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NUSHASI S KURUŞTUR 

İnkılap heyecanı, 
Devlet otoritesi clist a 

Sahip ve Baımubarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

a un 
İnkılabı yaptacak; yalnız J 

2~bıta kuvveti değildir. Hiç ı 
b.~r rejimin prenaipleri; yalnız 
'llngüye dayanarak ayakta 
d11ramaz. inkılapları; balkın 
ruhundan doğan heyecan ve 
ınanevl kuvvet yaptır. 

... . ~ ~ .... - 1 . ' ;; ' " . ~ . . .. ~ •.• ··~· ~ . 'i" 

b· Son günlerde memleketi? 
ır kaç yerinde irtical mahı

Yette sayılacak bazı küçük 
hareketler oldu. Bilhassa türk· 
çe ezan okunması aleyhinde 
~enfj bir cereya uyandırmak 
1'1İ~enler o~du. Buna benzer l 
g~fıl hareketler; inkılap Tür· 
kıyeainde mutlaka boğulmağa 
:a.h~uındur. Yalnız ahmaklar· j 
ır kı, hunun aksine inanırlar. 

N~tekinı öyle oldu. Diline ve 
ntılli benliğine k&rl• hiç bir 
&aygı ile mütehassis olmıyan 
0 tabiiler; timdi kanunun 
~nçeıinde çırpınıyorlar. in!'•: 
la.hın adaleti elliette yennı 
lıll) ' acak ••• 

Bu münasebetle hop giden 
bir hareket te, meınleketin her 
tarafında gençliğin gösterdiği 
;ı.Jaı.,. ve heyecan oldu. Bu 
ıı.Iaı.:a ve heyecanın her gün 
~eni tezahürlerini görüyoruz. 
f eni rejimin en esaslı müda· 
I aa ve emniyet vaııtaaı; mem
~kette inkılap heyecanının git 
~~de kuvvetlenmeıidir. Demek 
IQ; Gazinin bundan bir kaç 
~~e evvel, cümhuriyeti kendi
erıne emanet edeceğini söyle
ddiği Türk gençliği yetişiyor, 

aha •uurlu bir hassasiyetle r .. 
eıııni korumağa hazırlanıyor. 

h Asırların ruhlara sindirdiği 
llrafeleri bir hamlede insanla

rın kalbinden silmeğe madde
ten imkan yoktur. Daha bir 
Ç<ık seneler geçecek; zaman 
Zaııı.an küflü zihniyetlerin 

bazı tecellileri olacak, dil veya 

dini bahane ederek kuru gürül

tü Yapanlar bulunacak. • Eğer 
de,,.let zabıtasının yanında, 
hatta onun çok önünde gençli
ğin bir inkılap aşkı, inkılap 
heyecanı uyanık bulunuyorsa 

hiitün bu hareketlerin hiç bir 

tesiri olmaz. Hepsi de gençli

iHn ateşi karşısında söner. 

Şunu da unutmamalı ki; mu

hitlerinde, yanıbaşlarında u

l'aııık, duygulu, 9uurlu bir 

Rençliğin vücudünü hisseden 

irtica yılanlan ba,lannı kaldır
llıağa cesaret edemezler. 

••• 
Türk gençliğine bu ate,i, 

bu heyecanı atılamak için her 

"eıileden istifadeye mecbunız. 
l>ikkat edilecek şey; bütün bu 

~eıaimizde ölçüyü, müvazene

)ı tıözönünden ayırmamaktır. 
~e,,.Iet ve hükllmet otoritesini 

er mülahazadan üatün tut-

~k lazımdır. Esasen inkılabın 
ır gayesi de; meınlekette 

~~tlak bir nüfuzu, salahiyeti 

d İikiim süren, yalnız kanunlar-
8.n mülhem bir hükumet kur

llıak değil midir? Şuurlu bir 

~eenç)~~; inkılap heyecanının 
.. 1zahuratı esnasında bile bu 
() .. d 
lı çu en ayrılamaz. Vazifesinin 

lldudunu atarsa, rejimin isti-
nat ett•.. d' • 1· • "f ıgı ıaıp ının, devlet 
nu uzunun incineceğini bilir. 

ıı:ühiın bir dileğimiz de 9u 

? lıdır: Gençlikte uyanan 
ınJalap heyecanı büyük' kü "k 
b"tü , çu 
u. n memurlarımıza sirayet 

etsın. · idare v dl' ı e a ıye memur-
arımız; inkılab h . ın ru unu, 
e1aslarını ıncitecek b k ti are e e-
re kartı fazla duygulu 1 ı_ o sun-
"'1'., Elde cümburiyeti koru 
,._,_ d' . . al ya. 
.....,., ını sıyaaete et ettirnıi-

~ecek kanunlar; bu haaaasiye

tı eaaaen vazife haline koy

lrıaktadır. Meınlekette en mü

ne\>ver unsurlar; gençlerdir, 

(enıurlardır. İnkılabın müda-

a.e.1 cephesinde bu iki unsur 
e el I e, Yan yana savafmalıdır-
11.r, 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

BOyülı Millet Meclilll Reial Kil:ıım Paşa 
Dolmabahçe rıhtımında 

Hazretleri 

Meclis Reisi dün geldi 
Mart devresinde müzakere edi 

lecek mühim kanunlar var 
Kazım Pı. Hz. nin Milliyet'e beyanab 

B. M. M. Reiıi Kazım Pt- Hz. 
dünkü trenle Ankaradan ıehrimi
ze ıelmitlerdir. 

Kazım Pt- Hz. Haydarpaf& 
iataıyonunda Reiıicümbur Hz. na• 
mma yaver Naıit Bey, Vali Mu· 
biddin, muavini Ali Rıza, sabık 
Maarif vekili Esat, latanbul meb'· 
uıu lbrahim Tali ve Ziyaeddin, 
Meraf meb'uıu Mita~ aabık tütün 
inhiaan umumj müdürü Behçet 
lnhiaarlar umum müdürlüğü ıube 
aıüdürlerind,en Hüanü, Seyriaefa• 
in umum müdürü Sadullah, Li
man t irketi müdürü Hamd i Bey
ler ve diğer birçok zevat tarafm 
dan kartılanmışlardır. Meclia Rei
ıi Pata, iatikballerine gelen zevat
tan bazılannı refakatlerine ala
rak motörle Dolmabalıçeye seç
mitler ve oradan otomobille doıf· 
nıca Tokatlıyanı tetrif etmiıler
dir. 

Kazım Pt- Hz. iataıyondan çı-

karken müıtakbeline iltifat etmİ§ 
ler: 

- Habeni:o selmete çok ça• 
lıfbm, muvaffak olamadım ••.• de
mi§lerdir. Kazım Pı. bundan son
ra sülerek latife yollu: 

- Ben sizli gelmeğe muvaffak 
olamadım, ıiz de güzellik müsa
bakaıında muvaffak olamadınız! 

Güzellik kırallçellği 

Pt- Hz. motörde ~zellik mü
aabakaımın tefernıatma ait bazı 
sualler aonnuılar ve güzellerden 
hangisinin kraliçeliğe daha layık 
olduğunu aomıuılardır. 

Sö~ hir aralık liman nakliye 
iılerina intikal etmit. Pafa H:ı:. 
nakliye ücretlerinin indirilmeıi lü
zumuna iıaret ederek hama) tari
felerinden tikayette bulunmuşlar
dn-. 

Kazım Pt• Hz. Dolmababçe 
{O .. amı 6 ıncı •ahifede) 

Yeni tesisat yapılacak 
Haseki hastanesi büyük bir ih. 

Gazi H.z. 
------·· 

ISTANBUL, 1.t~.A. 
Reisicümhur H;;:: Halkevi 
içtimai yardım ·: fUbuİ ta
rafından dün gece ·Perapa
lıuta veril en balP y.i;ı huzur
larile ferellendirıiJl1lerdir. 

Güzeller dava açıyorlar! 
Feriha H. ın vekili 10,000 lira tazminat 

ve intihabın feshini isteyecek 
~ • • · · lzmlr hakemi de müsabakadaki yolsuzlukları teyit ediyor 

Balo çok güzef- ve çok •a- (;ün geçtikçe meydana çıkan miyeye bırakınayi tercih ediyor-
mimi olmuş ve ·scıbaha ka- yeni yeni hadiıeler ve hakikatler, du. 
dar devam etmiştir. süzellik müaabakasındakj isabet- Dün kendisile sörüttüğümüz 

••••••••lllİ··a' •••mil l sizliği ve intihaptaki sakatlıkları avukat Mustafa Hayri B. demit• 
bütün çıplaklığı ile nazarlarda tir lı.i ı 

Yunanistanla bir kat daha canlandırmaktadır. "- Bu işin içinden çıkılabilme 

• Her ıeyden evvel, müsabaka ıi için hukukan iki nokta varit o-

Ticaret :. 
19raiti ve daha doğruau intibahın lur: 
ne ıuretle cereyan edeceği ne ter .. 1 - Hukuku umumiye nokta

amdan müddeiumumi ifi mahke
meye Yerebilir. Ancak bizim mev
zuatnnız buna müaait defildir. 
Batka bazı memleketlerde pekala 
böyle davalara teıaduf edilebilir. 

tip heyeti ve ne de jüri heyeti ta-
rafından aon dakikaya kadar teı

Müzakereler. yeni- biı edilmiı değildi. intihap, ge
çen senelerdeki ıibi yapılacak, .•- elen bafhyor denilmit ve Feriha H. 8 güzelden 

:.! · • • · • en çok rey alarak birinciliği k.a· 
'funanutanla &lamızda •kin;' zanmıt bulunduğu halde, aon da

kalan ticaret . .müzallerabna daır . kik.ada 3 ırüzelden birinin aeçil
Yunan mehafilindc yeniden bazı 1 meıi teklifi üzerine ikinci bir aeç• 
ihtimaller ileri ~lınektedir ... lle-1 me yapılmıt ve Nazire H. m İnli· 
ri sürülen noktaı naaara.. · sore, habı bu suretle temin edilmiştir. 
Türk • Yunan ticari müzakerab j Filhakika eğer intihabın tekli 
yeniden başlamak Üzeredir: bütün tef~rrüatiıe bidayette tea-

Geçen eylulde Yunanıat~nla bit edilmit olsaydı, mesele kalmı
Yuıoalavya araaı.nda akt~ılen yacak Ye buırün ortay& çıkan kar
taluaa mukaveleeınde ~ unanıataıı ma kanıık vaziyet te basıl olıni

yacakb. lntihaptaki esasa lealh'.ik. 
eden ilk sakatlık. bu noktadadır. 

Hakem heyetinin atçllmeııl 

2 - Feriha H. müaabakaya İ§· 
tirak İçin maaaj, ıpor ve saire ile 
YÜcudunu yomıut. hazırlık. için 
hiç fÜpheaiz masraf yapmıflır .• 
Fazla olarak 1000 lira da mevcut 
mukafat vardır. Feriha H. yorul
mut. masraf yapmıf olduğundan 
ve mevcut hakk.mın zaptedildifin 
den bahiale hukuk mahkemesin
den hakkının ihkakmı iıtiyebilir. 
Eğer, para için zannedilmeai ih
timalini dii4ünüyona, alacağı la:o• 
minab meseli Hililiabmer'e te
berrü edebilir. 

Çünkü 8 güzel araaından - Foto Etem 
çilen N.azire H. ın da dahil bulun- Nazire Hanım 
du~ ~ ~zelden e'.' çok. rey alan 1 bul ırüzeli aeçmeıi bitmiıtir." 
·ve bınncı olan Fen ha H. m, bu, 
hakkidir. Arbk, bu noktada latan (Dnamı 6 ••es aahilod•) 

Hakem heyetinin, aralannda 
birçok tanınmıı zevat bulunmaaı· 
na rağmen, mesela Makıim'deki 
ilk loplantida halk tarafından ae
çilmiyerek müaabakayi tertip e
denler tarafından kararlasbnlmıf 
olmaaı, tenkitleri celbeden ikinci 1 ========-===--=--==-===--=-======-"" 

YıuıanUtanla iktmufi mü:sak.,.e• 
yi idare eden Cemal 

.,. Vehbi Beyler 

için yiizde 35 esaaı kabul ediluıit-
ti. Y unaniatan iae bize Yusoılav
yadan yüzde bet fazla olarak 
yüzde 40 teklif tmi, !°' Yunan 
mehafilinin ifadeaine nazaran, 
Türlı.iyenin teklifatı yüzde 20 ol
muş ve iliveteo Yunan mamul 
maddelerinin kontenjan harici gll' 
meaı kabul adilmiştir. Türk heye
ti murahhaaaaile bütün noktalar 
Üzerinde mutabık kalırunııbr. Yal 
ruz nİabette anlaımak kabil olma 
mıttır. Yunanhların kanaatine &Ö· 
re, yesane pürüzlü nokta olan bu 
nİıbet cıheti de diplomaai t&nl.ile 
halledilecek •e bundan aonra 
Türk heyeti murahhaaaaı Atina
ya sidecek ve yalıııs imza mera
simi yapılacaktır, 

noktayi teıkil etınektedir. Fillıaki 
ka, hakemler araaında, müsabaka 
yı tertip eden refikimizin muhar
rirleri, dotttoru ve yakından uzak 
tan müessese başındakilerle mÜ• 
nasebetleri ma lüm müteaddit ze
valm bulunmasıdır ki, intihabın 

M. Roosevelt' e suikast 
Reisicümhura bir şey olmadı, 

iki ağır yaralı var 
MIAMI, 16 .A. A. - M. Rooııe

velt'e bir auikaıt yapılmııtır. Suikaat 
müşarünileyhin ıerefine verilen bir 

l ziyafet eenaıında olmu1tur. 5 kur1un 
! atdnufbr. Chikago belediye reiai i 
' le bir kadının yaralanmıf olduğu bil 

dirilmektedir. 
Mütecaviz tevkif edilmiıtir. 
tvl Rooaevelt'e bi"ley olmamııtır. 

Mü'8riinileyh ıağ ve aalimdir. 

1 
MIAMI, (Florida), 16. A .A.

Chikago belediye reiai M. Cermalı, 
M, Roosevelt'e kaJ'lı yapılan ıuikaat 
te ağır ıurete yaralanmıtbr• 

IMümaileyhe bugün yapılmaaı İcap 
eden ameliyatın tehirine karar veril
miıtir. 

tiyaca mukabele teşkil ediyor Celal B. bugün 
Hemen N...,, Yorlc'a aYdetl mukar

rer bulunan M. Rooıevelt, bu taar
ruzdan sonra ıeyahatini tehir etmit 
olup haılRlıanede M. Cennak'a refa
kat ebnittir • Hastanede çay verildi ve tetkikat yapıldı 

HaRfahanede verilen çayda belediye erklJnı De hekimler 

Dün Hasekinisa haataneıinde 
Belediye Matbuat erkanı ıerefine 
yen.İ te.iaat veaileai ile bir çay v ... 
rilmiıtir. lıtanbulun, hatta mem· 
leketin biricik Kadın haalaneai o
lan Haıeki, aon birkaç sene için
de, büyük tekimül aafhalan se
çimıit kıymetli bir aıhhal müeue
semizdir. 

Haatanede geçen yaz, yeniden 
bazı tesisat yapılmıı, pek çirkin 
bir manzara arzeden methal orta 
dan kaldınlarak yerine beton bir 
•~hanlık vücude getirilmiıtir. Şim 
dıye kadar haatanede kalorifer 
tes!aatı yo~tu. Birkaç ay evvel, bu 
tesısat .da ı1m.'al edilmiş, hastane
ye yenıden luzumlu bazı makine· 
ler satın alınmıış, hasılı ,ehrimizde 
asri tababetin her şubesine ayrı 
ayn cevap verebilecek, ~fkatli, 
sıcak, temiz bl\ktmlı bir hastane 
vücude gelmittir. 

lıtanbul umumi meclisi Daimi 

en~ümen •~aaı haatanenin yeni 
teaıaatını gormek arzuıunu izhar 
etıiklerinden dün toplu bir halde 
Hasekiyi ziyaret etmiılerdir. Bu 
münasebetle haalanenin yukan 
kat salonunda ziyarete gelen ze
vat ıerefine bir çay ziyafeti ve
rilmiıtir. Ziyafetle Belediye erka
nı daimi encümen azalan, ve aıh
h~l itlerile alakadar birçok zevat 
hazır bulunmuşlardır. Haseki haı 
tanesinin 9 seneden beri büyiik 
bir dirayetle Başhekimliğini 'Ya• 
pan Dr. Eıal Bey, misafirlerine 
hastanenin her tarafını gezdirmiş 
ve bu meyanda ikmali zaruri o-
lan ban nokı,.nlara işaret edil
mi,tir. Ö~rendiğimize göre hasta
nenin önündeki duvarla kapırlaki 
harap kapıcı kulubeıinin kaldırıl
m"sı ve daha bazı tamirat için ih
tiyaç görülen 5000 liralık tahıisat 

(Devamı 2 İn\:i ıahifede) 

Gidiyor 
lkbsat nkili Celil Bey dün 

tehrim.izde tetkiklerine devanı et
mitlir. 

Celi.I Bey dün C.H.F • Vilayet 
merkezini ziyaret ebnİf •• Vi
layet idare beyetile basbihalde 
bulurunuştur. Celal B. buradan 
yanlarına Fırka Vilayet heyeti 
reisi Cevdet Kerim Beyi alarak 
Sultanahmette sanayi mektebin.i 
ziyaret etmittir. 

Bu aırada mektepte talebe a
tölyelerde bulunmakta idi. Celal 
Bey meklebin fabrika kıamını se
zerek çalııan talebe ile alakadar 
olmuflardır. 

Vekil Bey bugün Ankaraya 
avdet edeceklerdir . 

Ayrı fiatlarla yapı
lan tek reçete 

Dünkü nüshamızda Sirked'de 
iki eczaneden birinin 75 kunııa 
yapbfı bir reçeteyi diterinin 50 
kuruşa yaptığını yazmıftık. Sıh
hiye Müdürü Ali Rıza B. bu reçe
te .,,., bir iıtida ile birlikte müra
caat ediline lizımselen tetkikat 
yapılarak neticenin Vekalete arze 
dilecei'ini aöylemiıtir. 

Belçikada buhran 
BOKREŞ, 16 (A.A.) 

Kral, kabinenin istifasını ka
bul etmemittir. M. de Brocque 
ville kraldan düşünmek için 
24 saat müsaade iıtemittir. 

Küçük itilaf misakı 
CENEVRE, 16 A.A. Kü

çük itilaf devletlerinin aktet
miş oldukları itilafname bu
gün saat 12.10 da imza edil
mistir. 

Feriha Hanımın geni 
bir resmi 

taraf,irane neticelendirdiği zaha
bını tevlit etmi9tir. Hikemler me 
yanında Ruhi Vamık B. sibi Nazi
re H. ın .öylemesine göre samimi 
bir ai14' dostu, diğer bir rivayete 
göre manevi babası ve ahbaplan 
bulunduğu anlafılmau da bu ze
habı takviye etmiıtir. 

Halılı şüpheler 
Refikimizin bütün iırarlarma 

rağmen Abdülhak Hi.mit B. ve 
Lüsyen H. ın Nazire H. a rey ver 
mediklerini beyan ve teyit etme
leri, yeniden bir ıeçme yapılması 
için izzet Melih B. ve refikasının 
Abdülhak Hamit B. in teklifine 
iflirak etmeleri de, halkta, inti
hapta sakatlık vukuuna dair hak
lı ıüpheler uyandımıııtır. 

Niçin istifa etmeyor? 
Bu terait karuıında en doiru 

halb hareket, bizzat Nazinı H. ın 
iatifa edip yeni bir intihaba talip 
olmaaı veya tertip heyetinin inti
habi tecdide karar vemıeai idi. 
F akal bütün dedikodulara rağ
men mahza hikemlere hürmetai:z 
lik etmemek için iatifa etmek ni
yetinde olmadığını Nazire H. s•· 
zetemi:ıe söyledi. Tertip heyeti 
de, ortadaki çıplak hakikate söz
lerini yummuş, bütün aamimi ar
zu ve tavsiyelere kulaklarını bka· 
mıt bir h~lde, intihabı yenileme• 
mekto iırar ediyor. 

Hukulıan iki nokta 
intihabın mefauh oldufunu 

söyliyen hukukçuların Feriha H. 
ın mahkemeye müracaatla mad .. 
di manevi zarar iddia edebileceği 
hakkındaki mütalealanna rağ
men F Priha H. da seçmedeki isa
betsizliğin takdirini efkari umu• 

Hadise eonaımda haz"' bulunan
lardan birinin anlaıtıklanna göre, 
mütaamznı hedefi M. Roosevelt ol
mavıp M. Cermak idi. 

Vak'ada hazır bulunanlar mulaar
rızı yakalamışlardır. 

M. Rooaevelt'e relakat ebnekte o
lan ıivi1 zabrta memuru, bir kurtun
Lı batından yaralanmıştır. 

M. Rooaevelt, kurşun ıeslerini ..-e 
~rültüyÜ işitir iıitmez, dönmüt ...e 
yaralanmamış olduğunu söateremek 
için kolunu 7aJlanutlır. 

Suikaıtl müteakip, gizli poliı teş
kı"lab müdürleri, alakadar memurlara 

M. Roosevelt 
müstakbel reisicümhurun muhahz~ 
lannm iki misline çıkanlmuı için e
mir vermişlerdir. Beyaz aaray etrafın 
daki polia mubafaz kıt'uı da takviye 
edilmittir . 

Suikaıt yapıldığı ıırada, bir park
la M. Roosevelt ıerefine bir kabul 
resmi yapılıyordu ve M. Roosevelt, 

(Dnanu 2 lnci •ahifec:le) 

Gel, salona beraber girelim. 
- Neden? 
- /kimiz gangana gelince bir kapalı /ladın edl• 

yoru:ı dal 
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• 

' 
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Tarihi tefrika: 100 

93 felaketleri 
•• 

ve lgnatief 
Sultan Murat da taht. 

tan indirildi 
Rüştü Paşanın ııran Üzerine yorlardL Rüttü Pllfll, hem bun 
kapı önüne çıkmaktan yüreği lara, hem de R>za ve Namık 
rahat değildi. lfte bunun için P~alarla Halit Efendiye gi
bir taraftan toplar atılır, mızı- dip Sultan Muradın valdesine 
kalar çalar, öte taraftan biat iııi anlatarak onları aaraydan 
resmi devam ederken iti kısa çıkarmak vazifesini verdi. 
kesmek üzere yerinden kalk- • • • 
mıtlı· Sultan Muratla validesi ve 

Henüz biat sırası gelmiyen- adamlanÇırağan sarayına nak 
ler tl4km fatkın biribirine bak ledildiler. Abdülhamit büyük 
tılar. Ağızdan kulağa: bir alayla aarayına geldi,yerlet 

- Ne oldu acaba? ti. Daha Topk:ı.pı saraymday-

MiLLiYET CUMA 17 UBAT 1933 

HARİCİ HABER.LER 
Muharebe olacak 

Çinlilerin milletler meclisinden 
ümitleri kalmadı 

NANKIN, 16 A.A. - Çin, 
artık diplomasi tarikile i• gör
meğe ve Japonya ile müzake· 
ratta bulunmağa hacet kalma
mıt olduğunu göstermek için 
Japou krtaab Jehol eyaletini 
istila eylediği takdirde Tokio
dan mümeasilini geri çağıra
cakbr. 

bil olduğu beyan edilmekte
dir. 

Cenevregl bırakacaklar 

1 Bükreşte 
Müsademe 
Polisle ameleden 

ölenler var 
BOKREŞ, 16 (A.A.) 

Evvelki gece 4000 amele Bük· 
ret istasyonunda barakalar ya 
parak tahasaün etınitler ve po 
lise atef etınitlerdir. Bir polis 
ölmüt bir kaç tanesi yaralan
ımtbr· 

Polis mukabele etmemit 

D 
Paristeki Leh sefarethanesi 

önünde arbedeler oldu 
PAR1S, (A.A.) - Yüz kadar itsiz Lehli konsoloslıa 

önünde uzun müddet beklemekten aabırsızlanarak konsol 
hane memur ve müstadimlerini itip kakmağa batlamıtl 
Memurlar zabıtaya haber vermittir. 50 kadar kimse yakal 
mıştır. 

Bir çok kimselerin hastahaneye kaldırılması lazım gelm 
tir. Bunların arasında bıçakla yaralannut bir de konsolosh 
memuru vardır • 

Fransız - Rus uzlaşma 
mukavelesi 

PARIS, 16 (A.A.) - Reiıicümhur M. Lebrun Fransız. R 
uzlatma mukavelesini resmen imza elınittir. 

Türkiye - Fransa ticareti 
- Hünkar neden böyle bir 1 en Sait Beyi çağırbruf, kayık 

~: 
, denbire ayağa kalktı? ta beraber getirmitti. Sait Be-

Her ne kadar resmi maha
fil böyle bir karar ittihaz edil
memit olduğunu söylüyorsa 
da, umum;yetle bu suretle ha
reketin içtinatr Çin için naka-

TOKIO, 16 (A.A.) - Ha
riciye ve harbiye nezaretlerile 
efkirı umumiyenin büyük bir 
kısmı, mümkün olduğu takdir
de Milletler cemiyeti azalığın. 
dan çekilmemek lehindedir. 
Ordu ise, 19 lar komitesinin 
tavsiyeleri Milletler cemiyeti 
büyük meclisince kabul edilir
se Japonyanın Milletler cemi
yetinden çekilmesine taraftar
dır. 

yalnız nümayişçileri dağıtmak 
için havaya silah elınittir. Sa
at 6 da münayişçilere teslim 
olmaları ihtar edilmit
tir. Amele silah abnakta 
devam e~mittir. Aıker mukabe 
leye ba,laclığmdan amele he
men itaat elınittir. - PARIS, 16 (A.A.) - Franaa hükfuneti Türkiye - Fr 

ticaret iilafmın alh ay sonra münfesih olacağını haber ve 
• - Tuhaf şey! Biat tamam yin Başkatipliği, Damat Mah-
,ı olmadı. 11 L • Paşanın Mabeyin Mü.ür-

- Zaten aöylerlerdiyaı liığü, yeni padişahın ilk irade-
Selanikte 
Komünistler 

Ko umbiya - Peru 
Muharebesi 

mittir. 

Ankara da Vagner günü 
Korkağın biri! ierindendi. 

Gibi türlü türlü sözler söy Sadullah Beyin ba,katiplik Yedi kişi merdivende Kolumblyal:lar bir limanı 
i lenmiye ba,ladı. tc ipkası, cülustan önce Rü,tü nefes.~izllkten öldü zapfettller_ 

Herkes gibi taşalıyan sad- ve Mitat Pata.lara vaat edilmiş ATINA, 16 A.A. _ Seli.nik LIMA, 16 ( .A.) _ Perou 

Tüfek ateti esnasında bir 
nefer ölmüt ve 12 nefer yara
lanmıtlır. Ameleden üç kiti 
ölmüt ve 16 kitinin yarası ağır 
olmak üzere bir çoğu yaralan
mıflır. Amele arasında bir çok 
ecnebiler de vardı. Payitahtın 
bütün fabrikalarında itlere 
normal bir surette batlanmıt-

ANKARA, 16 (A.A.) - Yarın saat (15) te Ankara m 
siki muallim mektebinde Zeki Beyin idaresinde bulunan Riy• 
seti cümhur orkestrası tarafından bir Vagner günü yapıla 
tır. 

( razam padiııahın ardısıra yürü ti. Fakat Abdülhamit, bunu u· kuvvetlerı·, du··n Kolombı·aıı·-tcki binalardan birinde bir 
tlü. Abdülhamit, doğruca arz- nutınu, görünüyordu. Rüştü ve l OO k . ların Trapage'a kartı karadan 

d D M h M bö l b top antı yapan 3 omünııt 
odasına gir i. amal a mut itat Pa,alar da, .. ye ir ta· . . sal d k ve denizden '"apmıt oldukları 

br. 

Progrmada büyük musikitinasm en güzel parçaları çalına 
cak, gerek Ankara ve gerek retransmisyon tarikile ft tanb 
radyosunun Ankara musikiıi ile ittiraki ilk defa olacaktır. 

ı' r 
P d d d h l · ı ıçtima onun an çı ıp gitme , 
a~ a yanın ay ı. 11 mese esi üzerıne mese e

1 
çı- leri hakkında zabıta tarafın- taarruzun ağır zayiat verdiril-

- Of, sıkıldım! Nedir bu karmayı muvafık görmüyor ar- d l mek suretile tardedı·1m1• • oldu- Yeni 
Tesisat 
Yapılacak 

Yapılan tecrübeler muvaffakıyet verdiği için yarınki neşr" 
yatın muntazam olacağı ümit edilmektedir . 

dı Z ik · · an veri en emri dinlememit- , 
sadrazamın ettikleri? Binlerle . aten i vezır, me,rutıyet lerdir. ğunu bildirmektedir. 

ı adamla uğra,manın zamanı mı meselesinde bir fikirde değil- BOGOTA, 16 (A.A.) 
1 d R P d Bunun üzerine polisler ile 

1 ,;mdi? er i. üttü a,a, sa aret ma- Kolombiyalılar 12 aaat muha- M. Roosevelt'e suikast ' K ı '1 "b" d komünistler arasında .bir kav-
l ı 1 Damat Mahmut Pllf& da bat kamında öprü Ü er gı 1 ev- K 1 d rebeden sonra Tarapaco lima-

~ kalarından daha az ta•ırmıt leti kendi istedig"i yolda idare ga çıkmı.br. omüniıt er en t t . l (B•t• ı in<i sahifede) ı ~.ooıeYelt'!_n mikrofo_n önünde .;;~ 
....,. 7 ki · d" d k k t nım zap e mı• erdir. l k •--ı•-· "· 

d ğ·ıd· B unl be d d tı mer ıven e sı ışıp a • T - •• kt bul clu aoy eme uzere ayaga .... o.uğını g.,.-e ı ı. un a raber bır" arzusun ay L Peru h"ı-~.etı" Bogotadaki (B•t• ı ind ••hilede) yunıme e unuyor . I .. .. t tın , baş! d M 
ma neticesinde nefes alama- '"'WD s "k d M "---k, .u rur gonnez, 8 eı e ege a ı • fey belli etmiyerek irade bek- Mitat Pa,anın ise me,ruti- Belediye bütçeainden münakale uı ast eıoasın a . .....,.....~ 11T11. • • • • • 

b k ,,,. .. d"" ".. k mak yüzünden ölmüt, 20 ko- ıiyasi mümessilini geri çağır- auretile temin edilecektir. Rooıevelt'e 5-6 metre mesafede bu- ta~ın bıleıpnı yakal.adım ve h~.,. 
liyordu. yetten at a c.:aşun ugu yo • 1 d ya dogru çevırerek ımdada çaga· 

Ç 
müniıt te yaralanmıştır. mı,tır. Haseki hastanesinde yatak mev unuyor u. diın.'' 

( ' - ağır bakalım •u ihti""'- tu. . Kolombiyanın Lı"madaki cudu (300) oldug"u halde haıta S 1 • f dl ? , rı '· , _ Cülustan iki gu··n sonra Ba- • U .ıas ÇI ne yor M. Roosevelt, büyük bir ıoulı 
Fransanın yeni mümessili · de geri çağrılmıttır. nede hergün için bundan çok faz k n1 1 'I _ Yalnız sadrazam kulu- bıaliye resen bir irade geldi: la ha.ta vardır. MIAMI, 16 .A. A. - M. Roo1&- a ı ık göstenni,tir. Kur,unlanıı 

ı nuz mu gelsin? Yeni paditab, Serasker Apti teklifi ffitler nutuk 10 aene evvel hastaneye bir velt, 8ennudea sahillerinde yaptığı kendiıine atıldığını anlamı" ve teh· 
H P h t b 1 h ... ne Zarfında girip çıkan hastala bir balık avından dönmÜ• ve bir park likeyi cesaretle karşılamıtlır 

- ayır, fehisli.mı, Mitat aşanın arp e u unması a- PARIS 16 (AA ) M .. f - l k ' 
b.l l d l"k ' . • - u • SOY er en nn adedi (3000) i tecavüz ebni· ta terefine tertip edilmi! olan bir ka Doktörler, M. Cermak'ın iyite1m..-ve Redif Pa·-•arı da çağır! se ı e yanız ser arıerem ı le "t d"kall d M B ,..... rı ra ı er en • ergery TUTGART yordu. Halbuki aon sene zarfında bul resminde bulunmak üzere kara· si veya ölmesi ihtimallerinin ayni de 

Damat Mahmut Pllf& mabe- kalark Seraskerliğe Kayma- meb'uaan meclisi hariciye en- S • 16 A.A. hastaneye giren hastalar 6910 ki- ya çıkmıı idi. rece ve kuvvette olduğunu 1öylemek 
yincilik i•ine başlamıt oluyor· makhğında bulunan Redif Pt. cümeninde Fransanın ıilahları Wolff ajan1t bildiriyor: tidir. Hasekideki 300 yataktan Suikast, M. Roos.,.,.elt tarahndan tedir. 
du. istenilen vükela, biraz ıon nın tayinini ferman buyuruyor bırakma ve kontrolü hususla- Batvekil. Hiler'in Stuttgart (100) ü dahili ve intani hastalara kabul resmini tertip etmit olanlara Zabıtada 
ra huzura geldı"ler. du. Rütfü P,., zaten yaptığı j._ b l belediye daıreainde dün ak- (Veremliler dahil), (80) i doğum söylediği kısa bir t .. •ckkür nutkun-

T rmdan sonra eyne milel bir kr f k d h al (65) · ""' MfAMt 16 A. A M R 

1
u _ Şı"mdı· hemen sabık baka- lerden rahatsızdı. Abdüli.zizin tam mi o on önünde söyledi- Ye a m ast anna, 1 cer- dan sonra vukua gelmittir. it' .k' · · - · 1ooıre-.,. te•ekkül meydana getı·rmesinı· k h. h talara, (30) u go""z -e lcu ve e suı ast teıebbüsünde bu unan 

1 Ç ğ hal'i, intihar mı, kasıt mı oldu· Y ği nutu esnasında bazı meç- ra 1 aa • • M Roosevelt, hastahaneyi ziyaret 
~ n

1 
ı ıra an sarayına nakletsin- gu" belı"rsı·z kalan 

0 
•• 1u.·mu·· Mura teklif edeceğini söylemi,tir. bul ,ahıslar bı"nadak. t l . lak hastalanna, (10) u cilt ve Pttikten •onra dün ıaat 22,45 te Zingllrll, zabitaya verdiği ifadede M 

lı1 
' er. Onun. haben· gelmeden • • B kkül" h d l 1 e sız ( 1 O) u rocuk haıtalanna tahaia • Hoover'i öldünn<k niyetile 3 gün ev 

d h 1,. • b d b l k U tefe • u ut anmn va- t t•b tını ._, f b"" Y Nev York'a hareket etmi•tir. b B ktaş m a ı, ış atın a U unma • • b' takı l b l er ı a •<: gra urosuna edHmittir. Maamafih, Haoekide • vel bir ruvelver satın aldığını, fakat 
1 m

eenm. e•ı sarayına git• ı"tı"barı·ıe bı"rı"ncı" derecede kendı· zıyetı ır m müta e e ere b ğl •• bal ·ı k · tak 1 • · h t 1 k b M H e .,_ ıb· tlabn ol M ' a ıyan ' ta ı e esıp ya az rgı yeru aa a arm " U• • oov r, au ... a a '' • . Rooıcvelt'in Miıuni'ye geleceğini 
ul" f it d I l B yol açan milletlerin hissi vazi- koparlllJllardır. Bu nutkun tel tüne mani olmamaktadır. Haseki- maoından dolayı hissetmiş olduğu duyunca M. Hoover yerine M. Roo-

"

. 
1 Sadrazam, izahat verdı" •• mes ıye 1 a m a 0 mut u. un yellerini tadil ve ulaha me- · k 1 gece mindu""z vakıtlı memnuniyeti telgrafla M. Roosevelt 1 , ld ., ı ların neticesi hayırlı çıkmazsa sizle netri bu yüzden mümkün nın apı arı .. - ' seve ti ii irnneğe karar verdiğini 

1 
- Ferman padişahımmdır. halk kendı"sı"nı' la· netle anar•k· mur edilecektir. I t vakıtsız hastalanna açıktır. Has- e bildirmiş, o da bu telgrafa te§ek· ıöylemiştir. 

ı.: 1 Z t b k" · S d il h - Encümen, 22 tubata ve ya- 0 amamıf ır. tanede çocuk hastaların bakımına kür etmiştir. M. ~ 1 a en af atıp a u a Beyi tı. Yenı" padı"•ahın gı'dı·•ı" de ha- Z b ta b hareket k lkı ·· · · · · d Hoosevelt, neşrettiği bir be-
' telgrafla çağırdım. Nerdeyse l ) T d T d but bir martta M. Paul Bon· a ı ' u. b 1 d~kl a t- aon derece dikkat vP. itin" göstP· Mutecavız, Joe Zıngara 'turun e yannamede: .. Bana hiçbir zarar gel 

ı; gelir. yırı netice er um urmuyor u. , H. be I . tıklanndan fİlP e. en ı eri ba rilmekte, mini mini ha•tftlar, •un'i b[r Nev York"ludur. Aılen talyan' . . F k k d 1 
• , Diğer taraftan rüsumat i.- ~?tu~hki~~e~akk~nd:';e~=: zı kimseleri, tevkıf etmi,tir, güneş ve divatenni usulleri tatbik otldbuğr aölentiyor. Polise ıu beyanat-ı ~~:'.!::;· olı~a~~nd':n a ç';l ar.:,ı;:;:e;s~-

.. . - O b8'ka. Eski vezirler- zasından Necip Pa,anın da Bulaarı•standa edmailketr;d"ırk. urtarilmalarma çalışıl- a u ~nmuş ur: 1 riın". Demiştir. .. 
' den bir iki zat ile ülemadan b ) d . l · ği izahatı dinliyecektir · /!> ~ " Bırka~ sene evvel talya kralmı . 

a~ hi,-ini memur edelim. Hal'ı ken ma eyine a ın ığı .Oy enıyor- M. Herriot, bu münasebetle fferoİn kaçakçıhğı Çocuk hastalıklarile kıvmetli öldünneğe teşebbüs ettim. M. Roo- ls'inlokta 
ıl d. · )" d · b du. Rüttü Paşa, sadrazamı biçe tahkı"katın devam etmekte ol- A z mütehas11slerimizden Ali Şükrü sevelt'i öldünneğe muvaffak olama- MIAMI, 16. A. A. - M. Roos<>-

,M ."ıne ve va 1 esme te liğe gı"t ı·nd"ıren bu keyfı• ı·dare sı"stemı·. SOFYA 16 A ,,.. - abita ,.,.. ı ı k d ,sınler. d ğ l • • • • • dd 1 U· Bey meşgu oma ta ar. dığnna müteeuifim. Bütün devlet velt"c ıuika•t yapan Guiseppe Zang"' 
~ F nin önüne geçmek, her feyi u unu söy emıtlır . him bir uyuşturucu va e er kaçak. d k. O • k 1 ! r<"i•lerini ve aiyuıi zevatı öldurmek . . k h L. • bb .... halı 
• • - erman efendimizin. çıhğı meydAna çrka;nıış ve bir kaç Hastane e ı ogum va a arı İ~\İyordum. Ben boltevi:nn tn.raftan- ra ıstınta ... eıs:ım.ı~e,. leşe usu 

r Kimleri irade buyurursunuz? kendi reyile yaptırmak isterdi. kisiyi tevkif etmittir. kaçakçalann da seneden seneye artmaktadır. yını ,. 1 kında tah•lnt vernuıtır. 
r' • E sk" Sultan Muradın cülusunda Zi- nu nasıl olsa o idare ediyor. r•isi Rigarla mükim Blietz İsminde Evvelce bir oene zarfında ancak M . Cennak, Miamiye bir hafta ev• . Zangara yaptığı s~ikast~n veham• 

1 - n e 1 vezirlerden kim- ya Beyin başkatipliğini bozdur Apti Paşa harp meydanların- biri•İdir. Bu adam bir müddetenberi 1 150 doğum vaka&r 0.lurken bu se· vel gelmiş, müstakbel reisicümhura trn~en ve bun~n. ne.~~~l~nden ha-
) ~ler var? duğunu, Kemal Beyin tabliye dadır ve sonuna kadar orada Bulgaristanda otut1ıyordu. BliPtz'in 1 ne, Haseki hastan~~nde .. "'m~ mülaki olmak için ikametin,· temd 't berı yokmuş gıbı gorunuyordu. 

- Esbak seraskerlerden Rı- b:ızı §Üpheli hareketleri zabitanın 1 ( 1008) nevzatın Turk nufus ku-
' p kull .1 N ık İradesini bet gün durdurduğu- kalacaktır. Necip Pataya gelin nazan dikatı"ni celbetmiş ve takip o- tüö-une kaydı yapılmıştır. etmiş İdi. ı lngilizceyi kolaylıkla ve çabuk konu 
'. • La aşa arı e am P~ nu unutamıyordu. Abdu""lhamı"t b d h kk M be d n h · •amıyan Zangara, hükümetine im:-' ·ı 1 • • d"k• h ld ce, un a a ıruz var. a • lunmuttur Nihayet ü_~ Dragoman- Doktor Esat Beyin şa 11 t~eb.- Bir kadının ko'u • · . .. .. 

l"". e erı tım ı 1 a e en Yatlı kendisine böyle muamele etti- yı·n ferig"i oldug"unu ben de siz- - da ı gın ve dargın oldugunu, çunku ço .\r k d r !anla d da tam hududu geç..ceı?t esna çan- büsü ve devamlı ça "ması sayewı MIAMI, 16. A. A. - M. Roo•e- cu!dugı· md• mektebe gidecek yerde fi ı ı em ı 0 r ır. recek bir padi ... ha benzemiyor den i•itiyorum. Ben bu i•i yo- tasında 13 kilo heroin ile beraber ya- de avakta tedavi gören hıutalarrn ı 
1 ,., _Peki.la. Rıza Paşa ile Na du. -r- • 1 al"k dar ı k tn kt d ve t'e suikast yapmağa teşebbüs e- çalışrrağa mecbur ı.atdığını beyan el 

., luna koyarıJ!l. kalanm•~trr. Bu İş e 8 a 0 ma adedi de gittikçe ar •a a ır. den Zingaı-a, M. Roosevelt'i öldür- miıtir. 
§:ı nık Pata gitsinler. Ulemadan Rüttü Pa,a, Damat Mahmut Diye teminat verdi. ü~re Sili ta~sın.ddn :~~~mü- 927 seneainde av.;-kt" ~•davi mck isteyip istemediğini anlamak Ü· M. Cermak'ın Sılıhi 
~ b~a efendi hazretleri birini se- ~aşayı çağırdı; onunla dertle,. Ertesi günü saraydan veri- k~m Golştein ı•m•n e ırm e tev- edi1en hastalar 7000 kadar oldu- zere zabitanın sorduğu bir suale ıu 

1 :erler. tı. len talimat ile bütün gazeteler kıf olunmuştur. • ğu halde 932 senesi içinde bu tarz cevabı venniştir: vaziyeti 
5' ,f Sehislıiın Efendi, paditabı _Benim ••darette go··zu··m p Mtsır tahvılleri da ı .. davi edilen haotaların ad .. ,ı; "Evet, muvaffak olamadığıma mü MIAMJ, 16. A. A. - M. Rooıe-

' '.1 ki d" k p - bir fıkra yazdılar: Necip a~a-
6 

(AA) (20 000) e çıkmıştır. Hasekide teeuifim. M. Roosevelt'i fBhıen se- velt'e yapılan suikast eınasrnda ya· 
"i le e ı. Y0 • adi ... hnnız mu""hru··nu·· kı·- M bey· ferı"klı·g·ı· haberi KAHiRE 1 • • · f ıı ti. d rtnı 

F b ı .- nın a ın • . . ri;ntgen - ve e a '" 926 verim, fakat hi.ikümet reislerini aev. ralanan M. Cenn:ık'm vaziyeti tehli· 
- erman uvurursanız s- me isterse versin, Bu hallerle yanlıtmıt; Necip Paşa mızıkai ere, 3 faiz ve jkram•yelı Mısır de ancak 650 hasta üzerinde tat- mem." keli iıe de ıimdiki hal bir vehamet l :anbul Kadısı Halit Efendi ben ben devletin batında dura- hümayun ferikliğine tayin edil kredi fonsiye tahvillerinin 15 bik edilen röntgen tedavisi 932 Zingaranın )talya kralını da öldür gÖ>termiyor. 

[ ~eleri bu vazifeyi ifa ederler. marn: Konağıma gidiyorum. mi'; mabeyin ferilikği de in- ,ubat 933 tarihli ke,idesinde: senesinde 297I hastayı ayağa m~k istediğini, fakat ltalyada bulun Mutaamzrn attığı kurıunlardan 
.'il - Haydi bakalım, çabuk ol- Dıye ayakdiredi. giliz Sait Pataya verilmif. 1886 senesi tıJıvillerinden kaldınn••~ır. . . duğu müddetçe bu fınab ele geçir<>- biri M. Cermak'm hicabı hacizini de 
' - un 1 Mahmut Pata, sadrazamı Rütlii Pa.-, bu defa göriit· 71.244 numara 50.000, 1913 Haııekı haatanesının temizliği mediğini aöylemi,tir. lip karaciğerini sıyırarak geçmiı ve 

C.: Sadrazam, padişahı etekli- teskine çalı~tı: meg"e bı"le lu""zum go··rmedi. Da· e · tah "ll rinden 602 095 ve bakımı da kusurıuzdur. Suikast v2k'a11nı gözile gördüğü arrt kPmiklerinin 11 incisinde sapla· 
ı ı R d"f s nesı 50vı00e0 191 l se.nesı· . H_ astan.e. nin kıymetti Ba•heki- gı"bi anlatmak üzere fBhitlik eden bir nıp kalmııtır. •erek dıfarıya çıktı. Başkatip - e 1 Paşa meseleaı"nde t Mah t p,.•aya haber go··n numara L___ • 

b ma mu -: · • mmı ve mutenaat1nlerile idare he- kadm ifadesinde demiJtir ki: Ooktörler yaralmm .-aziyeti ağır-
liadullah Beyle valde kahyası ısrar UyunDamanızı rica ede· derdi: tahvillerinden 361.386 numa- yetini bu veaile ile bir kere daha " Suikast eına11nda Ziugaranm !aşmazsa ameliyata lüzum olmadığı. 
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1"4.ı Uzak Şark meselesi artık en 
ıln at'i safhasına girmek üzere bulu
' ıuyor. itiraf edelim ki bu hükmü 
~ı erirken, tereddüt ediyoruz. Çün· 
:-,{Ü eylUI 1931 tarihindenberi Mil· 
\ \!tler Cemiyetinin bu ihtilafta tll· 
~~ip ettiği tavik ıiysetini hatırladık 
lıJll• bu defa da işi talik etmek için 

1ı'jir vesile bulunabileceğine ihti-
lı: ıal vermek mümkündür. Ancak 
:i:lı .. t.. ah. J ka ,u un zev ır aponyaya rtı 

19" lar komitesi tarafından alı-
~ ' •. . . i h an ıiat ı vazıyetın umum eyet 

r uafından lastik edileceğine de-
t1Uet etmektedir. 

Malfundur ki bir müddettenberi 
.19" lar komitesi namı altında 

~1Tilletler Cemiyetinin bir komisyo
\ı, Japonyayı, Lytton komisyonu 

1 -ırafmdan verilen raporun çerçe
'.Çsi dahilindeki teklifleri kabule 
1
111alc etmeğe çalı maktadır. "19" 

• 'mitesinin bu yoldaki mesai
-ıet bir netice vermemiftir. 

Japonlar Mançuryanın tam istik
lalini tanımakta ısrar etmişler. 
Müzakereler devam ederken Şan. 
kai Kuvanı itgal etmifler. Ve Je
hol eyaletini de ifgale hazırlan
maktadırlar. 

Bu terait altında "19" lar komi. 
lesi, Çin ile Japonya arasınd~ 
ihtilafta iki devletin arasını telıf 
etmeğe muvaffak olamadığını bil 
diren bir raporu ittifakla kaleme 
almıştır. Rapor umumi heyete tak 
dim edilecektir. Umumi heyet fcv 
kati.de olarak gelecek sah günü İç 
timaa davet erulmiştir. Umumi 
heyetin Japonyayı takbihle "19" 
lar komitesinden geri kalmıyacağı 
beklenebilir. Malumdur ki umumi 
heyette bilhassa ekseriyeti letkil 
eden küçük devletler Japonyanın 
bu hareketine kar91 muğberdirler. 
V c Milletler Cemiyetinin bu ihti
lafta Japonyaya kar,ı zaf göster
diğini asabiyetle iddia edip dur-

' makta idiler. Umumi heyetteki a· 
sabi havaya nazaran, "19" lar 
komitesi, bilhassa bu heyetin do
kuz azalı rapor heyeti çok mute
dil bir zümredir. 

Umumi heyet Japonya aleyhi· 
ne karar verirse ne olacak? Kuv
vetle söylendiğine göre, Japonya 
Milletler Cemiyetinden çekilecek
tir. Diğer bir rivayete göre de 
Japonya çekilmiyecek; fakat Mil
letler Cemiyetine kartı "lakayt 
kalacaktır". Her halde ,u muhak
kaktır ki Milletler Cemiyetinin 
her hangi kararından müteessir 
olarak Mançuryaya karu takip et
ı;ği siyaseti değittirmiyecektir. 
Bu vaziyette ne olacak? Eğer ha
disat mantıki silsilesini takip e
derse, Milletler Cemiyeti azaları
nın Japonyaya kartı harp ilanına 
kadar sürüklenmeleri lazımdır. 
Cemiyetin misakı sarihtir. Ancak 
Uzak Şarkta bir harbin baılanıncı 
bütün dünyayı alet içinde hıra'•a· 
cak bir badirenin de mukaddimesi 
demek olacağına göre böyle müt
hiş ihtimali endişe ile telakki et-

roiyecek devlet adamı yoktur. Ha
disatın inkişafını bekliyelim ..• . ... 

Cenevrede Silahları azalbna 
konferansı meaaisine devam et-
mektedir. Ancak müzakereler pek 
ya vat ilerliyor. Konferans hala 
mesaisini tanzim edemeınittir. 
Kah emniyetten bahsediliyor.Kah 
8ili.hlan azaltmak meselesi görütü 
lüyor. Hangisinin hangisine tak
dim edileceği hala kestirilemedi. 
Tabii Almanya ve ltalya derhal 
silahların tahdidine taraftardırlar. 
Amerika da bu fikri ısrarla ileri 
sürmektedir. Dfğer taraftan Fran
sızlar emniyet meıelesini ileri sü
ren bir proje teklif elmitlerdir ki 
ayın batmdanberi müzakerelere 
hakim olan bu proje etrafındaki 
mün;ıkasalardır. 

F ran~ızlar bir defa Kellogg mi
sakı gibi dünyayı ,amil ve bütün 
dhan devletleri arasında bir ade
mi tecavüz misakı imzalanmasını 
teklif ediyorlar. Bu, geniş fakat 
gevtek bir emniyet tedbiridir. Bir 
<ie daha dar fakat daha sıkı bir 

emniyet tedbiri teklif ediyorlar 
ki bu da Avrupa Devletlerinin bi
ribirine kartı giritecekleri taahhüt 
tür. Fransızlar, lngilizlerin bu Av 
rupa Birliğine girmiyeceklerini 
bildikleri İçin fngiltereyi bu kom
binezonun dıtında bırakmıflardır. 
lngilizler de Avrupa hudutlarını 
kefalet altına almak hususunda 
Lokarno muahedelerinin hüküm
lerinden bir adım ileri gitmiyecek
lerini bir çok vesilelerle söyledik
lerinden bu defa Avrupa Birliğin· 
den hariç bırakılmalarından mem
nundurlar. Diğer taraftan ltalya 
murahhası, lngilterenin Avrupa 
siyaıf sistemi haricinde kalamıya
cağını bildirerek, lngilterenin de 
bu kombinezona girmesini iltizam 
etıniftir. 

Ademi tecavüz miaaklan mev
zuubahis olurken, daima tecavü-
7.Ün tarifi ehemmiyetli bir mesele 
halinde meydana gelir. Bu defa da 
bir devletin hangi terait altrnda 
mütecaviz addedileceği meselesi 
mevzuubahis olmuf ve Sovyet Ha
riciye Komiseri "mütecaviz" i ta· 

rif etmifti. Litvinof'un bu nokta 
etrafındaki beyanatından geçen 
hafta bahsetmi~tik. Hafta arıuu 
Sovyet Hariciye Komiserinin ııöy
Jediği sözlerin metnini okuduk. 
Bazı noktalarda tavziha muhtaç 
olmakla beraber, M. Litvinof'un 
bu sözlerinin, mütecavizi tarife 
doğru yapılmıf samimi bir teteb
büa olduğuna asla tüphe e.lilemez. 
Litvinof diyor ki, fU sebepler teca 
vüzü haklı gösteremez: Siyasi, ik· 
tısadi veya fikri sahada bir mille
tin geri bulunması, dahili idare
sinde bozukluk bulunması, ecnebi 
tebaasına ait hukuk ve menfeatlo
rin tehlikede bulunması, ihtilal, 
dahili muharebe, iğtişat, muahede 
lerin ihlali, borçların inkan. ? •• 

Bütün 19 uncu asırda emper. 
yalist devletler, bunları bahane 
ederek dünyayı istila etıneğe kal. 
kı,mıflardı. Garbi Avrupa Devlet• 
leri ve Amerika Litvinof'un bir 
kısmını yukarıda saydığımız se
bepleri ileri sürerek, bir çok dev• 
lt:tlerin istiklaline kastettiler. Ja
ponya da onlardan aldığı denle 
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TaCirler .A;~Smda Bir ihracat Birliği Düşünülüyor: 
Ek<Jnomi 

Bir elden ihracat 

lf••rlfl• 

Yeni cemiyet 
Kabatatlılar da ce
miyet yapıyorlar 

Mahkemelerde 

Dört çaya iskanbil 
Hesabı kat'i 

Umumi meclis ra-- - -poru goru,uyor 

3 

Boğaza davet 

mit 
ad. 

Tüccar arasında birlik yapıl. 
ması tasavvur ediliyor 

Kabataf lisesi mezunları 
bugün Halkevinde saat 14 te 
toplanarak bir cemiyet teşkil 
edeceklerdir. Kabatathların ce 
miyetine mektebin tesis tarihi 
olan 1324 ten itibaren ne ka
dar mezun varsa hepsi dahil 
olabileceklerdir. . 

Oyun bitti, yenilen küfretti, 
arkasından da cinayet ••• 

İstanbul umumi meclisi 
dün aaat 15 te birinci reis ve
kili Sadettin Ferit Beyin riya
setinde toplandı. 

Bilmem dikkat ettiniz mi 
Halk ve şehiı·cilik işlen 

de sistem ve proğram gibi 
deni çalışma usullerile hiç al 
kamız yoktur. 

Eğer yüzümüzü giildüre 
bir imar hareketi görüyorsa 
bu bir hesap, hendese, lüz 
ve ihtiyaç mahsulü değil, b 
işlere baş ettiklerimizin hıu 
si arzuları neticesidir. Bun 
hep biliriz. 

et 

h· 

e
de 
k 

• Aldığımız malümata nazaran, , .. i nisbeti yuzde sekiz olacakb~·: 
alakadar makamat bir elden ibra- Bu tebliğ hona aalonunda ılan 
cat tekli üzerinde ehemmiyetle edilmiştir. 
1etı.ikat yapmaktad_':'"· . . Milano sergi•i 

Son aenelerde duaya ıkbaadı· 
Y.•hıuıı al~ığı ııekil be;rnelmilel 933 Beynelmilel Milano ııergi
ticaret aahalannda fertlere pek te sine reımen iştirak edilmiyecek
ın_ııvaffakiyet imkanı veımanekte- tir. Maamafih ihracat ofiai ayrıca 
d.,.. Şirketler, gruplar daha fazla ittirak etmek iateyen müeaaeaeler-
"'ıı"affak olmakta. daha ...,..it le mqgul olmaktadır. . 
1• d 1 H eml lpekiı it Limited, Sanayı ve 
't Yapmakta ır ar. er m e- ' f b •k 1 1 
lcette bu nevi tetekküller yol al- Maadin Bankau a n a an ve . n
""ı olduğundan karplarmda mu• hiaar idareleri Milano sergiame 
••ffak olmak 0 niabette ırüc;let· iıtirake karar venniılerdir. 
"'ektedir. Balkanlarda güm. 

Bu ..,...ite uymak için meınle-
lı:etinıizde de ihracat tacirleri ara rük birliği 
•nıda bir birlik Yeya zümre, ~cu Balkan manleketleri ara-
de retirilmeıi öne ııöriilmekt~ır. amda gümrük ittihadı meaeleai 
l'abii bu birlik yalnız ihraç içla muhtelif Balkan memleketlerinde 
°'•taktır -Alik;dar ..,..kanılar bu ifi tet- ırun geçtikçe taraftar kazanan bir 
ldk etmektedirler. mevzu olmaktadır. 

Menkul kıymetler
den v~rgi 

Yeni kazanç vergiai ltyibaırn
da menkul kıymetlerden alrnaca
iı yazılan resim mali mebafilde 
bir az da endişe uyandırmııtır. 
Şeklin malWıı olmamaıııı ..... muhte 
lif rivayetlerin öne ıürülmeai hat
la bir aralık esham fiatlerine de 
tesir etmiştir. Bunu nazan dikka
t~ olan Maliye Vekaleti de Kam
~'Yo borsaaı komiaerliğine devlet 
".!ikraz kuponlanrun hiç bir ver• 
l•ye tabi tutulımyacağrnı bildir-
111.iıtir. 

Huıuıi esham için alınacak ver 

BORSA 

<it Bankurndan alman cetveldir) 

16 ŞUBAT 1953 
Alqam Fiatluı ~ 
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Yapılan tetkikata &'Öre alb 
Balkan memleketinin araziıi me· 
aabai aatbiyeıi 1,564, 724 kilomet 
re murabbaıdır. Nüfusu 60 milyon 
dan fazladır. 

Balkan memleketleri araaında 
tam bir gümrük ittihadı yapılabil 

'meaine ilk zamanlarda imkan gö 
rülemeınekle beraber, bir kısım 
maddeler üzerinde anlaşılabilme
si mümkün görülmektedir. 

Yunan harici 
ticareti 

Gelen malUınata nazaran, Tri
yestedeki Yunan Ticaret mümeui 
li M. Anaataaaki Yunan büki'.ime
tine gönderdiği bir raporda Yu
nan harici ticaretinin günden gil
ne fenal&fDl&lı üzerine nazan 
dikkati celbederek, bu cihetin 
müzakereıi için harici ticaret mü
meaillerinin Y ımaniıtana daveti 
Ye mütehauıılann da ittirakile 
bir konferam toplanınaoım teklif 
etmektedir. 1 

Beynelmilel odalar 
konjll'esi 

933 Beynelmilel Ticaret Oda
bn kongresi mayııta Viyanada 
toplanacakbr. 

iki aene evvel Vaıingtonda ya
pılan beynelmilel Odalar kongre
ıinde latanbul Ticaret Odası da 
temsil edilmitti. Aldığımız malu
mata nazaran bu seneki kongreye 
Oda namına Nemli zade Mitat 
Vehbi ...e Hakkı Nezihi B. ler İf
tirak edecektir. 

Zirai maddelerin 
ithali me•ele•i 

Kontenjan karamameaile bazı 
aırai maddelerin ithali Ziraat Ve
kı.letinin miiaaadeıine tabidir. Zi
raat VekaJeti alakadar makam
lantan bu maddeler üzerinde ve 
yeni liatede nazan dikkate alm
rnak üzere temenniler varaa bildi
ıilmeaini iatemİ§tİr. 

Pirede Türk malı 
müze•i 

Pire ticaret mümeuilliiimizde 
ihraç "tYamızı teşhir için bir mü
ze tertip edilecektir. 

Gireson oda 
kongresi 

GiRESUN, 1~. A. A. _ Ticaret 
oduı konırreaı 17 tubat cu
ma günu .toplan.•~- Kongrenin 
ruznaıncsınde vılayetil'I ticaret ve ik
tiaadiyatını yAkından alakadar eden 
mühim maddeler Yardır. 

Paris borsasında 
PARIS, 16. A. A- - Saat 11,45 

de kambiyo fiyatları; dolar eneli 

Erkek lise•I mezun
ları kongresi 

İstanbul erkek lisesi me
zunları bugün saat 14 te Hal
kevinde içtima ederek senelik. 
kongrelerini aktetmişlerdir. 

Ankara vilayetinin 
faaliyeti 

ANKARA, 16. A. A. - Vili.yet 
umum mecliıi dünden itibaren yeni 
mesai devresine b&Jlamoftır. Geçen 
aeneki ifler l>•kmdo okunan ve tas
vip olunan izahnmneye nazaran: 

Vilayetin 932 aeneai bütçeıi vari
dat ve masarifi umumiyesi 2.021.990 
lira 75 kunıt totmuf -re bunun 
SJS.748 lirası ınaaarife ve 931 ıene
ıinden müdevver 11015 lira 99 ku
ru,Ia yine 931 senesi bedeni mükel
Jefiy<'lerini yr.paımyan mükellefler 
karşılığı olarak nakde tahvil edilen 
103.484 lira ilave edilmek suretiyle 
189.529 lira 99 kuruşta yol •erciler 
İnfa"hna tahsia edilmittir. 

Vilayet maarifi 932-933 senesi 
faaliyetine yirmİıi merkezde ve 177 
si de mülhakatta olmak üzre 197 
mekteple başlamış ve bütceye konu
lan inpat tahıisabnı darlığı dolayİ
ıiyle yeniden mektep yapdmamııtır. 
Buna mukabil mevcut mekteplerin 
bir çocuklarına il.iveler yPpılmıt ve 
bu meyanda üç sene evvel köylü ta
rafından başlanarak bitirilemiyen -
Haıan dede - mektebi ikmal edil
miştir. 

Geçen aeneye nazaran 1588 tale
benin fazla olarak taluili tahtı temi
ne alınmiJlır. 

ihale ıurrtiyle S3 köprü ve in
,aaoı ve 33416 mektebi mik'ahı taş 
ihzan Ye 5707 metre uzunluğunda 
müceddet künü İnşaası ve myahıi
handaki büyÜk domir kml ırmak 
köprüıünün tamiri müteahhitlerine 1 
bale edilmiş ve oinemalar aend mali 
nihllyetin.. kadar ikmali mukaner 
bulunmuftor. 

Bu aene ziraa 139 adet l"P araba
sı ve lSO adet pulluk tlıı~lıınmrı ...ı. 
!ayetlerin iştirakiyle ıehrimizde ya
pılmaıı tPlaınür eden emniyet abi
desine iştira khisoelerinden timdiye 
kadar 212.544 lira 67 kanıt tahsi
sat yapılmış ve abidenin taııvlyd tu
rabôve ve kRid~ Ye hevk~Iıra.: lns
mı BS.299 lira kıırşılığmda milteah
hitlerinP ihale edilmittir. lntaat ik
mal edilmek üzet"edir. 

-···---·---· --
25.525 müteakiben 25.53 ve lngiliz 
lirası 87.GS Fransız frangı. 

G;resu11.'da fındık 
GiRESUN, 16 .A .A. - Fındık 

fivatlan ve oatısları az.alnuştır. Fm
dık içi 43, kabuklu fındık 20 kurut
tur. 

Almanya'n n ha
rici ticareti 

BERLIN, 16 .A. A. - Almanya
nm ikinci kanunda ecnebi memleket
lerle yapmış olduğu ti~arette, ihra
catta 23.000.000 Reichımark fazlalık 
görülmü~tür. 

Birinci kanunda bu fazlalık, 68.000 
000 idi. 

ithalat, 368.000.000 baliğ olmuş
hır. Birinci kanuna naz.aran 55.000. 
oon nokt1a11dır. 

ihracat milm.rı, 391.000.000 olup 
1931 birinei kanununa nazaran 
100.000.000 noksandır. 

Dün Ağırceza mahkemeıinde j ki.... Ben vurdum, demekte ıorar 
taYanı dikkat bir dava baılamıı etmiıtir. 
ve ikmal edilmiıtir. Davanm maz Bunun üzerine reis müddei 
nunu 31 yaımda Ekrem Oaman umumiyeye mütaleaamı aormut. 
ile 17 yaımda Mehmet Osman is- müddei umumi de maznunlarm 
minde iki kardeıtir. Müıtantik 448 inci madde mucibince ceza
karamameıine nazaran bu iki kar landmlmalannı iıtemiıtir. 
deı Koakada tramyay caddesinde Rei muhakemenin b_ittiği~i ve 
bir gazoz fabrikaamm arabacısı ~!'1:A'"';n ~3 ~u~atta tefhım edilece 
olan Aliyi öldüı-miiflerdir. gını bildırmıftir. 

Cinayet bir iskambil yüzünden 500 okka esrar 
çıkmıfbr. Ekremle Ali 4 çayına 3 
parti iskambil oynamıılardır. Bu 
oyunlarda Ali yenilmif, yenilmek 
ten mütevellit teeuürle de Ekre
me k:üfretmiıtir. 

Bunun Üzerine kavga başlamlf, 
kavgaya Ekremin kardeti Meh
met te müdahale etmiJ ve iki kar
deı Aliyi yaralamıılardır. Ali aldı 
iı yaralardan müteeuiren vefat 
etmiştir. 

Hakim ıorduğu zeman Ek-
rem: 

- Muhterem bakiın Beyefen
di, ben bigÜnahmı, boş yere ha
piaanede yabyorum. Aliyi ben 
YUrmadım, kardefim vurdu, de
miştir. 

Mehmet te kendiıine: 
- Sen ne diyonun? diye ıo

rulduğu zaman: 
- Ben ne diyeceğim yani? kar 

de~im bigünah yere, nahak ola
rak hakeız yabyor, Aliyi ben vur 
duın. Bana küfretti, anama küf
retti, ben de vurdum, demi,tir. 

Bundan aonra f&hitler dinlen
miı, hepsi de hadiseyi &'ördükleri
ni, Aliyi Mehmedin vurduğunu 
aöylemifler, maznunlar da ıabit
ler için: 

- Doiru aöyliyorlar, demiıler
dir. Hele Mehmet kendisine ıual 
tevcih edildiği zaman: 

- Ne aonıp duruyonunuz reia 
bey, ben zaten inkar etmiyorum 

Etibba 
Odasında 
Etıbba Oda11 heyeti idareli dün 

Dr. Tevfik Salim Paf&nm riyase
tinde toplanmıt ve bazı meıleki 
itler görütülmÜ§IÜr· 

Farmakoloklar Birliğinden mu 
rahhaı olarak gönderilen Haaan 
ve lamel Beyler de bu lçtimaa İf· 
tirak etmiıler ve eczacılan ala
kadar eden meoelelerl konu,ul-
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Ankara iımini taııyan bir mo
törla Yunan adalanna 13 çuval 
içinde 500 okka eorar kaçırmak
tan suçlu Hüoeyin Efendinin mu
hakemeai dün Ağırceza mahkeme 
ainclf' neticelenmittir. 

Cereyan eden davaya nazaran 
HiUeyin Ef. Hamit efendiye ait 
bir hamuleyi alarak Yunan adala 
nna nakletmiı, fakat bu adalarda 
hamule muayene edilince eırar 
olduğu anlııtılmıı, HiUeyin efendi 
de tevkif edilmiıtir. 

HüMıyin efendi muhakemede 
bu hamuleyi Türk iskelelerinden 
almadığını ve Midillinin Bozbu
run iakeleainden aldığını ve muh .. 
teviyabnı bilmediğini aöylemiftir. 

Heyeti hakime müzakereden 
aonra HüMıyin Efendinin beraeti
ne karar vermi~tir. 

Kara AH davası 
Gebzede takavet yapmak ve 

muhitine dehfet aalmaktan ıuçlu 
Kara Ali ile hem~ireai oğlu Halil, 
Kara Ahmet ve koca Hüseynin 
muhakemelerine dün Ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiıtir. 

Dünkü muhakemede ıahit ola
rak Gebzeden ihzaren getirtilen 
iki kiJi dinlenilmif, bunlar Koca 
Hüseynin itirafta bulunmak İçin 
dayak yediğini aöylemiılerdir. Mu 
hakeme gelmiyen diğer bir ıahi
din de telgrafla ihzan için baŞka 
güne bırakılmıtbr. 

• 
iskanda 

Sufistimal evrakı 
adliyeye verildi 
iskan idaresinde meydana 

çıkarılan suiistimal ile alakası 
görülenler hakkında lüzumu 
muhakeme karan verilmit ve 
bunlar, karara itiraz ettikleri 
için evrak Devlet Şiirasına 

muttur. l gönderi mittir. 
Haber aldıiunıza ıöre, içtima- Bu suiistimal meselesinin 

da eczacıların elde mevcut Tica- birinci safhasıdır. İkinci safha 
ret kanununa nazaran Ticaret O- • dikka d Bunl r ıse te şayan ır. ar 
daaına kaydolunınalan •ZDD gel- hakkında gene iskana ait di
melı:tedir. Ayni zamanda eczacı- ğer bir tahkikat ta neticelen
lar Ebbba Odasına da mukayyet- mit ve bunlardan dolayı da 
• 1 1 

tir er. haklarında lüzumu muhakeme 
Eczacılar Ticaret Odauna kararı verilmittir. 

kaydedilmiyerek yalmz Etıbba Fakat bu seferki karara a-
Oda1ına kaydedilmeleri için ha-
len mevcut kanunun tadili hak- li.kadarlar itiraz etmemişler 
kında Farmakoloklar Birliği te- ve evrak doğrudan doğruya 

k mahkemeye verilmek üzere şebbüaatta bulunınağa arar ver· 
mittir. müddeiumumiliğe gönderil-

Bu tadile Etıbba Odaaı da ta- miştir. 
raftardır. 

Halkevinin 
Yıl dönümü 

Şi9H nahiyesi yeni 
binasında 

C. H. fırkası Şi,li nahiye 
Halkevinin birinci yıl dö- merkezi yeni binaya ta,ınma

nümü pazar günü tes'it edile- sı dolayısile dün merasimi ya 
cektir. Bu hususa ait proğramı 1 pılmı,tır. Merasimde davetli 
hazırlayan komisyon mesaisi-

1 
bulunanlara çay ikram edil-

ni ikmal etmittir. · mittir. 

Bet senelik yol programına 
dair müteaddit imzalı bir tak
rir okundu. Takrirde 'imdiye 
kadar yapılan yollardan malu 
mat isteniyordu. Fakat cevap 
vermek üzere makama havale 
edildi. 

Bundan sonra daha bazı 
mazbatalar ait oldukları encü
menlere havale edildi. Müte
akıben 1931 hesabı kat'i rapo
runun madde madde okuna
rak miizakeresine devam edil
di. Okunan maddeler tasvip e
dildi. 

Raporun müzakeresine pa
zartesi günü devam edilecek
tir. 

Otomobillerin 
boya•ı 

Bütün otomobillerin tek 
taksi talimatnamesine göre 
ayni renkte olması icap etmek 
tedir. Bu boya mecburiyeti 
toförlerin itirazları üzerine ö
nümüzdeki sene başına bıra
kılmıfbr. 

Belediye bu boya mecbu
riyetini önümüzdeki sene mu
hakkak tatbik için bir çare 
bulmuftur. Otomobillerin bo
yası 60 lira tutmaktadır. Her 
90för her ay bankaya beş lira 
yatıracaktır. Bu suretle sene 
sonunda 60 lira boya parası 

birikmit olacakhr. Seyrüsefer 
merkezi her ay otomobilleri 
kontrol edecek, taksitlerini 
bankaya yatırmıyanlan itten 
menedecektir. 

KırtasiyeclHlı 
Vali Te Belediye reiıi Mu

hiddin Bey tubelere mühim 
bir tamim göndermittir. Ta
mimde bir çok evrakın, lüzum 
olmadığı halde, ayn ayn ka
lemlere, tubelere havale edil
diği ve bu suretle itlerin uza
dığı beyan edilmektedir. Ba
dema evrak en kısa yoldan ve 
acele olarak ait olduğu maka
ma havale edilecektir. 

Muhiddin Bey yanlıtlıkla 
veya ehemmiyet verilmiyerek 
evrakın ali.kası olmıyan bir 
tubeye havale edildiğini gö
ren tube amirinden, bu evra
kın derhal kendisine gönde
rilmesini istemektedir. Vali B. 
bu tekilde i'lerin uzahlmuına 
sebebiyet veren memur ve a
mirleri vazifelerinden maale
sef çıkarmak mecburiyetinde 
kalacağını ili.ve etmektedir. 

Gayrlmübadiller 
kongresi 

Gayrimübadiller cemiyeti 
kongresi pazartesi günü Hal
kevinde toplanacaktır. Bu kon 
grede Ankaraya gönderilecek 
heyet ve bonolar meaeleai gö
rütülecektir. 

Eğer Karaköyden Bebeğ 
kadar bir parke rıhtım ;-.ıpı 
mıtaa bunu eski bir imar pro 
rammın tatbikine değil, vakt 
le Bebekte yalısı olan bir ~e 
remininin keyfine medyunuz 

Ve eğer Kadıköyünde Çi 
tebavuzlara kadar muntaza 
bir yol görüyorsak bunu o t 
rafın imar siyasetine ait bi 
tetebbüs değil, o civarda m .. 
kellef bir ki.fllllesi olan bi 
tehremininin bedii hevesler 
ne borçluyuz. 

Ve eğer bu yolun asfalt 
larak daha ilerlere doğ 
uzatıldığına şahit oluyor 
bunu muntazam bir yol politi 
kasının it sahasına intikal et 
mesine değil, her yaz Suadiy 
taraflarına rağbet eden M 
hiddin Beyin himmetine m 
yunuz. 

Zavallı Boğaziçi, dünyanı 
en güzel bir kötesi olduğu hal 
de köylerinden birinde bi 
9ehremininin bir yaz geçirm 
ğe tenezzül etmeyişi yüzün 
den yıllardan beri kömür d 
posu olmaktan kurtulamıyor . 

Kibar Adalara kadar gi 
den elektrik öz Türk köyü 
lan Anadolu hisarını kör bi 
karanlıkta boğmak için Kan 
dilliden ileri geçmiyor . 

Yirmi yıl evvel sokakla 
nnda bir belediye memuru 
görmediğim Emirgi.nı bu a 
ne bıraktığım gibi buldum. 
Yalnız zevksiz, bilgisiz bir ka
fa bu tarihi köyün adını de
ğittinnit, Emirgi.nı Uluköy 
yapmıt. isim değittinnek, E
mirgam Uluköy yapmak ko
laydır. Fakat bunu yapan ve 
yahut yapanlar Boğazın bu 
güzel kö,esine Uluköy diye
cekleri yerde orasmı ölü bir 
köy olmaktan kurtarsalar hiç 
olmazsa i,ledikleri kabahati 
affettirirlerdi. 

iç sokaklarında hila bet nu
mara petrol lambası yanan,Şit 
liyi Emirgi.n nhtımına bağla
yan koru caddesinde ha.la 
İkinci Mahmudun kaldırım ta, 
)arı yatan bu 'irin köy, Hisnr, 
lstinye, ve bütün Anadolu kı
yıları gibi tam yarım asırdan 
beri İstanbul belediyesinin A
dalara, Suadiyeye uzanan eli
ni bekliyor. İstanbulun imarı 
için bir proğram olmadığına 
ve olamıyacağma göre bari 
rica edelim, belediye reisi Mu
hiddin Beyefendi bu yazı Bo
§aziçinde geçirsinler. 

Boğaziçi halkı bu terefe 
nail olmak için en beğendiği 
yalı ve kö'kü emirlerine tah
sis etmeğe amadedir. 

Burhan CAHIT 

!\tak. nçuryayı istila etmittir. Filba-
1ka Japonya Mançuryanuı istili.

tiını haklı göstermek için birtakım 
tehepler sayıyor ki bunlar Ameri
ta ve Garbi Avrupa Devletlerinin 
ullandıkları istila aletleri idi. 

Japonya iddia ediyor ki Çinde a
'~Yif yoktu. Çin hukuki manada 
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~r devlet değildi. Japonyanm 
ançuryada büyük iktıaadi men

f e:ıtleri vardı. Japonya bunlan 
llıudafaa için silaha sarıldı. Eğer 
bu sebepler bir devletin diğer dev
lete kar•ı tecavüzünü haklı göste-

olduğu gibi, barice kar.•ı bitaraf 
görünen adamlardı. Hıtl~r, bafve
killikle beraber Fırka lıderliğini 
de muhafaza etmittir. Batveki.let 
daireıile fırka merkezi arasında 
mekik dokuyor. Sfortpalast'b; da 
ehemmiyetli bir nutuk sö!ledı v_e 
sol cenah fırkalara müthıt tehdıt
ler savurdu. On dört senede Al
manyayı mahvettiklerini, kendisi· 
nin dört senede her teyİ düzelte
ceğini bildirdi. Hitler'in intihabat 
mücadelesi, Almanya gibi efkiın 
umumiyesi münevver olan bir 
memlekete yakışıruyacak derecede 
avamfirip ,ekiller almaktadır.Me 
seli. biperva Almanyada tek bir 
İıpiz adam kalmıyacağım ilin e
diyor ve alkı,laruyor. Bunu nasıl 
yapacağını ne Hitler söylüyor. Ne 
de kendisini alkıtlıyanlar soruyor
lar veyahut sebepleri Ü1!erinde te
vakkuf ediyorlar. intihabat müca
delesi, Almanyanm ıiyaseten hiç 
te olgun olmadığım göstermekte
dir. Bu da bir milletin kültürde, 
teknik itlerde ön merhalede bulun 
makla beraber, siyaset oyununda 

çok geride kalabileceğine delalet 
ediyor. 

Hitler, intihabat ne netice ve
rirse versin, her halde Almanya
nın mukadderatını bir defa eline 
geçirdikten sonra bunu bırakacak 
değildir. Bütün icraat ve faaliyeti 
buna deli.Jet ediyor. Ehemmiyetli 
ın_emurları ki.milen değiştirmiştir. 
Bınaenaleyh Almanyanm ve Prus
yanm idare makinası Hitleriıtlerin 
eline geçti. 

Hafta arası ikim:i bir hükUnıet 
darbesi mahiyetinde hareketle 
Prusya diyetini dağıttı. Ve Prus
yanın da mukadderatına vazıyet 
etti. Malumdur ki Papen Başve
kilken, Prusya idaresine bir komi
ser tayin etmifti. Ancak Batvekil 
Braun ve idare makinası olduğu 
gibi duruyordu. Hitler Hükiimeti 
teşkil edildikten sonra bizzat Pa
pen komiser olmuttu. Şimdi Hit
ler Prusya diyetini dağıtarak ikili
ğe nihayet vermek istiyor. 

ki olan Hugenberg'i enditeye dü
~rdüğü gibi, Papen hatti. Hinden
burg ta her halde endite etmeli
dirler. Öyle anlatılıyor ki kendi el 
lerile itbatma geçirdikleri Hitler, 
şimdi kendi bqlarma çıkmakta
dır. Hitler her gün vaziyetini tak
viye ediyor. Ve bugün diktatörlük 
Almanyada artık bir emrivakidir. 
Hitler'in itbqma geçmesile Cüm
hur Reiai Hindenburg'un Brüning 
zamanmdanberi bu kadar mühim 
rol oynıyan hiikimiyet devri de ni
hayet bulmaktadır. Bakalım Hit
ler bir defa Almanyanın omuzla
rında iyice yerlettikten sonra siya
setini hangi noktalara tevcih ede
cek ..• 

Bu defa memur maqlarından 
Boncour projesinden daha az kesi
liyor. 

2 - Askeri masraflardan 638 
milyon tasarruf yapılıyor. 

3 - Doğrudan doğruya alman 
vergilere zam yapılmıyor. 

4 - Vergi kaçakçılığına mani 
olmak suretile bir milyar frank 
varidat artıyor. 

5 - İçki, petrol, otomobil, pul 
vergilerine zam ve kontenjana 
ti.bi ithalat ruhsatnameleri üzeri
ne bir vergi tarhedilmek suretile 
iki buçuk milyar varidat temin edi 
liyor. 

olmadığı söyleniyor. Hatta garip.. 
tir; kral taraftarları bir beyanna
me bile netrettiler. Bunun siyasi 
bir ehemmiyeti olmamakla bera
ber, F ransada son zamanlarda 
biuedilmiye başlanan asabiyetin 
derecesini göstermesi itibarile dik
kate şayandır. Mali meseleler 
mevzuubahis oldukça, Fransada 
sa§a doğru bir cereyan almıt 
yürüyor. Ve bu cereyanı Almanya. 
da Hitler'in iktidara geçmif bulun 
ması da takviye ediyor. 

'?tek ise, hiç bir zaman bir devle 
tın ne zaman "mütecaviz" olduğu
nu tayin etmek mümkün olmı~ 
taktır. Bunun içindir ki M. Litvi
nof tecavüz bahsindeki sözlerile 
llıeselenin en canalacak noktasına 
le ınas etmis bulunuyor. 

. 'I' .y. 'I' 

1 _Alınanyada intihabat mücade
ı"'1 bütün hararetile devam etmek 
redir. Hitler iktidara geçeli Al
l?arı-yanm siyasi manzarası deği•-
ı~· ~İmdiye kadar Alman Batvekil 

tı Parliımanter memleketlerde 

Hitler'in Almanya ve Prusyada 
hakim bir vaziyete geçmesi, millici 
lideri ve Hitlerin •İmdilik müttef-

.. . . 
F ranıız bütçesi tekrar meclise 

tevdi edildi. Daladier kabinesinin 
bütçesi açığı Boncour kabinesi gi
bi on milyar olarak gösterilme
mekle beraber her halde külliyet
lidir. Açık •u tedbirlerle kapanı-

İtte bqlıca tedbirler bunlardır. 
Bu tedbirlerle bütçe ya tevazün 
eder, yahut ta etmez. Fakat git
tikçe fU tebarüz ediyor ki Fransa
daki bütçe buhranı mali olmaktan 
çıkıyor da siyasi buhran halini a
lıyor. Fransada sosyalistlerin ma
li sahadaki beceriksizliklerine 
kar~ı cereyan batgöstermiştir. 
"Milli blok" un tekrar geri gelme
sinden bahsediliyor. Parlmanter 
• . ı......:. ı.:· ,., .~~--

Fransızların milli seciyelerini . 
yakından tetkik edenler demişler
dir ki Fransız milleti siyaseti solda 
dır.Fakat mali meselelerde daima 
sağdadır. Bir aiyasi muharrir de 
Fransızların bu hususiyetlerini fU ' 
zarif ;tekilde ifade etmi~tir: F ran
uzın siyasi imanı kalbinde yani 
sol tarafındadır ama, para cüzda- 1 
nını daima sağ cebinde taşır •• 
Hiç bir vecize bugünkü Fransayı 
bu kadar iyi tarif edemez. 



• 
1 ın umdesi "MiLLiYET" tir. 

bir şey anlatır. Amma gel ge- ıc 
lelim dayat atmak keyfiyeti-
ne. . _ 

Dü,ünün bir kere. efendim. ' ' •• 

- . - - -- _-; ·_ -.. _........_ - :=:;:--

Senei devriyeler J' 
Dat•etler 

Harp malullerine 

\ 
Yılı,ık, ötekine berikıne çatar, Turk 
çoluk çocuğa ve acezeye mu
sallat olur, pantalon paçaaı, 
yemeni ökçesi, ppka biçimi, 
kelimelerin söylenif tarzı, yan 
bakı,lar, yukarıdan atmalar, 
tezyifkar cümleler, kartısm
dakini küçük görütler ve ta
nımamazlıktan gelitler, edebi
yat ve tahrir aleminde bir ne
vi apatlık ile tosunluk ve yi· 
ğitlik etmeye kalkanlara, utan 
mazlık ve sıkılmazlığı meılek 
edinenlere ve her ite zey· 
tinyağı gibi suyun üstüne çık
mak isteyenlere günün birinde 

tayyare cemiyeti,, nin 
yıl dönümü münasebetile 

Mütekait h&rp malülleri cemiyeti 
umumi merkezinden: 

1 - Gerek on senelik maaşlarını 
alımı olm"k ve ırerekse sair mazeret 
)erle 931-932 ikramiye defterlerine 
kaydedilmemiı olupta ikramiyelerini 
alamayan ve son def'a şubelerince İ· 
simleri yeni defterlere kaydedilmi, 
olan Malül Gazilere ve Şehit Yetim· 
)erine ait ikramiye defter ve havale
leri Askerlik Şubelerine gelmiıtir. 
Alikadar arkadaılarrmrzın hemen aa 
kerlık şubelerine, 

Bütün şehir halkı, kibar hırsız 

1 17ŞUBAT1933 
1 idarehane : Ankara caddesi, 

100 No. 
Tel;ı:raf adresi : laL Milliyet 

1 Telefon Numaralan: 

16 ıubat 1925 te Cümhuriyet / 7eden pilanlar bir birini takip eder 
Türkiyeainin doğurduğu "Türk kent 
Tayyare Cemiyeti" sekiz yafmı Diğer taraftan, yeryer, dünya 
bitirdi; dokuzuna baab.. milletleri, aili.hlanmak ve bava 

Arsen Lüpen'in 
maceralarından bahsediyor ve bu hafta 

: '3aımu..lıaıTİr ve Müdür: 24318 
I Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve ~fatbaa 24310 

Sekiz yaıındaki bu cümhuri· filolan kurmak iılerile de bir dü
yet yavrusunda, 20 yatmdaki de- ziye uğraşıp duruyorlar .. 
likanh canlılığı görüyoruz .• 

Hiç bir cemiyet, bu kadar az Kimisi, "emperyaliıt" diiıünce 
lerle, kimisi de hakikaten arrf 
"milli korunma" kayırıJarile, fa• 
kat her iki halde de biri ötekine 
üstün bir hava filoıu meydana çı· 
karmak için durmadan, dinlen· 
meden yanı etmektedirler .. 

2 - Memur olupta tahıisab fev
kaladeleri kesilen harp malullerinin 
tahriren veya 'ifahen derhal merke
zi umumimize müracat1arı rica olu-

MELEK Sinemasında 
JOHN VE LİYONEL BARlMORE 

I ·~~-~--~~--~ zaman içinde, bu kadar serpilmit 
- ' BONE UCRETLERl: 

ve gürbüzleımemiıtir ... kardeşler tarafından şayanı hayret bir surette tem· 
sil edilen bu telanili Fransızca sözlü filmi görüp 

kemali takdirle alkışlayor. 

Bunun aebebi açıkbr: 
• i 

' 
Türkiye içia 

L. K. 

4-

Hariç için 

L. K. 

8-
14 -
28-

Bir kere, o, Tü•k Cümhuriye
tinin doğurduğu yavrulardandır. 
Sonra, eısiz bir badirede, dünya· 
ya karıı verdiği büyiik ve denk· 
siz milli imtihanda, tam numara
yı almıı Türk milletinin tuurlu 
ve cömert bağrına yaalanmış, yü

nur .. 

3 29 doğumlulara 
3 aylrfı 

.. ,. . Bugün saat 11 de tenzilatlı fiatlarla matine 

• ' 6 ,, 7 50 1 şöyle kalabalık bir yerde te· 
miz bir dayak atmaktaki ki
barlığı, zevki ve şehveti dütü· 
nün! Dayak atmak külhanbey
liktir, demeyin! Hayatta içer
lediğiniz, sinirlendiğiniz biri
ni dövdüklerini ititseniz, 

Emperyalist dütünce pdenler, 
saldıracaklan düıman memleke· 
tinin bütün derinliğine kadar ıri· 
derek, ne bir fehrini, ne bir ka· 
sabasrnr ve hatta ne de bir köyü
nü bırakınayrp yakacak, ekilmiş 
tarlalarını zehirleyip kurutacak, 
fabrika ve atölyelerini bombala
yıp yıkacak, çocuk, kadın erkek 
bünın şehir ve kasabalar halkını 
gazlayıp boğacak, elhaaıl taı taf 
üstünde b.raknuyacak ve böyle· 
ce düımaru çarçabuk kendi irade 
ve iateğine ramebneğe yarayacak 
bir (aaldınş hava filosu) kurma· 
ğa ve yetittirmiye çalı,ryorlar .. 

Eminönü aakerlik ıubesinden: 329 
Doğumlularin ilk yoklaması 20 Şu
bat 9..13 tarihinde baılayarak Mart 
gayesine kadar devam edecektir. 

, 
' 1 12 " 

14 -

ı Gelen evrak ıreri verilmez.- reğine yerleşmiıtir. 
Rus aşkı Rus hayatı Harpten evel 

! tiüddeti geçen nüshalar 1 O ku
: u,tur. Gazete ve matbaaya ait 

1 1 
tler için müdiriyete müracaat 

'ı ·dilir. Gazetemiz il&nlann me-
- Ooh olsun! demez misi

niz? .. Da.yak sırasına göre bir 
içtimai operasyondur. SıraH· 
na göre bir terbiye usulüdür. 
Sıra.ama göre ilahi bir zevktir 
ve sırasına göre bir hukuku 
umumiye cürmüdür. Fakat ne 
olursa olsun dayak atmada 
bir kibarlık vardır -bap ba, 
ve denk prtlar altında-. 

Üçüncüsü de, bu cümhuriyet 
yavrusu, doğumundan itibaren, 
bilgili, hünerli, titiz ve temiz el
lerin mürebbiliği albnda büyütül
mÜJ ve büyütülmektedir. Elbette 
bu üç temele dayandığı içindir ki 
ı.., kadar az zamanda gürbüz).,. 

ve sonra Rusya 1HT1RAZ ve AŞK filmi 

HALK'ın KIZI 

Mezkür doğumluların nüfus cüz
danı ve üçer vesika fotoğraflarile pa 
zar, çarfamba ve pe,embe ırünleri 
tubcye müracaatları. htiyat ve ruh· 
satiı efrat yoklamalarında ayni gün
leri yapılacaiı ili.n olunur. 

Osku"darda tu"tün Fransızca sözlü büyük süperfilm. Mümessilleri: 

( 

1 

'uliyetini kabul etme-z. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetil köy rasat merkezinden 

,erilen mal\ımata ıröre busün 
pava kapalı, fimali istikamet
i erden riizırirh ve kı- karlı 
!evam edecektir. 

lS-2-33 tarihinde hava tazyi
<İ 760 milimetre m ~k sıcak
lık 5 en az santiırrat kaydedil-

·)ayak atmanın 
sal eti 
Atmak 

llamht 
m: 

maatarmm 
tarzlarını 

türlü 
dütün-

• Nara atmak - Ayıp bir 

Bizim sinemada 
gördüğümüz ku ur 

Bizim sinema hakkında Da
rülbedayi artistlerinden Vasfi 
Rıza Bey gazetelerde bir kaç 
makale neşretti. Bu makale
lerde, ,irin artist bizdeki sine
manın iptidailiğini, sermaye 
kıtlığına atfeder gibi görünü-

miştir. .,. .,. .. 
Bu bağrı yanık millet, hu ırür· 

büz evlidının dileğini, pili.nmı, 
bütün derinliği ile kavradığı için
dir ki onun aevgiaini yüreğine yer 
!ettirmiştir .. 

Bu memleketlerde, hemen he 
men ber sene lıir iki kere tekrar 
edildiğini gördüfümüz, büyük ha 
va manevralan, bu dilfüncelerin 

Bu dilek nedir? Bunu bütün tatbikata geçen açık izleridir ... 
ehemmiyetile kavnyabilmek için Bunun hakiki bir harpte diif
dünyanın bugiinlrii gidişine bir gö mana maddi ve manevi ne ıribi 
zatmak kafidir: l 7"rar ve korku ~eceği dr 

Görüyoruz ki bir taraftan "ai· Uzak Şarkta filen denenmekte il 
li.hlan azaltalım ve hatta bıraka- <>lduğu, (Mançuri) den ve (Yı 
hm.,, gibi henüz hayal hızını al· hol) den, Cenevredeki Milletler 
maınıt olmakla beraber hakika- Cemiyetine ulaıtınlan feryatlar· 
ten çok tatlı, çok yüksek ve çok dan figanlardan öi:reniyoruz. 
inaaniyetçi dü,ünce ve sözler or- ' • * • 
tada çalkanıp dururken, ve bu işte dünyanın bu ıridiı ve ırörÜ· 
mevzu hakkında biri ötekini nak· nü,ü karşmnda, günün birinde, ı.. 

yor. komik ve bilhassa saf komik 

MIRY AM HOPKlNS - GEORGE BANKROFT 
ikram·yeleri BU F1LM1 BUGÜN MUTLAK 

Oıküdar askerlik ,ubesi riyasetin- E L H A M R A sinemasında görmelisiniz. 
den: 1) 931 ve 932 ıenesinde tütün Bum; .. saat 10,45 te tenzilatlı matine vardır. 
ilaıırniy~lerini alanuyanlardan ıube- :=:::::::": -=·:::::::::::::::::::::::: ye müracaatla kayd~ilm~ olan. ma-
lül zabitan ve efrat ıle §ehıt yetimle- Bu..;;_ M A J 1 K 'te Fransızca sözlü rinin ikramiyelerini almak üzre evra- ., _. 
kile Üsküdar malmüdürlüğüne müra 1 muazzam filin 
caııtları, , G 1• 2) Paranın tevzi nisan 933 bidaye ı a c h e 
tinde hitam bulacağından iıtihkak 1 ıçya ep esı 
sahiplerinin o tarihe kadar malmü- j 
~:üğe müracaatla pıınılannı alma- ı Müm9omen' Louio T .....ı.,,' A•mand Be,n~,d ve I 

3 933 tütün ikrami)'ffi kaydi 20 Marie Antoinette Buzet. 
mart 933 de biteceğinden müracaat 1 llaveten : R. K. O. dünya havadisleri. 
etmemiı olanlann şubeye müracaat- Bugun·· saat 11 de tenzilitlı matine 
lan. 

frtibal Yeni eserler 

Gazinin eseri FERNAND GRA VEY 
ve 

KATE de NAGY 

· 'f dir. Alemi rahatsız eder. 1 luğu çocuğu korkutur. 
• İftira atmak - Çok iğrenç 
1 dir. Mümkün olursa ceza 

Ben bizim sinemada serma- rollerde çok muvaffak olan 
ye azlığının büyük bir noksan bir ıı.rtistir. Halbuki ona son 
teşkil ettiğine kail değilim. operette bir jeun premier rolü 
Bizim sinemada, bizim film- verilmiftİr. Bence gerek film 
lerde en çok göze çarpan ,ey çevirirken, gerek piyes intihap 
tabiilik noksanıdır. Bir ıimit- ederken elimizdeki unsurların 
çi görürsünüz ki; simitçi gi- · hususi kabiliyetleri düşünülme 
bi değildir. lki kiti görürsü- lidir. Bu meyanda (Hazım) 
nüz. Tabii adamlar gibi ko- ın harcanmakta olduğunu yİ· 
nutmazlar. Yürürken, söyler· ne teessürle goruyorum. Bu 

vadan kendi memleketlerine gelebil' 
cek böyle korkunç düıman akın 
ve saldmşlarına kar,,, sırf kendi 
vatanlarını korumak kayırmnı gÜ 
denler dahi, düşman hava kuvvet 
!erini daha yurdun oınrrlannda 
"inleyip yok ed~ ve böyleoı 
''11.rtlannr ve milletlt-rini bu afet 
ten koruyabil~ek kudrette bir 
(direni§ hava filo•u) meydana ge 
tirmiye çabalıyoı-lar .. .. . . 

Yeni tehir Fener eşrafından mer
hum Hüsamettin Bey halileal ve mü 
tekait binbatı Ali Riza Beyle F.,... 
hat Pa,a çifliii mutasarnflamıdan 
Muberra hanımın valdeleri Nal<iye 
hannn dün vefat etmit cenazesi bu
ırün öyle üzeri Laleli caddesi Sadık 
Muhtar Bey apartmıanmdan kaldın
larak cenaze namazı Fatih camiinde 
eda kılınacak Edirne kapudaki aile 
kabristanına clefolunacak Mevla rah 
met eyleye. 

Cümhuriyetin ili.nmdan beri bü
tün memleket gazeteleri hadiseleri 
fotoğrafla teabit etmeie daha ziya-. 
de ehemmiyet verdiler. Ancak gün· 
delik ırazeteler elde bir iki ııün do. 
latabilir. Bunu nazarı dikkate olan 
tanmmış fotoğrafcılarclan M. Jean 
Weinberg iatildi.l harbinin hidayetin 
den beri objektiflerin teabit ettilde
ri hadiaelcri " Gazinin eseri " iam.i 
albnda nefia bir alboaı halinde bir 
araya toplamıt ve satılıia çıkannıt
tır. Bu albomıla yunız bu hadiseleri 
değıl, memleketin tarunmıf o.İma· 
lannı da ayn &)Ti b\IJahilirainiz. 

Gündüz 
Senin .... 

GECE BENiM •.• 
nununun cinayet faahna ao-
rım. 

Tat atmak - Hakiki ve 

1 
caz manaaile bayağı feydir. 

1 Şafak atmak - İfadenin 

Dünyan•n bu gidişi önünde. 
"b:'lşlıca preu&iı:>i, anaaiyaaeti, 

Vefat 

Haftanın sesi 

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 
DarülbedaY' T emaillerı 

Bugüne matine saat 15.30 ve ıuvare 

saat 21,30 da 
· 1 irane olduğuna bakmıyın. 

1 t~k tatsız bir ,eydir . 
l Tabanca atmak - Meka
k bir gürültüden ibarettir. 

:yıynana zmltıaı kabilinden 
ldedilebilir. 

Top atmak - Bunun feca
ini Ticaret odasından aor

·l alı. 

ken, gülerken, korkarken hep çocuk taklit yapıyor, yapıı.bili
ıun'i ve yapmacık denilen ha- yor diye ona önüne gelen ve 
reketler göze çarpıyor. Bizim karakterine giden veya gitıne
beğenmediğimiz taraf budur. yen muvaffak olduğu ve olma 
Ve ben bu hastalığı Darülbe- dığı bütün taklitleri yaptırmak 
dayi artistlerinin bir çoğunda reva değildir. 
aahnede de goruyorum. So- Darülbedayi artistlerinde 
kakta görüşür gibi goru,mü- ve rejisinde göze çarpan en 
yorlar. ltin fena tarafı budur. büyük noksan tabii olmamala
Ve zannederim ki rejisör de rıdır. Filmde ve sahnede, bu 
bu ciheti tashih edemiyor. Son berbat hastalıktan ve sahne 
defa çevrilen filmlerde meı- muhaverelerinde o heykelleri 
!ekten gelmeyen ve öteden be- bile sinirlendiren görütme nağ 
riden toplanan figüranlar ve me ve ahenginden kurtulma
aktörler içinde bu hastalığa dıkça dürüst film çevirmemi· 
tutulmamıt olanlar çoktu ve ze ve piyes (monte) dmemi
onun içindir ki Darülbedayi ze imkan yoktur. 

yurtta aullJ ve cılıanda aulh." olan 
Cümhuriyet ·rürlr..i.yeıi iae, sırf ya 
"•ncı ellerden, kendi yurduna ge 
lebilecck •algmlara kar'ı korun
ma kaygrsın·•an br-~l c.t. J1 \ bir dü
ıünceai olmıyıuı nımetlerin en ba
~mdadır. On yıllık siyasi hayab
mrzda bu samimi siyaset, par• 
lak bi~ güneş kadar açılı. olarak 
bütün dünyanın gi>•~ ~ni.~dedir. 

Ancak toırih şahıthr kı, geç. 
mitte ba,muzıı Ç'!llanan bütün 
felaketler, varlığımıza •a!dıran 
bütün salgınlar, dl\ima o felaketle 
ri beklemediğimiz. o •Jılg~nlara 
uğrıyacağnn· .,1 hiç umrnadıgımrz 
ve bunun için de onları ıröiüsle. 
miye hiçte hazır ,.iırondrı:.mrz gün 
!erde, bizi gafil avlam•f, baskına 
uğrabnııtır .. 

ihracat Ofiai latatlatik tefi Fa· 
ruk Beyin pederi tüccardan Mua· 
tafa Arif Bey dün gece vefat et
mittir. 

Cenazesi bugün öğleden evvel 
Harbiyede Poyraz aokağında 13 
numaralı haneıinden kaldmlacak 
tır. Öğle namazı F eriköy camiin
de eda edilerek Feriköy aile kab 
riataruna defnedilecektir. Allah 
R• hm~t evl~~in. 

Bu temiz haftalık mecmuanm 8 in 
ci sayısı dolııun münderiatla çıkmıt· 
tır. Bu aayıaında Tiyatroya s.inema· 
ya, apora ve mizaha dair yazılarla 
birçok heyecanlı ve ırüzel lıildyeler 
vardır. Tavaiye ederiz. 7,6 kuruıtur. 

ŞAKA 
Nakili Bedia 

1. Galip Hanım. 

Komedi 4 perde 

Umuma Rengi atmak - Hu olmı
r n boyalara irız olur bir has
lıktır. 

bütün milletçe, olanca derinliği 
ve genitliği ile kavranabilmi§ ol .. 
maaıdır .. 

Aysel 
AKA GÜNDÜZ 

Güzel sanatlar 
•ergisi ~ Çifte atmak - lnıani kıy

keti yoktur. 
Kıç atmak - Arzularımı

. " bayağı tekilde izharına 
~nir, kibar bir feY değildir. 
Tırpan atmak - Dikkatsiz 

"' umumi budama1ara denir. 
usual bir kıyınet arzetmez. 

artiatlerinden ziyade muvaf
fak olmuttular .. . 

Bizim zayıf taraflarımızdan 
biri de elimizdeki artistlere 
haileden operete kadar her fe· 
yi oynatmaya kalkıtmamızdır. 
Daha bir ay evvel sizi ağlatan 
bir artistin kartınızda deniz 
ınayoıile göbek attığım gör
mek sizi piyesin sürüklemek 
istediği hayali sahneye gitmek 
ten meneder. Mesela o maka
lelerin sahibi olan Vasfi Rıza 

Karilerimizden Hü
•eyin oğlu Mustafa 

Zeki Beye; 

En son ıreçirdiğiıni:ı;. büyiik ve 
milli imtihandan aldıgımrz den
ler dahi, buudaıı sonra da uğra. 
mamız ihtimalden a&la uzak olmı. 
yan o gibi baakınlara önümüze 
çıkmaıı hiç te .tı~\k.inıız olmıyan 
bu gibi imtihanlara kartı daima 
ve behemehal hnzrr -ve uyanık 
durmak lüzumunu bir kere daha, 
fakat bu sefer bütüı• "cılığı ve 
çıplaklığı ile, göstenniştir. · 

Hem, ne hacet. . ltte onun oon 
kongre•indeki bili.nçoau: 

8 •enede 40 milyon! .. Senede 
5 milyon! .. 

Kimsenin bir kanı toprağında 
gözü olmıyan, ve kendi toprağının 
bir zerreıine dokundurmamayı 
bir "din" edinen ve binaenalyeh, 
milli korunma yolunda bu kadar 
uyanıklık, bu kadar cömertlik 
göateren bir millet, eakiden oldu
ğu gibi - ıınun vatanında ıilz(i 
olanlar vana, onlar tarafından_ 
artık baskına uğratılamaz ve var
lığı tehlikeye düşürülemez .• 

Gflzide mulıaı'rir Aka Gilndlbı 
Bey yeni bir eaer n .. retti: Ayael. 
Akanın içten ırelen bialerini kuv
vetli aegiı ve aöriiılerini canlan• 
dıran bu eııer Akanın muvaffak 
edebi eserlerinden birisi olduğu 
kadar özlü bir Anadolu hikayeai· 
dir de. Akanın canlı ruhu tema• 
mile içine Jİnen Ayaeli karilerimi
ze tavsiye ederiz. Kitap Suhulet 
kitaphaneainde tevzi edilmekte
dir, 

Halkevi Güzel San' atlar Şube
ainclen: 9 mart perıembe ırünü a· 
lay kötkünde Güzel San'atlar aer 
giıi • reıim, heykel, mimari, tez .. 
yini, aan'at ·açılacağından eıerle· 
rin martın betinci günü aktamına 
kadar saat 17-20 Arasında alay 
köşkündeki müdiriyete teslimi. bı Meteliğe kur9un atmak -

tısadt manaaı gazetecilere 
'1duğu kadar okuyuculara da 
"alümdur. 

Kus dinlemit olanlara tef 
çalmak tesir eder mi? .. Bahset 
tiğiniz teklifime en kabadayı
ları yanaşmamı,Iardı. Şimdi 
en ürkeklerine onu tekrar et· 
mekte fayda yoktur. Hürmet· 
ler. 

Tetekk6r 
• • • 

~ Uzatınıyalım, atmak en u
mi ifadeaile bize itinasız FELEK 

"Türk Tayyare Cemiyeti0 nin 
bu kadar az zamanda, milletin yü 
reğine yeretmeainin an~ ~ebebi, 
i,te bu milli lüzum ve ıhtıyacm Yefİ[köy: A. R. 

Annemin ölümü ile relerek ve ya
zarak kederime birleşen doatlanma 
tetekkürlerimin bildirilmesini gaze
tenizden dilerim. 

Rauf Yekta 

ZAYi - Beyoğlu Feriköy 17 inci 
Millet mektebinden aldığım taba 
detnameyi zayi ettim. Y eniaini a
lacağnndan hükmü yoktur. Gala. 
tada Erzurumlu Aziz. 

Jlll/fyet'ln edebi romanı: 23 

MAKEDO YA 
Aşk, 

1\nbqı... Fakat Hakin Bey ol
'.Uf bir b&.f&k gibi mütevazı oldur için, arkad..,ları onu çok asabi 

1
an Cemal Beye tercih ederler, 
,zla severlerdi. 

Yakı9ıklı binbatı, beyaz eldi
~nli elite uzakta bir yeri if&ret et-
,: 

- İtte. . - dedi -
'rasını gördünüz mü? 
ıı.dde kenarına iskemle 
eri .• 

Evet .. evet •• 
- Oraya gideceğiz. , 

bakın .. 
Hani şu 
attıkları 

Ve bu bulu~ bir tez gibi müda
ıa ettiı 

- Demek oluyor ki molozu 
oydan boya katedeceğiz. Bunun 

iyiliği vardır: Evvela oturmıya 
ğız, yürüyeceği:ı:. Sonra denizi 
gurubu bol bol seyredeceğiz. 

ittabi geçen yolcular, kenardaki 
ahvelerde, gazinolarda oturanlar 
u hesaptan hariç .. 
Kazım Nami ve Cemal Beyler 

iraz etmediler. Oç arkadat genit 
untazam ve ölçülü adımlarla rıh 

Kin, Politika ve Kan •• 

Müellifi: Nizamettin Nazif ... ,,,,,,. .... . ........................... 
tım üzerinde ilerilemege batladı
lar. 

Deniz enfesti, gurup muhte,em. 
"Vardar" ın üıtünde gök, kırmızı
nın her çetidi ile renklenmitti. 
Körfezin öte tarafında Karaburun 
kıyılarında ise bulutsuz masmavi 
bir sema, berrak bir suya daldırıl
mı• temiz bir billur kase gibi, bir 
ayrılık hattı çizmeden denizle bir
le9mitti. 

Şimdi ılık bir meltem eıiyor, 
küçücük dalgalar tatlı 9rrıltılarla 
rıhtımı yalıyordu. 

Açık tramvaylar düz yolda, bir 
yarın tepesinden uçarak inen yıl
dırım süratli kızaklar gibi kayarak 
geçiyorlardı. Yaldızlı arabalarm 
tempolu nal seılerine, sağdan sol
dan her taraftan gelen kahkaha
lar karı,ıyordu. Oh. . bu fehir 
battan ba•a gülüyordu. 

Kimbilir neler konu,uyordu fU 
iki Türk mektepliıi? .. Fakat gülü
fÜyorlardr. 

Kimbilir hangi alıtveri9ten bah 
sediyordu 'u çatal sakallı ihtiyar 

Musevi? Fakat gülüyordu ve ya
mnda yürüyen bir genç Musevi
nin yüzünde taze bir tebeaaümün 
izi vardı. 

Şu çıplak kollu iki Rum kızı, 
ne de ruha yakın •eylerdi!. Elleri 
ceplerinde, ıslık çalarak yürüyen 
~u üç Rum delikanlısı galiba onla
nn peşleri sıra gidiyorlardı. Fakat 
onlar da bunlar da gülüyorlardı. 

Rıhtımın babalarından birine 
oturmuf, avaz avaz bağırarak bot 
dolma satan ,u ya,lı zenci kadın, 
tramvay makasını açıp kapayan 
ve arasıra cebindeki rakı tişesini 
diken bu kırklık a~ele. . o, bu, 
,u, yer, gök. . kaldırım ve raylar 
bile gülüyordu. 

Olimpos sinemasının önünden 
geçerlerken Cemal Bey; 

- Ne mes'ut •ehir ! .. - dedi -
Ya bir düşününüz, sarayın kabusu 
kalkmıt olıa bu saadetin derecesi 
ne olacaktır .. 

istibdadın bütün tiddetile hü
küm sürdüğü bir de"irde ve her 
sözün pe,inde bir hafiye kulağı 
varken. . . Kolağası Cemal Beyin 
hiç bir ihtiyata lüzum görmeden 
ortaya attığı bu fikir iki zabitte 
ne bir korku, ne de bir hayret u
yandırmıttı. Bilakis söylenen söz
leri gayet tabii telakki etmi9lerdi. 

Beyaz kuledenberi intizam ve 
ölçüsünü kaybetmiyen adımlarla 

bir parça daha yürüdükten aonra, 
temiz beyaz örtülü masalarla be
neklenmi9 bir meydanda durdu
lar. Burada her yeri tıklım tıklım 
dolu bir sürü gazino, kahve ve 
pastahane vardı. Hakkı Bey yave
re döndü: 

- Nerede oturalım Kazım Na
mi? - diye sordu - Sen bu iti 
bizden iyi bilirsin? 

Genç zabit hiç dütünmeden; 
- Pastacıya girelim. . - de

di -
Fakat kolağaıı buna itiraz et-

ti: 
- Bu havada dört duvar ara

~ına girilir mi? Şurada gazinonun 
cinünde oturalım. Etrafı seyrede
ede birer bira içeriz. Hem Hakkı 
projeyi yapan sen değil miydin? 
Burada oturmıyacak mı idik? 

Cemal Beyin i•aret ettiği gazi
no, Rum ve Musevi ailelerile,genç 
ve ,ık delikanlılarla, zengin Ru
meli tüccarlarile dolu idi. Oç za
bit güç hal ile bot bir masa bul· 
dular. Az sonra garsonun getirdi
ği buzlu biraları tek diki,te yuvar
lamıf bulunuyorlardı. Hakkı Bey 
büyük bir nefeyle gülümsiyerek; 

- Size bir müjdem var - dedi. 
- Hayır ola? .. 
- Kemal buraya geliyor. Hat-

ta merkezde kalacak, bizim erka
ıııharbiyeye memur ediliyor. 

- Terfi etmit mi? 
Cemal Beyin biraz fazla riitpe 

merakJıaı olduğunu arkadaşları 
bilirlerdi. Bununla beraber Hakkı 
Bey bu suale ainirlenmi9ti: 

- Kolağası Mustafa Kemal 
bizim erkaruharbiyeye geliyor -
diye homurdandı- Bu seni mem 
nun etmek için kafi değil mi 7 

Cemal Bey derhal kendini top
ladı. Hakkı Beyin kolağuı Mua
tafa Kemali ne kadar seTditini ve 
bu seTgİyi her ıeyin ne kadar Ü .. 

tünde tuttuğun~ bilirdi. Garsonun 
getirdiği yeni bir •iteden bardak. 
ları doldururken: 

- Ooo. . - dedi - Buna &

min ol. . Senin kadar ben de mem 
nun oldum .. Bilhassa bugünlerde 
gelmesine pek memnunum. 

Ve .kadehini kaldırarQ:ı 
- Arkadatlar - dedi - Kola· 

taaı Kemalin terefine ! 

Kadehler tekrar doldu, tekrar 
botaldı. 

Gene doldu, gene ~ldı. 
Dolda, bofaldı. 
Nihayet, kimbillr kaçmcı tite 

açılırken Cemal Bey fU teklifte 
bulundu: 

- Dostlar! Buradan dosdoğru 
kafetantana gidelim. Nuıl mü-
kemmel bir fikir değil mi? 

- Belki mükemmel bir fikiıı. . 

-

Fakat bu gece benim çok çalıfma
ğa mecbur olduğumu bilmiyormu9 
gibi konu9uyoraun .. 

Bu cevabı veren binbatı olmu•
tu. Yavere gelince; 

- Ben. . - dedi - Kafe,an
tana gideceğime Eden tiyatrosuna 
gitmeyi tercih ederim. Manakyan 
kumpanyası bu gece son temsilini 
Yeriyor. 

- Hangi piyesi oynıyacaklar
&ruf 7 

- Zannederim "Zehirli Çiçek
ler" i .. 

- Ben onu dört defa seyrettim, 
Sen beni dinle Kazım Nami .. Gel 
gidelim kafe9antana .• 

Yaver, yarıresmi bir nezaketle 
teklifi bir daha reddetti: 

- Beni mazur görünüz Kolağa 
H Bey •• Hem "Lola" mıdır, ne 
kannağrıaıdır .. O kadını dinle
meğe tahammül edemiyorum •. 

Bu muhaTere eınaaında Hakkı 
Bey beyaz eldivenlerini ellerine 
geçirmekle metguldü. 

- Canım. . - dedi - Lafı U• 

zatınayın. . Sen Manakyana gi
dersin. . Sen de Cemal, kafe•an· 
tanı boylarsın. . olur biter .. 

Ve arkadqlarmm davranmala
rına meydan bırakmadan güderi 
bir para çantaımdan bir altın çı· 
kardı, masanın üıtüne attı: 

(Devamı var) 
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Artistik'te 

Grand Hotel 
j 1 Gloryada 

1 
Düşkün kadın 

Bir kaymakam 
attan düştü 

Dut rakısı 
Şebinkarahisarıda 

ihmal etmemeli 
ŞlBlNKARAHlSAR (Mil

liyet) - Şibinkara.hisar hak
kında evvelki mektuplarımda. 
tarihi bazı malfunat vermit
tim. inkişafa müstait olup ida
recilerimizin ufak bir himme
tine muhta.ç olan buradaki 
"küçük laDllyİİn" bugünkü V&• 
ziyeti pek fena.dır. Milrtefi 

--· --Martha Eggert, Fritz 
Erner 

Artistik'in bu haftaki filmi tıiı
dur. Filıni söyle anlatabiliriz: 

M. Fnç Ebner Grand Otelin kapı- · 
llnda dilber bir kadın ıörilr. Ayni ı 
b.dııını resmini bir gazetede de ıör
rn~ş olduğunu da hatırlar. Glay U-
1111ııde olan bu kadının güzelliğine 
ıneçlup olarak arlcasmclan otele girer 
ve .. •nunla taruıınağa çalı9ır. Epey 
~uıküliittan ıonra otelede icadından 
ır l'&ndero almağa mııvaffak olur, 

zevkinden etekleri zil çalarak bu ilk 
~ndenrn,,.1 büyük akşamı için gi
Yınınek iizere evine koşar. 
1 ~kaclft!larmdan biri, ona elbise
~·~ verir, Maka da kol düğmeleri
"' lll•e eder. Kendine çeki düzen 
~••dileten sonra Claclinin bulunduğu 

'aıı 1 Otele koıar. Glay ona o akr"' otelde nrilecelı: olan büyük ıa
a ıııuaameresine iıtiraki tekllf eder. 

Y enıeğe otururlar. O zaman, d'!'t 
!arından aldığı ödünç para111n yebt
llıcrnesj ihtimalini düıünerek soğuk 
t~rler dökmeğe batlar. Bu kifi gel
ıııiyormu, gibi, Glayın . iki" dostu, 
banker Calliıonla fabrıkator Aşaz 
l•lirler ve Clay onları masasma da
•et eder. 

Yemekte Glaym bütün hıırekatmı 
lÖz ucu ile tarauut eden Ataz, ba
derna yapa.cağı bütün te,ebbüılerin 
boş ve neticeıiz olduğuna kanaat ... 
der. 

1 Fri, yemeğin soııunu ııkmb ve bf>. 
otanlıı bekler. Car.on yandaki ma
~da oturan bir efendi tarafından ça 
grrrtrr. Ve efendi Friçin odumm nu 
ı:::ıraıını vererek yemeğin hesabının 

numarııya geçirilmesini emreder. ı 
d. F ıiç vakit kaybetmeden gidip otel 
. •rektörünü bulur, Ye hatka bir oda 
'•ter. Fakat, bütün odalar tutulmuf 
~dukLı.nndan, prenılere mahıuı o
•/ odayı almakta tereddGt etmez. 

""'ei< bitince, Fri~ kendisini ıeY• 
~ie b~ıladığıru aııladıjı Glayı asan 
'<ire götürür. O eınada odalarına 
>•krnak üzere muhtelif katlarda a
•ansöre intizar eden müıtenler, bay 
"'ile bilô inkita inip çdanakta olan 
~'llııöı·ün içinde öpütmekte olan 1-
d' tencin hayallerini hayretle seyre 
erler 

"DUşkDn kadın,, filminde Greta Garbo Vi' Clarck Gable 
kaybolur. Biraz sonda acı acı: "A- j 
maıı bir köpek balığı • faryadı i9iti
lir. Filhakika bu deniz canavarının 
aıvrr kanadı banyo yapanlarm pelı: 
yakininde görünür. Nihayet, odaıırun önüne gelen 

C!ay, Friçten mGıade iıter, Friç bir 
Pu.., dal,a almakta iarar eder. Fa· 
ltaı Clay : Bllfka bir cün cevabını 
Y~. Friç, sonuna kadar sittiii bu 
~•n 9u neticesini cörünce mahzun 
ı)' tavurla: Hanği cün ? diye sorar. 

e •Ftık odasına gidecefl .. nada 
•endeler, Glayin çantaaı dü,tt. Glay 
Çantayı arar. Friç çantayı bularak o
na getirir. Bu aralarında yeni bir mu 
~•vereye vesile teıkil eder. O esna-
a Atazın çıkbğmın farkına vanr. 

~·: Kendilerini ııöıtermetnek için 
. tıçin kimlamıs olduğu Prenı daire 

11"e girerler. 

Bu, Friç için bir fıraattır. Ve Gla
~ın ~lanın ne kadar büyük olduğu. 
bu anlar. Falcat kapıya vurulan dar
d .. .,. kendilerini ikaz ed•. Clay yan 
alcj odaya kaçar. Friç kapıyı açınca 
k~r,ramda Aşazı görür. Ataz ona: 
C!ay.ıaa çekilmenizi tavıiye ederim 
Ç(İnkü bu ite önce ben batLı.dıın, der. 
llu s(faler Glayi o kadar kızdırır lr:i 
'aklandığı yerden çıkar ve onu gö
'•ıı Aşaz için oradan çekilmekten 
l.a~k~ bir care kalmaz. 

Afaz gide• gibnez kapı tekrar vu
~ulu•. Bu ıefer de gelen Galison
~"· Bu hayret, Galisonun makladı 

~'Yatetj öğrenildiği vakit daba zİ!~-
c lt1ar. C,,lc meraklı bir lıol dug
~~•i kollekıiyoncusu olan Galison, 
t '•çin kol c!üğm•lerine 2000 mark 
~klif etmektedir. Düğmelerin kıy
b "ti olmadığından bu pazarlık ça-
"k hRlledilir. 

t llu , otelin hesabını tesviye ettik
h°" matla garsonlara ela falıane bir 
·tkıış vermek İskanını bah..,.ıtt. 

~,ı:· rrç. memnun, Clayın odaıına cir .. ,. k. GJ 
l'ıi·' va •t, ay onun r•pbfr bu ha
ı: •ği gül~r yüzle tahtıa eder. Friçin 
~ ~l'reti üzerine, bunun çoktan far-
•n4a oldul!u cevabınr verir. 

d Clayın hi11lyahrun te.namen lehin 
ı,,• olduğumu anlayan Friç, onu kol
ı;;" araımda arkar ve Clavm gene 
,.J1"'1igi: Baıka bir güne sözüne bu 
,;T"'r lrırık kalple, fakat büyük bir 
~le ayni cevabı vPrİr: 

&nııi sün ? 

Opera'da 

Çifte çavuşlar 
Pat ve Pataşon 

\t O~~~a ıinemaaı Pat ve Pata,on 
ıı: ıı_ul~nç bir filmini göıteriyor. 

fılnun ~uu ıudur: 
ICu vvetlı bır gü""t aahilde bulu-

""" ve keyfli, f"'1 zi t "!eri dol •1·- kü' "k bir Yare çı e u 
·":' çu. banyo ""1ri ile de-
~" maYt dalialannın Üzerinde par · ~°"· Her ıey, herkes zevk ve ""f'e 

Herkcı kumsala kaçtığı esnada 
banyo yapan kızlann en itıibaaveri 
olan Nikotin, bir İfaret dubıumıu Ü

zerine tırmanır. Onun pek muvak
kat bir zaman için kurtulduğu anla
ırlmaktaclır. Çünkü köpek balığı mü 
temadiyen dubanrn etrafında dolaş

makta ve gittikçe dubaya yakl8fm8k 
tadır. O zaman Pata9on eline bir 
bıÇRlc alarak kemali cesaretle ıuya a· 
tılrr ve herkes, canavann kanadı kay 
boluncaya kadar ıu altrnda cereyan 
eden müthiş bir mücadelenin şahidi 
olurlar. Sonra ıuyun yüzünde Önce 

Haftanın 
Filmleri 
Majik: Galirya cephe.•i 
Artistik: Grand Ho!el 
Melek: Arsen Lupen 
Elhanıra: Halkın kızı 

Glor11a: Dli.~lıün kadın 

Opera: Çifte çavuşlar 
Asri: Malek evlenlyoe 
Etuval: Gaip çocuk 
Alemdar: Bu nrce beni 
.~ev. 

Pata9on ve arkasından da uzun Pat iıı••••••••••••• 
söriınür. Her ikisi de alkışlarla kar
tılanır ve Nikolinin balaskirları mua 
melesi görürler. Nikolin onları te
ıeklriir makamında halaaila birlikte 
otunnakta olduğu bir malikaneye 
davet eder. Fakat bu davete gibne
den eYvel hizmeti askeriyelerini yap 
mak için kıt'alanna gibnek mecbu
riyetindedirler. Köpekleri "Yapı• la 
bir!ikte gittikleri hizmeti aakeriye
lennde geçirdikleri tohaf vakayii 
anlattnak zaittir. 
~ •ırada Nikolin balaaırun ınalika

n~sıne gelir Vt- onu tarif olunmaz 
bır ~1!1~ık İçinde bulur. Halasınm 
malıkineıı h•rnen he.nen tekmil ••· 
kerler ~rafmdan İfgal edilmiıtir. 
H91buki balıuı onu erkeklerden u
zakla9tırmak_ için yanına çafırmak
tadır. Ne feliıket ... 

Nikolin d<> halismm haberi olmak-

sızın nışanlanıru9 ve rutanJrsı da Pat 
ve Pab>§onun bulunduklan müfreze 
de bulunmaktadır. 

Aıkerler gelirler. Pat ve Pataıon 
gayrı munlazar bir ıurette Nikolini 
kar9ılarında bulunca, bunu bir hüs
nü tali telakki ve Nikolinin bales
karlanndan birine deıtl izdivaçıru 
uzat.,cağına muhakkak nazarila ba
karlar. 

Pat ve Patll§on bala•ının müma
naatine rağmen Nikolioi askerler ta
rafından tertip edilen bir danalı ça
ya götürmek isterler. Fakat, hali 
aon dakikada işin farkına vanr. 

Ayni zamanda ırizli oiıan Di
lesi de meydana çıkar ve zavallı Pat 
va Pataton, bu ıefer de gene ıreç 
kaldıklarını anlarlar. 

Greta Garbo, Clarch 
Gable 

Beyaz et tacirleri bazı ıenç ka
dınlan artist İsmi albnda yabancı 
memleketlere götürüp onlan onıda 
fuhte sevkederler. Bunlanıı bir tet
kilôb vardır. 
Dütmüı bir kadıru asla tahkir et

meyiniz. Kim bilir zavallı kaclm ne a
ğır bir yük alımda sukut etmi9tir. 

En fecii, böyle kadmlan kurtar· 
mak için lbnn olan küçük bir mu
habbetin kendilerinden esirgemek, 
ve gittikçe çukurdan çukura yuvar
landıklarrm görmektir. 

M. G. M. bu mevzuu anlatan bir 
filmi vardır ki, Clorya sinema11nda 
göıterilmcktedir. 

" Düşkün kadm '' ismini taşıyan 
bir tılmi Greta Garbo gibi en büyük 
bir yıldula ve CLı.rk Cable gibi de 
lımi gittikçe bilyGyen bir artist çe
virmifierdir. 

Bu filmin mevzuu ıudur: 

" Helıra emcasmm kendisini zor
la evlendirmek istr.diği adamdan ve 
sefil bir hayat geçirdiği çiflikten ka
cıyor, bir kötkün bahçeıine ıaklanı
yo•. Kötkün •ahihi, Rodney SpenCel' 
isimli bir mübeııdiı, onu buluyor ve 
bir müddet mesut bir hayat ~ıyor 
la•. 

Spenctt, Helga evlenmek iıtiyo'r, 

Ailesinden iziıı almak üzere onu 
yalnrz brrakıp gidiyor. Bu esnada 
amcası Helganm izini bulmu9tur. 
Helga ondan kurtulmak için kaçı
yor. B'ir canbazaneye ;ıtiCft ediyor 
ve Bu•lingham i•m;mlelri canbrızane 
müdürünün mecbur; rnetı-eıi oluyor. 
Zi•a bu adam ancak bu prtla onu 
anıcaaınR ı.ar.ı müdafaa eclecefİm 
söylemi9tir. 

Spencer dönüp bu i~lı görünce 
Helgayi terk>diyoı". Helga « gün
dPıı r.üne ınkut t"diyor, nih:ıvet Su
zırn Lenok• ismi ile Nev! orl< polis 
müdürünün melrt-11i oluyor. ffu ara
lık, polis müdürü Scenceri ona tak
dim edince ikisi de şaşıycırlar ve Su
nn kendini tekrar ona vnmelı iıti
yor. Spcnc<:r bu lıi<oin man~gmı an
lamıyor , .• , kendi•İne !dı bir k3dına 
yapılan muRmdeyi yapanık, JOO do
larlık bir banknot veriyor . 

1 
Suzan hiddetleniyor, Spen~el"İn ey 

lenmesine maru olduğu gibi bir ta
kım boı-aa muameleleri ile onun ıer
vetini de mahvediyor. Fakat Spen
cerin kendini içkiye verdiiini gö
rünce imdadına k09uyor. San Fran
•icoda olduğunu hah-• alıp gidiyor. 
Lakin geç kalmıtbr• Spencer Javaya 
hareket ebni,tir. Suzan oraya da gi
diyor ve ni~ •Y t lcend"lni bir mPy• 
hanede buluyor. Orada onun rüzün
c!en bir kavga çıkıyor, Spencer alır 
surette yaralamyor. Suzan onu alıp 
tedavi ve iyi ediyor. Nihayet aık ga 
!ip gelmi9tir ve artık beraber yqa
yacaldardrr." 

Bir san'atkArın 
vefatı 

NEVYORK, 16 .<A.A.) -
Sinemalarda eöaterılen ve "F e 
lix le Cha.t" iımi verilen met
hur canlı resimleri vücude ge. 
tiren Avuıturalya.'lı Lat Sul. 
livan 45 yqmda olduğu halde 
ölmüttür. 

ANKARA 15 - Kemah kay· 
makamı Tevfik Bey mahalli me
muriyetine giderken Giresun. ile 
Şebin Karabisar arasında Eğribel 
denilen yerde attan düşmÜ§, aya 
iı larılmqtır. Tevfik Bey ıebin Ka
rahiaar memleket hastanesine ya 
tınlmııbr. 

Kaza ile Sıhhiye V eki.Jeti faz 
la alakadar olmuı, Tevfik Beyi t ... 
davi için Srv9stan bir Operatör 
ıröndenniftir. 'Dahiliye Vekili Şük 
rü Kaya Bey de evfik Beyin hab 
nnı sormuftur. 

Urfa yolları 
URFA, 15 - Vali Nizamettin 

Bey ilk it olarak ııenelerden beri 
bir türlü inıaatı bitiliremiyen Ak 
çekale • Urfa yolunun bu sene bi 
tirilınesi için Nafia mühenduliği
ne emir vermittir. 

Urfa ikbaadiyatına ve ikttaacli 
yabnın inkiıafma çok yarayacak 
olan bu yolun bitirilmeıi için faa 
liyete geçilmqtir. 

!nıaata üç koldan ba9lanacak 
tır. Urfaya kırk bet kilo metre 
mesafede bulunan Akçekale istas 
nu bu yolla Urfaya b~ğlandıktan 
aonra ticari eşya çab1&' ve çok ko 
!aylıkla nakledilebilecektir. 

Ayrıca Urfa - Birecik ve Ur
fa - Siverek yollarına da ehemmi 
yet Yerilmektedir. Bu yollara da 
Şubat on beıten sonra inşaata bat 
!anılacaktır. 

Erzincan umumi 
meclisinde 

ERZiNCAN, 15 - Vilayet 
Meclisi umumi içtimalarına de
vam etmektedir. Bu seneki içtima 
larda çok hayırlı işler görülmek
tedir. Ezcümle azadan bir zat Er 
zincanın maarif bayabnda birçok 
varliklar gösterdiğinden bahisle 
bir lisenin açılması bakında takrir 
vermiftir. 

Azadan Riza Bey bu teklifi 
musip görerek bazı izahatla bera 
ber müdafaa etmiştir. V"li Beyin 
teklifile takririn Maarif Encüme 
nine havalesi koıbul edilmiıtir. 

Zonguldakta dul 
kadını boğanlar 
Zonfuldaktan yazılıyor: Ce

çen hafta Ereğlide bir cİDayet ol 
mu9, E11Da H. isminde bir dul ka 
dm boğularak öldürülmilştü. 

Y apılu şiddetli tahkikat neti 
cesinde, kadrrun paraaına tamaan 
boğulduğu ve faillerin Ku•tlar kö 
yünden Çıdık Mustafa, Bedir, Ka 
rabiber, Kara Halit, Pamuk Ali 
namındaki terirler olduklan mey 
dana çıkmıfbr. Bunun üzerine A
laplı Nahiye müdürü Zühtü Bey 
katilleri kalatarak nezarethaneye 
atmıfbr. Caniler müvacehe neti
cesinde cinayetlerini itiraf ebniş
lerdir. 

Katillerden Sedirin akrabaar 
ve maktüle Esma Hanımın kom· 
tutu Aaiye H. da, cörülen lilzum 
üzerine Alaplıya celbedilerek ifa 
deıi alınmıttır. Kadın, evveli ci
nayetle alika11nı inkar etmİfae 
de, sonra, katillerin her §t!Yİ itiraf 
ettiklerini duyunca fücceten öl
müştür. 

Katiller, boidukları kadından 
aldıklan pftralann yerini söyleme 
mekte, her biri diferinde olduğu
nu söylemektedirler. Paranın bir 
yerde gömülü olduğu anlatılmıı
br. 

Hepsi de sabıkalı ve maruf §t'

rirlerden olan canilerin evrakı ad 
!iyeye verilmiştir. 

bir ya.yluda bulunan Ka.rahi· 
sarın san' a.te fa.zla ehemmiyet 
vermeıi lazımdır. Bura.da. mil· 
yonlarca okka çok ferbetli 
dut çıkar. Vaktile bunlardan 
rakı imal edilir ve çok nefis 
olurmuf. Müskirat idareıi bu
ra.da. bir rakı imalathanesi vli
cude getirse mevsiminde yer
lerde kuruyup giden ,u güzel 
meyvada.n hem ucuz ve hem 
de çok nefiı rakı ve hatta li
körler imal edilebilir. Bura.
Dm bir mesiresi hükmünde o
lan Tamzardaki mensucat tez 
gahlarını teksir ve daha fenni 
bir şekle aokara.k imalatı tez
yit ve desen itibarile rağbeti 
celbedecek bir hale ıetirmek 
için ufak bir ~irket tetkili la
zımdır. 

Kasaba merkezinin yeni ye 
ni ya.pılmakta. olan binaların 

aralarındaki yollarının beledi
yece genit bir hale ifrağı Ye 

bugünkü mezbelelikten iba.ret 
çirkin manzaraların derhal 
ka.ldırılma.smı belediye en bi
rinci vazife edinmelidir. Çok 
mühim bir it olmakla beraber 
kışm münaka.latı ka.· 
teden Karahiaar - Gireson 
yolunun ta.yin edilen güzerga
hın takibi suretile bir kaç 
aenede ikmal edilmek üzere 
muntazam bir say ve progra.m 
ile derha.I intaaına b .. lanmuı 
lazımdır. 

Meınleket sularına karıf&ll 
diğer suların ayrılarak eıaa 
memba suyuuun memlekete 
isalesi ve aaydığım fU itlerin 
ha,.. çıkardmaaı için iyi gö
rür, iyi düşünür bir b&f& ihti
yaç vardır. Memleketin maari 
fine ve imar itlerine çok ala
ka. gösteren yeni va.limiz Fer
ruh Beyden vilayetimiz çok 
ve ciddi himmetler bekliyor. 

Şeblnkarahl•arında 
müsamere 

ŞlBlNKARAHISAR (Mil
liyet) - Muallimler birliği bı.· 
ra.fmdan va.limiz Ferruh Bey 
ile refikaları Hanımefendi te
refine evvelki aktam bir mü
samere verilmit ve bu müsa
mere çok güzel ve samimi bir 
halde devam etmittir. Vali B. 
bu hafta. ikametgahlarında. bir 
balo verecektir. Bu vesile ile 
de memlekette mahsus dere
cede nümayan olan ve günb~
gün ilerilemesi tabii bulunan 
inkitaf ve terakkinin yeni bir 
merhaleıi daha atla.nmıt ola.
cakhr. 

Orduya su 
Getirilecek 

ORDU 12 - Bir kaç aydan
beri Orduya au ıetirilmesi içia 
hummalı bir faaliyetle çalıtalıJor
du. Nihayet uzun çalıpna.lanlan 
ıonra ıu cetirildi. Suyun buraya 
getirilmesinde vali Nazif beyin 
çok büyilk himmeti dokunmuı
tur. Bunun için belediye heyeti bu 
ıuya Nazif Bey auyu iuni konul
maama karar vermiıtir. Ayrıca 
tehrin ortaımda büyük bir Ç8flll• 
yapılacakbr. Buraya da Nazif 8. 
ç99mesi iami nrilecelı.tir. Ordula
lar tehrin -ya lr&vulftl8ıma pek 
memnun olmu !ardır. 

Birbiri arka•ına ölen 
maznunlar 

Burada Ziraat Odaaı riyaaet 
intihabı yapılmıfbr. Reisliie eald 
Belediye reiıi Ri(at Bey intihap 
edilmittir. Muhasebei huıuaiye 
hesabına Avrupada tahail eden 
gençler birer birer Orduya dön. 
mektedirler. Bu gençlerin memle-

1 
ketim.ize çok büyük faJdalan do
kunmaktadır. Meaell tim.diki .. 
lektrik fabrikaaı mlldGril A 'ft'Upa
da elektrik taluil ed• pnç1..,. 
den biridir. 

lzmirden yazılıyor: Geçen· 
!erde Gördöste bir katil filinin 
maznunu ola.ra.k üç tahsın sır
tı ııra. öldükleri yazılmı9tı. Ad 
tiye mahafilinde ehemmiyetle 
kartılamnıt ve Gördöse Adli
ye müfetti,lerinden Burhaned 
din Bey hareket etmittir. Bur
ba.neddin Bey bu hadiseyi ma 
ha.ilinde tetkik Ye timik ede
eeldir. 

Bir bakkal dük
kanında hırsızlar 

Ordudan yazılıyor: Şehri-
mizde çok cür'etkarane bir 
mağaza hırsızlığı olmuttur. 
Polis karakoluna çok yakın 
bir mevkide bakkallık yapan 
Seliııik mübadillerinden Ri
fat ve Halit Efendilere ait ka
gir bakkaliye mağazasının ar
ka duvarından bir adam gire
cek kadıır delik açılarak içe
riye girilmit ve para çekmece
sinde mevcut bulunan otuz ye 
di lira. kadar bir paranın a.şı
nldığı görülmüttür. Meseleye 
vaziyet eden polis mağaza et
ra.fmda yaptığı tetkikat neti
cesinde delinen duvarın dibin 
de otomobil lastiklerinin sö
külmesine mahsus bir demir 
anahtar bulunmuttur. Deliğin 
yanında. bulunan kayıt ile la.
tik anahtarının da sabıkalı gü 
ruhundan Ahmet adlı bir '°" 
före &İt olduğu tahkikat neti
cesinde anl&fılmıştır. Bu hır
sız derdest olunarak adliyeye 
teslim olunmuftur. 

Bir katil yakalandı 
lzmirden yazılıyor: 930 ae· 

neıinde Balıkesir ile Kütahya 
araamda inta edilmekte olan 
demiryolu üzerinde ve 173 ün
cü kilometrede bir cin .yet ol 
mut Nazif Ef. isminde birisi; 
Fazlı a.dlı bir amele tarafın. 
dan öldürülmü,tür. 

O vakitten beri aranmakta 
olan katil nihayet Kemalpafa 
kuaamda. ve jandarmalar ta. 
ra.fmdan tutulmuttur. Jandar
m.& muhafazasında lzmire ge
tirilen Fazlı, cinayette alakası 
olduğunu inkar etmektedir. 

Erzurumun Hasankale ka· 
zaamda Tenzile köyü halkın
dan İbrahim oğullarından 
Halil oğlu Fazlı ismini tatı· 
yan bu adam; katilin fotoğra. 
fmda görülen ~hım tam ken 
disidir. Jandarma muhafaza. 
smda Bergama tarikile Balıktı 
sire gönderilmittir. 

Remi isminde bir 
kumar 

Cebelibereketten bildirili· 
yor: Burada Remi isminde bir 
kumar oyunu batlamıttır. Bü. 
tün ahalinin merak sardığı bu 
oyun maalesef burada aile büt 
çeleri üzerinde tahribat yap· 
makta.dır. 

Bu cihet şehrimiz Emniyet 
memurluğunun da nazarı dik
katini celbetmit ve oyun •id. 
detle menolunmuştur. Emni
yet memurunun bu hareketi 
memnuniyeti mucip olmuştur. 

Konyada yeni bir 1 
cemiyet 

Konyadan bildiriliyor: Şeh 
rimizde tekerci, tekerleme ve 
helva.cılar cemiyeti namında 
yeni bir cemiyet teşekkül et· 
mit ve idare heyetlerini seç· 
mitlerdir. 

Samsun fırka reisliği 
SAMSUN, 15 - Samsun fırka 

reisliğine tayin olunan Antalya 
meb'uıu doktor Nazif Bey tetkik 
!erine devam ebnektedir. Nazif 
Bey dün de umumi meclis i.zala
rile vilayet bütçeoi etrafında bir 
hasbıhal yapmıştır. 

Burnovada sana
toryom 

İzmirden yazılıyor:- İzmir'ın 
bir sanatoryuma ihtiyacı var. Sıh· 
hat ve içtimai Muavenet Vekaletı 
bunun için Yamanlar dağında tel· 
kikat yaptırmı§tı. Hükumetin Ye· 
manlarda yaptıracağı aanatoryum 
çok büyilk ve memleketin mühim 
bir ihtiyacia cevap verecek, kô.fı 
gelecek derecede büyük ve son 
aiıtem olacaktır. 

Haber aldığımıza ıröre yakın· 
da Bumava'da da bir sanatorym 
açılacaktır. Bunun için Burnava• .. 
da geniı bir bahçe içinde güzel 
bir köşk kiralanmı~ltr. Sanatoryu 
mun açılması için hazırlıklnra 
baılanmıttır. 

Bir idam kararı 

~•ildedir. Yalnız, Pat ve Pa!afon bu J G f d 
~le ve net'eye i'tirak ebn-ekte- oanne rav or evı•nde t •l.... Cünkü, çok defa olduğu cibl 
~e ceİ>lennde meteliklen ,..,ı.m.. 

Bir buçuk milyon 
·defter •lgara kAtıdı 

Müfettİf Bey ayni zaman
da. Sa.lihlide taha.ddila eden 
(Dllnya düzdür) bezeyıuu et
rafında da tahkikatta. buluna.
caktır. Bu mesele de tahkike 
muhtaç ha.idedir. Zira bir la
-lan Wiee •ikidir dediti 
laıı.lde, bir laann HYat ise nıe
ııelenin izam edildifi iddiasın 
da.dırla.r. Burhaneddin Bey i
tm b•ldbtfnl tahkik •e tesblt 
edecekti ... 

Enldcanda yeni 
bir ıo•e 

Hiyaneti vataniye ile maı:nun ~ 
Çabakçorun Azizan köyünden 
Şadi hakkında Erzurum Ağırceza 
mahkemeıi tarafından evvelce ve 
rilmit olan idam kararı u•ul nok· 
tasından Temyiz mahkemesince 
nakzedilmi~ti. Ağır ceza mahke-

1 meaince bu cihetler ikmal edile
rek tekrar idam kararı verilmiş
tir. Temyiz mahkemesi bu karan 
muvafık gördüğü takdirde ber-

1 mucibi kanun Büyük Millet Mec
lisine takdim edecek ve Büyük 
Millet Meclisi de tasdik ederse t
dam kararı infaz olunacAktrr .. 

"' ıilıı zevki de para ut-ez ya. •• o Bir kadın güzelliğini yük.aelt sını ve hassasiyetini gösteren metli olmıyan, sa.de, ilkin ırü-0;::: ~rr dikkatlerini ıu içinde mek İç~ tuvalette iti!1a ne aynadır. Her hangi bir mobil- zel eşyayı da zevkle döşeyiniz. 
ı.... " dilber genç kızlar celbeder- kadar lazım bir şeyae, bır ka- yanın fÖyle duruıunda bile ikisinin arasındaki fark bariz-

lhuy nl d b" fikri . d dınm evi kadar mizaciru ve ne derin bir ifade vardrr. Bir 
!ıı'"Ur. ~.':ı baar ak ır p ta ıcat mko- zevkini gösteren ıey de yoktur. ~ kıymetli ve ağır efyayı 
lı~ rn kuLı.frna ~el~cde bir ıeyler vuı . ıçı, ~~. s. a .. s.~nın z a- ı araya getırınız, a t '"'t' ca a ton 

1 ı E ' · · h ibe · · ek• · • • f ka 
dar, bunun iızenne Pat, ortadan sıru, ıncelıgını, kültur derece- zevksiz döşeyi.niz. O kadr kıy 

dir. Demek ki evin içinde mo

bilyadan ziyade hakim olan 

kadının zevkidir. 

Siverekten bllcllriUyorı - C.. 
çen ıiin kaaabada bir arama y .. 
pılmıt. 25 kitilik bir lr&çakçı lr&fl. 
leai, bir bGçUk milyon defter aiıa
ra kağıdı, on yük ipekli kumq .,. 
aaire yakalanmıfbr. 

Kaçakçılar ele geçirilen 8fya 
ile birlikte Urfaya ııevkedilmiflerw 
dir. 

. ERZiNCAN, 14 - Kiti • Pa
lo fOHaİ bitti. Ba fOM flzerinde a
rabalar itlemektaclir. Yeni yol aa
Jealnda Er:ııincannı mllhim bir ka
:ııaaı otomobil yÜzÜ aörmÜflÜr. 

Kigi • EliaUı -·• de yapıl
maktadır. 



' ! 
•• t ~·...,:6:....~-.-~~~~-'!"""'-~-~-------~"!!...'!!.._"!"'"!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!ll!!!!!"!ll!!!!!!!!"!!~M;lL;L;l~Y;E~T!!!!'!C~U~MA~~l~7!!!!!!!~ŞU~B~-A~T~- ~~19~33~ ..... --------------""'!!'-----""!""----------""""--...,,""""'..__,.,...,,,,...0~ 

-
ı' 

1 
1 

\ 

ı 

L 

' f 
·'. 
1 

• Güzeller dava açıyorlar 
(8=1 ,ı ı inci s•hifede) 1 çok kızgınım ... Gelecek aene ~-

• dl l zel seçerseniz ve bana temsil hak-
Feriha H. Vekalet ver kı verirseniz ırenit salahiyet iıte-

M f"h dün adliye dairesin rim. Bir daha böyle vaziyet olur 

d 
aama ıe,den bir •ayiaya na· da bu oeneki cibi hakıızlık görür-

le everan ' • t ·· ı· b d h 1 I" · 
F rih H·--· bu vazıye • aem guze ı a p er a mec m ter-

.aran e a ~ k d "'· 
en ve aleyhinde yapılan bazı. ~et e ;ckg';"i, k 1 .. 
i attan dolayı dava açmaaı '!im .. a. •. a~ a ırsa bu l§ın en 
Y
1 

d" katla-dan Ramı 8. muna11bı İzmır güzelini almak le e ıye avu • ·- r· ki .. 
vekalet vermiıtir. • ur ye muaabakaama götürmek 

. 
1 

e Rami Bey bu şayianm dogru ve: "Ey vatanda§lar 1. qte bu da 
( 1 lmadığmı aoran bir muhar- bizim güzelimiz!" dedikten sonra 

i~!u:e demittir ki: • ~lon~an çıkmak ve müsabakaya 
" E t doğrudur. Vekalet hıç gırmemek ••• En iyi hareket, 

"ld- B':e iİ.i giine kadar da dava hatta bu aene de bu olurdu. 
k ım. edeceğim. Dava Cümhuri· lotanbul müoabakaunda, ha-

• '. ~me zeteoi ile lı8.kem heyeti aley k~mlerin haksızlığını benim gibi 
'.' g:çılacaktır. 10,000 lira taz• hır çoklan da itiraf ettiler. Miisa· 
u~e t aynca da Cümhuriyet ga• baka ba,tan sonuna kadar hak
nıtna ·n' ·ın birinci ...ilzele mevcut aı:ılıkla dolu idi. En aon seçmede 
.e esı •- • • •. b "N . H .. 1 . d 
000 lira miikifabnı 11tiyecegız; .':n: azıre ~~ .ıı:'!z enn • e 
•ünkfı Feriha Hanım hükmen hı· surme vardır, dikkatinızı celbeae 
( " dı"r ye hakemler tarafından rim. Muayene olunması 18.zmı-
ıncı • k d " d" . • . F k lk intihapta ittifaka yakın hır~ - ır. ıye ıtiraz ettim.. a .at m?· 
eriyetle birinci intihap edilmıt- ~!ene eden olmadı. BU" lıi.kemm 

llir. Bu davada ıahitler de gene ıtırazı bu suretle kale alınmadı. 
V; ..ıikem heyetinden olacaklardır. lzmir cfızeli Türkiye güzellik 
1 '-ünkü intihaba fesat kanıtırılıp intihabında 16, Nazire Hanım ise 

~nştırılmadığmı bilen onlardır. 18 rey almıılardır. Neriman Ha
şl •ı;ene bu dava neticesinde mevcut nnnın Türkiye gÜzeli olmaması 
" 'ıakemlerden kaçmm Cümhuriye- garip bir ıaka yiizündendir. Anla 

.e mensup olduğu ve bitaraf hi· tayım: Tokatlıyan balosunda Çal· 
ıemlerin kaç kiti kalclıiı da anla- lı lbrahimi gördüm. Neriman da 
ılacaktır.'' yanımda idi. Çallı bize yaklqb: 

Nazire H. da dalJa açı,,or 
' Diğer taraftan Nazire H. da · 
'ıakkmdaki dedikodulardan pek 
<nüteeu.ir oldufunu aöylemekte. 

Meclis Reisi ı 9 33 Paris panayın 

Geldi
• Seneden seneye büyük rağ 

bet ve muvaffakıyetler kaza-

(B,.., 1 ın.ı aahilecl•> nan PARIS PANAYIRI, bu 1 

nhtımmda Tahliaiye umum mlldü yıl dahi mayısın on üçünde a
rüne hitaben: çılacak ve yirmi dokuzuna ka 

- Siz aöyleyin bakalım, tabii- dar devam edecektir. Garbi 
siye noktai nazarmdan hangi gÜ· A vrupanm en parlak ve en va
zele taraf tanınız? diye sormuılar si bir metheri olan bu pana- ı 
dır.Kazım P~. Hz. üç dört giin teh yırın ehemmiyeti ve beynel
rimizde kaldJktan sonra Ankara- milel mahiyeti herkesçe ma· · 
ya dönecektir. liımdur. 
Meclis rPisimlzln beyanatı Geçen sene bir çok hüldi-

--~En iyi ve en ucuz ._ •• 

Novotni 
BlRAHANEStDtR 

Her Akşam 
KONSER 

Rakı taze ve envaı meze ile 
Doppel birası 22 1/ 2 kuruı 

Tabldot 7S kuruş. 

Kazım P§. Hz. dün Dolmabah· metlerce gönderilen heyeti 
çe aa• aymda kendilerile göl"Ü§en mahsusalar Komite Aaları ta- latan bul dördüncü icra memurlu-
bir muharririmize Anadoluda son mahsusıılar komite azaları ta· ğündan : 932 • 949 Tamauıı· 
yapbklan seyahatlerine ait intiba mimi bir Silrette kabul edilmiş na 4000 lira kıymet ta.k-
lan hakkında •u beyanatta bulun H d" ed"I • !erdir. ariçten gelip panayı- ır ı en Kadırgada Boıtan 
muılardır: rı ~ı·yaret eden zevat meyanın- Ali Emin Sinan mahalluinin Cami - Seyahatimden çok memnu- ~ 
num. Gittiğim yerlerde halk ile da bir çok ticaret nazrrlarile Yeni Mektep Silahtar 'ğ1< sokağm
temaslarda bulundum. Ehalinin ticaret devairi müdürleri ve da eski 14, yeni 43, 4S nümerolu 
efkar ve hissiyatı şayanı memnu- hariciye ricali bulunmakta idi. maa bağçe hanenin tamamı açık art
niyet bir mertebededir, herke• İ§ Pariste bulunan düveli ecnebi- tırnıaya vazedilmif olup 23 şubet 
ve gu"" cü ile me•güldür. Bu sene l 933 t "hi d t · ı· nh • ye mümessi !erinin hemen kaf arı n e şar namesı • ıva ane-memlekette feyzü bereket olacağı l"k dil 

k fesi• dahı" bu panayırı gezmı" •· ye ta ı e erek l1 ınart 933 tarihi-anlaşılıyor.Halk ta vaziyetten ço , 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden. 

1 - 931ve932 senelerinde mazeretlerine binaen v 

tinde müracaat ederek ikramiyelerini alamıyan m al A 

lerle şehit ve yetimlerinin istihkaklarma ait borJı·ol 
Maliye vekaletine ve cetvelleri de Askerlik şubeleri 
göndrilmiştir. Buna göre eshabı istihkalan Askerr 

Şubeelrine müracaat etmeleri. 

2 - İşbu tevziattan sonra müracaat edecekle • 

paraları 933 tevziatında verileceğinden beyhude 

M.M. vekaletine müracat edilmemesi. 
3 - 933 senesinde vaktinde müracaat etmemiş ola 

lar için ayrıca bir tevzi yapılmıyacağmdan malfiller 

şehit yetimelrinin behemehal 1 Nisan 933 tarihine 

dar şubelerine müracaatla kaytlarını yaptırmahı .. ı. · b 
tarihe kadar kaytlarını yaptınnıyan1arın müra .. '~ •:. 
rınm bilahare kabul edilmiyeceği ilan olunur. (3G .... ! 

(655 

Yüksek Mühendis Mektebi 
memnundur. B. M. Meclisi mar- ler ve kendi memleketlerine 

1 

ne miisadif cumartesi eünü saat 14 
- birinci günü toplanıyor. Bu iç- mensup kimselerin bu meşhe- ~en 16 ya kadar lstanhul dördüncü 
tima devresinde bütçe Meclise ge- re derecei i•tirakini bizzat mü 

1 
ıcra dairesinde açık arttrrma suretile 

lece'· encümenlerde müzakere•i bl akt Ar~- iki" "d" B" · 
.... ...hede ve serginin devamlı ' oa ac ır. LU<lllU ncı ır. ınn M""b K . R" t" d 

yapıldıktan sonra heyeti umumi- ı'nk.ı",.afını takip eylemı· .. ıerdı'r. il ci arttınnada 3000 liraya talip çık- u ayaat omısyonu ıyase ın en: 
yede müzakeresine başlanacakbr. 7 7 

Mecliste müzakere edilecek ka· Bilumum san'at ve Ticaret er- mıştır. Bu kerre en çok arttıranm 1 - Mektep İçin lüzumu olan bazı levazımı tersi 
nunlar meyanında kazanç kanu- bazı büyük menfaatler temin ı· üzerinde bırdkılacaktır. Arttırmaya yenin münakıasasma talip çılanadığmdan eski şartna 
nu ile daha bazı kanunlar vardır. eden bu sergiye i!tiraki için iştirak için yüzde yedi buçuk temi- mucibince 20-2-933 tarihine müaadif pazartesi gün 

B.M. Meclisinde dört meb'us- timdiden hazrrlanmalıdırlar •

1 

nat akçesi alınır. Müter:>kiın vergi, • • • v. 
luk münhaldir. Bunlar da vefat Her türlü tafailat için Beyog"- belediy" vakıf icaresi mü~teriye ait saat (14) te pazarlık auretile ihale edilecegı, 
eden Trabzon meb'o•u Hakkı, tir 9 ... , 'tarihli icra hnununun 119 2 - Malzeme laboratuvan için alınacak alatin m"" 

t 

~ 

:!re avukat Münim Muatafa B. ı 
evkile karar ,._,,;. buluıımNda· 

ı' ---. 
r lır. 

< Münim B. de bir mu!ıarririmi
ıe demi§tir ki: 

.
1 

T "- Filhakika, Nazire H. be
l l,imle görii§tü. Dedikodulardan 
\ 1 t.nüteesoiren vaziyetin tetkikini 
l ana havale etti. Lizım'!.elenler 
lı akkmda dava ikameai için dell· 

- Neriman Hanım, benim reyi 
mi size verecektim ... Fakat size 
ve Hüaeyin Rifata taka olsun diye 
Nazire Hanıma verdim ..• demiıtir. 
Demek Çallı bu ıakayı yapmamı§ 
olııaydı Nazire Hanım da 17 rey, 
Nerimac\ Hanım da 17 rey alacak 
!ardı. 

Benden ba§ka Abdülhak Ha
mit. Halit Ziya, İzzet Melih Bey
ler, Fahrünnisa izzet Melih, Nafi· 
de Saffet Hüseyin Cahit. Cenap 
Şahabeddin, Hannnlar, Vala Nu
reddin, heykeltrat Kenan, Nejat 
Beyler lzmir gÜzeline rey vermif
lerdir. 

Tokat meb'uııu Bekir Uitfü Bey- lu, 41 numaraya Kabristan ı;o. 1 • '"" aka 
!erle Ziraat Bankaaı umum müdür kak "Sambr dö Komers Fran- uncu madesi ahkamına tcvfilran hak- ı n : sasma talip çıkmadığmdan eski şartname mücibi 
lüğüne tayin edilen Konya meb'u· sez" c~miyetine müracaat olu- ları Tapu sicillerile sabit olmayan i- ce 20-2-933 tarihine müaadif pazartesi günü saat 14,3 
su Kemal Zaim ve sefirliğe tayin nur. potekli alacaklılarla diğer alakadara da pazarlık suretile ihale edilecegı" • 
edilen Elaziz meb'usu Memduh ---- kk ahi ı · · bu ' 
Şevket B. den inhilal eden meb'- - ·- nın ve irtifak ha .' • . P ennın 3 - Elektrik laboratuvarı için alınacak alabn m·· \ 

1 
1 

lin tetkikile meıgul oluyorum." 
• ~ Gerek Nazire ve gerek Feriha 

"'4. larm bu suretle açacaklan da
< 1 ralıınn çok meraldi aafakat arze 

1 eceti ve yapı1an intihabın usul
'I .uz mü, dürüat mii olduğunu, or• 
1 ada bir hakaizlik mevcut olup ol· 
J lnadığmı gÖftereceğine ıüphe yok 

' \! 
f 

rllr. 

Dedikodular dtvamda 
l i Y Şimdilik dedikodulfr olanca 
t ,t< ıhararetile devam etmektedir. Bun 
, ) tiı an hulioa ebnek lazım ıeiine 
i ı ı yı<iyle te.ııhit ebnek mümkün olur: 

I:' r 1 - Nazire H. m birinciliğe -
i~ l r'ileceği, intihaptan birkaç gün eY• 

~ "'i • ıel dayulmuıtur. Hatta bazı kim 
4 ) 1 ıeler, bazı gazetelere telefonla 
1 rl anüracaat ederek buna mani ola
' fl · :;ak neıriyat yapılmasını .IÖylemif 
: d' ~ i·ıerdir. 
i .. ı ' 2 - Nazire H. m yakın dootla-
1, ~· ı ıl., müsabakayi tertip edenlerle ev-

. relden gÖl"Ü§Üp anlapnl§lardır. 
~ 1k 3-- Nazire H. m yakın doıtla-

1 • ı.., hakemler anumda buluıımut· 
J ... ,Jardır. 
~ 4 - Nazire H. a rey Yerenlerin a' . nühim bir kıımı, müaabakayı ter

i!' ı 1'tip eden gazetenin muharrir ve 
' , llmensuplanndandır. 

, Bu dedikodular meyanında 

1 ::, 1 .rlıakemlerden Ruhi Vamık B. in 
,... Jıoaziyeti de tenkit edilmektedir. 

1 r' j Ruhi B. Nazire H. ı haıpelmealek 
J lemüoabakadan birkaç gün eTTel 

1 1 ıanıdığmr .söylediği halde, Nazire 
j • H. m mumaileyhin samimi aile 

~ .. 'ndootlarmdan bolunduiunu beyan 
• ' 1 ,.etmiş olduğu bu cümleden olarak 
1 ~ 

1 
) kaydedilmektedir. 

ı • Mühim bir nokta 
1 §." u Nihayet, dün, hakem heyeti 
r~' I meyanında bulunan ve resmi Ye 
, ı ·tJYÜksek bir mevki sahibi olan bir 
§e: . d7alın de, Nazire H. a rey ver~ği ' , k ,ıan eılilmit olduğu halde, F erıha 

1 _;,ı .gH. a reyini verdiğini söylediği du· 
1. \ yulmuftur. Bu da Abdülha~ Ha· 

1 
.~ -u ınit B. ve arkadaşlarmı teyıt et

, ( J ı~mektedir. 
.' /;azetelere mektup yazıyor 

• ,._\ • - Efkari umumiyenin; güzellik 
L'" mıiaabakasmın bu neticeıine kartı 

1 1 1 pek hauaa bulunduğu muhakkak r ' tır. Gazetelere gelen birçok mek· 
ı tuplar buna delalet etmekte ve 
1 ıl 1 her halde bu ite sür'atle oalim bir 
J ~ şekil verilmesi zanıret halini al-

mış bulunmaktadır. 
1 . • 
Jf. ııı J ımir ue Bursada da •• 
'il u lstanbul güzeli mü.abakaoına 
1 

l ait bu karma karıtık Taziyet de
:ı. avam ederken; Türkiye güzellik 

1 zmüaabakaoı neticesinin tenkitleri I' ı, tehrimizde olduğu ribi, İzmir ve 
ı •ı Buraada da bqlamıfbr. 

ı!' .r Bursa'da Bıırııa güzeli Leman 
~r : H. m lzmir güzelline faik güzel· 

likte olduğu iddia edilmektedir. 
1 '-t'frıBursa'da güzellik mütabakaoını 
1 C tertip eden Halkın Seai gazetesi 

,ıJL bu intihaptan bahisle (Cümhuri-r"'' yet refikimizin intihap ııralarında 
'ıı.: bazı huauoi tesirlere kapılarak 
iJ hakiki vaziyetlerden inhiraf ettiği 

' anlatılıyor ki, bu vaziyetin gele· 
~ lll cek senelerde yapılacak olan mü. 

tabakalara fena bir örnek teşkil 
edeceğine şimdiden emin olmala

Ol n lazım gelmektedir) diyor. 

,,ı .ı E. İzmir hakemi ne diyor? 
' a MüsahakAda lzmir hakemi o-

' ~ lan Hüseyin Rifat B. de lzmir'e 
t ıt avdet etmiş ve fayani dikkat be
. al yanatta bulunmuştur. lzmir gÜze-
1u 'i Neriman Hanımın da müsabaka 

nm şeklinden çok müteessir oldu
' . ir ğu ve intihapta bazı noksanlıkla· 

ı ra kani bulunduğu İ7.mİr'den bil
. J ıu dirilmektedir. 

Hüseyin Rifat B. demistir ki: 
''- Miiaabakarun vaziyetine 

Ciinıhuriyet gazetesine mensup 
bazı hakemler Neriman Hanıma: 

- Ne 'yapalnn.. \Muztar kaldık. 
Onun için reyimizi size veremedik. 
demi§lerdir. Şu halde, bunlan söyli
yen hakemler Neriman hanıma rey 
vennit olsalardı lzmir güzelinin rey 
leri yirmiye çıkacak, Nazire hanım 
ıs rey alabilecekti. 
Müsabakayı hazırlıyan gazetenin 

menıuplan hakem olmamalıılular. 
Benim kanaatime göre Feriha 

Lı'.ltfi hanım çok güzeldi. Türkiye 
birincisi, ikincisi, üçüncüsü ayrılır
ken Nazire hıuumnı kazanmaoınm is 
tenildiği anlaşılıyordu. Reyler hafi 
verilmi, olsaydı her halde kraliçe o i 
di. Ne çare ki aleni oldu. 

Aka Gündüz aon b.,,..,keb1e çok 
samimi ılavranllll§tır." 

intihabı kim yapmalı? 
Bütiin bu dedikodulann gelecek 

ıeneki intihaplar üzerine fena tesir 
yapacağı muhakkaktır. Vaziyeti iti
barile Nazire H. a taraftar bulunma
ıı icabeden ve iaıninin yazılmaımı 

arzu ebniyen bir zat bize demittir 
ki: 

" - En kestirme çare, gelecek 
seneler, müsabakaların mesela, Mat
buat cemiyeti gibi bitaraf bir tetek
lıül tarafından tertip ve idare edil
mesidir.'' 

Niişlde Saf/tt H. ın düğilniJ 
1931 güzellik kraliçesi Mafide Saf

fet H. m düğünü önümüzdeki per
ıembe günü yapıla~tır. 

Ece 4.tinadan ge~erken •• 
Dünya güzeli Keriman Halis H. 

m Mısıra giderken Atinaya uğnıdı
nı, orada samimi ıurette karşılana
rak kendisine buketler verildiğini 
Yazmı!bk. Bu husuata Atina'dan fU 
ınahimat veriliyor: -

" Keriman H. çok güzeldir ve 
Şark güzeli .tipinde büyük gözlü bir 
kızdır. Üzennde bir kostüm tayör 
ve empermeabl bir pardeoü bulunu
yordu. Dünya aiizeli çok aöylemi
yor, hatta pek az konuşuyor Kendi
ıini Pirede karşılayanlar ı,;,nu ku
ıur olarak buluyorlar. 

Bununla beraber, Keriman H. ga
zetecilerle karşılıışmca ağzını açtı ve 
ıöylemeğe ba§ladı. Kendiaine her gü 
:ıele sorulmaoı miıtad olan oiıaller ao 
ruldu: ainema artisti olup olımyaca
ğı v.a •.• yaşına gelince 19 dan fazla 
olmadığını aöyledi. 

Keriman H. bugün haremin aley. 
hinde olduğunu aöyliyenk dedi ki: 

- Avrupa muharrirleri çarfaf ve 
haremin Şarkta bir tiir olduğunu 
aöylüyorlar. Fakat biz Türkiyede 
Harem hayatını. esaretten farkoız bu 
luyoruz. işte bu sebeple, kadınlar 
çarşaf ve baremi kaldıran Gaziye 
çok minnettardırlar. Biz bu sayede 
ıerbestimize kavuıtuk, timdi rahat· 
ça teneffüs ..Uyoruz." 

Keriman H. yalnız türkçe konu
fUyor, biraz franaızca bilirse de ko
laylıkla ifadei menım edemiyor. Bu 
seyahat veailesile genç Yunan ka
dınlarile tanı!mak fırsatını elde etti
ğinden dolayi memnun olduğunu 
aöylüyor. -------· 

Spor -
Basketbol 
Müsabakalan 

Basketbol Heyetinden: Basketbol 
musabakalarına 24-2-933 cwna gü. 
nü başlanacaktır. 

iştirak edecek klüplerimizin fikis
tür tanzimi için 20-2· 933 pazartesi 
gimü saat 17 de heyetimize birer 
nıUrfthaı göndem-.etcri rica olunur. 

uoluklardn". Bu meb'usluklann in 3 üncü kolordu 1 haklraını ve busuaıle faı7. ve maaa- '-- tali lan ıh• d ki "b' 
· n"fe daı"r olan ı"ddialarını ı'la"n tarihin" • na1<1asasma P çı a gm an es şartname mucı 

biJ8.1 etti "'~ne mec1ia.ce reamen ıt.. •t"' l 2 933 ihin' •• dif 
tila hauf olduktan sonra, yerleri- 1 an arı den itibaren yirmi gün içinde ew8.la ce 20- • tar e musa pazartesi gÜnÜ saat ( 15 
ne baakalan intihap edilecektir. müshitelerile bildirmeleri lazmıdır. te pazarlık suretile ihale edileceği, 
Mecli~in toplanmasından evvel in Kavak iskelesi aktarma Aksihalde haklan Tapn .icillerile aa 4 - Metkep için lüzumu olan pergel takımla 
tihap yapılması mevzuu bahia de-
ğildir." ambarının tamiri müteah-

1 
bit olmayanlar oabş bedelinin paylaı münakasasma iştirak eden taliplerin verdikleri fiatl 

Kazım Pş. Hz. son söz olarak hidi nam ve hesabına ol- , masından hariç ı.~lı•lar. Al~ada- fazla görüldüğünden eski ıartname mucibince 20-2-93 
dişlerini tedavi ettirmek için la- lık • rannı i•bu maddei kanunive ahkamı- ( S d 
tanbula geldiklerini ve birkaç gii- mtak üzere -'3azar la tamır na tevfikan lıaraket etm~Ieri il"n o- tarihine müsadif pazartesi günü saat 1 ,30) apaza 
ne kadar Ankara'ya dönecekleri- ettirilecektir. İhalesi 18 lunur . Dahn fazla malumat almak lık auretile ihale edileceği ilan olunur. (708) 
ni aöylemi~lerdir. • Subat 933 cumartesi günü isteyenlerin 932-934 c!osya numero-1----------------------------~ 

Kazım Pş. Hz. dün öğle üze': ~t l 4 te yapılacaktır. Ta· olle memul"İyyetimize müracaatlan • G •• k M h f 
Dolmabahçe ııarayına giderek Ga ilan olunur. Istan bul ümru u a aza 
zi Hz. tarafmdan kabul buyunıl- !iplerin şartnanıesini IJÖr-

muşlar ve öğle yemeğini sarayda mek üzere her gün ve pazar, Bacmu·· du··rıu··g ... u .. nden: 
yemişlerdir. lığa iştirak İçin o gün ve y 

vaktinden evvel Fındıklıda Ecnebi memleketlere "4SS,, adet arka çantası ilanıdır. 
3. K. O. satınalm'a komis- giden tüccar ve 

Bir hırsız kumpan- yonuna müracaatları. (28) seyyahlara 

da :::.i;~~ie~~;~:e:;· ~;t=: ~ ~ .. (so~ı ı Banka konıınerçiyale 
dit yerleri soyan Osman, Hidayet 3. muhabere alayında bu 1 T A L Y A N A 
ve Mehmet isimlerinde üç ki,iden Junan 70 araba gijbre pa- Semıayeoi 700,000,000 
mürekkep bir hırsız kumpanyası• akt lh l 
nı yakalamı§tır. Bunların üçü de zarhkla satılac ır • a e- (ihtiyat akçesi: 
ıabıkalıdır. si 18 Şubat 933 cumartesi sso,000,000 Liret) 

Poliı merkezinin sıkı takibi ne- gu"" nü saat 14,30 dadır. Ta-
ticesinde bu üç azılı hıroız yaka· k :rravellerı (Seyyahin çekleri) 
yı ele vermişlerdir. Hırsızların ü- liplerin gübreyi görme Ü· satar 
zerlerinde birçok anahtar, may-_ zere her gÜn 3 muhabere 
muncuklar ve hırsızlık alet len lı w • t" Liret, frank, lngiliz lirası vey• 
bulunmustur. Kumpanya hakkın· alayına ve pazar ga ış I· dolan frank olarak aablan bu çek 
da polis tahkikatı yapı!ınt§. ve .ü- rak İçin o gün ve vaktin- ler ıayeainde nereye gitseniz pa 
çü de dördüncü istintak daıresme den evvel Fındıklıda 3. K. ranızı kemali emniyetle tatır ve 
teslim edilmişlerdir. O. satmalına fromı"syonuna . . d .. .. 1er zaman ır..tersenız unyanın 

Hapishanede adam müracaatları. (29) (606) 'ıer tarafında, ~ehirde, otellerde, 
öldürecekmit 57 vapurlarda trenlerde lıu çekleri 

~ "' ,1 en küçük tediyat için nakit ma-
Evvelki gün Çemberli Tafta "' '<am1nda kolayhkla istimal ede . 

Vezir handaki kağıt deposunda Trabzon Sa. Al. Kom. ·ı· . . T ell ki . 

J - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kı 
taah için (455) adet arka çantası pazarlıkla yaptın~a 
cakbr. 

2 - Kırdırına şartları kağidu:un tasdikli suretle 

1 İstanbul Gümrük Muhaf'aza Başmüdürlüğün eki ko 

misyondan alınacaktır. 
3 - Pazarlık: İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü 

dürlüğündeki komisyon tarafından yapılacaktır. ' 

4 - Pazarlık : 19-2-933 tarihine raslıyan 
günü saat 14 tedir. 

5 - Her istekli biçilmiş bedelinin % 7 ,5 ğu ol 

146 lira 40 kuruşluk muvakkat gÜvenme "teminat" la 

rile belli saatten evvel komisyona gelıneleri. 
6 - Örnek: İstanbul Gümrük Muhafaza Başm·· 

dürlüğündedir, İstekliler orada görebilirler. (674) 

Ziraat Vekaletinden: D >1 ırsınız. rav ers çe erı ha-garip bir vak'a olmu§tur. epo 
memuru geceliyİn depoda •ak!•?· danT: b nizonu ihti <iki sahibinden başka kimsenin Mersin' de yevmiye 8 saat ca. lışmak •artile günd 
mış birini gÖrmÜ§ ve hemen gıdıp 1'a zon gar • • :<ullanama.yacağı bir şekilde ter- "' 
zabıtaya haber vermiıtir. Zabı~a yacı için kapalı zarf usulile ip ve ihtas edilmiıtir. yüz balye pamuğu dezenfekte edebilecek bir fümiga 

memurlarile tekrar depoya gelm· 174,000 kilo ikinci fabrika ıı..---------..lll yon cihazı tesis edilecektir. Bu cihazı satmagva tali mit ve depodaki adam ya~a!an· k l 
mıştır. Depodaki adamın huvı!eti unu münakasaya onu • 18 olanların diğer fllrlları öğrenmek üzere Ziraat V ekale 
biraz aonra anlaşılmış. ve _kendıa~- mno.tur. Glutenİ asgari. yüz (465) 
nin Niğdeli Mustafa ıomınde bıri """ T t tine müracaatları ilin olunur. 

km de 11 olacaktır. emına 1 1111-~ D l K K A T 'I> olduğu meydana çı ı§tır. · ı:...L.dır ' · ' 
Niğdeli Mustafa verdiği ifade- muvakkatesi 1300 llfl1 • Meşhur dit tabibi müteveffa 
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de şunları söylemiştir: 6 Mart 933 pazartesi gÜnÜ DA VID HA YON'un oğlu İıtanbul birinci ticaret mahkeme-
"- Maksadım hırsızlık veya • • l ,,. El sinden: Sirkecide Ralli Hanında 

baska birşey değildi. ~e~e~. ""!'e saat 14 te ihalesı ıcra 0 u- ıa~ihı le Hayon 1s..16 numeıolarda mükim s. Mimar 
Edimekapıda kardeşunı oldur- nacağmdan, taliplerin .• ev· Beşiktaş'tan naklettiği Beyoğ- ' ~" Efendi tarafından l)Oyçe Oryent 
müşlerdir. Kardeşimi .:;!düren!•" saf ve şeraı•tı' ani~ uze- 1 • d ·-
ö • · d "k" kı•i u n a Perapalas kaqısmda Aa- L--•--·ına terhin edilıni• olan 13 IQ mer ve Huan ıomın e ı ı • . k .....,....,. • 
dir. Şimdi hapishanededirler: !<ar re her gün ve m?°a ~.saya rnalı Mesçit ıokağmda 63 Nıı. ' dık afyonun aablmas• bakknıda mez 
de,imin uzun müddettenben ınti· iştirak İçin mezkiir gun ve Kaınhi Han 3 No. daki muaye- kUr banka tarafından vaki talep ra-
kamını alma.amı düşündüğüm için t im nehanesinde mü§terilerini ka- L'-'n "----w•Lmın -hul bulun. 
hapishaneye ıı:irmek iatiyordum. saatte Trabzon sa ma a l1UU ................. -·-· 

Bunun için bir cürüm yapmak ve- komisyonuna müracıaatları bul etmektedir. T e 1 e f 0 11 : muı Jıasebile ili.nen tebliğ edilnıiı " 
ya cürüm yapar gibi olarak hapıa· (3026) 41603. Adrese dikkat kanunen muayyen müddet mürur ey 
haneye girmek lazımdı. Bu suret ilan olunur. ( 

20
) 1 • "ti wkubuLn 

le hapishaneye girecek ve orada 7 85 lediği halde bir 1 
raz amıı 

Ö • K --------------- -------------- Te kanunen muayyen müddet mürur merle Huaru öldürecektım. ar 
de•imin intikamı da çıkını§ ola- lıtanbul dördüncü icra memurlu- eylediği halde bir itiraz vulnıhuJma. 
cakb. Mak ... dnn buydu. Bunun 1- • d h" '""dan : 932 • 949 Ka.ı_.ıı_ mlf olduğundan Ticaret kanununun 

• b d • d" " Iııt. Mr. Kuınan an gı ~-- ~ ......... çın un / ~ epoya gır ım. Bostan Ali mahallesinin Ca- 766 mcı maddesi mucibince emvııll 
Niğdeli Muotafanın bu ifadesi k 11"'-ları mi Y-: Mektep s·••Ltar ·- 1 fnıh - • k"b Sabnal-a onı. llD -- WUJ __... n-'n uıu en tuna •----w:enne ta ı ata baılarunıf ve - mernu ~ aıınır 

tahkikata girişilmi,tir. 1 fa ıok~ğmda eski 14 yeni 43,45 nu• yeriJeTek merhun emval kıymet tak-

tk merolu hanede .alrin iken elyevm i- diri itinin 19-2-933 P821lr günü saat 
latanhul ikinci ticaret mahkeme- Ordu sıhhiyesi için ron en kametgaJılerı meçhul Melek, Hayri-

1 · ""'2 933 çar•amba ondörtte bankanın deposunda ve aa· ainden: Sultan hamamında ikinci va ma zemesı -- • 7 ye, Seniye hammlaı la Kadri cfendi-
1 d azarlıg"ı ya btm dahi 22-2-933 ÇlU'Jalnba günü 

kıf hanında Karamürsel mensucat ve günü saat 1 e P • ye: Murisiniz keha"•ı Ahmet ağa-
1 1 klil · n izahat ,., ayni aaatte Ticaret Boraaımda vapıJ 

ticaret anonim ıirketinden muta 7. pı acaktrr. ıte erı 1 nı., hali hayatında Şerif Beyden borç ' 
7-1928 tan"h -e 155 numaralı ve hı". almak "ıç"ın her gu .. n komisyo- ld ha maaı münasip görülmü• oldu"-·ndan • a ığı mebaliği malı'.lme mukabil • • "u 
ni talep~e vadeli Göztepede demirci na müracaatları. ( 499) ( 67;>

3 
lada •dreai yazılı haııev birinci de- ralıinin bir gUııa itirazı vana tarihi 

faik sokağında 23 numarada mükim reecde İpotek gösterip ndeai hulu- ilandan itibaren üç giin içinde ala-
Hilmi lbrahim efendi ve Betiktat cakhyı huzuru mahkemeye davet ey 

y enimahalle orta oyuncu ıokak 6 :r ~SHl0H - Dü~kUü n~•h~~:a ::d~::!:e:~~:::Jjtl::~z=b!: lemek ıuretile itiraz eylemediği tak-
No. da mukime Nazire hanımlar bil· muntetır ve heyeti mwnıyeyı •~-- k ed"l • · dinle İtbu kararın kesbi kat'iyyet ey 

•-•-- bi (Hal" T ne açı arttırmaya v&z ı nufbr· Jj müracaa varisleri bulunduıuan r maa daveti mutazaımnın ı a•· ı A . . . . . . . "yeceği ticaret kanununun 765 inci 
d L- f" d M dd lnf""k" rtbrnıa ıkıncıdır. Bırıneı arttmna· d kıt'a bononun zayi olduğun an .,... ıye e Barut ve eva ı ııa ıye da . . B I< mad esi mucibince ilAn olunur. 

hl.le l"ptalı"nı" talep evledı"klen" nden l h" T"" k A • Şirketi) ile 3ooo !ıraya talıp çıkmışhr. u e-

Mukaddema lotanhulda Tahta 
lede 31 numarada iken halen ilı~ ·' 
ga.Jı, meçhul bulunan Baaat Bira" 
ler efendilere: 

latanbul üçüncü icra memurluğu 
dan: Salmana "" Şüreki.oınm ga 
mührez 3 ve 13 Kanunusani 929 
rihli bet kıt'a aenetle zinmıetiniz 
mütebaki alacağı olduğunu iddia 
lediii 4200 Türk liraaımn 1 Ma 
929 dan itibaren ına faiz ve 11H'""1iC 

haciz yolile tahsili hakkında vaki m 
racaat ve talebi üzerine bu bapta 
tanzim ve berayi teblii taraf 
gönderilen ödeme emri ikametgahı 
zın meçhuliyeti hasebiyle tebliğ 
namiyıuıık telıliga.tı mukteziyenin 
lanen icran takarrur etmiı olmak! 

tarihi ilandan itibaren bir ay zarfı 
da ve 932 - 40 doaye numarasile 1 
ramn durması hakkında tifahi ve 
tahriri olarak itirazı kanuni denn 

yan etmediğiniz ve müddeti m 

renin hitıımmı müteakip müdd<ah" 
borcu tediye nya itfaya tekabül 
cek emval irae eylemediğiniz tak 
de bermucibi talep muamelah icra 
yenin gıyabınızda infazına teveH 
kılınacağı mal&munuz bulunmak v 
olbaptaki ödeme emrinin tebliği 
kamma kaim olmak Üzre keyfiyet , n ısan ur ııonım l l M 9.,., ın· d "k" · art . nk 1 re art "h> tar tn e J ıncı • 

mezk\ır bono kimin yedinde ise 45 (Halihazırda av ve Revolver Fışe t 1 • d ok ~ . • · ş· k ") D"lna1tı o acagın an en ç ...-1.u.nıı.-
gün zarfında mal>kemeye ibraz edil- len lnhıaan Türk Anonım ır eti .. . d h kıl ,.. ilr t 'h 

ll!ıı olunur. 1 ZA Yl - IS Şubat Çarıamba günü 
• . . nın u2enn e ıra aca5• ame ga 

meoi ve ~ksi taktirde oalifüzzikir bo nın ilanlannda yevmi ıçtımaının 4 1 I h 1• . !ı b"I t-L . arınızın meç u ıyyetı . ""Se ı e eo-
nonun iptaline karar verileceği tica- Mart 1933 olduğu yazılacak ıken seh 

1 

li. k k · 1 k .. • 
( M 1932) k"-~ dizil" g me amına aım oma uzer• 1o 

r~ti berriye kanununun 636 mcı ven 4 art şe uıuıe · 1• 1 . an o unur. 
maddesine tevfikan ilan olunur. 25 mi~tir. TRShihi keyfiyet olunur. 

tatbik mühiirümü kaybettim. Mez-

kiir mühürle hiç kimaeye deyin sene 
dim yoktur Yenisini kazdıracağun

dan zavün hükmü voktur. Lutfive 

Dr. Aa KUTIE~ 
Karaköy Börekçi fırını sıraımda 3" 

fi 



MiLLiYET CUMA 17 
n 

1 Evk!f müdiriyeti ilAnlan 1 
• 
inhisarlar Umum ·"-"' 
Müdürlüğünden: 

1,000,000 Kapsül 

l - Bahçelapıımda Dördüncü Vakıf handa Ziraat 
Bankaıınm boŞÜtbğı zemin katta ve eski poıtane tara· 
fma müıadif dert mağaza ve üıtündeki asma kat ve al
tındaki hodunıl ve merdiven araımdaki oda teslimi ta· 
rihinden 935 senıi Mayıs nihayetine kadar kiraya ve
rileceğinden ka lı zarf usulile müzayedeye konmU§• I 
tur. İhaleai Ma~n on birinci cumartesi gÜnÜ saat on 
beşte İıtanbuEvkaf müdiriyetinde Encümeni idare- 1 
ce yapılacaktır. 

• 27 -2-933 Pazarteai. saat 

2,000 Adet Demir 
Bidon 

20,000 Kilo ambalaj 
kağıdı 

60,000 Kilo çember 

'00 Kilo Esans 
Berğamot 

1 

ı 

1 

14. 

' 
1-3-933 Saat 14 

14. 
4-3-933 cumartesi saat 

ıs. 

4-3-933 " " 

ım 

--- .. -.-.... 

• 

ZiRAAT IA 
Tasarruf, Dirlik 
VeDüzenlik 
Kaynağıdır,, 

• 

• 
2 - Tutma iıtiyenler müzayede ve müna~a ve 

ihale kanunun~ onuncu maddesi mücibince teklifna· • 
melerini bir zarderununa koyarak mühürleyip üzerine 
iıimlerile şöhre~rini yazarak bu mühürlü zarfı ve 2025 
lira miktarmdat teminab muvakkate makbuz ilmüha· 
herini veya aynmiktarda banka kefaletnamesini diğer 
mühür_lü bir zaı içine koyarak ~erine teklifnamenin 

1-3-933 " 15. 
MezkUr levaznn takaıla satın alınarak bedelle~ 

(13502) numaralı kararnamenin (2) inci maddesi hük 
müne tevfikan sahiplerine verilmeyip Türk parasile 
Cümhuriyet Merkez Bankasına yatınlacak ve bu eşya- 1 

ya mukabil ihracat vuku buldukça Banka tarafından 

1 
peyderpey tediye edilecektir. 

' ı..: nıahallin istiarma ait olduğunu yazacaktır. 
. .,t ' "3 - Müzayleden evvel teminatı muvakkate ıure

. tinde ve ikinci ndde mucibince verilecek miktar ihale
( den sonra on giı zarfında müddeti icara ait miktar 
·" ihale üzerinden \izde on beş teminatı 1'1at'iyeye ibliğ 

olunacaktır. 
Pazarlıkla satm alınacak olan mezkilr eşyayı vermek 

is ti yenlerin ( 3 7 ,5) teminatlarını hamilen her birinin 
hizasında gösterilen gün ve ıaatte Galatada Mübayaa 
Komisyonuna müracaat etmeleri. (555) 

Bir Kumbara 
Alınız • 

Her Gün Biraz Para Biriktirin g 

il 
tün 
ta· 
ne-

4 - Talipleleklif mektuplarım ihale günü ıaat on 
beşe kadar lst~l Evkaf müdiriyetinde encümeni ida 
re riyasetine ve.Ceklerdir. · 

5 - T alipleVılridat müdürlüğü akarlar kalemine 
müracaatla umdİ şartnamenin bir ıuretini alırlar. Mü 
zayedeye gireni işbu farlnamenin ahkamını tamamen 
kabul ve altını i a ederek yukarda ikinci maddede ya· 
zdı teklifname i irükte mühürlü zarfm içine koya-
caklardır. (~2) 1 

Devlet D~iryolları idaresi ilanları -
idaremiz içiı ıazarlıkla sabn alınacak olan (219) 

kalem tesviye rJıı, ınesaha şeridi, çekme boru, çelik 
kaynak telleri, o~\a ve İsveç demirleri, çelikler, boya 
fırçaları, bezir, pı~ör, dinamo ve Neft yağlan ıikatif 
boyalar, çinko iJslbeci, zımpara kağıtları, oksujen ale
ti, torna tezgahı a~ toprağı kırtasiye, mürekkep, yazı 
makine şeritleri, gatelner ve renea kağıdı, Majinol, i
kinci haınur kağıt ıerçin çivileri, alet ve edevat, zımpa
ra tatları, ve saire ıibi muhtelifülcina malzemenin pa· 
zarlığı 22·2-933 t&ibine ınüsadif çarşamba gÜnÜ ma· 
ğazada icra kıimacğından taliplerin yevmi mezkiirda 
saat 9 dan 1 1 e ka'ar isbatı vücut ederek tahriren fiat 
vermeleri, bu baptılcimalzemenin müfredat listesi ma
ğaza dahilinde asılnı olup nümune getirilmesi icap 
Gden malzeme için ~aıarhk günü nümunelerinin bera· 

r getiriln:ıesi, nüıtu.flesiz tekliflerin kabul edilmiye
ceği ilan olunur. (7 4 

İstanbul 4 Üncü İcra 
. . eınurluğundan: 1 

Emnıyet Sand•Şl namına birinci derecede ipotekli o
lup tamamı 1520 lit~ laYtneti muhammeneli Beyazıtta 
Beyazıt mahallesiııde Beyazıt meydanı sokağında eski 
146, 148 Yeni 39, 41 ııumaralarla murakkam kagir bir 
bap dükka?nı tamıılllı •çık arttırmaya konmuş olup 
şartnamerun I.3.933 tarihinden itibaren dairemizde 
her kes tarafından !:'Ötalebileceği gibi 20-3-933 tarihine 
müsadif Pa:taretsi s\itı~ saat 14 ten 16 kadar dairemiz
de açık arttırma j)e ~ıılacaktır. Arttırma bedeli mu
hamı;nen kıymetinin ~uzde Yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arthrarıın taahhüdü baki kalmak üzere 
4-4-933 tarihine ıııiiaadif ıalı günü yine ıaat 14 ten 16 
ya kadar dairemizde yapıla~ak olan arttırmasında gay
ri menkul en çok aıttıraJ18 .~hale edileceğinden taliple
rin muhammen kı:Yl1letin. yuzde Yedi buçuğu nisbetinde 
peY akçesini vey'a Jl\illi bır bankanın terninat mektubu-
nu hamil hulunmalal\ tiZIII1dır. MüterAl-!_ .1 'l 

f 
. , . ~ ver~ er ı e 

vakı ICllregj Ve Beeldi1eye aıl lenvırat Ve tenzıfat rü-
- 1<1uınlan müşteriye aittjt. 2004 numaralı İcra ve lflis ka 

ununun "126" ınc:ı ttıllddesinin dörd~cü fıkraıına tev 
ikaP b~ gayn mell~ üzerinde ipotek!i a~acaklılar ile 
diğer alaJtadaran.n ~e irtifak hakkı sahipler1?irı bu hak
larını v~ ~ususile f au ve maaarife dair olan ıddiakarmı, 
ilan !arı~ıtıden itib.aretı yirmi gÜn içinde evrakı_ rnüıbi
tel~rıle bıldinnelerl· .\ksi halde haklan tapu ııcillerile 
sabıt olrnadıkça sa~ışAbedelinin paylaşınas~dan ha.riç 
kalacakları cihetle alaJcadaranm işbu maddenm me_.zlcU; 
fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak isti:Yenlerin 93~·2165 dosya nmnarasile müra
caatlan ilan olunur· ('125) 

• 
inhisarlar Umum 

Ntüdüt"lüiünden: 
Takassız ve bedelleri Türk para;ile ödenmek üze

re muhtelif elektrik nıalzeınesi pazarlıkla satm alına
caktır. 

Tal.~plerin listeyİ g~rdükten '°?r:' pazarlığa iştirak 
etmek uzere 3 7,5 ternınat akçelerını hamilen 22-2-933 
çarşamba günü saat IS te Galatada Altnı satım komis
yonuna müracaatları· (602) 

Tayyare Ceıniyeti 
übayaat komisyonun an: 

Şartnamesi veçhile 202 top kuşe kağıdı satın alı
acağmdan taliplerin 20.2.933 pazartesi günü saat 15 
e mübayaat komisyonuna ınüracaatlan. (713) 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A T,pullu şeker fabrikasının 
lstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablı:r. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
siparişler yüzde yirmisi pe. 

mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden .. 
mek üzere derhal gönderi .. 
lir. Depodan itibaren bil .. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

mterse sigorta ettirilir. 

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

ker - Telef on: 
24470-79 

.. ın 
ete 
ta· 

l"ila· 
di. 

~·a :te-

Istanbnl Ziraat Bankasından:!~ 
Kryeai 
Kartal 

" 
" .. .. 
.. .. 
" .. .. .. 
" .. 

Mevkü 
Meıeli ayazma 
istasyon civarı 
Çe~me baıı 
Çavuşoğlu deresi 
Soğanlık civarı 

.. .. .. .. 
Çavuşoğlu deresi .. ,. 
Kesimoğlu kuyusu 
Çavuşoğlu deresi 

.. " 
'' ,, 

Cinai 
Tarla 
Arsa 
Tarla 

.. 
" .. 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 

B. 
Muhammin kıyctkat 

2J() ne-
1100 :ta-
500 
75 

1 'iO 
6J) 
400 
100 
200 
30J 
30() 
250 
300 

ıta· 

aç
Be-
en-

Osklldar caddesi " ,, 30 
Pey akçesi ve ihale bedeli nakten veya ıayri mübadil bonosile ödenmek üzere yukaıus

yazılı emvalin müzayedesi 19·2·933 pazar ~ünü saat on dörtte yapı·mık üzere1:ıi r hı ve 
temdit edilmişt:r. Taliplerin yüzce yedi buçuk pey akçelerile bankamızı müracaatlaı. Ş1 
name bankamız kapısına asılmışhr. Senei haliye vergisile belediye rüsumu mllşteriye a.ttey-

(707) ına 
rle· 

~~---~~--~------~--------------~a-

t·tıt;1:1:141;1:Gll ( ·ABUK·! · SANEI GEÇTİ 
AOEU BIÇU DARBELERi GiBi 1 BiR ALKOK YAK1$1 OH, HE RAHATLIK! 

Bır Al.kok yalnu •&nT1 u:ale eder. Bonda a aıaada bu 
Alkok yakw .. botb lla.çiaruıı tul.lliAa ob.ralı:-bt.ü (uıla 
les:ınni len" te•lun •c t~.., ed- Su: lfıoule m"ş(u.I 
cNurke..oo da nzUcaa01 ppu. ~ıua. arb.oaıtwı.v, dula 

dba.sd had bir ...o "*-tcliko yere hc rnan mcurutı çok 
all Alkolı: p.kudls talbıtk edini.ı. Derhal •&nrı teı.kıo c-Jtt. 
Fabt A.lkoC ıunı.o.J tuıtınn.ııda hatunu •e tak:lıtlerdco 
ıaalruwı.ı.z.. Her cczaıudc bo.J.un.m-. 

TOrkly-. Urnumt Acccnta1orl ı 
C. Bı A. BAKER Ltd 

lSfAM8UL 
...... ..., ...... bt_Mll 

i.fiBdiiJ ~ {<•I3:•7J:4~i 1 
SANCIYI iZALE EDER 

1 LAN 
Ticaret kanununun 361 ve 370 

İnci maddeleri ahkamına tevfikan 

ılet 

1 ITIIHAT DECIRMENCILIK 

1 
TORK ANONl!M .ŞiRKETi hi11e
daran heyeti umum.İyesi 1933 senesi 
Martının 19 uncu Pazar günü, saat 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

"126,, Adet arka çantası ilanıdır. 

on buçukta Calatada Ömer Ahit 
Hanında 11-15 numerolu yazıhane.. 

• 
1 de adiyen içtimaa davet olunurlar. 

: Ruznamei müzakerat : 

1 
1 - Meclisi idare raporu kıraat 

ve kabulü 
1 2 - Munloı> raponı, kıraat •e 
1 kabulü 
1 3 - 31 Kiınunevvel 1932 bilanço
; ıunun tasdikile temettüün ıureti te. 
1 

zii ve iıbu devr1'İ muamelat için Mec 
llsi idare azalarının zimmetlerinin ib 

1 - Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı 
hafaza kıtaatı için (126) adet arka çantaıı pazarl 
yapılacaktır. 

2 - Kmdırma &artları kağıdının tasdikli sureti• 
İstanbul Gümrük Muhafaza başmüdürlüğündeki kon 
yondan alınacaktır. 

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

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

5 - Her istekli biçilınit bedelin % 7 ,5 ğu olan • 
lira 58 kuruşluk muvakkat güvenme "teminat" lar 

' ruı. belli saatten evvel komisyona gelmeleri . 
1 4 - Azadan vefat eden Recep 

Bey yerine Meclisi idarece intihap 6 - Örnek: İstanbul Gümrük muhafaza 
edilen Hamdi Beyin azalıimm tu- dürlüğündedir. İstekliler orada göerbilirler. 
diki. f 1 S -Meclisi idare azasından müd- ___________ .;;;.;. ________ __.. 

• !:;ti hitam bulan bir azanın intiha- Deniz Levazım Satınalma 
1 6 - Murakıp intihabL K • d 
I MUHTIRA Şirketi mezkUre nl- Omısyonun an: 

zamnamei dahilisinin 33 üncü macJ.. 
deıi hükmüne tevfikan, asaleten ...... 2500 Ton Kazan Mayii Mahruku: Kapalı zarf: 18 S,r~ 
ya •ekaleten li.akal 10 hisse senedi· bat 933 cumartesi günü saat 14 de. 
ne malik olan hi11edaran Meclisi 35 Ton Benzin: Kapalı zarf: 18 Şubat 933 Cumart 
mezkür içtimaında hazır bulunabil- si günü saat 15,5 da. ' 
mek üzre yevmi içti.maa takaddüm e Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda mikdarla1• 
den on &"Ün zarfında hamil olduklan ka l • dil v .~n 

Yazılı Mazot ve Benzinin müna sa an ıcra e ecegı;.m hisse senedatım firketin veznesine 
tevdi eylemeleri laznndır. Müe11esa· den takassız olarak itaya talip olanların teminatı m 
tı maliyeden ıenedat mukabilinde ve vakkate makbuzlarile birlikte hizalannda muharr.1ı: 
rilccek vesaik hi11e ıenedab malı- ~ -
mında kabul olunur. gün ve saatlerde Kasımpaşa'da Deniz Levazım Sab;p.,.. 

Q\ı1ecljaj idare in«.' Komiuro·l1~' ~~ııır.;ı~..A.' -,_.. •• , • ırııcı ••hifecl•> 
• 



• 
1 

• 

8 

ı~ Ne sevinç! 
·cocoMALT 
1 kııımınel un-

" gıdaiıi TÜ

etmittir· 
la , unıur, A 
B vitaminleri 

• bilha11a ke-
ld • ...,_ erm .,.. ~ 

,n teıekkiilü

JUdım eden 

'temine So
-e) i b ... idir • 

l ~ün kıymetini 
70 niapetin
arttmr. 

~k, deru
,\a COCO -

' ,A L T iJa...., eclilm ıütü daha 
' jiik bir UTlr ...., lezzetle iç• · 
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· :Sütnene aran1yor 
Darülaceze Müdürlüğün

. 'n: Yiyeceği müesseseye 
t olmak üzere lrdahane 

ı n mahiye 35 lira ücretle 
ş 'rt süt neneye ihtiyaç var 

~. Talip olanların hüsnü-

• 
1 

MİLLİYET CUMA 17 ŞUBAT 

:#--ı· 1 • - ' . 
' • - ~ !°"'"l • - 1' ·~~- • ( ~"Y·"'· !<-. .... ,. .. 

ekiş fabrikasının yeni mamulatı 

}lariku\ade nefis 
Maroken'ler 

geldi 

Şimdiye kadar bu derece nefa•etl olmı· 
yan, aynı ayara yakın ecnebi MAROKEN 
leri 10-12 liraya •atılıyordu. İpek.it bunw 

450 Kuruşa 
•atmıya baıla dı 

193l 

844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermaveıı 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Liralık 

lJ0,000 ader 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

KayCfın 
Kaydın 

başladığı tarih 
kapanacağı tarih : 

1. ŞUBAT 1933 
28. ŞUBAT 1933 

Hisse senetlerinin ödeme şekilleri : 

DEFATEN : Kayıt esasında % 100 

~e ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında% ı0 - 1/5 / 1933 tarihinde, 

1/7 /1933 tarihinde . '!!, 30 - 1/ 9 / 1933 tairhinde. % 30 

% 3b 

• ' 
1
1 varakasile müesseseye KrPn Dn•in 9ı; k r. - K"f"P ~lrm,.n 195k r. - JCrıPY" s--t .. n 3251cr. 

' . 

1

- ıiracaatlan. (649) 
1 61 1 

. . .. ·, •. '· ·ı · . . -,.. ' ;:;-~ı;.;_ ... ~J 1 

27 

Sizi rahatsız eaen 

bu karın •••gtnll§lnl 

izale ediniz. 

-- Sultanbamamın'da 

'r evzi edilecek temettü hisseleri : 

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

Hıfll LI N I A senWrtıııU giyiniz') 
Vııcudoauzdı mevcudiretini bile hisset· 

mlyeukaınız . Giydiğiniz ınderı Jtibaren 
fUCudUnüz heman bir çok ıanllmetro 

lncelecdltir. Fazla olaralı iyi " elllllkl 
trılıoıunun daımi we muesıir masajı sajeıhı· 
de zahmetelı " yorucu rejimdeıı arı olarak 
batan /azla 11111'-"ji izale edecektir. ! 

1 
Buıı•. mapzamıza gelip ıecrtlbt edl-

alı. VıJI kamınııın kulul'Ullll we mecmu 
ırııtaını •ildırerık adresinize gOnderllrıiı. ' 

Flatı • 17. lll'lı - Slyafl 20 lira 

vaınız, Beyo§tu'nda 

Tünel mevaanınaa 12 No. 

lattklAt caddeaı 385 No. 

ma§azaıannda satılır• 

,r.&Rl9 ı ınfl, Rowld, naa1'4'maa• 
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İst an bal Türk Anonim 
Su Şirketi 

SERMA YESl 880.000 TÜRK LİRASIDIR. 
Hisse senedatı hamillerine 

~ _Meclisi İdare ve Murakıp raporlarını, istima, "EN
~ 1 ANTER,, bilanço, kar ve zarar hesaplarını tasdik, 

932 senesi karının sureti taksimi teabit, icabında Mec
si İdare azaları ile Murakıplen tekrar intihap, Ticaret 
:anununun 323,348 ve 372 ve şartnamenin 37, 38, 44 

Ü maddelerine tevfikan imtiyazın iştirasından dola· 
~ laznngelen tedabiri ahzeylemek üzre Meclisi ldare-

1 'z hisse senedatı hamillerini alelade olarak inikat ede
olan i_r~~ı umumiye davet ile kesbi şeref eyler. j 
Mezkur ıçtırna 29 Mart 1933 çarşamba giinü saat 

l,30 da Şirketin Beyoğ.u'nda İstiklal caddesinde Ter· 
:oı çıkmazında kain 3 No. lu dairei merkeziyesinde ak
ledilecektir. lçtimaa iştirak eyliyecek zevatın isme ve· 
• hamiline muharrer Iaakal 25 hisse senedine malik ol-
ııalan muktezidir. (Şartname 33). 1 

Hamiline muharrer senedata sahip olan zevat içti-
dahil olabilmek için senedatı mezkUreyi İçtimadan 

'z gün akdem (Ticaret kanunu madde 371) Şirket 
eznesine veya İstanbul' da lş veya Osmanlı Bankasına 
ra.di eaiUıtesi lazn-..l lc;timaa İştirak edecek .zevata 
d ere 'llır. • , • 

Hiııeyin Rifat 8. dcmıştir 
'- Muaabakanın vaziyetine nıur as 

BALCILAR 
Mağazasındeki yeniliği bir defa 

ziyaretle öğreneceksiniz. 

1 Liralık Sergi 
Sergimizden aJacağııı1.1 her hangi mal 1 Liracfı", 

Fiatlanmızdan bir kaç nUmune: 
1 adet yün fanili 1 L. 1 adet büyük pamuk bataniye 1 Lira 
3 ,, kaşkorae 1 ,, 7 ,, fantezi kadın ınendili t ,, 

2 ,, Erkek kuketi 1 ,, 10 ,. Erkek mendili 1 ,. 

3 çift yük erkek çorabı 1 Lira 
3 ,. futbol çocuk çorabı 1 ,. 
1 ,, Hanımlara halis ipek Avrupa çorab~ 1 ,, 

10 adet Arslan marka keten ya1ca 1 ,, 
1 ,, Poplin ı;ömlek çift yakasile (dllz ve fantaıı) 1 " 
2 çift fantezi erkek çorabı 1 ,, 
2 a<ll"t fil..telros er1cek fanil~sı 1 

GRİPE TUTULMA YINIZ 
Her •abah bir ka,e 

NEOKALMİNA 
aldığınızda 

VOcodilnUıe grlpe karşt en kuvvetli ılflhı Yermiş olunun uz "ıtlJEY I 
,., 1\ ,1 LRI 1\ ~ · ı IYYI· 'I YOQ \1 ~ Z - /\ w"' k"" 'k ~ ıınoluı i••.vin11.. 2~ 
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Mukassatan &denecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

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

femettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 

ikinci hissei temettü olarak yine hissedarana verilir . 
Nezdinde kayıt ınuameıeaı yapılacak mü•s•e•at • 

T. C. Merkez Bankası Osmanlı Bankası 

Türkiye Ziraat Bankası 
Türkiye İş Bankası 
Emniyet Sandığı 

Banka Comerciale rtafiyana 
Doyce Orient Bank 

Felemenk Bahrisefit Bankası 

Emlak ve Eytam Bank.ası 

• ce~iigi~~;f-ik-ı Ziraat Vekaletinden: 
idrar yolları hutalıldarı 

Birinci smıf mütehassıs 
Sirkeci Muradiye cadd. No. 35. _________ ... 

33 

... Dr. lHSArl SAMI ~-
jKSÜRÜK ŞURUBU 
'.>kıürük ve ııefeı darlıiı boğ 
naca ve kızamık öksürükleri içir 
.ek tesirli iliçt1r. Her eczane-

bufu,.,u r 

95 

Vekalet fidanlıklarında yetiştirilen köklü, aşılı 
köklü Amerika asma çubuklarile meyve fidanları t ... 
kenmiş olduğundan dağıtma ~e nihayet verilmiş

tir. 
Fidan isteği hakkında devam eden müracaatlara 

muamele yapılamıyacaktır. Keyfiyet alakadarların ma
liiınu olmak üzere ilan olunur. ( 466) 

KAPPS 
38 

Alıı.an kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz satar, Beyoğf.,, lıtiklal cadde· 

ai 390, 1 ıveç ıefareti lrartıamdL 
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iş BANKASI KU BARA LA 
Kumbara Sahipleri 

933 Birinci Kur'ası 
1 nisanda çekilecek! 

• 

• 
iş Ban!tası, cıemlekette tasarrut 
hareketini teşvik gayesiJe, 
bara sahiplerine her sene 

lira mükafat veriyor. 

kum. 
5000 

Kur' aya girmek için: 
''1 mart 933 tarihine ka
dar tasarruf mevduatınız 

5 lira olmalıdır,, 1 
A 

as garı 
Şubat sonuna kadar siz de bir kumbara alarak para biriktiriniz! 


