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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Neşriyat ve Yazı Müdürü. 
ETEM iZZET 

Mali veiktısadi 
Tedbirlerimiz Gazi Hz. lzmirde t t ·ki erine devaııı orlar 

• Meınleketimi:zin ikbtadi ve ma 
lı Vaziyetini mücerret olarak mÜ· 
talea edersek sağlam bir bükme 
Y~aınayız. Doğru bükme v~ak 
•çın baıka memleketlerin balıyle 
mukayeae ebnek lazımdır. Son se
nelerde hükumetimiz mali •e ikb 
aadi bir çok tedbirler aldı. Bunla· 
'?D . hiç biriai minaıız, yerıiz de
lildir, Hepıi de tazyik eden zaru· 

GaziHz.dünizmirinyukarı kısıôı- 1 :~--, 
larında ve halk arasında dolaştıl_ar ı_:,~"'r.::=~~~&.ı.· ~· f'r=Tı 

Bir adam kaynanası 
ve karısını parçaladı 

":.llerin mahsulüdür. Memleketi: 
Yiikaek ınenfaatleri mevzuu ba • 
solduğu zaman bazı vatandaı.~a
ıın, ba21 zümrelerin az, çok mut· 
küliıta ınaruz kalmaları 0 kadar 
düşünülınez. Filhakika alınan f~• 
kaliıde tedbirler bazı fertlerın, 

Ispartalılara, bütün arzularına 
rağmen lspartaya uğrıya 

mıyacaklarını bildirdiler. 
- 1 · ·bozu-nıueaaeselerin menfaat en?' 

Yor, hatta onları zarara bıle soku 
YÇ~r· ,_Bunu tabii pnn~k lab:"~'r. 
. '?'"ü asırlardan ben ae~ • ye 
~tinat eden ticaret •e mubadele 
sısteınini gilnün icaplan karınm. 
da deifitİirmeğe 111ecbur ol~Y_?ruz. 
Bununla beraber bülıUmet bütün bu 
tedbirleri alırken, tesirlerinin 
"'ÜD>kün olduğu kadar mahdut 
bQ. dairede kalmaaına çalıınıak
tan geri kalınıyor. 

Batka memleketlerde İttihaz e
dilen tedbirlerle, hadiselerin cere 
Yanile mukayese edilince hüku· 
l!ıetimizin tedbirlerinde ıu' buıuai
Yetler kendini ıöaterir: Durendif
lik, itidal. •• 

Cümhuriyet idareai en biiyiik 
durendişlifi nakit ...., para aiyaae
tinde göstermiştir: Harp sonunda 
harbe İftirak etmi, ..,., etmemit be· 
"'en bütün memleketler para ve 
e.,,isyon hususunda birçok felaket 
li tecrübeler geçirdiler. lamet Pa
ta lıükUmeti bütün teair ve telkin 
~ere rağmen tağlam para siyasetin 
!'n avnlmadı. Evrakı nakdlyemİ· 

~1 ÇÜrük eaaılara istinaden arttır
tnl\lc yoluna girmedi. Oç sene ev
~el alınan tedbirler Ye bugÜn ta
kip edilen politika sayesinde Türk 
l>~rasmda fiili iatikrar hüıl olmuş 
/"•· Bu n~ticenin ehemmiyetini ~ 
aınak içın batka memleketlenn 

l)"nj gaye uğuronda göze aldıkla 
.., fedakarlığı dÜ•Ünmek İcap e
der. 

Milli paramızı korumak için a· 
lınan tetbirlerin zaman zaman ba 
~• şikayetlere yol açbimı görüyo 
"'z; fAkat milli servetin, milli ser 
lrıaye ve kıymetlerin harice kaçı
nlınamaıı için alınan bu tetbirler 
aleyhinde yapılacak şiklyetlerin 
l'eri, manası olur mu? Herhalde 
""'umi buhranın tiddetli tesirleri 
~lttTJde bir cok memlek.-tlerin h,. .. 
rıc; ticaretlerini korumak için al
dıktan tetbirlerin yanında bizim .. 
ı.a., çok hafif kalıyor. Bundan 
b'•ka hükıimet. lüzum ve faydası 
lıoıltıayan f,.vknl i de letbirleri bir 
l~ """el ka !drrmakta takdire ,a. 
hn bir tehalük göıteriyor. 

kontenjan gibi, takaa l"İbi ıi ... 
tem.tere gibnekteki ırarureti anla
tnıyan kalmamı,tır. Dünyada nıev 
cut aftrnlarm üçte iki•İne aahip o-
lan Fransa bile kontenjan ıiatemj 
ni en e'llVel tatbik eden bir memle 
lcet olmuttur. 

Hatırlardadır ki, Almanya ı 
de•let ve siyasi borçlard"'! maa
da huauıi ve tiC'.lri borçlar ıçln de 
"'oPatorvom ilin ebni,tl. Ayni Al· 
ın..ı:ra fİmdiye !<adar miıU ıörülme
~iş olan bu ll'eniş moratoryoma ve 
_. •ene büyük bir Dıncat fazlaaile 
"•Panan ticaret pillnçosuna raf· 
111~ siddetli ve 11kı kambiyo tah
didatile mali ve ikhsadi tetbirleri 
ııi bir kat daha artbrmıfbr• Bu 
tahdidat, bir çok ıuliıtimallere 
Yol açmakla beraber elan d.,,..am 
e~tirilmektedir. Avuıturya, Maca
Ptıtan ı;ıibi memleketlerle Roman
ta, Bulı;:aristan, Yunaniıtan gibi 
•1<bsadl ~erait itib .. rile, a,a., :ru
ı._..., b~nzerimiz olan memleketle
l'in tetbirlerl ise ; bevnelmi1e1 ti
c:;;et ve mübadele sahasından Is
: ~ar lrıeflıumunu bile kaldıracAk 
ın •~iv~ttedir. Buna mukabil hüku 
f et11?1i'Zin tetbir1eri fertlerin tnen
ll ııtAtferin~ en Pl7. dokun:.n. ma h•n-
brnızm aatılrna11nı ;,kil değil, 

teıhil edl'n birer Amil oluvor Son 
Lir k:ıc ay içinde lktıaat Vekaleti 
•e \ıükiimet tar,.fmdan vazivetin 
ıslahı yolunda, bundan ev.el ge
ne zaruretler lcartıamda alınmış 
olan bazı tetbirleri hafifletmek •e 
Yll bü.bütiin kaldırmak lıumaun
da aarfedilen himmet, bilhassa 
llıenınoniyetle habrlanmafa defer 
hüsnü niyet eseridir. Türk ntan
~a•nnn vazifesi; bu cereyana d,.. 
qa büvük bir kuvvet ..-ermek, hll
lı:ilınetin karar ve lcraabnı maddi 
't'e ml\nevi müz,.heretile daha zl. 
Yllde kuv.etlendlrmektlr. 

Siirt Meb'am 
MAHMUT 

-- 1 ••••••• 

lııgiJb:-fran muvak
kat itilAfı 

l CENEVRE, 3 ( A.A.) - Millet-
er C-• t" ı· ' I ·ı· 1 -.. uye ı mec ııı ngı ız - ran 
..... ..ıtı. t "t'l0 ' • • • a 1 ı mını taıvıp etmıftir. , 

IZMIR. 3. (ıMilliyet) - Gazi Hz. 

-t 16,30 da konaldarmclan çıkaralı: 

Bucay,. hareket buyurdular ve ora

da ~k kalmıyaraJı. E,relpaşa tari
lrile döndüler ye tdırin yukarı ma· 

halli.tında bir müddet dolaıtıktan 

sonra, Bahri heba parla yanında 

Milli kütüphaneyi ttteflendirdiler. 

Oradıa yamn saat kadar kaldıktan 

sonnı, konaklarına döndüler. 

Manisa heyeti 
IZMIR, 3.- Gazi Hz evvelki alı:

tam Maniaadan selen heyeti lzm.iı,. 

deki konaklannda kabul bu:vunnut

lardır. Hey et Gazi Hazretlerine arzı 

tazimatta bulunmut ve kendilerini 

Maniaaya davet etıniılerdir. Gazi 

Hz. Maniaayi ıer«Jendirecelderini 

Y&İt buyurmuılardır. Heyet büyük 

bir ....inçle Manioaya dönmüttür. 

Gazi H:ı. lspartaya 
gldemlyecekler 

ISPARTA, 3. A. A. - Isparta 

melıuılan ile fırka Ye belediye reia
leri Reiaicümhur Hazretlerine bir 
telgraf çekerek 1 ıpartayı t.,.rif lıa

yunnalamu iıtirham etmiflerdir. 

Telgraf ıudur: 

" Büyük lrurtarıcılanıun derin haa 

retini tatıyan lıpartalılar tetkik ıe

yahatinin ilk ıününden beri değerli 

huzunınuzla !«eflenmek ümidini .. 

vinçle kaqılamaktadır. 

lzmiri teırifinizle ümitlerinin J'll• 

kınlaıbğııu gören halk ıevinç heye

canı içinde tezahürat yııpmaktacltl'. 

lar. Milli mücadelenin bqlan,ıcın

dan beri izinizden aynlmayaıı lapar

tamız halla huzurunuz tenfinden 

mahrum kalmal.Jtll'lllt latlrhuna bW 

memur etnıiılerdir. 
Büyük aayplanmızı ıunıır, ylilı

aek iradelerinizi dileriz efendim." 

Reiıicümhur Hazretleri lapartalı. 

lann telgrafın. af&iıdak; cnabs Y•
miştir: 

" Arzuma rafmen uframaya im
kin bulamadıfmıdan dolayi müı-

ıirim. Maamafih, bezı tetkikat için 

anıya hareket eden lktısat Vekili 

Celil Beyefendi namnna da pel la-, 

partayı ve onun muhterem halJunı 

ziyaret edecek Ye cümleye """lrİ .,. 
aaygılarmu aunacalrtır." 

GAZI M. KEMAL 

Galatasaray kongrl'slnden bir lnllba 

Galatasaraylılar dün 
kongrelerini yaptılar 
F enerbahçe _ fstanbul Spor ile 

bir bire berabere kaldı 
Fenerbahçede: 

Gataıasarag - Fener (Genç takım) 2-0 
Fenerbahçe B - lstanbul spor B 2-0 
Anadolu l - Tr>pkapı ı 1-0 
Fenerbahçe I - lstanbul spor J 1-1 

Taksimde: 
Beşiktaş 8 - Vefa Kumkapı B. 
A.ltınorda - Beylerbeyi 
Beşiktaş J • Vefa Kumkapı ı 

6-8 
2-2 
1-0 

Dün Galatasaraylılar senelik 1 ettniıti. Betiktaı iki sün aonra Ca 
kongrelerini yapblar. Ancak bu lataaaraya l"•lip gelince bu mahut 
kongre diğer ıenelerde olduğu mesele de. me~dana çılmııt oldu. 
gibi münakaşaaız, ırürültüsüz seç Aradan bır muddet g~~tikten aon 
mecli. Dünkü toplanb alb saat ra Galatasaray heyetı ıdareai ga
k.dar devam etti ve epeyce gÜrül zetelere bir tebliğ yollayarak ken 
tülü oldu. Tafsili.ta geçmeden ev- di azal~nndan _bulunan Etref Şe. 
•el, aa ı ·· ··ıtü· "k"I"" b fil< Beym kulup arkadaılannın ı auru yeveı ııgeae ep .. 
olan meseleyi karilerimize bir da- ıahsiyetile oynad~.tmı ve muıtemir 
ha anlatınağı muvafık buluyoruz. ren müstekreh lıucuml~~~ bulun 
Lik marlannm b•d t• d Cal duğundan dolayı kendısının Gala 

~ ı aye ın e a- k l'"b- d •h dild'•• 
tasaray en korkulu rakiplerinden taaaray u .u .un en ı ~aç ': ı~ı 
olan Betikta,ıa kartılatmak mec- ni ili.n ebnııtı. B~nun u_zenne bu
buriyetinde kaldı. Eşref Şefik B. tün matbuat bu ı~le a}akadar ol
maçlann e'llVelden tahminini yap- du, lehte ve aleyhte bır ço~ ~a~ı
mağı esas itibarile adet edinmi~ L.r yazıldı. Şikayet mese_ıe~ının ın 
bir gazeteci arkadatımızdır. Bu tacı kongreye havale edıldı. Kon· 
maçın da tahminini yaparken Ga- grl' bundan Üç hafta evvel topla· 
lata!arayın zayıf taraflannı tefrİh (Devamı 6 ıncı ••hifede) 

Başvekil ve 
Celal B. 
İspartada 
lkbsat Vekili gül

yağcılığımızın 

vaziyetini görecek 
ANTALYA, 3. A. A. - Bafvekil 

Hazretleri aaat 9 da lıpartaya hare-

lspartada park 
ket etmit •• meraaiınle tq,.l eclil
mişlerdir. 

IZMIR, 3. A. A. - iktisat Vekili 

Kazım Pş. Hz. 
Kütahyada 
Oradan doğruca 

Ankara ya 
avdet edecekler 

KOTAHYA, 3. A. A. - B. M. M 
reiai Kiz.ım Paıa Hazretleri Kütah
ya halkınm içten gelen tezalıurab 

araamda tehrimizi tetrif buyunnut
lardır. 

(Dtt•mı g ind tahlfMeJ 

..-:-. 
~ ıl'"' 

~ilolar eylôlde 
işleyecek 

Hükumet fnıaatın 
bütün e•asla

rını tespit etti 
ANKARA, 3 ( Telefonla ) -

Ziraat Vekaletinin mühim hubu· 
bat iatihaal merkezlerinde hubu
bat ıilolan teaia etmek kararında 
olduğu m•lilmudur. Bunlardan bu 
aene zarfında dört ve betinin yap 
tınlmau dütünülmektedir. Veka
let bu silolar hakkında ali.kadar 
firmalanlan teklif iıtemiıtir. 
Vekalet ailolarm inta tarzlan hak 
kında esaılar hazırlamııtır. Bu e
saalara göre ailolar orta Anadolu 
yaylaımda ıimendifer iıtaayonla
rmda yapılacaktır. istiap kabili
yetleri 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 
ton olacak ve kabili tevai buluna 
caklardır. Silolar son terakkiyatı 
havi ve ikbsadi olacaklar, itlebne 
leri ucuz ve kolay, idame masraf 
lan az olacaktır. ln,a tarzları za
hirelerimizde teaadüf olanan ha
feratrn imhası için l&znn •elen te. 
dabirin tatbikma ve umum biıı 
nın dezenfekaivonuna müsait bulu 
nacaklardır. Silolara büyük •e kü 
çük partiler konulacafmdan bun· 
lann ücte biri katlara münkasim 
küçük bölm .. lerden ve üçte lkiai 
kuyulardan ibaret olacaktır. Ve 
bu iki ıı-unıp hücrelerd<'n zahire 
b iribirlerine nakledilebilecekler
dir. Kuvul,.rda lıa'flal,.ndmna ter
tibab bulunacl\khr. Silolarda çift 
çilere teni edilecek hububat to-

(DtrTamı 9 mcı sahifede) 

Ve yaphğı tüyler ürpertici 
cinayetin cezasını 

kazara yine kendi kanile öde 
Evvelki gece Mabmutpaşada 

Sultan mektebi sokağında 5 numa 
rah evde tüyler ürpertici bir facia 
olmu" biri ihtiyar, diğeri genç iki 
kadm evin damadı tarafından 

vücutları delik detik edilerek öl
dürülmüılerdir• 

5 Numaralı 911 

5 numaralı ev Cümlıuriyet mat 
baaaı önünden geçerek Mahmul· 
paşa hamamının önüne çıkan cad 
denin tam ortaımda, kireçhaneye 
bitifik ve toprak zemininden bir 
metre kadar yüksek iki katlı bü
yücek bir kulübedir. Bu kulübe
nin alt kabnda Zelih• Hanım ia
minde ihtiyar bir kadınla kızı Mu 
zaffer Hanım, damadı Ahmet E
fendi ikamet etmekte, iht katta 
da kapalı çartıda elbioecililı eden 
Saim Efendi otunnaktadır. 5 nu• 
maralı evin önünde, arkaımda, 
sağında, solunda batka bitişik ...., 
yoktur. Bu ev muhitte daima .,.. 
rarh vaziyetini muhafasa ebniıtir. 
Evin önünde sondunnaya benzer 
bir yer vardır. Buradan sündüs 
geçenler evin kapıamı daima açık 
görürler, fakat içeriai zifiri ka
ranhk olduiu için bir feJ' farke
demezler. Gece ki.h bir gramofon 
sesi, ki.b bir ut ve ona refakat e-

den ince •e kaim bir ıes, hazan 
kalmlı inceli münak:afalar 
tilir. Hatta bir buçuk ay evvel 
sece yanaı bu 5 numaralı eYİn 
nünde ihtiyar bir kadının kap 
tekmeleyerek, ::rumruklayarak: 

- Aç kızım aç •.• Aç evlad 
aç. .• Aç. bu hınzır herif öld .. 
seni .. Aç yavrum aç. .. Anam 
kaklarda bırakma kızım, o lıer 
ten sana bayır yok aç ..• Aç 
pıyı aç ••• diye haykırdığı ye 
haykmım saatlarca devam ett' 
duyulmuı, nihayet kadının bir 
lü açı ima yan, pencelerinden de 
tık sızmayan bu evin önünden a 
nlıp sittiti ıöriibnüıtür. 

6 Numaralı 911ln sakini 
5 numaralı e'llİD alt kabnda 

tııran ailenin erkeif Ahmet Ef 
di e'fl'llelce terzilik yaparmıf. F 
kat aon samanlarda •ereme 
tulmut. Heybeli tanatoryomund 
da dört ay kadar yatını§br. Alım 
Efendi on seneden beri Zeliha H 
nımm kızı Muzaffer Hanımla 

lidir. Fakat ipizlik batlayınc 
bilhaaaa verem bat ıöaterince 
on aenelik kan kocanın arası a 
mJ§br. , 

Ahmet Efendi lıayınvald 
(Deınımı • m• .. t.lfed•) 

Cinagetln vulıua geldl(JI 8JJ 118 IJ19nlerden Mu:ıaffer 

Güzeller Keriman Ecenin evinde ----------=====----, 
1932 düny• pzeli K~'.""" "!-•- ı Bu~ gllzeli Leman Hannn da di

nım dün lzmir ve Buraa guzellenne yac kiı 
kendi evinde bir çay ziyafeti vermiş- - Haklmnızda layik olmadıfmıız 
tir. halde mübalilgalı Ye tneccübkir neı 

Ziyafette pzellerden mada İzmir riyal yapdıyor. Bu çok nazikane 
güzeli Neriman Hannnm biraderi ..,. cemileye naıd teıekkür edeeefimi. 
hentıtlreleri, Bursa giizelinin de ni- bilmiyorum." 
pnlıaı, anneal ..,., difer akrabalarıyla Y eıil Buraayı temsil etmit ohnak
"Hakkııı aeai" gazeteıi aahibi Asaf tan mütevellit aevinciıni ifade edemi-
Bey hazır bulunmutlardır. yorum. 

Keriman Hanım giizelleri bizzat Çay çok ıamimi eğlencelerle seç-
iatikbal etmlt, .. e bizzat çay, likör ve mittir. 

saire ikram etmi,tir. Keriman H. salıya 
lzmir ırüzeli Neriınan hanım de- Mısıra gidiyor 

mittir ki: 1932 dünya gilzeli Keriman Ha-
- lzmiri temsil etmek bana bü- nım ıalı günü babaaıyla birlikte Mı

yük bir teref veriyor. Hakkımızda 11ra gidecektir. Bu ıeyahat eana11n
gösterilen teveccühler beni çok mü- da Pire n Atinaya da uğrayacakbr. 
teba11iı etti. Keriman Hanıının söa- Keriman Hanım, Mıaırdan sonra 
terdiği cemileye bilbuaa müteıekki- ı Almanva ve Amerikay• da ıritmek ni 
rim..'~ yet.indedir. 

Keriman Ecenin eulnd9 l:ımlr ve Bursa gD:ıellerl ile 
alıraba ve arlıadsşları 

Seyahat notları 

Beş Almanın keyfi için 
Gürültü.üz kibar bir mahall•. lar, kırılan İnce billarlar gi6i f'I 

GIÜ4ıl bir kapı. Gİfeden biletleri- kırdıyor. Daldan dala Jıonan 
misi alaralr büyülr tehir bahç•- çülr bir kufi"' uçaf ae•İ/ 
.U.e ,iriyoru:ı. Solulr inci ren- Cin• cin• hurma aiaçlan hird 
ginde titrek bir kônunueııııel sa• aeki:ı on metre haııayo ~"-len 
bahı. Bütün ıncak yoz pnlerinda , gargin ,,..,;l ,nncenlerı andı 
kuılara ııe böceklere yuııa olan ııeyohut bir kirpi dikeni hiuini 
yapraklar/, timdi p:ael meıı~!'"}n ren •ert .Y'!praltlarını ~~ lr~b~ 
nrlan ile birlikte yerlere dokul- ya değdmyorlardı. Butün ıkl 
müf, yığın yığın ayaklar altmda ler burada: ~apo.n hurmcuı, C . 
çıtırdıyor• hurma.sı, Y enı:aelant hurmaın, Hı 

_ Bu •kadar çok yopr~ğı Al- hurma.sı ıı •. ~· Bu korkunç ~ütü.~ 
manlar mümkün değil hrçe Feda ler daha yukseleulr ııe bır /IU 
edemez. Acaba bu kuru :yaprak· gelecek ki Asya ormanlarında 
lardan bunlar ne yoporl'!r? o baıdöndürü~ü_ boylannı alaca .. 

_ Kimbilir belki çelılt, belki lardır. Onun ıçın cam kubbe, k 
ipek belki por;elen ! tüklerin neıııünümcuını takip ed 

s:ıumu:zda, derinlikleri lôciııert bilmek üzere m_üt.eharrik ya,,.ı 
.Ulere boğulmuf bütün ajaçlan mı~r .. E.tr_ala ~a.kım ~lık ııe yef 

kt ki "b · b k ı sesnzlık ıçınde ıltıde bır takırtı 
me ep çocu a~h' sı ~ b. a ıın.. • ai 11eliyor: Ba gizli gizli boy at 
ııe muntazam nı ayetsu ır par... <. .. </ • il "d• 

1 - d RUtüR enn ger me.sr rr. Manzaranın ıalak ıgın a, yeryer · 
yosunlu heykellerin hüznü. Büyülr 
ağaçlardan aarkan yopraksu dal
lann karmakaMfaklığı altında, •u
lan kuıtiiyleri ııa kuru ;yapralr ta· 
ııyan titrek bir ııöl. Gölün Jııyı· 
lannda düfÜnen darlI"' bakı~lı b~ 
ya:ıı: kuğular. H ôaılı büyuk bır 
c .. nn•t ulteleti/ 

Soğuk bahçede lazla dolQfhlt. 
Gcnİf mermer merdiııenlerdan 
çıkarak methur (PALMER GAR
DEN) limonluğunun ılıklığına gir
diJı. 

Burcuı bir mabet gibi seans .,. 
mukaddea bir korku iı. dola idi. 
Sanki Jıırmısı Hint llôhlan bura
da tebea.üm ediyordu. Gi:ıli ka
löriler borulannın hesaplı harare
tile mnan bu yarım cam binanın 
haııaaı bütün Aayo ,,. Alrika 
iklimlerinin bunaltıcı elelttrikleri
le yüklü idi. Yerler yemyefİl 
ııe ıslak bir çimenle örtülü. Kü
tük diplerini Hattıüatüııanın yılan 
lannı andıran biçim biçim .tarma
~ıkları sarmıf, gizli membalar
dan gizli lıaııu:ıılara .......,,yan au-

• • • 
Bulutla bir ıimal Mmcuı altm 

g•tirilen bu yeril aıc:akHattıüıtü 
manzarcuı karııaında bir kanape 
ye disilen beı ilıtiyor Alman 
tonlanna dayanmlf kah tepede 
yapraklara, kôh kütüklere ba 
yar, kah au fQkırdınnı ,,. k 
gÜrültüsllna dinliyor 11e mes'ut 
.tiklln içinde kendi kHdine l•H• 
atim ediyorlardı. 

- Bu pahalı bahçenin hyl" 
a6rmek için bu bunaklardan ba 
ita ltirmenİ:I yok ma 1 

- Alman Beledlye.U.in 
.-tini mükafatlandırmak için 
b"! b1111ağın memnuniyeti ço 
bile? Her Alman ihtiyarlığın 
çökükliJfiln aon haddine kad 
pne bir Almandır ııe onan 
Jetini yapmak blltiin Almanya 
çin bir mukaddea oasildlr. 
Almanın kıytnf'ti yalraa bet A 
nın, on Almanm, yiJ:ı Almanın 
60 milyon Almanrn neden Ar 
ti olaun7 
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93 felaketleri 
HARİCİ H.ABERLER 

İgnatief ve 
Alman yada 
• 
intihabat 

Sulta M t,sa a d • . Bitler tethlı usuHlne 
D ura r yın a ZIDClr- müracaat etmiyecek 

Cenevrede yeniden 
nutuklar başladı Hayvanlara verilecek ucuz tuz 

fenni vasıtalarla boyanacak 
Sız• bı•r deli halindeydi BERLIN, 3. AA. -Volff ajan. 

' 'Joornal,, a göre Alman intL ANKARA, 3 (Telefonla) - Tuz fiatlerinin tenzili içla 
Glmrii.k ve fııhiaarlar Veklleti tetkikat yapınaktadır. lıildiriy • ı toduk meclin-

- Mitar P~ millete çok miifürii ~.'?' ~..., HG.e7ia AYlli :a dün ,::tıtı :aa ripfft eden 
hizmet etmit bır adamdır. Bu Paıamn olum~e lcederl"";"'eld• lıqnldl Hitler, bilhaaaa ıu beyanat
ıti onıııı kom.ğmda yaplQJJla· lıes-a1-, bu celi.Ilı ~---k...,n orta- ta balunmıı.,tur: 

babı bitmeden 
Eaasen Kolp ve Kağırmau taraflarmda kilosu yan yan

ya yani 3 kuruşa indirilen tuz fiatlerinia amum'yetle tenez

llllli halinde bütçeye yapacağı tesir etrafında şümullü bua 
tetkikler yapılması icap ebıôftir. 

•• • 
nıusmır netice beklenemez 

'ıydım. Amma, ~. yap~yım, dan kalkmu.ı ~·~ m"':d~o- Bugtinkü hal ve vaziyetin OW>n cı. 
Sıığdada gitmek tçm ban 90lı: nı bot bıraktıguu dft!Unerek oçın recede vahim olmaama rağmen istik 
•rkıtlmıııtlardı. Bu gece bu ~ teselli de buluyorlank M:üter- bale ıu 3 sebepten dolayi <ımniyet ıre 
işi yapmuaydım, belki t!e bir c:ün Rüıtü P&f& .ile • md eşrutıyek te itimatla hakıyorum:. 
daha fınat bulamazdım.. muhalif vükela ıçlenn en en uv 1 •) "ileti" • • 

• • • yb • ~•--k d" - ,.. nı;ın mı nın azını ve ça-- Serasker Paıayı öldiiı- Yetliamı ka ebruf .......,. tan en ı lı .. 
'-'--- ı· .dil M" P il ti" fma s.,,,gı.,, mek niyetinde olduğumı ,.. ..... e şe ' ' er. ıtat qa e m~ıru • 2 - Alman milletinin tarihin her 

ye açtın mı? yet taraftarJan Yakayı bıegenme devrinde bayati ihtiyaçlanıu yerine 
_ Doetuma açaam ,-anım• melde beraber tiddetll bir mepıı· setirmelı için yeni yollar bulmağa 

dan ııynhnayıp beni bu itten tiyet düşmanr,ndan kurtulmıq ol- tabii surette kabiliyet ve iıtidadi ol
geri tutacak; dütmanıına aç- mak diifÜncelile hotlanıyodardı 
sam Hüseyin Avni Pll!aya aör da... Orduda lıir he:vlıetli sülal-

ı leyip bqıma beli getirtecek; net vardı. Yeni Serasker Apti Pa· 
kime açabilirdim böyle ıeyi? f&IUll f8ml bir nüfuzu yoktu. iyi 

- Seni teıvt"k eden kimee kumandan diye tarulırdı. Aaker 
vok mu? le'Vk ve tabiyesini bilirdi. Fakat 
- - Kim olac:ak boi7 Ben i.· baflıbaşına tetebbüs ku......eti azdı, 
tedim, ben yaptım! Hüseyin Avni Pa'3,askere pek mü 

- Bqb diyeceğin nr tebakk:imane muamele ederdi. 
mı:? Hatta zahitler cülü. vesilesile ter· 

- Ne direcetim? Bm ya· fi için Sultan Murada arize tak
. pe.cağmu yaptım. Siz de beni dU.. ettiklerinden dolayı onlan 
1 kuquna dizin, yapacağ1D1Zı 'iddetle tekdir etmiıti. Ordu, Ab-
yapmıf olım, olsun biuinl dülblzl tahttan indiren. Muradı 

Çerkes Huanm bu ifadele- tahta çıkaran kuVYet srfatile ken• 
1 ri bir giln aoma, Divanı harbin dini devletin en ba, unsuru olarak 
ırımliği idam kararma sııı ol· tanıyordu. Süleyman Pqa hadi-
lfu. aenln kahramanı sıfatile herkesin 

• " • l'ÖZÜ \berinde olan bir adam ke-
. Sultan Murat, saraymda aı1mişti. Birçok zabitler ona mü-
1docirai:ı; bir deli halindeydi. racaat ederlerdi. Hüseyin Avni Pa 
ilk günlerde gelip giden aldı, !AY• bu kadar bü:vük hi2D1etlerde 

1artrk hiç gelmmıece9İne git· bulunduğu halde onun da zabitle
(Ditti. Dunıp dururken, rin terfii hakkındaki tefaati tesir

- Örümcekler, ah örüm· oiz kalmıttı. l,te bunun için ordu, 
' cekler var. seraskerin ölümüne kartı durgun· 
1 Diye duvarlara atılarak luktan ba~ka lıir duygu göıtenne· 
~uya örümcek vanıut ta tuta· di. 

• :akmış gibi yapıyor, fırsat bu- Vak'a vükela iızerinde ba,ka 
İ 1] unca gizlice bahçeye çıkıp bir korku da uyandırnuth: Sera .. 
, ı<endini havuza atıyordu. Et- lr.eri öldüren adam, ordudan bir 

·afmdakiler, deli paditahı mu· kolağası idi. Acaba bunun aaker-
ıafazaya çalıfıyorlardL Mabe- ler aratmda ortaklan yok mu i· 

'rinciler timarhane güll&biei ke- di? Acaba aıkener, kendi ba.~la. 
i ıilmişlerdi. Valide Sultan, ma· rmdan başlıyarak bütün de..tet ri· 

>eyin mütiri Damat Nuri Pa· Cftlini ortadan kaldmnak gibi bit" 
a, akıllan erdiği kadar bu ha· pli" lrurmut muydular?. 

t 
1

11 saklamağa çalıfıyorlarclı. Fa Süleyman Paşanın bir askeri 
1 

<at akıllarının da çok bir 'eye komite reisi oldnfu, bu komitenin 
: rdii{i yoktu. 
~ ordu içinde ku""etli teşkilat u.lıi-
. Tedaviye çalıfan doktor bi bulunduiu zannolunuyı,..lu. 
ıJ<apolion ile doktor Monceri 

? {.ı_ Sil.leyman Pqanm bir gece içinde, 
• ~e bir teY yapamıyorlarcb. Va· kendisi kumandan olmad•lfı halde 
e ide Sult&'ltlll zaten doktorlara 
• ~ek inanı yoktu. T an.f tanf 
e·:!,oca aranıyordu, Osküdan:la 
€lıir Pata harmıini iyi eden Ab
ılülgaluiıı ıağldı: vsmitler, o 
,ı.: 

)ı - Bu illetin eebebi, Haka· 

~·· sabık adamlanıuıı yaptıkla· 
· , ı büyülerd'ir. Ben biiznillih 

1,nmlan bozabilirim. Fakat dai-
1: ba efendimizin yakininde bu· 
c ',;unarak her hallerini görmeli-
t 1 • 

(UD· 

d<lrt tabur askeri aaraya g3türii4ü, 
fatanbul Merkea Kumandanından 
latlnye karakol zabitine bdar 
herkeae sadece Umile bir haber 
göndenneai iıtedjfinln ieraıma ki. 
fi gelişi unutulmamıştı. Etki Jön· 
Türk, hararetli m~nıtiyetçi, ilim 
Ye ıoftalnla ınünaaebettar, Meki.. 
tibi Askeriye Nazın ve ıivil as
ker bir çok ileri fikirlilerin ha!• sı
fat ile Süleyman Paşadan çok ~ or· 
kuluyordu. Umumi toplanmada O• 

nun kapıyanmdan aya!ta kalka
rak sadrazama ka~ı gelql de ba
tırlardaych. 

Sadrazam mütercim R~tü Pa· 

rnaaı, 

3 - H.,.. türlü buhranlara ve fe
laketlere rağmen lıi.la bir Alman top 
rağı ve bir Alman havası mevcut bu 
lunm811. 

Bu oözlerd- sonra bqvek.il, Al
manyayı yeni baştan kurmak için 
sarfedeceği emeklerde Alman tarihl
nin barsi, iktısadi ve siyasi ananeJ,._ 
rine irtinat arzuıunda olduğunoı da 
kaydetnıittir. 

500 gerlot' 60.000 
BERLIN, 3. AA. - Volff ajan. 

aından: Yakında yapılacak intiha
bat münaaebetile intihap kanununda 
bir deiipldik olmıyac:aktır. Ancak 
reisicümhurun bir emirnamesinde 
teknik mahiyette !ıftz1 tadilat derpİf 
edilmiştir. 

Bu tadilıl.ta göre, dağıtılan Ra:vft
tag meclisinde meh'usu bulunmayan 
bir fırkanın bu sefer namzet göstere
bilınesi içjn hazırlayacağı listenin en 
az bir intihap dairesindeki münta
biplerden 60 bin kimsenin imzasını 
taşınıası lazım gelmektedir. Halbuki 
!imdiye kadar 500 İmza kafi görül
mekte idi. 

Bu tadilden maksat dağınık bir 
halde bulunan bazı fırkııları intiha. 
hat haricinde bırakmaktır. Ecnebi 
memleketlerde )"'fayan Alman teba
sı yakında yapılacak intihabatta rey 

vermek hakkını haiz olacı>ldardır. 

1'ethlş yok 
BERLfN, 3. A. A. - Volff ajan. 

aından: Almanya.da yer yer görülen 
tethiı hareketi aleyhinde güya pek 
yakında bir emirname n"'fredilece. 
ğine, bu emirnamede fevkalade ınab 
kemelerin çoğaltılacağına ve idam ce 
zası tatbik edilen ahv11liu hududn ge 

ni'letileceğine dair öğle üzeri Çilran 
B""lin gazetelttinden birinin neşret
tiği heyecan uyandmcı haberin adı 
yoktur. 

Böyle bir emirname çıkanlmasr 

hiçbir weçhile düıünülmüı değildir. 
Salihlyettar makamlar zabıta ted

birlerinin kafi olduğu kanaatinde
dir. 

Bununla beraber, komünistlerin 
giriıtilderi yeni telhiı hareketlerini.:ı 
vahim neticeler buıl etmeal tabii
dir. 

Gizli komünistler 

t~ Diyerek saraya yerleşmişti. 
\ Vükela da hastalığı eaklı· 
ı orlardı. Padifahm selimlığa 
1 ıkamanıası, lalıç alayı yapıla

) Mmuı, ıırtmda çıkan bir çı
t ~m elbiıe giymeğe mani ol· 
• Juğuna atfıedilmit. gazetelere 
ı Jle yazdmlmıttı. 

- Cinayetin ertesi günü iti gtl· 
arz için vükela saraya git· 

Gfıya Padi,ahm iradesi· 
diynek SeraakıeTliğin Ser
rı EkTem Çırpanh Abdüllw 

p., umumi toplanmadan sonra da STETT1N, 3. A. A. - Siya•1 za
Süleymaıı Pa,ayı konağma çağır. bıta .5tettinde kanuna mugayir bir 
mtf, Zaptiye Narın Sabri Paşa be- surette tqekkül ebniş bir komünist 
raber oldufu halde birçok ,,..;. tqkilah meydana çıkarmıştır. Bu 
haller vererek fikrid tadile ,,.ıfl'o teşkilatın maksadı ordu ve polis k:u" 
mı~tı. Fakat Süleyman Pata Mil- Yetleri araaında fesat çıkannafa ma
let Mecliıinden başu kurtuluı ça,. tuf risaleler dağıbnaktı. Birçok ko
reai olmadığına kanmı!b. 1 müniıt tevkif ~"."': müteaddit rl-

Seraokerin ölümünde bu askeri sııleler ele ııeçınlmiştır, 
Nadir Paşay&, Hariciye 

azrrlılıının da Adliye Nazm 
R fret Pasaya tevcihini oradan 

8n ettirdiler. Bicare delinin 
• ' d b . n ,. aey er en aberi yoktu. 

komitenin methali olup olmadrfı 
§Üphesi vükela,. çok ratu.tsa ıedi· 

yordu. Daha o gece aabaha karşı 
sadrazam Süleyman Paııayı kona• 

Bir ihtilafın halli 
BUENOS-AIRES, 3 (A.A.) -

Santa Fe demiryollan kumpanya• 
sı ile bu kumpanyada çalotan i~çi· 
ler araamda çıkan ihtilaf ücretler 
le mütenasip çalıtma usulünün te• 
•ui suretile halledilmiştir. 

CENEVRE, 3. A. A. - Silih
lan aza)bna konferan11, reis M. Hm 
derson tarafından dün açılmıştır. 

M Hendenon, ai1ib1arı azaltma 
hakkındaki umumi mukaveleyi konfe 
ransııı iki aya kadar lıahul etmesi 
temennisinde bulunmuştur. 

Fransız miimeuili M. Maasiğli a
lakadar hükumetlerin iki aydan berf 
uzun uzadıya tetkil<e vakit bulduk• , 
lan Fransız plitıı bııldanda delillere 
müstenit mütııleıılar, yahut iaabet.11 
ve açılc tenl<itler ylirütülmeaini rica 
etmq ve demittir kiı 

'· Müukere esnaaında ortaya çı
kabile<:ek eksikleri tamamlamaya ve 
anJapmamazlddan dağıtmıığa M. 
Paul Boncour pek yalanda imkln ba 
lacalrtır. Bu iti ı.;,. netic:aye balla
mak zamanı g~tir. Fran•ız pl&ns 
ise ıı.. maeleyi neticelenclirmek ...ı. 
u.dını gütmektedir. 
Bu tii:ıılerden llODl'a MıMıuoigli,fl'llll 
•ı::r plamnm bııtlıca noktalannı hatır 
latm1t.her devletin hususi fft'IÜt altın 
da si1ah kunetlerinde yapbfı lenzi.. 
latla emniyet Ye selametin - ıul
lıun yeni temeUt!l' üıtüne kurulma-
11 suretile - artıp kuVYetlenmeai a
rasında çözülmez bir beilrlık ı.... 
lunduğunu iırarla beyan etnıittir. 

M. MaHigli, sözlerine ıu ıurelle 
devl'nı etınİftir: 

" f rantız planı hukuki vaziyetçe 
_ bütün devletlerin ıelimetini ta
min <•decek bit rejim dahilinde olmak 
şartile - beraberlik esa11na muva· 
fık surette vücuda getirilmittir." 

M. Ma1Sigli F..,.naanm alakadar 

İktısat 
Konferansı 
lngiUz - Amerikan 
müzakere.sinin so

nunu beklemeklazım 
LONDRA, 3. A . A. - Reutt!l' ıı

jıansmın sa.labiyettar menbe18l"dan öğ 
rendiğine ı:öre dünya iktisat konfo
ranıu, borclar ıneaelesi haldwula ln
ııilteTe ile. Amerika araamda yapıla
cak müza.kereleTden evvel toplamnı
yacak, c!avetnameleı-ln gönderilme. 
sile konfenn11n toplıuınıuı arasın
da enaz 3 aylık bir müddet geçecek 
tir. 

Davetnameılerin gönderilmesi hak
kında henüz hiçbir tertibat alınma
mıştır. 

Çünkü daha .,..velce İngilır. - Anuı 
ril.:ıon mÜ7.akereleri hakkında daha a
çık bir fiklr ve hüküm haul etmek: 
arzusu gösterilnıektedir. 

M. Mac Donald ile M. Balıhiıa 
M. Neville Chaınberlain, Sir John 
Simon ve M. Valter Runcimıın 6 
Şubatta Vashlnııton sefiri M. Lind
say ilo görü,eceklerdir. Bu ıuretle 
bunlar bmçlar ıneeelesl hakkında • 
deta bir nazırlar encümeni ~kıl «
mit olacaklardır. lngiliz murahhas 
heyetinin lıefeldriil ve lıattket tarzı 
hakkında daha sonra nazırlar meclisi 
bir karar -eldir. 

t~ Hi.ıseyin Avni ve Ratit Pa· 
ı J, r fevkalade merasimle def

ı;ıJildiler. Çerkes Hasan da 
ıvanı harp tarafından aekıeı

en tard ve iclam cezıılanna 
.) hkilm oldu. Cinayetten iki 

ğına çağırmış, dertle~mİ•ti. E:rteai 
giinü Serıuker Kaymakamı Redif 
Paşa, Süleyman Pa,anın ) azdığı 
bir ilannameyi imzahyarak ''Ceri. 
dei aılı:ttiye " de neşretİnuİ4 böy· 

Yeni ltııriliz Amerikan müW.
lerinde dünya ikbu.t konferansı \10-

sair memleketlerin bu konferansta 
işgal hakkına malik olduklan mey. 
iri meoelesi ön safta tutulacaktır. 
Çünkü bu memleketlere daha evvel
ce kendi haklarında zararlı bir tes
Yİye •Ul"etİ akdedildiğinden dolayı 
1 ngiltereyi muahaze etmek için veoi

Sa bık Yunan kralı ıe verecek hiçbir be:vnelmiıeı itilaf lelikle terfi arlra•ında kotan za· k 

p ün sonra, Bayezit meydanm-
o/ a asıldr. Çerkes Haaan, }Qı

u~ darağa.cmı ıöriince: 
- Askere askerce ceza etmeU 
i. Neyse, zar an yok. 

Dedi. iskemlenin üzerin.. çıı.,. 
ipin ilmiğini kendi elile boğa. 

'-+ geçirdi. Senukerkapısınm ü. 
at erindelD saate gözleri ilişti: 

- Görüyorsunuz ya: 011 bire 
var Hatırnuzda tutunuz, tarih 

d azanlara lazım olur. 
Diyerek, altındaki iokemleyi 
di ayağıyle çeldi •.• 

'of * lfi I Cerkes Ha .. n vak'a31, latan• 
.Wda buyük bır tesır hırakmıttr. 

e -,-da Va1desultanla mabeyin, 

LONDo" 3 (AA ) Sııb k, akdi derpif ediJıniyece tir. bitlerin efk&rma sükunet verm;ıti. • ..,.. · · - ' 
Y '--' J · -"-"tt Bu umumi müıahazalar müıtesna Mitııt Paıa bile, Süfoyman Pa- unan .......,, OrJ, apan ... ı en ıune 1--'" 
liyat olmak üzere tahmin edildiği olmak üzre hükilmet ...,~z murah-

ıadan ürküyordu. Hatta Çerkes luu heyeb"run· Amerikaya vardıgı" za 
H ka d S ··ı veçlıile kiliniğe düıı girmemiıtir. Ne 
ıuan va ""' an sonra u ey- man borç'--la münasebeti olan ..,.._ 

P '-bul •"' zaman gireceği lıi.la belli def ildir. ...,. 
mat\ aş ayı ""' ettis • zaman ma- selelere ait yapacafı müzakere saha-saamm üzerine kocaman bir roveJ ___ ,_________ ı •-Ld" 

ıuu herhangi bir suret e uın ıt ar.ı:u Yer ko:vmuftu. Süleyman Paşa bu yerleştirdi. 
koca aililıı görünce .;;yle Lir ..ı;ı. lgnatief'in kurdurduiu feaat sunıla değildir. 

.- ., • - f ngiltere hüldlınetİnin herhangi 
dü, ağı, vükela arasındaki bu emniyet bir mesele hakkında müzakere kapıaı 

- C..nnn, bu koca rovelver de •izl.ilderden istifadeye muvaffak R el 
1 m kepamadığına M. oooev t'i ik-ne o uyor? Onun böyle küçükleri oluyordu. Sadrazamla Mitat Pata. 

dab • • • na için h-ey yapılacaktır. a ıyı 1f görebilir. o sırada açılan Sırbistan a:ıuhare· ··• 
Diyerek cebinden kendi rovel- besine gitmekte olan Serdar Apti Konf~rans rel•llğl 

Yerini çıkarıp göaterdi. Mitat Pa- Paşanın yanma Süleyman PaJ&yı LONDRA, 3 . A. A. - M. Mac: 
sR bu cepheden taamı-. önünde da katmakta ittifak ettiler. Böyle- Donıald, dünya ilrtiaat konferansına 
§aşaladı: !ilde aaker arasındaki komitecilik riyeoet etmeal haldmada kendiaine 

- Aman, affederainiz. Nasılsa hareketlerini durdurduklarını zan yapılan daYeti - bu konfenmsm 
orada wıutulmut. nediyorlard1... 1 Londrada toplanmaaı ~artile - ka-

Diye roYel<reri masanın gÖ'l:Üne İ (Devamı var) 1 bul wmştlr. • 

memleketleri tıayük pyret ..,.. celıJt 

ııöatennefe davet ettiiini ele •em
rnİyetle lıaydetmittir. 

Journal'ın fikri 
PARIS, 3. A. A. - Joumal ıu• 

teoi ıilih lıcu"8tlerini azaltma koafe. 
rammın tekrar açılıp fuliyete seç
mesi mün.nsebetile neırettiii bir ma

kalede ihtiyatlı '"' ihtirazı. bir lisan 
kullanmııtır. 

Bu gazete. konferans müzakerele
rinin , Alınanyanın intihabat devresi 
de>lay11ile tereddüt halinde kalacağı 
s Mııırt tarihine bclar faal .... mü
• bir surette cereyan edemiyecell
ni ehemmiyetle kaydetmektedlr. 

CENEVRE, 3. A. A. - Havu 
Ajansı bildiriyor: Silahlan azaltma 
konfenuıamm ilk içtimaında M. Mu 
sigli Fransız plarunm baYİ olduiu u
mumi ...... ıan batırlatmıt. bu planın 
23 temnıuz 932 tarihli beyanname
de kaydedilen neticelerin yerini fut. 
wlı: değı1, fakat onları ..,m_I_. 
gayesini gÜttüğünli tela-ar etmiftlr. 

M . Muıigll lııontrol, hava naldlya 
bmn beynelmilel bir bale konmuı ve 
,ilablanma mauaflanıun tahdit edil
mesi meselelerine Fransız murahaa 
heyetinin en büyük elıemmiyet Yeo"
clifini de söyledikten tonra beyana
tına 'u ııı-retle nihayet vermiıtir. 

" Silahlan azaltma hakkında yapı 
lacak mnkaveleye askeri blltçelere 
doğrudan doğruya tealluk ede<:ek 
hüküm Ye maddeler ilave edilmeme
si akhn almıyaeağı bir hareket o. 
lur.'• 

Brezilya 
ile takas 
Kahve mukavelesi 

hangi 
esasla imzalanacak? 

Türkiye ile Brezilya kahve kon 
•eyi araaında, takaı Nıuma müa
tenit bir itilaf aktedildifini yaz• 
mııbk. Bu ltilafname Ankarada 
parl'lfe edilmiı ve imzası, Gazi Hz. 
lerile birlikte oeyahatte bulunan 
lktısat Vekili Celal Beyin, Anka· 

Eıas itibarile fiatlerde behemehal tenzilat yapılacağı an
ıılmaktadır. 

Bilhassa hayvanabmırın tuz ihtiyacının ucuz temini için 
de tetkikat yapılmaktadır. Fakat hayvanata verilecek tuz.

dan çok ucur fiat alınacağıodan İDsanlarm bu tenzil.Utan 
istifade ettikleri takdirde varidatm fazla düşmesi nazan 

itibara abnarak hayvanlara verilen tuzlar fenni ve kimye\'i 
usullerle insanlarca istimale gayri salih hale konacaklar

dır. Bu hususta da tecrübeler yapılmaktadır. 

Daladier kabinesinin 
beyannamesi 

PARIS, 3 (A.A.) - Bu aabah Reiaicümhur M. Lebrun'un rİy• 
aetinde toplanan nazırlar ınecliainin ittifakla tasvip ettiği beyannam.,.. 
de bilh .. ıa deniyor kiıParlamentarizm rejiminin açıkça ve doğruJuld
tatbilu zaruri bir irkilme ve kalkınmanm tahakkuku ile mukayyettir. 
Mali Yaziyetin hemen düzeltilmeııi, muntazam bir bütçe ve milli ci.ı 
hazlannıa ciimhuriyetçi bir devletin kurtuluşunun iiç merhalesini " 
ikbsadi kalkınmanın baılıutl'ICIDI t"fkil eder. Ticari mübadelelerin 
tekrar batlama... uaul daire.uıd• ilerlemenin varması li.zmıgelen bir 
gaye olduğundan hükünıet ınali yaaiyetin düzeltilmNi hakkında oalı 
günü meclise bir proje •erecek, bu projenin havi olduğu tetbirler va 
bu çarelerin çarçabuk kabulü h•kkmda itimat meoeleıini ileri aüre
cektir. Bütçe müvazeneaini eski haline cetirdikten sonra bükUnıet bfi. 
yük demokrasi fırkalannm ~lifterek p,._;p!erine uygun bir şiyuet 
tesbit edeceğini ummaktadır. Hükilrnetin harici aiyueti şu iki had 
arasındadır: "Cümhuriyetçi vatan dütünc:eai, be)'llebnilel ıulh düşün· 
ceııi." Hükilmet hukuk itibariyle miiaaYİ olduklan İçin, Yazife itiba· 
rile de müsavi olmalan li.zmı ıeleo bütün ınlletler için ve Fransa için 
ııelamet temini arzu1W1dadır. Bu emniyet ve aelamet temin edilme
dikçe yer yÜzünde itimattan eoer kabaz, bunun neticesi olarak İkb· 
sadi vaziyet eaki haline dönemez, ailahları azaltma hakkında mute
ber bir plan vücude getirilemez, Avrupanm ve bütün dünyanın aulh 
içinde inkitaf ve teki.mülü için bir fart olan umumi hakem plam ha
kikat ıeklini alamaz. Hükıimet ailab kuvvetlerini azaltma hakkındaki 
Franaız tezini Cenevrede müdafaa edecek ve iktıaadi konferansa it
tirak eyliyecektir. Bu konferanaın mesaw büyük harpten doğan ib -
tilaflarm ve taahhütlerin huıuai surette teıviyeıini umumi bir hal ça
resi çerçeveai içinde mümkün bir hale getirmeğe !matuf olacaktıT"." 

Afet H.f. Bergama harabele-
rinde tetkikatta bulundular 

1ZMIR, 3 (A.A.) - T. T. T. Cemyeti azasından muallim Afet 
Hanımefendi ve lzmir valisi Kazmı Paıa ve refikası Hanımefendi ile 
Kız Muallim mektebi müdür ve ayni mekteple Kız lisesi tarilı mual
ICm.leri bu.ırün Bergamaya giderek harAbeleri a-czmişler ve tarihi tet
kiklerde bulurunuılardrr. Bilhıusa ıon iki sene zarfında ımeydana çı
kanlan meıbur Celimoa'un tedavi evi 23 uır evvele ait imperatorun 
aalonu n tiyatro ile buralarda bulunan eserler üzerinde durulmuıtur. 
Dönüpte Menemen'de şehit KubilaJ' ve bekçi \laaan Şevki'nin mezar
lan z•yllret edilerek bu cümhuriyet ııehitlerinin çok aziz hatıralarına 
kartı yeı-inde bir HYll ıöaterilmittir. 

Denizlide tıbbi bir kon/ erans 
DENIZU 3 (A.A.) - Bu aabah Halkevi salonunda Dr. Kemal 

Bey tarafından Denizlide 'üç mühim luutalık adlı bir konferans veril
miıtir. Salon battan bata dinleyicilerle dolu idi. 

rava avdetine talik edilmiıtir. --- -- --· -
Brezilya ııefiri M. Mariy a rak satılmaaı mecburiyetinin bir kavelenamenin tatbikatı için allftll 

neticeei olarak kahve iatiblAkab cak tetbirler etrafında görüımek Pimentel Brandav birkaç ıründen _,_ -~---•-tır. B .. ....:ı- Türkiyede ·· B ·ı "d 
beri ıehrimizde bulunmaktadır. - • ...,.... -- uzere rezı yaya C• ecektir, Türki 
Sefir Cenaplan dün Tokatliyan kahve iatihlak&h 80 • 85 bin çu- yeden, Brezilyaya ithal edilecek. 
"tPlin<le ırıozP.tecileri kabul ederek valdır. J.tiblakatm bu mikdan ~ddelerin bqında zeytin yağı 
aktedi1en ltilafm .,....,.., """"- ııeçıneti kuvvetle muhtemeldir.. batıra gellyor. ithal ettiğimiz zey
da malilmat Yt!l'IBİftİr. M. de Pi- - Kab...enin hali• olarak 1atıl- tinyağlannın mühim bir kısmı Tür 

ma11 ne auretle kontrol edilecek· kiye mahsulüdür. Fakat bu yaf
mentel Brandav beyanatmda dl- tir? lar, ltalyada Raffin.C edildikten 
YOi' ki: • • _ Bu husuota kontrol hükiime tonra bize geliyor. Zeytin yağm-
-"B~Uya" "';'Ilı ~b-.e koıue,i te aittir. Türkiyede gıda maddele dan '!'aada. daha_ bazı .mabsul~t, 

ile Turkıye hukumeti araaında ak • . tahl"I k trolü ile meş- Türkiyeden Brezılyaya ıthal edıle 
tedılen mukavele takas eoaımıa nn,ın la 1 ~e ~n • 1 d meşgul biline de bu huouota henüz bi .. 
müotenittir. Bu mukavelename 11"1 ° khn maKaabm, ~Uf he 1~ lmaoı karar verilmemi§ olduğundan ıi-
kahve ko • • b k o aca r. venın a •• o "h b" .. 1• • • 
. . naeyının u tarzda a tet ec:buriy ti, tahttadır lçitte de-

1 

ze sarı ır 'ey soy ıyemıyecefmı. 
b~ı mukavelelerin birincisidir. ~I H 1• e 1 k k h • 1 n ,_,_ Herhalde §Urası muhakkaktır ki 
Ş. d" k d h" • 5 ı .• a ıa o ara a ve a a ...,.u b 'tb I . ım ıye a ar ıç bır memleket· 1 bun k d" 1 • de arzu uraya ı a edilecek kahve mu-
le b ld b" k 1 k dil "" er, u en 1 ev enn k bilinde B il T · k 1 '! Y_O a ır .mu a~e .e a te ettikleri maddelerle kanştınP içe • a .• rez. yaya . ur ma ı 
memıtbr. Brezılya mıllı konseyi, bT I r B lı suıta kinuenin tah· ıhraç edılecektır. Yanı buradan 
kahve İ&tihltıkatı az olan memle- •

1 h':. e : f ~ecavü edilen>ez. mal almrnadıkça, ithal edeceğimiz 
ketlenle istihlakah arttırmak için M k,.m!ıe ıne . ;'.tbikırun bir ~venin bedeli de ödenmeyecek 
bazı P"'paqoanda mukaveleleri ak ':; v. jnamı:nTürkiyede kahYe tır. Türk ihracat tacirleri kahve 
rlPtmektedir. Knnıe'V, bu memle- ~e ~~ 0 :ra ül edecektir. Esa konseyi ile bu husu•ta anla§&cak
ketlere ıönderdifl kahveleri pro. 'ı ya il ;;:ıeaz -ında bir le- lardır. Bu itle, Türkiyeden ziya· 
paganda ve reklama hasretmekte - ~rz ~ .7 if d n ıpekülaa· de Brezilya alakadardor. Çünkü 
dlr. Fakat bu kabil mukavelelerin vazun gozeti ece ~n ıda da aöyle. Türkiyeden Brezilyaya mal ihraç 
Türkiye ile aktedilen mukaveleler Y?":. yap.'~'!1311• yu ar bahoolamaz. edilmediği takdirde, ithal ettiği
le lıir münasebet ve mÜ§&bebeti dı~ım 111 'i.:~=~:noevine verece miz kahvelerin bedeli burada ka 
yoktur. Hu~~t, k h e ithali inbloe. lacağından. Brezilya paraoını ala-

ESBS(Rr fi Turkıveye. ab.; menfaat takip bilmek için Türkiveden ma,I alma 
nndan, husuıı ' • "- b 1 kt 

Türkiye ile aktedilen mukav.,.. etmlye<:ell:inden, kah~e. kon•eyı de ,.a mec/ur 0 aca ır. 
lenin esası tudur: fivah indirecetkir. ltilafname mu hflliif (lkBrSB 

Bu mukavele Üç aene için mute "b" "e kah•e satısı, fstanbulda 
cı ın~ • k h 1 • • • M. de Pimentel Brandav mu-

berdir. Türkiye, hu mukavele mu tealimdir. Gelen a je e.r dınıdılrk kavelenamenin tatbikatında bir ih 
cihince. Türkiyeye kahve ithali in. İstanbul Ankara ve zmı~ e hazır til&f çıktığı takdirde, ne suretle ha 
hisarmı, Br .. zilya milli kahve kon !anacak deporlara vaz,.dıleeek ve d . d • reket edileceğine aır sor ugu-
seyin" vermistir. Yani kahve kon oradan lıükfunet tarafından top. muz auale cevaben demiştir ki: 
ıeyi, Türkiye hükfunetinin kontro tancılarıı. ıahtıla=aktırl. •Toptan ... - Mukavelenamenin tatbikm
lil ,.ıtında olm"k Üzere. Türkiy.,_ bt mikdarı ken~z m.a ~m de~ildir. da veya tefsirinde bir ihtilaf çıkar 
Ye ihtiyaca tekabill edecek ..;ik-, Toptancdar a vevı vuzde bet ko ""' mesele iki farafm tayİ'1 edece 
darda kahve ithalini ta~lıhllt et- misvonla perakendecilere verecek fi birer hakeme havale edilecektir. 
mi•tir. Kahve konseyi, Türkiyede !erdir. • ıı· d 
kahYe buhranma sebelılvet verme Kahveye muk11bll Bu iki hakem, me•elenın ha ın " 
m .. k i.-ln her zaman ithalat ile İs· •-- ı itilaf edemedikleri takdirde, ihtl· 

T - Bu mn .... Ye en11ıne takas asa J•f fstanbul Tı"caret odaoı reisinin t;h1A'kat ar~··.,.:Wa bir t~v,,.,2ün bt.•· • in t tt•ğ• •· a 
ama ut a e 1 ıne ııore Brezilya hakemli~."ine havale edile<:ek ve lunnıa11na dikkat edecek, fiyab ı "- z k h k bil h 
dan a acagmu 11 Yeye mu a mesele. üc hakemin ekseriyeti lira 

m1ıhP.1.faza etmek için her zaman 
Türklvede ihtivat olarak 12 bin 
çuval ktlhve bulunduracftktır. Bu 
tto..,,it altmda herhangi bir sebep
)., Til.rklyede kAh•e buhranı olma 
yacak ve spekülasyon yaptlamıya
rl\lc-fft". Brezilv" kllhv ... ci hJlldf't'l'ta, 
Türldyede ecnebi maddelerle brq
tınlmadan sahlııcaktır. Muka-
Telenam.,de bu eaa• kahul edilmlı 
tir. Hatta bu maksatla fstanbulda 
sah• yerleri açılacağı ııibi burallll" 
da halka hali• kahve de lcirilec:ek· 
tir · 

Kahvenin Türkiyede hallı ola· 

Tiirkiyeden Brezllyaya ne ihraç • sile lıaUedilecektir, 
dilecektir? 

- Bu meaele lıenil.z halledilme Doğru ı•apurlar 
miıtir. Bu husuıta Türk ihracat - Bundan bir müddet evvel 
tüccannm tetkikatta lıulunmıuıı Türkiye ile Brezilya arasında dof 
lazımdır. Bu maksatla Tiirk ibra- ru vapur seferleri tesisi mevzuu 
cat tüccan Samuel Amar finnasm bahsolmu,tu. Bu me•ele lınkkmda 
dan M. Monblia' 9 şubatta Cene- müıbet bir netice elde edildi mi. 
Ye tarikile Brezilyaya ıılderek bu - Bu mesele ile lstanbul kon
mesele hakkmda alakadarlarla gö solosumuz mefguldür. Bu hususta 
rüşecektlr. Ayni Yapur ile Brezil- hazırlanmış bir proje vardır. Bu 
ya mllli kalın konseyinin Til.rki- proje tetkik ediliyor, henüz kat'i 
ye murahhası bulunan M. Michel bir karar verilmemittir." 
Levi de , aktedilen itilaf hakkın- Sefir. mukavelenameyi imza İ· 
da k_..,ve İzahat vermek Ye mu• <;İn yakında Ankaraya gidecekt;.,. 
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saatleri yenilerle değiştirilecek 
Ekono1fti 

Silolardan nasıl isti
fade edebiliriz? 

Memleket ziraatinin büyük 
bir eksiği ikmal ediliyor 

, E.velc:e idare ada.mi~ ~ira: 
İllbıadiyatm daha ziyade ~ 
lu-. ile metııul olurlar, müb~ 
le (aatıı) cihetini ihmal ederi • 
Dünya buhranı bu '°!'° :-ta: 
themmiyetini de banz b .ure 
0 rtaya atmıfbr. ., z· t .. e-

yeni teıkil olunan ~ vau· 
Uleti e.vela Ziraat Ban :ek au 
lbile, buiday mW..~a'! "! zürra.o:: 
retile, bu mahoulÜD fıatiJll abilecek 
lıtihaal masrafını k'd"),.rakabi· 
ve hatt~ ufak .bir k~.:'-ltmit ve 
lecek bır aevıye,. r-
orada tutmuttur· 

MenıteketillıİZ -~l~tı m~y!". 
runda aenevf bntd•Y ıabbaalinm 
..._ti olarak 27 mi!:JOll 1";ntal ya
ni takn"beıa ııo milyon lira kıy. 
illetinde bvlaDdnfu nazan dikka
te alınacak oluna bükômetimizin 
ııeden ın.c;..ce bufday fiatleri ile 
tneurul olduğu kolayca anlaşıhr. 
, Şimdi ~ ve~Alet bu • ~hada 
ıkinci mühım bır haınle de ailo, u
mumi -iaza ve ambarlar teoia 
için ve gene Ziraat Benlramun İ§· 
tirakHe baıı:ırlıklar yapmaktadır. 

Siloların nuıhiyft oe loyd,.,_, 
-dir? 

1 - Büyük latu,_ - ın-h 
nmızda teaia edilecek olan ailola
rm ırlireceği hizmetler ıunlardır: 
A. - Köylünün getirdiii buğdayı, 
ınihaniki tertibat aayesinde, kolay 
ca depolanna almak. 

B. - Mahaulü cim cim a)'JI" 
...,k, ecnebi -ddelerd- ~z
lenıek. 

C - Bozulmamau ve kurtlan• 
~ için araura bavalanclır-
11'ak ve ilaçlamak. 

D - Nihayet nakil vaaıtalarma 
çuvallı olarak veya dökme halin
de yükl-k. 

Silolar, memleketine ıöre, be
ton, tuila ,,. hatt.l tahtadan ı..,. 
olu~adır. Kanada ve Ameri
lıa Mllttehidesl aabillerinde birkaç 
'-•t zarlmd• bir vapur• tamamen 
lıutda,. yilldi:rebilecek muazzam 
-..killtlı silolar meTCUttur. 

il - Dahili latibli.k merke:ale-
1İnde ı..,. olunuak mağazalar İMi 
IOlalarm yapbfı veHİfi ufak mik· 
J'llıt• ifa edecektir. 

ili - lıtibaal merkeıderlnde te
ıia oluDllcak ambarlar -b·lü 
laı11if ayrıma ve muhafa:aadan 
"'aad~ bazı yerl&Tde toı-luia 
J'arayaeak mah tefrik ecleeek ter
lılıata ela malik olaealdanlır. 

Silo, umumi -taza ve ambar
lar teılalnden elde edlleee)ı latifa
deler tmılardırı 

A. - Tobumlarm iatıfau dola. 
)'ıaile -IMulün maliyet ffati dG
ıilriila-ek lıalitaoi ,.W.aetilealdlr. 

B. - Mallarm latanclardbe edil 
11'esi temin ohmac:aktır. · 

C. - Mabıul miıkablli avun 
•erilmesi kolayla14cak ve bu ıu-

[ ___ ı_o_a_sA __ _ 
n, Bankasından ııhııaa cetvelclir) 
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! , ıt.- • t P.JrcJdı\~ ,•J>,-" ... . '•• '~:. t ı..uı •<>< 1,39,-

retle Pİ:raaada büyüı. f"ıat t-· 
riçlerinin ~üne geçilecektir. 

D. - Mıhaniki teaiııatla ve top
~ aevkiyat aayeainde tahmil, tab 
hye ve nakil Ücretlerinden iatifade 
olunaeaktır. 

• Bu auretle ziraatimizin büyük 
bır ekaifi daha ikmal ediliyor de
mektir. 

Necati ÇAKIROCLU 

Zeytinler tiplere 
ayrılacak 

İktisat V el.iletince tiplere aynl
lllaaı telmıTiir eden mallardan biri de 
zeytindir. lhrnc:at ofiai zeytin tacir
lerini davet ederek bazı malumat al
mqbr. 

Amerikanın harici 
ticareti 

V ASHINGTON, 3. A. A. - A
merikanın 1932 ,..Jıncla A vrapaya iJı 
rac:atı 785 milyon dolardan ibaret
tir. 1931 de ihracat 1.187 milyonu 
bulımıttu. 

Amerikanm 1932 aenetindeki it
lıalitı 389 nu1yon dolar talımin edı1 
mİ§tİr 

19.ll ydmıla ithali.t 640 milyon .... 
lan çıkmqtı. 

.Aıneribnın lnıriltereye ve Kana
daya yapbğı ihracat dünyanın difer 
lnaımlannclaki -leketlere yap•· 
lan ibrac:ab geçmİftİr. 

Küçük sermayeli 
bankalar 

iktisat veldleti, ticaret •• iktiaat 
ıniidiiriyetleriıulen, Rlundukhn 
mmtakalarclaki küçilk _....yeli ı.n 
blann vaziyeti hakkında bir rapor 

lıtemittir. 
Bu raporda, loankaların ne zaman 

t.,..ıJıüJ ettiğine, aemuıyeaİl!İn mik
tuma,, faiz niahetlerine, kredi faali· 
yetine, ne kadar ınbeai oldağuna,bu 
f'lbeleıin hangi aenelerde açıldığına 
ve bankanın iıılıitııfrna veya itleri
nin ualmaıma dair aıaliimat verile
cektir. 

lthalAt ve ihraca
tımızda farklar 

lıtatlıtildere göre, türk ilmıeat et 
Y••ından buılar1111D ibracab artmak 
ta, lıuıluıı da •uhnalrtadır. Vaktile 
-k ilınc:at ~yaınız arumda bi
riıoci ~ İffal ediyordu. 930 ae-

, .. ,...._ • • .. __ 14 ·1 
-• • zwaetiınuır:ucn ma yon 

liralık -k itıracab olmuttur. Bu 
miktar -..ıer "'tikçe aulmıı niha
yet 932 -inde 2 milyon liraya 
....... ~tir. 

Bu""- ı...u tiftilr, )'tin, koyun 
ihracatmılan __._ ....... , ___ ' · ---Cl.llllQe gıren 
paranın miktarı da uaı1-ktadır 

Difer tanıftaa bazı ma11armı:zın 
ibracatmda lıir fazlalık ıörillınelıte
dir. Banlarm ........... lriİlniir ve ke
resto v•rdır. 

930 seneainde kömür ihracatı 87 
bin liradan fuh clejadi 932 -ain 
de bu miktar iki milyonu l""Çmİ§tir 

Bandzn bafka kereste n.....-tnuı:a 
lıir milyon liradan fazladır. Halbuki 
bir kaç ıene evvel, Türlri,.e bariçtea 
kereate alıyordu, 

lktıaat Vekaleti kömür ve kereate: 
"bi "ki üh" • maddenin ibrac:abn.. ı m ım 

dııki fulal<iı tetkik etmektedir. Ke
reate ve kömür ihracobnı daha ziya
de arttırmak için çareler aranılıyor. 

Trabzon liseıl 
Mezunları 

Tral:zon lisesi mezunlann· 

dan olup ta fstanbulda muh

telif fakültelerde ve yllkıek 
mektep!erde tahsilde bulunan 

gençler dlln Halkevinde top

lanarak bir içtima vapmıı· 
lardır. 

içtimada bir cemiyet ku
rulmasına karar Yerilmiş, bir 

nizamname kabul olunmuı 
ve cemi yetin idare heyeti 
inti'ıap edilmiştir. 

İdare heyetine ı\iehnıet 
Can, Mehmet, Sabri Mahir, 

Burhan, Kemal Feni, İsmail, 
Nihat Beyler ıeçiJmiflerdir. 

Pollıte 

Bir kişiye 
Karşı üç kişi 

Adamı kolundan 
tutup pıçakladılar 
Kwnbpıda balıkçı Kiıork geçen

lerde Panayot isminde eliler bir ba
lıkçı ile kavga etmiıti. Aradan bir 
kaç gün geçtiği h•lde Kigork hid
detini yeaemeınit, yanına Bedroo ve 
Kigork i<imlerinde diğer iki arka
d&.§ım daha alarak Panayotun yolu
nu beldemiılerdir. 

Panayot gece evine ııiclerken ilıi 
Ki.gorlda Bedroa birdenbire adamın 
üzerine atılmıılardır. Panayot bu üç 
kiti ile bap. çıkarmıyacağmı anhya
rak kaçmak istemiıse de Bedroıla 

Kigork Panayotu sımsıkı tubnutlıır, 
diğer kavgalı Kigork ta.elindeki bı
çakla adamcağızı muhtelif yerlerin
den ya~alam•ıtır. Ağır yaral, elan 
Panayot hastahaneye kaldu•rlmıt,i
ki Kigorldarla Beclroı yakıılanmış

lardrr . 

Bir ortodoks kız 
Karmelit olmuı 
Kadırııacla, Çadırcı Ahmet Çel&

bi mahalleainde oturan Madam 
Meryantinin kızı Oranya 1924 rıe
neainde Kwııkapıdaki Fransız 
Jan Dark mektebinden mezun ol· 
muıtur. Ortodoks mezhebine men 
aup olan ve ıimdi 25 yaımda bu
lunan bu kız mektepte yapılan tel 
kinat neticesinde Katolik olnnıt ve 
Fransız Karmen manaatırm.a deva 
ma batl•mııtır. Hatta dört aene 
evvel de rahibe olmak emeliyle 
bu manaabra kapanmış, fakat a
ilesi buDll razı olmıyarak kızlan
m geri alm•şlardır. Katolik mez
hebine büyük bir rabda ile bağla
nan bu kız dört sene zarfında aİ· 
lesini manaıtıra gitmeaine müaaa• 
de etmeğe razı etmiıtir. YılbatJD· 
da aileainin müaaadeslle manaatı 
ra kapanan Oranya o giinden beri 
dıtan o;ıkmamıt. aileo.i de kendiai 
le ıröriipneie ırittiği zaman papa• 
lar aneak iki kafeı arkasmda" ve 
yüzü peçeli olarak gÖrü§lneaine 
mfüaade etmişlerdir. Bunun üzeri 
11e Oranyanın ailesi kızlarım tek
rar iıtirdat etmek için uğraşmaya 
batlamışlardır. Meaele zabıtaya 
akaetmistir. Tahkikat yapılmakta
dır. Sövlendiğine nazaran, Beyof 
!unda bir Fran•ız mektebinde de 
bir talebeden 12 lira tahıil ilcreti 
iıt .. mi,ler ve katolik olmayı kabul 
ettiği tak.!irde bu ücretin iki lira 
ya indirileceğini a(;ylemiılerdir. 
Bu bnausta da tahkikat yapılmak 
tadır. 

Bir haftada yaka
lanan esrar 

Güınralı: mabafua baımtt
d6riyeti memurlaruıın, son 

bir hafta zarfmda yakaladıfı 
arar miktan yebnİf yedi 
baçak kiloyu bulmuftur. Es
rar kaçakçıbğile maznun ola

rak bq ki,i yakalanmır, 
Cllmhuriyet milde' eiumumili

fine verilmiııtir. 

Yeni Maarif 
Programı 
ANKARA, 2.- Maarif proıraım

ıu lıaımlamakla me,gul olan komiı
yon Maarif Vekili Re,it Calip Be
yin riyuetinde meaaiaine devam et
-'rte ve hali hazırda ilk mektep 
tedriaats, umumi terbiye ıistemi, o
lıutalacak kitaplar, ümmiler nıerıefe.. 
ai tetkik ol..-..tadır. 

Bu11dan aonra orta ve yüluek ted
riaat, mealelı:i tedrisat meaeleleri de 
konuıulacak ve ona ,öre mevcut 
kadrolardan azami ranclman alınma
•• çareleri teıbit edilecektir. 

Musiki •an'atkarları 
konseri 

l~tan~ul Musiki San'atkarlan 
Cemıyetı tarafından verilmekte 

0
_ 

lan konserlerı~ 6 ıncraı dün öğle
den sonra Cemıyet merkezinde ve
rilmiıtir. Konrıerde şehrimiz muai 
ki meraklılarından gÜzide bir çok 
zevat hazır bulunmuı ve aan'atkilr 
lar alkıtlanmıtlardır. 

Posta tayyareıl 
Ankaraya gitti 
lıtanbul • AnkPr" hava hattı

nın tabaiı edilmit olan tayyareler
den biri dün sabah pilot Haari Be
yin idareıinde olarak Ankaraya 
ıritmlttlr. Ayni tayyare ile bava 
aervislerini idare edecek olan M. 
Halı lie Amerikalı pilotlardan bi· 
ri Ankareye •itmitlerdlr. 

Istanhul Nasıl Eğleniyor? 

Otomaşin meyhanede bir akşam •• 
Ne saki var, ne sakiye •••• Her yiğitin bir yoğurt 
yeyişi •• _Meşgulüm efendim! • Malumya, burası 
Kandilli •••• Çeşmebaşı ••• Beldei ipta sultanlık ••• 

lıte bir meyhane ki, ne aikiai - Bu ıelene 1 •• 
var, ne aakiyeıi ••• Ne tezgahbap - Gelen bir ki§i deiil mi? 
var, ne masabat•·· Burada bütün - Ne münasebet .. bir ki§i gibi 
müıteriler makine batmda ... Bu görünür ama, yirmi kitinin içtiii
makinelerden her kadehe muay· ni çer ..• 
yen mikta,.da i~ki akıyor. Ne bir Hulôa.i Beyin onu elden ayak· 
damla fazla, n.; brr damla ekaik.. tan kaqılamasındaki hikmeti ıim-

Biz üç arkada,, içeri g~i!~~ 
zaman otomaıin kamara, yukunu di anlar gibi olmuıtum. 
almıfb. Değil kamarada, güvert&-j Otomaıin kamaraya kimler 
de bile oturacak yer yoktu. Uzun gelmiyor bilse~z •• Memurlar, ~ica
iskemleler üstünde sıra sıra akşam ret erbabı, artıatler, gazetecder •• 
cılar •.. Her yiğitin bir yoğurt yiıı:i· Kamara, daha ziyade gazetecile
fİ var, ~e~l?r. Bur!'daki .!iğit!erm ı rin .• : fnaan burada kendini yaban• 
de her bınrun kendıne ıore bır ç•·. cı hısaetıniyor. Tanınmıı, tanm
kı41 var. Etrafıma bakıyorum; mak Üzere, tanınma yoluna gir. 
kimi makine batında atoper etııııt mi,, nekadar gizli afikare töhret
dinleniyor, kimi kazana durma· !er varaa hep bura'da .•• 
dan kömür atıp vennit fayrabı ..• 

Hulüai Bey, ikide bir söyleni· 
yor: 

- Kamara benim değil, aizhıl. 
Ve ikramı arttırdıkça arttın• 

yor. 
B .. ktım olmıyacak. Oturduğum 

yükrıek ayaklı iskemleden aşaiı in 
elim: 

- Beldei apta bu kadar Sultan
bk yeter! Tahta biraz da batkala 
notunun .... 

Huluai Bey ıarar ediyordu: 
- Vallahi bunu aaymam .• ka· 

mara benim değil, aizin •.. 
- Ekaik olmayrn ama, kama

ra s.izinae, mide de bizim 1 
Para vermediğimiz için ''kese 

bizim 1., diyemiyorduk. 
M. SALAHADDiN 

Rakıaı ayrı muoluktan, ıuyu a~n 
muoluktan gelen bu makinelenn 
karacümledeki kuvvetine hayran 
oldum. Her kadeh dolufll"da )'U· 

karıdan fİP ! diye bir rakam diifÜ· 
yor. Ne aldanmaca.: ne aldatma· 
ca .. aantimi santimine heaapl .. 

------ un u Beledlıuıdt I o·· k •. 
K_onservatuar, Kongreler 

Makinelerin ağzı yok ama, ~.ili 
var. Müşteı·isiz olduğu zame:n .. us
tündeki minimini levha nazıkane 
bir reverans yapıyor: 

Tıyatro - · 

- Buyrunuz efendim ..• 
Sayet, eaki müıteriıi ile ilifiğİ· 

ni keamemiırıe katlannı çaı,arak 
itizar ediyor: 

-- Meşgulüm efendim 1 •• 
Müşteriler de hep ehlidil edam 

lar... Birio.i bağıra bağıra anlatı· 
yor: 

-Yok! Vallahi ıünahı yok! 
Kamarada rakı içmenin giinahı 
yok! •• 

Sordular: 
- Fetvaaını mı aldm? 
- Canım, diyor, fetvaya ne ha· 

cet?.. Bizim bildifimlz rakı, ıite
den kadehe bo4alt1lır da içilir. E· 
fer bu rakı olsa, biz de öyle yapa
cakbk. Önünde çeıme. .• mualuğa 
daya çeneni iç ••• Bunun günah ne· 
re•inde?. Hem efendim... "Ben 
doldurur, ben içerim. Günah be
nim, kime ne? •• " .. 

Bir ağızdan cevap verdiler: 
- He, yaşıyaaınl •. 
Kamara sahibi Hulusi Bey, miit 

terilerinin araaında -iz bir göl
ıe gibi dola,,yor. En oonra ıelene 
aordular: 

- Kaç iskeleye uiradm? 
Parmaklarile aaydı: 
- Dört iakele var, yok •. 
Durduğu yenle aaUendığma ba 

lulıraa iskelelerde epey oyalan
mıftı. Gübniye başlads: 

- Arbk aktarma yapanz. Ma· 
lUınya huraoı Kandilli! 

Makineıinin miit'iresi 12 raka
mını ıöeteren bir miitteri, Hulul 
Beyi ~iuttı: 

- Allahatıu- bana bir söz
lük bul ••• 

- Hayrola Be,.fendi.. 
- Göıı:im tefi dilMt ırllrmiye 

batladı ıaliba.. alb tane içtim. Al
b on ikiye çıktı. 

Birisi giildü: 
- Suyu da beraber mi? 
Huliiai Bey araya sinli: 
- Burada üdimau)'ımdan bat

ka auya para yak 1 •• 
Uzun bıyıldı bir aktamcr, ça

tıılma doladığı lıir lakerda parça
aını difo.iz ağZJnda bir müddet ge
veledikten aonra, manivelayı dört 
lıere çevirerek büyük bir bardağı 
ağzına kadar doldurdu. Ve bir 
hamlede yanamı botaltmca derin 
bir "Oh 1" çekti: 

-Ama da auaamıfllll Yahu! 
Sordular: 
- lçtiiin nedir? 

- Çırtır 1111yu ... Mübareke bakaa-
na, dıımla damla alnyor: 

Binaaın gelecek 
sene in"~•• 

ümit edil 1or 
Elde -cat )'Üz yetınit bir bin li 

re tabaiaat ile bu aene konaervatu
var için bir bina arta•• aatın alına
rak konaervaturın inta11na karar ve 
rilmitti.Belediye,konservatuvan inta 
ettikten aonra bir de tiyatro bina11 
yapmak istiyor. Yeni tiyatro binan 
İçin en münasip yer olarak tinıdilik 
T epebafı kıfhk tiyatroau hin.11 y .. 
ri kalıu) edilmittir. 

Bu aene Tepebqı babçeal yeniden 
kiraya verilirken tiyatro binası ki
radan iatiına edilecek ve bu tiyatro 
ileride yıkılarak yerine yeni tiyatro 
binatı lnta edilec:elrtir. 

Tiyatro binaınun intaaı için Av
nıııa tiyatro binalannın pllnlan ge
tirtilers yeni intu planı ona ıöre 
tanzim edilecektir. lntut, İcap eder
se tiyatro binaaı inoıaaında ibtiaau 
tanınmıt bir mimara verilecektir. 
Tiyatronun intaaına gelecelr -
ı.a.ıanmaıı ümit ediliyor. 

Caddelere yeni 
a~açlar dikilecek 
Belediyr bu aene Kağıthane civa

nncla 60 dönüm genitliğinde bir a
razide aiaç yetiıtirmeği k......ıaıtsr
Dllfhr. Bu arazi maliyeye aittir, ya
kında beled.iyeye clevredilecektir.Bir 
sene içinde burada kafi derecede •· 
PÇ yetİftİrİlebileeeği ümlt ediliyor. 

' Belediye, bet - içinde bütün 
tokak ve caddelere ağaç dikelıil
tini ümit etmektedir. 

Vaktinden evvel 
tamir 

Belediye her - bir çok para 
asfederek lıtanbulda in,..at vücuda 
ıetimıelrtedir. Bunlar bir müddet 
aonra ya kı:ymetaidik ve yahut ıu· 
nun bunun tahribi neticetinde bazal 
maktadır. Bu İnfallbn her vakit kont 
rol edilmeai, vaktinde yetitiJenk WI 
yük masraf kapm açmadan bunla-. 
nn müstacelen tamir eclilıneleri ll
zım gelmelıtedir. Belediyedea üç mü 
hendis, bergün ıehrin muhtelif nun
takalannda dolafac:aklar, bozuk,yol
lan, açık lainnlan, yılnlan teaisatı 
tet1<ik edecekler ve deriıal tamirine 
tqebbüı edeceklerdir. 

Terkos saatleri 
değiıtirflecek 

Biriai atıldı: 
_ Aınan, auı •.• Katreai haram Belediye, terkosun idaretini ele al 

d b • · dıktan oonra aaat iılerile de yakın· sr.. .,... gıtmesın .. k ı 
Kürklü paltosunun Y•baı kal dan alikadar olma., ter oı saat e-

rinden çoğunun çok etki, bir kısmı
kık, yatfıca bir adam, kapıdan ba- ıun tamir edilemiyecek derecede bo-
ımı uzattı: ınık olduğunu, ı.;... lnsmmm da faz. 

_ Buyurun Hacı Bey... la • etleri ·· ··n.ı b 
Hac• Bey, içeri girmedi: haıaaaıy JUZu en ava taz. 
_ Sonra gelirim •.• Çeşmebatı yikile bile İf!İy(rek au sarfiyatını ka 

barttığını anlamıştır. 
çok kalabalık... Ted<oıı su ıaatlennin hepıinin bir-

- Aldmna c:anım... bizim çeı· d ..ı..."· .• , ___ ,_ • ,_, ktu en ~ıftiriımcome unı<an yo r. 
meden içenin 1 Ancak, bu saatlerden çok bozuk o-

- Yok nlmaz 1 Hem balıracım lanlar tamir edilmekle beraber bü-
yanunda değil!··· tün etki saatlerin tedrici surette d&-

0 gidince anlattılar: ğiftirilmetine karar verilmİftir. Bu-
- Mevlevi külahı gibi koca. nun için ıon aiıtem bazı aaat kata

man bir bardağı vardır. Bakraç laflan getirtilmiş, bunlann tetkikine 
dediği o •.• Hacı Bey, bakracile içe- bqlanmı9tır. Bu kataloilarclan bir 
ri girdi mi, "otomaıin" İn içinde nümune intihap edilerek yeni aaat
bir uğultudur hatlar. H11C1YJ davet lerin getirtilmeaine teıebbüs edil&
eden edene .•. Bakraç ta bakraçtır cektir. 
ha ... Muıluğun altma sürdü mü, ı.;;.~.;.;..----------
çe§menin yan auyu hotalsr. MOHlM iLAN 

Dün fiç muhtelif 
kongre toplandı 
15 glln evvel bqlıyan Mi

marlar kongresine dnn Halk

evi Gnzel san'atlar ıubeai 
binasında devam edilmİftir. 

Dünkli içtimada kongre 

riyasetine Arif, Kitipliklere 

de Naci ve Aziz Beyler .e· 
çilmitlerdir. 

Kongrede yeni yapılacak 
hlikümet binalan için mimar

lar ara11Dda konkurlar açıl
ması için temenni ve tefeb
büılerde buJunuJ1DU1 kabul 

edildikten -ra idare heye

ti intihabı yıpılmıı, yeni 

idare heyetine Samih, Hüsnü, 
Kenan, Arif, Armauak, Ze
ki ~yler seçilmişlerdir. 

Hukukçuların 
Kongresi 

Dliıı Halkevinde saat 14de 

toplanan Hukuk talebe ce

miyeti umumi heyeti içtima
larına devam etmiıtir. 

Mllnhal bulunan kongre 

divanı kitiplilderine, Hakkı. 
Nuri ve Enver Beyler ıeçi
lerek kongre divanı teıek
klil ettikten ıonra, nizam· 

nameyi tadil encümeni tara

fından tabedilerek liyiha ba
liade azaya dağıtılan nizam

name mllzakere edilmiı, bun
dan aoara, kül halinde kabul 
oluamuttur. Mnteakiben ce
miyetin halihazır vaziyeti ve 

buglhıe kadar slirBp gelen 

ihtiliflar mevzuu babsolmuı
tur. Bundan 10nra kabul edi
len yeni nizamnameye göre 

cemiyetin yeni idare ve tef

tiı heyetlerile, haysiyet di
vanı seçilmiştir. 

idare heyetine her smıftan 
&çer kiti olmak üzere: Lü'fi 
Hu!üsi, Cevat, Hilmi Arif, 
Celil Sahir, Belkis Ziyaettin 

Kemal, Kerim Rifat, Nuri 
Yılmaz Hanım ve Beyler. 

Teftit heyetine, her 11mf
tan ikiter kiti olmak üzere: 
Hulöai, Namık, Nuri, Nahit, 
nan, N.yazi Beyler. · 

Heyaiyet divanına, her 

iınıftau dörder kiti olmak 
ilr:ere: Enu, Ruhi, Soai, 

Samim, Şllkril, Mitbat, Recai, 
Zinnur, Şehap, Nurullah, Me

lih, ve Şevket Beyler aeçilmit 

ve idare heyetine yedek aza 

olarak her sınıftan ikiıer aza 
olmak üzere İsmail, Sadi, 

Fehmi, Ferit, Mnıtak Kamil, 

Mesut Beyler seçilmitlerdir. 

Otomafin kamaranın aahibi 
Hulusi Bey kapıda birinin gölge
•ini görünce hemen yerinden fır. 
ladu 

- Vay efendim, buyuraunlar .• 
Arkadaşlar, şöyle bir toplandı. 

lar: 
- Aman yer açalım .. 
_ .. Kin,e' 

BEYOOLU HAVACAZI ŞIR- Arapça, acemce yok 
KETl muhterem miitterileriııe Dol- İlahiyat faknlteııiııe ıire
ınababçe kokunu en iyi ecnebi kok- cek talebenin arabi Ye fa

larile mukayese edebilmeleri için risiden imtihana tibi tutul
ıubat nihayetine kadar tonu 20 Ji. mamaları eauını Vekiller 

1 radan bir ton kok takdim ~. heyeti kabul etmiıtir. 

Rakı ve Kitap 
Rakamların belagati ne ı.

vetlidir. Heaapla ifade edilen her 
iddia kazanslmlf demektir. 

Riyazi ölçülerle üJfetim oı
YJflll• ratmen bazı heaaplar -
istatistikler beni alakadar ediyor. 

Geçenlerde kitaplara ait bir 
heaap çıkanlmııb. 

Yeni harflerin başladığı ııün• 
den beri, yani bet sene içinde hi
kaye ve roman tarzında yalmz 
(230) kitap nefredilmif. 

Bunlar a.raamda en çok muvaf· 
fakıyet kazananın ancak (900) 
cilt ııatıldıimı biliyorum. 

Romanlann vaaati fiatlars bi
rer liradır. Ve en atağı 700 cilt 
aatılmayan bir roman ma.,afmı 

kapatamaz. Şu halde en çok 900 
cilt aatılan roman sahibine yüzde 
otuz satıı komisyonn da indiriliro 
ae (140) lira kazandınyor. 

Galiba geçen ya:zd,, Kitap -
venler cemiyeti diye bir t~ekkül
den baı..edildi. Memleketin ru• 
hi ve İçtimai vaziyetini bilmeden 
böyle -aa batı kararile meyda
na .-elen cemiyetlerin bir kaç gün 
dedi kodu llleTZUu olmakbn ba.
k,. bir İ4e varamıyacııifmı bil
diiim için alakadar olmamı,tım. 
Bn cemiyetin darülfünu::ı avlu•ua
da açtıfı bokkabazh, ortıı oyun
lu kitap panayırmm akıbeti baaa 
bak verdi. 

Bizde kitap sevenlere lüzıms 
yok. Bize kitap satanlar lazımdır. 

(Hatet) l!'ibi memleketin her lıö 
teain .. dalbud,.I( aalı~,.ı. bir .,.hf 
le!kilab Babıali caddesinde (Pa
ria) kolrııau duyan esersiz mubar· 
rir taslaklarmm kitau a .. vme cemi 
yetinden daha faydalıdır. 

içki inhisar idareai üç ayda bir 
milvon Üç yüz elli bin okka rakı 
aatmı,. 

Yalnız Bandırma kasabaunda 
bir oenede 29,000 okka rakı 600 
okka konyak sablmı,. 

iyi rakmm okkasr 31!() kurut· 
tur. Her ak$am Yiiz dirh.,m rakı 
içen, yani ayda 28 lira rakı parau 
veren adam pek cnktur. Fakat 
avda sekiz liralık kitap alan adam 
biç yoktur. 

Sebebi. 
Kitap Sabrili cad<le•İndıe baa• 

hr, çıkar. Memleketin aktarlıktan 
bozı.,,. hh-k"c Jc-;t._.._,.,.,"a srid ... r ve 
cok defa paket halinde eamekina 
bile konmadan kalır. 

Rakıva gelince. devl .. t teskilAb 
onu kli,.lere lrad .. r göt:;....,üstür. 
iki evli köyün ı...lı!.alnula. 
bile rakı vardır. Ost .. lik inhiııar 
da oldııltu icin kaçaiı da va<alrbr. 
Her yeoak mal İnıana lrao;ak bıral 
verir. Binaenaleyh rakı gizli, ve 
Bşikar aabhr. 

Kitabı revadandınn"k icin ys 
bir aat" teşkilatı vapalnn. Vahat 
kitahı yaaak ed .. lim. 

Belki kaçak daha cok aahlır. 

Burhan CAHIT ----............... ____ _ 
Borçlanan Posta 
Memurları 

Mecllıtekl /atfda'arı 
kik ediliyor 

ANKARA, 3.- Kefaleti nıüte
aelsile ve arlnııla,lannın ibtil&u ·· 
zünden borçlanan posta ve t 
memurlan mediıe bir istida ~nnit
lerdir. Bu istidada memurlar borç! 
rmın afhm iıtomittir. 

istida encümeni bu huıuıta poa 
ve telgraf idaresinin mütalaaaını 
muıtur. Poıta ve telgraf ;.· lanıll 
mütııleumı istida encümenine gön
demıi9tir. Bu mutalaeya nazaran 
ta iraal ilmühaberlerincle yap 
battal pullar vardır. Bunlar imha 
lecelıtir. Pullar İmha edilecek 
de koleko.iyonculara sablıraaı elde 
dilecek para ile bu borçlan v 
kabildir. Meclis bu meaeleyi t 
ede~ktir • -------
Bedia H. bir Avust 
yalı ile nipnlanclı 
Darülbedayi aanatürlarmdan 

dia Müvabhit hanım komenabt 
muallimlerinden Dariilbedayi 
raaı piyanisti M. F erdinand Sta 
ile niıanlanrrutbr. M. Statzer 
lüman olmak arzusundadır. Bu · 

Nişan merasimi Darülbedayi 
aörü Ertuğrul Muhsin Beyin 
yaprlmıttır. Kiğıtlan Beyoğlu 

lenme memurluğunca aaı~tn-. 
M. Statzer Viyenalıdır ve Ti 

!lniadır. 





Üç Dul Kız Kardeş 

Safdan aola dotnı anneleri M~ Contaııw Talmadıe, 
Norma ve Nathalıe Talmaclıre 

lıte ıiu üç kı:ıı lcanfet Tal· iı 1Ukarı her altı ayda bir Nor 
llladıre'lar. Bunlar üçü de koca· ma yeni bir koea bular. Baka· 
larmdan botpınıt ve elyenn lını bu ıeferkile ne kadar otu

duldurlar.. ncak?. Bu münasebetle yukan 
Bunların içinde en iyi botan ya koyduiumu:ıı resim ÜÇ kar

ına kavaidine vi.kıf olan Cona· deıi ve annelerini ıröatermekte 
tance'tır. Buna da yeg&ne ıe- tlir. 
bep birçok defa evlenip boıan-
nuı olmaııdır. Belki bu ihtiaaı Erfch von Strohelm 
tan dolayı kardetlerini de bota 
nacaklan zaman gelip Constan 
ce'tan akıl daıutnııtlardu. Nat 
hali ıon gilnlere kadar aiilmez 
komik Buater Keaton'un kanaı 
i~i. Daha botanalı aıatı yukan 
bırkaç aydan fazla olmuyor. 

Norma'ya gelince; bunun 
zevci ın.,Lur Amerikan film 
ınagnat'larmduı idi. Norma ko 
cası Joaeph Sehenck ile ayni· 
ınak İçin Me:ıı:ique'ya sitmiftir. 
Şimdi kocalanndan botanmak 
iıtiyen Amerikan yıldızlan 
Mexique'ya gidiyMlu. ÇUnkii. 
oranın bu buıuaattaki kammla 
11 çok ınilıait imi9 •.. 

Bu&ilnlerde Norma yeni bir 
düğüne hazırlanmaktadır. Dü
ğün diyince "-!ka birinin düğü 
nü zannetmeyin Hayır Norma 
bu sefer de Georges Guuel ile 
evlenmek Uzeı-edir. George 

Gusael Amerikan komiklerin· 
dendir. Norma bu ilç ka~in 
içinde evlenmek huıuıunda. en 

Profesyoneli olacaktır. Ona !«> 
ca, deiittirmelı: , eldlvSl değlf· 
tiıınekten farklı deiildir. Ata· 

Erich von Stroheim 1909 -e· 
ainde Nevyorka seldijl saman Y• 

si.na aermayeal insilisce llMnm& 
Yakıf olmaamdan ibarettL Haya· 
bnı kasanmak için Amerikan aü
•arİ taburuna gönllllli olarak ya• 
sılm•ja mecbur kaldı. Bu meıhur 
aktör n rejilÖr mazialnden hah· 
aettiji zaman seçirm.iı oldutu İıı• 
tlrabı hatırlayarak müte ... ir olur. 

Geçenlerde Radio filme verdiil 
beyanatmda hayatmdan !U suret· 
le babaetmiıtlrı "Amerikaya sel
ditimdan beri bar saraonlutun· 
dan bqka her mealeie girdim. 
Holi..ut tarafmda bir Franaız mo-
da matazaamm aeyar memuru o· 
!arak seldim. Santiyqo bankaam 
de m_,uriulr, Taho sölünde ka· 
:rıkçılık n tabllal,.. memurlup 
yaptım. Bu aon işimde hep üıni. 
dim süniln birinde fakat zeqin 
bir madamı kurtarak bu auretl• 
zenıin olmaktır: daima fakirleri 
kurtarmak nasip oldu. En son mea 
leiim olarak memur bulundutum 
otelin crr.n da Majeatik film atü
dyoau vardı. Oteldeki difer m• 
murlar benim her kalıba girdi;ıi
mi la•aiye ettiler. lıte bu auretle 
rejiaör D. W. Griffith'fn kapıamı 
çaldım, ve tam yerine diltmiifüm 
ki baı~:a bir yere lmnıldayama• 
dnn. ilah artık bu mealekte 
karar kılanm." 

"Kaybolmuş 'ruhlar ada1Jı,, l1Jmlndt1 bir film için par1J 
fJibt ceıwal bir kadın aranmıştı. Yilzlerce rakipleri 
arasında resmini koyduğumuz Kasheleen Burke 

bu role intihap edilmiştir. 

Jack Pickf ord Neden öldü? 
Bu ki.nunuaaninin üçünde Pa· ı rak, eıkilerinden hiç te az güzel 

riateki Amerikan haataneainde olm<van müzikhol yıldızlarmdan 
Mary Pickford'un kardeti Jack Mary Mulhren il e•lendi. Geçen 
Pickford ölmüıtil. aene botanmıılardı. Jack bu üçün 

Kendlai yalnız mefhur bir aile
ye menınp olduiu için değil, ayni 
zamanda iyi bir aktör olduğu için 
töbret aahibi idi. Şöhretinin bir 
diler aebebi ele ilç defa evlenmit 
olmaaı Ye kanlarmdan her birinin 
Olive Thomu, Marylin Miller, Ma 
ry Mulhem sibi tanmmtf artiıtler 
olmaaaydı. 

r .. otwı alb yqmda töhreti 
..,....ti - kadmı tanıdıtı, körenin 

cJ. karwnı unutmamııtı. Ölmez· 
den eT'l'elki aon haftalarda hep on 
dan Ye kıaa süren izdivaçlanndan 
daima bah~ip durmuıtu. 

Sinemada inaana aari bir ne§<' 
dalrtan bu çok ten artiatin haya· 
tmn ait birçok menkibeler aöyler
ler. Olilmünden çok e'l'Tel yliz bin 
frank kıymetinde ıllmiltlll Ye tunç 
111 bir tabuta çok ali.ka söıterdiği· 
ırl aöylerler. 

Bir aJ' evYel Douslaa Falrbanka 

Helen Morgan 

bir inaana verebilecefl bütün nete 
ve aaadetler içinde bulunduiu 1111'& 

lard•, Juıyattan yorsuıı, memlek• 
tinden uzak ye yalnız bir halde 
hutanede öldü OUlrken de, öle· 
cejinl bildiii bald" hayattan ayni 
dıima hiçbir keder göatermedi. 
Zaten doıtlanna dalma töyle IÖJ'• 
!erdi: 

- Ben, s•nç ilffeflm. Artık 
fazlal' fazladır. Albnıt yqmde 
bir adam kadar yatadıiımı ~ 
diyorvm U..kllyeceJim bir f&Y kal 
madı. Ancak İflirahate ihtiyacan 
•ar. F akal hen ııayri kabili 11lab 
inıanlardan olduğum için bu iıtl· 
rnhlltİ bulsam bulsam, meEarda bu 
labilirlm. 

Jack Pikford'ua hayab, facia• 
ları, hırıları, loıkançlıldan Ye aa• 
lreıile milkemmel Amerikan a•an 
tllr filmlerine mevzular temin ede 
cek kadar karı§ıktır. 

18 ağ ualoı 1896 da T oronto' da 
doğmuştu. Yirmi yqmdayken O· 
live Thomu ile evlendi. O zaman 
bu kıza: "dünyanın en güzel kızı" 
diyorlardı . Bu izdivaç fırtınalı ol
du. Hollywood'lular daima bir ta
li.k bekliyorlardı. Parae ıittilderi 
zaman yeni bir balayı batladılı 

Z<!habı ha11l oldu. Çok geçmeden 
karı koea eğlence yerlerinin de· 
vamlı mü~terilf'ri oldular. Etrafla· 
rma l~planan neteli inaanlarla öy 
le vakitler ıreçiyordu ki, herkes bu 
hayatın böyle devam edecefini 
zannediyorlardı. 

1920 de bir cumarteai ak§aDU 
birçok dan•ing ve barları dolatbk 
tan sonra, karr koca geç vakit 0 .. 

ıurdukları muhteıem otele döndü
ler, bet gün aonra gÜzel oı; .. ., te
aemmümden öldü. 

iki sene sonra 1922 temınuzun. 
da Amerikanın en çok alkııladı. 

' ğı opert artistlerinden Marylin 

Pariae seldifi saman, kayınbira· 
clerini zl,.aret etmit ve ıöaterdiği 
endi§eden Jack'in hayatından ar· 
hk ümit kalmadılt kanaati hi.aıl 
obnuttu. Mary Pickford la ilk va. 
purla Avrupaya ıelmek iatiyordu. 
Fakat haıtane doktoru bir lelıraf. 
la yetifelDiyecefini bildirmitti. 
Maamafih cenazeyi Holl:rwood'a 
ıönderdiler, derler ki Jack'i a11l 
öldüren §ey üçüncü kanımın •tkı· 
dır. 

Filme dair 
* Bir filmin muvaffakıyeti avda 

avlanmıya benzer, nekadar uzak· 
tan niıan almıraa, okadar kaybet· 
mek ihtimali Yardır. 

* Bir inaanda aan'at kabiliyet 
ve iatldadı olmak, öyle görünmek· 
len gÜç deiildir. 

* Bir filmin m;..,..ffaloyeti ek• 
aeriya haksız tenkitlerden dolar. 

* Ekranda hayat yoktur. Fakat 
kalplerimiz vaaılaıile hayata bal· 
lıdır. 

* Bazı rejiıörler iyi film yapa• 
mazlar, ilkin iyi film yapmıf sibi 
öğünerek mükemmel rejiaör sö· 
rünmek laterler. 

• Muvaffak olmak için her !"· 
ye malikiyet, muvaffak olmıya 
bir aebep degildir. 

* Adi bir filmin mu ... ffak olu
tU, o filmi vücuda getirenlerin ka· 
billyetlerinl oldürür. 

.. Güzel bir filmden daha ıü· 
:ııel lılr teY Yardır: O filmin hatı
r&llDI muh.Cazıı etm<!IL 

* Gençlik, güzellik, aık bir film 
de üç büyllk huleıtir. 

Sinema haberleri 

• Fransız ainema yıldızlann• 
dan Jeanne Helblinı'in de koca• 
ımdan aynlmıya karar verdiği 
söyleniyor. 

• Alphonae Daudeı'nin methur 
Sapho'au da filme alınacaktır. Ro 
lün All.-e Field'e nrileceii aöyle
niyor. 

* Meşhur Raimau bu aefer de 
Tartarin de Taraacon'u filme al· 
mıya hazırlanıyor. 

* Le Barbier de s ... me filme 
alınacakbr. 

* Rualar, aon inkılipta kadmla· 
rm oynadığı rolü laıvir eden bir 
film çevireceklerdir. 

• Leningrad'da bir SoyYet bah· 
riyelial ile bir monartiat Ya bir ak· 
triain ölümünü tasvir eden film bi
tlrilmiıtir. 

• Portekizde bir ıtildyo açılmıı 
br. ETTell operet filmleri yapıla
cakbr. 

* Olsa Tachekova Almanyada 
bir tiyatro turneıine çıkacaktır. 

• 1932 de Almanyada 72 reji. 
aör tarafmdan çevrilen 127 Alınan 
filmi söııerilmiııir. 

• Claudette Colbert Para· 
mount ile mukavelesini yenile
mittir, 

• Amerika reiaicümhunınun 
oturduğu Beyaz sarayda, mun 
tazam ıumte aktüalite filmler 
ıröaterilmektedir. 

• Madam Butterfly Ameri· 
kada filme almıy«. Mümessil· 
leri Silviya Sidney, Cary 
Grant. Charlie Ruggeles, Be.
ton Curchill' clir. 

• Greta Garba tekrar Hol· 
lyvoocl' a dönecektir. 

• Amerikada geçen seneki 
sinema varidatı 1931 e nazaran 
yüzde 35 eksiktir. 

Miller ile evlendi. Sinemada da 
kendiııini tanıtını§ olan bu sarıtm 
bebek 1927 de Pariıte kocasından 
aynldı. Hııllywood orada yapılan 
muazzam dilfünlerinin hlla batı· 
rasını muhafaza eder. 

1930 da Jack üçüncü defa ola· 

Yeni filmlerin bestelerini yapan iradın san'atkllr
larındarı Mireille 

Vehbi ve 
Cemal Beyler --Dün Pireden dlJndiller 

Müzakere safahabm 
İzmirden geçerken 

Celal B. e bildirdiler 
Yunanlatanla yapılan ticaret müza 

keresinde hükUmetimizi temıil eden 
Ticaret odası umumi katibi Vehbi 
ve Harici Ticaret Ofiıi müdürü Ce
mal Beyler dün lzmirden şehrimize 
gelmİJlerdir. 

s 

Kazım Pşe Hze 
Kütahyada 

( Batı t İnc"'i ıahifed~) 

Bung ü C. H . fırkasında saat 17 
de tereflerine verilen ziyafette bu
lunmuılardır. Yann için bir suvar• 
hazırlanmııtır. P8§a Hazretleri bu
radan Ankaraya doğruca avdet ed• 
ceklerdir. 

Kllzım Pş. Hz. nln Konga
dakl tethiklerl 

KONYA, 3. A. A. - Kazım Paıa 
Hazretleri dün öğleden sonra kız 

muallim mektebinin müıameresinde 
ve zabit yurdunun çayında bulun
muılardır. 

Gerek Vehbi, gerek Cemal Beyle.. 
r1n milzakerztm safahatı ve tevakku
fu sebepleri hakkmda izahat vermek 
üzre Ankaraya sibı>eleri muhtemel- PAfa Hazretleri akşam lrenile Ki 
dir. tahya'ya hareket etmişlerdir. lııa.. 

Vehbi ve Cemal Beyi ... bugün dai yontla Vali, Kolordu Kumandanı, 
re! • 'd' 1 la ki d Mebuslar Fırka ve Belediye reiıleri en ne gı ıp meşgu o ca ar ır. .. ... ,. 

V ·ı maı· 1 ·· y nanlı ve azaları, hiikUmet erkanı, teşekkül 
erı en uma a l'Ore, u -

la ih hm kabil .. d ıu ler mümessilleri ve kalabalı k bir r raca ıza mu yuz e o zı 

bq ithal etmek iıtiyorlar. Halbuki. halk kütleıi tarafından harnrctle u· 
bizim Yunaniıtandan bu niıbet mik ğurlanmıılaı·dır. Reis Pa a Hazrctlc
lannda mal almamıza ihtiyacımız ri hareketlerinden evvel Babalık ga
yoktur. Takaı ve kontenjandan e'I'• zeteai muharrirlerhıi kabul etmiıler 
•el Yunaniıtanm bize ithali.h azami ve suallerine cevap \'ermiılerdir. 

yüzde ondu. ŞehrimU: hakkındaki intibalarını so-

Her iki murahbu lzmirden seçer ran muharrire, Konyayı ıekiz •
ken, lktiıat Vekili Celal B. le görüı- evvel gÖnnÜtlüm, geçen bu müddet 
müıler ve lazım gelen izahab v<r- zarfında çok leraltki vardır, memle

mitlerdir. ket daha ziyade mamur bir hale gel. 

Etıbba mubadenet 
cemiyeti içtimaı 

Etibba mubadenel cemiyeti mu
tat aybk içtimaııu dün sabah Halk 
evinde yapmıı, Cemiyet" ve meılete 
ait bazı meseleler üzerinde müzake-
ratta bulunmuıtur. 

Ankara imar 
müdürlüğü 

ANKARA, 3. - Ankara imar md 
dürlütü mimar Semih Beye teklif e
dilmiıtir. Semih Bey bu teklife i
tizar etmiıtir. 

Darülfünun kav•I 
Darülfünun Fen fakülteıi önün 

deki tramvay kavsi son zamanlar
da ıenqletilmitti. Tramvay rayla· 
n dar kaviden ıeçtili için rayla· 
nn da yeni açılan iatikamete ıöre 
tah..ııl luun selmit ve ıirket r&J' 
larm yeni yola söre döıenmeaine 
başlamııtır. Bu aayede buradaki 
tehlike ortadan kalkacaktır. 

Sabık Hidiv Avru
paya gidecek 

Şelırlrnize ıelditlnl yazdıfımnı 
aabık Hidiv Abbaı Hilmi Pata bir 
hafta aonra AYrupaya ıidecektir. 

Fransız 
Kabinesi 
Beyanname•ini bu

gün okuyor 
PARIS, 3. A. A. - Hükfunet,ya· 

rın meclislerde okuyacağı beyanna· 
mede aon intihabat netlceai.nde tqek 
kül eden ekaeriyetl umumi nMDfeat 
namına devletin haiz bulurunuı li.
zım gelen 1ı ... türlü nufuz ve kuvve
tl muhafaza etmesi için hükUmete 
imkin bıratm.ğa davet edecektir. 

Kabinenin hııflıca vazifesi mali va
ziyeti ve i,leri düzeltmek olacaktır. 

Bu itin görülmeaine iktisadi buh
ranla telifi mümkün ber türlü ted
birler alınmak ıuretile azim ve me
tanet dairesinde devam olunacaktır. 

Ancak bu vazifeyi yerine getir
dikten °aonradır ki hülı:Umet demok
rat eaaılar:ı dahilinde içtimai iala
hat yapmağa ıiriıecek vaziyette bu
lunacakbr. 

Açığı kapatmak için 
PARIS, 3. A. A. - Ha•u ajan

sı bildiriyor: Ayan mecliaindelô 
muhtelif fırkalardıuı birçok W ay
rı ayn vazifelerin birden ifa11 clola
yİıile birkaç taraftan .._, almmıı-
11 huauaunda ıörülen l1Iİ iatJmııUa. 

re kartı mücadele etmek ve lı8tçe • 
çıtını kapatmala bu suretle ..U. 
mİkyaala yardımda bulunmalı: maJı. 

sadile bir IJrDP teşkil .ımitlerdir. 
PARIS, 3. A. A. - Havaı ajanm 

bildiriyor: Nazırlar .-diıi dün lıq. 
vekil M. Daladiernln relıl!ii albnda 
toplanmıt ve bÜtlln ...ı.tlnl hflkUmet 
beyannıımeainl hanrlamata ......... 
miıtlr. 

Alman malO-ta aöre bu be,,anıa 
me kı1& olacak, pdı: metni n ... 
rek havi olduğu fikirlw itlbarile ruh 
lu, teairll ... ceAretH lılr maldyettıa 
bulunecakbr. 

M . Daladier, lıeya__,,. buz 
tahat dtitüncelerlnl de llbe eılecet.. 
tir. 

Bu filrirl• bat.-eldlia mesai arlaı
datlan üzerinde mlbait Wr tMlr yap 
mııtır. 

mittir. Halkın medeni ve içtimai sa~ 

hada gösterdiği kabiliyet takdire ta· 
yandır. Konyanın iktioadi vaziyeti 
de Türkiyenin diğer yerlerine nisbe· 
ten eyi addolunabilir. Kuraklık 

dolayııiyle bira~ sıkınb varıa da bu
nun zail olacağına umumi kanaat 
vardır. Antalya hattının Konya için 
de faydadan hali olmayacağı fiiph• 
sizdir. Anadoluda inşası tasavv.ır • 
dilen fabrikalar için tetkik ikmal • 
dilmiıtir. Diğer taraftan yeni let· 
kikaı yapılacaktır. Konyalılann bu
rada ıınai teıisatın vücude getiril
meainl iıtemelerini tabii görüyorum. 
Yapılacak olan fenni tetkiklerin n• 
ticeai hakkında şimdiden bir şey 
aöylemelr kabil değildir. 

Maksat 
Neymiş? 

Sadece 90 l- in ba
ttbozuk Çinliyi 

ortadan kaldırmak 
TOKIO, 3. A. A. - Harbiye na

zırı Diyet mecliıinde yaptığı beya
natla Kvantung yarım ada11ndaki 
Japon orduıunun Jehol eyaleti dahi
linde faaliyette bulunan 90 bin ka
dar sa:vri muntazam Çiııli aakeri or
tadan kaldırmak için yeni Mançııri 
hükiimeti kuvvetlerile meaai İftİra· 
kinde bulunmala karar verdiğini bil 
dirmittir. 

Dü9es d' Uzes öldtl 
PARIS, 3. A. A. - Rochacbouart 

Mortevart ailesine mensup Dütes 

d'Uzes, ~ampierre' de ölmüştür. ' 

Hirtenberg hadisesi 
CENEVRE, 3. A. A. - Küçük, 

itilaf hükUmeıleri mümeuilleri Hir· 
lenberg meselesi hakkında Fransız 

ve lngiliz bükUmetleri tarafından ya 
pılan diplomatik teşebbüsler üzerine 
Roma, Viyana ve Büdapeşle hüku. 
metlerinin verdikleri izahatı mem
nuniyeti mucip bir halde görmedik· 
leri takdirde bu meseleyi milletler ce 
miyeti meclisinin tetkikine arıetmek 
hususundaki kararlannda •ehat gÖs 
tennektedirler. 

Milletler Cemiyeti meclisinin içti
ma devresi bitmeden evvel bu husus. 
la resmi tahkikat yapılması Cencv
rede memul edilmemektedir. 

Bundan dolayi M. Benes ne ıu
retle hareket elemk li. .. ım geldiğini 
kitilıi umumi Sir Drummond' dan 
IOl'Up anlanmk iılemştir. Sir Drum 
mond nrılifi cevapta küçük itı1afm 
lilzum veya mecburiyet ıördüğii 
takdirde meaeleyi ne zaman olursa 
olıun mecliıin tetkikine havale .,.ı... 
bileceğini bildinnittir 

Nlkaragua'da 
vaziyet 

MANAGUA, (Nikaragua) 3.A.A 
Mıınaıwı etrafındaki bazı mıntalı:a
lara birkaç ırün enel ISrfi idare i· 
llmM lüzum ıören hükiimet reiai 
M. S.cua ile aııilerln lideri ceneral 
Sandino araımda bir aıılqına husule 
ıelmiıtir. 

Çelik karteli 
BRÜKSEL, 3. A. A. - Çelik kar 

telinin dün yapmaaı evvelce karar
lattırdmıt olan içtimaı 22 Subata 
kalıruıtır. 



... 
" Başvekil ve 

Celal B. 
lspartada 
~ 1 inci .. ı.ıı..ı., 

Mallıımıt Celal Bey, ..eaı.aım.ı.. mli
tehaaatı snat balunclutu halde ba 
oalmlıki trenle lopartaya t..reket e&-

1111,tir. 

İhtı811t Vekilletlnde veni 
teılıi14t 

ANKARA. 3. - lktuat Vekili 
Mahmut Celil Bey ıubııtm on bqi
ne kadar buraya dönecektir. Vekilin 
aırdetini müteakip memleket iktioa
cli:ırahm alakadar edecek mühim ka
tarlar ittihaz olunacağı gilıi, vdWet 
tetl<ilatmda da ...ı, tebecldüller o
lacağı tahmin edilmektedir. 

Mahmut CeW Bey tetkik oeyaha
ıine çıkmadan en.. velıiletin meoai 
programını hazD'famıı bulunuyordu. 

!\eu programm tatbikma geçmeden 
r programın ana hatlarını memleket 
i• dahilinde yapacağı tetkiklerle t.,.silı: 

karannda idi. 
' 933 bütçeoi ile ildUat velrileti teı 
ltı1ah yeni bir çehre arzedecektir.Ve 
ı.alet yeni bütçe projeoini bu yeni ... 
aaılara göre tamim ederelı: maliye 
•ekaletine takdim eyliyecelıtir. 

Celili B. in lzmlrd,,lıl 
tetlıllılerl 

lZMIR, 3.- lktısat Vekili Celil 
ifl, buradaki te.lkiklerini bitinniftir. 

1 lzmir ticaret ocla11 Cdll Beye E
c1e ildisacliyatı hakkında ikinci bir 

por venni9tir, Bu raporlarda bir 
gak oahaların vaziyeti izah edil
ınektedir. Celil Bey dün sanayi müeo 

oelerinde tetkikatını yaparken pa-
muldu mensucat iti ile uira,...ıar iz 

· r mmtakaımda pamuğun u oldu
nu, Adanadan pamuk getirtilmeoi

ııin faydab olacağını Vekil Beye sö:ır 

~er. 
Celil Bey Adanadan pamuk getir
IJleoİ itinin kısa zamanda halleclile 

1 iini. gelecek pamukların tenml• 
d mesi için liznn olan teoisatın te
t.mn olunacaimı, kendilerinin müıt&
• olmalarını mensucatçılara oöyle-
a • • Y" ı. 
~ıfbl'. un ve "'711• İfİ ile uğra-
ıanJar: 
u - Türkiye :ırilnleri oerttir. Bunun 

' yerli kumaş ta kaim oluyor.Bu-
;... içine biraz Avrupa yiinii kanıtı 
a,Jması liznndır. Hariçten bu mak

atla getirtilec:ek :ıriinler ırümriikten 
nuaf olmalıdır. Bu suretle yerli b

naşlanınııı:ı ıriizell tirelıiliriıı: de-• q 
"nişlerclir. Celil Bey bunlan not et
niştir. 

Zeytinyağcılar Brezilya.ı.,, ıretir
•ılecek kahve mubbilincle nytİn:ıra· 
0;ı ihracını iotemiılerdir. iktisat Ve
•cili bu iıi tekik edeceğini oöylemit
lr. Hayvan ibrac:atçılan ltalyanra 
'ıayvan ibrttatmda i:ıri bir müıteri 
lacıoğını, yapılacak ihtilüta lıanun 

ı. • "L._ ·'-----azan ıti....,.. ........,...... istediler 
r . 

Vekil Bey lıpartada gülyağahk 
•1i ni tedlıik edecek, Burdura n De

• zlİ) e gidecek, sonra tehrar lıtan
hula dönecektir. Avdetinde lzmir ta

orlerile kontenjan ve takas meıele
';m görüşecektir. 

vrupada tetbirle
rimizi na•ıl 
görüyorlar? 

Kolonyada çıkan "Koelniache 
'!.eitung", Türkiyenin mali ve ik
t1oadi taoavvurlan hakkında bir ma-, 

ale netrelmİftİr. Memleket ikti-
adiyatıru ön safta göz önünde tu 
n cümhuriyet hükümetinin ıiın

rye kadar aldığı ve alacağı ted
ırlerin Avrupada 11aaıl akis bı· 

' ktiğıru göatermeıi itibf,ri.le, fil• 
'anı dikkat bulduğumuz içindir 
i makaleyi iktibas ediyoruz. 

Koelniche Zeit11ng diyoc ı...: • 
"HükUınet, çok ıiddetli ithalat 

ontenjantmaru ile memleket iktı 
adiyatını zayıf düşürmemek ıçın, 

~ ni bazı çareler anyor. Tü• J,,iye, 
S.arİ•fto borçlar hakkında vücude 
e etirilen yeni jtili.f mucibince, 

arpten evvelki Osmanlı borçlan 

1imil!erine ~ranoız fra"lı olarak 
eş bılyon lira devredecektir. Bu 
eziyet kartıllnda parayı her tür 
ı tehlikeden aiyanet etmek lazun 

5 ır. Filhakika bükUınetin elinde ol 
ukça mühim altin mevcudu var

ı r, fakat dövizi azdır. 
Mali aiyanette teknik tedbirler 

- memleket ..,...,.etlerindeıı isti. 
deyi istihdaf eden itlerle böyle 

.ır tehlikenin ön"'1e geçilmek ia
niyor. 
Neşredilen bir kararname ile 

uıkalar ellerindeki döviz mik-
e rlannı Merkez Bankaaına t"vdi 
..meğe mecburdurlar. Bu S\:tetle 

kez bankasına gelen dovizle
yekünu takriben iki milyon 

rk 1 rasıdrr. Fakat bu, hüki\-
t için muvakkat bir yardımdır. 
un ir.indır ki. O&m f"!ı Canka-
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Galatasaraylıların kongresi Bir adam kaynana ve kerısını Şilolar eyliild 
işleyecekler (Batı 1 inci •ahlf.d•) 

nacak iken, teabit edilen günde 
Galatasaray birinci takımmm Bey 
koz ile oyun o:rnamaaı dolayııile 
düne tehir edilmişti. Nihayet dün 
ıaat 10 da kongre inikat etti. Sa
londa 150 kadar aza mevcuttu. 
Kongre riyasetine eıki Galatasa
raylılardan Nazmi Nuri ve katip
liklere de luet ve Alaettin Bey
ler intihap olundular. Celse açıl· 
madan evvel her iki muhalif parti 
nin çok ıiddetli çarprpcağı tah
min ediliyordu. Netekim bu tah
min pek bO§a çıkmadı. Hakikaten 
iki taraf ta kendi noktai nazanru 
kabul ettirebilmek içiu çok ı;allf" 
tr. Nihayet galebe Eşref Şefik a
l"ybtarlannda kaldı ve Eşref Şe• 
fik bakkmda verilen karar ekse
riyetle kabul ve taıvip edildi. Cel 
oe açıldıktan oonra nızname oku· 
nuldu. Bundan aonra faal spor ,u 
helerinin senelik mesai raporları 
a:ırn a:vn okundu ve alkışlarla ka 
bul edildi. Sıra E,ref Şefik Bey me 
selcaine gelmqti. Bu meaele etra• 
fında bir c;ok şeyler söylendi. Ez. 
cümle Sadun Galip Bey söz alarak 
,unlan söyJemiıtir: 

- Eşref ş .. fik Bey meselesinde 
heveti idare haklı veva haksız o
labilir. Ben burayı münakasa ede 
cek dei'ilim. Ancak bu hadi•ede 
idare beveti bazı noktalan düşün 

memiştir.. Şöyle ki : E,ref Şefik 
Be:ır bir kabahat yapmı§ olaa bile 
heyetin kendisine bir müdafaa 
halda vermeoi ıreya doğrudan doğ

ruya divanı haysiyete yollaması 
icap ederdi. Halbuki böyle yapıl· 
mamış ve ceffel':.alem Eşref Şefik 
kulüpten tardedilmi,tir. Binaena• 
leyh yapılan it • haklı olduğu tak 
dirde bile • eklik yapılmıttrr. Bun 
dan batka neden heyeti idare Eı
refin bu tenkit feri hakkında ken
disine hiç bir şey söylememiştir? 
Eğer ona bu mesele etrafında her 
hangi bir ihtarda bulunulsaydı Eş 
ref bunu dinlemiyecek miydi? Bü 
tün bunlar bu m<ıselenin karanlık 
safhalandrr ve bugün burada siz
lerin tenvir edilmesi lazımdır. 

Bunun Üzerine heveti idare na .. 
nuna reis Fethi Bey kendisine 
cevap vermis1 ezcümle demiştir 
ki: • 

- Biraz evvel Sadun Galip B. 
arkadaşımızı dinledik. Maalesef 
kendileri de vanl.- zehaba kapılı
yorlar. Biz Eşref Şefik Devin ten· 
kitlerini önce samimi olarak kabul 
etmqtik. Fakat sonra gördük ki 
bunlar samimiyettPn ziyade bir 
kasti mahsus ile müotemirren ya
pılmaktadır. O zaman Galatasa· 
ray kulübü otorit~si ve disiplini 
ni her şeyden üstün tuta=k J,endi 
hakkında bu kararr verdik. 

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 I l"ethi Bey kürsüden indikten 
sonra samün arasında hu sözleri 

ıı ile 1935 oeneoinde nihayet bu· taavip eden hemen hemen ekseri-
lan imtiyazının 1955 aeııesinc ka• yet halinde idiler. Sadun Galip B. 
dar temdidi için müzakerata baş• söz alarak Hç nokta üzerinde 11rar 
lanmııtır. Borçlar hakkında Parİ•· etti: 
te husule gelen yeni itilaf , ,.,;. 1 - Neden Eşref Şefik Beyi ça
bince Türk taksiti Oamanlı banka- ğınp tahriren ve •ifahen kendisi• 

ne bir şey söylen..;emiştir?. 
ıma ltr9di edileeektir. Eğer imti- 2 - Neden Eııref Şefik Beye 
:ırazm tecdidi müzakeratı netice- gayet sade mealde bir tezkere ya• 
leniroe -ki biç te ıüpheli de- :nldığı halde matbuata ayni meal 
fildir-- Osmanlı bankası Türk de bir 'l"Y yazılmamı! ta bunun ak 
hükümetine döviz olarak 20 mil- ıi verilmi, ve orada müstekreh ke 

limeai kullanılmqtır 7 
yon Türk lirası kadar bir nevi 3 - Neden bu mesele doğrudan 
hesabı eari açacaktır. Bu ouretle doğruya kulübün divanı hayıı.iye
Türk bükfrmeti bilfiil mali noktai tine tevdi edilmemiı te böyle be
naz,.~.ı,.n i•ini düzeltmiş olacak· yeti idare kararile iktifa edilmit
trr. Fakat iktıaadi noktai nazar• tir? 
dan böyle değildir. Bu suallere idare heyeti azaaı 

Bertaraf edilmesi kabil olma- pek vazih cevap verememekle be 
raber a~ağr yukan bir feyler aöy

yacak fazla ithalat yijzünden mü lemiı ve bunun üzerine müzakere 
•azenei maliyede açığa manl ol- kafi görülerek araya müracaat .... 
mak m•koadile, -zira milli istih- dilmiştir. Neticede E0ref Şefik B. 
salat memleket ibtiyacatmı ka· hakkmda verilen karann yerinde 

P
amai!a kifayet etmiy- Türk nlduiiu ve muhik bulunduğu ka

naatini izhar etmit ve bu suretle 
aanayii madeniyeainin enerjik su• bu meoele de kananmııtır. Bun• 
rette inkitafıru temin ederek, bü- dan oonra intihabata gecilmit ve 
tün se- içinde bir ihraç membaı evvela birinci reia Fethi Bey ve İ· 
bulmak arzu edilmektedir. Bir kinci ,...;, olar"k t,. Abidin Daver 
defa maden taharrisi rİİMIDlu, Bey intihap edilmiştir. 
bam cevher aatrımdan bükümetin Ancak Fethi Ye Daver 
alacağı riiaum, ham cevherin Beyler heyeti umumiyenin buzu· 

Türk arazisi dahı1indeki nakliye he"~e~:~~~';!~~=~ hü.::d~j;ri.,l: 
masarifi 112alblmıftır. O niabette bu i~ten affedilmelerini rica et• 
ti, Tiirkiyede bulunan ecnebi ma· mislerdir. Bunun üzerine teknr 
den mütebass11lannın hesaplarına İntihabat yapılmış ve fu zevat he 
göre, ton ~ bam cevherin fi. yeti idareye aeçilmqlerdir. 

Birinci reia: Havdar Bey. 
atı yandan fazla inmittir. Şimdi- ikinci reia: Tevfik Ali Bey. 
den bilbaua lıveç gruptan Türk Katip: ipekçi Ihsan Bey. 
madenleri üzerinde yaptıldan ta- Muhasip: Mütevelli Mehmet B. 
harriyatta büyijk bir faaliyet ııöa- Veznedar: ipekçi Naci Bey. 
teriyorlar. En ziyade aranılan ma Bundan aonra kongre nihayet· 
denler krom, manganez, bakır, lenmiş ve hazırun saat 4 le dağıl
kut'§un ve antimuırandır. Türkiye- mıılardır. Galataaarayhlann yeni 

heyeti idareıini tebrik ederken 
nin en büyijk bakır madeni mın• kendilerine de dirlik ve düzenlik 
takaaı Ergani bavaliaidir. Bu ma· temenni ederiz. 
den laveç ve Danimarkalı Saxhild Dünkll mactar 
Ye Kampmann ıırupunun inıasına Dün lstanbul futbol ıampiyo-
ııiriftiği Fevzipaf& - Diyarıbekir naaı maçlanna Fenerbahçe .,., 
battile ifletilebilecek hele getiri· Takaim stadyomlannda devam e
ı......ktir. Ta...-ruf makaadile Na- dildi. Şampiyonanın birinci devre 

aonu yakla§bğı için maçlann etra 
fia bütçesi 26 milyondan on mil- fında ehemmiyetli bir alaka topla 
yona indirildiği için, bükümet. nıyordu. Havarun da müsait olma 
grupla mukavelesini iflerin müd- •• her iki sabada oldukça keaif bir 
detini uzaltmak auretile tadile kalabalığm birikmeıine 7ardun et 
mecbur kalmıştır. Hat timdi Ma- mi~tir. 
latyaıun hemen arkaama getiril- Fenerbahçe stadında 
mittir. Daha Erg aniye kadar 88 F enerbahçe ıtadında futbol fa. 
kilometrenin in~aı kalıyor. Türk aliyeti günün erken saatinden iti-

~ baren başlamıfb. ·tik maçı Gala-
aana,.;i madeniyeaini uyandırmak taaaray ve Vefa-Kumkapı üçüncü 
azmi ıayeainde, hattın bu kısmı• takımlan yaptılar. Galataıaray kü 
nm bir defada ikmali tacil edile- çükleri birinci devrede rüzgara 
cektir. karıı oynuyorlardı. Burum için fa-

Bu huauata aarfedilecek para ik bir oyun oyııa.~an halde gol 
bütçe haricinden tedarik ed'J k yapamadılar. lkin~r _de~e Ga
. kil 

1 
1 ece lataaaraylılann bi.kinı.iyeti aeme

tir. Ba9ve ırmet Patanın beya- re •;erdi. Ve küçük aankırmızılılar 
na-da da oöylediği gı'bi, her bi· I üstüıte iki gol yaparak maçı 2 • O 
ri 6 milyon Türk liralık iki seri kazandılar. ikinci maçı lstanbul 
dahili istikraz aktedilecektir. zo ı bulsporla Fenerbahçenin B takım 
liralık kuponlara tak•im edilecek lan 7!'-Ptıl'!r. Fenerlilerin da~~ 

. • • 'kr . kombme bır oyun oyııadıklan go-
olan dahılı ıstı azın, yüzde bet "l"' rd R'" • ı b be • • . ... . . . ru uyo u. u.zgar a e~a r oyna 
faızı ve bıç olm112sa yuzde ıki ıt- malanna rağmen lstanbulsporlu
fa primi olacaktır. itlerini likide lar daha ziyade bir müdafaa ais
eden ticaret aennayelerinin aon temi takip ediyorlardı. Maamafih 
senelerdeki infaat çıkmazmdan F en_e~ahçe mubacimleri ilk devre 

. • .• de ıkı gol çıkarmak fınıatinı bul-
çevrilerek, bu ı1tik•aza teveccuh dular. ikinci devrede vaziyet esas 
etmeleri ve bu suretle bu aerma• lr bir surette değqmedi. Fenerli
yelerden istifade edilmesi de müm ler gene ağır basmakta devam et-
k" d" tiler . Buna mukabil lstanbulapor 

unl ur. b d d d !ular da hücum yapmayı ihmal et-
amet Paşa un ·~ maa a a• mi7orlardı. Her iki tarafın ga:ırre• 

ha büyijk bir ~imendıfer hattin• ti bütün devrenin iıntidadınca ne. 
dan da da ilk defa resmen bahaet- tice vermedi ve F enerbahçeliler 
mittir. Bu da takriben 450 kilo• aahaf' 2 • O galip vaziyette terket 
metre tutacak olan Sivas - Er- tiler. Üçüncü maçı Anadolu ve 

Topkapı takımları yaptılar. ikinci 
kümeye mensup olan bu iki talmn 
herşeyden fazla canlı oynuyorla; 
dı .. Anadolular birinci devrede bir 
gol çıkardılar. Bu aa71dan sonra 
her iki takım gol yapmak muvaf. 
fakryetini gösteremeden çok aeri 
bir oyuna koyuldular. Ele geçiri
len birkaç gol fıraatını mütekabi
lin kaçırdı. Ovun bu suretle Ana
dolunun salibiyetile neticelendi. 

zurum hatt1dır. Baıvekil müsait 
müzakereler cereyan ettiğini de 
heyan el:mİftir. Bu füzakerat Tür
kiye hükümeti ile Tiirki:ırede iki 
büyijk hat illfa eden Berlindeki 
Julius Berger Tiefbau A.G. arasmda 
cereyan ediyor. Bu grupun arkasm
da Deutsche Orient Bank ile bir 
banka konaoniyomu vardır ve bu 
konooraiyom da Alman biik\Uneti. 

. . '"ldd" nın garantııı a bn a ır. 
Fener - lstanbulspor nısçı 

Günün en mühim ıııaçı Fener-

bahçe ve latanbulspor birinci ta- parçaladı 
kımlan araaında yapılan aonuncu 
karıılaıma idi. Bu iki takım alkq es.,, ı inci .. hifede) 1 gözleri büyümüt bir halde donup 
lar araaında sahaya çıktılar. Fe- Zeliha Hanımla öteden beri ge-, kalmıştır. Saim Efendi bu sessiz 
nerbahçeliler ıu tekilde idiler: çinememekte, onu bazı uygunsuz evin lot odaamda şu feci manzara 

Hüsamettin hareketlerle ittibam etmektedir. yı görmüştür: Zeliha Hanım ai-

c Yatar R FünuFa::a. Kaynana damat arasındaki bu ge· z.ından burnundan kanlar akmıf, 
• ~ast .. l eıat . etff çimaizlik kan ile kocanm arasını moramıı§, gözleri evinden uğra• 

Nıyazı. u eyman, Zekı, Muza b er büsbütün gerıllİt ve Ahmet Efen· mış bir halde karyolada, kızı Mu· 

1 b 1 1 1 d 
Şka 'tanele ı dinin ayağı evden büsbütün ke- zaffer Hanım da pıbblatmıt kara 

atan u spor u ar a fU fe 1 ·ı · ti" bir kan gölü içerisinde odanın or-' d "I sı mıt r. 
1 1 er: Lütfi Oç aydan beri eve yalnız Ah· tasında cansız yatıyorlar. Bu kan 

Sabih Samih 
Aziz Sali.hattin Halit 

Reşat. Salahattin, Orhan, Fahri, 
Nevzat 

Hakem futbol heyetinden Nuri 
Beydi. Parayı lstanbulsporlular 
kaz"runışlar ve riizgiırla beraber 
oynayacak tekilde kale intihap et 
mitlerdi. Oyuna F enerbabçeliler 
baıladılar ve ilk akın lstanbula· 
por muavin hattında kınldr. Bu· 
nu müteakıp lstanbulsporlular Fe 
ner kalesine kadar uzanan bir hü 
cum yapular, Yaşann yerinde bir 
müdahalesi ve uzun bir vunışu ile 
top lstanbu!.porun nısıf oahaaına 
geçti. Fenerliler kısa fasılalarla 
üstüıte hücwn yapıyorlar, fakat 
bu hücumlar müessir olmuyor. la· 
tanbulaporun muavin ve müdafaa 
hatlan güz"l bir anlaşma ile de
mıırke bir oyuncu kalmamasına 
dikkat ediyorlar ve muvaffak olu· 
yorlardı. On birinci dakikadayız. 
Fenerin hücumları artık kesilmit 
bir vaziyette huna mukabil lstan• 
bulaporlular her iki açıklan vaaıta 
sile çok canlı akınlar yapıyorlar. 
Fener müdafaası çok aıkışık anlar 
geçiriyor. Sol muavin Fikret bu
gün çok muvaffakıyetsiz. Müdaba 
lelerinde ve YUruflarmda isabet 
yok. latanbulapor aol açığının ıii· 
zel bir tütünü Hüsameddin iyi bir 
plonjonla kurtardı. 21 inci daki· 
kada Fenerliler ortadan hücum e• 
diyorlar. Fakat Zeki nefea almrya 
cak bir vazi:ırette marke edildiği İ• 
çin bu hücumlar netice vermiyor. 
Sağ iç Süleymanm tecriibeaizliği 
24 üncü dakikada F enerbahçenin 
muhakkak bir golü kaçmnuma ı&
bebiyet ırerdi. Zekinin üç rakibi Ü 
zerine alarak verdiği enfes bir pa 
aı Süleyman kaçırdı. Top uzun bir 
vurutla Fener ruoıf .... haama indi. 
Orhandan Fahriye verilen bir pa· 
aı kesmek iatiyen Fikretin eline 
top dokundu:· Ve hakem penaltı 
cezasını verdı. Sanıibin gÜzel bir 
,ütü latanbulspara bir gol kazan• 
dırdı. Bu golden aonra Fenerliler 
canlandılar. Fakat, faik bir vazİ• 
yeti kaçırmak iıtemiyen latanbul
ııporlular da ayni enerjiyi hatta da 
ha fazlaaile göıteriyorlardı. Bu va 
ziyet Fenerin ırol yapmasına mi
ni oldu ve devre 1..0 lıtanbulıpo
run lehine bitti. 

ikinci devre: 

met Efendinin kardeti Hakkı E- deryasında bir büyijk ekmek bıça 
fendi gelmektedir. Fakat bu ge- ğı ve bet aiti kut'§un kovanı yüzü 
liıler her aktam değil, haftada bir yor, odada, evde ve bütün civarda 
iki geceye inhisar etmektedir. Ze· bir mezar aesııizliği bilkim ... 
liha Hanım damadından ekmek imdat clntAget var! .. 
parası bekleyen bir kadın değil- B h ~ k .. amd 
dir ve söylendiğine nazaran, Em- ldu va tık ~~nzSar_a kaaf. •'m e•I 

• ... • çı ırmama ıçın aım aı ı 
nıyet Sandıgında da bır kaç para• leri arasına almıt, ıaçlannı yola• 
ıı vardır· rak aokağa fırlamıt: 

. 5 numa~alı evin Üst • katmda _ imdat... y elifin... Cinayet 
Samı E~endı .tek ba§m_a ıkamet et var, diye kop.rak Y eıildirek kara 
mektedor. Saım Efen~ı her gece e koluna gitmit ve haykn·nııttırı 
ve } 1 d_e gel~ek!edır. Alt katın _ Cinayet var •. 
aakinlet~ kendıle~e. kapı açmak _Nerede?. 
zahme ı olmaması ıçm her aktam -5 numaralı evde •• 
aokak kapraıru aralık yapmakta, _ 5 numaralı evde mi? 
kapı !'anmdaki sedirin üzerine bir _ Evet .. 
gaz lamb?-"' bırakarak uvumakta _ Nerede bu ev?. 
dırlar. S~rnı Efendi geldiği zA?'an _ Kireçbanenin yanında ..• 
bu gaz lambıumı yakar, merdıven Polis derhal yerinden fırlamıı, 
ferden çıkar "" yatar. Bu hal 5 nu 5 numaralı eve gelinmiş, ibbann 
~aralı evde deği,miyen bir adet- doğru olduğu anlatılınca zabıta 
lır. d kt 1 • "be • '"dd · o or uguna, no tçı mu eıu-

DUn gec~.. mumiliğine, cinayet masasına, ha 
Dün gece 5 numaralı evde fev- herler ulatbnlmış ve bir taraftan 

kalade hiç bir hadise cereyan et- da hadise mahallinde tahkikata 
memittir. Y alruz akşam üstü Mu- başlanılmıthr. 
zaffer Hanını komıulardan lamet Cinayf't nasıl oldu? 
Hanıma gitmiı: Poliı vak'a mahalline giler gel-

- Kardeıim, ne olur bu akıam mez derhal etraftan tahkikata bat 
bize gelsene... Bizimki gelecek, lamış, ayni evde oturan Saim Ef. 
bantmak için bizimle konll§Acak, ye, kireçhanede oturanlara ve eİ· 
seni sayar, gelir, naaibat edersin.. varda ailah aeıi duyması icap e· 
V allabi gençliğim haram oldu, denlere aualler sormaya baılamıı 
bir iyi gÜn görmedim. Nedir bu hr: 
çektiklerim, ne günahım var, bil· - Silahlar kaçla patladı? 
nıem, demittir. ismet Hanımı da - Silah seslerinden 1'0nra çıt. 
alqam oaat aekizde 5 numaralı lık İ§İbnediniz mi? 
eve gitmiş ve bu sefer Muzaffer - Gece bu eve kimler geldi?. 
Hanım kendisine: Fakat bütün bu sualler cevap. 

- Ahmet geldi gitti, annemi ırz. kaim'!• hiç kimse ne bir ail~b 
istemiyor bana bir eır tutacak, aesı, ne bır çığlık, ne de fevkala
ben de ;anma gideceğim, bu su- de addedilebilecek bir gürültü lıit 
retle barıştık artık! demiıtir. la- memi,tir. Bu vaziyette de cinayet 
met Hanım da bir müddet otur• taMaınen enarengiz bir mahiyet 
duktan aonra aynlıp evine dön- almı,tir. 
ma.tür. Gece aaat onda Muzaffer Öyle bir cinayet ki ıiliıb patlı
Hannn ookağa çıloruı, yakınmda- yor, fakat ses i.titilmiyor, adam öl 
ki bakkaldan kahve ff:ker alımı dürülüyor, fakat istimdat edilmi

evine dönmiiftür, 

Saat 11 dt' .. 
Saat on birde üst katın kiracı· 

sı Saim Efendi evine gelmİf, mu
tat veçbile kapıyı açık bulmuf, 
lilmballDI yakmıf, üıt kata çıknut.1 
biraz oturmuı ve aonra yatmııtır. 

yor ve daha garibi yukanda uyu. 
:ıran insan aşağıdaki örüm mücade 
leaini duymuvor. 

Bu cinaveti irim yapıyor? 
Bu sualin cevabmı vero>eek hiç 

kimse b11lun11mam14tır. Fakat en 
y~lcm ihtimalle Ahmetten şüphele 
nilmittir. 

(Baıı 1 inci aabifede) 

humluklarmm temizleme, taa 
ve ilaçlanmaBJ da yapılacaktır. 
ma ve verme tertibatı da hayva 
araba ve kamyonlarla getirileni 
le, vagonlarla gönderilen hubu 
h alacak ve verecek veçhile ol 
caktır. Silolarda, buğdayla 
fazla tozlu ve topraklı olduğu 
dan temizleme de (criblage) b' 
dahilinde husule gelecek nonn 
den fazla tozunu alabilecek ku 
vetli bir a•piraayon tertibab bul 
nacaktır. Bina dahilinde tavaz 
eden toz ve pisliklerin kolay 
ucuz bir şekilde temizlenmesi k 
bil olacaktır. Silolarda yangınd 
tab'!ffuz tertibatı olacak, Bina! 
~ IDfB tarzı asgari sigorta p • 
nın tatbikma müsait bulunaca 
hr. Kuvvei muharreke elektrik 
lacağmdan, tehir cereyam olm 
yan yerler İçin lazım ırelen ku 
rette bir elektrik müvellidi tesia 
lunacaktır. Siloların insaah ağu 
toa nihayetine kad~r ikmal edil 
eek, ve bunlar eylulde işler hald 
bulunacaklardır. ---=::::.::= ==- =-- -= 

1RTlfIAL 
Eıbek Hariciye nazırı Ahın 

Neaimi, Dittabibi muallim Hiiıeyi 
Talat, Hariciye memurlarından E 
mel Beylerin valideleri ve Giri 
Hanya eşrafmdan Softazade 
bum lbrabim Beyin refikalan sali 
hat niavandan Melek harumefen 
irtihali darubeka eylemiştir. Ce 
ıi bugünkü Cumartesi günü 
onbir buçukta Şehzade başında Kı 
nk tulumba aokağındaki 1 n · 
lu baneoinden lnıldmlarak namaıı:ıı 
Valde camişerifinde kılmdıktan aon 
ra Merkez efendideki aile kabrista 
nma defnolunacaktır. 

Allab ıı•ni sani rahmet eyleoin. 

lıtanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday; Temsilleri 
Baııün ıavare 
aut 21,30 ela 

San 
Zeybek 
Opereti 

Umuma. 
Bu hafta ıon haftasıdır. 

Bir pne mahsus olmak üzere pa
zaoteai gü,.;; akıamı 3 perdeli 
" Renkli Fener " oynanacaktır. 
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Fenerliler muaTiıı hattmda bir 

değiaiklik yapmıılar '"' Retadı -
la Fikreti de ortaya abnıılardı. 
B~ değiıiklik dalı~ İyi oldu. Çün
kü aol muavin yennde _he,. neden 
oe iyi oynayamayaıı Fıkret daha 
canlı bir oyun oynuyordu. F enerll 
!er bu devrede ekseriyetle hakim 
bir oyun oynadılar. Fakat kale ö
nünde üatüste fırsatlar kaçınnala 
n bu baklıniyetin semere venne
a~e mani oldu- Zekinin on birin
ci dakikada giizel bir tütü avuta 
gittiği gibi Niy!'zi. ~-e ~2 iııci daki 
kada eline geÇırdıgı bır ııol fınıa
tmı kaybetti. 25 inci dakikada top
la beraber kaleye giren Zekiyi iki 
latanbulsporlu nıüdafi ınakaaa al
dılar hakem bir penaltı cezası ver 
di ve Fikret sıkı bir ıütle beraber 
fiği temin etti. Bu golden oonra i
ki taraf ta kar§ılıklı hücumlar 
yaptilar , 39 uııcu dakikada Süley 
man galibiyet fn'sa~ını gene fena 
bir vuruşla kaybetti ve maç 1·1 e 
beraberlikle bitti. 

Saim Efendi her sabah aaat do
kuzda uyanır. Dün aabah ta mu
tat veçhile aaat dokuzda uyaDIDI§, 
giyinmit, elini yijzünü yıkayıp tu
valetini yaptıktan aonra aokaia 
çıkmak üzere aşağı iıımit. fakat a 
fağı katta dün geceki vaziyetin 
hiç deği!memiş olduğunu gÖrmÜŞ
tür. Bu hal mutadın haricindedir. 
Çünkü her aabab erkenden aşağı 
katin kiracısı Zeliha Hanım kal
kar, kızmı da uyandırır ve alt ka
tı tanzim eder, bulaJrklan yıkar, 
aonra da mangalın ba,ına geçip 
keyifli keyifli eabah kahvesini i
çermif. 

Nasıl iJldDvOlmDşlf'r? 
Cesetler zabıta doktona tarafm 

dan nöbetçi müddei umumisi Nu.1 
ret Beyin buzurile muayene edil· 
miftir. Bu muayeneden basıl olan ı 
kanaate nazaran, ölüm mücadele --------------·• 
ıi pek ıiddetli olmuftur. O kadar İat. Mr. Kumandanlığı 

Takslın stadında 

Taksimde ilk maçı Beıiktaı. Ve 
fakumlr.apı B talwnlan yaptilar. 
Vefa-Kumkapıblar çok zayıf bir 
kadro ile çıkın•ılardı. Neticede 
6-3 mağlup oldular. 

ikinci kümeye ınenıup olan Al
tmordu ve Beylerbeyi takımları 
heyecanlı bir oyun oynadılar. Her 
iki takma da zaman zaman teıirli 
hücumlar yapıyorlardı. Neticede 
tarafeyn ikiıer ııol atarak berabe. 
re kaldılar. 

Beflktaı - Vefa maçı 
Beıiktaıla Vela birinci takımı.,,_ 

ru karıılaştiran oonuncu müıabeka 
günün en ehemmiyetli maçı idi. Be
tiktaşlılar sahaya her :zaıuanki kad
rolariyle çıkmışlardı. Buna mukabil 
Vefalılar bazı dahili ihtilaflar yiizün 
den za:vif bir takım te!kil etnıİ§lerdi., 

Oyuna Beşiktaşlılann bir hücuınu 
ile beflandı. ilk akınla beraber rakip 
kaleyi çeviren BeşiktaşWar, Vefa 
müdafaasını daha baılangıçta bırpa
lamağa başladılar. 

Hakkmm seri bir ıütü beşinci da
kikada Vefa kalecisi Halukun elle-, 
rinde kaldı. Vefalılar, aekinci dakika.1 
ela mtıkabil bir alon yaptılar. Hüs
nünün uzun bir vurufu ile tekrar 
Vefa kalesine dönen top ortada al
olığı bir pası iyi kullanan sağ iç tara
fından gol~ tahvil edildi. Bu golden 
sonrn, Beşiktatlılar tazyiklerini ar
tırdılar. Fakat, Vefalrlarm fedakar. 
bir oyun oynryan müdafileri gol ya. 

pılınaama fırsat vennediler. 
26 rncı d•kikada Beşiktaş aleyhi

ne verilen penaltıyı Muhteşem ka· 

Saim Efendi vaziyeti mutadm 
haricinde görünce komtulanmn 
uyanmadığına zahip olmuş, odala 
nrun kapısını çalmış, ce.vap alama 
:vmca büsbütün meraklanmıt ve 
kapıyı açıp içeri girmiştir. 

Kan "" dehşet 
Saim Efendi odanın İçeriaine 

girip te gözleri !otluğa alışıp et
rafını gönniye başlayınca delı§etin 
den titremeye başlamıt, korkudan 

çrrdı ve devre 1-0 Befiktathlarm 1.,.. 
hine bitti. 

ikinci devrede Vefalılar, caıılı oy 
namağa haşladılar. Maamafih Beıik, 

taşın daha ağır bastığı g(;rülüyordu •. 
Ta Vefa kaleoine kadar dayanan Be 
tiktaş hücunılarını kaleci Haluk çok 
feda~ hareketlerle müteaddit defa-, 
lar keati. Oyun zaman zaman aür'at1 

ve tidıfet peyda ederek ve fakat , 
hiçbir netice vermeden devam etti .. 
Ve ikinci devrede iki taraf ta gol 
yapamadı ve Beşikta& maçı 1 - O ea 
libiyetle bitirdi. 

lzmir ilk msçfarı 

IZMIR, 3. A. A. - Busün mınta·; 
ka lik maçlarına devam eclilerek iz-. 
miı-apor • Göztepeyi a ye karşı 8

1 
ve Karııyaka Spor klübü takımı Al
tay takımını bire kartı üçle mağlup 
etmiılerdir. · 

Fenerbahçenln teblit11 
ISTANBUL, 3. A. A. - Fener

babçe U. Katipliğinden teblii edil-
' ~ş~: 1 

Hava kuvvetlerinin ve denizalb 
gemilerinin üniformalı ve if&l"'b 
mabauaayı taııyan zabitlerine Fener
bahçe ıtadyomu bila istiına her maç 
için biletsiz olarak açık bulundurula 
caktrr. Fenerbabçe kulübü bu kara
rı vermek ve tatbik etmekle tam ve 
hakiki birer sporcu olarak tanıdığı 
sevgili kardetlerine kartı naciz bile 
oltnıyan hi-r kolaylık göstermekten 
değil, geçikmi, bile olsa, ulu bir va
zifeyi yapmaktan mütevellit derin 
bir haz cluyroaktadır 

ki meçhul katil iki kadını öldür- Satınalma kom. ı~an1arı 
mek için evveli bir kama, aonra 
bir ekmek bıçağı, daha aonra da 
bir tabanca kullanmı§trr. Kadınla 
rın ölmemeleri ihtimali düıünüle
rek vücutlerinin ölümü İntaç ede
cek bütün noktaları, kalpleri, göz 
leri, kannlan, kol damarlan de
lik detik edilmittir. Kadınlarm 
ölmemek, bu kana auaamq katilin 
elinden kurtulmak için ıiddetli bir 
mücadele yapbklan makteldeki e 
aerlerle anlatılmaktadır. Tahmin· 
lere nazaran katil cinayeti iıledi
ği zaman aaat onu geçmi§ ve oa 
bire yaklaımı§ bulunuyordu. Cina 
yet taamim edilmiıti. Cinayet itlen 
diği zaman Saim Efendi henüz e
ve gelmemi§ olduğu için katil bu 
cinayetten onun derhal haberdar 
olmaınaaını temin etti, bu maksat 
la facianın cereyan ettiği odanın 
kapılllll kapadı, lambayı mutat ye 
re bıraktı ve kapıyı aralık bıraka 
rak gitti. Katilin bu aoğuk kanlı 
hareketi de Saim Efendiye bir §ÜP 
he vermedi. Saim Efendi evine gel 
diği zaman hiç bir fevkaladelik 
görmedi ve kendi ka-a çıkıp 
müsterih uyudu. 

Nezar~t altına alınanlar 
Nöbetçi müddeiumumi Nuaret 

Bey tahkikata büyük bir ehemmi 
yetle devam etmekte ve esraren
giz cinayeti aydınlatmak için ça
lışmaktadır. Ahmet Efendi bulun 
ması lazım gelen yerlerde aran
mıt buh:inamamı,tır. Taharriaine 
dev'am edilmektedir'. Ahmet Efen 
dinin kardeti Hakkı Efendi ile ci
nayeti haber veren elbiseci Saim 
Efendi nezaret altma alınınıtlar
dır, dün gece cinayetin olduğu o
daya misafir giden lamel Hanım 
da karakola celbedilerek dinlenil 
mietir. 

ölülerden Muzaffer Hanımın 
saat onda bakkal Hasan Efendiye 
gittiğini gören mahalle bekçisi 
Mürteza o zaman gerek evde, ge• 
rek Muzaffer Hanımın halinde 
bir fevkaladelik hissetmediğini 
söylemittlr. 

Katil hastanede IJldD 
Bütün fÜpheler kendisinde top 

lanan ve polisçe taharri edilmek
te olan Ahmet, zabıtanın erge9 
kendisini yakalayacağmı anlayın
ca, kaçmak çarelerini aramıı ıre 
Haydarpafaya geçmiıtir. Orada 
tanıdıklarından Faruk Bey ismin
de bir zatın Emrazı entaniye has• 
tahaneainde yattığmı hatırlıyarak, 
saat beıte haatanm ziyaretine git 
mittir. Faruk, ziyaretine gelen Ah 
medin yÜzÜnÜ sapsan görünce ne 
olduğunu sormuştur. Ahmedin bu
rada cinayetini \1erernden muzta-

Dikim evi ihtiyacı için 468 
kilo keten ipliği 6·2-933 Pazar 
g!inü saat 11 de Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Satına! 
ma Komisyonunda icra kılına· 
cakhr. İsteklilerin ıartname ve 
örneğini görmek için sabah sa· 
at 9 dan ona kadar her gün ve 
pazarlığa giriteceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu· 
lunmalan. ( 470) ( 431) 
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Aakeri Tıbbiye mektebi ih· 
tiyacı için beş kalem cam pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı· 
ğı 4-2-933 cumartesi günü saat 
10 d'a Tophanede Merkez Ku· 
mandanlığı Satınalma Komis· 
yonunda İcra kılınacaktır. İs· 
teklilerin izahat almak icin her 
gün ve pazarlığa girİ§~klerin 
belli vaktinde lromisyonda ha
zır bulunmaları. 

(473) {461) 
"' "' .y. 

Maltepe Askeri Lisesi ihti· 
yacı için 21 kalem spor malze· 
mesine talip zuhur etmediğin· 
den pazarlığa konmuştur. Pa· 
zarlığı 6·2·933 pazartesi gunu 
saat 14,30 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyontında icra kılınacak
tır, İsteklilerin şartname ve ör· 
neklerini ğörmek için sabah sa· 
at 9 dan o.na kadar her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu· 
lunmaları. ( 472) ( 460) 

rip yatan aJ'kadaşrna anlatınıt ol
duğu zannediliyor. Ahmet bir ara 
lık arkadafJnın yattığı yatagm kar 
şı tarafındaki bof yatağa oturarak 
bir müddet konuşmuştur. Sonra 
gitmek istediğini söyliyerek, aya• 
ğ:ı kalkmış ve karşıdaki boş oda• 
yzt. geçmi<tir. Belki de Ahmet he
yecan ve mecalsizliğinden orada 
bir yatağa uzanmak istiyordu. Ya 
tacağı !,Jrada Üzerinde bulunan 
tabanca yere dÜ§erek ateş almış 
ve çıkan kurıun başına isabet ede 
rek, ölümüne aebep olmuştur. Za
bıta tahkikatı devam ediyor. 

Cinayetin üzerindeki esrar perde
sinin bugün kaldınlıu:ağı tal>min e
dilmektedir 



-

• 
ır 

Kumbara 
ınız. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Maltepe Tecribegihı içia nümuoeai veçhile ve pazarlıkla 
"12(),. adet yerli Ham Abu alıuacakbr. 

Taliplerin nümaneyi gördükten sollJ'a pazarbğa iftirak 
etıııek üzere yüzde "7,S" teminatlarını hamilen 8 - 2 ·933 
Çarşamba günü ııaat 15 te Galatada ALm sabm koıDi!yO· 
auoa müracaatları. "422 .. 

İnhisarlar Umum 

Kilo 
Müdt._ öğünden: 

330,000 Sellnloz kiğıcb 
210,0-0 Karton 

S,OOJ Cilalı kiğıt 

545,000 Yekfııı 
Bu llç kalem levazım nllmune vo ıartnamelerine tevfikan 

(13501) numaralı kararname ahklını daireıiııdo tAkaala ve 
pazarlıkla aba alınacakbr. Talipler~ nüınune ve fartnaıııe
leıi görcillkten sonra yüzde 7,S temınatlannı hamilen 11-2-
933 Cumartesi günli saat 14 \e Galatada ALm Satım Ko· 
misyonuna müracaatları. (200) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları J 
Köıni.ır Kıymeti rnuham-
Kantar meneıiB.Kaatan 

500 Şilenin Yeniköy vakıf ormanlarından 
Bo:ıtoplu mevki inden bir ııene müddetle 20 kuruftaıı 

2000 • ~ .. .. Ballıkaya .. 20 • 
Balada mevkileri ve miktarları muharrer klimürlerin 

sene zarfında kat ve imali pazarlıkla müzayedeye konulmuş
tur. 25 2 933 taribıne müsadif Cumartesi günü saat on be
şe kadar lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi 
kalemi e müracaatları. "444,. 

Kömür ki- Kıymeti mubam-
losu miktarı meneai beher K. 
3 J 000 lstiranca vakıf ormanlarının Hay

eut Pınar mevkiinde yanık Dl'mlUI 

kıtaııından bir sene müddetle 30 paradan 
100.000 İstiranca vakıf ormaolarınınaüpürke 

alan ınevkiinden bir sene müddetle 10 paradan 
•• ,, Mertekli 4J 100.000 

200.00 
75.000 

2!JJ.000 

~ " Kasap Y orgi : 40 
.. "Haydut Pınan .. 25 
.. u Büyük Eğrek u 20 

.. .. 

.. 
.. 

250.000 .. .. Kala Boyu .. 12 ,, 
Balada ;;:ıevkileri ve miktarları muharrer kömürlerin bir 

seıuı zarfında kat ve imali pazarlıkla müzayedededir. Talip
h~riıı 22-2 933 tarihine müsadif Çarşamba günli saat on be
şe kadar İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi 
kalemine müracaatları. "443 1 .. 
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Dirlik 
Düzenlik 

Tasarruf, 
Ve 

Kaynağıdır. 

Her gün 
iraz Para 

Biriktiriniz! 

i liye atbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
ektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt .. 

Zarf - Kartvizit .. 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanlan 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşlan!. 
Bütün kitapçılarda vardır 

115 

Göz Hekimi 
o: Süleyman Şükrü 

811ihd aond ınOlehaaw 

Telefon: 24310 

Devlet Demiryollar1 idaresi ilanları 

1 - Eakitehir • Konya 
iııtasyonu civarında Km. 
15.000 M3 

hatb Ozerindo Sabuncupunar 
39-700 de vaki tq ocaj'ından 

2 - Konya • Yenice hatb üıı:erindo Hacılan istasyona 
civarında Km. 311 ve 305-900 de vaki taş oca~ııdan 
10·000 M3. 

Ballda tafıilıitı yaııh balutlann lı:apah zarfla mOnalwıa 
ları 25 ,ubat 933 cumarteai güııli saat 15 t. idare merke
ziııde yapılacakbr. 

Tafsillt HaydırpafB, Ankara vo Konya veznelerinde 
her biri befer liraya satılan prtnamelerde yazılıdır. (452) 

Lokomotif, aleY, duman ve regülatör bonılannın kapalı 
zarfla mllnakaaa11 13 mart 933 pazartesi g!UıO aaat 15 de 
İdare merkezinde yapılacaktır. Tnfsillt Ankara ve Haydar-

(Babıell J Anka,. caddesi No,60 pata vezneleriııde beşer liraya aatılaa tartaamelerde yazı· 
ı lıdır. (365) 

.. .. 
• ı 

~ üncü kolordu 
ilan lan 

İı ru itteki kit'..t hayvanatı 
ihtiyacı için kapalı zarf u
ıulile 315, 100 kilo nn 27 
şubat 93 '3 pazartesi gllnü 
saat 15 te ve bir ıartname 

dahilinde 218,744 kilo arpa 
ile 75,000 kilo yulaf t.a 27 
şubat 933 pazartesi gllnll 
saat lS te kapalı zarfla mll
nakanları fzmitteki Satm

alma komiayonuoca yapıla

cağından şartnamelerini glSr· 
mek ilzere mezkfır komis
yona müracaatları. (20) (455) 

• • • 
Kolordu kıt'at merbutesi 

ihtiyacı için 160 ton ek
meklik un kapalı zarf IL!IU

lile mOnakasaya konmu1tur. 
ihalesi 27 şubat 933 pazar
tesi günli 1aat 11 de icra 

.olunacağından taliplerin prt-

nameshi glirmelı: llzere her· 
ıım komisyona müracaatları. 

(16) (454) 

• • • 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Poıtaııı 

~unılu ~nar 
Vapuru 6 Şubat 

PAZARTE 
....t 16 da Sirkeci ı ' 
aundan hareketle (Zongulde · 
lnebolu, Ayancık, Samsun, O .. 
du, Giresun, Trabzon, Sürmo 
ne, Rize ve Hope) ye azi 
ve avdeı edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 

-nenet hanı altında ac.,:ıtal•~ 

niiracaat. Tele. 22134. ~ 

1~ 
e-ı----Kl:mll:m-• 1 

Naim Vap .r ldsre-s.-ı 
ADANA 

Vapuru 4 .Şubat Cum 
gunü saat 18 de Sirkeci n 
mmdan harekeıle doğru 
nakkale, lmıir Antalya, M 
ain, Payaa ve lskenderon 
yolcu ve 91yayı ticariye at 
azimet ve avdet edecel.ıir. ' 

Tafsilat için; Galata, G 
rük ka11111mdn Sile Fracı 

1 Han No. 12 yazıhanc•ine 
..... nc,...t. Tel 41041 

K. O. kıt'a ve miieııaesatı ---------
için pazarlıkla satm almacak o- f 
lan 60.SOO kilo samana verilen · 
en ııoıı fiyab komi.yonca paha 
lı görüldüğünden ihalesi 8-2· 
933 çar,amba günü saat 14 de 
tehir edilmiıtir. Taliplerin tart 
namesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel komiıyooa 
müracaatlan. (15) (339) 

958 

• • • 
K. O. lıtihklm taburu ·ıe 

Çatalca Müstahkem Me.1ü İı· 
tihkim bölüğü için satm alma
cak femıt talim ve terbiye mal· 
zemesi 6 Şubat 933 de Pazarte 
si günü saat 15.30 da ihalesi 
yapılacağından taliplerin liat~ 
leri görmek üzere her gün v~ 
pazarlıtma i!tirak için o gün 

Göz Hek ı mı 

PROFESÖR 

- ElABIALI 
f4NKARA CADDESi M6( 

Doktor 

Hafız Cem 

mütehassıeı 
Camadan maada hcrgÜn o 1 

ııonra saat (2.30 dan 5e; kad 
bınlıoılda Divıınyoluoda 1 lll ı 

tıdı lıusuıi dairesinde dahilı 

lddan "'ua1ene v" ledavi ede 
ld'on: lsta bt.ıl 223!18. 

910 . 1 
ve vaktinden evvel komisyona 

940 müraca.atlarc, (21 (456 
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İstanbul ve Trakya 
Şeker F ahrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A T,pullu şeker fabrikasıııın 
İstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki ~iatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablıl". 

Kristal Toz, kilosu 
36,ıs kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
siparişler yüzde yirmisi pe. 

v şin ve mütehakisi hamule 
k senedi mukabilinde öden. 

iS BA KASI KUMBARA A 
Çocuklarınıza • • 

ıyı 

bir istikbal 
yapmak için 

güze bir vesile ••• 

Bir iş Kumbarası 
Hediye ediniz 

- . . . - ..... ~. 

• a _ :-·. ı ~"'"-. ı-.:._,... L_' ... ~\, '";' ,,..· • ·rt: -

Anneler Arbk Düşünmeyiniz! 

• 

Mucize! 
Gibi tesir ediyor: 
Hastalıktan yeni kalkan· 
lara, yorgunlara, kansız· 
larıı, iradeaini kaybedenlere 

Beşir 

, 

· mek üzere derhal gönderL 
lir. Depodan itibaren bil. 

n cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir. 

Çocuklarınızı 
daha ucuz ve 
daha güzel 

giydireceksiniz! 
İPEKİŞ 

Çocuk elbisele
ı ri de yapmıya 

başladı. ~~~ 

,, 
• 

Kemal 
Kınakına 
Hülasası 
Askeri fabrika· 

lar ilanları 

t 

ti 
• 
1 

Ol 

t 

A 
e 
k 

Adres: Istan u , 
Bahçekapı 4 üne e• 

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

ker - Telefon: 
24470-79 

~ .... _ -, ... ·· ... · .· -· 
902 

A • • 

EMLAK SAHiPLERiNİN 
Nazan Dikkatine 

Emlikinlziıı idare•İni •ailam ve emniyetli 
ellere tevdi edin '. :z. 

•• 
Galatada Unyon Hanında 

e ''JeransTürkLimitet 
Şirketi,, 

Bu eYaafı bala büyük bir müesseH o!ap çok U)'fUD 

ıeraitle mülklerin idaresi, alım astım, icar ve isticar, 
ikru ve istikraz Ye kira herine ••anı itleriyle iıtııal 

Telefon 43358 

1 • 799 , 

~Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyetinden: 
. Yerli Mallar piyanıoıu biletlerinden iaabet vaki olan numara sah.ipleri 

r · yelerini 4-2-1933 tarihinden iti haren hir ay zarfında Bahçekapı' da Dör
s!iDc:ü Vakıf Hanı iiçüncü katta Cemiyet lsı.,,bul tubeıi reiıliğinden her 
AW. öileden evvel ondan on ikiye kadar alabilirler. 

Çocuk elbise ve 
mantoları, iç ça"' 
maşırları,şapka. 
ları,çocuk eşarp. 
ları ve saire •• 

Fiatlar evinizde yapacağınızdan ~aba ucuzdur! 

Aakeri San'atlar mektebi ta· 
!ebesi için Mayıa 933 gayesi.ne 
kadar 20400 kilo elanek alma· 
caktır. Talip olanlar tartname 
yi görmek üzere Pazartesi ve 
Perşembe günleri ve münakasa 
ya girmek için 23·2·933 Pertem 
be günü Tophanede Eski Sah 
pazannda Askeri fabrikalar 
yollama binasında müteşekkil 
aatm alma komisyonuna müra 
caat ve 123 liradan ibaret mu· 
vakkat teminatlarmm Beyoğlu 
Mal Müdürlüğüne •eyahut Ü· 
çüncü Kolordu mes'ul Muhasip 
liğine teslim eylemeleri ilin o· 
lunur. (409) 

Mevsim sonu münasehetile 
24 K&nunu .. ni lll 15 Şubat 1935 

0/o 20 tenzilat 
Yalmz Çocuk oyuncaklan 1 Yazıhane takımları 

Kri.ttal efya Gümüş kaplaınah etya 
Porselen bibelo Albüm, cüzdan, çınta 
Oyun takımlan üzerine 

Beyoilu'nda lıtiklil caddesinde 314 numerolu 

Bazar dü Levan 
Anonim şirketinde yapılmaktadır. 

"' • _,! • ~ . • , 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 1 O O , O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA • Şubesi ISKENDERIYE 
TORKIYE iŞ BANKASI tarafından teelı edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET İŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de satılmak üzere emaneten ınal ıönderenlw, 

beaahımJ2'a, TORKIYE iŞ BANKASI ıubelerinden 

avanı alabilirler. 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komiıyonla emin bir ıureıte 
iJ ıönnek iıtiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i ten:ilı etmeleri 

keneli menfaatleri icabıdır. 

Telıraf adreıi: MISIRIŞ-lıkenderiye 

964 

Dr.HORHOR UN I 
Eminönü Valide loraathane.i 
yumıdaki dairesinde haıtala
.._ aabahtan df&ID& kadar te-

dui eder. Tel. 2.4131. 

937 

H ~ K K. .tı. .S 

SARIZEYBEK 
OPERETiNi GÖRMELi 

924 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

Jıarıı en müesıir deva SERVOIN 
haplandır. Deposu, lıtanbul'da Sir
lıecicla Ali Riza Merkez eczaneıidir. 
Tafraya 150 kurut poıta ile ıönde
rilir. lzmir'de lrıat pazarmdaki, 

Nuri ve Hakkı Beyler idaresinde yarınki pazar gllnll Trabzon'da Yeni Feralı eczanelerin
Taksim Sta-'yomunda saat 12 den itibaren ııayet meraklı ve de bulunur. 
~yecanlı deve ınreıl._er_i .:..ya...:..p-ıla_c_ak_tı_r. _______________ 206_ 

Ziraat Vekaletinden: Devredilecek ihtira beratı 
w Benzfıı vesaireden petrol nııu· 

lıunun iıtibııall ameliyy-1 hakmdalri 

Bu ıene mühim iıtihHl merkezlerinde muhtelif bllyllk- lhdra !pn Slnai Umum müdiriyetin
lllkte hububat Silolan yaptmlacakbr. Alikadar fabrika vekil• den lıtihaal edilntlt olan 11 Niıruı 
!erinin iptidai projelerini Vekilate Yere bilmek için hazırla· 1921 tarih " 3189 numaraL ihtira 
nan esaaları öirenmek Uzer• Ziraat Vekiletine mllracaatlan. beratı üzerindeki hukuk bu lrere a· 

ı.- dnlr "TA feıral olnnacafmdaıı 
(369) ha husuota fazla malGn.t edinmek 

942 
~-~~--111!11--1'!!111111!!!!1!'1!11'1 ___ ... iıteyenlerln l.tanbal'da, Bahçebpu' 
tseyoğlu'nun yegane nezih Türk müeaaeaeai de Tat Hanında U-48 numaralarda 

M U L E N R U J 
kllıı vekili H. W. STOCK Efendi-
ye mün.cat etmeleri illa olunur. 

Memleketimizin en yüksek aaz heyeti 
975 

1 Subfıtt:ın itibaren fiatlar rekabet kabul etmez 
el.recede tenzil edilmiıtir. MiLLiYET MATBAASI 


