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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Şeflerimizin tetkik 
Seyahatleri, İktısat 
Vekilinin beyanatı 

z. t 

, 

• 
rı 

Sahip ve Batmubarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

E 
Siirt Meb'uıu: MAHMUT 

Şeflerimizin tetkik serahat
leri, memleket için nimet olu· 
Yor,_ iyilikler yarabyor. Büyük 
Guı; her geçtiği, her kaldığı 
yerde vatandat!ann çalııma 
~ııretini. yaşamak ümidini, 
dtıye olan emniyetini bir kat 

Gazi Hz. Gaziantepte ı 
coşgun teza

hüratla karşılandılar 

Milliyet azız oku 
gucularının ıcker 

bagranıını hararetle teb
rik ve bu münasebetle 
dlf1er arkadaşlar gibi 
cumarlt'sl ve pazar gün
leri intişar edemlyece
i/lnl brgan t'dt'r. 

\l Matbua~ kanununda 
1 tadilat mı yapılacak? 

~a kuvvetlendiriyor. Hayat 
mııcadelesincıe · manevi kuv
vetlerin ne b'.' ük' b' anı• il ol· d • uy ır 

kut'. hi~ bir devirde bugünkü 
a. r hıaaedilmemittir. Cesa· 

retı kırılan .. · .ı· k 'len va· la , , umıuı eaı 
naaılara ümit ve hayat ver

m1ek; herkea için ıni}li vazife 
0 nıalıdır 

d On se~e evvel halk ile doğ· 
ru an doğruya temas etmek, 
~nlarııı dertlerini ve ihtiyaç· 
arını Yerinde görmek, devlet· 

çe alınacak teobirleri zaruret 
ve 'h 
1 

1 tiyaçlara uydurmak yo· 
un~~ Gazi'nin açtığı müsbet 
P~lıtıkayı, bugün bizzat ken· 
dıleri B kil M l' · · k' ' aşve • ec ıı reııı. 
"~. ıl!er ayni heyecan, ayni 
~ıısbet metotlar dahilinde ta· 

P ediyorlar. Son tetkik seya· 
hatleri; bu politikanın y . t 
~-ıı· 'd' enı e-~ ısı ır. 

bu Muhterem Batvekilimizin 
vil~Ôan bir kaç ay evvel Şark 

Yellerimizde yaptı. t tkik 
ıeyahat' . . gı e 
dala ının . netıcelerini, fay-

Büyük Reis lzmirden sonra 
lstanbu!u şereflendirecekler 

Gazi Hz. nin lzmirden aonra l.tanbulu da ıerellendirecekl.erini 
aorı.su.a •euincle haber aldık. Bu haber halkırrwı araınnda derin bir 
meaerret uyandırmıffır. 

Reuicümhur Hz. nin ff!hrimi.aJe birkaç halta kalmaları kuuııetle 
muhtemeldir. 

GAZIA YINTAP, 26 (A. 1 vul zurnalarla milli oyunlarla 
A.) - Bu gece bütün Gazi- balkın sevinç tezahüratı de
ayıntap halkı sokaklarda bü· vam ediyor. C. H. F. salonun· 

da 200 kitilik bir ziyafet veril 
di. 

Gaziayıntap, en tarihf gün· 
)erinden birini yaşamaktadır. 

1-ev:zfpaşada .. 

FEVZIP AŞA, 25/26 (A. 
A.) - Gazi treni, gece yarr 
sın..:an sonra F evzipaşaya gel· 
di. Yarın Narlı istasyonun· 
dan otomobillerle Gaziantebe 
gidecektir. 

• • • 

Başvekilin 
Seyahati 

ismet Pş. Antalyaya 
hareket etti 

Hariciye Vl'klll geliyor, 
S;hhige 

vekili Manisaya gitti 

ANKARA, 26 A.A. - Bat'.".e· 
kil lamel Pata Hazretieri bugun 
öile treniyle cenup vilayetle~inde 
bir tetkik seyahati yapmak uzere 
ıehrimizden müfarakat etmittir. 

-
rayyare 
ihtifali! 

Bugün şehitlerin 
ruhu 

taziz edilecek 

Erg::ı~ı Yerınde görmelidir. 
işletın 1 kmadeniııi bir!ln evvel FEVZi PAŞA, 26 (A.A.) 
celerj e b kararı bu güzel neti· ı Reiıicümhur hazretlerinin hu· 

Batvekil Pata Hazretleri i~t.aa·. 
yonda Vekiller, meb'uılar, bırın~ı 
umum müfetlİf Hilmi Bey, Veka· 
[etler erki.niyle ıefirler tarafın· 
dan uğurlanmış ve asker tarafın· 
dan ııelimlanmıtlır. PBtB Hazre!
lerinin beraberlerinde umuın jan
darma kumandanı Kazun Pata i· 
le Antalya meb'uau Rasih, Kırkla 
reli meb'um Fuat, Huıuıi kalem 
Müdürü Vedit Beyler bulunmak
tadır. ismet Pata Hazretleri' doi· 
ruca Afyon• gidecek, oradan da 
otomobille Antalyaya gidecektir. 
Pata Hazretleri bir cece Burdur
da kalacakbr. 

Tayyare tebitleri için bugiin 
Türkiyenin her tarafında ve latan 
bul'da ihtifal yapılacaktır. Her 
senenin 27 kinunuoaniıi §&hitler 
için meraıim ve ihtifal yapılmaya 
tahsis edilmittir. ihtifal bu aene 
teker bayramına raıgelmektedir. 
ihtifal aaal 15 de Fatih Tayyare 
abideıi meydanında evvela neşret 
tiıiimi.a program dahilinde yapıla
caktır. ihtilalde ordu namına bir 
zabit, Şehir namına umumi meclia 
aza11ndan Etem izzet Bey, Tayya
re Cemiyeti namına Nakiye H. 
birer hitabe irat edecekler ve bun 
dan aonra aıkeri bir meraıim ya· 
pılacaktır. Meraaime batlandığı 
ande bütün gerniler ve fabrikalar 

ta· b kt atındadır, ismet Pa· ausi trenleri 12 de Narlı iatas· 
de~nl . r

1 
iatikrazile, bakır ma· 1 yonuna hareket etmi9tir. Vali 

te, alt 1t.ttnıekle milli serve- ' Akif Beyle belediye reisi ve C. 
ınıt 0~~1.~ d •. olu bir hazine kat· 1 H. ·F. reisinden mürekkep Ga· 

~...,.... ziayıntap heyeti reiaicümbur Hariciye Vl'lılll geliyor 
Ayni trenle Silahlan bırakma 

koııferanama iıtlrak edecek olan 
heyeti murahhaaamız Reisi Hari· 
ciye Vekili Tevfik Rütıü Bey ı .. 
tanbula ve sıhhat •e içtimai mua• 
nnet Vekili Refik Bey de Maniaa
ya hareket ebnitlerdir. 

• "' • yük Gazinin gelitini kutlula· hazretlerini Fevzipaıada kartr 
lktiıat y ·'--'I' dı. C. H. F. binası önünde da· lamıtlardır. tan iıff "Ki ı; her fırsat· 

ınayey 1 ad~ ederek, milli aer
n' e, nııl!i te•ebbüalere em· 
ıyet \>e • • S 

r.ayiinıi teııret venyor. a· 
.. ze hesaplı devamlı. de
gışnıez b' · . • . • 
Y<>lunda'lt1{ 1•tı~amet venleceğı 
vetlidir lernınatı; çok kuv· 

Uın~ıni . 
iki kısma •anayı mevıuunu, 
d .. ayırınak nı"-'- .. 
ıır: ı M u.,....un· 

- evaddı · t'd . . 
ıneınleket dahil' de ıp ~ aıyesı 
nayi, 2 _ M ın ~ehten sa· 
hariçten t' ~~addı ıptidaiyesi 

Ş .. ge ırı en sanayi 
ııphe Yok ki bu 'k · 'kı 

•anayiin hinı d ı 1 sım 
I •ye erecea· · 0 nıaz. iptidai ınao'd 1 !• aynı 

lekette yetişen nnay~ien mem 

ı'.~•~e hima~~si. tabiid7r. ~:';.~ 
ı.~ hız aanayııınızin inkitaf 
11.~lli sahadaki inkitafıını~~ı; 
koy.lerimizin nisbi refahile nı~'. 
va:ı:ı ıurette yürütmek kara· 
tındayı:ı:. Bununla beraber ba
zı lanayiimizin inkişafı, ben
l!~rlerile rekabeti, mahsulleri· 
n.111

• nefaseti mevadd'ı iptidaiye-
sını ha . . • • 
ett' . •ıçten getırtmeyı ıcap 
2\1 "

1Y0 •aa bu noktada ela lü· 
da~~ndan ziyade mutaassıp 
'IDü'kt naCllk değiliz. Bilhassa 
retinie~ep hakl11ra riayet zaru· 
Yaziyet ek unutmayacağız. Bı 
tidai ınad~rtısında aanayİe ip· 
tahıillerinı ~leri yetiıtiren müı· 
aife dü,ü ı:ı:e de büyük bir va· 
ıullerini ~:ı:h Onlar da mah· 
lar, Yolunu arasın· 

HükUnıet Zir 
lıu yolda h • llat Vekaleti 
r er teo-L• .. .. 
acaatı te, 'k ,qmua ve mu· 
ğ~ hazırdır~ ve teahi~ e~ı; 
mız ıni!J• Vaı ınak ıatedıgı-

ı ve di · l' ı· . Yalnız kanu 1 sıp ın ı ıktıaat, 
U:ı:erinde dn arın nıaddeleri 
biinyeınizi tu~:~az. İktıaadi 
C.k olan d l>e koruya-
hiııı-. d es~eklerden bir ... ...,, e· tıca ti mu 
e.l&kadar • .. re e, iktısatla 
lik he ınustahsil ve müsteh· 
d" r vatand . 1 
llJiiatlüğ" d" •tın ış erinde 

lıdır, ~al ukur,
1 

nanıuak&rlı· 
Sa~a 1.~ -:n. ığı~ır. 

daha Yıırnızın bir hususiyeti 
dir. Hvar: Fabrikalarımız yeni· 
L eınen .. d uorç il k yuz e sekseni 
nirı e urulmııştur. Heri>irı'. 

•ene 'h ra öd nı ayetinde bankala· 
\>ardı enEek. faiz!i taksi ti eri 

r. ınrı vakiler önünde· 
-- ''B . değil y 1 U kabahat devletin 

lin a ... Muvaffakıyetsizli
"e pcezasını varsın, hesapsız 

arasız b.. "k bb llİrişen! uyu tefe üslere 
l'll ol er çeksin!., denıek doğ
lar1 kmaz. Unutmanıah 'ki on· 

oruınaınak yüzünden mu· 
(O 

•ll•rrır 6 ıncı aahifede) 

eni s · olar öylünün 
yüzün·· güldürecek 

İlk yapılacak silolar 6 milyon 
kental bu?day alacak 

.:ti oahadaki zaif .,.aziyetini korta· 
racakbr. 

Aldığımız malUınata nazaran, 
ilk programda inşaaı takarrür e-

1 den ailolar altı milyon kenta 1 but 
-j dayı alabilecek kadar olacaktır. 

Bütün buğday iıtihsali.bmı.a 25 
milyon kental raddesinde olduğu 
halde ticaret ıahaaına arzedilen 
6 milyon kentaldir. Tabii bu silo• 
lar ba~lıca istihıal mıntakalannda 
ve muhtelif cesamette inıa ed.ile-

1 

cektir. 

Haydarpaşa siloları 

Haydarpafa ıilolan hakkında 
Ziraat Bankaıınrn burada yer a ~ 
ması üzerine tüccann vaziyetini 
tavzih eder tekilde· lktıoat Yeki. 
!etinden Ticaret Oda11na cönderi
len cevabı yazmıtbk. Dün banka
dan bu huıusta aldığımız mütem• 
mim malU.mata nazaran. Ziraat 
Bankası kC--lüden mübayaa edi
len buğdaylan koymak için yalnız 
Haydarpatada ki "A" ıilosunu tut 
maktadır ki bu ıilo küçüktür. 

Büyük olan "B" ıiloaundan ise 
tüccar müıtakilen iıtifade edecek· 
:ir. Bundan başka kuyular da IÜc· 
cann iatifadesine bırakılmıtlır. 

Recep Bey 
Geldi 

C. H. Fırka11 umumi katibi Re· 
cep Bey, dün Ankaradan ıehrimi 
ze gelmiştir. Recep Beyin Bayram 
tati!ini geçirmek üzere tehrimize 
geldiği ve bir hafta kadar lstan• 
bulda kalacağı anlaıılmııtır. 

lstanbuldan 
Londraya 

Pek yakında telefon 
mükalemesi açılıyor 

Tayyare posta'arında mek
tup ve gazete Ucretıerl 

n• olacak? 

(Dnurn 6 ma ıahif.de) 

• 
Istanbulda 
Bayram 

---
Şekerden çok incir, 

üzüm, 
fındık satışı yapıldı 

ANKARA: 26 (Telefonla) Bugün Şeker bayrammm birin-
- Şehirlerimiz P'°°'·"-·-'- --- ... 1... ci günü reımi daire ve müeueee
larla seferle• ,------. ler, dün öğleden aonra tatil edil

di. Piyaoada ak9am geç oaatlenı 
başlayınca pos· kadar, diğer ırünlenı niıbetle ha· 
ta nakliyatı içi~ raretli bir alıt veriş hareketi •ar• 
tatbik edilecel ılı. Bilhaaaa tekerci dükkanla,. 
tarife hakkın· dolup dolup botalıyordu. Şekerci· 
da henüz biı ler, bir, iki, üç okkalık paketler 
karar verilmi· hazırlamıtlardı. Buna rağmen 

müaterilenı yetiıemiyorlardı. 
değildir. Bu hu· 
sus M. Mecli Şekl'r pt'rlne fıstık, fındık TDrklge Ziraat Bankası u. 

MOdürü Hemal Zaim Bey Milli lktısat ve Taaarruf cemi· "' ıinin mart içt' 

Al.... yetinin yaptığı propagandalann •kh t mamda bir ka . dk, Ziraat Vekaleti mühim istihaal 1 ı Sa faydlllı neticeaı, dün fıstık, fın ı 
b ·ı ı rara bağlana incir ve üzüm gibi yerli mahsulle-

merkezlerimizde hubu at 
11

•
0 

an Mec}ı•sı•nı•n caktır. Hale rin alım aatımında görülüyordu. 
inşa ettirmeğe karar vemııt ve mecliste bu hu Filhakika, birçok aileler, bayram 
bunun için derhal faaliyete geçil• R 1 susta iki tekli da, misafirlerine tekerden başka 
miştir. apor arı bulunmaktadır. üzüm, incir, fındık, ve fıstık ikram 

'- • ···- ·· - · 1 .. tmeye karar vemıiı bulunuyor• 
Aldığımız malıimata nazaran, ri posta ve telgraf unn~m mü· lar. 

Ziraat vekaleti ailolann inşası mke· Sanayi, Madenler dürlüğü, diğeri de Mılli Mü· Dün, lnhiaar idaresinin piyaoa 
ıeleıile yakından metıul olma ta dafaa Vekaleti tarafından ha· ya çıkardığı yerli likör üzerinde 
dır. Bunun için bir ıilo inşaat pro- ve milli gelir zırlanmııtır de nllZllM dikkati calip derecede 

Z• V k'l ti p t ' T 1 f U ahı veriş vardı. 
gramı yapılmıştır. ıraat e a e. ANKARA. 26 (A.A.) - Ali lk os a ve e gra mum Mahmutpaşa ve Çaııı içinde 
memleketimize en büyük bir faı• bsal Mecliıi dokuzuncu içtirna ~ • (D .. amı 6 mc:ı aahffede) muhtelif e•ya ıahn almak Üzere 
de temin edecek olan bu karan resini kanunu mahıuıunda derpi

9
ev. I ============== dolasan oldukça bir kalabalık gö-

vennekle muhakkak büyük bir i· dilen 15 günlük müddet zarfında ;;; rülüyordu. 
aabet elınittir. mal etmiştir. Ali iktisat Meclisi Postant'df' halab11lık 

B bu devrede: ı• t b ı Dün, en kalabalık yerlerden uğdaylannuzı oakla.,,ak için 1 _ Türkiyede ıanayi nuıl t-- S an U 
• • ...... 

0 belki birincisini merkez postanesi 
yerınuz olmadığından köylünün ıüı ve inki•af edebilir, k'I d' d Ak k d 
· 'h ) ' N } lef ı e ıyor u. tama a ar •~ti sa i.tını derhal ve hep birden 2 - Madenlerimizden en iyi Q.. ası postaneye on binlerce tebrik kart 
ticaret sahaaına çıkarması malla- tifade ıekli nedir, ve mektubu binlerce telpaf veril-
nmız aleyhine her türlü menfi te- 3 - 1931 ıeneai tediye muvaze- Al d ? miştir. Telgraf ve Posta idaresinin 
ıiri hasıl etmektedir Silosu 1 • nesi mevzuları Üzerinde çalııılmakla ın ı hiç süpheıiz, dün senenin en fazla • zugun b herk" .. • d 'd tevlit ettiği ıayılam k k d era se ızıncı ıçtıma evresın e fj, .. • ha•ilat temin eden günü olmuştur. 
çok zar 1 b" 1 ıyaca a a_r ı şemasını yaptığı milli gelir mevzuu cunncü makale Bayram dolayıaile resmi daire-

elmi ti;~ ar oy ece devam edıp 1 ü_zerinde de telkikatına d~v~'!'. etmiı Bugün Sinci sahif ed ler 3 gün tatildir. Daireler ve mek 
g 1 tır. Bu mevzulardan her hırı ıçın tef- 1 e tepler, pazartesi günü açılacak-

Silolar Türk köylüsünün iktıaa6 (Devamr 6 ıncr sahifede) 
(D~•amı 6 mC'ı eabifede) 

Mahkemeler teşkilib için ha. 
I zırlanan yeni 
layihalar bu sene çıkarılacak 

1 Matbuat kanununun hangi maddelerinde 
tadilat yapılacak? - M. Esat Beyin teklifi 

ANKARA: :!6 (Telefonla) 
- Mahkemeler teşıkil~tı için 
Adliye Vekaleti tarafından 
hazırlanmış bulunan kanun la
yihası ile usul kanunlannda 
yapılacak tadil:ı.ta dair layiha
lar üzerinde T emyi:ıı mahke
mesinde son tetkikat ikmal 
olunmuştur. Barolardan gelen 
mütalealar da nazan dikkate 
alınmak auretile vekalette la· 
yihalar üzerinde rototlar yapıl 
maktadır. Millet Meclisinin 
mart içtimama kadar bu I;.yi
halar ikmal edilecek ve mecli· 
ıin yaz tatilinden evvel müza· 
kere ve tcanuniyet keıbetmele
rine gayret olunacaktır. 

MezkUr layihalarla birlikte 
meclise tevdi edilecek olan bir 
diğer layiha da hakimler ka· 
nunu projesidir. Bu proje de 

(Dnamı 8 IUCI aahifed•) Adliye Vekili Y. Kemal Bey 

Tekaütlere yapılan 
ikrazat birçok vila

yetlere teşmil ediliyor 
• 

Bursa ve lzmirde de tedbirler 
alındı, yarım 

milyona yakın tevziat yapıldı 
Umumi müdürün izahab 

ANKARA, 26 (Milliyet) 
- Emlak ve Eytam Bankuı 
Umum müdürü Hakkı Saffet 
Bey gazetemize bankanın faa· 
!iyeli etrafında atideki izahatı 

, venniıtir: 

1 

- Bankamız; maksat tet· 
kil ve tesisi olan yalnız l!:ayri 
menkul mallar mukabm ıkraz 
prensibi aahaıında faaliyetine 
devam etmektedir. 

MDtehaltler• lkra2 

Son defa maliye ile hasıl 
olan mütabakat üzerine müte
kaidin, eytam ve eramil maat· 

lannın az bir faizle, yüzde bir
le iskonto muamelesine t 
miz olan yerlerde devam ed' 
yoruz. 

Müessesi olmadığımız y 
lerde d'e peyderpey bu yardı 
ma devam edeceğiz. Mesel 
Bursada muhabirimiz vuıtui 
le bu muameleye baıladık, p 
yakında Samsunda da müba 
tcret edeceğiz. Bu husuı içi 
talepler çoktur, Mütekaid' 
cüzdanlarının bir laımı hal 
muhtekirler elindedir. Kurta 
rabilenler, bankamıza kotmak 

(Dnaı•ı 1 .. a Mhifecle) 

- Yahu bayrama daha iki güa vıır.. hö11le alJ 
lenmiş isti/sarı hatıra mı? .. 

- Hayır istikrazı nukula. 



I 

Tarihi tefrika: 83 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

Süleyman Paşa hiddetle kalkb 
' ve yüksek sesle bağırdı ... 

Böylece herkesin a~zı bat" 
!andıktan sonra Sadrazam mec 
lisi açtı. Meseleyi orta1a kor 
du. Böyle mulialerde 'kaide en 
küçük azadan ba9lanarak söz 
söyletmek iken Mütercim Rüt 
tü Paıa hemen kendisini dü· 
ündüğünü izaha koyuldu; 

- Meşrutiyet diyoruz, aur 
ma bunun nasıl tey olduğunu. 

e yolda tatbik edilebileceğini 
ıyi dütünmemiz lazımdır. Bu 
ünkü ahalimizde meşrutiyete 

kabiliyet yoktur. Müslü~an t~ 
kımı pek az münevverdır. Polı 
tikaya akıllan ennez. Ahalinin 
hürriyetinden çok zararlar g& 

1 riirüz. Hıristiyanlar müılüman 
1 · lardan ziyade münevverdir. On 

far bizimkileri taşırtırlar. Yan 
Jıı yola sokarlar Hıriıtiyan ~ 
bu.dan çoğunun ecnebi meclir 
bu da olduğu malUnıdur. Der 
let gemisini böyle kanııdc; sular 
dare zamanı değildir. Bouıa 

ve Herseğin, Bulgariıtanın, Gi 
ridin halleri ma4üm. Böyle bir 
zamanda mqrut1yet ilanı hiç 

vi.z olunur hallerden dejiil· 
dir. 

Sadrazam me,rutiyete kartı 
lrnın erdiği, dilinin döndüğü 

ütün delilleri sayıp döktü. Sö 
zunün eoııunda da: 

- Biz ahaliye bir takım mü 
aadeler gösterelim. Onlar de... 
etten hukukumuzu istihsal et
ik zannetsinler. Lakin nefsüle 

• rde bir fey varmİf olmı1a· 
un. 

Hukmüne aözll bağladı. 
Sadrazam makammda bulu
n zatm bö1le açıktan açıita 
eJrutiyet aleyhinde deliller 
detmesi, mecliıtekileri tatırt 

ıştı . Hemen hence. susuyor 
u. Kimıe ne diyece~ini bi\emi 
ordu. Mütercim Rüttil Paıa· 

1ı;: pn de meramı bu idi. Hericeai 
aıırtarııdc meclisten meşruti· 
et a~yhine bir karar almak 
tiyordu. Metnıtiyetin en atet 

· taraftan o1an Milat Pata bi· 
birte1 söyli1emiyordıı. Mec

se ölüm sükUtu çökmUttü. 
Bu sırada ti kapının yanm

a oturan küçlilc rütbeliler ana 
ndan Süleyman Pata ayaita 
lklı. Yüksek sesle Sadraza· 

hitap etti: 
-Pata Hazretleri, telıed'dülil 
ltanat bugünkü istibdadı mu 

afaza için olmadı. Herkes mil· 
tin· iatikbalini temin için bu 
ak'.,rlığı liatüne aldı. Bu iti 

panlarm ne mahlü aultana 
r ıahıi garazları, ne de tim· 
kine buaust bir intiaaplan var 
• Müzakereye bu ince nokta· 
n gözcnünde tutarak denm 
ynrunm ! Dedi. 
Süleyman Patanın top gibi 
tla1an bu hitabı heı4ı:esi da· 
2:İyade tatırltı. Hüseyin Av 
ve Redif Patalar, verdikleri 
re de itaat etmiyen bu gem 
az paşayı nuıt susturacak-

mu biaemiyorlardı. ihtiyar 
nn, vezirlerin. mütirlerin, sa· 

ı büyük lıoulann sıutukla· 
mecliste bir ferilin ıadraza· 

a karşı ıöz söyli1el>ilmesin
.n dehıete düpnüılenli. Ara· 
rında: 
- Hürriyet t'e me,rutiyet 
.dikleri bu ne. vay halimize! 

r 
Haftalık 

Cibl mmldanryorlardı. 
Mütir Namık Pata, ortalam~ 

bir tedbir bulduğunu zannettı. 
- Müsaade buyurur muııu

nuz, Pafa Hazretleri ? 
Diye Saclr~~~~ s~z is!e: 

dikten sonra, duıundii:klenru 
ıöyle büliaa etti: 

- MeJrutiyetten daha .iyi 
bir tetbiri henüz ben değil, dün 
ya yüzünde kimse bulamadı. 
Bugün terakkilerile cihanı hay 
rette bırakan milletlerden he
men cümlesi meşrutiyet ıııulü· 
ne tabidirler. Ancak mileli 
muhtelifeden mürekkep olan 
memleketlerde yalnız milleti 
h7.kime, millet mecliıme aza 
verdiğinin emsali vardır. Ez· 
cümle lngilterede millet mecli 
sine yalnız İngiltereden mebus 
intihap edilip hindistan ve Ka· 
nada ye diğer müatemlekeler
den mebus gelmemektedir bina 
enaleyh bizde de ecndıi tahri· 
katma tabi olan bıriıtiyan ve eli 
ğer ga1ri müılim milletlerden 
meb'u• almıyarak yalnız mil· 
leti hdkime olan islimlardan 
meb'us intihabı yolunda bir 
millet meclisi kütadı mUYafık 
olur mütaleasındayım. Ancak 
gayri müalimlerin böyle hariç 
tutulması siyueten bir mahzu 
ru müstelzim olup olmıyacağr 
nı dütünmek lizmı gelir zanne 
derim. 

Hariciye Nizm Ratit Pata: 
- Zaten hariçten gelen taz· 

1ikler gayri müslimleri hima· 
ye yolunda geliyor. Onlara la· 
l:.mlarla hukukça müsavat iste 
mele f(iyle dunun , imtiyazlar 
bile yerdirilmek iıt~iliyor. bir 
karwnu esasi 1 arızimi ile dev· 
Jetlere kartı "artık Türkiyede 
de metnıtiyet ve hukuk müaa· 
Yalı vardır. Cavri müslim tebe 
aya aynca bir ley talebine ha· 
cet yoktur." oiyebileceğiz. 
Şimdi gayri müslir.ılerin istis· 
nası bu tetbiri büsbütün iptal 
eder. 

Diye Namık Paşaya itiraz 
etti. 

Sadrazam, ihtiyar mütire 
bid.letle ba1<~ı: 

- Sen artık rui olmu§aun 
(1) ! 

D~li. Namık Paşıı ':ıi-.ız kı· 
zardı. Fakat ıı:onc fikrinde se· 
bat etti: 

- Meşrutiyetsiz bu millete 
Felah umamam. Fakat meıruti· 
yet :r;.p1lır ıla hırisliyan.ar •'ıı. 
millet meclisine girerse gene 
bizim için kurtulut yoldur. 

Dedi. 
Artık meydan açılmıttı. Bat 

ta Milat Pata olduğu halde 
Halil Şerif Paşa, Ratit P-.a, 
Server Pata, m~rutiyet ldıin
de sözlere giri9tiler. Sadrazam, 
bunları da birer suretle tez· 
yife kalkıtb. Rıza Paşa, Hllet 
Paşıı. ıı:ibi dalkavuldar da Rü,tü 
Pataya yardakçılık ediyorlar-
dı. 

SadTUam, bir aralık töile 
bir delil daha ortaya attı: 

- Cuıım efendim. bu ahali 
ye imti1a.z venneğe gelmez. 
Verdikçe daima ci'aha ziyadesi· 
ni isterler. Kanaat ebneder. 

fDevamı var) 

Siyasi icmal 

MlLLIYET CUMA 27 KANUNUSANi 1933 
~ - ----

H A-R İ C İ HABER.LER 
Bir rapor mu, 
iki rapor mu? 

1 Roosevelt 
Cevabı aldı 

Almanya da 
Siyasi vaziyet 

Çin-Japon meselesi Borçlulardan feda- Hit!er başvekillikten 
için Cenevrede karlık istenecek bir türlü 

neler KÖrütülüyor? vAŞtNcToN, 26 A.A. - ı... vazgeçmiyor! 
CENEVRE, 26. A. A. - On do- ıiltere'nin borçlar meaeleaiııe da.ir B'ERLIN, 26. A. A. - Rcichatag 

kuzlar kcmiteal tarafmdan tayin • yenniJ olduiu cnabın M. Roo- mecliıi kıdemli azalan mecliıinin ela 
dilmit olan tahrir komiteıinin nıeaal velt tarafmdan kabul edilm-.i bili siyasi vaziyet hakkında yeni mü 
ei hakkında qağıdald ma.liimat ye. bekleniyor. Mumaileyhin borçlar z..ı.ereı ... yapmalan için fırkalara ı• 

~~:!f:c!ilecek usuller hakkında meselesinde yapılacak her türlü ~iİo~~;:'':.,~üb;t:!~i~;e:hıe;=.: 
uzun bir münakata cereyan etmit· taelilita ·mukabil borçlulardan bir ler, kanna kantık bir hale ııelen ıi
tir, Komitenin aralannda taviçre takım fedakarlıklar istemekten i- yaıi vaziyetin iyi bir neticeye .. ardı
mümeuil.i bulunan birçok azuı, bü- baret olan karamu deiiftirmeal.ne nlma11 maksadile aarfedilen gayret-
yük mediae iki rapor eönderilmeai- ihtimal verilmemektedir. leri hülaıa etmekte·rr· 
ni arzu etmektedirltt. Bu raporlar- Cazetelerin vC1'dikleri izahate eö-
dan birinde telilibeyin teıebbüaünün Resmi mehafil, M. Roosevelt'• re bu huaaıta açıktan açıp iki -
imkinaızlıimdan bahaedilec<I<, eli- in lngiliz notasına cevap vermi~ reyan ve t~ayül belirmiştir: 
terinde de büyük meclise •erilecek ~eğini, meseleyi mart ayında lngı· t - Rcichıtag meclisinin, vaktı 
Yıaaya projesine müteallik mütalea- !izler le Amen1caWar araamda mü ı yaklaşan yevmi içtimamın - bükü 
!ar bulunacaktll'. 1 zakeratm ba,laması zamanına ka metin ymi bütçeyi parlamentoya ve 

o:ıoer murahhaslar bilhana tngi- d ı · k b" h ld b k gr" rebileceği zamana kadar - taliki .,. . • ar mua a ır a e ıra aca • d ı· t b" k · • li2 murahhaıı, tek rapor verilmeli .. 1 kted" I hal·km a mec ıs e ır " ıenyet YU· 
anuaundadrrlar. m aoy eme ır er. cude eetinnek teşebbü•ü. 

ikinci ncktai nazan kabul huau- Hazır program golı Bu teşebbüste bulunanlar, hükü-
annda itilAf baad olmuş oldufu aöy- mf'tin bu müddet zarfında bütün 
lenmektedir. W ARMSPRIDNC, 26 A.A. - vokttnı iş_r.,,.in~ ?!'•~· r~~ has~• 

Ba raporun büyüle mecliste iki Salahi•ettar bir membadan ö""'e- debi)eceğı fikrim ıl:n aku~utlttdi. 
in larak üzakere edilecqi ' & · B kil, vaziyetin nt ı surette 
•-~~ aedynil. m nild iğine göre hali hazırda Avru· ı danltve .,..k ziyade iateclifini 
uuumn •yor. M R . . k" ay ı anmaımı ,.. • pada . oose...,lt'ı h11; ımoe tem .. I . ise ele bazı rrehafilde hu-

J11ponların bir tekzibi 
CENEVRE, 26. A. A.. - Japo1t 

heyeti, Japonyaıun Büyük Okyano .. 
ta ÜHÜ bahriler vücuda eetirmekte 
olduğuna dair olan şayialara ait tek 
zibi açıkça İ.eyit etmiıtir. 

C.Amerika 
İhtilafları 

Cenevredekiler bu 
itle de meşgul 

CENEVRE, 26 A. A. - Kon
aey, bueün Leticia koridoru m
leai dolayıaile cenubi Amerikanın 
3 de•leti (Peru, Kolombiya ve E
qua teur) arasında zuhur ebni~ o
lan ihtilaf ile meşgul olacaktır. 
Celse, oldukça uzun aiirec:ektir. 
Çünkü meselenin esasının etraflı• 
ca tetkiki taaaYYUr olunmaktadır. 

Vakayi, niabeten vahim adde
dilmektedir •e bu vakayün met'• 
um bir tarzda inki'\afına anha.an 
intizar olunmaktadır. 

Konsey, bu •aknvün önüne geç 
mek kin çalıtacaktır. 

kt d' B 1 ki aoy emış • .. · 
ıil etıneıne e ır. orç ann ten .. kü.ın süren zan ve tahmıne gore reı-
ai makaadile J'apdacak müzak.,.... aicümhur YOR Hindenboure'un ~
ler için hiçbir program taruı:im. o- raymda böyle bir uzlaşma ve teavı-
I amı,br. ye suretine tema)'ül göoterilmekte-
anm eli r. 
Trtbuna'nın bir ga:ıısı 2 _ Sabık başvrkil vnn Papen, 

Reichsbank'ın sabık umum müdürü 
doktor Schacht ile AlmRn milliyetçi 
!erinin lideri M. Hugenberg lıatka 
bir hal çaresi ara..,,ılardll'. Bu çare, 
başyekilin makamını igtemekten Hit 
ler'i .... lteçirmete ikna etrMkti. 
Hitl...- b';vle bir talepten YaZgeçtiii 
takdirde M. Schacht'in riyasetinde 
yeni bir ka'>ine teşkil;nin rrisicüın
hur ..on Hind.,.,bourg'a teklif edile

ROMA. 26 A.A. -- Tribuna ea· 
zeteıl, .Amerı"lta'nm borçlar me
lesi bakkmda tetkikatta "" müza
keratta bulanmak üzere ltalya'ya 
yaptı!!• davetten bahsettiği sırada 
bilhassa diyor kiı 

"Borçlar ıneaele•İ iktisat kon
feran•ında t~tkik edilec.,ktir. 
Fransa teeuüfe tayan bir •iyaset 
takip etmese idi bu mesele Hoover 
moratoriumundan sonra derhal•• 
tamirat tediyah meoeleaile ayni ı:a 
manda halledilip bitmiş olacaktı. 
Ve bunun böyle olma11 llzmı ge
lirdi. 

Bununla beraber bütün dünya. 

bilecel{i ümit ediliyorda. 
Hitler'in red cevab, vrrmeai Ü'Ze

rine bu te,ebbüaler neticesiz kalmıt 
trt. 

Şimdilik yarm öğleden ao~ ~o!'" 
!anacak, kıdemli azalar meclıal1lln 
Reichıtag meclisinin gelecek umumi 
içtimıuna ait ruznnmerıin ba1 tarafı
na i:tc ... adde olarak hükümet beyan
nameıini koyacağı zannolunmakta
dll'. 

Hltl•rcflerln nümaqtşt 
BERLlN, 26. A.. A.. - Hitlerd

tf"Tin parzar sünkü r:ümayl,tere kar'll 
bir protesto mahiyetinde olmak üz.re 
Rulo..,,latzda JBpılan nümayiti aü

l~D._,iit..I 
Eli kelepçeli şerir bir 

· jandarmayı yaraladı 

Cani takip edilirken yanlışlık. 
la bir avcı öldürüldü 

lZMlR, 26 (Milliyet) - Ma
niaanın Çobani.. köyünde Turgut 
luya elinde kelepce ile bir jandar 
ma tarafrndan oevkedilmekte olan 
Fahri iamindeki maznun, bir ç~· 
me başında abdest bozmak iate
yor, kelepceainin cözülmesini iste 
yor. 

Jandanna Fahrinin bu talebini 
kabul ebniyor. Fakat Fahri ab
dest bozarken bir kolayını bulup 
kelepçeyi gevşetiyor, ve o sırada 
au içmekte bulunan jandarmanın 
ba,ma bütün kuvveti ile vuruyor 
ve aüratle elinden ailahmı alıyor. 

Şerir sil8.hı almakla iktifa et• 
miyerek takipten kurtulmak için 
iandannayı iki kurşunla aiır au· 
rette yaraladıkbln aonra kaçıyor. 

Yakayı müteakip oradan ee
çen tren yolcuları yaralı jandar
mayı gönnü,ler ve tren durduru
larak yın•ah tedari altına abnmıt
tır. Hadi ... derh .. ı alakadar ma
kamlara bildirildifinden Fahrinin 
yakalanması için takip mlifl'e7.el&
ri çıkarılmı~tır. 

Müfrezelerden biri o civarda 
ailiblı birisine tesadüf Ye durma• 
aı için i~aret veriyorlar. Silahb 
me;;hul adam verilen "dur" em• 
rine itaat etmediğinden ahlan kur 
9unlarla öldürülmüştür. 

Tahkikat neticesinde silahlı .. 
damın jandarmayı yaralıyan Fah
ri olmayıp Tureutludan avcı Bah· 
ri isminde biri olduğu anlaşılmıt
tır. Bahri ruhaataız aY tufeği tatı• 
dığından jandannalann "dur" 
emrine İtaat ebnediği ve korku
dan kaçarak kurtulmak İ•tediii 
anla,ılmışhr. 

Difer taraftan Fahri e<oketi al
tındaki silahı ile lzmir civannda 
Belkahve mevkiinden geçerken 
bir çobanın nazan dikkatmı celp 
etmiştir. Çoban şüphelerini derhal 
civar janda!'m.a kumandanlığma 
bildirerek Fahriyi yakalatmıştır. 

Yakalanan adam; "Ben Fahri 
deillim, ben Foçalıynn., demekt• 
dir. Bunun Çerkez Etemin avenetA 
sinden olduğu anlaşılmaktadır. 

Tahkikata de•am ediliyor. 

Heyeti vekile toplandı 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Heyeti Vekile bu sabah on buçukta 

lanet Pı. nın k~nde toplannuıtır •• 

Emniyet işleri müdürlüğünde 
ANKARA. 26 (Milliyet) - Emniyet ifleri albncı 9ube müdürlil

iün• beşinci ıube müdürü Necmeddin Bey tayin ed.ilmittir. 

Mektupçulararasında değiş; klik 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Zonguldak mektııpçuluğuna Denizli 

mektupçusu Sait Ali B. Denizli mektupculuiuna da es.bak Eliz.iz mek 
tupçuıu Sevki B. tayin edilmittir. 

Giresunda fırtına ve kar 
GiRESUN, 26 A.A. - Vilayetin bertarafına kar yağmaktadır. 

Kam ve denizde devam edeı:ı fırtına dolayuiyle limana vapurlar ııel
memektedir. 

1una nehrinde nakliyat durdu 
BERLIN, 26 A.A. - Volff Ajanamduu Tanada llemİ İfleten kum 

panyalal" ticaret efyaaı nakliyahrun ha•a ter•itindeo dola,.. muva.klırat: 
bir müddet için tatil edildiğini bildİrmflerdir. 

Y alDJZ Viyana • Belgrad ara1mda remörkör sefer eri yapılacak· 
CENEVRE, 26 A. A. - Gr"n 

Chaco meaeleai, prenalp itiban1e 
önüm\lzd<'kİ cuma ııünü konseye 
ıevkedilecektir. Rnlivya ,..., Pftra
lfe nezdinde Ye'1İ bir t.,.eht.üste 
bul.,m1lmaaı için ta,,•i:Fe edil.,..ek 
tedbirlerin ne olacağı şimdiden 
keıtiril<'mez. 

ya tamil addedilen iktıaat konfe
ranıımm baıılıca devletler araam• 
da önceden bir anlatına hüıl ol
madan müsbet bir neticeye Yara• 
bileceğine hiç kinıae ÜUtnftmaz. &
aaaen böyle bit anla~ma elde edi
lemezse iktıaadi canlanma ve te
aanüt ümitlerinin hakikatla,ması· 
na imlci.ıı da olamaz. 

IWn içinde reçınittir. 
Nümayişcilerin geçili, iki aaat cıe.. 1 _hr!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

wıun etınit tir. ıı: 

NF.VYORK. 21! A.A. - P~rou, 
M. Stim...,n'" K<'llO'I' miaakm11 ri
avet e~•·c:c•llini "" Letida iJ.tilafı 
'4ol~'"•İle Kolomhi"" ;ı., snlh ha· 
!ini bozmryacağını bildirmiJtir. 

ASSOMPTfO~. 26 A.A. - H"r 
biyf' n .... ~reti, Boli""'a kıt,.atmm 
pM"İs~n bir flUft'tte F ort"' 'ftva mm• 
t11k,.•mı t.,.-1< .. tmi• ve 1<11\ m11ktul 
lu.-alcmq olduklarını bildirmekte
dir. 

Cenevrede nutuklar 
CENEVRE. 26 A.A. - M. H"" 

deraon'un riyaseti altmda topla
nan ailihlan bırakma konferansı 
divllnı, dün Felemenk murahha11 
M. Rudagero'nun kimyevi silahlar 
la yangın çıkaran •e mikrop sa• 
çan ailihların memnuiyetine ait o
larak YÜcude getirilecek ahkima 
müteallik raponmun müzakeresi· 
ne ıriri•mi•tir· Yapdan müzakere
ler, bu husustaki kontrolün pek 
m.üskül olaca~nn •e memnuiyete 
mub..lif ı.~nıkat vukuunda muka
bele bilmiııil tedbirlerinin mÜOMir 
olarAğının kabulü zftnınıtini mey. 
dana çıkannı•br. lneiltere ve A· 
merik" mu,.,,hh11alan, mukabele 
bilmMI tedbirlerini memnuniyet• 
aizlikle kartdamıılardır. 

Ancak bu iki mesele, Lawıanne 
ititafmı kuvvetten düşürmiyeeek 
surette ve ettelden halledildikten 
aonradır ki, iktıaat konferanaınm 
neticeleri aaflam bir emniyetle Ye 

daha l\Z aüphe Ye tereddütle d.,.. 
piş edilebilir. H 

Hindistso.Ja 
Kargaıalıklar 

Komilnl11flerl~ mO~Rdl'mf! 
DREST, 26. A. A. - K~erhim 

de komüniıtlerin yanmtf olduklım 
bir nümayiJ esnaatnda polislerle k1>
münlıtler u-aamda bir arbede çık
mrttır. 

Polisler gilah iabnınline mecbur 
kalmıatır. Nümayitçilerden 9 ölü .. e 
11 yaralı ":'dır. _ 

Tii.rk- Yunan mah-
k"mesinde 

RANGOON, 26 A.. A. - Bir- Mubte!it Türk - Yunan 
manya'nm cenUP kıammdaki bazı aJık eeinde dün ıS ciavanm 
yerl~rde bu sabah bir tak1m kar- l :üdaf.:sı yapılmıttır. Bu ıs 
eaııalıklar o!llluştur. Tarraoudi',.. d d hUkUınetimiz aleyhi· "f • _ d il ava a pr>lis ve aaker mu rereaı eon er • , _.. . . ne Mil. 

mıştır. , k" . lıtenilen zarar ve ziyan 
Thonetchuanı da ' yerlı zabı. 2 ·ı I' d D 

·ım • · · . mecmuu mı yon ıra ır. a· 
ta imdat ıtönden enru ıateınıt- 1 d J p 1 t -"· 1 ' ka nd b'· .. yacı ar an an apa s anuu 
tir. Henzada rnınta "' a uyuk l • rd ki ı· ki d d l 
bir nüfuz sah!'~i olan Binnanya'lı Ye 14z9m500ı e 

1
. emV."k nl eni 0 

.•· 
· · b k 1 ,_, yı • ıra ı o aı zmır-

keşışlenn de .~zı arg8!a ı ... ar deki emllkinci'~ dolayı ı20 
çıkardıkları aoylenmektedır. hin lira, Dimitriyüı Çanakka· 

- - ·- ledeici. emlakinden dolayı ı20 
Sabık ispanya bin lira, Patriktüs lzmirde'ki 

eoıl:..kinden dolayı 120 bin lira 
kralının seyahati istiyorlarch. 

FLORANSA. 26 A.A. - Sahık 
ispanya kralr, f8hrİ otomobille 
terketmiftir. Sabık kral, Piae• e git 
mektedir. Oradan trenle Cenova• 
ya ıidece'lc ve orada Colombo'ya 
ıibnek üzere vapura binecektir. 

Dün mürafaalan yapılan 
bu davalar baıka bir güne ta· 
lik edilmi,tir. 

Dün bl:'ndan ba~ daha iki 
dava görülmüt, bunlar Fedde
dilmittir. 

• 
Sahi de kaçakçdar 

MOC.LA. 26 A.A. - latanköy 
adaamdan memleketimize 40 çu
val kahYe ve şeker eetirerek Bod· 
rum'da yakalanan Hasan kaptan 
Mehmet ye latanköy ile muhabere 
ederek kaçak etyayı hazırhyan •e 
naldettiren lbrahim Nail Efendi
ler •• diğer ka,..kla bu etyanın 
bir k11mmı nakleden Ali Salih, 
Mehmet •• bunları kaçakçıhia 
teı•ik eden Hasan Efendiler, hak 
lannda ihtiaaa mahkemeainde ee
reyan eden muhakemede bunla
rın birer buçuk sene müddetle ha
pislerine ve birer aene muhtelif 
mahallere sürgün edilmelerine •e 
478 küıür lira gümrük resiminin 
tahail ve kayıklarmın müaad
.U.e karar ""ribniıtir. 

Mahkeme, bunlardan maada 
ldilliyetli miktarda kaçak sigara 
naklederken yakalanan Denizli'li 
7 .. haı da birer sene hapiı Ye aür 
gün cezalarına ye 5,000 küaür lira 
nakti cezaya mahkfım etmiftir. 

Ali Rana Bey geldi 
Gümrükler ,,. lnblaarlar Vefd. 

li Ali Rana B. dün Ankara'daa 
şelırimne ıelmittir• 

iki mütearrız çoban 
IZMIR, 26 - OdemlJ J'tlfımda 

bir yolcuyu yarelayıp P......_ a.. 
lan iki çoban yakalanmııbr. 

-- - -
) tan Fransa IS kmunııevvel taksiti· 

ni tediye etmediğinden henüz bu 
devletle müzakere için bir hareket 
yoktur. 

rile siyas1 faali1et ,.eniden bqhya 
caktır. ....... 

dart muhtariyet verilmesidir. Esa• 
•en bütün dava da bu nokta üzerin
de temerküz etmiştir. 

Yeni Rus ticareti ha
riciye mümessili 
Bir müddettenberi munbal bu· 

lunan Rua Ticareti Hariciye mÜ· 
meuilliğine M. lvan Voroliof ta
yin edilmif ve iki eün evvel şeh
rimize eelmiıtir. M. IYan Voroliof 
amelellkten yetitmiıtir. Rua ihti
lalinden e .. vel bir mensucat fabri
kaıında amelelik etmekte olan M. 
Voroliof ihtililden sonra Menau• 
cat Trüatleri müdürlüğüne tayia 
edilmit •e bundan sonra Bogodo
rodelc, Çokof, Orelıozuef Trüstleri 
müdürlüklerinde bulunmuıtur. 

M. Vorobiof, aon zamanlarda 
Mensucat Sendikası müdür mua• 
vinliiini ve Mensucat ithalat ida
resi reialiiini ifa ebniştir, son va• 
zifeai Mıaır Harici Ticaret müınea
ailliii idi. Ruıya'da ınensucat aa• 
nayiinin inkifafma çok hizmet et
mit olan M. Vorobiof Çarlık ida
resinde bir taraftan amelelik yap... 
maklll beraber tahsiline de de
vam ebnit ve bir sanayi müt .. hau( 
11 olarak yetifmiftir. 

Lehistanda 300 
kici aondu 

V ARŞOV A. 26 A.A. - Hara
ret derecesi Varşova'da aıfırdan 
aşai'ı 24 e, Po:ıman'da 27 ye, Vil
no'da 29 a düşmüıtür. 

Bu tehirlerde 200 • 300 kadar 
kimsenin aofuktan donduktan bil 
dirilmittir. 

• Amerrka heynelmilel borçlar 
• eleaini nihayet ıs ki.nunııeyyel 

• ksitini tediye eden deYletlerle 
,, jzakcre etmeğe karar vennif tir. 

alümdur ki bu borçların müza· 
esine en büyük engel, Amerika

pılan ııon intihabatta cümhur 
si Hoover'in kaybetmesi ve bu 

1 ırenin son günlerini Y•tamuı i· 
• Hoover giderayak, bu kad r el :nm"yetli bir meaeleJi müzakere 
\ k için kendisinde salahiyet 
"t"'nediğinden ve yeni intihap edi· 

' ,1 R~evelt te işbaşma geçmez· 
.e, cvv,..I mes'uliyet altına girmek 
d, medi'>inden borçlar etrafında 
l ı zakereye batlanaınamıfh. 
' iiier taraftan ci an iktıaat kon 
lamı da ilkbaharda müzakerata 
layacaktır. Eiier borçlarm müza 
-esine başlam k icin yeni cüm· 

hur reisinin 4 martta işbaşına geç· 
mesi beklenecek ise o halde ilkbaha 
ra kadar bu müzakereler intaç edile 
miyec:ekti. Hatta belki de diğer bir 
taksitin daha tediye tarihi olan ıs 
hazirana kadar cia müzakere bit· 
mezdi. O halde derhal müz&ke
l'e1e başlamak bir zarurcl ha· 
lini aldı. Roosevoelt te bunu tak
dir ettiğinden, Hoover ile yap
tığı bir mülakattan sonra borç 
!ar meaelesinde ıs kanunuevvel 
taksitini tediye eden devletlerle 
müzakereye giritilıneaine mu· 
vafakat etti. lngiltere, F enlandiya, 
Litvanya, ve ltal1a borçlarını tedi· 
ye ettiklerinden bunlarla ayn ayn 
müzakere başlayacaktır. Çeko.lo
vakya da son günlerde borcunu te
diye etmi,tir. Bu devletle de mü
zakere b&flayacıJctır. Diiror taraf-

Roosevelt diğerbirmeael-ecfe da 
ha Amerika hariciyesine direktif 
vermi,tir: Uzak Şark meat;losinde 
selefinin takip edecefi siyasette de 
vam edilmesini. kendisinin a'e o si· 
yaıeti takip edeceğini bildimıittir. 
Rooseve!t Amerika harici aiyueti, 
her devletin ahitnamelere riayet et 
mesini teminden ibaret olduğunu 
söylemistir. Ve ıunu ilave etmiş· 
tir: "l\lilletler arasındaki münaae
betlf"rin t~elta.11 budur." 

O halde Amerika hariciyesini 
ifgal eden en mühim iki meselede 
yeni cümhurreisinin işltte vazıyet 
ettiği icldia edilebilir. Eski idare
den yeni idareye intikal devri olan 
dört ay zarfında Amerilca lıükUme
tinin fasılaya u~raması beynelmi· 
le! hareketleri felce uğratmıştı. Ro
oaevelt'in geçen hafta içindeki bra 

Cenevrec!e Uzak Sark meselesi 
etrafıncL&i müzakereler çıkmaza 
girdi. Artık Japonya ile inkıta bir 
emri vaki şeklini almn görünüyor. 
'"19,. lar kcmitesinin iki tarafı uz
l~ştırma'lc 'çin ileri sürdüğü tek· 
lıf fU eaas 1.a:-a iatinat ediyordu: 

1 - 9 taraflı Vatington mua· 
hedesine, Kellogg miaakma ve Mil 
!etler cmıiyeti miaakına riayet et· 
mek esastır. 

2 - Lytton raporunun 9 uncu 
maddesi esaa olmak üzere iki tara· 
fı uzlaştırmak için bir komisyon 
t~kili. 

3 - Bu komisyona Amerika ve 
Ruayanın da aza olarak girmesi. 

Şunu izah etmek l:.zımdır ki 
bu maddelerin en mühimmi ikinci· 
sidir. Çünkü mevzuu bahsolan do
kuzuncu ma"de, Mancurya istikla· 
f;nin t nmmaması Man ·-

Japon murahhası bu tekliflere 
cevap vermek için mühlet istedi. 
Kendisine 24 saat mühlet verildi. 
Ertesi gün bunların ~epsini de red 
mahiyetinde olan ~ır cevap verdi. 
Verilen cevapta en zıyade Amerika 
ve Rusyanın Milletler Cemiyetine 
aza olmadıklarmdan uzlattırma ko 
misyonuna da aza olamıyacaklan 
noılrtasında tevakkuf edildiğinden 
"ı!I" lar komitesi. •u teklifi yaptı: 
Eğer Japonya. teklifin diğer nokta 
lannı kabul ederse, o hald'e "19" 
lar komitesi de Amerika ve Ruıya· 
nm uzlaştırmak komisyonuna işti· 
rakinde ıarar etmiyecektir. Filha· 
kika bütün uzlaştırma komiıyonu 
Japonyaya ikinci maddeyi kabul 
ettirmek için toplanacağına göre, 
Japooya bunu kabul ederse. belki 
de bütün komisyon toplanmıyacak . . 

ti daha garip olarak birinci mad
deye yani Kellogg Ye Mi.lletler Ce
miyeti misaldannm uzlatmada e
au olarak kabul edilebileceğine iti· 
raz ettiler. Bunun üzerine asabile
ıen "19,, lar komitesi, ihtilafı bal· 
!edemediğini bildirmek iç.in bir ra• 
por kaleme almağa karar vermiş· 
tir. Bu karan yazmak için de lngil· 
tere, Franıa. halya, Almanya, Is· 
panya, hYiçre, Çekoslovakya, Bel· 
çika .. e laveç murahbaslarından 
mürekkep dokuz kişilik bir heyet 
intihap etmiştir. 

Şimdi bu rapor heyeti "ı9,. lar 
komiteainin umumi heyete arzedile 
cek raporunu hazırlıyor. Diğer ta· 
raftan Japon Hariciye nazırı da mii 
lıim kararlar verilmek üzere bulun· 
duğunu bildiriyor. Eğer bu s&zlPı 
blöf değilae, hakikaten endişe edi· 
lecek vaziyet karıısındayız demek· 
tir. .... 
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Telef on iskan Mezbahaya Söz derleme 
Görücülük 

Görüıücülük ... 

Anadolu buğdaycıları Ücretleri Suiistimali Konan haciz Faaliyeti 
Vaktile bir kadın gazetesi· 

• galiba adı Süı'lü • olruyucula 
nna fU suali sormuştu: 

' 

zarar mı görüyor? 
Tolerans mikdarının biraz 

tenzili üzerine Eskişehir 
T. Odası şikayette bulundu 
Bu aene ba§laniıcındanberi la

tanbul Ticaret boroaaında buidar 
al~ Ye satımında yeni bir şekil 
takıp edilmektedir. 

AYni zamanda bir müddetten• 
beri ihraç madd;lerimiz meyanı• 
l>a da dahil olan baılıca istihliı.lıı 
llıe"addından buğday altın ve ... 
~•nın daha yeni ve ~~·~ eaaa 
•r dahilinde cereyanı ıçm Tıcaret 
~raaaı senelerce devam. eden tet. 
itikattan Ye Oda mecliaınde tam 
bet def., müzakereden sonr• va-
2~dilen bu yeni e .. ılar lktioat ve
kaletince de tastik edilmiıtir. Bu 
~eı;ıi şeklin en tayanı dikkat cihe
tin. bilhaııaa buidayda tolerana 
llıeıelesi teıkil etmektedir. Son za 
llıe.nlarda buğdaylanınızın çok 
laılı Ye topraklı gelmesi Üzerine 
j8·2edilen yeni tolerans miktar
.,~':'' .lktiı~~ vekaleti de tasvip 
.lınıftır .. Dıger taraftan buğdayın 
l~bre yerme hektolitre ile ölçülme 
'
1 'Ve alınıp •atılması da lkti.at 

•eki.letince kabul edilıniftir. Yal· 
hız bunlar fİmdilik lstanbul bor
İ.i" i~in kabul edilmiştir. Eıkife-

• lıcaret odası lstanbul boraa
~llıda tatbik edilen bu yeni §eklin 
~adolu buğday tacirini mutazar
d • ettiğini 'Ve tatbiki kabil olma• 
thılUnı öne ıürerek lkti ... t vekale-

e şikayette bulunmuıtur 
Dün bu hususta lstanbul • boraa

•ının fikrini öğrenmek istedik. Bir 
ltıuh11rririmize aahibi selahiyet bir 
tat boraa11nm nokta nazanru ıu 
llıretle anlatmıttır: 

-Borsada tatbik edilen yeni 

[:-__ E_O_R_SA ___ ı 
<lı Bankasından alman cetveldir) 

26 Kinunu•anl 1933 
Akıam Fiatlan 

fılllrrazlar TahYilit 
ht thiı1J1 ı;ıa.IO 
fırt d.yo11an ı.&I 
il. Mnıblldo U,7t 
Cti111rtitlcr J,U 
~•ydJ ••bl 7,-
8ııdıt 9,U 
't · llhılye 1 J1 
1ıırır 8tltdlye 
lılilrı.ıı ıg 

Fltl:trJt 
Trım,ıy 
'thcl 

Rıbtıa ll,ll 
Aaadola 1 45, ı 5 

• m •ı.t>ı 
.Mla011JI U.91 

ESHAM 
lt!ı .. Nami. Jf),QI Bo111oau 
• " HımJJla ıu,10 ı trkoa 

..,_ 
• ., MleııJı ı ı•,- Çiaı•aıo >.. ıa.-

Aııdol• U.10 huh.;ıı d•r~ · 
11,11 

~tjl •,ts Şırt dq. u.-
lh.hyrl)c ı~.- Bılyı ı.u 

1 rıaıny l<,H $ırka. •ca. ı.ıo 

1.35 la.ııııı.tıoıll fi, - Ttlefoa 

···-ÇEK FIATLARI 
fı111 ıt.rs Prıt ıı.ııu• 
lıadrı 7-t,i ş Ylyıoı •ıo~.bt 
llt101t •f,11, Mıdrtı 1,74.11 lrtu,10 t,ı9. JlrrU• J,tj,FJ 
lr~Juıı 

1,39, VırtoYI 4,10,JO 
AUıı 

lt,51, ,., .. •,:ıJ,60 
cı •• "• 1,41,11, ınnı ı~.u.11 
loıy1 
4 t5,l 5. Bctıraı 14,19,71 
•:ıı~ttrdı• ı.ıtıı.tJ!' Moıton JJ,WJ.-

NUKUT (Sabt) 

t(' f·Frısııı ~ 
lnrnf 

169,- ı 11Ha. A.,.. 17,-
1 lııtrlla 

it~.- 1 , ..... 17.-
1 dolar 

!JI, J mırt ıo.-
!t llrtt 

•ıt.- ı ıtlotl u.-
,, 1. !clçJta • ·~.- 1 , .. ,. ıa.-
tG d11bml t !O ltJ ••.-te t. lı'ftçr, I!::: .... _ 

···-lf ltYa 
16,-

ı Çtrnons 
ı llorı1 1 AIU• t,U 
ll t., \:et ···- ı Mrddlyt ıı,-

"'·- Bıakıoı "''·-

,.kilden Anadolu tacirinin muta
zamr olnıaaı aebeplerini anlaya• 
madık. Buğdayda tolerana mikta
n eakiainden pek farkb değildir. 
Yüzde 1,2,3 ve dörde kadar olan 
taı 't'e toprak için vazedilen ah
Ünı eıkiıinin aynidir. Y alruz yüz 
de 4-5 ara11 tq ve toprak için 
kıymetinden bu miktar tenzilat 
Yapıbnaktadır ki cezab bir vazi
yet demektedir. Şunu da ilave e
deyim ki vazedilen bu tolerana 
tahdidatmın köylü için tatbiki İm· 
kanı olmama11 varit olmua ge
rektir .Çünkü bu miktar adi el 
kalburile dahi temin edilebilmek
tedir. Eoaıen yeni §eklin tatbikin
denberi dikkat ediyoruz Anadolu. 
dan gelen buğdaylarda tolerana 
miktan fAYanı memnuniyet bir 
tekilde azalmıştır. Ve işin garibi 
ıudur ki son bir aydır gelen buğ
daylann ancak bette biri vazedi
len toleranı kaydının haricinde 
yani yüzde 4..S mıktannda oldu
ğu görülmektedir. 

Libre yerino Hektolitrenin ika
meıinin zararlı olacağını iddia et
mekle zararlı olacağını iddia et
mek zannederim biraz ırülünç o
lur. 

İzmirde üzüm ve - . 
ıncır 

lzmir Ticaret Odaaı geçen haf 
ta sonuna kadar ihraç edilen Ü· 
züın ve incir miktanru ve İncir ve 
üzümlerimizin ticari vaziyetini tea 
pit etmqtir. 

Yapılan İ•tatiatike nazaran 
mevaim ba9lanğıcından bu müd
dete kadar üzüm ihracatımız 
47.249.100 kilodur. Bu miktar 
memleketlere takaim itibarile §Öy 
ledir: : 

Memleketler Kilo 

Almanya ve Ş. Avrupa 22.476.572 
lnıriltere 19.448.226 
ltalya 3.369. 791 
Fransa 812.299 
Amerika 264.894 
M111r 477.493 
S. Ruıya 72.825 
A vuıtralya 27.092 
Muhtelif 300.908 

Yekün 47.248.100 
lzmirde üzüm istoku 1. 750.000 

kilo raddesindedir. 
Mevaim iptidasındanberi ilıraç 

edilen incir miktan 23,866.8~ ki-
!odur. Bu ihracat ıu memleketlere 
yapılınıttır: 
Memleketler Kilo 

f-l~anya ve Ş. Avrupa 
1933 

7.796.863 
naaltere 5.186.974 AD>erika 

Franaa 2.405.098 
lt.lya 2.957.182 
Mısır '3.716.042 
S. Ruıya \.230.084 
Avuıtralya 250.071 

224.447 Muhtelif 
103.102 

. Yelıün 
lzmırde İncir . 23.866.863 

kilo raddeıindecı;toJcu 350.000 

"Esnaf,, keU-e • • 
-. sının 

manası hulunanıı 
Ticaret <;>d~11 .. E•naf k.oJ.or 

nu Pazartesı gunu yeniden b' l'."· 
• lmı tır ır ıç. timaa çagm § • 

IKtıaat Vekaletinin Esnaf keli 
mesinin man~ ve .. f~ulü hakkın. 
d rdu;;u sual uzerme tetekküJ 

a ıo n b' tü" 1 .. eden bu koıniıyon ır ~ u meaa. 
.... t ç edememektedır. Muhte 
DIDJ JD 8 • • b' , 
lif defalar komiayonun qı ıtti 

--

Rapor tetkik edil

mek üzere 

Vekalete gönderildi 

Telefon mükileme üc:retlerini 
tetkik eden komiıyon hazırladığı 
raporu Belediye riyaaetin~ :vermiı 
tir. Belediye raporu Dahılıye ve
kaletine gönderecek, Yeki.Jet ye
ni tarifeyi taadik ettikten sonra 
mevkii tatbika konacaktır. Rapo
ra nazaran mükaleme ücretlerinin 
temmuz 1932 den itibaren yüzde 
bet ki.nunuoani 1933 den itibaren 
de yüzde on indirilmeai icap et
mektedir. 

/nhlaarlarda ------
Yeni tütün 
Layihası 

Meclisin mart içti

malarında 
müzakere edilecek 

Yeni Tütün lnhlaan kanunu 
layihaaı, meclisin mart içtima dev 
resinde müzakere edilecektir. Ye
ni layiha, memleketin birçok mm 
takalarmda tütün zeriyatını men 
ve tahdit etmektedir. lnhiaarlar 
Yeki.Jetleri, mütehaas11lan, tim· 
diden müttereken çalııarak İltib
aal mmtakalanıu ve bu mmtaka· 
larda en iyi hanıri tütünlerin ye
tiıecefini tesbit etmektedirler. 

Yeni layiha muhteviyati hak• 
kmda memleketin bütün Ziraat 
ve Ticaret Odalanndan mütalea 
iatemiıti. Ekseri odalardan müta· 
lealar ırelmit ve hükümeıi merke
ziyeye bildirilmiftir. Bu mütaleat
tan batlıcaaı, tütün ziraatinin tah
didine ve bazı mıntakalarda me
nedilme&ine ait itiraa mahiyetin• 
dedir. 

Bir çok Ziraat Odalan da, tü
tünün tarlada ye9il iken kuruduk 
tan sonra kaç kilo istihoal edile
ceiinin gözle tahmini §ekline iti
raz etmekte ve tahririn daha fen
ni bir uaule raplım iatemektedU-.. 
ler. 

ispirto ve ispirtolu 

maddeler 
790 numaralı müskirat inhioan 

kanununun naııl tatbik edileceği
ni ıröıteren talimatnamenin iki 
maddesi icra Vekilleri Heyeti ka
rarile tadil edilmiıtir. Bu tadilata 
nazaran, inhioar idareıi, her yerde 
İmkan nisbetinde İspirto ve iapir
tolu içkiler bulunduracak, memle
kete ithal edilecek İlpirtolu mad
delerden, ihtiva ettikleri İlpirto 
nisbetinde resim alınacaktır. 

Ormancılar 
Konj[resl 

Türkiye Onnancılar Cemiyeti 
Riyaaetinden: Cemiyetin aenelik 
kongresi bayramın ikinci cumar
tesi gÜnÜ saat 10 da cemiyet mer
kezinde toplanacağından arkadat 
lann teırifleri. 

--·--·----.. -
zannedilirken yeni bir cephesi or 
taya çıkmıf ve tetkikat yeniden 
baılamqtır. Diğer taraftfan lktı
.. t Vekaleti tetkikat neticeıinin 
müstacelen bitirilmeıini İltemekte 
dir. 

Türkiye - HolAnda 

ticaret muahedesi 

LA HA YE, 26 A.A. - Meb' 
uaan mecliıi Türk - Hol&nda tica
~t ve seyriaefain muabedeain.i ta.a 
dılc •bniştir. 

idare heyeti karan 

alakadar-

lara bildirildi 

lskiı,ı idaresinde meydana çı
kanlan sui istimal ile ali.kadar o
lanlar hakkında Vilayet idare 
Heyetince lüzumu muhakeme ka
rarı verilmişti. Bu karar kendile
rine tebliğ edilmiştir. 

Alakadarlar karara itiraz eder 
lerse evrak Devlet Şuraama ırön
derilecektir, 

Muhittin Bey Yalo

vaya gitti 

Vali ve Belediye reİIİ Muhid
din Bey bayramı ıreçirmek üzere 
Y alova'ya gitmiJtir, 

Büyükdere 

Fidanlığı 
lstanbul belediyeıi tarafından 

Büyükderede tesia edilmit olan nü 
mune fidanlıiı bütün hazırlıkla
nıu ikmal ederek faaliyete batla· 
ınııtır. 

lstanbul valisi ve belediye reiai 
Muhittin B. Maarif vdcilqiııe mü
racaat ederek bu fidanbkta bü
tün köy muallimlerinin mektep 
tatilinde ıtaj ırörmelerin.i ve bu ea 
nada kendilerine meyva fidanlan 
bakkmda mal\ımat verilmeai için 
müsaade verilmeaini rica etmiıtir. 

Vilayet bu huauıta bir de tali
matname hazırlamaktadır. Bu ta
limatnameye nazaran bütün köy 
muallimleri Büyükderedcki fidan· 
lıkta üç ay bulunacaklardır. Ken• 
dilerin.in bütün yiyecekleri ve ya
lacakl11n yer vilayet tarafından te 
min edilecektir. 

Köy muallimleri fidanlıkta bil
hasaa lıtanbul ve ciYannın iklimi· 
ne ıröre yetİftirilebilecek olan 
meyva fidanlan hakkında malu· 
mat aahibi olacaklardır. Bundan 
sonra köylere daiılınca öğrendik
lerini köylülere de öğretecekler
dir. 

Talimatnamenin bir maddesi
ne göre gelecek aeneki tatilde de 
köy muhtarlan ile köy mekteple
rinin son aıruflanndaki t.lebeler
den birer grup fidanlıkta ıtaj ya
pacaklardır. 

Maarif Vekaleti vilayetin mü
ftlcaatını kabul ettiii takdirde 
köy muallimleri 933 ıeneai Ma
yıs, Haziran ve Temmuz aylannı 
fidanlıkta ıreçireceklerdir. 

'f.ahmil, tahliye 
Ucretleri 

Tarife komisyonu 

bayramdan 

sonra toplanacak 

Liman fnhioan ıirketi, tahmil 
ve tahliye tarifelerinde tadilat 
ve i.alihat yapmış Ye bunlan Li
man Tarife Komiayonunun taavi
bine arzetmiştir. Komiıyon, bay. 
ram ertesi, bunlan tetkik edecek
tir. Şirketçe yapılma11 teklif edi
len tadilat, bazı kalemlerde ufak 
tefek tenzilatı icap ebnekle bera
ber, daha ziyade alınan muhte
lif ücretlerin bir kalemde toplan
maaını istihdaf ebnektedir . 

Hariciye müstefarı 
geldi 

Hariciye müatetan Nnman B., 
dünkü trenle Ankara'dan tebrimi
ze gelmittir. • 

Numan Bey, bayram tatilini bu
rada ıreçirecektir. 

Belediye mahkeme- l•tılah komisyonları 
den tehir kararı aldı nasıl çalııacak? 

- Görücülük mü, görüşücü· 
lük mü? Hangiaine taraf tanı· 
nız? 

lstanbul Evkaf müdürlüğü Be
lediyeden alacaiı olan 88,900 li
ranın temini iıtifaıı için mezbaha 
varidatı ile Belediyeye ait olan 
Galatadaki Boroa hanı altmdaki 
dükki.nlann kiraıına haciz vazet 
miıti. 

Belediye mezbaha varidatmm 
haczedilemiyeceğin.i ileri ıürerek 
haczin fekki i~in dava ikame et
mit ve beıinci hukuk mahkemesi 
dün bu lıuıustaki kararını telhim 
etmiştir. 

Mahkeme haczin tehir edilme
ai için Evkafa tezkere yazılmaama 
karar venniştir. Belediyeyi bu ka
rar tabnin etmiıtir. Belediye hu
kuk mÜ§avirliği 1 O ırün zarfında 
bir dava ;1aıme edecelıı ve bu haczın 
yersiz olduğunu iddia ederek büa 
bütün kaldınlmaamı İltiyecektir. 
Belediyeye nazaran Evkafın ala
cağı olduğunu iddia ettiği para
d"!' mühim bir kıamı müruru za
mana uframııtır. Diğer krmır i
çin d.e icare iatenilen yerin muka
taaya merbut olup olmadıfııun ;.., 
pab bunun için de Evkafm buna 
ait vakfiyeleri ibraz etmeu la
zımdır. 

Belediye avukatlan gelecek çar 
tamba günü dava ikame edecek
lerin.i aöylemitlerdir. 

Tefecilere iş 
Kalmıyor 

Eytam bankannın 
para vermesi 

faydalarını gösterdi 

Ticaret müdürlüğü ikraz ve İl
tikraz müesaeselerile aandıklan 
bir senedenbcri 111o bir kontrol 
altında bulundunnaktadır. Mev
cut nizamname mucibince Ticaret 
müdürlüğü bu müeaaeaelerin mua 
melatmda tefecilik yoluna aapma
malanna azami itina ıröıtennek· 
tedir. Bu müeaaeaeler ekıeriyetle 

maaş cüzdanı mukabilinde ikra
zat yapmaktadırlar. Mütterileri
nin bir çoğu da mütekaidin, ey- ı 
tam ve eramildir. 

Darülfünun emaneti fakülte 
nıialerine bir tamim ıröndererek, 
söz derleme faaliyetinde fakülte
lerdeki ibni ıstılah koınisyonlan
nın vazifelerini iıaret ebni9tir. E
manet bu komiıyonlara aöz der
leme kılavuzu ve talimatnameai 
de ıröndermiştir. 

Diğer taraftan halk bilgiıine 
dair sözlerin toplanınaaı İçin Ma· 
arif müdürlüğü tarafından tabedil 
mekte olan 58 bin nüaha fit ta· 
mamen hazırlanmııtır. 

Bayram ertesi bu fitler ve def
terler muallimlere ve alakadarla
ra tevzi edilecektir. Derleme faa
liyeti bayram erteai bilfül batla
mıt olacaktır. 

BurAdan otuz lzcl 

geldi 

Bayram münaaebeb1e Dana
dan tebrimize 30 izci ırelmiştlr. iz
cilere muallimleri refakat etmek
tedir. 

Türk tarihinin 

medeniyet kı•mı 
Türk tarihin.in ana hallan eaeri 

nin medeniyet kıammı yazan 50 
kişilik heyet dün Darülfünun Ede
biyat fakülteıinde toplanmıt "" e
aerin fimdiye kedar yazılan kılım 
larını tetkik etmiJlerdir. 

Nakit itleri müdürü 

Parise gitti 
Pariate aktedilecek borçlar iti

li.fına ait kat'i mukavelenin ihzan 
na nezaret edecek olan Maliye 
Vekaleti Nakit qleri müdürü Sım 
B. dün aktamki ekapreale Paria'e 
ıritmittir. 

Matbuaat 
Balosu 

Matbuat baloau her tene 
olduğu gibi bu ıene de çok 
mükemmel olarak hazırlan· 
tnıftrr. Y ann akıam saat 
dokuz buçuktan itibaren da· 
vetliler tahıılan namına 
tevzi edilen davetiyeleri ha· 
milen Makainı 1alonlanna 

Ankete gelen cevaplann ço
lu §öyle bitiyordu: 

- Görücülük.. Hayır! Görü 
tücülük .. Evet. 

O tarihte latanbul haıvmı. 
henüz kozası içinde mahbuı 
hayatı yapyan bir ipek böceği 
lJi. 

Kelebek olup havalanmak 
için kozanm delinmesi lazımdı. 
Halbuki böcdı. hanımm di,leri 
çok nazik yaıadıAı zindanm 
dııYarlan çok kalındı. 
lnkılibın muciıeli rüzgan, za 

marun belki bir aıır ıoora yapa 
calı iti bir nefeate batardı. Ko 
aanm LUtün lifleri tel tel dö
küldüğünü gördük: Böcek ha· 
nnn, uçkurlu çarşafından ııy
nlıp kesile ıaçı ile erkeğinin ya 
m batmda yer aldı. 

Kızlanmız hayat arkadııtla 
mu artrk kencKleri seçiyorlar. 
Ana baba yeni aile sahnesinde 
figüran'dan ba§ka bir fey de
ğil, bütün rolleri, bat nllamak 
lan ibaret! 

Görücü denen acuze tipini 
hortlatmak niyetinde değiliz. 

Y annki kocasile anl&f!Dak 
haldanı, münevver Türk lmı
na çok görmüyoruz. I,aret et· 
mek istediğimiz nokta ıudur: 
Görüşücülüğü en geniı mtina· 
ımdan daha g-eniş almağa bq 
ladık. Bu yüzden, bazı ııelgeç 
tabiatli delikanlılanmızm g& 
nlilleri yazar bozar tahtasına 
döndu. Uzun nişanlılık devre
ıinde bir değil, birkaç genç kı
zı, tecrüLe kurbanı yapanlar 
var. 

Kapalı bir yerde. yapayalnız 
taatlerce baıba!ıı kalan iki gen 
cin kitabı mukaddesten bahset 
miyeceklerini gözönünde tut-

' mak lizım. Çabuk tıuıqmak, 
' çabuk anlatmak, çaLuk ayni· 

matara yol açh. 
Bugün, ayni mevzuda bir an· 

ket daha açıl1a ben kendi hesa 

1 
brma, görücülüğe de (hayır!) 
derdim, görüşücülüğe de.. Bel· 

1 ki, görüıtürücülük diye bir teY 
İcat ecliline reyimi ona verir 
dinı. 

Bence gençler, binlıirlerile 
tanışmamalı, tanıttmlmalı •• 
Yalnız batlanna &öriifmemeli, 
görüttilriilmeli ! .. 

Olabilir ki yanıfıyonmı. Fa· 
kat ne yazık ki asıl yanıJanlar, 

Şehrimizde 22 ikraz müeueaeai 
vardır. Bunlardan üçü Ticaret 
müdürlüğüne mıiracaatla ikraz 
ve istikraz üzerinde muamele yap 
mıyacaklarm ve kefaletleri olan 
5000 liranın iadesini İltemİflerdir. 
Yaptığımız tetkikata na:ııaran ik- J 

raz müeaseaelerinin bu itten vaz
geçmelerinin batlıca .. bebi Em
Jak ve Eytam bankaımm çok az 
faizle mütekaidin ve eytama para 
vermeıidir. 

'l'elect4<lerdir. Davetiyeler 
tamamen tahaa mıılıtuttur. 
'!Jalo elbisesini 1 abis olmı
yan her hangi bir kimsenin 
~çeri girmesine mü1aade e
~ilmiyecektir. Şehrimizde 
\ulunan vekiller, Büyük Mil 
let Meclisi izaıı. sefirler ve 
koMOloı Beylerle tehrin 
mümtaz ve kil>ar Hanım Ye 
lJeylerinin kısmı azıımmın 
•ştirak edecekJeri Matbuat 
baloıu bu sene de çok mü· 

1 en dehşetli yanılanlar, yarmm 
. neslini yapacak ııençler olu· 

Yor. 

Ra• sefareti 

Müsteıan 
Rua aefareti müıteıan M . .A.. 

tahof dün alqam Ankara'ya ait· 
miıtir. 

kemmel ve nezih olacaktır. 
Mercimeğe rağbet Cemiyet meşnıbat Yeme-

küli.tm ehven olması- bil· 
Soıı zamanlarda lıtanhulda mer- \ıaasa dikkat etmittir. Cemi· 

cimek aarfiyab artmıya batla- vet tarafından tabettirilen 
mıtbr. Fakat aarfiyatm artman 
Üzerine piyaoada mercimek mik- listenin konsomasyon eıına· 
tan azalmıştır. Geçen ıeneye na- •mda İstenilmes.i ve garson· 
zaran hu sene mercimek fiatı yüz lara bundan fazla para ?eril· 
de yirmi bet fazlalaımıthr. memesi de davetlilerin dik-

F aaulya fiatına gelince; piya- kati nazarlarma arzolunnıUJ 
oada bet kuruttan on üç kuruta 

kadar fasulye satılmaktadır. Ce- 1 ı;.tu•r•.•••••••••••ıiii 
çen seneye nazaran faaulya fiab ı • 
yüzde on ucuzlamııtır. 

r 
M. Salahaddin 

Bayram tarifesi 

ANKARA, 25 - Bayram 
· miina...Jıetile tren tarifeleriıı· 
de yapılan tenzilat tubahn lıe 
tine kadar devam edecektir 
T enzilitlı tarife dün bıı,lamı 
tır. 

lzmir güzeli 
IZMIR 26- Şehrimiz p. 

ır:ellik kırahçeııi Neriman Ha· 
' nım bugün fstanbula hareke-ı 
1 edecektir. 

İzmir postasında 
teahhur 

IZMIR, 26 A.A. - DilnJcü latan 
hnl poataunı yapan fZlllir vapuru 
fırtınadan dolayı 13 saatlik bir le· 
ahhurlt' limanımıza ırebnittir. 

~nıeıini tesbit etmek üzere ~~ 
llke toplanan komisyon uzun mü· 
illi beden sonra raporunu tesbit et 
de§ ı.ı.lunuyor, Hülisuı gazeteler 

.t~sadi silahlan bırakın~ konferansı 
olmalıdır. Koıniayon nihayet müza 
kere ruznanıesİDİ töyle teabit edi-

arası Fransız Maliye Nazın büt· 
çeyi meclise tevdi etmittir. Ve 
Maliye encümeni bunu müzakere 
ediyor, Müzakerelerden anlatılan 
f';1d.ur ki Fransız bütçesi 52 milyar 
gıbı mülhit bir yektina baliğ ol· 
Faktadır. Bu kadan iyi, güzel.. 

fırkanın haklın olduğu anlaşılıyor. 
Soayaliatler ~ memurların maaş· 
lanndan kesilmek üzere yapılacak 
tasarruf tedbirlerini kabul etmi· 
yorlar. Vergilere de itiraz ediyor 
!ar. Bu şerait aJtmda hükümetin 
Cheron projesini kabul ettirmesine 
imkin görülmüyor. Esasen bazı 
Franaız maliyecileri, proje kabul e
dilse dahi, tatbikma imkan clmadı 
ğını söylüyorlar. Bu vaziyette hü· 
kumetin tekrar is.tikraza müracaat 
etıneai lazımdır. Fransa, iktuadi 
ve mali olduğu kadar da siyasi bir 
buhrana doğnı gidiyor • 

kalliyetler metelesi ııibi itler de 
vardı. Fakat en ehemmiyetli me
sele bu Iran • İngiltere ihtilafı idi. 
ihtilafın iki hükümet arasında 
hususi müzakere neticesinde halli· 
ne çalıtılmasma karar verilmiıtir. 
Çekoslovakya Hariciye Nazırı M. 
Beneş te mutavaaaıtlık vazifesini 
görecektir. Herhalde öyle görünü· 
yor ki İngiltere ihtilafı halletmek 
istiyor. 

batın 5 martta olacağı ve meclisin 
de 27 martta açılacağı bildirilmek 
tedir, 

de"~l!§redilen bu raporda dünya 
llİri et!eri biribirile iktısadi harbe 
nlfy1ıııış vaziyette gösteriliyor. 
dıih e~l.erin bir rakibe kartı kullan 
tenj •ı "h, gümrük tarifeleri, kon
kredi:~ınilllfar, kambiyo tahdidatı, 
lacaı.ı ln esirgenmesi. borçlann a· 
d,r . 1 ar tarafından onluğuna ka 
lıaad~lellıııesi gibi ıeylerdİT. Bu ik
ltıuşı 1 lnı.ı.harebenin neticesi fU ol· 
,_ 1 Ur kı' b .. 30 'I . • .. ,e e ugun mı yon ışsız a· 
•enesi"•rdır, Etya fiyatlan, 1929 
lir v- rıe nazaran ücte bire inmi<· 
b • "onı· . ~ 

ir '"k 11Yon gelecek konferansın 
konfe 

1 lıaııdı silahları bırakma" 
h?Yl(j::naı o'ması lizmı geldiğini 

tr •il:.hİ Tıpkı Cenevrede diğer 
lorıı._. ~rı bırakma konferansı ea• "''~ca- . 
t 

1
• rılan ~ı gıbi, Londrn toplana· 

• • 11 °nferans ta komisyonun 
e "e t &i\tesine ıı:öre ik-

yor: d' 1 l 
ı _ Borçlar ve kre ı ınese e e-

ri. J. ~ .. J . 

2 - E,ya fiyatlan. 
3 - Sermayenin tekrar hareke • 

te getirilmesi. 
4 - Beynelmilel tİcaftt üzeri· 

ııe vazedilen kayıtlar. 
5 - Gümrük tahdiıdatr. 
6 ~İstihsalin ve ticaretin teı· 

lril;.tfandmlması. 
İşte iktısadi muharebenin ağır 

ve hafif topları, tüfenkleri, tayya· 
releri ve zehirli gazlan mahiyetin· 
de olan bu "silahlar" meselesi ge
lecek Londra konferansında müza 
kere t'dilecektir. 

• • • 
Büyük bn~ın büyük derdi olur, 

derler. Büyük ve zengin devletle
rin bütçelerini müvazene ettirme· 
!eri de de 1 ri hii ,· v .. lir 1-l ft 

raoaanıf n parası vana varsın bu 
mura ~ yaps111. Fakat müzakereyi 
daha dikkatle takip edince anlarsr 
nız ki bütçenin IS buçuk milyan 
açıktır. Binaenaleyh Franaanm 
41 buçuk milyar varidatı varken 
52 milyar para •arfetmek iıtiyo; 
demektir. 

Maliye Nazm M. Cheron bu 
müthiş bütçenin dahi\ müthiş olan 
açığını 5 milyar kaaar tasarruf ve 
be, milyar kadar da yeni vergi tar 
hı şeklinde tevzin etmek için mec· 
lise bir proje vermiştir. Hafla ara· 
sı Maliye encümeni tarafından tet· 
kik ve müzakere edilen bu proje· 
nin hemen hemen her maddesi ka· 
imi ..dil • ti 

••• 
İngiliz • İran petrol tirketinin 

imtiyaznamesi meselesi Milletler 
Cemiyeti meclisinin geçen pazarte 
si günkü içtimaında müz::ıke:·e edil· 
eli. Geçen içtima meclisin 70 inci 
içfm, ı idi. İtalya murahhası Ba· 
ron Alisi tarafından açılan bu dev 
ren.in ruznamesinde Pararuay • 
p . ·1... n nr.""rl ... 

••• 
Yun:mistanda Venizelosun tek

rar iktidara geldiğini l{eçen hafta 
izah elmif ve yeni intihabat yapıl· 
ıı:ıası i.cap ~eceğini tahmin etmiş· 
hk. Fılhakika bu tahminimiz doğ· 
ru çıktı. Başvekil, mecliste 121.. 
muhalif reye karşı ar.cak 124 rey 
temin edebileceğini aöyliyerek 
meclisi dağıtmağa lıarnr vermöş
tir. Ve reisicümhur d::ı dağılma ka· 
rannı imzıı etmiştir. Yunanistan 
yeni ba,tan bir intihabat mücade-

• • . ı .. .:ı ... --14&· •• 

Bu defa.ki intihahatm hususi 
bir ehemmiyeti vardır. Mücadele 
cümburiyet taraftarlarile lcralcılar 
arasında olacaktır. Cümhuriyet fır 
kalarının bu defaki intibaLatta be
raber yürümeleri. meclise daha bü· 
yük kuvvetle gelmeleri hak!.ında 
ümit vermektedir. Bununla bera· 
ber şimdiden bir tahminde bulun
mak mii•küldür. fntihab t, bilhas· 
ıa Yun;nistanda. ini heyecana 
bağlıdır. Yunanislanda i hüküm 
deği}mesi bu d'evletin dah·ı 
meselesinden ibarettir. Harici si· 
yaset ile alakası olamaz. Herhalde 
Türkiye ile dostluk siy ıeti nrt ' 
Yunanistanda milli .siyaset fckl'n' 
.ı:lmıştır. Binaenaleyh biz b\I lro • 
ıı;u ve clost mem1eketteki siyasi m 
harezeye knr~ı nncak bir s<'yİ 
"aziye tin deyiz. 



4 

Aann umdeai "MiLLiYET~ tir. 

27 K. SANi 1933 
1 clarehane : Ankara caddesi, 

100 No. 
Telırraf adreai : lat. Milliyet 

Telefon Numaralanı 
Başmuhal'Tİr ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüiii 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE 0CRETLER1• 
Tarldye lçia Hari~ lclıı 

L. K. L JC. 

3 a71ıft 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 " 14 - 28 -

Gelen nrak ıreri verilmez.
Müddeti ıreçen nüıhalar 10 lca
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz illnlann me

ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGONKO HA VA 
Y qilköy raaat merkezinden 

verilen malumata ıröre buırün 

bva ekseriyetle bulutlu Ye ti
mali istikametlerden hafif riiz
giırlı olarak devam edecektir, 

26-1-33 tarihinde bava tazyi
ki 772 milimetre • çok sıcak
lık 3 en u aıfır altında 1 d.,.... 
ce idi. 

1

fELE~ 
;ene bayram! •• 

Günlük yazı yazan biz gibi 
_ecibahtlar, heveslerinin peşin

daima gidemezler ••• Zaman, 
kvim hatta hava onlan o 
· n dütünmeclikleri mevzular 
tiinde çalışmaya icbar eder. 
ılbaşı gelir.. Yazacaksınız!. 
gün yazacaksınız, eıkite

ezsiniz ..• Bayram gelir .• ke
"• Yarın yazarım diyeme21i
" Bayram için yazm~k heve 
geldiği zaman da bayram 
ğildir ••• Y azamazımız.. Kar 
ğar ..• O gün yazmazsanız 
tesi günü bir lodos o fırsatı 
alır ... Temmuz ortasında 
kar makalesi yazr.::ayı ne 

dar özlersiniz .• Amma ada· 
a sonra deli derler ... 

Ve işte Şeker bayramı! •• 
lah cümleye iyi bayramlar 

:çirmek, saadet ve sıhhatte 
e bayramlar görmek nasip 
in .... 
Bana bir hal oldu •. Bayram 

• geliyor gibi hiasediyonım. 
ilhii galat şey!. 

Nizamettin Nazifle bayram 
iı ederken demiştim ki; 

FELEK 

Tahrir komisyonla
rındaki değieiklik 

lstanbulda tahrir komisyon 
lannın koydukları kıymete em 
lak aahiplerinin yaptıkları iti
razlardan yüzde sekseninin na 
zan dikkate alındığını yazmış· 
tık. 

MILLlYET CUMA 27 KANUNUSANl 

Kari mektupları 

Aplan yiyen 
keçiler 

Bulıurlu'daki bir karümiz ya
lU)'or: 

Burada keçiler batı bot ırezdi· 
ğinden kötklerin bahçelerindeki 
kıymettar aplar mahvolmuttur. 

Ne nahiye müdürlüğüne ve ne 
Oaküdar kaymakamhğma yapılan 
müracaatlar aemere vermedi. 

Heyeti ihtiyariye azaamdan bir 
kaçının keçileri, bu ziyanki.rhkta 
bqta gelenlerdir. iki üç ki
tinin ölümüne aebep olduklan hal / 
de köpekler de köyümüzde aer
beat geziyorlar. Bu bali Vil17etin 
nazan dikkatine vazetmenizi rİ• 
ca ederim." 

1933 

GÜSTAV 
FROEHLfCH 

ve 
LIA~!E HAID 

.......... filminde •mil 

~~~-------------

Ş 1 K SiNEMADA 
Mevsimin en büyük 
ve kuvvetli filmi 
ŞANGAY 

EKSPRES 
Heyeti temsiliyesi 

başında 
M~rlene Dietrich 

ve Clive Brook 

Artistik'te i 
En fazla sevilen genç 

artist 

Jean Murat 
en son fransızca sözlü 

77 numaralı 
EV 

Atlantid 
Miimesailleri: 

BRlGlTTE HELM. 
Bayram münıuebetile oyun 

oaatleri : 11-13-15-17-19. 
Suvare 9,45 ted.ir. 

Matbaada 
Akşam 

ÇIKTI 
Reıat Feyzi 

Yeni nesliıı. eıı. rtızel tiir· 
!eridir, Sl1bulet k11 ' 11paneıi, 

Fiab 30 Karut 

7':J'/ 

OPERA SİNEMASINDA 
Fransızca sözlü muazzam ve muheyyiç 

AFRİKANIN İÇ YÜZÜ 
filminde korkunç arslan avı, arslanları öldüre 
EL MORAN'ları UBAGUİS namındaki tabi 
dudaklı kadınlar kabilesi ve elhasil ormanlard 
meçhul kalmış bir çok garibelerini göreceksin· 

İ l a v e t e n : Grazia del Rio tarafından 
BEBEK SARKISI 

oayram gunlerını en C" enceli geçirmek ısteyenleı 
Memleketimizde hazırlanan Türkçe sözlü, şarkdl 

KARIM BENİ ALDATIRSA 
büyük operet filmini görmelidirler. 

Rejisörü: ERTUCRUL MUHSlN. 
Musiki: MUHLlS SEBAHA TTlN 

Oynayanlar: BEDiA- FERİaA. HALİDE Ha 
nımlarla BEHZA T HAKİ - HAZİM - VASFI 

1. GALİP - E. BEHZA T - MUAMMER -
R. KEMAL Beyler. 

FİYATLARDA ZAM YOKTUR 
ELHAMRA ve MELEK Sinemalarında 

Bayram günleri sabahları ELHAMRA'da 10,45 te 
MELEK te 11 de tenzilatlı matineler vardır. .................................... ~ 

ıvt 1 L T u N dun aiqamdan beri GLORY A'd 
gösterilmekte olan Ö P B E N İ 

namındaki eğlenceli ve nukteli ıon filminde muzafferane bir 
vaffakiyet kazanıyor ve SEYiRCiLERi KAHKAHALARLA COL 

DÜRÜYOR. Diğer yıldızlar : T ANIA FEDOR 
ve JEANNE HELBlNG 

FOX JURNAL'da: Diğer mllnZal'alarla büyük Atlantik franaız 
vapul'Undaki ~nl{Jn • 

tarafından temail edilen bir ıinema şaheseridir. 

Havayen danılarile dolu olan bu harikalar filminde: Yanar dağlar
daa fıtkıran atetlerin dereler ıribi aktığını, zelzeleden toprakların ya. 
nldığını,denizde girdaplar buaule geldiğini dehşet ve hayretle 

aeyredecekainiz ••••••••lııi 

, ' FERAH 
• 
ınema a 

3GÜN 
3GECE 

Bayramda Ramazan varye 
telerinin h~psi birlikte. Gün· 
tlü1leri fiatlarda tenz'lat 

Bugün auvare 

/ aaaı 21,30 da 

San 
Zeybek 

!Opereti 
Umuma. 
Bayram günleri saat 15 

da matine vardır. 

- Nizamettin; deliye her 
n bayram derler ... ne der
? .. Nigihmı katlarından 

zerek üzerime dikti ve gür 
aile cevap verdi: 

Emlak tahriri ile mefgul 
olan komiıyonlann aza11 ara
sında değitiklikler olacağı ha· 
ber verilmektedir. 

Tahrir komisyonlarına ye
ni tayin edilecek aza hem ha
zinenin, hem de halkın hukuk 
ve menfaatlerini telif edecek, 
vergi tahakkuk ve cibayet usul 
!erine lstanbulun iktisadi ve 
emli.k vaziyetlerine bihakkın 
vakıf zevat arasından intihap 
edilecektir. 

BügOkçekmecede Hlma11eietf al tarafından 
giydirilen çocuklar Ankarada kar 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

- Akıl bize bayramları 
yretmek için verilmitıe 
zumu yok! .. Ke,ke deli ol

~ k da her gün bayram olaa! .. 
Ben de yavat yava§ onun 
i dütünmeğe başladım. A· 

1 denilen ve bizi. hiç bir teh· 
eye kartı himaye edemediği 

Bayram münaaebetile dün Etfal bayraın münaaebetile 
de ıehrimizde muhtelif fuka· 50 fakir çoc:ufu giyindirmiı
raperver ve hayır müessesele- · 

tır. 

ANKARA, 26 A.A. - Bu gece 
tehrimize kar düpnüt, etraftaki 
yiikaek tepeler, kar ile örtülmiif
tilr. Kar bu aaha.b ta yajmııaa da 
devam eım-;,tir. 

Harilc ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde accnta aranmaktadır. 

ri tarafından fakir çocuklara 
elbise verilmiştir. Balat Hiınayei Etfal Cemi• 

Bügükçekmecede.. Yeti ıubesi de 37 fakir çocuğu 
Büyükçekmecede Himayei giyindirmiıtir. 

Hava kapab ıitmaktadlr. Karın 
devam etmeli ihtimali vardır. 

E~ Tel.: Beyoğlu: 4887 3 

l:tzım gelirse yapacaklardı. Hat- 1 
ta icap ederse işkence bile .. " 

Bir hafta evvel, Kavala bölü
ğüne mensup üç süvari jandarma. 
iki azılı kaçakçıyı Sanıabana gö
türürlerken "Bereketli ovası" deni 
len yerde bir pusuya düşürülmüş· 
!er ve katledilmişlerdi. 

da mola vermemek, dolu dizgin ıli 
rüp gitmekti. Fakat hanın önilo
d.en .~rken bir kadm çılhlı i
tıtmış. bır harmanda, yayvan bir 
&aman yığını üzerinden fiıtanmı 
sıla sıkı tutmuı genç bir kızın ııç
rıyarak atlıyarak kaçtığını gör
müştü. Akıbinde iki el sil:Jı patla· 
mış, tabancalı bir adam kızı kova
lamağa başlamıştı. 

- Hayır Beyim .. 
- Ya ıu ıilihla bu fiıekler? 
- Onlar da benim değil.. 
- Kimin öyle ise bunlar?. 
- Bilmiyorum beyim .. 
- Bu adamın olmasın 1 
- Neznam beyim.. 
Ve bu "bilmiyorum" !ar bir sa· 

atin içinde belki yüz defa tekerrür 
etmişti. 

Hancı İri yarı bir adamdı 
linci sopaya kadar "bana ~ı 
bile deınemişti. Fakat Fehimin 
tık canı boğazına gelmişti. H 
cı sustukça, dayağın tiddetini a 
tırmış, yonılunca sopayı çavuş 

eline dayamıştı. "Bu adamı 
Allah yaratmıştı" dememişti; d 
müş, dövmüş. dövmüştü .. Niha 
hancı olanı biteni bülbül gibi 
!atmıştı: 

Müellifi: Nizamettin Nazif 

Pusuyu tertip edenlerin evve
la mahkfunlann arkadaşları olduk 
ları zannedilmişti. Cünkü kaçak· 
çılar kaçınlmışlardı. Fakat bir 
gün ıonra vaziyet d'eğişmişti. Mü· 
l:.zım Fehim, Dırama bölüğü ının 
takası dahilinde taharriyat ya· 
parken, iki kaçakçının cesetle
rini sapa bir yerde bir hendek 
içinde buluvermişti. 

Bunun üzerine mülazım adam· 
!arını koşturmuı. kısa bir müca
deleden ıonra herifi yaralı olarak 
yakalamııtı. 

Nihayet mülbnn bu itin kO" 
!aylıkla halledilenı;yeceğini anla· 
mıf, tahkikatı Doksal karakoluna 
havale etmeği düıünmüttü. İtte 
o zaman Dobat jandarmalarının 
feci aerencammdan haberdar ola· 
bilmitti. Bunun üzerine tahkikata 
bir kat daha tiddet vermitti. Han
cıyı, köylüleri, ~at~a g~ç kızı 
teker teker devirmıı, Martin" 
kayıılariyle ayaklarını burarak 
basmıştı sopayı .. 

"Bu çete Sarıtaban köyle 
de dolaşıyordu. Kı~ın iki de 
"Doksat" a uğramışlar, handa R 
celemitlerdi. O gün evinde ot 
rurken birden bire bomba ve 
I:.h seslerini işitmiş ve on dal 
ka sonra bu çeteci ile üç arkad 
kendiıini harmana çağırarak 

ıyler, tehirler, kaaabalar dehtet 
deydi. Ölüm tehdidi altında 

tliklerine gidemiyen büyük ara
' sahipleri, tarlalarını süremiyen 
ylüler, mallanru yokpahaaına 

' mıya mecbur oluyorlardı. 
Zabitler, haftalarca aç ve uy· 
uz, dağlarda bayırlarda dola· 

u ak gırtlak gırtlağa harp ederek 
kalayabildikleri komitecilerin 
beş gün sonra serbest bırakıl· 
!arını. ellerini kollannı sallıya· 

ıtdı; şehirlerde, kasabalarda dolaş· 
• l darmı gördükleri zaman ne ya· 

cakarını bilemiyOT!ardı. 
Mutasarrıf paşaya gidip tiki.· 

• ediyorlardı; müddeiumuminin, 
.za reisinin karşısına geçip sa· 
lderce dil döküyorlar. bırakılan a· 

mlann çok tehlikeli olduklarını 
,latmağa çalışıyor! rdı. Fakat 

aldıkları cevap hemen daima şu er 
luyordu: 

- Değil yok.. Cürüm ispat edi
lemiyor, Bu terait içinde nasıl 
mahkiim edebiliriz? • 

Delil, delil, delil.. Acaba bu 
delil nasıl bir Anka kuşuydu! Ad
liyeciler bu cürümlerin daha nasıl 
iıpat edilmesini istiyorlar ve bek
liyorlardı? Zabitler ne yapacakla· 
rını bilemiyorlardı. 

Nihayet yüzbaşı Nedim ile mü 
lazım Fehim'in canlan boğazla· 
nna gelmit. ve bir gün baş başa 
dertleşip 9u kısa kararı vermit· 
İerdi: 

"Yakaladıklarını ancak adam 
akıllı aöylettikten sonra; adliye
ye teslim edeceklerdi. Herif aöyle
mezae, bildiklerini söyletmek, cü
rumlerini itiraf ettirmek için ne 

H "B . em u cınayet o derece vah 
şiyane ika edilmişti" ki (2) Böy· 
le manzarala alışkın olmasına rağ 
men zabit, bir ikinci defa gör· 
memek için başını çevirmeğe mec 
bur kalmıştı. Ayni gün. ikindi 
üzeri "Dokıat" ta daha kanlı 
bir vak'a olmuştu. Bir c.-te kara· 
kola bomba savurmuş, içindeki 
jandarmalar silaha davranamadan 
yere serilmişlerdi. Bakınız bu 
vak'a nasıl bir tesadiifle öğrenile
hilmisti. 

Mülazım Fehim Bey ht diseden 
iki saat ıonra, gün batarken 
"Doksat,. a ulaşmıştı. Niyeti ora· 

Mül~znnın "Doksat., ta yaptılt 
taharrıyat hiç bir netice ver
memişti. Köylülerin hepsi, 
hancı da dahil olduğu halde 
"bu adamı tanımadıklarını, kim 
olduğunu bilmediklerini ilk 
defa olarak gördüklerini ,' ıöy· 
!emişlerdi. Hatta fiıtanıru' aıkı ır 
kı tutarak ve avazı çıktığı kadar 
bağırarak kaçan genç kız bile 
sorulan suallere hep "neznam" 
demiş, kesmiş atmıştı. lıin en ga· 
rip ciheti hu kızın hancının !azı 
olmasıydı. Hancı "Doksat" taki 
dört Bulgardan biriydi. 

Jandarmalar evini taharri edin· 
ce, iki "T üfenkçiyeff' bombası, 
bir Gll'a tüfoği ve iki tane fişek
lik bulmuşlardı. 

Fehim Bey hancıya sormuştu: 
- Bu bombalar senin mi? 

Hancının vaziyeti her türlü 
şüpheye müsaitti. Bulunan silih· 
lar, Bulgar komitecilerini kul· 
landıklan nevilerdendi ve onun e
vinde bulunmutlardı. Acaba hancı 
ihtilal çetelerine yataklık mı edi
yordu? Yakalanan adam, kızının 
ıı·zına tasallut etmek istemiş, ar
kasından kovalamış, hatta iki el de 
tabanca atmıştı. Böyle olduğu hal
de bir sey söylememesi bir çolk fey 
ler bildi~ine delalet etmiyor muy· 
du? 

kı ve yiyecek istemişlerdi. E 
den yanın koyun çevirmesi ve t 
binlik rakı almış, onlara göti 
müştü. Bundan ötesini bilmeye 
du. Kızının çığlıklarını ve sili 
seslerini o c!a işitmitti. Fakat 
sırada handa bulunduğu için iş 
bu tarafını iyice kestiremiyord 
Tutula adamın ismini de biliy 
du; arkadaşları onu Baklaciyt 
diye anıyorlardı." 

(Devamı va· ---·---
(2) Mülcizim Fehim Beyin • 

defterinden .. 
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( Askeri bahisler ) ~ 

dirnekapıdan olmak üze~ 18 m~
yıa geceai dört adet ııezıcı kule.'" 
le dört yerden bücum etmitlerd!r: 

s 

• 
Istanbul nasıl alındı? 

• 111 

r l'ıiıok lı•Ü:?" tn x; 1 ~ • 

Bı't•Ns ""'"•'*"'- .iıkfv meıo.ku,· 
! !rı.4Pıc SQtJ.;,.,~ ~Ön.U_ 

t Bi~ <eki.Cme.. ,, 
• 

• 

I Şiddetli bombardıman 'ff ilk 
".• d1 1rıt. - Türk tonruaunun ateş uau ·· r'T 

ı · u Ve teairi. - T af aurlarm if· 
;İk1111 

••kertik aleminde ilan eden 
Yiik defa Türk topçuaudur. - Bü-

k •de.nın alınma• .. - Galata i" •rıı~a yerleıtirilen Tür!:< t'!P: 
barı lialıçteki Bizana gemılerını 
•tn-ıYor. _ 20 nisan deniz kavf"" l'iirk donanması için muvaf

vÜk~~·etıi:tlik aayılır. - Karada 
30 ';:.Y~n gemiler. - 7 mayıata, 

ın kişi ile yapılan ikinci aaJdı. 
rış. - O .. il ld 
50 b · - .ç~?c •a ırıı 12 mayısta 

•n .":ı• •le Yapıldı. - Lağım 
ı·e gezıcı kuleler)a k U u 

• ld ~ avga. - m 
mı •a ını. - ilk Türk bayrağı 
~opkapı •uru Üzerinde. - Ulu· 
nı"Jlı Hasan, ebedi Türk kahrama 
1 it• - Müdafiler kaçıyor. -
"'ı>erator Koatantin ölüler ara• 8111da 1 b ı 

11.. • - •tan u alındı. - He-
~z dnha emsali &Örillmemif bir 

>ıyafet rekoru kırıldı. 

lKINCI DEVJu: 
Şiddetli bombardınuu. .,. ilA 

#Gldı .... 

Niaanın 12 sinden 18 in k 
dar altı gün l.esikaiz bomb ~
lllnnla geçti. Türk lo_ı>çuau, k:.ıe • 
duvarına kartı ruetodık bir ate 
Yapıyordu. Duvar uzerinde, atıl~ 
lllermilerle evvela bir üç köıe ku. 
;"luyor, ondan aonra büyük top. 
•rın ateıi ile bu üç kö,enin ortaaı 
Yıkılın rd Bö 1 
18 • •Ya ufraıılıyo u. Y ece 
1 nıaa,. akıamı en ziyade yıkı-
an Ba ' • ec1··· d ld Yr&mtab dereaı g ıgm en 
~ d~fa kalkıldı. Saldınş gecele
Yln °rt saat ·· d" F kat bu ilk saldı T aur u. a 
tn rı" Ürlder için zayiatli ol· 
d aa~a 1".afnıen munffak olama• 

!· . •kat bu devrede o zaman i· 
\'lıı ılk def ı ' k rl"k ileın. a o mak ili.ere as e ı 
te .1 ınde taı duvarlann topçu •· 
kfı e Y•kılat:ağı hakikati ortaya 

ÇI h. 

ÜÇONco DEVRE 

Deniz hareketleri "k. , 
üçü11c - h .. , r ıncı ae 

" llcumlar 
Bu devre ma 

dnr Yani b · Y••ın on betine ka· 
ır ay devam . 

h>am12 tarafınd ettı. Donan 
dı an B" "le · Donanmam li uru ada alın· 
olan zincire Y:kı alıçe ırerilnıiı 
b~~direrek zinciri a~ &emiferi 
bduı eyl~diae de ınuvaff ak teteb· 

ı. Bu lf ı k a olama. 
'han . o ':"' en Haliçteki d .. 
ı.ı.ı ırenıılerı mukabil aald Uf-
k •rtndan Galatanm ll"If yap 

onan bır 1 il ,_ Ynkansına 
çıldı 11· op. e uunlara ateı a• 
İlk d. fır genıı b;ıtırıldı. Tariht 
den;; " olarak bir kıyı topu bi; 
<lu. kavga vaaıtasını b"tırtyor. 
20 niaa d T'· ı di ha n a., ur r donanınnaı k n 

nı b rp tarihinde ilk deniz ••-ae 
'"ı>rn t n· • ••· ~aı 14 1r. ızıına!ılara Yard--.. 

< ~ en be b" "le . ·~a nu Ön.. f uy., gemı, .S;ırayb...,. 
-..... Une kadar y-L.1-·tıktan ao •lir!( kad --t nra 
rıı,, ırgaJan bunun etrafını aar
lraı ~"-borda bordaya gelinıniıtir.Fa 
•ele dUfmnn r.emilcri daha yük. 
ta.I ' "lı., kudretli ve •a vas vaaı. 

arı d· h .. k 1 . 
dan he ot a .. mu emme. :>'dufu.n. 
etraf f du,man gem11ı, kendi 
tıp b•nı SO\ran ve 8akı:ı gibi yapı
l'lli'·t rrrııl<tnryen pek c:ok üstün 
lia)· arcı,. l Ürk cem:ı.,,:;..,: İle ite 
drıı,~e Yl\klnfını,, Jfalıçıcn yar
ri11;., J'l..an dı~u dü,man gemile
'ha.•ınd., vardımr if., Türk donan• 

&n kurtularak Haliçe gir. 

miye muvaffak olmuıtur. 8u '!ak'· 
ayı ah üııa.,de •eyı·eduı padıtah, 
hiddetinden kopürmüt ve donan· 
ma kwnandaruna hemen İ§ten el· 
ç.ektirınışti ... 

Haliçteki düş.m.an donanması, 
latanbulu» Ayakkap., Cibali ve 
Defterda< k•v•larından lruıatılma· 
ama ve hücum edilmesine engel 
oluyordu. Bundıı .I\ l,aıka, Tür~ 
donanm., u ılk muvaffakıyf'laizlik 
utancmdan a.,ı-ılmıık istiyordu. 

Türıı; donanmasıl'!n biY knmı 
karadan, yailı kızaklar ilr. kay• 
dmlmak aur.,tile Dolmabahçeden 
Pangaltı lept:•ine çıkanldı ve O• 

radan (Ka•ımpaşa l uzerinden 
Haliçte tekrar denize indirildi. 
Türkler ilt< ve aon olarak gemile. 
rin karada dAhi yurüyebileceği 
miaalini dünyaya gösterdiler. Bu 
kadar mühim olan bu çelrme itini 
birçok Cenevhh ve C.alftto,lı ca
aualara raper. llizanılılar haber 
alamadıklanndan bir aabah Türk 
ıremilerinin Haliçte ırörülıneıi 
Rumlar için bir baıkm teairi yap· 
tı. Hatta, bunun teıirile Bizans 
lmperatörü ilk defa olarak sulh İ· 
çin müracaat eyledi. Aradan çok 
ıreçmeden Haliçteki Bizans filosu, 
Türk gemilerini yakmak için bir 
ırece baskını yaptı. Fakat karada
k.i topun ateti ile bir düıman ge
tniai batınldığından bu teıebbüı 
nıuvaffak olamadıyaa da onlar da 
!f'.!'lkrının ateıi ile birkaç küçük 

ur lfemiıini batırdılar. 
d .. Manaın 7 nci günü guruptan 

ort ••at h d" •ind ki &onra Bayramıa va •· 
bir ,e_ •url kıanuna 30 bin kitilik 

"UVVet e ( b" h'' muvaff k im Yapı an ır ucum 
d Ed.• ~- adı. Mayıaın 12 •İn· c, •rne.,.,,.ı, ·ı ı· "k 

~ e crı apı ara· smda açıla,. bir &ed"" .. .. .. b" 
h . d h •se uçuncu ır 

ucum a a Y•Pıldı. 50 b. ki . 
ile yapılan bu hücum, d'' ın b!' .. . • · uşnıanı tr an ıçın genye atnı11 o. ·m ih . 

. · . • • .., tıyat. Jarmın ı§e gırı~meaini ınu · im 
cıp o uş iıe de gene muvaffak olall1•-

1 T .. ki _.,,, ır. Bundan f.onra ur er topçu h 
d .. 1 •zır lığını .!"l<rar ":'~.im".~ ~.ü:ıunıunu 

gcirmuıler ve bulun bufUk topla.., 
bir :ıraya toplıvarak . . 14 maYl•ta 
topçu siklet mcrkezm, tamami(e 
Toııkııpı kat1ısına nlmı~lardır. 

4 ONCO DEVRE (16 • 25 mayıs) 

Lağım ve gezici kulelerle sallaf 

Li.ğun kazarak ıurlarm altına 
kadar gelmek ve bunları patlat· 
mak auretile surları yıkmak dhu· 
auaunda Türkler ta~afın a~ 
yapılan birçok teıebbusler, Bı· 
zanalılann mukabil lağım ya~
maları ila akam~te uğrntılch. Bı· 
zanı li.ğı,.,~ılarına Jıumanda eden 
Alman lağım mütehusm (Jan 
Grant) ın düşmana çok yardımı 
doku,.<!u. Tiırkler tnrafından on 
dört lai•m lıazıl.ınş, bunların bep
ai BizAn•lılf.r tarafından keşfedi
lerek r.1iıkahil tedbirl<>r alınmış, 
lağımlar içinde ve yeraltında du· 
~a?- boğucu ıraz, au baıtırmaıı 
&~~· l"aaJtalarla ve röiüa ıröğiUe 
güleşler olmuştur. 

J?ift"r ll1iihim bir Türk ıilahı da 
gezıcı kulelerdi. Bunlar, içindeki 
adam]Qrla aurlnra lmdar itilerek 
".~?aştırılırdı. Bazılann•n yüksek. 
lıgı, ~ur duvarl1trı yüksekliğinde 
yapı~1 ştı. Y nnrnaınr..'aı-ı için ü
zerlerı deve d~rileı·i iJe (;rtillü idi 
Türkler, lstanbul •url,.nna To~
kapı, Silivrikapı, Yaldızkapı ve E-

Bu ailab ta düşmana baskın teıın 
yapmıştır. Kulelerle bütün gün ~e 
gece giiletilmiı, nihayet e?. mu· 
bim olan kule geceyanaı dutm•· 
nıo greguvar ateıi il': ya~ıftır. 
25 mayı~te betinci bır gezıcı .!"'le 
ile kale duvarına yaldaıan Turk· 
ler bundan istifade ederek duvar 
dibinde lağım kazmıya baılamıı· 
laraa da Bizanalılar bunu da anla· 
mışlar ve menetmitlerdir. Bundan 

Majikte 

Cennet 
Perisi 

aonra artık topçu ateıi aiklet mer· Dolores del Rlo 
kezi teıkil eylemek auretile duv":r Edebiyat aleminde, <Richard 
larm yıkılmasına hamaratlık verıl Walton Tully'nin telif ettiği ve 
miş ve 21 mayıata büyük bir burç mevzuunu Havay adalarından 
daha yıkılınııtır. aldığı Cennet Perisi namındaki 

UMUMi HÜCUM romandan daha güzel ve daha 
Birincisi hazırlık: Türkler, 26 müessir belki az eser yazrlmıı· 

mayıatan itibaren topçu aletini tır. Havay masallarına öteden 
arttırdılar. Bütün gece, kutatma beri son derece meraklı olan 
ordusu, htanbulun etrafında ateı Tully; eserini 1911 ıeneııinde 
ıenlikleri yaptı. lşıklann altında daha henüz mektepten çıkmıt topçu ateşi geceleyin dahi devam _ 
eyledi ve müdafaacılarm yıkılan iken, tam hayalperest bir çag· I 
duvarlan tamir edebilmeleri m• da yazmıştır. Fakat onu. n~· I 
nedilmiye çalıııldı. Kuıatıcı ordu, retmeğe c:esaret eciememııtır. 
hendekleri doldurmak için sepet, Romanım tesadüfen okuyan 
fıçı gıbi tefler hazırladı. Hücu· Oliver Moresco. onu sahneye · 
mun umumi planı Baıkumandan bed' .ı M 

Gloryada 

Öp beni 
Jeanne Helbllng, Tanla 

Fedor, Mllton 
Çok zengin bir t•rap tüccan o

lan Bukatel, askerlik ar'ı<adatı 
Kont Caıtondan bir telgraf alı• 
yor. Beni tatosunda oturan Kont 
kendiainden 100.000 frank istiyor. 

Bukatel otomobili ile ıatoya gi 
diyor. Orada ihtiyar Marki ile genç 
kızkardeıi Oror, Caaton ve Jeral• 
din, bir Kontes ve bir Kont ta mi 
aafir olarak oturuyorlar. 

Şato, Markinin olmakla bera· 
ber aatılmıı, •onra tekrar kendi· 
si tarafından kiralanmıştır. Fakat 
aabn alan adam, onu iatediği za .. 
man baıkaıına &atabilir, Marki de 
ecdadının ıatoıundan çıkanlabi
lir. Esasen bir müıteri de vardır. 

Bukatel, daha doğrusu Bubul 
aatoya gelince hemen kepazeliğe 
batlıyor, ve Gaatonun istediği pa· 
raları ıretirmekle beraber fena su· 
rette kartılanıyor. 

Avcı Mehmet tarafından yazıldı. vazetmittir. Tecri.ıda. kiıu~ ~ 
Gösterit yapılacak yerler ile aaıl resoooun karan;° • .. ısa . 
hücum me~kileri ve ~er kıt~ın çarçabuk aemeresıru g~termı.f 
nereden hucum yı:.pacagı teıpıt e- . ve piyesin Nev-Y orkta ılk defa 
dildi. Asıl bücu.?'• k_:ır~ surları~~· 1 temsilini müteakıp, derhal ln
açılm'" olAn u~ ~uyuk gedıge ilterede de iki tiyatro kum· 
(Bayrnmşah vadıaıne, Topkapıya, g • d • bat· 
Edirnekapı ile lğrikapı arasına) panyası bır en oyn~a!l'a tro
yapılacaktı. H"r g~diğe ~~~um e· lamı!lardır. Bu b~ ıki ıyta •• 
decek kuvvetler, bıner kııılık ta. da bıli. fa11la bu pıyesl tam bt 
burlarn aynldı. Bunlar biribirleri- rer sene oynamışlardır. Hül:asa 
ni değiştireceklrr .o hücum daima N orktaki ilk temsilden iti
taze kuvvetlerle tekrarlanacaktı. evy edir Ame 

" Öp f1t•nl ,, filminden bir sahntJ 

Fakat Bu bul işin farkında de
ğildir. Kendisinin aekiz gün için 
tatoya miaafir edilmesini arkada· 
tından iatiyor. Fakat berke• ken• 
diainden yüzçeviriyor. 

---------... Opera'da Bu arada Bubul tatonun ıah· 
lık olduğunu öğreniyor. Orora kar 
f' duyduğu muhabbetten tatoyu 
gizlice aatm alıyor. Fakat bunu 
tato aakinlen haber alıyor. O za· 
man Bubul, Oror kendiaini öptü• 
ğü takdirde tatoyu bırakacağım 
bildiriyor. 

ilk perd •ler, aurlara kadar yak· baren, bu eser t4 ıen h . d 
• · b - bi e nn e latbktan aonra bu•·adan ok ve tÜ• nkanm er gun r f d 

Haftanın 
Filmleri 
Elhamra ve Melek: Ka-

fek aletleri ile müdl\faat"ılan avu· muhakkak oynanmakta ev-:m 
tacaklu, geriden ııden zırblr Pİ· etmiş ve ağbetten dütınemıt· 
yadeler ise bale.tlarla, ağaç mer· 1 tir Tully'nin bu yüzden tahıen 
divenlerle ""'."n y1kılm•ş ve yıkıl· 1 ka~andığı para 600.000 dolan 
mamlf yerl<!nnden tırnıanacakJar. b I K nd" • -'-La başka 
dL u muştur. e ısı _., 

! bir çok eserler de yazmıttır. M~ 

rım beni aldatırsa .. 
MaJl:u Ct'nnet perisi 
Glorya: Öp beni 
Artistik: 77 numaralı eı 
Asri: Trader Horn 

Bi=nslılnr:t 25 mayıPta bu n· ! ıeli Çadırcı Omer namındaki / tehlikesine maruz kalan bir kö 
murni hücum hazırlıklarım anla- ! piyesi de epeyce muvaffakıyet yün tahliyesi ve köy halkmm 
dılar. Son gayretle yeniden müda- 1 kazanmıt ve bu piyes takriben ı nakli için 300 kayık yapılmıt 
Eaa tedbirlerini arttırdıJar. iç. k~· 1 bin defa oynanmışbr. Karnaval ve kayıkları idare için 500 ka· 
lenin kapıları kapl\narak ıebır ıla 1 maskelileri de bütün dünyaca yıkçı kullanılmııtır. 
müdafaadarm alakaaı kesildi. im ı ıöhret kazanmıtbr, Tully. te- Dolores del Rlo'nun 
pera~or, ail~ı· 

0
ile veda!~~a~ak ka: lif etitği bu tiyatro roınanlan notları 

rar>rahına gıttı ve tekmıl arperlen yüzünden zengin olmuttur. Ma 1 _ Havayan adalan ıeke
d?laştı. 8&.fk'.~m".?dan fJiiıtinya· dam Grace Fendler namındaki nesine mahsuı olup Avrupalr nı) ge<"e ve e-unJuz \.1lrılan duYar- • . p • nl d 
1 narmakla utr~ıtı. bir kadın kendını Cennet en· lar tarafmdan '°° zama ar a 
an ° UMUM( HUCUM si'nin müellifi zamıed'erek ge- danı musikisi olarak alınan Ha 

29 mayu · 1453 •alı günü 

Son ateı ıenlikleri geceyarısı 
bitti. Ondan aonra iki aaat artıız 
arasız loplar patladı. Cüne~ doğ. 
mazdan evvel davullar, trampet. 
ler ötmiye, ordu mızıkaları çalıp 
inletmiye başladılar. lstanbulun 
dörtbir tar:ıfmdan hücum borulan 
öttü. 

Şafaktan iki saat evvel, üç muh 
lelif Türle kolu, üç gediğe hücuma 
batladı. iki saııt, aurlann üstünde, 
müc!afaacılarll\ aaldıncılar boğaz 
boğaza d;,ii4tüler. Merkezde, 
Topk>pıda, ilk defa ileriye atılan 
hafif Anadolu piyadeleri iki aaat 
çarprşınadıın aonra daha mükem
mel zırhlı piyadeler tarafından 
değiştirildi. Sabah oldu. Ulubatlı 
Hasan adlı ırürbüz bir Anadolu U• 

f&ğı 30 yeniçeri ile yıkık bir ge
dikten yuk"n tınnandı. Oıtüne •· 
tılan tatlarla atağı yuvarlandı. 
Y araıma bakmadı tekrar tırman· 
dı, vurdu, kırdı, yolu açınaktan 
vazgeçmedi. Bu !(ece, kuıatıcı ot· 
dunun kahramanı ve Türk kabra
manlığınm timsali oldu ( *). Yeni
çe.-i Hasan, onaekiz arkadatı ile 
birlikte i'lümü buldu. Fakat bu 
kahramanların oaldırııları eına
amda müdafaa Bqlrumandanı 
(JüatinyaniJ dahi yaralandı. Onu 
kaldırdılRr, gemisine götürdüler. 
fakat derhal müdafaa gevfedi. 
Topkapı civanndaki sipere Türk 
bay•-ağı dikildi. Bu eanadt, Haliç 
boyundaki zaten zayıf olan ve 
Rumlar tar:ıfmdan korunan duvar 
lar dahi sarsıldı. Sabahleyin saat 
9'1a 10 arasmda Türkler buradan 
dahi surlara !ınnandılar. Bu ha
ber, müdafaacılar arasında panik 
Yaptı. Müdafaacılar ve halk Sa
ri adyb1urnuna doğru kaçıımıya baı• 
a ı ar. 

d Oul· Şmanın zayiati 2.000 kadar. 
ır. ın~rat K . d bi .. 1 .. 1 r~ or ostantın a o-u er araaınd b 1 

Mehmet ... a u unmuıtur. Avcı 
7 1 ' ogle zamanı, merasimle 
~P .<apı •araymdan latanbul · 

mı§tır. a gır· 

Padiıab, latanhulun al 
f . b' k mınası 

ıere me, ır aç gün aonra Okmey 
danında ordusuna re.ınigeçit ve 
eğlenceler yaptınnıı ve 170.000 
kişili~ bir ziyafet ~ekm!ıtir. Bu, 
ıimdıye kadar tarıblerm kaydet
mediği bir rekordur. 

- BiTTi-

ClNOCLU 

rek Tully ve gerekse Moresco vaya musikisi. vaktile bu adata 
aleyhine bir intibal davası aç· ra gelen misyoner rahipler ta· 
mıt ve isbatı müddea için de rafından getirilen garp mu.iki· 
bu piyesin temsilinden ı;vvel, ıi ile yerlilerin iptidai musikisi 
Morescoya kendi eserlerınden nin imtizacından hasıl olmuı· 
uzun uzadıya babsetmit \"'iması tur. 
ru ileri sürmiit ve ııuya <.\mnet 2 - Havay alfabesi 12 harf 
Perisi'nin mevzuunu itte bu ten ibarettir: A. E. H, l, K, L, 
muhavereler esnasında kendi M, N, O; P; U; W. 
fikirlerinden çalmıt olduklannı 3 - lngiliz kitifi Kaptan 
iddia etmittir. Dava tam ıekiz Kuk tarafından bu ada kqfe
ıene ıürınüt ve za:v~llı T ully dildiği zaman yerliler kendisi· 
hakkım kazanmak ıçın bu uğur ne Allah diye tapmışlarclır. Fa 
da son dolarına kadar ıarietmit icat ebadüfen gemicilerinden 
tir. Dava lehine intaç edilmit. 1 birisi yaralanmıt ve yarasından 
fakat Tully de artık fakir düt· kan çıktığını gören yerliler ü· 
müı İle de eserinin hakla telifi zerlerine hücum edip hepsini 
ni muhafazaya muvaffak ol· öldümıütlerdir. 
muıtur. İtte tam bu esnada R. 4 - Havay adaları yerlileri, 
K. O. film kumpanyası eserini burufata o kadar inanırlar ki 
satın almıt ve Tully de tekrar büyücüleri tarafından sağlam 
saadeet kavuımuttur. Şimdi bir adama ıen öleceksin dene
kendisi 55 yatlarındadır. cek olursa ertesi gün o adam 

Cenne~ Perisi filmini vücu· muhakkak ölür. 
de getirmek için Havayan ada 4 - Yapılan hafriyata ııöre, 
lanncla bir köy bütün •ekeneai adanın ilk ıekeneainin adaya 
ve hayvanları ile b!rlikte Radio binlerce fersah uzaklardaki ıa· 
Film tarafından kıralannııtbr. hillerden küçük kayıklarla gel· 
Köyün müdürü ile rejisör King dikleri anlatılmıttır. 
Vidor arasında aktolunan bir 6 - 11k defa olarak adaya 
mukavel-ede köyün halkından viski getirildiği zaman yerliler 
ve halkın bildiği ananelerinden buna Amerikan suyu demitler
istifade edilmesi tart konul- dir. 
muttur. Dolores Del Rio hafta 7 - Havay sekenesi arasın· 
larca yerlilerin rakımı talim et da her kelimenin müteaddit ma 
mit ve düğün gecesi adamn naıı vardır: mesela ; (Aloha) 
yüzlerce genç ve güzel kızlari· nida, veda, aık mi.naaına gelir. 
le birlikte ve batta onlardan 8 - Ada ııcak memleketler
daba muvaffakıyetle raksetmi~ de yetiten nebatat ile mestur 
tir. Yerlilerin adeti mucibince olduğu halde vahti hayvanlara 
her yapılan düğün merasimi· ve bele yılana hiç tesadüf edil· 
nin senenin yalnız muayyen bir memiştir. 
ayında icrası routat olduğun- 9 - İlmi tabakatilarz müte 
dan düğüne ait sahnenin çevril huaıslarının tetkikine göre, a· 
mesine köyün müdürü tarafın· damn bir yerine senede otuz 
dan mümanaat olunmı.ıı ve dü metre irtifaında yağmur yağdı 
ğünün icra51 için beklemeğe ğı halde diğer bir mahalline a· 
mecbur kalıD1J11ttır. Yanardağ danın ketfinclenberi birtdc dam 
lannın lavlarından Yanmak la yağmur yağmamııtır. 

(*) Ulubatlı Hcuan, lıtanbul 
fethindeki Türk ıavaıçılığının ııe 
kahramanlığının örneğidir. Onun, 
surlara tırmandığı, ve inatla tır· 
ınanırken can verdiği yerde di. 
kilecek bir heykelini Türk genç
liğine göstermek vazifesi lstanbul ......... ._......_.,..._ 

Vahşi 
Afrikanın 
• 
iç yüzü 

Opera bu hafta bu isimde bir 
film göıteriyor. Filmin mevzuu 
ıudur: 'k d . 

Heyeti aeferiye, Atlantı enı· 
zi üzerinde küçük bir liman olan 
LAGOS tan hareket etmiştir. AK· 
SA ıehrinden başlıyarak NIJER 
nehri, bilhaaaa bu it için tabıia e
dilen ufak, eaki bir Yapurla çıkıl· 
mııtır. !>onra kamyonlar çıkarıl 
nuı ve &ahranm cenap kranunda 
ır,oıJ kıl<ometrelik il.c merhale bu 
turetl.- katedilıı.11ıa.•. Bu m~rha· 
leyi, lTURI ormanlanna vaaıl ol 
madan diğer çok me,akkatli mer
haleler takip etıniştir. ITURI or• 
manlarmda, di'nyanın en ufak İn 
aanlan olan PIGME "'İreti bulun 
muştur. PıJJme'lerden aynlan he
yeti seferiye, Belçıl<a Kongoau• 
nun tık orr.•ıml11rı araunda yolu
na devam etmis~it. RECi) dalgala 
rmı •tmak için be' 1ı,.:•a mü.JJot 
aa.rfolunmuft4 ! ·• Bund•n aonra her 
türlü ve muhtelif ceaamette avla .. 
nn bulundukları yaylalara, S"nit 
UGANDA vadi!~rio., inilmiye bet· 
lanmııtır. Bu.· ıda, her cina Gazal. 
ler, Y&.barunerkeplerı , Zürafeler, 
devekuşları, V.O,oa ·lar, aslanlar, 
hörgüçlü mandaların harekatı a
dese ve mikrof'>n ıle zaptedilmİf· 
tir. Bunlar :nevımında., 71İrafel.,. 
rin dört nal ko~ııtlannm )'avatla. 
tılmıı reaimleri fevkalade ıayanı 
dikkat ve beyecanlıcLr. 

H .. yeti seferiye yoluna denm 
ederek erİ§İlın9sİ hemen hemen 
imkanaız olan ve haritada t"'•pit 
edilmemiş bulunan Olbalo$0 go
lüne varmıtbr. Burftda milyonlar
ca pembe (Turna) lar yaıamakta• 
dırlar. Bundan üç hafta aonra he 
yeti aeferiye Nil membaında bulu
nan Ripon telalelerinde bulunu
yordu. Nihayet Hattüatüva Fran
aız Afrikaamda Tablalı kadınlar· 
bunlar dudaklanna ufaktan bat
lıyarak büyütmek auretile yuvar· 
lak birer tabla· takarak dudakla. 
nnı geniıletmektedirler - ,Uban
gia'ler memleketine vaat! olmuş· 
lardır. 

Bundan aonra katifler tekrar 
Viktorya rölü civanna dönmüıler 
ve orada yeırine manzaraları fil
me almıtlardır. lmpala'ların danı
lan, bir sıçrayışta dört metre İr· 
tifaa yükaelen ve on iki metre me 
ıafe kateden harekatı gayet çevik 
Cazaller. 

Filmin en mühim ve baıfıca 
birer mühim noktaaını tetkil eden 
Gnous ve Çekirge yağmuru da o
rada almmı§tır. 

O ak1am ıatoda büyük bir zi
yafet Yardır. Reddetael.,r kepaze 
lik çıkacak. Buna rağmen Oror 
reddediyoraa da vaftiz babası 
Lord Aahvel'in odasını hazırlar
ken gelen Bubula, kendisini Öpe
ceğini bildiriyor. 

O zaman Bubul, böyle bir feyin 
kat'i:ryen aklmdan geçmediğini, 
kendiaine büyiik bir hürmeti oldu· 
fonu aöylüyor. Fakat onu aevdi. 
i'ini de ilave ediyor. Oror, elini 
öpülmesine müsaade ediyor, aon
ra, Bubula aıkını o da itiraf edi· 
yor. Ve o aralık gelen vaftiz ba
bur Lord, onları kendi odaamda 
kucak kucağa bularak çekiliyor. 

Erteai ırün, yegane kabahati a 
ail doğmayııı olan Bubul, Lord 
manevi evladı oluyor. Artık orta. 
dan bütün maniler kalkmıştır ve 
aaadet baılamııtır. 

Sinema haberleri 

• Amerikan artiıtlerind' 
Elli.no.. F aire izdivacından ü 
Hat sonra, botanınıttır. Bu 
bir rekor •• 

• Lily Damitanm sabık Al 
man ~liahti ile nitanlan<lığ 
hakkmda bir fayia çıkmıtt 
Lily Damita bu fayia hakkın 
da tunları aöylemittir: 

- "Ben hanedana 
kimse ile evlenmek niyetind 
değilim. Bütün bu adamlar ç 
mağrur Te kendini beğeıımit i 
sanlardır." 

.Y. İngiliz kralının oğulların 
dan duc de Glaucester vabş 
hayvanlan filme almak için S 
dana gitmiıtir. 

4 
Londradaki "Beynelın · 

lel kadın film müstahıilleri 
miyeti,, stüdyo ve kulüp açın 
niyetindedir. Ayrıca gazete d 
çıkaracaktır. 

4 Çinde Hong • Kong'da yi 
mi üç sinema vardır. Bu ıin 
malarda yİrmi bir bin ki,i o 
rabilir. 

• İspanyada geçen se 
filmJerin iki yüzü Amerikadan 
lark Biri Almanya ve otuz se 
zi Fraıısadan ithal edilmittir. 

yan eden vakayi filme almmııt 
Bir aabnede ayni zamanda yedi 
aalnnm görüldüğü vakidir. 

Beı hafta •onra, heyeti acf 
riye seyahatlerinin münteha nok 
ta~ı olan Babrimuhiti Hindi'ye g 
mııler ve bu suretle Afrika kıta 
s'!" göbeğinden geçmek ıuretil 
bır taraftan bir tarafa katetm • 
!erdir. 

Uzun seyahat haftalarmdan 
aonra Benuıri dağlan atılmıt ve 
aılan katilleri Meıaiı ve El Mo
ranlann yatadıklan vadilere ge· 
linmittir. itte çok müheyyiç olan 
bu filmin en feci aahneleri burada 
cereyan etmektedir. Burada akla 
hayret verecek bir ceoaretle ve en 
büyük tehlikeler katt11mda cere. 

Filmin en e&aslı sah11elt! 

. .Serbeat olarak gezen fil aürü 
· ·~n beyaz gergedanın ıon nümu 

nesi, 2Ürafeler ve bunların dö 
nallarındaki harekahn yavaılatı 
mıı olarak tetkik, garip Pignı 
nesli ve adetleri, milyonla 
pembe tumalarile şayanı hayre 

halkının ve lstanbul belediyesinin 1 
olsa gerektir. 

Yerli L11ar.11 bir beyaza <işıll oluyor. (Joel Mc Crea l'e Dolerea del Hlo) 

Olbaloao gölü, Ubangi'lerin ad 
ve ananeleri, Tablalı kadml 
İmpalulann danslan, 20 met 
tul V.J f-' metre irtifaa atlıyan 
riülhareke gazaller, mümbit 
mahıuld1tr bir vadinin bir çekir 
yağmuru tarafından istila edil 
rek tamam.en mahvedilme~i, aı) 
öldürüc•i El Moran'lar memlek 
tinde •.• son derece tehJjke ıine 
kuyudatı, Lir aalanrn ıinema o 
ratörleri Üzerine hücumu, bunla 
rın rovelverle kendilerini nıüdaf 
alan, El Moran'ların İntikamı, 
lana kargılarla hücum ve çok 
heyvıç aabnelerden -..a bunla 
&a'!'dt. 
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' ' '~li ikbsat 
leclisinin 
.. aporlan 

(Bqı 1 - aülfeda) 
edilen hususi lıomlsyonhınn ha
achtı raporlar b~eti amumiyece 
tetkik n bazı ıad;ıat ile kabul o
muttur. Bu raporlar Bafvekalete 
diın olunmuttur. Ba raporlanım 
ı batlan ıunlardaı 

Sanayi 
l - Bu raporda bilhasaa sanayiin 
itafı eoaılan Ye teıviki istikamet 

2 - bimaye meselesi ve tekili~ 
• iki • kan 3 - tqvı sanayt unu, 
- devletin sanayicilik yapıp yap
ması ,,. bu sanayün üreti idares~ 
- kredi meselesi, 6 - nakliye ta
leri, 7 - muharrik kuvvetler, 
- sanayi tedrisah 9 - sanayide 
yonalizaayon, 10 - devlet mü
... bncla tiplere .. mıeee1ı: eh~ 

meııeleai mnzuubabaolmakta-

Şeflerimizin tetkik Tekaütlere 
Sey~~a~leri, İkbsat yapılan ikraz 
Vekılının beyanatı (B•ı• l lacl aabiEede) 

tadırlar. 
<Bat• ı ı..ı ..ı.a..ı.> Şimdiye kadar bu c:Ozdım-

attal kalacak olan her demir lar mukabilinde aıh,ı,ma ya· 
parçaıı, milli ıervetin birer nm milyona yakın tevziat yap 
cüz'üdür. Hepsi de ktıcak ku- bk. 
cak döviz mukabilinde bize Emlllk 11Bhlplt!rlne ikraz 
mal olmuıtur. Onun için ıana- Bina yaptıracaklara timdi
yiimizde mutedil bir ki.nn ya· ye kadar muhammin kıymet 
nında mühim miktarda a.ınor mrktannm yii%de otuz beşini 
tisman payı ayırmak li.zımdı:r. veriyorduk. Son zamanlarda 
Himayeyi icap ettiren bir se- idare heyetinin fevkalade içti
bep te bu olmalıdır. Bu ~ mamda nizamnamenin tadil 
tai nıızardan muhterem Celil 

edilen bir maddesi.ne göre, ik
Beyin, milli müesses,eler ar:ı· raz edilecek paranın ıeneli.k 
ıında rekabete meycıan veril· ks. . . kul . 
miyeceği hakkmdaki teminatı tda ıtınfie g~~ makabn ülun Ta~ 
da _ klasik bazı müt..leala'"'l 

1 
atr aa yesının te etmeaı 

• rok il-etli ""'k kaydı konmuttur. ragmen - " .... ;,... , ,.... 
kuvvetli bir himaye mao .... ,.u Romangadakl uıul 
olarak alınabilir. Romanyada para yerine in-

• • • 9aat sahiplerine levazımı inşa 
Madt!nler Dikkat ediyoruz: Halk ta· iye temini için ç$ verilmesi 

la&clin mevzuu bakkmclald rapor: rafından izhar edilen temennile usulü tatbiki keyfiyetini tetkik 
la raporda -ıekelimizdeki ma rin çogu" ' yalnız bir tarafın men ettik. Fakat bunun memleke-
·""lik t~bbiis Ye hareketlerinm.· de d b"kin h · ~ ~- d faati, ihtiyacı clü'•u··nu··•--'- or- tim;'! e tat ı e em ım· k bir taribeoi ·.re cihan ma en ... T """"' 

salabnm son birkaç senelik. ~ taya sürülüyor. Her vatandatı kan, hem de lüzum olmadığı 
aca sözden reçirilmektedir. B1- dileğini, ihtiyacını kanuna, a· kanaatine vardık. 
1 madenlerimizden en iyi surette dalete, bilhaıaa siyasete uy- Romanyada lc:redi fonsiye 
fade husuıuncla varit olabilecek durmakta biç m :1 ıkülit çekmi· bu muameleyi yalnız infaat ü· 
htelif mütalealarcla tetkik edildik _ _,_.ı d ··1 b'l• "-
sonra mutavaHit bir hat alın- yor. Arzuıu tatmiıi edilemi- zerioue egı • 1 umum ""''"" 

ıruı ye aşağıdaki ana batlar ela i- yen her adam, haksızlığa uğ· zatında da tatbik etmekte bir 
, edilmrktedirı radığmı iddia eder. Halbuki mecburiyet görmektedir. Çün· 
1 - Bir maclrün müfit olması it meş'uliyet mevkibde olanlar, kü Romanya kredi fonsiyesin-
lmeStle kabildir. b t d d" ·· l On den yüzü dokaan bet kıymeti-
' - Büyük mikyasta atihsalit • 1 u abrzlkıa du~lunekemeziher.. • le alman bir obligasyon Borsa 
' bilmeğe müsait cevher yatakları ar, a n ı ve tıyaç· il ed' 
~:!etmek için enelemirde esash larile devletin menfaat ve ihti· da ancak yüzü e i Y ıye satı· 
· ette tetkikat " talıarriyata lii- yaçlan arasında aykınlık ol- labilmekte ve bittabi aradaki 
n varda. Muhaza bu tetkikat ve mamasına dikkat ederler. Hiç farktan müstakriz mutazarnr 
,ımiyat için iycap eden büyük ma olmazsa vatandaşlann menfa- olmaktadır. Birde böyle bir 
..ıfm daima riıke maruz bulundu- , . k :1 h . . d • . hal yoktur, binaenaleyh müs· 

"zönünde bulundunnalıdır. at.en • ar azınenın e ıati· takrizlerimize nakten ikraz 
~~Bir madenin devamlı ve iıti- fadesini düşünürler. Unutulma 
eli bir it olabtlme.i teoisabnın ta- malı iri, milli ve demokratik yapmakta devam edeceğiz. 
~ tek_nik ~tarzda ı.,anıı_m..ı- bir idarede devletin hazinesi, Yrnl hl.~ı,. !leneflerl 
•e ı'leblmesınde teknik bır tar- bizzat halkın kaaasından batka Matbuatla ili.n ettiğimiz 
yer tu~sma bağlıdır. ~u!'an bir teY değildir. veçhile iki milyon liralık B. 

. de bılyuk sermayelere ihtiyaç Hüli.sa §U ki, umumi vazi· tertibi hisse senedatmm 1 şu· 
, dır. Madenleri ifletecek ve lamı,. yetimiz, he.r . gün bi~z A da~a bat tarihinden itibaren müesse 
1 mütefenninlerln gerek kurma ve normale gıı' .. or. HükUmetm satı maliyede ve bankamız gi
ek itlebnenln bütün safhalarmda gelecek senelere §amil yeni ka· şelerinde satııına baılanacak
,' ae~ti. ile ~~.et etmeli mak- rar ve tetebbüsleri mevcuttur. t 
m temınınde buyuk yer tu~. Bu karar ve teşebbüsler, umu· ır. Yıeni senetler için nısfm· 

a .. PMIL _ Madenlerden alınacak ruıum • . • • • d h • d 
,.Jif daha ziyade temettiia inhisar mı vazıyetımızın a a zıya e dan fazla mühim bir kısmmm 
ıeli ve bu iyte en mühim imi) o- inkişafıncla lruvvetli birer i.mil kaydına şimdiden talip vardır. 

um;~ germaye oübwet .,. muzaharet 1 olacaktır. Gelecek günlere da· Binaenaleyh kaydın hitam tari 

1 

melidir. ha derin bir emniyetle bakabi- hi olan 28 ,uhata kadar tama· 
- Madenlerimize miltallik b- liriz ınen kapanacağını kuvvetle ü· 
un Ye niz.unlann mütqebbislerıı · Siirt Meb'uau 
iyet telkin edecek tarzda istik- mit ediyoruz. 

,, bir mahiyet anebneıi .e fakat MAHMUT Alınan gayrlnınıkuller 
ult s.,.,küluyonlara mahal bırak- / il k 
:acak hülriimleri derpit edilmesi J b Jd ger ue r ect! 
' faydalı olur. Sf 80 U an Cebri müzayede neticesinde 
- Amele ile sermayeclann mil- bankamız uhtesinde kalmış o-
ebatmı .. zıh bir surette tespit et Londraya ı.n emvali gayri menkulenin 

'idir. sahibi ıabrklanna iadesi fevka· 
- Madenlerde hayat emniyeti- (il 1 · · hlf..ı ) 1 d h · • • t 

• .,. telcniğin istilzam eylediği •ı• .... .. • i. e eyetı umumıyemız e-
•cla çalıımayı temin için maadin Müdürlüğü alınacak fiat far- menniyatandımdır. Ve idare 
ıta nizamnamelerine lüzum var- kını IDynelmilel esaslar daire- mecliıimizce ele kabul edilmiş 
' ı~e tesbit için meclisten ıa· eıaılardandır. ' 
~~l~ıbubüla.satalt~,-~cla )'\hiyet iıtemektedir. Milli Mü Bli.nçomuzu tasdik edecek 
ecttiğmuz mü eamruaıı oon- y k 1 • • k - ... · olan ~ .ı·ı heyetı• umumiyemizin fl"lpor başlıca madenlerimizin e- dafaa e :. etı ıae. e .... unne '"' acak 
:ımiyet clereceleri ib"bariyle iti• merbut olacak sivil hava ida· içtimamdan sonra yapıl 
.ıesi menuuna reçınİttir. Bu resi teşkili hakkındaki layiha ilanlarla; gayri menkulleri ban 
rzuda bılhassa maden kömürleri- ya mektuplardan ve gazeteler ka uhtesine intikal eden med-
~. petrol, bakır, gümüılü knt'JQD, den alınacak üctet farkını tes· yunlar banka ile hesaplatmak 
:ıo, krom, liayit, kükürt, arsenik üzere tesbit edilecek bir müd· 
• a ilh .. gibi madenlerimiz t.ü- bit etmittir. 
veya küçük istihsale kabiliyet- Bu fark hakkında hangi det zarfında gi,elerimize mü· 
nolıtai nazarmdaa ayn ayn tet- teklifin meclisçe kabul edilece- racaata davet edileceklerdir. 
-'"-'·tir. Bu •ekilde bu bo-lann uza ~ ii malüm değildir. T ·y 

• 1 ~ Milli gelir Ancak Milli Müdafaanm trlması suretile bu borçlulara 
lı'lli ıelir meoeleai haldwıcla ra- teklifine göre yirmi gramlık teahilit gösterilerek gayri men 
• mektuplard'an hava postası kulleri iade edilecektir. 
;'ı; iktısat meclisi seçen içtima farkı olarak yirmi para, kırk izmirdekl iadeler 
resinde ..,.,...mı tanzim eylediii gramlık mektuplardan bir ku· fzmirde yükaek kıymetli o-
'i gelir üzerinde tetkikatnıa bu ru,, •azetelerin beberinden ed · d.........U.cfe dahi devam ede- e lan ve cehri müzay e netıce-
milli relirimizin neden ibaret ol- beş para lmacaktır. ıinde satılmıı olan emlakin 
nu şema clahilinde tespite ne Posta. Y.e telgr~f. idaresinJn cüz'i bir bedelle banka uhte-

eceye kadar imlin bulunduğunu talep ett~gı ıalahiyet tddıfi · ıinde kalmaaında d'a. bilahara 

~tırmqtır. Milli reliri tespit için kabul edilecek oluraa bu fark hu emlakin sahibi sabıklanna 
el1'aflı, sahih ve esaslı maluma- iki misline balig~ olacaktır · d • d k nd"l · · b'' "k 

h .. t 1 d "-· w"ren • • ıa esın e e 1 erını uyu 

Fıenuzh~cu 
0

b"!'a !~7 "b
0 

ib Mıllet Meclisinden kanu- masraflarla mutazamr etme-
• in nuru ve ına.,.,...ey • • nun çıkmasına int' a · 
tamamen teorun etmıyecek ve 1 . . ız ~~· ı~- mek gayesi dütünülmüttür. 

nileıo faydayi da verıniyecek ay- dılık haYa postaları ıçın ya ı· S l8 
0 bir yoldan gİtm~kten ise bi< ta- dari bir kararla muayyen bir on P nç 

nn ileriki senelerde bu maltima- fark alınacak, yahut ta uçak- Bankanın 90ll tertip edilmit 
toplanılmuma çalııılmakla l>era- larla mektup ve gazeteler mu- olan plinçoıunda emvali gayri 
ayni umanda muhtelif memle- vakkaten fiat farkı ahnmadan menkule mukabili ikrazat faa· 
erde milli ıelir; tespit için kabul na!ded'ilecektir. lı 9,874,000 liradır. Bu fasıl-
en metotlann önümüzdeki içti- dan Ankara, İstanbul ye İzmir 
deTresine kadar hıızırlanması i- fotanbul-londra telefonu h h ---•-ali iktisat meclisi umumi k;tip- ·• emen emen müaavi p .. _r 

·ile istatistik umum müdürlüğü- lıtanbul _ Londra ile tde- almı,lardır. 
t.,..-ikimesai etmelerine lüZWD fonla muhabere tecrübeleri mu Yeni şubel~r 

• Jermiştir. ff kı ti d tmekt y ı va a ye e evam e e- eni şubeler açmak; vaziye 
Tedl11to müoazenesl dir. tin inkişafından ve banka fa· 

-831 senesi" tediye muvazenesi hak Pek yakında bu hat da mu· aliyetinin tqmiline hadim ola· 
laki rapor: habereye açılacaktır. Londra cak obligaayon ihracı kabiliye-
u raporun vasıl olduğu neticeye I d kik 
ıran 1931 tediye muvazenesi ; ~ muhaberenin üç a ası ti görüldüğü zamanda derpit 

' kiye lehine bir milyon 630 bin altı liradır. Bu altr liranın hu- edilecek:ir. 
ık bir aktif faıkı rö.st~kt~. ~~dumuza .kadar. olan kumı Bankanın imara hl:zmt!tl 

b senesi muvazene,. dahl lehimı- ıçın poata ıdaremıze seksen ku . 
0 arlak bir r•kam ile 14 milyon ru~ 1·aabet et -'-t • be .. Ankaranın amannda banka• 

f kı .. 1 " m= e, ve şyuz "h" d 1 t 
1 k lehte bir aktif ar ıı.ost~- yirmi kuru d beyn im .1 l nın mu ım yar ımı o mut ur. 

t:
1 
•e idi 1~31. de eörülenJa.rkın ~w 

1 
mukaveleler '1:nı.:~ibincee L~=- Bilhassa hususi .emli.kin yüzde 

evvelkine n."lzat'lll mubım bU' d' kad h . •• yetmit beşinin intalannda doğ 
• k:ıs ı:ö:te:rmeıinı!e muhtelif se- raya :u attın geçtıgı k . l" 

c rlc beraber beynelmilel muame ı memleketlere ait bulunmakta· 
1 
ruca ban amızın ro u var-

~hasmın c!aralm•1 olması dahi dır ,. dır, 
• ıir olmu t . Filhakika 1931 • Ahiren Millet Meclisince 1 

t ,:run ihr • bym<li 127.274. kabul edilen bir kanuna tevfi· 
tü k 1: ı ~ itha!"t ~ti da olmaktadır. 1931 ıen.-·inin ticari mu kan bankamız iki sene içerisin 

26 'l60 COO hrn utıugu .ıalde v~ •en~i leh~'ll.ize 611 bin linıl:k ~ir de üç buçuk milyon lira sarfe-
1 senesinin ; rac>1t yck",ıu 151 far!: gosterdığı halde 1930 seneım- d ek A-'- d d'" ek•I 
on 4r.ıt bin ve it !at yekünu da de bu fark lehimize olarak 4 milyon b~r 

1
. ''!"ara a ort . v . a ı:t 

7 mllyo 553 !: liraya aliğ 1 lira idi. lr emyız mahkemesı bınası· 

Matbuat 
Kanununda 
Tadili·t mı? 

(Batı 1 ı.d aahlf..ı.)· 

hazı:rlanmıt ve tetkik edilmek 
üzere Eskiıehire göndenlmit· 
tir. Temyiz heyetinin bu li.yİ• 
ha üzerinde de tetkikatını kı
sa bir zaınanda ikınal edeceği 
tahmin ediliyor. Bu ıuretle 
meclise tevdi edilecek layiha· 
lar döroe baliğ olmaktadır: 

1 - Mahkemeler tefkilitı, 
2 - tık hakimlerin tabi olaca· 
ğ.ı tahkikat usulü hakkında 
ceza muhakemeleri usulü kanu 
nuna zeyil kanun l:.yihası, 3 
- Ceza istinafı hııldmıda ce
za muhakemeleri usulü kanu· 
nuna müzeyyel kanun layiha· 
aı. 4 - Hakimler kaDUDU la· 
yihaaı. 

Bu layihalar mecliıte Adli· 
ye encümeninde ciddi bir tet· 
kike taht tutulacak ve heyeti 
umumiyede bir \ül halinde mü 
zırkeresi teklif olunacaktır. 

Adliye V ek:ıletinin 933 büt
çesi de önümüzdeki mali sene 
zarfında adliye teşkilatının 
alacağı tekle uygun tarzda ha· 
zırlanacaktır. Ancak vekalet 
bu yeni tetkii:ttın bütçeye faz· 
la bir bir tetkil etmemesi için 
azami itina ve cl'ildaıt ıarf ede
cektir. 

Adliye vekaleti bir de avu
katlık kanunu projesi hazırla· 
mak karannda ise de bunu, 
diğer liyihalann .kanuniyet 
ka&bedip tatbikine baflandık· 
tan sonraya tehir etmittir. Bu 
proje ile avukatlar smıfa tabi 
tutulacaklar, ve bir hııi<uk me
zununun ne gibi yollarci'an ge
çerek avukat olabileceğine da
ir l:.yihaya esular derooluna
caktır. Yeni proje ile muay· 
<yen evaafı haiz avukatlar nez
dinde staj yapabilmek usulü· 
ınün kabul edileceği zannedil
mektedir. 

Matbuat kanununda 
tadilat mı? 

ANKARA: 26 (Telefonla) 
- Millet Mecliıinin mart içti· 
mamda bazı meb'uılar tarafın 
dan matbuat kanununun muay 
yen hükümlerinin tadili.ne dair 
kanun teklif edileceği haber ve 
rilmektedir. 

Bu meyanda gazete sahibi 
imtiyazlan ve yazı itleri mü
dürleri hakkınd'a kanunda mev 
cut hükümlerden, kanunun 
netri tarihirJe çalııanlann 
tamamen iıtiına edilmesinin 
teklif oiunmuı muhtemeldir. 
MalQmdur ki kanuna ili.ve edi
len bir muvakkat madde ile 
li.zını gelen evaafı haiz lıulun· 
mıyan gazete sahipleri Ye ili!!" 
riyat müdürleri için ÜÇ ıene 
bir mühlet kabul edilmi§ti. 

Bundan l>atka İzmir nıeb'u 
ıu Mahmut Eaat Bey kuvvetli 
bir esbabr mucibeYe iatinat e
den bir teklifi kanuni ile mat· 
buat cürümlerinden mahlaim 
edilmif bulunanlarla, davaları 
görülenlerin geriye kalan ceza
lıumm affını ve davalann dur 
durulmasını iatiyec:ektir. 

Tayyare 
ihtifali 

(Batı J laci oahlf..ıo) 

düdük çalacak, bayraklar ya"1a 
indirilecek Ye berke• bulunduiu 
yerde bir dakika duracaktır. Tay. 
yare abidesine korunak İçin kolor
du, Belediye, C.H.F. Ye Tayyare 
cemiyeti ile muhtelif müeııiaat 
tarafından çelenkler hazırlaıunııı
tJr. lhtifalde ,ebrimizdeki Vekil
ler, Meb'uslar da hazır bulunma. 
ya daYet edilmitlenlir. 

Meb'uıları daoet 
Tayyare Cemiyeti latanbul Şu

beainden: Şehit tayyarec:ilerinıizin 
namlannı tebcil için buırün ( cu
ma) aaat 15 te Fatih ta:nare abi
deai civarmda yapılacak ihtifal 
merasimine latanbulda bulunan 
meb'us Bf. lerin ittirak buyurma. 
lan rica olunur. 

Kıyafet: Jaketatay, ıilindir. 

le tesbit edilecek mahallerde 
iki umumi hapiaane yaptıracak 
tar. Bu üç buçuk milyon lira 
Maliye V eki.letinin bankadaki 
hissedar hesabının her sene 
tahııkktık edecek olan temettü 
hisaelerile mahsubu yapılmak 
şeklinde on iki sene zarfında 
itfa edilecektir. Bu şene inta· 
at mevsimi gelince bu dört ve
kaletin inşalanna ba~lanacak
tır 

lstanbulda 
Bayram 

(B••• 1 U.d auitedo) 
!ardır. Havalann, bozuk ıitmesi, 
bu tatil günlerinde kapah yerlere 
rağbet edilıneaini mucip olacak· 
br. Bu itibarla sinema ve tiyatro
lann ber zamandan çok dolacağı 
anlatılmakta ve sinema meraklı
lan araaında haftanın filimleri 
baıhca mevzuu teıkil etmektedir. 

BugünlıQ maçlar \ 
Spor merakhlan da, bu,.ünkii 

Fenerbahçe • Süleymaniya maçın• 
dan bahsetmektedirler. 

Matbuat balosu 
Bayram gÜnlerinin en belli bat

lı eğlencelerinden biri de, yann alı:
tam Maksim'de verilecek Matbu-
at Balosudur. \ 

Balonun pek mükemmel olma 
11 için her türlü tedbirler almnuı
tır. 

Gilzelllk mllsabakaıı 
Yarm gene Makıimde yapıla

cak Güzellik müıabakau da alika 
ile beklenmektedir. 

Salıncak kurulmıuacak 

Y alnı:z havalann muhalefeti 
dolayıaile aalmcaklar kurulamıya 
cak ve bu çocuklarm netesini bir 
az kıracakbr. 

Rozetler 
Bayram münasebetile bugiin 

Veremle Mücadele cemiyeti rozet 
leri teni edilecektir. 

HiltJ/lahmerln tebrik 
kartları 

Hililiahmer cemiyeti de, kü
çük tebrik kartlan bastmnııtır. 
Nahiye heyetleri evlere dolaf&rak 
bu kartlen bırakacak ve İlıtiyen 
ailelerin bu bayır müeueaesine vi 
ki olacak teberriilerini kaydede
ceklerdir. 

Gazeteler iki gQn 
çıkmıgacak 

Gazetemiz, diğer arkada9lan 
gibi, bayram münaaebetile yarm 
ve pazar gÜnÜ intitar etmiyecek 
ve pazarteai gÜnünden itibaren 
neşriyatma devam edecektir. 

Bu iki gün içinde Hilali Ahmer 
gazetesi çıkacakbr. 

Milliyet, aziz okuyucularmm 
bayramlarını kutlular. 
Toros gençler birliğinde 
Bayramın üçiincil rünü saat onda 

Şehzade batındaki Toroo Talebe Yur 
dunda birliğimiz bayramlqma 
merasimi yapılacaktır. 

Fırkada 
Bayramla ma 

C. H. fırkası İstanbul Yila
Yet idare heyeti reiıi Cevdet 
Keriın Bey dün Ankaradan 
tehrimize gelmi,tir. 

Bayramın ikinci günü fır 
kada bayramlaıma yapdacak· 
br • 

Pollatt 

Zar tatmak 
Yüzünden .. 

Oyuncunun biri •an
dalyayı kaptığı gibi .• 

Bebekte hamal Hamdi ile Liz 
Ahmet, gece kahvede ta•la oynar 
ken zar tutmak yüzünden arala
nnda kavra çıkmıı ve Hamdi, e
line geçirdiği bir aandalya ile ka..-. 
ga edenlerin arasına rirmek İlıte
yen bekçi Mustafanm kafauıu 
yanıuıtır. 

Kumar 

OTO llTllW 
!Vtulıterem müşterilerine Bayramlarını teb:ik ve Bay 

ram günleri atelyesinin açık bulunacağını -arzeyler. 
İstanbul Ankara caddesi Cağaloğlu Y okuşn No. 42 

Çavuş ve Zarakosta Rakıları ~ 
Fabrikası, muhterem mü,terilerioin bayram'arını tebrik e~ 

'f eni AHTE1' 
Terzlbane•İ 

Muhterem müıterilerinin Bay
ramını kutlular. Şirked, An

kara Caddesi No. 96. 

Tel. 20766. 

ŞUKUf,E 
Itriyat Fabrika•ı --
Her gün artan rağbetkrinin 

minnettarı olduğu muhterem 
müşterilerinin bayramını 

kutlular. 

Devlet Demiryolları idaresi i nıaT1 

ldaremiz için pazarlıkla satm alınacak olan (74) 
kalem su kovası, cep spektroskopu, zımpara kağıdı, ka
nape, vagon fırçası, onniğtin terazi, bakır rondela, am· 
huvatmanlı font boru, eczabruıe alat ve edevatı ve saire 
gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 1-2-933 tari
hine müsadif çar§arnba günü mağazada icra lalmaca· 
ğmdan taliplerin yevmi mezkôrda saat 9 dan 11 e ka
dar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu bap· 
taki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde a• 
sılmış olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için 
pazarlık günü nümunelerinin beraber getirilmesi, nü
munesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

---~~--~:-----:-:----(381) 
Irmak • Çankm ve Arifiye • Adapa"Lan şube hatl;;;-

dahil olduğu halde, Samsun - Sıvas - Haydarpafa hattı üze
rindeki herhangi bir istasiyondan yine bu kısımlar üzerinde 
bulunup 924 kilometreden fazla mesafede olan di,ier bir is
tasiyona doğru bilet alacak yolculara 21 ikineiklnun 933 ta• 
rihinden itibaren tenzilli ve maktu ücretli bir tarife tatbik 
olunaeakhr. Bu tarifedeki maktu ücretler, nakliye ve damga 
resimlerile birlikte seyyanen birinci sınıf için - 4128 - dört 
bin yüz yirıni ıekiz, ikinci ıınıf için - 2981 - iki bin dokuı 
yüz seksen bir ve üçüncü 11mf için de - 189!t - bin ıekiz yüı 
doksan üç lı.uruJtur. 

Mesela : ( 1) Haydarpaşadan Kayseriye, Sıvasa, Zileye, 
Turhala, Amuyaya ve Sam.una veya mütekabilen bu istasi· 
yonlardan Haydarpa~aya ; 

(2) Samıundan Çınkınya, Ankanya, Eski~ebire, Adapa
zarına, Jzm:te ve Haydarpaıaya ve mütekabilen bu ista,i· 
yonlardan Samsuna gidenler bu tarifedeki llcretlerle seyahat 
edeceklerdir. Yanın bilete tAbi çocuklardan bu ücreti · 
yarısı alınacakbr. 

Fazla tafsilat için iatuiyonlarmıız giıelerine 
edilmesi ilan olunur. 

müracaat 
• " 273 " 
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Şebekemizde ıeyahat edecek mektep talebesine daimi 
olarak % 50 (Yüzde Elli) teazilath husuıi bir tarife tatbik 
olunacaktır. Bu tarife, TO.rkiye'de umumi tedrisıt derece1erl 
dahilinde olın reımi Maarifçe muaaddak hususi mektepler 
ve Türkiye ve Ecnebi memleketlerdeki mektep ve üniverait
ler talebesine munbuır olup alakadarlann, her d•faaında, 
mektep idarelerinden alacaklan foto§'rafları ·reımi mühür va 
imza ile musaddak bir veıikayı istasyonlara getirmeleri ve 
Yülı:ıelı: Mekteplere giden talebenin yolc!a ayrıca fotoğraflı 
bUviyet varak11ım beraberlerinde bulundurma'arı llıımdır. 

Bu vesikalar talebenin: 1) Yirmi bet yaıını geçmediğini, 
2) Tabıilden baıka bir ifte çalışmadığını, 
3) Yülııek mekteplerİll leyli talebesi iıe 33 yaf1nı geç• 

mediğini ve kız talebe ise eYll olmadığını g6sterecektir. (374) 
811 

Dr. IHSAN SAMI 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihıil~ılannı .k•~• 
p•k tesirli ve taze aşıdır. Dıvın: 
t"Olu Srıltın Mahmut tlirh~ .. ı 

1 
iLAN 

T elanil muamelatı tasfi
ye ederek terki ticaret ey
lediğinü il.an ederim. Galatada, Arap camünde Beh

çetin kahveainde bazı kimselerin 
kumar oynadıklan zabıtaca haber 
almmıt ve evvelki gece kahvede 
bir cürmü methut yaptlarak ku
marbazlardan Mustafa, Ali, Kad
ri, Alber, Hulusi kumar oynadık
lan bir 11rada yıli:alanmıtlardır. 

İİll•-• No . 18') 
Vezneciler 100 nümeroda 

Saraf İbrahim. 

Polis müdürlüğünde 
bir duvar çöktü 
PolUı müdiriyeti ikinci fube mü

dürlüfürnin bulunduğu binanın 
temel duvan evvelki rece reç •a· 
k~~ ini bir suret4e çökmüttür. Çö
lıuntii esnasmcla nvluda kimse bu
lumnadığı için berhangi bir kaza 
olmamqtır. 

Temeli kısmen yıkılan duvann 
diğer aksamı da çökmek tehlikeıi 
röstennektedir. ihtiyati bir tedbir 
olarak binanın cepheye relen kıs
mındaki odalar dün Mbah botal
hlmıttır. ikinci 111be müdürü Ata 
B. muvakkaten muavininin odasın 
da çal•~ııktadU'. 

Palto hırsızı 
Beyoğlunda, Tabanca sokağın

da oturan lrakli, Elhamra sinema" 
sının kap11mdaki elektrik tertiba 
tını muayene ederken bir aralık 
daha serbest çalıımak için palto
sunu çıkarıp çiviye asmış. lrakli ;.. 
şini bitirip arkasına <löndüğ Ü za• 
man paltosunun yerinde yeller es
tiğini görmüştür. 

lraklinin paltosunu orııda dola
tan serseri çocuklardan fstavrinin 
çaldığı anla§ılmış vo lata;rri yaka 
lanm••IU'. 

291 
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1 3 üne~ kolordu ilanları -1 
ili K O kıtaat ve mueuesa tır. ihalesi 5;2;933 pazar gü 

h ihtiya~ı ~in kapalı zarfla mü nü aaat 14 tedir. Şartnaıneıini 
nakasaya konan 280 ton ~~ görmek üzere her gün ıaat 14 
nın ihalesi 31/1/?33 1~ F.u ten 16 ya kadar Maniaadaki sa 
ıaat to.30 , !a tehır ~~ıt~~· tmalma komisyonuna müraca 
Taliplerin ıartnamesını gor atlan. (3002rc112) 
mek üzere her gün ve münaka 335 
saya ittirak için o. gün ve vak • • • 
tinden evvel kıımttyona müra Safranbolu'daki kıtaat ihti-
caatlan. ( 6) (92) yacı için satın alıınecak 80,000 

328 kilo un kapalı zarfla münakasa 
ya konulmuıtur. ihalesi 1 Şu
bat 933 Çarşamba günü ıaat 
14 tedir. Şartnamesini görmek 
İçin mahalli mezkur Satmalma 
Komisyonuna müracaataları. 

• • • 
ııı. K. O. kıtaat ve müesse 

satı ihtiyacı için kapalı zarfla 
ınünakaıaya konulan 280 Ton 
yulafın ihalesi 31/1/933 salı 
ı_ünü saat 11 e tehir edilmittir. 
Taliplerin 9artnameıini gör 
mek üzere her gün ve pazarlı 
ğa ittirak için o gün ve vaktin 
den eml komisyona müracaat 
lar~ (7) (93) 

329 
·~ .. 

16ncı Fırka satmalma komis 
yonundan: 

Manisada bulunan kıtaat ih 
tiyacı için 3 taksitte alır.mak 
şartile ve kapalı zarf usulile 
103,000 kilo un ~atın alınacak 

(3004) (152) 
426 

• • • 
Kayıeride bulunan kıtaat ih 

tiyacı için 300,000 kiln ekmek 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. lhaleai 4.'2/933 c~mar 
tesi gü-ü saat 14 tı:dir. Talip
lerin şartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasava işti 
rak için o gün vaktinden evvel 
Kay&eridı> komisyona müraca
atları. (3005 l r 1 ,.~) 
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lstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsab 
Sınaiye Tork Anonim Şirketi (SATGAZEL) . ,. 

iLAN 
lstanbulda Havagazı ve Elektn1c ve teş~bbü

satı Smaiye Türk Anonim Şirketi (SATGAZEL) 
kışın şu soğuk zamanlarında ailelerin mahrukat 
tedarikini kolaylaştırmak arzusu ile Kanunusani 
ve Şubat aylan için ve aile reisleri hüviyet cüz
danlarının ibrazı Ozerine azami bir ton teslim 
edilmek şartile Y edikule ve Kurbağalı dere (Ka
dıköy) gazhanelerinde kok kömilrilnQ istisnaen 
tonunu 20 Liraya satmağa karar vermiştir. 

Şirket mezkar hüviyet cilzdanlanna verilen 
kömür miktarını işaret edecektir. Alıcının arzusu 
O.zerine mezkQr bir ton kok ayda 500 kilodan 
iki defada teslim edilebilecektir. 

MODIRIYET 

LONDRA Birahanesi 
Zevk ye musiki erbabının lıir müddeltenberi miitehauir kaldtiı 

DENİZ KIZI EFT ALYA Ha. 
nımla KEMANI SADİ Bey 

icra eyledikleri aeyahaUerinden aYdet edfll'ek bayramın birinci 
eününden itibaren müsamerelerine devam edecekler .,,. heyeti 

muıikiyenin yevmi meakurde 

TAM SAAT 5 ten lTtBAREN 
ıcrai ahenk eyliyeceğini muhtınm müşterilerimize tel.tir eyleriz. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her •abah bir kate 

NEOKALMİNA 
ıldığını7.da 

VücudOnUze gripe taf1( en ltuvvedl ıdlhı •errıı(f olursıınuz. MiDEYi 
ve !'Al .ili l\A"l"IYYFN voınfA7. -li v.r<> h -.'tk ~"'"'"" l•t•"ini7, 2:ı 1 

11 

lstanbul Belediyesi IIAnlan 

MiLLiYET CUMA 27 KANUNUSAN1 

~ HASAN M111tah .. rah .-e HASAN Ecza Deposu Sahibi 

HASAN AHMET BEY 
Muhterem mBıterilerile elribbasmın bayramlannı tebrik eder. 

A vrupada birinclliltl diplomalarla muaacldak .. ,..... itimat marka 

HASAN 
MtlSTAHZARATI 1935 Fiat Li•te•l 

H&1111a kuYYet tunıbu küçük • 60 Hasan Fayda 1/ 2 
.. .. .. büyük 100 .. .. 1 

.. " . 1 K.. 150 Haaan Fayda 6 li tre tenekelile 
H&1111a kolon,_ 1/24 litre 20 ,. ,, Pompa 

,. ,. g 1/16 ., 30 Haaan çiçek wyu 1/4 k . 
" " 1/8 .. 6Q .. .. .. 1/2 k. 
,. ., • 1/4 ,. 100 Hasan gül suyu 1/ 2 kilo 
,. ., 1/2 ., 180 ., Mai mukattar (Odistile) 

Neuin koloo:ran 1/ 8 ., 30 Hatan Caranto (prezervatif) 
.. .. 1/4 .. 60 " .. .. ipekli 
,. ,. 1/2 ., 80 Hasan diş fırçalan l!'uhtelif fiatta 

Haıan tuvalet aalıanlan küçük 20 Hasan bahkyağı 1/4 k 40 
büyük 30 ... .. 112 k. 60 

.. .. .. 1 k. 100 
Halan gliıerin aabunu 20 " " 

,. ,. ., limon,gül 25 Hasan diyabetik çikolataıı 

Hasan trat Hbunu 40 " " " k. 
Nesrin gliaerin aabunu 10 Huan gluten ekmeği 
Hasan çocuk pudrası 20 ., " gevreği 
Hasan sürmeai Cıürmedanlrğı ile) 20 ., Bademli gluten elnnefl 50 

., " Lüks büyük 30 ., Cluten makarnatı 1/ 2 K.. 50 
Hasan (Dantotı) diı macunu 20 ., ., Şehriyeleri ı/2 K. 60 

., (Dantos) dİf suyu 30 Haaan pirinç özü unu 250 gr. 25 
,. buğday özü nişutatı ., 25 Hasan Biriyantini 

Hasan Zeytinyağı .. .. 
• " .. .. 

1/4 K. 
1/2 .. 
1 .. 
1 Olr. 

40 
25 
40 
70 
90 

,. ., 2. t /2 Ok.tiıeıile 225 
., ., 6 Ok. tenekeo.ile 450 
,. ., 13 Ok. tenekeailellOO 

Hatan Badem:rafı Şiıe 30 
Haııan Kınalnna Hül.Uaaı 30 
Huaa Fayda 1/4 k. 40 

.. irmik özü .. 25 
,. patates özü unu " 25 
" arpa .. ., .. 25 

yulaf .. 35 " .. .. .. mercünek özü una • 25 
,. bezdye özil unu " 25 
., Munaıti nezle pan7,.J.iri 50 

Trihofil Saç Suyu 125 
Süheyil Romatlum ilacı 125 
Süheyll i,tah ilacı 125 
Nasır il&er 40 

DAHA KESKiN 

Gillette 
Tını lxçaldan. 

YENi BIÇAKLAR 
Bütün etki ve yeni ınodel Gillettc 

makinelerine tatbjk edilebilir. 

Yeşilköy•de Park içinde Belediyeye ait gazino 1 ---m> Dr. lBRAHlM OSMAN,.. __ _ 
rt 933 tarihinden itibaren üç ıene müddetle kiraya ·r E Ş V f K f Y E S A G L 1 K . 

Verilecektir. Müzayede müddeti 30 Ki.: Saıü 933 tari- Ni .. ntafı - Çmar tokalc No. 38 (15 inci mektep ,-anmda) 
hinden itibaren 18 Şubat 933 tarihine kadar kira ile tut- ! ~adtn hastalıldan mütehaası"' Dr. MAHMUT ATA Be7 her gün 
ınak isteyenler Bakırköy .Belediyesine müracaatları ilin j saat 3 ten 6 ya kadar ha•talannı hastahanemizde kabul 

ı 'il----~ ve tedaiy eder. Tel: 43253 -.-----~u~. Q~) ı• ~ ~ 

Beykoz Belediye Şubesi Müdüriyetinden: Sokakta Deniz Levazım Sahnalma 
başı bboş olarak tutulup Beykoz' da Kavakdere caddesin- K • d 
d~ bak~ Haritonun ahırına aevkedilen iki merkep ve omısyonun an: 1 

bır . uza~ üç gÜn zarfında sahibi zuhur etmediği 2500 Ton Kazan Mayii Mahruku: Kapalı zarf: 18 Şu- 1 takdırde alenen furuht edileecği ili.n olunur. (385) bat 933 cumartesi günü ıaat 14 de. . 
dk" - 35 Ton Benzin: Kapalı zarf: 18 Şubat 933 Cuınarte- 1 K . 1 oy .uullınüdürlüğünden: ıi günü saat 15,5 da. ı 

Mihail veledi ~a~lı:al rnirgiin oğlundan metruk Os- Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdarlan 
ınanağa mahallesm~ Hüdaverdi sokağında eski 15 ve yazılı Mazot ve Benzinin münakasaları icra edileceğin. 
teni 46 No. lı ha.nenın ~ülkiyeti bilmüzayede satıla- den takassız olarak İtaya talip olanların teminatı mu
<:aktır. Muhammın bedeli 3500 liradır Müzayedeıi 7 vakkate makbuzlarile birlikte hizalarında muharrer 
Şubat 933 salı günü ı~t 14.~uçukta i~ra edilecektir. la- gÜn ve saatlerde Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınal-
teyenlerin pey akçelenle muracaatlarL (1~; ma Komisyonuna muracaatları (344) 

stanbul Ziraat Bankasından:-
SIR.A No. SEMTi MAHALlı.!st 

SOKACI CiNSi EMLAK No. HiSSE.Si Hbaeye gore 

Karabaf muhan"1lin lôyCIQMİ 
140 Cibali llitip" MaalahattiQ Fener calldesi Arsa elyevm depo 288/248 Tamanu 2500 
141 Sultanıelinı Çukurbo•tan Bostan ve kulübe 21 1/2 300 
~:~ Fener !;!:~ :_:.,~odaları Hane 1 O Tama1D1 

1
800 

144 ,, ~· Lo ,. 91 ,. 500 
Edirnekapı Atikmus..,ııpqa nca Hane ve dükkin 46/48 " 1500 

114456 " .. Y:"lıanoH Ki.gir dükkin 54 ., 400 
Haciınuhiddi• - 7 500 

7 " ane ., 
14 ., Atikmuıtafapqa ~~=: Ahşap hane t ., 1500 
~:; , ., .. Ki.ğir hane 37 . 800 

faral!ıya Tanıbya Beyoğlu Ahıap hane 13 " 800 
Pr!y akçesi ve ihale bedeli nakten veya ğaynmübadil .bono~ile ödenmek üzere yukar;da evsafı yazılı gayrı ' 

rnenkul!er ~~ık artttrına ile sahşa çıkarılmıştır. lhaleı ~tayeleri 6-2-933 pazartesi giinü aaat 15 tetlir. Arzu 
edenlerın yuzde Yedi buçuk pey akçelerile bankamıza muracatlan. Şartname bankamız kapısına aııhnıştır. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
SıR.A No. SEMTi ıuı .,,,,. 1 '-1 CINSI HiS 1 1 ··~LLES SOKAu SES EMLAJ( Hisıeye göre ma-

B ~1 K No. haınmin lnymeti 
161 eyog u urtulu§ Değirmen Hane 1/3 73 235 T. L. 
162 Çarşıyıkebir Çarşı ~ Bodrumhan Kagir dükkan Tamamı 6 900 
163 Beyo~lu Hüseyinağa Sakızağacı ' Kagir hane ., 92 3000 " 
164 Beyoglu Kanıerhatun Kireçhane n n • ,, 24 2000 " 
Pey. akçesi ve bedeli i!tale nakden veya ğayrimübadil bonosu ile ödenmek Üzere yukarıda evsafı yazılı ;ayri 

0~.enkuller açık arttırma ıle ~atışa çıkarılmıştır. Kat'i ihalel,.ri 19-2-933 pazar günüdür. Arzu edenlerin 
Yuzde yedi buçuk pey akçesile bankamıza müraeaatları. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei baliye 
"ergiaife belediye ruawnu müşteriye aittir. (394). 
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lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

• 

Türl' Anonim 
Şirketinden: 

AT,pullu ş-eker fabrikasının 
lstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene hin kilodan ek. 
sik olmamak üzere satılır . 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe. 

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

interse 6igorta ettirilir. 

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

ker - Telef on: 
24470-79 

---· _____ · __ - _. __ --~ 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 1 O O , O O O Türk Liraıı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi 1SKENDER1YE 
TORKIYE iŞ BANKASI tarafmdan tesis edilmiftİr. 

iTHALAT, iHRACA T, KOMiSYON VE 
EMANET 1ŞLER1 YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de satılmak üzere emaneten mal ııönduenlw, 

heıabunıza, TORKIYE iŞ BANKA.Si ıubelerind• 

anıu alabilirler. 

En iyi fiyatla. en az masraf ye komisyonla emi.n blr nrette 

iı görmek i•tiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmeleri 
kendi menfaatleri icabıdır, 

Tolrraf adreılı MISIRIŞ - lakenderiye 
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' Luter Silbermann ve Şii. 
Tele. 44647 - 6 

1 
DOYÇE LEV ANT LlnJi 
ffamburg, Brem, Anven, lm'!lıı! 

Ye Bahriaiyah arasında azimet " 
aYdet muntazam postalan 

Hıunburg, Brem, Stetin, AnTSa 
ye Roterdaın'dan limı.nunıza mm 

vualab beklenen vapurlar 
MILOS vapana limamm:zda 
GALILEA npuru ı:ınanınuzda 
DELOS npvru 7 ıubata doğru. 
ALIMNIA np111'11 9 ıubııta doğra 

Burgaz, Varna, Köatence, Kalaı 
Ye lbrail için limamnuııdan hareke 

edecek yııpurlar 
MILOS vapuru limanunızı!a 
ALIMNIA qpura 9-11 tubaı 
doğnı. 

Yakında Hambarg, Brem, AnTet 

ve Roterdam liınıınlan için hlU'eke 
edecek qpurlar 

SAMOS npuru limanmuzda 
l'l ICEA vapUTU 2-3 tubııta do ' 
MILO'> qpuru 6-7 tubata doğno 
GALILEA wapura 9-10 ıubata doı 

ru. 
Yakında Londra için har<keı 

edecek va,urlar 
CALILEA vapuru llmannnızda 
Yakında Batuma hareket ede 

vapa,Jar 
CALILEA vapuru limanımızd!'o 
Fıızla Wti!at için Galatada Ovı 

kimyan hanında La•ter SilberÜıu 
ve Şünkhı npur ac-ntal:ğma mi 
raca:ıt. Telefon: 44647-6 

SEYRlSEFAlN 
Mwlr:n aceınta: C.lata ICöpri.ibatı 1 

Z36Z. Şube A. Sirk• Miil>ü...ı.r .. 

do H. %. 3740. 

JzMIR - PlRE - fSKFN
DERIYE POST ASI 

,, EGE 31 ikinci 
tt kinun sal 

11 de. 

TRABZON POSTASI 

''ANKARA,, 
1 Şubat çarşam'- a 18 de 
Galata nhbmındın dönüş
te Tirebo'uya da uğran lır 

ZMfR - MERSiN POSTA! 

'' Anaf arta ,, 
1 Şubat çarşamba 10 dı 
f ~are rıhtrnınden kalkarlt 

Dr. HORHOR U NJ 
Eminiinii Valide k:raathanee 
yan ndaki daireıinde hastaı:. 

nnı sabahtan ak~ kadar te 
davi eder. Tel 2.4131. 

İ•t· . Mı. 
Sahnalm" kom. iJinıaı 

Maltepe Askeri Lisesi il 
yacı içi.n 400 soba çerçeves 
çelik tel açık münakasa sw 
le yaptınlacaktır. Münakası 
4/2/933 cum;.rteai günü ı 
14.30 da Tophaned Mer 
Kmuandanlığı Satınalmn. 
misyonunda icra kılınacak 
isteklilerin şartname ve n 
nesini görmek için sabah ı 
9 dan 10 a kadar her g 
münakasasma gir"~eceklt 
belli vaktinde komisyonda 1 
ar bulumnalan. ( 432) (1 

44 . ~ .. 
• 

Ordu ihtiyacı için 320:36' 
det aahrr. telefonunun Ank. 
da M. M. Vekaleti Satına 
komisyonunda 1·3-933 çar 
ba günü saat 14 te açık m, 
kasası yapılacaktır. lsteklil 
ıartnameıini görme!c için 
miayonınuuza müracaatlan 

1 !445) (~ 

C. H. F. Katibiwnumili;tiao 
Kurultay kararile infilllo 

derek bak ve vecib~leri C. 
1.-ırkaaına intikal eden 1 
Ocaklarının bir t kım b~r~ 
da 1-'ırkamıza intikal et1111 
Bu borç~an ödemek için F 
ya ıreien blıZI binalar ıal ı 
tadır. Şimdiye kadar bu ytil 
elde edi!en para ile b:ırçl 
ancak yüz liraya kadar -
ra hariç - olanlarının cd 

. _ imkiru huri olmu1 ve bu 

-TlCARET lŞLERl UMUM MUDORLOCONDEN • ra~ verilmittir. Tediye 
l · · T · 330 t ·hl' ka b'"kü· ı · .. . • len hazırdır. Şu halde m 30 k.incı eşrın an ı nun u m enne gore teıcıl edilmiı olan "h ki d .. ı· 

' "rk ı · d "A tu tab.. ı· c. R 1 sı ocn. ar en yuıı: ıray ecnebı 91 et erın en vus rya ııyet ı umpel - Aktien Ceoetıs . d 1 - I 1 A-"' ·· w --'-- H • d Ka ı · · ar a acagı o an uın ,.. 
chafl fur au.,,-.,..u, l?ttungs un na 11atıon - Anlagen" t irketi bu 1 d C'" h • H lk F ·· ı ı ı 931 "hl d · 'bar • ı a um unyet a l<ero mumcaat a - tart n en ıti en Türkiyedeki faaliyetini tatil k · ~ -•-· t f · 

1 d.,. · ı ·ıd · • olmak! k "' . mer ez n~c.xı u ıye ene ey e ıgını ·• ırmıt a mez ur şırkcıle alakası bulunanlann tiıi<ete ·· t et J • • 
· bmda ı tanb ı M. T" l M""d., 1 .. ,.,, ~ 1 __ ,_, ,.. ne muracaa me en nca ve ıca • u ıc:are u ur u,.wne muraçaat ey .....,... ,,.jin nı r.. ( 

ol11nott 
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KART AL, kuşların kı·alı, 

PHILIPS 630 A 
RADYOLARIN KRALIDIR. 

Çünkn: SUPERINDUCT ANS - MICROMETRİKLE 
her utasyon saat gibi ayar eı!i'ir. 

, 

MiLLİYET CUMA 27 KANUNUSANl 1933 

·----------------· 1!119 ................................. :, 

Bahçekapı 
1f eyda,,cık, 52 

·.----------------. 

\_ lhJI 

Ül17.mıvan 
nglııe 

Tu let 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Yerli Mallar Pazarı 
Muhterem mütterilerinin 
bayramlarını kutlular. 

BAKER MAGA~ALARI 1"-. 
Müdiriyeti, Muhterem müşterilerinin bayram- f 

!arını tebr;k ile kesbi ,eref eyler. 
.__. ................................ ı-. 

Ve 

Fabrikası, Galata, 
Mumhane caddesi 
No. 67. Telefon 40057 

2 

Yeni 

Asri R i N Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte taşımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

mayan başka mamulat almaktan 
korur, 

ASPiRIN 20 ve 2 tabletlik ambalO.Jlar içinde 
her yerde buJunur. 

t . .. .t. J. "'ı• ... 
• ... • ..... .. . ... :. -1' 

Galatasaray Balo Komitesinden: 
Bayramın Hirinei günü akşamı Tokatliyan salonlarında verilmesi ınıık.ır

rer olan Galatn :ıray balo;unun Martın 2 inci günü akşomıno telıir "" n

duğu ildn oluııur. 
818 

.----8-ey-oğ-lu'-nda---. ~auta ~oınnıer~iJale • 
bAYRAM ttED~YEL~Rı 

Nafıa V ka etinden: 

o 

KER 
Eski mağazalann en aırlsl ve bütün 

Türkiye'nin en mükemmel çefitli 

MAGAZA LARIDIR 
15 Kanunusani ila 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 
Münasebetile 

BÜYÜK SATIŞ 
Bütün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 
EMSALSİZ FİATLAR 

BAK ER 
Yalnız ivi ·im~l ve halihazırda 

l-ler yerden ucuz satan -

T E R Z 1 

Wuslubaş Oğlu Şevketi 
Muhterem Müşterilerinin Bayramını Kutlular 

Saadetler Diler. 
Yeni Postaha~e kar§ısmda No. 36. Telefon 23713. 

Sablık antika halı vesaire 
ı Eminönü Malmüdürlüğünden: Firari antikacı İlya 
!akutodan metruk antika halı, vazo ve saire beher ka
.eme ayn, ayt'l takdir edilen cem'an (1308) lira (75) 
';uruş muhammen bedel üzerinden açık arttırma usuli
~ 30 Kanunusani 933 pazartesi saat 13 te Sandal be

l festeninde satılacağından antika meraklılarmm yevmi 
· nezkUrda mezat mahallinde bulunmalan. (88) 
;ı-K AP-P-S-Aln.an kitapçı,- Alman kita~l:-an-en-
~ ucuz aatar, Beyoğlu, lıtiklil cadd• 

Iİ 390, lıveç sefareti kar!ıaında. 

lTALYANA 
Sermayer.i 700,000,000 

(ihtiyat akçuiı 

680,000,000 Liret) l 

Travellerı (Seyyalıin çekleri) 

Liret, franll, lncilia liran ny; 

1olan frank olarak satılan bu çd 
'er saye.inde DUC79 cihenia pa 
ranızı kemali emni:retle ta9ır vı 
,.,. zaman iaterıeniz dünyanır 

·,er tarafında, tehirde, otellerde 
ıapurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit ma 
<amında kolaylıkla iıtimal ede 
ıilininiz. Travellers çekleri ha 
tiki sahibinden başka lcimıenir 

rullanamayacağı bir f"kilde ter 
İp ve ihtas edilmiştir. 

SATİE'de 
VERESİYE..-

1 . 

(Güzellik müsabakası 

21 

lık •eçme kanunuaaninin 28 ine 
ınü•adif Bayramın ikinci günü 

saat 4,30 dan 7 ,30 a kadar 

Maksimde verilecek danslı 
çayda yapılacaktır. 

!lm .............. ~ım !!3!5;;;;;;;eK~o~rn~p~1e~ç=a=y=:=1=5=0;;;;;;;;;;K=u=r5u5~=t,u=~B!!!!!!Ei!~ı li .t. K b. J... ,:, 

SARIZEYBEK 
OPERETiNi GÖRMELi 

525 

Celal Tevfik 
idrar yollan baıtalıklan 

Birinci sınıf mütehassıs· 
Sirkeci Muraifive cadd. No. 35. 

323 

-

KUVVET iÇiN 
Emulsıon SCOTT müstahz,rının her 

damlasında, e-sicenin ta7ekkülü için muk
tezi tuzları ve uzviyetin faaliyeti içh Il
ı mı gayri mlifarik vitaminleri mevcuttur. 

Her glin muntazaman bir kaç kaşık 
aJındıkh vi:cudu takviye ve nezleyi, 
öksürüğü ve l:ilhassa çocuk hutalık· 
larını •1 ö;ıü alınmış olur. 

O halde hakiki Emulsion Scott müs· 
1 tıbzarını mu•irrcn isteyiniz. 

EMULSlON SCOTT 

ZİRAAT 84MKA/I 
Tasarruf, Dirlik 
VeDüzenlik 
Kaynağıdır. 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 

2000 ton Katran yağı pazarlıkla ve takas kaydile mü 
bayaa olunacaktır. Pazarlık 11-2-933 tarihine müs::ıdif 
cumartesi günü saat 15 te Nafia Vekaleti Satmalma 
Komisyonunda icra edilecektir. 

Talipler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve 
7463 liralık muvakkat teminatlarile komisyona tevdi 
edeceklerdir. 

Bu husustaki şartnameler lstanbul'da Haydarpaşa'
da Liman lşleri Müdürlüğünden, Ankara'da Nafıa Ye
ki.leli Levazon Müdürlüğünden (Beş) lira mukabilin
de tedarik edebilirler. (2E.:I). 

692 

Bayram Şekerlerinizi 
Meırhur 

HACI BEKİR 

Gedikpaşa'da: Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Kumagı verilmek ıuretile lS.000 adet efrat avcı yeleği 

imaliyeainin kap=.lı zarfla münakasaaı 2-2-933 perşembe 
günü ıaat 15 u yapılacaktır. Taliplerin ıeraiti anlamak ve 
nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için de 
teklifnamelerile mezk(ll günün muayyen saatinde komisyonu 
muza gelmeleri. (109) 

333 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bayramda verilecek en 
münasip hediye bir 

TAYYARE PİYANGO 
BİLETİDiR. 

Adana Belediye riyasetinden: 
Adana Belediyeıinin küıat edeceği kimyahaıne için lazım o

lan alil ve malzemenin mübayaası kapalı zarf uaulile münakasa 
ya korunuıtur. ihale 9ubatm dördüncü çarıamba günü saat onda 
icra edileceğinden taliplerin temina tlarile birlikte tekliflerini ta· 
rihi mezkurôa ve göıterilen ıaatte Belediye encümenine vermele 
ri ilan olunur. (240) 

596 

Süt 

sfatlı 
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a rk ait HU•• ıaA sası Kullanınız sütünüzü arttırır 

MlLLlYET MATBAASJ 

veren Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 


