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NUSHASI S KURUŞTUR 

kömürlerimiz, 
kerestelerimiz Gazi Hz. Bu Saba • 

rı 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdüru 
ETEM iZZET 

Teşrif Edecekler 
' j • : ' . ' ' - ~ ~ • -

Siirt Meb'usu : MAHMUT 

ihracatımızı arttırmak yer 
lunda devletçe, milletçe bir 
Çok meıai ıarfediliyor, bir çok 
fedakirlrklar yapılıyor. Bu me 
ıai ve feclakirlığın gayeai, ti
cartj ve tediye müvazeneııini 
Yllpmaktır Bu müvazene ise 
d~ğrudan doğruya döviz !a: 
:ııyetimizle alakadardır. Millı 
Paramızı binaenaleyh mali ve 
iktısadi itibanmızı şimdiye ka
ciar ancak bu müvazene politi
kası sayesinde tutabildik. Eğ~ 
her sene muhtaç olduğumuz do 
\'İzi kolaylıkla bulabilirsek 
İiirk parası daima en sağlam 
lıir para olarak kalır. Bu no!rtai 
na:ıardan. barice satmak ını
kanlamıı hazırlamak şartile, 
llıiimkiın olduğu kadar fazla 
İstihud yapmak icap ~iyor. 

Acaba bugünkü vazıyet ve 
§erait içinde bangi mahsulleri
ırıizi arttırabiliriz? 

Aklımıza gelen maddeler 
ara11nda kömür ve kereste var
dır. Filhakika bugünkü kömür 
ve kereste iıtibaalitımızm 

ınikdan a11l iıtilııal kabil~eti
tnizden çok eksiktir. Az. iıtih
•al ediyoruz; çünkü az aatabi· 
liyoruz. Hatta kömürleriıniz
ılen harice yaptığımız sabt ta
mamen zararına oluyor. Onun 
İçindir ki istihsal edebildiğimiz 
İ<adar değil, göze aldığımız 
ııtrar kadar kömür satmakta
Jız. 

Kömür İstihsal eden bazı 
memleketlerde ne yapıyorlar? 
Öteden beri taamüldür: Kö
mür alış veri9i İngiliz lirıuı ü
zerinden yapılmaktadır. Ge
Çen sene İngiliz lirasının bir
denbire düşmesi kömür fiatla
Tında aleyhimize netice vennit
tir. lngilterede milli paranın 
dü9mesi, istihsal maliyetine te
•ir etmedi. Bir İngiliz lirası on 
l'ürk lirasına tekabül ettiği za-

" bir ton kömürün istih
ı~I masrafı ne idise, bugün ay
tıı İngiliz lirası yedi Türk lira· 
•ma indiği zamanda da mas
raf aynidir. Halbuki Türk müs· 
tahsili, istihsal masrafını Türk 
parası üzerinden tediye ettiği 
İçin kömür fiatlannd'a yüzde 
otuz nisbetinde bir zaran, za
zuri olarak yükleniyor. Bundan 
başka hükGnıetlerin ibraç res
mi almak yerine ihraç primi 
vermesi, harici aatışlan teabil 
edecek daha bir çok muafiyet
leri de maliyet fiatlannı azal
tan iınillerdendir. 

Akdeniz havzasında senede 
milyonlarca kömür sarfeden ve 
bunları hariçten satın almağa 
ınecbur olan memleketler var. 
Türkiye; bu memleketler için 
en tabii bir pazar olmalı idi. 
Fakat izah ettiğimiz sebepler
le bu geniş pazarlarda İngiliz 
kömürlerile rekabet edemiyo
ruz. Bunun çaresi, maliyet fı
atlarını azaltmaktan batka bir 
feY olamaz. Bir taraftan müs
tahsiller, "n aıkı bir taaarruf fik 
rile umumi maaraflannı indir
llıelidirler. Diğer taraftan d'ev
let te ihraç maddeleri üzerin· 
deki bazı resim ve vergileri 
kaldırmalıdır. Son zamanlarda 
lıbraç resmi dı'ye k·· .. 1 . . ,._ . onıur enmız 
.uoerınden alınan . ··h' • abf.• . . reaım rnu ım 

finı 1-t~ ındırildi. Fakat bu ka
ge mıyor. Acaba b"'-"- _ 
'h ed'I UKumet Çe ı rac ı ecek ko··rn·· 1 .. • ~ ur er u-

zennden almacak resimler, 
-Utihsal masrafı üzerind 
alman vergiler de dahil ol e~ 
ğu halde-- . !llnız temettü nıik 
tanna inhisar ettirilmez mi? 

Unutmamalı ki, bazı verıri
lerin kaldırılması, mutlaka 
kaldırıl..n verginin yeldlnu ka· 
dar hazine hesabında açık bı
rakmaz. Öyle :>aman ve vazi
Yetler clur ki, bir verginin il
gası yüzünden hazineye bilva
•ıta temin edilen menfaat kal
ıhnlan verginin miktanru da 
&§ar. Onun için mükellefiyet
lerde doğrudan doğruya alman 
vergiler kadar vasıta ile alı
ilan vergileri de iyi hesapla
llıak ve bu hesap ve mukayese 
Ye göre hüküm vermek lazım· 
dır. 

Şu ciheti de unutmamalı-

co~vamr 6 ıncı ••hifed~) 

Gazi Hz. İzmirde teza- Şev.ki.~: in 
•• Sefırlıgı 

boratla karşılanacak Baımurahha•lıt• 
lzmirin asıl bayramı garın 

Başvekil Antalya Halkevinde 
mühim beya'-'~tta bulundu 

Başvekil Hazretleri son 
seyahatlerinde 

IZMlR, 30 (Milliyet) - Gazi 
Hz. yarın aabah tehrimizi şeref
lendirecektir. Reımi istikbal yapıl 
maması emir edildiği halde halk 
çoşkun tezahurata hazırlanmıştır. 
Şehir baftan bata süslennıİf, Ga
zi heykeli civarına reflektörler ko
yulmu,tur. 

Bir vapur iki motörla erkinı 
'Vİliyet kumandan belediye reisi 

' :ı. mec;lisi azalaı·ı Gazi Hz.ni 
'7klarda iatikbal edeceklerdir. 

ş;hir namına büket takdim edile
cektir. Gazi Hz. ni hamil vapur 
iç limana yanaşacak, rüesayı me
murin ve müe11esat müıneuilleri 
burada vazifei ihtiramı yapacak· 
lardır. 

Ticaret odasının raporu 
Oda takdim edeceği raporunu 

hazırlamışbr. ihracat emtia.mızın 
her birinin umumi harptan evvel 
normal ıenelerde ve buhranın biz 
de teairini göatermeğe baıladığı 
aenelerden aonraki vaziyetleri, re
kolteleri fiatleri, ihracat vaziyetle 
ri ve baflıça müşterilerimiz zikre
dilmekte ve bazı mahıüllerimiz 
hakkında alımnaaı lazım ziraai, 
sinai ve ticari tedbirler ııöıteril
mektedir. 

Devlet bir taraftan mahı"lleri
mize yeni yeni mahrecler ararken 
umumi harptan evvel hariç mem
leketlere fazla miktarda ırönde
rildiği halde son senelerde ihraca• 
ti hemen hice inen ve yahut büs
bütün duran maddelerin yeniden 
iıstih•ali ve ihracı carelerini tahar
ri yolları yüz sahifeyi tecavüz e
den raporda mufaualan izah o
lunmaktadır. 

Maarif müdürlüğü Gazi Hz. ne 
(Devamı 6 ıncı ••hilede) 

İst · naf mahk mel eri 
ere er e kurulacak? 

• 
Adliye intihap encümeninin ye 
ni tayin listesi tasdika arzedildi 

Yeni tayinler nerelere yapıldı? 

Adliye Vehili 
Yusuf Kemal Beg 

Adliye intihap enc~eni tara
fından hazırl~~a~ yenı . t":Yİ?ler 
listeıi tastikı alıye arzedılmı§tir, 

Yeni listede lıt~bul adliyeıin-
d üh. im değitiklılkler yapıldığı 

e m d• Ş . 1 tahmin edilmekte ır. . ~yıa ara 
nazaran Müddei umumılık bat
muavini Hikmet Bey huk':'k mah
kemesi azalığma, muavınlerden 
Cemil Bey baımuavinliğe Sulh ha- (De•amı 8 ıncı u.hifede) 

baıka kimse 
tayin edilmiyecek 

Madrit sefirliğine tayin edildi
ğini yazdığımız M··hteHt Müba<lP-
le Komiayonr ' 
Türk murabba 
heyeti reisi Şevk 
B. !İmdilik komi· 
yandaki vazifeı 
ne devam edece! 
tir. Şevki B. i 
Madrit sefirliği" 
tayini lıpany 
hükiimetinden i 
timzaç edilmişti• 
Muvafakat ceval 
gelince, Şevki r 
İn itimatnameıini 
takdim için Mad- !Jeuki 8. 
rid'e gitmesi, bir müddet kaldık-

(Dnamı e ıncr ••hifede) 

-----·----
Meclis reisi 
Kon yada 

KAzım Pı. Hz. tetki
katta bulunuyor 
KONYA, 30 (Milliyet) - Kon 

yamızm aziz misafiri Kazoo Pa
ta Hazretleri bugün öğleden ev• 
vel hükiimeti, kolorduyu, beledi· 
yeyi, Halk fırkaımı ziyaret etmit 
lerdir. Belediyede memleketin ik
bKdi vaziyeti ile imar faaliyetleri 
mevzuu bahsolmuş ve bilba ... ikıt 
ııadi vaziyet üzerinde belediye re
isimiz Şevki Beyle uzun bir hasbü 
halde bulunulmuttur. Belediyenin 
b'?ndan iki ay evvel ta,mdığı yeni 
bınayı !;t"zmiş, binanın zerafeti ve 
mevkiine nazaran çok iyi bir bele 
diye dairesi olduğunu ifade buyur 
muşlardır. Halk fırkaaında fırka 
memubini tarafmdan istikbal edi
len Paıa HaZl"etle · fırl<a proğra
mmdaki ana hattan üz.,,.inde te
vakkuf ederek bu hususta çok is
tifadeli İzahatta bulunmu,lardır. 
Ayni zamanda fırka tefkilatmm 
ve Halkevinin çalışma vaziyetleri 
hakkında aldıitı malumat üzerine 

(Dnamı 8 ıncı ıahlfede) 

Albn 
Kaçakçı!il 

(De•amı 8 111cı uhifede) 

Galatasaray mı? 
Fener bahçe mi? 

Şubat ayı :ıı.arlında Galata
.aray • Fenerbah~ maçı oy
nanacak. Bu münıuebetle iki 
halta euuel tertip •ttiiim~ 
müsabakaya deuam ediyoru:ıı. 

Miiaabaka fUdur: 

Bu büyük maçın neticesini 
ue aayı adedini tam bir iaabet
le tahmin eden karilerimi:ıı a
rıuında sekilecek kurada bi· 
rinciye, müteakıp deure lik 
maçlannda ar:ııu edilen halta
nın üç, ikinciye ihi, üçünciiy.-

Vazife kurbanı Sabri Beyin cenaze merasimi 
uaDıldı. l Yazısı le sahifemizde \ 

dlln 
1 de bir tribün daueti;ye•i ,,.,ri. l ~ecektir. 

Bir meb'us 
Vefat etti 

Tokat meb'usu İ•tas 
yonda kalp 

sektesinden öldü 
ANKARA 30 (Telefonla)

Tokat meb'uıu Bekir Lutfi B. 
istirahat etmek üzere bulundu
ğu Mersinden Ankaraya döner 
ken Eskişehir istasyonunda 
trende kalp sektesinden ölmüş 
tür. Cenazesi saat yirmide To 
ros trenile getirilmiıtir. Y armı 
merasimle kaldırılacaktır. Mer 
hunı güzide bir erkanı harpti. 
Umumi harpten İstiklal müca
delesi sonuna kadar Anadolu -
Bağdat askeri bat komiserliğin 
<İe çalıımıştır. Bilahara Hakki 

Bitler en nihayet 
arzusuna kavuştu 
Yeni kabineyi teşkil etti 

Eski başvekil Von Papen yeni 
kabinede başvekil muavini •• 
BERUN, 30 A.A. - Sabık ba, 

vekil M. Von Papen, kabinenin 
teşkili imkanlanna ait yaphğı tet 
kikat neticesini bu sabah reisicum 
bura bildirmiştir. 

Reisicümhur, M. Hitler'i ba,ve
kil ve M. Von Papen'i bafvekil 
muavini ve Almanya'nm Pruıya 
komiseri tayin etmiştir. Kabine, 
ıu ıuretle teıekkül etmiştir: 

Hariciye nazırı M. Von Neurath, 
Dahiliye nazın M. Von Frick, 
Milli Müdafaa nazm M. Von 
Blomberg, Maliye Nazm M. Von 
Schwerin von Kroıigk, lkhKt ve 
Ziraat nazın M. Von Hugenber
ırenach, Posta ve Münakalat nazı
n M. Von Eltz Ruebenach. M. 
Goering, kabineye memur ve hava 
işleri komiaerliitine tayin edilmiş
tir. Yeni kabine, ilk içtimaıru .ı.-. 
tetmiftir. 

Müfalealar Yeni Başoektl M. Httler 
BERL!N, 30 A.A. - Havaı A· 1 yete hakim olmut ve kabine huh- ı 

jansı muhabirinden: Tanlan Nazi'lerin de•let itlerine 
Hitler kabinesinin teşekkülü kanfmalan m~~leıini ortaya at

Almanya'nm dahili siyasetinin ma mıfbr. Son B':"""'ıı, V~n P~pen 
nız bulunduğu buhranm bir Kf· ve Von .Schleıcher .kabı~elerı, bu 
hasmı halletmektedir. Geçen ilk- mesel':'!' ~alletn_>edıldermden ~o
bahardanberi Nazi'lerin hukUoıe- layı dllflllütlerdır. Yeni kabme, 
te İ§tİrakleri meselesi, dahili •azi- (Dnamı 6 ıncı aahl"fed•) 

11e1ıır Loııı Rey ·Bir vapur Karadenizde 
;;a~~= ı!:~~:~:~tr:i,~:. parçalandı ve battı' 

ESKlŞEHlR, 30, A.A. - • 
Toroı ekspreai ile Ankara'ya 
geçen Tokat meb'uau Bekir 
Lutfi Bey bu ıabah Eskitehir 
istasyonunda kalp sehteıinaen 
ölmüt, cenazesi Ankara'ya gön 
derilmiştir. 

Merhuma ailesi refakat et· 
mekte idi. 

DamarB. 

Gazi Hz. Adana 
meh'usunun 

ismini değ1ıtirdiler 

Balkan 
Konseyi 

Biikreşte toplanacağını yaz· 
dığımız 3 üncü Balkan konfe-

1 ramı konıeyinin ne zaman top 
!anacağı henüz malum değildir 

(Devamı 8 ıncı sahifede) 

Bugün 
Milliyet'te 
Mühim bir mem
leket meselesi 

Habip Edip 

4üncii sahifede 

Dalgaların dehşeti gemiyi bir. 
denbire ortasından ikiye böldü 

Bal Petro isminde Yunan 
bandralı bir vapur ortasından 
ikiye aynlmak suretile parçala 
narak batmııtır. Alakadarlar
dan topladığımız malümata gö 
re hadise şöyle olmuttur: Bal 
Petro vapuru Bayramın birine 
teaadüf eden cuma günü içinde 
hiç bir hamule olmakaızın Kös 
l'enceye gitmek üzere limawmız 
dan hareket etmittir. Vapur, 
Boğaz haricine kadar arızasız 
yoluna devam etmitse de Kara
denize açıldıktan bir müd'det 
sonra yıldız İstikametinden e
sen şiddetli bir rüzgann kabart 
bğı korkunç ci'algalarla boğu9-
mağa mecbur kalmıttır. Esa
llell harap bir halde bulunan ve 
eaaslı bir tamir görıniyen Bal 

Petro vapuru bir müddet deniz 
de bocaladıktan ıonra ci'algala • 
nn hücumu karııaında ortasın· 
dan delinmit ve her tarafından 
içerisine ıular dolmağa bqla· 
mıştIT, Vapur bu eanada Padi· 
ma mevkiinden 14 mil açıkta 
bulunuyordu. Kaza, pek ani ol 
duğu için süvari ve tayfalar vaı 
puru tahli~ye ancak vakit bu• 
labilmiılerdir. Vapur, ikiye ay• 
nlmca yavaş yavaş batmağa 
baılamıı ve birkaç dakika içim 
de gözden kaybolmuştur. Tay· 
falar can kurtaran ıuıdallarile 
denize açıldıktan ıonra müthüı 
bir fırtınaya tutulmuılar ve 
dört gün dalgalarla boğu....U 
nihayet dün öğleye doğru )İJnı 

(Ona.mı 8 ıacı .. hUeda) 

- Un bin lirayı çalmadım Rds Bey ... 
terlle ka:ıa11dım .. 

Sanatınız nedir... Banker misiniz? •.• 
- Hayır, dilenci ı ... 



Taribt tefrlkaı 84 

93 felaketleri 
M. Doladier Fransız kal Çinde 

HARİCİ HABERLER- -• 
ve İgnatief 

b• . • k•l d• Muharebe İkhsadi vaziyet, Gazi 
ınesını teş ı e ıyor 

1 
ç· 

Çerkes Hasan baş kaldınyor!.. • ~fı:~:: Y::ı;;:v-
ı,te Rua :sefareti en tıar~- ı 1'1111 bitsettiler •• El altmdan Ha Sosyalıstlere s nezaret verecek bombardıman ettilc r 1 Antalya ve Mersindeki kereste 

Hz. nin müşahedeleri 

retli müpverelerle .memlekeb l&llla haberletbler •. Kn~ı~ PARIS, 30. A. A. _Yeni kabine- Bina.,.naleyb 101yaliıtlerin parliı· LONDRA, 30. A. A. _Çin ıefa- t v • • • 
kanştmu:ak tedbırlere karar gelen Haaan da, huıra~n ıl<ln yi ı.,.ıru vazifeıini kabul etmi, oldu- monto grupunun bugün öğleden..,.,. reti, dün "kflUU qatıdald tebliği Stoklarının kbsat ekılınlD 
verirken, bizimkiler böyle keş· ci çal'famba günü hap•hane ğuna gazetecilere söyleyen M. Da· ra M. DAladier'nia teklifi~ ya ~- 11"\rclmİıtir: 
mekeşler içinde vakit kaybedi· zabitine haber gönclerdiı . ladier, halihazırdaki müşküller meç· bul -~ya reddebnek '?retıh mea: Japon kuvvetleri, son gGnlerdıı tedbı·rıeri e tamamen satıldı 

1 yorlardı. - Cınna günü Bağdada gıde bulü olnıadığmı, fakat bu ıniitkülle- yeti«• derqbte ehnek ıcap cdec r. Yehol ve Liaoniııs hududu boyu1ula-

-40-

Ç"rhe& Hasan nak'a6t 
nasıl oldu? 

Abdı.ilizizin üçüncü kadını 
erkezistan dağlarmdan geti· 

·ılmİf, mavi gözlü, ince belli 
ir Çerkes güzeliycli. Bir aralik 

· n.ikümdann pek botuna gitmiı 
. Bu kadrom akrabasıno'an o

a.n "Huaıır'' ·aminde bir genç. 
Harbiyeye verilmiı, oradan i· 
kinci mülizim olarak çıkmıttı. 
Serasker kapı11 o zamanlar u· 
zak Yiliyetlere gitmeğe razı o· 
lanlann rütbelerini vakitsiz o· 
larak yükseltirdi. Hasan Beye 
B ğ'dada itmek şartile yuzba • 
şı rk teklif edilmiıti. Kumu 
Ç kea öıııce bunu kabul etmiş. 
vüzbaşı formalannı taktıktan 
• nra, Kadro Efendiye iltica e· 
derek, yaverlikle lıtanhulda 
k imasına irade çıkartıvermit· 
ti iki rütbe birden atladığı hal 
de Abdüliizizin bir iradesile 
Bağdada gitmemesi göze bat· 
mıştı. Kad Efendinin akraba· 
sı olduğu anlaşılınca.~imse bu· 

şaşmamı , yalnız vak'a Ab-
19.ziz devrinin göze çok ba· 

a auiistimallerinden olarak 
ydedilmişti, 
Çerkes Ha an. genç, ateşli, 

a abi bir adamdı. Abdül&:zizin 
httan indirilmeıme candan 
anmış, hele kendine kıyması 

oııa pek dokunmuştu. Üçüncü 
adın. daha Abdülaziz tahtta 
en ölmüı, gitmiı. Çerkes Ha· 
anın earayda tutamağı kalma· 
mıştı. Fak.at Aba'ülizi:rin kaba
dayı tavır'lan Çerkes Hasanm 
zevkini okfardı. 

Abdülizizin öliımii iızerine 
taya çıkan rivayetler de genç 
biti heyecanlandınyordu. 

Ta ttan mdirilmiı hiildbncfann 
endiıni öldürmesi bir kahra

nlrktı. Fakat ya kendini öl
mıedi de onu öld"ıirdülerae?. 

Hıısanın içinde bu dilşünce de 
ır kurt gibi kımıldıyordu. 
Bağdat orduıunun zabite ih· 

ıyacı v nlı. Son günlerde gene 
lhithl•İ vaktinden evvel terfi ~ 

ıl rek gitmeğe talip aranmıt· 
• Ha an, bu suretle yüzbatı· 
kta kolag lığına yükselmiş, 

at ilk defaaı gibi bu sefer de 
· tbeyi bedava kazıı:oınak umu 
le formalan taktıktan aonra 
~dada gitmemeğe kalkıtmıt 

'· ( 1 ) • 
Huıeyin Ami Pata. Abdili&· 
ı tahttan indirdikten 900ra 

ürkiye askerliğinin müatebit 
'r batı keeilmi9tl. Önceleri Ah 
ülaziz kendi aleyhi.ne ipucu 
ermemek için asker arasında 
· !ID•n edinmektoen çekiniyor
u. Öyle iken ıert, dert dinle
ez bir kumandan töhreti var

ı. Hele Abdülaziz çekildikten 
a Hüaeyin AYili Paşa önün 

e hiç bir mania görmedi. O... 
yu istediği gibi yumruğu al· 

na aldığına kimıe ka11ısma 
kamayacağrna kanmqtı. 
Ba~ bir sarada kolağası Ha 

'"ln Beyin Bağdada gitmekten 
tinaı haber verilmİ!tİ. Seraı· 
r. zabiti çağırtmq, tiddetle 
kdır etmi,, hemen Baidada 
reketini, itaat etınezae Seras 
r kapısında hapsini emreyle

l'İ§tl. Çerke~ _Hasan,. Seraake-
e.rt. le dınnden ıçerlemit, 
ıını gıcırdatarak içinden: 

J . Görürsün ıffl:l! 
~ Demi.ti. 

lıınatief'in emrile Onu tara· 
,ndan kurulan fesat ağının bir 
'ı-u d Çerkes Hasana temas e
yordu. Abdülirozin haremine 

r.sup gene zabit Onu'nun a· 
mları tarafınc:lan "Abdiili.ziz 
sız yere tahttan indirilmi,, 
Seraskerin garazile canına 

ı 1mıs" gibi şayialarla kula· 
d ldurularıık bir realuiyon'a 

edilen zabitler arasında idi. 
diri hap i d,. f:ıu.r..un üzeri· 
tı:a:, biber olmuştu. Çerkes 

ıasıın hapse girince. Onu'nun 
amları tam ke clilerine la· 

olan ateşi lıulmuıı oldukla· 

rim. Artık beni hapiıten çıkaı- rin halli hususunun bir azim ve irade flclşt•ehalel mııaı•inllği ki Çin müdafa hattına k.artı tayya-
·-'ar mesdesi olduğunu ilave ~tir. relerle fa111alı surette hücuma d• 
llllll • M. Dal d' 49 nd d n_,. PARfS, 30. A. A. - M. Renau· 

Zabl"t, ~-ırlerine mal6mat a ıer, > "f' • ır . .....,,. · ti vam etmektedir. . . 
anı kal so yalisl fırkasın•n reısliğini del, M. Daladier'nin 50gyalu ~ B m&nJar nib 

verdi. Haaanm hapiste terbiye yapmı4, birbirini mütealnp miııtem. baıvekiılet muavinliğini tel.lif ebnit u kı~ bom~rdı , .. .a-
ld g·una hükmeden amirler , ..... t, ma•n'f, harbı'ye ve nafia ..... olduğunu beyan etmiftir. yet n kinunuaanıde daha büyük 

o u • .. .. • . """" A mikyasta Kouillou'ya karp yapılan 
- Madem ki cuma ltaal gı· zırlıklannda bulurunuıtur Mumai- Miizaheret g6rilgor ve muvaffakiyetsizlilcle neticelenen 

deceğini taahhüt etti. Yann leyb, radikal fırkanın ıol hizbinin na PARlS, 30. A. A. _ M. Dalaclier bir bombardıman ile bitmiştir. 
ahi" J §İri ~Mrı olan La Republique ga- iM. 

t ıye 0 unsun. zcteıinin müdiirlüğUnü de ifa e~· dün nkfllm M. Paul Boncour, · 27 kanunusanide saat 12 de Ja-
Dediler. lir Heriot ve ıneb'uaan meclisi reisi ponlar, 10 tayyare ve 12 zırhlı tre-
lşte böylece Haialt, utesi Bouiason ile rörüşmüıtür. Buhranın nin himayesi altında mevzilerimizin 

perşembe günü hapisten kurtul M. Daladier'nfn istis11re1Pri ne ıekilde hallolunacağı hakkında merkezine.taarruz et~şlerdi;'" B!i 
du. Çerkes Hasan i<endisinin PARIS, 30. • A. - Hava1 ajan- ıimdiden tahminlerde bulanmak .,... ~uz, Çın ."'!vvetl~ın c;ekilm~ı-
d • el" 1 sı hadiriyor: M. Daladicr, bu sabah kitsizdir Ol mtac etmi§tır. Aym zamanda Çın 

e, devletın !Je ba!ma b a 0 an islişaı·elerine tela·ar batlamı tır. • PARlS, 30. A. A. - M Daladier sağ ceıiabının Japon dümdar latu
serıukeri öldiirmeğe karar ver- Meb·uaan meclisinde · ..adikal mükalemeleri haldanda gazetecilere tına kartı yapm•t olduğu bir cephe 
mqti. Hapisten çıkıp ta ika· oos,.alistler grupunun reisi M. Brıa. '" beyanatta bulunmuttur: - M. hücumu da düfmanı geri çekilmeie 
metgahı- giuınce ne kadar si· don grupunun kabul etmİ§ olduğu Boncour, tam bir muavenette bala- mecbur ctmİltİr. ,. .. . 
!ahı varsa dnldurılu Kılmcmı talnid !'.1. Daladıer'ye •ennİftİr. Bu nacağı hakkında IMtna teminat ver- Netice henüz katı degıldır. Yal
beline taktı B;r Cerkes !cama· tekrirde grupun kendiaine itimat et- di. M. Heriot, benim çok faydalı ad- nız Çin krtaab mevkilerini muhafaza 
smı beline kusaudı. Rovelveri· melde ve demokra11 kuvvetlerinin dettiğirr. bir ıekild~ bana müuheret ye vaziyetlerini tanin etmiflerdir. 

1 "nd biı·l<>şem•ine istinat eden bir siyaset vadinde balıındu." k d • Dr 
ni yanına aldı. Çizme en en takiibı tem·-nı· eyl--'-te oldugu· be- M. Japonya aya 1req 

l d ••• .,..._ M. Dol11dier, M. Chautem!'•• hü bi.rinin arasına bir rüve ver a· yan olunmaktadn-. · M . •ıL~ . TOKIO, 30. A. A. - Japon • 

GOLCEMAL, 30-31. (Huıuıi molıahirimizden telıizlel - Vatanm 
ayn ayn ıkliınleri olan muhtelif kısımlann1 dol1tttrktan sonra Türk miW 
iktıaadırun ilk defa Gv.i Hz tarafmdan ifade olunduğu aev,,.il; lzmir 
yolundayız. Menin ve Antalya haklandnki intibalarunın aynca muf sııal 

maliimat verecek ve yazacağım. Fakat timdiden haber vennek isterim ki 
bu bavalideki büyük kereste ıitoklan lktıaat Vekaletinin aldığı tam ted-
dirler neticesinde tamamen Suriye ve Mısıra satılım9tır. Alakadarlar Veki
le teşekkür etmiflerdir. Bu sabah lzmirdeyi7. 

Malları ellerinden alınan mü
badillere para tevzi ediliyor 
ANKARA, 30. (Telefonla) - Mallan elinden alınan nuibadillore teni 

edilecek olan paraya eaas tCfkil edecek olan evrakı müsbiteler !İı<e<İnde 
tetkikat yapılmaktadır. Bu evraktan &angaerinin bir tip olarak kabul ..di
leceği haldan da bu giuılerde karar verilecektir. 

de Mnnzıc ve . Françoıt " ~ .. lh ha koydu. Akşam ii2eri yola çık Evvelii, radikal '° yaliat grupu 1 d ..... _,_.. 'Mii •1 h bu· lrumOCi, Mançaride istatülconun -
ak O kü• 'ben e e goru"""""'ur. m:u ey ' ••ı d'lm ' ' · 1 taki et ek (T lef -<-- • tı. Bir kayığa atla yar il • '?"rahbaılan ve nıiite:ıki sosya- gün kabineyi te~kil edebilece~ini Ü· ıa .e 1 .~esıru ısrara ~ m ANKARA. 30. - • ~nla) 15 ıı"n kadar evvel nüm~n~ hası..,,....,. 

dara, Pata limanına vardı. Ser li~t l!"'P'!. ~u~asl'.'" da "!':_ Dala mit etmektedir l tedır .. Hukumet, Cenev~~eki Japon sine yabnlan iktisat Vekaleti -urlanndao Osman lbrabım B. ın haıta-

Ankarada bir tifüs vak' ası 
ve paçavra hastalı.ğı 

askerin yalı111 orada idi. 1 dıer de go';ij;!j'lerdaliır: iMülakatm Qazeielerin near/gall heyetine bu tartlar d~~il.inde ~za- lığına doktorlar tifüs tethisi koymuflardır. Sıhhiye müdurlügü derhal la 
H Ce k k d sonundo. ra aoıy ıt grupu mu v k""'ta de""m etmek ıçın mezunıyet . . L.n- ·· · bi bald bul d ki asanın r eı asın a ı .LL. 1 dan baz lan "ıtakbel PARIS 30 A A H · • • 

1 

znn gelen tedbirlen almıı ve .......... muçtemı r e un u an yer-• • • • • • L • l'Wllllll arm r mu , • . . - avas aJan~ verınııtır. ... ., .... 
~ıddetlı bır ıntıkam ı!AlVa&I esı· ha•vekilin kendilerine kıobinesinin 5 bildiriyor: Gazeteler M. Daladier C d ki Ja 

0 
heyetı'ne Ja- leıde tathirab fennıye yapbrmtflır. Haıtalıgın nero~cn geldıg1 mechuldur 

du O , d mi ' r , • enevre e p n k 'd· 
yor . n~ mm a a an. tar.~· teşekkül tarz.ma ait tap,v~rl~ nin yen; kabıneyi teşkil icin sarfet. ponyariın Milletler Cemiyetinde kal- Zira müınaileyh çoktan beri nkarada ikamet etme le ı ı. 
fından zihnıne sokulmuş bın tur dan _bahı<"tm';' olduklarını soylem~ mt>kte oldu~u megaiyi müsait bir su- masının dördütıcü fıkranm tatbiki ı Son zamanlarda Ankarada görülen tek tük kızıl hastalığı da balen mun· 
lü luınşık rivayet. bu dimağın l':"cli~: M~ail"l'.h• ~=le kuı.ilietlı rette ka.nı•lanı:-ktadırlar Gazetel.er, hususunda yapıla<ak tefsirin mabi- 1 defi olmuştur. Yalnız havaların fenalıiı ha1ebile ancak Paçavra hastalığı 
içinde korkunç bir delilik fırtı· bır c~~n~et~ .!':. tiet teı ar M. Dal~di"';'':;n . R dikal yalis~ : yeci"" bağlı olduğunun Milletler Ce denilen ~nezlesi ve ihtilatları görülmektedir. 
nası uyandınnıştı: zusun ek ·eh~ u ume n ...!ı,."°f'8" fırka" uzenn. eki nqfuzu ve k....ıi-' miyetine bildirilmesi için de talinıat l . d 

- Gidi mı..l'un erasker di· 1 mı gı·erı • mı uıahl •e g birl'i."1! sini eli~ nıdıkall.,.dcn zıyade sosya verildiği söylenmektedir. Roman ya şampl qonu zm l r e . .. .! m<'<' ıs erı '? cena annm .,..m li>tlere yakl~tırmakta olan ııol e&- • , • • .... 

yordu, bana o kadar soz soyler •Ücuda g4'tirebilec~ derececi~ sarih naha temayülü itibarile bu d kikada ChıkR(IO da bır 11ilmayış IZMIR, 30 (Milliyet) - Romanya fllll'Piyonu Tamıuvar takımı ın 
sin hıı!.dur, bak. ben sana ne· olacaktır. M. Dalaclier, sosyalı.ıtl~ bu'-ranı hal için Iİ\zon gelen evsafı PARfS, 30. A. A. - Londradan ecl' · ele 

d ruh tmek til h " batın on betinde lzmire gelecektir. Tamşuvar takımı fUhatın on y ı ın ler yapacagvım? S«ı koıkoca 5 _nczare~ .e te e 1 ·nı•ure e u: herkesten ziyade haiz bir şahıiyet C.e ,lournalR' bildiriliyor: •-'---- a ''-'-el 
k - t ti k etme en ve aynı k Altay takımile ilk maçını, ıubahn ondolru:zunda Cöztepe u1.unu e uun padişahı tahttan inaırtirsin. o· ume edaış ra1• "-nlerlnin mii olduğunu yıızma tadırlar. Dün Chikagoda Japon konııolos-

kal . 1. d aman ma ıye encu .. ~ f' b" . ,_ h • .. .. d b' takn h d' ı maçını yapacaktır. nunla da maz, gız tce a am· k b ticesinde tıtkarrür etmit Mama ih uyu,. gazeteler, sooya- ancsı onun e ır n a ~~e er ki •-'--- muh I' . il cak 
lar koyarak cııımna kıydmrsın ::"ıa:':.et~:lerc i•tİnat edilmek suret ı;,tıerin h~k~rnete iştiraki kabul et- olm1>,~ur. 1~ ~i kadı.n o!ma.k • uzere Romanya şampiyonu 24 fuhatta """ i · .....,,..... te ıti e carnıııa 
ha! Hem de bütün buırlan Pa- le bütçenin müvazenesini temin eclo- miyece~!?'!m ,Y•~k'ıa ve,!"' halin 125 ~umı:yı!çı t~~~.~dılmı,tir. t:ır. 
ditah sarayından bir cariyeye cek brr progrnm t lif edeceğini •oy "l~tedıgın•_ bil~ bir. ad:un !"~ Numayı,çı!er, Çını rahat bırakı· Ce"'·ı·z oyunu gu··zu··n Jen bı·r 

,; " v . • lemİ•Iİr 1 nıalık ~ldu~ ~nılı;'ı~ ~eoyesım mz" yazdı hır tllkrm bayraklar lafı- v U ı 
goz koyaugun ıçın yaparsın M · fib M. D 1 dıer miimlriin halta aıyas1 rakıplennın bile tevec- yOl'lardı 
ha! Dünyayı avucuna almak, ld ~bdM' oüratl: bir'netice elde ciihte kar,ılanı~l<ta oldaklan ~Da- r, kio'd AlnıHn •~faretl- genç pzçakla 0••l'Ju••ru•"l'Ju•• padiıahlann bile üatime çık- :ın:r'istediitinden 001,.aliat fubst larueo .. yı harekitmda daha ıuyade o a a. a, 
mak isterıin ba! Dur bakalım! milli meçlisinin .......... n• beklemiye· -beot bır_aka.,q. ""' uu nin bir telız:lbl tZMIR, 30. (Milliye ) - Buca cemı oyunu "at 

<>&\eri yerinden fırlamrş. cektir • detmektedrl TOKIO, 30.A.A. - Tokiodak.i Al da 22 yaşmda Ahmet 24 Yllfmda MuhWı bıcalda kabin en ,..,.ıa,,...... 
ıaçlan ürpermiş. yüzünün da- man sefareti, bir tebliğ ne,rederek öldürdü. 
marlan gerilmit bir halde göz t f • •ı• Cenevreden gelen ve gazeteler tnra-
1 • afı kıp'-- d Evvela"' ngı·ıte. ran.lngı iZ ftndan netredilen ve 19 lar komite-en etr "1DU&I göriiyor u. oinddci küçük devletler miımessille-
Hiııeyin Avni Pqayı değil, bü ) ı•ht•J Af ri tarafından müdafaa olunan teze 
tün ailesi efradını bile ölaür- re ile an aşma.. l .. a J Alman heyetinin biç te beklenı1me-
mek. parçalamak, o koca yalıyı yen bir ~ekilde mW:aheret etmi• ol-
kan seline batırmak istiyordu. ~~ -·- duğuııa dair olan ••yİaları telaip et-

Kapıyı vurdu. Çılı:an bade- lngiliz sefiri; Roose- lran murahhasları- miştir. 
meye: C Tebliğde, hu haberlerin halrkatl 

- Seraıker Pa§ayt görece- velte misafir oldu nnı me - kabaca tahrif em.ekte oldutu bildi-
ğim. Seraıker kapı11ndan geli· Hsteki ınüdafaası ıilm1'1ıtedir. 

NEV YORK, 30. . A. - Varms Tebliğ, bu meseleyi tasrih ederek 
yorum. prİngs, Vıulıington ve Londra ile CENEVRE· (Hususi) _ törle diyor: 

Dedi. Hademe. yayar ünifor •-• --'· ı • d kua « Hakikat halde, Alman nıurahha-diğer hü11umet men.ez enn. e •u Inırı • l '!' z petrol şirketi im· 
maaile bir zabit görünce, hiç bir gelen hadisattan birçok neticeler çı- ngı 1 • .. , • ., bir taraftan Fransız murahhasları 
tüpheye IRitmedi. Seraskerin karılabileceğini kaydeden gazeteler, 1 iyazının feshı uzenne lnıı~lte- ile küçük deYletler murahhaslarmm 
yalısma böyle yaverler her gün M. Roosanlt'in yeni ltıfebbüaünün re ile lran arasın"a tahaddiıa e- ve diğer bıraftan 1nıriltere murahhas 
gelirdi. bu ıuretle büyük bir <!lıemmiyet ik- den mtil&f Milletler Cemiyeti larlnln Cin - Japon ihtilafına ait -

- P ... a Hazretleri bu geoe tieap etmekte olduğu fikrinde bulun· Medisinde ınüzakere edilmiş· raporuni"ın tanzimine ait tezlerini te-
lıtanbulda kaldılar. Gelmiye- maktadırlar. . . . 1 tir. fran murahhası Ali Ekber lif etmek için mGdahalecle buluıımuı 
cekler. Cımeteler, M. Roooe...,lt'ın ıktısa· Han Daver ınecliate lranın da· tur. 

D • ~-a .. .11 dl metelelerin cihan iktisat konfe.. ı d .. 
ıye ~· p venı • dileb"lm • • • 1--"te vaaıw müdafaa yo nn a şu ıoz 

Vah Vah i ran&ma arııe ı e11 açın, ngM • • .. , • 
- • re ile daha eYV8l deni" itilafına ben len aoylemıttır: - Acele bir fey miydi? 
_ Pek acele! Acaba net'ede dyen hlr itilaf wcnde ıetiırııek ar- _ lran ~I tirketinin me-

buluTUm kendilerini? nııuada ı...luaıluiııt1a yumaktadır- nafiini himaye husuıundaki va-
- Mitat Pqanın konağında tar. zifesiıni ihmal etmemiştir. lhti· 

bu gece vükeli meclis edecek· Amerika tlcar•I o_daıınııt lif lngiltere hükümeti ile lran 
lennitl bir ankt'lı ı hükumeti arasında değildir. 1-

- Mitat Pata kona~ında VASHlNGTOM, 30. A. A. - A- ran ile petrol tirketi araımda· 
ha T merlloı ti""1'1!t ocla11, bütün Amerika dır. lnııUtere hüktlmeti bu ihti· 

japonyanın deniz 
inıaatı 

TOKIO, 30. A.A.. - Jıoponyanm 
iktnci İnfllt proramına biı tahtel
bahir ile bir mühimmat nakliye .... 
misi ve iki tahtelbahir mulıribinin 
inıaıı daha bulunmaktadır. Bu ia
ııaat için 15 mı1yo" yen sarttcW. 
ektir. 

Silah kaçakçılığı 
meselesi 

- Evet, bilir miıiniz. bil· ~ odalanna harp borçlan balı:- Jifa brıııroaz. Çünkü lran 
mem, Soğanağa camiıi yanm· kını!. bir anket yazmışbr. Verilesı mahkemelerine müracaat edil· 
dadır. Oralarda kime sorsanız cevaplarda ticaret o.d~ı azalarmm ı:nemittir Şirket tbndiye kadar 
göıt-eriı-ler, büyük bir ekseriyetırun .harp ~la- 40 milyo~ logiliz lirası kaza°" ROMA, 30. A. A. - Ha•as ajan. 

Sabık Adliye vekili Müşerref 
hanımın müdaf aasznı yapacak 

lZMIR, 30 (Milliyet) - Se•diğinln babasını öldürmekle maznun w• 
idamı istenen Ku.-ılalı Müşerref H ın müdafaasında bulunmak it:ln lOhı!s 
AdUye vekili !Mahmut Eıat B. bu akşam geldi. Mahmut Esat Beyle flÖl'Üf
tüm. Sabık Adliye Vekili dedi ki• 

- Evet Mü~ernıf H . ıa müclafaas,... "~pmak için gdıWu. 

Sıhhiye vekilinin tetkikat;. 
IZMIR, 30 (Milliyet) - Balıkesirden §ehrimize gelen Sıbh1ye 

vekili Refik Bey müeaaesah teflİJ etmektedir, Sıhhiye Vekiline Tekir· 
dağı meb'uıu Cemil Bey refakat etmektedir. Vekil Bey ~erefine dok· 
torlar tarafmdan verem mücadele cemiyeti bina11nda bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette vali Paşa, belediye ve fırka reisleri, doktorlar 
hazır bulunmudardır. Refik Beyin çarşamba giinii avdet elme•İ mulı 
temeldir. 

Parlamentolar konferansı 1934 
senesindelstanbulda toplanacak 

ANKARA, 30. A.. A. - Beynelmilel paıWnentolar birliği konfenııua.. 
mn 1933 ele lotaııbuld toplanacajtaa dalr ıruetele.-de görülen havadiı 
mu...ahkı hakikat değildir. 1932 de Cenenede İttihaz adilen karar muci
bince konferans 1933 senesinde Madıitn va 1934 ıenesinde latanbulda totı 
lavcaktır, 

Anadolu Ajansı ..-lrilr huadiıl tebibe aelihiyettardır 

-·~~~~----------~~~~ 
lzmir kahvecileri
nin bir teıebbüsü Te'eu_- __ ec1.....:- B'ılm' 'm n için yeni bir moratorıum ilan1 ve İ b L. .. ,.. sı bildiriyor: 

- ·M<Ur ~ -· • tı• , f d k" lıklarla teslihat mu- mıttır. ı1U1a unun 11ır cuz u 
Bulurum, can e " ar 'I . . lngiliz sefiri, Hirtenı.e.-1' ..-.ılea JZMlR, 30 <Milliyet) 

Çerkes Hasan, geri ct&ıdü. raflanruo azaltılması eoaıınal istm:· ven mışttr. hakkında hariciye nezareti neadinde ihracatımıza mukabil Brezilya 

Saracoğlu 
ŞükrüB. 

Paşa liman- geldi. Bir kayık d~ borlçlardaanlatadil~t yapı..,.,.., e- bir teşebbüste bulunınuttur. J __ memleketimize getirilecek An.karadan geldi, 
buldu. İç"ı.ne atladı•. bmde 0 duğu '' ınııtır. S t Rusya ....,. 

LI d R it ovye ve senede 3 milyon lira kıymetin· çar-mba gü~ü - Sirkeci iskeleaine! n say - ooser•t> "k • i i d f · ~ 
- Bqustüne, Beyim~ mülalllltr ı Aınerı a peynır ç n e mor ın de kahve ithali hakkındaki mu- Parise gidecek 

(Devamı var) VARMSPRINGS, 30. A. A. - VASHINGTON, 30. A. A. - Ha MARSILYA, 29.- Bir nıiiddet kayele üzerine tebrimiz kahve Saracoğlu Şükrü B. dün Anka-
------ ' İngiliz sefiri Llnd63y, buraya gel- va• eianeı bildiriyor: enrel lıtanbuldan Antıl aclalanna ciler cemiyeti lktı•at Vekaleti· ra'dan şehrimize ırelıni,tir. Sara 

Bin kadar dava miıtir. Burada M. Roo•evdt'ir mi- Ametika amele fedenayonu, diin bet sandık kafarpeyniri ıönderil- ne müracaat edereit: bir teklifte coflu Sükrii B. Osmanlı borçlan 
Türk • Yunan Muhtelit ha· aafiri olacaktır. Sovyet Rusyanın resmen tanınması mi~ ' fllknt peynirle,. transit etfau bulunmuştur. Teklif ıuifur: iz· hakkında hBm.iller müme silleri i-

'-- mahkemesinde mevcut da VASHINGTON, 30. A . A. - M alcyluncl karar veı·ıni~tlr. olarak burada gümrük amt.rlanna mir kahYecilerinin iıtihlikiııe le aktedilecek mukaveleyi imza 
IL<:ID f" d · · M Gr bazı konulmu5tur. Gümrük miifettitleri İ· ve Oama.nh Bankaomın imtiyaııı -!ardan mu'"hı'm bı"r kıamr ı"ptal • · - ·r1 • 1 c erasyon reıo• · een, tekabül ed~...1- •e bı' ·- Rooıevelt, ıktisacli mu§av• en o an ki giin f.'vvel gümrük amlıarlannı ~... muaJ J n r müddetinin temdidi için Banka 
edildiği halde, mahkemede mev profesör Tugnvell ile profesor Mo aza, ber ne k~d~r Sovyet R~sya~n teftit ederlerken çok garip bir vazi- mikdar kahvenin ucuz fiyatla mümessilleri ile ba,lanmı• oı-
cut davalar, elan intac edileme- ley'i Varmıpring'e davet etmiştir. ı1 :::."i:"'nu ".,~~hı~i:,.;{Y n:ill"a~A~a~;: yet klll'§ı•mda f&Jtrıp kalım,lardır. cemiyete verilmesi •• Teklif ka· müzakereye devam için Çfll'§amba 
m. t' M b'- ed ·· t -A·ı MMet"•ler ..._fı tetkik ederlerlı:81l bul edild·ıx.ı' takdirde kahv.....:- günü Paris'e gidecektir. ış ır. a ... em e ruye ~ı • Bu iki zat. lngiliz sefiri ile yapı ynpmışlardır. Demİflİr UT "• """a IS ~· 
mel• J • [ b' kad .J_ ka•arpeynirleri kellelerinden birinin ler 'halen ı........ '-·ru•a sattıkları ··---······-···•""""'''"" .... ___ _ 1 a.zım ge en ın ar ua • lacak mükalemelerde M. Roosevelt'e ' ""! ı<u • 
Va V d B d al ·· 1 • M d V le ' dağı.lmıt ve içinin bey:zlaımlf oldu- beher fi ~--mı 100 paraya v- ı·pkaen mebuıumuz Adnan Fua• ar tr. U av arın CUm el! '°-- -'en malu'ntatl v-ekl-dt'r, e a ra nıu _L. ~ ~ .. 

la'<un ıı~ ~·- - • gu" nu görmü•ler, bu beyazlığın ,.,...,.. 
ni ayn ayrı intac ederek hükme • receklerini bildirmişlerdir. çiftçi Etem, Kadri. avukat Netet 
raptetmek daha u~un zamana Ynıl hariciye nazırı eyanab bini arattırdıkları zaman bunun mor ı mubendis Hifzi, doktor Nafiz, a· 

~ fin mürekkebatı olduğunu anlamıt· A d ff Jk f k N d k Sül bağlıdır. Bu sebeple bu i•lerin NEV YORK, 30. A. A. - Nev· 'ı DltBLıN, 30. . . - de Va- lardır. Bunun üzerine bütün peynir· y ID a 1r 851 vukat afiz, o tor eyman ,,. 
' y T · · M. O · tüccardan Raif F yzi Beyler, bıi-toptan tasfiyesi hakkında Tu"r· ork imes.gazetesıne gore • lera gazetecilel'e beyanatta buluna- ı- keıilmi• ve h•psinin i.,;nden mu- k • ·ıı· A 

• ka - y ,. ongresı . yük kongre müme ... ıgme kiye Ve Ytman hü'-"·-etlen" ara ven Young, yeni ıdan'11e ncznret · rak intihabntm n~ticclcrinden mem- him miktarda morfin mürekkebab 1 Kad · H ı · · k t N -• 
"um b ı · ·· · M R it' b"I bu . . .

1
. met n, u usı, avu eş'"' amda müzakeTat cereyan et· !' c;~ıyecegını oose •e e 1 

• nun olduğunu iikumetin senelik a- çrkmıttıı" Tahkikat neticeıinde AYDIN, 30 (Mıllıyet) - Vı a· ve Ulvi Beyle secildiler. 
mektedir. Yunan sefiri M. Sa· dınnııtır. razi tııks'tlerine mllteallik olan ıiya. ınorfinlerin lıtanbuldan kaçmldığı yetimiz Fırka kongresi bugiin me· 

Ye ·idarede harici)e nazırlığııu ıetinin değişıniyee<-ğini oöylemi,tir. ı n<'ticeııine varılm•thr. Mesele Fran- buaumuo: Şahin B. ın riyasetinde Kongrede çok aamimi bir &a ... 
keropulos bu hususta Hari iye TennP.uee hikıim ti aya M. Cor-, M. de Vaiera: •Arzumuz Jn ilte sız hükiımeti tarafından Turk polisi- toplandı. Fırkamızın büyüklerine esmektedir. Yarm ılevıtm etmek 
Yekaletine bazı t!<klif'erde bu· ı.lell HuU'un deruhte tı;nesi muhte- ile "'· io1i muna,eh<-tler idame et- n• bildirilmi,tir. Ele geçirilen n\Orii- tazim te~rafları çekilmesi allat- Üzere geç vakit kon!reye nihayet 
lunmu tur m•I ohlufıı hey1tn ed"1mekt"11ir. ın~ktiı"' Jenu.lir. ,nin kıymeti tS bin lirRdır. , larla kabul edildi. idare heyetine v rilmlştir. 
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MlLLlYEi SALl 31 KANUNUSANi 1933 

İnhis~rl~ TuŞkiiib- iÇfn-Yeni Bir tek if Yapılıyor1 -1 •:rpan 
/nhlsarlarda Sabri Bey _ Askeri Yeni bono 

Meselesi 
Ekonomi •• 

Takas işlerinde 
hiyle yapanlar 

Unif ormalar 

Rütbe alametleri 
apuletlere geçecek 

ANKARA, 30 (Telefonla) -
Askeri üniformalar hakkında Mil 
li Müdafaa Vekaleti yeni nizam.
nameyi hazırlamaktadır. Nizam
namenin ihtiva edeceği esaslara 
göre kara ordusu zabitlerinin çe
ketleri daha uzun ve yırtmaçlı o
lac;ak ve cepleri büyüyecektir. 
Rütbe alametleri de yakalardan 
kalkacak, apoletlere geçecektir. 

lktısat Vekaleti şimdiye kadar 
yapılan muame. 

leleri teftiş ettirecek 
Takas i !erinde bur mü.,.sesat 

t 'k 0 braz et-~e şahıalann yanlq vesaı ı 
1 uıekte olduklarını, Avrupacla but u

nan müe11eıelerle yapılan '."" :d_· 
l&abil anlatma neticesinde tertip ı 

k · uydur-len bu veıikalann e ıen~a eli"'-: 
ana olduğunun iıbat edileme •-
Yazmqtık. 1 

Aldığımız malümata ~· k; 
lioat vekileti lıtanbul ve lzmırdeki 
takas işlerini telkin lüzum gör
nıüştür. Bu kontrolü l~ti~t vekale
ti tarahnclan seçilecek ıki zat ya
pacaktır Kontrol bilhassa timdiye 
kadar ~ılmıt taba muamelitı ii
ıerinde olacaktır. 
Diğer taraftan iktisat vekiletinin 

takaı işleri h~da yeni ~ esas
lar vazedeceğı soylenmekteclir. 

Yumurtalann istan
dardizasyona 

Aldığımız malU:mata nazaran, ih
taç olunacak yımıurtalanmır için 
ıatandardizasyon teklinin laıbulü 
nıukarTerdir. iktisat .,,eki)etinin bu 
buıuıtaki tetkikatı hayli ilerilemq
tir. 

ihracat ofiıi ba itle yakından mf!! 
rul olmut ve yapılan etüt neticesin
de bir yumurta ihraç nizamnamesi 
projesi huırlanmıttır. 

Bu tekil kabul edildigi takdirde, 
yUmurtalanmız iıtandardize edilmit 
•e boylara ayrılmıı bir tekilde ih
raç edilebilecektir. Ofiı aynca 8D> 

lıalaj tekli üzerinde de tetkibt yap
llUf ve lıuı eaaolar tespit etmiıtir. 

Y umurtalanımz için iıtandardi
zaoyonun kabul edilmesinin ~ za
manlar ban mütlriilib mucıp olsa 
lıile hariç piyaaalardıt yumurtaları
llV2m meYki için çok nafi olacaiı 
""'hakkak addedilmektedir. 

An r 
oda lan 

ticaret 
birliği 

Ankarada lıir ticmet oclalan birli. 
ği teşkili etrafmd.akİ fikir hayli ta
raftar bulmuıtur . .Alikadar makam
lar bu -1e ile yakı:ııclan '-'ırul 
olmaktadırlar. 

Martta yapılacak olan lıtanbul 
mıntalı:aaı ticııret odalan kongresi 
ruznanıeeine bu m..-ele de ithal adil
miıtir. 

Nizam haricinde it 
gören bankalar 

Bilhusa bazı ecnebi banlaılann 
lıambiyo alım ve aatnnında mevcut 
nizam ve teunmiil haricinde lıomiı
J'On aldıklan anlatılmaktadır. J:latta 
hu mesele bir taraftan da Adliyeye 
İntikal etmiıtir. 

BORSA 

<it Banluuından alman cetveldir) 

30 Kinunu .. al 1933 
Aktam Fiatları 

frti .. raıı:lar Talırillt 
lıt t'ı~tlt 11,IO 
f11) d.,ollan ı,ıı • llrltrJt 
I'. ,.. ....... , H,71 Trnıuy 

ClaırUlcr 1,11 Tlul 
~•ldl ._., r,- ll••n• 11,10 
Eııdıt v.ıs .bı4ol• ı 4M5 
'l . ıılcli}e !.JI • m 41,0I 
lın lr Jlrlr41J• ,Mta .. ıll 49.U 
hlll.JA.IJ ~9 

ESHAM 
lı llt. Jli••• ı~.os 11 ..... , 14,!5 
• " Hoaılllı Hı,tO Trrloo il,-. • ~limit ı ıt.- Çtıııuıo Ar. ll.H 
Anıdolı !3,61 tnlbat de7. n.-
Rrjl .C,1:5 Sut dcy- 1,111 
~lr. J,a,rly• IJ,- llalya ı.ııo 
1 ıımvıy liJ,7~ ~ark•·•- 1,85 
\ ır\.ntıtcoıtı ıı,- Tclcfoı 

ÇEK FIATLARI ' 
Pırh. ıt.ra 

,,., 
( t>flrlTa 7,11· Tlyao• 
f\tiyort ff.l:.f, Mıdıll 

Mllno t,tJ. lrrUa 
81"1111 I)&,~~ Yırıov 

Atlı;ı 81,91, feflt 
Ciı c.'rt ! ,0,9, Bnr11 

lolıı C!'),t-4, l!rlfrll 
AaH>tırdı• ı,ır .t.ıt MuıiOYt 

NUKUT (Salıf) 

Kurvı 

14,-

11,119,st 

•.14,?J 
s.11, 

ı.t;',6t 

•.ıo. 
9,tf.l!O 

•.ı•.u 
N,lf,60 
11,Lıf,-

lf /·Tr111ız. 169.- 1 1lllft. Jı.y, H ,-
1 lııtrlla 115,-- ı prırtt ır,-

t dolar t!.3, J ınıri 10,-
!: ı Uıeı tıg,-- .1 rclotf 14,-

;~ ~l~::~~: :~~:= ı· ?:~:~H9 !~~ 
ı ' ,,., 26,- ı Alna 9.21 
1 lloıın ~•. ı r.ıcddf)t .ı.-· 
tı hr C ı ıu.- Jlnlno• tıc.-

Ticaret odasından kambiyo alnn 
ve oabmmda bankalann a.lmalan la
zım ıelen komisyonun ne olabilece
ği ve bu buıuıtaki teamül Adliyece 
oorulmuıtur. Oda idare heyeti yapı
lan tetkikattan sonra alınması lazım 
ıelen komisyon miktanİu teopit et
mistir. 4 numaralı kambiyo karama
m.;•i mucibince Türk paraaı tçin 
mikyas tutulan dö•iz üzerinden a
lım ve ııatımda borsa bulunan yer
lerde o esnadaki borsa fiatınm 
türk parası ile tutannın binde iki
aini tecavüz etmemek üzere komis
yon almacağı gibi diğer dö...;zıer i
çin de azami komiıyon haddi binde 
ikidir. 

Oda kongresi 
Ticaret odası kongreai önümüzde

ki hafta içinde toplanacaktır· 
Bu konıırede görüşülecek mevzu

lu sınai inkitafmıız için almmaaı 
llzun gelen tetbirler ve Y8f meyve
lerimizin ihracr meselesidir. 

Cemal ve Vehbi 
beyler 

Atinada Yunanistanla aramızda 
cereyan eden iktısadi müzakeratı i

Yakalar gene kapalı kalacak, 
fakat boyun hareketini auhuletle 
yapmağa mani olmıyacak tekilde 
biraz yatık olacaktır. 

1-:~ava ordusu zabitlerinin elbise 
rengi açık mavi olarak teabit olun 
mu.tur. 

.. ,,,,,,.,," 
Polis 
Mektebinde 

45 inci tedris devre
si yarın başlıyor 
Poliı mektıebi 45 inci devre 

ai buııün açılacaktır. Mektebe 
lstanbuldan 125 memur, 5 ko
miser seçilmiıtir. 

Maaı yarın 
Şubat umumi maqı yann 

verilecektir. 

Vali geldi 
dare eden Cemal ve Vehbi Beyler- Bayramda Yalovaya gitmiı 
den bayram içinde gelen bir telgraf- olan Vali ve Belediye reiıi Mu 
ta !'-~ erteai _l~tanlıula dönecek- ı bid'din B, gelmiıtir. Muhiddin 
len bıldırilmekte .'dı. . .. Bey yolları ve inşaatı teftiı 

Cemal ve Vehbi Beylerın bugun ve • • 
Ya yann tehrimize dönmeleri bek- etmıştır. 
lenmclctedir. Muhiddin Bey dün ıabab da· 

Baılıca ihracat 
mallanmız 

1 hracat ofisi taralmdan yapılan 
lıtatiotiklere göre, 932 senesi içinde 
ihracatmuzda birinci mevkii tütün 
itıral etm..ıctedir. Tütün her sene, 
Türkiye ihracatınm yüzcfe otuz, o
tnz beşini teşkil etmektedir. Bu se
neki ihracatımız 26 milyon 932 bin 
liradır. 

Geçen acne ihracatımız 2 milyon 
lira fazlaydı, bu sene miktar itiba
rile geçen seneye nazaran daha çok 
tütün ihraç ettiğimiz halde elimize 
daha az para geçmiştir. Geçen aene 
22 milyon kilo tütüne mukabil, 28 
milyon lira almıştık, bu ıene 28 mil
Yon tütüne kartı 26 milyon lira al
dık. 

1 bracat mallarnmz arasında ikinci 
dcrecey; ilzüm teşkil etmektedir. 
~2 &eneande 49 milyon kilo üzüme 
~,ıı .,ı., ~leketimize 10 milyon 
5?~. bın hra girmitti. 931 ıeneoinde
ki uz.iirn ihracatı da 10 milyon kü-
ıur lıraydr d--k 1 ki .. .. ih ' ..... n; o uyor uzum 
b. rad<a!'.nda. 931 oeoesine nazaran 
ır egııiklik yoktu. 

d ".:ur.!'~ ihracat mallannuz için-
e uç~ncu derecede gelmektedir.931 

senesınde 9 ınilyon 651 bi li lık 
murta ııatmı t k n ra yu 
miktar bir .:Uı' · ?32 ıenesinde bu 

Yon lıra kRdftl' a:uılmıt 
tır. 

Fındık ihracatnnrzda da elit 
tere nazaran 2 mil ·' er ıene 

Yon lira bir nok
ııanlık vardır. 932 leneıind-'_. ih 

6 mil 54 
..., ra-

catnnız yon 9 hin liradır 
Maden kömürü ihracatı da 3 ~ 

yon 785 bin liralll bulmaktadır. -

Paris borsası 
PARlS, 30. A. A. - Saat ll,45 

te kambiyo nalı: Dolar 25,615, ln
gifo: lirası 86.80 Fnınsız franın. 

••••••• 
Baytarlar . 
Kongresi 

Dün toplandı, idare 
heyeti seçildi 

Türk Baytarlar cemiyeti sene· 
lik kongre&i dün öğleden oonra 
Halk<'vinde toplanmııtır. idare 
heyetinin okunan bir aenelik faa
liyet raporuna göre, cemiyetin •· 
za adedi çoğalmıı, mesleki terak· 
kiyat için bazı tedbirler alınmıf, 
eczacı mektebinde baytarlığı ala· 
~dar edecek derslerin tedrisi için 
lazım gelen makamat nezdinde 
te,-;bbüat. yapılınıtbr. Rapor he
y~tı .umuınıye tarafından taı•ip • 
dildikten oonra yeni idare heyeti 
i?tibabma geçilmittlr. Yapılan in
tihap sonunda fahri reisliğe Ma
raş meb'u u Melunet Nuri, reiali
ğe Şefik, Umumi ki.tipliğe Ham
di, azahklara Raif, S..lih Zeki, 
Miinir, Servet, Oveyı Muhar, ınu 
rakaba heyetine de Halit, Ahmet 
~amdi ve Etem Be,-ler seçilm~ler 

imi encümen içtimaına rİyaaet 
etmiı ye yeni bütçe müzakere 
olunmuıtur. 

Cancan gazetesi 
kapatıldı 

Bir müddetten beri tehrimiz 
de "Cancan" iamirıd'e bir fran· 
aızc:a mizah gazetesi çıkmıya 
batlamııtı. Bu gazetenin ıon 
nüdıaaında "latanbulda matbu 
at kanununu kim tatbik ede
cek?" ıerlivhalı bir yazı intişar 
etmi§ti. Gazetenin imtiyazı 
fransızca olarak alındığı için 
bu yazının intiıarından sonra 
mezk\i.r gazete kapatılmıştır. 

------
Umumi meclis 
Müzakereleri 

Yann ıubat devresi 
içtimaları batbyor 

İstanbul umumi meclisi ya· 
nn şubat clevreai içtimalarına 
başlayacaktır. Bu devrede görü 
tülecek mühim meseleler meya 
nınci'a bütçe iti vardır. Burulan 
batka Üsküdar tramvaylan, 
süt meseleleri ııörütülec.ektir. 

Evkaf aleyhinde 
dava 

Mukataa vergiıinden dolayı 
Evkaf idaresi Belediye aleyhi
ne ~ava açmıf ve mezbaha ida 
l'eaıne 80 bin liralık haciz koy
durmuttu. Belediye mahkeme
ye müracaat ederek tehiri icra 
kararı almıttı. T>dtiri icra kara 

fm
n alındıktan aonra on gün zar 

da m~bil dll~a açınak li
zmı. gelıyodu. Belediye bu mu
k.abı~ davayı Eykaf aleyhine be 
§IDCI hukukta ikanıe etmittir. 

Bozuk •fitler 
Belediye kazalara bir tamim 

göndererek son zamanlarda aüt 
lerin bozukluğumlan tikiyet 
edildiğini. sütçülerin daima sı
kı bir tekilde kontrol ecıllmeai· 
ni bildinniıtir. 

Memurin müdür6 
avdet etti 

Belediye memurlan için ha 
zırlanan tekaütlük nizamname 
aini Ankaraya götüren beledi
ye memurin müdürü Samih B. 

Ankaraya gönderi
lecek heyet aeçilcli 

Gayri mübadiller cemiyeti ida
re heyeti, kongre karanna tevfi: 
kan idare heyeti haricindeki gayn 
mübadillerden üç zatı, Ankara~a 
yeni bono verilmeai için tetebbu
oatta bulunmak Üzere intihap et
miştir. Bu zevat, mütekait binba· 
tı Hüsnü, Y eni0ehirli avukat. Kad
ri ve Şefik B. !erden ibarettır .. Bu 
heyet, bugünlerde idare hey;et! •
zumdan Nüzhet B. le bırhkte 
Ankara'ya gidecektir 

Ancak heyete aeçilen bu zeva
tın muvafaka tlan henüz istihsal 
f!dilmemiştir. Bunlardan itizar e; 
denler olursa, yerlerine diğerlen 
aeci lecektir. . • 

idare heyetinin, bu beyehn ı.?" 
tih =>.bmda, kongrede ençok soz 
ıöyliyen ve alk~lanan §ahıiyetle
ri nazarı dikkate aldığı anlaşıl
maktadır. 

Diğer taraftan heyete seçile'! 
2evatın İntihaplanna bazı ıayn• 
mübadiller itiraz etmekte ve cemi 
yete bu husuala takrirler vermek-· 
tedirler. • .• 

Brı meyanda bulunan gayTI mu· 
badillerden Şahap B. bir mubar• 
ririmize d~miş,tir ki: 

"- Ankarava gidecek hev~ı:. 
yeni bono verilmeai icin teşebbu
aatta bulunmakla mükelleftir. Hal 
buki hevete aeçilen zevat, kongre
de yeni bono verilmeıneıi ve l•tan 
bul müzayedelPrlnin tehir edilme
me•i lehinde İzhan rey - kanaat 
etmi•lerdir. Şu h"lde, onlar ırid~r
ae. kımaatlan hilafmda t~bbua
te bulunacaklardır. Bu da. Hazre
ti lsa'nm aitavi,kAn olan bİT" zıib, 
Hazreti Muhammet'in fazllilinden 
h .. baetmive lfÖndenniye benzer. 
Bunun icin bu intihabm tecdidini 
iativnnız." 

idare heyeti. Penembe günü, 
'bu itira"l"" tetkik ederek karan• 
nı verecektir. 

Hamdi B. geldi 
lzmirdeki mektum emnlin 

meydana çıkanlıp gayri mübadil
ler heaabma müzayedeye •azını 
temin için teşekkül edan komis
yonda ırayri mübadiller cemiyeti 
namma aza bulunan Hamdi B. 
bayram mün .. ebetile şehrimize 
celmiş ve bir muharririıniza tun
ları ıöylemlştir: 
"- Şimdiye kadar lzmir'de 

300 parça emlak müzayedeve cı
kanlmış ve bunlArdan 80 - 90 
parçaaı aıı.tılmrstır. Etd .. ki bono az 
kaldı~ı için müzayedelere ittirak 
edenler mahduttur. 

Knmlsvonumuz, teşekküliinden 
beri lzmlr'de 200 parça mektum 
emval meydana çıkannı•tır. Zira· 
at Bankll.lma de"1"0lonmAkta olan 
'bu eml&k te yakmda mÜ71tyedeye 
çık .. nl .. cal<tır. lmtirde daha pek 
cok mektum emlik vardır ve pev
""'ıı>@V meyrl1tnıı cı'lranlm~ktadır. 
tı.:; ni;",. kadar fzınire avdet ede
ceğim.'' 

lf1111rlftı 

Derleme 
Faaliyeti 

Defterler bugün ilk
mekteplere 

tevzi edilecek 
latanbul ııöz derleme konWıyo

nu dün aaa• 15 de müderria Köp
rülü zade Fuat Beyin riyasetinde 
ikinci içtimamı aktetmiftir. 

Dünkü içtimada .öz derleme 
faaliyet komitalarının meaai tekil
leri teıbit edilmiştir. Komiayon ba 
dema her hafta pazarteai siinleri 
içtima edecektir. Faaliy•t komite 
)eri haftada ikişer gÜn toplanacak 
!ardır. Komitelerin toplanma sün 
leri henüz teabit edilmenıiftir. 

Söz derleme defterlerinin liae, 
orta n muallim mekteplerine tev• 
zii ikmal edilmittir. Bugiinden iti· 
baren söz derleme ocakları olan 
ilk mekteplere tevziat yapılacak
tır. Defterleri alan muallimler l<e
limeleri toplamağa batlamıtlardır. 

Almanyadaki tale
be müfettiıimiz 
Mezunen memleketimize ge. 

len Almanyadaki talebe müfettiti 
IDİz Cevat B. hu alqam Alınaııya· 
ya avdet edecektir. 

Kıbrıs Türk lisesi 
müdürlüğü 

Kıbnı Türk lioeıi için memle
ketimizden bir müdür utenmiıtir. 
Erenköy kız liaeai Edebiyat mual
limi lsmail Hikmet B. Kıbna Türk 
lioeai müdürlüğünü kabul etmiıtir. 
lsmail Hikmet Beyden inhilal e
den Erenköy liaesi Edebiyat hoca-

Or . . •• 

Memurlan 
Terfih 

Mecli•e bazı yeni 
tekliflerde bulu
nulması muhtemel 

Ankaradan gelen malfuna· 

ta göre, yeni bütçede ve tetki· 
lit kanununda inhisarlar me

murlannm iıtikballeri nazan 
dikkate alınarak bu noktadan 
kendilerine bazı haklar bahşe
dilmesinin teklif olunmuı muh 
temeldir. Filhakika tekaüt hak 

kından mahrum bulunan inhi

ıar memurlarının vazifelerine 
daha ııkı bağlamnalan ve iti 
endişelerinin nisbeten izalesi i· 

çin bazı çareler dü9ünillmekte
dir. Bu cümleden olarak. me

murlar için esaılı bir sandık vü 
cude getirilmesi de muvafık gö 
rülmektedir. 

Denizde 
Boğulanlar 

iki amele vapurun 
bordasından dütlü 

Kabataı önlerinde demirli 
bulunan Noeıni Julya isminde 

ki vapurun dit kısmında iıkele 
kurarak tamiratla mqgul olan 
iki amele, üzerlerine baatıklan 

kalas tahtasının ansızın kınl
masile denize dütmütlerdir. 
Tayfalar, denizde bir müddet 
çırpınıp leryat etmiılerae de et 
rafta kimae olmadığı için boğu 
lup gitmiılerdir. 

Boğulan amele lvan Eyon 
iıminde bir Rus ve Pandeli 
Vanzeli isimli bir Romendir. 

Mağnıklarm cesetleri henüz 
bulunamamıttır. 

Hiç yoktan cinayet 
Evrelki akıam ıut 19 da Un 

kapanında kömür amelesinden 
Mahmut ile sabıkalı Musa is· 

minde iki kiti arasında bir hiç 
yüzünden kavga- çıkımıtır. Bir 

aralık kavga büyümü,, Muıa 
bıçakla Mahmudun üzerine hü 

cum etmiı vilcudünün muhtelif 
yerlerinden yaralamııtır. Mah
mut aldığı yaraların teairile ye 

re serilmit ve ölmüttür. Katil 
Muıa yakalamnışbr. 

Kumar 
Osküdarda inkılap mahalle

sinde Evliya Hoca sokağında 
2 numaralı Hasan Efendinin 
kahvesinde kumar oymatılchğı 
haber alınmıf, Mehmet Ali, pe 
rukir Mehmet isminde iki kiti 

yakalanmıttır. 70 kurut para 

ve iki deıte iıkambil kağıdı 
müsadere edilmittir. 

Huriye H. 
Gelmedi 

Ermeni kızı olduğu iddia ecli 
lf!ftk Romadııı alıkonulan 
•e seçenlerde Vieona va· 
purile lstanbula hareket ettiği 
bildi.rilen Kırklareli muhacirle
rinden Huriye H. dün limanı
mıza gelen Vienna vapurun
an çıkmaDll§tır. Huriye H. ın 
akrabasından olduğwıu ıöyli
yewı posta müvezzii Şemsi Ef.de 
dün Huriye H. ı aramağa gel· 
mit ve kız vapurdan ç:ılanay
ca meyuıen dönmüttiir. Huri
ye Haruımıı bafka bir vapurla 
ıönderilmiı olması ela muhte
mel görülmektedir. 

Defnedildi 

İnfilak kurbanları
nın ailelerine 

yardım edilecek 
Cibali Tütün fabrikaaında ni

kotin1iz tütün iıtihaali için wcu
de getirdiği makinenin i!W>~ t_e<:: 
rübesi esnasında, eterlerın ııtıali 
yüzünden vücudunun mühim bir 
kısmı yanan ve bütün müdavata 
rağmen Cerrahpaşa hastanesinde 
irtihal eden Kimyager Sabri B. İn 
cenazesi dün büyük merasimle 
kaldınlmıttır. 

Cibali tütün fabrikası memurinı 
amele ve müstahdemininden 
yüzlercesi Cerrahpa§a haataneıi· 
ne gitmi,lerdir. inhisarlar umum 
müdürü Hüsnü, muavini Mitat, 
Hukuk Mütaviri Haınit, Mamulat 
Şubeıi müdürü Necmettin ve Ciba 
li fabrikası müdürü Albina B. ler 
le birçok inhi181'lar memurlan da 
Cerrahpaşaya giderek cenaze me
rasiminde hazır bulunınuılardır. 

Cenaze, önde inhisarlar umum 
Müdürlüğü, Cibali fabrikası ve 
merhumun azaamdan bulunduğu 
Farmakolog Birliğinin çelenkleri 
olduğ.u halde saat 11 de hastane• 
den kaldmlmıı ve Lileli camiine 
getirilerek, orada namazı kılm
mı§tır. Ondan aonra otomobillerle 
Eyüpsultan'a gidilmit ve merhu
mun naıı oradaki aile kabristanı· 
na defnedilmiştir. 

Kabrin baıında inhisarlar u
mum Müdürü Hüsnü B. tarafm
dan kıaa bir nutnk irat edilmiıtir. 
HU.nü B. bu nutkunda ezcümle 
demiştir ki: 

"-Vazife ba§mda ve vazife 
uğurunda hayatını kaybeden kim
yager Sabri B. faziletli bir gençti. 
Sigara imalatımızm daha ziyade 
tekemmül etıneıi için bir aeneden 
beri tecrübelerde bulunan Sabri 
B. tam muvaffak olacağı bir an
da maaleoef bapna hu kaza gel
mittir. Kendiıini bu suretle kaJ'• 
betmekten inhioardaki bütün arka 
daşlan derin bir tee11ür içinde 
bulunmaktadır. Onun hatırasını 
hayatımızm sonuna kadar muha
faza edeceğiz. Onun •e ayni ka
za neticesinde geçen sün vefat e
den amelenin evla •. armı unutmı
J'•cağımızı beyan •e temin ede
rim." 

Hümü B. den aonra bir eczacı 
tarafından da nutuk irat edilmiı 
ve bu fen ve vazife kurbanının ha
tırasını mealektatlarmın da ebedi
yen muhafaza edeceklerini .öyle
miıtir. 

Bundan aonra lnhi•arlar Maınu 
lat tubeai memurlanndan Adil B. 
Sabri B. İn vefatı münasebetile 
merhumun hatıraamı taziyen ya
zılmıı bir manzume okunmuı ve 
merasime nihayet verilnıiftir. 

1nhi181'lar idaresi, Sabri B. mer 
humun aileıine ve 4 Y•tındaki ke
rimesine nakden yardım edecek
tir. Ayni kaza neticeai vefat eden 
amele Mehmet Ef. nin, irtihalinin 
ferdasında üçüncü bir çocuğu dün 
yaya gelmittir. Mehmet Ef. mer
humun aileıi va çocuklan, Cibali 
fabrikasmm çocuk bakım yuvaıı
na alınınıttır. Kendilerine aynca 
nakdi muavenette de bulunulacak 
br. 

Cihali fabrikaaı Müdürü Albi
llA B. amele Mehmet Ef. nin ço
cuklannı hayatta bulundukça ye. 
tiftirmiye çahpnayı vazife bildiii 
ni .öylenıif, inhisarlar umum Mü· 
dürü Hüsnü B. İn Sabri B. in m• 
zan hatmdaki teminatının biitün 
inhilBI' memurlanıu memnun etti
ği gibi, Albina B. in bu aöyleri de 
fabrika müatahdeminini mütehu
.;. eylemiıtir. ... "' 

Pek acıklı bir avrette aramızdan 
üful ile bizlere çok derin acı lıırakan 
Tütün inhisarı kimyağeri Sabrinin 
gerek tedavi. altında bulunduğu 

müddetçe Cenah Pqa haatahaneoi 
aertahibi Mubt--. Riiftii B.yfencli 
•e diğer etihlıoı ve haatalııılocılara 

sero:kae cenaze meruinıiyle bizzat 
alikadar olan Tütün iııhiaan muht. 
rem müdiri umu.miti Hüınii 'f'e mua
...in Mithat ee,fendilerle biliimum 
erkin ve memuria . ve meruhnde 
hazır lnalunan mealckdq, arkadq ve 
dolllanyla tahriren tazi,,.UC bulu
nan bütün aevenlere, ayn ayn mu
kabet. ~e t-liiriimüz mani 
olduğundan, minnettarlık ve fetek
kürlerimizi ana muhterem ırueteni
zi ,.. .. ıa lularnı elenelim. 

Meriıuın Sabri Beyin 
efradı aileti 

Recep B. in ıerefine 
Halkevi lisan kurau- ziyafet 

na gitmiyenler 
latanbul Halkevi reisliğinden: Li

oan kurılarunıza yazılanlardan bir 
lnsnıının devam etmedikleri tetkikat 
neticeai anlıışıldıirnclan 1 tuhe.t 933 
tarihinden itibaren, hu ıuretle ıel
miye~erin lı~yıtlarmın ıili~efi •e 

Dün aktam lıtanbulda bulu 
nan Recep Beyle umumi idare 
heyeti azalan latanbul vilayeti 
idare heyetinin eski ve yeni aza 
lan, Halkevi reiıi T okatliyan
~ bir arada akıam yemeği ~ 

, .'t'..;.r,·. M 

Çirkin bir ıey! 
Ahlik ve seviye inzT• 

için kanunlarımızda .kııvı 
maddeler var. la 

'{ 
Hed'efi ve hududu zaına 

telakkiye ve idrake göre d~ 
ıen ahlakı nizam ve ka111ınb 
madde ıeklinle gösternıeğe iıı 
kin olmamakla beraber bilbu 
ıa neşriyata temas eden nolı 
talarda bizim kanunlarımız çol 
basa astır. 

Yalnız bir mesele var. F eı 
di çirkin ve muzır örneklerde: 
korumak için yalnız neşriyat 
inzibat altına almak kafi m 
dir? 

içtimai bayatm o kadı 
mütenevvi sahneleri var l 
fert buralarda iyi ve yahut ft 
na bir çok örneklerle karşılı 
ıır. 

ilk hamlede akla gelen 11 

nemadır. 

Vizıı kanunun bir gazelf 
de çıkmasını muzır bulduğı 
bir aşk sahnesini fert perde il 
zerinde mufassal bir belagati 
ıeyrediyor. 

Sonra gene milli benliğiı: 
ihmal ettirecek ve ecnebi haı 
metine inandıracak bir çok pıı 
pagan<la ıahnelerini gene peı 
de üzerinde seyrediyor. 

O kadaı- ki her sinemam: 
(journal) kısmında Herriot 
nun yüzünü görüp lafını d'ınlc 
meyen Türk kalmadı. 

Salattan bir ıinema salonı 
olan en küçük kaza merkeziı 
de bile dünyadan gafil bir Tür 
yavrusu Greta Garbo'yu bil 
yor. 

Bu çocuk Şairi Azam Abdü 
bak Himidin adım i§itmemiı 
tir. Dahaıı var. latanbulun bi 
yük bir ıinemasında Okyanu 
adalarındaki yerli kabileleı 
ait bir film gösteriliyor. Bun 
da yatla adaya giden lngifü 1 
!erden biri yerli kızlardan b 
rile •evİfiyor. iki genç bir ço 
tehlikelerden sonra kızı alma! 
ve Avrupaya getirmek iıtiyoı 
lar. 

Aıkadaılan diyorlar ki: ı 

- Şark, farktır, gaıpla bi • 
leşemez! 

Filmin takip ettiği hede 
bu! 

Bu cümle o kadar sinirim 
dokundu ki filmi yanda bıra~ 
tını çıktım. Ve hayret ettiı 
ki on bet yıldır kanunlanmn 
la, mekteplerimizle, iukıla 
hamlelerimizle içimizden si 
küp atmağa çalıfbğımız bu zi 
niyet, bu ikilik nasıl olup t 
bir ecnebi propaganda filmi il • 
haberimiz olmadan içimize gi 
mit. Ve bizim hummalı inkıU 
bımızla iıtihza eder gibi (Ô2 
!erimizin önüne clikilmittir. 

Burhan CAHIT 

Keriman 
Ecenin seyahati 

' 

Yerli 111ahsullt'rden 
hedlgeler hazırlandı 

ihracat ofisi 932 dünya giize 
Kerim"n Eceye Avn.ıpa aeyahati 
de propagandaaıru yapmak içi 
•erilecek olan yerli mah•ulleri t• · 
darik etıniştir. Ofis Ecenin dah 1 
ziyade iizüın ve lokuınlanaıızo 
propagandasını yapmaauu müna 
tip ıörmüştür. Keriman Hann 
hareket için Almanyada Tür 
kJübiinden aelecek davet telgraf 
nı beklemektedir. Bu telgrafın bt 
günlerde geleceği ümit edilmek! 
dir. Pederile birlikte bu aeya}.at 
çıkacak olan Keriman Halia Hı 
nım da hazır hulurunaktachr. 

Aldığımız malômata 1ta:saraı 
932 Eceıinin Hamhurg tarikile J 
manyaya gitmet.İ de kuvvetle m" 
temeldir. Bu takdirde Ece M11u 
Amerika dönüıünde uğnyacaktr. 

Darülfünun spor 
klübünün çayı 

Bayramın ikinci günü T okıi 
liyan aalonlarmda bir çay 
mi§tir. Çayda, 01I gün evvel 
rülfünun spor klübünün Sulta

1 ahmet - Beyazıt arasında gid. 
gelme suretiyle tertip ettigi k 
,uda birinci ve ikinciliği kazı '• 
nanlara madalyaları v ilm' 
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Gelen eTI'llk geri yeriJmez.-
1üddeti geçen nüshalar 10 ku
~ıtur. Gazete n matbaaya ait 
der için müdiriyete müracaat 
dilir. Gazetemiz ilinlanıı me
uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

iKiZLER 
- 'ıarırr•eadan - diı 

Leon büyük bir - Oh, eledi, seni gördüğüme 
. içinde bma. m Def~ .:e..ı- bilıeo ne memnun oldum. Belki 

vınçd • 1 tt 
1 p nı,_...an de nitannnızın bozulduğunu 

ııımı ana ı: 1 ___ ı_ • H ·· 1 b. 
B. "--ı· _ıı__,, zaıueuerıın. ayır, oy e ır 

- ır esmer ,.._. ı, -. ok y 1 ben edd""t hem d eki B ha bü...ı•I. ftlY y • a ruz ter u e-
• e 11 "f -. a ımınServetir-de diyorum. Onun için senden bir 

re11~1 vazı eaı Yar. . , fikİT dam§&Q.ğım. Tartarak ce 
yennde. Baron Sourcıer nin ba er Çünkü tU dakika HJBin 
loauncla ilk ıördüğüm :ı.aman Y~hab · • b" d d. l • ele M . Gö ıntı mın ya meı ut ır a amı 
sev ım. ımı omıque.. yahut ta kurbanı olabilirim. 
rüıtük. Rancfevulanmızı arttır- B M · •· b. k 
dık. B. .. k d" . . d" en sana onıque ın ır iZ 
_._.,c~1:. ıbulun unclen ~,.._ ız ıvaç kardeıi olduğunu söylemis miy 

t...uu.._e ugum zaman, d' , -
gülümtedL Belli ki sevindi, hat ım. H 1 a ·· h • ld - ayır· t mute eyyıç o u: H ·· 1 ·· J" • 

- Ben de seninle evlenmek E - b~' ~ ekyse.1_~?Y ıyeyBım. 
· t · Fakat eli b b vet, ır KR ar~ı var. en 
ıa enm. evv a aının d t b bT BT 
sözünü almalı, dedi. erdza: enk. ubnukızı kıyodrum.: ·11·'" 

E et b 
L__ _ .• •• l yo um ı u ar et ıngı ız 

v , a.,..,.uıın sozunu a - ..• ,_ · · t ·ı _.J" ak r dı A"I . • ce ogrenme,. ıçın ngı tercoe 
m azım . . . ı e vazıy.etım -0tunıyordu. On be§ gün evvel 

1 
hakl~ında kendııme .malumat Lola. kız kardeşimin ismi. bu 
ver:ım ve ~ına t~ıp oldum. raya geldi. Kendisini gördüm. 

1 O a razı 0 du. Dun mu-v:~a- Tıpkı Monique .. İkiz doğdukla 
Yeşilköy aalr.eri rasat mer- kat ceva~ını al_dım. l~t? azızım n için yaşları da bir. iki bem· 

ezinden nrilen habere göre sana tap.az:e hır havadıs ···. tire arasındaki bu mÜ§abehet 
gün hava bulutlu ve yağ- " - Öyle ı~e çorbaya bent ça· beni mıknatıslı ibreye döndür-

urlu olarak devam edecek- gınrsın, dedım; . dü • Bir o tarafa, biT bu tarafa 
r. Ruzglr batı i•tikametin· - J:lay hay· dedı. . sallanmağa başladım. Lola bi-
•n kuvvetle esecektir. D~ı amma, ne davet geldı. zi. yalınız bıraktığı ?aman ni· 
30·1-933 tarihinde hava taz- ne hır şey.. tanlımın yarıaı gidiyor zanne-
ıki 766 milimetre, en fazla Bb~rkbaç ~aftta sdo~fa t~endGi~_i· diyorum. Beraber bulunduğu 

ne ır arca esa u et 1 m. oz zaman ban ·ki t · - • cakhk 7, en az 11cakhk sıfır l . d " al. ) a ı ane nışamım 
!tında 4 kaydedilmiştfr. J enmlen lı90rkiachagım su 1 ana- varmıt gibi geliyor. işte bu i-

11 1 ıncı şı nım manevıye ımı ıırı•••••••••••i · mış o ma , emen cevap ver J k" . k be . • • t" • 
· bozdu. Şimdi sen bir kadını sev 

Duranlar! •• 
Carilerim! Bilmem sizin içi
~e de onlardan kimse var mı 
ı .. lsta.nbulda, Beyoğlunda, 
rin heT tarafında bunların 
ounelerine tesac1\if edersi· 
Bu zümrenin adı: (Duran
dır. Duranlar, piyade kal
ının ortasında, pasajlann 

• .,nda, tramvay basamağın 
elhasıl geçilmek İçİln yapı-

her yerd'e dururlar, ve dur
için yapılan yerlerden ıa
geçerler ... Bunlara itiraz 
ezsiniz... Derhal en basit 

tıkla uyuşturulamıyacak 
a mukabelelerde bulunur· 
Şehrin en büyük caddeleri 

larla doludur... Aşi-1an· 
dan bir zat iki gün evvel 
oğlu pasajlarının en dann
geçerken tam kapının önün 
ki kİfinin - bir kadın bir er 
"n - tam geçidi kapayarak 
uklarını görür... Geçmek 
ken yanındaki arkadaşına: 
Şu kapının önünde durma 
ne iyi olur ... der •.. 

eçidi kapayan zat dediğim 
mde göğsünü gere gere: 
lateraen seni buraya kapı

apayım .. Cevabını vet"i.r •.• 
tinamızın ona ınıe cevap ver 
hatınmda • değil, amma 

onun yerinde olsaydım: 
Efendi! O it ıana o kadar 

şıyor ki; kapınıın önünden 
lamıyorsun! derdim. 
ilah cümlemizi sokakta •. ka 
, geçitte, tramvay basama 

ğmda, gişe önlerinde, (duran) ve tıpkı o kadma benzeyen dört 
lardan korusun!.. beş kadın daha clduğunu far

Haydar Rifat Beyin 
adetleri! .. 

İtiraf etmeliyiz ki; türkçeye 
kitap tercüme edenlerin içinde 
en civanmerdane hareket eden 
lerdendir. Tercüme ettiği ki· 
taplann üzerine kendi malı gi
bi imzasını atmaz (böyle ya
pan ilim adamları dahi vardır) 
eserin müellifinin ismini üstü
ne koyar, kendini de mütercim 
olarak gösterir ... Bu zat şu gün 
lerde türkçeye birkaç eaer he· 
diye ettiı. Sergüzeşt romanla
nndan bqka eserlerin bir türlü 
geçemediği dilimize tarihi ve 
içtimai eserler geçirmek hayır
lı bir §eydir. Hele bu eserlerin 
ıabıı da yüksek olacağı şüphe
li ise bu iı fedakarlığa kadar 
gider. 

Haydar Rifat Bey bu tercü· 
melerinde garip bir itiyat al· 
mıf... Anlattıklanna nazaran 
Haydar Rifat bu ıoın günlerin
de Muuoliııi vari tavırlar alr 
yor, evindekilerle aşinalarını 
koliyle ıelamlıyormu§.. Çünkü 
bu cerbeze üstadı son günlerde 
maruf Alman - şimdi İsviçreli -
muharriri (Emil Ludvig) in 
Mussolini ile yaptığı mülakatı 
tercüme etmi§ ... 

Şimdi anlıyorum. Neden ba
:zı muharrirlerimiz de kah 
(Nat Pinkerton), kah (Şarlok 
Holmes) tavırları alıyorlar. 
Hep tercüme ettikleri eserlerin 
tesiri ... 

FELEK 

zet .. Ne olursun? De!iye döner 
sin! Ben deliye dönmedim am
ma, aşkım ciftleşti. Acaba Lo
la giderse, işler düzelir mi? ora 
aını bilmem. Tekrar İngiltere
ye dönerse, ben belki de Moni
que ile evleneceğim. Fakat aı· 
kım yarıya inecek. O kadar se
vemiyeceğim. O, biz insanlar 
da ne acayip mahluklarız. Sen 
benim yerimde olsan, ııe yapar 
dm? 

- Azizim, dedim, ben senin 
yerine olsam. Lolaya bir koca 
bulunım. 

Leon gözüme baktı: 
- Seni tanıştırayım mı? de 

di. Lola çok güzel kız .. 
- Maalesef, dedim .. Ben baş 

kasını seviyorum. 
- Ah, iM! yazık! Maamafih 

tavsiyeni unutmıyacağım. 
Bilmem tavsiyemi tuttu mu? 

Altı av sonra kendisini bir çay 
da gördüm. Hemen yanıma gel 
di: 

- Naııl? dedim, hala tered 
tlüt ediyor musun? 

- Çok beklemişim. Monique 
beni ekti. 

- Bari Lola toplasaydı. 
Baıile "hayır" işareti VeTdi. 

Dedi ki: 
- Efendim, itin içine buh· 

ran ve parasızlık karıttı .. 
Sözünü ikmal edememitti ki, 

yanımıza sivri burunlu, yağız 
suratlı, memeleri düşük, iri ya 
rı, fakat her tarafı mücevher 
içinde bir kadın geldi. Arkad'a· 
tım hemen tanıştırdı: 

- Zevcem, takdim ederim .. 

lktısadi bahisler )' 
Mühim bir memleket meselesi 

1933 senesi tütün istihsali 
Ealı:iden memleketimizde bil· 1 eden memleketimizin 1932 ııene· 

hana iktısadi itlerde neticenin sinde iatihsalatı 20 milyon kiloyu 
bile bulmamaktadır. Evvelkiııene 

zuhunından evvel dü,ünmek ve 1 
tedbirler almak adeti yoktu. Bü- ler iıtih•alatınm iyi fiatlerle satı-

lamaması yüzünden n111f mikta· 
tün hadisat tesadüflere terkedilir, nnda arazi ekilmiş ve havalar da 
fena vak'alar kaqıaında kalındığı kurak gittiğinden mahıul bir sena ı 
zaman çareler aranırdı.Şinıdi Cüm evvelinin nııfmdan az olmıqtur • 
huriyet HükUınetinin en bariz Ya- Bazıları bu azlık yüzünden eıki 
adlarından biri de yarmın bugün malların ıaatılacağmı ümit ettikle
olacak istikbalini dütünrneıi ve ri gibi bir k111mları da istihsal 
hep bu gaye ile birçok işlere bü- azlıibmn fiat tezayüdünü intaç e• 

. deceğini zanetmektedirler. Bu zan yük bir ehemmıyet Yenneaidir. 
v · ümitlerin hakikat olmumı çok 

Türkiyenin en mühim ve hayati arz•• etmekliğimize ratmen ıim
iılerinden biri de tütündür. Birçok dilik bunlara bağlanarak bekle· 
memleketlerde tütünün yalnız da- nıekliğin pek muzir olacağmı söy 
bili sarfiyat itibarile devlet varida !emek i•leriz. Çünkü zamanunu
tı noktuından büyük bir ehemmi- da kudreti i,tiraiye bu kadar diif
yeti olmaaırıa mukabil memleketi- tükten sonra artık bir maim ve bil 
mizde tütün hem devlet varidatı- hassa tütün gibi bir metaın azlığı 

fiatinin artmaaını i.tilzam etmiye .. 
nın en ıayanı ehemmiyet yekfuıu- cektir. Reklam ve propaganda 
nu, hem de ihracat ınallanmı:zın kuvveti sayeıinde 2aikayi bile de
en ba§ında bulunan rakamını tef· ği,tirmek imkanı olduğu gibi çok 
kil eder. • __ rakip memleketler de derhal 

h tütünlerimiz yerine kendi tütün-Bütün bu raıılara rağmen dev· !erini ikame ettirmek çarelerini a-
let hazineıine tütünden: ramıya çahtacaklardrr. 

1930 seneıinde 23.907.000 
t 931 ..,neoinde 20.695.000 lira 

girmiştir. Son tahminlere göre nÜ• 
fusumuzun 17 milyona yaklatbiı 
nazarı itibara almıroa memlekette 
iıtihlak olunan inhioar mamulatı 
tütüııün beher nüfusa isabet eden 
aenevi aıiktan 500 gramı bile bu· 
lamamaktadır. Halbuki komtu ve 
tülün müstahsili memleketlerde, 
y unanistan ile Bulgariıtanda, da
hilde sarfolunan tütün miktarı be
her nüfus için bir kiloya yaklaı· 
maktadır. Şu halde menıleketmiz
de ti\tünden alınacak 11aridat mik
tarı daha çok artmak İstidadım ha 
izdiı·. Buna ralmen bugünkü ha
linde bile tütün iatihlaki en büyük 
bir varidat kaynağıdır. 

Tütün yiızıind"n memleketimi• 
ze giren para dn. ıen~ son Mnele· 
rin l>uhranma rağmen: 

1930 •ene~inde 4:!..159.000 

1931 seneoinde 28. 754. 188 llra 
dır. Bu kıym~t bütün ihracatımı. 
:ı:ın dörtte birı kada\"dır. 1932 se
nesinde de vaziyet az çok buna ya 
kmdır. Memleketimin hariçten 
gelen bu rara ı~in 1930 seneainde 
(25.301.273) ve 931 •ene.U.de 
de (22.212.382) kilo tütün ihraç 
<ılunmu~lur. Önümiızdeki oene
lerde de bu yekünları .,lc!e edebil 
mek için aıgari bu miktarda tütün 
ihraç etmekliğimiz mP~lıuriyeti 
vardır. Hatta belki de daha fazla 
tutün ihraç etmek mecburiyeti ha
oıl olacaktır. Çünkü devlet!~ ~· 
tün istihlakinden alman vergılen 
arttırnt1ı oldukları gibi bu niyetle
rınden de henüz vazgeçmemıtler
dir. Halbuki "ergi mikt.arının Art
masına ra~men istihlakin a zalnıa
maoı için &ahf fiatlerinin arttırıl
mama11 lazmıgelmektedir. Bili.kia 
satrnalma kudretinin azalmaaı ha. 
sebile tütün mıı.mulatının fiatlerin 
de büyük tenzil.ô.t yapılmıt veya 
ucuz nevilere rağbet çoğalmıttır. 
Bu vaziyet karş11mda artık paha
h tütün satmak için ısrar etmemek 
iktiza eder. Burada en fayanı e
hemmiyet olan nokta İstihsali ona 
ııöre uydunnak ..,.e ucuz satmakla 
beraber meıarifatı iatihaaliyeyi çı 
kardıktan başka bir de kir temin 
etmek yolunu bulmaktıT. Halbuki 
1932 seneıi tütün iatihsal i yeni bir 
vaziyet ihdas etmiftir. 1931 oene
ainde 5 t milyon kilo tütün istihal 

Memleketimizde e.kiclen kal
mıt olan tütünlerin hakiki miktarı 
hakkmda maalesef şayanı itimat 
ve ticari rakamlar yoktur. Her 
hald<' çok olmaması daha muhte
mP.ldir. Fad,._ dahi olsa yalnız 
mah•ul a~hğı ıebebinden bunla· 
nn satılacafını iddia etmek kabil 
olamaz. Bu 1932 senesi istihsali· 
nin rusftntn dahili sarfiyat için ol .. 
duf_ n ve bir miktannm da fire o
larak tenzili lii:umgeldiği düıünü
lürse artık ihracat için 8.000.000 
kilo kad •r bir miktar kalmakta
dır. Bir 5ene evvelinin ihraç aatı§ 
fiati elde edilse bile bu yüzden 
memlekete girecek para artık on 
milyonu geçmiyecektir. Halbuki 
bu nok•anlığı teli.fi edecek diğer 
bir ihraç methınıız yoktur. ihra
cat maddelerimiz araıında en faz 
la aatıı kabiliyetini haiz bulunanı 
da tütündür. 

irtihal 
Tüccardan Baltacı oğlu Hü 

oamettin ve Kemalettin Cemal 
Beylerin valdeleri Hacer Ha· 
nım irtihal etmiştir. Cenazesi 
bugün saat on ikide Beşikta.şta 
Akaretlerde 23 numaralı hane
den kald'ınlarak Y ahyaefendi 
kabriatanma defnedilecektir. 
Allah rahmet eylesin. 

Yarın aktamdan itibaren 

O P E R A D A 
iraeoine ~!anacak olan 

G 1 Z L 1 TEŞKlLA.T 
nıuazzam sergÜz"fl filminde Amerikan donanması tarafından 
bombardıman edilen Ye haydutların yatağı olan siyah adayı gö
receksiniz. GERDA MAURUS, THEODOR LOOS ve PE-

TER VOSS gibi en birinci alman artistler tarafından temsil edilmiştir. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

. Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
· Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 
Aoentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 3 Çr 

Aleni tetekkiir 
lıtanhul Matbu"t cemiyetinden: 
lstanbul Matbunt cemiy ,ti sene 

lik balosuna huzurlariyle şeref veren 
muhterem hanım ve beyefendilere 
lıalonun tertip işle,.iyle aJ.'\kad..- o

lup mu.vaffakiyetini kendilerine borç 
lu bulunduğu ispirto inhisarı müdi
ri umumisi Asım, limaD şirketi mü
diri Hamdi, l.tanbul belediyesi şir
ketler komiseri Muzaffer, Ahmet 
Emin, Kô.zun Refik, Nazmi Nuri, 
Boraıı tahvilat müdiri Hakkı, FetTit 
Asseo Kara Osman zade Suat, A
ziz N~i, Nizamettin Ali. Doktor 
Kemal Cenap Ticareti bahriye mii
dir Zeki, H;ydar Rifat, müteber 
tüccardan Alber Siyon, Kemal Sisan 
ve llyas Beyefendilere, Cemiyete 
mali teberrülerde bulunan lş Ban
kasına Osmanlı Bankasına, Elektrik 
şirketine, Selanik Bankasına, Beyoğ
lu gaz tirketine, Ereili kömür şir
ketine, yardımcı azasına, baloda sa
ruıtk.i.rane numaralar yapan Makalın 
bar artistlerine, Gazi Hazretlerinin 
ziyadar bir ,..,.imlerini yapan foto 
Franae aahibl Mösyö Vaynberge ve 
baloda tevzi edilmek üzere kıymetli 
hediyeler gönderen İpek İt, lıpirto 
ve tütün inhiaarlan müdürlüklerine, 
Etem Pertev, Evliya zade Nuret
tin, Yerli mallar pazar, Detir Ke
mal, Necip Bey ve Radyolin mües
ıeselerine arzı teıekkiir eder. 

Kabul reaml 

Milliyet bu riitunıla İf 11• İffİ 
ittiyenlere tcıcıcıuuf ediyor. lı 
11e İfçİ ittiyenler bir mektup. 
la lı büromu"cı müracaat •t• 
melülirler. 

ı, iateyenler 
Sabık imalatı Harbiye müstah-

demlerinden mükemmel bonservis 
li bir tesviyeci İt arayor. lıteyen
lerin Çemberlitaı - Yeşil Bursa 
mahallebiciai Mustafa usta yanm· 
da Tesviyeci M. Sait Efendiye mü
racaattan rica olunur. 

Yeni eserler 

Boş saatlerde 
Mehmet Nurettin Beyin bu 

isimle küçük nesir parçalann-

dan mürekkep bir eseri intişar 
etmiştir Değerli muharririn çok 

hisli kaleminin mahsulü olan 
bu kitap, gerek üslubunun her

kesçe tanınmış güzelliği, gerek 
se ince bir hassasiyetin son de

rece lirik akislerile edebiyat 
kütüphanemizin büyük bir ka

zancıdır. Mehmet Nurettin Be 

yin "Toplu l ğne" imza sile inti 

şar ed'en mizahi ve fantezi ya

zılarından kendisine bağlı olan 

Türk kariine hediye ettiği bu 

eser, son edebi ha"t!ketimizin 

en şayanı dikkat bir eseridiT. 

Kendisini tebrik ve karilemize 
tavsiye ederiz. 

t•t 

Turizmin faydalan 
Reşit Saffet Bey tarafından 

"Turizmin Harsi, siyasi ve ik

tısadi faydalan" isimli bir bro 
tür neşredilmittir. 

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 

DarülbedaY: T emsilJeri 
Bugün suvare 
saat 21,30 da 
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Opera Sinemasında 
TÜRK-YUNAN 

Artistlerinin ınuşterek temsili 

Bu gece saat 21 de T 
OTHELLO 

Gavrilidis · • 
Othello V 

Ertuğrul Sadettin _ Y ago 

llliget'ln edebi romanı: 8 

MAKEDONYA 
Afil, Kin, Politika ve Kaıı .. 

detle itmi,ti ki, çiviler kopunca ki· 
lidin dişisi fırlamış, ta masanm ya
nına düşmüştü. 

- Vayyyy yüzbaşı bey.. Zatı 
alileri de buradasınız ha?. 

Bey daha ilerisine gitmedi. 
Fehimi fÖyle bir süzdü. Sonra 

kamçısını oynata oynata homur 
dandı: 

- Bana henüz kemik kıran de
diklerini unntmaymrz efendiler!. 

rek vira tahliye kararları im· 
zalıyorlar. Bu hale kızmamak el
den gelmez, fakat bizim vazife
miz bizden istenileni yapmaktan 
ibarette-. 

- Ismail çavuş! lsmail çavuş! 
- Geliyorum Beyim .. 
Bir kapı gıcırdadı. Bir kilit se

si ititildi. Tabanlan nalcalı bir 
ç~ft. ~nd~ra, davul çalın~yormuş 
gıbı hır gtirültü cıkarar">.k yaklaş
t~. Bir saniye so.nra yüzbaşının o
daımı yandaki odaya bağlayan 
k~~ıda pos bıyıklı, çam yarması 
gıb! bir jandarma çavuşu boy gös· 
terıyordu: 

auf Bey gözlerini onlara dik· 
bakıyordu: 

İki telgraf daha geldi am
' dedi - acele ile kopyelerini 
ğa unutmuşum. Biri Üsküp
uınumi müfettiı çekiyor. Öbü
elanikten.. Valinin imzasile. 
edimi bir düşüncedir almıştı. 

a T dgraf müdürünün sözleri
vapsız bırakmamak için; 

- Peki onlar nerede? - diye 
u-

Müvezzi Hakkı Çavuşla mu
rrıfın konağına gönderdim. 
lh yolda kimbilir ne kadar rs
ıştır .. 

Vah .. vah vah. 
Sanki ben ıslanmadım mı? 
nken uyuyayım demiştim. 
yatağa girdim; "çat! çat!" 

. Bir müvezzi; "saray makine 
nda sizi bekliyor" demez mi? 
aen derhal giyindim. Acele ile 

iye almağı da unutmuşum .• 
babam koş, koş, babam koş •• 
belıl daireye gelebildim. Am· 

dudule gibi de oldum .. Her ne 

Müellifi: Nizamettin Nazif ...................... ,, ........ .......... 
hal ise, ben fazla durdum. gidiyo
rum.. Ve birdenbire fırladı. Kapı
nın sürgüsünü açmaıile, kapıyı ar
), asından kapaması bir oldu .. 

Fehimle Neclim onun uzakla
şan ayak seslerine kulak verdiler. 
Sonra Nedim; 

- Ne yapacaksak bir an evvel 
yapalım - dedi - çünkü mutasarrıf
la bin ... 

" .. Binbaşı neredeyse gelir" di
yecekti. Fakat sözünü tamamlaya· 
madı. Cünkü o ande Arnavut kal
dırımla~ üstünde dönen demir çem 
berli tekerleklerin sesi işitilmiş, 
dört nala hükiimet avlusuna giren 
bir araba tam bölük kumandanlığı 
nın önünde durmuştu. 

Bir yay gıcırtısına mahmuz ıı
kırtıları kanştı. Sonra araba uzak
laştı. 

- Fehim! 
- Emret binbaşım ... 
Elinde bir kamçı, orta boylu 

tıknaz bir adam, tokmağı çevirme· 
elen kapıyı itmi§, ve öyl4! biT şid-

- Ev<"t binbaşım .. 
Hüseyin Muhittin Beyin ateı 

püskürmeğe hazırlandığr her halin 
den anlatılıyordu. 

Kemik kıranın yuvarlak yüzü 
kıpkırmızı keailmiıfti. Kıvrık bı
yıklarmm sivri uçları bir çift sün
güye benziyor, gözlerinden kıvıl
cımlar fıtkırıyordu: 

Yüzbaşıya hitap ederken, yal
nız dudakları açılmıt ve çenesi 
oynamıştı. Dişleri sanki biribirine 
kenetlenmişti. "Vayyy" dediği 
zaman gırtlağından öyle korkunç 
bir ses çıkarmıştı ki Fehim, baldı
rından dalanmış gibi irkilmiş, tüy 
!eri diken diken olmuştu. 

Elleri arkasında, gözleri yüz
başının göz bebeklerinde, omuz
larını oynatarak, tehditkar adım
larla ilerledi ilerledi, ve tam 
burnunun dibine yaklaşınca. kam
çısını şiddetle masaya indirdi. T o
puklarmı kaldırarak Nedimin su
ratına haykırdı: 

- Bu taburun binbaşısı ben mi
yim, siz misiniz? 

Yüzbaşı cevap vermedi, yalnız 
bir adım geri çekilmekle iktifa et
ti. Maamafih Hüseyin Muhiddin 

Bu sözlerle acaba neyi ifade 
etmek istemişti.? Bu bir tehdit mi 
idi? Yani "sizi evire çevire döve
rim" mi demek istemişti? Kim bi
lir .. Belki de. 

Put gibi dwan iki zabitin ara· 
smdan geçerek bölük kumandanı
nın masası başındaki hezaren kol· 
tuğa oturdu. Kendini kura kura; 

- Biliyorsunuz ki •. - dedi - aldı· 
ğımız emirler sarihtir. Müfet
tişlik te. vilayet te saray da bu 
mevzu üzerinde bUyiik bir hassa
siyet gösteriyor. Tevkif edilen a· 
damlar, bilhassa Bulgar çetecile
ri dakika sektirmeden adliyeye 
teslim edilec:elderdir. Jandarma· 
nın vazifesi bugün bundan ibaret
tir. Sizin ne yapmak istediğim
zi ben bilmiyor muyum zannedi
yorsunuz? Sirzin kadn ben de jan· 
darmanın bugünkü vaziyetinden 
müteessirim. Mahkemeler alabil· 
diklerine beraet kararlan veriyor· 
lar. Biz uykusuz ve ·hazan aç ka· 
lıyoruz, ölümleri göze aldırıyo
ruz, saldmyoruz, güç hal ile ya
kalayabiliyoruz. Onlar sedirlerin
de kahve, nargile içerek. esneye-

Kamçısını F ehime doğnı uzat
tı: 

- Bunun adına ne derler bilir 
misin? . 

Birinci mülazim hazır ol vazı
yetinde cevap verdi: 

- "Herşeyibilir" binbaşdJI.. . 
- Evet •. Bunun adı "He....,yı-

bilir" dir Her kiminle teşerrüf et
tiyse bülbul gibi söyletmiş.tir: Fa
kat bakın şimdi ne hale gırdı. Al· 
tı aydan beri kullamlmaya ~ulla
nılmaya derisi küflenmeğe yuz t~t 
tu •. Odanızdaki hava da amma pıs 

ha.. ki d 
Bumiyle havayı ko a ı, yüzü-

nü ekşiterek; 
--- Ö ööö! - diye homurdandı -

Haydi şu herifi getiriniz de boyu
nu posunu göreyim. Araba beni 
buraya bıraktıktan sıonra mutaaaT 
rıf Paşayı telgrafhaneye götürmüş 
tü. Onun ne derece korkak ve ves
veseli olduğunu bilirsiniz. Muhak
kak şimdi dokuz doğurmaktadır. 

Nedim Beyin arkasındaki du· 
varda yirmi santimetre genişli· 
ğinde dört köşe, küçücük bir pen
cere vardı. Yüzbaşı hemen bunu 
açtı, içeriye seslendi: 

- Buyur beyim .. 
- Mevkufu buraya getir. 
Çavuş soldan geri etti, kapı ka· 

pandı. Fakat kapanırken öyle 
müthiş bir taraka işitildi ki, binba· 
şı bilaihtiyar yerinden hopladı: 

- Bu ne terbiyesiz herif .. Böy· 
le kırar gibi kapı kapanır mı? 

Ve.. pür hiddet, çavuşun arka· 
sından koştu. Mülazimle yüzbaşı 
da kendisini takip ettiler. Anlaşı
lıyordu ki kabak İsmail çavu§un 
başına patlayacaktı. 

Fakat .. Çavuşun bulunduğu o
daya girdikleri zaman. işin rengi 
birden bire değişiverdi. Zabitlerin 
üçü birden hayret ve tedehhüşle 
bağrı,tılar: 

- Vay!. 
- Bu ne? 
- Bu ne hal? 

(Devamı var) 



Hamdi Be in 
•• 
Olümü ---

B6tiin kendi•lnl 
tanı yanlan 

m6teellim bırakb 
Vahşiyane 
Bir cinayet 

Anuım altın dlılerl 
ni aökmek için bal
tayla öldüren adam 

8arbaılaa l'a:aıl17or: - p.,... 
,....be •'"fA•t, ıece aaat on birci-. 
tehrimizda korfnmç bir cinayet 
olmıqtur. lptilmemii bir vahtet 

' niimııneal olaa bu facia §Öyle ol
nıuıtur: 

Kırtepeda Halatçı otlu M .... 
m•t, kanıı Safiye, otlu Hamdi " 
12 • 13 Y&flannda iki luzmd .. l ınü...ıdı;ep orta halli bir aile var: 

-.;..--'!il dır. Bu aile, HalatÇ1 yamamı~aki 
evlerini aatarak bu aemte yenı ta• 
tmmıılardır. itte facia bu e•de 
olıuUf, Hamdi Umindeki e~rarke~ 
oğul, anuı Safiyeyi balta ıle fecı 
bir şekilde öldürmüttür · 

Merhum H•mdt Bey 
Ticaret ve zahire ·':İaaı re

isi, Ticaret ve ıanaYlumiasıed~a 
d Beled·ye uııı m ıa un an ı .. . . . . 

azası ve bütçıe enıcumenı retlki~ı 11 

gortacı Hıuııdi Bey evve ak 
••m saat 21 de Gatıı:ta~a Saint 
Georres baıtahaneaı cıvannda 
ki evinde kalp aekteainden ve
fat etmiştir. Hamdi Beyin hu 
ani ölümü ,ebrimizin ticari -
iktıaadi mahafili ile beraber her 
yerde derin bir t~ıür uyandı~ 
mıştır. Hamdi Beyın cenazesı 
dün saat 14 te evinden ıru;r•· 
ıimle kaldmlmı9tır. ~erasıu:ı· 
de vali ve belediye reııı M~ıt 
tin C. H. fırka11 latanbul vill 
yet idare heyeti reiıi ~det ~e 
rim, belediye, fuka erkinı, tı~ 
ret ve sanayi oda111 .umum! 
meclia azaları malt ve iktısadı 
mahafile m~up bir çok zevat, 
tüccarlar hazır bulı:mınuttur Ce 
naze saat 14 te eYden kaldml· 
ııuş ve Maçkaya ıretirilmittir. 
Merhumun -mazı Maçka ca· 
miinde kılındıktan sonra Maç· 
ka kabristanına dehıec&lmiı· 
tir Mezar bqında Ticaret ve 
sa;.,.yi oduı ikinci reisi Habip 
zade Ziya ve umumi meclis bi· 
rinci reis vekili Sadettin Ferit 
Beyler tarafnwtan birer nutuk 
ıöylenmi,tir. Habip zade Ziya 
Bey nutkunda ezcümle dsniı· 
tir ki: 

"Çok sevgili arkadasımız 
Hamdi Beyin ansızın bizden ay 
rılması yürelderiınİ•~. pek de· 
rin bir yara açtı. Bütün haya· 
tında vatan aevgiaini her feJ'· 
deo üstün tubnuş olan çok Yük 
sek arkadqunızın bu aynlııı 
bizi hudutsuz acılara uğrattı. 
Ahlakının giizelliğine inzimam 
eden ilmile, fazlile her kese ken 
disini ıevclirmi,, hetkesin kalbi 
ıııe hürmet ve tak~ir bis.leri ilk!'" 
etmiı olan Hamdı Beyın üfulı· 
le bilhassa ticaret alemi ve tı· 
tanbul Ticaret odaıı mensupla 
rı müteellimdir. Seneler~ dı;
vam eden arkadl\f lığıı:nı:ı: ımtı· 
dadınca kendiainin ne ka4far 
yüksek. ne kadar klmil bir in· 
san olduğunu rördük. Doğrulu 
ğu, doğru göriiıleri, hak ve ha· 
kikate merbutiyeti, azmi, irade 
si, vukufu, mesleğin ve meslek 
taılannm hayrına olarak sar· 
fettiği himmet, gayret ve ihti· 
mamları ile ifa ettiği hizmetler 
sayılamıyacak kadar çoktur. 
Odamızın reisliklerinde, oda ve 
borsa heyeti idare reisliklerin· 
de büyük kudret ve muvaffakı
yetler göstermiş olan Hamdi 
Beyin aramızdan aynlması ile 
biz, yalnız kıymetli bir reiıimi· 
z: .ieğil, çok halilk: çok sevgili 
bir arkada11mızı, bır kard"timi 
zi kaybettık. Teselli kabul et· 
mez bir acıya uğradık. Aramız 
da artık onun munis }'Üzünü 
görmemek hicranını daima du 
yacağız. Efencliler, . muhterem 
ölüyü ebedi meskenıne tevdi e
derken, ve daima. kendisi için 
hakkın rahmetini dileyelim. 

Yüreklerimizde yaşayacak 
olan hatırasını her vakit yad 
ve tebcil edelim ve biribirimizi 
teselliye çalışalım.'' 

Allah rahmet eyliye .• 

Bir tasfiye kararı
nın ref'i 

Mudanya sabık mahkeme baş· 
katibi Mehınet Nuri Ef. ' hakkm· 
claki la•fiye kararı vukubulan iti
razı Üzerine Devlet Şuraımm 22· 
11-932 tarih ve 1367 numaralı ka• 
rarr ile refedilmiştir. 

Cinayetin vukubulduğu pertem 
be alqamı, aile reiıi Mehmet a~~ 
teravih için çerııya çıkmıf, ıki 
kız da düiüne sitmiıler, ana oful 
evde yalnız kalmışlardır. 

Gece aaat on birde düğünden 
eve dönen lazlar, aokak kapıoını 
ardma dayalı bularak korkm'!f" 
lar içeriye pip yerde kanlı bır 
de balta sörünce deli gibi yukan· 
ya çıkmı§lardrr. Fakat oda kapm 
kilitlidir. Kızlar bağırdıkları hal
de ..,, alaınaymca, tekme ile ka· 
PIJ'ı kırıp içeriye girmi§lerdir. Gör 
dükleri manzara çok fecidir: an
neleri, çeneıi dağılmrı kafatası 
yanlmıt bir halde, pıhtılaşmıt bir 
kan gölcüğü içinde aobanm yanın 
da yatmaktadır. 

iki laz, bu feci manzara kar
§111nda feryat etmi§ler; civar kom 
tular bu haykın9ma üzerine ko
fUflDU!lardır. Derhal hadiae bükü 
mete haber verilmiıtir. Müddei U· 
ınumi Sım Bf., beraberine Hüldi
met tabibini, Jandarma karakol 
kumandanmı da alarak cinayet 
mahalline selmif ve tahkikata el
koyarak, katilin evin oğlu Hamdi 
olduğunu ve öz annesini öldürdü· 
ğiiııü tesblt ehnittir. 

Tahkikat neticesinde teabit e• 
dildiflae röre vak'a ıa ıuretle ol· 
muıtur: 

Ana oğul evde yalruz kalınca, 
Hamdi, çoktanberi para için ukıf 
tırdığı annesinden yine para İtte· 
miş; kadıncağız vermemit olacak 
ki, nJııi oğul, eline bir balta ge· 
çinnit ve ihtimal, para vermiyen 
anneainin altın dıtlerini sökmek 
iıtemiıtir. Yaranın vaziyetinden 
anl .. ıldıfına röre, kadıncağız bu 
hücumdan kurtulmak için arkaya 
dllnıniit, bu anda baltamn yüzü 
kafuma inmlı ve beynine kadar 
Y&rnırftır. Zavalı kadın can acıoıy 
la yandaki odaya kaçmıf Ye hat
ta kapıyı arkasından ıürğülemit· 
tir. ne çareki aldığı aon yara müt 
hl,tir; kadıncağız olduğu yere 
dn.,..n, 'Ve ölmü,tür. 

Müddei Umumi Sırrı Bf. bü· 
yük bir mu•affakiyetle vaziyeti 
t""pit ettikten aonra, zabıtaya, fi. 
rar eden katilin takib' · · • 

• • 1 ıçın emır 
vermıı· J d 

' llll a.rnıalarrmız ,ehrin 
herd~J:ına tahariyata giritmif· 
!er ır. ava çok karanlık, vakit 
geç olmasına raiınen k"" ,,,_ 

kuytu k'" 1 • en uç .... , 
en Ofe .e'!'ı •re.yan jandar
mala~ı.~, k;t~~lı .~baha karşı Or
duyerı kopruaunun albnCla yaka. 
ıamağa mubvaffak kaol~uılardır. Za 
bıtamızın u ana .!ilini derhal 
bulmak huıuou~dakı muvaffaki
yeti takdire deger. 

Katil Haındinin Müddei Umu. 
milikçe iaticvabı~a baılannıııtır. 
Katil, suallere hıç c-:.vap venn.,. 
mekte bu suretle guya delilik 

• d" göstennekte ır. . .. . .• 
A •inin çenesınden soktujil 

nne .. • d b 
altın difler, katilin uzerın e U• 

lunamamtftır. 

Aydın Ziraat 
kongresi 

AYDlN, (Milliyet) - Vilayeti
mİ7. ziraat kongresi kazalardan ve 
merkeze bağlı nahiyelerden gelen 
murahhasların iıtirakile Halkevinde 
rneb'uıumuz Fuat Şahin Beyin riya· 
•etinde toplanmıştır. 

Kongrede vali Feyzi Bey ile zi. 
raat, baytar ve ziraat mücadele mü
dürleri orman ve ziraat fen memur
lan beyler de bulunmu,Iardır. Kong 
red~ memleketin bir k · •· ihti' ço zıraı -
yaçlan konutulınuıtur. 

Konsre Gazi Hazretlerine taktim 
o!unacak raporu hazırlamak üzere 
zıraat odaaınca bir komı' t iri r . k 1 ayon "' • 
ını arar ııttnarak dağılmı,tır. 

Aydına Y•tnıur 
.A YDlN (Milliyet) _ Vilayeti. 

mıze fayd~lı Y.•~.urlar yağmak
tadır. Bugun oyle uzeri beı dakik 
kadar yağmurla kantık dolu d: 
vağmııtır. 
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Eli kelepçeli 
ıAdam 

----
Yarı yolda bir jan
darmayı vurdu 

Kasabadan yazılıyor: - EY· 
nlki pn Halepli Mehmet Fahri 
isminde biri elleri kelepçeli ola· 
rak Kaaabaya sevkedilmek üzere 
bir jandarma refakatinde Çoban 
iaadan yola çıkarılmııtır .. Bir müd 
det yol yüründükten ııoora Halep· 
li Fahri bileklerini sıkan kelepçe• 
den ıikayet etmit iae de jandarma 
kelepçenin gev§Otilmeaine razı ol
mamı,ıır. Bu suı·etle kasap Nazif 
çeşmesi önüne gelin.mittir. 

Bıırada Fahri jandannaya: 
- Çok ıuoadnn. Abdestim de 

geldi. Ne olur ıu ellerimi çöz, 
demiıtir. Jandarma yiue buna mu 
vafakat etmemit ve aadece merku 
mun abdest bozmaaı için pantalo
numı çözmüıtür. Fahri Çotmenin 
arkaoma apdeıt bozma bahaneoi
le sittikten aonra burada elindeki 
kelepçeleri bir bayii zorlamıt ve 
gev§Otmefe muYaffalr ta olmuş• 
tur. 

Fakat kurnaz Halepli ha mari
feti meydana vurmadan Jandar
manın yanma gelmif. Çe.manin 
baıma eğilerek cu da lçm'4tir. 
Fahri çeımeden çekildikten aonra 
jandarma da su İçmek iatemlı, si
lahını kolunun altına 11kı1tırarak 
çeımenin muolufuna doğru eğil
ın1'tir. 

Eaaoen bu fırsatı bekliyen Fah· 
ri, vazifeıinas jandarmanın arka .. 
aından hücum etmek suretile ke
lepçeli elini bütün ıiddetile batma 
vurmuı ve kelepçeyi elinden çıkar 
dıktan aonra birden bire aendeli· 
yen jandarmamızın koltuğunun 
alhna 11kıttırdığı ıilabı çekip ate' 
etmiıtir. 

Çıkan kurtunlar Jandarmayı 
yarab olarak yere dütürilrken 
Halepli Fahri de tabanları kaldı
np kaçmıştır. 

Bu vak'a Kasaba hattı Ü.zerin .. 
da seçmiıtir. iyi bir teaadüf eaeri 
olarak o ıırada reçmekte olan Ka· 
aaba treninde topçu alay kuman· 
danı kaymakam Remzi Bey bu
lunmaktadır. 

Remzi Bey, jandarmayı yaralı 
bir vaziyette yerde yatar görünce 
derhal tren memurlanna malü
mat vermek ıuretile -ziyetle ali. 
kadar olmut Ye yaralı jandanna• 
nm verdiği ifade üzerine Halepli 
Fahriyi aramak için her tarafa 
müfrezeler Mvkedilmittir. 

Fahriyi arıyan müfrezelerden 
biri Krllik ile Çepdi deresi araaın 
da eli ailahb bir 9ahıs jandarma
lan ıörünce kaçmağa batlamr9tır. 
Kaçhğmı sören jandarmalar der 
hal (Durl ... ) emrini verirler. Fa· 
kat bu adam kaçmakta devam et· 
tltinden Jandarmalara bu sibi va· 
ziyetlerdeld kanuni salahiyetleri· 
ne iıtinaden emre itaat ebniyenin 
üzerine at"f açarlar. 

Adamcaiız vurulur. Hüviyeti 
tetkik edilince Kasabadan boyacı 
Hayri iaminde biri olduiu anl&fl· 
lır. A•a olan merala dolayııile 
lıomıuıundan bir çifte al- •ak ava 
çıkar. Jandarma mufrezesine te
aadGf edince tezkeresiz silah ta· 
fllb&ktan meı'ul edileceiini düşü· 
nerek kacmağa ba,lar ve bu kaç
mak ...efatile neticelenir. Müfreze
ler takiplerinde devam ededursun 
lar dihr taraftan bugÜn saat iki 
raddelerinde Kemalpaf& kazan· 
nın Bel'kah..., karakoluna yakin 
bir yerde ıillhmı llzerlade palto
ounun altına aaklıvarak dolaşmak 
ta iken çobanın biri bu aüpheli a• 
damı giirünce doğru B .. l'kahn ka 
rakoluna gidivor ve biiyle bir ada 
mm ıı:izl .. ndlilni haber verlYor. 
Karakolda bulunan Yusuf Ömer 
isminde ceaur jandarma d.,rhal 
•llpheliyi takip ediyor ve silah al
tına alarak teslim olmaaım emre. 
dl....,.., Vuiveti pek ciddi gören 
M.,tım.,t Fahri tealim oluyor. 

M....ı.,,,.. tutn"ukıan acın~" ken
dlolnl., Sökeli olduhnu Ye Silkede 
";"'C&ları bulundufunu aöylemt1• 
tir. 

K Mhehm.,t Ffthri eli kelepçe ile 
"sa •va &e•kedilmiftlr. 

Barbnda helediy• 
intihabatı 

BARTIN - Belediye •• K 
mal Be 1 Bel . r•oı e-

• • Y e . edıre mecliıi azaLm_ 
nın 11tifa ettilıleruıi ve yenide . ti' 

1 • b"ld" n ın • hap yapı acagını ı ınni,tim 

Yeni intihaba batla?'""., için Vi. 
)ayet makanundan enur verildiği ci
hetle intihap hazırlıkları.na ba!lan. 
ınqbr. Defterlerin şubat İptidaaında 
a11labileceği tahmin olunmaktadır. 
Askı müddeti bittikten sonra da in. 
tihaba başlanacaktır. intihap encü
meninin bugünlerde !eskili muhte
meldir. 

Umumi Meclis azalığı ile Zongul
dalı:ta bulunan Belediye reis vekili 
Güneş B. de istifasını verdiği için, 
Vilayet makamınca Mehmet Hoca 
oğlu Kadri B., intihap neticesine ka
dar Belediye reis vekilliğine tayin o
lunmuştur. Kadri B. cumartesi günü 
vazifevc baslamı.stır. 

Milas ve civarında 
madencilik ne halde 

iki yol 

Bozdoğanda yeni 
yapılan yollar 

Memleketimizin hemen her ta.. 
rafı servet menbalariyle dolu 

BOZDOc'.'iAN, (Milliyet) - Ka 
:aayı vilayete bailıyan iki yol '!ar 
dır. Bunlardan biriıi Bozdoran 
-Nazilli ıoaeoidir ki Cümhuriyet 
Hükumetinin bir armağanı olan 
meıhur Akçay• ve intaatı geçen 
aene bitidlen Nazilli • Mendereı 

MiLAS, 23 (Milliyet) - Ge· 
çenki mektubumda, vilayetimizin 
yolarından ve Küllük limanının e• 
hemmiyetinden bahsederken, bir 
nebze buranın madenleri hakkın• 
da malümat venniftim. 

Milas ve ha valisinin en bol ma· 
deni zımparadır. Bu okadar bol· 
dur ki; civardaki dağlar ve tarla• 
lar, çayler içindeki taılar hemen 
az çok bu madenin aiyahhğmı al· 
mı~tır. Zımparanın, dünya piya
aaaında fiatça fevkalade düşüktü· 
ğüne rağmen aatıı eksik olmuyor 
ve limanda her sene ihracata de
vam ediliyor. Maden ocaklarının 
denize yakın bulunma11 işleıne 
masrafmı azalttıiından, bu civar· 
dan znnpara tedariki her zaman 
için kabil görünmektedir. Burada, 
ıenelerdenberi madencilik ile ui• 
ratan Withall lngiliz ailesinin mü 
him ve modern teaiaatlan vardır. 
Bu ailenin maden ocakları yüksek 
!erde bulunduğundan, dağdan o· 
vaya maden nakliyatı teleferik ile 
temin edilmektedir. 0..adaki ırü· 
me yerinden arabalar ve develer· 
le, 25 kilometre uzakta olan iake· 
leye gönderilmekte, oradan da bü 
yük şileplerle Avrupaya nakledil· 
mektedir. 

Tarika, muaevi ailesinin tahtı 
tasarrufunda bulunan madenler, 
daha kolay istihsal edilmektedir. 
Bunlar, madeni doğrudan doğru• 
ya çaydan toplamakta ve rene 
develer ve arabalarla iskeleye, O• 

radan da Avrupaya aevketmekte
dirler. Tarika madenlerinin en iyi 
cinaten ve diğerlerine faik olduğu 
söylenmektedir. Kitapçı Zade 
Hafız Emin Efendinin de zunpara 
madenleri halifaaliyette iae de, 
maatteessüf bu Türk Yatandaı Mir 
mayesinin darbğı yüzünden, diier 
!erine rekabette mü,külata uğra
maktadır. Kendisince Avrupa ile 
doirudan doiruya temaa süçtür 
ve bu suretle tekelden maden MIV· 

kiyab yapamamaktadır. Maama
fih aon günlerde faaliyetin arttır 
dıft nıü9ahede olunuyor. Bütün di 
ğer itlerini bırakarak, azimkar 
bir ıurette yalnız madenine aan
lan bu hetDJerinin, tuttuğu yolda 

Aydın Halkevlnde 
AYDIN (!Milliyet) - Halkevi 

Güzel oanatlar ıubeoi Azalan Mün
hal bulunan kom.ita izalığına Vali
miz Fevzi Beyefendiyi seçıniıler
clir. Vali Be,.tıfendi ıubenin riy...,. 
tini üzerine almma11 için yapdan te
menni'yi kabul etJniıtir. 

Siirtte t6rkçe ezan 
SllRT (Milliyet) - Bu cuma gü

nü öğle eczaıu Cümhuriyet camiain
de, türk~e olarak topçu zabitJ.iiin
den mütekait Seyfettin Bey taraftn· 
dan okunmuı ve kalabalık bir kitle 
tarafmda11 büyük bir alilrayla din
lenıniftir. 

Bir yumrukla adamı 
öldürdii 

AYDIN (Milliyet) - Rfl!adiyede 
biç ywe bir adamın ölmesile ne
ticelenen bir vak'a olrnuıtur. 

Repdiyeden Haaan ilküzlerini su
lamak üzere bavuza gitmiı. Ayni 
umanda Muatafa imıinde bir serse
ri de atını aulamak üzere oraya 
selmiı, evvela: "Sen ıulayac:akam, 
ben sulayacağım" diye aralarında 
lı:avğa çıkmıı, kavğa dayağa İntikal 
etmiı. Mustafa Haaanm kalbinin Ü· 
zerine bir yumruk vurarak yere yu
varlanuş, yumruğun te'sirile Hasan 
bir çeyrek aonra ölmüıtür. Mustafa 
za!ıitaca yakalanmı' ve adliyeye tes 
lim olunmu4tur. 

Paraya tamaan .. 
AYDIN, (Milliyet) - Ortn ıııahal 

lede Osman kızı Şerife başından ve 
kulağının altından bıçakla yaralan
mak ~uretile öldürülmüflür. Vak'a 
Şerifenin kızının ihbarile 48 saat 
sonra haber almarak müddeiumumi
lilde zabita memurlan Şerifenin o
vine ritmitler ve kapıyı kırarak içe
riye sirmitlerdir. 

. Zabita yaptığı tahkikat neticesi 
divardan girilerek cinayetin yapıl
dı!'nı tesbit etmiıtir. Şerifenin ya
taırında bulunan iki siğara kutusun
~ k;a~llerin iki kİJİ olduğu tesbit 
edilmııtır. Zabita katiUerin izi üze
rindedir. Şerife pazarlarda sergicilik 
yapardı. Ayni zamanda faizle para 
da dağıdırdı. Cinayetin parasını al
mak üzere iılendiği tahmin olunu. 
yol'., 

mu\'affak olmaımı canü gönülden köprüleri bu ıoae üzerindedir. Şo-
ar.&!l f.bnekteyiz. aenin bu iki köprü araaındaki 60 

Bundan on be' yirmi sene evvel buçuk kilometrelik kıunı çok bo
geni, bir aennaye ile ite batll}'an, zuktur.Fakat Vilayet Umumi Mec 
Alman t~beaoından Albert Kiach- !isine bunun için tahaiıat konul· 
ke Efendinin bu civarda Sakarya- mu~ olduğundan tubatta eoaılı bir 
tabir edilen havalide mühim de· surette taınirine baılanacaktır. 
mir madeni vardır. Maden mühen Diğer yol Yenipazar, Dalama 
disi olan Kiachke Efendinin ayni üzerinde Çine • Aydın tooeıine il. 
zamanda zımpara madenleri de tiaak eder ki bn yolun Naldöven 
mevcuttur. Son buhrandan fev- mevkiindeki üç kilometrelik kumr 
kalade mütee11ir olan Kischke E- nın tamiri yapılıTsa kazanın Söke 
fendi henüz rnade?lerini itletip ve Çine kazalarile ve Muğla Vili.
aevkedememektedır. yetlerile muv .. alaaı temin edilmit 

Bundan dört aene evvel, senit 1 olacaktır. 
aermayeli bir Alman grupu ile an- Bundan ba,ka kazanın Hayde· 
laı;an mumaileyh, demir fiatlerİ· reye kadar yapılmış bir yolu Yar
nin birdenbire tenezzülü yüzün. • dır. Bu yc!.ın Kaza.nderc- • Ken
den tefebbüsünde muvaffak ola· zele ve K u:,:ander<o kıamı yapılır• 
mamııtır. Sakarya denize, yani sa bu yol da kazayı Muğla vilaye
iakeleye çok uzak bulunmakta ve tine do~nıdan d<>iiru} a baflıya
demirin sevkiyatı için mühim t.,.. <:llkt.r. 
•ioata ihtiyaç söıtennektedir. Ma
denin iskeleye aevki. yolıuzluk 
yüzünden ancak teleferik ve de
kovil ile kabil olacakbr ki bu te· 
siaat için blJ&'Ün yarnn milyondan 
fazla sermayeye ihtiyaç Yardır, ve 
bu miihim meblağ bugÜn, i>ilhaoaa 
demir fiatlerinin dütük vaziyetin
de, temini imkan haricinde olan 
bir §eydir. Kischke Efendi ayııi 
zamanda mühendiı olduğundan 
zımpara için birtakım ihtiralar 
yapmış ve bu hususta Avrupa fab 
rikaları ile temaoa geçmiştir. Mu
vafık cevaplar aldığı takdirde ite 
başll}'acağmı söylemektedir. 

Şimdi de bu haYalide birtakım 
tabii boyalar kqfedilmiıtir. lktı· 
sat Vekaleti Maden Müdürlüğüne 
sönderilen nümuneler iyi netice· 
ler elde etmittir. Boyayı keffe. 
denler bu q Üzerinde ciddiyetle 
çabtmaktadırlar. Hatta bunlar· 
dan bir cinsinin tebqir oldufu, 
Maden Müdürlüğünün raporu ile 
sabittir ki, Avrupadan celbedil
mekte olan bu matahm iıtikbali 
noktai na7anndau, ali.kadar ma· 
kamların tetkikatıa bulunınaaı la 
zımgelir. Velhasıl sörülüyor ki, 
memleketimi·.cin her tarafı zengin 
ıervet membalarile doludur. Bun
lardan azami İstifadeyi temin için 
her türlü çareye başvuran Cüm
hurİyet Hükmetini nekadar şük
ranla yadetsek azdır. - A.N. 

Şeker inciri 
BOZDOCAN, (Milliyet) 

Bozdofan kazaaında senevi 2 mil
yon okka incir İatihıal edilir. Bil
hassa şeker inciri denilen bir nevi 
incir vardır k bu cins lskenderiye· 
de çok rafbet gönnektedir. Bu ae
ne havaların bozuk gitmeoinden 
incir rekoltesi yarım milyondan 
nokoan ve evoaf itibarile de düs
kün olmuştur. 

Bozdoğan fı•tıkları 
BOZDOCAN, (Milliyet) -

Bozdotanda aenevi 200.000 okka 
fıstık iıtihaal edilmektedir. Yalnız 
f11tıklar temiz yıkanmadığından 
düşük bir fiatle meaela 15-20 ku· 
ruı araımda aatılmaktadır. Eğer 
fratıklann ciıı.oi ıslah edilir ve mah 
ıul iyice yıkanır ve temizlenirse 
Avrupa fısbklarına rekabet ede
ceği ve ihracat yapılacağı ıüphe
aizdir. Ziraat Müdürümüz Fuat B. 
İn Bozdoğan fıatıkçılığile yalan
dan alakadar olacağına eminim. 

Bozdoğan-Tava• 
yolu 

BOZDOGAN, (Milliyet) 
Kazanın Tavaa Hattatefendi ka· 
zuile muvaaalaıını temin eden 
bir Bozdoğan • Amaaya yolu Tali
miz Fevzi Beyin himmetile yapıl
mııtır. Yalnız Akçaya Amasya 
hiza11na bir köprü yapılmadığın· 
dan suyun fazla olduğu mevıim
lerde bu kazalardan yolcu sele
miyor. Halbuki Tefenni Ye Tavaı 
yolcuları Bozdoğana daima gelir 
kendi mahsullerini satar ve elde 
ettikleri para ile Bozdoğandan in
cir ve fıstık götürürler. Bu köprü
nün İnşaaı için Amasya köylüleri 
8.000 lira vermeyi taahhüt etmek· 
tedirler. Bu köprünün bu sene ya• 
pdmasınr Umumi Meclisimizden 
Vilayet makamından dileriz. 

Bozdoğanda pamuk 
zeri yatı 

BOZDOCAN, (Milliyet) -Ge 
çen sene pamuk pİyasaarnın düş
kün olmasından bu sene pamuk 
zeriyatı az yapılmıştır. istihsal e
dilen pamuk eski senelere nispe· 
ten yarı yarıyadır. 

Artvin Fırka kon
gresinde 

verilen kararlar 
ARTViN, 25 (Milliyet ) -

Bugün Vilayet Cümhuriyet Halk 
Fırka11 kongresi saat 14 te fırka 
binumda toplandı. 8 ıaat süren 
müzakereden aonra yeni idare he
yeti intihabı yapıldı ve eıki heyet 
ı.kaerivetle tekrar seçildi. 

içtimada ..,hrin ihtiyaçlannm 
tem.ini, tütün ziraatinin terakkiai 
ve bilhaasa Yuaufeli kazumda 
frenci aalgmının önüne geçilmeıi, 
köy, nahiye mektep ve yoUannın 
tamiri, Bakırköy madeninin itletil 
meai için teşebüsatta bulunulması 
kararlaştırılarak kongereye niha
yet verilmiıtir. 

Bozdoğan kaza 
kongresi 

BOZDOCAN, (Miliyet) - C. 
H. F. Kaza Fırka konsreai dün 
Vilayet Heyeti Reioi Etem Kadri 
Beyin riyasetinde toplandı. ikinci 
Riyasete Avukat Nafiz, katipliklere 
Mendereıli Hilmi ve HelYacı Zade 
lamail Hakkı Beyler seçildiler. 

Kongrede dileklerin münakap
sında Vilayet Maarif Müdürü Fa
kir Beyle Kaza Maarif Memuru 
Ooman Beyler maarif dilekleri Ü· 
zerinde kıymetli izahat vererek 
mümeasilleri tenvir ettiler. 

idare Heyetine lsmail Hakkı, 
Mendereali Hilmi, Muhiddin Zade 
Hakkı, Şemsi, Amaıyalı Ali, Hacı 
Gebeı Zade Süleyman ve Salih 
Zeki Beyler; Vilayet kongTelİ mü· 
m""silliğine de avukat Nafiz, lı· 
mail Hakkı, Yenipazar Belediye 
Reiıi Riza Beyler seçilerek kongre 
mesaisine geç vakit nihayet Yeril· 
di. 

Kuduz köpek 
Andifliden yazılıyor: - Mer• 

kezi kazaya altı saat meaafede 
bulunan kasaba köyünde bir kö
pek kudurarak ki çocuğu 11ırmıı· 
tır. Kaıaba köyünden on iki yatın 
da Ahmet kızı Şerife, evlerinin Ö· 
nünde oynarken ani olarak üze
rine ağzından salyalar akan bir 
köpek hücum etmİ§ ve vücudünün 
muhtelif yerlerini 11ırmıya baıla
ınııtır. Şerifenin feryadı Üzerine 
etraftan yetişenler çocuğu kurtar 
mıılar, fakat kuduz köpek kaçmı
ya muvaffak olmufbır. 

Biraz aonra ayni köpek. ayni 
köyden Halil ağanın on üç yafm• 
daki oğlu Malik'in üzerine hücum 
etm~, fakat çocuk can acıaı ile 
drhal köpeğin boğazına sanlarak 
kendisini müdafaa ederken kom· 
ıuları tarafından görülerek kurla 
rılmıı ve kuduz köpek batkalan· 
nı uırm.aama meydan verilm1ye· 
rek derhal öldürülmüttür. 

Y araldnan çocuklar, latanbula 
aönderilmek Ü7.f')re kaza merkezi
ne ~etiriimi~lordir. 

Dicle dondu 
Diyarıbekirden bildiriliyor: -

Şiddetli soğuklar büküm sünnek
tediı. Dicle nehri donmuştur. 
Halk Didenin vaziyetini seyre git 
mektedir. 

Kadın için cinayet 
Merzifondan bildiriliyor: _ 

Kaaabamız civanndaki Marince 
köyünde bir cinayet olmuı Rasim 
iaminde birisi ağır ıurette' yara
lanınııtır. Cinayetin sebebi bir ka
dın meselesidir. Rasinı bir oene ev· 
vel fena yola aapan bir kadını nez 
dinde aaklıyormut. Birkaç gÜn ev• 
vel bu kadını götürürken Ahmet 
ve Kadir iıminde iki ki~i önüne 
çıkmı§ ve kadını kendil~rine ter
ketmesini istemişlerdir. Rasim ka· 
drnı terketmek iatemeyince kavga 
1>:ı•hmıf, neticede gençlerden bi-

s 

IDiinyada neler oluyor?I 

Linç edilen 
Katiller 

Bulgarl•tanda halk 
üç Make

donyalıyı öldürdü 
SOFY A, 30. A. A. - 60 kadar • 

dam, mııluıkeme edilmek üzre Be
litza iıtaoyonuna götürülmekte olan 
katille müttebem 3 Makedonyalıyı po 
liılerin elinden alarak hemen linç et· 
mek auretile itlerini bitirmiıtir. 

Bir anarıistin evin
. de bombalar 

BARCELONE, 30. A. A. - Za'
ta, bir anarşiıtin evinde 130 tane 
bomba ile 160 fişek meydana çıkar
mışbr. Anarıiat, kaçmaia muvaffak 
olmuştur. 

Bu anarti•t büyük bir dökümha
nenin mutemedini öldürmiıf olan a.
damdır. 

30 bin amele grev 
yapacak 

OVIEDO, 30. A. A. - 30.000 
maden ameleo.i, grev lehinde karar 
vc.rmişlerdir. Grev, 6 tubatta batlı· 
yacaktrr. 

Canadada fena 
havalar 

HALIFAX, 30. A. A. - Canada
nın prk sahilinde birkaç gündcnberi 
müthiı bir frrtma hüküm sürmekte
dir. 

Mühim basarlar vukuuna dair ha· 
berl<'r selmi#ir. 

36 oaattenberi birçok vapur, Hal;... 
fax limanında kalmıştır. Birçok u
fak gemiler harap olmuştur. 

Memleket dahjlinde kar fırtınası, 
şimendifer münakalatın• mühim su
rette oektedar ctınrktedir. Kar •İt· 
püren bir lokomotif, kurtarmağa git
tiği bir trene çarpnuştır. 3 amele öl· 
mü,, 2 amele yaralanmıştır. 

Ford fabrikaları 
LONDRA, 30 .A. A. - Detroit

dan bildiriliyor: 
Amerikan sanayi ınelıafilinin mu· 

taleasuı., göre Ford fabrikalan, tek
rar işe batll}'&caktır. 

Londrada si• 
LONDRA, 30. A. A. - Hararet 

dereCHİ, birdenbire yÜkoelmi~, Lond 
rayı bir oia kaplamı,tır. Şehir, öğle 
Yaktı tam bir karanlık İçinde kalmış· 
tır. 

risi tüfekle Rasimi başmdıın yua
lamıfbr. Raıim ümitsiz bir halde ~ 
.11.meıya lıutahaneaine nakledil
miıtir. Kadir ve Ahmet hakkında 
Adli takibat yapılmaktadır. 

Akıehire su 
Getiriliyor 
AKŞEHiR, (.l'.';tlliyet) - Şehimi· 

ze bir saat mesafeden isale edilecek 
Şarlak namındaki içme suyunun ,e 
bir bııricindelô borulan ikmal edil
di. Bu kere telıir dahilinde hafriyat 
yapılmağa batlanınış sokak ve cad· 
delw seçilnıez bir manza aluuıtır. 
Günlerce ookaldann bu ,ekilde kal· 
maaı bir yanğm vukuunda büyük 
tehlikeleri melhuz olacağından alika 
darlann bu huauıta çok haaoaa dav
ranmalannı ve sokaklltın bu kadar 
uzun zaman harap vaziyetten kurta· 
nlmutnı ehemmiyetli bulurum. 'il 

Küllük'ten ihracat •) 
KOLLOK (Milliyet) - Küllük 

mahnn olduğu veçhile, balık yu. • 
murta lan ve muhtelif cinste nef ıa "I' 
balıklarile meşhurdur. Tabiatin j 

sanatkar elile çok güzel bir lima. 
na malik olan bu nahiye merkezi 
ayııi zamanda, ltalyan ve Yunan 
Adalanndan selen kayıklar tara
fından da sık 11k ziyaret edilmek 
tedir. Küllük'ten mühim zımpara 
madeni ihracatı da yapılmaktadır. 
Maden aahipleri Withall ve Tari
kalarm celbettiği büyük İngiliz fİ 
lepleri, ıenenin müteadit ayların
da, bu küçük limanda haftalarca 
kalmaktadır. Küllük, Yunan ve 
ltalyan Adalanna balık ve nefis 
balık yumurta11 gönderir. Tütün 
aevkiyatı baılayınca, Akdeniz ae· 
ferlerini yapan lüks ltalyan vapur 
ları da buraya uğrar ve Glenn A· 
merikan Tütün Kumpanyasınm 
malla.nnı doğrudan doğruya Pire 
limanına götürür. (Bu kumpan}'&· 
nm, tütünlerini batka bir memle
kette itlettirmesi ve buna birkaç 
aene devam ebnes.İ, ayrıca temaa 
edilecek bir mevzudur.) Velhasıl 
Küllük her suretle mühim bir ih. 
racat iskelesi olduğu halde, §Oseaİ 
nin en bozuk luoınılan henüz ta
mir edilmemiştir. Yolun yansın· 
dan fazla11 geçen aene ikmal ediJ 
miştir. Bunu minnetle yadederken 
diğer bozuk kumının da biran ev-l 
vel tamir edilmeıııini ali.kadar ma· 
kamlardan rica ederiz. Bütün köy 
yolları arıa şoselerile birleşml,tir 
Bunlu henüz türabi teıviyed- " 
baret iıe de1 yazın her köye oto
mobil i li ebile ek ·r 
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Kartpostallar nasıl boyanır? 

BirçoldarmıPl ~bilir De J faaUımdıtı fflJ'& kolebiyoa 
kadar ıevdikleri ...,.imlı kart )'aptıtı kartpost.alcılrkta ela bil 

talların otua. otuz bet - yük terakkiler Yardır. Herhan
nelik ömürleri yardır. V~a .o gi bir kırtasiye mağazuma git 
ııamalar fotoırrafla çekilnu.ı aeniz, en evvell nazan dikkatf. 
reaimler vardı. F a~t ,J>Olta nizi cezbeden 9ey kartpostallar 
ıraaıtuile zarfım. resimli kart dır 
pc»tallar gönd~~k uııulü he Bunlar oud yapılıyor, diye
niiz icat edilmemlflı. 1900 •ene c:ebioiz? Tabı zaııaatı okadar 
ıindenberi Avrupada • Yeni bir ilerledi ld, hepıini ayn ayn ta 
kazanç yolu açıldı. Bıdayette rif etmeğe burada imkan yok-
yapılan ~rt~tallar, tabit bu tur Her kart yüzbinlerce tiraj 
g~ü ~ S:iizel şeyi.er değil· ü:U:ioden basılıyor. Yukanda
dı. Fakat ıptidat de olıa, bir ke- ki reşİm kartpoıtallann boyan 
re yoi açılmıtb Birçok kims&- ' · H ·· k il 
1 Orta! kt ki bü. ··-ı:.ı. •L • ..: masnu gO.tenyor. eııuz es 
er ı a ,_ ragueu • bü'-"'· •-t' haf' d-'-' ·· rek, k dil · · b · JDemıt ,_ ... a ıo .,... re core en ennı u ,,.. ..,eı-- • • . 

diler. Pelc çok para kazandılar. ·~~ üze~ fıe;-aplı olarak 
Hila da kazamyorlar. yam.z delıklen keaılmıt bır patron ko 
r bet fazlalattığı için kart nuyor. Ve büyük. bir fırça ile 
poatallarda birçok yenilikler bu patromm üzennden meııela 
vuc:uda getirdiler. Şimdi öyle 1armızı renk geçiriliyor, O za
lül ı kart postallar var ki. tane man bütün kart poatallardaki 
sini elli, yüz kuruta alanıaz11- larmızı renkli yerler boyanmış 
nız. Bıw h~iyelik kart postal oluyor, Gene heaaplı kesilmit 
!ara inci, akik. zümrüt ve saire 

1 
bafka bir patronun üzerindım 

gibl kıymetli tatlar bile ılcoydu ma'f'İ boya geçiriliyor. Kart poa 
lar, . I tallardaki mavi yerler 'boyan· 

Bunlar harıç. aaıl herkesin mıf oluyM. 
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1 
Çengelli 
Mantar 

Bu oyuncak hem maharete 
tabidir. Hem de cijerler içia 
iyi bir imtabanda. Oyuncağı 
nasıl 'f&PPC'bmıa? E,,..,eli 
mukanadan yeya bmıttan 
bir tilp alacabmız. Bu tüpün 
bir ucunu kapatacıksı111rz. 

Kapalı tan.fm gnme, UCU 

lıllldllmüt bir kaç sant.in.«re 
uzı:sıluiunda bir tel tııkııc.wbı
naı. 

Telin bükOlmüı yerinin 
tam altına teaadüf eden yerde, 
tüpte bir delik açacaksınız. Bu
raya da deliği tamamile kapa· 
tacak tarzda teneke 'l'eya da· 
ba kiiçUk bir kamıı takacak-
11111%. Diğer taraftan hafif man 
tardan bir küçük yuvarlak ya
pac•kımı:z. Bu yunrlağa bir 

[j • (_ -~--::::i 

tel geçircekıiııia, relin f>ir u· 
cu üat taraftan çengeHi, alt 
taraftan düz olacaktır. 

Bu oyuncağı yaptıkt .... ılOD 
ra, timdi ııra eğlenmeğe geli
yor. Büyük kamı9m açık ağ

zından üflediğiniz :zaman, gö
receksiniz ki mantar havala· 
nacaktır, Marifet bu :nıantann 
üatündeği çengelli kısmı, daha 
üstündeki elin çengeline tak
maktır. 

Bu oyuncak çok etlenceli· 
dir. 

DertıhRned;ı 

iki ayaklılar 
Hoca talebedeb altı Yatında· 

ki Cemile sordu: 
- Sen söyle.. iki ayaklı bay 

'l'aolar angileridir? 

:s . ı 

lstanbul Ziraat Banka ından: 
SJRA 

No. 

SEMTl MAHA.LLESl SOICA(U 

ıso Edimeka.,U Atik Mustafa~ Humın' 
ısı ,. " ,, Ebe 
ıs2 ,. Nialiph Sultan Sulukule 
153 Molla Aşki Y anaki Kalfa 
ı54 :· Keçeci Karaba§ Gül Ded; 

155 
" Molla Aıki 

ı56 ,, 
ı57 Hatapkapu San Demir 
ı58 Ama~tköy Arnavutköy 

159 .. , 

160 .. • 

Y l\D•ki Kalfa 

' 
" .. KibleÇepne 

Yeni Çeşme 
Çılan azı 

Sebzeci 

JJüyiik Ayaz. 
ınn 

( I 

t 

CiNSi 

Kagir Hane .. 
Hane 
Ahpp Hane 
Dükkan M 

Oda 
Kagir Dükkin 

ve Hane 
Kagir Hane 
Kagir Hane 
Ahşap Hane 

Kagir Dii.ldcin 
ve üstü Oda 

Ahşap Hane 

~ . ... 
Hiı M 

EMLAK HiSSESi • M .. h.._Kr 
No t ..,.. 
32 Tamamı 400 Türk Llı 
2 .. 800 

134 
" 300 

25 .. 400 
t 

" ·400 
I 

21/48 .. 2500 

50 .. 1500 
113 1/2 400 

5 Tamıuı:n 1500 

6,4 " . 
" 1800 

159 .. 800 ı · 

Pey akçası ve bedeli ihale iı~kten veya gayri mübadil bon~~ile öd~mek üzere yukarıda evsafi yazılt 
2 

, 

menlaıller açık ~~~ suretti~ satışa çıkar lmış1?'· Kat'ı ıhalelen 13-2-933 pazartesi günü saat onbeşte 
Arzu edenlerin yuzde yedi buçuk pey akçesile Bankamıza müracaatlan.Sartname Bank mız k pusı 

aaılmışbr. Senei baliye vergile~e Belediye ruaumu müşteriye aittir. 

1 iııt Mr k v da hö-ı Satın- - ·- k- · -~.~-~iıllLlı~ğ;ı~aa~t~ın~a~lm;;a:-Jk~o~m;i~ı;yon~un;;d~a;[İ!'İl!İİ!!~jj;jı.~~~~~~ 
_ · • " ama om. "' 1 

_ icra kılınacaktır. lateldilerin SEYRİ SEFA l 
• Kuleli Askeri liaeei ihtiyacı 1 b~ saat 9 dan 10 a kadar her fartnameımi görmek için ıa

içm 600 kaput kapıllı zarf ıure gün vo münakuaama gi. bah saat 9 dan ona kadar her 
tile aatın almacal<,ır. Münaka- ceklerin belli vaktinde komiı· gün ve pazarlığa giriteceklerin 
ıuı 1/2/933 ça11amba günü J"QDda buır balunmalan. belli nktinde '-nisyonda ha-
ıaat 14 te Tophanede Merkez (450) <296) Zil' balıınmalan. (453) (299) 
kumandanlılr satınalma komiı 696 720 
:JOOuncla icra kı1-caktır. ı.. • • • • • • 
teklilerin tarhıame ve oümune LeYazım Eşya teçhizat am· Dikim Evi ihtiyacı için 1800 
ıini ııörmdı: İçin ıabah ıaat 9 ban ihtiyacı için 20,000 adet kilo ince makine yağı , dört 

kuaama ırirlteceklerin belli çemoer tokaaı pazarlıkla aa- alem münakasa tle satm 
dan ona k.dar hergün n müna .__ yüz elli kilo motör yağıl 

~de komisyCll]de haza bu bn aluıacakbr. Pazarlığı 6· alınacaktır. Mü.nakuaaı 18-
luomalan. (421) (108) 2·933 pazartesi gilnll •"at 2·933 İ:umarte.i günü ıaat 14 

359 10 da Tophanede Merkeı: te icra talınacaktır. isteklilerin 
Kumandanlığı aaboalma ko- tartııamesioi görmek için sa- ' 
misyonunda icra kılmacakbr. bah saat 9 dan ona kadar her 
isteklilerin izahat almak için gün ve münakuaıına giritecek 
arbah uat 9 dıın ona kadar lerio belli vaktinde liomiıyond.a 1 

hazır bulunmalan (457) (312) j 

• * • 
Maltepe Aakert Liıesi için 

21 kalem spor malzemeai açık 
münakasa ıuretile salın alına
caktır. Miinakasası 1/2/933 
çal'f&mba_ sünü saat 14 te Top 
hanede Merke:ı: kumandanlığı 
Satmalma komisyonunda İcra 
lalmııcaktır, lateklileriıı fartua 
me ve nünuınesii görmek için 
tabah saat 9 dan 10 a kadar 
her ıüo. münakas .. ıııa girİf&
ceklerin belli vakitte komisyon 
da hazır bul.- lan. 

• • • 
(423) {125) 

36Z 

her gün ve pazarlığa girite- 72 l 
ceklerin belli vaktinde ko- • • • 
m'•yonda hazır bulunmalan. 
(460) (370). 809 

" . " 

Dıldm f!'ri ihtiyacı · ın 468 
kilo keten ipliği aleni münaka· 
sa 11uretile satın alınacaktır. 
Müııakasaaı 1 ·2-933 çartamba 
giınü saat 11 de T ophanedeMer 
kez Kumandanlığı Satmalma 
komiıyonunda icra kılınacak· 
tır. lıteklilerin fartname ve nü 
munesini görmek için aebah sa 
at 9 dan 10 a ıkadar her gün mü ı 
nakuasma giri~eceklerin mu· 
ayyen saatte komisyonda ha· 
zır bulwımaları. (462) (384) 

868 . "'"' 

Merkez acentar Ca!:ıta Köprub 

236Z. Şabe A . Sirkecı -,.1 Ür 

de H. 2. 3740 

IZMiR • PiRE - ISKI: N-
1 

DERİYE POST AS! ' 

" EGE ,, ~ı n~ın 
11 de. 

TRABZON POSTAS 

''ANKARA 
1 Şubat çar~am a 18 
Galata rıhbmından dönfu ' 
te Tireboluya da u •rao lı l ! 

ZMIR- MERSiN POST 

''An fa ta 
1 Şubat çar amba !O d 
İdare nhbmından alkar 

Vapuno 2 Şubat pel"§ ı 
sönü aaet 18 de Sirkecı ı", 
mından hareketle dogru Ç;8ı 
aakkale, lzmi.r Antaly Menıt 
Iİn, Peyaı ye ldı:enderon ıçoır 
yolcu •e ejyayı ticariye alara:D" 

Topçu Nıkliye Mektebi ih· 
fyaa için 2093 kilo benı:in 
aleni münakasa suretle sabn 
alınacakt,r. MOnaka~aaı 19-
2-933 pazar günü saat 14te 
icra kıhnacakbr. isteklilerin 
t•rtnameaini görmek ç'n sa
bah saat 9 dan oııa kadar 
her glln ve münakasesına 
giri1ecekleria belli vaktinde 
komisyonda haıır bo'.uma-

1500 Karnabahar aaimet ve avdet edecektir 1 

lan. (461) (371) 810 

• • • 
3000 Kereviz Tafsilat için: Galata. cüıır--
Harbi:re mektebi ihtiyacı i- rülı: kartıaında Site Fra 

1 

Cemil hemen atıldıı 
- insanlar efendim .. 

Çocuk manhğı 

Aakerf T tbbiye meilttebi ihti. 
yacı için 400 adet bayfu açık 
müııakua ıuretile aatm alına
caktır. Müııaka1111 2 Şubat 
933 perfelllbe gibtü saat 14,30 
da T ophaoede Merkez kuman. 
danlıiı ıatınalma lııomiıyoıının. 
da icra lalmacaktır. lateklllerin 
ıartname ve oümunesini gör-

. t11ek için 11bah aaat 9 dan ona 
kadar her giln Ye münakuuı· 
na girifeCeklerio belli vaktinde 
komiayoada hazır bulunmalan. 

çiıı J'Ukarıda yazılı iki kalem Han No. 12 yazıhaneıin 

ıebze pazarlıkla ıatm alınacak lilıra-ca•a•t.-T•eııİl:•4•1•04-1. ___ I.. 
tır. Puarhğı 2-2-933 perfelnbe ---------
günü saat 11 de Tophanede 

-- Ürolog - Do· to · 
(429) (138) 

39:1 
••• 

Celil Tevfi Küçük Vedadı annesi bir tcY 
aldırmak için köt~eki bakkala 
gönderdi. V~at elindeki para· 
11 111a sıkı tutu,.ıırda. Az ıon· 
ra gelcrı. Halinde bir luıtkalık 
Yardı, Anuui eordaı 

- Dediğimi aldın mı7 
- Dur •nneciiim, ıana bir 

fey soracaimı. 

- Sor bakalım.? 
- Bir i- puurmn -a

de oldufuaa biline. o para kay 
bolmuı sayıla- aı? 

- Sayılma. 
- O halele, -m bana ..,... 

Ha-ıi>iye .-e merbutu balıuıaia 
mektepler ihtiyacı · ç;n yedi ka 
lem kı,lrk ıebze açık miinak•· 
aa suretife satın almacakt.ır. 
Münakuuı 8-2-933 ça11emba 
cünü saat 14,30 da Topbuaecıe 
Merkez Kumaıadanlığı satma.i
ma lıiomlay--a ;cra kılma· 
caktır. hteklilerin şartnaami· 
ni görmek için ıabJh aut 9 
dan cna kadar her gün ve mir 
nakuu- girifecdderin belli 
vaktinde komiayonla hasır bu· 
lumn.ları. (434) (190) 

Kuleli Askert Lisesi ihtiy11C1 
için 1600 aleminyCll] maıraba 
pazarlıkla satm almıcaktır. 
Pazarlığı 4-2·933 cumartesi gü 
nü 11at 10 da Tophanede Mer 
kez kumandaınlığı ıatmalma 
komisyonunda icra lalmacak· 
tir. lateklilerin f&rlı:ıame ft nü 
mımesirıi ıönnek için sabah 
saat 9 dan ona kadar her gün 
ve pazarlığa giriteceklerin bel
li vaktinde komiıyooda bazit' 
bulunmalan. (451) (297) 

697 
••• 

Merkea kuınaml.olıfı aatmal· 
ma komisyonunda icra kılma· 
caktır. isteklilerin belli vaktin· 
de komisyonda hazır bnlııomı· 
lan. (463) (402) 

• • • 

idrar rollon baataltkbrı 

Birinci smıf müteha r 
Sirkec:i Mnradıve cadd N . 

323 
Mıerkes lmmaudaalı:ğma mor 

but müeaıeaat ihtiyacı için ıu· 
c:uk. pastırma. tahaa helYuı, 
tel kadayıfı, bulama, bal. nişas Beyofılu 4 üncia ••.lh 1ıukuk 
ta, pirinç unu bir tartnamede kemeaiaden: Tt:rekc ıne mahken?lf 
alemi münakasa aaretile aatm w.a,et olunan m•ilcveffa la, 
alınacaktır. Miınakasuı 23·2· Hınbryaa efandıye ait olarak· rJir' 
933 çat"femba güni saat· 14.3() oflunda ~ aiea caddeaind 

diğin para kaybolmadı. . 
- Ne demek, anlamadun. 

S• • • • terin muayyen Yaktinde komir obadonn mezkür gün ve >aatta ~ 
yondı blUll' bulunmaları. bıollitıde hazır bulunmaları lüzıım c 

pıştını>~yn ayrı k~~a her fuı ile ve diğerlen de bu tekil 
parçayı ad her par -•llı:z. Yal- de ıuita arkaya yapııtınlacak
oı:z bu~• .. : tarafa.~· çift çift- br, Kuyrukla kafayı mukaYVa 

- Bana verdiğin paranm 
l&ğnn çukuruna düıtüğüoü bi· 
li:yorum. 

Ordu ihtiyllCI için 4000 adet 
beyaz yüz haylusu 200 adet lıer 
ber havluıu 100 adet beıber öe 
lüğü açık müoakua ile aabıı 
alınacaktır. Miinakuuı 15-2· 
933 çarpmba günü saat 14,30 
da T ophanecle Merkez kum~ 
danlığı satınalma komiıyoınan
da icra kılmacaktır. isteklilerin 
fartname 'l'e nümuııelerini gör
mek için sabah ıaat 9 dan 10 a 
kadar her gü.ıı 'l'e miinakaıuı· 
na giriteceklerin belli vakitte 
koım.yonda hazır bulunmalan. 

Ordu ihtiyacı için 200 uıtura 
50 adet·bileği kayıp 50 adet 
üta ralı:aruile 50 adet et maki
nesi 130 adet yedek bıçağı bir 
ıartnamede aleni mUnılr .. a ile 
11tm almacaktlt'. Münakuaaı 
15-2-933 ÇU1U11ba güoli aaat 
14,30 da Tophanede Merkez 
Kamandanhğı Satmalma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
lıte1dilerin tarlllaıM ve nümu
nelerioi JÖrmeK için sebah IUt 1 
9 dan ona kadar her gün ve mü 
nakasaama airİfecekleriıı belli • 
nktinde komiayonda hazır bu-

ela Tophanede Merkez lrumaın- atıDW9lı hıuaede aı vcut qyayı..,
danLğı satmalma komisyonun· nıke 2 şubat 1932 P.,...=be uıı-'!' 
da İcra lalmecakt·r, İsteklilerin ten itiblren ve ertesi 3 ~ubat 1 ~ 
ıartnameaini görmek için her cuma günü ~ı 14 ten itib.ıreıı. 
eüo ye miinabfeıma 8~, .. tww _,..., aaıdace.lwr 

( 464) ( 403) lin ilin olunur. ~ 
1 

İzmir Vilayeti ~::r_s;;ı!::ek •ı:ırette ';.:;,~t: DID arasına solı:uttunınaz. Yu- Beyoğlu Dördünci Sulh Hukuk 
lacl\'-.tır. r-Jangı P~l•lln Öiı varlank iıaret edile~ ~al ~-etinden: Be,otlunda Tokat 

--'-- taraftan Yapıttı.... yetierin; kibrit çöpleri ile bır ,.~ ~ ... nda Aımr aP.art1mam-
;.;1:ı.oak gi.iç .~!lcii;.-~: fettirineniz, elleri, kollan a• nın. •~nci '-ncla uıükim · ik• 931 

'llerİP uzeııııe k k • 'I tarihinde Yefat ed E il 
len, şeki ,.u aösteri onan yaklan müteharrik bir eçı 1 e Al' 8 . en mru ah zade 
harfler de 0 " Yo~. Me- -...1..- d . 1 eyı.n t~eı....;.,. mahkemece va-
;::~~~~==~~=:.:.:~:~n:_:m:ey:~an::a~ç~ık~a:ı·~· !!!!!!!!9111!!! ı ~yet edilmıttir. Tan'hi ilandan i-

Be "I 'fapu B•,m-.ırı"iu tiba~ eıhalııı -tl,.p Ye alikadara-
yog.'.'.1.yacl" 'fanıbyı ~d- .n lataııbul ikinci iua memurluiıın- nm lıir ıy ve mi111tcttanu .. 

n: T......., ,..anın llUfuı._ .._.,_ dan: Bir borçtan dolayi mahcuz •• fında Bey~ğlu ~rdiinc:G Sulh u~=k 
de 140 No. 1ı_:flı '""danı F . 6-1 panı)'11 çenilmea; mukarrer bulanan nıahkeme91ne muracaaıı..., ı·· .._, _ __, ~te"eı "\ini UZUtna 
·- ınu • farabra Ay y ,.., muht<olif 11atem ,,.., muhtelif markalı ilia olunur. 
ait bulundııB"' 1 Vıtkıf d.: •. org; 
kilise." de ,..,., .. cıı -""'"d müceddet ıınunofon makinalarile Ko -------------

ın iJede Taı>oc:a ...._" lumbia markalı mlic:eddet muhtelif ZAYi - 1574 sicil mımerola -
noubyyet · old • -
ci1 ~ ..... fata L ıtnunofon plalden 2-2-833 P"'lembe lıecdık ıılıliret-i :rayettim. Di. 

• ta-· - ""Yıı.. günü saat 10 dan 12 Ye kadar latan. 
az _ -'e icra kılmacaktll", !Su hulcla bü,.ük poatahane civarında Ka ğerini alacağondan hükmü yoktur. 

Oıküdar'dan Recep bin fımail 
sen mufUUÇ' _.......,f edenler - • 

ta .... · - - .. bet brc:ı oğlu hıuııııda aç.ık arttırma ile 
<afa iddia!.:. . .-..iki tataıTufiYl'ela 

zarf,,.... .. ~ .ı.p.ı... ~- tılacağnıdaa talip olanların :Yevm 

1 

(444) (295) 
&9S 

• • • 
Halıaoflu ihtiyat zabit mek 

tebi icin bin altı yü:z: adet balar 
yemek sahanı, üç :yüz alpata 
katık, iki :yüs alpaia ça · 
tal, 400 maa tabak çay finca
nı bir şartnamede aleni müna· 
kasa ıuretile satın alınacaktır. 
Münakuası 18·2·933 cumarte· ı:un ,ı\M'ette d~--- l.i.. 

nle Sultan ifa ı.aım rlu • ti meııt.ilrda m&lııallincle hazır 
aaı-Cla Be1" 'le ıniin•c-ıtları il;,., o. 932-5413 do•-

ZA YI - 1822 sicil nuıncrolı.ı arat.a- 1 si günu saat 14,30 da T oplıane 
. de Merkez Kumandanlığı Satın 

'932$179 1'0 • 
1 

. ~a ·ıe müracaat eyi 
lvnur, 11.ln ol,.nıor. 

len 
cJık dılıyetnameıni zay<>ttim. Diğe- alma kom' d · .__ .. _ -• . 1 ~ uıyonun a ıc:ra JUWlll 

nnı .aaaı~ hukmü yoktur. caktır. lıteldil • ,artname ve 
Ü•kudar'dan Hakkı bin Saban. nüm n · · 

lu alan. (4154) (300) 1 

6ta ••• 
Ordu Sıhhiyeai için J6 ka· 

ı- 8eyJiye alatı pazarfıkla ıa 
tın almacaktll'. Pazarlıfı 5-2· 
933 pazar günü ıaat 10 de Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
ıabnalma komisyonunda icra 
kılmacıktır. hteklilerin 9artna 
meaini görmek için her cün •e 
pazarlığa eirifeC'dderin belli 
Yaktinde komisyonda hazır bu 
lıuwaları. (452) (298) 

719 

• * • 
Ordu Sıhhlyeel irtiyacı için 

kırk bir kalem kimya la· 
boratuvar mabıemeai ale
ni münakaaa auretile aatm 
alınacaktır. Müoakuuı 15·2· 
933 çarşamba günü saat 14 te 

Nafia Baş Mühendi liğinden 
1 - İzmir - Torbalı • Tire yolunun 3 l t 739 

218 inci kilometroları arasındaki Kuıcu burun lasrı 
nm 42827 lira 19 kuruş keşif bedelile esaslı tamırı 
gün müddetle ve kapalı zarf uaulile münakasf,ya • 
nulmuştur. 

2 - Bu yolun ihalesi ıs Şubat 933 Çarşamba üı 
saat _ı ı d~ V~yet Daimi Encümeninde yapılacaiı 
dan ısteklılenn 661 saydı kanmıa göre hazırlıya lı 
teklif ve teminat mektuPlarile diğer evri.klannı ı 
da Yazılı tarih ve günde verip alım kiğıdı alma! n ve l 
yolun münakaaaama girebilmek için lazrmgelen ehli)! 
vesikalarını ihale tarihinden bir hafta evvel N fia 
Mühendisliğine gösterip tastik ettinnele "İ, 

3 - Daha ziyade İ!!İ öğrenmek isteyenlerin 
Vekaleti Yollar Unıum Müdürlüğü il İzmir v İ t 
bul Nafia Baş Müh ndiııt"kl r-ine müraC"l t etm ' n b . . . 

. , 



8 MlLLlYET SALI 31 KANUNUSANi 1933 

,..,_;....._~ ......... ==-----....,,-----------------..:=~.::.:..::::::::..~~~~~--~--------------------------=----..c-
' 1 844. Numarall kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

' . 
1 ~ 1 ı 
q 

1 

1 ti 

. J 
Emlak ve Eytam Bankası 

T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
J:<ıymetinde Beheri 50 Liralık 

1.J0,000 adet .. 
"9" tertibi hisse senedi ihrac ediy&r 

Kaydın başladığı tarih : 1. ŞUBAT 1933 
Kaydın kapanacağı tarih : 28. ŞUBAT 1933 

.. 1 His~~ senetlerinln ödeme şekilleri : 
DEFATEN : Kayıt esasında% 100 

1 ve ya TAKSİTLE ; Kayıt esnasında% ı<f - 1/ 5/1933 tarihinde. % 30 
J 

1;7 /1933 tarihinde . % 30 - 1 9 1933 tairhinde. % 30 
: c -·~ 

• Tevzi edilecek temettü hisseleri : 

'• 
'' 

1 1 

1 • 

% 100 , ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı üzerinden 
0/o 6. (yüzde altı) 

Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
Her hisse senedine senevT % 6 hissei temettü tevzi edildikten sonra 

ı. • 
1 temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 

1 ' 
ı i~inçl hissei temettü olarak yine hlssedarana verilir. 

Nezdinde '"•Y•t muamelesi yapııac:a'" mO••••••t t 

MAGı\ZALARINDA 
15 Kinunsani ilA 15 şubat 933 

MEVSİM SONU 
Münasebeti le 

BÜYÜK SATIŞ 
Bütlin Dairelerde Eevkalide Tenzilat 

EMSALSiZ FIATLAR 
iSTiF ADE EDiNiZ 

Deniz Levazım Satınalma 

• 
Komisyonundan: 

2250 metre 850 kilo Salmastra: Açık münakaaası 1 Şubat 
1 933 çarşamba günü saat 14 te. / 

Yukanda mikcıan yazılı Salmastranın açık münakaaaaı hi. l 
zasındaki gün ve saatte yapılacağından 9artnameaini görmek is j 
tiyenlerin her gün ve mezkur salmastralan vermeğe talip ola
cakların da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat mak
buzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma ko. 
misyonuna müracaattan. (102) 
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lstanbul Ticareti Dahiliye 
Gümrüğü müdürlüğünden: 

- Mikdan Cinai 
1 adet Köhne otomobil 
1 çuval Suaam 

Yukand'a cinai Te mikdan yazılı efY& aleluıul bilmllzayede T. C. Merkez Bankası Osmanlı Bankası ıabtacağmdan almak iatiyenterin müzayede giiııltti olan cu· 

TOrklye Ziraat Bankası Banka Comerciale ıtafiyana mart•. aalı günleri Müdiriyet Sabt Konıiıyonuna müracaatlan 
ilin olunur. (221) 

Türkiye İş Bankası Doyce Orient Bank 559 

Emniyet Sandı~ı Felemenk Bahrisefit Bankası Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 1 

ı . .,. 
' ' 

1 

l 

1 

ı \ 

j ' Emlak ve EYtam Bankası BetiklllfKılıçaliAaariyecaddeıiude3,5,7No.lıarıaıatıl· 
J 

1 

641 mak üzere müzayedeye Tazedilmittir. Taliplerin 2·2·933 tarihi· 

,. 

------------------------ ne müıadif pertembe günü saat 14 te Beşiktq malmüdurlüğün· 
de müteteklril aatıt komiıyonuna müracaatlan. (238) 1 

1194 1 
==~~====:=======~' 
-- - --. ,, - , --_ -- ---.--

·ııiyet atba 851 -N-a-fı_a_V_e_k_a_le-ti-nd_e_n_: 

HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları Mektupluk Kağıt -

ROMAN Zarf- Kartvizit· 
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya alt klişeleri Klişehaneslnde yapar 

Adresı ANKARA Caddesi 

2000 ton Katran yağı pazarlıkla ve takaa kaydile mü 1 
bayaa olunacaktır. Pazarlık 11-2-933 tarihine müsadif 
cumartesi giinü saat 15 te Nafia Vekaleti Satmalma 
Komiıyonunda icra edilecektir. j 

Talipler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve 
7 463 liralık muvakkat teminatlerile komisyona tevdi 
edeceklerdir. • ı 

Bu husustaki ıartnarneler lstanbul'da Haydarpaşa'
da Liman lıleri Müdürlüğünden, Ankara'da Nafıa Ve
kaleti Levazım Müdürlüğünden (Bet) lira mukabilin-' 
de tedarik edebilirler. (286), 

1 KAPPS 
892 

Ahı.an kitapçı. Alman kitaptan en 
ucu. satar, Beyoilu, lıtiklil cadd• 

el 390, ineç ıefareti Ur!lllDda. 

270 

Merhum 
Muallim M&:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Hayat Alimi 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

'Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A ',pullu şeker f abrikasıııın 
lstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek_ 
sik olmamak üze:re satılır. 

KriStal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
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 

isterse sigor a e ı· · · . 

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

ker - Telef on: 
24470-79 

1 1 

: J 
MİLLİYET Kitap Kısmı 

Telefon: 24310 - 24319 - 24318 
(Her~ert N. ~ASSON )un 
iDEAL BÜRO 

ı-

- - - ---- ----- ,. . ' • -----
1 

:POTO 
ı-----~ Ht;KKc.I) 

llTllW SARIZEYIEK 

Ankara caddeaı Cağaloğlu yokutu No. 42 
114 

t Ziraat Vekaletinden: 
1 Bu ıene mühim istihıal merkeılerinde muhtelif büyük-
' ilkte hububat Si:olan yaptınlacakbr. Alakadar fabrika vekil-

lerİllin iptidai projelerini Vekilate Terebilmek için hazırla
' nan e1aalan öğrenmek üzere Ziraat Veklletine mOracaatlan. 

(369) 
808 

OPERETiNi GÖRMELi 

525 ·----
Dr. H O R HORU N 1 
Eminönü Valide kıraathanesi 
yanındaki dairetindo butala
nnı ubahtan akşama kadar te-

davi eder. Tel. 2.4131. 

789 

ZA YJ - lıtanbul Seyrüsefer ldare
•incle (2310) No. lu n•mnne mukay
yet bulunan Şewole kapalı toaazülı 
otomobilimin plikalarnu zayi oyle
dün. Hükmü olmadrğı ilin olunur. 

Leviı Hek 
-- ---~ 

: Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfatı 1 
1 ve kuvvetsizlik halatında bü-

' yük faidc ve tesiri görülen 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

EMLAK SAHİPLERİNİN 
Nazarı Dikkatine 

Emllklnlsia ldareshd lağlam ve emniyetli 
ellere tevdi edlnls. 

•• 
Galatada Unyon Hanında 

'' JeransTürkLimitet 
Şirketi,, 

ark Malt ,Hulasası~;:~:~ 


