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Umumi Ne9riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

Müvazeneli 
Bir sene 

Gümrük latatiatik müdfuolü. 
iü tarafmdan neşredilen iata
tiıtiklere nazaran, ı932 se
neaiııde de 193ı ve ı930 ıene. 
leri zarfmda olduğu gibi, ti
caret müvazeneai lehimize ola
~ak kapıınnıııhr. Geçen ıeneki 
ihracatımız 98 milyon liraya 
baliğ olmuıtur. Halbuki itha
litımı~ ancak 83 milyon lira
dır, Bınaenaleyb müvazene ıs 
~ilyon lira lehimizde demek
tır. Bu, üçüncü senedir ki ti
caret müvazenesi lehimize o
larak kapanmaktadrr. Evvelki 
•ene 126 milyon lira ithalat 
v~_ ı27 milyon lira ihracat ile 
m~vazene bir milyon lira lehi. 
:~e olmak üzere kapanmıştı. 

e lisi dün toplan 
Japonların yaktığı Çin şehrinde 1 Türk parasını 1 Ali ikhsat meclisinin 

ahaliden üç bin kişi öldü.: Koruma dokuzuncu taplanışı 
Yüz bine yakın • 

ınsan cenuba kaçıyor 

Şimdilik harp durdu. Japonlar ilerlemek 
isterse tekrar kan gövdeyi götürecek 

. O senesi de ı47 milyon li
~h ıthalit ve ısı milyon lira 
İ· racat ile müvazene, 4 milyon 
;;Jddıimizde idi. Binaenaleyh 
• senesinden beri ba9ladı
g~~rüd" yolda ı932 ıeneainde de 
yu ük. 

r 19~ senesinden evvel tica. 
e~ muvazenesi daima aleyhi

!d!ze olmak üzere kapanmakta 
~ ı, Bu, Osmanlı lmparatorlu
gu zamanında ba 1 t" K § anııı ve hat-
a • "?m muharebesine kadar 

gen gıtmekte idi Km 
harebe • nd • m mu. 
b ~.1 en ıonra baılayan h:, muvazenesizlik Oımaalı 

Paratorluğunun inkrrazma 
~~dar devam etti, Osmanlı hü

wnetleri, ihracat ile ithalit 
arasmdak' ·· • • 

• 1 muvezenesızlıği ha-
nçten aktett'kl • • • ·ı ı en ısbkrazlar 1 ~ telif 
d;vlet' 

1 
• ederlerdi. Osmanlı 

ın.. " ticaret hayatında bir 
uvazene görmeden tarihe ka

nıtı. 

d Cümburiyetin teıekkülün. 
1;~•onra da müvazenesizlik 
ti. 19~neıine kadar devam el
den be •enesine tekaddüm e
list'kl ' sene zarfındaki iıta· 

1 er tımlardrr: 
ithal it 

(Mil1on) 

241 
234 
21} 

223 
256 

!&,.,.._, 
(Milyon) 

192 - 1925 
186 - 1926 
l58 - 1927 
173 - 1928 
155 - 1929 

te~~s2~vel g~steriyor ki ı925 
ıeneıuıe kadar S 

ne zarfında 864 mil ı·ıe. 
lık eşya 'h Yon ıra-
milyon lir~l;kç etti~hve 1, 165 
Ya • b etya ıt al ettik. 

nı eş •ene • . d k' 
zene 301 .1 ıçın. e ı müva-
mizedir. v~·~uon. lı~a al~yhi-
liranrn 1 OO .1 uç Yuz mılyon 
t . mı yonu, gümrük 
arıf~inin tatbik edildiği 1929 
•e1~:smde memleketimizden 
Çhunı,tır 

t' . 1930 ~eneıi Türkiye de~le. 
t 

1:J tiı;ari ve iktıaadi haya-l a bır dönüm noktasıdır. 
iı~~~~~ne:da iktııadi ıahada 

r ber..,:lıı:nızi kazanını§ olmakla 
•ulhünr,. gümrük tarifelerini 

ı ıene d ~~~ıından ıonra bet 

PEINPIN, 5 A.A. - Shan-Hai· 
Kuan ,ebrinin bombardıman edil
mesi neticeaiııde Çinli sivil ahali. 
den ölenlerin miktan Üç bin tah
min edilmektedir. Yüz bine yakın 
kimse de cenuba doiru çekilıp 
kaçmaktadır. Bunlann bir çoiu 
Chin-Wang·Tao'ya dofru gitmek· 
tedir. 

Shan-Hai-Kuan mmtakasında 
ıükün büküm ıünnektedir. Fakat 
vaziyet bili. gergindir. Çünkü 
mevzilerini kuvvetlendiren Çinli· 
ler Japonlarm yeni bir ileri hare
ketine ait emmarelerin belirmeaı.. 
ne büyijk bir uyanıklıkla intizar 
etmektedir. Sulh müki.lemeleri 
henüz ba1lam1UD1fbr •• 

Buradaki att'tJemllltere 
gelen tebll(/ 

1ST ANBUL, 5 A.A. - Japon 
erlıılm barbiy .. inden buradaki a
lafamiliterlifine gelen ikinci rea
mi tebliiin metni ıudur ı t 

Çin askerlerinin taarruz hare
ketleri 2 kinunnuninia ıece ya• 
nama kadar devam ederek gittik
çe tiddet kesbetmefe ba§ladıiın
dan, Japon kuYVetleri buna muka 
bele etmit Ye 3 kinunuaani aaat 
14 te Shanhaikuan'ı itıı:al eylemit
tir. 

Elye-nn orada bulunan jeneral 
Hoçukao ile Japonla araımda bir 
uzlaf!Da müzakeresi ilerlemekte
dir. 

Peipin, Sbinuantao, Tienshin 
mmtakalannda hali hazırda aÜ· 
kün muhafaza edilmektedir. 

Shanha fkuan'dakl 
Jngllizler 

LONDRA, 5 A.A. - lngiltere
nin Pekindeki maıli.lu.tgüzarm.ın 
lngiltere hariciye nezaretine ihti· 

i .· 

r '· 
1 

,; 

Japonların ileri hareklJtını oe geni işgal ettikleri 
Çin tJehrlnl glJıterlr harita 

yat lıir tedbir olmak üzere Sban- dıfı malüm bulunmaktadır. 
baikuan'a iki ıı:emi ıı:önderilmedni VAŞiNGTON, 6 A.A. - Lytton 
bildinnittir. komiayonuna Aınenlıan murabba· 

Maamafih amiral Kelly'nia u ufatiyle İftİrak eden ceneral 
Bridıı:ewater ve Folk•'-9 ıı:emila Mac Coy M. Hoov• ile göriipnüı 
rine mezkUr mahalle ıı:itmelerini tür. 
emre.~it olduiu baberi teyit et- Amerika proteıto etmedi 
llMlllll§tır. l ;_, H . 

Chanbailman'daki lngilizler, , V AŞ N .... ~ON, 5 ~.A. - an
iki İngiliz mühendisi ile bir kadın CfY.e nezareti, Amerik~~ Sban
dan ibaretti. Maamafib bu mm- baiknan muharebelen m~asebe-
takada birçok misyonerler bulun- e apon u ume 1 ne . . • til J h"'k• t' zdınde pro ı 
maaı muhtemeldir. leıt~ bal'!"'?Uf olcluia haberim 

Amerlkada n~ oluyor? 
VAŞiNGTON, 5 A.A. - New· 

Y ork Timea gazeteıinin verdiii 
bir habere göre, Hariciye nezareti 
Şark itleri 9ubeai müdürü Japon 
sefirini ziyaret etmittir. 

Bu mülakatın mahiyeti henüz 
Öfrenilememiftir. Ancak Japon 
aefirinin buırfuı Hariciye nazm M. 
Stimson ile gÖl'Ü§mek için söz aJ. 

tekzıp etmi§tır • 

Daha ileriye gltml
gect'kler mi? 

CENEVRE, 5 A.A. - Millet
ler Cemiyeti nezdind.ı.; Japon 
heyeti, Chang-Hai-Kuan hadisesi
nin tamamen mevzii telakki edil
mesi ve ne bir gerginlik husulüne 
""bebiyet Yerecek ve ne de aaıl 

(Devamı 6 nc1 sahifede) 

Vilayetlerde 
Teftiş 

Ali Galip Bey 
Edirneye gidiyor 
Nüfuı Umumi Müdürü Ali Ga

lip Bey, dün Vali Muhiddin Beyi 
ziyaret etmiıtir. 

Ali Galip Bey, 
yarm Edime'ye 
giderek lefıiıatta 
bulunacaktır. 

• ınittik egı~tınnemeği kabul et- Ad 
) mi:ı: &Ü» B~enaleyh istediği- ananın kurtuluşunu teslt eaen Adanalılar Halkeolnde 

1 bik ed~)tUmrük tarifesi tat- Ad 

Ali Galip Bey, 
Edirneden dön· 
dükten sonra ge· 
ne bir müddet 
,ehrimizde kala
rak iıkin tabki· 
katı 'le me.ıul 
olacaktır. Biliha• 
re bazı Vilayetle· Ali Galip B. 
re de teftit için gidecektir. 

yi ka:ı:andYorduk. Bu serbesti- anal 1 d we 
caret nı·· •ktan sonradır ki ti- 1 arın un 
müşti.ir ı.ı~:zenesi lehimize dön Haziranda 

Bitecek mi? 
• . "'n k b 1 d mak la:ı:ırnd ca §Unu hatırla- ayram 
tin iıtediğ' ırki bir memleke- arı var 1 
m~i, böyJ 

1 
trifeyi tatbik et-

' ~ıtıiııe ka~ dır __ ~üvazene te- 1 
iktrsadi trıuka egıldır. Naııl ki Kurtu uş gününün yıldo··nu··mu·· 
kim olan bir dderatlanna ha-

• ticaret mü,.Çok memleketlerin hararetle tes'it edı·ıdı· 
Mübadele heyeti 

reisimizin 
verdiği izahat f Beynelmilel ~:neleri açıktır. 

l çok hesaplı bir .'et Çok ince ve Dün Adananın kurtuluf yıldö. 
tı;r. ithalatı azal' halini almıt- nümü idi. Bu münasebetle Tol'C>I 
dıle bir memlek!!°ak ınaksa- Gençler Birliği ve ,ebrimizdeki 

-• Adanalılar dün aaat 14,5 
~a ağır günı ~Yası hak- da Halkevinde toplanarak 

tatbık etmek, kend':'i~ tarifesi büyük merasimle bayı;aml~
a azaltmak il 1 ıhracatmı nı tesit etmitlerdir. Merasıme ~· 
'r, Hedef, ınu~ı.':_ı:ticelenebi- !erce zevat ittirak etmif, Halkejı 
a'tınak de~il b'..._ ithalatı konferans aa.lonu hıncahınç do • 

em. • ır mü mu,tur 

1ın etmektir, Vazene Mer~aime aaat tam 14,5 dalı· 
~ ft~ hu noktadand • tikli.! marşile batlamııtır. Mera• 

.etın aldığı teeb'rl~r. kı hü. sime ittirak edenlere Adananın 
ı_m.Iyetle kaydetmek I~ mem- yerli mahsulibndan olan pamuk· 
ılbakika raka 1 b azrındır. tan rozetler takılmıfbr. 
lurıa t' m ara akılacak Meraoimde ilk sözü Toroa Ge~ç 

' ıcaret hacminin de h ler Birliği reisi Hilmi B. aldı. Hıl-
,;:. azaldığı zaıınediiebili er mi Beyi takiben Taha, llhami, Ke-

t bu rakarnlann et .r. l,.4111l:ı''''''''''''''''''''''•' 
~rı değil, kıymet ifad Ya :1~- beraber, mikdar itibarile 1932 
1 UDulınamak lazımd e M ıgı. senesi zarfındaki ihracatımız 

1932 senesinde sa"· 'leae- 1931 senesi zarfındaki ihracatı-
;alık etYa ihraç ettik Hını yo~ mızdan fazladır. Aradaki fark, 

31 senesindeki 'h • albukı beyınelmilel piyasalarda eşya 
27 milyona baliğ ~I racak t~·~ kıymetlerinin düşmesinden ile-
1Ymet itibarile dma ta ıdı. ri gelmiştir. 

.... l' · ara a 29 ·1 
yvD ıra aleyh· · mı - 1932 senesinde mikdar iti-

nnıze olmakla barile ihracatımızın azalma-

mal Hayyam Beyler heyecanlı b~ 
rer hitabe irat ettiler. EYelki gün Anlraradan avdet et. 

Bundan aonra Adananın kur· mit olan Muhtelit Mülıadele komİı· 
tulu,~nda çok büyük yararlık göa yonu Türk murahhas heyeti reisi 
termı, ol":n Liman Pt. likabile Şevki B. dün komisyona 0 iderek bir 
maruf Alı Ratip B k" - 1 • k ku · urauye ge e- müddet ınetırul olmuıtur. Şnki B. 
re rtulu9 harbine dair çok he- gazetecilere Ankaradaki t.,.ebbüılo-
y~lı h":bralanru anlattı. Ali 
Ratıp B. ~ırçok defalar alkıtlandı. ri haklnnda fU izahatı vermittir: 

• Meraaımden sonra genç aan'at - Ankara'da muhtelif daireler 
karlar Adananın milli Ye mahalli bütçelerinde yapılan münakaleler ne 
h":v":lannı çaldılar. !oplanbya ,. ticeainde komisyona yeniden hazira
mımı ve heyecanlı bır ha•a İçinde na kadar yedi aylık 85 bin lira tab
nibayet verildi. Tol'C>I Gençler ıiaat verilmi,tir. 
Birliği dün Adananm kurtuluş Bu tahıiaat bütçe encümenince ka 
bayramı münasebetile Adana Be- bul edilerek Mecliı heyeti umumi
lediye riyasetine tebrik •e ıükran yesine verildi. 
telgrafı çekmittir. (Devamı 6 nc1 sahifede) 
,,,.,,,,,,,, ..... ,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ması, bilikiı ı931 ıeneaine na- aeneainin tecrübesi göıtennit
zaran artmı§ olması. tatbik edi. tir ki, kontenjantman hesapla 
len kontenjantman sisteminin ve dikkatle tatbik edildiği tak
sağlamlığı noktasından da dirde ihracatı azaltmaz. Ve 
dikkate ıayandır. hükllmetin bunu kullanmakta 

ithalat hakkındaki bu tah- büyük itina ve isabet göster
didat tatbik edilmeğe hatlar>- diği de alman neticelerle sa
dığı zaman, bunun ihracatı da bittir. 
azaltacağı zaıınedilmiıti. 1932 Ahmet ŞOKRU 

Bankalardaki Dö
vizler hakkındaki 
kararname çıktı 

ANKARA, S <Tel&
foola) - Türk parası 
kıymetini koruma kanu
nuna göre hazrrlanan 9 
numaralı kararname bu· 
günkü resmi gazetede in
lİ§ar etti. Kararname ay· 
nen §öyledir: 

Madde ı - Bu kararna
menin neşri tarihinde Tür
kiyedeki Bankalar ve baır 
kerler nezdlerinde mevcut 
ethası saliaeye ait alelü
mum dövizleri on gün için
de Merkez Bankası veya 
ıubelerine tevdie mecbur
durlar. Ancak bankalarm 
birinci fıkrada gösterilen 
dövn mevzuatı haricinde 
olmak üzere diğer banka
lardan bulduklan döviz 
kredileri bu hükümden ha
riçtir. 

Madde 2 - lıbu tevzi. 
atın esbabı tarafnıdan isti
mal halda bir numaralı 
karamameniıııo 28 inci mad 
desi hükümlerine tabidir. 

Madde 3 - M..,,,cut tev
ziat için Merkez Bankasın
ca ba'tlkal ara verilecek faiz 
hacileri Merkez Bankaaile 
bankalar arasnıda tekar-

Meclis ikhsat Vekilinin bir 
nutku ile açılmıştır 

Oc:; komisyon azaları - lktiuıt komisronu: Sadettin, F 
lı, ReQ11t, Suphi, Remzi, Hü 
Münür, Hamit Sadi, Rifat N 
Beyler. 

Maadin komiıyonu: Hasas, 
Vehbi , Hamit Sadi, Şevki, ' 
Selfilıattin Niyazi Ramazan Beyi« 

Tediye muvazene komisyonu: l 
tatiıtik Umum Müdürü velrili Ce 
Niyazi Aınn, Hüseyin Münür,R 
Niyazi Ramazan, Selabattin Beyler 

lktısat Vekilinin 
nutku 

ANKARA, 5. A. A. - Baırün 
tisat Vekili ve ili iktisat medioi 
ci fahri reisi Mahmut Celil Be~fe 
dinin 9 üncü içtima clenaini 
ken söyledikleri nutkun ana ha 
ıu suretle hülisa edileloilir: 

Arlradaflanm: Size .,.bela 
diye bitap etmekten .....,ıc ela 
rum. Vaktiyle aranızda loalummk 
tan mütevellit giizel hatıralannı 
dır. Bunları daima zeykJe sakla 
fnn. Ali llrtısat medioinin 9 

lktısat Vekili Ce1'1 Beg içtiıM devresini açıyorum. H 
ANKARA, 5 A. A - Ali iktiaat 1 hürmetle ve muhabbetle selimi 

mediai bugün ;..t ıs te dokuzun.. Bu içtiU'a denesine alt mü-za1ı .. 
• cu toplamı• yapmıfbr. rii%namesin.d~ te~:ı:e mavaz 
1 Meclis saat 15 te ikinci fahri reis elen batka ılıi mühim mnzn 

iktisat Vekili Mahmut Celal Beyin t. -.Tiirlıiyed~ sanayi nud t 
nutku ile açılmıf, Tramon Meb'uıu "" ınkitaf edebil';'". • . .. 

1 Hasan Beyin reislifincle müzakeratı- 2 - .Mad"."lenmızcle en ıyı ı 
..;;_ ~H:..:ı:- na clevun etmittir. de f"klı nedır? ••••••••••••11 Celil Beyin iktisat Vekiletini de- Miiı.~denizle .• bu iki me:rzu 

Telefon 
ee 

Ucretleri 

Komisyon önümüzde 
ki hafta toplanacak 

Mukavelename mucibince te
lefon ücretleri, lngiliz lira11 850 
den aşafı dü9ün
ce tenzil edilmek 
zarureti vardır. 
Şirketin ücret ta· 
rifeıi her sene ka
nunusani ve tem• 
muz . aylannda 
teobit edilmekte
dir. Bir sene ev
vel komisyon top-
1 andıiı vakit, in • 
giliz liruı 900 • kunıt idi. Alb ay ene! temmuz
da komisyonun toplanarak tarife
yi yeniden yapması lazımdı. Ve o 
vakit lngiliz lirası 850 den atai• 
idi. Binanenaleyh ücretlerin de 
tenzil edilmesi lazım ırefm.,kte i
di. Fakat geçen temmuzdA komia
yon İçtimaa davet edilmediğinden 
toplanılıp Ücretler indirilememif
tir. Şimdi fngiliz lira11 851) den a
,ağı olduğu için telefon ücretleri 
bittabi tenzil edilecektir. 

Fakat temmuzda komisyonun 
niçin içtimaa davet edilmediği 
noktası, na.zan di:C:kati ce1betmek 
tedir. Bu hususta aynca tahkikat 
yapılacaktır. 

Çanakkale 
Meb'usluğu 

BugOn lnflhap gapıl
ması bildirildi 

ANKARA, 5 A.A. - Çanaldı:a
le meb'usu Samih Rifat Beyin ve
fab üzerine, Çanakkale meb'uılu· 
funa Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
aza11ndan Ahmet Cevat Beyefen· 
di fırka umumi reiılik divanmca 
C.' H. Fırka11 namzedi olarak tea
bit olunmu~tur. 

intihabat ic;in Çanakkale Yili
yetine emir nrilmİftİr. intihap ya 
rm bitecektir• 

Yarınki 
Mil/iq t'te 

Bulutlu Hava 
A.hmet Haşim 
IBJ 

Muhayyt'l Ermeni lmpa
ratorluğu şimdi de ken
disine nerede taht arıyor? 

rubte etmesi üzerine inhil&I eden i- hnda bir.ız taf11lat verec:efrm. 
kinci reisliie C. M. Bankaaı Umum ~ hareketi .~leketimizde in.ti 
müdürü Selfilıattin Bey müttefikan lıkten kendıaını kurtararak sal~ 
seçilmit mütealriben müzakerat rİİ%· ~yan al~ıya lıat~am•ttn;· Şu 
namesine dahil olan mevzulara göre 11~ ~ont~nıan ~Psa!re gı'bi muVB 

birer encümen letkıl edilmittiT tedbrrlenn tesrrlen vardır. F 
Meclisin bu toplaıuJmda m~ İstediğimiz arızi te~birl~ deiiJ 

re edilecek m.,..,le tonlardır: lı ve devamla t~~.'.rlerdı~. • 
t - 931 oenesi tediye m..- Mnnlekdte IJU';'Un hadı- o 

si, sanayi bal'f"lr.et~en .. ~babı 
2 _ Türkiyeye aanayÜ nam tee.- makta, muhtelil mutalaat dernrrnaı 

oüı ve inkişaf edebilir. edilmektedir. Bu ~~~bn ~sa 
3 _ Mndenlerimizden en İyi bir ola~annı almak ~rzım. ~ın .. hırt 

surPtte istifade trkli nedir? f~. Faka! •~1! ısa~ flO~ 
Buna nazaran, letekkül ede3 üç olan, h~yetımızın cıddı te!'<ıkab 

komisyona geçilen azalar ıunlardır: (Devamı 6 ncı sahılede) 

Borsada güzellik müsabakas 

Yukarıda: Bursa gDzell Leman hanım hakem hege 
araaında, .AtJalJıda: Leman hanımın iki pozu~ 

B U R S A. (Milliyet) -
Bunamızda ilk defa olarak ya
pılan güzellik müaabakaımd'a 
Leman Hanımın birinciliği ka
zandığını bildirmittim. Buna
nın ilk seçilen güzeli muhitte 
merak ve alika uyandırmıttır. 
Bir çok müesıeaeler güzele he
diyeler veriyorlar. lpekiı le 

Buraa güzeline beğendiği 
mattan nefia bir tuvaletlik 
mittir. Kraliçe bir çok ki 
!er tarafından tebrik edilm 
te, civar kazalardan da m .. 
addit tebrik mektuplan ıı 
mektedir. Güzelimizin bu a 
onundan acıma 1atanbula h 
reket edeceiini öirendinı, 
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93 felô.ke_tleri Harp I ltaıya da 
ve f gnatief Borçlan Tekzip etti 

Süleyman Pş. köpürüyordu .. 
- Pek ili. Ben de hemen karlığa lcatlamnabdrrlar zanııe 

Amerika &yanında 
müzakerat batladı 

ıüleyman P14ayı arattırayım. derim. Madem ki kendileri ile V AŞINCTON, S A.A. - A.,.. 

1 
)na göre hazırlık yap•m. muhabere ediyonuıwz, böylece Meclisinde harp borçlan h•kkın. 

_ Mitat p .. a Hazretlerine arzetaeniz-. daki mü,.koerata ayandan M. 
-. Johmon tarafından irat edilen bir 

le haber göndeıin. Veliaht Mitat Pqa, bir daha sar•d- nutukla baılamlnuıtır. Mumai· 
'-lazretlerile muhabere etsinler. dı: leyb, 3 aaat kadar aüren bu nut-
)nlara da haber verilsin. - Murat Efendi ile ben mu kunda harp borçlannm tenziline 

- B14 üstüne. lıahere etmiyorum; 7.iya Beye- ait IMır türlil teklifin ıiddetle aley 
Bu karardan sonra Hüıeyiıı. diyor. O da buradadır. l>unıll, hindAy~:'°~~ Franpnm 

vni Pata hemen Bahıilrden çağırayım ela ıöyliyelim. haber teabbüdüııü b&tmaınumı takbih 
rak, serasker hpuma gel- Yenin. etmif. halbuki M. Bonh, Fransa· 

i ve Süleyman Pqayı arathl'- Dedi. Kend"ISi odadan çıkıp nın tamirattan vıuıgeçmesine mu• 
.ı:ıak üzere çavutlar çıkardı. bqb bir odada buluııan Ziya kabil borçlar meselesinin yeniden 

- Süleyman Pata 0 sabah Beyi ( 1) aldl, getireli. tetkikine intizar etmit oldutu c:i-
azırlı'ldara bqlamıttı. Omm Süleyman Paıa, Ziya Beye !:tı;...maaur bulnndufunu .öyle. 

rargihı Harbiye mektebi idi. de karan anlattı. 1htililci ıair. Ayandaa M. Reed, me.cut miit 
~ı izzet Efendiyi çağl- •- Murat Efendi Hazretleri, külat& raimen teahhüdabm yeri• 
rak çarpmba ııünü ite giri- zannederim ki bu •urefi lcabul ae l"etirmit olan fnl"iltereyi met-

1 ılece~ioi bildirdi. Taburlara etmezler. Bununla. beraber ben hüoena etrnqtir. 
de d rud ..a...ır-. h-L- Mumaileyh, fqilterenin aöyli· 1 e Harbiye mektebine cephane 0 i an uvıı•uYa mu .....,.. yeceklerini anlamak için 4 Mart· 

dırdmuı emrini verdi. Şiip- re etmiyorum.Doldor Kapolion tan eYYel nya ııonra onunla müza 
eli zabitlerin listesini aldı. •uıtuile habeftetiJorum.. Ba- kerata yol açılman lbım 1"eldi.ii· 
atkışlada kumanda eden E- bimı, Kapolion'u çağırtalon ni beyan etrnq ve maamafih o za• 

Paıa ile Emin Beyin bq- da Efendi Huretleriae haber mana kadar Amerikanın yapabile 
a bir yere naklile binbatılann ıönderelim, c:eii itlerde aet"beatii hareketini 

muhafaza edeceğini ümit etmek• 
erbest kalmasmı Ye cephane Dedi. te bulundufunu ilin eylemiıtlr. 
erilmesini istemek üzere ken- Süleyman Pqarun içi üzülü Mumaileyhe nazaran, Franaaya 
"si de Serasker lcaprsına git- yordu. Kendisile aıker arkadat kartı ayni veçhile muamele etmek 
ek niyetinde idi. Çavuf ge- lannm ileri ablıtlaruıa kartı cülünç olaeaktır. 

kendisini ıeraıkerin iıtedt- batıbozuklann ıöıterdiği V AŞINCTON, 5 A.A. - Ame-._._ ı-•- rika ayan meeliainde borçlara mü 
ini söyleyince hemen yola bu inzibabrzm< Y'e karanıız ..._ teallik mÜzakerat eanaoında de-

l. ibtililci ukerin yüreğini eziyor mokrat ayandan M. Robiıuon, şöy 
' Hüseyin Avni Paıa: du. le demittirı 

Müdahaleyi icap 
ettirecek 

bir sebep yok 
ROMA, S A.A. - Siyasi ma· 

bafil, iktraadi bir birlik nicude 
getirmek için ltalya ile Ama vut
luk araoında müzakerata giriıi'
mit olduğuna dair olan haberler 
n 1921 itilafı mucibince ltalya· 
nm müzaheretini İıteyeceii ıure. 
tinde Arnavutluia İsnat olunan 
taaaYVW"lan tekzip etmektedir. 

Arnavutlukta hüküm sürmek· 
te olan mutlak aiikôn bir ltalyaa 
müdahalesini hiç bir veçhile mu
hik göıter-ez. 

1..0NORA, 5. A.A. - Manchea
ter Cuanlian gazetesi, Arnavutlu 
fwı ltalyan teklifini reddetmeaini 
memnuniyetle kartdamaktadrr. 

Bu gazete, ltalyawn Balkanlar 
da siyasi bir Hekemonya tesia et• 
mek için bundan İyi bir fırsat elde 
edemiyeceğİ mütalea11ru aerdet
mekte ve fakat Franaa ve Yugoa
lavya tarafından. tahrikamiz te. 
lakki edilecek olan bu siyasetten 
vaqeçmeaini temenni eylemekte
dir. 

Yeni Mısır 
Kabinesi 

Meclisten müttefi
kan itimat aldı , 1 ~- Buyurun bakalım. dedi, - Siz haberlete durun. Ben "Borçlarmı vermemif olan dev· 

t d" d Ş h" )' Ef d" · d o.J• S k p • • !etler ya borçlannı vermeli veya 
t j m 1 e ey 15 am en ının e groıp eras er ataya ışı an tediye ebnemelerinin muhik ve KAHiRE 5 A.A. - Meclis, bat-
~ kvimlerine bağlam:lık. Çar- )atayım. Bir kantıklık olmum. zaruri olduğunu, Amt>rika hükô- vekile müttefikan itimat beyan 

e. mba günü takvimde uğur- Diye izin alarak tekrar S&- metince borçlar meııeleainin yeni- ehnittir. Şimdi te,..kkül ebnit o-
. pzmuş. Salıya karar verdik. raıker kapısına döodü. den tetkiki veya borçlıınn ilgası lan kabine fU zevattan mürekkep-

; f j -- Ne kadar çabuk olU1'11a o • • • auıuıuna bir kar..r •erilmeden ev- tir: 
t adar hayırlr olur. - Gel bakalım. Cephane Yel, iıpııt ebnelidir. Baıvckil, Maliye ve Dahiliye 

l ıl __ Nasd? Salı saat 1..-- ye- emrini •erdik. Tatla,la kuman Mumaileyh ilaveten demi•tir ki: nazm lornail Sıtlu Pata. Harbiye 
~ d 1 de • • • k" Borçl,.nnı ödemiı olan lnırilte- nazm Elmuti Pata, Harbiye ve 

1 şdıilir misiniz? an arını ğıftirmege va ıt re ile müzakerata giriıilmeıini bahriye Celii.letıin Paşa, Adliye 
l - Biz hazınz, Patam. kalmıyacak zannederim. Çün.. muhik g<;ıt,.recek bazı ahval ve nazm Ahmet Ali Paşa, Nafia 
Jıılr sabahına da deseniz ha- kü önümüzde 24 saat bile kal- terait tabaddüa edebilir. nazın Şefik Paşa, Münakalat na-
ınz. Yalnız ceph.ne istiyo- madı. nın Fehıni Keriın Paşa, Mezahip 
z. _ Ondan vazgeçebiliriz. Almanyanın Amf'rlkaya nazırı Mustafa Paı:ı. 

.. ___ ... __ ,_ b h---L"J olan borç/arı Yeniden kabineye giren nıuırr-
i - Veririz. oenuenız çartam a eaaoı e o p 

l F lar, hariciye, mezahip ve nafia 
1 - Bunun emrini verirseniz, tedbiri düşünmüştüm. akat LONDRA, 5 A. A. _ New _ nazırlarıdrr. 
ıfr de Etem Pata ile Emin Be en müşkül İf, veliaht meselesi. York Herald'm Vaıington'dan al- Münakalat nazırı, eıki kabine-

, değiştirirseniz it olmuf de- - Neden? mıt olduğu bir habere 1"Öre Alman de nafia nazın idi. 
ektir. _ Mitat Pqa ve Ziya Bey. ya, M. Ogden Milla'e 31 martta Baıvekil bülnim .. tin harici aiya 

vadesi hülôl eden ve 33 milyon aetine yani tam istikli.I ıiyuetine 
- Pek ili. Kiğıtlan bırak. mutlaka bir bölük ıüvari ik za- dolardan ibaret olan birtakım devam edeceiini ve dahili ıiya-

f 
işleri ben yaptırırım. Sen tıdevletiııizin Murat Efendiyi borçlanna ait tediyatr tehir etmek 1 tjn "hercüııierce kaııı mücadele ı 

· t:di hemen Mitat Pataya git. alıp götürmeniz lüzumunda 11- mecburiyetinde kalacaiım bildir- etmek" den ibaret olacafmı be-
alUınat ver. Murat Efendi rar ediyorlar. Veliaht kendi ba. mi•tir. yan etmQtir. 
azretlerine bu karan arzet. tına saraydan çıkamu:mıf; öy- 1 !!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 

- Bq üstüne. 
, Süleyman Pata. Serasker 

ı pı mdan çıktı. Hemen Mitat 
• tanın konağına gitti. ikisi 

ı • • biribirinin adını bilen bu iki 
, ~tilalci, o zamana kadar hv

Jsi urette görüşmüş değiller. 
"J: Süleyman Paıa, Serasker 
_rafından geldiğini, ittifaka 
'\bil bulunduğunu açıkça ıöy
di. Yeni kararı bildirdi. 

le olursa kendiıi için tehlikeli 
olwmuf, diyorlar. 

-Oyle fey olur mu? Bunca 
fedakirlık hep onun için değil 
mi? 

- Bendeniz de aöyledim. Fa 
kat meram anlıyabilecek halde 
değiller. 

- Sen tekrar git. Görüı. i
yice anlat. Batka türlü olamaz. 
it üzerinde her dakika bir ka
rar değiştirmek çok muzırdır, 

Mitat Pata• tereddüt 
?ycıi: 

ıçı. diye dirice ıöyle. 

- Şehislam Efendi banıa bu 
~lda haber vermedi. Murat E

t ıncii kendisi saraydan çdap Se 
sker kapısına giclecek diye 

,ey söylenmedi. Behemehal 
~1lsker Pa•a bir bölük süvari 

1 
t( Murat Efendiyi d ireainden 

, W götürmeliciir. Aksi hal Ve
•' ht için çok tehlikeli olur. 

Süleyman Pqa. Murat Efen 
· n 5Jkr altında ıürdüğü Ö

.. rden kurtularak koca bir 
!etin paditahlığına varmak 
i e:ı yüksek bir kurtulut ye 

kselit ümicii önünde bile eo 
çük tehlikeyi göze aJımam&

köpürüyordu: 
· J .\ - Pata Hazretleri, biz bu 
J / dar tehlikeyi göze aldırarak 

.,. ~ İ§e teıebbüs ettik. 1 şin uam 
L' • ki ikbal kendilerinindir. Ken 

, \eri de bu kadarcık bir feda-

- Batüstüne. 
Süleyman Pata. aeraakeri 

ıelimlryarak çıkmak üzere iken 
kapı vuruldu. Perde çavuşu: 

- Bir Hüakir yaveri efendi 
mizi görmek istiyor. 

Diye haber verdi. 
ihtilalci Pataların benizleri 

attı. Hüıeyin Avni Pata göz i. 
taretile Süleyman Pataya d~ 
masmı iıaret etti. 

- Gelain! 
Genç b;r hiiııkir yaveri içe

riye girdi. T&zim resmini icra 
ederek: 

- Ya aktama veyahut yarın 
sabaha efendimiz sizi istiyor. 

Dedi. 
(Devamı var) ------(1) Jön· TÜFlr Cemiyetinin en 

ileri gelirlerirulen olcın mefluır 
fQir Ziya PQf<Ulrr. 

Segrisef ain istikraz yapıyor 
lktısat Vekilinin beyanatı 

ANKARA, S A.A. - Büyük 
Millet Meclisi bugün Rafet Beyin 
riyasetinde toplannuşbr. 

Van gölü iılebne idareai 1931 
aeneai bütçeainde 1 O bin lirahk 
münakale yapdmaaı haklundaki 
kanun layihası müzal::ere ve ka
bul olunmuştur. 

Müteakiben Seyrisefain idare
since 1932 aeneai zarfmda yapıla 
cak iıtikraza Maliye Vekaletince 
kefalet edilmeıine mezuniyet Ye
rilmesi hakkındaki kanun layiha
sının müzakereaine geçilmiştir. 

Bu münasebetle bazr hatipler 
tarafmdan ileri sürülen itirazat& 
cevap veren lkbaat Vekili O.li.I 
Bey Seyrisefa.in idaresinin eaaılt 
bir aurette 11lahı hususuna lazım• 
geldiği derecede ehemmiyet veril 

mekte oldufunu ııöylemi, ve de. 
mittir ki 

Se:rriaefain idareai İçin 500 bin 
liranın bulunma11nn ihtiyaç ve za· 
ruret vardır.Uzımüttediye bir borcu ı 
kartıliyacaktn. I 

Vekil beyin izahatından aonrıı 
karnın reye konularak kabul edil-
miştir. _ 

Buna nazaran: Seyriaefain lda
reainin 1932 mali ıeneai bütçe ka
nununun dokuzuncu matfdeai mu
cibince aktedilecek iıtilo-azl•nn 
GOO bin liraya olan mikt,.rına gös 
terilecek teminat mukabilinde bir 
kefalette bulunmaoı husuaunda 
Maliye V <'kaletine mezuniyet ve-

1 rilmektedir. ı 

Meclis cumarteai günü toplana- · 
calıtır. 

Kastamonu - lnebolu golu 
kardan kapanmıştır 

INEBOLU, 5 (A.A.) - lki günden beri kar yağmaktadır. 
Kardan Kastamonu - lı:ıebolu yolu lcayımauş• münakalat ta
munen durmuştur. 

Bir kadın ölü bulundu 
IZMlR, 5 (Milliyet) - Namazgahta Bergamalı 20 yatmda 

Nefiıe namında vesikalı bir lcacimı bu aktam yedi yerinden ya
ralı olduğu halde ölü bulunmuştur. 

Hindistanda 
İsyan mı? 

lngilizler ciddi ted
birler alıyorlar 

BOMBA Y, S A.A. - Hükü· 
met, Pouna hidiaeai dolayısile ve 
muhtemel bir uyanın önüne seç
mek makMdile Sikh kıt&atmı si.
lahlanndan tecrit etmei• karar 
vennİftİr. 1000 incili• ukeri, ka
raya çıkanlmıfbr. 

BOMBA Y, 5 A.A. - Alwar 
müalümanlannm İayam ıiddet Ye 

vüs'at keabetmiıtir. Mihrace örfi 
idare ilin etmittir. 

Devletin teşriki meMiainden 
gayri memnun olan mihrace ecne
bi tahriki.tına hitam verilmeaini 
bükümetten talep etmek Üt:ere a
cilen Bombaya hareket etmiıtir .. 

lngiliz Hindiıtaru Mecusileri, 
ahiren Alwar'daki yağmakerlik
lere maruz kalan meıhepdllflan
na yardım için para toplamqbr .. 

Mihracenin Gandhiye kartı a• 
çdı< bir dostluk göstermesinin aebe 

.bi, pek müneYYer bir prens olaa 
bu zata kartı vukubulan İ•yalllll 
tenkilinde İmperatorluk hikômeti 
nin l"Ôltermit oldutu betaettir. 

Gizli tedhiş 
Cemiyeti 

Michailoff ta kur
şun altında can verdi 

SOFY A, S A.A. - Malüm oldu· 
ğu veçhile Makedonyalı Michaİ· 
loff, geçen hafta Makedonya ga
zetesi muharriri Eftimoff'u öldür
müştü. Sofya haatanelerinden bi
rinde tedavi altında bulunmakta 
olan Michailoff, Makedonyalı bir 
lıutabakıcı kadın tarafmcfon öl
dürülmüştür. 
Haatabakıcı kadın, gizli bir ted

hiı cell'Iİyeti olan Oriın cemiyeti• 
nin emri ile harekl"t ebnit oldup 
nu söylemiştir. Kendiıine kullan· 
nuı olduğu rüvelv<!Ti meçhul bir 
plwı venniıtir. 

----·-··--------·· .. -
Makedonya 
Nizamettin Nazif 
Cün geçmez ki gazete aalıife

lerinde bir Makedonya ihtililcisi
"lİa patlattıiı lıir bombadan veya 
)iJmem hangi ıehriıt ıolaıldarm
la katledilmit bir Makedonyalı
du loalıaeclilmeain. 

Makedonya neresidir ve Make 
ılonyalı nedir? 

Bu aenelerin halledemediği 

kanlı bir muammada- ki, Kara 
::>uut müellifi Nizamettin Nazif 
ley hMilliyet,, tarafından n"!re.
lilecelı: yeni romanında büyük bir 
heyecan ile Rumelilerin çok iyi 
duyduklan Oaüaatla'ya tercüman 
>!maktadır. 

Rumeli a~ bize doıt kom 
;u devletlere ait bir toprak par 

;asıdrr. Fakat Türk debaamm 
ilk kaynaımalarma. cümhuriyel 
tatandatlarmm birçoklanna do
iut yeri olan bu eski vatan par· 
:aoından muhayyilelerİmizin mev
m almağa her zaman hakkı var
:lır. 

Makedonya bilhassa, Rumeli
lerin, Rumeliyi tanmuı olanlann, 
-nübadillerin, gayri mübadillerin 
ve en giizel aenelerini Makedon
vadn yaşamq olan zabitlerin ro
:nanı olacaktır. 

Makedonya 
YAKINDA 

-• • 
istikraz layihası heyeti 

vekilede görüşüldü 
Layiha cumartesi günü Mec.. 

lise verilecek encümen. 
lerde müzakere edilecektir 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Bu sabahki trenle lıtanbıaldatı 

avdet eden Batvekil lımet Paşa öğleden sonra toplanan heye
ti vekileye riyaset etmittir. 

İçtimada dahili iıti'lau hakkındaki lcanuıı liyibuının mü· 
zakere ve intaç olunduğu haber •eritmektedir. Bu liyiha cu
martesi günü Büyük Millet Meclisine tevdi oluıracak ve del" 
bal encümenlerde müzakeresine geçilecektir. Meclis bu liyih• 
ile beraber diğer müstacel itlerin intlOÇIDI oıütealap kıt tatilİ'lll' 
karar Yerecektir, 

Bu kararın önümüzdeki hafta SOlluna dotna ven1mesi muh
temeldir. 

Fırka grupu garın toplanıyor 
ANKARA, 5 (Telefuııta) - Fırka grupu cumartesi güıılli 

toplanacaktır. Bu içtimada lımet Pqa Oımanlı borçlan halo
kmdaki anlatma esalanna dair ıınıp azalarına izahat ftJl'ecelk· 
tir. 

Ayni gilnde azalara tevzi olunmak üzere yeıııi borçlar ltilj,. 
fmm ana ballan bir brotür halinde tahedilmektedir. 

Tren yolu Erganiye 
ilerliyor 

doğru 

ANKARA, S (Milliyet) - Fevıı:ipaıa - Ergıııoi hattı üzo
rinde inıaat faaliyeti devam ediyor. Bu battın 283 üncü kilo
metreye kadar olan kısmı işletmeye açılmıştır. 334 iiıııcü kilo' 
metredeki Şefkat istasyonuna kadar olan lasmmda da inşaatfll 
ikmali yakındır. . 

Yen; den in1a edilecek kısım ise bu Şefkat istasyonundn Et' 
ganiye kadar olan kısımdır ki 88 kilometredir. 'le Ergani bıi 
hattın 422 Hıc:i. kilometresindedir. 

Kraliçe garın geliyor 
ANKARA. S (Telefonla) Ece Keriman bugü111 Mıdı.bu(t 

Tevfik Rüştü Hf. nin kabul resmine iştirak etmiştir. Dünf1 
güzeli yarm ak§am İıtanbula dönecektir. 

Ankara atlı spor oyunları 
ANKARA, 5 (A.A.) -Ziraat Vekaletinin ıehrimizde yaptıf" 

mıt olduğu tnenaj yerinde atlı ap<>ra nği>el ıründım güne art' 
maktaıiır. 

DeYam edenler arasında bir çok ıefirleır buhmmakta wı bit 
çok Türle hanımları ~a Ata binmeği öğrenmek için büyük bit 
heves ve iıtidat göstermektedirler. 

Tesisi kararlattınlan atlı ıpor klübünün nizamnesi hazır 
lamnıştır. Cümartesi günü Ziraat Vekili Muhlis Beyin riy~ 
tinde İtalya, Norveç ıefirlerile Avusturya maslahatgüzarı. H•· 
ric:iye, Ziraat Vekaletleri müstetarlan, Ankara valiıi, Zira•! 
Vekileti baytar umum müdüriyeti, zeotelmi tubesi tefi, viliyııl 
baytar ve zirat müdürleri He Atıf ve Zeki Beylerden müt~ 
bir komiıyon tarafından tetir.ik edilecektir. 

Mr. 
• 

Goliç öldü 
NEW.YORK, S (A.A.) - Sabık reisicümhur Mr. Coli4 

vefat etmiştir. 

Bir vapur kayalara oturdu 
IST ANBUL, 5 (A.A.) - Norveç bandıralı 9 bin küsOt 

ton benzin hamuleli Evina gaz gemisi KöstemceJen Franıanıı' 

1 

R'OUen !imama giderleen bu sabah Bozcaada civannda Memıel 
bumunda ı~ayalara oturmuı baı sahriıııçlennden yaralanmıttıf' 
Türle gemi kurtarma limited tiketinin Lanina tahliıiye vapuı1 
tahlis ameliyesini deruhte eylemi9tir. 

Kazazede vapurun yaralar1 mühim olduğundan nziyeti telr 
lilı:elidir. -

Erinl'.l vapuru birinci mötörlü ıahnnçli caz ııemisi olup ıd 
senesinde İD§a edilmittir, 

•• 
Odemiş • lzmir yolu üzerinde 

haydutlar yolcuları soydular 
IZM1R, 5 (Milliyet) - Ödemit - İzmir yolanda dün ~ 

ce ıiliblı haydutlar IS yolcusu bulunan bir kamY'Onu ku11İI 
atmak ıuretile durdurup soymu,lardır. Atılan laırıwıll 
yolcular arumda bulunan Naciye Hanımı öldürmiiftür. H•f 
dutlar kaçmışlarsa da şiddetle takip edilmektedirler. 

E!!!!2 --

( __ H_a_f_taI_ık_S_i_y_as_i_lc_m_aJJ __ ) 
liÔıeti takviye etmek için Cenev· 
rede batlıyan teslihatı azaltma 
konferansının mesaisine devam e-
decek. 

ziyeti kuvvet bulmaktadrr. Borçlar 
meselesinin Amerika Ayanmaa 
müzakeresine baflandı. Bu müna
sebetle söz söyliyen iyan azalan, 
Fra1111aya hücum etmi~lerdir. Di
ğer taraftan Amerika Hükfuneti 
de borçlar meselesinde müzakere
ye girişmek için ıs kanunuevvel 
taksitinin tediye edilmesi lizımgel 
~iğini bildirmiştir. 

edilemez. Fr-ız Parlamentosu 
nun 14 kanunuevvel kararı da bu 
vaziyeti bir defa daha tebarüz et
tirdl. 

Avusturyaya istikraz yapılacaktl'° 
lstikrazın hiç te malt bir m~ 

le olmadığı aşikardır. Bu, 300 tP' 
yon tilin miı1uıbilinde Avustur1~ 
ilin bir zaman için Almanyaya .ı.ı 
tihak etmesine mini olmaktan iır 
rettir. Esasen Avusturyanın ~ 
Germaine muahedesile Almam 
ya iltihak etmesi m~ilmittilv' 

Noel ve yılbatı tatilleri dolayı
r e geçen hafta, beynelmilel ıiya

t t aleminde de niıbi bir ıiiküıl 
vreıi olmuştur. Cenevrede faali-

1' t yoktur. Avrupa payitabtlan &
sında tayyare ve timendiferle me 

'" dokuyan devlet ricali de hafta· 
, , sayfiyelerinde ve çiftliklerinde 

ı çirmitlerdir. Filhakika 1933 ıe
"ile yeni bir pe;desi daha açılan 
• ük siyaset dramının aktörleri, 
l rini oynamakta devam edebil-

r ık için kısa bir müddet istirahati 
etmişlerdir. 1932 senesmın 

l3 ıenesine bıraktığı miras çok 
~~ıktır: Borçlar meselesi. T es
it azaltma meselesi, lktısadi 

i. Uza\ rk me· 

ıeleıi. Vasati Avrupa meselesi. 
Almanyamn ıark hudutları mese
lesi. lıte fena ve kantık mirum 
bazı meseleleri.. 

• • • 
Herriot'nun sukutundan sonn. 

iktidara gelen Boncour Hiikfuneti, 
Parlamentoda beyannamesini oku
du ve itimat reyi aldı. Hükümetin 
beyannamesi tu yolda hulasa edi. 
lebilir: 

1 - Yeni hükUırıet tasarrufa ri
ayetle bütçeyi tevzin edecek. 

2 - Amerr"'ka 11,. o1rın borclar ih 
til&fmın hail~ çalı4acak • 

3 - Cihan buhranının lıalli icin 
devletlerle te:;riki mesai edeceı:: 

4 - Beyn~m;1el emniyet ve at'-

Bu programı mecli~ıe uzun u
zadıya izah eden Boncour, 215 re
ye kartı 379 rey ile itimat kazan
mıttır. Yeni hükfunete itimat reyi 
veren fırkalar, Herriot Hükfuneti
nin istir.at ettiği fırkalardan ibaret 
tir. Binaenaleyh Boncour Hüku
meti, Herriot HükUmetinin deva
mı addedilebilir. Şu farkla ki He
rriot' dan mahrumdur. Ve bu
r.un ne büyük bir zıya olduğu gün 
geçtikçe anlaşılmaktadır. 

Borçlar meselesinde Herriot'
DU'.:l takip ettiği ıiyaset F ransada 
prestijini arttırmııtır. Ve bu nokta 
etrafında Amerika ile t,.maaa gir
mek hususundaki t~ebbüsler bir 
netice ve-rmedikçe, Herriot'nun va 

Binaenaleyh Fransa bir çıkma
za girmiıtir. 15 kanunuevvel tak.. 
ıiti tediye edilmedikçe müzakere 
batlıyamaz. Müzakere başlama
dıkça da borçlar meselesinde bir 
neticeye varmak mümkün değil. 
Şimdiki •azİyetin devamını da 
Fransızlar istemiyorlar. Bu çık
maz Fransızlara Herriot'yu arat 
mağa ba,Jadı. Çok defa tekrar e
dilmit bir ıözdür: Harici politika 
parlamentolar tarafmdan tedvir 

• • • • Fransa Amerikaya olaııı 19 mıl. 
yon dolar borcunu tediye etmedi 
ama, Avusturyaya yapılacak 300 
milyon 9ilin istikraza iştirak et
miye karar verdi. Malumdur ki A
vuıturya, bir müddettenberi Mil
letler Cemiyeti vantasile istikraz 
yapmağa çah§1Daktadır, lngiltere 
ve ltalya bu iatikrazm yapılması
na karar vermiılerdir. Fransa iae: 
Almanya ile birleşmemek ve iktı. • 
sadi birlik teşkil etmemek gibi 
ıartlırı ileri sürmüttü. Avusturya 
bu şartları kabul ettiğinden Fran
sız Hükümeti de istikraza muv&
fakat etmiş ve nıeclis hafta araıı 
bunu tutik ebni,tir. Binaenaleyh 

1922 Cenevre protolrolünün 
Haye Mabkemesındeki tefı~ 
göre timdilik Almanya ile güın1 
birliği t..ıkil edemez. Binaenaleo) 
Avusturya mükabilinde büyük tı 
§ey vermiyor. Ati için de Alın•! 1 
ya ile Avusturya arasındaki ıııll' 
nasebetin mahiyeti ne olacaı! t 
beynelmilel münasebatm ata4 
şekle bağlıdır. Eğer Avnıpadl 1 
5iyasi vaziyet böyle bir ittiha~ l 
tahakkukuııa müsait oluna. ne 
Genııaine muahedesi, ne 1922 C' 
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ir senelik üzüm, incir ihracatımız -1 ... pan~ 
Ekonomi 

• 
l 

Senebaşına kadar 
üzüm ve incir ihracatı 

U 
.. •e 

zum: 
• 
incir: 

45,494,87 5 kilo 
23,586,356 kilo 

r,e- t . T' 
b' zınır ıcaret Odaımdan gelen 1 Af f • ti 
ır rapora nazaran, mevsim ipti- yon 1a an 

daa~ndan Yeni seneye, 1 Ki.nunu- Afyon fiatlerinde son hafta İ· 
!"~ıy:5 kadar yapılan üzüm ilıra- ~de bir yükseklik müıahede e• 
at' ,494,875 kilodur. Bu ihra· dılmiıtir. Bu tereffü okkada 50 

::k::_ıaiıdaki memleketlere ıu kuruı kadar olmuştur. 1 
rda Yapılmııtır: Gelen malümata nazaran, hariç 

Memleketle Kilo piyasalarda bir evvelki hafla 88 
Almanya v r FTank olan Türk afyonlanna son 

h- ~· Avrupa e hafta 91 f.rank üzerintlen talep vaki 
· ı 20.981.840 olmu•t n!l' ı tere • 111'. 

ltalya ıl 9·348.111 Ayni tereffü lzmirde de mev• 
Franaa 3·275.908 cuttur. lzmirde afyon iatoku 90 • 
Amerika 780.976 100 bin kilo kadardır. 
M 261.882 
s.

1

R~sya 454.298 Almanyada siğara 
Avustralya 72·825 Sarfiyab 
Muhtelif 27.092 

296.948 

Yekun 45.494.875 
pzünı fiatlerinde aon hafta 

·~r ı~d~ ufak bir fiat tereffüü ö 
~lmuttiir. Halen lzmirde - .!' 
tatoku l.600.00Q k"lod uzum M . . ı ur. 
ı evıun . ıptidaımdaı• ııene ba
~-~ kadar ıhraç olunan İncir mik-

23,586.356 kilodur Bu ı'hr 
<at a • d • • a-

'k tagı akı memleketlere ıu 
mı tar Y&pılmııtır: 

Kilo 

Gelen malUnıata nazaran, AJ. 
manyanm Şubattan eylule kadar 
altı aylık ıigara sarfiyatı 16 mil
yar kusur tanedir. 

Almanya~a 
Kontenjan 
Almanyanın döviz hakkında aldıiı 

yeni lu.rar mucibince ıimdiye ka
dar üç ayda bir neşredilen kon
tenjan liıtesi 933 seneai bidayetin 
den itibaren altı aylık olarak nq
redilmektedir. 

l'lllgette 

Defterdar 8. 
Dün geldi 

Ankarada muhtelif 
meseleler görütüldü 

Bir hafta evvel Ankara'ya gİt· 
mİf olan Defterdar Mustafa Bey, 
dün tehrimize dönmüıtür. 

Mustafa B., dün Vali Muhid· 
din, Vali muavini Ali Rıza Beyle
ri :ııiyaret etınit ve bu suretle ya
pılan toplanllda Muıtafa Bey Vi
layetin mali itleri ve diğer muhte 
lif meseleler Ankaradak.i tema.a
lan hakkında izahat vermittir. 

Aldığımız habere göre, Muata
fa Bey Maliye Vekaletine mail 
itler hakkında izahat vermiı ve 
lazım gelen talimatı almııtır. 

Fazla emlak satışı 

Gayri mübadillerin ellerinde 
mevcut bonolara mukabil satılığa 
çıkanlmış olan emlake daha bazı 
yeni emlakin de ili.veai kararlat
tınlmııtır. 

DOgunu umumlge binası 
Mülga Düyunu umumiye bina

ımm hanıi daireye verileceğinin 
münaeip olacağı da görütülıniit
tür. 

Mahkemelerde 

Komanyacının idamı 
talep edildi 

Mahkeme kararı perşembe 
günü tefhim edilecek 

Dumlupınar vapurunda vukua 
gelen esrarengiz gaybubet hadise 
ıinin muhakemesi dün biımittir. 

Dünkü muhakemede iddia na
kammı iual eden Ki.fif Beyin 
talebiyle müddei umumi muavin
lerinden Nusrat Bey şahit ııfatıy• 
la dinlenilmiftir. 

Nuarat Bey bu hadisenin ilk tah 
kikatına vazıyet eden müddei u• 
mumi muavinidir. 

Mumaileyh mahkemede hi.diae 
yi uzun uzadıya tafail etınit ve 
kanaatinin mevkuf komanyacı 
Süleyınanm katil olduğu merke
zinde bulunduiunu aöylcmiştir. 

Bundan aonra Katif Bey iddia
ımı serdetınittir. Bir saat kadar 
devam eden iddiada Katif Bey hi. 
diseyi muhtelif cephelerden teı
rih ebnit ve neticede: 

han Mitat Bey ayağa kalkmrt. 
hadiseyi çok ıairane bir lisanla 
tasvir ederek, oğlu öldürülmüı, 
bağrı yanık bir ananın vekili aıfa
tıyla değil, bir vatan çocuğu aıfa
tıyla iıgal ettiği kürsiden haykır
dığım ve adaletin müsamahaırz 
tecelliıine muntazır olduğunu aöy 
lemİf ve: 

- Cümhuriyetin aatveti adalet• 
tedir, demiştir. 

Orhan Mitat Beyin hi.diaeyi 
tasviri ve iddian aamiini aflabnıf 
tir. Bundan aonra müdafaa başla
mış ve müdafaa vekili Arifi Bey 
müdafaasını yaparak, gerek müd· 
dei umumi, gerek iddiayı ıalıai 
nkilinin iddialanna ayn ayn ce
vap venni,, müvekkilinin katil ol
madığını ıöyliyerek: 

- Me,hüdata müstenit deli.il 
yoktur, beraet isterim, demİftİr. 
Mahkeme karar tefhimi için ırele
cek perıembeye kalmıtbr. 

Kaçak ipekH 

Beledlqedı 

Belediyede 
Tediyat 

Vezne yeniden 
tesis edilecek 

Belediyede vezne teıkil.itı kaldı
nlmışb ve her türlü tediyat ve tah
silat bankalar vasıtaaile yapılıyordu. 
Bazı müıtacel ve küçük tediyatta 
bu ıcklin işlen uzattığı görülmüt
tür. Belediyede yeniden bir vezne 
tesiı edilecek ve bu veznede muay
yen bir miktara kadar olan tediyat 
yapılacaktır, 

H111trlfte 

Tedrisat 
Müfettişleri 

Dün mekteplerin üç 
aylık mesa

isini tetkik ettiler 
latanbul ilk tednıat müfettit· 

leri dün sabah Maarif müdür mu
avini Hıfzırrabman Ratit Beyin 
riyasetinde içtima ~':"!k me.ktep. 
lerin üç aylık meıa••ın• tet.ki.k •t· 
mitlerdir. 

Mekteplere ait görütülecek 
daba bazı itlerin intacı için önü
müzdeki pertembe günü tekrar 
toplanrlacakbr. 

Ter• işleyen zekalar 
insan dimağı ilk mahsulle

rini vermeğe ba,ladığı gÜIOOen 
beri daima müsbet işlemit ol
saydı bugünkü medeniyetin 
hayret verici icatları belki bir 
misli fazla olurdu. 

Halbuki insan kafat"l fosfo. 
runu yakmağa başladığı za· 
mandan beri menfi dütünmeğe 
de mecbur olmuştur. 

Bu ilk defa peygamberlerin 
din olarak koydukları emir 
ve nehilerle ba,Iamıftır. Her 
emrin mukabilinde bir nebi ol· 
ması doğuşta hür olan insanı 
bu nebiye karşı tedbir almağa 
mecbur etmittir. 

Şarabı ndıyeden dine, tü· 
tünü yasak eden nizama, fub. 
şu meneden kanuna karşı İn· 
san din>ağı derhal menfi işle
meğe başlamış ve hürriyetim 
tahdit eden bu menhiyatı 
yapabilmek için bir çok fırsat
lar İcat etmiştir. 

Her yasak insan zekasının 
menfi iflemesine sebep olan bir 
geri ditliaidir. Y aaak olanı şeye 
kartı duyulan ihtiras öyle bam, 
buruk ve mayhot bir zevk ve
rir ki bunu tatmak fırsatım 
bulmak için zekamız bütün 
menfi kuvvetlerile harekete p 
çer. 

M · mlekeı:er 
Almanya ve 
Ş. Avrupa 
fngilıere 

t' Aınerika 
bıJ Franaa 

ltalya 

7.646.582 
6.162.049 
2.405.098 
2.911.141 
8.673.238 
1.212.465 

Fransada kontenjan 
Ofiae gelen , mal\ımata göre 

Fransa hükUmeti 932 aeneıi ilk üç 
aylık kontenjan miktarlannr tea
bit etmiıtir. Kontenjanda hissemi 
ze tefrik edilen koyun derisi 1075 
ke?tal, kereste 24 ton hisse tefrik 
eddmeyen )'Umurta 145.000 ken
tal, arpa 225 bin, kepek 201 bin 
kentaldir. 

Defterdar Muatafa Bey, MaliY9 
Vekili Beye, geçende Defterdar
lık binaaınm da bulunduiu emni
yet müdürlüiü binaamdan ateş 

çıkarak Defterdarlrğm mühim 
tehlike ıeçirmiı oldufunu izah 
ehnit Ye münaaip bir binanın Def 
terdarlria tab.Wni temenni etmiı 
tir. 

Vekil Bey, Deftcrdann izabab· 
nı ali.ka ile dinlemi1t bina mesele 
eini nazan dikkate alacağmı aöy· 
!emiştir. 

- Komanyacı Süleyman kama
rot Feyziyi öldürmelii tasaYVUr ve 
taamim etınittir. Sili.hı bir kama
rada aaklamış, Feyziyi öldürmiq, 
sonra hem aili.hı, hem de Fevziyi 
denize atarak cinavetin delilleri· 
ni imha etmittir. Binaenaleyh ko
manyacı Süleymanm 450 mcı mad 
denin dördüncü ve yedinci bent• 
!erinin deli.letiyle son fıkraaı mu• 
cibince cezalandınlmaaını isterim. 
Osman kaptanla, Meto Süleyma• 
nın ve diier maznunlann bu CÜ• 
rümde iştirakleri olduiuna dair 
delil yoktur. Onlann da beraetle
rini talep ederim, demiıtir. 

ftalya sahillerinden gelen 'A
Yantino vapurunda, dün 4 top ka
çak ipekli kumaf bulunmuı ve 
müsadere edilınittir. Suçlu olarak 
bir tahış, muhakeme edilmek üze 
re, dün 8 inci lhtiıaa Mahkeıneai
ne ıevkedilmittir. 

Emin Vafi Bey 
mahktim oldu 

Tasarruf haftası 
tahrir müsabakası 

Tasarruf ve yerli mallar hafta 
aında mekteplerde yapılan tahrir 
müaabakalan neticeleri Maarif 
müdürlüiüne gelmeğe batlamıt
tır. Maarif idaresi bunlan tasar
ruf ve iktııat cemiyetine bildir
mektedir. 

Yasak en ham dimağları 
harekete getiren bir tılsım gi
bidir. En cahil gördüğünüz in. 
sanlar bile yııaak aayılan teY· 
lere ka11ı. yüksek birCT zeki &

seri aayrlacak tedbirler bulmut 
!ardır. 

Anadolu köylüsü bile kaçalC 
ve yasak üzerine dimağım iş
lete işlete tehirlinin olgun ka
fasının idrak edemiveceği zdca 
eserleri göstermiştir. 

( 

Mısır 
~- Rusya 
Avustralya 
Muhtelif 

Yekun 

250.071 
224.447 
101 .825 

23.586.856 
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Madenciler birliği
temennilıı~ri • 

nın 

Madenciler birliğinin temen
niyatmı hükumete arzedecek o
lan murahhaslar latanbul meb'u
su Edip Servet ve Zonguldak meb' 
uau Ragıp Beyler Ankaraya git• 
mitlerdir. 

inhisar/arda 

Şarapçıların 
Müracaatı 

Sumaya verilen fiatı 
az buldular 

Düyunu umumiye binaama .,.... 
velce Belediye talip olmuıtu ve 
Maliye bir milyon lira kadar bir 
para iatemittia 

latihbaratımıza nazaran, Bele 
diye timdi.ki halde bu binadan vaz 
ıeçmİJ bulunrnaktadtr. 

Bu takdirde Düyunu umumiye 
binaaının mütterek tekilde Vila
yet ve Defterdarlığa tahaiıi çok 
muhtemeldir. 

Mektep binalan 
Vila:ı-etçe çizilmi, olan bir pro

gram dahilinde ve muntazam bir 
tekilde ilk mektep binalannın in
taaına devam edilmektedir. 

Kaşif Beyin komanyacı Süley- Ankara caddesinde 't'Ukua ıre-
man hakkında iatediği madde ve len otomr,bil faciaaının mesulü ola 
bentler aynen §Öyle yazılıdır: rak muhakeme edilen Giritli E· 

"Fili katil teammtiden icra olu- min Vafi Beyin davası dün neti
nuraa, ııderJki huaule gelmİf ol- celenmit ve Emin Vafi Bey bak
masın, diler bir cürmü hazrrla. kmdaki karar dün tefhim olun
mak veya kolaylaıtrrmak llPVD İş muştur. Karara nazaran Emin 
lemek İçn ika olunm•n Fail iDAM Vafi Bey kazanın mesulü adde
cezasrna mahküm rdilir.'' 1 dilmit, 2 sene ağtT hapse mahk\ım 

Katif Bev iddiaamı ikmal ettik· olmuıtur. Emin Vafi Bey hükmü 
ten aonra iddiayı tahıi vekili Or- temyiz edeceğini söylemittir. 

Komünist 
Mahkômlar 

Ankaraya giinde
rilenler hangileridir 

j Liman 
Tarifesi 

V arka ve sandal 
farkı kaldınlacak 

Dünkü gazetelerden biri geçen Liman Tarife Komisyonu, ö-
lerde mahkemeden çıkarken nü- nümüzdeki hafta toplanacaktır. 
ma:riı yapan ve haklannda adli 

Bütün mekteplerden neticeler 
alındıktan sonra her mektepten 
birinci, ikinci ve Uçüncü gelenlere 
yerli mahıuli.ttan incir, ü:ıüm, 
fındık ikramiyeleri verilecektir. 

Kütüphanelerde 
tetkikat 

Şehrimizde bulunan kütüphane 
)er umumi müfettişi Tevfik B. bü
tün lstanbul kütüphaneleri hak
kında tetkikata batlamıfttT, Bütün 
kütüphaneler Maarif Veki.leıine 
devrolunduktan sonra tehrimizde 
dört kütüphane Evkaf idareıinde 
kalmıştır. Bunlann da Maarif Ve
ki.letine deni için tetebbüsat ya• 
pılmaktadır. 

Versailles muahedesine gö
re büyük harp gemisi yapaını. 
yacak olan Alman:va bu mah· 
rumiyeti başka fdcilde telifi 
etmek için fen ve kimya ilmi· 
nin bütün muciz~lerinden isfm 
dat etti. Mağlubiyete kadar 
müsbet dü~ünen Alman mü
hendisleri derhal menfi düşün· 
meğe başladılar ve geçen g
okudum ki tesirleri en mütbit 
drihtotlar derecesinde küçü 
kruvazörler imal etmeğe ba~ 
lamışlar. 
Şu esrarlı gaz ve kimya kuv· 

vetlerinden ıonra bu yeni z 
ki mahsulü de gösteri}'Ol' k 
her müsbet zeki mahsulü 
kartı derhal menfi eser ftenili 
ni göeteriyor. 

lt 1 ..-. . ıı...ayon dey. 
:. l 4,.. Şart dty 
" tıı hı,·rıye J3,- Balya · 

111.60 
11.10 

9,10 

ı~.;ı 

l,7S 
2,iO 
ı.~s 

15.Js 

Şarapçılar namına bir heyet, 
dün lnhiaarlar Umum Müdürü 
Hüanü Beyi ziyaretle, ıarapçılann 
elinde fazla bulunan taraplann 
•u111a yapılmak üzere idarece mü 
bayaaar için bazı teklifatta bulun 
nıu,lardır. 

Mektep araalannın münaıip 
yerlerde olmadığı ve bundan son
raki inşaatta yeni esaalar gözeti
leceği şayi olmuttu. Vilayetten 
yapbğımız tahkikata göre, mek
tep binalan İn§• edilmeden evvel 
mevkiler ve aemtler uzunca tetkik 
edilmiş ve en münaaip yerler ae
çilmittir. 

Binaenaleyh zaten gözetilmek· 
te olan bir program bulunduiuna 
ve mektep yerlerinin, semtlerin 
en iyi yerleri oldufuna göre bu 
ıayialann aaılsız olduiu vilayetçe 
beyan edilmektedir. 

talubat yapılan komünistlerin Ad- Şamandtralardaki vapurlardan 
liye Vekaletinden gönderilen .,_ nhtıma Te nhtımdan tamandıra
mir üzerine Ankaraya aevkedil. daki vapurlara kayık ücreti, var
diklerini yazmıttır· ka ve ince sandal farkı nazan 

Maarif müdürü 
yarın bekleniyor 

Onun için diyorum ki b 
kafa hep- müıbet çalıtıayd 
medeniyet bugünkünden dah 
batka olurdu, 'lıınvıy ~o k 
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. nhiıar idaresi, kendiıinin ki.fi 
mıktarda ıuınaaı olmaıına rağ
m~ .~ırf farapçılara yardım ol
"'.'1• u1 zbe~I bunları maliyet fiatle
n e a a ı eceg· İni b'ld' . ti' Ş J'a 1 . ı ırmıt r. a-

'dp_çı_ 8 1:• •da.rece verilen fiatin tez 
yı mı r•ca etrn kt • • . . . e e ve vazıyetJen 
nın ıyı olınadıiıru .. 1 k ed' ler. aoy eme t ır-

Y 1· 
er.ı taınpanya 

inhisarlar ldaree1," ye 1• b. . . r ı f&Jll• 
panyanı.n . •r ,.,~ıınin fiatini 935 kuruşa ındınruıtır, 

Halkevi idare 
heyetinde 

Ordu valisi 
Ordu Valisi Nazif Bey Ankara 

dan tehrimize gelmiş ve dün Vali 
muavini AJi Rıza B. i ziyaret et• 
mittir; ça~ba günü maballi 
memuriyetine gidecektir. 

Fırka vilayet 
Kongresi 

Önftmüzdeki cama 
günü toplanacak 

Bu haber yanbıtır. Son bir ay dikkate alınmıyarak 100 kuruta 
z~rfınd~ muhtel~~ !'ar_tilerde mab indirilecektir. Halen, İnce aandal
kuın edılen komıınıatlık maznun- 1 100 kal 

200 
ı...-.. • 

1 35 ki 'd · • an , var ar -~ ,.. tarl-an §1 ır. .. • 
Bunlar haklanndaki hüküm fe ucreti almaktadırlar. 

katiyet kesbetınediği için henüz Komisyon, aeyriaefain aevahili 
tevkifanede bulunmaktadırlar ve 
hiç bir yere gönderilmemiflerdir. mütecavire tarifeıini, Seyriaefain' 

Bundan bir sene evvel gene ko- in bütçe ile ali.kaaı olman ve ye
münistlikten mahki'ım olmuş, bak ni teıkili.t kanunu çıkmamau ba
lanndaki hükümler kesbi katiyet sebile aynen ipka edecektir. Tan
ederek hapİ•aneye gönderilmİf ziın edilecek tarifeler, lktısat Ve
daha 16 komünistlik mahk\ımu 

d ki.letince taadik edileceğinden, i-v.,_r rr. 
Ankaraya ıröndenlen itte bu cap edene, Seyriaefain sevahili 

mahki'ımlardan on üçüdür ki, ya-
1 

mütecavire tarifeleri Veki.letçe 
zıldığı gibi, haklan~d~ adli takı· 1 tadil edilebilecektir. 
bat yapılan komunıstlerle adli 
noktai nazardan hiç bir ali.kalan 1 

yoktur. Bozcaadada oturan 
Nalol keyfiyetine gelince bu it 

her zaman yapılmakta oıan mua- Yunan vapuru 

Ankarada bulunan Maarif mil. 
dürü Haydar Beyin yann tehriıııi 
ze avdeti beklenmektedir. 

• • •••• • 1 

Zabıta vak'alan 
azalıyor 

Burhan CAHIT ----·---• 
iki tayyare 
Kuruldu 

Hava müsait ofun 
tecrübe yapılacak 

Emniyet müdürlüğü, cerh 
sirkat, kaçakçılık, cinayet 
vukuatının, geçen ıeneye na
zaran biasedilecek derece· 
de azaldığım tesbit etmi~tir. 

Dün de haYa müaait olmadığı 
Emniyet müdürü Fehmi Bey. dan Ankara • lıtanbul hava po 
zabıta vak'alarmm gittikçe tasını yapacak olan tanare Ye 
azaldığını zannettiğini, bu hu- tilköye gelmemiıtir. Aınerika'da 
sustaki istatistiklerin ikmal e- gelmiş olan iki yolcu tayyaresini 
dilmek üzere bulunduğunu ıöy ku~aıı bitıniş, telsiz aletler 

l . . . yerlerme konulmuıtur. Bu tayy 
emııtır. j reler, hava müsait olunca uçı 
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Halkevi umumi idare heyeti dokuz 
ıabenin idare heyet! i,t~ra~le dün 
akş.ım saat 17 de reıa Hannt Beyin 
riyasetinde bir içtima aktebnittir. 
Bu içtimada yeni -..enenin faaliyet 
programı teıpit edilmiştir. 

Fırka Vilayet kongresi önümüz 
deki cuma gÜnÜ toplanacaktır. 
Bu huausa ait hazırlıklar ikmal 
e~ilınek Üzeredir. Konıre üç dört 
gun devam edecektir. 

meli.ttandır. Muhtelif zamanlar
da, muhtelif hapiaanelerden latan 
bul hapiaanesine mahkUm ıönde
rildiği gibi latanbul hapiaaneaİn· 
den muhtelif hapiaanelere de mah 
küm gönderilmektedir. 

Bozcaada civannda karaya o
turan Yunan bandıralı Alma va• 
punınun tahliaine çalıtılmakta• 
dır. Vapurun hi.mil olduğu 3000 
ton hububat tahliye edilecektir. 

Nişanla 
Oımanlı Banlraaı Umum müdür 

muavini M. A. H. Reid, lngiltere hü
kUıneti tarafından Coınmander of 
the order of the Britiıb Empire ni
f&DJ ile taltif edilmittir. 

tecrübelerini yapacaklar ve An 
karada hazırlanmakta olan tal' 
matname gelince muntazam wf 
lere başlıyacaklardtT. 

Y "fİlköy rasat merkezi tayy 
relerin seyrÜseferi için ber g 
hava raporlannı muntazam 
rette Ankara'ya ...,nnektedir. 

-f 
nevre protokl ·· 
tikrazı almak ~i:e. de timdiki is -
bu birleımeğe ın· a.•ritilen taahhüt 

• anı teıkil ed • • emez. 
• Vasati Avrupad • 
lık yalnız Avustury altj ııayritabii
nıürıhasır değildir ~ Vaziyetine 
tehlike Yugosla; I aha büyük 
~hetleridir. Sen ;a lelya nıüna. 
fıs.eleri~ aldığı cerey:arıblaı:d~ hi
etın nıunasebetler · d • u iki dev 

h• 1 Dt e g . 
ası etıni•ti lk' d 1 , ergınlik 

1. k ~ • ı ev et n -•· ıs ürsüleriı: de b" "b' • c...,, nıec. 
t 1 G n ın •nne .• 1 dı" ar. azetderde nıütekab·İ<>z at. 

~ ıtler savurdular ı teb • 

~ Şimdi bu vazi~eti b- b.. . 
!evlendirecek bir h"d" us utun a. 
Y A a ıse oldu· it 1 t ,o.nın mavutluğa bi .. ·.. ~ • 

, ~ıhadı teşkili içitı teklU gunıruk ıt
~ ru bildiriliyor. İta! ~t bulundu. 

avya araımdak" • Ya ı e Yugos
lerin mihve • ı ııyasi münasebet 

. rı esasen A 
nıe.eJeaıdir B 'k• d rrıavutluk 

• u 1 1 evletin müna. 

sebetleri, ltalya ilı; Arnavutluk a
rasındaki mütekabıl yardım mua • 
hedeai aktedildikten soora gayri -
tabii bir ,ekil almıştır, Yugoslav. 
!ar iddia etmişlerdir ki ltalya • 
Arnavutluk muahedesinin iınzasi.. 
le Arnavutluk İtalyanın himayeai 
altına girmittir ve istiklil!ni. kay
betmiştir. Şimdi güınriik ittıhadı 
teklifi büsbütün Yugoslavları kö
pürbnüştür. Ve filhakika bu. yal
nız Yugoslav meselesi değil, Bal
kan meselesidir. 

Verilen haberlere göre, Arna
vutluk Hüklııııeti ltalyamn teklifi 
ni kabul etmemiştir. Böyle bir itti
hadın , Milletler Cemiyeti Misakı
na mugayir ola\ığu da ileri sürül
mektedir. Arnavutluğun red'di ü • 
zerine ltalyarun ne gibi bir hattı 
hareket takip edeceği malum olma 
makla beraber, her halde teklifi 
dahi bütün Garbi Avrupa ve Bal • 

kanlarda bir bomba patlayıtı tesi
rini yapmı§tır, Gün geçtikçe anla. 
tılıyor ki, Avrupanın en bassaı ve 
aulh ve müsalemet nokturndanı en 
tehlikeli mrntakuı orta Avrupa.
dadır. 

• • • 
Mill~!er cenıiyeti Mançurya 

meseleaııu halletmeğe çalıtırken, 
J.aponl~ sanki Milletler Ce111İye. 
tıne ragmen bir hareket olsun di
ye, uzak şarkta muharebeye tek
rar başlamışlardır. Bir kaç gün
den beri gelen telgraf haberleri,. 
Japonların Chanhaikuan şehrin
den Çin kıtaatını ihraç ederdt şeh· 
ri el!erine geçirdikleriııi bildir. 
mektedir. 

Bu şehir, Mançurya ile Çin a
rasındaki hududun Çin tarafında
dır. Ve geçen sene Japonlar 
Çinlileri Mançuryadan ihraç et
tikleri zaman. buraya kad"ar takip 

etmişler ve Cbanbaikuan tehrinde 
bırakmıtlardı. 

Şimdi ansızın bu 9ehri de it
gale karar vermiıler ve Çinlileri 
büyük zayiat ile şehirden ihraç et. 
mitlerdir. Bu harekatta bir kaç 
bin Çinlinin öldüğü bildirilmekt&
dir. 

Japonlar bermutat mea'uliyeti 
Çinlilere tahmil etmektedirler. 
Mançuryanın iıgal sıralarında ol
duğu gibi, 9ebrimizdeki Japon 
ataşemiliteri neşrettiği bir tebliğ
de tehir civanndaki Japon jan
darmaları üzerine Çin askerleri ta· 
ı·afından silah atıldığı, Japonlann 
da mukabele ederek kanlı bir mu
harebeye meydan verildiği bildi
rilmektedir. Sonra da Ju dikkate 
şayan cümle ilave e ilm ktedir: 
"Eğer Çinliler yeniden taarruza 
ı;:eçme:derse, Japonya bu hareketi 
ileri götürmek fikrin<le değildir." 

1 

Bu sonuncu cümleden anlaıılı
yor ki, Japonlar, Chanhaikuan'dan 
da Heri gitmeği dütünüyorlar. 
Uzak tarkta muharebenin yeniden 

1 

bll§lamuı, Amerika efkarını teh. 
yiç etmittir. Diğer memleket· 
)erde de gözler bir defa daha Ce
nevrey~ çevrildi. Cenevrede Man.. 

1 . "19" l k . çurya mese esı ar ·omı-

teaindedir. Bu komitenin küçük 
bir encümeni meselenin halli için 
karar vermit bulunuyorsa da ko
mite 16 kii.nunuevvele kadar fa. 
aliyetini tatil etrnittir. Maksat ta
til müddeti zarfmd"a Çin ve Ja
pon hükiimetlerile temas ederek, 
komitenin verdiği kararı kabul 
ettiTmek. Komite böyle idarei 
maslahat yolunda yürürken, U. 
zak Şarkta muharebenin tekral' 
batlamaaı, Milletler cemiyetinin 
yüzüne indirilmiş müthiş bir sil
ledir, Bu aonu11çU silleden M1nra 

artık Milletler cemiyetinin hare 
kete geçmesi ve Japonyaya kar 
tı vaziyet alması lii.zım geldiği 
ni ileri sürenler varH da Millet 
ler cemiyetinin böyle ceearet gö 
terebileceği çok fÜphelidir. Uza 
Şark işile daha yakından alakada 
olan Amerikanın da gösteremed 
ği gibi. Çünkü son hidiae üzerin 
Amerikanın Japonyayı proteal 
ettiği bildirilmif İse de Amerik 
hariciye nazın bu fayiayı derb 
tekzip etmiştir. Japonya ile li 
bir devletin ve Milletler cemiyet 
nin mesele çıkarmak istemedi 
!eri anlaşılıyor. Japonyamn en hi 
yük kuvveti de budur. Ve esase 
bunu bildiği içindir ki eyliil 193 
de Mançurya itine girişmitti 
On beş aylık tarih Japonyanı 
vaziyeti iyi akdir ettiğine del" 
let etmektedir. 

Ahmet ŞOK 
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6 K. SANi 1933 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telııraf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numanları: 
Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 2cno 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için 

L. K. 
Hariç iç'ı 

L. K. 
3 aylıjt 4 - 8 -
G ,. 7 60 14 -

1 
12 .. 14 - 28 -

Gelnı evrak reri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
• u§tur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler i~in müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me· 
a'uliyetini kabul etmez. 

RAMAZAN: 9 
S. D. 

İmsak S 40 
iftar 16 56 

dan bir zatı terkin etti diye ı 
hepimiz kalemleri elimize al
dık.. Çalakalem oraya hücum 

1 
ediyoruz: 

- Vay! demek ki; siz ten
i kide tahamül edemiyorsunuz?. 

A efendim! Gazetelere mu
hatap olabilecek canlı cansız 
şahıslar arasında tenkide ta
hammül edemiyen ve onun için 
bizim tenkid"mize uğ ayan b.r 
Galatasaray klübü heyeti ida-

1 resi mi kaldı?.. Hangimiz, en 
ufak bir tenkide tahammül ede 
biliriz?., 

Gazetelerin., ve imza sahihi 
muharrirlerin bu müttefik hü
cumu, her §eyi bırakıp bu iş
le meşgul görünüıleri Galata. 
sarayı, belediyeye çevirdi ... Na 
sıl onu d'a -itiraf ,edelim
haklı haksız nisbeten korku. 
suz tenkit ediyorsak şimdi Ga
latuaray heyeti idaresini de 
öyle yapıyoruz ... 

Zavallıları belediyeye ben. 
ettik!. Allah yardım~ıları ol-
sun!. 

lslahiyede karileri
mizden N. A. 
Beyefendiye 

Efendim! 
~U 'UN ır.. U HAVA Kıymetli vf! alaka uyandı-

ran mektubunuzu aldım. Gaze
l Yetilköy.Aıkeri Rasat Mer- ı teciler hakkındaki tenkitlerini
" kezinden verilen malümate ııö- zi haklı buldum. Şahsıma kar

re, bugün hava kısmen bulutlu ı 
ı şı gösterdiğiniz müsbet ve men 

ve sakin olarak geçecektir. fi alakadan dolayı müteşekki. 
5-1.933 terihinde hava tazyi- rim. Dünyada en hoşuma git-

ki 774 milimetre, sıcaklık en meyen şey karilerin bana karşı 
fazla 6 ve en az 2 derece olarak lakayt kalmalarıdır. 
kaydedilmi,ti. 1 Bu rada güzel mektubunuz-

Bugün kar yağması ihtimali , dan her satırına cevap veremi-
..._v.~k•tu-r. _________ · yeceğim. Çünkü büyük bir kıs-
,. mmda sizinle hemfikirim. O

Belediyeye 
Çevirdik 

Bir hadiseyi iki noktadara 
tkik edeceğim: 
Galatasaray klübü idare 

ıeclisi bir vakitler (Milliyet) 
kendisile uzun uzadı ve tat

z münakatalar yaptığrm aza
ndan Eıref Şefik Beyi klüp 

·~leyhinde neşriyatta buloou. 
. or diye klüpten çıkarmıt ve 

ı nu da gazetelere tebliğ et
iş .... 

Ben klüp meclisi idareleri
. n aza üzerindeki tasarrufa
nda daima adilane hareket 

ı ttiklerine kail değilim ... Mec-
ı si idarenin bu karan verirken 

ülhem olduğu kanaati de 
llmiyorum. Yalnız kararın ga 
~telerde intişarı noktasına 
~bn de içerledim. Hatta bunun 
· nlış bir şey olduğunu yaz

nun için cevaba lüzum yok! 
Benim ne çeşit muharrir ol

duğuma gelince; 
Aziz okuyucum! 
Ben muharrir değilim! Ben 

gazeteye yazısını koydurabi
len halktan birisiyim. Eğer 
ilerlersem bir Chroniqueur ol. 
maya ralışacağım. Onun için 
yazılarrmı kıymetli bir muhar
ririn eserleri gibi ele alıp hır
palamaya kalkmayınız! .. 

Yazılarımın lstanbula inhi
sarı da müteaddit kusurlardan 
biridir. Lakin memleketin di
ğer taraflarını görmeden nasıl 

yazmaya yelteneyim! Sizin gi
bi görgiisüne itimat edilir ka
rilerimiz bana bu vadide kıla
vuzluk ederlerse latanbulun dı
tile de meşgul olabilirim .• 

Ustadımız Nurullah Ata 
Beyin yazıları hakkındaki il
tifatınıza kendisine vekaleten 
teşekkür ederim. 

M. Salahaddin Bey arka
datrmıza yazılarının batlığı 
hakkındaki tavsiyenizi tebliğ 
eUim.. Pek memnun görünme-

Eski sabıkalı 
- Fransızcadan - - Vallahi bilmiyorum. Hiç. 

Banka miıdürü M. Raoul'ün gördüğüm, tanıdığım adam de- ! 
ğil. ismini bile söylemedi. işin 

apartmanı bir düğüm evi gibi tuhafı, haline baktım. Fakirane 
davetlilerle dol"? idi. Evin .her giyinmi~. Çıkarıp bin frank ver 
tarafında elektnk ampullen, a- dı"m evvela almamak 1· t d" f 

AJlK SİNEr ASINDA 
BUGÜN 

. 1 b" b" . . nd • s e ı. a 
vıze er ır ıe ır ayını a mr ı kat ben zorlayınca aldı 
tekilde yanıyordu. Çatal, J!ıçak ' Karısı, kocasının hikayeyi 

ORTA MEKTEPTEN EMİL ve arkadaşları 
1000 çocuk size neşe veriyor. Siz de gör.idüz siı de alkıılayınız. bardak takırtısı da sokaklardan b"ı't d"gı""n· go··ru"'nce ·· .. k t d 1 d ı r ı ı , sozu ap ır 

uy~ uyor u. . mamak istedi: İlave: Radyo dünya havadiıleri. Bugün 1aat 11 de tenzilatlı mati 1e 

Bır aralık .nıta~ıaı.~a:.. _ )';.öyle olmasaydı, bütün 
- Bu, ~alıba dorduncu dan- elmaslarımı. müçevherlerimi, ö 

sımız, dedı, etraftan ayıplıya- teki herifler alacaklardı. 
caklar. 1 Kadının hikayeyi uzatacağı 

Bu eınada M. Robert kalktı anlaşılınca Robert. 
ve neşeli d~I k,~dınlardan ~a_- _ Buyurun sofraya, yemek 
dam Mathılde ın yanına gıttı. h ı dedi • 

S d ku 1 · · S f azır. · 
h ~at F 0 k z~.ge ~;!.tı. f 0 ra Herkes, karınlan acıktığı İ-
:zır 

1
1
• a a~ ırç~,:k~ so {aya çin, yt:mek odasına saldırdılar. 

0 ulrudamıyMor Fu.
1 

u .. u ~Is 1 na1 iskemlelerine otururlarken, dı
zır ar an . a guıere ı e ma.. •arıdan dog" ru sl!Sle d ld 1 
d b .. I . I d' Y r uyu u. 
aması . enuz ge memı, er ı. ki serseri yüksek sesle konuşu-

Halbu~ı ya~ım saat evvel tele- yorlardı. Bunlardan birisi öte-
fon ettı~lcrı. zam_an: . ·kine diyordu ki: 

-.- Şımdi gelıyoruz, demq- - Ulan şu Jules b;ı sefer de 
lerdı'.. .. . . bu moruğu elimizden alrlı. He-

~ütun ~~vetl~ler haklı bır 'rifçi oğlu polise yakalanıp hap-
endışeye duşmege başladılar. 'tm mek ı'ç'ı k 1 .. .. b' k • se gı e n azancın yo u 
S:u?ku . ır azaya ugramaları nu iyi buldu be .. 
ıhtunalı vardı. 

Davetlilere vermut dağıtıla 
rak, sabırsızlıkları bes on daki. 
ka teskin edildi. · 

Yalova, 
Suşehri! 

~ehrimizin bütün mü
nevverleri Darülfünun 
Müdavimleri, Gençler 
ve sinemada hakiki bir yenilik 

gönn<k isteyenler 

M E L E K 
sinemasına koıacaklar 

ve Amerika'da yapılan müsaba~ 
kada birinciliği kazanan 

1Kl YÜZLÜ 
ADAM 

Harikalar filmini hayretle gö
receklerdir. Rejisörü : 

ROUBEN MAMULIAN 
Mümessilleri : 

FRIEDRIH MARCH -
MIRIAM HOPKINS 

- Fransızca sözlü -
Filme ilave : Dünya havadisleri 
gazetesi. Bugün saat 11 de 

ucuz fiatlarla matine. 

~ Muazzam Türkçe Operet 

KARIM BENİ 
ALDATIRSA 

Rejisörü: Ertuğrul Muhsin< -
Bugün Herkes ELHAMRA Sincınaaına koşarak 

Muazzam programı zevkle görecektir: 

1. DENİZLER DEVİ 
Hakiki hayattan alınan büyük, Fransızca sözlü film 

Mümessili : G e o r g e s Ban k r o f t 
Filme ili.ve olartk : 

25 sene evel bir K A RA G Ö Z Gecesi 
Oynatan : Darülbedayiden : H a z ı m 
Türkçe sözlü - Şarkılı 1000 metro - 3 kısımlık film . 

Artık tam polise telefon et
meğe karar verdikleri sırada i
di ki, acı acı kapı çalındı. Sabık 
Jlazırla karısı benizleri kül gibi 
bir halde içeriye girdiler. Bir Fransız grupu 

müracaat etti mi? 

1.-ı.GLORYA'da-• 
11 ikinci Kanun, Çarşamba •••••••••••••••••••••••••••• 

Herkes: 
- Ne var, ne oldu? diye ko

şuştu. 

M. Flaguiere bitkin bir ne
fesle dedi ki: 

- Aman, evvela bize otura
cak bir yer gösterin. 

Radyo derhal susturuldu. 
Herkes ihtiyar karı kocanın et
rafını almıştr. Her kafadan bir 
ses çıkıyordu: 

- Geçmiş olsun .. 
- Çok mu korktunuz? 
içlerinde en evvel davranan 

Robert oldu. M. Falguiere'e ve 
kansına b;rer kadeh vermut u
zattı. Sabık nazırın o zaman bir 
az aklı başına geldi ve anlattı: 

akşamı 

) S l NEMA ve !!imi---• GENÇ KIZLAR! .. ___ __. 
~aıoınız intihabını icra ettikten sonra servette gözıinüz olmasın ! Bir Fransız seınıayedar ıırupu- MÜNİR NURETTİN 

nun Dahiliye Vekaletine müraca- KONSERi Bu hafta OPERA Sinemasında 
atla, Yalova'yı Dövil ve emıali y • kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 
tehirler gibi modem bir au §ehri e n ı V e g Ü z e l 
haline getirmek teklifinde bulun- .. _ p r o g r a m i I e _ _.. G Ü Z E L L t K K R A L t Ç E S t N İ N 
C:uğu haber verilmektedir .. Bu ı .. ---------~ M 1 L y ON E R K O C A S I 
Yalova'da asri tesisat vücude ge- TARZAN filminde JOAN BENNETT ve SPENCER TRACY 
cümleden olarak, mezkur grup, / = 1 
tirecek, Yalova'nın manzaralarını l velevki uzun bir intizar ve sabırdan sonra olaa bile saadete isal 
Avnıpa ve Amerika'da göstermek eden aşk olduğunu göstereceklerdir. 
üzere sesli filmlere aldıracak, Ya G L O R Y A ••••••••••••••••••••••••••-' 
Iova sularının tifai hassalarını İ S A 
her yerde ne1ir ,.e ilan edecektir. S N E M A 1 N D 
Bu i,ler için nekadar aennaye la- kemali muvaffakiyetle 
zırnsa grup. bu parayı tahsis ede- devam ediyor. 
cek; ha .. latı safiyedcn bir kııuıu- Bugün saat 11 de ten-
nı da hükümet veya Belediyece 
gösterilecek herhanııi bir hayir ::ilat ı fiatlarla matine. 
müessesine terkeyliyecektir. 

1 
Bu mühim tctebbüs etrafında 

mütemmim malumat almak üze
re, dün bir muharrirlıniz Seyriae .. 
fain Umum Müdürü Sadullah B . 
le görütmüştür. Sadullah B. demit 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bugün matine 15,30 da v~ auvare 

tir ki: saat 21,30 da 

MUM 
SÖNDÜ 

Yazan : Müsa· 
bip Zade Ce 

lal Bey. 
Umuma. 

, 
ARTİSTİK SİNEMADA 
ANNY ONDRA 

ve J E A N D A X (Mister Braun) u 

bir kaç gün daha iraesine devam edilecek ol 

K i K i 
Fransızca sözlü ve şarlalı filminde görüp dinlemek 
üzre İstanbul'un dört köşesinden halk kütleleri 

koşmaktadır. 

Zengin ve esrarlı Hindistan -
kızı ile sevişen 

Bir İngiliz 

ı · ak bile istedim amma diğer 
zetelerin meseleyi parmak
ıenin iliştiğim taraflarından 
m sustum ... 

di.. • 
Şimdi mektubunuzun asıl 

dokunacağım tarafı şudur: 
Dütünmeden söyleyenler 

hakkındaki sözlerinizi ihmal e
derek, düşünmeden yazan mu
harrilere tavı~yenize geliyo
rum: 

- Mühim bir vak'a atlattık, 
dedi, bizim taraflarda otomobil 
bulmak kabil değildir. Hali ar
ıalardan birinden g~.iyorduk. 
Birden karşımıza ızİ>andut gibi 
iki adam çıktı. Birinin elinde 
bir kama, ötekinin tabanca var
dı: "durun, dediler, yoksa yaka 
rız." durduk. Bağırıp sesimizi 
kimseye işittirmek imkanı yok 
tu. Uzerimize geldiler. Birisi 
cebimi yokladı. Cüzdanıma el 
attı. lcimden, öldürmesinler de 
nemiz -varsa alsınlar, diye düşü 
nüyordum. Nasıl oldu, nerden 
çıktı, bilmem. Üç adım ötede 
bir adam daha peydah oldu: 

"- Böyle bir teklif vukuundan 
mahimattar değilim. Böyle bir tek 
lif vaki oluraa veya olnwtsa mem 
nuniyetle karşılamak tabiidir. 
Seyriıefain, birkaç aenedenheri 
hükümetin emrile Yalova'da imar 
işlerile meşııuldur. Bu sene de 
ııeniş olmamakla beraber tali ba
zı yenilikler yapıyoruz. Aaıl ga• 
ye, fÜphe yok ki, Yalova'yı mo
dern bir aı; şehri haline ııötünnek 
tir. Fakat bu gayenin tamamen 
tahakkuku, büyük ıennaye ve e
peyce zamana muhtaçtır. Şayet, 
bir sermayedar grupunun böyle 
bir teşebbüsü vana, hu gaye daha 
kısa zamanda tahakkuk edebilir. 
it sahaaı genitler, Y ~lov:ı kıaa za· 
menda bütün ınanaaıle ımar bu
lur, arazi kıymetlenir. Bunun için 
dir ki, böyle bir teklif ıahibile 
kartılaşıp tamamen veya ortaklık 
auretile Yalova'nın imar itini gö

Cuma günleri hem matine ve 
Hem süvari vardır 

263 ·-
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RACA' n ı n 

RAMON 

O G L 
NOVARRO 

u 
Spor İ§lerile uğraşanların 

ıima bu şekilde mukabele 
'rdüklerini şahıımda tecrübe 

~ tiğim İçin bu hareket beni 
ç te hayrete düşürmedi .. Ha
senin itittiğim taraflarından 
ri bu! 

ikincisine gelince: 
Galataıaray klübü azaıın-

"Milliyet,, in romanı: 21 

Eğer muharrir olsa idim der
dim ki: 

- Düşünmeden yazan, dü
tünmeden it yapan yalnız mu
lıarrir zümresinde mi vardır? 

FELEK 

SEN ve BEN 
Muazzez Tahsin 

- Savulun keratalar, diye 
bağırdı. Sağdakine bir yumruk. 
soldakine bir tekme vurdu. iki
sini de yere serdi. Otekiler iki 
üç dakika sonra ayağa kalkıp 
kaçtılar. 

Herkes sord: 
- Peki, kimmiş bu adam? rütebiliriz." 

dife örtü ile kapanmış yumutak 
bir sedir .. duvarlarda bir iki resim. 

- Oh! .. Ne güzel!. 
Bilaihtiyar gözlerim odanın 

dört köşesinde dolaşarak Bedi Mu. 
ammere takıldı. 

~ 
~)' lu minderleri, ne de ıon moda 
~ i/ ıçüçük rahataız kanapeler. 
r J Burada. belli ki Bedi Muammer 

/.. at etmek ve dinlenmek için 
~ rletmiş. 

ııl yaşıyorıun? Bu güzel yerleri 
~enlendirecek bir kadına ihtiyacın 
yok mu? 

- Burasını sahiden sevdin mi 
Leyla? 

- Çok, pek çok sevdim. Kışın 
da burası böyle güzel midir? 

1 
, Şurada geniş bir divan.. ötede 
miz bir büfe .. pml pırıl kolalan-

• • örtüler .. büyük bir Sevr vazo. 
ada çiçekler... Bunların hepsi, 
:e bir itina ;ıe yerlettirilmif. 
Bedl Muammerin kendisi de 

inin efyaaile uygun: Kibar ve 
\Diz. 

'L Bayağı ve dağınık şeyleri 
• - sevmem! diyor. 
~ { Buraımı na11l ilk dakikadan 

lnimsedim.. Her kö,esini eski 
1 dost gibi sevdim. 

Sevitmek ve mes'ut olmak için 
ırulmut bir köşe... diye düşün
f'· Bu düşünce kalbime bir ö

acıaı düşürdü. Acaba burada 
nri kadın mes'ut olmuttur? 
Yemeğimizi evin arka tarafı. 
~aplayan ağaçlarla örtülü ae. 
ve lot bir tıraçada yedik. Tey

sordu: 
Oilum, burada tek ba••M na-

- Bir kadın mı? Evleneyim mi 
diyorsunuz teyzem? Yaşım kırkı 
buldu artık, bundan sonra beni 
hangi kız beğenir.? 

Nejat: 
- Hele sen bir razı ol, kız bul

ması kolay, değil mi Leyla? 
Bu suale ne cevap vertlim? Bil. 

miyorum; fakat yemekten sonra, 
sabahtan beri içimde taşan neş'e 
söndü. Teyzeciğim bunu farketti: 

- Kızım, sen her gün öğlede 
istirahat ederain, haydi Bedi Mu
ammerin odasına çile ta biraz din
len! dedi. 

Bedi Muammer derhal atıldı: 
-:"' Gel yavrum .. sana yol göste

reyım. 

Oduına girdik. Pancurları c;e. 
kilıniş. serin, Yetil gölgeli bir 
oda .... genif, alçak bir beyaz ya
tak, boy boy kuıtüyü yastıklar .. 
Köşede, üıtü zavallı teyzeciği
min, Bedi Muammerin aınnesın10 
yatağını her zaman ilrten bir ka-

- Şimdikinden daha güzel! 
- Yalnızlıktan sıkılmıyor mu-

sun? 
- Yalnızlık mı? Kalbinde bir 

hatıra yaşatan kimse biç yalnız 
kalır ını yavrum? 

Hangi hatıradan bahsediyor-
du? 

Konuşurken, bir taraftan da 
sedirin üzerindeki örtüyü kaldırı
yor, yastıklHı düzeltiyordu. 

Bu bitince: 
- işte şimdi her şey tamam ol

du ... Küçük sultan burada bir iki 
saat istirahat edebilir. dedi. 

Ben sedire uzanınca, baıunın 
altındaki yastıkları düzeltti, üstü
me ince bir örtü verdi, sonra gül
dü: 

- Küçük Leylayı böylece ya. 
tırır, üstünü örterdim. Şimdi bü
yük Leylaya da hizmet etmek İcap 
ediyor. 

Gözlerim açık, ona bakıyor
dum. Odada dolaşıyor. bir şey yap 

Ertuğrul Sadettin ---------------------T. A. T. -=== J Bu ııece 

Kadıköy 

Kuşdili TiyatrosundR 

OTELLO 

madan, yapar gibi görünüyordu. 
Kapıya doğru gitti, dışarı çıka

cak sandım .. tekrar geri döndü, ya 
nımda durdu. 'ert fakat htlı göz
lerle bana baktı. Bir şey söyliyece
ğini anladım, helecanla sustum ve 
bekledim: üstümdeki ince örtüyü 
biraz iterek yaıııma oturdu, elimi 
Luttu: 

- Leyla .. dedi. Bir defa seni 
burada gördükten sonra bütün bü
tüne kaybetmeğe tahammül ede
miyeceğim. Söz ver bana, bir gün 
sabahtan buraya geleceksin .. bü. 
tün bir günü baş başa geçireceğiz •• 
Ben her gün seni bekliyeceğim; ne 
zaman istersen gel.. geleceksin de
ğil mi? Hayır deme ve demiyecek
>in değil mi? 

Gözlerimde ne gördü? Ne oku
du? lğildi, onları okşıyarak öptü: 

- Sana bir ağabey gibi hürmet 
edeceğime sözvermittim.. bunu u
nutmadım Leyla! dedi. 

Ve benden bir cevap bekleme
den dıtan çıktı. 

Odada yalnız kalınca, birkaç 
dakika hareketsiz kaldım; kapalı 
gözlerimin arkasından Bedi Mu
ammeri görüyordum; onun dudak
larrnın yumuşak sıcaklığının göz
lerimden bütün vücudüma yayıldı
ğını hissediyordum. 

Kafamın içinde sert bir çekiç 
vurması: 

lstanbul Belediyesi llAnlan 

Münhasıran çeki ile tartılan odundan alınan kantar resmi11iİ 
yüz kiloda kırk paraya tenziline tehir meclisince karar veri~ 
miş olmakla keyfiyet ilan olunur. (78) 

- Geleceğim .. Niçin gelmiye
yim? ikimiz de memnun olacağız .. 
ba§başa bütün bir gün! .. ıne saa
det! .. Ya teyzem haber alırsa? Ne 
olurmuı? Güzine gidiyorum de. 
rim. Zaten onun düğün hazırlıkla-
rı için hemen her gün 
latanbula gitmiyor muyum ? 
Hem bunda gizlenecek ne 
var ki! .. Bedi Muammerle teyze ço 
cukları değil miyiz? Benim onun 
evine gelmemden ne çıkar ki? ... 

Bu, biribirini tutmaz dütünce
lerle istirahat etmek kabil olama
dı, kalktım. Halının üzerinde ses 
duyulmasın diye çıplak ayak dola
şarak odanın e,yalarına birer birer 
baktım. 

Yatağın yanındaki komodun ü
zerinde zavallı teyzemle enittemin 
küçük birer resimleri ile benim, al
tı yaşımday'ken çıkmış minicik bir 
resmimin yuvarlak bir çerçeve içe
risine alınml§ bir minyatürii. Bu 
resmin bir tanesi bend·e olınaaaydı 
bu küçücük teyin ben olduğumu 
anlamıyacaktım. Masanın üzerin. 
de muhtelif franıızca, İngilizce ve 
türkçe kitaplar: fen, Toman. felse
fe. bepsi karmakarışık ... 

Yan tarafta iki pencerenin ara
sında büyük bir aynalı dolap. Ya
vaşça kapısını açtım, gıcırdar diye 
ödüm kopuyordu: itina ile yerleşti 
ritmi,, asılmış elbiseler, kravatlar. 

_=-=::;: 

şapkalar ... ayni itina ile dolabı ki' 
padım. Bir çekmece, bir daba, bit 
daha çekmece açtan. Burada bd 
temiz ve dikkatli yerleştirilmiş <ı' 
matır ve saire. 

Bir tanesinde boy boy albümle' 
Bunlara bakmak istedim ... bit 

tanesini aldrm. Muhtelif fotograff 
ler. Hep tanımadığrm çehreler. 

Güzel, sarıtın bir kadın gözüııı' 
çarptı. Sabah kıyafeti ile evde al~ 
mıt bir resimdi bu; kadın bir pe°' 
varın geni' kolundan çıkan eliıJI 
bir çay fincanı tutuyordu. 

Kalbimde titriyen bir heyecaııl' 
bu resmi yerinden çıkardım: . 

"Bir tanecik sevgilime: ebedi° 
yen senin .. Jüiiyet" • 

İçimde duyduğum bu yeni ~ 
nekadar acı ve ıı tırapverici oldıl 
Hemen fotoğrafiyi yerine koydııİ 
ve çekmeceyi kapamak iıtedi~ 
fakııt albümlerin altında küçük tf 
yah bir deftere merak ettim. B~ 
da açtım. Kendimde sonuna k&Ai" 
gitmeğe hazırlanmıt bir muharil"' 
bir yolcu kuvvetini ve azmini bıl' 
luyordum. 

Bu defterin laalettayin bir saf 
fasını çevirdim: 

"Zavallı anneciğim, niçin ı<İ. 
defa gözlerini kapayan el, ben~ 
olmadı?" 

Bir sayıfa daha: 
(Devamı vat) 



MİLLİYET CUMA 6 KANUNUSANİ 1933 

Brigitte Helm nasıl 
yükselmişt ·? 

O en ziyade haris kadın rolle. 
rinde muvaffak oluyor 

" GUzel/IJı 
Opera'da 

kıra/içesinin mllgoner ltocaaı ,, fllmlndt1n bir sahne 

Bu kadının Avrupada niçin tındaki kıza "Metropoliı" fil. 
bu derece muvaffak olabildiğini minde bat rolü oynaması tekli 
ıırnlıyabilmek, ancak onu göl'- finde bulundu. En büyük bir 
mekle mümkündür. Zira bu san filmde oynayacağına, Brigitte 
atkar, diğer birçok yıldızlardan Helm, bir türlü inanmıyordu. 
ayrılan bir hususiyet taşımakta Nihayet bu bir hakikat oldu ve 
dır.O, birçok ıan'atkarlar gibi, genç kız, dünyanın en muaz
hayatta alelade, filmlerde bari- zam filminde oyar oynamaz, 
kuli.de yafıyan kadınlardan de derhal büyük bir töhret kazan 
ğildir. Onun çehresi makyajlar • dı. "Dünyanın öbür ucunda" 
dan ve darüasmaa.lardan uzak 1 "Jan Neyin bir qla" "Mandra 
bulunduğu sıralarda bile, film.- gör'"'Kriz" "Para" gibi filmler 
lerde seyrettiğimiz ayni çehre.. Brigiti artrkainemac.ılığm en bü 
Ayni garip ve ni.dir çizgili çeb yük artistleri arasına koymuf
redir. Brigitte Telm, yalnız gü tu. Brigit Helm Londra stüdio 
zel bir kadın değil, fakat nadir lannda çalıtmaktadır. Ameri
teaadüf edilebilecek esrarengiz kadan kendisine T ea Liaky ta 
bir güzellik tatıyan bir san'at- raftn()an bir teklif vaki olmutsa 
klrdır. Onun nazarlarında da- da güzel ıaın'atkar tek bir film 
ima acayip bir mana yatar. Bu uğuruna Avrupayı ve Avrupa-

Güzellik 
Kıraliçesi 

Joanne Benett 
Opera aUı b _ 

zel/i1t ltra . e~, ~ lıalta "Gu
•ı'' . . lıre•uıın milyoner lıoca. 
f ·ı ~mınde l>ir film rc11iriyor Bu 

l '"'" - 7 • ··•et12uu ıudur: 
b 1 Gene; Miller gayet cüzel ... ik 
ıt Pderest bir kız. Bir cece eğlen· 

!in en sonra otomobilde bir 
~enc;!e avdet ederken kendisini 0 .encın eli d k k . 
toın b'J n en urtanna ııçin oy 1 den ıner. 
K il ayan avdet ederken, Williaın 

e Y namında b" · d' f" ·· C . . ır tımen ifer fO• 
oru . enıyı lokomotifine otur 

ve evıne teslim eder w·ıı· tur 
~'nin iıi ilerlemek!~ be~ab': ~el. 
~'§ı b~sl~iği muhabbet dahi 

1b~ 
:vur. Bır ırun kendisi d b ı u 
kr2m f t ğr h n e u unan 0 0 a .. yealnde Caai'vi 

" .. 77 numaralı ev ,, 
~uzellik .,. .. 
"OUri int'h Ulabaka.ınd,. Miı Mi· 
olur. Ce' . ap ettirrueğ" muvaffak 

·ı Ilı g . "'! Yoner it b ayeaıne vardı ve bir 
jıle ~iin:v: C~ N~rton'un yardı
ar~ ıntihap ~z~llık Kraliçesi o
ton la ev)el>İ edtlır ve Robert Nor
tan aaadet {·ta.kat bu izdivaç. 

işi ilerle-~ ""'adı. 
b. • • • ~.,, c.I 
ır 'f •çın ıreı· an Kelly Pariıe c .•. b ""e enı yı u hedb ve arkadaıma 

la?Dak ister. ~:!'t ~l&Yattan kur 
nıunaka,adab •- &.aıle bir uzun 
t • - .. b ~llra 
eaı gunu u 111 •Yn1ırken er 
t~krar geleceğ;;;"'1.enin halli için 
rıtm~z. f'.'orto., ::::ıer. Gider 
kend1111>1 tutanııyara~""çlığmdan 
•um eder ve Ce.,i b karısına hü 
da tatoda bulunan v at.ı~ıfı eına. 
re atmak iater. Kızı a >1 köpekle. 
ınetçi bunu görür Ye """e" bir hiz 
Nortonu öldürür. Ceni rovelverle 
l<elly bekliyor. lerbesı ve 

Melekte 

İki yüzlü 
Adam 

Mqrlam Hophlns 
Frederlk March 

Melf!k'te bu lil ·· 
Bu filmi • l lı ~ llO•feriliyor. 

L şoy e ula.on ed b'/' • 
ondrada h. •~. e ı ıru:: 

ıç 11.unse 2arif ve 

tık doktor Jekil kadar halk ara· ----••••Iİm•İİİİİİİİ~ 
ımda maruf delildir ••• Nitanlm 
Müriel de kendiaine pereatiı e
diyor. Tecrübeleri kendisinde ln
-.nda biri iyi, biri kötü iki ruh 
olduğu diifünceaini uyandınyor; 1 

bu iki ruhu minen ve cismen ayı .. 
racak bir ilaç arıyor. 

--

Bir akfalll evine ciderken ..,. 
kakta bir kızı bir kızı bir herifin 
elinden kurtarıyor. EY Penin ona 
t<;~~': ediyor. Doktor bu kızm J 

CU2ellığ.mln tesiri altında kalıyor; 1 Dnk yerme kadar refakat ediyor. 
0 tM aradığı ilicr bularak içi· 

Y?r;. r: Hayde adını verdiği çok ) 
çırkın bır fa!'siyete tahavvül edi
yor. Bu ~alınde Ev'i adi bir eğ
lence yermde bulur. Her ak§am 
Mr. Hayde kıyafetine girmek ar
zusuna mukavemet edemez. Her 
aktam Ev'in yanına böyle ~ider, 
ona işkf'nce eder. Sabahleyin Je
kil olur ve bu tahavvülü yapma
mağa azmeder. Mürielin babaaı 
nihayet düğünü tearie razı olur. 
Fakat niki.h ziyafetine giderken 
cayrühtiyari olarak Mr. Hyde hl 

filminden bir sahne 
J 

line tahavvül eder. Fakat k d' 
ıini aaıl tahsiyetine ifrag· ed"" ki· 

1 ·ı· b 1 d • ece o an ı acın u un ugu li.boratu .. 
varının anahtarını kaybetmittir 
Deh,etinden deli haline gelir.Ç · 

buk E ,. . "r 
ça v ın yanına gıder ve bir 
cinnet buhranı eanaıında kızı bo
ğar ve polis tarafından takip e
dilir. Kendi evine iltica eder. Bu 
halini cörenler dehıete düıerler. 
ilacı içmeğe muvaffak olur, tek. 
rar Jekil halini alır. Ertesi günü, 
evlenemiyeceğini söylemek için, 
Mürielin evine gider. Gene gayri. 
ihtiyari Hyde haline girer. Dün 
geceki katili tanırlar. Polis tara· 
fmdan takip edilirken mücadele· 
de düıüp ölür. Vücudu yerde ya
tarken Hyde'in müthit çirkin çeh
reıi son defa doktor JekWin YÜ· 
züne tahavvül eder. 

Artistik'te 

77 numaralı 
Ev 

Jean Murat 
p· Jean Murat, Uon Bary, Suzy 
f •eraon gibi üç büyÜk artiıt tara
mdan oynanmış, c;ok heyecanlı 

ve aahneleri in..ru daimi bir te· 
ceaaüste bırakan bir polq filmi. 

1 
Zengin bir genç, müstemleke· 

erde Yapbğı u~un bir •eyahat e. 
nıuında ırüzel villası bir aergü-

Haftanın 
Filmleri 
Melek: iJıt yDzlll adam 
Artist/hı 77 No. ev 
Ma}ilı: Orta mektepten 
Emil ve arkadaşları 

Elhamra: Denizler devi, 
Karag/jz gecesi 
Glorga: Tarzan 
Asri: Büyük resmi gectı 
Milli: Atlanllde 
Alemd1tr: 
uyanıyor 

Bir millet 

zeıtçu tarafından İfgal ve batak
hane ittihaz edilmiıtir. Bu batak· 
haneye dütenler arasında iyi bir 
aileye menıup bir delikanlı da bu 
lunmaktadır. Kardeıinin bu ev
de aoyulduğunu öğrenen kız kar· 
deşi onu kurtarmak makaadile 
bu batakhaneye gitmeğe karar 

verir. O sırada da villi1>m aahibi " JJıt gUzlll adam ,, fllmlnden bir sahne 
Baron dö Klev, seyahatinden av-
det etmiı ve villada cereyan eden nazarlar, dokunduğu yere sanki 
vekayii haber almııtır. Teaadüf dalıyor gıöidir. Genit alnı, bu 
bu iki genci birleıtirir. Biri kar- nazarlara daha başka bir busu 
dqini kurtarmak, öteki villasmı siy et vermektedir. Küçük bir 
ele cec;irip batakhane ittihaz ede 
rek alemi aoymçk ~uı:etilc namu- bat, alçak, fakat ııenit gözler., 
ıuna sürülen lekeyi temizlemek is Açık renk bir saç, İnce bir ger 
tiyen bu iki genç orayA birlikte dıırn. uz1111 bir vücut. Buna bir 
girerler. de mavi ile ye§il arasında anla 

Vil!ıh!ll ~ereyan eden vakayi tılmaz renkli iki gÖz bebeği ili 
c;ok kanıık ve biribiril<> tamıunen ve ediniz. Brigitte Helm,İtle bu 
alakadar olduklımndAn burada dur ve böyle müttezat ıeyler
uzun. ~lacağında~ !"!lnüa filmin den bir güzellik doğabileceğine 
zevkını kac;ıracagı ıçm anla'?'a~- inanabilmek için, aıncak bir Bri 
tan sarfınazar ve yalnız bu fılmın "tt H 1 .. l"d" B 
ıizi iki aaat mütemadiyen halecan gı e e m gorme 1 ır • u sanat 
hayret, büyÜk bir hissi teceaaüs i- ı kar, o kadar zarif bir cazibe ta 
çinde yaıatacaimı .öylemekle ik- şımaktadır ki, bazı Avrupalı 
tifa ediyoruz. münekkitler ona "Esrarengiz 

77 numaralı ev, mevzuunu tef l güzel" d~e!<te hiç le hat~.etmi 
kil eden polis vak'asından maada 1 yorlar. Bngıt Helnı, henuz ço 
ıize bir kumarhan~nin teferrüa· 1 çuk iken, sinema artistliğini ak 
tını, in_aanlann n"aıl aoyuldu~la-. , ima bile getirmiyordu. Kendisi 
rı.~, kıbar hayatı, a,k vı: facıayı j bir kız pansiydllasında idi. Bir 
goıterecek ve her •ahueaınde ay· 'ı .. Al 1 b·· ··k ah 
rı bir halecanlı vak'a karıısmda gun man ann uyu s ne 
bırakacaktır. ; nazımı Friç Lang bu on alb ya 

daki itlerini teri<edemiyeceğini 

ıöyliyerek, bunu reddetmiıtir. 
Filmlerde muhteris kdm rolleri 
nin kahramanı, hayatta fell ve 

zarif bir arkadaştır. Ayni za 

mM'.lda iyi de bir flV kadınıdır. 
Evinin her türlü huıuaatına 
bizzat nezaret etmektedir. 

1 Sinema Habe .. Ierl 
ı---
* 1930 lngiltere ır\i2ell Angela 

Joyc "Evet Madam" iıminde bir 
film çevirecektir. 

~ Maruf Viyana muganniyele
rinden Maria Jeritza "Bir kadının 
öğleden aonrası" isminde bir film 
çevirmektedir. 

* Muaaolinin oğlu faıist ııençli 
ğinin hayatı hakkında bir ıenaryo 
yazmııtır. Y akmda çevrilecektir. 

lnkijinoff Berıinde Liane Haid 
ile birlikte "Tayfun .. iaminde bır 
film çevirecektir. 

" Denizler devi ,, filminden bir sahıuı 

~--- -- ~-"----

5 

enup kutbunda 
ComandanBird'erefakatetmiş 

olan e Paul ı,e er anlatıyor 

DDn konferansını ot1ren 
lıutup seyyahı 

Cenubi kutup kififlerinden M. 
Paul Spa7l, dün -.at 16 da Da
rülfünun konferana .. ıonunda bir 
konferana nrmiftlr. Muhtelif fa· 
külte müderris muallim n talebe
ıi konferanu dinlemeğe gelmitler
di. 

M. Paul kürsüye çıkarak Da· 
rülfünun talebesile müterref oldu 
fundan dolayı büyük bir haz duy 
duğunu aöyledikten aonra konfe. 
ranama batladı. 

M. Paul ıimali kutbun Ameri
ka Müttehit Cümhuriyetlerile 
Meksika arazisi kadar ııeniı bir 
aahayı itcal ettiğini, şimali kutbu 
keıfetmenin cenup kutbunun ket 
finden bir dereceye kadar kolay 
olduğunu, zira ıimal kutbunun 
medeni memleketlenı daha yakın 
bulunduğunu anlattı ve cenup 
kutbunun keıfl için Scheclton, 
Scoıt ve Amundsen tarafından ya 
pılan teıebbüolerden bahaederek, 
son defa kendisinin ittirak ettiği 
kumandan Bird heyeti aeferiyeai
nin öteki heyetler gibi nakıı ve
aaitle değil, tayyare, kar otomobi· 
li, ve traktör gibi aari vesaitle 
mücehhez bulunduğunu anlata
rak ıözüne fÖyle devam etti: 

- Nihayet Antoriti görmeğe 
muvaffak olduk. Antaritin ilk 
manzaraaı uzaktan görülen bir 

Japonyadan 
ldhaUlt 
Japonyadan itbali.t yapan tacirler 

namına aldığımız bir mektupta de
niyor ki: 

" Muhterem ııa:ı:etenizin 2 Kinıı
nuaani 1933 tarib ve 2478 numaralı 
nüahaaırun ikinci aayifaaının betinci 
aütununda lzmirden 1 ikinci kinun 
1933 tarihinde çekilen telırrafı oku· 
dulr. Bu telgraf lzmirin muhterem 
tüccarlarının eseri ilhamı değil an
cak birkaç kiti tarııfmden bir rekli.m 
mahiyetinde uçurulan bir balondan 
ibarettir. Zira, Türkiye Cümlıuriye
ti dahilinde, cerek lstanbıtl ve ge
rek dii..,. belli batlı limanlar güm
riiklerinde ıtok Japon mallan mev
cut oldufu cibi, Japon pamuklu 
menıucatile alakadar biz manifatura 
tüccarları tarafından da lzmir mani
faturacılarrna gerek telgrafla, ge
rek aair suretlerle hiçbir iı'ar vaki 
olmamıştır. Hükumet nezdindelri te
ıebbüaatımıza gelince, pek tabiidir 
ki, mühim bir türk servetini kapa
tan gümrükteki malların çıkarılmaaı 
buıuıunda bükümetimizin na.zarı 
dikkatini celbederek düc;ar oldufu
muz zararların ne derece mühim ol
duğunu arz ve pdir ve ziyandan sı· 
yanetimizi temenni eylemek en açık 
bir hakkımızdır. 

lzmir muhabirinin telgrafmdao an 
laıdacağı üzere, latanbuldaki tacir
ler gümrükteki stok mallarını <;eke
cek olurlana. lzmir giiınrüklerinde
ki Japon mallarını vaktile çeken ba
zı kimselerin menfaatleri haleldar 
olacağı ima edilmektedir. Bu haki
kat meydanda iken, Türkiye tacirle
rini yalnız lzmirde birkaç kiti tem
sil edemiyeceğini. telırrafı çeken 
muhabirin tasavvur edememesi cali
bi dikkat olmakla beraber, keyfiye
tin, menfaat biaaile yapılmıt bir rek
lam olduğuna da büyÜk bir delil 
tetkil eder. 

Japon mallanrun Türkiyeye men'i 
ithali hususunda Hükiimetimiz tara
fından ittihaz edilen mukarreratı' 
biz Japon manifaturacıları da alkıı
lar ye takdir ederiz. Yeter ki, 24 
Teıriniaani 1932 tarihli men'i itbal 
karal'nameıi1>den mukaddem güm
rüklere gelmİf ve türk servetine in
kili.p etmit olan mallıır çekildikten 
aonn bittabi sermayemiz elimize ge 
çer Ye biz de, memleketimiz mallan. 
na kendi memleketini mehaz ittihaz 
etmedikçe Japonyadan mal ptirt. 
mek hususunda hiçbir arzu besle
meyiz." 

Keyfiyetin muhterem gazetenizde 
bu suretle taıhihini rica ederiz E
fendint. 

1 
ziya aksinden ibaretti. Yaklaıtık 
ça bir buz kütlesı halini aldı. 

M. Paul, bundan aonra au 
viyesinden 35 kadem yüksekliği 
de bir aahada kamp kur<!ukla 
nı, kampı teıkil eden baraka! 
Amerikadan getirdilderini aöyl 
eli ve aözüne ıöyle devam etti ı 

- Kampımız bir müddei s 
ra kar ve buzlarla tamamen Ör -
dü. Grubumuz 42 kiıid n ibaret 
ti. Medeniyet alemile rabıtamız 
telsiz vaaıtasile tPmin ediyorduk 
Memleket haberleri bize kada 
muntazamen geliyordu. Gi..indüz 
ler cenup kutbunda 24 a.- t aiirü 
yordu. Gitgide zamanımt'T ıa 
ııeceye münhaaır kaldı. 

Cenup kutbu yazın gayet ııca 
kıtm da tahammül edil:--•z de 
cede soğuktur. Yazın gürıeşin h 
rareti 120 fahrenhayt derecesi 
kadar yÜkaeldiği h~lde, havan 
auhuneti aıfır altından yukarı çı 
maz. 

Ortalık karlar içinde iken çı 
çıplak aoyunup gÜ1>eş banyoau y 
pıyorduk. 

Fakat güneşi bir parça bul 
!anınca derhal giyinmeğe mecb 
oluyorduk. 
Soğuğun aıfır altında 70 fabr 

hayta kadar düıtüğii vakidi. 
zerimizde kalın elbiaelerle 50 d 
receye kadar dayanabiliyorduk 

Fakat 70 derecede geyık de 
leri ve ağır kürkler gıyıneğe m 
bur oluyorduk. 

Mehtap cenup kutbunda ha 
kulide güzeldir. KuYVetli ay ıtı 
altında millerce uzak meaafele 
deki cisimleri ııörebiliyorduk. 

Petrol .oğukta donduğu ic;in 
lambalan kullanıyorduk. 

M. Panl bundan aonra kari 
arasında dolqırken büyÜk bir 
uçunımuna yuvaTlandıklannı, 

talib eseri olarak kurtulduklan 
etaizlikten fok ve balinanm eti 
rine müracaat mecburiyetin 
kaldıklarını, tayyarelerden biri 
büyük bir kar fırtmaaına tu 
rak uçup gittiğini, tayyaredeki 
rin mü&külatla tahliı edildiği 
ellerinde kalan tayyarelerle 
Bird'in şarka garba, uçuşlar 
parak büviik dağ ıilaileleri k 
ne muvaffak olduğunu, deniz 
hindan 15000 ayak yÜksekl 
kadar çıktığını ve bu sayede 
nup kutbunda birçok meçhul 
diaeleri keşfetmek kabil oldu 
nu anlatıktan .onra kutuptan a 
det safhaamı hakkında izahat 
miştir. M. Paul'un nutku tidd 
alkıılanmııtır. 

Bir senelik 
Fark nedir?, 

Gümrük istatisti 

• • 
sının 

daire
rakkamla 

Gümrükler istatiatik müd -
ğü 1932 ile bir evvelki aenenin 
halat ve ihracat farklannı tes 
etmiıtir. 

Yapılan ittatiatike nazaran 
aenesi ithalatımız 83,577.584 li 
Irk olduğu halde, 1931 ıenesi 
ithalatımız 126.659.613 lira 
idi. Aradaki fark tayanı dikk 
tir. 932 aeneıinde 931 den 43.0 
029 liralık daha az ithalat ya 
mıt ve bu para memlekette k 
mıştır. Şüphesiz bu yerli ıana 
in inkitafı ve alınan tetbirle 
müsbet teairleridir~ 

1931 aenesinde ihracatı 

127.274.807 liralık olduğu hal 
932 de ihracatımız 98.494.147 
ralıktır. Arada 931 lehine 28. 7 
660 liralık bir fark vardır. 
fark hayli mühimdir. Yalnız 
nun ihracatımızın azalmaaınd 
değil dünyanın her tarafında 
rülen efya fiatlerinin sukutun 
mütevellit olduğunu gÖz ön -
tutmak lazımdır. Yokaa 1932 
racatımız miktar itibarile t 
den nokıan değil fazladır. 

Diğer ta.raftan 1932 aeneıi 
hine bulunan ithalat farkı ola 
küsur milyondan ihracat aley 
olan 28 küsur milyon çıkan! 
ge1>e memleket lehine 15 mil 
liralık bir fark olduğu görülür 

Etibba odası 
Kongresi 

Ebbba Odaaı idare heyeti, 
Tevfik Salim Pı. nın riyaae · 
toplanmış ve bugün aaat 1 
Halkevinde yapılacak Ocla 
eresinde göriiıülecek işlerle 
cılarm kazanç vergisi ve Od 
çin almacak bina meseleleri 
kında müzakeratta bulunmuı 

Bugünkü kongrede Od 
raati bakkmda reiı tarahndan 
hat verilecek, 1932 aeneai 
katiai taadik ve 933 ıenesi bü 
kabul edilecek ve mesleğe ait 
kubulacak wlı:lifler gÖrü!Ü 
tir. 
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•• •• MiLLiYET CUMA 6 KANUNUSANİ 1933 , 
oca vapur deniz orta- Ali lktısat Haziranda 

1 d ? 
Meclisi Bı•tecek mi? Aydın Halkevlnde 

Galatasaray klübü 
izahat veriyor •• d b~ 

sın a nası yan 1 (Başı b_ir~nci sah~lede) (Ba51 birinci sa~ilede) AYDIN, (Milliyet)_ Mugan-
mukarrerata mtizar edıyoruz. Ka-ı Ankarada bulundugum zaman niye Fikriye Hanım. refakatinde 
rarlıınnızı alır almaz filiyata geçec,.. komiıyon itlerinin mümkün mertebe kanuni Ahmet, kemani Cemal ve 
ğir. Sanayi inkiJah memleketin ikti- süratle bitirilmesi meselesi yeniden Neyzen Hasan Beylerden müt&
ıadi bünyeıinde yaıayan tabii ve mevzuu bahooldu. Komisyon itleri- ıekkil güzide bir saz beyetile §Oh 
maddi kuvvetlere istinat etmekle be- nin bitirilmesi bakında kati bir vade rimize gelmiş ve Halkevi menfa
raber bunların yanında man.,vi kıy- tayin etmek kabil değildir. Elde hal atına iki konser vermiıtir. Konser 
met ve kuvvetlerde vardır. Bu ikin- !edilmemiş daha bir takım meseleler ler büyük rağbet görmü,tür. 

1 Yananlar, boğulanlar var. 
Vapur alevler içinde • 

ıt 

'f Yanan Atlantlqo• ••puro 
ı CHERBOURG, S. A. A. - Port- pek ziyade yatmqtır, Teknenin ou 
'ıd' dan gelen son haberlı>re ıröre almağa batladıiı zanedilmektedir. 
'ırtland'ın denize doğro uzanıp gi- Şimdiki halde gemiye yaklaımağa 
n mendireğinin 4 mil cenubu !""' ve çıkmağa imkin buluna.mamakta
ündc bulunan "'AtlantiqueH in an- dır. Teknenin bat ve arka tarafları 
n büyük bir vuzuh ile aeçilmekt• alevlı>r içinde olduğu halde gözük-

•1 •• mektedir. Enkaz haline ıelen tekne, 
ıı Etrafında ıekiz romorkör ve bir lngiliz oahiline doğru geri geri git

ınaız harp ıremisi vardır. Atlanti- mekt.,dir. Geminin Might adaıile 
e'in sahile çekilmesi için sarfedi- Portland araımda oturacağına ihti-

• ' 1 emekler bota gitmiştir. mal venlmcktedir. 
1 ~Han güzel, deniz sakindir. Fakat Geminin ıunrisi Schooh kurtar-

! !{ar değiıiyor, geminin teknesini ma ameliyelerini idare etmektedir. 
1 kla doğru sevketmek istidadım V. b [ e ıteriyor. Gemi gitgide daha ziya- apura kay o muş naza-

. yana doğro yabyor-. Kıç tarafı rlle bakılıyor 
~" babyor. HAVRE, 5. A. A. - Bir telsiz, 
ı( anll'run en şiddetli rnı>rkezi, ge- Sierra Salvada npurunun Atlantik 
1in iskele tarahndadır. Orada bü- vapurundan alınımı olan yaralılarla 

ı ı 1 • bir duman bulutu havaya doğru h&1taları Cherbourg'a nakletmiı ol-
ueliyor... duğunu bildirmektedir. 

1 tlanlfque batmalı üzere Atlantiğin üzerinden uçan tayya-
reler, yuıgının büsbütün ıiddetlen
miı olduğunu ve geminin daha §İm
diden 20 derece efrilmit olduğunu 
ııörmüılerdir. 

.ONDRA, 5. A. A. - Atlanti
lin saat 12 de Mant denizi ~er... 
nnın çarpıımakta olduğu ga

tclılikeli bir noktada bulunmak
di diye bir habn- veriliyor. 

l!er gemi, dal1?ıtlann •e rüzgi-
1 ı tesiriyle e noktava sürüklenınit 

hatn.11 muhtemeldir. 

Telef olan varmı? 
IHERBOURC'., S. A. A. - ~er
ırg'a gelmesine intizar olunan 

• olduğu tayfa miktan mevcut tay 
-ek ; ından azdır. 20 ili 30 ka-

l tayfanın telef olmut olduğuna 
' bir ıayia vardır. 

ı ı 'ı ayfa miktannı mübeyyin deft&o 
l ıtn.1,(kinden en-el kat'i birfey 

ı enememektedir. Atlantiğin 200 
r • adan baıka, gizli olarak bir ta
l ; yolcu almıı olmasmdan korkulu 

la.ket haberi Pariate hüyiik lıir 
ban uyandınnııtır. 

ı 
Vapur 11Uı•arl11lnln 

Hnlallıkları 

.IERRA NEVDANA" •apmu, 
ntik kazazedelerinden 70 kiıiyi 
,, Brest'e çıkannııtır. 
tlantik vapuru ıüvarisi kaptan 
:oofo. ırece nöbetçisinin saat 3,30 
irinci smıf kamaralardan birinde 
:angın betlangıa haberini ver-
ır. 

"11en imdat itaretJeri •erilınit ve 
de mevcut bütün itfa vesaiti 

ı yete ıeçmiıtir. 
'ı dayette atetin söndürülebileceği 
olunmuıaa da pek ziyade kabili 

olan vernik,elektrik tellerini ta 
derek ve birinci sınıf yolcuları
t kompartımanı ıüratle yııka.
mafa ıirayete •• teveuüe bat
ılır. 
isiz memmu, imdat ipret • .,... 
iıtemişse de kamarası dumanla 
uı ve emisyon yapmü müın
oianmmııtır. 
st 6 da bir düdük çal.ınarak tay 
sandalları indirmeelri emri v,.. 

Z J / .ıtir. Fakat. bunlardan birisinin 
r; yanmıt olduğundan devrilmit 

1 1'~\iftdekiler dnıize clôkülmüıtür. 
ı L' • ''lzan dairesınde bulunan tayfa

ızibat fikrinin kurbanı olmut-
1 e boğularak ölmüılerdir. KD1"

'Jar, ayaklannın bir takım ceaet
;arPIDlf ~lduğunu aöylemiıler-

~ ı nihayet lıaptan Schoofa ve il 
.enize atlamıtlanhr. Kendilerini 

l: le 98puru almııtır. 
jantiğin etrafında birçok gemi 
~ da hiçbirisi ona yanaıııma

r , 1 ıdır. 
• • 111111. ganıgor 
j'' NDRA, 5. A. A. - Atlantik 
~i Vamdi Veymouth açıklann
krlikıncktedir. Gemi bili alevler 

' yanmaktadır. 

Atlantiğin etrafında bulunan kur
tarıcı gemiler ııöndürmck için ona 
yakla~amamaktadırlar. 

Achilles iımindeki Felemenk gemi 
si, tAlantii[in tayfasından bir kıslDl
nı Chnbourg'a nakletmiştir. 

PARIS, 5. A. A. - Ticareti bah
riye nezareti tarafından neırolunan 
bir tebliğde, Atlantik vapuruna ar
bk kaybolmuş nazarile balalmak li
zım geldiği beyan olunmaktad•r. 

Tahlisiye gemileri hepsinin de kur 
tulmut olduğu ümit edilen tayfayi 
toplamağa çalıımaktadır. 

A.ln·anl; ra fejekkiir 
HAMBURG, S. A. A. - Volff a

jan11 bildiriyor: Harnburg- Amerika 
•apur kumpanylllımn Sud - Atlan
tique Fransız vapur ıirketinden aldı 
ğı bir telgrafta yangm felaketine 
uğrayan Atlanblı gemisine Alman 
bandıralı Ruhr vapurunun yardımn>o 
dan dolayi can ... gönülden tqelı. 
kür edilmiıtir. 

At/antik fell.hetl oe 
Fransız gazeteleri 

PARIS, 6. A. A. - Havas ajan. 
11ndan: Gazeteler, Atlantik faciaaı
nın bais olmuı olduğu tiddetli beye 
cana tercüman olmakta ve yangının 
ne gibi ahval •e terait içinde çıkmıt 
olduğuna dair uzun tafailit vermek
tedirler. 

Maamafib. yangının zuhuru esbe
bı hakkında faniyeler ileri sürmek
ten çekinmekte ve ticareti balıriye 
nazırı tarahndan •adolunan ve mat
buatça pek ziyade :zaruri olduğu .. 
hermniyetle kaydedilen derin ve et
raflı ta~ kikatm neticelerini beı.ı. 
meldedirler. 

Geçenlerde 9Uku balan Georges 
Philippar felaketini hatırlatan birçok 
gazeteler, Fransız bahriyesinin bir
birini müt.,akip uğramıı olduğu me 
temlerde münhasıran teıadüfün ileri 
ıürülmesini güçlük]., kabul etmekte 
ve bedhahhk veya suikast farziyesi
ni derpi, eyleınektedirJ.,r. 

• • • 
LONDRA, 5 A.A. - Atlantique 

in "'mörkörlere halatla bağlanma 
sma muvaffakiyet hbıl olınuıtur. 
Geminin Weymoutb'a çekilip gö
türülmeoine çalıtılacakbr. Atlan
tique bili alevler içinde yanmak
tadır. 

~~----... ~-~ 
Berlinde büyük 

bir sergi 
BERLlN, S. A. A. - (Volff ajan-

11 bildiriyor) : 
Berlinde gelecek nisanın onbeıin

de yirmi üçüne kadar açık bulundu
rulacak bir aerıri t1>rtip edilecektir. 
Dünyanın hiçbir yerinde ıimdiye ka 
dar böyle bir sergi açılmamııtır. 

ilk liste Bu ıerginin tertibinden ınakoat 
~IS, 5. A. A. - Bahriye neza- inoanlık aleminin beşeri hayat ve faa 
• tlantique ıemisinin uğradığı liyet aahalarının hepsinde geçinnek-

11 felaketi esnaımda kaybolan- te olduğu fU İntikal devreoinde hu
kkmda ilk liıtepi neşretİmİJ- sule gelen değişiklikleri bir terkip 

r listede on dokuz kiıinin isim halinde göstermek. bilha11a deiit-
ı.zılıdır. mek yolunu tutan hira aleminin mub 

G telif safhalarını ve bu meyanda fikir 
t'ml batıyor ve beden terbiyesinde yapılan isla-

-;:RBOURG, S. A. A. - Bir hah, yiyip içme huıuıunda alınan 
"rk5r Atlantİque"i kurtarma yeni tedbi• l•rİ ve u•ull(•rİ akıl'ttir

:1:'1111·..,..,..._,.,.·..,.!,J,,!"' kteıı ibareıtir. 

''San kırmızılar arasında nifak 
değil ahenk istiyoruz •• ,, 

ciye kanun kuvveti diyebiliriz. var, bunlar da bitaraf azanın hakı>m- Fikriye Hanım ve arkadatlan 
Teşviki .anayi kanunu muafiyet liğine havale edilmiştir. Bitaraf aza bırç" ok parçalan tekrarlamak ve CaJ S kJ""b~ fd b j 

el d. k nl "b" el 1 1 1 atasaray por u u are e- ten müteesıir eden nokta mümaile:r· 
mesel eri snn ığer anu ar gı ı ehn bu mes e er e mctııu duTlar. program dı•ı alaturka ve alafran- · d E _. ş f"k B · Gal h" h • yetin en: şr.,. e ı eyın ata- ın er nedenıe bir müddettir Gala· 
munevver tet~katınızın bu nokta- Henüz halledilememiş olan meıe- ga birçok parçalar çalmak sureti- saray Klübünden kaydının siliruneoi tasaray aleyhine kaıdi bir tecavüzle 
lara da teşm;Jini rica edeceğim. !derin sür'atle balli için iki hükii- le h•lka bir cemile göstenni•ler ı Ki Ma nl !in ~ ' münasibetile bazı gazete erde üp ve bazan bir Galatasaraylının diğer 

de ere ıre ce: met c!aha muhtaoar bir sureti hal ve bu meyanda Fikri'l'e Hanım, idare heyetini tenkit ve tahtie mahi- bir Galatasaraylı baklanda kullann1'1 
Madenler buldukhn takdirde işler daha çabuk Ayte ve Çareaaz operetlerinden yetinde bir taknn yazılar intişar etti 11 caiz görülemiyecek tabirlerle ulu 

Aıırlard~n beri lisanmıızda darbi biter. Biz itleri hazirana kadar bitir- i birer parça okumuş ve piyanoyu ği görülmüştür. orta tezyifkar neıriyatta iırar etme-

me•·I hükmünü almıı bir söz vardır: ka, __ b"t'" · leri b"ti ·ı -· h k H d • l" b" • · o-
mek için çalı,ıyoruz. Fakat o tarihe 

1 

bizzat çalmııtır. Bununla Fikriye Bu ~7ctelerden bazılarının idare sidir. 
unr u un ıt . n ı n eceııı a • anımın eger ı ır mugannıye heyeti kararını ber nedense derce Eşref Şefik Beyin sporculuk na-

ve ~=::.'.j:~::nı:aıJ.,b~!"; Ç!t;.ll kında kati bir vaıtle bulunmak kabil olduğu kadar yüksek bir musiki bile lüzum görmeden ve idare heye- mı albndaki nctriyab ve bilhaua lıa 
nf de~ldit. Üstadı olduğunu da gördük. tini o yolda bir karar ittihazına se•- zı maçlanmrzda futbolcu arkada•lar 

me aaı temin etmedikçe bu fey"az 1 t bul Tal" mü'--d 1 k • H t, b" k k ' 
' 1 an ı - e e omısyonu eye ırer onıer verme keden sebepler üzerinde biç tevak- için 1--Ilaııdıgı" tabirat gaz~e kolek· 

kıyrr.Ptlerin alelade tat ve topraktan . 1 • tam biti . ti" B .. b .• k" 1 s-k h .. u ÇL 1! en amen rememı~ r. u uzre ugun u tren e 0 eye a- kuf etıneden ceffelkalem Enef Şe- siyonlannda mevcuttur. Bunlnn tek 
ne farkı kalır. Şu halde mevcut ma- komisyonda etabli işlerine ait olan reket etmiştir, oradan Kuıadllll- 1 "" 
denlerden i•tifade yolunu bulmak ıa dosyaların 700 Ü halledilmiş, 800 Ü na gideceklerdir. fik Beyi müdafaa ve dare Heyetine rar etmeyi bile i~timai nezakete mu• 
znndır. Görüyorsunuz ki mümasil · b 1 d Ed J hücum etmesinin hitaraflığa »e de- gayir buluruz. 

1 . 1 ___ , kalmıı~. Ahıre_n .u". ar an daha 400 irne museviJer receye kadar muvafık olacağının tak 1, ___ heyeti" Galatasaraylılann ha· 
sene ere malık o an rliğı>r """"'eket- dosya ınta< edılmıştir. Bundan mna- d" """' 
lerin bir çoğunda maliyet fİyab bize da ara sıra ~k.cnde suretile etabıi arasında Türk.re ırini efkarı umumi".eye bırakırız. kiki iruıaııeri üzerine meseleyi tetkik 
nazaran daha dundur. Burada ha- "k 1 k ha •. 1 ..,. . Esas meıeleye gelın.ce: Eıref Şe- ederken bütün bu tafsilah mzdel1 

vesı ası a mıı ıçın zı muracaal ar Edırn" ed zı1 1 • d ı_, fik B h k'-- d ril k L._ 
0

-kim olacak e•ao yalnız teknik ve ka- aki imal< d B - 1 en ya ıyor: zmır e... ey a ıun a ve en arar uazı geçirmiş ve karannı bilerek vermiş• 
1 • değ") • d • ~ .. 0 ta ır. k u .mura~t 3 !°"' Muıevi vatandaşlann türkçe konuı- sütunlarda iddia olunduğu gibi Klüp tir. Binaenaleyh E•ref "-efik B<'vi11 

~':k?ı":; ..:~maoll :r.:;: '::~~de~: 0 ?une geçmek ·~ . om~syon ışlenne mak için aldıklan kararlar buradaki idare heyetinin tenkide tahammülü Klüpten kaydm;n silinrnı>~İ tenkide 
maliv<t fiyatlannm mutl'ka dununa "!hay'.'.t vermPk ıçın alikada~lara ıon Mu.evi vatandaşlan da harekete il,.. olmayıımdan değil, Klüpte disip- tahammülsüzlükten değil, bir ıiste111 
inmrk İcap etm..kt.,dir. Alınacak ted t;

0
;_::!i1'Jet daha •emıek lazım il• tirmiıtir. Musm muanneti bayriye ; linsizlik teessüsüne razı olamayışın- dairesinde aleyhtarane ve çok tahrik 

birlrr bize bu neticeyi temin etmek- klübü reisi İsrail Semah Bey bu hu-! dandır. karane bir kilit ile vukubulan neşri-
tedir. ıuıta diyor ki: ı idare Heyeti ıimdiye kadar gerek yat sılsilesinin hasıl ettiği haklı ve 

Hükumet muhterem heyetinizin Leh müsteşarlann- " - Muıevilerin Türk dilini pek' muhtelif içtimalarda 9e ıettk gazete umumi bir tee11ürden doğmuıtur. 
kararları üzerinde tankkuf edı>eek dan biri kısa bir zamanda bir Tütkten fıuk- İ sütunlannda nice nice tenkitlı>re ma Bir çerek aıırdan ,.,7.la bir nrlığ• 
ve bunlan kanun ve pttn•İo halinde aız konuıabilmeleri için çalıııyornz. 1 nız kalmış ve hunlan her defaımda malik olan ve memldıetimizde tari• 
nazan dikkate alarak tatbik çar.,J1>ri I k Şive farkı olmadan türkçe konuta- samimi bir hüsnüniyetle ve sporcu h" ,.. .. ~ ff k" ba 

Romaya ne ece bilmek için evvelemirde tedrise, son- • luğa yakı~n bir ooı:.nk kanlılıkla ı ro.unu ,.,....,. ve ınun a ıyet • 
ni arayacaktır. Bu vadr yanaraken ,., ~ e- taran Galatasarav spor klülıG bu ıe-
vazileni,,de muvaffakivet diler ve ri- ROMA S. A. A. - Giornale d'ha ra da fazla temaoa ihtiyaç vardır. Bu kartılamııtır. Fakat, bu hüsnüniyet, ne Futbol ıubesinde bir muvaffaki-
yaıeti Hasan Beyfendiye bırakırım.'' lia gazete~inin aldığı malümata göre, ı nun için de bir parça zaman ister.Bu bu soğuk kanlılık hiçbir zaman men yf'! eld" edememi, ise de bunun se

.Japonların 
Yakdığı şehir 

(B9.!$T biıinci sahifede) 
Çin topraklarında askeri harekat 
icrasına hais olacak bir mahiyette 
addedilmemesi 18.zı:ıngeldiğini bil 
dinnektedir. 

Japon kumandanı, meselenin 
sür'atle halli makaadiyle ceneral 
Hochukouo ile müzakerata ııirif-
miştir. • 

Şehre civar kasabalarda sükı'.in 
büküm ıürmekte olduğu haber 
v•rilivor. Tokyo hükümeti, hu ha
dise yüzünden vaziyetin vahamet 
peyda etmeoinin önün geçmeği 
şiddetle arzu etmektedir. 

Japon aokeri erkanı, bu makul 
la her türlü tedbirleri almıılard,,.. 

Tokyoda söylenildiğine göre ha 
diaeye Chan~-Sue-1..ianıt'm entri
kaları sebebiyet vermiştir. 

Filvaki, kendisini za'fmdan do
lavı muahaze ebnf'kte olan cenup 
talı:i cenerallerine nüfuzunu tanıt
tırmak için yeni Mançuri devleti
ne ve Japonyaya kartı müspet bir 
hattı hareket ittihaz etmeğe mub 
taç <'i. 

Diğer taraftan Chang-Sue-Li
ang'm ahiren Jehol mmtakasmda 
vasi bir istila hareketi barR'lamış 
olduğunu ehemmiyetle kaydedi. 
yor. Yeni Mançuri hükılmeti bu 
planı bu mmtakalarda ıulb ve in
tizamın bakaaı ve Mançuri d .... le
tinin emniyeti noktai nftzarmdan 
pek tehlikeli görmektedir. 

Chang-Hai-Kuan hadisesi ile 
bu planın akamete uğra tılmıt ol
rnaamdan dolayı gerek Mançuri 
hükUmeti, ve gerek Japonya an
cRk memnuniyet bi11i ızhar ede
bilirler. 

Avusturya oe uzalı 
Şark işleri 

vtY ANA, S A.A. - Avusturya 
milli meclisi maliye encümeninde 
oosyaldemokrat meb'uslardan M. 
Bauer, Milletler Cemiyetinin Çin
Japon ihtilafındaki hattı hareke
tini tenkit etmiıtir. 

Mumaileyh, Avusturyanın Mil
letler Cemiyetini Lytton raporuna 
tevafuk edeeek bir battı hareket 
ittihazına sevketmek için ispan
ya, laveç ve Çekoslovakya gibi di
ğer devletlerin yapmıı olduklan 
tetebbüae ittirak etmemiı olmaom 
dan dolayı tee11üf etmittir. 

Avusturyanın milletler Cemiye
ti tarafından uzak Şark meoelesi
ni tetkike memur edilmiı olan 19 
lar komiteoi azaundan olmadığını 
ehemmiyetle kaydetmekle iktifa 
eden baıvekil M. Dolfuo, milletler 
Cemiyetinin büyük devletlerin e
lind" bir ilet haline gelmeoine mi 
ni olmak için timdiye kadar yapıl
mış olan bütün tetebbüalerde A
vusturyanm bir kenarda kalınıf ol 
duğu cevabını vermiştir. 

Seville'de 
Kargaıalıklar 

• 
SEViLLE, 5. A. A. - Anarıiıt

lerler komüniıtler arasmda zuhur e
den mücadele esnasında ablan kur
ıunlardan bir kıamı yoldan geçeni ... 
re isabet ederek yaralanmalarına se
bebiyet venniştir. 

Gece, zabıta komünistlı>r merkezle 
rine baskınlar yapmışlar ve 200 ko
münisti gizli bir toplanb halinde ya
kalamışlardır. 

M. Mellon Londra
ya geliyor 

NEVYORK, 5. A. A. - M. Mel
lon Londraya gitmek üzere vapura 
binmiıtir. 

Lelıistan müatetarlanndan Kont i temaslar TüTklerle Museviler arasm sup oldukları klübün terefi için ha- bebini idare heyetinde değil, ancak 
Szembek ehemmİy.,tli bazı mesele- j daki oam.iıniyeti esaslı surette arttı- ımı ve bacağım feda eden futbolcu Galatasaraylılarm nmanı gelince 
1.,. hakkında ltalyan hükümetile mü , racağı gibi ıive bozukluğunun da arkadaşlara yapılan hakaretlı>re ta- kendi azalannda t.,..nlı edee.olı:leri •• 
zakerede buluıwnak ÜUTe yakında kendiliğinden düzelmesini mümkün hammül ettirecek bir meokenette o- beplerde ve imil11Tde aramak lbnıı-
Romaya gefeedrtir. kllacaktır. Klüplerde müzakerabn ha lamaz. dır. Bu bir aile itidir • 

dema türkçe yapılmaoı karıırlqtırıl- Galatuaray'm galip ve mağlup 

d k mııtır Yavaş yavaş )'alnız resmi dili zamanlarmda, samimi olmak ıartile ı-ı .. ı..1cat bundan iberet iken E.,J 
Menfa an açanlar mizi değil, hususi dilimizi de türkçe haklı ve hatta hak11z olarak uğradı- Şefik Beyin nearİy~tında doğro bir 

MADRIT, 5. A. A. - Villa Cis- k•tireceğiz." 1 ğı tenkitler Klübün ne idare heyeti görüş ve haklı bir ikaz maksadı far• 
n1>roıt'an kaçanlann nerede oldukla- Burada Musevi 98tandqlarmuz unsurlan, ne de diğer azaımı katiy- zrlmelı: ve kendisini bu netriyaı. 
n bili öğrenı1ememiıtir. Ortada do- tüıkçe konuımak huıuıunda çok yen sinirlendirmemiı; bilakis bun- kurban olmuı ıeklinde taıYir eyle
Lııan ban '8Yialara göre bunların ' ciddi adımlar atımı bulunuyorlar. lar ara11nda hakikata muvafık olan- mek zevahire aldanmaktan batı.
Port Etienne'de veya Canaries ada- 1 Muıevi vatandaılanınızın bu iıte bü !ardan her zaman istifa.ı. edilınit- bir fey değildir. 
larmdan birinde karaya çıktıklan id ' yük bir hüınüniyetle hareket ettik- tir. Hulaaa Galatasarav Spor Klüı.;i 
dia edilmektedir. leri görünmektedir. Bu vaziyet hal- Klüp idare heyeti neıriyat husu- idare heyeti EşTef Şefik Beyi Klüp· 

kımızı çok m=nun etmiıtir. Halk ıunda hiçbir zaman ıekter bir zih- ten çrkardı iıe bunu 1trf dis•i,,linİ 
ve gençl'k Musevi vatanclatlara myet taıımaz. Galataıaraylılann ıra· muhafaza etın~k ve san lnnnızı1ılar 
türkçe öğretınek ve ıive farkını or- zetelere yazı yazmıyacoklan, spora araııncla muhabbet •• ıamimiyyet .,. 
tadan kaldırmak huıuıunda ellenn- ait makaleler netretıniyecekleri tar- saslannı müıtenit ve pek kıymetli 
den gelen yardımı yapacaklardır. zmda bir mü~haza idare heyetinin ananayi vikaye eylem"k için yapmıı· 

Kahirede bir bina 
yıkıldı 

KAHiRE, S. A. A. - Y erlilı>re 
ait ~...hallede dün iki katb bir bina 
yıkılmııtır. 4 kiıi ölmüı, betinin ya
rası ağır olmak üzre 8 kiti yaralan
mıJbr. 

Sabık Bulgar kralı 
Mıs da 

BERLtN, 5. A. A. - Volff ajan
ımdan: Sabık Bulgar kralı Mmra 
hareket etmiştir, Oradan Sudan'a ve 
ıonra eoki Alman müstemlekesi o
lan Kenya'ya ıridee•ktir. 

Sab•k kralın Afrika seyahati ihti
mal 3 ay devam edecektir. 

Bitler faaliyette 
MONIH, s. A. A. - Diyet için 

yapılaıo intihabaıta Lİppe bükümeti 
dahilinde İntihap mücadelesini Hit
ler bizzat idare edec<ktir. 

Hitler Münihden Llppe'e hareket 
etmezden evvel "Siyah e,.,. de bir 
konferanıa riyaset etmit •e bu kon• 
feransta Nazi fırkaomın ziraat prog 
ramını izah etmiıtir • 

Filippinin fatiklali 
meselesi 

VASHlNCTON, S. A. A. - M. 
Hoover'in Filippin adalarmm iıtik
lali projesine kartı veto haklnıu is
timal edı>eeğine dair kuvvetli ala
metlı>r mevcuttar. 

M. Hoover, harbiye nazırından lıu 
proje bakında bir rapor tanziın etme 
sini istemiıtir. 

Reichstag 
Toplanıyor 

BERLIN, S. A. A- - Vollf ai
smdan: Rayiıtaf kodema11 meclisi, 
Rayi,tağı 24 Kinunuoanide içtimaa 
davet etmeie ve 20 Kanunusanide 
de ayrıca bir içtima yaparak riiznıo.. 
meyi tanzim etmeie kanır •enniııir. 

Franıanın malt ve 
bütçe vaziyeti 

PARIS, S. A. A. - Maliye neza
reti mütahassıslan mali itlere ve 
bütçeye ait vaziyet haklanclııki ra
poru bitirmiılerdir. 

Bu rapor cumartesi ırünü M. Che
ron' a •erilecdctir . 

Rapor halnnda vaktindm evvel 
nqri muhtemel her türlü haberlerin 
asılsız olmaaı tabiidir. 

Seylanda çiçek 
salgını 

KOLOMBO - SEYLAN Ada11,S. 
A.A. - Burada çiçek haıtalığı sal
gın halinde ve ıiddetle hüküm ıür
mektedir. Şimdiye kadar 59 kiti bu 
h;ıstalığa tutulmu,tın. Bunlardan on 
altısı ölmüştür. Alakadar memurlar, 
iki milyon kişiye aşı yapmak için ha 
zırlanmaktadır. Şimdiye k:ıdar 150 
bin kiıiye çiçek aım tatbik edilmi9-
tir. 

Muşta muallimler 
birliği 

zihininden hiç bir zaman geçmediği tır. 
gibi Galatasaraylı muharrirlenn be- 1 ılare h"veti bu latrann lruvvetll 
hemehal Galatasıırayı metetmelm ve çok haklı sebeplerini her ...-0 
yolunda bir dar balnılılık ta varit ve her yerde İspata hllZD'dır. 
olamaz. Bu cihetin efkan umumiyeee ma• 

• M~ştan y~zılıyor:. ~~~rimizd~. ~ 1 dare heyetini ve Klüp)erine can- liim olması için bu İ21lhnıtmenin nıil'" 
nı. bır Mu~li.mler Bırli~ teş~lf:ül. et dan bağlı olan öz ann lcrmırrhlan tf"'ber aütunlannıza dercini rica ede
mıı ve yem ıdare heyeti ıeçılrniştir. 1 E• f Sefil: Bey • i' ind~ ·re _ ı riz. 
idare hPyeti reisliğine Maarif Müdü 
rü Hüınü, katipliğe ilkmektep mü
fettiıi Hikmet, veznedarlığa muallim 
Ali Riza Beyler azalıklara da Hay
riye Remzi, Sıd·ka Hanımlar ve Bay 
tar Müdürü Ferit Bey seçilıniıler
dir. 

Bir katil tutuldu 
Bergamadan yazılıyor: Altı ay ka

dar evvel, Örtülü köyünde Cinci Ha 
illi öldüren katil Hasan pehlivan jan 
dannamızın takibi neticesinde daida 
bir koyun ağılında yakalanmıfbr. 

Kozan a kıt 
Korandan bildiriliyOI': Ba sene 

tiddetli soğuklar mezruah kurut
muıtur. Hayvanlardan donanlar •ar. 

Bandırmada kuduz 
kediler 

BANDIRMA. 2.- Burada bir k• 
di kudunnuı, birçck kedileri ve bir 
kipyi Uırnufhr. Kedi öldürülınüt
tür. Bunun üzerine ıüpheli kedi!• 
rin itliifma batlanmııtır. 

Kahvelerde incir 
ANKARA, li. - Kahvelerde oynn 

esnumda yerli JDBh incir verilmeie 
bqlamnııtır. 

Çukurovanın kur
tulma bayramı 

MFERSIN, 6. A .A. - Çuku...,_ 
•anın kurtulma bayraınınm 11 inci 
yıldönümü ıimdiye kadar görülme
mit bir tekilde kutlulanına11 için 
yapılan hazırlıklar bitmi~tir. Kurtn
luı mücadelesi.ne ittirak etmif bütün 
köylüler bayrama davet edilmiştir. 

Beledi.,e tarafından mücadeleye gi j 
ren köylüler bir akıam ziyafeti veri
J.,.,.-k. Gece •incıım gösterilmek ve i 
müsamere verilmek ıuretiy!e eğlen
meler temin olunacaktır. Bayram i
çin ayrılan neşriyat heyeti bir kur
tulma riaaltti hazırlaımıtır. Y arm 
nqredilecektir. 

· Abdülhamidin 
dürbünü 

BERLIN, S. - Sovyet bükUmeti, 
eski çarlık hazinesine ait bir kısım 
mücevh ... leri Berlin piyasasında sa- ı 
tılığa çıkarmıttır . 

Sablan mücevherler ara11nda, vak 
tile Abdülhamidin Çar ikinci Ni
kolaya 1900 senesinde hediye ettiği 
gayet kıymetli bir de Dürbin var-
dır. 1 

Bu dürhin tamamen altından ya
pılıruş, her tarafı pırlantalarla ıüı
ı.,nmiştir. Bu düTbünün uzunluğu j 
29 santimdir. 

• 
Istanbul 
Londra yolu 

Turing k'üp Vali 
Muhittin Beye 
teşekkür etti •• 

Vali ve Beltıdiye Reisi Muhid
din Bey bilbaua memleketimize 
seyyah celbini lefvik ve otomobil
li seyyahlara kolaylık olmak Üze
re İstanbul - Edirne arasında biJo 
asfalt • töıe yolun inşa11 için ala
kadar Vekaletler nezdinde te§Cb
büaatta bulunmuıtur. 

Vali ve Belediye Reioi Muhid
din Beyin bu çok faydalı teıeb

büsünü haber alan Turinır klüp, 
seyyah celbine matuf olan bu t&o 
ıebbüıünden dolayı Muhiddin Be 
ye teıekkür etmiıtir. 

Bu yolun İn§aaını ırörüımek Ü· 

ze"' Edime, Kırklareli, Tekirda
ğı Valileri tayin edilecek bir ra
manda ıehrimize gelerek Muhid
din Beyin riyaıetinde toplanacak
lardır. 

Bu yolun İn§All temin edilince 
Londar • lstanbul otomobil yolu 
anzaaız olarak açılmıı olacaktır. 

116 

1 
Diyenet işleri heyeti 
müşavere azalığı 

ANKARA, 5 (Telefonla) 

- Diyanet itleri heyeti müşa· 
vere azasından Ali Vahit s. 
tekaüde aevkedilmit, yerine 
diyanet itleri tahrirat müdürii 

Eyüp Necati B. tayin edilmi~· 
tir. 

Fransız aef areti 
müsteşan 

Mezunen Paris'e gitmiı olan Fra,,. 
aız sefareti müatqarı M. Barbieı' 
dün sahMki ekopenle tefıriınize gel• 
miııir. 

Gayrlmübadiller 
idare heyetinde 
Gayrimübaıliller idare heyeti diiı' 

haftalık içtimıımı yaplDlfhr. Bu tol" 

lanhda bazı gayrimübedillerin ıahtl 
itleri ıöriifülmüı ye talepleri tel' 
kik edilmittir. Bundan sonra lıu .
yın 15 inde toplanacak kongre Jıak• 
kmda hazırlık mahiyetinde oLnalı 
üzere bazı müzakerat c:aeyan et• 
miıtir. Kongre rüznameai hazırlaıı· 
makta olduğu Jibi idare heyeti aiti 
aylik icraab hakkında ela bir rapof 
hazırlamaktadır. 

• 
Etem izzet 

B~yin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşlan!. 
Bütün kitapçılarda vardır 

ll'i 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada herııün öflede" 

sonra saat (2,30 dan 5e; kadar ff" 
tanbulda Divanyolunda 1111 ruııı"' 

ı 
ralı huıusi dairesinde dahili haftJI' 
lıkları muayene ve tedavi eder. 'f"I' 

lcfoa ı lstanbul 22398. )of 



na· 

"" ar 
ek• 
tek 

eıt1 

rik 

a· 
B. 

... 
'et 

el· 
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Teal e•erl•r • ~ üncü kolordu ht. Mr. Kumandanlıi' 

Devlet Demı"ryolları idaresi i anları 

7 

Poliste 

Katil Yunanistanda 
tevkif edilecek 

Yunan zabıtası Atinaya kaçan 
Y orgiyi şiddetle arıyor 

Geçftl kinunuevvelin yedin-

1 

Diğer taraftan Atın.dan 
ci gecesi Beyoğlunda Rumeli bildirildiğine göre, Yorginin 
hanında oturan Madam Evım. Yunan adliye.ine müracub ü
tiya, esrarengiz bir surette elek zerine müıtantik Yani Stama
trik kordonile boğularak kat- taki hakkında teYkif müzekke
ledilıoiı, zabıtaca tüpheleni- resi kesmiıtir. Yunan zabıt.ur, 
len ~ kiti yakalanmıt• fakat Ymıi'yi tiddetle taharriye de. 
tahkikat neticesinde hakiki ka •am etmektedir. 
tiller;n Yani ve Sokrat ismin. 
de iki kardq olduktan anlatıl· 

' ıııaaı ÜZerine bunlar ıerlıeat 
l>ıl"llkı:larak fatanbulda bulu
yıt.n Solı:rat tevkif olumnuıtu. 

aninin ise Y unani.talla kaç
tı" 

il'• lllllatılmıtb. 
Oldürüten kact- Y unanis 

~~a bulunanı oğlu Y orgiden, 
""l"lldaki amcazadesi Madam. 
~vdoksiya'ya gelen bir mektu 

nazaran, Yani, Y wıani.stana 
kııc;trktan ıonra kedisine müra 
Cllat etıoi, ve valdesinin lıtan.. 
l>ulda öld'ü'" ·· ·· b-L ld • .. gunu -er a ıgını 
•oylenıi§tir. Yor • b ül • katt gı, um a--
d·u·~ ~onra valdeainin katle-
ı..,ıgını ... 

oııreııınit ve Yaniyi cok ar-.ın · 
· y 1f ı.e de bulamamıt 

Kasıt seziliyor 
~t'te Di:ru lolrantum

da ,..lbafı ıreceei çıkan ,.."l'1Jllfl eae
ri kast olduiu anlıııılımı. lokanta aa 
hibr ile ıuncur Jozef efJer aclliyqe 
aevlredilmitlerclir. 

Sarhoşlar 
Kaztıç.,.,....' de tren kiipriiHı cı ..... 

nnda Hakkı, Ahmet ve cliier Ahmet 
isimlerinde iiç lıiti aarhotlulda clö
fütmüt Ye birf>irlerinl ,.aralaınıtJar· 
cin\ 

Yükün altında 
Fındıklı'da oturan Rıza, evvelki 

gün tarap iskelesinde ıaııdığı yükle 
birlikte dilterdc ,.arıılanınıt ve haata 
haneye kaldmlmıttır. 

Memurlara hakaret vıne·· UQa,ı adliye •e zabrtuına 
uyracaat etmittir. Takaim'de körkütük bir halde aö· 

orgiııin ID kt bu .. . rülen Topane'de Kadirler yokutun· 

Servetifiinun 
Serntifünun'ua 1899 sncu n..

rası yılbafı münaıebetile 24 aabife 
olarak fevkalade bir tekilde ve nnk
li inlitar etmiıt.ir. 43 ıenedir eclebi
J'llt ve netriyat hayabnda emeii ve 
mevkü olan bu mecmuanın aon nü._ 
haaı memleketimizdeki mecmuacılık 
aan'abnm da çok muvaffak bir nü
muneaidir. Bu ıayıda Ahmet lbıuın, 
Halit F alıri, Luiği Pradello, Alea
aandro Fenııriı, Retat Feyzi, Meh
met Selim, Tayyar Fethi, Sehap Na

lduemiz için pazarlıkla ıatm alınacak olan "6" kalem üs

tüpü, kolza yağı Madeni katran, Arap. ~~u, T aran~ıt ken
dir, El feneri, ve saire gibi ınuhtelifü~ ~~~em~ pa
zarlığı 9/1/933 tarihine ınüıadif pazartesı gunu magazada 

• 1. 1 · · ezkiirda saat 9 dan 11 e icra kılmacagmdatt ta ıp enn yevmı m . 
k d . bat .. t ed k tahriren fiat verınelen bu bapta. a ar ıs ı vucu ere 
ki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmı§ ~
lup niimune getirilmesi icap eden malzeme i~in p~zarl~k gu
nü nümunelerin beraber getirilmesi, nümunesız teklıflenn ka

bııl edilmiyeceği ilin olunur. (83) 
rız, Bülent Nuri Namık ~tif.B~-1-
lerin ,.azdan vardD'. Karilenmıze ~ 
tani,.. ederiz. l 

Yer cüceleri 
Menuu Yunan mitolojiıinden • 

lınmq bu küçük masal "Biribirinden 
cüze1 mıyllar" ıeıiainin ilk numa .. 

raaı olmalı üzere Kimiran Şerif B. 
tarafından tercüme ve neşreclilmİf
t.ir . . 

1 

1 

Şlmcll,.. kadar çocııldarmııza ,,... 

rilen bir - dair ,_.tan bu ter 
J.iyeri ve çok eğlenceli eaeri ilk mek 
tep ımallimlerine ve .a.....,ne taY
aiye ederi&. j 

mı 

Matbuat Cemiyeti tarafm
dan tertip edilen 

1933 

Almanağı 
çıktı. 

Bir çok tanmmıı muharrirlerin • 
debi, ıiyaai iktisadi, tarihi yazılan
nı havidir. Her kitapcıda bulunur. 

Fiati 1 lira..Jır. 

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

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~erl N. GASS~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

ilAnlan ' Sabnalms. kom. flinları 

Kolordu hayvanatı için ip yu 
lar baılığı (1500) adet açık mü 
nakaşaya konulmuttur. ihalesi 
8/1/933 Pazar günü ıaat 14 
tedir. Taliplerin nümune ve 
ıartnameaini gÖnnek üzere her 
gün ve münak84aya iıtirak için 
o gün ve vaktinden evvel ko
misyona müracaatları. 

5020) (6677) 
2S 

• • • 
K. O. ve 1. F. kıt'a ve mü· 

esseseleri için (60,096) ki1o 
patatea açık münakasaya ko 
nulmuştur. ihalesi 14-1-933 
cumartesi günll saat 14tedir. 
Taliplerin fartoaınesini g ISr· 
ınek llzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden eV\'el kamisyo· 
ııuı müracaatları. 

(5032) (6771) 
33 

• • • 

Kuleli askeri liıesi ihtiyacı 
için tki belvane ve dört yağ la 
vuı ve 14 parça muhtelif tep•' 
pazarlrkla staın alınacaktır. P 
zarlığr 9/ 11933 pazartesi gün" 
saat 11 de Tophanede Merk 
Kwnancianlığı satınalma k~ 
misyonunda icra kılınacaktır. 
hteklilrein izahat almak i ' 
sabah saat 9 dan 10 a kadar h 
gün ve pazarlığa giritecekleri 
belli nkitte komiıyonda haz 
bulunmaları. (413) (45 

189 . .. . 
Harbiye mektebi ihtiyac 

için 500 adet kiremit 5 acie 
livba çinko bir kilo kalay bi 
kilo tuz rubu pazarlıkla alına 
caktır. Pazarlığı 8/1 /933 pı 
zar günü saat 11 de Toph:ı.re 
de Merlcez Ktımandanlığı ıı. 
tmalma komisyonunda yapı 
lacaktır. hteklilerirı vakfnd 
komisyonda hazır bt' lımmal 

(419) (80 
K. O. kıt'a ve müesıeseleri- -----------

nin ihtiyaçları bulunan 140100 
kilo ıaman leni münakua usu 
lile satın almaciktı:r.lhalesi IS. 
1.933 pazar günü ıaat 10 da ya 
pdacııldır. Taliplerin prtneme 
ıini görmek üzere her gün ve 
münakasaya ittirak için o gün 
ve vaktinden ev.d komi.yona 
ınüracaatlan. (5034) (6784) 

36 . . .. 
j Çatalca Mst. Mv. ne ait ıfrl 

Betinei icra memurluiuncl&n: Mıı 
cuz olup paraya çevrilmeainc 
verile. Beyojlunda parmd kapı< 

Rajıp paıa zade Şakir Beyin 
tuarnf bulunduğu garacda bir a 

torna tezgihı bir adet nuıkap tag 
hı Ye bir müstamel otomobil bir Y 
ztha.ne koltuk kanape ve aaire 14-1 
33 cumartesi ırünü aaat bir buçuk 
açık artınna ile aattlacağmdan b 

tiplerin mahallinde hazır bulunaea 
meııımuna muracaatlan ilin olwn 

M d e u uzenne da oturan Ali, karakola ıevkedilmit ~dİi:~ Evdoksiya. lıtanbul ve orada da memurlara hakaret Ye 
ti bil~~ıne. ~üüracaatla lreyfiye küfrettiğind"" baldmıda takibata 

•nnıttır. batlannuttır. -------------
----~~~--....,;~..;.._~~~ 
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dak tamirile aatm alınacak bazı 
noksn malzemesi için talip zu 
bur etmediğinden ihalesi 7 / 1/ 
933 cumartesi günü saat 16 ya 
tehir edilmiştir. Ta'.iplerin ke 
§ifnamesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa İştirak için o 
gün ve vaktinden evvel Fındık 

lıtanbul ikinci İcra memurlufuı 
dan: Bir alacaktan dolayi nıalıcw 
ve paraya çevrilmesi mukarrer bıı 
nan muhtelil cioı ve 1İ'5temlerde ı 
ceddet gramofon makinalarile C' 

mofon pliklan 12--1-933 tarihine r 
sadif perşembe günü saat 10 dan 
tibaren faıanbulda Büyiik poıtııb 
ne civannda katırcı oğlu banmda 
çık arttırma ile aatılacağuıılan 
!iplerin yevm Ye aaat.i mezkurda • 
hallinde hazır bulunacak memuruı 
müracaatlan ilin olunur 

Seyrisefain 
Para alacak 

8 .. 
U.tçe açığı tahmin-

den az çıkh 
1• ~eyri•efain ıdareıi, Millet Mec
ıaı~den çıkmak üzere bulunıuı 
~"j1 ~ir layiha ile, hükilmetin k ... 
e':ı eti altında 500 bin lira istikraz 
Wktı,., idare, bu para,.i Ziraat 

111dan almak üzere anlat
~ftır .. ~~nin 933 bütçeıi 1,5 
"1ılyon lıra arıkla L_ • ~ L .,.,_ d'I' • ..,Panacagı uua d e ı ıyordu. Bu açık, tahmin· 
~~ b~ 0~mu~tur. idare, alacair 
C&ktn-~ lıra ıle bu açığm.ı kapata• 

IWaıaııeri davet 
Mii'--kai ·~ t ı.._ --··ıı . . ti. "ınunıı k'""'P u ... u en cemı,.e 
1 ıner ezinden: 

relc "'-: E vnlce on -elikleri veril• 
1 • alalı;alıırı keailen hıttp malul· 
ertııe >:eniden ma&f lahsiai hakkın:t". Malı ye V <kalelinin yükadı: emir
~ lstanbul defte.-darlığıncian mal. 
lludürlüklerine tebliğ e~ oldu
hıııdnn katibi umumiliıiimizde hazır 
•laıı İstic!alannı almamı, arkadaıı..... 
rını12:ın· 

. 2 - ·~kıııuttn çalıttıklanndan teh 
ııae_tı fevka.liideleri keailmiı malUJ. 
~lerin Taşrada bt!lanenlırr derece
::ı~ nıaliiliyet eaaı maatlannı ve 
ı.,.."•atı fevkaladelerini. teriih zam.. 
'cad;.1 ve halen hangi idarede ve ne 
..,.., ' ~aş veya ücretle çalıttılda· 

3 lahru:en bildinnelidirler; 
old11~ l<.ayıt muddeti loibnek ~"':" 
'İıııle · "~"" henüz rozet def terme '" 
:!atı.~"' Yaz~ olan meale~
ti te,r~~ ~emen kab'bi umuınili-

~ ııca olunur. 

._I _RA_D_~_o_I 
Bugünkü program 

18 • 19: Kemal NiJaZi B. Ye ..-. 
kadatları. 
19 " 20: Orl.eatra. 
20 • 20,30: Belkia H. 
20,30 • 21.30: Harumlar aaz h• 
yeli. 
21,30 • 22,30: o..keıtra Ye ıııin. 
22,30 • 23.30: Dariittalim. 

VARŞOVA 1411 m. 

11,05: Ayin. 13,201 Filharmonik 
konaer. 15,251 Gramofon. 17,0Sı 
Çocuklara. 17,301 Gramofon. 18,05: 
Soliıt talmnm konıeri, 19.05: Kalı
n konseri. 20,0S: Muhtelif, 21,201 
Senfonik konser. 24,05: Kahve koa
ıeri. 

BUDAPEŞTE SSO m. 

19,05: Macar halk ..,talan, (Si
gan muaikiaile). 20,20: Orkeatra. 
21,35: Stüdyocla bir temıil 23,20: 
Haberler müteakiben kantık kon-. 

ViYANA 517 m. 

17,451 Opera n operet parçalan. 
19.25: Muhtelif 19,SS: Yeni filmler, 
20,30: Piyano • Viyolonıel müaame 
reıi ( Beetboyen, Mozart, Bruch, 
Clazounow, Sammertini, Albeniz), 
21,05: nAPAJUNE, der WASSER
MAN N" (Denizci Apajune) isimli 
radyo opereti. 23,45: Bar muaikiai. 
<K-.,, aakaofon. tq-anni), 

PRAC487m. 

H ~10: Senfonik konser. Z3,0Sı 
~O ler. 23,25, Şrammel takımı. 

MA 441 m. 
21•50: kanıık konaer. 22,35: Bir 

;:enfaata mü.___ 23,0S: Kanıık 'ı 
onaer. 7 . 

ZORIH 459 111. 1 
l8,0S: yeni elanı Ye aeali film par 

çalan (ıramofon~. 20,SS: Mozart'm 
aaarmdan (6 aleti talmn plaJd ) 

B.. 21,30: Mozart'rn "CAERTNEAfN 
,,,. k':IYiik kan.ar• AUS LIEBE" --· 22,46: "A-

Ua ır l POLLO UNO AYACINT" iaimli 
.nuru li..ı~ . ııhioarı aabık Fen me- Mozart'ın operaıı. · 
unda 'M.t•• ~· tarafnıclu Beyoi• BOKREŞ 394 m. ı 
•~ndaki I<_ ·~ 11ııema.ı aokağı lı:art.. 13,05: Gramofon, 14,05: Cra...,.. 
"' eıliı.,,," tlu sokağında tenian te fon. 18.05: Redyo orkeatraaı:. 19.3()

1 ,.. ·• nı11 k:t
0
111atik ~Büyülı: Kama· Keza. 20.45: Gramofon. 21,0S: Sen. 

Yapılıııı1 ıre ~._..imi dün akflUD fpnik korı-(Grieg, Haydn). 22,20: ı 3laraıc ~ llı.ıat skinı davetli [)evanu (Duba, R. Stran11). 
"Un hu•uaiye~luıııııuttvr. Kamara· - --
defa nlıu-- !:...._ llletııleket.imizde ilk .;....:...---------, 
ebııeaidir. -._...tilı; tertibab ibtin · 

F frtilıal 
.. •titı bele,1· . 
~ut Ceıa'Yeıı .m;ihendiılerinden 
~., ıfıa,. ıofr I B. ın arıneoi Sıdıka 
tiir. c.,.n•e .h;"'da fücceten ölmüt-
tır. Aileai oL._dıı sabah kalclınlmıt
ederiz. -.... .... bennı taziyet -

Göz Hekim• 
Pf\OFESÖR 

i>r ESAT PAŞA 
- BABIALİ -

f'ıNKARA CADDESİ N~60 
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Borsa ve Osmanlı bankası 
Komiserliğinden: 

EL~~~~ Türk lira11 ıermaye ile mütqekkil "ANTALYA 
lllıt ı lK TORK ANON1M Ş1RK.ET1" tarafından çıkan!. 
lledi:. a~ her biri beş Türk lirası icrymetinde 20.000 bi11e se
çilile n •lanbnl Menkul kıymetler ve Kambiyo borsasına tes
olduğ:~~ınele salonunda alınıp satılmasına müsaaile edilmiş 

1 an olunur, (82) 

Matbaada 
Akşam 

Taşraya göııderi!en kitap'.ar ücreti almmlZ. 

Reıat Feyzi 1 
Yeni neslin en ırüzel şıirleri, 
bir kaç gilne katlar çdo,.or. 
Sühulet kütüphanesi, fiah 25 kr. 
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Teıekkür 
Sevgili kızun Zerinin ni

ıanlanma111 münasebetile tel
graf •e mektupla aldığım teb.. 
riklerin her birine ayn ayn ce

vap yazmağa imk&n bulanıadı
ğıından tqekkürlerinıin gaze. 

Umum Emlik 
Acentası 

teniz yasıtasile neşrini rica e
derim elenelim. 

lbrahim NECMi 

ZAYi - Feabane Meıııucat Tiirf< 1 
Anonim Şirketi namına Laater Zil-

berman kumpannsından alman İ 
Alaya vapurunun 13 üncü seferine 

ait 391 No. poliçe mulıtevİyab · 
AEG/KWO marka 594S No bir a· l 
det kabloya ait ordino zayi olmuı- · 
tur. Y eniıi alınacağından eskisinin 'i 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Komiıyoncu Kemal 

Irat Sahiplerine 
Emliklarmm kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres: İstanbul, Bahçekapu 

Taş Han No. 20 • 21. 
Telefon: 20307. 

An!cara caddesi Cağaloğlu yokuıu No. 42 
114 

illiye atbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit • 
Fenni Kitaplar Fatura .. El ilanları 

TABEDfLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

--
-...... .. ,.. J • • ·~ • • • • 

' Iıda 111 K. O. SA. Al. komiayo 
nuna müracaatları (5049) (10) 

123 

* * * 
Çatalca Mst. M•. ambarında 

bulunan aıağıda cimleri yazrlı 
köhne eşya satılacaktP'. Talip 
çıkmadrğmdaıı ihalesi 8/1/933 
pazar günü saat 14,30 a tehire 
dilmiştir. Talip lemi şartname 

' ıFııi görmek üzere her gün ve 
müzayedeye ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fm<lıklıda 

ı' ili K. O. SA. AL. komisyonu 
. na müracaatları. (1) {15) 

Adet Kilogram Cinıi qya 

119 
44 

' 8 
12 
4 
4 

250 Muhtelif bakır 
kazan 

50.500 Karavana 
15 Bakraç 
3 Kepçe 

10 Ta•a 
A:üminyüm 
kepçe 

128 
• • • 

Birinci mı:ıhabere alayı için 
pazarlıkla muhabere malzeme 
ıi satın alınacaktır. ihalesi 
7/1 / 933 cumartesi günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin listesini 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa ittirak için o gün ve vaktin 
den evvel komisyona müracaat 
lan. (5050) ( 47) 

191 

• * * Birinci muhabere alayı için 
pazarlıkla muhabere malzemesi 
satın alınacaktır. lbaleıi 
7 / 1 / 1933 cumaı:tesi . Ki!· 

l aü saat 15 tedir. Tal:plerm ha 
I lesini görmek üzere her gün ve 
, pazarlrfa ittirak İç'a. o rün v~ 
1 ıaktindne enel komııyona mv 
racaatlan (5051) C4S) 

. 192 

• • • 
Çatalca ınüatahkem mevkii 

için pazarlıkla malzeme satm 
alınacaktır. Ibalsei 7 /1/933 c:u 

ı ınartesi günü saat 14 tedir. Ta 
!iplerin liıtesini gönoelc üzere 
her gün •e pazarlığa ittirak i
çin o gün ve vaktinden en-el 
komisyona müracaatları. 

(5052) (49) 
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• • • 
Çatalca müstahkem mevkii 

için muhabere malzemesi satın 
alınacaktır. lbaleıi 7 /] / 933 cu 

'martesi gii'ııü ıaat 14.30 dadır. 
Taliplerin listesini görmek üze 
re her gün •e pazarlığa iıtirak 
için o gün ve vaktinden enel 
komiıyona müracaatları. 

(5053) (50) 
194 

••• 

latanbul dördüncü icra memu 
ğuodan: Emniyet Sandığına b · · 
denıcede İpotekli olup teınamı 

bin bet yÜz !ark lira kıymeti 
hammineli Kadıköyiinde Tuğlacı 
ı• nmhalleıinde atik Erenkö,. c Ka,.., dağı caddeainde eaki 36 ' 
36 mü ,.eni 86-88 numaralarla n: 
raldaun mukaddema maa ahır Ka 
kol hane elyevm maa bahçe lu 
zemin. ve ebniyeıinin tamamt 
arttırmaya konmut olup ..,.t:.a.'n 
nin 25-1-933 tarihinden itibaren 
remizde herlı:ea tarafnıdan g · · -
leceği gı'bi 20-2--933 tarihine m. 
elif pazarteıi SÜJ>Ü aaat 14 ten 17 
kadar dairemizde açık arttırma 
aatılacalrtı.r. Arttırma bedeli mu~ 
men kıymetinin yüzde yetmiı 
bulmadığı takdirde en ıon arttıra 
taahhüdii baki kalmak üzere 7-3-
•tarihine müsııdif salı günü yine 
14 ten 17 ye kadar dairemizde 
lacak olan arttınnuında gayriın 
kiil eo çok artbrau ihale edil 
ğinden taliplerin muhammen kı 
tin ,.üzde yedi b çuğu niıbeti 

pe,. ekçeaini veya mi111 bir 
teminat mektubunu hAmİI 
malan lizımdır. Müterakim v 
ile vakıf icreıi ve Belediyey< 
tenvirat ve tanzifat rüsumlan m 
riye aittir 2004 numaralı İcra " 
taa kanununua 126 mcı madde 
dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
nmenklil üzerinde ipotekli ala 
lar ile diğer alilcııdaranm ve ir 
halda aahiplerinin bu haklarını 
huıuaile faiz ve maaarife dair 
iddialarnu, ilan tarihinden itib 
20 yirmi gÜn içinde evrakı müı 
!erile bildinneleri, akai halde ha 
tapu ıicillerile aabit olmadıkça 
bedelinin pa,.lqmumdan hariç 
cakrıırı cihetle alakadaranm 
maddenin mezt.u.. flkraıına gör 
reket etmeleri ve daha fazla n 
mat almak iıte,.enlerin 932-
dosya oumaraıile müracaa 
olunur. 

Yuğoslavya •da 
malları bulunanla 

nazarı dikkatine 
YngoılayYa'daki mallanna 

olmalı: ve icarlan tahıil ebnek 
,.enlerin Sirkecide, Ankara cad 
de l?A numerola Anadolu o 
müracaatları. Peıinen biç bir 
lınmaz. 

K. O. latihkam taburu için I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!! 
90 kilo sicim ve 70 kilo ince 
düz tel pazarldcla satın alınacak 
trr. ihalesi 8-1.933 pazar günü 
saat 11 de yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek üze 

re her gün ve pazarlığına 
rak için o gün ve vaktinde 
vel komisyona müracna 

(5) 
22 
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HASAN zeytinyağile ve HASAH kolonyasile 
Krem ve gliserinle istihzar edilmit HASAN OLİV ve GLİSERİN Sabunlarını 

musirren istimal ediniz. Dünyada bunc!an milke11UDel ve nefis bir sabun olamaı:. Ha11n kolonyasının limon çıçeklerini, yasemin ve gül bahçelerini ihtiva eden bu sabunlar Tür!·.iye'nin yeg-iine iftihar edeceJi 
mllstahzaratmdsnd ır. Çocuklar ve nazik ciltli kadınlar yalnız Hasan ıabunlan istimal e :lebilirler. Cildi yumvşabr ve renge letafet ve tazelik bah~eder. HASAN ecza deposn. 

A-siPiN Büyük Tayyare Piyangosu Istanbul Ziraat Bankasından: 
IENlN 

r 
t 

• 

6. CI keıideı 11 kin-u•anl 1933 tedir 

BÜYÜK İKRAMİYE 

200,000 Liradır 
Ayrıca: S0.000, 30.000, 20.000 

10.000 Liralık büyük ikramiyeler ve 
100.000 Liralık bir mükafat vardır. 

ıs2 

Semti 
Beyoğlu 
Bilyükada .. 
Beyoğlu 

Maballeııl Sokağa 

Kurtuluı Nalbant 
Maden Salhane 

.. Çınar 
KurtulUJ Tuzcu 

Romaazma ve bu tun ağrılan ke6er. Iktıs~t Vekal~tinden: İktı~at 
Turk mahsulat ve 

mamulahndan 

Vekaletinden: 
Kiralık kagir hane ve 

dükkan 
B~iktaı Akaratı Vakfiye 

idaresinden: 
Be~iktaıta Akaretlerde 30 

numaralı hane ile 25, 43 numa 
ralı dükkinlar birer sene müd-

( detle ve pazarlık suretile kira
ya verilecejinden talip olan
ların tel:ıri halin yedinci cu
marte.i günü saat on üçe ka
dar mahalli mezkUrda 54 nu-
marada mütevelli kaymakamlı 
tına ve yevmi mezkUJ'IHl saat 

1 on üçünden on betine kadar 
latanbul Evkaf müdüriyetinde 

r idare encümeııiıııe müracaat et
eleri (76) 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

~auta tonınıer~iJale 

HükWnetçe takas eıyuı meyanına ithal edilen "halı, tiftı'k, 
gülyağı, palamut ve hülaıaaı kereste ve travers 1930 senesi ve 
ya ondan evve:ki ıeneler mahsulatından tütün. kömür müstea-na 
olmak üzere madenler, ile incir, fındık, canlı hayvlfflıiar, afyon,/ 
zeytin; ZC'J'\in yağı ve kut yemile Antep fıstığını Türkiye qyaaı
na henüz pazar olmıyan mmeleketlere ihraç ve ıatarak mukabi 
linde mezkilr memleketlerden muadil kıymette ecındJi eşyasının 
takaı tarikile ithali- 1ktır.at vekaletince müıaade edileceği ve 
talep olunacak ihracat miktarınnı iki yüz bin liradan az olmama 
sı lizımge:ecefi evvelce ilin edilmiıti. Bu pazarlar için teabit e 
dilen ifhu "200000'' liranm yalnu: "100000" liraya tenzil edilmit · 
oldaju iılin olunur. (7020) j 

73 
' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çorum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 
31-10-932 tarihinde münakasaya konulan 250 lira 95 kunıt 

bedelli Rontken cerrahi göz laboratuvar alatile 1083 lira 45 ku-
1 nıt bedeli muhammeneli eczayi kimyeviyeye talip zuhur etme
diğinden münakasaamın 31-12-932 tarihinden itibaren bir ay da

2054 numaralı kanunun 
hükumete 

Verdiği ıalahiyete istinaden tekerin bir elden memlekete it 
hali ile idaresi hükômetçe kararlaıtırılmıt ve bu husustaki ter• 
it alikadarlara tafsilen ilin olumnuıtu. Bu ilanda zikredildi veç 
hile Türkiye günıriiklerine gelmit vıeya 15 Birinci kinun tarihin 
de yolda bulunmUf olan tekerlerden İngiltere me'lfteli olanlar 
için muadil kıymette halı ve tiftik -.-e bulgur menıeli olanlar 
için de muadil kıymette zeytin tanesinin sali.füzzikir ilin teraiti 
dahilinde kabul edileceği zeylen ilin olunur. (7019) 

NEZLELER 
Emullion SCOTT Ue muntazaman te· 
daviıi halinde vlkuda besler, kam zea
ifnleıtirir ve intan mikroplanna karp 

• 

tabii mukavemeti artar. Bu tanı 

tedavi, nezleyi te•kif, .&kıllrftjll 
teskin ettiği ıibi biitlln zayıf Ye kıt ba1talıkla
rile musap olanlara ladei ııhhat eder. 

Emulaion SCOTT ismine iyi dikkat ediniz. 

EMULSION SCOTT 
ITALYANA 
Serına7er.i 700,000,000 

(lhti,,at akçeıiı 

580,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahin çekleri) 

ha temdit edilmittir. Müddeti hitamında ihalei kat'iyesi Çonım !------------------------' 
GRiPE TUTULMA YINIZ encümeni daimi kaleminde İcra kılınacağından bu huauata tafai-

1 !it alınU üzere Çonım ve İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüklerine müracaatlan ilin olunur. (6800) Her •abab blr kqe 

1 40 
satar ' ~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~ NE0KALMİNA 

... ~ Liret. franlr, 1 ngilİz Uruı YeJ• 

~:J dolan frank olarak sablan bu çek 
!er saye.İnde nereye citoeniz pa
ranJZJ kemali emniyetle taıır ve 
!,er zaman iıterıeniz dün7anın 

"er tarafında, ıehirde, otellerde, 
ı r apurlarda trenlerde hu çekleri 

1 •n küçük tediyat için nakit nıa 
ll?ll:aımncla lıolaylılıla istimal ede-

4>wuiniz. Travellers çelderi ha. 

~jciki ııahıl>inclen lıatka kimıenir. 
.tcullanamayacaiı bir ıekilde ter

:İp n ihtaı edilmiıtir. 

2 

1 Nafıa Vekaletinden: 
950 adet ahtap telgraf direği pazarlıkla mübayaa edilecek 

tir. Pazarlık 12/ 1/933 tarihine müsadif perıembe günü aaat 15 
te A'Dkarada Nafıa Vekileti aatınalma komisyonunda icra edile
cektir. 

Talipler 321 liralık teminatı muvakkate ve cari aeneye ait 
Ticaret odası vesikalarile birlikte ayni gün ve aaatte komisyona 

1 müracaat etmeleri lazımdır. 
1 Talipler bu husustaki ıartnameleri Ankarada Nafıa Vek& 

leti Levazım Müdürlüğünden; lstanbulda Haydarpaıada tesel 
lüm ve muayene memurluğmıdan tedarik edebilirler, (6849) 

at 

lıtanbul dördüncü İcra memurlu-

'mclan: Temamına bet bin ıira kıy- Taayyare Cemiyeti Mübayaat 
takdir edilen Oıküdarda 7eni 

'ii ;.ı..ııede Selimi Aıi etendi mahal- Komisyonundan: 
~ !İnin mezarlık kartm ookağmda 

tailar lıeımclan Haydarpaf"Ja gi- Elli bin •det evle'llme zarfı tabettirileceğinden ve depolarda 
..,.le tnıımray caddeoi üzerinde) 7e mevcut arap harfli 17722 adet birinci ve 15444 adet ikinci sınıf 
33 numaralı maa bahçe ahşap ahı evlermıe cüzdanlannm maroken kaplan satılacağından talip 
haYi ürgir müceddet fmnm te-

1 
ol~caklarm 7/ 1/ 933 cumartesi günü saat 14ve15 le komiıyona 

açık arbnnaya vazedilmiş o- muracaatlan. · (52) 
'> ı4-1-933 tarihinde farlnameıi ı96 
ranhaneye talik edilip 9-2-933 taN 

... müsadif perşembe günü oaat Deniz Levazım Satına!ma 
ten ı6 ya kadar lıtanbul 4 üncü 

.. dairesinde açık ıırtmna ıuretile Komisyonundan: 
>lacaktrr. Artırma ikinciıidir, Bi-
ci artınnacla bin heı yüz liraya 20 Ton benzin: Kapalı zarfla münakaaası: 7 Kanunusani 
';p çılmııştrr. Bu kene zi7ade arb- 933 cumartesi günü r.aat 11 de. 

.f.ı. 1"' üzerinde bıralolacaktrr. Artır- Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton benzin ka-
~ ,.,. ittinlı: için yüzde 7edi haçuk palı zarf uıulile münakasaya konulduğundaD ıartnameaini gör

• '. t ak~ alınır.. M~ter~m mek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların da müna-
L belediye, nlaf ıcareoı muıte- ,__ _ .. . ~' kk · _ ,_._ 1 

' "tb' 929 tarihi" . ka ....,.. gun ve aaatınae muva at temınat meu<oUZ arile birlikte 
• •fJ aı r. ı ıcra ~unu- d . . 

':ı 119 uncu maddeline tevfikan Kasımpaf& a Denız Levazım Satınalma komısyonuna müraca
( 1 . 
jdan tapu ıicillerile sabit olmıyan , at en. 
tekli alacaklılar ile diğer alika-

Jo :ranın ve irtifak hakkı oabiplerinin 
haklarını ve huouıile faiz ve ma· 

~ ~ nden itibaren yirmi gün içinde 
' likı müıbite ile bildirmeleri lazım 
• Aksi halde haklan tapu ıicille

f aalıit olmı7anlar satıı bedelinin 
\Jatma11ndan hariç kalırlar. .Ali.-

1 •lann ithu nıaddei kanuni7e ah 

Dr. HORHORUNİ 
Mektep sokağın daki muayc neha· 
nesini bpamıştır. flergün sıbah

tın ak şama kadar hıstılannı Emin 
önll \"alide kıruthanesl yanındaki 
-ıı•yenehıne · inde bizzat ıed •v• 

eder. Tele fon: 2.4Ja 1 

144 
una göre hareket etmeleri ve da- j-p;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;.;;;;;;;;;:;., __ _, 
fazla maliimat almak iıtiyenlerin 
-78 dosya numeroıile memuriye

" ·:pe müracaatlan ilim olunur. 

KUTiEL 
rakö7 Börelıçi fırım ura11nda 34. 

10 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıl mDtehassıs 

113 

(6589) 
20 

LONDRA 
BİRAHANESiNDE 

Ram•z•n mümıebetile 

6 mini mini 

ASAELOF 
kardetler tarafından her akşam 
muhtelif numaralar: zeybek ve 

milli danılar. 

1932 ıeneoi oeı birinciıi 

HAMİYET HANIM 
Her ak•am ıaat 24 te kadar saz 

heyetine iş tirak etmektedir. 

ıldığınızda 

Vücudünüze grip• tırşl en kuvvetli sll!lıı Tennff olursunuz. 
ve KALBi KA1''1VVFNVORMA7.·f\v•l2 lco•t'll< hınıl•n i•tr\'lni z. 9~' 

1 Evkaf müdiriyeti ilanlar• 

Alemdağı valaf onnanlannm büyük Elmalı civarında 120 
metro mik'ap kereateliğe salih gayri mam<U kestane eşçan mü
zayedeye vazolunmuıtur. 11-1-933 tarihine müsadif çartamba 
günü aaat on bette ihalei kat'iyeai icra kılınacağmdan taliplerin 
latanbul evkaf müdiriyetinde orman ve arazi kalemine mürac:a
atlan ilan olunur. (6687) 

28 

Kıymeti mubamm•D••I 1 

Lira K. 

2ı72 60 Şehremaneti civannda Binhll'direk mahaDeolncle eezahane n 
Fazlıpata oolıaldarmda eoki 28 No. b anadan müfrez 144 -

1 metro 84 - santim miktanncla arsa, 
2121 25 Balida.ki arsaclaa müfrez 141 - metro 7S - ... tim alktanndakl araa. 1 

.. " " ı98 - .. 27 - • .. .. 1 2974 05 
27ı6 40 ,. ,, n 271 - n 64 - " ,, ,. 1 
ısıs oo .. .. ,, ısı - .. &o - " .. " 
600 00 Oıküdar'da Sinanpaıa mahallesinde K.anmtina ookağmda 8 Nolı 

maa bahçe hanenin tamamı. ı 
400 ()() Mahmulpll§a'da Dayahatun mahalleıinde Yenibaıı ookağmda 

39/35 No. b diillinın tamamı. ; 
125 00 Trahya'da Ayazma ookağmda eoki - 72 - No. b bet dönüm ' 

mildannclaki lıağ mahalli. 1 

Baladaki aıa}ılul emlak yinni güıı müddetle müza,ecle7e konmuıtur . . 
ihalesi Kinunusaninİn 2ı cİ cumarteoi günü oaat 15 tedir. Taliplerin pe7 
akçelerile beraber nlaf MahlWler kalemine müracaatlan. (70ı2) • 

Kiralık Hane ve Dükkan 
Bqiktaf Akaratı Vakfiye idaresinden: 

B~iktaıta Akaretlerde 95 numaralı hane ile 7, 11, 20. 28, 44 

numaralı dükkinlar birer aene müddetle kiraya verileceğinden 

kinunuevvelin yirmi yedinci salı gününden itibaren yirmi gün 

müddetle müzayedeye vazedilmittir. Talip olanların k&.ıı.unuaa· ı 
ninin on sekizinci çartamba günü saat on üçe kadar mahalli ' 
mezkurda 54 numarada mütevelli kaymakamlığına ve yevmi 

1 mezkunın saat on üçünden on befine kadar İstanbul Evkaf Mü· ! 
1 diriyetinde idare Encümenine müracaatları. (6830) 

47 
ee ee e A 

KOYUN SUTU iLANI 

Ciaıi 
Hane 

Ana met -o 1741 
.. 174,25 

Hane 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A ~pullu ıeker fabrikasının 
lstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek_ 
sik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
siparişler yüzde yirmisi pe. 
• 

şın v.e mütebakisi hamule 
mukabilinde öden. senedi 

mek üzere derhal gönderi_ 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir. 

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

ker - Telefon: 
24470-79 

KAPPS Ahı.an kitapçı, Alman kitaplan eı> 
ucuz 11\lar, Bcy~lu, lıtikW ca.tde

ai 390, Ioveç ıetareli J.arıı.mcı.. 
1 11.i 

MlLLlYET MATBAASI 


