
CUMA 
3 ŞUBAT 193S 

7 inci ıene No. 2508 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Gazı Hz. vad Londra İkbsat 
Konferansı 
Ve buhran 

Birçok iktisat konferanııan a~- ,_ ıııııııııııııuıa • ıııumııuıııııııııuıuu:ıııu ıuıuıuu ıwııııuııuuuııu~ 1 Kazan Ç 
tedildi. Fakat buhran yenilemedi. Gazı Hz ın Borno = V . . Yakında bir iktısat konferansı da· :5 e n • • ~- ergısı 
ha aktolunuyor. iddiaya göre bu ~ 
seferki nihayet buhranı yenmek 9 d k k ti 
ted~~:~~ ::s~:r~~~:::: itti.- = va a tet ı a arı § ·~ ~==- = rıı,. ediyor. Konferansm yen §=-
1.:on~ra, zamanı mayıı ve ruzna: - 8 k•ı ı• t p A t ı 
nıeaı, Cenevredeki ruzname kom•· :5 aşve 1 Sme §• n 8 ya. -
:::~~J~~ari tespitine göre ili iki ~dan İspartaya hareket etti~ 

Mali meaele. - Dünya münaae a ~ 
betlerini kördüğüm haline koyan 51 fktısat Ve kilinin tetkikleri = 
buhranın aaıl sebebi malidir ve bu - e 
~~~;:~~t:y~eni~:~~~= :==- lZMJR, 2. A. A. - Reiıi- 17,30 da konaklarına avdet bu- ~ 
kü acil nıali nıe;eleler ıunlardır: ciimhur Hazretleri bugün öi- yunnuılardır. 5: 
(Kısa vadeli borçlar). (alım pa-. §§ leden sonra yanlarında vali Ki- Gazi H:z. ile ismet Pşaya 
ra), (harp borçlan). Kısa vadeh §§ zım Pata olduğu halde otomo- -
borçlardan anla•ılan ticaret borç- intizar = 
1 ' ti S_ bille Kal'fıyaka tarafında bir = andır. Milletlerin mille eı; aç. lSPARTA, 2. A. A. - Şeb- := 
bklan fakat donup kalan tıcaret S gezinti yapmıflar sonra Borno- rimizde Gazi Hazretlerinin iz- := 
borçla:.. ki, tarihçesi malümdur. S vada Ziraat mektebine gitmİf- l ti . = 
Beynelmilel alacaklı hesaplar, Ön- = mirden, •met Pata Hazre en- = 

-= )erdir. • A al d t rill . • = ce A-·sturyanın, sonra Almanya'- nın nt ya an "! enne ın- = • ~ Gazi Hazretleri mektepte ta- -
Dın borç vermemelerinden aaraıl- - tizar edilmektedir. =: 
d h 1 d .. :5 !ebe ve muallimler tarafından -ı. Bu çığır, der a , unyanm bat- - Şehir battan bata donatılmıt = 
'-- 1 • • t tt• B ·· = l<•-ılanmı• "Merhaba Efendi- _ ""' yer erme ııraye e L ugun -• ' ci...- köylerden itibaren güzer- = 
orı d a zam bı·r d t• t -- ler nasılsınız " di•e talebenin a a mu z onan ıcare , giba taklar yapılmıttır. Şehir =: 
borçlan meaeleai var. Altin pa- ;; hatırlanru ıormuılardır. 
ra meselesı"ne gelı·nce, bugun·· 1 ·kı· - k ·· içinde belediye ve müesıeaat ta- = :5 Yeni yapılan mektep ço gu- _ 
hüyük birkaç ta küçük nıemleket- - · d rafından 12 tak kurulmuıtur. := 
t :S zel •e modern bir müesıeıe 11'. _ 
en başka altma müstenit para tu - ]aparta iplik fabrikaımda bir E 

ta 1 k k 1 1 ı· = Reiıicümhur Hazretleri ln<'k te- _ 
n mem e et a madı. ngiliz ı- yerli mallar ıergiai hazırlamtllf- =: 

ra" alt d ld k b bin okuma oda!•~• yatak ye- -ın an ayn ı tan sonra u -··-. tır. lamel P•- Hazretleri tara- =-
lneaele büsbütün ehemmiyet alımı 5 mek ve konferans salonlanm -r-

tır 8 ı ı d ı h.b. = ı _,, ._ hndan açılıt resmi yapılacaktır. --. u fart ar a tın a a tın sa ı ı = gezip gônnüt er .,..; ve nıe .. tep 
ınf eınleketler, topladıklan fazla =: müdürü tarafından verilen iza lapartaya vilayetin hububat ve = 
•ala alt ki b·ı - = - bilb -"-· ··ı .ıc. --L -.,,. mı ne yapaca anru ı e = ha laka .1 d•nt . ıer.ı· aısa ~,,on ve gu y-.ı ınıuı- =: 

d •Yorl~r. En .-hemmiyetli altm ma :5 11 
a. 

1 
e 

1 
• """' ır. .,.ileri ile halıcılığı ve gül yağ- = 

enlenne nıalik olım, fakat bunla- · =: Gazı Hazretlen yollarda hal- -
;:,,,.ı.ullanamıyan İngiltere de al· = km samimi sevgi ve saygı teza- cılığı hakkında nıütarünileyh = 
kesı·kar!ı ne va:ııivet alacağını :::::::; bürleriyle aelamlanaralc saat • (Devamı 6 mcı sahifede) = 
t:~~::;~0:~~!'::d~i~e:e':.:~ı'::iı~i 1 ~111111111111111111111111111111111111ıuııııııınnımınııunııııunın11111111n1111111111111111~ 
naaı!'~jn~ta halledilebileceği ka-

konf 
1 

en sürülüyor ve Londra R e h f h d•ıd• 
ftle,, el"e.narnrn ruznameaine bu tag es e 1 1 
::~ ~ .... :~:r~e'Nr~::.~~ı::;·b~% eıc s 
Çap-ra e:eteai. Bu meselenin d-. 

"'ıt b· • . d B -n~ lcad •r rnazıaı •ar ır. ugu-
dile- a~ hila sarih surette halle-

··•eını t" d ıile •e h ş ır. Verıailleı muahe e-
iki bor u ınu,.hedeyi takip eden 
ıürükl ç. Planile buırüne kadar 
Yet bi:ı;;.~ relen bu borçlar, niha
.,.,.n111,,t rn, rnorfttorvomlara da .. 
alacaık1.f1"•1 "•!tn•ttrr. Fakat nihai 
k b o an _"' "k • a u i$te &e'rt h" 4'!1"1 adır. Amerı-
dır. Hatta L ·ıd'.~ .~".>ivet almakta 

• , '11 ırıJd,A;· ... A 
ınerılc:a, Londra k •ne gore,. .
rak İçin le f onfer,.n.,na ışh· 
I 1_ • on eranata h b rç-
•ıı llOnu 1 arp o 

tur. Şu mamasını fart koşmut 

,.., •1~h•adi rneıele. - Cihan tica • 
. hnı ınnaıkı baflryan (milli ted

lıırferin kaldnılnıaıı)ve çözül • 
ı.· me11 
-~ı.ta"'.ftan,.)dü~en (e,ya fiatinin 
j," aeltı~meaı de diğer taraftan, 

Unlar, ıkbsat meaeleıin·n .ki ku 
Pu olarak gôıterili:ror • .!u ' t-

• "' z"ame-
Ji hazırlıyan Cenevredelci iht• 
lı·· .. 0h. ısaı onuteaıne gore, cı an ticaretini 
"'kteye uptan kontenjandn-, it. 
lıalatın men'idir, döviz iktisadıdn·, 
kliring usulüdür. Bunlar kalkar. 
la, cihan ticareti kurtulur ve u
:ra-. Keza aynİ ihtisaı komite
Iİııe röre, eıya fiati bugünkü sevi
Yede durursa veya daha ziyade 
dÜferae, iktısadın inkip.fına im
lıan olamaz. Bu terait alımda buh 
!'nın bitınesi kabil defildir. Onun 
1 • • 
Çın l.ondra konferansı eıya fıt· 

1 . ' 
erınin yÜkıelmeaine çare bulma• 

lı,ı.r. Bunun için de bilhasaa bey· 
llelmilel bufday fiati tanzim edil 
Dlelidir. Buğdayın istihsali ve ibra 
cı beynelnıilel anla9malarla itti
l'llt ve İntizam altına abrunalıdır. 

lı:° Şu kısa expoıC'den rörülüyor 
ı, Londra iktısat konferanaı mah 

!~t 1hirtakrnı mali ve iktısadi me• 
dikk:rle meşru! olacaktır. Fakat 
ki, le sayan olan nokta ıudur 
d' . konferansta mali işler iktıaa-

1 ışlerin ÖnÜnde mevki alacak:r· Bunu timdi~en görmek kabil 
.'!· .. Esbabı mucıbe olarak ileri 

•urulmektedir ki, cihanda mali it
ler kolayca bozuluyor, iktısadiya
tı müteessir ediyor. iktisadiyat ia
tenildiği kadar düzeltilsin, ma:i iı 
ler bozuk gittikçe iktısat buhran. 
~".n kurtulmaz. Bugün primat ma
lı ışlerdedir. 

Bu tez, Londra konferanıma 
h~•ayi nesimi veren tezdir. Bu, 
boylece anlaşıldıktan aonra kon
feran~m strüktürü gözönüne geJi. 
Yor. Evet, buhranın pınannı iktı .. 
aatta değil, bizzat iktısadm uzak 
tan yakından bir neticesi olan ma
~ede görmek iatemek kabildir. 

e bu baknndan da buhrana ça
reler aramak eldedir. Fakat mu
vaffak olunur mu? Olunup olun• 
nıadıfını, tekmil cihanın tecessüs 
na:ı:arlannı kendine çeken konfe
ranı Yakında göaterecektir. 

Müderris 
Nizameddin Ali 

Bitler Almanlardan 4 
sene mühlet isteyor 

Bir he yan name neşretti .• 

Almanyanın her tarafında komünistlere 
kartı mücadele başladı 

Bitler 

milletinin mevcudiyet ve istikbali 
hakrndaki kaygulanıu kaydettikten 
ıonra yeni hükümetin ilk işinin Al
man mil?etinin manevi vahdetini te-. 
ıiı etmek olacağını beyan etınekt• 
clir. 

Milli ı.ükümet, ilctisadiyatı yeni
den tenıik meıelesini, her biri dör
der ıene zarfında tatbik edilecek iki 
büyük plan ile halletmek tasavvu
rundadır. 

" DiJrder aent>llk,, iki pUJn 
lkyanamede ıöyle deniliyor: 
•• 4 sene zarfında Alman köylüsü, 

aefalttten kurtulmuş olacaktır, 4 se 
ne zarfrnda işsizlik lcat'i surette or
tadan kalkacalctrr." 

Beyanname, iktisadi ... lahm, Al
manyanın, eya1etlerin ve kommürJe-. 
rin ınkişa(ına ve federatif Almanya
nrn vücut bulmasına bağlı olduğunu 
ilive etmektedir. 

Hülcümet prognımmm esasında 
mecburi çalıflJlll ve çalııtnma aiyase 
ti vardır. 

Bizim Alman milletini gündelik 
maişdini temin elmİt görmek kay
gumuz. haıtolara ve ihtiyarlara kar-

iN 2 A A - Rayi tag • I• içtimai teahhütlerin yerine getinl-
BERL • : : ti · t diğini ırönnek kavguıu ile müt.,.afi!c 

meclisi feshedılmış :: _ Ba v kil tir. Ve çifçi ımıfının himayesine ma 
BERLIN, 2. A. '. .1 • .~ e.. tuf bir iktisat siyaseti talcip etmek 

'M. Hiıler, merkezcilenj 1 
:, ıu':"'ıJ' " 6 milli parayı tehlickye dü,ürecek 

oldu klan ,arılan, kabu • .. .:·~:~ olan her türlü tecrübelere mani ol-
Merkezcilerle yapılan mu er nıak arzu•undayız. 
neticesiz lcalmıttır. • H I l 

Bu müzakerelerin akamete u~- Br C alqaset I 
maıı dolayiıile Reicbstag'ın feshi bır Harici ıiyasete gelince: milli hü-
zaruret halini almııtır. k~me~. ~n YÜkıek vazifesinin Alman 

Yeni intihabatta ıiyasi frrkalar, mı~hnın hayat ve hüriyet hakkını 
müsavi hukuka sahip olacaklardır. temın etmek olduğuna kaildir. 
Diğer taraftan hükümetin halihazır- Almanyada hüküm ıünnekte olan 
da meriyet mevkiinde bulunan inti• 
bap rejimini katiyyen tadil etmek 
tasavvurunda olduğu beyan olun· 
maktadır. 

M. Hlfler'fn begannamPsl 
BERl.IN, 2. A. A. - Başvekil 

M. Hitler, Alman milletine bir beyan 
name neşretmi1tir. Beyanname, bü
•iin k.."'lbine erkanı tarafından İmza e
ditmi,tir. 

Beyanname, Alman milletinin ,.,_ 
ref ve hüriyetinden ibaret olan en 
kıymetli ıervetlerini zayettiği gün
denberi gerek dahilde ve gerek ha
riçteki sukutunu tasvir ile batlamak 
tadır. 

Milli hükumet, kendisinin uhdesi
ne terettüp eden vazifeyi ve Alman 

(De••mı 8 ıncr hhifede) 

Yrınlci 
Milliget'te 

Bet Almanın 
keyfi için •• 

Yazan: Alımf't Haşim 

----
Kimler istisna 

edilecek -----
Mükellefler lehi ne 
yapılan tadPat 
ANKARA, 2 (Milliyet) 

Kazanç vergisi layihasının son 
tekli metin halinde teıbit ed~
miştir. Layiha meclis açıldıgı 
zaman müzakere edilmek üze
re hazırdır. 

Kazanç vergiıi projesi IOtl 

ıenelerin vergi kanunla~ı a~a~ 
ııııda hemen en mühımmıını 
teşkil etmektedir. Bu kanun 

(De•an11 6 ancı uhifede) 

Ecza fiatlarını 
Yükseltenler 

iki larirln evra:u 
viliigele verildi 

Sıhhfge mOdürU Ali Rl:za B. 

İlkmektep 
lerde derleme 

Muallimler pazarte 
si 2ünü tonlanacak 

Maarif müdürD Haydar B. 

latanbul ilk tedrisat müfettiıle
ri maarif müdürü Haydar Beyin 
riyasetinde bir içtima yaparak 
söz derleme ocaklan olan ilkmek 
teplerde derleme faaliyeti proara 

{Dev•m• 6 ıncr ıahifede) 

l Meclis reisi 
Kon yada 

Paşa ffz. Kütahya
ya gidecekler 

KONYA 2 (Milliyet) - Aziz 
misafirimiz Kazan Pt. Hz. bugün 
Belediyeyi teırif ederek, Ticaret 
Boraaaı idare heyetlerini, tüccar
dan bazı zevatı dinlediler ve ken
dil,.ri ile uzun müddet göriittüler. 

Öğleden sonra vali Vehbi B. Ce
mil Cahit Pş., meb'ualanmız, Be
lediye ve Halk Fırkaaı reisleri be
raber olduğu halde evveli ukeri 
orta ve erkek muallim mektepleri 
ziyaret edilmiş, ta' ~benin müktesi 
batı tetkik edilmittir. 

Aktama doiru Cümhuriyet H. 
Fırkaaı istasyon aemt ocaiı tara
fından tere'lerine verilen çayda 
Meclia Reiaimizle muhterem refi
kalan Hf. de bulunmuşlardır. Zi
yafette vali Vehbi B., Cemil Ca
hil Pı. Belediye reisi Şevki B. ve 
mebuslarımız beylerle, Devlet De 
miryollan isletme müffetişi, mua
\rini, tube ~üdürleri, ileri gelen 
zevat ve refikallln ile gazeteciler 
hazır bulunmu4tur. Ocağın muıiki 
§ubeai mensuplan güzel bir kon
aer vermi,lerdir. Ocak azaımm ek 
serisini teskil edenler timendifer
cilerimizdi. Ziyafette söylenen bir 
nutukta Türkivedeki timendifer
cilhtein, geçirilen tekimül ve te
rekkiden bahaedilmittir. 

Meclis reiıimiz Ocaim ziyaret 
deiterine fU satrrlan yazmı,trr: 

"1-2-933 günü Konyada Fcrka 
Oc11frnda ,.,.rilen çay zivaFetinde 
bulundum. Burada gördüğüm ••· 
mimi kftbulde-n dolavı çok müte
haaıis oldum. Yük.,.k kahilivet ve 
kıymeti olan ve ocafm ekıeri aza 
•mı teşkil eden •imendifercilerimi 
7.İn vat"nnerverane hi7metlerini 
bu •e•ile ile de yatf,.tınek fırsatma 
nail oldufumd .. n dolavı ziyadesile 
memnun ve bahhyanm.'' 

KOlahga'da hazırlık 
KOT A.HY A., 2 A.A. - Büyük 

Millet Meclisi reisi Kaznn Paşa 
Hazretlerinin bugünlerde şehrimi 
zi l"'trineri •abır•ızlıkla brklenil
mektedir. P.1ü•,.rünileyhi karşrla
mak için hazırlıklar yapılmakta
dır. 

Neden 
Anlaşamadık? 

Atinaya giden mu
rahhaalartmız bugün 

avdet ediyorlar 

Vehpl Bl!g/er 
Yunaniıtanda iktısadi müzake

ratta bulunan Ofiı müdürü Cemal 
ve Oda umumi katibi Vehbi Bey
ler bugün lzmir vapurile avdet e
deceklerdir. 

Murahhaalarmnz, mukavelenin 
bir an evvel akti için Yunan ihra
cat ticaretine azami kolayhk ıö...
terilmeaini, ithali.tın tahdit edil. 
meaine rağnıen kontenjan listele
rinde Yunan ticaretine daha ae· 
niı bir hisae tefrikini ve Yunanis
tan ile Yugoılavya arasında el
yevm mer'i olan ticaret mukavele 
!erinde münderiç tediye prtlannı 
prensip itibarile kabul eylemiıler
dir. 

Bu eaaa mucibince Yunaniatana 
vaki olan ithalat qyasmm bedeli 
kıamen naklen, kısmen bonolar i
le ödenecektir. Bonolann bedeli 
de Yunaniıtandan eşya mübayaa
ıı auretile itfa edilecektir. 

Yunanlılar bize de takaı için 
Yugoslavya ile aralannda mer'i 
olan bu eaa11, ufak tefek bazı ta
dillerle teklif eylemişlerdir. Mu
rahhaalarnnız teklif edilen Dİlh• 

(D•'Y•m.ı 8 ıncr aahilede) 

Recep Bey bugün 
Ankara ya dönüyor 

C. H. Fırka11 umumi katibi Re
cep B. bugün Ankaraya dönecek
tir. 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

~ t; Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü / 
ETEM iZZET 

1 Allah babanın baca
dan attığı altınlar?! 

Delinen du.varın boşluğuna sıkı 
şan sandığın 

altınları ve .•. kana kan davası •. 

Emanetçi Emin nasıl 
niçin öldürüldü? .. 

ve 

Katil muhakeml!de "Allah babanın altın hlki
ge I ,, ılnl anlatıyor 

Tahtakalede Zafranbolla E- dan JS dakika geçince de katil ta 
manetçi Mehmet Emini öldürmek rafmdan öldüriilmüıtü. 
ten suçlu Zafranbollu simitçi E- Maktulün oğlu evveli. verdiği 
minin muhakemesine dün Ağırce bir istida ile 10000 lira tazminat 
za mahkemeainde devam edilmit· istemi•, fakat mahkemede: 
· - Ben bu talebimden vazgeç! ~ -k Hatırlarda olduğu llzen maktul yorum, kana kan iatiyorum, çun 

Zafranboldan henüz gelmit, vapur- bu adam saf kalırsa beni de öldü 
dan çıkıp kahveye oturmuı, ara• (Dnamı 4 lnıc6 .Ullede) 

Bahçeler müdürü de 
yol isteyor 

Yolsuz bir bahçenin bakımı 
da o nisbette güçtür 

Eabak Şehreminlerinden Dr. 
Cemil Pş. nın lıtanbul park ve 
bahçelerine dair olan aözlerini 
kaydetıniıtik. 

Dün de ayni mevzu etrafmda 
Belediye umumi bahçeler müdürü 
Retat Beyle gôriittük. 

Refat Bey, Cemil Pt. nın Gül. 
hane parkı hakkındaki tenkitleri
ne cevap vererek diyor kiı 

- Cülhane parkında eğer sö
ze batan bir peritanhk varsa, bu
nun başlıca Te yerine sebebi yol
suzluktur. Bir bahçe ne kadar 

müntazam tarhedilU... edilain, • 
fer yolu yoksa az zamanda bahc; 
olmaktan çıkar. Netekim Gülhan 
parkı da müntazam, ufalt bir yo 
dan mahrumdur. Bu yolıuzluk U• 

fak bir yalmurda bahçenin bü ·· 
tarhlarmı bozuyor. 

Parkın Soiukçetıne lı:apıamd 
Saraybumuna kadar olan kımıın 
ufalt olarak yapılmaıı liznndır. 
Sonra bir teJ' daha Tar. Ahval d 
layııile temizletıne .vaııtala 
tedarikinde mÜJkülit çekiyo 

(o ... .., 4 Bedi .uJfodo) 

- Şu dilenen adamı giJrOyor muıun? Deurlalem 
aegyahıdtrl. 

- Aferin Belediyemize, latanb11l11 •e1111•h 
11apmak içi• uf1rBflıf1ı bofB gltmemlfl. 
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Tarihi tefrlkaı 8 7 

93 felaketleri 
ve Ignatief 

Çerkes Basanın maksadı 
ne idi? 

fakemleden devrilınit olan 1 diler. Rovelveriııi aldılar. Her 
taşit Pqanm ölüsile Ahmet tarafım aradılar. Kollarım ar 
\ğanıın ölüsüne vahıi bir ba· kuma bağladılar. • . 
ı:qla baktıktan ıonra Çerkes Kudunııuı bir kaplan gibi 
-Iaıan. ıalonun ortaama gel· konağm içini alt üıt eden Çer-

' li. Konak gürültü içinde idi. kes Has~ yakalandığı Sad
-ler tarafta kapılar kapMllyor, razamla Mıtat Paşaya ve ora· 
es}eır ayuka çıkıyordu. Ata· da.ki diğer vükelayıı. babe1' ve-
,ıdıı. ağalardan, yaverlenlen rildi: .... 
W:nae cesaret edip yukanya çı - Serasker kapııma götur
;amıyorlu. Karakoldan zapti· ıünler. Zindana koy~unlıı.r. Ya· 

• •eler ıeraıker kapısından aa· ralanna ba:kılam. Dıvanı harp· 
·eri~ gelinceye kadar bu kar- te muh~~ t;dilain! 
aııı.lık böyle sürdü. Emn venlcli. 

Hasan bir daha etrafına Çerkes Haaan, asker ve z;ap-
oaktı. Vukeli muaımm üze- tiye muhafazası altında Seraı· 
inde mumlar yanıyordu. Bir ker kapısına götürülürken, Hü· 

• amdanı eline aldı. Otelci mum aeyin Avni Pa.şanm iki kur-
ın sönd'ı.lrdü. Elindeki mumla fUD, bir çok kama ve kılıç ya· 
enlelere ateş vemıeie başla· rasile cansız kalan cesedi de 

,..ı1 bir arabaya konularak gene 
·- Şu konağı içindekilerle Seraakeı; kapııma göt~rülüyo~ 

'-akayım da görsünler!.. du. Katille maktulun aynı 
* * * yerden ayni yere bu gidişleri 

Konak kapısı önünde asker garip bir ka1'fılaşma idi. 
1 ,.. zaptiyeler toplanmışlardı. Raşit Paşa ile Şükrü Beyin 

lahriye nazmnm yaveri harbi cenazeleri evlerine kaldmldı. 
eniz kolağası Şükrü Bey, bun Ahmet ağanın cesedi aıağıda 
uın başma geçti. Kapılara, bir odaya götürüldü. Yaralılar 
ıerdiven başlarına nöbetçiler hastaneye gönderildiler. 
ırakarak yukanya çıktılar. ,.. ~ ,.. 

CUMA 3 ŞUBAT 1933 
- -··-,-------

HARİCİ HABER.LER 
Japon fırkaları şimali 1 M. ~oosevelt 

Ç• .. .. J Ne ısteyor? 
ıne yoruyor ar 

1 Yeni Amerika cüm-

Japonya Cenevredeki murah. 
hasına kat'i talimabnı bildirdi 

CENEVRE, 2. A. A. - Çin hey... mek huıusunda lsrar eder 
ti bildiriyor: Ciddi menbelardan ah· " Japonyarun Milletler Cemiyeti 
nan babeTlere nazaran mevcudu ınisllkının 15 inci maddesinin 4 ün-
30.000 İ geçmekte olan ve ceneral CÜ fıkrasının tatbikından evvel Man
Niıchi, ceneral Hirose ve ceneral çuriye ait yapılaeak vasayaya mÜ· 
Matsukinin kumandaları albnda bu- teallik eılıabı mucibe li.yibuının Ja
lunan sekizinci, onuncu ve on dör- ponya lehinde tadilini teklif etmek
düncü Japon fırkalan Jehol eyaletini tedir. 
istila edenık ıark eyaletlerine doğnı " Japonya, b>..ı suretle son bir uz-
ilerlemektedirler. !aşma teşebbüsünde bulunduğu fik-
Şark eyaletlerinde ve Jehol eyal ... 

ti hudutlannclaki vaziyetin vahame- d"dedir. Eğer bu teşebbüs akamete 
tine ve bu vahametin yeniden bir ta- uğrarsa dördüncü maddenin hükmü 
kım kanlı müsademelenı sebebiyet cari olacak, fakat Japonya iatediği 
vernıesi ihtimaline binaen, Çin heye- hattı hareketi İttih,.z edecektir. 
ti 19 !ar komitesinden raporunu neş ,tfaııçuri hakkında 
retmesini ve mühletin tesbiti huıa- bfr teklif 
ıunda mümkün olduğu kadar misa-
kın ahkamına göre hareket ebnek za LONDRA, 2. A. A. - Coğrafya 
ruretini hatmlıuı ç.ılcannamas•ru la· cemiyeti kraliyeai azasından M. 
lep etmiştir. Knight, Milletler Cemiyetinin hi· 
Çin hrıretlnin ııabırsızlığı mayesi altında Mançuride beynelmi

lel bir vesayet rejimi ihdasını ve Çin 

hur reisi 
bir plan hazırladı 
VARMSPRINGS, 2. A. A. - M. 

Roosevelt'in hiçbir t9Y söylememek
te olmasına rağmen, mÜfBrüniley
hin M Moley ile ayandan M. Hull 
tarafından tanzim edilrniı olan rapor 
bakında miİ7Akerelerclıe bulunduli* 
beyan edilmektedir. 

Söyle!'İldiğine göre, bu planda, 
beynelmild tarifelerin ualtılması ve 
harp borçlannın gayri muayyen bir 
moratorium ile tehirine mukabil pa
raların istilcırarının temin edilmesi il
tizam olunmaktadır . 

Ecnebi dövizlerinin istikrazı temin 
edilmedikçe tarifelerin inclirilmeai 
mümkün olmıyacağından bu meıele
nin müşkilata sebebiyet vereceği 
aöylenmektedir. 

Plinda bu hu•usta heynelmilel bir 
faaliyet sarfedilınesi istenilmektedir. 

Bu talep, ihtimal cihan iktisat kon 
fel"ansmda münakaşa edilecektir. Bu 
projenin meriyet mevkine girmesi 
uzun -zama\1? ihtiyaç göstermekte
dir. CENEVRE, 2. A. A. - Çin he- ·ı-'--

ill ti C . . b Ja.,.,n ihti:auwn halline imkan ver- M R ı • yet~ M e er enuyeti üyük mec7 • Bu sebepten dolayı ooseve t 
U.ine tevdi edilecek olan raporu ha. mek için birkaç •ene sonra Cine İa- İn müpverclere mütekaddim bir mo 
zırlamak hususunda 19 laır komitesi deaini iltizRm etmiştir. . ratoriumda., bahsediyorlar. 
tahrır komitesinin göstennekte oldu İngiltere hariclue neza Gazetelere göre M. Hull, yeni ide 
ğu betaetten dolayı sabır.,zlanmak- retfnln bir tekzibi rede !ıaric:iye nazırlığını denıhte et-
tadır meği knbul e;vlemİ§tİr. Mümaileyh, 

Cin heyeti, hu taallüllerin mütema LONDRA. 2. A. A. - Hariciye müt<kabil tarifelerin hararetli bir 
diy~ Japon taa1TUzuna ka11ı koy- oe7areti, Cenevreden gelen ve lngil- ı taraftandır. 

helis odasına saldırdılar. Ha 
an, hii.I& perdeleri tutuştur
ıak, kornişleri yakmakla uğ· 
a9ıyordu. 

mak mecburiyetinde olan Çine ka~ı terenin Tibet'de serbest kalmak için M. Roosevelt, bu ane kadar M. 
bir haksızlık teşkil etmekte olduğu Japonyanın. Mançuride serbest k. al-ı Nevilet Cbamberlain'nm son nutku 
mütaleaamdadır. nmsını temıne çalıfımıkta olduğuna . 

1 
bey 

Serasker kapısmda hemen d . 1 haberin d ğ olrn d • hakkında bır muta ea an etme-
Dl'van kuruldu. B'ır cerrah, Cenevred,.ki .Japonlara aır o an , . o ru a ıgmı . . 

- Davranma! Teslim ol! 
- Siz davranmayın! 
Çerkes Hasaın, kart11mda-

1 askerlerle zaptiyelere kartı, 
>velveri elinde duruyordu, Ar
ada duran zaptiyelerden bir 

E açı. ateş almış olan perdeleri 
mdürmeğe kottular. Otelci as 
er mangaıı He.sana doğru yü 

y ııdü: 
z - Dan! Dan! 

bildirm• kteuır 1 mıştir 
Çerkes Hasanm yaralanIM mu- flrrilen talimat Tihet't< •.erbest kalmak hiçbir za- NEV YORK, 2. A. A . - Sir 
ııyeııeye memur edildi. CENEVRE, 2. A. A. - Japon man nf' fo!l(ıl~e~e ve ne de Hindis- Lindsay hareketinden eve! 1 Mart, ~ 

ki ah heyeti, Tokiodaıı telgrafla bildiri!- tan hükümetiııın takip ettiği bir 8 ta yani lnei)iz mümeasillerinden ev-
- Beni Y• aaaca ar, Y ut miş olan talimatı almıştır. Japon hü mel olmamışbr. vel Nev York'a döneceği ümit et-

kur§una cl"izecekler. Yaralarım kıimeti, Japon heyetine Japcnyanm lnıd)tere hükumetinin Çin-Jaoorı mekte bulunduğunu söylernittir. 
la beyhude oynayıp rlurma. , noktai Mzarım 19 lıır komiteıine ihtliilfı m""elesndeki battı hareketi 

Çerkes Hasaın, böyle diye- bildiımesini tebliğ etmektedir. katiyen Tibet'e tealluk eden bir ta-
rek tedaviyi reddetti. Bu mıktai nazar 'ndur: k•m mülahıızalann tesiri altında kai-

l k b 1 d " Mill•tler eıniyeti karannda veya mamı,tır. . 
stinta a§ a ı: raponında J .. ponyanın yeni Mançun Sir John Sıınon, telifi beyin te-

- Ne idi makıaJm ·r dcvl~tini tanımak hakkına itiraz etme tehbüsünün akam,.te uğrama11 b!ktli 
- Seraskeri öldürmekti. melıdir. Japonya devle.ilerden yeni rinde lng;ltere hükumetinin Lytton 
_ Serasker Paşayı neden Mançuri devletini tannnalannı is- raporunu kabule amade olduğunu 

öldürecektin? temez. Yalnız ıerbestçe harcl;et et- Cenevrede açıkça aöylemiıtir. 
- Sevmezdim ben onu za- ---------------~---_;_-

ten. Hep işlerimi bozan o idi. Fransız 1 ı· •Jt ı· 

Etıbba odası 
İçin bina 
Heyeti idare dün 
yeni binayı gördü 

Bir müddettenberi Avrupa'da 

Birinci umumi mü/ ettişlik 
ANKARA, .2 (Telefnnla) - Birinci umum müfettişliğe tayin edi

len Hilmi B. aym ortasına doiru Diyanbekinı sidecektir. 

Otomatik posta kutuları 
ANKARA, .2 (Telefonla) - Tamga marbauı rulo teklinde posta 

pulları blokları yapabilirıe posta idaresi para atınca. pul çıkaran pos
ta kutulan imal ettirerek cişelerde izdihamuı öniine geçmek taaavvu
rundadD". 

Ba suretle fa:ı:la memur i.otihdammın da önüne geçilecektir. An
çak bu kabil otomatik poata kutuları için behemehal pul bloklarmua 
rulo teklinde imal edilmeıi tart göriilmelctedir_ 

Telefon Ücretlerinin tenzili 
ANKARA, 2 (Telefonla) - latan.bal Telefon Şirketi müdürü Mr 

Vat.on Ankaraya gelmiıtir. Mumaileyh lstanbul Telefon mükaleme 
üçretlerinde yapılacak tenzilat meaeleaine dair umum müdürlük ile 
temastadır. 

Devlet Şurıuıının kararı bu giinlerde Dahiliye Vekaletine tehli.i 
edilecektir. 

lzmir ticaret odasının sanayi 
hakkında bir raporu 

-

IZMfR, 2 (Milliyet) - Şehrimiz Ticaret Odası lktıoat Vekili c,.. 
lal B. ye sanayi hakkında da ikinci bir rapor vemıitlir. Raporda fayak. 
bez, un, makama, şeker, debağat, fabrikalan, aabunhaneler, taıirha
neler ve §ekerleme, lokum imalatı hakkında mufasaal malümat veril
mekte ve abnmaaı icap eden tedbirler zikredilmektedir. 

lktısat Vekili bugün lspartaga 
hareket edecektir 

.lZ.MlR, 2 (Milliyet) - lktısat Vekili Celal B. yann mütehao11alar 
la bır.~ıkte. şehrimizden lapartaya hareket edecektir. Vekil B. Isparta• 
da gulyagcdrk hakkında tetkikatta bulunduktan sonra Burdur .. 
Denizliye gidecektir. c.~l~I B. ~uo:<fur ve Denizlide birer gün kııldıl< 
tıı.n ııonra Çar§amha gunu tehrmuze avdet edecektir. lzmir tacirleri 
kon~enjan .ve taka& itle.ri hakkın~a yekil Beyle görüşmek i.otenıit
lerdir. Celal Bey avdetinde kendılerıle görüşeceğini söylemiıtir. 

Ankara Alman sefaretine ait 
otomobil bir H. 

ölümiine sebebiyet 
ın 

v ,rdi .. 
ANKARA, 2 (Milliyet) - Bugün saat on dörtte Çankaya cad

desinde feci bir kaza olmuştur. Kaza hakkında aldığım maliimat ıu
dar: 

Sefarethaneye gitmekte olan Alman •efareti şoförü Rişarin idare
sindeki otomobil Emniyet meydanı ileriainde askeri fabrikalar hu
kuk müşaviri Necmi Beyin annesi 60 yatlannda Aliye hanıma çarp
mış ve ağrr surette yaralamıştır. Derhal hutaneye kaldırılan Aliye 
Hanım az zaman sonra vefat etmiıtir. 

Kaza hakkında adliye tahkikata devam etmektedir. 

Amerikan hazinesinin açığı 
ı V AŞlNGTON, 2 A.A. - Amerikan hazinesinin şimdiki mali ..,_ 
nesinin ilk yedi ayma ait açığı bir milyoa 272 bin dol.an bulmu§tur. 

ı Çerkes Hasanın elinde tut
. ığu rovelverin altı kur9unun· 
a an ikisi seraskere. biri Raşit 

aşaya, biri de Ahmet ağaya 
b ekilmiıfti. Kalan iki kurşunun 
ro ıri bir askerin gözünden gir
ü ı. Nefercik oracığa dütüp can 

Kendimi de, milleti d'e onun e- Dgl ere_ raD 
lindenkurtardım .\te. Fırkalan ı·ht•l""f 

- Serasker Pa,ayı öldür- 1 8· l 
bulunan Etıbba Odaaı reisi Tevfik 1 !!!!!!!!!!!!!!.,.!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l 
Salim Pqa, dünkü ekapreale şeh· 
riıni:.e avdet etmiştir. PQfa, dün 
kendisile görüşen bir mubarriri
mize, bayram tatilinden bilistifa
de birkaç gün dinlenmek için Av· 
nıpa'ya gitmİ§ olduğunu söylemiş

erdi. Oteki de birinin omuzu, 
1 u kırarak geçti, duvara aap· 
, ırıdı. Hasan, elindeki ıilahmı 
r urtunlan tükendiğini farket· 
ııyerek bili çekiyordu. 
Aıkerler caninin üzerine hii-

1m ettiler. Kasaturalarla vur 
ağA koyuldular. Şükrü Bey 
ağırdı: 

~ - Y aralaym. Fakat salan 
i ldütmeyin. Diri diri tutalım. 

Tarifi güç bir boğufmadan 
1'Ntra Hasan. bir kaç yerinden 
! ualanmış olarak yakalandı. 
\ oş rovelveri. kaması, 
~ ılıcı alındı. Süngü tak-
ı uş askerler etrafını 
U"dılar. Şükrü Bey, ditlerini 
cırdatarak, kılıcını çekti: 

- Seni mel'un kerata seni! 
. rtalığı kana boyamıtsm. Ne
. ır bu ettiklerin? 

B ükrü B. kılıcını kaldırdı. T era 
ı rafile Hasarun batına vur

ak istedi. Hasan eğildi. Aya· 

mek fikri sana ne vakit geldi? 

- Her vakit dütünürdüm. 
Bu sefer hapisten çıkınca he
men işe başladım. Onu yalısın· 
da bulsaydım, yabuz kendisi
ni değil, bütün familyası balkı· 
nı da öldürecektim. 

- Hariciye Nazınnı neye 
YUrduın? 

- Benim Olla dütmanlığnn 
yoktu. Amma herkes kaçmış
ken omın öyle bir iskemle üze
rinde dikilip kaldığını görünce 
kızdım, vurdum. 

- Bahriye Nazırına neden 
silah çektin? 

- Benim ona da dütmaıılr 
ğmı yoktu. O kollarımı tut· 
mak istedi. Ben de kendimi 
kurtarmak için bastım kama· 
fi. 

- Ahmet ağayı neden öl· 
dürdün? 

- Oldünnesem o beni öl· 
dürecekti. 

- Şükrü Beyı de vurmuş
sun? 

il m kaşır gibi yaparak çizme-
nde sakladığı rov~lveri. çek- tı. 

- Bııtıma kılıçla vuracak· 
Kızdım, vurdum. 

ı -Dan! 
Şükrü Bey göğsünden a.I· 

gı korkunç kurtun yara~m· 
sn kanlar sııçılarak yere dev
Jdi. 
f Askerler, caninin üzerime 

e ıldılar. Sille, tolc_at, yere ser-

(_Haftalık 

- Bu yaptıklıırına .imdi 
pişman mııın? · 

- Hayır. Şimdi de Seras· 
ker dirilse. ben de aerbes t ol· 
ıam gene onu vururum. Sade 
teessüf ettiğim bir şey var. 

- Nedir? 
(Devamı var) 

• 
Siyasi icmal 

Yeni hükumetin 
beyanna

mesini bekliyorlar 
PARIS. 2. A. A. - Parlamento

nun bütün aiyasi gnıplan kabineye 
kıırşı alacaklım vaziyeti karvlattır
mak için hükilmctin beyannamesini 
beklemektedirler. Gettk sağ cenah 
Ye gerek ıol cenah hükfunet haklan 
da bir büküm vermek için onun İc· 
ta yeni bir buhran arzusu izhar olun 
natmı beklemektedir. Hiçbir taİ'af
mamaktadır. Hatta sosyaliıtlerin sol 
cenahın muhtelif hizipleri araımdll 
gerginlik huaulüne mani olmak için 
çıılrşmakta olduklan bilhuoa kayde
dilebilir. 

___ ..., __ _ 
Almanyada konkor

dato talepleri 
BERLlN, Z. A. A. - Alman is

tatistik ofisi, ikinci kanım içinde 639 
iflas ... ak'ası Te 194 konkordato tale
lri kaydetmiştir 

Geçen ayki iflaslar, 521 ve kon
kordato talepleri 280 ni bulmuftur. 

Kraliyet taraftarı 
İspanyollar Pari•te 

P ARiS, 2. A. A. - Villa Cisneroa 
dan kaçmıı olan kraliyet taraftan 3 

l 
lıpanyol Pariı'e gelmişlerdir , buno
da oturmak tasnvunındadırlar. 

) 

Cenevl'ede bir itiUif 
11ekli bulundu mu? 
CENEVRE, .2. A. A. - İngiltere 

ile Iran arasında lran petrolleri 
kumpanyası imtiyazı dolayisile çı
kan ihtilafın sulh dairesinde hallini 
temine çalr~an M. Beneı, muvakkat 
bir itilaf ,eldi buJn>ağa muvaffak ol. 
muıtur. 

Bu reklin miJ.letler Cemiyeti -. 
lisi tarafından JA'"'n tetkik edilmeoi 
muhtemeldir. 

Rusya'da va•i 
zeriyat 

MOSKOVA, .2. A. A. - Tasa•
jansı bildiriyor: 

Sovyet Rusya koı.-iserler ttıecliai. 
ııin bir karan mucibince önünıiizdeld 
ilk baharda 95 ınilyon hektar erzazi 
elcilecektir. Bu erazinin ıo,oso.ooo 
hektan Sovldıoıe'lar 66 mil10n, 810 
bin helctan Kolkhozlar Ye nıütebaki
ai huausi eşbas tarafından ekilecek. 
tlr. 

BoJivya· Prage harbi 
ASSOMPTION, .2. A. A. - Gı-an 

Chacodaki Parage kuvvetleri kuman 
danı Herrara, Corrales ve Ayala ka
leleri yaknunda 929 Bolivya). nef.,. 
rin cesedi bulunmut olduğunu bil
dinnektedir. 

-· --- -

tir. 
Tevfik Salim Pt. Etıbba Odası• 

nm ecza fiatlerinin pahalılığı me
ıeleıini tetkik edeceği yolundaki 
neşriyata tema• eden muharririmi 
ze, bu husuıta da ,u cevabı ver· 
miştirı 
"- Odaya ecza fiatlerinin pa

halılığından bahiale yapılm•t bir 
müracaat ve fikiyet olmadığından 
böyle bir meaele de tetkik edilmek 
te değildir." 

Etlbba oda.~ı içtimaı 
Etıbba Oda11 idare heyet~ düa 

öğleden "°?ra Tevfik Sa~~ Pı. 
nm riyasetınde haftalık ıçtımaını 
yapmıftD". 

Bu içtiınada, oda için satın alı
nacak bina meselesi göriişülmüı 
ve Cağaloğlanda, mülga Düyunu 
umumiye binası kartıaındaki bir 
bina muvafık göriilmüştür. içtimai 
müteakip idare heyeti azan, bi
naya giderek haricen tetkik et
mişlerdir. 

Aldat vermlgen aza 
Etıbba Odasına aidat nnniyen 

azanm vaziyetleri tetkik edilmek· 
tedir. Oda hayıiyet divanı, müt ... 
nı.kim aidahnı mukaaoatan verme
leri için alakadarlara tebligat ya
pacak, buna rağmen aidatını ver• 
miyecek aza, mahkemeye tevdi e
dilecektir. 

Hayaiyet divanı, onümüzdeki 
hafta içinde toplanarak iki dok
tor araımda hadis olan bir ihtilafı 
da tetkik edecektir. 

Bir tayyare kazası ı 
neticesinde vefat 
Şehrimiz Orozdi Bak tica

rete.nesi menşuplanndan M. 
A. Maier'in oğlu M. Walter 
Maier lıviçrede Davas civarın 
da bir tayyare kazası neticesin 
de vefat etmiştir. M. Walter 
Maier Weisıfluch'un 2848 
metre irtifamda uçarken bir ka 
yaya çarpmıştır. Genç tayya· 
reci hemen paraşüt aletini kul· 
lanarak tayyareden atılmış ise 
de bu sefer dağdan inmekte 
olan büyük bir kar yığını ken· 
disine çarpmı,tır, 

M. Maieı-'in cesedi müşki· 
liit ile kar yığını altından çıka 
nlmıştır. 

Ancak 26 yqında olan bu 
genç, bir kazadan kurtulurken 
aksi bir taadüf eseri olarak i· 
kinci bi'.l'. kazaya kurban gitmiş 
tir • 

Müteveffa bu aene Zuricb 
Polytechnique mektebini ik-
mal etmek üzere idi. 

Yeni tifüs yok 
Evvelki günkü akşam gaze 

teainde iki tifoa vak'asmdan 
bahsediliyordu. Sıhhiye m~dü· 
riyetinden yaptığımız tahkıka
ta göre, evvelce Konya vapu
runda vukubulan ika tifoı vaka 
sındao başka bir vak'a olma
mııtır. 

Müterref • 
müdafaası 

IZMIR, 2 (Milliyet) - Sa 
bık Adliye vekili Mahmut Esat 
Bey Müşerref Hanımın müda· 
faasmı perşembe günü yapa· 
caktır. 

Çok çocuklu aileler 
Sıhhiye müdüriyeti tarafın 

dan altı çocuklu ailelere verile 
cek olan ikrıımiyerlenıen altı 
a ileye de dün Sıhhiye müdüri· 
yeti tarafmdanı ellişer lira veril 
miştir, 

lsveç orta elçiliği 
ANKARA, :Z. (Telefonla) - fa

•·eçe orta elçi tayini takarrür etmiı 
Ye lstokholm maslabatgazarırmz 
Ragıp Raif Bey terfian orta elçiliğe 
tayin eclihnittir. ---

Bütçe encümeni 
reisliği 

Siırorıac. Hamdi Beyden inhilill 
eden Belediye bütçe encümeni 
reisliğine Galip Bahtiyar B. inti
hap edilmiştir. 

Lokanta pazarte-
• 
sıye açı ıyor 

Belediye lokantaaının küşat re• 
mi pazartesi günü merasimle ya .. 
pılacaktır. 

İngiliz Başvekili Mac Donald 
Fdisiııin reisi bulunduğu ilk a-' 

E ele fı rkasr iktidardan dü§tükten 
Jmra muha]efetteııı iktidara geçişi 
a. n İntibalarını ıöyle anlatmıştı: 
f - Siyasi hayatı muhalefetten 
earet olan bir devlet adammın 

.. batına geçtiği gün hissettiği 
.ıkutuhayal kadar elim bir şey o· 
I az. Çünkü muhalefette iken 

a ılmaaı kolay görünen itlerin ba 

Bütün siyasi hııyatı ve faaliyeti 
muhalefetten ibaret olan yeııi Al· 
man Batvekili Hitler de iktidar 
sandalyesine oturduğu gün acaba 
Mac Donald'ın duyduğu nedameti 
hissetti mi? Bımu bilmiyoruz. E· 
ıaaen Mac Donald ela bunu ancak 
iktidardau çekildikten sonra itiraf 
elmiş ti. 

1 mişti. Sonra Şarki Prusya asılza· 
deleri de Papen'e muzahirdiler. 
Cümhur Reisi Hindenburg'un da 
sonsuz itimadt vardı. Ancak Pa -
pen mecliste ekseriyet temin ec:le
meınitti. Ôyk görünüyordu ki von 
Scbleicher bunu yapacak. Hiç ol· 
mazsa Papenden fazla bir kuvve
ti etrafma tophyabileceık. Hiç te 
böyle olmadı. Hugenberg millicile 
ri dahi ~i başvekilden yüzçe
virdiler. Hindenburg ta esaıen 
voo Schleicher'i büyitk tereddütle 
tayin etmişti. Binaenalyh ne mec 
!isin ekseriyetini, ne ,ı,.. cümhur re
isinin tam itimadmı. tıemin edemi· 
yen vorı Schleicher Papen ile Hit
ler arasındaki uzl~ma üzerine is
tifa etti. Ve yerine Hitler'in reis. 
Papeın'in de batvekil muavini ve 
Prusya Komiseri bulunduğu kabi· 
ne geçti. Bu zümreve daima Pa· 

ı>f:!l'~ .m~ahir olan Hugenberg 
naılhcılen dahi dahildir. Binaen
aleyh Papen, Hitler, Hugenberg 
uzla,maıı, methur sağcenab Hartz 
burg tttihadmı ihya etmittir. 

~u Yeni letekkül Almıuıyııyı .na 
ad ıdanı edecek? Evveli mecliıteki 
fırka kuvvetlerin; hahrlıyalım: 

Hitleriat 195 meb'aı 
Soıyafüt 121 meb'aa 
Komüniot 100 meb'aa 
Merkez 70 meb'wı 
Milli Fırka 52 meb'aa 
Diğer fırkalar 44 meb'aa 

Merkez fırkasının yardanmı temin 
etmelidir. Ve bu fırk• da bir şartla 
yıırdnnıı hazırdır: Weimar Kanu· 
nu Esasisi çerçevesi içi~~e memle
keti idare etmek. Mıllı fırkanm 
buna taraftar olmadığı malfundur. 
Hitleristler de itlerine elverdiği za· 
man Weimar kıuıumma taraftarlık 
işlerine elvermediği zaman. aleyh
tarltk etmiştir. Yeni hükfunetin 
birkaç günlük faaliyeti ve Hitler 
namına söylenen ıözler, kaınun 
çerçevesi haricine çıkılmak latenil
mediği merkezindedir. 

edilemezse :ne olacak? Von Schlei
cher'e son günlerde şunu kabul e t
tirmek isteniliyordu: intihabat yap 
mak ta Cümbur Reisinin fevkala• 
de salahiyetlerine istinat edilerek 
tehir ettirilebmr. Malumdur ki Al
mırnya Brüni:ng zamanındanberi 
methur 48 inci mad'de ile idare edi
liyor. Şimdi bu maddeyi meclis 
feshedildikten 5(Jnra 30 gün zarfm 
da tekrar intihabat yapdmasmı 
emreden kanunu esaai hülanü hak· 
landa da tatbik etmek istiyorlar ki 
eğer Cümhur Reisi ve Hitler bunu 
kabul ederse. artık Almanyada 
Weimar kanunu yok demektir 
Vaziyet her halde henüz ket'i ~e
kilde inkişaf etmem ittir. 

iması ne derece mü kı.il olduğu 
- ıu o gı :ı görür. Saga döner elleri 
. sglı. Sola döner kolları bağlı. A· 

m z çinde çırpmırkan. mubale
!.ı z:amanlarmda t•nkit ettiği mu 

e'.'14':ları hakkında merhamet his· 
mive başlar 

Alman HükUmeti V on Papm' 
in !inden Von Schleicher'io eline 
intikal ettiği zaman, yeni kabine 
nio, Almanyada her zümreyi larıp 
geçiren selefinden daha kuvvetli 
olduğu zannedilmitti. Meğer hiç 
te böyle değilmiş. Çünkü Papen 
hiç olmazsa meclisteki Hugenberg 
millicilıerinin vardımını temin et· 

Yekun 582 

Şimch1ı:i hliktlmet 195 meb'uslu 
Hitleriat ve 52 meb'uslu Milli frr· 
kadan müteşekkil olduğuna göre, 
mecliste ekseriyeti haiz değildir. 
Eğer parlament'oda ekseriyet te
min etmek isterse 70 meb'ualu 

Ancak dünkü bir telgraf haberi 
Reicbstag'm f~hedilerek 5 martta 
intihabat yapılacağını bildiriyoı-. 
O halde yeni hükWnetin Reicha· 
tag'taki vaziyıetteıııı memnun olma· 
dıtmı g6steriyor, lntihabatta ekse 
riyet temine çalışılacak. Temin 

.... _.. 

Fransız kabinesi de bütçe meae 
lesi yüzünden çıkan ihtilaf dolayı-

• 
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ekte 
Ekonomi 

Gül yağlarımız daha 
ıslah edilecek 

Vekalet nizamname hazırlıyor 
lktısat v eko • t• · --•eketi ı mahsulündan 40 kunq fiatla tiİ• . . we ının meuu _ alnı k dırl 

IDlz. ıçin iyi bir gelir membaı olan ve tün a ta ar. 
ıenıt bir istikbali bulunan pyağlan 
~~z~ biiyük bir elıemiyet verdiği 
l!.orulmektedir. lkbsat Vekili Ce
lal ~· de gülyağlanmız hakkında 
tetkıkat yapm k .. bu-Aln iz. . d a. uzere •-kr en Burdur ve lapartaya bare-
~I e~ektedir. Ticaret Odaar Ve

kaletın emrı'l gül • ı -·• hak-
kı e yag a•u•-. 
. nda Y•Pmakta olduğu tetkikab 
~al etıniştir. Hazırlanan• rapor 
dun Vekaıete gönderilıniftir. 

Aldığn,,12 ma)Uınata nazaran, 
gülyaglarımızm men'i tağılfi İç.in 
lı~r nizaınname yapılacaktır. Bu 
utzıunname ile gülya.ğlanıruzın 
evsafı ve terkibi hakkında &zanıi 
ve asgari birer miktar teabit edi
lecek ve safiyetini temin İçin bazı 
fllrtlar konulacakbr. 

Ticaret Odasınm etüdü de bu 
nia:nmnamenin eu.ılarını ihtiva et 
"1ektedir. 

Bir ayda sahlan 
tütün 

Kanunusani ayı zarfında lzmir 
<nıntakasında Ödemişte yerli tüc
~ara ve ecnebilere ait 45 kuru9tan 
sı~o, A?agide de 50 kuruttan 
Sef~'· 1:•rede 50 kuru§tan 93000, 
((ar rbhiıarda 50 kuruştan 5000, 
Ser; llrunda ayni fiatla 44,000, 
Dikil~a'da 35 kuruştan 7000, 
tiil\ ~~el 50 kuruttan 5000 kilo tü-

ınıttrr. 

Sa"' va ve 8 IUn ınmtakaımdakl Taşo-
racat k afra havaliainde ecnebi ib

Ul\'ıpaııyalan eski aeneler 
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11 aylık yaprak 
tütün ihracatı 

,1932 aeneainin ilk 11 ayında 
yaprak tütün ibracabmız 22,996, 
361 kilodur• bu miktar kıymet iti· 
barile 20,720,776 lira eder. Geçen 
•eneki ihracat, evvelki senelere 
nisbetle fazla ise de fiatler geç
aenekilerden daha diifkün oldu· 
iundan memlekete daha az para 
aimllttir. 

Almanya, Amerika, Avusturya 
Belçika, Holanda ve Yunaniatana 
yapılan ihracat artmqbr, Bilbaıı
.. Almanya, Holanda ve Ameri
ka'ya ihracat diğer memleketler
den fazladır. 

ltalya'ya bu seneki yaprak tü
tün ihracati, geçen seneden iki 
milyon kilo azdır. Çekoslovakya, 
Mısır ve Macariıtan"a ihracatımız 
azalmııtır. 

932 •enesinde 
nasd geçindik? 

Ticaret Oda•ı 1932 senesinde 
lıtanbul'un geçinme vaziyetini 
oateren endeksini netretmiıtir. Bu 
endekae nazaran 1932 senesi zar
fında lstanbulda bayat oldukça 
ucuzlamıtbr. Bu ucuzluk niabeti 
yüzde üçtür. 

latanbulda hayatın en ucuz ol
duğu ay eylul olarak teabit edil. 
mittir. Hayat 1932 senesinde 1914 
birinci nıafma, yani harpten evve
line nazaran 11, 72 mi.ti pahalı• 
dır. 932 de bilha»a mevaddı gıda 
iye fiatlerinde üçte bir niıbetinde 
bir tenezzül olmUftur. Yakma ay
dınlatma maddelerinde de hafif 
bir tenezzül vardır. Giyecek ve eY 

"fYaD fiatleri, bilbaıaa rr kirala
n beş senedenberi hiç inmemittir. 

1932 senesi birinci ayında Türk 
albnı 878 kuruş iken, son ayında 
922 kuruıtu. 932 aeneainin albn 
senelik vaıatiai 928,50 kuru§tur. 

932 aeneıinin aon ayı olan ki· 
nunuevvelde latanbulda beı nü
fuslu bir ailenin geçinmesi içiıı 
132 lira 60 kuru, 10 paraya ihti
yaç olduğu teabit etmiıtir. 

Konservelerimizi 
Avrapada 

satabileceğiz 

Türk konservelerinin Avnıpa
da, bilbaaaa merkezi Avnıpada 
ıürümünün temininin faideli ve 
müabet neticeler vereceği anlaşıl
maktadır. Ticaret Odası bu huıua 
ta yaptığı tetkikab ilı.mal etmekte 
dir. 

Avuıturyada bir firma Türk 
konservelerinin merkezi Avrupa· 
d~ sablmaaına tavaaaut için teıeb 
huate bulunmuttur. Bu firma yal
nıj konaervecilerinıize bazı tavsi
ye erde bulunmaktadır. Bilhaaaa 
A""'!'•da İınal edilebilen konaer-
·..el"rm ihraç edil • • 
sümriikı- . memeamı, ve a:r. 
edilmekt:.ı~slerin ihracı tavıiye 

Bu firma d-. . Unyanm en zengin 
çeşıtlı meyve hahp~l-n"n .. 

1 1 . ~ ~ e en gu-
Jı:e ve ezız zel.zelerinı" t• tir" 
Türk. • k ye ıf en 

ıyemn onııerve ·--· .. d 
b -yük b. ' ikb -yım e u ır ıatı ale malik old ğu 
nu ilive etmektedir. u • 

Yeni bir pamuk men 
sucat fabrikaai 
Karata bir sermayedar Yerli 

sruP bir pamuk mensucat fabrika 
11 teıi. etmek üzere faaliyete giriı 

oc a k. 
~ --

Bağcılık 
• 
ilerliyor 

Ziraat müdüriyeti 
çubuk dağıtacaktır 

Bağcılığın Iatanbul vilaye
ti dahilinde ilerlediğini gören 
Ziraat müdüriyeti bımu Ziraat 
Vekaletine bildirmiştir. 

Ziraat Müdürlüğü bağcıla· 
ra bu sene çok miktarda Ame
nK&n çubuklan verilmesini is· 
temektedir. 

Bu çubuklu Erenköyünde
ki fidanlıklardan tedarik edile 
cektir. 

Fidanbklarm büyütülmesi 
de mukarnırdir. 

Zeklit ve fıtre 
paralan 

Ramazanda Tayyare Cemi· 
yeti namına verilmit olan ze
kat ve sadakaifıtır paralan 
merkezde toplattmlmaktadır. 
Y almz sayııınm arkası alıll" 
madığı için yekGn henüz belli 
değildir. 

idare heyeti 
toplandı 

Vilayet ldanı heyeti dün va 
il muavini Ali Rıza Beyin ri· 
yasetinde toplanmıt ve dalıe
lerden gelen bazı meaaile 
ait evrakı tetkik etmittir. 

Sabık 
Hidiv geldi 

Sabık M11ır Hidi-ri Abbaı Hil
mi Paıa maiyetinde çiflik müdürii 
Naııir Bey olduğu halde dün ak• 
§amki Toroa ekapreai ile Bağdat. 
tan Adana tarikile 9ehrimize ıel• 
mlıtir. Sabık Hidiv Perapalaa ote• 
line inmlftir. 

ispanya vis konsü
lü gidiyor 

ispanya Yİakonsülü M. Saro, 
ispanya hariciye nezaretinde bir 
vazifeye nakledildiğindeııı bu ay 
nihayetinde ııehrimizi terkedecek
tir. 

--·---·---' 
mittir. Bu ııruP lstanbul Ticaret 
Odaamdan da mufa:ıaal maliimat 
iatemiftir. 

Mı•ır zeytinyajJ 
i•teyor 

Mmr Dahiliye nezareti sabun 
bnaline yanyaıı:alı: zeytinyafı mÜ· 
bayaaaı için bir münakeıe açmq
tır. Bu münakasaya memleketimiz 
den de bin;ok zeytinyağcılar itti• 
rak etmektedir. 

Yerli bilardo 
Methur bilirdoculanmızdan 

eczacı Hasan B. uzun müddet ça• 
lqarak hileleri haricinde bütün 
teferrüab yerli malından bir bi
lirdo imaline muvaffak olmu,tur. 
Beyoğlunda bir kıraataneye konu• 
lan bu ilk yerli malı bilardo, bir 
az pahalıya malolmuıaa da, Ha· 
aan B. bundan aonra yapacafı bi
lirdolarm, Avnıpa'dan setirtile
cek bilirdolara nazaran yan yan
,... fiata malolabileceğini temin et• 
mektedir. 

Hasan B. yapbfı bilirdo tefer
riiatmdan bilbaaaa ııtakalar pek 
~ükemmel ve Avnıpa'daki emaa
lme muadil olmutbır. 

Mahkemelerde 

Kara A i çetesinin 
muhakemesi 

Mahkeme heyeti arasında 
birde hanım aza vardı, 

tahliye talebi reddedildi •• 

Kara Ali oe heoışlre zadesl Halil mahkemede 
Kara Ali çeteainin muhak~• 

aine dün Ağırcezada devam edı· 
lecekti. Mahkeme aalonu hınca 
hınç dolmuıtu. Mahkeme heyeti 
reis Aziz Beyin riyasetinde Tabir 
Beyle Dördüncü hukuktan aza 
mülazimi Suat Hanımdan ve müd
dei umumi mua-rini .Kifif Beyden 
teıekkiil etmİ§ti. 

Ağırceza mahkemeııine ilk defa 
Hanım aza çıkıyordu ve bu tesa
düf te Kara Ali çetesinin muha· 
kemeaiyle hirleılyordu. 

Çetenin reiai Kara Ali ağa mab 
kemeye auçlulardan hemtire zade 
ıi Halilin kolunda getirildi. Kara 
Ahmet ve Koca Hüseyin Kara A
linin arkaıuıda daha hünnetkir 
bir vaziyet almqlardı. 

Muhakeme ıeçen celsede maz
nunlann istintak dairesinde dayak 
yediklerini aöyliyecek olan bir ıa• 
bidin celbi için bırakılmı§b. Bu 
ıabidin gelmediği aıılaııldı. 

Bu vaziyet kaqıamda da Kara 
Alinin vekili Vedat Bey Kara A
linin ölmek üzere bulundufunu, 
bu tahidin celbinden aarfmazar e
clilmeaini aöyliyerek müvekkilinin 
tabliyeaini i•tedi. 

- Yaşamak için havaya ibtl. 
yacı vardır Ye bu cihet doktor ra• 
porlanyla sabittir, dedi. 

Bu talebe maktullerden çoban 
Hüseyin ile lbrabimin 'l'&reaeainin 
vekili olan Esat Bey itiraz etti. Bu 
itiraz yüzünden iki vekil araamda 
biraz münakaşa oldu ve neticede 
mahkeme keyfiyeti müzakere e
derek kararını verdi: 

Kara Alinin tabliye talebi red
dedilmit, 4abitlerin zorla celbine 
karar nrilmifti. 

Bulgar komünistler 
Komünistlik tabrikab yapmak 

tan suçlu lıtoyan Barof, llya Hı
riatof, Deylo Petkof, flya İlyef, 
lıtavro Yorgiyef, Sabi Kençof, MJ. 
lo latavro isminde yedi Bulgann 
muhakemelerine dün hafi olarak 
Ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiftlr. 

Koruculann 
Muhakemesi 

Silivrinin Celiliye köyünde ço
ban Mustafayı öldürmekten suçlu 
Nubçeyle korucu Hüseyin muhake 

melerine dün devam edilecekti. 
Fakat f&hitler ııelmediği için mu• 
hakeme ba§ka güne bırakıldı. 

Adliye vekili gitti 
Şehrimizde bulunan Adliye Ve

kili Yuauf Kemal Bey dün Anka· 
raya avdet etmiıtir. 

Hayrettin 8. in 
• 

cenazeıı 
Eıbak Adliye nazın Necmet

tin Molla Beyin mahdumu Hayret
tin Beyin vukuu irtihalini yazDUf• 
tık. Merhumun cenaze namazı 
dün Beıiktaıta Sinan paıa camiin 
de eda edilmittir. Cenaze meraıi
minde birçok zevat hazır bulun
mu§tur. Bu meyanda göze çarpan 
zevat arasında Vali Muhiddin, 
Abdülhak Himit, Fethi, meb'ua· 
!ardan sabık müzeler müdürü Ha
lil, Bolu meb'uau Cemil, Siirt meb' 
usu Mahmut Beylerle Ziraat, it. 
Sanayi ve Maadin Bankalannın 
müdürlenle baz:ı erkim, ecnebi 
bankalarla bazı ecnebi müeaae
lerin müdürleri ve erkinı bulunu
yorlardı. 

Necmeddin Molla B. pelı erken 
giden genç oğlunun vefabndan 
son derece müteesıir görünüyor
du. Molla Beyi ve merhumun aile 
ai erkanım taziye ve geride kalan 
)ara aabır ve uzun ömür dileriz. 
Merhumun cenazesi 11.ileai hatİre· 
oine defnedilm.lftlr. Mevli rahmet 
eyleye. 

Türkdili 
Heyeti 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti
nin vilayetler merkez heyeti 
vazifelerini halkevlerinin dil 
tarih, edebiyat tubeleri göre
ceklerdir. 

Bu hususta fııka. katibi umu 
miliğinden alman emir ve tali
mat lıtanbul halkevine tebliığ 
edilmİ§ ve evin dil, tarih, ede
biyat §Ubeai ayni zamanda 
Türlı: Dili Tetkik Cemiyetinin 
htanbul merl<ez heyeti nizam 
namesine kaim olarak vazifesir 
ne baılamıştır. 

Maarifi~ 

Bu sene yeni 
Mezun yok 

Bu sebepten eski 
mezunlar münha 1-
ler~ yerleıtirilecek 

Bu sene muallim mekteplerinin 
tedris müddetleri 6 seneye iblağ 
edildiği için, muallim mektepleri 
önümüzdeki haziranda mezun ver 
miyecektir. Haziranda kadrolar 
yapılırken yeni mezun muallimler 
olmadığı için, eıki mezunlardan 
ıimdiye kadar tayin edilmemiı o
lanlar, vekiletle vazife sörenler 
veya herhangi bir sebeple açıkta 
kalmıt olanlarm tamamen tayin 
edilmeleri fınab kazanılacakbr. 

Haziranda, lk mekteplerin yeni 
kadroları tanzim edilirken epeyce 
yeni tayinler yapılabilecektir. Her 
aene muallim mektepleri 600 den 
fazla mezun vermektedir •• Bu •e
ne bu 600 muallim yoktur. Bun
dan başka haziranda yeni tekaüt 
kanunundan istifade ederek bir 
çok ilkmektep bocalan tekaütlük
lerini iatiyeceklerdir. Bu ınıretle 
açılacak bütün münhallere eıki 
mezunlar veya yeniden meılefe 
girmek istiyen ıeraiti haiz talipler 
tayin edilecektir. 

Türk tarihinin 
medeniyet kısmı 
Türk tarihinin medeniyet kııı

mını yazan 50 k:İ§ilik müderrisler 
heyeti dün Darülfünun Edebiyat 
fakültesinde içtima ederek timdi. 
ye kadar yazılan kısnnlan tetkik 
ve teıbit etmiılerdir. 

Müfettit Ekrem B. 
Maarif Vekaleti umumi müfet

ti,lerinden Ekrem B. Anadoluda· 
ki teftiılerinden lotanbula dönmiit 
tür. 

Gazi terbiye ell8-
titüsünde 

Ankarada Gazi terbiye enatitü 
ıünün ihtisas kıınnlan 3 aömeatr
den 4 aömeotre çıkanlmııtır. Mek• 
tebe alınacak liae mezunları bun• 
dan sonra burada iki sene tahsil 
sördükten aonra orta mektepler
de muallimlik etmek hakkını kaza 
nacaklardır. 

Zeki ve Hasan B.ler 
Bir müddettenberi ııehrimizde 

bulunan Maarif müatef&rl Salih 
Zeki 8. ve umumi müfettitlerden 
Hasan Ali Bey bugÜn ADkaraya 
avdet edeceklerdir. 

Stenografi 
Kur•unda 

Darillfünundaki m-ırrafl 
kursunun nazari imtihanları tuba· 
bn 12 ainde Hukuk fakülteainde 
yapılacaktır. imtihana kura talebe 
•inden baıka ticaret lisesi ve ame• 
il bayat mektebi talebeai de gire
ceklerdir. Nazari bntihanda mu
vaffak olanlar sür'at kursuna ai
recektir. 

14 dava daha 
Reddedildi 
Bu davalarda hQkümetten 
411110 lira isteniyordu 

Muhtelit Türk • Yunan mahke 
meıinde dün 29 davaya bakılmıt
br. Bunlardan 15 i talik edilmit. 
14 ü de reddedilmiştir. Reddedi
len davalarda bükİlmetimizden ia
tenen tazminat miktan 4 il 1 70 li
radır. Kanunusani ayı içinde bu 
mahkemede 99 dava görülm~tür. 
Bu davalardan 57 si talik, 42 ai 
reddedilmiştir. Reddedilen dava• 
!arda hükfunetimizden istenen taz 
minat miktan 883,500 liradır. 

ı.rpa 

Hasis ilim! 
Muayene ücretlerinin taham 

mü! edİmez yüskek.liği umu• 
mi bir şikayet halinde gazete
lerde çalkandıkça mütehassıs 
doktorlanmız sinirlendikçe ıi 
nirleniyorlar. 

Bir doktor: 
- llim adamlarına ilişme

yin ! 
Diye ihtar işareti verdi. 
Kloroform kokuları arasın· 

da korkunç bir iskeletin kuru 
parmaklan gibi görünen bu 
tehdit kimbilir kaç zavallı hae 
tanm kalbini ağlatmıştır. 

Ben, kendi hesabıma. bu hod 
gam ilimden korktum • 

Çünkü doktorların idclla et· 
tikleri ilim nazariyattan ibaret 
değildir. Bu ilim operatörün pı 
çağında, mütehasuam iğne
ainde ve doktorun reçetesinde 
bazan insafsız bir ölüm §eklinl 
alır. 

Kitapta okuduğunu ilk has· 
tasında tecrübe eden çömezle!"' 
den yeni bir kqfi eski bir haı 
tasına tatbika kalkan mütehaı 
sıs profesöre kadar bu ıaınat 
babının meslek tarihçelerincü 
içler acısı birkaç kan lekesi ol 
madığmı kimse iddia edemez • 

Hele ıon yılların en karlı bi 
ihtisas ıubeai olan kadm hast 
kklan tedavisindeki facialaı 

yalnız ititilmekle kalmadı.Mal 
kemelere kadar intikal etti. 

Fakat doktorlar mimarlar g 
bidir. Y aptrklu hatayı tetkik. 
edece4t: gene kmdj, meslekta§la 
n olduğu için neticeden • 
te etmezler. Çünkii bugün bir 
meslektatm elinden çıkan hat 
yarm ötekinin pıçağma isabeıj 
eder. 

MUtebbil fflfaat lbtiy 
hataları kitaba uydurmayı 
mirdir. 

DoktoTlar bir yandan da ve 
gi memurlanna benzerler. 

T abakkU'k memunı inauıın 
ııl haline, layafdine, evine t 
gibım. bakıp haraç kesene m 
tahassıa doktorlarum:z da bas 
odaımın süsüne, hizmetç' 
adedine, apartırnanm katma 
kıp öyle ücret keserler. 

Mütehuaıa biT doktorun ta 
mini itgüzar bir haciz mem 
nun takdirinden daha u isabe 
li değildir. 

llnıin hiçbir tubesi bekimlill 
kadar müntesibine ticaret Ju 
guau atılamaz. Son zammı) 
da doktorlarımız artık ÇUl'ÇUT 

kabilinden viızi.te tq>lamayı bi 
zahmetli bvlduldan için C · 
nique ismi albnıda lokanta v 
otelden farksnı bastıımeler aç 
mıya baıladılar. 

Bukadar hasis bir ili 
reha ve tifa beklemek inaana 
kadar giran ııeliyor! 

Galatasaray 
Kongresi 

Galataaan.y klübü kanp91i 
aabah saat 10 da toplan,acak1tıı 
Kongrenin epeyce hararetli ola 
ğı, bilhaaaa Etref Şefik meael 
nin kongrede birçok münak&§a 
n davet edeceii anlaıılmaktadır. 

Bug\lnkü konııre neticesinde i 
dare heyetinde de bazı deği§ikli 
ler TUlru bulmasına intiur edil 
mektedir. 

ı~le sukut~tti. F;;;:ız HükUmeti· 
rıın karşılatbğı ınütkül&h eçen 
lıa.fta ~nlatmıştık: Bütçede ! bu
çuk mılyar açık vardır. Bu müthiı 
•çığı Maliye Nuın Cheron yan 
taaa.nuf, yan vergi ile kapa.tmak 
~tedi. Bu kadaT esaslı tedbirlerin 
bırtakım siya.si zümrelıerin menfe
•tlerine dokunacağı tabii idi. Fil" 
kat muhalefetin bu derece tiddetli 
ol~c~ğı da tahmin edilmemi9ti. 
~ukumete kendi hrkaaı llrasından 
b le muhalefet edenler oldu. Ve ni· 

K müniatler 112 meb'ua 
s:.yalist koınüni.tler 11 meb'ua 
Soayali.tler 129 meb'uı 
Müstakil soıyaliat 37 meb'uı 
Soayali.t Radikal 157 meb'uı 
Müstakil radikal 62 meb'ua 
Sol Cümhuriyetçi 72 meb'ua 
Demokrat 16 meb'm 
Müstakil Cümburiyetçi 28 ıneb'us 
Cümhuriyetçi Demok- , 
rat ittihadı 76 meb uı 
Mubafazakir !I meb'uı 

açıktır. Ve yeni Maliye Nazm BO" 
nnet timdi bu mühim iıJe uira.tmx· 
ya başladı. Yeni Maliye Nazınnın 
3 buçuk milyar istikraz, bir buçuk 
milyar taaarruf yapmak auretiıle 
bütçeyi tevazün ettireceği bildirili· 
!or· Bütçeniıı on buçuk milyar açr 
gı o~duğu söylendiğine göre bu 
tedbirler kafi gelmese gerektir. An 
cak !U anla,rlıyor ki yeni hükilmet 
eski hükUmetten farklı olarak 
b~ç,i kapatmak için yalnız veı
gılerrn arttırrlmasma ve tasarruf 
yapılma3ınn bağlanmıyor, lıtikraz 
yapmayı da dü,üıniiyor. 

isder de lngilizler yalnız Amerika 
ile lngiltere araımda yapılacak 
müzakere ile bu kadar esaslı işle
rin halledilemiyeceğini bildikleriw 
den bu ıoıruncu tıeklif karşısmda 
tereddüt göstermektedirler. Ameri 
kalılar misal olarak İngiltere ile 
Amerika araımdaki deniz itilli.fıını 
gösteriyorlar. Halbuki iki mesele 
biribirnin ayni değildir. Deniz iti· 
lafı birinci derecede lngiltere ile 
Amerikayı alakadar ederdi. Çünkü 
deniz hakimiyeti bu devletlerdedir 
lktııat iti her devleti alakadar 
eder bir meseledir. Ve Fransasız 
borçlar meselesi müzakere edilse 
bile, Fransasız, Rusyauz, Alman· 
yasız veya herhangi müstakil bir 
devletsiız iktısat işleri müzakere 
edtlemez. 

tini tediyeye hazır oldukları anla· 
şılıyor. Fakat timdilik lngilt'ere 
Amerika müzakerelerinin alacağı 
cereyanı bekliyorlar. lngiliz ricali 
de bütün beynelmilel borçlann be
hemehal ilgası lazımdır yollu söz· 
!erile Framızlan azbuçuk koru· 
maktadırlar. Bu da malUnıdur ki 
Lausanne'da vanlan itilaf iktızası· 

aonra eyliil 1931 de Japon 
taa.1T11zundan sonraki ae.fhalan 
!atacak. Neticeyi bildirecek ve ta 
siyelıerde bulunacaktır. ilk ilç kıs 
mm yazılması kolay. Fakat ne ıi 
bi tavsiyelerde bulunacağı etrafı 
da henüz uyutulamanıı§br. 

Bu rapor hazITlandıktan eonr 
umumi heyet toplanacak. Misaka 
göre, umumi heyet le bir r 
netreder ve takip eclil«ek yol h 
kında tavıiyeleTde bulumır. Bina 

ayet Boncour çekildi. 

b' Yerine geçen Daladier eski ka· 
Bnede Harbiye Nazınydı. Esasen 
b a§vekiJ ve Maliye Nazınndan 
~~a diğer nazırlar &fağı yukan, 
~ 1 Boncour kabinesinin aynidir. 

e Sosyalist • Radikal hrkumdan 
illa.ada bir fırkanın bugünkü feraİt 
altında F roınısada hük:Umet teşkili 
~ok· rnüfküldür. Meclisteki fob 
Uı:ıreti tudıır: 

Görülüyor ki Sosyalist • Radi· 
kal fırkası, Fransız Meclisinin eı:ı: 
kuvvetli siyaııf fırkasıÔJT. Ancak 
ekseriyeti temin etmekten çok u· 
zaktır. Bunuınla beraber, Herriot 
zamanmdanberi meclisin ikinci 
kuvvetli fırkası olan 129 meb'uslu 
Sosyalistlerin müsamahasına daya 
ruyorlar. Bunun içindir ki Herriot 
da, B.ıncour da ve Daladier de ka
~inele~ teşkil ederlerken, soaya· 
lıstlen aralarına almıya çok çalıı· 
mıılardır. Fakat Sosyaliatler ka· 
bul e~iılerdir. -· . 

.... 
İngiliz Hükilmeti Amerikanın 

borçlar meselesini müzakere et· 
mek için yaptığı daveti resmen ka· 
bul etmiştir. Binaenaleyh müza • 
kereler martın ilk haftası başlıya· 
caktır. Amerikalılar bu müzakere
de Jngiltere ve Amerikayı alaka· 
d8.l' eden diğer ikhsadi meselelerin 

Di~er taraftan Fransızlar İngil· 
tere ile Ameri·ka araıındaki but 
muhabereleri uzaktan seyretmekte 
dirler. Fansızlann müzakereye •• 

dır. "' • • 
Mançurya ihtilafı olduğu yerde 

ıayıyor. 19 lar komitesinin Japoll" 
yaya Lytton komisyonunun rapo· 
ru çerçevesi dahilindeki tesviye 
tarzım kabul ettiremediği mailim· 
dur. Japonya sonuıncu reklifi de 
reddedince, 19 lar komitesi umwnl 
heyete vaziyeti bildirmek için bir 
rapor yazmayı kararlaştırmış ve i· 
çinden 9 azalı bir rapor heyeti 
ayırmıştı. Bu heyet şimdi raponı 
yazmakla meşguldür. Verilen ma· 
lUnıata görıe, heyet raponınd'a ev
veoli 1931 ıenesiııden evvel Man· 

enaley~ timdi iki heyetin tavliy 
!erini bekliyonız. Biri, 19 lar k 
misyonunun Tapor hllZD'lıyan h 
yetinin mnumi heyete vereceği ra 
.pordaki tavsiyeler. Diğeri de mnıı 
mi heyetin tavsiyeleri •• Ancak Ja 
ponya, ya bu tavsiyelerin hiç yap 
mıyacağma, J'IL yapılırsa pek ke 
di aleyhinde olmıyacağına, yahu 
ta aleyhinde iae kimıe diolaııiy 
ğine kani olmalıdır ki, aıla aldın 
etmi or, kmdi. birdi~· • • 



\ cuklara, - kız erkek - cinsi-1 
yet terbiyesi vermeli mi, ver-

i memeli mi keyfiyeti bile daha 

1 
el ile tutulacak t~de bir hal 

Asnn umdesi "MiLLiYET" tir. l le bağlanmıt deitıl ıken çocuk-
ların kadmlara meyil duya· 

1 bileceğini yazmakta, ifadesini 
resmini basmakta ne fayda var 
dır. 
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Gelen evrak geri verilmes.
Müddeti seçen nüshalar 10 im· 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler iç.in müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann uıe-
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yefilköy askeri ruat mer· 

kezinden verilen malumata gÖ· 
re bugün bava kısmen bulutlu 
olacak, rüzgar ,imali istikamet· 
terden hafif surette esecektir. 

2-2-33 tarihinde hava tas-
yiki 766 milimetre en çok 11cak· 
ide 6 en az 3 aantigrat kaydedil-
miştir. 

1 Lakin insanlar böyledir. 
T abiatm ara sıra eksik müta· 
lea ettikleri böyle b!zahürleri· 
ni harika telakki ederler .. 

T amdrklanmdan birisi bu 
yazryr okumuı bana uzun u· 
zadıya bu (bey Yatında huvar 
da) bahsini tenkit ettikten 
aonra dedi ki: 

- Bet yqmda erkeklik 
hi11edenleri yazıyorlar da, 
kırk yaırnda çocukluk hiıseden 
terden bahsetmiyorlar.. Aıd 
acınmaya, tetkik ve mütaleaya 
layık olan onlardır. 

Ve, harumlar, hanım kız· 

lar! l~itti.niz ya!. Artık çocuk, 
yavru. bebek diye erkekleri kı· 

1 ırmlara ayırmaya imkan kal· 
madı. Nevzat, erkek mi? Kafi 
dir., Elverir ki; hotunuza git· 

• 1 
ım .. 

1 

1 30 milyon hayvan 

1 
Ben yazıyorum, o da dilile, 

yediği yemeklerin bakayaarm, 
dişleri arasından topluyordu. 
Batı arkada, karm ileride ayak 
lan up uzun yerde olarak u· 
zandığı koltukta gazeteleri göz 
den geçirirken bir çingeneyi 
utandıracak kadar tiddetle 
geyirdikten ve bunu müteakip 
bir de midenin fazla dolmaım· 

<J 1 dan mütevellit hiçkmlıktan 
lflllli•l!lll!'!l"lll~ sonra: IC LE ~ - Memlekette 30 milyon 

Beş yaşında 
Aşık 

lıa betikte lif ederek pey· 
=ıberlik mucizesi göaterd). 
ımri asırdır bu mucizeden 

• ıhıederiz. Bu arada belki yüz 
nlerle çabuk laf eden çncuk 
kımttrr amma mucize reko-

J ll\U Mesihtaı alamamıtlar 
l 
rr ••• 
Şu giinlerde bir diiter bari· 

, gazetelerimizi ve doktor 
' nmızı meşgul etmdctedtr. 

C§ yaşmda bir ÇQCUk 'kadmla· 
l kartı meyil hi11ediyonnuı. 
. azeteler resmini koydular, 
:ıktorlara ıordular, annesi 
~!unun kadmlardan pek bot· 
ndığmı, bet Yatındaki huvar 
i da kadınlan görikıce içi git
ğini çiy çiy anlattılar .. 

Bu hi.diıeyi evvelen bir ga· 
1 !>e telakki etmeyi garip bulu· 
uıı. AY1lsturyah i.lim Frenci 
~röyd) in kendi icmine iza· 

ederek açtığı ruhiyat yo
nda yazılmıt ufak eseri oku· 

ıııınlar bilirler ki böyle meyil· 
çocuklarda daha memede 

en bile vardır. Gayri ıuurt 
arak vardır. Sonralan inki· 
f ede ede cinsiyet hisleri tek
le girer ... 

Haydi diyelim ki; her öaüne 
,Jen böyle bahisleri tetkik 
mez .. Lakin garibe demilen 

· & münasebetsiz terin gazete
re dercindeki terbiye mahzu· 

1 da göze çarpmaz mı?. Ço-

hayvan varmıt, gazete yazı
yor .. Ne derein diye sordu batı 
mı kaldın:lrm, yüzüne be.ktrm 
ve cevap verdim: 

- lna.nrrım. 
FELEK 

Bahçeler 
Müdürü de 
Yol isliyor 

(Ba41 1 inci u.\ıifede) 

Fakat. park n bahçe gibi yerlerin 
iyi muhafazaaı, herkesten evvel 
halka terettüp eden medeni bir 
vazifedir. 

Halk umumi bahçeleri kendi 
malı gibi korumadıkça bizim sar· 
fedecejimiz bütün gayretler bota 
gitmeğe mahkfundur. 

Gülhane parkında eğlen~ te
aiaata vücude getirilmesi dütünül. 
müıtü. Fakat bu tesiaat pahalıya 
malolacaiı gibi, halk için mühim 
bir iatifadesi de olmayacaktır. 
Yal ruz, ilerde bir hayvanat bah· 
çeai belki yapılabilir. Gülhane hu 
tanesi ile Saraybumu nhtımı ara· 
ımdaki boatanlar hayvanat bahçe. 
al için en münasip yerdir. 

Maamafih masraf kapm açma· 
mak istenirse hayvaııat babçeai 
parkın içinde de yapılabilir. 

latanbulda, idaresi bahçeler 
müdürlüğüne ait olan 12 bahçe ve 
park vardrrı Gülhane, Sultanah· 
met, Bayazıt, Fatih, Bakrrköy, 
Y eşilköy, Taksim, Beıiktaf, Oskü· 
darda Doiancılar ve Kmkla, Ka· 
dıköyünde Yoğurtçu park ve hah· 
çel eri. 1 

Yıldızdaki çiçek fidanlrjile A· 
da çamlan bundan hariçtir. Bu ka 

Mll/lget'ln ed~bl romanı: 8 
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Şarkta hava 
Hafifledi 

Bir Yunan vapuru 
oturdu, kurtarıldı 

Diyanbekirden bildiriliyor: -
Tahteuıfır 28 dereceye kadar İ• 
nen soğuk dünden beri hafiflemit 
tir. Diyarıbekir bugün adeta yaz· 
dan kalma bir gün yaııyor. Kar 
ortadan kalkmamakla beraber 
çartı ve caddelerde eski kalaba· 
lık görülmektedir. Odun. kömür 
fiatleri birden bire dü,müştür. Şid 
detli soğuk ve dondan tehre öte· 
beri getiremiyen köylüler akın ha
linde gelmektedirler. Yumurta, 1, 
tavuk 10, kaz, hindi 10·20 kuruta 
satılmaktadır. 

Kar topu burada kışın en ei· 
lenceli oyunlarındandır. Üç dört 
gün devam eden şiddetli soğuk ve 
dondan iki üç in&an doruna vak'a· 
11 olmuştur. 

Bir yunan vapuru 
oturdu 

IZMIR, 2 - Ruayadan Cebe· 
lüttanka kömür götüren Taksiyar• 
bia isminde bir Yunan vapuru Ç"' 
menin Barbaros nahiyesile Sakız 
ada11 araımda Kumeda mevkiin· 
de karaya oturmu~tur. Takalyar· 
hia vapuru hemen etraftan imdat 
.iatemiıtir. 

Bunun Üzerine Yunan talıliıiye 
idaresinden bir vapur gemiyi kur· 
tannağa gelmittir. Fakat kaza bi
zim ıulanmızda olduiu için lstan 
buldan gelen tahliaiye vapuru ka· 
zazede gemiyi kurtarmıştır, 

Fırtınaya tu 1ulan 
tayyareler 

lZMIR, 2 - Geçenlerdeki ıid· 
detli fırtınaya ait kazalar hakkın· 
da peyderpey malılmat gelmekte· 
dir. Yunan gazetelerinin verdiği 
maliımata göre küçük Yanaıı ada 
lan ufuklarmda 20 kadar meçhul 
tayyare ırörülmüıtür. Gazeteler 
bu tayyarelerin fırtınaya kapıla· 
rak yolunu tJl!ırmıf bir İtalyan fi. 
losu olduğunu söylüyorlar. 

Adana 'da berekel/l 
yağmurlar 

ADANA, 2. A. A. - lki günden
beri vilayetimizin her tarafında mah· 
sut için çok faideli ve feyi:di Yai· 
muTlar yağmaktadır. 

Son yağan yajmuTların miktarı 18 
milimetreyi bulmuıtur. 

Kar yajJan yerler 
ÇANKIRI, 2. A A. - Dnamlı 

bir surette kar yajmaktadır. 
MALATYA, 2. A. A. - Dünd

beri kar yağmaktadır, çiftçiler mem· 
nundur. 

dar dajınık bir mıntaka dahilin
deki bahçelerin iti tahmin edile· 
miyecek kadar yorucudur." 

Reşat B. yeııi tanzimine baıla· 
nan Ayaaofya parkı hakkında dj. 
yor ki: 

- Burumın bol ajaçla bir mey· 
dan haline getirilmesi düşünülmo
mit değildi. Fakat, bu takdirde 
Sultanahmetle Ayaaofya gibi iki 
muhteşem mabedimizin orta ye
rinde her iki camiin de manzaran 
bozulacaiı için nihayet ajaçlı bir 
meydan yapılmasından vazgeçildi 
ve buraoınm bahçe olarak tanzimi 
ne karar verildi. 

Bahçeye yalnız bodur boylu 
dekoratif ağaçlar dikilecek, tam 
orta yerinde muhtelif çiçeklerden 
yapılınıf bir göbek bulunacakbr. 
ilerde bu göbek kaldmlarak yeri 
ne şark usulünde bir havuz yapı• 
labilir. 

Bahçenin, bir seyyah ,ehrl yap. 
mağa çahttağanız lotanbulun bir 
köşesinde bir tablo kadar hoıa gi· 
decek manzarası olacaktır.'' 

l Allah babanın Baba 
Bacadan attığı Katil_i _ 

En sevimli iki yıldız 
MAURICE CHEVALlER 

JEANNETTE MAC DONALD 
En kıymetli bir rejisörün idaresi altında: 

Altınlar! 12 yaıında çocuk 
(B••• 1 inc:İ aahifede) 

recek, sonrada çete olup daia çı· 

kendisini döven 
babasını öldürdü 

kacak, milletin de baıına bela ke· BUCAK _ Burada feci bir cina-
silec<;~ d~miıtir. . yet olmuş, Devrı köyünde Şehri Ali 

ROUBEN MAMOULlAN 
misline ender tesadüf edilebilecek bir eser 

yaratmışlardır: 
Dunku muhakemede dınlenen Ef. isminde bir adam 12 yaıındaki 

ıahitler ve maktulün oğlu katil ~- 1 oğlu ,?\o'chmet tarafından öldürül
minin e~elce memlek<;~t~ _evlerı· 1 müftiir. Bu küçük katil babasının, 
ne de gırıp hrrsızhk ett!gını v~ hır kendisini dövmesinden muğber ol
aı~hkta? sabıkalı oldug~n'? ac~yle- . muş ve bir giln babası yatağında u
mışlerdır. Bu hır11zlrk hadısesı şa· yuTken av tüfeği ile üzerine ateş e-
bit olunca maznun: dip öldürmüştü 

Bu Gece Beni Sev 
- Efendim bu hrr11zlık deiil· r. 

dir. Ben kendi evime girdim. Bi· Polatlıda halk 
zim evimizin yanındaki ev de bi· 
zimdi, bana babamdan kalmıştı. 
Harap ve yıkılmış bir vaziyette
ydi. Bir gece evde otururken ak· 
tona geldi: 

- Acaba babam bizim evin du 
vannll para aaklaınıı olmasın. Bu 
acabalar zihmini kurcalamıya bat 
tadı kazmayı elime aldım, duva• 
n k~zrnıya koyuldum. iş ilerledik 
çe duvar delindi ve nihayet ken· 
dimi odaya benzer bir boşlukta 
buldum. Bir de baktım ki bir aan· 
dık var, eçhm, kar11tardan. için· 
den bir tabanca, kama, para, beşi 
birlikler, mahmudiye altınlan ve 
aaire çıktı. Allah baba göndermit. 
bacadan mı atmış, nereden aok· 
mu,•a sokmus, bu kıymetli sandı· 
lı bizim eve bırakma,, bize nzık 
p:öndermif. S.ndıtm lcin<l~kileri 
aldım. asıl evimize döndüm, Fa
kat bilahare anla,ıldi ki ben yan· 
!ıslıkla kendi evimizin duvannı 
delecek yet"de koın(lumuzun duva .. 
nnı delml,im, fakat bu hakikat 
anlafıhncıva kadar ben paralan 
aarfetmi~tim, silih1an ve sair ef'" 
yayı kendisine iade ettim. 

Görülüyor ki bu bir lımuz hk 
delildir, ben kendi evime gireyim 
derken yanlıthkla komtunun evi· 
ne girmltiın, demiıtir. 

Muhakeme bazı ıahitlerin cel· 
bl ve aleti katlolan kamanın geti· 
rilmeai için baska ırüne bırakıldı. 

Ankara - fstanbul 
hava seferleri 

Ankara • fstanbul hava seferle 
rlne talısiı edilmit olan tayyare
lerden biri bugün Ankara'ya gide· 
cektir. 

İsviçre ıefirl me
zunen gitti 

İsviçre sefiri M~ Henri Martin 
~~zunen s~ 'Moritz'• aitmittir· 

Yeni işlemeğe 
açılan hatlar 

Ulukııla • Kayseri hattmın u. 
lukışladan itibaren Karalar, Bor 
ve Niğde istaayonlan iıletmeğe &• 

çılmııtır. 
Bu kısımda haftada Üç defa ka. 

tar kalkacaktır .. 

irtihal 
Ferik Galip Pata ve İzzet Bey 

ve Kaba.ta, inhisarlar .müakürat 
deposu &miri lhııan Be)'lll Yelen· 
teri mütekait kaymakam Zihni 
Beyin gelini lnhiaarlar umum mü· 
dürlüğü merkez levazrm tefi Sa
lih Beyin refika.lan Y egine Ha
nım henüz pek genç yafında iken 
kısa bir hastahiı müteakıp vefat 
etmittir. Cenazeai bugünkü Cuma 
günü öğleden sonra Kadıköy Ha
le sinema11 ilerisinde Hacı Şükrü 
aokaiında 7 No. lu haneden kal. 
dınlarak medfeni ebedisine tevdi 
edilecektir. 

1-------------------- - -
radyosu 

POLATLI (Milliyet) - Bura 
belediyesinde yavrulann yardımlan
yla bir dokuma evi açılmıştır. Ayn
ca bir halk radyosu da getirtildi. 

Top atarken 
TAVŞANLI,- Arefeden bir gün 

evvel sahur topu atılırken bir kaza ' 
olmuş, topu atmaya memur iki genç 
koydukları barutun ate,lenmeden ev 
vd infilakı neticesinde yaralanmıf
lardD". Gençler tedavi altına ahnmıt-
lardır. j 

ARTIST1K Sinemasında 
Dün akşamki büyük gala müsameresinde 

Kim Olduğunu Bilmek istemiyorum 
büvük operet filmini gören kalabalık halk kütlesi, 

en güzel tuvaletleri giymiş 

L i A N E H f.. İ D'ı 
ve sevimli jön prömye 

G US T A V F R O E HL t C H'i lzmirdeki hafriyat ı 
her zamandan daha fazla hararetle alkıslamıı;lardır. lzmirden yazılıyor: Namazgah- • 

tala mezarlıklarda meydana çıkan!- ·----~tıaveten: FOX JURNAL ______ _. 
mıt olan eski lzmir hanı.heleri üze-1--------------------------
rinde hafriyata devam edilmektedir. 

Geçenlerde lzmir ve havaliai ~- Pml'!.l!lll!l!lll!-•-•• M A J İ K ' te ... •!11111!1-llll••• 
r1Atika muhipleri cemiyeti mcnfeah- Harikalar filmi, DOLORES DEL DlO'nun temsil ettiği şaheser: 

ıe: v::=ıı:::~e:ad:~.:.:ı~: CEN ET PERi~ Sl0 

lan hafriyatta eskisine nisbeten o 
kadar geniş bir yer daha açılmıştır. 
Bu hafriyat esnasında yarm kml- İraesinin ikinci haftası olduğu halde binlerce halk tarafından alkıf-
mıt yeni bir kitabe daha bulunmut- !anmaktadır. Siz de bugün gidip görünüz. Bugün saat ıı de ten. 
tur. Bu kitabe eski lzmir'de, Berga- ziliitlı matine. tl~veten R. K. O. DÜNYA HAVADiSLERi. 
ma ve Efeı'de yapılan olempiyat mü lh:m::ı::::=:3:ıı:ıı::•omm;;::;;;:;;::;:g•m•m•••••.ıiııııılııiiiıiiiıııad 
aahakalannda kazanan meşhur bir 
sporcuya aittir. Yazının okunması i
tin müze müdürü tarahndan kital TEŞEKKÜR 
nin istampajlan Viyanadaki akade- Müteveffa Maseh Maseyan Efen
mlye gönderilmiştir. j dinin hatıramu taziz etmek için ce-

Eski lzmir hafriyatının çok kıy- naze merasiminde bizzat hazır bulu· 
metli birçok eserleri da~a meydana nan veyahut telgraf veya mektupla 
çıkaracağı kuvvetle tahmın olunmak . ti ,_, ___ _ 
tadır. beyanı tazıyet ey yen zevatı ıununa 

S d kt h t kederdide ailesinin bilcümle efradı 
an ı a seya a tarafından bilhassa arzı tetekkür.,. 

lstanbul Belediyesi'. 

Şehir Tiyatrosu 

Oarülbeda3" T em:;İIJeri 
Bugiin suvare 
saat 21,30 da 

Sarı 
eden fahi,e _ıu_n_ur_. ---------

Boludan yazılıyor: Bir müddetten Zeybek 
beri zabıtamızın aradıit Münevver .,. Yeni İcra ve İflas 4'1111 • 
isminde bir fahile nihayet yakayı ele Kanunu Şerhi Qperetı 
verdi. ' Muh . 1 • 

Münevverin çabuk ,..kalaıımama 
1 

· arnr en: Umuma . 
sının sebebi sandık içinde seyahat Kayseri Meb'usu: SAIT AZMi Bu hafta aon haftaaıdar. 
etmesi imiş. Tokat Meb'usu: NAZIM iZZET Bir güne mahsus olmak üzere pa· 

Polisten kurtulmak için bir eT· p k kmd kıy ak d l"k 
den diierine, hatta bir köyden öt• - e ya a çı or ~ zartesi ırünü tam• 3 per e ı 
kine hep aandık içinde •e ek•eri a.- -..::. " Renkli Fener " oynanacaktır. 
tıklan~m llrtında ıeyahat ed<ın Mil merasimde hazır bulunmutlardrr. 919 
n...verın foy1111 meyd•na çılmuş ve B' hafta · • d k d 1 tal 
aandıktan çıkanlarak kendisi mcıaye ır. ıçın e ay 0 unan &-

neye ıevkedilmi4tir. be nuktarı 26 yı bulmuştur. Marta 

Muşta halka konfe
ranslor veriliyor 
MUŞ, - Mubaıebei buauaiye 

bütçesinin yollar ve müesaeaat İn• 
taatına daha müsait bir tekilde 
tadili için umumi viliyet mecli.ti 
valinin emrile iç.timaa davet edil
mlttir. Valimiz gerek şehriıı İma· 
nna, gerek ahalinin tenvirine bü· 
,.ük ehemmiyet vermektedir. Eski 
Türk Ocalı binası gazino haline 
ifrağ edilmif; Maarif Müdürlüğü 
tarafından valinin emrile burada 
konferanslar tertibine baılanılmıf 
tır. Halk konferanslarla çok ala· 
kadar olmaktadır. 

Antep'te yeni lise 
ANTEP, 2. A. A. - Yeni tesis 

edilen Antep lisesinin açılıı resmi 
bugün saat 14 te halkın COfkun ve 
samimi tezahürü arasında yapılmıt· 
tır. 

Vali, Mebuslar ve tekmil memurin 

kadar naklen kayıt edileceklerle ta· 
lebe mevcudunun 80 e varacağı mu• 
hakkak gibidir. 

13 yaıında katil 
Adanadan bildiriliyor: Bundan 

bir müddet evvel Mustafa isminde 
13 yapnda bir çocuk 30 Y&fln
dade bir adaJDI • öl.ı;lı;;°üt'tii. 
Mustafanm uzun zamandan beri de
vam eden muhakemesi bitmiıtir. 
Mustafa idama mahkUm olmuıtar. 
Fakat yaşı 13 ten fazla olmadığı i· 
çin cezası alb sene hapse tahvil o
lunmuttur. 

Define hikayesi 
Catalcadan yazılryor: Son günler· 

de ;, Kabakça" da deveran eden bir 
tayİaya göre "GümÜf pınar" köyü
ne gelen bir Bulgar o civarda bir 
define :ıramış ve bulmuf-· Çatalca 
zabıtası ecnebi tebaası olduiu halde 
memnu mıntaknya g;ren Bulgarla 
define hakkında tahkikat yapıyor. ' 

Yeni eserler 

Kooperatif 
Mecmuası 

Aylrk kooperatif mecmuaımm 
dokuzuncu aaym zengin münderi· 
catla çılmııştır. Bu sayıda A. H. 
beyin 'Türk Kooperatifçiliiine i
hanet ediliyor'' baflıiı altında bir 
batmakaleai ile Burhan A».f Be
yin "Beynelmilel iktasat ltonferan 
11" batlıklı yazm ve ıüt itleri, Ay
dın ıehrl elektirik kooperatifi, gl• 
bi yazılarla Ağaoğlu Ahmet Beye 
cevap teıkil eden bir yazı ve ko· 
operatif havadislerile birçok ikb· 
udi bahiıler mevcuttu.r. -Haftamn sesi 

Bu haftalık gazetenin 
aaym çıkmııbr. 

8 ıncı 

dayanarak hafifçe doğruldu: diği bir nevi maşlah. 
- Anne ben mi uzattım iki 

yordu. Az ötede de bohçaya ben-
- Perveri bilmiyor musunu:ı:? zer kara bir fey vardı. Muhittin 

' MAKEDONYA Karde,imin süt kızı "Perver,, . A 
aah .. o öyle serkeş oldu, öyle ti• 
mardı kL. haşan krz! Beni bir 
göğsümden itsin! 

parmağımı sana •• 
Bu ani ithamlar kartısmda za· 

vallı kız ne yapacağım taşırmış· 
tı. Rüküt Hanım artık adam akıl· 
lı aydmııtı. Yavat yavat ayağa 
kalktı: 

Bey eğilip onu alınca yaşlı ka· 
dm; 

- Gördün mü oğlum .. - diye 
homurdandı - iıte o, hatan kı· 
zın Can .. 

ırrit olsun valde barum.. Zavallı 
"Perver,, e ıataşmaymız.. Bu it' 
onun iti değildir. 

Mihal biraz kendine gelir gibi 
olmuıtu. Maamafih hi.la düttüit\l 
yerde duruyordu. Ozıerinden atlr 
Yarak geçtiler. Sokağa çıktrklan 
zaman mahalledeki heyecan bir 
kat daha artrmştı. Mutasarnfla 
telgraf müdürünü arabaya bin~· 
rirlı:an binbaıı; 

Aşk, Kin, Politika oe Kan •• 

Milellifi : Nizamettin Nazif 

rın Seli.nijte gideceğim! Ora
N bir muhakemem var da biraz 

{en yatayım demittim. "Mihal" 
' anahtar vardır; daima o açar 

t•pıyı bana.. Bu sefer de yine öy· 
oldu. içeriye benUz ırirmittim 

, , acı bir inilti itittim. "Acaba ne 
r?" derneğe kalmadı •• 
Mutasarnfla arkadaşlanmn az 

JI vel geçt~kleri kapıyı göstererek 
vam ettı: 

ı - Şu kapı açılıverdi. Bir herif. 
burun buruna geldim. Beni gö-

1 nce koynunda yılan bulmuı gi
'I• bağırarak irgildi. Fakat yine o 
-ııde üzerime saldırdı. Tabanca 
• ı çekmem1' meydan kalmadan 
.... i göğsümden itti, öbür kapıdan 
~tı. Hemen arkaamdan atıldım. 
1..ı sırada o, Mihalı bir vurutta 
-
1
re devirmi,ti. Galiba ki karanlık 

• ko!arken ayağım Mihala çarp
Kösteklenip yuvarlandım. Doğ· 

~ lduğum zaman meçhul adam a·· 
aya atlamış. çala kamçı sürü· 

•rd'u. Buradan ötesini siz de bili· 
sunuz. 

Binbaşı vaziyeti hafif tertip 
kavramıştı. "Baklaci.yeff,, in ölü· 
mile bu hi.diae arasında, her bal· 

de bir ali.ka vardı. Belki de katil 
bu adamdı. Li.kin mutasarnf hiç 
bir feyİD farlmıda olmadığı için, 
hadisede bir fevkaladelik göremi· 
yordu. Bir f'lY söylemit olmak i· 
çin: 

- Anlatılıyor ki .. - dedi -
bu bir hırsızdır. Acaba evde bir 
eksiklik var mı? 

Nazif Bey derhal üst kata çtk· 
tı. Çocuk hi.la ağlıyordu.. Bu ıı· 
rada yaşlı kadmm gözleri açılmış· 
tı. Binba,ı yerinden kalktı, ya· 
nma gitti: 

- Valde banan.. Geçmit ol• 
ıun.. 

Kadın asabi a.sabt geğiriyor 
d\L Keaik kesik: 

- Teşekkür edmm evli.t_ 
-Diye mınldandı - ah şu "Per 
ver,, adam olmıyacak vesselim.. 

- "Perver., mi? "Perver., de 
(•) kim oluyor büyük hanım? 

Yaslı kadın. ak sakallı adama 

Derin derin içini çekti: 
- Hakkımı heli.l etmiyeceğir 

üim .. Hakkımı helal etmiyeceği· 
. .. ' mm. 

- Aa.. anne ben seni ne zaman 
göğsünden ittim? 

Herkes başını bu ıeain geldiiti 
tarafa çevirdi. Bu sözler, lambayı 
tutan genç kızın ağzmcan çıkmıt· 
tı .. 

- Sus mendebur! - Diye hay
kırdı yatlı kadm - laf istemiıyo
rum sus! 

Ve ıol omuzundaki epoletten 
tutarak binbaşıyı çekti: 

- Oğlum .. - Dedi - biliyor 
sun ki Ahıneıt ağa hastadır. Yata
ğa girmeden tU adama bir baka· 
ymı dedim .. Belki bir teY lizım O" 

!ur değil mi? insanlık hali bu .. 
Taşlığa indim. Elimde bir mum 
vardı. Oç adım ötede Perveri gör
düm.. iyi biliyorum, hatta srrtnr 
da can ("'"") vardı. "Kız Perver •. 
- dedim - daha uyumadın mı 
sen?., Bana cevap vereceğine gözü· 
mü oymak istiyormuş gibi iki par 
mağmı uzatmaz mı? 

( 4 ) Rumelide kadmların ırıy-

- Evet.. Sen uzattın! - Diye 
bağırdı - ve ben senin üzerine 
saldmnca elime bir vurd\.ın ida· 
re kandili yere düştü, kmld;, Fa· 
bt ben öbür elimle seni Carmdan 
yakalamıttım. Bııktm ki it ıapa 
sanyor, o zaman da sıynld~ Car 
benim elimde kaldı, kendin kaç· 
tın.. 

Ve müthiş bir hiddetle zavallı 
kızın üzerine yürüyerek haykır 
dr: 

- Haydi bunlar neyse ne? Fa· 
kat elimden kurtulduktan sonra 
arkamdan ~e köküme vurduğun 
o yumruk yak mu? işte bunu affe
demiyecıejtim •. Bunu affedemiyecl!l" 
ğim •• 

Bereket venin a.k sakallı ada· 
ma .. Kadmı kıa kıvrak yakalaya· 
rak ilerlemesine o mani oldu. Y cıık
aa genç kızın ne saçı kalacaktı, 
ne buı .. 

Binbaşı, taşlıita föyle bir g&z 
attı. Kandil hakikaten kmlmıştr. 
Hatta dört köşe siyah bir mermer 
parçaıı üzerinde fitil hi.la vam-

Binbatı mutasarrıfın yaruna 
gelmişti. Rauf Bey ayağa kalı:
Uçü birden dikkatlıe muayene • 

tiler. Mutaıarnf; dedi 
- Büyük Hamın .. - -

car dediitiniz bu mu? 
- Öyle ya.. . 
_ Fabt bu bir car deitil bh-

'"-Ledi • CUUD r, 
Bu sırada Nazif Bey kundura· 

farını gıcırdatarak merdivenden 
iniyordu: 

- Bir cübbe mi? - diye sor 

dıı-
- Evet bir cübbe.. Heın de içi 

atlaslı mııtluh •• 
_Tuhaf tey .. Acaba hnaınlar 

da mı hırsızlığa başladılar? 
Bu suale kimse cıevap venne-

di. Yalnız binb~tı ~indeki cübbeyi, 
epey evinp çevirdikten •onra avu· 
kata baktı: 

- Nasıl Nazif? Bir ~slğirıiz 
var mı? Bir ter çalmmıt mı? 

- Hayır •• 
- O halde bize müsaade .. Vak' 

ayı bu kadarla atlattığımza mem• 
nun olunuz • Size de büvük ızec· 

- Ben burada kalmağa mec· 
burum Pata.. - dedi - neticeyi 
almca size bildiririm. 

r • • dakika soma avukatm b· 
pısı pamnıf, mutasamfın araba· 
11 Debboy'a giden caddede gözden 
kaybolmUftu. Hüseyin Muhittin 
Bey, elindeki cübbeyi evirerek çe
virerek postanenin bir kaınımdan 
girdi, öbür kapıırndan hlikUmetin 
avlusuna çrktı. 

Şimdi yaitmur dinmişti. Jan
darma dairesinin aaçaklarmdan 
ınan damlalar yerdeki ıu bin'lrin
tilerlne "Şıp! Şıp!., düşüyor; ge
cenin ıükUtu içinde, binbaşmm 
mahmuz şrkrrtılanna kanşan bu 
"ırp frp,, lar garip tempolu btr a· 
heme yapıyordu. 

(Devamı var) 

(•) Perver H. Konya Kız lls~!llİ muır. 

IJml~rinden Zeki Beyin haremı 

(••) Rumdlid~ kadınların giydiii bir 

OdVİ masl•• 
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1 inin küçük olduğunu biaaettinnek 
auretile röaterir. 

Otomobil, Aliain doatu Emmi'· 
niıı aeyyahlara intizar ettiği Ko
aıo iatikametlnl alrı. 

Alla, Bobbi ile kendi ara1111da 
bir hail teıkil ebnesi lçiıı M. Von 
Şrederi mGatacel telırafla yanma 
çafYm. 

Ottokar, Bobbrııin yakında ııe· 
n" kovulacağmr hluederek a,..U 
ııece relmesi içlıı Zambeaiye telır· 
raf çeker. Bu suretle, onu elinde 
bulundurup, Kannenle Bobbi'niıı 
nişanlanmalıtnııı temin etmek ia
temektedir. 

Bobbi ayni giin iatifaamı verir. 
Bununla beraber Alisi erteıl rüa 
tayya,... ataayonuna kadar ırötGr· 
mlye amade olduğunu söyler. Fa· 
kat, Aliain tayyare meydanına, M. 
V nn Şroderl ı...,ıtamak için gide· 
ce~nl anla"1ftca daha ileri gltmelı 
l•teme:ıı "" Allı! otomobilde yalnız 
bn-almırva kalkar. O zamaa Allı 
onu Mvditfnl anlar ve yanmda kal 
maımı rica eder. Fakat, Bobbl, lt
blrarla uzaklaftr. Llkla önüne 
demlryoln çıkarak yoluııa mlal o
lur. 

Ottnkar trenle relecek olaıı 
zenıdn Zambesi'yl ka,..ılamıya cl
derken demlryolu reçldinln yanm 
da Allale Bobblnln mnaıkı bin"bl· 
rina aanlm" olduklarını lfÖrilr. 

Bn ~ralt altında leTlfni efendi
ılnl nl..,nlamak husuıundaki tanv 
YVnından kat'ly-yen Yal!gecmekten 
baeka çareıl kalmamJf oldufuııu 
rörilr. 

Opera'da 

1933 

" Glall teıillit,, /ilminden bir aahn• Gizli 
Teşkilat 

" K/111 oldalana bllmıll lıtemlgoram ,, 
/llmlnd•• bir aahn• 

Artistfk'te 

kinıo)duğunu 
!lilınek 
lsteıneyorum 

ttanne Hald, Ouatao 
Freublch 

ıına~~~te bu iaimde bir A.1-
Yeni f·'ı llıi rösterilmektedir. Bu 
şudur: "' bir operettir ve meTZUU 

· Müta'firi ticari Möayö Blum'un 
evınde ta"f . . • 
ve ked' 1 oı illi& araamda yeıa 

. .... Pek büriktür. 
T '""ri "'ilta . . . 

lanıı ırıiirebb" vtrin zeTceaı, çocuk 
hatta ah 1 •-~' .. '· oda bizmetçiai, 
Lincl'iıı k ç aadm bile bepai toför 
tedirl OYUfınaaııuı ~ etJnek er. 

liiçb· roııJ ır sebep olmalı:oı•m, pat-
rilın a~ tarafmdan kendine yolve
I ı.;aı Bobbi'nin 11k 11k batma 

0~ <ıktedir. GW.el bir delikanlı 
4 . . lliundan dolayı kaclmlar k
b l&ine delic•ine itik ol•Jorlana 
.:.,,,,_ tıa11l mlnl obua? Böyle bir 
.,,! efendinin bittabi ı..,uaa sit
e!' " va itte lrapıdıtan edilıııııeı.t. ... 

. Bobbl •Tinde ilk naaarda ko
i:j!.lc oldufa -zan diklrate çarpan 

•dam tarafmdan karııta111r, 
~!"i talus tarafmdan - bGy\ik 
urırıet va tazime nail olur ve içe!!.,=:_ ........ "Möayll U Kont" bi-

..... har olUI'. 
ihti Bobbt haldkateıı bir lronttur ve 
l'alcya~.?"~ alellde bir labıı takma 
tir. fO ortuı. •b:nlye mecbur etmit-

ct. Diler talıı. ta, iyi aam•nlarm 
...,1..,"'t atatı olup efendiaiııdeıı ay 
SÜk a iıteıııi:ren Ottolrardır. Kil· 
b;.. • P;4'fttıafnıı kımıldaımuı iyi 
lan ,,.~.,,aç yapabilmealııe klfl o· 

azız •feııclfainiıı elaııefiııl lra· 
:h":~lçlıı fOförtGı. etmeai, onuıı 
a .. ,: 1" •

1
m gônnelc Ottokar' a pek 

" re melctedlr. 
nı <?ttokar, efendiılııl, kızı Kar
dıerndınğ çoktanberi kendlai için çd· 

ııveze"bll 
~an kahve kraİ."z r !!'•nyol o
ge gitmiye ikn embeaı J'e yeme-
ni kovulmadanai~l;:.J~'::!t bu ye 

Bobbi •ktam lok er. 
lren iatenıiy.reı. Alb~ya l'ider
lllinde bir kadına ~·••ı ı. 

Bu muaad- --.i lra 
~ lııC;i rerdaıılıtı Bobb;!'..in t. 
dugnıeaıne takılır, gerdanlık lı 
Par ve inciler kaldının ilaeriıı o
Yıhr. e Ya• 

B Kaybolan inciler aranırlcetı 
obbi İle rüzel kadm araamda bir 

i:'"havere başlar. Bu suretle ba. 
t:. "e kı:ı: Zambeai'ler hemen uııu
lı u~ ve M. Yon Şreder, Alisi, illa• 
t •Ilı nıüli.katlan olan otelin lokan 
••ında bo, yere belıler. 

he ~;"hah kovulurken aldıfı maa 
1 ye:."~ cebinde olan Bobbl, Ali!ı 

ta ege clavet eder. Bu dant Alla 
ı,.;;"fından kabul oluııur Ye her i-

d' .• ' de a:ı: bir milddet zarfmda -lı Reri • • ,, .... 
•e k •çın Yarahlmıt olduklannı 
bıdd a~plerinin tamamen biribirlnl 
ili t k~"" anlarlar. Bobbi kendi. 
111.,1•. dun etmek ve ismini IÖyle-

" ısted·.. k" tu.., ıgı va ıt kadm onu sua-
lld_;,·1 Kinı olduğu bilinmiyen bir 
lıe.ftır 'kfenıek Yemek okadar tu• 

d o ea~~d k d" ., 
•ın o.k il a en ısı e kızının a· 

1 1 aldahldıklannı gören 

M. Zamıı-t blddetind- - yapa· 
cafmı bilmemektedir. 

Bobi ert .. i rün ıazetede reiı 
Fubrinr'in huıuai bir toför aradı- Ot1rda Maurua, Theodor 
tını okur. Yalııız, reia, bir tahsm Looa, Peter Voas 
referaııı olarak röaterilmeaiııl lata n...ra ılııemau ba hafta "Cl. 
mektedir. ..,,,... 

Bobbi Referaaa olmak üzere il. tefkiBl&t'' .isminde bir film ırı>ste-
K t ı -.... , • . . ·•-d nyor. • fılmln mevzuu ıudurı 

OD a..e .. s-DAU u ıam.ını Zlan: er. J . 
(H '-'k tt bu L. b" t k d" apon aakerl kuVYetlen tara• aaı a e taıuı ızza en ı-

aidir). Reiai, çok eıki münaıebet .,- ı••••••••Qlt 
Lertenau aileıine bağlamaktadır. / • 
Bu müna1ebetle, timdi, bu aile a- Haftanın 
raamdan birile tanıtmak arzuaunu F"J I 1 
izhar eder. Bunun üzerine Otta- ' 1 m er 

O/orga: (Jp beni 
Elhamra, Melellı Karım 
beni aldatırsa .. 

kar, kont Lerşanau olarak reisin 
eYine gider. Ve tabii ıetaretile 
Fuhring'e kendini okadar aevdi- ı 

rir ld Fuhring onu otomobille ltal- ı 
yada bir eflence aeyahatine da· 

vet eder. Majlk: Cennet perlıt 
Bobbi erteıi gÜn bu 1eyahat j. 

çln hazırladıiı otomobilin içinde Asri: Son aşkım 
geldi/ti zaman Alisi reiain refaka-
tinde ıröriir. Alla reialn yeienidir. Artistik: Kim oldu!Junu 
Bir fOförün kendiıile kur ettiğine bilmek latemegorum. 
pek hiddetlenir Ye bu adama kar O GI il t kilit 
t~ .ııasd hareket etmek icap etti- pers: z eş • 
t~nı tayinde mGtebayyirdir. Aaa· Alemdar: iki gDzlll adam 
bıle,lr ve bu aaabiyetini bitmez tü- ve ayrıca K ongorllla. 
kenıne,. bahanelerle zaYath Bob. ılmı••---•••••••• 
bi ılıı kendiıinden aflliı ve mevki. 

• • 

fmdan itral odllmlt balanan , lnıYvette bulunan bu iki adam •· 
Şanıhay'da çok iyi bir tqldllta l'llalnda ıizli bir mücadele Ye bi
ınalik olan bir çete ortalıia clelt- nöirlnl tuzata düıünnefe ~alqır-
1<1t aaçmaktadır. Harp münaaebe- lar. ~akkat Blrırers, mi1i, Y anır· 
tile tehrln muhaaara alhtıda bu- Çe-Kıyaal' nebn atzmda bulunan 
luııması, polisin meflllç bir nzl- adada ealr bulundurmak itibarile 
yetta ol--.ı bu çetenin .-l>estç.e bu mGcadelede mütefaVYik vazi
faaliyetine aebep tetkil et.nıekle· yettedir. Bakster, Bigırera'in bü-
dlr. tGn teytanatile hazırladığı tuzak-

Amerilra Valiai, Amerika......_ taıı kurtulur. Buııdan maada Rus 
ri kuvvetleri bu çetenin imha11 kah .... ıine rlrmiye bile teıebbüa 
hakkında ıörüıüp icap eden eder ve valinin bulunduğu ıi:ı:ll 
t~dab_iri. ittihaz etmek aali.hiye- yeri bile öirenmiye munffak o· 
ti viaıaıile ııelmektedir. Tayya,.._ tur O z·- K d Ü • d 
Is F "k . • ~an araa a zenne-

a an ranııa odan ıelır ıelme:ıı ki k 1 1 h-
bir ara ietaıyonunda bu çete tara• . oraan •nn yuva anna ucum 
fmdan tevkif olunarak kendiaile etmıye ka~~~ ve~r. Bu tetebbüıte 
birlikte tahaHunıı" bl karaada Mod Hamı ın IUfanlııı kumanda· 
ya ııötürülilr. • an ) nı b_ulunduğu Amerika _filoou 

Bu işi takibe. taharri memuru kendıne muavenet edecektir. 

Con Bakoter memur edilir. Az za- Buna mukabele olmak ü:ı:ere 
man zarfında bu gizli çete reiai· Biırera, elinde bir kuv...,t olmak 
nin büyiik tüccarlardan Cema Gzenı Harriıin kı:ııı Mod'u kaçınr. 
Biggerı olduğunu ve "Karanfil" 
kahvesi aahibi Rua Prakaa'nııı O urada Ruı kahYeal bir ?'angın 
aevgiliıl bulunduğunu ayni zaman neticesi yanar ve Amerika aaker 
da bu kabnnin Biıgera'in çete- leri kızı alevler araıtndan kur
ıine melce teıkil ettiiini öinı- tannıya muyaffak olurlar. Bu ıu
nir. Bakater Şanıhaya relir rel retle de Şanrhaydakl çetenin ıiz
mez, kendini Haıvel İlnıinde bir D talıauungi.hlan harap olur. 
mübendiı diye takdim eder ve 
Biıren'I• taıııfn'. O zaman ayıai Amerika kruvazörleri çeteııin 

adumı mütemadiyen b-.bardı
man eder. Çetenin mGtebaloıiai 
teslime mecbur olur. Dedektif 
bllJilk mütkillltla Yali ve loırmm 
bayatmı kurtal'llllJ'& DIUYaffak 
olar ve oıılan tayyare,.. blııdlrir. 
Fakat çeta reiai Biren tayyareııiıı 
kanadma tutunur ve tayyareyi ele 
ııeçinniye ufra11r. Bakster ifaret
le malGmat alır ve Blrren'I tayya 
reden botlufa atar. 

Az ıramaıı aonra filo kumanda-
111 niıanlm Mod'a kavuıur. Her• 
keı Bakater'i tebrik eder. "V aıins 
ton" knn-azörO vali Harrio, kızı 
Mod, Makhover ve Bakıter'I va
tana iade eder. 

Yeni bir gfizellik 
müsabakası 

Arhk Avrupada rüzellik mü
aabakalanndan yaVaf yava• va:ı:
geçildiği ıu sıralarda, Amerikalı
lar her vesile ile bir müaabaka ter· 
tibine devam ediyorlar. Bilhaısa 
bir artisti tanıtmak li.zımgeldiği 
zaman .. Şimdi de Loı Ancelea'te 
bir kedi giizelliiine malik olduğu 
iddiaıile Katleen Burke lnninde 
Şikarolu bir kızı kraliçe ilin etti
ler. 

Bu müaabakayı bilyük bir Ame 
rikan mafazaaı tertip etmiıti ve 
aylardan beri devam ediyordu. Jü 
riya elli binden fa:ı:la renç kız ve 
kadm fotografılerini röatenniıter
di. Bu kadar fotografm içinden 
çıkan jüri heyetinin muazam bir 
İf gördü{rüne fÜphe yok. Bu fotor 
raflarla beraber rönderilen mek
tuplardaıı çoğu hayli acayip ıey. 
lenniı. MÜ•abakaya iıtirak eden
ler, jüri heyetini ikna ehnek mak· 
aadile n'!ler, ncl.,r yazmamıılar. 

"Cennet perisi,, filminde harlkulll.de muvaffak olan Meksikalı artist Dolores def Rlo 

intihap edilen Kathleen Burka 
on dokuz Ylltmdadır. Güzellifl 
hakkında fotoıı raftan bir fikir e• 
dinmek kabil değildir. Zira fotog
raf klişelerinin nekadar aldatıcı 
olduğunu herkca bilir. Yalnız aöy. 
lendi{rine göre, bu kızda cazip bir 
kedi hali varmış,. iri ıiyah gö:ı:le
rinin teshir edici h2'rikulade bir 
Jcuvveti vaıını"s Bu kız "Kadın 
Pars" isminde bir film çevirecek
tir~ 

Pollatı 

Zorla 
Güzellik 

Azılı bir aıık aev
gilislnl yaraladı 
Unkapanmda Mehmet iamiııda 

bir adam ayni maballode oturan 
Şaziye Hanmı iıımiııde bir iradına 
riderek kendisile birlikte Y•tama· 
amı teklif etmif, fakat Şaziye Ha
ııım bu teklifi kabul etmemiftir. 

Mehmet müteaddit defalar tek 
lifi tekrar etmit. fakat her defa
ımda bu teklifler reddedilmiıtir. 
Bunun üzerine Şaziye Haıınnm 
batma muaallat olmut ve kad11U 
daima tazyik etmete batlaııuthr· 
Son l!amanlarda hiddeti biiabütüa 
artan Mehmet evvelki rün tekrar 
Şaziye Hanımın evine ıriderek lıa• 
dını kapının önilne çaJmp teklifi· 
nl tekrarlamı•tır. Kadm rene Meh 
medi reddetnılt ve kotmuıtur. 
Mehmet hiddetle belinden büyÜk 
bir bıçak çıkannıt Ye Şaziye Ha· 
nınm kalçaıma aaplamıtbr. 

Azılı i.~ık bıçaiı kadının yara• 
ımda bırakıp kaçmata batlamıt
tır. Şaziye Hanımın bağırma• tlaa 
rine relen polialer Mehmedl ı... 
çarkeıı yakalamıtlardır. $azl,.. 
Hanım fazla kan zayi ettiflndea 
ifadeal almamamıı, haıtaneye kal 
dınlnııştır. 

Bir kayık bath 
Limanımızda bulunan Fraııaız 

bandıralı Pi~rre Lotl YapunıQ& 
y(lk götürmekte ol an BOrban la
m inde birinin ka)"lfı bir aralık ci
vardan reçen bir Şirketi Hayri,.. 
vapunınun dalgalannm tesln1e 
bahnıthr. Bürhan kurtanlmıtbr. 

Böyle kavga ya
tıfhrılır mı? 

BGlbül dereainde bir kahvede 
Şeref Ye Muatafa lalmlerlnde iki 
kifi iakambil oynarlarkeıı aralarm 
da kavra çıkmıt ve kahYed rWül 
tG yapmamalannı oöyleditl için 
iki kavıacı rabat rahat dÖYGfmell 
Üzere kahveden dıtanya çıknutlar 
dır. 

Kapının önilnde tekrar kayra· 
ya ba,ladıklan ıırada Muıtafanm 
arkadatı Mehmet i1111inde birlıl 
de ırelmit ve Mehmet arkadapnm 
kavga ettifini ıöriince derhal bı
çafllU çekip Şerefin üzeriııe atıl• 
1Dlftl1'. 

Mehmet kavi'& ile hiç allka
dar olmadıfı halde elindeki baça• 
tı Şerefin iki kürefinin araıma 
ıaplamışhr. Şerefin kaburga ke
mikleri parçalanını9 ve olduğu 
yere )"lkılmı,tır. Mehmet Yak'ayı 
milteakip kaçarken yakalallllllf" 
tır. Şeref ifade nremlyecek bir 
halde hastaneye • kaldınlınıthr. 
Yaraoı ağır oldufuııdaıı bayab 
tehlikededir. 

Eyüpte tlç ev yandı 
EYYelkl ıece Eyip't• bir yaa

rm çılmut, Üç .... tamamen, bir -
de lu1111e11 y&lllllf1br. 

Yanım rece aaat ikide lollm
bey mahalleainde Kuıbaz aokaiın 
da Murat Efendinin ....U.den çıt. • 
llllftır. 

At9f çabuk bllytimilt. yanında. 
ki Fatma Hanım Ue Şükril E'
dlııin Hlerine ılrayet ederek, bu 
evleri de klmilen yakmıfbr. 

Tayyar Efendinin m de kıa
mon yanllllf ve niha,..t yanıım aöıı 
dürülmOştGr. 

Yanan eTlerdeıı biri ıeçenl8"" 
de Cibalidekl infillk neticeslııde 
vefat eden ameleden merhum Ah. 
met efendiye aittl. 

Halk evi 
Balosu 

Halkevi içtimai muavenet 
9ubeeinin 16 9ubatta Perapa· 
laa saloınlarmda vereceği balo 
nun istihz!lratına büyük bir fa 
aliyetle devam edilmektedir. 

Balonun ansaline faik bir 
tekilde olması İç_İn hiç bir fey' 
esirgenmemektedir. 

Harkevi içtimai muavmet 
tubesi, üzerine büyUk vazifeler 
almıttır. Bu tubenin vazifesi 
vilayet dahilinde bu maksatla 
teşekkül etmit bayır •e yar 
dım teıelcküllerinin meııaiıini 
tanzim ve inkitaf ettirmekle 
beraber memleketin fakir aile
lerinin çocuklannr tedaYi ettir 
mek, meccanen illç vermek gi
bi yardım etmektir. 

Bu tavzihe 
Deyecek yok! 
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Kabahat samurda ols• 
ilimse üstüne almıyor 
Amerikadan lntertyp makine

lerimi:ıı için ırelen matriıleı- hali 
anlayamadığnnı:ı: bilinemez banıi 
aebepteıı Amerikaya iade edildi
findeıı haklı olarak ıikayet etmİf 
tik. Aradan bir hafta geçtikteıı 
aonra lstanbul gümriilderi bat 
müdürlüfünden bir tavzih mektu 
bu aldık. Bu tav:ı:ih mektubu bir 
çok acı hakikatleri meydana koy· 
malda beraber maale1ef ne ırüm· 
riilc idareaini ne de postayı lebrie 
etmiyor. Bilikis Gümrük idareıi 
bütün hatayı poatanın üzerine bı· 
rakarak ortadan çekilmek yolu· 
nu tercih ediyor. 

Derc:ettiğimiz tu:ı:ihnaınede 
(sureti iatimali maliim olmayan 
bu "fYanın sureti zahirde göater
difl tekil vo vaziyet hurufata ben· 
zetilmlı) teklinde bir cümle bu· 
lunuıu bizi hayretlere dü,ürdü. 
Eaaamm ııayet kuvvetli olduğun. 
dan emin bulunduğumuz Türk 
gümrGk i,terlnin böyle bir cümle 
ile ıGpheye diitiiriilmesinden cid
den müteeuiriz. 

Gümrük ba,müdürlüğü tevzi. 
hin batında paketlerin it Banka11 
nıunma l'eldiğini zikrederken ao
ııunda hiç bir teYle telif edileml· 
yecelıı bir ıraEletle eıhabı eıyanm 
malGm olmamasını öne ıürüyor. 

CGmrOk ldareainin bi:ı:e gönder 
dili llHtYzuu bahi• tav:ı:ihi şudurı 

llllllget gazetesi tahrir 
mDdDrlllğilne 

2502 numaralı muhterem ga:ı:e 
tetıizin 3 ncü aahifeıinin 5 nci &Ü· 

tununda (böyle muayene ohır 
mu?) aerlbha11 altında görülen 
yazı üzerine mesele tetkik ve tab
idir ettirllmİf ve neticede lı Ban
kaaı namına paket olarak poıta 
Ya11taıile &'elen bu etyaıım ıureti 
zahirde röaterdiği tekil ve Yad
yet bunıfata mütabib olmama11-
na binaen heyeti muayenece p~ 
rinç hurufat maddesine verİlmİf 
"" pirinç hurufat iae kontenjan 
dola,..ıile ithal edilemeyecefin
den eşyanm mahrecine iadeal lca
bedeceti kaydile postaya iadeteıı 
teolim edilmi,tir. Koli ve paket 
muamelatında eahabı eıya güm
rükçe malum olmllma11 dolay19ile 
eıhabı eşyayı gümrüfün malıimat 
tar etmeıine imki.n olamayacafı 
ye bu suretle iadesi İcabeden eşya, 
eahabmm malılmattar edilip edil
memeal Poıta idareaini ali.kadar 
eden huaaaattan bulunduğunun 
tanih buyrulmaaıru rica ve bilve
ılle takdimi hönnet eylerim efen· 
.iL.. .. 
uım .•• 

lnanbul G. B~müdürii 
Soylettin 

Tap Rami B. 
Dikecekmiı! •• 

F•kat bu iti gapmakta 
ssl•htgell olup 

olmadığı aorulugor 
AYUlrat Rami Beyin üç yüs lira 

aarfeclerek Karagözün Buraadaki 
mezannı yaptırmata karar Yerdi. 
ti malılaıdıır. Rami Bey, mezan 
pl&ııaız ,,. reliti ..W.el yaptınnak 
iotemediji için kendi anlathğıııa 
röre, me:ı:arm pli.IUnı meıhur bir 
mimara ıiparit etmiıtir. Mezann 
mermerden Ye aan'atki.rane Japd 
lDlf bir de kitabeıi bulunacak, k.İ· 
tabeye bir perde resmi konacak, 
Karaııözilıı perdedeki ha1ali ak
aettirildikten aonra Karagöz dilin 
deıı nakledilen " •.. perdeıi" redif. 
li türi yazdınlacaktır. 

R.am.i Beyin Kararözün mezar 
tapııa Tazdınnak iıtediği " .•. per
desi" redifli ıür, ramazanın birin. 
ci ırecesi temıil edilen oyuna bat
lıuurkeıı Karagöze aöylettirilen fi· 
lrdir ki bu, karagöz meraklıları a
raunda pek manıftur. 

Rami Bey, mezann bitmeai mü
ııaaebetile yapılacak meraıımm 
hı:ı:ır ilyaaa tesadüf eden 6 mayıo
ta yapılmaama karar venniıtir. 
Rami Bey, meraoime ve okunula
cak mevlit meraıimine birçok kim 
aelerl davet etmefi düıünüyor
mÜf. 

Fakat timdi de Rami B. inken
di kendine karagöz gibi milli bir 
menuda böyle bir harekete ııe· 
çip ııeçemlyacefi c:ayı ....ı röril
nüyor. 

Tayyare balosu 
Şabatııı (9) aacu Pl!rJembe alqaım 

Pera Palas aalonlannda verilecek 
Tayyare balosu mevaimin ırüzel ve 
etlenceli baloau olacaktır. 

Bu baloda kıyıııetli eıyayı baYI 
piyangolar çekilecek Ye ıayet za
rif kotiyonlar datıhlacaktır. 

Balo ~iletimi Ta:ryare ıubele
rinde aablmaktadır. Birçolı ıuı... 
!erde biletler klıniten aahldıim
daıı meTcudu ualmııtır. 

MUHIM VE FAIDELl BiR ŞEY 

Bundan batka bufube fakir 
çocukların iaşelerini. temin gi· 
bi çok büyük bayırlı itler gör 
mekteclir. Bu itibarla hallamız 
bu baloya İftiralı: etmekle hem 
güzıel bir gece geçinnit, hem 
de hayırlı bir 1' yapmanın ma· 
nevf hazzını duYJDUf olaceklar 
dır. 

Hanımlar balosu 
"Türk Hanımlan Eairgeme 

Derneği" menfaatine Şubatın do
kuzuncu PerJembe ırünü Tokallİ· 
yan otelinde verilmeai mukarrer 
olan Balo martın doku:ı:uncu per
ıembe rününe tehir edilmİftir. 

Haber alı!ıtıımza röre Calata' da 
Lazamı Franlco tlcaretlıan.inde 1-
nmılare malısua ÇIUnllfır .,.. cihaz ~ 
lmnlarile tuhafiye ve ıtriyat levan. 
matı elden çıkanhnak üzeredir. lna
nılmıyacak dun fiatlarla aatılmakta 
olan bu iyi 8fyadan latifadeye kot· 
mau muhterem hallan menfaati ;.,.. 
bıdır. 
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eichstag 
eshedildi 

(Ba.,ı 1 ipcİ. •ahifede) 

Kazanç 
Vergisi 

(Batı 1 iııd ublfodo) 

MlLLlYET CUMA 3 UBAT 1933"' -------...... 
Gazi Hz.nin 
Bornovada 
Tetkikat!arı 

Neden iat. Mı. Kumandanlığı 
Anlaşamadık? .._sa_bn_a_ım_a_k_o_m_._u_a_n,_a_r'_. 

(B._.ı 1 inci ••hifede) 

ti kabul etmemqlerdir. 

. Y qilköy Hava müfrezesi i
çin bir adet saka arabası pazar 
!ıkla satın alınacaktır. Pazar-

lieyoğlu'nun yegane nezih Türk müessesesi 

MULEN RUJ 
Memleketimizin en yüksek saz heyeti 

1 Sul>attan itibaren fiatlar rekabet kah l et,..,e:r. 
derecede tenzil edilmiştir. 

. ı 1hğa nihayet venneğe azmetmiı 
an hükümet, Almanyayı müsavi 
ymet ve hukuka oahip bir halde 

gerek ihzari ve 'erek encümen 
lerde müzakereaı sıraımi!a. dev 
let teşkilatına dahiıl bütün mü· 
esseselerin ticaret oclalannm 
ve tatbikat ile meşgul dairele
rin ve hatta mevzu ile alaka· 
dar it adamlanrun mütal~an 
ve teklifleri daima nazarı dik
kate almmıt ve kanuna mem • 
leketin bugünkü ihtiy~ 
muvafık bir teldi ve mahiyet 
verilmesi:ne bilhassa itina olmı 
muştur. 

Yunanlılar, son zamanlarda 
Türkiyeye vaki olan ithalatlannm 
bizim Y unanistana va.ki olan ihra
catımızın ancak otuzda biri nisbe• 
tinde olduğunu iddia eylemekte 
ve aradaki farkın Yunan eıya11 
almak auretile telafisi noktaunda 
, ... ar etmektedirler. 

lığı 8-2-933 çarşamba günü sa- --------
liğeı milletler aırasına koymağı ken 
·sine emel edinmiştir. 

(Ba§t birinc.l sahifede) 

Hazretlerine takdim edilecek 
raporlar lıazırluımııtır. 

at 11 de Tophanede Merkez K. FRANSIZCA öCRENlNlZ 
satınalma komisyonunda icra 1Şubattan15 Şubata kadar Beyanname, '" ıuretle devam edi

r: kılınacaktır. Taliplerin §arlna • 
mesini görmek için her gün 1 B E R L İT z M E K T E B ı I Mazinin bir ti~i olan ordu!;8 

f.':§' muhabbetimız ne derecede bü
ıı.ik oluna olsun, bütün cihan ailab
ınru tahdit ebnek ıuretile bizim 

Başuelıll lspartada 
Son alman haberlera söre 

ismet PBfa Hazretleri yarın 
saat 16 da lapartayı tereflendi
recelderdir. Vali B. ve mebus
larla fırka Ye belediye reis
leri Müşarünileyhi buradan is
b1cbııl edeceklerdir, 

ve pazarlığa girişecekleriıo bel- ı 
li vakitte komiıyonda hazır bu Müptediler için Fransızca iki kurs açılıyor. 

üıellab kuvvetlerimizi tezyit etme 
• z zaruretini ortadan kaldıracak <>
na bahtiyar oluruz. 
Beyanname, timdiki Reichatag'm 

illi hükUmetin kalkınma sahasında 
ilrfedeceğİ mesaiye müzabent et
oek kabiliyetinde olmadığım kaydet 
oekte ve milli bükllmetin l"!ekkülil 
'e tahakkuk etınİ! olan büy\ik uz. 
aşma İfİnİ taıdik etmesini talep l-
1n Alınan milletine hararetle hitap 
~!emek ıuretlle nllıayet bulmakta-

.,.,trr. 
Markist fırkalar, 14 sene ı:arfmda 

e yepabileceklerini gösterdiler. 
0

1 Netice, H Huabi " oldu. B"J'ıınna• 
e.,ede neti~ olarak deniliyor kiı 
• " Alman milleti, bize 4 - mii
ude et, eonra hükmünll ver." 
Alman lıqwlıili, beyan-yi,diia 
~ Alman telaiz istuiyonuuda «>

umuttur. 
Beyan...-, teloizla Aııısika'J& 

.. Yft'İ)mlftİr. 

re'ran11ı:ı ga%eltlerl hayrtlte 
l PAR15, 2. A. A. - Gazeteler, rei 

le(cümhur m~ Hinclenbourı(un 
t von Schleicber'in Reicbatag'm 
~ııih talebine kartı mal..Jelette ba

l rnduktan sonra böyle lıirdenbire 
1 .eich•tag'ı feshe karar yemıeoİnİ 

m ayTetle kU"Jılamıtlardw. 
Guetıel.,.., M. Hitl_.in intihıılıat 
opagftncluını resmi nufuza istinat 
tirmek suretile ekı..nyet temin e
celini ümit etmekte olduğuım 
ımnaktadır. 
Gazeteler, M. Hitler'in lıa auretle 

ufuzuna tesis ettiğini gÖrmelrten 
ıütevellit enditelerini bhar etmek
' d<?Vam ediyorlar. 
Le Joamal gazetesi, yeni &q-..ekl

/1 ecnebi ofkin umumiyesini tela
lı düşürmemek için kullanm.ıt olclu

mutedil liııanın meslekten yetİf-
mıe diplometlann nufuz ve tesiri ııe
hlesi oldaiunu yeDyor. 

J, KomQniatlere lıarŞ' 
tedbirler 

t: BERUN, 2. A. A. - Praı~ 
•• ,er tarafmcla komGniat ~tlma Ye • 
C:Oylan men'eclil..U.tir. 
°' KomGniıtlere ait spor klllpl..n ile 

' ıpalı yerlerde yapılacak içtimalar 
aha sıkı bir nezaret altında bulun
urnlecaktır. 

k Zabıta, komGnlst fırkaımın Bt!r
tıdeki merkezi olan Kari Liebk

Mcı:ecnt'm mni - a)'di fırkaya eit da
lu" lıa§lm hinıılen iıgal altma alınıt
dr. 

Tburinge hükilıneti dahillye nıızı
d M. Vienar'da komüniıt iı;tm. Ye 

- inaylemu -·etmittir. 

B llalıtullerln eenın• 
merasimi 

:. BERLtO, 2. A. A. - Volff ai-
• ro bildiriyor: 

ec! Berlincle Kcımihıiıtler tm:afmdan 
ndasııtan tııamıa eenuında ölen lıir 

)pliı komiser nnıavinile milliyefSİ 
çısyaliıtlerin hiicum kıt'alan miifre. 
ılerinden birine kumanda eden bir 

en ıbitin ccnue ıneruimi pazar günü 
arl\pılacaktır. 
f e Bu meraııime ait ımuraf, hükWnet 
ıe ırafından tesviye edilecektir. 

H Alman ve Pnııya lıilkUmetleri,bu 
,1erıeraıimde temsiledileceklenlir. 

Sosyal demokratlann o ııün yapa• 
me:ldannı bildiTdilderi nümayit için 
ı IDüsaade verilmeınİ!tir. 

c 

Yeni projede kanunun nok
san ve ıakat taraftan tama· 
men bertaraf edecek hüküm· 
ler kabul eclilmittir. Bilhana 
ınevzuun tayini, mükellefiyetin 
sureti teaiıi beyanname tetki· 
kab, resen tarhiyat 'ftl itiraz· 

Manisalıların 11e11lncl 
MANiSA, 2. A. A. - Bü

yiik Hali.skann lzminı tetrifle
ri haberi üzerine viliyet namı-

Halbuki Yunanlılann bu iddia-
11 doğru obnadığı gibi, Y unaniıtan 
dan bizim cam mamulab, kimyevi 
gübrelerden maada, alacağımız 
hiç bir iptidai madde yoktur. Hal
buki Yunanlılar, yün, tiftik, ka· 
•aplık hayvanat, balık, kendir ve 
oaire gibi İptidai maddeleri diğer 

1 memleketlerin kendilerine teklif 
ettikleri fiatlere niabetle bizden 

'· çok ucuza satm almakta ve bun• 
dan en ziyade kendileri iatifade 
etmektedir. 

1ar üzerinde dunılmuftlD". 1 
Bugünkü kanun vergi mev· 

ZUUDU tayin eden biırinci mad· 
desi, hem mevzuu hem ele mü
kellefi beyan edecek bir mahi· 
yette idi, Verginin mevzuunu 
beyan eden bu madde kazanç 
ve temettü temin eden bütün 
hadiselere tamil ve mahiyet ar 
zedememesi dolayısile tatbikat 
ta bir takım ihtilaflara mahal 
bıraktığı gibi vergiyi kimin 
v~eği dahi tanih edleınedi· 
ğ:iııden tahsilatta bazen hazine 
nin ve bazen mükellefm aleyhi 
ne neticeler hsaıl oldu. ! 

Mevzuun tayininde bilbu· 
aa merkezleri ecnebi, mmeleket 
lerde bulunan müesseselerin 
Türkiyede buJunan teıekkülle
rinin verğiye ne auretle tabi tu 
tulacafı tasrih edilmedlği gibi 
beyanname bahsinde de bu mü 
easeselerin defter tutma vazi
yetleri ana merkezlerine kartı 
olan kartılddı maU alakalan 
tamamen örfi ve idari teklinde 
temin edilmekte idi. 

Proje hu kabil ahvalde vergi
nin ne zaman aranacalım~ bu mü 
eue•elerin ne 111retle muhaoebele 
rini tesiı edeceii, merkeziyle n
lan miinueb.,tlerinde hangi ..,_ 
raflann kabul edilip edilmiyece
ğini lıat'i hükümlere bailamıt· 
br. 

na arzı tazimat etmek •e lıendi
lerini Manisaya davet etmek 
üzere l:zmire eziınet eden bey6o 
tİmİzİn dün ıdqam kabul ve il
tifata mazh•r oldııklan n fırsat 

z:ılıunmda Manisaya tep;neri. 
ni vaddeyledilderi haberi halkı
mızı fevkalade meserret içinde 
bmılmııtbr. Halk büyük reisi
cümburun gelı ,.,üııi heyecanla 
beldemelı.tedir. 

llıhtJat Velıtllnln 
tetkllılPrl 

IZMlR, 2. (Milliyet) -
lkboaı Vekili Celal Bey tehri
mizde tetkikabna devan> etmek
tedir. Vekil B. bugün iplik fal>
rikasmı gezdi, lıtihsal Ye aatq 
nziyetleri hakkında izahat al
dı. 

Celal B. fabrikadan çıkarken, 
iplik aanayiinin istikbalinden 
emin olduğunu, hiç bir suretle 
ne.mit olunmamasını, herhangi 
bir mÜ!küli.t karıısında veka
letin azami müzahereti göotere
ceiini beyan etmiştir. 
iktisat Vekili bundan llOllJ'll 

Turan yağ fabn"kalmı trikotaj 
sanayi evlerinden birini Ye Me
huı Sadettin Beyin demir 
fabrilıumı tetkik • buyurmutlar 
,.. esaalı notlar üzerİDe malii

. mat ediıunitlerdir. 
Oileden sonra Mll,....üm1eyla 

A.~gart maişet lzmir aan'atlar mektebi ile tl-
M'""""t kanunda istisnalar cattt ve lioan mektebini ~ 

Bunun en bariz delili, bizden 
yok paluuına aldıklan koyan, il• 

ğırlann etlerini, latanhuldaki fiat 
ten daha afAiı bir fiatle, .. tmaıa 
ndır. 

Marahlıaolanmııı, Yunan heye
ti murahhasasmm son tekliflerine 
cevap ,,..,~JerYe Yunaniatandan 
utm almaklığmuz teklif ve talep 
edilen eşya nİabetinin kabulün• 
mkin olmadıfmı delillerle ispat 
eylelDişlerdir. Bu mukabil cevabı· 

ı mız, iki heyeti murahhaaa ara•m
da tetkik ve milnakata edilmittir• . 
Yunanlılar, bir kısım taleplerin
den vazgeçmedikleri taktirde mÜ• 
zakerenin devamına imkan görüle 
memektedir. Yunanlılar, mukabil 
cevabımızı tetkik ettikten aonra 
cevap vereceklerini ııöylemişler· 
dir. 

1tar11hha11larımr%rn Vekil 
Beye izahatı 

IZMIR, 2 <Milliyet) - A
tinada Y wıanhlarla i'ktisadJ 
müzakerelerde bulunan heyeti· 
mirz azasından ofis müdürü 
Cemal Beyle Vehbi Bey bugün 
lzmir vapuru ile fehrimizden 
geçerlerken ;ktisat vekili Celal 
Beyle görüttüler. Murahhas
lar vekil Beye müzakerat hak
londa izahat vermitlercl'ir. 

Müzakeratm tevaldnıfuna 
sebep ıudur: 

Yunanlılar ihncatımmt 
ımıbbil yüzde otuz he! ithal 
etmek istiyorlar. Halbuki bi· 
zim Yunanbtandan bu mbet 
mikt-da rn~ almamn:a ihti-

memleketin iktisadi -..e içtimai ..ımİ!l«dir. 
vaziyet ve ihtiyaçlanna söre ter- ı lllıİiiıiilm•lıilll•••••••ıi 

yıu:nms yoktur. Takas ""kon
tenjandan evvel Yıunanlstamn 
bize itbalitr azami yü.%de an· tip olunamamııtı. Faraza badeli 

ıugari maiııet diqünlllmemİf Ye 
hu huauıta bir -afiyet leliı eclil
memİ§tİ. Proje aylık kazançlan 
veya iıtihkaklan on bet lira veya 
daha ... tr olanları umumi auret 
te muafiyet mevzuuna almakla 
memlekette içtimai aiyaaetin ilk 
adımmı atmıı addolunabilir. 

l11tl11nalar 

İlkmektep, 
lerde derleme 

(Batı 1 mci Hhilodo) 

mı etrafında ıı:örüımilfler Ye bazı 
yeni kararlar vermqlerdir. Müfet
tişlere derleme itleri baklanda 
muallimlere bildirilmek üzere ba· 
ır.ı direktifler verilmiftir. · Gene istisnalar m97anrnda bil 

haua kalemiyle geçinenler ve 1& 

-:ri ve ziraatte müıtahdem itçi- Pazartesi günü öğleden sonra 
ler seyyar satıcılar, malwler müın tehrimizde mevcut IS teftit mm· 
lııiin olduğu kadar versi tazyikin takaamda müfettitlerin riyasetin· 
den kurtanhnııbr. • de bütün ilk mektep boca.lan top· 

Muafiyetlerin tesıisinde birinci de !anacaklardır. Her nııntakada yüz 
recede ele alman veziyet; nııai§d İf kadar ilkmektep boca•• toplana
hölümü ve memleket iktisadiyabmn caktır. 
umumi vaziyetine göre himaye edil- Bu toplanbda müfettitler mu· 
meıi lizııııselen aınıflarrn ve spor allimlere söz derleme ocaklarmın 
hayatının bir vergi mevzu içinde faaliyet ve vazifelerini izah ede
mümkiln olduğu kadar az taayik sör ceklerdir. Söz derleme defterleri
melerine metuf bulunmaktadw. nin tevzü tamamen bitmiıtir. Ya

du. 
Murahhaslar latanbula ha· 

rdııet ettiler. 

l LAN 
T elanil muamelatı taafi

ye ederek terki ticaret ey
lediğimi ilan ederim. 
Vezneciler l 00 nümeroda 

Saraf lbrahim. 
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Dr.A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını sıraımda 34. 
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otı<.KAT-
~hur diı tabibi müteveffa 1 D:VID HAYON'un oğlu 

,~fı,, Elle Hayon 
d 

Projede mükellefiyetin tesisi ba.b- rından itibaren derleme işi eaaılı 
ıi üzerinde bilhassa durulınuttur. surette hatlamış olacakbr. 

ahİJiye M.,..cut kanun bili.nçoya müatenit 
1-..Y beyanname, muamele ve sabt baaı-
M /,Vl ÜsteıarJığı lat ve masarıfm beyanı ıibi mulıte- Abdülhamit varese-

B91iktaş'tan naklettiği. Beyoğ
lu'nda Perapalas karıısmda Aı
malı Mesçit sokağında 63 No. 
Kamhi Han 3 No. daki muaye. KARA Münb 1 b ._ lif tekilleri ihtiva ediyordu. Bunlar- &l"n- verı"Jen bonolar 

-- AN • 2 - a unı• dan bili.nçoya müıtenit beyanname '"" 
Dahiliye miialefarlıfma em• usulu timdiye kadar cereyan eden 

eti umumiye müdürü Tevfik tatbikata göre ne mülkellefler ve ne Gayrimübadiller Cemiyeti lda· 
<adi veya tefti§ heyeti reisi Salı- de mal memurlan taraftndl\n layikiy re heyeti dün toplanmı' ve Abdül

Beylerden birinin tayin eclilmeai le ve kanun istediği ıekilde tatbik lıamit nresesine Yunanistandaki 
htemeldir. edilemediğinden bilançoya müstenit mallanna mukabil verilen bono 

nebanesinde ıniifterilmni ka-ı 
bul etmektedir. T e 1 e f o n : 

41603. Adrese diklaıt 

Ameli tavukçuluk verıP •lmınası ıJeyhine bir cereyan meseleaini tetkik etmittir. Cemi· '-• ı t Abd""lh "t · • Uıkü"dar ı·--aınden: Bir hotçdan ..öoıl o:muttur. ye u amı vereseııne verı· ~-

arınANKA.RA, 2 - Halka ameli ıu- Tatbikatın istendiği gibi cereyan len bonolann bir kumına itiraz dolayı mahcuz ve paraya çevrilmcai 
bi le tavukçuluğu öğretmek Ü.Zere edemeıneıi usul noktasından en eyi etmiş ve bu huıusta Maliye Veka· mukarrer be, parça kadife kaplı kol 

:ken vukçuluk eıutitilaünde kunlar bir ıekil olan beyannameyi sak.atlıya !eti nezdinde teşebbüıte bulunmut tuk takımı 6-2-933 pazartesi günü 
• ari' 1~!:d':.. ı:~::ı:et~i;!:-;.k ve yacak bir zihniyet doğurmuttur.Ke-1 tur. ııaat onda Fener yolunda iıtaıy-
•PIYrr buçuk ay d-am edecektir. za •.a~hazş ".edmuamelk el~lrin vergiye .,.. civarında eczahane kU"Jısmdaki 62 

1 l rd 
aas ıtı ı a azanç ı e alilı:adar ol ı 

O curs a a haftada iki defa derı · d bir - • ı • k · N h ·· ··nde ••tılacaı;_dan ta "l k ması ıcap e en mevzuda haksrz- surette tanzım o unacagı, ıto eıntıa o. ane onu - 0
·- -

• ac'I"• ece tir. lıklara sebebiyet veriyordu. Yeni ya ne suretle kıymet verileceği, lip olanların yevmi mezkılrde hazır 
.r?" proie bilançoya müstenit beyanname meskük matlubat vaziyeti için hiç· bulunan memure müracaat eylemı.-

M N e a ev j n ç ! usulünü mahfuz tutmakla beraber bir hüküm yoktur. leri ilin olunur. 
vel C O C O M A L T hu ıı•ule tabi tutulacak mukellefleri Mevcut kanunda amortisman kar-
v .. ..-1 un- tefrik sıraoında muntazam muhasebe şılığ1, kirclan ayrılacak ve zarara a· 

ı,,.is edebilecek ve beyanname vere- lınacak mikdar ihtiyaca göre tayin fstanbul Aeliye ÜÇÜncG hıılnılc 
- ru ıı:ıdailİ VÜ· bilecek olanlann bu usule tabi olma- olunmamııtır. mahkemeainden: Agop efendi tara. 
burt etınİJtİr. sım iltizam etmi§ ve bunlar haricin p • d • h dl • '-ndan B·yoaluncla Y efil ııokalcta 28 
nceBu , unsur, A de kalan mükelleflerden zahiri kari roJe e amorti•mnn a en mev- n ~ 0 

k kli 
- zua göre yiizde dörtten yüzde yirmi N o. lu hanede ınükim Madam Mari 

bai B vitaminleri neye P'Öre vergi alma şe nde teo- beşe kadar değitik ve dereceli had- Eriya alevlıine eçılan davadan de>-
de bilh.... ke- pil Pdilmi•tir !er üzerinden tayin olunmuştur. , 

Mevcut kanumla mük•llefiyetin le layı mahkemeden ıadır olen ve K. 
çejkJerin ve dit- siı noktaımdan kabul edilen yeni bir Mülkellefiyetin tesiıinclf' billuı.aoa M. nin 134 ve 138 inci maddelerine 

ni "-'- t-ekkül" ü-..... .., usul de ver iyi mümkün olduğu ka- resen terbiyat bah11nde .salahivet ta- I tevfikan boııanmaJarına ve küçük il· 
. ıdı. ,..rdım eden dar membada tahsil edebilmek mula- lıaklnık mernurlannın elınde bulunu- . . d k" il et hakkı utimalinin 

llFitaınine So- hazası olmu•tur. Bu itib,.rla müs- yor.tu. 1 zenn e 
1 v~I y . Mahk 

· tahdeml..-e oit olan veraileri patron Bu salahiyetin t~k memur elinde babaya ven meoıne ve eme 
re 'Te) i havidir. ı 0 

- dd -• ht nl 
k 1 ardan almok, devlet müeaıeslerile kalması doi'\ru ıı-örülmedi!ıinden pro- masrahnm mü aıuey en a aşma11 

lunınaları. (465) (4}?) Haftada üç derı altı ay için yirmi dört Türk lirasıdır.Kolaylık gösterilir. 

968 Kayıt muamelesi açıktır. Her den içiıı ımıf ve huınıi dersler varclır. 
• • • Ankara: Hacı Bayram caddesi lstanhul: 373, lstiklAI caddesi. 

Dikim Evi ihtiyacı için 800 ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
metre çuha pazarlıkla satın a· -

lmacaktır. Pazarlığı 8-2·933 ır İsstanb.ul lHkinci Aım. myemurlluğunMdan : 
çar,anıba günü aaat 10 da Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 1 

satına.ima komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin ıartna· 1 

rnesini görmek için her gün n 
pazarlığa giriıeceklerin belli 
vakitte konıiayonda hazır bu· 
lunmalan. (466) (413) 

967 
• • • 1 

Kuleli Askeri Lisesi için 2500 

İFLAS TASFİYE SATIŞI 
Beyoğlu'nda Tepehqr'nda Perapalu Oteli karflınnclıa vaki S. Haynn 
Efendiye eit halı Ye etyanın .. bıı 6 Şubat 933 Pazar gününden 
batlıyarak Pazar ,Salı,Çııqanoba -we Cuma pnleri olmak üzre baltada 
4 gün sahelt saet 10 dan 12 ye .lıadar dnmn edecektir. Satıt açık 

arttuma iledir. 

çift tire çorap pazarlıkla satın ı 1~~~~~~~~~~~~~~~~·~n~,,·~!_!i~~~~1·~~~~! alınacaktır. Pazarlığı 11·2-933 _ I,_ < 
cumartesi günü saat 11 de Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda iu. 
lalmacaktır. isteklilerin izahat 
almak ve örneğini görmek için 
her gün ve pazarlığa gi9i9ecek
l~ belli vaktinde komisyonda 
hazır buJunınaları. (468) (415) 

968 

Kuleli Aıkeri Lisesi ihtiyacı 
İçinı 5000 kitap ciltlendirilecek
tir. Pazarlığı 11 ·2·933 cumarte 
si günü saat 10 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Salınal 
ma Komisyonunda icra kılma -
caktır. isteklilerin izahat ahnak 
İçin her gün ve pazarlığa girişe 
ceklerin beUi vaktinde komis· 
yonda hazır bulunmaları. 

• • • 
(469) (416) 

969 

Dikim evi ihtiyacı için 468 
kilo keten ipliği 6·2·933 Pazar 
günü saat 11 de T ophanecfe 
Merkez Kumandanlığı Satmal 
nıa Komisyonunda icra kılina· 
caktır. isteklilerin tartname ve 
örneğini görmek için sabah ıa· 
at 9 dan oına kadar her ııün .,,e 
pazarlığa giri!eceklerio belli 
vaktinde komiıyonda hazır bu
lunınalan. (470} (431) 

989 .. . . 
Kuleli Askeri Lisesi ihtiya· 

cı İçin 600 adet kaput pazarlığa 
konınuttur, Pazarlığı 4 Şubat 
933 Cumartesi günü ıaat 10 da 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satı:nalnıa Komisyonunda 
icra kılınacaktır. lıteklilerin 
§artname ve örneğini görmek 
için ıabah saat 9 dan ona kadar 
her gün ve pazarlığa girişecek 
!erin belli vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan. ( 471) ( 432) 

990 
• •• 

Aıkeri Tıbbiye mektebi ih
tiyacı için he! kalem cam pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 4-2·933 cumartesi günü saat 
10 da Tophanede Merkez Ku· 
mandanlığı Sabnalma Komis· 
yonunıda icra kılınacaktır. ls· 
teklilerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa giriteceklerin 
belli vaktinde lromisyonda ha· 
zır bulunmaları. 

(473) (461) . . " 
Maltepe Askeri Li&eııi ihti· 

yacı için 21 kalem spor malze
mesine talip zuhur etmediğin· 
den pazarlığa konmuttur. Pa· 
zarlığı 6-2-933 pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonunda icra kılınacak
tır. lıteklilerin fartname ve ör
neklerini ğömıek için sabah sa
at 9 dan ona kadar her gün n 
pazarlığa giriteeek{erin belli 
vakitte komiı:ronda hazır bu· 
lunmalan. (472) (460) 

• • • 
Maltepe Aakerl Liaesi için 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

150 adet vagon örtüa\j milnakasaıı 13-3-933 tarihinde 
Ankuada De•let Demiryolla-ıİflehne umum müdürlüğünde ya· 
p·hcakbr. Fazla tafııillt Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde 
be1er liraya aablmakta olan prtnamelerde yazılıdır. (366) 

--~~~~~~~~~~------~--~~~__:~ 
DERSAADET 

KÜÇÜK lSTlKRAZAT 

Sandığı Türk Anonim 
Şirketinin 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

Hiaııalaran heyeti umumlyeolnln Uçüncü Muhabere alayı için 
senelik adi içtimaı S Mart 1933 Pa- pazarlıkla talim ve terbiye mal 
zar günü saet 15 te Galatada, .Sen zemesi satın almacakbr. İhale 
Piyer hanında, 12 No. da Şirketin ı si 6 Şubat 933 pazartesi günü 
merkezinde akded"ıleecğinden nizam saat 14 tedir. Taliplerin listeyi 
namei clahilinin 24 üncil maddesi mu gömı.ek üzere her gün ve pazar 
cihince gerek ualeten ve ııerek ve- lığa ittirak içi.rı o gün ve vaktin 
kal.eten laakal 50 hisseye -1ik olup den evvel Fmdıklı'd'a Kolordu 
ittirak etmek anu eden hi11edarla- Satmalnıa Komisyonuna mü· 
nn yevmi içtimadan 10 giln ınukad- racaatları. (16) ( 411) 
dem usulü dai...,.inde hiHe senetle- 965 ••• rini merekzi tirkete tevdi eylemeleri 
ilin olunur. Kavak iskelesi aktarma am· 

barınm tamiri müteahhidi tara 
fından ifa edilmediğinden mü
teahhidi nam ve hesabına ol
mak üzere pazarlıkla tamir et 

Ruznamei müzakerat: 
ı - Meclisi idare Raporu, 
2 - Murakıp nı.poru. 

3 - 1932 leDl!Iİ bilançosunun lal tirilecektir. İhalesi 6 Şubat <l3J 
diki, ve Meclisi idarenin tebrijeai, Pazartesi günü saat 15 tedır. 

4 - Hisselere mecburi faizle bir Taliplerin fartnamesini gör-

temettiliin tevzii. 

5 - 'Mecli•İ idareye dört ıızanın 
intihabı.. 

mek üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak için o gün• ve vaktinden 
evvel Fındıklrda Üçüncü KG'" 
lordu Satınalma Komisyonuna 

Heyeti umımıiyede gerek asaleten müacaatlaı. ( 17) ( 428) 
ve gerek vekaleten bulunacak her 988 
bir hiaaedann 50 hisse için bir reyi 
olacak ye ıu kadar ki bir hisaedarm 
10 dan ziyade reyi olamıyacaktır. 

lstanbul dördüncü icra memurlu
iundan: Tamamma on bin üç yüz 
elli liı-a kıymet takdir edilen Gala. 
tada Kemanket Kara Muıtafapaşa 
mahallesin.in bey zade sokağında es
ki 44, 46, 111 yeni 42, 44, 46 numa 

ralı topcular caddesinde 111 numa
ralı dükkan ve bey zade ookağmda 
44 numaralı hane ve 46 numaralı 

. "' . 
Davutpa§a kıtlasında bulu

nan 3 ı_>cü Kolordu Topçu tabu 
runa aıt etü makineai tamir et· 
tirilecektir. İhalesi· 6 Şubat 933 
Pazartesi günü saat 14,30 da
dır. Taliplerin tartnameaini gör 
ınek üzere her gün ve miiıoaka 
saya İştirak için o gün ve vak· 
tinden evvel komisyona müra· 
caatlan. (18) 1429} 

981 . "' "' 
mağaza ve hane derunlannda mü.. K O 1 !&.k • • stın am taburu ile 
takir ıırf mülk Çinto Pinto ve na- Çata}ca Müstahkem Mevki Is· 
mı diğer izin ıeçenli ter!ıetlıa.-İ tihkaın bölüğü için satın alma· 
demekle arıf ıerbethane gediğinden cak fenni talim ve terbiye mal
munlıalip otel ve dükkimn yirmi zeıneai 6 Şubat 933 rle Pazarte 
dört sehim itibarile on ıehiminin, ai günü ıaat 15,30 da ihalesi 
kırk oekiz sehim itibarile üç ıehim Yllpılacağmdan taliplerin liste
Behiye hannn bileaale ve yinni •e- leri görmek üzere her gün ve 
kiz oehlm mümeyriz olup Reşit ol- pazarlığma iştirak için o gün 
mayan Mehmet şerafettin elendi na- ve va•ktind.en evvel lromisvona 
mma 9ıJdesi Behiye hannn hilvela- müracaatlan. (21) (456) 
ye sahip olup ıne-.ıkür otuz bir sehim ------------
hu kene açık arttırmaya VllZedile
rek 23 Şubat 933 tarihinde !Brtname 
.; divanhaneye talik edilerek 20-3_ 
933 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 14 ten 16 J& kadar lıtanbul 
dördüncü icra daireoinde açık artır
ma 1gretile .. tılacaktır. Artırmaya 

ittiralı: için yüzde yedi teminat ak
çatı al.-. Müt~ verıı:i, beledi
ye, vakıf icareaı müıteriye aittir. 
929 tarihli İcra kanununıın 119 un• 
en maddesine mfibn haldan tapo 
ucilleril• sabit olmayan ipotekli ala
caklılar ile diğer alllıaclarlann ve 
irtifalı: hakkı salılplerinln bn baklan· 
nı ve hususile faiz ve masarife dair 
olan ldclalarını ilin tan"hlnden ltbia
ren yirmi ııün içinde evrakı müsbite 
len1e bilclinnelerl llzmıdır, aksi tak 
dirde haklan tapo ılcillerile sabit ol
mayanlar oatıt bedelinin paylatma

lstaııbul Asliye üçüncü hukuk 
mııb.kemeoinden: Emine Münevver 
hanım tarafmdan Terk ıebehile ih· 
tar yapılması ..e boşanma talepleri! e 
açılan dava zımnında tebliğat icra11· 
na tevessül edildiği sırada müdda· 
leyh Afif Beyin gösterilen ikıunet· 

gahını bıraktığı ve nereye gittiği 

meçhul olduğu mübaıirin ve mahal· 
le ihtiyar heyeti tarafından yazdan 
,erh ile teayyün etmi,tir. !Mlüddaa• 
leybin on gün zarfında cfayaya ce
vap vermesi ve tahkikat için 11R1ay
yen 2 Mart 933 Peqembe günü saat 
14 te mahkemeye gelmeoi ve akıl 
taktirde H. U. M. K. nan veçbile gı
yabmda tahkikatın yapılacağı ınalü
mu bulunmak ve tebliiat makamın• 
kaim olmak üz~ keyfiyet ilin o

lunur. 
o '"''- , __ _...,ni 1 bul 2 ş ba , •un ,..7u~u 1 muhta• müeueulerle ve imtiyazlı jede matrahın bu ~uretle t_espiti me- na mütedair unan.. u. t 933 

, Kö 70 nispetin• ıirk~tlerle it yapan müteahhitlerin murdan alın, rak bir komıoyona ve- tarih ve 60 No. lu ılamm ikamet-
ldu arttırn-. ı vergilmnin kendilmn yapılacak te- , ritmi~ ve bu komiıyona mesleki te- galıı nu>çhul bulunan M~dam Mariye 

2 adet au arabur pazarlrkla aa· 
tın alınacaktır. Pazarlığı 8-2· 
933 çartamba günü saat 10 da 
Tophanede Merkez kumandan 
lığı aatına:lma komiayonunda 
icra lalmacaktır. İstiyenlerin 
nümunelerini görmek için Mal 
tepe Askeri Liıesine ve f&rlDa• 
mesini görmek için her gün bel 
J; vakitte komisyonda hazır bu 
lunmalan. (467) (414) 

ımclan hariç kalırlar. AIAkadarlann ------------
qbu maddei kanuniye abkimma tev 
fikan lıareekt etmeleri ve daha ~ 
la maliimat almak iıt..,_!erin 930-
223 doaya numansile memuriyetimi 
ao mllracaatları ilin olunur, 

ZA Yl - Kaıaen tatbik mühürleri· 
mh: zayi olduiuııdan hükmü olma
dıiı ilin olunur. Kuruçetme camii 
,erifi imamı Ali Riza, müezzini Mu• 
tafa Danıt-

ay k, diyat ııreaında kesihnek tekli ilti-\ ş~kk~lerd':" münethap azanın da iş- ilanen tebliği tensip. edilıniı olmakla 
i rclu ~O ~c;: 

1 

zam olmuştur. tirakı temın olunmuştur. tebliğ makamına kıum olmak üzera 
rsuı Mevcut kanunda bilançoya müıte- Nokaan olan hükümler ihtiyaca T ti . nuıhk eli ııhıuıe-

: A L T ilave edilen sütü daha nit vergi tesisi fekli çok noksan bu- ı göro ve mükellefin hukukunu temin ' am ıure nın eme va 
vük bir zevk V<' lnzetle icer. lunuvordu. Bilheısa envanterin ne edecek ~ekillere bağlamııı,tır. sine talik edildiği. ilin olunur. 

ZA Y1 - 984 slcQ nmnerolu ara1-
cılık ehliyetnameml zayettlm. Y
IİDİ alacaiımdan laikmil ,.,ı.tur. 

u-
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OSMANLI BANKASI 
30 Teıriniaani 1932 tarihindeki mali vaziyet 

MEVCUDAT V& MATLOBA.T 
bterila ş. ... 

Hine oenetlerinin teni~ ta1111 ..ın, 'ı tıllıD rıı
IC.uada ve BanJıa1anla mnc:ut aubt ,,.. 

s.000.000 __ 

l.811.979 11 • 
641.223 8 10 

6.570.431 ı; 8 
2.899.949 s l 
4.796.788 12 3 
1.844.034 7 2 
1.028.602 19 6 

Kısa vadeli anutlar '" röporlm 
Tabıil olunacak 1111etl• 
Cüzdanda mevcut Kıymetlw 
Borçlu beaebc eariler 
Rehin mukabilinde aTMalar 
l(abul tarikile borçluı.t 
Ca,ri menkul mallar .. nııolıiba 
'1iiteferrik 

OOYUftAT 

662.522 10 8 
200.244 10 11 

2S 355.776 11 7 

loterl.ia Ş. P. 

Senna,. 10.000.000 - -
Nimmnamel dahiD muc:ıı.ı- lfru: edileııı lhtlnt akçeai 1.250.000 - -
Mevkii tedavülde bu)unaa ı,.aknotlar 360.838 17 -
Cörüldliğiinde ödenecek~ ve •adeti -etl• 277.091 7 3 
A.lacakh beaabı c:aril« 11.195.550 16 8 
Vadeli bonolar ve ........ cariler 1.836.583 - l 
Kabuller 1.028.602 19 S 
Mütehnik 407.109 11 1 

1 

Müdflr 
1!.. HODU:ll 

26.355.776 11 7 

11(.ılpda -Yalık ot.hala t.uclilr olunur 
Umumi Müdür Muavini 

A. H. REID 

Evkaf nıüdiriyeti. ilAnlan 1 
Kıymeti mlıhammeneai 

beher kanlan 

20 kurustan Şilenin Y eniköy vakıf ormanla
rının Boztoplu mevkiinden bir 
•ene rnüddetle 

2000 ., ., ,, Ballıkaya ,, 20 ,. 
Balada rnevkileri ve miktarları muharrer kömürle

re laYmeti rnuhammenesi olan kantarı "yirmi" kuruş
tan talibi uhteainde olup 8-2-933 tarihine müsadif çar

şamba g\inü saat on beşte ihalei kat'iyesi icra kılmaca
gından fazlasile talip olanlann İstanbul Evkaf Müdiri
yetinde Orman ve Arazi kalemine müracaatları. ( 442) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

MiLLiYET CUMA 3 ŞUBAT 1933 

BIQ KUMBARA 
ALiNiZ 

--- - -- -- ---
2500 Ton Kazan Mayii Mahruku: Kapalı zarf: 18 Şu- !!!!1- Üroioo _ 0 0 • to· •..ıg 1• '7 Levazım Sabnalma 

bat 933 cumartesi günü ıaat 14 de. 1 " w 
-s 35 T Ce a"l evfı·k F: on Benzin: Kapalı zarf: 18 Şubat 933 Cumarte- Komisyonundan: 
. '" si günü aaat 15,5 da. ldı-ar yolları tıastatı.ı..ıar• 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdarları Birinci ısmıf mütehassıs· 
1 

30 Ton Motorin: Pazarlıkla: 4 Şubat 933 Cumarteai 
yazılı Mazot ve Benzinin münakasalan icra edileceğin. Sirkeci Muradiv.· radd. No. 35. günü saat 10 da. 1 

den takaaaız olarak itaya talip olanlarm teminatı mu- .. _________ ... 20 Ton Gaz: Pazarlıkla 4 Şubat 933 Cumartesi günü 
vakkate makbuzlarile birlikte hizalarında muharrer 

918
. saat 14 de. 

l{iin ve s~atlerde Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satma!- ZAYi _Galata ithalat gümru;ii~, 20 Ton Benzin: Pazarlıkla 4 Şubat 933 Cumartesi gü 
ma Komıayonuna muracaatları (344) nün 23-11-32 t ı·ih ve 556920 No.lu nü sa:\l 15 te. 

945 makpuzunu zayi ettim. Yenisini ala- 20 Ton Makine yai:-ı: PazarWda: 4 Şubat 933 Cumar- ! 
-----:""'.:------------------- cağnndan hükmü yoktur. tesi gÜnÜ saat 16 da. i 
TiCARET lŞLERt UMUM MODORLÜGÜNDEN : P. Grigoryacliı 1 Ton ~int yarrı: Pazarlıkla: 5 Şubat 933 Pazar giinü 

30 ikinci Tıı_trin 330 ~hli kanun bükumlerine ıı:öno teacil edilmiş olanı------------ saat 14 te. 
. uebl tirketlerınden lavıçre tabiyetli (Neatle ent AD&'lo Süiı Kondenoet TASHiH - Dünkü nüıhamızde Deniz Kuv•:etleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda 
T!1~.Koınpa:i·~~::~:n.:,.7a~o - Swi11 Con~~ Milk Company) nin münteşir Çatalu icra Memurluğun- cins ve rnikdarı yazılı malzemenin pazarlıkla mubayaa. 

b u~ ıye um;:. yerine müıtercı.:"_"c:aatla k~dmnın . lıtanbul'clan gaybu- elan •crlevhalı ilanda borçlunun is- !arı hizalarmdaki gün ve satlerde yapılacağından şart- ! 
eti esnasın . llDza koymaga selaluyettar olmak ve kum mi (Hasan nğa) olduğu yazıldcak l • • ·· k • 1 • h k"'- al 

panya namına yapacak~ ~''"'.":"en doğacak davalarda bütün mahkemeler- iken sehven Hüs~yin ağa ve alacak- name erını gorrne ısteyen erın er gün ve mez .ur m • i 
de dava eden, edilen ve uçun~u tahıa aıfatlarile bazr bulunmak üzre ıir- lmın iımi (Cemal Efendi) olduğu zemeyi itaya talip olacakların da münalcaşa gÜn ve 
ket memurlanndan NISIM.~ .RJ:ll. "" EVSTRAT KONSTANTINIDIS yazılacak iken .ehven Cemil Efendi saatlarmda muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşa- · 

endileri vekil tayin eylecliıı:ım bild'"".'.• "e laznngelen vesikayı .. ermiştir. ıcklinde yanlmqtn-. Taıbihi keyfi- da Deniz Levuım Satmalma ~omisyonuna müracaat- 1 
Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık gorüt"'Üt olınakJa ilan olunur. . yet olunur. lan. ( 426) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
AKTiF 

Kasa 
A ınn Hfl kiloc, 
B•n~not 
l 'l•Llık 

D• lıl1cfeld lfllhablrler 
Alım sarı kllog 
"!ürk 1 lruı 
fi ariçt~kl M11habfrlen 

I0.600·8S'S 

1.1177·1'5'1 

Alcın afı kllog-. 1 540-904 
Alcını ıalıvlll kabil Serbe't dOvtzlw · 

H•~'11• Tabvlllerb 
ı ·tnıh!e e4lltn <v~ıkı n•lrlf•e latftlı~ 
l\anun un. 6 ve 8 ıncı tıııddeierlııt teYllba 
-.LI ıtdryıt 

CiizclaD 
~ rnedat 
~:.bam v•{ Dauhte •4llen nnlı:ı nt\:11'9 
·ı ah•·ilAt karşılığı r ltlbutlırmetl• ) 
I· sham ve Tabvı !t 

Altın ~~ D?via al'.erhae awaaa 
s,..nel uzerıne avana 
~ iııedaılar 
, .uhtelif 

26 Kanunusani 1933 Vaziyeti 

l~'" 
l49IO.ll8t 94 
16.':>43.fio~·-

573.sso'.,5 ·-
1 L~rı J.766 479,76 

7 ( 8.fı38.~~ - - -
Lua ! [67.~48,97 

• ı .55 !.2:14. ( 9 

1 
Ura 158. 7 48.SISS.

• - 4.231,563.-

Uta 3.960.149,Şll 

1 
. t7.12!1.8!5,

-!!- 1.028.296,9-1 

Yek6n 

Lira 

d2128.I 8,19 

4.485 118,01 

8.718.783,16 

154.517 .000.-

e:ı.şı•.211,46 

9.279,87 
~.005,66 

'-453A80,-
4.84~,091l.36 

·--23-,-.6-76fl5,: l 

• 

PAS IF 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Derııh e •dilen evrakı nakıly< 
Kanunun 6 n R inci maddelerm• 
tali ıodiyır 1 

Ura 1~8.74&563,

-· -4.231~1i3.-
Deruhte < C lkrı nratı n•kt•ve bıkıveıı IS4. 517.00fı, · 
Karşılığı ıımamon thın olarak tedavııl• •u •tiln l L..irı_ &688.000,-

Mevduatı 
Türk I,~, 
Döviz 

lluhtelll 

17.2tiU!84J6 
4.179.961,7~ 

YelcQn 

Lira 
15.000.00:>. -

163.205.000,-

ti .44!.246,48 

237.676.1~5.71 

, 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl' Anonim 
Şirketinden: 

A lpullu şeker fabrikasının 
İstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla i 
her isteyene bin kilodan ek. ,_ 
sik olmamak üzere satılıl', 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

u 
1 

•• 

Taşradan vuku b lacak .. 
cipari.,ler yüzde yirmisi pe-: 

• 
şın ve mütebakisi hamul 
senedi mukabilinde öden.,. 
mek ··zere derhal gönderL 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

rot erse sigorta ettirilir . 

Adres: Istanbul. 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
ka, Telgraf a -
resi. Istanbul Şe-

ker - Telef on: 
24470-79 

Sultan Ahmet Beşinci Sulh Hukuk Mahkemesind., 

SATILIK KIYMETLİ 
Kİ'fAPLAR 

Şeclan Bey t""'k İne ait kıymetli kitaplar 8 2 9.'U Çaroamb.. gaa 

1 13,30 da Belediyi> mezat dairesinde satılacaktır hbu kitap!- rı o·--•-
yenlerin bergun aab~ltlan Mezat dairesine muracw.tla 

1 İsteyenlerin do aallj ıı;ünü ma)ı.,Jlinde bulunmaları. 

lstanbul Gümrükleri Muha. 
faza Başmüdürlüğünde 

100 Metre yerli astarlık bez. 
118 ,, ,, kışlık elbiselik kun aş. 
850 ,, ,, yazlık elbiselik kumaş. 

10 Adet Tüccar eşyasını örtmeğe mahsus 
şamba. 

1 - Yukarda yazılı dört kal,...111 eşya pazar 
(Muşamba takasla) satın 'alınacaktır. 

2 - Şartları öğrenmek ve evı;af ve nümunelerı 
mek isteyenler Muhafaza Başmüdüriy ti Satınal 
misyonuna gelmeleri. 

3 - Kırdırma günü 18-2.933 tarihine rastlıy 
martesi günü saat 14 tür . 

--~-- .. 
+ 1 M t~ -xz 

4 - - İstekliler t;;~ 7 ,5 teminatlaril' beraber 
_______ ! v .. n ""tt .. komi vona eelmeleri ilan olunur. (459 
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ŞUBAT 

PERTEV Şcrubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyYahlara 

iktisat, sadelik içinde güzelliktir ... 
1 
Ba~~ }~nı~!~ı!alr 

Sermııyer.i 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

Travelfero (Seyyahin çekleri) 
&atar 

, Kırvvetli bir araba, servetinizin elamenti 1Je liik~ıiniiziin tımsalidir. 

Cakat "Y,'.m~del~ kuçuk Ford arabası, zarafetin tesirini muhafaza eaerek 
r. sıze ıktısadı bir surette para ve zamandan kazanmağı mumkun kılar 

Garaj masraflı, bnızin fiatlan /zer gün artmaktadır. 

Cakat "Y,. modeli kuçuk Ford arabası her yere yerle;ıtlrllebilir ve pel< r. az benzin istihlak eder. 

Genç sporcu, güzel bir makineyı sever.<dmz, ağır, gurıiltiilü ufak bır arabayı 
endişe ile seyredimz. 

C ak at ,: Y,. modeli kuçu'< Ford arabası, guzel ve sessizdir. Ya;ılılarıh 
r. pratik arabası olduğu gıbı gençliğin de cevval ve çevik arabasıdır. 

En zenginlerle bedii ve mihaniki tekenımıil noklaı nazanndan en mrişkiilpesent 
'olanlar Ford'un daimi müşterisıdırler. Burada, ık/isal, zarafetle beraber yün"ir. 

Liret, !Tank. lngiliz lire11 vey; 
"olan frank olarak satılan bu çel 
~r sayeıintle neft'ye gitstniz pa 
·anızı kemali en1niyetle tatır v. 
er zaınun isterseniz diinyann 
ıer tarafında, ıehirde, otellerde 
·apurlerla trenlerde bu çekler 
on küçük tediyat için nakit ma 
;amrncia kolaylıkla iatimal ede 
,ilirıiniz. Traveflers çekleri ha 
.'ki .,.hibinden ba~l:a kimaeni ı 
cullanamıtYRcağı bir !ekilde ter 

ve ihtas edilmi~tir. Cakat " Y., modeli kuçuk Ford arabası, madem ki, en sade bir arabanın 
rı flatı mukabilinde size yolun butun zevklerini tatmak imkanını 895 

veriyor; O hale.:!. sizi daha pahalı bir otomobilden daha ziyade 
memnun edecektır. 

p TAIUlt &CtRTıı:ıllz.ıı GIDl':R>;K BU PY.N llARIKASI OLAN KOçıııc FORD'O GÖRÜN VF. TECIH · ıi>: ~:Dil\') 

FORO MOTOR COMPANY EXPORTS INC. ISTANBUL 

1 
Nafıa Vekaleti Satınalma 

Komisyonundan: 
1 75 makaslık 2925 adet meşe travers kapalı zarf usu-ı 
ile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 14-2-933 tarihine müsadif salı günü ııaat 
15 te Nafıa Vekaleti Mubayaa Komisyonunda icra edi
ecektir. • 

SARIZEYBEK 
OPER~T1Nl GÖRMELi 

Taliplerin muayYen gün ve saatten cari seneye ait 
ricaret Odası veaikalan ve teminatı muvakkate ile bir
ikte komisyona muracaat etmeleri laznndır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Ankara'da Nafia 
ekaleti Levaznn Müdürlüğünden lstanbul'da Hay-j 

larpaşa'da Liman İşleri Müdürlüğünden iki lira mu-

ya g 
cabilinde tedarik edebilirler. (287). · 

935 

14. cü Tertip Başlıyor 
t. ci Keşide 11 Şubat 

924 

922 
KiRALIK KAGiR HANE 

VE DÜKKAN 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye İdaresinden: Beşiktaşta 

karetlerde 7,10 numaralı hanelerle 43 nuın:arab dük-1 
1 

·• birer sene ve 22 numaarlı hane üç sene müddetle 
ıiraya verileceğinden tehri halin üçüncü cuma gÜnün- : 
len itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedil-1 
"ştir. Talip olanların şubatın 25 inci cumartesi gÜnÜ 

aat on Üçe kadar mahalli mezkiirda 54 numarada mü- 1 
evelli kaymakamlığına ve yevmi mezkiirun saat on 

GRIPE TUTULM~ YINIZ 
Her sabah bir kate 

NEOKALMİNA 
ıldıp;ınızda 

Vücudtinüıe gripe karşı en kuvvetli •lflhı Yermiş olur§unu1.. .ııııJ~. \ 
ve h"ıll P.I KAT"IYYF 'Y0""4.7. -ti,.., ,, h-. .ı,- lıırııl•n i<•.-·iniz. 0 

LK\··mden on betine kadar İstanbul Evkaf müdiriyetinde 953 
are encümenine müracaat etmeleri. ( 450) ---------------------

ADAPAZARI 
TÜRK TİCARET BANKASI 

Merkezi : Adapazarı 
stanbal ıubeal: Yenipostahane karıısı Tel.7204~ 

ermayesi 1.200.000 
Şubeleri: 

Bandırma • Barba • Biğa • Bilecik • Botu • Boz 
öyük • Bursa· Düzce • Esldıehir • Gemlik • Ge 
rede • Geyve • Hendek • İzmit - Karamürsel -
Kütahya • Mudurnu - M, Kemalpaşa • Safran 

bolu • Tekirdağ • Yeniıehir 

Müsait ıeraitle mevduat, havale 
kabul eder tahsile •enet alır ve 

ikraz muamelab yapar 

Mevduat faizleri müdüriyetle göriqülerek tespit edilir. 

Komisyon ve Ticaret kısmı aatııa delilet eder. 
Skorh yapar. Telefon 23623 

Ucuz Almak 
iSTER MiSiNiZ? 

Su:tanhamamı'nda 

BALCILAR 
Mağazasına Koşunuz 

Tasfiye miloasebetile 
Bilümum Tuhafiye ~şyası 

% 50 noksanına 
satılmaktadır. · 

İstjfade 
Ediniz. 

GA YR1MOBAD1LLER CEM1YET1NDEN : 
Geçen kongracla Ankara'ya ıönderilmeoi takarrür eden heyet Ye hu 

heyete verilecek ıelihiyet hakkında ıörütülmek üzre fevka!Ade bir koncra 

aluline lüzum ıörüldüiünden mukayyet azanın Şuhabn onuncu ıünii aaat 
14 te lotanhul halk evinde hazsr bufunmıılan rica olunur. 

- -
1933 

Telefunken, Radyo Me\)siminin en yeni ve 
'!n Mükemmel bir modelini Taktim ediyor: 

TELEFUNKEN 650 WK 
RADYO GRAMOFON 

Hassasiyet, kuvvet ve azami tefrik kudretine 
malik super heterodin sisteminde bir radyo 
ahlzesile, Musikiyi aynen iadedeki sedakatfıe 

temayüz eden elektrikli Gramofon, Şık ve zarif 
bir Möbilya içerisine vazedilmiştir. 

EN MÜŞKÜLPESENTLERI BİLE TAM MANASILE 
TA TMIN EDECEK YEGANE MUSiKi ALETiDiR. 

lf(ILS fA • .!O 
ı:oo 

' " . 

T LEFU KEN 
BOURLA BiRADERLER ve , ..... &ATIE MAGAZALARI 

844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 

Kaydın 

Kaydın 

Kıymetinde Beheri 50 Liralık 

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

başladığı tarih 
kapanacağı tarih 

• • 1. ŞUBAT 1933 
: 28. ŞUBAT 1933 

Hisse senetlerinin ödeme şekilleri : 

DEFA TEN : Kayıt esasında ~. 100 

'1e ya TAKSiTLE : Kayıt esnasında% ıci - 1/5/1933 tarihinde , % 30 
1/7 /1933 tarihinde , % 30 - 1/9/1933 tairhinde . % 30 

'r evzl edilecek temettO hisse feri : 
% 100 , ödenecek hisse senetlerine sermayenin 1amamı Ozerlnden 

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

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

temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfik~ll 
il<.incl hissei temettü olarak yine hissedarana verilir . 

Nezdinde kayıt nn.ıameıesl Y•Pllacak mOessesat ı 

T. C. Merkez Bankası Osmanlı Bankası 
Türkiye Ziraat Bankası 
Türkiye İş Bankası 
Emniyet Sandığı 

Banka Comerclale ltaliyana 
Doyce Orient Bank 
Felemenk Bahrlsefit Bankası 

Emlak ve Evtam Bankası 92, 

BAKTERiYOLOG 

Dr. IHSAN SAMI 
Bakteriyoloji Laboratuvan 

Umum kan tahlilatı. Freqi noktai 
nazarından (Wa11erman Ye Kalın 
teamülleri) kan küreyvab sayıl~ 
u, tifo Ye ısıtma haıtalıklan t .. hl•• 
İdrar, ı..ı,~, carahat. kazurat ve ıu 
tahlilatı, Ultra mikroıkopi huıuıi 
•ıılar iıtlhzan. Kanda üra teker, 
klor\if, kallesterin mikdarlannın ta

Yalova malmüdürlüğünden: 
Y'alovarun Samanlı köyünde ve harmanlar mevkiin· 

de kain 2400 lira muhammen kıymetli 150 dönümlük 
bir kıt'a tarlanın 19-1-933 tarihinden itibaren 20 gÜn 
müddetle miizayedeye çıkanlmıştır. 13-2-933 tarihine 
müaadif persembe günü saat 16 da ihale edilece21 ilan 
olunur. (400) 

Hl 
yini. Divanyolunda Sultan Mahmat !!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!""!!!!!!!!!!'""!!"'""!!!!!!!!"!I'!""""------""'!!!!§ 
liirbeai No. 189, Telefonı 20981, MiLLiYET MATBAASI 


