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ETEM iZZET 

"p•ıA ı an,, 
Kalabalığı 

Cenevrede ıilalıları azalt· 
ma iti, bir "pilan" kalabalığı 
içinde boğu)mUf kalmlfbr· Si
lahlan ualtmak için altı ·~ 
ne evvel bir ihzari komiayon 
letkil edilmitti. Bu komiıyon 
bet sene çahttıktan sonra ni· 
bayet 1930 aeneıinde bir ıi
lahları azaltına mukaveleıi 
ıııüaveddeıi hazırlamıftı. 
Gerçi mukavele müsveddeıi 
bütün devletler tarafından ka
bul edilmemİftİ. Bazı hüküm
lerine muarız kalan devletler, 
tekliflerini yapmak hakkını 
muhafaza ettiler. Ancak kon· 
ferans umumi heyeti, 2 tubat 
1932 tarihinde toplandığı za· 
nıan, 5 senelik mesaiden son· 
ra tanzim edilen mukavele 
sanki unutuldu. Fransa gibi 
ilızari komisyonun müsvedde
sini hazırlamak hususunda en 
ntühim amil olan devlet bile 
k'lrıferansın kartısma yeni bir 
":>ilan" ile çıktı. İngilizler de 
bir pilan teklif ettiler. Küçük 
büyük her devletin ailahlan 
azaltmak meselesinde kendine 
ii:İre bir noktai nazarı vardı. 
Ve bu noktai nazar bir "pilin" 
teklinde umumi heyete izah 
edi}d· ı. 

Pilanlar o kadar çoğaldı ki 
11mumi heyet nihayet pilanla
he tetkik ederek aralanndaki 

n:ı:eyi' ve aynlıt noktaları
nı teabit etmek için bir komia
~~n intihap etti. Komisyon 
:rıı. içinden çıkmak için kara, 
enız, hava, milli müdafaa 

Dlasrafları ve aiyasi namları 
a~.tnıda bet Mütehassıalar en
C\inıeni tayin etti. Bir taraf
tarı bu encümenler çalışıyor, 
diğer taraftan da pilanlar yağ 
nıur gibi yağıyordu. ltalyan
lar bir pillin ileri sürdüler. 
T ealihatın derhal üçte bir nia
betiııde tenzilini teklif eden 
J:loover pilanı bunu takip et
ti. F ransızlann ağır ıilahları 
~e~elınilellettirmek gayesini 
ıatıhdaf eden teklifleri meyda
na atıldı. 

Bu pilnn kalabalığı içinde 
konferans 23 temmuzda ka
Pandı. Şubattan beri Almanlar 
konferansa tek bir noktayı 
kabul ettimeğe çalışıyorlardı: 
Almanyanın silahlanmak hu
susunda diğer devletlerle mü
savi olduğunu... 23 temmuza 
kadar Almanların bu te,ebbüa
leri bir netice vermeyince; Al
man hükUmeti bundan sonra 
konferansın mesaisine i•tirak 
edemiyeceğini bildirdi. Al
manya konferansa i•tirak et
nıed ikçe, teslihat konferanu 
tarafından varılacak her han
gi neticenin bir kıymet ve e
heınıniveti olamryacağına gö
he biiyijk devletler konferans 

aricinde Almanyayı tekrar 
konferansın mesaisine ittirak 
~1ttirıne1'7e çalı•tılar. Almanya 
Ae lnl!'iltere, Fransa, ltalya ve 
d l'Derika arasında cereyan e
h eıı müzakerelerden sonra ni· 

a:vet geçen son baharda Al· 
manyanın müsavatı resmen ta
nın~ı. Müzakerelerin bu neti
~esı tu noktadan dikkate de
fer ki, tealihab azaltma kon-
eransına 2 tubattan 23 tem
~uıa kadar meram anlatma
ga muvaffak olamıyan Al
:h~!a: konferans haricinde 
letl ıt ıle istediğini büyük dev-

Aİ kabul ettirdi. 
nındıkman:vanrn müsavatı ta-

• • ~n ve konferansın me· 
•aısıne 1ttirak' t · d·ıd·k t ıemıneıı-

ke.n ıo~ra komisyon 18 birinci 
anun a toplandı ve Alman

y~nı~ ~onferansa ittirakini te
mın ıçı~ he• devletin tetebbü
~atı netıces~ni kaydetti. Bun-

an ıonra da ı 933 ikinci ka
nun sonun a umumi h 
toplandı. eyet 

Menkul k ymet rinden kazan alınaca 
. •• ··. I · ·1 -.. ..... . "t;-:_ • • J· ı:• ' · . 1 .. ... • - .. ..... ·· .·• 
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Iktısadi buhran vergı- ' 
Gazi Hz. 1 Nazire Hanımın istif ası isteniyor 

İntihabın hiç bir kıymeti kanuniyesi kalma. 
mışhr. Nazire Hanım ne diyor? 

sinin teşmili , .. erine •• 
Büy~k Reis Halk 
içınde yürüdüler 

ISTANBUL, 14 A.A. - Rei • 
aicumhur Hazretleri bulfÜn 
acıat 17 de Sakarya motoru 
de DoLmabahs• den ayrılmlf· 

tar, ve lfflndııerine ar.zı ta~
maı ısin acıraya gelen Berıın 

buyü1ı elsııı Kemalettin Samı 
l'a§G Ha;ı;retlerını retakatlerı· 
ne alarak mutaruliney/ıi Sua· 
d.ı)le' deRı cuterıne bıraRmı§&Or 

dır. 

Menkul kıymetlerin gelirleri 
kazançvergisiıie tabi tutulacak 

ANKARA, 14 (Tele~o~l:a) 
_ lktısadi buhran vergısının, 
bu vergi mevzuu haricinde bı
rakılmıt tahammülü olan di
ğer membalara da te4mili bak 
kmda hükumetçe hazırlanıp 
Millet Meclisine geçen sene 
tevdi edilmit olan kanun layi
hasının 933 bütçesinin, bütçe 
encümeninde tetkiki sırasın
da, nazarı itibare alınıp alın
mıyacağı hakkında tahkikat 
yaptım. 

.Feriha H. mahkemeye müracaatla tazminat ta alabilir, deniyor 
Güzellik müsabakaaına ait mü

nakatalar hararetini muhafaza et 
mekte ve intihabın tecdidi lüzu· 
munda çok kuvvetli bir ekseriye
tin toıılandığı görülmektedir. Mü 
sabakayı tertip eden refikimiz, 
lstanbul birinciliği seçmesinde, 
Feriha H. m evveli. fazla rey al
mı§sa da, ikinci intihapta Nazire 
H. ın 31 reyden 16 rey ile kazan
dığım ilan etmif, Abdülhak Ha
mit B. le Lüayen H. ın ve Vi.-N Ü 
B. İn de bu meyanda Nazire H. 
lehinde istimali reyettiklerinde 
ıarar eylemiıtir. Halbuki Abdül
hak Hamit B. kendisi ve arkadat
lan namına., Nazire H. a rey ver• 
mediklerini teyit etmekte, Vi.-Nıi 
B. de latanbul giİ7eli intihabında 
müstenkif kaldığını aöylemekte
dir. Binaenaleyh, Nazire H. a rey 
verdikleri yazılan 16 hakemden 
bu suretle 3 ü çıkınca ıeriye ka· 
lan 13 rey ekseriyet tetkil edeme 
mektedir. Kaldı ki, bu 13 rey 
meyanında, Dit tabibi Ruhi Va
mık B. gibi Nazire H. m manevi 
babası olduğu ııöylenen bir zat ile 
Peyami Safa, Yuauf Ziya B. ler 
ıibi müsabakayı tertip eden gaze 
tenin muharrirleri ve o gazetenin 
hMmd" bulunanlarla pek yakın· 
dan ali.kadar olan bazı zevatın 
da reyleri mevcut bulunmaktadır. 

Öğrendiğime göre bütçe 
encümeni yeni kazanç kanun 
layihasını müzakere ederken 
bu mevzuu da tetkik ve kara· 
rmı vermittir. 

lktısadi buhran vergısı
nin tevsii hakkındaki layiha 
verginin menkul kıymetlere ve 
aerbest meslekler erbabına 
tetmilini istihdaf etmekte idi. 

Yeni hükümler 

Bütçe encümeni bugüne ka 
dar vergi mevzuu harici bıra
kılan menkul kıymetler zümre 
sine dahil olan mühim bir kı
sım kazançları da vergiye tabi 
tutmak maksadile yeni kazanç 
layihasına hükümler ilave et
mittir. 

Serbut meslek erbabı 

Serbest meslekler erbabın
dan kazanç vergilerinin üçte 
biri nisbetinde buhran vergisi 
alınması hususuna gelince büt 
çe ecnümeni bunun ağırlığını 
takdir ederek bu gib i mükel
lefler de 933 aenesinde- alına 
cak kazanç vergisinin ıon had 
olabileceğini mütalea etmif ve 
bu auertle buhan vergisinin, 
tevsii hakkındaki layihanın 
müıakere mevzuu addedilme-

Gazi Hcızreıleri, Kemalet· 
tin .l>ami 1-'a§amn kötklerınde 
bu muddeı aın,endıliten •on· 
ra otomobılle Kadıkoy ukele· 
sme teırJ ctmıfLer ue •aaı 
J 9,5 ııapuru ıı.e halk arasın
da Hayd..;.pGfa'dan köprüye 
gelmı§terdır. 

Gazi .Ha;ı;retleri köprüde 
kendıCerini karfılayan ııali ııe 

Belediye reui Muhittin Beyi 
de yanlarına alarak otomobıl· 
le bankalar caddeoi, Tünel 
ba§ı, büyük cadde ;yola ile T 0-

katlıyana gelerek akfam ye· 
mejıni burada h..U. orcuında 
yemiflerdir. 

Yemekten aonra Tokotlı
yandan sıkarak bir müddet 

Bütçe encümeni reisinin b. halk isind• yürümüıler, ş0nra 
yanalı i otomobillerine binerek lktuat 

1 Vekili Mahmut Celal Beyin 

BOlçe encümeni re/al 
Hasan Fehmi Beg 

mesine karar vermittir. 

Bu hususta bütçe encümeni daııetli bulunduğu Perapalas· 
reisi Hasan Fehmi Bey fU iza· toki :zi;yaleıi hu:zurlarıyle ıe· 
batı vermittir: reflendirmiılerdir. 

- Geçen senelerden müdev Reuiciimhur Ha;ı;reılerinin 
ver ve lktısat encümenine ha-
vale edilen evrak arasında ik- . 1feçtiii ;yollarda .,. ııapurda 
tısadi buhran vergisinin tetmi ' halk lıendilerini Hvgi oc aayll• 
line dair hükumetin bir tekli- ı ile Hlamlamıı u.aun müddei 
fi vMdı. Yeni kazanç vergisi Tokatlıyanın önü kendiıini 
layihası bütçe encümeninde 1 lfÖrmek isin biriken hallı il• 
tetkik edildiği sırada kazanç 1 dolmuftu. 
vergisi mükelleflerinin devle- 1 Go:zi Hcurctlcri Paopalaa' • 
te kazanç üzerinden verecek- ton Dolmabohç.'deki dairel• 

!eri vergilerin son hadleri na- Iİ•r•in•c•a•ıı•d•et•b•uliYIU'nldf•••l•ar•d•ı•r ••• •• 
zarı dikkate alınmı• buluntf., •. 
ğundan ve buhran • vergisinin 
tevsii hakkındaki lii.v•h "\ "' 
mevcut menkul kıymetlerin ge 
lirlerinden alınacak vergiler-

Bursa da 
Yeni tevkif at 

(De••m• 8 ıncı u.hif.d•) 

ı Nazire H. a rey verdikleri İ· 
li.ıı edilen 16 hakemden 3 ünün 

1 

"biz ona rey vermedik" demeleri, 
diğer 13 hakemden bir kısmının 

ı yukanda yazılı hususi vaziyetleri 
1 itibarile yapılan güzellik müsaba
kasına halkın itimadı sarsılmıt ve 

Foto: Süreyya 
Na%ire Hanımın geni bir resmi 

çildi. Bu netice tertio edenleri 
memnun ebnedi, oniar mutlaka 
Nazire H. ın birinciliğini iıtiyorlar 
dı. Yeni bir intihap yapılmaaıru 
ve Nazire H. ın kazanmasını le. 
min ettiler. Benim gibi birçok aza 
sinirlendik ve ikinci intihaba gir
medik. Bu ıuretle dedikleri oldu.'' 

kem heyetini, rey varakall\rile 
melidir. Ancak bu tekil, biıarart 
iı temin edebilir. Bu suretle t 
şekkül edecek hakem heyeti hu 
zunına Nazire H. da, FeTiha 
da çıkmalı •e ikinci seçilme y 
pılmalıdır. 

Karagöze mezar! 
BURSA, 14 (Milliyet) - Tah 

kikala devam ediliyor. Bugün 
müftü Nurettin ve fabrikatör Meh 
met Efendiler tevkif edilmiıler-

1 dir. 
Malatr1afrların protestosu 

MALATYA, 14, A.A. - Bur
sa'daki irtica hi.diaesinden müte· 
euir olan binlerce halk CO§kun 

(Dnamt 8 ınCI ,.} .'lede) 

Hukuki Vlt kanuni sebep 
ltt var 

intihap tekil ne teraitine ria· 
yet edilmemit olması, Nazire H. a 
rey verdikleri ilan edilen hakem· 
lerden bir kısmının aksini söyle
meleri, yeni bir intihap yapılma· 
aım zanıri bir hale koyuyor. 

işin mantıkan ve bukukan y 
giıne çıkar yolu budur. 

Eğer, şimdiki tertip heyeti, b 
nu yapmazoa batka bir heyeti m 
tetebbiae pekala meydana çıkı 
iti idare edebilir. Kabir ısmarlandı, fakat Bursa. 

da yıkmağa ha~ıt'lananlar var! 

KaraglJzün gaşadı(Jına de
lil Bddedl/en mt>ıar taşı 

Belediye avukatı Rami Bey 
Bursada Karagözün mezarı ye 
rinde tetkikat yaptıktı:.n sonra 
lıtanbula dönmüttür. Rami B. 
in ısmarladığı mezar taşı ik· 
mal edilmek üıeredir. 

Rami B., Karagözün 
mezarının küşat resmini 
rilyasta yapau.ktır. 

yem 
Hıdı· 

Bursa' da doktor Osman Şev-

ki B. Karagöz'ün hayali bir şa• 
hıs olduğu kanaatinde bulun
mall:~adır. Mumaileyh, "Halkın 
Sesi" gazetesinde "Rami B. 
Karagöze mezar yaptırırsa yık 
t - ., B ıracagını yazmıştır. unun 
üzerine Rami B. 4 büyük ve 
yekpare mermer sütun ile bir 
mermer kaide ve kapaktan iba 
ret muhkem bir meıar yapma
ğa lüzum görmüt ve bunu öyle 
ce yaptırmıttır. 

Rami B. diyor ki: 
"- Karagöz hayali değil

dir. Bir kere Bursa'da Çekirge 
de mezarı vardır ve me,rutiye
tin ilk senesinde hususi bir va· 
purla 300 kişi Bursa'ya gidip 
bu mezari ziyaret etm;tti. Bu 
meyanda Karagöz'ün hayali ol 
duğunu iddia eden Dr. Osman 
Sevki B. in de mezar batında 
dua ettiğini hatırlıyorum. 

K.arag~z'ün hayali olmadığı 
na bır delıl de Evliya Çelebi se
yahatııamesinde b~hsedilmesİ· 
dir. Bursa' da Hacivat mahalle
ıi de vatdır ve bu, Karagözün 
yaşadığım teyit eder. 

Nihayet, Ali Fuat B. Kara
göz'ü ilk tesis ettiği zaman me 
zarı yapılması için iane toplan 
mıştı. Bu da onun hayali ohna
dığma delildir." 

lzmlr gOzell gld~rken .. 
intihapta aakatlık vuku bulduiu Bu huıusta kendiaile görüıtü-

ğümüz avukat Rami B. bir muhar 
anlatılmııtır. ririmize 'unlan ıöylemiıtir: 

Mülakat haziranda Dedt:ııerl rıasıl oldu? .. _ Güzellik müsabakasmda-

k 
Hakemlerden bir zat, bu huıuı ki hakemlerden 16 aının Nazire 

yapılaca ta diyor ki: H. lehinde rey verdikleri ili.n e-
ANKARA 14 _ Reiıicünıhur "- 8 güzelden en çok rey alan dildi. Bu zevattan bir kaçının Na. 

Van mülakatı 

Ne timdiki heyeti, tertibiye, n 
de bir ba,ka heyeti müte~bbi 
bunu yapmasa bile bu vaziyette 
mutazamr olan 45 Birsen (Fe 
ha) H. pekala maddi ve manev 
zarar iddia edebilir. Ben, kendi 
ni Makıim'de balkm nasıl can 
gönülden alkışladığını bizzat gö 
düm; Vekaletini fahriyen de 
te ehniye hazınm.'' 

Diğer bir hukukçu da demit 
(0 .. amı 6 tBCI aahif*Cle) Hz. ile Iran 'tabı Riza Pehlevi Haz- lstanbul birinciıi olacaktı. Müsa· zire H. lehinde rey vermedil.leri

retlerinin Yanda teli.kileri kararlaı- baka yapılmadan evvel bunu ter· ni söylemeleri, sadece bu, intiha· 
mııtır. Muhterem ıniıafirin iıtiraha- tip heyetinden ao~duk; "ıo:v_et''. ce- hm mefsuh ve hükümsüz addi İ· M 8 

V d · 1 b ld k F h H b se çin en kuvvetli hukuki ve kanuni uammer ey tini temin ml\luadile an a ınıasına va mı a ı . erı a . ınncı • 
baflanmıı olan büyük !"ektep bina- =============•!bir sebeptir. intihap, hukukan Dün lstanbula gelmit ol 
11 tahıiı olunacaktır. Bına may11 so- mefsuhtur ve yeni bir aeçme yap- İt Bankası umum müdür ve 
nunda ikmal edilınit olacaktır. Mü- yeni Belec!iye mak İcap eder. Bunun için Mak- li Muammer B. bugünkü tre 
Jr.katın haziranda olması ihtimali sim'de yapıldığı gibi büyük bir İç· 

R 
• J • l 0 h 1 nrnal rada h lk ha le Ankaraya dönecektir. 

kuvvetlidir. esım erı ~un;:a:::::a:z:ı:r::a:::::::;ı;:, =o=:;;::;a:::::::;;;:. =~=:;;:====:;:::====~ 

Celal Beyin 
Avdeti 

H -ıber aldığımıza göre, İk· 
bsat vekili Mahmut Celal Bey, 
perşembe günü Ankaraya dö
necektir. 

Vekil Ber1fn telkikferl 
İktısat vekili Celal Bey dün 

de tehrimizde iktısadi meha
filde tetkik ve tefti9lerine de
vam etmişlerdir. 

Vekalete cevap 
hazırlan1yor 

Dahiliye Vekaletinin Beledi
ye resmi ve vergileri hakkında 
yeni bir kanun layihası hazır
ladığı, yeni kanunda resimle
rin artırılacağı yazılmıftı. Bu 
hususta yaptığımız tahkikata 
göre, bazı taşra belediyeleri 
varidatlarının azlığından bah
sederek kendi tehirlerine mah
sus olmak üzere yeni resimler 
tahsil edebilmelerini temin i
çin Dahiliye Vekaletinden mü
saade istemişler ve bu yolda 
da bazı teklifler yapmı,lardır. 

Umumi heyet toplandıktan 
sonra yine bir pilan yağmuru 
bat lam ıt tı r. Fransızlar yeni İ I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!! 
bir pilanla meydana atıldılar. 
E:nıniyet teessüs etmedikçe hiç 
bir fey yapılamaz diyorlar. 
~rııniyet te evvela bir cihan it
~ı~adile sonra bu geni' cihan 
~ıhadı içinde daha dar bir 
ı/1_nıpa ittihadile temin edile-

Vekil Bey dün evvela Tica
ret ve zahire borsasını ziya
ret etmitler ve borsada uzun 
müddet kalmıtlardır. Borsada 
Celal Bey bilhassa hububat 
i4leri ve 11tandadizasyon i4le
rile metgul olmutlar ve allika
darlann bu mevzular üzerinde 

Dahiliye Vekaleti, en genit 
hududa malik olan ve resim, 
vergi işlerinde daha çok sahi
bi salahiyet bulunan İstanbul 
Belediyesinin bu husustaki fi. 
kir ve mütaleasını sormuştur. 
Vekalet böyle mahalli bir ta
kım resimlerin tahsilinin müm 
kün olup olmadığını İstanbul 
Belediyesinden sormaktadır • 
Belediye bu hususta tetkikata 
başlamıştır. Mütalea ve fikirle 
rini Dahiliye Vekaletine bildi
recektir. 

' ır. 
lif lııgi~izler de bir pilan tek

etnııtlerdir. Fakat pilan-

lar o kadar İptizale uğramı.- b?" seneden beri teslihatı tah- 1 mütalealarmı almıtlardır. Bor 
tır ki lngiliz hükumeti bu ye- dı.t.konferans.ına o. ka. dar. çok sada çah•ma tarıı vekil Bey 
ni teklife " ·ı· " · · · 1 n] ki f d ld k T P• an ısmını ver- pı.a. ar te ı e ı .ı. ı, me- tarafından yakından tetkik e-
mekten çekiniyor· · · k b 1 k 1 . , mesaıyı saıy~ arıştıran ~ pı :ı-n a ~- dil mittir. Bundan sonra Li-
tanzım programıdır diyor. b~lıgı karş_ısında ıtlern:~ !8-?~ı- man tirketini ve Seyriaefaini 

Konferansın mesaisini tan- t 1 h t tahd d · İ k 1 . 
1
• mı ve es ı a ın . ı. ı ıçın zıyaret eden ktısat ve i i Bey 

zım aıım geldiğine şüphe yok- her teyden evvel pılanların bu müesseselerin faaliyet mev 
tur. Yeni İngiliz teklifinin bu hd 0 d· ı ld h 

d h
. ta 1 1 azım ge iğine ük- zuları üzerinde alakadarlar-

gayeye ne erece ızmet ede- medilebilir d • h l" al 
cegı·· malum deg"ildir. Fak ı · an ıza at ve ma umat mıt-

at ı Ahmet ŞOKRO lardır. 

- Bu ne, tokat, vumruk, tekme f utbo/ mDsab 
kaaı mı? 

- Zannt>lmem kadınlar da var; gilze/llk milsab 
kası olsa aerelıl 
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ff ARf-CI HABERLER Tarihi tefrlkaı 98 

93 f elô.ketleri 
Eğer 
Kazanmazsa •• 

Harp 
Başla yor 

Cenevre 
Müzakereleri ve İgnatief 

Sultan Hamidin endişesi •• Bitlerin 700,000 ne
feri ne yapacak? 

Japonya bildiğin
den pşmıyacak 

Almanlar yeni bir 
teklifte bulundular 

aml M•tat p j l J ak" b · id • LONDRA, 14. AA. - Haftl a- VASHINGTON, 14. A. A. - Si-- CENEVRE, 14. A. A. _ M. Na-
- Sadraz a 

1 
qa, er. fte O O ıtten en areı ianaı bildiriyor: Mitlerin mua't'İnl• yaıi mebafllde, Çin ile Japonyanm dolay, M. Paul Boacov'a ziyaret 

Sadull,Jı Beyin Batlc"atiplikte hiikUmette iktidar g;;.tarm- rinden M. Freialer, Deyll Telgrafın araaını bulmak için oarfolunan me- ettiği bir sırada silahlan bırakma 
kalmasını istiyorlar. Ne der- ie ~ladılar. Bertin muhabirine ,u beyanatta bu- aainin akamete uiramıt olına• ..., konferanst umumi komiıyonunuıı 
ıiniz? "Emri tedavilerinde.... lunmuttur. ~!hassa .Mançuride Yal! ~ıta hemen harp lenmmnıa tahdidi..,.. 

Damat Mahmut p~ ~~d?1 Çocuklar aibi, her veaile ile Reiaimia ....... ~kaleti ter'.wtuıi7• bir barbin.ııat!-" ftl'lnePnın artık ıele$ile mqpl olması ~n iarıır et-
h Be kı d Abd 1 '" · cektir. E'-er S ı.oartta millet "Hayır" önüne geçilenuy~k bir ihtimal t~ 1 mi•tir ye zgtn ı. u azızın h·· .. h·· .. ag~lamak adetı " li . hmu dola ·w luı'-'~ bir eli ' . 

1 da k d' • T" ungur ungur •• .. diyec<k oluna reisimizi orada tut- nı ~ .. 1 _ Y1 e. """ en Celse açılır açdDIBl: M. Nadalny, 
son zaman arın en 

111 
•· olan ad~ BOZ~ d-~ ınak için Iİyah «dunun ve Alman te hükwn au~ı;dir. ordu menutlan -lesinin hususi 

caret Nezaretindeyken azledil edemedi. Birdenbire tufan gt· milli müdafa ordusunun 700000 Japo~an!' Cfia ~nlanıu ~r bir tdmik komiteye göndenüııeaini 
mit. yerine Sadullah Bey geti- bi gözya,ıan dökmeğe, hıçkır- neferi ÇAl'J>lfacaktır. etm~lenn:.: :ı-kt~ r. VP konferanım harp leTUmıı mesele 
ilmifti. Damat Paf&, bunu Sa a bafladı Koca sıulril.Z&· Diğer taraftaa M. Fnisler bir tıl· malumat Mili 0 n • m~ ' • • aile metPI olmasmı talep ebniştlr. 

dullah Beyin manevrıuma ham = akıakaliİe böyle çocuk gi- kmı "aanilere ait bir liste" ~uf-, ~=~l ınuh:~:.~ı:.!:tZ M. Henddede~~ bAu1 huıuataekmluifi-ta: led
0 

rd • ' h rk b" tur Bu liate de bilba11a eski soı7al lealar ser ""'"" man t m ıyo U. bı ağlaması, e eae ır tees- d.,.;,.,....at aazırlarından iM Braun, dil'. kabul eder gibi prüımıü,tür. 
- O herif Hüseyin A..Unin aür verdi. Zate~ Sultan Mura-, M. Severing, M. Scheidemann, M. I Bir mlla11demt1 • M Pa~l Boncour, Alman t~li~-

adamı idi. Ona emniyet edil- dı sevenler, balıne acıyanJar Cresiaki, M. HiHerding'ia iaimleri K[NTCHEOU, 14. A. A. _ R-- nın aleyhınde bulunmuı " demittir 
~a~:de db:ıw!:b~= çoktu. Ağlayıt sirayet halini vardır, Bunlar yaptıkları itJeria ı- ter Ajansı lıilıliriycx-ı kiı Alman teki.fi, bir 

1 
meoel 

- aldı. Birçokları ağlamaya bat- aab.m adalete vereceklerdir. Chiınenchaiıfa toplanmı' olan 15 • - ah" • albnr/ 
1 
u~~-• 

1
_:-

mm efendimize sadakati ftiphe ladd • l 1nc· d ela a-•-- 1500 ç· aake- ıı zev ın a eaaa ı ""'"'e ..... e 
ar. Lehlstandan o r ıeı: ı or u .. n ··~ .. 1~~ .. ki btelif telikkilere t-. ebMk-li ayılmalıdır. " il rinden murekkep "ölum çetesı bü- ~ 

D·ıye bır· balgam attı. Redif Rüttü P..., bir türlü kendi- Gel, a ,. -k e.ı üzerlıukki kain Chiumen- tedır. 
• A. o· yu ! tın'-• · . -~-•- · · \ Mümaileyh, ordu -den ko-p&fll da seraskerlik neteıile ni tutup ağlamaaım kesemıyor VARŞOVA, 14. A. - iyet \kov ıs ...,":""' ıatirdat etDK& ıçın mit ·nı ordular arumda nm1m..,... 

keyifli keyifli Damat Pat•nm du. Elile Mitat Pqaya itaret ~ıw.: ~~=~~ ~s- ilerlemeld~ • unı:i..:: bulunmadı(ımdan clolayi 
fikrine taraftarlık ediyordu. ederek sözün alt tarafını an n .,..v.,. Bu haber nıır al-.z Chıumen- ATr11na ordulannm umumi aarette 

t"-,.mlam••mı ı"ıtedi. Me- kili Hitler'in Sunday Ex-ı g.-. kıovdeki Japon miifrezeai yeni bir ta .ki - elttinin tesbiti me-- O halde başkıitipliğe ki- · ·· - t · -ı..mm. son giinlerde ki ihtiyat tedlıirleri . tilıu etmif- terısı ve numun ol 
mi getirelim? tin bir dnlet adamı olan "" tmdu t.h...ı nk .ı.ni';tir ~ ıt telesine temaı etm<-kten aciz duğu 

ŞUrayı. Devlet Reiıi bir adım ~ er nu itiraf eylemiJ bulunduğunu hata' 
- Bendeniz, daha önceden • Japon /f'nerall krırtu11a labmatır. 

Ziya Beyin kabul etmiyeceğini ileriledi. Sadrazamm a&zünü " Eter bu beyanat, clotru ıH Al- CHINCHOV, 14. A. A. _ Reu- CENEVRE, 14. A. A. - Hanı 
kendiıine söylettim. Sadullah tamam1adu manyanm hudutlann yeniden tetkik ter ajaosı bilcliriJorı ajansı bılılirlyorı 
Bey de olmayınca ortada kim- ".,. ecet, emri tedacilerin- ve tashihi ümidi..., kar'' .eıeee(ıimiz Japon jen~ı Ciıhi'yi Tahuıhan' Silihl"" bırakma konferanaı, Av-
88 kalmıyor. Ticaret Mecliıi a- de vüs'ü L-erin muktedir olıl_u yegane cevap, jeneTal Cambronne•un da yaptı~ bır teftişten Oıinchov'a rupa ınlhunun yeni tem<>ll..,. üstüne 

_, __ S "9' -Lb maruf IÖ7üdür._. Tehditlere karı• da _.: __ ,_.e olan _._ 11 _ rı-ı:ı~ lnınılınaaı -eıeeia.i tetkike bqJ.e,. zaamwuı ait Bey kulunuz Yllr ğu ,eylerin cümlesine lefcu ua .. ceı. all" eleriz. •• -nnea• "'"' ··~· .. ..,.~-
r dır. Fevkalade zeki, kalemi ga edildi ve pek ..,,k gayreder ıa. rin taarrU- uftwm,tır. llllfbl'. 

ku ti b :r- il Gal"p ve ma.ıc.tup1ar Yarım -t ı...ı... IÜl'ell bir mflca· ------::I_elt ne i ir bendenizdir. terildi. Lakin, mümkün değ. , 1 ıs deleden eonr• ..; ııüakürtülmü,ler- I° si 
'11qkitiplik için pek münasip- bir çare bulunamadı. Ehbba BERLIN, 14 A.A. voıı A.ianaı clir. Bu çRTP•tma etnaımda jeneTa- Felemenk kra ıçe 
tir. Hem de birdenbire böyle Jahi ba hastalıktan rehayap bildiriyor: lin erki\nı harp heyetind"" bir vüz- LA HAYE, 14. A. A. - Mebu-

' Jiiluek makama geliti efendi- olsalar bile, kaooei müfekkire- Loftdra'da çıkan Sallda1 Ex- ı.,, ölmüıtür. Jeneraıe hir,ey olma aan mecliıinin gecen hafta lıazı mah 
'.tllizin sayesinde olacag· mdan -_.ı • ,. . pre11 gazeteal, Başvekilin birçok m,.tw. Cishinln Jef.ıore ~· yapıla- kemelerle sulh hakimliklerinin ilga 

[erinin actlet -enuyecegıne noktalan yat>h• olarak rıJ<an mü- k • h.,..ı..~ı __ '------da ..ı edı''--sı·ne muhalefet ebneti ~•..ın... 1hnrilnün sonuna kadar zatı hu·· - -' • • " cak aı en ......., llUllDUI e ID"' • --

rapor verdiler. Edilen teaaoı l.ô.luıtmı ae-tmiıtlr. :c..: -.ı....ıra den hadis olan oiyaıi vaziyet dolayı-1 _ ...... unuza aadak•tten ayni- ·ı· ..-- ce,. • ..,, • H ' 
ı- kargtt olamayıp peri feri ın Bu gazete muhabirinin M. Hit· ga 19 l aile kraliçe, lıvlçredea La ayee ı ._.,..caktır. bu gı"bı" a~-.ft-ın ·-•alı" hakL-. Japon ara eer1ap dönmöttür. • -· -v ...., !erle 7 tubatta Japtığı mül.ô.luıtm - Nasıl adamdır o? d '1erd/ Ja tayin eylediği müddet te oğrusu şudurı E 
- Gayet zeki, pek müstait • il L-t bal ad l Ba•vekı0l ıı"la'hlan b-akma m6o CENEVR • 14· A. A. - Japon memleketlerde! kab mürur ettL a..., am 1 ar. • ~ · d.. .ı., T '-'- lıük-'- • 

1'1t iliyetli bir kulunuzdur. r' aiJ • selesi hakkmda Alman hükUmeti beyetı, un - o...., wnetı-
Vazifeyi bjhalı:kın ve anuyu .Şu halJe icabı fe i f ne ue nin buna taraftar olduğunu ...e bu· nln 19 lar komltesinhı .........,, oldu-
lıiimayununuz dairesinde ifa e- beyan buyrırulnnln nun tahakkukuna bütün kuvveti- ğu ı•ıallent ve lıilhaaaa J._.,...... 
!ler Mitat Paf&, tözünün sonun- yle çalıtaeaiını söylemiftir. ManÇUride çi,.'ia balmb hüldimnı-

Müftüye 
Dayak! l Abdülhamit, Redif Pa..... da Şehiılam Hasan Hayrullah M. Hitler, Veraay muahedesini niıini taıııı""P Dıiit-.yil olup ol-

't r-J- Ef d" d" •• - O d F ı Al • • d x.·ı f k t -dım ıualin• ........:.. -'"'-"-· Cftlllll ı. Seraeker Kaym•k•mı en ıye unmuftü. a et- yanız manya ıçın e,.ı a a almıt~· ----y __ .. 

H 1 Ef tekmil diter milletler için de bir ... 
J Beyi pek tanmuyordu. Ya Emini Kara ali endiye feli\keı olarak tanif ebıllttir· Tokio hükıln>eti ba aaal ...,...._ Bayramda Antakya

da bir hadise oldu 
t. - Bendeniz pek bilmiyo- baktı. Kara Halil Efendi koy- çü .. lrü demiftlrı da hayrete dütmli' oldatuna be7an 
-1 ama madem ki Mahmut nımdan eYYelce hazırlanan f~ MiJletler ar;_-da p1tıa - -ı - Mançuri ıneaelesl haldmuWd no1c 

q& Hazretleri aena buyuru- vayi çıkardı. Öpüp batma ko- lı'.Jp. mfioaTi - a .. tı hukukuna tel llUUTDI ınllteaMlt M '· hılh 
ı;eırlar, münasip zannederim. yaralı: tebisl&ma uzattı. O da a- malik dift bil' taanif yapıldılcca .., teşn1ı ~dupllD ilbe eyle-

Antakyad- Adana caseııel&o 
nne yazılıyor: - Ramazan bay
ramı! Eaki ıuul malfun ay ıö:zÜ· 
kecek "Rüyeti Hilal vaki" olacak, 
kadıya gidilecek, müftü efendi 
dinliyecek, bayram isbat edilecek. 

D • k k 1 d" Abd 00 lh • 1 Oku k kr cih"n ıükilnetinin tekrar teaiıine --ı~ _ _.. ıye e e e ı. u amıl ıp açtı. ma üzere te ar ....... ,....... • • if d • 
11 1 f d d Hal 1 Ef d d imkin yoktur. T okio hükı'.Jmetin'!' a esın 9 a-

tara ı ütü nü yor u: Kara İ en iye Yer i: rın Japon yanın ı.tenıktleıt olt-d l~b ':~ 
- Bunun tayini sadrazamı, "lmamül· müslimin, cununu ek • t• etın" e uııu n~-

t P dil • ed -•- b. Ç d J 1 m ten un ına Ü •t bir tarzda &f&YI gır ect::a ır matbi/ı ile mecnun olmakla i- İn e ze ze e C<"ıini çıtuırmıı.ia ., .., -
ti fef olur mu? ,,__tten maluut leotolsa uh- PEKiN, 14 .A. A. - lndo-Padfik da'. bu -

Bir lakenderunlu ayı görmflt. 
lıkendenın bayram ya- An· 
takya.nm haberi yok, Antakyaya 
bir telgraf gelmit. açık göz bir 
müılüman hah'i'i kapmak kaygu 
aile müftü7e ko,muıı. müftü Ra· 
mazan zanaile uykuda olduiun· 
dan rahllhtz olup kalkmak lste
memit, zar zor uyandll"llll~lar, .... 
at dokuz. •• 

Damat Mahmut P&f&, Ab- lesinden akdi imamet münhal aı·aaanun remıi aarette bilclirdiilM Japon7anm _,.bı, · ~ öile-
hamidin enditeaini anlıyor- dm ..,.,ra 'M'll~tlrr Cem•veti amumi 

- Merak buyurmayınız, e-
t.odimiz, Sait Bey eakiden 

namei ceridei Havadis (3) 
llaharrirlerindendi. Şun.yi 

f i>evtette de bulundu. 
Sadrazam ve Mitat Pqa o-

• itiraz etmezler :ıanned-erim. 
Dedi. Abdülhamit: 
- Pekill öyleyse. 
Diyerek bunu da kabul etti. 

ı4~Ceceyanıma doğru yeni pa 
lıı , yatağına ıirdi. Redif 
O ile Damat Mahmut Pa-

da eelimlıkta kendilerine 
an odalara (İrdiler. Ertesi 

ve ondan aonrası için 
erinde açılan ikbalin baya
lı:ura kura sabahı ettiler. 

S.bah olup kahvaltılar edil 
11>nra arabalarla yola 

ldı. Doiru Topkapı 1&r831-
•idildi. Zaten önceden eınir 
verilmitti. Şehzade kiıme 
temas etmeden babaamm 
' dairesine çekildi. Orada 
if Pqa ve Damat Mahmut 

ile fiakoalanna devam et-

• • • 
Sedrazam, Şehiılim, Mitat 

M9, bütün Tilkeli, saraya gel 
lerdi. Kubbe altında vüke

yerlerine oturdular. Babıili
bir memur, umumi mecliı 

~ fn gelenleri kapıdan kar,ıb
ı'- )I', her gelene: 

{ -Meclis Topkapı sarayın.. 
< toplan•cak. 
1 Diyerek oraya gönderi,._ 

Herelu toplandıktan sonra 
ruam Mehmet Rüttü Pa

.lse bqladı: 
endilerim, 
adifalumız Sultan Murat 

imiz melek Jenmeğe layık 
poılifalı iJiler. Kendilerin
ba Jeolet 11e millet hakkın 

pek büyük hizmetler bek/e. 
rJa. Fakat cülüslarından 

sonra bihikmetilhak bir 
Jüçar oldular, yani '-'-

elıkirel erini • 

olur mu? (El cevap) beyan bu. göre Kanıu eyaletinde Kaotai " kitipli(ıine tevıli olunacaktır. 
yırula. Allahü alem olur.n Kançea tehirleri civarında bir nlze. l9 1

11
,. ne. yapacak? 

le olmatlın'. 4 A. A. 19 •--
(Devamı var) CENEVRE. 1 . - .... 

300 irisi ölmfit, 400 kiti ,_Jan- ··-JecJım IOlml lop1-_
------- komitesi bugün o?. . ,.. 

mq ve 800 8T luınıp olmuıtar. -L bü .. k --•ioe •ertlec:rk rapor (3) Baluedilen Sait Bey, nar.... yu ,_... • • abau 
sonra Ayan Reisi ve Jokaz de- Borç ar me•t:lesi ile Japon hü~ aw tet-
1 __ J ol K k Sa. kik edecektir. b -L.,_ _ .• 
a -rıuam an iiçii ıl LONDRA, 14. A. A. - Dün öi- Komitenin Tokio uaumen nez. 

PQfGllır. Rıı:znamei Ceridei Ha J~den •onra Anın Kıımarasında _,, dind~ bu hiikümetin !"!'01 eyaleti 
vadia Çorçil isminde bir /ngi- lan ıüale cevaben M. Mac Donald, dahilinde askeri b~ •cran ıırcıclao
lizin çılıarJıfı bir günlük gaze- Vuhi~da ,..pdaeak .?'~~e jelerlne ı.ar.ı tlddet e • ırroteat 
tedir. Sait Bey burada iken Şi- ri." borolara ba(ılı. olan bütun iktı: bulunacağı ııöyleınektedir. 
naai merlımnla m har "me 1 dı ,,_e1e1ere . .....ıı.olacaimı bey. Yrhnl'den frragel 
lımelllanlttt' mii_ı......__ P- v.e fak~t ln1Jılteraun ~...,.~~ aıt CENEVRE. 14• A- A. _ Yelıol 

• __ .... yap 11yaıeline devam ebneame musaıt o- eyalet• kedndeki tlearet oclau 
mı,tı. lacak tekilde Amerika ile bir itilif ...,..· • M.1 merY- Veahin De hrlıiye ~ 

elde edebı1ecetini ümit 1 h• ol- ~ reı.; M. H•ISD.r-~ cıı Cenevrede du(ıallU ili•• etıniıtir. mİyetİıoe, c; ... ...,eti.~ .. .,.. .... 
.... ela ln.gilm-in "-'"· - tıdaki tel....,_...,.. -· ...ı.-.. 

İspat edinciye kadar saat on ••• 

Bayramnı Dlnı saat on bir •••• 
Tepedeki Fransız kıflasından top 
lar gürüldııımeie batlamıt. ile o? 
bayram! .•• Antakya ~·: !3a~
mı sabahtan bilecekkı, cıcı el~ 
lerini giysini Büyiiklen siyarete 
«itsin, ...elha11l tatsızlık... Muva. 
fık bula1am~lar, bir dellal çıkar
mqları 

_ Mfiftfl haltetmı. ey ahali •••• 
Bacüll bayram de(ıildlF. Af:rnııın 
çalkalayıp ynnl U.tan ~ tutu-

D e A bee talilıeb İle Aft'llflB teanidüaii telif clir: 

Blml UFQ abnek bvuıw-d·H kaJ.-- P.. Bir Yehofan .ç~ ,erferlndti ~ a1ıa Pramıslar kendi m811faatlerine 
termektedir. Jiıi seçen avdıınberi en ip dal inl8ll dokunnlmamak tartile zaten biç 

- • BaJralll fanadD'I 

Cemiyeti akvamda 
daimi bir murah
hasımız bulunacak 

LONDRA, 14. A. A. - ICıılıi-, lık mefhamlamuı ratmen. bııtıa... bir 4eve kantma:rlar, gençler top 
harçlar -lesini müzakere ebnck Kailcıa'ıla, Hııia..,.k'~." cıı...,...r" Jamnı~lar, ellerinde sopalar haydi 
lizre dün öil.._ aomıı Avam K.. de Jaııon taJYU"Ierının merha-t. Müftünün evine! Müftüyfl dqan 
aıaraımda taplanmıp. aiuesine bcoılıardr'enlamıa -.U ÇJkanp bir temiz dövecekler! .... 

Sil' ı.u..ı- tıugilıa Nw Yorlaı si- bulunuy- Tam, bu ıırada Fran11zlarm 
derken kendisine M. Bevley refakat Şimdiye kadar bu bombtınl_,.. Kolonell yoldan ıeçiyormnf. eli 

ANKARA 14 _Cemiyeti edecektir. Miimaileyb, huine müste lar kadm, erlı:•k ve çocuk.~ il- sopalı kalabalıltt ıı:örünce bir ls-
d • h'.k"- t• • far muavini olup lllgiltnenin Vu- tm'e ıhril ahaliden ~ . ~mil !51ü- _,. rıktı samıile du•ara arka11111 

Akvam nez ıne u uwe iDi.•- hin_.on ıefattti Dlllli tnil•-'-'""-- -- --Lbiyet venııiftır •. Maddi ha ' - ~ 
ahh ı ,.. ...",..._ """"' d y dayayarak Taziyet alınıt, bir l>'\i 

zin daimi bir mur aı tayın tayin eclilmlttir. sarat i141 ı...ı.a. Maıoçurı • ~ • ehol n ,.anık, kalabalığa pvenmi 
etmesi ihtimali ku..-vetli görül· V t• SO I da yaı>ılmakta olan bu mezalimin ıra 
mektedir. Bu makatla harici- agner JD ne Jeai biP.! tedhit ed..,...k mevh!"" Man - Yaııaım Türkiye! di19 baiD' 

b • ld• .. Ü çurj hükümetine iltihrka bızlerl lo. mtt. halk ta: 
ye vekaletinin 9.3 3 • ~tçesıı~e yı onum L_r -ı-•~:.. Biz banu aıla ka- . ı 
1 1 tah t 1- d 1 ua -• .,._,.,_. - Y...-m Türluye i.zım ge en . ~ısa ı ave e ı ~ BAYREUTH, 14. A. A. - Volff b.ı ebniyeceği:r. Yeholdeki 5 !"il".on - Y....,a Gazi! diye bafınnlf 
cektir. Bu yenı ıhdaala Cemı• ajansı bıldiriyorı Çinli Mmma mı11etler cemıyetine lar. 
yeti Akvamda bir de Türk bü- R" L d V ·-er'in kabri dün bin- müneaat e<l•n •e bu !ahrl'! ~ar;k•t Derken bu aesler bfltiln ee'lırl 

· 1 kt ıc"ar ...,.. !eri- lıir _,,_ _ __. veni-- ilt• k ı b' 1 1 b 0 ""·ltu roıu t~111 o unaca ır. . • !erce kimse tanıhndan ziyaret edi). - ....,..,_ ap am"' ır ııu p e, ır u,.-
Daıml mıırahhaslığa kımın mittir BelecliJe meclisinin kıdemli ,.,....z. Kolcınel itin dini bir mesele oldn· 

tayin edileceği henüz malum ___ ,_..:_ ,___
1 
• ....., namma bir murah- iunu öii'reninceı 

h • • azaoan """"·- Edebı"yat - Çok muvafık! demi4 çekil-deiilse de, bu mü ım memun· has heyet ile belediye relıi, Vagner' mit. 
yete getirilmesi tahmin olunan dal ,..,...ce.ı Siegfried V~e Bsıy- M"klfatlan MOM llyle üzeri bayram yap 
ır-at araamda doktor Tevfik reatb fahri lıem!ehn1ik litwuu veril PARlS 

14 
A. A. _"Edipler Ce mak mlhıaaebetabliitind• lııı.hmdu 

RüttG Beyle Londra büyük elçi d~e dair olan ....U..yi tndi etmİf miyetı"" .Jn lO.OOO frarkl k mü!Wa- (ıu için dayak yemif._ 
nıiz Münür Beyin iıimleri zik- lerdır. tı, muharrir Aııdre BailJy•ye •eril- yobaz kafa•ı 
rolunmaktadır. Belediye mec:liai, Artaro ile T- mittir. 

1 caniniye Te Coıina Vagner'ia 3 kt- M Alldnı Baılly yekdi~erini mil- HALEP, 12 - Son zaman!"" 
zına da fahri bemtdırilik ünvuu .,,.. teelcip birçok tenkit tecrllbeleri, na- da Halep ha'nlliılnde .. bütün 

Bapelıilin Rusya miıtir. eıı 1ar n .. retmittir lıi Suriyede büyük bir kuraktık bü-

A ı t • ~-1~~_'.'--~~-dır· küın sürüyor. Burada bir hoca •eyahatl fı"lmde t an ıque vapurun- -. ı......-. t........- • b L-b· • k fetmi tir Ka· 
•• Edebi bayat sahneleri" olnziva unun ae .... ını ef • • l • 

Baıvekil 1- Pt Hz. ain Ruı- da ara,tırmalar Yolu" ve oon olarak ne,retmiş oldu· rakhğa sebep Yo·yoih~ıf. d _ 
· ~ı · .. _ --'-''-- RBOURG 4 A A At ı.,, Diderot'nun tecrümei hali•. . . Y o-yo yağmur gı 1 yer:.e ogru yayı zıyarn en eonasmua ,.~..., CHE , 1 • . . - • o- f k ğ d gmeden 

filmler, telırimiz Rna Sovyet konso- lantique vapurundaki araftınnalan iM. B lill 1917 senesinden beri ınıyor, • at topra a e 
loaanesine gönderilmiştir. Bu filın temin -k için adliyeye, vapura "Oeuv.:" ~eıinin teakit sahife-• tekrar yukarı kaçıyor. Bu hal yağ 

.. t 19 30 da k ı ed • kaldmlmaama • · yu:maktador A • zamanda dİ· ı muru da kaçırbj'or, bulutlar yu-
bugun &aa • onso oaan e 1 vazı1et etmesi ve - = Lı.,._,,k ~~ııte· ..,Y~ualara J- kanlarda dolattıklan halde Yai· 1ıazı da•etlilerle gazetecilere ıröste- ai olma11 için emir " rilmittir. .- "'·r- .- ·~- .,. ftlecektir. r. • • 

Halkev eri açı masının gıldô
nümü cuma günü lesit ed"lecek 

ANKARA, 14 A.A. - C.H. Fırkası Katibi U..ıurıllliiıotlenı 
· 1 -· Yeniden 15 Vilayet ve 6 kaza merkezinde Halkevleı'İ açıla

cakbr. Bu ......ı.ı. Ha.ikewlerİDİla adedi 49 Vilayet ve 6 kaza da olmak 
w.- 515 ... ...,...... 

Teşkilatı kuracak ve besleyecek unsurlar tamllllllaadılıça diğ« 
Vilayet ve kasalar da bir biri ardından Halkevleri açmaia devam o
lunacaktır. 

2 - Yeniden açılacak Halkevleri ıunlardır: Adana, Akaı.:.ray, 
Balıkesir, Çankın, Çorum, Erzurum, Gümüşhane, lapada, Karı, M ni· 
aa, Mer•in, Mugla. Niğde, S<Vaa, ve Tokat VilayGtleri, Samounun Baf· 
ra, Sinobun Boybat, Antalyaam Alaiye, KaatamODİJlin Jnebolu, l:ımi
rin Urla ve Aydının Nazilli kazalan. 

3 - Yeni Halkevlerinin ~seneki açılma merasiminin mcmlaı... 
tiınizde Halkevleri açılmasının yıl dönümüne rastlayan 19 ıubatıa ya 
pılmast kararlaıtmlmış 19 şubabn iş günü olan paz ra raıtlama11 bu 
kararda değişiklik yapmasına aebep oldu. Halkın iştirakini temin i
çin meraaim.i aerbest güne bınılulmaıı ve fubatm 19 undan :>nra ge
len ilk cuma günü yapılması faideli görülerek buna karar verildi. 

4 - Bu merasim için 24 tubat cuma günü saat 15 te eıluden açd 
mtf Ye yeni açılacak Halkevlerinin hepsinde ayni zamanda toplanb
ler yapılacakbr. Yeni evler Ankara Halkevinden bir nutukla açıla· 
caktır. Bu açılma nutkunun her tarafı dinlenilebilmesi için radyo ter
tibatı alınmıtt&r, Anwanın açma nutku di:ılendikten sonra eski ve 
yeni ffafk..,,feri tanzim edilen prncramlan İçinde kendi me.-asimlerini 
tamamlayacaklard .... 

isim değiştirme hadisesi; lzmir
de bir genç tevkif edildi 

IZMIR, 14 (Milliyet) - lıim değittirme hadisesi tahkikatı es
naamBe da karak?lda li.aanen hakarette bulunmakla maznun Muammer 

Y nammdakı genr bu~ün ak••- üzeri iirüncü karar h&kimlimnre 
tevkil edİlmİftir. ' • .-- -,. ~-

d 
faim

1 
deiit~ cliis safba11111D tahkikatma Adliyece aynça 

cvam o unmaktadır. 

inhisarlar vekilinin tetkiklari 
ADANA, 14 A.A. - Gümrük...., İBlıiaaTlar Yekili Ali Rana Bt!7 

ile Muhafaza kumandanı Seyfi Pa,a bugün Antep'don tebrimize t"f
rif ebniıler, istasyonda vali, fırka ve liva kumaııclaalan ile ........., bü· 
kUmetten bazdan, inhisarlar müdürü ve halk tarafmdan ka11dannuı 
!ardır. 

Vekil Bey, Seyfi paf& ile birlikte Mezbahayi ıezdikten sonra Vi
layeti. C.H. fırkaauu, Belediyeyi, fırka kumandanlığını ziyaret etmiş
ler ve inhisarlar dairesinde ve milli meuucat fabrikaamda, Tütüa 
lniıisan fabrikaamcla tetkikat ve teftifatta bulunmutlardır. 

Şereflerine verilen öğle ısiyafetinden sonra 12,58 de Me in'e ha
reket etmİflerdir. Yine ayni zevat tarafından tşyi olunmutlardır •. 

MERSiN, 14 A.A. - Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali Rana Bey 
refakatinde Muhafaza kumandanı Seyfi pa .. olduğu halde bugün 
tehrimize gelmiştir. 

Vekil Bey, Vilayet ve Belediyeyi, Fırkayı ziyaretten aonra güm. 
riikde tetkikat yapmaya batla.auttır. 

Uzüm ve incir ihracatımız 
JZMIR, 14 A.A. - Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odasmm üzüm 

Te incirlerimiain ticari vaziyeti ve ihracatına dair tanzim eylediği bir 
rapora nazaran mevıim batlan(ıtcmdan 9-2·933 tarihine kadar iz. 
mir bonasmda 46 milyon 820 bin 728 kilo üzüm ve 16 milyon 77 bin 
5118 kilo incir •ab ... qm. 
A~ -ra IÖIW vlld ihracat_..... b.......-.... ~33 

tanhine kadar l:mıir limanından yabancı memleketlere 48 milyon 
568 bin 968 kilo üzüm ve 24,313,467 kilo ineir aevkolunmnıtur. 

Akraba 
Memurlar 

ANKARA, 14 (Milliyet) 
Memurin kanunun 46 •- madde
si, ...... ariana taJİD)eri keneli! ... 
rine ait m._riyetlon kimleri 
tayin edemiyecejini ve banıi de
recede akrabanm bir dan.enin ay
ni tubeamde ffya bir heyette iç. 
malan caiz ola.mıyacağını göster
mekte olup, gerci imkan biıaıl ol· 
dukça, bu gibi memurlann tahvi· 
li cihetine gidilmekte iae de mun-

Er:ıurum-Sıvas hatl1 

ANKARA, 14 A.A. - Bazı 
gazetelerde Nafia V ek&letinin 
Sıvaı - Erzurum battı hakkında 
bir intaat grupu ile anla9dığı ve 
hattm bu grupa inııa ettirmesi ta· 
kaniir ettiği teklinde yazılar gö
rül-ktedir. Hakikat meaele v ... 
kalotin henüz Sıvaa • Erzurum 
hattı Üzerinde hiç bir crupla -
laşm ...mış olduğu ve bu bapta ce-
reyan etrnit ve etmekte bulunmut 
olan müzakerelerin biç birinden 
henüz müabet bir netice ahnma
Dllf balanduiu ke1fl,etldlr. 

hal bulanmamaaı dolayııi1le ban- Bu cih~ti bu suretle tavzihe A-
lan tahvilleri kabil olamadı(ıma nadolu Ajaneı 111liıhiyettardD'. 
ve bu hususta kanun sakit bulun
duğuna nazaran tatbik edilecek 
muamele için bükllmet Devlet Şa
raaınm mütaI-•m• müracaat_. 
mitti. 

Söz derleme fiıleri 
Y armclan itı"lıaren doldurulan oöz 

deri- fiılerinin faaliyet komitala
nna göndenlece(ıi ümit edilmekte
dir. Komitalar, f!f1er gelmeie ı...ı.
dıktan IOllra, daha n içtima başh 
,_ ...... ve fltleri, derlaen aö..ı.i 
tetllilı: eıleceld....ıır. 

Şura heyeti ımnmıl)"esiade bıl 
lıaeaata cerey- eden müsaE<en 
neticeainde bir tube veya heyette 
toplanan akrabanm difer ....... ,.. 
heyetlerde -mha• b11lu_.. bi-
ı., difer memurlarla ınecburl tab Flfll'r nıerhezt' 
vile tibi tutulmalan hakkmda 111Jndrrl/lııor 
tamimat c1aireaince ~an o- ANKARA, 14. A. A. - Twt. di-
lanan ınütalea bir kallUDMll!luğun li tetkik cemiyeti umumi kitipliğin. 
ıalahı içm bu ıribi gayri kanuni va- den: 
ziyetin tebaddüaünde biç bir met. Umumi merkez heyeti umumi kii
halı bulunmıyaD bir a1emurun ak tip vekili Celal Sahir Beyin l'eisli
raba memur ile -buren becayit ğiaıle toplımmıftır. 
olunarak yerlnde11 .,,., !tinden edil Viliyrtlerden ~""'- ~··~ gel. 
eıneai icap ed-fi cihetle taYaıu mai~ batl~•r clh.:_~1:.;:kı d~I : 
tecavız olamayıp hadisede bu ıu. menınden afi~~.,. ecri= ~ 

ı h ı rine fayel akraba içti- fe haolıyan ....- en ı •-
ret a ,.. • nler ka , de bııkkmda derleme kolunun hazır. 
mamı mncip tayı aunun l d iı . tetkik eclilın. muhtelit 
nBfrinde11 ldDJ'll • fapı~ İle bu k:ıİard:,"';., dışarıdan ..;ten kağıtla 
tayinlerin iptalı ile müsebbipleri- nn idare işleri haldcmda da İcap e
nin -·uJiyet• aevk edilmeleri den kararlar venlmiştir. Cemiyetin 
ve oaandan ....,,.ı Yulnıbulmaı İle vilayet merkez heyetleri tetldlab 
alahalihi ipkau ile akraba "'-ur hakkında Till,.tl- fapılııealı te
lann ilk fırsat ve diğer tubelerde mim ıle tesbit cıhuımattar. 
munhal vukuunda baılca hir ,...zi- Umumi merlıez heyeti Çlll1lllllba 
fe.,e nakli suretiyle kanun emri- gfiai aut 11 ta tekrv bıplanaeals
nin yerine getirilmeai zaruri ol· tır. 
duiuna ve bu gibi ic;timalar, mu· 
zaharet ıuretite sonrada .. vaki ot BerHnde fırtına, k r 
18 bile, ayni suretle hareket edil 
meli U.:rımgeldiillla ekseriyetle 
karar verilmiftir. 

Rusça mütercimi 
vefat etti 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Hariciye Vekileti Rusça müterci
mi Celll Bey vefat etmit. ceaas ... 

BERLIN, 14. A. A. - Volff a.ia• 
ımdanı 

Dün geee aalıahıı ı.ar.ı saat il t• 
Berlinde kar fD'tmasDe birlikte bİI 
bora çıkınııtır. 

Şiddetli gök gürültüleri halkı uy
kusundan uyandınp yatağından dı 

"'" çdmnnııtır 
EMctrik cereyanı nakleden teD_. 

chın birillill lıailı bala lıir di-
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 15 ŞUBAT 1933 

Oda meclisinde • 
yenı 

Ekonomi 

Haşhaş ziraatı için 
tetkikat başlıyor 

Köylüyü 
Tenvir 
Halkevi köylü için 
bir risale çıkarıyor 

Halkevi köycülük 9ubesi köy 
lüye mahsus olmak üzere bir 
gazete ne9rine karar venni,tir. 
Gazetenin ilk nüshası hazırlan 
m19br. Yakında çıkarılması i
çin tertibat alınmaktadrr. 

Teşkil edilen komisyonların 
vazifeleri ehemmiyetlidir 

Bu gazete her ay bıqı inti9ar 
edecektir. Kıtası lstanbulda 
çıkan yevmi gazeteler büyüklü 
ğünde olacak ve tek yaprak in 
ti~r edecektir. Yaprağın yal
nız bir tarafı yazılı olacaktrr. 
Gazete her ay başı jandarma 
va.sıtasile köylere dağıtılacak
tır. lstanbulun 450 ve küsur 
köyü vardır. Her köye, köylü 
gazetesinden ikiter nüıha gön
derilecektir. Jandarma bu ga
zeteyi köyde ihtiyar meclisi ve 
köy kahvesinin duvarına yapıf 
tıracaktır. Köylüler gazeteleri-. 
ni bu •ekilde okuyacaklardır. 

Ziraat Vekaletinin h8'h8' 
ziraatinin tetkiki için muhtelif 
mıntakalarda tetkil edilen ko
misyonlardan tehrimizdeki ko
misyon faaliyete geçmek üze
redir. İstanbul merkez komis
yonuna Ticaret Odası namına 
Oda meclisi azasından Hulki 
Bey aeçilmittir. • •• 
. Haşhaş ziraatinin te~ikı ı

çın te9kil edilen bu komı~yon
lanıı vazifeleri çok mühım te
lakki edilmektedir. Merkez ko
misyonları ve tali komisyonlar 
bulundukları mıntakalarda ha.ş 
hat ziraatinin ~~imi ve kal~
tenin yükselmesı ıle ehemmı· 
yetli surette mefgul olacaktır. 

Sanayi ofisi iıe 
batladı 

Sanayi ve Maadin Bankası 
kanun mucibince Kredi Banka 
il ve Sanayi ofisi ihaline geti
rilmi,ti. Yeni tetkilat dünden 
itibaren faaliyete ba,Iamışhr. 
Kredi Bankası müdürlüğüne 
Sadettin B. tayin edilmiştir. Sa 
dettin B. Sanayi ofisi müdürlü 
iünü veki.leten ifa etmektedir. 

Oda idare reisliği 
Ticaret Odası yeni idare he

Yeti riyasete Necip Beyi inti
hap etmittir. 

Yunanistan Eston-
Jaya tütün satacak 

Aldığımız malumata naza-
1-n, Yunanistanla Eatonya ara 
•ında Yunanistanın Estonyaya 
takas mukabilinde tütün sat
ması için müzakere cereyan et
mektedir. Bu müzakereyi Es
tonyanm Atina bat konsolosu 
idare etmektedir. 

A iman yaya gönde
rilecek hayvanlar 

Gelen malGmata nazaran, 
Almanyaya girecek hayvanlar
dan alman ııüııırük reami arttı
nlmıştır. 

Çekoslovakyaya yu-
murta ihracatı 

ANKARA, 13 - Çekoalo
vakyaya yumurta ihracı için 
bir mukavele yapılmıfhr. Bu
ııa göre Çekoalovakya'ya dai
tnt surette ve hiçbir kayda ta-

[ EORS.A. 

Ut Banhundan alman ~dir) 

14 ŞUSAT 1933 
Alqam Fiatlan 

frtlkraı!ar Tala.ı!At 

bi tutulmaksızın yumurta aev
kiyab yapdacakbr. 

Ziraat bankas1nın 
aldığı buğdaylar 
Hükfımet, Ziraat Bankası 

vasıtaaile timdiye kadar 15 
milyon ton buğday almışbr. 
Sabn alma i9i, en ziyade buğ
day satıtınm dü9kün olduğu 
yerlerde yapılmıtbr. 

Zeytinyağı rekoltesi 
Ticaret Odası son senelerin 

zeytin ve zeytinyağı rekoltele
rinin rakam niabetlerini tetkik 
etmektedir. 
Odanın yapbğı tetkikat mah 

sulün çok olduğu senelerde re
kolte ayni haddi muhafaza et
mekle beraber, mahsulün az 
olduğu senelerde rekoltenin 
arttığını göstemıittir. , 

Son senelerin zeytin rekolte 
ai ,udur: 

Seneler Rekolte 
milyon okka 

927 19 
928 156 
929 47 
930 150 
931 80 
932 150 
Zeytinyağı rekoltesi 930 un 

fevkalade rekoltesi müstesna 
iyi bir haldedir. 929 zeytinyağı 
rekoltesi 15 milyon okka idi. 

931 rekoltesi 21 milyon ok
ka idi. Son senenin rekoltesi 
henüz kat'i olarak tesbit edil
memiştir. 

Amerikada bir 
hafta tatil 

DETROIT, 14. A. A. - Mifigan 
hükfunet nliıi ıekiz günlük bir tatil 
devresi ilin etmiıtir. 

Bu müddet zarfında bütün banka 
!ar, trüıtler, kumpanyalar ve diğer 
mail müe11eoeler alım, satnn ve tica 
ret muameleleri için kapalı buluna
caktır. 

Bu tedbir, fevkalade mahiyette ba 
n mali ahval ve ıerait neticesinde a 
lmmı9br. 

Vali, bu tatil devresini bildiren i
lan n .. birlikte çıkardığı bir beyan
namede, Union Cuardian Truot kum 
panyuma ait itlerin ıon günlerde al 
dığı vaziyet hakkında müzakerede 
bulunmak Üzere dün bir konferanı 
topladığım da haber vermiıtir. 

Paris borsasında 
PARIS, 14. A. A. - Borsa, dün 

adeta bir felç geçirmiıtir. Bütün cel
:, bir ııkınb ve ceaaretaizlik havaaı 
..,ınd., g"ÇDIİttir. Piyata, mebuaan 
meclisi tarafmdan kabul edilmit o
~~!"-11 projelerin ayan medial 
uanu-mdan ;.ı.ı, -~"---· · L'-' 
ınektedir. .......ucamı .......... 

Gazete iri pwıtularla dizile
cektir. Gazetenin münderecatı 
iki kııım olacaktır. Bir kısmını 
köylüye sıhhi öğütler, köy ka
nunu mucibince köylünün vazi 
feleri, diğer kısmım bir ay için 
de bütün memlekette vukua ge 
len hadiseler te,kil edecektir. 
Memleket hadiseleri, köylüyü 
alakadar eden yeni çıkan ka
nunlar, askere çağırma gibi 
meseleler, bu gazetede köylü
nün anlayabilece-Ji bir lisanla 
yer bulacakbr. Köylü gazetesi 
neşriyatında İstanbul Halkevi 
muvaffak olursa, bu fekilde bü 
tün Vilayetlerde Halkevleri 
köycülük 'ubeleri gazete ne,re 
derek köylere tevzi edecekler
dir. 

--
Helada 
Hırsız 

Ev •ahibinin feryadı 
üzerine yakalandı 

Karagümrükte Hadice Sultan 
mahalleainde müezzin Salahattin 
Efendinin evine giren aabıkalı 
hıraızlardan kunduracı lbralıinı 
çalmak Üzere bir tcYler ararken, 
iıittiği gürültü üzerine hemen 
kaçmıttır. Polia lbrahimi ararken 
tuhaf bir teaadüf eaeri olarak, 
hırsızı kolaylıkla yakalamı~tır. 

İbrahim, Salahattin Ef. nin 
evinden kaçmca komıu Fatma 
Hannrun evine ırirerek halaya 
aaklanmışhr.. O urada dı,ardan 
evine yeni gelen Fatma H. yaban 
cı bir erkeği karıııında görünce 
bağırmağa batlamİ9tır. Zaten o
ralarda hır11zı aratlırmakta olan 
polis memurlan da hemen lbra
himi yakalamıılardrr. 

iki kilo esrar 
Beyazıt civarında dolaıtığı gö

rülen Rahmi isminde bir tabım 
üzerinde 2 kilo earar zuhur ebnİf 
ve müsadere edilmiıtir. 

Yatak, yorgan 
tutu•tu 

'ıı tı)lft H 10 
' . .rıı d.yollın t,tcl l!ttlr:lt 
il. Mnahlldı 14 19 

İngiliz nıahsullerl 
lcin alA.nıeti farika 
L~NDRA, 14. A. A. - Ziraat na 

_ sın ıle meyve ve ıepze taciri · • 
mümeuilleri arumda bir itilif 'h:J 
olmut olduğu. bildirilmekted"ır. Bu i
tilaf name ahkimı mucı"bince lngiliz 
mahıulleri için milli bi.- alameti fari 
ka kabul edilecektir. M'-'Dleketi~ 
her tarafında ıubeleri. bulunacak bir 
tefkilat ihdasını der.!'lf ~bnekte o-

Beyoğlunda Kılıcali mahalle
sinde Tulumbaarahğı yokuıunda 
tamir edihnekte olan bakkal Ta
lip Ef. ye ait 9 numaralı ıigorta
aız evinde bekçi Bilil'm yattığı o
dadaki mangaldan aıçmyan bir 
kıvılcim teairile yatak ve yorgan 
yanını~ atef daha ziyade teveuü 
etmeden aöndürülmü9tür. 

(.Lı.ıttl<r 1".ıı 
y, .. ,., 
Tbtl 

~•YdJ •l.kt r,-
eı1d11 ıı,u 

lıltı• ..... 

't. llbrfJe l,H 
.Uıdol9 1 '6,11~ 

llıa lr l:ek~ı 
•Ukutı 

.. m "'·'° .aıa.-u 11,ııe 
it 

ESHAM 
it fı. "'••• lt,1~ ı Boaoea 
• " floaıtta il,- t 1 ırt .. 
" ."11t1111 119,- Ç!nıcam AL 
A~ı"olw 
•·ıı 16.- lıtıha< • .,. 
lir h 4,40 Sırt ••J· 
, """ 11,- lltlyı , .. ,., il 

.- Şart ...... 
l U•lıtcoıta il,- Tcltf• 

Pırtı 
ÇEK FIATLARI 

17.-

.... 
11.IO 

lan bu planm teferruatı bırkaç ıriiııe 
kadar resmen ilin edilecektir. 

Barut meseh~sl 
Parası düşük menı- ANKARA 14 _Barut ve 

leketler ve Amerika j mevaddı infili.kiye meselesi 
NEY YORK, 14. A. A .. -: M. ~~daki tahkikat dosyası 

Hoover Cümhuriyetçiler millı klu- 1 uzerınde Ankara müddeiumu
bünde ;.;ylf'diii bir nutukta Am<;ri- [ miliği tetkikatını ikmal etmit
kanın para11 düfük memleketler ıt- ı tir. 

intihap la yapdacak .. 
Mahkemelerde 

• • iftira mı, 
Hakikat mı? 
Şayanı d ikkat bir 
kaçakçılık davası 

Dün dokuzuncu ihtisas mah 
kemesinde p.yanı dikkat bir 
davanın rüyetine ba.şlanılmıt
br. 

Davanın maznunu Bandır
maya tabi Kurtunlu köyü güm
rük muhafaza memuru Salih 
Efendidir. 

Okunan dava evrakına na
zaran, Salih Efendi kaçakçıla
rın takıbine ve kaçakçılığın 
menine memur olduğu halde, 
kaçak tütün içerken görülmüt 
ve yakalanınqhr. 

Salih Efendi mahkemede: 
- Bu a11lsızdır. Ben köylü 

sigarası içerim. O gün de köy
lü sigara11 içiyordum. Fakat 
sigara ıslanmı,, zaınklandığı 
yerden çözülmü9tü. Burasını 
tükürükliyerek yapışbrdım o
nu içiyordum. Bu iti kasta? 
yapblar. Benim amirim Emın 
Efendiden 29 lira alacağım 
vardı. Bu parayı istedim. "Sa
na bir oyun oynayım da gör" 
dedi ve bir gün köye Celal E
fendi isminde bir süvari muha
faza memuru geldi, bu tekilde 
ki zabıt varakasını t<lnzim et
ti, orada benim yanımda otu
ran iki köylüyü de tehdit ede
rek zabıt varakasını imzalattı. 

Bu iki köylü celbedilirse size 
hakikatı söyliyeceklerdir, de
di. 

Mahkeme bu iddiayı varit 
gördü ve köylülerin mahallin
de ifadelerinin alınması için 
muhakeme başka güne bıra
kıldı. 

fstanbul Adliyesinde 
yeni tayinler 

Münhal bulunan lstanbul 
birinci İstintak hakimliğine lz 
mir asliye ceza a.;ı:asmdan Ra
mazan, Altıncı istintak hakim 
liğine de İstanbul üçüncü hu
kuk azasından Salih Beyler ta
yin edilmi.lerdir. 

Münhal bulunan lstanbul i
lıimat müddei umumiliğine 
müddei umumi muavinlerin
den lsmail' Hakkı Beyin tayin 
edileceği söylenmektedir. 

Şirketi Hayriye 
tarifesi 

Ticareti Bahriye müdürlüğün
de toplanmakta olan tarife ko
misyonu Şwketi Hayri!" tarifesi
ni tetkik etmit ve eıkı tarifenin 
ip!Iaaına karar ve~ittir. Haliç 
şirketi tarifesi ~e ~pka . ':_dilmit, 
yalnız yÜzda yırmı tenzılatla 08• 

tılmakta olan karnelerden yapıla 
cak tenzilat yüzde 15 e İndirilmiı
tir. 

Oda Meclisi 
Maaş İçtimaı 
Y okJamaJan Bugün bazı yeni in

Yetim, dul, müteka-ı tihaplar yapılacak 
ltlerinki ayın 23 ne Ticaret O~~ı ~eclisi bugün 

k d • kt" sa.at 15 te hır ıçtıma yapacak-
& ar surece ır br. 

Dul, yetim, mütekaitlerin llllUlf Bu içtimada merhum Ham-
yoklamalarma devam edilmektedir. di Beyden inhili.l eden Ticaret 

Bunlara ait yoklamaların ayın 23 borsası idare heyeti azalığına ne kadar denm etmeal kıınetle 
muhtemeldir. Oda idare heyeti azalığına, 0-

Defterdar Muıtafa Bey, tubeleri da meclisi azalığına birer zatın 
gezerek yoklama itlerine nazarel et intihabı yapılacaktır. 
miıtir. Bundan i>8'ka bugünkü mec 

fdare heyeti liste kazalar bedeli icar takdir 
Vlliyet lc!anı heyeti dün Vail komisyonlarına aza intihabı 

muavini Ali Riza Beyin riyasetinde ve Ticaret borsası hakem heye 
toplannuıln'. ti intihabı yapılacaktır. 

Bu içtimada bazı idari itler ıröri
ıülmüıtür. 

Yolsuzluk mu 
yapıyorlar? 

Bir kısıın küçük bankalar 
kambiyo alırken borsa fiabn
dan noksan ve satarken fazla 
sattıkları nazarı dikkati celbet 
mektedir. Bu vaziyet ehemmi
yetle tetkik edilmektedir. 

Diğer taraftan bu iti Tica
ret Odası da ehemmiyetle tet
kik etmektedir. Oda bankala
nn kambiyo alırken borsa fia
tınden noksan ve satarken faz
la satmalan mutat olup olma
dığını, mutat ise farkın niıbet 
ve derecesi ve hesabı carilerde 
ne suretle muamele yürütüldü
ğünü tetkik etmektedir. --Posta tayyaresi 

tecrübeleri 
lotanbul - Ankara hava hattma 

tahsis edilen tayyarelerden biri 
dün de bir UÇUJ tecrübeai yapmıı 
hr. Tayyare dün sabah Y etilköy
den hareket ederek Ankara'ya 
gitmit. ötleden aonra Ank•0-a'dan 
hareketle, Eıkiıehire uğradıktan 
sonra ak .. m aaat 18 da Y etilkö
ye dönmliJtür. ----
Memurin kanununda 

tadilAt meselesi 
ANKARA, 14 - Memurin 

kanwıu ile mütenazin kanun· 
ların tadili hakkında tetkikat 
yaptınlmasına dairCümhuriyet 
halk fırkası grupunda kabul e
dilen yilz imzalı takrir üzerine 
vekaletlerden mütalea iıteıı
mittir. 

B:ı.zı veklletler memurin 
kanununun muayyen maddele
rinin esuen tadil edildiği ve 
bu tadilatın matlGba muvafık 
olduğu mütaleasını aerdetmit
lerdir. 

Muhtelif encümenlerden bi
rer aza alınmak suretile fırka
ca tetkil olunan memurin kanu 
nu encümeninde bu mütalealar 
üzerinde müzakere cereyan e
decek ve mezkUr kanunların 
tadili lazım gelip ııelmiyeceği 
hakkında bir karar verilecek
tir. 

Tramvay direklerin
de çöp sandıkları 

Belediye caddelerde tramvay 
direklerine bağlanmak üzere ye
ni ve ıüslü bir f"kilde üıtü kapalı 
çöp sandıklan yapbrmlftır. Sandık
lar lram•ay clireklerina bailanmak
tadır. 

Belediye baytarh,P 
latanbul Belediyeai baytarlıtı· 

na aakeri baytarhktan mütekait 
Mahmut B. tayin edilmittir. Mah
mut B. Eminönü heyeti baytariye
ıi meyanında çahprıağa baılamıt
hr. 

Benzin hortumları 
içeriye alındı 

Otomobillere benzin veren dük 
kanlarda hortumlar dıpn çıkan! 
mak auretile benzin verilmekte
dir. Hortumlann bu tekilde dııan 
çıkanlması menedilmiıtir. 

Baıka ıehlrlerln 
yıllıkları 

Belediye ıreçen aene ilk İ.ltatia
tik yıllıfmı netrettiği vakit Avru
pa belediyelerine de birer nüaha 
ıröndermitti. 35 Avrupa Belediye
ıi bilmukabele lıtanbul Belediye
ıine kendi istatistik .,Ulıklanndau 
birer nüoha ıröndermiştir.. Bele
diye bunlan tetkik etmektedir. 

Ekmek narhı 
latanbul Belediyealnden: Şu

batın on beıinci çat'famba ırünün
den itibaren ekmek ıeklz kuruş o
bız para francala on üç kuruıhır. 

Somaki sütunlar 
kayıp mı olmuı? 
Bundan bir müddet evvel 

Akaaraydaki Muratpaşa med
resesi yıkılacak kadar tehlike
li bir hal aldığı için belediye 
tarafından yıkılmak ve enkazı 
kaldırılmak üzere müzayedeye 
çıkarılmıştı.. Yapılan müzaye
de neticesinde bu enkaz içeri
sinden kıymetli efya çıkarsa 
müzeye nakdilmek farbyla Ka 
sımpaşada camiikebirde taşçı 
Mustafa efendinin üzerinde 
kalınıfb. 
Medreıe yıkılırken iki aoma 

ki aütün çıkmıf, müzeye nakle
dilmitti. 

Lokantalarda yemekler Fakat aon günlerde müzeler 
idaresine bir ihbar yapılllllf, 
bu somaki aütünlardan -Murat
paşa medresesinde 4 tane oldu
ğu, hedim esnasında ikisinin 
kaybolduğu bildirilmittir. Mü
zeler idaresi keyfiyet nazarı 
dikkata almıttır. Bu hususta 
tetkikat ve tahkikat yapılacak 
br. 

neden pahalıdır? 
30 kuruıa 4 kap yemek verileblllrken 

lokantalardaki fiat ateı pahasıdır 
Son zamanlarda yiyecek fi

atleri o kadar düttüğü halde, 
bazı lokantalar fiatlerini hiç in 
dinnemitlerdir. 

Bugün iyice ve temizçe bir 
lokantada dört kap yemeği 80 
- 85 kuruştan aşağı yemek 
mümkün değildir. 

ta halli bir lokantada 80 - 85 
kuruttan daha az fiatla yenil
diği vaki değildir. 

Görülüyor ki bazı lokanta
lar hem harçlann idiıini kul
lanıyor, hem de bu harçlarla 
yapılan yemeklerden yüzde 
yilz kal' etmek istiyorlar. 

ı.rpa 

lzmir gençleri 
Bursa hadisesine dair b 

rada yazdığım fikirlerin aonı 
nu fÖyle bitirmi9tim: 

- "G'!ri fikre karşı art 
zabıta kuvvetinin yer tutm 
sına lüzum yoktur. Bu muk 
beleyi ileri fikri yafayan g 
lik kuvveti yapabilir." 

Eski Adliye vekili Mahm 
Esat Bey, inkılap ruhunu 
gençlik kudretini duyan ve 
na inanan bir devlet adamı 
fatile bu fikri müdafaı\ e 
yor. 

lzmir müddeiumumisi 
fzmirli gençlerin eski de 
hatırlatan levhaları söküp 
malannı Bursadaki gerilik 
dis~ine karşı bir ileri ha 
ket olarak kabul etti. 

ileri hareket 9uurlu olm 
fllrtile inkılabın gençlikt 
beklediği haklı bir hassasiy 
tir. 

Bir kaç yobazın geriye 
nen lratlı başlarına Cümhu 
yel kanunlarının silahı her 
ınan bmeğe amadedir. 

inkılap tarihimiz her g 
hareketin derhal boğuldu 
nu kaydeder. Türkiye hud 
lan içinde yeni bir dervi v 
deti çıkmasına imkan yoktu 

Ara srra kalın yobaz e 
!erinde kızaran bu ııeriat 
vilcelerini nişterlemeğc, 
deşen olan softa göbekler 
inceletmeğe ihtiyaç olm 
beraber bu ameliyenin dai 
zabıta marifetile yapılması 
lüzum yoktur. 

Geri harekete karşı 
ve fuurlu ileri hareketleri 
ha tesirlidir. 

Gençliğin temsil edeceği 
leri hareketin inkılap maki 
ıile beraber yürüyecek bir 
tikameti olmalıdır. 

lzmi, gençleri 
daima taze kalması icap ed 
ruhunu temsil etmitlerdir. 
hareketi devlet otoritesini 
zacak şekilde değil, cümh 
yet rejimini kuvvetlendirec 
bir tarzda yapmıt ohala 
fÜphesiz maksatlarını da 
yüksek bir belagatle ifade 
mit olurlardı. 

Gençlik kanı, mürteci k 
gibi tahripkar olmamalıd 
Softa için yarın yok, dün v 
dır. Fakat göz bebekleri d 
ma ileriye dikilen gençlik 
nnm temelini bugündan a 
cağı için her adımını bilgi 
ve temkine istinat ettirec 
tir. 

İzmir genderinin rejim 
nmda duydukları temiz he 
canı takdis ederken onlard 
geri' hareketlere kartı dai 
haaau, fakat ileri hareketi 
de temkinli olmalarını rica 
derim. 

Burhan CAHIT -·--·-------
Köy 
Muallimleri 
Köy iktısadiyatı 
da tayin edecekle 

ANKARA, 13. - Muallim! 
köyde iktisadi faaliyetleri sevk .
dare edebilecek tarzda yetİt;ti'ri"lnl! 
kararlaftm!mtttı. Maarif v 
muallimlerin bu tarzda yetİftİrİ) 
melen için bir komiıyon tetkil 
mi,, komisyon bir talimatname h 
lamağa batlamııtn. 
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halatma k"'""ı tedafüi tedbirler ka-1 Dosyada ismi T f"k 
bul etmek mecburiyetinde kalacağı- B hakkı d . geçen ev ı 
nı beyan etmi,tir. M. Hoover, döviz · • • . n a takibat yapılabil
lerin iıtikrannı temin etmek için bey mesı ıç~ mevzuat mucibince 
ndmilel bir hareket yapıln.ımı n batveki.letten müsaade iıten
iktioadi bir harp çıkmaoına mani o- mittir. 

Halbuki, bu dört kap yeme 
ğin, en iyi harç kullanmak tar 
tile maliyeti ekmek ve su dahil, 
30 kuruştan fazla olmadığını, 
Belediye kooperatif lokantası 
herkese açıkça ispat etmiftir. 

Fakat, muhakkak olan bir 
feY varsa, pahalı yemek satan 
lokantaların mütterisi gittikçe 
azalmakta olduğudur. Anlatı
lan lokantalar müfteri azlığı
nın acısını fiatlara zam yap
makla telafiye çalıtmaktadrr
lar. 

Bono yerine para 
ANKARA, 14. - Sabibi ev?elle

rine iade edilmek llzere mallan elle
rinden alman mübadillere bono ya

rine para Terilmeai husu111ncla mali
J• yekiJetince Yerilen karar üzerin• 
divanı muhaaebatla vekalet arumcla 
cereyan eden muhabere neticelen
miıtir. Nakit itleri müdürlüğü tev
ziata Jıaılanmak üzere ala~ıl~ Muallimlerin köyde iktisadi f 
listeoini tanzim etmlıtir. Mart içinde ' yetlerini tanzim edebilmek için 
tevziata batlanacaktrr. .eli köylerin iktisadi bünyeleri 
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lunmaımı iltizam ~ittir. 
HRtip beynelmilel altın mikyaaı

nm İadeıini talep ettikten sonra ııö
ziine 9u ıuretle devam etmiıtir: 

·Ü Altın esasını terketmit olan 
~ ellerin dövizlerine eski kıymeti. 
"' ~eltti zaruri değildir. Y alna, 
bu kıymetin sabit olnuw kifidir. 

Deniz ticareti için 
yeni layihalar 

ANKARA, 14. - iktisat vekaleti 
deniz ticaretine ait üç kanun layı
ha!I huırl&mlfbr. Vekil Mahmut 
Celr.I beyin avdetinde bunlar ü•erin 
de son tetkikat yapılacak ve layiha
lar b:ıtv !<alete tevdi olunacaktrr. 

Takdirname ile 
taltif 

Belediye lokantasında et, 
sebze börek, pilav veya makar 
na ile tatlı veya kompostodan 
mürekkep dört kap yemeğin 
yalnız 30 kuruta yenebilmeai 

Poliı ikinci tube müdiriyeti enar de gösterir ki, bazı lokantacı
k"fler ve kumarcılar la tiddetli mü- lar, mÜfterilerden fahit para 
cadeleya devam ebnektedir. Son za- alıyorlar. 
manlarda meydana çıkanlan esrar "f 1 
ve kumar kahvelerinin adedi yüzü Belediye kooperati okanta 
mütecavizdir. undaki fiatlere yüzde yirmi 

Dördüncü kmm memurlarmdım kar dahi ilave edilmit olıa 
iki ikinci komiserle üç üçüncü komi- dört kap yemeğin nihayet 37,5 
ıer bu faaliyetlerinden dolayı ernni- • 40 kuruşa satılmaaı icap e
yeti umumiye müdiriyeti tarafından der 
birer takdirname ile taltif edilmiş- 1 ·H lbuk" k d d v 

)erdir. Emniyeti umumiye müdürlü- ~ . ı ~ arı a yaz ıgı-
ğünün takdiri memurlara resmen teb mız gıbı, aynı nefasette harç! 
!iğ olunmutlur. yapılmıt dört kap yemeğin, or-

Diğer taraftan, lokantalarda 
kapalı fite içinde sablan au fi. 
atleri da çok Yillaektir. Lokan 
tacılar Taşdelen ıuyunwı tite
ıini bayilerden altmıf paraya 
aldıkları halde bunu (5) kuru
ta satmaları hakikaten akıl e
recek fey değildir. 

Belediye Kooperatif lokan
tası halka hem temiz hem de 
ucuzluğile beraber sıhhi ye
mek yedirmek mümkün olduğu 
nu ispat eden ırüzel bir fırsat 
olmuştur 

içtimai yardım 
balosu 

Bu pertembe günü akfallll 
Perapalu salonlarında verile
cek olan Halkevi !lçtimai yar
dım balosu? nun aon hazırlık
" da bitirilmi9tir. 

Balonun senenin en güzel 
balosu olacağı temin edilmek
tedir. Bir çok mümtaz hanım
lar balo itlerile meşgul olmut
lardır. Bu baloya ittirak eden
ler çok güzel bir gece geçir
mekle beraber hayırlı bir yar
dımda bulunmut olaı;ı: • lar
d r 

tetlUkine ittifakla karar Yerilmi 
Mernlek~timizde köyler, mubt 
mıntakalarda, binöirinin ayni o 
dığından muallimin rehberliği, 
lıfma tarzı da detiıik olacaktır. 

Bunun için köylerimiz iktisadi 
sımlara ayırmak üzere tetkikler 
pılmııtn. Bu tetkiklere istinat 
son rapor, çarflllllba günü komis 
da okunacaktır. Köy lallllllllk b 
sundaki usuller, n•ticel..r veı.sl 
de tasvip edildiği t~kdirde mek 
bulunan kövlerde bu çalışma usu 
rinin tatbikine d.,.hal başlana 
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clJl'llJ ~ il ~ ~ yetini (Cumhuriyet) in ıeçmeıi vermiı, "Şu durduğum yer!" cNe 1 HİKAYE 
srm umdeıi "MiLLiYET" tir. !ılllllms::mm--• G LOR Y A'da ~----l!il 

SİNEMA ve 

15 ŞUBAT 1933 

aakattır. Bendenize malumu ili.m den belli?> dediklerine de "inan
ka.bilinden yazılar yazdrnnaymız masaanız ölçünüz" cevabını ver
a efendim! Çünkü öyle oluraa mif. Hazır cevaplık hoca merhu
( Cumhuriyet) iıtediği hanımı seç- ma münhasır değil ya! 
lirecek adamları hakem heyetin- 9 - Nazire Hanım, Haber ga
de ekseriyet te~kil edecek tarzda zeteıine "Ben intihap edileceğim 
doldurur. Yanlarına bir kaç ta den emindim!" demiştir efendim! 
bitaraflık paratöneri koyar. Ken- Bunu, bu i,te yalan söylemesi im
di de yan geçer oturur. Anla- kanı olmıyan ve bu mülakatı ya-

Bir ahlak dersi M·"nir Nuret in lc!atthane : Ankara eaddeıi, 
100 No. 

Telgraf adreıi : lıt. Milliyet • Telefon Numaralan: 
Bapnuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare Ye Matbaa 24310 

BONE ÜCRETLERi' 
Türkiye içia 

3 aylığı 

6 H 

• 12 " 

L. ıc:. 

4-
7 50 

14 -

Hari~ içllı. 

L K. 

8-
14 -
28-

Gelen evrak geri verilmez.
Vlüddeti geçen nüshalar 10 lru-
11ıtur. Gazete ve matbaaya ait 

r ltt iç.in mücliriyete müracaat 
t dilir. Gazetemiz ilanların me· 
t! 'uliyetini kabul etmez 

\ BUGÜNKÜ HA VA 
Yetil köy rasat merkezinden 

f erilen malUnıata cöre bugün 
ava kapalı ve kıımen karlı 

ıevam edecelctir. Rüzcir kara. 
f elden mütavaasıt kuvvette e
• ecektir. 
~ 14-3-33 tarihinde hava taz
' ıla 761 milimetre en çok 11cak. 
1 
1 k 6 en az ııfır alt.ında 2 ıan· 

grat kaydedilmi~tir. 

l 
madım dedimse, bu kadarını far- pan zattan isittim. Emrederseniz 
kederim efendim. ismini de arzederim.. Nazire Ha. 

Bizim (Milliyet) in tertip •t- nımefendi! Sonradan bir pot krr
tii!i tPnİı mÜ!.Abaka~ma gelince; dıklarını anlayarak onu tekzip 
o bir Türkiye temsili ınüsabaka11 buyurdular, Amma pot ütülenmiı 
değildir. Sadece bir teniı oyunu- olmadı. 
dur. Eğer Türkiye müsabakası 10 - Nazire Har.ım için halk 
olaa salahiyettar yerler vardır Maksimde ikiye ayrılmadı. Dokuz 
onlar kanıırlar. la bire ayrıldı idi. Kimin intihap 

3 - Hakem heyetinde ressam edileceği hakkında iki rivayet 
var, diş tabibi var, heykeltraş değil yalnız bir rivayet vardı. Bu 
vart edip ve muharrir var, la- musir rivayet her ~eye rağmen, 
kin maalesef insaf yok ve sala- 45 numaranın daha ııüzel olm:ıaı
hiyet yokl.. Çünkü bu gibi genit na rağmen, Nazire Hanrmın inti
ifadeli intihaptan yapacak ha- '"'" edileceifini bağınyordu. Ben 
kemleri onların lcendi gruptan ae bile bunu i,ittim de, intihaptan 
çer. Cumhuriyet gazetesi bu ha- evvel "Bu iş bir tezgahtarlık me· 
kemleri iftara davetli çağınr gi- ~~lesi oldu" diye yazdım. Biçare 
bi seçeceğine Güzel san'atlar a- 45 in adınr bile ağzma alan yok
kademisinden, ressamlar cemiye- tu. 
tinden, terbiy"i bedeniye mekte- 11 - Bendcn'z rakı içmediğim 
binden, •ı><>r teşkilatındRn, Mat· için sarho$ Ağız diye ortaya at
buat cemiyetinden, Edebiyat fa- mış olduğunuz hakaret imiz sö
külteıinden birer, iki,er, üçer mu.. zü üstüme alınmadım. Zevzek 
rahhaa ister ve bu toplanan heyet kalem •Özüne elince efendim; 
te belki bet o" kişi de h;ıriçten ıep;mi7in elinde kRlern var ve h.,. 
ilave etmek hakkını verirdi. Am· pim:zin neler yazdığımızı halk 
ma Öyle yapmadr. Meseli. üdeba r.örüvor. Bu hükmü nnun verme .. 
meyanında zatı alinizi de seçti. ıi d"h" io~bet olur. K"m bilir bel-
Lakin bendeniz zatı alinizln ki J,..ndeniz bu zevzek kalemi 
Cumhuriyet gaT.Pt~sinin İf'tPınedi- zatıi.Jinizin elinde görüveri-
ğine rey vereceğinize haddim ol- rim. Yalnız h lisane arzederim 

1 
mıyarak inanıunıvorum. Bundan ki; kalemlerin zevzekliğinden 
dolavr affımı elif Prim. (Bu •u~lim- zivade kar .. ktrr•izlil(i fen,.dır. 
de yanlı$ bulduğunuzu aövlüyor- z~tiiı.liniz gibi büyük bir Türk 
sun uz. Y anlıı vazmam iddiasında cd =binin karsı~ına alma ita tenez .. 
olmamakla beraber o sual doğru ya- z:'I .. ui~i muhatabına bövle ayıp 

l 
zılmı,tır). bir söz söylemiyeceğine knil oldu-

.. 1 •••••'••••••••.; 4 - Cumhuriyet gazetesi hu , ğum icin bunu d!\ üstüme alın-
hidiJ.ede Jilzumauz patırtı etmiş· mndım. 

' tir. Aka Gündüz<' c;irkin ve ayıp 12 -· (Cıımhuriv.,t) in en bel-
' şekilde çatmı$lır •. H"klı olanl,.rın ti haşlı bir rüknü, intihapın tecdit 

il ~ vckannı onda ıröremiyoı·uz. Bek• ed")mesi kanaatinde bu1unmuf ol 

1 

:" ı iyük Türk edibi 
~~~ 

1 

ısuf Ziya Bf.ye (1) 
c 933 Türkiye güzeli intihabın-

1 gözüme iliıen ve bence bir 
ıa1 \ i künhüne varmak müyes
nu J olm'!an on dört maddelik ya• 
l!u ' a lutfen :verdiğiniz cevapla-

İ e ı kudum. Bır büyük Türk edi-
\te D beniın Sİbİ naç.İz bir yazı• 

l cevap venneaini unutulmaz 
:;..; \ ltifat telakki ederim. 
.;., ı -lürmetli efendim! Suallerime 
rit , !i!iniz ~e~apları okurken dü-

::ı Jum. Buyuk Türk edibi Yu
İ Zil'._a Beyefendi acaba güzel
" muaabakaar hakemi midir 

1.-nirdi ki; Hhakem kararı budur. du~unu ve bunu vait bile etti .. 
Trkrar intih"n yamn yapmamak "•ini b"nd nize h~ber verdiler. E· 
hakemlere aittir" divip susacak- fendimiz bunu hAber almadınızsa 
tı. Böyle olmadı. llk h ... mlede Rrze<Iİyc>rum. Malıimatınız olsun. 
ıahıiyatın Pn cılk taraflarına gir· Cünkü bu zııta intihapta hakem 
di ve mukabele 17.Ördii. Yazı ile 1-"t"e fıalAnA.., bazı sö7.lerclen. in .. 
ve hiasivat ile. Simdi kabahati bi.. tihantl\ R'ÖT"iilPn ŞTıııyritAbii1ikler· 
ze atmak muvafı ı "dil ve hakka· den bahsedilmiş o da işin düzel
niyet otur mu efendim?·· meıi için t~krarı k bul ebnişti. 

5 - Nazıre 1-lanımrn Cumhuri. Amma tD-fendirniz ki -umumi zev 
yet erk&nı ile ve hP\kemlerle olan '<" fPf""l•İ1 e tifTi "'"""ti'1deıtlh·
müna•ebetini anlavıunamı~tım. Yi neden bundan telıa'i buyuruyorlar? 
ne anlavamat!ım. Yalmz hakem 
hevetinden bir zatın "'inau ol
duğunu efendimi7 ifade buyuru· 
yortıunt1z. Bu rnalıfmllta a.r".lı ~ük· 
ran ederim. Belki bir di!!er ga .. 

bibi havır çıkar da mumaileyha
nrn tanıdrffı haşka zevat varsa 
onları da o haber verir. 

13 - M~k İı!ıİn n.,rnıal fia
tının 1 !'O kurus olmodığı efendİ· 
mi'7 P'İbi mo'ldPn zııtlarlll. m~lUm 
dur. Bu ın 150 kuru•R çıkl\rılma
sil~ hasıl ,..ıAn f ~ın fiat Makıim 
mü,te~iri Mti,.vö 1 .. ~hmlln cenap· 
l"r"'" '"' h<'div• rtlildi? .. VP hu· 
raıh halkın rPvl~ri nP •ekilde, 
rıı~ • 1I C'•mi ,.,. t:a:~nif edildi? .. Ren

Zahireci Pandali, cuma saba· 1 
hı, komıusundan: 

- Bet dagicalıc veriverindi, 
cigerim.1 

Rica•ile alıp ta iki saatten be
ri okuduğu gazeteyi birden bire 
elinden attı: 

_ Şu insan gısmmın ahlagsız
lığma da canlar dayanacağ gıbı 
degull 

Teeasüründen baıını iki yana 
salladı; burnunun ucunda, bavu
ça konmuf ıeffaf kanatlı bir ke
lebek gibi duran gö2lüğü yere 
dü,tü. Oğlu Kosti'ye bağırdı: 

_ Amanın Gosti ... Gelindi, ci
gerim... Şu benim cemegen gınl
madan veriver hagayım ... 

Koıti, gözlüğü yerden aldı, 
babasın" uzattı: 

_ Ne oldu, pateramo? 
Pandeli, uzun uzun içini çekti: 
_ Susundu, Gosti ... Şu dünya-

da,in.sanl::ınn yapnuyacağlan yoğ. 
Bir imzasız negtup yüzündPn gos
goca bir cinayet çığmış ... f,in so
nunda yanlışlıi'i olduğu anla,ılmış 
amma, gel gelelirn, i, te i~ten .. 
geçıni .. Ceridede taıvirleri var ••• 

Kosti, ıııazeteyi aldı, babası
nın sövfediı:{i cinayeti ve resimleri 
aradı. Fakat Pandeli çok mütees 
sirdi. Oij"l\1nu kolundan çekti, ya .. 
nına oturttu: 

_ Beni dinleyindi, Goıti ... Ben 
den saııa, baba Ö'.flldü oasun! Sa
gın imz~sız negtup yazma .. 

_ imzasız negtupta nedir ki? 
_ Gny!'lerinİn gızınm, gısragmm, 

itinin, İnt"ğİl"İn, torleğınm, gopi1i
nin cahili olınaz anıma, anan Bo
lik Seke, sağa helal •Üt emzirmit 
tir. Bu gibi fı~afl!ilara daha ag
lın ermiyor, cıgerım! Bir adam, 
bir adama bir gotülüg etmeg is
tedi mi, yal111n dolan bulur, yazar, 
oga bondüriir •.• Condürür amma, 
negtuba imza goymazl Senin ag
nayacagın, b"! .. ~a!an!" dolanın ne 
taraftan geldıgını bılmeıin, diye, 
agnadıngı? Fagat hagigat olan
lan da -vardır .• Temsil derim, a
nan olacağ Bolı.~ Şeke, benim ö
zerime hiyanetlıg eder; temail 
bu ya, benim guyya haberim ol
maz. Bunu go~ n, duyan bir doa
tum dutar, bır neo:tup yazar. 
TeO:ıil bu ya, bu da benim na
mus11ma. dogunur; temsil bu ya. 
Bolik Şeke'yi vururunı !., Nentu
ba imza atacağ olursa, kim oldu
ğunu aı:rnantn, 1'1tfer IOt'ftTim, Jr'O
zünle gordün mü? Gulailannla 
duydun mu? dif ... }"'~". olma• 
vmcağ var, şor, şorllhı1~ıf!me! ... 
NPw!uptn Cn7." olmadığı ıçın, go
zöinü hiddet büriir, ne yaptığını 

l ) ~ Cumhuriyet gazetesinin' 
~a afaa vekili midir? .. Allah oi
~' ı ~andırsm. Bunu da anlayama-

,"" ' .... d" t ı· . 

6 - Filvaki Vali Muhiddin Be
yefendi bu hakem heyeti riyase
tine 1teçmP.vi bendenizden aor• 
madılar. Ei!er tenezzül edip isti
z11ın buyura"lardı, n1ı.çizane ken• 
fi ilerine 418evefPndimiz ! Sureti 
intihabını bilmediğimiz bir hakem 
hevetinin intihPlbı meııı'ulivetine 
reiı aıfatilP rt"'den i~tirak buV1.l· 
racl'.~amı7'? Ya "'k" 1Hv•tte k"t"' .. 
sanız? ... " der kendilerini tahzir 

dl"!nizi tenvir bnyuTur musunuz?... 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
14 - Efendiciğim kanşrklığı hiz 

değil, iş çıkanyor. Meıele ııüt 
ııibi beya" olsa, ne kadar bulan
dınlıraa bulandmhm renlfi değiş
mez. Amma öyle değil ki; mut
laka bir (bit yeniği) göze çarpı-

1- .m or ıua ımı !av2ih eden 
ınh evabını:zda bendenizi tazir e .. 
e 'V~ meal ki edeple pek müna. 

!oet -< tı olmıyan kısımlan efendimi
"P i iadrten takdim elıneme ve 

mu plannızm bende bıraktığı in
lmır ' an da arzeylememe müsaade 
.ıluJ ~ ırun. 
tAZi c :fencliciğiml 

- Cumhuriyet Türk kadını-
( nrtmak için Mösyö de Valeff-

11181 iDyada para kazanmak dala. 
raat > çevirmek makııadile tertip 
l'eİ j i, ciddiyetini çoktan kaybe
Dr. 1 •bu müıabakadf\n baıka çare 
Tal 'mamr' mıdır? Türk kadını
ıain ,4 ıarpta tanınması çehresile mi 
K• )l ~ fikri, hün,...;. kabiliyeti ve 
ııan ;ı dığile mi olmalıdır? .. 
ra ı •u it için yalnız güzelliği k&,. 
mut 1 •te görsek. efendimizin de 

C ermiş olduğunuz banımefen
ı fzel değildir. Maalesef inti-
1 a haksı7!ık veva iıabetaiz
~ tlmustur efendim. lmdi, bu
[ tı. kime hizmet edilmit diye 

,ı - ----

ederdim. 
7 - Bendeniz peçen seneki RÜ· 

zele itiraz f'tmediP;m IY;hi, her 
••ne ele yamlan müsabııkalara bu 
""Y'l~ki ~kilde it1'"az edilmemi~ti. 
7;ten K,..T'İman HA.nnnm naıt1l in
tihan edilmi, olclulrunu o intiha
htn kah1"'amanı olan ve o yÜzden 
rum1ıurivet ile l\TA1'1 ac•'"'" Abi
rlirt D111ver Beyf"f~nrll refiki,..,i7.in 
h:t-ra.velPrİne İıttir•.-len rlünkü 
MiUiy•t'te va:r'1ım. Onunla bunun 
at".aaında hiç bir münasebet göre
tnıyorum. 

8 - Ac111lıa. mÜı&htıı.1cl\va i~ti 
rak f"'A,..n R RÜ7""1İn sekizinin de 
evvf'!ld•" ha71rl"nm•~ rejimi var 
'".? ·· 1'u sual~ hend,....,;.,. •İzin t111ı .. 
rafınızdan cevap vereyim ~'Var 

yor. 
Bent1Pnİ7;n ııovuk yazdığım 

hakkmdaki iltifatmna da müte
şekkirim. Fırın gibi de yazsam Ö.. 
teden beri kulunuzu ıo~k telak· 
ki ed~~iniz. BendeniY l-ı••na atfı 
ehemmiyet etmem. Çünkü aıcair 
so~u~u, tatlıyı actyT hissetmeven 
h .. tta sıiizeli ıeçemeyen tabi .. t 
rı1tlAtl111l"1 nldn1!un1t İnanınm. Ni .. 
tekim bütün f•tanbnlun ırüzel bul 
dıı"1ına ıiz ırüzel değil dediJHniz 
,.;ı,; b"na da ooğuk yazıyor diye· 
biliMinizJ 

Hav111tta. anl,..drf,ım, anlamadı
Pfft\. ,_.,10\vftm"~'~rm, ar1oıır P;bi 
p;,\"*tndüCHim. ftnlam::t.7: R"ibi. g~riin
c:lüğiim ttıvler vartlrr. Cum
h'1riv•tin tTiİzel intrt,"b'"'""" m"na
ıtnı, ıiz\Y'I Mna hücumd,.ki maksa .. 
dm1zr, N_lllzİre Hanımm jntihabm-

daki iımili bu bq ıekil ~clakki a
. · dır rasında tasnif etmıfıDl b • d . 

Yazınızın sonunda en enıze 
kar,ı makamı merhamette kullan-

. ' hali · dığınız ( 2&vallı) tabı.n~e _en-
mizi bilenler hangirnızın muata. 
hak olduğunu tayin ede.rl'."': 

Bu satırları zatıalınızı cevap
oız bırakmamak için yazdım: Bun 
!ara karşı ıizin de tüınen tümen 
cevabınız olabilir. Ben ?nl~ra .da 
cevap verebilirim ve bu ı, gıt gıdo 
belki bir (Ağaoğlu .Ahmet - Şı;_y 
ket Süreyya) münakMHına do
ner. Ondan kaçınmak için ben bi_r 
daha aize cevap "ermem. Benı 
bu işte i•kat etmek arzu ~ururur
... nız Cumhuriyet g~~ett'sının. Na
zire Hanıma verecegı 1000 !ırayı 
onun eline deX.il üç sene sonra 

K ' rd' • 0 

almak Üzere bAnk"va ve . '!"nız .. 
Hürmetler büvük Türk edıbı Yu
ouf Ziya Beyefendi! 

FELEK 

(1) 
büyük) 

8 .. -ı. 81 /ah ( Papuca 
te.:'-::.ııma geldi. F. 

bilmez. Soracağı gimse olmadığı 
için gablinde dügumlenen şüphe 
çözülmez. Bu, gayetten gotü iştir. 
Vesvese, adamı öldüriir, 

Pandeli, ka9lannı çabnış. cid
di bir vaziyet almıştı: 

- Yalnız garı, g11rag hiyanot• 
lığı üzerine de olmaz, cigerim ... 
Buga da ııulat ver, ao•ti, cige
riml Gonşun, ahbabın, hattam~ 
terin olur; temsil bu ya, gazancı 
hügumete, az gostürtür •• , Malla
ra sahte etiget yapıştınr. Hilenin 
hurdanın feşidini, envaını mı İa· 
tersen .... Bunları naııl agnattrrrr
ıın? Conşuna gar41, ıotü gişi mi 
olacakım? .. 

Kosti gözlerini kırptı: 
- Anladım, imzanı goymaz

sm ! 
Pandeli, kollarını havaya kal

dırdı: 
- .Amanın, yİne agnamadıl im 

zaaız negtubun adamı veaveseye 
düşürdügunü daha demin dime
dim mi, a itin inegi ! imza goy
masan, sen de ~üphe altında ga
lırsm ••. imzasız negtup ahlağsız· 

lığdır... Muhaggag imza olmalı
dır. 

Kosti, bön bön, bakıyordu' 
- imzalı, imzasız negtup o .. 

lur mu? 
Pandeli, gülümsedi: 

- Bağa bagmdı, imza11z neg• 
tup yazacağın zaman, kim için 
ve nereye gondürecegini düşünür
ıün •.. Temoil bu ya, baggal Hını
tagıyi toptancı Y orgıye mi gam• 
mazlayacağıın, arpacı Eftimin im 
zaaını goyaram. •• Çünguleyim bag 
gal Hınotiyagi, arpacı Eftimin 
gaynı, toptancı Yorginin de ga
pu bititik gonşuoudur .. Bir yol a
ralarına nifag girdi mi, gayriğ it 
dalat olurlar •. Toptancı Yorıi ev
den çıkmağa mecbur olur, bağa 

ucuzca aatar •.• Baggal Hınstiya
gi de arpacı E ftim ayrı ıeçi ol
dular mı, Hiri.tiyagi, düggeni be
rıimle degİf etmeıre razı olur. Hi
ristiyaginin düggeni, hem büyug, 
geniı, işleğ cadde Üzerinde, hem 
de ucuzdur, ağnadıngı, cigerim 1 
Temsil bu ya, nalbur Fotiyi, oo
bacı Agapyadiye mi gaınmazla .. 
yaeağam, keresteci Petronun, İm· 
zaıını goyaraın ... Çünguleyim, 
nalbur F oti, sobaaı Agapyadinin.. 
ilh ... ilh .... 

lRTlHAL 
Süvari Atiret müfettiıliğinden mü 

tek.ait EMiN Pı. vefat etmiştir. Ce
nazesi bu aabah Beıiktaı Kılrçalid&
ki hanesinden kaldınlıp öğle vakti 
Sinanpaşa camiinde namazı eda ve 
Yahya Efendi hatireoine defnedil&
cektir. Merhum meslekinde temey
Yiiz etmit ve güzel ahLilcile amme
nin muhabbetini ka:rannuıtır. Mevla 
ralımet eyleye. _,,. .. ,!--

iRTiHALi MOESSIF 

Tesalya Y enitehri eırafmdan Na
mık Beyin refikası ve kimyaıer F•
dıl Beyin validesi Seyide Hanım lu
aa bir haotalığı müteakip vefat eyle
mittir. Cenazesi bugiin aaat onbir bu 
çukta Li.lelide Harilaedepn apartı
manı karımndaki Sekbanzade apar
tımanmdan kaldrrılarak Alaarayda 
Valide camiinde namazı kılınıp Ba
larköyiinde defnedilecektir, 

K o N s E R ı 
Bu akşam yeni ve gÜzel programile 

Gişeler açıktır . --•·---.-

l RADYO 1 
Bugünkü program 

18 - 18,45: Saz (Muzaffer B.) 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 20,25: Hamiyet Hanım. 
20,30 - 20,55: Mahmure Hm. 
20,55 - 21,30:Hafız Sadettin B. 
21,30 - 2,30: Orkestra, Ajana 
ve Borsa haberi, sao.t ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Ankara - Palas orkestra 

aı. 18: Orkestra (Ali baba opere
tinden uvertür, Zürkua Prinzea-
•İn'dan popuri. 19: Haberler. 
19,15: Caz. 20: Hava raporu. 
20,03: PIB.k. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plak. 17: Keza, 18,25: 

Kez~. 19: Cazband, 20: Muhtelif 
nefnyat. 22: Piyano konseri 
22,55: Katoviç'ten nakil. 24D:an°s 
musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,05: Şubert'in eserlerinden 

konser. 19,35: Macar halk ıarkı
lan (iki piyano ile). 20,50: Or
kestrn. 22,50: Haberler vesaire
Gramofon. 23,50: izci saati. 

MüNIH, 532 m. 
· 18:Stutgrat'tan: Konaer. 20,10: 

Sıhhata ait konferans. 20,30: Ha
fif musiki. 22: Senfonik konser 
(Hindemith, Haydn). 23,50: Ge
ce konseri. 

ViYANA, 511 m. 
18: Yeni Avusturya muıikisl. 

19,15: Hıfzıssıhha. 20,40: Yohan 
Strauas'un eserlerinden "Die Fle
dermaus11 ope~tinin birinci per• 
deıi. 21,30: Schubert'in eserlerin
den piyano kuintet (Sabt) konse
ri. 22,35: Tagannili cazband. 

PRAG, 481 m. 
19,35:Almanca neıriyat. 20,25: 

Bando halk muziki•i. 21,10: Ta
cannili Çek filharmonik takmu. 

BVKREŞ 394 m. 

13: Gramofon, 14: Keza. 18: 
Radyo orkestraıı. 19,30. Keza, 
20,40: Gramofon, 211 Solo ke-
man konseri. 21,25: Alman ve 
Fran11z halk ıarkıları. 22: Piya
no müıamereıi (Bach, Brahma, 
Beethoven). 22,20: Viyolwıael 
Konaeri. 

BRESLAU, 325 
17,35: Piyano konseri. 19.05: 

Hafif muıiki. 20,40: Filharmonik 
konser. 22,15: Kcınferanı. 23,35t 
Dana muaikiıi. 

• a ıçya 
Cephesi 

Yarın akıam saat 9,30 dan 
itibaren 

MA J t K 'te 
Louia T renker, Armantl Eer
nard ve Marie-Antoinette Bu-
zet 
len 
zam 

tarafından temsil 
Franıızca sözlü 

ve harikulade 

eJi. 

muaz· 
film. 

MARTHA 
EGGERT 

Yarın akşamdan itibaren 

A R T 1 S T l K ' te 
lraesine başlanacak olan 

GRAND 
OTEL 

nete, çılgmlık ve ıençlik fil
minde ıukı söyliyecek, dans e-1 
decek ve oizi eğlendirecektir. 

Musiki: OTTO STRANSKY 

İstanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayj Temsilleri 
Buaün suvare 
aut 21,30 da 

ŞAKA 
Nakili Bedia 

1. Galip Hanım. 
Komedi 4 perde 

Zabitan geceıi 

158 

Verem mücadele 
cemiyeti kongresi 
lıtanbul verem mücadefo cemiye-

ti 17 tubat 1933 cuma günü saat 10 
Halk evinde oenelik toplant111ru ya· 
pacak ve bir ıenede yaptıklarını oku 
yacalctrr. 

Cemiyet; bütün azalarııun ve arzu 
edenlerin bu mühim toplantıya gel
mesini ve bu suretle - senede biç 
olmazsa bir iki saat olıun - kendi· 
sinin, ailesinin ve yavrularının haya
tını zehirleyen bu içtimai dertle ya
kından alakadar olmasını çok rica et 
mektedir. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kfiln 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türlı:iyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

maymız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

A ~ltlllgf'l'ln f'debi romanı: 21 

~'•MAK EDONYA 
sancıdan eser kalmadı.. dı: 

Yüzünde gene o keskin istihza - Bana bir parça naneruhu ve-
belirmitti. Gözlerinin içi parlıyor- riniz. • - dedi -

niz? Güzel fırçalarımız, ditmacun 
!arımız, pudralarımız var •• 

1 

daki mağazalarla dükkan arasın 
da mekik dokuyorlardı. 

Beyaz yelekli adam, dar bit 

Bu,, ı 
oaca 
ıayı 

• 
Aşk, 

F ~ız gayet lakayt konufuyordu. 
Ilı 1 rtalarda çifti bet paraya aatı

~ :apon kurtunkalemler vardır 
fi ltte onlardan birini ditlerile 
1- ror ve muttuıl dütünüyordu. 

rııın 

dair 
tatb 
riz 1 
Muf 

Ti 
dil v 

1 t>a elinde tuttuğu rengarenk 
:ocuk gazetesinin bilmecesini 

İ' ııavafıyordu. Yapısı hiç te 
f. değildi. Hatta yuvarlak omuz 
1 gergin göğsü ve çalrn gözleri 
ıl iraz çokça canayakındı da. .. 
11 t adamın bu astarda bezi yok 
•.ı tla~ılan, ki onun tarafına bak 
1 rdu bile •• 

F' luvardaki aaate gözlerini dal-
ıttı. Uç bet dakikı. daha otur 

< onra birdenbire ayağa kalka
r' apıya doğru yürüdü. 
f • Ne o? Gidiyor musunuz? 
' - Evet •• 

u sefer kız onunla alakadar 
ftU: 

i Peki ama, ya Rifat Bey tim 
1 lirse. • · 

du. Merdivenleri ko,arak indi. So Sonra fiktlni birdenbire değit-
kağa çıktığı zaman müvezziler hi tirerek lrurutu cebine attı: 

Kin, Politlha ve Kan.. ıa bağn,ıyorlardı: - Sizde "Rikles" var mı? 
Müellifi ı Nizamettin Naztf - Asııır ! diye sordu -
._ • ...,. ...... '""' • ··~ _Yazıyor! Asııır! - Evet efendim •• 

Hem bu sözleri söylüyor, hem _ Asnır! - Öyleyse bana bir tite riklea 
de yürümekte devam ediyordu. Ka Muayenehanenin alhnda bir veriniz. 
pıdan çıkınca birdenbire geriye eczahane vardı. Ayna gibi parlı- Bu muhavereye kulakkabartan 
döndü. Ve alıtkın bir hareketle be yan kaim kristal bir camekanın Etem Efendi derhal yerinden kalk 
yaz pike yeleğinin cebinden büyü ortaaına, yaldızla fU iki kelimeyi tı. Camekanlardan birini kendi e 
cek bir gümüf aaat çıkararak: yazmışlardı: !ile açarak yuaı bir küçük tite çı-

- Matmazel.. - dedi - Si- "Eczahanei Etem" kardı: 
zin aaat geri galiba. · üçü bet ge- Ve bunun iki kenarına gene - Buyurunuz beyim. • Hani 
çiyor. • benimki üç buçuğa yakla.t yaldızla, yayvan çanaklara zehir bunun alası bizim dükkandan bat 
mıf. Eğer bet dakikaya kadar ~ok akıtan iki yılan resmi yapmıtlardı. ka bir yerde bulunmaz •• 
torun geleceğini bilsem beklerdım. Beyaz pike yelekli adam, bu Yağlı mütterileri eczacı Etem 

Sesinde kulağa tatlı gelen ga- levhaya yangözle bakarak, kamıt kendi elile ağırlardı. Pike yelefı! 
rip bir kabalık vardı. ve boncuktan yapılmış kapı perde Ji adam pazarlık ere,edi. Cebinden 

Kız; sini araladı, içeriye daldı. bir lira çıkardı; maaanm üstüne 
- Bilinmez ki •. - diye mml- Doktor Selanikli Rifat Beyin atb: 

dandı - Saat birde Cek Pqaya karde•i olan eczacı Etem Efendi - Sarınız. B;r tite de kolonya 
uğrıyacaktı. Dramadan çok zen- o sıralarda henüz pek gençti. veriniz bana. • 
gin bir hasta gelmit diyorlardL Hasırlı bir koltuğa yaslanmıt Eczacı Etem Efendi gene ca-
Y alıboyunda bir konsültuyon ya- tembel tembel esniyerek tepesinİ mekanlardan birine kottu; kırmızı 
pacaklardı. ka,ımakla mefguldü. Mütteri gel- kağıda sanlı büyücek bir fite ala-

- Öyleyse Allahaısmarladık diğini görünce; rak uzath: 
matmazel. • Cek Paşanın ne para - Aleko ! - diye seslendi - - En birincisidir •• - dedi -
canlı olduğunu ben bilirim. O Ora- Bak bey ne ister. Ve altını, hiç çaktırmadan, tır. 
malı hastaların başından kolay ko Üzeri hassas teraziler ve garip nağile muayene ederek kalp ve 
lay ayrılamaz. Zaten keramet be- ,ekilli titelerle dolu bir tezgahın eksik olmadığım anlayınca mü.te-

- Hayır. • istemem. Haa. • az 
daha unutacaktım, bana biraz ten 
türdiyotla gaz ve pamuk verir mi
siniz? 

- Elbette. • Aleko çabuk ol. • 
Yüzdirbeınlik bir titeye tentürdi • 
yot doldur. Bir paket pamuk. • gaz 
paketini de unutma •• 

iki üç dakika sonra mü~eri al
tından artan üç mecidiyeyı almıf 
ve büyücek bir paketi parmağına 
takarak eczahaneden çıkmıttı. 

Günetin tiddeti eksilme~i•ti· 
Dükkan tentelerinin gölgelennde 
yürüyerek Sabripaşa caddesini _Ya 
vıq yavaf indi, tramvay caddesıne 
çıkınca sağdaki birinci dükkana 
girdi. Yaylı bir zil durmadan çalı. 
yor, dı,andaki sı~kl~ğa taban ta
bana zıt bir serinlık ınsanı adeta 
fi4ütüyordu. Bir kenard~, üzeri be 
yaz mermer örtülü genı• ve uzun 
bir tezgahın batında kolları sıvalı 
genç irlsi bir adam, "mala" ya ben 
zer yassı bir teneke ka~ığı gah o 
kutuya gah bu kutuya daldırarak 
bir makine gibi bardaklara don
durma dolduruyordu. Buna Sela
ni ğin methur dondurmacısı Arna
vut Veysel derlerdi. 

Dükkanda ancak üç bet kiti 

merdivenden dükkanın üstündeki 
ıalona çıktı. Burası ortasından sık 
delikli bir kafesle ikiye ayrılmıt
tı. Bir tarafı erkeklere, pencereleri 
traınvay cnddesine bakan kısmı 
iıe hanımlara mahsustu. Bu tara
fın dondurma ve •erbetlerini biz 
zat Veysel getiriyordu. 

Beyaz yelekli adam, sa·~ ir· 
dili zaman erkeklerin kısmmd11 
iki kiti vardı. Bunlardan birisi 
gazete okuyor, diğeri kafes araam 
dan kadınları dikizediyordu. 

Beyaz yelekli gazete okuyanm 
yanına oturdu; bir masanın üstü
nü silen ve mütemadiyen boğuluı 
gibi öksüren garsona seılendi: 

- Hişt! Bana bir vitneli don. 
durma •• 

Gazete okuyan, geldiği zamaıı 
ona yangözle bakmı,, fakat aldı
rış etmemi.ti. Sesini işitince biı 
daha dikkatle baktı. Hayretinden 
azkalsın bağıracaktı. Bereket ver· 
sin beyaz yelekli tam zamanında 
müdahale etti. Ağrzdolusu bir kah 
kaha savurarak; 

- Vay canım. . Sen burada 
mıydın?- dedi - Ne var ne yok? 
l~ler nasıl, yolunda mı? 

• 

~ l Gelirse gelir. • Ne yapayım? 
~ fazla bekliyemem ki. • işi 

-'---1 
nim sakalımdaymıt. Bu sabah ma arkasında tüysüz bir genç belirin- riye sırıttı: 
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vardı. Garsonlar dolu bardakları 
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Artvinde de bakır ve 
altın var 

Bu şehirde bir senenin bütün 
meyvelerini 

bir sofrada bulabilirsiniz. 

A.rtvlnden umumi bir man:ıara 

AR1VIN, (Milliyet) - Bu-1 kineler devletin diğer müease
rünkü mektubumda Artvinden seferine nakli imkinlarmdan 
bahsediyorum. Kafkasya tari- birisi temin edilsin. 
hined bir ehemmiyeti mahsusa En bügiik dert 
•ı buulnan ve yarım asır esaret doktorsuzlulı 
i-'.lnda bulunup kahraman Seksen bin küsur nüfusa 
. ~rk cengaverelrinin 1914 te bir doktor var. Frenginin miit-
ıstırd t iki · bil"'- ' a ett en anar~ met • hit afatı Yusufeli, Şav,at, Az. 
~ Mondros muahedesıle in- danuç kazaları köylerini ke
gılız~ere terk ve teslim edilen mirmektedir. Köylü doktor
ve nih bü "'k y·· k inkıl& 
h ayet yu ur • suzluk yu""ziinden a1..ınacak bir 
ının • b"yük' kahra ınanı esen, o~un u ~ vaziyettedir. Bu köylerden 

arı sayesınde 1919 aenesı merkeze getirilen mahsul ve 
:a.ı:ıınm yedinci giinii anavata saireyi bilmeden yiyoruz. Sıh-

a. ılhak olunan bu memleket biye Vekiletinin yüksek hima
ra.yet zengin albnla karıtık ba yeainln Artvin halkı tarafın
k~ nıadenlerile mevkiinde bü- dan büyük bir sabırsızlıkla 
Yük bir ehemmiyeti h~izdi~. beklenmektedir. 

Rua ve Kafkas tarihlerınde M rlf hayatı 
ınevki alan Artvinin eski za· 8 '! 

1 
• 

ına.nl d k m Buraya ilk gelen yo cu tarı-ann an vazeeçere me . k kurul 
leket' b .. _,_., · tı' den hi kalemn tam artısına 

ID U1ıUDl'U vazıye n • h b' '" k r , h 
onun b"yük dertlerinden bah- muf er ır mu emme ıyetı ~ 
setnıeyi u daha faydalı buluyo- iz, gayet güzel bir binayı tema· 
runı. ta etmeden geçemez. Burası 

Vatanımızın en uç, en sarp cümhuriyetin müdafii genç 
kayalıktan üzerine kurulmut Türk çocuklarının yetittiği ve 
bu tehre ilk gelen yolctı daha bu çocukları yeti,tiren gayyur 
Ardahan toıeainde iken gözle- Ortamekteptir. Şehrin daha yu 
ri biribiri arkaama dizilmit karısında Gazipa,a ve lsmet
Yiiksek dağlara, sarp uçurumla pafa ilkmektepleri vardır. Bu 
ra dikilir. Burada ne Adananın üç yuvada her sene yüzlerce ço 
düz tarlaları, ne Konya ovası- cuk tahsillerini ikmal etmekte 
nın d'" )"'ki • • · ve tam manasile Türk milleti
h uz u erını göremeyınce n'ın kendı'ne ha" s mun'" evver ev· er feyden evvel makineli zira 
adt hayatının da mevcut olma- !atlan yetitmektedir. 
ığrnı anlar. Şehir ve köylerden gelen 

h Makinesiz ziraat hayatında yüzlerce kimsesiz çocuk mek
.~ memleketin batlıca ihracatı tebin vücuda getirdiği pansi

l"ütündür. Buranın çalı,kan hal yonda yabp kalkarak iateleri 
~ının elemeklerile vücuda ge- de ilicenap Artvin halkı ve me 
lirdikleri tütün mahaulü yolsuz murları tarafından temin edil
lıık yüzünden maalesef terakki mektedir. Köy ve nahiyelerde 
edememit ve bir halde iken mektep ihtiyacı peyderpey te
liopa • Borçka yolunun açılma min edilmekte olup her sene 
il ve kamyon nakliyatının ba,- açılmakta olan halk dershane-
1-ınaaile tekrar umulmadık bir leri sayesinde hemen hemen 
faaliyet içinde terakki ebnekte kokuyup Yazma bilmiyen kimse 
ve bu faaliyete inhisarlar me- almamı, demektir. 
:urlarının büyük bir yardımı Mimari faaliyet ve Hapls-
0kunına1ctadır. Geçen 932 se- hane IJıtlgacı 

b;ainde umumi mülhakatta500 
d:~ ~ilo tütün mahsulü elde e
ınilını, ve bu mahsul hemen ka 

en aablmıttır. 
Y etiten bu tütün mahsulü 

:;raadeti itibarile de birinci de
ce e gelmektedir. 

Maden/er ve fabrllıa 
ın Her dağında bir maden 
ın:i'ut olan bu memleketin 
den h~ef !>u albn madenlerin
ınemei:t bdı!'inden istifade edil-

e ır • Burada ilk naza. 
l"aı· .çarpan Ve daha liç sene eve
ıııne kadar • 1 Balark" bafueınekte bulunan 
ııdır ~ ınaden fabrika 
bir f~br~ıt;ında muazzam 
1 d b • Pılanndan sene
eri en - erı lm~hürlü kilitli atöl
te erk, uzer en toz toprak dol
ı:tıut ar ve Y&inıur •ul d 
P 1 ~ .. arın an as anma5 a yuztubn... b. 1 ,._ 1. kıyın . d -. ın er-
...., ıra ehn e makinele 
f~nında bir ıenelik itlemesi~~ 
kıfayet edecek yığılı kömür ile 
~nelerdenberi beklemekte ve 
"<>f durmaktadır. 
lı• Büyükadanın çamlıkları gi
d 1 ırüzel manzarayı haiz yer
den altınla karıtık bakır ma. 

11~nleri dere sularına kantarak 
)a ıp ;üyük damarlar kemirili
bıı.r r emenni olunur ki artık 
fe.blikbrika kapıları açılsın ya 
~Ce t çalıtsın, yahut ta bin-

ıra krmetinde olan ma-

Artvinin muhterem valisi 
fmadettin Beyin ilk geli,lerin
de ilk faaliyetleri mali bir mi
mari faaliyet oldu. Hükumet 
binasının battan bata söküle
rek modem bir tekle sokulma. 
sı muhasebei hususiye, posta 
v; telgraf binalannın ayni tek 
le konma11 cümhuriyet memur 
farının hummalı bir faaliyet i
çinde çalıfmalarına vesile ol
muttur. 

Postahane binasının in,asın 
da müdür Rahmi Beyin yüksek 
faaliyetleri takdire tayandır. 

ihtiyaçlardan birisi de ha
pishane binasının dar ve ihti
yaca kafi olmamasıdır. İçerisi 
taksimatsız ve dötemesiz alt
mıt kiti istiabında bir binada 
hilen yüzden fazla mevkuf bu 
lunınakta olup, İfin en tuhafı 
bir haftalık hafif hapse mah
kUmla 24 senelik ağır hapis 
mahkumlarının yanyana yat
jaları ve bu yüzden ko
b;bl firar hadiseleri vu-

~ masıdır. Bu sene hapisha 
ne bınasının ba,ka b. b' 

ki . d"' .. ..1 ır ınaya 
na ı utunu mekte ld -.. 1 k ougu soy enme leyse de daha h .. 
b .. 1 b' bb enuz oy e ır tefe üs yoktur. 

En bOyiik h11sustyet 

İklim ve tabii manzaranın 
tesir .ie her meyvayı taze ola-

M1LL1YET 

Zeytin 
Bolluğu 

Bu seneki mahsulün 
hala 

arkası alınamadı 
Bandırmadan bildiriliyor: 

Bandırmanın Edincik nahiye
ainde ve Erdek kazasında di
ğer senelere nisbetle bu sene 
pek fazla zeytin olduğundan 
her aene bu mevsimlerde top
lanılmaıı biten zeytinlerin bu 
sene henüz arkası alınmamış
tır. 

Zeytinci mıntakası olan bu 
muhitte istihsal edilen zeytin
ler berkesin elinde kalmakta 
ve sabt yapılmamaktadır. 

imha edilen fareler 
Adanadan bildiriliyor: -

Merkeze bağlı olan yirmi üç ve 
Kozan kazasına bağlı otuz üç 
köyün tarlalarında bulunan fa
relerin dörtte üçü tamamile im 
ha edilmittir. 

Malatyada kar 
Malatyadan bildiriliyorı -

Kar yağıtı devam etmekted:.t. 
Kuraklık tehlikesi tamamen 
zail olmuftur. Şimdiye kadar 
tehir dahilinde kar seksen aan 
time kadar yükselmittir. Şehir 
haricinde karın irtifaı 150 san 
timdir. Kar münasebetile Ada 
nadan tehrimize mebzul mik
tarda un ve arpa sevkedilmiş
tir. 

Elemek gayet mebzuldür. 
Soğuklardan istifade eden 

Belediye, köpekleri de itlafa 
batlamıftır. öldürülen köpek
ler derhal kaldırılmakta, taaf
füne meydan verilmemektedir. 

ihtiyar bir kadın 
tren altında kaldı 

Nazilliden bildiriliyor: -
Denizli treni Nazilli'ye gelir
ken yetmitlik bir kadını çiğne
miştir. Ayfe Nine ismindeki bu 
kadıncağız Hacı Beyin kahve
si önünde hathn üzerinden geç 
mekte iken tren birdenbire gel 
mit ve kadıncağızı altına almıt 
br, 

Tren makinisti kazaya mut
tali olur olmaz treni durdur
muf, fakat kadın tekerlekler a
rasından ölü olarak çıkarılabil 
mittir. 

Bir katli yakalandı 
1ZM1R, 13 - Kütahya. Ba

lıkesir hatbnda üç sene evvel 
Nazif Bey adlı bir zab öldüren 
Erzurumlu Fazlı bugün zabıta 
tarafından yakalandı. 

Adanada bahar 
ADANA, 14 - Burada hava 

far bahar gibi. Üç dört gündür 
ılık bir günet altındayız. 

Bir haydut reisi ölü 
olarak bulundu 

ADANA, 14. - Geçenlerde Ka
dirli civarında bir müsademede ıs 
avenesi öldürüldüğü halde kendisi 
7aralı olarak kaçan meşhur eılaya 
reiai Safi7e Mehmet ölü olarak bu
lunmuştur. 

Bir kadını çarpfıyla 
boğdular 

Ereğliden 7azılı7orı Kaaabanuzda 
feci bir cina7et vukubulmuıtur, 

Meydanbaıı mevkiinde oturan ve 
iffeti7le tanınmıt olan merhum bin
baıı Hüsnü Beyin refikaaı Eıma ha
nınu görmiyen komıulan, fÜphelo
nerek :ıabitaya haber vermişlerdir. 

Eve girildiği zaman, kapdarın kı
rıldığı konaolların açıldığı, bütün q 
~ann alt üat edildiği, dul kadınca

.. ~I ~ boiuJarak Çftl1ftfa aarıldıjı 
goru muıtür. 

Zabite katil veya katilleri aramak
tadır. 

2 DAKiKALIK BiR SEYAHAT 
Tramvayla köprüyü geçmek iki 

dakika sürer. Bu ıe7ahatin fa7dalı 
bir it zımnında 7apılma11 daha hOf
tur. Galata'da Lazam Franko tica
rethaneıindeki Likidaa7on müddeti 
zarfında hanımlara çatnafır ve cihaz 
takımlarile ıtri7at ve tuhafiye Jevazı. 
matı pek dun fiatlarla aatılınaktadır. 

rak ayni sofrada bulmak ve bir 
senenin mahsulile gelecek ae
ne mahsulünün ayni sofraya ko 
nularak farksız bulunmakta
dır. Şimdi burada taze üzümün 
okkası on kuruttur. Bir ay son
ra da bu üzüme kiraz ve dut 
arkadaı olacaklardır. 

Cemal YILMAZ 

ıs 1933 

Dolores del Riyo: Bir 
ıztırap çocuğu 

Diyor ki: ''Şimdi beklediğim en 
büyük rol, filmde 

değil, hayatta annelik rolü •• ,, 

Dolore11 son filmi olan .. Cennet perisi,, nde •• 

iki iri ai7ah göz ve bu gözle
rin dağıttığı hüzüne iayan eder 
gibi daima mütebeasim ırüzel bir 
ağız.. . 

Dolores del Rio'da ilk defa ın 
aanm gözüne çarpan bunlardır. 
Acılık ve 11tırap ifad'! eden bu ia 
mi de ona niçin vernuıler 1 

Bunu kendiai anlab7or: ı 
- Ben doğduğum zaman, ba 

ham ağır ıurette baıta idi. An· 
nem de ilk günlerimdo babamın 
ölmeıinden korkuyordu. Ben o 
kadar za:yıf, nahif bir şe7dim ki, 
doktorlar benim de 7afayacağnn 
dan ıüphe ediyorlardı. Niha7et 
ben tehlikeJi atlatınca bana bu 
imıi verdiler. 

Zaten bu da eıki fıpan7ol ai
lelerinde sık sık teıadüf edilen 
bir hadiaedir. Çocuk!~~- din ~
taplarmda ekıeri7a ~orulen keli
melerden isimler verırler. 

- Fakat "Cennet Periıi" fil
minde slz bir hayat kaynağı idi. 
niz. Onun için iamiDİZ size pek ya 
ln§IDIYor. . . 

- Ö7le aöyleme)'llJJZ. Ben bu 
filmi çevirmeden evvel uzun müd 
det haıta 7atmıttım. Uzun müd
det ekrandan uzak kalıp ta bö7-
le bir filmi çevirmek, 
bana korkunç bir tecrübe gibi ge 
livordu. Sonra bu rol benim "Ja
nr'' ım da değildi. Studyo hari. 
cinde ve dahilinde ö7le münaka
talar ve ıüi tefehhümler oldu ki., 
Herkea birçok nokt~lardan bil
haaıa beni tenkit edıyordu. Holu 
vocl'da kocam Jaime del Rio dan 
a)Tlldığım için, herkeı beni tak
bih etmitti. Yarabbi, . benim için 
neler, neler aö7leme~ıler .. 

Hakikatte ben Jaıme ıle, bir 
çok Amerika kızları gibi, daha 
Kollejde iken evlenm~ıt!'n- izdi
vacı ailem tertip etmıfti. Me.ut 
olmadık. Koeamı hakikaten qk 
ile hiç bir zaman te,"?'~mittim. 
İJiliğini, kalbini, fazaılını, herşo
yini takdir ederim .. Fakat bütün 
hunlar atkı ifade etmez. Bir defa 
benim ektiriı olduğ'llmu hiç iate
mezdi. Mekıikada kalmamızı ter 
cih ediyordu. Maaınafih a~uma 
muhalefet etmedi. Çünkü beni 
mes'ut görmek arzuıu, onda çok 
kuvvetli bir 7er tutu7orlu. Fena 
nasihatlerden cesanıt alarak ta
lak talep ettiğim zeman, nfacık 
bir ıerzeni,te bile bulunmadı. Sa 
dece dedi kiı 

- Hayatımın yedi mes'ut se
nesini Dolorete medJUDum. 

HolleJVQda geldiğim zaman 
fngilizce)'İ çat pat konuıuyordum 
Ne hayatta, ne de bilha.ua ıtüd70 
!arda tecrübem yoktu. Son dere
ce çekingen ve korkaktım. Yeni 
hayata alıımak için hayli zahmet 
çekiyordum. Az ıonra Jaime fe· 
ci bir şekilde öldü. Çok kimseler 
bu ölümden beni mes'ul tuttular. 

Hakikatte bu ölüm beni de çok 
mütee11ir etti. Fakat b nim de ha 

7ata •e neı'eye ihti7acıın vardı. 
Balolara, ,danaa, ziyafetlere, ti .. 
y• troya, ilk filmlenı gitmekten 
yorulmıyordwn. Bu halimi de mu 
ahaze edenler çok oldu. 

Nihayet bir akfU11 Marion Da 
'Iİelİn evinde toplanmııtık. Orada 
Cedric Gibbonı'a raıt geldim. Bu 
adam beni cezbetti. Belki çehre
si memleketimfo adamlarına ben 
zi7ordu da ondan.. Kendisine 1s
pan7ol olup olmadıimı aordum. 
Gülerek lrlandalı olduğunu ve lr
landalılann fıpan7onllardaıı da
ha cenuplu telakki edilebileceğini 
aö7ledi. O geceden oonra tık aık 
beni zi7arete geldi. Nişanlan
dık. Ertesi ay evlendik. Nihayet 
saadetin bana da ırülünıaediğinl 

zannedi7ordum. Halbuki haata
landım, bir tene yataklarda •Ü· 

ründüm. 
- Bu fena günl .. ri unutunu~. 

Şimdi ai:z:in en ziyade hoıunuza 
gidecek rol nedir? 

- Doinııunu aöyleyeyim, an
nelik rolü iati7orum. O kl\dar bir 
çoculfum oıaun iıti7onım ki .. 

- Peki, bu çocufa ne iıim ko-
7acak11ru? 

- Her halde ıahrabı hatırlat
ma7acak f"D bir İlim., 

Ram on 
Novarro 

Ramon Novarronun yakın
da Avrupaya geleceği söyleni
yor. Maksadı aktörlük hayab· 
nın on birinci yıldönümünü 
tes'it etmekmit. Filhakika bu 
on bir sene içinde Novarronun 
yıldızı hiç sönmedi. Fakat on 
bir aene evvelki artistle, timdi 
ki artist arasında ne çok fark 
var7 

Ramon Novarro on bir aene 
evvel ne yapıyordu 7 O zaman 
ismi, hakiki ismi Ramon Sam 
aniegos idi. On iki çocuklu a
ilesine yardım etmek için bin 
bir ite girip çıkbktan sonra, 
bir gün birdenbire kendisini 
çok alakadar eden bir meşgu
liyet buldu. 

Bütün Amerika tiyatroların 
da oynamıt c.:an Marion Mor
gan'ın danaörler trupuna anga 
je edilınitti. Eski bir lokanta 
garsonu için, bu da iyi bir neti
ce saydırdı. 

O sıralarda F erdinand Pin
ney Earle isminde tanınmıf res 
samlardan biri bir film çevir
mek istiyordu. Ramon'u dana 
numaralan yaparken görmüş
tü. llk tecrübeden aonra kendi
sini bat rol için angaje etti. 
Bu da delikanlıya ailesine yar 
don hususunda yeni bir tana 
telakki edilebilirdi. 

Bu ilk filmde o kadar iyi oy 
nadı ki, Rex lngram'm nazarı 
dikkatini celbetti. O da Ramo

. na yeni bir filmde rol verdi. 
Samaniegos itte bu sıralarda 
ismini deği,tirdi ve Ramon No
varro oldu. 

Ailesini Los Angeleı'e ge
tirtti. Güzel, eski bir eve yerlet 

· tirdi. Karde,leri ve hemfirele
ri Ramon'un sayesinde iyi bir 
terbiye gördüler. Her biri bot
larına giden bir mesleğe girdi
ler. Kendisi de aakin bir hayat 
geçiriyordu. 

Davetleri gayet azdı. Maa
mafih pek az olan dostlarına 
da eamimi davranıyordu. Musi 
ki suvarelerinde Ramon Mek
sika veya lspanyol tarlaları 
söylerdi. Hatta kendi evinde 
bir küçük tiyatro vücuda getir
di ve orada sırf ailesi azaları
nın yardımı ile daima yeni mu 
aikili sahneler veyahut revü
ler gösterirdi. 

j Spor 

İ Spor 
rr ebliğleri 

Voleybol, futbol ve 
güreş müsbaakaları 

Giiret he7etinden: 
17-2-933 tarihinde C. H. F. BeJ· 

oğlu kaza merkezindeki mıntaka id
man aa.lonunda tecrübesiz güreıçiler 
anımda bir müsabaka 7apılacaktırı 

l - Klüper, müsabıkların isim ve 
aicil nuınanlarmı havi cenelleri mil 
aabakadan en-el heyete tevdi edecelı 
!erdir. 

2 - Tartı 12 den 13 e kadardır. 
Miiaahaka tam aut 13 de bati,,. 
caktır. 

Voleybol maçları 

Vole,'bol heyetinden: 1 7-2-933 
cama günü Galatasara7 lokalinde 7" 
pılacak lik maçları: 

Hilil • Kasnnpaşa aaat 17 de, ha
kem Muzaffer Bey. 

Galataaara7 • Beşiktat aaat 17,30 
hakem Ali Rıdvan Be,' 

Fenerbahçe • Vefa · Kumkapıı 
... t 18 te,hakem Necmi Bey 

Sül..,...ani7e • E1üp aut 18,30 da 
hııkem Elrreın Be7. 

Vııktinden IS dak'ka geç kalan 
takımlar u.flup adedilecektir. 

Cama gOnkü martar 
fıtıı.nbul Futbol heyetinden: 
17-2-933 cuma gÜnÜ yapılacalr 

ftllml futbol maçları: 
Taksim Stad7umunda: 

Beıiktat - lıtanbulıpor B. takon
lan saat 11,30 1'ak""1 Necmi B. 

Albnordu . T 0ı>kapı 2 inci küme 
talmrılarr aaat 13,tS h"kem F...,in B. 

Betiktat • lıtanbulıpor l inci kü
me T. aaat lS te hakem AMullah B. 

Kadıkö7 stadyumunda 
Gençler 

Vda • l(umkapı - lstanhulıror 
saat 9,30 ~ - k~m Nuıi B. 

Fenerhı-'··• - Beşikla4 aaat 10,30 
hakı:mArif B. 

Ölümle neticelenen 
bir boks maçı 

NEVYORK, 14 A.A. - Geçen 
cuma ııünü 7apmıt oldukları bir 
boka maçmm 13 ncü ravundunda 
Primo Karnenı tarafından nakavt 
edilmit olan bokaör Ernie Schaaf 
kendine malik olmadığı halde hu 
tahaııeye kaldınlmıt idi. Biçare 
bok.örün kafa taımda nezfidima
fi batlamıt n vücudünün bir ta
rafı afelç isabet etınjştir. Bu aa
bah dimağından bir kan pıhtıımı 
çıkarmak için kafaaına miıkapla 
ameliyat yapılmıttır. Ameli7attan 
pek az aonra Ernie Schaaf aon 
nefesini vermİftİr. 

Kamera hakkında katli nefte 
tebebi7et nrmit olmak ittihami
yle bir teTkif müzekkeresi çıka
nlmqtır. 

Maçla meuul olmut olan bütün 
eşhaa ke,if •e tahkikatta hazır 
bulunmak üzenı Madiaon Sqııara 
Carden'de iabab vüeut etmek em
rini almıılardır. Novarro o kadar az dıf&rJYI\ 

çıkardı ki, bir aralık manastıra 
kapancğı da söylendi. Novarro ı fs • ı 
bu rivayetlere güldü, bir teY Ve lsci 
söylemedi. O, sadece sesini dü ., ____________ _. 

zeltmeğe çalıfb. 
Sesli film, diier bir çok yıl 

dızlan söndürdüğ'l halde, ha
zırlıklı Novarroyu bilakis par
lattı. Mata Hari filmi ise, ken
disine Greta Garbo ile oyna
mak gibi bir fırsat ta vermitti. 

O zamandanberi ne yapı
yor? Hila ailesi arasında sa
kin ve müsterih yqıyor mu? 
Kafi dolar iddihar ettikten 
sonra manastıra çekilecek mi? 
Yahut operada oynıyacak mı? 

Şu var ki Novarro on bir se
nelik tecrübelerin verdiği ol
gunlukla kendi yolunda yürü
yor. 

"Bir milyonum olsaydı,, 
ismindeki filmi çeviren 
Vgnne Gllson.. Bu film 
için on sekiz senarist ve 
okuz re/lslJr çalıf11Uflır. 

lılüliyet hu ıütundo İf ue itçi 
iıtiyenlere toucusut ediyor. lı 
... İfçİ utiyenler hir mektnp
la lı hüromu:ıa müracaat et
-lidirler. 

ı, isteyenler 
Senelerden beri Londranın Ji1k 

aek 11Dif ailelerinin nezduule mü
rebbi7elik 7apan Vi7analı bir 
matmazel burada kibar bir aile 
nezdinde mürehbi7elik etmek ar
zuaundadır. Adrea: ilan memurlu 
ğunda B. M. E. rumuzudur. 

Resmi ve7a huauai dairelerde 
muhaaiplik veya katiplik gibi her 
hangi bir itte, iıtifade temin edin 
ceye kadar bedava ve müeueaeye 
istifade temin ettikten ıonra aıı 
bir maaıla çalışmak ıartile, latan· 
bul Sanat mektebi mezumu bir 
genç İ.f aramaktadır iste7en Mil
liyet, Burııaz ada. Memur Sabn 
B. vasitaaı ile Buri. 

• * • 
Bendenb 18-19 Yatlarında bir 

gencim bir çok mekteplerde fabrika 
.,e müeHeaelerde bulundum.Her no
re7e oluna olıun odaalık, posta n 
ticaret hanelerde hizmet ederim 80 
kurut bir 7ö....ru7e ile çalıfırun a1· 
ni zamanda kimsem olmadığı için 
fakirim çalıf"cafun 7er namuslu ol
ma11 f"rltır. Arzu edenler tu adre•e 
müracaatlarr rica olunur el. fıtanbul 
Eclirnekapı Kari7e mahallesi imaret 
aoka!( 35 No.. hanede En...,. Cahit. 

• • • 
Muhasebe ln1irim,_ ticarethaneler

de çallfbm. Öğleden aonra çalıı
malı üzere 71l21cılık veya yevmi7e it 
çillği ııibl YUife ara7orum. Tüccar 
kefil göıterebilirim. lıteyenleria 
Milliyette Aptülkadir rumuzuna mi 
racaatlıırı. Adresi: Babıali Mahmu 
di7e cadded 24 numaralı Madam 
HaJkulıi paıui70nu M. Aptülkadir. 

• • • 
Her türlü ı,ı 71lZ'hanelerde oda

CJlık, kapueuluk, 7evmiye lıçiliğl, 
müsait ten.itle 7aparmı. fsteyerıleriırı 
Milli7ette famaiJ rumn&una müra
caatlan. 
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~ Birinci Sa · f eden Geçen Yazı ar Rekor 
Peşinde I 

- -
İstanbul Belediye&! İlanları 

Mezat idaresi mücevher şubesine bırakılan ve saJıjb srm 

15 
ldı 

Tel 

Nazire 
İstifası 
• 

.ın 

1 teniyor 
( Batr l inci nhifed•) 

kı: 

B rsa Hadisesi ve 
telgrafları 

tel'in 
. 
lktısadi 
Buhran vergisi 

(Bqı t İnci ıahirecle) oldukları anL-şılan bu zallılann yap-
tıkları teştbbüıün muhitimizde u- (Ba.ıı l inci aahi(ede) 

Tayyarelerle kut
lar ara

sında bir mukayese 

meçhul buhman 36 dir hem ağırlığında gümüs iki zar~ 
bir kupanın sahibi 15 gün zarfında mür&ca~t edereı 
malını kaldırmadığı t a kdirde alelusul müzayed e ile 113 
tılacağı ilan olunur. (683) 

Bastırılacak kunturat ve ilan pulları icin imal ettiri 

lecek klişe pazarlıkla yaptırılacaktır. Tallp olanlar taf 
BŞI' 

Yaz: 
1 

BC 

"- Mademki ilan edilen isim
lerin sahiplerinden bazıları " biz 
Nazire H. a rey vermiş değiliz" 
diyorlar. Şu halde intihap ta doğ
ru cereyan etmemq, demek olur. 
Bunların imzalan buluıımaaı, on.-

bir kütle halinde Ha lkevinde top 
!anarak aöz alan hatipleri dinle
dikten sonra o vak' arun faillerini 
tel' in ettiler. Büyük Gazin;n açtı· 
f:ı nur lu yoldan aynlmayı ve reji
me viki olacak herhangi b ir taru
zu kanlan ile temizlemeğe bir ke
re daha ant içtiler- içtimada aon
ıuz bir heyecan hüküm siirüyor0 

du. 

yandırmış old · kları anl"fllan bu za- d en icap edenleri de kazanç 
vallıların yaptıkları teşebbüsün mu- vergisinin •ümul dairesiİıe a
hiti ınizde uyandımnş oldıığu derin lmdığmdan bu suretle buhran 
hayret ve nefreti yükıek huzurunu- vergisinin te•mili hakkındaki 
za raz ve ifade eylerim efendim. ~ 

Din ülemasmdan Ahmet Orhan layihanın ayrıca intacma büt· 
Müftü Osman, Belediye reisi Sıtb çe encümeni noktai nazann-
lınam Kazım . dan lüzum kalmamı,br. 

Son gelen ajan s telgrafla
~nda, havaların bu kadar ga y 
rımüsait gitiği zamanlarda 
bile, rekor petinde dolaşan 
tayyareciler var. Bilhassa sür' 
at ve mesafe rekorları nazarı 
dikkati celbediyor. Maamafib 
elde edilen harikulade rekor
la~ da hayli dikkati caliptir. 
irtifada Uwins lngilterede 
1932 senesinde 13460 metre
ye yükseldi. Mülazım Stain
forth ayni sene içinde saatte ) 

silat almak için levazım müdürlüğüne, pazarlığa gir 
?1ek için de 71 ,5 liralık teminat makbuz veya n.ektubı 
ıle 20-2-933 pazartesi günü saat on beşe kadn r Daİ 
mi encümene müracaat etmelidirler. (681) 
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14 

~ayanı dikkat bt!ganatta 
bulunan Rahmi Beg 

Bunyandan 
BUNY AN - Kanımızla cam

mızla kazandığımız ve ebediyyeu 
korumak kollamak için and içdiği 
miz candan çok aziz inkılap Ye 
idealimize aykm hareketi andı
ran Bursa hadisesini ıiddetle tel'. 
in ed!'r kanma auaamıt olan şaş· 
km bır kaç mürtecilerin nasipleri 
nin verdirilmesi yolundaki memle 
ketin pek d!'rin duygulannı arze
derim efendim. 

C.H.F. idare heyeti Ye bele-
diye reisi: V AHiT 

l•lalıiyeden 
ISLAHIYE, - Her auretle hü· 

kiimet ve milletine sadık olan ls
li.hiyye halkı Bursadaki çirkin hi 
diaeyi nefretle tel'in ettiklerini 
memleket namma arzeylerim e
fendim. 

C.H.F. idare heyeti reisiı 
REMZi 

$arki Karahisardan 
ŞARKI KARAHISAR, 12 -

Türkçe ezan ye kamet aleyhine 
Buraaad:ı hir kaç kifİnİn nurlu 
yolunuz da kendi alallannca bi
ze engel olac11.k çılgın hareketle-

Kütahyadan Menkul kıymetler 
KOT AHY A, 12. A. A. - Geri Yeni kazanç kanunu layi-

ruhlu bir kaç beyinsizin türkçe ezan hasında gelirleri vergi mevzuu 
vesilesile Bursada ç:karmak istediği dahiline alman menkul kıymet 
hadiaeuin layik olduğu nefretle kar-
şılandı Kıitahyalılar dini taklit ve ırö ler funlardır: 
rerek olmaktan kurtannayi ve milli Eshamı umumiye faizleri, 
benl!ği~~zi yüze ç•.karmaya. ~tuf ı tahvilat faizleri, "Ergani ba
aou ·~~lap bar~ebndc .~er ınkılip- kır madeni istikraz tahvilleri 
far gıbı çok yerıude ve oz duyğulara •den fbr" h • bo-
uygun bulmuşlar ve benimsediler. vergı . mua • azme • 
Ge.,,.liğimi7in ve halkımızın ileri yü noları faız ve ıakontoları, ik
rüyüşünde hükiimet ve fırka ile cfai. razat, mevduat ve emanet ve 
"!8 beraber olduğuna bu vesile ile hesabı cart faizleri. 
bır kerre daha arz eder içten gden 
hürmet ve tazimler au~ E•ham Ve oblig(D)'Onlar 
Tasarruf C. Rr. R. Sadık, Ticaret Bütçe encümenince esham. 
O~~ Rı .. Giyııae, ~alkevi Rs. Nuri, dan ve obligasyonlar temettü-
Hılilahmer Rs. Fent, B•lecliye Ye c. d "- !"- Ra. Etmı, Himayeietfal Rı. !erin. ~n yüzde sekiz kazanç 
Eman, Spor Mmtaka Ra. N. Sdahat- vergısı alınması takarür etmiş 
ti.,_ tir. Mevduata gelince; ta.ar-

Cedizden ruf hesaplannı korumak mak-
GEDIZ, 12. A.A. - Türkçe ezan sadile 5 bin liraya kadar olan 

ve kamete karı• Bursadaki bazı aoft mevduat faizleri vergiden müs 
!~ar tarafmdan yapılan alçakca ve tesna tutulmuştur. Belediyeler 
ıgrenç hareketi haber aldık_ Bunu le hususi idarelerin bankalara 
teessür ve teessüfle karşılar, inkili-

1 
1 iat. Mr. Kumandanlığı 3 üncü kolordu ı ı 

Sabnalma kom, ilanlaTı ilanları 

657 metre mesafe kat tf y· Maltepe askeri lisesi için 10 41. F. Sa. Al. Kom. <lan: 
ne Bordman Ame "k e ilı. ı•· kalem spor malzemesi 16-2-933 Niğdede bulunan lat'at ih· 

rı a e s- b ·· ·· 10 d · · k 1 ~nbul arasında hatb müsta- per
1
tc:,m e gul nu ksaat Ş a pa· tiyacı ıçin apalı zıı.ı .l .ı 21 

kım üzerinde sekiz bin kilo- zar.!gı yapı. a~ .. tır. a~~ame bin kilo arpa satın almacaktıt· 
metreden fazla mesafe kate- v~ orneklerını :o~~k ıçın h~r ihalesi 15 mart 933 pMza rtes 
derek mesafe rekorunu al gun ve pazarlıga gınşeccklerm günü saat 11 dedir. Talipleri~ 
tı. Fakat geçenlerde in ı:;:~ belli vakitte komisyonda hazır f&-11ııamesini görmek üzcı·e he 
ler bu rekoru bir kaç ~ k~- bulunmaları. (500) (678) 

1 
gün ve münakasaya iştirak içi 

lometre farkla kırdılar. "' "' "' 570 liralık teminatlar:lc tayiıı 
• • • Askeri Tıbbiye mektebi için edilen günde Niğdede l:ulunaf 

Bu tayyarelerle insanların ~XlOO eb'admda 16 top ka- 41. F. Sa. Al. Kom. nuna miİ' 
elde ettikleri rekor •• Şimdi bir f 1 21•2-933 Salı günü saat 10 racaatlan. 
de ku,lara bakalım. Karaba' 1 a pa~ar~ıkl~ •atın alınacaktır. 

• • d ·ı d • ·ı steklılerın ızahat almak için 
rr utısı em en enız martı e- her gün v 

1 
- • • 

rinden daha iri bir kut vardır !erin belit v'::İc~';; •ta g!rıtecek 
ki, en seri torpitolardan fazla hazır bulunmaİa:ı omııyonda 
~~der. Bunun için de ne mo- (498) (676) 
tor, ne esans, ne pervane, ne • • • 

makine ~ilanın~. Kanatl~ı- Kuleli askeri lisesi ihtiyacı 

(3023) (675 ..... 

"!' mevcudiye~l~r?U. tevsik içU... 
dır. Noter teaçilinm ue kıymeti ce 

ı rey ani hali tesbitteu ibarettir. Faz 
• I~ kanuni bir ehemmiyeti yoktur. 

rini gazete sütunlarında okuduk. 
Bu hali Şibin Karahisar halkm 
namına nefretle karsılar tazimat-
lanmızm kabulünü rica ederiz U
lu Gazi. 

bnnızın nurunu söndürmek ve hızı- olan tevdiatı da istisnalar me
ru kesmek iıtiyen bu ırı1>i hainlerin yanma ithal olunmuftur. 
hareketlerini Ceclizlilerin tdin ettiği 
ni ve sarsılmaz tazimleriru yiikaek 
huzurunuza •unanz efı.ndim. 

Belediye reisi Sadık. 

Hareketli •ermaye 
Hareketli sermayeyi vika

ye gayesile (5) bin liradan faz 
la mevduat faizlerinin vergi
si yüzde bet olarak teıbit edil 
mittir. 

~n adel! !'uvveh kaç beygır- için 75 dolap alen; münakasa 
dır, dersınız. suretile satın alınacaktır 28 

Halbuki 20 beygirlik bir Şubat 933 salı günü. sa· 
tayyare alalım. Bir beygir kuv at on dörtte Tophane-
v~ti saniyede 75 kilogramlık de Merkez K. satmalma 

K. O. istihkam lrn'atı i· 

çin pazarlıkla fenn • talinıi 
terbiye malzemesi sa m alı· 
nacaktır. İhalesi 16 Şublı 
933 perşembe gii."?Ü saal 
11 dedir. Taliplerin liste~ 
görmek iizere h er gün vı 
pazarlığa İştirak için o giiJ1 
ve vaktinden evvel Fındık 
lıda 3 K. O. satma 1ma ko 'l Y Bmaenaleyb, tertip heyetinin inti-

h~ b~ .. fc;ahetmc;ai ve yeni oeçilecek 
IS hır ıun heyeti huzurunda intiha
DJ: ~m teçdidi i~beder_ Tertip heye

tı, bunu yapmıyorsa, bu neticeden 
· ~ g• mutazarrü olan taraf ikam • d 
'l k ed b'I" eı a-va e ' ır. Bu itte mevcut mülı:' 
lofo falı alamiyau ve bu auretle mad. 
• doıteu_ oldul:'U gibi manen de za

lku• rar goren taraf, Feriha H d ı.. 
;n 1 t rse mahkemeye miira~:-- ,._ 

e< der." 
ilti 

DJü Yeni intihabı Nazire B. .. 
·~ f&ft!mt!ll 

r~~ • Nazi~ H. m ırüzdliğine giive
ı nıyoraa bızzat yeni bir aeçmeye 

r m talip olmaaı lazım aeld" - - · d • ,a ı · ... • ıgını e ı-
f en aurenler vardır. Bu cümled~n 

•'a olarak dün bir aralık N . H. 
'1.aı • b. . . a%ıre 

t
'!' yen~. dır ıntıhap yapılnıasmı ia

p~ ıyeceı!' e fayi olnıuıtur. 
mı • t;f azıre H. ı bularak bunu keu-

11 dısındeu aorduk, lllİze çok 'k· 
• v~ ne olmakla benıb..r t naürdzı a 
• tı t•m• b" eeu en _. ı yen ır aesle dedi ki. 

••
1 

"- Dedikodulardan ç.ok -t <p • • B . N mu.,_ 
asırım. enau afi babanm haf. 

zaı desi olduğum yazılnııı. Naf" B •
" b b - - b 1 a• a, enmı uvey abamdır B"" "k 

v·f•babam "Sarayi hümaJ'UD • Nuyu 
c- Hacı Süleyman B." di. s.ı:;:: 
':!"DeYlet Şuraaıuda aza bulunan 
1 
'" Eıref B. di. Bu söylenenlere de 

[ 5 dikodulara çok canım aılulıy~r e: 
•'• fendim. Ruhi Vamık B. in de ma
cbı nevi babam olduğu yazıldı. Ruhi 
<"' B. sadece ahbabımızdır efendim. 
;;a Bütün bu dedikodulardan çok 

al
.., müteessir olmakla beraber, çekil

' 
1 miyeceğim; çünkü çekilirsem, be

d,u ui intihap eden bikem heyetine 
ıJl• hünnebİ71ik olacakbr efendim. n i.: Hanımların fikri 
eı,. Güzellik miiaabakumm aldıfı 
Lı1netice karıısmda bazı haıımılan

Sa mızın da fikirlerini öğrenmek ia
te- tedik. Şehir Mecfüi azaamdan 
I Refika Huliiai Behçet H. dedi ki: 

1 Y f - "Ben Mazire H. ı da, Feriha 
gı-H. ı da ırönnedim. Onun için bir 
v Eey aöyliyemem. Eaaaeu, ben ıü
tı zellik müaabakaaile hiç meıırul ol 
i dnn. Avrupa'da da bu mü.aba 
. kaya pek ehemmfyet Yerilmediği
ı • b'J" nı ı ıyonım." 

Türk Kadm Birliği azaamdan 
r. Mediha Muzaffer H. da demiıtir 

• ki: 
S '1 

"- Birliğimiz, eaaaen bu müaa 
;,,';'kaya ali.ka göstermem.ittir. 
aBız, mesaimizi diğer müfit aaba· 

le !:ıra hasretmiş bulunuyoruz. Ba 
e,,münakafalar hakkında benim ye 
b~birlikteki arkadatlanmm aöz aöy-

r, ivebilmemiz İçin müsabaka ile a• 

l·l"kadar olmUf bulunma.mız liızım 
, Jı." 

- Müsabaka ile ali.kadar olmuı 
o,hanaulann fikri de, yeni bir inti
İ hap yapılma" merkezindedir. Şu 
İıalde hadis ı in aldığı bu netice 
'k"rşmnda aklı aelimiu emrettiği 
't/eçhile yeni bir aeçme yapılması 

1"8V" yanlı; yoldan dönülmesi lazmı
-:zıdır. 

leı lzmlr gOzell gitti 
1 zmir ırüzeli ve Türkiye ikinci

l Nerquan H. dün vapurla İzmir' 
d ~ nmüı ve bir çok küıueler ta• 
f ndan tetyi, kendisini mütead
• buhetl" r takdim edilmiıtir. 

C.H.F. rei•i: HOSNU 
GEBAN, 11 - Türkçe ezan Ye 

kam"t hakkında Buraada bazı 
kiroseler tarafından yapıldığını 
duydufumuz hareketin kazamız 
halkınca n,.fTo.tle ka~ılaudığmı 
arzederlz efendim. 

Kazamız halla nıınıma 
Belediye reisi: VASFI 

Sürmen eden 
SÜRMENE, 12 - Buna hldi

aesini halknnızın nefretle karşıla
dığmı Ye 20 g\indenberi ezaum 
memleketimizde Öz dilimizle o
kunduğunu arzeylerim Reisicüm
hur Hazretleri_ 

Sürmen• Fırka reiai: Yunıl 
Süilkeden 

Sll.IFKF., 12 - Buraadaki ha
inlerin teşebbüsleri içe! muhitin
de ,.et bir güJümaemeyle karşılan 
dı. lnlalibm Akdeniz kmlarında 
ki bekcileri içe! ırencliği bu haina 
ne te•ebbüsü nefretle tel'in eder 
efenc!im. 

Silifke Halkni reİ•i namma 
HAMDI 

Çanakkaleden 
ÇANAKKALE, 12. A. A. Bur.a

da elin maskesi altmda irticai hare
ket yapan bir kaç kitinin menfur İf
leri villiyetimizde büyük nefret u
Yandmuıttır. Bugün vilayet halkı
nın bu vesile ile büyük müncilerine 
!azimlerinin yüksek huzurlanna ar
zını fırka kongre umumi heyeti itti
~ kabul eylemİftir keyfiyyeti arz 
edenm efendim. 

C.H.F. ve Kongre reisi Osman 
Vizeden 

V!ZE. 12. AA - Türkün hakim 
olduğu lıu •-•-'- bi dil el . ·din...,.. • ......,. r meseu 
ili!' ._,_,~eseleai telikki ederek te
mız '".""ab1111rza leke •Ütmek iat ... 
yenlenn Buraaclaki b·-•- ti" • • •t 
blc. Vize halla ~e_ 111 ~· -
rine lanet eder ~ -muaebbıple
yit eyleriz efendim. lazimııtmuzı ı.. 
Bc;l~Y• reisi H. Baari, C H. F 
~eıaı Murat. - • 

Bozdoğandan 
• BOZDACAN, 12. A. A. _ 
ıki ay evvel hükiimetimlıi paha 
ipreti üzerine en irak köy 

11mi~ 
rinde bile temiz türkçeyi hakim ~ 
lan n devam ettiren biz Bozdafan 
lılar, lıugün en derin heyecanlar • 
en gür seslerle çoluk çocuk, g.,:: 
ihityar bir kerre daha baiırdık ki bü 
yük ofrunda her türlü menfi hare
ketler boğulacaktır. Bozclaianlılar 
Buraadaki hadiseyi Ye aeraeri müaeb 
biblerini nefret Ye istikrahla karşı
lar ve ulu Gaziye, • -zİz büyijklerine 
olan en derin itimat ve tazimlerini 
izhara bir kene daha vesile bulurlar. 
Belediye reisi Vefa C. H.F. reiai 
A, Hilmi-

Kır,ehirden 

'Ad anadan 
ADANA, 12. A. A. - Borsadaki 

nefrete layik hadiseden Adana mu
hiti derin teeHÜr ve hiddet içinde
dir_ Güne, gördüğünü zanneden irti
ca yılaruru ebediyen kalıredileceğin
den emin olan Adananın bu uğurda 
İşaret ve emirlerinize hazır bulundu 
ğunu arzeder, tazılatnnm ve sonsuz 
aayğılamnı:tı •onarız çok büyük kur 
tancnmz. 

C.H.F. reisi Yuaaf Ziya 

Keyseriden 
KA YSERI, 12. A. A. - Kayseri 

de halkevinde sığamayan binlerce 
halk ve memleket ırençleri hükiimet 
~ydanda toplanıırak Buraada türk
çe ezan aebebile kalplerindeki irtica 
hislerini meydana vuran ve Cümhu
riyet adliyesinin pençesinde en ıid
detli cezaya çarpılmaları beklenilen 
•earomlerin hareketlerini telin ve 
büyük Gazinin açhğı inkilap yolun
da her fedakarlığı yapmak hususun 
da sadakat ve merbutiyetlerini teyit 
ile son aöz ııayğılanuı takdim ettik
lerini tazimatunla arzeylerim efm
clim 

Halkevi reisi Rqit-

Kütahyadan 
KUTAHYA, 13. A. A. - Öz 

Türk dilimizle okunan ezan ve ka
metten dolayi halkınuz namma Yü
ce Gazimize ve Zah devletlerine te
,eklriirü bir borç bilir ve buna mu
halefet cesaretim göıtmnek !llfluu
lığında bulunanlar Türk ve Türkiye 
de yafaJDllk haldmıa malik olmiya
cağından cezalanmn verdirilmeaini 
kalbimizden kopan büyük ve samimi 
hislerle kazanuz namına iıtirbam ey 
!erim elendim. 

Urladan 
URFA, 13. A.A. - Büyük inkita

bımız aleyhine Bur.ada çıkan hadise 
yi amellerini Urfa halkının lanet ve 
nefretle karııladığını tazimatımla 
arzeylerim elenelim. 

Malatyadan 
MALATYA, 13. A. A. -Bugün 

halkevinde toplanan pek çok hemıe 
rimiz Bursadaki irtica hareketini uef 
ret ve lanetle cümhuriyet ve rejimi 
olan sadakat ve merbutiyetlerini bir 
deha teyit ettiler. Sonıuz tazimleri
nin Zab devletlerine iblağına kanır 
verdiler. Yüka•k huzurlarına arzet
melde !"l'ef duy11rtz muhterem Pqa 
mız. 

Karaköseden 
.. Kf.'RAKOSE, 13. A. A. - Ana 
oz ilimizle bizleri dini vazifeye ye 
namaza çafırıon ezan Ye kamet hak
kında Buraada zuhur eden vekaii 
nefretle Ye teessürle karşıladığımı-
zı menıleket 1 -
dinı. Damtna arzey enz efen-

Mükerrer vergi alınmamak 
maksadile ticari hesabı cariler 
bu kabil vergiden istisna olun 
muttur· Bankalardaki mevdu 
abn bir kontrole tabi hitula
cağı zehabı haad olmamaaı 
ıçın mevduat faizleri üzerin
den alınacak kazanç vergileri
nin muamele \'ergileri ııibi ban 
kalar tarafından tevkifi ve üç 
aydan üç aya bordro ile hazi
neye tevdii esas kabul edil
miftir. --.:,.....----
Bavtar müdürlü~il 

bır kudret demektir. Günde komisyonunda icra kılınacak
~ekiz saat ~ır'n kuvv~~i bir tır. isteklilerin şartname ve ör 
ınsan adelesının sarfettıgı kud neğini görmek için sabah 8 t 
ret saniyede yedi kilogramdır 9 dan 10 a kadar her g ·· aa 
k. b . ku • • d un ve 

.ı. eygır. vvetının on a bi- münakasasma girişeceklerin 
r~ ·demektı~. Şu hal~e 20 bey- belli vakitte komisyonda hazır 
gır kuvvetınde bır tayyare bulunmalan. (485) (542) 
200 adamın mekanik kuvveti- 73 
ni haiz demektir. • • • 

Bir insanı uçurmak için iki Ordu 11hhiyesi için rontken 
yüz insan kuvveti.. Halbuki malzemesi 22-2-933 çarşamba 
kut, uçmak İçin kendi neslin- günü saat 11 de pazarlığı ya
den iki yüz tanesine arzı ifti- pılacakbr. isteklilerin izahat 
kar etmiyor. Görülüyor ki, in- almak için her gün komiayo
sanlar uçmak için ne hudutsuz na müracaatları. (499) (677) 
kuvvei muharrike aarfediyor
lar. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Vilayet baytar müdürü Raaim Be 
yİn vefab üzerine vili.yet baytar nıü-
dürlüön; vekaleten idare edilmekte I Zeytinburnu tapa fabri-

o- stanbul Ağırceza mahkeıne kas dahilind 

Ceza Usulleri 

misyonuna 
(27) 

... 

müracatfon. 
(604} 

ti' .. 
Kavak iskelesi aktarınş 

ambarının tamiri müteab· 
hidi nam ve hesabına ol· 

rnıak üzere pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. lhale:i 18 
Şubat 933 cumartesi gün~ 
saat 14 te yapılacaktır. Ta· 
liplerin sartnamesini gör· 

mek üzere her gün ve pazar 
lığa İştirak için o gün ve 

vaktinden evvel Fındıklıds 
3. K. O. satmalma komis· 

yonuna müracaatları. (28) 
(605) 

136 idi. Vi!iyet bütçesi müzakere edilir- ı e teraküm e-
k . sinden Ekrem Cemil Bey "~ d k 

en şehir meclisi daımi encümeni vi en ömür tozları alenı" mu·· 3 uh be l d b 
ıa· et L- u""dürl "' kl • - b" za usulümüzün esasları ve 1·t1•• ed • m a re a ayın a ıl 

Y ve uaytar m 0 erını ır- zay e ile satılacaktır. Ta-

• • • 

leıtimı<:k, baytar iflerini bir dden razlar üzerinde tetkikler" isim li lanl lunan 70 araba gübre pa• 
idare etmek istmuiıti. Fakat ziraat Ji bir eser ne,retmittir. Hukuk. p 0 f bar tozlan gönnek zarhkla satdacaktır. İhale· 
Yekileti bunu ıasvip etmemiştir. I"'- d ed b üzere a rikaya ve 27 Şu- sı" 18 Şubat 933 cumartesı' çularmıızı a ÖKa ar en u e- ha 

Vekaletin nokta.i nazarına göre -ri seri tavsiye ederiz. t 933 de açılacak müza. gÜnÜ saat 14,30 dadır. Ta• 
liyeı baytar müdürlüğü taraEmı1an yedeye i•tirak etmek 1·,.m· l' l · b 
vilayetin umuıni baytarlık itlerile ve ımı <l T " r ıp enn gü reyi görmek Ü• 
diğer taraftan da veki.lete ve diğer Turgut Ref• e ophanede eski salı pa- zere her gün 3 muhabert 
vilayetlere ait ınübaYaat iılerile ya· zarında fabrikalar yoHama alayına ve pazarlığa isti· 
kından mqgul olduğu için vilayet ve , Türk denizçilılc tanlı.inde Turırat smda satma!ma komisyo- rak irin o gün ve vaktin• 
belediye baytarlık itlerinin tevhidi Reis ilıo Barbaros Hayrettin Pa.;ala- r 
doğru ~eğildir •. v~ı.atetiu bu .. n~k~ nn iı~eri ':".birinci safta gelir. nuna müracaat eylemeleri. den evvel Fındıklıda 3. l{. 
nazarı u7erine ıki ~ytar mudurlu- Kaouuı devrııuu parlak zaferlerini, ( 464) O. satınalma komisyonunll 
ğünün hirleıtiriJmesi11den vazgeçil- ıanlı korsanlarmı temin eden " 0 6 

••. ' 56 müracaatları, (29) (606) 
miıtir. ranın en baımda kahraman T.: ------------= 1 

vardtr. latanlıul 4 eü ierasmdan : D, 933- ___________ _:1:.::3~ 

Neunkirchen 
felaketi 

PARIS, 14. A. ~ -: Nafia nazı
n, Neunkirehen Edaketi kurbanları
nın eeoaze meraaimunde Fransa hii
kiiıııetini temtil edecektir. 

Umumi müc .. eaabn bayraktan 
matem alameti olınak üzere yarı çe
kilecektir. 

NEUNKIRCHEN, 14. A. A -
Volff ajanamdan: 

Neunkirchen felaketine kurban 
gidenlerin bugün yapılacak cenaze 
meraaimiude lıuır bulunan baıveltil 
muaYini 'fOll Papen ile mesai nazın 
M. Seldte, bu ak!""' Berfin'e döu
melc ÜZere hareket edecekler, Yanır 
aahalı Berlin'e varacaklardır. 

NEUNKIRCHEN, 14. A. A. -
Gazometre infiliki feliketinin 55 
kurbanının cenaze meraaimi buırün 
yapılacakttr. 

.. Turıut_lzmir Vilayetinin bir kö- 288 Kadıköyde Cafer ala mahalle
yunde dogmuı bir Türk evladı idi. ainin Kirilos aokaitnda 34 numara. 
~! cesareti, zekası Ye Yatan ...,,_ da miikimken elyevm ilwuetgihJarı 
,;:• ile devrinin en büyük aclams oı. meçhul Naciye bannnLı Hamdi Be-

Yarım ııaırdan fazla lıir müddet 1 ye: Oamao AYni Refik Beyden 24-1-
Ak Denizi kendi hakimiyeti altında 31 tarih ve 137 muamele numaralı 
titretti. Cenevizlilere, Venediklilere, j Üsküdar tapu miidayene ıened"ıle 
İspanyollara, Maltalılara lıu denizde borç aldığınız ve 2700 liraya mulıa
•erbesçe dolqmağı haram etti. Ce- bil birinci derece ipotek sösterdifi
zayir, Tunus n Tnblua garbın Oa- niz lıaladaki adreae yazılı hanenin pa 

manlı hakimiyeti altına ırirmeainde raya çevrilmesi alacaklı talep eyle
en büyük bir imi! oldu_ mit ve t~yeai baklanda tebliği nıuk 

Eski bir bahriyeli olan Ali Riza tazi ödeme emirleri zahrına m-lıa • 
Seyfi Bey hir çok tetebbü Ye tetkik Ye mahall . muhtari tarafındau ıır 
neticesi olarak bu büyük konanın eu • 11 ve
hayatını bir kitap halinde De!retmİt rilen meırubattan • ilaımetgiiluzın 
ti. Ki tli ika! • __ .._. • m~hal bulunduğu bildirilmesi haae r. yıne vesı an, l&l"IUI resnn .... • • 
leri ihtiva eden lıu değerli eaer biJ. • bile teblıg edilentemlf olduğundan 
hassa tavsiyeye liyiktir. Reaimli Ay tarihi ilandan itibaren 20 gilu itiraz 
Matbaası Türk Limited Şirketi tara- "" 10 gilnü ödeme müddeti olmak 
fından tabolunmuıtur. üzere 30 gür. zarfında borcunuzu 

l LAN 
Ticaret kanununun 361 Ye 370 

inci maddeleri ahkamına tevfikaJI 
lmHAT DECIRMENCIUK 
roRK ANONL'VI ŞiRKETi hi11t

daran heyeti umumiyesi 1933 senetİ 
Martının 19 uncu Pazar günü, ıaal 
on buçukta Galatada Ömer Abil 
Harunda 11-15 numerolu yazıhane' 

de adiyen içtimaa davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi 1 dare raporu kır asi 

Ye kabulü 
2 - Murakıp rapoıru, kıraat ~' 

kahulü 
3 - 31 Kinunevvel 1932 bilinç O' 

sunun tasdikile temettüün sureti te' 
zil Ye iıbu deTfti muamelat için Meı: 
liai idare ualanıuu zimmetlerinin i1' ..... 

G ebend en 
GEBAN, 13 A • T"' k · · "'· - ur çe e

zan ve kamet baklanda B aada 
bazı eşhaa tarafine yapılan u~ if 

Fransada mali proje 
kabul edildi 

1K1NC1 lLAN 
TiCARET iŞLERi UMUM M0-

D0RLOC0NDEN: 

vermeniz ve akıi takdirde merhun 
paraya çevrileceği ödeme emirleri' 
tebliğ makamma kaim olmak üzen 
ilan olunur. 

4 - Audan vefat eden Recet 
Bey yerine Meclisi lc!ueee intihıll' 
edilen Hamdi Beyin aabğuun taf' 
diki. 

Sigorta Şirketlerinin teftiı ve mu 5 -Meclisi idare azaamdan miid' 
h k • --L-·• muess 

are ~ ·~.--.e kartıladığunızı ar
zeylenz. 

Arapkirden 

rakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 ZA YI _ Tatbik mühüriinıü zayi et- deti hitam bulan bir uanrn intiı.-' 
tarihli kanun hükümlerine söre yan- tim.. Yenisini çıkaracaiım. Eakiıiniu br; 

KIRŞEHIR, 12. A. A. - Yüce 
lnkili.bımızın hedefini anlamiyan bir 
kaç beyinsizin ezan ve kametin a
rapça okuumaamı ileri aümıek sure
tiyle Bur.ada yaptıkları irtica hare
k~erini bütün neferet ve şiddetle 
telın etm~kte bulunduğumuzun arzı 
nı tazimatımızı tabdif ederim efm
dim. 

C.H.F. reisi Mehmet 

ARAPKiR, 14. A. A. - Bursada 
türeyen irticai Ara~kirliler nefretle 
karşılayarak Ulu Paıafarma sayııJa 
nıu sunarlar. 

PARIS, 14. A. A. - . Mebuaao 
meclisi tarafından kabul eclilmi, olan 
mali proje, 5.262 milyon tasarruf Ye 

varidat temin etmektedir. Temmuz 
ayında kabul edilenlerle birlikte bun 
larm yekünu 8 ny için 10.000.000. 
ooo· • baliğ olmaktadır. 

sın, hayat aiırorta muamelatile İftİ- hükmü yoktur. Müliznnevel müto- 6 - Murakıp intihaln. 
ıal eylemek üzere tescil edilmiı o- kaidi: Hasan. MUHTIRA Şirketi mezkUre ısİ' 
lup hayat sigorta muamdabru evvd zamuamei dahilisiniu 33 üncü mad• 
ce tasfiye etmiı olan yerli aiırorta latanbul Be.fiuci iera memurla- deai hükmüne tevfikan, aaaleten •" 

Nizamiyeden Hekimhandan 

D t NAZIMIYE, 12. A. A. - Türkçe HEKiMHAN, 13. A. A. - Bursa 
a ve e?M ve kamet aleyhinde Buraada daki irticai hareket aziz inkilabnruza 

Yugoslavyada 
tevkif at 

tirketlerinden Güneı Türkiye U- ğuudao: Mahcuz olup; satılmasına Y~ vekaleten laakal 10 hine aenedİ' 
mum Sigorta Şirketi bu kerre mü- karar verilen bir ayaklı dikit makine ne malik olan hi11edaran Medi" 
racatla ıirekt hioaedarlar heyetinin si, bir konsol, bir gramofon maa pı- mezkur içtimamda hazır bulunabil• 
15-11-932 tarihli fevkalade içtiınam lak, Beyoğlu Kamer hatun mahalle- mek üzre yevmi içtimaa takaddüJl'I ı 
da ıirketin tasfiyesine karar verildi ıi Pe§kirci sokak 1 No. lu hanede 22_ den on gün zarfında hnmil olduk'~" 
ği bildirilmiş ve lazımgelen evrak ve 

1

2 933 T ç b .. .. L 2 d hisse •enedatmı •İrketin v~znesİ~ 

Çuzel sanatlar birliğ i resim fU· bir takrm bedbahtların harekete geç gönülden bağlı kazamızı çok müteea 
. ınden: Güzd sanatlar birliği re- nıiş olJaklarmı iıittik. Ezanın halk sir etti. Yu rdumuzda inkilap aleyh

mı :ı. he}ldtıraş ve tezyini tubesi a- Öz .!ilmizle .okuum".sı vicdanla':" böy tarlarına yer verilmemesini ekseriyet 
1 nrun 26 ıubat 933 pazar günii I'! anl~iılaL.ilccck hır ıekı1de hıtap e le isteyen halkmı1% ıüçlülann çabuk 
t on te ay k°' küne t rirl• rulmesı hususundaki faideleri gerili- ...,:ımelcrini ı...kler ıavırılannı sunar 

_ ,._.,. •• -ı. ..n-..;~ ı.....ı lr f J,,.n İ 

BELCRAT, 14_ A. A. - Chkaria 
kasnbasmda Dalmaçya köylü fırka
aı reisi ifo, gen lik spor tc•kili\tı a
zasından hazıJ. " ve birç•k köylüler, 
ortaya ç k: lan bir sildh deposu do 
ı~a.ı. t 1 ıl • 

"k ·ı • · - - arşam a gunu sc ' e tevdi eylemeleri lazımdır. Mües••"", 
v~·~~ ven mıştır. K.ey. _fiye·t· kanuru satılacağından taliplerin maha• inde r d • 
huk f f k - ı 1 k b 1 tı ma ıyeden ıenedat mukabilin •,_., 

• 1~m ere muva ı goru muı o ma '' unacak m<munına mıiracaatları rilecek vesaik f,isse senedatı m~~· 
~.:;;;.. .. ..ıiiiillliilliliilıiıilllııllıll;il;:;;..iiııİı ............ ...!.~"~~=-~-~·~-~·=-:....~~~~~~~-_l.zmDM ' }, 1 J ----~~~-~~~~~~~~~.:...ı .. ..,._~~~~~~~~~----,.. ............................................. • ~~ u nu 'lL 
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MiLLiYET ÇARŞAMBA. 15 ŞUBAT 1933 

Muhterem 
Vatandaş; ASİPİN KENAN 

Komprimeleri Sıhhat Vekaleti Celilesiniu müsaadesi mahsuusi'e imal edilen bu 
mliıtahzar seni Avrupadan geleıı ve pahalı satılaıı muadillerinden kurtar.ıcakbr. 
BAŞ ACiRISI, NEZLE, SOOUK ALMA, CR1P gibi ha1talıldarın en bir'.ocl 
illcıdır. Kıymeti ve faidesi olmadıiuıı isbat edene 10,000 lira ikramiye vcrı l r. 

_....iı··----------·----
BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

üyük ikramiye 
35,000 Liradır 

DÜNYANIN EN ZENGiN VE BÜYÜK 
PIYANGOSUDUR. 

l:x> 

Milli Mü afaa 
Vekaletinden: 

ı _ 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vak 
tinde müracaat ederek ikramiyelerini alamıyan malul
lerle şehit ve yetimlerinin istihkaklarma ait bordroları 
Maliye vekaletine ve cetvelleri de Askerlik şubelerine 
göndrilmiştir. Buna göre esbabı istihkakın Askerlik 
Şubeelrine müracaat ebneleri. 

2 - İşbu tevziattan sonra müracaat edeceklerin 
paralan 933 tevziatında verileceğinden beyhude yere 
M.M. vekaletine müracat edilmemesi. . 

3 - 933 senesinde vaktinde müracaat ebneıruş olan
lar için ayrıca bir tevzi yapılmıyacağından ~~fillerle 
ııehit yetimelrinin behemehal 1 Nisan 933 tarıhine ka
dar şubelerine müracaatla kaytlarmı yaptırmaları, bu 
tarihe kadar kaytlanru yaptırmıyan1arm müracaatla
rının bilahare kabul edilmiyeceği ilan olunur. (3022) 

(655)_ , 
TERMOJEN 
(THER O E) · 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1- Mektebimiz talebesinin Mart 933 üçüncü taksit 

1 

ücretlerinin tahsiline başlanılmıştır. Bu muamele niha. 
yet Martm onuncu günü alqamına kadar devam ede
cektir. 

2 - Tahsil olunacak bu ücretlerden tenzile tabi 
. olanlar behemehal babalarının Devlet memuru olduğu
. nu ve Baremdeki derecesini gösterir gayet açık ve men
. sup bulunduğu dairece musaddak ve pullu bir vesika ge 
tireceklerdir. Getirmiyenler veya getirip te istenildiği 

1 şekilde vesikaları yazılmamış olanlar tenzilattan istifa
de edemiyeceklerdir. 

3 - Taşradan gönderilecek paraların ve veaikalarm 
şimdiden irsal~ başlanılması icabeder. (669) 

İstanbul Gü rük Muhaf a~a 
Başmüd ·· rlüğünden: 

"126,, Adet arka çantası ilanıdır. 
1 - Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı Mu 

hafaza kıtaatı için (126) adet arka çantası pazarlıkla 
yapılacaktır. . 

2 - Kmdırma şartları kağıdmm tasdikli s~tle~ı 
İstanbul Gümrük rJiuhafaza başmüdürlüğündeki komıs 
yondan almacıaktır. 

3 - Pazarlık: İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğündeki komisyon tarafından yapılcaktır. 

4 - Pazarlık: 19-2-933 tarihine raslıyan pazar gü 
nü saat 14 tedir. 

5 - Her istekli biçilmi~ bedelin o/o 7 ,5 ğu olan 40 
lira 58 kuruşluk muvakkat güvenme "teminat" larile 
belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: İstanbul Gümrük muhafaza Başmü-
dürlüğündedir. İstekliler orada göerbilirler. (673) 

İstanbul C. Müddiurnumil:ğinden: 
İstanbul umumi hapishanesi için muktazi 83 kalem 

cezayı tıbbiye ve malzemei timariye pazarlık suretile 
mübayaa edileceğinden talipelrin listeyi görmek üzere 
her gün Adliye levazım kalemine ve pazarlığa iştirak e-

' deceklerin 22-2-933 çarşamba günü Defterdarlıkta 
müteşekkil komisyonu mahsuaasma müracaatları ilan 
olunur. (65:.:2~) ____________ _ 

-

İstanbul Gümrük Mu haf aza 
Başmüdürlüğünden: 

Benzine Aittir 
1 - Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı emrin
deki deniz vesaiti için (30) tondan az ve ('l~O) ton
dan çok olmamak üzere satın alınacak benzın kapalı 
zarfla kardırmağa konulm:ıştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdmm tasdikli ıuretleri 
1stanbulda Gümrük Muhafaza Basmüdürlüğünden 
Ankarada Gümrük Muhafaza Umum ·Kumandanlığın
dan alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza BaşmÜ· 
dürlüğünde kurulacak alım satım komsiyonu ta,afm
dan yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 7 -3-933 tarihine raslıyan salı günü 
saat 15 tedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre 
gün ve saatinden evvel bu ilanın 3 üncü · maddesindeki 
komisyona verilecektir. 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan 
2025 lira muvakkat gilvenmelerile " temi-
nat" belli saatten evvel komiayona gelmeleri. 

7 - Alınacak benzinin evsafını gösteren kağıt esas 
ıartnameye ilişiktir. 

8 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt ka
ğıdı doldurulduktan sonra biç bir teklif kabul edilmiye
cetkir. (643) 

İstanbul Gümrük Mu haf aza 
Başmüdürlüğ •· nden: 

.enzine Aittir 
1 - Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı emrin
deki deniz vesaiti için ( 100) tondan az ve ( 135) ton 
dan çok olmamak üzere satm alınacak benzin kapalı 
zarfla kırdınnağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdınm tasdikli suretleri 
lstanbulda Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden 
Ankarada Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığın. 
dan alınacaktır. 

SEYRlSEFAI 
'1•rlıı:n: ace" ta ~ (ialata Köptnb 

'.362. Şube A . li..-1'.f'ci ~tühÜP 

io H . 2 . 3740. 

TRABZON POSTA! 

''Güle m 1 
15 Şubat çar~amb 18 
Galata rıhtımm ·ıın kal 
Döniifte Tireboluya da 
r &n11lr. 

Yeni Cildin: 

Bir mütehassı

ım 'u reçete. 
Iİni tecriibe 

ediniz 

Cildin ıin 

Keıfiyat ve terakkiyatı ehin 
hazırda her kadına en sert v 
mut cildinin beyıızlatması, y 

ıatmaıı ,.. ıüzelleştlrmesini ı 

kün kılmaktadır. Beyaz (ya 
mukavvi ve kabız yeni TOi 
LON kremi aniyen cilde ı 
ve bu suretle g-udedat tahar'riiı 

teskin, münbesit mesarnatı ttkı 
siyah benlerle buruıukluklan 
eder. En kuru ciltleri tazelen 
Yağlı 'fe parlak bir cildin kım 
ğını giderir. Her gün muntım 
kullanıldığı takdirde teminat 
Bu beyaz yeni TOKAL 
laemi cilde o derece ıayrikııbili 
rif bir güzellik ve taze!: k veriı 
bunun başka suretle temini ı 

mümkündür. 

OKSOROK, BRONŞiT, BOCAZ RAHATSIZLIK
LARI YeSllire ıibi cıhazı teneffüsinin bütün ihtili
labnda ve ZATÜLCENP, BEL AGRILARI (LUM
BAGO) BOYUN AGRILARI vesaire ~bi bütün 
nevraljik n Romatizma ağnlannda ıa:vam tavai,_ 
dir. Basit, temiz ve iktisadi bir tedbiri tafidir. "Alet 
aaçan Piyero" resmi bütün kutulann arkasında bulun-

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünde kurulacak alun satını koımiyonu tarafın-• c M •• d • dan yıapılacaktır. !!il- En iyi 

ır e . e 4 -- Kırdırma 7 -3-933 tarihine ııaalıyan salı günü Novotnı· 
U •ı• v • d saat 14 tedir. mumJ JgJ en: 5 -Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre B1RAHANES1D1R. 

gün ve saatinden evvel bu ilanm 3 üncü maddesindeki Her akşam KONSEF 

1 Edimede Hapisane haline çevrilmesi Adliye. Veka- komisyona verilecektir. Rakı taze ve envaı meze .ı 
i ieti celilesince tekarrür eden yanık kışlanın tamırat, ta- 6 _ Her istekli, biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan Bira 20 kuruş ---•••••••--==----··---•-11- dilat ve inşaatı toptan münakasaya konulmuştur. 3148 lira 88 kuruşluk muvakkat gilvenmelerile "te- Tabldot 75 kunıı . 

malıd11'. Her eczanede satılır. 

----------------------..;.4ö;:;... Münakasa müddeti 8 Subat 933 tarihindeq 1 Mart minat" belli saatten evvel komisyona gelmeleri. Bu Perıembe : 

933 tarihine kadar yirmi gündür. 7 - Alınacak benzinin evsafını gösteren kağıt esas 5 u v AR E 0 AN 5 Afi İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

ln.,aatm ihalei kat'iyeden itibaren 25 Mayıs 933 ta- Fiatlarda zammiyat yoktur. 
" h t · k •· şartnameye ilitiktir. 

rihine kadar ve tamirat ve tadilatında i a eı at ıye ta- 8 _ Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt ka-

İdaremiz ihtiyacı için pazarlıkla 20,000 sandık mü
kabili (259) metre ve (410) desimetre mik'abı kesil 
miş tahta satın alınacaktır. Taliplerin şartname ve nü
rnuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak ebnek üze
re% 7,5 teminat akçelerini hamilen 18-2-933 cumarte• 
ıi günü saat 15 te Galatada Alan Satını Komisyonuna 
rtıilracaatlan. (597) 

Fatih MalmüdürUiğünden: 
Edime1'apıda Atikali pa§a mahalleginin löküncüler 

caddesinde 18-21 No. h emvali metrukeye ait dükkan ki 
raya verilecektir. Müzayede müddeti 4 Şubat 933 tari
hinden 23 Şubat 933 tarihine ~ada_r 20 gündür. Talip
lerin 23 Şubat 933 tarihine musadif perşembe günü 
saat 10 da Fatih Müdürlüğünde müteşekkil müzayedat 
"e ihalat komisyonuna mijracaatları. ( 440) 

rihinden itibaren 140 gün zarfında tamamen ikmali ğıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul ediim.iye-
meşruttur. kt' (644) 

Talipler: Atic!eki şeraiti haiz oldukları halde müna- _c_e_ı_r_. ------------------
kasaya iştirak edebilirler. 

A - Türkiye Cümhuriyeti teb'asmdan olmak, bü
kômet ve müessesatça tanınmış olduğunu mübeyyin ve 
saik ve yaptıkları inşaata ait bonservis ve yaptıkları in
ıwıatm fotoğrafları, musaddak diploma ve ruhsatiye, ik-
tidarı fenni ve mali vesikaları. 

B - Ticaret odasınca müseccel bir inşaat şirketi ve 
yahut yine ticaret Odaamca müseccel ve bizzat mimar 
ve mühendis olduğunu mübeyyin vesikalar· 

C - T eahhütlerini bihakkın ifa ederek şimdiye ka
dar asgari 150000 lira kıymetinde bir binayı ~al et
tiklerine dair resmi veya hususi vesikayı hamil olmak 
şarttır. 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyenandan: 
Tahminen beş yüz kilo kadar pirinçten mamul jan

darmaya ait palaska ayııasile künye numara levhaları 
18-2-933 pazar günü aaat 13 ten 14 e kadar açık arttır
ma ile aatılacaktır. Talipler mezkiır günün muayyen 
saatinde komisyona müracaıatlan. (672) 

Münakasaya iştirak edecek talipler bu bapt~~ ta
mirat, tadilat ve inşaata ait münakasa şartnamesını, u-

Bakı r k Öy fabrikası kooperatifi ?1umi fenni şartna'!1eyi, umumi fenni şartnam~ b.~r 
. ıla dört numaralı lahıkalarmı, mukavele formulunu, 

ğine: Kayseri hastanesi inıe a 
olup halen Bakıı köy ernr azı alı 
ve asabiye hastanesinde tahb t 

vide bulunan mül.UIJD lomail 
mal Beyin muhtacı Tiıli olduiu 

nen anlaşıldıtmdan mümaile, 
hacrile lstanbul bııroannun 883 

ko Bakn:k.öy B~z F ~b~smda bir memurm ve amele vaziyet planı ile müna~:ı.sa planlarmı ve . r~lövelerini 
0Perat~fı teş~~ e.~lmiştır. . . . vücud 100 ~ira depo mukabılinde Ankarada hapıs~an~er U-
F'abrıka Mudın Fazlı Beyın himmetile a 1 mum ıdaresinden İstanbulda İstanbul C. Muddeıumu-

gelnu.ş olan bu kooperatif fabrika amelesile ';11~urları- j miliğinde Edimeden Edime C. Müddeiumumiliğinden Tasarruf, Dirlik 
nın YıYecek, içecek, giyecek, yakacak bütün ihtiyaçları- alabileceklerdir. 
Ol ucuz fiatla tatmin edecektir. . , Kap.alı zarf usulile yapılacak olan işbu münakasa 

Fabrikada böyle bir ucuzluk müesseseainın teşkil 1 Mart 933 tarihine tesadüf eden Car11amba günü icra 
edi~difrini haber alan Bakırköy ahalisi, fabrika müdiri- 1 !alınacağından talipler münakasaya iŞtirak edebilmek 
~e!ıne müracaat ederek kendilerinin de kooperatif ten için teklif edeceği umumi veya yüksek meblağın yüzde 
d~ıfade etıneleri için tertibat alınmasını rica etmişler• yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate ve Üzerine 

ır. ihale kılman talipte münakasa kanununda yazılı 
idare, halkın bu talebini kabul etmiş ve fabrikanın müddet zarfında vermek şartile bedeli ihalenin yüzde 

caddeyB nhl.~Phesinde kooperatifin bir kapuıı olma- on beşi nisbetinde teminab kat'iye olarak nakit veya 
iını ~e b a . r l 

0~ halkının ~u ~pıdan kooperatife gire- nakit yerine hükfunetçe muteber b'anka kefaleti veya 
rek ote erı .. a m arını .tenaıp eylemiştir. kıymeti muharrereai üzerinden istikrazı dahili tahvili 
... ~al?r~oy bez fabrıkası memurin ve amele koopera· veya Borsa fiatmdan yüzde on noksanile diğer milli es
tıf ı ısmını taşıyacak olan bu kooperatif bir aya kadar ham ve tahvilat ile birlikte o gün saat on beşe kadar 
açdacakt:' . . Edirnede müddeiwnumilik dairesinde müteşekkil Adli-

F abrıka amele ve memurlarıle Bakırköy halkına ·h l k · yonuna müracaat eylemeleri ve bu saat-b" "k b. hi t d k l bö l b. .. ye ı a e omıs 

VeDüzenlik 
Kaynağıdır. 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Her Gün Biraz Para Biriktir.niz! 
c:dY\l 

1.rrd'klzm~ de ecde lao anB kıry ke .. ırFmbu~skaseseyi vü- ten sonra müracaatta bulunacak taliplerin kabul edilmi-
;ı a getı ı enn en o YI a oy a n müdiri- ~· '14 1 (610) 

ni tebrik etmemek kabil de~ldi vecegı 1 an ° unur. • 

~~-----~~--~~--~=============~~~ 
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Buhranı kaldırmıya 
Yardım etmek maksadile 

T • E 
Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 

36 ay vade ile 
2 den S sortiye kadar küçük tenvi
rat tesisatı icrasına karar vermiıtir. 

V (..cğusı erı zıyıl olın l ardıki öksurDklere bilyük ehemmi)Ot 
eremnnnelidlr. KA1RAN HAKKI EKREM tehlikenin önlinegeçer. 

43 

Beşiktaş Orman İdaresinden: 
Muaadireli emvalden olup Beşiktaş'ta mahfuz bu-

lunan 12 çeki odunluk kütük başı hazine namına bilmü
~ zayede satılıktır. 2-3-933 tarihinde aaat 16 da ihale 
~ ~ olunacağından taliplerin orman idaresine ve ihale gü-
1 nü Beşiktaş kaymakamlığında müteşekkil müzayede 

~komisyonuna lüzumu müracaatları. (552) 

f 

1 • 

~ 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A T,pullu fek er f abrikasıııın 
İstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

81 

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 

icterse si2orta ettirilir. 

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

ker - Telefon: 
24470-79 

M1LL1YET ÇARŞAMBA 

1 
1 

Yeni gömleklik 
çeşitleri geldj ~ 
iPE KİŞ kumaıla•ından 
yapılmıı gömlekleri 

6 sene 
Eıkitmeden giyebilirım·a 

IPEKİŞ'ln gömlek'ik ku· 
mıılan yıkandıkça ııü
zelleılr ve .. f(amlaıır. 
lPEKIŞ görolekl~ri ayni za
manda en makbıil hediyedir. 
Zevcinize, b"raderini:ı:e vey:ı 
pederioize IPEKİŞ'in halis 
ipekten ma -
mul ve müs-
tes'>a bir gü 
zellikt e ve 
sağlamlık 
ta lokun 
muı ku
maı:arın· 
dan yap,J 
m•ı göm 
!ek her' 
ye edebi 
liniaia 

... 
İstanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
"455,, adet arka çantası ilanıdır. 

1 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kı-

1933 

• 844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20.000.000 Lira Sermayeli 

ve Bankası 
T. A. Ş. 

2.000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Liralık 

40,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

R'.ayaın başladığı tarih : 1. ŞUBAT 1933' 
Kaydın kapanacağı tarih: 28. SUBAT 1933 

~fsse senetlerinin ödeme şekilleri : 
DEFA TEN : Kayıt esasında % 100 

ve ya TAKSiTLE : Kayıt esnasında% 10 - 1/5/1933 tarihinde. % 80 

1/7 /1933 tarihinde • % 30 - 1/9/1933 tairhinde. o/. 30 

Tevzi edilecek temettü hisseleri : 
% 100 . ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı Qzerlnden 

0/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan Odenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine gôre 

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

temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddes~ ahkamına tevfikaQ 

Ckinci hissel temettü olarak yine hissedarana verilir . 
Nezdinde kayıt 1nuameıesl yapılacale mOeseeeat I! 

T. C. Merkez BankaSJ 
Türkiye Ziraat Bankası 

• 
Türkiye iş Bankası 
Emniyet Sandı~• 

Osmanlı Bankası 

Banka Comerciale ltarfyana· 
Ooyce Orient Bank 
Felemenk Bahrlsefit Bankası 
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taatı için (455) adet arka çantası pazarlıkla yaptırda· O A KUT.EL _____ , ____________ _ 
cakt~r_. Kırdırma §artları kiğıclının tasdikli suretleri Kar~ö: Bö.;.çi fınm saaa~da 34. Leıpzig 1933 i!koabar sergısi 
İstanbul Gümrük Muhar.ıza Başmüdürlüğündeki ko- 41 'l:A. 5 Mart 931 den itibaren M 
misyondan alınacaktır. .. lHTlRA iLANI ~~7\ her tilrlil tafai.at fY~ 

3 - Pazarlık: İstanbul Gümrük Mtıhafaza Bqmu- " Bilhaıaa otomobiller için ••niö-

dürlüğündeki komisyon tarafından yapı acııktır · man tertibatı" hakkında iıtihııal o-

4 - Pazarlık : 19-2-933 tarihine f'aşhyan Pazar lu""" 30 Mayq 1931 tarlh ve 1190 

Leipzig sergisi heyeti tertibiyeıi 
veya fahri mümessillı 

giinü saat 14 tedir. namaralı ihtira berab bu defa mev-

5 - Her istekli biçilmiş bedelinin % 1,5 ~ olan kiitfiile k~~~~ :?'edre d~~e- H T f 
146 li 40 ku l k kka 

.. "temınat" la- ra Yeya ıcar .,....ece,..n en .... ıp <>- tarafındın verilir. Gılata'da Ahen ve Mllnih an. ele on 
ra ruş u muva t guvenme • lanlann Calatacla Çinili Rıhbm Ha- 40163 PnRla kotu•ıı: Galata 7fı. Telırraf: ZPrk•·~ f•tıını ul 

H. ZECKSER M6he11dis 

rile belli saatten evvel komisyona gelınelerı. nm.ı. Robert Ferriy• müracaatlan 

6 - Omek: İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü- iliıı olunur. \--~~====-====7:'~~='=='~~~l\JM~ 
dürlüğündedir, İstekliler orada görebilirler. (674) 74 MiLLiYET MATBAASI 

Kumbara Sahipleri 
933 Birinci Kur'ası 
1 nisanda çeki ecek! 

• 
iş Bankası, memlekette tasarruf 
hareketini teşvik gayesiJe, kum. 
bara sahiplerine her sene 5000 ' 

lira mükif at veriyor. 

Kur' aya girmek için: 
''t mart 933 tarihine ka
dar tasarruf mevduatınız 
asgari 5 ira olmalıdır,, 


