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Heyeti Vekile Bugün oplanıyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-' ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• ev 1 e . 

ugünkü 
il·y e i r· i · iz a iı 
• ti11ıada icap eden kararlar ah acak ır 

Borsada yeniden beş kişi tevkif edildi - Ezan heryerde türkçe okunuyo 

Bursa 
Hadisesi 
Türk milletinin tarihinde din 

0 kadar çok defalar irticaa ve 
siyasi maksatlara llet edilmiı· 
tir ki sursadan gelen haberler 
her tarafta büyük bir aaabiyet 
uyeındırmııtll'. Hldiıeoin mabi 
yeti artık anlqılmııtır: 

. 
• •ı .. : • .. \! . •' • . . ~ ; .: 1 

Heyeti Vekileye izahat vermek 
üzere Adliye ve Dahiliye vekil
leri dün akşam Ankaraya gittiler 
Adliye Vekilinin hadise hakkında 

gazetemize mühim beyanatı 

Gazi Hz. 
Dün akıama kadaı 
meıgul oldular 
Gazi Hz. nln eı·velkl 

gece saat 24 de <Jlllc!1-
mal oapurlle şehrimizi 
şereflendlrdllllerlni gaz· 
mııtıll. 

<Jazl Hz. geceyi 11111-
rahatle geçirmişler oe 
dDn iJğleden aonra aa

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kabine bugün toplanacak ve yapılan tetkikler Kontenjan 
neticesine göre kararlar alacaktır Ve takas 

Buraa badioeıini icra vekilleri tedbirlerin ittihazı aorütülecektir. 
heyeti namına tetkika memur o
lan ve Gazi Hz. refakatlerinde 
evvelki aece Buraadan ıehrimize 

ııelen dahiliye vekili Şükrü Kaya 
ve Adliye Vekili Yu&uf Kemal 
Beyler dün öğleden aonra Dolma-

Adliye Vekilinin 
beyanatı 

Adliye Vekili Yuıuf Kemal Bey 
dün aktam Ankaraya hareketin· 
den evvel bir muharririnıizi Dol· 
mabahçe oarayında kabul ederek 
Bursa hadiıeıi meaulleri hakkında 
mühim beyanatta bulunmuıtur. 

--· -
Iktı•at vekilinin 
lzmirde beyanatı 

İzmir Ticaret odasının 
raporu etrafında 

' Giilyağlarımız muha 
kak kurtarılacaktır 
Iktısat Vekilinin Beyanatı 

~~~------~~-

Kükürt meselesinin milli iktı. 
sat hayatı. 

mızda mühim mevkii vardır 
IZMIR. 7 (Miltiyet) - Bugill 

için aülcülerimizin ve ııülyağcıla 
nmızm ıztıraplan büyüktür. ibra 
cat azalmıt, fiatlar çok dÜflııÜf 
tür. Gül müıtahıillerile imbikçileı 
araımdaki muamele ve munaaebe 
!er karıtıkbr ve muıtahıilin hiçte 
lehine değildir. 

Bu müşkilatı yenmek ve gülya{ 
lanmızın harice emniyetle aatı,m 
temin etmek Üzere bir Gülcüler ve 
ııülyağcılar kooperatifi teşkilinin 
sureti katiyede takarrür ettiğini 
ve bu maksatla her şeyden avve 
aıri bir taktirhane yapılacağını 
haber aldık. Bu taktirhanenin çı 
karacağı gülyağlannın aafiyet 
mutlak surette temin edilecek vı 
gillyağ istihsal ve ihracı .. fiye 
nokta11ndan hükumetin 11kı mu• 
rakabesine tabi tutulacakhr. 

İlıtısat ıoekllinin nı>ktal 
nazarı 

• 

• 

şubatın birinci ıüııü s-· 
da Ulu cami müezzini her ne-
deme vazifesine gelmez. Müez 
zin yerine arapça ezan okuyan 
mutaa11ıplardan bi:rinıe memur 
tarafından tiirkçe ezan okuma· 
sı lizım geld'iii bahrlablmca, 
bu ıöz camideki mutaa11ıp gü· 
ruhundan bir talmnınm dini ta 
auuplarmıa dokunmuı, bu a· 
daınlar camide hazır bulunan 
cahillerden bazılarını te,vik ~ 
derek pe,lerine takmıtlar ve e
zamn arapça okutturulınaaına 
temin için Evkaf müdiriyetine 
müracaat etmişler. Evkaf mü· 
dürü kendilerine Diy.net işle
ri reisinin bu husustaki emrini 
göstermit. Evkaf müdürünün 
yanından ayrılan bu adamlar, 
toplu bir halde vilayet önüne 
gelerek valiyi aramıtlar. Arada 
Bursa belediye reni Muhittin 
Bey toplanbdan haber alınıt ve 
gerek belediye ve gerek polis 
teşkil&tının yardımile kalaba· 
lık dağıtılmıf. 

Tetkik seyahatlerinde bulu· 
nan Büyük Reis Buraadaki bu 
hadiseden haberdar olımca, 
derhal hadise mahalline git· 
ınitler ve Dahiliye ve Adliye 
vekilleri de Reisicümhur Haz· 
retlı;rine Sunada iıl~hak etmit 
lerdır. Yapılan tahkikat rııetice
si~e mütevvikler tevkif edil· 
mı§ ve müddeiumumi ile sulh 
oeza hakimine dıe iıten el çekti 
rilmittir. 

Yuiuf Kemal Bey demittir ki: 
"- lcra Vekilleri heyeti namı· J.._ 

na Buraa hadi&eaini tt.tkike me· 
mur edilmit tik. Bu vazifemizi İk· 
mal ederek dün aktam Gazi Hz. 
refakatlerinde latanbula döndük. 
Bu alqam da Dahiliye Vekili Bey. 
le birlikte Ankaraya ııidiyonız. 
Buraada edindiğimiz kanaat ve İn· 
tibalan Baıvekil Pt . Hz. ne arze. 
deceğiz. 

1ZM1R, 7 (A .A.) - lktı
sat vekili Celil Beyefendi bu· 
gün saat 15 raddelerinde vali 
Kazım Pata ve Halk fırkası vi 
liyet idare heyeti reisi Hacim 
Muhittin Beyle birlikte §ehri
miz ticaret ve sanayi• odasını zi 
yaret etmittir. Oda içtima salo 
nunda oda reisi Balcı zade Hak 

Tetkik aeyahatı feyi:a:li 
neticeler veren lkta•at vekili 

CELAL BEY 

Gülcüler ve gül yağcıların iç 
tlmaında ikhııat vekili noktai n 

(Dev•m• 6 •n« aahi l•d•) i 

Görünüyor ki hadise haddi 
zatında ehemmiyetli değildir. 
Büyük Gazinin derhal hadise 
ınahalline kotmalan dinin siya 
sete ilet edilmesine kartı inkı· 
lip Türkiyesİtlin hassaıiyetini 
RÖSteriyor. Dahiliye ve Adliye 
Vekillerinin de derhal Buraaya 
aitıneleri inkılap hükiimetinin 
~ıı noktadaki teyakkuzuna de
lıldir. Bu haaaasiyet yalnız res· 
ını makamlarda değil, inkılap 
!!etıçliğinin saflarında duyul· 
~Uftur. Bu, yakın ve uzak ma· 
'trib acı tecrübelerinden ha11l 
0lıy~ tabii bir aks~li.ıııeldir. 
s· ıız ıeneden ben, din perde
~ al~daki irtica hareketle-
• 'f urk milletinin medetıiyet 

~~~j?1daki adımlarına ve kendi 
e~ • 1 benliğine sahip olmas"1& 
re:e ol~uttur. Fakat irtica ha 
derı 6!:erınin her biri evvelkisiw 
etıxı. ~ha zayıf şekild'e tezahür 
ve- ~.tır. irtica nihayet mağlup 
ltıa unbezim oldu. Zaman za· 
bit ha)~rada burada. bir iki ca· 
8 11 def ınde meydana çıkıyor. 
hettııi a ~a bütün kuvvetini kay 
liııcı f, bırkaç kalaycı çırağı ha 

e &Yağa dütmüıtür. 
Bııraadaki cühel' ' güruh 

nıı11 • a u· 
11ra~tedikleri ne idi? Ezanın 
lııeını ~kunmaaı... Hiç bir 
haca e\~tın en mutaaaaıp din 
lllA· " ıle ezanın arapça okun 
-•nın I" ·ı . 

rıı.i!tir c·~zu.?1uınııı ı en sürme
vett · . · unl<u ezan ~aza da 
d11v;:1 :;.•rettir. Bu davetin de 
la.Yab'I ılecek olan halkın an
kad11r1 ec.:~i . dil ile yapılınaaı 
d, k' ~abu bır şey olamaz. Kal 
bit~ -~•anın da türkçe okuna· 
lıaye~gı~ şüphe edilemez. Ni· 
Ilı illet ~ u.r~ mi iletinin rle her 
le Ya gıbı, ıbadctini kendi dili· 
"T· Pınası ~ sarih h 0 kk d 

ıırk 'il ~ ı ır. 
nıı etinin milli dili ve 

Adliye tıekill Yusuf Kemal Bey 

bahçe aarayma ııiderek Gazi Hz. 
tarafından kabul edilmiılerdir. 

Vekil Beyler, dün alqam treni· 
le Ankaraya hareket etmiılerdir. 
Vekil Beyler Ankara'ya avdetleri· 
ni müteakip Heyeti Vekile içtima 
e~ecek ve bu içtimada yapılan tet 
kıkler dinlenecek ve icap eden 

Buna hldiıeıine dair ıahsi ka· 
naatimi <1aruyonunuz. 

Reisicümhur Hz. nin millete 
hitap eden beyanatlan, hadisede 
gizli kalmı§ hiçbir nokta bırak
madı. 

Ben bu özlü aözlere birııey lllYe 
etmeğl zait bulurum. 

Divanı harp teşkil 

edllmlyecek 
- Mürtecilerin Divanı harpte 

muhakeme edilecekleri bir aralık 
rivayet ediliyordu? 

m m m 

Dahiliye ııckili Şükrü Kaya Bey 

- Buraada örfi idare ilan edil· 
-.ittir l<i divana harp!.,.. t"tek-
kül etsin ... Böyle bir fey yoktur. 

Hidioenin milrettip ve mes'ulle 

Bursa'da yeniden beş ı Her yerde 
k • • t k•f d•td• Türkçe ezan 
iŞi ev 1 e 1 1 Okunuyor 

Tahkikat inkişaf ediyor 

Mevkuflardan çoğu ve sabık 
müftü yeniden isticvap edildi 

BURSA, 6 (Hususi ınuhabi· 
rimizden tell'fonla) - Son hi· 
diae etrafında tahkikata. devanı 
olunuyor. Tahkikat Emniyeti 
umumiye müdürü Tevfik Hi~i 
ve Adliye müfettiti Necm.~tm 
Tahir Beyler tarafından ıdare 
edilmektedir. Batta sabık ınüf· 
tü Nurettin Efendi olduğu hal 
de bir çok kimselerin malumat 
ve ifadelerine müracaat edilmiş 
tir. Hadiıe esnasında belediye 
memurlanndan Nuri Efendi is· 
minele birinin gösterdiği gayret 
ve fedakirlıktan dolayı taltif eo 
dileceği haber alınmı§tır. Mev 
kuflardan bir çoğu bugün yeni 
den isticvap edilmiflerd'ir. İt· 
ten el çektirilmit olan müddei 
umuıni Sakip Beyin yerine Es· 
kitehir müddeiumumisi Muzaf 
fe~ Bey vekileten tayin edil· 
mıt ve derhal vazifesine başla· 
mııtır. Bugün daha bet kiş i tev 

milli benliği butün hayatında 
hakim ve esaş olacaktır." 

Ahın~t ŞÜKRÜ 

Bur•adaki tahkikatı idare eıkn 
Emniyet Umum müdiirü T evlik 

Hı!idi Bey 

kif edilmi~tir. Tevkif edilenler 
şunlardır: Çerezci Besim oğlu 
Hamdi, müezzin vekili Tayak 

(Dt.:\'Aflll 6 ıncı 5<\hifr<'c) 

l&tanbul Müftülüğünün cami 
kayyum, hatip ve va.izlerine ve 
Evkaf Müdürlüğünün de İmam ve 
müezzinlere vaki olan tebligab 
üzerine, dün ıabah namazından 
itibaren ~ehrimizde bütün büyiik 

(Devamı 2 inci ıahifede) 

Halk evinin 
Yıldönümü 

Ayın 19 unda me
rasim yapılacak 
Şubatın 19 uncu güınıü Hal· 

kevlerinin açılmaşının 1 İnci yıl 
d'iı1nıümüne tesa· 
düf etmektedir. 
Bu münasebetle 
lstanbul Halke· 
vinde büyük me 
rasim yapılacak 
tır. Bu merasi· 
min programını 
tesbit etmek ü· 
zere Halkevi re 
isi Hamit, Se· 
lim Nüzhet Bey 
ler ve Nakiye H N 1 1• 

dan mürekkep bir komisyon teş 
kil edilmiş tir. O gü,ı:ı Halkevi 
temsil şubesi tarafından bir mü 
samere verilec~k. musiki san'at 
kiirhn bir konser vereceklerıilr. 

(D•••mı 2 inci aahifede) 

Kuponlar 
itilafı 

Bu ay •onunda 
imzalanıyor 

ita/ya ile de müzakere 
son safhaya girdi 

Roma tıe Pari•te mihak.,..,yi idare 
eden V aaıl ııc S. Şükrü Beyler 

ANKARA, 7 <Telefonla) -
ltalya ile mali müzakere son 
safhasına dahil olmuıtur. Ge
len haberlere nazaran bimiller 
le hükilmetimiz muralıhulan 
arasında hazırlanan kuponlar 
itilamamesi de bu ay sonunda 
imzalanacaktır. 

Keriman Ece 
Mısıra gitti 

Ay •onunda Al
manyaya gidecek 

j D" .. I' K ' E 
1 

unya guze ı erıman ce1 

dün saat 11 de lzmir vapurile lı. 
kenderiye'ye müteveccihen hare• 
ket etmiıtir. Kraliçeye, pederi Ha· 
lis B. le odahizmetçiıi refakat et· 
mektedir. Vapurun hareketinden 
evvel, h.~lktan birçok kimseler, 
dünya güzelini görmek ve tefyİ 
etmek i~in nhtımda toplanmıflı. 

(Devamı 6 ına ıa!J.i(ede) 

Eczacılar dün gürült ·· · 
lü bir içtima yaptılar 
Bu arada 

de 
kendi reislerine 

hücum ettiler 
Farmakoloğlar Birliti Eczacı· 

lar Encümeni, dün öğleden sonra 
aktam seç vakte kadar devam e
den hararetli bir içtima yapmıftır. 
içtimada birkaç meaele ııöriiıül
mÜft eczümle eczanelere lnbiaar-

lar ldareıince her ay verilmekt 
olan saf iapirto miktarının tezyic! 
mevzuu baluolmuıtur. Bu huıust 
azaya izahat verilmi, ve bu yapı 
lan te'9bbüılerden müsbet bir n 

(De.&mı 6 ıncı ••hifede) 

Yeni ölçüler ... 

, ')--> 

· ı· •• , ·-·· . ı-.~-ı-.: •• 
ı-., •• ··--· ·-··· ··-·I· · ~ •'• I 

- Doktora gidiyorsan (F') Be11e git .. O hepsinde 
yükaelltlr/ .. 

- Ne biliyorsun? 
- GIJrmüyor musun onun apartımanı ötekill.'rde 

iki kat daha uiiksekl ______ ,...,_ __________ __ 
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Namık Paşayı bir türlü 
kandıramıyorlardı! •• 

Bitler komünlatlere Siyasi fırkalar böy
le bir karar verdi 

On milyar frank 
açık kapatılacak 

1~~e he~etiyle Vilayet ve kaza idare heyetleri reislerinin Bursa ve Burdur 
Vilayet ıdare heyeti Fırlı:a reisleriyle Edirne kaza heytla • • '-' • · . . .... n reııu:nnın yeN 

Ziya Beyin bu hararetli mü· 
faaaı, meclisteki meşrutiyet 

ı...-H-arfarrna aıkta can ver
itti. Mitat Pataya memup 
anılardan Nafia müsteprı 
dyan Efendi de hırietiyuı ve 
uslüman farkına bakılmıya
k "Osmanlı milleti" diye 

are bir millet dütünülme-
fiıkrini hararetle müdafaa e

erden biri idi. Hatta o a· 
id< Sırp muharebesi miinue
tile bir taraftan Hoca Şük· 
Efendi. Hoca Salim Efendi 

ıbiı aanlc:lı müderrislerin ida· 
leri altında bir çok softa gö· 

ullü bölükleri tetkil ederken, 
e taraftan Dimosteni Efendi· 
in de bir hıristiyan gönüllü 
ayı vücude getirmesini ve bu· 

~ un bayrağında hilal ile sa\i· 
' · n birleşmesini de ~elit olarak 
eriye sürmüş, 

- Şarktaki kargaşalıklan 
al ile saliµ mücadelesine 

amleden Avrupa bunu gönün 
fikrinin ne kadar yanlış ol· 

gunu anlasın! 
Dem itti. 
Lakin bu sözler, 

afayı kandıramadı. 
ıiışir hala: 

Nllmlk 
ihtiyar 

- Eğer şu fırsaf kaçırılır da 

l ıeşrutiyet ilan olunmazsa dev
'1 ve millet için kurtuluş y~· 
ır. Fakat meşrutiyet ilPın edi· 

) rae, mademki hıristiyandan 
ı a millet meclliine aza alına· 
ak, gene bizim için kurtuluş 
oktur. 
Davasında devam ediyordu. 
Bununla beraber ummni 

eclis. bir kanunu esasi tanzi• 
ıine lıizum gördü ve Mitat 
atanın reisliği altınd.a bir 
~a.n~nu esasi encümeni" teş· 
ıl ettı. Bu encümende Ziya ve 
• emal Beylerle ülemadan Ra· 
ıiz Efendi v" hıristiyanılardan 
amiç Ohanes Efendi bulunu· 
rdu. Encümen kanunu eaa· 

yi hazırlamağa başladı. 

ı Ancak saraym aldığı vui· 
i t. saı!razamm meşnıtiyete 
ıaaen muhalif olnıaııı, Sııbis
tn ve Karadağda muharebe

. n devamı, encümenin me.ai· 
nden ne kadar semere alma· 

1 leceğini çok şüpheli gösteri· 

orwn namıa ilıınbale ermek he
veıinde idi. Hamit Efendinin 
ıütkardeti lnnet Bey (5) de 
bu yoıl.da çab,anlar araınnda 
keıııdini göstermiştir.· Bunlar 
batta olaraık Ham.it Efendiye 
memup bütün adamlar, Sultan 
Muradın deliliği uzadığı görü· 
lünce, ortaya atrlmı~lardı. 

Damat Mahmut Paşa, Ab· 
dülhizin ölümü haberi verit· 
diği zaman Sultan Muradın 
sofradan kuaa kusa kalkmasını 
ilk vesile edinerek. Mehmet 
Rüştiı, Milıat ve Hüseyin Avni 
Pqalara, 

- Bu adam delidir. Hemen 
bunu tahttnıl.ıı indirip Abdül· 
bamit Efendiyi geçirmelidir. 

Teklifinde bulunmut, kayın 
biraderini bir çok metheyle· 
mişti. Fakat Hüseyin Avni Pa· 
ta: 

- Oyle ~ey olmaz. Padişa· 
hımız hasta bile ol"a hemen bi· 
rinci günü böyle bir şey düşün· 
mek caiz değildir. Sultan lb· 
rahim de deli idi. Vükelası 
bunca sene onu idare ettaer. 

Diye ıözlıerini ağzına tıka· 
mıştr. HU.eyin Avni Paşa sağ 
iken Dama\ Mahmut Paşa bir 
daha bu babse dönmemişti. 
Seraskerin hiddetinden 'korku· 
yordu. Fakat Cerkes Hasan, 
seras'keri paramparça ettikten 
sonra. ortada bir baskı kalma· 
mış.h. Bunun için Damat Mab 
mut Pa'8 yeniden q.e girişti. 
l"tida Mütercim Rüştii ve Mi· 
tat PaşaJann konaklarına de
vama başladı. Ozaman vükela 
içinde en çok iktidar ıah.ibi o
lan bu iki adamı kazanırsa me· 
ramı kolayca haarl olacağını 
hesap ediyordu. Lakin buna 
muvafak olamadı. Çünıkü Mü· 
tercim Rüştü Paşa, Sultan Mu 
radm deliliği, Valde Sultanın 
cahilliği. Damat Nuri Patanın 
tımanklığı anamda, kendi 
bqma devleti idare zevkini 
tatmı§b. Bunu devam ettir
mek istiyordıı. Mitat Pata da 
S!lltan. Muı;a~rn iyileşebileceği
m, velıahtlıği zamanında gös· 
terdiği hürriyetperverliğin tek 
rar canlanacağmr, bu sayede 
kolaylıkla meşnıtiyet na.n ede
bileceğini dütünüyor, Abdül· ı>rdu. 

"" • ,,. hamit Efendiden tabii bir duy-
ı Devrin en büyük entrika ıu ile uzıdclqıyordu. 

erkezi, veliat Abdülhamit Damat Maiımut Paşa bu 
:afeı_ıdi _i~i. ~gna!ief, Abdülha- !fil devlet adamını mera~ 
1 ıdın ~ncı oğlunda yeııi ve ımale edemiyeceğiıoi anlayın· 
;ıtt'ka bır Abdülaziz aaklı oldu· ca, Onu'nun söz arasında bel· 
bnu p~k ala hisaetmişti. Alr ti etmeden yaptığı telkinlere 
·ılha~ıt Efendi, henüz teh· kapılarak, halk arasında şayi· 
de ıken, evhamcıhk, bilei<ir- alar çıkarmak yolunu tuttu. 
• pintilik, ikiyüzlülük ile Konağında görüştüğü adamla· 

1 ret almıştı. Bir taraftan bü· ra. giiya ?'eyus bir tavırla: 
Abdülmecit şehzadeleri ile •-~ Padışahunız hastadır. Sa· 

düHizizin kendilerine karşı n.m benden duymuş olmayınız. 
lmünden şikayetler eder, öte 

1 
~~talı~ı bir nevi deliliktir. 

raftan AbdÜlazize yaranmak d ~eyı tanımıyor. Duvarlar· 
· ao" -"-! n Sultan Murat ile diğer kar- • rum""'"" er var sanıyor. Hat 

ler' nin hallerini anlatır jur- t~. geçenlerde nıasdaa kimse 
llar verirdi. Heı4cesten şüphe ~or·mb"'n bahçeye çıkarak ken 
er. herkesin mizacına göre k mı avuza atmıı. Hademeler 
rbet verir, hafiye romanla· o!up çıkarmıtlar. <?~ann el· 

an, cinai entn'kalı hikaye- lermden kurtulmak ıçın uğraı· 
e, !totlanırdı. Para barca· maya başlamış. Nihayet hade

am • yolundaki gayret' k meler zorla dövedöve götünnüt 
r çoktu ki kendi d • 

1 ~ • a ler. Abdülhamit Efeıı.di pen· 
. h aueamın cer . .JJ b .. .. H 

eaabmı bile gözil önün- .. ea.en unu go~uf. emen 
' gördürür kund 'lıe b' vükelaya haber gooderenAı: ha· , uracı ı ız· d . b' d 1 . 

t pazarlığa girişird' o· dar emerun ıra er erme kartı böy 
rile görütse na.ma:zd:ı 1~ le muamele etmelerinden mü· 
uı; hürriyetperver bi~l:1t: k~der olduğunu bild~nnit. He 
ış.a paditahın da b' . 11~ kimler de çare bulamıyorlar. 
reli oldug"u için ır ~1 ~ Bilmem, halimiz .ne olacak? 

. . metnıtiyeti (D · ıodi kendınden iatemesi il· evamı var) 
gel-eceğindeın elem vurur 

' fgnatief. bu mizaçta bir a· 
enm tahta gelmesi. kendisi 
ın genİf bir entrika meydanı 

ğmı anlıyor, bunun için 
Sul,tao Muradın deliliğini 

taya yaymak, herkete duyur-
lizrm geleceğini dütünü

ırdu. Verdiği talimat üzeri· 
ı Onu, Hamit EFendinin ,..,. 
k adamlariıle tsnaa ederek 
ıla~a ~öz arasmda yoJlar gör 
rmıth. 

Bu adamlar arıuıında en gö-
• çarpanı Damat Mahmut Cer 
• et~i';l Pata idi. ( 4). Abdül· 

!dm öz kızt<ardeıile evlen-
• 1• Bunun için kaymbirade-

11 t!lhta ç · • 

(4) Mahmut Celôlettin P"fG iami 
bu devir rit:ali.rulım üçü araaında 
miifterelrtir. Bunlardan biri lrôtip 
Mahmut Pa,adır iri uaun zaman 
Nalia Nasırhğı etmiftir. Paria 
Şe!iri Salih Münür PGfOnrn baban 
ıdı. Damat defildi. Diğer ilrüıi 
1'7i:i.ttır. Biri Sabahaddin ,,., Lut· fil p Beylerin baba.., damat Ha 
...__ aıcaıın ofludur iri A vrupaya 
b:l.;aralr orada ölmüffiir. Bura.da 

0 
da g~en. damat Mahmut Pata 
• .•4~!ilJır. Bu zat Tophanf! Mü

J:"'lu1iünde ile Sera•lrer Kayma-
am ığında bıJanm•'" M' 

tat P 
.
1 

. ...,., aonra ı-

<lfa ı e 6ırlikte Tail :ııındanı
na atılarak orada o"lm .. l Mah . Uf oan 

mut Celôleddın Pafadır. 
(~) Ôm_rünün aonuna kadar Ab
dulhamıl ıara;vuıda Esvapçıb 1 O• 

lan bu zat, mahut FD.im Pa':!mın 

meb'u• 
çıkartmıyacak mı? 

BERLlN 7 CA.A.) - Al
man kouıianbt fırkası reisi, hü 
kfunetin önümüzdeki intihabat 
ta komünist fırkasmm listesini 
gayri muteber ilfün etmek tasav 
vurunda bulunduğunu bildir
mektedir. HükUnıet mehafili, 
bu şayiayı tekzip eG'iyor. 

Yeni müsademe/er 
BERLİN 7 (A.A) - Ha· 

vaa ajansı bildiriyor: Duisbour
g'un birçok yerlerinde Hitlerci 
!erle komünistler arasında yeıı~ 
arbedeler olmuıtur. Nazilerden 
birinin cenaze alayı: yapıldığı sı 
rada atılan kurşunlann ve cena 
ze alayının tam ortasına fırlatı 
lan bir bombanın teairile bir Na 
zi ölmüş ve 6 Nazi yaralaııtmı§ 
tır. Ulm ve Rhenanie'de de bir 
takım hidiıeler olmuıtur. Ha· 
gen zabıtası komünist propa· 
"nda ofisinin merkezini mey· 

dana çıkannı,. birçok vesaik e
le ge:;imıiıtir. Birçok kimseler 
tevkif edilmiştir. 

BERL1N, 7 (A.A) - Evvel 
ki gece Berlincie ve eyaletlerde 
Nazilerle Komünistler arasın· 
da bir talam hadiseler olmuı· 
tur. Bonn'da bir toplantıdan 
dönen Nazi talebe, biT komü· 
nist binası önünden geçerkıen 
silah ateşine uğramışlardır. İki 
yaralı vardır. Harbourg · Wil· 
helmlsburg'da sosyal demok· 
ratların bir içtimarndan avdet 
eden bir amele Naziler tarafın· 
dan atılan bir kurşunla telef ol 
muştur. Hamburg'ta komünist 
ler tarafından atılan kurtunla 
bir Nazi maktul diltmüştür. 

Alman ordusu 
BERLIN 7 (A.A.) -Wdff 

ajansı bildiriyor: Çelik Miğfer
liler milliyetçi sosyalistlerin bü 
cum kıtaatı ... llh gibi bazı teş· 
kilit mensuplannın milli müda 
faa ordusu kadrosuna alrooacak 
lanna dair ecnebi memleketler 
de haberler çdmııthr. Salibi· 
yettar mahafd, Çelik Miğferli
ler veya hücum lataatı mensup 
larmm milli müdafaa ordusuna 
ithal edilmelerin.in katiyyen 
ınevzuu bahıolmadığmı bildir
mektedir. Bu yalan haberler, si 
18.hlan bırakma konferansının 
akamete uğraması takdirinde 
Alman hükiimetinin tasavvurla 
nnı tehlikeli göstermeğe ma· 
tuftur. Teslihat, nisbidir ve di 
ğer devletlerin tesliJıatm vazi· 
yetine göre tayin olunur. Al· 
manyamıı müstakbel milli mü· 
dafaa11 , son derece müsdlô.h o 
l:tn komşulannm silahlannı 
tahdit etmelerinin derecesi!lle 
göre tayin olunacaktır. Ortada 
bir takım "Alman projeleri" 
yoktur. Mevzuu bahsolan nok
ta, Almanyanm komşularmm 
kendi emniyetleri için zaruri 
görmekte olduklan teslihatm 
fazlalığıdır. 
Braun Lelpzfg mahkeme

sine mOraclJ/Jt etti 
LEf PZtG, 7 (A.A.) - M. 

Braun'un riyasetindeki Prusya 
hü~eti, Leipzig devlet mah 
kemesme müracaat etmittir. 
M. Braun hüktlmetin.in haiz bu 
lunduğu haklarm Pnuyadaki 
Alman komiserine devri hakkm 
daki ~irnaıne ile ayni zaman 
da Dıyet meclisinin dağılması
na dair meclis reisi Kari ile 
Alman komiseri von Papen'in 
aldı~an karann hükümıüz ad
dedılme1ini iatemif tir. 

Borçlar müzakeratı 
. LONDRA, 7 (A.A) _ Sir 

Lındsay'ın Amen'ka ·ı . 
d

'l ı e ıcra tr 
ı ecek müzak-'enn' • .• • cn::ı proJesmı 

tanzıme memur 5 nazrr il 
- "l.katl e ya· 

pacagı mu a ar, bu hafta de 
v~ edecektir. Uk yapılan mü· 
kalemeler hakkmda henuz"' • 
'b b' •• n ır fey söylemenin imk&.nt 

ıntihapları tetkik ve tasdik edildi.. 

TOKIO, 7 (A.A.) - Siyasi PARtS, 7 (A.A.) - Havas Raks ve sahne akademisi 
fırkalar, milli federasyonu tara ajansı bildiriy1lr: Hükumet mec 

lise verdiği mali projede 10 
fından tertip edilen bir toplantı milyarı bulan bütçt açığını ye-
da Japonyamn Milletler Cemi· di ayda kapatmağı teklif etmek 
yetinden çekilmesini \stiyen teclir. Bunlın için 2,422 milyon 
bir karar sureti ittifakla kabul luk tasarruf yapılacak, hazine 
olumnuştur. Bu toplantıda beş varidatı 2,668 milyon frank art 
bin kişi bulunmuştur. Karar su tınlacaktır Bu arttırmar.ı:n 342 
ııeti ile birlikte kabul olunan bir milyonu vergilerde yapılacak 
beyannamede Milletler Cemi· tadilatla, 1925 milyonluk laı· 
yetinin samimiliğinden mah· ~~ da:.muht~lif resimlerle ve 
nan olduğunu göstermekle kal gumrük t9:rıfelerine z"m. yap· 
madığım , Çinlilerin Jar.anlara m~~ suretıle temin olunacak-

ANKARA, 7. (Telefonla) - Maarif vekaleti muoiki muallim mekt 
bi yıuunda bi.- raks ve sahne akademiıi binası yaptrrmak üzere hıwrlıld ~ 
batlamıştır. Akademinin planları baztrlanmaktadıa .. ,_d · ,._, ara 
ili 

__ ,_ •. """" cmı muı .... m11-
a m meatebi dairesine il ti hak edecektir. 

ka • L. i' tır 
rtı yaptıgı uoykotu haklı ve PARfS 7 (AA • 

kanu·na uygun bulmak yeni . ab k h. ·?-1 Malı 
M . h"k' . • . ' . 

1
.,. proıe s ı mu anp erin adi 

. ançun u umetının ıııtık ıuı· fedakaı-lrklarda buhmacakl • 
nı ve Japo~yanın kendi müda· ı na dair hiç bir nı.üddeayı ibt~~-a 
faasm.ı ~ın hakkını tanıma· etmemektedir. Yalnız, yüzde 
mak suret~~t; uzak şarkı karma bir esas olmak üzere maaşları 
kanştk ettıgı kaydedilmiştir. senede 20 bt..-ı frangı geçen me-

Japon heyetltıe geni murlardan tedric1 surette kati· 
talimat yat yapılacaktrr. 

TOK10, 7 (A.A.) - lmpe
ratorun tasvibine arzedildikteın 
sonra dün Cenevred'eki Japon 
heyetine yeni teklifleri ihtiva 
eden yeni talimat gönderilmiş
tir. Teni tekliflerin eskisin· 
den pek farklı olmadığı söylen 
mektedir. 

IKomtu meınleketlerdel 

Çölde film 
Çevrildi 

Suriyede muhtelit 
mahkemeler 

Uiğvedilecek mi? 
Şamd~ Adana ~telerlne yaz.. 

lıyor: Bır Alman !ırketi çölde yaıa
yan Anıpların Y"f8.Yl§lannı -..e ldet
lerini tanir eden bir filim ricude 
getirmektedir. Gaz...e>leri filime al
' mak için ıirket; Emir Feyyaza onhe§ 
bin lira vennlı ve kuru sıla büyük 
bir gazve yapılarak fillnıe alnunq
trr. Bu filim yakında ikmal edile
cektir. 

Yahudilere arazi 
verilmemiş 

Erden Emiri Abdullahın &den. 
den Yahudilere arazi verdijp ve bu 
hareketin Arap alesııinde asabiyetle 
karşılandığı yımlmıttL Son gelen ha 
berlerde bu ıayianın ulı olmadığı 
bildinlmekte ve t"yia Emir tara. 
fından tekzip olu;......ktadır. 

Suriye Fransu: Ali komiserliği 
neşıretınit olduğu bir kararnamede 
Suriyeden Hicaza haç için gidecek 
olanların ancak elli altın ııötürebil~ 
celderini bildi.mliştir. Bundan fazla 
para ızötünnck rneronudur. Hariçten 
gelenler de bu ~a riayete mec· 
bur tutulmaktadır. 

Muhtelit mahkemeler 
Beruttan yazılıyor: Bayram tatili

ni geçinnek iizere bıJl'llya gelıniş o
lan Suriye Adliye ve Maarif Ve-ziri 
MıWıar A1'Slan paııa kendisiyle gÖ

rUf'!R "Elbelağ" gazeteıi muharriri
ne Muhtelit mabkemelet'İn ilgası 
hıddoncla ıu beyanatla lıulunmuı• 
tur: 

- ıMııhtelit mahkemeelrin ilgul
yle itlerinin yerli ınahkemelere dev
ri meaeleai ancak Suriye • Fransız 
muahedesinin akdinden sonra miim
lrilndür. Herhalde ınuahedede bu 
meseleye tema edilecektir. 

Fakat bb ıimdi iki mühim mesele 
yl müzakere ediynrtU'· 

Birint:W: Bir adliya kavanin b
miıyonu teıkil ederek değiıtirilınesi 
:zaruri olan bazı kanunlarm yeriııe 
yeni Ye ihtlyaca daha uygun modem 
kanurıalr yapmak ve bu suretle d"" 
cei muhakimi Gçten ikiye indinnek. 

ikincin: Maarifin 11lahı ve bilhas
sa ilk tahsil meselesinin um11milqti
rilmeai ve menıleketln muhtaç oldu
lıı yeni Maarif nizanı)armm teaiai. 
Bundan pyemlr,, tahsili ilinln tah
diıliyle ilk tahsilin biW•tı- bütün 
lıalb tefmilldir. 

Fransız planı 
CENEVRE. 7 (A.A) - Ha 

vas Ajansı bildiriyor: Silahları 
bırakma konferansının umumi 
1<omisyonu Fransız plinun tet 
kikine devam etmistir. M. Po
litis Yunanistan na~maF ransız 
planım prensip itibarile tama
men muvafakat etmekte oldu· 
ğu.nu söylemiştir. Leh murah· 
hası Kont Kaczynski, ple.11I met 
hetmiş ve bu planın devletlerin 
bir kül tetkil etmekte olan bat 
lıca tekliflerini tenvir ettiğini 
söylemiştir. M. Litvinoff da • 
Sovyet heyetinin Fransız teldif 
terinin birçok noktalarını ka· 
bul ve bımlara müzahe.-et ede
ceğini beyan etmittir. M. Zulu 
eta "ispanya" sililılann beynel 
milel bir kontrola tabi tutulma 
•ı şeklindeki Fransız tezine ta· 
mamen iştirak eylemittir • M. 
Zulueta, beynelmilel bir ord\ı ih 
daaınm arzetmekte olduğu müş 
kü1iitı kabul ve teslim etmekle 
beraber buna muarız bir vazi· 
yet almamıttrr . Müzakerata 
bugün devam edilecektir. 

frlandanın birleş
mesi için 

DUBLfN 7 (A.A.) - lrish 
Press. şimali İrlanda par\amen 
tosu nasyonalist azasmm ecne 
bi lrlanda meclisinin açıhıınd:a 
hazır bulunacaklarını haber 
vermektedir. Bu aza bu celsede 
cenubi ve şimali lrlandanın bir 
!eşmesi hakkındaki noktai na· 
zarlarını izah edeceklerdir. 

Danimarka kralı 
Berlinde 

BERLIN 7 (A.A) Wolff a· 
jansından: Danimarka kral ve 
kraliçesi, Berline gelmişler i . 
tasyonda Danimarka masl~h:t 
güzarr, teşrifat umum müc)•• .. 

kont B11evitz tarafından k:rı;: 
lanmıılardır. Kral ve kral' 
İıicümhur Hindenbourg' 

1

~ re . u zıyar 
;;'t etmqlerdir. Hariciye nazın 
• aron von Neurııth, kral ve kra 
lıçe ~e~ne bir öğle zivafeti 
vemııttır. Kral ve kraJi,._.. bu ak 
Aa Ca t ,,..., 
~ m nnes a gideceklerdır. 

Yugoslavyada 
bombalar 

BELGRA T 7 (AA.) _ Zar 
repttn bildirilyOI': Etki moha· 
ri.plere ait bina yakiniııda bot 
bır anada bir ceheruıen maki· 
nesi infilak etmittir. Hasar yok 
tur. Poliı, Chalata denilen park 
ta bir cehennem makinesi daha 
bulmuı ve bu makine mütehu· 
1ıslar tarafından ıökülmü,tiir. 

Belediyeler bankası layihası 
ANKARA, 7. (Telefonla) - Dahilye velcileti tarafından hazırla 

b 1 'darei h . runıı u ~nan ı . ususıye ve belediyeler bankası liyihası buııünlerde Bat· 
vekalete tevdı olunacaktır Bu layihala1· hakkında vekalet milli bankaları

mn12.la temaslann1 bitirmiştir. 

Taggare ile paket ve mektup
lar ucuz nakledilecek 

AN~! (felefonla) - Meclise verilen layihalann kanuniyet 
~esbctm~ın.".'ntizaren tayyare ile nakledilecek mektup ve posta paketle
rınden §ımdılık murıızaın iicret alınmıyacaktır. 

Kontenjan ve takas 
(Batı 1 İnc ı ıahifede) 

kı Beyle idare heyefi azaları u 
mumi ki.tip ve ıube m"d'· ı' · 
1 ak

. uuren 
e mınt a hçaret müdürü Saf 

fet ~ey hazır bulunmu,larch. 
Vekil Beyefendi odanın tanzim 
ettiği rapordan bahisle konten· 
jan ve takas hakkında fU müta· 
leada bulunmuşlardrr: 

"Raporunuzu okudum. Rapo 
run kontenian ve takat kısmı
na ait fikirlerimi hülasa etmek 
İşlerim: 
Kontenjan w: takaı memleke

tin iktısadi bünyesfocle normal 
hadiseler değildir. Bu usullerin 
tatbikı. tatbik mevkiinde bulu· 
nanlara müşkülat vermekte ve 
vatandatlanmız için de bazı 
mertebe ıztuaplan mucip ol· 
maktadır. Bununla beraber kon 
tenjan ve takas bu günün zaru 
retlerindendir. Döviz vaziyeti· 
miz ticari müvazene itibarile 
tamamen temin edilmektedir. 
Devletin taabhüdatı hesap mü 
yaz"!'emize müessir olan döviz 
ırsalatı dolayıaile aynca tediye 
müvazenemizi de .o.azan dilı:ka 
te buJundunnamız icap etmek 
tedir. Kontenjan ve takas tatbi 
katında sanayi ve ziraati biına 
ye ve 1aire gibi mülahazat ti.il 
derecede ehemmiyeti haizdir. 
Gaye değildir. Himaye tekliır 
de te:zahür eden bu vaziyet do
leyısıle kendiliğinden hasıl ol· 
.maktadır. Yakın zamanlara ka 
dar .tatbik :-1ilen kontenjan siı 
teım umumı ve mutlak idi. Me
mlekete fU maldan fU kadar gi 
receği tesbit ediliyordu. Muhte 
lif ecnebi memleketlerle kar§r 
lıklı ticaı·i münaaebetlerimiı.ı: na 
z~rı dikkate alınmamakta idi. 
Tıcarette aktif olduğumuz me
rule~etlere karşı kontenjan ıiı 
tem·ı:ı~e daba fazla bir mülayi· 
met hasıl etmek suretiyle mü· 
nasebetlerimiziııı devam ve inki 
ıafmı temine çahtıyoruz. 

Bu makoatla ilk olarak pamuklu 
mensucatı memleketlere göre taksim 
etmeğe başladık. Yakında bir kaç 
k_aJem e§YB:VI da memleketler itiba· 
rıyle tevzi edeceğiz. Japonya ve Be
rezilya gibi tica•ette pasif olduiu• 
muz memleketlerle nuık,.dnnıza te
vafuk edecek mukaveleler alrti için 
müzakere cereyan etmektedir. Tabı 
meselesine gelince! 

Bunun tatbiki da 9imıfiye kadar 11 
mumi mahiyette idi, Mal çtlnın mal 
ginin diyorduk, halbuki ecnebi menı 
leketlerde normal olarak Hrf Ye is. 
tihlak edilen mallarmnz haridnde U. 
racı ve sah•• mü•kül olan malLınmız 
mevcuttıir. 

itte bu ikinci kmm nıallarımm 
takasa tabi tutmayı lüzumlu göriiyo 
ruz. K.,ı,.ylıkla satılan Ye clöyizi 
m-1ekete giren -Uann talıııı mw 
:ruu olmaımda hiç bir faide yoktur 
Bilikiı döviz menhuıu danılttıjı ı: 
çin mahzur nrdll'. 
, _Ş~phe. y~tur ~ ~· usulünün 
ınıkiden muoteblik tİ.J.erİnde lı.i 
dilmektedir .Fakat bu hali bu :nki 
f$'8İt dahilinde gayri kabt1i • eti. 
b

• ' 1.-1. 1-L• iÇ Rap 
ır netice o....-aa aauw etıneı. li.zım 

üzüm ve İncirlerimize tathik etmeğe 
hatladığı yüksek gÜnıriik reıminin 
gelecek sene zarfında ihracatımıza 
yapacağı tesirden bahaetmiıler ve 
üzüm ve incirlerimizin maliyet fiyal 
lan ve cihan piyasaaındaki 1&bşlan 
bak kında izahat venni,lerdi.-. 

Vekil be}iendi, -.:eytinyağı, arpa, 
ta~e Üzüm ve diğer mah•Wlarıınıza 
darr malumat almışlardır. Bağcıları
m.r.z tarafından her sene istimal edil
mekte olan kükürt'ün memleket d 
&ilinden temini için Keçiburlu ...::~ 
denlerinden istifade etme çarelerine 
lavassul edileceği Vekil Beyfendi 
tara"'?dan ifade oluıunuştur • 

Vah Paşa Hazretleri Ege mmtaka 
aı müıneuilleTine ve bazı vatandaı
la~ ~ok mühim olan külıİİl't mes.,. 
lesımn halline ~caklamu ve bu 
huıua için !İmdiden te,ebbııs ettik
lerini bilılinniılerdi.- . 
• B~ndan .sonra Vekil Beyfeodi teh 
nmız manifatoracılan ile gÖrİİ§müı
ler, dileklerini derin bir alilr:a ile din 
lemİflerdir. 

Vekil Beyfendi .-nifatoncılar ta. 
rafından uıule "" f"lde taallük eden 
husuaab tetkikine maiyeclerindeld 
nriitahasaıalardaa Avni, •Mümtaıı 
Beyleri memur etznltlenlir. 

CeW Beyfmdl yum ~""'· 
t-. eclecelderdlr. 

••••••• 1 

Vekiller 
Ankara ya 
Gittiler 

(Bqı l U.cl ..ı.ıfede) 

ri Cümhuriyet mahkemeleri ın.-. 
nına çıkanlacaldardır. 

Tahkikatı henüz ilk haınrldı: 
oafhaunda bulunuyor. 

J.taııtak batlamam•mqbr. 
MuhaktJm"ler Bursads 

mı gapılacak'I 
- Suc;lulann muhakemealne 

Bunadaa haıka bir yerde hakda· 
cağı aöyl~niyor. 

- Onun için de heniiz mukar
rer bir §ey yoktur. lıtintak hi.ki· 
mi, tahkikat esnasında nakli da
vaya lüzum görüne keyfiyeti tem
yiz mahkemesine bildirir. Temyiz 
bu talebi muvafık bulduğu takdir 
de de muhakemeler Buroadan 
batka bir yere nakledilebilir.,. 

Heyeti Vekile 
bugün toplanıyor 
A~KARA, 7 (Telefonla)_ 

Dahıhye ve Adliye ftlôllerinin 
avdetin{ müteakıp İcra vekille 
ri heyeti yann toplanacaktır. 

lı.kılabı koruma 
kanunu 

ANKARA, 7 - Büy(ik Millet 
Meeliıinin mart lçtimamda inkıla
bı konuna kanunu laylhaıınm mil· 
zakere -..e kanuniyet kesbettirilme 
alne lüzum görülmektedir. Adliye 
Veki.letince haztl'lanan proJe Ve
kili er Heyetinden ııeçerek martta 
Meclise verilecektir. 

Her yerde 
Türkçe ezan 

(B .. ı l ı..cı ••hlfede) 

ırelir, Zira takaHU: al•-"--,_..__ ol ........ ,.,,.. tıfYa 
ne ...... ..- ucuz una olsun mal lbnıç 

küçülıı: camilerde türkçe ezan ve 
kamet okunm.ıya batlanmıştır. 

edemeuek günün birinde 0 ucu 
li almak kudretial de kendimizde': 

yoktur. Maamafih Sir Lindaay 
m W ıuıhington' dan getirmiı ol 
du~u m~lômattan batka mu
maıleyhın seyahatinin M Roo 

el 
• ' . 

811 1111'11tle ce&alecl• mücadele e
deceiiz," 

Mııtı..rirln Tilrlıiyecle oldutu ıri· 
bi Suriyede de geceleri MiUet melı:
tepleri ihdaaı mümkün olup olmadı
ğı hakkmdakl maline .-.ben v. 
zir paflts 

Gandinln tahliyesi 
için 

YENlDELHl7(A.A.)
Muhalefet fırkası meosuplarm· 
dan bir çoğu, tefrit mecliıtm 
Gandinin tahliye edilmesini iı· 
temitlerdir . Dahiliye nizm bu 
fıuauaun kongrenin hattı hanr 
ketine ve eilii.lıs~ itaatsizliğin 

J.amayacaiız_ 
Keresteli • • • 

IAaalamun 7"' palamut nı bil-

bin:ı bir 
, __ ve er mallarnmzm mü 
,.,..... takas sa 'nd ibra 

edilebibnlıtii- Tabi yesı e ç 
d" · 1 ırama.. a-..deı ... 
ınceye ~~ kontenjan ve talı:aı 

Evkaf Müdürü Niyazi Ye Ma1-
raf müdürü Sait B. ler dün bazı 
camilenı giderelı: türkçe ezan oku
makta olan müezzinlerin muvaffa 
kiyet derecelerini tetkik etmişler
dir. Aynca E-..kaf ınemurlanndao 
30 kiti, ayni makoatla muhtelif 
camileri dolafllllılardtl'. 

sev.tin M. Mac Donald'ı A· 
m~ıkaya çağırmak için gönder 
mış olduğu davetnameyi ver
mek maksadile olması da muh 
temel addedilmektedir. Bu son 
haber, resmen teyit edilmemi 

- Bu mektepler pelr: büyiilı: -
raflara muhtaçbr. 

Türlıiyede bu çetit n:w:ktepleria 
maırafı Belediyeler tanıhn ödenmek 
t~ir. Fakat bizim Belediyelerimiz 

alateınlerimn tnlit ettlfl mü 
küll..... .... adantılanı katlanmak ': 
ruretİ vardır." za 

Vekil Beyfendlnin bu izahatından 
IOllft ihracat YUİyeti hakkın .. - ~.:.. 

·• iibnü tllrs - a~ 

!>ün 1:vkaf Müdürü Niyazi B. 
ln nyaııetınde Tevcihi cihat komi• 
yonu toplaıunıt, vazifelerinde ih
malleri görülen mütevellilerle i
mam ve müezzinler ha.klanndaki 
evrakı tetkik etm4 ve yeniden 

~ . . 
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• • • Dokuma Sanayii ıçın yenı tedbirler alınacaki-t • .-pari' 
Ekonoınl 

•• • Dokuma sanayıının 
ihyası düşünülüyor 

Vekalet tezgahların ıslahı için 
yeni tedbirler alacak 

Aldığaruz malUnıata nazaran, :ı~k olan bu İki memleketi, bize 
lk V kf.I ti kü "k doı.u- bır kat daha tanıtmıt olacaktır. 

tıea~ .. e e. . çu dana· Vikengland 4350 ton hacmindedir 
aanayıınm vazıyetile ya~ ('ğ) Sür'ati ıs 'ld' M"' tt b tı 26 
lakadar olmaktadır. Vekalet ı.. k' 'd' . m.ı ır. ure e a 
i 'b ·1 t ünde mu- ııı ır. Bır tılep olmakla beraber 

hl~ anb. e menkaı:'catutasanadyo•--acılık 24 kamarası vardır. Bunlardan aJ 
ım ır mev ı n ..... ~ ..ı h 1 I · d"I k d' 

hakkında tetkikat yapnıakla ır. '! Yo cu ara t~haıs. e. ı me te ır. 
B .. k" T" k ayiinin daha Kamılen elektrıkle ışlıyen bu va-ugun u ur san f . kk" t 

Ziraat 
Kursu 

Yazın çiftçiler için 
ameli 

bir kurs açılacak 
l&tanbul Vilayeti Ziraat O

dası her hafta mımtazaman 
toplarunaktadır. Oda yaz ~~ 
aimi tçin bazı mukarrerat ıttı
haz etmi,tir. Bu meyanda çiftçi 
lere mahıua ameli bir kun açı
lacaktır. Bu kunta ameli zira
atçiiik gösterilecektir. Aynca 
köylülere nümune tarlaları ya
pılması d'a düşünülmektedir. 

fazla hakim karakterinin ~1. sana~ pdur, . e~nın en ·"°ı n kt~ra ıdy~I ~: 
.. Ü • d t kilz elb•ı 80 •n ıatıfade edı ere ınta e ı mı, 

Y
1

11h .zdnn e 1 eje~ttı Tiirkiyede ve ambarlara yerleştirilecek efya 
a,~rb e la6nb~ıbmygi~ kuvvetinde nm bozulmamaaı ve muntazam'" 

Fidan istiyen1er çok 
tas.n en ın " lı · · ı· 
10 000 kadar motönll• ça 48n rette havnlandınlmaaı ıç~n. ~z.'!11 

d 'k t "hı olduğu anlatıl· gelen tertibat vücude getınlmıt=· o uma ezga )' d h 
maktadır. b 1 Vapur, Gothenburg bıı;nankınl.an a 

Ehemıniyet yenle~ af ıca sa: reketle Akdenizde ır~.o ım:ın
nayi fubesl nellÇ ... lzkı:aat vsanayı. lara uğradıkt~n aonfrı'. und a,~ımıza 
ı · ldufuna göre, ıaat ekale ıelmiş ve bu ılk se erın e ımaru
ıtb.. 0 ı...mı oanayile )'&landan ali- mıza iki yüz küsur tonluk eşya ııe-

dar olmaktadır. tinniştir. Vapur buradan lzmıre 
a uğramak üzere dün ak~am Golhen 
fsveçle burg'a bareket etmi,tir. Hareketin 

Ticaret clc şehrimize tüccanna ait ye Al-
man Danimarka ve ineç lımanla 

Dotfru seferler tertip nna,ihraç edilmek üzere tütün, 
edildi fmdık ve hayvan yemi olarak dört 

yüz ton eıya almııtır. lzmirden de 
250. 300 ton kadar palamut, k,·-u 
üzüm ve incir alacaktır. Her c:ı. 
beı günde bir, muntazaman yapı
lacak olan bu seferlerin, Türkiye 
ile lııveç. Norveç ve Danimarka a
raaındaki ticari münasebatın art
ma11na hizmet edeceği şüphesiz. 
dir. 

Jsveç Svenıka Oricnt Linien 
aeyrisefain kumpanyaaı, lıkandi
navya 11>emleketlerile Türk.iye ara 
unda doğru vapur aefcrleri tertip 
ot11>İt ve kuınpanyanın lavcçin 
Gothenburg limanile lıtanbul ara 
ımda ıeferler yapmak üzere yeni 
inşa etıirıniJ olduğu Vikingland 
vapuru dün limanımıza gelmiştir. 
Bir ,ilep olan Vikingland vapuru, 
lıveçin Gothenburg te:ıgahların
cla inşa edilmittir• Henüz kızaktan 
çıkanlmıt olan bu vapuı:un, ilk se
feri olmaaı münaaebetıle tirket 
müdürü Capitan Erik Wetter ile 
firketin idare mecli!İ reiai aaniai 
Major Jaıkab.on da ıelırimize 
gelmiılerdir. Dün bu münaaebetle 
vapurda bir öğle yemeği ve aktam 
da bir ay verilmiıtir. Bu ziyafet 
esnasın a laveç Seyrİaefain şirke
tinin lskandinavya memleketlerile 
timıaormız arasında doğru seferler 
teaia etmek huauıunda takip el· 
mekte olduğu gaye i2ah edilmiı
tir. lekandinavya ile Türkiye ara
•ında umumi harpten evvel doğru 
aefer)er teaiı edilmit iae de harbin 
aıhuru üzerine bu seferler terke
dilmifti. Bilahara mesafenin uzak 
lığı ve iki memleket arasında doğ
ru vapur mevcut olmam.aıı yüzün 
den lakandinaYyadan Türkiyeye, 
Türkiyeden f•kandinavyaya ihraç 
<ıdilmekte olan etyanın bundan 
müteeaair olduğu nazan dikkate 
"lınarak yeniden seferler tertip e
dilmi~tir. Şirket bu defa eoki va
purları terkederek Yeni vapurlar
la İte gİriımiıtir. Bu seferler aaye 
ainde Türkiyeden feveç ve Norveçe 
ihraç edilmekte olan 94ya, ınuta
vaasıtlann elinden kurtanlarak, 
Danimarka İsveç, Norveç tüccan 
ile Türk tüccan arasında doğru. 
dan doğruya ticari miina'."bat te
•İıine hizmet edecek ve bızden u. 
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Romanya benzini 
Ticaret Odasımn yaptığı tetki

kata göre, ki.nunuaani zarfında 
Romanya'dan memleketimize hiç 
benzin gelmemittir. 

Londra iktısat 
konferansı 

Londrada toplanacak olan cİ· 
han iktıaat konferangı için her ta
rafta hazırlıklar en faaliyetli dev
reıindedir. 

lkhsadi mehafile gelen malu· 
mata nazaran, iktıaat konferansı· 
nın ruznamesi ~öyle teshil edilmiş
tir: 

ı - Para ve kredi meseleai. 
2 - 1-'iatler ve aralarındaki 

farklar. 
3 - Ecnebi dövizlerine karıı 

konulan takyidat. 
4 - Ticarette tahdidat. 
S - Tarifeler, ticaret muahede 

leri. 
6 - lıtih•alat ve mübayaa it· 

leri. 

Hayvan ihracatımız 
Hayvan ihracatımız aon zam.an 

larda oldukça inki,af etmqti.r. Bil 
ha1Sa Fliatine oığır ve öküz ihra
catı fazla yapılmaktadır. 

Ticaret Odası bu huıusta tetki
kat Y•PDUt ve Fliatinde sığırlarımı 
zın zaif bulunmakla beraber, ucuz 
olmaaından dolayı tercih edildiği 
neticeaine varmııtır.. Bu aahada 
hatim• rakiplerimiz Romanya 
Bulgariıtan ve Kıbrıstır , 

Fliatin hükUınetinin. Kıbrıaa - .. k .. 
gumru mu~aadatı yapmaaından 
ve m_esafenın Yakınlığından ara
dan ıhracat daha m"·· 't 't . . -• ,eraı ı-
çı~de yap~lmaktadır. Romanya ö-
küz ve ••gD"lannın aemiz 1 'h b b"d' O UfU tercı se e ı ar. Bulgarıa' ta 

Fi• , n ge-
ren sene 11tıne 700 baf ökü "h 
T • • Z 1 .. 
raç ebnışhr . 

Bulgar ithalatı 
Haber aldığrmı~a göre, Bulga

riotan ithali~ !ahdıdatmı reniden 
aıkılaştınnak ıçm bazı tetbirler aı.. 
maktadır. Milli Bulg~r bankaaı 
tarafından kontrol edı?ney~'! mad 
delerin Bulgaristana ıthalmın te
mamen men'i için hazırlanılmak
tadır. 

Leipzig panayır• 
LAIPZIG, 7 A.A. - Laipzig 

panayiri ofiai, S martta yapıla"!"k 
Reichıtag intihabatı dolay11ile ılk 
baharda açılacak Laipzig panayi
rinin tehiri mümkün olup olamı
yacağını, bu aym 9 unda yapacağı 
bir İçtimada tetkik edeceltıtir. 

Paris borsası 
PARIS, 7 A.A. - Saat 11,45 

te dolar, 25,625 ve İngiliz liraaı, 
87,85 Franaız: frangı. 

Alman ticareti 
BERLIN, 7 A.A. - Resmi iata

tiıtiklere nazaran Almanya, Av .. 
rupa'nm cenubu ıarkiıindeki mem 
leketlerden 538,000,000 marklık 
ithalat yapmıttır. 

Bu ithalat, bütün ithalatın % 
11,5 uğudur. 
Almanya'nın bu memleketlere 

ihracat;.., 710,000,000 mark olup 

Ziraat müdiriyetine fidan is
tiy~lerin mikdan çoğalmakta
dır. En ziyade üzüm çubuğu ve 
dut fidanı istenmektedir. 

lstanbul-Edirne yolu 
Gerek otomobille seyyah cel 

bini teıvik ve gerek ali.
kadar vilayetler arasındaki 
irtibatı temin ıçın İstan
bul - Edirne arumda asfalt şo
se yapılmasına vali ve belediye 
reisi Muhittin Bey teşebbüs et 
mişti. Bu maksatla, Edime, 
Kırklareli, Gelibolu valileri tEh 
rimize gelerek Muhittin Beyin 
riyasetinde toplanarak bu işi 
görüşeceklerdir. Ancak valile
rin ne vakit toplanacakları ka
rarlaştrrılmamıştır. Vekilettıen 
cevap beklenmektedir. 

Müddeiumumi 
Vilayette 

Müddeiumumi Kenan Bey 
dün vilayete gelerek vali ve be
lediye reisi Muhittin Beyi ziya 
ret etmİ§tİr. 

Defterdarlıkta teftit 

Defterdar Mustafa Bey, ma 
liye şubelerinin tefti,ine devam 
etmektedir. Dün de öğleden ev
vel şubeleri tefti, etmittir. 

.--..... -----
Kaymakam. 

lara zam 
yapılacak 

Yeni bütçede tah
sisat ayrıldı 

Belediyenin yeni bütçeainde şeh 
rimizdek.i ıo kaza kaymakamımn 
maa9lanna 30 ar lira Ücret zam .. 
medilmiıtir. iki Belediye reia mua 
vinile, vaJi muavinine de 50 ter li
ra ücret zamınedilmiıtir. Maliim 
olduğu üzere, şehrimizdeki kay
makamlar ayni zamanda Belediye 
İ§lerine bakmaktadırlar. Yeni ila
ve edilen Ücretler Belediye bütçe 
sinden iakan namile tefrik ve tah
sia edilmiıtir. Bütçenin mecliste 
müzakereıi canaımda yeni zamlar 
kabul edilirse kaymakamlar ve 
muavinler yeni aene baımdan iti
baren maafl a beraber tahıia edi
len zammı da alacaklardır. 

Araba yerine 
kamyon 

Belediye tanzifat itlerinde kul
lan~lan hayvan1an ve a.rabalan 
peyderpey kaldırarak yerine kam
y~nJ~rı ikame etmeğe karar ver
mıt~•r. Ölen tanzifiye hayvanlan 
yerıne yenileri alınmamaktadır. 

Zeynep Kamil 
hastanesi 

Belediyenin Oaküdarda açAca
iı Zeynep Kall!il haıtanesinin bü. 
tün noksanları ıkmal edilınit, kad
rosu tamamlanmıştır. Hastane bu 
ay •onunda açılacaktır. 

- - -- --
tekmil Alman ihrac~tmın % 12,4 
ünü teıkil etmektedır. 

Mısır-lngiltere tica
ret mukavelesi 

KAHiRE, 7 A.A. - En ziyade 
müsaadeye ma:ıbar millet muame
leıinin kar,ılıkh surette tatbikine 
dair olan ve ıs ıubatta müddeti 
biten Mısır - lnıiliz ticaret muka
velesi bir ıene daha temdit edile
cektir. 

Malılcemelerde 
11 .. ,,,,. 

Nümayişçi komünist
ler ne diyorlar?. 

Derleme 
Komitesi 

Darillbedayi artlat
lerlne 

ileri ve geri 
Bu, heyecanlı bir hikayeniD 

son yaprağrdır. 
Fatih medresesi ile Yeniçeri 

kışlası elele verdikleri zaman· 
larda irtica, sarayların harem 
dairelerine kadar savlet ediyor, 
Ortacami avluaunda vezir kel· 
leai uçuruyor ve Halife balci'm 
çimdikliyordu. 

de müracaat etf l 
Mevkuflardan birisi bırakıldı; 
sözlerini inkar mı ediyorlar? 
20.ı2-932 tarihinde Ağırcen I tahliyeme karar verilmeıini rica 

mahkemeainde komüni.tlik tahri- ederim, dedi. 
katı yapmak cürmünden dolayı .Mahkeme keyf!yeti m~z:"-kere 
mahküm olan tayyareci Cemal ettikten aonra Zeki Efendının tah· 
makinist Nuri ve Zeki Efendile; liye talebini kabul etti, Muhake
hüküm tefhim edildikten sonra me zabit varakasını imza edenle
mahkeme salonunda: rin tahit aıfatıyla celbi için b&fka 

lstanbuldaki söz derleme fa 
aliyet komitalamım mesaiıi 
kat'i tekilde başlamı~tır. Halk 
bilgiaioe ait sözleri derleyecek 
olan komita Dariilbedayi artist 
)erinden bir kummı, Natit Be
yi, Karagöz, ortaoyunu, med
dahlılc gibi mesleklerle alaka· 
dar bazı kimseleri celbedorek 
temasta bulunmuştur. Komite 
halk dilindeki darbı meselleri., 
nükteleri, fikra.ları, ve sair bior 
çok hususiyet arzedım kelime
leri toplamaktadır. 

Kabakçı Mustafa, Gavur 1· 
mam, Derviş Vahdeti, Anza· 
vur, Hoca İbrahim. Dervis Meh 
met ve nihayet T:ıtar İb~ahim 
hep bu yılan hikayesinin kahra· 
manlandır. 

. - Kahroleun burjuva hakimle- güne bırakıldı. 
ri diye.~aimnıılar, tevkifaneye Limon davası 
aevkedılırken de bazı taıkınlık 
yapmıılardı. 

Dün bu tatkınlıktan ıuçlu olan 
lann üçüncü cezada muhakemesi
ne batlanmııtır. istintak kararna
meainde ıuçlulardan Cemal aynca 
Riiıtü Efendiyi tahkir etmekten 
de ıuçlu addedilmiıtir. 

Cemal isticvabma hatlanıldığı 
zaman evvela komüniıtlik akidele 
rinden hahaetmeğe batlamıı, fa
kat reis Sabri Bey: 

- Bi1 onlan aormuyoruz, h&kim
lere kahrolaun burjuvazi bak.imle 
ri diye bağırdın mı onu söyle de
mittir. 

Cemal bunun Üzerine: 
- Hayır • ya48sm komüniot 

fırka•ı, kahrolaun burjuTazi hi.~ 
kimiyeti diye baCırdım, yanlış an
lasılmış dem!;tir. Makinist Nuri 
de: 

- Ben hakimler aleyhinde bir 
ıey .öylemodim, kahrolsun bur
juvazi diye bağ-.rdım, demiıtir. 

Zeki Efendi ise: 
- Ben bunlarm hiç birisini yap 

madım. Y apmarn İçin ıcbep te 
yoktu, çünkü beraet etmiştim. Ben 
bir polis efendi tarafından cerhe
dildim, bu bir suçtu. O suçun tas
nii için cürüm tasni edildi, huzuru 
adaletinize gönderildim. 

Adaletin tecelli edece~inden e
minim. Masumum, mevkufiyetimin 
devamına meydan verilmemesini, 

Takas 
Zararlı mı? 

Şehrimiz mahafili 
lzmir Ticaret Oda
•ının fikrinde deği;! 
İzmir Ticaret odası lktısat 

vekili Celal Beye takaa hakkın 
da bir tetkik raporu vermiştir. 
Gelen malvmata nazaran, İz
mir Ticaret odası bu raporun
da takasın tesirlerinin menfi 

olduğunu ileri sürmüştür. Dün 
hu hususta tahkikat yaptık. E

dindiğimiz intibaa nazarıını, ik

b~adi mahafilde takaa hakkın
da mevcut kanaat, takasın mu 

vaklrat bir tetbir olarak görül
mesile beraber, bi;çok nıüabet 
faicleleri olduğu no!\taaındadır. 
Takaam bir90k maddelerin ih
racında, bilhassa mevcut stok
ların elden çıkanlmasında çok 
büyük tesiri olmuştur. Mesela 
tütün stoklan ihraç edilebilmi, 
tir. T .akas diğer taraftan bir ta 
kım ·mutavassıtlarla ithalatçı
lar için faideli olmuşsa da bir 
kısım ithal eşyası üzerinde yüz 
de 15 - 30 kader bir tereffü ha
sıl etmi,tir. 

Sanayi 
Of isi 
Salı güniind~n itibaren 

faaliyete geçiyor 

Sanayi ve Maadin bankası 
devir heyeti. dün de toplanmı, 
tır. Devir muamelel.erinin bir 
iki güne kadar biteceği anlatıl 
maktadır. Sanayi ofisi ve Kre
di Bankası önümüzdeki ıalı gü 
nünden itibaren faaliyete batlı 
yacaklardır. Sanayi ofisi şube
leri, şimdiden banka.om üst ka 
tma yerleşmektedir. 

Danimarka •efirl 
gitti 

Danimarka sefiri M. Schou, me 
:!unen Kopenhag'a gitmiftir. Tür
kiye ile Danımarka arasında bir 
takaa mukavelesi aktedileeek ve 
muzakerat Ankarada cereyan e
decektir, Sefir M. Schou, bu hu· 
aueta talimat aldıktan sonra ıehri
mi7e dönecektir. 

Limon tüccan Diyamandi Efen 
dinin muhakemesine dün dokuzun 
cu ihtisaı mahkemeıinde devam 
edilınİftİr. Dünkü muhakemede 
gümrük vekili 8 inci ihtisas mah• 
kemeei istintak dairesinde bu da· 

Kimsesiz talebeye 
yemek 

va ile alakadar olarak bazı güm- Yüksek tahsil görmekte o-
rük memurları hakkında muamele l k' • d' t )ebe 
yapıldığını aöylemit, her iki dava- an ımı~s~z vıe gı asız a 
nm tevhidim taJep etmittir. 1 yanndan ıtıbaren Belediye koo 

Mahkeme tevhide lüzum olma perati{ lokantasında Halkevi 
dığına karar vennİ§, hunun üzeri- 1 içtifhai muavenet !Ubeai heaa· 
ne gümrükten müfettiı Reşat im- 1 bnıa yemek yemeğe başlaya· 
:ıaaıyla gelen uzun rapor okunmuf ca.dardır. Talebenin mikdan 
tur. 1 · "'J'k 5 •· Müddeiumumi mahkemeye 'ım<lı ı 1 O dır. 
henüz gelroi.: olan ve pek uzun bu· 
lunan hu rapo .. u tetkik edip mü
talcaıını hazırlamak Üzere jatİm· 
hal etmİf, gümrük vekili de suçu 
ispat edici daha bazı vesaiki mah
kemeye tevdi edeceğini ıöyle
miştir. Muh,.keme ayın ı2 isine bı
rakı1mışb.r. 

Kilit kıran hırsız 
Gündüz kilit kırmak auretiyle 

hırsızlık yapan 2ı yaşında bahçı
van l\1u•t:ıfanrn muhakemesi dün 
üçüncü ceza., mahkemesinde bit
nıio, Mıııtafa iki ay ıs gün hap
se, hapisten çıktıktan sonra da 2 
ay 15 gün emniyeti umumiye neza 
reti altında hulunmıya mabkUnı 
olmuflur. 

İrtişa 
Maznunları 

Yeni kanuna göre 
lhtısaa mahkeme

lerine sevkedilecek 
ANKARA, 7 (Telefon} -

Hükumet, meclisin mart içti

mamda müzakere edilmek üze
re yeni bir kanun layihası ha
zırlamaktadır. Bu yeni kanmı 
layihası men'i irtişa kanununu 
tadil edecektir. Şimdiye kadar 
yapılan tecrübeler men'i irtişa 
kanununun beklenen bütün fai· 
delerini temin edemediğini gös 

termiştir. Men'i irtifa kanunu 
mucibince memurların amirle

rine, tahsi serveti, kazancı, aile 
sinin serveti hakkında beyanna 

me vermeleri lazımdı. Şimdiye 
kadar pek az beyanname veril
mittir. Men'i irtita kanunu mu 
cibince haklannda kanuni taki 
bat yapılacak memurlar, aaliye 
mahkemelerine verilmektedir. 
Yapılacak tadilat mucibince ir
tikap ve irtişa maznımlarnun 
davalanna, kaçakçılılc cürümle 
rinde olduğu gibi ihtisas mah
kemeleri bakacaktır. lhtiıaa 
mahkemeleri müddeiumumtJC" 
ri lüzum ııördükçe doğruÔ&n 
doğruya bu ııibi davaları tah
rik edebileceklerdir. 

Kitapçılar 
Memnun! 
Maarif VekAletlne 

rapor gönderecekler 
Mekteplerde derslerin tek 

kitap uıulile okutulması ve 
mektep kitaplanrun bütüıı 
Türk kitapçılannm ittirakile 
vücude gelecek bir kooperatifin 
tabetmesine dair Maarif Veka· 
Jetinin verdiği son karar lıtan
bul kitapçılarını çok memnun 
etmi1tir. Dı.in ,ehrimizdeki ki
tapçılardjln 26 kiti toplanarak 
Vekalete bir telgraf çekmi,lerr 
ve tefekkür etmitlerdir. Bu ki
tapçılar bu hususta Vekalete 
takdim edilmek üzere bir ele ra 
por hazırlamaktadırlar, 

Pofl•te 

Barda 
Kavga 

---
Eski garson bar 
aahibini yaraladı 

Zeki iuninde birisi dün gece 
aarlıoş bir halde Beyoilunda do
laıırken evvelce garsonluk yapıp 
bilahare çıkanldığı bir bara git• 
mittir. Zeki barda bir müddet o
turduktan sonra bar sahibi Vahap 
Efendi ile aebepıiz yere kavga ç.ı
kannıfhr. 

Zeki, kavgada bıçakla Vahap 
Efendiyi batından tehlikeli suret
h: yaralamııtır. Vahap Efendi hao
taneye kaldınlmıf, Zeki yakalan
mrftır. 

Bohçadaki kumaı 
Çar,ıda bohça ile dolatan Sab

ri iıminde biri evvelki gün zabıta 
tarafmdan 9üphe Üzerine yakalan
mııtır. Sabri verdiji ifadede ken
diıinin F cehane fabrikaımda ça
lııtığını ve bohçadaki lacivert ku
maıı Adem ve Abbas iıımindeki ar 
kadatlarile beraber oradan çaldık 
larmı aöylemiıtir. Sabri ve arka
da9ları hakkında takibat• ha.lan 
mııtır. 

Bırakılan çocuklar 
Evvelki gün aaat ıs de Beyot

lu kaymakamlığı kapıaı önüne tab 
minen iki buçuk aybk hüviyeti 
meçhul bir erkek çocuk bıralullDlf 
tır. Çocuk Darülicezeye aevkolun
muttur. 

Yangın baııangıcı 

Beyofbmda Tiyatro aokağında 
35 numaralı evin ikinci katından 
yangın çıkmışaa da haıtınlmı9tır .. 

Çalgı çaldırmak 
yüzünden 

Küçükpazar'da oturan seyyar 
ıatıcı Mehmet ile Galatada Necati 
Bey caddeıinde birahaneci Abdur 
rahman arasında çalgı çaldırmak 
yüzünden kavıa çıkmıı, Abdur· 
rahman, Mehmet'i döfmÜ!tÜr. 

25 ev soyan karı 
koca 

Polia Mehmet ve Zafer ismin
de iki kiıiyi yakalaıruttır• Bunlar
dan Zafer Mehmedin kan11dır. 
Bu çift hıraızdır. Hem de Kara
gümrük, Kumkapı ve Fener mu
hitinde tam 25 ev aoymuılardır. 
Bu kan kocanın çalclıfı eıyalann 
kaffeai meydana çıkan.lım1tır. 
Sulh mahkemesi ik.iaini de tnkif 
etmİ§tir. 

bd Yunan meb'usu 
ıehrimizde 

Yunan meclisi meb•uaan aza.am 
dan M. Spanudi ve M. Miltiyadia 
Namulia t,ehrim;ze gelmiılerdir. 
Yunan meb'uılan dün vali "" be
lediye reiai Mulıittin Beyi ziyaret 
etmiflerdir. 

Japon atafemiliterl 
Berlinden gelmi§ olan Ja.,_ 

sefareti atate militeri ko'-1 
Kanda. A.ıtlıan'..,• wil=i .. w 

Hiç yılan öldürdünüz mü? 
Bu soğuk mahluk bıı~ına i· 

nen her darbe kıırşısınd;:ı kur 
ruğunu titretir • 

Eğer on beş yirmi sene! 
bir klite olmuına rağmen irti
caı yılana benzetmeğc müsa· 
ade ederıeniz Bursa hadisesini 
şu şekilde ifade edeceğim. 

Başı ve gövdesi ezilen irtic 
can vermek için kuyruğunu titl 
retiyor. 

irtica şuursuzdur. Dini taaa-' 
aupta taktik yoktur. Ve cehale
te karakuvvet demek mansız
dır. Çünkü şuursuz ve tnldilr' 
siz bir asabiyet kuvvet olanı 
Böyle hadiseler, yürüyen nesli 
fuesidir. Her zihayatın tabia 
te iade ettiği birtakım kim~ 
vi tortular vardır. Cemiyetle&'! 
de insanlar gibidir. Onlar 
safra ata ata yaşarlar. 

Menemende yeşil bayrak a 
çan Derviş Mehmetle yeşil Bmt 
aada arapça ezan okuyan Ta 
tar İbrahim tükenen bir neıılİlll 
son nümuneleridir. 

Memleketin havası artık 
nesle yaşamak imkanını bıra 
manuştır. Yirmi sene e 
yobaz savleti Sultanahmet m 
danında kuvvetli bir hükumeti 
devirmişti. 

Üç yıl evvel Menemc>,n' 
ayni ruh bir genç zabite kıy 
di. 

Üç gün evvel de Buraada y 
ruz hükumet konağının menli 
venlerine kadar sürünebildi. 

Görülüyor ki yobaz cançe 
tiyor. 

Yalnı2 bir nokta vu: G 
hareketlere kartı zabıta kuvv 
tinden evvel gençlik kuvveti 
ıı;örmek iıteriz. Çünkü geri • 
kir artık silah ve sehpaya 1 
zum kalmıyacak kadar kavşa 
mış, kötülemiştir. 

Geriyi yenecek ileridir. 

Burhan CAHI 

-.. --.-· .. -·-······················-
Erzurum 
Sıvas hattı 

Amerikalı grupla 
müzakere 

devam ediyor 
ANKARA. 7 - Swaa - E 

nım hathnın inşasına tali!» 
lan Amerikalı grııp ile Naf' 
vekaleti aragında temaslar de 
vam etmektedir. Hattın bu ır1İ 
ruba verilmesi için Nafia vdd 
Jel; tarafından te,kil nlunan 
misyonun hazırladığı ~artna 
yi grup mümessilleri !etkile 
mişler ve şartnamenin bazı 
saslanna itiraz etmişlerdir. 
rup mümesıillerile velrP.let 
aınıla anlaşma hasıl olduğu 
direk hattın inşaaı 940 aeı:aet 
mayııında ikmal ediıecekt· 
Hükumet tediyata 937 aenea· 
de başlayacaktır. 

------
Amerika aefirl A 

karaya gidiyor 
Amerika sefiri M. Charl 

Sherrill, yarın Ankara'ya gid 
Ye Ankara - lıtanbul hava hatt 
nın açıJı, re.eminde hazır bulu 
caktır. 

--·· 
Erzincanın kur

tuluş güni 
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\snn umdeıi "MiLLiYET" tir. 

8 ŞUBAT 1933 
l darehane : Ankara caddeııi, 

100 No. 
Telgraf adreııi : lot. Milliyet 

Telefon Namaralan: 

Başmuharrir ve Miidür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüiü 24319 

ldare ve Matbaa 24310 

BONE üCRETLERl• 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L it. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 
" 

14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez.-
• üddeti geçen nüshalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
.aşler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanlann me
.s'u]iyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy askeri rasat merke

tıinden verilen malumata göre 
ugün hava bulutlu ve sakin o-

farak geçecektir. 
7-2-933 tarihinde hava tuyi 

en fazla 11-

derece kay· 

l 
ELE 

· ~,elef on bahsi! •• 
l İndi mi, inecek mi diye ıöy· 

Y"l ıip duruyoruz .. Belediyede ko 
) ı syaınlar teşekkül ediyor. Yüz 
~~ı ondan, on beşten babsedi· 
es r. Halbuki Posta ve Telgraf 

0 .resi Şiirayi Devletin İngiliz 
y, ası dü~ünce telefon ücretleri 

ç :la ışeceğin.e dail' verdiği tefıir 
1 ir rarmı müphem bulmuf, daha 

1 ığrusu doğru bulmamış .• Çün 
1: Şirket hissedarlarına az te-

r 

.1.1 j.ttü veriyormu~. Ve ücretler 
ÇI~ ~L f 1 d'" • k . 
teş"°ııa ~z a uşerse şır et zıyan 
-caı' ermı~. 

&. a ~ Evet! ücretler düştükçe ıir 
' i • 1 • Jd u d 1 •ilE tın a ıgı para a aza ır am-

het • efendim şirket kir etsiin di 
si ~ b.-ı kelimesi beş kuruta lif 

• •• 1 H b ka • mü eoecegız. .. em u ygu 
A I 11.sta ve Telgraf idaresine mi er. 1 « Ne şer? Bundan evvel mükaleme 
ı ıeq (eti beş kuruş idi. O zaman 
1 dİ\ sıl kir ediyorsa gene öyle et 
'.r un~! Hem bi~ tirketi:ıı bol bol 
• miy ıs raf ~tmes~ne karışamıyan 

:la 1 graf ıdaresı onun ziyan et-
l ~n' sini ve bilahara hükfunetin 
• dıııl rarı kapamak zaruretinde ka
f cebll;ağını düşünürken ilk batıra 
,ı verif!en şey ücretlerin indirilme-
2 ıı~si midir?.. Masraflar oe &· 
·ı C"a • 
IJ a nde?. Eğer Telefon Şirketi 
j ıey rse lstanbuldaki aboneleri· 

İı ı mikdarını iki misline çıka· 
ı. :liy ilir. Elverir ki; telefon koy· 
tıı (.ay masrafını yan yanya incffr 
ı Jna ! Alemden yüzlerce lira iste· 

1 
~ 

MlLLlYET ÇARŞAMBA 8 ŞUBAT 1933 

1 bul telefon işi baştan başa de· ır- ) 1 ğa sebep ola<ı mikropları eritip j 
ğişmeai lizmı gelen bir yanlış· SIHHİ TETı:{lKLER vücuttan kovmağa yardım eder-

anl h ku \, fer. Buna bir de infra rouge ziya .. 
lıktır ••• Ve bu Y 1' ğm r -------------------------- !arda mevcut olan ''mikrop öldür-
bam da lstaınbulclaki aboneler R A mek" hassaoım ilave ederseniz de-
dir. Aylardan beri bili ücretin A N K A ri hastalıklarında ne kadar çok 

b faydası ola.cağını anlarsınız. 

t~ld:1ilef.J!. unun en ıon ve Daj havası.- Kür yeri.- Sanatoryum 1ehrl. Güneş banyosu en iyi dağda 
.....-.-.. Kil yapılabilir. Dağın ıeffaf ve saf 

Namu• meselesi 
N amut elenilen tfıyin de bir 

çok emsaH gibi mi.nasını: bize 
iyice anlatabilecek bir adam a
rıyorum.. Bu adama rastgelir 
sem kendimi baıhtiyar addede-
ceğim. 

Evvelen namuı1, paranın ak
ıine olarak daima varlıjı iddia 
edilen bit- teydir. Parası olan
lar: 

- Meteliğim yok vallahi!. 
Diye inkir ederlerken beri ta· 
rafta kimıe çıkıp ta: 

-Ben.namuaauzum! demez. 
Bir yankesiciye "namussuz" 

detıecıiz dava eder ve sizi mab· 
kUm eder. Bir hırsıza bu ,ekilde 

hakaret edemezsiniz.. Hatta 

bir zevk tellalı bile bu söze ma· 

ruz kalırsa şikayet eder.. Na· 
musun cinsi münasebetlere ta· 
alluk eden kısmını kaybetmi,
lere bile "namussuz" denemez .. 
Diin d'e yazdığım gibi devenin 
bile namusu vardır. Birisi ma
lını satarken kötülemek iste
mezse: 

- Benim 
var .. der. 

Ben kendi 
nıın: 

malımın naınuru 

kendime soruyo· 

- Hırsızda, yankesicide, pe 

riıan kadmılarda, zevk tellalle
rmda, devede ve kavaf işlerinde 
ve sende, bende, hepimizde bu· 
lua:ı..an bu mü,terek ve mukad· 

des haslet neir?.. Var mı an
lıyan!. 

Kraliçenin mihneti !. 
Emsalini görüyoı·um da: ha· 

li güzellik kraliçesi olmak iste
yen hanı,.,-.lara şaşıyorum .. Emi 

... im kiı Keriman Hanım için
den: 

- Ah bir gün şöyle kendi 
kendime eskisi gibi kimse be
nimle alakaar olmadan ve ben 
istediğim yere gidip gitmemek· 
te serbest olaraka yaşasam! .• 
demektedir. 

Bizim dünya güzelinin, gaze 
tıelere ve ticaret ofislerine dü

şen seyahat havadislerini oku• 

dııkça sahnede gülmesi lazım 
gelen artiıatlerin bu yapma bah 

tiyarlıkları hatırıma geliyor •. 

İyi <ki; dünya güzeli değilim. 
Nedir bu mihnet?! 

FELEK 

ALENi TEŞEKKÜR 
Sevgili yavrum hwnaıun hazin bir 

aurette vefatı dolayıaile gerek cena
ze merasimine ittirak liıtfünde bulu
nan ve gerek mhriren taziyet beyan 
eden zevatı kirame vıe Muhterem 
meslektaşlarıma ayrı ayrı beyanı 

teıekküre teessürümüz mani oldu
tundan muhterem gazetenizin ta
vassutunu rica ederim efendim. 

Annesi Baba11 
Tasvire Doktor Ali Şill<rü 

Tebdili hava, hava değiıtir- ı (gymnastique respiratiore) yapmı
mek deiildir; hava tedavisi (eli- ya mecburiyet hasıl olur. Ciğer
matothenapie) yapmak, her bün- !er daha f!'zla havalandıkça u
yeye, her hastalığa uygun olan mum vücutta farah ve dirilik du-
havayı seçip bulmak demektir. yulur. 

Hava tedavileri deniz havası Teneffüsün faaliyeti, kalbin 
ve dağ havası olmak üzere ikiye faaliyetini de beraber sürükler. 
ayrılır. Bizde deniz havası içm Kalp darbeleri sıklaşır, kan deve
her türlü vemkiler var. Zaten yap ranı k1.1vvetlenir. Vücudümüzün 
biunız tebdili havalar hemen de en kuytu kÖ§elerinde durgun hal 
her vakit deniz bavaama münha- de duran kan kuvvetle deveran 
sır kalıyor. lstanbulun her bir ay- merkezine, kalbe doğru yürür; 
n yerinin ayrı bir hususiyeti var· ciğerler de oksigenle tazelenir; 
mı§ l(ibi tebdili havalarımız için vücudun her bir uzvuna daha faz. 
hep lstanbulun bir başka mevkii- la kuvvetle ve daha çabuk sevke
ni seçmekle uğra§l)'oruz; hep dilir. Yani vücudun her tarafın
deniz havası içinde dönüp dola- da umumi bir tazelik, kuvvet, 
şıyoruz. Fakat bir çok hastalar ve gençlik, dirilik husule geJjr, 
hastalıklar vardır ki deniz hava- Havadaki nisbi oksigen azhğı
smda, hele lstanbul gibi her nok- na mükabele için teneffüsten, 
tası bir ayrı rüzgir cereyanına deverandan maada bir de kan kü· 
maruz deniz havasında iyilikten reyveleri doğuran uzuvlar da fa
ziyade ziyan görürler; dağ hava- aliyete geçer. Kan küreyveleri· 
oında bulunan bütün baıka, bü- nin miktarı hes milyondan hemen 
tiln mÜ•teana hassalardan istifa. altı milyona çıkar. Dağda otur· 
deye ihtiyaç gösterirler. mak uzadıkça kanın zenginliii 

Dağ tedavisiı?i istediğimiz gibi daha :;o~ ~~ artar. .. 
yapamıyoruz. Sebebi dağlarıını· lkıncısı. Havanın saflıgı. -
zın, ormanlarımızın eksikliği de· Şehir havalar;nda çok bol olan 
ğildir. Fakat haataların gidecek• mikropl~.r daırlara çıktıkça azalır. 
leri dağa kolay gidebileleri, her ~:'tta b_ır dekeceve geli~ k~ e!f;r 
istirahat ve her ihtiyaçlarını temin yukse~lık ço ol~r~a, hıç b?' mık 
edebHmeleri lazım. BugÜn bize mp h•IP kalmrv~bılır. Bu mıkrop
emniyeti verecek Ankara gibi snu7. ha_vada şeh~r ve ovalar,..a çok 
kıymetli bir şehrimiz var. Garp olan acıt k";"~onık ve okıit dt> kar· 
belediyeıini Garp medeniyetini bon gazlennın a:zaldığıru, bilakiı 
Garp istirahatini Ankara kalesi: ozon gibi ln"..metli ve teairli gazle
nin etrafına toplayan büyük ira- r~-. çoğaldıgım da ilave etınek 
de, durmuyor; ayni •ebat ile ça- lazımdır. .. .. .. 
hşmaya devam ediyor. Bugün Üçüncrı~u: Guneıin fİddllti. -
Taşhan meydanından dört tara- Güneş ziyala~ı Ankara gibi yük
fmıza göz gezdirdiğiniz zaman sek bjr me!kıden ova \"e deniz 
bir Avrupa merkezinde olduiu· şehirlerine~~':"~~ için bin metrelik 
nuz duygusunu veren şaşırtıcı kalın ve kir ' ır hava tabakası 
umranın gün geçtikçe daha ilel'i 1 geçmiY'; ?'ecburdur. Bu .hava ta
gideceğine ıüphe yoktur. Ankara- bakası ıçınd~ bulutlar, sıaler, bu
nm istikbali yalnız bir idare şehri har zerrel<;~· to:z ve topraklar, 
olmak değildir. Kıymetli bir kür şehirden yukselen pislikler güneş 
yeri olmak Ankaranm en emin is- ziyalarının ehenınıivetli bi.r kıamı-
tikballerinden biridir. nı tutarlar ve ~erler. Bulutların, 

T .. k' - sislerin, tozların, duınanlann üat 
ur ıyenın şarkına, garbıne, f d kalan Ank h • 1· b tara m a ara avaam.,. 

f~a 'uc, ce~~ ';,'.'~ kol hala~. ~~- . da ise güne§ ziyalan kuvvetlerini 
mıry~ an ' e n .. ara er al~kr .u sıcaklıklarını, tesirlerini tamamen 
~?'.a at kc;>lf.:ı:'.l.ıgına ~ d ı ktir. muhafaza ederler. 

d.us~e~nda tebmı1z ıgı sb":?'':'.•mhe en Bilh.ıs•a güneş ziyaları için ul· 
ı ıçm e u unl\n utun asta- tr · !et ve i.nfra d · 

1 ki E f dak• a - vıo • rouge enı-
ı arı atmıştır. tra ın ı te- 1 · lar deniz \'e h" 

1 " b "! h b' en ı:ıya ova ıza.aına pe ere •ıgınan ag an em ır me- 1. • kadar hem d b''t" 
d • bir kı 1 - h k I ge ıncıye en e u un 
enı ıe ya n ıgınan er o ay- k b ı ·!ar Bu ziya! b 1 k 

lıtını elde etıniye mÜ•ade ediyor, . ~Y 0 .ukı eg"; 1000. 1a50•
1

0 
u mtra 

h d h' d h . ıçın yu • • me e
dem d e §e ır den, §~ ~jn .. t~z~n- ye cıkmak laz~dır. Bu zivaların 

- an, umanın an~ gu_ru tusun e!1 me,;ce !'lür'atlerı (vitesse cİ'onJe) 
kurtulmu~ olmak ımtıyazını verı. 1 k oldug" u irin VUc.. t .. • 

A k d " h d pe < ço • u uzen-
ro~- n aranın ag avasın ":n ne tesirleri de pek çoktur. Sür'
ı~tıfade etmemek h.t!m lıasta18:r !w at1i mevceleri eriye, derideki ai 
çın. Y8:z~ktır, hem Ankaranın ıstık nir uçlanna çatpar, ıinirlerde 
hah ıçın yazıktır. uyandırdığı elektrik IDevceleri 

Ankara havaoının bu büyük me beyne ve mırdar iliğe kada.r gide-
ziyeti nedir? rek bütün hava.t merkezlerini U• 

Umumiyetle dağ ha~asını ayır· yandırırlu. Dağ havasının, dalt 
tan ha~s.a!arm eaaaını uç noktada gürıeşinin tesirine ınaruz. ~·!'-~ların 
anlatabılırıu duvdukları kuvvet ve dmlıgın bü 

Birincisi: Hava taz;.yikinin azal- yilk bir membaı da _bu infra • 
ınasr. - Ovalardan, deniz kenarw ı·ouge ziyalarındao a-elır. lnfra .. 
!arından Ankaraya çıkanlar bu rouge mevceleri teınbilı ettikleri si
tazyik azlığını derhal hissederler. nirlerde aVTıca bir de sıcaklık hu. 
Deniz kenarında 760 milimetre o- sule getirlrl..r, sıcaklık elektrik 
lan barometre tazyiki 500 met· cereyanları uyandı~•~· h';' suretle 
rede 710 milimetreye ve Ankara de vücudumuzu dırıltmıye Yar. 
gibi bin metrelik yüksek irtifalar· dım elmit olur. . 
da 670 milimetreye iner. Tazyik Ovalarda güııetın sıcaklığına 
azalınca havada zarHaction husu• güvenmiye gelmez, kolaylıkla ba
le gelir, yani ayni hacim havada şa çaı·par . Fakat daif güneşinde 
mevcut ok•igenin miktan azalır. 'iddet ve hararet daha çok ol· 
Uzviyet bu azlıktan zivan görme• makla beraber. muhit •erin oldu
mek için tenefEüı adedini aıklaş- ğu için, hiç bir zi~an ıı;etinnez; 
tırır, daha çok ve daha derin nefes en zayıf hastalar bıle ıriineıln bu 
alır. Bu sayede cil!erlere giren ha· daha fazla aıcaklıfmdan hazze
vanın miktan çoğalır, ciğerlerin derler 
en az çalıoan ve kenarlannda ka- lnfra • roulfe ziyalarının ~aşka 
lan tembel kısımları da çahtmıya bir menfeati daha var: vasoılılata. 
mecbur olur, teneffüse hizmet e· teur dürler yani derimizin damar• 
den adalelerin her biri ve hele di. lannı ac ..... İar ge,.lşletirler. Deri-

' . yalrat(ma denilen büyük adale bü· de bir hasta tık bır yara varsa 
yük bir faaliyete ıreçer. ister is· kan bu hastalığı~, bu yaranm dört 
lemez bir teneffüsü ciınnastiki tarafından hücum ederek haotalr· 

havası güııeş zıyalarını hiç tev~ 
kif etmediği için bu 7iyalar bü
tün kuvvetlerini mnhafaza etmiı 1 

ti~ler. Su sayede dağd,. yalnız 
yazın değil. kıam dahi güneı ban
yosu yapılabilir. Ankara güneıi 
kışın dahi Hcaktn·. Güne§ banyo 
scnu yapan deri '15m~rleşir, tunçla 
nır, ~iyahlnnır; hususi hir ntuka .. 
vemet kesbedeı·. Hen sıcak ve 
aoğuğa karşı, !rnm mikroplara kar 
~ı fazla bir dayanıklık kazanır. 
Dağ güneş banyolarının vereceği 
ku.-.·et "e mukavemeti hiç bir ilaç 
bic b ~ı- ın.asaj vct>enıez . 

Hdôsa. Her yüksek dai hava
sı gibi Ankara havasının da: Ok
:sigeni et.ır.'İI lc:arbonCgi az, ozonu 
çnktu.·. Bulutu, ~İ&ı, ı·utubeti yok .. 
tur. 

Şehir ve ova havalarının pislik 
!erinden, mikroplarrndan beridir. 
Güneıli zamanları daha uzundur. 
Günetin şiddeti daha fazladır . 

Güneş ziyalarının hiç biri kay. 
bolmaıııııtır. 

Elekriki, radyo · aktif madde
leri çoktur. 

Ve bu sayede dağ havası p•lt 
büyük bir mÜn•bih ve mukavvidir. 
Vücudumuzun deri&i.ni, sinirlerini, 
asap merkezlerini, ciierlerini, kal 
bini, kanını, etlerini, mides!n} fev
kalade suretle kuvvetlendınr. 

Yalnı:ıı bit ıartla: Dağ havası· 
nın verdiği uyanıklığa kar§ı VÜ· 
cudamuz hiç bir cevap veremİye· 
cek derecede zayıf olmamak ıar• 
tile. 

O halde Ankara havasının han 
gi haatalıklATa iyi geldiğini !U 
•uretle tayin edebiliriz: 

1. -·Sinir zaalları: Bir haata· 
tıkla, fazla ugratmakla, zihinle 
fazla çalı~makla, fa.zla üzüntüler
le zayıflaııııı olan sinirler. 

2. - Nekahet devrelui: Küçük 
ve büyüklerde, az çok uzun süren 
bir haıtalıim kanda, kalpte, cİ· 
ferde, etlerdr huaule getirdiği bit 
kinliği pek ç"buk yerine getirmek 
için. 

3. - Kan ve bünye kuvvetwiz;
likll'ri: Ya ~rızi bir aebeple, ya
hut ini olarak mevcut olan umum 
zaaflar için. Bilhaısa zayıf ve 
canoı7 büyüyen çocuklara kuvvet 
vermek için. 

4. -Asma (nele• darlığı) hıu
talılr: Deniz bavau aıma için 
hemen de hiç bir vakit iyi gelmez. 
Ankarada az çok bir zaman bu
lunmuş birçok aemalılar gördük. 
Ankarada. bir defa bile nefesleri 
kapanaıaınq, deniz kenarına in
dikleri gibi derhal krizleri baş
göstermeğe başlamıftır. 

5. - Deri luutalıklar<: Hele ek· 
zeına, haata dağ hava11nda bulun
duğu müddetçe tamamen iyi O· 

Iur. Çocuk ekzemalannda dağ 
havasının çok iyi tesiri e•kiden be
ri malümdur. Kolay kapanmıyan 
cerahatli deri hastalıkları da dağ· 
da pek çabuk iyi olur. 

6. - Cerrahi vııremler: Kemik, 
beze, oynak1ar, periton, plevra 
veremleri içm dait havasının, dağ 
da ya>< kıt nizamla yapılabilen gÜ· 
net banyolarının aavdırıcı ha•sa .. 
11 gayet ehemmiyetlidir. 

7. - Ciğer veremleri: Veremi 
en sonraya bıraktık. Fakat en e· 
hemmiyetlisi budur. Bugün dün
yanın her tarafında verem sa
natoryomlan dağlarda, hele dağ
ların ~imal rüzgarlarından mah
fuz mevkilerinde yapılıyor. 

Vücutlarında mukavemet kuv
veti tamamen bitmi§ olan veremli
ler müıteana olmak üzere hemen 
de her veremli için dağ hava11 
çok İyi tesir eder. Ankaranın 
yüksekliğine dayanamzyacak ve
remli pek azdır. Bizde ıiındiye 
kadar yapılan sanatoryomlar hep 
lstnabulda, hep deniz ha vaoındo. 

BU GECE BENİ SEV 
Halkımızın en çok sevdiği 

MAUR1CE 
CHEVALiER 

ve 

JEANETTE MAC 
DONALD 

tarahndan yepyeni bir 
tarzda temsil edilmiştir. 

Bu Akşam 
M E L E K 

ve ELH AMRA 
sinemalannda ayni zamanda 

Fiatlarda zam yoktur. 

1!!1111--- Yarın akşam G L O R Y A Sinemasında 41--.. 
K A R N A V A L 

Harikulade müheyyiç ve tüyler ürpertici mevzuu, Venedik'te Kar
naval alemleri arasında geçen büyük ve emnlsiz aşk faciası. 
Bu mümtaz eser, "MAVi TUNA" isimli filmde büyük mu

vaffalriyetler kazanan 

RODA SANDOR 
Çigan orkestrasının iıtirakile filıne çekilmittir. 

ilaveten : FOX JURNAL 

15 Şubat Çartamba alqamı 21,45 le yeni ve zengin programile 

MUNlR NURETTİN KONSERİ--•• 

lıtanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatroau 

Darülbedayj T emaillen 
Bugün suvare 
saat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Umuma 

MARTHA EGGERT 
ve 

Ulrich Bettac 

GRANDOTEL 
film inde. Pek yakında ı 

ARTlSTtK 
Sinemasında 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada O'nyon hanında lelin 
O'NYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bitil.fasıla icrayi muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lı.umpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır-

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 898 

yapılıyor. Halbuki dat aanator· 
yomlannnı verditi iyilik niapet e• 
dilemlyecek derecede fazladır. El 
bette sanaryomlanmız bugiln la
tanbulda mevcut dört beı deniz 
sanatormuna münhaaır kal.mıya
caktır. Yeni yapılacakları Anka· 
ra bağlarmm uygun mevkilerin
de yapmakta büyiik iııabet, hatti. 
mecburiyet vardır. 

Pek çok hastalar artık busün· 
kü halile, Ankaradan pek büyük 
istifade görebilirler. Bir ve hattl. 
bir kaç sanatoryom da yapılacak 
olursa müatakbel Ankara kür İı· 
tasyonunun ( station de cure) e
hemmiyetli bir eıa11 kurulmuş o• 
lur, halk Ankaranın kurtaraca
fı veremlileri gördükçe Ankara 
tepeleıfode bulacait lyillfe kana
atle inanır. 

Şirin, aai havab, temiz, giineıli 
modem, örnek Ankaranm örnek 
sokakları, örnek köyleri, ömek 
mektepleri, örnek haataneai yanın 
da bir de ilmek ve modern sana· 
to1-y~ınu olmak ll:ınndır. 

Ankaranm ,.hemmiyetli bir İa· 

tikhali ltilr . y"ri olmaktır; pek 
çok htutoların iatikbali ve iyilf!f· 
mesi Je Ankaradada. 

Bu kanaati halkımıza vermek 
Ankara için ve bllhuaa hastaları
mız için çok lüzumludur. 

Doktor: ETHEM 

Mfiesalf bir zıya 
Şehrimizin mııınıf ve muteber tüc 

carlanndan Muıtafa Nuri zade Ah
met Zeki Bey uzun zamandan beri 
duçar oldulu haıta!ıp tahammül e
demiyerek dün aktam gözlerini ebe
diyete yummuıtur. Mumaileyh kendi 
sini herkeııe aevdinnit ııenç ve halGk 
bir zat idi. Arkada ilç ldlçlik 90Ct>k 
lnrakmıttır. Bilyük biraderi Bllrha
neddin, dayılan Hacı M111hlfa Bey. 
ı- ve .Ueoine beyanı taziyet eder 
merhuma rahmetler dUeriz. 

CenaZ891 bugün ikindi vakti saat 
14 te Göztepede memum pederi Nu
ri Beyin lrötkiinden kaldırılacaktır, 

c 
3 11/iget'ln edebi romanı: 14 biliTdi ki; kara sakallr adam, belki 

de küçük Parlse ilk defa olarak ge
liyordu. Bereket versin ki Nifi B. 
tam zamanmda mini olabilıniıti. 
Yoksa kimbilir, ne korkunç bir fır· 
tma kopmu! olacaktı. 

Vilayetine tlbi bir kaza olan lst
rum.carun Mel&ıniler indindeki kıy, 
ınetı artmış; ve arta arta, nihayet 
bir gün adeta bir "Payitaht" hali
ni almıştı. 

ver, ötesine karışma!. lbrıdıim Pllfa "Hazretm" dahi, 
Arap Şeyhin her eınıiıne amade 
hakir bir müritleri ohnakla "mü· 
ferref" bulunuyorlardı. 

1 
1 t 

7. 

1 ~ 
1 t 

MAKEDONYA 
1 ~ J 

lı 
J !!sa J Evet bu köyün asıl isıni de bir 
• "lece! darına meçhuldü. Hovardalar 
1 l a yeni bir isim takmıtlardı, bu 
r g f 'ınle anıyorlardı: 
ı ~ • Küçük Paris .. 
ı B 1 Ve bu küçük Parisin bu evi 

11 
a_~hurdu. Daha doğrusu bu evin, 

I "' ('. ortada, belini kıvıra kıvıra rak-
I n ı'len genç kızı .• 

1 alıl Onun için a.z a~am ~ biribiri· 
1 EJwnivurmuş, az zengın mı harap ol· 
ı .ı ,.Jıştu ?. Fakat o. sanki her ölenin 

1 iri 
?f1 -T'ııından bir batka hız; ve her ha· 
gıe. 1 b" "kud e,. ks ~ o an servetten ır yenı ret 

r h a \.ormuş gibi, günden fiine gii· 

• 
tı J< 'lleşiyor, günden güne kı:vraklıı· 
•ı ' d A'lfm{or u. 
Gfum Onun da asıl ismi kaybolmut· 

ı ~der ' 1
• Uzun, kıvırcık saçlarından kir 

1 Tıarın 1ye olsa gerek, beyler ondan 
I B· hsederlerken "Lepiska şöyle" 

Y\•episka böyle" derlerdi. 
ı.;.ısa • Amma bu bir zamandı. Şimdi, 
"'perd "Pİskanın adını anmak için, in· 

yaka nın bileğ~nde yedi evliya kuvve-

Kin, Politika ve Kan •• 

Müellifi: Nizamettin Nazif ............ ,,., ,, ,, ,,4,,.,,,,,. 
ti. 

Şu, karşıki nünderde, uzanmış, 
yatan genç, geçen kıt para ye
mek için "Küçük Paris" e gelmiş
ti. Geliş işte o gelit •• P<>1tu bura· 
ya sermİf, güzel laza halta olu· 
vermişti. 

Bazan bir hafta on gün kar 
boluyor, soma yine damlıyordu. 

Avuç dolusu para sarfedlıyoı
du? Kimdi ne i, yapıyordu? Ne
ciydi? Bunu bilen yoktu. Yalnız 
herkes kendisinden çekiniyordu. 

"Lepiska" yı çıldırasıya seven 
ba:ıı bıçkın itıklar onunla boy öl· 
çütmek iıtemit1.erdi; fakat genç 
adam hepsinin ipliğini pazara çı· 
karnı19tı. Bu, her §eYden evvel ya· 
man bir kavgacıydı. 

Az evvel, kesesinden para ç.ı
karan kara sakallının, küçük Pari· 
se sık sık gelenlerden olmadığı an• 
laıılıyordu. Eğer o, buranın te
melli mütterilerinden olsaydı "Le
piska" oynarken para atılamıya· . . 

Nafi Bey, lstrumca etrafından 
Süleyman Paşamn damadı idi. Ki· 
bar, terbiyeli ve çok 'haysiyetli 
bir adamdı. Ona Serez Sancağının 
hemen. her ,~tarafında yüksek bir 
hürmet gösterilirdi. Fakat bu hür 
met on.un şahsi meziyetlerinden, 
servetinden, Süleyman Pş. nın da
ma"1: olmasından ileri gelmiyor
du. 

lstnnncada büyük bir Melimi 
tekkesi vardı. Haci Nifi Bey bu 
tekkenin i,leri gelen müritlerinden· 
eli. 

Bilmem ne kadar zaman evvel 
Edirnenin Sultanyeri kazasından 
fışkırarak Trakyaya ve btlbasaa 
Garbi Trakyaya yayılan Kızılbar 
Irk, Serezde ve Serez kazalanıı:da 
"Melami" cereyanlarına hakim ol· 
muş ve günün birinde Istrumca' 
deresi kıyılarındaki köylerde "A· 
rap Şeyh" namında bir adam tıl
remişti. Haci Nifi Beyin kayna· 
tası olan Süleyman Paşa bu feyhi 
tubnUf, Istrumcadaki tekkenin 
başına geçirmişti. 

1 te .. eratorlu· 

Artık ne Serez Kazaları Serez 
Sanca~ına tibi rdi; ne de Serez 
Sancagı Sel&nik Vilayetine .. 

Rumeli Umumi Müfettişi Seli· 
nik Valisi, Serez Mutasar~ı ve 
bütün kazalann kaymakamları bi· 
rer kukla haline girmişlerdi: 

Sertz Sancağı ahalisini lstrum
cadaki Melami tekkesi idare edi· 
yordu. 

Arap Şey ne derse o oluyordu. 
Hükumete vergi vermemek için 
binbir sebep ve bahane arıyan Me· 
limiler, lstrumca tekkesine avuç
doluau para vermek için Arap Şey· 
hin ayağına kadar gidiyorlardı. 

Nasıl gitmezlerdi? Bu tekkenin 
esrarengiz bir kuvveti vardı. 

Faraza "Doıpat" ta adına "Gi· 
vur imam" derler bir softa vardı. 
Başı sıkılanlar, mahkemelerde iti 
çıkmaza girenler, olamıyacak iş
leri yaptırmağa savaşanlar bu ada· 
ma gidiyorlar, eline sekiz <>n altın 
sıkıttırdılar mı ne isterlerse yaptı· 
rabiliyorlardı. 

Bu yobazın bilhassa asker ka· 
ç.akçılığında büyük bir ihtisası var
dı. 

Her ajızda dolatan sin bu idi. 
Ve Gavur imam kendisine ınüra· 
caat edenleri hakikaten askerden 
kaçırabiliyordu. 

Bu ticaret senelerdenberi devam 
ediyordu. Dokuzuncu Müstakil 
Fırkanın emri altındaki mıntaka· 
da oturanlar askere çağmldılar 
mı hemen Despat'ı boyluyorlard'ı. 
Bilhassa "Redif" işlerinde G&.vur 
İmam bire bir geliyordu. 

Fakat bazı zamanlar oluyord'u 
ki menfur yobaz, kendisine uzatı
lan altınlara icini çeke çekıe bıı:kı· 
yor; 

- Bu iti ben yapamam .. - di· 
yordu-. 

O zaman, "Dospat" a gidenler, 
lstrumcanıııl yolı,ınu tutuyorlar, 
bir defa da Süleyman Paşaya baş· 
vuruyorlardı. Bu bil pek pahalıya 
oturuyordu; çünkü Süleyman Paşa 
Gavur imam gi_bi kanaatk&.r değil· 
di. Öyle beş !ıraya on liraya te
nezzül etmiyordu. Asgari ücret el· 
li altından başlıyordu. Başlıyordu 
ama •. Süleyman Paşa da Arap 
Şeyhe bir nefes ettirdi mi en olmı
yacak şey oluyordu. 

Naaıl olmazdı ki; Dokuzuncu 
Müstakil Fırkanın, karargahını 
"Setez" de kurmuş olan Müşür 

Istrumca tekke.inden •elen 
her iltimua, MUtör lbrahim Pa· 
fa: 

- Lebbeyk! Hu! - diye bate" 
ğiyor ve "kenmetlQ" Şeyh Hazret 
!erinin an:ularmı derhal yerine gö· 
türüyordu. 

Hacı Nlfi Bey itte böyle bir 
kuvvetin baımda bulunanlardandı. 
Buna rağmen Lepmkaya balta o
lan gence dalqmaktan çekiniyor
du. 

Bu kız hiç te mi yorulmuyordu? 

lğiliyor, doğn.ıluyor, koşuyor; 
sofranın etrafında dolandlktan son 
ra ııaydacınm önüne geliyor; gö
bek atarak, omuz titreterek bitmez 
tükenmez bir Makedoınıya "ho 

ra"smr çılgın ve pkrak 
bir kıvrakhkla oynuyoırdu. 
Yuvarlak omuzlarile, çıplak vücu· 
duna taktığı gümüş memeliklerle 
iğilirken saç dalgası arasından bir 

an gi.:'ızükeın belkemiğinin olui[u He 
bu ~cı; ı;ok güzeldi ... 
01·ı ı:ıı; giizel~; • 



Adliye 
Tayinleri 

Yeni tayinlerin lis
tesini neırediyoruz 

ANKARA, 6 -Adliye yekBlle· 
ti ı 2 hakimliği lağvetmiştır. un
lıır, Gökaabat, Gönen, Mürefto, 
Pazar, Sincanlı, lshakb, Ada
Karşıyaka, Mengen, Dovedai hl· 
kimlikleridir. 

Bundan hatka Adliyede yapı· 
lan yeni tayinler §unlardır: . 

Manisa sulh hakimliğine, Nil· 
de aza mül&zimi Hilmi, Menin a• 
za mülaziml.iğine Saimbeyli ınüd· 
deiumumisi Abdullah, Darende 
hakimliğine Gireaon müddeiumu· 
ıni muavini Fikri, Tarsus sulh ha· 
kimliğine Sivrihltıar hlkQnl Fa';' 
Bozdoğan hakimlltlne Eıklıeh 
aza mülizimi Fu..t, T .. kllpril .İ:i 
za hakimliğine Ka~ac:abe!i' mlid till 
umumisi Nedim, Manisa aıra m lıd 
zimliğine Cizra miiAdelUJD1llD

1 E "dd ium'"" mu Hikmet, dlrne mu e khnl 
avinliitina Samsun ınlh ~!"''-
Fikri, Mardin ceza hl,. .... "'":-
M ğl ül• ·ını· ferli, Paaın· u a azam azı Ü 
ler hakimliitine .Ersurum ~ m • 
1• . . s "t s·ı _ hikimhğıne A· 
azımı aı t ı va... • • T 

masya müddeiuınuıni !".uavın5ı. a
lat Sankamıt hakinılııtıne ınop 
a:z~ mü.18.zimi Muatafa, E~zurwn 
aza millazimliğine litdtr mustantf. 
ki Celal Eakişehir aza milli.zlmU
ğine Sakıp, Aın••Ya ~llddeiumu
nıl muavinliğine lbrahını Necmi, 
Kastamonu müddeiumumi muavin 
liğine Meauı. Afyon azalığına Ali 
Galip, Aydın kadaıtr~ tahrir naip 
liğine Ali Cevat, Artvın kadastro 
hakimliğine faik Beyler tayin edil 
diler. 

lıtanbul Aaliye Hukuk daire•i 
azasn~dan Mehmet Reşat, Bahaet· 
tin Alı, Sakıp, Saim Beylerle latan 
bul Asliye ceza dairesi azasından 
Mehmet Sait Beyin ve lıtanbul 
Asliye ticaret dalreal azasından 
Mustafa Faiz Beyin, lstanbul A. 
live birinci ticaret dairesinden 
Mehmet Nazım, IS1Dail Hakkı Bey 
!erin unvanlarının lstanbul A.liye 
ınahkeme•I azaaı olarak tayinleri 
Yİİksek taadika iktiran etti. 

Ka, müddeiumumi batmuavln
liğine latanbul azasından Sürey
ya, lstanbul müddeiumumi mua
vinliğine Ankara Müıtantlki Fer
ha t, lstanbul mliddeiumuml mua
vinliğine Zonguldak aza müllziml 
Salim, Zonguldak aza milllzlmll
ğine Baklan sulh hlklm.i Hasan, 
Ankara sulh hakimlifine Cem.al, 
gene Ankara sulh hi.ldmlitlne 11-
t>arta müddeiumumi muavini LGt
fj yerine Mıutafakemal paşa aza 
ınülazimi AH Rıza, Gebze ceza hi. 
l<iınliğine hukuk mazunlanndan 
~li ltıza, Petürke mllddelummnill 
lr•ııe Ankara sabık sulh hAkiml 
llluri, Sıvas ihtisas mahkemesi ha
k.inıliğine Çankırı asliye reôai Hay
rı, lotanbul aaliye azalığına lzmir 
azo.aıııdan Hüıeyin, yerine Trab
zon hukuk hakimi Ali Rıza, tem. 
)'.İz baş müddeiumumiliği muavin 
lığine Adana müddeiwnwni.i Ab
dülkadir, yerine Denizli müddei
umumisi Münir, Trabzon hukuk 
hakimliiine Kır§ehir hlkimi Nu
ri, Kütahya hukuk hakimliğine 
Ordu hakimi Cemal, Kırtehir hu
kuk hakimliğine Kütahya bakimi 
Kadri, Çankırı reisliğine Kastam.o 
nu müddeiuınumiai Tahıin, Söke 
ceza hakimliğine Edirne müddei
urn.umi muavini Celil, Karaağaç 
tnÜnferit hakimliğine Akhisar hu
kuk hakimi Muzaffer, Kastamonu 
tniiddeiumumiliğine Tarsus hlki

, illi Nuı·i, Maçka Ergani madeni 
hô.kimlieine Çölerek hakimi Müın
~z, Gümüşhane Müddeiumumili
gıne lsta.nbul sulh hakimlerinden 
~"Yrullah, lstanbul sulh h.ikimli
~•ne Karaburun hakimi Nuri, Muı 
ı(falı:emalpaşa aza mülazimliğine 
f\;a.~taınonu müddeiumumi muavİ· 
h~~ehmet Hüsrev, Kasaba ceza 
li ttnli~ine Emet müddeiumumiai 
v •ınza, Dinar ceza hakimliğine 
p~~?nde hi\kimi Mehmet Rü~tü, 
k;~~•sıe hakimliğine Sürmene ha-

·•ıı M"hmet Kadri. 

" l<ırk • ""dd . ·ı··· ;,.1 • nagaç mu eıumumı ıgıne 
a~,,a lh 1 "k" . K" ·ı sa. su ıa ırnı amı , Mani-

>:ııii~~l~ ~akimliğine Manisa aza 
b1ıı zıını Abdullah Feruh, lstan. 
ı·eiaia.Malığına İzn1it Asliye ceza 
"•a ._"stafa Ramazan lstanbul 
ı:ıııun".'ulazimliğine Kars müddeiu
tıf ~ 11\uavinlerinden Mehmet A
ğa~ı a, rrıüddeiumumiliğine Bo-
0 •Yan ""dd · • . ı-du h mu eıumumı&ı Cevat 
huı,.,k h~u~ ~akimliğine El.izi; 
ltıir A 1. akımı Mehmet Hilmi. lz
~a a2 s 1Ye ceza reisliğine ağırce
lıuı,.,k•h'!c;l~n lsmail Kemal, Elaziz 
lıat.;nı. akunliğine Kayseri hukuk 
kinıı;ğ! Celal, Merzifon hukuk ha
~Ulı.aı~e l' aşköprü hukuk hakimi 
~•fon h ek Necmettin, yerine Mer 
•hı;,.,1 " uk hakimi Mes'ut Sivas 
li&· ıtıahkenı · ""dd · · oSlf\e l\t _ esı mu eıumumı-

"1ut !;:1 ugJa müddeiumumisi Mah 
re1"al'... at, Kastamo " .. lgine . ... nu agırceza 
1~~&illllet ı:;ze. a~ırceza reisi Ab-

h
1R•ne ıt· ' e~ızh müddeiuınumi-
ar l' •ze mudd · · · l" •. evf;k M • eıumumısı Maz-
1!•tıe ç0 ; ' ~~la müddeiunıunıi 

ltıet Saff uj muddeiuınumisi Meh 
n.a A.da.n et, zınir ağırceza azalığı
l"ın.e Siv a. ceza hikimi Halil, ye-
1-faınd · erek ceza hakimi Ahmet 
~e •• ''. l<ayseri hukuk h" k"mı··. • lY.lecıt" •. h" a ı ıgı-
"1ı, Qize oz~ a~imi Abdullah Hil 
1!• 'ttüddnı_uddeıumumiliğine Tar-.,.... eıunı .. r 
,,. .. u 1,e_ki I". :-'"'"' amail, Meci
.' ~abr· nıT ıgıne Bozdoğan haki. 
gııe l' 1

• arsua ""dd · .. a,1s;.. .. mu eıuınumılı-
opru ceza hakimi Meh-

1932 talak senesi 
Amerikanın havasından mı. 

suyundan mı, 
izdivaçlar uzun •• •• sormuyor 

Johnny Velsmuller'l baştan çıkaran kızlar 
Adettir, her sene aonu yalnız 

beaaplarm değil hadiııelerin de 
bir plançoıu yapılır. Sinema bah
sinde de hadiselerin plilnçoau ya· 
pılmak icap edene, avukatlarla 
hakimlerin, bilhassa talak baluin
de hayli yorulduklarını görüriiz. 

Evvela Maurice Chevalier'yi 
ele alalım. Kanaına hiç ihanet et
mediğini, sahnede görüldüğü ka· 
dar çapkın olmadığını oöyleyen 1 
bu adam, karısı Yvonne Vallce ile 
aynbyor. Kendilerine niçin ayni· 
dıklannı soranlara da: "Anlaşa
mamazlık" diyorlar. Bu her §eyİ 
ifade eden, daha doğrusu oyle g<l
rünilp te hiç bir şey ifade etme
yen kellıne, bilhassa talak bahsin
de en ziyade kendisine miiracaat 
edilen bir u1Ulün adıdır. Maurice 

Bopnmağa kurar veren
lerden Jesnne Helbllng 

ıimdi Amerikadadu. Gazetelere 
söylediğine bakılırsı" artık evlen
miyecekmit, kalbi setbestmİ§, isti
rahate ihtiyacı olduğu için kalbini 
kimseye vermek niyetinde de de
ğilmis. 

ACaba etrafını alan kızlara ü
rnit vermemek için mi böyle söyle 
Yor? Belli olmaz. 

Geçen sene içinde Rulh Chat-

terton da boşandı. Ruth san§ın bir 
delikanlı olan Ralphes Farbe'yn 
karısı idi. Maamaf ih genç kadın 
bir çok filmlerde eşi olan George 
81'ent'in ela gözlerine dayanama· 
dı. Delikanlıyı sevdi. O da apaçık 
meseleyi kocasına anlattı. Aşka 
hürmeti olan kocaSJ bu aynlıfa bo
yun ifdi. Amerikada Reno deni• 
len bir kasaba vardır. Burada ka· 
nuni müddet zarfında ikamet et
miş olanlar, kolayca botanabili
yorlar. Ralpheı bu kaaabaya gel
di, lazım gelen kanuni müddet ka 
dar ikamet etti ve sonra karıana 
§U telgrafı çekti: "Cicim, bütün 
formaliteleri ikmal ettim. Arbk 
Georgea ile evlenebilirain!' 

Ralphes timdi evlilerin aile dos 
tudur. Her hafta sofralarmda bu
lunur. Belki ilk doğacak çocuğun 
da parreni olacaktır. 

• * 
.Amerikadaki talaklar içinde ori-
jinal olanları pek çoktur. Meııell 
İnsanlar sevltirler de evlenirler, 
değil mi? Aşk, izdivaca yol açar. 
Halbuki Ann Hardinı geçen sene 
İçinde a,k yilzÜnden boşandı. Ann 
töhret sahibi olmuştu. Kocaoı Har· 
ry sinemada istediği derecede mu
vaffakıyet elde edemiyordu. Bu 
müsavatıı:zlığın aralarındaki mu~ 
habbeti bozmaması için, mü,te"' i 
ken ayrılmağa karar verdiler. 
Mahkeme talak karamı verdiği 
zaman, biribirlerini kucakladılar 
ve öpüştüler. 

Yine boşananlar arasında Za
su Pitts kocası Tom Galery'yi, 
Dorothy Lee de Jimmy Filder'den 
ayrıldılar. Fakat çok geçmeden 
tekrar evlendiler. 

Edna Muphy, Mervyn Le Roy, 
Lina Barquettes, Teddy Hayes, 
Florence Jessel de boşananlar a· 
rasındadır. 

Nils Asther ile karıoı Vivian 
Dımcan ilk çocuklarının doğduğu 
g-Ün boşandılar. Tarzan film.inin 
meşhur kahramanı Johnny Weia~ 
muller bütün kadınların keklik gi 
gi etrafında dolaştıklarını görün
ce, kendi karısını ihmal etti. Ha( .. 
buh:i kendisini sinema alemine a
tan, şöhret ve servetini temin eden 
bu karısı idi. Kocasına itimat et-

1933 

• Sinema Haberleri 
Taıarruf 

it Üzerindeki buhranın sine· 
malarda da tesirini görtememesi 
mümkün değildi. Geçen aene Ame 
rikadaki bir çok film atüdyolan 
tasarruf tedbirleri almışlardı. Ha 
sılat aon derece azaldığı için bu 
tedbirlerin bile fayda•• göriilme· 
mitti. Yeni sene başında da daha 
cezri taaarruf tedbirleri almıyor. 
Bir firmanın sahibi diyor ki: "Ta· 
sarruf müstacel bir lüzum haline 
girdi. Y okaa bütün Hollyvood çö
küp gidecek." 

Şampiyonlara gtln 
doğdu 

Yüzme §ampiyonlarma sinema 
da gün doğdu. Johnny Weismul
ler' den sonra, yine :riltme §aD'Pi· 
yanlarından Buater Crabbe Para
mount tarafmdan angaje edilmiı
tlr. O da ormanda bir film çevi• 
recek. Filmin adı da "Ormanlar 
Kralı" .. Amaterdam w Loa Antre• 
lea olimpiyatlarmda şerefler ka· 
zanan genç sporcu, bu film için 
kendisinden beklenen bütün haa
letleri haiz bulunmaktadır. 

1 Sinema kütüphanesi 1 

Her memleketten evvel Fran• 
sızlar Pariateki Trocadero sara
yında, bir sinema kütüphaneai VÜ 
cude getirdiler. 

Bu kütüphanenin muhafızı o
lan Madam Albin Guillot diyor 
ki: 

- Burada ıimdilik umumi 
harpte ordunun sinema servisi ta .. 
rafından çevrilen 500.000 metre· 
lik filmleri muhafaza ediyoruz. 
Hük6metten bu zamanlarda tahsi 
sat iıtemeğe imkan olmadığı için, 
haricin yardnnı ile bu işi çevirme 
ğe çehııyonım. Har hangi bir yan 
gm tehlikesine karfı İcap eden bü 
tün tedbirler alınmııtır. Maksat ti 
caret olmadıfı için, firmaların da 
yardonıru gl!receğjmize emin bulunu 
yoruz. Onların bize teslim edecek 
leri filmler, yine kendi malları o
lacakbr, iatedikleri zaman ala.bi. 
leceklerdir. 

Fakat bir tkütüphanede !ilet· 

Zayalh Marlene 
Paramount ile mukavelesi o

lan Marlcne Dietrich ıimdiye ka· 
dar bütün filmlerini beraber çe· 
virdikleri Joaef von Sternberg'in 
rejiollrlüğü olmadan film çevir
mek istemiyor. Şimdi bir dava tah 
rik edilmittir· Paramount Alman 
artistinin çevirmek istemedili ve 
bir hayli maaraf edilen yeni bir 
film için Marlene'den 182.000 do· 
la-r zarar ve ziyan isti.yor. Diğer 
taraftan Alman artisti de mukave-
1 e•inin feshinden dolayı zarar ve 
ziyan istemektedir. Marlene haf· 
tada dört bin dolar alıyordu. 

Mahkemenin kıı.rarila, Marlene 
yeni vaziyete kadar her hangi ba§ 
ka bir stüdyoda film çeviremiye
cektir. Ne olacak? Greta Garbo
dan sonra artık Marlene Dietrich'i 
de ekranda göremiyecek miyiz? 
••-••-••••••--•HUıla11•a•••--••1111a•11•11ı1ı1ı1ı1•11-

tayin bir kitap alınıp okunabilir, 
acaba burada her hanıi bir filmi 
görmek isteyenler ne yapacaklar? 
Şimdi bu İ§i kolaylqtırmak için ça
lıtıyorlar. 

·ı 

Sinema tarihinde isimlerini bırakac•k ol•n bir slleı Barrymoor'lar 

Sinema Figüranları 

Köy Yatı 
Mektepleri 

5 

Bir muallimin Maarif• 
vekiline nıektubu ~ 
Geyve Akbisarının F evziyc köyür ~ 

den muallim Ali Niyazi oğlu Meh· 
met B. Maarif Vekili Reşit Galip 
Beye ıu mektubu göndermiştir: 

Ulu Gazimizle Cümhuriyet Halk 
Fırlcaıı hükUmetinin prensiplerine 
uyarak; şahımızda temessül eden 
yüksek idealin, gençliği ve köylüyü 
sevindiren eserleril'e bayram arma
ii'anı olarak köylünün saygılarını bu ~ 
mektubumla ulaştırmak cesaretinde • 
bulundum. 

Bayram tıiinü köy kahvesinde top- rJ. 
!anan köylülerimle konuşurken bir 
ıazetedeki beyanatınız arasında köy 
mektepleri yatı pansiyonlarına ait 
inamı sevinç ve heyecanla okudum. 
Köylülerim de ayni makaleyi sevinç 
ve heyecanla dinlediler. Muhterem 
Vekil Beyefendi ... Köylünün yüksel
mesi yolundaki; hükU_metin istekle
rini samimiyet ve alB.ka ile takip edi
yorus .. 

Gazetedeki beyanatmızda bazı yer 
!erde yapılan tecrübelerden memnu
niyetle bahsediyorsunuz. Hükumetin 
bu Ultfundan biz de müstefit 
olmak İsteriz. 

Köyümüzde iki mualliınli ve Üç sı
nıflı bir ilkmektep vardır. Mıektep 
binası be§ ımıflı tedriut için müsait 
yeni ve mükemmel bir binadır. 

Köyümüz nahiye merkezinden 10 
kilometre uzakta olduğundnn oraya 
devmm imkanı yoktur. Köy cocukla
rıru daha fazla okutarak bil!rili ve 
memleket için daha nafi bir köy 
gençliği yetİ§tinnek ve şehirlerde 
daha fazla okuyabilen şehir çocukla 
nnı içini çekerek seyreden n1ahzun 
köy çocuklaı:mm göz yaşlarını din
direcek ve zaten mevcut olan köy- p 
lünün yiiksek höTınet ve rabıtasını 1 
hükllınete karşı çelikten daha sağ· 
lam yapacak olan ricıuruzı kabul bu- 1 
yuracağmızdan emin olarak köyümil ,. 
zc bir muallim daha göndererek 1 

m~ktebimizin beş sınıflı bir köy yatı 
mektebi yapılması için emri devlet
lerini rica ediyoruz. 

Köyümüz 80 evlidir. V e köyüınÜ· • 
ze 1-2-3 kilometre uzaklıkta üç köy 
daha vardır. Bu köylerle beraber beş 
sınıflı bir mektep için yÜzden fula 
çocuk mektebe devam edecektir. Di
ter köylerden gelecek çocuklar için 
otuz yatoklık bir yatakhane ile fazla 
olaı:ak gönderilcf'ek muaUin1 için iki 
adet oda yapacal!ız. Çocukların ve 
muallimlerin her türlü istirahatleri
ni temin edeceğiz. Bu hususta vere
ceğini~ emirle hemen hazırlığa haf· 
lamak üzero zatı devletlerinden ge
lecek cevabı dört gözle bekliyoruz. 

Köylünün derin saygılarını arzet· 
meme müsaadenizi rica eder her va
kit iyiliğinizi i-.terim efendim.'' 

Manrif Vekili Reşit Galip B. şu 
cevabı gönderıniştir: 

" Efendim, miş, onu pereatiş.kirlarını4~ • o~~ .. 
S1nda yalnız bırakmıftı: Bır JOn 
prömiye münzevi yaıamamahdır0 

diyordu. Bu fikrinde hakaız çık
tı. Halbuki bir kocanın .gemini bot 

nın parlak ziyaoına koıuyorlar. 27-1-933 tarihli mektubunuzu al-
Onlar Hollyvood caddelerinde bez dmı. Köy pansiyonları hakkındaki 

bırakmamak lazım gelıyormu,. 1 
Greta Ninen ile Weldon Hey- . 

bum fırtınalı ve sakin günlerden 
sonra müıtereken ayrdmağa ka
rar verdiler. Fakat bir akf'llll 
danata bulu,tular, dansettiler ve 
ÖpÜ§tÜler. Tekrar beraber yaşama 
ğa karar verdiler. 

1 
gin, bitkin, ümitsiz dolaşırlar. Ba- beyanatınun sizleı· gibi değerli va· 
zan karınlarını doyurmak için siz- tandaşlar tarafından okunarak hak
den para bile isterler. kında mütalaa yüı·ütülmesi ve hele 

Size lıte bir figüranla muhavere: bana bu hususta yol ll"österilmesi be
- Mükemmel bir it··· On Doku- ni çok n•emnun bıraktı. 

zuneu a11r hayatına ait tarihi bir fi- Teşekkiir ve dileğinizin husul~ 
!imde arabacılık edeceğim. Üç hafta gelmesi için elimden geldiği k:ıdar 
!ık para çıktı demektir. Vakıa biı-az 1 çalışacağımı vaat edeı·im. 

Amerikanın havasından ını, .su 
yundan mı, izdivaçlar uzun sür
müyor. Hatta Maurice Chevalier 
ile Yvonne Wallee gibi iyi tecrübe 1 

zahmetli bir meı'ele amma ... Çünkü 1 Yalnız bunun içil' sizlcı·<len, köyü 
dağlarda çalakamçı gitmek... nüz ihtiyar heyetinden şu suallerime 

- Araba kullanmasını biliyonnu- cev.:ı.p verilmesini j5tiyorum. 
sunuz? 1 - Köyünüz hangi nahiy~ve mer 

N ·· eb t Ö ·· d buttur ve onun han<ıi tarafında kar - emunaa e ... mrun eara- k"l - d d? -
görmüş sağlan1 bir izdivaç bile, ba kullanmadan. yalnız halim, tav- ı oınetr~ uzagm a ır. 

Maurice Amerikaya gittikten aon• 1 

ra çürüdü ve bo§andılar. Halbuki 
buna mukabil Adolphe Menjou 

run, yüzüm bu ite gayet elveritli i- 2 - Köyünüzü merkez olarak a· 
mİf ... Eh, günde on dolar yevmiye... lırsak çr.vresindc kaçar haneli hangi 
F enft değil! .. köyl~ vardır ve bunların ınesafe)ert 

Parise geldi ve Katherin Carver ı Figüranlara muhtelif studyolarda 
ile evlendi. . i§ bulmak için bir büro mevcut. 

1932, sinema tarihinde mebzul ) Her hangi bir stüdyoda figürana 
bir talak senesi oldu. Son haberle- lüzum gllrüldüğü zaman bu büro-
re göre, Hollyvood'da, 1931 baha ' 1 ya telefon ederler. 
rında Maurice Ernon ile evlenen ı Mesela 110 kiloluk ıiıman bir a-
Jean Helbling de bir sene aonra dam, yahut Gandi'ye benziyen bir 
boşanmağa kalktı. Bu haber te- Hintli yahut herhangi bir kalabalık-
yit edilmiştir. ta bulunmak için lilalettayin bir sü-

Emm y Lynn rii insan ... 

Emmy Lynn'i senelerden beri , Holyvood'da alelade figüranlardan 
ekranda zörenıiyorduk. 'jOnuncu 1 maada, bir takmı da garip garip ih-
senfoni,, «Odette'in hatası:>, "Ma- tisas sahipleri vardır. 
reşal", :Atk yavruou» filmlerini Her stüdyonun diğer bir mütehas 
o kadar ivi çeviren bu artiste bir sısı daha var. O da coğrafya müte-
çok teklifler vaki olmamış değil- 1 hassısı ... 
di. Y almz Emmy her hangi bir se f Bu coğrafya müteha11111run vazi-
na.ryoyu, her hangi bir artistle ce- ı fesi ıudur: 
virmek istemiyordu. Nihayet "iki 1 Kalifornya dahilinde dünyo.lllJl her 
yetim kız' ın başlıca rolünü kabul ı hangi biı· tanıfına benziyen bir yer 
etmiş bulunuyor. bulmak. .. 

_ ;;&!-- 1Weaelil bugün F as'ta yarın Sibir-

ne kadardır? 

3 - Köyünüzdc:kl pansiyona ço
cuk göndermesini mümkün gördü
ğünüz en uzak mektepsiz köy ne ta 
rafta, kaç haneli ve kaç kilometre 
U2.aktadır 

4 ~ Pansivon çocuklarının liznn 
olan sebzeleri yetiştiı·meleri içiu 
mektep civannda biraz topraf ~ ayı ... 
rabi1ir misiniz? 

5 - Erzakı ve yat<-~ k!arjle gelecek 
pansiyon cocuklarını köyünüzde der 
li toplu b~rındıracak yerleri g~lecek 
eylüle kadar hazrr1amağı teahhüt e
der misiniz? 

6 - Mektebiniz bütiin bu çocuk
ları okutmağa kifayet edecek midir? 

Bu vesileden istifade ederek se
lim ve muhabbetlerimi sunarım e
lendim.'~ 

1 
ya' da, öbür gün Kutbuıimali' de ıre-

1 

1932 senesinde Alman sansö , çen bir filim yapılıyor. 
rü 288832 mı>tro boyunda 416 Coğrafya müteba11ı11nın Sanfran-
filmi kontrol etmiştir. ' sisko ile Meksika hududu arurndaki 

Mikrobiyoloji ce
miyeti içtimaı 

~ahada; Faı'a 'henziyen arazinin, Si- Türk mikrobiyoloji cemiyeti 
"' King Vidor Paı-amount biryayi andıran mahallin, Karpat'la- aylık top\antmnı Beyoğlundaki 

hesabına çevireceği filmin se- ı rabenziyen dağlann nerede olabile- Türk Tıp cemiyeti oalonunda mıi· 
naryosunu bizzat yazacaktır. ceğini bilmeıi lamndır. Diler miite- tat zamanında müderris Dr. Ser· 

'l· Ramon Novarro mukave- ha .. ıslaı· meyanında ollilıçıyı da u- ver Ki.mil Beyin riyasetinde yap
nutıruyalun. Bu da eılıi ve yeni ıi- mıt, frengi tethisinde kullanılan 

lesi bit"nce Amerika cİao••l ı-,r e 
1 !ahların hangi devre ve hanıi hükti- sereloji teamüllerin iatandardize 

boşananlardan Maurlce ChPı•a/ier ı•e karısı bir tiyatro t~ırnesine çıkacak· mete ait olduğunu bilir. Hatta de- edilmesi hakkında azaya yapılım• 
Yı·onne Vallee tır. ı dikleri~ nazaran bu mütehasaıı pat olan tamim üzerine gelen Dr. Sa-

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 

ıto Paramoımtun reisi Adolph lıyan sılahların seoe nazaran görme- im, müderris muavini Dr. lbrahim 
Z J 1 J •· cie? hangi nevi silah oldufunu tayin Şevki, Dr. Fethi, Dr. Vassaf Vefik 

met Ragıp, Boğazlıyan müddeiu- '· kimliğine Mersin aza mülazimi ~ <~r a tmışıncı yı mı tes ıt et' ı enilerdnı· Rolla Mizan edıyormut. Beylerin raporlarını dinlemiştir. 
mumiliğine Merzifon müddeiumu- ' Mustafa Faik, Boyabat hukuk ha- mı!tır. . Zavallı figüranlar bu sefalet için- Vaktin geç olmasına binaen mÜ· 
misi Cemal, Vakfıkebir müstan- kimliğine Küreinihas müddeiumu- ııo 1932 senesi içinde Nev· Hollyvood'da sinema krallarının de ancak bir ümit ile Yatıyorlar. A- derris Dr. Server Kamil ve müder-
tikliğine Merzifon müstantiği Meh misi Abdullah, Gemlik hukuk ha· yol'k'ta 439 film gösterilmiştir. on altı silindirli !imozinleri sinema sıl bedbahtbkları da bundan ileri ge ris muavini Dr. Mehmet Zühtil 
'!!et Hikmet, Siverek ceza hakimli kimliğine Pazarcık müddeiumumi ıto Richard Barthelmes hasta köylüsünü yani figüranları ezip ge- liyor. Beylerin raporlarının yalnız hull· 
gıne.Tarsua Sulh hakimi Ki.mi, si Ahmet Refik, Kuşadası ceza ha I yatın kt d çiyor. Bir gün reji.ör tarafından takdir salan ·okunmuş, fakat münakaşa 
Akhiaa~ h~uk ha~i:mliğine San- kimliğine Mucur müddeiumumisi ııo a a ır. , eidlip kü~ük bir rol alabilmek ondan yapılamamıtlır. 27-2-933 pazarte· 
dıklı m~.ddeıu~~~JSt Mehmet, An Ya§ar, Karaburun hakimliğine Eş- 1 .. Ha~old Lloyd _Hı;>lly.vood a Figüranların adedi binlere baliğ o- sonra da altı bafta içinde bir Gı·eta si günü aynİ mevzu Üzerinde mÜ· 

Ahiren 

k":~~ ~u~tantı~lıgıne Afyon aza me müddeiumumisi !•mail Hakkı [ donıer d-:ınmez vem bıı· fı!m çe- luyor. Onlaı· tıpkı pervanelerin ı§ığa Garba bir Douğlas, Gloı·ya Swan- zakereye devam edilmek üzere 
mulazımı Mecıt, Tarsus sulh ha· Beyler tayin edilmişlerdir. virecektir. hücumları eibi Kaliforniy~ seması- son olabilmek.. toplantıya nihayet verilmiştir . 

.:...a.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'--~~~~~~_.;..~~~~~~~~~~~~~~--~~-----~~--~~ ....... ~~~~~~~~~---=----'-
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Dünyada Neler Oluyor? ., Gazi Hz. 
' Bursa'daki 

Hadise 
ikhsat 
Vekilinin 
Beyanatı <zırhlıdaki 

s 

;isyan 
----

İ< -L Kaçan Felemeaa 
zırhlısı 

takip ediliyor 
BATAVIA. 7 A.A. - De Z.. 

eD. ProTincieıı mrhlıamm bu aa
).._jah Niaa aduı y•lanlarmda Si· 

auk Pebb ciTarmda göriildüiü 
,Bıaber yeriJmittir. 

Kaçan geminin murisi ıı. Z&• 

•tıeri .,,. efradı takibe dnam at-
1tek üzere Aldebaraıı reınlainde 
3ndanıu'a aktarma edilmitlerdir. 
6 Deniz ı.u.,,.,,etlerinin garp iatika· 

t2Jetinde tahfidine devam olımmak 
dır. 

< BATA VIA, 7 A.A. - Aldeb· 
.. un remiıi, yerli asilerin Souraba· 
Ua'ya doğru rötürmekte oldukları 
!Ceven Provincien zırblıUlll takibe 

le:evam etmektedir , 
dil Asiler, vapuru Sourabaya'ya 
•uıiail olmazdan 24 saat ..,,.,,el ku· 
ıandanlarma teslim edeceklerini 
•laizle bildirmiflerdir. Bunlann 

Bı kaatlan, licretlerlnln tenzil edil 
ıeaini protesto ettiklerinden dola-

...:; yapılan tevkifatı protesto et· 
İn'le.kten batka birfey delildir. 
ili! Sourzbaya'daki baruthane mkı 
,.,,lr taraaaut altındadır. Burada yer 

1 miistahdimin barutbaneden u-
• ,aklaıtınlmıJtır. 

Söylendiğine rönı felemenk 
kımdistanı hükllmeti, orfi idare 

edln etmek tasavvurundadır. 
BATAVIA, 7 A.A. - Aldeba· 

an vapunı, aıi zırhlıyı takibe de
m etmektedir. Provincien zırhlı. 
da kumandani ile 10 zabit bu· 

ak tadır. 
Aldebaran, u1 gemiden 3 saat 

_..-ıdedir ve 15 mil mesafeden ta-
~be devam edecektir. Bu avcılı-

buırün hitama ermesi muhte
İnel olduğu söyleniyor. ittihaz e
ıiplmit olan tedbirler gizli tutu). 
syakta~ır. Aıi zırhlı.daJ? mahpuı 

J zabıt hakkında bıç bırtey bilin· 
oıeyor. 

r. MEDAN, 7 A.A. - Asi gemi 
r<iirettebatı, World Preaa razete

as e lnril izce ve Felemenkçe ve 
urettebat imzalı bir telaiz gÖn· 

şe nnitlerdir. 
ra Bu telsizde reminin Sourabaya• 
ğ~ doğru gi~ekte olduğu ve ge
l: ~de herkeaın aağ ve ıalim bulun

t ğu Ye iyi muamele edilmekte 
duğu bildirilmektedir. 

he Asiler gemiyi Sourabaya'ya va· 
er olduktan zaman kumandanına 

ÇE ,alim edeceklerini söylemektedir 
.• r. 
,tır Felemenk bahriye nezareti, ıra· 
J- tt ~iddetl.i !edbirler almııtır,. A· 

benn takıbıne harp remileri ve 
2 .YY~e!er ,!'önderilmi,tir. Zeven 

"'<ıv~cıen m. yerl_ilere talİın göa-
,?8 lnnege tahııa edılnıi, bir gemi ol
eŞe'ğu taarib edilmektedir. 

eBATAVIA, 7 A.A. - iki tah· 
• Jbabir, 3 deniz tayyaresi ve bir 
• 1

1 'l!il g~i ile Al~ebaraıı iamin
l • ki remı, Znen Pnvincien zırbtı. 
•s ım takibine iftirak ebnittir. AJ. 
g~aran vapurundan alman bir 

.sizde, asilerin bazı tartlarla teı 
5 ,. olmak teklifinde bulunduklan 
•diriliyor. 

:a :Aailer, teslim olduktan sonra 
ı~est bırakılmalarını iıtıemelıte-

ler. es ~-__, .... ....,....,....,_~ 
r 

·:~hlstanda muhake
P, e ıedilen meb'uslar 
!IİVARŞOVA, 7 A.A. -Var§O'Va 
ı. ınaf mahkemesi, darbei bükii
. ı ıt te,ebbüsünden birbuçuk sene 

· 3 sene arasında tebAlüf edan 
8'5.pis ceularma çarphnlmq olan 
tl-lıhalefet, merkez .,,., sol cenah 

b'ualanndan 10 kitinin mubake 
!erine batlamıfbr. 

"1 Casus daktilo 
t ROMA, 7 A.A. - Profesör • 
n doux ile birlikle casusluktan 

,hküm olup af kanunundan isti 
le eden daktilo Ceorgette Bon· 
ond hududa sevkedilmittir. 

h İspanyada grev 
r OVlEDO, 7 A.A. - Mesainin 
a · zii mesele.inde patronlarla çı· 
{ ihtilaf dolayıııle maden saça· 
b" am.elesinden birçoğu pev ilan 
muştır. 

Greve, 27 ,000 amele ittirak et 
0 lliı·: So•yalistler tarafından ilan 

'Imış olan bu grev hareketi aza 
e'~an üçü sosyalist olan Madrit 
gı kumetini müfkül mevkide bıra

lrakhr. 

e nlllerin müracaatı _, 
g.,,ŞANGHA Y, 7 A.A. - Hüku· 
h~ıin deniz a§ırı Çin menaEiine 

a mur t~kilatı hariciye nezaretin 
li>, Malezia ve Felemenk Hindia-

) na yapılacak muhaceretler i
;.iı resim vazetmrlerine kar~ı in

, ere ve F elemeıık bükiimetleri 
.dinde protestoda bulunmasını 
miştir 

,r Yeni bir radyo 
~ merkezi 

in IUBLIN, 7. A. A. - M. de Vale
.İl \tbone'daki yeni radyo istasyonu 
t• açdışım yapnu,tır. 
liırlaada poıta nazınmn beyanatına 

e lıu -rkez Avrupanı en kuv
,~ bir radvo iswvonudur. 

1 Atlantik 
Nasıl yandı? 

Yakında eırar 
meydana çıkıyor 
BORDEAUX, 7 A.A. - HaYaa 

AJaııaı bildiriyor: HaTaa ajansı 
muhabiri, liman dairesi idare er• 
ki.nmdan M. de Bourayne ile bir 
mülakat yapmıştır. Mumaileyh, 
Atlantique hakkında tahkikat yap 
makta olan komisyonun reisidir. 

Mumaileyh, tahkikatın henüz 
ikmal edilmemit olduğunu beyan 
etınit ve demittir ki: Meaeleyi Ad
liyeye havale ettim. Kazanın kas
tan baıka hiçbir sebebi olamıyaca 
ğına kani bulunuyorum. Hiçbir 
dosya vermedim. Adliye liman 
dairesi ile tahkikatta bulunuyor. 
Ve Adliye ile daimi surette temas 
Ye irtibat halindeyiz. 

Halı hazırda biç kimse tevkif 
edilınemiştir. 

P ARiS, 7 A.A. - Pelit Parisien 
ııazeteıi, Aılaııtlque yangını bak· 
kında yapılan tahkikat neticesin· 
de, yangının kast üzerine çıktığı• 
Dl rösteren bir iz bulunduğuna 
yazıyor. ı 

Bu izin Atlantlque müretteba· 
tından birinin izi olduğu ve timdi
den müatantik'in bu adam hakkm 
da bir ihzar müzekkireai ke•mit 
bulunduğu taarib olunmaktadır. 1 

CHERBOURC, 7 A.A. -Tica· 
ret mabkemeıi Atlantique vapuru 
nun artık seyrisefer yapamıyaca· 
tını beyan etmiştir. Sirorta kum· 
panyalannın istinaf edebilecekleri 
bn karar mucibince mezkUr kum• 
panyalar 100 milyon frank yerine 
170 milyon frank tediye etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Mısırda hafriyat 
KAHiRE, 7 A.A. - Mısırlı 

profesörlerden Selim Hasan, Kef. 
rem aülaleaine mensup bazı prena 
terin mezarlarını bulduğunu, dör
düncü ehram içinde bulunan ve 
büyük bir kıamı timdiden ortaya 
çıkanlan bir mabedin geri kalan 
kısmını da bulmağa çalışhfını, i
kinci bir isfenka bulduğu hakkın
daki haberin doğru olmadığını aöy 
lemiıtir. 

·Londrada grip 
LONDRA, 7. A. A. - Bu ayın 

14 veya 16 ısında bizzat kral tara
fından yapılmaaı lllımgelen tevci
bat Londnda hüküm sürmekte olan 
grlp salrıru dolayiıile tehir edilmit
tir. Tarihi bilahare tesbit ed'ılecektir. 

Alman kömürü 
BERLlN, 7. A. A. - Hükumet, 

bavagazı iıtihsal için bundan sonra 
Rubr havzası kömürü kullanmak ta
savvurundadır. 

Bundan evvel daha iyi cins Çekos
lovak kömürü kullanılıyordu. 

Figlia kruvazörü 
GARP TRABLUSU, 7. A. A. -

lıveç mektep kruvazörü Figlia kru
vazörü laıraya gelmittir . 

Lehistanda feyezan 
LUBLlN, 7. A. A. - Byatrzyca 

nehrinde buzların birdenbire çözül
ıneoi üze..ine Lublin'in varoşlan au 
altında kalmıştır. Sular, hiç durmak
sızın yiikaelmektedir. itfaiye efradı 
ve polisi.,., tehdide maruz mahalle
leri tabliye ettinnektedirll!t". 

Zeplinin seferleri 
BE~Ll~, 7, A. A. - Zeppelin in 

§Ut şırketı, Graf Zeppelin'in 6 ma
yısta cenubi Amerika seferlerine 
b&Jlıyacağuıı bildinniştir. 

Bu seferler evveli her aynı ilk 
~esi.günü ve 2 eylül 1933 tari.. 
binden ıtı'baren her 16 ıünde bir ya 
pılacaktır. 

Friedricbahafen'den hareket ve 
Rio de Janeiro'ya muvaıali.t, 4 gün 
sürecektir. Muntazıman Barcelona 
veya Seville'e uğranılacaktır. 

Seyahat ücreti, geçen ıeneki üc
rete nazaran burada 20 l)İobet.inde in 
dirilecektir. 

Ford fabrikalarında 
DETROIT, 7. A. A. - Ford tir· 

keti, otomobil karoaöri yapan Brigrı 
ıirketi istibaalatmm artmHı üzerine 
yeniden bir takım fabrikalar llÇIDlf· 

tır. 

f ngilterede iıaizler 
LONDRA, 7. A. A. - 23 Kanu· 

nuaanide itıizlerin adedi 2 milyon 
903; 065'e baliğ olmuflur. Bu mik
tar 9 K5nunusaniye nazaran 179,778 
Te reçen senenin ayni devresine na
zaran 174,654 bir fazlalık göstermek 
tedir. 

Çinde tayyare 
servisi 

ŞANGHA Y, 7. A. A. - Nankin 
bükiimeti, Çin eyaletleri araıında if• 
leınekte olan tayyare ıervislerin.i bir 
lqtinnek için hazırlıklarda bulun• 
maktadır. 

Amerlkada tasarruf 
VASHINCTON, 7. A. A. - A

yan mecliai, askeri idareler memurla 
rmdan maaşları senede 1000 dolan 
geçenlerin aylıklanndan yüzde 10 
niıbetinde teııaa:ilit yapclnıa•·n· ka
bul etnWtir 

(Başı birinci sahifede) 

raydaki dairelerinde 
akşama kadar meşgul 
olmuşlardır. 

lzmirlllerln 
Telgrafı 

IZMIR, 7 A.A. - Buraa'da 
bir kaç beyinsizin çıkardıiı 
hadise muhitimizde büyük 
bir nefretle kartılanmıgbr. 
Belediye reiai Behçet Salih 
B. lzmir'lilerin hislerine ter
cünıan olarak Reisicümbur 
Hazretlerine aşağıdaki tel
ğrafı çekmiftir: 

"Büyük ve kudretli ıefimiz 
sevgili Gazimiz Mustafa Ke
mal Hazretlerine; 

Ezan ve kamet tebebile 
Buraa' da çıkarılmak iıtenilen 
can sıkıcı vak' ayı bugünkü 
resmi tebliğden öğrenen lz. 
mir, beye~ ve asabiyet için 
de kalmq ve bu çirkin Tak'· 
anın hain ve aptal müsebbip
lerini tel'in etmiıtir. 

Türk inkıli.bma yan bakan 
larm bile mevcudiyetine ta
hammül edemiyen lzmir'liler 
bu giizel ve aaf topraklarda 
az da olsa bata inkılabın aail 

ve vakur yürüyüıüne engel 
olabiliriz ribi ahmakça diifü
nüı ve hareketleri görmekle 
pek müteeaairdir. 

Mukaddes Türk inkılibmm 
gençler ve münevverler ya
nında daha çok kuvvetlendi
recek ve daha çok kıskandı
racak olan bu fena hadise 
müsebbiplerinin layik olduk· 
lan akibetleri pek yalı:mda 

görecekleri teaelli•iyle müte· 
•elli olan lzmir'lilerin sarııl
nıaz tazimlerini yüksek ve 
müatesna buzunmuza suna• 
rnn efendim." 

lzmir Belediye relai D.r 
B elıçet Salih 

Eczacıların 
• • 
Içtımaı 

(Batı 1 inci aahifede) 

tice çıkmadığı anlatılmı9tır .. 
Bu vaziyet karfısında encümen. 

yeni bir teşebbüse şimdilik lü7-wn 
görmemlttir. 

Depolar meselesi 
Bundan sonra, Ecza Depolan 

kanununun hakkile tatbiki temin 
edilmek üzere Sıhhat Vekaletin"" 
dinde, yeniden tetebbüıte bulunul 
maaına karar Yerilmittir. Bu hu· 
ıusta iki noktai nazar ileri sürül
mÜ§lÜr. Birisi, eczabanelerin oldu 
ğu gibi ipkaaı ve ecza depolannın 
da tahdidi için Vekalete teklifte 
bulunulmasıdır. Buna nazaran, 
birkaç bin lira sermaye ile açılmıt 
bulunan müteaddit ecza depoları
nın kapatılması İcap edecektir. 

Diğer noktai nazar da, ecza de
polarının perakende satıf yapmak 
tan sureti katiyede menedilmeleri 
için mevcut abklml kanuniyenin 
tatbiki, maluadı temine kifi gele· 
ceği merkezindedir. 

Bu mesele idare heyetince de 
göriqülecektir. 

Farmakologlar 
itiraz 

ismine 

Bu aırada azadan bazılannm 
aidat vermedikleri ileri aürülmiif· 
tür. Beşir Kemal Eczanesi sahiple
rinden Cevat B. Farmakologlar 
Cemiyeti iaıninin Anadolunun ba· 
zı yerlerinde biç İ§İtilmit olmadığı 
nı aôylemiı '\'e bu İsme muhalif o] .. 
duğundan aidat vermediğini ilave 
etmi§tir. Azadan birçoklan bu ia. 

(Baıı 1 iAd aahif..ıe) 

lbrarim, Hitim oğlu ınilezzin 
Mehmet, Oaküp oteli müsteci
ri Ekrem, kayyum Yanık Oa· 
man efendiler. Viıliyete 'hidiıe
nin nehet ve lanetle kartılandı 
ğlml dair kualardanı, nahiye!« 
den tdgraflar ıelmiftir. 

Derviş 

Halk nefretini izhar ediyor 
DEN1ZL1, 7 (Milliyet) -

Bursadaki müessif hadise De
nizli halkının derin nefret ve te 
essürünü mucip olmUJtur. Bin· 
lerce halk bir meting yaptı, 
meb'us Mazhar Müfit Beyle Yu 
suf ve Kazım beyler nutuklar 
söylediler. Neticede yobazların 
şiddetle tecziyesi için Reiıicüm 
bur Hz. ile Meclis riyasetine ve 
Başvekalete muhtelif telgraflar 
çekildi. 

Polatlı/arın nefreti 
POLATLI, 7. - D1nt alet ede

rek temiz ve aaf yftreldi T~ evladı 
nl zehirlemek iıtiyen ,..,&ezlann 
Buruda çılaıırnıak lıtedikleri badiae
Yİ baJkmuz lıüttin mevcudiyetiyle la 
netlemİftİr· 

Belediye reltl 
TAHSiN 

Denizlide miting 
DENiZLi, 6. A. A. - Bursadald 

birkaç ,uurauzun irtica tqebbdıüO. 
niz1i halkını hiddet ve nefretle tah· 
rlk ederek bugiin Belediye önünde 
munzam bir mitinr akdedilmittir. 
Mitingte Mebııı Dr. Kazım, MuaJ.. 

l lim Nemile ~anım .,.. Dr. Kemal ş .. 
kir Beyler bırer nutuk aöyliyerek 
Denizli balkının içinde kaynayan 
nefrete ye inkiliıba kartı olan -'ıu· 
tiyete tercüman olmuılardır. 

Yi1zlerce nefret telgrafı 
ANKARA, 7. A A. - Bunıaıla 

Türkçe ezan ve kamet okuıımaaı .. 
leybinde bazı etiu.. tarafından yapd 
mıı olan hareket memleketimizin 
her tarafında derin bir teeaaüf ve 

: nefretle karşılanmıştır. 
Hiiclioe memleketimizde duyulur 

duyulmaz Başvekalete bu teessürün 
ifadeoi olarak ?'uhtelif halk teşel<
ldilleri ile Cemıyetler tarafından !fÖn 
derilen ve binlerce İmzayı taf!Yan 
yüzlerce telgraf gelmektedir. 

Ereğli, .ru-sra. Zafranboln, Bar
tın ve diğer tehirl.,..den de Bursa ha 
clisesi üzerine nefret ve protesto 
telgrafları gönderilmittir. 

Zongulda!ılıların 
protestoları 

ZONGULDAK. 6. A. A. - Yüz. 
binlerce vatan çocufunun kam ile 
elde olunan ve onun büyük Yaratıcı
., tarafından gençliğe !""'."!et edil
miş bulunan mükadıleı ınkilibnnıza 
ınet'un ve menfur bir suikastın ifa
desi olan aon Bursa hadiaesini Zon
guldaklılar taşğm bir nefret .., istik
rahla kartdamışlardır. Aylardanh&. 
ri Viliiyet dahilinde tlirkçe ezan ve 
lııunet okunmakta atması ve minare
lerden tiirkemizin öz ve tatlı -inin 
bir milli iman 1etaleai halinde akıet
ınekte bulunma11 Zonguldaklıların 
clil yeniliği ve dil birliğine ne ka
dar candan aarılıı»t olduklarının de
lilidir. 

Dile iıyarun eline isyandan beter 
olduğunu anlamıyan rafit •oftalamı 
meydana çıkannaia yeltendikleri ir
tica hortl11ğmı inkil&bmıızıa bütün 
fiddet ve kudretiyle ezeceğine, kah 
redeceğine kani olan Zonruldaklıla
nn bu vesile ile ele coıkun bir İman 
halinde tezahür eden ye candan duy. 
ııulannı ve inki18.bmı1%11 ııanılmaz 
bağlıklannı sonanz aayırılarnnızıa 
arz eyleriz. 

:.=._ ____ _ 

Keriman Ece 
Mısıra gitti 

(B•tı 1 inci ıabifed•) 

Keriman Eee, vapurun kanııı.raam 
da da birçok kadın erk!'k ~~ap
lan tarafından ihata edılmittı. Bu 

min her tarafta bilindiğini iddia ı 
etrnif ve azanın aidatıru muntaza J 
man tesviye etmeleri temenni edil- 1~ 
ıııiştir. • 

Birlik reisini tenkit I) 
Bunu müteakıp Birlik reisi Ali 

Rıza B. in, latanbul'da bir merkez 
tesis eden ecnebi bir müatabzarat 
müessesinin mes'ul ın~idürlüğünü j 
deruhte etmiı olmaaı ıiddetli ten• 

• 

es... 1 ind ıahlf..ıo) 

zarini ıu ıuretle anlatmıştır. 
"Bu iıl muvaffakiyetle neticel

dirmek için Isparta ve Burdurlular 
li.zım olan evsafı temamen haiz
dirler. Yeti§miı, münevver genç• 
!eri memleketlerinin bu bayırlı İ· 
ıini batarabileceklerdir. 

Kooperatifte .,.... toriklerin 
ma!'~da •adakatleridir. Koope
ratifın manevi tabsiyeti de ıerikle 
rin ihtiyaçlarını korumaktır. Bu 
prensip temin edilirıe muvaffak 
olmamak için ortada aebep kal· 
maz. 

Başvekilin alllkası 
.. Ba,~ekil Pata Hazretleri glil Ye 

gulyar kooperatifi te,kili ile ~k 
yakından aliikadardırlar. Yüksek 
muavenet ve muzabaretlerile glil. 
yağçılanmızı kurtaracağınuza ı. 
manim vardır. 

Hariçteki alıcılarmnz Türk 
rülyağlarmm en fenni uaıil ve va· 
mtalarla elde edildiğini ve aaflye
tini bilkilınetin murakabe ve te
min ettiğini rörünce bizimle olan 
muamelerini .genişleteçeklerdir. 

Tekrar edıyonnn gülyaflanmı. 
:mı taifi•ine artık maddi imkan 
bırakmiyacağiz." 

Yeni koop~ratlf 
Ali.kadarlar lktısat vekilinin 

bu müspet "' kat'i aözlerini çok 
alkıtladılar. Yeni kooperatifin ku· 
rulutunda Aydm İnçir kooperatİ• 
f"min batmda bulunan ve hayatını 
kooperatifçiliğin memleketimizde 
nınumi ve müspet bir tekilde mu
vaffak olmasına hasretınit olan 
Topçu oğlu Na:zmi Beyin deme• 
aaiainden istifade olunacağını 
memnuniyetle öğrendik. 

Kükürt meselesi 
Üzümcülük gibi çok mübİın bir 

latibaal "" ihraç mahsulümüzü a
liikadar etmesi dolayııile kükür
tün milli bir ehemmiyeti vardır. 
Bu kanaatm aevkiledir ki iktısat 
vekili ilk işe basladığı zamandan
beri kükürt madenlerimizin itlet
me netayicile alakadar olmuttur 
ve bu son tetkik seyahatinde de 
Keçiborlu madenini tefti§ etmİ§lir. 

Hükiimet tarafından imtiyaz 
sahibine devrolunmut bulunan 
makinelerin yağmur altında kal
dığı ve tesiaatm bulunduğu binala
rın çökmek Üzere olduğu esefle 
görülmüıtür. 

imtiyaz feshedilecek 
. Madenin senelerden beri itle· 

tilmemeai muhitte calibi dikkat 
tefairlere sebebiyet verm.ittir. 

İ•tihbaratıma nazaran hali ha
zırdaki İıntiyaz sahibi şirketin İm· 
tiyaz ve mukavele ıartlanna ria
yet etmediğinden dolayı mukave
lenamenin usulü dairesinde ve ve
kaletin kanuni hakları istimal o
lunarak feshine ridilecektir. 

Vekil bey madenlerimizin itle· 
tllmesi buauaundaki fikirlerini ka· 
tiyyetle ifade etti ve dedi ki: 

Milli iktısat hayatımızı ali.ka
dar eden madenlerimizin imtiyaz 
sahipleri tarafından işletilebilmeal 
için iktıaat vekaleti her kolaylığı 
yapmaktadır. Bu defa madencile
rin faaliyetini tetvik için mühim 
kararlar da ahnını§tır. Buna rağ
men bu servetlerimizi i§letıniyen 
veya dolayıaile ifletmekten mene· 
den imtiyaz sahiplerinin vaziyeti 
esaslı bir tarzda yeniden tetkik e
dilecektir. 

Keçiburlu kükürt madeninin 
yakında milli ıennaye ve milli un
surlarla iıletilmeai tamamen müm 
kündür. 

Isparta ve İzmir sermaye •abip. 
terini ve ilzüm kooperatiflerini bu 
işe ali.kadar kilınak çok İyi neti· 
celer verecektir •. 

Hahcılığwızın vaziyetini tak
Yiye için mümkün olan her tedbir 
alınmaktadır. HaJmın takaaa tabi 
tutulmaaı bu aan'atın yıkılmasına 
miini olmuştur. 

Halıcılık 
Halılarımıza kartı tatbik edilen 

riimrük t-.rifesi hakkında dost A· 
merika hükumetinin sefiri ile te
mas edeceğini ve bu meseleyi e
hemmiyetle takip edeceğini lktı
aat Vekili Bey balıcılarnnıza sÖy· 
lemiştir. 

Bu münasebetle bahcılanmızın 
ela imalatta boya Ye reıim meaele
ıine ehemmiyet •ermelerini tavsi
ye ettiler. 

Evkaf müzesindeki çok kıymet• 
li halılardan resim hususunda is
tifade edilmesini temin edecekleri 
ni de vadettiler. 

Geçirilen 
Tecrübelar 

lzmlrde zürra naıd 
himaye edilebilir? 

KASABA, (Milliyet) - Kaaa· 
ba Ticaret odaaı reisi Hasan Şevki 
Bey bana gazetemiz namına Kasa 
banm zirai, ikbıadi vaziyeti etra• 
fmda tU beyanatta bulundu: 

- Senelerden beri zürraın ve 
kısmen tüccarlanınızın reçirdiği 
bir çok .acı tecrübeler bize tam 
miinasile ~u kanaati vennittir. Av 
nıpada bazı mabıulatı arziyeml
zin alivre auretile ve iyi fiatlarla 
salı! yapıldığı halde mahsulün pi 
yasaya vaktinden evvel fazla mlk 
darda vazedilmesi fiyatların te• 
denniaini mucip olmaktadır. Bu 
vaziyet kar!ıaında kalan zürra bat 
lıca bat vuracak mahalli araıtır· 
mağa batlıyor ve neticede bükU
mete müracaat ediyor ve piyasa
da ni.zım vaziyetinde bulunmaaı· 
Dl istiyor. Bir çok muhabere, mii
nakaıa ve saireden sonra inhiıar 
dairesinin mübayaada bulunması· 
na karar veriyor. Bittabi bu müta 
leat ve muhaberat arasında ge-
çen zaman zarfında mÜ•tahail e
lindeki ıı.lımn loamı ftZlltDllll çıkar-
mak mecburiyetine diltüyor. Çünldl 
gÜn geçtikçe ihtiyacı artan ıı:ilrra 
bir taraftan vergisini, diğer elbet 
ten borcunu ödemek için paraca 
müzayakaya düşerek mallar yok 
bahasına salıta çıkanhyor ve bu 
yüzden zürrarmız senesini dalma 
zararla kapamış oluyor. Hükiıme 
tfmizin zürraı himayeten inhisar 

idaresine emir venneıi gerçif:I 
yatlann bir dereceye kadar teref· 
füüne aebep oluyorsa da bu para• 
nın bir cebimizden çıkıp dij!'er ce 
bimize girmesinden başka bir fay 
dası olmuyor. Memleketimizin bir 
zürra memleketi olması ve 14 mil 
yon nüfuslu bükümetimizin 9 mil 
yon küsunı zürra olmaaı itibarile 
bizi zürraı himaye edecek kuvvet 
li h•skilatlar, bMikler yapmamıza 
kat'i surette ihtiyaç röıtennekte

dir. Ahiren vilayet fırka kongresin 
de de verdiP:im bir takrirde arzet 
ti~im vec1'il~ tedabiri 8.ci1eve müh 
taç bulunduğumuz bu devirde a
zami İstifade yollannm aranılma 
aı çarelerini bulmak lazımdır. Me 
seli benim düşünceme nazaran 
memleketlmizin her tarafında 
günden güne inki,af etmekle olan 
zirai kredi kooperatifleri mevcut 
tur. Bu kooperatiflere ortak olan 
her fert vermiı olduğu sermayesi 
ni hini ittirakinden ancak beş se~ 
ne sonra alabilecektir. Halbuki bu 
müddetin 10 seneye iblağile mad 
denin tadili ve buna mukabil koo 
peratif ortaklan sermayelerinin 
nısfmı kendi nam ve hesaplanna 
satı~ kooperatifine verilmesi ve bu 
auretle zirai kredi kooperatifleri 
gibi bir de satış kooperatifi teskil 
edilmE"sidir. Bu satış kooperatifle
ri şimdilik sırf üzüm Üzerine mu
amele ile iatigal edecektir. Ege ik 
bsadi ııuntakasmın en miilıim ihra
cat emteasından olan üzümcülük 
maamülhakat İzmir ve Manisa vi
li.yetleridir. Bu vilayetlerin muha 
aebei huauoiyeleri de mühim birer 
meblağla bu kooperatife biaaedar 
olmaaile derhal tetekkül edecek 
ve bu suretle kooperatiflerden ge• 
lecek sene mahsul zamanında zür 
raımız istifade edebilecektir. Sata 
cakları mahsulat ardiyeıinden yü%de 

bir veya bq vermek auretile aatıt ko
operatifi tetkil etmeğe tetebbm 
edecek olursak bunun faydalannı 
ancak on , on befJ a.ene eonra ikti· 
taf edebileceğiz. Halbuki zürram 
vaziyeti buna müıait bulunma'dı
ğmdan arzettiğim birinci tekilde 
ki kooperatiflerden derhal iotifa. 
de edilecektir." 

Bir kız dondu 
Diyanbekirden yazılıyor:- Yir

mi kilometre mesafede (Halan) -kö 
yilnde oturan Hıuıızıının renç zevce
n Sultan evvelce kendisile evlenmek 
istiyen Emin oğlu Mahmut lftrafın
dan bir gece ağzı menclille bkanarak 
dağa kaçınlınıtbr. Vak'a haber aı.. 
nmca takip müfrezeleri çıkanlıp 
M'labmut Yakalıuumt, kız da köye İa· 
de edilmittir. Fakat dağda kızın a· 
yaklan donmuı, bu donma neticeein 
de de kızcağız ölmü§tür. Mahmut 
Adliyeye verilmittir. 

kitleri mucip olınu§tur. ~ / çıkacaktır. Ece vapur Pireye uira· 
Bu mevzuda söz aöyliyen ecza dığı %aman Atinaya da gidecek Uzunköpr.!t.de kar 

cılar demişlerdir ki: 
1 

ve ağlebi ihtimal Madam Venize• U 

"- Reis, yerli mustahzarabn } lu tarafından kabul edilecektir. Evreteden bildiriliyor: - Bura-
bimayesi meseleai karımnda bu ı Keriman Ece lıkenderiyede da 1928 oeneaindenberi görülme-
gayeye biZ%at aykırı bir hat~ı ha- ( Seyriaefainin M11ır acentaaı Emin mit bir kıt hüküm sürüyor. Uzun• 
reket takip etmektedir. Biz, birlik \ " y ah ya J>ll!& ve mahtumlan tara- köprü ile Keşan arasında kann 
reisliğinde bu vaziyette bir zat fından karşılanacak ve terefine irtifaı bir buçuk metreyi bulmut· 

·· k · t · " büyük bir ziyafet verilec·'~'r. E· 
gonne ıs emıyoruz. " min Yahya pafa ailesi .,:ı;::nn eJl tur. Bu yüzden postalar itliyeme-

Bunun üzerine tiddetli münaka zengin ailelerindendir. nıektedir. Yolun açılması için bü-
f8lar olmu§lur. Birlik idare heyeti Dünya güzeli Şubat nihayetin· yük bir gayret sarfetmektedirler. 
cumartesi günü toplanacak, aza- de Mısırdan hareket edecek ve Kıt münasebetile av faaliyeti 
dan bir kısmı, reisin iki taraftan Pire, Atina tarikile Almanyaya artm•!br• Barıtın Ye saçmanın pa-

ı Bahkesirde bir 
memnuiyet 

Balıketirden bildiriliyor: 
Kahvelerde saz çalınmaıı mene 
mİ§tir. Artık hiç bir kahvede m 
ganniyeler ve •a%endeler icra 
faaliyet edemiyeceklerdir .• Bunu 
sebebi idari bazı mahzurlardır 
Halkın büyük bir kısmı bu tedb 
den memnun olmuştur. 

Hastanede yangın 
Antalyadan bildiriliyor: 

Abiyıuuf mahallesinde Merme 
mevkiinde hastahaneden yanr 
çıkmıı, yalnız bina ve dahilinde 
eıyalarla eczahane yandıktan ao 
ra söndürülmüıtür. Yangın elek 
trik tellerinin kontak yapmaa 
dan çıkınıttır. Nüfusça zayiat yo 
tur. 

Kadın yüzünden 
cinayet 

Sıvastan yazılıyor: - Sıva• 
Sarıkaya köyünde çok feci bir c: 
nayet olmuf, Naip Çavuş i•mİnc' 
bir adam on sekiz yerinden yarı 
!anarak öldürülmüştür. Tabkika 
devam etmektedir. Cinayet on 
ne evvel kaçınlan bir kadın yüzı. 
den olmuıtur. 

Balıkesirde Himaye 
etf al faaliyeti 

Balıkesirden bildiriliyor: 
Himayei Etfal Cemiyeti, yenide 
J 50 çocuğun ia§esini teahhüt et 
mittir. Himayei Etfalin, fr aliye 
ber tarafta büyük bir şükranla y 
dedilmektedir. Reis Doktor Ki.mi 
B. ba§la olmak üzere idare beye 
ti, fakir çocukları memnun etme 
için azami gayreti gÖstermelctedir. 

Sıvas Od Kon gres 
Sıvaıtan bildiriliyor: - Ticare 

Oda.. senelik kongresini yapmış 
reialiğe Rahmi, ikinci reisliğe Kar 
alı zade Rıza, lbrabim, Nazır oğl 
Mehmet, Hoca oğlu Asım, Sıvaolı 
_oğlu Naci Beyler seçilmişlerdir. 

Tabancayı 
Karıttırırken •• 

Biğadan bildiriliyor: - Kara 
hamzalar mahallesinde Muotafa 
Çavuı tabancaaım karıttırırken ta 
banca ateş almı§, çıkan kul"şunla 
Mustafa çavu§Un 17 yaşındaki oğ 
luna ve 12 yatındaki kızına i<abe 
ederek yaralamıttır. Mecrubla 
Çanakkale millet hastanesine kal 
dırılmışlardır. 

Uıakta ya gı=,..""'--' 
Ufaktan bildiriliyor: - Kaza 

m1z ve civarına bir baftadanberi 
yağmur yağmaktadır. Çiftçiler se 
vinç İçindedir. Kuraklık tehlikesi 
geçmi~tir. 

Şaka derken 
cinayet 

M. Kemalpaşadan yazılıyor: 
Çırpan mahallesinden Şaban 
oğlu Eşref isminde bir delikan 
lr omuzunıda çifte ile ~lirken 
soknkta yoyo çevirm.ekte olan 
arkadaşı Mebmede tesadüf et· 
mittir. Mehmet gülerek ellerini 
havaya kaldırmış ve (ben bazı· 
nm çek bakalım ailahmı) diye 
rek durmuştur. Çifteyi bot zan 
nederek nitan alaını Etref tetiği 
çekmiş ve Mehmedi göğsünden 
vurarak yere ıermiıtir. Katil 
yakalammttır. 

Köy mekteplerin
de dersler 

ANKARA, 7 - Köylillerimizin 
kazançlarını fazlalaştırmak için 
Maarif Vekaleti mühim bir teşeb
büse giriımiştir. Vekalet bu me· 
aaide köy muallimlerinin mühim 
rolleri olacağım nazarı itı'bara a• 
tarak köy mekteplerinde zirai, iı.a 
tıaadi dersler röaterilmeıi için tef• 
kil ettiği bir komisyona bu dersle
rin programlarını tesbit ettirmek· 
tedir. 

Komisyona talim ve terbiye a· 
zaamdan Ali Haydar, Ahmet Tev
fik, ziraat umumi müdür muavini 
Abidin, ziraat şube müdürlerin.,en 
Hikmet, ticaret mektebi müdürü 
Şevket Süreyya, Ziraat Bankasın· 
dan lamail Hüarev, balkevi köycü 
tük ıubesinden Salahaddin Beyler 
dahildirler. 

Memlf>ket köyleri zirai, iktısadl 
Yaziyetlerine göre üç kısma ayrıl
mak suretile ders ve programlar 
teobit edilmektedir. 

Komisyon bu buauala anketler 
açarak birçok kimselerin mütalea 
lanndan istifade çarelerini anya• 
caktır. 

lngiltere ile Kap 
arasında 

birinden çekilmesi için bir takrir gidecektir. Aldığımız maliimata halılığma rağmen domuz ve tilki 
vereceklerdir. meyanda lznur 1<raliçesi Neriman nazaran Uyipzir sergisinin kütat avı pek hararetlidir. Bu sene mah· LONDRA, 7. A. A. - Cenubi Al· 

Dünkü içtimada reis, Birlikten H. da, dünya güzelini teıyi için resmi Ece tarafından yapılacaktır, •ulün pek bereketli olacağı tab· rikalı tayyareci Victor , Amy Mol· 
derhal çekilebileceğini aöyliyerek 1 vapura gitmiş bulunuyordu. Almanyada Ece şerefine Türk klü min edilınektedir. Köylü geçen ae• liHon'un lngiltere ile Cap arasında· 
İçtimadan çıkmak iatemit. fakat Keriman Eceyi hamil olan iz- bü tarafından bir balo verilecektir. neye niıbetle bir miali fazla tohum ki tesis etıniş olduğu reboru kırmak 
kendisine taraftar olanların müda , mir vapuru tam saat 11 de liman J Dünya rüzeli Keriman Hamın saçmıttır. Bu faıı:la ekinde Ziraat üzere bu aahab Southampton'dan ha 
balesile meselenin halli, cumarte· ı· dan hareket etmi~ıir. ı bu seyahatinde Türk mabaulatının Bankasının ikrazat huauıunda göa 1 reket etmittir. Amy Mollioon, lngil· 
ai günkü İd'IJ'• heyeti iç.t.imaına . Keriman Hanım vapurun uğra• propagandasını yapmak için üzüm ı terdiği ltolayhlın ola ;,;;yiik yardı. te.-e ile Kap arasındaki meoafeyi ~ 
kalmıetır. 1 maamdan istifade ederek lzmire , ve lokum da götürmü,tür mı olm~tur, giin, 6 mat, 23 dakikada katetmiıtı. 



Bono 
Meselesi 

Gayrhn6badlller 
tekrar toplanıyor 
GayrİIDUbadiller Cemiyeti fwv. 

kalade kongraai, önümüzdeki cu
ma ııünü öfleden sonra Halkevin
de ıoplanac:akbr, Geçen ko....,.. 
de, yeni bono verilmeai için ........ 
busatta ınm.-ı.: w.- idare lııe
yoti haricİndefri ,.._ttaa •• Aı 
kep bir heyetin Ankara'ya i_. 
tekarrür etnUt. idare he:red .. 
kooıırede en 90k aöıı .öylipll S 
gayrimübadili aeçmltti. Bu be:Jelll 
bi.-çok gayrimfibadiller itir•• el· 
miı. bunların konııred• yeni .,_ 
-rerı1ınesi .!eyhlnde izharı .. yettik 
ıeriai ileri oünaıqıercll. 

Bu ~azlyet kartıamda idare, ~ 
yeti. ciclecek heyetin aeçibn- • 
..,-ilecek tallaaat ve ııalihiyetill 
ıeıobiti için fevkalade bir k...,.... 
,.ktine lüzum cönrsiitt6ır· 

Diier tarafta-. pçealdk= 
- .,... hilaf, ı.. .... oldufa 

F ı ~llayete •lki olan 1Dilnı'""atlar 
l't 1 da. tahkikat neticeaind• hakh SÖ. 

1 ,.ü)müttGr. 
ı~' Cuma günl toP!anaeak te.b. 
~ ıade kongnınin ı.araretll olu.atı 

.aalatılmalrtacbr· 

[ iş ve İşçi 1 
Maıq.t h siit"'U/11 .,· ~ 
;.,q.nı---- - .. 

! 1 RADYO ) 
1 

Bat6ak6 proXram 
18 - 18,411: Su (ı....,,_ ..,_, 
18,4' • 20ı Orketb'a. 
10 - 20,!lı Hami)'9t Ha..-. 
2i0,30 • 20.SS: Malı-. ~ 
20,69 • 21,301 Hw SadlıttlD 8. 
21,30 • 22,30: Orkestra, AjDa w 
Sona haberi, seat ayan, 

ANKARA 1138 m. -
l2.30: .Aalrara-Palu orlı:eetn. 

ıı. 18: Orkestra (Domino-N8'r • 
..-~ Orlow'dan popuri). 191 

Ha
A;au halı111wi. 19.18: Caa. ZOı 

va ......._ Z0.03ı Gn fae. 

VARŞOVA 1411 m. 
17ı Gramofon. 18ı Keza. 191 

Ha_f'ıf nuu1Jd ...., caz. 20.lOı Muh 
telif, 21 ı Eski ,...ı.. " havalar, 
hhaberıer. 22.10: Mozart ve Beet-

oveo'ln -rıerinden Kaator " 
trie kon1eri. 23.18 : Plak. 24 ı Kah 
•e ınuaikisL 

BUDAPEŞTE 560 m. 
18: Orkeatra. 19.60: Slcan mu· 

•İkisi. 21.20: Mozart'm uanndaa 
(rnuaild lli mektebind- naklen 
konser). 23.20: Haberler. Mütea• 
kıben: Pllk. 

MONIH 832 m. 
18: Şarkılar, milaahabe. 20.30ı 

Koro (heyet) konaeri. 21: Müaa· 
habe. 22: Meıhur dana plWan. 
22.481 Soliat takımın (orkeetra 
" piyai.o) Beethoven'in _.ı .. 
rlnd- ı.oa..ri. 23.80ı Frankfurtı 
Karna-..al n-.riyah. 

VİYANA 617 ns. 
18.201 Plak ile opera muaildaL. 

Doktor """ .v 

Hafız Cemal 
Dahiliı:e hutahklan 

miitehalllN 
c... .................. . 

- ... (l,30 .. 1e; ...... .. 
....... ~ııı.-. 
nL ...... .... 1 ıle dııldll ...... 
...._~ .. teıı..ı.-.T .. 
..,_,ı- wmea. 

PERTEV 
NIYAL 
Vakfmdam 

Ptrtcw Niyal nkfmdan Ak
aarayda TramYay caddeainde 
Pertn Niyal türbeli ittisalinde 
ki anaya olbaptki proje ve fart 
namesi mucibince müceddeden 
dilkk&lnilar inıuı kapalı zarf u· 
ıulile 8 ıubat 933 tarih.incim 
9 Mart 933 tarihine müıacYif 
pe11embe gününe kadlll' mevkii 
mün•kuaya koııulmUfbır. Ta· 
lip olanlar ıartname ve projele 
ri almak üzere her gUn öğleden 
sonra İstanbul Evkaf Müdiriye 
tinde Pertev Niyal vakfı idare 
aine ve ihale günü olan salifül 
beyan pertembe günü saat 15 
te kapab :zarflarmı: İdare El!WCÜ· 
menine tevdi etmeleri (535) • lwi ~ •İ7or. ' 

1o lı Wıwıı._ .!..,"::!,"',,_ 
tııalUlirt.... • müaahabeler. 21 ı "DER LIEBES.. -;:::=========;-:::::::; 

TRANK" (Atk sarhotlan) laimll ı 

it 1•teyenler 
u-1 -..~ ..,_ ... 
f~ ~ıyoncuı.,. -dinde sey
y.r ııom••YoncuJıık (plu ) vaıııife.. 
.a. ııılithıgll idin.. Ply~ eyi ta-

...,... eıd.i; ~~. miitterilw hn ...,._ 
dıır, -Yonca yanmclrı 
it "'1.j:i::..._~ et'fi falıriblann aa
tıtOll -..ıııle ederim. Milliyet 

~:"n."; ... ~"tebblia) ...._ıı. 

••• 
ı,ı · tahıil törmıı dddl lıir ı... 

.. {lllİIHfıe tic.retl....ıerde :'tip. 

lik j:' ';'0hasipfilı aramaktadır ) Fa.. 
tla ~· -reoı..,t (Necati) ..b-u.. 
tshrfrin ınlll'acaat. 

• • • 
;rı.11 teveJfiltlü Bunalı lıir ırencinı. 

ı.ao;~m olıııadıinsclan ırurlıet ele 
dii uın. Bıı lefil ıın-rlıet hayatından 
lı"'1 lrnak için ıwıülerde tehir ı..:
de fııı..u..ı.;, -y

ııet<cllilı: d~ odacdıkta çalı.-k 
h~k iıtlyorum, cazetıe ı. 

"""' --- dııhl çalqmalr lati-
yo~~ .. hl. "-te lı:ana'at ederim. 
Beııt l4lfQ lıayaıtan kurtarana hin 
dua~~ han BUl'lalr Q. 

Donlzetti'nin operaaı (Viyana o
perasmclan naklen), müsahabeler. 
23.20: Bar muıikisl (Keman sak· 
sof-, taıanni). 

M1LANO-TORINO-FLORENSA 
181 Tacanni. 20: Haberler, plak 

20.30: Haberler, pllk, kahve kon 
Mri. 21: Haberler, ırramofon. 
21.35: Ply- Müte..ıoı.-ı Radyo 
orkeıtrau. 

l'RAC 487 m. 
20.30ı Brun'danı Richard 

.!ltrau11'un "SALOME" isimli mu· 
ıikill tenuUi. 22.20: Hafif muaikl. 

BUKRES 394 m. 
13: PlaJr; 14: Keza, 18: Rad. 

:ro orlı:eıtrau. 20.40: Plllr. 21 ı Ke 
man konseri (Crieg, Kreialer., Sa 
ruate), 21.45: Piyano k-ri 
(Bach-Liat, Chopin, Schubert, 
Trauıig, Albeniz). 

BRESLAU 325 m. 
18.40: Oda muıikid. 19.30: Or 

kMtta. 21: Blr muıikili piyes. 
22.10: Plak ile kabare muaikiai. 
23.35: Berlinden: Dans musikiıi. 
24.55: Londra'dan: Cazband. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
mil ,J. 41i-.ı. lvaah R..,.... 

• -. • Galataıarayda Kanzük ec-
....... da,..., D- zahaneai kartmnda Sahne ao 

21 '~ ~ milletlnct. ve kafmda 3 numarah aparbman· 
Tiirk yi biu,.;.;._-...., Rumca, "' da 1 numara 

Fra~ katibin ~taı.ilite" ·-----------! dair ııı&r_im. Pla9"'ct~ yaııdu. 913 
cı ?I• ;,.ıaıeuuneı 10..,..~ ayak lt-
lenni damı -;-.. rapanm. 
Bel •· .,.. • ihti,,..,. ...... _. o· A 1 .J.ı.r adresime ınektuııla ~ ınamo ranıyor . 
i.:,,- rica ederim. -..._.. 18 ill 2S ldlontlık, 110 ila 22$ 

Sirkecide Haınidiye cadesoı \'aı.. -..oltluk, 400 ita 700 devirli mütema· 
... Si•ahanesl, Koıta Tateolla. dl veya mütenavip cereyanlı bir eli-

• • • ııamoya acele ihtiyaç vardır. Hazır 
!C!tiplilr, haıuıl maallimlilr, - dinamo... olanlann sabah 9-12 ye ve 

1<aıtarlık, fanila makinelerinden " --.._ 4-7 ye kadar Sirkecide Amu· 
bu,,. rnilmasil herlıaqi bir İt olaa h oWiade 1 No. ya mii-ıar,-tı... 1 
eııveıı teraitle Ylll>amn. 1steyeııleria 
Ka,ıdıÖY Acıbac1en, N-"ıp Bey O<Jiua· ZAYi ~ 

- - 1862 nıunerola ikinci muf ;.. 1% ııuın..-alı haııı..ıe Nih.! Hanı· uafi 

ôöz Hekıml 
PROFESÖR 

Df ESAT PAşil 
- BABIALi -

909 

Beyoğlu Dörduncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Kaaan-ada kii· 

çük Piyalide Tahta Köprü sokafında 
19 No. lu hanede mutaaamfan sa-

kin iken 25-12-932 tarihinde vefat e
den Hanife R ın vaıiyetnamesi açı
larak tenfizine ba§landıfından kanu-

na medeninin 538 inci maddesi mu
cibince müteveffanın mirıuçılarıyla 

bu bapta bir giina itirazı olanlamı 

tarihi ilandan itibaren bır ay zarfında 
Beyoflu Dördüncü ıulh huloık mah 
kemesine müracaatlan lüzuma ilin 
olunur. 

UBAT 

O.. IHSAN SAMI 

mTAPb.OKOK AŞISI 
ıla2ı• 'drrdu .. tffelit (• 
.......... çdauı, lroltalı: ııltı p

lıuır. erpeak) •• lıütün cilt hu
talıldıınnıı kartı pek teeirli lıir 

...,ırr. Dmıayola Ne. 119 

411 

1931 

Merhum 
Muallim M&:ıbahat Beyin tercUme 
ettlOI ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~erl N. GASS~N)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
Ko..,.. ullye hukuk ı..IDmlifin. şekilde intişar etmiftlr. 

denı Devlet demir yollan .ıtma it- Bütün iı adamlarına tavsiye ederiz 

r~ ~i l'eYZi Ma~alli: Milliyet Mamaası 
hine ilaıme olunan hotanma .ı. .... ı Tqraya gönderilen kitaplar için poata Ocretl ahnmu. 
undan dolayı berayı tebllf mazbare .. 

nem- cönderilen dava arzuhali &U• 915 
reti cösterilen adre.te .... .-mda 1-----------------------~ 
lrimoe bulanmadığı beyaaıyli bili 
teblii iade lnlmmasına binaen Mil
liyet ırazetesl vuııuiyla arzuhal ıa- 'POTO 
reti ilanen tebllt lalın-. "' bu kere , 
y9Ylllİ muhakeme olarU: 25--2-933 ta 
rihine mibadif cumartesi pnll -t 

lstanbal. Ankara caddesi Caialoilu ,..ıo.,u No. 42. 
clokwı tayin edilmi, olchıfnndan 911 

n ~- Hikmet hlllUllllll ynmi •• ----------------------~~ 
nkıt mezkurcla Konya uliye hu-

kuk me1ı1r-ıne lıimt pme.l .... 
ya tarafmdan musattAk senetle bir 
Vekil ııondemıesi ve aksi taktirde 
gıyabmcla muhak.,,,,.,,.e devam edile 
ceii davetiye vereluuınm tebliği na 
kammıı kaim olmalı: uzere ilan olu-
nur. 

Şile asliye hukuk mahkemesinden: 
Şilenin Avcu koru karyesinden İs
lam otlu Sait agarun kanaı Ookü
darda Bulgurlu karyeıinde tamburi 
Ahmet bey kö,küade sakin Rahime 

Vicdan hanım aleyhine Şile asliye 
hukuk mohkemesın açbğı boşanma 

davasının icraıı JÇİn tayin kılman 

24-1-933 tarihine ...U..dif salı cfu.u 
mahkemeye gel.-i veya vekil gil,._ 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

75 makaslık 2925 adet meşe travers k!apalı zarf uau· 
lile münakaaaya konulmustur. 

Münakasa 14-2-933 t~ihine müsadif salı günü aaat 
15 te Nafia Vekaleti Mubayaa Komisyonunda icra ed.i· 
lecektir. 

Taliplerin muayyen gün ve saatten cari seneye ait 
Ticaret Odası vesikaları ve teminatı muvakkate ile bir· 
likte komisyona muracaat etmeleri limndır. 

Te}ipler bu husustaki şartnameleri Ankara'da Nafia 
Vekaleti Levazım Müdürlüğünden İ:>tanbul'da Hay
darpaşa'da Liman İşleri Müdürlüğünden iki lira mu
kabilinde tedarik edebilirler. (287). 935 

de,,,_j hakkında davetiye ııönderil- J b ı s ş• k e 
diği mezburenln mazkur ikametphı stan u u ır eti 
terk ile halen ikametgahı meçhul ol- I 

ıtanbul Su Şirketi hiasedaranı,zirde muharrer nımamecleki mft'adıb mil 
dufun.W. telılifat yapılamadıfı lede 

zakeıre etmek üzre Ticaret kanununun 386 ına ve Şirket nİzamnamei dahili 
edilen davetiye zahnnda mübafirin ainin 42 inci maddelerine tevfikan 22 Mart 1933 tariru- miiaadif ÇU1Alllba 
ıneşnıhabndan an184ılmalda mahke• günü -t 16 te Şirketin Beyoğlu'nda Terkoz çıkmazında 3 n~ nki 
mec:e ilanen tebligat İCl'llıına ve mu- merkezinde fevkalade olarak içtimaa davet olunurlar. 
hamenin 20-2-933 puartesi -t 10 1 - Şiri<etin vakti maayyeninden eve! feshi ve tasfiyesi 
na talikma karar verilmit olmakla 2 - Tasfiye memurları tayinile selihiyetlerinin teapiti bir murakıp ta-
müddei aleyha mezburrnin re.mi yini - Tufiye memurlarile muralop ücretlerinin tayini. 
mezkürda bizznt mahkemeye gelme• Ticaret kanununun 385 inci maddesi mucibince, her bir hiuedann 
ıi veya velöl ııöndennesi aksi tak- medcilr içtima mıiizakeratına ittirak etmeğe ve hamil olduğu hisseler adedi 
tirde mahakomenin gİyaben İcra e- kadar rey vennefe hakla vardD', ve kendiıini içtiınaa ittin!< ..._ başka 
dileceği ilan lunur bir hiueclar tarafmdan temsil ettirebilir. 

ı------------1 lçtimaa aaaleten Yeya vekileten iıtirak etmek anu'1111da lıalalllUl h11-

HERK ,s 
SARIZEYBEK 

OPERETiNi GÖRMELi 

edarlar, hİHe senetlerini içtin. gününden Jaakal sekiz pn evvel §İrketin 
veznesine veya lıtanbul'cla it Bankasına tevdi etmelidirler Kendilerine ne
ma muharrer ve phıi bir dühuliye varakası verilecektir. 

1 

Hacı Yakup z.tde A 

ve prketi vakurla 
lzmir - Mersin Poat 

GERZE ;a!: 

PERŞEMBE 
Akfamı Sirkeciden ba 
ketle doğru [ lzmir Me 
Payu ve l.ke11deron }a 
met .,. avdet edec 
T afıill.t içiıı Sirkeci' de 
111 bu Jrar,.ındaki acen 
na •ltracaat. Telefon: 231 

SEYRISEFAl 
M..ıt• _..., Calaı.. ICiprilb.p 

Z3ll. Sa"- A. llriı .. i Mll .. rdar 

do H. a. 1740. 

TRABZON POST ASI 

KARADENI 
8 ıubat çarşamba 18 
Gılata rıhtımından kalk 

Fatih ildnd ...ıJı halarlr 
mesinclen: 1 - Çspmbeda 
batı mahallesinde ~ba 
caddesinde eoki 154 mükerrer 
194 -..lr tapa kaycb .. 
63 w:lrs miktarmde bochwn 
bir kaya .ıt katta bir ocle bir 
bir matbah birinci katında ilıl 

bir eofa bir heli ve ~ 
fı:atJı ah'41> mn izalııi fU:JUU • 

~ artınne saretile aatılecalrtn
hemmen lnımeti (1008) ıı-ı.ı 
rinci artınnuo 13-3-933 _ ..... ,.. 

nil saat 16 on ikiden 16 ya 
pdacak ve tahmin edilen 
yüzde 5 ini geçer iıe '"' çolı: 
nın üstünde bıırakdac:alı:tır. 
muhıunnıeneoini bulmazsa • 
tD'llnm teahh6dü baki lralmalı: 
le 15 inci giinüne isabet edeıı 
3-933 pazartesi günü ayni saa 
çolı: artmlnm üıtünde 
br. ikinci artırma için aynca ı 
diLneyecektir. Şartname 

ıöre bileceği bir yere aaılrnlfbr 
la tafsilat için mahkemeye " 
la 933-2 numerolu doıya.ı.n 

yabilir. 4 - tarihi ihaleye laıdsr 
iri ve ic:are ve teki.lifi ııaİreli 
darlara aittir, yüzde 2 buçuk 
ye vt' milzayede pulanu mil 
recektir. Artırma bedeli pqi
vlye edilec:elrtir. Akai taktlnle 
rlf ve saire fvlu fiat bili 
kendiıind• tahıil edil 
5 - Mezldlr gayri menkiil Ü 

İpotek sahibi alacaklılar ile 
iri bir hakki iddia edenler 
zarfında müracat ebnelidirter 
taktirde tapu aidl ile sabit 
ça salı§ bedeli paylqnmnndııa 
riç tutulacaktır. 6 - arıı ...... a...ı 
tim edecekler luymeti 
nenin yüzde 7 buçuk nİs•bel:iUlil 
minat akçalan depo etınel«i 
mı11i bir bankanm teminet 
bu- cetirmeleri ...,ıtır. 
mesrude ılaireainde talip 
yeTID ve saati mttkürde F atlh 
ikinci hukuk nah"-ine 
caat ebneleri illn olunur. 

~- _...__.,__ m Yet _L._ ._ , • • _, - ____ H._._ -- ·--nı D)'I a7oe• Istanbul ikincı icra memurlafan-
- mekt- diın. v-.... ___ .__ .. ____ ,_,_, ·ı _._ lm-

Milliyet Matbaası 
.,.- -. ..._nu bir genç • h"'--" L...---........ dan: Paraya eçvr• ec.,. -11ne 

Şiı...,,.. ""a nz.fuıae -dinde nm - -l d l •-. i1aa ede- veaair Bakaliye efYH• a.z 933 de 

~vmı ~.:.'::::: ınGwlp 1ı1r rins. lwll Halis 912 Hamal baıı Tekir sokak 7 No. la ha lf ara1'1'. c:add • ~ _____________________ _::.:.:. ı nenin kapuou önlinde •hlacaktrr. 

Piyer ':e mü:!..!..., "'1lnarada Fe- Salonunda .-- Taliplerin 932-4572 do.ya No. ile 
at Efetl . müracaab i1ln olunur. 1 

• • • Bu pnleri aaat 2,30 da 

San'•t ınektehl "'-aıına lılr ıaaç •• 

=c:.ııı:::::.-= Daruttalimi Musiki 
--caı.trı'· lste:Jen1-ı.. M"Oi _., 
M"t1.........-.-~ y...ce ...... 

Dk ..,.kt~P --..,.,__ Dak
tiloda ....,,;..tim, tirad;y. kadar Çil• 

htbfd ;-. ~ ...... 
Aa bir aaet e lf al'IJ(Olıaa. 

AdfW9' Fen.,. Poatreot- 1 
Melahat. 

••• 

Umum Emlik 
Acentası 
İrat Sahiplerine 

F..mlildannm kinlarma mıdıauben 

AVANS VERR 

Göz Hekimi 
~ Süleyman ŞOkrO 

Birinci eınıl ınlllıeheasıa 

(Babıali ı Aı*at9 cııdıletıl M .. eo 

910 

tHTlRA iLANI 1 
ff Bın.a.aa otcıc bo11w Aça. ...... 

man tertibatı" hakkında iatiluoıl 0o 

lunan 30 Mayii 1131 tarilı " 1190 

numaralı ibtlra ...... ı.. defa --
idi fiile kc k ............. oleniife.. 
raf ""a lw •m ibdaa talip o
Luılarm C.tada Çinili Mlnn Ha
nmda Roı-t peniye nlll•nıcrıatı.. 

ilan oıu-. 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kllaplan 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura • El ilinlan 
TABEDILIR 

Defteri kebir, Y evıııiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmu•r• •H kllfelerl Klltehaneslnde r• 

Adresa ANKARA Caddesi • • 
MiLLiYET Kitap Kısmı 

Telefom 24310 - 24319 - 24318 



, - - ...., --------·· . .._ ... . ' - İŞ BANKASI .. KUMBARALARI İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

• 

B 

e 
ın 

, 

Çocuklarınıza • • 
ıyı 

bir istikbal 
yapmak için 

güzel bir vesile ••• 

Bir iş Kumbarası 
Hediye ediniz 

1013 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

AJpullu şeker fabrikasıııın 
İstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek .. 
sik olmamak üzere sablır. 

. - . . ... ;: ~ 
. . . I , . ~ ~ ~ • .:..~ • • -- <.. , Kristal Toz, kilosu 

36,ıs kuruş 
K 1 R A L 1 K K A G İ R H A N E l---~----------f~-----'· İat. Mr. Kumandanhiirı V E D O K K A N atanbal Belediyeai anları • 
Bqiktq Akaratı Vakfiye İdaresinden: Beşiktqta Sahnalma kom. ilanlan 

Akaretlerde 7, 10 numaralı hanelerle 43 numiaralı dük- Fatih Yangın yerinde l 7 ,40 metre arsa: Teminat 2 lira '----------
kin birer sene ve 22 nmnaarL hane üç sene müddetle Çırçır Y anğın yerinde 12,30 metre arsa: Teminat 
kiraya verileceğinden ıehri halin üçüncü cuma günün- 6,50 lira. 
den itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedil- Yukarda yazılı arsalar satılmak üzere temdiden 
miıtir. Talip olanların ,ubatm 25 inci cumartesi gÜnÜ müzayedeye konuhnuştur. Talip olanlar tafsilat ahnak 

a Nat on üçe kadar mahalli mezkUrda 54 numarada mü- için levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek içinde 
'~c tevelli kaymakamlığma ve yevmi mezkUrun saat on teminat makbuz veya mektubu ile 16-2-933 pertembe 

üçünden on beşine kadar İstanbul Evkaf müdiriyetinde günü saat on be§e kadar Daimi encümene müracaat et-
idare encümenine müracaat etmeleri. (450) melidirler. (545). 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

Askeri fabrika
lar ilanları 

a•-----------------1 Askeri San'atlar mektebi ta
ıeş 23 üncii Fırka kıtaab ihtiya ı Jebeai için Mayıs 933 gayesine 
. ra için 213,100 kilo wı kapalı kadar 20400 kilo ekmek abna
~~z.arf uaulile mü~aya çıka· caktır. Talip olanlar ıartname 

nlllllfbr. l~a~esı 1 Mart 933 yi eörmek üzere Pazartesi ve 
·ı çar~am~ gunü saat 10 dadır. Perıembe günleri ve münakasa 
J Talıp_lerm tartn.aıne1irııi eör- ya einnek için 23-2-933 Perıem 

1j;emek ~z':'e her gün ve münaka· be günü Tophanede Eıki Salı 
a ısa!a ı9tır-:k edec~erin taym pazarında Askeri fabrikalar 
.ıedılen vakittı:e lzınıtte Fırlca aa yollama binasında müteşekkil 

tmalma komısy~ miiraca· aatm alma komisyon\llla müra 
atlan. (3017) (544) caat ve 123 liradan ibaret mu

•t Fatilı lcrumdaııı Bir ıle,lndeoa do- vakkat teminatlannın Beyoğlu 
utıı.11 mahcıuı zlrıleki mabaulat S tar- Mal Müdürlüğüne veyahut Ü· 

· çüncü Kolordu mes'ul Muhasip 
•r.şla kereri:ıı, 6 tarla laluına, 2 tarla pra liğine teslim eylemeleri ilin o-
ıraa, 3 tarla ıopanak, 1 tarla pancar, ( ) 
ns3 tarla patlıcan, 4 tarla ı..ı-, il tarla lunur. = 
1\ tomatez, 7 tarla •irik tomatez, 11 ıu ;::;:::::;::;::::;;::::::;::;::::::;::;;;::;;;:;;;;;;;::t 
l\lıat 1933 cumartesi sfhıll oaat 11 de Dr. H o R H o R u N 1 

1Topl<apı haridncle Da-...t Pı. kııla- Eminönü Valide loraathaneai 
•• dnnncla Mithat Pı. çifliği ı.o.ta. yanındaki daireainde haıtala-

e,..., nam mahalde hilmüzaecle aabJa. mu oahahtan akşama kadar te-
~\cağuıdan taliplerin maha1i ınezkiirde davi eder. Tel. 2.4131. 
1\mmıurüne müracatlan ilan olunur. -----------"!!'9~37 

Ziraat Vekaletinden: 
Şubatın on beşinci çarşamba günü Ankara'da Zi

raat Vekaleti Mubayaa Komisyonu tarafından müs
taceliyetine binaen pazarlıkla sekiz ton arsenikiyeti 
rassas satın aLnacaktır. Bu mubayaa takas ve konten
jandan müstesnadır. Taliplerin §eraiti anlamak üzere 
lstanbul'da Birinci Ziraat Müdürlüğüne Ankarada Ve
kilet Mubaya Komisyonuna müracaat etmeleri. (536) 

V Göğüsleri zayıf olanludaki bksiirDlrt•~ btiı-~1'. •hemmiyeı eremvormelidlr. KATRAN HAKKI F.l\R~· 1 tehlıkenın tnııntgcçer. 
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Fatih Malmüd rlüğünden: 
Edirnekapıda Hacı Muhittin mahallesinde Acı 

Çeşme ve aktar sokaklarında 16, 75, 77 No .. lı 88 metre 
ve 66 deıimetrelik mahallin dörtte bir hiıseıı açık mü
zayede ile satılacaktır. Müzayede müddeti 25 İkinci ki
nun 933 tarihinden 18 Şubat 933 tarihine kadar yirmi 
beş gündür. Taliplerin 18 Şubat 933 tari~~~ .. müsadif 
cumartesi günü saat onda Fatih Mabnüdurlu~nde mü
teşekkil müzayedat ve ihalat komisyonuna muracaatla
rı (348) 

• • ' j • •' '!" '·. . . 

Anneler Arlık Düşünmeyiniz! 

). . 
1 

r 

Çocuklarınızı 
daha ucuz ve 
daha güzel 

giydireceksiniz! 
, İPEKİŞ 
~Çocuk elbisele· 
· ri de yapmıya 

başladı. .:.::--::::~ 
; Çocuk elbise ve 
. mantoları, iç ça_ 
~ maşırları,şapka_ 
ları,çocuk eşarp .. 
ları ve saire •• 

F. t .. _r eviniz 

' \\ 

~alıa ucuzdur! 

Maltepe Askeri lisesi ihtiya 
CJ için 85 takım hamam takımı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 14-2-933 salı günü saat 
14,30 da Tophanede Merkez K. 
satınalma komisyoıounda icra 
kılınacaktır. isteklilerin ıama
me ve örneği görmek için her 
gün ve pazarlığa giriteeeklerin 
belli vakitte komisyonda ha· 
zır buhmmalan. {483) (540} 

Kuleli ukeri lisesi ihtiyacı 
için 75 dolap aleni münakasa 
auretile satın alınacaktır. 28 
Şubat 933 salı günü sa· 
at on dörtte Tophane
de Merkez K. satınalma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. isteklilerin şartname ve ör 
neğini görmek İçin sabah saat 
9 dan 10 a kadar her gün ve 
münakaaasına girişeceklerin 
belli vakitte k-0mosyonda hazır 
bulunmaları. ( 485) (542) 

••• 
Askeri Bay.tar Mektebi ihti· 

yacı için 20 ton kok kömürü pa 
zarlrkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı 11/2/933 cumartesi gü 
nü saat 14,30 da Tophanede 
Merkez Kum'Uldanlığı satmııi· 
ma komisyon ncla İcra kılına
caktır. İsteklilerin izahat al 
mak için her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli vaktinle ko 
misyonda ha7.ır bulunmalan. 

(475) (500) 
1100 .. ,,. 

1 
Ordu ihtiyacı ~ç~n yerli araba 

koşlim ve mekkarı hayvanlan 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 11 2, 933 cumartesi, 13 
2-933 pazartesi. 14-2-933 salı 
günleri saat 9 dan ()n 
ikiye .. kadar Dolmabahçe-
de Uc;üncü oKlordu hay
van hastahanesindeki komis· ı 
yon tarafından yapılacaktır. Ev 
sn~ ve şeraiti anlamak isteyen
lerın her gün öğleden evvel 9 
dan ona kadar Merkez kuman· 
danlıijı Satınalma komisyonu
na ve muayyen gününde de te- 1 

minatlarile birlikte mezkilr has 
ta ney~ müracaatları. 

(479) (504) 
1104 . ,,. . 

. Dikim evi ihtiyacı için 468 
kılo keten ipliği pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. Pazarlığı 12-2· 
933 Pazar günü saat 11 de Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. İsteklilerin !artna 
me ve nümuneaini g6rmek için 
sabah saat 9 dan ona kadar her 
gün ve pazarlığa giriteeeklerin 
belli vaktiııde komisyonda ha· 
zır bulunmalan. (481) (526) 

1125 

Taşradan vuku bulacak 
siparişler yüzde yirmisi pe. 
• 
şın ve mütebakisi hamule 

mukabilinde öden_ senedi 
mek üzere derhal gönderl 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: Istanbul! 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
ka, e graf a -
resi: Istanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

902 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

1 - Eakitehir • Konya battı li:ı:erinde Sabuncupunar 
iataayonu civarında Km. 39-700 de vaki taş ocağından 
15.000 M3 

2 - Konya· Yenice battı üzerinde Hacıkırı istasyonu 
civarında Km. 311 ve 305-900 de vaki taş ocağından 
10-000 M3. 

Balida tabillb yazıh balaatların kapalı zarfla münakasa 
ları 25 tubat 933 cumarteai pnB saat 15 te idare merke· 
zinde yapılacakbr. 

Tafıilit Haydarpqa, Ankara ve Konya veznelerinde 
her biri beter liraya satılan fartnamelerde yazılıdır. (452) 
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Heybeli Sanatoryomu 
Baştabipliğinden: 

lıtanbul 4 üncü icra memurlufwı- Heybeli Sanatoryomu için (75) adet şezlongun 
dan: Bir alacağın temini tahsil için telleri yeniden pazarLkla yaptırılacaktır. MezkUr telle
mükaddema haciz edilip bu k..,,... ele rin nümunelerini görmek üzere taliplerin Heybeli sana· 
Paraya çevrllmeıine kanır verilen İ- 1 k • • 11 Ş b 933 t • ·· 
ki adet Büyük orta hallıi 9-2-933 toryomuna ve pazar ı ıçın u at cumar esı gu-
perşemh giinü ıaat 14 ten 16 ya1ıa nü Galatada Karamustafapaşa sokağında İstanbul Li
dar Büyük Çllllı müzayede yerinde manı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil mübayaa 
açık arttırma ıuretile satılacaktır. komisyonuna müracaatları. (537) 
Talip olanlann mahallinde memuru- -"""'!!!!!--Ol~ !!!!.!!.!"'!"---------.-"!!""-'"'""!~-~-~.iJl 
na müracaatlan 932-2028 numara
lı dosya ile ilaıı olunur 

MİLLiYET MAT"'AS/ 


