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Paoıuklanmız, 
Pamuklu 
Mensucat 

R •••• h 
eısıctım ur Hz. lzıııirde Tetkikat Yapıyorl 

Bir kaç ıene oluyor ki,. A
dana çiftçisi muayyen mevaım· 
!erde feryat eder, tikiyet eder, 
ıabrap içinde kıvranır. Şikayet 
ve ıstırabın sebebi basittir: 
Adanalılar pamuk mahsulleri· 
ni sataroadıklan için devlete 
ve bankalara olan borçlarını 

1 
ödeyemiyorlar. Bu b~r~l~ı:ın 
affınr. biç olmazsa tecılını ıs
terler. Merkeze feryatna~el~r 

-d nrlar. Her halde muşkü· 
yag 1 ift ·ı · · ·· !atta kalan ç çı en.mıze m~· 
küın olan yardunı yapmak la· 

d Nihayet ıstırap ve buh· 
zım ır. b . 1 eçjren azı ınsan arın 
r an g d"I ki "nd h .. 1 . d'e ıe ene, are-
soz enn • b"l 
k 1 . de isabet olmasa ı e etenn .. k" _ 

ı ~ur gorme ıcap ~ on arı mau 

der.P k}arıınızı niçin sata· 
amu kü' k ? ÇÜJI' pamu pazar 

m
1 

ıyoruzb: ~iın paL~uklara o ka
arının •~ k 1 "h _1• 

d ih . acı yo tur. atı a.,.ı-
ar tıY al ·•· · . · stibs ettıgımız pa· 
mızaz,ı d kd .• d • c·ı-•i e o a ar ıyı e-
mugun ·- · · · '"ld" Rakiplerımızın pamuk-
f~n 1k~yfiyet itibarile bizinıki
lerden iyidir. o halde ne yap

malıyız? 
Meııılekett~. pamuklu men· 

sucat sanayıı, dokumacılığı 
kurmak k,_8r~ndaYJz. ismet 
Pa a bükumetı, bu kararını 
tatbikat sahasına bile geçirdi. 
Bir çok taraflardan bize diyor 
lar ki: 

__ "Ne yapıyorıunuz? Dün-
yada paJllU~ ~ens~catı ıanayi
inde fazla ıstıhs~lat Var. (Sur 
production) yıenıden Türkiye
.l _ b" dokuınacılık •anayi" ku ue ır l 1 ., ı r 
ınak doğru 0 maz ·· 

Pamuklu mensucatının ih· 
tiyacından fazlİsını harice aat· 
mağa mecbur 0 an ınenıleket· 
!erden buna benzer nasihatle
re muhatap olmak tabiidir 
Halbuki Türkiyecle dokumacı: 
lığı )turına!'.m daha derin, d'a· 
ha hu• sı aebepleri vardır 
Bunlar_; hem milli, hem de ik: 
tısadidır. Ba§ka bir ifade ile 
ınilli iktısat; mutlaka bu yola 
gimıemizi emrediyor. 

Türkiyede pamuklu mensu· 
cat sanayiini ni~in kuruyoruz? 
Bunun sebeplenni §Öylece hü· 
ili.sa etnıek mümkündür: 

1 __ Memlekette dokuma 
fabrikalarını ku~arsa.k pamuk 
İstihsali~~zı hır. kaç misline 
çıkarabilırt:Z. ki Hance •atamadı
ğımız paınu arı da memleket 
dahilinde itlenıek imk&ıı. ha-
ıd olur. • 

2 -- sıoai !esıaat yüzünden, 
meml ketin bır çok mmtakala· 
nnda e bi:ıılerce insan it bulw, 
. ti" 'ı refah ve mai,et •evi-
ıç ma . H lkm • yu"kıelır. a ISdeme 
yesı b'I" • . tirıı ka ı ıyeti art.r, 
ve ış ed" .. • 

3 
__ T ıye muvazenemızde 

kırk ınilyonluk bir tesir 
...... ··ınulü olan bu mevzuun 
'"' §U ""h" bi '- • lmazıa mu ım r kısmı 
oıç o 1 d.. . ih 
dahilde ka ır, 0~ • tiyacı-
ıtuz ve bun1J1!: ~etıceaı olarak 
llıüvazene polıtıka~ daha em 
.. : ti" bir şekle gırer. ... ye 1 b .. 

Filhakika ug~? ~~uklarr 
ltuzı satmakta mu.t~•t çeki
~oruz. Mahsullenna satanlar 
da· ne deVlet ne de huıual borç 
t11~1 öd1erecek bir kabiliyet ik
tisap edemiyorlar. Halbuki is· 
lilısalatııı:ıızı a~tınr .. ve ınah· 
'llllerimizin hance surenıediği· 
1!1i:ı kısınını '.?eI?lek~t dahi
lıııde harcam~.ga .. 1~kan bulur 
'ak vaziyet busbutun değitir. 
O vakit Adana ve İzmir gibi 
l>aınuk ınınt~kalaı:mm . refah 
'eviyesi nıühılll bır nısbette 
l'iikıelecektir. tik bakııt• Y•I· 
ti~ tedi,.e nıüvaz.enesi~e le
~llıi:ıde mühim hır tesır hıra· 

r gibi görünen bu tetebbü· 
,.. "d 
1
1iıı, bütçemizin van at fasıl-
111-ıııda da mahsus tesirler ya· 
l>acağın1 ise küçük bir tetkik ile 
'nlayıı.biliriz. 
lı. İtin her cephesini ayni e
llı ~llıiyetle mütalea etmeğe 
lıi l!cburuz: Paınuklanmızın iyi 

•. r. "ihraç malı" olabilme-
ı ı..: • tec ~:n çok zaman ııter, çok 

'ıtıı l"iihe ve mesai ister. Doğru
tİtrı u söylemek lazım ki, bi· 
l\t18 Paınuklanmız; Amerika ve 

!r Pamukları gibi tek~ınül 

Gazi Hz. İzmirde 
tetkikata başladılar 

lzmirliler sevinç içinde 

lktısat Vekili Celal Bey 
Burdura 

İ~MIR, ı. (Milliyet) - Gazi 
H:ı. bugün saat on bette ko
naldıırınılan çıkarak otomobille 
evvela vilayeti tetrif buyurdu
lar. Bnrada bir müddet kalan 
Gazi Hz. ve Maiyetleri ku
llllındanlığı, Fırkayı, Belediyeyi. 
zi:varet ettiler. 

gidecek 
daha büyük tezahüratta bulun
du. Gazi Hz. Belediyede yanın 
ıaatten fazla kaldılar ve tehir 
itleri hakkında izahat iıtiyerek 
alaka ile dinlediler. Belediye 
reiııi Behçet Bey ıehir bütçesi, 
kıuıalizaayon, imar itleri hak
kında Gazi Hz. ne izahat verdi. 

l Resmi 
lshlahlar 
Tespit ediliyor 
Ankara'da bi~ ko
misyon teıkil edildi 

1 Osmanlı 
Bankası 

imtiyaz nekadar 
uzatılacak? 

S. ŞükrQ Bey gitti 
Saraçoğlu Şükrü Bey dün ak 

,amki ekspresle Parise gitmiş· 
tir. Şükrü Bey Osmanlı borçla· 
n hakkında hamiller mümessil 
leri ile aktedilecek mukaveleyi 
imza edecek, Oıme..nlı Bankası 
mümessilleri ile, Bankanın im· 
tiyaz müddetinin temdidi için 
başlamıt olan müzakereye de
V1J.1Jl edecektir. Saraçoğlu Şük· 
rü Bey dün bize Osmanlı Ban· 
kur ile cereyan eden müzalre
relerin henüz neticelenemediği 
ni ve imtiyaz müddetinin kaç Recep Bey Mete piyesinin temsilinden sonra 

hasbıhalini yapıyor 
Gazi Hz. ni kumandanlıkta 

bir kıta aaker hqlannda ban
do olduğu balde ıelamladılar. 

Yollarda mütemadiyen Gazi 
Hz. ni selamlayan halk Kıı· 

mandanlığın önünde c:oıırun te
zahüratta bulunuyorlardı. Gazi 
Hz. balkona çıkara"lt balkı ae
Iamladılar. Halk bunun üzen-

Reisicümhur Hz. buradan 
aynldıkbn oonn Reıadiyeye 
kadar bir otomobil gezintisi 
yaptılar ve mahallen bıw yer
leri tetkik buyurdular. lzmir 
halkı Gazi Hz. ni aralarında 

görmekle derin bir meaertt:t i
çindedir. Gazi Hz. nin 9 Şubat 

(Devamı 

ANKARA 1 (Telefonla) -
Resmi lisanda kullanılan idari, il
mi, fenni ıatılablann teabiti için 
bir komisyon teşkil edilmtştir. Bu 
komisyona Vekaletler hu işte tec· 
rübeleri ol an zevah seçmişlerdir. 
Başvekaletten Neşriyat ıııüdürü 
Emrullah, Maariften Haşan Feh· 
mi, Evkaftan müdiri umÜtl\i mu• 
avini Hakkı, istatistik umum mü
dürlüğünden Aziz Neriman, Di
vanı muhaaebattan Hakkı, Devlet 
Şurasından Edip Kemal, -Sıhhiye 
Vekaletinden Netriyat müdürü 
Zeki Nafiz, Diyanet işlerinden Hu 
kuk mü,aviri Ahmet Hamdi, Ma· 
liye Vekaletinden milli emlak mü
dürü Rüştü, Dahiliyeden Vilayet
ler umum müdürü Sabri, lktiaat• 
tan müşavir Kemal Galip, Güm
rüklerden Hukuk müşa~iri Baha• 
eddin, Nafia Vekaletindeiı.mühen 
diı Nuri, Akif, Muammei- ve Na
zım Beyler seçilmiştir. · 

Komisyon tubat nihayetinde iç 
timalarma ba.9lıyacaktır. 

Recep Bey dün mühi 
bir hasbıhal yaptı 

Şehir meclisi azası Vali Beyin izahatını dlnleyor 

Belediye ve Vilayet va
ridatında noksan var!. 

Şehir meclisi dün toplandı 

Muhiddin Bey bu sene yapıla_ 
eak işleri izah ediyor · 

lıtanbuı ,_ • 1 .. d"" d "t"b b~unu mec ısı un en 
ı ı aren§u •td . . . 1 evresı ıçtima arma 
baılamqtır. lik i~t· d'" t 
14 d b• . . ~ una un aaa 

e ınncı reis v ı.·ı· S d u· 
F . B" . e 11 a e ın 
erıt .ın !"'Y•setinde yapılmıştır.Mu 

tat mera•llDden sonra V 1. Be . •. aıve • 
ledıye reıaı Muhittin B · b" .. 1 eyın, ır-

k.aç gun evve ".efat eden azadan 
aıgortac:ı Hamdı B. hakkmdaki 
tezkeresı okundu. Te-z'k--' H • """~e ant-
di Beyın mezayasından, teı· ı· • 

b. ld • a ısı güc ır zıya o ugund•n ınu'" t 
• b h dil" eeıı-sirane a oe ıyordu. Müteakı-• 

ben Mehmet Ali ~- söz aldı. Mu. 
maileyh de. H~dı B':yin çok ça. 
lışkan, mezıyetlı oldu.gunu, bütçe 
encümeninde kıymetlı mesaisi gö
rüldüğünü sövledi. Sonra: 

_ Hamdi Beyin hahrasınm ta
zizi için meclisin hassas davramna 
sını rica ederim, dedi. 

ilk kararı bitaraf 
reisler verecek 

Muhtelit Mübadele komiıyo· 
nu dün umumi bir ictima akdet 
mittir. Vazifesi • 
lağvedildiğin · 
den dolayı ko
misyondan ayrı 
lacak olan ko· 
misyon umu· 
mi katibi M. 
Görter'in şimdi· 
ye kadar bulun· 
duğu vazifeler
de, ezcümle Gü 
mülcüne tali ko 
misyonu reisli· 
ği ile komisyon 
umumi ki.tipli· /k!. HOL$TAD 

ğinde ifa ettiği iyi hizmetler 
takdir ile anılmış ve Türkiye
den ayrılırken bundan sonr" diıı 
deruhte edeceği işlerde muvaf· 
fakryeti temenni edilmiştir. M. 
Görter hakkında sarfed'ilen ce
mil.ekir sözlere bilmukabele te
şekkür etmiıtir. Bundan sonra 
büroların gördüğü itlere dair 
hazırlanan rapcwlar tetkik edil
mi, ve i,leri bitmeğe yüz tut· 
muı olan İstanbul 6 mcı tali 
mübadele komisyonunun lağvı 
meselesi müzakere eclilnıiıtir. 
Bu hususta cıereyan ed'en müza 
kereden sonra bu komisyonun 
ne suretle lağvı lazım geleceği 
meselesinin reisler tarafından 
yapılacak bir toplantıda tetki· 
kine karar vel'ilmiştir. 

lzmir Ağırceza 
Reisliği 

lzmir Ağırce· 
za reisi Ali Rızr 
Bey Temyiz malı 
kemesi azalrğma 
lstanbul icra rei 
si Suat Bey d< 
lzmir Ağırcez; 
mahkemesi reis 
liğine tayin edil· 
mi,Ierdir. 

Saraçoğlu Şükrü B. 

sene için temdit edileceği hak
kında da tekarrür etmi, bir tllY 
olmad)ğıru söylemittir. 

1 Gümrük 
Islahatı 

1 
1 Amerikalı mütehas
sıs tetkikatını bitirdi 

Muhafaza teşkil4tı nasıl 
olacak? 

Iıtanbul, Galata ve Haydarpqa 
gümrüklerinde bir müddettenberi 

Gümrük Umum Muhafaza 
Kumandanı Seyfi Paıa •• 

tetkikatta buhman Amrikalı müte
hauıs, buradaki ır eaaiıini bitirmit
tir, yakında Ankaraya gidecektir. 

Mütehasaıaın, gümrük memurlan 
naaşlanru az gördüğü IÖylenmekte-
' r. 
Vereceği raporun tetkiki netice

' ınde gümrüklerde lüzum görülecek 
tetkilit ve ıslahata tevessül edilecek 
tir. Bundan sonra merhumun aile

ıine Meclis ııamma beıı;anı taziyet 
ehnelc üzere bir heyet gönderil- • , 1 ' Gümrüklerde muhasebeler 

me•i kararlaştınldı. Muh •t • • • 
•M\iteakıben Gümrük ve inhisar 1 1 ~ B. ız.ahat verıyo• .. 

. H d" B lığma Galıp B hti B . "ha lar vekili Rana Beyın am ı • d"ld" 8 Yar • ıntı P • • . ... • .. e ı ı. 
ıçın Meclise gönderdıgı teessur 
telg,-a fı okundu. 

Bundan sonra Hamdi Beydeıı 
inhilal eden bütçe encümeni aza• 

merika pamuklarının dununda· 
dı~. Rakiplerimizin senelerden 
heri tohumlan, topraklan ıs· 
lab yolunda yaptıkları tecrübe 
Ve fedakarlıklan, henüz göze 
almış değiliz. Belki zaman ile, 
telaıik tecrübe ve faaliyet ile 
biz de mahsullerimizi ayni se
viyeye çıkaracağız. Ancak ne 
kadar süreceği belli olmayan 
bu zaman zarfında ellerimi:ıi 
kavuşturup bekleyecek değiliz. 

Yeni bütçe 
Müteakıben Yeni senenin bütçe 

(Devamı 6 nıcr •ahifed~) 

istihsalata dahilde istihlak pa· 
zarlan hazırlayacağız. 

Eğer dokumacılığı memle
kette kurmak yüzünden ilk 
hamlede. ilk senelerde harice 
verdiğimiz !ark milyon liranın 
yarısını olsun memlekette bı· 1 

raktırmağa muvaffak olursak, ! 
memleket hesabına çok hayırlı 1 
bir iş gördüğümüze kanar ve 
müsterih olabiliriz. 

Galatasaray mı? 
F enerbahçe mi? 

Şubat ayı z.arlınıla Galata
saray· Fenerbahçe maçı oy
nanacak. Bu münasebetle iki 
halta eııvel tertip ettiğimiz. 

müsabakaya devam ediyoruz.. 
Müsabaka fudur: 

Bu büyük maçııı neticesini 
ve aayı adedini tam bir isabet· 
l., tahmin eden karilerimiz. a
rasında çekilecek kurada bi. 
rinciye, müt.,akıp devre lik 
maçlannda arzu edilen hafta
nın üç, ikinciye iki, üçünciiye
de bir tribün daııetiyeşi ueri
lecektir. 

Diğer taraftan mevcut bir tasav
vura göre, gümrüklerdeki muhasebe 
teşkilatının, başmüdürlük merkezle
rindeki muhasebelerin genişletilenk 
başmüdürlüklere haıri muvafık gö
rülmektedir. Bu takdirde, merkez 
müdürlükleri, müd\irlükler ve itha
lat müdürlüklerindeki .;.uhaseheler 
kaldmlacak ve başmüdürlüklerde mu 
haııebeler ve muhasibi mesuller tara
fından itler tedvir edilecektir. Bu me 

1 sele de, Amerikalı mütehassısın ra
poru tetkik edilirken kati bir ka
rar altına alınacaktır. 

Muhafaza teşkll4tı ve kabulQ 
Gllinrük muhafaz teşkili.tının ta-

manİen Kumandanlık emrine geçtiği 

1 
malümdur. Bu teşkilat, her tarafta 

1 

aıkerileıtirilmektedir. Ancak, eski
den kolcu namil gümrüklerde çalı§Bn 

1 ve vazifeleri ticaret eşyasının güm
rüklerden imrarma nazaret etmek 
olan memurlara da muhafaza memu-

Recep Bey bu hasbıhalind 
şayanı dikkat 

mevzulara temas etti •• 
Alay köıkünde Güzel ıan'at• 

lar birliğinde dün öğleden aonra, 
saat 16 da "Mete" piyeainin tem• 
sili münasebetile çok samimi bir 
toplanh yapıldı. Bu toplanhda 
Halk fırkası umumi katibi Recep 
Beyin halkın ihtiyaçlanna temaı 

eden mevzular Üzerinde bir 
bübal yapacağı öğrenildiği iç· 
lay kötkü erkenden davetli 
dalmuftu. 

Vali Mnbiddin Bey, kolo 
mandam Şükrü Naili Paıa, 

(De•amı 6 mcı sahifede) 

Türk sanayicileri E 
gani tesisatını 

yapabilirler mi? 
Sanayiciler bir teklif gapıgor 

Dahili istikraz tahvilleri h 
zaman için paradır 

Hükılmetin yeni yapacağı iıtiknı 
ZI dahili billıaaııa ııanayicilerimiz a
ruıncla büyük bir alika uyanclırmq 
bulunmaktadır. Sanayiciler yeni cla
bili istikrazı büyük bir ehemmiyetle 
karfılıunakta ve çıkanlacak ı..bYllib 
en aağlam bir nakit aibi teliklô et
mektedirler. • 

Tanmmq madeni aanayicilerüni> 

den, Sanayi lııirliii ikinci reiô 
Ziya Bey bu husuıta pyam 
lıir teklif ortaya atmaktadır. 
Ziya Bey teklifi balonda 
sörü...,. bir mahıırririınize f 
b vermiıtir: 

- Yeni clahiJi lıtikruclan 
dilecek pu-anm sensin bir 

(Dnamı • ma ..ım..le) 

Kırtasiyeciliğin önüne geçilecek, 
tedbirler alınacak .. [gazeteler] 

f 
/' 

/ 

- Oğlum ben artık iilUgorum. Şu kAflıdı al; 
tarih, numero, daire ismi falan yazılı. Baba 
hen bana vermlşU. Ben de sana bırakıyorum 
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93 felaketleri 
ve İgnatief Almanyada kanlı mü- Avu~atı:ır 

1 1 Kabınesı ----------
Çerkes Hasan Seraskeri 

nasıl vurdu? 

sademe er o uyor --·-
Fransız kabine•inde 

- Acele mühim bir tef •ar. 
Seraa er PataJ'l ıöreceiiuı. 

- Meclia ar. Şbndi ıörr 

Diye bir ba7tuıdı. Uzerine 
doğru koıtu. 

Reischtag meclisi feshediliyor, 
intihabat S martta yapılacak 

KapUUll tıtitinde Huse)'İD. BERLlN. l A. A. - Reit· 
me.ıainiz. ATDi Paşaya yetiten Çerkes tağ. pek yakmda resih edilecek 

- Amma pek acele. Huen bmasile aen.skerin ka tir. Umumi intihabatm 5 mart· 
- Durun. qatıdan Seru· fuıoa 'vura vma ba,mı delik ta yapdması muhtemeldir. 

ker Paıanm •taamı, ,..but ya· deşik etti. Artık öldüğüne ka· ı)f. Seldtt' 'in beyanatı 
verini çalv&JDD il. ona sör naat getirdikten sonra tekrar VlY NA, 1 A.A. - Hitler 
ler iniz. odaya döndü. Yüzil sap ııarır kabine&indeki mesai nazırı M. 

- Peki. Hadi, çabuk ol! dı. Benzinde bir damla kMı kal 
Badem kapaun Cloiinli bot maımıt. gözleri içeriye doğru Seldte, Neues Viener Journal 

bıraktı"mı akl~ bile ıetirmi· muhabirine beya.natta buluna· 
ıs ,.,,_ ,___ çekilmi,, bumu dümdüz olmut rak demi•tir ki: 

yerek qatıYa kotla. UÜ.Ü .... T 

•rinde kafmı• olan ya•et' •• b.•·. tu.. "Almanya vücudune s.aplan· 
-.. erd neliği Salona girince, korkunç bir Dllf iki demir oku vücudundan 
dllıl~en:ıi:bdip·~~ :. kaldı- gülüşle güldü. Kimseler yok· ç.d<anp atmadıkça ne rahat ede-

, _._ tu. Yalnız Rqit Pata• heykel bilecek. ne de uyuyabilecektir. 
tınw lınat bildi. Kulai~ ~· rach. Tam bu aırada Huııe;ruı Jİbi ,bir iakemle üzerinde kala· Bu iki demir ok, komünist tah· 
Avni Pqamn gür. aert ıeai yük kalmıştı. Huan, elindeki ro- riki.tı ile Ven.ay muahedeleri· 
.diyordu: <rel<reri bqma akla,tırarak dir." 

-Ordular hasırdır. SD'bİI· Hariciye nazrrmm beynine bir BERLlN. 1 A. A. - Yolff 
tanm geleceği yana röreceği ku1'un çekti. Ratit Pqa oldu Ajan ından: Komünist Rote 
de var. ğu yerde can verdi. Fahne gazetesi dünku nüıha· 

1 
Yavet', kapmm topuzunu çe Gözünü kan bürumüt olan ımda Berlin'deki 2.000 kadar 

1 nd nd kumpanya ve tirl<~in mütemet 
1 vırdi. çi en: katil, salonun ıol tarafı aki leı;le menur ve müstahdimle-

- Senin de göreceğin var. odadan gelen seslere kulak ver rinin dünden itibaren siyasi bir 
; Dedi. Bir elinde ro<relver, d'i. Ahmet Paşanı.n sesini tanı· grev ilinma karar verdiklerini 

b. elinde kam• içeriye dal· di. Kapıya koştu: yazaııftı. 
e dı: - A.ç1n diyorum ıize! Açın Halbuki, timdiye kadar hiç-

- Dawanma. aeraıkerl diyorum ıize! bir itçi ve memur grev yapma· 
Çerkea Hasandan batka bi· Sadrazam Rüştü Pqanm mıştır. 

rui olmayuı yaver, içeriye da· titrek ıeai: BRESLAU, l A. A. - Ko-
tar dalaıa:r bu hitapla ortalığı - Kapı açılmaz. münistlerin ıon günlerde bazı 
taıırttı. Kimse yerinden kımıl Dtye ce.ap verdi. müfrit hareketlerde bulumnala 
1lanmajta <rakit bulmadan Ha· - Ahmet Pata orada! O rmdan dolayı poliı müdürlüğü, 

n, rovelverini Hüaeyİn AYDi beni tutmak istecl.i. Onu mutla komünistlerin toplantılar yap· 
t8'aya çmrdit ka öldüreceğim. Kapıyı açm malannı veya alaylar tertip et· 

_ Dan! Dan! Size bir zaranm dokunmu. Siz melerini bu hususta yeni bir ka 
, ı Seraıker iki kurıun1a yara· ve Mitat Paşa millet babası11· rar abncrya kadar meıı'etmi,tir 

-lanmıttı. Herkes hayret için- ruz. Size bir •er yapmanı. AACHEN, 1 A.A. - 30 ka 
r )leydi. yalnız Bahriye nazın Riıttü Pata, telitb. fakat dar komüniıt i•çilerin çalıfma-

l<ayserili Ahmet Paşa, kor- o felaket içinde bile tahsma sına mfini olmak için bir cam 
_ aan çevı'l<liiile yerindsı fırla· verilen payeden mü tef ahir bir fabrikasının kapısını apatma· 

ı !ı. Hasamn kollannı arkadan ıesle: ğa kalkışmıtlardır. 
y1 1~·rmek 'çin üzerine tıldı. - Bize dokunmıy cağmı bi· Jandarma ve polis kuvvetleri 

~ • A • p ı lı'rim , og-lum. fakat vak'anm komünistleri dağıtmıtlar, bun-ar useyın vnı aıa. yara ı ya· 1 d 6 vk' 
lıPlı kapıya doğru ıürükleniyor dehşeti mani oluyor. Kapıyı ar an ımı te ıf etmitlerdir. 

ng lu. Hariciye nazm Rqit Pata açam .. m. Bu fabrikalardakt işçilerin 
il turduğu iskemlenin üzerinde Diye cevap verdi. hepıi çabımaktadır. 
'kl'aş b" heykel gibi bayıla kal· H an, dediğini yaptrrmak Slgaai uazl{/Ct 
la 1nıştı. Oteki vükelidao her bi· ;çin deh!etli bir İnat duyuyor· BERLIN. t A.A. - Gazete 

1; bir :!'ana dağılmıştı. du. ler, siyasi <raziyet hakkında mu 
, - Dur! - Açm kapıyı! Yoksa kıra· talea yürüttükleri 11rada bükG· 

81 - Aman! nm. mete tam salahiyet •erilmesi 
o,ı imdat! Yumruklar. tekmeler, aıa- hakkında neşredilecek kanunun 
laı1 Can kurtaran yok mu? ğrdan gelen gürültüleri örte- büyük bir ehemmiyeti haiz ola 
an Sesleri konağı çmlatlJ'O"du. rek salonu çın çın çınlatıyor- cağmı yazıyorlar. Bu suretle 
r 'J Gözleri kan çanağma dön· du. yeni hükUmetin meaai progra· 
i 1 !luf, saldırdığı cinayetin ate- Batka bir yan odadan fırla· mını tatbik edebilmek için la· 

fıle dclirmi olan çerkes Ha· yan Milat Pata, hemen yaver zt'ırrm. gel~ imkiru elde edeoek--
n 1 n, 'Kayserili Ahmet Paşanın leri serasker kapısına koştur-

... !erinden aol kolunu kurtar- muı. ağalara da: Ytnl Adliye nazırı 
• - Ne duruy rsunuz? Ko· 

Yo • Bu kol bir kama tutuyordu. BERLIN, 1 A. A. - Reisi· . • tun kurtarın! 
l'."'ensın geri nvurduğu kama cümhu.r Von Hindenbourg, dok 
,11.h et Paşanın sol kulak to- Diye bağmııııtı. Kaftan a· tor Gueıtııııer'i Adliye nazırhğr 

u a çarptı. Yaralanan kaptan ğaaı Ahmet Ağa, bıçağını çe- na tayin etmittir. Doktor Guer 
hı. aıa ö~eki kolu tutmağa çalı- kerek hemen yukarıya koştu. tner, evvelki iki kabinede de Ad 
te,,ıTlcen sol omuzun'8 bir kama Çerkes Hasan, bili sadrazam· liye nazırlığı etmiıtir. 
n ~ha yedi. Hasan geriye doğ- la Ahmet ve Halet Pa,alann PrasgJI diyet meclislnde 
fa ı atıldı. Ahmet Pataya eol ba içinde bulunduklan odaya nl· 
ılr111sundan bir kama daha sap- dırmak için kapı tekmeliyor- BERLlN, 1 A.A. - Pruaya 

raftan nazilerle çelik mığferli· 
!er arasında kavgalar çıkmı•· 
tır. l O yaralı vardır. 
BERLl~, 1 A.A. - Wilhem 

sburg'dan bildirildiğine göttı 
çelik mıifer teşkilatı azumdan 
üç kİ!t evlerine girerken atılan 
Jaırıunlarla Yara.lıımrutlardır. 

Bir Hitlercinin kafasına bir 
binanın beşinci katından çiçek 
aaksıaı atılm19 ve adamcağız 
yan.lanarak ölmüştür. 

Yaralananlar 
BERLlN, 1 A.A. - BiTÇOk 

yerlerde Hitlerin iktidar mev
kiine gelmesine kartı komiin.İıt 
lerio bir talaın nümayişler yap 
makta olduldan haber vmlmek 
tedir. Duseldorf ile Moura da 
bir takım hadiseler olmut <re 
Moura ta dört çelik mıifet"li a· 
tılan kurşunlarla yaralanmıı· 
trr. Koenigaberg'de, Dortmund 
t'da ve Leipziğ'cle komlinistle
rin nilınayitleri kan dökülmek 
sizin durdurulmuıtur. 

Hltler hlllulmell naaıl 
kal'fılandı? 

PARIS, 1 A.A. - Havas A· 
jansının Berlin muhabiri bildi· 
riyor: Hitlerin iktidar mevkii· 
ne gelmesi Alman ikt11adt mr 
bafili.ni hiç te hayrete düşürme
mi,tir. Sanayi mahafıJi, ıoıya· 
liıt fikirleri boşlarma gitmeyen 
Fon Şlayher'e Hitleri tercih et 
mektedirler. 

Ziraat mabafili. "Kavgala· 
nm" iımindeki kitabında zira· 
atçi ballan devletin eau1DJ teı· 
kil etmekle olduğunu ıöylemit 
olan Hitlerden pek çok ıeyler 
ümit etmektedirler. 

Ticaret mahafili ise. ticaret 
aleyhtarı temayüllerden ye 
müfrit ınilliyetperverlericı ideo
lojisinden korkmaktadırlar. Bil 
buıa büj'{ilt,tühafiye mağaza· 
lan endişe • çindedirkr. 

TtJmpJJ 11e gtJnl Alınan 
1ıablne•l 

PARlS t A. A. - Temps 
gazetesi Hltleriıı iktidar mev!ö• 
ine gelmesinin ya etrafmdakıle 
rin tesiri altında kalan •e ihti· 
lal kuvvetleri kartıamcia boyun 
eğen Hindenburg'un zafı · <re 
yorgunluğu ile vey~ut ihtiyar 
reisin iktidar uıevkıınde yıprat
mak auretile Hitler meselesine 
bir nihayet verınek arzusu ile 
hareb:t etmit olduğuııu izah et 
mektedir, 

Temps, netic!' olarak §Öyle 
diyor: Hitlerin ıcraatına İnli· 
zar etmek lazımdır. zira hücum 
lataatmm esiri olan mumaileyh 
ya müıbet bir i9 görecek veya· 
hut ınüthit bir iflasa uğrıyacak 
tD' . . et dı. Bu aralık sadrazam Rüı· du. Ahmet Ağa bıçakla arka· Diyet meclisindeki milliyetçi 

1 e~ Paşa ile Halet Paşa. bahri· dan Haaanm kafasına vurdu. ıoıyaliatler Yerdikleri bir tak- Milletler cemiyeti 
numnı tutarak yana doğru Fakat batındaki fes yanldı. rirde meclisin dağıdılmasım is· 

ı~---"'tiler Yan taraf odalarmdan Ba,ı yalnız hafifçe berelendi. temitlerdir. Bu takrir, cumarte kon•eyl toplandı 

t O avukat var 
PARIS, 1 (A.A.) - Temps ıra 

zeteai yeni kabinenin meslek itiba 
rile ıu suretle lefekkül etmit ol. 
dufunu ya:mıaktadll': ''10 avu· 
kat: M. Paul Boncour, M. Cbaute 
mpa, M. de Monzie, M. Lamoure
ux, M. Miellet, M. Eynac, M. Frot, 
M. Hulin, M. Lachambre, M. Pe
nancier, 3 darülfünün mensubu, 
M. Daladier, M. Cot Ye M. Ducoo; 
4 muharrir ve gazeteci, M. Lf.ygu· 
es ve M. Françoiı Albert, M. Sar
raut ve M. Danielou, bir doktor 
M. Queille; bir mübendia, M. Pa
ganon; bir sanayi menıubu M. Ser 
re; bir ıurayidevlet hô. muavini; 
M. Boruıet, bir bahriye zabiti: M. 
Appell; bir gazete müdürü M. 
Patenotre. 
M. Herrlot maliye encliaıf'

nl rel3l olagor 
PARIS, 1 (A.A.) - M. Herriot 

nun M. François Alberti'11 mesai 
nazırlığıoa tayini yiizünden inhi • 
lil eden meb'usan meclial maliye 
eııcümeııi reiıliğiııe ıelmesi muh· 
temeldir. 

M. Boncoar Ceneurege 
gidiyor 

PARls, 1 (A.A.J - Hariciye 
naam M. Paul Boncour, cuma 
günü Cenevreye ıidecetkir. Sili.il 
lan brrakma konferansında Fran 
ıız pli.nınm müzakeresine Pertem 
be günü baılryacakbr. M. Paul 
Boncour'un gelnteıine intizaren u 
mumi komisyonda Franaayt M. 
Maaaigli temsil edecektir. 

BDtçe açı#ı 
PARlS, 1 (A.A.) - Echo de 

Paria ıazeteai, yeni maliye naaın 
M. Bonnet'in dün bütçe açsis bak 
kında yeniden tetkikat yaptıiını 
ve neticede M. Cheron'un ıöaterdi 
ği bütçe a~ığmı mübalağalı bul• 
mut oldutunu yazmaktadır. Bu 
tetkikata nazaran bütçe açıis baki 
katle 11.000.000 olmayıp ancak 
6.000.000.000 dan ibaret İmİJ E· 
cho de Pari., M. Bonnet'in mali 
kalkınma için 3.500.000.000 lik 
bir istikraz aktebnek ·.e lmil· 
yar 500 milyon tasarruf yapmak 
taaaYYUrunda oldutuna yamnak. 
tadır. 

M. Daladler ı•e gaııefeler 

PARlS, 1 (A.A.) - Jiayaa A· 
jansı bildiriyorı Cazteler, M. Dala 
dier'nin azimk.lrlığmr •• tİyaai ra 
kiplerinin bile memnuniyetle t
lim ebnekte olduklan kunetli ae 
ciyesini kaydebnektedirler. Caze. 
teler, kabinenin uzun müddet İlıı:· 
tidai' mevkünde kalmaamm -ya 
listlerin takip edeceii hattı hare
kete bailı olduiunu yazmaktadır 
lar. Sai!' cenah gazeteleri, M. Da· 
ladier ile ao•yaliatler arasındaki 
uyuşmamazlıktan dolayı memnuni 
yet göıtennekte ve bunu aaf ce
nah ittihadmm bozulmuı olduğu
nun bir delili addeylenıektedir. 
Sol cenah gazeteleri ise, mevcut 
müşkilıitr yenmek Ye fırka prül
tülerine takdim edilmek icap eden 
mali kalkmma pliınmrn müstaceli 
yetini meclise an1ahnak huıuıun• 
da yeni Batvekilin kudretine iti. 
mat etmektedir. 
Sosgal/3f/er ne gapacalılar 

PARIS, 1 (A.A.) - Havasa• 
jan11 bildiriyor: Meb'u•lar, kabi
nenin tetekkültarzı hakkmda muh 
telif mütalealar yürübnekte Ye bil 
haııaa soayaliat elueriyetl birliğini 
bozabilecek olan IOD vakayiden 
bahseyleınektedirler. 

• 
ismet Pş. Hz. nin 

tetk.kleri 
Köy çocuklarının yetiştirilme, 
beslenme sistemini beğendiler 

ANTALYA, 1 (A.A.J - Ba9vekil Hazretleri bu aktam Elmatıı 
Kürkükeli tarikiyle Finikeden Antalyaya döndüler, her üç kazed# 
fevkalade tezahürat yapıldı. Yollar hahlarla dötenınitti. Pata Haa· 
retleri panoiyonlu köy mektepleri, sıtma mücadele '!e ıu itleri teşld
l&tmm mesaisiyle yakından alakadar oldular. Paıwyonlu mekteplel'
de köy çocuklaruun yetiıtirilme, beılenıe sistemini çok beğendiler, 
Bizim iatediğimiz n takip ettifimiz tarz, köy çocuğunu köy hayatındaa 

~ı.karmadan yetiıtinn~ktir. Siıtemlniz güzeldir. 8ozmayını7. buJW"d. 
lar. 

Rana Bey ve Seyfi Paşa 
cenuba gittiler 

ANKARA. 1 (Telefonla) - Ciimriik ve lnhiaarlar •ekili Ra
Bey refakatinde Gümrükler umum muhafaza kumandanı Seyfi PBfll 
oldııfu halde bu ıabah trenle cenup hııdutlanmızı Ye ıümrük tetkill· 
bnı teftite gitmiştir. Seyahat 16 ırün deYam edecek ve başlıca ırüm..W. 
kapılan teftiı olunacakt11'. 

Yeni tütün tecrübeleri yapılacak 
ANKARA. 1. (Telefonla) - Tütiia ekilmiyen mıntrakalarda tütüa 

:r.eriyatr yaptl1p yapıbnayacafs hakkında •aman, zaman tetebbüı edi· 
len tecrübelerin son bir defa daha tekrarına lnbUarlar ve Ziraat ... 
ületlel'İnce lüzum ıörülmüt n tütün ziraatine müsait olmadıgı anı. 
filan mıntakalarda bir daha tec:riibeye baflanmı,br. Neticenin ~ayri nııi 

ıait olacaiı !İmdiden tahmin edilmektedir. 

inhisar mütehassısları geli_qor 
ANKARA, ı (Telefonla) - lnlııiıarlar idareainin daha ameli e

aaalarla tedYiri için tetkikat yaparak veki.lete bir rapor hazırlamak i· 
çin vekalete münıcaat eden dört t.itilik mütehassıs grupun teklifi tet
kik eclilmif ve muvafık ıöriilmüttür. M. Wallate Clar~'m riya-i al
tında Anıerikab Ye Lehlilerden mürekekp olan bu mutebaHıa heyet 
martın altısında itebaılıyacaktrr. Bir enede tetka<atı ikmalle raporun" 
yekiılete vereceklerdir. 

lzmir emniyet müdürü yaralı 
IZMIR, 1 (Milliyet) - Emniyet müdürü Feyzi Beyin otomobili 

buıı.in Saman iakelesinde bir duyara çarptı. Otmobilde bulunan FeJ' 
zi Beyin kol kemiii çatladı. Kendisi hastahaneye kaldınldı. 

Sıhhiye vekili Ankaraya döndü 
JZMIR, 1 (Milliyet) - Sıhhiye vekili Refik ve Tekirdağı meb'u

au Cemil Beyler trenle Ankaraya hareket ettiler. Sıhhiye • .,ı.ili çoculıı 
yuyuma 1000 lira vekalett• nrecektir. 

Bir vapur kazası 
1ZMIR, ı. (M.1liyet) - Kötte:ııin Cödepe Tapuru R"l&<liyede bra 

.,a oturdu. Miifkül" tla kurtanldı. 

M. Esat Beyin müdafaası 
lZMIR, 1 (Milliyet) - Sabık Adliye .,.,kili Mahmut E.at Be1 

:rarm ağır ceza.da Mıı.erref Hanımın müdafaallDJ yapacaktır 

Murahhaslarımız geni talimat 
almak için dönüyorlar 

ATINA. 1 (A.A.) - Yeni Türk - Yunan itilafnamelerini mliKa· 
kereye memur Türk murahhaalan buırün Hariciye nazın M. Mihala• 
kopuloau ziyaret etmitlerdir. Türkiye sefiri Enia Bey murahbaalan 
Hariciye nazmna takdim etmittir. Türk murabbaalan yeni talimat .ı. 
mak \izere Türkiyeye döneceklerini aöylenli,lerdir. 

T. D. T. Cemiyeti toplandı 
ANKARA, 1 (A.A.) -T. D. T. Cemiyetinden: T. D. T. Cemiyeti 

umumi merkez heyeti umumi katip vekili Celal Sahir Beyin reialiği aJ. 
tında toplanarak gelen kiı.frtlar ye mevcut meseleler üzerinde müza· 
kerelerde buhınmuf vo İcap eden kararları vermiıtir. Umumi merkea 
heyeti paaal' günü saat onda tekrar toplanacaktrr. 

Aydın C. H. Fırkası kongresi 
AYDIN 1 (A.A.) - CümhuriJ"'t Halk Fırkası Aydın YİIAyet koa 

creal 30 ikinci lıanun pearteai günü ·~dar~ iki ı:ün r.:ıcsıude bulunduk 
tan sonra içtimama nihayet vennİ!tİr· ! emden_ Japılan Yilayet !dan 
beyeti intihabında ..,ki idare heyeti muttefikan •eçılıni!tİr 

tll rine eürüklediler. Odayı da Ahmet Ağa. bunun farkma ai günü müzakere edilecektir. CENEVRE, 1 A.A. - Mil· Bir Hırvat Hderf ~-kasından kilitlediler. Vükeli <rarmadı. Caniyi iyice yaraladı- MOıademeler !etler cemiyeti konseyi. bug(iıı Kreuger dava•ı Sabık Kay•er 
n diğerleri ~çil yavrusu gi- ğmı, ıeraemletti~ini zannede- PFOREHEIM. 1 A. A. - öğleden ıonra topl-caktır. tevkif edildi b ladı LONDRA, 1 A. A. - Eve-

ı. da "ılarak yan odalara sin· rek kollanndan yakalamak is· (Bade) - Hitlerin iktidar mev- Müzakerat nıxnameaiııde he- BELCRAT, 1 A.A. _Mır af ning Standard. sabık Kayıerin 
• i ı .. rdi, tecil. Çerkeıı Hasan döndü. E· kiine gelmeıini tea'it eden Na· men hemen ınünhasiran Lebis· balif Hırvatların reisi M. Mat- STOCKHOLM. 1 A.A. - Doonı'deki ikametgahında bu-
l Çerkea. etrafına baktı. Ka· !indeki rovelverin dördüncü zilerle komünistler arasmda tan ve Da.ırtzig arasındaki mü· ebele bir ecnebi gazeteai:ne beya Eski kibrit tirketi idaro ınecliıi lunan kontrol memurlarından 

ya doğru sürüklenen teras- ku"'unile onu da beyninden kanlı müsademeler olmuttur. nasebat ve Leh · Alman ekal • natta bulunduğundan tevkil e- i.zaaı aleyhine açılmıt olan da· bir telaiz almqhr. Bu telıiz, sa· 
,ıri görlJnce, <r0rdu. HAMBURG, 1 A.A. - Bir Jiyetler meselesi bulunmakta· dilmittir. M. Matdıek ikamete <ra, bugün başlamııtır. Dava, bık Kayserin Almanyaya avde 

E - Hey, serasker! (Devamı var) taraftan komünistler diğer ta· dtr. memur edilmittir. 9 mayısa tehir edilmittir. ti fllyiasım tekzip etmektedir. 
bı,'!"'9"'-----'!'"----------------.;...----...;.----'"'!""'!~"!!""--..;....;;.~~~~~!""!'"' ...... ""'9-"'--!'ll'!"!~~~;;;~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!'!!B!!!!e!!!!!!!!ı_~-~~~~-"?".;... ____ ~ 

relfü gene Anadolu grupunda gö
rüldü. Mukayeseyi teshil için ge
çen haftaki ile dün akfamki fiatle
ri berreçbi &ti naklediyoruz: 

• la~. r 
lktısadi ve Mali Hafta l 

ın 

üıc ııııTimes gazetesinin, geçen hafta 
_ rfmda, İngilterenin hali bazirda 

H • p etmekte olduğu "monnaie. 
Jm1<{İgee" ve "inflatiOD" ıiyuetini 

· kel rviç yollu bir makale neşretmiş 
_ ması, gerek İngilterede ve gerek 

r-- mıpa mali mebafilinde büyük bir 
k ir hasıl etmiştir. Nakli vasıta· 

Kt la "inflation" yani eşya fiatinin 
rış -effüünü iltizam edenlerin tezle· 
ırmit ıi izah ederken, bu muhafazakar 

11 
H~'Zete, gerçi bu yeni nazariyeleri 

reri ı 'llctan açığa iltizam etmiyor ve 

1 
n y mt aleyhinde de bir sCiz söyle-
Al -kten çekiniyor ki. bu bal muhafa 

t şuı arlar arasında haleti ruhiyeoin 
ııne it de ";itmiş olduğuna deli.Jet e-

den memnun kalması ve altın mik· 
yasma rücua - eski niıbette olma· 
sa da - lüzum görmemesi cidden 
fayanı hayrettir. Monnaie dirigee 
yi, kambiyoyu kontrol eden bir 
memleket tatbik edebilir; fakat a· 
lış <reriti ıerbest olan ve dünyanın 
"clearing" vazifesini gören lngil· 
tere gibi bir memlekette iaterling'· 
in ne altına ne de hiçbir eaasa bağ· 
lanmak iıtenilmemeainin minasmı 
atayamıyoruz. Garibi ıu ki ister
ling'in böyle a<raTe <re senen kalma 
ınru bizzat lngiltererıin en büyük 
iktısatç1lan ve bank.edan terviç e
diyor. Yani isterling demek. hali 
hazırda, fiati sabit ve müıtekar ol· 
~a_ran hıı:r hangi bir esham ve tah 

ı tabiiliğin ili nibaye devam edebile 
ceğine kani değiliz. 

Bu altın mikyasına ademi rücu 
keyfiyeti lngiltere ile Amerika ara 
11nda harp borçlan meselesinin de 
halime mini .olacağına benziyor; 
çünkü Amerika, harp borçlannı 
müzakereden evvel, lngilterenin al 
tın esa11na riicuumı ve gümrük re
simlerinin de indinlmeıini şart ola· 
rak ileri sürmüştür. fngiltere iıe. 
bu gibi ~artları kat'iyen kabul ede 
miyeceğini resmen bildinnittir. 

• • • 
Franaada bütçe açığını kapat· 

mak için ıoıyaliıtler tarafından 
teklif ve parlimeoto maliye komis 
yonunca kabul edilen tedbirler me
yanında, esham ve tahviliitın "ha· 
miline" liği kaklınlarak, ticari se
netlet" gibi c:ro suretile teclavül et· 
t!rilmesi teklifi, F ranaada. kapita· 

vergiye; bir de bundan baıka umu 
mi irat vergiıinıe tabidirler. Kupon 
bedellerinden vergiyi tevkif etmek 
kolaydır ve bunun için menkul kıy 
metlerin sahiplerini aramağa 111· 
zum yoktur. Halbuki aynca tarho
lunan ~umt irat vergisi için, mir 
kelleflenn, sahip oldukları menkul 
kıymetleri bir beyanname ile bidir 
mek mecburiyeti vardır. itte bilhas 
sa bu yiirclen vukubulan mektuma· 
ta mini olmak için bu "ciro" usulu 
ihdas olunmak ntenilmittir. Fakat 
memleket dahilinde hem ıermaye
nin tedavülünü felce uğratmak 
hem de memlelttt haricine aenna· 
yenin kaçmlmasma veaile <rermek 
itibarile her taraftan ıik&yet ve 
protestoyu mucip olmuftur. .. . . 

yoruıı. 

• •• 
Esham ve tahvilAt 
A<rrupa ye Amerika piyasalan

nm, siyaal n iktısadl a.hwin m~· 
knkiyetine binaen. zaaf göstemıit 
olmalanna nğmen. bu hafta, İıtan 
bul menkul kıymetler ve kambiyo 
bonaaı "intrinsecıue'' diyebilecefi· 
mb eabaptan dolayı epeyi sağlam 
ve faal bulundu. Bu "intrinffıque" 
yahut deruni esbabı ufku siyaıiml· 
zin Lerrak <re iktı1adt alimizin da· 
ha parlak görünmesinde aramalı· 
dır 

San.coğlu Şülcrii BI. nfn Paıiae 
tekrar hareketi, hlmitlerle yapılan 
itilifnamenin son aafhasmr ikmal 
lçindiT. Bu itibarla Ooifiye tahvili· 
tı geçen haftadan beri bir buçı& 
puan kadar ilerledi <re diln a'lqam 

1 ta kaldı. 

geçen hafta dün akfam 
Aksiyon 23,45 24,05 lira 
Obligaayon l ve il 42.90 43,90 ., 
Obligaıyon 111 42 43 ., 
"1.ümeasil 48.SO 51,80 ,. 

lstikruı dahili 94 laıru,tur. 
lt Bankaları 10,05 lirada sabit· 

tir, TramftT azcık yükseldi, 52 U· 
radır; Çimento da 12,20 liraya çılıı
tı. Terkoı 38; Bomonti 24.25; Te
lefon 13.SO; ittihat Değirmencilik 
25,25; Şark Değirmencilik 1,95; 
Şirketi Hayriye 15 lira etmektedir. 

Kote barid M11ır Kredi Fonsi-
yelerinin fiati 'unlardır: 

1886 tertibi 162.50 Lira 
1903 .. 96 .. 
1911 .. 94 .. 
Gayri mübadil bonolannm fi&tt 



Museviler • • -nıçın 
E.kono1nl 

Kahve ve şeker boldur 
hiç bir darlık yok --

Ticaret odası tetkikab neti. 
cesini tesbit etti 

. Tİ<aftt oduı lıahn teker ve çay 
pır~ııun aon vaziyetini te.pit et
"!'ttir. Yapıları tetkikata söre kahve 
ııın ... 1_ ... ,,,_ d 
e.rı:.e-- -ten çekilmeaine evam 
....:ıeli idedir. Y alııız tücearm maim 

ni iki deı. buıkaya yatırmak 
=lıurl7etinde balumnUflan biraz 

et ~tedir. Mamafi piyasa 
~ve ıtibariJe toktur • Bu itibarla 

:rrantdan evel çekilen 250 çuvalın 
J25 çunlt da!ıiJe aevkolunmuttur. 
c-~~ -'larda tenezzül. v~clır. 

lllllrüktelQ tekerlerin çelr:iın-ıne 
de d~vam eclilmdrtedlr. Şimcliye ka
d_ar 1~ •agon kadar teker çdôlnüı
~· Pı~ıua teker ibDarile de dolııun-
ur. Fıatıerde de hafif bir tenezzül 

•ardır. 

Tetkikat hali hazırda ihtiY&ct ko
fUJ'acak rnil<tarda çay mevcut ld 
~nu göıternUftİr. Fiatlerde te~- ~
dül Yoktur. ""°" 

Cemal Bey cuına 
günü geliyor 

Gelen lıir telrraı 
niıtanda iktiaadi ~ 118.Qran Yuna
etmekte 0ı.., 1 1 muzakerab idare 
Cemal Ti hracat ofisi mlldürü 
lıi V~h~e S:~ ~ıı umumi kati
.. .. • Y er lllÜzakerabn durma 
~ııe ~ dönmektedirler. 

n .. Ceınaı "" V eblıi Beyler cuma -
u !"'Ot 14 te Seyriaefainin 1 . SU· 

PUrile ııelec:elderdir ZIDlr va-
D" . 
~~!~ ~~~ve stoku 

Jeti lıekın.ı of!aııun c:ilıan kahve vazi
ran 932 .ıe: Yaptığı tetkikata naza. 
len cihan kab933 ıenesine de~-
60 mil1on 'l'e ıtokunun yekünu 
bqında 11 ~al raddesindedir Sene 
rıize dokiılmü 10" Çuval kahve de
kalıve laıfi t 'l'e Yalnltnlfbr. Cihan 
maktadır. l:~~eneden ıene,.e azal. 
ıenelerde billıaa lıatlrca ıebebi son 
ııilterede çay iı:il.ıt~.anya ve ln
-.ıdır, ._.nın artnuı ol· 

Üzüm in • . ' cır pıyasaaı 
Alınanncla Türt. · Yerdiği -ı11nıatıa ticaret odaaınm 

ta Ü•llrn 'l'e incir ~n Hamburıı
iunu mutı.faz et!~. dnrırunlu-

Y eni bir karar 
Ticaret boraaaı idare hey.ti . 

'~e batlanıncına bdar ..... 2':"' 
Snnıi b '--- .-~""'28 k 1 uuulıat h•k'nnda mGhlnı bir 

arar vermiştir. 
Boraarun bu karan • 

Kinunuaaniye kadar ~c:llıince 1 
rinni, hulıulıet 15 M relıp allolara 
tılırkn · ayıaa kadar -
ı 1'Dl •ne de tatbik -~" crans ve aair ka ,,_ _ oevuen to-
""Y•calır.br. yı._. talıi tutul-

Sabun fiab yükae-
liyor 

Son günlerde aabun fiatlerinde ha 

1 l!ORSA 1 

<lı Baııka..ndan alman cetveldir) 
1 ŞU~AT1933 

Aktan.Fiatlan 
lrtilrraılar 

ııı ~.~ııı ~110 T ah"1At 
fut d.Joıı.,. l~ı• llrttrıt 
il. Mnıbkl<lı n 71 Tra••q 
CtaırUJw ı.iı Tbıl 
·•)'dl •&lıl 
fıc~•ı ::;; ıtıkb• ıı,ıt 
T. uhrlyı t.ıı Aaıdola 1 ü,95 
lı1>lr llrır.ı,a • m 41.U 
lıınrıu 19 ..... ...u 10.81 
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1ıırrıv•y 11.su fırt• 
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0 
o.eı. lbdıu 

Brbbı) l,ıt.ı lerU. 
Atıı1 UT,'9 'fıtıou 
el·,, llJll,H p-1 · •rı .,. 
lolyı ı,0.12,1 lkrlf 

'•111.,, 6S,•6,8/4 llıi(lll 
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NUKUT (Sabt) 

S< t·rrıııız 
Kunıt 
~ 

ıt9.- 1 ıllla. AY. 1 4ıtrltı:ıı 
' de. .. , 

;ı6, • 1 ptzctı 

•• tıs, 1 a ırt 
ıtt ı ıt'ati • f 119,-

• ~•l1Jh 117,- ı ptoıı 
.t d•ıhıııı !O ley 
ıt t 1 U,-

l \çıe eo ı.t dlaaı 

·r le."• • 1 (trDO\'CÇ 
ı floıta !b. 1 Altın 
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11,tı.ıı 
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J,ti,37,1 

,,10,tl 

·····-r9.73,lt 
14,to,ı 

ıı,"'·-
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'!f hir .terelfü Tardır. Bu tereffü uy 
~ Yaıı fİatleriııde hasıl olan yüluo
liı dolayısi)edir. 

içki fiatlarında 
değişiklik 

• içki §İfelerinin bacnnlarmda tadi· 
!at Yapdmııhr. Şimdiye kadar 45 ku 
rufa sahlan 150 ıııramhk fvlcalade 
rakılar, 145 grama indirilmit. fiah 
da 43 kuruıa tenzil edilmİftİr. 30 ku 
ru4luk ve 150 gramlık rakıLırm da 
145 gramlık bir ~iıesi 28 kuru§a İn· 
dirilrnittir. 

Finlandiya ve 
tütünlerimiz 

Finlandiye' den bildiriliyor: Türk
Fin ticari münaaebatı meoelcsi Fin
landiyada pek deriu alaka uyandır

mııtrr. Bir çok !:'inler tarafından bu 
meaeleyi canlandrrmağa çalıımakta· 
dır. Bir yıldanberidir bu mesele et
rafında yapılan propagandalar, ame
li sahade memul neticeler devreaine 
ııinnek üzeredir. Aldığnn malüma.ta 
göre Türkiyeden bazı nümuneler is
tenmittİr. BiLıvaııta tütün ömekleri 
iıtenmittir. Bundan mada, yerli Fiıı 
tüccarlarile müıtereken buradaki 
Türkler bir nümune fabrikası ve sa
bf metheri tesiıine teıebbüs ettik
lerini memnuniyetle hnber aldık. 

Türkiyedn batka tütün ihraç eden 
ülkelerin acenteleri de müııait ve eh 
Yen ıeratle tütünlerini burada oat
tırmağa çalış.-ktadrrlar. 

lngllterede vergi 
tahsilatı 

LONDRA, 1 A.A. - Varidat 
versiıi tahsilatındaki yavaşlama 
devam e-etkedir. Geçen tahsilat 
miktarı 15,676.000 lngiliz lirasına 
baliğ olmuştur. Halbuki, tahıilat 
geçen aeııenin ayni haftaımda 

22,186,000 lngiliz liraıı idi. 

Ayni devrenin adi tahlilatmr 
25,864,259 lnsiliz liraııdrr. 1932 
aeneainin aon hafta.sına naı:.aran 
4,230.745 lira noluandrr. Adime-
1arif 12.377.604 lngiliz liraaı olup 
2,994.674 lira artmııtır. 

Ruayaya gidecek 
heyet 

ANKARA, 1 - Makine oahn 
alnıak üzere Ruayaya gidecek be
Y_etitniz yakmda hareket edecek
~n-. Sabık .. nayi müdürü Şerif B. 
.. ey,e~~ batında bulunuyor. Heyet 
uç., •. f'"'t•lilctir. Azadan biri oanayİ 

u ett• • •tı Şevket Turııut Beydir. 

Romanya Kadınlar 
birliği rei•l 

Roınanya KadrnJ B" rğ· •• 
Prenocs Aleluan K. ar ır 1 1 rem 
batm dördüncü P•za~ta~~e1n fU• 

bul 1 ktir. P &unu stan· 
ageece • renaeı b d 

birkaç gün kaldıktan ıonra Mura a 
'd ktir p ıarra 

ııı ece 
7 

d • D rer;:~~ Pazar günü 
oaat 1 d e "Raru un"!' konferıına 
oalonun a omanya ıçtinıai teı.· 
mülü" mevzulu bir koııferıına ve~ 
recektir. Konferanstan aorıra Ro
manya kadmlrk hayat ve terakki. 
yabııa ait bir frlm söı~erilecektir. 

Darülfünun emanet• Prenoes 'iti 
refine konferaıutan sonra bir pay 
ziyafeti verecektir. 

Kaçak kılavuz 
latanbul limanında kılavuzluk 

İtini münhıwran Seyriocfain yap· 
maktadır. Böyle olduğu halde ha· 
:u kaçak lulaYU.Zlann iı gördüğü 
anlaırlmıtbr. Gümrük muhafaza 
memurları kaçak kılavuz yakala· 
mıtlardrr. 

Ekmek fiatı 
latanbcıl Belediye.inden: Şuha-

t?' birinci Çarııunba sününden i-
tıbaren ekmek ıekiz buçuk va 
francala on Üç buçuk kuruıtur. 

Doğum 

Arkadqı:ınrz Kemal Salih B 
İn dün bir kız çocuğu doğmuttu · 

Kemal Salih Bey arkad• - r. 
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Hahambaşı intihap etmiyorlar? 
.. ,, ... ,,. 

Suiistimal 
Tahkikab 

Bir l•kln memuru 
daha tevkif edileli 

lskin idaresindeki sui isti
mal tahkikatı yeni bir safhaya 
girmektedir. Müfettitler bazı 
kimselerin daha ifaci'elermi al· 

mışlardır. Haber aldığımıza gö 
re görülen lüzum üzerine itlen 
el ~ktirilmiş olan eski is· 
kan memurlanndan biri tevkif 
edilınittir. ... 

Maaf verildi 
Şubat umumi maaşı dün ve

rilmiştir. 

Ağaçlandırma 

Şehrin muhtelif yerlerinin 
ağaçlandmlmakta olduğunu 
yazmıttık. Ziraat müdiriyeti, 
bu maksatla K&.ğıthaned'e bir 
fidanlrk vücude getirmektedir. 

Şubeleri teftiı 

Defterdar Mustafa Bey Ma· 
liye ıubelerini teftit etmiştir. 

-

Türk Tarihi 

Medeniyet kısmı ne 
zaman bitecek? 
Türk tarihinin ana ballan eae

rinin medeniyet kıamını yazan 50 
kişilik müderrisler heyeti bugün 
oaat 15 de Darülfünun Edebiyat 
fakültesinde bir İçtima yapacak· 
!ardır. Bugiinkü toplanbda eserin 
ıimdiye kadar yazılan kısımlan 
tetkik ve teabit edilecektir. Eaerin 
medeniyet kısmmı yazan bu he
yet mesaisini mayıaa kadar ikm.al 
edecektir. 

Harp malôlleri 
Maaı _ve ikramiyeler 
hakkında bir izah 
Harp malulleri cemiyeti umumi 

merkezinden: 
1 - Harp malullerinin aldıkla

n maatlardan ne kadannm tekallt 
ve ne kadarının maluliyet maaıı 

olduğuna dair bazı malmüdürlük
lerinde tereddütler haııl olmuttu. 
Bir harp malulünün tekaüt maaıı 
yoktur. Yalnız maluliyet maaıı 

vardır. "1683" nUJDaraJı kanunun 
30 uncu maddeli ve 2-6-929 tarih 
ve S 16 numaralı Büyiik Millet 
Mecliai karan mucibince bir harp 
malülü, terfih zammından başka 
maat namile hükUınet bütçesin
den ne kadar para alıyorsa bunun 
yekfuıu malüliyet maaııdrr. 

2 - 1847 numaralı kazanç ver• 
gisi kanununun 2 inci meddeıi A 
ve D fıkralarile hu kanun izahna 
mesinin 16 ıncı maddeaindeki çok 
açık oarahatlere göre malUliyet 
maatlarmdan kazanç vergisi katiy
yen keıilemez. 1847 numeralr ka· 
nunun 2 iııci maddesi A fıkraoın
daki 50 liradaıı fazla tekaüt ma· 
aılan ibaresinin harp malullerile 
hiç bir alakası yoktur. 

3 - 1890 numaralı buhran ver 
sisi kanununun 2 inci maddeıinin 
8 inci fıkrası mucibince maluliyet 
nıaaılarından buhran verııioi ke
ailemez; 

4 - 1 ila 3 maddelerdeki ka· 
hun ahkimınm tamamen tatbiki 

•
Maliye Vekaleti Celilesinin 21-7-
~2 !"rih ve 3634/34 numaralı ta· 

m.unı ve lıtanbul Defterdarlığmm 
31 •7·932 tarih ve 24434/502 nu
maralı .zeyli ile malmüdürlükleri
ne tamım edildiği sibi bu kere 24-
1:933 tari~ ve 2822 numaralı tah
!"'atl~ keaılen kazanç versilerinin 
ıadear •e badema kazanç ... . . k il . ergıaı 

es • meedm'.'
1
11 • !"almüdürlüklerine 

tanımı 1 mııtır; 

5 - Kannn ve emirlerin bu e
aaılan dahilinde en ufak bir mü1-
külata uğrayan meılektatlanmı. 
zm tahriren veya tifahen merkezi 
umumimize behemehal müracaat
ları rica olunur. 

6 - Maluliyet maaşı ve kazanç 
vergisi haklı:mda büyük hizmetle
ri sörülen malül hinbatı Fahri B. 
efendiye alenen arzı teşekkür olu 
nur; 

7 - 931 • 932 inhiaar ikramiye 
leri bakiyelerinin borduralan, ha
valelerin irsali zımnında Maliye 
Vekaletine gönderildiği M.M. Ve-
• ... • •• ..- ".:: - • M 

Talebe 
Mübadelesi ----

Teklif Darülftnunda 
tetkik ediliyor 

Romanya Darülfünunu ile la
tanbul Darülfüııunu arasml!!a tale• 
be mübadeleıi hakkmda Roman· 
ya hükümetinin teklifi Darülfü· 
nun emanetimize bildirilmiıtir. E
m;ı.net bu teklifi tetkik ehnİf ve 
bazı f&rtlar ilaveaile mübadeleyi 
kabul edeceğini Maarif Vekaleti 
vasıtnıile Romanya hükUmetine 
bildinnistir. Gelecek cevap müıı
pet olur~o önümüzdeki derı ocne• 
sinden itibaren talebe mübadele
sine baılanacaktrr. 

Darülfünun bütçesi 
Darülfünun Divanı dün emin 

Muammer Raıit Beyin riyaaetinde 
içtima ederek bütçe tetkikahna 
devam etmiştir. Bütçe geçen &ene
nin aynidir. Birkaç gÜno kadar 
bütçenin tetkiki ikmal edilecek ve 
tasdik edilmek üzere Maarif Ve· 
kaletine gönderilecektir. 

1 •••••• 1 

Paçavra 
Hastalığı 

Vücuda hurdahaı 
eden hastalık 

Ankarada (paçavra hastalı
ğı) zuhur ettiğini, Sıhhiye Mü 

dürü Ali Rıza Beyin bir Deri 
grip olan bu hastalığa lstanbul 

da tesadüf edilmediğini söyledi 
ğini. ve bazı doktorların da pa· 

çavra haıtalığma "lapııoyol 
nezlesi} dediklerini dünkü nüs 

hamızda yazmııtık. Bu husus· 
ta kendisile görüttüğümÜZ da· 
biliye mütehaHıalanndan Dr. 

Şekip Habip 8. tu izahatı ver 
mittir: 

- "Bu hastalığın &ınili ma
raziıi tamamen malum değilse 
de, (Fayfer) denilen mıkrop
tan ileri geldiği anlatılmıttw. 
Umumt harpten sonra zuhur~ 
den lspanyol nezlesi, grip,eınfi· 
loanza ve paçavra hastalığı bir 
dir. Yalnız o vakit lspuıyada 
batlamış olduğu ve fazla tahri

bat yaptığı için buna lspanyol 
nezlesi denilmiıti. Eıki tabirile 

bu, nezlei müıtevliyedir. Te-.· 
fik lsmail Bey arkadqmıızla 
o zaman yaptığımız tıetkii<atta 
F ayfar mikrobunu bulmuıtuk. 
Şiddetli bir ate, yaptığı ve vü· 

cudü hurdahat ettiği içindir ki, 
buna paçavra hastalığı da de

nilmektedir." 

Şark timendiferl 
için bir talep 

Edime tüccan, Şark Demiryol
larının aene baıındanberi vagon 
başına fazla almrya baıladıfı 25 
liradan fikayetlerine devam et
mektedirler. Bu zammın Yunan 
araziainden geçen hat kııımmda 
Yunan Şimendifer idareoince tari
fenin tezyidinden ileri selcliği an• 
laşılmqtrr. Hükiiınetimiz, eıki ta• 
rifenin tatbikini temin için Yunan 
hükUıneti nezdinde tetelıbüaatta 
bulunmuıtur. 

Şark Demiryollan kumpanyuı 
da, Yunan Şimendifer idareaine 
ayni maksatla müracaat etmiı .,,. 
henüz bir cevap alrnamamııtrr. 

Zonguldak Halk-e
vinde mera•lm 

ZONGULDAK, 1 A.A. - Cüm. 
hur Reisimiz Gazi Hazretlerinin 
tarih tetkiklerinin halka konfe.. 
rans olarak ilk Yerildiği ııüniin yıl 
dönümü, Halkevi tarafmdan par. 
lak merasimle tes'it edilmittir. 

7-30 lira ikramiye 
Şark Demiryollan kumpan· 

ya11, müstahdemine iki senede 
bir zam yaparken bu seme vari 
datr:nın azlığını ileri sürerek bu 
zaınlan yapmamı9trr. Buna mu 
kabil, kumpanya nıüstahdemle .. ' ~· nne ücretlerine ve kıdemlerine 
göre muhtelif mikdarda ikrami 
ye vemi.ıtir. Bu ikramiyeler 

Haham 
Başılık 

Mahkemelerde 

Zehir mi 
Göndermişler? 

intihap edilmedi? Tevkifhaneye zehir-
Niçin heniz kimse l 

Musevi Hahambaıılıiı bir mild U tavuk gönderildiği 
dottenberi m~~I b~lu~kta· iddia ediliyor 
dır. Memleketimızdeki eehrrlerde 
bulunan hahambaırlardan, bu 
mevki için kimle namzetliğini va• 
zetmemiıtir. Eaaaen Musevi mü
nevverleri, habambatılık için bu· 
giinkü tel&kkiaile tam mana.aile 
yüksek irfan oahibi bir namzet te 
göremediklerini aöylemektedirler. 

Muaeviler, iki kısma aynlmak
tadır. Almanya, Lehistan ve Fran
aa Muocvilerine (Eakinaziler) de
nilmekte ve bunlardan ıehrimizde 
bir kaç bin kiti bulunmaktadır. 
Eskinazi Musevileri münevver bir 
Hahamhaııya maliktirler. Bu zat, 
Beyoğlu Muaevi Liaesi Müdiirii 
Doktor Marküs'tür. 

Jtalya ve lspanyol Muaevileri 
de ayn bir kıaım teıkil ebnekte 
ve bunlann Hahambaıılığı mÜD· 
hal bulunmaktadır. 

Bu kıuna dahil münevver bazı 
Museviler, Doktor Marküı'ün ken 
dilerinin Hahambaşılığına da inti 
babını arzu ebnektedirler. 

Diğer taraftan Hahambaıı inti• 
habı, dolsun bir maaf tahıioini 
mucip olacağından ve Hahamha
ne itleri mevcut Hahamlar tara
fından idare edilebildiğinden ek
ııeriyet, Hahambatrlığm münhal 
kalmasını tercih eylemektedirler. 

Setinlk museollerl 
Selanik Musevilerinin lıpanya• 

d~ i.' .sahası olup -olmadığını tet
kik ıçm oraya bir heyet sönderme 
ie ve eğer İt vana lapanya'ya hic
rete karer verdikleri yazılmıfb. 

Şehrimiz Musevilerine gelen 
malGmata göre, lıpanya'da cüm
huriyet idareli henüz tam bir iotik 
rara mazhar olamanu,, orada te
aaaup devam etmekte bulunmuıı
tur. Bu itibarla tehrimiz Musevi
leri, toplu bir cemeat halinde S.... 
lanik Muaevilerinin lapanya'ya 
hicret edeceklerine ihtimal verme 
mektedirler. 

Kavga etti 
KadıköyÜnde Muvakkıthane 

meydanında Asya saziııoau önün 
de Hamit Bey İlminde bir talıııla 
münazaa ederek döven tüfekçi 
Nizamettin yakalanarak 1Duame
leye baılanmııtrr. 

20 lira 
Küçiikpazarda çırak Ahmet 

zabıtaya müracaatla, ayni dük
kanda çırak lmıail tarafından 20 
liraaınm çalrndığmr bildirmiıtir. 
lomail tı.kkmda takibata bqlan· 
mıştrr. ı 

Esrar çeken Mehmet 
Evvelki sece yansından oonra 

.. at 4 de Taka.imde fÜpheli fÜphe 
1i do)llfllD oabrkab Mehmet çeviril 
ll1İf üzerinde bir miktar earar bu
lunmuıtur. 

Ev yıkıldı 
Küçük Ayaaofyada Kapalı fı. 

nn caddesinde berber Emrullah 
Efendi evinin arkaomdaki baca, 
Vedia Haıımı.ın bir oda, bir sofa
dan ibaret bulunan evinin Üzeri
yılulmıtbr. Bu ıruretle Vedia Ha
nımın bir oda bir oofadan ibaret 
bulunan eYini dün gece tamamen 
yılmufbr. Nüfuoça zayiat yoktur. 
500 lira kadar :r:arar olduğu tah
min ediliyor. 

Beygirler Grktil 
Mezarlıklar mildiriyetine ait 

arabalardan Ahmedin idarealnde
ki arabanın hayvanları dün ürk
mÜ§ arabacı Ahmedin batı yanl
mıthr. Ahmet biraz aarhOIÇB sö
rüldüfünden hakkında talcibata 
baılanmııtrr. 

Kundura için 
Kadıköy, Kurbalı dere, Saray 

arkumda 81 numarada oturan A 
rif oilu Mehmet Efendiyi bir kun
dura meaeleıinclen döven Arnavut 
İbrahim yakalanmııtır,. 

Kaçak kAğıtlar 
Oıkildarda lnadiye mahalleaiıt 

de ıucu Durmnıun evinde, kanu 
Emine Hanrmm kaçak ıisara ka· 
ğıdı oattığı haber alınmış, yapılan 
aramada kaçak kiğıt bulundufun 
dan hakkında talu"bata h11Jlanmıt· 
br. 

Amerika sefirllğl 
ANKARA, 1 - Bet marta ka

dar Vaşingtona tayin edilecek el. 
çi kararlaımazsa Muhtar Beye, 

• & • •• a • • •• t•• a 

Fatihte Atpazannda ham

mallar kahyası Şeyhaliyi öldür 

mekten ıuçlu Hallonun muha· 

keınesine dün ağırceza mahke

mesinde devam edilmiştir. Mu 

bakemede Şeyhalinin tevkifha· 

nede bulunan Halloyu zehirle
mek için zehirli tavuk göncierip 
göndermediği aınlaşılmak üzere 
gardiyanlardan Kadri ile Yu· 

ıuf 9ahit olarak dinlenmişler 

dir. Bu iki gardiyan hapisane

ye zehirli tavuk gönderildiğin

den haberdar olmadıklannı söy 

lemiılerdir. Burıun üzerine Hal 
lo bu hidiıeyi bizzat Şeyhalinin 
Krrkçqnıede bakkal Şeyh Şük 
rü Efendiye itiraf ettiğini sör 
lemito bakkal Şükrünün sabit 
arfatile celbi için muhakeme 

batka güne bırakdmıtta. 

Sabıkalı bir kaçakçı 
Osküdarda 4000 sigara ka

ğıdı ile 17 fitenk tütün kaçır 
makta iken yakalanan Halil i· 
aminde muhtelif sabıkalan o-

lan bir adanını muhakemesine 
dokuzuncu ibtiıas mahkeme
ainde bqlamlm19tır. Halil mu 

hakemede tahitlet"e karıı müte 
caviz vaziyet alm19, fakat sus· 
tunılmUJtur. Muhakeme Hali· 

lin kaçakçılıktan sabıkalı olup 
olmadığmm tahkiki için ba,ka 

güne bırakrlmııtır. 

Zoro ağanın mu
hakemesi 

Tophanede tahmil ve tahli
ye amelesinden Rqitle Akifi 
öldürmek için tabancayla yara 

lamaktan suçlu Zonmmı muba 

kemesine diil\ ağın:eza mabke 

mesinde devam edilıni9tir. 
Dünkü muhakenıede d.in.lenen 
iki tahit hidiıeyi görmedikleri 

ni, bili.hara muttali olduklannı 

ıöylemi9lerdir. 

Mubak- Zoro11UJJ kullan
dığı tabancanın celbi ve Siirt
ten sabrkaamrn sorulması için 
29 marta tehir edilınittir. 

Gebze belediyesinin 
ka•aaını •oyanlar 
Bundaın bir müddet evvel 

Gebze belediyesinm kasasını a· 

9ırarak civardaki mezarlıkta 
kırmak ve içindeki paralan a

tırmak iatiyen Receple Halilin 
muhakemeleri dün yapılmıttır. 
Recep bu ite kerufuini Halilin 

te,vik ettiğini ıöylemiıtir. Ha· 

lil bu isnadı reddetmi,tir. Mu
hakeme iddia serdi için batka 

güne bırakılmıgtD'. 

Kaçakçılıktan suçlu 
bet fenerci 

Çakmaktatı ve çakmak ka· 

çakçıhimdan suçlu bet fenerci 

dün dokuzuncu ihtisas mahke
mesine gönderilmitlerdir. Dün 

muhakemeye batlanmıf, fener 
bekçileri tevkif olunmu9, tahit 

celbi için muhakeme b ıü 
- talik edilmi9tir. 

Necip adliyede 
Şehremininde bayramın i

kinci ıünü arab.cı Sadullahı 
yaralayıp öldürmekle suçlu 18 
yatında Necip dUn adliyeye 
tevdi edilnıit ve evrakı müstan 

tikliğe verilınittir. 

Hasan Bey döndü 
Bükreşte toplanacağını yazdı

ğunız 3 Üncü Balkan konferanaı 
konseyi tehir edilmiştir. Bu sebep 
le Bükreıe gitmek üzere 'ehrİmİ· 
ze gelmiş olan B. M. Mecliai ikin-

. · • - .. - · Raik• irJ.;a; 

Nabız ve sakal ••. 
Bir zat tanırım iri epeyce za.. 

mandrr mide hastalığı çekerdi. 
Gazetelerde İIİıruru gördüğü Spe
cialite'lerin bat mütterioi idi. T
kibi biribirine benzemez, tite fi
te ıuruplar içti. biçim biçim kutu
lar içinde çeıit çeıit haplar yut
tu. 

Vücudu yediği iğnelerden ade
ta delik detikti. Evini gören ecza• 
ne, kendiaini gören canlı cenaze 
sanırdı. 

Bir gün ona bir tramvay areba 
oınm sahanlığında raıtlamıtlrm. 
Ayakta duracak mecali kalmamq 
b. 

- Halimi görüyorsun ya ... 
- Vah, vah .. dedim, ı.ahid-

hastaaın aen... • 
içini çekti: 

- Tamam yirmi lcilo kaybet· 
tim. Altı aydır açun. 

- Demek sıkı pehrize çelıtiler. 
- Hayır .. Azizim, pehriz değil. 

Ne yiyeceğimi f&Şrrd!ğrm iç.in a· 
çun!. 

- Acaip! •. 
- Dur, dinle beni ..• ilk mua• 

yene edildiğim doktor, "Aman! 
tension yÜkselmiş!" diyüp çc-nemi 
ze havucu dayadı. Bir müddet o
nunla açlrğnnızı gidenneğe çalrt
bk. Fakat hastalık, artınca başka 
bir doktora baş vurduk. 

Bn zat. daha merhametıiz çık 
h: 

- Havuç, bulantı yapar.. Pi
rinç hatlaınaaından ba~ka bir feY 
yemiyeceksin, dedi. 

Havuçtan elimizi çektik. Bu "' 
rada, ahbaplardan biri müataiı 
bir hekim tavsiye etti: Sözünü din 
ledik, bakbrdık. Bana ilk ıuali fV 
oldu: 

- Ne yiyorsun! 
- Pirinç haşlamaaı ! 
- S kın ha!.. Yağuz pınnç 

haılamaaı ile bu koca vücut ya• 
tar mı hiç? Bugünden itibaren 
pehrizi bozacaksın. Tavuk, be
yaz etli balık .. Az yağlı makal"> 
na .. Bol tekerli mnhallebi_, 

Doğruau evindim: 

- Ooh .. Gördün mü doktoru 7 
Lokman hekim yanında çırnklılı 
edemez böylesinin ..• 

Eski tertip tatlıdan tuzludarı 
yemeie ba !ayınca bizim mıde, 
tabii tekrar bozuldu. Bu sefer, 
başka bir doktor çağırttık. Geld 
baktı: 

- Midenin hamızı çoğalmıt
Çorba yasak! Günd .. bir b rıl 
tan fazla an yasak! 

- Peki, ne yiyeceği:ı? 
- Elma kompl>stosu... iyi cin 

ten tatlı portakel.. Süt, yoğurt! 
Süte, yoğurda, kompostoya, porta 
kala bir ay zor dayandım m le
ketimizde doktorun lutlığı yok 
-a "• Bu defıı da baıka bir Haza 
katlÜya danıstık. Bizi evirip çm 
rip dikkatli lıir muayeneden se 
çirdikten sonra, yemek olarak t 
nu tavıiye etti: 

- Günde dört öğün ıap nakl 
Halbuki ondan evvelki doktor 

lar, aıit okıilat olduğu için ıapa 
naiı fİddetle mene-i~I rdi. 

Ne denir? Doktor, doktorda 
üstündür_. Biz bu sefer ba lad 
11panak kürüne .• itte vaziy<'t bu •• 
azizim. 

Yeni bir doktor, yeni bir r 
jim tavaiye edinceye kadar rapa 
nağa devam edeceğiz. Niçin a 
kaldığımı sanının anlamı,aındırl 

Bu muhaverenin üzerinden ü 
ay geçti. Geçen gün, yolda biz 
mide haataama rastladnn. Faka 
oanki o değildi. Yüzücün umlığ 
seçmit, benzine kan, vücudün 
derman selmiıti: 

-Az kalam tanryaınayacakt 
dedim. ma Bllah eskWııd n ço 
farklısın! 

Gö:derinin içi giildü: 
·-Herkes öyle söylüyor ... 
O zam n oordum: 

- Şimdi hangi doktora gidiyor 
ıun? 

Kendi i•mıni aöyledi: 
- .... Beye! .• 
- Demek adaş bir doktor el 

geçirdin? 
- Hayır! dedi. artık kendı ke 

dimin dol<toru oldum. Ve ili:,• e et 
ti: 

- Bund"n sonra nııbznnı dok 
torların elir.e verirken sakıılı e 
v"rmemeğf' dikkat edeceğim ı 

M. SALAHADDiN 

KGçük Haberler 1 

Brezilya sefiri gel 
Brezilya sefiri M. Piaıentel d 

Brandao dun Ankaradan ,eh · 
ze grlmiıtir. 

T. Salim Pş. 
Bir müddettenber; A..,...pa' 

bulunan Etıbba odur reiai D 
Tevfik Salim P9. burıün tehrimiz 
avdet edecektir. 

Nişanla taltif 
Heybellada Deniz liseıl lnıil 

ce muallimi M. W. A. Vermon' 
Franıa hük\imeti tarafmdan 
cier d' Acadcmie rütbesi verilmlf 
tir. 

Ankaraga gitti 
İtalya sefareti mllsl"f&rhih 
vin f'dil .. n R rnn M. C:!n ... ft 
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~illiy~t 
mi için netriyat şiddetlenir· ı 
Hatta biraz da frenklsin (riı· 
que) dedikleri tehlikeli tarzda 
satırlar yazılır. Bu tecavüze en 
çok maruz olan yabancılar ol· 
duğu için it tekrar pazarlıta dil 
ıer ve elli mi olur, yüz mü olur. 
BİT demet lira ile kapanır •• Ve 
para kazanılır •• 

Hilıliye 

Kaçan Kadın 
1( Sıhhi bahisler )

, _____ _. SEViMLi - ŞEN - NEŞELi 

CHEVALİER _ MAUR1CE 
ile, beyaz p~rdenin ilahi kraliçesi 

Asnn umdeai "MiLLiYET" tir. 

2 ŞUBAT 1933 
idarehane : Ankara caddai, 

100 No. 
Telgraf adreti : lst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Baımuharrir "" Müdür: 24318 
yazı işleri Müdürlüiü 24319 

idare "" Matbaa 24310 
S,~~~~~~~~~~ 

r\BONE OCRETLER1: 
Tiir1d7a~ia Hari4 lçin 

L. K. L. K. 

~ 3 aylığı 4- 8-

Bir difer miıalı 

v 6 .. 
1 12 " 

7 50 14-
14 - 28-

Bir takvinı mi olur, bir 
muhtıra mı olur otuz 1ark ku
n19lıık bir ter hürmet celbe
den ve hamiyet hialerine hitap 
eden iıimleır altmıla yapılmıt ce 
miyetler, tirketler, veya mllea· 
aeseler namına acezeye • eli r 
yajı tutanlara, dili ve eli ye
tenlere değil • tehditle bit-, iki, 
ilç liraya satılır ••• Bu aatııta da 
milessir olan ıey tehdittir ••• Va 

'ta-. hizmet etmemek, hamiyet 
su olmak gibi teliditl.erdir. Bu 
adamlar da para kazanır. 

lı Gele~ evrak g~.ri yeriJmez.
M uddeh geçen nuıhalar 10 ku

!ru!tur. Cazet" ve matbaaya ait 
J•'"'" için mü• riyete müracaat 

dilir. Cazet,miz ilanların me
f' uliyetini kabul etmez. 

' J BUGÜNKÜ HAVA 
ı Y eşilköy askeri rasat mer

.ezinden aldığımız malümata 
t :.az..ı.ran bugün hava temamen 
'bulutlu ve şimalden hafif riiz

ulı ol~caktır. Yağı• ihtimali 
9ı.zdır. 

11-2-933 tarihinde hava taz
•iPci 764 milimetre, en fazla 11-

b:..ililık 7, en az 3 derece kayde
drtmittir. 

ELE 

amus 
"'' 'la tarak! •• 
S "Para aslanın ağzındadır" 

ıle eskimiı bir söz vardır. 
lan cesaret vıe civanmertlik 

Kdesi olmayı, civanmertlik te 
piyet sayılmayı kaybetti e

-ffİ, zaten bu sözün kıymeti kal 
B . .. 

ı mıştır... unun yenne pa-
y H güç kazanılır" deselercii da· 

dayanıklı bir mesel darbet-

Depıek para kazanmak o 
söylendiği kadar güç değildir. 

1 Elverir ki; (bu misallerde göe· 
terdiğim tarzda) insarun satıla 
cak namusu ve sızlamıyacak 
vicdanı olsun .• 

l Benim elimd'en gelse, Türk 
toprağını böyle sansar kapanı 
gibi kullanan, türklüğün miaa· 
firperverliğini bet on kurut için 

I bir zindan bekçiıi nıhile müaa· 
vi gösteren ve türklük hissini 
bir, iki , üç lira almak için bir 
( Demokles) kılıcı şekline so

l kan kara yüzlüleri topraktan clı 
1 şan kovardım.. Türk hapiahp· 

nelerini bu bedbahtlarla kirlet 
1 

mezdim. 

Nizamettln Nazif'in 
bir •Özü •• 

Yılışık bir tanıt ile görüşü
yordu. •• Muttasıl sululuk eden, 
ıigara istiyen, soğuk soğuk fa 
kalar yapan bu tanıt hepimizin 
sinirine dokunuyordu. Elinde
ki gazeteyi evirip çeviTdikten 
sonra dedi ki: 

- Ve nihayet, tabiat kanun 
lanoı da bana mkar ettirecek· 

M olurlardı. Amma o da bu 
p bir cepheli hale gelmiş bu

i ırurdu. Vakıa para kazanmak 
k ~tür ... Lakin bu ııüçlük her 
ıh ,e göre değildir •• Size bir u· 
m • skeç: 

ain be herif!. Tuna soğuktan 
donmuş, M~ç ıoğuktan doır 
muf, Dicle bile soğuktan d~ 

muş •• Sen soğuklann &Oğuğu 
olduğun halde hala suluıun! 
Allah belam versin!.. Don da 
.. tünel• ı· 1 uı eon geçe ım ... 

Erenköy lisesinde 
G. Hanıma 

Bahsettiğiniz muharriri tam 
"'adım. Lutfen izah ederseniz 
belki müskülünüzü halledebili· 

s-.m Cananı 
Bu mektubu aana yazıhanemde 

binbir iJ, binbir ....-ak araamda ya 
zıyorum. Biliyor mıuuıı, maaamm 
üzerini dolduran yığm yığm kağıt 
lar arasında bu küçücük pembe ka 
tıt parçau aaul bir mana alıyor?. 
Ben hayatımda çok aık mektubu 
Y&%JIUI bir erkek delilim.. Çocuk 
ken, daha mektep aıralannda, kur 
yaptığım kızlara yazılmıı birkaç 
fllİrane mektubum yardır. şte hep 
si o kadar. Bir de aana yazdıtım 
mektuplar.. Bilmem neden mek· 
tup kadar sinirime dokunan bir 
şey yoktur. Zaten ırüzel mektup 
yazmaamı da bilmem .• 

Şimdi sana bu satırları yazar
ken kendimi on sekiz yafmda toy, 
bir mektep çocalu ıı:annediyorum. 
On bet sene evvelki hayatımı ha· 
tırlıyorum. Canım lclal, o gün ba
lodan çıktıktan sonra beraber ka· 
lacağunızı söylemi,tin. Bilmem 
nasıl oldu. Seni ııaat dörtten son· 
ra bir daha göremedim. Salonun 
her tarafını aradım, altüst ettim •. 
C.liba biraz da aarho•tum. Büfe
nin yanında, duvara yaslanmı1, dü 
şiinüyordum. Herkes bana bakı
yordu. Bunu •onradan farkettim. 
Kendime geldill'.im vakit etrafnn· 
da OD beJ yİrmİ çift gÖziin bana cll
kili oldufunu gördüm .. Bilsen ne 
kadar utandım •. Dü,iin ne kadar 
orada öylece kalmıt ve dalınıtmı .. 

1: A, B, C. işsiz güçsüz adam· 
ı: dır. Toplanmı,lar tl" yapa· 
l; ?. d;ye düşünmüşler... Bir 
a 1ete çıkarmışlar •• İsim ne o
aı sa olsun, münderecat ne o-

rim. Hü~etler. 

Canan, o gece beni atlatman& 
ben hiç bir sebep hulamıyonmı. A 
caba haota mısm, diye dütündüm. 
Belki aarhot olmu1tur. evine •it· 
miş yatmııtır, diye düşündüm •• Fa 
kat bana haber vermeden gibnekl 
Doğruau bunu bir türlü aklım al
madı. Nihavet ben de aenl evine 
kadar götürür, bırakır, rahahnı 
temin edebilirdim, Canan .. Görii· 
yorsun ya, sana biraz değil, epey· 
ce dargınım .. Aradan üç giin geç
tiiii halde senr aramadım.. Hatta 
senin beni araman için bekliyecek 
tim. Fakat kendimi Üç giin zor tut 
tam. Seni ne kad"r aev.ıır.ımt anlı 
yor musun canan ? .. Fakat me-
rakım hala devam ediyor .. Sa'"1ı 
ııahldeııı haıta om&)'UID •• Ba
na vaziyeti biran ene! bı1dir •• 
Y okaa o gece çok mu s&Th°' ol· 
dun, bir oev mi oldu? .. Ralo gece 
si dım•ederken mütemadiyen sa• 
na dikkat ediyordum •. Biraz faz
laca nes'elivdin.. Hatti. şunu da 
söylivebilirim: Ne•'en nazarı dik
kati bile celbediyordu. Son kahkn 
baların hlll kulaklanmda çınlı
yor. Gö7.lerlmin önünde bir net'e 
denizi gibi çalkanıyorsun.. işte o 
kadar... Bu son aahn,.den sonra 
bir daha seni göremedim. Seni gör 
meyince o kadar müteeuir oldum 
ki bir daha büf.,nin yanından ay• 
rılamadım... Bilmiyorum, saat ka· 
ça kadar içtim, İçtim .. Sabah olun 
ca ben nereye gitmi,tim, ne yap· 
mıştım, hiç bilmiyonım. Ertesi gii 
nü kendime geldifim vakit, yani 
ayıldığım zaman ö'tleyi geçmişti. 
Ve kendi evimde idim. Hayatımda 
bu kadar s,.rhoı oldulumu hatırla 

FELEK mıyorum .•. Baln sabahı tahayyül et-
tiliim bütün sa.adeti sen mahYet· 
mi,tln, Cenan... Bunu hayatımın • r sa olsun.. Ve bu gazeteyi bir 

ıi .rm adamlara, bilmeaiklerine 
cL14dermişler •.• Bir hafta sonra 
,n: birine birer abone makbu
Hl:· Verenlere de teıekkür •. Ver 

T E Ş E K K Ü R "''"una kııdar unutnuvacağun ••. 
lstanbul Ticaret Oda1ı azamıdım Canan senden tekrar tt'krar rica 

A.lımet Hamdi Beyin vefatı baııebile ediyonım. O ırece ne oldu, sen ne
den bt'nden kaçbn, beni niçin yal· 

teeasürümilze ve cenaze ıneraaim.ine 
~k zahmetini ihtiyar eden Ye p. 
fabi ve tahriri taziyet lütfunda bulu
nan zevatı kirama ve Belediye ve 
Ticaret Odalan reis ve azayi muh· 

enlerin, kayın valdesi mi o
!. Karısı, kızı mı olur .• lma

!-urette bunlardan bahsedilir. 
L bahisler pek hoşa gidecek 

u 11 &zda değildir. Bu yazılar Mat 
t~l.t kanununun kalburundan 

. n !ebilecek kadar incedirler am 
f ı herkes kime ait olduğunu 

11.Jar... Bu neşriyattan sonra 
1 'ıci bir abone makbuzu ge
e Bu sefer yüzde ıeksen tah· 

teremelerine ve matbuat ve müesao
aatı maliye ve ticariye ve arkada,la
rına ayı-ı ayrı le!ekkürde buluıuna.
ia teessürümüz mani olduğundan 
bu vazifenin ifasına delalet buyuru!. 

nız bıraktın, bana hepsini anlat, 
yaz .• Sana bir ıeY de itiraf ede· 
yim .• Sarhotlar ne yaptıklarını bil 
mezlermi,.. Simdi dlitünüyonım, 
havai meval bir .. vler hatırlıyo
rum. Gözlerimin önüne bir kıaa o
tomnbll seyfthati, bir yabancı ev, 
bir kadın ıı:elivor .. Bu kadın kim?. 
Bilmivnnım .• Herhalde fazla lçmi 
şim. bHmivf'Tf'1<~ hem de t'f'nin te· 
essürün1e kimbitir, hJ\ntti f nA,. ya 
bavaifı. asaiiı bir •okak kadmm 
yan,ndl'l V"bnısım .• 

t muhakkakta. Yüzde y.ir-

ınaaım rica eylerim efendim. 
Mf't·humun ailesi namına yeğeni 

Avukat: Mehmet Münir 
S,,ni 3ff,.t, ,.ffet beni Canan o

lur mu? . Merak içindeyim .. Sen· 

Musiki.. İlaç gibi 
"Mıuiki COfkunlukların di

lidir." (Kant) 

JEANNETTE MAC DONALD 

BU GECE BENİ SEV!! 
''Ben de mculriyi severim; 

hiç olmazsa herkeı kadar. 
Lakin düzgÜn, denkli nağme· 
l<ıri; gÜrültüyii delil." 

filminde simdiye kadar yaptıkları eserlerin en 
• güzelini yaratmışlardır. 

·-----~Rejisör: ROUBEN MAMULIAN -c:••••••I 
(Edmon Jalu) 

"Gönlüm dinle, bu neyde 
kır çiçekleri kokularının; cİ· 
liilı yaprakların, parlayan 
.suyun musikİ$i nağmeleniyor. 
Gölgelerin mu•ikisinde kanat 
larm hı~rtuı, arıların vı.zıltı
.n aes ueriyor .• 

Ney sevgilimin dudakla
rındaki tebeuümü canlandır
dı ve onu hayahmın üstüne 
yaydı." ( Robindranat Tagor) 

!erde ehemmiyetli münakaşaıar 
yapılmıştır. Daha şimdiden haber 
verelim ki münakaşalann netice
leri hep musikinin lehindedir. 

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 

Darülbedar Temsilleri 

Bugün suvare 

saat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Opereti 

Umuma. 

KARIM BENİ 
ALDA'fIRSA 

Büyük Türkçe operet 
filmi 

ELHAMRA 
Ve 

MELEK 
ıinemalannda misilsiz bir mu~ 
vaffakiyetle devam etmektedir. 

Mevlana ney'in ıeainden yara• 
dılıtın sırlarıru duyar! .. Dünyala• 
nn dönÜfÜ ve yiirüyütü kanunla· 
nnı bulan Keplerde gök yüzün· 
de dolatan büyük yıldızların her 
birinden ayn bir nağme duyar ve 
bu nağmelerin bideşnıesile, her 
kulağm ~itemiyeceği bir konaeri 
d"rin bir d .. lgınhk içinde dinler• 
mit-. Besbelli ki Hindin büyük pü
ri de onlardan ilham alarak, yu· 
kanda yazılı ıliri söylemit•• 

Mu!İkinin şifa verici tesirine 
İnanmak çok eskidir. Eski efsane 
lere göre Orfe sazının tatlı ıesile 
azgın canavarlan aakinleştirmif. 
Bu hususta kestirme karar vermek 
için fizyoloji bakımından derin 
denemeler yapmak gerf'ktir. r .. n. 
dan dolayı bazı kimseler sağlam 
insanlar Üzerinde tecrübeler yap· 
mı,lar; batta bazılan hayalata 
kapılan insanlardan daha ziyade 
bitaraf olan hayvanlarda mu•iki· 
nin yaptığı tesiri arattınnıtlardır. 

919 h ______ ı:m __ .. 

Mualkiyi, bilerek bilmiyerek 
bir tedavi vaııtası gibi, hiç olmaz· 
88 can sıkmtıamı aa•an bir ilaç gl 
bi herke• kullanır. itte bir kadm .. 
Aktaıntn alaca karanlığı her ta• 
rafı sanıııtı salonda yalnız batı
na. içini d31;<mek için piyanonun 
baıma geçmıı.. Karımnda nota 
defteri açık Mozart'm yahut Bee· 
tboven'nin .b~r sonatı; Şükert'in 
bir in musıkısl; Şon,an'm bir kar• 
naval fantaziıi; Şopen'in bir ge
celiği.. Bunlar ~nu hem avutur, 
hem kaaavetlendırir. Ukin ne de 
olaa onun iç dökınelerinl ancak in 
lllll rubunnn bu btiy(lk üstatlan 
anlar .• Piyano ba•mdan kalkar• 
keıı, içinde kaybolmuş hazinele
rin! saklayan uçuruınu, dudakla
rının Gıtünde uçan bir tebeuümle 
örter •.. . .. .. 

Can sıkıntısını avutan ve 88• 

"nlşturan muı,ik'. ~eklmlikte kulla
nılabilecek bır ılaç ol~bilir mi? 
Bir sorgu ki bunun hakkında cı1t
lerle eaer yazılmıt ve akademi-

de;baber bekliyorum. 
Şefik Necdet 

Necdet, 
Bilmiyorunı sana ne söyliyeyim. 

Giilmek katıla katıla gülmek ia
tiyorum~ Fakat birden ıinirlerimi 
tutuyorum. Şak~lanm titremeie 
başlıyor. Gözlenın lwnlc~lanıyor 
giilmek değil, ail.ambak ~·~~yorum. 
Sefik Necdet, eenın.., 'b··a .. ın ne o
İacak Allah aşkına•· U•Un ° ge. 
cen ne kadar sarhot olmutaun •• 
Saat dörtten sonr~ ... ae~i göre~e
dim. diyonun .• Tabıı g'.:'remezdın. 
Cünkü kendini bile gorecek hal
de değildin .. o saatten sonra balo 
da senden uııaklattım. senden kaç 
hm .. Cünkü senin vanında du..,.a 
h utanıyordum.. Sabaha kartı idi. 
Sen bili. lçlyordan.. Bakt~. blife
nin yanında yere di14mü1sun, he. 
men balodan cı'l<trıtl·•, Ka•urım Ö
nünde otomohlle blndım .. C.rson. 
lar seni l(etirdiler, otomobile kov
dular. v'"' seni aldım· F.vime götür 
düm. O~leye kadar .bıf,..~ ~endine 
gelemedin .. Evde btr h~d,.e ola. 
cl\ktı. Seni tekrar zorla gıvdit·dim. 
Bir otomobile kovdum .. ş.,före e. 
vinl tarif ettim. y,.. •en ,..;•tin .•• 

Anl,.dın mı •iındi kim kiıni me
rak edivonnuı? .. Sana tf"r-~!\İif ede 
rim .. Sf'v1e yarırn yam!'IAlc: hatır .. 
ı .. vahildiliin kPtlrn ne hır "'""k ka 
dınr. n~ de y11ıbancr, afaftr hir ka .. 
dmdı. o h,.;,d;m, hen:; Anladınız 
mı. Sefik Necdet Bey···· 

· lclal 

ilk tecrübeler filler üzerinde 
yapılını,tı. Bazı romanslar iki hır
çın fili uslandmnıttı. Beygirler Ü· 
zerinde mu.sikinin tealri görülüyor. 
Son fiziyoloji tecrübeleri ile anla· 
ıı1m1,tır ki meaanedeki ve baruk 
!ardaki ince et iplikleri üzerine 
muıikinin tesiri oluyor. 

Hayvandan tabii halde bulu
nan insana geçelim. Muaukinin İn· 
.. nlarda teneffüsün geni,liği ve 
düzeni üzerine inldr olunamıya• 
cak kadar a,ikar bir tesiri var. 
f nce damarlar sıkıfıyor nabczla
nn geııitliti azalıyor, kalbin vuru
fU hızla,ryor.. Muıikinin türlü 
türlü tesirleri herke•te bir olmaz
sa da muıikiden müteeaalr olma· 
van ..e,.. yoktur. Kant muıiki COf'

kanluklarm dilidir, demlıtlr. 0-
ua ıunu da illve edebiliriz: Musi· 
ki yalnız ço,kunluklan ifade et• 
mez, coşkunluklar da haaıl ede
bilir. Her heyecan, coıkunlukta 
husule gelen tahıa göre değiıımek 
üzere bir taamül yapar. .. .. . 

Varlıkları herkesçe tasdik o
lunan bu taawn:ll1ler aağlamlanla 
olduğu gibi baatalar üz rinde e 
tezahür edebilir; •• ıüphe yoktur 
ki ha.talık meseleyi kanıtınnıt 
olmaz. Heyecan husulünde batlı· 
ca amil olduğundan sinirlere mü
t•ııllik baıtalıklann teşfiyesi de
iilae de tedavisi hususunda musiki 
den batka hastalıklardan ziya• 
de istifade olunmak tabiidir. Biz 
bundan dolayı burada daha ziya
de sinir ve ruhi hastalıklarla mq 
gul olacağız. 

Asldapiat zamanından bugüne •e
linceye kadar hezeyanlann, man· 
yalann, korkuların sazlardan çı· 
kan :sesleri .. bafiflediıli söylenmek 
tedlr. Rahim ihnaklannda tatlı 
nağmelerin perisan olmuf. kolu 
kanadı kınlmış bir uvziyeti teskin 
ettifi ne kadar çok rivayet olun. 
masturi Ne kadRr delilerin ayni 
Yaaıta ile uslandıklarından bahın 
lunınuıtur. ! Bugün Amerikada bir 
Sent Seail enstitüsü var ki orada 
akıl b<nuklukl•rı mus·ki dufu ile 
tedavi olunur. Moliyer bunu bilir
di. Malihulyurnın tedavi.si için 
hekimler vnaıtasile bir musiki,i· 
nastan şöyle bir ricada bulunmuş
tu: "görüyorum, beynimde tutut
mağa hazırlanmıf tatsız düsü11ce· 
ler var. Bunlan musiki ile tathlat 

tırsanız, söndüraeniz.'' Bu tedavi 
usulii her vakit umulan tesiri yap 
mam.ıttır. 

Drosner isminde bir di§çi müt
terilerinin dişlerini çekerken Pro
tokait d' azota bir kaç parça masİ• 
ki katarak duygulanru giderinn14. 
Dotkor Labord tıp akademisinde 
bundan bahsetmişti; lakin kulak 
aaan olmadı. 

Musikinin le.unu, aaiırbfı, yı· 
lan ısırmasını, •e daha batka bir 
çok bastalıklan iyi ettiğine dair 
eskilerin söylemi~ oldakları sözle
ri anlamamakta haklıyız. o.n seki
zinci asırda birisi çıktı bır eser 
yazdı. Diyordu ki musiki ııhhatte 
bulunanlarda hastalık dü,iinc:eai· 
ni unutturacağı ve bu suretle mu 
kavemetin azalmasına engel ola· 
catı için taun aalgınmda herkesin 
sazla çalgılarla vakit •ecrinnesinl 
tavsiye ediyordu. Bu tevile aklı· 
nuz yatar. 

• • • 
Musiki ne tarzda teair ederek 

hastalıklan iyi ettiii her aaırda 
bir tlirlli izah olanmuttur. (Por• 
tal) bu tesiri aazm yaprldıfı odu· 
nun tesirine atfederdi. Şifa kabi· 
liyetine göre bu odunu seçmek ll
zım gelirdi. 

Monpelyel Roje on sekizine:! 
asrm sonlarma dofru mualldnin 
tesirine dair bir eaer yazmııtır. 
Daha mantıki bir izah tarzı an· 
yordu. Diyordu ki seslerin vücut 
üzerine bir tesiri vardJT; hele U• 

,... .. ı...da, vilcut örgiilerinde t..
lunan bava üurine teolri mubalr
kaktır. Vücudumuzu tqkil eden 
et ve sinir iplikleri üzerinedir •• 
Sesler einlr seyyalesine ve bede
nin hıltalarına dokunur. Roge!" 
nin bu sözleri musikinin teıiri hak 
kındaki nazariyenin taslağı sayı• 
lır. 

Feran 1895 Franaanm tıp aka 
demisinde fU sözleri söylüyordu: 
Musikiyi nesce ka111 kullanı
lan ilaçlar sırasına koymalı .. Ye-. 
nilerden Martine Tor: Kulak za• 
rı seılerle ihtizaza celir; bu ihti· 
zaz işibne ıiniri ile aenpatik D
nirine geçer ve e Y&•ıta lle bütön 
azu..ıara yayılır. Hüliaa musiki 
beynin kabuğunu uyandırarak ta 
bii olarak isteğimizle iıleyen sen
patik siniri ve yaptıklan ıeyleri 
bedenin içine döken biıder gibi 
uzviyetimizin derinlerinde yerlq
mit uzuvlar üzerine tesir eder.'' di
yor. işte yeni bir tevil tarzı. u. 
kin meaele içinden meaele çıka· 
nyor. 

Musikinin beynin kabuğu vaaı· 
taaile tesir ettiğini kabul edebili
riz; beynin kabuğu ki az çok doğ 
rudan doğruya bütün uzuvlara 
hükmeder. Ve bu suretle doğru· 
dan do!;'Mlya sinir manzumesine 

dokunduğu içindir ki musikinin si 
nir ve akıl bastalıklan üzerinde· 
ki tesiri ziyadedir. Diğer taraftan 
dıemmiyetini henüz anlamağa bat 
ladığmuz sempatik siniri vasıtaıi
le de tesir etmetkedir. Şu halde 
doğru olarak tesir tarzı hangisi? 
Meselenin halli için bugün pek 
revaçta o1an "çarpma tedaviıi0 

ne in:a ehnek lazım ırelir. Bu te
davi uıulii muvakkaten tehlikeye 
düımüş bir ahlat yahut sinir mü
vazenesinin düzelmesini tiddetli 
fakat çok sürmeyen bir karıtddıkta 
aramaktan ibarettir. 

Sonra muaiki var, muaikicik 
var. Alaturka.. ....,., alafrangası 
var •.. Bunları karıttınraak uzun 
aürer. 

Alafrangayı alalım. Çaresini 
arayacaiunız sinir bozukluiuna 
ne çeıit bir musiki tatbik edece
iiz; Amerikalı bir kadm doktor 
ıu tavaiyede bulunuyor: Şübert 
uylnısuzlııfa iyi geliynrmutı 
Brahm sinir dütküıdlliünü, Betho· 
fen'le Bah romatizmanm bazı ıe
killerini iyi edlyonnuf. Musiki ile 
tedavi meaelesinde, iıin haddin· 
bnda haiz olduğa faydayı muha· 
faza etmek istenirse bu hususta 
böyle keyfi bir kat'lyetle hükmet 
memelidir. 

Makamlardan, usullerd- bat
ka her sazın da ayn ayn bir te· 
siri var. Demonşi'ye •öre keman 
ainirlerin uyuıukluğunu uyandı
rır imi,; Violonael iae heyecanla
n durdwwuwı. Fl&Tta huzu• 
ve aükıin verirmif. Bazdan da 
Kontrebuo'yv sinirleri zayif olan 
!ara ve Kleron'u mundarilik has
talıklanna taTsiye ediyorlar. 

Sözün kestirmesi, böyle bahis· 
!erde işi tal<aya vurmak kolay ol 
makla beraber bazılarının tabiri 
veçhlle amami ahensfn bir ifade 
§iveıi olan musikinin hekimlerin 
elinde, bazı Yalr.'alarda faydalı bir 
tedari vasıta. olarak lr.uUa-ak, 
hakilr.i bir ilim meMlesl olarak dil 
ıiinülebilir. 

Yalnız fU •ar ld ..._lana bun 
dan hakkile istifade edebilmeleri 
için meseleyi biraz daha ciddi ola 
rak araıtınnak llmn seliJW. 

Dr. Ruıçulr.lu HAKKI 

Teıekldlr 
c Kuvntli bir ı.- ı.u.lılyle 

yataktayım. Bayram mO•ıebıtlyle 
ziyaret eden veya tel....,..,, -ı.tup 
ve kart gönderen clostlarimon cüm
leolne teıeldrilr eder ve hayramlannı 
telırilr. ederim.. 

Dr HAKKI ŞINAS1 
Erzurum Melıusv. 

IJf .fllll11Pt'ln Pdf'bi romanı: 8 --ı 

yor .. Haydut kaçıyor!.. Yakala
yrD! 

belirivernıitti, 
Atlar, silah seslerinden ürktük

leri. için şahlanıyorlardı. Müfre
zenın başında yüzbaşı Nedim var
dı. Muhittin Bey; 

Beye hitap ederek ayni suali tek· 
ı-arladı: 

geliyordu. Avukatın henüz iki ya
tına yeni bulllıf olan oflu Velit
tin tabanca s-ealerindeo ve ıürül· 
tülerinden korkmu,, avaz avu ba 
ğırıyor, nefes almadan ağlayor
du. 

~MAKEDONYA 
1 

Aşk, 

'a r 
ır ~,Rauf Beyin manepleye alışkın 

ıahemen iki dakika içinde bu sa· 
ıJ sn Y ıldrz merkezine ulaştırıver 
u ti. Birkaç dakika ıonra Y rldız· 
1- şu kısa cevap geldi: 
"Selamı Şahaneyi teblite me-

ır. ,, 
• rum. 
'1k "İki · k~ · t ,, ır _ n~ atıp: zzet 
1 ı-.Artık yapacak ıtleri kalmamış· 

1~elgraf müdürü lamba tutarak 
ö k düttü. Jandarma kumandanile 

eı 

k 

asarnf odadan çıktılar. Muta· 
"ıf Rauf Beyin elini sıkarak; 

Size zahmet verdik müdür 
• dedi • Allaha ısmarladık. 

: Teşekkür ederim efendim. 
tfS - Batka itiniz var mı? Burada 

Jı'm~ a kalacak mumız? 
n • Hayır •• Evime gideceğim. 

n - O halde bizimle beraber ge-
1 A, ı. Sizi de kapınıza kadar hıra· 

m. 
t şı .Gecenin bu aaatinde yapılan 
ne le bir teklif, müdürü pek keyif 
1 

lirmitti. Lambayı hemen nöbet 
ra 1. kı d Ü ·· t 1emurun e ıne sı stır ı. çu F )en merdivene doği-u ilerledi-

Kin, Politika ve Ka11 .. 

Müellifi: Nizamettin Nazif .......................................... 
ler. Fakat henüz ikişer adım at· 
mamıılardı ki, durdular ve hayret· 
le bakıştılar: 

Gecenin sükıineti içinde, tel· 
graf makinelerinin tıkırtılarını e
riten acı bir çığlık ititilmiı ve akı· 
binde iki el ıilah patlamııtı. 

Hüseyin Muhittin Bey, dakika 
sektirmedi. T abancasıru çeker çek 
mez basamaklan dörder beter at· 
!ayarak aıağıya indi. Sokağa çık· 
tığı zaman, Amavudun frnnı önün 
den geçen bir araba son sür'atle 
"Yleni Mektep" istikametinde uı
zaklatıyor, tabancası elinde bir 
adam, avaz avaz bağırarak Arap 
camiine doğru kotuyordu: 

- Tutun! Yetişin!. Tutun! 

HükUmet konağının cümle ka· 
pısmda nöbet bekleyen jandarma· 
lar da silah seslerini iıitmişler 
ve nöbet kulübelerinden dışarı fır 
lamışlardı. Tabancalı adam onları 
görunce; 

- Durmayın! • diye haykırdı • 
arabaya ateş edin! Arabayı kaçırı· ı 

Ve üst üste iki el daha alet et· 
ti. Jandarmalar da derhal silaha 
sanldılar; bir yaylım ateşidir baş· 
ladı. Boş sokaklarda yankılanan 
fişek sesleri üzerine camlar kafes
ler açılmış, pencerelerden kafalar 
uzanmııtı. 

Ne olduğunu pek anlamadlğı 
halde blnbatı da bir kaç el sık· 
mıftı. Camiin parmaklıklan ö
nünde tabancalı adama yaklqm· 
ca; 

- Vay Nazif •• Sen misin?· dt· 
ye hayretle bağırdı • Mahalleyi 
biır harp meydanına döndürdün 
be birader •• ne var? • 

Binbaşmm Nazif diye hitap et
tiği adam, Dıramanm ileri geleır 
lerindmı ve Garbi Trakyanm o de
virde en meşhur avukatı Tepede
lenli zade Nazif Celal Beydi. 

Gözlerini kan bürümüttü, blll'"' 
nundan soluyordu. Tel&ş ve acele 
ile; 

- Muhittin Bey • dedi • ne ol· 
duğunu şimdi anlarım. Yalnız be
nimle konuşacağına, süvarilerini 
kostur .• Bu herif bir azılı hayduda 
be~ziyor. 

Binbaıı jandarmalardan birini 
bölüğe koşturmak istedi. Fakat 
buna lüzum kalmadı. Kalabalı!; bir 
~üvaı·i müfrezesi, kapının önünde 

-. Çabuk olun! - diye bağırdı • 
F ehım sen Politika meydanından 
Kasaplara in! "Ciçi" nin bahçesin 
den çaylara vur.~ 

Mülhim müfrezenin yansım 
aldı; dört nala uzaklaştı. Bir daki· 
ka sonra Nedim de arabanın git· 
tiği istikamette geriye kalan sü· 
varilerle gözden kaybolmuş bulu· 
nuyordu. 

Bir cübbe 
"Derviş Bali" mahallesi alt 

üst olmuştu. Şimdi her kafadan 
bir ses çılayordu: 

Rauf Bey müvezzilerden birine 
bir şemsiye buldurmu~. mutasar 
rıfla beraber sokağa Çıkmı,tı. Zi
ya Paşa Binb&fıyı görünce; 

- Ne oluyoruz Beyefendi? - de
di. 

Muhittin Bey vaziyetin ciddiye
tine rağmen, bütün dişlerini göe· 
tererek güliimaemekten kendini a· 
lamadı: 

- Vallahi ne ol:duğunu ben ae 
bilmiyorum Paşa Hazretleri. Fa
kat Nazif Bev biraderimiz bizi ten
vir ederler elbet .. 

Mutasarrıf bu sefer de Nazif 

- Ne oluyol"uz Beyefendi? 
Avukat tabancasını arka cebi· 

ne koyarak; 
- Lutfen bize kadar zahmet 

buyurmaz mısınız? - dedi· 
- Hay hay •• 

Ziya Paşa telgraf müdürü 
Rauf Bey ve binb&§ı onu takip et· 
tiler. Bir dakika sonra Nazif Be
yin, tam ~lgrafhane kar,uıod~ 
konağının kapısından içeriye gın· 
yorlardı. 

Rauf Bey birden biı·e irkildi: 
- Bu da kim? 
Yerde, redingotlu bir adam, 

yüzü koyun uzanmış yatıyordu. 
Binbaşı onu derhal tanıdı. Bu, Na 
zif Beyin arabacısı "Mihal" dt. 

_Yahu Nazif .. Ne oldu bu
na? 

Avukat, konağın har~ daire
ıine geçmi~ bulunuyordu. Oradan 
cevap ve ·di: 

- Herifi tutmak istediği anla· 
tılıyor. Fakat haydut öyle iri yarı 
bir adamdı ki, bir çarpmada Mr 
hal'i bu hale getirdi. 

Ve birden bire avazı çıktığı 
kadar haykırdığı işitildi: 

- Oooo bu da ne? Buraya geli
niz beyler! Buraya geliniz •. Asıl 
&ahne burada •• 

içeriden cırtlak bir çocuk sesi 

Y eııteniıi ile yüzünü ııkı ırkı 
sarmıt, limba tutan genç bir kızı 
takip ederek kııa bir koridordan 
geçtiler, geniş bir tatlıta çıktılar. 
Sırtında kurşuni bir redingot, avu
kat Nazif Celalettin Bey, ortada a• 
yakta duruyordu: 

- Paıa •• • dedi • Bakınız yap· 
tığı ite .. 

Kıyafeti düzgün bir yatlı kadm, 
boylu boyunca uzanmıt• yerde ya· 
tıyordu. Ak sakalı göbefine kad'ar 
ıuanao poturlu bir adam, bilekle
rini kolonya ile oğarak onu ayılt
mağa aavafıycwdu. Bu avukatm 
annesi Rilkiit Hanrmdı. Birıbatı 
onu çok iyi tanırdı. Endişe ile sor 
du: 

- Bir cinayet mi Nazif? 
- Hayır •. Fakat her halde ea• 

rarengiz bir taarruz.. 
Y atağmdan don paça fırlayan 

uyku sersemi bir ~ağın getirdiği 
~andaliyelere yerleşirlerkeoı 

- Vak'ayı size anlatayım •• • de 
di - BPn Rıza Beylerde t~m. Az 
evel arabaya bindim, eve döndüm. 

~Devamı vA!} 



-~ ---~ 

Ankara mektupları 

Ankarada halk nasıl 
eğleniyor? 

f abakhanedeki tuluat tiyatro. 
sunda Zeytingöz Mehmet Bey 
şerefine fevkalade bir gala(!) 
müsameresi: '' Arifin hilesi ,, 
. ANKARA, (Milliyet)_ Yolda 

elune gazete aahifeai kadar k
ınan, Yetil renkli bir ilin tutuftur' 
dular. Akşam, sofrada okuyorumı 
batında kocaman harllerl• bir aa• 
tı~] "Türk tiyatrosunda,. , albnda 
dıger bir aatır• u Asri sahne" , o
n.un altında d~; "Sezai Bey tein· 
>tileri" .. ilanın sağma ve aoluna 
m~telif punto harflerle serpİftiril. 
mı§ batka aabrl,.r; "Gala müsa. 
~ereıi" "müjde, müjde0 

, 
0 fevka. 

1 ade fırsat" "erken t-rifi t • ~ ' -s- av•ı-
. 'e ederiz" , filin ve falan ... 
't Piyes; "Arifin hilesi" , ilaveten 
'B &f parçası" , daha ilivetenı 

udala ifıklar" , ona da illv• 
ten; aıri danalar, daha daha. t• 
ll'aı:uıi.ler, kantolar ' o ... 
Ç

• drta Yerde kaim bir ,.,,..,.eve ;. 
ll\ e· •ıb f "" ~----r 

nıere '. z u evkalade gala milaa• 
kı sub.. eYllngöz Mehmet ve Hak 
tip 0~?) Beylerin ıerefine te"" 
Yor. llftur." ibaresi okunu• 

Hepai i.ll 
ları çınle. • Retat Nurinin lı:ulak 
lir ne ka:i'" Bu miljdeme kimbl· 
lim.. ar aevinecektir... eeç.. 

Bir de r . 
al tlarnı1 0~1hllere bakalım; .,. 
baklava b' .Y~I~: Bat tarafta 
Sezai Bey ıçuııı bU' çerçeve içinde 
dekope le' Onun altında ve ortada 
atkar Sıtha"'•n bir fotoğrafi aan 
nım, aolda k ey, sağda Nermin Ha 
rar Sezai Be ahlı.ahalar mucidi telr: 
bir rea:- '" gene ortada kil~ük 

""-&l vaı- a. y 

yok, saliba z ~a altmda yazı 
Onun sağmd •~göz bu olacak •• 
yem.iz Melih: h ~•YtDetli muganni• 
atkir Edip 8 •nlhl, aolunda aan 
da Ke.Acas d ey, en altta ve sai· 
hur Mö•yö ~"•';" mucidi m"f
takdim edilen ";."'.: eı.; Murat diye 
sılmıt bir resim •rap tekilde ba
her ve Melih H' ao tarafta da Se-

"lür'- 1· a anırnLı.r dans•· 
• .. 1Yatroa d .. . .. .•• 

mız san' atlı; 1 un a ""rt sahne" 
mucidi (!) ar 1~rınm hayli teyler 
~eklinden ıuıı0 uluna fU takdim 

EL ay°" ve __,_. 
"" .Artık b -· ... ıyonıa. 

. nun bq fevke.la.':ı Dı9§hqr tiyatro
(!) •ine giderek b gala mllıamere 
-.fce Che .. alier'' ';' ~lr nevi "Mau 
farz oldu. $u ~ Dıızı de cörmek 
lll'Yalnn... satı olıun kaçır· 

• • • "Ari· h fin hilesi" ili bilı,.· 
tını kel Ha ... n bunu ""· Mer-

azletnıı, te isinı ve ·ı 0~"""tlikten 
mediınsi b • n emıyeceı. k 
l<e 'rf ır Şey Yapmqtı. ç..., o
d n ı an kültiil'Üınüzü ( l) Şeh uı.. 

ebafmda Y•Pınağa bqladıtO:a· 
:::anlar dakikada bin kahkat.': 
Jlfl ~ ".jYrettiğimiz şu piyesi ııe. 
mak h erelc o günleri hatırla. 
ma .. Ahoş olac".ktı. Olacaktı am. 
Fakat l buna ırnkan bulunaydı .•• 
)'im. urun •İze baştan anlat•· 

liyatroy . 
elan her' • ~eldırn. Çocukluğum 
pıyı Irat~· şt!klı hiç değitmiyen ka
lı.umpan;1en Yadırgamadım. Bu 
t:ılar ayn~ kra. has üslüp; ayni ya 
De g~libard arı.1<atür resimler, ge
Jeı. ile beni k',; nıor ve kırmızı renk 
larda yalnız r!ıladılar ... Zaman on
nıisse 0 d lur baıkahk yapabil-

' 

. • a.. ··m h ,, k 
azlalat-ıt ' "' ur elimesini 

1. ~• Ve h ' • 
au sıfatı bi . . eı: ~sının evveline 
mıt... rıncı ısım gibi taktır .. 

lıu I<antolar filan malum A 
nı~:r;::}r~k deği~iklik var:";': 
4~zelmq, ,i';;.dı,'a~tohıu bdir~z daha 
an ... ~ • . . a a oımııu y lre. -v-egım dıye o • •. al' e 

.... Ybetıni~ .. Usulsüz d~::..~arıtesoini 
Itıeth s r . .. on 

llir kısım urJ_ ti? ıkııtin kitegannileri •• 
tol ""' P es tarzda kan-e.r ... 

hı l.aca müsterilerinin, en kal 
ru manav .. 1 an. 

hd" .. ' on sıra ann en ıniraa 1
•1 ııazet ·· ·ı · farda d e ~uvezzı erı, arka. 

lıeın M gayn hem ve gayri 
•ar."· ahua epeyce kalabalık 

Sinııt 'I 
llazozcı; ert k~bak çekirdekçileri, 
lerin a ~r rp 1 çocukluğumdaki. 

p Ynı ... 
ıre ~de açıldı .. . Tuhaf şey delo 
e•ı."' &at «.Arifin hilesi> d-•--- °"• 

, Aoı d • ·ı _....., ve •7. dah egı ... Dur bakalnn!.. Bir 
ğiJ 'Y a vakıt geç.in.. HaJ'lr de. 
bu "a..:nınıdakine sordum. On11, 
rtn gec Ş"'.ıa Yeti§tiremenıitler, ya. 
tiyatr ": edf. Demek uıl oyunu 
dı B 0 ıdaresi müfterilere oyna. 
ıi'~· d ~ •0

1 
YUnun ismi ''Arifin hile-

egı "T' . !:erek.. ' ıyatronun hıleal" olsa 

* * * Elelrt 'k . 

elbet bir fey vardır. Geçelim. So
lıa boralarına zifir aım.sm diye 
Y~ YW aaılmıt kon....,,.• kutulan 
luluün ziyaaına hail oluyor. Hele 
dekor &rıür. it perd• çarpık uıl
dıtı için pencere, kapı ve tablola• 
rın hepsi dokoan bet derece ifri. •• 
Buna rağmen halk eileniyor va 
gülüyor. Dlf perdenin pervazma 
reamedilmiı eald Yunan tiya~ 
maalı:elerlnden bir güler maake 
de IU aan'ate fiziyolojiıtlerin Rire 
sardonique dedikleri ölüm ırfillifi• 
le gÜIÜyor. 

* • • 
y .ı-etktan bir ı...taı.a-

nenin kabul salonundayı•. Dok
tor Beyin yanında h.,.ta bakıcı bir 
hanım aaiatan ( 1) ufatlle duru· 
yor. Kel Haoanm taklidi kılıkta 
biria.i "ki me,hur Se:oai Bay'' utak
lı:ta ırirecek. Doktorla konUfU• 
yorlar. 

- Şimdiye kadar nerelerde l&. 
aedJn oğlum? 

- Afaç dallarında efendim. 
Halk - Kah, kah •• 
- Canım yani nerelerde lı.o

nakladın? 
- Ken-an devesi miyim U

dim ı.e.. 7 
- Kat., kah, kah ••. 
- Hiç batka yerde tımal'Clbk 

..ıft • ., e.'"'T mı. 
- Yooo .. Daha aüıde yeal ı..,.. 

layaeaton •. 
- Kah, kah, kah •. 
- Dllnyaya nasıl seldin 1' 
- Elektrikli tramvayla .. 
- Kah, kah, kah, kah, kah.. 
Halk memnun, Öyle gülllyor ki. 

Bu neşe bana bile alrayet etti. Dok 
tor u...ıdıfa kabul ettifi bu mllf· 
har kat.kabalar mucidini nihayet 
bir de muayeneye bathyOI'. 

- Okaür, ökıürme .. 
Faılmdan hayli kahkahalar çnı 

hyor ••• Bu fasıl da bitiyor. Vazife· 
leri kendiıine anlatılıyor; 

- Yavnını, ıenin itin çok mü
himdir. Ben ameliyat yaparken 
bana aılatanımla beraber yardon 
edeceksin •• Ben meseli hastayı ya 
hl'acatnn, elbne §Öyle Dettari a• 
lıp herifin kanuna caautl •• diye 
daldırac:afım.. 
-~yl •• 
- Sonre, mideyi dıtan tıka• 

np elime alacatun, içindeki lril
reyvatı hamra ( ! ) lan temizliye• 
ceğlnı, coop gene yerine.. İtte o 
zaman bana makas vereeeluln, i
laç vereceksin. 

Me,hur komiğlmizln yiizünde 
bin tüdü korku ve hayret mfmild.,. 
~ beliriyor ve seyirciler bu oıra• 

a ıı:ülmekten katılıyor; 

a -h Kah, kah, kaah, kaaah, ka· 
il •• 

de~h,... doktor gidiyor, bir zır 
U ll•t• geliyor 

4&ft • 
onu ırnu doktor zannediyor, u,ak 

. "Yeneye b I 
Bır e"lenc: ı,· mec ur o uyor •• 

" e, ır c" b" k" d gitsin.. Herkes unı Uf ı. eme 
lar kahkahayı .. memnun .. Basıyor 

Birisi anlatıyor· 
- Herif çok tu.haf 

"ld'"' .. güld hr vesselim, gu urur mu Ürür~ 

- Ulan Sülük! Yann ..ı._ 
ge lelim buraya bel.. da 

Oyun. ayni neşe ile dev...., edi. 
yor •e tıyatro perveran (l ) efendi. 
ler yüzlerinde meı'ut ve nıutmaiQ 
çizgilerle kapıdan çıkıyorlar ve 
çıkarken de hatırda tutulan ba:ı:ı 
esprileri tekrar ederek ıı:üliltüyor 
lar ... 

* • • 
Tuldatçılann piyesleri yoktur. 

Oynadıklan muayyen oyunların 
•emaaı, şöyle zihinlerinde kalmıt 
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Tütün Satışı 

Ecnebi ıirketler mu .. 
bayaat yapıyorlar 
K.ldarellacl• ,......,,.., 
Haber alclıjmıı:1a na:oaran "A.

-U.... Eırport" ılrketl, tütün it
leri ile meıırul olmak here bura
da bir bllro açacakbr. Şirket yal· 
m:1 Kırklarelnden bu aene 250000 
kilo tütftn aevketmelı. tlzeredir. 
Tiltlin fiatlerl 70-80 lmnıt araam• 
dadır. Şirketin bir mibneHili ile 
görüttüm• 

- Tütün zeriyatı çok iyidir. Ba 
zı köyler müstesna, bu aene çok 
gfizel tütünler old11, Alpullu te· 
ker şirketinin pancar zeriyatı gi • 
bi köylüyü teşvik edecefiz ... e la· 
zun gelen muaveneti yapacağı 
Deml,tir. 

Amerikan Export Uzunköprü, 
Kefan ve Kırklarelinden bu sene 
850000 kilo tütiln almı9br. 

baıit bir kaç satırdır. Muhavere
ler birkaç menu üzerinedir. Her 
oyunda !lalettayin birlıl ele alı· 
nır, uzatılır dil uzatılır.... Muay• 
yen suallere muayyen kl!Je ctrll'ap 
lar verilir • 

Vaktı1e bir ermeni tuUlat 'kum
panya11 rejlolSr(I ( ! ) varınq. O 
her perdeden evvel oyuna çı'ka
caklan toplar, birkaç kelime n. 
perdenin me..,zuunu anlatrrmJt. 
Meaell birinci perdede fÖyle der 
mit; 

- Onces pca (kadın)' pllr ... 
Ah eder, oh eder, yanası m edw .• 
Jön prenılye pllr, o da gaeaya 
amor eder. flort edeP. derke11 .. 
"- bel!lnımr koHoten slllriln • 
dine ... jön pnmlye cıalam ad• .. 

Artık ötesi aktörlerin zeklsına 
baflıdır. Yarım saatte11 fazla u:ııa 
yacak bir perdenin behemehal yir 
mi dakikası methur sual ve cevap 
klltelerile seçer ••• .. . . 

Tul6at kumpanyalannda birin· 
el rol phıalan behemahal ya 
kont, ya markldlr. Hiç &f&il'• kur
tarmaz. Bir arkadatım. anlatırdıı 
Adanada böyle hlr lı:wnpanya o
yun verlvor, kont eahnede yalnız 
dır. Kendi kendine ıreırlnl,.,r .,. 
ıÖyleniyor, Ayaklannda altı kop. 
ma~ Petlnler var, yer de kunı tah 
ta .• YG.nidlikçe kopan k&elelet' 
tak .,.ı. edip duruyer. Buna raf· 
men kent mınldanmafa de-.mda 
dır; 

- Artık 90n demlerlme yakl•t 
tım.. Serwıtlml eTlltlamna talı. 
sim etmeliyim. Bliyük oflunı A"" 
mana yilzelli bin lira, ortanea ço
cupma yilz bin lira, lıııınna aka
retlerlm - elll bin lira •• 

Seylreilerden biri dayanamıyor 
... e bahrrror; 

- Kendine da - ,,.ı.ııt Blr po
tin para11 olııun ayır 1. 

• • • 
Bu kumpanyalar efradı hüdaJ 

nlbittlr. Fakat zeki lnoanlardır. 
Açlıfa, yokaulluğa idmanlıdırlar. 
Senenin altı ayında it bulur, di· 
fer zııırıanlarmı bof geçirirler. Ba 
zılan; halk içindeki kendi muhit 
lerlnde hakikaten "meşhur'' du"" 
lar. Hele çoklan iyi bir muhitte, 
iyi bir Mhne terblveal görmüs ol· 
ıalar cidden iyi aktör vaafmı kaza 
nacak lnaanlardır. Onlar halkın 
kahkaha ve alkı~ından hakikaten 
zevk ve hlıı alırlar. Bunlara yar• 
dun edilmez, huna rağmen, bu 
yok•ulluk içinde didinir dunırlar. 

Bence bu adamların elinden 
tutmak dofnı olur. bu gayeaiz 
oan'atkarlığa bir ldealcilik atıla· 
mak çok mümldln ve, çok kolay• 
dır. 

Görülüyor ki halk onları tutu
yor, onlardan :zevk alıyor, onlan 
beğeniyor. O halde onlara bir veç 
he, bir cephe vermek, mevzuları .. 
nı lsprilerin basitlikleri bozulma· 
dan yavaf yavaı milli ve faydalı 
şekle sokmak ne gÜzel bir propa
sanda iti olur ... 

Bunlan tensik ve t"tkil etmek, 
~aten nıevıim mevaiııı gezdikleri 
ke~d~lu İçlerine, hattt kaza mer 

ertne. kadar gönde"""'k çalıt
hnnak hıç te güç bir it d "'ld' 
vebunlard b 11 • • eBı ır 
en mille: • u f er ıçın en alıtık, 

emın .. ı elemanlardır. 

* • 

. ' 

Cemil Pş. bahçe değil, 
orman istiyor! 

Meclis Reisimizin 
tetkikleri 

Yenikapı'dan Edirnekapı'ya 
kadar bir ormanlık mı? 

•••••••• 
Şehirde parklar, bahçeler nasıl yapdmab 

Kizım Pş. Hz. Konyada birçok 
müessesatı ziyaret etti 

görüşerek bu teşekküllerin fai· 
de ve kıymetlerinden bahiıle 
izahatta bulunmuşlardır. 

KONYA 1 (Milliyet) - Ki· 
mn Pqa Hz. öğleden sonra 
valimiz, meb'uılanmız Beledir 
ye ve Halk fırkası relei Beyler
le birlikte evveli Kız muallim 
mektebini Erkek lisesini gez· 
mislerdir. Mekteplerde talebe
nin malUınatı mükteaibesini tet 
kik buyunnuılardır. Badehu 
iktıaati mmtaka müdiriyeti bi· 
nasında yerli mallardan teşkil 
edilmit olan me§heri gezerek 
ayn ayn tetkik ve iktrsat ınü· 
dürü Zeki Beye bu husuıtaki 
muvaffakiyetinden dolayı mem 
nuniyetini beyan ttnıiıtir. Sa· 
at bette CUmhuriyet Halle FR"" 
kaıı Vilayet idare heyeti tara· 
fıından Halkevi ıalcınımda veri· 
len 150 kitilik çay ziyafetine 
tetrif ve orad'a kendilerini kar 
tıfayuı halk uumdaki eıınaf 
cemiyetleri reislerile ayn ayn 

Bade büyük sulara girerek 
çay esnasında Halkevi mesaisi 
hakkında izahat aldıktan sonra 
Halkevinin musiki komitesi ta
rafından alafranga parçalar 
çalmmıı ve Halkevi reisi Ferit 
Bey tarafınlan söylenen bir hi· 
tabeye mukabele buyunnuıtur. 
Kbım Pata Hz. en ziyade Mil· 
let Meclisinin tarzı teıekkülü 
ve meaaiıi ve Meclisin Hukuk 
ve aali.hiyetleri ve bilha11a di· 
ğer memleketlerin mecliılerine 
nazaran Türkiye Büyük Millet 
Mecliıinin husuıiıyetleri haklan 

da izahat vennitlerdir. Pek sa· 
mimi bu tnplanhdan çok mem· 
nun kaldrklarını ifade buyunl· 
rak ıaat yedide aynlmıtlardır •. 

Bahçe haline getlrllmlge çalışılan megdan 

Belediye tarafından Sultuuı.b 
met meydanında yaptmlmağa 
bql-n bahçenin tanzimi için 
50 kadar amele devamlı bir su· 
rette meıgul olmaktadır. 

Zonguldakta fakirlere elbise 
Bahçede kuvvetli su tertibatı 

vücude getirilecek ve her ta.ra
fına ağaçlar dikilecektir. Bah-

ZONGULDAK (Milliyet)
Zoopldak Halken içtimai yar 
clmı tubeai biiyük bir faaliyet 
ıarfetmektedir. Halkevi bilhas 
ıa fakir ve kimaeaiz yavruların 
hinıayeıine ehemmiyet vermek 

Fırka kongresi 
Y enipazar'ın ih

tiyaçları 
YENiPAZAR, (Milliyet) 

Nahiyemiz C. H. F. kongreoi on 
üç ocaktan ırelen münıessillerin İf 
tirakile ve vilayet heyeti reia ve. 
kili Etem Kadri Beyin huzurile 
toplandı. Temenniler arasında, 
yeni pazar ovasının Akçaydan bir 
kanal açılarak sulanması vardı. 
Bu kanalın projeoi lktısat Vekili 
Celal Beyefendinin delılletlerile 
evvelce yaptınlmıfb. Kanal için 
50,000 liraya ihtiyaç vardır. Bu 
dilek geçen seneki fırka kongre. 
ıinde de ortaya atılınıf ve merke. 
ze arzedilmi,tl. Nafia Vekaleti 
nahiye müdürlüğünden bu husus. 
ta mal<lmat istemiştir. Kanal açı
lırsa 20,000 dönüm mikdarmda a. 
razinin sulanm••ı tem.in edilecek. 
tir. Yenipazar ovaaı viliyetiınizin 
İyi pamuk yetiıtiren bir •abası· 
dır. Ayni zamanda burada külli. 
yetli kendir de istihsal edilir. Na
zilli urgancılan lhtiyaçlan olan 
kendirin yÜzde 80 nlni buradan te 
min ederler. aundan batka yeni. 
pazarda pazarda çok mikdarda 
ıre İyi cineten aebze de yetiştirilir. 
Kanalm açılma•ile bu mah•uller 
hem daha ziyade istihsal edilecek 
hem de kalite itibarile cinsleri iyi. 
letecek. Yenipazarlılar kanalın 
ınaırafının bir kısmını da kendile
ri deruhte ediyorlar. 

Aydın spor takımı 
AYDIN (Milliyet) - Ay

dın spor kulübü ba•lannda 
klüp r..Csi Şükrü Bey olduğu halde 
bir maç yapmak üzere Denizliye 
hareket etmi,tir. 

Aydın'da yeni yollar 
. AYDIN, (Milliyet) - Aydın. 

çenin iki ay ıarfmda ikmali ü
mit edilmektedir. Sultanalıınet 
meydanında bahçe yerine çim· 
siz ve çiçekıiz etrafı asfalt dö
ıeli bir meydan yapılması mu· 
vafık olacağını ileri sürenler 
vardır. Eski Şehreminlerinden 
Dr. Cemil PJ. phir park ve 
bahçeleri hakkında demiıtir 
ki: 

"- Belediye icraatına dair 
ıon ıKb:ümü ıöylenıit bulumıyo 
nım. Fakat umumi sıhhatle a· 
lakadar olan park ve bahçeler 
hakkında benim de birkaç sö
züm olabilir. 20 sene evveldi. 

• Bir gün Sultanahmette dikili· 
taılann önünden geçiyordum. 
Bu sahayı bir süprüntü deposu 
halinde buldum. tik aklıma ge
len §ey, burasını temizletip 
park haline getirmek oldu. E· 
manet kasaımda para olmadı-

tedir. Yukanki fotografta Zon· 
guldaklı yavrular arasında C 

H. F. Vilayet heyeti ve Halke

vi reisi Mitat Akif Bey görül-

mekteci~r. 

Yenitehir 
Kütüpanesi 
YENiŞEHiR, (Milliyet) -

Y cn~ehirde maıırfe ait güzel bir 
okuma yurdu vardır: Silleyınan 
Pata kütüphanesi, bu bina maarif 
ve evkaf idarecileri arasında mü .. 
nazaal ı olmakla beraber ki taplar 
kütüphaneyi gözetliyen 300 lir~ 
senelik tahsisat lı bir memur maa
rif tarafından aeçilmektedir. Bura 
da (889) eıki, 120 yeni kitap var
dır. Yenişehirliler okumaya çok 
meraklıdıı·. 6 ay içinde 329 kiti 
430 kitap okunınuıtur. Okuyanla
nn hilviyetl~ri gösterilen bu kütüp 
hane deftennde semercı,' demirci • k , 
ımam aydı altında pek çok iıim 
lere tesadüm ettim. 

Hattat Mehmet Efendi tarafın
dan yazılmış üç arapça eserden 
birinin hicri tarihi 524 ötekinin 
552 daha Ötekinin 574 tür. Ve 
(tehziülkıraa) ünvanı ile bir ara. 
ya konulmuştur. 

Karton fabrikası 
GEMLiK (Milliyet) - Burada 

yapılacak karton fabrikasının ye• 
ri tayin edilmittir. Bura halkı bu 
huıuıta büyük ümitler be•lemek· 
tedir. 

Zeytincilik tahsili 
için 

GEMLiK (Milliyet) - Gemlik 
Halk fırkası lktısat vekılletine 
müracaatla zeytincilik tahaili için 
Gemlikli iki gençin Avrupaya gön 
derlmesini temenni etmittir. 

Kadın kıyafetleri 
değiıiyor 

YENiPAZAR, (Milliyet) -
Şehrimizin kadmlannın peftimal
lan bır~karak asri kıyafet iktisap 
etmelen umumun arzuaile takar
rür etmiş ve berkes kendi kendine 
~u k<aran tatbike batlamııtır. Pet 
tımal taşıyanlann her gÜn azaldı 
ğı görülüyor. 

Tayyare şehitleri 
M M gunu 

ğı halde tanzifat amelesini top 
!ayıp hemen ite baıladım. Bah
çe, pek cüz'i bir para ile mey· 
dana geldi. Diğer bir gün de 
Sarayburnu taraflarında dolatı 
yordum. 

Bostanlrklarm bulunduğu 
yerde büyük bir park yaptır
mak aklıma geldi.Buraların bir 
taraftan hazinei.hauaya ve mü· 
zeye, diğer taraftan harbiye ne-

mektepliler, cemiyetler, kuman• 
dan beyefendiler, fırka ve Halke· 
vi umum cemiyet ve müeaseıat re
isleri, daire müdürleri, zabitan ve 
memurlar ve binden fazla halk 
merasim yerinde toplamnıılardır. 
Saat tamam 14 te kumandan Be
yin davetile asker aelılın vaziyeti 
aldı. Siviller ıapkalarını çıkardı
lar, bayraklar yarıya indirildi, §C· 

bit kartallar •elamlandılar. Se
lim resminden sonra ordu namına 
mülazim Ziya Bey, şehir namına 
belediye baıkatibi Asaf Kenan B., 
ve mektepler namına genç muc:. 
)im Nevzat Bey birer nutuk söyle 
diler. Nutuklardan sonra a.ker va 
mektepliler bir reami geçit yapa
rak merasime nihayet verildi. 

Tipiden öldüler 
Bitlisten yazılıyor: - Erci§ yo 

lunda ve Rahuva üzerinde iki yol 
cu tipiye ve fırtınaya tutulmut. 
donup ölmüttür. 

Merat pirinçleri 
TOSYA - lktısat vekaleti pi· 

rinççilik mütehassısı Harun Bey 
Toayada pirinççiliği 11lah için çalı 
fıyordu. Haru Bey Toıya mmtaka 
ımda vazifesini bitirdiğinden lktı. 
sat Vek8.1etince Marq mmtakur. 
nı pirinç ziraatini ıslaha memur e
dilmittir• Yakında Maraşa gide
cektir. 

Soğuk dehıet 
Eılirneden bildiriliyorı 

1 

zaretine ait olması hasebile çok 
müıkiilita uğradım. Parkı yap
tımiı:en Alemdar caıldesini de 
genitlettim. Parkın soğukçet· 
sne kap11mdan Sarayburnu ö
ınündeki köprüye kadar olan 
birinci kısmı, altı ayda ikmal e
dildi. Sarayburnu rıhtımı da 
fener kulesinin olduğu yere ka
dar kısmen tamir edileli. 
Rıhbmın kumkapı ve Yeni

kaprya kadar temdidi için bir 
de proje hazırlamrıtım. Makıa· 
cbm bu 30 metrelik sahil yolu
nu altı ay aonra Kumkapıya 
rapt etmekti. 

Bu projelerin takip edilme-
di. Parkm Sanlybumu ciheti 
idi bir kahve gibi kiraya veril
eli. Ayaeofya ile Sultanahmet 
camileri araaındaki yangın sa· 
humı iıtimlik ettimıittim. 
MU.adım buraya büyük bir 
meydan yapmak, ortaama tarlı: 
usulü havuzlu bir çe,me yap
malı: v• etnhnr aıfaltla döte-

Eıbak Şelıinmini C•mil Pı. 

mekti. Bu Pariıbı Konkord 
meydanı gibi bir 9ey olacaktı. 

Şimdi bu meydam bahçe ha· 
line getireceklerini ııuetelerd'.ı 
okuyorum. Bence Beyhude e
ml!!k! 

Gülhane parkına gelince bu· 
rasr da balamıız, harap Ye cicf. 
elen acınacak bir haldedir. ö
nünden geçerken ad~ müte
eaai.r oluyorum. 

Benim en büyük emellerim
den biri de büyük ve küçük ca· 
mi avlulanodald duvar ve me
zarlan kaldınp buralara çocuk 
lara mahıue bahçeler yapmak
tı. 

Bunlar pek az bir f1ll'& ile 
vücude gelebilir fe)'lercfir. 

Bir de Y enikapıdan Edirne
kapıya kadar olan saha dahilin 
deki metruk mezanklan kaldı
rarak yerlerine ağaçlar dikdir
mek Parkin Bulonya ormanına 
benzer bir orman viicude gele
bilir. Yollara, bahçelere diki
len ağaçlar için ıarfolunan para 
ve emeğe çok acıyorum, Çünkü 
dikilm ağaçlar cılız, ince ve 
kökaUzdiir. Açılan çukurlar sat 
hidi:r. 

iu hal j rı • ampullerı asıb oldu-
ce tıyatroda lüks yaruvor Ankarada tabakhanede tuluat ti 1 ua rosunun kaoısı 

Çıne yolunun müteahhide ihale o
l!'nan 9,5 kilometrelik Aydın Çift 
lıkburunu kısmmda faaliyetle ça. 
lı,ılmaktadır. Bu kıamm intaatı 
~ahara kadar btirilecetkir. Çift. 
lıkbunınu ve Çine arasında ame
lei mükellefe ile tamir ettirilmek. 
tedir, Bu faaliyet 933 senesinde 
Aydın • Çine yolunun muntazam 
bir şekilde İnşa ve ikmal edilece. 
ğini gösteriyor. 

AYDIN (Milliyet) - Tayyare 
Jehitleri günü §ehriınizde çok par 
lak merasimle tes'it edilmiftir. Aa 
keri muzika ile bir tabur asker. 

Memleketin her tarafında olda 
ğn gibi Edirnenıizde de dört be, 
günden beri çok tiddetli aoğuldar 
hüküm aürrnektedir. Kar durmut
tur. Hararet derecesi ufırdan il§& 

ğı ona kadar imnit. Tunca don· 
muttur. Avnıpa'da ve hilhaua Al 
manya ile Romanyada hararet de· 
recesi sıfırdan •tefi 32 ye kadar 
düım~. Onl~rın ıdecll pek çok 
tur, 

Sonra da dikilen ataçlann 
Yetitmeai tabiate terkeclilmekte 
dir. Meydan, bahçe ve yollara 
dikilen ağaçlar ormandan aö
külüp getirilmiı olmamalı1 hu
ıual meydanlıkta yetiıtirilme
Jidir." 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar ! 
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• 

Hayaller 
Arhk bitti 

{Harp 
Borçları 

MÜESSİF BİR İRTİHA 
Esbak Adliye nazm 

Molla Beyin mahtumu Ha 
Bey bir müddettenberi çekmekte 
duğu hastalıktan kurtulamıya 
dün aabab saat 10,30 raddelerin 
İrtihali daribeka etmiıtir. C 
bugÜn ıaat 11,30 da Cihangir 
evlerinden kaldmlarak Betiktat' 
Sinan Pata camü şerifinde n 
luhndıktan ıonra Şirketi Hayri1e 
74 numaralı vapuru ile Beıiktat • 
kelesinden Harem iıkeleaine ve 
elan ela Karaca Abnıet'te aile 
riatamna nalo1 ve defin oluna 
Ailenin genç Ye haluk bir riik -
p)'bederek çok ağır bir acıya u 
mıt olan Necmettin 'MODa Beyef 
diye ve ailesine sabır ve ecir, merh 
,_ da mağfiret temenni ederiz. 

1 

RecepB.in 
Hasbıhali Gazi Hz. İzmirde teL 

{Batı l iacl .. MiM•) 

fırkuı idare be1eti reiai Ce-Ydet 
•c Kerim Bey, tebrimizde bulunan 
f, meb'ualarclan Sal&lı Cim<:oz, Ziya 
rı eddin, Hakkı Tank, Yunua Nadi, 

kikata başladılar 

RU§eni Be1ler, tehir mediai azala 
" n, fırka erkim Recep Be1i dinle 

meğe selmitlerdi. 
Tam aaat on albda , Mete pİJe

•İniD temsiline bqlandı. 
~ HalkeYİ tubeai Güzel aan'at-

lar temsil he1etinin rollerini çok 
iyi benimsedikleri ırörülüyordu. 
San'atkarlar, her perdede uzunu
zun alkışlandılar. 

Piyea bittikten aonra Recep BeJ 
-hneye geldi. Muhterem hatip 
birkaç rünlük ziyaret maksa.dile 
latanbula ıreldiğini ve bu veaile
den istifade ederek bar .. da bir 
haıbihal yapacağmı töyledikten 
sonra, "Türk milli hayatmın ko
nuşma Yaaıtasile takviyeai lüzu
muna İtaret etti. Fakat 1alnız ku- 1 

ru bir kona§ma mevzuile iktifa et · 
mek doğru olmadığım anlatarak 
"Mete" piyesinin tahliline girişti 
ve: 

- Bu teYazulu -bne içinde, bu 
Üyakatli arkadatlann temail ettı1< 1 
!eri eser, içinde bir çok tenkit nok 1 

b talan bulunsa da gene takdirlere 
layıkbr, dedL 

1 Ve Metenin kendiainin yan ya 
"' ıımda bir Türk vatandaıı tarafın-

5 ' Mete pİyuinden bir aahne.. 
n 
. dan ya:ulmq oldafunu babrlar
a ken, Yatar Nabmın orijinal bir e
ııer yarathğmı, bu neviden eaerle-

1rin HalkeYleri nep'İyatı araamda 
lı ıgm tB§kil edecek kadar çoğaldı 
C(ğını Ye bu meyanda Faruk Nafiz 

yin Akın piyeainden hararet ve 
itayişle bahsederek bu piyes mü 
asebetile Ankarada aon aeneler 

reıçinde doğan Türk 1avrulanndan 
: bir çoğunun Akm teamiye edildik

, Ocrini •öyledi. 
c Bundan aonra Recep Bey umu
pıi ibtiyaçlan alakadar eden mev 
rular Üzerinde kendiaine sual tev
~ cih edilebileceğini aöyliyerek: 

- Arzu eden zevat benim ağ- ı 
U.umdan tenvirini faydalı gördük
!leri feyi sorabilirler dedi. 
i ilk ınıali soran Beyoğlu kazası 
tfırka idare heyeti reisi Mekki Hik 

et Beydi. Mekki Hikmet Bey, 
/ıafkın fırk<\ .-•........,_21nlan •aaıtasile 1 
rşadı meseleaine temaı ederek bu 

r ahia etrafmcıa tenvlr edilmesini 
e ecep Beyden rica etti. 1 

(llaşı birinci sahifede) 
HiWialını. balosunda bulım
malan muhtemeldir. 

Gazi Hz. nin lzmlrll-
lere sellimfarı 

IZMIR, 1. (Milliyet) - Ş&o 
hir mecliai Şubat devre.inin 
ilk içtimamı bugün 1aptı. Bele
diye reisi büyük kurtarıcıma 

lzmiri tqriflerinde menuim ya
ptlmemaıı hakkındaki arzu1an
na rağmen kendisine candan 
bağh olan lznıir halkının can
dan tezahüratına kartı Gazi 
Hz. nin çok mütahassıs olduk
lanmn halka iblağına kendiai-

nin memur edildiğini beyan etti. 
Şehir nıeclisi Belediye reisini 

Gazi Hz. ae tazimata alkışlarla 
mmıu:r etti. 

• • • 
l~R, 1. A. A. - Reiai

cümbur Hazrtelri bugÜn refa
katlerindeki mutat zeYat ile bir
likte otomobillerle vilayet ma
kamım, kumandanlığı, C. H. 
Fırkasını n belediyeyi teırif 

buyannUflardır. Vilayette Vali 
Kazım P~1a tarafından ese 
mmtakaamm iktisadi •azİyetİ 
ve vilayetin umumi vaziyeti ve 
bilhaua maarif ziraat Ye kredi 
kooperatif hareketlerini göat~ 
ren rapor ye grafik ...e ıılbum
lerle küçük Mendere. Cellat gö
lil harita ve liyihalan Reisi
cümbur Hazretlerine arzedil
mit n aynca tifabi maruzatta 
bulunulmu§tur. 

Gazi Hazretleri Yerilen iza
hattan ve bilbaua maarif ..., 
kredi kooperatifleri hareketin
den dolayı memnuniyetlerini 
beyan buyunnuşlardır. Kuman 
danlıkta müstahkem meYki ku
mandanı Hüseyin Hüsnü P8§'l 
tanıfmdan Reiıicümhur Haz
retlerin nkin ve umreyi a•ke
riye takdim edilmiştir. 

C. H. F .. k.umda Gazi Haz. 
retlerine reis Haıim Muhittin 
Bey tarafından fırkanm yeni in
tihabııtına ve bugÜnkü mevcu
duna dair cetveller takdinı o
lunmuştur. 

Belediyede GdZİ Hıuırı.tlerine 
reis Behçet Salih Bey tarafın

dan içtimada bulunan tehir 
mec!i.i azalan birer birer tak
dim edilmişlerdir. Gazi Haz
retleri ıehrin ibtiyaçlariyle çok 
yakından alakadar olmuşlar ve 
kendilerine uzun uzadıya muh
leÜf itler hakkında izahat ve
rilmi,tir. Müıarünileyh Hazret
leri aynca tebrin kanalizasyon 
projelerini de tetkik buyurmuş
lardır. Bir aaat kadar beledi:re
do kaldıktan tonn ayrılwken 
belediye reilİ Behçet Salih 

1 
Beye muhterem lzmir halkı
mn söaterdiği aamimi tezahü
rat ve muhabbetten dolayı çok 
mütehassıs olduklarının iblağı-

nı emir buyurmutlardır. Reiai
cumiıur Hazretleri belediyeden 
müfarekatlerinden mnra refa
ketlerindeki zevattan başka Va
li Kizım, Müstahkem mevki 
kumandanı Hüseyin Hüsnü Pa
şalarla, Halk fırkası reisi Ha
cim Muhittin Bey olduğu hal
de Reşadiye ilerisinde Balçova 
hududuna kadar bir gezinti 
yapmışlar ve tekrar konaklan
na BVdet buyurmuşlardır. Gazi 
Hazretleri azimetle ve avdetle 
güzergahtaki balkın pek çof
gun tezahürat ve samimi alkıt
n ve ya§a avazelerjyle karıı

lanmışlardır. Bütün muhite fe
rah ve kudret bahfeylemiıler

dir. 

/Jıtısat Vekilinin 
tetlılhlt'rl 

IZMIR, 1. (Milliyet) - Şeh
rimiz Ticaret odaoırun hıızır

ladığT Ege mmtakaaınm iktioa
di vaziyetine dair olan rapor 
bugün iktisat Vekili Celal Be
ye takdim edilcll. 

Celil Bey iktisat Vekil etine 
merbut daireleri ziyaret ederek 
tetkikat yapb ve izahat ııldL 
Yarın fabrikalan ziyaret ede
cektir. 

Celal Bey cuma günü Bıır
dur ve l ıpartaya müteveccihen 
hmıket edecektir. iktisat Veki 
li orada gülyağcılığllDIZln va
ziyetini tetkik edecektir. 

IZMIR, 1. A. A. - Şehri
mizde bulunmakta olan iktisat 
Vekili Mahmut Celil Bey bu
gÜn öğleden aonra it Bankuı
m, mıntaka ticaret müdürlüğü
nü, -yi Ye deniz ti...eı mü
dürlülılerinİ, ,_den memurlu
ğu dairelerini gezmişlerdir. v~ 
kil Be)' daire müdinmıı ile itle
ri ve faaliyetleri hakkında iza
hat ıılmıılar ve hıışbülıalde bv
lunmuılardır. 

,J\.tahmut Celil Bey ve refaka
tindeki mütebassiılar yamı 

!ehrimizdeki sanayi fabrikala
nndan iplik, kumllJ ve turan 
yağı ve prina fabrikalarmı ye 
trikotaj sanayİİni teftit edeeek
ler ve cuma gÜnÜ refakatle
rinde bulunan mütehassıslar ve 
mıntaka ticaret müdürü Saffet 
Beyle birlikte lspa•ta, Burdıır 
tetkik seyyahatına çıkacaklar

dır. 

GOlcem~· ı geltgor 
IZMIR, 1. (Milliyet) - Ga

zi Hz. ni tehriınize getiren 
Gülcemal l.tanbula haraket et-
ti. 

- -- -

is Recep Bey, cevap vererek, muh 
eelif vesile ve fıraatlarla Gazi Hz. · 
nre Başvekil Pa§allın ve hükıimet 

ıe fırka erlciinımn, tenvir ve irşat 
• ' • ıt-.A • -

-.-.. - - - --: 

Jini biiyük bir -ıahiyetle ifa et
iklerini, ancak bu kadarının ınak 

• at için kafi olmadığını halk hatip 
lreri letkilatı yapıldığını, bo tetki
slit ıçin timdiye kadar vilayetler-

e 1300 kadar Halk hatibinin ia
ı tesbit edildiğini fakat bu teşki 
tm derhal faaliyet aahasına ge-

11 "mediğini, ıiındilik Ankarada 
ir Halk hatipleri merkez teşkila
vapmağa karar verildiğini, bu 
kilatm, fırka programının ana 

•atlarını İzah için çalıtacağmı, 
.u aayede, inkılap terbiyeainin e-
slan tamamen halkça anlaııla-

lağmı izah ettikten aonra 35 Hal 
.' nden. 34 ünün azçok memnuni 

f ctı mucıp neticeler nrdiğini an
e&ttı. 

y Bu aralık .Öz alan Şehir mecli
B azasmda'! ~bdülkadir Ziya Bey 
li dyodan kafı derecede iatifade e
,ilemediğini mevzuu bahsetti ve 
qr de Cümhuriyet bayramlarında 
.' ı!li heyecanın tezahürlerine es

i kadar ku...,,etle talıit oluoama 
ıJ' ından tika1et etti. 
ın Recep Bey her iki mevzua da 
. " ap vererek Türkiyedeki radyo 
''ı.aliyetinin memleketin her tara. 

ar da yayılmıf olmadığmr, bir çok 
Rerlercle radyodan vazıh aea gel
Si;ediğini, radyoyu ıslah için 800 

lira kadar bir maarafa ihtiyaç 
uğunu, önümüzdeki aene bütçe 
e radyo için mühimce bir para 
nulabileceği ümidinde bulundu

ka nu söyledi ve: 
; - Bütün fırka m erkezlerine bi 

O r radyo koyclurmak İ•tiyoruz ve 
5 nun tahakkukuna çalışıyoruz 

di. 
Ve radyonun her ke•eye uyırun 

E ekilde ucuza mal edilmesi i
b de bazı dü,ünceleri olduğu 

1. Ankarada bir atadyum intıuı 
m dt" tahıia..t konulması imkan-

ları arandığını, inkılap terbiye•i-1 
ne faydalı olacak hadiaelerin tes 
biti ve bunlann eıeali sinema ma
kineleri ile halka göıterilmeai de 
düşünüldü~ünü, Cümhuriyet baJ
ramınrn daha heyecanlı bir auret 
te tes'idi keyfiyetinin temini için 
vilayet idarei hususiyeleri ve bele 
diyeleri bütçesine mahalli fenlik
ler için tahaisat ayrılacağını, cüm 
huriyetin t O oene içindeki büti\n 
feyiz]i eser!erinin «rafik, resim,ei 
nema ve aair vesaitle teabit edile 
rek halka gösterileceğini aöyledi. 

Bu sırada bir zat apor itlerinden 
ıikayet etti. 

Recep Bey, bunu da cevapaız 
bırakmıyacaktı. Fakat, vakit çok 
gecikmiıti. Muhterem hatip, bir aa 
atten fazla süren konfennolann 
aon bir çeyreğinin daima can sı
kıntısı ile geçtiğine kendi tecrübe 
ai ile kani olduğunu ileri sürdü. 
Hasbihalini bitirirken, "Çoban" 
şairi Behçet Kı;~al Beyi en ~üzel 
ıiirlerinden binnı okumak uzere 
~hneye davet etti. 

Genç ,air, şiirini okurken hara 
retle alkışlandı. Şiirin son mısraı 
bilhassa devamlı bir alkış topladı: 

"Türk olma- tarihe yazılacak 
ne vardı? 

Davetliler, tiir okunduktan son 
ra yavaş yavat dağıldılar. 

Recep Beyin teftişleri 
Cümburiyet Halle Fırkası umu 

mi katibi Recep Bey bugün refa
katinde vilayet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim ve başkatip Ziya 
Beyler olduğu halde Üaküdar, 
Kadıköy, Beyoğlu, Betikl&f ve lı
tanbul tarafındaki fırka tetkilatı 
nı teftiş ve bazı apor klüplerini 
ziyaret etınitlerdir. ------

jKomıu memleketlerde/ 

Beynelmilel 
Şimendifer 
Kongresi 

Kahirede toplanan be)'Delınilel 
Demiryollar konferan0t içtimala
ruıa devam etmektedir. 

Kongreye 213 kişi İ§tİrak ehnİf 
tir9 

Kongre için 20 bin lira tahsis 
edilmiıtir. 

Kongre ber aabah franaızca bir 
gazete çıkarmakta ve bunda ko
misyonlann çalıımalan üzerine 
uzun uzadıya tafsilat verilmekte
dir. 

Kongrede bulunmak üzere ln
giltere, Fr;,naa, Belcika, ltalyadan 
Demiryollarla alakadar gazete 
muhabirleri Kahircye gitmiştir. 

Kongreye, Türkiye, lngiltere, 
Fran•a, Alman1a, ltalya, Ameri
ka, B"lcika, İspanya, Hindistan, 
Romanya, Yunanistan, Bulgaris
tan, Japonya, Çin, Şili, Kolombi
ya, lrlanda, Macariotan lsveç O-

l . ' roguvay, avıçre, Norveç, Tunus, 
Portekiz, Yugoalavya, Polonya hü 
kUnıeti ittirak etmiştir. Kral Fuat 
kongre azaaı '°refine Ahdin aara
ymda mükellef bir auııre tertip et
miştir. 

Kongre Helyopolis otelinde 14 
odalık bir dairede çahımaktadır. 
Mısır Posta idaresi kongrenin ha
hrası için muhtelif fiat Ye renkte 
pullar ihdas etmiştir. 

Suriyede grev 
ŞAM - Şamdaki bütün oto

mobiller grev ilin etıniılerdir. Bu 
grev yalnız Şama münhasır kalma 
ınıı, greve hütün Suriye ıehirleri
de iştirak ettii,.i için. ııe?iı:Ier ara
un 

Belediye ve vL M. Venizelosun Bal-
A kanlara 

layet varidah ait beyanab 
(Batı 1 inci aahifed•) 

müzakeratına geçilecekti. Vali B. 
in bütçe hakkında bir tezkeresi <>
kundu. Tezkerede, bu sene bütçe
nin şubat devreain" yetiştirildiği, 
çünkü nisanda bazı güçlükler zu• 
hur ettiği zikrediliyordu. Muhit· 
tin B. söz alarak dedi ki: 

- Bütçe hasıhyor, birkaç lfÜne 
ka dar dağıblacaktır. BugÜn yeti§• 
medi. ÖnümÜzdeki içtimalarda 
ınüzakereaine başlanabilir. Bu se
n e bütçemizde noksan varidat var 
dır Bunun 141 bin ve küaur liraaı 
idareyi huausiyede, 243 bin ve kü· 
sur liraaı da Belediye kıammda
dır. Bütçede geçen aenekine nis
petle bazı deği.tiklikler vardır. 
Bu sene Zeynep Kamil haatanesi
ni açıyoruz. Bu hastahane açıldık 
tan sonra Darülacezeden başka 
bet büyük hastahaneye sahip olu
yoruz. Beyoğlu haataneoini Vila
yet bütçeaine naklettik. Buna mu• 
kabil Vilayet iflerinde bazılann-

1 

dan aarfınuar ettik. Fen tetkili
tımızda yenilikler vardır. Tetkik 
§Ubeaine 3 mühendis daha ilave 
ettik. İtfaiyenin, ne:ıafetin ve di-
ğer müdürlüklerin 300 parçadan 
fazla makinası 'İ'ar. Bunlann bep
ıini bir makina mühendiainin ida
resi alımda loplıyarak büyük bir 
garaj yaptırmağa karar venlik. 

lotimliikten dolayı birikmiş bor 
cıımuz 400 bin liradan fazladır. 
Bunun için İatinılik borçlan fash
na bu aene geçen seneden fazla 
tahsi-t koyduk. Çemherlitaım et
rafını istimliik ederek açacağız. 
Bu da yeni bütçeye dahildir. Fa
kat bütün bunlara mukabil bazı 

ı 
fedakirlıklar da yaptık. Mesela 
yol i~atma ait tahaiaat tenzil e
dildi. 

idareyi husıısiye bütçesindeki 
fark da ıunlardır: Bu sene Oskü
darda bir çocuk bakım evi açaca
ğız. Meyvacıhk, hayvancılık için 
köylülere kura açacağız. Kağıtha- · 
nede 60 dönümlük bir araziyi Ma
liye Vekiletinden alarak ağaç fi· 
dan1an yetiıtireceğiz." 

Muhittin Beyin bütçe bakkm
da Yerdiği izahat tensip edildi. 
Muhittin B. Terkos hakkında da 
izahat verecekti. Bu izahat gele
cek celseye bırakıldı. 

Kapalıçaranun Belediye tara
fından tamın hakkında daimi en
cümen mazbataaı millkiye encii
menine havale edildi. Daha birkaç 
mazbata encümenlere havale e
dildi. fçtimaa nihayet verildi. 

Meclis pazartesi günü tekrar 
toplanacaktır. 

Türk 
Sanayicileri 

1 (Ba t ı 1 inci ıahifede) 
kaynağı olan Ergani demir yolu 
malzemesinin ınubaya Ye intaaına 
aarfedileceği malıimdur. Fikrince, 
yerli aanayimiz bu malzemenin .,. 
levaznnatın mühim bir kıammı imal 
ve yapamıyarak hariçten getirilecek 
leri de montaj kudretini haizdir. 

J Hü.kiımctle ınilli sanayi erbabmın 
anla!llr&k teıkil edilecek bh- gruba 
bu it havale edilirse heın dahili ia
tikrazla temin elilecek olan 12 mil
yon türk lirası gene dahilde kalır 
hem de Türk -yiinin mühim ıu: 
belri büyük bir inkiııafa mazhar o
lur. Çtkanlacak tahviller borsaya ı.... 
te edileceğine göre bu tahvilatı la• 

nayi erbabına nakit makammcıa ver 
mele ki!idir. Sanayicilerden bir kıa
mı bunu ekıiyoner olarak nıuhafaza 
etmeği daha kirh bularak mevcut 
sermayelerile bu iıe girişecekler, bir. 
kıamı da tahvillerini borsaya çıkara,. 
eaklardır. Bugünkü milli sanayimiz 
hat inşaatında tazım olan kazma,kü. 
rek, küskü, makaP. payanda, potreı, 
çimento gibi levazımı cıvata, ıaç, a
ğaç lraver• gibi nıalzeemyi teıtıamen 
verebilir. Diğer taraftan vagon ve 
oairenin montajı dahilde yapılabile
ceği gibi ahşap ve saç lpımıJan da 
burada ilave eclileblir. 

Türk r.anayicileri bu mili vazifeyi 
baıannağa her halde bütün gayret. 
!erile çalı§acaklar ve muvaffak ola
caklardır. 

Gümrük 
Islahah 

PARIS, 1 (A.A.) - Le Jour
nal, Balkanlarda seyahat yapmak 
ta olan M. Edouard Hehey'in M. 
Venizeloı ile yapmıf olduğu bir 

· mülakatı nqretmektedir. Balkan
larda bir ihtilaf zuhuru ihtimalle 
ri hakkmda sorulan auallere ce
vap veren M. Venizelos, böyle bir 
ihtimali kabul etmek İatememit 
ancak şu sözleri söy)enıittir: "0-
ınidimin hilafma böyle bir ihtimal 
tahakkuk ettiği takdirde Yunania 
tan bitaraf kalacaktır, hem de fa
al bir surette bitaraf kalacak, ih
tilafı tahdit ve onu mümkün oldu 
ğu kadar sür'atle halletmekten 
başka birşey düşünmiyecektir. Bu 
takdirde Türk dostlanmızm yardı 
D'lıDa güvenebiliriz. Yunanistan 
her iki tarafla da doatluk misak 
lan akdetmiıtir. Gerek Roma er
kanı ve gerek Belgrat ricalile ırö
rüştüğüm •ırada fikirlerimi açıkça 
söyledim. Biz sulh iatiyoruz ınılh
tan başka bir fey iıtemey~ruz." 
M. Venizelos netice olarak §Öyle 
demİ§tİr: "V aktlle büyük hayalle 
re kapıldık, fakat bunlar artık bit 
ti. Biz, yalnız Lau~ne muahede
namesini imzalamakla kalmadık, 
bu muahedename ahkamına aadık 
ka lacağmıızı hem 1 isanen, hem de 
kalben söyledik. Mağluplar, mağ
ll'ıbivetini kabul ebnedikçe dünya 
da devamlı bir ıulh olamaz. Bize 
gelince, biz bir sulh akdetmedik. 
aulh akdettik ve huna daima sadık 
kalacağız.'' 

Çin-Japon 
ihtilafı 

Japonya murahhas
larına yeni 

talimat gönderdi 
TOKlO, 1 (A.A.) - Japon İm• 

peratörü bu sabah Batvekil M. 
Ucbida'yı kabul etmiıtir. M. Uchi 
da ; mÜ§arünileyhe Cenevreye tel 
grafla gönderilmiı olan talimab 
arzetmİ§tir. Reami mahafilin pek 
fazla ketumiyet ıröstermekte olma 
una rağmen aalihlyettar bir mem 
hadan bildirildiiine ıröre Japon 
heyetine bir uzlapna zemini bulun 
ına.aı için nihai a:ayretler aarfebnıie 
ai fakat azimkiırane bir battı ha
reket ittihaz ederek 1eni Mançu
ri devletinin tanınmaama müteııl
lik olan esbabı mucibe liyiha11n• 
daki dokuzuncu fıkranın kaldml 
ması veya tadili huauaunda 11rar 
etmesi ve keza telifibeyn komiteoi 
ıalihiyetinin Japonyanm doğru

dan doğruya Çin ile müzakerat ie 
rası §eklinde talimat verilmiftir. 
Bundan sonra Japon hükUmeti ni
hai bir karar ittihaz etmeden ev
vel bu vesayayı bir kere tetkik e
decektir. Umumiyetle zannedildi
ğine göre bu veaaya pek fazla mu 
talebekarane olduğu takdirde Ja 
ponya, Milletler Cemiyetinden ay 
nlacak veyahut Almanyanın oili.h 
lan bırakma konferıuıamda yapb 
tı gibi Cenevredeki heyetini geri 
alacakbr. 

19 far komitesinin raporu 
CENEVRE, l (A.A.) - 19 lar 

komiteainin tahrir komitesi, dün 
yaptığı uzun bir celaede Milletler 
Cemiyeti büyük meclisine verile
cek olan raporun ilk kummı bitire 
memittir. 

Bir Japon tebll(Jl 
CENEVRE, 1 (A.A.) - Japon 

heyetinin talebi Üzerine Milletler 
Cemiyeti katibi umumiliği bu -· 
bah Mançuri Hariciye nezareti 
müsteşan M. Bronson Kea'nın bir 
tebliğini neşretmiıtir. Bu teblii 
bir mektubu ve M. Bronson Rea• 
aya göre; hali hazırda imkan da
iresinde Mançuri milletinin azim 
ve arzusunu ifade eden 586 adet 
mektubu ihtiva ehnektedir. Mektu 
bun sahibi bunlann "Yeni hükıl
metin Japonların faaliyeti netice
sinde ve halkın arzusu hilafına te 
şekkü1 ehniı" olduğunu iddia e
den Lytton raporunun cevabı olda 
iunu yazmaktadır. 

Türkçe hutbe 
Helsinki'de "Cemaati iıl8.miye" 

heyetinin resmi bir kararile ibadet 
hanede Türkçe hutbe okunmuı 
İmam efendiye tebliğ edilerek İc• 
rasma batlanmıtbr • 

lngilterenin Ame
rika •eflrl 

Londraya gidiyor 
LONDRA, 1 A.A. - Sil' 

Ronald Lindzi'nia 6 ıubatta 
Londraya gelmesi bekleniyor. 

Sefir gelir gelmez harp borç 
lan meselesi hakkında bazı na
zırlarla ve bilhaua M. Mac Do
nald ve M. Nevill Chamberlain 
ile göriiteeektir. 

Salahiyettar mahafilde aö:r 
lenıdiğine göre, Sir Ronald Lin
dzi gelinceye kadar Amerika
ya gönderilecek lngiliz heyeti· 
nin teşkili hakkında hiçbir ka
rar ittihaz edilmiyecektir. Borç 
lar meselesini müzakere etmek 
üzere Amerikaya gidecek heye 
te bazı ınazırlann da dahj,J olma 
tıma karar verilecek olur.sa Ma 
liye nazınnı·n İngiliz mümeıssil
lerinden biri olması tabiidir. 
Maamafih, hiçbir nazır iıtirak 
etmeksizin müzakeratm idare 
edilmesi imkinı da mevcuttur. 
lnglltere sefiri dlJnOgor 

NEVYORK, 1 A.A. - İn
ııiliz sefiri Sir Roland Lindzi, 
lngiltere'ye müteveccihen vapu 
ra binmiş tir. 

Londra istikraz 
komitesinde 

LONDRA, 1 A.A. - Milet• 
ler Cemiyetinin deli.letile vücu 
de getirilmit olan Londra istik
razlar komitesi, geçen kanunu· 
•aninin son. 15 günü zarfında 
müteaddit içtimalar aktetmiı
lerdir. 

Komite, Milletler Cemiyeti
ne kartı olan vaziyetini de tet
kik etmiş ve borçlu memleket
lere ait bazı istikrazlar hamille 
rinin mümesııillerile teşriki me 
saiyi genişletmek makaaclile bir 
takım tedbirler almağa karar 
vermiıtir. 

Yeni eserler 

Havacılık ve spor 
27 Kinumısani Hava şehit! 

sayısı çıkmıştır. Üç renk üzerine 
karılan bu nüsha Türk mecmuacı! 
ğı heaabma cidden iftihar ve sevin 
le karıılanacak bir sanat eseridir. 

ıaı 

Holivut 
Holivutun ''3" üncü sene (5 

inci niUhaaı zengin münderecat 'lf 
gÜzel resimlerle intişar etmiştir. 

Çatalca icra memurlu
ğundan: 

Biiyükçekmeceli değirmenci olup 
balen ikametgahı meç hu 1 H üscyin a 
gaya: 

Mııliye tahsildarlarından Cemil 
fendiye olan borcunuzdan dola 
mahcuz ve ıayian mutasarrıf bulun 
duğunuz Büyükçekmecedeki tar! 
dak_i hisseniz 18-2-933 tarihine miiı 
dif Cumartesi günü aaat 14 ten 1 
ya kadar Çatalca icra dairesinde pa 
raya çevrileceğinden ·ilan v..;.akası 
nın tebliğ makamına kaim olmak Ü% 

re ilinen tebliğ olunur. 

HER)._ . 5 

· SARIZEYBEK 
OPERETiNi GÖRMELİ 

92 
Altınları tekrar satın 

alınıyor 
NEVYORK, ı A.A. _ tngil Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

tere bankuı, kimmuevvelde mahkemeainden: Terekesine ınabke 
Amerika'ya altm olarak tediye mece vaziyet olunan Ohanis Papa% 
etmit olduğu 95.550,000 dol&J"" )'an efendi uhdesinde bulunan· 
dan 32,163.200 dolarını tekrar 1 - Beyoglunda Panııalı:. ı:ıı~lle 
aabn alınıttır. sinin Cebel sokağında a blt: (131 

20 kanuDUJaııride öğrenildiği- mükerrer cedit 13 No. Jo 3000 lir 
ne göre İngiltere bankaııı vey kıy.::.eı; nıuhammeneli bir hap hane 
İngiliz haz.inesi 0 tarihe kacı:-: ' :ılln m.,f hissesi rusumu dellaliye v 
takriden 5,000,000 İngiliz lira· ihale pulu müşterisine ait olmak ü 
s• kıymetmdıe altın satuı almış zere açık artırma ıuretiyle 4 mar 
idi. 933 cumar te.i saat 15 le satılacak-

Dli}~r devletler 
VAŞİNGTON, 1 A.A - t

talya ile Çekoelovakya, M. Ro
osevelt ile İngiletre arasmd'a 
bA§latnı§ olan müzakereler bi-

ter bitmez, borçlar meselesi hak 
kında Amerika hüldimeti eırki· 
nıAile müzakerata girişmeğe a
made olduklarım Amerika ha· 
riciye nezaretine bildirmitler
dir. 

Almanya 
Lehistan 

Hitler kabinesi na
•ıl karıılandı? 
VARŞOVA, 1 (A.A.) - Siya 

ai mahafil, Hitlerin iktidar mevkii 
ne gelmesini aükun ile kartılanu1 
olup vukuatın inkitafına intizar 

br. Talip olanların kıymeti m\lham 
menenin yüzde yedi buçuk nispetin 
de pey akçesini alarak mezkür gÜ 
ve -.tta Beyoğlu dördüncü sulh h 
knk mahkeme.inde hazır bulunmala 
rı futa malumat almak ve müzay 
de §Mtnamesini görmek İıleyenle 

932-125 No. ile mahkeme kalemin 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

1 

Dr. HORHOR UN f 
Eminönü Valide krraalhanesi J 
yanındaki daircoir.dl! hastala
nnı •abahlan akşama kadar te-l davi eder. Tel. 2.4131. 

937 
ZAYi- DOYÇE LEVANT Ll
NIE'nin AKKA vapurunun 13 ün 
CÜ seferine ve 321 poÜçe ve 
AANB/4309 mMka ve 1/13. nume· 
rolu 13 sandık demir hayvan zinçiri
ne ait ordino zayi olmuştur. Yenisi 
çıkanlac:ağından zayiin hükmü yok· 
tur. Aboaf ve Benhaim 

eylemektedir. Muhtelif temayülle 1 1 
re sahip olan bütün gazeteler, bu ,. ş ,. scı· 
meaele ,hakkıncla uzun Uzadıya ve 
mütalealar ·yörütmektedirler. Nim ., ____________ ..,. ... 

Milliyet bu sütunda İf ve iıfi 
utiyenlere tavauut ediyor. I~ 
ıuı iıçi iatiyenleı· bir mektu,.. 
lo lı büromuza müracaat et· 
meliılirler. 

isteyenler 

reami (~aze!a. Yol.aka), yeni Al
man kabınesınm Hıılerin Batvekil 
olmaaı ~olayıaile değil, -ğ cena. 
hın katıyyen maakesiz olarak ik
tidar mevkiine gelmesi sebebile 
bir ihtilali tenıail etmekte olduğu
nu yazmaktadır. 1914 ten beri ilk 
defa ol~ak: Almanya, hakikatte 
ne oldugunu isbat edecektir. lllua 
tro";'any. Kurjer Codzeenny, yeni 
kabınenın letekkül tarzının tica
ret muahedeleri ile siyasi ve ikbea 
di itilaflar için bir tehlike tetkil 
ebnekte olduğunu Yazmaktadır. 

F" JA d" d tü k e Gazete Narızawska'ya göre Hit-(Batı ı inci aahifede) in aD ıya a r Ç lerm temsil etmekte olduğu kabi-

Sabık imalatı Harbiye müstah
demlerinden mükemmel bonserviı 
li bir teıviyeci iı arayor. isteyen
lerin Çemberlitaf - Yetil Buraa 
mahallebicisi Mustafa usta yanın· 
da Te.viyeci M. Sait Efendiye miİ· 
racaatları rica olunur. 

ru unvanı veril!'"t ve b~nl.ar ıla Ku. Tampere de açılan Türkçe kon ne, bir mücadele kabinesidir ve 
mandanhk emrıne geçmııtır. Muha- Jar küçük mekteplilerden baıka biç ıüphesiz icabında me§l'U ..:e ka 
faza te~.kilatının mun~asır'!n kaçakçı gençlere ve hanım kızlara mah- nuni yolu da terkedecektir. Robot
lıkla mucadeleye ha•rı faalıyet etme- ' sus olmak Üzere üç grup halinde nik gazetesine göre, Hitler kabine 
ai matlup olduğundan haziranda kol · teessüs etmitıir. Bu kurslar açılııı si, bi~ fati~t ka~ineai değildir. Yüz 
culuk vazifesi ifa eden muhafaza me münasebetile Mehmet Sadık Bey de yuz murtecı, cümhuriyet aley
murlan, ya kolcu veya gümrük em- Tampere tehrinde ya,ayan Türk 1 t-· :·e •3 lt'lllat taraftarı bir kabi 
niyet memuru unvanile Kumandan- kardeşleri tenvir ve teşvik maksa nedır. 
lıktan gümrükler emrine iade edile- dile iki konferans vernıiı. Birinci 
ceklerc!ir.. mü&ahabe •'terbiye ve metod" i .. 
GIJmriik blnalarınuı tamiri kinci kıaım ·•milli davamızın bey

nelmilel kıymeti", Her iki konfe
rans çok derin alaka ile dinlen
miştir. Konferans esnasında genç 
kızlar tarafından bazı milli musi-

F ord fabrikalannda 
grev bitti 

DETROIT, 1 A.A. - Ford 
fabrikalarında grev bitmi~, ame 

lstanbul gümrük binalarının tami
riııe başlanmıttır. Tamire gidecek 
para, hilahan Rıhtım Şirketinden a-

' 

* * * Daktilo vazife arıyorum. Ort" 
mektep mezuniyim. Biraz da fran 
aızca bilirim. Eski ve yeni harfleı 
le okur yazanın. Bir çok müesse· 
ıelerde çalışdun. Az bir ücretle 
it anyorum. Arzu edenler zirde
ki adresime müracaat etsinler. 

Adrea: Fatih postahanesi post• 
reotant 24 Limia. 

*** . tik mektep ı;ıezunuyum. Daktı• 
loda sür'atim şimdiye kadaı· çalıt 
tığım yerlerden bonservisim var• 
Az bir ücretle iş arıyorum. Fen<>r . " 
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Uulukışla - Kayaeri hattının Ulukışla.~ itibaren 

Karalar Bor ve Niğde iataayonlarmı havı ılk kısmı 
l -2-933 tarihinden itibaren işlebneye açılmıştır. 

lnşaat işletmesi h~de bu '?um«!- haftada üç ~efa 
i~letmekte olan muhtelit trenlenn gun ve saatlen av
nen muhafaz edilmiş olup qağıda göeterilmiıtirı 

«t1No.laar. 
Ulukqla - Niicle __.. 

s.ı. ... P•ı L 

ıüaleri ... 
IS IO 
14 28 
ııs u 
18 ... 

H. 
ıs• 
ıs sc 
14 ss 
18 10 

-" .. k IN9 
Ululn\la - Nltde ......... 

O• e.ıl ....... 
... H. 

ıs IO 
ıs 54 
ııs ıs 
18 00 

13 10 
ıs 24 
13 sa ... 

80ll No. h tı. 
Nlfcle - Ulakııla araıuula 

ç..,..,ıı..,.c_ 

~ 
M. 

12 50 
14 30 
il 04 
16 11 

H. 
12 il 
13 08 
14 32 
14 Ol 

810 No. 1ı trea 
Milde - Ululaıt. ......a.ı. 

.. _pnleft 
M. 

8 o:ıı 

• 30 
10 04 
ıo ıs 

H. 

'30 
8 14 
tn 

10 Ol 

Lokomotif, aln, damaa "9 regnlatGr borularının kapalı 
urfla mllaek•H• 13 mart 933 pa:ı:arteal gllııll aaat 15 de 
İdare merkezinde yapılacakbr. Tnfailit Ankara ve Haydar• 
pqa .ezneleriade lıeter lina1a aatılu prtaamelerd• yan-
lıdır. (S6S) 

ldarernizde istimal edilmiyen Iü.zumauz ve (151) 
bleme bağlı oJan otomobı1 parçaları bot çimento çu
•allan. hurda bez Ye çuvallar, kopye presleri, küçük kı
t' ada oksijen tüpleri, muhtelif mutfak ve ev eşyaaı ve 

·re bilmilzaYede satılacaktır. 
M~yede 9-2-933 tarihine müsadif perşembe gÜnÜ 

"'-t 9 ela başlıyacaktır. Talip olanların, satılık eşya hak
IE.ııdaki ınüfredat liıtelerinden tedarik ebnek üzere her 
.... HaYdarı>ata mağazasına müracaat edebilecekleri 
ve "1uayYeD rinde müzayedeye iştirakleri ilan olunur. 

(332) 
933 

Arap Atları Sahiplerine 
fataubul ViIAyeti Baytar Müdüriyetinden 

Talimatnaıneai mucibince neailnameye kaydedile
cek Arap atlarının muayenesi Şubatın yedinci Sah gilnü 
Oğleden ııonra maat birde Sultan_ahmet~e f5..abasakalda 
eski Baytar mektebi binasında ıcra edilecegmden Arap 

t kısrak ve tayların evrala müabitelen1e beraber sahip
lerinin tanbul iliyeti Baytar Müdüriyetine mura· 

1 

• .. .. 

Y r '· lıübl lcılılllı 

v .......... 

• 
l 

,. 
1 

YA' h 1 ... cadd.,;. 

Yedikule mqclllft aolııılıı: 

YıS 'ı c...ı Mlılık 

Y eclilaıle Falırika IOluıılr 

.. 
1 
ı 

y cclilnıle Rıfat efendi aoblıı 
YHilnıle Kanlı:ol eokak 
Y odiJnde Hacıh- aobk 

Yedilmle Taba(bane C. 

U No. bostan ..ı.ibi Madun Ana 
13 ,, mağaza aahilıi. Ana 
41/43 ana aalıibi Yuva.kim n aaire 

...n.ıerı. 

89 ana sahibi Tan•rıki varisi 
91 dükkin oahibi Hacer ve Meliha H 
93 dükkin ııehibi Abdülbari efeacl 
95/f11 demirhane aahibi Luari efendi 
99 hane Yll\'an efendi 
101 araa Hiriııto ef...n 
103 araa .Ekai:efon efendi 
72/70 fırın artaaı Çorci ve Boci.,. Ef. 

112/118 lrahn ve aaire Safiye H. 
122 baraka R...WEf. 
il ...... y anaki Ef. 
ıs ..... ş.ıı.. ... ..n 
l7 arsa Hacı Olman El. 
9 ana Hafa Kizım El. 

17/19 ana Salamon Ef. 
21 ..... AnaEf • 

23/25/27 araa Mehmet Neeip ofla 
29 bakkal Melıınet El. 
10 Depo Hafa Ka- El. 
1 arsa Pinbu el. 
3 ana Mustafa Nail El. 
s ana OmmügGbam •• Mire 

7 / 9 ana Hasan Hidmıettİa Ef. 
16/17 araa Hacı Mehmet Ef. J 

J 9 mağaza Kar ebet Artin El. 
21 araa Mehmet Ef. 
Z/4 ta~ Karabet rtin Ef. 

8/10 ana H~ Ha-il El. 
12/14/16 - Hafa Kazan Ef. 

2 ana Meçhul 
4 ana Meliha .e U- H. 

18 ana Hacı Mihal, MM7a Qi 

'l.0/22 h ..... 

ı4/18/16 -
24 ...... 
32 ana 

M eraa 
6 ..... 
7 eraa 

9/11 haae 
16/ 18 ana 
20 ..... 

ta f-30 ...... 
32 ... 

9 ana 
11 arsa 
il """ 
1 """ 
8 araa 
ı ...... 

1/2 ..... 
• hane 
l ..... 
5 ma!ua 

mo. 
Hacer Meliha H. 

Vuil,,. aaire 
Hacı Mastııfa ft ..... 
Emia .... dl 
Meçhul 

Sofya 
Yanald 
Dlmitrl 

Y orıi Efendi 
Alel<o Efendi 
Anaatuiya 
Fethi Bey 
Mehmet Narf 
Kostantaniya "
Koıtantaaiya Koznıa 

'Mecnaa llınhim ala 
Huae,ia ... aııire 
Hacı Mehmet 
Meçhul 
Zilba 
Doktcw Şl1lri Ye ..ır. 

be,ı .... 
oı....-,. 

2 hane 
1J fabrilıa 

Kamıımkas ıtafa 

,....... _caa_tlan. __ <_427_) ______________ Yedlıııle 1ı1r1ne1 -'6t 

3 üncü kolordu 
OAnlan 

Da~·· 1a,ı .. mc1a bulu
nan 3 oc:ü ~olon!u T.opçu tabu 
runa ait etil makineaı tamir et
tirilecektir· lhaleat 6 Şubat 933 
Pu.rteel ~ü •-t 14,30 da· 

• Tali~n !~naıneeini ıı6r 
m.:ıı_ .. -- her ııun Ye mliınaka ---.; u~·- .• 
a:ya ' tirek !Çin O ıı6n Y'9 Yak

tİ ıt~ konıiıyona mQ,... 
caatları. (IS) (429) 

* •• 

f•t. Mı, Kumandanlığı 
Sabna1ma kom: llln1an 

Kuleli Aıkeri Liıeıi ihtiyacı 
için 800 adet yün fanila aleni 
nıüoakasa ıuretile ıatm alına· 
caktır. Münakaıuı 11-2·933 cu 
marteei günü aaat 14 te Topha 
nede Merkes Kumandanlıtı 
Satmalma komisyolllJllda icra 
lulm•c•ktır. bleklilerin taı:lna 
IDe Ye nümunesini görmek için 
•abah saat 9 dan 10 a kadar 
her ııün ve münakuasına itli
rak !çin de muayyen vakitte 
koınıayonda hazır bulunmala
rı. (444) (250) 

928 
• • • 

l7 ana Meçhul 
19 ana Meçbııl 
23 arsa Mehmet Mediha 

. 25/27 fabrika M.bınet •• Meclilıa 

Fatih Dairesi Belediyesi Müdiriyetinden: Kazlıçeş
me ııokaklarmın tanzim kılman baritaaı üzerinde sahibi 
f'.mlikin bir giina itirazları olup olmadığının tetkiki 
znnnmda balada göaterilen emlik ve arsa sahiplerinin 
adresleri malôm, olmamasından dolayı Ebniye kanunu- ! 
nun 12 ci maddeıi hükmüne tevfikan mahalline aııJan 
harita üzerine bir itirazları olup olmadığının tarihi ilin
dan itibaren on beş giin zarfında tahriren daireye beyar. 
eylemeleri lüzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (439) 

• 
Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden: Halıcılarda 

Sultan Selim medreseainin kabili nakil aksamı pazarlık 

Ka.-k iskelesi aktarma am· 
barının tamiri müteahhidi tara 
fından ifa edilmediğinden mü· 
teahhidi nam ve heaabma ol
mak üzere pazarlrkla tamir et
tirilecektir. ihalesi 6 Şubat 933 
Pa:ıartıısi günü aaat 15 tedir. 
Taliplerin fartnamesini ıGr 
mek üzere her gün "" puarlıta 
i,tirak için o gün ve nktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Ko
lordu Satmalma Komiıyonuna 
müacaatlaL (17) (428) 

Dilcbı. EYi ihtiyacı için 800 suretile ıatı&cağmdan talip olanların 5-2-933 tarihine ı 
hnet~ PUarlıkla aatm a· müaadif pazar günü aaat 14 te Daire Encümenine 

a ba · Pazarhtı 8-2-933 racaatları ilin olunur. ( 436). 

••• 
Kayaerideki lat' at ihtiyacı i

çin kapalı ıııarfla 300,()()(j kilo 
ekmek aatm al~aktır. Talip 
erin şartnameanııi ırllrmelı: ve 
münakasa iştirak için Kayıeri
deki Satr11alma Koıniı:r-uııa 
ttıüracaatlan. (3011) (430) 

- - -- - ----·-
11e7koz ,Scalh ...ı,ı._. ' ıleaı Me 

•enfetede Çi.-lı lılJla4e llllıia 8"I 

~- .... ,. • ...,._. .... Bü
ı. .. ı H- .,,_diain .. .,.., • ,._ ---""' eyleditİ riz on lira ..... ..._ 
....... ,.,.-.. 1.-a ..... _ -b ..... 

b~ M~ •aat 10 da Top -------------------
an e - ....... Kumandanlıtı -----• " BOMONT1 " nin .. ----• ıatrnalma komı•Y-..ncla icra meYIİnıe mahaua meşhur 

lalmacaktır. Taliplerin t•rtna- D o p p E L s· 
mesini ,ann~ İçin her sün ft 1 ırası 
pazarlıia 11"teeeideriıı belli 
nkitte komiayıand• hun- bu- çdmu tır 
lunmalan. (466) (413) Yalım: Şubat ve Mart ayıa:...da satılır. . ' . 9117 Her yerde arayınız. Şişesi 37 1/2 kunq. 

Dikim eri ihti,..cı için 468 
kilo keten ipliği 6·2-933 Pazar 
günü saat 11 de Tophanede 
Merkez Kumaodanlıiı Satınal 
ma Komiıyonunda icra kılına
caktır. isteklilerin ıartname Ye 
Grnetini ,örmek için ıabah aa
at 9 dan - kadar htt' gün Ye 
pazarlıta ıiritec:elclerin belli 
Yaktinde komiıyonda huır bu
ln-alaırı. (470) (431) 

• •• 

Fatih MalmGdürliğündenı 
Ananaaray'da Atik Mustafapap. ~esinin pa· 

zarcı aolraimcla emvali metrukeye ait 4/6 ve 8 No. lı 
bostan kİnlya verileceğinde.ı müzayede müddeti 25 
ikinci kanun 933 tarihinden 11 Şubat 933 tarihine ka
dar.yirmi aiinclür. Taliplerin 16 Şubat 933 tarihine mü
saclif .~ertembe günü aaat onda Fatih Mal Müdürlüğün. 
de muteşekkı1 müzayedat ve ihaJit komi•Yonlarma 
müracatları. (349) 

1933 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A lpullu şeker fabrikasın n 
lstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku 
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 

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: 1 tanbul, 
Bahçekapı 4 üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: Istanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

tSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRİK 
VE TEŞEBBOSATI SINAlYE 

TORK ANONiM ŞlRKETI 
(SATGAZEL \ 

iLAN 
Iıtanbulda ffayagazı ve Elektrik ve T etd>bilaab 

Sın.iye Türk Anonim Şirketi (SATGAZEL), lap ta 
soğuk zamanlarında ailelerin mahrukat tedarikini ko
layfatbrmak arzusu ile Şubat ayı için Ye aile reisleri bü
Yiyet cüzdanlarmm ibrazı üzerine aJlılmi bir ton teelim 
edilmek f&l'lile Yedikule ve Kurbağahdere (Kadıköy) 

Sadıkzade Biraderi 
Vapurları 

Karadeniz Poıtaaı 

O nılu Pın r 
Vapuru 6 Şubat 

PAZARTE 
Aat 16 da Sirkeci 
ınınclan hareketle (Zoııpldalll 
lnebola, Ayaacık, s.ma1111, 
chı, Giresun, Trabmn, Sü 
ne, Rize ve Hope) ye azı 

ve aYdet .ıe cektiı. 
F-'a tmilat için Sirkeci 

- ...... .ıı...ı.-taıı 
rna.-aı. Tele. 22134. 

1 TORKtYE 
İMAR BANKASIND 

Türlıiye imar Bankaımın 1 

- ........ heyeti 27 Ş..ı..t 
paerteai günü aaat 16 te la 
da yeıııİ poatahaae arkaaında 

E'-di caddeainde 12-14 n 
mm kezinde acliyen topla"" 

1 ..ıeten TI!ya vekaleten en ftfllll 
' bl...,e malik olan bissedarla-
laeb taribinclea lıir hafta eve 

1 .... w ... -Serini ... ,. TeliibllJ 
aı lı&nlaırıuza tevdi ederelı: m 
..... melcpuz elmalan rica ol 

Milzakere edilecek 
maddeler 

1 - Meclisi idare ve muralaf 
porfıırnıın okunma11, 

l 2 - Bilanço ile müfredat ..e 
.,._ cetvellerinin tetkik ye 

1 

dilöle idare meclisi azaımm nı 
nloplerin ibraaı, 

3 - Mu..ı..plerin :,anid.n 
si Ye ücretlerinin tayiai 

4 - T emettiiün aureti teniile, 
ıu İfler hakkında idare ımechıi 
finin tetkik ve karan bağla 

latanbul dördünciı icra 
murluğundıın: 

Emniyet sandığı namına 
rinci der cede ıpotekli olup 
mamı 18676 lira kıymeti 
bammeıneli Bogu ·cinde 
köyde eski Di•anyolu dere 
yu Yenibo.tan sokagında 
ıos. 103. ıos. 62 6 yeni 3 s 
6, 36 No. !arla mürakk 
N. lu dulluğun ancak gedi 
ari (7334) zira konak m 
tile mukad~ema bastım g 
den münkalip (13620) ıira 
N. lu bostan: Kadimentevı· 

1 
tikalli üç daireli bir bap h 
nin tamamı açık artlı 
konmll! olup ıartnamemn 

1

2-933 tarihinden itibarea 
mizde herkes tarafından ı 
lebilec:eği gibi 8-3·933 ta · 
müaadif Çartamba gunii 
14 kn 16 ya kadar dairemb) 
açık arttırma ile salılaca 
Arthrma bedeli muh 
kıymetinin yüzde yetmiş 
buhnaciığı takdirde en son 
tıranın taahhüdü baki ka1 
ÜZeT"e 23·3-933 tarihine 
dif Perıembe günu yine 
14 den 16 ya kadar dairem 
yapılacak olan arttırmu 

· gayrnnenkul en çok artb 

1

. ihale edileceğinden talipl 
muhammen kıymetin yüzde 

1 
eli buçuğu niıbetinde pey 
sini veya milli bir BankımııQ 

1 
minat mektubunu hlmil 
malan liznndır. Miiterakia 
giler ile vakıf icaresi ve ... . . 
aıyeye aıt tenvırat ve ta 
rüsumları mütteriye 
2004 aumarah icra Ye iflia 
DUD.UDUn (126) IDCI mad 
dördüncü fıkrasına t · 
pynmekul üzerinde İpot 
lacaltlılar ile diter allka 
nm ye irtifak hakkı ıahip 
Din bu haklannı ft 
faiz we muarife dair olaa 
larmı, ilin tarihinden iti 
Jirmi rün içinde evrakı 
t.ımle bildirmeleri, abi 
hakları tapu siciDerite aab" 
madıkça aabf bedelinin ~ 
maıından hariç kalaca 
betle alikadaranm i!lıu 
Dİn meskür fıkrasına g6re 
reket etmeleri Ye daha 

gazha=eelrinde kok kömürünil iatim•en tonunu malüınat almak iateyen 
20 liraya aatmağa karar YermİflİI', 932/1979 dosya ımmaraei 

lbeainde ik..,.etslhnuz m el il olchı
iundan ~il• gıyap .......... llia e 

dlldit; halde yine ·~ 
da.,_, uJelıile mdılillı ... ....__ 

Şirket mezkUr hüYİ7'et cüzdanlarma ftl'İlen kömür ~tlan illn olunur. 

mı1darım ifaret edecektir. Ahcmm arzuu üzerine mez- c1ııa'·~ yedinci icnı 
Kaleli Aıkerl Lia.i ihtira- lstanbul lthala"' t Gu··mru··gv u·· def . cı için 600 adet kaput pazarlığa kiir bir ton kok ayda 500 lcilcvleg iki ada teslim edi- Bir harçbıı dolayı maı.-

konmuttur. Pazarlığı 4 Şubat M •• d d lebil-Wr. ıfalıııl-ı TI! penaneli au 

t.,), yüz on ııranm maaatifı m ......... 

ıııe ile sizdell tııh~iline 28-1 Z-932 ta 
l'ilbnde gıyaben huküm verilmit ve 

İİlıntıin ilanen t lığ n k rar veril. 

<ııi <>Wug ihbar olunur• 

9 U U··rıu·•guv ··n em --33 Cumartesi günü saat 10 da .,. -•-t d-"'---' ..... :. 
T MUDlRIYET: .--- ~ .. q.gçrq -

ophanede Merkez K111nımdan iımline malıauı oabet kal 
!ığı Satmalma Koıniayonunda lıtanbul ithalat Gümrüğü ambarlarında mevcut 28 ____ lk ______ T ____ f_C________ ret _.. Şubatın 8 İna 

ıcra kılınacaktır. lıteldilerin adet baskül ile 12 adet terazinin olbaptaki ketifname Ye Milli tısat ve asarru emiyetlndem ırüaü saat lO elan 12 ye ı.ac1ar 
'9;rtname ve örneğini görmek şartnamesi mucibince tamirleri pazarlıkla yaptmlac:ak- Yerli MaUıır piyans- bil.tlerindea babet ftld ..a... wa lllWpleri Ç; ••• Fatih Saltan Melı...t; 
ıçm sabah saat 9 dan ona kadar tır. Talip olanların 11 Şubat 933 tarihine müsadif cu- hediyelerini 4-2-1933 taribiaclea itibaren lıir a arfıada e.t 1 ı'da Dör- ' hallesinde birinci cadd 
her. ııün ve pazarlıga gtritecek İ b l 1 i F lu koaele falırikaaında b"'lliiizaf 1 m-~ .... : gun·· u·· saat 14 te ıtan ul thaJit Gumr·· iit;.iin.l-ı.! .ı-.ı ı ··· 
he;11 belli va.ktiııcle koıniayonda l..lı:a...-mı.··""°"aa"""'a..nrııW--uan.....uıbLl..l----------_uau_....ı..,,.dOa._....:cü;:.-.V.a..ı. ..... _"-_..__llç_.ü._ncü_bt_,.,ta.:-_C..ı.«n-i.._Jet_,._.'tanlıalw:..ı.--tc-'_•_•·_nıhli_· __ ·ı_· _•_•_'-_ ... • __ arUzraıa ___ .. •_u_ı_e_p_a _ __.; 
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Çocuklarınıza • • 
ıyı 

bir istikbal 
yapmak için 

güzel bir vesile .•• 

Bir iş Kumbarası 
Hediye e • 

ınız 
• 

Nafıa Vekaleti Sahnalma 
Komisyonundan: 

Derince abıap traverı fabrikasında bulunan iki adet En
jekte Ye iki adet tcahin kazanlarının tecridi için muktaıi 
cam lifi takaı kaydila ve pazarlıkla mubayaa edilec,ktir. 

Pazarlık 15-2-933 tarihine müaadif çarfllmba günü saat 
15 de Nafıa velr.ilt l ıatmalma komisyonunda icra edilecek
tir. Talipler cari seneye ait Ticaret Odaıı ve1ikuı ve 450 
liralık muvakkat teminatlarile prbıamede yaıılı vetaiki ko
mİ.lyona tevdi cd!cek"erdir, 

A AR 

li ı .ı.·:W, ~~- .,,.. .. • \ ... .J • 1 ~. - • - - - ""' ,, • r . .--.. ' . c - • ' """"2 _, 

ANA.DOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncil Vakıf Han fstanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Talipler l u husustaki prtnameleri İııtanbul'da Haydar

pafa'da Liman İşleri Müdtırlilğünr'.en, Anlı:ara'da Nafıa Ve
kAleti Levazım Müdürlıtğünden ilç lira mukabilinde tedarik 

Nama muharrer hisse senetlerinin{% 60) ı Türkler elindedir. 

"P 
ıe e: 
lan 
:desi 

edebil:rler. (. 8 .i) 
Türkiye İt Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kamilen Türklerde11 miirekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçea 
acentalarınm hepsi Ttirktür. Tfirkiyenin en mühim miiesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarıaı icra etmektedir. 

iyı 
\i, z 
·.mı 

'cü( 
i da 

Mevsim sonu münasebetile Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
24 Kinunuaani ila 15 Şubat 1933 Iİgortalarını en iyi §eraitlo yapar. Hasar vukuunda zararlan •ür' at ve kolaylıkla öder. 

0/o 20 tenzilat Telgrafı iMTİYAZ - Telefonı fst. 20531 
8J4 

~ of 
nb 

KART AL, kutların kralı, 

Yalnız Çocuk oyuncaklan 1 Yazıhane takımlan 
Krutal efya GUmüt kaplamalı •na 
Porselen bibelo Albüm, cilzdan, çınta 
Oyun takımlan ilzerlne 

Göz Hekimi 
PROFESÖR 

; . 
A. 
dır 
ı?. 
ıet{ 

sa 
ıa 

p ILIPS 630 A 
Beyojlu'nda İıtiklAI caddulnde '14 numerolu 

Dazar dü Levan 
>-or ESAT PASA 

RADYOLARIN KRALIDIR. Anonim tirketlnde yapılmaktadır. 
- BABIALI -

f'INKARA CllODESI ,..,r(JO 

1' G ., 

Çllnktl: SUPERJNDUKT ANS - MIKROMETRİKLE 
her iıtaayon aaat gibi ayar edilir. 

Beyoila'ada . . . 

MAÖAZALARINDA 
15 Klnansani lll 15 ıubat 933 

MEVSİM SONU 
Milnasebetlle 

BÜYÜK SATIŞ 
Biltiln Dairelerde EevkaIAde Teazillt 

EMSALSiZ FIATLAR 
iSTiF ADE EDİNiZ 

fi 
-R 923 

ır 1 ıııh 

11i ~?J'ürkiye Büyük Millet Meclisi 
Daire Müdürlüğünden: 

§~~~11 ...... -·-···-· ,............... -
UH ........ Mu•, TlılıMt, Artlll. -J ... • ...... Mlw.I Mdn ,......,. -- ........ .-ııı. .... -...... .-.... . 

1.so 
T.L. 

r.-ı .. -

... , ..... 
... 90 ..... 
,.... .. .,11 Ulo 

... Mr .... .. 
9ıde• ....... u. 
lliıl tıerıMI 

U.rar.~uı•Ja Ul· 
.. u .. ,ı'.!......nNiwW'. 

.... u . ...... ıkıt....,.. 
ttıftrt tAJr, 

--•~'-' ..w.--:ı-
raşra için perakende bayi arınıyor. 

M\I• fa.rtt 1,1 ...... ..,ltlti • 
.. • TOLtDO l11a-.tı•t, .. 11 ... UtlM, H_. 

,. .. Hu ıo. as. T&Mfolı : - · 

Üsküdar 
Kız San'at 
Mektebi 
Müdürlüğünden: • •1ı ·n Türkiye Büyük Millat Meclisine merbut bahçeler için te

• r tarikine lüzum görülen ajaç fidanlarının itası kapalı zarf 
u - J. k lı: Mektebimiz 1&tıf atölyelerin· 
l . J:t rsutile müna a1ay~ onul~uıtur. de çal19mak üzere bir Dikit ve 

in Münakasaya gırmek ısteyenler fUhabn on betinci çar- Biçki tefine ihtiyı.ç vardır. Ta· 
0 k r ~mba günü ıaat üçte Türkiye Büyük Millet Meclisinde mü- lipler araımda Şubatın altıncı 
"'>- ;ıeJckkil komisyonda bulunmalıdırlar. Teminat (500) beş yüz pazartesi günü 6·2·933 tarihin· 
e 11 -lradır. Tedarik olunacak fidan ve saire listeailc t•rlnameyi de imtihan yapılacaktır. lmti· 
k .•.ıJmak istiyenler her gün Ttırkiyo BUyük Millet Mecliai Daire bana girmek iıtiyenler daha ev-

t -4iidürlüğüne müracaat edebilirler. (363) vel iıimlerini kaydettirmek ve 
- _ 

939 
teraiti öğrenmek ÜZeTe Oıkü· 

ıımı 1 dar'da İmrahorda "Kn San'at 

~~ -iksürenıere Katran Hakkı Ekrem ~:!':ıı:!~e" müracaat etmeleri 

1 
n /. 951 1 963 

Çocuklarınızı 
daha ucuz ve 
daha güzel 

giydireceksiniz! 
iPEKi·ş 

Çocuk elbisele
ri de yapmıya· 

başladı. ....---....._ 
Çocuk elbise ve 
mantoları, iç ça. 
maşırları,şapka. 
ları,çocuk eşarp. 

• 
ları ve saıre •• 

•zcle 

909 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu sene mllhim istihaal merkezlerinde muhtelif büyük

ltıkte hububat Siloları ya?tırılacakbr. Alakadar fabrika vekil
lerinin iptidai projelerini Vekilate •erebilmek için hazırla
nan eıHları öjrenmek ü:ı:ere Ziraat Vekiletine müracaatları. 

• • • 

(36CJ) 
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unmeyınız. 

• 

da 
1. 1 -- ~ 

Süt 

1 ark Malt Hülisa 
Kullanınız sütünüzü arttırır 

1 Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 
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