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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Haftada 
40 saat 
İş nıesel~,si 

,Aınele, haftada kaç aaat ça· 
ı §Dlalıdır, 48 mi 40 ;)na? Bu me· 
.:.ıe yakında aktedileeek beyne!· 
mil~I iş bürosunun senelik konfe· 
ransında müzakere edilecektir. 
Konferansa, lngiltere B"ıvekili 
Mac Donald'm riyaset etmesi 
muhtemeldir. Akvam cemiyetinin 
maliye komiteai, beynelmilel it· 
çi teşküatlan, beynelmilel ban· 1 
ka beynelmilel ticaret odaaı kon· ı 
fe:anıa davetlidir. 

it saati meselesi nedir, ne:;; ı 
den çıkmışbr? Bu meselenin ,.l 
gerilere giden bir mazisi v~ ;~ \ 
Avrupada sanayi bayatı hj00~ati 
ni baıladığı zamanlarda, '..:aya 
meselesi ilk defa o\ara~ 1° iste• 
atılmıttı• Cemiyeti~ ısla akar•ılık 

nl . ti "n.ın tam > 
ye er, •t aa~ e~ı i )er, ücret 
bulmadığını ıddıa e~ ' ti · · . k 1 k .. ere ıt saa erınm 
aynı a ma u~ . O 
• • •• t n:>i•lerdır. zaman, 
ınmeaını ıs e ı I l .. d 12 saate kadar ça ıtı ıyor-
~un ; kat sonraları beynelmilel 

ul. ;alar ve milli kanunlarla 
an af • · "ld" b " kü" iş saatleri mdırı ı, ugun U• 

müıni 8 saate irca olundu. 

Şimdi, altı giinlük haftada 48 1 
saat tutan İt haftası tekrar mey· 
dana çıkıyor. Bu meseleyi yeni· 
den ortaya atanlar, eskisi gibi ce· 
miyette ıslahat iatiyen aol 
taraf değil, rejimi devam ettiren 
iş verenlerin kendileridir. Garpta 
iş verenler, yani patronlar, buh
ran kıırşısmda iki taraflı müşkÜ· 
lat içindedirler. istihsal müt'ire· 
IE:ri düşüyor, müstehlik azalıyor, 
işsizlik artıyor. Bir taraftan İŞ· 
sizliğin artmasından doğabileeek 
içtimai neticelerin önüne geçmek 
lazımdır. Diğer taraftan sermaye
yi muattal bırakmamak, istihsali 
arttınnak lazımdır. 

Ümit ediliyor ki, eier amele 
haftada altı gün 48 saat yerine 
40 ıaat çalışs•ı, çalışan her ame
leden haftada 8 saat kazanılacak 
ve bu 8 saatlerle diğer bir çok it
siz ameleye İ§ bulunacaktır. Ko
layca hesap olunur ki, bu suret· 
te işsiz amele yüzde 1 S kadar a
zalabilecektir. Bugiinkü ifsizlik 
rakamları milyonlarla ifade o
lnnduifuna r:öre bu ni•betin ifade 
eder.eği yekun az görülmemelidir. 
Fôlhakika Almanyada 6 milyon, 
ln-"'i1t~rede 3 milvon İAwiz vardrr. 
Amerikada ciddi ;, te,kilih olma 
dıiı için i.,izlik rakamı tahmine 
istinat ediyor. Fakat bu rakam lS 
milyon etrafmdadır.Şuhalde hafta 
dA 40 aaat usulü ta!bik olunursa, 
diğer it şllrtlan aabıt kalmak ü. 
zere, bu üç memlekette 3,5 mil
yon işaiz if bulmuı olacaktır. 

Hesap budur. Fakat bu he
aabm buhranı bertaraf etmete 
müteveccih tesiri ne kadardır di
ye sorulursa, cevap olarak mah
dut demek icap eder. Zira, bu. 
günkü işsiz, ya Almanya •e ln
gilterede olduğu gibi devlet, pat
ron ve amelenin müşterek ka•a· 

d n veya Aınerikada oldufu sm a rd . 
gibi hususi taraftan ya ım görü. 
yor. ı,.iz işe batlayınca, rerçi bu 
umumi yardımlar kesilecektir. Ve 
bu, o yardımlan yapanlar için 
kardır. Fakat diğer taraftan, ev· 
velce 48 saat çalışan timdi 40 aa· 
at çalışacağma göre, bunun da 
ücretinden 8 aaa tlik ile ret keıile
eektir. Neticede, yardıma mec· 
bur olmamaktan doğan kir bir 
tarafta bulunacaktır. Difer taraf· 
ta da, teker teker alını.-.. iıtira 
kabiliyeti azalmıı fakat tek· 
mil kütlesi biraz daha büyümüı 
olmakla, aldıktan llcretler yek6-
nu sabit bir itçiler kütleıi buluna• 
caktır. 

Beynelmilel it konferanamda 
bu kar ve zarar hesaplan aıluca 
gö:.:den geçirilecektir. Konferans
ta, itsizlik bat meselesi olan mem 
leketler araaında hararetli müza
kereler olacağı tahmin olunabilir. 
Zira bu meselenin ehemmiyeti 
aade bir memleketin hududu için
de kalan milli bir mesele değildir. 
Onun diğer işsiz memleketlerle 
alaka•• vardır. Beynelmilel reka
betler artıyor. Rekabetler, istih
sali arttınnak, sennaye teraküm 
ettirmek, maliyet fiatı İndirmek 
ribi sabalardadır. hsizli~ içi~de 
yuvarlanan biı' ınemleketın, dıger
lerinin itsizliği bertaraf etmesi 
için ne yaptığını bilmeıi, rekabet
ten dolayı zaruridir. 

Şu mülahazalara göre, İ§ıizli
ğin vııtaru olan garp memleketle
ri, haftada 40 saat it konferansı
na, dünya buhranına çare bul: 
mak için mi, yoksa !'r:"larında~ı 
rekabetlerde daha 1,!1 tenevvur 
için mi gidiyorlar, henuı: tavazzuh 
etıniş görünmüyor. 

Müderris 

Burıadan aldığımuı huaU.C rr$İtnln: (1) Dahiliye Velıili Şükrü Ka~ f!ey al&kadarlara talimat ııınmek 
· · Al" B (Afyon) ile birlikte G=i kÖfkünden çıkıyor. (2) Alı Hılunet Pı. (Kolordu Kumandanı) 
f,'" • ,l :'! ~;ycırdlen çıkıyor. (3) Adliye mülettifi Necmeddin Tahir Bey. (4) Tahkikatı idare eden 
,,:~dei:~~mi muauini Fahri B. (5) Ankara meb'u.tU Ak~ Gündü" Bey._(~~ !:'&iiae;yi haber alır alma1' 

derhal memurlannı gönderna ,,., kalabalığı daiıltıran Beı.dıye 1'4bıt- muduru Rıfkı B. (1) lıten el çek· 
tirilen Barnüddeiumumi Sakıp B. 

ursa a bir çok k: m el erin 
ifadesine müracaat edildi 

Ezan işlerile alakası olanların bir çoklan 
hakkında yeniden tahkikata başlanmıştır 

lzmir ve h avalisinde dört kişi tevkif edildi 
BURSA 9 (Telefonla) - gelmit ve vazifeye baılamıt· 'ı halkı ezan aleyhine tetvik e

Hadiıe tahkikatını idareye me tır. ~en Ulucami hatibi Hafız T ev· 
mur edilen Emniyet umum mü 1 Tahkikat bir taraftan polis, fık bugün lstanbuldan. Bu~sa· 
dürü Tefvik Hadi Bey bugün diğer taraftan adliyece bütün ya getirildi. Diyanet. ıılen ri· 
Bilecik yolile Ankaraya hare- bararetile devam ediy.or. B'!· yaıetinden .gelen. eı;nır üzerine 
ket etti. gün de bir çoklanrun ıfadelen· Hafız T evfi.k hatıplıkten az~ 

Ayni itle mqgul olmak ü· ne müracaat edilmittir. Türk- dilmiş, ıanğı da batından çı
zıere poli. müfettitlerinden Zi- çe ezan aleyhinde ilk defa but· kanlmıttır. 
ya Bey lıtanbuldan ıehrimize pede kanaat beyan eden ve <o .. .,.., 6 ~ ••hifoda) ,,,, .. ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... 
Ankara telefonu ile Londra vel Gayri 

Romadan başka Mübadiller 
her yer ile görüşülebiliyor •• 
Ankara otomatiği cümhuriget 

idaresinin en muvaffak 
müesseselerinden biri oldu .• 

Ankara Otonıatlk Telefon 

ANKARA, 9 (Muhabiri· 
mizden) - Cümburiyet idare
ıinin en muvaffak müeaıesele
rind'e:n birisi de Ankara otoma· 
tik lelefomıdur. 

926 a.eneainde teessüs eden 
Ankara otomatik telefonu yedi 
ıene zarfında iki bin bet yüz 
küsur abone kazandı. 

Buı:ün ?'Üesseaenin üç bia 
abonelık bır •antralt vardır. 
Tahmine nazaran bu 933 sene
si nihayetine kadar bu ıantral 
numaraları dolacak ve önü· 
müzdeki sene batmda tekrar 
binlik bir santral ilavesi mec· 
buriyeti hasıl olacaktır. 

Ankarada halen aboneleri
nin en mütekasif yerleri sıraai
le Karaoğlan, Bankalar c_add; 
si, Çocuksarayı ve Y enıtehır 
ile civarlarıdır. Cebecide de te
lefon alanlar yavaf yavq ço
ğalmaktadır. 

Posta, telgraf ve telefon 
idarei umumiye?si mecliste ka· 
bul ettirdiği bir kanunla tele-

. 1 

Bugün tekrar 
toplanıyorlar 

Ankaraga gidecek h•yetln 
intihabına 

itiraz edenler ,,., 

Ga}'J"imübadiller cemiyeti 
fevkalade kongresi, bugün sa
at 14 te Halkevinde toplana
caktır. Geçen kongrede, yeni 
bono verilmesi için tetebbüsat
ta bulunmak üzere Ankara'ya 
izamı kararlattırılan ve idare 
heyetince, idare heyeti haricin 
de üç zattan mürekkep olmak 
üzere seçilen heyetten müte
kait binbatı Hüsnü B. itizar 
etmi4tir. Kadri B. hastası oldu
ğu için Ankara'ya gidemiyece 
itini bildirmittir. Geriye yalnız 
Şefik B. kalmışhr. Bir çok 
gavrımübadiller, idare heyeti
ne- verdikleri takrirlerde, bu 
zevatın ıı-eçen kongrede yeni 
bono verilmeıine aleyhtar bu
lunduklarını, fU halde bunla
rın yeni bono verilmesi için 
kanaatları hilafına teşebbüste 
bulunm .. ları doğru olllrnıyaca
ğım bildirmişle;dir. idare he
yeti, takrirleri bugünkü fev
kalade kongreye arzedecek ve 

namı 6 nter aahifNe) 

Gazi Hz. 
ReUicümhur Hz.. dün alı

,ama kadar Dolmabahçe 
sarayında metgul olmuflar
dır. 

Dün de müteaddit zeval, 
Gazi Hz.. ne arzı tazimat i
çin saraya gitmişlerdir. 

Reiaicümhur Hz. dün ak
,am saat 18 buçuğa doğra 
refakatlerinde mutat zeval 
bulunduğu halde, otomobil
le saraydan mülarakal ve 
Şifli taraflarında bir tenez
züh İcra buyurmuşlardır. 

Sahip ve Batmubarriri 

Siirt Meb'uıu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü. 
ETEM iZZET 

, 

Müsabakaya giren İstanbul güzelleri 

1933 Türkiye güzeli 
Nazire Hanım oldu 

• 
Nazire H. 25 Istanbul, İzmir 

'ı 

i 
'ı 

1 

Büyük Gazi'nin bazı Je
vair ve müeaaesah ziyaret 
etmeleri ihtimalinden bah
sedildiği yazılmıfh. Dün 
muhlelil daire, mektepler 
ve diğer müesseselerde 
Gazi Hz. nin teşrifleri ihti
maline mebni hazırlıklar 
halta içinde ziyaretlerini 
yapılmıştır. Gazi Hz. nin 
yapmalan muhtemeldir. " ve Bursa ,. 
Evvela 
Emniyet 

güzelleri arasından seçilmiştir ~ı 
lzmir güzeli ikinci oldu- Yeni Kıraliçe- ı 

nin sözleri • Danslı çayda itirazlar •• 

Tevfik Rüıtü Bey 
Cenevrede 

tezimizi an!attı 
CENEVRE, 9 (A.A.) 

Anad · lu Ajansının huıuai mu· 
babiri bildiri· 

933 senesi İstanbul ve Tür-
8 

kiye güzelleri dün Cumhuriyet 
refikimizin idarehaneıinde se
çildiler. 

Bu münasebetle gazetenin 
kapısına ba}'J"aklar uılmıt ve 
bazı tertibat alınmıttı. Bu me
yanda inzibatı Ye diıiplini mu· 
bafaza için methal ve merdi-

yor: ika 
Fransız pli· venlere polis memurları • 

nmın münaka· me edilmitti. 

ıaaı münuebe- Hakem heyeti 
· tile aöz alan S 30 d "-• hak 

H . . k"'. Saat 1 . a Oıı· w em 
T :{~e R~ :~ heyetini tetkil eden zevat gel
B ~f t meğe ba9ladılar. Halit Ziya ve 
eyt,erk~mtyeı· Muhlis Sabahaddin Beyler ilk 

ve ı es ı· 1 d "d" 
h nd 1 gelen hakem er aruın a ı ı. 

b
at ara;d "a ra Güzeller anl&lılan kendi-
rtab 0 ukgunu !erini bir az naza çekmitlerdi. 

ve u no tayı E • • · t"b b b 
Türk heyetinin n sonra yam, ın ı daakı~k kat-

TEVJ"IK z<ÜŞTÜ B. k"d be · lamasına ancak 20 ı ıı.. a-

üd f tt""" . ehs tı elnt " la biribirini müteakıp geldıler. 
m a ıı.a e ıgını a ır a mrt· • • ald k 
t T f "k R .. r· B F Salonda herkeı yerını ı • 

il". l~ vı Uf ~ ~y, b" run· tan •onra Abidin Daver Bey 
ıız p anının e:mnıye ın ır a· rta ldı" ve gür bı"r ••sle· . " b 1• o ya ge ~ • 
desı oldugunu eyan ve P anın _ Hakem heyeti tamam, gi.I 
askerik kısfmı th~ınledda. ~eçent zeller de tamam! intihabat 
sene on erans a ıoy ıgı nu b 1 ğ y ı b d n 
ku h 1 k b d h · • at ayaca ız. a mz un a 

atır atara unun a a zı· 1 1 b<'- h t" e bı"r reis d ruhi • · p d . l . el evve , llKem eye ın 
Yd~".e. . h amı:e~ en 1 en g - seçmek lazım .•• dedi ve o 11ra-
ıgını ıza etmıştır. d )onda bulunan Belediye 

M P r . ,. T"" k Y a sa 
•• : ..ı.. 0 ıtıhs ınkk ndur -.krutnt~ reisi Muhid<lin Beyin reisliğini 

muna..,.,atı a ı a zı e ı• kl"f tt" T kl"f hakem he-", • al" t k ed rek. k d" te ı e ı. e ı , 
g~ mıs ekkı ~- rar . e h en ı• yeti ve davetliler tarafından 
ııne tef ur etmit ve er teY" alkıslarl,. kllbul edildi. 

Yeni afyon 
Kanunu 

Hariçte monopol, 
dahilde ıerbeıt ıa
tıı esası gözetiliyor 

Yeni afyon kanunu Martta 
meclisin ilk içtimalarında mü
zakere edilmek üzere hazırlan 
maktadır. Afyon inhiaan umu 
mi katipliğine tayin edilen Ni
zameddin Ali Bey lktısat Ve
kaletinden vaki olan davet Ü· 
zerine bugün Ankaraya gide
cektir. 

Yeni afyon kanunu eskisin
den temamen farklıdır. Buka
nunun eaaa çerçeveai ihracatta 
monopol, dahili satıtlarda 
tam serbestiyettir. ihracatı ida 
re edecek n;ıonopalun sekli dev 
let inhisan teklinde olacaktır. 

Afyon kanunu meclisin ilk 
içtimalarmda müzakere edile
cek kanunlardan biridir. Ka
bul edildiği takdirde yeni af
yon inhiaannın önümüzdeki 
mahsul senesi batlanıncmda 
faaliyete geçmesi beklenebi
lir. 

Abidin Daver Bey, bundan 
90nra bu ıeneki müsabakada 
bir yenilik di.lti.lnüldüğünü ıöy 
leyerek i"7ahat verdi: 

- intihan için iki sekil Yar. 
Birinci tekil fU: latan bul gü-

(D .. amı e ,. • ..l:aifecle) 

-
D 

1 

Türltiye giiuli ol.,. l.tonbal 
gii:ııeli Nazire H. ın mü.abakoJat 
aonra çektirdiğimüı en ..,n ruzl. 

, 

( 

- r 
-~"~ Yeni 4e1<ilde inhisarm mer

kıo"7i gf'ne lstanbulda bulunll
c.ıı.ktır. istihsal mmt11klllannıla 
birliğin aatmalma 9ubeleri ola-

' GOzelllk müsabakasına niçin girmedin? t 
- Hiç tanıdıflım yoktu, mutlaka baıka8laa 1111 ... r 

caktır. . ed•rler dl11e lıorldaml .. 
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Belediye resimleri _H_A_R_İ_C_İ_H_A_B_E_R_. _L_E_R_ı ı11r- il 
tezyit ediliyor Bitler 1 Avusturyaya j Takip ___ __....,il 

. 
1 

• • • iş başında Silah Edilen gemi Mahmut Esat B. Müşer 
Beledi hizmet enn ıyıce yapıl - - ·ref H.ı müdafaa etti 

ması için kanunun EvvelA g~zetelere İtalya ne maksat Tayfa taleplerinde 

d
•li 

1
•• •• .. im.. •. kartı vazıyet aldı takip ecliyormaı? u1rar ediyor 

ta 1 ne uzum goru uştür PAR!S, 9. A. A. - Batyekil PRAG~~ .•· A. A. - Eberi· 8ATAVYA. 9. A. A.- De z. 
. . • . • . . • .. . M. Hitler, dün öğleden aonra belli yetle hancı ~Y•~ti. idare e!"'ekt< ,_ Provincian asilerinden alman 

Dahıhye vekaletı, beleclı hiz. ! nıuhamınen ıcar bedelı uzennderı batlı birçok Alman gazetelerinin olan mahafilin fikrine tercwnan ~ir telgrafnamede "Enlki telsizi. 
metlerin ifası ~e Tür.~ye teh!;r "~ yüzde ÜÇÜ, gece müeaaeaelerinin mümeaa.illerini kabul ederek, on olan Lld,o~e Noriny ıazeteai ~ nizdeki terait mucibiace teslim o
ltasabalarmm ıman açın buPnkü geco yanımdan aonraki safi iratla 

1 

tara evvela matbuat hüriyetine ta· makaluını ATU1turyadaki ai.lah \acaktız." 
belediyeler Yaridatmm kafi olma· nnm yüzde albaı, gramofon plak· raftar b"lnndu&.,.,11 ve "z-..,.r~ " C kaçakçılığına tahaia etmiftir. Telsizin İmaa.111 ıudur: ATl'Upah 
dıiuu ııazan dikkate almq "' be- larmm aatq bedelinin, fotoğraf i- arzu edilir'' telakki etmekte bu- 1 Maka le muharriri, Viyanada ,.. yerli tayfa. 
lediye rea~':"! ~ununu~ mal bedelinin yiizde beşi beledi- lunduğu müabet ve samım. teni<..- Hırvat mahacirlerinden bazd~· Telsizde töyle deıu1mekteclir: 
surette tadıl ıçm bır kanun la71- ye resmi olarek alınacaktır. leri muhi bulmakta olduğunu nın Yngoslavya aleyhindeki faali- " Aramızda katiyen komünist te-
haw ~·~~bı'', , , ı . 15 - Ayak sabcılar !""a~ aöylemittir. yetini hatı.rlatmaktadır. mayülü olmadıit ye hiçbir şiddet 

'! eaı lay.ibadakı b~Ied.ıye ~-- bır tarifeye .cöre beledıye reanı Başevkil, bazı gazetelerin tut· Muharri~, Hmratlara. Anutıır· 'ıareketinde bulunmak niyetinde 
-;rınde'! bır ":'mu ıaadi tahsil a. 1 Yereeekterdır . , mut olduklan yol dolayiaile ıid· ya, Macanıtan, Bulcarıatan, Ye değiliz. Biz yalnız ücretlerimizin 
dılenlenn aynı olmakla beraber, 16 - Elektrı'1t tenvırabnm kılo- detli tedbirler ittihazına mecbur bilhassa ltalya tarafından mnza- tenzil ye bizim ••mnnıza söz aöy 
mühim bir kısmının miktan çoğal· vatı ve havap:azı metre mikabı Ü· olduğundan dolayı müteessif bu- h.,ret edilmekte olduğunu yazmak lemit olan arkadaşlanmızın tn· 

j blnu9 ve yeniden bazı resimler ih- zerinden iki kuruş, elektrik, gaz Junduğunu ilaTe etmiştir. ta .e ltalyanm Yugoslavyaya kar· kif edilmiş olm&llDI protesto et• 
'dna eclilmi:ft?'. • • v~ buharı,._ ıst_ılan mahallerin t.,.. M. Hitler, bundan sonra siyasi 91 takmmıt <>,lduğu tehditkar ta•· mek istiyonız. Vapurda herşey yo-

Kanun ikı kısımda". Kırk iki hin &athı uznnden metre murab- vaziyeti tetkik etmiştir ru harekete lf&rel eylemektedir. \undadır. Son ...,_..; haberlere 1.;. 
m1tddeden ibaret olan ~!1'1-i kı· ba.ınd1t dört kunıt resim alınacak Mümaileyh kahin;sine karşı Elde edilmek İstenilen caya, Yu· re zırhlı Somatra yakınındaki 
lllll bel~iyele!"n ta~!me mec• tı;. , (Kaloriferli binalarda olduğu bir ekseriyet 'vücude gelmesinin gosl~':J'an~ ~retini kırmak kü- South- Pora adaoı boyunc. ve 
bar oldugu reamılere aıttir. gıbı). mümkün olduğunu fakat bu ek- çük ıtıli.fı ınhılale uğratmak,Fran ·aatt'" takn'ben 7 mil süratı. iJe.,_ 

Belediye b~tç~lerindeki açığı ka 17 - Elektrik, ha.ragazı, tram· riyetin tamamen "Menfi bir ma• sa71 münferit bir nziyette brak· !emektedir. 
patrnak. yenı .•n,,aa.t ".apmak ve vay, su tesisatı yap n veya İ$leten hiyet " te olacağını beyan etmİf- mak için onu müttefiklerinden AMSTERDAM, 9. A- A. - T .. 
yahut her hangı bır ihtiyaç karşı· !erin aarf~ıtikleri elektrik kilova- tir mahrum Ye1919-1920de TCude ge legraph ıazetelİ, Batavyaclaa ;... 
unda yeni varidat membalan te- tındıın yirmi para, havagazıam ' • tirilmit olan sulh binumı tahrip tihbar ediyor: 
.min edilmek laznn eglirae o za- 1 nıetre mikiıbmdan on para, suyun Prusya diyeti feshedildi etmektir. ~u~rrir deTam ediyor: Asi zirhlıyi takip ed- filo, 
man ka~~un 31 madded~ iba~t 1 metre mikabmdan yirmi pl\ra be- BERLIN, 9. A. A. - HükUıne- ,a,ılacak htç.brr teY yoktur. Fa- Tandjo.,..fricb lim•nmı terketmit 
olan ikıncı kıammdaki resımlenn ledive remıi almaCAktır. tin iakat edilmesini Leipzig mah· kat, sulh lehinde vermİf olduğu • 
tahsiline barlanacaktır. 18 - Her binanın yol , . ., mey- keme.m.. istinaf etmiş olan sabık mükerrer teminattan .-ra A.ua- tirFilo, asi zrrhlırun yak!a,makta 
. Ancak ik!n~. kıaına dahil b~ ~ dan Üzerindeki çıkıntılardan cad- Braun hük\ımeti, Prusya diyetinin turyarun iki yüzlülük etmesi İn· olduğu Somatranm Jarbinde k1in 

aıml~ı;d-;n bınn~ veya ~eps!"!n de ve meydanm amıfma göre bir feshedilerek yeni intihabatın icra fial tevlit etmektedir. Hele A,,.... En.,ııanoya lt'ece yaracaktır. , 
tah11lı çın beledıye meclıalennın resim alınacaktır. Bonun için bir sına karar verilmesiniu kanunu turyalı bazı zeyatm Hirtenberg Taifeden kayıt ve tarbız teslım 
k~rar v':":"~i, dahiliye vek&leti· tarife VRpılacaktır. Bu çıkıntılar eaaıiye mugayir olduğunu beyan meselesine iştirak eylemq olmala edilmelerini talep edecek ye ken· 
aın taadikı lazımdır. . için nüfusu on bine kadar olan ile mezkilr mahkemeye ikinci blr rı keyfiyeti İle ıit side artan bir -tilerine <"evap nrmeleri için 10 
Bu~d~ ,ba,ka ~u ~!erden matu.llerde 100, yüz bin nüfuslu müracaatta bulunnnqtur. sıkmb has~!. «!tmekteclir. Fransa dakika mühlet yerecektir. 

hanıılerının ha~gı beledıye\erd; yeT\erde 300 kurut alınacaktır. ve küçük ıtilaf, ATUsturya sivaae- lsyanm bombardman tayyarele-
ve ne kadar muddetle tatbik ed1- 19 - Umumi arahalann yol tinin iıtikametinin tenTİr edilme- ri ile tenkilinden yazgeçilm;.tir. 
leceğine heyeti Tekile karar vere- ve meydanlarda durmalan için Almanyada zelzele ıini iatemelidirler. Çünkü kati netice Yereceii ümit 
cet.tir. İşgal ettikleri mahallin metre mu edilmemektedir. 

Bu layiha ile ibdaı edilecek ye- rabbaınd'ln iki kurut resim alma· CENEVRE. 9. A. A- - Dün f Filoya, yerli efradı yerine AY· 
ni resimler tunlardır: caktrr. (Tramvay ve otobüslerin / sabah Bade ınmtakasında bir zel- talyan sanayii rupaldar ikame edilecektir. 

1 - ldarei husıuiye için yo( ı istaayonlanla işcal edecekleri ma zele hissedilmiıtir. Zelzele, hallı: 
O'ergİaİ veren m?kellefler ~er ~- ı ha l ıı ibi) arasmda t iddetli bir heyecan ayan 
ne ynca beledrye namına uç !ıra 20 _ Bir binanm tamirile tadi- dırnuştır. 
rol ~ergisi v~re.;eklerdir. B~na ~u li i<;in lrullanalacak mal~emenin u Rastatda zelzele daha şiddetli 
~ıl bedem mükellefiyet uç gıın- muma mah•ı.11 yerlerde lfııral ettik olmut n bazı mahallelerde halk 
dur. , leri yerlerin metre murabb"ı ay. faz!& dehşete düşmüştür. Bir ta-

2 - Beledıye yollanndan en da bir kuruştan on kuruşa kadar kım kimseler ikinci bir zelzele 
ı;ok İstifade edecek ,tirket. ve mü~ 1 resim alınacakt'.r. • . vukua gelir k"rkusile ~vleri?e dön 
-ler yapılacak bır tanfe mucı• 21 - Ku.......,ı muhamke onal meğe cesaret edememıtlerdır. 
iJlnce bir resim vereceklerdir. ve İ•timal eden ınüeısel"ler yapı· Zelzele 0 derece ~iddetli olmut
{Tram•ay, otobiia gı'bi Teaait). lacak tarife üzerinden resim vere- tur ki bazı mahallelerde yolda 

3 - Binalana kira bedelirM ceklerdir. giden insanlar yere yuvarlamnıt-
Pe mesken olanlardan yÜzde 6, 22 - Muamele vergilerine Üç· lıır camlar kmlarak etrafa saçıl
-~l!'rdan yüzde 8 .... bu binala- le bir ni•hetinde belediye hiueıi .... ;, marl\zalann vitrinleri deTril-
- açında oturanlardan da en çok zammedilecektir. · tir 
ribde 4 aiabetinde resim alınacak 23 - Otellerin gündelik kiran- °i; dd le k b' 
w. nn göre yüzde dört niabetinde ika a e r,kped' llStZY ~--"'ıdanza 

4 - H- neYi içki mahallerinia t • 1 le --" kt' B ra arzetme le ır • nya ,.. ırım 
..., bedelinin -"zde L-·i beledı- me ~.smbı .0 aratari'f ._.._el ır.k~ '"" Ü7.erinde cam parçalarmdan, 

7"" ~ -ı- nun açm ır e yapı aca ... .-. • 
...mcıa dahilinde istihlak edilen Sıcak maden 1alan bulunan yer- deYritmlt bacalardan - da.- ki
Aolln içkilerin. satq bedelinin ı.,..., seyyah ıelen ,._terdeki otel remıtle~~~ mütete~ ........ YI• 
riiz~ onu ~eledıye heaabma taı.. terin kazanç Yergilerine yüzde ğmlan gorulmektedır. 
ıil edılecektır. bet belediye hiueai zammedile- ŞP.hrin mektepleri munkkaten 

5 - Devletin tahail ettifi ftl'll• celrtir. kaaphlmqtır. 
et T~rrislnc- ~?rtte bir ~iabeti~de 24 - Sigara ve tütün satı,lan- • DiR'er bazı mahallelerde .de ı;nü· 
ıeledıye Yergısı zammedılecektir, na belediye resmi olarak yÜzde hım hasarlar olmuşaa da timdrye 

6 - Yapılacak hibe Ye teber- bef zammedilecektir. kadar nufuaca zayiat olmamqtır. 
Üatm kıymetleri Üzerinden yÜz• 25 _ Çıkan madenlPrin tomı Siamoğrafik me 1.lınata nazaran 
le on belediye remıi alınacaktır. başından bir kuruf belediye hiue b~ zelzelenin me.r~ezi Ca"!sruhe-

7 - Serbea meıleklerle sanat si olarak alınacaktır. nın cenubu carb,.ını; takriben 50 
ticaret erlıabmdan n müeıue- Kanun, bu rf'ıimler mukabilin- kilometre -fededD'. 

H 'jelleti'inden İt yaptıktan mahallerin de, bele<liyeleri denılıte edecekle
kiralan izerinden ri hizmetleri yapmağa mecbur a. 

\ibda .iki, lrullandıklan müatah- diyor. 
Ye -ıe adedine ıöre de ya. --------

\da<"&k tarife ıızerind•n betedi,.. Mesafe rekoru 
almacakbr. 

a - KlüpleT, mahfili,...,,. eemi Dft!lt) k1rıJd1? 
!et, içtima mahallerinin - LE CAP, 9. A. A. - Tayyareci 

-...en icar bedelleri üzerinden Gayford ye Nicholetta, dün Creen 
',ti.de- dört belediye resmi ,,_ Tİch ayarile saat 18,40 ta Valvia 

Franıada yeni 
bir kanun 

ROMA. 9. A. A. - Stefani A· 
jaıuı bildiriyor: ltalyan aanayiini 
yeni ba~tan kurma enstitüsü. bara· 
fından çıkanlan tahvilata müıte
ri kaydedilmek için dündenheri 
vukubulan müracaatlar her türlü 
tahminlerin hududunu &llDlljbr. 

Satılığa çıkanlan bir milyar li
ret'ik tahvilat için birkaç aaat zar 
fında ye.palan talepler, bu miktan 
geniş mikyasta geçmiştir. 

Zorbanın 
Biri 
Kendisine verilme· 
yen kızı yaraladı 

Merkez telgraf memurlarm· 
dan Mehmet Liitfullab Ef. ta
lip olduğu Karagümriikte Der
viş Ali Mahallesinde oturan 
lsmail Haiı:kı Ef. nin 18 J'llfm· 
daki kızı Müfide H. m kendisi 
ne veı'ilmediğine kızmı, ve ev. 
velki gece kızm evine giderek 
onu vücudunun muhtelif yerle 
rinden karna ile varalamışltr. 
Lütfullah Ef. Adliyeye aevke
dilmi' ve Müfide H. hutaha
neye yatırılmıtbr· 

İtalya 
Kıralı 
811 ayın 20 aiı;;.de 
Mısıra gidiyorlar 
ROMA, 9 A. A. - Giomal d'I· 

talia gazoteainin verdiii bir habe 
re göre ltalyan Kral ye Kraliçe· 
sinin Mısıra yapacaktan aeyaha· 
tin programı tesbit edilmiıtir. 

Bu programa nazaran kral Ye 
kraliçe, 20 tubatta lskenderiyede 
karaya çıkacaklar, oradan doğru· 
- Kabire'y• sideceklerdir • 

Kn.l ..,., ""'ilçe Kabinde S _... 
kaldıktan eonra Nil nehrinin --
aına yakın yerlere doğru bir se

yahate çıkacaklardır. 10 gün ka
dar ııürec:ek olan bu aeyahat ı.u. 
nıen ,imendiferle, kısmen de yat
la yapılacaktır. Kral Ye kraliçe 
lukaor ve Aaanan'i ziyaret ede
celdercf'li'. 

Kral ve Kraliçe dönütte Kahire 
de birkaç aaat kaldıktan aonra lo
kenderiyeye cldecekler, iki ırün 
de. burada kalacaldardrr. 

Batan gemideki 
kalaylar 

CENEVE, 9. A.A- - Roetro 
tahlisiye ge.ru.i harp M11&anJa 
Tunuı sahillerinde batmı• olan bir 
Norveç ıemisindeki kalaylan çı
karmak üzre hareket etmiştir. 

Sabık Adliye vekilinin müda_ 
faası üç saat devam etmiştir 

IZMIR, 9. (Milliyet) - Müddeiumumilik tarafından idamı talep 
edilen Müşerref H.m müdafaaaı bugün sabık Adliye Vekili Mahmut 
E..t 8. tarafından yapılmııtı:r. Sabak Adliye Vekilinia müdafaaaını 

dinlemek için mahk- sal- hıncahınç dolmuıtu. Mahmut Eaat 8. 
ezcümle dedi ki: 

Akıbeti, riya1et buyurduğunuz yülaek mahkemenizin knrarile 
taayyün edecek olan Müterref Hanımın son müdafo.alarrnd~n birini 
yapmak için uzak yollardan katarak geldim. 

Bu gelitimin sebebi ikidir: 
Biri, maznunun vicdanen kanunen masum ofu.r.una inanışJmdır, 

diğeri Kuşada11aın karabahıtb Türk kızının idamı istendiği dakikada 
bir avukat tutamayacak kadar parasız bulunuşudur. Netekim arka
dqrm Ömer Fuat B. de ricaıu üzerine bu davayı meccanen k:ıbul et
mek civanmertliğini ıöatennİJtİr." 

Oç saat süren müdafaada Mahmut Esat 8. bütün ,ahitlerin ifade
lerini çürütmüt ve ıunlan ila•e etmiştir. 

Son hukuk ilmi en zaif delil olarak 1&hadeti kabul c:tmekle .,,. 
handan dolayı parmak izinin İııkifafına çalışmaktadır. 

Netieecle mahkeme tarafmdaaı Müterref H. m bikı·ini İ"41e eden 
maznun maktulün oğlu ltyas Ef.nin mahkfun.iyetiain Temyiz mahkeme 
since tasdik edilip edilmediğinin. Kuşadaamdan aorulmaama karal' Ye 
rilmittir. 

lngiltere ve altın mik_qası 
LONDRA. 9. A. A. - M. Makdonald Avam kamarasında &0rulan 

bir nıale verdiii oenpta demiştir ki: 
" lnıilterenin Cenevreciek.i iktisat baş miifavirinin yaptıgı bey• 

aattan hiç biri lngilterenin timdiki ehval ve şerait İçinde altm mik
yaaına aYdete hazır bulunduğunu göstermemektedir. 

Bilakia C-.wedeki mütahauısler ihziri komitesinde kullanılan 
liaan altın mikyasmm beynelmilel surette yeniden tesisi hususunda 
hakikat halini alabilecek bir imkan şekline girmuinden eTTel bir çok 
mali ve iktisadi tartlann yerine ıetinlmeıi lazım geldiğini açıktan 

açığa bildirmektedir." 

Afinada tütüncülerin içtimaı 
ATINA. 9. A.A~ Atinaya yakında Türk ve Bulgar tütün mü· 

teha11ıslannm geleceğini mevzuu bahseden Proia ıazetesi diyor ki: 
"Cenevre tali komisyonun doayalannda belki de h.ıfzedilmeğe 

mahkilm kalacak olan bir rapor hazırlamaktanaa tark tütünleriyle 
bqlıca alakadar bulunan üç DeTletin mütahaasuları kendi memleket· 
lerinin aalihiyettar makamlariyle teşriki mesai ederek tütünlerinin 
.aiirümiinü temin için miifterek bir cephe te,kil etmeleri daha mu
Tafık olur. 

Ankara-lstanbul hava seferleri 
ANKARA, 9. (Milliyet) - İstanbul • Ankara han eefer lerini y • 

pacak olan tayyare bugün Eıkitebire hareket etmiftir. 

Resmi muhaberatta ku.llanıla
cak ıstılahlar tesbit ediliyor 
ANKARA, 9. (Milliyet) - Resmi muhaberatta kullanılmakta olan 

ilmi, idari, fenni utılahlarm tesbiti için te,ekkül eden knmiaiyorı bq 
vekalet nepiyat müdürü Emrullah 8. in riyasetinde ilk içtimaını yaptı. 

/zmirli bir şerir arkadaşını öl
dürdü, üç kadını gara/adı 

IZMIR, 9. {Milliyet) - Gece yanım yerinde Erzurumlu Lütfü 
kıskançlık yÜzünden arkadatı Memduhu öldürmüştür. Lütfü Memdıı
hu öldürdü.iden sonr1& hamil olduiu biçakla dostu lnşafı validesi Fal· 
mayı ve hemıiresi Mekbuleyi ağır surette yaraladıktan sonra kaçlDJfelderdir. BaT'da agraya inmi,lerdir. 

9 - Mobilyua1e kiralanan ma• TRyyareciler 5340 mı1 yani 
.allar, kiralan üzerinden yüzde 8500 kilometre mesafe katetmit· 

PARIS, 9 .A .A. - Reaıni ga· 
zete, bucün c.inai meaelelerde i ... 
tintak ve tahkikat usulünü mühim 
ıureıte tadil ed- Ye eşhasa ait 
bir taknn teminatı ihtİYa eyliyen 
yeni bir kanun n.,.redecektir. Bu
nun netir.eıi olarak Seine hapisha 
nelerindo mevkuf bulunan 500 ki 
ıi tahliye edilecektir. 

Para yerine 
çakılta!fı 

!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 aa da jandarmalar tuafıadan yakalanmrtbr. Katil adliyeye tealim 
eclilıniıtir. lb niabetinde resim ueı cekı..... !erdir. 

5r. (Pansiynnlar KJ'hn . 1 'iayyarec:i1- hiçbir yerde dul'-
10 - Serbeet -tek, tieaawt malr.11zın 57 saat 28 dakik• UÇ• 

• sanat erbahı belediyelerce run- muşlardır. 
M. Roosevelt, kadın

lar 'a çalışacak 

Kücük Ayasofya'da Çamur 
s .. vket'in kahvesinde obıran 
Hiisevin Ef. kahvenin rafına 
koyd~i!u çıkını içinde 1575 kuru' ufak parası oldui{u halde, 
l-""""' r• loltaslarHe d.,~i•tiril
diğini iddia ettni•tir. Bunun ü
zerine kahvede yapılan arama 
net;,.,,.mde P"~"lar orada mev 
cut havuzda bulunmus ve bu
nu yanltl!ı anlası1an Hüseyin 
isminde bir çocuk yakalanmıt
tır. 

Celal Bey bugün 
geliyor 

1ZM1R, 9 (A.A.) - Şehri· 
mizde bulunmakta olan lktısat 
vıekili Celil Bey, bugün Ege 
vapurile btanbula hareket et
mitlerdir. 

Birinci umumi müfettiş gel(gor 
atiy..,... tabi olacaklar hu harç. Eski rekor, 5012 mil idi. 
_....__ icar bedelinin yüzde 
MN ııeçmiyecelrtir. Almanyada grip-
ıı-umumi Ye hususi bilardo ..... ten o-Jenl-
ipnolardan -ede lliradanlO li oe• 

NEVYORK, 9. A. A.- M. Roo
aevelt, iki kadmı iki mühim siyasi 
makama tayin edecektir: 

ara. her lleTİ musiki aletlerin
- t.ir liradan b.,. liraya kadar 
Mİnl almacaktar. 

12 - Bütün hizmetP n mü
._.,iyeler bir liradan on liraya 
iıdar belediye resmine tab' .:irler. 

13 - Tenia Ye golf sahalannın 

VUPPERT AL, 9. A. A. - Son 
1 O gün zarfmda 250 kiti ölmüı
tür. Bu miktar, alelade zamanlar
daki nfiatm 4 mislidir. Vefiyatm 
bu agyri tabii artmasmm sebebi, 
Almanyada hüküm sürmekte olan 
griptir. 

Mis Frances Perlı:ina, kabinede 
mesai nezaret müştep.rı ve Mn.., 
Ruth Ovendo Amerikanın Kopen· 
h"" elçi•i olacaktır. 

Mra. Oven, müteveffa Vilaonun 
rİyaM"lİ zamanında hariciye nazırı 
olan Bryo ' ın kızıdır. 

[ Haftahk Siyasi • 
icmal ) 

1 na gitmemİ!tİr· Onlar Kanuna 
Esasiyi bertaraf ederek Almanya· 
da bir diktatör idaresinin tesia edil· 
mesine taraftardı~ar. Eğer inti
habat Hitler'e ümit ettiği ek.eri
yeti temin etmezse. belki bu dik
tatörlük tesis eeilecektir. Fakat 
bunaan eTYel, Hitler bir defa hr 
~aını~ talihini denemek iıteınit· 
tır. Bı-enaleyh Almanyada aiya· 
si vazivet , S reart intihabatma bağ 
lı görünüyor. Bu intihabat üç fe
kilde neticelenebilir: 

Alman Meclisi Hitler tarafm
dağıtıldı. Kanunu esasiye göre 

gün için.le i"tibabat vaoılması 
geldiğinden intihabat ıü· 

5 mart olmak üzere tespit edil-
• ttir. Ondan sonra da iki ay için
yeni meclisin toplanması 1izmı.. 

• 
Hitler • Papen Hükfunetinin 
liste Millt Sosyalistler yani 

"tler F IJ'kasile Milliyetperverler 
ni Hugenberg Fırkuına istinat 
tiği maltımdur. Bu iki fırkanın 

-~~ı,..,.,listeki kuvveti ancak 247 
~ı•b''ustan ibarettir. Binaenaleyh 

riyeti temin etmek için 70 ka· 
"ar meb'usu olan Merkez Frrka· ' r da yardımım temin etmek za· 
ıretindeydi. Aksi takdirde yeni 
!ikiimet te sabık Papen Hüku • 
ıetleri gibi, her üç ayda bir mec

dağıtarak ymi intihabat yap· 
suretile iktidarda tutuo:ıbilen 

h01dmıet halini alacaktı. Yeni 
.. ...ıril ile Merkez Fıdıa lideri 

Kaas bir itilifa varmak için temaa 
ettiler. Fakat bu temuın pek cici
ci~ olmadığı anlqılıyor. Bunun da 
sebebi, Hitler,.m iktidara geçtik· 
ten sonra fırkasımn kuvvetini kat' 
i suretle tespit etmek için yeni 
bir intihabat yapılmasına lüzum 
görmesidir. Hitlerin iktidara geç
mesi, Milli Sosyalist Fırka için 
siyesi bir muvaffalayettir. Bu siya• 
al munffakıyetin ferdasında ya • 
pdacak bir intihabatta Hitler mec
liste ekaeriyeti temin edebileceğini 
ümit etmektedir. Ve bu ekseriyet 
temin edilirse, Hitler yalnız Mer
kez Fırkasının değil, timdi itti· 
fak halinde bulunduğu Hugen· 
berg Fırkasının da yardımından 
müstağni kalacağından Milli Sos· 
yalistler Almanyanın mulı:addera· 
tma bütün manasil.e hikim olacak 
lar demektir. Bunun icincirr ki 
mecliain feshi ve yeniden intihabat 
yaprlmuı haldandaki karar, Ha
l • ı ı Milbıı:ilerinin ~ hotlan 

1 - Hitlf"J' Frrkaın dueriyet ka· 
&anır. Bu halde Milli Sosyalist
ler, miUiyetpenerlerin yardımın
da" ~ mü~t .. ~i kalacaklanndan 
belki de aradaki ittifak bocrulacak: 
Ve Hitler Fırkası AlmanY11nm mu 
kadderatına hakim olacaktır. 

2 - Hitler Fıl'kası yalnız ba,ı
na ekseriyet tmıin edemez Öe Hit· 
leriatler ile Hugenberg Millicileri 
bir arada bu ekseriyeti temin eder 
ler. Bu vaziyette mantıkan ıimdi· 
ki hükümet kombinezonunun dıır 
vam etmesi lizımdır. Yani Milli
cilerle Hitleriadenı istinat eden 
bir hiikimet. 

ANKARA. 9. {Telefonla) - Birinci umumi ınüfettişliğe tayin 
edilen Hilmi B. latanbala hareket etıniftir. Hilmi 8. lstanbulda bir 
kaç ıün kaldıktan aonra Diyanbekire cidecektir. 

Vekil Bey, Vali, Cümhmi
yet Halk fırkası ve belediye ve 
Ticaret ocia rei.sileri ve heyeti 
ve erkanı ile bir çok zevat ve 
dostları tarafmclan tefyi edil· 
mittir. 

Süreyya opereti 
Ankarada 

ANKARA, 9. (M'ılliyet) 
Süreyya opereti Halke•inde 
ıece teanaillerine batlıyor. 
temsil Emir operetidir. 

. . 3 - Kanunu Esasi • çerçeY1eai 
ıçmde kalamamak tehlıkesi, ya· 
pılan intilNıbatta Hitleristler ile 
Millicilerin bir arada mecliste ek
seriyet temin edememeleri ile be
lirmektedir. Çünkü Hitleristlerin 
mecliate ekseriyeti lemin edemedi· 
!er diye iktidan terked'ecelderi 
beklenemez. Hitler mümkünse Ka· 
nunu Esasi çerçevesi dahilinde ik
tidarda kalmak istiyor. Bu mfun
kün olmaymc:a her halde Kanunu 
esasiaiz de iktidan muhafaza e
decektir. Ba da genıe üç tekilde 
olabilir, 

1 - Papen gı'bi meclisi her 
üç ayda bir dağıtarak Kanunu Esa· 
sinin zevahirini muhafaza etmek. 
Bu yola sapılmıyaca~ı ,imdiden 
kat'i olarak söylenebilir. 

2 - Komünist Fırkasını ilga ıır 
derek mecliste ekseriyeti temin et
mek. 

3 - Reisicümbunm fevkalade 
salahiyetlerini ileri sürerek, mem· 
leketi meclissiz idare etmek. 

Her halde kat'i vaziyet ancak 
5 mart intihabatmclan -ra tebel· 
lür eclecektir. • 

Beynelmilel borçlar ihtillfmm 
halli için l ngiltere ile Aınerika. a· 
rumdaki müzakerelere martın ılk 
haftası resmen baJ.':oılac:aktır. 
.Borçlar meselesi. c· n Ikt~sat 
konferansını tutan düiüın vuıye
tindedir. Borçların halli yolunda 

ileri gidilmedikçe, ~tn.at. ~": 
l'ansı -elesinde de ilen gıdılemr 
yor. Amerikamn mastakbel ~~ 
hur Reisi Roosevelt borçlar 'fille 
timdiden vazıyet etınit bulunuyor. 
Rooeevelt, fngilter~in W.ating· 
ton Sefiri Lindaay'Jl sayfıyesine 
.çağırmıt ve borçlar meselesi etra· 
fmda görüşmiifUlr, İngiliz Sefiri 
Roosevelt ile yaptığı bu mülikat
lan sonra derhal vapura binerek 
lngiltereye gitmiştir. Sefir, geçen 
pazartesi gününden beri lır 
gilterede bulunuyor. Ve biı- kaç 
gündaıberi Londradan gelen tel· 
graflar, sefirin bu temastan hak• 
landa malümat vermektedir. 

Lindsay'nin müstakbel Cümhur 
mai ile yaptığı mülakatta neler gö 
rü,üldül{ü maltım olmamakla be
rüer, H- taraftarlannıa .ar 
leriae laakılına, RooıM"elt laıiltıe-

bu 
ilk 

Danimarka kralı 
CANNES, 9. A. A. - Danima"' 

ka kral ve kralieesi, buraya sel· 
mİflerdir, Burad~ bir müddet ka
lacaklardır. 

reye karşı müsait bulunmağı va
detmiş, Hoover taraftarlan bu se
beple Roosevelt'i tenkit etmekte
dirler. Cihan iktısat konferansında 
lngilterenin töyle veya böyle ha· 
reket edeceği hakkında bir vaat 
almadan Roosevelt'in borçlar me
!M!leainde müsait bulunduğunu söy· 
lüyorlar. Bununla beraber bu 
borçlar ihtilafı da kolay kolav neti
celeneceğe benzemiyor. Çünkil 
lngilizler yalnız kendi işlerini hal· 
letmekle iktifa dmirorlar, Fran
aanrn borçlan için efe bir çare arı
yorlar. lngilizlerin ileri sürdükle
ri fonnül ıudur: diyorlar ki borç
lar ihtilafında öyle bir hal çaresi 
bulmak lazımdır ki Lausanne itila· 
fı akim kalmasın. Bunun manası 
sarihtir: Malümdur ki Lauaanne 
itila.Eı. Amerika ile borçların hal· 
!edilmesine bağlanmıştı, Yani 
Fransa ve lngiltere Amerika ile 
borçlar ihtilafını halledemezlerse, 
Lausanne tamirat itilMı da hiil.:üm 
süz kalacaktır. Şimdi lngilizlet 
borçlar ihtilafında Lauaanne itili· 
fınm hükümsüz kalmasına mahal 
.,_lamyacak bir .... teklinde ...... 
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Ekonomi Paketle Mahkemelerde llurtftı Bıtıdı,,d, 

Tütün stoklarımız ithalat 

hayli azaldı Son zamanlarda 
tacirler 

bu yolu tuttular 
Birçok müeueseler konten· 

jan dolayısile gümrükten gir· 
mesi mü,kül olan eşyayı küçük 
paketler halinde paket posta
banesi yoluyla ithal etmekte
dirler. Bu iti hayli büyüten mü 
esseseler vardır. Paket posta. 
hanesinde biriken paketler o 
kadar çoktur ki, artık hemen 
koyacak tek paketlik yer kal
mamıftır. Bu halin önüne geç
mek için bazı tetbirler dütü· 
nülmektedir. Bu meyanda kon 
tenjandan evvel gelmif, fakat 
kontenjan dolayısile çıkanla
mamış paketlerin yeni bir ka
rarla bir defaya mahsus olmak 
üzere ithali de dütünülmekte
dir. 

Hükumetin takip ettiği takas 
usulü mahsulün 

elden çıkmasına yardım etti 
Tütün istihsal ve ihraç mın· 

takalarmdan gelen maJUınata 
nazaran, tütün "stokları fevka· 
iade azalmı9tır. Yeni mahsul 
senesine kadar elde mevcut 
stokun teınamen çıkanlaca.ğı 

kuvvetle üınit edilmektedır. 
930 senesinden evvelki aeııele
re ait tütün mahsulü \Stoklan 
oldukça mühim bir yeklin tut. 
makta idi. HükQnıetİn • büyük 
bir isabetle aldıtı tetbırler ve 
takas yoluyla ihracat bu eıki 
' atoklarm en büyük kıammı el
den çıkartmı•trr· Bu tene nıah 
auliln az oJınaar ve ınalıau
lün kalite itibarile geçen 1ene
ler mahsullerine nazaran çok 
nefis halde bulunuşu ınalımı
zın iyi fiatler bulmasını ve se
ri ihracını temin etmittir. 

ltalyaya yumurta 
ihracahmız 

Yumurta ihracatımızın tan
zim ve inkitafı için İktısat Ve
kaletince bazı esaslar hazırlan 
maktadır. ihracat Ofisi yumur 
ta ihracatımızın tanzimi için 
hazırladığı nizamname proje-
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aiı;ıi !ktısat Vekaletine gönder
mı,tır. Y uınurta ihracatımız 
aon günlerde ltalyada alma~ 
bazı tetbirler, bilhassa mani
pülaıyon imkanının ortadan 
kalkması dolayısile, epey za. 
rar görmektedir. 

ltalya, yumurtalarımız için 
İyi bir mahreç olduğu gibi, yu
ınurtalarımızm merkezi A vru· 
pa memleketlerine sevkinde 
en mühim rolü oynamaktadır. 
ltalyanın yeni tetbirlerinin yu 
murta ihracatımız üzerinde 
menfi tesirler hasıl ettiği gö
riilmektedir. lktısat Vekaleti 
yumurta ihraç i•ile esaslı au
rette mefgul olmaktadır. 

Halı ihracahmız 

Posta idaresi dün Ticaret 
Oda~ına da bir tezkere vazmış 
tır. Bunda tacirlerin takip et
tHH •ekil anlatıldıktan sonra, 
Odadan ithalatçılara d"ha ma 
kul yollann tavsiye edilmesini 
istemektedir. 

Aldığımız maliimata naza- · -
ran, lktısat Vekaleti iyi bir ih- buralarda tetkikatta bulun
raç maddemiz olan halı itine maktadırlar. Bu zevat, Ayva. 
son günlerde ehemmiyet atfet- lıkta bir gün kaldıktan sonra 
mektedir. Halı ihracatı memle lzmire hareket etmitlerdir. 

kete iyi bir gelir temin eder. 
Fakat son senelerde umumi 
dünya buhranı bu ihracat mad 

Kömür ve kereste 
ihracatımız 

demizin ihraç vaziyetini zayıf- lktısat Vekaleti kömür ve 
latmıftır. Bu yüzden halı ibra- kereste ihracatını arttırmak i
catııım memlekete temin etti· cin alakadar dairelerden ma· 
ği gelir de azalmıthr. Bunun liimat istemisti. Yapılan tetki
akaülameli olarak halı sanayi- katn göre, 932 senesinde keres 
inde bir durgunluk ve halı aa- te ihracatı 931 senesine naza
nayİ mmtakalarımızda da te- ran pek azalmıthr. 
reddüt ve cndi,e bat göstermit lstntistiklere göre 928 sene. 
tir. ıinde memleketimizden 1 mil-

lktısat Vekaleti bu işte me- . . . 
1 · b" h ı· d ~ ·ı k yon 271 bın lıralık kereste ıh-

ıe eyı ır cep e ı egı , gere . 
ihracat gerek sanavi noktasın- 1

' racatı yapdmıttı. 929 senesın
dan mütalea ederek halıcılığı· 1 

\den sonra yeni gümrük tarife. 
mızm inki.-fı tetbirlerini tea- leri üzerine hariçten gelen ke
bit etmektedir. reıtelere ka~ı ağır gümrük 

Çekoslovakya 
tütün aldı 

Çekoslovak rejiıinin Türk 
tütünü mübayaası için açbğı 
münakasa bitmit ve bir çok 
Tiirk tütün ihracat tacirleri mü 
nakaaaya ittirak ettikleri hal
de, Çekoslovak hükiimeti neti
ceyi il&n etmemi~ti. Buna se
bep olarak, Türkiye ile Cekos-
1ovakya arasında aktedilecek 
takas mukavelesi müzakeresi
nin neticelenmemi• olduğu fl'ÖI 
terilmekte idi. Ahiren takas 
mukavelesi müzakeresi netice-
1en~iğinden Çekoslovak hükQ. 
metı münakasa nPtice~ini ililn 
f'tıni•tir. Netice itibarile Tür
kiveden 67 nıilvon lcron muka
bilinde 2.SOO.ooo kilo tütün 
satın al1""'1•tır. Bu tütünler 
ek•eriıi Türl,: tütün ihracat ta
cirleri olmak ü"'ere 10 rniie•se
te arasında taksim edilmittir. 

Ayvalıkta bir yağ 
fabrikası 

Ayvalık, 6 - Bazı ecnebi. 
ler, bir yağ fabrikası tesisi için 

rüsumu konulmuttur. Bunun 
neticesi olarak memleketimiz
de kereste sanayii de inkitafa 
.,..lamıt ve bu inkitafın ihra
cat üzerine büyük tesirleri gö
rülmüttür. 

929 senesinden sonra keres
te ihracatı artmı,, 930 senesin 
de iki milyon 330 bin liraya, 
931 senesinde 2 milyon 430 
bin lira cıkmıttır. Fakat 932 
senesinde kereste ihracatı 1 
milyon 941 bin liraya inmiş
tir. 
lhrautın azalmasına sebep 

muhtelif memleketlerin kon
tenjan ve kambiyo tahdidatı 
Pibi tedbirleridir. Bu yüzden 
Fransa ve Yunaniıtana olan 
ker,.•te ihraCJ\bmız azalmıstır. 

Fransa hülcUmeti kontenjan 
listelerinde Tür'k kerestelerine 
kar,ı ağır tahdidat kovmushır. 
Di~er tar,.ftan Yunanistan hü
kumeti, Türkiyeden gönderi
len kere•teye döviz vermedi
ğinden Yunanistana olan ke
re•te ihracatı da azalmı,tır. 

lktısl\t Vekaleti kere•te ihra
Cl\tım himave etınek için, cad
deler aramaktadır. 

Sporcunun 
Katilleri 

Millet Umumi 
Mekteplerinde Mecliste 

Nakzan muhakeme- Bu sene 8 kursunda 
de verilen karar fazla talebe vardır 
Bayram sokağında •porcu 

Sait Beyi öldürmekten auçlu 
Bahriyeli Cemalle fapkacı Re. 
tat ve bu kavgaya ittirakten 
suçlu KazDll ve Salahattin E
fendilerin muhakemeleri dün 
Ağırceza mahkemesinde neti
celenmittir. 

Nakzan rüyet edilmekte o
lan bu muhakeme neticesinde 
Bahriyeli Cemal 7 buçuk sene 
ağır hapse, fapkacı Retat 6 se
ne 3 ay ağır hapse, her ikisi 
birden 3000 lira tazminat ver· 
meğe, Kazımla Salahattin de 
25 er gün hapse mahkGm ol
mutlardır. 

Bir aile lılnden 
çıkan cinayet 
Unkapanında Seyriıefain 

memurlarından Lutfi Efendiyi 
!>)dürmekten ıuc;lu Bedri ile, 
Bedri Efendiyi katle tefvik et
mekten suçlu Mehmet Ali E
fendinin muhakemesine dün 
ağırceza mahkeme,inde de
vam edilm;•tir. Mehmet Ali 
Efendi makhıl Liitfi Efendinin 
eniRtesidir. iddiaya nazaran, 
Mehmet Ali Efendi eve aarhot 
geldiP; için ablasına: 

- Eni.teme söyle, ya bu eve 
Ş!'elmesin. vahut rakı içmesin, 
.lemis, Mehmet Ali Efenrli de 
bundan mu~ber olarak Bedri 
vasrtasrvla kayınbıraderini öl
dürtmüstür. 

Dü1'\kü tn11lı"'kem .. rte ,,.;;d. 
dei •ah•t vekili ilk defa hadise 
ye vazıv,.t edenlerin •ahit sıfa. 
by)a celbini ist .. mis, muhake
me hunun için batka güne bı
raktlınıştır. 

Bir çocuk dütür
me davası 

Yenibahçede oturan Ebe 
Zaruhi Hanmı. Aksarayda otu 
ran Şazment Hanımın nzasıy
le çocuğunu dü,ünnekten maz 
nun olarak ikinci ceza mahke
mesinde muhake- ediliyor
du. 

Dan evrakına nazaran Şaz 
ment Hanımın hamile olduğu 
çocuğu düsürerek bahcesinde
ki ai(acm dibine gömdüğü an. 
18$ılmı•, taharri]n.t yllpılar"k 
ceset çıkarılmı,. Saziment Ha
nım ela cocuğu Ebe Zaruhinin 
~üsürdül{ünü aövlemistir. Fa
kat cerevan Pden muhakeme 
nPticesinde Zanıhinin ciirmü 
sahit ohnl\Dlıf, beraetine karar 
veril mittir. 

Hava tehlikesin
den korunma 

Hava tehrkeaiıulen korun· 
mak İçin Tayyare Ceıniy.etine 
her Yatandaşın ve b~r memu· 
run gücü yettiği kadar yard'rm 
ve halkı tenvir ve tetvik et· 
meıi hakkındaki Baıvekalet ta· 
mimi, bütün devıd'r ve müesse· 
sata tEbl'.ğ edilmişitr. 

Millet mekteplerinin bu 
ders ıeneıi de bu ay sonunda 
bitmektedir. 

Tedrisat ıonu münasebetile 
müfettltler mektepleri teftit 
etmektedir. Devamsızlık eden 
talebe tesbit edilmit ve hakla
nnda takibat yapılmak üzere 
kaymakamlıklara bildirilmit • 
tir. Bu senenin imtibanlan 
martın ilk haftasında yapıla
caktır. Bu sene en fazla B. 
kursunda talebe vardır. 

Bu sene yeni mek
tep yaptırılmıyacak 

Bu ıene Belediye bütçesinin 
noksan varidatla kapanması 

üzerine 1933 senesi bütçeain
de yeniden ilk mektep binası 
yaptırılmak için hiç bir tahai· 
sat konmamıftrr. Bu sene ev· 
velce b8'lanan köy mekteple
rinin binalan ikmal edilecek· 
tir. Ancak bu sene mektep in
taab faslının bütçede tama
men kapatılmaması için bu 
kısma ayrıca tahsisat konmuş
tur. 

Türk tarihinin me
deniyet kısmı 

Türk tarihinin medeniyet 
kısmını yazan 50 kişilik mü
derrisler heyeti dün öğleden 
sonra Darülfünun Edebiyat 
fakültesinde içtima ederek 
timdiye kadar yazılan kısmı 
tetkik ve tesbit etmişlerdir. 

Söz derleme işleri 

tık tedriAat müfettitleri dün 
Maarif müdürü Haydar Beyin 
riyasetinde toplanmıtlardır .Bu 
içtimada söz derleme faaliye
tinin ilk mekteplerdeki netice
leri üzerinde görütülmüttür. 

Aldat vermeyen 
doktorlar 

Ehbbıı odur haysiyet din· 
nı dün Dr. Neşet Osman Beyin 
riyasetinde toplanarak, iki 
doktor arasında münaziürıfih 
olan bir meaekyi tetkik etmit 
ve müteakıben de oda aidabnı 
vermeyen dört doktorun mah· 
kemeye tevdiine karar vermiş· 
tir. 

Acıklı bir ölüm 
Mülkiye talebeainden Halit 

Suuri efendi Cerrahpap. haatane
;inde apandisit ameliyeaini mütea· 
kip gözlerini hayata yummUf• 
tur. Cok genç ve yurda faydalı o
labilecek bir ya'ta kaybolan bu 
sencin cenazesi bu cuma günü cu 
ma namazını müteakip Betikta,.. 
ta Sinan pafa camiinden kaldm· 
!arak Yahya efe:>di mezarlığında 
ki huıuai makbereaine defnedile
cektir. 

Mektebin talim heyetinin, eski 
ve yeni bütün mezunlannm ve 
mektf'p taleheainin cenaze mera• 
ıimine gelt>rek arkadatlanna aon 
vazifeyi ifa ebneleri rica olunQI'. 

931 Hesabı kat'ı 
raporu 

azaya tevzi edildi 
lıtanbul umumi meclisi dün 

birinci reis vekili Sadettin F e
rit Beyin riyasetinde toplan
mıttır. Dün 1933 senesi bütçe
sinin tabedilen masraf kısmı 
ile 1931 hesabı kat'i raporu a
zaya tevzi edilmittir. 1931 se
nesi kat'i hesap raporunun mü 
zakeresi gelecek celseye bıra
kıldı. Daha bazı mazbatalar 
ait oldukları encümenlere ha
vale edildikten sonra içtimaa 
nihayet verildi. Meclis pazar
tesi günü tekrar toplanacaktır. 

Lokantada yenilik
ler yapılacak 

Belediye kooperatif lokan
tasının gördüğü fevkalade rsğ 
betten dolayı, Belediye bu hu
susta daba bazı yenilikler yap
mak tasavvurundadır. Koope
ratif azasına mahsus olmak 
üzere lokantadan gayet ucuz 
fiyatla evlere de yemek gönde 
rilecektir. Bu takdirde lokan
tanın tetkilah tevsi edilecek, 
aile lokantalan ~inde bir 
kısım açılacaktır. 

Garaj ve itfaiye 
fen müdürUiğü 
Belediyede yeniden ibdaı 

edilmi• olan garaj ve itfaiye 
fen müdürlüğüne gelecek mü· 
hendise 350 lira ücret tahsis e
dilmittir. Bu vazifeye henüz 
kimin getirileceği belli değil
dir. 

Galata kulesine asan 
sör konmıyacak 
Belediye Galata kııleaini ta.. 

mir ettirecek ve buraya bir a
sansör koydurarak seyyablarm 
vesair istiyenlerin kulenin üs
tüne kadar çıkmalarım temin 
edecekti. Yapılan tetkikat ne
ticesinde bu i•in çok masraflı 

· olduğu anlatıldığından bu le

ne için vazgeçilmittir. 

Gazi köprüstl 
Unkapanı köprüsünün yerine 

yapılacak olan Gazi köprüsü İ· 
çin nakliye vasıtalannın bilet 
ücretlerine zanımedilen 30 p&• 

ra muvakkat resim son bir se
ne içinde 290 bin küsur lira 
tutmuttur. Köprünün inta mas 
rafma tekabül edecek para, 
daha bu resmin dört sene ipka 
aile tamamen temin edilecek
tir. 

Sabık Hidiv ftal
yaya gitti 

Sabık Murr Hidivi Abbu 
Hilmi Pata dün sabah Adria 
vapuru ile tehrimizden ltalya· 
ya hareket etmittir. 

7"' • ~ • 
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Salma deliler 
Kir kaç yıl evvel üstat Maz

har Oaman Bey bana "Ruhi 1 
ve akli tababet" ismindeki ese-
rini göındermi, ti. tı .. 

Bu kitabı birkaç defa oku• f
dum. Ala! ve ruh hastalıkla· n 
rnmı taze teıhislerini vesika· J. 
larla gösterdiği için beni çok. 
alakadar etti. Esasen tıp ilmi·ı.. 
nin bi· im sanatla en sık temat 
eden tubesi budur. 

Roman muharririnin haya· 
Jinde ve. kar,ısmaa bulup ya· 
ş11ttığı kahramanlar milyon· il 
larca insan araaınJan seçilmit.t 
tiplerdir. Romncı onlann ha• 
yattaki rollerini tespit eder 
ken geçirdikleri ruhi ve akli 
buhranlan da hesaba katacak· 
tır. Bu itibarla roman muhar1i 
riri ile ( Paychiitre) arasmdalt 
aıla bir münaaebet vardır. 

1 

lnt müvazenesizler bizi o• 
kadar meıguf etmez. Bu, ni· e 
hayet, asabiye mütehassısınınr. 
faaliyet aabasmda yaşar. 

Fakat anzi (Psychose) yal· 
mz romancıyı değil hatta her 
münevveri alakadar eder. • ·e 

Tahakkuk etmiştir ki etrafrı 
mızda derece d'erece eserime 
göstererek yaşayan bu müvaze;• 

. ,_ • • 1 • • -~ .. ll 
nesızR:T aın11· ennı cuyon mu· 
rekkebatı ile uyuşturan birta· :ı 
lam zavallı mahlUklardır. 

Hastanelerde ıstraplarmı 

dindirmek için morfin şınngaı 
ıı bekliyen, eararhane köteleo 
rinde derdini nnutmak içiıı 
kabak marpuçu değiştiren, aa· 
lon köşelerinde hayalatine vÜ' 

aat vermek için kokain çeker 
mahlüklar nihayet bir sar'alı 
bir deli, bir aptal ve sarsak 
!arak karşımıza geçiyorlar. '!' 

l• 
Tıp ilmi it buraya gelin<'li. 

müdahale ediyor. Fakat çoL1 

defa tatlı bir itiyat ile başlıyaı
bu haatalığı tedavi imkanı bı.
lunamıyor. Çünkü o zamai· 
fen yalnız hastalıkla değil, heı 
saniye kontrol edilmek ihtiyarı 
CJDI gösteren hasta ile de uğ&· 
J"atmıya mecburdur. ıu 

e 
Geçen gün gene bu mevzuır. 

dair yazdığım mekale ile güml· 
rük muhafaza kumandanlığ 
alakadar oalrak memlekettbı 

her gün takip edilen esrar k~i
çakçılan baklanda bana vazıl{.e 
resmi maliimat vereli. U· 

a-
Her gün yüzlerce okka ka1'1 

çak morfin ve kokain yakalıyllllı 
bu idarenin faaliyeti memlekdi
teki esrar aalgmmın derecesine
göateriyor. p-

Bu koriaılu rakamlar esrai'" 
muaaplarının zar.nedildiğindeı 
fazla olduğunu ispat ettiği f 1

• 

çin insana istikbal hesabın'" 
fıatyet veriyor. r 

r 
Doıtlarımıza ve tamdıklar::a 

mrza bu tehlikeyi işaret edf 
lim. Elini sıktığımız inaanlanie 
salak, sarsak birer ruorfin kuı 
bam olduklanm görmek ıahra 
veriyor. 

Burhan CAHIT 

etınekle gerek kendi borçlannm, 
geı;!< Fran11z borçlannm tasfiye-
1in1.11temektedirler. Bu borçların 
ln~~ltı;re v~ Fransa tarafından gö
türll bıı: mıktar teaiyesi ile tasfiye 
ediJıneaı de rnevzuubahiatir ki 
ınalôın old~ğu üzere bu da Lau· 
&anne tamırat borcu itilafına uy· 
gundur. Al';"anya da götürü bir 
ıneb'ağ tedıye ~ınek şartile tami· 
rat borcundan . ~bra edilmişti. Bi· 

Jihatın azaltılması... F ranıız mu· 
rahhaslarının konferansa tevdi et· 
tikleri bir projede. bu •. ~iyetin 
nasıl teessüs edebılecegı ızıı.h edil· 
mektedir. Evvela Kellogg misakı 
tekrar teyit ediliyor. Sonra Avru
pa kıt' asını tam il bir . müt~kal;>il 
emniyet misakı imza edılmesı tav· 
siye ediliyor. F ranıız muhtıraıı! 
diğer bir maliim Fransız nok~aı 
nazannı daha ileri ıürmektedır: 

silahları azaltmazdan evvel em· 
niyet teessüs etmesi lazım geldiği· 
ni takdir etmekle beraber, emni· 
yetin ilk tartı da ailahlan bırak· 
mak olduğumı söylemiştir. Litvi· 
nof, Kellogg misakının hükümle
rini takviye etmekte ısrar etmiş ve 
misakın şümulünden istisna edilen 
nımtakalann tcaldınlmaımı ia· 
temittir. Bu, lngilterenin "hususi 
m?nafii" olduğunu ileri sürerek 
mıaaktan istisna ettiği Hindi.ıtan 
ve Süveyı kanalına ait bir İmadır. 

beri tarif etmeğe çalrthğı müte
cavizi M. Litvinof Kristof Ko· 
lomb'un yumurtası kadar basit bir 
§ekilde halletmittir. 

du. 
4 - Mançurya'nın i9g-.li tarihi 

olan 18 eylw 1931 tarihinden ev· 
ve) bu memlekette Çin'in ve Ja· 
ponyanın menfaatleri çarpıtıyor 
du. 

çuryayı tanıyan batka bir dev), 
yoktur. 

naleyh lngılızler evirip .• nae . b 1 • çevı 
rerek yıne . e!°e mılel borçlar 
. . . hal şeklını aynen taın1· t 
ışımn . h 1 ra 
me5elesinın a tarzına bağlamak 

istiyorlar. • ,,. • 

S·ı·hları azaltma konferansı 
ı a • • 1 d 

C re'de 1çtıma arma evam et· 
enev M'' k • 

kt dir uza erenın mevzuu· 
me e · 1 'l'hl 

b kılacak o ursa, 11 a an a· na a . 
ı.altma konferansı,_ geçen sene iç· 
timalanııa ba,ladıgı zaman nere-

d · ,1·ındi de oradadır. Yani ıi· e ııe, , k . 
!ahlan zaltara mı e~nıyete doğ· 
ru gidilir; yoksa emnıyet teeıııüı 
eder de sonra mı silahlar azalb· 
lır? Fran&aDll?. nokt~i nazan ma· 

Her devletin silahlan ancak coğ· 
rafi vaziyetinin müsait olduğu nis· 
bette azaltılacaktır. 

Silahları azaltmaktan ziyade 
emniyet noktasına ehemmiyet ve
ren bu proje. İtalya ve Almanya 
nıurahhaslanmn tenkidine hedef 
olmuttur. Alman murahhası Na· 
~?lny, misakın mevzuu bahsetti· 
gı enıniyet, Milletler Cemiyeti ta· 
rafından rn .. t kkil • et t • kil' u ete emnıy eı 

atı, olduğunu söylemiştir. Na· 
dolny Ye göre bu emniyet te kifi 
~ecede kuvvetlidir. Hatta üıte 
hır d~_Kellogg misakı var~r. 

Diger .ta~aftan Ruı lıariciye na· 
zın M. 1:-•t~~~ t~ ~ikkate ,ayan 

Fakat Litvinorun nutkunun: en 
dikkate şayan noktası mütecaviz 
d~vle~i tarif etmesidir. Malômdur 
ki mısak tedafüi muharebeyi tec· 
viz ediyor. Binaenaleyh mütecavi· 
zi tayin etmek ehemmiyetli bir 
meseledir. Litvinora göre, müte
caviz, harp ilan etsin etmesin, baş· 
ka devletin arazisini İşgal eden bir 
devlettir. Bir devlet kendi hududu· 
nu ı;reçti mi harp il~n etmiş olsa 
da olmasa d:ı. derhal mütecaviz· 
dir. Sovyet Rusyanın tekliflerin· 
de bir meziyyet vardır ki çok basit 
ve herkesin anlayabileceği şekil· ---- ·- - .. 

• • • 
M. Litvinorun bu tarifi kabul 

edil&eydi Japonyanm Mançurya'yı 
işgal etmekle tecavüze geçtiği 
hakkmd'a hiç bir tereddüde ma· 
hal kalmıyacaktı. Milletler cemi· 
yeti "19" !ar komitesinin de uzun 
tereddütlerden sonra vardığı ne
tice dolayısile Japonya'yı müte
caviz vaziyetine koymaktadır. Ja· 
ponya'nın Milletler cemiyetinden 
çekilmeaile neticeleneceği zanne
aile bu raporun hülaaasr tudur: 

1 - Japonya §İmdiye kadar 
Mançurya'nm Çin'e ait olmadığı· 
ni hiç bir zaman iddia etmemiı· 
tir. 

2 - Bununla beraber, Mançur
ya'da idari muhtariyete doğru d'ai· 
ma bir temayül mevcut idi. 

3 - Son seneler zarfıııcla Çin 
ile Mançuryanııı münasebetleri git 
tikçe kuvvetlqmekte idi, Ancak 
Japonyanın rla Mımçurya'daki . .. ..... . . . 

5 - Çinde büyük bir milli iır 
tibah uyanmıştır. Ve bu uyanıı ek· 
seriya ecnebi dütmanlığı teklinde 
tecellt etmektedir. 

6 - Boykot ınerdut bir ıilih· 
tır. Fakat ıilaha müracaat eden 
bir devlete karşı boykot ilim met• 
ru bir müdafaadır. 

7 - 18 eylôl 1931 tarihinde 
Japonya askerlerinin ailiha sa·. 
nlmalan bir müdııiaa hareketi te
lakki edilemez. 

8 - Mançuryanın istiklal mü· 
cadeleai kendiliğinden batlamıt 
bir har~ değildir. 

9 - Japon askerlerini harekete 
~vkeden ıiyui mülahazalardır. 

10 - Mançuryada kuvvet bu· 
tıiin Japonların elindedir. 

11 - Lytton raporu Milletler 
cemiyetine tevdi edildikten sonra 
Mançuryanın istiklali yalnız Ja· 

• • - U-

12 - Mançuryamn işgalin 
imil olan sebeplerin hususiye 
vardır. Gerçi harp ilan edilmemiµ 
tir. Bir devlet diğer devlete noktiti 
nazarım kabul ettirmek için ya-1° 
labilecek her şeyi yapmıt değildiı
Bununla beraber, bugünlfü emr" 
vaki de şudur: "' 

Çinin bir parçasını tetkil ede'e 
büyük bir kıt'a Japonyanın itga·k 
altında bulunuyor. a-

lşte "19" lar komiteainin be. 
ki de tarihi olacak raporunun blP 
liaaıı budur. Görülüyor ki rapl-" 
run heyeti umumiyesi Japonyan{a 
lehine değildir. Bunun içiııclir l'-t 
Japonlar Milletler cemiyetinde1· 
çekilmeği dütünüyorlar. AncJa 
henüz ip koparılmamı§tır. Rap< 
evvela umumi heyete gidecek, .rr 
Japonyanın vaziyeti ancak umurr,e
heyet tarafından verilen karardıı111 

sonra anlatılacaktır. Ancak şu mıZ· 
hakkak olarak söylenebilir ki Mır'" 
çurya ihtilRfı en nazik bir aafha-8 
na sirmi• bulunuyor. 

Ahntet SOKRO 
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Ankaranm ne aiyut, ne ti- (L ) d }ek •• Un 

; 

srm umdesi "MiLLiYET• tir. 
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l darebano : Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adresi : lıL Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Baımuhanir ve Müdür: 24318 
Yazı iılen Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

BONE ÜCRETLERi• 
Tilrkiye lçia Hariç için 
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cari zevkine vakıf olmak ihti· etonya a genç 1 vatan mu 
mali olmayan bu Alman yavru- Randmanı 
sunun bu cevabından mütehar dafaasına nasıl yetiştiriliyor? 
yir oldum. Sordum: 

- Nerelisiniz? •. 
- Hamburg'luyum.. Bet se-

ne oldu İıtanhula geleli 
- Yavrum! Sen deniz kena· 

nnda doğmutsun. Ankarada i· 
se deniz yok! .. 

- Ankarada deniz yok am· 
ma, yürüyecek yol var.. latan· 
bulda yürüyecek sokak yok! 
Böyle tehir olur mu? •. 

Bu küçük Hamburglu latan 
bulu bütün latanbullulardan 
daha İyi gönnüt ve bu görgü· 

Cihan kavırasının ve Bolfflvik 
ayaklanmasmın doğurduğu miü
tıı.kil cümburiyetlerden biri de Le
tonya veyahut Latüyya denilen 
memlekettir. Bir taraftan Bolıe· 
uik Raıyya ve Eıton)la)la, diğer 
yandan dahi Lituanya' ya bitiıik 
olan ve bir yanı da Baltık Denizi 
ile çevrilen bu genç cümburiyetin 
toprağının yüz geni,liği 65.000 
kilometre murabbaı ve nüfuıu da 

1 
iki buçuk milyondur. HükUınet 
Merkezi Riga'd.ır .. 

(Sabık Şehremini Op..ratör E
min Beyden dün fU mektubu al. 
dıkı] 

/kti.at Vekili muh
t.,.emi Celôl 81. ye 
apk mektup. 

Halkımızın en ziyade sevdiği 

MORİS CHEV ALİER 
ve 

JEANNETTE MACDONALD 
tarafından harikulide bir tarzda temı ·l edilen 

BU GECE BENİ SEV 
Sliperfilmi haftanın miıilaiz muvaffakiyetidir. 

ELHAMRA ve MELEK Sinema1ar1nd~ 

12 .. 
Gelen evrak gen verilmez.

~üddeti ıreçen nüshalar 10 ku
-uştur. Gazete ve matbaaya ait 
ıler için müdiriyete müracaat 
dilir. Gazetemiz ilinlarm me-

sünü ifade tc-bnittir. 

1 Şimdi buna bir feY daha ili.· 

Koca Rusya'nın yanında bir in
cir çekirdeği kadar küçük kalan 
bu memleket, günün birinde Bol· 
ıeviklik tarafmdan yutulmamak 
için, komıulaı"I olan diğer küçük 
cümburiyetçikler gibi canını cebi· 
n~ koymu!\, müdafaaya hazırdır. 
Leton ordusu çok küçüktür; fakat 
bcı memlekette v.ençlik Ayııargi 
(müdafaa ordusu) adı albnda 
güçlü bir teıkili.t vücuda getir• 
mi~tir. 

tqkilill, !çeride~i çete~ere karfı 
köprü!< rı, demıryol ıstasyonlan• 
nı ve diğer lesiılerini konunak 
yumuıunu ( *) alı~ugtı. 1920 yılın. 
da Moakova ahıtnamesi ile f.A. 
to~ya'nın i~t~klali tanındıktan aon 
ra bu tetkılat hatka kalıba gir· 
mİf, ırönüllil teıkili.t olmuıtur. 
Ondan sonra yıldan yıla inkitaf 
etmit. her türlü halk tabakaları
na kadar yaydmıt. birkaç yıldan 
beri de kadınları da içine almıt-

1925 aeneainde buğday mahtU• 
lünün kıtlığı yüzünden lstanbulda 
ekmek fiyab 24 kunıta kadar frr
la.Dllfb. Ucuz ekmek tedariki ı. 
çin bathca iki tetbir ittihaz edil· 
mifti. Biri uıı randımanını 8S ten 
80 e çıkarmak, diğeri kmna un· 
lardan ekmek yapılmasma müsaa· 
de etmek. O zaman için lttihH 
edilmiı olan bu tetbir buğdayla. 
nn halihazırdaki mebzuliyet! 
karşıamda muhafaza! mevkiı at. 
mektedir. Gerçi kırma unlardan 
ekıııek yaptınlmıyor. Fakat un ı 
randımanı hail 80 olarak devam 
ediyor. Buğdaylanmıza İstihlak 

1 
menbalan arandığı •u aıralarda 
un randrmannu hiç olmazıa 70 e 
indirmekle lstanbuldakl yevmi 
buğday istihlakine iki vagon faz. 
!alık lllve edilmiş olur. 

..---- Dün akf&Jll G L O R Y A sinemasında 4 --
\f enedik'te Karnaval Alemleri arasmda geçen, mühiç müessir 

ve ayni zamanda cazip ve romantik bir eaer olan 

K A R N A V A L ve edeceğim: 
· Almanlar Berlin tehrinden filini büyük muvaffakiyet kazandL Şenlikler, balolar ve meı· 

bur RODA SANDOR Çıgan orkestraamın lttirakile muhtelif 
eğlenceler. 

.'uliyetini kabul etmez. • 

BUGÜNKÜ HA.VA. 
Y eşilköy aakeri rasat mer· 

ıezinden aldığımız malllma
a nazaran bugÜn hava az 

>ulutlu ve hafif rüzırirh o

acaktır. 
9-2-933 tarihinde hava taz 

riki 772 milimetre, hararet 
>Y çok 8, en az 2 santigrat 
di. 

---~ 
1 tlCLE " 

•orsuyan 
stanbul! 
Belediyelerin bütçe açığı

ökapamak için halktan yeni 
takım vergiler alı:nmuma 

r Dahiliyede bir layiha ha· 
lanmıf. Bu li.yihanm esasla· 
ı gazetelerde okudum. Ve 
gruaunu söylemek li.zım ge
e bu layihayı ıırf btı- kalem 
ul>ir idare yani adminiıtra· 
n mahıulü olanık kabul et
ı. Bugünkü ihriyaçlara, icap 
'!. tekabül edebileceğine pek 
ıi değilim. Ve onun ıevkile 
fU 1at1Tları yazıyorum. Be
iye denilen şey, bir tehrin 
umi hizmetlerini görmeğe, 
lannı. liğımlannı yapmaya, 
kına sıhhat. emniyet ve ae
'let vermeye, eğlencesini ve 
ahını dütüımıeye memur edi 

müeaaeaedir. Bu umumt ta· 
• Belediye bizde böyle mi· 
? Onu bu satırlardan anlaya 
riz. Şimdi biraz afaki görü· 
"m. 
~undan yirmi aün evvel An
'!ldan lstanbula gelirken ya· 
lı vagon kompartımanında 
"z, dokuz YB.fmda bir çocuk 
birlikte ıeyahat ettim. Bu 

· #;ük yolcu yıl bB.fı tatilini 
ı .irmek üzere lıtanbuldan 
ı karadaki ebeveyninin yam· 

gelmiş. şimdi mektebine dö
ıordu .... 
Alman olmasına rağmen 
nne d'Arc) Fransız mekte

le giden bu küçükle görüt· 
ye batladım: 
- Ankarayı mı sevıyorsu· 

gidiyorlarmış. Yani Berlin n· 
knleri çıkıyorlarmış.. Bu bir 
mevsim veya hadise tesiri de
ğil, içtimai bir tak•m sebenle
rin neticesi imiş. Buııun bak· 
kında almanca "Berlinden ka· 
çı!" Öıye bir eser bile neşredil· 
mi§. lliinını gördüm. lstanbul, 
aşağı yukarı on senedir nüfusu 
eksilen ve bu yüzden hayatın
dan her gün biraz daha kaybe
den bir büyük şehirdir. Eskiden 
milyondan fazla nüfusu olan 
düya şehirleri içinde sayılan 
bu büyük köyün timdi bilmem 
600.000 nüfuıu var mıd1T?. 

Av,st1rCl'i tefhif&tı. VP.'>n m•"""' 
leketini içinden ve dıımdan tehli
kelerin tehdit eylediği 1919 yı
lmda lror,.Jmnstur. O vakit, bu 

kUın olmaktadır. tır. 
lstanbulda eski tartlara na· Ayaoarıri. ıimdiki halde, Leton 

zaran h:ı.yatılll kurmu• olanlar gen\liğini pırı müdafaasına hazır 
• . . lamaktadır. Gençlerden başkaca 

bugünkü tartlara uymak ıçın her hangi bir sebepten ötürü o~
düzeni?i bor.zarak başka . yerle- 1 duya ah~;""l~~ ve orduda
re gittıler ... İstanbul bır me- ki bizmet~eruu ~ıtınp çıkanlann 
mur ve hazineden geçinenler daha öte~.' ~kerh~ ha~~hklannm 
eh • !maktan lap b" ti ihtiyat kuçuk zabıtlen ıle ihtiyat 

t n ° . çı ır ca· zabitlerinin dahi Yetİfme ocatıdır. 
Zannedilir ki; lıtanbulun ret, t'ar:8.Yl T-bi: ve fikir Dikkat edilain,ld iki buçuk milyon 

nüfusunun eksilmesi, hükUmet bme WmnB fe rh 0 ·1~~ i:,i" luk bir nüfus içinde 30 bin erkek 
merkezinin Ankaraya gitmesin ~r 0 u.. u t~ avvu . 7 ""' ve 7 bin diıi~en mürekkep aza11 
dendir ... Iıtabuldan eksilen üç dıye yanı tebnn kendıaı latan- vardır. Yanı Ayssarıri, Leton va· 
dört yüz bine mukabil Ankara bula yardım etmit değildir. lr tanmın müdafaaoına 40 bin kiti· 

te bunların tesirile porsumaya lik bir kuVTet eklemektedir, k1 
nüfusunda 30 bin fazlalık hasıl başlamıt olan bu tişkin tehrin bunlar harpte o~duya alınmıya· 
olmuştUT. Hayır! Bunun van· b led" . d d tab'i ekaild' cak kimselerden ıbarettir. 
1 ldu A ka fu e ıye ıra ı a ı ı... · ı k . . 
ış o ğunu n ra nU sun· F ka bel d' alı ks'I Aysaarıı. mem e etm ıç idare 
dan anlamak kadar kolay bir a . t e. ıye masr, e 1 te- teşkilatıJ\JI ıö,.. 20 alay mmtaka. 
teY yolı;tur. Türkiyede. eski med::.; Ne yapabcak. Her kza· •ma ayrılnutlll'· ~!''.'!ardan on do
Türkiyede harp, muhaceret, iş man,.ı çareye af vuraca ••• kuzu piyade Ye ırııi süvari ala· 

Halktan muhtelif namlarla ver yıdrr. Her ~a.zanın veya tehrin 
gal, mübadele gibi bir çok iç· gi alacaktır.. Belediye Reıaı veya en büyük h!i· 
timai hadiseler büyük tehirle· B l d' d .1 .. kUınet memuru bu alayl,.rdan bı-
rln Ve bilh••ı• latanbulun nu"· e e ıye enı en mueıııese. · · · k andanıdır T k't• - ~ bi h · • d .. nsı"'" uın , • eı ı at, 
fusunu ekıiltm .ye değil, art· r te n hark e. e?, u~ratd~· Dahiliye Veklletine bağlıdır. A· 
tırmaya amil olacak mahiyette refahını, are etmı ar tır ıgı !aylar tRburlara, bölüklere, takım 
iken lstanbulun nüfusu eksilir. için ond-ın vergi isteyen bir !ara ve hatta man~~lara kadar bö-

....,.dir. Bizde belediye 1stanbu-1 Iünmü1tiir- Teşkıl~tm 6 tayyl\re• 
Sade nüfus değil şehrin haya· J -· • I · ki r• makıneli tüf ki · . la bır yo yapmamıştır. Mo· •ı, tan a ' •

1 
'l"b . en en 

tiyeti eksilir. Zaten lstanbul · d ld - . dd' ec1· vardır. umum •1 a , pıyade tü-
tehri diye hitap edilecek bir d 'em ~ utlduzu l 1 ıa ıp fengidir. Aza}a'j m,aaş veya ücret 
yer ve onun hayatını müdafaa ,,r•ır en il ırnn anınızı or almazlar. f.;Ibıae enni kendileri le· 
edecek müesseıe yoktur. ta kannda bırakmışızdır. la·' dariklerler. H~~ılmet bunlara 

tanbul sokakları abideleri ca· yalnız par$ "' 11lab ve cephane 
itte bir küçük Hamburglu 'l • .. 1 '·ı b" \riıı verir Leton ordnaundan iki kat 

çocuk bile lstanbulun durula· mı etn, .. ml .. uzehi~nd~ ırB daı e lruvv~tli ola" bu teşkilat memle-

cak b
. J mor e=co u §e r ır. un n k . . lcrini de yani ııenrli. 
ır yer o madığını, yürüne· k h·1· f 1 bcled' . etın spor ış •.• d r artı a a az a rye vergı· ğin bedeni julı:işafı ııını e çevir. 

cek sokağı olmadıg' mı söyler. · ı kt d ., sı a ma a mana var mı ır .•. mektedir. 
Hakikatler çocukların gözüne Belediye bütçesinin biT bariz Ayssarıri bundan batka değim 
girdl.gı· · zaman onlardan ko-'- ,ı be · b" · li b' k"'ltü" ' b--arathtı da ııüt rx- vasfı aa öteden rı ır mıutet ır u r -· · ff d • 
malıdır. Buna mukabil bizim d O d mektedir. Umumun 18 1 a esine vasıtası olması iT. ra an ge- k kü"tü- h eleri vardır. Sı>or 
belediyenin bütün kaygusu tu· · b' 1 1 . ._ _.ı~ açı P an .• · · · · çınen on ın ere &he varurr. Mıvgİ•İni vatansevıcılıtı, ıyı ahll. 
yur: Bütçesinde açık vardır... Ve bu bütçenin en büyük hiz· kı, kötü ~kmtılara kanı nefreti de 
Ve her sene İrat eksilmektedir. metlerinden biri de budur. L&· teıvik eylemektedir. Memleketin 

Benim de iradnn eksiliyor ve kin. okuduğumuz layihadaki en ıeçilmif sporculan onun azala. 
benim de bütçemd'e açık var. vergiler alınmaya başlarsa bu- ndrrl.t kü' .. k Leton yurdu, a ... 
M f ed• .. k 1 1 b"l ş e, çu ,.... ura ımı ona göre ayar ı· gun az ço maat arını a a ı en ,.nsızın bir saldırıl• uifnyacak o. 
yorum. Kimsenin yakasına sa· bu memurlara onu da verip !una, snnrlarnıın müdafaasına or 
nlıp iradımı arttırmaya kalk· veremiyeceğimiz tüphelidir. Zi dudan evvel kofAca1j. Ayssarrını.. 
mıyorum.. lstanbulda bit- ta· ra İstanbul Berlin gibi bota!· ate•Iİ ııençleri olac~1• tır. raftan hayat tartları ucuzlar , - d ' ed ede b" Bizim spor teşkı atımızın her 
k d" ~~ga l~akı;n beelred, • r. ve ır yerde esa•lı bir surette dü7.eltilme 

en ığer taraftan içtimai ya· gun ge ır ı, ıyeyı ta~r sine l{idildiiti bu zamanda, ordu 
§ama şartlan güçleşmektedir. yamıyacak kadar zayıflar .. Dik dmndaki elemanlardan vurt mG. 
Şehrin varoşlarında oturanlar kat edilecek nokta onu bu ha· d,.f~a•ı irin ne )<ıod"r d:~~rli İati. 
nakil vaaıta!arırun pahalılığına le getirmemektir. Bu dikkat fadeler elde edilebilecegını röate
tahamınül edemiyerek merke- herkesten, hepimizden evvel r"n hu misali orta va. koymak fay. 
ze d'oğnı gelmekte ve oralar Şehir meclisi azayı kiramile dasız olmaııa gerektıCINOCLU 
daki gayrimenkul servet iıtifa· belediye erkanına düser. 
desiz bir halde çürümeye mah· FELEK (•) Yumuf Vazife. 

Bugün aaat 11 ele t•nzilôtlı liatlarla matine 

15 Şubat Çaııamba akşamı 21,45 de yeni ve ıriizel Pt'Ogramile 

MÜNİR NURETTİN KONSERt_. 

Şun•• izahtan ad.dedir ki un 
randımanını indirmekle ekmek fi 
yatmm l\rttınlmaaı icap etmeye· 
cektir. Esasen bugünkü randnnan 
ve bugiinkO buğday fiyatlanna 
nazaran ekmek fiyatı çok yüksek 
tir. Un ve ekmek işlerini eyi bl· 
len ye yahut hiçolmazsa anlayan 
bir ihtisas heyetinin tetkiki ile •ıt· ı' 

=---maı-----~I -· -· B U C O N ARTİSTİK'te Bütün lstıı.nbul halkı 
GUSTAV OPERA' da 

FROEHLICH C A /j f t lZMLI A R 

in iddia tebeyyün eder. 

ve 

LIANE HAID'ın 

Kim olduğunu 
Bilmek 
• 
istemiyorum 

Bn münaaebetle çok mühim bir 
noktayı nazan dikkati devletleri· 
ne arzedeceğim. Ankara, İstanbul 
ve lzmir gibi büyük tehirlerde un 
tahniyahru, ekmek narhını ve çet-
nl ;,terinin kontrolünG behemehal biiyük filmindeki emıalsi.z 
Yeki.leli celileleri denıhte etme- mln'affakiyetleri devam ediyor 

lidir. Bu ;,; yalnız belediyelere J ;ı.l.li.•v•e•te•n•: •F•O•X-•J•U•R•N•A•L•ıi 
brakmak umumi iktisat tedablri I· 
le kabili telif delildir. Zira bir j 
zamanlar lstanbulda 72 kiloluk 1 • 1 
bir çuval undan 11.ı.aı 001) a· f cı. ve İsçi 
det ekmek istihsali mecburiyeti , ı.ı...--"1!----------
varken, bugün bu mecburiyet 94 . 1 
e indirildi ve senelerdenberi bu Milliyet hu .ütunda İf ue İffİ 

iatiyenlere tauaanıt edi)lor. f 
hal devam ediyor. Halk aleyhine .,. ifçi utiyenl•r bir m•lıtup-
olan bu hareket ve bu hakaızlıtm la /f büromu:ııa müracaat et• 
sebebini aoracak ve meoullerinl a• meliclirl•r . 
rayacak mütebauıa bir makam 
yoktur. 

ı, böyle olunca buidaylarm 
cinsini, unun harman.mı. tahnlye 

isteyenler 
S<ınelerden beri Londranın yüJı: 

ücretlerini, ekmek ç.eınlaini ve nl· aek amıf ailelerinin nezdinde m.il

bayet elanek narhını tayin ve rebbiyelik yapan Viyanalı bir 
kontrol için behemehal veklleti matmazel burada kibar bir aile 
celilelerinin müdahale ve lftigall· 
nin elzemlyetine klnllm. Bir ta• 
raftan bu huouau temin edeeek 
tedi.biri derpi' ederken llk it ola• 
rak buitdaym un randımanını 85 
e yahat 70 e indirtınenlz mGatah· 
aıllann oldutu kadar, müstehlik· 
lerin de lehine bir hareket olaca• 
ğmı ibtiramlb mahsuoamla arze
derlm efendim Hz. 

nezdinde mürebbiyelik etmek ar• 
ausundadrr. Adres: illn memurlu 
iunda B. M. E. nımuzudur. 

• • 
Evlerde orta hizmeti lltll ve ça· 

matJr gibi itlerde çahfllbilirim. lı 
tanbul dahilinde 20 lira maa,. 
Tat"' için 30 lira maatla ıriderim. 

Sabık latanbul Şehremini Sirkeci Menin oteli sahibi Burhan 
Dr. ~::.ör Beye Şema.i rumuzile müracaat. 

,,. "' "' 
İrtihal Resmi veya huouai dairelerde 

komik ve hiHi 
görecektir. 

Mümeuilleri: 

filmi 

EDii! POLO 
LUCIANO ALBERT/NI 

ve genç komik 
ERNST VEREBES 

.. -Bugiiuden itibaren 41-

ETUAL 
SlNEMASINDA 

Yeni program: 
Sevimli artist ı 

ALBERT PREJEAN 
ve dilber ANNABELLA'nın 

en ıon muvaffakiyetleri olan 

G A 1 P 
Ç O C U K 

Sözlü ve f8rkıh büyük operet 

lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeda>" Temsilleri 

Burüo suvare 
aut 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Umuma 

Bugün matine saat 15,0 da 
919 

Yeni icra ve iflas 
Kanunu Şerhi 

Muharrirleri 
Kayseri meb'uauı Sait 
Azmi, Tokat meb'uau: 

t\azım izzet 
Bugün çıktı 

Tevzi l eri Muallim Ahmet 
Halit kitaphanesi 

Tüccardan Ferit Ali ve Rem· 
zi Ali beylerin pederi Görüca et· 
rafından Kütezeli Ali Bey irtihal 
eylemiJtir. cenaseai bugünkü Cu· 
ma günü saat on üçte Bakırkö
yiiııdeki baneıinden kaldmlarak 
Bakırköy kabristanına defnedile
cektir. Aailei kederdideaine arzı 
tıı.:ı:iyet ederiz. 

Mevli. rahmet eyleye. 

muhuiplik veya kltiplik gibi her 
hangi bir işte, istifade temin edin 
ceye kadaı· bedava ve müesseseye 
iıtifade temin ettikten aonra az 
bir maaşla çalışmak fllrtile, latan· 
bul Sanat mektebi mezwnu bir 
genç iş aramaktadır isteyen Mil-

1 
liyct, Burgaz ada. Memur Sabri :.------••••mıı;ı.":. 
B. vasitasi ile Baan. 1199 

ıtllliget'in edebi romanr: 16 fidir. Hem gizli yollardan, Bal· 
kanlardan ve ormanlardaı:ı "geçece 
ğiz. Dur şöyle .. Bırak beni de ya
tayım artık. 

duktan sonra; 
- Anam .. - dedi - lskeçeden 

kal~ca "Darıdere" ye doğnı ıi· 
decegız. Bu yol dağların arasmdan 
geçer. Hem sapa, hem aykırıdır. 
Yolumuzu biraz uzatır ama, kolcu· 
lan da şaşırtır. Olur a.. Tütün 
kaçakçılığı. bu .. Hiç ummadığın 
zamanda bır de bakar ın ki kolcu 
ile karşı karşıyasın .. Hoş 0 zaman 
dayanırsın martine ama .• Ben bu 
işi kansız becermek taraftanyun. 

ti, ahıra girdi. 
Yıamn düzüne kadar at, iki etek 

bir katır vardı burada •. Ta öbür u
ca kadar gitti. Bir kapmm önünde 
durdu. Anahtarı bu kapının deliği· 
ne soktu, çevirdi.Fakat çevirmesile 
tekrar kapaması bir oldu. 

verdi. Fakat Bulgar kızının da is· 
tediği oldu. Pencereden içi al· 
tın dolu, kocaman nasırlı bir el u· MAKEDONYA 

4şk, Kin, Politlka ııe Kan .. 

Genç ıevgilisinin saçlarını ok· 
ı: 

- Yavrum .. Kazalı dedisem be 
için değil .. Onlara göre kaza· 

Dur sana iyi anlatayım da me 
ın gitsin. Bu hafta lskeçeden 
rük bir parti tütün kald1Taca· 
Ohariye götüreceğiz. 

Ne? Sen tütün kaçakçılığı 

1 
yapıyorsun? 

Öyle ya. Neye hayret edi
ıun? Kendi malnnı rejiye sa· 
aç kalacağıma, başka müşteri· 
satıp para kazanıyorum. Fena 

1 .episka başını önüne iğdi bir aa 
kadar ıuatu. Sonra: 

- Sen de Iıkeçeye gidecek mi· 
• • dedi • 
- Elbette ... Bensiz olmaz. 
- Yalnız mı kalacağım be:ı? 
l T b"• ' ,--- a ıı .. 
- Ne zaman döneceksin bura· 

- En az bir buçuk ay sonra .. 
,1 Bir buçu ay sonra mı de-

'. ,/? Sel' deliriyor musun Ali ? 

Müellifi ı Nizamettin Nazif .............. ,,,,,,,,, .......... ,,,,,, 
- Y oo .. Aklımdan yana hiç zo· 

rum yok .. 
- Ben ne yaparım sensiz? 
- Uslu uslu oturursun .. Ne ya· 

palım? Epey zamandır işsiz dur
duk. Kemerdeki altınlar suyu çek 
mek üzeredir. Para kazanmak la· 
zım. O gırtlağı çıkık yok mu? Pa· 
rasız kalırsam billah o bile kava· 
lı ile gözlerimi oymağa kalkışır. 

Bir iki kere esnedi, gerindi: 
- Haydi bakalım .•.. Kalk göğ· 

sümden. Çok konuştuk. Yatalnn 
artık .. 

Kız düşünceli düşünceli, doğ· 
ruldu. Oteki kö,ede yere serili 
çift şilteli bir yatağın yorganını 
açtı. Delikanlı gerinerek esneye
rek yanına gelince. kollarını boy
rıuna dolayarak; 

- Kuzum Ali • dedi · lakeçe 
buraya epey uzaktır. Y o!lar teh· 
likeli değil m;? Yanına biraz faz· 
la adam alsan bari •• 

- Fazla adam alamam. Az a· 
dam, sağlam adam li.znn .. Be· 
nim arkadaşlarım bu iş için ki· 

- Katonsalı ile ne zaman ko· 
nuşacaksın? Uyuma da. biraz da· 
ha bekle! 

- Sabah ola .. hayır ola .. 
Delikanlı yatağa girdi; yorganı 

beline kadar çekti. Ellerini başının 
allına koyarak gözlerini kapadı. 

Kız bu sırada gümüş memeliği· 
ni ve ipek şalvannı çıkarınıştı 
yatağın ayak ucunda duran, kotJ;. 
n ve yakası dantelalı, beyaz haa· 
sadan uzun bir gömleği sırtına ge
çirirken sordu: 

- lakeceden kalkınca neTeye 
gideceksin? 

Delikanlıdan cevap çıkmadı. 
- Of .. söylesene canım .. pek 

merak ediyorum: 
- Eeeeh ki.fi artık. Bırak ya· 

kamı .. 
Lepiska iğildi, gencin omuzla· 

rını kavradı; başladı sallaınaııa .• 
-Yapma kız .. 
- Yapacağım .. 
- Yapma diyorum sana .. 
- Ya söyliyeceksin, yahut .• 
- Söylemezsem ne olacak? 

- Ne mi olacak? Uyutmryaca· 
ğnn .. 

Ali naçar gözlerini açtı. Kızın 
yanağına şakadan bir şamarcık vur 

- Am~aan .. yavll.J ıöyle .. 
- Peki; Dandereden sonra Pat 

uıaklı ile lsmilan arasınd'an geçe
ceğiz .. Katıçal dağını aşıp Dospab 
tutacağız. Sonra Razlık üzerinden 
"C "b·1·" K umaı a a ya, oçanaya, Itripe. 
Perlepeye gideceğiz. Denklerden 
bir kısmım buralara bırakacağız. 
Geriye kalan malı da Usturugaya 
götüreceğiz.itte hepsi bu .. haydi a:t 
tık çabuk ol da yatalım .• 

Alinin gözleri, bu sözleri söyler 
ken. zaten yarıkapalı idi. Bitirince 
tamamile kapandı. Çalı; geçmeden 
genç derin ve ağır biT uykuya dal· 
mıt bulunuyordu. 

O zaman Lepiska konıolun üs· 
tündeki bardaklardan birini kaldır 
dı. Bir anahtar meydana çıktı. 
Şamdandaki mumlardan ikisim 
töndürdü. Parmaklarının ucuna 
basa basa odadan çıktı. Anahtarı 
almıştı. Taşlığı geçti. mutfağı geç 

Kottu. Az ötede küçücük bir 
pencere vardı. Onu açtı; hafif bir 
sesle, adeta nefes alır gibi, karanlı· 
ita doğru fısıJ.dadı: 

- Mehmet Efendi! Mehmet E· 
fendi! 

içeride bir hıtırtı oldu. Birkaç 
ıaniye sonra penoet"ede poı bıyık
lı, kocaman burunlu bir kafa be
lirmiıti. 

- Mehmet Efendi duydun mu? 
- Hepsini itittim Lepiska! 
- Batka bir iıtediitin var mı? 

- Bu kadarı ki.fi. Lepiıka! 
- Öyleyse Mehmet Efendi .. 

Say paraları bakalım. 
- Aç kapıyı da vereyim .. 
Güzel kız hafif bir kahkaha sa· 

Irverdi: 
- Olmaaaz .. evvela para, son· 

ra kapı. 
- Canım, nasıl veririm buradan 

parayı? 
- Verinin.. verının.. Elli 

altm bu .. Korkma, sığar pencere
den. 

içerideki, boğuk bir sesle fa· 
kat adamakıllı bir sunturlu koyu· 

zandı: ' 
-Al.. 
Lepiska, bir banka gişesinden 

alıyormuş gibi bu paraları ııvucla· 
dı. 

- Aç artık kapıyı. 
- Bir parça daha bekle Meh· 

met Efendi .. Zahmet olacak ama, 
kusura bakma .. 

- Neye? 
- On iki .. ol altı .. on sekiz 

yirmi' .• 
- Kız açsana kapıyı! 
- Yirmi iki .. yirmi dört .• yiY-

mi altı. 
- Kız ne yapıyorsun? 
- Otuz .. otuz dört .. Sayıyorum 

Mehmet Efendi, bakalım tamam 
mı? Hem o kadar hızlı konuşma .. 
Mallima Ali öbür odada uyuyor. 
Uyan1Tsa yanarsın .. 

- Hay Allah mustahakmı ver· 
sin! 

- Kırk.. iki, dört, altı sekiz .. i· 
ki daha elli. Tamam .. Al! Kendi e· 
)inle açarsın kapıyı. 

Anahtarı pencereden ziyade 
deliğe benziyen yere uzattı. Altın· 
ları eteğine sıkı sıkı sardı, koşarak 
ahırın karanlığı içinde gözden kay 
boldu. 

(Devamı var) 

.. 
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Tanınmış bir rejisör: 
Ernest Lubitch 

Bu Alman artisti kimdir 
ve nasıl çalışır? 

Erııeot Lubitch ıinemıı i!eminin 
en m"fhur, en lt!'\'İmli oimal&rmdan 
biridir. 

Bitmez tükemnez lılr liy ile çok 
ince bir zeka ile Iİnemanın mütema· 
diyen terakki ye tekemmülü için ça
lııu. 

Emesi Almandır. Kırk bet •- e
Tel Upzig civarında doğmuftur• 
Hukuk ve felaefe tahıilini bitirdik
ten IODl"a tiyatro ile İftİgale baıla
IDl§tır. 

Uzun müddet Berlin, Viyana, Mü 
nih'te Maka Leinhard ile birlikte ti• 
yatrolarda çalıtmış, bilhaHa vaz'ı 
sahne ile çok uğr&Jmııtır. Bir çok 
piyeslerde komik roller oynamq ve ~ 
1916 da Emil Janinp ile berabel" Iİ
aemacılığa batlamıttır. 1916 ela AY· 
rupaılaki ııinemacılık timdikl ıars
daıı büıbiitlln 'başka leli. Bir filim i

Spor -
Atletizm 
Temaslan 

-

Federasyon reisinin 
ajansa beyanatı 

lST ANBUL, 9. A. A. - Atle
tizm Federasyonu reisi Burhanel• 
tin Bey muhtelif atletizm mesele
leri \>e beyn.,lınilel temaJı)ar hak
kında Ajanaa §U beyanatta bulun 
mu,lardırı 

" - Türkiye ıpor mmtalı:alan
nın piıt ihtiyacını tabnin için bq 
aenelik bir piti lngaab proiramr 
hazırlamakta)'lz. Bu pistler her 
111ne dört, bet tane ve ih,tiyacm 
fazlalığı nisbetinde ııraıile m""• 
cut mmtakalarda yapılacaktır. 
BugünTürkiyede ibtilnde kotulabl 

1 lecek vaoıfta bir tek pist vardır 
ki o da Fenerbahçe ıtadmda yap
tırdığımız pisttir. 

i Bu oene yaz relmeden Türk ..., 
ecnPbi memlek.,timizde ne kadar 
atlet varsa bunlann ıicillerinl ya
pıp ellerine lioana vereceğiz. Bıı 
tiaansı hiıınil olmıyanlar hiç bir 

ı mür.aba kaya giremiyeceklerdir. 

1 
Atletlerin klüp ve mmtaka değit
tirmelerini de yalnız aenede muay 

1 yen b ir aya inhisar ettireceğiz. Bu 
' auTetle aene ortaomda nakil mua-
melesi yapılmıyacak ..., daima ka-

l ntıklığı mucip olan nizami mild-

i 
deıi doldurup doldurmamak kay
guau ortadan kalkacaktır. 

~ 
Mmtakalar atlet ılcillerile met• 

ııul olmıyaCl\ktır. Ru ııiclller fİf 
eklinde ve bir atletin on ııenelik 
hayabnı takip "debilecek ıureıte 
tanzim olunmaktadır. Bundan b104 

Yfl~11•tte 

İs kin 
İşleri 

~---- -

istatistik memuru 
memu

riyetine iade edildi 
lakAn mi istimali tahkikab 

bqlarken iıki.n idaresi istatiıı
tik memuru Zühdü Beye de it
ten el çelctirilmitti. Yapılan 
tahkikat neticesinde Zühdü 8. 
in bu itlerle bir ali.kuı görül
memit ve kendisi memuriyeti
ne iade edilmittir. 

İtalya konsolosu 
vllAyette 

İtalyan konsoloıu, dün Vali 
muavini Ali Rıza Beyi ziyaret 
ebnİftir. 

Tiirk parasını 
koruma 

TUrk parasının kıymetini 
koruma hakkındaki 20 fUbat 
1930 tarih ve 1567 numaralı 
kanunun 6 mcr maddesinde ya 
zılı Uç sene müddetin beş sene 
ye iblağ edildiği bildirilmiştir. 

Malili gaziler ce
miyeti intihabı 

" Cambazlar hail/mi,, filminden bir ıahne 

çin pek fazla oahne tertı"bab yapdı
yor. Binlerce Figüran kullanıhY01'. 
Saraylar İnfA olunuyor. Debf"'ll 
muraflarla yancınlar, tufanllll', fııtı: 
nalar ricacle ptirill,...rclaı. 

Erneıt'te ba an"ane,i birdenbire 
yıkmadı. Onu J'&V&f J"IY&f değİftİr
dl. 

ka yakında bir de mııavln aatre
nör getireceitlz. 

MalOI gaziler cemiyeti inti
hababna feaat karıştırıldığı ve 
yeni bir idare heyeti intihabı 
l&zım geldiği iddiasile vilayete 
bir istida verilmişti. Vilavet, 
evrakı tetkik etmis ve tahkikat 
yapmak llzere polise havale 
etmistir. Beyazıt polis merkezt 
meseleyi tahkika baflamrşbr •• 

Gloryada 

Karnaval 
Kamu·al, çok g(lzel temail • 

diltniı büJill< bir filmin imıidir. 
< Matheaon Lana, DorotbY 
~ouchier ve Joaeph Schildkraut 
ısimli üç artiat bu eaerde kendi
lerine yükaek rollerde ~öatermek
tedirler. Eaerln musikial de pek 1-
Yİdir. 

Lanı 9iddetli b ir rol de, Joaeph 
Schildkrıout romantik itık roliinde 
•şsizdirler. Simoneıta rolünü can
landıran Dorothy Bouchier iae 
hu&uai bir dikkate layıktır. 

Filmde, büyük b ir baloda, meı
hur Roda Sandor Çigan orkestraaı 
Çalmakta. çok güzel parçalar din 
!etmektedir. _ 

Mf'vzuu şudur: 

Venedikte Karnaval mevaimi, 
~eşe, kahkaha, çılgın aıklar. Her 
"'•• me•ut. Fakat, herkesten daha 
feaut bir çift var: SHvio Steno l
e kan•ı Simonetıa. Bu karı ko-

08, biltün Avrupada methur ..., 
\r enediiin tapmdıitı iki aahne ar
tiatidir. Oç Yatında Nino iaimll 
bir çoculdan var. Fakat gü. 
~el ve genç Sinıonetta biraz ha
fiftir. Silvioya, kız kardeıi ftalie 
<likaat etmezse kansının elden ka
çıracaimı bildiriyor. Fakat Silvi-
0 kanamdan emindir. Ve evine 
Simonetta'mn en çılgın itıkı ırüz~I 
Kont Andreyayı kabul ediyor. 

O aene kan kocamn oyıuyacak 
ları piyeı "Otello" dur. Simonetta 
Oeademona rolünü oynuyor. SilYio 
Otello rolünden memnun değildir 
amma çare yok. 

Repetiıyonları aon günü facia 
baflıyor. O gün Silvio bir işi çık
tığı için kanoını baloya götüremi 
yor. Simonetta kızıyor ve Kont 
Andreanm teklifini kabul ediyor. 

1
, Opera'da 
Haftanın C b J 
Filmleri an az ar 
Glorga: Karna,,al 
Majl!z: Milyonlar hırıızı 
E/hamra ve Melek: Bu 
gece beni ıe" 
Ari/silk: Kim oldutJa
mu bilme~ latemiyorum 
Opera: Cambazlar ha
kimi 
Asri: Zaptolmayan 
Şık: Otomobilde lzdlDBÇ 
Milli: MBfRhBri 

Kon t yolda ifkını itiraf ediyor. 

O alqam kan koca · araamda 
kaYf& baJlıyor. Silvio eve ıelin
ce küçük Ninoya ağlar bir vazi
yette buluyor. 

Annem bir yabancı Da aitti. 
Silvio o aralık eve dönen ka

rıaından hıtkil<ati öjtrenmu isti
yor. Karw yalan aöylüyor. Mü
nakata ileriliyor. Fakat halk 
perdenin açılmaıım bekliyor. Otel 
lo pİyeoi oynanacak. Son dakika
da kan koca yetiıiyorlar. Fakat 
Silno, rol icabı öldürmeoi icap e
den kanıım sahiden boğmıya kal
kıtıyor, perde iniyor. 

Silvio, kansmı, bu çılgınlık a
nından llOllra oktıyarak ayıltıyor. 
Fıttma ıeçmittir. Simonetta ona 
hakikati anlatıyor. Kendiain.den 
baıkaaını ae't'lllediğini aöylüyor. 

Kocaı1, kanımın gözlerine ba
:a;-; 0 '!• İnanıyor. Yeni bir aaa

e evn baılamııbr. 

Hakimi 
Opera ba hafta ba filmi s&te

riyor. MeYma ıudurı 

Vinter Carden'de ternıiller ver 
mekte olan Handi Bandi hokka
bazlıklarile ahalinin muhabbetini 
lıazanmıtlardır. Hokkabaz Han
dl Bandl, la:rı Jennl ve arkadat-

lan Frank va Eddinlıı iaimleri 
her tarafta ,Shret bulmuıtur. Han 
di Bandl temallin aonunda eıı 
mühim numaruım yapmaktadır. 

Frank va Eddl, her İkili de 
Jenni'ye i.91k Ye onun dem İzdiYa• 
cma taliptirler. Binaenaleyh ara
larındaki kıskançlığın hududu yok 
tur. Jenni iae kendisini oyun ar .. 
kadaılanndan birine vermek iste 
meıine raA'tnen adi bir artiat olan 
Harri Kellere itıkbr. Yalnız ha-
buından korkuıundan onunla an
cak baba11 aahnede ton numara. 
ımı yaparken bir kaç dakikacık 
konuf!Dıya Yekit bulabilmektedir. 

Harri Keller için bqka bir ma
ni daha vardırı Borcundan dola· 
yı her IJÜn kendiıini takip eden 
icra memurunun elinden kurtula
mamakta ve .. vıiliaile sahne altın 
da ıörüıebibnek için dara dar .,. .... 
kit bulabilmektedir. 

icra memuru nihayet bir gün 
tevkif kararile ıelir. Müzekkere• 
yi masanın il.zerine kor. Harri de 
evvelce maaanm üzerine Hamburı 
makamı reamiainden almıı olduğu 
Jenni ile remıi izdivaç müaaadeoi
nl bırakmıttır. O akııam da kaç. 
malan mukarrerdir. Tevkif olu
nacağmı anlayınca icra memuru .. 
nun dalğınlığmdan istifade ederek 
kağıdı cebine koyup sıvı9ır. l§in 
farkına varan icra memuru da ki
ğıdım alarak takibine koyulur. 

Vinter - Garden'de Jenninin fi
•·an anla9l11r. Handi Bandi baba 
da yardımcı Volleroi yanına ala
rak kızını kandıran Harri Keller
in takibine çıkar. 

Onan için 1917 den 1922 ye laı
dar Lübiç'İn filimleri 'Tira't'll'm zey 

eni" Ye oah-e gibi tarihi ve büyük 
sahne tertibatlı olanlardı. 

Ba - •.,.elerd• muualfakı1etin 
fQhikaaına çıkan Kath• Von Nagy 
La Mowelle Ewautar• /ilminde. Fakat Enıat bu tarzda yapt!Js 

fil.imlerden ~ hotlanmı,.orchı. 
Reinlıard'm talebes( ..., Tolotoi ıı. Orada Dk yapbfı filim p fena 

lbsen'in tiyatrolannduı mülhem o- oldu. 
lan Emeot hakiki haYat •e rııhlyat Fakat y&ftf yavat Lubitch yiik
lle alakadar 6limler yapmak btİyOI'- adı oan'atını Amerı1ralılare tanıttı. 
dıı. Bundan aonra yapbğı filimlerde çok 

O ~ m.;>daıına ıöre Y"Pb; muvaffalôyet kazandL Amerika ıine 
~ tan1ıı filımlen Y~Vllf Y•Y1lf değiı ' macılığı ATI'Upaİ bir ,ekil aldı. 
tirmeğe ve onlaro hınız hayat, ati< 
Y• ruh venneğe muvaffak oldu. ı B"f •ene ıwfmda yapbğı ve Pola 

ilk yaptıtı tarihi filim ile 1922 ıı. Ne;ri De Adolpb Menjou'nun oyna
yaptığı IOD tarihi filimler arasında ı dı.kları Memnu cennet, Oç kadın, Ta 
çok fark ~dır. !3u filimler de artill l lebe P~ 11&. .. filimleri her tarafta 
olarak Emil Yanın&'• Pola Negri.He raitıet gordil. 
ni Port_~ oy~Yoriaı'.dı. Bu artlıtl<r 1929 da -U filmin çıkınaaı Ame-
de bugunkil tobret ..., iktidarlarmı 'rikada ıainema llemini alt " t etti 
Lüblç'e çok medyundurlar. Bu eonada Lübiç yükıd.

1 

aan'~tma 
• 1922 de Erneat ~ubit~ Eiı:ıU Jc nazaran çok diitkün ilı:i filim yaptı. 

Din&'• Ye Pola Negn Amerika'lıla. tıl Biri (Uçunmı) diğer biri de 
rafından Holivud'a çaP,ldılu. Fa- (Taçlı cana,,.r). Fakat "°""' Atk 
kat yeni dünya aaklnleri li~ lıa re.mi geçidifti vilcude &'etİll'ft"ek ne 
yiibdı; oan'atkln lr:ullannmua lıll- tıilyük AD'atkar oldufunu W- tek-
meclil•. . ..... ırö•terdi. 

Grace 
Moore'a dair 
Crac. ~- lıayab çok_~ 

dildıattir. Auwi)aa"nm lrilçiik Wr 
telırinde dotu ..., ldlyllyen lıoı ,....ı 
yıldım çocukluiundan ib1-eın Wr 
çok oeneler kilioe tapmıİ he,.etl,.de 
ve oonra ela okuduğu lloenln mll
merelerinde f&l'kı oöylemittir. 

Etrafmdıılı:iler genç kızın sok eli· 
zel bir ıeoi olduğunu rörünce bunu 
terbiye etmeoiııi tavolye ettiler. O 
da konıervatuvara ,ır.ıı .,.. çıktı. 
N evyork tiyatrolarında bir çok ope
retlerde oynadL 

Bir gün bir Empresal'YO larafın
clan doktor Marafiatti'ye takdim o
lundu. 

Doktor artiatin birinci derecede 
bir muganniye olmak için bütün hu 
saları toplamıt bir seoi olduluını ;ö 
rünce bu genç kızı yetittİmıelı: içi.. 
geceli ıündüzlü çalıfb; ve bu •Y• 
de operanın en parlak artistlerinden 
biri oldu. ilk rölüne 1928 de ı.. Bo
heme' d<! Mimi ile batladı. Ve büJ'Ük 
bir muvaffakiyet kazandL 

Sonra ııraıile "Romeo et Julitıe, 
Julitte, Faust de Marguerite rolleri
ni oynadı. 

Sinema haberleri 

• lY&n Peb'o't'itcb ile Martha 
Enen "HaYay Çiçelr.leri' 'Wn.in
de Wr film ~klerdlr. 

• Oesa voa BolYary Almanya
da "C..Ç kı:ıılar neler tahayyül e
derler'' l11111inde bir film çeviriyor. 

• Amerikada çıkan bir ıinema 
mecmuaoı 932 de çevrilen en iyi 
on Amerikan filmi için bir anket 
açmıfb. Kazanan filmler araaında 
ezcümle fUDlar vardır: 0 Beni na
•ıl iateraen'', cTarzana, u.Scerface> 
"lki Saal,...., <Madam Racke
ter» ve ıaire. 
. * İıpnayada V alanata bet yü:ıı 

hın peçeta aennayeli cHiıpano 
film» İlminde bir tirket tqkil e
diJmittir. 

• ftalyan aansürü "Kibar i.lenıi 
nin genç kı2ları" ismindeki filmi 
menetmiftir. 

* Çek ııinemacıhima ilk yol a
çanlardan Vaclav Pıtı°" vefat et
mittir. 

* Son &'Ünlerde Pariıte radyo
ıu olanlar, gösterilen filmleri gör 
meden evlerinden musiki ve söz
lerini dinleyebiliyorlar. Düğmeyi 
çevirip ayar ediyorlar, koltuğa gö 
mütüp resimleri görmeden, sadece 
musiki ve sözleri takip edebiliyor
lar. 

• Clara Bow 
maktadır. 

Framacla lıulun-

Bu sene şehrimizde Ye belki lz
mirle Ankarada (Bu, mezkiir mm 
takalerdaki pl•tlerln intizamına 
bağhdır. ) bazı beynelmilel te
maılar yapaoağız. Bu cümleden 
olarak Çekoslovak milli talmnm
dan yedi kltllik bir grubun tem
muz içinde memle!<etimize ıelme 
)eri huıuounda mutabık kaldık. 
Bundlln bııtka, Çeklerle bir tarf.. 
he tesadüf .,ımek üzere bir o ka
dar da Yunan atletinin celbi için 
muhabere etmekteyiz. Ayni za
manda, yene bu ya:ı: için Bulgar, 
Rumen ve Yugoslavlardan ikisi
nin memleketimize gelmeai büyük 
bir kuvvetle muhtemeldir. Bu su
retle t imdiye kadar kotacak pist 
olmam1111 yüzünden yapamadığı
mız ecnebi temaslannı memleke
timizı!f! yapsbileceğiz. 

Çei<oılovaklar bilm<lkabele bi
zi Muarik bayramı olan 3 hazi
ran günü büyük Sokol tenliği mil
nasebetile Prağa davet ediyorlar
sa da tarihin pek erken olmaaı 
dolayııile kabul edip etmemekte 
müt.,reddidiz. Maahaza en iyi at
letlerimizden bir kaçmm Pralta 
gönderilmeoi mukarrerdir. Bu gi
denlerin fır&attan istifade ederek 
milaaba•a kabiliyetlerini artır
mak için Praldan Dreodene gön
derilmeleri mnhtemeldir. 

K.lüp ve mekteplerimize dap 
hlmak üzere Prajttan celbettiğl
miz 300 aeri atletizm talim ı..,.. 
haaım maalesef g(lmrükten ala
madık. iktisat veklletinden mil
aaade lıtedik. Gümrükten çıkann
ca bulavhalan. Türkçe izahat bao 
tırarak dağıtacaiız. 

Muallim Her Abraham kıt ..,_ 
nunda Anadolu mıntakalarmda i
ki buçuk aylık bir talim oeyahah 
yapacaktır. Ayni zamanda kendi
si bizde kabili tatbik olacak pra
tik bir jimnastik ve atletizm kita
bı telif etmektedir. 

93!1 senesinde Balkan uyunlan
nı lstanbul'da yapacağız. Bu it e
sas itibo.riyl~ umumi merkezce do 
kabul edilmi,tir. 

En keıif atlet mmtakalannın 
bqmda gelen lstanbul'un Beşik
taf oahasnın 400 metrelik bir pist 
yaphracağn:. Bu pist önümüzdeki 
mevıimde bitmİ§ olacaktır. Bun
dan baıka lstanbul cihetinde Da
rülfünun meydanile Fatih camii 
avlusunada birer talim pisti yapıl· 
maın husuıunda mmtaka ile mu• 
tabrk kaldık. Bu aene Ankara'da 
da 400 metroluk bir pist yapılma 
sma karar aldık. Bu pistin da Ö· 
nümüz<leki mevsime kadar bitiri .. 
lece~iu i Ankara mıntakaaınm faa 
liyetinden beklemekteyiz. 

Jenni ve Harri Hamburga mü
teveccihen hareket eden ekspres• 
te kendilerini müsterih fa rzeder· 
ken İcra memurunu b irden bire 
~artılarında görürler. Harri tren 

. den atlar ve kaçmıya ba§lar. Jenni 
e . 

d ıcra memurunun refakatin .. 

1929 da yaptığı tornede Paris, 
Kan ve Montekarlo' da çok alktflan. 
clı. • "Pour Touo" mecınua11 1932 

de en iyi Fn.naıa filmi için karile 
ri araımda bir anket açmıfh. 
Fanny birineilifi kazanmıttır. Mar 
silyada cereyan edea bu filmin ar 
tiatleri, ,unlardı: Orane Deınazia, 
Raimu, Charpin. Fresnay. ''Orman 
daki haçlar" ikinciliği, cAtlan
tide" üçüncülültil kazanmı§hr. 

lzmirin mevcut piıti gerek çev
re ve tekli, gerekıe toprağın hali
tası itibariyle maalesef fenadır. 
Bu çalışkan mıntakanm pistini bu 
aene ulah edeceğiz. 

d Hanıburga seyahatine devam b. er. Jenniye yetişmek için Harri 
1d ta;Yareye biner. O da tayya

~e ke t rbank ve Eddi ile kartılaıır. 
a a ~~lar Harriyi tanımazlar 

ve Jennıyı kaçıran şahsa atrp tu-
tarlar. . 

Bu ıene de ııinema alemine giri
yor. 

Seall filimde her hangi bir opera
yı oynamak ve teganni etmek opera 
aahneoindekinden çok güç ve farklı
dır. 

Operada yalnız ıef dorkeotrm ku- j 
mandası altında ve mahdut bir halk l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!•m•••!!!!!!!!!!!!ll• 

Memlekette ıporun zaferi için 
her§"ydcn evvel atletizme ehem
miyet verilmeai li.zmıgeldiği gün 
geçtikr,e de,ha çok anlaşılmakta ol 
duğundan ileri mesaimizin muvaf
fakiyetle bezeneceğlnden emi
niz." 

kar,ısında yapılan rol ile bütün dün 
yanın gözü önüe çıkmak ar&.111Dda i
•o fark vardır. 

Kadastro itleri 
Maliye Vekili Muatafıa Ab

dülhalik Beyin riyuetinde 
Şarlc vilayetlerindeki tahrir ve 
kadastro itlerinin halli için bir 
komisyon toplanacağı yazıl· 
mıştı. B11 komisyonda aza ola- · 
rak bulunacak olan Kadastro 
fen itleri müdürü Halit Ziya 

Turizm 
Kongresi 
Murahhaslanmız 
Kahireye gittiler 

Bu seneki, Beynelmilel Tu

Amerika sefiri 
Ankaraya j(ittl 
Amerika eefiri M. Charles 

Sbenill dün aktam Ankaraya 
ıitmi§tir. _,_, ___________ _ 

rizm kongresi l 4 9ubatta Ka- ye hareket etmitlerdir. 
bire'de toplanacaktır. Türkiye Re,it Saffet B. Toroa ekıı
Turing ve Otomobil Klübü na- preaile hareket ettitinden Su
mına kongreye iıtirak edecek riye ve Fliıtin yolu ile Kahire' 
olan Reşit Saffet ve Kastamo- ye gidecektir. AH Rıza B. ise 

Kitapçılar 
Toplandılar 

Mektep kitapların
dan ihtilaf çıkh 
Maarif Vekaleti, ilk mektep 

kitaplarından bu seneden iti
baren tek kitap olarak tedrisi
ne karar verilen bir iki kitabı 
basmak hakkını şimdiye ka
dar mektep kitapları basmak
la meşıtUI kitaphanelere ver-
mek arzusundadır. · 

Ancak mektep kitapları , 
ne,retmiyerek sadece kitap sa- • 
tıcılığı yapan bazı kimseler bu 
kitaplan basacak olan şirkete 
iltihak etmek arzusunu göster
diklerinden, kitapçılar arasın
da bir içtima yapılmıftır. 

Bu içtimada mektep kitabı -
tabileri, bu itin ellerinde külli
yetli kitap istoku bulunup ve 
bu sene değişecek kitaplar yü
zünden yeniden zarara uğnya
cak olan asıl mektep kitaptan 
basanlar tarafından yapılması • 
muvafık olacağını, ancak di
ğer hususi nesriyat için arzu e- ~ 
derlerse büyük bir ııirket yap
mağa hazır olduklarını söyle- " 
mi~lerdir. 

Bunun üzerine kitap basıcı
ları il,. satıcıll\n iki kısma ay- ı· 
nlmı~lardır. Bunlar yeni bir ~ 
karar vermek üzere tekrar J'. 

zümre halinde toplanmağa ka 
rar vermişlerdir. 

Müteak•bcn umumi ,ekilde 1 

toplanacaklardır. 

O ahili 
istikraz 
Ta hvillerin tab'ı 
6 ayda bitirilecek 
Ankara, 9 - Dahili istikraz 

tahvillerinin tab'ı Hakimiyeti 
Millive matbaasına verilmit
tir. Bu, alh a y da ikmal edile
cektir. Maliye Vekaleti muhte
lif ressamlara tahvil nümune-

1 

leri yaptırmı,tır. Yedi nümune 
den biri bugünlerde seçilerek 
kalıpları Avrupada yaptırda-
c:aktır. 1 

Mart ba,ında birinci tertip 
için kayıt muamelesine ba~la- ' 
nacaktır. Tahviller basılıncıya 
kadar hi.millere muv,.kkat 
makbuzlar verilecektir. Birin
ci tertip dllrt milyon lirahk ola 
caktır. 

işin tatlı tarafı bunda n aonra 
hat lar. Hamburga gelinince 
Frank ve Eddi İcra memurunu 
Jenniyi kaçıran ıahıa zannile ta
kip ederler. Berlin İcra memur
ru ile Hamburg İcra memuru 
Harrinin odasında karaılaşırlar ve 
Harri Jennl ile nikah daire
sine gelir ve nikih müsaadesi :zan
nile yanlı§lıkla cebine koyduğu 
tevkif ınüzekeresini verir. Nihayet 
it hallolur. Bunlann hallerinden 
müteeulr olan icra memuru 
da izdivaçlarına muvafakat eder. 
Ve hepsi birlikte temsil için Vin
ter • Gardene yetişirler ve Handi 
Bandi ehemmiyetli numarasını her 
zamanki gibi muvaffakıyetle oy-Pola llleri nu mebusu Ali Rıza Beyler ev- lzmir vapurile lskenderiye'ye 

-'--------------....:...:;.:;:;.;:.:;.;:.:..:... ___________ ....Ji..!!,AJ',~~~~~~~~~~~~..J.Jij~.A.n.k;az&lla...ıUltnıist.ir.~~~J__,...J]tl"_..;·w·..._....ı...i·..u·:,..ıı...,,.__i;::.ı~·:....~•lJ..~-~~t ~mi tW•------~ 

Basılacak tahviller ylrmiııer 1 

liralık altı yüz bin adettir. He
yeti vekile gelecek haft" tonla 
narak kanunda musarra h yüz
de yediden karının ikramiyeyl' ı 
ı .. lısis edileceğini kararlaştıra· >J i 
r....alrbr. 



MiLLİYET CUMA 10 ŞUB-AT 1933 
-- -- -----

Ankara 
Telefonu 

Evyeli 
Emniyet 

Bursa 
Hadisesi 

1933 Türkiye güzeli Nazire Yeni şeker 
Fabrikası 

15 cemiyet 
Daha! Hanım oldu 

(Baıı t inci ••hilede) (Bqr 1 inci •ahifede) 

fon tesisatmm taksitle yapıl· den evvel mes'ul devlet adam• 
masmı temin etmişti. Bu kanu lannm her hangi bir meselenin. 
nun kabulünden sonra yeni a· müzakeresinde muhakkak bir 
boneler sür'atle fazlalaştı. Bu netice elde edileğecine kanaat 
kolaylık; ilk teaiı ücretinin sahibi ol.malan lazım geldiğini 
dört taksitte almmaaile temin ve harpten sonra doğan yesıi 
olunuyordu. Bu kanunun kabu şeraite intibak mecburiyetinde 
!ünden beri az zaman zarfında olan cemiyetlerin tıereddüt dev 
üç yüz küsiir abone yapıl.mq· resi geçirdiğini ve bu devre
br. nin çok uzun sürmesi için müte 

(Batı l inci •Pifede) 

Ezan iılerile alakası olanla· 
nn bir çoktan hakkında da ye
niden tahkikata ba§lanmıftır. 
Bunlardan bazılarının evleri a· 
randi. Bu işte zabıtayı en ziya· 
de me§gul eden mesele, tehdit 
mektuplan yazanlardır. Bunlar 
aranmaktadır. 

(Batı 1 inci sahifede) 

zelleri arasından üç güzel se
çip bunların birincisile Bursa 
ve İzmir güzelleri arasından 
Türkiye güzelini seçmek. 

- Nerede doğdunuz efen
dim. .... 

- lstanbulda .•.• 
- Tahsilinizi nerde yaptı-

nız? 

E•kiıehlrdeki fab
rikanın 

temelleri kazılıyor 

Bir büro halinde 
birleştirilecek 

lzmirde tevkil edilenler 
İZMIR, 9 <Milliyet) - Ka 

ramanlar mescidinden Omer. 
Rıhbm sirkeli memurlarından 
Mustafa· Arapça ezan okuduk· 
larmdan, Kemalpafanın Armut 
la köyünde de türkçe ezan hak 
kında hezeyanda bulundukla· 
rmilan Kasabalı Kadir ile Ar
mutlulu Abdullah tevkif edil· 
mişlerdir. Tahkikata devam e

l kinci şekil 
ikinci 9ekil de lıtanbul gtı. 

zellerinin en güzelile diğer gü. 
zeller arasında bu seneki Tür
kiye güzelini intihap etmek. 

Abidin Daver Bey devam 
etti: 

- Erenköy lisesinde .•. 
- Sporla mefgul oldunuz 

mu? 
- Oldum efendim. 
- Ne bilirsiniz ıpora dair? 

Ankaradan yazılıyor:- Es
kitehirde dört milyon lira ile 
yapılacak olan teker fabrika
sının temelleri kazılmağa b..
lanmıttır. Kroki ve ın,aata ne
zaret eden İtalyan mimarı Sin 
yor Çinkureç planım ikmal et
mit ve ite ba,lamıtbr. 

Cemiyetler mürakabe bür« 
sunun 15 esnaf cemiyetini bir 
lettirerek idarelerini bir bürOJ 
haline getirmesi az zamand 
çok pratik ve muvaffakıyetli 
netice venniftir. Fazilet H. gülümsedi: 

Her gün yaptığı mükaleme- kabil bir fedakarlık ~e muave
ler idareye günde yedi sekiz I net hissi ile çalıı;mak lio.7 •m ırd 

L yüz lira arasında bir meblif 1 diğini söylemit ve Fransız 
temin eylemekte ve latanbul planının bu haleti ruhiyen n 
bunun nısfmı tıeşkil etmekte- bir neticesi olduğunu izah et· 

' dir. latanbulla yapılan mükale- mittir. 

- Bu sene seçilecek güzel
ler, son dakikaya kadar kendi
lerinin intihap edildiklerini bi
lemiyecekler. Netice ancak To
katbyanda anlafı!acak ! 

- Yüzme bilirim efendim." 
Masa, güya güzeller için ku

rulmu11 muvakkat bir tahtlı. 
Tahttan biri iniyor, biri çı· 

lnyordu. Fazilet H. dan sonra 
27 No. lu güzel nedense masa
ya çıkarılmadı. Peyami Bey 
tarafından kısaca dolaftmldık 
tan sonra dı•arrva çıkarıldı. 

Eskifehirin farkında ve An
kara demiryolunun sağ tarafın 
da 2400 dönüm arazi üzerinde 
yapılmakta olan bu fabrika 
ayni zamanda tehri tenvir ede 
cek ve İspirto ve buz i,lerini 
de yapacaktır. Fabrikanın ya. 
pılmakta olduğu sahadan An
kara hattına avrıca bir hat ile 
fabrika raptedilecektir. Demir 
yolunun in,asma da b-.lanmıt 
br. Fabrikanın temel atma me 
rasimi pek yakında ve ağlebi 
ihtimal Gazi Hazretlerinin An 
karaya avdetleri eınasında ya 
pılacaktır. 

Bu birletmenin haricinde 
kalan diğer cemiyetler de b~ 
iyi neticeyi gördüklerinden,j 
yeniden 15 cemiyetin tevhid 
İçin tetehbüslere batlanmıtbt 
Nisbeten biribirile alakada! 
zümreler teskil eden 15 cemi·ı 
yet daha, b~ suretle birle~tiril~ 
cektir. Bunlara da her dört ceı 
miyet için bir umumi k 'i.tip vflj 
rilecek ve muhasebeleri tevM 
edilecektir. 

Geçit resmi me ücreleri tamamen idareye Tevfik Rüştü Bey, emniyet 
aittir. Ankaranm ecnebi mem· meselesi her hanı:i bir tekilde 

• leketlerle yapbğı mükaleme- halledilmedikçe "Silahlan bı
t !er de idareye timdilik günde ra~~". meselesinin halleclilıni· 

on beş, yirmi lira kazandmııak yecegını ve bu çıkmazdan kur
t< tadır. Bu mükalemelerin &"ÜD tulmak için de ameli bir çare 

geçtikçe daha fazlalaşacağı tab ~imalı: li.zım geldiğini söyle
min edilmektedir. dikten sonra, Fransız plı\nmm 

Ankara ve lıtanbul arasın- derpif ettiği siyasi emniyet 

Daver Bey, yeniden müra· 
ı :aat eden birkaç hanımın mil, 

ı da her gün takrib- dört yüz teşkilitmı sıraıı ile tenkit ve 
ve Ankara tehri içinde de her tetkik ebnlt ve planm Avrupa· 
gün on beş bin mükileme ya• ı da derpi' ettiği tqkilita buı 
pılmaktadır. Otomat* telefon devlellenn bilhaua lngiltenr 
idaresinin senelik varidat biit- nin iltihak etmediğini, bunun 

a resi iki yüz bin liradan fazla· için timdilik daha ilemşümul 
dır. olan Briand·Kellog miıakmı 

• Muntazam itletilıerek, hiç daha ziyade tasrih ve tetmil 
bir tikiyete meydan vermeyen etmek ıurelile bir netice elde e
müessese 932 kinwıuevvel ayı dilebileceğini ve mütaarnz dev 
zarfında lıtanbulla on iki bin let hakkında Litvinof tarafın· 
beş yüz, ecnebi memleketlerle dan teklif edilen tarif teklini 
doksan mükalemeye vaaıta ol· Türiciyenin kabul ettiğini ve 
muştur. buna Türk heyetinin bilihara 

Fikrimizce lıtanbul ve An- bazı Ur.veler teklif edebileceği· 
kara arasmAlaki mükaleme üc- ni ıöylemit ve timdiye kadar 
retlerinde tenzilat kabildir. Me muhtelif heyetler tarafından 
seli, lstanbulla Ankara arum- vaki olan kemiyet ve keyfiyet 

e da saat dokuzdan sonra gece itibarile teklif ve tadillerin he-
i tarifesi yetmiı bet kuruştur. yeti umumiyesiııden konferan· 
t Bu tarifeyi gündüzün tatbik sın bu safhasında tahakkuku 
e etmek pek kabil olduğu gibi kabil bir terki teılihat muka· 
u gece tarifesini de elli kuruta in velesi elde edebileceğini ve hü· 

dirmek insaflıca bir hareket o- !asa hem siyasi emniyet hem 
ii lur. de "Desarmemant" sahasında 
h Şehir dahili mükilematında konferansının bu defa fili neti· 

dört kurut tan &§ağı bir ücret celere varması mümkün olduğu 
ü k?ymak halen mümkün değil· nu ıöylemi~lir. 
·dır, çünkü tel~oou en ucuz Tevfik Rüttü Beyin bu nut-
memleketlerle de kıyas edilin- ku konferans muhitinde pek 

• ce dört kuruı çok mutedildir. İyi .tesirler uyandırmıı ve fev
Ancak lıtanbul muhaberatmm kalade alkıtlanm.ıştır. 

eı: dah~ ~rt~uı için tııklifımizin M. Paul R oncour'uıa 
f tatbıki lazımdır. Fikrimizce te-

• ı lef on çok kazanan bir tesisattır. 
ı Halk lehine kolaylık için bu ka 

e} dar bir fedakirlık yapmak icap 
.. etmekted" ı.r ır. 

: Aurrıpa Ue muhabere 
Telefonumuzla Avrup. hü· 

~kOmetlerindeıı lngiltere ve hal 
y~d~n batkasile muhabere ka· 

•
1 
b~ldir •. Bu memleketler için de 
yıne.ki~etre . hesabile ücret 
tesbit edilmek üzeredir. Bu tes
bit edilen ücretin tasdikinden 
ıonra buralarile -de muhabere 

"başlayacaktır. 
.. Brezilya ile son zamanlarda 
~yapılan muhavere çok entere-
.'sandır. Bu meınlıeketin otoma• 

şutik telefon teıiıatı yenidir ve 
orası için Ankara en uzak te

'efon mesafesidir. Onlar iç1n 
~ve bizim için bu en uzak yerle 
d konuşmak şayanı meraktı. O· 

'radan Almanyaya kadar telsiz· 
r<ııe, ordaTt eh telefonla ve Al· 
·· ma.nyada bulu-n konUfturucu 
'/lf'üseddiae vasıtasile kabil .ola· 

ilmiştir. 

n~u 

CENEVRE, 9 (A.A.) -
Fransız planı aleyhindeki teı:r 
kitleri ceN.edee M. Paul Boıı· 
cour, bu planın siliblan bırak· 
ma konferansı ~rafından ka
bul edilmit olan kararların ve 
prensiplerin terkibi suretile vü 
cude getirilınit olduğunu söyle 
miştir. Mumaileyh. silahlan bı 
rakma ile emnüselametin yek· 
diğerinden tefriki kabil olma· 
dığını beyan etmiş ve a'emiıtir 
ki: 

"Bu meselenin biribirinden 
ayrılmaması ıila.hlan bırakma· 
nın her memlelretin hususi va· 
ziyeti nazan dikkate almımık 
ıartile milli emnüselamet ve 
beyne!lmilel taahhüdabn ifası 
il~ telifi kabil olabileceğini der 
~·ı eden sekizinci maddeye iı· 
tinat etmektedir. 

Konferansın bidayetinde 
mev_cut o~an teminatlar, yalnız 
alelade bir tahdide ruhsat ve
ren sekizinci maddenin ihtiva 

Gecen ağustosa kadıır bizim e~m~ o~duğu teminatlar idi. 
elefonlarla hariçle görüşmek Şimdı Yen.J. teminatlar bulmak 

kabil değildi, ancak latan'>ııia ıcap eder. Bunlara mukabil 
adar mümkün olabiliyordu. F ran_ııız pli.nı teslihatta esaslı 

Fakat geçen ağuıtolla biz• tahdıda! yapmağa muvafakat 
le de kuran portör tesisatı ya· edecektır. 

vpılmı~tır. Ve bu tesİ.latla da Kuvvetler arasında ınuade-
ber tarafla konuşmak imkanı Jet olmadrkça ordu mevcutlan 

;emin olunmuttur. mikdannı tenkis etmek münı-
Halen mevcut devre üzerin· kün deiildir. Neden dolayı h..h 

~en ta,ıyıcı cereyan namı veri· ri itilifa mümasil itiliflar akti 
alen ürüncü bir devre temini j mümkün olmasın? 
eı\nkara ve t~•anbdla kımuşan F ı· k • h. 
Sôlı11zlarla mümkün olmu• ... ·- 1 ·-dd~~z plaanı as len ızmet . . ...... • mu ebnın sa o masını ve 
ıVluhaberenın tazlalığı kar•ısm 

1 

ilı 'l"f h d ili ti 
yl •h • tı a zu urun a m e er ce-

a mevcut c· azla ayni zaman· · t" · h ket eb"I • 
1 ·· uh b . mıye mm are e geç ı mesı 

eı a uç m e ~re temın ettirici • · ef b ı· w • bet eti · 
ki'-' . . ,_, ıçın ı er er ıgın a e ıcra 

cıe ne tevsı 'mKanı vardır. ed·ı · · t kl"f t ekted" 
Y · An' ı f ı mesını e ı e m ır. 

ıaı <>nı cara te e onu bu· M !ek• d ·ı ·1· t k"l"t ·· k"f" d ed t h" es ı or u ı e mı ıı eş ı a • :un a ı erec e ec ız ve t b. . • "b . 'h 

dilmektedir. 

Tel'in telgrafları 
IST AN BUL, 9 (A.A.) -

Bunada bazı mürtecilerin yap
trklan hadise münasebetile 
memleketin her tarafından 
Reiıicümhur Hazretlerine bir 
çok tel~raflar gelmektedir. 

Salihli, Ulukıtla, Denizli, 
Bartm ve Çaycumadan gekn 
telgraflar aşağıdadırı 

Bartından 
BARTIN, 9 (A.A.) - Dini 

anlamadığımız bir lisanla tel· 
kin ederek milletimiızi hibrane 
ıevketmek istiyen Buna yobaz 
larııun hareketini Bartm halkı 
derin nefret duygularile tel'in 
etmektedir. Hüklımetimizin 
türkçe ezan ve Kur'an hakkın
daki musip tedbirlerile nur i
çinde gösterdiğin::: yolda son 
nefesimize kadar yürüyeceğimi 
ze bir daha ant İçtik aziz.reis. 
mal ntle nilenme 

C H. F. reiıi: Rahmi 
Belediye reisi: M. Kadri. 

Gençler birliği reisi: Kemal, Hi 
laliahmer reisi: M. Niyazi. Zi· 
raat od'aaı reisi: Salahattin, Hi 
Ia.Jiahmıer reisi: Ali, Tayyare 
cemiyeti reisi: Hulusi, Hima· 
yei etfal reisi: Ahmet. Kundu· 
racılar esnaf reisi R. Hüseyin, 
Bakkallar namına: Nuri, Yu· 
murtacılar namına: Mustafa. 

Salihliden 
SALiHLi, 9 (A.A.) - Bü 

yük lavaya iman eden Salihli· 
nin münevver halkı Burıa· 
da irticaa benze~ çirkin hl· 
diseyi coşkun inkıli.p ruhile 
tel'in etti. Büyük emeklerle ka 
zanıl:::s bugünkü varbğa do
kunması muhtemel en küçük 
gafleti bile tiddetle ve asabiyet 
le kartılamıttır. Gençlik ulu 
Gazimizin hadiseye karşı ofan 
zati alakasını minnet hisleri 
dolu heyecanla tebcil etmekte
dir. Var ol ulu Gazi. C. H. F, 
reisi: Necmi; Tayyare reisi: 
Mustafa, Hilaliahmer reisi: Hil 
mi, Muallimler birliği reisi: Sa· 
mi, Belediye reisi: Hamit, Ti· 
caret od"-st reisi: Haşim, Hi· 
mayei etlal reisi: Cehti, Gür 
büzler klübü reisi: Kamil, Boz 
kurt reisi: llhami. 

Tarsıuta tiirhçe ezan 
TARSUS, 9 (Milliyet) -

Camilerde türkçe ezan ve ka· 
met okunmasını halk sevinçlıe 
karşılamıştır. 

Gayri 
Mübadiller 

(Ba,1 1 inci aahifede) 

Ankara'ya gidecek yeni bir he
yet seçilmesini istiyecektir. 

Bundan baııka geçen kongre
de verilen kararlar ve takrirle
rin iyi zaptedilınediği id<!ia e
dilınit ve bu itibarla idare he
yeti mukarrerabnın muallel 
addedilmesi istennıi,tir. Bu
günkü ictimada bu keyfiyet te 
izah edilecek ve Ankara'ya ııi· 
decek hevete verilecek ııalahi
yet ve talimatın da tesbiti iste
ııecektir. 

Fransa hariciye 
encümeninde 

lıtanbrıl, Burıa, lzmir ,;;,.,,um 
bir arada 

sabakaya dahil edildiklerini, 
güzellerin ilk evvel hakem he
yeti huzurunda bir geçit resmi 
yapacaklarını töyledi ve bun
dan sonr~ .müsabakaya giren 
güzeller ıçınden arzu edilecek 
kadarının tasfiyesi kabil oldu
ğunu heyete hatırlattı: 

_ Şayet ikinci bir tasfiye 
daha yapmak İcap ederse o da 
yapılır. . . . il edi. 

" Dalıa •aYmaJım" 
Hakem heyetinden bir zat 

sordu: 
- Mü•abakava kac ırlizel 

giriyor? Daver B. tülerek ce
vap verdi. 

- Vallahi bilnıeın, daha 
aaymadnn •.• 

Biraz sonra Da•er Bevin 
merdiven başında &e•i duyul. 
du: 

- 1, 2. 3, 4 .... ?.· 8 ... 9 ... 10 ..• 
Güzellik Dl"•"""kaomm 

kahramanı anla•ıldı ki güzel
leri sayıyor. 

Glizeller ...•• 
Aradan beıı dakika !!ecme

mi,ti ki piizeller: g~ğüs.1erinde 
numaralı kartlarile ıçerı girdi
ler. 

flk giren 1 ~ ""maralı ııüzel 
di. F.n onnra 2A No. lusu ı"rdi. 

Bazılarının heye<-anı h·-.lı 
hı:>h nefes ahslanndan belli i
di. Bir lcı•mı da IA.lc:avt !!Örünü 
yor.-lu. Güz,.ller Arka arkaya 
tıi,,,ilerek salonu hattan b"-Sa 
dola.•tılc:t .. n •onra bu A"fer P.,. 
Vllmi S,.fa ~ .. vin rehberı;ı;;ıe 
h:~,.,. hörer ,.ıı ... ..inden tntula. 
r,. ı,. h~em heyetine takdiın e
dildiler. 

Masa üıtünde 
Peyami Safa B. net'eli ve 

cazip hareketlerle her güzeli 
f(lvle bir dolastırarak dı,arı 
çıkarbyordu. Güzellerin bir ke 
re de masa üstüne çıkarblarak 
tetkikten geçirilmesi muvafık 
görülmüttü· 

Bir teklif 
Fakat osırada Halit Ziya B. 

bir tekl'ifte bulundu: 

b evsi edilmif, iyi ellerde mun- an ?'1nı tercı ve ıntı ap et· 
. 1 "'- 1 mek lazımdır. Lr azaman ı' eyen m..,.emme M p . 

~ r müess se:lir. · 8:u~ Bo~r netıce ola· 
T 1 I • • k k' b k rak tahdıdi teslıhatın emnüse-

e e on lf' ço ar ıra an ı· d . il . . 
.. • • t• d • .k F"k • . amel erecesı e mütenasıp ol 
•• fır ış -~rt hemüı'ti .: ı r~ızcbe chığu fe4dindeki Fransız prensi 
f ıu ?'us a s mueuuenın, u pini teyit etmi tir. 
ı .. ıandat membaının Ankara f 

P ARiS, 9. A. A. - Meb'uaan 
ınecrui hariciye encümeni reiıliği
re M. Heriot'yu İntihap elmittir. 
Pek yakmda Fransız • ltalyan ve 
ltalyan•Yugoslav münasebata hak
kında bir müzakere icrası muh
temeldir. 

- Güzellerin hepsini birer 
birer görecek olursak reyleri 
dağıtmış olacağız. En iyisi ara
larında bir tasfiye yapalım! 
Tasfive harici kalanlarla bu 
ıuretİe daha esaslı mefgul olu. 
ruz, dedi • 

Diğer hakemler bu teklifi 
kabul ettiler. Halit Ziya Bey 
tunu ilaveye lüzum gördü: 

- Yalnız reylerimizi gıyap
larında vermek muvafık olur. 

Masaya ilk çıkarılan 22 No 
lu Fazilet Nivazi H"nım oldu. · ıınehrine daha nafi bir müesse-

Sualler 
Bir yangında ölenler 

e olarak layJa&ının Ankara verilmesi halinde, belediye 
ıı ehrine inhisar ettirümui en varidatına ehemmiyetli bir ka
•u/oğru bir is olur. :zanç membaı temin edilmesi
~e Biz Ankara otomatik tele- ı nin doifru olacaiı fikri- • ~ . 

TISDALE (~a1k:-tche~an), ?· Peyami Bey, eli güzelin e-
A.A.- Buradakı hır oteh tahrıp !' d ·· .. ·· t • d k 
eden bir yangm neticesinde 5 ki· ın e gozu go., ~r!n e. onuş. 

onunun Ankara belediyesimı • • 
şi ölmüş, 5 kiu a.iiır mrette vara.

1 
mll. tarzının l<•t'<ıkınf' fırsat ver 

lanmıftu' mek için suallerine baııladı: 

Tasfiye 
Peyami Safa, o çıktıktan 

sonra hakem heyetine sordu: 
- Tasfiyeve dahil olmasını 

istevenler el kaldırsın ... 
Bütün eller birden kalktı. 

27 No. lu güzel tasfiyeye tabi 
tutulmustu. 

Cemiyetler mürakahe hüre 
su bu mesele ile mefgul olınaL 
tadır. 

Japon sefi .. i Bundan sonra SIT'asile 6, 19, 
25, 44, No. lu ıriizeller de avni 
suretle müsabaka harici kaldı
lar. 

Bunlar arasında yalnız 24 
No. lu giizel • Sükran H. beie· 
nilerek tasfiyeden hariçte kal
dı. 

i/5. 45 ••• 
45 No. lu "Birsen Muvaf

fak" hanıma sıra !!'elince Da
ver Bev dayanamadı: 

Fabrika inııaatı önümüzde
ki Aiiustos ayı icinde ikmal e
dilrni, bulunac"k ve eylulden 
itibaren de fa,.liyete gecmi• o
lacakhr. Fabrika İçin ihtivaç 
olan pancar 7.t>rİyatına baı<la
mak üzere b,.her dn"üm için 
yedi lira verilmektedir. 

ANKARA, 9. (Milliyet) ~ 

Japon sefiri bu akşamki treni• 
latanbula hareket etmiştir. ' 

Yang'n yeri arsa 
bonoları 

ANKARA, 9 . (Milliyet) - B 
lediyeden alınmış olan evlerin ta~ 
ait bedelleri için mayıs sonuna kı· 
dar yangın yeri arsa bonolannı~ 
kabul edileceğini belediye riya.e
ti iliin etmi§tir. 

- Müsaadenizle ben defte
re yazdım ... dedi ve etr"fmda
kiler;n kulağına ei?ilerek: 

"~;r sen .. Bir Alll\h .. " 
- 'Bir sen" de tasfiye edilir 

se geriye kim l<alır? Kalaba
lık arasında 45 No. lu güzele 
dair methiye söyleyenler çok
tu. 

- Bir ıen ..•. Bir Allah! •. 
- Aman yarabbi o ne boy ••• 

o ne endam ! o ne p-iizellik .•. 
Nazire H .•. 

23 Nazire H. ın taraftarları 
da az değildi. Hatta simdiden 
onun kazanmasına vüzde yüz 
kat'iyetle hükmedenler vardı. 

Tasfive devam ediyordu. 50 
59, 62, 20, 52.8. 42,9, 40, 11, 
57, 15, 26. 28, 30 No. lu güzel
ler birer birer müsabakaya g:İr 
mek hakkını kaybettiler. 

Bir aralık dıfarda bir fı11lb 
oldu: 

- Cirsin .•• neye girmiyor
mus? Cekinecek ne varmıt? 
gibi ~nzler duvuldu. 

Nihayet Peyami B. fıaılhla
rm ııeJ..,bini izah etti: 

C eııareti krn1rnı• ••• 
- 3 No. lu güzel gelmek is-

temiyor ... Birisi sordu: 
_Niçin ~elmiyor .••• 
Pey,.mi B. cevau verdi: 
- Cesareti kırılmıt da on

dan ..• 
PP.yami Beyin tekrar sesi j. 

şitildi: 
- 3 No. lu gÜ?:elin istifasını 

kabul edenler ellerini kaldır-
sın •.. 

ı::Uer kalktı. İstifa kabul e
dildi. 

Bu ~'~".ı" .lavetlilerden bir 
hanını hai!ırdı: 

- Güzel olsa gelirdi. 
Biraz evvel tasfiye edilen 

iki hanımın veniden muayene 
ve tetkiki lehin~e aza arasm
cla bir cereyan hasıl olmuttu. 
Fak"t bunlardan bir tanesi a
ranilı. bulunamadı. 

Otnmobiline binip p-ittiği 
anla~ıldığınilan yalnız 9 No.lu 
güzelin tetkikile iktifa edildi. 

8 Güzel 
Elde kala kala intihaba da

hil 8 l!Ü~el kalmıstı: 45, 21, 24, 
22, 32. 5, 23, 18 No. lu güzel· 
ler ... İstanbul güzeli itte bu 8 
güzelin icinden ıecilecekti. 

Abidi~ Daver Bey rey usu
lünün tesbit edilmesini teklif 
etti. Neticede sekiz güzel için
d.,n üc ki~inin seçilmesi muva
fık ırörültlü. 

25 kisilik ırrup icinde kalbu
run üstünde kalabilen bu 8 gÜ· 
zelin daha ince bir muayene
den geçirilmesine lüzum görül 
müstü. 

Peyami Safa Bey, bütün dik 
katini gözlüifünün adeselerin
de toplayarak güzelleri birer 
birer masaya davet ediyor ve 
hepsine bir takım sualler so
rarak onlan ıöyletmeğe çalıtı· 
yordu. 

Hatta bir defasında kendi 
de itir,.f etti: 

- Manasız da olsa sorduk.la 

----·-----
Yeni frlanda meclisi 

DUBLIN, 9. A. A. -Dün , lr
landa te~rii meclisi açılmıttır-

nma lutfen cevap veriniz! 
45 No. lu Birsen Hanım a

yakları uzun etekli elbisesi al
tında gizli kaldığı İçin hakem 
heyetinden ihtar edenler oldu: 

Ayaklar 
- Ayaklarını göremedik .•.. 
Bacaklarını göremedik ..• 
Peyami Bey, güzele nezaket-

le yaklatarak: 
- Eteklerinizi kaldırmak i· 

çin bana yardım eder misiniz? 
Ricasında bulundu ve cevap 
beklemeden güzelin eteklerini 
sıyırarak dizlerine kadar ço
raplarını gösterdi. 

Bu sırada bir taraftan da: 
- Nasd, heyecan duyuyor 

mu!lllnuz? dive soruyordu. 
Bazdan hiç hevecan duy

madıkla"nı söylediler. Bazıla
n da bilakis kıpkırmızı kesile
rek zangır zanınr tih'iyorlardı. 

Bu sırada Daver Bev. kan
ter içinde kalmış bardak bar
dak su iciyordu. 

- Neden bu kadar su içtiği
ni soran.lara gülerek cevap 
verdi: 

- Güzellerin arasında dura 
dura içim vandı ! Aman bir bar 
dak su daha... Nihavet uzun 
tetkikattan sonra hakem s.,ı.;z 
güzel içinden 23 Nazire, 45 Bir 
sen ve 21 Melahat Hanımları 
seçti. 

Bütün ırözler, bu üç p-üzele 
ı'ikilmi•ti. Nazire H. la Birsen 
H. kuvvetli iki rakiutiler. 

Evvelce müsabakaya gir· 
t,.ı.-t.,n cekinf'!n 3 No. lu güzel 
intihaptan biraz evvel _içe-· 
ri girdi. 3 No. beyhude telaa et
miı. Müsabakaya dahil olma
makla bir teY kaybetmiyecek
mif. Kanter içinde dıtarı çıktı. 
pı zaman hak"m heyetinden al 
dığı rev menfi oldu. 

Vç Güzel Kalınca 
Ortat!" üc ~üze! kalınca iç

lerinden birinin seçilmeıile İf 
ko!BV<'-" bitecek sanılıyordu. 

Halbuki bövle olmadı. Hi
kem heyetine dahil olmavan
tıı.r dışan crkaıılıııca ııaloır 
da hararetli bir ınünakaşa bat 
!adı. 

Saat 18 den tam 20 ye ka
dBr münakasa devam etti. Bu 
esnada ıriizeller, birkaç defa 
hep birlikte ve ayn ayrı hakem 
heyeti huzuruna çıkanldılar. 

Matbaanın önünde toplanan 
meraklı kalabalık bir türlü da
ğılmak bilmiyor, herkes Türki 
yenin yeni sene güzeli kim o
lacağını öiirenmek istiyordu. 
Bu arada bazı rivayetler orta
da dolaıımağa baslamı,tı. 

latanbal Güzeli 
Nazire Hanmım İstanbul 

güzeli intihap edildiği fakat bu 
nun gizli tutulduğu söyleniyor 
du. 

Saat (8) e doğru artık bu· 
nu bilmeyen kalmamıştı. 

45 ve 21 N o. lu güzellerifl 
bükiik boyunlarile merdiveıı· 
den aşağı inmeleri son tereddüt 
leri de dağıttı. Nazire H. ıtl 
İstanbul güzeli seçilalği biraı 
ıonra taha:kkuk etti. 

İstanbul güzeli Nazire H. 111 
karşısında Türkiye güzeli 01· 1 

masına mani olacak kuvvetli 
bir rakip kalmamıştı. Netekiın 
yarım saat sonra son netice de 
alındı: Nazire H. uzun müna' 
kaşalardan sonra T"rkiye gü· 
zeli intihap edilmiıı.ti. Tükiye 
ikinciliğini lzmir g "zeli Neri 
man, üçüncülüğü de Bursa gii· 
zeli Leman Hanım kazanmış· 
!ardı. 

Nazire H. Türkiye güzeli 
Nazire H. kraliçeliğe seçil· 

diğini öğrenince salondan ga· 
yet neş'eli bir halde çıktı. Ade
ta gözlerinin içi gülüyordu. Na 
zire H. arabasına binerken ka· 
pıda toplanan halk tarafındaJI 
alkı,lanmıştır. Kraliçe, otomo· 
bille matbaadn çıkarak Cağal• 
oğlu yokuşunda Foto Eren:ı 
Beyin fotoğrafhanesine uğra· 
ınış ve burad'a muhtelif pozda 
resimlerini çektirmiştir. 

Yeni kraliçe ne diyor? 
Yeni kraliçe dün kendisini 

tebrik eden muharririmize kr 
saca demiş tir ki: 

- Muvaffak olacağıma kat' 
iyyen emindim. Müthiş yor
gunum. Ve ömrümde en büyük 
heyecanı hissettiğim gece bu 
gecedir. Öteki güzellerin kay· 
betmelerine ben de onlar ka· -
dar üzülüyorum. Fakat benim 
elimden ne gelir?" 

Yeni sene Türkiye güze lik 
kraliçesi Nazire Hanım ve ikin 
ci üçüncü güzeller dün gece 
Tokatlıyanda verilP.n danslı 
Çayda bulunmuslardır. 

Ece Pire ve Atinadan geçti 
ATINA, 9.- 1932 senesi dün

ya gÜzellik kraliçesi Keriman Ha· 
lia H. bu sabah Ege vapurile Pi· 
reye gelmiştir. Keriman H. vapur· 
da Türkiyenin Atina Ticaret mÜ· 
mcHili Mithat B. le Yunan gaze• 
tecileri ve Tunan Kadm Birliği 
murahhaolan tarafmdan ka~ılan• 
Dllftır. Keriman H. a halk tarafm· 
dan büyÜk kabul resmi yapılmı§, 
birçok buketler hediye edilmittir. 
Dünya gÜzeli, otomobil ile Atina• 
ya giderek Akropolu bazı asan 
atikayı gezdikten sonra Ege vapu 
nı ile l•kenderiyeye bareket et· 
mİ.ştir. 

Son dakika 
Danslı çayda ha

dise oldu 
Güzeller şerefine Yerilen dansh 

çayda progrll.Dl mucibince Türki• 
ye güzeli halka takdim edilecek· 
ti. Fakat dansta hazll' bulnnanlal' 
d.,n bil' çoklan 45 nuçaarab gÜzel 
Feriha H. lehinde tezahuratta bu• 
lunmıqlar ve hakem heyetinin kao 
rannı tenkit etmişlerdir. 

Bu esnada hareretli münakaıa• 
lar olaıUf, nutuklar eöylenmiştir, 



.. ~t~z=ı:n:ı;. r~-o"!""!!'d~a-S-J'!"'D-J-D_.-.-v-e-·~""""-..!'!..-!!"' .. ~~l~n:hl~~:-:-r:la~r-tfa~~Mgt~LL~t~Y~E~T~C M~U=~b~:~d•~::~d~•~ŞlJ~B~At~"'!!....!!L~l93J~._~M'""'e""'v-l-it~--..;...!!"'/!!"'at.,an""""b""""ul""""4""'ü""nc-ü-fc-ra~M-.,.--------'..,..,,, ... , --

7

· 

d
• v • Ucuz T. abiiyet Gördesli Abdullah Nuri ve murluğundan: Emniyet Sandı lemdar Z."\dc. chme 

ıgı rapor 
mühendiı Şevket Beylerin pe- ğı namına birinci derecede ipo Vapuru 

Sigara ihtilafı derleri Mehmet Efendi nı- tekli olup tamamı 1634 lira kı - Buo• ent 
bu için bugünkü cuma ıil· ymeti muhammeneli Eyüpte ' 
nü öğle namazından sonra Be. Baba Haydar mahallesinde 
fİktat'ta Sinan pafa camiinde Yeni Çe,me sokağında eski 19 

VAPURU 12 Şubat Pazar~ 
nü (Zonguldak, lnebolu, A. 
yancık, Samsun, Ordu, Gire 
sun, Trabzon. Siinnene ,,. 
Rize azimet ve avdetle a,. 
iskelelerle Vakhkebir, Gar. 
le ve Onye'ye uğnyarak a1 
det edecektir. 

Rağbet gördiğ6D· 
den yeni lznıir gazeteleri rapor hak _ 

kında tafsilat verJyorlar . makinalar alınacak 

fzınir .1:icaret Odaamm lktı- 1 ?'a~ Amerika bizden olan 
sat ~~!ci!ı Celal Beye bir rapor ıncır ~thalabnı azaltmı•br. 928 
verdıgın! Yazmıt ve bu rapor- aene.sın~e mmtakamızdan A,. 
dan -~ulaaatan bahsetmittik. ~er~ ~· ~iben on milyon 

l)iin gelen lzmir gazeteleri kilo ıncır gonderilmi,ti. Son 
bu rapor hakkında fU tafaili.tı aen~ zarfında Aınerikaya gön. 
verrnf'ktedirler: derılen İncir miktarı 2,5 miJ.. 

Yüz aayfa tutan bu raporun yon kilodur. 
eeaa hatları tudur: 

Birinci kısım 
Ege mıntakumın baflıca ih

racat emtiaaınm unıuıni harp
ten eYVelki ve son aeııelerdeki 
vaziyeti, rekolteleri, fiatleri, 
m..hca müttt'rileriıniz •e muh 
telif memleketlerin bu emtea. 
mıza tatbik ettikleri gümrük 
tarifeleri, 

Sigara fabrikalannda yapı
lacak bazı ıslahat itlerile met
rul olmak üzere inhisarlar u. 
mum müdürlüğü tarafından 
fen miifavirlerinden mürek
kep bir heyetin Almanya'ya 
gönderildiğini yazmıfbk. Ve
rilen habere göre, bu heyetin 
Almanya'ya seyahatinin, lnhi
aarlarda yapılacak ıslahat ile 

Ouava konferansı mukarre alakaaı yokhır. inhisarlar u· 
ratından evvel fngiltere bükü- mum müdürü Hüsnü B. dün 
meti ·· ·· · · 1 · • bize bu hususta dem ittir ki: 

Ottava konleramtı 

11Jııcl kı.un 

ithalat itleri. umumi ha,,,. 
ten evvel ve ao~ senelerdeki 
y-iyet, kontenJan Ye takas 
uıullerinin me.mleket bünyeıin 
de yapbğı teaırler. 

Oçün"ü kısım, Eııe ınmtakan 
nın amal vaziyetidir. 

be 
uzum ve ıncır erımizın 

• her lngiliz kentalından ya· - Piyasaya cıkanlan ucuz 
nı 50 kilosundan 7 filin güm- ıigara satı.lan dolayııile siga
rük resmi alıyordu. 15 tefrİ· ra imalatı artmıftır. Mevcut 
nisani 932 den itibaren Ottava ma~ineler kafi gelmedi~inden 
ticari anlatmaaı münaaebetile y~nı makineler "!!""~ ihti•!'cı 
üzümlerimizin beher lngiliz ha~ıl .olmu,tur. Bızım m_akıne 
kentalinden 10 tilin 6 peni 1lerımız.5·6 sene eVYelkı m.o
ırilmrük reımi almmağa h..- dellerdır. Bu sebeple son ııs
lanm111tır ki bu kararın gelecek tem m~i~lerden bizim. için 
sene ihrac-.atımıza teıir ika et- en elYenalı olanlannı yennde 
meıi melhuzdur. Raporun til• g~rüo tefı;ik icin, fen müşa~ri
tün bahsı oldukça mufanaldır. mız Hulkı B. le aıvara malı:lne 
Umumi harpten evvel mmta- len usta ba,danndan iki kiti· 
kamn:.Ja 7. 10 milyon kilo til- yi Avrupa'ya gönderdik." 

ihracat Kı)'tttetlerimh: 

Raporun birinci kısmının 
müoderecatı hulasaten tudurı 

Ege nııntakasınm umumi 
harpten evvel vasati ihracat 
laymt'tİ yedi milyon, ithalat 
ıcıvmeti de be, buçuk milyon 
altın lira idi. 

Bu..Unlcii rayice göre ihracat 
63, ith":lat ta 49 milyon lira 
denıektır. lstirdattan sonra 
normal senelerde mıntakalarm 
dört ,enelik yani 926 ila 930 
senelerinde ise ya"8.ti ihracat 
kıymeti yekllnu 86 milyon. 

Vasati ihracat Kıymeti 
35 milyon banknot liradan 

ibarettir. 

tün istihsal ediliyordu. 

Rekolte oaziyetimiz: 
926 - 931 seneleri yaaatl re

koltesi 22 mı1yoo kilodur. Yal
nn: 932 aenesi rekoltesi muha
lefeti havaive ye bazı sebepler 
den dolayı 7,5 mHvon kiloya 
tPT>ez:tiil etmistir. Yapılan tet
kiklere ıröre bu mmtalrl\nın 
'Vllııati re'<olteıi 12 • 15 milyon 
kilo olduğu takdirde tiitüncii
IPrimizin mii.,.it fintı .. ~ıe aa
blınası ümidi kuYVetlidir. 

Diğer lstihsalahmız 

Raporda palamut, palamut 
huliaası, zeytinyai!lan, pa
muk, meyan kökn, ~rpa ve 
baklalanmızın istibsalatı, fiat 
leri batlıca mü•terilm ye alın
muı: l&zım gelen tedbirler hak 
kında eaMlı malömat verdik
ten sonra habcılığmııza tcmal 
dilmiştir. 

Hayvan lhraeattmu 

929 sonundan ııonraki nzi. 
yete gel"nce, dünya buhranı· 
n beyn~lmilel istihlak Ye te
d.iy kabiliyetini tenkiı eyleme 
n büyük bir ihracat rne•ked 
olan mıntakamız mahıulleri
nin bevnclmilel piyasa fiatle- Hayvan ihracahnm son tıe
rile sıkı rabıtası dolayısile te- nelerd..,ki fazlalığı nazan dik
nezzül etmit •e 930 dan itiba. katP. alınarak memleketimize 
ref). mı. takanın ihracat kıymet mühim servet celbeden hay
leri ıı!lhc çarpacak ıurette ek- l yan ihracatımıza fazla ehem
silmi,tir. miyet ""rilmesi lü'7.ttm'1na i•a
. Bu ...,.etle !'118tabnm 930 rt't edilmistir. Mıntalı:amızm 
1bracatı 71. mily~n, 931 ihraca ı tabii hazinelerle muhat olan 
tı d~ ~ mılyon !ıraya tenezzül madenllf"rimizin ıon senelerde 
etmıstır. fazla ihraç f'dilmecliği ye bu-

1932 seaesi ihracab i- t nmı t'~babı hakkında izahat 
• !" d - Z• mır ımanın a lm1c mil verilmittir. 

ka d ·~ , Yon, 
mın .,m ıger '"lcelel.,,.; I · 
de de takri~n 5 milYon ı;~- hracah :Azalan Maddeler 
ki ceın'an 45 milyon liralık~ Umumi harpten eV'O'el ihraç 
racat yapılmıttır. f'flilen ve son seneler zarfında 

Liman Hareketleri. ihracatı azalmıtveya büsbütün 
d~nnu• olan taze Ü7.Üm, ••rap, 
riilntı, taban ve kitre, çöğen 
le .defne yaprağı gibi madde
e'"!n. küllivetli miktarda ihra-

Liınan hareketleri n.7.iyeti 
d~ sorı. """elerde '° auretle tes
bıt edilıniftir. 

~!i4aerıesinde lrmir limanı 
-
1470 

T . .' k928 de 1464, 929 da 
• • ur ve eaıebi Y eır•P çdanıttır. . apanı 

932 ıenesind • 
d 

d' 1287 e 11e yapur a· 
e ı tenezüI et.mittir. 

cı ıçın al 1• tedb" l ınması azmıır~len 
ır er gllsterilmittir• 

ltlıolaı iıleri 
•
1 

Radpor_uhn il.inci kısnımı ~ 
kı e en ıt ali.t itle • d lı 

I• b h . n e esaa 
aıa uma avıdir. 

Fes 
Meselesi 

Mısır Hariciye 
nazırının 

mecliste izahah 
Kahirede çskan "Muhadenet" 

ııazeteaindenı " Bir lngiliz gaze
tesinin yumurtladığı hene •e he
aeyan yüzünden u feı mıeaeleıi 
namı altında meydana çıkanlmak 
İstenen mesele hariciye nazmnın 
meb'uaan mecliainde verdiği lza· 
hatla ve Türkiye bakkmda aami· 
mi tezahüratla artık maziye ka· 
nşm1~ tarihe mat olmuştur. 

Hariciye nazm fea meae1eaine 
dair verilmit olan üç takrire ce
vap verirken ortada mesele dene
cek bir hadise olmadığını etraOı 
bir •u,..,tte izah etmit ve Türkiye
niıı Mmr ve Mısırlılara kartı en 
derin, en temiz duygulanndan e· 
min bulundufunu ilave etmit .., 
a!kışlanmıftt1'. 

Tahrir aahiplerl bu izahata te
fekkür ebnişler ve bunlardan Ab
durahman Biyeli Bey aaaum beya 
nalına demiştir kiı 

.• Anlatılıyor ki ne bir hakaret 
ne de bir teca.Ü% yoktur ve fÜP· 
ho .. tmem ki bu kubbe altından 
yük..,len ııesler Anka,.,.da duyu. 
lacak "'e Türkler Mıaırlılann hala 
Türldyeye ka~ı nezih bir kardet
lik, samimi bir vefakarlık beale
diklerini Öğreneceklerdir." 

Takrir sahiplerinden Abdüllıa
m!d Said Beyia Türkiyeye ve 
Türklere düşman olmadıliı mukad 
demesiyle batladıfı •• kıaaca ııöy 
liycceği kaydını ileri ıriirdüiü na· 
zarivelere cevap veren Oıtaz A· 
ziz Abaza. 

" Türkiyede elçimize hakaret 
edilmb olaaydı bu mütalaalara 
belki lüzum olurdu. halbuki yed· 
ne al8.kadar mAkamı reımi olan 
hariciye nazm böyle bir teY meT· 
cut olmadıfmr ııöıılüyor ohalde 
bakar•t nerdedirT " ' 

Dedikten aonra h11riciye nazm
ftm beya .. atmdan çıkan netieeleri 
hül&sa ederek aon h,.ftalarda iki 
millet arastnda aar•ılmıı zannolu· 
nan münaaebatm bu~n e"ld~in
den daha eyt bir hale geldifini 
ııövli,..,,...k ııörünG bitinııüt - -
oele de kapanmıftır. 

Hakemler karar· 
larını verdiler 

Yeralb camisi hatibi hafız A- yeni 42 numaralarla murak-
li Ef. tarafuıdan mevlit okunu kam maa bahçe bir hanenin 
l kbr tamamı açık arttırmava kon-

Muhtelit mübadele komis- aca • mut olup fartname~in 18-2-
yonunda Türk ve Yunan mu- 933 tarihinden itibaren daire-
rahhaa heyetleri arasında ihti- lıtanbul Otomobil mizde herkes tarafından görü 
l~ı mucip olduğundan dolayı Tilrk Anonim Şirketinden: lebileceği gibi 13-3-933 tarihi-
bıtaraf azanm hakemliğine ha 9 Mart 933 pertembe günü ne müsadif pazartesi ırünü aa-

Acenta11 Al&iye han, No. t .. _.r.ı. 21037 .... 
va!e edilen mesplelerden muh· saat ondörtte !irketin, alelade ıu• at 14 den 16 ya kadar daire
telif kimselerin tabiiyetlerine rette umumi heyetinin içtimaı mizde açık arttırma ile aahla
dair olan ihtilaflar, hakemler mukarrer bulunduğundan; veld- caktır. Arthrma bedeli muham 
tarafından karara raptedile- leten Yeya aaaleten laakal on hia- men kıymetinin yüzde yetmİ• 1 S E Y R 1 S E f A f 
rek Türk ve Yunan heyetlerine seye malik bulunan biuedarlan• betini bulmadığı takdirde en 
tebliğ edilmittir. Bu kararlar nm içtiınadan bir hafta evveline aon artbranın taahhüdü baki 
38 tabiiyet ihtilafına dairdir. kadar, malik bulunduktan hi... kalmak üzere 28-3-933 tarihi
Bunlardan 20 sinde Türk mu· ııenetlerinl veya mevdu bulunduğu ne müsadif Salı günU yine saat 

~•rkez •ceata: Galata KöprGbql 

.!382. Şube A.. Sl..t..d MübürclAr 

lo H. 2. 3740. 

rahhas heyetinin noktai nazarı Banka mektubunu tirket muba- 14 den 16 ya kad:ır dairemı"z- İd b ·ı··· d" are muhuebesine m 
terviç edilmit 18 inde Yunan ecı ıgıne tev 1 ve dühuliye vara- de yapılacak olan arttırmaıın-

h 
. kalan alm ı · · da sabaka ile iki -emur a eyetinın noktai nazarı kabul a an ve ıçüma ırünün- l!'•ynmenkul en çok arttıra- -

edilmittir. de Tak•im'de Şirketin merl<ezi İ· na ihale edileceğinden taliple- nacakbr. Mlisabaka 12-
Hakem kararlanna naza- dan;ıi b~l~nan Merkez Garajına rin muhftlllmım kıvmetin yüz. 933 tarihinde yapılar.ak 

ran tabiiyetlerinde ihtilaf çık- tefrıflen nca olunur. de yedi buçuğu n;•betinde pey Arıa edenler ftr ı i 
mı~ olan 38 tahııtan 20 sinin Ruznamei müzakerat : akçeıini. veya milli bir Banka- 1 renmek tlıere Muhue 
Türk tabiiyetinde bulunduiu A - Mecliıi idare ,... murakıp nm temınat mektubunu hamil ı mildQr muavinliğfr.e 
ve 18 inin Yunan tabiiyetinde raporlannm kıraati ! bulunmalan lazımdır. Mütera- caatları. 
bulunmalan hasebile lstanbul B - 932 bilançosunun taadild ' ldm Yergiler ile vakıf icaresi ve ~--•••••••••~ 
daki mallarının iadeai lazım ve Meclisi idarenin ibrasc, Belediyeye ait tenvirat ve tan- -
geleceği anlatılmıttır. Bundan C - Şirket vaziyetinin heyeti zifat riisumlan mii~teriye ait-
batka Aptüs.ettar Ef. iıminde , amumiyeca teıbiti ile müddeti hl· tir. 2004 numarlllı icra ve iflas ·!!im .. o... IHSAN SAMI 
birinin Arnavut tabityetinde ten Meclisi ldara azalannm yerl- kanununun (126) mcı madde- )KSÜRÜK ŞURUB 
bulunma11 hasebile mübadele ne yenilerinin intihabı 1 

sinin dördüncü fıkra~ına tev· i,il~ ali.kası olmadıitna karar D - 933 aenesi 1çİn muralap fikan bu ı:ı-aymnenlı:ul Ü7'erin- ı )luürük ve nefes duiığı ı.J 
Yerilmiftir. İntihabı •e Gcretinln tayini. de ipotekli alacaklılar ile di- naca ve kızamık ökıiirükleri iç 

E - 932 ııeneal idare azalann- iter alakadaranın ve irtifak ıek tesirli iÜçtD'. Her crza11 

Mt>mlrlıetfe 

el 1 in İh hakk h" 1 • • b h ki ..f'i \'C ec7.ll d"'"'OIR'"l'1dil 
an yen ti ap olunanlann hak· ı sa ıp ennın a a an- iiml•••••••Iİılııiliİiııİİ 

in hu=rlannm tayin ve taadild nı ve hususile faiz ye muarife 
ve 933 ııeneal için de Mecfüi lda· dair olan iddialannr, ilan tari
re hakkı huurlannm tayinL hinden itibaren yirmi giin için 

. 
Denizde 
Bir macera 

Hasan kaptanın 
başından geçenler 

ZAYi: Osküdar malmüdürlü
iünden almı, nldutum 3071 nu
marah maaı cüzdam ile berat ve 
~t~ik mühün1mü zayi ettim. y .,_ 
nısıdnl,:t.a1 ~ağım cihetle hükmü ol
ma •a• ı an olunur. 

Ordudan yazılıyor:Kerzeli Hasan Vahit Bey zevcesi Sıdıka 
kaptan çifte direkli yelken gemi· ------------
aile memleketine giderken çartam Bakırköy icra memurluiundanı 
ba açıklannda ve aahile 12 mil 
mesafede fırtınaya tutulmut bU-. Bakırköyde mukim kaaapSadık ef 

de evrakı mii•hıtel,.ra,. bildir
meleri. abi halde haklan tapa 
sici\lerile sabit olmadıkça sa
tı• bedelinin pa) lıumasmdan 
hariı; kal11.caklan ,.;hf'tle ali.ka 
dara"ın isbu maddenin mez.. 
kUr fıkrasına göre harekPt et. 
meleri ve dahi\ fazla """liim"t 
almak isteyenlerin 932/20~ 
dosva numarasile müracaatla
rı ilan olunur. 

denbire batlayan dalgalar ilk an• diye 80 lin maa nmlt'lll borçlu keza 
da ıemln~n köpe,taaini künilen Bakrrköyde mukim eTkaf tahsilda l.tanbal ikinci ticaret maJıke
kırm•!• dumeni de ite 1aramıya• " aabda Cafer ef.ye ait birinci ve meırinden: Sultan bamammda ;. 
cak bır bale getirmittir• 2 ci derecede ipotekli BakD"köyde kinci vakıf hanında Karamürsel 

Gemi arllk idaresiz kalmıb dal- yeni mehııllede aralık tolralrta 12 na 1 me111UC&t •e ticaret anonim tir
ıalar araamda,,., fırtınaıun seyri. ınara ile marııldwn & oda 3 Mla 3 I kelinden muta 7·7·1928 tarih ve 
ne tabi bir halde denizin ortuma hela vı ~ ve tulmnbalı kuya I 15~ n~aralı Te hini talepte ,.... 
dofnı ilerlemeye batfamııtır. - aralrk balıçe - bodurum kati- . deh Coztepede demirci faik ..,. 

Cemi açddıkça rahn• b6,.nmtlt le beraber 4 kattan ibaret kafmda 23 numarada mükim Hil· 
""' aular dolmaya batlamııtrr.Tay• bir bap ahıap hane 1933 mi lbrahim efendi ,,., Betİkta! Ye 
falar bu vaziyette canlannı ku"' ııenesi ıubatm 27 inci pa• nimahalle orta oyuncu aokak 6 
tannak için filikalara atlamıılar, nrtesl ııünü saat 15 te açık arttll'o No. da mukime Nazire hanımlar 
geminia sahibi olan kaptanı da ması İcra kılnacaiiuıdan talip oanla- bilmüracaa varialeri buluaduldan 
kendilerile beraber ıelmiye da- nn kıymeti mulıammineai olan 2200 bir kıta bononun zayi olduğundan 
vet etım.Ierdir. Haaan kaptan ge- liranm yüzde 7 buçuk nispetinde 1 bahisle İptalini talep eylediklerin
miden aynlmamııtır. Tayfalar bin pey akçeaiyle ve 932-562 doıya 1 den mezkur bono kimin yedinda 
müıkülat ile aahile çıktıklan ııa· numarası ile müracaat eylemeleri · iııe 45 ııün zarfında mahkmıeye 
man hadiseden Liman Dairesini 1 Dan olunur. ibraz edilmesi "' aksi taktirde ... 
haberdar etmi,ler, liman bütün lifüzzikir bononun iptaline karar 
Liman Dairelerine keyfiyeti tefe· K d k veril-fi ticanıti berriye ka 

n b
"ld' · lk-- •· · a 1 öyünde Oaman alia ma- ,.... ra a ı ırmı" ye ••auauı ııeti• h • nunun 636 1 dd • en; 

~-- Ürolog - Do":.tor -

Celal Tevfi• 
İdrar yollan hastalıldan · 

B_irin~ ımıf mütchasa. 
p Srrke<ı Mnnı~ivP cıuP No. 35 

KOftya asli,.., hukult malı"
ainden: Kon yanın küçük ainaD' 
hallesin den Hasan kı:ı:ı Fahri • 

kil
• y 

nnn ve ı aTUkat Hayrettin 
tarafından me:ı:kUır mahalled• 
zalarm Haaan aleyhine iı.
nan ıubutu talak davıuındae 
~yi müddeialeyh namına giiıı 
nlen davetiye verekaaı merkuı 
lıtanbulda olduğundan balı 
bil& teblii iade kılınmıt ve Jıi 
ı.,p ilanen teblifat İCJ'llaına ve 
halranenin 27-2-933 tarihine 
aadif pazarteai günü ıaat clC 
za talikine mahkemece karar 
rilmit oldufundan merkum 
aanm mezkilr süıa .,.. aaatte 1 
ya aati:e hukuk mahkeme 
ıelmeaı veya ta"'fından mw 
dak - ie bil"'t'dı:il gönden 
"' aksi taktirde gjyabmda 
kikat icraaila laztl1l gelen ki 
na ittiloaz kilmaeatı tebliğ 

kam· • kaim olmak iitre ilan 
nur. rilmeaıi için de motörler çıkannr!" alleainde Ple.,.. sokağmda kaia ka T 1 net ıaa esme t ,_ 

tD'. t"akat yapılan bütün taharri- 23 No. lu hanede sakin müt.,.ef· n 
1 

an ° unur. 
yata rağmen semiden bir nİfana fa Hriato ile müt......,Hiye E•dok· ---;::;:::7,:::;:::=-::"".""":'.:-'.'":":'-:-----------~ 
bulamamıılardır. •iyanm küçük oflu Tanaım umu· tST ANBULDA HA VAGAZI VE ELEKTRİK 

Aradan bet gün PÇmİf, Hasan "' huauaatmı ifa etmek ve kanu· VE TEŞEBBÜSA Ti 
kaptanm hayatı:adan tamamen il· nen an1 temail eylemek üzere bi- SINAIYE 
mit keailmiftir. ~akat ~et giin raderi Andoll efendi vau tayia TÜRK ANONİM ŞİRKETi 
aonra Sam•una ınuteveccıhen yola 1 adilmi! olduğundan her a!Akada- ( S A T G A Z E L ) 
çtkan motörcü Mehmet reis ufuk· nn tarihi ıttd&dan itıöa k 
ta bir karaltı ırörnıü!, citmit ""' fiyetl tayine 10 •· .. rend .• ey. l L A N · k ı ha . run ıçın e ıtiraa l arllk tamamen 11 e et lıne ııe- d b·ı x.• ·ı· 1 • stanbulda Havaga El kt "k len iki direkli geıni ile Hasan kap e e 1 ece.,ı 1 an ° unur. • • . zı ve e n ve T eşebbüt tanı bulmuı ve (Vona) limanma Sınğukaıye Ttlrk Anonim Şirketi (SATGAZEL), laş . 
getirmiştir. Hasaıt kaptan bet ııün ıo zamanlarında ailelerin mahrukat tedarı"kinı" 
beı "ece harap rerni•inde bü:rük Göz Hekimi ı 1 •• bir tevekkülle fırbnalUn dinmeıi- ay~tırmak arzusu ile Şubat ayı için ve aile reialeri :.:.= t:i:!:,ti~~diaini ı....... O~ Silleyman Şükrü viyet cüzdanlarının ibrazı üzerine ıuıami bir ton te( 

Birinci .. nıl motehııssıa edilmek fllrlile Y ecfiknle Ye Kurbağalıdere (KachW 
Malmıllerinazln ocmyetl 

O:ıümlerin iıtihsal"bnd • harpt a a U• 

E~e mmtakasınnı ha t 
evvelki ithalat kıYrneti 5 rp Ü 
Yon altın lira idi. Bu..ıınküm • 

45 
•
1 

.. ~ ra-

l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!ll!!!!I!!!!!!!! 1 Adanada ınab puslar 
duğu memleketlerle mübayaa 
temin etmektir. Tlltbikatta bu artıyor 

(BabıaU) Ankara caddetl No.eo gazh•neelrinde kok kömürünü istianaen tont 
20 liraya aatmağa karar Yermiştir. 

::;an ek~lkYelki senelere 

1 E yoktur. Harp 
ten e\f\'e g~ ınıntakuınm ü
züm rekoltesı vasat• 45 .1 kilo idi. Uıııuıııı ı._.'._ mı yon 
da nııntakanua .;:;::ten '°?'a 
de etınittir. kolteyı el 

J{atti 932 ııeneaj k I . 
65 • 70 milyon kilo re 

0 ~1 

. . b 1 dur. Ozum-
lerimızın a, ıca m- t ril . • Al Uf e erı 
lngıltere,. . manya, Holland 
ltalva tarikıle vasati A a, 
ve eetçikadrr. vrupa 

Son ~ zarfında İngiltere' 
ye 20 ınılyon, Ahnanya'ya 14 
milyon. Hollanda'ya 6 il 
ltalya tarikile vaaati Arn Y

0 !1• 
·ı B l · vrupa. ya 4 mı yon,. e _çıka ya da 1 

milyon 400 bın kılo üzüm -
d 

• • • gon-
erılmı~tır. 

Mıntakamızm incir rekolt · 
ık . esı 

de harpten evve ı vaziyetin" 
muhafaza etmektedir. Başlı~ 
alıcılarımız Almanya, lngilte
re, Amerika, ltalya• tarikile or
ta Avrupa, Fransa, Sovyet Rus 
va Vt' M111rr'dır. 

Bu miifterilerimiz arasında 

yice göre mı yon baolı:not 
lira eder. 

Umumf harpten ıonra 926 
927 senelerinde otuz üçer mil. 
yon 928 de 34, 931 de de 18 
milyon lira krymetinde mal it.. 
hal edilmittir. 

ithalat Noluanlığuwı 
Sebepleri 

Umumt harpten evYele na
zaran rruntakanm ithalat nok· 
eanhğınm sebepleri uzun uza· 
dıya izah edilmi• ve mıntaka· 
nın ihracatta olduğu gibi itha
latta da mühim bir merkez Ya• 
zifeıi göreceği ~olunmut
tur. 

ithalat ~!eri münasebetile 
•on seneler zarfında ihdas olu 
nan kontenian ve takas usulle
ririn mmtakamrıda yaptığı te
sirler hakkında lzmir tüccan
nm fikirleri irae olunnn·1tur. 

Bu mütalf'ata nazaran kon
ten ian ve takas usullerinden 
i•tihdaf olunan gave ihracah
mtzın eoğalmuı ile beraber ti
cari münasebetlerde paaif ol-

maksat tamamen hasıl olma-
A 

Adanad"a bildiriliy,..., Şehrimi 
mı,tır. ynl zamanda bahalı- :r:in bapishaneainia meYcudu ııün 
lık Yücude ~elmi~tir. geçtikçe artmak tadil'. 

Binaenal,.vfı alrtif bul"ndu- Elyevm umumi mahlaJn. mev-
lumaz memleketl•rle ted..tcen cudu 975 olup banun 30 u çn
serbest ticaret volumı taharri cuk, 25 ; kadı:a ve mütebakiı.i de 
et- · l erkektir, 
,:ı """tt ,....."' ef.:et ticareti İcİr> 
• :Jıa faydalı neticeler verecek-

tir. 

Sınai Vaziyetimiz 
Raı>orun üç"' ·· la E-uncu smmı 

ge k~l nhJcaımın 11nai vaziyeti 
tef ı ebni•tir. 

Odanın istihbarat d • . 
1 

• aıresın-

tle tutu an ıstatistit,l..,.e .. -. "ore 
E!!e mıntllkası rlahilinde uf,.ı,. 
h büvül<lii olmclt ü~"re 662l 
adlf"t fabrika, sahavih,,.,.e ve i
malathane m"vcuttur. 811 mü
essP•,.lPrtleki kuvvei mnharr&
ke 27000 bev.,.irliktir. Buralar
da Ya!lllti 74 bin amele çlllu
malctadır. Bu fabrikalar halı:
kmrlıt vegan yegan malümat 
verHr?ikten !Onra Odıtca mu
k"d~em" tP•bit olunan sanayi
cihrin di1P1<leri .-aporun aoııu
- ilave edilmittir. 

Davetler 

329 doğuınlulara 
Befiktaı a•kerlilı tabeaitıdeıu 

Beıikta! !ubeaince 329 lılann ilk 
voklamalanaa 15 Şubat 933 tari
hinde başlanacak ve 16 Mart 933 
933 pertembe akşamı nihayet bu
lacaktrr. Bu müddet aarfmda 
mezkür doğumlulann hüviyet J 
=üzdan ve üç kıt'a fotoiraflarile : 
beraber tubeye müracaatleıi ilan 1 

olunur. 

Kocaeli icra memuru 
Mehmet Kemal Beye 

Müddefomumililıten: lıtanbul
da bulunan Kocaeli icra memuru 

Mehmet Kemal Beyin derhal me- 1 
moriyetiınüze 111Uracaatı. 

910 

Ankara'nın en büyük , 
Kitap, gazete ve 

:; 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
~ıtap eıi n kırtas • ıecılik 

Anafartaler cadJ~ıi 
lt·! '"ton : 3377 

Her füanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e'yası 
ve mt'ktep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve ama tör i~leri 

• Şirket .mezkur hüviyet cüzdanlarına verilen köq 
~t~ ışaret edecektir. Alıcının arzusu üzerine m 
kur bır ton kok ayda 500 kilodan iki defada teslim 

lebilecektir. 

MUDlRlYET: 

are 

. - '~ 

E.tem Pertev ıtriyatı 

.Kütahya c; inileri 

14. cü Tertip Başlıyor 
1. ci Keşide 11 Şubat 

9121-----~--..:.---



İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

iş BANKASI KUMBARALARI 

e 
a 
u 

• 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A T,pullu şeker fabrikasının 
Istanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablır. 

Çocuklarınıza • 
ıyı 

• 

bir istikbal 
yapmak için 

güzel bir vesile ••• 

Bir İş Kumbarası 
Hediye ediniz 

i, 

1 ı ·~ 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

: I· ~ ~·.1 '-, ••• f, . ...,. : ... • ''. 1••• ~ • • l I"'; ~;.:: .. · .. '":;·_ - .~ ._ - '4 ~·. 
• .# ı\;..; .. "" - • . :/ 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

j _ Beşi~ta~ Orman İdaresinden: / 
Musadir~lı emvalden olup Beşiktaş'ta mahfuz bu

lunan 12 çeki odunluk kütük başı hazine namına bilmü
zayede satılmıştır. 2-3-933 tarihinde saat 16 da ihale 
olunacağından taliplerin orman idaresine ve ihale gii
nü BeŞiktaş kaymakamlığında müteşekkil müzayede 
komisyonuna lüzumu müracaatları. (552) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

n 
ı. 

1 

1 

1 

Haydarpqa hastanesi pazar 
lıkla tamir ettirilecektir. lhale

j ıi 13 Şubat 933 pazartesi gü
l nü saat 14 tedir. Taliplerin ke
l fİf ve şartnamesini görmek ü-
1 zere her gün ve pazarlığa i'ti
\ rak İçin o gün ve vaktinden 
1 evvel Fındıkhda 3 K. O. aatı-

nalma komisyonuna müracaat-
. lan. (24) (582) 

• • • 
Harbiye dairesine 2,000: 

2,500 adet çapalı kazma kılıfı 
açık münakasa ile alınacaktır. 
lhaleıi 4 Mart 933 cumarteıi 
günü saat 14 te 3 K.O. Sabnal
ma komisyonunda yapılacak

H .t:. l< K. !!. :; 

SARIZEYBEK 
OPERETiNi GÖRMELi 

ist. Mı· Kumandanlığı 
Satınalm• kom. llanlan 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka koınıner~iJale 
lTALYANA 

'.l 

11 

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

tır. Taliplerin tartnamesini ve L-----------' 
nümunesini görmek üzere her Askeri Bay.tar Mektebi ihti
gün ve iştirak için mezkQr sa- yllCI için 20 ton kok kömürü pa 
atte Fındıklıdaki komisyonda zarlıkla tatm alınacaktır. Pa· 
hazır bulunmaları. (25) (583) zarlığı 11/ 2/ 933 c:unıarteııi gü 

Semıayed 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 
680,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahin çekleri) 
.. tar 

1 

1 

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul,, 
Bahçekapı 4 üncü 
Vakıf han 4 üncü 
kat, Telgraf ad
resi: Ist~nbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

902 

GRİPE TUTULMA YINIZ 
Her •abab blr kaıe 

NEOKALMİNA 
aldığınızda 

••• 
K. O. ihtiyacı için 2490 kilo 

benzin pazarlıkla aatın alına
caktır. ihalesi 13 Şubat 933 
pazartesi günü aaat 14,30 da 
yapılacaktır. Taliplerin tartna 
meaini görmek üzere her gün 
ve pazarlığına ittirak için o 
gün ve vaktinden evvel komis
yona miiracaatlan. 

(26) (584) 
••• 

Fenerbahçe aktarma amba-
rından Ba,ıbüyüğe pazarlıkla 
63 ton efya nakledilecektir. i
halesi 13 Subat 933 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Taliplerin 
pazarlığa ittirak için tayin e
dilen gijn ve saatte Fındıklıda 
3 K. O. Sat!nalma komisyo-
nunda bulunmalan. (?~) 

'ı (581) 
* * * i Haydarp&f& hastanesi için 

6500 kilo süt arık münakasa 
ile alınacaktır. ihalesi 4 Mart 
933 Cmartesi günü saat 11 de
dir. Taliplerin prtnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya ittirak için mezkur 
saatte komisyonda hıll':ır bulun 
ınaları. (22) (561) 

Vücudünüzc gripc karşi en kuvvetli sillhı vcnni, olursunu z. .vllOEYI 
1 

,e l\ALBI IC\T l'iYFNYOR\fA7. - 6 v•l 2 b<c"i · hnılan istevin i, 2~ 1 

Askeri fabrika
lar ilanları 

ı g:;J Zeytinburnu tapa fahri
.---------------------..:::::::. kası dahilinde teraküm e-
İsfanbuJ C. den kömür tozlan aleni mü 

zayede ile satılacaktır. Ta-
MüddeİumumİJİğİnden: lip 0 1an1ar tozları görmek 

h • h · • aık 52 k l üzere fabrikaya ve 27 Şu-
ı Ankara apıs aneaı reviri için 1000 lir a em bat 933 de açılacak müza-

r Jatı cerrahiye ve melbusat ile sair malzeme pazarlık su ed • 
1etile mubayaa edileceğinden taliplerin listeyi görmek Y eye ıştirak etmek İçin 

dli L de Tophanede eski sah pa-
ı ızere her gÜn A ye evazmı dairesine ve pazarlığa zarında fabrikalar yollama 
ıttirak edeceklerin 18-2-933 cumartesi gilnü saat 15 te smda satmalma komisyo
)efterdarlıkta müteşekkil Komisyonu mahsusuna mü-

nuna müracaat eylemeleri. 
·acaatları ilan olunur. (585) (464) 

1069 

nü Hat 14,30 da Topbanede 
Merkez J{umandanl~ğı satmal· j 
ma koınisyonundı! ıc.ra kılına
caktır. lstekli1erın ızahat al ! 
mak için heT gÜJJ ve pazarlığa ' 
girişeceklerin belli vaktinle ko / 
misyonda hazır bulunmalan. ı 

(475) (500) 
1100 

,,. .. . 

Liret, frank, lngiliz liraaı TI!Y< 

:!olan frank olarak sablan bu çd 
'.er sayesinde nereye gitseniz pa 
ranızı kemali emniyetle taıır "' 
·,er zaman iaterıeniz dünyanır 
'>er tarafmda, ıehirde, otellerde 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için bakit ma 
'<anıında kolaylıkla iatimal ede 
'>ilirıiniz. Travellen çekleri ha 
kilô ıahibinden batka kimsenir 
kullanamayacağı bir ıekilde ter
tip ve ihtas edilmittir. 

895 

Malt~ Askeri lisesi ihtiya 
er için 85 takııı> hamam takımı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 14-2·933 salı günü saat ı 
14,30 da Tophanede Merkez K. -----------
ıatrnralına koınisyoınunda icra N e s e v i n ç ! 
kılınacaktır. lsteklilerin tama· C O C O M A L T 
me ve örneği gÖ"'!~ için her nıiikeınmel un
gün ve pazarlığa ~ınşeceklerin ' suru gıdaiıi vü
belli vakitte koınısyonda ha· 1 nıt elmiftir. 
zır buhmmaJan. (483) (540) Bu . unsur, A 

1150 ,,. ,,. ,,. ve B vitaminleri 

k b. "ht' . ve bilhaua ke-Harbiye ıne te ı ı ıyacı ı- . . . 
. 1 ki nıiklenn ve dit· 

çın 7 kalem sepze pazar ı a . .. .. 
11-2-933 cumartesi günü saat lenn teıekkulu-
14 de To hanede Merkez Ku. l ne yar~ım eden 

P 1 k • / (Vitaınıne So-
mandanlıg"ı Satına ma oınıs- . . .. 

. k )ı acaktı 1 laire) ı havıdir. yonunda ıcra ı n r. s- .. .. . . 
teklilerin her gün komisyona Sutün ~et~ı 

.. ti ( 490) (589) % 70 ruıpetin-muracaa arı. de 
arttınr. 

* * * Çocuk, deru-
Kuleli askeri lisesi için 1600 1 nuna C O C O. 

mqraha pazarlığı 14-2-933 M A L T ilave edilı.n sütü daha 
salı günü saat 14 te Tophane- büyük bir zevk ve lezzetle içer. 
de Merkez Kuınandanlığı sa- 1035 
hnalma komisyonunda icra kı 
lmacaktır. isteklilerin farlna-

1 ~ D 1 K K A T .--
me ve örneğini görmek için 1 Methıır dit tabibi müteveffa 
komisyona müracaatları. DAVID HAYON'un cığlu 

(488) (587) n•ı Eli H 
• 'lo "" ıabib i e ayon 

Kuleli Askeri Lisesi için 50 B~ikta!'tan naklettiği Beyoğ-
karyola pazarlıkla 19-2-933 lu nda P"".'palaı ~artısında Aı-
paza ·· ·· at l 4 30 da Top- malı Mesçıt ıckagında 63 No. r gunu sa • K . 
hanede M kez Kumandanlığı amhı Han 3 No. dairi muaye-
Satınal eKomisvonunda icra nehaneıinde müıterilerini . ka-ı 
kılmac:k~ır. isteklilerin fart- bul etmektedir. T e 1 e fon : 
name ve öme~ini görmek için 41603. Adrese dikkat 
sabah saat 9 dan ona kadar 1037 
her ıriin ve miinakasaıma giri
seceklerin belli vakitte hanr 
bulunmaları. (484) (541) Ademi iktidar ve 

bel gevşekliğine 
~Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 

Yıldız'da Polis Mektebi bakkaliye ve kahvecilik 1 Dr. H O R H O R U N f 
~ Eminönü Valide kıraathanesi 
ıahalli bir sene müddetle icara raptedileceğinden talip- yanındaki dairesinde hastala-
-ırin yevmi ihale olan 26 Şubat 933 tarihine müsadif I nnı sabahtan ak~ama kadar te-

11.,azar günü saat 14 te Beşikta Mal Müdürlüğünde mü- \ davi eder. Tel. 2.4131. 

l LAN 
l ı Telanil muamelatı tasfi

ye ederek terki ticaret ey
lediğimi ilan ederim. 
Vezneciler 100 nümeroda 

karşı en müessir deva SERVOIN 
baplarıdır. Depoıu, lıtanbul'da Sir
kecide Ali Riza Merkez eczaneaidir. 
Taşraya 150 kuru§ poota ile gönde
rilir. lzmir'de lrgat pazarındaki, 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin-- ,,,. ~- .. - . . 

2500 Ton Kazan Mayii Mahruku: Kapalı zarf: 18 Şu
bat 933 cumartesi günü saat 14 de. 

35 Ton Benzin: Kapalı zarf: 18 Şubat 933 Cumarte
si günü saat 15,5 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdarlan 
yazılı Mazot ve Benzinin münakasaları icra edileceğin
den takassız olarak İtaya talip olanların teminatı mu
vakkate makbuzlarile birlikte hizalarında muharrer 

j gün ve saatlerde Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satmal
ı ma Komisyonuna muracaatları (344) 
1 945 

Ziraat Vekaletinden: 
Şubatın on beşinci çarşamba giinü Ankara'da Zi

raat Vekaleti Mubayaa Komisyonu tarafından müs
taceliyetine binaen pazarlıkla sekiz ton araenikiyeti 

1 raasas satm alınacaktır. Bu mubayaa takas ve konien
I jandan müstesnadır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere 

lstanbul'da Birinci Ziraat Müdürlüğüne Ankarada Ve-
kalet Mubaya Komisyonuna müracaat etmeleri. (536) 

1148 

.Ueviet UemiryoJları idaresi i tan al't 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan ( 432) 
kalem elektrik malzemesi, hırdavat, demir, cıvata Van
tilatörlü ocaklar, Manometre, Klingerit, zey~ yağı, 
lamba şişesi, göz taşı, tuz ruhu, hamızı kiprit, alet ve 
edevat, Basküller, muşamba, linelium, Tranmisyon ka
yışı, Kumlu karton, 50 kalem li.buratuvar malze~esi, 
69 kalem tıbbi alat ve malzeme, Sinek ve kalbur telleri, 
demir ve kurşun levhalar, dikiş iplikleri, kömür küfesi, 
egeler, çini, adi ve kavisli ateş tuğlaları, Şeytan arabası, 
ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 15-2-
933 tarihine müsadif çarşamba günü ma~ada icra 
kılınacağından taliplerin yevmi mezkUrda saat 9 dan 
1 1 e kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, 
bu baptaki malzemenin müfredat listesi ınağaza dahi
linde asılmış olup nümune getirilı_n?i İcap eden malze
me için pazarlık günü nümunele~~ beraber getirilme
si, nümunesiz tekliflerin kabul edilrnıyeceği ilan olunur. 

(591) 

idarece teraküm eden müstamel çembersiz saç varil
ler bilmüzayede satılacakl ır.Talip olanların 18-2-933 
cumartesi günü saat 10 da terninat akçelerile Haydar
pa§a mağazasında isbati vücut etmeleri ilan olunur 

(517) 
1122 

Gebze Malmüdürlüğünden: 
Cinsi Muhammen K. Büyük liman 

Fabrika alat ve edevatı 2250 lira 
Balda kıymeti muhamminesi irae edilen Darıca Bü

yük liman dakik fabrikası alat ve edevatının furuhtu 
için temdit olunan bir hafta müddet zarfında talipler ta
rafından verilen bedel haddi layık görülmediğinden mü
zayede kanununun maddei mahsusasma tevfikan mü
zayededen sarfı nazarla 18-1-933 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlıkla satılmasına karar verilmit 
olmakla talip olanların 18-2-933 tarihine müsadif cu
martesi günü Gebze maliyesinde müteşekkil satış ko
misyonunla müracaatlan ilan olunur. (515) 

KAPPS Alman kitapçı. Alman kitaplan en 
ucuz satar, Beyoğlu, istiklal cadde

oi 390, loveç sefareti kartısında. 
270 


