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Bu buhran aeneleri içinde hükÜ 
.,etlerin kartılaıtıklan en büJÜ)< 
tniişkülat, bütçelerinin tevzin! 
aıeaeleıidir. Bütçenin müvaz.enell 
İçin varidat temini makaadile ya• 
Pılan kanunlar ve taıarnıf tedbir
le.-i, hükümetleri bütün aene meı
g~I eden itlerin batlıca11dw. Ve 
d~ny11 buhranı ziyadelqtikçe bü· 
kuınetlerin bu vazifesi de müıkül· 
leşnıektedir. 
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Geçen mayıs intihabab üzerine 
iktidara gelen Radikal Soıyaliıt 
lierriot kabinesinin de kartılattığı 
ııı_~ıe, Franaaya müvazenel~ bi~ 
bııtçe vermekti. Herriot kabme•~ 
bu İşle metgulken, anaızm Amen• 
'-Yla olan borçlar ihtilafı çıktı ".e 
l>ranoız Hükümeti mecliste ekalli· 
l'•tte kalarak aukut etti. Eğer 0 

•ıtırıan Herriot HükUıneti ıukut 
""""'1i, olaaydı, bütçenin muvaze
ll~~i için l&zımgelen kanwılarm 
llııız,.keresi 11ra11nda çıkacak buh 
~. lltlatabileceği ıüpheli idi. Bi. 
llaeıı,.Jey h Aınerikaya olan borç-
1,.r tneaelesi yüzünden çıkan buh
ran Herriot Hükü.metini, bütçenin 
llıü>akeresi sıraıında çıkacak buh 
•aııda sukut etınek akıbetinden 
lcıırtardı. 

Herriot Hükumetini istihlaf e
den Boncour Hükiimeti, aelefinin 

!
bütün mütkülabna da variı oldu. 
.::.tidara geçtikleri ründenberi, 

~cour ile Maliye Nazın Cheron, 
~lı milyarlık bütçenin on milyar 

11.ngı tecavüz ed~n açığını kapat· 
n"'k için tedbir dü~ünmektedirler. 

11 tedbirlerin hülaaaaı fUdurı 

On milyar fr.lnk açığın yan••· 
~ tasarruf suretile, yanaım da ver 
~'!ere zam teklinde kapabnak 
~•n rnecliae birtakım kanun li.yi· 

1 •ları tevdi etmişlerdir. Tasarruf 
l •dbirle.-i araaında memur maaf· 
arı_nın tenzili, milli müdafaa büt· 
:;-1ııde tenkihat yapılmaaı gibi ta• 
lı ~rlar vardır. Bu tedbirlerin 
•r biri, mecliste hükiimetin iati
~t ettiği zümrelerin ayn ayn ..,. 
Ilı Plerden itirazll\nna hedef ol-

11•tur. Harbiye, Bahriye •e Ha. 
""' NA.zırları, bütçelerinde tenzili.t 
~~Pılabileceğini kabul etmemitlel'-

11". Harbiye Nazın Daladier, hay .. 
"•n Ytmllerinden ve diğer faıa-ıJl,.r
d.,n ufak t~frk taanrruf yapılabile
reğini aöylemekle beraber, Che
t"af Projesinin İ•tilzam ettiği tasar 
nı u ?'•Pn.bi1mek İçin Franaanın 
askerı te•ki!atında eı,.ılı tadilat 
Yapılması lazrmgeld'ğ' . b d 

ı ını Ye u a 
~~nı~na muhtRç olduğunu bildir· 
F' 1ftır. Bahriye Nazın J..eyguea, 

t 
l"e.na~.z donanma!'ının uhtesine 
erettup ede 'f . ... . . n vazı eyı yapamrya. 
ca~ını ı~dıa etrnif Hava Nezareti 
de ıstenılen taaft-·f k . . 
30 • . • u u yapma ıçın 

ta!Yare rnufrezel'lini ilga et-
mek ıcap ettiğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan ·- )' ti d 
l ..... aya ıa er e 

lbıemur maaf •nnın t ·ı· · 1 enzı ıne kar-
tı vazıyet a mıtlardır, DoinJdan 
doğruya alınan verııile... .. d 
b 'b 'd YllZe e4 nıs etın e zaın Y•Pılnı&&ı d 
ltirazlan davet etmiıtir. a 

Cheron projesi Maliye Enen. 
llıeninde müzakere edilirken, hiç 
tutar tarafı bırakılmamıttr. Bazı 
l"ranaız maliyecileri, farzı muhal 
llııeb'usan ve ayan tarafından taa
lik edilıe dahi, mali kanunlanrı 
'-tbik kabiliyeti olmadığını aöyle
dller, Bu ferait altında hükiimetin 
bıediate ekalliyette kalmaaı bi1' 
eıttriv,.ki telakki ediliyordu. Naaıl 
iri öyle oldu. Bütçenin yalnız bir 
"«>ktaaı - vergilere %5 sam ya• 
11~.'maaı hakkındaki tedbir - yÜ• 
h';?>den arava müracaat edilince 
it tıkôme~, 390 reye kartı 193 rey 
li~k~Rllıvette kalarak istifa etti. 

u uınete Radikal ıosyaliatlerden 
~aada sosvalistler de dahil oldu· 
•U halde diğ .. I . l ltinı er zurnre enn adem 

l\t reyi verdiii nl I k 
tadır. a &fi ma • 

Boncour HükGnı • • 
kat büt e i .. eti çekıldi. Fa-

ç y muvazene etmek, 
Fransız Devletini · 
tn"h' b' •tıal eden en u rm ır meaele halind 
lııı.kidir. Ve bu büyük e hala 
karşılatacak hükiirne~e ~~ 
tneaeleai timdi CümhurR t~!kilı 
lebnın'u mefgul etmektedi:"' M. 
lıa Soayaliıt radikıı.ller aol ce~ci. 
birleşerek eski kartel'i ihya tnr 1 e 
~ecekler? Yoksa sağlar ile ber • 
ut!r yürüyerek, aosyalistlere k,;· 
"'~ziyet mi alacaklar? Mecliai~ 
l~diki tetekkiil tarzına göre, ye. 
Ilı ~ükiimetin nüveıini rene Soı. 
l'alıst radikal fırkaır teıkil et. 
llıek .. lazımdır. Ancak aağ vey,. 
:;'1 z~relerle birlettiklerine göre. 
ır ki, hükumetin mahiyeti defi. 
t:~1~tir, Bunun haricinde bir de 
.~ 1 Temerküz Kabinesi teıkil 
lntihkle, mecliai dağıtarak yeni 
de .1 "~at yapmak gibi iki ihtimal 
..,,.

1

1 erı •Ürülebilir ki, bu da buh
lie 11 ı.:lacağı cereyana bağlıdır. 
ı...,:k bide Boncour'un yerine ge-
1" ıı.k ~şvekil namzedi çoktur, 
Yek;~·' kım gelirse gelsin, her bat· 
dir. ın karsılatacağı mesele ayni-

• <>n ·ı d- b' ı,"' 1 Yar frangı tecavüz e-.... , ır " · 
ııtçe açığını kapatmak. ... 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Gazı Hz.nln seyahat intiba/arından: BOgOk Ret• 
GOlcemal v11purunda .. 

Gazi Hz. Antalyadan 
lzmire hareket ettiler 

• 
Reisicümhur Hz. vapurda ismet 

ı Eski 
Borçlar 

Saraçoğlu Şükrü 8. 
Parise gidiyor 

· ·ANKARA, 29 <Milliyet) -
Eski Osmanlı borçlan hakkın· 

daki yeni muka 
velenameyi ha· 
zırlamak ve im 
za etmek üzere 
Saraçoğlu Şük· 
rü B. Parise git 
mek üzere buak 
şamki trenle İs· 
tanbula hareket 
etmiştir. Saraç
oğlu Şükrü Bey 
lstanbulda iki 
gün kadar kal

Sal-.., .,g;;.; ~·"" • ..... ci'ıktan sonra Pa 
ri.e hareket e<lecektir • 

Pş. ile uzun müddet görüştüler Sıhhat Vekili 
ti 

. • • 
Reiaicümhur Hazre en, aeya- • ( • d 

hatlerine devam etmektedirler. ( . • zmır e 
Arife günü Caziantep'i ıereflen- )1 
diren mü~rünileyh, halkın CO§

kun tezahüratı araaında Cümhu
riyet Halk Fırkaaı Merkezini ziya 1 Refik B. Manisadan 

sonra Balı
kesiri ziyaret etti 

ret buyurmuşlar; fırka aalonunda 
fırka ve Halkevi azaıile ırörütmüt 
ler, fırka azaaınm adedi, mektep. 
terdeki talebe hakkında izahat al 
mıtlar Ye tehirde 1932 aeneıinde· 
ki bula,ık haıtalıklan röateren 
grafikleri tetkik eylemiılerdir. Ca 
ziantep'te, üç kazaıile birlikte 
9512 fwka azaaı, ilk tahıilde te• 
birde 770, Yilayette 4753 çocuk, 
yükaek mekteplere ııitmit 40 ef•• 
dl mevcutur. 

932 aenelİ zarfında tehirde, 

RelalcDmhur Hz. ubıta .. 
ile giJrQşügor 

çoğu hafif ıreçen karahurmna ve 1 mandanlığmr ziyaret etmişler; be 
dizatneri olmak Üzere 131 bula· ı lediyede tehir itleri ve bilhaaaa su 
tık haatalık vakaaı zuhur elmif· meaeleıile alakadar olmuılar ve o 
tir. radan aynlırken belediye reiıine, 

Rt>isicümhur Hazretleri fwka halkın ırösterdiği tezahürattan do 
ıalonunda yerli mallannda~ mÜ· l~yı memnun!yet v_e teıekkürl.,ri
rekkep aerıiyi ırezmitl•r ve beğen m beyan etmıtlerdır. 
mi1lerdir. Gazi Hazretleri, fırka· Büyük Gazi şehirde otomobil. 
d~ §ereflerine verilen 200 kitilik le bir gezinti y~ptıktan aonra hal-
zıy& f ette bulunmuşlarclır. Kılıç A· . • 
li Bey, bu ziyafette heyecanlı bir ~n ~unı al~ıtlan ara11nda Ga
nutuk • ı · t' B" "k h ı· k" l<lantep ten mufarekat buyurmu~ soy emıt ır. uyu a as ar I rd M.. .. ·ı h H 1 · 
fırka ~ m' f. k ld ki a ır. Ufarunı ey azret erı, can sonra. uıa ır a ı a- ,, I · k d G · 

1. k ğ 'f · 1 d" .,ar' ıataıyonuna a ar azıan .. n Ya ı ona ınr teşrı ebnış er ır. t V I' • B 1 d · H lk F 
Reiıicümhur Hazretleri, bay- ep a !••, . e e ıye ve a ır-

r b• • · .. " G • t t kaaı Reıalerı ve azası tarafından amrn ınncı gunu azıan ep e 
vilayeti, belediyeyi, ramizon ku- ( Devamı 7 inci aahilede ) 

Yeni kazanç kanunu 
mükellefin lehinde •• 

Müvazenei maliye encümeni 
reisi vergi nishetinin biraz 

daha indirileceğini söylüyor 

Hallan Fehmi Bey 

Büyük Millet Meclisi müva· 
zenei mal•ye encümeni reiıi ve 
Gümü9hane meb'usu Hasan 
F ebmi Bey bir müdcktten beri 
tehrimizde bulunmaktadır. Ha 
ıan Fehmi Bey dün kendiaile 
görüşen bir muharririmize ye
ni bütçe ve yeni kazanç kanunu 
layihası hakkında §U beyanatta 
bulunmuştur: 

- Y ~n~ bütçe, teıkilatı esasi 
ye mucıbınce mali seneden en 
a~ üç ay evvel Mecliae verilece 
ğıne gö~e şimdilik bir şey söyle 
mek dogru olamaz. Size müs· 
bet olarak yalnız bir şey söyli· 
yebilirim: 932 senesi icin tah· 
mir.. edilmiş olan v11ria'at e!de 
edilmektedir. 

Kazanç kanununun tetkika· 
h encümende bitirilmit ve yeni 
metin yazılmıtlır. Meclisin ilk 
içtima günlerinde takdim edile 
cektir. Yeni kazanç liyihıuı ha 
len tatbik edilmekte olan ka· 
nundan her husulla daha iyidir 
Verginin nisbeti biraz indiril· 
mif tir. Beyannameye ti.bi mü· 
kelleflerin bilinço tanziminde 
kir ve zarar heaaplannm tabak 
kukunda, binnetice vergiye mat 
r~ olacak kazancın tayininde 
~ii_.kelleflerin lehine mühim ta· 
ılat yapılmıştır. Matliibatı 

me·kiik ' e, senelerce kalıp satıla 
mı:ıan stok mallann maliyet fi 
~a . ahlm t~yininde de ümit e 

ederımk ~ukelleflerj memnun 
ece ıekıller bulunm t K • 1 uı ur. 

lef! 
~rıne u~I ü'!ne ttb• mü kel· 

erın vergı en, §imdikind 
daha müsbet esaslara istinat ez: 
tirilmi,, fahsi takdirlere elu:. 
riyet itibarile meydan bırakıl· 
mamıştır. 

İtiraz ve temyiz heyetleri ek 
ıeriyetle bitaraf azadan te,kil e 
dilmeksuretile kazai birer heyet 
haline getirilmiştir. Yeni ka· 
nunun, Büyük Mecliste tasdik 
edilciikten sonra, heyeti umu· 
miyesi itibarile tatbikatı şimdi 
kinden daha lrolay ve mükel· 
lefler için de daha faydalı ve em 
niyet bahşolacağını zannediyo· 

BALIKESİR 28 A.A. - Sıh 
bat ve İçtimai Muavenet vekili 
Dr. Refik Bey, bugün, Manisa· 
dan ıelırimize • gelmi9, iıtasyon 
da vali, kolordu kumandanı. be 
lediye ve fırka reis ve azalarile 
sıhhat teşkilttı müdürleri tara 
fmdan kar9ılanm19tır. Vekil B., 
kısa bir İstirahatten sonra d'o
ğum evini ziyaret etmittir. E· 
vin baş hekimi tarafmdan veri 
len izahatı dinlemiş, binayı gez 
mit, tesisatı tetkik el;ıı · ir, Ve 
kil Bey yann İzmire gidecek
tir. 

Meclis reisi 
Kon yada 

KONYA, 29 (Milliyet) -
Millet Meclisi Reisi Kizım Pş. 
Hz. bu aktam ıehrimize gel· 
m::ılerdir. Kizım Pt. Hz. iıtas 
yonda fevkalade tezaburatla 
karıılanmıştır. 

Vali Vehbi, H. Fırkası reisi 
ve Belediye reisi Şevki Beyler
le meb'uslanmız Kolordu Ku· 
mandam Cemil Cahit, fırka ku 
mandam Veysel Pt. ve sair ze
vattan mürekkep bir heyet Mec 
lia reiaini Ereyliden istikbal et· 
miştir. 

Kazntı Pş. Hz. tehrimizde 
birkaç gün kalacaklardır. 

Bayramda 
Neler oldu? 
Dahili ve harici 

hadiselerin hulasası 
6 ncı tıRhifede 

Bagr • f •b l • Fatih abldelll iJnOnde Tag11are ihtifali yaa m ln l a Qrl. pılıyor ve Etem iz: et Rey Şehir Meclisi na
mına hitabe Irat ediyor. - Gllzelllk krallçell!}I için ilk seçime iştirak edl'nler 
ve l'n çok rey alanlardan 45 Feriha ilanım. - Malbuat balosunda bir kiJşe. • 
Hılll/tahmer için rozet ds(Jıtılıyor. 

.,,,, ......•....••.. •••••••• • ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yunanistanla 
Ticaret 

Müzakereler bazı 

F enerbahçe, İstanbul · 
Sporu 6-1 yendi 

·meselelerden durdu 

1 
Gelen malumata röre, Atinada 

hükümetimizle Yunanistan araıın .. 
da cereyan ebnekte olan iktiaadi 

Pera, Çankayayı sıfıra karşı 
müzakerat bazı noktalar Üzerin ... 
de husule gelen anlaıarnamazlık 
yüzünd"n dunnu§lur. 
• Hükômetimiz namına müzake

ratta bulunmakta olan ihracat O· 
fisi Müdürü Cemal ve Oda Umu· 
mi katibi Vehbi Beylerin yann 
veya çartamba giinü tehrimize av-

Cemal ve Vehbi JJegler 
det edecekleri ümit edilmektedir. 

Maamafih bu müzakerata le· 
mamile inkıtaa uğramıt nazarile 

dört sayı ile mağlôp etti · 
Bu Bayram spor meraklılan ı İkinci maç üçüncü takımlar 

çok iyi üç gün geçireceklerine arasmda oldu ve Fener 2 ·O , 
kani idiler. Ancak bayramdan 1 galip geldi. 
evvel başhyan kar üzerine birin Üçüncü maç B taknnlan a~ 
ci günü yapılacak olan maçlar smda oldu ve 3 • O F enerbahçe 
d'a suya düştü. Zaten havanm tarafından ka~~ildi. G~n~n 
bozması üzerine mıntaka futbol ıon maçı her iki takım.m bınn· 
heyeti Taksim stadyumunda ci takınılan arasında oldu 
maç yapılamayacağmı düşün· Fener 6: 1 kazandı. 
düğünden orada oynanacak o- Takaım Stadyomunda Anka 
lan maç!an Kadıköyüne nak- ra talamlanndan Çankaya ile 
!etmişti. Ancak oranın da ~ ı::era takımı kartılatlılar. Ye
oynamağa müsait olmama11 u· rın çok çamur olmasına raif· 
Zilrine çarunaçar maçlar yapıla men Peralılar kat't bir hakimi· 
madı. Fakat dün havanın yaz (Devamı 1 inci •ahilede) 
havalannı andıran bir surette 
güzel olması üzerine her iki sa 
hada • çamurlu olmasına rağ· 
men • maçlar oynandı. 

Fenerbahçede latanbulıpor 
ve Fenebahçe kulüplerinin dört 

1 takımı da karşılattılar. Fenerli 
ler dün rakiplerini, tam bir fai· 
kiyetle mağlüp ettiler. tık maç 
Fener iV ile lstanbulıpor iV 
arasında oldu ve 3-3 berabere 
kaldılar. 

Bükreı 
Konferansı 

Kons~ge iştirak 
murahhallların 

bugOn gltmt'sl muhtemel 

bakılmamaktadır. Yunan mehafi- -- -
lindc müzakeratın tekrar baılıya- ze ithal edebile.-:eği maddeler Üzo
C'ağı ve iki tarafın hüsnüniyeti sa- rinde zuhur etmi~tir. 
yesi~de .?'üsb~t bir ne~iceye va~- Cemal ve Vehbi Beyler tehri· 
lacagı suphesız addedılmektedır. mizden Ankaraya gidecekler ve 

Bükrette toplanacak olan 3 
üncü Balkan konferan11 konse
yine ittirak edecek olan Büyük 
Millet Meclisi ikinci reisi v 1 
Türkiye Balkan Birliği cemi• 
yeti feisi Hasan Beyle Afyon 
meb'usu Ruşen Eşref Beylerin 
bugün Ardeal vapuru ile ve 
Köstence tarikile Bükreşe gi Aldığımız malumata nazaran, ı hükıimetle temaa ederek yeni tali

ihtilaf Y unaniatanın memleketimi- mat alacaklardır. meleri muhtemeldir. 
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Tarihi tefriluu 84 

93 f elô.ketleri 
ve İgnatief 

Meşrutiyet ilanında fetva 
emini!. 

j 

lıte bakınız, Giritlı1e~ ~ ge 
çende imtiyaz verilını9ıt. Ba· 
km ıene tevaü.ni talep edlyor 
tar, 

Ciridin .. yuı bybolmat kr
mıldamalanndan biri de o ııra 
da kendini belli etınitti. RüJtÜ 
Patanın bunu ileriye ailimeai 

bendeniz de Rum.elinin Lofça 
kanbasındanım. Oralarda Yfr" 
tiıeo emaalimin de yarın. böyle 
ınecliılerde rey vermesıne tı.e 
mani olabilir? 

eırutiyet taraftarlannı ıu.tu 
racak gibi oldu. Fakat Süley· 
man Pa,a, bir daha ileriye atıl· 
dı: 

- Giritlilere vaktile o imti· 
yaz verilip te böyle bir auiiati· 
mal miraa kalacağına, eğer dev 

1 let terbiyelerinden aciz kaldır 
ı ıa, adadan büıbütün el ~e: 
ı li idi. Bana kalına bunlar mıh 

yazı devletten değil •. t~h.ıata~ 
ıatiyorlar. Millet M~ıaının vu 
cudü bu gibi müddeıyata ma· 
hal ve ıalilıiyet bırakmaz. 

Dedi. Mütercim Rüttü Pata. 
l•fkm ı•tkın, Süleyman Paıa 
ya baktı. Abdülizizin tabtlD" 
dan indirilmesi itinde birden 
bire ortaya çıkarak taburlarla 
sarayı aaran bu aletli askerden 

ı biraz çekiniyordu. 
~, - Ne demek İıtiyorıumız, 

anlayamadım,. Pqa Hazretle
ri? Diye sordu. 

Diye biras cüceadiğini de 
belli etti. 

Fakat Halil Efendiye cevap 
ta en ileri atılan gene Süley
man Pat• oltlu. Kafasında 
''meşrutiyetsiz bu millet ıslah 
edilemez" imam yerle,mi~ o
lan genç ferik. Halil Efendi· 
ye cevap verirken, yalnız onu 
değil, sadrazamı da ilzama ça· 
hııyordu. 

- Bizde det'letin bütün itle
ri ya padipblarm kendi teılııı· 
ları. yahut ta onlann •ekili mut 
lak dedikleri zevabn tabal fi
kir ve iradeterile görülür. Bu 
tahıl idare ıiatemi detitme&k 

....., ..... çe böyle talepler de tekerrür fr" 
debiHr. Fakat millet mec'liai O" 

luraa bunlara mahal blmaz, 

- Hoca Efendi ılıazretleri, 
bu milletin eaaıı teriate müs· 
tenit iae, ıerait te müıllvereyi 
emreder. Kuranı kerimde ili.
çok yerde meıveret emri yazıl· 
mıthr. Hlltti Reaulullah efendi 
miz, Allahtan vahi alır bir pey 
gamber iken. bir çok iılerde 
ethabr kiramile, hatta Medine 
Yahudileri ile, mütrikler ile 
mütavere buyunnuşlardır. Al· 
!ahtan iDıam almıyan hüküm· 
darlarm ve onların vüzerası· 
nın Lıoca bir ümmetin itini ken 
eli iradelerile görmeleri naaıl 
tecviz olunabili.r? Millet itini 
millete vermek gerektir. Mil
letin eeçip göndeıec:efi meb'us 
larm mütterek mürakabeti, 
devletin idaresini adalet eaa· 
ama bağlıyııcağı gibi. halkm 
hukukuna tecnüzü de külli· 
yen ortadan kaldıracak yega· 
ne tedbirdir. Ahalinin hürri
yetinde korkacak birıe~ i yok· 
turÇünkü bu hürriyet kanunlar 
ile laria olunur. Y okaa me,ru
tiyet usulünde herkes her W. 
ima geleni yapar demek değil· 
dir. Millet meclisinin kararlan 
adeta bir ic:maı ümmet demek
tir. BullUD da per'an lüaumunu 
iaklr edemeuuıbı ya 1 

Mütercim Rilttll Pqa, adam 
akılh pirelenmittlı 

- Deıaek miDet -"si ma 
kamnmzm lrticlarnu ae!h için 
•İs edilmek icap ediJonnuı 1 

Diye ıGnnilr rfic*a!lr 16ylea 
tli. 

5adinln, Sadruamm tahtt 
rikanna dokunacak yolda tef. 

.....,,.,ıirini aklına bite geti,_it o-
lan Süleyman Pata. biru çeki 
nerek. etrafma baktı. 

Milat Pqa, tamire çalı9tı: 
- Pata Hazretleri. makamı 

laaclarıetin ilıraımdan, yahut ik
dannm tabdid"mden siyade 

rutiye uaulüniln icalımdan 
lan vülcel1ınm millet mecliıi

kartı mea'uliyetinden habiı 
yarmak iıtiyorlar, unnede-

Diye batla4ıtı miidafaalan 
o kadar lmYYetli bir tesir yaptı 
ki. mediıten çıkarken Mitat 
Pata. kendisine: 

- Allaiı ıizclen ruı olsun. 
Bu ııneclia timdiye kadar böy· 
le 11rarane töz ifitıwmitti. 

Diye te,ekkür ettiti gibi. 
Rüttü Paıa da meclisten son
ra kendi adamlanna: 

- Süleyman Pqa söyler 
ken luramıdan "hamamda deli 
var!" diye bağıracağım geldi, 

Diyerek, Rü,til Pllfanm bl Yolunda tikiyet etmişti. 
• kmlmamumı temin etmek Meclis~ geçen .bu miizake-
tedi. Fakat Mütercim Rüı· reler sıruında meşrutiyet le

li Pata, esasmda metrutiyete hinde aöz söyleyenler Mittt,Ra 
· ıman olduğu için bir türlü tit, Server ve Süleyman •'aşa· 
cım alamıyor, bir türlü ka· !ardan ibaretti. Milat Pata 
ıyorcbı. ile Süleyman Paşadan baıkala• 

F elYa emini Halil Efendi. rr da taraftarlıklarını adeta 
sarığı ile a&ı:e girişti: çekine çekine belli eciiycrlardı. 

- Efendim, ıiz ümeoayı Cevdet, Saffet Paıalarla 
letainiz. Mqallah cümleniz Seyfettin Efendi iki tarafı da 

aliden ve umurdide ae<rat· idareye çalıştılar. Rıza Paşa, 
namız. Devlet itini ıizler bi· Halet Pata, Halil Efendi sad· 

iniz. Anadolunun, Rumeli· r~zama uyarak ıaetrutiyet aley 
bir takım cebelei etrakini hınde lıulundular. Şeyiıiılinı 
!ayıp ta (2) onlardan rey ' Hayrullah Efendi ile Hüseyin 
tedbir IUİ aoracakaımz7 Her AYDi, Kayserili Ahmet, Yusuf, 

• &diline görürsünüz. Şayet Galip .. ve .Red~~ Paıal~r iae bir 
111e9elede qtihaba düıene- tek so!. !:ıle ıorle!°edıler. Y ~1-
fetnyı ıerifeye müracaat ~z muza~ereyı dınlemekle ık-

iniz. Olur. gider. tıfa eyledıler. 
Diye ıadrazaına yarclakçdık Süleyman Paıanm şiddetli 
' sözleri meclisi allak bullak et· 
Fetva emini makamında I tiğini gören sadrazam Müter· 

lııdunan bir bocanın bu yolda cim Rüştü Pqa, iti aanakla· 
tünmeai, bele bütün vilayet· ! mağa karar verJi. Anlıyorau 
balkuu tahkir ve tezyif et- 1 ki kendi istediği yolda, halkı 
i, mecliste bir rMkaiyon 1 avutacak, fakat ellerindeki ik· 

ıyandırdı. Saffet Pata ve Cev· ti darı aa rımıyacak bir tedbir 
t Pasa gibi iki tarafı da ida· ittihazı karannı alamıyacaktı. 

eye çalıtanlar bile bocaya kız Eelki ae aksine bir karar veri· 
ılar. lecek. yahut ta iki tarafın mu• 
- Yok, amma öyle deme- arızası meydana vurup itler bü 

-.niz, hoca efendi hazretleri. tün bütün karışacaktı. ldarei 
nadoluda. Rumelide reylerin maslahat usulüne bunca yıldır 

istifade olunur bir çok r alıfmıt olan ihtiyar ve tecrü· 
.:anılarımız vardır. Bu mülk, beli sadrazam, bahsi kapatmak 

devlet onların da fikirleri- istedi: 
muhtaçtır. - Artık fU ıneaelei mühim· 
Dediler. Hatta Cevdet Pa· ınen.in faslu hallini içtimai iti· 

:_ Hoca efendi hazretleri. Ye talik edelim. 

(2) Bu Cehelei etrak aözü, Os
lı /mperatorlu5unutı l•tanbul

yerlefİfİtıdenberi lıendil•rini 
laıntlf aayan bütün ricalin 

arından duyulan bir aö:ıuüir. 
İyd daygıuanc!an nıuipsi; bir 
• tortu ... nun ıluyuflorını an 

Dedi. 
Riyaset ve sadaret maka· 

mında olan zatın böyle bir sö
zü, o zamanın adabına göre. i· 
tiraz edilemez bir hüküm de
mekti. Herlııea kalktı, köakös 
çrkmağa batladı. 

(Devamı var) 

MfLLfYET PAZARTESi 3' K.A.l'ttJNUSANI •• 
LE il 

Avrupada iki hadise: ~ransız ve 
Alman kabineleri istifa ettiler 

Bitler basvekıl ol ~u! 
:J 

Fransız kabinesi ekalliyette kaldı. Alman 
başvekili teklifleri 

PARIS radyosu; iman kabine.inin Hitler tarafından teşlul edilece 
tini n bat•elo1 muavinliiini de Yon Papen'in kabpl ettiğini ııece yarrı 
Wldi..,.-.tir 

Yenı Fransız kabinesi 
PARlS, 29 (A.A.) - Reiaicümbur M. Lebrua, kabineyi te•kile M. 

kabul edilmediği için istifasını ı.:erdi •• Daladie ... i -.... •tmlt "" -ileyh te kabul eylem~tir. 

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

M l h - 1 t:r. Bu zorluklardan en mühim· 1 'on napen • e run mi mali vaziyetin lüzum göa· v' rı 
1stl.şarelere terdiği tedbirler hakkında veri· LJitler, ı~ 

Efgan maarifinin islalıı için 
Türkigeden mutahasıs gidiyor 

lecek karardır. M. Paul Bon- fl 4 .., 

B l cour'un halefi de çekilen kabi· G .. •• •• aş adı nenin karııla,tığr mütkilat i!Jı oruşugo1 
kar§ı karşıyadır. 

Yeni hükfunetin teşekkül 

NKARA, 29 (Milliyet) - Efgan hiikUmeti maarif ısl hatr içi" bir 
program ha:ı:rrlamak ü:un hükümetimizden bir mütehaaus ı,öndenlmesi 
ni istemiştir. Bu vazifeye tarih muallimlerinden Emin Ali Bey miqnit 
dlarak seçllmiıtir. Emin Ali Bey yalanda lstanbuldan Ki.blle hareket edr>
r-ektir. 11.,..;de birkaç muallimin daha Kabile ıitmeleri muhteıneldir. 

tarzı hakkında herhangi bir 
tahminde bulunmlca vakitaiz· 
dir. Bununla beraber parlimen 
to mehafili hüki'ımet buhrannu 
neticelendirebilecek kimseler a· 
rasında bilhassa M. Chautnnps 
M. Daladier, M. Herriot, M. 
Caillaux ile M Sarrot'nm isim· 
ferini ileri ıürmektedir. 

Şevki B. Madrit sefiri oluyor 
ANKARA, 29 (Milliyet) - 'Madrit orta elçiliğine Muhtelit Mubaclele 

komisyonu Türk heyeti reısi Şevki Beyin tayini takarrür ebnİ•tİı'. 

Hlm gelecek? 

Boğuşma 
Ayda.o Ticaret. Başlıyor ma? 
Odasıkongresı . ·--

Memlekette -----

PARtS. 29 A.A. - Siyut 
mehafil, M. Lebrun'un bükfune 
ti buhranım ıür'atle neticelen· 
direceği kanaatindedir. Reiıi· 
GUmhurun ~ kabineyi tetki· 
le memur edeceği zatı, bugün 
öğleden sonra davet edeceği 
ıöyleımıektedir. Doğru malô • 
mat alan mebafile göre M. Leb 
run yaıi kabineyi teşkil vaziffr" 
sini lyan reiıi M. Zanneney'e 

l•llfa eden Fran•ı:ı bat- venn~i diitU1111ıü,, fakat mu· istifa eden Alman başoeklll 
o~lılll M. Paal Boncour maileyh ayan reiıliğinde kalma Yon Schelch~r 

Ilı tPl'Cib ettitini bil<finnittİT. 
PARIS, 28 A.A. - Vergile- M Lebrun'un M. Daladier'yi BERLlN, 29 A.A. - F?D 

rin yiizde 5 niabetinde artın!- de. ça~tracaih söylenmektedir. Şlayher. reiaicümhur Fon Hın
maauıı kabulden imtina eden Söylenildieine gCSre M. Dala· denburg'a kabinenin ·~fa.ııru 
-yaliıtlerin biikUmeti bu bu· dier, yf'Di kabineyi t,..kile mfr" yenniıtir. Reisiciimhur, ıatıfa· 
auata yalnız bırakmalan netice mur edilirse aiyaıl ciJ.etten M. yı kabul ve kabinenin tefkiline. 
ainde Paul Boncour kabinni Herriot'nunlanıe bemtyen bir kadar işlerine r!evam etmelen 
193 reye kartı 390 reyle ekal· kabine te,'kil edecek ve maliye ni kendilerinden rica etmiştir. 
liyette kalmıtbr. narrrlıfnu M. Boanet•ye vere· J8ttfanın ubebl 

M. Paul BOD<:OU.r, bu me.ele cektir. BERLtN, 29 A.A. _ Volff 
hakkında Maliye encümenine 'Ajanaı bildiriyor: Yon Şleyfel' 
kal"fl itimat meselesini ileri •ür Borçlar kabimainin reiaicümbur mare-mü•tÜ. Kabine iıtifa etıuiıtir. 

P.ARIS. 28 A.A. _ Sai _. tal Hinılenhcars'• iatifaaım ,,.. 

M•• k b meei t&J'le olmuıtur: na1ıı meb'uslarile ıoayaliatler uza era Yon Scbleic::her, reiıicumhu-
kabine aleyhinde rey vermi,ler- ra tibi ve yalmz onun itimadı• 
dir. Yalnız radikaller, M. Heri· ··----. m haiz bir hükumetin· meclisi 
ot'nun talebi üzerine. hükUmet M. Roosvelt nglliz icabında fes:be mezun olmadık 
lehinde rey vermi,!erclir. aefirlle gôrÜfÜyor ça beyannamesini Reidııtag'· 

Kabine, ıabahleyin saat 6 da da müdafaaya imkin bulamıya 
ekalliyette brrakılmııtır. VAŞİNGTON: 29 A.A. - İn cağını reisicümhura söylemit 

N•••rlar, iıtifalanm vermek ·ı· ef' · ... Lındıay M Roo ve meclı"s ıuz·· umu hal"ınde f-ilı ~ gı n s ın ın. ek . . t. ~ ·ıcı"n •••t yedide reiıicümbur .. m ıçın ayya • 
- aevelt ı"le göru'. , . . . • ı·çı·n aala'hı"yet ı"atemittir M. Lebrun'u"'n nezdine gitmit· • 

re ile Warmspnngı e ~ıtmıttır. Reisicümhur Von Hinden-
lerdir. Bu esnada reisicümbur- M. R--elt'in.daveti, . ıefir.e bu b · kü • ı rtlar-
la M. Paul Boncour buhran va· -~· rg, ugiln ııyas ~ 

h • hariciye nesaretı vaartaııle bil- dan dolayı bu arzuy yen- ıre-
ziyeti, muvakkat bütçe ve an· dirilmi,tir. tiremiyece~ini bildirmiftir.u • 
el aiyaıet hakkında görütmüt· WARMSPRfNGS, 29 A.A. Bunun üzerine Von Scbleı-
lerdir. it M L' y'" ki.!" 1- • ,_L - M. Rooıeve • · ınsa ın cher bir hükfunet teş ı "!rın M. Lebrun, meclisin Wıar et· "d ğ' • = · • · · 

k 1 1 Londra'ya gı ece ını uı;rerıır fu 3 §ekli teklif etmıştır: tiği reyinde vazifesini o ay aş öğrenmez kendiaini derhal da· 1 _ Hitler'in reiıliği altmda 
tıracak mahiyette i•atttlere rd"ğ" · ·· 1 · h ,_,,__ • 

' • vele kuar ve 1 ını ıoy eınıı· bir elueri~ ÜKunıeti. 
güclükle clevam edebilecektır. tir. M. Roosevt"lt, İngiliz sefiri· 2 _ Yine Hitler'in reisliği 

Biran PVVel halli lil.zrm gelen le yapacağı mülakatta iktıaadi altında bir ekalliyet bükUmeti, 
şimdiki buhranın r.e suretle bi· vaziyet harp borclan VP ıilab· 3 _ Reiıicümbura tabi, tam 
t~e~ini bvgünd<'n lceatirmeğe lan bır~kına meseleleri haldan- salahiyeti haiz ve milletin İra· 

Vilayet iktısadiya
tını alakadar eden 
kararlar verildi •• 
AYDIN, (Milliyet) - Vili.reti-

. · Ticaret Odaaı Kongreaı ev• 
1 ::::-: a1qam vali beyefendi ve ~·

ire müdürleri beylerin huzurl~I~ 
ve birçok tüccarlarımızın Nazillı 
ve Söke icaret Odalan mümıe••il
lerinin iftirakile toplandL • 

Kongre Riyasetine Raif Feyaı 
Bey seçildi. Batki.tip Mazhar Bey 
faaliyet raponıaı okudu. 

Kongrede Tili.yetimia!n iktiaa; 
diyatını alakadar eden b'!"ok. mu 
hün ve hayati mevz;alar uzerinde 
konuıuldu •• kararlar alındı. Bun 
ları sıraaile bildiriyorum ı 

t - Nazillide açılacak -
cat fabrik .... 

2 - Vilayetimizde ,etitea u
mum mahaulitı arziye tohumlan
nın ıılahı. 

3 - Nazilli O'fa&mda açılım 
M.....ı- kanalmm rslahlle lıan
daa o -luuta araaiaia ......... --t-lnl. 4 - Pirinç aerlyatı, çeltik nta· 
klneleri ve pirinç tobumlannnı il 
lahı. 

6 - Vilayet seytjnlilderinin .,. 
lahı ve bir zeytİneililı: mektebi •· 
çılmuı. 

6 - Vilayetimizde açılacak al
kol fabrikaamm bir an ev...ı J'•· 
pılmuo. 

7 - Dünya plyaaalan ,,. hari
ci propaıanda itleri.. 

8 - Ziraat Odaları kanunumm 
yapdmaaıı ,,. zirai imribatua tami
Dİ. 

9 - Aydm - lzınir pelinin he-
men İıqalL 

10 - Oda kaydiye W:nıtlerinin 
tenzili. 

11 - Kontenjan ve takaı işleri. 
12 - Şimendifer tarifel..u.in 

ten1:ill. 
Kongre yakında vilayetimizi 

şereflendirecek olan Gazi Hazret
lerine takdim olunacak raporu ha
zırlamak için bir komite ayırarak 
toplantıama nihayet yenniıtir. henüz imkan yoktur. da umumi mahiyette bir mu'"za· d • · ·ı ed' · b" k b. 

e«•nı tt"lllsı ıcı ır • me. Aydın fırka kODln'PSI lsflşareler bafllıdı kenefe bulunacağını bildimn,- ReiRiciimhurun bu teklifleri o- -
PARİS 28 A.A. - RPiaiciim tir. de reddetmesi üzerine Yon AYDIN, (Milliyet) - Ardın 

bur M. Lebrun. bu sabah ayan /nglllz eeııabı Ut' Franaıs Sdtleicher, kabinenin mütten:k merkezi vilayete batlı nahiye k-
rel"aı· M. Janneney, meb'uaan l'fr" I ı iatifaamı venniştir. pelerinde rıeçil- 34 mümenili fır ,,a:ıele er _ _._L..- 1ann 
iai M. Boı.İ11on bu buhranın Reisieümhar Von Hi-....,..._. ka aaı-nda toplanank ara 
çok mühim ve nazik olacağım PARIS. 21 A.A. - Havas h- Von Papen'i çatn'm".,. 1e- dan Yili.yet lrongre.lne aicluek" 
aöylemi9tir. M. Cheron şimdiki Ajanamdan: Gazeteler borçlar ci bir hükümet teşkı11 lmkanlrırı hak kaza merlreaini temall ed ı• mil 
itleri idareye memur hir vazi· mMeleaini.n 111\izakere.i İçin Va lrmda iyice tetlrkat yapmafa kendi m-illeri teçmİflerdir. 
Yette olduğundan muvakkat h et ,,_._ _ _., sini mmmıt' etmi,tir. Von Pııpen'in Aali miimeuillilı:lere• M•'aa 

~ington'a bir ey guuuen nıe A.J--- meb'ın Fu• miih.rcdiı Hıf. bütçe layihasını meclise imza· ' •ı ____ . ıiri,tiği müki.lemeler puart.,.i alı:- ......., ., 
ıine dair olan AmenAlllllD da· Raif r~;, Dr Nafas. aY'llkat ŞIZ 01.ra'· verecektir. I ·ı· kadar devam edecektlr Von zı, _,_ • Reiai H · .. . ·ı gı iZ ~--L 9ıımına • Na"'- za•-- Nabi- uıut, vetıne ven en n -·..,nu ·- ...,. ,-

Buhran holagcı 1 k 1 ktad Papen illr.öııce Hitleıo'e müracaat e- Dal--- M--Ltan Mea-.t, Kara. memnuniyet e arşı ama rr. - .... 
yPnilecek mi? clecek, nu1liyetçi -yalistlerden, Al- Belediye ReUi Mehmet Nu. 

A R . -- man milliyetperverlerlnden •e mer- Pn,·'~--ncik Belediye Reioi Ta. PARIS, 29 A .. - eisı· f I ---'·k L! ---'- ~ 
'it a bn -ıa kezcilerind- mu.-- ep uır ...,._ hı'r, Dr. su··ı-an. Germencik Fır. Cu .. mhur M. Lebrıın, dün akıam ngı ere ~ • k' · ,_._. lan u,- u 

mento ek-'yeti teş ilı unaan ka Reiıi Muzaffer, Ye murlu Be.. 
üzeri fırkalara meııaup mühim sına dönmfyecek hakkında Bitlerin fikir n mütal.,..ı lediye Reiai Hafız. ~hmet Be,ler. 
şabıiyetlerclen bir çoğunu bu 1 29 A A M nı alacaktır. Milliyetçi -yaliıtler i yedek nıümessı.lliklere de ı E. 
meyanda M. Beranger. M. Bar . LONDRA. B' . . h - 'd . le milliyetçi Almanlar arasında bu hu tem Kadri, nıuhasıp OADan, Os-
h M T reli M Herriot ' Chamberlain, ınnıng •m a man Hilmi.. Asa! K~ Belediye 

t ou, • a eu, · . . .. led' - · b" nutukta demitti" austa yapılmakta olan mükalemeler, Re'ıs Vekih Salrh, Şakır Zade Ah-Ye M. Blum'u kabul etmıştır. so.y gı ır r 
k hayli ilerlemiştir. Von Papen, Hitler met, avukat Netet, Tahir Kenan, 

Bu zatlardan bir çoğu hilkri· 
1

: le yapacağt g;;rü,melerden sonra re- Dalamalı Kemal, Jbrabim Etem, 
met buhranının kolay kolay bir "İngiltere. altın esa&ıne. dön isicümhura hir rapor verecektir. o.... Koçarlı Fır~~ ~eisi Riza, Ticaret 
neticeye erdirilemiyeceğini bu· miyecektir. Bu karannı değit· d Von Papen merkez fırka Odası Bafkatibr Mazhar, •e Reta-
nun a ra er vazıyetın su a • tirmeıi icin a ın sı e ının yu 1ına müracaat edecek. bu e.as dahi diye r • aı . . ~ teçı mlf er ır. 1 be b • · "r' t it "ıt m' • ·· an ıoonra 1 l' F 'k Be•ler il · 1 d' 
le bir neticeye varmağa lüzum rüyebileceğine kanaat getirme- linde bir hükumet t"1kı1ine fırlauun Vilayetmuzm Kaza Konereleri 
gösterdiğini söylemitlerdir. ıi lazımdır. • ır...-elı bu yeni hükümete bizzat ı, ı bitmiıtir. Bayram ertesi Vilayet 

AR l S 29 A A H . . . tirak etme ve gerek onu h09 görmek Kongreal toplanacaktır. P • · · - avas Bunun ıçın de . beynelmilel suretlerinden binle . yardnnda bulun AJ'anaı biW.iriyor: Reiıicümhur k · di 
bir itilif a tı zarun ır. mağa ba:nr olup olmadrğ'ım öğrene-

M. Lebrun'un yaptığı iıtiıarfr" cektir. Von Papen"in bu vazifesiı>-
leri ve muhtelif siyasi gruplar Bolivya • Paraguay , de muvaffak olup olanuyacağı husu-
aruında cereyan eden müzake- bf ' sunda pazartesi ak.,.mmclan e-vvel 
reler hükumet buhranının naaıl har : bir fikir ileri siirmeie imkan yoktur. 
bir neticeye erdirileceğini açık BUENOS AfRES 29 A.A. 
bir aurPtte göıterecek mahiyet A _ t' •dan alınan bir 

d "'ld' 
1

- 1USOpm ıon te egı ır. p ku t-
Paul Boncour kabinesinin habere göre araguay vve 

iıtifasi parlıomentonun yenme- leri Manav~'da . Bolivy.a'lıl~rı 
ğe mecbur ol~uğu zorluklardan mğliip etmıtlerdır. Bolıvya lı· 
biç biı ini ortadan kaldırmamıı !ardan 60 kiti ölmüttüı 

De Valera kazanıyor 
DUBLtN, 29 A.A. - Şimdi· 

ye kadar De V alera taraftarla· 
rında 84 Coagrave taraftarf•,..D . . . 

Aktehirde it Ahaıı 
büyüyor 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehri
mizde beı büyük cami, üç hamam, 
kereste ve ziraat aletleri fabrikası, 
elektrik fabrikası, sabun fabrikaaı 
ile birçok un fahrikalan, halı ima
lathaneleri mevcut olup aon za. 
mantarda da birçok kumat tezıi.h 
lan hali faaliyete ceçmit ve mil-

ı 9 uncu Çin ordusu 
emir bekleyor 

CHANGHAf, Z9 A.A. - Je 
neral Taaichingkai. kumandası 
altındaki 19 uncu oro\ı ile 
Chana; • Hai· Kouan'a gitmd; 
İçin Nankinden emir beklediği· 
ni aöylemittir. 

Sorıgetlerlrı bir tehılbl 
MOSKOVA, 29 A.A. - Taı 

Ajanıı, Sovyetlerin Mançuri 
hakkında takip ettiği siyaseti 
yakmda değiştireceğine ve bu 
değitikliğin uzak ıarktaki vuiı 
yette bazı kantıkları intaç ede 
ceğine dair Japon Nitai-Nitn 
gazetesinin Yerditi haberi tek
zip etmektedir. 

Çlnd9 komBnl•tl«'rle 
mllcadelf1 

CHANGHAI, 29 A.A. -
Mareıal Tcban·Kai.-Cbek. Kian 
aal eyaletinde komünistlere 
kal'fl açılan mOeacleleyl idare 
etmek için Nanchang'y git
mek üzere Nankinden hareket 
etmittir. 

Changhal harbinin 
yıl diJnBma 

CHANGHAI, 29 A.A. -
Japonlara kartı Çin mukaveme 
tinin bqlangıcı olan Changhai 
muharebesinin yıl ılönümü mü· 
naaebetile Çin'ia her tarafında 
tezahürat yapdmıtbr. 

Silah kaçakçılıtı 
meıeleal 

PEŞTE, 29 A.A.-Franau 
ve lngiliz orta elçileri. Hirten
berg'deki silah kaçakçılığı me 
selesi hakkında hariciye nezaıe 
tinden malilmat almak iatemq 
lerclir. Hariciye nezareti. elçile 
re bu meaele bakkmia doğrv 
dan doğruya hiçbir haber alına 
dığmı bildirmittir. 

VtY ANA, 29 A.A. - FRD' 
ıız ve lngilia orta elçileri Hir
tenberg meael•i baklanda bu
gün öğleden aonra mütterek 
bir teşebbaate bulunmutlardır. 

llltf ve bu münasebetle İfsiz kala• 
birçok ıenç kız Ye lradmlarmuz 
buralarda maifetlerini teaaine bat 
lamqlardır. 

Burada A~ğıhamam, Yakan 
hamam Ye Gi.vurhamamı namile 
üç hamam mtm:ut olup bunların 
en süzeli olan G.ivurh•m•mı ae.. 
kiz on aeaeclenberi bakmuızlıktan 
harap bir vaziyete ıelmiftir. Bu 
hamamın tamir ve islahı için bir 
vatandaıa muvakkat bir müddet 
ile meccanen verilerek daha ziya
de harap olmaktan kurtarılmaaı 
için alakadar makamın ııazan elik 
katini celbederiz. 

Aydıada müsamere 
AYDIN (Milliyet) - Dün ak 

flUD şehrimizde Güzellıiaar lllr
mektebi talebeleri bir müsamere 
vermi§lerdir. Müsamerede Beledi· 
ye n Halkevi reisleri, azalan, u 
mum daire &mirleri ve 300den fa:ı 
la talebe ana ve babalan bulun 
mutlardır. Müsamereye Halt.eri 
JDJzıkau da iftiralı etmi9Iİ1'. Yav· 
rular rollerinde çok muyaffalr aı 
lllDflardır. Maalliınlerini ve ken-



• 

1 
' 
ece
.,.,, 

M. 

- -- - ·. 
MiLLlYET PAZARTESi 30 KANUNUSANi 1933 

J 

Haydarpaşa'da Yeni Bir Silo Yapılacak .. 
Ekonomi 

Hububat siloları 
sür'atle yapılacak 
Haydarpaşada da yeni bir 

silo inşa ediliyor 

Hintli bir 
Hakim 
Şehrimizde! 

Hintli müslümanla
rın Türkiyeyi örnek 
aldıklarını söylüyor 

Hindiıtanda Allahibat ter· 

Yeni senenin yeni 
ecesi için ilk seçiş! 
'' 45 te 45, olamaz sana hiç 

b . k. ' ır ımse eş. ,, 
1 ••••••• 

Mahkemelerde 

Bir hanı 
İstiyorlar 

Han ayda bin lira 
kadar kira getiriyor 

Karbona tın 
Hikayesi 

Son günlerde münkaşa 
lecek başka bir mevzu kaim 
mıt gibi arkadaşlarımız, 
lemlerinin uçlanna eczacıla 
ve ecza ihtikannr doladılar. 

Ecza ihtikin mı? •• Hiıa 
H&fa ••• Böyle ir iddiada kim 
lunabilir? •• Dün bu mevzu ~ 
rinde küçük bir etüt yap 

Ziraat Vekil etinin tam lıir isabet 
le ~ma kanır Yerdiği hububat 
tilolan etnıfmdaki faaliyet sür'atle. 
ilerl~edir. Silolann önümüzdeki 
hasat zanmuna yetiJtirilmesine çalı· 
ıılmaktadır. Bu suretle bu ıene mah 
aulünün bir tenılnab bul..-t ola-

esi bunun Yerini muhafaza etmek
tedir.'' 

1 istinaf mahkemesi reiıi Mdı· 
met Süleyman Erendi birkaç 
sün evvel şehrimize gelmiıtir. 
Mehmet Süleyman Efendi in· 
giltere hükumetinin daveti .~ze 
rine tetkikatta bulunmak uze
re Londraya gitmiş, orada bir 
iki ay kaldıktan sonra Parise ve 
ltalyanın bazı şehirlerine uğra 
yarak lstanbula gelmit ve bu· 
radan da Haleı>, Şam, Berut, 
Kudüs, Kerbeli. Bağdat ve Bas 
ra tarikile Hindistana dönecek 
tir. 

Maksim salonları evvelki gün 
güzellik borsası halini almıştı 

Kadaatro mahkemesinde Ev 
kaf aleyhine mühim bir dava 
ikame edilmi§tir. Davayı açan
lar ikinci Sultan Hamidin ka
dın efendilerinden Rahime Pe
restev kadının veresesidir. Bu 
verese Mahmutpa§ada lzmirli 
oğlu hanının kendilerine ait ol 
duğunu iddia etmektedirler. Ay 
da 1000 liraya yakın kira geti· 
ren bu han 327 ıenesinde Ev
kafa intikal etmit bulunmakta 
dır. O zamandanberi hanın ki· 
raaını Evkaf almaktadır. Ma: r 
mafi davacılar müterakim icar 
bedellerini değil, hanı iıtemek
tedir. 

Bir kilo bikarbonat'm ecza d 
poauna kiloau 30 la 40 
ara.unda mal olduğunu öğ 
dik. Sonra bl:nun eczanede ı 
tıt fiatını tahkik ettik; bul 
ğumuz rakam, ihtikar iddiaı 
da bulunanlar beaabma doğ 
au bizi mahcup etti.Çünkü ec 
deposuna 30 la 40 kurut ar 
aında mal olan karbonat b" 
topu topu 130-140 kuruta & 

tılıyormut. Bu rakamı görü 
ce, eczacılarımıza imanın 
deta ferageti nefs ve itidal 
insaf timsali diyeceği gdiyor 

caktır. --'·-· . 
Silolar b&fbca istihsal ~en 

ve İstaıyonlamıda yapılacaktır· ~ 
lanhulda, mevcut silolar ibti~~ca · 
6 gelmediğinden mevcuda i!A..eten 
1'!nİ ailolar yapılacalrtJr. Ba ailo~ 
,_ Haydarpqada yapılmaJı m1111& 
•'- o"-"'-·ktedir IZ1D1r, Konya, Sı-,. g ruune • -'L! bin 
•as, Eakifehir ve Bandırma """' • 
terluıdi istihsal aahal~ 0 18;" ~
him merkezlerde ele oiloLır IDf8 edi
lecektir. 

Çitli suyu 
Bir Türk ırrupu °" seneyi müte

caviz bir zamandanberi iıletilemi
Jen meıhur Çitli maden ıuyunu iı
letmek için faaliyete baılamqtır. 
Crup suyun membaında asri tesiaat 
Yapmak için tetkikat yapmaktadır. 

C;tli maden ıuyu tahlil edilmek 
bzere Almanyaya gönderilmiıtir 
Yolda ıuyun tazyİkıle titelenlen bir 
~ğu patlamııbr. Bunun için titder 
de baıka bir tekil aranmaktadır. ~
dıihıruz malumata nazaran, tahlil 
Çok mükemmel netice vermiştir. 

Daha ıimdiden Çitli maden ıuY!' 
İçin Viyanada bir sıhhat miieuesesı 
talepte bulunmuıtur. 

Emlak bankasının 
yeni hisseleri 

Emlak ve Eytam Bankası B. ter
tit.; ,.ı~-k 2 -:ı~.,n liralık hisae se
~ çıkarmaktadır. 

Buhran münhanfsi
llln ıon haddindeyiz 

Londra 1icaret miinıeuiniilınlzin 
- cel.,, raporu, dünya iktısadi buh 
""'1 haklnnda fAY•nı dikkat bir kıs
mı ve .ta'.''"?mıı ikhoatçılarm bo ho
ıuslı>kı fıkır ve mütaleoılarmı ihtiva 
etm• ktedir. Bu rapordaki esasları ıu 
suretle hulaaa etmek kabildir: 

.. Bazı ô.Jiınlere nazaran ikbsadi 
buhran en hôd devresini idrak et
miştir. Darl•k ve düıükliik deweoi
nin dört •<ne ~- ettiği ve bun. 
dan ''"'"' relecek refah devresinin 
de 25 ıene kadar sürebilecek bir 
ınüddct için yarı ••krnlı içinde geçe
ceğini kabul etmek lazımdır. 
Şimdiye kad'!.' ~~k l>ii:vük ehemmi 

Yeti haiz olan Bıli kay,t Ye ıart 
&erbeıtii ticaret• ve rekabete imkin 
•erecek mühim unsuru'! u.hvolup 
"'1adan çekilmesi ~uretile ~ Ye ta. 
lep ara.,.,da tevazum,.. t~·:: veh bu 
kuvvetli buhranın re 1 ve 'I ~ .•
raketlerini muhafaza etmek duıun. 

1 
EORSA - ----o, Bankasından alınan cetveldir) 

~6 Kanunusani 1933 
Aktam Fiatları 
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Bir haftalık üzüm, 
incir ihracatımız 
lzmir Ticaret Odasının İılatiıti

ğİne llllZaran, 10D hafta zarfmcfa Jz. 
mirden üzüm ihracab 481,619 kilo
dur. Bu ihracat hizalanndaki miktar 
larda ıu•l.imanlara yapılmııtır: 

Kilo Gittiği !imanlar 
7,405 Briıtol 
3,779 Manilya 

396.306 Hamburg, Amotenlam 
16,800 Manilya, Dunkerk 
25,981 Roterdam, Amtlerdaın 
25,416 Triyeste. 
2,852 , .. . .. 
3,060 lskenderiyı 

481,619 
Son bir hafta zarfında incir ihra

cab 72,352 kilodur. Bu ihracat ela 
ıu limanlanı yapılnuıtır: 

Kilo Gittiği li-nla.-
705 Bristol 

3,780 Marıilya. 
15,327 Hambuorg, Aıoaterdam 
30.590 Hamburg, 
20,300 Triyeste. 

1,650 lskenderiye. 

72,352 

Süleyman Efendi, Hindistan 
da tanınmış bir hakimdir. fngil 
terenin Hindistan valiiumumfli 
ğine tibi bir mıntakada hakim 
lik etmekte olduğundan İngiliz 
niifuı.:una tabiclir. Bu sebeple 
kendisi.le görüten bir muharriri 
mize Hindistandaki milli cere
yanlar hakkında bir şey söyle-
mek istememi, ve Hindistan• 
dan çıkarken siyasi beyanatta 
bulunamıyacağma dair ı&z ver 
diğini beyan etmittir. Süley· 
man Efendiı, siyaıi ıaha baricin 
de olmak üzere demittir ki: 

- Allahibatta nüfuıun ek· 

Güzellik Kraliçesinin ilk aeçme Bu da bitince aalonda hafnt-
müaabaka11 bayramın ikinci günü malar oldu: 
Makaimde yapılmıfbr. Bu miina· - 45 numarayı, Feriha Hanı· 
1ebetle lzmir güzeli Neriman, Bur mı İsteriz! .• isteriz.! 
sa güzeli Leman Hanımlar da ıeh· Cörümneaile alkıt hqladı: 
rimize gelmiılerdir. --: Bravo, hraYol. . . . 

Müsabaka öğleden aonra aaat Bır kısım reyvencılenn talehı 
4 te yapılacaktı. Falı.at daha saat üzerin~• Feriha Hanımla diğer bir 
üç obnamıtb ki, Makoimin akpıaı ka~ guzel de aahneye çıkanlarak 
hıncahınç dolmuflu. Ostii batı hır I mukayeael.er yapıldı. _ • 
palanmadan içeriye airebilenler Peyıuıu Safa Bey, 932 suzelı 
azdı Keriman Halis Hanımı, tekrar 

Müaahakaya ittirak edecek ha- talı:d~. ve 933 güzellerile .mülı.a
nımlarm geli,leri kendilerine Yer- Yese ıçın sahneye davet etti. 
dikleri çekidüzenden anla§ılı • Ke~an Hanım, bu dnet ile 
yordu. Bunlar """eli, Abidin Da- diğer ıruzeller araımda yeralıruı
ver Beyi görerek ıeldiklerini ifa· b, B~ salon alla,tan çınlıy~~u. . 
ret ettiriyorlar ve numaralarını a· ır aralık ıesler sene yiikaeldi: 
lıyorlardı. - Kırk het le kırk _bef. 

Bunlar araımda müsabakaya Bu arada sahneye bır hanım 
ittirakten vazgeçen: yalna ııeyİr• çıkarıldı. .. . ~ . . 
ci aıfatile geldiğini söyliyen hanım - 931 Turkiye ıruzelı Natıde 
kızlar da Yardı. Saffet Hannnm kızkardeşi Netide 

Sabıraızlıklar artıyordu. Hanım. • 
Bu ııralarda lzmir güzeli Ne- . Alk~tlandı. Fe':.'h~n H~nıma 

riman Hanım salona ıirdi. Gözler hır rakip çıkmıtb. Ukm hagıran
ona döndü. Uzunca boylu ve göğ- lar çoktu: 
sündeki kordelada "lzmir aüzeli" - Kırk beı te kırk b"f. ~ 
yazılı olan Neriman Hanım uzun - Kırk het le kırk b.,.. 

Veresenin vekili sabık Ev
kaf hukuk mütaviri Seniyettin 
Beydir. Evkaf vekilleri Seniyet 
tin Beyin Evkaf hukuk müıavi 
ri iken bu işe ait muamelat ile 
mqgul olduğwıu ve bunlara 
ait evrakta İmzalan bulunduğu 
nu ileri sürerek bu itte verese
nin vekaletini yapamayacağını 
iadia etmitlerdir. Muhakeme 
evvelemirde bu hususta bir ka· 
rar verilmek üzere batka güne 
talik edilmi§tir. 

Biraz munsif olalım: 
rin mutena ıemtlerine somur 
gan yüzlü Ebülheviller gi 
çökmüf olan bazı doktorlarım 
zın yalçın apartımanla:nnı g .. 
ren eczacılarımızı, ağabeyleri 
ni taklit ve tanzir etmekten na 
sıl menedebiliriz?. 

Doktorla eczacı ikiz bir ka 
tir ki birisi kısa bir meslek d 
rinin töhretile bugün 7 kati 
apartımanmın çatısındaki peı 

vaı:a oturarak ayaklanm cad 

Karstaki süt 
fabrikası 

, serisi meccuıidir. Ahalinin yüz 
de yetmiti, meccusi, yüzde otu 
zu müılümandır. Müslümanlar 
arumda son zamanlarda teced 

azun alkışlandı. Bir ha'.'~ d~_h!; ıı;?ründü. 
Biraz sonra aöfıünde "Bursa ince, tırın, yuzunu yanaına ka· 

ırüzeli" yazılı olan Leman Hanım dar hafifçe Örten tül peçeli bir ha· 

deye sarkıtıp sallarken, diğeri 
niçin S katlı apartımanın 

A ı• kalorifer bacasına sırtım dav Umumı mec .. ıs yıp cigarasmı teııendirmesin?. 
Bir Türk ,irketinin Karsta bir 

ıGt teksif takim fabrikası vücude 
getireceğini yaznuştık. Alim zade 
Halim ve ıeriki Tahıin Beyler firma 
ımı taşıyan bu ıirket tetkikatını ik
mal -k iizettdir. Şirket mümea
ı:Ueri bugünlerde lıviçreye gid..-ek 
orada ayni itin yapan müesseselP.rle 
temasa girişecekler Ye lazmı gelen 
makiııeleri mübayaa edeceklerdir. 

Tuğla ihtiyacımızı 
temin ediyoruz 

Türkiyede Avrupa kirt'midi aya
nnda kiremit ve hığla yapan yedi 
fabrika bulunmaktadır. Bunlarrıı bir 
iki laneıi latanbulda, biri Kütahya. 
dadır. Yalnız Kütahya fabrikası, ıim 
dilik Türkiye ihtiyftcnun yüzde elli 
beşini lemin etml"ktedir. Diğerleri
nin imal ettik!..,; kiremitleri de hesa 
ba katarsak, fahrikalanmız Türkiy,._ 
nin kiremit ihtiyacım temin ettikleri 
anlaıılmektadır. 

Bu ıene içinde tuğla ve kiremit 
fabrikalarımız, atq tuğlası imaline 
de baslamıılardır. Şimdiye kadar, 
fmnlarda ye sobalı:rda kullanılan a< 
t.,. tuğlası için hance binlerce lira 
ı>ara veriyorduk. Bu aeııeclen itiba· 
reoı fabrikalanmız, en yükıek hara
rete tahammül edebilecek atq tuğla 
ları imaline muvaffak olmuılardır. 

Ceviz kütüiü 
Ceviz kütüğü ihracatımız her se

ne artıyor. Bu ihracat en ziyade Al
man!"Ya yapılmaktadır. istatistikle
re go~e 928 aeneainde Almanyaya 
~l .bin lon ~~iz kütüğü ıevkedil
nuttir; Bu mıktar 931 de J milyon 
541 bın tona çıkmttbr c . kütü• .. ilıra . 

evız . gu catının artması 
memnumyete tayan olmaJ.Ja berabe 
kesilen ağaçların Yerine Yenilerim: 
yetiştirilmemesi teesaiif edilecek ıey 
dir. 

Bundan b&fka Y"Praldardaıı son 
seneler zarfında çok İyi bir likör ;. 
mal edilmittir· Bundan başka boya 
için de ceviz yaprağı &ranmaktadır. 

Son seneler z~n'!a ev etYalann
da İyade cevız aracı tahtaları 
terci: ~ilmektedir. Bu ı~retle sar
fiyat gittikçe artıyor. Cevız bu suret 
le mühim bir aervet membaı ol~t.a 
_._ B '--le ceviz ağacı yelifliril 
UU". u ıe~ • 
.....ine itina edilecektir. 

düt cereynaln batlamıştır. Ka 
dınlık yavaf ta olsa inkitaf edi 
yar. Fakat harem, el'an baki
dir Ek&hirden müılüman ka· 
dm"lan el'an harem ağalannın 
nezareti altında ve arabalarla 
sokağa çrkarlar. Türkiyedeki 
teceddüt cereynlan Hindistan 

1 nun: salonda göründü. Ortaboy u ve 
aempatik yüzlü. Uzun uzadıya al- - Nazire Hannn. 
kıılandı. Gene bir alkı, tufanı koptu ve 

!fiizellere g~İt resmi yapbrılmrya 
Keriman Ece de ba,Iandı. Bir yandan da cazbant 

çalıyordu. Adeta Mak•İm aalonla. 

Şubat devresi Ecza fiatlannda ihtikar mı 
Hata ... Bin kere ha,a .• 

Maksimde.. n bir güzellik bor .... haline sel· 

Çarıamba günü içti- --~:~:~~._ın_E_N~S 
malara baılamyor 

Fakat 932 Dünya Ecesi, Keri- mitli. 
man Halis Hanını, salona ıiriııce, - 45 

lıtanbul umumi meclisi çar
filDlba günü tubat devresi içti 
malanna başlayacaktır. Bu dev 
rede belediyenin yeni ıene büt· 
çeai müzakere ve kabul edile
cektir. Şubat içtimalannın ha
raretli olacağı tahmin edilmek 

alkı~ dakikalarca ıürdii. - 62 

müılümanları araamda da iyi a 
kisler bıraktığından. yakında 
daha büyük terakkiler görüle
ceğini ümit ediyonız." 

Tiryakiler 
Çoğalıyor 

925 senesfndenberi 
varidat arttı 

Tutulan istatiıtiklere göre, 
tütün inlıiıan varidatı 925 se
nesinden beri tezayüd'e başla· 
mıftır. 925 senesinde 16 milyon 
149 bin 494 lira kazanç temin 
eden bu inhisar, 926 da 18 mil· 
yon 741 bin 72 liraya ve müte 
akıp ıenelerde de artarak 929 
da 25,405,139 lira varidat ge
tirmittir. Ancak 930 senesinde 
ki varidatı 18,2.88,073 liraya 
diifmüttür. 

Yunanistanın 
Ankara •efiri 

Yunanistanın Ankara sefiri 
M. Sakerolopuloı dün Ankara· 
dan ıehrimize gelmiştir. 
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Cihalideki 
Fabrika kazası 

Nihayet meıafon bafırdıı 
- Alla, allo; Haıumefendiler, 

Beyefendileri 933 aeaeıi güzellik 
müaabakaımm ilk seçmesi baıh
yor. Peyami Safa Bey, ı-üzelleri 
takdim edecektir. 

Megafonda, bizzat bu sözleri 
söyliyen Peyami Safa Bey sahne
ye çıktı. Bu anda perdeni;n açıldı· 
ğı yerden, müsabakaya ııren ha· 
nımlann iıkemlelerde sıra sıra o
turduklan yanın yamalak 1ezildi. 
Peyami Safa Bey yapacağı itten 
memnun ıörünüyordu. 

Müsabakanın ıekli hakkında 
izahat verdi: 

"- Burada yapılan ilk aeçme
dir. Herkeı aldığı rey pusuluma 
beğendiği güzelin numarasını ya. 
zacaktır. lzmir, Bursa ıüzeleri o
ralarda güzeller arasından seçil. 
dikleri için buradaki 1eçmeye gir· 
miyeceklerdir. Bunlar, timdiki seç 
mede ayrılacak olan hanımlarla 
birlikte, batka bir gün hakem he
yetinin (;nüne çıkacaklar ve bu in
tihapta Türkiye Kraliçesi seçile. 
cektir. 

Peyami Safa Bey, güzelleri de 
takdime batladı: 

- 62 numara. Hayat Hanım. 
Kırmızı bir tuvalet giymit olan, 

bu aan saçb hanım ortahoylu idi. 
Peyami Safa Bey, elinden tutmuı, 
Hayat Hanımı halka gösternıek i
çin döndürüp duruyordu. Alkqlan 
clı. 

Sahneden çıkarken ne Yapaca
ğını taıırmııtr. Peyami Safa Bey, 
adeta yeni bir artiste talim yaptı. 
nr gibi, küçükbanrma da reverans 
yaptırdı. 

- 45 numaralı Bir1en Haaa-
m ... " 

Peyami Safa Bey, daha sözünü 
bitirmemiıti ki, salonda uınumj bir 
alkıt tufanı kopmuıtu . 

Kimyager Sabri Bey de Asıl iami Feriha Nuri olıuı Bir-
maa/est>f vefat etti 1en HanDD, boy itibarile mütena-

B aiptir. Şirincedir. Mavi bir tuvalet ir hafta evvel Cibali tütün pymifti. 
fabrikaıında bir ittial yüzün· 40 numaralı Nuran, 43 numara 
den Yazife baırn lı Şükran, 1 numaralı Fazilet Ni-
da vilcı:dünür yazi Hanımlar takdim edildi. 

- Nazire Hanım 
- Neıide Hanım. 
- Ben artbnyonını, 80. 
lı eğlence halini almııtı. Oka

dar ki, gnıplar, propagandalar 
yapmak için taraftar olduklan ııü 
zelleri ınasalann üstlerine çıkar-
mıştı. 

Birçoklan maaa örtülerinin Ü· 
zerine 45 rakamını yazmıf, bay• 
raklar ıibi sallandırmıtlardı. 

Megafon beğınyordu: 
- Reylerinizi veriniz. Seçme 

müsabakası bitmiştir. Reyler taa
nif edilerek batka sün ilin edile· 
cektir. 

tedir. 

Yalovada mezbaha 
Yalovada et kesimi pek ipti· 

dai ve gayri sıhhi şerait altında 
yapılıyor idi. Son zamanlarda 
Y alovada belediyece dört bin 1i 
ra sarfile fenni bir mezbaha İn 
şa ettirilmişitr. Mezbaha, Ana 
doluda bir çok kaıabalardaki 
mezbahalardan daha mükem· 
meldir. Bundan başka kaaaba

Buna rağmen, bir koro müziği da umumi bir hali yapılmııtır. 
aihi, ııealer devam ediyordu: 

_ Kırk heı te kırk beş, Belediye lokantası 
Olamaz sana hiçbir kimse 8f· Belediye memurlan için a~ı-

tı ü b k hik" lacak lokantanın hazırlıklan ik 
. . k seçmbe dm 

18 
a aaı aye- ·mal edilmittir. Lokantanın res· 

SIJ\ln sonu u ur: . .. d b ·· ·· bel 
Feriha, Hayat, Nazir Hanım- °'!' kuşa.' çartam a ~unu e-

lann çok rey kazandıklan anla~•· dıye erkanının huzurıle yapıla
lıyordu. caktır. Burada belediye memur 

Maamafih bayramın ikinci aü- lanna 35 kurut fiatla ve tabi 
nü yapılan bu güzellik müsabaka· dot yemek verilecektir. Lokan 
11 seçmesi bir merasimden ibaret- tada ayni zamanda başka dai
ti. Türkiye Güzellik Kraliçesi Jüri relere mensup memur ve talebe 
Heyeti tarafından intihap edile· de ucuz fiyatla yemek yiyft,ile
cektir. Müsabaka)'I tertip eden re-
fikimiz,henüz müaahakaya ittirak ceklerdir. 
eden güzellerin tetkiki ne mc1- Sütçülere marka 
guldür. Jüri Heyeti huzuruna Tür-
kiye Güzeli intihap edilmek Gze- Sütçüler cemiyeti, süt satan 
re 8 - 10 kadar hanım çıkanlacak- !ardan bir çoğunun ellerinde 
br. Bu hanımlar araımda Buraa sıhhat cüzdanı olmadığım be
ve lz~ir. aüze!leri. d.e ~ul.unllca~~ ı yan ile bunlann takibi için ıey 
tır. Turkiye Guzelmm ınlıhabı ır-· ··•~üJ· • aka! 
nü henüz taayyün ebnemi,tir. ' yar k su.,,kterınak Y.. armt~ 
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lnhlaarlarda 
-ti 

Tütün 
Sabşımız 

mar a ta ırm uzere ı-

caret müdiriyetinden mü· 
ıaade almıttır. Sütçüler 
cemiyeti Belediyeye de mü· 
racaat ederek markayı yakala· 
nnda tqmı,.·an ıütçüleritı ce
miyete .evkedilmesini ve bun
lara aüt sattınlmamamu iıte-
mittir. . • • 

Maarlftf! 

Derleme 
Faaliyeti 

Defterler bugün 
tevzi edilecek 

lstanbul söz deri me faali· 
yeti bugünden itibaren bqla· 
maktadır. Bugün söz derleme 
defterleri muallimlere ve bütü 
alakadarlara tevzi edilecektir. 
Altı kişiden mürekkep söz der 
eme komisyonu bugün Maarif 
müdürlüğünde ikinci içtiınaıııı 
yaparak defter tevziatının fC1 • 
lini tesbit enecektir. Halk bil
gisine ait sözleri toplamak üze 
re tabedilmekte olan fişlerin 
tab'ı ikmal edilmiştir. Bu fiş· 
)erden elli sekiz bin tane bastı· 
nlmıştır. 

Maarif müstefan 
Ankaraya gidiyor 
Bayramı geçirmek üzere şeh 

rimize gelen Maarif müstepn 
Salih Zeki Bey ve velcP.lct umu 
mi müfettişleri yarın Ankaraya 
avdet edeceklerdir. 

Elektrik saati 
Ücretleri 

.s /luruş lndlrllmea • 
muvafık glJriJld/l 

'.Ankaradan verilen bir habe
re göre, İstanbul elektrik tirke 
ti ıaat ücretleri Nafia vekale
tince pahalı görülmüttür. Bu 
ücretler 25 kuruttan yirmi ku· 
nıta indirilecektir. 
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All Rana 8. Anka
raya döndü . 

iki üç gün evvel ietiraha~ r 
çin tdırimize gelmit olan Guın 
rükler ve lnhiıarlar vekili Rana 
Bey dün akşam Ankaraya git
mittir. 

Beyazlar giyinmif, aan saçlı, kısDlJ izamı F a:ı:ilet Niyazi Hanım, ötekileria 
yanmak sureti!< ı abine, ıerek çıkar ve ıerelı. girer 
elim bir kazayr. ken okadar çok reverans Y•Pb ki, 
Ug·rayan kimya· 1 bu hali alkış vo gülüılerle ~artı-

landı. 
ger Sabri Bey Bundan •onra güzellerin lakeli. 
de amele Meh· mi tevali elli. 

Geçen ay ihracab 
için rapor istendi 

Mamafi Sütçüler cemıyemnn 
teklifi hileli süt satışının önü· 
ne geçmek için iyi bir uıu! ola· 
rak telakki ediJmemektedır. 

inhisarlar müdiriyeti geçen Yalova için •u 
ay içinde memleketimizdeki 
yaprak tütün ticareti hakkın- Y'alova belediyesi ıu için bu 
da batmüdiriyetlerden raporlar seneki bütçesine üç bin lira tah 
istemi§tir. Gelen raporlara göre ıisat koymuftur. Ancak intaat 
umumiyet itiharile geçen aym için bu para kifayet etmiyecek
yaprak tütün ticareti iyi geç· tir. Şayet vilayet bütcesinıden 
miştir. Samsun mmtakaaında de üç bin lira daha ayr;lırsa su· 
gerek Amerika kumpanyaları yun indirilmesine ba,Ianacak· 
ve gerekse tacirler tarafından tır. Fakat bu suyun Pataköyün 
150 bin kilo tütün satın alın· den doğrudan doğruya Yalova 
mıştır. Amerikalılar yeni mah ya indirilmesi için yüz elli bin 
sul üzerine de mıı! almaktadır. lira gihi mühim bir paraya ih· 
lzmir mıntakasındaki t ütün sa tiyaç vardır. Bu parayı da te· 
tışı da 100 bin kiloyu bulmakta min etmek imkansızdır. Onun 
dır. Bursa mıntakasmda da için şimd~ yapılacak inşata, su 
150 bin kiloya yakın Wtün sa· yu köyden muayyen bir nokta 
tılmıştır. 1 ya kadar getirmekten orarla oir 

depoda biriktirmekten ve de
podan kasabaya veaait ile ge 
tirmekten ibaret olacakbr. 

Şehir stadyomu 
Şehir stadyomu inta etmek' 

üzere belediye 932 bütçesine 
37 bin lira tahsisat koYIDlJ!lu. 
Belediye. bu para ile Y enibalr 
çedeki arsalann bir kıımmı is·• 
timlik etmi,ti. Fakat daha bir 
kısım arazi istimlaki lazım ge
lirken para yetifmemiştir. Be
lediye bu sene içinde hem istim../ 
!iki tamamlamak, hem inşaat 
başlamak için 933 bütçesine d ' 
yeni tahsisat koymağa kam ı 
vermistir. Bütçenin vaziyet 
müsait o!ursa vilayet bütçesi · 
den yüz, belecriye bütçesindeıı., 
de yüzer bin l!ra konulmak au: 
rctile bu işe batlanacaktır. 

{lfyı t5,1!i, 
An·1 31rttdı• l.ltı.,9~ 
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Fırkada spor ıubesl 
Halkevi yanındaki ana fırka 

tarafından satın almıırak 
yeni teıiıat yapılacak· 
tır. Bu arıada Halkevi ıpor 
ıubeai İçin kıtlık bir spnı- aalo· 
nu yapılmaaı düşünülmektedir. 
Bundan batka salonun üıt ka
tına da daha genit bir salon 
yaptırılarak buraaının fırkada 
ve Halkevinde yapılacak mera 
simlere tahsis edilmesi muva
fık görülmektedir. 

m~ Efendiyi te Fal<at bunlar arasında bazıları 
kiben vefat et vardı ki, kendi kendilerinin hu, 

C güzelliğe özenme cesaretine kal .. 
mittir. enaze· · kışlıklanna hayret etmemek kabil 
ıi bugün saat on buçukta Cer değildi. 
~hpaşa hastahanesinden kaldı - 16 numara ..• 
nlarak namazı Valde camiinae Peyami Safa Bey, daha bu ha· 
kılınacak ve Eyüpte aile kabris nnnın le•ini işittirememitti ki; aa

londa gülümıeler, hayret nidalan tanına defnedilecekti;. Mer- ve manalı alkışlar koptu. 
hum, vazife aşıkı, haluk ve fn· Bu hanım, ne olduğunu pek te 
ziJet sahibi bir gençti. Eebak a?.lıyanuyarak, ~aşk•n şaıkın don· 
balıkhane müdüıii merhum Ali 1 du.M.. b k h . . 

1 
k N . 

R · B • · d 1 S b UMi a a ancı o ara erı· 
• emzı. eyın aa~a- ı O an ~ man ve Leman Honrmlnr da aah-

rı Beyın cenazesı. layık olan ıh ı nede !akdim edildiler ,.c alkışlan-
tifalat ile kaldırılacaktır. dılar. 
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~illiy~t 
mu onu da burnumuzdan geti· 
rirler ... HİKAYE Müşahedeler 

GÜST AV FROEHLiCH - LIANE HAID -
Bu .cevimli ve büyük iki art:eti 

j 1 
1 

.. 
t Aa.;. umdesi "MiLLiYET" tir. 

Benim asıl hoşuma giden ta· 
raf bu değildir. İtin iyi tarafı. 
bayramda halkın gazeteye has 
ret çekmesidir. İki gün gazete
sizlik gazetelerin itiba,.rmı arttı 
nyor. Bayram ertesi çıkan il~ 
gazeteler, bayramdan evvelki 
bıkkınlık ile karşılanmazlar ... 
Buna bakıp diyorum ki; gazete 
leri haftada bir gün çıkarıp iki 
gün çıkarmasak, hem kağıttan, 
hem itten, ht1111 de yağdan, hat· 
ti piyazdan tasarruf etmit olu 
ruz •.. Gazetelere kartı itibar da 
fazla olur. 

Bayram 

Nasıl geçti? 

Kim Olduğunu Bilmek istemiyorum 
Mükemmel operetindeARTI• STJK• ai~eması~d~ 

30 K. SANI 1933 
lclanılııaıı• : Ankara caddesi, 

100 No. 
Telııraf adresi : lıL Milliyet 

Telefon Nwnanlan: 
' Batmabarrir..., Müdür: 24318 

1 
yazı itleri Müdürlüiü 24319 

idare .... Matbaa 24310 

'ABONE OCRETLERl• 
Tü.rklye '4la Hari~i9Jt 

L. ıc. L. ıc. 

3 ay{ıjt 4- 8-
6 " 

7 50 14-
12 .. 14- 28-

Gelen eYnk ıeri yerilmez.-
' Müddeti geçen nüshalar 10 kn· 
nııtur. Gazete Ye matbaaya ait 
ifler için müdiriyete müraeaat 
edilir. Gazetemiz il&n1anıı me-

l a'uliyetini kabul etmez. 
!-~~~~~~~~~-

BUGÜNKÜ 1-IA VA 
y etilköY rasat meo kezinden 

ı verilen maliimata göre bugün ha 
1 va açık ve sakin olarak devam 
edecektir . 

1 29-1-933 tarihinde bava tu:zi. 
ı :<İ 769 milimetre vasati ıubunet 
1; santigrat kaydedilmittir. 

' 1 

• 3ayramertesı 
Bayram da hertey gibi geldi 
ıcti.. Kimimizde bir sangılık, 

. mimizde borç, kimimizde de 
:mklerin (Arriere gout} de
l<leri bir ağız tadı artılı bıra 
.rak ıeçti.. Biz bayramda 
vdiğimiz ve sevmediğimiz 

leri yapanz. El öperiz; bu 
er içinde hepsi sevdiklerimi· 
1 deği.1-dir. Şekerler yeriz; 
nlann da hepsi hoşumuza gi 
n ,eyler değildir ve gülümsi· 
rek söz söyleriz. Ne bu sözle 
ne de o tebessümleri isteği· 
ze bamletmemelidir. Biz is· 
rip istemediğin\ arhk unut· 
ğa mecbur adamlar olduk. 
ınr gibi kanaatlerimiz ve 

er gibi fikirlerimiz vardır .• 
aliba saçmalıyorum! alqam 
oda idik te geç yattık) Bar 

111 en çok hoıuma gi~ ta· 
tı.ıı·ı'lM· gazete çıkmayıtıdır. Gaze-

çıkmadı mı tabii biz çalışma· 
• Çahtmaymca seviniriz ••. 
ı.,mamak batka memleket· 
için bir felakettir.. iki ak-

evvel radyoda bir Alman 
tibi halla iısizlere yardıma 
ete çalışıyord'u.. Avnı 

itzislik şimdi bir 
oldu. Hayatın ayn 

alemi oldu. lısizliğin 
istatistiği değil, yeri, yur 

adetleri, ıstılahı ve nihayet 
flll~l'°iyah var. Anadoluda ku· 

zamanlarda yağmur d'uası-
çıktıklan gibi, Avnıpada it 
er kar duasına çıkıyorlar. 
yağ11n da belediye iıaizle

ar süpürtsün, yevmiye ver
diye! 
mma! bizimki bu neviden 

il. Biz topu tüfeği iki gün 
pnayız, bayram ertesi oldu 

Milliyet'in edebi 

Balo 
Ve bu balo da bir adet oldu. 

bir hıra bir iptila oldu •.• Bana 
sorarsa~ zaruri bir merasim 
tel8.kki etti.ğim için balo günü· 
nün gelmesini, ondan bir an ev 
vel kurtulmak arzusile özle-. nm •.• 

Bizim balonun ismi Matbuat 
balosudur. Fakat mübarek yer 
de matbuattan başka herkes eğ 
!enir ve matbuatın en ufağm· 
dan en kodaman mensnplanna 
kadar herkes: · 

- Eh! Bu bizim mürüvvet 
günümüzdür. Davetlilerimiz eğ 

i lensin! diye kenara çekilir, otu 
rur. Çocuğunu seven ve oynar
ken uzaktan seyretmekten zevk 

j alan bir lala gibi •. 
I Anlamıyorum, kimse de an· 
lamıyor. Bu bizim baloya olan 
rağbet nedendir? Matbuat hal· 
kını tanımak merakından mı?. 
Zannetmem!. Çünkü bunların 
bir kısmı biribirini halka o ka· 
dar fena tanıtmıştır ki; kimse 
artık merak edip onları ara· 
maz •.• Üst tarafı da baloda si· 
\iniyor. Ortada matbuat men· 
suplanndan reis Hakkı Tank 
Beyle münadi Nizamettin Na· 
ziften batka kimse kalmıyor. 
itin tuhafı Nizamettin Nazif te 
yalnız sesini tanıtıyor. Kendi 
ortaya çıkmıyor... Bizim yeri· 
mize başkaları peyda oluyor. 
Baloda elimdeki numaramı ve
rip hediyemi almak için sahne
ye gittiğim zaman önüme biri 
çıktı... (Matbuat cemiyeti na· 
mma) numaramı sordu ve gi· 
deceğim yeri gösterdi.. Hiç ta· 
mdıitnn zat değildi. Anladım 
ki; ııazetelerin bir Matbuat ce
miyeti, balonun da batka bir 
Matbuat cemiyeti var. 

Baloda her şey güzeldi. İki 
fey müı tesna. Biziı:ıcisi hanım· 
lar. Göğsiiınü gere gere söyle
rim ki; "1>atka balolan bilmem· 
bizim baloda erkekler kadınlar 
dan daha güzel. daha ciddi ve 
daha çoktu •• Hammlar adet iti· 
barile azlık oldukları gibi güzel 
lik yüzünden de ekalliyette idi· 
ler. Oradaki 500 kadından güç 
lökle ancak yüzde onuna güzel 
diyebilirdiniz... Hele katlarını 
Çin mandarenlerinin ka,ma 
benzetenlere öyle içeriliyordum 
ki ..• Efendim ! bir de bizim ka· 
dın neslinin boyu kısaldıkça kı· 
salıyor. Evet • güzel olnuyan 
§eylerden biri kadınlardı ..• 

ikincisi: İkincisi biraz di
kenlidir .• Amma aöyliyeceğim. 
Balonun numaralan içinde, 
matbuatla alakası olan yalnız 
bir yongleur yani hokkabaz nu 
marası vardı. (Yongleur) pek 
hokkabaz demek tedeğildir. Lu 
gat kitabı bu kelimeye müzevir 
manasını da veriyor, tuhaf te
sadüf!} Oat tarafı: lıpanyol 

Reçete mi, mektup mu? seıki boı §C!~:~~:ğ:,·f!at 
Akrabadan bir Rana Bey var - Şu mektubu okur musunuz? hiç olmazsa bol güneşli bir bay· 

dır, iyi bir aile babasıdır. Darül· demiş ram yaşadık. Kimseye gözaçtırmı 
fünundaki oğlunun tahsiline aza· Kalfa kağıda bir gôzatmıt. son yan kuruaoğuk, yalnız hir gün ve 
mi itina gösteriyor, hiçbir feda- ra tekrar yukarıdan aşağı bir ke- bir gece sürdü. Sabah, bize kanun• 
ki.rhktan kaçmıyor. Fakat en zi- re daha süzmüı: lar içinde olduğumuzu unuttur&• 
yade canını ukan ıey de, oğlunun - Biraz oturunuz efendim. cak ılık bir günün müjdecisi ola
da okunmıyacak kadar kötü olan Aamı Beye göstereyim. O kadar rak doğdu. 
yazmdır. Mektuplannı okuyup an uzun sürmez, demiş. Tabiatin affına uğrayıp, kıtm 
lamak bir hünerdir. Kalfa, osırada içeriye giren gamlı mahpesinden kurtulanlar, 

Diyeceksiniz ki, oii'lu Darülfü- Asım Beye kağıdı vermif. O da serbest h&Yaya kavuımanın verdi
nunda okuyor dı. hala yazısını dü gözlüğünü takarak, mektubu .satır ği çılgın bir iftiyakla kendilerini 
zeltmemiı mi? Böyle de sual olur satır okumıya koyulmuf. Sonra dıpn atblar. 
mu? Çünkü ne romancılar, ne mu demiş ki: Büyiik caddeler iki sıralı insan-
harrirler biliriz ki, yazılan hiç o- - Rana Bey mi gönderdi? Ah, dan örülmüı yiirüyen cfuvarlardı. 
kunmaz. Artık bunlara da cahil bu benim uiz ahpabım ve kıymet Galatasarayla Taksim arasmdaki 
diyecek değiliz ya.. 1i müıterilerimdendir. Derhal e• mesafede bu duvarlar, Çin aeddi 

Rana S.-y lzmirde oturur. Bir mirlerini infaz ederiz gibi büsbütün aııılmu oluyordu. 
gün itim düşüp lzmire gittiğim za- Asım Bey İçeri girerek, kalfası- Bütün lokantalar, bütün pasta• 
man kendiıini ziyaret etmiıtim. nı çağmrııt• Kalfa b4r İçeriye gir- neler, çalgılı çalgıan bütün kah-
0 gün postacı, oğlundan "müsta- mit. bir dışanya çıkmıı. Her cam• veler, içkili içkisiz bütün gazino
cel" kaydile bir mektup getirdi. lı dolabı açtıkça bir fişe alıp gö- lar. dolmuşhı. Sinemalar için dol· 
Rana Bey mektubu aldığı zaman, türmüş. Ne oluyor? Bir faaliyet· mut tabiri bir ıey ifade etmez, bu-
bemen anladı: tir gidiyor. ralara taşmıştı, demek daha yara 

- Eyvah, dedi, gene içinden çı Yarım saat sonra Ali geldi. Biz fır. 
kıbnaz bir badireye düştük... de, bele Rana Bey, aabıraızlıkla Sinemalann kapısında aıkıımak 

- l'lıedir, hayrola? diye sor- neticeyi bekliyorduk, Aliyi görün- maıtannm bütün siygalannı ağız 
dum. ce, hep bir ağızdan sorduk: dolusu tasrif edenler vardı: 

- Efendim, maliimu ibsarunız - Ne var, ne oldu? _Ah, çok fena sıkıstım.. 
bizim mahdum lstanbulda, Darül Ali masarun Üzerine mektubu _ Ne yapalım, efendim.. Hep 
fünunda okuyor. Arasıra böyle koydu. So~ra .sağ cebinden kağı- , aıkışbkl 
mektuplarmı alırım. Fakat okuya da sarılı bır !1te, aol cebinden bir _ Dikkat ediniz .. beni sıkışb· 
bilene atkol1un. Mutlaka bu da Ö· küçük kutu, ıç cebinden gene kA
teki mektupları gibi bir fey ola· ğıda sarılı iri bir tişe çıkardı. On-
cak. ları da nıaaanın Üzerine koydu. 

Filhakil<a zarfı yırttı. Karga. - Bunlnr ne Ali? 
cıl.. burgacık bir yazı ki çince mi- - !loe bileyin efendum. Eczacı 
dir, bintçe midir, anlıyana atkol- Bey bunları verdi, selam aöyledü .. 

~at•• p kaldık, biribirimizin yü 
sunNe de olsa baba kalbi bu! Mek züne baktık. Rana Bey merakla 

birinci şişeyi açtı. Kınnızı kiğıdı· 
tup çor.uğun tah~iline, aıhhatine, nrn üzerine "gargara" yazılı idi. 
ihtiyaçlanna ait olacağı cihetle ikinci şı~eyi açtı. Gene Üdündeki 
mutlaka okunuµ içinden çıkılması kağıttn "haricen istimal edilecek· 
lizımgelen bir şey .. Bir !la&t uğrat tir" climlesi vardı. Paketi açtık. ü 
tık. Evirdık, çevirdik, karinelerle zerinde "ycmekl<'rden evvel bir 
manalar çıkannıya çalıttık. Müın- kate" yıuılı idi. 
kün değil! Daha hayretimiz zail olmamıı· 

Rana Bey, alnı ter içinde, üçün- b ki, Alı ellerini uğu9turarak ve 
cü defa mektubu, gene içinden çı iğilip büziilerek: 
kanııyarak masanm üzerine bırak- - Efendum. dt'di, hepsi dört 
b: yüz aekk•I~~ ııuruı ediyinniı, para-

- Olur feY değil, dedi, böyle aını be ıyır. 
mektup yazılır mı allahaıkma? Ad -d-:--':.'b ____ _ 

O sırada Hiyeroglif sökmekte ana a ereketli 
pekte mahir olmıyan karısı Maci- yağmurlar 
de Hanım ortaya parlak bir fikir 
atb: ADANA. 28 (A.A.) - 3gün 

- Bey, kendini nafile yoruyor evvel düşen feyizli Yt\ğmular 
sun, dedi Doktorlaf' da reçete ya- çiftçiyi sevindirmiş, hububat j'. 
zarlar Bunlan bizlerden kimseye çin pek faydalı olmuştur. yağ 
okumak nasip olmamıtbr Bunu mur pamuk ziraati için kafi ol· 
hizmetçi Ali ile bir eczacıya gön- mamakla beraber mevsim yag· 
derelim. O hepsini okuyamasa. bi-
le, hiç olma:ı:ıa ruhunu anlar da mura müsaittir. Ve havalann 
biz de meratkan kurtulmuı olu· pamuk ekicilerini de güldürece 
ru.z. ... 

Rana Bey ırülümaedi: 
- Vallahi Hanım, aen hiza a· 

kılı .,......elsin, dedi 
Aliyi çağırdılar Mektubu ...... 

diler. Tanıdıklarından eczacı A
sım Beye gönderdiler. Ali mektu. 
bu götümıilf, kartıama eczacı kal
fası çılmııt: 

dan11, bronz heykel pozları ya· 
pan cambazlar .. Falan filin •. 

Bana sorsalardı bir kere mat 
buatı temsil etmek üzere bir 
İp cambazı numarası koyardım.· 
Arkasından bir pandomina, ya 
ni dilsiz oyunu... Ve onun ar
kasmdan kukla!. Litire berta· 
raf!. Hiç cfeğilse gelecek sene
ki baloda matbuatın güzel ya· 
zan ve söyliyenlerinden bir ka· 
çına birkaç söz, söyletmek, eı· 
ki yeni, tanmmıt tanmmamıt 
istidatlan halka tanıtmak, giz 
li isim ta,ıyanlann sahiplerini 
göstermek gibi ıeyler yapsak 
daha eğlenceli ve münasebetli 
olur zannediyorum. 

FELEK 

ği beklenmektedir, 

lıtanbul Belediyeli 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedar T emsi1Jeri 
Bugün suvare 
saat 21,30 da 

San 
Zeybek 
Opereti 

Umuma. 
Bayram günleri 

da matine vardır. 
saat 15,30 

OPERA SiNEMASINDA 
TORK· YUNAN 

Artistlerinin müşterek temsili 
Ki. sani 31 sah saat 21 l-2da 

OTHELLO T 
Gavrilidls • 

Othello • 
Ertuğrul Sadettin \1 
Yago 29 pazar ( BakırklSy 
Mi tiyadi ) ve 30 pazartesi 
(Kadıköy Hale) ııinemalannda 

rryorsunuz .. 
- Sıkı~tıran ben def ilim! Ar

kadakiler sıkııtmyorlar. 
- Beyler! Şöyle biraz sıkıfA• 

hm da hanımlara yeraçılsm .. 
Birihirlerini itip kakanlan ar

kadaşıma göstererek sordum: 
- Bunlan lstanbulu tanımıyan 

bir knvlü gönıe, acaba ne der? 
Güldü: 
- Mutlaka, gifeyi yağmaya 

gidivorlar, sanır! 
Sahiden de bu ileri atılıtta bir 

yaihtıakerlik hali vardı. 
Bu bayramın bir hususiyeti de 

güze!IP.rin seçilişi idi. 
( 45) numaralı Kiizelin bütün 

ağızlarda tekrar edili,i, yaşı kırkı 
aşanlar için kuvvetli bir teıelli ye
rine F-eçtiii'i görülüyordu. 

( 45) e yapılan iltifab birçok 
kırkbe,likler Üzerlerine aldılar. 

Müsabakada bulunan bir zat 
anlabyordu: 
· - Her taraftan çığlıklar koou 
yor: 45 ... 45 ... bütün masa örtüle
ri ellerde bayrak gibi dolaşıyor: 
45 ... 45 .... Hele bu beyaz bayrak
ı,.rm üstüne 45 rakamınm marme
latla yazılı•• doğrusu işidihnemit 
bir yenilikti. 

Ha.va.n1n RÖrü1memi, derecede 
tırÜze1 olutu. hfl'rkeae bayramdan 
doya doya istifade etmek fırsabıu 
vermişti. 

lalanmadan, çomura bulanma
dan mutat ziyaretler yapıldı. Şe
hir İçinde ıezip dolafJDıya da kan· 
mıyarak Boğaziçi abillerine, Ada 
lara dökülenler oldu. Ve burala
ra gidenler, ellerinde demet de
met bahar çiçekerile döndüler. 
Beylerbeyi yamaçlannda, Eren
köy ve Suadiyenin kuytu vadilerin 
de bu sene •aktinden çok evvel çi
çek açan af açlardan yalancı baha 
nn ruha ifliyen kokusunu alanlar, 
kıtm hatırasını iki gün için olsun 
unuttular. 

Bayram, çocukların hakkıdır, 
derler. Edinıekapı taraflarında, 
yiik arabalarına dolup ellerinda 
yüzer paralık elma ıekerile sokak 
lan dolaşan çocuklarm bayramı 
bile nekadar sevinçli geçti. 

Çocukluk! .. lıte en sahici bay-
ramu 

Yaf&Dlak için bayram günlerin 
de de çalıfllllJ'a mecbur olan biz
lerin bayram nemize ••• 

Meseli., ben fU yazıyı, ıize bir 
bayram günü yazıyorum. Lamba· 
lann ıfığı titrek gölgeler halinde 
kağıdın üstüne parça parça dökü· 
!ürken bizim R-t Feyzi içeri ıir
di. 

Kendisini tanımanız lizmı: 

Pek yakında goreceksınız. 

Rejisör: Geza VO"I Belvary- Mus\ki: Robert Stolz. 

ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türldyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğrmnadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Poliste 

Hayırsızad·a köpekleri 
katili bulacaklar mı? 

Adada tek başına yaşıyan Va. 

silin katili henüz bulunamadı 
Hayıraızadada münzevi ya· 

§&yan Vasilin ortadan kaybol· 
duğunu, bütün taharriyata rağ 
men cesedinin bulunamadığını 
yazmıştık. Tahkikatın verdi~i 
neticeye göre, P. ayınn:aa.a 
münzevisi parasına tamah edı
lerek öldürülmüştür. Cinayeti 
yapanlar cürümlerinin meyda· 
na çıkmaması için cesedi imha 
etmitler, izlerini de büyük bir 
meharetle ortadan kaldırmıı· 
lardır. Bu hdisenin tahkikatına 
vaz'ıyet etmiı olan müddei umu 
mi muavinlerinden lımail Hak 
kı Bey bu meseleyi tahkik et· 
tinnekte, her yeni İp ucu üzerin 
de tevakkuf ederek hi.diıedeki 
esrar perdesini kaldırmaya ça· 
htmaktadır. Zabıta ilk defa ola 
rak bu cinayetin tahkikat ve ta 
kibatmda köpek kullanmııtır. 
Fakat kullanılan köpekler p<r 

li.s köpeği değil, Vasilin kendi 
köpekleridir. Tahkikatta kö
peklerden !U tekilde iatifade ..,.. 
dilmitlir: Hayınızadada ne ka 
dar köpek vana hepsi Vasilin 
malıdır. V aa il aenelerden beri 
bu köpekleri besler, onlar da 
büyük bir merbutiyetle efendile 
rine hizmet ederlennif. Adaya 
yabancı ıtelirae haber verirler, 
Vasilin uyku zamanlannda mes 
keninin yanına kimseyi sokmaz 
larmıı. Senelerden beri Vasilin 
elinden ekmek :yiyen, ıu içen bu 
hayvanlann efmmılerinin katil 
lerini görünce saldıracakları 
muhakktı. Bu naıktalan nazan 
dikkate alan zabıta fiiphelendi· 
ii bütün adamlan ve bütün ba· 
lıkçılan Hayırsızadaya götür· 
müş, köpeklerin ortasına bırak 
mıştır. Fakat köpekler ıüpiıele 
Dilen bu adamlardan hiç birisi· 
ne saldırmamıttır. Bunun üze-

"Matbaadc: akıam" ıairi Reşat 
Feyzi. .. 

Arkadatlar, sordular: 
- Bu ak§am da matbaada mı 

kalacaksm?. 
Güldüı 

- Matbaada akf&JD .. Evet a· 
ma, bayram akıamı değil! 

rine bu köpekler bu iti tahkik 
ve takibe memur olanlar tara· 
fmdan yanlarına alınarak gez· 
dirilmittir. Fakat şimdiye ka· 
dar köpekler hiç kimseye saldır 
mamışlardır. Tahkikata devam 
edilmektedir. Bakalım Vasilin 
köpekleri efendilerinin katilini 
bulabilecekler mi? 

Sarhot 
Sarhot olarak sokak ortasın· 

da nağra atan ve yakalanacağı 
sırıııda yanında bulunan bıçağı 
yere atarak kaçan Karagüm· 
rükte Avcı mhallesinde oturan 
ıobacı Hüseyin yakalanmıştır. 

Taarruz 
Betiktafta Köyiçincle 1hla· 

mur cadciesinde 72 numaralı 
kahve üzerinde oturan maluli· 
ni askeriyeden Malik Efendinin 
odasına kahveci Durmuş, kansı 
Zeynep, bekçi Hüseyin, çırak 
Oımanın taarruz ettikleri iddia 
edilmiştir. Tahkikat yaptlıyor. 

Kavga ve cerh 
Beyazıtta Bakırcılarda Muıı 

tafa ve hamal Mustafa isimle
rinde iki kiti kavga etmitler. bu 
sırada, Mehmet, Tahir, Rama 
zan dört kiti daha araya girmiş 
!erdir. Bunlar da karışınca kav 
ga büsbütün büyümüştür. Kav 
gada Tahir iıkemle ile Mehme 
eli ve Ramazanı batlanndan 
tehlikeli surette yar:ılamıttır. 
Gene bu gürültü esnaaında bö
relcçi Mustafa da bacağından 
ağır ıurette yaralanmıttır. Ya· 
raldar hastahaneye kaldlrılmış· 
lar, diğer kavgacılar yakaln· 
mıtlrdır. 

Bileziğini kaybeden 
kim? 

Iatanbul Matbuat cemiyetin 
den: 

Evvelki geceki Matbuat ba· 
losu davetlilerinden bir hanım 
bir ••• li bir bileziğini dütürmü, 
t~, sahibinin cemiyet merke
zınden araınasını dileriz. 

lim edecek olursa, iki saat sonra viyeye memursunuz.. yı yakmağa hazırlamyordu ki. oda 
müstantik ite bumunu sokacaktı, kapıaı vurulmadan açıldı; kotarak 

etti ve o ande kaılan-;.tıldı: 
- Vay canına •• Olur şey değil •. 
Bu pek haklı ve yerinde bir 

~~yr.etti. Çünkü Rauf Beyin verdi· 
gı kağıtta aynen tu satırlar yazı· 
lıydı: (3) 

bu takdirde Dokaat vak'aaı da, Bu üç ıüvari de derhal Kurlova gelen bir adam nefes nefese içeri 
Bereketli Ova hadisesi de ebedir dağı istikametinde tozu dumana daldı. 
yen meçhul kalacak, parçalanan katmışlardı. Sırsıklamdı. Sol elini iman tah· 
kaçakçılann sergüzeşti ve Santa· işte o zaman yanında yalnız İs· t.aaına basarak üstüste birkaç defa 
ban köylerinde türeyen çetenin mail Çavuş ve bir de emiıi>eri Os· öksürdü. Sonra kapıyı büyük bir !,1ı 
esran kim bilir ne zamana kadar man kalmıştı. Bunlar tek işarette timam ile kapayıp, arkasından sur' 
öğrenilemiyecekti.,. dille~i. yutan emniyetli ad'nmlar- meledi. 

O zaman yüzbatı ile verdikleri dı; ıkıaınden de su sızmazdı. OsJ iki zabtin bu hal tubaflanna 
karan hatırlamıştı. Bu adamı, bü ma?ı harınanlardaki çingeneleri~ gitmişti. Derhal ayağa kalktılar. 

"Drama mutaaarnfhğına .. " 
(Bir nüshsaı Drama jandarma ta· 
buru kumandanlığına verilecektir) 

Müellifi: Nizamettin Nazif 
tün sırlarını söyletinciye kadar el çerı batısına göndennit. büyük bir Fehimin yüzünde h~fi.f .bir end!şe 
altında bulundurmak faideli ola· harar getirtmitti. Baklacıyeff'in belirirken yüzbaşı bır ıki admı ıle-

"Doksat'ta mülizim Fehim B. 
tarafından tevkif edilen Baklacı· 
yeff namındaki Bulgar çetecisi 
hakkında mufassal malumat veri· 
niz. Zatı tihane makine batında 
beklemektedir." Hikayenin üst tarfamı tamam· 

nak için güzel Bulgar kızının 
maslahat icabı, bir kaç sopa 

3esi l;.zım gelmişti. Fistanmın 
uruna taalllık eden hadiseyi 
uat bıldırcını da töyle anlat· 
tı: 
- Babam hana gittikten son· 
ana seslendiler. Ekmekleri ye
rıemişti. Biraz daha ekmek is· 
ırlardı. Götürdüm, verdim. A· 

, an yarım saat gefi:~i .. g~med.i. 
' :i kalktı, yola duzuldu. Bır 

.si bizim kapıyı çaldı. Bak· 
bfı.. Kapıyı açar açmaz üze

(! saldırdı. Yukarıya kaçtım, 
.aladı. Beni odada sıkıştırdı, 
yı sürmeledikten sonra sili· 
minderin üstüne bıraktı. Bir 

ftan bomlı lannı, fişeklerini 
t .ftı.n d 

me saldınyordu. O zaman kork
tum. pencere açıktı. hemen dışarı 
atladım, samanların üstüne düş· 
tüm; bir yerim incinmedi. Ayağa 
kallanca baktım ki o da pencere
den alıyor .. Hemen kaçmağa bat· 
lndım. lşte o zaman arkamdan iki 
el ateş etti .. " 

Bundan ötesini anlamak müm· 
kün olamamııtı. Baklaciyeff'i sa· 
atlerce isitcvap etmiş, fakat ağ· 
zından tek kelime alamamıştı. 
Yaralı olduğu için onu dövmeğe 
müld.zımın eli varmamıştı. Sabah 
olunca ölü jandarmaları gömdür
müş ve "Baklaciyeff" i bir katıra 
yükleterek Dıramayı boylamıştı. 

caktı. Sonra işi resmiyete dök· kollarını, bacaklarını sıkı aıkı bağ- riledi; gümülsiyerek sordu: 
mek kolaydı. Çevireceği dolabı latmış, bağırmamak için de ağzına _ Hayır ola Rauf Bey •• Bu te-
herkesten gizliyebilmek için, şeh· bir çevre tıkadıktan sonra harara lata sebep ne? Ne var, ne oluyor? 
tt yaklaşırken, yanındaki on beş sokmuştu. - Daha ne olsun .. 
süvariden onuna şu emri vermit· Bu tertibatı kimse görmemişti. Bu Dramanın Posta ve Telgraf 
ti: Netekim çuvalın jandarma daire- müdUrü idi (2}. O kadar ıslanmış 

- Siz Ravika'ya gideceksi· sine nasıl getirildiğini ve Baklaci· tı ki gıri elbisesinin dar pantalonu 

Telgraf, lstanbuldan geliyor, 
"Yıldız" merkezinden çekiliyordu. 
Altında §U imza vardı: 

"ikinci katip izzet" 
(Devamı var) 

niz! ('f) Halilçoya benden selam yeffin nereye tılaldığını da kimse bir huniye dönmüştü; kunduraları, 
söyleyiniz. ('H') farkedememi,ti. Tabii karakola paçalanndan süzülen sularla sanki (*) Dramaya bir 3nat meııaledc 

Oradan Cilkihor çiftliğine gi· bomba atıldığını binbaııya bildir- duş yapıyorlardı. büyük bir köy •• 
dersiniz. mişlerdi. Mülizim Fehimi hiddetin Fehimin kalktığı kınnızı kol· ( *) Halilço meıhur bir pehliuan 

Halilço Fehim Beyin şahsi dos den kudurtan ve dayak atamadığı tuğa yaslanıl'ken. çeketinin cebin· ue bir kabadayı. idi. Sonra jandarma-
tu ı'dı·. Su"varı·ler derhal yollarını için sinirlendiren adam ı'ıte bu idi. den bir kağıt çıkardı: 1 !arla yaptığı bir müsademede ö dü-
deg• ı' •tı·rnıı'şler, dar bir patikada - Daha ne olsun., dtye tekrar- / ld d ' rülmüştür. Çocukları stanbu a ır. 
gözden kaybolmuşlardı. Az son· Yağmur durmuyor, bilikis şid- Iadı. Al da bir göz gezdir tuna .. 
ra Dıramarun harmanlar mahal· delini arttmyordu. Namaz bitmit· Nedim Bey eline tutuşturulan (l) Kaba yarım kundura .. 
lesine yaklaşmıt bulunuyorlardı. ti. Arap camiinden çıkan müslü· l•iiğıda dikkatle baktı. Bu lstan· (2) Rauf B. şimdi Beyoğlunda O· 
Beş süvarinin üçünü de orada ba· manlar, çeketlerini, latalannı ters buldan çekilmiş bir telgrafın kar· pera ııe Artistik sinemalarının sahi-
şından savmıştı: çevirip başlarını örtmüşler, lapçın' bon kiiğıdile çıkarılmış kopyesiydi. bidir. 

- Siz de Knlambak çiftliğine la.nnın (1) ökçelerini ıslak kaldı- r ebim büyük bir meral<:la yüzb n· (3) Pek girift ve çapraşık kelime-

r,ideceksiniz. Benden ·em;~İr~~g~e~li~n~-jJr~m:)la~r~da~~t:a~k~ır:d~n~t~a:ra~k~k:o:ş~u~y~o~r:la:r:·J.J}~'n'.,!y=a~k~ln:ş~t!;ı;:_~çı~·z:;m~e:;s~i~n~in:!,_~U~Ç~la~r!:!ı~n::!~:.J_'.,'.ıc~r:,:ıe:_::.':::'o::z:_:ıl:_r ,.'.o:,:;la::;n~o::,;s:,'.!n~1a::n!!l~ıc;::a:,..::a,:.!•l~m:!.!d!.!a~---
r r da ' :r kn ' hı • Y" 
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Londra radyosunun bulun· 
duğu büyük binanın ismi Bro
adcaating House'tur. Binada 
samiine mahsus salonlardan 
maada gazetecilere mahsus iki 
büyük ıalon vardır. 

Bir numaralı oda "Londra 
Milli" i.ataıyıonu, 2 numaralısı 
"Londra·müstemlekit" neşri· 
yatını nakleder. 

MiLLİYET 

rini anlatıyor: Dinlenilen bir 
stüdyo kabare neşriyatı idi. 
Büyük suvare kıyafetile gelen 
gazeteciler ile refikalarına üni 
.fomıah hizmetçiler yol göste
riyorlardı. CB.B.C.) Radyo lo
kantasından don<İurma ve kah 
veler ziyaretçilere ikram edil· 
di. Heyecanlı cümleler!e müna 
kata edilirken, hoparlörden çı
kan spikerin sesi sükunu temin 
etti. Bir kaç muharrir defterle 
rini çıkarmIJ not almak için 
yazı masası başında i!liler. gibi fiılerden fİ§e hatlar birleıti

rilir. 
Bu galenli alet hiç bir elek· 
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7 günlük program 
(istanbul 11Batlne glJre tanzim edllmtıtlr) 

PAZARTESi, 30.1.933 
~~~~~~~~~ 

ISTANBUL 1200 m. 
18 • 18,45: Vedia Rıza Hanım. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,35 • 20: Fransızca den (Müp
tedilere mahıuı). 
20 - 20,30: Yeuri Amn Be,.. 
20,30 • 21,301 Safiye Harum ve 
arbdatlan. 
21,30 • 22,30: Orkeotra, Ajua ve 
Sona haberi, su.t ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon. 16.55: Gramo
fon. 18,05: Ç'dt piyano konseri. 
18,40: Şarlı:ılar. 19,05: Kahve lron
oeri. 23,20: Poncielli'nin eserlerin
den "GIOCONDA" operuı (Gramo 
fon ile.) 24,05: Cazband. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Muhtelif valıılar. 19,20: Si

can muıikiıi. 20,40: Opera'dan nak 
len filhannonik kon•~r. 24,SS: id
man musalıabeıi. 23: Haberler. • 
Cazband ve Siıran mıiıikiıi (Mu· 
pnni Paul Kalmar.J 

MONIH 532m. 
18,05: Koıue" 20,30: Nümberg'· 

den: Hafif muoik. 21,30: Musikili 
temsil 22,30: Trio oda muıikiıi. 
23,50: Gece musikisi. 

ViYANA 517 m. 
18.10: Opera ve operet parçaları.

Müsababeler. 21: Matmazel En 
HADRABOVA tarafmdan hafif ha
valar ile ıarkılar (piyano ttfakatile) 
21,40: Askeri konser. 23,20: Tagan
nilj caz. 

PRAG 487 m. 
18,SS: Gramofon. 19.35: Almanca 

netriyat. 21,10: Brahmı'ın .,..,..Jerin 
den mürddcep konıer. 

BOKREŞ 394 m. 
13,05: Gramofon. 18,05: Romen 

musikisi. 19,30: Keza. 20.45: Gra
mofon. 21,05: Kuator konseri. 
(Brahmı). 21,50: iki piyano ile kon
ser. (Baclı, Brahmı, Haydn). 22,45: 
Mütenevvi konser. 

BRESLA V 325 m. 
21,05: Halk temıili (tarkılı). 

22,15: Flüt fantazileri. 22,45: Kon
ferans. 23,35: Kolonya'dan: Orkest
tra ıefakatile koro konseri. 

SALI, 31.1.933 -ISTANBUL 1200 ın. 
18 • 18,45: Makbule Hanuı\. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: Franıızca den (lerfe. 
mit olanlara) 
20 - 20,45: Hikmet Rıza Hanım. 
20,45 - 21,30: Servet Hanım. 
21,30 - 22: Mat:muel Rozental. 
l!2 • 22,30: Gramofon, Ajans " 
Borsa haberi, saat ~· 
VARŞOVA 1411 m. 

1 

Offenbach'm ''KONT HOFMAN' 
''Hofman'm hiki.yeleri" operası. Mil l 
teakiben Si.gan ve caz muıikid. 

MONIH, 532 m. 
18,05: Kanıık konser. • Müaaha

beler. 19.30: !Muhtelif 21,35: Radyo 
orbstrıuı (Linclner, Weber, Beetlıo
ven, Rahmanmo•). • Milaahabe. 23, 
45: Cu. ·ı 

VIY ANA 117 m. 1 
18: Hafif mnaild... M6aahdel ... 

20,10: Emil Klaeber (Ohann Stn
uu ). 20,45. Memleket beatelerl 
(halk taganni heyeti). Müaahabe • 
Piyes. 23: Müaababe 23,251 Taıran
nili caz. 

PRAG, 487 m. 
17,15: Radyo orkeotrası. 20,211 

Bando muzika. • Müaababe. 2l,20r 
Tiyatro. 22,50: Gramofon. 

BOKREŞ 394 m. 
13,05 ten 20,45 ıe kadar hw ,.a... 

kü nqriyat. 21,05: Viyolon.el par
çaları.. Konferans. 21,50: Piyano -
lo. 22,20: Keman solo, (lapuyol 
halk havalan.) 

BRESi.AV, 325 m. 
17,35: Piyano fantuileri. 21,0Sı 

Komilc monolog. 22,15: Ne,'eli kua
tor muıikiıi.- Müaahabeler. 241 Ber 
!inden: Cazbıuıd. 

PERŞEMBE, 2.2.933 
-~~~~~~~~ 

lSTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45: Nebil oğlu lımail Hak 
la Bey. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: Fransızca derı (ilerle 
mit olanlara). 
20 - 20,30 : Seniye Hannn (Saz) 
20,30 - 21: Darülbedayi artiıtleri 
tarafından temıil. 
21 - 22: Tanburi Refik B. veariı:a 
daşlan. 
22 - 22,30: Gramofon, Ajanı va 
Borsa haberi, saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Ankara Palas orkestraııı. 

18: Saz (Kürdili hicazkar). 191 Ha
berler. 19,16: Viyolonsel konseri 
(Edip B. tarafından). 20: Hava ra
poru. 20.03: Gramofon. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,20: Senfonik konser. 16,20: 

Musiki. 16: Keza. 17,30: Gramofon. 
18: Solitt konıeri . 19: Kahve konse
ri. 20,25: Müsahabe. 21: Bir kaç 
oöz. 21,15: Kopenhag (Danimarka) 
elan naklen: "UMUMi AVRUPA 
KONSERl" 23,35: Danı pli.klan. 
24: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Tqanni heyetinin kon ... 

ri. 19,20: Tiyatro (stüdyoda).21,l&ı 
Kopenlıag'tan umumi Avrupa loon
aeri. 23,20: Opera orkl!ltrıuı. 

MONIH 532 m. 

Eua Hadrabooa bu aktam -
21 tle Viyana Radyoaunda münt. 
ha,, v;,....,... ıarlularile lanta:ri h• 
ualar teganni edecektir. 

be. 20,25: Xylofon - solo konıerl 
20.SS: Piyano parçalan. 22.05: Fan 
tazi muıiki (ruhi). 

ROMA, 441 m. 
21.50: Kanıık konıer. 22.30 Pı 

yes. 23: Konserin devamı. 

BOKREŞ, 394 m. 
21.05: Senfonik kon..,... 22.20: 

Devamı (R. Strau11). 

BRESLAU, 325 m. 
20.05: Yeni müntehap plôklar. 

20.45: Gramofon. 21.35: Rokoko• 
süiti (tegannili). 22.05: Muıikill 
termit. 23.45: Siıran ..,.,.ikisi (Buda 
pqteden). 

CUMARTESi. 4.2.933 

ISTANBUL 1200 m. 

18 - 18,45: Saz (Nedime Hm 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: Fransızca dera (müp
tedilf!l"e mahsus). 
20 • 20,30: lstüdüyo saz heyeti. 
20,30 - 21,30: Hafız Ahmet Bey 
&az. 

21,30 - 22,30: Orkestra, Ajana ve 
Borsa haberi, saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 

12,30: Ankara Palas orkestrası. 
18: Orkestra R • Minör ıenfoniıi. 
19: Haberler. 19, 15: Saz (Şehnaz 
faslı). 20: Hava raporu. 20,03: Caz
band. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,16: Gramofon. 17: Gramofon. 

19,10: Viyolonsel konoeri. 21: Caz. 
21,50: Hafif muıiki, taganni, piyano 
parçaları, 24: Dans musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

Bu odalara günün her sa
atinde yerli ve ecnebi gazete
ciler birebilirler. Aktamları 
neşredilen enteresan kabare nu 
maralarile temsiller verilci'iğin
de gazetecilerin odalan dolar, 

ıık bir erkek klübü halini alır. 
Bi.r No. oda sade ve yeni sis
tem mobile ile döşelidir. 2 No. 
lı odanın yerleri kalın halılar 
ile mefrut, maroken koltuklu 
rahat bir salondur. Ziya du
varlardan gözleri yonmyacak 
tekilde aalonlan muhtelif renk 
lerde tenvir eder, duvarlar meş 
hur artistlerin tablolarile süs
leomiıtir. 

Nefrİyat başlamıştı. Ara 
sıra ba~larm biribirine yakla· 
flp yavaşça fısıldandığı, ve ba· 
zan lehte ve hazan aleyrte ten 
kitler yapıldığı ititiliyordu. Bu 
manzara tiyatrodan farklı de
ğildi. lstirahatlerde büfeye gi
diliriyor, dinlenilen neşriyat 
hakkında göriişülüyordu. Bir 
iki gazeteci sabredemiyerek 
intibalarım telefon odacıkların 
dan gazetesine bildirmekte idi. 
İkinci kısmı neşriyatta tetkik 
edici vaziyette proğramı takip 

16,55: Gramofon. 18,05: Seııfoımilc 
konser. 19,05: Kahve muıikiııi. 

J< 21.05: Halk konseri. 23,05: IMütale
a. :W,05: Danı muıikisi. 

20,30: Hafif muaiki, 21,50: ıMii
aalıabe. 22,20: Kilise konseri. 

VIY ANA, 550 m. 
18.05: Yalı ve balet muıikisi. -

müsalıabeler. 20.35: Koro konseri 
(Şimmdifer m-urlan talmnı)21,10 
Fakirfw menfeat.ine Berlinden nalc· 
len filharmonik konaer, 22.JOı Ko
penhag'tan umumi kon .... 23.35: Pi 
JllDO - Keman • Viyolenael taimnı. 

18,35: Konser ( Grieg'in eaerlf>
rinden). 20,20: Sigan muoikiıi. 
21,50: Piyano - keman konıeri. 22, 
35: Operet parçalan (orkestra ile). 
23,20: Haberler. Müteakıben Sigan 
musikiıi. 

Umumt Avrupa 
konseri Yüksel< vazolardaki güzel eden şirket müdürlerinden bazı 

çiçeklerin kokusu kapıların dı· lan da odaya gelmitler&i. 
2 Şubat perf•mbe alt,..,,,. - tına kadar yayılır. Müdürlere hot görünmek 

21 .10 da Kopenha6'tan nalilen bü Odanın genİ.f bir kısmında üzere neşriyatın hitamında al· 
lün Aonıpa merkulerinin nakle. iki katlı bir basamak üzerin· kıtlarda bulunuldu. 
deceği umuml Aorupa Kon .. rinl de İnsan boyunda bir hoparlör Şimdi herkes dıtarı hücum 
"Katakomben'de bir düğün" ope. d~rınuş, konser vermek üzere ederek gelecek olan artistleri 
rasının bestekarı Mr. Gearll Hö- agzı açık bir adama bakıldıg" ı •- k d "d" Ak 
berg idare edecektir. ~onser, Da- gib. k görmeK mera ın a t ı. şam 
~inıarkalılann eallrlennden tl!rek-

1 ınera lı nazarları celbe- tuvaletli kadın ve ımtıkingli 
lıüp edip bu muaikideki r~manti- d~: Sadasmdaki ahenk ve ta- erkek artistler salondan sıra i· 
kin muhtelif zamanlara aıt olan· bıilik_ ~a:h~llinde dinlenilen bir le çıkmışlar, misafirler de arka 
1 l kt Bu m eyanda tema1lın cıaiınlerı· .. ··ı 1 d' "d" 1 rırtnı can ataca ır. . goru meye- am an gı ıp otomobi !erine 
en /lÜ%İde kı•mı 1922 aen~d• ~k temata edildiği hissini ve- binerlerken içeride yalnız tele 
Crırl Nieuen tarafından oucuda nr. ki 1 

I "k B fon ba§ında ten 't erini gazete-8etirilen "" pek .. uüen sen on~ . ir a.k_ fam burada bulunan 
P k'l d k · B tekar eb !erine bildiren birkaç muharrir arça tef ı e ece tir. es bır ecn ı gazetecisi go"rdiikle· 
l 93J aeneainde ölmüıtür. Bartok, kalmıştı. 
Stravinski ue Hindemit'in eserle• (f ________________ ..:, __________ ) 
rindn de parçalar bulunacaktır. M ht J 

u e if Radyo Haberleri 
fstanbul Radyosu 

Geçen hafta Oımaıiye telsizinin 
l?nlarca ağırlığındaki mürsile anteni 
ı•ddetli fırtrnanın clarbesile koparak 
radyom·· ·ı 

uraı e antenini kopartmıt-
150 metre YÜkı k d' ki .. . 

k c ırE er uzenne 
çı ıp bunun tam;,..· 3 .. kab'I I d • d . gun ı o a-
tna ıgın an Şırket neşriyatta buluna 
;a~ıştıahr ~1~•ta,J::utanan Şirket mü

uru m a ı va,. aya eid' tami'ril 
ki I"- d • ıp e Ya nen a alla ar olmuıtur. 

IKarilerimize cevapları 
Necmettin Tahsin Beye 

ı eııerlerinden biri olan "TRIST AN 
ve 1SOLDE" operası verilecektir. 

' B • u temaıle Almanyanın en meş-
hur muganni ve muganniyeleri 
iştirak ve idaresini Richard Stra· 
uu deruhte edecektir. Daha §İmdi
den operanın bütün mevkileri iş .. 
gal edilmia, Almanyadan maada 
t~iturya'dan da biletler telgraf 
ba_r 1 e .;atın ahnını~tır. Li.ypzig ve 
~r ço Alnı.an radyo merkezleri 

0!0V~akled.ecekleri opera temJi]i .. 
nı ~yana ıstaayonu da naklede· 
cektır. 

..... ... . ...o .. 
M.M.: ı . , 

• 1 
'•· .J 

trik cereyanına tabi olmayıp ya]. 
ruz 50 metrelik bir yükııek ant-

r 
1 , 

1 • ' 

: : ~: 
1 1 • 1 1 : ~-···~. J 1 1 

: ~ : 1 
ı : ........ / : : ı 
: ------·-----~ : ----· __ ... __ ,.._;~ 

Şe.~ [d] 

ile iyi bir topra~ hatbna muhtaç· 1 
tır. 

Şekillerdeki aksam• 
A- Anten 
T - Toprak 
K - Kulaklık 
B - Bobin ( 100 santimetre). 
M.M. - Mütehavvil müluife 

(500). 
G - Gafen ve supar. 
SM - Sabit müksife( (1000) 

Vagner'in iilümünOn 
50 ci devir senesi 

Asitle oynamak gayet tehlike. 
lidir. Tavsiye edemeyiz. Maaına. 
filı şöyle yapılmak icap ed.,r: A
küınülatörün alacağı miktarda ha. 
1 is mai mukatlar tedarik olunur. 
reıniz cam porslen veya lcul"fun 
bir kap içine konıır; diğer taraf. 
~an ecza depo•undan kapalı fişe 
•çerisinde halis asit sülfürik alınır. 
n.ı asit sülfürikten yanm kahve 
fjJcanı miktarı mai mukattar1n İ· 
çirıe- ilave edilir ve biı cam boru 

1 " karıtlırılır. Mai mukattar asit
de birleşince ısınır. 10 dakika ka• 
•r bekledikten so,.ra tekrar ya- Kli.aik musiki ile ağır opera 

rırn filcan ili.ve o'cmeli. Böylece beatelerile dünyanca hiç unutul-
11t::ıktan cam kabın kırılmasına mayacak musiki~inaslar arasında 
~~~i olunur. Ara sıra bir ~% a· Richard Wa~~~r .en başta bulu-

Radgo'da sans/Jr 

Isviçredeki beynelmilel radyo 
ı İçtitnamın aon celıeainde Alman 

..,~·~rt:f!~ ı ve Avusturya radyolarmda veri
len konferana ve aiyaai miiaaha .. 
bd~ı~n no suretle kontrol edildi

t ıle 23 Bome derecesine gelip nanlardan bırısıdır. Wagner 22 
~0lınediğine bakılmalı. Bu derece ma~." ~81~ te Uypzig'te do~muş 
ulununca İyice soğumasını bekle. ve olmuştur. Bu ayın 13 unde 

~eli ' akümülatörün içerisine l<o I Wagner'in öldüğünün Drest ope-
ulup ıarja baıılaınalı. raoında bestekarların pek sevilen 

il li'i bahsolunduğunda Viyana rad· 
yoıunun murahhası ıansüre tabi 
olmıyan yalnız hükümetin resmi 
memurlarından ibaret olduğunu 

2. ~u:.at perıembe ak~amı U- oöylemiştir. Bütün diğer konfe· 
nıumi Avıırupa Konserinin nakle- ı ransçılar hitabelerini komisere 
dilect' -i Kopenhag Radyo lat"SYO· bir kere göstermek mecburiyetin· 
nu. de imıtler. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.36: Mandits talammns caz -

ıildıi. 20.05: Piyano kon..i. ( Bac:h, 
Raın•u, Delou11y, Renato • Bellini) 
21,05: Müaahahe " ıürler. 22.35: 
Ernest Dohnanyi•nin idaresinde ope 
ra orkestrası. 24,05: Sigan musikiıi. 

MONIH, 532 m. 
20,30: Koro heyetinin f&l"ktlan. 

22: "Beatrib" isimli muıikili tem
sil. 

ViYANA 517 ın. 
17,SS: Gramofon. • Müaahabe. 

20,30: "Liebestrank" iıimli iki per
delik opera (Donizetti). 23,10: Caz 

PRAG, 487 m. 
18,55: Gramofon. 20,25: T agan

nili konıer. 20,45: Halk konoeri. 
21,35: "Burg - Kobold" ioimli Dyo
rak'm operaıı. 23,20: Caz musikiıi. 

ROMA 441 m. 
21.SO< Kanıık konıer. 22,50: Ti

yatro. 23,20: Konıerin devamı. 
BOKREŞ, 394 m. 

13,05: Gramofon. 14: Keza. 19.30 
Konserin devamı. 20,40: Gramofon. 
21,05: Senfonik ktınıer (Mozart, 
Schumann, Martini, IMıendelıohn. 
2!,30: Konserin devamı. 

BRESl..A V 325 m. 
20,15: En yeni gramofon plikla-

n. 21.05: Radyo orkestrası. 22,15: 
Mizah ve zamana ait §&rkılar. 23,15: 
Haberler, siyasi müsahabe. 24,35: 
Londra'dan: Danı musikisi. 

ÇARŞAMBA, 1.2.933 

ISTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45: Saz (Muzaffer Bey). 
18,45 - 20: Orkestra. 

20 - 20,25: Hamiyet Hanun. 
20,30 • 20,55: 'Mahmure Hanım. 
20,55 - 21,30: Hafız Sadettin B. 
:ll,JO - 22,30: Orkestra, Ajans ve 
Borsa haberi, saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12: Ankara Palas orkestralL 19: 

Orkestra (Sijetcrua • Uvertürü, Fa
ust ve Trepıikordan fantaziler: A
jans haberleri. 19,15: Saz (Huzzam 
FRZlı). Hava naat raporu. 20: Gra
mofon. 

VARŞOV A, 1411 m. 
13,15: Gramofon. 17,05: c.._ 

fon (aoliat musikisi). 17,05: Gramo
fon. 19,05: Cazband. 22,05: Tagan
ni (Mozart, Cimarosa, Donizetti, 
Bellini, Puccininin operalanndan 
paı-çafRr). 23,20: Gramofon ile dans. 
24: Kahve konseri. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Sigan musikisi. 19 20: Seıli 

film operetlerinden plaklar, 20.35: 

PRAG, 487 m 
18.25: Çocuk muıikiıi. 18.55: 

Gramofon, 20.40: Beethoven'den ke
man sonattan, 21.15 Kopenhag'tan 
umumi AYrUpa konıeri. 23.35: Gra
mofon. 

BOKREŞ, 394 m. 
20.35: Wqner'in "Lohencrin" 

operası. 

BRESLAU, 325 m. 
20.35: Yalı ve operetler. 21.15: 

Kopenhag'tan umumi Avrupa kon
seri. 

HA YLSBERG - Oıtmanrbn 
funk, 276 m. 
20.05: Şarkılar. 21.15: Op.oa 

orkestrasL 

CUMA, 3.2.933 

ISTANBUL 1200 m. 
17 - 18 Müşerref H. 
18 - 19: Kemal Niyazi 6ey n ar
kadqlan. 
19 • 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Belkiı Hannn. 
20,30 - 21,30: Hanımlar ııaz heye
ti. 
21,30 - 22,30: Orkestra, Ajana .,. 
Boraa baberi, ıaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Ankara Palas orkeatrcaL 

15: M. M. M. halk konseri. 18: S~ 
(Uşak faslı). 19: Ajam haberlen. 
19,15: Ekrem Zeki Bey tarafından 
keman konseri. 20: Fransızca ders. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Gramof'?": ~3,40: Senfonilı: 

konaer (Rus musıkiR) 16,55: C..
mofon. 18: Orkeotra. 19: Dana mu
sikisi. 21,20: Senfonik konser. 24: 
Danı musikisi. 

BUDAPEŞTE, 517 m. 
18,05: Gramofon. 19,25: Rady-0 • 

konseri (keman ve taglllln.İ). 20,25: 
Ruhi müaahabe. 20,50: "Caramba" 
isimli üç perdeli operet. Müteakiben 
Sİgan musikiıi (lınra Magari). 

MONIH, 532 m • 
18: Radyo orkeıtrası. Müsalıabe. 

20,40: Verdi'nin "Troubadour'' op• 
rası. 

ViYANA, 517 m. 
17.50: Piyano - Keman (tegannili 

konseri. 21.10: Orkeıtra filhanno
nik konseri. 23.05: Otto Wacek la· 
kımı (opera ve operetler). 

PRAG, 487 m. 
18.10: Kuator konseri - müsalıa· 

VIY ANA, 517 nı. 

17,50: Mandolin konseri. 19,05: 
Bando muıiki (Opera, oper'.-t, valı
lar). 20,35: Dans musikisi ve tarlo
lar. 21,05: "Sirene" isimli üç perde
lik operet temsili. 23,25: Gramofon 
(Meıhur artistler). 23.50: 200 ıene- ı 
lik danı parçalan. 1 

PRAG 487 m. 

18,55: Gramofon. 19,35: Musikili 
almanca netriyat. 20,25: Danı mu
ıikiıi. 21.05: Sarlalı tarihi temsil. 
22,05: Offenbach'ın ·:Fenerde nişlln 
)anma'' iıimli opereb. 

BOKREŞ, 394 m. 
13,05: Gramofon. 14: Keza. 18: 

Kanıık konaer. 19.30: Devamı. 
20,45: Gramofon. 21: Ruhi koro 
konııeri. 22: Radyo orkestrası. 

BRESi.AV, 325 m. 
19 55: Gramofon. 21,05: Fifıirmo 

nı1ı: k~nser. 23,35: Berlinden: Caz • 
24,35: Yetimler menfaatine veril n 
müsamere'den nakil (Berlinden). 

PAZAR, 5.2.933 

ISTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45: Nihal Hanım. 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 21,30: Bedayi; muıikiye he
yeti. 
21,30 • 20,30: Gramofon, Ajanı 
,,., Borsa haberi, saat ayarı. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

19: Askeri musiki.- Müsahabe. 
20,35: Piyes. 22.35: Haberler. Mü
tealnben Caz ve salon orkestrası ve 
ıipn mıuikiai. (Paul Kalınar) 

PRAG, 487 m. 
18,50: Gramofon. 19,05: Musiki

li almanca neıriyat. 21,05: Radyo or 
kestrası tarafından Ovorak, Debus 
ay, Bolera ve Strauıa'un eserlerin4 

den mürekkep kon•er. 23,25: Ta· 
gannili sigan muaik -.i. 

MILANO • TORINO • CEN<>-
1 

VA: ! 
19.0S: Müsahabe. 20,10: Gramo

fon. 21: Haberler. 22: Bir opera ve' 
ya operet temıilini nakil. 

ROMA, 441 m. 
20,35: Spor haberleri 21,50: L...., 

Fafl'in eserlerinden "DOLLAR 
PRENSESi" İ•İmli opereti. 

! 
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• Oldu? Bayramda Dahilde Ve Hariçte • Neler 

Dahlld• 

Matbuat 
Balosu 

Bu &enenin de en 
ı I parlak balosu oldu 

lstanbul !Matbuat C~etinin 
oenelik balosu, bayramın ikinci 
günü Mabim aalonlumda Yeril• 
miştir. 

Cumarteıi akfamı, daha ... t 
dokuzdan ib"baren birçok otomo
biller istiklal ,,. Şifli caddelerin· 
den Taksime doğru yolabyorlar, 

• 1 çok müstesna tuvaletli , mümtaz 
davetlileri Malulme getiriyorlar· 

1 dı. 

Davetliler, Cemiyetin birinci 
Reisi Hakkı Tank, ikinci Reisi Ah

ı met Şükrü Beyler baılarmda ol
mak üzere gazeteciler tarafından 

• büyiik bir samimiyetle karşılana• 
rak Hlona almıyorlardı. 

Saat henüz ona gebnemişti ki, 
Maksim Hlonlan fraklı ve smo
kinli ve zarif tuvaletli hey ve ha· 
ınmlarla dolmıya baflamıtb •• 

lstanbulda bnlunan Cümhuri
yet Halk Fırkaor Kitı"bi Umumisi 
Kütahya Mrb'uau Recep Bey, nı-

1 • fakatlnde Cilmhuriyet Halk Fır
ı , kası Vilayet idare Heyeti Reisi 

Cevdet Kerim Bey olduğu halde 

1

; 1 balova gelailer. 
r Biraz sonra da Vali Muavini 
• Ali Riza Bey geldi. 

Bundan bıofka davetliler meya-
• nmda yüksek ve siyaai mehafile 
• mensup ecnebi simalar Tardı. 
• iki cazbant durmadan çalıyor 
ff yÜzlerce çift dansediyor, saha 

) dar geliyordu. 
~ Baloya ayn bir hususiyet te 
~ tehrimizde bulunan lzmir ve Bur-

ı sa güzeli Neriman ve Leman Ha
~ nnnlann da•etli olarak gelmiş ol
k mallln veriyordu. 
ı Bu hanımlar, baloda ~ni bir 
v mevzu teşkil ediyorlardı. Tavırl.>· 
) rı çok mütevazı olan bu güzeller 
ıu1elerile birlikte oturuyorlardı. 

1 Bundan baıka ilk aeçmede faz 
1 la beğenilen hanımlar da baloya 
1 davet edilmiılerdi. 
ı Foto Franse sahibi Möayö 
ı Veinberg tarafmdan Gazi Hazret-
lerinin renkli bir fotoğrafı sahne
nin Üstüne konmuftu. Arkumdaki 

2bir ışıkla aydınlanan bu levharun 
f üstündeki örtü açılınca Cazi Haz· 
l retlerinin resimleri meydana çık· 
t tı. Şiddetle alkıtlandı ve bu eana• 
~da lıtiklal Martı çalmarak herkes 
• ayağa kalktı. 
L Muhtelif varyete numaralan da 
lyeni eğlenceler teşkil ediyordu. 
D Bir aralık Hakkı Tank Bey, gÜ 
• zelleri sahneden davetlilere tak-
1dim etti. Alkışlandılar. Bilhassa 
,Bursa güzeli çok alkışlandı. 

1 Bürün davetlilere, numarftlar 
"'mükııbilinde çok gÜzel hediyeler, 

ntiyonlar "midi. Bu mut~na he
İyeler, kotivonlar büvük bir ei· 

tlenC'e ve aevinç uyandırdı. 

Balo gazeteal 
Baloda saat biri çeyrek geçe 

ır de gazete intişar etmit bulu-
rıuyonlu. Balo gazeteai, yedi yıl
ır her sene Matbuat Cemiyetin.:n 

>alosunde geceyanamdan sonra 
_,-1 vetlilere takdim edilir. Bu aene
<i Balo gazetesi her senekinden 
faha dolgun ve parlak bir mün-
1erecatla çıkmıtbr. 

B lo gazetesini eline alanlar İ· 
J;ındeki kıymetli yaz•lardan başka 
,.,rada günün en son telzraf haber

enru ve güzellik müaabakasınm 
afailatını bulabiliyorlardı. 

Balo, aabaha kadar sevinç ve 
e içinde geçti. Sabaha kartı or

ıalrk ağanrken davetliler dağılı· 
ıorordu. Her oene olduğu gibi Mat
yu t batosu mevaürin en aevilen 
..., beğenilen ve eflenilen baloau' 
-.ıdu. 

• • 
arıcı ye 
ekilimi7 

ayramda geldl ve 
Cenevreye gitti 

1 
Bayramın birinci ciinü Anka • 

sdan gelen Hariciye Vekili Tev
k Rüıtü Bey, tahdidi taalilıat 

lonferanaında buluııınak üzere 
1 .._yramm ikinci cünil aktamı Ce. 
r.ıvreye hareket etmit ve Sirkeci 
ıtasyonunda Vali Muavini, polia 

ı1 üdürü, muhtelit mübadele erki.. 

1ı, m<'b'ualar ve birçok zevat tara. 
ndan uğurlan!Dlfbr. 

< 

Ç. H. F.ında 
ayram 

:ıecep B. Fırkada 
! ir nutuk söyledi 

1 
1 

' .. • O ... "l,o • ' O '- • ' • 
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yaretleri, ge:ıanelar ağıztadile Y•· ı bayrak tekrar yukan çekilmiıtir. 
pılmııtır. Fakat daba bayramdan Bundan sonra ordu namına tay 
bir gün evveline kadar bavalann yareci yüzbatı Asım Bey tarafın
çok aoğuk gitmeal üzerine beledi- dan fU nutuk İrat edilmiştir: 

her vakit dimdik tutacaktır. 
·Kardeıleriml •• 
Bu toplanıınnızda, bu yaalı ve 

matemli günümüzde iman, hız ve 
hamle tazeliği de buluyoruz. Çün 
kü, bütün milletlerin mukaddera· 

:re, bayram yerlerinde ~l'!'cakla- Aaım Beyin nutku 
rm kuruhnaamı menetmifti. Ha.,.a 
lar da birdenbire açınca, aalmcak· 
uz bayram yerleri, çoculdann bil
haua canlarmı aıktL 

Maamafih havalnn iyi olmaaı 
bayramın çok nete ile "'eç.irilme
aine vesile vomniıti. Küçük mek· 
tepliler Hilliahmer rozeti tevzi e
diyorlardı. 

Fırkada bayramlaşma 
Bayramm birinci günü Cümhu

riyet Halk Fırkası Nabiye mer
kezlerinde bayramlaııldı. ikinci 
günü de Fırka Vilayet Merkezin· 
de bayramlafma yapılmııtır. 

Saat 15 te İstanbul tetkiliıhna 
mensup arkadaılar fırka binaaına 
gelmiye başlamışlardı. Fırkanın 
üst katındaki biiyük merasim sa· 
!onu hmcahmç dolmuştu. Bu es
nada lstanbul Vıliyet idare He
yeti Reiai Cevdet Kerim Bey sa
lon'> g1rerek hazırunun bayramla
nnı tebrik etti. Ve bayramın ar
kadatlarm bir araya toplanması 
için vesile verdiğini, lstanbul Vila 
yet Heyeti ldar-ıinin bütün arka
datlan bir arada görmekle bahti
yar olduğunu, arkadatlann ken
di evleri demek olan fırkada bu
lunmakla ayni hialerle mütehasaiı 
olduklanndan emin bulunduğunu 
söyledi. 

Bu orrada teşkilat arkada,tann 
dan bir zat Cevdet Kerim Beye a
ğıt" vazifeıinde dalına muvaffak 
olm•., için temenniyatta bulundn. 

Recen B. Fırkada 
Bundan sonra Fırkada bulun

makta olnn Fırka Ummni Katibi 
Recep Bey tetkilat arkadaılarının 
alkışlan arasmda salona girdi "e 
bayramlannı tebrik ederek mes'ut 
gÜnler görmelerini, bütün bayram 
lanr. sulh içinde geçmesini temen
n ·ettikten sonra, bu topluluğu gör 
mC'kle çok memnun olduğunu ila
ve etti. Recep Bey baıbühal es
naaında fırka merasim salonunun 
bukadar kalabalık kartı11nda dar• 
lrğma İşaret ederek, bunun da ça· 
resi bulunaca~mı söyledikten son· 
ra, İstanbul Vilayet idare Heyeti 
Reisi Cevdet Kerim Beyin meaai
ıinden oitayişle bahsetti ve Fırka 
UFYJumi Merkezinin müdaha1eıine 
lüzum kalmadan lstanhul fırka iş 
lerini büyük bir dirayet ve TUkuf· 
la idare ettiiini, tetkilftt arkadaı
laY'ın•n t iL kendi.ini çok sevdikle
rini görmekle m•mnun oJda;-unu 
t;iyledi. Cevdet Kerim Bey Recep 
Beye b .. iltifatından dolayı tefek
kür "tti. Mafevk makamatın ve ar 
kaılaşl.uının mü:ıahereti ile a:".ami 
«avretini aarfederek Cümburiyet 
H&!k Fırk..sı işlerini tedvire çalıt
bğını aöyledi. 

Fırkada bayramlaşma ak§am 
geç vakte kadar devam elti. 

Tayyare 
Şehitleri 

Fatihte tayyare şe
hitleri abidesi önün 

de bir ihtifal yapıld1 
Bayramın birinci günü aaat 15 

te Fatih Tayyare Şehitleri Abide
ai ônünde bava 'ehitleri ihtifali 
yapılmııtır. Abideye kolordu, C. 
H. Fırkası, Halkevi, Tayyare Ce
miyeti, Belediye, tayyareci zabi
tan, Yılmaz Tayyare Şirketi, Al
man Tayyare Şirketi tarafından 
çelenkler konulmuıtu. 

Abide, aiyah bir tüle büriinmÜf 
yanma siyahlara sanlınıı bir per
vane konmuıtu. Abdenin önünde 
bir bayrak bulunuyordu. 

Meraaime Ali Fuat ve Muzaf
f-;r Pa~alarla Merkez Kumandanı 
Kolordu Erkanı Harbiyesi, Kara, 
deniz ve hava :zabitanı, Amerika
lı tayyareciler iftirak etrnİJlenlir. 
Bunlardan başka Vali Muavini A
li Rıza, Emniyet Müdürü Fehmi, 
Belediye Reis Muavini Hilmit, 
Tayyare Cemiyeti Müdürü Hasan 
F ebm.i Beylerle Şehir Meclisi izi· 
anıdan Nakıye, Liıtife Bekir Ha
nımlar, Etem izzet, Galip Bahti. 
yar, Hacı Recep ve diier birçok 
zevat hazır bulunuyorlardı. 

Meraaime, tam saat 15 te Fa
tih, Selimiye ve Beyazıttan ablan 
toplarla batlanınıt. müteakiben 
Merkez Kumandanı Bey, ihzar e
dilmif bulunan kürsüye çıkarak, 
hava tehitleri ihtifali münasebe
tile bütün tehitlerimizin batırala
nnı yit Ye taziz İçin bir dakika 
oüküt edilmesini söylemİf Te mera 
eimi açmıfbr. Bir dakikalık sükutu 
müteahp borazan (ti!) iaaretini 
çalmq, btalar Ye mektepliler -
lem qziyetini ııım.., aiviller de 
şapkalarmı çıkarmııtır. Bu aırada, 
abidenin önündeki bayrak bir 
bahriye askeri tarafından y;vaı 
yava~ yarıya indiriliyordu. Ayni 
dakikada, bütün resmi Te hususi 
dairderin bayraklan da yan yan
ya indirilmit ve limandaki vapur
larla tehird~ki fabrikalar düdük
lerini çalmışlardır. Vesait nakliye 
de olduklan yerde durar k ;ehit
ler''> hntıralannın tazizine i~tirak 
etmişlerdir. 

Borazanın ikinci bir (ti!) işa. 
reli Üzf'rine abidenin önündeki 

"- Her gün, tanyeri ağanrken tını bundan böyle havalarda tayin 
yurdun dört bucağında Türk evla· etmek şart olmuıtur. 
dı al~tıiı bir aesle uyanır. Hava• Milletler hakimiyetlerini hava• 
nın nihayetaiz boıluklanndan ge- larda anyorlar. 
len bu sesler Türk tayyarelrinin Milletler harbi ve aulhü ha•a• 
ve tayya~ecilerinin sesidir. Bugün tarda tayin ediyorlar. 
bu sesleri bulamıyorlar, bundan Milletlerin varlığı ve ilerisi ha· 
mahrumdurlar. Çünkü, bütün valarda paylaplıyor. · 
Türk tayyareleri susmuıtur, arala Vatanlann hududu, artık yetil 
rmdan ebediyen çekilen arkadat- ve kınnızı masa batlannda değil, 
lannm hatıralannı hüzünle aruyor havalarda ve bombardmıan tayya· 
laı ve bunun için susuyorlar. r<'lcri içinde çiziliyor! .• 
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bayrnğnnızı havalann nihııyetaiz kuvvetli hava filolanna sahip o-
yü•ekliklerinde uçurmak, uzak lan milletlcre geçti. 
ellerde dall{alandınnak n bedele Biz, bu tatmaz ölçüyü, bu he
ula~mak için koca Toroalan hiçe def ve .. bu kuveti cihan aulhünün 
sayan yılmazların, en büyiik müeyyedeoi ,,.. miyan bi-

Vatanı müdafaa için durma- liyoruz. 
dan, dinl<'nmden havalarda didi- Bükiilemiyen bilek öpülüp ba-
~~'! fen kurbanlannm; T~rk iotik- ıa konur. 
lalıne eluzatan yurt duımanla- Evveli kuvvet da.ima lru.vet, 
nna Ağrının yalçın tepelerini me-1 sonra gene kuvve\ f. 
zar yapan ulu tehitlerimizin, eıle- Sulhün ifade düsturu artık bo 
rimjzin günüdür. · olmuştur. 

Ey gülkokulu çelenkler araım- Vatandaılarnn 
da yatan yolgöaterenlerimiz; aizi Bi• de ku...,,etUyiz 1 
Öl'r~ek tutarak, aizin iziniz Üzerin- Karada, denizde •e lıa•alan-
den yorulmadan kOfArak hedefe mızda!. ' 
ulaşmıya çalıııyoruz. Dün ıizin ~:er toplanııımı:ıda bu kara 
i~? 1 edemediğiniz zaferi bugün, toprağın bafnna gömdüğümüz 
degılse yann arkadaılannız yapa- ıehitlerin bize ömek olu!u da 
caklardır. kuvvet ye azmimizi arttınyor. 

Hannnefendiler, Beyefendileri Arkada~lar, 
Ulu dağlann tepelerinde omuz o· Şehit adedi ne oluna olsun, bi· 
muzı: uçarken aramızdan kaybo- ze merhamet değil ceHret verir. 
!anlan, dünkü Ağndağı tehitlerini En Jnınetli vatan binaları yeryü 
milletin tefekatli, pak kalbine zünde daima böyle kuruld~. böyle 
gömdük. Bu kıymetli şehitlerimi- tutundu- Ve .. böyle duracak! 
zin her sene bugÜn ... Bütün mil- Vatanperverliğin en öz, en a
letin kalbinden gelen oaygılan ile, ıil büfl:retini kendi nefsinde •alan 
h"P bir arada ruhlarını şenlendi- Ti.\rk milleti için hakikat budur• 
ren necip milletime tayyareci ar• yegine gidi' yolu tarihine ..., onu~ 
kadaşlanm namına gözyaflanm seyrine hikim olmaktır. 
fakat ınetin kalbimle tetekür eder Bunun içindir ki, biz tehit ver
ve bu aemavi fÜlıedayi ve bütün m<'kten korkmıyan, çekinmiyen 
Türk sehitlerini hürmet ve tazimle bir milletiz .. diyoruz. Ve gene mu
selamlarım." hakak ki mezarlan baımda top· 
Etem izzet Begln nutku !andığımız bu tehitler de ölürler

Aınn Beyden sonra Belediye na
mına Şehir Meclisi azaomdan ga• 
zetemizin Umumi Nefriyat Mü
dürü Etem izzet Bey tarafından 
bir nutuk irat edildi. Etem izzet 
Bey bu nutkunda ezcümle tunlan 
.Oylemiştir: 

" - Aziz Yatandaılanm.. 
Her ıenenin bu gününde hu 

mcı.rmer eütunun dibinde toplanı
n:r.. Vatan topraklarının üzerinde.. 
ki her mermer, kaya ve kanat abi
denin dibindt1 bir Türk fehidi yah· 
yor. Ve .. b··nlann arasında da Mı· 
sn y.,lunda, Çanakkaleniıı gökle
rinde, Galiçya afakında, Kafkas 
•emalarmdn ve •• nihayet Mustafa 
Kemal Türkiyesinin knrulut ve 
kurttu, davasında canlannı veren 
tayyareciler! .• 

B,ı topluluk, onlann aıcak, oa
navakın ve candan üatün ruhlarile 
bnobeşa vect ile kalmak içindir. 

Yatanda.lanın, 
Dövü.., dövüşe ölmesini bilen 

kahraman millet çocultlandır ki, 
vatan yaparlar. Ve .• gene dövüte 
dövüşe olmiye her an hazır bulu
nanlardır ki o vatanı tutarlar .. bü
yiiltür ve yükaeltirler. 

Bu abidenin ve her çelik kana
dın dibinde yatan aziz tebitleri
miz de vatan müdafaasında epiz 
h&rika1ar yaratan ve dünyaya 
beşer kuvvetinin fevkinde yapıla
bilen mucizeler Örne(!i veren öz 
Türk çocuklandır. Ve bütün Mua
tafo Kemal çocul<lan her vakit, 
her yerde, her zaman için daima 
bu Örnej:in yeryÜZündeki rakipaiz 
misalidirler. 

Arkadu!ar, 
Şimdi v€ .. biran aonra mızıka 

matem havftaı çalacak. Bununla 
şehitlerimi• in ruhunu yaşlı gözle
rimiz ve yaı:lı hi~sivatımızla bir 
def,, daha takdir v tebcil fırsatını 
buh~nğ•z. 

Vatanda~lar, 
Bi:ı. hi2,. bir vatan yapan aziz 

ölülerimiz icin; gönlümüzde ve 
gözhrimizde her biri birer ayrı 
varlık ifade eden onlarm hüviyet 
ve benlikJ,.,.; için ıfÖzyaşlarımızı 
akıtmasını bilen nesiliz. Fakat, bu 
matem ve yaşm teker teker tabıa
lanmız Üze-rindeki acısı ne oluna 
olsun, biz bütün bu toplanıtlanla 
istikbal için, kendimiz için bir ye
ni hızlanma ve hamlenin baz ve 
gururunu buluruz. 

Mağruruz: çünkü, Muatafa Ke 
mal c;ocuklanyız. Her Muatafa Ke 
mal çocuğu ve .• her kemaliat yara
dıhsm m..n sanan Üzerindeki 
mümtaz bir hususiyet n iatianaaı• 
dır. 

Muatafa Kemal çocuğu, kuv. 
...ettir!. 

Muatafa Kemal çocuğu iman
dır! 

Mustafa Kemal çocuğu vatan· 
dır! 

Mustafa Kemal çocuğu. Yapan, 
yaratan, yaşatan ve kendi.inin ta· 
rih ve lıayatta en üstün insan ol
duğunu bilen nesildir. Ve .. aizler 
de, hepiniz benimle birlik olarak 
daima ve her yerde tekrarlayınız: 
Kemalizm vatanperverliğin en ile
ri ve en yÜksek ınundır • . 

Bir cümle ile: her Mustafa Ke
mal çocuğu vata.npcrverli" in gö ... 
zü, ta kendisidir! 

Gururumw: budur... Bu o!acak
br •• ve bu kuvvet, Türk vatanae
veri.,in batını her vakit yukarda, 

ken bunu böyle bildiler ve gözle
rini güneşe öyle kapadılar! Belki 
tek bir noktada yüksek emelleri
nin görgülerini toplamak mahru
miyetine katlanarak öldüler. O 
da: v..tan vazifesini, ülke koruyu
culuğunu sonuna kadar tereddüt
aüz ifa ettikten sonra kırık kana
dile naçar gökten yere düşerken 
bütün bu aziz._ tebitlerin göz.kapak 
laT"mda Türk lıavalarınm çelik ka· 
natlar n b şa örülmÜf ol· 
dutunu rönnek iatyişinin tamam
lanamamış bir ideal gibi 
hapsolup kalışıdır. 

Vatanda,lanm, 
Sıraıile ilk hava •ehitlerimi:ı· 

den son ölülerimize kadar hayal, 
arzu, hakikat, hedef gibi giden bu 
yolnn da izerindeyiz. Ve .• dunna
dan ilerliyoruz. 

Bu hedefi tamamile son edebil
diğimiz gÜn ve tekrar burada top
lanırken yalnız hava tebitl~rimiz 
için değil, va tan ııemaaı Üzerinde 
ve altında kahramanca, mertçe 
ölenlerimiz için en büyük taziz, 
en büyük mükafat, onlann gözka 
paklan içinde hapsolan ba ideal 
arzu ve hayali tekrar dünyaya <ıe 
güneşe çıkarmak olacaktır. 

işte davaınız ve işte varmak 
yolnna çıktığımız hedefi •. 

V tandaşlanm, lstanbul şehri 
ve Şehir Meclihi namına mukad
dea ~hitlerimizin ruhlannı taziz 
ve ıize iman, a-zim, irade •e kuv
vet U.z~liği ta'VSİye ederken onlar 
için d,. hepinizi bir dakika sükuta 
davet ederim.,, 

Naklyf' Hanımın nutku 
Etem izzet Beyin nutkunu mü 

teakiben bir dakika ıüküt edilmit 
ve ondan sonra Nakıye Hanım da 
bir nutuk irat etmiştir. Müteakı
ben Harbiye b&ndoau matem hava 
•ı ça1mı, ve harbiye talebesinden 
bir manga tarafından manevre fj. 
feğİ ile üc; defa be.Yaya ateş edil· 
mittir. 

Bundan sonra meraaimde bulu 
nan askeri mekteplerle, piyade, 
aüvari, topçu kıtaat, polis müfre. 
z'"ıi, tayyare mektehi ve aivil ta• 
lebe, lıtanbul Jiae>i izcileri tarafın 
dan bir geçit resmi yapılmıt ve 
m"""•İme nihayet verilmiştir. 

lzmlrde hava şeltlerl 
ihtifali 

lZMIR, 28 A. A. - Hava te
bitleri ihtifali, yapılmııtır. 

Kııla meydanından askeri kı
ta, mektepliler, halk, memurin ve 
zabitandan mürekkep alay ıehit
liğe ııitmittir. 

Şehitler bir dakikalık ihtiramla 
sclfımlanmış, bu sırada toplar a• 
tılmış, bayraklar yarı indirilmi~tir • 
Bu eonada sehirde herkes Ye bü
tün veoait bi~ dakika olduğu yerde 
dunnustur. Bundan sonra hava 
kuvvetleri, Tayyare Cemiyeti ve 
memlekf't namına nutuklar söylen 
miştir. Müteakıben mızıka matem 
havau çalmıs, bir manga aıker 3 
el ate" ebni"tir .. 

A•l<e~ kıtalarmın geçit resmi ;. 
le mer11sim bitmiştir. 

Ankarada yapılan tayyart> 
ihtifali 

ANKARA, 27 A. A.- Ruı:ün 
Hat 15 te Hacıbayram'da tayyare 
•ehitleri ihtifali yapılmıttır. Mera 
simJe Milli Müdafaa, Dahiliye, 
Ma !iye V killeri, meb'ualar, vali 

ve belediye reiai, Büyiilr: Erkim 
harbiye Riyaaeti Te Milli Müdafa· 
a Ykaleti erkanı, mevki, merkez 
kumandanlan, Polis Müdürü, ha
va ve diğer aınıflara menaup za• 
bitler, Tayyare Cemiyeti Reiai ...a 
Müdürleri hazır bulunmut ve muh 
telif kıtaattan mürekkep müfreze• 
ler, mektepler, muhtelif müeaaese 
müıneaailleri ve kalabalık bir halk 
iştirak eylemiılerdir. 

Saat 14.30 da hava zabitleri 
bir bando mızıka ve bir askeri kı
taaı ile mütetekkil bir heyet Zira
at Bankası önünde ve tam saat 15 
te merasime batlamış ve bunu mü. 
teakıp hava bn.etleri namına 
bi?b"!ı lbaan, Türk Tayyare Ce
mıyeti namına Ankara Meh'usu 
Aka Gündüz, C. H. F. namına Ha· 
kimiveti Milliye vazı itleri müdü
rü N-.it Halda Beyler tarafından 
hitabeler İrat edilmit Te mızılramn 
çaldığr ha:ıin bir ha,,adan aonra 
zabit lnmıandaornda bir manga 
asker şehitlerin nıezan b&fmda üç 
el ıelim atesi yapmı• ve tehitler 
ziyaret edildikten sonra meraa;.. 
me nihayet verihni.ttir. 

Ormancılar 
Kongresi 
Bayramda yapıldı, 

yeni idare 
heyeti seçildi 

Harici• Himayeietfal ı 
Piyangosu Al 

Milli lktısat,,.. Tuamıf «mİye manya 
ti ile Himayeietfal namına tertip edi v •ıA hl 
len yerli mallar piyangoaunda kaza.. e Si a ar 
nanlann ikramiyeleri, Sanayi müdiri 
yetinden verilecektir. 

Kaçakçılıkta vatan
datın vazifesi 

Gümriik muhafaza bat müdürü 
Hasan Bey, muhafaza teşkilatmın em 
niyet tetkilab ile birlikte bilhassa u
:rutturucu maddeler kaçakçıbğma 

kartı fiddetle takibatta bulunduğu, 
nu, birçok izler üzerinde bulunduğu 
nu aöylemiı, vatandatlann bu gibi 
kaçakçıları öjrendikleri zaman, der
hal polise ve gümrük muhafazasına 
haber vermeleri ftZifeleri icabından 
olduğunu ilave etmiıtir. Meml•keti
mizden kaçalıçıhk yapamğa cür'et e
den bazı ecnel>iler, açılan mücadele 
ı...,..ıamda buradan gitmeğe mecbur 

l~s::hkom 
Çalı,acak 

İstanbul hapishanesindelıi 75 meh 
küm ilkbaharda imme bizmetlerin
de çalııtınlacaktır. 

Bir Yunan vapuru 
oturdu 

tmıir marmda Piyanko burnu. 

daki kayalıklarda T aluiyarhah isim 
li yedi bin ton maden bamuleli bir 
Yunan vapuru karaya otunnuştur. 

Lavalet tahliaiye gemisi, mahalli ka 
zaya önderilnüıtir. 

Her millet içln 
umumi emniyet 

BERLlN, 'J:1 A.A. - Mili 
ler Cemiyetine muzaheret 
man birliğinin neşretmekle ol 
duğu mecmuada batvekil M, 
Fon Schleicher'in bir maka! 
çıkmıttır. 

Mumaileyh, bu makalesind 
bilhassa Almanyanm milli m ·· 
dafaa meselesinde hukuk bera 
berliğini sahip olduğunun 
devlet tarafından 11 kanunu 
ve! de neşredilmiş olan beyanna 
me ile tanınmı§ olduğunu yaz 
maktadır. 

Baıvekil diyor ki: 
"Biz silahları bırakma kon

feramına her ınillet için umumi 
bir emniyet elde etmek için gi· 
diyoruz. Bu gayenin temini ise, 
devletlerin silahları bırakmala· 
n ile kabildir. Bu suret!.e itimat 
tekrar başlıyacak ve cihandaki 
aiyasi ve iktıaadi vaziyette ha· 
kiki salah husule gelecektir. 

Cihan harbi galipleri ile mat 
lilpları arasında hukuk farkı gö 
zet~<:k oan hiçbir mukavelena 
meyı ımzalanııyacağız. 

Türkiye Omıancılar Cemiyeti ..,.. 
nelik kongresi e......elki gün cemiyet 
merkezinde kesif bir kalabalık teşkil 
eden azalaruım ittirakile aktedilmi,. 
tir. Kongrede evvela bayram tebrik
leri yapılmış, sonra konırre riyaseti
ne Tevfik Ali Bey intihap edilmit. 
cemiyetin bir senelik mesaiıi, müfet- Bir gemi kurtarıldı 
tiıler raporu, heyl"ti idaenin nıpch' Sürmeneli 'Mehmet oğlu Hüseyin 
lan okunmuı ve bir çok mün:ıkqa- reisin idaresinde bulunan on tonluk 
!ar cereyan etmitti• Bıı.,dan sonra . . • • • . • 

Tardieu 
Sövleyor 

PARIS. 27 A.A. - M. Tar 
dieu, 8 aylık bir sükuttan ıonra 
Pariste siyaset sahasında faali· 
yete geçmif olduğunu gösteren 
bir konferans venniıtir 

yeni idare heyeti intihabatına geçil- (Tıcareti bahnye) ısimli gemı, Ka
mİ!tir. Yeni idare heyeti ,..,;, Necati ramüraele gitmek üzere evvelki aa
Beyjn idıır~inde.olmak üz.,,.,. Abdül 1 bah Haliçten kalk:mıı, limanda ka
kadır. Tevfik Alı, Rıdvan kontrolör ranlıkta sulann cereyrınile bir taman 
Necati ve Celil Beylerden mürek- d bi d" · • B • 
k 1 le ·ı . t" ~l • • _._ raya n ırmıştır. u nzıyette ge-ep o arn ıeç.ı mı, ır ~ eyetı ı ~re • .. 
mÜ•takbel mesai p•.>11".l>:ı:nı Ye hüt mı su almaga ba41amıtbr. Haaan re
ceıini hey•ti umunüyey. arzehnit it, istimdat için düdük çalmağa batla 
,.e tasvip edildikten sonra lçtiı"aa ni mıı, amele de bir taraftan tekneye 
l.ayet verilmiıtir. dolan sulan bo,.Jtmağa çalıtmışbr. 

Sabık batvekil konferansın· 
da gerek iktısadi ve gerek siya· 
ıi buhranlara bir çare buluna· 
mamıt olduğunu beyan etıniş· 
tir. T ardieu demi~tir ki: 

Hilaliahmere 

Bu sene ıeker bayramında Hila· 
liah~ cemiyeti fevkalade mükem
mel ve cemiyet için çok müfit olan 
bir usul takip etnıi,tir. Cemiyet tet 
lrilab bu sene """elce tabettirilen 
bayram tebrik kartlarile lstanbul 
halkının hamiyetine müracaat etmq 
tir. Hililiahıner cemiyetinin bu mü
racaatını hemen hiç bir kimae geri 
c;evinnemiı ve herkea cemiyete teber 
rü hususunda azami fedakarlığı gös 
tenniıtir. Bu ıekil geçen ıene ilk de 
fa olarak Hilaliahıntt Fatih kazası 
tarafından tatbik edilmi,ti. Geçen ıe 
ne Fatib kazası fevkalade denilebile 
cek bir netice almış ve cemiyete Fa
tih kazaımda şimdiye kadar hiç bir 
zaman temin edilmemit bir menfaat 
elde edilıniıti. Bu sene de bayramın 
birinci günü bu suretle cemiyete ya 
palan teberrüatm büyiik bir yeküna 
baliğ olduğu muhakkak addedilmek 
tedir. 

Cüzdana 
Mukabil para 

Vilayetlere teımll 
edilmesi 

tekarrür etti 
Mütekaitlere ma&f cüzdanlan mu 

kabilinde Emliık Ye Eytam bankaaı 
tarafından yapılan ikrazat, bütün vi 
li.yetlere tfl§mİI edilecek ve bu suret 
le mütekaitler. dullar ve yetimler te
fecilerin elinden kurtanlacaktır. 

Sigorta için polis 
vesikaaı 

Y aogın vulruuncln tazminat aJa. 
bilmelı için mallannı sigorta ettiren 
lerin , poliıten bir veoilı:a alarak ai
gorta tirketlerine ibraz etmeleri ll
z:ım gelmektedir. Sigorta ıirketlerin 
den bazılan, bu maddenin defittiril
meai için lktısat vekaletine müraca
at edeceklerdir. 

Sıhhiye vekili 
Manisa da 

Sıhhat .,ekili Relik Bey, Ankara· 
dan Manisaya gitmiftir. Bayram er 
tesi Ankaraya avdet edecektir. 

Maliye vekili 
Tetkike çıkh 

Maliye vekili Mustafa Abdülha
lik Beyin, baynun ertesi memleket 
dahiliııde kısa bir seyahate çıkacak· 
lan haber verilmektedir. 

Fıkaraya kömür 
Burgaz adası Hiliıliahmer fubeoi 

tarafınd n fukaraya kömür dağıtıl-

lıtimdat düdüklerini liman tirketi
nin Kutlu romörkörü duymuı ve der· 
'bal kaaazeclc aeminiu yanma titap 
ederek gemiyi yedekte Galata nhb-

mma ırötürmütlür. (Ticareti Bahri
ye) gemisi, rıhbma ıu almayacak fe. 
kilde bağlanmıı ve batmak tehlike
ıinden kurtanlmııtır. 

Burgazda tefcir 
Burgaz adasında teşekkül eden 

ağaç koruma cemiyeti, onnan mekte 
binden bin kadar ağaç fidanı tedank 
ederek adaoın muhtelif yerlerine dik 
tirmiştir. Adada, çamlann hüınü mu 
bafaza11 için keçi otlatmak yasak • 
dilmiştir. 

Türk gemi kurtar
ma şirketi 

Yeni Türk gemi kurtarma anonim 
ıirketi, çarıamba gününden İtiberm 
faaliyete geçecektir. 

Memurin müdürü 
Belediye memurin müdürü Sanu"lı 

Bey Ankaradan dönmüştür. Muma
ileyh, belediye memurlanmn tekaüt
lükleri hakkında hazırlanan nizamna 
me projesini ali.kadar vekaletlere tak 
diın etmiıtiı·. 

Birinci umumi 
müfettiş 

ANKARA, 27 - Birinci wnuınl 
müfettişliğe tayin edilen Hilmi ~ey 
iki hafta sonra .-mıriyet mahal~ 
gidecektir. 

Bayramda 
Vukuat 

Senelerce biriken 
parası çalındı 

Cöatepede Be:rlı1r lıaiuıda amele 
Ç&VUfU Ibrahim Aia. senelerde., ı.e-
• !ııirilrtirdiği 455 lira "e 12 altınının 

Nadide isminde bir kadın tarafından 
çalındıimı iddia etmi!, Nadide yaka 
lamnıJbr· 

Mektup verirken 

"Franaanm f.mdiki mübaliı
jtalı uzlatma siyasetinin boşuna 
olduiu anlatıl1111 tı • Tamir~ 
tın ortadan kaldır ması, u • 
ram ortadan kaldırmış eğildir. 

Amerika ile ne borçlar ve ne 
de silahlar ve emniyet mesele
lerinde bir itilaf yapılamamıt· 
tır. 

Nihayet milldler Cemiyeti 
ardı arası kesilm;yen Alman 
taleplerini çok kere teshil etmit 
tir. Fransa daima müzakerata 
amadedir. Fakat teslimiyet ve 
mutavaat gösterıneğe dütmaJI" 
dır. Franıanm kuvvetli ve ser 
best bir devlet olarak yaşamak 
arzusunu cihana gösterebilmesi 
için memurlar sendikalizmi ta· 
rafından torpillenmiş olan ve 
hali hazırda sosyalistlerin kon· 
trolü altında bul.unan devlet o
toritesinin yeniden ve esaslı su· 
rette ihyası lazımdır. 

M. Tardieu, kanunuesaside 
yapılacak islahatın bir takım 
masrafları menetmesini, teşrii 
vekalet müddetini hissolunacak 
derecede temdit eylemesini ve 
bir kah.ine sukut ettiği takdirde 
başvekıl ıı.rzu ederse umumi in 
tihabat yapılmasına karar ver· 
mesini teklif etmiştir. 

Bu islahat ayni zamanc!a ara· 
yı uınunıiyeye müı·acaat usu• 
lüneıı ihdas edecek ve buna ka· 
dınlar da ittirak eyliyecektir. 

Nihayet ialahat ilenen ifade 
ve telkin olunan akidelerin dev 
let hizmetleri ile kabilitelif ol· 
madığma karar verecektir. 

Bir silah kaçakçılığı 
ROAM 28, A.A. - Hirtar 

berg'deki silah kaçakçılığı me) 

selesi hakkında hiçbir ecnebi 
devlet timdiye kadar Roma hü 
kameti nezdinde bir tqebbüıte 
bulunmamıttır. 

ROMA, 28 A.A. - Giomale 
d'ltalia gazetesi, Hirtenberg'· 
de vuku bulan silah kaçakçılığı 

Şehremini Pa.ta ıniidürü Rqit hacliseıi dolayısile Fransa ve 
Bey, bayramda mektup vermek isti. lngiltere hülrumetlerinin Ro
yen Muallim mektebi talebeainden mada müşterek bir te1ebbüste 
Cemal Efendi ile aralannda çıkan bulunduklarına dair gazeteler
bir münakqa neticesinde dövülmüı de görülen haberler üzerine ,u 
ve tahkikata batlannuıtır. satırları yazınıttıı-: 

Şüphe "Bu hadise hakkında Roma 
Gümrük muhafaza 1 y hük\ımeti nezdinde hiçbir le-

memur an, u bb" 1 d • l"h" nanistana gitmek Üzere Romanya va şe us yapı ma ıgını sa a ıyet 
p'!runa ~inen Yorgi oğlu Yakon is- 1 tar membal:ırclan öğrenmi~ bu· 
mınde bır Rumdan şüphelenerek üze lunuyoruz. Esas.-n İtalya hükO 
rin.i aramışlardır. Yakonun üzerin. netinin tamamile yabancı bu· 
2?0 Türk _alt~., 60 liralık evrakı nak lundğu öv le bir rnrsde h kkın 
dıye ve brr m kdar dolar bulunmuı- c1 b k b:ld b" t eb• ·· • 
tur. Merkumun kaçakçı!rğn cür'et et .a u ~ . · en ır e_ş • uus ya 
tiği anlatıldığından parası müsadere pılması ıçm ort:ıda hıçbıı- &ebep 
ve k"7'disi Adliyey<> t~•lim edilmiştir. yoktur." 
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Voapuru 31 Kanunus 

SALI 
gıinü akııanu harthetle Zongıı 
dak, İnebolu, Ayancik Samsu 
Ordu, Giresun, Trabzon, Suı 
ne Rizeyc azimet ve avdet e.d 
cektir. 

nıR~i:ic.:;;:,hur Hazretleri Adana· Y~'"!• ~~l!et .:Ve_ ia~kl~l. iç?>: n:a- muflar ve iıtaıyonda Halk tarafın· n i!e Türk elçiliği m iimeasilleri 1 'DEMETRAKOPULOS BiRADERLER" ~azab.rmd:a satılmakta-
dan dn Mersini teşrif buyurmuşlar •
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Fazla t. fsilat İçtn Sirke 
Yelkenci hanl!ldaki acentalığı 
na müracaat. Tel: 2 515. 

I { Zrctlen.nı"n Antalyadan sonra c k hır kahramanlıkla dovu•tu. ya hareket etmişler ve erkanı ma- M "f 1 
n J y · ı· h d d fine :ziyafetler venniş ve aan 'zmiri, lzmil"den aonrıı da l•ta."~u: er •. Her Arıtcp ihtiyarı bi~ ateşli halliye tarafında.. vı ayet u u una lebe- İdaremizde İstimal edilmiyen lüzumsuz ve (151) 

1 :v ret buyurmaları aglobı ıhti dolıkanlı n her Antep delıkaolısı kadar u~rlanmışlardır. Cüzerrrih- nazın Boyaciyef, bugün ta 
ı~nfdi:. ' "m !~hizatlı ordu • kesilmi!~ tan davul ve zunıalarla lım~t Paşa yi kabul etmiştir. kaleme bağlı o~an otomobil parçaları boş çimento ÇU· 1 

\ferke:ı: .acenta• Galata Köpr..ı! . •ı 

!362. Şube A . Sir lc:f!>c i Mi.ih ~ ,. , 

.t• H . 2. 3740. 

Bu dıyarrn yalnız evlatlan degıl, Hazretlerini ka11ılamışlar ve Afy.-. vallan, hurda bez ve çuvallar, kopye presleri, küçük Ja. Gnz'Bnf~pfe hav~~· da, _auyu da, to.praiı .. d_~ h"t Antalya hattının yapılmasının tetl<l- Türk elçiliği tarafından ya· , d k • • .. I . uht lif tfak 
r t .. d " - d d · - tü. kine karar verilmesinden dolayı s&- n n bir çay ziyafeti verilecektir. t a a o SlJen tup erı, m e mu ve ev eşyası ve M'll"yet> _ a gun ıızu ve gecesı e ogu' d tıJ akt 

IZMIR - PıRE • İSK N. 
DERİYE POSTASI 

CAZIANTEP, 26 <. 
1 1 

1 / <ia:r.ia ntcp bu kuvveti, bu iradeyi vinçlerini izhar etmi•lerdir. Sand·k- Türk m;safirleri Pa7.ar alqa saire bilruüzaye e sa ac ır . f K d d 
• Cazıantep yo 

0

• L nl • b t " 1 da ha retl '-- la Ba•ve'-'li J ed k • M ihi' ' d'f b · ·· onya an ognı . . b' ı · '' " kabr11man coşku ugu, 
0 

u· 
1 

ra e ....,.,, nan • "' - mı ıtanbul'a avdet ece tır. üzayede 9-2-933 tar ne miısa ı perşem e g\İnu "" koyulduk. Trenmud, ~en 1 kcnmez a!efİ nereden, kimden a- miz, fPreflerine ..,,.;ıen öğle ziyafe- 1 Jık h k 
karlı Anadolu yaylAllPb a~ Işın lıyordu?. Onu biliyoruz hemşehri- tinde bulunmuılardır. Dinarda ve ts İzmir - A tina maç• ımat 9 da başlıyacaktır. Talip olan arm, satı eşya a " 

'' EGE '' ~ln ,':c 
11 de mıınzRra&ı cidden ~ et 

0 

an lerim. Bütün Türkiye nereden, rartada da ço,kun tezahünıtla istik kındaki müfredat listelerinden tedarik etmek üzere her forosları aıarak ana ovaııııa kimden alıyordu?. işte Antep on- bal ve t~yi edilen ismet pdPa.:ı!:.,az- 1ZMlR, 28 - Bayramın ilk gün Haydarpas. a mağazasına müracaat edebilecekleri. 
indirdi. k .. kt k dan alıyordu. işte turada içirnU.de retleri, Bordurda yeni ya 0 J h l"t" l 

Adana bal ın•n yure en. o- duran bizi dinliyen ve bizden o- lan fırka bina.mı tetkılc rtmi, ve ka günü zmir • Atina mu te 1 1 \"'e muayyen giinde müzayedeye İştirakleri ilan O unur. 1 
pan t .. zahüratı ıiraam;a Fevzı~a- lan RÜyiik Mustafa Kemalden alı 11•ba civannda atla bir gezinti yap-- maçı çok kalabalık bir seyirci (332) 

TRABZON POSTASI 

''ANKARA,, ~aya doğru ybolumh uzaF ev~ etdtik. yordu. tıklan sonra. hükiımeti mahalliye er kütlesi hllZllrunda yapılmıştır. 743 l'er~embe lll a 
1 ?v.zıpa,a an Gazi Mustafa Kemal; 0 öyle kam. Cftt\İyetl..,. mümeıaillerini ve • J 

hareket ederek 1aatrdkı buçukta •onsuz, ölçiiaüz bir kudret, hayat muallimleri kabul eylemiş ve terefle Oyun Saim Beyin hakernliğı a Lokomotif, alev, dum"\n ve regülatl>r borularının kapalı 
Narlı ia~aıyon,';'na Y! •k; . ı.a2ineoidir ki yalnız Türkler d~ rine verilen zinfette bulunmuıtur. tında geç.mit birinci haftayim· zarfla münakaııaaı 13 mart 933 pazartesi ....r.nü aaat 15 de 
. ~azı~ntep •n nıumesaıllerı, .Y'!-• ğı l , befCriyetin bütün mazlWıı mıl- Bu 7.İnfette. bordur Dl"h'••ru Şeref da her "ki takım üç üçe berabe-

6
w 

'•, oııvarı alay kunıandanı Re..,. lt>tlt>rİ kuvvetlerini ondan alzyor. Beyin. bir nutkuna Bttt...tcil Pasa Hz idare merkezinde yapılacaktır. Tnfsiliit Ankara ve Haydar· 
h H ti · • N ı d · "k d "" .ı---'- re kalmı•lardır. lki11ıei haftayim cüm ur azre ennı ar ı a nh Dünyayı, yirminci asır unyuını §Öyle mukabelede bulnnmu ............ : ., pa~a veznel •rinde beşer liraya satılan prtaameier e ya:ı:ı-!-ıal cttıler. yepyeni ve hayatveren bir havayı- - "Burdurtla gördüiüm muhab- daha heyecanlı olma.ş, lzmir bdır. (365) Narlı - Gaziantep yolu Üzerin- ne&imi ıribi kaplamııtır. Bundan bete ve Settf Beyin ıözlerine ~ek muhtelitinin hikimiyeti altmcla 

deki köylülerin büyük Gaziyi ~- aonra gelecek aıırlar da bu yep. kür etmek isterim. Burdur için oldu- raf 
kır da n görmek, selamlamak ıçın yeni can havası içinde YBf"Dlakla tu kadar hepimiz için medan iftihar geçmit fakat yine beriki ta 
.::ö teroikleri tehal~k. yü':kte~ bahtiyar olacaktır. olan Şeref Beyin iltifatları, İzam e- ikifer gol yapmıttır. Neticede 
gelen sa.da ve aanum1 l !e!'abürlk e~ Gazi, bizim Gazlıni, kainat Ye dilmiş malılyettedir. EYVelce de Bur İzmir • Atina muhtelitinin ilk 
Reia;d.inıhu_r Hazret ennı ÇO mu beşeriyetin ulu Caziai; Caziante- duru yalrnıdan tanım,.tım. Fakat bu • 
tehı.s~ıa .. ettı. . .. bin yüreğinden co,an aeıi dinliyor ıeferkl intibaım, Burdurda çalıımak maçı 5 · 5 beraberlikle bitmıt• 

Buyuk Re••. her koy halkının · musun? Bu aea niye tek parça ha· ilerilemek ve hizmet için malik ol- tir. 
~~1Ün~e oto~o~ılinden İnerek köy. tinde ıenin büyük yüreğine akı· duklan evıaft görmek oldu. Annız.. 
lulerın ellennı sıkb, ~atırlarmı yor. Gaziantep seninle kurtuldu. da bulunnıaktan bahtiyamn. Sizinle 
"°r~u . Ha.l~la temaaı damıa dev: Çünkü 118,.a İnandı, çünkü sa.na temas eden herkes kuvvet ve ~i
let !daresını~ t~mel f'!-rtı _!el~kkı bağlandı, Sana - İnanan, u.na bağ sini arttınr. Hüsnü kal>ulünüzden do 
etmış o_l.an b~J'!'k .~.~ın k~vlulere lanan. kendi varlığına inanır, bak· layı çok çok teşekkür ederim." 

fzmirde Yunan 
takımı mağldp 

kat·" goıterdığı buyiik alaka her ka inamr ebediliğe bağlamr. Sen 
b!rioi? kalbinde ailinmes tükran hel'f"yİn Gaziainin, Büyük Türkün Bl!ŞDt!kll . lntalga'dT 
luılrn uyandınyordu. bizzat kendisinin özüsün, Büyük 

Bu teıniz inaanlann yÜzlerin~ Gazisi•in r Kütük adm Gazi Musta 
den dııygulan okunuyordu. Milli fa Kemaldir. Fakat döğüı adın, 
mücadelede büyük yararlddar tarih adın, asd adm Türkiye'dir. 
~ö.termit olan ıili~larile ~ziyi Tarihin yüksek evladı, günün 
ııeli\mlAdılar. $eh"!n methalınde ve gecen.in ulum; Türkiye bugiin 
süveri kıtaıı,. '"'!ecliye, C. H. Fır~ seni bı.raya gelişinin bayramım 
~a•ı, Halk~vı, Tıcaret Odaaı -..e eli yapan bu yiğit imanlar senden al
• r te ekkuller, atlılar, ıporcular, dıklan ima" kuvvetile ön oabaLı.... 
mekt n b lk • • b" ep • er •e a sa.nıunı ır da naoıl dö§iifüp muzaffer oldu. 
halka içinde büyiik Reiıi kucakla- lana, açtı§m ve açacağm bütün 
drlar .• C::.etin v~ ~.nlı bir cidal İçin yeni inkılap yollarında da bütün 
de mıllı benlığını duyınuf, onun zorlukları açarak muzaffer ofa. 
kıymetini anlamıt olan bu halkm caklardır Bunlar bu yol içinde 
b--kku ·~· ~ • u!u rtancıyı a ! •Yit. a, tana inaDDUflar, bağlanmışlar ve 
ıelamlayışında, feYkalade bır he- •enin büvük adına ant çmişlerdir. 
JCCf!:\ ".•rclı. Ey büyük Yarlığı olan büyük 

Gazı Hasretleri, paltoaus ola. ,.._ 
1
• M taf K ı ·ıı ti" 

k .. "d"I b" - bu "" 2 us a enıa ; ııen mı e n 
ra_t yhaya .yuhru u er :e_ dutiinh le, tarihinle, bütün şao ve oeref'm. 
mu " eyyıç .~z~.run onun en• a• 1., Yll•a hem de pek çok yaşa!., 
in' sorarak, l'Onul alarak geçtilerı N tule 1> k ı • d h 
doğru~a Halke...ini teşrif buyurdu 1,. 1 u l • ırçaıoı_"!,er ilennk e •• ~~ır 
1 Etrafında kani b b 1 ı unan anu ,... an e eaıUUJt-ar. ı mu are e er tir 
cereyan etmiş olan büyük kilisede • 
f\mdi HalkeYİ ve Fırka yerl8f111İf 
bulunuvor. Gazi Haznıtleri, bura
da Fırka ve Halkevi azalarını ka

Ad11nada 

ANTALYA 28 (A.A.) - Baş..., 
lo1 lımet Paşa Hazretleri, aaat 16da 
Antalyayı teırif ettiler. Vali, kuman 
dan, Ciiınhuriyet Halk Fırkası reisi, 
ba,.ekili 'l'İlayet hududundan kartı· 
laddar. Civar kaza ve köylerden ge. 
len 500 rlen fazla atlı lamet Paıa Hz. 
!erini, Yiliyet hududunda karşılava
rak se.ııi ve ııaygılıırnu arzettiler. 
Ba,Yekı1 Hazretleri de kl;ylet-i, mek 
tenleri ye dilter itleri hakkmda keo
dı1erindM malumat aldılar. ismet Pa 
.- Hazretleri, Antalyaya kadar yol
lan dolduran hallan l"Tırİ Ye aayııı 
tezahüratı al'l\Smda ıebri t~rif etti-
1~. Ban.,kil Hazftlleri, Gazi Haz. 
retlerinin kö,kl....ınde bütün t~
küll..,. mlimessillmni bbul buyura
rak k~ndilerile vilayet i,leri .-e aeri
yat etrafında konu.tular. Bir müd. 
det ıonra aahilde bir gninti yaptılar. 
Akşama ~ledi:nı tarafmclan lımet 
Paşa ıes-efine bir yemek .....nlınekte
dir. 

lsmt!I Paşanın leşekkOrD bul .. tıiler, ayn ayn ellerini ıık. 
ınak auretile iltifatta bulundular. 
Ha!kevine toplanmıt olan nıüney. 
ver ve memleketçi ıı-ençliifi ile Ca. 
ziantep cidden iftihar edebilir. 

ADANA, 28 (A.A.) - Reisieünı 
hırr Hazretler; Adana vnlisi ile bele. 
diye reisi tal'ftfmdao Mialı İstaayo- ANTAl.YA, 28 (A.A.) - 0...ve 
nonda kartılamnışlar saat 14-30 kil ismet p.,.a Hazretleri seyahatte 
ela Aılanaya varmı.lardn-. Balta Bü aldıldarı tebriklere ayrı. avn cevap 
J'Ülc Millet Meclisi reisi Kazım Paşa 1,,...remediklen"d"" ~lckürlerinin ib 
~z; olmak üzere Adananın bütün bal liğına Anttdolu Ajansını tavait bu· 
. ~ıtaıyonun idnde, dıfmda ve Ga- yunnıı!lardır. 

7ın.''? l'<!Crfİ yollarda ııralanmış İdi. 
~ı:.,ciiırthu_r !"f•zretleri on binlerce Japarladan (l~çerkt!n 

&anumi allall•n ve içten k.,. 
pan .. •~•v.i tezahü ... leri arasında oto-
mobıllerle do~ca M~ı· R • . p .-. ~'""ıı esıa a 
.a Hazretlerııun kald:ldar, eve gitti 
!er. 

ISPARTA, 28 (AA) - Ba,ve
t.il lamet Pa\'ll Hazretleri dün öğle
den aonn Afyondan tehrimize gel· 

! IZMfR, 29 A. A. - Atina 
muhtelitilc ikinci nıüsa.haka bu
gün Alaan<!ak ıtadyomunda kala• 
balık bir halk huzurunda yapıldL 
Birinci devrede her iki taraf ta 
çok çalıımalarma rağmen gol yap 
mıya muvaffak olamadıklarından 
().() beraberlikle bitti. 

ikinci deffe btlflacfıtmda K.S • 
K. lzmirapor • Altmordu muhteliti 
oyun üzerinde bakim olarak Yu
nan kaleaini taayik altına aldılar. 
Buna rağmen bir türlü ırol yapıla
mıyordu. Çekilen ıütler bedef"mi 
l ulmadan barice kaçryordo. Bira
ralık Yerilen penaltıyı da topu ka
leciye atmak auretile heba ettik. 
Nihayet baftaymm 15 inci dakika 
amda ...erilen ikinci penaltıdan Sa· 
it ilk golü Yunan kaleaine aolı:tu. 
Golden aonra mioafirler ınukabele 
için gayret!enni arttırddarsa da 
müdafi Lutfi ve F etbinin müdaha· 
leleri ile gol olmaama nıanl olu
nuyordu. Misafirler aleyhine veri
len frikik cezasından ikinci golü 
de kaydettik. Bir dakika aonra Sa 
it Yunan takımının taılun!ıfmdau 
istifade ederek üçüncü golü de at• 
tı. Bundan aonra bütün cayretlere 
rağmen baıka aayı yapdanıadan 
<>yun 3 • O lehimize bitti. 

Biçki ve Dikiş 
mi, kısa bir duraklanıadan aonn An Mektelıiı tarihi tesisi 1927 

806 

150 adet vagon öıt;isü münakasası 13·3·933 tarihinde 
Ankerada Devlet Demiryolla-ılşletme umum müdürlüğünde ya• 
pılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılmakta olan ~arlnamelerde yazılıdır. (366) 

807 

Şebekemizde seyahat edecek mektep talebesine daimi 

olarak % 50 (Yiizde Ell ) tenzilatlı hususi bir tarife tatbik 
olunacaktır. Bu tari'e, Türkiye'de umumi tedrisat derec~'eri 
dahilinde olan re1mi Maarifçe musaddak hususi mektepler 
ve Tlirkive ve Ecnebi memleketlerdeki mektep ve Oniverait· 

ler taleb~sine munba11r o'up alikadarlann, her defasında, 
mektep idarelerinden alacakları fotoğrafları resmi mlihür va 

imza ile musaddak bir Tesikayı istasyonlara getirmeleri Te 

Yülı;sek Mektep!ere giden talebenin yolca ayrıca fotoğraflı 
hüviyet varakasını beral:erlerinde bu'undurma!arı lliımcır. 

Eu vesikalar taleben'.n: 1) Y-ırıui bet ya,ını geçm~diıfini, 
2) Tabıilden bafka bir iıte çalışmadığını, 
3) YOkıek mekteplerin leyli talebesi ise 33 yaşını geç· 

mediiini Te kız talebe ise e"t'l! olmadığını f:ÖSterecektir. (374) 
811 

Nafıa Vekileti Satınalma 
Komisyonundan: 

Derince ahşap travers fabrikasında bulunan iki adet En

jekte ve iki adet teshin kazanlarının tecridi için muktazi 
cam lifi takas kayc'ile ve pazarlık'a mubayaa edilecektir. 

Pazarlık 15·2·933 tarihine milsadif çar§amba gilnli saat 
15 de Naha vekaleti aatınalma komisyonunda icra edilecek· 
tir. Talipler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve 450 
liralık muvakkat teminatlarile ıartnamede yazılı vesaiki ko
misyona tevdi edeceklerdir, 

Talipler lu husustaki ıartnameleri Lt.aııl:u'.'da Haydır. 
paşa'da Liman l,leri Müdlirlliğüncleıı. Ankara'cla Nafıa Ve· 
kileti Levazun Mildllrlllğünden llç lira mukabilinde tedarik 
edebitrler. (285) 

100 

1 Evkaf mvdiriyeti ilanları 1 

1 Şubıt çar şaııı_a 18 c:e 
Ga,ata rıhtımından ( Ön ÜŞ· 
te Tir~boluya da u~rıın 1 r. 
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'' An af arta ,, 
1 Şubat çarşamba 10 da 
İılare rıhtımmtl • n kalkıula 

8J6 

İat. Mr. Kumandanlıjt 
Satınalm• kom. ilfnl rı 

Dikim evi ihtiyacı için 
kilo keten ipliği aleni münakı 
ıa ıuretile satın alınacaktı 
Münakuaaı 1-2-933 çarta 
günü saat 11 de T ophanedeMı 
kez Kumandanlığı Satınalnı 
komisyonunda icra kılınacalı 
br. İıteklilerin şartname ve il 
anunesini görmek için sabah ı 
al 9 dan 10 a kadar her gün m 
nakasaıma ııiriteceklerin ~ 
ayyen saatte komisyonda h, 
zır btılunmalan. (462) (384 

HJ::RK.t:.S 

SARIZEYBEK 
l 

ı 

OPERETiNi GÔRMELl • 

525 a ________________ ı 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

ı· 

Tabıillerini yaptıktan aonra 
yurtlllnna dönen, hayatlannı o
nuro terakki ve inkitafma baı...,._ 
den bu nıünevver gençler, diier 
Anacolu sehirlerimiz gençliiine 
Örnek olabilir. Halkevinde Ga:d 
Ha,.~tleri. di<"> .. r şehirlerimizde 
oldulfu gihi, il'<önce oehrin su ih· 
tiy11cile alakad11r oldular. iyi ıu 
l'eti..tı. getirnı .. diklerinl anlamak 
iatPdi'e.-. Büv-ük R~i11imiz, bu ıu· 
r .. tıe ou nıeııelesinln biitün Anad .... 
lıı lcns11h" ve Şf'hirleri için hllyati 
bi• İf! "''Aufuna an1atnıak İAt"'o'" .. 
lıtrdı. l!könce au, .,......., elektrik 
k1J1t•l\h111ılftrrmt7'tn i1Jc iimt"&ll mer

ADANA. 28 (A.A.) - Reisicüm 
hur Hazretleri ln111 b:r müddet M 
liı reiai Paşa".m e-rinde dinlend;kte": 
sonra otomobıld!' yanlarına Kazım 
Pa.a Hazretlenıü • alarak Adana 
Halknİnİ zivaret etli!~. Cüınhuri. 
yet ffnlk Fırkaaı, h:'.'1~.dıye .v~ Hıı.!ke 
't'İ azalan bumda buvuk retsı &.-kli-

talyaya hareket etmiftir, lemet Paşa Oçüncü tri..-tr 
Hazretleri, valiye, belediye ..., ciim- Mıuırif Vekaletinin 
huri yet Halk fırka11 vilayet idare he .. d- · · haı" 

. • • I eb' H" muaarı -ını • 
. ... .....;:. '\ 

... ''\ ' 

hlahiyede bulunan kıt.aı• 
ihtiyacı için 188.000 kilo d" 
mek kapalı zarfla münakaaaıe 
konmuıtur. ihalesi 4 Şubat 9' 
cumartesi günü saat 15 ted e 
Taliplerin ıartnamesini almalı 
üzere her gün lotanbulda h 
K. O. ve Ankarada M. M. 1 

ve Adana satrnalma k.omiıyo= 
lanna müracaatlan. Talip! 
teklif mektuplarını ihale zam 
nmdan evvel bulımduklan yı 
!erdeki askeri aatınalma kom 

Saim Ocağı araziıi dahilinde kanlı çeşme mevkiinde yonlarma vermeleri lizımd • 
25 dönüm tarlanın (3) ıenelik ican müzayedeye vaz (3008) <ısı ~ 

haJ.,.;.,; teok;J ~tm~lid:r. 
Rtt•~e-vini ve fniranm t-.i~"'fntı 

dlkk,.tle ve .. rlikt.,., ıonra halkın 
çıtstmC3 tP7.~hü .. 1,...,..i, .,...,;.,ç n'-"•· 
l1tn ,.,.,..,nda r:,.~;""'"'"•;n ~ ..... 
)c;!01• ~vl~drnr. Kılrc Afi R .. vi n-fa .. 
katJ,,.. .. ;n .. aJ,.,..,.I( vilAyet konağma 
te_,r;r bnvnrdul11r. 

f!n 7 ;,..,,,..,..•jn t~n--ı,i ){,.t~~tne 
~ap;ı ... "' h;;.,ük b11.VTak ~ 1c .. 1 .. r1"' ... 
,,; ,.t .. t ... ...:1fıf' t ... n .. •lr .. rııa .... .., biiV-:-:lt 
J,;r hi1~1 ;q,_ .. jlttfi., bu btt'"1~ riin•jn 
he11p.r,.~· ... , if' .. ~ ... fa'"'ecek bir man
"'"'"a te~kil ediyordu. 

yordu. GW ~~~eri ~:-?-da dil 
derleme faali_.en, ıu ,. erı etraftn 
da gôrü•ÜP konu•tular. Sonra gene 
o omobillerile Halkm Kanaryer de. 
diği mezbahaya eiderek ':"' çok mo.. 
d - 1 mu" eu<""CV• gndil ..... 

Prn Ye guze . d"" d"" 
~eh • d l k tr~nlenne on u-·"? rı o a•ara d ldortı 
ler. Adan~ a<>kakl•nnl 0 n 
holk. Ga~i Hazretl~rini yollarda ~~ 
rin say~l•ria selilmlıyordıı. R"7~
cümh'1r Hazl'f'tleri. Nllt 16 ela ~
:znn Paşa ye kendiıi.U oğurlamak ı
cin iıtaJvo'" inen diğ~r zatl~:rla .,.... 
.ı~ıa,ıp Menine hareket buyurdu-

ICılıcall Beyin Gazlanlt!p.. lar. 

teki nutku / lfersind• 
Gl\ZIANTEP, 27 A. A.. - :\1ERSIN, 28 (A.A.) - Reisi· 

Di;n ece C. H. Fırkaaında "."nlen cümhur Hazretlerinin trenleri yollar 
!!Of! t.i~ilik :ı:ivafette Gazıantep ı da ve hilhassa Tarsasta yiizlerce bal 
f·ll eb'usu Kılıs: Ali Bey ~u nutku km alkıı ve fatll sederile karşılana
s5y!er.ı.i,tir: . • . rak aaat 18.5 da Menine varmı,tır. 

"Cazl:lntep!;ler; Gazı nınefen, 1''!~rsin ve Ta"uı Cürnhuriyet Halk 
G•zi babaları Gazi çoculclan, Mus- Fırkaoı •e belediye reisleri ve azaları 
taf Kemali~ yiijit evlatlan.; bu ~ ~bul buyunınık bu rnmtakaya 
ciha'1 1:ır d~ğer r,-ünü bu dakıkasın aıt ı,ler ve meseleler üzerinde uzun 
da re liniz hep b•raber kısaca ana müddet konuşmuflardır. Reiaicüm
lı:n. Yıllar unutı•!ma:ı: yıllardır. hıır Hazrtleıi motöre b:nerek liman 
O r:cçmi~ yılları bizden oonra gele <!" bekl~yen Gül"';",'al "apuruna geç 
.:ek nesiller de Antep çocuklarına tiler. Ugurlamalı: ıc;ın elen Adana ve 
da öereL-n .. lt bor~ur.:ıuzdur. O ge- Tarsus heyetlerile Adana ve Mersin 
çen yılların haranlı!dıırı bilinme- me!>'u•lan ve Abdürrahnıan Nafi-. 

yetı reJslenle aparta nı uıu ua-1 b" ki dikiş 
nü ve cliğeı- zevat tanfmdan viliyet altlm.:t Pariım:: 

, ·"· . . .... il ·. 
: ' •. J . 

bududund~ karşılanmı.,ıır. kademiıindeu me-
Başv.kıl Hazretlerı lspartaya p KLIO MAV 

•i4· > '( 
_ .; '· ~ : .. 

~~~· lincey., kadar ,..üz...-glıha çıkan Doi- RÔMA Ti 
mu,, Eber, Baladiz köylülerile Keçi F en ı.a"!~ 
ho.rlu nahiyesi halkına iltifatta bulun b""&Dlız 

1 
ve~ 

c!ular. Yafl»ur ye ziraat itleri bak- .,. • u~~-•~e.ı· Am , 
kın.._ a.. d'I • ha büh il tı tednı .,.,,_, ır. <.. .:o; bu il· 

ua "'en 1 en 1 
• ~ yap • 1 bir mah zarf da ve bilmeyenler 

' .... . ( 
, . - ... 

lar. Ba,v,kil bu !'Örüfm~l..,.den çok uer mab zarfmd ': deae il ta · 
menuıun kald•lar. Yağmur bütün köy t ç al imal" . ~...:.-L'lirl e yyoM·•~' 
lüleri çift . 1 • -1 L!J el • UY et 1111 o,..~-""' er. ... 
• 1_, n '' erıne ~ıtaoı m erıne t eril d' 1 malar Maarif v •rnaan ""'1Tıiştir lamet Paııa Isparta epçe v en ıp o . e-
dan AntalyaYll i. ket ed k dö- ka!etinden kabul ve tasdik olunur. 
nüşte l •ı>artada b,7 cald er en det Dersler Şubat İptidaamda batfıyııcak 
mitlerdir. a annı va • tır. Taliplerin Beyoilunda Yeni Çar 
· f tı. Faik Paıa caddesinde Fazilet a-

zmire hareket partnnanmın 6 mcı katında 6 No. 
daireye bergiin 9 • 12 ve 1 • 4 e ka • 
dar müracaat etmeleri. ANTALYA, 28 (A.A.) - Reisi

cümbur Hazretlerini getiren Gülce. 
mal vapuru sarıl 17 buçukta Antalya 
önlerinde demirled.i. Uzaktan şehrin 
baştanbaşa elektriklerl.ı ıüslesıdiği 
görülüyordu. Halk sandallar •e ka
yıklarla vaımrun etrafmı çe...U...itler 
di. Ba~vekil lamet Pafa Hazretleri 
refakatlerinde Antalya valiıi, beledi 
ye ve C. H. F. reiıi ve azalan, An
talya ve Burdur meb'u~lan, bi~ok 
yerli aileler vapura geldıler. Gazı H-. 
Baıvekil Paşa ve Antalvalılar uzun 
müddet konuttular. Gülcemal Yapu
ru gece lzmire doğru yoluna de..am 
etti.. lımet Pata Hazrrtleri Antalya 
kazalannı gezec.ı.lerdir. Cari ffaz. 
retlet-i, vapurda hmet P...,. ile Milli 
mıtne l'Öt"ÜşÜp Yedalu.tılıır. 

"ARTEZVEN" 
Açılarak MI bulunamıı-ımdau 

yapılan büyük maanıflar ekseriya 
boşa gitıııelrtedir. Halbuki ıuywı 
Yerile ne kadar derinlikte oldı.ıtunu 
Ye aaatta ne mikar su almabileceğin.i 

.MANSFILD SU BULUCU" 
aleti!e öirenmek ve bu •uretle tam 
bir isabetle Artezyen açdmaır kabil 
olmaktadır. Bu aletle iş görebilecek 
eu iyi portatif teaiaatı da EDECO 
nanı lnıriliz Artezyenleridir. Tafııi • 
lat için lstanbul Poata kııtuau 118 

iiracu.• 

edilmİ§tir. 18-2-933 tarihine müsadif cuınarteai gÜnÜ 496 

saat on beşte ihalesi icra lalmacağmdan taliplerin lı- l .-'!!'Dr-.-=H~O~R~H~O~R~U~N~I 
tanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi kalemine Eminönü Valide loraatban i 

muracaatlan. (343) • yanmclaki dairesinde hastaln 

ı 14 nnı aababtan akıama kadar te-

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

200 Ton Dizel mayi mahruku: Kapalı zarf: 20/ 
Şubat/ 933 Pazartesi saat 1~ de. • 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 200 ton Du;el mayı 
mahrukunun münakasası yukarda yazıh gÜn ve saatte 

icra edilecektir. Şartnamesini görmek iıtey~lerin her 

gün ve takaııız itaya talip olaca!'larm da hu;aı~d.a Y_a

zılı gün ve saatte muvakkat temınat makbuzlan ile bır
likte Kaıunpaşada Deniz Levazım Satmalma Komiıyo 
nuna müracaatlan. (375) 1 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Fenerde Tevkii Cafer mahallesinin lımail ağa ca • 

mii sokağında Emlaki milliyeden ahşap karakolhane bi
nası kiraya verilecektir. Müzayede müddeti 16 ikinci 

kanun 933 tarihinden 4 Şubat 933 tarihine kadar yirmi 

gündür. Taliplerin 4 Şubat 933 tarihine müsadif cumar 

teai giinü ıaat onda Fatih Malmüdürlüğünde müteşek
kil müzayedat ve ihalat komisyonuna müracaat eyleme

leri. (207) 

1 

da.-i eder. Tel. 2.4131. 

7 

Dr. l H SA N S A M 1 
4 

İST AFiLOKOK AŞIS 
stafilokoklardan miitevellil ( eı 
genlik, kan çıbatu, koltuk altı 9 
hanı, arpacık) ve bütün cilt bıı 
talıldanna karşı pek tesirli bı 

atıdır. Divanyolu No. 189 
4 

411 

Yeni model Allegro 

'--------
Mt1.LIYET MATBAA. 

., 
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, , BAKE 
Eski mağazalann en a•rtsl ve bütün 

Tasarruf, Dirlik 
Türkiye'nin en mükemmel çeşitli 

MAGAZA LARIDIR 
. I 15 Kanunusani ila 15 Şubat 933 

VeDüzenlik 
Kaynağıdır. 

. -

' 
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' 

1 \ 

ı, 
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MEVSiM SONU 
Müna•ebetile 

BÜYÜK SATIŞ 
Bütün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 
EMSALSİZ FİATLAR 

BAK ER 
Yalnız ivi inı::ll ve halihazırda 

Her yerden ucuz satan 

Mağazalardır 
Bu fırsattan istifade ediniz. 

NEZLELER 
Emul•ion SCOTT ile muutazaman te
davisi halinde vilcudu besler, kanı zen• 
ğinleştirir ve intan mikroplarına karşı 

tabii mukavemeti artar. Bu tarzı 
tedavi, nezleyi tevkif, öksllrüjtl. 
teskin ettiği gibi bütiln ıayıf ve kıt haatalıkla
rile muııap olanlara iade! .. hhat eder. 

Emuls:on SCOTT ismine iyi dikkat ediniz. 

EMULSION SCOTT 

n ı münasebetile 
24 Klnunua..n.i iıa ıs Şubat 1933 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Her Gün B"raz Para Biriktiriniz! 
1 

AH! AMAM! 
.••• ARKAM 1 BİR ALKOi( YAKISI 

Sm luırnodJran btı bddcn qatdd ~ aaDOJl naçq 
cld' ve ıult c\mundJ l M.aamah ~il all Alkolli yU-., 
t.um ıçın eıruo ve mDUUt bat ıedbs.n pJldu Sa.o teli
,.., ccJ.mcdcn bc.mco b9 y&kıf1 •&nf&D maballt taıt:Q 
eıd.uıu.. A ~ckttlU lllıl:D'~ oıv-.au. Duaa ••uw:ıık W 

TDrldye llınoml Ae<Hlalarl ı 

G. la A. BAKER Ltd 
lnAM•Ul ............... ~ 

•cyaı ık..ı Alltok fUt.D buluo.dDTUrıu.ı.. Vtsclldao ber ~&I 
btr nno••n• IL&n1 bul>" •c c:m.m bu' tedbıırdlr. Btrd6.r1lıK 
il4çtaD daha muc.surdırler Su ııtnızle muıaJ ohırlleza o 
da il.cadı n.ı:ıtcau:u eorar tlc.r ecıaııcdc bulu.aut Pak.at 
1'.lllolı llmıaı 1aatvuuzda btaıau.. TakhllcnodcD •k>n•na1 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Haa fstanbul 

111 

fhtiyat ,.e Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse &enetlerinin( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İş Bankası tıırafından tetkil olunmuştur, İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurlan kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Tiirk Sigorta Şirket;dlr. Tiirkiyenln her tarafında (200) il geçeıı 
acentalarınm hepsi Türktilr. Türkiyenln en mühim mlieaseaelerinln ve 

bankalarımn sigortalarını icra etmektedir. 
r 

0/o 20 tenzilat Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomo~il 
l Yalnız Çocuk oyuncaklan 1 Yazıhane takımlan 

Kristal efya Gümüt kıplamalı eşya 
Porselen bibelo Albüm, cüzdan, çenta 
Oyun takımlan üzerine 

Beyoğlu'nda latikliJ caddesinde ~14 nuınerolu 

Bazar dü Levan 
Anonim tirketlnde yıpılmaktadır. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her sabah bir kate 

NEOKALMİNA 
ıldıtınızdı 

VücudUnUze gripe brfl tn kuvvtıll stlthı vmnlf olorsunuı. ,uıOEYl 
,.. KALBi KA'r1YVFNYOll,1AZ ·il v•l2 h••' lk hıtııl•n is•O'·ini7_ 2.11 

aigortalarıuı en iyi ıeraitie yapar. Haaar vukuunda zararlan •ilr .ott ve kolaylıkb oder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefonı lst. 20531 
1 il 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübavaat Komisyonu Riyasetinden: 

ı _ Mektep Elektrik liboratuvan için lüzumu olan alit 61 
.nı.. müddetle ileni münak .. aya vazedilmiıtir. Münakaaaaı 15 
·-· "14" . ..J• 

1 

Şubat 933 tarihine müsadif çarıamba günü ıaat •. te 1~ .,.. •• 

1 lecekt'ir. Mübayaa edilecek içbu alat memleket dahılıne ıthal o
lunacak ecnebi malidir. Bunun için "11940" numaralı kararname ' 
ve buna ait diğer ahkam ve mevzuat daireainde tak••• tabidir. 
Taliplerin münakaaa ıartnameaindeki taka•• ait kuyudat ve di
ğer ıart1an öğrenmek üzere mektep idreaine müracaattan V'9 

münakaaadan evvel teminat akçelerini ~tep muhuebeaine ya-

Celil Tevfik 
idrar 70Dan hastaıddan 

Birinci smıf mütehauıs; 
Sirkeci Mu,.,.dive cad.f No. 35. 

Zayıflara 

Hali nekahaU. 
Bulunanlara 

323 

l l tınnalan ilan olunur. 

ı--N--,---V--k--A-J_l_i_S __ h ___ lm ____ ı 2- Mektep ma-lz-em_e_la ... bo_r ... at-u-va_n_i_çin-nıübayauı iktiza e. ! 
a 18 e a e a Da a den alit 61 gün müddetle ileni münakasaya vazedilmittir. Mii- BEŞİR 

KEMAL 
KomisyODUDdanı nakaaaıı 15 Şubat 9$3 tarihine müıadif çarıamba günü ••at 

(14.30) da icra edilecektir. Satıtı alınacak iıbu alat memlekete 
ithal olunacak ecnebi ımalidir. Bunun için (11940) numaralı b.· 
rarnaıne ve buna ait diğer ahk&ııı ve mevzuat daireainde takaaa 
tabidir. Taliplerin ıartnameainde yazılı taku hakkındaki kayrt
leri ve diğer tartları öğrenmek üzere mektep idareaine müraca
atleri ve münakasadan evvel teminat akçelerini mektep muhaae
beaine yatırmalan ilin olunur. 

1 
75 maka.alık 2925 adet meıe travers kapalı zarf usu-

tile münakasaya konulmuıtur. 
Münakasa 14-2-933 tarihine müıadif salı günü saat 

5 te Nafıa Vekileti Mubayaa Komisyonunda icra edi
ektir. 
Taliplerin muayyen gÜn ve saatten cari seneye ait 

• •Ticaret Odası vesikaları ve teminatı muvakkate ile bir-
• 'tikte komisyona muracaat etmeleri lazımdır. 

1 Talipler bu husustaki tartnameleri Ankara'da Nafia 
'.vekaleti Levazım Müdürlüğünden lstanbul'da Hay
'Üarpaşa'da Liman işle~. Müdürlüğünden iki lira mu
cabilinde tedarik edebilirler. (287). 

771 

lf~na kına 
Hulasası 

3 - Mektep için mübayaaama lüzum ıörülen ( 40) adet per
gel takımı 61 gün müddetle aleni münakasaya konulmuıtur. Mü- I :.-:::~=-~~~~:-:=: 

• Dr. IHSAN SAMI 
nakaıaaı 15 Şubat 933 tarihine müsadif çartamba günü saat (15) )KSÜRÜK ŞURUBU 
te icra edilecektir, Satın alınacak pergel takınılan memlekete İt· 

) 1 ka '.>luürülı: ve nefeoı darlaiı boi· 
hal olunacak ecnebi malidir. Bunun için (11940 numara ı rar maca v<!'kıunuk öksürükleri içir 
name ve buna ait diğer ahkam dairesinde takua tabidir. Taliple- ,eı. tesirli ili.çbr. Her eczane-

rin bu huıuaa ait ıartnamedeki kuyudat ve diğer evsafı Öğren- le ve ecza de., 0 Jannda bulunur 
.----• Dr. ARA Nl$ANYAN ----lll!tl mek üzere mektep idaresine müracaatlan ve münakaaadan evvel 

ı 
Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep aokak 35 No. lı muaye.. teıminat akçelerini mektep muhaaebeaine yatırmaları ilan olunur. 664 

nehonr sinde h•talonru sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi KUT.EL 
eder. Telefon 40843 (6572) Dr. A. 1 

377 19 Karaköy Börekçi fmnı aıraıında 34. 
10 

,!~ 

• 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türle Anonim 
Şirketin en: 

A ~puIIu ~eker f abrikasıııı 
Istanbul depolarından kris_ 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek_ 
sik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36.1s kuruş 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe. 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden. 
mek üzere derhal gönderi_ 
lir. Depodan itibaren bil_ 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

icterse sigorta ett•r· • 

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

ker - Telef on: 
24470-79 

l•tanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
Beyoğlunda Pangaltıda atik 6 ve 6 mükerrer ve 

58. 60 ve yeni 12-14-66 ve Akbaba sokağında 6 ve. 
mükerrer 6 ve Afet sokağında yekdiğerine maklup~ 
58-60 numaralı üç bap dükkan satılacak. ihale bedeli 
peıin ve def'aten alınacak muhammen bedeli (1900) • 
lira açık arttırma 1 Şubat 933 çarşamba saat on beşte 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (206). 

1 769 

Piyangosu 
14. cü Tertip Başlıyor 
1. ci Keşide 11 Şubat 

474 
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