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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Silahlan 
Azaltma 
Konferansı 

Geçen temmuzdan beri faalİY• 
tini tatil etmit bulunan aiWalal'I 
azaltma konferana tekrar c-,,J· 
rede içtimalanna baflamıtlD'· • 
lnanya geçen temmua içtUDamdaD 
aonra lıonferamm meaaWnden 
çekilmi§ti. Binaenaleyh ıeçen yaz 
dan beri lngiltere ..e Fr~ 
meaaiai Almanyayı tekrar tealiha· 
b azaltma konferaıwnm müzake
relerine iıtirak ettirmek nokta11n· 
da temerküz etmitti. Aiınanya· 
nın konferanatan çekilmea~e ae· _,_, ....,va 
bep, teslihat huauaund~. 111 Al· 
b tanımadığı olduğuna ırore,lnı z. 
ınan hükünıeti CenevreYe ~e .• ~e
den evvel bu noktanın halim• •• 
di. 

ül il 
Nihayet bulunan _bir ff.:i;ım;; 

bu müaavat mesele•• ha l"bat 
tir; Almanyanm gerek dte';.! .. ve 
ıerek emniyet husu.un ba 1 ;:u~ 
•atı tarunmııtır. Ancak ~ ~hlnll
bin kabulü, Almanyanm ada arı. 
nı arttırması minaalJ? ~~un 
etmediği de ilave edilmlfhr. Al· 
manya ailahlarııu a~adıiı ve 
yahut diğer devl~tler ailah_!annı a
zaltmadığı takdırde b~ muaavatnı 
na11l meydana geleceırı 111alüm ol
tnamakla beraber, Ahnanya pren• 
aip ile iktifa ederek konferanaa 
murabba• yollamaia karar verm;t 
tir Binaenaleyh timdi İçtimalan· na: baılayan ailahlan azaltma kon 
feran•• AJnıanya da dahil oldufu 
halde bütün devlet murahbulan• 
nın i§tirakile topla-ktadır. 

Konfer&JIS toplanclıjı zaman bi· 
ri Fraftll:S, diğeri lngilill olmak ü
zere bal<ll'lanınıı iki proje _,,cut 
idi. framız projeainin iatinat etti• 
ği p,..,ntip, Franaamn bu ailüılan 
azalım• meaeleai me,.zuu bahaol· 
duiu ııünden beri her zaman ıa
rar ettiii noktai nazardan ibaret· 
tir: Bu noktai nazar fi;yle hülaaa 
edilebilir: 

ı - Silahlan azaltmak ile em· 
niyet araunda •ılu bir m\inuebet 
vardır. Eneli eıımiyet aonra •İ· 
tablan ualtmalı ıelir. Ve emni
yet ziyadelettikçe, •ilahlar da aza 
labilir. 

2 _ Her devletill ail&hlan azal 
tırken coirafi vuiJetini nazarı i
tibara almak lazımdır. Eaaaen Mil 
Jetler Cemiyeti miaa 8 inci 
nıaddeoi de her d-letia eotrafi 
vaziyeti nazan itibara almarak 
ailahlann azalblacağuu imirdir. 

Konferam toplanmazdan evvel 
ki lngiliz projeai, baılıc:~ Alman. 
yanm müaavab. noktaun~a tevak. 
kuf etmekle idı. Arbk bır defa e. 
... itibarile bu kabul edildikten 
aonra fngilizler bu defa konferıın 
•m kartısma ikinci bir proje ile çık 
1n1ılardır. Direr projenin hül&aa. 
aı tudur: 

ı _ Devletler ula harbe ltti
rak etmiyeceklerine dair aralarm. 
da bir misak İmzalamalıdırlar. 
Bu Kellogg nıisakile devletlerin 
girlıtiklen taahhütten batka bir 
ıey değildir. lngilterenin tealihab 

..altma muahedeıine bunu der
:ettinnek iatemesi, Kellogg mioa
kile ginşilen taahhüdü takviye et
mek makaadma matuftur. 

2 - Avrupa devletleri ara•m· 
da bir mütekabil teminat mukave 
leai imzaıı. 

3 - imzalanacak olan tealiha· 
b azaltma mukanleai, Veraaille• 
muahedesinin betinci lomunm ye
rine kaim olma11. MaUlmdur ki bu 
betinci kıann, maflilp devletleri 
ailablanndan tecrit ed• hiiJdim. 
!erdir. 

lngiliz ve Franaız Projelerinin 
alyaai hükümleri hanlardan iba. 
rettir. Bunlarm çok kantdı: ve he
nllz tebellür etmemit olan teknik 
luıonlann1 burada izaha hacet 
yoktur. Ancak her iki proje de 
"1lllnen tunu kabul ediyor ki, bu 
ırünkü beynelmilel aulh ve müaa. 
lemet müeueaeleri ve taahhütleri 
devletlerin emniyetlerini, ail&hlan 
llzaltacak derecede miiemmen de
lildir. Fransa silahtan azaltmak 
için hala emniyet ;.tJyor. lnırilte
re biri, Kelloırı miaala gibi cihan. 
tümul, diieri yalnız Avrupa mm. 
takaıma ,.mil bir mütekabil em. 
rıiyet miaakile bunu temin etmek 
istiyor. 

Gazi Hz. irtica hadisesi hakkında millete beyanatt 
bulundular. Dün gece şehriıııizi şereflendirdiler 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 
Borsada yeniden evkifat yapıl sı mu te eldir. Baş müd 

umumi e de işten el tirildi. En son vaziyet nedir? 
=-~~~~~~~~-=-~~~~-1'!14-~~~~~~~~~~~-~~-

1 

Reisicümhur Hz. hadise ile akşama kadar bilfiil meşgul oldular. Mühim kararlar ittihaz edild. 
•. . , . .. 

Borsadan gece yarısı aldığımız 
telgraf ve telef onlar 

Dahiliye, Adliye vekilleri, Umum jandarma 
kumandanı ve Umum Emniyet müdürünün 

işti'rakile yapılan içtimada esaslı kararlar alındı 

ittihaz olunan kararlar üzerinde Gazi Hz.nin 
Belediye reisinden bir suali - Muha. 

kemeler başka bir vilayette mi yapılacak? 
BURSA. 6 (Telefonla) - Ha· 

diM bakında tahkikata devam edi 
liyor. Gazi Hazretleri bugün Bur· 
aada belediye re;.i ve vali Fatin 
Beyi kabul ederek yazİyet hakkın 
da kendilerinden izahat almıtlar· 
dır. Oileden ..,nra Adliye, Dahili 
ye vekillerile emniyeti umumiye 
müdürü Ankaradan tehrimi"e gel 
diler. Hallı Fırlıaunda biraz kal· 
dıktan aonra Çekirge yolu lberln· 
~ kötlıe ırittil• ... Gul Haz
retleri tarafmdan kabul olunda-
lar. 

Kararlar 
iki aaat kadar aiiren bu mfili· 

kattan aonra ..ekiller tekrar fırka 
)..mesma ıelerek kendilerine ilti
hak eden umum jandarma kuman 
danı K&znn Pata ..e emniyeti umu 
ıniye müdürü Tevfik Hadi, Adliye 
müfettiılerindeo Necmettin Tahir 
Beylerle birlikte icap eden karar· 
lan İttihaz ettiler. Bundan aonra 
vekil beyler tekrar kötke dönerek 
Gazi Hazretlerile birlikte Mudan 
yaya müteveccihen aaat 18 de 
Buradan aynlmıtlardır. Verilen 
kararlardan biri bat müddeiumu
mi Sakip Beyin işten el çektirilme 
ıine dairdir. Bu karar derhal tat
bik edilmittir. Buraa müddeiumu· 

· milifini timdilik müddeiumumi 
muaYDİ Fahri Bey vekaleten ida· 
re edecetkir. Gazi Hazretleri ıeh
rimi,.den aynlırken kendilerini lef 
yi eden Belediye reiıi Muhittin Be 
yeı 

- Kararlardan memnun oldu~ 
nuz mu? 

Sualini tevcih buyurm111lardır. 
Muhittin Bey bu ıuale, memle

ket, fırka •e ıençlik namma aon 
derece müteşekkir olduğu cevabı 
'.,"_,~tir. Muhittin Beyin hadi. 
""7 ' mutealop belediye mecliainin, 
fn·kan~n •e ırençlifin göaterdifl 
hasaa11yet ve alaka- A k d k. 

fi "bl" ,. n ara a ı 
f9 ere 1 a~ •e hakiki vaziyeti ı. 
zah makaad!le ilıl sün evvel hükil 
ı:net merkezımlze -'bne • • e:• •• esasen 
11irkaç cahıl ve ekıeriıi yabane1lar 
dan nıürekekp mürtecilerle Buraa 
ve Buraahlarm hiç bir zaman bir 
kafada ye bir kanaatte olınadıkla 
nnı tamanıile meydana çılcannıt 
" bu ha ... ıiyet efkirr umumiye 
tarafından çok iyi ka ... .ı&nınıfhr. 

Son 11aıl11et 
Muhittin Bey Ankarada fırka 

Gazi Hz. nin Türk 
111illetin~ lıital>ı •• 

"Cahil mürteciler cümhuri. 
yet adliyesinin pençesin. 

den kurtulamıyacaklardır" 
"Hadi•eye dikkatimizi bilhas çevir
memizin sebebi, dini •lya•et ve her 

' hangi bir tahrike vesile etmeğe asla 
müsamaha etmiyeceğlmizln bir daha 

anlatılmasıdır. ,, 
BURSA. 6. A. A. - Bazı mürtecı1erin ezan " kametin tilrlı:çe 

okunmaamclan dola,i 1 ıulıatta aebebiyet ••dilderi bacliae üzerine 
dün Buraa'yı te,rif eden Reiaicümbur Hazretleri bu ane lıadar -
oele ile mqgul olmuılardır. Bugün kaıdilerine iltihak eden ve hacli
aenin hiikilmet naınıra tekiki ile metsul olan Adliye "" Dahiliye 
Vekiller ile de öğleden aoma müzakerede bulunınuılardır. 

Sunadan aynlınadan evvel Gazi Hunıtleri Anadolu Ajanaına 
ta tebliği yapnıııt.rdır. 

"Barıaya geldim, hAdl11e hakkında allkadar
lardan malllmat aldım. HAdlıe haddizatında faz
la ehemmiyeti hal:a de!Jlldlr. Herhalde cahil 
mDrtec/ler cDmhurlyet adllyealnln pençealnden 
kurtulamıgacaklardır. HAdlıeye dikkatimizi bll
ha111a çevirmemiz.in aebebl, dini alyaael ve her 
hangi bir tahrike 11ealle elmelJe aala mDıamaha 
etmlgece!Jlmlzln bir daha anlaşılma111dır. Meıelenln 
mahiyeti eaagen din de!Jtl, dildir. Kat'i olar1ılı bi
linmelidir ki TDrk milletinin mi/it dili ve milli 
benll!JI bDIDn hayatında h4klm ve eaaı olacaktır.,, 

ldb"bi umwniai Recep Beyi, Adliye 
ve Dahiliy.. •ekillerini ziyaretle 

hacliaeyi bahtan ..,nra derhal Bur 

l&Ya dönınüttilr. Talıkilı:ataı de-

yam ediliyor. Yen.idea bazı 9fba· 
aın tevkif edilmui ihtimal dahilin 
dedir. Me•kuflarm muhakemeleri 
nia Buradan bqka bir yerde 7a· 

ıo ..... e - oalill..ı.) 

a a a 
İzmir'de ve Salilıli'de de bazı 

tevkifler yapıldı •. 
lzmir'de Tunuslu Habip, Salihli'de Kamil hoca

lar tevkif edilmişlerdir. Aziziye ve Tepecik 
camilerindeki birkaç kişi de ma/ıkemege verildi 

Buralardaki mücrim 
hadise çıkaranlarla 

yobazların 
alakaları 

Bursa'da 
var mı? 

Gazi Hz. 
Şehrimizi 
Teşrif ettiler 
Büyük reise Dahi
liye, AdUye Vekil
leri refakat ediyor 

Dün akıam •aat 18 de Bar· 
uzdaıı hareket buyuran Gaııi 
Hıı. Mudanya tarihile 11ece uz 
at 12 de refakatlerindeki :ı:e
ııat ile l.tanbulu ıerellendir
mİflerdir. Gaııi Hıı. Mudan
yada Gükemal 1Japurunda 11a 
li 11e belediye reiai Mu/aittin, 
ııe Seyriaefain müdürü umu• 
miai Sadullah beyler ııc //itan 
bal limanmtla 1Japarda Kolar 
du lıamandanı Şükrü Naili 
PClf'I Haııretleri 11e C. H. fır
kaaı erkônı tarafından Mlôm 
lanmıılarılır. Gaııi Haııretlni 

(Dnutı 6 ına M.hifede) 

Telefon 
•• 
Ucretleri 
İndirilecek mi 

Devlet Şuraaımn 
kararı neticesiz 

mi kalacak? 

Poata ııc Teltıral umum mBdiirü 
Fahri Bey ııc ,irket müılürii 

M. Vataon 

'ANKARA, 6 (Telefonla) -
latanbul telefon ücretlerinde ya 
pılmuı li.zım ııelen tenzilat 
hakkında devlet 9Qra11 umumi 
heyetin verdiği karar Dahiliye 
vekaletine tebliğ olunmuıtur. 

(D ... uu 6 mcı tahifede) 

Her yerde 
Türkçe 
Ezan okunacak 

Evkaf idarelerine 
ve camilere dün 
tebligat yapıldı 
Şehrimizde türkçe eaan okun

maaı için E,.kaf Umum Müdürlü. 
tünden latanbul 
1:.vkaf Müdürlü· 
tüne emir aelmiı 
tir. 

Müftilik ve Ev 
kaf idareai tara 
fmdan dün bütün 
cami imam VE 

müezzinlerine 
türkçe ezan okun 
maaı tamim en 
teblif edilmittir 
Bugünden itiba· 
ren bütün cami 
!erde türkçe ezan 
ve kamet okun
miya baflanacak-

Mektep kitapları 
meselesi hallediliyor 

Maarifte ıslalıat gapılıgor 

Kitapçılar aralarında bir koo. 
peratif teşkil edecekler 

'ANKARA 6 (Telefonla) -
Dr. Retit Galip Beyin riyaseti 
altındaki komiayon maarifte 
yapılacak ıalaaata dair aulan: 
teabitıe devam etmektecl".... Bu 
cümleden olarak Avrupaya ııön 
derilen talebeler hakkmda da 
bazı kararlar verilmit ve mmı· 
leketin tiddetle ihtiyacı olduğu 
muayyen ilim mütehusıalan 
yetiıtinnek için tetbirler ahır 
mıttır. Hila Avrupada tahsilde 
bulunan talebeden yirmi beti 
tarih coğrafya ve arkioloji tah· 
aiti yapacaklar ve bu ilim ıube 
!erinde taın bir vukuf hasıl ede 
ceklerdir. Bunun temini için bu 
talebekr d.iier tahsilde bulu 
nan ve muallim olarak yetifen 
talebelerden ziyade okuyacak 

co ...... 6 ... ..ı.11..ıe) Reılt Galip Be• 

nhisarlarda ıslalıat 
nasıl yapılacak? 

Mütehassıslar martta gelecek 
ve mayısta rapor verecekler 
M. W allace Clıırlr'm riyueti 1 bulımmU§. bu auretle inhiaarlarda 

altında bulunan Amerikalı müt.... yapılacak tetkikatm eaaalan te .. 
baaau bir heyet tarafmdan inhiaar bit edilmittir. Heyet bundan aon• 
larm 11lahı için tetkikat yapılaca- ra Paria'e ıritmit ve hazırlanan 
iım yazm11tık. Ba heyet Ankara'- mukanlename kenclilerine gönde· 
da bulunduiu zaman Gümr6kler rilmittir. 
ve lahiurlar Vekaleti ile temaata (D...,.. • ma oalılfoclo) 

Son içtimai ede hl münakaıalar 
münasebetile ••• 

1 

k .. 
d 

o 

Konferaruta Franaız projeai he. 
nüz bütün teferriiatile izah edil. 
mit değildir. Bu, buırün yarın, 
M. Paul Boncour tarafından ya
pılacakbr .. Bununla beraber, M. 
Maaaiv,li tarafından eaaalan hak· 
kı.ıda verilen kısa izahattan aon· 
raki münakaşa ve lıalyan ve Al
llıan murahhaslarmm itirazlan 
Pl"oje etrafmdaki müzakerelerin 
Pek hararetli olacağına fÜphe bı
takmaruaktadır. 

[Dünkü akıam gaz.eteleri 
l:ı:mirde Şad1T1Jan camİİn· 
de türkçe .,_,, ııe kamet 
okunurken Hüsnü Uminde 
bir meczubun sokaktan a
rapça ezanla mukabele et
tiğini ııe baııı müezııinlerin 
de 11ene_ arapça ez.an .oka-

b'lflandığmı ;ı:aııı;yorlardı • 
Bu husu.ta /:ı:mir muhabi
rimi:ı:den telgrafla malu
mat iatedik. Muhabirimi· 
:r.in 11erdiği tafsilat ıuılar:] 

divene çıkıp arapça ezan okumut 
tutulmll§, tıbbıadliye ıönderilm.it. 
tir. 

tır. Eukaf Müdürü 
Dün Evkaf mü- Niyaz.i Bey 

dürü Niyazi B. in nezdinde Evkaf 
muraf, mahhllat ve akarat müdür 
!erinden mürekkep bir İçtima ya· 
F•lmıtbr. Bu içtima, ıehrimizde o
kunaca~ tilrkçe ezan ve kamet 

) ıa 

Alamet ÜKRO 

IZMIR, 6 (Milliyet) - Şadır· 
van camii hadiaesi eaki ve ehem· 
miyetaizdir. Bayramm ikisinde e .. 

Habip hoca 
Aad meaele Habip hoca meaele 

aidir. Reane kadısı diye maruf iz. 
mirin çok aevdiğ! Halil 1 

..... ______ . 
n 
el 

Bir ecnebi - Ne duruyoruz? Blrlblrlerlni illdü- • 
rayorlar... Çabuk kurtaralım!... 101 
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Tarihi tefrika: 91 H A R İ C j ff_A __ B_E_R_L_E __ ı tJll D~ ..A. w.- 1 
93 felaketleri ~ _ 

· f M. Herriot'nın Muharebe başladı mı?' BaşvekaAletı·n mu··hı"m /gnatie Dostluğu 
bir tamimi 

ve 
19 lar meclisi komitesi Man. Memleketimizden Namık Paşa kendi fikirlerini 

anlabyordu 
aitayiıle bah•etti • • ta 
satı.k Fr .... ız Bat•ekm. M. lçurbı~ınd nın- d• Memurlaraisnatolunansuçlara 

Edouard Herriot, Pariııe Uni· ması a ey ın e rapor ver ı •t t hk•k t ·· ti l k 
Bu karmakarıtrk netriyat 1 mizin halini Avrupaldar bile weraite des Aımales'cVe bir kon· ıal a I a SUra e yapı aca 

arasına lgnatief'in kurdurduğu bizim kadar, batta biızden iyi feranı vermif, bunda Fransa· j PEKiN, 6 . A. A. - Çin menlıala ya iotinat ettirmek lüzumunu kabul 
fesat ağına menıup adamlann biliyorlar. Hazineye giren va· nın Şark milletleri ile olan mü- rmdan ~lroRn telgraflara cöre Yeni ve teolim <'hnİftİr, 8• .-uayada Çi- ANKARA 6 (Telefonla) - dilen suç ve davalarına a;.t ilk 
-'- ___ , •- fi"-'-' • •.1 •• _ bi -~ .ı.. • ola· .. L.~.ı bah ed-'·- ı Ma~uruleki Japon kunetleri Jebol ain hukukt• biikümraııitine ria,et e- B -'-"'! 'k"I I ··h' h'-''-
oa y.,...an 0<&nfıyor, ıourıen nuaun r """'u - 't"ttıı na ............ an • .,......,.. me- ı eyaleti iıti"-etind ileri hııreketl dilmesi lüzumunda ve tahlriht k aıv.,.,,.. et "t"e a et ere mu mı ta KU<atı yapan müfettişlerin 
büsbütün daiıtacak tilrlil aııt· nk hıriatiyanlardan geliyor. ~le~etimiz hakkında d~st~ f ri!'e batlRmttlardır. eJaponlar, Kail: miıyonunun. taniye ~~te oldu; b~ tamim göndermiıtir. Bu .ta ihmal veya müsamaha lan yü
riyat meydan alıyordu. lana· Onlar da bu milletin efradı- hır lısan kullanmıştır. Şarki 1 Linuan •e Cbaoyang yollarından i- ıtatükoya donmeı. imlranı olmadığı mımde memurlar hakkında 111· .zünden tabad'düs eden bu vazi
tief böylelikle memlekette lıir dır. Verdikleri verginin nereye Avrupa ve Fransa" menulu o- l•l~ektedmer. . da iHV edil.-i buouıunda mutabok nat olunan suçlaı• için yapılan yet ıuiiıtimallere karşı yapılma 
a.narti vücude ııetirmek mi· gittiğini bilmek hllklarıdu. lan bu konferıwnata, M. Edou- Du~ ~balı 3 J~- aıker treni blmmr,tır . . tahkikat üzerine Devlet Şura· Si matlup mücadeleyi akamete 
yordu. Hem de buııünkü maliye hui· ard Herriot, demiıtir iri: Tudngliao r.a '·~~-'' .2:°""'

1 
b"Japoa pi- 2 - Komıte b.u . vaı14yada yeni sınca devam etmenle olan tet· uğratmakla ve suçlann cezas1Z 

U . l" topl dı"' -inın" eski n--"ülmal ile bir "F "l L hiat ya eve ıuvan -en 1 e, ırçok sah· Mançuri hülnlmetınm hukuken ve kik - .;) b I d b" k 1 I b I ki b mwnı mec ._ an gl - ....,.>"' .!~• .• e e an ıuuın· ı ra ~'!.ve ~t~il . getlnnitfuo. filen tanınmatı aleyhinde ı..- veril .at esn~s~a una~ an ~r ama arına se ep oma a e-
zaınan, Namık Pqa ıene ken- münasebeti kalnıamıştu. işte ~a buyuk bır mukarenet vardu. Buyuk Çın ıeddirun yalmıınde Sui mesi lıusuounda mutabık laılnu,trr. çogunu curmun vukuu ile takı· raber haksız isnatlara uğrıyan, 
di dU.ünoetini ileriye sürmüt· Yesari Zade M111t;afa Hayrul· on ıenele~de bu memlek~. p~r 1 Clı~ng'da _2.000.~ piyade". ıil 3 _ Aomite 3 miaaka harfiyen katın intacıaraaındageçenm,üd men'i muhkeme veya beraet ile 
tü: lah Efendi burada, Kendiai en çalcımınıt bır halde buluncıugu varı. asken geldıfı aoylenmektedir. riayet edilmesine karar vermi,tir. detin müruru zaman haddine suçtan teberri ve masumiyeti 

- Metrutiyetten daha fay· ileri feltr ilimlerimizdeadir. zamanlarda, Lehistan Fransa· ._~•n r:nı.:nn:ı~oil;"!' bu ~- Briand . Ktlog misakı milletler ce- baliğ olarak hukuku imme da· isbat etmek istiyen bazı me-
dalı, daha etraflı bir tedb~ Söyle.inler: Şeriatin Beytül· dan en faideli dostluklar bul· k .. fü:eti; miktard .. iill. ..·~~~· g~re ııniyeti misakı 9 devlet muahedenaıne vumın ortadan kalktığı görül murları daima zan altmdn bıra 
b d • ·ı ._ n- dilny d L:- a1· .. 1· "- d--'' • b t Zaf . . "nd u , ıon u ..,...,,e e- 1 •. ke e eaaa11nda Alman .. k 1 d h 1 k k h k1 k bol en egı , nen- a a .....,. m ı mus llllm cuığı şey, i- mut ur. enmn; sayesı e ri dün Chiumen 1 ... idi civannda Ja- 1 m'!~a r . . m1;1- me te bu un uğu ci et eı ge- ara a rının y msını mu 
k. b 1 d L-1--- • a1· h . . "d' ~ ( ) L h" t 1920 d 'd h ,, . mes11lı gerek komıtenın ve g<nlı: bız k • h k k k . 1 k B h ımıe u 11111a ı •e - ....... .,a· nm m ıye azınesı mı ıTr 3 1 e ıs an e yem en a· ponlAra ~~rru.ı ~lmiflerdır. ~ı!- ut büyük mecliıin bir takım pren- re amme u u unun VP gere cıp oma taoır. inaenaley 
cak. Şeriat bahsine gelince. bu- _ E•lldun siz .ıııe deeeniz, yat buldu. Fransa tarafmdan malann '"!tun run devam ettigı soy aipler ortava atmakla iktifa etmesi ıahsi hakların ziyaıru mucip o· vekalet ve dail"elerce bu nokta 

•- d Lil • ' .. d ' l ,.. ' • 1 W and lenm•ktedir ' · 1 d b' ·-•-- · l bu · ·· · l"k ·, d · d 1 k h" nun esası O .. a ar ·o myet 't"e ırene halifei m\i$liminin mali· gon. en en uen~ra . . eyş: • , . ve bu pren11p er ~ ır ~.ı;ıe~- an vazıyet uzerıne a a acar aıma göziinsn e tutu ara ıc 
adalet ~ne kurulmuttur iri . B-··ı ld" O b" Lehıatanın yem bu ızm1hlil· Blrtaraftan da tekzip celer çılrarmama11 lazım g:eldigıru !arın nazarı dikktlerii celbet· bir tahkikatın müruru zaman~ 
şimdi meşrutiyet namı altında r=i .. ah·~~a ır. 1 nL'kt m den kurtulmasını temm etti. 30 TOK.10, 6. A. A.. _Hariciye n• aöylemittil'. M Eden (lngiltere) mektedir. uğratd.maına meydan verilme-
halka •erecetimm hak buna yar ugö;:,_

1
• ~~arı 0 ~r . ag~ milyon nüfuslu ve bilfiil mevcu zareti, Japon kuvvetlerinin Jehol'e bö!lc bbi~1 .ikş" '!ftPakamarl!d kili. 01""'j" Tamimde şu nokta, bilhassa meai ve buna sebebiyet verec[k 

nisbetle hiç hülmıündedir. Be- l gorunmesı caız 0 
diyetini iıhar dmek karannda dofnı ileri harekete bqlaclıklannı d''~1 . ' 8

1 
u • 1~' en ,;.capğ~ ,:i daire reislerinin na.zarı ıttılala leı.- hakkında kanuni muamP,le 

nim zihnim,· yal~ ... ı"r ıey b•- 111Daz. la bu millet Avrupa ı'ya et' bildiren beheri tekoip etmistir ""enn a uı.maaı azım g ece 
1 

nna vazolunm kt d 'ıfası ehemmiyetle tam;m olu· 
-~ 0 

v Ziya Be,-, artlk köpürmü•· od n ·· b" b ' I hibidı • s,, ın ı · taleasrnda bulunmuştur. M m I al ha. ır. h 
!andırıyor: AçacaflllllZ meclit· ....... 1 e mu ım ır ro sa ır. l ıtfançurl tanınmıgacalı M M 

1
. (F ı . ,_,,_, d e ur aı· a ey ıne ta rik e- nuı·. 

h • • 1 ol -•- •u. M H , R 'd bah . • al8g r ransa ayru rnur e ---------------------te ıratıyan ann aza ano< _ Siz Beytülmal d eki · ernot, u&ya an •. s~ CENEYRE, 6. A. A. - 19 tar ko- bulunmu,hu-. Mümaileyh prensiple-
bulundurulmuı... _,. H reti O emn e derken, bu memleket reJımı ı mitesi milletler cemiyeti büyük mec- rin itililfnamenin iıtinat edeceği ne-

Bu seferki meclilte Süley· klB_!film I' ll1!er zamanınediaa· hlkkında bir hüküm vermek· lisine tı:vdi olun~cak vasaya projea.İ- ticeleri taorih edilmemelidir. Yeni 
man Pata yoktu. Fakat o de- ~,. a ı ~~aaV'f'Ur • . · tep içtinap etmİf , yalnız 164 ııi amelı 0~ .~ etmittir. 3 e- Mançuri devletini tanımak imkinıız
recede atefli metrutiyet taraf- Y~, ~ .Bey.tül~al te~a!iD milyon nüfusluk bir millet olan 1a1lı noktad~ itilaf lıuıl olmuttur. lığı bu memlekete hiçbir müna•ebet
tarlan varclı. Bımlann en ba· tahdit ettıği daırsun hanem· R h" b' ih I ! 1 - Konute vuayuım Lytton ra ta bulumnıunak zaru...,ti vardır. de-

de kimseden bir fer alamaıdı. ed~lyaı:un 1~ .1r .. .zam~ . ma porunun 9 uncu faolmdald \O nokta- mitti ... 
şmda da Maarif milatetan Zi· Za lli:leri -!L.! b" d tı. ı emıyeceğını soylemıtlır. M. 1 
ya Bey (l} IH.ılunuyordu. Ziya n. 11""" ır zata • 1Ç Heniot. hundan sonra Türk • 

Nazillide mensucat f ahrikası 
ilkbaharda kurulacah 

lktısat t ~kilinin tetkik tı 

Bey, Jön Tüd<lere reislik etr bir •!le bulunmadığı halde Fransa doıtluğunda.n hararet ·Alma d • t• J tzMIR, 6 . {Milliyet! - iktisat 
- mit, Pariate ve Lcndrada _,. b';;l:~~aa,ı namile yır:liı le .baJ:-setmi,tir. Sabık Ba,vP.kiİ nya a iÇ ıma ara Vekili Celal B. i>enizliden tebrimize 

b ı riyatta bultmınuf, bahai, mü· Bugün bin t~namv~=d~ Tb'~dyede urfiletdmek için ~it k • db• 
1 

dönmüştiir • ;• ,.. 

mokte bulunduğunu görmü terdir 
Keeiburlu l.uhurt madeninin işle

ten Franıız tirketinin şartname ve 
mukavele ahkamına riayet etmediği 
teıbit \•e bu şirketin mukavelesinin 
feıh edilerek hükumetin de iştiı-al. c 
deeeği milli bir 'irket te!kil edil<>Telc 
madenin şirkete deviri takarrür et· 
mi,tiı· Na:r.illidt yapılacak men•u
cat fabrikasının in aatma ilk bahar 
da ba,lanacakttr. 

nakaıayı 9eVer bir adamdı. Na· al .1 • bilh ır ı are tara m an sarfedılen arşı y t 
y mık Pataya o ce't"ap verdi: h::iert:l!rr::ıeıerd:aal::: ve m~a~fa~yetle neticelenen enı e ır er ve~~!!ı.~:.:~!tr8!!tki1aı!:i: 

- Canmı, Pqa hazretleri, reaimleri kaldırmadık · • mesaıyı ııtayışle anmış ve harp lunan lktioat Vekili Celal B. dün ak 
i bugün Şilrayı DeTlet gibi lli diye kadar •ldığnız ça. 'j ten evvelki F ranaı.z diplomatla· ....,,, Denizlide geçirmit ve halkla ik 
J mecli.tlerimizcle, bütün ni.zamr pri edik k ~~ :a" rmın Türkiyede büyük bir ma· ff •tJerc•ı ••ı . k d f • • tiaadi vaziyetimiz üzerinde konuı· 

maltkemelerimizde (2), batta • venn çe, en n~ o baret eseri ıöıtermediklerine 1 l er 0 en ar ft aş arı JÇıll muştur, Cdal Bey lı;>arta ve Bnr-
Yaktuı memurları dereceaıne • · • M H · d c1ıı bilh ·ı · ·ı a1· bazı kere 't"Ükeli içinde hım· d" ediik h , • lfaret etmıştır. . • ernot, 0 b • • t J ur aasa ru yagr ııanayı e a-

tiyandan ua bulunuyor. Se- ~ ırm çe ~ı:ııe l:Ser zaman Fransız nüfuzunun Tür IDU8ZZam Jr merasim yap ı arl k'.'~ olmu_. ttıa· :. Güly;~ılığınm ~ 
fi 1 • • nd tülmal demek cuz olamazı ki ed f .k b" kid' bul kişafi, fenna usullerle rstibtal ve 11-

r enmız arası a bir "'"klan • Y e aı ır mev e un· d • ci'lro · · · lıi •·-·--
hı • ' d .,.... (Devamt var) 1 d • ı· k .ı._ BERLIN, 6. · A. - Volff aıan-j nmda aabık Alman veliab .. kardetı" tatifntarkı~I celi· .lmi1 

.•:,• ıçVınkilrB~bal .• • nahyan u. Böyle iken bun- ugunu söy ıyere <ıerniştir ki: blid" • or· . .., es 1 e şur, e . ıcr-
clan bir fenalık çıkmıyor da "O zaman, bize dütman kim· sr . ~~ • . . A~ır~•te Vılhem d_e _ ~ru•ııe vardı. lık v.; ılokumacıltk üzenndede tet-

"llet ı· "nd h • • (1) Mefhur fflİr Zi)'CI P<JftU/ır. seleri, bizimle mu··uefik yap- Remcumhur Hındenbourg'un •m· \ Kuçiik P"'nı, Nazı urufonnat11>1 gey kiki la bu tlann 
mı mec ısı e mıtıyan Yakanda de lten.duinden baı...,. zasile netredilen yeni bir anirname- mit idi. •. er yopkmı' r ,_~!; .":'!aaf 
meb'us bUlumnumdan mı fe- dilmifti. mak kolaydı. Dostane münase- ain havi olduğu kararlara göre, Al- Birçcok hükumet ... ıuuu, Nazilerin cun geçti çc teraıun ve "'"'f et-

Yurdumuzda açılacak mensucat 
fabrikalarıııda çalı9acak usta ve am~ 
leleri yetiıtirmek için Rut labı1kala · 
rmda ıtaj görme!> üzre snnatkfırla 
nınızdan bir kafilt: bu günlerde Ru• 
;yaya gönderileCO"ktir. 

ııalık c;ıkacak? (2) O =manlar ilıi türlü mah- bellerde bulunmak ve daha iyi manyaıla veya ecnebi memleketlerde beflıca reisleri de meııuimde hazır 
_Evet, urımı:mı lcabmı bi· keme ııardı: Birine feri mahkeme tanıtmak ic;in daimi surette te- muayyen zamanlMda çıkan kitap, ri- bulunmutlardır. V.... D -l:..I A k J.. d •• 

liyorum: Bu meclisi lnıiltere- derlerdi ki,,.,,. mahkt!mt: siste- maslar tesis etmek her iki mem Ale ve ıazefeler, cebir ..., şiddete Saııt 13,45 lf' alay kiluedeu ayni· l\.QZlm rş. n z. n araya aon u ' ı· de olduxu ıibi iıl•-Iara baıret minin derJamı idi. Tek hakimi var· leketin menfatai icabındandır" rniUtenit hareketlere, itaabizliğe, u - mııtır. Bu sınıda iki tay1are alayın 
1' ...,. ılı. Nikıih, tal&lı, veraset, hıda· mwni greve ;yahut zaruri ihtiyaçlan üstünde uçuynr ve çiçekler abyordu. 

ri mek mümkün olamaz. Fakat hı ne, vasiyet, ue•ayttl, .•. ,,;bi dini M. Herriot'nun bu 1'onferan· temin eden idare ve tirketleri greYe Gamalı ıalipli kızıl ba"Jl"akla ör-
ristiyandan meb'us bulununa, lıülıümlere bağlı olan ahkıinu ıı çok alkıtlanmıthı'. "Stam· teşvik eder mahi:rette yazılan ,.Jıut tülmüt olan tabutları takip eden Na 

1 o halde ~ bizim için beka ü· faluiyeye bakardı. Şeriy• mahke- boul" refikimizin BaJDluharriri aoılsn olduklan atiki.r bulunan ve zilet"in taşnnakt,. oldukları çelenkler 
2! midi ka1maz. Vakıa hn·istiyan· meleri Şeylıülômlığa bailr idi. Ô· M. Pierre Le Goff bu konfe- devletin hAyati menfu.tlann.ı tehlike arasında bilhaua ıabrk veliahhn gön 
ec !ar bir bayii mühim memuri· teki ni%ami mahkemelerdi ki lıu· ranatan bahseden bir makale- ye diı~üren haberim ihtiva ettikleri dermİf olduiu çelenk nazan dikkati 

1 lcuk, ticaret, ceza lı161mlarına ay. . d di ki takdirde yasak edilebilec:elderdir. c:elbetmekte idi. 
18 1et erc!.e bulunuyorlar. Fakat nlarak Aıırupa tarRJtda ltarul· sın e yor : Yine bu irnamede blldirildifine Aralannda lıuouıi bazı t"9kilitla-
b m· let meclisi azalığı 0 memu· muştu. Bunlann a1'1ıları araııın- "Türkiye ile Fransa arasın- gör~ halk ::,:'.frııdan yapılacak ıiya- ra ait olü kafalı •!Yah bayraklann de 

ıı riy.etlerle kıyaı edilemez. Mil· da bulanduklarr yerlere wöre ;.. daki münaıebat bilindiği •ekli si mahiyette içtimalar, açık yerlerde olduğu kızıl Nazı .b y~ldannın dal. 
P1 !et meclisi her şeyden evvel l8mdan batka cemaatlerden de almı,sa bunun meg'uliyeti, M. terı" dil ek ber türlü toplanta ve gıuı, tabutları takıp ediyor, tabu~ 
; maliye i•leı·V.: mu"ra.kabe ed- adam bulunurdu. Herriot'nun deıdili"ı gı"bı', yalnız al 't e48 ec t ..-vel inaballi zabıta- rm önünde iıe Alman b~rp ~~ırr-
- • - -· ~ (3) Y • Z d M f ff " ay ar "'a • B · • m iheıa eden Celik Mifferlılenn 

'. c~ir. Beytülmali müsli.min'in rullah Eı"::di, : deu:t':; :;:;; harpten evvelki F r&'l18ız diplo-
1
va babe.- ven1-.r.tktrr. ıl u l.~ top hoı·p zamanınd~k: haki elbiıe.i g.,,.. 

lıU her halinde hıriatiyanların ha· gelen ülemaamdandı. Şir··-,· Za- masisine a•t değildir. Enver • lantı ve l\layların t'apı ate._ d y~r.7 mi• olan efradr gidiyordu. -

ANKARA, 6 (Telefonla) - Büyük Millet Mecliai Reisi Kazmı 
Pata Hazretleri bu akf&lll saat yirmide ~karaya vaaıl olan trenle 
seyahatten dönmüştür. Kazım Pap. Hazretleri iataıyonda Başvc!cil, 
vekiller ve meh'uslar tarafından kal'fılanml'tır. 

Ankarada tayyare ile uçuşlar 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Ankara - lstanbul ara11nda i~leye· 

cek tayyare bugün de uçutlar yapmıştır. Öğleden sonra Maliye vekili 
Abdülhalik, Milli Müdafaa müoteıan Na-zmi ve Sabit Paşalarla Tay
yare cemiyeti ceiai muavini Şükrü Bey, tayyare istasyonu.na giderek 
tehir üzerinde uç~ yapmıtlardrr. Tayyare yarın onda latanbula hare· 
ket edecektir. 

Evkaf müdürleri arasında • v-.. T J er saatler ve bu op an ıuır a goru B. 1 ka d 50 000 k d 
- berdar ollt'.aaı, kendilerine Je A.hmet Ha/Uai Elemli ue ,,.,,,. a at • Cemal triumvira'sı Al· ··{-· k 1 k mevnıular .-ahı- un a<rn a• •m an · a ar 

li 5 Beytülmali mürakabe hakkının hur Sahip Molla Beyi" beraber manyamn nüfuzu altında oldu tu up . 
0~'!'" a~tlr. ' kişi. tah"?~n ol.unan hü.~m lotaab ve AN~ 6 ~Telefonla:) - _M~l_a Ev~af müd.ürlüğüne Y.?z~•.! r 10 ,. ·ı · . d • 'ld' Milat PQfaya teb'iyet eden açık ğu gibi, Enver Pt. Almanyanın tay~ bıldırıl~.. .. •1 1 1 Çelık Mı;;fot·lıl.,,. teşkılatr efradr ıı:e- Evkaf muduru Ulvı Bey tayın edılmi,tir. Dıyanbekir Evkaf muduru 

(12; erı mle~ı caız ebgı · ır. fikirli m•fruti,.eki ülema arcr.nn• sadık bı"r bendesı' ı'd; O ıaman ~•Y1.akpılmaa~1 eduıuı:ıu l~~a ":!.,~ liyordu o Mitat Beyle Mardin Evkaf müdürü Şerif Beylerin becayişleri icra 

~UO - yı amma, ugün maliye- Ja tema-·;z etmr"t"'· .,. ""'' • teşln ecebuotu I t Muazzam bir balk kütleıi, --- . edilmistir. 
~- " h' b' f--'- l"d l"k h" b• k d'I b"'-- k .L t op an r Ye a· -- · ıç U' r::vKa a e ı , ıç ır le ı e ı..,.,e y ... u bu flll1larla lığa kadar yolun Hri tarafında mevki d 

ı ; tif ve arazinin mülki tamami- laylatın yapıı..-ına . .• .. b. a1m., idi . Prusya meclisi aaıtıldı 

Yenle Adı• t • J • yetinin t1!Snitti hakkında verile- ve_ alaylar, b."lkrn ':"'ruyetı ıçtn ır Unter den Linden "Ihlamurlar l!j iye ay n eri cek t · t • 1 · ·-'·!' · d •· muc.aade nrifecektir. . 'dd~ ı alhnda'' caddesi, İğne atrlııa 1ere BERLIN, 6 (A.A.) - Pruaya diyet meclisi dağıtıfmı§br. Yeru 
emma 

1
• enn ~ tnt egış içtima ,,., Olaylar, c:ebır ~ke '' "'..e dü~mlyec:ek katlar kalabalık idi E•- intihab"t beş Martta ba•layacaktır • 

tireme.zdi. Bu, artık mazid" • ·· · <-«:k tlere t"4v• veya •· ki • 1 • ~ • 
B F d

• I muotenıt ...., e b" . . ba " tmperator uk şatoıu üzerinde ya-

, 3ı 
• .. 

uııün ransız ıp omasisi, en tahiz!i~ batıı;r!nden d.::-',bhl1ecl~~~- nn la.dar çekilmi, olan ıiyah . E l'" k 
der bulunan evsafı haiz b;r zat tennesı tekdınnde "" b beyaz Pnııya bayrağı dalgalanayor- m a 
tarafmdan Türi<iyede t..,msit e- Dııhiliye nA%•"· Almzın~n "" du. 
dilmektedir. Bu ıat, M. Heni- tarafında yahot ı.zı yerlennde açık Mer.Wınin muhtelif safahab Ber- Bankası 
ot'nun i•aret ettig" i dürüst doat yerlerde toplantılar ve alayları yepıl· lin radyo merk~i ile miUi Koeniga-

11c: Hakimler, müddeiummiler ara 
sında tebeddülat yapıldı . 

CIJ ~ ma . - fııkolar menaur ~nnm t H 'd H t• -ı·ye luk ve mukarenet yolunc1a mu· .•ını, .,yas_ı . . en' debil vus er ausen en n"'redilmiştir. eye 1 umu ... 
78 A.NKARA, 8. (Milliyet) - Yeni ı kamıt hakimi Umran, Kocaeli miid· ffakı llniforma ıııymelerıru m e e- Cenazeler, Berlinin timal mezarlı. d 
... Adlıye tavinlerini bilrliriyorum: dE"iumumi muatinliğine Akyazı ıulh 't"a yetle yürümektedir. Bu cektir. 'dd .. t 't iına defnedildikten &Olll'8.. hücum la dün toplan 1 
M Ermennk müotantiklifine Cazian- biikimi Tevfik, Pervari sulh hakim· nunla beraber diplomasi kuvvet Halkı, cebir . •<>rna1ıf' .::=: ~:. ~1 taatı veoair miifTO>:eler datdmqlar- ANKARA, 6. A. A. - E~ ve 

t~ mÜ•tantifi, Mehmet Sabri, Ga- lifine Suplutne hakimi Mehmet Nu· leri ile müıterek olarak, diğer hareketlere te,vık •,~-n e- dır, eytam banlıaar heyeti umumı!"" bu 
le zıantepe Erınenak müıtantiği Ynauf ri, Ovacik ulb hakimliğine lneıtiil teşkilat tarafından, iki mroıle- tebbüıt~rin failleri ~~a en az 3 ' Hiçbir hadi.., olmaauıbr gün toplanarak 1932 • ·~"'h 1 sonun 
~ Kc. nan.. llO"J. di.·-LP.e Saiteli Ahmet ıulb lı•kimr" O•-•n Nurı·, Yuıul-" k d da' • 1 ay hapla UU" .. en~· · Si • bl • . da n"ıbayet bulıın befi .. 0 "' eaap se-. - ff 1 ""' p -- C'IJ et arasın a ımı temas ar te Sı'yaı·ı ıeL·plerden dolayı cebir ve gası r cınD//PI 1 ._ 

1 mı, Saitel~ Mao. iaa mü otantiği hakimliğine Arda.nuı •ulh hakimi • · b kkınd F b ,_.,__ "" k 1 nesine ait idare ı_nec "' ~ ıt-
Ull Oımıın Hayn, H~mhaneye "'Çer- Aptunabmau lıaaıp, Mazkird ıulh sısı a a ransız ü .. Uıoe şiddete mü•tenit lıare et ere kalla- BERLIN, 6. A. A. - Magdebourg tila peyda etmiştır. lıLu:.e heyeti ra-

k~ müstantifi Aptürrahman, Çer- bakimliiine Cöney oulh hakimi Zey tinin nazarı dikkatini celbet· şan veya kalkı~ıl~ll muhtemel olan nahiyelerinden Stat1furt nahiyesinin porunda banka mu~m!'litt~ bu sa. 
ı:.. lteşe Emet müıtantiğj Saim, Emete nE"labidin B. ler tayin edilt!iler nıek hususunc!a sabık l,iı· Bas· yahut memnu nep'IY~t bu~lan veya birinci belediye reiıi, toıyaliıtlerden ne içinde bulunan ıktisadi ><Ol'lukla. 
!"' Söke müıtantiği Apturrabman, Ter. D · · ·· dd · T • • · s· kil H • • ·· • · j yapılan yet"leı umumı emnıyet ve ae M. Ka•ten, geçen keceki kargatalık rağmen geçen ııenelerde olduğu 

B ._ enurcı mu eı umumı ıgıne rn- .. e ,...., ancıye encuınenı re- ., . • b" 'tehlike 'fUkuu ihtimeU ları t-'-'t etmı"ı oldu"-ndan dola..; ra • te -.,an L'--llCI meye aır.ı müıtantiği M.....,_, c.anr sulh hokiıni Ab t Ş"'krü T · · F ku ı· · ... m~ ıçın or ~uıu au ,. 'bi memnunıye .- """cereyan 
Zax -<-ı p· 1 ı . . -~~- u . av· ' ısı ve ransıı.ııın en vvet ı sı· 1 old x t kıli<de zalxta tarafından "Naayonalist Cbnrl"-'' te,'-'l'b ._,_ gttakip e•""'·ı •--yrl.,dilmekıe ve L--'--mi "ranoo uya ınartı.ş, haan, San- "'nlr muddeiumumılıgıne Münite . • b" f ... _ . . l M 1 UgU • .' • s... "'.. ~ ~... .... -

~ garlu~ Kony11 Mehmet, v •. ,. -'-' lh hak" · o N · M yası ır ıraumm reısı O an • kapetılabilecel<br sından 17 yaşmda bir liııe taleı.e.i nm B. M. M. tarafından ton defa 
,- ....... auu- su ımı •man un, Uf am- H • t kad l'h" L! taraf 1 b" k 

91 ,... müıtantiki Cemal, Tokata, Mala· hiına Meuin uumdan Na;m, Ak· erı:ıo • ar s.~ a ıyettar 11<r Hitfercilerln cenaze mdan oldünilmü,tiir. kabul e<'ilınif o •r ır anunla mali-
• tya, Tevfik B. ler, tayin edildiler. da!'imar!eni müddeiumumiliğine Gö- phaıyet yoktur. merasimi Katil ı...kif erlilmittir. ye vekiletine iki buçuk milyon lira 

Rize aza mülıizimlifine Petnrb imbat •ulh hakimi Oamıın Nuri, To- ikraz etmek suretiyle biikiimet mer-
"dd · · · .,_., rul sulh hakimliğine Kaleltavıu ha- diler BERi.iN, 6. A. A - Naziler, mü Baıvekıt.Jet kezini •üsliyecek olan batvekateı ve lııe mu eaumum111, .,.....et, Akçephir · _ ........ _..... la • a · mahkemea" lıi mil 

, ~mülazimliğine Akılai miiddeiuma kimi Arif, Malatya müıtantikliğine Gun1n müddeiumumiliğine Per• temadi yen yıığu-d 0 n 1aı:rnura bir temY_'z ha • ha bı. Ye r Y-
1 ıaiıi Kemal, Edirne aza miilizimli- Ezine müıtantiği Halit, Rize azalığı tek hakimi Sabri, Pertek Münferit ~~en a?adıı,lann an Maıkovıki Müsteşarı lira ile bır P". ne '!"'~mın ~ 

mı tine Bafra müddeiumumisi Rifat na, Karaman azaamdan Rü•tÜ Kara- lu.kimliğine Silv>n h~k;mi Tevfik la- ıle .bı~ polı~ '!,'emu~nun_ ~e in"; !'n.a ~un t1f ~~;.,.bir •azıf?e 
B. ler tayin edildilet'. casu hakimliğine Palo hakimi Ah· lıınbııl adli ibtiııas mabkemeai bakim rasımıne büY';'k eli ır numayıt ,ekli ANKARA 6 (Telefonla) - ış_'lra ol..,:... 'Z; 1 ti r duydugu 

na Bunyan hukuk lıikimlifine M met Fahri, Abon azalığına Cehelibe- liğine Antalya 11dli ihtiıas mahk..,...., vermek istemrtlu r Bllfvekilet müateıan Kmıal ilave d hta etİ . . 
SÜ ılurnn bakimi Ali Riza, Mudurnu hl reket reiıi Hasan Tah 'n • Karaman ıi bakimi Atıf, Antalya ihlal mah- Büyük bir halk kütle.I. müfrit mil Bey geldi. Rapcırk~ .' t" ey d ntnumiyerun ge-
v kimi" ğ" B hakimi R t, aslive mıliğine Sivaa adli ihtisat kemesi hakimliğine Lüleburgaz ihti- liyetperverler b~cum .,!ota~tr miihe- M i h lk f i çen sene '~ •nuun a lnıbu~ ettiği .,_ 

"-' 
1 hıne,k kubny,a"{'_., . . A ep mahlıemeai müddeiumwni•i Lütfi, 1a1 müddeiumumisi Cemal Kastamo zelerinin ve Çelık Miıferlılerin -geci ers D a ev D D 1a1la~~ tev ·~ 19_32 aenesı mayı11n 

"--' ....,ra u u alUDlllgıne rapıua Pal L,,_,__,... . . . • . . ul _....... • dan ıtibaren faız msbetl-' • - d 
- L-•-'---" ·''- D"rik b kimi' - p o na .. mıugıoe uhaldı bakimi Muı nu ualı*'1ıa Bovabat hukuk hakimi tinde hazır b n~·-.·-r- 1 h 1 ki n . . .. nın )'UZ e 

IMl&"1U F""'" ı a ığine e- ı.afa. Bolaaaliye-: ,... s· d H D ..... "-ıtamo azal. B k•-·t n önlerinde bay-'-lan açıma azır ı a 12 den 10 bucuğa ındirildiği ve bu turke haki mi !•mail Hamdi, Arap- • • •••• ıgıne' ıvaı a • asan, ~.,., ....,. nu ıgtna u •~ ı .. """ • • enzil' : • •. 
lıalci r·· - Kara bakiıni li ıbtisaı mahkemeai hakimi Yuıu! Bilg• 87.aımdan lbrahim Zihni, Bil- ve mü7 ikalarr bulunmakta ıdi MERSiN, 5 A.A. - Şelıriıniz t 

1
attan eyı netıceler almdıgı ,..,. 

Kn ':" ıgrne ı::ı~. . y Sait, Mara, müddei umumiliğine ıra a:rıılıfına kuf&dası ceza hakimi Saat 19 a doğl'u, Ünİfonnatrıu gey Halkevinin 19 ~·ıbatla açı~• ret 0 onmuştur. • suı"'7'1~~'.'> ~~a~ı~ ~ ·~•ne ~ 1 Sürt müddei umumisi Fevzi, Akbi- Hulüıi, Karaköıe müstııntikliğine mis olan Hitler, yanında erkanrhar- için hazırlıkta bulunmak uzere Ra!'ord.a, bundan ba.tk;a heyeti u-
~ 1 .~. ıım. a. rı, oz~a ~ • ı sar;ı Bilecik hakimi Feyzullah, Kon- Erzurum müıtantiki Hakkı, fstan- biyesi olduğu halde gelmiş ve beye- bugün vali be.,U. rei.•liğinde meb'· !".unuy~ın 19~ ":n"!'ının so!' ayı 

• ;:,i;-t';r~e Kar~•7.d·tsulh balDmi '!• muıtantiklifine Bursa muıtanti- bul asliye azalığına l.bınbul müd- can icinr!~ ofon nümayi?~iler tarafın uılar, fırka mensuplar• ve gençler IÇJ_?:t'· f.evt;a~ade ı~timamda ıkraz 
ır · er tayın 1 1 er. ki, l smail Hakka, Borsaya Çeame deiumumi muavini Muhittin, lzmir dan o"e!:imlarunı,tır. ı den mürekkep bir heye_t toplana- ~u etı~~n " ••neye kadar teı;ncli-

p,.,..ar ceza hakimliğine Mengen müıtantiği Ihsan Zileye, Bulanık; azalrğma lzmir aza müliızimi l•met, Cena:ı:c mert.simi, ıiyah tullea-le ge ı rak açılrş meraai~ine a!t P':ogr'.'m dr ve ~~rzın yw.de ~ a .v.e k'!""'y°: 
hakimi Rü~tü, Devecidağı sulh ha-ı müıtantiği Edip Dörtyola Kalecik l lzmir aza aıuliô:rimliğine Kunıc.ay' ritmi~ olan büyük kilisede ı.a,lanut- etrafında ırö"!"mu,lerdır. Şundıye nun y~zde yıımn . m.d•n'?'esı su~ 
kimliğine Manavgat hak;mi Sait,U. müstantiği Kiznn Siirte Mardin ce- müddeiumumisi Kaya. 8. ler tayfo 1 tır. kadar Halkevıne ~al'.dolunanlann le ~ldı~ kar~ bü.vu.k. bır eb"'!""ı-
zunköprü hukck h kimlitin.o San. 1 za bakimi Naip B. ler tayin edit. edilmişlerdir 1-iitler, (\n J.afta bulunuyordu Ya- [ .. ,..., 500 Ü geç11111tır. 1 yeti batı: oldugu bıldınlmektedır. 

j Vekillerin 
Teftişleri 
fkbsat vekili Celal 

Bey Deniz ide 
DENiZLİ 6 (A.A.) - lkb 

sat Vekili Celil Bey, Beleciiye 
tarafından tereflerine ver; len zi 
yafete bulunduktan sonra Ka· 
dıköy vıe Kınlca Bölükten ge
len sanayi heyetlerini kabul e
derek s&nayi i~leri ve i:ktıaadi 
vaziyet hakkında hasbihalde 

bulunmuılar; verilen rapor etra: 
fında izahat almış !ardır. 

inhisarlar vekili
nin t e ftitleri 

ANTEP, 5 A.A. - lın1ıisar
lar vekili Ali Rana Bey, bugün 
Kilis'e kadar gitmişler, alqama 
febrimize dönmüflerdir. Bele
diye tarafından bu gece ferefle 
rine bir ziyafet •erilmiştir. 

Rana Bey ~eref/ne 
TNTEP, 6. A. A. - inhisar ve

kili Rina Bey, belediye tarafından 

verilen ziyafet eına.srnda ticaret oda 
urun gümrük ve kaçakçrlık hakkın
daki mütalaalannr dinlcmiıtir. 

Vekil Bey, bugün Akça koyuıJu 
yolu üzerinden Mardin'e bareekt et• 
mi,tir. 
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MlLLlYET SALl 7 ŞUBAT 1933 

Gümrükte 2.5 sene mua ele görmemiş işler var! 
Ekono1ni 

Romanya bir Balkan 
memleketi değil mi? 
Diğer Balkan meınleketleri ile 

ticari münasebatı çok az 
Romanyuım bir Balkan 

memleketi olup olmadığı mete 
lesi iktıaadi mahafili de met• 
gul ediyor. Romanyanm iktiıa 
den vaziyeti nazan dikkati er 
lip görülmektedir. Filhakika 
Romanyanın 1932 16M9Uıde 
Balkan memleketlerinden itha· 
litı umum ithali.tının yüzde 2 
sini, ihracatı da bütiİll ~tı 
nın yüzde 7 ıini geçnıeın te
dir. Maamafih bütün .B~lkan 
memleketleri araaındaki iktıaa 
di münasebat bundan pek fark 
it değildir. 

Ali iktısat nıecHsi 
kararları 

Ticaret odası ali iktıaat mec 
lisinin son içtimamda sanayii· 
mizin inkişafı için yapılan mü 
ukıerat neticesid'e teshit edilen 
mukarreratı tetkik etmektedir. 
Bu r.sas noktalar Üzeinde Oda 
şamil şekilde tetkikat yapacak 
hr. 

Hurda incirler 
Aldığımız maliimata nazaran 

1 ktısat vekaleti incir istihsal 
mıntakalarmda mf!vcut hurda. 
incir stokunu tetkik etmekte
dir. Vek~.letin hu tetkiki hurda 
inciı:ler İcin bir senelik ve geçi 
ci bı tedbir bulmaktan ziyade 
daimi bi çare bulunmasını is· 
t :hdaf etmektedir. İktısat veki 
leti bu mıntakada bir soma fab 
rikasr ktırmağı ı!a dütünmekte 
dir. Bu takdirde hurcYa incirler 
için daimi bi sarf mahalli bula· 
caktır. 

Yunan kontenjanı 
Ywıanistanda ithalat kon· 

tenjanmın kaldmlması hakkın 
daki fikre Atina Ticaret odan 
bilhassa muhalif et gösteırmit ve 
Yunan hükumetine müracaatla 
kontenjanı11 ipkasını talep et· 
miştir. 

Ceviz küt6ğü 
ihracatımız 

Ceviz kütüğü ihracatımız 
mahdut memleketlere, bilhassa 
Almanyaya ve halyaya yapıl· 
maktadır. Zannedilmektedir ki 
bu memleketler haricinde ce
viz kütüklerimize mahreç bul· 
mak kabil değildir. Halbuki da 
ha bir çok memleketlere ceviz 
kütüğü satmak kabildir. Nete-

EORSA 

(it Bankumdan alınan cetveld.ir) 
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kim timdi ihracatta bulundu· 
~uz memleketler kütükleri· 
nıizi tduar bl§ka yelere ihraç 
etınektedirler, Ceviz kütğü ih· 
racaatı artık teknik bir mesele 
haline gelnıittir. Ceviz kütüğü 
muhtelif tekillerde kullanılır. 
Her kulanı, tarzı için kütüğe 
a:1n bir tekil vermek lazımdır. 
Bugün Hamburg'ta satılama· 
dan bekleyen ceviz kütü'kleri· 
mizin bu bilgisizliğin kurbanı 
olduklan söyleniyor. Ticaret o 
dası ceviz kütüğü ihracının iı· 
lihı için tetkikat yapmaktadır. 

Yunanistanda in
hisar tetkikatı 
Yunanistuıda tütün ve da· 

ha birlı:aç maddenin inhisara a· 
lınmaaı meaeai hiç ümit edil· 
medik bir zamanda tekrar ve da 
ha kuvvetle ortaya ablmıttır. 
Y unııni.atanda inhisar meselesi 
nin garip bir tarihçesi vardır, 
lnhiıa fikrinin başlaması epey 
eakicedir. M. Çaldariıin hüku· 
meti zamanında bu fikir çok ta 
raftar bulmuı vıe kuvveden fi· 
le çıkması hemen bir gün meae 
lesi haline gimıitti. Fakat M. 
V enizel<ıs kabinesi tekrar mev· 
kii iktic!ara gelince, yeni hüku· 
metin inhisara muhalif olduğu 
ileri sürülerclc artık monopol ya 
pılmıuırun imkansızlığı kesilip 
atılmı§tı. Fakat M. Venizelos 
un son bir beyanatı bu meseleyi 
daha kuvvetli bir tekilde taze
lemiştir. M. Venizeloa bu beya 
natında monopolü müsbet göre 
rek esasen tütün için Yunania· 
tanda fiili bir inhisar mevcut ol 
duğuu da beyan etmittir. Ge
len malfunata göre şiımli Yuna 
niatanda yeniden tetkikata bat 
lanmr9trr. 

Yunan tütünleri 
Yunan Makedonya, ve Trak 

Yasında bu sene tütünlerin va· 
ziyeti geçen seneden çok iyidir: 

Garbi Makedonya ve Ekaterini 
mmtakası 1932 tütün rekoltesi 

hemen tamamen satılmıştır. 
Ekaterinide 200,000 okka tü· 
tün 28·36, Kaylarda iiç yüz bin· 
okka 36-40 dl'ahmi arasında sa· 
~rlmrıtır. Kılkııta basma nev
uıden stoklar, yani 275,000 ok· 
ka tütün müsait şeraitle satıl· 
~ıttır. Halen Langada da 100 
b~n, Kaıoya ve Kozanda 100 
~m, E~terioide 500,000 okka 
1 ! 1enD?ıt tlitün mevcuttur. Ame 
rıka flrketlerile A ··ı · 
b tüt" 1 vrupa reıı en r k u~ ere iyi oldukları için 
a a Ji· ıı:ıstennektec!irler. Bunla 
rf~ e. \' ~lyü2ı, dl'llhmi arasında 
!at,ıs ditme tedir. Bütiin bu 

fıııt ar a a, geçen •ene fiatlan 
na nazaran meşhut bir salah 
vardır. 

- ......... 1tıt4••~·---
Ankara Sıhhiye nıa. 

dürt tehrlmizde 
Akara Sıhhiye miidWü Şü 

ayip Bey dün şehrimize gel 
mit ve lstanbul Sıhhiye mü~ü 
rü Ali Rıza Beyi ziyaret ı:tı_n~ 
tir Şüayip Bey bir mubarrınmı 
ze, Ankarada bir tifüs vak'sm
dan başka vak'a zuhur etmedi· 
ğini. paçavra haatabğnım da ö· 
nü alındığını söylemittir. 

Tokat baytar 
müdürü 

ANKARA, 6 - Vekalet emrine 
a_~ınmış olan Tokat baytar müdü
ru vazife•ine iade edildi. 

Şarbonla mücadele 

d AhNKARA, 6 - Bazı mahaller. 
e ayvanlarda görülen • 1 d • ve ınaan· 

a;_a a ~ırayet eden şarbon hasta. 
lıgıle mucad .. ıe ebnek Üzere z· 
at Vekaleti tertibat aldr. B ıra. 
B 1 k · 1 · ursa, a: eın.r, :ımU", Sanısun, Kırkla ... 
relr, Edıme mmtakalarında mart
ı~ şarbon aşısı mecburi olarak tat. 
bık edilecektir. 

Gümrükte 

2,5 senedir 
Bekleniyor 

Gümrük muamela
tında sür,ate misal 

Gümrüklerde tetkikat yapan 
müteha11,. tetkikatını biraz daha 
letınil etınİ§tİr. Mütehassıs bilhaa
aa gümrüklerde kırtasi iılerin U• 

zamaıının neden ileri geldiğini a ... 
raıtmnaktadır. Söylendiğine göre, 
mütehassıs lstanbul ithal gümrü
ğünde kayıt kalemi muamelatını 
tetkik ederken laalettayin çekip 
aldığı bir manifeoto kağıdının 2,5 ıe 
nelik ve kaydının kapan
ınamıt olduğunu gönniqtür: 

Hava 
Postaları 

Yakında muntazam 
servisler baılıyor 
lıtanbul • Ankara hava poata• 

sım yapacak ve evelki gün Anka· 
ra'ya gitmit olan tayyarenin bu· 
gün tehrimize avdeti beklenmek· 
tedir. 

ANKARA, 6 - lstanbul . An· 
kara postasını yapacak olan tay. 
yareler birkaç güne kadar munta• 
zaman Ankara ile lstanbul arasm· 
da 1eferlerine baflıyacakbr. Mec
liste ıivil tayyare teşkilab hakkın
daki layiha kanuniyet keıbedinci· 
ye kadar tayyareler yalnız posta 
taşıyacaklardır. . 

Eıkitehirde bulnnan dört kiti· 
lik büyük Yunkers tayyaresinde 
de kalorifer tertibatı yapılmıtbr. 
Tayyare bugiinlerde Ankaraya ge 
tlrtilerek Diyanbekir hattına tah· 
sis edilecektir. 

Derleme 
Faaliyeti 

Dün 1 S mıntakada 
içtimalar yapıldı 
lstanbul ilkmektep muallimleri 

dün 15 mmtakada müfettitlerin 
lttirakile içtima ederek ııöz derle
me faaliyetinde ocaklarmm vazf. 
feılni görüşmüılerda. 

Her mıntakada yüz kadar mu• 
allim topJanır.ııtır. Müfettitler mu 
alJimlere söz derleme defterlerine 
öz türkçe kelimelerin naıd yazıla 
cağını izah elmitlerdir. 

Söz derleme defterlerinin tev• 
zii hitam bulduğu cihetle derleme 
faaliyeti bugünden itibaren batla· 
mtf olacaktır. 

Ece bugün 
Gidiyor 

Evvela Mı111ra, ora
dan Alman

yaya gidecek 
Dünya güzeli Keriman Ece, 

pederi Halis B. ve oda hizmetçiıile 
birlikte bugün lzmir vapurile ı .. 
kenderiye'ye müteveccihen hare· 
ket edecektir. 

Keriman Ece'nin bu 1eyahati 
bir ay devam edecektir. Mıaır'da· 
ki Türkler tarafından parlak au• 
rette kal'fılanacağı haber verilen 
Keriman Ece, Mıaır'dan Almanya' 
Ya geçecek, oradan lstanbul'a dö. 
necektir. 

Güzellik müaabakaamm ikinci 
~~tai, Pertembe günü aaat ıa 

çu Yapılacaktır. 

Esnaf 
Cemiyetlerinde 

Aglık içtimada ba~ı 
kararlar verildi 

Eınaf cemiyetleri reis ve ıunu
mi katipleri, aylık .İçtimalarını 
Eınaf Bapnurakibi Kadri B. in ri'. 
yaıetinde yapmıtlar~ır •• içtimada 
tevhit edilen 15 cemıyetin muame 
latı ve hesaplan tetkik edilınif, ve 
tahsilatın temini için cemiyetlerin 
eıki tahsildarlarının istihdamı te
karriir etıniıtir. 

Bundan baıka, 932 ıeneıinde 
Ticaret Odaaına kayıt ve tesçil e• 
dilmediklerinden Oda Meclisince 
para cezasına tabi tutulınalan ka· 
rarlattınlan eınaftan bu cezaların 
h<>czen tahsili cihetine gidilmesi 
de karar allına alınmııtır. 

Mahkemelerde 

Bir kadın mahkôm 
olunca bayıldı 

Kaçakçılıktan dolayı üç ay 
hapse mahkum oldu 

Üıküdarda oturan Mustafa ;.,. 
minde bir gençle Muazzez imıin· 
de 17 yaımda bir krz ve Hatice 
ismindeki annesi dokuzuncu ihti· 
sas mahkemesinde sigara kağıdı 
kaçakçılığından muhal<eme edil· 
mişlerdir. Muhakeme neticesinde 
Muıtafanm sigara kağıdı kaçak· 
çılığı yaptıjiı ve Muazzezin de si· 
gara kağıtlarını aabnaya tavaosut 
ettiği sabit olmuş, Mustafa 6 ay 
hapse, Muazzez yatı küçük oldu· 
ğu için 3 ay hapae ve her ikisi bir· 
den 11 700 kurut para cezası ver• 
miye mahkfun olmuşlardır. 

Hatice Hanım cünnü sabit olma 
dığmdan beraı.t etmitfir: 

Muazzez hüküm tefhiih edilir 
edilmez fenalatmıt ve birdenbire 
bayılarak mnbkeme salonunun or· 
tasına dü§mÜştür. 

Bunun Üzerine mahkeme salo
nu boşaltılmıı, doktor celbedilınit 
ve Muazzez ayıltılarak hir hasta 
bakıcı ile bir mübatirin kolunda 
doktor odasına gönderilerek bir 
eaat kadar iatirabat ettirilınit ve 
oradan tevkifaneye gönderilmiş· 
tir. 

Çakmaktatı 
Kaçakçılığı 

Çakmak taşı ve sigara kağıdı 
kaçakçılığı yapmaktan suçlu HÜ· 
aeyin, llyas, Yorgi, Neıim ve Yu· 
da dün dokuzuncu ihtisas mahke• 
mesinde muhakeme edilmiılerdir. 

Bunlardan Hüseyin Nesimin 
llyas efendinin dükkanında Yor• 
giden alıp kardeti Yuda ile gön• 
derdiği 200 çakmak taımı ıatar• 
ken polis ikinci-4Ube beıinci kısım 
memurları tarafından yakalaumıt 
ve bu tebekc meydana çıkanlınıt· 
tır. 

Muhakemede llyas Efendinin 
cü~ü. aabit olmamış, Hüseyin ve 
Neaımm çakmak tatı kaçakçılığı 
yaptığı Y orginin de hem çakmak 
taşı kaçakçılığı, hem de sigara ki 
ğıdı kaçakçılığı yaptığı, Yudanm 
da kardeti Nesimden aldığı çaJı:. 
mak tatlarını Hüseyne aatbğı aa• 
bit olmuı, Y orgi dokuz ay, Hüse-

yinle Nesim 7 ter ay, Yuda 3,5 ay 
hapse, hepsi birden 11875 kuruş 
para cezası vermeğe, Y orgi aynca 
sigara kağıtlarından dolayı 10950 
kuruş ceza vermeğe mahküm ol· 
muşlardır. llyaı Efendi cürmü ea• 
bit olmadığından beraet etmİ§tir. 
Mahkilmlal' tevkifaneye gönderil· 
mişlerdir. 

Havanı kim koydu? 
Gebzenin Aydınlı köyünden 

Ahmedin bostanında bir havan bu 
lunnıuf, muayene edilmif, İte ya· 
rar bir 'l"Y olmadığı anlqılmıf, fa· 
kat Ahmet muhakeme edilmek Ü· 
zere lıtanbula gönderilıniftir. Dün 
cereyan eden muhakemede Ah· 
met bu havanın bahçeıine dü§IDan 
Irk için konulmu§ olmaaı ihtimali
ni ııöyledi. Bu müdafaanm aksi oa 
bit olmadığı.,dan bet"aetine karar 
verildi. 

Cürmü sabit olmadı 
Bir &ene evvel inhioar idaresine 

, bir ihbar vuku bulmut, Tophane
de Muaa isminde bir ciğercinin 
dükkanında kaçak iskambil kağı· 
dı olduğu bildirilmi§tir. 

İnhiaar memurları arama yap• 
tıklan esnada Ali Rıza Efendi İl· 
m:ıtde bir polis gelıni§: 

- Aman, bu iskambil kağıtla· 
rı ..,iğercinin değil, onlan ben hı· 
raktım, bir kaçakçıda yakalamı§• 
tnn, kaçakçı kaçtı, Aramağa git
timdr, demittir. 

Fakat biraz sonra bu ifadeıini 
değiştİrmi§: 

- Hayır, bu iıkambil kağıtları 
benim değil, ben buraya asket' ai· 
gara11 bırakınııtnn, demiftir. 

Ali Rıza Efendinin dokuzuncu 
ihtiaas m.ahkemeainde cereyan e• 
den muhakemede Ali Rıza Efen. 
diı 

- ilk ifadem doğrudur, o esna 
da tanımadığım bir adam bana: 
"Neden böyle aöyliyoraua? batını 
belaya mı aokacaksm ?" dedi, ben 
de ifademi değiftirdinı, demi9tir. 

Muhakeme neticesinde AJJ Rı· 
za Efendinin cürmü aabit olma· 
mı§, beraetine karar verllmittir. 

Belediye lokantası açıldı 

Yemekl• Belediye relıı aıuaDlnl HiJmlt Beyin nutuk 
aiJyleglşl ve r1emekten çıkış 

Belediye kooperatif lokantası. 
nın kütat remıi dün ıaat ı2,30 
da merasimle yaprlmıttrr· 

Belediye davetlilere lokantada 
bir öğle yemeği vermiştir. Dünkü 
küşat resminde Belediye erkiln.ı, 
meclis azalan, gazeteciler veaair 
bl!'çok zevat hazır bulunmuılar
dir. 

Lokanta Cemberlitaıta ealr.l 
Maarif nezareti binaamrn alt ka. 
tında açılmıttır. Dünkü küşat re., 
minde Belediye kooperatifi reiai 
Hi.mit B. bir nutuk irat ederek lo· 
kantanm niçin ve nasıl viicude ge
tirildiğini izah ebnittir. Hi.mlt Bey 
d- sonra Liman tirketi müdürü 
Hamdi, Halkevi içtimai muavenet 
ıubesi mümelS.İli hmail Müttak 
ve umu.mi meclis birinci reia veki. 
'Ji Saadettin Ferit Beyler de bir nu. 
tuk iı-at ederek kooperatif lokan
t~sına nıuvaffakiyetler dilemişler
dır. 

.. ~okantada bugiinden itibaren 
butun Belediye memurlan yemek 
Y~~ebile.;e,klerdir. Pertembe gÜ• 
nunden ıtıbaren de Halkevi içti. 
mai muavenet tuheai heaabına 
yüksek tahsilde bulunan ıso gı
dasız genç burada yemek yiyecek 
!erdir. Lokantadan gazeteciler de 

ayni ucuz fiatla iıtifade edebile • 
ceklerdir. 

Lokantada yemek tablot usulü 
üzerinedir. iki kap yemek ekmelı: 
Ye su dahil ıs kuruıtur. Dört kap 
yemek ekmek ve au dahil 30 im· 
ruıtur. Belediye bir kolaylık ol· 
mak Üzere memurlara birer aylık 
kredi ile yemek kameıi Yerecek. 
tir. Her memur bir ay kredi ile 
yemek yiyebilecektir. 

AH Münlp Bey 
Mülkiye mektebi mezunlann• 

dan Parie'te Belediyecilik tahsil 
ebniş olan Ali Münip B. Çiçekda. 
iı kazası kaymakamlığına tayin 
edilmiıtir. Ali Münlp Bey• muvaf· 
fakiyet dileriz. 

Sabık Hidiv perıem
be günü gidiyor 
Şehrinı.izde bulunmakta olan 

aabık Mısır Hidivi Abbas Hilmi 
Pı. perşembe günü Pire ve Atina' 
ya gidecek, oradan Pire limanın· 
da bulunmakta olan yatına bine
rek Cannes' a ıı:idecektir 

Umumi 
Mecliste 

Dün bazı ıehir it
leri görüıüldü 

lıtanbul ummni meclisi dün sa· 
at ı4,5 da birinci reia vekili Sadet 
tin Ferit B. in riyasetinde toplan· 
dı. Zapb aabık okunduktan sonra 
mecliı namına beyanı taziyet et· 
mek Üzere merhum aigortacı Ham 
di Beyin evine giden Necip B. iza 
hat verdi. Ailesinin mecliııe tefek• 
kürlerini bildirdi. 

Müteakiben mesai haricinde 
çalııan Belediye memurlarına pa· 
ra verilmeai hakkında makam tez• 
kereıi okundu. Bütçe encümenine 
havale edildi. 

931 aeneai tetkiki heaap raporu 
nun müzakeresi ve Muhittin Be .. 
yin Terkos hakkında vereceği iza. 
hat gelecek celseye bırakıldı. 

Daha bazı ına•batalar ait ol· 
duklan encümenlere haYale edil· 
mittir. 

Meclis tekrar pe*1elftbe ıüü 
toplanacaktır. 

Ecza 
Fiatlan 

İktlkar komisyonu 
tetkikat yapacak 

Vilayet mektupçusu Osman 
Beyin riyasetindeki ihtikan tet 
kılı: komisyonu bugün ecza fi· 
atlerini mahallinde tetkike bq 
layacaktır. 

Farmakoloğlar toplanıyor 

Ecza fiatlerinin fahit oldu· 
ğunıdan bahseden gazetelerin 
bnua d'air netriyatı eczacılar a· 
rasmda h°'nutsuzluk uyandır 
maktadır. Farmakologlar cemi 
yeti bugün için birlik azasını 
bir içtimaa davet etmi9tir. içti 
mada gazetelerin neıriyatı gö
rüşülecek ve kararlar alınacak· 
tır. 

Hacı H611ıi6 Bey 
Mültdye Batmüfettiti Hacı 

Hüsnü Bey, dün teft~ makaadi 
le Ulukıılaya gitmİJtir. 

Edirne - lıtanbul 
yolu 

lstallbulla Edimi! arasında 
yapılacak 9oae için Nafia Bat· 
mühendisliği tetkikatta bulun
maktadır. Tetkikat bitmce 

Trakya valileri lıtanbulda içti 
ma ederek yolun İnfaat pllnla· 
rr üzerinde görüşeceklerdir. la· 
tmıbul • Edirne aafalt §CMe&İn· 

den iyi neticeler istihsal edildi· 
ti takdirde ilerde Haydarpqa 
ile Eakitehir araaında da bir ycıi 
İnfaama karar verihneai çak 
muhtemeldir. 

iskelelerden 
Ruhsatiye 

Şirketi bayrlye m6-
diiri ne diyor? 

lıkelelerden Belediye aabitaam 
.,. cuma ruhaatiyeei aranması me. 
aeleoi hakkında kendieile görüıtü· 
tfunüz Şirketi Hayriye umum mli· 
dürü Ywuf Ziya B. fU izahatı nr 
mittir: 

"- Şirketimizin ıaheiyeti ma• 
nevİyeei namına alınmıt bir cuma 
ruhaatiyeoi vardır. Bundan batka 
her iskele için ayn ayn birer nıh· 
oatiye talep edilmesini, biz muhik 
ıı:öremiyoruz. Bu huıuata bir kaç 
ay evvel Belediye reisliğine . de 
müracaat etmiııilr. Bu ııefer, Be
ıikta§ iskelesinden cuma ruhaati. 
yeıi aranmıt, olmadığı anlatılarak 
bir zabıt varakur tutulmuıtur. 
Bundan bahiale Belediye riyaseti 
nezdinde yeniden letebbüaatta 
bulunmak üzereyiz. Evrakın mah 
kemeye verildiğine de anlaıılınak
tadır. Bittabi çağınlınca mahkeme 
ye de giderek müdafaatımızı ya
pacafız. Bir vapur tirketi, bakkal 
dükklnile kabili luyaı olamaz • 
Mukavelemiz, hergÜn nakliyabn 
temin ve icraıı ile bizi tavzif et .. 
mittir. Şayet, cuma günleri vapur 
ııeferlerini tatil etııek, bu sefer 
hükilmet tirketi daha çok ağır ce: 
zaya tabi tutar. Vaziyet ve noktai 
nazanmızın muvafık görüleceğin. 
..I-- :-- =·----" 

Sıhhat yurtlan 
Şu son günlerde iki nokta 

üzerine parmak konuldu: Dok· 
torlar, ilaç fiatlan ... 

Fakat, üçüncü bir dert vaı 
ki ayni mevzularla ali.kadar 
bulunduğu halde üstüne temas 
edilmek hatra gelmedi: Sıhhat 
Yurtlan ... 

Şehrimizin muhtelif semt· 
!erinde bu tabelaları tafıyaıı 
muhtelif binalara tesadüf et· 
mekteyiz. Dikkat edildiği za· 
man, görürüz ki bu binalanıı 
bazılan, ya eski konak veya 
köhne saray bozuntularıdır 

' yahut ta doktor Beyefendile-
rin ikametsihlanrun bir veya 
iki katlannı İfga) etmektedir. 

Y alruz fU basit müşahede, 
bu binalann bir haıtane olarat. 
yapılmadrklar1111 ve bir hasta· 
hane için lazım olan hususi 
ve sıhhi ıartlan haiz bu· 
lunmaktan uzak olduklan iaba· 
lıa kafidir. Hatti bunların için· 
de öyleleri vardır ki umumi 
caddedere bakan pencereleri
nin camlan, sünün 20 saati 
tramvayından kamyonuna ka· 
dar muhtelif nakil vasıtaları· 
nm ıademelerile zangır zangır 
sallanmakta, haatalann muh· 
taç olduklan sükiin ve huzur
cfaa külJiyen mahrum bulunr 
maktadır. Kezalik öyleleri var
dır ki, ön cephelerinin bu sü· 
kıin ve huzurdan mahrumiyeti 
kafi bir noksan tqkil etmiyor· 
muş gibi arka cehpeleri de pelı 
laubali bir surette Ull\uıni heli· 
ların mecralarileo ve blaffünle· 
rile burun buruna kapı komıu 
bulunmaktadır ••• 

Kasap dii'kkinları için bile 
busuai şartlarm gözetildiği bir 
9ehirde böyle sıhhi tartları ha· 
iz olmaktan uzak bulunan ko
nak bozuntularmın. ikametgi.lı 
teferilatmm uluorta birer aıh· 
hat müesseseleri olarak kabul 
edilmeleri, tüt>heaiz ki hatala· 
nn en büyüğüdür. 

Sonra, aıbhat yurtian, biı 
bakkal, bir kasap, bir tütüncü 
dükklnı değildir ki, lelislıeri 
için umumi caddelerin intihabı 
icap et.in. Çünkü, sıhlıat yurt· 
lanncla aatılmuı )bun gelen 
meta. ne pirinç veya aabun, ne 
biftek veya pirzoıa, ne de tü· 
tün 'feya cigaradır. Bu yerler· 
de geçer akçe, birinci ılerececlt 
sıhhattir ve ıdıhat olmak il· 
zımdır. Bir ıdıhat müea.eaeai· 
nin ise her feyden ve her ,ey· 
den evvel aükUn, gÜDef, havı 
ve bilhasH bina noktai naza· 
rından hususi tartlan haiz ba· 
lunmalan iktiza eder kanaatin· 
deyiz. 

Sütunumumn kifayetsizliği 
haaebile bu fıbamızla biz, fİlll 
dilik içine cirmi.rerdı: " içiniıı 
te§rihini batka bir yunnaa bı
rakarak bu JarMRD üstünü lr 
ten örtüyü 1ka.Idırmakla iktih 
ettik. 

Selihattin ENiS 

Borç para 
Alanlar 

EmlAk bankası heyt 
ti umumiye kararı ht 
nüz tebliğ edilmedi 

Eınliılı: ve Eytam Bankumdan 
para istikraz edenlerin borçlan 
yeniden 111 sene İçin h•cı1 edilece· 
tine dair heyeti umumiye lçtimanı 
da verilen karar henüz Bankamm 
lıtanbul Ye lzmlr ıubeJerine teb· 
liğ edihnemittir. 

Eınlik •e Eytam BaU.11 lıtaıı 
bul tubeai müdürü Ziya Bey de. . . k. ' mııtır ı: 

- Bankanm ıeçen he,eti un .. 
mİye içtimaında faizin indirilmesi. 
ne ve borç vad'eainin ıs -eye ib. 
!ağma karar verilınifti. Heyeti u· 
mumiye bugün (dün) toplanmıı 
olacalrtı. 

Zannederim ki bu içtimada, gı 
çen İçtimada eaas hatlan leıbit e 
dilen bu kararın tatbikatı görütÜ· 
lecektir. Benim ıahsi kanaatim< 
göre, her §eyden evvel bon;lulanr 
ödeme kabiliyetleri tetkikten ge
çirilmeli ve bu tetkikat, her bon; 
lu için ayn ayn yapılmalıdır. a, 
huauıta merkezimizden henüz ta 
limat almadık. 

Şubat içtimaında almac.ık ka. 
rarlann birkaç güne kadar teb 
.... ••• .... 0 00 0. • * &O 
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\ ği şekilde imiş. Yani öyle SO' 1 
vanlı, sarmıaaklı yemekler yok 
muş •. İspanak, haılama, pata· 
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ıskara, balık, keza .. Tatlı: ye
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haşlama11, ha§lama, kızartma, ' 
kızartma, haılama .. 

HİKAYE 

Tablo 

IKomıu memleketlerde\ 

Suriye 
Meclisinde 

Bütçe müzakere
sinde ıid

detli gürültüler 

Bu PerşembE' ak!amı G LOR YA' da ilk defa 

Telgraf adrHi : lat. Milliyet 
Telefoıt Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

Jdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi= 
Tiir1r.İJ'* lçia Hariç için 

ı.. K. L. K. 
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Gelen evrak geri verilmez.
Müddeti geçen nüohalar 10 ku· 
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlarm me· 
s'uliyetini kabul etme«. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıil köy .. kert raaat merke

zincleıı verilen habere göre bu
gün hava bulutlu ve kımıen 
yağmurlu olacaktır,rizgar garp 
iıtikıımetinden esecektir. 

6-2-933 tarihinde hava tazyi
ki 760 milimetre, on fazla il· 

caklık 9, en az 5 saıttigrat kay
dedilmiştir. 

[(m:Lli~ 
. Belediye 
Lokantası 

"Dünya biT yağlı lıuyruktur. y;. 
yebilene aıkolaun" 

Diye bir meael vardır. Gün 
~eçtikçe bu meselin şümul dai
l esi daralmaktadır. Zamaaı olu· 
lyor ki bir öğle yemeği bile 
yağlı kuyruk) tekline giriyor 

~a "yiye bilene aşkolsun" de
Ccli rtiyor. 
r İşittik ki; belediyemiz me
fıurlara ucuz yemek yedirmek 
çin bir lokanta açmı§ .. İyi bir 

1 eşebbüstür, .. Allah vere bu lo
J<antaya gazetecileri de bırak· 
n'a! Çün:..ü memurlarla gazete
ri;:iler arasında büyük mUtabe
~etler vardır: Bi-r kere her iki
ıısi de beyaz kağıt üzerine siyah 

• ltnürekkeple yazı yazıp geçinir· 
4 1!er .. Her ikisi de maaşlı ecirdir. 
ı 1Ne memurdan, ne ıazeteciden 
~ 1 zengin bulıılrilirıiniz (Dikkat 
ı 'ediD! memur ve ıazeteci diyo-

o 
crum. Amir ve gazete sahibi de· 
ıroiyonun) ve her ikiıi de iyi gı 
ı,:la almağa mühtaçtırlar. Bu iki 
e>en:ıer malıHiklar biribirine yar 
v~ım da ederler. Memurlı•• ga-

ı ıetecilere - kaçamllk · havadis 

1 -erir. Gazeteciler de memurla· 
1'a maaf, zammı maaı, terfi, te

akki ve bazan da tenkihat ıihi 
ıeyleri haber yerirler ... 

İstihbaratımıza nazaran bele 
:liye lokantasındaki yemekler 

f;ayet aıhbt ve doktor Neşet Os 
nan Beyefendinin tavsiye etti· 

Dün lokantaya bilhaasa da· 
vet edilen sabık muavin Şerif 
Beyefendi gözlüğünü takıp lia
teyi uzun, derin tetkikten sonra 
lokanta müdürüne clemittir ki: 

- Azizim .. Burada yiyecek 
bir ıey yok!.. Huıi dolmalar, 
hani, kö~eler, kadın budu nere 
de?.. Nerede tatlılar.. V ezirpar 
mağı, kadın göbeği, dilber du-
dağı, bülbül yuvası .... Topu to
pu ıövüt ile ketkülüfukara var. 
Onları memur nerede olsa bu· 
IUJ' .• 

Müdür Bey itizar etmit: 
- Beyefendi! Onlar sıhhi de 

ğildir. Midenizi bozar. Bizim 
yemeklerimiz çok sıhhicilr •. 

- E öyleyse bir piyaz emre
der misiniz? .. 

- Maalesef kalmadı.. Bu· 
gün piyaza pek rağbet vardı. 
Çabuk tükendi ... 

- Bari iki yumurta haşlatın 
da salata11ını yapayım .. 

- Yumurtalarımızın hepsi 
rafadadır .. 

- E ben ne yiyeyim öyle 
. ? 
ıse ... 

- Size bir filernioyon yaptı
rayım! .. 

- Sakin ha!. Ağzıma koya· 
marn l Bu ismi itittikçe aklıma 
eskiden seyrettimiz Minyon 
Virjini ismindeki dansöz gelir .. 

- Kebap? .. 
- Döner kebap varsa, bana 

pitkin taraf.odan ... 
- Dönere fazla rajibet oldu 

ğundan o da bitti ... 
- O halde bana müsaade et 

te gidip dışarıda yemek yiye
yim •. demiş ve şemsiyeaiıni ala· 
rak çıkmış, börekçide üç tane 
sade bo~aça ilıe nefsini körlet
miştir ... 

Devenin namusu 
Ben farkında değilim. Koltu 

ğunda bohçası, bağrı yanık bir 
köylü kadını ~ama soktular .. 
Kadın barbar bağırıyordu .. T es 
kin ettim ve anladım ki; bizim 
gazete pazar günü ttadyumda 
güreşen develerrn aldıkları ne
ticeleri yazarken galip bir deve 
yi mağlup gibi yazmıf. Kadına 
dedim ki: 

- E ca!lım ! Ne olur. Deve 
bul .. Ha .o yenmiş, ha öteki. 

- Ne söylersin be kızanım! 
Herkeıinnamusu var. Kabul et 
meyiz. Binekliyi. Bizim det' 
ve ötekine sarma urdu. Öteki 
de bacağını kurtarayım diye 
uğratırka (uğrat1r iken) reaim 
almışlar .. Bakarsan bizlınki alt 
ta gibi görünür ama d'ıldır üle. 
Bizim deve Kabakçalı Zülke· 
fiın deveıi... Kuzum evladım. 
Doğrultu ver şu işi. 

Deve11inio namusunu gazete 
lere kadar müdafaa 1>den bu 
köylü kadınını doğnuu takdir 
ettim. 

FELEK 

Bon~ly belki arasıra şöyle 1 ne neler, neler gelmiyordu? 
zengin olmak hülyalarına dal- Yüzbin frank bu! İnsanı deli bi 
mamış değildir. Fakat mubak le edebilir. 
kak ki, birçokları gibi bu hülya Reuam, tabloyu daha iyi 
ile o kadar fazla meıgul olma muayene etti, bir arlllık suratı· 
mqtır. Hayatı gayet munta· nı ekşitti: 
zamdır. Hatta ihtiyacından da. - Yalnız, dedi, yalnız bia- ek 
fazla para veriyor. Oyle bir 9ir siği var. imzası y-O!ı;, Fakllt ne 
ket ki itini yapan memurları- zarar .. Bu ~~b~o onun d'eğilıe, 
nı iyi tutuyor. Zaten yapılll•n iş başımı kestınrmı. 
tene? Hic o kadar yorucu şey Bonfly o gece rahat uyuya· 
değil.. - madı. Zengin olmak hülyası 

Ak§am saat altrda serbest.. uykusunu ~açırmıştı. Ressam 
Hele cumartP.si akşamları yok giderken: 
mu ertesi gu"nkü pa.zar tatilini - Yarın tabloyu alır, üsta-, . • d 
düşünmek zevkine tl.oyum ol- da göstenrız, emişti. 
muvor. Ertesi gün uykusuzluktau1 şi 

Bonfly böyle boş kalmıııca, sen gözlerile yataktan kalktı. 
şehrin taınıınadığı yerlerini do· Dairesine gitti. Akşamı iple 
!aşır, yahut kitap okur, yahut çekiyordu. Saat altı olunca, pal 
tiyatroya, sinemaya gider. tosile şaokasını kaptığı gibi da 

En büyük zevki evde flavta ireden çıktı ve doğru ressamı 
çalmaktır. Sağda bir komşu kı buldu. Tablayu alarak Garallef 
zı var 1ki, onun için flavtaaına in atelyesine gittiler. 
neler üfletmez. Le.kin s.olda da 'i· "" ,... 

aksi bir kiracı var ki, bw:ıdan Ü stat, tabloyu görünce bir 
hiç hoılanmaz. kere yerinden oynadı. Uzun u· 

Bonfley'in hayatı itte böyle zun muayene etti. Ressam, 
yeknesak geçip gidi.yordu. Sıh· komşus!1'°?n kulağına yavaşça 
hati yeı;nde olarak, mümkün - lşımız Yolunda! dedi. 
olduğu kadar bu yeknesak haya Fakat Garallef uzun bir sü· 
tını şenlendirmeğe çalı§ıyordu. kıittan sonra: 

Bir gün sol taraftaki kmtıfU - Beni İyi taklit etmisleı· de 
su, galiba flavta gürültüsün- di, hem de kimin taklit ~ttiğini 
den bıkmış o!acak, taşıomağa biliyorum. Bu bir gene ressam 
karar ver~i ve tasındı. Çok dı. Veı·emden öldü. · 
geçmeden ressam olı.luğu söyle BonflY bütün ümitleı·;nin bo 
nen bir başkası geleli. şa gittiğini görünce sarındı. Fa 

Bir akşam B•mfl~y gene fliv kat üstat derhal teskin etti: 
tasına yapı§mış, bır 1'ava çalı- , Yavrum de.ı· b t bl d p · __. ~ ' ı, u a oyt1 
yor ud: 1 edn.ce~~s1~;. oFtu1 ~an res· bana verirsen, sana teselli ma· 
sam ıııı e ı, <ıın =•· avta ae- kamında birkar 1·r k n· • · k T • an ve nm. 
sı esBı ınce:1 y 

1 
d-.1!·· . . Baş.ka yeı·e götürühsen, onu da 

. -.. ravo. aşa. eu•gl ışı- vermezler. Çiinkü taklittir. Yal 
tıdıldı. .. . nız tablo ba?a. gençliğimi hatır 

1 
BunB unfl uz~rkiı!1e. bc~ahrete dge· lattı. Onun ıçiıı alrkoymalc iste 

en on ey ı ncı ır ava a- rim Verirsen i•te be ·· 
h d O da "B ı · • • sana ş yuz 

a t~~ur u.. . : ravo. frank .. 
Yaşa! takdirlenle karşılandı.. Bonfly bütün u" "'t! . · bo B 1 "k' k .,.ı . eıın şa 
d u :;:;et~ 1

1 İ?u· a~uİk gittiği,ni zannederken, beş yüz 
b a fz ~ H 0 ~ ık ~mab' frank tekJif edildiğini görüce, 
aş amd fq 1• I atta s'! a ta it' hiç te reodetınedi ve parayı a

kaç e a rast aşıp selamlaşmıt· lıralmaz, komşusu ile beraber 
lardı da.. ,. ,. ,. kolkola çıkıp gittiler. Biraz 

meybanee kı,ıru ağızlarını ıslat 
tılar. Birgün, iş yalnız selamlaı· 

makla kalmaz ya, kQmşu res
sam Bonfley'in apartımamna 
gelmİ§lİ. Yeni misaıfir evveli 
dıvarılaki küçük tab'oları gaz· 
den geçirdi. Salonun nihayetin 
~ - bir küçük tablonun önüne 
geldiği zaman, iki ellerini hava 
ya kaldırdı: 

- Azizım, dedi, bu tablo 
Garallefin tablosu .. 

- Hangi Garallef? 
Bonfly böyle bir ressamın ia 

mini bile iıitmemi,ti. 
Ressam izah etti: 
- Bu adam bizim üstattır 

be! 
- Olabilir a .. 
- Öyle söyleme.. Bu tablo 

en atağı yüzbin frank eder. 
- Ne diyorsun? Yüz bin 

frank mı? 
- Hem de su içinde .. 
Bonfly'nin o zamana kadar 

asude kalan zihni şimdi allak 
bullak olmuştu. Gözünün önü-

Fakat asıl kuşu vuran Gara! 
lef oldu. Çünk~ taklit te olsa, 
tablon1L'l1 altına ımzasını attı ve 
yüz bin franga Arajantinli biı· 
milyonere sattı. 

TEŞEK~ÜR 
Genç yatındaki hazın ölümile ai

lemizi büyük acı ve maten> içinde 
bırakan oğlum Jfayred.Jin'in cenaze 
merasimine IUtfu alaka ve iıtirak 
gösteren ve g..,k telgraf gerek nıek 
tupla taziyette bulunan muhterem 
zevat ve müenesata izhar buyur
dukları lutufkar his ve tesellilerden 
dolayi aileten .iuyduğumuz meıt ve 
§Ükranı derin teessürleriıniz sebebile 
ayn ayrı arz ye ibl.9.ğa imk1ın bula
madığımızdan bu baptaki kusurları
mızın elemleri~ze baiıflannıasını ve 
aleni teşekkürlerimizin lutfen kabul 
buyurulmaıın.ı rica ederim. 

Pederi sabık Adliv .. Nazırı 
NEOMEDDIN 

K A R N A V A L 
Muhteıem bir baloda, mükemmel RODA SANDOR Çıgan or

kestrası dinlenecektir. 

Şamdan Adana gazetelerine 
yazılıyor: Suriye meclisi istisnai 
devre.ini de ikmal etti. Ve bütçe
yi taadik ederek dağıldı. Bütçe 
müzakeresi eınasında oldukça tid
detli gürültüler olmu§ ve neticede 

3 büyük yıldızı: Matheaon Lang, Dorothy Bouchier 
ve Joaeph Schilclkraut 

15 .Şubat Çartamba akfamı 21,45 te yeni ve güzel programile 

MüNIR NURETTlN KONSERİ 

hükümetin dediği kabul edilmiş· ı------• SlNEMANIN 4 BOYOK SIMASl4•••••1 tir. Vatani meb'uılar, memur ma· 
aılarında en az yüzde yirmi bet Edie Polo - Luciano Albertini • Dominico Gambino 
nisbetinde tenzilat istemifler, bu- j ve Ernest V erebes 
na mukabil aıar faslında en az 

·ı· ı Y aı-ın ak•amdan itibaren O p E R A sinemasında yüzde altını§ tenzı at yapı masını :i 

ileri sürmüılerse de hükUmet me-
1 C A N 8 A Z L A R ff A K İ M İ 

bu•larının çokluğu yüzünden ek-

1 seriyet temin edememitlerdir. sözlü ve ~arkılı filminde görüne~eklerdir. 
M. Ponsot'nun bu günlerde Şa- Şayanı bayret, biyle ve entrikaları havi Jen bir mevzuu vardır. 

ma gelerek muahede müzakerele. l lı•••••••••••••••-•••ı:ı::rw•••••• 
rine başlıyacağını mevsuk memba 
[ar teyit etmektedirler. Muahede
nin hangi esaalar dahilinde cere- lstanbul Belediyesi 
yan edeceği belli değildir. Bu hu- Şehir Tiyatrosu ETUAL SİNEMASI 
susta rivayetler o kadar çok ki, Tamamen genç kızlar ta.-alın-
bunlarııt hiç birine inanmak doğru Darülbeday: T em.sil1eri dan temsil edilen 
değildir. Bugün suvare 

Lübnaıuıı vazigell saat 21,30 da M E K T E P L f 
Diğer taraftan Lübnanlılar da Sarı K 1 Z L A R 

det temini için mesai sarfediyor- giizel filmi görmek Üzl'e koşu-
Lübnamn Suriyeye ilhakı ve vah· ] 

lar. Fakat bu mesai Lübnanlı müs- Zeybek !'in halk ile her seansta lebalep 
lüman Araplar tarafından takip doludur. 
edilmektedir. Hiristiyanlar Fran- Umuma 
sızlarm teşvikile Lübnamn müata- __:::.:,:.::... _ _________ ...;,_ _ ___ _ 
kil olması ve tam bir hürriyeti ida
reye malik bulunması esasını mü
dafaa ediyorlar. lki gün evvel Lüb 
nanda çıkan bütün gazete muhar
rir ve müdürleri ili komiser M. 
Pon&ot'ya bir mazbata vermiıler ittihadı Milli 
ve geçen mayıs Lübnanda bir dar
be ile söndürülen teşrii hayatın 
yeniden ihyasile bugÜnkü dikta· 
torluğa bir nihayet verilmesini is .. 
temişlerdir. Bu mazbataya henüz 
cevap verilmemittir. F al<at son 
günlerde .ili kotniserlik dairesinde 1 
aık sık ictimalar aktedilınekte ve 
Lübnand;. yeniden kurulacak olan 
m;,clis azasının intihabatı hakkın- [ 
da mühim kararlar verilmekte ol
duğu mu&İrren iddia edilmektedir. 
Her ne olursa olsun Lübnan idare
sinde mühim tahavvülB.tın arefe .. 
sinde bulunulduğu muhakkaktır. 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti ha vid.ir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde . acenta aranmaktadır. 

O ı. , iiiiii!il'~ Tel.: Beyoğlu : 4887 896 

Boy~-on cemiyeti 
tefessf>h halinde 

Tayyar~ Balosu 1 1 Askeri tebli~at 1 
Önümüzdekı Perşembe ak-

şamı Pera Palas salonlarında Fatih Askerlik Şubesi Riywıe
verilecek Tayyare Balosu için tinden: 329 doğumluların yerli ve 

bi>r çok müa11seseler tar ' -,dıın yabancıların ilk yoklamalarına 10 
Mnrdinde çıkan· "Halk Sesi" pek kıymetli eşya tebe.- ... ı edH-

refikimiz yazıyor: . tubat 933 tarihinden itibaren baş~ 
Dün cenupta oturan bir doatu• miştır. !anacaktır. Samatya ve Fatih Na-

muzun burada dig' er bir dostumu Bu eşyanın bir kısmı, balod\,. 
1 1 • 1 hiyelerinin ösleynden sonra saat za yazdığı bir mektubu bu doatu· çekilecek eğ ence İ pıyango ara 

k b D• k d k 13 den 17 ye kadar yeni nÜfu• muz bize gösterdi. Bu me tu un konmuştur. ığer 1&mı a o· 
bize göıterilm-:ainin sebebi, me~- I tiyon meydanında dağıtılacak- cüzdanlarını hamilen şubeye mÜ· 
tupt.ad'gaz0etemızden de bahıedı.1- tır racaatları ilan olunur. 
mesı ır. oatumuzun gazeteınız • • 
hakkındaki temenniyatına te§ek- İstanbul Tay yare §Ube&ı tara 
kürler ederiz. fından ayrıca mühim miktarda 

Doatumuzun mektubunda, Hoy- zengiın ve mütenevi kotiyon da 
bon cemiyeti vo: Hoy.bo~culaı- hak- tedarik edilmiştir. Daloda Da· 
kında gazetemızde ınb§ar eden ··tbed . ' tk' 1 d H . h k'k t ru ayı san a ar arın an a 
haberlerın temamen a ı a a uy- B l H l'd H 

ld • azıldıktan sonra ar- zım ey e ·a .ı e amm tara· 
gan ° ugu Y ··h f d k'· "k b" · k " 1 tık Hoybon cemiyetinin tefeosn ın an ' uçu n· t• eç soy ene 
etmekte olduğu, Bedirhan oğul~a- cektir, 
nna en yakın arkadaıl~rını~ b~.le Her sene fevkalade rağbete 
· • d k ı d " ı Bedırhanı Su- h · ıtıma ı a ma •g • A .k d maz ar olan Tayya~ " baloau· 
reyanın Cenevı·ede V'e merı a a b d . • 
H b ·11ıerini takip edeceg" im nun u sene e emsalıne faık o 

oy on . . 1 , 1 d diye aldığı pa~ala~ı ~endı keyfıne lacagı anlatı makta ır. 
sarfetmİ§ ve hıç bır 1§ yapmamış 
olduğundan, daha geçen senelerde 
cemiyetten çıkarıldığı İzah edil
mektedir. 

Dostumuz Bedirhan oğulları
na, ve arkadaşlanna, Fransızların 
dahi bir dolandırıcı gözü ile bak
bklannı ve Kamuran Bedirhanın 
da Matosyan ıirketindeki iıinden 
çıkarıldı~ını da bildirmekte ve 

mektubunu §Öyle bitirmektedir: 
"Türkiye .. Fransa araaındaki 

müı:ıasebat düzelmiş olduğundan 
Hoybonculara diğer emaaline 
Fransızlar da artık metelik vermİ· 
yorlar. Bunun için gerek Ermeni
ler ve gerek Hoyboncular, timdi 
de Fransızlara kin bealiyorlar." 

İstanbul ikinci İcra memurlu 
~undan: 
Emnıyet sandığına Mehmet 

Namık B. tarafından rehnedi· 
!ip borcun ademi tesvİy·esine bi 
' aen haczen paraya çevrilmesi 
takarrür eden bir buçuk mıskal 
inci, bi pırlanta yüzük; bir ro· 
za yürek madalyon ve bir altıQ 
kordon birinci açrk arttırması 
13 şubat 933 taı·ihine müsadif 
pazartesi günü saat on dörtten 
itibaren sandal bedesteninde 
;cra edileceğinden talip olan la· 
!arın 932-4588ciosya numarası· 
nı hamilen mahallinde hazır bu 
lunacak memuı·a müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

Ml/llget'ln edebi ronıanı: 1B şi.Jire çiğoeyorlardı. ları her an bir parça daha koyula· 
şıyordu, 

kileri :hemen oraya boşaltı. Sonra, 
burnunu çekerek fincanını uzat· 
tı: 

miş, omuzlarını titreterek belini 
büküyor; ba~mı yere değdirmeğe 
çalıfıyordu. iki kafadar göz göze 
geldiler; sonra yutkunarak içleri· 
ni çektiler. 

Ad 
1 

tep 
zia 
Ke 

MAKEDONYA 
Hil .Aşk, 

Oıı 
kea 
ke Aldığı emir kat'i ve sarihti: 
Sö~ Emirber Hasip, neye mal olur-
me. a olacak, ölü veya diri elıe eedri-
7..11~ecekti. 
gar 

;a Birinci Kısım 
R 

ınüo Bir gayda. 
uaı Bir armonik. 
mi• Bir flut ve... Bir 1ka va!! 
~l işte bu orkestra, durmadan 
·B'ialıyor; her kafadan bir ıes çıkan 

du;:;.ıumanlı odada, uzun sarı ıaçlan 
kimlopuklarını döven bir genç kız, 
Baf,ğilerek, doğrularak, kıvrılarak 
hak\-aksediyodu. 
lur~ 

~ Kirli kır sa.;ları, terli alnına ya 
sufe ışmış zayıf bir adam, gözlerini 
haki ummuş, cezbeye tutulmut bir 

1 Ta!ıflerviş gibi sağa sola sallanark kol 
p ]arını açıp kapa yordu: 

i haki· Bu adam armonik çalıyordu. 
' irimi Yanı başında inadına şİ.§man, 
'zua ısa boylu, yusyuvarlak bir genç 

perdelere güç ulaşabilen ellerile -

Kin, Politika ve /(an .. 

Müellifi: Nizamettiu Nazif ............ ~··~····· .......... ····~· 
rüyordu, 

Kavalı çalan ayaklarını uzat· 
mış, yerde oturuyordu. Bunun kı
vı.rcık bir otp .sakalı vardı. Her 
üfleyişte gırtlağı oynuyor. çene -
sine kadar gidiyor, &Qlll'a yine 
yerine geliyordu. Ve galiba bu 
gırtlak §U garip orkestrayı idare 
eden bir maeatro denkliği idi ki, 
duvara payanda vurmuş gibi ayak 
ta duran gaydacı, gözlerini bundan 
ayırmıyordu. 

İtte bu orkestra durmadan 
çı.-!ıyor; ve dumanlı odada her ka
fadan bir ııes çıkıyordu. 

Yere kırmızı bir kilim serilmiş· 
ti. Duvarlar baştan ba§a kilim· 
!erle kaplanmıştı. İki köşede kar
şılıklı iki yer minderi vardı. Bun
ların üstüne kırmızı, parlak püs
küllü, tifti4: kebeler örtüllüştü. 
Sarı sırma ile k.laptan işlemeli, 
dört kö§e şiltelerde oturmvs üç 
genç kız, dumanı tüten bir kuz~ 
çevirmesini ellerile parçalayarak, 
· ·ı lokm 1 r 

Sağ taraftaki minderde otu· 
ra.rı biri sakallı, biri sakalsız iki 
'kişi, mahmur gözlerle bu sa'h.neyi 
seyı·ediyorlar, bıyı:klarını b ;-an k 
Ol'tada ra:ksı-den kıza gö7 kırpı
yorlardı. Sofra basındaki ]uzlar, 
aı-a sıra gülüşerek , kırıtarak yan· 
!arına s~uluyorlar. Ve kah ger
danlarını, kah yanaklarını öptüı
dükten sonra, ağızlaı·ına kocaman 
bir et lokması tdcı:yorlardı. Bun
lar yaşlarını, hatlarını almış adam 
!ardı. Karşd<i minderde ise genç 
bir delikanlı sırt üstü uza"lmı' ya· 
tıyordu. Üçünün de kıy .. fetlerm
den epey zengin oldukları anlatılı
yordu. 

Bellerinde rengarenk püskül· 
lü. İpek, T ı·ablus kuıakları vardı. 
Cuha şalvarlarıoın uçkur yerleri 
ğözülanüyordu. Y ol!u Halep ipek· 
lilerinden mintanlar giymişler, 
saltalarını ( '-') duvara asmışlardı. 

Allı, yeşilli, sarıh, mavi, pem· 
be boncuklarla işlenmiş bir 1n· 
lıftaki rakı ~işesinden ara sıra ön
lerindeki kahve fincanlarını dol· 
du .. uyorlar ve bir n °.feste aikiyor
lardı. Kehribar ağrzlı, kısa , ya· 
SFmİn çubuklarında sigara eksik ol 
mayordu. 

Odada pencere yoktu. Nefes, 
ter. rakı ve sarımsak kolmları bi-

• Ortad•ki kız durmuyor, dinlen· 
mıyor, muttasıl raksediybrdu. 
Kim bilir kaçıncı kad'ehi yuvarlar
larken oturanlardaıo' sakallısı ya· 
nındakini durttü: 

- Nafi Bey .. Ben bu kıza bit
tim. 

Ve elini kuşağına attı; kesesi· 
oıi çekti, içinden bir avuç gümüt 
para aldı. Fakat arkadaşı onun 
hareketlerini endişeli bakışlarla 
takip ediyordu. Hemen kolunu 
kavradı: • 

- Aman... Ne yapıyorsun? 
Dur! 

- Ne oluyor? 
- Sakın para alayını deme? 
- Niye? 
Sakalsız adam başile karşıki 

minderde yatan genci itaret ettiı; 
ve ağzını onun kulağına dayaya· 
rak; 

- Görmesin.. · dedi • görürse 
billi.h öldürür. 

- Yaaa .• Aşık demek? 
- Kara sevdaya tutulmuştan 

beterdir. 
- Gnyd\ıcı keseden para çıkar

dığını görmüştü. Kasketten ziya
de gecelik takkesine benzeyen 
garip şekilli ve yağiı serpuşunu a· 
çarak yanlarına sokuldu. Sakallı 
adam tereddüt etmedi, avucunda-

- Kız! doldur şunu! 
Yemek yiyen kızlardaıo biri: sa; 

nbyc sektirmeden boncuklu şışeyı 
uzattı: 

- Lakır .. lakır,. lakır! 
- Hay yaşayasın! . . . 
Kız Nafi Beyin elındeki fin· 

canı d~ doldurunca, iki kafadar 
tokufturdular ve birer yudumda 
çaktılar. 

Peki amma .. Bu Nuri Ağa ge-
. k '? lecek mi? gelınıyece mı. 

Nafi Bey suratını buruştura· 
rak· 

_' Onun tıabiati böyledir .. · di· 
ye homurdandı · be~letir~ bekle
tir ondan sonra gehr. Eger yatsı 
namarıım Petriç'te kıldıktan son· 
ra yola çı'ktıysa, bir saatten evvel 
gelemez. 

Sakallı gülümsıedi: 
- Hangi yatsıdan bahsediyorsun 

a Nafi Bey.. Ben Katunsalı'nın 
ne kaşarla.ıımıt meli.mi olduğunu 
bilmez miyim? Hem sofu adamın 
burada işi ne? Bu köyde bir bar
dak su İçen, bir yıl gusül ab
desti alsa yine arıtamaz. Şu kız
lara bir baksana .. Hele şu göbek 
atanın kılığına bir 1:ıak. . 

Kız imdi ar'kaya doğru iğil· 

Sakallı adam yerden göğe ka· 
daı· haklıydı. Bu köyden bir bar· 
dak su içenin, İstanbul sarayının 
hareminde bir yıl haram işlemiş· 
ten farkı kalmazdı. 

Köy, "Petriç" e iki saat me
safede idi. Fakat sanki Parisin 
göbeğinde imiş gibi, burada se· 
fabetin her şeklini tatmak müm· 
kündü. Bu köyün kızları, usta 
bir töhret simsarının elinde terbi· 
ye edildikten sonra pazara çı· 
karılmışa benziyorlardı. 

Menlik, lstr.oınca, Royçoz, Se· 
rez ve Dırama beyleri, civar köy
lerin ileri gelenleri, zenginleri, 
rejiye tütün satarak ellerine ge· 
çen altınları keaelerine doldurup 
buraya üşüşüyorlar ve şu gayda· 
cmm ıapkasına atıp bir kaç kadeh 
çaktıktan sonra evlerine dönüp 
Rum sarraflardan para dileniyor
larlardı. 

Köyü kim bilir hangi açık göz 
bu hale sokmuştu; ve köyün ismi 
kim bilir ne idi! 

(Devamı var} 

[ *J Cüppe ;ı., redingot arası bir 
ceket. 
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MEMLEKETT 
. ~~ 

~ 

Manisa Adliyesinde 
karışık .~!r dava 

• •• Bir cinayetin uç ~az~~nu 
biribiri arkasına olmuş?! 
· H' et aı:e- ÜÇ -dan Kilrt Muatafa lzmırde çıkan IZID • . G"rd..._- ki--''!' .J_ )da .. 

M · Adi' ıi mü· o ...., na eaı '""'eo yo O" 
teainden: amsa ıye ili or «a \ • Bili· 
him bir cinayet <!avasiyle met· L _Y ' _,_, ya ~~1 •1v1.erıyorl. t . 

1 :J.· • B d iki ay kadar ev nara v ... a m ..... a mıc ııe en a 
gu aur. un an ka b' Kli M f t " 
vel Demirciye tabi (M<çular • r -'~- rtı· 1 ua~~ anm 'ğz!" ~~ 

· d H t mail Ef. iamın eueın ece 1f1 e vaat ettı ını • .,.. 
yesın en acı a d öl b't edi Fak ~ · b ' 
de temiz. hayırhah bir a lam1' •~- d .. '[~~· ki aGt"çd .. ga:ı;.li~~ 
d,. "I .. t " Bu zat yat ıca ır ...,.a Uı<ur or ose n · 

,ıru muş u. il · .. ki N · d "I " da h kes tarafından sev mJ!• mütea p un e o uyor ve 
v.e ~~. .k b' iz bile bırakma· ha ııarip tesad'üfe bakımz, Mol· 
tır. uçu ı•. . 'k- edeııı:ler l H" • de iki ün IO!ll'a di· 
d" n bu cinay<'h ırtı ap b' • • a uaeyın ıı '--' 

h ld .. l\ıieselenın ınncı ğer iki ölü arkadatmı ta1<1p e-
meç ı. u r . · . . kil' • .:.• 

fh b dur lkincı saAıa: derd< dünyatla.n çe ıp gı .... ı· sa ası u · 
Tarihte n yirmi. <ene ._evv~I Yu· yor. 
n anistana gitmı ş ve uç dort ay Dördüncü aafha: - Maznun 
evvel avrle t etmiş Kürt Muatıa lar111 bu şekilde sırlı sıra ölme· 

.lfa i~imli bir adam vardır. Bu a· leri Gördöste ve Borluda deh· 
:dam sers<'.-i bir şeydir. Avdeti· ıetli dedikoduyu mucip oluyor. 

1 k d . · h"k- Go" rdos'' hastahanesinde iken .ni mütea ;ıp en ıaı u umetçe 
. ce lp ve isticvap olunmu§ ve ser Nuriye kanaı tarafından ~~it 
b cst bırakılmıştır. Bu Kürt tirilmek üzere çamaşır getınl· 
Mustafa Gördöste Molla Hüae mtf. Adam çamaıırla.nnı değİf 
yin ve Nuri isimlerinde ve ken tirirken çıkardığı gömlekle be
disi gibi iki kişi ile arkadat ol· raber lime lime et parçalan da 
muştur. Bu üç arkadaş iktidar çıkmıJ. Bunlan ititeıı Gördös 
!arı fevkinde sarfiyat yapıyor hakimi Sabri Bey baatahamıye 
!armış. Bunlaran fazla sarfiya· giderel< Nuri ile kooUJmUf, Nu 
tınan kuıkulanan bir zat, mer- ri dehşetli iş_kencelere maruz 
hum Hacı lsmailin oğluna: kaldıklarını anlatmıt . hakim 

_ Babam ölürenler tutul· bey de bir zabıt varakası tut· 
mut. Maamafih bütün bunla.r ri 

madı. Ben şu adamlardan tüp· 
vayettir. Asd mesele, bu ölen· 

heleniyorum. Fazla sarfiyat ya !erin kanlarımn Manisa Miid· 
pıyorlar . Cinayetle beraber ba· 

deiumumiliii makamına müra. 
banın hayli parası cl'a kaybol· lıeri (Kocalarımı· caat etme ve 
muştu. Nazarıdikkatini celbe- zm etleri parçalımmcaya ka.d.ar 
der;m, diyor. Bunun üzerine dövülmüıtür) ~yerek da.va aç 
Hacı İsmailin oğlu bunları ta· mıtlardır. Diğer tarafta.o Borlu 
l' J.Ssat ediyor. Bir Gördöa paza ve Gördöaten Adliye vekileti· 
ı· günü bunlara rastlıyor. Naza. ne, Ankarada diğer makamata 
rı d ikkati calip bir şekilde sarfi bu hadiseden bahisle birçok td 
yatta bulunduklarını görüyo ve g ra fla r ç.ekilmittir . Meseleye 
g1dip hükumete şüphelerini an· Manisa C. Müddeiumumiliği el 

• !atıyor. Jandarma da bu fÜphe atmııtır. Ehemmiyetle tabJci,. 
üzerine bu üc adamı Borlud'a kat yapılıyor. Maznunlara da· 
tevkif ederek ~an altına alryor. yak ahlır ve itkenc:e yapılır
Çıkan bir ş?.yiaya nazaran bu ken jandarma başçavuıu İsma 
Üc mazn\tll ikrarda bulunmut· il efenclinin yanında Adliyeye 
la.r, hatta sakladıklan bir ma· meneup bazı zevatın da bulun· 
halden bir çıkın çıkanlmıt ve duğu iddia ediliğinden İf daha 
İçinde altın para ile zinet altın· fazla ehemmiyetle tetkik edil· 
ları bulunmuş. Bu son rivayet mektedir. 
doğru da olsa, iğri de olsa hadi Maamafih bütün bunlar riva 
senin ikinci safhası bu suretle yet halindedir. Bittabi adliye 
ve tabii şekilde cereyan ediyor tafıldı:atı ve muhakeme salaha 

d 
Üçüncü safha: - On gün ka 1 tı hakittati meydana çıkaracak 

ar Borluda isticvap ed;ten bu t 
ır. 

Mersin kooperatifi- ı Aydında yeni arte-
nin yardı~~arı zlyen kuyuları 

Mersin~e~ 2. tanhıle ~azılı· Ay~ından yazılıyor: - Aydın 
Yor: Şehrımız zıraat kredı koo· !le!edayeai artesyea kuyularmdaa 
peratifinin meaaiıi hakkında u~:a:e edebilmek için Alnuua ... 
nıüdür Salahattin Bey ,u iza· =~.- .... 1•'-n:ndan profeaör Ve~ 
h . . • Ae ınuhabere etmiı ve kendQi. 
atı vermışhr: nı !duıa d•vet etmişti. Prof..c;r 
- Bu ay zarfında her Jeıte ol fu ırunler.ıe teL-'- • ı---L • tetkikat ı.. -UJUZe ge ...,... ve 

Qı.ığu gibi senelik pliınçomuzu • a tlıyacakbr. Profeaör 
l . . • ı.~ ayn• •aınanda top k 1 d 160 anzım ettı. 932 senesı ..........- etre deri l'ğ· ra. • tın a 
•arfi · · __ ı,. • "d' K m n 1 •ndekı •ul n k ı n vazıyetı .,.._ ıyı ır. 00 mak için alet keıfettiğ' • a. ç.ı dar-
Pe 'f d _.__, ı· · d h • •çan Ay ın ratı oksan Sc•uZ azasına hava ıun e anııi uaullerd · tif 
kı k b d d'I b'\ • · · en ıa a r eş bin liraya yakın mua· e e ı e ı ecegana ve bir arteziyen 
Vellf>tte bulunmuştur. Doksan kuyusunun ~aça ına\ olacafım t .. 
Seki f d ~,_, bit edecektır, Bundan aonra A 
Ye z aza .~ara ın an V&KI ıenna dm Belediyesi profesörle bırı.:· 
I taahhudatının nııfmdan faz ıenelik bir mukavele İtnzalıyaca~ ti• tahsil edilmittir. Koopera· tır. • 

Y ın parası yirmi bet bin lira· Bı"tlı"ste kıt ıporları 1 
tecavüz etmemektedir. Bu 

•del\~ kuraklık devam ettiği bal Bitliaten yazılıyor:- Bu eene 
e Ol t ki • d ki 1 lut burada bir faaliyet kaynafı 

cakt . a arı zımmetin e • a a olmuıtur. Bir taraftan kıt sporla. 
tah ~[1 tamamen ve nakden rı kızak eğlenceleri, atlı kar kota 
f dsı edilmi.ftir. Bu sene zar· ı.,'.., yapılmakta, diğer taraftan ka 
ıın .a ,!irkete yeniden dokuza· dınlar harıl bani örırü yaparak 
ı: .ılt~hak etmiftir. Birçok itÇi çorap, fanili, çal'f&f gibi mallar 
d rıınız önümüzdeki •ene için· yetittirerek çal'flya göndermekte 
re k0peratife hi11edar olacakta. erkekler de halk mekteplerine de-

yırıı. vadetmi•lerdir. Bu S"-tle vam ederek yeni harfler üzerinde
en T -~ ki mümareaelerlni arttmnaktadır· 

ço. 
1 ı'ene İçinde ortak adedinin lar. MeYcut mektepler okuma ı. 

d' ga ınaaı kuvvetle muhtemel· çln bGyiik bir beveıle çalrf&D genç 
k~ Şehi~de müteşekkil olan bu !erle doludur. Muallimler bu raf· 
k Peratıfin bilWııum a.zalan betten büyük bir zevk almakta n 

0
0peratife kartı viki samı' •. bütün enerjilerile çalıtmaktadır-Yetl • . mı 1 v ennı daima izhar etmekte ar. 

d~ın~er veçhile yekdiğerine yar E•lrl~hirde cinayet 
°l>e a1!,d~ .bul~nmaktad'ırla.r. Ko 

1 
l\• il ırçılık bırliği glind- gü· ESK ŞEHiR, 6 - Bura~a ~ecde 

' •lltniın• kild k d' • • bbir cinayet olınut. Rahim ıamın • 
lernıek ı. §e e en ııını göa lr ııenci öldllrmllttür. Cinayetia 
gele tedır. Her azaya lizım sebebi henllı: meçhuldür. Tabki
B ~ın muavenet gerek Ziraat kat yapılmaktadır. 

a,...,as 
~afında 1 ve gerek kooperatif ta 
' \'İ n . k Y:"P!lmaktadır. Bunun pamuk müstahsillerined' ki b 
'Cnişır etıı~u.z çok kuvvetlidir. da Şubat aymda olacakt';r B ku 

b sene •çın hen" ik t 1 ·ı · e a,ıanın uz raza a 1 enı en yağmurlarlJI bereketi 
Y<lpaca . ~nııstır. Bundan sonra yağmakta olduğunu görüyo~ 

g mız Yardım koza \ C ruz. 

Bravo, Milas 
Musevileri •• 

"Türkçe konuıtur
ma birliği,, 

nin bir müsameresi 
!MiLAS (Milliyet) - Türkçe ko

nuıturmak huauaunda, bura müse
vilennln en ön safta olduklannı ev
velki mektupl&mnda da bildirmit· 
tim. Bu kanaati teyit edecek, yeni ve 
canlı bir bıımle daha yapılnuftır. 
Şeker bayramuun ikinci ırünü ak

fanu, "Türkçe konuttumıa Birliği" 
Hililiabm<r menfaatine, Birliğin &a• 

!onunda çok muvaffakiyetli bir mil
.am.e vermit ve Milia halkına eğ
lenceli ve temiz bir gece geçirtmit· 
tir. Bu suretle hem, kıymetli cemi
yetimize oldukça mühim bir maddi 
yarclımda bulunulmuı, mÜ'ievi vatan 
daılarııruzın kendimize yakınlatmak 
için sarfettikleri gayret bir kerre da
ha tebarüz etmittir. 

Mü..&ınereye tam oaat 19 da bat
lanmııtır. Birliğin müaarnere salonu 
bazılrunu alamıyacak bir hale ırel
mİ!tİr. Program gayet iyi tertip edil 
mitti. Ayakta dinlenen iıtiklıil mar
fllll müteakip, Birlik reiıi Y akup 
Kemal Bey bir hitabede bulunarak, 
''Türkçe KOIKlftunna Birliğinin " 
tarzı teıekkül6nden, mukaddec ııa
yel..,.fnden, iılıil.balde ba'8J'D"'k iste
dlti itlerden ve kaymakam Sım Bey 
le Belediye ....Ui Şevket Beyin, Bir· 
life ıröıterclilılerl ıubület ve yar· 
donlardan uzun uzadıya babsetmlt
tir. Reiı Y akup Kemal Bey ele mu
sevidir. Türlılüfe kendisini baflayan 
aemiml rabıı..larla, ismini bile türk
lettirmiıtir. Rela, hitabe.ini, Miw 
muaevilerinln, lıu cereyanın en ö
nünde iftiharla lıulunduklarmı söy
liyertfı: bilirmİJtİr. Bundan sonra 
Yllzhafı Nazmi Tuğrul Bey, bu gi. 

Aydın vilayet kongresi 
-----·• .. •-CC>>•·~-... ~---

37 mümessilin iştirakile toplan 
dı, dilekler tesbit edildi 

Aydın fırka 11llAget kongresine iştirak tdenler 
AYDIN, (Milliyet) - C. H.F. cardan Ahmet Şakir, 

Vi.liyet kongresi kaza ve nahiye- Ba§müdürü Sırrı, eczacı 
\erden seçilen 37 mümeHilin itti- Beyler. 

inhisarlar 
Şevket 

rakile fırka salonunda toplandı. Büyük kongre müm~••illikleri· 
Umum r:!.aire müdürleri, Daimi En ne: Etem Kadri, avukat Nefet, 
cümen ve Belediye i.zalan, mual- avukat Ulvi ve Sökeli Hul\ıai Bey
limler cemiyet ve müeaaeae reia- ler aeçildiler. 
leri ~e köy farka letkilatmdan 1 .'nti~~ptan ao.nra konırre dilek
birçok zevat ta kongrede hazır bu lenn muzakereııne baıladı ve sa
lunuyorlardı. . . 1 ~t 20 de ertesi günü toplanmak 

Kongreyi Vilayet Heyet• Reıa uzere dağıldı . 
Vekili Etem Kadri Bey açtı. Kon· 1 Fuat .~Y ~ongre bey~tine hak· 
gre birinci reialiğine meb'uıum'!z k?.'da goatenle!' te~ec:~~e teıek .. 
Fuat, ikinci reisliğe Etem Kadn, k"': edere.k rena ae~~~ı!l'ı ad~ h<;
katipliklere Oıman ve /ı...af Ke· yebnden t1bf~ ettıga~a . aoyledı. 
nan Beyl<'r seçildiler. Ko~gre her.eti um~mıyeaı la~lfayı 

Etem Kadri Bey Vilayet idare yenı tetekkül eden ıdare heyetine ha 
hey<"tinin bir ıenelik olan biten vale etti. 
işler bakktndaki raporunu oku- Gece Aydın . Palu oalonunda 
du. Rıtpor alk,.larla kabul olun· kongre mümeaaillerine ve kongre
du. Ve kongr.,-azalan idare he- de bulunan zevata fırka tarafm. 
yetine gÖ•lerdii{i faaliyet ve mu· dan bir ziyafet verildi. 
vaffakıyetten dolayı takdirlerini 
bildirdi. 

lıi toplantıların tarihi n içtin.; kıy- Bundan sonra hesap balona ve 
metlerinden bahaetti. Muıevi ilk bütçe yapma encümenile, dilekleri 
mektebi yavrulannm \ıehek dansı ve teklifleri tetki encümeni se
çok alkışlandı. Sonra "Al Ay M• . çildi. Kongrenin Gui Hazretle
lefl'" iımindelı:i piyes ıriizel temsil e- rile lamet ve Ka:zrln Patalara ve 
dildi Ş bi 1 " .. _. di y Katibi Umumi Recep Beyefendiye 

Kongre dün aabah tekrar top· 
lanarak evvel& hesap encümeni 
raporlarını müzakere etti. Vila· 
yet, kua ve vilayete bafla nahi· 
ye bütçeleri kabul ve bütçelerini 
yapmıyan kaza ve nahiye bütçe· 
lerinin viliyet heveti tarafından 
tastik edilmesi kabul olunarak vi· 
ti.yet heyetinin ibrası ve heıaplar 
da ııörülen uaGI uygunluğu ve in-

ı . en r mono 015 107aen · e... kk d · 
M _ı T"-'- la ta tarimlerinin arzı h ın a ver•· 

ne uaen ve u ... yaV1'U n ra- 1 k . llu 1 1 k b 1 d'ld' 
fından giliıel bir zeybek oyunu ve bu en ta rır a } ara .•d u eh ı ı'. tizakmdan ~olayı ihdakrekhedvekt!nek te• 

. .• Ruznameue sR'a J are eyetı fek 6.r edılmeal l\ ın a ı te • 
nu takip edeıı danslar bnealn ıroz- ve büyük kongre mümeaaillerini ! lif te kabul olundu. 
!erini sevinç ve• taktir ~arile dol. seçmiye ııelmi~ti. Meb'uaumuz Fu- Dilek Encümeninin raporu o-
durdu. Kendllenne hoı bir gece ıre- al Bey Fırka meb'uıu ol- k d d'I k t kl'fl · ti 
• · · · MiJ•lıl M ' un uve ıe ve e ı ennm. çırtliklerınden dolayı, "' 111', u- maaı dola•&1ile merkezde çaht· k . b 1 d D'I ki ·· ... !•~1· Alı ;T za eresıne &f an ı . ı e er mu-ıevı vatandaflıırına ve H ... ı mer tığını burada müfit olamadığm- k d'I' k rlf L '-' 

• •• • .I!....I ' za ere e ı ır en maa , ıınnıye, 
heyetıne mut"!ekkir_...... dan kendisinin ..,çllmemeııini rica b z· t M"d" 1 • b .. 

Sporcuların bayram maçı 
Milaı futbol takımı, Muti& vlliye

ti aporcularile bir maç yapmak için, 
vaki olan claYet üzerine Mufla'ya 
ıritmlı, hariçten alanan lnıvvetlıırte 
talmye edilee Vilayet takımma 3-2 
y..ılmltti" 

Samsunda 
Kalpazanlar 

~ A. N. 

SAMSUN 6 - Köylerde kalp 
para yapan iki ,.&ıa ile para yap· 
mata mab .... aletleri, paralan 
Jandarmanını yakaladı. Bu kalp 
paralann dıtanda IÜrlimtinü ya
pan üçilndl bir tahıa ta al'a1lDlalı
ta411'. 

Kumar ,.ızünden 
Düzceden bildiriliyor: - Gün

dofdu nabiyeainin Gürcü Hüeeyin 
ata köyünden arabacı Kemal ile 
arkadatlan lamail, Muıtafa ve 
Haınza kumar oynarlarken arala
nnda kavııa çıkmıt. neticede Ham 
aa ile kardeıi Muatafa Kemali ko
lımdan, lımalli de ool •llfrllnde 
Ylll'lılamıtlardır. lamall alclıfı fil• 
r"-;" tealrile lhnlittGr. Katlller 
Adlıyeye tevdi edilmiJlerdir. 

Bravo ihtiyara! 
~Jaeri~en bildiriliyor:- Kay 

aerı ile• Şeharluıta araunda Mer· 
keple tioal'et yapan Mükrimin ata 
ismindeki, altını, beılik ihtiyar 
merkebine eıya yükliyerek yola' 
çılmııttır. 

yolda bir adam ihtiyarın ilntine 
çıkıntı, ihtiyan tabancayla tehdit 
ederek ooymak iıtemlttir. Fakat 
ihtiyar bu tehditlere kulak uma. 
mıt azılı mütecavizle bofutnnq 
ve ~nu mecalais bir halda ıretlrip 
elinden kurtulmuıtur. 

UNUTMAYINIZ 
Ve lnaıulmıız dun fiatlarla iyi mal 

almak fırsatını kaçırmayınız . Galata' 
de Lu.aro Franlıo ticarethanesinde, 
hanımlara çamaşır ve cihaz takımla
rile itriyat ve tuhafiye levazımatı el
den çıkanlmaktadır 

tt. F k t üm aı'\\-r d' " aylar, araa u ur en, aprıu-e L. a a m eı " ıger ar- . • .. .. 
kadatlarile beraber Fuat Beyi İp· bendıa ve Daımı Encwnen azala· 
ka ettiler. rı birçok defalar sözalarak kong 

idare Heyetine, ittifakla ıneO'uı
larmıız Adnan ve Fuat Beylerle 
çiftçi Etem Kadri, mühendia Hıf
zı, doktor Nafiz ve Süleyman, a
vukat Neıet ve Nafiz ve tüccar
dan Raif FeyEi Beyler. 

İdare Heyeti yedeklerine: Sıt-
1 ma Mücadele Reisi Vahyi, sıhna 

mücadele doktorlarından Ziya, 
muhaoip o-an, Aaaf Kenan, 
belediye aaaamdan Hamit, Ger
mencik Fırka Reiıi Muzaffer, tÜc· 

reyi kıymetli mütalealarile tenvir 
ettiler. Kongrede memlekete fay
dalı ve eoaılı dilekler teoplt ve 
kabul olunarak, batladıiı daki
kadan aonuna kadar çok ıamlml 
bir hava içinde devam eden kon• 
greye; riya ... tin daire amiri ve di
ğer hazır bulunan zevata ve mÜ· 
meni\ beylere t.,.ekkürii ve Maa
rif Müdürü Fakir Beyefendinin 
buna çok heyecanlı cevabile ni
hayet verildi. 

Topkapı Fıkaraperverinin 
bu seneki yardımlan, 

1 opkapı 1 ı/laraperverlnln bu sent glydlrdl(Jl 
çocuklardan bir kısmı 

T opkapı fıkaraperver müea 
seaeai bu ıene de 216 çocuğa 
bayram münasebetiyle palto, 
elbiae, ayakka.bı, kasket ve ço· 
rap vermiıtir. Bu çocuklar~~:ı.n 
ellisi C. H . F. tehremini nahi· 
yeıinin yardımı ile giydirilmi§ 
tir. 25 seneden beri T opkapı 
muhitinde çok mütevazi bir ça 
lışma i.Je ve p& mahdut bir va· 
ridatla içtimai sahada çalışan, 

yoksul hastalara doktor Ye ilaç 
aç ve çıplak kalmıı fakmere yi 
yecek, giyecek ve yakacak ye

tittiren, Babasız çocuklara bir 
baba şefekati g&teren bu müea 
sesenin faaliyeti fayanı takdir 
dir. içtimai sabada çalışan ve 
çalışacak olan gençlere bu mü· 
tevazi müesseseyi örnek edin· 
melerini tavsiye ederiz. 

1 ÇOCUK 

Eğlenceli fizik tecrübeleri 
1 

Fiziğin çok eğlence!• taraf
ları vardır. Zateıo bir çok oyun 
caklar, hep fizik kaidelerine 
göre, yapılmıt değil midirler.? 

· Bunlann içinde zahiren kolay 
görünenlerin n~ kadar güç, 
güç görünenlerin de ne kadar 
kolay olduğunu bilmeyiz. 

Meseli yanan bir mumu 
üst tarafından üfleyerek sön· 
dürmek ıiıze kola.y görünür. 
Bir tecrübe ediniz o kadar ko· 
lay olmadığını göreceksiniz. 

Daha sonra iki şişe aralığı· 
mn arkasına yanan bi r mu· 
mu, öbür taraf tan üfleyince 
hemen söneceğini zannedersi· 
niz. Bilakis bir şİ§enin arkası
na konmuş bir mumun üflenin 
ce daha çabuk söneceği.ni tah· 
min edersiniz. Halbuki it ber· 
akiatir. Tek bir tite arkasına 
konmuf, mum mukabil taraf
tan üflenince hemen söner. Hal 
buki iki tite aralıfınm arkası· 

na komnu§ mum, öyle kolay ko 
lay sönmez. 

• 

• 

Elinize bir huni alınız.. Bl.( 
huni ile yanmıt bir muma doğ 
rudan doğruya üfleyiniz. Mum 
sönmez. Ancak buniyi biraz., 
iğerıesıiz, cidanndan çıkan hal 
vardır ki mumu aoodürebilir. 

~i 
.:..a ~ '~~' t~ .; :.·,.~...,. ı.: ). 

1 • ~ 

·~ 

Sakala dolaşan 110-110 

Hocanın 
Dayağı 

Küçük CAmll ıilııiyi arkadqla· 
nndan birinin kafauna atmıfb. 
Hocaaı bunu ırördü ve Cemili ça· 
tadı ve elindeki cetvel tahtaaı ile 
avucana YUrdu. 

Mektepten ç.ıkarken arkadıatla
n küçük Cemille alay ediyorlardL 
Fakat Cemil ne yapacağmı bilen 
inu.nlar ıılblı 

- Si" ırllriirsibıGa. Ben babaına 
oöyleyeylm de, bakalım boca bun• 
dan oonra llyle cetvel tabtaaı ile 
lnaan dövebilir mi? 

Küçük Cemil aktam meaeleyi 
babaama anlattı. Baba11 dikkatle 
dinledikten sonra aordu: 

- Avucuna neyle vurdu? Cet· 
vel tabtaaıyla mı? 

- E ... t, baba! 
- Öyleyae aen merak etme. 

Ben yarm ıılder, bocayı ırı>rlir, bir 
daha oenl cetvel tahtauyla dövme 
meılni tenbib ederim. 

Artık küçük Cemildeki ....lnel 
gllrmell. Ertesi gün babaamm bo
caefendiyl. haflayacafmı dütGne
rek sevincinden cabma uimayoır
du. 'Hele kendiılle alay eden arka
daşlanndan da ne lyf llç almq O• 

lacaktı. 
Ertesi ır6n kllçilk Cemil baba11 

ile mektebin :relunu tuttu. Fakat 
babaaman koltulunun altında bir 
paket görlirdüfünü farkehnemlt· 
ti. 

Mekt.,be vardılar Cemil kendi· 
ıOe aby eden arkadatlanna: 

- Gördünüz mtl? dedi, bak, 
§imdi babam hocayı naaıl ha•laya 
eak! 

Hakikaten diğer çocuklan da 
bir merak almıştı. Naul haşlaya. 
cak diy" bekletlyorlarc!t. 

Cemılin beba11 derıhaneye gir-
di. Hocanın yanma ırltti: 

- Efrndim, dedi. bi7.im küçük 

1 Çiçek ve 
An 

ilk bahar yaklıaflJor; lfÜaellik 
teri ve kokularile her tarafımr.ı: 
çevirmek lbel'e tlmdide11 küçük 
okayuculanmısa ilk babann zev 
kmı arttıracak bir oyım yazıyo
ruz: Çiçek ve anlar. Bu al:ıri çolı 
eğlendirecektir. 

Genit bir bahçede oynanacak 
Çocuklar l1dye ayrılacaklar bir 
k111nı bahçenin bir tarafında di 
ferleri difer laanmda duracaklar 
Orada toplanacaklar. Bunlann bi 
tarafı çiçek öteki tarafı da andır 
Çiçekler aralannda ıılzlice arka· 
dıatlanndan birine bir çiçek i 
verecekler. O arkadaılan anla 
dofnı llerileyecek. Bunlar çlçeii 
i.mlnl bilmek lateyecekler. Eier 
bilirlene çiçek hemen kendi ken 
dine kalesine kaçmalıdır, kaçma 
da anlarclan biri yakalana oyun 
dan çıkar. Böylece çiçek olan O· 

yuncular lamamlle anlara yaka 
lanıp oyundan çıkıncaya kada 
d...,.aın edilir. Sonra anlar çlç 
çiçekler an olur, bllylece ırüle, o:r 
naya açık havada eflenlrler. 

c-ılll siz cetvel tabtaaı ile dö'W' 
müpllnllz. 

Hoca ne diyecefinl taıırdı. Ke 
kelemefe batladı. 

Cemilin babaaı tekrar sonlu: 
- Cetvel tahtaaı ile dövdünüz 

delil mi? Benim aize ufacık b' 
tanlyem var. Ne olur, ne olma:z 
cetvel tabtaaı kmlır, yarılı olur 
Sin 'u hediyeyi ııetlrclim, kaba 
ediniz. 

Hail şaslun bir bald" buluna 
boca paketi alıp açb. lcinden ne 
çık3a be§enir!\İniz? Mükemmel, 
u i?lam bir kırbaç! 

Artık hoca cPtvel tahtası ile dö 
mi,rccek. 

Ar.ı n, C ild~ki suratı gönndi. 
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3irinci Sahifeden Geçen Yazılar 
ır 

mbnir ve 
1alihlide 
'evkifler 

ş 

( .... l ı.a ıalW..ıe) • 
~i Hiaar c••i•in.d• Ramaza. 
~ ..... - kametin battl 
lala t.kbirinln bile her bazısi 

{jaleenla olnmabilecefbıi, hiç bir 
mahZlll' olmaclıiım vaiz tek· 

le etrafile aöylemiftir. 
f:rleaJ arife ı\bıil Tumıalu Ha. 

Efendi kiinü:r• Çlkmıt Halil 
ahime Ef. ye cevap malıiyetİD· 
olarak ezanın kametin ancak 
pça olrunacaPıı ııöylemif ve 

.,:ı teveffilhatta bulunınuttur. 
d)fabip hoca latlntalı: daJre.inde 

mbulda, Ankarada ezan arap
u}:ıkumyor, neden lamlrde tilrk· 
Wnmaun? 

· r Jaretinde ifade Termİf mu... ak· 
iy.an serhat bıralolmıtb· 

oca buglln Manı..da yab· 
• ~rak lzmire ıetlrlldi. T..,,ldf e-
4i. Kıaa boyla lilrkçe konuflD"· 
"lakat Tunua ıh-eli biridir. 

Allfehirdeki e...inln tabarrial 
bir edildi. 

ı..,.ıılKlllıoan baıka A>ıizi:r- om!P. 
-:ıızin ıelmeden -• miaa· 
e çılop arapça esan oloryan ile 

2lel:ilde cemaat tarafmdan ida· 
a.dilen bir camlde aT&pc;a esaa 
1k17anlar haldunda zabıta tah1d

yapb. Masnunlar aıllt ceza 
11 meeine verildiler. 

Arapça e:ıran eereya111 bayram
aonra batlamıı münferit nk'

e-dir. Adliye bu meselenla "
ille çok ha-• ltareket ediyor. 

::uı lıAdlaeal De munaaebetJ olup 
lıadıPıı tahkik ediyor. Elyevm 
lıirin bütün camDerlnde türkçe 

i
n Jumet okanmaktadrr. 

ABiDiN 
Salihlide de bir 

·nı •obaz ne ı 

l:ırmirden 1 tarihile bildirildifi
e ıöre: Hoca Klmil İlminde bi

e de Salihlide aaçma aapan aö:ır 
ar~difi için Cümhuriyet Müddei 

Jumilifince ırörülen lüzum Wıe
ı,~ t~~f ~ilmiftU: yaı.•a ıudurı 

. """'8.lihlmm Akaekilıler eamiıjn. 
ıY<haJka vaaz Te naıihat ebnek 
r.re künüye plmılf olan hoca 
iknil ~alka k~ı.: . 

- Kim demıı ki dilnya yuvar
ra tır, blşa Te kella ... DiİnJa düm 
ır clür. Akaini iddia eden ki.fir 
Üı'· Re.im çıkarbnalı: ta apaçık 
. lnlür. Filin diye teveffubatta 
. a ,ımmut Te Arap harflerindea 
n;u yazı lrullamrıak dJne muııa 
ral'r·" Gibi aaçmalara batlanllf
va 
.. yobazm aaçmalarmı cami-

Yha:rretle dlnllyen halk araaın· 
eı Hal_k mı... lclare heyeti rei-
er~ Cürbü:aler :rurda relal 

l'!',I - doktor Salt Beyler itlra:ır 
b iitJerdlr. Hoca bu zevatm yap

an itirazlara ka11ı da aaçma 
'1M!lleırf•• mukabele etmiştir 

faik bu cablllne aClıılerdea nef. 
1N,anılc hoca}'I tam manuiyle 
it~ etmek -•tlıle camJyı ter

imtlerdlr. y ..... loerlf '"ki' .. 
m9R1ttar. 

ecerbe•t 
c'jraln1an1ar 

)ZMIR 1 (Milliyet) - Mahte 
f, 'ıaınllerde arapça e:ıan okuyan 
e ~ kişi milezin almadddanndan 
hıılıı Ceza mahk ... eei tarafındaa 

---

baJ"'•t "brralalmıılardır •• 

ıılektep 
Y~•taplan 

lge (Ba,ı ı leci •••il..ıo) 
Ye ihtisas ıubelerioe göre 

ada tahıil devreleri 4 ıe 
en 9 seneye kadar devam 

"r, Bu talebelerden biri 
Çtrı tarih ve harsi müdek· 
mütehauııı olarak yet~ 

ektir. 

ığı Kitap işi 
i omiıyon bir tezebzüp için· 
k, ürükMımekte olan kitap i· 

kökünden halletmektedir. 
• kitap uaulü eaaı itibar edil 

rıtir. Vekiletin kendi başına 
ıİll mektep kitaplanm bastır 

gayıı imkinırz görülmüş ve ki· 
a~ılann iıe ihtilafuz bir sw 
flii e ihtiyacı temin etmeleri 

b ere de zarar vermiyecek 
h tatmin tekli bulunmaaı u· 

ı uzadıya tetkik ~imiş ve 
rınta müstetar Salih Zeki Beye 
, uıuıta tetkikat yaptın!· 
od ve nihayet ders senesi baş· 

en her yerde ayni zamanda 

~ 
kı kitabı temin edecek bir ki· 
ayçı grupunua teıekkülüne 

ş, ım eciebil~i esası karar
ibi lmııtır. Kitapçılar, arala· 
ıp a bir kooperatif teşkil ede
daderdir. Bu kooperatifin bir 
baı'ul murahhası olacak, veka 

lu, ima kooperatifle temas e
e s'* icabında onunla anlaşa· 
'ığı ır. Kitap iıleriııde vekalet 

&eşekkülü diğerlerin d, İma 
·ih edecektir 

r . -

Bursadaki 
Hadise 

(Batı 1 u..t oahlfodo) 

pılacatı da aöylenmektedir. 

Dahiliye ve Adliye 
vekillerinin tetkiki 

BUR!SA, 6. A. A. - Adliye ~ 
Dahiliye Vekilleri bu aabah Bilecık 
üzerinden Buraaya ıelmiflsdir. ET· 
nice merkezden ,.erilen talimatın bu 
raca tatbik dereceaini ve hadisenin 
blitün aaflıalannı tekrar tetkik n 
mü tal... ettiler. 

Hadi.., hakkmda iktizası İcap eden 
tetbir Te ic:ratı Ji.znnırelenlere emret 
tiler. Adliye mülettişi Zahir Beyle 
emniyet umum müdürii Tmik Ha· 
di Bey alciıklan nz.ife ,.. anirleri ik 
mil ve İntaç lsia lıarada b.lımtl..-. 
dır. 

V elıril Beyler merkeze dönmek il· 
zere Relaiciimhar Hazretlerinin mai 

Gazi Hz. 

1 Şe~B~~~i'~~~ 
DolmabahçeJelıi Jairel.rln. 
ıritmİflerdİT 

••• 
Dahiliye uekili Şakrii Kaya 

ue A.ılliye u.kili Yanıl Kemal 
beyler ıle Cülc:emal uapvrile 
latanbula •elmiflerdir. 

Gazi Hz.nln Şah Pehlevi 
Hz.ne mehfubu 

Tahranda çıkan "Meaaeırer de 
Teheran" ırazeteıinin 18 ki.Dunu· 
aani tarihli nü.basından: "Hat
mcbneap Şah H:ır. dün Türkiye ..,. 
firi Hüarev Beyi aureti mahauaada 
kabul etmiqir. Sefir Cenaplan bu 
mülakat eanaamda Türkiye Cüm
hurreiai Ga:ıri Muatafa Kemal H:ır. 
nin ceTabl mektuplarmı $ah H:ır. 
ne takdim ebniftlr." 

yetisinde lıteabula aitmiılsdir. Telef OD 
Gemlikte tezahürat u·· l . 

GEMLiK, .. (Milliyet)- 11ur- cret en 
.. badi-.ial ftyea halk, .. naf,tüc- • • k ·1 
car, ... " .. t .. bütün tqekkülls lndınlece mı le __ ,.., lıqfta Belediye....,.. 
danmda toplanar.Jı: mUkaddea Ciim
buriyete .... ae« ırGııcfflzlil alhlıatJe
rini feda ederek ma11etin ....ıah n 
-deti J9n bir ı.ı.. teflratile çalı. 
pn '"alil Cilmhur Reiııimizln :riik· 
aelr eaa-ferina büy6k lıir -si ve i
manla batlı olduklarnu Te bu esere 
kartı ~tterllecek ayjm h... fikri 
red ,,. takbib eylediklerUd .ı.,._ 
ııöylemlfler ,,. lhnqelen ""'bnıa 
1111m11 .._ ebrıitler Te hallan izhar 
ettikler bu aamiıni lıhl ... den clolayl 
HalJıa Belediye relal Cani Bey tara
fmdao t-..Jd<ür eclilml,tir ,,. lolôli
blmizln mazİıl ..,. latikbali lıaklcmda 
kenclı"lerine loeyaııatta lruluınılmut
tur. 
Bel~ nlsl Cani B., fırka ..dal 

Ziya 1inret reiıi Necati, muall~ 
Jer birliti relıl Bqtuır, Cençler ı.n-. 
liii relıi Mahir, Hilaliah- Ek· 
..-., Hlmayeietl11I Kttim, Ziraat 
reiıl Haydar. Milfta Sami Bey. 

Aydında nefret 
AYDIH, 6. (Mmiyet) - Bur

claki irtica bank~ni A7dmlalar ne/
retle kartdaclılar. Fn-ka ve halk e'l'İ· 
ne yap.tan devamlı m6raaatlar Ü· 
zenne balkm idare heyeti bu nefre.. 
ti film a<;aternwk için önümüzdeki 
~amlıa pnü uır.umi bir tezabÜ· 
rat 7apıhna11111 karar verdi. 

lnhisarlarda 
Islahat 

<Ba•• l U.cl •ah;fodo) 

Mütebauıılar M. Wallace 
Clarck'm riyaseti albnda bir tü
tün eluperi, idari bir mütehauıa 
Te muavin.inden ibarettir. Muka· 
Tele mucibince heyet 6 martta ge• 
lerek İfe baıhyacak ve 20 mayıata 
hükiimete raporunu verecektir. 
Bu ife mukabil kendilerine bet 
taluitt. ödenmek üzere 14 bin do
lar verilecektir. 

Elyevm Pariate bulunan heyet, 
burada yapecaiı itlere dair bir 
rapor ıöadennittir. B~ rapora g~
re mütehauıılar, lnhııarlara aıt 
umumi vaziyetin ıalahı için bazı 
teklifler hazn-ll)'acaklardrr. Bu 
tekliflerin eababı mucibeleri . ta· 
hakkuk ettln1meleri için ittihazı 
lazım gelen tedbirler \avaiye edİ· 
lecıelctir. 

Tetkikat ,u eaaılar• istinat e· 
decektir: 

Tütüa itleri uzerinde teknik tav 
aiyeler. Bu luamıda tütün yetittiril 
meai, yetittirilecek tütünlerin tip
leri, a.üatahıillerin kontrolü, tütü
nün fermantasyon ve manipülaa. 
yon tartlan, ambarlarda muhafa· 
za ve ambalaj tarzı tütünün fab· 
"k • ' n aayonu, ıııara ve içme tütünü· 

nün İmaline ait bütün ameliyeler 
dahildir. 

C&t• 1 - ..ı.11..ı.) 
Anuk bu karar Potta ve Tel· 
graf idaresini tatmin etmemit· 
tir. DeYlet ŞGruı kara~ 
muka~enin iıkinc:i mardesi 
hükmüne ıöre hareket olunma 
ıı lüzumuna ifaret etmektedir. 
Bu karar Maliye vekaletinin 
mütaleuma uygundur. Ve bu 
karara g6re bebe,- kelime ~ 
linde 20 para kadar bir tenzil 
yapmağa mecbur olacak ve -
altı aylık müterakim farla da 
abonelerine iade edecektir. Fa· 
kat Posta ve T elıraf idaresinin 
iddiaama g6re iıterlinı altın 
kıymetini kaybettikten aoma 
ıukut ettiğinden ve daima te
mevvüç göaterebilecetinden 
bnudan aOl'.lll'1l mükalane bedeli 
ni teabite esas teıkil ed'ebilmek 
ten uzaktır ve yeniden sabit bir 
vahidi kıyasi teabitie lüzum Yal' 
dı-r. Ayni idarenin ıerdettiği 
mütaleaya nazaran ıirket 17 ee 
nelik faaliyet hayatında kar de 
ğil, ziyan etmiıtir. Yalnız bir 
sene hissedarlarına yüzde 2 bu 
çuk ve diğer bir aeede yüzde 
üç tevdi edebilmi,tir. Ve tiira
nın karan mucibince hareket o 
lunduğu takdirde tirket bir ta· 
raftan abonelerine muayyen bir 
meblağ iadesine mecbur olacak, 
diğer taraftan da ücretleri ten 
zil auretile zaran artacaktır. 
Ve bu netice kartıımda gene 
mukavelenin ihtiva ettiği diğer 
bir hükme iatiaden ıirket hükCi 
metin muavenetini talep eyle
yecek ve o vakit belki de bugün 
kü ücretlP-rin fevkinde bir üc· 
ret tesbili lüzumu hasıl olacak
tır. Posta vo Telgraf umum mü 
dürlüğü böyle bir zaruret karşı 
sında kalınmaması için tGra ka 
ranrun tatbikınd'a fayda m:jil 
zarar mülahaza etmektedir. Bu 
yeni vaziyet üzerine mesele Da 
biliye vekaleti hukuk müıavirli 
ğinde tetkik erlilmeğe ba'1an· 
mıştır. Müşavirlik tetkikatın· 
da Posta ve Telgraf idaresinin 
latanbul Telefoaıı 9irketi Dluka· 
veleainde yapılmaıuıı iatec'iği 
tadilatın ancak Millet Meclisin 
ce yapılabileceiti netiee1ine var 
mıttır.Vekalet, keyfiyeti Bqve 
kalete bildirecektir. 

Rusyadan maklna 
mübayaaaı 

ANKARA, 6 - Makine müba· 
ayaıı için Ruıyaya gidecek heyet 
pe.,embe sünü hareket edecektir, 

Denizli baJkevinin 
faaliyeti 

Mütehaaaıalar bu teknik itler• 
den başka, idari Dlullmelat hak· 
kında da tavsiyelerde bulunacak· 
lar ve tuz meaelesini de tetkik e• 
deceklerdir. Bu luama ait tetki. 
katta deniz ve kayatuzunun iıtih· 
.. ı uaulleri, tuzwı hıfzı, nakli, ..... 
b§I maliyet hesaplarının tutulma. 
., ~tı• fiatlarmın, haıili.t, halkın 
ihtiyacı ve kaçakçılık meseleleri 
nazan dikkate alm,.rak teıbiti ıri· 
bi eaaılar da dahildir. 

Müteha1111lar, müskirat hak· 
kında yapacakları tetkikatta, ln
hi•ann bizzat imalatta bulunma11 
mı, yokaa bunu huıu•İ e~haıa ver
mesi mi daha muvafık olacağını 
tetkik edecektir. Bundan maada 
muhasebe usulunun tadili, İptidai 
maddelerini mübayan.11 1 memurla• 
nn kab\ıl tartları ve maaılan pro 
pağanda ve İıtihbarat i şleri için 
de inhisarlar Umum MüdürlüıiÜ· 
ne bazı eaaall!.r teklif e<lecf'kler• 
dir. Bunun için, lıtanbul, lzmir, 
Sam•un ve Adanıulaki fabrikalan, 
lzmir'deki memlihalan ve Ankara 
civanndaki tuz. membıunı gezip ! 
göreceklerdir. 

DENiZLi, 6. A. A. - Halkevi
nin tertip eylPdiği iki hayet köylü
lerle konuımak ve köylülerin hasta· 
larını bedava tedavi etmek ve ilİlç 
Termelı: Üzere köylere gİtmİftİr. 

Bu hey~tlnin ıezdiği tekiz köy
e!;. k~ylülerle yaptığı konuımalar ne 
tice .. nde bir çok öz türkçe kelime 
toplannuıtır. 

Manisa villyet mec
lisi dün açıldı 

MANiSA, 5 A.A. - Umumi Vi· 
layel meclisi dün açılmıthr. Mec• 
liıe verilen ihzari bütçeye göre 
varidat 833, 192 lira ve meaarif 
846 960 lira 50 kuruıtur. 

Buna nazaran bütçe açığı 25,68 
lira 50 kurufa baliğ olmaktaılır. 

Antep'te şiddetli 
kış Mütehassıslar, yapacaklan let• 

kikat neticesi olarak bir rapor ve 
bunun tatbiki için lazım gelen iza 
hali 'erip ,.,det edecekler, tatbi. 
kat ve icraat ile m~uu1 olmiyacak 
1ar<lir. 

ANTEP, 5 A.A. - iki günden· 
beri ~ehrimizde dev. ınh bir suret· 
le kar yağmaktadır. Yağan kar, 
yanm metreye yııt.kındır. Hava bu ... 
gi!:n açılm11tır. 

Bir zırhlıda 
isyan çıktı 

Asiler zırhlıyı alıp 
engine açıldılar 
BA.TAVYA, 6. A. A. - Rw

ter Ajanaı bildiriyorı : 
De:ıreven PrOTincien ianindeki 

Felemenk zırhlıaınm yerli müret· 
tebab araamda bir iayan çıkmıtbr• 
Zırhlı, kumandaıu ile müatahde
miainden bir kıami karaya çıkanl 
diktan sonra zırhlı Oeleleh, So
matra limanlarım terkebniftJr. 

Yerli olan mürettebat, ..,,elden 
geminin kontrolünü ellerine alımı 
lardı. 

Zırhh içinde 9 zabit oldufu 
halde ensin• alıçmqbr. Zırhlının 
kumandanı Aldebram bmindeld 
kruvazörle zrrhll}'I aramafa çık· 
lrllfhr. Felemenk Hiııclistaru aıla• 
rmdaki Felemenk baıkumandaru 
idareal albnda bulunan Te Cel~
bea'in eenubuııda manevra yape 
makta olan donanmaaınm aal ıe
miyi aramafa ıittiiini bildiriyor. 

De:ıreven Pl"O'l'ell!den :ırırhlıa 
8800 - bacmindedlr. Felemenk 
donamnaumtıı - kuvvetli :ırırhlıla 
rmcludır. 

f'•ltlp IMıtadı 
LA HAYE. 1 (A.A.) - Mınt 

Mildafaa ldareoi Celebea'ln cenup 
aalılDerincl• man ına yapmakta 
buluaan Fel-ı. Hindiatalll filo 
nııaa yerlilerclm llıaret olan ta:r 
faı.ı iayan ve 9 zabiti ıremide eoir 
tutarak kaçmıt olan Denen Pre
vic;.. iamindeld lıarp ıremialnin ta 
luôine çrkmtl olchaiunu haber al
mııbr. • 

N•d•n l•1111n ~tmtıter? 
MADAN, 8 (A.A.) - De Ze

•en Provincien İlaılnd•ld F elernenk 
:ırırhlıllDID iayan eden milrettebab 
ırönderdifl bir telalzde ea .... 11-
manlarmdan Sourabaya'ya dofna 
ırittiğini, her hanği bir tazyik haN 
ketin• giriımek Dİyetiııde olmadı
imı, Sourabaya'ya relmeden ..... 
vel zırhll)'• .Uvarlslne teıllm ede
ceğini biJdirmlttir. 

Mürettebat, malcaatlarmın ma 
-.larmda tenzilat yapılmaıma ve 
bu karar• itiraz edenlerin tevkif 
editmeairıe k•'11 Protoıtoda bulun 
maktan ibaret olduğunu bildirnılt 
tir. 

Poll•I• 

Fabrikada 
Hırsız 

Bir •ıçradı, lklncl
•inde yakalandı 

İLAN 
lSTANBUL VE TRAKYA ŞEKER FABRİKALARI 

T. A. ŞİRKETİNDEN : 

idare Meclisince 5 Şubat 933 tarihli içtimada 26 Şu
bat 933 tarihine müaadif pazar günü hissedarlar umu
mi hey'etinin fevlQlade olarak içtimaa daveti kararlaş
tınlmıı ve ruznamede nizamnamenin tadili maddesi de 

F eriköy sakinlerinden ıabr bulunduğundan ticaret kanunu ahkamına tevfikan bir 
kah Huuıı Basri, Bomonti ci· 1 hiaseye sahip olanların da içtimaa İştirake ve rey itası 
varında Şark Vejetalin fabrika haki ld d ıma, arkasındaki telörgüleri na arı o uğun an yevmü mezkurda saat onbeşte 
koparmak ıuretile girmit ve Bahc;ekapı'da 4 üncü Vakıf handa 4 üncü katta kain 
yakalanmıtbr. Merkumun, ar Şirket Merkezini teşrifleri ve içtimaa tekaddüm eden bir 
ni fabrikadan bir kaç gün evvel hafta zarfında yetlerindeki hisse seentlerini Sirket Mer 
4 çuval çalarak Feriköy'ünde kezine teslim ederek mukabilinde duhuliye ~aral<aları 
bakkal Tomu'a Nttıp da ur almaları rica olunur. 
lqılmıttı-r. Hiase senetleri iş ve Ziraat Bankaları Merkez ve Şua-
Tutuıan kurumlar babna teslim edilerek alınacak makbuzların Şirket vez

nesine tevdii caizdir. 
Süleymaniye'de Hamdipqa 

sokağmda Sunsun valiıi Salim Ruznamei Müzakerat : 

B. in mutaaamf ve Mülkiye 1 - Sermayenin tezyidi hakkında karar ittiha;.,, 
kaymakanu Rüttil B. in müste 
cir olduldan hanenin IC>ba boru 2 - Şirket esas mukavelenamesinin beş ve on yedi 
•WIUn korunılan tututırıuı, atq ve kırkıncı maddelerinin tadili. 

renitlemeden ıöndürülmüttür. Tadil metni Tadil edilecek maddenin 

Kalp yirmi betlik Beşinci maddenin birinci aslı 
Ayaalıçqme'de oturan teni fıkrasının muaddel tekli Beşinci ~ddenin birin 

çıralı Hakkı Ef. Tünel'in Be- "Şirketin sermayesi üç mı1. ci fıkrası: 
yoğlu sitesine kalp bir 25 ku- Yon Türk lirası olup beheri " Şirketin sermayesi ye
ruthrk ıürerkeo yakal-ııtrr. on Türk lirası kıymetinde diyiizelli bin Türk lirası o-

Maagala tencere üçyiiz bin hiaaeye münka- lup beheri on Türk lirası 
koyarken ıimdir. kıymetinde yetmişbeş bin 

Muallim mektıebinde büfeci ~,.. , hisseye münkasimdir." 
çıralı Yuıuf, mangala tencere T a d İ 1 i Onyedinci maddenin ilk 
koyarken "atete ıu dökülmüt ve Meclisi idarenin içtimaı fıkrası : 
Yusuf yüzünden yaralanarak icabı maslahata tabi olacak "Meclisi İdarenin içti
hutahaneye J'atınlımıtır. ise de en az üç ayda bir de· maı icabı maalahata tabi o
Yükaek kalclınmdan f'a Şirketin Merkezinde ve- lacak ise de her üç ayda bir 

( k 
ya Ankara'da veyahut Al- def'a Şirketin Merkezinde 

ner en pullu'da toplanmıısı lazun- toplanması labittir. 
Dolapdere caddeeinde otu· dır." 

ran 16 yaşlarında Diyooia, Yük 
ıek kaldırımdan i~en ayafı 
kayarak dütmii! ve bacağı ya· 
ralanını§tır. Diyoniı, hastaneye 
kaldınlmııtır. 

Dayak! 
Galata'da kalafatyerinde A· 

li'nin kahveei.nde oturan amele 
Necatı, ameleden Behçet tara· 
fmdan döğülmüt ve eliıııden ya 
ralaımııttır. • 

Tadili Kırkıncı madde 
'' •..•....•... Tenmi• 

ye olunacaktır. 
H ··u A " ey eıt mumıye . . •• 

LA HA Yf:. 6 (A.A.) - Milli 
Müdafaa idaresine farki Hindiı· 
tan filoau kuıııandanlığından bir 
telgraf ıelnıİJ~·. Bu telgrafnam• 
de Zeven Provıcıen zırhlıaındaki Bir kahvede kavga 
i17an1n yerlilerin eaeri olduğu 
beyan edilmektedir. Afacamiln Mahya ıoka 

" ... T enmiye olunabile
cektir. Bundan maada her 
sene safi temettüün tevzii. 
ne karar verilecek mıkda
nndan mütebakiainin ta
maını veya bir kısmı lüzu
muna göre Mecliai idarece 
tevzi veya İstimal edilebil
mek üzere Hey' eti Umumi
ye kararıyle fevkalade ihti
yat akçesi olarak tefrik e· 
dilecektir. heyeti umumi-

Yerliler ıö"ertede mabfu:ır bu- iında Arap Sabri'nin dükklru· 
Junan ııili.hlan ve mühimmatı al· na ıabıkalılarclan karpuz Fe
dıktan aonra ıeminin ldareaini el· "t ub-Lbet tell"l M h 
terine almıılard!r. . n • m ~. • a ı . ~ ~~t 

Aailerin zabıtlere ve &abat ,... ve Ihsan ı11mleı aıde üç kitı ıııt 
killerine kal"!• fena muamelelerde 'mitlerdir. Viki olan bir müna· 
bulunm"' olduklan sannediliyer ka§ll neticeainde Mahmut Sab-

Aal zırhlı Sourabayada bulun• . • ka J t"' · ·ıe 
dufwıa telıi%1• bildirmiftir. nnıo nıı ıme. 1 Y1 IOpa ı 

döğınüştür. Fent ve Ihsan da 
dükkamn caınlanm kırmışlar 
dır. Ihsan, cam parçalaının iıa· Vaziyet 

Vahimdir 
- betile parmaklarından yaralan· 

mış ve hepsi yakalanmııtır. 

Franaız Relslcüm
hurunuo nutku 

P ARiS, 6 A.A. - ~ümh~riyet• 
çi gazetelerin ziya~~tınde bır nu
tuk söyleyen reisicumhur ~: l..eb
run, timdik.i ahval ve şeraıtın pek 
ziyade vahim olduiu':':u e~~-
7etle kaydebnittir. Mutaruruleyh 
.özlerine tu •uretle de"anı ebniı
tir: 

"Mali vaziyet vakıt kay~etmek 
aizin büyük ve cesuranı; bar gay. 
ret aarfını emreıınekted!r. Maama 
fih memleketin nıuhtelıf noktala· 
nnda yapılan nünıayişlerin akisle 
rine baluhraa herke• bu ırayrete 
karı• isyan etmektedir. 

Muvakkaten olıun ihtiraılannı 
unutarak vaziyetin ulahı husu. 
aunda yardımda bulunm~k efki.n 
umumiyeyi tenvir v~ doır:u Jola 
aevketmek ona biç kunscnın zaru• 
ri olan bu gayrete i•ti~akteıı lcaç. 
mama•ı tartile barkeun ".•!•na 
fedakarlık hissesini vennesının ne 
kadar mühim olduğunu göatennek 
matbuat için ifası pek şerefli bir 
vazife olacaktır. 

Fransa. ço\ı kere kalkmma h~ 
leleri göatennit bir m~ml-;.ketlır. 
Zebun bir halde yere du•mUf zan• 
nolunduğu sarada bir hamle ile 
daha kuvvetli ve daha ,eci olduğu 
h,.Jde avağa lc,.1ktığı çok defa gÖ· 
rülmüştür. Matbuatın zaruri bu a
zim ve kudret hamlP•İnİn yapılma 
sına yardım etmc~ini temenni ede
lim. 

Tahta perdeleri 
atırdılar 

Taksim'de lsveç komıolosa· 
nesine biti,ik Evkaf idaresine 
ait arsanın etrafınd'aki tahta· 
perdelerin bir gece içinde meç· 
bul kimseler taarfından eıırar
engiz surette kaldırıldığı görül 
müttür. Failler aranmaktadı-r. 

---·-- -
Anneler bir iği 

Anneler birliğinde dün bir iç 
tima yapılmış ve bazı fakir an· 
nelere yardım edilmiştir. 

İltanbul ikinci icra memurlu 
ğlllrMI IUl : 

Emniyet sandığına Vasfiye 
Hanım tarafından rehn~dilip 
f>orcun ademi teaviyeaine bina· 
en haczen paraya çevrilmesi ta 
karrür eden bir pırlanta gül yü· 
zük, ortaeı zümrüt bir taşı sır
ça birinci açık arttırması 13 fU 
bat 933 tarihiııe mi\sadif pazar 
lesi günü !aat on oortten itiba 
··en sandal bedeateıııinde icra e
dileceğinden talip olanları.n 932 
4998 dosya numarasını hami· 
len mahallinde hazır bulunacak 
memura miiracaatları lüzumu 
1an olunur. 

~-------

ye •..•.••.• • ••• " 
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lSTANSUL VE TRAKYA ŞEKER FABRlKALARI_. 

T. A. ŞİRKETiNDEN : 

idare meclisince, 5 Şubat 933 tarihli içtimamda; 
26 Şubat 933 tarihine müsadif pazar günü hissedarlar 
umumi hey'etinin ·adi surette içtimaa daveti kararlaştı· 
rılmıt olduğundan eaaa mukavelename mucibince laa
kal yÜz hisseye sahip olan hiuedaranın yevmi mezkUr-, 
da saat ondörtte şirketin Bahçekapıda 4 üncü Vakıf 
Handa 4 üncü kattaki merkezine teşrifleri ve içtimaa 
tekaddüm eden bir hafta zarfında malik oldukları hisse 
senetlerini Şirket merkezine tevdi ile duhuliye varakası 
almaları rica olunur. 

Hisse senetleri lş ve Ziraat Bankaları Merkez ve Şua
babna teslim edilerek alınacak makbuzların Şirket vez
nesine tevdii caizdir. 

Ruznaınei Müzakerat : 

1.- 932 senesi muamelat ve hesabatı h'aklanda Mec 
lisi ldare ve Murakipler raporlarmm okunmaaı. 

2.- 932 senesine ait planço ve karuzarar hesapları
nın tasdik ve Meclisi ldare nin ibrası. 

3.- 932 senesi hissei temettüünün tayini ve zeman 
ve sureti tevzii h1akkında karar ittihazı. 

4.- Kıdem itibariyle teceddüt edecek meclisi idare 
azalarının yeniden intihabı ve meclisi idare azalnrrnm 
hakkı huzurlarmm takdiri, . 

5.- Murakiplerin intihap ve ücretlerinin tesbiti. 

6.- Meclisi idare azasiyle müessislerin şirketle her 
nevi muamelatı ticariyede bulunabilmelerine ve müma
sil şirket ve müesseselerde vazife deruhte veya bunlan 
iştirak edebilmelerine mezuniyet itası. 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaşta Kılıçali mahallesinin aııariye caddesinde 

3/ 5/ 7 numaralı arsanın 2-2-933 tarihinde icra kılınan 
müzayedesinde talip zuhur etmediğinden bir hafta müd 
detle temdit müzayedesine karar verilmiş olduğundan 
taliplerin 9-2-933 çarşamba günü saat 14 te kazada mü 

I teşekkil komisyona müracaatları. (513) 

İnhisarlar Umum 
M •• d •. ı·· ... ·· d 1 Kambiyo Murakabe Heyeti u ur ugun en: ı R • 

(13501) numaralı kararname hüki.imleri dairesinde; ı İyasetınden: 
takasla ve pazarlıkla (100) kilo banga kalayı satın alı- Müsabaka ile altmış lira ücretli üç memur alınacak· 
nacaktır. tır. Müsabakaya girmek için lise mezunu olmak şarttır. 

Taliplerin ı;artnaml'yi stördi.ikten sonra ( c~ 7,5 t e- Fransızca , Almanca, İngilizce lisanlarından birini bil· 
minatlarınr hamilen 11 -2-933 cumartesi günii saat 15 te mek tercih seb 0'Jidir. Bu şartları haiz olanlar icat:ı eden 
G:alatada alım ~:ıtım l<nmisy0.'luna m ·; <>.::a~t! . r ı . (361) 1 v; sik~lc· rı h~nıil f'n rr.Ü!"ncaat edebilirler. (511) 



IıilLLlYET SALI 7 ŞUBAT 
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Ştı·h<'rimiz mcrr..uıinindcn Riza e~ }st. Mr. Kumıuıdilnlıiı 

Satınalma lıı:om. llhl•rı 
ilan olu · ._ __ ............... -----""' 

i ~d ini.n bundan sonra şirketimizle 
Şirketi Hayriyeden: 

H•lı Tathiral l~leri Türk Kollektif 
~irketi Mcoit Sait ve Şürekiat 

Müdür: MECIT 

Üıküdar icra Memerluğun· 
cıan: s;r borçtan dolayı mah
Ç\1% ve paraya çevrilmmi ınu· 
karrer üç adet beygir ;\e bir a
det yük arabaaının 12-2-933 ta 
rihine müaadif Pazar ırünü saat 
9 dan 11 e kadar Oıküdar At
puarında açık arttırma ıureti 
le sattlacağmclan talip olanla
nn mahallinde hazır bulunacak 
memura müracaatlan il&n olu-

UUl\ 

lstanbul cfordüncü icra ınemurlu· 
ijundan: Tıımıunına elli ilr:i bin de>
kuz yüz lira kıymet takdir edilen 
Beyoğluııda TC>Şvikiye .-hall.,.inin 
Kahtane caddesinde Atik 120, cedit 
152 nuınara alan bahçe ve limonl11-
;ju muhtevi maa muıtemilit kirgİr 
muntazam konak ve kavak sokafın.. 
dan atik 120 müken-«; cedit 13, 
13-1 numara lan 1<ayden müfrez üs
tünde klrgir odaları aralıfr lbllttı.Jır 
ve helayı havi ahur ve aralıalıfrn ta
mRmı açrk artırmaya vazedilmi• olup 
ı 1 şubat 933 ıarihlnd~ ~ 
divanhaneye lPIİk edilerek 2 Mart 
933 ttu·ihine müıadif ı>er'embe gü
nü saat 14 ten 16 fa kadar lıtaııbul 
dördüncil icra dairesinde açılı: artJr. 
ına ıurctile ııatdacalrtır. Artırma i
kincidir. Birinci artırmada en zİ de 
virmi bin liraya talip çıkmı tı!."'su 
kerre en çok artn-arua üzerinde ı.
' akılacaktır Artırmaya ittindı: için 
yuzdc yedi teminat akçeol almır Mil 
tc:rakim ve..gi, belediye, vakıf icaresi 
mıi tcriye aittir. Gayri menkül İpo-

tek ~ kdi muameleoinden sonra Bey-

Merkez kumandanbğma mer 
but müesseaat ihtiyacı için ıu
cuk. paıtırma , taban belvuı 
tel ~~yıfı, bulama, bal, ni~ 
ta, pınnç unu bi.- tarlımlmede 
alent müııabw. ıuretile aatm 
ııJ.-caktır. Miinakaaaaı 23-2-
933 çartamba tıünü ıaat 14 30 
da T opbanede Merkez kum~ 
da~ğı satınalma komiayonun
da ıcra lalmacaktır. lıteklilerin 
f~tnam~.ini görmek için her 
111!' ve mıuı•kuanna giriıec:ek 
lenn muayyen vaktinde komiı· 
yonda hazır bulunmalan. 

(464) (40:\) 
949 ....... 

Maltepe Askeri Lisesi icm 
2 adet ıu arahaaı pazarlıkla ;a· 
tın almacaktır. Pazarlığı 8·2· 
~33 çartamba günü ıaat 10 da 

ophanede Merkez kumımdan 
~ığı ıatmalma komiayonunda 
ıcra kılmacaktrr. lıtiyenlıerin 
nürnunelerini görmek için Mal 
tepe Aıkeri Liaeaine Ye tartn&· 
mesini görmek için her gün bel 
li vakitte komisyonda hazır bu 
!um.nalan. (467) (414) 

ror& 
••• 

Maltepe Piyade Atı~ Mek· 
tebi ihtiyacı için 9 kalem kıtlık 
aebze pazarlığa konmuştur. Pa 
zarlığı 7 / 2/ 933 Salı günü saat 
14 te Tophanede Merkez ku· 
mandanlığı Sıttrnalma komiı· 
yonunda icra kılınacaktır. lı 
tekfüerin 'artnamesini görmek 
için aabah satt 9 dan ona kadar 
her gün ye pazarlığa giritecek 
lerin belli vaktinde komiıyon
da hazır bulunmaları. 

(476) 501 ) 
noı 

., lu be.inci Noterliğinin 21 Teşrini • * • 
c•-vel 931 tarihli ve 17181-11725 nu- Merkez. . Kum~n~anlrğına 
ımralı tasdikile Madam Elvira Çira- ı merbut muessesat ıhtıyacı için 
ti namrna her üç aylıfr pefİnen ye 13 kalem kıtlık ıeb:zıe pazarlığa 
senevi üç bin iki yÜ:ı: lira ile 1 T~ . konın~ft.'.'r. Pazarlığı 7/ 21933 
rini sani 931 tıorihinden itibaren 1 ı •alı gunu saat 14 te Tophane
:'lu an 933 tarihine kadar bir buçuk cl'e Merkez ;1Cumanda~ığı Sa· 
;ene müddetle ve lôraci dilene dört 1 hnalma komııyonunda ıcı·a lalı 
•ene temdidine salahiyeti olduğu ol- n~~ır. fıtı;k.lilerin •artname 
' tak' '"keli-'' ı · . d sıoı gormek ıçın sabah saat 9 unp ı mu .,,ryct rstesın e ,._. d le.ad h .. 
it İpotek ve hacizleri mevcut bulun· aj ~ , , arekler . gun ve pa-
doğu tapu kaydinden anlafılnwttır. z~r ıga lfl':'tec enn belli vak 
929 tarihli icra kanununun 119 uncu tmde kom11yonda hazır b un· 
• ~ddeoine tevfikan hakları tapu ıi- maları. (477) (50?\ 
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1286 
1373 
1569 
1952 
2157 
2259 
2374 
2651 
'X797 
2994 
3114 
3178 
3329 
3406 
3708 
3933 
4000 
4130 
4359 
4468 
4619 
4680 
4731 
5013 
6230 
5311 
5399 
5589 
5728 
5798 
6169 
6247 
6431 
6571 
6775 
6979 
T236 
7418 
7639 
7823 
8060 
8366 
8557 
8703 
1!805 
8940 
9186 
9407 
9676 
9772 
9903 

10073 
10343 

825 
1027 
1102 
1327 
1459 
1675 
1967 ' 

21911 
2282 
2422 • 
2656 
2849 
2901 
3124 
3180 
3348 
3475 
3729 
3935 
4009 
4188 
4394 
4483 
4627 

4694 
4790 
5021 
5259 
5337 
5465 
5659 
5761 
5867 
6173 
6267 
6491 
6625 
6875 
7130 

7255 
7560 
7670 
782!! 
8185 
8440 
8576 
8710 f 

8807 

:ı 
9579 
9683 1 
9794 

9946 1 
10075 
10522 

cill.,,.ile ııabit bu haldanoı ve huıuıl- 4 4 4 1102 ' 10523 1051>7 I0712 10723 
le faiz ve meııarife dair olan idcliala
'•nı ilan tarihinden itibaren yirmi 
&itn içinde evrikr müıbitelerile bil. 
dirnıderi IUnnd•r. Ak•i halde hak
ları tapu ıiciJlerile sabit olmayanlar 
•at,, bedelinin paylatma11ndan ha
•iç kalrrlar. Alakadaranın itbu mad
dei kanuniye abkinıma cöre ....... 
ket etmeleri ve daha fazla malümat 
• 1mnk iateyealerin 931 1110 doıya 
DUb\aı·asİle memuriyetİnı.İz~ IJIİİra
C.tatl11rt İl.in olunur 

M1lrkez Kumandanlıgına 10775 IOS:U 1083'> 10914 1 

merbut müeuesat ihtiyacı için 10929 ıÔ94s 11009 11038 

2000 kilo prrasa 1000 kilD la- 11074 11096 11133 
bana pazarlıkla ıabn alınacak· 11198 11338 l1386 
tır. Pazarlığı 7/ 2/ 933 r;.alı gü· 11409 11487 11589 
nü aaat 10 da Tophanede Mer- 11614 11655 11718 
kez kumandanlığı Satınalrna 11882 11887 11898 
komiıyonunda icra lalmacak- 12012 12098 12154 
trr. lıteklilerin izahat almak i- 12304 12362 12406 
çin her gün ve pazarltğB girife 12436 12530 12543 
ceklerin belli vaktinde komis- 12578 12580 12500 
yonda hazır bulunmalan. 12621 12680 12693 

1 LAN (478) (S<ı~\ 12131 12777 12907 
Beyoğlu Birinci Sulh H. Haın_ .. '!- .. 1103 12'195 13011 131 il 

l iğinden: Vehap efendi ile P-Yot O 13210 13215 13226 
efendi ye Katina hanımın mutaıarrı1 rdu ihtiyacı için yerli araba l;jJ48 13363 13409 
<>lduklan Beyoğlunda Kamerhatutt koşum ve mddciri hayvanlan 13436 13462 13526 
nuıhalleıinde Kurdalya ıokatın.ı. ::zİ~lrkla sabn alınacaktır. Pa 13602 13618 13698 
116 numaralı hanenin ,uyuunun İ->a· 2-~3f 11121933 cumarmi. 13 13740 13757 13761 
le•i zrmnında açrk arttırma ile satı- günJ ~azartesi, 14·2·933 •alı 1 13805 13846 13880 

1 il 
• ti' ikiy "l't aaat 9 dan nn 1394 l 13979 13984 

rğa e ·kanlmasına karar vel' mış r. e k- .ı de O _ ...,ar Dolmabahce- 14014 14183 14?.0 
1 - Mezkür ırayri menkulün tama· çuıı ·· K · · 3 van haat hcu o lonlu bay- 14234 14290 14406 
.nunın muhammen kıymetİ üçbin se- a an · d k ' 

M~ ""'n tarafrn-'.~ın e 1 komis- 14580 14602 1Ar 
İz yÜ7 seksen aekiz liradır. 2 - u ' - "-• 1 "" 

11171 l 
11405 
11607 1 

118321 
11909 
12255 

1 

12423 1 
12548 
12601 i 
12722 J 
12963' 
13174 ı 
13295 
13428 
13559 
13708 
13782 
13883 
14005 1 
!.!?'il 

14536 
1~ 

14811 I seccel ve gayri müaeccel bak saJılı>- ıaf ve terait' Yapı acaktır. Ev 14642 14697 14711 
leri tarihi ilandan itibaren satı• ırü· lerida 'n lıer gü~ a~İ!'.tenk isteye!en

9
- 14852 14864 14929 14!168 

n ona kadar M evv - 14"""" nüne kadar evriki müıbitelerile be- eriııez kum '""' 14996 15063 15151 

209ll 
21271 
21482 
21707 
21871 
22288 
22560 
22883 

23049 
23297 
23563 
23819 
24097 
24447 
24532 
24647 
24749 
24814 
25198 
25345 
25555 
25699 
25885 
25951 
26195 
2641t 
26672 
26841 
27080 
%7278 
27589 
27723 
28265 
28313 
28499 
28700 
2883~ 

29159 
29369 
29752 
30057 
30228 
30345 
30506 
30697 
30756 
30805 
30872 
30991 

20982 
11278 
21502 
21757 
21880 
22330 
22568 
22894 
23096 
23302 
23677 
23980 

24295 
24480 
24584 
24696 
24760 
24847 
25254 
25352 
25572 
25723 
25887 
26085 
26242 
26490 
26759 
26914 
27118 
27310 
27604 
27845 
28270 
28329 
28535 
28735 
28856 
29224 
29413 
29856 
30139 
30238 
30391 
30516 
30707 
30768 
30824 
10923 
30997 
31149 
31238 
31529 
31858 
31986 
32246 
32413 
32536 
32611 
32791 
32872 
33076 
nn5 
33343 
33580 
33796 

2122& 
21329 
21539 
21801 
21895 
22342 
22740 
uoıı 

Z3202 
23389 
23682 

239119 
24369 
24494 
24593 
24713 
24788 
25009 
25308 
2S367 
25576 
25746 
25945 
26095 
26254 
26514 
26797 
26952 
27196 
27387 
27672 
2 7880 
28296 
28363 
28591 
28755 
29008 
29272 
29606 
29900 
30186 
30257 
30440 
30639 
30731 
3'>787 
30840 
30937 
31059 
31166 
31258 
31559 
3\<112 
3?016 
32261 
32431 
32549 
32614 
32813 
32939 
33084 
33284 
33366 
33592 
33806 
34004 

21851 
2191it 
22406 
22789 
ll020 
23204 
23531 
23687 
24045 

29368 
29740 
30033 . 
30221 
30284 
30490 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A 'pullu şeker fabrikasının 
fstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sahlıl'. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşra an vuku bulacak 
siparişler yüzde yirmisi pe. 
şin ve ütebakis· hamule 
senedi mukabilinde öden. 
mek üzere derhal gönderi. 
lir .. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
mü teriye aittir. Müşteri 

interse sigorta ettirilir~ 

Adres: Istanbul, 
ahçekapı 4 üncü 

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

ker - Telefon: 
24470-79 

raber satış memuruna müracaat et- danlığı Satmalına k · an· 15163 15276 15354 15372 
Olnısyonu· 

>neleri aksi taktirde gayri milıeec:el na ve muayyen gün" d 15393 15436 15476 15502 
hak sahipleri oatıı bedelinin pa:rlat- minatlarile birlikte ~ebte- 15526 15543 15588 15595 

31140 
31205 
31513 
31842 
31934 
32165 
32409 
32504 
32rot 
32739 
32859 
33043 
33204 
33330 
3353.1 
33758 
3391'1 
34111 
34268 
344'4 
34578 
34793 
34S39 
35045 
35297 
35396 
35706 
35743 
35937 
36085 
36374 
36478 
36692 
36730 
36967 
37191 
37275 
37384 
37598 
37750 
37888 
38090 
38277 
38480 
38704 
39154 
3S312 
39439 
39697 
39872 

3~152 

34176 
34278 
3448.'l 
34677 
34805 
34901 
35088 
35317 
35410 
35710 
35811 
35962 
36206 
36378 
36536 
~705 

36801 
37015 
37214 
37280 
37495 
47631 
37755 
37996 
38193 
38319 
38484 
38816 
39175 

34188 
3431l 
34560 
34712 
34814 
34945 
35149 
35344 
35492 
35714 
35813 
36043 
36234 
36424 
36588 
36707 
36818 
37158 
37233 
37290 
37546 
37698 
37821 
38007 
38211 
38344 
38686 
39008 
39183 
39407 
39524 
39856 
40000 

35510 
35728 
35928 
36064 
36316 
364.'W 
S6604 
36726 
36832 
37174 
37266 
37316 
37555 
3nz4 
37867 
3806.l 
38242 ----------------------.:==-

ına1rndan hariç kalırlar 3 _ arttft'· taneye müracaatları. aa 15596 15613 15656 15759 
ınaya ittirak edebilmek İç.İn kıymeti (479) {504) 15811 15843 15942 15954 
ınuhammenenio yüzde ,-edi buçuk •· "' .. 1t04 16008 16120 16172 16206 
tÜıb-?tinde teminat akçasl -.eya milli 16222 16258 16283 16329 1 
bir bankanın teminat mekt..bııou I"" Maltepe Aakeri Li.aeai ihti· 16354 16406 16493 165021 
tırnıek ıarttır. 4 _Gayri menkUl )'llCI için 250 ad.et ruğan bel ke 16565 16594 16629 16634 

:;9343 
39453 
39803 
39908 

38419 
38692 
39051 
39298 
39424 
39653 
39860 

12_..:ı.933 tarihine miloadif pazar gü- meri pazarlıkla satın alınacak- 16711 16736 16740 16764 1 
nu ıaat 15 ten 16 kadar en '--la L. trr. 12·2-933 Pazar günü saat 

167
66 16794 16940 16995 

'"" oe- 10 d T-..J. ed M k K 17""- Şirketi Hayriye ıuaıamname; dahi-
de! verenin u- tünde L.-o_n_ --'-br. a ..,...an e er ez u· ~.. 17005 17264 17."" , __ . - .......... ...,. d nlı 17392 """' liıinin 38 inci mad..-ı ınUcibince 1 
lı, le üstüne bırakılan ıı:at bedeli mü man a it Satıın:alına komiı· 17499 17538 17561 · yonuııda icra lalımıcaktır. lı· 17595 17642 Şubat 1933 tarihine müoadif Çar-
'lyedeyi ııe. gün zarfında mahk...,. teki 17662 17665 !amba günü Şirketi Hayri,-e i.ı.n.. 
't.•zneıine depo edec·•~'--. ., __ 

1
• tak- ilerin ıartname ve örneğini 17

685 17705 17816 11836 • • .,,...,. ,... " k 1785 sinde hükumet Komsennın Ye Mec-
••de ihale fesh ve bun .. -- mu"•-ellit gonne için sabah aaat 9 dan 

9 
17894 17983 1 """ ~ k d h 18069 
18104 

8067 liıi idare heyetinin >e miirakıplann 
...,._, "A ,..;yan andan t·-=- etti'nile- ~ a ar .er gün ve -zarlığa 18116 18135 23 -·~ n ecekl b il r- 18165 1S223 huzurile icrt1 kıhnan üncü k"!i-
<ektir, 5 - Reımi dellilliye vesaire ırı. t erın e i vaktinde ko 

18498 
18233 18251 dede baJıi.da numaralarr muhaner 

l
"'all'l\flar miitteriye aittir. 6 _ F·-- mısyonda hasır bulunmalar. 184lO 18503 18733 ·-L- k - 18769 

18791 
878 adet hisseye ,......., ur'uı isabet 

8 tnalumat iıteyenler 932-1354 011_ ( 482) (527) 18742 1 Ol\ S84 
18891 

8813 • eylemiştir. 
araı, dosyadaki ıartname heri<en • * * 1 3 18897 18994 ' - - .....;. ________ _ 

~~lrtır. Talip olKnlann tarihi .._. . Dikim evi ihtiyacı için 568 19079 19118 19136 191S8 
~d" Beyoğlu birinci ıulh hukuk kilo keten ipliği pazarlıkla sa· 19162 19248 19316 19347 Yeni model Allegro 
%rkerneıine mürac,..tlan ilan olu . . t9m33 aplmaca~.rr: Pazarlığı 12·2· 19357 19366 19393 19436 ....... , .. ,.,....,..,.,1 

· azar lfUDli aa t ı ı d T 19509 19664 19713 19Tl6 ............ ,. ... ıı •• 

i ......... ~~iiiiiiiiİİİİiiİİİİİİİİP,! 1 hanede a e op badehu .. .,. ._.. • ., Sat 
1 

Mekrkez Kumandanlığı 19801 19812 19864 19904 ......... ,.11yıc •'."'· 

Tayyare 
Piyangosu 

14. cü Tertip Başlıyor 
1. ci Keşide 11 Şubat 

Devlet Demiryolları idaresi i ıanları 
H E R K ı: S k l ına ma omiıyonunda icra 19909 19917 20001 20014 :!r~.~;:,:::' "•. 

ı ınacaktır. istekli~ rt 20073 Z0097 20114 20151 MOhlmtıkcaunoıat. n!!; 
SARIZEYBEK me ve nümuneaini görm:k i ~~ 1 20167 20227 20231 20247 "'"""" ......... İdarece teraküm eden müstamel çembersiz aaç varil-

OPERETiN! GÖRMELİ 5~.bah saat 9da
1 

n ona kadar~er 
1 

20273 20."-183 20532 20614 .,., ..... _....,., ler bilmüzayede aatılacakt ır.Talip olanların 18-2-933 
gun ve pazar ığa girişecekleri ' 20653 20657 20668 20685 8""'~'-.~~=· •• ş. i:umarlesi günü aaat 10 da teminat akçelerile Haydar-
belli vaktinde komisyonda ha~ 1 20720 '>0776 20822 20845 - ~ d • ba ' zır bulunmalan. (481) (""") 1 !090& - paşa magazaım a ıs tı vücut etmeleri ilan olunur 

--~~~~~~~~....::.::::.!.::.:.:..::.:;::::::.::.!!:..~!L.~-~ull._~~_22090~7!__~.ıo94~7~20965~~~~~~~~~__.!900!!!!...._ (5'7) 

7 
• 

YA .... U.t' ~c. .tt. 

•e AHMET HAMDI 
Vapurları acentalığ'ından 
fıtanbul'da her pazar v 
perıeınbe ıünleri ( Tt kir
dağ'. Mllrefte ve Kerabiga\ 
ya gitmekte olan KEMAL:• 
VAPURU yerine bugün• 
den itibaren acentaınızın 

SAMI vapuru gidecektir 
Yilk -.eyolcu için Yemit'te 
Soğan iskelesinde 19 nu· 
mf'roya müracaat. 

Telefon: 22300 -
11 

S.t:.:YKISEl'AIN 
\fwlı;a •~tat c.Jat• Klpl'ill>•ıt 1 

?38Z. $.he A. SiTkecl Mül.ll"da!' a 

d-e~H_._z~37-40.~~~~~~~' 
lzMİR - PlRE - İSKEN
DERİYE POSTASJNI\ 

''İZMIR 7 şnbal 
'' Salı lld 

KARAn'ENi12 
8 tubat çartamba 18 c!e1 

Galata rıhtımından. 

ZM R - MERSİN POSTA 

"Çanakkale,, 
8 fuhat çarpmba 10 da 
İdare rıhtımından kalkarlar 

10 

3 üncü kolordu 
ilan1an 

K. O. kıt'a ve müesı 

için pazarlrkla satın • lınacak 1 
lan 60,500 kilo aamana verı 
en ıon fiyatı komiıyonca p 
lr görüldüğünden 'hal si 
933 çar,amba günu ııa!lt 14 
tehir e.dilmi~tir. Taliplerin tı 
namesıni görme!< ıizere her 
ve pazarlığa işti r k için o g 
ve vaktinden evvel komisy 
müracaatları. (15) (33 

~ . 
3. cü Ko!ordu kıt'at 

müessesatile askerlik şu 
leri ihtiyacı için 84,200 
: el, 400 zımbalı koçan, 1 
mücellet defter ve düs 
lara ait kağıt mukavva k. 
Iık bez ve ambalaj c" ğı 
rı ciheti askeriyeden ver 
mek suretile ve 60 cilt y 
lama defterile düstur 
kanunlann ı.ırt ve &el 
ne konulacak meş~l 
müteahhidine ait olmak 
zere pazarlıkla yap ır 
caktır. İhalesi 8 Subat 9 
carşamba günü saat 1 l d 
dir. Talipleı-İn nünıune 
~artnamelerini göm ek 
zere her P,'Ürı "" az rl 
iştirak için o gün ve v 
tinden evvel Fındıklı 
3. cü Kolordu Satın 1 
Komisyonuna müracaat 
rı. (20) (47 

1 

-- Ürolog· Do' to• 

Celal Tevfi 
ldnır ,-olları haıtalı.klarr 

Birinci ııruf mütehassr 
s;,.keci Mu .... d',·e r~dd No. ~ 

Devredilecek ihtira ber 
" Benzin Yesa.ireden petrol 

\ bunun iıtihoali ameli:ryesi halun. 
1 ilatira ıçin Sinai Umum mıidiri 

den istihsal edHmiı olan 5 Ni 
1921 tarih ve 3189 numaralr ih 

\ beratı üzerindeki hukuk bu k 
...... devir "BJ"• ferağ olunacağr 
bu huıuata fazla malumat edi 
iıte,-enlerin lstanbul"da, Bahce 
da T&f Hanında 43-48 n . 
kain vekili H. W. STOCK Ef 
ye müracat etmeleri. ·ıan olunur 

lstanbul ikinci icra m<ımurlufu 
dan: Mahcuz ve paraya cevirile. 
ampul, lamba, motor ve sair ele 
rilı edevah 9-2-933 tarihinde 
12-14 te Galatada Bahtiyar hanı 
28 nuınerolu diikkinda açık artD' 
ile satılacafmdan tali lerin mat 
linde hazır bulunacak memıın 

32-3602 doıyaıile müracaatlan il 
olunu 

Dr. A. KUTIE 
Karaköv Böı-ek~i fmnı sırasında 

l 



GRiPE Karşı ASPiRiN • 
1 Komprimele 

Taklitlerden Sakınımz 
1 ( !J 

1 , - 1 · '· •· - ' • , , ı J,., L ı.l ;.>., ~- ,.,,,. :.1'ü!··· ... . 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
2 Şubat 1933 Vaziyeti 

' 

AKTiF 

Ke-
Alb• afi W.. 10.611·191 
&atMt 
Ut.ki* 

Dılılldeld Kllhablrleır 
Ahm pfl klloı. 1.677-HS 
Ttırk Unn 
liulçleld Kahablrlen 

Afnn ılfl kllog. 1.541-044 
Ahına tehvUI hbll Serbest d6..tsl• 

Haıı:lae Tahvfllerb 
Venılıtt edllea nnb ••lrt!J• bf1Jhlt 
lanannn O n 1 lıld maddelerin• tc'lllta 
ukl t<dlyıı 

CU:ır:dan 
Saı•d1t 

;
1 !Aham "' { Dn'Dhte dllea nnb aıttlye 
' Tıhll&ı ltaJfllılJ ( lılbulb1medı) 

E.ham " Tahviltt 

Alba " Dlm lll'erfae aftll8 
Senet Bserfae avana 
HlıHdarlar 
KalaWll 

'B-

Un 15.0tatn,IO 
• J6.001.77t,-

~.59 • 

1 ı.:- a.766.479,76 
1.085.081,:i? 

11.167 ,605, 94 
1.535.677 .~ıı 

Lira 

11.1590.561,69 

4.851.SOJ,03 

1.703.284,47 

1 
Un lll8.l'48.5611,-

,- 4.!31,563.- 114.Sl7.000,00 

Lira ll.781.961,70 

1 . 17.1!5.825,-
1! 1.098,i!l<t,94 •1 .9118.081,04 

11.614,59 
1.005,66 

4.431..ıso.-

5.!92,098. 97 
y eldbı !36.360.688,05 

PAS IF 

8erm•Y• 
Tedadldeld Baalıaotln 
Denıltte edllaı nnlı •ÜdJ• 11.h 118.748.Stş,-
ı ........ ft • laci _clılel.... 11\'llllm 
•Uf ıecllya • -4.U 1.568,-
Denıbtı <dllm •UÜI utdyt balrlylll 15'.517.000,-· 

IUflbtı tımamen alını olenlı ıedavlle \'U ._ a.I =.Ura~---'8.""688.=000,:.::...:.!_ 1 

Mevduab 
Türk Lirası 
Döviz 

KahteUI 
1 u: 16. 188.87!, 48 

4.415.954,87 

Yekta 

- ------ - -- - - --
lakonto badeli % 1 aıtıa ilzeriae avans % 5,112 

Lira 
ıs.000.000. -

163.205.000.-

l0.634.127,85 

17.521.360,70 

286.360.688,05 

b0 ~ Istanbul Ziraat Bankasından: AH! AMAN! 

·- DiZiM 1 
~bs ~~ --ı:I ıra oiXllRI Malaalleııi Sokajı Cinli Hiueal Eınlik Hiaıeye glJre 

Y geç No. No. Muhammin kıymeti 
esil 

83
65 Beyothı Kurtulut Tuzca Hane Tamamı 24 1500 Tilrk Jir .. ı 

yor Bllyllbcla Karanfil Karakol Ar1a 75 50 metn ,. 8 500 " 
ya; 84 Beyotla Kartul111 Yenimahalle Hane ye dlllı:klıı ., 57/39 750 ., 
~a ı 86 ,, .. Fotika Hane 112 hlue 4 150 ,. 

f; dırt 90 Galata Bereket.iade Kemeralb ·Kip hano n dDkkb 9/64 33/35 1125 ., 

t 

PHILIPS 

"530" 
Bir tek düğme ile 
Bütün Avrupa dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
Siiperendilktana 

(ABUK! SANCI CiE(Tİ 
BiR ALKOK YAKISI 

ri İ Pey akçeıi "• edeli ihale nakden nya r•yri mDbadll bonolile IJdenmek illere yukanda yam pyri menkuller pazarlıkla 
rı: 'n~ı 1atıp pbnlllllfbr, bıaıei ht'iyeleri 27-2-933 pa.1arte1i ,ııoll uat on beıtedir, Arzu edenler yl\zde yedi buçuk pey akçesile 
k çın 

1 
banklDlllll mllracaatlan. Şartname Bankam1.1 kapı11Da a1ıl1111fbr. Senei haliye verglıUe belediye nıııumu mllıteriye aittir. (376) 

~ı .. -.. ... - ... .a-~-·"-
ııı-aıt ... -- Çolı ..... ld -- ÇÜ ... .._ .,._ .. Tı·· ..... -· -ıı .ıocn ..,..... -···tee .. •&nYa ...., talDD ... tıtde'ri 
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!ı <an~ 
_ ........................ Ten~-·· 

~: ~~~~ Istanbul Ziraat Bankasından: 
........ u...e Aıam1•1mıt~ 

•i si dıj Sıra Semti Mahalleli Sokaiı Cinıi Hiııaui Emllk ı Hisseye göre 
Tıür No No. Muhammen kıymeti 

G. a r... BAKER Ltd 
.n-l ----

ı; ler .. I 80. Beyazıt Eminbey Okçularbap Klgir dDkkDn Ye hane Tamamı 63 1500 Türk liru ı 
c Ne 1 101 Beyoilıı Kamerhatun Kalyoncukolluk Kigir 2 hane 3/4 168,166 6000 " 
1 ıe?g 109 Fener HacıİA Mahkemealb Kigir hane, dilkkln Tamamı 1 750 " 

;d dınl 110 " Tahtamlnare Tahtaminare Ahşap hane ,. 78 2500 " IİRAAT IANKA/I 
"r ru.m1 lt8 Beyoğlu Sarılütfi Sofyalı Te ineç Kigir hane ye 2 dtıkkln 9/96 9,9/l 13 1880 " 
e mıy~ r :la al 119 ,. Kamerhatun lnııak Aua 90 ziri Tamamı 133 200 ,, 

~----

f ;>enzı 100 Kandilli Kandilli Mektep Hane 3/10 33 205 .. 
!_ ~ım l Pey akçe1i Ye bedeli ihale nakten veya gayrı mübadil bonosu ile IJdenmek tlzere yukanda enefı yazılı gayri menkul· 

ıetec;Jerin açık artırma müddeb temdit edi!miıtir. İhalei kat'iyeleri 9·2-933 perıembe gllnO uat on bejteCir. Arzu edenlerin 
lı verİr!Jlizde yedi buçuk pey ekçelerile bankamıu milrecaatlan. Şartname bank&IDl.I kap111na asılmııbr. Senei baliye vergisile 
?l ra m belediye ruıwııu mllıteriye aittir. 
~ rakk:i·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tasarruf, Dirlik 
VeDüzenlik ~~ 

j ıeyl 1 ;_ ~i:: Buhranı kaldırmıya latanbul Belediyeai IIA11ları 
1 

Kavnaiıdır. 
;
1 ~~n Yardım etmek maksadile / Kadıköy halinre 5 No. lı dükkan: T~at 11 L~ra 
ı s A T e E Kadıköy halinde 37 No. lı dükkan: Teınınat 8 Lıra 

MI ı Yukarda yazılı dükkinlar kiraya veribnek üzere a-
c çık müzayedeye konulınu§tur. Talip olanlar tafailat al-
J , mak için her gün Levazım müdürlüğüne müz.ayedeye 

1 
Ayda 40 ila 80 kuruş vererek girmek için de teminat makbuz veya mektubu ıle 27-2-

1 Bir Kumbara 
Alınız. 

1 , 36 ay vade ı•Je 933 pazarteai giinü saat on beııe kadar Daiıni encümene 
J ı müracaat etmelidirler. (522) ________ _ 

ı 1 2 den S aortiye kadar küçük tenvl-
1 < Al 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! Ayvansarayda Nakıııdil Valdf' Sultan mektebi: Temi-
: E rat tesisah lcraaına karar vermiştir. 

') a ol 
decekt 

j j 

ı 

1 ' 
t Bi 

J 

Yalova malmüdürlüğünden: 
Yalovanm Samanlı köyünde ve harmanlar mevkiin-Bi 

1 
; Bi kain 2400 lira muhammen kıymetli 150 dönümlük 
ı ltt 'r lat'a tarlanın 19-1-933 tarihinden itibaren 20 gün 

1 ~alıyomüddetle müzayedeye çıkanlınıııtır. 13-2-933 tarihine 
1 dumkr üsadif per§embe günü aaat 16 da ihale edileceği ilin 
1 .f~plu unur. (400) 
f ı/5 1 e 961 
~akıe1ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:L Ki Gedikpaşa'da Jandarma 
rışmış 

hd~~ Sahnalma Komisyonundan: 
ılarını Jandarma lat'atı için on bin adet harp paketi 

Bu 2-933 perşembe giinü saat 14 ten 15 e kadar pazar-
ı ·ıs;~ aatuı alınacaktır. Talipler ııeraiti görmek üzere her 

:r.perdel ün ve pazarlığa iııtirak için de mezkôr günün muayyen 
yakalaı atinde komisvona müracaatları. (471) 

1 1073 

nat 3,5 Lira. • 1 

Kapalı çarıııda 11 No. lı dükkan: Teminat 8 Lira 1 

Beşiktaııta Sinanpaşa medreaeai 8 No. lı odası: Teminat 
3 

Lira. · F 1 b. ·ı .... Kepenekçi Sinan medreaeai 2 No. lı odası: 015 Lıra. ayda ı ır 1 an 
Samanviran mah'allesinde Süleymaniyei Uli medreaeai: Kıt devam 

Teminat 58,5 Lira. etmekte 
Hoca Hamza mahalleainde Siyaviıı Pil§& nıedreııeai: Te- olduğundan 

minat 45 Lira B eyko 
Beşiktaşta Sinna~aşa medreaesi 12 No. lı odllaı: Temi. Tic~~ethanesi 

nat 3 Lira. KURK 
Kocamuıtafapaşa medreaesi 2 No. lı Odası: Teminat 

1 5 Lira. Mantoları 

Y' k d lı il ki 'im k ·· üza elkiai gibi u ar a yazı ma er raya verı e uzere m • 8 T k 'tt 
yedeye konulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak aat:ak:dı~ 

için her gün Levazım müdürlüğüne müzayedeye gir- J B kc 
mek için de teminat makbuz veya mektubu ile 27 -2-933 • ey 
pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encümene mü- lıtanbul, 

)idi l (524) Knrkçll He&> 
racat etme r er. Tel, 2 1685 

Ankara'daki 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz satar, Beyoilu, latildil cadde

.; 390, l oveç aelareti karııamcla. 
170 

ıubemiıde fiatlarda bliyUk 
teozillt 
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Istanbul Gümrükleri Muha. 
faza Başmüdürlüğünden: 

100 Metre yerli utarlık bez. 
118 ,, ,, laılık elbiselik kumaı. 
850 ,, ,, yazlık elbiselik kumaı. 

10 Adet Tüccar eşyaımı örtmeğe mahsus mu• 
p.mba. 

1 -- Yukarda yazılı dört kalem eşya pazarlıkla 
(Mu§&111ba takaala) aatm ialmacaktır. 

2 - Şartları öğrenmek ve evaaf ve nümuneleri gör· 
mek iateyenler Muhafaza Baıımüdüriyeti Satmalma Ko· 
miayonuna gelmeleri. 

3 - Kırdırma günü 18-2-933 tarihine raatlıyan Cu
martesi günü aaat 14 tür. 

4 - latekliler o/0 7 ,5 teminatlarile beraber muay· 
yen saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. (459) 

1020 

MlLLiYET MATBAASI 


