. A. A. - Melıa
meclisi feshedilntqtir. 

80 mf'b'us lmuladı 
. :\TINA, 24. A. A. - Ayan -

lııı, M. 7.aimisin mebusan meclisinİ8 
feshine müteıılllk olaa teklifini mii
xakenı etmİftir. 

Ay .. , meclisinin im teklif tas..ip 
etmeU çok muhtemeldir. S.. takdir
de yeni intiluıbıobn tarihi S mart .. 
larak tesbit edilecektir. Muhalifler, 
bir takrir kabul etmitlerdir. Bu tak· 
rirde M Zııimis, kanunu-siyi ih
li.t etmit olmakla itham edilmekt .. 
dir. Bu takrir, halkçı fırkaya -
ıup ayan ve mcb'usanın akdebnİf ol· 
duldan bir içtimada tauim Ye b• 
bul edilıniıtir. Silahlan layı sal cenah gazetelerinden bazısı, l "~dan; Mebu"',ili tleclite"' =~=e e::ı.- Koni<>ran•ın Car~ha ıriinü ye Lübnan tebauiyle bunların 

Reiclutag mecliai için yeni intihabat c~ninde sc;ısy ;,.:.., L.. l sos- hit .. ma erebil"<=e~•i tahmin ohm- 1·bracı lehinde Milletler Cem'ı• 

B k yapılmasmm ıüzwmuz n faydasız yalıatıer, .. azıyete .... ıunmak. makt.-.c1ır. Framız memurları~ 
ıra ma olacainu, çünkü SOD irtihabatta el- tadarlar. Sağ cen•h! mensup akalli- • yeti uaımdan her türlü müte-

d4 edilen neticelerin parlamentonun yet, mu~a~te_n muzakerıı.ta ittirak- Si • mu·ı~katı kabiliyet fartlamıı Ye faydala· nın maaılan 

Konferan• divanı 
dün toplandı 

CENEVRE, 24 A.A. - Silahla
n brakma konferanaı diYanı, M. 
Henderson'un reisliğinde toplaa
mrıtır. Mumaileyh, kontrol meııe
lesinin müzakerat proırramının 
b-.mda olduğunu hatırlabrufbr. 

M. Nadolny, kontrol meaelesin
den OTVel ıilahları birakma meae 
lesine müt-llik bütün müzakere
lerin icra "e ikmal edilmemiı ol
mıuıma teeuüf ebnİf, bu baptaki 
mütalealarmı bilahare bildirmek 
hakkını muhafa~a eylemekte oldu 
ğunu aöylemittir. 

lnglllz kabinesinde .. 

ortadan kayboldutu- gösterdiğini ten yazgeçmı,br. naıa a nnı temin etmeai temennisinde 
yazmaktadır. Encümen, hükümetin teklif eboiş BELGRAT 24 A. A Siya.i PARIS, 24. A. A. - Fransız""" 

- Olduğu tasarruf tedbirlerinin hemen mahafil a""gı-daki · mesele!-. ..• bvlunmuttur. buaan meclisi maliye eneiimeni. so.-
j •!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!ii!=t b b' b' · · lrabul etmemi • enn mu fnglllz "- I yali•tlerin birÇ1'k tekliflerini kabul• 

emenli 
1
•ç .ırınbı. k t ki"' . f ve zakcre edileceği, Sinaia mülakabna - ıran lıllllJfı 

lan bırakma meoeleaini tetkik et- sosya ıt erın ırço e •nenni ve b .... k b' eh - l tf d' I d""am etmektedir. Encümen, memu' 
miş, fakat Amerikanm borçlara bilbasoa itfa ..,.ndığı varidabnın te- t~yu ~ 1 ""':"1t•yedakia ef-~;~r-.: - l B

1
!1ndhan sonra meclis İran • maıışlamıın indirilmesini ..eddetmit 

Ye ikbııadı meoelelere müteamk kaüdiydere ye muka•eleli borçlara M;;:".::;n ~ f.,." an h . • .....,ye.., ~gi ız i. tilafııu ietkik etmir n bunun YC'l'İne seneyi miktara 
daveti ile meuul olmamıştır. leşmilino ve ın .vduat sandığı lneY- _ on".".' ann t" nki.tı, Maca- tır. Meclıı dostça bir teaTiye su 50.000 frank olan maatlarclan itibtt' 

Reuter Ajansman iatihbanna ırö cudunılan JU.000.000.000 miktannnı r":öclaKRıEo!Şi\h2ka4 çakçılığ., 1 
reli _bul. unmaaını kolaylactır- nn aıgııri niıbeti yüzde 2 olm.ak Ü 

re İngiliz mahafili, harp borçlan 5 5.,,e müddetle milli cihazlanma i- • • A. A. - Yugos 8;Y• k 1 > zore tedrici bir resim ikame etmİf · 
ile ikbaadi meseleler araaındaki ,ine tahıiı edilınesine müteallik .., Y~ ~alı-A~exander. M. Tıtulesc:o ile ma ıçın ran ve lngiliz hükii· tir. 
irtibatm müzakerat aahasmı pek lan tedbirleri kabul etmİftİr. ı goruBOsmKuRşEturŞ, 

2 
. M T" metlerile tPmaaa girmeğe M. Encümen, ayni zamanda nazırla<' 

ziyade genişlebniş olduğu mütale- • 4. A. A. - · ıtu- Benea'i memur etmittir. 1 la mebuslarıu maatlannm tenzil.iııd 
asmda olup bunun daha bidayet. İtalya kraliçesi Sof· leaco, ~&\af bi~ ~ak. il~h~ı?dan f dair olan projeyi de reddetmittit 
te lngiliz notasında talep edilmit ınuataripbr. Sıhht vazıveti lucbir en ır İ Sosyalistlerle radikal soayalistler e~ 
oldutunu beyan etmektedir. yadan döndü di.., tevlit etmemektedir. . ~az&ya uğrayan cümeninde müttefikan har.ket edil 

Anıerikanm duetnameai Ameri- SOFYA, 24. AA.- Sofyada bu- Oustric tahliye vapur 1 =~~;~~=~';'~~·gece de içtiırı 
":•ya ne !<'kil bır heyetin gitmesi lunan ltalyım kraliçesi Helene, Şark a 
lazmıgelmekte olduğunu aarih bir eluoreoile ltalyaya !!'İlmiştir. e ildi . HALIFAX, Z4. A A.. - Dün İs- Romanya kraliçesi 
durebtte ~yin ~tmem.ektı; olduğun- I Kraliçe, istaaiyonda kral Boris, PARIS, 24. . A. _ itimadı sui timdat işareti göndemıi~ olan City p . t 

an u -.P~kı teklifin ınceden in. pr~nı Cyrille, prenses Eucloxie, hü- istimal meselesinde methaldar ol- of Delgi vapuru, bugün bir tel.iz arıs e 
LONDRA, 24 A.A. - lngiliz ceye tet.kikı zaruri oldqğu ıöylen- 1. kUmct erkanı ve ltalyan orta el..ösi maki ' ıh ecri .,Jan Ou t • göndet'erek art le d 'hti PARI • 24 •-(il 

kabineai, dün öfledeo sonra silah kt d ,. taL. liyaeı . ,amil-=·_•:rmı. 1 • rıc ' yar .,,,... ' yaa. :;, • A. A - Ronuınyd " 
me e ır. · tarafından selamlanını,br. " .,.. ~u : olmadıjtım bildinni,tic. ı liı;e<i Hel~ne, Pa<ite gelmi,ti<. 
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Is kin suiistimali tahkikatı son şeklini aldı 611.:rpa.:R 
Ekonomi 

Geçen seneler içinde 
ihraç vaziyetimiz 

Kararda 

Israr edildi 

idare heyeti lskln 
suiistimali hakkın
da kararını verdi 

Ticaret Odası kırk dört kalem 
iskan idareainde meydana 

eşyayı hesap ediyor çıkarılan suiistimal meselesirr 
efen dolayı Vilayet idare heye-

lktısat Vekaleti., Ticaret oda sat vekaleti Ticaret odasına Zi t'ince alakadarlann lüzumu mu 
'?'dıı;nhgeçen senelerin ihraç va raat .Bankasının bir kısım silo- hakemelerine karar verilmiı ve 
İ~Yetı . akkında çok mühim ma lan l§gal edeceğini diğer silo· evrak Devlet Şursaına gönde-
umat ıatenıiştir. Vekalet 1930 larm ise tüccarnı' ihtiyacmı rilmiıti. Devlet Şurası evrakta 
d::~:en~ktlerinde ihraç eşyamız k~~~rlayabileceğinin teabit edil 

1 
bazı noksanlar görmüt ve ev-

. mı ar ve kıymette ola· dıgıni bildirmiıtir. rakı geri göndermişti. Bunun 
mnın dihraç edilciiğini, ne kada B ğd üzerine müfetti•lik bazı kimae-
nnın ahild rf . "hl·'- U • dild"•• . e sa ve ıstı BJ< e- ay ve arpa lerin de ifadelerini alımı ve ev-
atokgı~ı. 932 senesine kalan ihraç edilen hububat buğday rala . V_iliyet: idare _heyetine 
ih nııkdannı ve bu senelerde ve arpalarımızm temizlenmiş v~ı?t! • . l~a": heyeti evrakın 
h:vvuaç .. ell§Y~aı Üzerindeki fıat ta· Ve stıındardize edilmit bir şe-- tetkikinı bıtırmıt ve karanın 
. . enni, piyasa vaziyetle- kilde · · Al k d 1 h kkı rını k ihracı takarrür etıni•tir. vermııtır. :. a ar ar a n· 

sorma tadır. Bu maltiınat B • 1 1 muntu b" , unu temin için lazım gelen da evvelce verilmit o an üzu· 
bildi ·ı a.mk .•r cetvel yapılarak hazırlıklar ba•lamı•tır. lktısat mu muhakeme kararında ısrar 

n ~ lır. Bu maltiınat 44 ' ' edil ~ . ..ı kal~m ihraç maddesi üzeri d vek:tleti dün Ticaret odasmclan · mek=:ıir. 
venlecektir. n en bu hususa dair timdiye kadar Karar alika~.lara t~!ii cır-
G Yapılımt olan tetkikatını derhal lunacak ve gene ıtıraz v .. ki olur 

eçen seneki tütün bildirmeaini istemittir. Vekalet ıa, .evrak ?evlet ŞOrasına gön-
fbracatımı.z buğday, arpa ve hububata ait derilecektı.r. 

G-en •ene t;;tun'" "ıh ~evaddı temizlemek için ihraç Umamt maaı 
..,.. ~ ıstasyonlanna konulacak te-

~· bazı bedbin f~inlacıı.tı· mizleme makinelerinin aaatte Şubat umumi maaıı ça,.,.am 
ragmen, hiç te f....... . ere 1 ·~ menıittir 

1932 
-·- ~ıce ver ne miktan temizliyebilecek eri ba günü verilecektir. 

ettiğimiz. tüt .. !etıesınde ihraç nin tetkikini bilhaısa iıtem.ek· Y 
milyon kü unun kıYJneti 26 tedir. alovada yeni 
tüt.ün · •ur liradır. 1931 de inşaat 
milyon :~.racat1~rz Yirmi ıekiz Çeko•lovakyaya 
.d. l\USUr ıra kı . . "th IAt 
1 ı. Bu 1931 • Ymetınde 1 a A 

Valin Belediye reisi Mu· 
lıittin Bey bayram tatilinden 
biliıtifade Y alavaya gidecek
tir. Muhittin Bey Y alovada ye 
ni intaab tetkik edecektir. 

1932 de tüt .. •~eaıne nazaran 
olduğunu ~ ıhracatımızın az 
tüt.. &oalerenıez D"" un fitaler· d ki • unya 
tüklük bu ·~ e umumi dü· 
dir. 1931 netı~ başlıca amil 

t leneaınde tü"t·• 'h ca ımızrn nı "k un ı ra· 
logranı iken' 9~8:: 22 ~lyon ki 
catrmız 28 . •enesıncı'e ibra 
muıtur. Gö 1:?~Yon kiloyu bul· 
yalnız k ruluyor ki düı"'-'ük· 

IYmetted· wu 
kabil ihracatt 1~· Buna mu· 
dü vardır. a mıktar tezayü· 

i talyada bağcılık 
talyada b - 1 ~ 

için yen· b aııcı •ııın hinıayeai 
• t" ı azs eaaılar teab· -..ı= 

mış ır. ltalyan .. ··rn1 • ıt ....,1 
. uzu erme b" 

tip vermek i i b - ır 
sisteminin t~hlbt~~ar:a .. ~hit 
teciir. ltalya bilb ş nu ek· 

ığın daha fazla te'ı::~fu-~ı>çıh
ıtınaktadır. une ça· 

Silolar 
Haydarpa i1 1 raat B nk fa il o arının Zi· 

a asının k·· ı · ·d • 
lıayaa etmekte old~~ u ~ mü· 
lara tahaiai ı·· gu bUğday-

tl UCCarı baz ik" ye ere •evketnıi9ti y· ı ! a· 
dası silolarda m-ı1 rb. 1

1C&ret <>
.. u unıan t .. 

camı fena vaziyetten kurt ulc 
111 arı • 

asını temenni etmiıtir. lktı· 

[ BORSA 1 
<lı Bank 

~ 4 k ••ından alınan c:etvelclir) 
l1ıu1ıuaani 1933 

1 . Aktan, Fiatları 
rlılrraılar 

'" tıtııı ~. Tab.,nıt 
f11t d . Jollın /' 
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ihracat ofisinden tebliğ edil 
miştir: Atideki etYaıım Çekos· 
lovakyaya ithali için milli ban 
kadan döviz müıaııcl'esi iatibaa 
line hacet kalmamıtbr. Pamuk 
<ham. taranmıt, boyanınıt veya 
kaaarlı) yün (yıkanmı§, taran 
ımf, boyanınıt• kasarlr, bükül· 
müş.) Yün vakta, ıapka ve şap 
ka kenarlan için yün vatka. 
Kendir ve jüt", paçavralar. 

Pari• borsaıı 
PARIS, 24 (AA.) - Saat 

11,45 te kambiyo piyasası: in· 
ıiliz lirası. 86. 75 , dolar 25.555 
raıuız frangı. 

-+• ••••• 
Gömülü 

Servetlerimiz 

Maden mütehassısı 
bir rapor verecek 

Mektepler 

Tatil edildi 

Tedriıat pazartesi 
günü başlıyacak 
Bayram münaaebetile bütün rea 

mi mektepler dün sabahtan itiba
ren tatil edilmiştir. Mektepler pa 
zartea; giinü tedriaata baılıyacak· 
tır. Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rindeki Türk muallimler ve Türk 
talebe arife •ııbahmdan itibaren 
dört gün müddetle tatil yapabile
ceklerdir. 

Keyfiyet mezkôr mekteplere 
bir tamimle bildirilmittir. 

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

Deden terbiyesi umumi müfet• 
ti§İ Selim Sırrı B. İstanbul ·erkek 
muallim mektebinde haftada bir 
defa olmak Üzere konferanslar 
vermeğe ba§lıyacaktır. Birinci 
konferans şubabn birinde verile· 
c:ektir. 

Muallimler birliği 
kongre•I 

. lkttaat Vekaleti madenlerimizi 
jfletmek ve bunlan hariç piyaaa
I ar:a aattırmak için bazı tett:bbüa 
i:, d bultınmu§tur. Bu maksatla 
de: r~ aefaretimiz vaııtaaile ma• 
Knu:utehasaıalarmdan M. R. R. 
M. kn:y'k tnüracaat edilmiıtir. 
evvel A..ı._ey bundan bir müddet 
kikatta b jraya giderek bazı tel· 
mize avd:t Und'!k~ aonra tehri· 
ile dün Tok e!fiıtır. M. Knuckey 
tük. Bize fikirİ!~n .otelinde görüt 
!attı: l"lnı fU furetle an- • Muallımler birliği senelik kong 

T- ,_, resini bayram erteai yapacakbr. -. urouye'niıı Lo 
ban.a: "Madenler· n_d!'a ~efa~~ Bu senpJ.j konrreye bindeıı fazla 
bançte aathnnalı; 1."!"zı ışlettinp muallim İştirak edecektir. 
labilir misiniz?" d?'n Dlahreç bu- İlk nıektep muallimlerinin te
Ben de: "Gidip &ör:yc

1
.:_\ladl sordu. kaüdiyeleri için Meclisten çıkan 

• ... e d ka.,mı üzerine ""hrimiz ilk mek-
aonra size bir cevan "er b"f~n an · 
d d. A k 'd I e ı ll"İnt" tep hoc:alan konv,rede büyük te-

e ım. n ara a kbaat - . • h ·· t ki M 1 Celal B. den lazımgelen . ·ehkıb za ura ynpac" ar ve ec ia ri-
1 Ba aza ab :vaaetine, M•arif Vekaletine te

ab dıj. .nr mev~ut. madenlerle tekkıir telgraftan çekeceklerdir. 

1 
un ar"!1dış.;.ımed~tiby!"z1ınrn kim. 

d~r:~~;i , ıgıne aır ır iste tev. Galatasarayı teftiş 
Ankara'da elde ettiğiın netice Maarif Vekaleti umumi müfet

tudur: Türkiyede toprak altında tİflerinden Bedri B. iki aydan beri 
gizli pek çok servet varclır, fakat Galatasaray lisesinde teftit yap. 
bunlann hiç biri itletilmemiı;tir. :ı~~t~ i~i. Mektebin teftiti ikmal 
Bunlardan istifade için, itletilme- Dllftir. Bu huauata hazırlanan 
si lazımdır. Bu buhranlı zamanda ;&~r ~f•11rif Vekiletine gönde-
bunlann iıletilmeai güç bir meae. i'!!!~ın~ıt"!h•r. ___ ~-~----
ledir. Bugün ecnebi sermayedar- ı · 
lar, buhran dolavıaile, hariçte ma
den itletmek kabiliyetine malik 
değillerdir. Bu sermayedarlar eaa• 
len birçok madenleri iıletmeği 
~eahbut etmit olduklanndan yeni· 

en teahhut altına giremezler. 

d ~u sebeple Türkiye'deki ma• 
ın:~ ~ri buıı;ün için yalnız hüku· 
ı.., . 1t1'.'tebılir. Bunlar iıletilince 
bulç Pıyaaalarda münaıip bir fiat 

ununca h 1 al ıriiııkü • eınen aatı m ıdır. Bu 
ucuz lazıyete göre aranılan fiat 
kiye •0.Dtaltdır. Binaenaleyh Tür· 
kend~ç?'1 Yapılacak İf, madenleri 
• · ı I§ etnıek ve harice aatmak 
ıçın ınilna · b • f tir. Filhak~ıp ır rraat beklemek. 
k ıka zaman fenadır. Fa-
atdçıka~k ilk fıraatı kaçmnadan 

111
" ~len tatış.a arzebnelidir. 
lngıltercy~ ıwdetimde T"· k ' deki d 1 ur ıye. 

m ı;;• en eri ali.kadar olan aer .. 
~.•Ye ar gruplara tavıiye edece
gıın. Ankarıı'daki l<'lkik,.tınun 

neticeıiini bir _ .
1 

h"" ··· ·
bildireeeğiın. · ~ı>or 1 e ukllmete 

Journal d'Ori . . ent gazeteainde 
benım hır lngili2 aermay d . e ar gru-
bunun temsil ettiğime ve m d 
l ''ltmk""T- •en-en ıı e e ıçın urlıiye bük. 

ki
. ume 

tine bazı te ıflerde bulunduiuına 
dair bir fıkra gördüm. Şu noktayı 
bilhassa ta v:ıih etmenizi ric:a ede
rim; Ben aennayedar gruplannı 
temsil etmediğim gibi hükiimete 
de teklifte bulunmuf değilim. Tür 
kiyeye geliıim bir mütehaaaıa aıfa 
tile madenleriniz hakkında fikri. 
mi söylemek içindir. Ankarada ve 
lstımbulda Madenciler Cemiyeti 
ile de temaalarda bulundum. 

lktıaat Vekili Celal B. in bana 
kar§ı göstermif olduğu hüsnü I<•· 
bulü de minn~t ve ıükranla an• 
mak i~te'rim.u 

MahkemelerdtJ 

Evkaf Belediyeden 88 
küsur bin lira istiyor 1 

Mezbahaya haciz koydurdu 

Evkafla belediye anamda ye 
ni bir dava tahaddüı et· 
mittir: E vkafm belediye<i'erı 
icare ve mukataa olarak 88900 
lira alacağı vardır. Evkaf Be
lediyeden parayı istemi§, fakat 
alaınamıı. Bunun üzerine de 
mezbaha varidatı ile belediye
nin Galatadaki Borsa hanmm 
kira bedellerine tahsili emval 
kanunu mucibince haciz koy
mutlur. Belediye haciz karan· 
m tebellüğ eder etmez b~inci 
hukuk mahkemesine müracaat· 
la haczin fekki ve Evkafın ınü· 
dahalıeainin men'i için bir dava 
açmııtrr. Belediye davasında 
mezbaha reaminin kanunen hac 
zedilemiyeceğini ıöyledikten 
aonra, icare ve mukataa diye 
bir para tanımadığını da ıöyle 
miştir. Belediye bu paranın 
mikdarmm tayini için Evkafın 
vakfiyelerini göstermeli icap 
ettiğini de söylemittir. Evkaf 
vekilleri buna itiraz etmişler 
ve belediye vergisi ve reaimleri 
kanununun "fenni mezbahalar 
dan zebhiye resmi alınmaz, yal 
nrz mezbaha ücreti alınır" tek
lindeki maddesine istinaden alı 
nan paranın belecliye reami ol· 
mayıp mezbaha ücreti oldu~u· 
nu ve ücretin daima hacz~ıle
bileceğini, haczin tıımamen ka· 
nuni olarak konulduğunu mü· 
dafaa etmişlerdir. Muh&.keme 
bu huastau karar tefhimi için 
bafka güne bırakılmıştır. 

l\'lürettep mi? 
Adapazannda Erenler köyün 

de oturan Mehmet Ef. 
nin evinde 81 kilo 300 gram ka 
çak tütün zuhur etmiş. tütün· 
ler müsadere edilmiş, Mehmet 
te muhakeme edilmek üzere do 

Pollafı 

Zavallı 
Ad 

eeldee amo u 

Cibali f abrikasıuda
ki kazanın neticesi 

Cibali fabrikaamda ı:eçen gÜn 
vukııbulan müessif kazada Tiicu
dunun kısmı mühimmi yanan aıne· 
leden Mehmet Ef. yapılan bütün 
müdavata rağmen kurtulamıya
rak dün vefat etmiştir; cenazesi 
bugün merasimle kaldmlacaktır. 

Yanlışlığı tashih 
Emniyet Müdürlüğü 2 inei fU• 

be komiserlerinden ÜÇ efendU,in 
bir rütYet meaeleainden teYkif e
dildikleri yazılmııtı. Bu meyanda 
iami geçen ı inci komiser Liitfi B • 
in bu iıle alakadar olmadığı bil
dirilmektedir. 

Tramvay kazası 
Vatman Tevfik Ef. idareainde 

Eminönü • Edirnekapı hattında 
itliyen 34 numaralı tramvay ara
baoı, Malta çarım önünde, henüz 
hüviyeti anla'!llıuruyan birine çarp 
mr§ ve bu adam ifadeye gayri 
muktedir halde haataneye kalch. 
nlmıtbr. 

Bir çöpçil çiğnendi 
Çemberlitat civannda caddeyi 

süpürmekte olan nazafet aınele. 
sinden Yusuf Ef. ye Havaga:ı:ı 
Şirketinin 523 numaralı otoınobili 
çarparak yaralanmasını mucip ol. 
mutı toför yakalaımııftır. 

Kaplamalar yand1 
Süle:rıııaniyede Dökmecilerde 

Necah Ef. nin dükki.nmdan atq 
çıkmıf ve biti,ifindeki izzet ağa
nın ardiyeaine airayet etmiıtir. A· 
teı, kaplama tahtalannın bir kıs-
1111 Y•nchiı halde aöndürillınii§tür. 

Bir teneke afyon 
Bakırköyünde Orta aokakta 20 

numaralı kahvede oturan ve Seli
nikli Oaman B. in evinde boyacı
lık eden Kemal, Osman B. in bir 
teneke afyonunu çaldıjjnıdan der
deıt edilmittir. 

kuzuncu ibtiaas mahkemesine 
gönderilmittir. Mehmet mahke 
mede demiştir ki: 

- Bizim köyde Şevki ile Li 
lif isminde iki adam vardır. Bu 
adamlar kaçak tütün ıatmakla 
meşguldürler. Ben evde yok· 
lııen gelmiıler, bizim kadına: 

- Şu tütünler damda cl'ur
ıun, birazdan gelir, almz, de
mitler ve gitmitlerdir, Ben eve 
geldiğim zaman kadın hadiseyi 
anlattı, tütünleri görmek için 
dama gittim. Fakat bu esnada 
Şevki ile Latif tekrar geldilef' 
ve biraz tütün daha getirdiler. 

- Bunlar da dursun, ikisini 
birden yann almz. dediler. Ben 
tütün bırlunci'unnarun yasak ol 
duğunu bilirdim, kabul etmek 
istemedim, Bunun üzerine be
ni tehdit ettiler: 

- Kendini yok bil, dediler! 
Ben de korktum, ald'mı, ara 

dan çok zaman geçmedi, jan· 
darmalar geldi, evi aradı ye tü 
tünleri aldı. Dediğim gibi tütün 
ler benim d'eğil, Şevki ile Lati 
findir. 

. Melııı-ti.n bu üadeaiı taYanı 
dıkkat ırörülmüt, tahkikatın ta 
miki için muhakeme batka gü 
ne bırakılmııtır. 

Kaçak iskambil 
Sahte damga vurarak piya· 

ıaya kaçak iskambil kağıdı aür 
mekten suclu Artiıı. Mustafa, 
Abdullah, -Hüseyin efendilerin 
ihtisas müddeiumumisi tarafın· 
"'" cPzal>\'ldırılmalan talep e-
dilmi§ti. Dün maznunlar müda 
faalanm yapmışlar ve tahliye
lerini istemişlerdir. Fakat mah 
keme tahliye kararını reddet· 
miş ve sahte damgaların cel· 
bine karar vermiştir. 

Tünel 

Faciası 

Şirket iki ihtimali 
ileriye sürüyor 

Tünelde vukua gelen facianrn 
aaıl sebebi artık tenevvür etmit 
gibidir. Cardöfren Ali Rıza Efen· 
dinin hayatına mal olan bu kaza 
hakkında tirket te tahkikatını bi
tirmiıtir. Şirket tetkikatı .neticeaİ· 
ni ıu tekilde ifade etmektedir: 

"- K&nunuaaninin yinnıneı 
c:uma günü aaat ıs,ı2 de 1 numa
ralı tren Beyoğlu lstansyonuna 
ı:eldiji zaman makiniat kondoktor 
ile servis İstasyon &miri gardöfre
nin kabinesinde nöbeti batında 
bulunmadığıru görmü,Ierdir. He
men o zaman Galata istasyonun• 
dan gelen bir telefon, tren Gala· 
tadan hareket ettikten bir az aon· 
ra rnemurlann bir imdat feryadı 
İ§İttiklerini ve sebebini anlamalı 
için hemen yol üzerine aeyirttikle
ri zaman gardöfrenin ceaedini 1 
numaralı hat Üzerinde ve Tünel 
kemeri methalinden takriben tS 
metro mesafede uzaımuı bulduk
lannı haber vermitlerdir. 

Bu haber üzerine gerek o ara
Lk haber verilen Adliye memur
larmın kazayı aleliiaul mahallinde 
müıahade edebilmeleri, gerek ka· 
zarun sebepleri hakkmda tahki
kat yapabilmek ir,in seyrüsefer 
ierbal tatil edilmittir. 

Biz iki ihtimali varit ııörüyo
nız: 

ı inci ihtimal: Trenin hareketi 
eanasrnda kabinesinde yalııo bu
lunan gardöfren birden bire ken. 
dinde fenalık biaaederek ya hava 
almak veyahut eiilerek bir kim· 
seyi çağırmak için bulunduğu kom 
partmıannı kapısmı aÇllllf ve aya• 
iı kay11> kaqıkı trotuar ile hare
ket halinde bulunan vagonlar ara· 
sında sıkıtarak tekerlekler araaı· 
na sürüldenmittir. 

2 inci ihtimal: Tren iatasyonda 
dururken, gardöfren bunca sene· 
lerclenberi daima riayet ettiği tali 
mat hilafına olarak gördüfü lü
zum üzerine kemerin tulani tro
tuan üzerinden birkaç metro iler
de def'i hacet için yerini terket· 
mif ve o aralık iki iıtaayon araam
da nizamen mutat olan haberler 
teati edildikten aonra vagonlar 
hareket ettiiinden tren 1:eçerken 
kabinaaına tekrar airmek iaterken 
ayafı UJill•ttır. 

Telefon 
ee 

Ucretlerj 

Komisyon karanın 
yarın verecek 

Telefon mükaleme ücretlerini 
tetkik eden komisyon bugün aon 
içtimamı yapacak ve yeni telefon 
Ücretlerini tespit edecektir. Ko
misyonun karan ücretlerin tenez• 
zülünü temin edecektir. Müki.le
melerin yüzde on ucuza yapılabi· 
leceği tııhmin edilmektedir. 

Kablo bozuldu 
En-elki gece kabloya arız olan 

bir sakatlıktan dolayi Rumelihiaa· 
rmdan Boğaziçiııin müntehasma 
kadar elo:ktrikler üç saat müd
detle yanma.m,.tır. Kablo tamir 
edildikten aonra elektrikler üç 
aaat nihayetinde yanabilmİftir. 

Otomobil plakları 
Yerli bir sermayedar anıp tak

si otomobillerine yeni plikalar 
konulmaaı için belediye nezdinde 
tqebbüaatta bulunmuttu. Bu pla
kalar İç taraflarmda bazı terti
batla geceleri uzak mesafelerden 
kolaylıkla &örülmekte ve numara
lar iyice okunabilmektedir. 

Fakat bu fenni otomobil pli
kalannıı> beherinin 26 liraya imal 
edilditi anlatılmıttrr. Belediye bu 
plakalarm bütün otomobillere tet 
milini mecburi lolmağı dofnı bul. 
ınamaktadır. Bu plilıalarm konul 
maıınm ihtiyari bralulmaa hak
kmda tetkikat yapılmaktadır. 

Bin kiti hamal 
olmak i•tiyor 

Hamallık için Belediyeye mü
ra~a!"t edenlerin adedi bini geç. 
mııtir. 

Bir seneye yakm bir zamandan 
beri, ancak iıkelelerde tek tük 
m~hal YUlrubuldukça bunlardan 
muracaat nrasile önde olanlardan 
bir kaçı tayin edilmektedir. 

Hamallık için vukubulan müra
c:aatlann, timdi Belediye ıube mü 
dürleri vaziyetinde bulunan kay
makamlar tarafından tetkik Te 
§eraiti lizrmeyi haiz olanlann ka
bulü bazı taraflarca daha muva
fık ve itleri kıaa keaecek bir çare 
görülmektedir. 

Giden fsveçlf 
Misafirler 

Vali Bt>ge lf!ff!kkDr tel
grafı giJnderdllf!r 

IST ANBUL, 24 A. A. - Geçen 
hafta )İmaıwnJzı ziyaret eden fa. 
veç Fulgia mektep krunzöril ku
mandanı Nunnaıı, Türk sularmı 
terkederken latanbul vali ve bele
d!ye reisi Muhittin Beye atağıda· 
kı telgrafı göndennİltir: 

- Tfü·k aulanndan ayrılırken 
lstanbul'da ikametimiz eanasında 
gördüğümüz hümü kabulden do
l.ayı benim, Fulgia kruvazörü za• 
bitanımn, namzetlerin ve müretta 
batın tiilcran hialerini ibliğmı 
zevkli bir vazife bilirim. Sioril ve 
aaktti re.mi makamlanna, ve muh 
terem f•tanbul halkına, ve bilhas
~ Heybeliada Bahriye mektebi 
ti-; ~illi Müzeler idarelerine a&• 

mun! .te~kkürlerimizin ibliflnı 
zatıalılennden rica ederim." 

SpoJ> -Cuma maçları , 

İstanbul Futbol Heyetinden: 
27-ı-933 cuma günü yapılacak 

futbol tild maç lan: 
Kadıköy • F enerbahçe &tadında 

Topkapı ·Anadolu aaat ıo hakem 
izzet Bey. 
Vefa · Kumkapı • Kaıımpata ... 
at l 1,45 hakem Mehmet Retat B. 
Calataaaray • Altınordu .. at 
ı3,30, hakem Basri Bey, 

Fenerbahçe • Süleymaniy• aaat 
ıs.ıs. hakem Nuri Bey. 

Dayak! 
Geçen gün gazetelerin :ı:abı

ta ıütunlannda bir dükkar:cı
nm müıterisine dayak atbğını 
okudum, 

Bir kadın mal beğenmekte 
ve pazarlıkta biraz titizlenmiş. 
Dükkancı da sinirlenmiş, niha· 
yet öfkelenen dükkancı müşte
risini dövınüt ! 

Kapılarının önüne çıkarak 
müşteri çağırmak bahanesile 
gelen, geçen kadınlara lakırdı 
atan, kenJi ıeviyelerine ve ia· 
raklerine göre cinas yapıp eğ· 
leuen esnaf pek çoktur. 

Hele erkek mütteriye: 
- Bey birader, kadına da: 
- Hem,ire Hanım! diye yı-

lışık bir teklifsizlikle muamele 
edenlere sık tesadüf ederiz. 

Bütün bu çirkin ve yakıııkaız 
laübalilikler sokak terbiyemi· 
zin noksanından ileri geliyor. 

Mütteriye teklifsizlik gös· 
termek veyahut malını beğen
mediği zaman kızıp çıkışmak 
evveli ticaret akideaine, sonra 
inıaıun tahıi terbiyeaine zıt 
hareketlerdir. 

Çok defa bir mıı.ğazaya gir
diğim zaman dükkan ıahibinin 
aliı.kua.lığmı gormüt Ye bir 
fey söylemeden çıkıp gitmişim 
dir. Bu teklifıizliği, daha doğ· 
ruıu hürmet'lizliği yapanlar e
ıefle kaydediyorum ki daha zi· 
yade Tüıiı: eanaftrr. Müıteri 
kartılamak. mütteriyi mal al· 
mağa mecbur ebnek gibi en sa
de ticaret kaidelerinin bili ga· 
filiyiz. Avrupada değil, batta 
kamtu Bulgar tehirlerinde bile 
esnaf tamamile bir Garp kafa· 
aile mütteri avlamağı öğrenmit 
tir. 

Esnafımız mümkün olsa da 
Paria, Viyana gibi alıt verit 
kumkumalannda nasıl müşteri 
elde edildiğini ııörseler. Orada 
bir dükkincmın kapı örıüne çı
kıp: 

- Buyurunuz valde hanım, 
buyurunuz hemtire hanım, her 
çetit mallarımız var efendim! 
diye inıanı sinirlendiren çığrrt
kanlıklan yoktur. Mütteri içe
ri girmeyince dükkancı al:.ka· 
dar olmaz. Ama içeri girince 
de bir fey almadan çıkmasına 
imkin yoktur. Çünkü dükkan· 
cının nezaketi, terbiyesi, tath 
dili .>nu balınmnu gibi yumuşa· 
trr. 

Hele Parisin (Brentan) , 
(Lafayet) gibi büyük mağua· 
lannda insan bir baloda muzi· 
kanın ibengine kapılmıt bir 
yan aarbot gibi nqe içeriıinde 
kesesini bo§altrr da farkı
varmaz. Kızların cıvıltr11, mı· 
zıkanm uğultusu, nezaketin, 
terbiyenin, ikramın ıuoturlusu 
adamı paradan değil, dinden. i· 
mandan çıkanr. 

Ticaret budur. 
Mütteriyi. hem de kadm 

müttıeriyi döven bir esnaf için 
bu mealekte istikbal olamaz. 

Burhan CAHtT 

Dr. Necmeddin Bey 
Son defa Erzurum hastlUMai 

Rontı:en mütehaaaıaı balundufu 
aıralarda kansere yakalanan bin
baıı Necmeddin Beyin hazin IDll• 

c:erasıru geçenlerde yaznntbk. 
Haber aldığımıza göre, hülıuDMt 
neşriyabmızı nazan dilılıate al
mıt ve Necmeddin B. İn tedavisi 
için lizmı gelen emirleri Termİf
tir. Necmeddin B. yakında teda
.,,;,; ~in t_ekrar .Avrupaya gide. 
c:~ktır. ~~etin pek yerinde 
goaterdiiı bu kadir•inaslık oon ole
rec:e ,ayanı takdirdir. 

MOHlM lLAN 
BEYOOLU HAVAGAZI ŞIR

KETI muhterem mütterilerine 
ı - Gençler maçı Bayram mü. Dolmabahçe kokunu en jvl «· 

naaebetile tehir edilmiıtir. '· 
2 - Takaim Stadyumunda bu nebi koklanle mukayese ede-

hafta reami maç yoktur. bilmeleri için ıubat nihayetine 
· Voleybol Heyetinden: kadar tonu 20 liradan bir ton 
Cuma günü yapılacak Fener. kok takdim eder. 

bahçe • Beıiktaı maçı Bayram mü 1 
nasebetile 26-ı-933 pe ..... -b -

~~- e ru- -·-·---·--·····-··--~Ü aaat ı6,30 da Galataaaray toka 
imde yapılacaktır. Hakem Sami 
Beydir. 

Tayyare cemiyeti
nin balosu 

Vatandaıf 
Bayramlıkların geril 

mallarımızdan, ihram
ların yerli mahsulleri· 
mlzden olsıın. 

Milli lhtısat ve ta• 
aarruf ceml11etl 

Tayyare Cemiyeti tarafından ıu
batın 9 unda Pen1palas otelinde bir 
balo -.ft'i!ecektir. Balonun mükem
meliyeti için Cemiyet ıimdiden ba-

zultlda>-a lıaalaıwıtır. l ·----------"' 
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memuru hu malr yanlıt bir mad ı 
deye ithal etmi9tir?) 

Aı~ umde.i "MILUYET" tir. 

25 K. SANI 1933 
1 ela rehan• : Ankara cadde.i, 

100 No. 
Telgraf adreıi : lat. Milliret 

Tel.ton Numaralan: 
Bqmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i,leri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

BONE ÜCRETLERi• 
Tlrki1• lı:i• Har i9Wn 

L . K. L. K . 

3 ayhtı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez.
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanlann me
s'uliyetini kabul etmez. 

RAMAZANı 28 
s. o. 

imsak 5 35 
iftar 17 16 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy aokeri rasat merlc .. 

zinden verilen malUınata göre 
bugün hava bulutlu. devanı e
decctkir. Kar duracaktır. Rüz
gann 1iddeti azalacaktır. 

Dün hava tazyiki 767 mili
metre idi. En fula hararet 5, 
en a:ı: nalru 4 idL 

tE'E~ 
ranılan 
u mudur? 

Kısaca bir hikaye: 
Bir gazete idareai, kullan· 
kta olduğu mürettip maki· 

!eri için Amerikaya (matriı) 
nilen dişi harf kalıplan ıa· 
rlıyor. Aradan altı av geçti· 
ve Amerikadan da kalıpla· 
gönderildiği yazıldığı halde 

1 bir türlü bulunamıyor. U· 
n araştırmalardan ıoı.-a ga· 
e şu neticeye varıyor: 

- Mal gelmiı, gümrükbı aç· 
şiar. Kontenjan liatMine da· 
değildir diye r.ci paketini i· 

e etmişler, üçüncü paketi ia· 
etmemitler ... Ve timdi mal 
erika yolunda .... 

Bu itte alakadar olan idare
ici'dialan tunlardır: 

A - Gümrük idaresi, mal sa 
ıi mevcut olmadan ve ona ha 
· verilmeden bir malı nasıl a· 
>ilir? 

- Bir maim kontenjana 
il olmadığını iddia ederek 
ibine haber vermeye lüzum 

eden o malı nasıl geldiği 
'·e iade edebilir? (belki bu 
llar makine aksamı olduğu 

" gümrükten muaftır. Belki 
.ın sahipleri ikinci konten· 

listesine mallarını ithal et· 
f"ilirler. Belki de gümrük 

C - Eğer malın bu sebepler 
den dolayı iade.i llzım geliyor 
ıa neden bir paketi burada bıra 
kılmqtır? 

D - Bu malın gidip tekrar 
buraya gelmeal bir ııeneye ba· 
kar. Bu bir sene zarfında o ga· 
:ııete idaresi elinde bu kalıpla· 
nn ait olduğu makineden iıti· 
fade edemiyec:ek ve elle çalııuı 
mürettip kullamnaya mecbw 
olacaktır. Bu zaran kim taz· 
min edecek? •. 

Biliyor muıunuz, bu sualleN 
ve iddialara v.erilen cevap _.. 
dir?. 

- T abkikat yapıyoruz, mir 
aebbipleri cezalandıracağız ••• 

Sanki aranılan, bir memurun 
cezalanmuıdır •.. 

En iyi usuller ve faydalı ılı· 
temler, fena tatbik edilince ma· 
alesef zarar verici bir tekil alı· 
yorlar. Buna bu aiıtemlıeri em· 
reden k .. - · 'r ne yapım?. 

Ticaret Odamızın. 
enditeıi 

Ticaret odamız • Allah ki· 
min varsa bağıılaıın · endiıe i· 

1 
çindedir. Bazı mağazalar izin 
almadan tenzilat il<.n ediyor. 
Fakat bunu tenzilat iımi altın 
da değil de (harikulade fiat· 
lar) falan gibi dolambaçlı ifa· 
delerle hallca ilan ediyorlDIJf. 
Ticaret odası bunu yutmamıt·· 
Artık bize de mi lolo?. He
men ite vaz'ıyet etmi9 ... 

- lzinıiz tenzilat ilanı ol· 
maz! diyor .•. Satamazsın! Bu 
tekilde ilan verip mal satamaz 
sın!. 

Ve bu endiıe timdi odama· 
bafilini tüte.o bir ıoba dumanı 
gibi sarmakta, ııkmakta, bu· 
naltmaktadır. Umalım ki; bi-r 
hayır sahibi çıkıp bu zatlara: 

- Canım nenize ge..,ek efe~ 
dim! Bir ticarethane mal satı· 
yorr Htabiliyor mu?.. Piyasa· 
da malına müşteri buluyor mu? 
Allah rıza11 için bırakın sa tam! 
Siz ticareti teshil için tüccar ta 
rafından aeçilen bir müesıeaeai· 
niz.. Onlara güçlük çıkarmak 
için değil.. 

Deae de, onları da ötekil.eri 
de endişeden kurtarsa! 

Kara kıt 
Her sene karakış gel· 

diği zaman gazeteler · hi· 
lafıız bir hakikat ya-
zabilmek tehalükile · hemen 
bunu ilk sahifede karilerine ha 
ber verirler .. 

- Kara kış geldi.. Amma bu 
her ıene böyledir. 

Söylediğimiz sözleri bizim 
alışkın kulağımızla değil de, 
daha pişmemiı, yırtılmamış 
bir çocuk kulağile dinlediğimiz 
zaman onlarda bir takım tu· 
haflıklar görürüz. Bu (Kara 
kış) lafı onlardan biridir. Ne 
zaman kar yağar, ortalık bem· 
beyaz olursa o zaman (Kara 
kı~) deriz.. Neden?. 

iki şey böyle zıddiyle ifade 
edilir. Birisi bu, öteki de yüz 
karasıdır. Bunların ikisindeki 
kara da görünmez ... Fakat işi· 
tilir. 

FELEK 

•MlLLiYET . ÇARŞAMBA: 

HİKAYE 

Bayır turpu 
Ahmet Bedri Beyi tanırsınız. Meyhaneciye bağırdı: 

Nasıl? Tanımıyor muaunu? Am - Sarafim bu cinayettir be .• 
ma da yaptınız ha!. Ahmet Katil Harman bile bu cinayeti 
Bedriyi içinizde tarumıyan kim akltnclan geçirmemiıtir. 
ee yoktur. Gür seali Ahmet Bed Bize dönel'ek: 
ri .. Hiç ona tramvayda, Ada va _ Çocuklar, dedi, katil ola· 
punında, meyhanede, barda, cağım, ömrümde ben bu herif 
plajda rastgelmediniz mi? 
Canım naaıl olur? Bedri her kadar hunhar bir adam görme-

yerde hazır ve ıı"azır<İır. OnWJ dim. 
bulunmadığı yer yoktur. Şim· Onu susturmak kabil değil· 

dir. O konuşur. Daima konu· 
şur. Güzel. tatlı konutur, fa· 
kat.. Bedrinin daima affedeme 
diği iki şey vardır . Biri garson, 
biri de kırmızı turp. 

di aklmızdan geçen neresi olur 
sa olıun o oradadır, ıizinle ban 
se girebilirim. Şu dakikada ne 
resi hatınnızdan geçiyorsa o, 
oradadır. Anlıyorum. "Bu tipi 
de Boğaziçinde balık tutuyor 
mu?" diyeceksiniz mesela de
ğil mi? 

Tamam. yanılınadınız. O 
timdi Boğazda balık tutuyor. 
Poker oynamaaını bildiği ka· 
dar, zar kullanmaaını bildiği 
kadar, balrk tu1makta da üstat 
tır. Keşfiniz den dolayı sizi teb 
rik ederim. 

Evet, Ahmet Bedri yaman 
bir balıkçıdır da.. Geçenlerde 
kotraaını yalıya yanaştırmış, 
dostlarından lbrahim Beye ya 
rım kayrk balık hediye etmit·· 
Ahmet Bedrinin mübalağa, bel 
ki en kuvvetli tarafıdır. Balık 
ve mübalağa dedim de ona ait 
bir fıkrayı hatırladım. lbrahi· 
min yalısının önünde o günler 
de fazla balık çıkıyormut. Bed 
ri anlatıyor: 

- Balık orduları yalıya hü· 
cum ediyorlardı. Aman dedim. 
Balkon kapılanru kapayınız. 
Yarabbi , ıen lbrahimi taarru· 
zu lahakteo maaun eyle!. diye 
haykırmıt. 

Bi-r gün gene töyle bir bod· 
rum meyhanesine oturuyorduk. 
Şimdiye kadar uzun zaman· 
dan beri devam ettiğimiz bu 
yerde biç birimizin cl~kkat et
mediğimiz bir manzaraya işaret 
etti. 

- Kasap çengelinde kanar 
ya .• 

Evet, hakikaten meyhanenin 

Turp ile garsonun ne müna 
ıebeti var diyeceksiniz değil 
mi? Garsondan nefret eder, 
çünkü aculdür v~ siparitlerinin 
otomatik bir ıür' atle icraımı is 
ter. Fakat bir İnsan hareketi· 
nin irişemiyeceği sür'ati niha· 
yet bir insan olan garaondan 
beklemek te belki haksızlrl•tır. 
Fakat o bunda daimi bir hak ia 
ter gibi ınınirdir. Bu bodr11n 
meyhanesinde garson Sarafim· 
<!en n~fret eder. Bir gi!n bize o 
nu göstererek dedi ki : 

- Sivri sakalı ile kulağının 
arkasındaki kalemin istikameti 
ne dikkat ediniz. Arasında bir 
milimetre fark yoktur. Ha .. ' 
Haksız rnıymı? Ben ömrümde 
''kübik" kelimesinin bu kadar 
garrd bir tarifine hiç bir yerde 
raatgelınedim. 

Kırmızı turpa gelince: 
_ Neden yahu! deriz. Bu 

masum nıeyvederı niçin nefret e 
dersin?. 

O şöyle cevap v-erir: 
_ lsıni sinirime dokunuyor 

birader!.. Bana çilek diyerek 
bayır turpunu Yedirebilirsiniz. 
Fakat turp diye baklava aala ... 

Elim bir ziya 

Ya Berlhae, 
Ya Mı•ıra! 

Dünya güzeli Keriman Ece, 

ı . ..... - - . - •. .., w \ .. "-~~ 
----- -- I . ; I -ı .. ~ - ....., ~~' - --- -- ._ .... -~ 

bayram erteıi seyahate çıkacak- ""•••••••m.: 8 u A k I a m 1 •••••••11! 
tır. Keriman Harum, geçenlerde j r.11 R A i,, 
Bertin Türk klübü tarafmdan şe- .t.. L H A ın ve ın 1:. L 1:. !'.. 
refine verilecek baloya davet rdi- 1 SiNEMALARINDA 
!eceli yazılmııtı. Ecenin pederi Memleketimiz Sinema ve Filimcilik sanayiinin 
Halia B. dün bize demiftir ki: en güzel ve en büyük eserini göreceksiniz. 
"- Berliııden bugün telcraf f 

bekliyorum. Gelirse, 4 ıubatta Ke- KARIM BEN ALDATIRSA 
rimanla birlikte Berliııe hareket ba • 
edecefim. Bu telgrafı bugün al- , ştan nihayete kadar zevk, neş e şarkı, dans ve 
ınazaam, 7 pıbatta Mıaır'a gidece- 1 saadet aaçan operet. 
iiz." Rejisörü: ERTUCRUL MUHSİN 

Yeni eserler 

Musolini ile mülakat 
Emil Ludvig'in bu eaeri Haydar 

Rifat Bey tarafından tercüme e
dilmit ve urif bir cilt halinde net 

Tamamen memleketimizde hazırlanan henüz ikin
ci eserimiz olmasına rağmen bu filmi görenler 
TÜRK REJiSÖRÜ - KlYMETLİ SAN'AT-

KARLARI - MUSiKlŞlNASLARI ile 
iFTiHAR EDECEKTİR. 

D l K KAT : FIA TLARDA ZAM YOKTUR. 
rolunmuştur. ı iııı••• Biletlerinizi erkenden aldırınız. 

Maruf Alman Edip ve tarihti-;--------------------

naaıınn M. Musaolini ile yaptıiı ı ••ıııııııı••------------------!:11111111! bu mulakat ayni zamanda ltalyan .ıı B k O p ER A SIN EM A ' Baıvekilinin kendi dili ile kendi u a § a m !5 • 
hayatını anlatı,ıdır. . Her gösterildiği yerde hasilat rekorunu luri'.n 

Aslında güzel ve muvaffakı- • • 
yetli olan bu eser güzel ve muvaf. V AHŞI A FRIKANIN 
f":kıyetli bir tarzda da Haydar 
Rifat Bey tarafından lisanımıza ı·ç vu•• zu•• 
çevrilmiştir. 

iki tango namındaki muazzam ve muheyyiç sergüzeşt filmini 
Genç 3a.n'atk8.rlarmıızdan Nua.

ret Rıfkı Beyin bestelemi, olduğu 
tangoların notaları gayet nefis bir 
sure tte tib'ı ve neşrolunmuştur. 

Yüzbaşı 
Celal 

ROMAN 

Bürhan Cahit 
Gazetemizde tefrika edildiği za. 
man büyiik bir rafbet kaza1UU1 
Biirban Cahit Beyin bu romanı 
karilerinin arzuıu üzerine kitap 

teklinde baıılmaia baflamıttır. 
Genç bir Türk zabitinin Büyük 
Harpte Suriye cephesinde bir 
Arap Şeyhinin lozile olan mace
ı·asını ve bütün Suriye Harp ha 
rekatını giizel bir liaanla anla
tan bu roman yalımda muharri
rin ıabrrsız karilerini tatmin e
decek, zarif bir şekilde çıkacak
tır. 

Yüzbaşı Celal 
Genç zabitlerin ve renç knlann 

romanıdır. 

takdim ediyo,.. BAŞLICA SAHNELER1: M' ithiş 
Arslan avı -- Tohaf El Moran irkinin intikamı -
Revolverlerile kendilerini müdafaa eden operatör-

1 
lere arslanların hücumu - Çekirge bulutları 

\•e sair ve sair. 1-------• Fransızca sözlü _______ .. 

-

Yarın akşam G L O R Y A ' da bütün ı;ıehir ha ltı 
en şen ve en eğlendirici komik ol"an 

MiL TON'u en son ibdai ÖP BENİ 
yeni filminde görüp alkışlayacak ve çılginca eğlenecekti,.. 

Miltonun yanında T ANIA FEDOR - JEANNE 
HELBlG - SINOEL ve TREVILLE vardır. 

....... FOXJURNALL~ ...... ...,. ....... ._ .. d 

MATBUAT CEMiYETİ MUHTE
REM MONTESIBlNINl DAVET: 1 Memleketimizde hazırlanan büyük türkçe opereti 

KARIM BENi ALDATIRSA 
filmimi2i bugün ıaat 2,15 ELHAMRA SiNEMASINDA muhterem 
Matbuat Cemiyeti azaıma takdim edeceğiz. Ayrica müeaaesemizin 
serbest duhuliye davetiyelerini haiz oll\11 dostlarımızle şehrimiz 

1 sinema ve film müeııesatı müdürlerinin teşriflerini rica ederiz. 
lPEKÇl KARDEŞLER 

Yarın akşam 

ARTİSTİK'te 
İstanbul Radyosıc 
HANIMLAR HEYETİ 

KO SE 
Cennet - Belma • İnci 

basık tavanında yirmi kilo sik· 
!etinde bir kasap çengeli ve ka 
fesi içinde güzel bir kanarya. 
Hayret. Buna içimizde kim dik 
ket etmitti? 

Ahmet Bedri COJtu: 

Eıbak sadaret Müıtef&rt merhum 
Ziya Beyin keriıne•i.ve Şark. Dem_ir ----------=ız::ı•a..• 
yolları hukuk mÜt"Vlri . .Z•ki ~eyın 
haremi. Hamide hanım d'!n .vaz ı ha
mil eanasmda irtihal etmıştir. Cena
zeai bugün saat 12 de ~akl~ö!,de 

1 incirli yolunda Ziya Beyın ko,kun
den kaldırılarak ~evlevi haaedeki 
aile kabristanına defin edilecektir. 
Allah rahmet eyleye. 

lıtanbulcla çoktanberi beklenen 
sevimli ve ,,k jönpremye 

JEAN MURAT 'in 
temıili muhteıemi 

ve Eliza F ahrettin 
hanımlar ve 11rkadaşları bu ak- ı 

şam sat 9,30 ta 
- Yarabbi diyordu. Mezba· 

hada öküzlerin i<lam edildiği 
yirmi kilo aikletinde bir çeırıge 
le kuşların en hafifi olan bir ka 
narya aamıt. 

·~ 
ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptmllız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

- Zannetmem yüzbaşım .. 
- Ben zannederim müli.zim e-

fendi. Şimdiye kat:İar yaptığım tec 
rübeler hep iyi neticeler vermiştir. 
Dünyanın en büyük işkencesi uy· 
kuauzluktur. 

Sigarasından derin bir nefes 
çekti. Ağzından ve burnundan du 
man püskürerek devam etti: 

Matbaada 
Akşam 

ÇIKTI 
Reıat Feyzi 

Yeni neslin en gllzel tiir
leridir. Sllbulet kü tüpanesi, 

Fiatı 30 Kuruf 

lıtanbul Tapu idaresinden: Saınat

yada: Hacı Kadın mahaUeainin Sulu 
rnanaıtrr rolcağında 46 Nuınerolu 

hane Kürkçü Mihalin üç evladından 
bir evladına intikal edecalı: dokuzda 
üç hiaaeye mabeyin aenedine Müı
tmüden eliler dört hiıae Mutaaam-

77Nume
rolu EV 

frıı.na1%ca ıödü ve tarlalı filim 
baılay<B' . FOX JURNAL'da: 
Atlantik alevler içinde romorkör 
ler tarafından Cherbourg limanı

MAJİK sinemasında 
Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday: T Pm~;n,.ri 
BugÜn suvare 
saat 21,30 da 

na &'Ötürülmeai ve kapudanın 

ehemmiyetli izabatı,aabık Reiı San 
COOLIDGE'in cenaze merasimi 

--------Zeybek 
fı Madem Eleni tarafından tasarrufu 
iddeııa edilmekte olduğundan bu hiı
seye Batl<aca Tasarruf ideaa edenle
rin on gün zarfında veqiki taaarru
fiyesi ile Birlilcte lıtanbul Tapu lc!a 
resine müracaab ilin olunUT 

Opereti 
Umuma. 
Bayram günleri saat 15,30 

da matine vardır. 
445 

------
-Evet mıya alışmış ki bu katmerli cina· 

yeti yaptıktan ıonra arkadaşlannı 
savuyor, evin birine girerek tek· 
batına kan oynatmıya kalkışıyor. 
Demek ki kemik kırmak o derece 
faydalı bir uaiil değil.. hem bana 
öyle geliyor ki Bereketli ovasında· 
ki jandarmaları öldürenler de gene 
bunlar •. 

- Fakat aen de benim ııibi bir 
çok terler İfİtıtin elbette .. Bunlara 
bakarak bana bir cevap verebilir· 
•İn ... Filamn kemiğini kırmaktan, 
falanın peatilmi çrkarmaktan do
ğan netice nedir? 

Müellifi: Nizamettin Nazif 

- Elimden geçenlerin İçinde en 
fazla dayanan Demirhisarlı Hiris· 
todur. Tam bet gün bet gece herif 
istifini bozmamıt91. Sor lımail ça· 

nez:elerle dolaştığını da hangi köy
le~. kendilerine yataklık ettik
lerını de öğrenebileceksin.. Ve bil 
ki sopa öyle iddia edildiği kadar 
kerametli değildir. Eğeı- bizim bin
batı beş a<eneden beri Makedon
ya. çetelerinin sırtlarında parçala· 
dıgı kızılcık değneklerini saklamıı 
olsaydı; bugün sayei tahanede 
koskoca bir odun deposuna sahip 
bulunur ve üçüncü orduya hatap 
müteahhitliği ed~ilirdi. Değil 
ıni? 

--=_· B~~:m "Puraıcan" a (5) 
gidemeazin.. Hem Puraıcan ne 
demek? Çoban çqmesi (~)nah bur 
nun dibinde iıte.. Haddın vara.• 
ırit .. Paniça'mn (7) adamlan dı.
kilitattan bet dakika ötede kuzu 
çevirip gayda ~yorl~r:. Rumeli
de hikim olan bim mıyız, yokaa 
Makedonya çetecileri mi? 

lki ağızdan fııkıran dumanlar 
küçük odayı tabaka tabaka bulut· 
landırmıttı. Arapcamii önünde ya· 
nan lüksün ziyası ıslak kaldırımla· 
n parlatıyordu. Saniyeden saniye
ye şiddetini artıran yağmur, cam· 
ları kamçılıyor, çürük pervazlar 
dan aızan serpintiler odaya damlı· 
yordu. 

Birinci Kısım 
]Ün çıkan tefrikanın 

hula•aıı 
j,, Drama -jandarma bölüğü yüııba. 
Nedim Beyle birinci mülôııim Fe

~ Bey bölük kumandanlığı dairuin 
lfıonufmaktadırlar. Mülô.zim Fe
~ Bey günlerden beri iatic:uap ettiği 
Makedonya komitec:İ•İni bir türlü 
lelememiıtir. Komiteci her auale 
~znam • Bilmiyorum) demekle ik-

etmektcdir. Arhk mülazimin c:a· 
>urnuna gelmiıtir. Yü:bapdan ko
ec:iyi dayakla •Öyletmek ifin mÜ· 
Ye ia•iyor. Yüzba~ı dayağa aleyh

u. Bütün c3rarlarına rağmen mÜ· 
me bu mü!!Z!ldeyi oermi.yor.'' 

:tırdi. Resmi bir tavırla bö-

hik kumandamnı aelimladı: 
- Beni affediniz yüı:başı bey .. 

- dedi • kendimi biraa istirahate 
muhtaç aci'dediyorwn. 

- Niye? 
Bu tek kelimeli suali Nedim, 

bıyık altmdan gülerek aormuttu. 
Ve son derece likayt bir eda ile 
ila"" etti: 

- Hem niçin böyle birdelJ bire 
ciddlleştin? 

- Bütün sinirlerim ayakta, ma 
dem ki herifi söyletmeme müsaa
de etmiyorsunuz.. bari bırakınız 
da evime gideyim .• 

-Hakkın var .. Uyursan aaabi· 
yetin geçer. Fakat bana kalırsa 
az daha bekle, sonra gidersin. U· 
çüncü gecedeyiz. Herif aç ve yor 
gundur. Uykusuzluk nerdeyae t.e
,.i,rini t?ÖStermeğe başlayacaktır. 

' TUf& •• O bilir. Hatta lamail, yavat 
yavq Hiriıtonun masumiyetini bi
le iddiaya kalkı§&Cak olmuştu. 
Fakat altıncı gün iş birden bire 
değişinırdi. O ml:thiş komiteci. 
dilinin altındaki baklayı çıkarma· 
ğa mecbur oldu. Esrarını en 
hurda t.eferrüatına kadar sayıp 
döktü. Bi.naenaleyh ... 

Kehribar ağızlığını dişlerile ar 
kıyordu. Yüzünde çapkın bir gü· 
lümaeme beltrmitti. Yumruklariyle 
masaya dayanarak, ağır ağır, ade
ta gerinir gibi doğruldu. F ehime 
yaklath. Sol elini onun omuzuna 
koyarak devam etti: 

- Binaenaleyh aziz dostum.. 
Bir parça daha sabredersen bu he
rifin Doksat (3) teki vak'ayı ni· 
çin yaptığını da, "Bereket.li Ova· 
sı" (4) ndaki 'andarmalan kim· 
lerin öldürdüğünü de, çetesinin 

Fehim b"t" 0 dd' ....,_ u un cı ıy., • ...., 
rağmen kendini tutamadı· müthit 
bir kahkaha aavurdu: ' 

- Habahabaaa. Aman yüzba· 
şım dikkat et.. "Kemik kıran" 
şakaya gelmez ha .• 

- Haklısın.. Bizim binbaııya 
"Kemik kıran" diyorlar; ve ke
mik kıran 'hiç te takaya gelir a· 
dam değildir. Yahut değildir der 
ler .. Söz aramızda ama dostum Fe
him.. Bu kemik kıran bet 
seneden beri burada ne muvaffa· 
kıyet elde etmiıtir? Bence biç •• 
Onım, eline geçen çetecikri haaır
lara sarchnp, pestillerini çıkarlll" 
caya kadar dövdürdüğünü söy· 
lüyorlar .. Bu işi nasıl yaptırdığı
nı bilmiyorum. Görmedim de .. Her 
halde sen de görmemiş olacak
sın .. Çünkü sen benden sonra gel· 
dfo Dıramaya .. Efendim" 

Bahiı tatlı ve heyecanlı 
bir m1'Craya girmiıti. Mil· 
!azim Fehim, kırmızı batlı bir 
kibrit çöpünü çizmesine sürterek 
tutuşturdu. Gümüt kutudaki ıi· 
garalardan birim yakıp tellemli
reı·ek; 

- Doğru .. · dedi • tıabur mın· 
takasında emniyetten eaer yok. 
Daha bir ay evvel Kavala poatasr 
nı vurdular. 

- Canım uzağa gibneğe ne ha 
cet! işte sana içerideki adam .. He
rif, üç arkadaşile güpegündüz 
Doksat'ı basıyor. Karakoldaki on· 
başı ile iki jandarmayı öldürüyor. 
Celimsizin de biri .. Fakat herif 
Drama taburunu okadar hiçe say· , 

(Devamı var) -------(3) Kavala ih Drama arcuundadır. 
(4) Kavala ile Dokoat arcuındadır. 
(5) Drama -ncağına tabi bir na· 

hiye idi. Eoki Ardahan Meb'ıuu Tah· 
•İn Bey, Drama Mutaaarnfı olmadan 
bu nahiyenin müdürü idi. 

(6) Çobançqmeai - Eskiden Pur 
aıçan'a giden yol üzerinde ııe Drama
ya on kilometre meaaledeydi. Şimdl 
ıehir geniılediği için Drama Be/edi
yeai hududu içindedir. 

(7) Serez ihtilal Komitesi Rem 
idi. Viyanada bir tiyatro locasında bir 
l.adm tarafından öldürülJü. 



( Aakeri bahialer 

İstanbul nasıl alındı? 
Siyaal ve aakert hazırlıklar. • Kavganın 
•ebebi.- Rumelihiaarı. -Maalaktan geçen 
Kanlıkavak dereai.-Bbanalıların hazırlığı. 
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Türk tarihinin en parlak 

1 
raklanndan biriıini te kil d yap. ınaln kavırarun ıebebi olmu~t~. 
cihantutucu aake · ı e en bu Burada çahtanları beslemek ıçm, 
mantarda tetkik radv_a il, ~n Za· Maslak civannda n bucün Kanlı· 
çok büyük ask e. ~~n .diler bir kank dereıi denilen yerde koyun· 
ıribi askeri ed b ~ra adiaelerinıiz lan otlatan bir çobandan Türk ı .. 
edildi ErL• he ıyat~zda tetkik vazını müdürü koyun aatm almak 

. Kanı arp Binb N . . . B" --·'- b ~--· Salim Be b aıı ecati ıatellllf. ız ....... ço an aa ........... f, 
tüt yapt Y un~? hakkında bir .,. çıkan münakaıadan bir Türk öl
lan a krl Bu etüt son defa çıkan. miif. Bunu haber alan ikinci Meb· 
larakse nı~~uamıza takıntı o- mette Mecidiye köyüne kadar o
ker 1 netredddı. Asker veya aa- lan lriltün köyleri yalına ettİnnİf. 
dıra:::ı:,ıuı her !ürkü al&lr.a\:tn• Bu Yaka iizerine latnabul~ ~!e 
liyet) in ~bu J'Uce vakayı (Mil. kap.lan kapanmıf, dlfaM ıle ırtı· 
cik halin~~~lannda ÜÇ nıekale- hah lreailmit, içeridekiler de ha-

aaca Yazacağım: z1rbldara bqlamıılar: 
Aııadoluda ve R . Si,,... lıasırlılılar: Anupadan. 

vetli bir sıu-ett unıehde kuv- Papa-'-- Mora'dan yardnnlar ;... 'ki la e Yerleıt'kt _.., r~ 1 tanan biricik ~ en &on· tendi (Papa, 200 silahendazla be-
dınd.e ve bayati bağlant !etme ye- raber bir kardinal ırönderdi). 
•k! lıtanbulda ec b. j,':'0k~- A•lım lıa:ııırlılılar: ı. - lstan• 

metın kalına11 tehı1; 1
• .ır hiiku. bul limanmdaki bütiln ecnebi H1-

k:aldırınak zaru • : 8llni ortadan riatlyan ır-ilerinin tayfalan aa
rıtahii Vaziyet · rı 0 ınuttu. Bu ıray lrer edildi, 
rar veren ikin 

1 
?rtadan atmıya ka· 2. - Kıt aymda, ilri büyülı: ıre

lından batlıya;ı Mehmet, 1451 yı- mi ile, Cenrriıı aailzadelerind
hazırlıklanna ·~.lı~anbulu almak (Jan Jüatiyani) adlı bir muhare-

Si • lrtrıfh. beci adam geldi. Maiyetinde, dört 
rama~a~ hı;ızır/ıklar: 1451 de Ka· yüzii :ınrhlanmıt olarak 700 asker 
kat'i b · ":1 lbrahiın Bey aleyhine ıretird~ ve (Diktatör) adı ve a&• 

dolud ır ~reket Yapılarak Ana· li.hi:reti ile müdafaa Batkumaa• 
.. eçild'r ı:e ecek tehlikeni,. önüne danlıiıaa tayin edildi. 

Ay · 1 . 3. - Surlara toplar,tafatar ma-
ra) yanb.Y• ''f •onba~aruıda (Mo- kıneler, alev makineleri (Greııu• 
lrü ır •e er tertıp edildi. Çün. Var ateti) yerle,tirildi. 
bi o~uz;;:ıan :ıora 1Bizanslılara ta. 4. - Birlikler (milliyetlere ırö
kıırde . kur"d ·a· . mı>eratorun il<i re) 19'kil ,.,ı;ı,....,k miidafaa kuY· 
met .~' .. en 1&1nın namına bükQ. vetinln kurulutu tespit edildi. 
ni R:u~~orlardı. Mora hareketi il. - Surun hanoekleri temiz. 
rapt ıne ~ Beylerbe! i Turhan a.; lendi, yeni hendekler açıldı. 
da k \ v.e .. unu~ n~tıceıinde buraaı 15. - Türk ordusunun öncüleri. 

0 urum edıldı. nin ırözükmlye batlamau üzerine, 
lstanbula yapılacak b. h nlaa m ikinci ırünü (Sarayburnu) 

kette en tehlikeli bi d" ır are- J'&nmdan Galatadalri Mumhana 
rak ıneydana çıkabi~ec "t""'n ola- me.lciine kadar metbur demir zin
larla Üç yıllık bir m .. t e kMa~ clP çelrilerelr Haliç ıremilere ka. 
landı. O esnada ltaı;:.;- j bağ. P~ndı. Bizans donanm&11 da bu 
ırul bulunan Venediklil ara DMf- zınclrin geriıılne dizildL 
~· Çanakkalede bir e~e karıı ( Arlıcuı 11ar) 
YUcuda getirilıniye bafland..""""" CINOÖLU 

A•lıeri haaırlıklar: 
• 1. - lstanbula kartı yapılacak 
~ aıkeri hareketin Anadolu ile 

batını muhafaza için biç olmaz 
~. .l<.radeniz Boğazı üzerinde 
l'Uruzıüz bir f d 'li" L"---dı. Türkle . e en ı ıre nu:um Yar-
Htleri y ........ 0 zaınıuı deniz kuv
Rumelih? ~hi idi. Avcı Mehmet, 
emniyeti

1

~ nı Yaptınnak auretile 
Mt'mleketin 'b?Y• karar verdi. 
ıetirtilen ve ·~rk yerlerinden 
~n uıtalar ve"'' tarı altı bine va
;ınde buraa.nı ~elere dört ay i
ııı ( Boiazke..,:>"Ptırarak adı
.. rma zamanın koydu Runıelihi
lan yerle~tİrild; en ".'Ütek&nıil top
ve yer teaviyeai Balbaaaa en alta 
güllesini kar,1 nk konan bir top 
yordu. lntaat ~~ ~Ya kadar ah.' 
nulan Y•aaia ra - lıkten aoı..... ko-

k · . lılllen b .--. me ıatıyen bir V oırazı ıreç-
top at"'i ile batı 1 enedik genıiai 
tutsak edilmiş Ye ;~~k la:vfalan 
riilerek aaılmı9lardı. •meye götü. 

2. - Eriime, kara 
lıklannın merkezi 0ı,:rdıııu haz1r. 

A. - Münferit sil•brlu: 
ınadan geçirilerek eaİaı:; J'olrla. 
Nokaanlann yerine Yenil •tıldı. 
dı (silAh, ok, kargı sa~ ~-h.ptl. 
"· s. ıribi) , ........... 
ta B. '"7 M Üfterelc sillhla 

n Çoıraltıldı (ID&ftCınıkl t'l'Q -nıt. 
C. - Mütehanik kul ar"·&.). 

batlan yapıldı. el.,.., ltoÇ.. 
D. - Planlan tetı.ıı. . 

tan bul surlarını J'lkab .1 edıı.., ı.. rette ve o ,._ ı eceı. kud. 
.. 1 ~·•na kadar · 1. ru ıneınit bü ··ı. • ınıa ı g&. 

türüldii B yU lükte toplar d"'-
• u büyük t 1 • -· ne olup çapı 62 ••nt~p ar dort ta. 

u ıunluğu 9 7 ımetre, JJ&ınlı 
· metre olup Lb en atağı 50 çift .. ._~ 1 .,., eri 

3. - oıcuz e çekilirdi. 
ltbu askeri harele . 

Yacak di;;;.er 1 db• 1 etı konı. 
d' ~ e ırer:nı llE 
ırne kalesinin tahk. . ese : • 

•a kuvvetler to 1 ona, hudutla. 
-ı . .....: Gelı'b Pi adnınaar ıribi. 

(b 1 OUa400 
ı,. a>:ı arı bakır k 1 ) .!!'"miden 
ır donanın "P ı murekkep 

kttv a Y•pılınıya ha 1 
Ru..,.,ı. ll~"'" sebebi. T " f andı. 

•hııerını ~ urklerin 
Yaptırınıya hatla-

ı~n11.,.•da neler oluyor?f 

Anıerikada 
İçki başlıyor ---
Ayan nıecJisi kanu

nu kabul etti 
VASHINGTON 24. A.. 

yan mecliıi adliye·~· - A
lı:i küul ıniktan 1'ilzda 3 os fl lçinıt.. 
rnemelı: prtile bira ve ~P b g~ 
ıma müaaade eden kanun ıa;n,. lmııl
kabul etmi,tir. unı 

Bir ~" yıkılclı 
BIZERT, 24. A. A. - Yaı-ı._ 

ta olan son derece fiddetli Yt1fmar. 
!ar, bir erin yılolmuma ar• •·tilt 
•erınittir. 

Bet kitilik bir aile -- .... 
lıalmlttır. 

Y edl kip yandı 
MADRIT, 24. A • A. - J.._ 

Yalaıunda T oribuela ela bir yanırın 
bir ftİ tahrip etınİf ve dördü çocuk 
01hlalı: ibre bir aile efradmdan 7 lıl
ılnlıı Yanarak telef olmalarmıı ..... 
w,... "'1DİftR. 
Kadın tayyared 

Lady Baily 
La~RAN, 24. A. A. - Dlln .Jq.m 

• Y BaiJy'in L--- -'--' be1rJ.. 
"'Yordıa. ~ ·-

Saat 19 ... bir tel~ lı:adm 
ta:ryarec;..ı., Adrar'a YUıl olmu ol
duiuııu bileli.mü, idi. MWnail t ha 
~"j7 ıünii Niameyden herek:!° e-
er en nonnaı yolundan 350 kilomet 

re aynlınıt,lnıdah'ta yere İnmİf ve o 
radıuı Adrer•a ırihnittir. 

Lady Oren'a müteveccihen hava
lan?""' için müsait hava beklemek. 
tedı.. 

MiLLiYET 25 KANUNUSANi 1933 

ee-.J-c 
Ma .. ı j Hediye 1 Boncuğun 
ÇAKAL 1 N K UY R U G U Afrikad.a b~r Ara.p ~b~esi· Kurnazlıkları 

nin Nizap 11minde bır ren~ ~ar 
Çakal Amca, bir gün orman hemen apını açtı, felaketi an- mıt Bu kabilede ayların ısım· 

dan ıeçerkeo, bir oduncunun byan çakal aıçraymca, kuyru- leri ·bizim söylediğimiz gibi 
ayakkaplarmı çaldı ve ayakla- ğunu kaptırdı. mart, niaan, mayıs ve ıaire de-

• geçirdi Camm kurtardı ama, ne ça· ğilmiı. Onlar her aya bir hay· 
n Sağa aoİa aallana sallana, re güdük kalmııtı. O korku ile vamn iamini verirlermiı. Meae
böbürlene bobürlene yürürken. canmı onn~na .dar attı. li. ulan ayı. maymun ayı , örüm 
Aalan kralına raageldi. Aala· - Aalan dıtlerıle ayaklanın sr cek ayı ve saire ... 
nın çok canı aıkılıyordu. Çakal kan kuncluralan uğraşa uğraşa Kabile Reisi Nizap ta fare 
bi aralık parçalanmaktan parçaladı ve sarayına döndü. aymda doğmut. Bir fare aym
k:nctu. Fabt aslan kıoouıacak Orada hemen kendiaini .yatırdı da kabile halkı toplanmıtlar1 
birisini bulduğu için, çakalı lar, yarasına baktılar. Yıyec.ek· Nizapa bir hediye vermeyi ka· 
parp.lamak a·klma gelmiyordu. ferini getirdiler. rarlaştırınıılar. 

Çakal Amcanın yerden te- Fakat iyileştikten sonra, - Mememleketimizi bu lca 
mennaıına ehemmiyet bile ver mutlaka intikam almıya karar dar iyi idare ediyor. Kendisine 
miyerek ayaklanna baktı: vermiıti. Çakal Amca da günün! mimıet ve ıükranımızı izhar e· 

(1) Şu pis maymunu burada .bı· 
rakan sirkin Allah belasını versm l 
Mokko hiç petiınden aynlmıyor. 

_Oh ne güzel kunduralar? birinde aslanın kendisinden in delim. Hoıuna gider, demiıler. 
dedi. Ku;. verdi bunlan sara? ti.kam alacağını ._!>ilmiyor d_eğ!I Fakat nasıl bir hediye ver- • • 
Yahut nereden aldm? Ben ele d_i. ' Hele kuynıgu olm.adıgı . •- meli? Herkes bir şey söylemi§. ,,;ı'; ,h.,,..,~ıp.;~-r.iı1 
böyle güzel ayakkaplan almak çın kolaylıkla taruyacagmı bı· Birisi meydana Hmdiatan ce- ~-,.....,..~":'!'1111!: 
isterim. fiyordu. Derhal bütün ~k~ll~- vizlerinden heykel dikilmesini 

Çakal Amca, Aılııo kralmm ra tellal çıkarttı ve bep••ID;. bir tavsiye etmif. Oteki Avrupa
keyifi yerinde olduğunu anla· araya topladıktan sonra, toyle dan elektrikle İfliyen oyuncak 
ymca dedi ki: bir nutuk ıöylec!i; bir tren getirtilmesini iıtemit. 

- Şahım, bunları ıana vere - Kard~le~~· bu aslanla· Bir diğeri de büyüklüğüne ali.-
mem. Çünkü evveli giyilmit· ~n .kralı hepımızı en son nefe- . met olacak loatrin iıkarpini mu 
tir, sonra ayaklarınıza gelece- ı nmıze k~ar parç~l~mıya ka· 1 vafrk bulmut. Çünkü bu kabile 
tini zannetmiyorum. Ben kun· : ~r vennıı. Onun ıçm h~en 1 balkının hiçbiri ayakkabı: kul· 
duracdığr öğrendim. Eter ba- bir tedbir a~mak !&.zongelırae j )anmadığı için, Nizap'm bu 
na deve deriai getirirsen. sana alalı~ .. ~emm tek!ıfim t~dur: j suretle batkalanndan büsbütün 
güzel bi.r çift ayakkabı yapa· her bı~z naııl hır tedb~~ ~~.- , farklı olacağım ve yapılacak 
rım vafık gorüyoraanız. onu ~tunu İ meraaimlerde lostrin iıkarpinle 

Aslan kralı gitti ve az sonra nü~. Ve son_n: ~öyle~ .. Ek- j rioi giyerae. ortalığa daha bq· 
atznıda, yakalayıp parçaladı senyet hangınızın tedbirını mu met geleceğini aöylemiı. 
fı deve deriai ile geldi. vaf~ görüyorsa, onu kabul e- • Nihayet en yaılılarından bi· 

Çakal Amca bunlan kesti ve delım.: .. n atılımı, demiı ki: 
hurma ağacmduı kestiği uzun Butun çakallar muhterem 
kuru yapraklarla dikti. Ondan Amcalamn aHaıladılar: Fakat> 
sonra da bir atet yaktı. Aslana Çakal Amca devam ettı: 
dedi ki: - Y alruz ıöyliyeceklerimin 

- Şimdi ayaklarını atete hepsi bu kadar değil.. timdi i
doğru tutarsan, kunduraların 1 çimiaden biri, kendi canını kur 
panl panl parlar, daha ııüzel tarmak için, burada toplandığı. 
olar. mızı gidip aslan kralma haber 

Aılan hemen inandı ve yan verebilir. Aramızda böyle bir 
yatarak. dlSrt ayağmr da at"!e hain olduğunu zannetmem. Fa 
uzattı. Çakal Amca keyfinden kat her ihtimale kı111 sizlerin 
kabma aığamıyordu. Alevlerin kuyruklannızı biribirine bağlı· 
sıcaklığı lcarıısmda ta:ıre deri, yacağun. Taki kimae gidip ula 
katılatmıya ve daralıp ııkılm.r na haber vermesin. 

- Reisimiz Nizap HaZTet· 
leri fare aynıda doğmuılarıhr. 
Kendisine giimüıten bir fare 
hediye edelim. Hem hediye, 
hem maksat çolc hoıuna gider, 

Fikir güzel olduğu için bel'
kea belenmit. Komıu memle
ketin büyük kuyumculanndna ' 
birine tabii büyUklükto bir fare 
ıamarlamışlar. Nizap'm doğa· 
tununun yıldönümü geldiği za• 
man, bir heyet hediyeyi vermek 
üzere Nizap'm sarayın gitmiı., 

(2) Artık doğrusu ondan kur· 
tulmarun yolunu düşünmek zama
nı geldi. 

(3) Bu en son mahaulümdürl 
On dakikada büyüyüp afaç olur· 
larl 

• 

s 
Msmlekette 

Sıvas'ta 
Akın piyesi 

SİVAS, <Milliyet) - Tür· 
kiyenin her tarafında temsil e· 
dilen "Alan" piyesi burada da 
Halkevi temıil şubesi tarafın· 
dan aahneye vazedilecektir. Şeh 
ıimizin Halkevi 19 tubatta res 
men açılacak ve resmi kütadm 
da bu piyes gösterilecektir. Pi 
yesin muvaffakıyetli neticeler 
~esi için bir program tan
zim edilmittir. Piyes 19 ıubat 
gecesi Yeni ıinemada oynana· 
caktır. Temsilde rol alacaklar 
dan lise muallimlerinden Sa
lim Rıza Bey de vardır. Kendi 
si Ankarada "Akın" temsil edi 
lirken rol almıttrr. Bundan baş 
ka -e iıtirak edeceklerdeıı 
Sivas gençleri ve münevver kız 
lanmız da vardır. 

323,988 yaprak 
•lgara kilğıdı 

SlVAS (M\lliyet) - Be
nıttan Sivasa gelmekte olan bir 
etekçi kafileıi tehre girerken 
poliakr tarafmd'an fÜpheli gö
rülerek çevrilmiş ve aranmağa 
baılanmııırt.. Aranma neticesin 
de eteklerin üzerinde bulunan 
efya idirilmiı ve bunlann ara· 
aından 323,988 varak aigara ka 
ğıdı, çakmak, çakmak tatı zu· 
bur etmittir. Getirenlerden Gii 
ronlu Mehmet • Bekir, Süley· 
man, asker Mustafa, diğer Meh 
met yakalanmıtlar ve evrakile 
ihtiau mahkemesine wrilmir 
lerdir. 

Sıvasta kar 
sıv AS, (Milliyet,) - İki 

ıünden beri kar yağmaktadır. 
Senenin yağmurauz geçen ayla 
nndan sonra kar yağmayacağı 
dilde dile dolqırken yafan kar 
köylünün ve her kesin yüzünü 
ıüldürmiiftür. 

Yenipazarda Spor 
kulübü 

ya batladı. Aalan öyle acı duyu Çakal Amca dediti gibi yap 
yordu ki kımııldanacak bili kal tı. Sonra dedi ki: 
mıımıttr. Çok geç te olsa, ken· . - Siz tedbirlerinizi dütii
diai ile fena halde alay edildiği- nünciye kadar, ben de ıurada 
ni an1amııtı. gözcülük edeyim. Tehlikeli bir 

Nizap. gözyaılarile ıöylenen 
nutuklan dikkatle dinlemiı ve 
fareyi hediye ettikleri zaman 
heyecanını zaptedemeınit, he
men annesinin yanma kotmuı. 

YENİPAZAR. (Milliyet) -
Yenipazarda, miilıra Türkocaiı 

1 zamanında bir ıpor ldübü teessüs 
( 4) Çepe çene çukurlar kazıp, e~it~ fakat inkitef ~emiyerek 

her birinin için bir tobunı alton &onmllf. Bu defa Beledıye ve Fır· 
b• .. .. · ka Reiai Ali Riza ve yab mektebi 

Çakal Amca o zaman Asla- gelen olmasın • 
rım üzerine atıldı ve but tara- Çakal Amca birq uzaklara 
fmdan ısırarak bir parça kopar gitti, fakat gaybubeti uzun sür 
dı. Yüksek aeale: medi. Sonra kan t,er içinde ko-

- Ah. dedi, i9te ben de etiu. fa kota geldi: 
but tarafmr ıeveriın. - Aman kaçm, ulan celi· 

Zavallı ulan ıatırabına rağ yor.! 
men, ıoğukkanlılığmı muhafa· Çakallar bunu duyunca can 
:ıra ediyordu. Cevap verdi: havlile atıldılar. fakat o atılıım 

- Y alruz but tarafı değil, hızı ve tidcleti içiode biribirlo
ud yanak taraflan daha tatlı· rine bağlı oiUı kuyruklan kop· 
dır, tu. Hepai de kuynrksuz kaldı. 

Maksadı, çakalı ağzma dot Çakal Amca, timdi artık ko 
nı yaklaıtrrmaktı. Çakal ittiba lay kolay tanrmıııYBalğı için 
ile yaklatır yaklatmaz• aslan rahattı. 

' il 

• 
Fil babaya burnuna giJr• mendil llizım oldu 

Anneıi pratik, hasis bir ka· 
dmmıı. Gümüşten fareyi bir 
müddet tetkik ettikten sora, i
ade etmiı ve başn dövmiye 
baılamrt: 

- Ah oğlum. demi,, ne et
tim de ben seni fil aymda do
ğuımadım. 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

ISTANBUL 1200 m. 
18 • 18,45: Muzaffer Bey, 
18,45 - 19,30: Orkeatrz. 
19,30 • 20: Refik Ahmet B. taı. 
frndan Ramazan müaahebeal. 
20 - 20,20: inci Hanım. 
20,20 • 20,50: Mahmure H. 
20,50 - 21,30 ı Hafız Sadettla B. 
21,30 • 22,301 Ori<eotnı Ye saire. 
22,30 • 23,30: Dariittalim. 

VARŞOVA 1411 m. 

18.05: Gramofon. 19.05: Ha
fif musiki parçalan. 21.0Sı Keaa. 
22.05: Keman müaamereııl (Behm 
Frenk!, Haendel, Nick, Rieo, Sme
tana). 23.20: Gramofoo ile ta• 
ganni. 24: Kahve konseri. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

18.0S: Konser. 19.501 Amele 
talrunı (Macar milli tarkılan). 
20.40: Mıuıdita salon takımı (Kal 
man. Delibeo, Jaray, Zacb), 22.05 
Viyolonsel konıeri. 22.50: Ri
chard Tauber ile Lotte Lehman'm 
ırramofon platdan. 241 Sigaa mu 
aikiai. 

VİYANA 517 m. 

UI: Opera, operet. vala-müaa
aahabe. 20.35: Piyano refakatile 
taganni. 21.05: Elektn'lde müte
harrik yeni musiki aletlerile kon
ser (Brelinden nakil). 21 ı Musiki 
li üç temsil. 23.30: Cazbant ,(ta
ırannili). 

M1LANO-TORINO-F1REMZE 

18.05: Şarkılar. 20: Gramofon. 
19,30: Haberi ... , ırramolon, kah
ve musikiıi. 21.05: Haberler, gra 
mofon. 23.05: Radyo orkeatraaı. 

PRAC 487 m. 

17.15: Konser. 20.25: 
muzika. 21.05: Tiyatro. 

ZORIH 459 m. 

Bando 

18.05: Gramfoon. 21 : Danizet· 
ti'nio eserlerinden (DON PAS. 
QUALE) opera ... 

LA YPZIG 389 m. 

21.05: Yeni Alınan be•telerİn· 

Mokko n~ yaptığnnı ır türlu ket- Müdürü Hikmet Beylerin himmet· 
fedemedi. !erile bu teıeLkül canlanıyor. Bu 

.. 

( 5) Bana yardım ettifin için 
pek na.zikain Mokko; mükafatım 

(6) Şimdi beklemekt- baıka 

bir it kalmadı. Vakit çobulr ıreç· 
aia diye birer uyku kestirelim. 

(7) Gördün mi Molrko? lfte 
konı ip.ndealn, ırölıreat.de otur. 

' 

(8) Nihayet ıu pia nıaynıundan 
kurtuldum .. Ne bili vana ıröraün .. 

den. 22. 15: Laypziır senfonik ta· 
kmıı. 24.05: Haydn'in bilinmeyen 
eserlerinden senfonik konser. 

BRESLAU 325 m. 

18.55: Konser. 20.10: Keza. 
21.15: Arzuya tabi konser. 23.55: 
Danı musikisi. 24.35: Keza. 

tetekkülü uyandıran gençleri çolr 
ateıli ve heYeali gördüm. Muvaf
fak olmak için IAznn olan azim 
kendilerinde var. Nabiye Müdürü 
Beyin de kendilerini himaye ede· 
ceğine Ye bu tetekkülün taazzu· 
vuna yardım edeceklerine fÜphe 
etmeyUı. 

Kaza kurıunu 
AKŞEHiR (Milliyet) - Şehri

miz Belediye meydanmda çok fe
ci bir hadile oldu. Avukat Sadri 
Hamdi Bey nezdinde kAtip Od• 
mitli Hüana Bey Belediye meyda
nında alıf •erit etmekte iken Na
dir köyilııden Hacı Mnlllt oflll 
Hakla laıninde on yedi yaımda bir 
tahıs yeni tamir ettlrdifi teban-

, casile oyrıarlren bofalmıt. pkan 

1 

kur,un ahı nrlş etmekte olan 
Hüsnü B. in beline loabet etmft " 
derhal yere ydalmııtrr. Hadise,. 
müddei umuınilikçe vaziyet edilmlt 
yaralı derhal Belediye haataneai
kaldınlmıttır yaraaı çolr afırdır. 
Carih Hakla derdeat edilınittir. 

Kongre toplanıyor 
AYDIN, (Milliyet) - Yarm 

aJqam Halkul aalonunda Ticaret 
Odau aeaelilr kon.....,.ı toplana • 
caktır. R 
Tarsusta yağmurlar 

Tarauıtaaı yazılıyor: Uzun 
zamandanberi devam ede... 
çiftçiyi korkuhan ve ciddi bir 
1e'se dütliren kuraklık nihayet 
bulmuı, yafmurlar başlamıı· 
l'ır. Çiftçiye nazaran yağan 
yfamunın yalnız hububat içiıt 
faydası dokunacaktır. Pamuk 
mabnılü için daha ziyade yat
mura ihtiyaç vardır. 

Kardeı katili 
Malatya.dan yazılıyor: lr 

metpaıa nahiyesinin Atmalı 
köyünden karde,i Ömer oğla 
lbrabimi öldürmekle maznun 
Oıman yApılan muhakeme ne
ticesinde yedi ıene bapee. de
miryolu ameliyatmda çaltı· 
makta olan Ada Firaıaki i.aim· 
li adamı hrrıızlık nıamak için 
öldürmekle maznun Kayaerili 
Mehmet oğlu Şaban IS sene 
hapse, Hekimhanının Şrnı kö
yünden lbrahirrı kızı Emine i· 
le Göveç köyünden Ali oğlu Cu 
mayı ve kardeıi Veliyi öldür 
mekten suçlu kel Haaanla bira 
deri Mehmet idama bedel onar 
sene hapse mhakil.m olmuşlar 
dır. 
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~sDünkü 
ıc1aFırhna 
ıe1ır., (Batı 1 lıad ..ıaif ... ) • -

~ meydanlardaki havaleli a
azııçlar rüzgann ıiddetile kökün 
ırn ıökülerek clevrilmi,tir. 

ün sabah, E.yüpte Eminönü 
rrtddesi üzerinde d'evrilen bir saç, yolu kapamıf, Eminönü 

iferini yapan otobüsler, bir 
ı.iddet itleyememittir. Liman 

"ı fırtına batlar baılamaz, tah 
iye idaresinin sis düdükleri 

ltün lı.uvvetile ötmeğe batla-
ttır. Karayel fırtma11 Ada· 

Ge ve Boğaziçi ıeferlerini ya
. d<\n vapurlan da yollarından 
tu•ıkoymu9tur. Dün sabah Bü· 

iikadadan kalkan üçüncü va
lir. r tipiden yoluna devam ede-
• ' 1 
ıy<iyerek Kartala avdete mec· ı 

r olmuttur. Boğaziçi vapur
R" ıeferlerinin intizaımnı kay 
ıtmişlerdir. Tramvaylar arıza i 
z: işleyebilmitlerse de bazı hat 1 

da münakalat ağırlqmıtbr. l 
taıeyozlunda evvelce kısmen 

ı:-...JJJmıt olan bir evin duvarı fır , 
dan yıkılmıt ve bazı evle- 1 
tahta ha,-·Jeleri devrilınit- j 

q. Havanın birden b"ı-e karla
-~ mı f1r1at bilen oclım ve k&- I 
u':'ürcüler fiatlan hemen arttll"" 
cıı.ı,lardır. Odunun çekisi 320 
_ m 380e, kömürün okkası pen 
u"ınde olarak 5 kunıttan 7 • 7 J!, 
e anıta fırlaımtllr. l 

az Kandllll'ge glJn .. 
Kandilli rasathanesinden al 

jjjğımız mal\ımata göre kar, bu 
an ele devam edecektir. Hara

t dün sabah nakıs 2 ye düt- ' 
ı;tür. Hararetin bugün biraz 

a dü,meai muhtemeldir. 

Yl'şllkiJg'e giJre •• 
Y etilköy aakert raıat merke 

••<;iden aldığımız mal\ımata gö jı 
r g bugün bava tamamen bulut 
.. <olarak devam edecektir. Bu-

1 ı 1~ kar yağmıyacaktır. Rüz- I 
en ırm tiddeti azalacaktır. Dün 
1Y0 va tazyikı 764 milimetre idi. 

).ı fazla sıcaklık ııfm en az ıı ' 
~1<1ık ta n;.kıs dört idi 

ır.iılektrik cereyanı 
'u keslldJ ı 
MOün aktam saat altıdan ıon
r:. ,ehrin muhtelif yerlerinci'e 
gıifrtrik cereyanı kesilmit, te-

1 

tm; bir müddet karanlık içinde 
'_111lmıttır. Bilbaua Şi9li cihe-

1 
"-<de cereyanın kesilmesi bir 
~ıt kadar devam etmiıtir. Ay 1 dı saatlerde kısa fasılalarla ' 

illlvaylarda da cereyna kesil· 1 
, muvakkaten intizamım 

·~mittir. 

r? Bir lnglllz DBPUl'll 

lıtlmdat f!diyor 
.ot;tSTANBUL 24 (A.A.) 
:ıeın geceden beri tiddetle de
• ftı:ı eden fırtma deniz ve kara 
ıad tesirini göstermif, bir çok 
r r;nırlar yollanna devam ede
~işlerdir. Sabaha kaJ"fı tah· 
sa e idaresi Marmara havza-
~t~. İngiliz bandıralı Quebec 
lırl y isminde bir İngiliz vapu-

- an imdat telsizi almıt -.e 
iJj:hal Sezar tahlisiye gemisi

.Yardıma göndermittir. Sis
dolayı mevkiini sıhhatla ta 
edemiyen gemi bu saate ka 
Marmara havzasında yapr 
bütün tabarriyata ralimen 

kınamamıştır. Maamafih tel 
muhabere d.-vam etmekte 

Vapur yiikaüzdür. Bu yüz
sulann kaldırdığı vapurun 
anesi boşta dönmekte ve 
r dalgalarla mücadele et-

Gazi Hz. 
Afyonda 

(Ba~i birinci sahifede) 

:la kendilerini beldiyen büyük bir 
lıalk kalabalıiı bulmuılarıhr. Va
'i, belediye, fırka reisleri. Afyon 
-.ıeb'asları, Gazi Hazretlerini Kü
tahyadan kartdadılar. 

Gazi Hz. nin Kiltahya
dakl zlgarellerl 

KOTAHYA, 24 (A.A.) - Re 
· sicümhur Hz. bugün öileden son 
·a Tiliyeti, belediyeyi, C. H. fır

'taamı ziyaret ettiler. Vali Beyden 
,iJiyet itleri Te bilhassa mahsul 
·e arpa ziraatiyle Kütahyaya bas 
>lan san'stlann bugünkü vaziye
ti hakkında r:ı..IUınat aldılar. Bele 
diyeyi alakadar eden iıler üze. 
rinde görüıtüler ve milli mücade
lede Kiitahya etrafında yapılan 
'nÜeadelelere dair o zaman 9ehir
de bulıınanlann batıralanıu yokla 
dılar. 

C. H. fırkası, vilayet kaza he
vetlerini kabul ettikten Te fırka 
biııumı gezdikten sonra azalarla 
•Jzun zıuran Halkevlerinin unw
"1İyetle çok -ı. bir ihtiyaca e<>
Yap olduktan ,,., ,imdiden verim-
1i bir yol üstünde lıulunduklan 

kanaatini açıp vurdular. 
Kütahya evinin derlediii IÖz· 

'eri birer birer ıözden pçirerelı: 
'>unların bynaldanru ... kullaruı 
'anm anııtırclılar. 

Akşam fırka salonunda azalar 
la beraber kon."' konup. çay içti 
!er, aynlırken memnuniyetlerini 
ııöylediler. Oraclalo1erin ellerini aı 
'<anık dofru trene bindiler. Ve sa 
>t 18 de Afyonkarabisara hareket 
,dildi. 

Kütahya 24, ( A.A.) - Reiıi

cümhur Hazretlerini uğurlamak i 
oin buraya kadar refalııatf...,.inde 

ııelen Ali Hikmet P&fll ile Balıke 
'ir valisi Ethem Bey, Balıkesire 
-lönmilperdir. 

Kr1tah11ada tf!fltlkat 
KÜTAHYA, 23. A. A, -

Reiıicfunhur Hazretleri Kütah
ya istaıyonunda karfıcılann ha· 
brmı sorduktan aonra istasyon 
civsnnclaki lreremit fabrilııuıru 
ziyaret ettil~r. Fabrikanın veri

'en izahab dinlediler. ilet 1ene 
""vel ufak ve kerpiçten bir dai-
re ile iıe ~lanmıı, bugün bir 
kiremit fabrikaamın muhtaç ol
duğu bütün tesisab bitirilmit
br. Verilen izahata nazaran 
fabrika senede 7 ay tam kaıho
sile çalıımakta ve 100 mıele ça
lıtbrmalrtadır. 

Muhtelif tipleTde kiremit ya
pan fabrika, Türkiye ihtiyacı
nın yüzde 55 ini temin etmek
tedir. 

Kütahya topraiıiım keremit 
için çok elveri•li olmuı hariç
ten getirilen kiremitlere reka
bet Te fabrikaya genİf inlri.-f 
imkilnlan vermi,ıir. 

Gazi Hazretleri, gördüklerin
den memnun kaldılar trenlerine 
döndüler ve geceyi T"SOnlarm· 
da geçİrettlrlerdir. 

"Urltu,, - ideal 
KOTAHYA, 23. A. A. 

Cümhuriyet Halk fırlrasa Ub'bi 
umumilifi, Ankara'da balkevi 
tarafından çıksnlseak mecmua
ya at koyma1anru Reiaicümbur 
Hazretlerinden rica etmiıtir. 
Gazi Hazretleri, Hslkevlerinin 
fikirlerini neşredecek olan bu 
mecmuaya Türkçemizde ideal 
kelimesinin lam kartılığı alarak 
(Urku) isrnini vermitler Te ilk 

1 Meclis reisi 
Mersinde 

(Batı ı iaci ...ı.lfodo) 

nerek halk ile temas etmitlerdir. 
Tren, Mersine geldiğinde askeri 
kıt'a ve bando ile daha büyük bir 
kalabalık meclia reisimizi alkışlar 
la karııladılar. 

P&Ja Hazretleri, kendilerini 
selamlıysn aaker ve mekteplilerin 
hatırlannr sormuşlar ve zabitleri
mizin ayn, ayn ellerini sıkarak il
tifatta bulunınuılardır. iki mektep 
li hanım tarafından Reis Paşaya 
buketler sunubnut ve otomobiller
le oturmalarma aynlan tüccardan 
Sait Arif Beyin yalmnı teırif ede
rek öğle yemeğini orada yemişler 
dir 

Paş" Hazretleri, öğleden sonra 
aakeri alayı, vil&yet makamım, 

1 Belediye ve Cumhuriyet Halk fll'
kasını ziyaret buyurmuşlardll'. Bu 

1 
akşam, tüccar klübünde Belediye 

: tarafından serefloorine 40 kiıilik 
bir .ziyafet verilecektir. 

1 Meclis Reiai Pata, bugünü de 
: Meninde geçirdikten sonra yann 

1 
Tanıus'a ağrıyarak Adana'ya dö
neceklerdir. Şehrimizdeki büriiıi 
bina ve dükkinlar, '8reflerine bu

/ gün bayraklarla donablmııtır .• 

l KAzım Pş. Hz. nln bt'ganatı 
/ MERSiN, 24 A. A. - Mecliı 
' Reisi Kazım Pata Hazretleri C. H. 
i Fırkuıru ziyaretlerinde Vilayet 

1

. "H kaza heyetleri azalan tarafın
dan kartılamru9lardır. 

Pata Hazretleri fırkada bir •-
atten fazla kalarak fırka azala
riyle bir musahabe yapmıılardır. 
Bu muaahabe esnasmda Meclia 
Reiaimiz dünyada mevcut aiyasi 
fırkalar arasında bir mulrayue 

ı yapbktan sonra bu fırkalann pro
. gramı ile Halk Fırkaaı programını 
1 kartılaıhrmıılardır. 
1 C. H. Fırkuı programmm ana 

hatlanru izah ederek fırka azala-
• nnı tenvir etmiılerdir. Pap Haz

retleri bu mevzuda devamla eaki 
idare ..,killeriyle Cümhuriyet ...,;;. 

1 

mi arasında ikinci bir mukayue 
yaparak Cümhuriyetin halka isti
nat eden ve halle lehine menfaati

! ne hİ%met eden en ırüzel Ye aai-
lam bir idare ..,kli olduğunu izah 
ve bunu muhtelif misallerle teyit 
ettikten aonra bugiin için yapıla
cak en mühim İ4İn rejimin halka 
anlatılması işi olduğunu ve çünkü 
Cümburiye!e bilerek ve anlıyarak 
emniyetle aanlmaamm ancak bu 
auretle elde edilebileceiini ıöyle
mitlerdir. 

Fırka Vilayet idare heyeti rei
ıi tarafından halkın tenviri buau
aunda yapılan meaai etrafında 
Paıa Hazretlerine izahat verilmit 

1 tir. 
/ Kiznn Pap. Hazretleri bundan 
I acınra Türkiyenin umumi vaziyeti-

! 
ni mütalea buyurarak bugün Tür
kiyede y94ayan Halk zümresi ara 
aınds bir mukayese yapmıılar ve 

1 
Türkiyede halkın üç cephe arzet-
tiğini izahla; bunlardan elueriye
ti teıkil eden kıamm tam minaai
yle halkçı ve cümhuriyetçi olduğu 

ı nu anlatmıılar ve bir teıekkül ha-

l !inde olmamakla beraber düıün-
celeriyle henüz inkılabı hazmede-

' . ı . b" k ~ h • mıyen erın ır ıunmın cum un-
yetin fayda ve faziletlerini idrak 

1 

edebilecek bir hale gelmediklerini 
..., bugün c ümhuriyet Türkiyesin
de mutaassıp zihniyetlere yer ve
ren membalar bertaraf olduğu i-
çin bu gibilerin zamanla büabütün 
ortadan kalkacafıru izah etmişler 
ve demişlerdir ki: 

"Bunlardan ba~ka bazı vatan
datlann da memleketimizin vazi
yetini dünÜffDeden memleketimiz 
bünyesine uymayan komünizm 
gaye ve emelleri petinde koştuk
lan görülmektedir. Bu gibi vatan
daşlara memleketimizin hakiki 
menfaatlerinin ancak Halk Fırka
aı programının tatbiki ile temin 
olunabileceğini izah edilmek sure-

1 tile tenvir edilmeleri ve İyi bir va
! tandaı haline getirilmeleri icap 

eder. 
Fırka ve fırkaçrlara düşen en 

büyüle Te kutsi vazife herteyden 
evvel bütün halka cümhuriyeti ve 
C.H. Fırkasını ve programını an
latmakbr.'' 

Kahve 
Meselesi 

Memurlardan 
Azami 

(Batı ı inci .. hifed•> Rand 
kili lsmail laa Bey kendisil• sörii- maO 
ten b~ .mubarririmize fU izahab 1 (Baıı ı ı.c1 oahifod•) 
vermqtir: 

- Oto Andiryacfu Efendi Bre- nn bir usule rapb için en basit 
zilyada kahve ihracatile meşgul ve fakat esaslı formül aranmak 
olan ~lfred .sinner müesae~sinin tadır. İki aene evvel Almanya 
umumı ko';"ısyoncusudur. Bı~kaç_ hükUmetinin yaptırdığı bu tev 
ay evvel bır elden kahve ıthalı h•t • . d . lbed"lıen 
hakkında neşredilen kanun üzeri- 1 ~~ıne an; . ce. . ı raJ>?1' 
ne Sinner ıirketi kendisine bir aa· tercume ettırilmıthr. Komıs· 
lahiyetname göndererek kahve yon azalarının esaslı tecrübele 
meselesi hakkında teşebbüıatta rinin de il:i.vesile mesailerinin 
bulunmak istemiıtir. Andiryadis çok faydalı semereler vereceği 
Ef. bu aalahiyetnameyi İstanbul kuvveti ·· 't ed"I kted' B ·k· · ı·· · d ·· t e umı l me ır. u ı ıncı noter ıgın e tercume ve as- l . .. . 
tik ettimıiıtir. Bu aalahiyetname mese enın aaıl muhım tarah 
ile hiç bir makamı reamiye müra· memurinin mesai tarzlarIDin 
caat vi.ki olmamııtır. da bu mevzua sokularak esaslı 

Bundan birkaç ay aonra bir hal tekli bulunmaamdadır. 
iktisat y ek~letinin . ga~etelerle Memurinin mesai saat ve tar.; 
kahvenm bır elden ıthah hakkm- l 'fin tak • • • h• 
daki ilim üzerine lstanbul kah- ar:, vezaı .aımı, lf n ıp
ve tacirlerinden kuru kahveci !enle temas tekli. butalıklan 
Mehmet Ef. ınahtumlan ıirketi halinde vekalet işleri, vazife za 
bu münaka.-ya iştirak etmiıtir. manı tahal veya resmt İ!leri i
Mezkur ıir~et Sinner müesaeae~i- çin dışan çıkbklan vakit tatbik 
le aynca bır mukavele akdetmıt- etmeleri zarurf olan usuller 
tir. Bu muknela latanbul 6 mcı h b k • ·· • .ı.... 
Noterlifinden tercüme ve taalik cluraep u~ 0~1ısyoııun uzednndrr..., 
ettirilmittir· ca5ı ıı er meyanın a • 

lktuat Veldletinin münakata Komiıyomm mesaisinde asıl o
il&runr ifte bu mukaveleye lstan- lan fikir devlet memUTlann
bulda bir taraftan kuru kahTecl dan aza::nt randman alınmuı • 
Mehmet Ef. mahtumlan bir da t • eli 
Brezilya kabTa mecliai namına M. DI esnın ır. 
Mite! LeTi imıinde bir ut müraca ----------
at ehnİftİr. Otta Andiryadia Ef. 
hiç bir suretle münakataya lttirak 
ehnemif Ye fekli raunide bir ma
kama müracaatta bulunmuııur. 

Vulnabulan ihbar üzerin Emni
yet müdürlüğünce yapılan tahld- · 
kat neticeainde Andiryadis Efen
dinin elinde bulunan Te yanlıı ter 
c:üme edildil;i iddia olunan 1&lihi
yetname Ltanbul lıcaret Odası 
tercüme tefi Hibeyin Münif Bey 
tarafından tetlulc edilmit ve Em
niyet müdürlütünde yapılan bu 
tetkikten aonra Hüseyin Münif B. 
İnu<aaı tahtmda tercümede hiç 
hata olmadriıru beyan etmiıtir. 
Görülüyor ki Andiryadis Ef. bu 
aalahiyetname ile bir makame mü
racaat etmemiıtir. 

Yanlış bir 
Mua ele 

(Batı \ iaci oahifed•) 

almaları için ihbariye gönderil
mektedir. Kontıenjana dahil ol· 
mıyan paketlere gelince: Bun
lar, bir hafta içinde sahiplerine 
haber verilip alınmadığı takdir 
de gönderildikleri yere iade olu
nmaktadır. Halbuki matbaamı
za ait Amerikadan gelen üç pa 
ketten ikisi hiç bize haber veril 
meden iade edilmittir. Herban 
gi bir malı kontenjanda ismi 
yok diye, küçük bir ihbar zah
metine katlanuıamak için tek
rar müraeline göndermenüı md 
na ve hikmetini alayamadık. 
Bu yanlıt muamele yüzünden 

_ matbaamıza ait 4944, 5384 ve 
5546 numaralı üç paketten 
4944 numaralısı 4 kanunusani
de, 5546 numaralısı 15 kanunu 
sanide geldikleri yere iade edil
dikleri halde muhteviyatı ayni 
olan 5384 nuuıaralısı için bir ih 
bariye varakaıı aldık. Bu üç 
paketin ikisi neden iade edili
yor da, üçüncüıü bizim elimi· 
ze vasıl oluyor? Kontenjana da 
bil değildir diye, sahibine ha· 
ber verilmeden paketlerin geri 
gönderilmesi icap etmez, kana 
atindeyi.%. Posta idaresi bir ih
bariye göndermeği de fazla kül 
fet mi addediyor? 

Celil Bey 
Kütahyada 

(8- 1 lad oaı.ıı.4•) 

b yapacak anayİa Kütahyamn 
daha elTeritli aldufu tebarüz etti. 

Vekil Bey, önümüıı:deki aeneler
de tedrice tatbik edilecek milli sa
nayi programımıza bu noktanın 
ithali için hükümet nezdinde çalı
tacaimı bu aahada ihtiaaı tabibi 
unsurlann yetipneıini mümkün k:ı 
lacak tedbirlerin vekalet tarafın
dan almacaimı aöyledi. Va husu
ai idarenin de ikinci planda çahta 
cak mahalli unaurlan ATrUpaya 
göndermek için çare aramaımı 
tavsiye etti. 

Konutma meYZUlanndan biriai 
de yumurtacılık idi. Bunun Kütah
ya için ehemmiyeti üzerinde du
nıldu. Vekil Bey, buli.aaten dedi 
ki yumurtacılık memleketimiz: i
çin ihmal edilmiyecek bir servet 
membaıdır. Bu hu.usta herıeyi hil 
!nimetten beklemek doğru almaz 
halkımızın da uyanık teşebbüıler
de bulunmaaı lazımdır. Diğer mal 
lamnızda olduğu gibi yumurta ti
caretinde de iıtandardizasyonun 

hayati bır ehemmiyeti vardır. Ve
killet yumurta aah9lan için hiçbir 
fır&ah kaçırmamakta ve muhtelif 
memleketlerle anlatmak yaparak 
yumurta mahreçlerinin muhafaza .. 
aına azami gayretler aarfetmekte
dir. 

Mahmut Celil Bey, arpa aaht
lan hakkında malümat istedi. Dur 
ırun olduğu cevabını aldı Vekil 
Bey, arpa, kuşyemi sribi mah•ula
bn takasla 1 imayeaine liizum ol
madığını ve burada asıl vazifenin 
müstahıil ve tüccara düttüiüDü 
tebarrüz ettirdi. Kütahya ve bava
lisinde yeti~n arpalar bira imali
ne elverişli olduğu halde ihracah
nm sittikçe azalmasındaki aebep.. 
feri arqtırdr. Ve arpalann aevkin
den evvel içindeki ecnebi madde
lerin bilhuaa tat kmntılannm te
mizlenmesi lüzumunu anlalb. 

Madenlere gelince, bu mmtalra 
daki madenlerin bilhaua lıramua 
tam verimli çalı§JDJlsı için hülôi
met cephesinden her kolaylık gÖI 
terilmektedir. Artık alakadarlana 
çahımaaı icap eder. 

Meyvecilik bahsinde, inhiaar i
dareıinin vişne aatm alması mem
nuniyetle kar,ılandı V eln1 Bey Kii
tahyanm gerek Ankaraya gerelı: 
merkezlere baih bulunması dala
yısile umumiyetle meyvecil.ife fu 
la ~hemmiyet Terilmeıini tavıiye 
ettı. 

T.LC. ittifakı Anka:ıKatalonyada kabin 
ra mıntaka•ı buhranı 

kongre•i 
ANKARA, 24 (A.A.) -

BARCELONE, 24. A. A. - Ka
talonya kabinesi, teıkilib esasiy 
kanununa ait bir noktai nazar ih 
lifrndan dolayi iatifa etmiıtir. 

Yeni kabineyi tekrar M. M · 
teıkil edecektir. 

Hindistanda b9ykof 
DOMBAY, 24. A. A. - Avrupa· 

h simsarlara yapılan boykotun yeni
den tiddetlenmesi, Bom bay' da pa· 
muk ticaretini yeni bir çdanaza sü
rüklemek tehlikesini göstermektedir. 

lat. Mr. Kumandanlığı 

T. 1. C .. ittifakı Ankara mmta 
kası fevkalade kongresi dün ak ,am gene belediye salonunda i 
kinci t;oplantısIDI yapmıtllr. 
Birinci celsede müzakereler ta 
mam olduğu için bu defa yal
mz intihabata geçilmesi mukar 
rer olduğu halde bazı hatiple
rin idarecilerden bir kısım aley 
hinde tidaetli beyanatta bulun 
ması müzakereyi çok hararetli 
bir ,ekle getirmit ve nihayet 1 
belli batlı kulüplerden üçünü Sabnalma kom. llin1an 
bu tenkitlerden müteessir ola-
rak intihabat için biç bir nam
zet göstıermiyeceklerini beya
na sevketmiştir. Bu vaziyet üze 
rine Muvaffak Bey ıöz alarak 
kendisine ısrarla teklif olunan 
riyaseti ancak bütün kulüplerin 
samimi bir surette tetriki me
sai etmesi tartiyle kabul ettiği 
ni habrlatmıt , bu vaziyet de
vam edene kendisinin de riya
setten çekilmeğe mecbur kala
cağını ilave etmittir. Riyasetin 
bu müdahalesi zihinlere bir az 
sükUnet getirmit olduğundan 
bütün kulüpler ittirak edecek
lerini sarahaten beyan ettikten 
ıonra intihabata geçilmittir. 
Muvaffak Bey ittifakla Merkez 
heyeti ve futbol heyeti riyaseti 
ne seçildikten sonra diğer aza
lar meyanında cüz'i tebeddülat 
yapılarak geçen seneki heyet
ler tekrar intihap olunmuıtur. 

Tutulan kaçak 
etya 

Askeri Tıbbiye mektebi ihti
yacı için 400 adet havlu açık 
münakasa suretile satın alına
caktır. Münakasaaı 2 Şubat 
933 pertembe günü saat 14,30 
da Tophanede Merkez kuman
danlığı satınalma komisyonun
da icra kılmacaktır. isteklilerin 
fartname ve nümunesini gör· 
mek için sabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve miinakasası
na giriteceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmalan. 

(429) (138) 
393 

• • • 
Kaleli Askeri Lisesi ihtiyacı 

için 800 adet yün fanila aleni 
münakasa auretile satın alına· 
caktır. Münakasası 11·2·933 cU 
martemi günü aeat 14 te Topba 
nede Merkez Kumandanlığı 
Satmalma komisyommda icra 
kılmacaktır. isteklilerin ıartna 
me ve nümunesioi aönnek içiD 
sabah saat 9 elan 10 a kadar 
her gün ve münakaaasına itti-

lstanbul lnbisartar bat mücli rak için de muayy- vakitte 
ri}'di takip memurlan tarafm• komiıyonda hazır bulunmala· 
d'an Ererıköyü tarafmda bir hay n. (444) (250) 
li kaçak rakı ve sigara kağıdı 600 
meydana çıkarılmıtlır. Müsade 
re edilen kaçak etYa ıuralarda 
bulunmuttur: 

Lingada Gazalın hanesinde 
yapılan arama neticesid'e 2 tite 
likör bulumuıtur. 

Taksim caddesi 41-11 numa 
rada Andırya Efendinin hane
sicle yapıla aramada rakı imali 
ne mahsuı maateferrüat bir ka 
za ile 85 kilo ıarap ve bir ıite 
imal edilmit rakı bu1unmuttur. 

Galatada Y enitehi.- aokajpn
da 21 numaralı hanede Odekai· 
ya yapılan tara~~ut neticesinde 
15 kilo t•rap, satarken cürmü 
meşhut haıinde yakalanmıştır. 

Y alovanın Katırlı köyünden 
kaçakçı Ali Efendiden 37 kilo 
kıyılmıt tütü ile bir beygir ve 
gene Y alovanın Safra köyün
den Ahmet Ağanın değirmenin 
de 114 okka kıyılmıt tütün 
yakalanmııtır. Ve bu meyanda 
takibat memurlan 921 paloet 
köylü sigarası. 163 paket halk 
sigarası, 36 paket asker sigara 
ıı, 214 defter ıigara kağıdı ya 
kalanımttır. Haklannda yapı· 
lan zabıt varakaları i·le ait ol
du.klan ihtisas mahkemelerine 
verilmiftir . 

Yakup isminde biri Üsküdar 
da İhsaniye iskelesine bir san· 
dal i!e yanaşmıt ve bir müddet 
etrafı gözetledikten sonra san
daldan çıkardığı bir paketi kol 
tuğunun altına saklayarak sa
VUfmak iatemittir. Yakubun 
bu hareketini polisler görere:ı: 
tüphelenmitler ve kendisini ya 
kalamıılardır. Y akubun koltu
ğunun altına sakladığı paket 
çıkarılıp açıldığı zaman içinde 
birçok kaçak sigara kağıtları, 
cakmaklar ve çakmak taıları 
dolu olduğu görülmüttür. Ya
kubun bu kaçak qyayı öted'en 
beri aatınakta olduğu anlatıl· 
mıştır. Bunları nereden tedarik 
ettiği tahkik edilmektedir. 

• • • 
Ordu ihtiyacı için 320:360 a· 

elet sahra telefonunun Ankara• 
da M. M. Vekaleti Satınalma 
komisyonunda 1-3-933 çal"§ant· 
ba günü saat 14 te açık müna· 
kasası yapılacaktır. 1 ı teklilerin 
ıartnamesioi görmek için ko
misyonumuza müracaatlan . 

(445) (251) 
601 

• • • 
Harp Akadenıisi efradı ihti

yaa İçin 6 ı...ıem kışlık aep:<" 
münakasa suretile satın alına· 
cakbr. Münakua 30·1-933 pa· 
zarteai günü aaat 14 te Topha· 
nede Merkez kumandanlığı ıa· 
tın.alma komisyonunda icra edi 
lecektir. Tali !erin tartnamesi• 
ni görmek için s:ıbah saat 9 
dan ona kadar her gün ve mü· 
nakasaya giriıeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu· 
lunmaları. (456) (311) 

742 
• • * 

Maltepe askeri lisesi ihtiya· 
cı için 700 takım maa serpuf 
elbise pazarlığa konmuıtur. Pa 
zarlığı 25-1 ·933 çarşamba gü· 
nü saat 11 de Tophanede Mer 
kez kumandanlığı satınalma 
komisyonunda icra kılınacak· 
tır. lateklilerin şartname ve nü 
munesini görmek için sabah sa 
at 9 dan ona kadar her gün ve 
pazarlığa giriıecek!erin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu· 
lunınaları. (458) (333) 

744 

• * * Merkez kumandanlığına met 

tedir. Sevk ve idare mütkü 
dan dolayı istimd'at edili-

• . Taharriyata devam olun- ' 
Jfktadrr. 

illYJS:;.!lcla baaılmak üzere ~ 
ctb~erİ retnUn altına fUDa yaz 
uuılardır: 

Bu İzahat Üzerine fırka arka
daslan, Paıa Haneılerine arzı te
tekkür etmiılerdir. 

Milino'dan 
Gelecek kız 

(Batt t illcİ •Üife4.) 

latanbula geldikleri 1i öğrenebil
mif. Benim de Fatma itminde bir 
gaibim vardı; onu buldum. A:rte 
H. kendi Fatmasırun bizim Fabna 
olmaaı ıı:annlle bana geldi. O F at
ma olmadığını görünce avdet et
ti. O kadar ağladı ki, bu ihtiyar 
kadona kızlan Huriye ve Fatma 
hakkında öğrenebileceğim malu
matı bildirmeyi vadettim. Şimdi, 
Milano'dan gelecek Huriye'nin 
Ayte H. m kızı Huriye olduğunu 
zannediyorum. Eğer o ise, bittabi 
kardeşi Fatma hakkmda da bizi 
az çok tenvir edecektir. Ayte H. 
a yazdnn, vapurda Huriyeyi bek· 
liyecefiz." 

S • d .a •-•- Canada baıvekillnln 
unye e mu .. aaa- .öylediklerl 

but müesseıat için 13 kalenı 
kıtlık sepze ve piyade atış me1' 
tebiı için 9 kalem kıtlık sebzesi 
pazarlığa konmuştur. Pazarlı· 
ğı 25-1 ·933 çarfamba günü ,,: 
at 10 da Tophanede Merkeı 
kumandanlığı satmalma komi~ 
yonunda icra kılınacaktır. Is· 
teklilerin tartnamelerini gör" 
mek için ıabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa gi• 
rişeceklerin belli vaktinde ko' 
misyonda hazır bulunmaları. 

rıln~ feyizli yRflmurlar • 
MERSİN, 24 (A.A.) -

başlıyan feyizli yağmur 
aı devam ediyor. Bu yağmur

ediı bilhassa yeni ıene pamuk ıe
ey ·ne faydalı olciuğu için çift 
nuf!ı' çok sevinmektedir. 

ey omanpada şiddl'tll kıt 
ake BOKREŞ, 24 (A.A.) -
e;, üç günden beri feci surette 

• etmektedir. Buğdanı pa 
tm.ahta bağlıyan bütün demir
.n~ arını kar kapamıttır. 
'Y' il'in her tarafl alakası ke

ittir. 

ık f spanya kralı 
OMA, 24 A. A. - Sabık lspan 
alı, llnın'lv:ı vasıl nlm11!lur. 

" Ülküye ilküden öz, ülkü
müzün yuma yolunda kutlu ve 
rimler lıelderim." 

Paıa Hazretleri, alqam tereffe
rine, Belediye tarafından verilen 

, ziyafetten acınra Vali Beyden Vi
. layet, Maarif hakkında izahat al-

GAZI mıılar ve gösterilen meaaiden do-
MUSTAFA KEMAL ! layı memnuniyet beyan etmi41er-., _____ .. I dir. 

a- Pa•a Hanetleri ferefine bu ak 

Şark •İmendı"ferle- tam Tüccar klübünde ticaret oda-
'll ı aı taPafmdan bir ziyafet nrilecek 

rinin nakliye tir. 

zammı me•elesl 
ED1RNE, 24 (A.A.) 

Şark 9imendiferlerinin yeni yıl 
dan itibaren nakliye ücretlerin 
de vagon batma 25 lira zam 
yapması Trakyada umumi bir 
infial uyandmm9br. Bu husu• 
ta Ticaret oclaamda ıık ırk top 
)anmalar yapılmakta, hal çarele 
ri ara111Daktadır. 

------
Memurin 
Nizamnamesi 

lnhiaarlann teTbidi bihniı oldu 
ğundan ihtiyaca göre bir memurin 
niz•mnameai ihzarı muvafık ıö· 
rülmüt ve bazı eaasları da tesbit 
edilmiıtir. lnhiıarlar idaresi yeni 
teıkilat kanunu meeliain önümüz. 
deki devresinde çıkacak ve ona 
göre nizamname de kesbi katiyet 
edecelı:tir. 

--------
Komünistlerle 

müsademe 
MONTEVIDEO, 24. A A. -

Fraybentos"da komünistlerle zabıta 
arasında bir müsademe olmuftur. 

Atılan ıilahlardan bir kiti ölmüı 
11 kiti yar .. lannuabr. ' 

fat vergld 
ŞAM, 23. - Suriye htikG

meti vergilerde ve diier der 
let i,lerinde emaah ıılahat yap
mayı karar altma alımı, tatbi
kata da batlamıtbr. Bu cümle
den olmak üzere müsakkafat 
vergisi yüzde on niıbetinde in
clirilmit, arazi ve temettu ver 
gileri azaltılmıt, mütekait 
maa§larmdan alman vergiler af 
redilmi,tir. 

Radyoda ezan 
Kahireden bildiriliyor: Birkaç 

aydanberi Kahire radyosunda ha
zan ırüzel sesliler tarafından ezan 
okunmaktadır. Mıaır uleması bu
na itiraz etmeıniılerdir. Y alruz 
aon zam.anlarda okunan ezanın 
alafrangalaıhnldığı ileri aürüle
relr bazı itirazlar yapılmJttır. 

TORONTO, 24. A. A. -Canada (459) (340) 
... vekili .M. Beaııett , beyanahnıla 747 hiç beldenilmlyea mühim bir badite __________ ,.!.;:.--

sahur etmeci~ Canadamn kendi · =---~~~-----ll'İİ d?vi.~inin ~~tini dütüremiyecefi. HOKOMET 
na soylemıtlir. 

M. B~netı, Canadanrn mali da- BORCUNU 
teminin, lıanluıhır müamelitınrn ı... mahlup yapar. Balık Paz~r 
~an. Ye Paranın aai;lamlıfı gibi i- Maluudiye han No. 35, U-
lri JuJ?m unıura ballı olduiunu • ı ğurlu zade M. D E R V 1 Ş. 
henumyetle lraydetmiıtir. :.zı•-------mıuiıJlll' 

lıtanbul VilAyetl Defterdarlığından: 
Beyoğlunda Pangaltıda atik 6 ve 6 mükerrer ~e 

58 • 60 ve yeni 12-14-66 ve Akbaba sokağında 6 ~ 
mükerrer 6 ve Afet sokağında yekdiğerine malfltJ~ 
58-60 numaralı üç bap dükkan satılacak. İhale bedel• 
peşin ve def'aten almiıcak muhammen bedeli (19001 
lira açık arttırma 1 Şubat 933 çarşamba saa!: on be.t'' 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (206) 
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İLAN 
TURKlYE iŞ BANKASI 

tZMlR ŞUBESlNDEN: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
1929 aenesi 8 % faizli lzmir Belediyesi htikramuıı 31 Klnumıen.ıl 

1932 tarihinde istikraz mukaYelenamesinin üçüncü ınadde8i nnı.cibince Be
lecliyece piyasadan müıı.yaa euretile iptal •• ...-ti eclilea 1610. adet ı... 
ı..,n JÜ:z lira taymeti itibari,...U.de tah..ilia numaralan .. .a,.... dere .,8 

•tin eyleriz. 
1932 ıenesi kuponlan htanloul .,. 11Glllirde nıüeose&wwia sitelerinde 

ıidenmektedir. 
Kasa 

AKTiF 

10.573·1187 

19 Kanunusani 1933 Vaziyeti 
PAS IF 

Lira Lira 
lS .000.00:), 

4801 4802 4803 4804 4806 4806 

4807 4808 4809 4810 4812 4813 
t814 4815 4816 4817 4818 4819 
4820 4821 4822 4823 4824 4825 

4826 4827 4828 4829 4830 4831 
4832 4833 4834 4835 4837 4838 
1839 4840 4841 4842 4843 4844 
"845 4846 4847 4848 4849 4860 
!851 4852 4863 4854 4855 4856 
4857 4858 4859 4860 4861 4862 
4863 4864 4865 4866 4867 4868 
4869 4870 4871 4872 4873 
1874 4875 4876 4877 4878 4879 
wıo 4881 4882 4883 4884 4885 
4886 4887 4888 4889 4890 4891 
4893 4894 4895 4896 4897 4898 

4899 4900 4924 4925 4926 4921 
t928 4929 4930 4931 4932 4933 
1934 4935 4936 4937 4938 4939 
4940 4941 4942 4943 4944 4945 
<1946 4947 4948 4949 4951 4952 
4953 4954 4955 "956 5957 4958 
4959 4960 4961 4962 4963 4964 
4965 4966 4967 4968 4969 4970 
4971 4972 4973 4974 4975 4976 
4977 4978 4979 4980 4981 4982 
1983 4984 4986 4987 4988 
~989 4990 4991 4992 4993 4994 
1995 4996 4997 4998 4999 5000 
soo1 · 5002 SOo3 5004 6005 5006 
5007 6008 5009 5010 50tı 5012 
5013 5014 5015 5016 5011 5018 
5019 6020 5021 5022 5023 5024 
6025 5026 5027 5028 5029 5030 
SOJ1 5032 S033 5034 5035 5036 
5037 5038 5039 5040 5041 5042 
!ioıı3 5044 5045 5046 5047 5048 
&oq9 soso 5051 50s2 6053 5054 
SOss 5056 5057 5058 6059 5060 
5061 50e:z $063 ı5064 606ı5 5llfl6 5067 

5068 5069 5070 5071 5072 5073 

5481 5482 5483 5484 5485 6486 
5487 6488 6489 5490 5491 5492 
5493 5494 5495 6498 6497 6-f98 
6499 5500 6001 6002 6003 6004 
6005 6006 6007 6008 6009 6010 
6011 6013 6014 6015 6016 
6017 6018 6019 6020 6021 
6022 6023 6024 6025 6026 6027 
6028 6029 6030 6031 6032 6033 
6034 6035 6036 6037 6038 6039 
6040 6041 6042 6043 6044 
6046 6047 6048 6049 6950 6051 
6052 6053 6054 6055 6056 6057 
6058 6059 6060 6061 6063 
6064 6065 6066 6067 6068 6069 
6070 6071 6072 6073 6074 6075 
6076 6077 6078 6079 6080 6081 
6082 6083 6084 6085 6086 6087 1 

Alba Hfl kilo~ 
Banknot 
lJ(aklılı 

D•lıflc!eld Mabablrler 
Altın ufl kllog. 

1 Un: __ '_"_-~_ı.7_50_,9_6_, 16.ll03.4S6.-
57 l.584,03 11.746.800,99 

Sermaye 
Ted.aYUldö:l Banknotlar 
Dtrub:e edlleıı nraln Hkdye 
Kanunun 6. n 8 inci maddelerlna 
nkl tedlyaı 1 

Ura 158.743.511!\

• - -4.212.463.-

Türk Lirası 1-L•tra· --3-.766 479,76 _ 66S.90'l,7S • 4:12.58!>,5 ı 

Deruhte edlltn enatı nıkttye bıklresı 154.536.100.-. 
Kutılıtı tıaıamtD altuı olaralı: tedaviile vu e41lorı 1 Ura ~.688.000!- ı ~.w~~ ı oo, 

6088 6089 6090 6091 6092 
6095 6097 6098 6099 
6100 6101 6102 6103 6104 6105 
6106 6107 6108 6110 6111 1 

6112 6113 6114 6115 6116 
6117 6118 6119 6120 6121 6122 
6123 6124 6125 6126 6127 6128 
6129 6130 6131 6132 6133 

Harlçleld M11hablrlen 

Altııı safi kilo!\'. 1 .540-9!14 
Alıuıa ıahvlll ltbll Serbest dll'flıder 

Hadne Tabvlllerlı 
l'eruhıe tdllen rnıkı naklfn hrşıhJ"ı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleı ine ttvflkm 
\ali ıediyst 

Cllzd.au 
~cnedat 

Efhım ve { Dı ruhıe edilen nT11k1 natttyı 
TıhvllAı karşılığı ( itlbıılkıymcıle ) 
Eabım ve Tahvl At 

Altın ve Dövi:ıı: O:rerine aYan• 
Senet üzerine avamı 
Hl••eclarlar 
Muhtelif 

2.167,5(8. 97 
1.980.98~.09 

1 
Ura ı 5&748.Sö!\

.- _4.2 12,41>3.-

l~ra ~.747.:94,62 

1 
. !7.l 2.~.825, -

--.. ....!;.028,296,94 

Yekt\n 

U48.5S6,06 

1$4.5311100,-

83 90 l.9 ltl,56 

ı 1.727,87 
5005,66 

4.453. i05.-
4.98.l, 196.36 

238.2193<8,0I 
• 

MeYdu•tı 
Türk Urısı 
DövlJ: 

Muhtel!f 

1 Ura 17.741.879,7J 
f__:_ 4.7 .;;5.376,:i7 

Ye1<Qn 

3<4 8.11 1 

'i!.18.2(() :11,0 

6134 6135 6136 6137 6138 6139 
6140 6141 6142 6143 6144 6145 

l•konto haddi % 7 a.tın üzerjne avans % 5,1/ l 

6146 6147 6148 6149 6150 6151 1 ı ı 
6152 6153 6154 6155 6166 6157 lstanbul Belediye•i ilanları 

61sa 6159 6160 616161626163 6164 ------------------------ ve 
Yerli 

LASTiK 
Mamulatı 

POTINLER1NIZ 
6165 6166 6167 6168 6169 6170 1 
6171 6172 6173 6174 6175 6176 Fatih Belediye Şubesi Müdiriyetinden: Yenikapı ile ffabig, Bor•ahno ve yerli fötr şapkalarınızı 
6177 6178 6179 6180 6181 6182 Fener caddesinde Belediye malı kullei zemin mahalli 1 Yeni Postahane karşısırıda Hamidiye Sokağında No. 1 
6183 6184 6185 6186 6187 6188 icara verileceğinden talip olanların 15-2-933 tarihine ı Lastikçi Hüseyin Hüsnü ve Şeriki 
6189 6190 6191 6192 6193 6194 müsadif çarşan-ıba gÜnÜ saat 14 te Daire encümenine T·c,re•hqnr•inclen her y .. rrlen ırc11z alır~ımz. 

6196 6197 6198 6199 6200 ınüracaatları ilan olunur. (353) ----------------------• 6201 6202 6203 6204 6205 6206 
6207 6208 6209 6210 6211 6212 
6213 6214 6215 6216 6217 6218 
6219 6220 6222 6223 6224 

SEYRISEFAİN 
Merkeı: acenta: Galata Köpı·übaJı 

2S62. Şube A. Si.rlı:Ki Mrıhürdar 

d• H. Z. 3740. 

TRABZON POST ASI 

Camhuriyet 
25 ikinci kinun çarpmbı 
18 de Ga1ata nhtımındar 
kalkar. 

5074 5075 5076 5077 5078 5079 6226 6226 6227 6228 6229 6230 

Nafıa Vekaleti Satınalina 1 

Komisyonundan: 1 s··yük Tayyare f•tanbul Belediyesi 

Terkos Suyu 
ldaresindeı 

5080 6081 5()82 5083 5084 6085 
5086 6088 6089 5090 
5092 5093 5095 6096 ll097 
5098 5099 5100 6102 6103 6104 
s105 s10& 5101 5108 5109 5110 
sı11 s112 5113 5114 5115 5116 
5117 5118 5119 5120 5121 5122 
5123 5124 5125 6126 6127 5128 
5129·5130 5131 5132 5133 5134 
5135 Bt38 5137 &138 Sl39 1140 $141 
&142 5143 6144 514S 6146 5147 
5148 5149 5150 5151 5152 5153 
5154 5155 5156 5157 5158 6159 
5160 5161 5162 5163 5164 
5165 5166 5167 5168 5169 5170 
5172 5173 5174 5175 5176 
5177 5178 5179 5180 5181 518Z 
5183 5184 5185 5186 5187 5188 
5189 5190 5191 5192 5193 6194 
6195 5196 5197 5198 5199 5200 

201 5203 5204 5205 6206 5207 
s208 5209 5210 5211 s212 s213 
5214 5215 5216 5217 5218 5219 
5220 s221 5222 5223 5224 5225 
5226 5227 5228 5229 5230 5231 
52.'2 S~3 ,...,.. 5237 11Z3a 

~ 5%35 ........ 
5239 5z.ıo s241 5242 52,14 5245 
5246 5247 6248 5249 5250 5251 
6252 5253 5254 5255 525& 5257 
S2S8 5259 5260 5261 5262 5263 
52 5265 5266 52ô7 5268 5269 
5270 5271 5272 5273 5274 5275 
5276 5277 5278 5279 5280 5281 
5282 5283 5284 5285 5286 52Jj1 
S288 5290 5291 5292 5293 
5294 5295 5296 5297 5298 6299 
5300 5301 530?. 5303 5304 6305 
5306 5307 5308 5309 5310 
5311 5312 5313 5314 5315 5316 
5317 5318 5319 5320 5321 5322 
S323 5324 5325 5326 5327 5328 
5329 5330 5331 5332 5333 5334 
5335 5336 5337 6338 5339 5340 
s341 5342 5343 5344 5345 5346 
S3t7 5348 5349 5350 5351 5352 
5

J'l3 53So\ s:ıı;s 11356 s357 5358 5359 

~360 536 ı 5362 5363 5364 5365 
~ 5367 5368 5369 5370 5371 
•• ~ SJ73 5374 5375 5376 5377 5378 
"->79 5380 538 5381 5382 5383 5384 
539 S 5386 5387 5388 5389 5390 
539~ 5392 5393 5394 5395 5396 
S<t~3 5398 5399 5400 5401 5402 
s.ıoıı 5404 5405 6406 5407 5408 
5415 5410 5411 5412 5413 5414 
5421 5416 6417 5418 5419 5420 1 
542 5422 5423 5424 54?.S 542.6 
Stı3 7 5428 54?.9 5430 5431 5432 
e. 3 5434 5435 5436 5437 5438 
"'139 544 fi4ts o 5441 5442 544J 5444 

5446 5447 5448 5449 5450 645 ı 5452 5453 5454 5456 
~:7 5458 5459 5460 5461 5462 

3 5464 5465 ~>46 5466 5467 .546'1 
~7; 5470 5471 r>Cn 5473 5474 

J 
5476 5477 5478 5479 5480 

6231 6232 6233 6234 6235 6236 
6237 6238 6240 6241 6242 
6243 6244 624S 6246 6247 6248 
6250 6251 6252 6253 6254 
6255 6256 6257 6258 6259 6260 
6261 6262 6263 6264 6265 6266 
6267 6268 6269 6270 6271 6272 
6273 6274 6275 6276 6277 6278 
6279 6280 6281 6282 6283 6284 
6285 6286 6287 6288 6289 6290 
6291 6292 6293 6294 6295 
6296 6297 6298 6299 6301 
6303 6304 6305 6306 6307 6308 
6309 6310 6311 6312 6313 6314 
6316 6317 6318 6319 6320 
6321 6322 6323 6324 6325 6326 
6327 6328 6329 6330 6331 6332 
6333 6334 6336 6336 6337 6338 
6339 6340 6341 6342 6343 
6345 6346 6347 6348 6349 6350 
6351 6352 6354 6355 6356 
6358 6359 6360 6361 6362 
6363 6364 6365 6366 6367 6368 
6369 6371 637?. 6373 6374 
6375 6376 6377 6378 6379 6380 
6381 6382 6383 638S 6386 
6387 6388 6389 6390 6391 6392 
6393 6394 6395 6396 6397 6398 
6399 6400 6401 6402 6403 6404 
8405 640& 6407 640& 6409 6410 
S4]J 6412 6413 6414 6415 6416 
6417 6418 6419 6420 6421 6422 
6423 6424 6425 64'?6 6427 6428 
6429 6430 6431 6432 6433 8434 
6435 6437 6438 6439 6440 
6441 6442 6443 6444 6445 6446 
6447 6448 6449 6450 6451 8452 
6453 6454 6455 ll'156 6457 6458 
6459 6460 &461 6462 6463 6464 
6465 6466 6467 6469 6470 
6471 6472 6474 6475 6476 
6477 6478 6479 648o 6481 
6483 6484 6485 6486 6487 6488 
6489 6490 6491 &192 6493 6494 
6495 6496 6497 6498 6499 65()() 
8001 8002 8003 8004 8005 
8007 8008 8009 8010 8012 
8013 8014 8015 8016 8017 8018 
8019 80?.0 8021 8023 80ı4 
8025 8026 8027 8028 8029 8030 
8031 8032 8033 8034 8035 
8037 8038 . 8040 8041 8042 
8043 8044 1)()45 8046 8047 8048 
8049 8051 8052 8063 8054 8055 
8056 8057 8058 8059 8060 806! 
8062 8063 8064 8065 8066 8067 
8068 8069 8070 8071 8072 8073 
8074 8075 8076 8077 8778 
aıı80 aos1 8082 8083 8084 ııoss 
8086 8087 8088 8089 8090 8091 
8092 8093 8094 8095 8096 8097 
8098 8099 8100 8101 8102 8103 
8104 8105 8106 8107 8108 8108 
8109 8110 8111 811?. 8113 8114 
8115 8116 8117 8118 8119 8120 
8121 8122 8123 8124 8125 8126 

1 
75 rnalQasbk 2925 adet meşe travera kapalı ~rf usu-

lile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 14-2-933 tarihine müsadif aah günii saat 

15 te Nafıa Vekaleti Mubayaa Komisyonunda icra edi
lecektir. 

Taliplerin muayyen gÜn ve &aatten cari seneye ait 

Ticaret Odası ve8ikalan ve teminatı muvakkate ile bir
likte komisyontı muracaat etmeleri laznndı.r. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Anka'.ra'da Nafia 
Vekileti Levazım Müdürlüğünden lstanbul'da Hay
darpaşa'da Liman İşleri Müdürlüğünden iki lira mu
kabilinde tedarik edebilirler. (287). 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Bedelleri takaasız ve Türk parasile ödenmek üzere 
(420) adet muhtelif Voltta (Osram) yahut (Mazda) 
marka ampul satın alınacaktır. 

Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 te 
n,inat akt"elerini hamilen 6-2·9~3 Pazartı•ı.İ ~iinii •aal 
14 te Galatada Alım Satını Komiayonuna tnuracaat
lan. (220). 

8121 5128 8129 8130 3131 8132 • 8349 8350 szsı 8352 11353 
8133 8134 8135 8136 8137 8138 8356 8357 8358 8360 836?. 8363 8364 
8139 8140 8141 8142 8143 8144 : 8365 8366 8368 8369 8370 8371 8372 
8145 8146 8147 8148 8149 8150 ~ 8373 8374 8375 8376 8377 8378 

8161 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8379 8380 8381 8382 8383 8284 
8158 8159 8160 8163 8164 8165 8385 8386 8387 8389 8390 
8166 8167 8168 8169 8170 8172 8391 8392 8393 8394 8395 8396 
8173 817'1 8175 8176 8177 8178 8397 8398 8399 8400 i401 8402 

8179 8180 8181 8182 8183 8403 8404 8405 8406 8407 8408 
8184 3185 8186 8187 8188 8189 
8190 8191 819Z 8193 8194 8195 8196 

8197 8198 8199 8200 820182028203 
8204 8205 8206 8207 8208 8209 
8210 8211 8212 8213 8214 8215 
8216 8217 8218 8219 8220 8221 
8222 8223 8224 8225 8226 82%1 
8228 8229 11230 sz;ıı 8Z3Z 8233 8234 

8235 8236 8?.37 8?38 8239 8240 
8241 8242 8243 8244 8245 8246 
8247 8248 8249 8250 8251 8252 
8253 8254 8255 8256 8257 8258. 
8259 8260 8261 8262 8263 8264 
8265 8266 8267 8268 8269 8270 
8271 8272 3273 8274 8275 8276 
8277 8278 8279 8280 8281 8282 
8283 8284 8285 8286 8287 8288 
8289 8290 8291 8292 8293 8294 
8295 8296 8297 8:>.98 8299 8300-
8301 8302 8303 8304 8305 8306 1 
83111 8308 8309 8310 8311 8312 
8313 8314 8315 8317 8318 
8319 8320 8321 8322 8323 8324 
8325 8327 8328 8329 8330 
8331 8332 8333 8334 8335 8336 
8337 8339 8340 8341 8342 
8343 8344 8345 8346 8347 8348 

8409 8410 8411 8414 8415 8416 8417 
8418 8419 8320 8421 8422 8423 8424 
8426 8427 8428 8429 8430 8431 8432 
8433 8434 8435 8436 8437 8438 
8439 8440 8441 8442 8443 84M 
8445 8446 8447 8448 8449 8450 
8451 8452 8453 8454 8455 8456 

8457 8458 8459 8460 8462 
8463 8464 8465 8466 8467 8468 
8469 8470 8471 8473 8474 
8475 8476 8477 8478 8479 8480 
8481 8482 8483 8484 8485 8486 
8487 8488 8489 8490 8491 8492 
8493 8494 8495 8496 11497 8498 
8499 8500 
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VELUTlNI 
El, yü~ ve1ud!k ç!iiaklıkl,.. 

nndan kurtulmak Yt' korunmak 
islorreniz hiç dü•ünmeyiniz 

VELUTIN NAİL 
kullanınız. 

T.,1. 44492-44025. 

Zafi • · 
ve ~eti umumiye, iştihasızhk F f 1 
yük ;~etsizlik halatında bü- 05 a 

aıde ve te,..:ı:.; görülen a 

• 
PYANGOSU 

Bayramda verilecek en 
münasip hediye bir 

TAYYARE PİYANGO 
BİLETİDİR. 

740 

lJevlet lJemiryoUarı idaresi ilanları 

Irmak - Çankın ve Arifiye - Adapazarı ~be hatlan 
dahil olduğu halde, Samsun - Sıvas - Haydarpaıa hattı Oze
rindekı herhangi bir istaaiyondan yine bu kısımlar üzerinde 
bulunup ~24 kilcmetreden fazla me .. fede o'an diğer bir i~
taslyona doğru bilet alacak yo'culara 21 ikinciklnun 933 ta
rihinden itibaren tenzilli ve maktu ncretli l:ir tarife tatbik 
olunacaktır. Bu tarifedeki maktu Ocretler, nakliye ve damga 
reı l ıılerile birlikte 6e}·yanen birinci ıınJ için • 4128 - dl:lrt 

biıı ylix yirmi ıekiz, ikinci ımıf için - 2981 - iki bin dokuı 
yüz seksen bir ve llçüncll ııııııf için de • 1893 - bin ıekix yüz 
doksan üç luruytur. 

M.eııelA ; ( 1) Haydarpapdan Kayııeriye, Sıvasa. Zileye, 
Turhala, Amaııyaya ve Sam.>una veya mütekabilen bu iata.ai
yonlardan Haydarpa~aya ; 

(2) Samsundın Çankınya, Ankarıya, Eskişebire, 'Adapa
:ıarına, lım:te ve Haydarpqaya ve mfitekabilen bu i&tasİ.·· 
yonludan Samsuna gidenler l:u tarifedeki Ocretlerle aeyahat 

edeceklerdir. Yarım bilete tlbi çocuklardan bu llcretlerin 
yarısı abnacakbr. 

Fazla tafsillt için iatasiyooları.mıa gişelerin 
edilmesi ilin olunur. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

mliracııat 

.. 273 .. 
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1 
Saim Ocağı arazisi dahilinde kanlı çeşme mevkünde 

25 dönüm tarlanın (3) senelik icarı müzayedeye vaz 

edilmiştir. 18-2-933 tarihine müsadif cumaı:tesi .gÜnü 
saat on beşte ihalesi icra kılınacağından taliplenn İs
tanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arui kalemine 

muracaatları. (343). 

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörlüğünden: 

28-12-932 tarihinde ihaleleri ilan edilen Yüksek 1 

Orman ve Orman Ameliyat mektepleri süt, sepzevat ve ı 
sairenin ihalesinin 25-1-933 Çarşamba günü saat 14,5 1 

tehir edildiği. (342) 

DİKKAT 
Soğuk dolayısile bozulan 

saatlerinin tamiri maıarifi 
zamnameye tevfikan abone 
ait olduğundan iyice muhafı 
lan lüzumu il:.n olunur. (3S --

TÜRKiYE İŞ BANKA· 
SINDAN: 

Şeker Bayramı müıııuel 
tiyle 28. 29 Kanunusani 933 
martesi ve Pazar günü lstı 
bul, Beyoğlu şubemiz .kap 
bulunacaktır. 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

lslahiyede bulunan 
ihtiyacı için 188,000 kilo 
mek kapalı zarfla münak 
konmuştur. ihalesi 4 Şubat 
cumartesi günü aaat 15 tec 
Taliplerin ıartnamesini alnı 
üzere her gün lstanbulda 
K. O. ve Ank&l"ada M. M. 
ve Adana satınalma komisyı 
!arına müracaatları. Taliple 
teklif mektuplarını ihale zaa 
nından evvel bulunduktan y 
!erdeki aıkeri satınalma ko 
yonlarına venneleri lazım 

(3008) ( 
4!1f 

Devredilecek ihtira be 
Bira köpük mayası" hakkm 

ihtira için Türkiye Cümhuriyeti 
nayi umum Müdürlüğünden ;, 
edilm~ bulunan, 30 Mart 1921 
ve 3184 numara ve keza 30 1" 
1921 l4rih ve 3185 numaralı ;ııı 
berab üzerindeki hukuk bu kere 
luuına devir veya icara Yerilec 

den bu bapta fazla malumat .. 
mek arzuaunda bulunan zevatmııı 

tanbulda Bahçekapuda Tq H 
43-48 numaralarda kiıin vcki 
W. STOK Efendiye mÜl"ac:Mt e 
lesi ilan olunur. 

Eminönü Valide k:raa 
)1lnındaki daiı-esinde ha• 
mu sabahtan nk,..ma kadar 

clavi t'<ler. Tel. 2 4131 

alt Hula a 1 Herecza 
desatılı 



' 
e 

ucuz GÜZEL 

Bayramlıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Yerli Mallar 
Pazanndan alımz 

KraYat. s6mlek, mendil, ciizdan, hazır elbi•e, 
kadın çantası, kadın ve erkek çorapları, 
eldiven, ppka, kundura, ıtriyat il&.- ua. .. 

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif lstanbul: Bahçekapı SaQlam 
r Beyoğlu: istiklal caddeai ----• 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A T,pullu şeker fabrikasıııın 
fstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek_ 
sik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

1ı1. Taşradan vuku 
•i 
>i siparişler yüzde yirmisi pe-

şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden. 
mek ··zere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

let 
.;ı;r 

JUi 

ec 
!Je, 

ınterse sigorta ettirilir. 

Adres: Istanbul, 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: Istanbul _Şe-

ker - Telef on: 
24470-79 

lrr _ _ 

65 

..------------------ ,,..... Şimdiye Kadar Muhterem Müşt~rilerin~ ...... 

Asabın mukavemet kuvveti tükenince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bir ümitsizliğe, en hafif 
bir sada en yüksek bır gürültü hissinin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar, heyecanlar .. ıa..,..•·. Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel·cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

dal in 
ECZANELE~OEN REC ETE İLE ALJN .t. BfLİR 

beyog lu'nda 

Eski ma~azaların en asrfsi ve bütün 
Türkiye'nin en mükeınmel çeşitli 

MAGAZA LARIDIR 
15 Kanunusani ila 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 
Münasebetile 

BÜYÜK SATIŞ 
Bütün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 
EMSALSİZ FİATLAR 

BAK ER 
Yalnız iv1 im:l 1 ve halihazırda 

her yerden ucuz satan -
Mağazalardır 

Bu fırsattan istifade ediniz. 

54S 

Kuau.rsuz ~ir biçim ~e itina~ . bir dikit ile en müntehap kumailn rdttn 
kenıh fabrıkalarınlla ımal ettıgı her nevi elbiseler tllkdime muvaffak olan 

Galata'da - Karaköy'de 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

18 kanunaani ili 18 ıubat 933 deYam edecek 

BÜYÜK SATIŞ 
için fiatlarnıda yeni ve mühim 

TENZİLAT 
fcrasına karar vermiıtir. 

Beyefendiler için: PALTOLAR, müflon'u veya müflonsuz 

empermeabi.iz~ PARDE~ÜLER; KOS1Ü\1LER; MU.ŞAM
BALAR; İngil z biç:mi TRENÇKOTLAR vesa 're ... 

HanımefendUer için: Kürklli veya kürksüz MANTOLAR, 

İpekli MUŞAMBALAR, TRENÇKOTLAR vesaire ... 

Çocuklar için: PALTOLAR, PARDESÜLER. MUŞAM

BALAR, KOSTÜYLFR, TRENÇKOTLAR ve•air"··· 
Bir ziyaret isbatı müddeaya kafidir. 

I 1 ' ' .:: • t' ' J ı . 
Beyoğlu'nda ı Bayram Şekerlerinizi 

LiON HAcf.iiEKiR 
Mağazalll\n 

Mevsim Sonu 
SATIŞI 

0/o 10 
0/o 20 
0/o 30 
Tenzilat 

H .t. K )1.. "' o:> 

SARIZEYBEK 
OPERETlNl GÖRMELl 

525 

ilan 
Oımanh Bankasının Galata. 

706 

[~ .. ~ :.~ !..!~~.!. ~ ~~ ~.! .. ~":'.' satılır. Yeni Postahane caddeıi No 11-15 .:.:.ı 
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Mevsim sonu münasebetile 
24 Klnunuaani ili 15 Şubat 1933 

0/o 20 tenzilat 
Yalnız Çocuk oyuncak.lan 1 Yazıhane takımları 

Kris!al eşya Glimüş kıp'amalı eşya 
Porselen bibelo Albüm, cüzdan, çanta 
Oyun takımlan üzerine 

Beyoilu'nda lıtiklAI caddesinde 314 numerolu 

Bazar dü Levan 
Anonim tirketlnde yapılmaktadır. 

Vinç ilan 
Karaağaç Müessesatından: 

Mezbaha ve paymahalli iskelesi Üzerine yaptınla· 
cak olan ve keşif bedelleri cem'an 900 lira bulunan iki 
adet el ile kullanılır vinçin imal ve yerine vaz'iyle işler 
bir surette teslimi kapalı zarfla ve yirmi gün müddetle 

739 münakasaya konulmuştur. İhale 2 şubat 933 perşembe 
--------- günü sa.at 14 te müe11esede yapdacaktır. Münal<asaya 

H E R E K E girecekler teklif edecekleri fiatm yüzde yedi buçuğu nis 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, 
9eker bayramı münaıcbetile ki. 
nunuıaninin 28 İllcİ cumartesi 
ve yirmi dokuzuncu pazar sün 
!eri kapalı bulunacaktır. 

F A B R 1 K A S I betinde teminat akçesini makbuz veya mektup suretile 

M • il • teklif mektuplarına lef edeceklerdir. Keşfini ve •artna· 
-.---• Dr. ARA NlSANYAN ·---- emur ve ışç en M""d" . ., ~ mesini görmek için u ırıyete müracaat edilecektir. 

Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep ıokak 35 No. Iı muaye- K O O P E R A T 1 F (117} 

I~ 

nPh•PPıin ,<p 1-e •tal•nnı aabal\tan aktama kadar kabul ve tedavi Ş 1 R K E T 1 N D E N: 718 

eder. Telefon 40843 Kooperabfnruzın 932 ıenesi h91e- -------------------
------------------3_77_ 1 ti Umumiye içtimaı 27 Şubat 933 

tarihine mü1aclif Puartesi ıünü aaat Nafıa Vekaletinden: 

Çikolata 
Ş ~kerleme ve 
Şekerlerinden 

İKRAM 
EDiNiZ 

Şeker Bayramında 

Misafirlerinize 
Bademli 

Ülllmlü 
Fuıdı1<lı 

Portakallı 
Fııbkh 

·~--' ır. . 

1

5 te Fabrika içtima aalonuncla akt 
olunacağından bilumum hiHedarla· 2000 ton Katran yağı pazarlıkla ve takas kaydile mü 

i
l : 0ri:e7!:;"1'te ..__ bulumnala· bayaa olunacaktır. Pazarlık 11·2-933 tarihine müsadif 

cumartesi günü saat 15 te Nafia Vekaleti Satmalma 
Müzakerat Ruznamesi: Komisyonunda icra edilecektir. 

1 ı - ŞMıetin 932 ııeneoi heaapla- Talipler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve 

1 
rmm tetkiki ·..e bilançonun taatilô 7463 liralık muvakkat teıninatlarile komisyona tevdi 

2 - idare Mec:liıi ıre mürakip n-

1 
edeceklerdir. 

porlannın okunmuı 
3 - idare Heyeti ıre mürakiplerin Bu husustaki şartnameler lstanbul'da Haydarpaşa'• 

1 ibraıiyle yeni heyeti idare ıre müra- da Liman işleri Müdürlüğünden, Ankara' da Nafıa Ve· 

1 kiplerin intihabı. kaleti Levazım Müdürlüğünden (Beş) lira mukabilin· 

ı ---·------, de tedarik edebilirler. (286). 
lıtanbul 2 inci if1a. memurlufun- 692 

dan• Müfliı Sirkecide Nur hanmcla 
16 No da Halı tüccan Pioaıin.i Ha-

1 

VeremGöfUslcrl zayıf olınlardıkl öksürOklere büyilt ehemmlye.r 
n'lll hakkındaki tasfiye muameleoi- vumelidlr. KATRAN HAKKI EKRE~l tehlikenin önünegeçer 
nin bitmeaine binaeu mahkemece ie- 14 

, desi mucibince lfliarn kapanmaıma MiLLiYET MATBAASI 
ra ye inia kanununun 254 üncü mad l 

1 karar Terilmit oldufu ilin olunur. 

Zaafı Umumi, Kansızlık, Romatizma, Sar'a Sıraca, 
Kemik, Sinir, Damar, Verem hastalıklarına, yürümi
yea, dit çıkaramıyan çocuklara, sıenç ve ihtiyarlara HASAN KUVVET ŞURUBU 


