
O· nıversitenin b 
sına dair 
M.M. 

B. 
lngiliz gazeteleri Versay 
muahedesinin yeniden 

tetkikine taraf tar .• 

Sayı: 5705 Ya:ıı işleri Telefonu: 24379 CUMA, 24 ikinci tetrin ( ıı lacı •J > 1933 idare Tclclonu · 24370 Sayısı 5 Kuruş 

~encilik aleminde: 4 

Türk -amdesi ecnebi 
anıeleden az ücret alıyor 
liariçteki satış ;ararım dahilden çı· 

karmamak için başlıca çare 

longuldakta kömür havzalar1ndan bir görünUt 
Ereğfj k·· " h d k' IAk d kt d. ıiyer omur avzasm a ı va- yatını a a a aı· etme e ır. 

~ 1
1 

anlamak için yalnız maden Ereğli maden ocaklarında çalı-
e tıi · ·· · ·· 1 k b' l' rij n1 gormek ve onlar ıle go - şan amele yevmiye o ara ır ıra 

... :rnelk kafi değildir. Amele kadar para alıyor. Avrupada iıe ..... ıe e . 
)'\iı·· ı1 madalyanın yalnız bir maden amelelerine verilen yevmi -
•i d Urtden ibarettir. Bunun ter - yeler bunun iki, bazan üç misli -
cil e Yardır. Bu da i§in maden - dir. Memleketimizdeki amele 
lkl,~ ce~hesinden görünüJüdür ve yevmiyesi ile diğer memleketler -
Yetlee~ılerin '.V.aziyetTnden şika - deki yevmiye miktarları araımda 
ıiy .. , daha mühimdir. Zira bu va- Mehmet Aaım 
~\iti.in memleketin iktısadi- (DeYIUPı 4 OncO •J'llada) 

---- 4 2 Si 

1-Iariciyc -vekili·~ .... ""~.:;--' 
~~İye Vekili Tevfik Rüttü 
Vi'ıl un ••hah saat onda kalkan 
'i 

118 
"a.Puriyle Pireye hareket 

~\lh~d ~alata rıhtımında vali 
So~ dın Beyle vilayet erkanı, 
~~ ~et büyük elçisi Suriç yoldaş 
itu.ıa l.rctler erkanı tarafından u-
't l>.Qııttır. 

~ e".!ik Rüttü Bey Atinada bir 
)o)j)~:~ kaldıktan sonra s,~anik 
~ elgrada. geçecek, pazar 

ltıt or Ji . aya varacaktır. 
~,~•ciye Vekilimizin cüma sa -
ı, dö teınplon ekspresiyle İstanbu

IUrıeai nıuhtemeldir. 
c·· Recep Bey 
"-h . 

~i ~tibiurıyet Halk Fırkası umu- Tevfik RU,tU Bey 

TUrkiyede 

,Hava yolları 
Seferlere dair bir 

talimatname 
Ankara, 23 (Hususi) - Hava 

yollan devlet işletme idaresine ait 
talimatname Vekiller Heyeti tara
fından tetkik ve kabul olunmuştur. 
Talimatnamenin esasları tunlar -
dır: 

Hava yolları idaresinin memur 
ve müstahdemleri iki yılda bir de .. 

1 

ğiştirilmek üzere noterden tasdikli 
bir kunturato vereceklerdir. Vazı

' f el erinde ihmal ve tekasülü görü -

' 

len memurlara derhal itten el çekti 
rilecektir. Memur ve müstahdem 
ler tayyare karargahlarında içki 
kullanamıyacaklardır. İçtikleri 
belli olanlar derhal İ§ten çıkarıla· 
caklardır. İşletme işlerine halel 
gelmemek şartıyle çalışma saatle
ri devlet daireleri gibidir. 

Görülen lüzum üzerine işlerine 
(Uevamı 11 ln<'I aayıfada) 

Tevkif 
. 

Mücip Bey ikinci 
tevkif edildi 

raade\OCU • 

\-Ucyetl, dön yeni bir 

aatallya slrm~Ur, 

defa 

E\"\'eke yaulığı -

ınız; gibi,, Jıtcn el çrk

tlrllerCk, adliyede aor -

guya çekilen Milclp 

B.. evvel& beşinci 
MUcip Bey 

mUatnntlkllkçe fK•rbt-ııt bırakılmı,, bn kıırar , 

ikinci ceza reJsllli tarafından tHdlk edilmlıt -

tir. MilddelumumUlk, itiraz ettlğlndcn, 

ağır (J('ZB rel!dlğl kararı gözdrn geçirmiş, 

bozmuı \'O MUclp Bey tevkif edilmiştir. 

MUcip Bey, eV\·clki gün müııtantlldlğc mU

rar.aatla tevkif karanna ltll'l\% rtmı,, IK''lncl 

müstantiklik, J('tml' beş lira kefaletle ııer -

bcııt bırakılmaınna karar n•rmı,, bu kıırar da 

üçüncü ceza relııllğlnce tasdik olunmuştur • 

Dlln, \ıızlyctin yeni ııafhaya girişi, mlid

dri umumUlğln mliııtantlkllkçe evwlkl giin 

Cenevre üzerinde bir fırtına mz dolaşıyor? 

ltalya Da Milletler 
Cemiyetinden Çekiliyor! 

Bir tnglllr. gazı;tCfii, ttıılyııda mubttılir ~ nzını~hr • 

nt'r.arctlrrln ;SlııJor l\tıısollni tarafından dt'r·- Dir fotofraf oyunıınd:tn lbarl't buluna• 

ubfo l'dllmcııl dolnyuıl~lc ;ı ukarıki rı·ısml ııt>,- bu resimde ba,,·eldlletıe hirllkfr mıılıtelir n~

retnıı - ,.c altına "Kanunu es!l!llyi dı~ğtştır - 7.aretlc.r deruhte eden Musolinlnln sef l\lu

mck hıısmmnda knblnedr rkscrl~·ct \'llr!,. diJC solinldm talimat aldığı ,;iırlllli,·or. 

Roma, (Deyli Telgraf) - Fa -
şistlerin büyük divanı K. evve -
lin beşinci günü toplanarak İtalya
nın Milletler cemiyetinden çekilip 
çekilmemesi meselesini görüşecek
tir. 

Halihazırda şayi olan telakkiye 

göre ltalya, Cenevreden çekilecek 
lir. 

Faşistlerin büyük divanı, geçen 
bahar toplantısında bu meseleyi 
talike karar vermişti. Almanya 
ile Japonya~ın Milletler cemiyetin 

(l>evamı 11 lnd M;nfadn) 

Şehir Meclisi Kapandı 

•• 
Ustüne hal yapılan 

arsalar kimin ? 
•• Kaçak et satılması günden 

artıyor, sebebi nedir ? 
gune 

İstanbul umumi meclisinin 1933 1 sesede bazı yolsuz sarfiyat yapıl 
yılı teşrinisani içtimaı dün akşa.m dığını görmüş, bunun bu sarfiya
bitmiıtir. Dünkü toplantısının tı yapanlara ödettirilmesini teklif 
ikinci celsesinde de birinci reıs ve- etmiş, şehir meclisi bu teklifı ka
kili Sadettin Ferit Bey reislik et- bul etmişti. Bu seneki içtima ha -
miştir. şında belediye reisliği bu mesele 

Mezbahanın· 1930 yılına ait hakkında şehir umumi meclmne 
hesapları geçen sene tetkik edilir- yeni bir teklif getirmişti'. Mevzuu 
ken tetkiki hesap encümeni mües- Cl>e\·amı R ıncı eayıffda) 

faJt ~ .... Recep Bey de dün Tev -
titı.ıiitu Beyle birlikte Atinaya 
"' V~r. Recep Bey Atinadan son 

koviç dün akşamki ekspresle Bel- wrDcıı karara itirazı üzerine olnıu,tur. Bu Dolar kıymeti . yüzde 
elli inecek! .. 

grada hareket etmiştir. Sefir, Ha

iki &) ~anaya gidecek, seyahati riciye Vekilimizin ziyareti esna -
\'adar sürecektir. sında Belgratta bulunacak, bir 

\'Qa ~90slavya elçisi hafta sonra lstanbula dönecek -
~avya. elçisi Mösyö Yan - tir. 

- ....... "' - ,. ne yapıyorsun ? 
"'"'••' '•lllvaylardan kadınlara mahsus 

•Jakta gidip gelmek İCjin idman 
yerleri kald1r· 
yapıyorum 1 

itirazı gözden geçiren ağır ~ n.>iııllA'l, Mü -

cıp Ilcyln mevkuf bulunmaııına lüzum giir -

ınüş \·e ~rbcst bırnkm:ık kararı lklnt'İ defa 

ortııdan kalkmıştır • 

~lüc·ip Bey, ıtlmdl gl'nc tcvklfhaııcdrdlr. 

ll:ıkkındakl tahklkatıl de\·am f'dJllJor. 

Amanullah Hanın 
kainpederi öldü 
Sabık Ef ganiıtan hariciye nazı

rı ve sabık kral Amanullah han 
Hz. nin kayın pederi Mahmut Tar 
zi han çarşamba günü Maçkadaki 
ikametgahında vefat etmiş ve E -
yüpsultana defnedilmiştir . 

r- --
) Yerli 

- - - --., 
Film 

Bizde film hareketlerine 
dair "ecip Ali Beyin dik· 
kate de§er bir yazısı 

ııı11111ıııııı11111ıııııı1111111ıııııı111111ıııı 

Amerika harbiye müsteıarmın 

istif ası üzerine çıkan şayialar da 
reisicümhur Ruzvelt tarafından ta
kip edilen siY.ase.te aleyhtar olan -
ların adedi çoğ~ldığı bildirilmek -
tedir. Bununla beraber reisicüm -
hurun, tatbik etmek İstediği pren
siplerden ·kat'iyyen ayrılmak iste
mediğine ve bilhassa dola~ siya -
setinde ısrar etmekte olduğuna 

delalet eden haberler de az değil -
dir. Doların istahilizasyonu artık 
tekarrür etmiştir, çünkü Ruzvelt 
tayin ettiği hedefine aşağı yukarı 

vasıl olmuştur. Vaşingtondan ge -
len aşağıdaki t dgrafnamede bu iş 
hakkında deniliyor ki: 

''Doların eski kıymetine nispet
le vüzde elli esası dahilinde ista -

Bugün Sinema ( bi~ize cdiln~esi tl!karriir eylemiştir. 
Sayı/ amızda Kanunusanıde toplanacak olan - - _ _ ~ parlfunento toplanmadan evvel 

Amerika Cilmbur reial il. Ruzvelt 

hi.ikumet dolar politikasr hakkın • 
daki programını meclise bildire. 
cektir. Bu program doların artık 

(Ue\·amı J 1 inci lift) ıfıuln) 



- 2 - VAK IT 2 4 2. n ci teşrin 19 3 3!!!!!~~1111111111111111111111~!!!!!!!~111111!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'~~""""""~~~'!!':""!!!!~""""'""'"!'!'!!!!!!!"""'111111111J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!9!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!' 

Ha vanada 
ihtilalin önü hala 

alınamadı 

~gso ;H~BERL~R-
Mecliste Matbuat müdürlüğü işe 

Havana, 23 (A.A.) - Cama - Üniversitenin borç alması 
gueyde 3 bomba patla~ıştır. Bir k b l d.ld" başladıktan sonra .. 

k ··ı .. b' k k ı d a u e ı ı çocu o muş, ır ço ımse er e h b• • • 
ağır surette yaralanmıştır. Ankara, 23 (A.A.) - B. M. Dahiliye vekaletinin mü im ır tamımı 

Meclisi bugün reis vekili Hasan Havanada dün gece bir kaç 
bomba patlamıştır. Bir kişi öl -
müştür. 

Zenci ırkının en ileri gelenlerini 
sinesinde toplıyan Atenas klübü, 
Cüba halkına hitaben neşrettiği 

bir beyannamede ikinci teşrinin 
13 ünde bu klübe karşı bomba ile 
yapılan ve ağır zararlara sebep o
lan taarruzları hatırlattıktan sonra 
diyor ki: 

"Zenciler Cübaya ilişiği olan si
yasi meselelere -bir ırk teşkil et
meleri itibariyle- karışmamağa 
karar vermişlerdir. Ancak, Zenci
ler, halkın diğer sınıflarına veril -

miş olan ferdi faaliyet serbestliği
nin kendilerine de verilmesini istı
yorlar. 

Zenciler beyaz ırktan bazı gayri 
mes'ul unsurlar tarafından gördük 
leri düşmanlık eserlerinden dolayı 
hu ırka kin bağlamış değildirler . 

Onların istedikleri şey, bu iki ırk 
arasında cebir ve şiddet sahası ha 

ricinde münasebetler idamesi lü -
zumuna dikkati çekmekten ibaret
tir. 

Böyle yapılacak olursa, idare ve 
zaptına imkan hulunamıyacak ba-

zı kuvvetler serbest kalmış olacak
tır.,, 

Hay~an hırsızlığı 

Çalınan hayvanları köy
lüler müştereken 

ödeyecekler 
Ankara, 23 (Hususi) - Dahili 

ye encümeni bugün toplanarak bir 

çok l.ayıhaları tetkik etmiştir. En -

cümen, köylerde hayvan çalınma-

sının önüne geçilmesine dair kanu 

Beyin riyasetinde toplanmıştır. Cel 
senin açılmasını müteakip üniversi 
le bütçesi için 1.426.324 liralık is· 
tikraz aktine dair kanun layıhası 
nın ruznameye alınarak tercihan 
ve müstaceliyet kararıyle müzake
re edilmesi hakkında maarif vekili 
Hikmet Bey tarafından verilen 
takrir okunarak kabul edilmiş ve 
kanunun müzakeresine geçilmiş ve 
kanun kabul olunmuştur. 

Ankara, 23 ( A.A.) - Kanunu ' olan efkarı umumiye müesseseleri
mahsusuna tevfikan Dahiliye ve - nin muntazam ve samimi teşriki 

kaletine bağlı olarak teşkil edilen mesaisidir ki şefin emirlerinin ye
matbuat umum müdürlüğünün fa- rine getirilmesine yardım edecek-
aliyete geçmesi münasebetiyle tir. 
Dahiliye vekaletince mabuata Türikeyede bütün matbuat ve 

Kabul edilen bu kanuna göre, 
üniversitede yapılan yeni tesisat 
ve teşkilat dolayısıyle sarf ına lü .. 
zum gösterilen 1.426.324 lira için 
maliye vekaletinin kefaletiyle is -
tikraz aktetmesi veya hesabı cari 
açtırması hususunda maarif veka
letine mezuniyet verilmektedir. 

Polis teşkilatı kanununun 39 
uncu maddesinde deyişiklik yapıl· 
ması hakkındaki kanun layıhası 

yapılan müzakere neticesinde ye -
niden yapılmak üzere dahiliye en
cümenine verilmiştir. 

Meclis pazartesi günü toplana .. 
caktır. 

gönderilen bir tamimde matbuat i§ 
}erini devlet namına takip ve mu
rakabe edecek olan dairelere bu-
gün düşen mühim vazifelerle in_: 

kılap yapmış olan memleketlerde 
matbuat, radyo, tiyatro ve sinema 
gibi efkarı umumiye müessesele
rine devletler tarafından nasıl mü
rakabe ve ne şekilde sevk ve idare 
edildikleri kaydolunmakta, yem 

matbuat umum müdürlüğünün de 
bu bakımdan en modern unsurlar 
ve vasıtalarla techiz edilmek ar -
zusundan bahsedilerek denilmek -
tedir ki: 

"Matbuat davası, kültür dava -
sının mihverini teşkil eder. Reisi
cümhur hazretleri cümhuriyetin 
onuncu yıl dönümünde bütün Türk 
okumuşlarını bir kültür seferberli
ğine çağırmışlardır. Milli kültü -
rümüzü muasır medeniyet seviye -

Umumi meclis bütçeleri sinin üstüne çıkaracağımızı, tebliğ 
nasıl tetkik edilecek? buyurmuılardır. ~ 

Ankara, 23 ,(Hususi) - Umu - inkılap memleketi olan Türkiye 
mi meclis bütçelerinin dahiliye ve· de büyük §efin emir ve işaretiyle 
ki.letine sevkınden sonra ne şekil- bütün memleketi11 J<ültür seferber 
de tetkik olunacağı hakkmda'ki ı liğine katılması ve bu şcf e~berli -
teklifi, dahiliye encümeni tetkik ğin gönüllere sirayet etmesi bugün 

· · E ·· b b'•t 1 · yarın tahakkuk etmek üzere iken, 
etmıştır. ncumen u u çe erın .. 

·f f · k- ı ti . Turk matbuatının bunun dışında 
maarı , na ıa, zıraat ve a e erı w. w 

.. ' ll · d .. kk degıl, tam ortasında yer alacagı 
mumessı erın en mure ep ve .. .. . w 

h il .. 'd 1 .. d .. 1 .. w .. ve en buyuk verımlerle çalıtacagı 
ma a ı ı are er u.mum mu ur ugu b""d. 

• 1·w• l d k'k d'l • ta ll ır. nün reıs ıgı a tın a tet ı e ı mesı 

şeklini kabul etmittir. Yeni umum müdürlük, bu husus 
ta, hissesine düşen vazife ve mes'u 

Darende kazası 
liyeti başarmağa çalışacakatır. 

Fakat bunları muvaffakıyetle 
Ankara, 23 (Hususi) - Daren-

her türlü neşriyat ve telakkilerin , 
içeri doğru şuurlu ve olgun, dışarı 
doğru da vahdetti ve vazıh bir 
manzara gösterebilmesi, bir dev -
let müessesesi olan umum mü -
dürlüğün muntazam ve metodik 
mesaisinin olduğu kadar birer 
millet müessesesi olan gazete, mec 
mua, radyo, sinema ve tiyatrola -
rımızı büyük inkılap ülküsüne ya
kı~ır çalı~ma ve başarma kararla -
nnın da bir muhassalası olacaktır. 

Bu itibarla, bu gibi müessesele -
rimizi, teşkil olunan umum müdür 
lükle samimi bir teşriki mesaiye 
davet ederken bu davetin hem ye
rinde olduğundan hem de, son de-
rece verimli olar.anmrl1tn c:ninim .. , 

" Ali karar heyeti 
Ankara, 23 (Hususi) - Af ka

nununun çıkmasiy]e ali karar heye 
tine lüzum kalmamış olduğundan 
dahiliye encümeni, bu husustaki 
layıhanın hükumete iadesine karar 
vemıİ§tir. 

, Tuz f ıatlan .. 
Ankara 23 Hu•uıO -,... Güm~ 

rük ve inhisarlar vekaleti köylüye 
daha ucuz fiatla tuz satılma•• mev

zuu üzerinde tetkikler yapmakta -
dır. Yakında, tuz fiatlarmın in -
dirilmesi hakkında bir karar veri· 
lecektir. 

Gümrük vekaletinde 

nun altıncı ve dokuzuncu maddele da kazasının Malatyaya bağlanma 
başarması, sadece bu teşkilatın ça 
lışkanlığmdan, müdahale ve ta -
mimlerinden beklenemez. 

Ankara, 23 (Hususi) - Güm
rük ve inhisarlar vekaleti, teadül 
kanununa, teıkilat liyıhasmı ha· 
zırlamaktadır. Layıha yakında 

Büyük Millet Meclisine verilecek · 
tir. 

ı inin tadili layıhasmı tetkik ve sı dahiliye encümeni tarafından 

ufak tadillerle kabul etmiştir. kabul edilmiştir. Asıl bu teıkilat ile buna mevzu 

~~~~~~--~~--....;..------------------~--
Bu liiyıhaya göre; çalınan hay- 1 ı ı h d 1 • •d •• 

vanın '.•i ispat edilmediği, çalan ngi iz er, mua e e erın yenı en goz-
~:~·:~~~:~~:::~=i~:~~:;:i•:,:ı:: den geçirilmesini kabul ediyorlar mı? 
rında tak•ım suretiyle ödemeğe 
mecbur tutulmaktadır. Bu parayı 
toplamıyan ihtiyar heyetleri hak -

kında takibat yapılacak ve hissele 

rine düşen parayı vermiyenler hak 

kında da köy kanununun 66 ıncı 
maddesi hükümleri tatbik edile -

cektir. Deliler, harp malulleri, 

bunaklar, küçükler, dul kadınlar, 
yetimler, kimsesiz asker aileleri 
bu ödemiye iştirak etmiyecekler
dir. 

Londra, 23 (A.A.) - İngiliz 

gezeteleri, Alman başvekili M. 
Hitlerin dün Fransız gazetelerin -
den birine verdiği teminat ve Pa .. 

riate çıkan başka bir gazete tarafın 
dan nesredilen vesika hakkında 
mütale~lar yürütmektedir. 

Bir müddettenberi Fransayla 

Paris gazetelerinden birinin 
neşrettiği "Yeni ve garip vesika,, 
hakkındaki mütalealara gelin.ce 
bütün İngiliz fırkalarının fikirleri-

ni yayan gazetelerin hepsi hu ve
sıkadaki ifşaatın çok ehemmiyetli 

ve tamamıyle doğru olduğu nokta
sında müttefiktir. 

Bununla beraber muhtelif gaze 
telerin bu ifşaattan çıkardıkları ne
ticeler . biri birine uymamaktadır. 

olur. İngiltere her istenileni yap 
hrmak suretiyle vücude gelmiş bir 
sulh yerine müzakere vasıtasıyle 

kurulmuş bir sulh ikamesine bir -
çok defalar müsait bulunmuştur • 
Muahedelerin yeniden tetkik ve 
tadili prensipi, İtalya hükumeti 
tarafından daha kuvvetli bir müza-
heret görmüştür.,, 

Times gazetesi muahedelerin 
değiştirilmesi esasını böylece ka -
bul etmekle beraber hu husustaki 

İngiltere arasında bir ittifak yapıl 
ması tezini müdafaa etmekte olan 

Daily Mail gazetesi, M. Hitlerin 
böyle bir ittifak ihtimalını müsaıt Bu suretle Morning Post gazete 

müzakerelerin ancak milletler ce-Cenupta yakalanan surette kara.ıladıgvını gördügwünden si diyor ki: · 
1 : mıyeti çerçevesi içinde yapı abiJe .. 

kaçakçılar dolayı memnun olduğunu yazıyor. "Mademki Almanyanın büyü .. ceğini, çünkü Lehistanla Çekoslo 

(A ) ı Daily Telgraf gazetesi de, M. yüp genişlemek isteği ortaya çık - vakyanın dogvrudan dogyruya ali -Ankara, 23 .A. - kinci teş 
Hitlerin beyanatını müsait bir su- mış bulunuyor, İngiltere, Fransa kadar oldukları bu müzakerelere 

rinin üçüncü haftası içinde cenup l · ·· d t · 
rette söz geli§i ederek diyor ki: mn ezi .mesıne musaa e e mıyece - dörtler misakının uygun bir çerçe 

hududunda yedisi çarpıı::malı 52 "D. 1 y • • k d lıdır 
: ıp omasinin alışılmış usulle gını açı ça uyurma .,, ve olamıyacağını kaydediyor. 

kaçakçı vakası olmuştur. · · t ··b · "h · d l 
rını ecru e ve ımtı an mevkiine Times gazetesı e şun arı yazı· Times, bu yazısının sonunda 

Bu vakalarda biri ölü 70 kaçak koymak zamanı gelip çatmı!tır. yor: diyor ki: 

çı, 16 kaçakçı hayvanı 1900 kilo Bu suallerin Cenevre konferan- "Ortalık bir fenalık mevcut ol- "Jngiliz efkarı umumiyesi, müş 

Cenevrede 
·· ell On dakika sur 

bir toplantı 
s·ı•hı' 

Cenevre, 23 ( A.A.) -
1 ~' 

b"rosu, 
rı azaltma konferansı u .. 1'e1e 
Hendersonun teklifini, muıa 
etmeksizin, kabul etmiştir· 1 ,,ıı~ 

Umumi intizar hilafına .
0

. ,ei· 
h. bırı 

murahhas heyetlerden ıç . ttO't 
"ı 15 sin beyanatından sonra so 

miştir. dakİj(I 
Büronun toplantısı, 1 O • ·.,de 

.. .. d . b. ı'zlik ıçı 
surmuş ve erın ır sess 
tatil edilmiştir. ...esi 

.. rı•· 
Bu toplantının pek kısa ~~ }<er' 

içtima esnasında hiç bir 111uıaedilı 
yapılmaması şu suretle izah 
yor: ~ . e o 

"Cenevre müzakerelerıJ1 ı.ert 
··ıJI\ 

vam edilmesi, yahut bu J'l\U 01r 
lerin tamamiyle durduruI111a&~eriO 
selesi hakkında büyük .de.,le ıJct'' 
mümessiJleri arasındakı salı . .~· 

ld·g"'ı "" mı bir anlaşma husule ge 1 ııı• 
nediliyordu.. Halbuki, o ııkt'05 • 
danberi yeni hiç bir amil baf s 
lermemiştir . ,, 

· rı Italyan noktai naza . •' 
f 111 Roma, 23 (A.A.) - Ste ll ıi' 

. • k • dave 
Jansı umumı omısyonun dl 
. k. . h' . h k1'111 

nın anunuaanıye te ırı a ~ · 
Cenevrede verilen karardan b~ilİ' 
sederken mesul halyan mııhll (f 

nin memnuniyetini kaydedi.r0 ' 

diyor ki: ~ 
"Faşist hükı:::uet, AlmarıY'ter 

silahları bırakma konf eransıJ11 !() 
kedeceğj kararını haber alır al ~,l' 
müzakerele in bugünkü sııf ~ 
hakkındaki fikrini açıkça göste Jl 
Bugünkü şartlar içinde Cenevt' {> 

mesaiye devam, herhangi bit 
ceye vasıl olunmasın&\ mü1>a~ 
dem di, ve cdcnıc.ı;. rf 

Stefani ajansı bundan ,o bl' 
Italyan mahafilinin, silahlar• Jefi 

·ye rakma konferansının tav•• 00j· 
mucibince devletler arasında. e~ 
rudan doğruya görü~meler teıı' 
ni ettiğini kaydediyor. tltf 

S f · · "B" .. de~Je · te anı aJansı ut un .,, ,ı 
arasında fili bir teşriki ırnesa.itıl ıe' 
yasi ifadesi olacak bir muka":·ı;· 

• 11' 
nin akti kabil olabilmesi içıo cJe' 
hare Cenevrenin tasvibine arı~.~~ 
rek bir anlaşma hakkında bıJ:erİ' 
devletlerin te~riki mesai etııı; 01' 
ne İtalyan mahaf ilinin itim• 

1 

duğunu ilave ediyor. ....,...,-/ 

·ne 
Anadoluda kağnı tarı 

karışıyor w'" 
Ankara, 23 ( A.A.) - A~1ııd' 

vilayetince son beş sene :ı~~ 01' 
kağnı arabalarının yerine ka1~,,.r' 
mak üzere dört tekerlekli 84 bll ' 
ha dağıtılmıştır. Daha 5~ ar~ı.ıf\' 
nm tevzii takarrür etmiştır. . ·ıııg 

1 
... , ı . 

dan başka Gazi orman çift ıG 1~ 1 

lathanesinde yapılmış ~ııı;6 pııl 
çift ve 200 ü tek tekerlekh 2 
luk da dağıtılmıştır. 

' 1 ·ıt re,,, "Kahrolsun ngı e r~' 
V ARŞOV A, 23 (A. A.) ..,.... 

ajansından: eıitle 
Muaheclelerin değıştırılJ11 Je 1'11 

taraftar siyonistler ,F ıhsl~Jl c fi' 
yakınlarda çıkan hadiselerı "i~ıf 
listine gelecek muhacirlerİJl r..,d-" 
rını İngiliz memurlaı·ı tar~ dıl~ 
tahdidini protesto etme~ jç~t' ıı" 
İngiltere aleyhinde büyuk , 
mayiş yapmışlardır. . de lt1g; 

Nümayişçiler alay hah11 4' 
liz elçılığı önüne gitmı~ler "~1,ıl' 
rolıun İngiltne,, diye bağır , 

dn. ..1t"1'' 
Z b .. · ·1 · clıı.S 

inhisar kaçağı, 700 kilo gümrük sına nisbetle faydalı bir ciheti duğunu mademki tanınmış bu - terek sulh sisteminin temel ve 
kaçağı 1000 <lefler cigara kığıdı, de şu olacaktır ki, Almanya bun• lunuyor, bu fenalığın kaynağı o • çatısını yıkmak maks:.ıdrnı göze -
16 öküz, 4 tüfek ve 47 fişek tutul ların tatbiki işine doğrudan doğ· lan sulh muahedesine kadar çık- ten her türlü emekler aleyhinde 

l_. __ m~u=ş~tu=r~.~-------------~---------~_.:__r~u=y-a~i§~t-ir_a_k __ ed __ eb_i_I_ec_e_k_t_ir_.~"---~---m-a_k __ v_e_i~ş~e~o~r~a~d~a~n~b=a=ı~l~a:m:a:k~a~e~re=k=....~Y~Ü~ru~·y~e~c~e~k~t~ir~.-------~----------~~t=ı~r._~----------~------~---
a ıla numayıtçı erı 
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J\~k -R· . ~rı .a- usya ile 
~tç~n anlaşıyor? 

lllerıka 
la.ıltıtı d senelerce Sovyetleri 
du ·· a r. Aınerika.da t .. ı ·· t·· 1 .. !Uncele ur ı~ ur u 
lltrtı."y r Yenj Rus rejimi ile an· .. a rn" . 
hYteti ban, oldu. Hiristiyanlık 

~ hndal, 'Yaz Rush:.rın propa 
arı, Aın 'k 

trup(, erı an sermayedar 
.. rının •o ı· 

nurıde d •ya ızm hareketi ö -
ll!rtıa.- uyl~ukları ürkeklik bu an· 
. •••aı ıgı b 

Yugoslavlar/ar yapılan itilaf 

Hamburg'ta kıymetler yükseldi 
imzalanan birlik nizamnamesi 

Istanbulda birlik bürosu 
tasdik edilince 

kurulacak 
l..ır , n se eplcri araıında-

On ll Yugo~avya ile uyu§lurucu mad ı rımız arasında yapılan ilk hazırlık ı cak yalnız idare heyetinde iki Yu· 
kaJ')an h senedir bırbirine karşı deler inhisarı arasında imzalanan müz3kerelerinde esaslarda kami - . goslav murahhası bulunacaktır. 
r.. l:lt~ olan ik' h d b' d b' . 1. ~ . . · l ı - ld ~ · · h f Bundım başka merkez bürosunda " 'çıl ı u ut ır en ı· afyon satış hır ıgı nızamnamesı en uyu~u mu~ o ugu ıçın son a L • 

C:u ... h ıverdi, Birleıı.'k A 'k 1 d'k . . l&k d h"k" tl .. d l t ı· maddelerı'n da kafi miktarda Yugoslav memu-'" 4r· %1 merı a tas ı 1çın a a a ar u ume ere ta ıçın e ya nız a ı 

haı t~.~~~eti Sovyet Rusyayı der - bildiı-ilmis, uyuşturucu maddeler tatbikatındaki vazıyeti için müza- ru çah~acaktır. 
~ ... ıtı: ett' · . . · iki hükumet nizamnameyi tas-
\ı'Ya. h kk 

1
' şımdı Amerıkada inhisarı da bu nizamnameyi Anka- kereler yapılmıştır. Bu müzakere-

Vtr' a. ındaki d'' ·· l l dik eder etmez derhal faaliyete 
If d.. uşunce er a ış ·· d · t' Af n satı• ler taın bir hüsnü niyetle cereyan 

a ... vası et f raya gon ermış ır. yo T geçecektir. Eassen satış birlig~i ha-
TIYor, ra ında dönüp dola k f · I l On I birliği nizamnamesinde bazı mad- etmiş, i i tara tamamıy e an aş - berleri çıkar çıkmaz dünyanın en 
d atı sened· deler hakkında Türk ve Yugoslav mrşlardır. Kararlaştırrlan esaslara ır.ühim afyon piyasası olan Ham .. 
tııbir ır susanların bir • 

h,Ytet~ anlaşmaları bazı yerlerde murahhasları arasında bir ihtilaf göre afyon satış birliğini idare için burgta Türk ve Yugoslav afyonları 
bu had~r Uyandırdı. Bazı verlerde çıktığı h~kkında şayianın alaka - lstanbulda bir büro tesis edilecek· birdenbire kıymetlenmiştir. Bun
~rda. J~e Yalnız Büyük Okyanus- dar makamlar katiyen doğru ol • tir. dan sonra bu fiatın daha yüksele -
!ı karıı Pon etrıperyalizmi ile kar· madığını söylüyorlar. Esasen evel Biironun fazla masrafa boğul • ceği ve da;,mi bir istikrar halinde 
~llın !a gelen Rusya ve Ameri _ ce M. Mihnloviç ile murahhasla- mamaı;ı için idarecileri Türk ola - kal acağı muhakkak sayılmaktadır. 
• 11Yttsi 1 •ır ~dildi A an aşması ~eklinde tef 

l'l;,rı e · l'lıerilca ile Rusyayı Ja- Maarifte 
1~ . rnperyali . . l b ' b. 

tıl\e zmmın nası ır ır- ı İlkmeklep hocaları her 
•iyllıi Yaklaştırdığını bunun 
ili da.ha ve askeri sebepleri - ı hafta toplanacaklar 
1~tda l evvel bu sütun • Bütün ilkmektep hocaları nıın • 
dt l atı atrnı~tık B .. d b 'k' . . . . d 
• 'f etin b. . :r . • ugun e u 1 ı taka müfettişlenmn rıyasetın e 
1kti&adj ıtbırınc yakla§masmın her hafta perıembe günleri birer 
tu ıebeple · · k · · 1 ı. rını arama ıstıyo· toplantı yapacaklar ve bu top an-

~Ctika tıda şema yapılma ve tedrisatı 
kedeıı 'k . Yı Rusyayı lasdika sev- hakkında konu~acaklardır. Muhte-
l 

1 lısad· b A k t>tı •el\ l . ~ sc ep mcri anın lif za.manlarda da konferanslar 
t:.... 'er ıçınd · d ·~· b h "'ldır, e geçır ıgı u - tertip edilecektir. 

Scn~ıerd· b Yüksek ve orta tedrisat 
s~l'eler ır uhrana karşı türlü 1 
~tiai ~ •tandı ve nihayet Cümhur müdürlükleri 
r~l'ı l'~'Z\telt istihsali azaltmak, pa Eski İstanbul maarif emini, 

lizıde tut~~!~ck1 ~d~ıen fiatları ye- mülga darülfünun profesörlerin -
k ~llc:1.k •1 ek ıçın çareler aradı. den Behçet Beyin maarif müsteşar 
llrıtl'o) 7.ıraat ve sanayi işlerini lığına, sabık profesörler<len Ma

~'lli\.h'ıla tabi tutmak suretile bir is cit Beyin yiikıek tedrisat, edebiyat 
q · ece;y· ~ 
lıhaaı· b' c.ıne kani olan Ruzvelt fakültesi sabık reisi Muzaffer veya 

"e ı ır pı& .. d tldek' .an ıçın e darlatmıya eski müderrislerden Yusuf Şerif 
~'~ f .. 1

1 
fazla malı da fiatların Beylerin de orta tedrisat umum mü 

ıç· .. ı ad·· 111. :Yok U§nıesine mani olmak dürlüklerine getirilecekleri hakkın 
~\ıt .. letnıeğe kadar ileri vardı. daki ihtim~llerden tekrar bahsedif .. 

l't •e t b·· .. 
ıı bir .. uyuk buhranlar geçi - miye ba~lanm1ştır. 

\>t re Jlı·rı. b 
onun k ın aşında bulunuyor Behçet, Şerif ve Macit Beylerin 

~~l ~rlil Urtuluşu hesabına istih • üniversite kadrosuna alınacakları 
ılt ır0" erı nıaddeleri mahvetmeyı' 

" t 1 gene bu şayialar arasındadır. 
llu he a ıyor. 

~h.. '•ahın ...... ·· · d 1 R ··h· "kt d & k d·oqtrika f ... uvazenesı ~u ur: usya mu 1m mı ar a sınaı re-
ıı-, aıla nıalda.n şikayetçi . diye muhtaç bulunmaktadır. Ame 

~ 16 •ened' rika ise elinde bol maddeleri bu -
t'~a tejiıtı· 1~ çalı§an, uğraıan yeni lunan bir memleket halindedir. 
~ ~':Y•tı ~ us~ada tasavvur etti- Rusya ve Amerika anlaşmasını ko 

k leaj ura.bılmek için sınai bü larlaştıran iktisadi vaziyet budur. 
b •ata h 
(l\J l . ınu taçtır. Amerikanın imhasına bile rıza gös 

")l, eııaatı h 
d· % \?li d er ne suretle olursa terdiği maddeler bu anla!ma saye-

•t, cu e gefıı·mek ı"stemekte - · d k l d. · ı · l sın e ıymet en ırı mış o uyor. 

Bir tacir 
Bir ay hapse, 21 bin lira 
para cezasına mahkum 

edildi 
Gümrük kaçakçılığı ile maznun 

olarak ihtisas mahkemesine veril 
miş olan Haydari zade lsmail Bey 
is.minde bir tacir bir ay hapis ve 
21 bin lira para ce'zasma mahkum 
olmuştur. 

Yerli mallar haftası 
yakınlaşıyor 

12 Kinunuevvelde başlıyacak 

olan tasarrüf ve yerli mallar haf -
tası programını hazırlama üzere 
dün akşam Cümhuriyet Halk fır -
kası merkezinde bir toplantı ya • 
pdmıştır. 

Toplantıda Tasarruf cemiyeti -
nin Jstanbul şubesi heyeti ile milli 
bankalar mümessilleri, Ticaret 
odası, Sanayi Birliği mürahhasla • 
rı , fabrikatörler ve alakadar bazı 

kimseler bulunmuşlardır. Top -
lantı iki saat kadar sürmüş, ta -
sarruf ve yerli mallar haftasının ge 
çen senelere nazaran daha parlak 
bir surette geçmesi için hazırla -
nacak program etrafından görü -
şülmüştür. Yarın gene toplam -
lacak, is komitc:lP.rİ secilecektir. . . 

Çaldığı paraları çıkarıp 

sahibine verdi 
T ah taka lede kahveci 1lyasın 

Belediyede 

Soba ateşine dikkat 
etmek lazım 

Havalar soğuduğu için resmi da 
irelerde sobalar kurulmuştur. Bir 
kısmında da kurulmaktadır. Bele 
diye dün şubelere yolladığı bir ta· 
mimde, dahiliye vekaletinin ge .. 
çen sene resmi dairelerde yangın 
çıkmasına meydan verilmemesi 
hakkında gönderdiği emri hatırlat
mış, gece bekçilerinin dikkatli bu 
lunmalarını bildirmiştir. 

Ucuz helvalar tahlil 
ettiriliyor 

Helvaların ucuzluğu belediye
nin dikkatini celbetmiş, dün bazı 
helvacılardan ansızın nümune a -
hnmıştır. Bu arada helvacı dük-
kanlarının da pisliği göze çarpmış, 

bazıları hakkında zabıt tutulmuş -
lur. Tahlil neticesinde helvaların 
şekerden yapılmadığı anlaşılına 
bundan dolayı da ceza kesilecek • 
tir. 

Sıhhat vesikası olmadan 
çalışanlar 

Lokantalarda sıhhat vesikası ol
madan çalışanların çoğaldıkları 

yapılan teftiş ve muayenelerden 
meydana çıkmıştır. Lokanta sa -
hipleri hakkında, belediyeye ha• 
her vermedikleri noktasından za -

SOJiBE1LER ················ ................. . 
Yem Borusu 

- Gayri ~liibarlilkre -

E,·el zaman içinde, bir sava.! 
çıkmış . İki millet tutuşmuşlar. 
Evveli seferberlik , soma sevkiyat 

başlamış .... 
Sürü sürü insan, sürü sürü 

hayvan, cephelere gönderilmeğe 

başlamış .. 

Savaşın en çetin günlerinde de· 
niz nşırı bir cepheye hayvan yolla· 
mak ]azım gelmiş. 

Atları, kısrakları gemiye dol• 
durmuslar. Otu, samanı, arpayı 

) üklt!mişler. 

Gemi açılmış. 
Mailı.mya1 muhabere bu ... Yiyecek 
bol değil. Bunun için, hayvanlara. 
bir övün yiyecek verilirmiş. 

Akşam, mukannen saatlerde 
borazan borusunu çalar, hayvanla
rın yiyecekleri önlerine konurmuş .• 

Gemi mi fırtınaya tutulmuş da 
yolunu kaybetmiş, yolu uzamış, 

yoksa yiyeceği iyi hesap etmemiş
ler de, çabuk mu bitmiş, her hal .. 
de gemide ne ot, ne saman, ne de 
arpa kalmış ... 

Kısraklar, atlar, başlamışlar 

titizlenmeğe ... Eyvah! ... Şimdi ne 

yapacaklar? ... 

Bunun üzerine binbaşı bir çare 
bulmuş. borazana her saat başı, 

yem borusunu çalmasını emretmiş .• 
Her saat başı çalan yem boru· 

sundan sonra biçare hayvancıklar, 
ha yiyecek geldi, ha yiyecek ge

liyor diye avunurlarmış ... 

"' "'~ 
Gayri mübadiller her idare 

değiştirdikçe, idareyi ele alanlar, 
gün aşırı ortalığa bir havadis yayı• 

yorlar: 
- Yeni bono1ar çıkacak... 62 

bin İngiliz lirası dağıtılacak. .. Geri 
kalan istihkakm hepi si verilecek! 

İnanmayın, yem borusudur! 

Se ıamı izzet 

Yarın Edirnenin kur
tuluş günü 

Yarın Edirnenin kurtuluş günü
dür. Cümhuriyet Halk Fırkası vi -
layet idare heyeti reisi Cevdet Ke
rim Bey İstanbul vilayet idare 
heyeti mümessili olarak merasim .. 
de bulunmak üzere bugün Edirne· 
ye gidecektir. 

Matbuat balosu 

l 
J 

18 ikinci kanun 1934 perşembe 
günü akşamı Maksimbar salonla -
rında verilecek olan Matbuat balo-

· s~'""l' Bunun içindir ki iki taraf re1'im 
ıç· ""' ••t -1tı buır" gayelerine varabilmek }erin istikameti, hedefleri, gayeleri 
'ırı . cı.un Ru d 

'-ıle,...... . sya a tatbik edilen ne 'olursa halin buhranı üzerinde 
l'lti\.t ·•ıe ııler· . .. h tt ?Q"cb . ını suratle başar • anlaşmayı pek tabii buluyorlar. lk 
l ~-~•hl Urıyeti her gün biraz da- tisat cephesinden manzara budur. 

__ aıınaktadır. Bunun için Sadri Etem 

çekmecesi geceleyin açılmış ve i
çinde bulunan 149 lirası çalınmış -
tır. Hırsızlığı kahvede yatıp 

kalkan Şevkinin yaptığı anlaşılmış 
ve kendisi yakalanmıştır. Şevki 

sorguya çekilince cürmünü itiraf 
etmiş, paraları çıkarıp sahibine 
vermi~tir. 

bıt tutulmuş, çalışanlar da muaye
neye gönderilmiştir. Kanunuevel 
başından itibaren de bütün müstah 
demlerin umumi muayenelerine 
başlanacaktıı·. 

sunun her seneki mükemmeliyetini 
Bir otomobil yanıyordu temin için şimdiden hazırlığa bat
Dün saat 12 de Köprü üatünde lanmıştır. Bu seneki balonun koti 

.şoför Rebiin kullandığı otomobi - yon ve hediyelerin bolluğu ve zen 
lin karburalörü tutuşmuş ise de he- ı ginliği ile evelki balolara faik ola-
men söndürülmüştür. cağı anlaşılmaktadır. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

~ 
il\,"; Dehri E:~·-· 

'·· l\lrnan:1t. ib.' hnbcrin v!t r: - . ... ltaly:ıd:ı silah konfe -
g ı.... . 1 nı~:.ır.d"a çckilıyor ... 

- .••. . İngiltere de 
arkasından gidiyor ..... 

onların - • • • • Anlaşılıyor ki artık bu Dehri Efendi - O halde inan-
dcfa silahları azaltma işi tama - dım, ki bizde de kadınların aı • 
men iflas edecek .. Devletler ara - kerliği tahakkuk edecek .... 
smda bir slah yarışıdır gidecek.. 
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Madenciler aleminde: 4 
...... ..._. ..._,.....,..._, ---------------
Türk amelesi ecnebi 

anıeleden az ücret alıyor 
lJC'~makalt:den lJeı:am 

bir mükayese yapılınca ve maden 
amelesinin ocaklarda çektikleri 
ç:>k zahmetli hayatı görünce tabii 
olarak hatıra şu sual geliyor: 

- Acaba amelelerin yevmiye -
!erini daha ziyade arttırmağa im
kan yok mudur?. 

Eu suale karşı madencilerin 
\'crd ilderi cevap şudur: 

- Hayır.... Korkarız ki bu gi -
dişle maden amelesi bu parayı da 
bulamıyacaktır. Çiinkü A vrupada 
o kadar şiddetli bir rekabet vardır 
ki buna karşı ocaklar dayanabil -
mek için fedakarlık yapmakta -
cln· \Te daha da yapacaktır. Biz 
bir taraftan böyle büyük mücadele 
içinde zarar edip giderken nasıl o
lur da amele ucretlerini aıttırabi-
1. . ? 
ınz .. ,, 

Madencilerin ifadelerine göre 
bütün dünyada bir senede aarf -
olunan maden kömürünün miktarı 
(800) milyon tondur. Türkiye de 
istihsal olunan kömürlerin yeku -
nü ise sade (1) milyon (200) bin 
kadar bir ~eydir ki bu miktarın 
(800,000) tonu memleket dahi -
!inde sarfolunur. Ancak geriye 
kalan (400,000) tonu ihraç edilir. 

Görülüyor ki Türkiyenin kö -

mür ihracatı dünya ihtiyacına nis

betle binde yarım derecesindedir. 

Bu itibarla ihracatı arttırmak ümi

di çok kuvvetlidir. Binde yarım 

nisbeti üç, beş nisbetine çıkarıl -

mnk imkanı derhal hatıra gelir. 

Fakat bu imkanın tahakkuku -
na mani olo.n sebepler vardır. Bun 
ların en başında maden kömürleri
mizi gemilere vermekteki müşkü
lat gelir. Bunu bertaraf etmek 
için yapılacak ~ey Ereğlide bir 
liman vücude getirmektir. 

Maden kömürü ihracatımızın 

inkiıafma mani olan ikinci mühim 
ıebep ise madencilerin şikayet et -
tikleri beynelmilel rekahetlerdir. 

Bu rekabetlerin derecesi hak -
kında bir fikir edinebilmek için Le 
histanın vaziyetini hulasa edelim: 
Lehliler maden ocaklarından kö -
mürü çıkardıktan sonra beş yüz 
kilometre kadar şimendiferle nak
liyat yaparlar, kömürü bu suretle 
Danziğe getirirler, burada tonu • 
nu sekiz Şiline, yanı bugünkü 
Türk parasiyle (280) kuruşa ve -
rirler, 

İ§te Danzigte nihayet üç yüz 
kuru§a verilmekte olan Bole ma -
den kömürleridir iki en ziyade bi -
zim maden kömürlerimize reka -
bet etmektedir. lstanbuldan An -
karaya kadar bir ton kömürün 
nakliye ücreti bugün bizde on bir 
lira olduğu dü§ünülürse Lehlilerin 
kömürlerini maden ocaklarından i 
tibaren be§ yüz kilometrelik me
safeye nakledildikten sonra iki 
yüz seksen kuruşa verebilmeleri 
insana tabii olarak hayret veriyor. 

Bu meselenin esası şudur: Le _ 
histan cihan iktısadi buhranından 
mlitessir olan işsiz ameleye yar -

Binaenaleyh Lehlilerin maden kö· 
mürü rekabeti doğrudan doğruya 
bu memleket için bir bütçe mesele
sidir. Lehistan hükumeti bu si -
yaseti tatbikte devam ettikçe di -
ğer memleketlerde ister istemez 
aynı yolda fedakarlıklar yapmağa 
mecbur olacaklardır. 

İ§te bu vaziyet neticesi olarak 
bugün Türk maden kömürleri ha
rice ancak maliyet fiatından aşa -
ğıya satılabilmekte, yani bir tonu 
(350) kuruta verilmektedir. Hal· 
buki geçen sene dahilde satılan 
kömür Hatlarının vasatisi (938) 

kurut idi! 

Burada iktısadi hadiselerin en 
garip bir şekli ile kartılaşıyoruz: 

Kömür madencileri hariçte mal 
satabilmek için kömürün tonunu 
üç yüz elli kuru~a kadar indirme
ğe mecbur oluyorlar. Bu suretle 
zarara giriyorlar. Bu zararı çı -
karmak için kömürün fiatını mem· 
leket dahilinde (938) kuruşa yük
seltiyorlar. Demek ki kömürün be
her tonunda memleket halkına 

(588) kuru~ bir zarar ödetmiş olu
yoralr. 

Acaba bundan vaz geçmek da
ha doğru değil midir?. 

Bu suale karşı madencilerin 
verdikleri cevap şudur: 

"- Çok gi.izel söylüyorsunuz , 
fakat bu mülahaza doğru <leğldir. 
Çünkü kömür sarfiyatı sadece 
memleket dahiline inhisar ettirilir 
de ihracat yapılmazsa dahilde ı;ar 
fo1unan kömüıi.in maliyet fiatı 
düşmez, bilfıkis yükselir. l\leseıa 

bugiinkU vaziyete göre kömi.ir ih -
racatr tamamen clurdurulursa bir 
ton kömiiriin maliyet faitı (941) 
kuruşa çıkarki bugünkU satış fiat
larmın vasatisinden (938) daha 
yüksektir !. ,, 

Şu halde ihracatı arttırmak yal· 

nız hariçten memlekete döviz ge

tirmek, ticari müvazeneyi temin 

etmek için değil, ayni zamanda 

memleket dahilinde kömür fiatını 

daha ziyade ucuzlatmak için de la 

zım bir tedbir oluyor. 

Bunun için lktısat V ckaleti bu 

sene kömür ihracatımızı iki yüz 
elli, üç yüz bin ton kadar arttır -

mak fikrindedir. Bunun için icap 
eden tedbilrei almağa karar ver -
miştir. 

Kömür ihracatımız arttıkça ta
bii olarak dahilde sarfedilen kö -
mür fiatları da düşecektir. Bu su· 
retle bir gün Türk kömüderi ha -
riçte maliyet fiatma verilebilecek -
tir. 

İşte Türk kömürleri hariçte ma 
liyet fiatma verilmeğe başlanırsa 

dahilde de f iatları ucuzlatmak im
kanı hasıl olacaktır. Dahilde kö -

mür fiatları ucuzlarsa kömür ile 
alakası olan herşeyin fiatı ucuzlı

yacaktır. Memleketin temdini 
vazifesi bu sayede kolaylaşmış o -
lacaktır • 

Hulasa bugün hem Türk amele
sine ecnebi memleketlerden çok az 

yevmiye veriyoruz. Hem de kömü-
Üın, etmek mecburiyetindedir. Bu ru·· pah ı ı el' A a ıya ma e tyoruz. vrupa-
yardımı doğrudan doğruya işsiz d h a em amele ücretleri pahalıdır . 
ameleyi ve ailelerini beslemekten Hem de oralarda k ömür ucuza 
İse maden ihracatım teşvik ederek maledilmektedir. işte bizde kö-
ynrclım etmeği daha muvafık bul- mür işinde halledilecek meselele _ 
maktac~~T. Bu maktatla bütçe- rin esası bUl'C1.dadır. 
sinden fedakarlıklar yapmaktadır.! Mehmet Asım 

HABERLERi ( GÜNÜN 

------·--------~ Adliye.!: 1 Türk - Mac_ar ~urizm Polis h_ab;,r.!:'i 

Un kapanı cinayetinin j kumıtesı { Bulgar Vapurunda 
muhakemesi Cümhuriyet bayramı münase - bir kaza 

Unkapanmda eski (Seyrisefain) betiyle Ankarayı ziyarete gelmiş 1 R 1 el b 1 Bulgat 
olan Macar meb'uslariyle yapılan ı ltım a u unan ·· 

işçilerinden Lfıtfi Ef. yi sokak orta dır alı Bur gaz vapurunun 
müzakereler neticesinde bir d• 

smda tabanca ile öldürdüg-ü kay k ptan llya Oder aınbar 
"Türk - Macar Turizm komitesi,, a 1 bil · 

diyle garson Bedri Ef. nin ve onu teşekkül etmiştir. ~ırk~n güverteden a_tılabnet e 
cinayet itlemeğe teşvikten çiftlik dem b b c na ısa 

Her sene yaz mevsiminde yüz 1~ • ~ru _ a~ı ara 
sahibi Mehmet Ali Beyin muhake k d ette Y 

binden fazla Macar seyyahı, mcv- en ısım agır sur ha•l 
melerine, dün İstanbul ağır cezn t Y I B lgar " 

simi geçirmek üzere Baltık deni - ır. ara ı u 
mahkemesinde bakılmıştır. zindeki Alman limanlarına, Bul _ kaldmlmıştır. ptı 

Dünkü muhakemede, altıncı hu Otomob·ıı ıf'ar 
garistana veya Adriyatik liman - ~ 

kuk mahkemesinden getirtilen bir o·· b h k' de jcine 
larına gitmektedirler. Komite; bu un sa a. se ız ~ 

dosya tetkik edilmiş, muhakeme seyyahlardan bir kısmının memle- üzere Beyoğlunda Tarlabafl 
davacı vekilinin gösterdiği iki şa- desinde geçen 12 yaşında 

ketimize gelmeleri için propagan· -
hidin çağırılmasr için kanunueve- mindc bir kıza 1574 nurna 

da yapacaktır. 
lin on dördüncü günü saat on üç för Ahmedin kullandığı 0 

buçuğa kalmıştır. İran şahı Mayısta geliyor çarpmı~. kendisini yaral 
Film çevrilirken çıkan Şoför yakalanmıştır. 

k İran şahı Rıza han pehlevi haz- · aza.. Konuşurken düşi.IP 
retleri baharda Ankarayı ziyaret e ) 

Zencirli Kuyuda (Kaçakçılar) 

filmi çevrilirken, otomobil kazası 
neticesinde ölüme ve yaralanmaya 
sebep olmak davasına ait muhake 
meye, dün İstanbul ceza mahke -
mesinde devam edilmiştir. 

Bu kaza neticesinde, filmde ro• 
lü olanlardan Arşak Ef. ölmüş, 

Sait Bey yaralanmıştı. Bu hadise
den dolayı, Aynı filmde şoför ro .. 
lünü oynıyan "Darülbedayi,, san -
atkarlarmdan Talat Bey, dikkatsiz 
lik ve tedbirsizlik, nizama riayet
sizlik iddiasiyle liir müddettenberi 
muhakeme olunuyordu. Muhake· 
menin dünkü celsesinde, müdafaa 
yapılmış, muhakeme, karar veril 
mek üzere 29 teşrinisani saat 13 
buçuğa bırakılmıştır. 

Ba~çıvanı öldürmekten 
suçlu Kenan efendinin 

muhakemesi 
Dün İstanbul ağır ceza mahke

mesinde, kavga sırasında bahçı · 
van Murat Ef. yi kur,unla öldür .. 
mekten suçlu bahçıvan Kenan Ef. 
nin muhakemesi görül.müş, bulu
nan kurşunlara ait bazı tetkikatın 
tamamlanması için, muhakeme 
kalmıştır. 

Kurabiyecinin biriktirdiği 
paralar ıçın 

Emirganda kurabiyeci Şerif 

babanın biriktirdiği paraları al .. 
mak için gece evini bastıklan iddia 
edilen Bayram Efendi ile arkadaş· 
larmın dünkü muhakemesinde, İs· 
tanbul ağır ceza mahkemesi, bazı 
~a.hitler dinlemiştir. 

Daha başka şahitler çağmlacak 
tır. 

Ucuz elbise temini 
yolunda 

Ucuz elbise temini yolunda ca -
Jı~ılmıya başlandığını dün yazmış .. 
tık. Başvekil Paşa bu çalışmayı 
İstanbulda fabrikaları gezer -
ken ucuz elbise temini hususunda 
yaptıkları işaret amil olmuştur. 

Sumer Bank umum müdürü Nu 
rullah Esat Bey bu mevzu üzerin -
de uğraşmağa başlamış ve men~u· 
cat fabrikalarını gezerek müdürle 
riyle görüşmüş, kendilerinden en 
ucuz ve milli kıyafete uygun şekil
de elbise hazırlanması için proje 
ler yapılmasını istemi~tir. Bunun 
üzerine fabrika müdürleri ayrı ay
rı tetkikat yapmağa başlamışlar .. 
dır. 

Öğrendiğimize göre; ilk evel 
köylü için 5 - 6 lirayı geçmemek 
üzere bir elbise yapılacaktır. Bu el 
bise dayanıklı ve iyi olacak ve köy 
lünün hu elbiselere rağbet etmesi 
için her türlü fedakarlıklardan çe
kinilmiyecektir. Elbiselerin mo -
ddleri ve kumaşları bu hafta için
de hazırlanmış olacaktır. 

Zevcesi ve cocuklariY e 
decekleri yazılmıştı. İranın Anka - ~ıı1 

dan gelen hacı Mehmet og 
ra sefiri Sadık han hariciye vekili- d b 

met Efendi dün Şehza e 
mizi görerelc bu ziyaret hakkında 
görüşmüştür. 

İran şahı hazretlerinin memleke 
timize may11ta gelecekleri ve on 
gün kadar kalacakları anlaşılmak· 
tadır. Şah hazretleri Gazi Hazret 
lerinin misafirleri olacaklar ve ken 
dilerine İran başvekiliyle hariciye 
nazırı refakat edecektir • 

Fazlı B. Makuda 
Şark müfettişi umumiliği baş 

müşaviri sabık İstanbul vali muavi 
ni Fazlı Beyin refakatinde harici
ye vekaletiyle yüksek erkanı harbi 
yeden gönderilen murahhaslar ol
duğu halde Makuya gitmiştir. 

Fazlı Bey Makuda İran murah .. 
raslariyle birleşmi! ve tahdidi hu • 
dut komisyonu riyasetini deruhte 
etm\ tir. 

Bu suretle evelce aktedilen mu 
ahede mucibince hududu~ tashihi 

ne ait mesaiye başlanmıştır. 
Gerek hududun tashihi faaliye .. 

ti, gerekse elyevm Tahranda cere
yan eden ticaret muahedesi müza
keresi İran Şahı Hz. nin memleke
timizi ziyaretlerine kadar ikmal 
edilecek, hazırlanacak protokol ve 
muahede Ankarada imzalanıp tea
ti edilecektir. < Gelenler, gidenler , 

bakkal Osman Efendinin 
nına gitmiş, gülüp konuşor. 
zerine ansızın fenalık ge)f11lfı 
~üp ölmüştür. Mehmet f,fe 
kalp durmasından öldüğii 
mıstır. 

. Buda otomobil ka' 
Kurtuluşta Remzibaba s 

da 12 numaralı evde oturaO 
dam Dinyaya 1795 numar,Jı 
mobil çarparak muhtelif ye 
den yaralamıştır. Soför 
yakalanmıştır. 

iki amele yarala.,1 
Dün sabah Beyazıtta üni 

bahçesindeki su deposunun 
da bulunan eski itfaiye , 
amelebaşı Hüseyin Efendisi 
zareti altında yıktmlırken d 
çuk metre uzunluğunda bi( 
yerinden koparcılı.: Ju~mu~· 

Müminle Mehmet altında 
yara anmışlardır. İki yaralı 
rahpaşa hastahanesine le 
mıştrr. 

M~:~.~=~:~~a~ç~~~::; 
san oğlu Hüseyin iki güne~ 
denbire ortadan kaybol 
Hüseyin Sultanahmette 1' 
yasofyada oturmaktadır. 
Hızır Efendi zabıtaya ı1' .. 
ederek l·ardeşinin bulunıtı•' 
temiştir • 

Şehrimize gelmiş olan Viyanalı ~·w-c ---ı::=-=:mı:m•ı-.-~ 

iÖZ hastalikları mütehassısı profe· 
sör F uchs dün akşam Ankara ya 
gitmiştir. Orada üç gün kaldık
tan sonra Bağdat yoliyle Hindis -
tana gidecektir. 

Sofya şehir meclisi azasından 
Mösyö Haçikof ile Sofya baytar 
müdürü Mösyö Kolaçikof tetkikat 
için şehrimize gelmişler, İstanbul 
belediyesi baytari işleri müdürü 
Esat Beyin delaletiyle belediye mü 
esseselcrini ve mezbahayı gezmiş
lerdir. 

F esane fabrikalarında 
F eshane fabrikasında iyi bir dü 

şünceyle bir amele kooperatifi tes 
kil edilmektedir. Kooperatif ame -
leye ucuzca yemek verebıleceği gi .. 
bi tesis edeceğı bir bakkal dükka
nıle bütün muhitin ihtiyaçlarını u
cuzca temin edebilmeye yol aça .. 
caktır. Kooperatif 1 O kuruşla bir 
ameleye iki kap yemek ve ekmek 
verecektir. 

Müsaadesiz döviz 
Prenses Marya vapurile Seli.ni -

ğc giden yolculardan Rifat Efendi 
nin üstünde hayli miktarda müsa
adesiz döviz bulunarak müsadere 
edilmiştir. 

Bugün 

Bugün saat 

Jitlı matine , 5) (10211 

l:ugün Melek sineıua 5' 

Sözde 
Karı 

E · ı ı · b' u·ıe n cg ence ; ır mcvz ·~i 
sa!mcler ve gGzcl rr.U

51 jll 
nefis bir film. Mürnes• 

/EAN MURA~i 
ANNA B~ , 

Aynca: Paramount d~f ıe 
berleri ve sarkıtı 1 • 

(11,rı 

~ Bugün saat I 1 .ıc ıt~oi4 l 
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11. .m ımı H 
umas fıls VAKIT'ın yeni Tefrıkası : 22 Yazan: A. MiL 

Gayr 'h · · h 1 d' · 1 ' d ı ı tıyari o gençle alaka- - Bır da a ge me ' mı.. d •• l • ""' • 
d:th:~~o~~um. Bu alakada belki - Hayır, avdetinde gelecek - Söljle illiniz soz erın verecegı 
tınd ın ık vardı. Bu acının al - mış. ~ · 

t&sı:e:~~ıl;cak acı bir aşk mace- -~emek burada değil. 1 zarar"ları tahmı·n edı·qor musunuz? 
renrn k ış ım. Belki de bunu öğ- - ayır. w •• 

arryo;d arzusıyledir ki, Armanı - Nerede oldugunu bılıyor mu 

M um. sun?. Abdülkadirin bu muva:ffakıye· :ıni ıharp başlangıcına kadar k~rar· ı r~ma gö.nder~iği ve "Bizzat halle • 

b ade-:n ki o bana gelmı·yoı·du, - Zannedersem matmazel Got b. hl'w' · k dı te dılecektır dı ... ·ere:k gayet mahrem en on . 1 d . . . ti Seyyit (Taha) yı çak mutazarrır ..sız ır surette şey ıgını en - ,I ,. J 

han a gılmeğe karar verdim. Ba yenin kız kar eşme gıttı. ettiği için (Taha) beraberinde kürt lakkisine göre ifa eylemekle meş - ı lutulmasını emrettiği atideki 10 
ki ae bulmak güç değildi. Yazık. - Orada ne yapıyor?. esrafından Musa bey olduğu hal • ~ul bulunuyordu. Şimdiyse Van ve 1 cylul tarihli şifreli telgrafnamesi 

1 dre.,ını bı'lmı'yordum. Sorduk _ - Cesedi buradan c. ıkarıp baş· • fi d l h b d b sözler"miz" teyit ediyordu· atımda h' kl k . . .. de, haklarını müdafaa etmek mak- Beyazıt tara arın an ge en a er e u ı ı · . 
n ıçbiri de bilmiyorlardı. ka bir yere na .etme ıçın musa - sadıyle lstanbula gelmişlerdi. Fa - leı·de onun dehaletinden bahsolu • "Sol cenah kolunun faalyetı 

t\1a.~~t~n sokağına gittim. Belki ade ısteyecek. k ? kat Babıaliye bu hususta müteva - ,nuyordu. şayanı şükrandır. Karakilise köp • 
orıtin kapıcısı b'ılı'ı·dı'. Karşı. - Neye burada hıra mıyor · · hald h' B d d kt B h tt. S ··u·· 5u·· Osmanlı ordusuna lazımdır. rrı liyen müracaat ettikleri e ıç . u e.sna a, ~ or a a tn _a- • 

trı~ Yeni bir kapıcı çıktı. O da bil· - Bazı kimseler ölülere dü~ - bir sey yapmıya muvaffak olamı - kır beyın cephesınde sol cena.h ko· Muhafazası iktıza eder. 
Yeı~ordu. ~atmazel Gotyeyi nere - kün oluyor. Biz böyle şeyler ~~k yorl~rdı.Buesnada(Taha)ile Musa lu faaliyete hatladığı gibi, Ömer Harekete müheyya otduğu bil. 
'r ırı:::elltıklerini sordum. Monmar görüyoruz. Bu mOezadr ~eş. sbe?e ıçm bey bir iki defa doktor Bahattin Naci beyin lra_n kolu da, yukard.a diı Hen lran kolunun mahiyeti an -

. r ığına go''....,,mu'' şler. satın alınmıştır. ' aı.mı ır yer d k b" b' { ld • __ L le harekete geçmı' •asılamamıstır. Bunlaı· akın kolları N .... Şakir beyi ziyaret e ~re ıtta ı yazı ıgı v~ı , 'S' ı . 
)' . ısa.n gelmıst.ı Hava oüzeldi. salın almak istiyor. Yeni mahalle - Muhtar ve Kamil paşaların bulun · bulunuyordu. Fakat İstanbul Van te;kilatmdan ihtilal jstihzaratını 
uılerin "l· . o d d h . . l k t h .. f 'd ceva~ ' 0 tileri hatırlamalarına e a a ıyı 0 urh. ll d a•v• . duğu kabineye karşı infiallerini cephesine daha ziyade ehemmiyet İc\·a edece o an eş ası mun ers e 

h. M Verecek kadar hava ısınmış- - Yeni ma a e e ıgınız ne - izhar etmekten geri durmamışlar .. veriyordu. Bununla beraber gene v~ mahdudeden ibaretse talimatna 
cli ke e~arlrğın yolunu tuttum, ken <lir?· d düşman tarafından gizlice ihtilal ıne mucibince tacil faaliyetleri ik • 
gö .. ndııne: "Margörıtın mezarını - Sol taraftaki yeni toprak sa- ı.Seyyit (Taha) ile Musa Bey bu hazırlıkları ile iştigal edilmesi ve lıza eder. Ancak aşa;r akm kolları
rrı.iru~ce, Armanın teessürü samİ· tılıyor. Eğer mezarlık, şi.mdi bakıl ziyaretlerden bırısınde doktor Ba- akınlara daha başlanılmaması tav· nın şimdiden tahrik ve ithalleri 
diy mı, değıl mi, derhal anlarım, dığı gibi bakıl.mış olsaydı, dünya· hattin Şakir beye garip bir teklif .. siye ediliyordu. Dahiliye nazırı Ta caiz değildir. 
de ?tlt~, gelip gelmedığını farke - da bir esi daha bulunmazdı. Mü - te bulunarak demişleı·di ki: lal beyin, yeni vaziyete dair Erzu - (fleı·rımı r.ar) 

rırn.,, kemmel .bir hale gelmesi ıçın daha H . . . ·1a f k b' . 8 k "- iırrıyet ve ılı a a ınesı •••••••••• .... •••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••• ı••••••••••••••••••••••••••••••··-
n e ç.inin kulu"bes·ıne gı' rdı'm ve çok yapılacak s. eY var. Hem insan-ı.e - ve bunun İstinat ettiği fırka, Arna-M::; .. §~batın 22 sinde mezarlığa lar öyle tuhaf ki. vutları isyan ettirerek hükUmeti Bakırköyde sıtma Vilayetteki takas heye

tinin kararları ~c . orıt Got ye isminde biı· cena • - Ne demek istiyorsunuz?· zaafa duçar etti ve bu vaziyetten mücadelesi 
d tıın gebrılıp getirilmedıg~ ını sor- • - Bazı insanlar burada bile a- ha· sıl olan dah'ılı" ve ha .. 'ıcaı mesele - d ı 14975 1 k Um • Bakırköyde sıtma müca e e ve numara ı ararname mu 

A.. :..amet taslıyorlar. Mesela şu mat - )erden bilistifade, "lttihat ve te .. ıağlık koruma cemiyeti tarafından 1 cibince vilayette vali muavını Ali 
lı b~arn, ölülerin ismi yazılan ka- mazel Gotye di.inyada haylı şeyler rakki,, yi düşilrmeye muvaffak ol- kaza dahilindeki köylerde sıtmalı Rıza beyin riyasetinde teşekkül e-
h.o nı'~tiı.r defteri karı~tırdı. Getiril • go··rmu·· ş, ~eçıı·mış. Şı'mdi ölüp git .. llU. b d kt l 1 d l k h t k . t ... ~ ~ ~ köylüler reımi ve ser est o or ar en a as eye ı ararnamenm a 

a miş . Her gün suladıklarımız gibi, Simdi siz de bize müsaade tarafından birer birer muayene ve kasa tabi olarak ihracını kabul et-
e. ekçiye mezarı göstermesini ri onun içiu de artık hiçbir şey söyle- edi~iz. Biz Kürdistanda bir mesele bunların ihtiyaçları, maiı:etleri ve tiği muayyen maddelere ait ihraç 

'1 ettim B 'T'l d' d' · · · · : ı~.. · u 0 u er ıyarmm, ırı · nemez. Halbuki, onun yanına gö - çıkaralım. Siz muvafakat ettığınız iskan halleri kontrol edilmektedir. işini bitirmiştir. Heyet bun -
v~ i:eırı}eketi gi.bi yolları vardır mülenlerin ailelerı kim olduğunu dakidada, küı·t isyanı hazır demek- Geçen sene alman tedbirlerin dan sonra ihracata mukabil 
h-L an rehbersız .mezar bulamaz. d · · · d' · h d 1 ı l 1\.-·~ öğrenınce buraya kon uğuoa ıtıra tır. bu sene iyi bir semere ve!'dığı anla· ver ığı şe a etname er e yapı a • 
blhc ".aııı c.aiırdı. tarif ~derken. za k .. lkı"tılar. Fıkaralar için nasıl O zaman imdiki hükiımeti de- ı K J ı · ı · · .. cak ithalatı vize etme1c üzere i!~ine ~'Van sö:r.ii kesti: .. ~ - !• mı§tır. öy ü erın ev erımn o - _ 

- A. 1 Mezaı·J ayrı mezarlık varsa, bu gibi kadın· virmek için en kolay çare bulun- nündeki gübreler kaldırılarak tar- devam edecektır. Bu işte _şehadet-
h .. 1 n adım, anladım .. " lll~k k k lar için de ayrı bir yer olmalıymış! mus olur.,, lalara döktürülmüt ve icap eden e\• namenin ita tarihinden itibaren ha 

<;o olaydır. • ş k" B b k 
- Ned ? d' d Bu olur şey mi?. Öliilerını senede Dr. Bahattin a ır ey u te - )ere halalar yaptınlmış, bazı bil - iz bulunduğu altı aylık mühlete gö 

en.. ıye sor um. 'dd l k b l d k de d h l 
C · t" d'k life şı et e mu a e e e ere - hassa sivrisineklerin faaliyette bu- re a a a lı ay devam etmesi la -;.b··- _ ünkü 0 mezarın çiçekleri, dört defa ziyaret etmıyen, ge ır ı • 

" Ut nıe . ,_
1 

- leri c;içekleri _ hem şuraya bakı - mişti ki: lundukları su birikintileri de kuru· zımgelirse de kontenjan harici it• 
il\ ~arın çıçeK erine benze - - - " B kl'f' · · k b l k ez. nız ne çiçekler _ bizzat taşıyan - u te ı mızı a u etme tulmuş ve köylülere sağlık bilgileri halat yapacak takas şehadetname 

- Siz mi bakıyorsunuz?. 
bak Evet, Her ölünün, bu öliiye 

1111 
an bir genç gibi akrabası olma 

1 tem · d . ennı e erim. 
Bır ik· k" b,h 1 oşeden saptıktan sonra 
Çıv an durdu: 

- lıte, dedi. 
Ev . 

iıj ger hır mermere kazılmış bir 
bi~ meydan.da olmasaydı, buranın 
tırrı~ıar ol~cağını anhyamıyacak 
~' er Yerı çiçekle örtülüydü. 
ı.. ıa.rın ü l " .. ki "f! s unu ve topra arını 
Yaı k I .8 anıe yalar kaplamıştı. 

-a~çıvan sordu: 
una ne dersmız?. 

- Çok güzel. 
-H k tıe t er amelya soldukça yeri~ 
azesın k bir . 1 oyuyorum. Bu yolda 
'rtıır aldını. 

-Bu e . k' mrı ım verdi?. 
b• - İlk geld• v• .. k vl lt 1gı gun co ag ıyan 

R'n Ö . -~k k ç. lcnın eski bir dostu ola-
. ' adın 'f · i\i ..... 1 • aşı tenın bırıymıs. Cok 

...... tnı d' . -
t'tııyd ., §, ıyorlar. Siz tanıdınız 

1 •• 

- Ev t B e. 
ahçıvan nıanid "ld'". -O . ar gu u. 

_ J.J gencın tanıdığı gibi mi? .. 
dıllı, ayn, onunla hiç konuşma-

~İ:y;:l~ e b~raya kadar, mezarını 
da.rn gelıyorıunuz ! Ne iyi a -
' •ın.ı M 
1tinı1 l · ezarmı ziyarete gelen 

e er Yok. 

- Dernek h · k' - y l ıç ımse gelmiyor? 
di, • nız bir kere o genç gel -

_,. k 
• e bir kere m'ı? 

- Evet, · · 

bu hazır yeyicilcre lazım gelen ce- bizim için Arnavutluk isyanını ter- ,· öğretimıstır. sahiplerinin bu müddeti tamamen 
vahı verdim. lster inanın, ister i - tip ve teşvik edenlerin derekesine Her d~ktor köylerde gördüğü beklemiyerek haklarını daha ev -

1. inmekten daha bayağılık demek o- noksanları bir raporla komite ri _ vel kullanacakları bu güne kadar 
nanmaym, ben bu matmaze ı tanı-

lur. Bizim menafiimiz vatanın me· yasetine bıldırmektedir. geçmiş olan emsalden anlaşılmak-
mazdım, ne yaptığını bilmem; a • nafiidir. Ona gelecek her bir ma • tadır. Yalmz 14975 numaralı ka .. 
ma onu seviyorum, bu biçare kızın zarrat ruhumuzun en derin nokta-
mezarına iyi bakıyorum. Aldığım sına dokunuyor. Gayrımübabillerin Vaziyeti 
kamelyaların hesabını tam geçiri - Söyledığınız sözlerin memleke· 
yorum. Bu benim ölü.m. Biz ölüle- te ne derece zarar ika eyliyeceğini 
ri sevmeye mecburuz.. Çünkü, öyle tahmin ediyor musunuz?. Siz bu 
meşgulüz, ki baıka bir şey &evme • isyanı yaptığını: dakikada Rus ka • 
ye vakıt bulamllyız. zakları Kürdistan dahilinde bulu -

rarnamenin ikinci maddesinde ya

zıl; madenlerin takas hakkı bir se
ne müddetle muteber olduğundan 

bu maddede yazılı madenlerin ih· 

( Uc\'amı vnr) 

DAVETLER 

Konya Lisesinden yetişenler 

birliğinden: 
30 - 11 - 933 perşembe gü -

nü saat 14 te Halkevi salonunda 
yıllık kongre yapılacaktır. 

Eski ve yeni bütün azanın Kon· 
ya lisesinde okuyan ve Konyayı 
sevenlerin gelmeleri rica olunur. 

:(. :(. 1(. 

İstanbul müddeiumumiliğinden: 
lstanbulda bulunan Karaman aza. 
mülazimi Fevzi Beyin acilen memu 
riyet1.mize müracaatı. 

1 ÖLÜM 
Mülga Darülfünun fen fakül -

tcsi müderrislerinden doktor Ah -
met Müştak Beyin kayın validesi 
hanım irtihal eylemiş ve layık ol
duğu ihtifalle kaldırılarak aile 
mezarlığına defneclilmiştir. 

Ahmet Müttak Beye ve ailesi 
efradına taziyetlerimizi beyan e -
deriz • 

nacaktır. 

Bu oldumu,artık kazakları bir da 

Ankarada bulunan gayri müba
diller heyetinden, teşebbüsleri et -
rafında cemiyete müsbet menfi hiç 
malümat gelmemiştir. Gayri müba 

diller, tiddetli ihtiyaç karıısında 

ellerindeki istihkak mazbatalarını 
kırdırmağa başlamışlardır. Yeni 

rac~t için mÜJ'acaat vaik olunca 
komisyon muamelesini yapacaktır. 

ha oradan çıkarmak mümkün ola - bono tevziatını tehalükle bekliyen 

Sümer bank umum müdürü Nu• 
rullah Esat bey, bankanın yapa • 
cağı muhtelif işler ıçm birkaç gün 
daha şehrimizde kalacaktır. 

mıyacaktır. Kürtler isyan ederler· 
se, onların ermenileri kezccekleı-i 

derhal bütün dünyaya işaa edilece 
ği için Rusların memleketimizi iş
galetmelri hertaraftatasvipbile edi 
lir. Bu yüzden memleket Kürdis • 

i&yri mübadiller, muhtelit mübadc 
le komisyonu emrindeki 62,500 is
terlinin şimdiden tevzii mümkün 
olmasa bile, gayri mübadiller na -
mına Ziraat Bankasının elinde bu
lunan emlak ve arazi mukabilinde 

Kömür meselesi 
İktısat vekaleti müşaviri 

serbest bırakıldı 

bir istikraz akdile kendilerine his· lktısat vekaletinde takas ve 
tam kaybedeceğı gibi siz de Rus • .ı • k · 

seleri miktarından para tevziatı ya ıcontenJan omısyonuna memur 
}arın ve ermenilerin esiri olursu • · ı · d f l be ı pılmasını da istemektedirler. mütavmcrm en azı Y geçen er 
nuz. , de kok kömürü ithaline ait bir aui· 

Onun için şayet Kürdistanda bir 1 1 istimalden zan altına alınarak tev 
isyan çıkar~~~ olu~_sanızğ karşı • Akşam kız san'at mektebi I kif edılmıştı. 
nızda en buyuk duşman olarak M ·f Vekaa let' · k l , An karadan verilen malumata aan ının a sam uz 
( lttihat ve terakki) yi oöreceğimi- k b • 1 "r ··dd tt b · k f .,, ıan'at me tc j müracaatların çok - ı go e, uzun mu e. en erı mev u 
ze şüphe etmeyiniz." luğu kaı·şısında Beyoğlunda da bir bulunan fazıl beyın durnıması ne-

Dotkor Bahattin Şakir beyin şube açmııtır. Ayrıca mektebin Is ticelenmış. kendisinin iddia edıldı
Seyyit (Taha) ile Musa beyi isyan tanbul kısmına yeniden bir daire i- ği gibi yolsuz bir muamelesı sabıt 
fikirlerinden vaz geçirtmek için Iave edilmi~tir. olmadığmdnn ser hest bırakılmıştır. 
söyledği bu sözler onları korkut -
maya kafi gelmişti. 1k1sı de o za • 
man hiçbir iş görmeye ımuvaff ak o
lamadan lstanbuldan aynlmıştar -
dı.F aal, müteşebbis ve zeki bir zat 
diye tanılan Musa beyi bilahare er 
meniler öldürmüşlerdi. 

Bir Bulgar hudut harici 
edildi 

Ceneral V eygand 
MARS1LYA, 22 (A. A.) -Haa 

vas ajansından: 
Komünistlikten mahkum olup Jeneral Veygand, Fasla ıon ha-

Seyyit (Taha) ise 

af kanunundan istifade ederek tah rekatın yapıldığı Tafilalet mıntaka 
liye edilen bir Bulgar dün hudut J s•nda yapmış olduğu tetkikatı biti. 

umu - haricine çıkarılmıştır. rerek buraya dönmüştür. 
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Mevyalarımız, Almanya 
Geniş propagandalara 

mukabelemiz tazım 
Memleketimizde çıkan meyva -

lardan son bir iki sene zarf mda Al 
manyaya ihracat yapılmağa baş -
landığı ve bu işin gittikçe inkişaf 
etmekte olduğu son zamanlarda 
sık sık işitilmektedir. Bu yazın son 
larına doğru Almanyadan gelen 
iki meyva ithalat.,cısı memleketi -
mizde bir müddet tetkikat yaptık
tan ve meyvalara nasıl ambalaj ya 
pılacağını alakadarlara anlattık -
tan sonra avdet etmişlerdi. 

Şimdi burada meyva ihracatı i -
le meşgul olan bir iki ihracatçımız 
gelecek meyva mevsimi için hazır
lanmaktadırlar. Almanyaya en zi -
yade kavun, karpuz ve üzüm gön
derilebileceği ümit olunmaktadır. 
Almanya muhtelif cenup memle -
ketlerinden çok miktarda yaş mey 
va ve sebze çektiği için hu iş ileri
de çok inkişaf edebilir. Fakat bu
nun temin edilebilmesi bir teşkilat 
yapılmasına ve bize rakip olacak 
memleketler tarafından yapılc:ın 

propagandaya mukabele edilmesi
ne mütevakkıftır. 

Mesela Frankfort, yalnız Alman 
yanın değil, bütün Avrupanın en 
mühim meyva pazarlarından biri
sidir. Bizim ihracatçıların en ziya
de Frankfort ile temas eylemeleri 
icap eder. Haber aldığımıza göre 
İspanyadaki meyva tacirlerifrank 
fortta bir "ispanya yurdu,, tesis et 
meğ-e karar vermiılerdir. Bu işe ta 
şebüs edenler ,Alman teşkilat me -
totlarmdan istifade ederek İspan -
ya mahsulatını satmağa çalışacak 
lardır. 

"İspanya yurdu,, meyva piyasa
sının vaziyetini tetkik edecek, satı
şın ne şerait altında yapılahilece -
ğini araştıracak, İspanya mahsu -
lünün her taı·afta rağbet bulması 
ve satışın artması için çalışacaktır. 

Bilhassa ıimdiye kadar Alman -
yaya ithal edilmemiş olan İspanyol 
meyvalarının da Almanya tarafın
dan satın alınması ve rakip mem -
leketlerden gönderilen ayni mah -
sullerin yerine İspanyol mahsulle
rinin tercih olunması temin edile -
cekt-ir. Frankfortta tesis edilecek 
olan "ispanya yurdu,, Almanyaya 
ve Avrupaya meyva ihraç edecek 
olan İspanyolların müşaviri de o -
lacak, onlara her hususta yardım 
edecektir. 

Ayni zamanda "İspanya yurdu,, 
bütün İspanyadaki zirai mahsulle
rin daimi bir sergisi olacaktır. 

Meyva ihracatımızın Avrupada 
inkişafını temin etmek istiyorsak 
bizim de böyle çalışmamız ve hu 
mühim ihracat işini bir iki müte -
şebbisin faaliyetine inhisar ettir -
memiz lazım gelir. 

Balıklarımız ve Romanya 
Romanya hükumeti 10 teşrini 

sanicien itibaren Romanyaya ithal 
edilecek taze, tuzlu balıkları kon 
tenjana tabi tutmuştur. Memleke
timizin en mühim ihraç maddele -
rinden biri olan balıklarımız için 
Karadenizde en büyük alıcı Ro 
manya idi. 

Romanya hükumetinin bu kaı-a 
n ii&eriıae lıtanbuldaki balık tacir 
leri Te tuzlu balık ihraç edenler bu 
husu1'ta başka ihraç memleketleri 
a:-amağa başlamışlardır. 

ispanyadan ceviz kütüğü 
Cjıkarılmıyacak 

İspanya hükumeti son senelerde 
fazla kıymet mukabilinde satıldığı 
için mütemadiyen köylünün orman 
ları tahrip ettiğini görerek ceviz 
kütüğü ihracını kati surette yasak 
etmiştir. 

isvic;renin koyduğu tahdidat 
İsviçre hükumeti teşrinisani ba

şından itibaren yeniden birçok 
.maddelerin ithalini tahdit etmiş ve 
bunu kontenjana tabi tut.muştur. 
Hayvanat borsası b ütc;esi 

Hayvan borsasının 1932 senesi 
bütçesi hazırlanmaktadır. B::>rsa -
nın varidatı diğe; senelere nisbetle 
arttığı için 934 bütçesi daha fazla 
olacaktır. 

İstanbulun bir haftalık 
iktısadi vaziyeti 

lktısat vekili Celal Beye veril -
mek üzere İstanbul mmtakasının 
bir haftalık iktısadi vazıyetini gös 
teren rapor hazırlanmıştı. Rapor 
dün akşam vekil beye gönderilmiş 
tir. Rapora göre son haftanın en 
kuvvetli muamelesini gören tiftik
tir. Afyon piyasası da yükselmiş 
tir. 

Suriye h ükOmeti sıhhiye 

resmi alacak 
Suriye hükumeti teşrinisani ba

şından itibaren hayvanattan ve 
hay:vanata mahsus maddelerden 
sıhhiye resmi almnğa karar ve .. 

miştir. Bu hususta hazırlanmış olan 
nizamname İstanbuldaki ihracat 
ofisine de tebliğ edilmiştir. 
Portakallarımız bu sene 

c;ok bereketlidir 
Dörtyol, (Hususi) - Bu sene 

portakal mahsulü geçen senelere 
nisbetle pek fazladır. Daha şim
diden rekoltenin 7~0 milyon 
arasında olduğu tahmin edil~ek -
tedir . 

Portakallarımızın ıslahı için 
gönderilmiş olan mücadele me -
murlarından çok istifade edilmiş , 
ağaçlardaki hastalıktan hemen e
ser kalmamış gibidir. Eski ağaçlar 
yerine fenni şekilde yetiştirilen 

portakallar eskilerden daha çok 
ve daha yüksek evsafta mahsul 
vermektedir. 

Bilhassa Payas ve Kuzuculu hu 
hususta Dörtyolu geçmiş sayıla -
bilir. Buralarda sular bol olduğu 

için mahsul daha nefis olarak yeti
şiyor ve daha erken kemalini bul -
muş oluyor. 

ltalyada yetişen ve limon tozu 
istihsal edilen ağaçlardan da me
raklılar arasında fidan yetiştiren
ler vardır . 

Limon, mandalinayı Yafa cins
lerine aşılayıp çoğaltmak için por
takalcılar arasında büyük bir he -
ves vardır . 

Bununla beraber mahsulü ihraç 
için henüz bir kapı bulunmuş de -
ğildir. Yalnız htanbulda iki par
ti olarak on beş hin kadar porta -
kal alınmıştır. Geçen seneler
de bu mevsimde her taraftan alı -
cı akını olur ve hazırlıklar haşlar
dı. Bu sene ne hu iş için amele 
ve ne de hazırlık vardır. Bu va
ziyet gerek tüccarı ve gerekse müs 
tahsili tereddüde düşürmüştür. 

Bu sene Ruslar ve Rumenler de 
gelmemişlerdir. 

~ Nüfus Meseleleri i 

d % ııııı111ıııİİ111111 dün kapan 1 •ıı11111ıE1iiıııı111s11ıııııkı11111ııııı~ıı1111•"" .. ,R.111ııııı1ııo·ıı1ııııımı11111ıııııı11aııı11ıııııı11111ııD111·ıı11ııı••e""11111v"""•ıır·ııı•lı•:·nııııı• de 
( lia~ tarııll 1 iııcı IWI.) ııawİ.rua ı 

bahis ödetme meselesinin tetkik e-
dildiğini, bu işin zannedıldığı gi~ 
bi olmadığını, yeni deliller elde 
edildiği için işin bir kere daha mü
zakere olunmasını söylüyordu. Bu 
teklif kavanin encümenine havale 
edilmişti. Dünkü toplantıda kava 
nin encümeninin bu mesele hakkın 
daki mazbatası okundu. Mazbata 
muharriri İı.mail şevket Bey izahat 
verdi: Şehir meclisi bir mesele hak 
kında karar verdikten sonra ma
kam bu kararı kabul etmezse ka • 
nun yoluna müracaat eder, şurayı 
devlete gider, şehir meclisinin ka· 
rarma itiraz eder. Şehir meclisi
nin kendi kararını bozması, tek
rar tetkik etmesi mevzuu bahis de 
ğildir. 

Belediye reis muavini Hamit B. 
cevap verdi: Meclisin kararını mut 
laka bozmasını istemiyoruz. Bir 
kere daha tetkik edin, yeni vazı· 
yete göre hasıl olacak kanaatle ha 
reket eder, ya eski kararda kalır, 
yahut yeni bir karar ittihaz edersi 
nız. 

Emin Ali Bey, kavanin encüme 
ninin mütaleasını t~yit eder yollu 
beyanatta bulundu. Kavanin en -
cümeninin mazbatası kabul edildi. 

Et kac;akcıhğının önüne 
gec;ilemiyor! 

Mezbahanın 1931 yılı hesap ke
simine ait tetkiki hesap encümenı 

mazbat~sı okundu, müzakere e -

dildi, kabul olundu. İsmail Şev

ket Bey bu münasebetle mezbaha .. 
nın şimdiki halini mevzuu bahset
ti. Mezbaha varidatının eksildiği 

nı, kaçakçılığın arttığ·ı, kontrol yo 
lunda olmadığım söyledi, izahat is 
tedi, M z a:Ha müdürü ce_yan ve 
rerek şunları söyledi: 

- Kaçak et satıldığı inkar edi
le.mez. Bunun sebepleri mütead .. 
dittir. Benim mütaleamca cezanın 
şiddetlı olmaması sehehm büyüğü 
dür. Yakalanan kaçak et mezbaha 

ya getirilir, sıhhi muayenede yen 
meğe salih olduğu görülürse dam· 
galanır, resmi alınır, sahihine ve 
rilir, zabıt tutularak kaçakçı mah 
kemeye verilir, mahkemede cür -
mü mükerrer olanlar hakkındaki 

en büyük ceza elli liraya kadar pe.~ 
ra cezasıdır. Kaçakçı, verecegı 

ceza ile kaçak etten yapacağı kii
rı karşılaştırarak ekseriya kaçakçı 
lığı tercih ediyor. Cezayı şiddet -
lend irmek lazımdır. 

Bir de hayvan borsası, pay ma 
hallinin yanında olduğu için orada 
pek çok hayvan toplanıyor, karı

şıklıklar olabiliyor, bunun önüne 
geçmeğe çalışıyoruz. 

M ezbaha resmi ağ1rhk 
üzerinden ahnmah 

Çatalca azası Halit Bey söz aldı. 
Halit Bey geçen sene de gene hu 
bahsin müzakeresinde söz almış, 
mezbahada resmin şimdiki gibi 

hayvan başına değil, hayvanların 
ağırlığı üzerinden alınması lüzumu 
nu ileriye sürmüş, uzun müzake -
relerden sonra bu teklif kabul edil 

mişti. Belediyenin bu işin tatbiki 
için hır tetkık devresı geçırdıkten 
sonra yeni usulü tatbik et::nesi ka

rarlaştırılmıştı. Halit Bey dünkü 
toplantıda o müzakere kararını 

hatırlattı. Koskoca Romanya sı -

ğırıyle küçük ve zayıf yerli sırığın 
vergi hayvan başına olduğu ıçm 

aynı paraya tabi tutulcıasındaki 

adaletsizliği işaret etti, kaçak et 

kesilip satılmasının mezbahadaki 
bu adaletsizlikten ileri geldığını, 

vergınm sıklet üzerınden alınması-

Bekarlara karşı konutaıı 
kanunların esasları 

. ~:\ . . . a· "er bır ' Nüfusu arttırmak meselesi son l senesındc ıntışar eden ıg •·) ,rJe 
· k' ·kC1' t; zamanlarda her memlekette eski - mm 25 ıle 60 yaşında ·ı eı dai1 

sine nisbetle daha ciddi bir surette 20 ile 50 arasındaki kadınlar ,·e 
tetkik edilmeğe haşlandı. Çünkü evli olmıyanlara karşı scn'ct ah· 
her memleket doğumların gittikçe emlüklerinc taalluk eden h~1Z\\1tıl 
azalmasından dolayı endise içinde didat kovmuştu. Aynj tahdıd:t ı··ıd· 

, • "111 
dir. kaldıklan halde muayyen ]Jıı •• ~11 
Doğum adedini çoğaltmak için det zaı·f ında tekrar \!vJenı~ılı~dİ· 

muhtelif memleketlerde türlü tür- kadınlara ve erkelere de şanll h· 
lü çareler düşünülmektedir. Daha 
geçenlerde (Musolini) nin evli ol
mıyan faşist liderlerini evlenmeğe 
icbar ettiğini yazmıştık. 

Bu münasebetle, Almanyanın 

(Y ena} üniversitesi profesörlerin
den olup muhtelif ırklara dair yap 
tığı tetkikat ile şöhret kazanan 
doktor (Günther) in "Helen ve Ro 
ma milletlerinin ırk tarihi,, ni bi -
raz karıştırmak istiyoruz. Alman 
alimi bu eserinde Helen ve Roma 
milletl<>rimJe şimal kanı bulundu -

D 'h'J ı t·· ı·· . tan ıns u ~rı ı L't· 1er ur u mıras c .,. 
~ • ~p 

mm kalacaklardı. Çocuklaıın . ·tt· 
dedi üçten az olanlar ise bir 11111e~ 

b'JcC sm yalnız nısf ına sahip ola 1 

lerdi. ıur· 
Ilir hd:fır mirasa konacak ~.11 • 

sa, buna istihkak k~sbcttiği gu f. 
den itibaren yüz gün zarfında ~ı~r 
lenmeğe mecburdu. Yoksa bll 

111 
da mirası kaybediyordu. Bu k3~:ti 
lar bir müddet tesirini gösterıll~~ıı 
ve nüfus artmıştı. ( August) kıı' 
sonrn gelen imparatorlar da o r· 
nunlann tatbikine ehemmiyet,.~,, 

~\inu ;,P"t ettikten sonra "eski A - . ··fıısııı· 
mış olsaydılar, her zaman nu • tina ,. ve "c!ki Roma,, nm tedricen 

nüfusun azalmasından ve şimal ka 
nının zayıflamasından dolayı inki 

azalmasının önüne gcçilmi~ olt.l~i! 
du. Fakat bazı imparatorlar U;'J 

cok kimselere "yalnız üc cocıu: 
raz ettiğini yazıyor. .. "' .. 111e • 

malik olabilmek,, imtivazı veı , 
Bu eserin en ziyade kayde şayan ğe hasladılarve bu st~retlc (.A~! 

olan kı!lmı eski Roma kanununda .. btl • 
gust) zamanındaki kanunları r 

yazılı olan bekarlık vergileri bahsi küım•i.iz bırakmağa Rebep oidtıl~: 
dir. Bir de bazı bekarlar evlatlık 3 ı 

Profesör ( Günther) bu mesele - mak sureti le 0 kanunlardan ,kuı1~ 
ye dair şunları yazıyor: ınanın yolunu buldular. (Augt~t 

"İmparator (August), memlc - kadar nüfus meselesine ehenıını5~ 
ketinde evlenme hevesinin ve ço - veren imparator gelmedi. H<1lb11 • 

cuk doğmma arzusunun azalma - (August) memleketi dahiliıı~C 't 
şmd<m dola~ı çok endişeye cfü - yahat ettiği zaman <:oc11kl:n·' .r,~çt' 
müştü. Onun için Milattan evvel olan fakir ailelere tesadüf etli~.~ 

·cı•· 18 sene~:.indc gayri me::'nı""TnÜn kondi c blntl~n lier bir çocuk 1 ·ıe 
betle re \'C evlennıeğe dair iki ka - bin ( ~erterz), bugünkü parn 1 

nun neşretmişti. ~lilattan sonra 9 takriben yüz 1Jn lira, veıirdi.;;....--;:' 

~utlaka lazım olduğunu ve ar- ; ka~aatbahş olmasına göre kabU~: 
tık bunun tatbıkma geçilmesini söy nün muvafık olacağını söyle 
ledi. Mezbaha müdürü cevap ve- Teklif kabul edildi. 
rerek baskül getiı·tildiğini, baskül Sular idaresin in 
lerin iki aydır, fakat muallel bir talimatna meleri 

5
; 

şekılde işlediğini, bir taraftan fen Yeni teşkil edilen sular id~ep' 
işleri daıresınce, bir taraftan mez nin .muhasebe işleri hakkında Y

1
:,e 

lıahaca tetkıkat yapıldığını, şubat lan talimatname layihası rııe' .•. 
. t' d b l l' l . .. k . t h' dilf11h ıç ımaın a u mese enın mec 1se ge mış, muza eresı e ır e ıı 

getirileceğini söyledi. ti. Sular idaresinin idare tş!),e 
Başkasınm arsasina bina hakkında yapılıp kavanini rnUlk' flı 

yapmağa kalkm ışlar! encümenlerinin tetkıkınden geçe
011 

ikinci celsede bütçe encümeni - sonra müessesenin tivari bir tar:t e~ 
nin keresteciler yangın yerinde ya.. 'd . . kA l · ede' 

ı aresı ım an arını temın şl 
pılacak muvakkat hale ait arsalar h'.k" l k l k .. ikt11 

u um er onu ma uzere ~. 
hakkındaki mazbatası okundu. Mu .. · .. d ·1 t lı·!Jlatf1 

encumenıne gon erı en a · j~tİ• 
vakkat hal inşası için geçen sene 
200.000 lira kabul edilmişti. İn .. 
şaya başlanıldıktan sonra oradaki 
bir takım arsaların belediyeye ait 
olduğu anlaşılmış, bunların da 
istimlaki için yeniden tahsisat is -
teniyordu. Bütçe encümeni reisi 
Galip Bahtiyar, mazbata muhar
riri Abdülkadir Ziya Beyler izahat 
verdiler. Elli bin lira kadar bir pa-
ranm daha temini için istıkraz mü 
saadesı isteniliyor, ödenme yolla· 
rı gösteriliyordu. 

hmail Şevket Bey söz alarak 
geçen seneki talebe esas olan tah
minin yanlışlığına işaret ederek ih 
tiyaç miktarının şimdi doğru teshit 
edilip edilmediğine dikkat olunma 
smı istedi. Cevdet Kerim Bey aynı 
münasebetle beyanatta bulunarak 
fen işleri dairesinin geçen sene hal 
yapılacak yerdeki arsaların bir kıs 
mını belediyeye ait zan ederek 
gaflet içinde hareket etmesini ten
kit etti, hu yeni talebin ihtiyacı 

me iktaaıt encümeninden gehfltı1''' 
lktısat encümeni mazbata rıııJ tıı' 
riri Galip Bahtiyar Bey, talııtl~e~ 
mede yapılan tadılatı anlattı· ,.t· 
met Ali Bey (Beyoğlu), tahf11ifle 
namenin bu sefer de galiba ter~ı.et 

k. cı•• 
olarak bu yeni şeklin huku 1 

.. ,ııe 
lerinin tetkiki için kavanin eıı'~of 
nine gitmesi laz·m gelece~ıoı sei• 
ledi. Reis Sadettin F er ı t .. 1 ~
Sular idaresine ait talımatın k~ fl'' 
lınde tetkıkı kararlaştırıtdıg' Iİ • 
içtima devresi bittiği için bt.1 ~eı·e 
matnamelerin tetkık ve rrıü:ı:" 1'l' 
sine imkan olup olmıyacai• rı~ı,,ı' 

l. . .. 1 ]<ara " sını mec ısın muta ea ve 5,!ır 
arzetti. T alımatnameler .b" 01ııfl 
dağılmadığı için henüz tetkık ,iııe 

.. ıe 
madığı söylenildi. Bunun ° 0jl • 
şubat devresinde müzakere ~t ~e" 

Belediyenin 1931 yılına "~ pe • 
sap kesimi hakkındaki tetkik~~ı' 
sap encüm~~i mazbatasınııt ııb't 
keresi vakıt kalmadığı içiıt :jtİtiJ 
devresine bırakıldı. İçtirııl' 

temin ede::eği yolundaki izahatın di. 
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Hissettiğini Anlatıyor 
P,.oj kt·· ===--=:=-======-========== /1 e orler, aynalar, mikrofonlar ve objektif karşısında 
~Ygınlık, tereddüt devreleri - Rejisörün kuvvetli telkini 

tk· ahne ile studgonun mukayesesi - Seyirciler arasından ... 
., l &eııed b 

&tı.ıdy0 en erı, burada da bir 
1 ve film h 
lr bulun ıa. asında çalııan -
Ytti'en ~~or, Fakat, bizde yeni 
kotıuıuı~1 

... •tlarla uzun uzadıya 
Çıktnad ~&unu gösteren yazılar 
Ç.t\'rile~·f( unun aebebi, ihtimal ilk 
tırı, herk 

1 n:ıleri vücuda getirenle • 
d, tYv l eaın tanıdığı ve hakların . 

ece h 
ltııı ola. ,, ı!tıu telif yazılar yazıl-
0lı:tıalatnd I>a.rülbedayi,, artistleri 
ı· ı ıt B 1 film . · llnunla beraber, yer• 
f Çevıre l 1Yettc h I 11 er arasında hu va • 
\'elce bt; ~ unmıyan, haklarında ev 
htılar dy e Yazılar yazılmış olmı -
iöaterı'J a. var, Meseli, geçenlerde 
,.... en "s·· b' ·••1111.. l 0 z ır, Allah bir! fil 

'4 Yı d " dır, Fit tzı Melek H., bu arada· 
d't trıde 'lk 1ttkat 1 oynayışıyle hayli 
lal\ ~ Uyandıran ve muvaffak o . 
>''ı>tna Yen~. Yıldızla bir mülakat 
tı• . Yı du,u·· d·· R' "':tık h· ::ı n um, ıcamı gayet 

l\ ıt tavırla kabul etti. 
d endiıin 'Ik 1 ~: e ı o arak şunu sor -

-.. İlk 
>ıe ıa defa sahneye nerede ve 

llları çıktınız?. 
........ l(ij "k 

~ly1 Çu lenberi sahneye çık • 
ıl~ delfrzu ederdim. Bu arzumu 
S ah ' 'ttı•und Und~n üç sene evvel, 

....._ a Yerıne getirdim. 
h· Sah · 1••ttt neye ılk çıkışınızda ne 

•ııız? .. ....._ s . 
ldtydİllı e:ınç ve heyecan içersin • 
t • ı apt ... 

, 1' le.raf ıgım rolün, seyreden 
aıttı, l' 

1 
•ndan nasıl karşılanaca -

~İYcc,0 ... Yapışımın hoşa gidip git· 
~t itnı m k d" 
h... Ye 'Yak b era e ıyordum. Sah 

t:ı. on d k" astıktan sonra, aradan 
t ı. a ıka . 
I "'• •al . geçmış, geç.memış -
'rl., ,.. 0

1
n ııddetli, sürekli alkış -

f l'•n ad M 1dttd· 1
• erakımı bu suretle 

tı 1rn ve h \'erdi sa neye kolayca ah· 
Sı' rn. O .. d "'rk Kun en sonra sahneye 
~ en h" . 'dnu. ' ıç hır tereddüde kapıl-

k,-...... Peki "Ik 
rııtl ' Ya ı defa objektifin 

~\ttıan nha· geçtığınız zaman? ... O 
l'ltı'> ıç h ·. eyecan duymadınız 
....... .\ 

l'lt llıan ef d' 
~'-k ~- en un. Heyecan duy-

tı ı. rnurnkü .. 'Od k'k nıç lln n rnu. a ı ala· 
;e.nı.~dr uta~arn. O kadar heye • 
oh rn kı. o .. . d' .... . "ecan

1 
ı~ " gun geçır ıgım 

11't\k~11 ' ayıkıyle anlatabilmeme 
1't\ ı _ Yoktur L ~ k 

ett İr-in b · ayı ıyle anlatabil -
1't\ b % , un ·r t ula u 1 ade edecek keli· 
t'tıi:b rnıyor B 

04 ala.. um, u sözlerimle 
1't\ • Kaya. k l 
b't~ıni:t, B apı ıyorum, zannet • 
hıt teredd·· ub hakikattir! Büyük 
Qu ut devr · · · d · •efet k esı ıçersın eyım. 
tu f 1 arşrrnd · · ' ll1tat ;ı seyırcıler yok -
te. .. ı onların . . b' d . 

l' ttan k Yerım, ır enbıre 

~t?Qlar rn~a koca projektörler, 
~Yoıdu'. '•rofonlar ve objektif tu 

~ A.cab, . 
f 'larabil verılen rolü hakkıyle 
, t ecek rn· d' 
~· QaYgınlık . ıy ım?. Birk~ç de 
I:' Ut devre} '. şrddetle saraan tered .. 
1't'1i"1l Mrı geçırdim, Rejisör 

lıt!k· llhsin ı · k . 
ınferıru b' 'Cyın uvvetlı 

l't\ıtllıa, hu~k ıraz kendi:ui topla • 
Yardımı dokundu. 

Rolümü yapmıya başladı.m. Bitir -
dığım zaman, muvaffak olduğu • 
mu söylediler. O zamanki sevinci
min derecesmı ölçemezsiniz. Eğer 
muvaffak olamasaydım, bir daha 
tekrar etmeme takatim kalmamış
tı. Doğrusu bu! 

- Sahneye çıkmayı mı, yoksa 
film çevırmeyı mi tercih edersiniz? 

- Her ıkısının de verdiği zevk
ler, başka başkadır. Sahnede rol 
yaparken, beğenilmenin ifadesi o

larak, seyircilerin alkışlarını duy -
mak, sahne zevklerinin en başında 
gelir. Bu arada, sahne üstünde oy .. 
narken, seyircilerin karşınızda 
bulunması, yaptığınız rolün le.iri
ni, yüzlerinde ve gözlerinde oku -
mak, ne kadar doyulmaz bir zevk-
tir. 

Film çevirirken hu zevkleri tat • 
mak, tabii imkansız bir şeydir. An 
cak filmin de kendisine mahsus 
zevkleri yok değil. .. MC1Sela, filmin 
gösterilmesini beklemenin verdiği 
heyecan .... Bu bekleyişin ne kadar 
merak verici olacaimı tahmin ede
bilirsiniz. 

Ben, kendi hesabıma, çok me -
rak etiğim, için, filmimi seyirciler 
arasında seyrettim. Bu sırada film 
den ziyade, seyredenlerle mefgul 
oldum. Onların filme karşı göster· 
dikleri alakayı, intibalarını tetkik 
ettim. 

- Ben, komedi rollerinden zi -
yade trajedi rollerini seviyorum. 
Bu tarzdaki rollerde daha ziyade 
muvaffak olabileceğim kanaatin -
deyim. 

insan, oynadığı rolde fevkalade 
muvaffak olabilmesi için, o rolü 
muhakkak surette kuvvetle hisset-

meli, tam manasile benimsemeli -
dir. işte, bunun için, ben ağır tra • 
jedi rolleri yapmağı tercih ediyo -
rum. 

- "İki ahbaplar,, filmindeki ro 
lünüzü nasıl buluyorsunuz 1 

Melek H • 
- Bu, ikinci filmimdir. Orada -

ki rolüm de hoşuma giden bir rol
dür. Yalnız, ilk filmimdeki rolüm
le bir mukayese yapmamı isterse -

niz, ilk filmdeki rolümü daha zi
yade sevdiğimi söyliyebilirim. Bu 
sevgi, o rol, film sahasındaki ilk 

Film çevirmeyi, provaları cihe -
tinden biraz da sıkıcı olarak kabul 
etmek, zaruridir. Çünkü, film çev
rilirken, her. sahneyi bir kaç defa 
tekrar etmek lazımdır. Ancak bu 
suretle iyi netice elde edilebilir. rolüm olmasından geliyor her hal-

Halbuki prova edilen sahneler, kı- de ....... 
sa kısa hareketlerden ibarettir. Ta - Boş zamanlarınızda ne ile 
biidir, ki bu kısa hareketlerin tek - meşgul oluyorsunuz? 

rarlanışı, insanı sıkar. Sahnede - Şimdiki halde, hemen hiç boş 
prova ise, böyle değil, daha rahat zamanım yok gibi bir şey .... Bütün 
ve hatta biraz da eğlencelidir! yazı, stüdyoda yahut hariçte ob -

- Kendinizi ilk defa ekranda jektif karşısında geçirdim. 

gördüğünüz zaman, ne duydunuz? Boş zaman bulursam, ne yapa -
Ne gibi şeyler..... rım? En çok roman okurum. O -

· - Çevirdiğim sahnelerde aldı _ kuduğum romanlar da, daha ziya
ğım vaziyetlerin birer birer gözü - de Reşat Nuri Beyin romanlarıdır. 
mün önünden geçmesi, bana bü _ Manzum eserleri de sevmekle be -
yük bir zevk verdi. Ayrı ayrı ve in raber, tercih ettiğim, romandır. 
tizamsız bir sıra takip ederek çevir - Spor hakkındaki temayülü -
diğim bu sahnelerin, biribirine bağ nüz? 
landıktan sonra aldığı şekli gör - - Spor, benim için bir ihtiyaç -
mek, çok hoş oluyor. Her bir hare- tır. En ziyade hoşlandığım sporlar, 
ket gözümün önünden geçerken, ata binmekle yüzmektir. Yazın, e
stüdyoda o sahneyi oynayışımı ha ğer yüzemezsem, kendimde bir ek
tırlıyordum. siklik hissederim. Ata binmeği pek 

-"Söz bir, Allah bir!,, deki ro- iyi bilmediğim için, iyice öğrenme 
lünüzü nasıl buluyorsunuz? ğe çalışıyorum. 

- Çok hareketli ve canlı olma- Konuşmamız, musiki bahsine 
sr, bu rolün benim üzerimde sem - geçtiği zaman, bestekar Muhlis Sa 
pati uyandırmasına vesile oldu. J bahattin Beyin san'atkar kızı, şun
FHm sahasında ilk rolüm olması - ı ları söyledi: 
nm da, bunda tesiri var, zannedi - - Musikiyi sevmemekliğim, 
yorum. mevzuu bahsolabilir mi? Doğdu -

Melek Hanım, benim soracağım ğum andan beri, nağmeler arasm
şeyi tahmin edeı·ek, sormadan ce - da nefes alıyorum. "Küçük yaştan 
vap veriyor: beri, beni besliyen 21dalarm 1':-.:~: 
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Sırf Para Kazanmak 
Kastile Yapılan Film 

• ====-===========:: 
"Kendilerindeki san'at ve zevk noksan
lığını halka tahmil etmek, her şeyden 

evvel ahlaki bir mef;eledir,, 
-------·--· 

Son günlerde "Hakimiyeti Mil
liye,, de Necip Ali Beyin yerli film 
faaliyetine dair dikkate değer bir 
makalesi çıktı. Bu mühim ma -
kaleyi, tamamiylc iktibas ediyo -
ruz: 

"Son senelerin en kuvvetli tel -
kin vasıtalarından biri de sinema· 
dır. Umumi terbiye işlerinde çok 
mühim rolü olan sinemanın diğer 
terbiye ve telkin vasıtalarından ba
riz bir hususiyeti vardır. Radyo ve 
kitap gibi telkin vasıtalarının bir 
cemiyete vaki olan hitabı o cemiye 
tin bütün fertleri üzerinde aynı te
siri yapmaz. Fertlerde bırakacağı 
intiba onların fiziyolojik teşekkül

lerine, dikkat hassalarına ve o işle 
alikalanmalarına göre değişir. 

Herhangi bir kitaptan herkes ayni 
manayı çıkaramaz. Ve herkes her
hangi bir fikirle yazılmış o1an bir 

kitabı okumaz. Radyonun da keza 
bunun gibi bazı hususiyetleri var
dır. Halbuki sinema böyle değil -
dir. Büyük şehirlerimizde sinema 
artık bir ihtiyaç halini almıştır. 

Gündüzün hayat mücadelesinden 
yorgun ve bitap düşen insanlar 
şimdi geceleri huzur ve istirahat 
lerini ekseriya sinemada arıyorlar. 

Biraz heyecan -yaşamak ve biraz 
eğlenmek için az bir para ile bun -
dan daha güzel bi~ eğlence vasıta
sı hakikaten yoktur. 

Memleketimizde son senelerde 
hususi bir teşebbüsle bir film mües· 
aesesi doğmuştur. 

Şimdiye kadar hiç bir Balkan 
memleketinde ve Japonya ve 
Rusyadan maada şark memleket -
lerinde yapılmıyan bu teşebbüsün 
muvaffakıyetini bir vatandaş sıfa
tile alkışlamamak ve takdir etme -
ıtnammmın1111mmıı1111Dft11Jusumıuıuıuımıımuwıııuauımtın:mımıılUUUJlffl!llllllDI 

de musikidir,, dersem, yanlış bir 
şey söylemiş olmam. Tercih etti -
ğim musiki, alafranga musikidir. 

Melek Hanım, san'at, mevzu, tip 
temsili etrafında konuşulurken, 

muhtelif tipleri temsil bahsine do -
kundu ve bu vesile ile aşk için şöy
le dedi: 

- Bence aşk, gayet tabiidir. Her 
genç kız ve erkek, bunun tesiri al
tında kalır. Aşk, hisler üzerinde 
mühim bir rol oynar. Eğer insan , 
kendisini anlıyabilecek bir kimse 
ile karşılaşırsa, aradığını bulmuş, 
demektir. Tam bir aşk, ancak biri
birlerini tamamile anlamış bir çift 
arasında mevcut olabilir. Bu bahis 
te faz laca söz söyliyebilmek için, 
etraflıca düşünmek ve anlatmak la 
zımdır. 

Melek Hanım, şimdi "Darülbe -
dayi,, e mensuptur. Onu hem film· 
de, hem sahnede göreceğiz. 

Verdiği mülakattan dolayı, ken
disine teşekkürle, konuşmayı bu
rada kestim. 

E. Nejat ..... 

mek münıı ..... ı değildir. Nitekim: 
hükumetimiz de bunu takdir etmiş 
ve bu teşebbüs sahiplerine müm • 
kün olan kolaylığı göstermiştir. 

Devletin ve vatandaşların bu sıcak 
ve samimi teveccühlerine karşı 

film müessesesi de gene devlete ve 
vatandaşlara karşı açıkça değilse 

bile manen ve zımnen mütekabil 
bir borç altında bulunmaktadır. "l 
yi film yapmak .. ,, Kelimenin mana 
sı hayli geniş ve etrafhcadır. İyi 
film yapmak kelimesiyle biz bu -

günkü maddi ve fenni ve iktisadi 
imkanları unutarak Holivutta, Ber 
linde çekilen filmler gibi film isti
yoruz zannedilmesin. Ve ayni za
manda kaba ve kızıl bir mütaassı 
hın zihnine göre de oynatılan film 
leri tenkit edecek değiliz. Halka 
arzedilen ticaret filmlerinin kendi 
lerine göre ihtiva etmesi icap eden 
unsurları da biliyoruz. 

Bizim "ipek Film,, müessesesi -
nin bu kere halka gösterdiği "Söz 
bir Allah bir!,, filmi hangi noktai 
nazardan bakılırsa bakılsın bir fa. 
dadır. Bunun içindir ki bu film ü
zerinde durmak ve onu tenkit et -
mek hakkımızdır. Bir kere filmin 
ifade etmek istediği mana çok ka
badır. Asla bir hikaye ve roman 
mevzuu bile değildir. ikinci dere • 
cede bu fikir daha san'atkarane ve 
daha güzel ifade edilebilirdi. Bu 
gibi tenkitler karşısında film sahip 
leri ekseriya şöyle bir mütalea ser
dediyorlar: Ticaret filmi olduğu 

için halkın temayülıitını göz önün 
de tutmak mecburiyetindeyiz. 

Bu fikir asla yerinde değildir. 
Her zaman memleketimize san'at 
ve fikir bakımından çok kuvvetli 
filmler geliyor, halk onlara daha 
büyük tehalükle koşuyor. Kendile
rindeki san'at ve zevk noksanlığı -
nı halka tahmil etmek her şeyden 
evvel ahlaki bir meseledir ... 

Sinemaların en mühim telkin va 
sıtası olduğunu ve hatta bir bakı· 
ma göre kitaptan da daha kuvvet
li olduğunu söylemiştik. Bu bakım 
dan da bugünkü cemiyetimizin e· 
sası olan aile teşkilatına hücum et

mek çok bayağı bir san'atla deje • 
nere etmeğe çalışmağa da hakkı 

yoktur. Aile teşkilatı üzerinde otu 
ran ve aileyi mukaddes manada 
anlıyan inkılapçı Türkiyenin zihni 
yetiyle bu müessesenin bir yürü -
yüşte olmadığını ilan etmek mec. 
buriyetindeyiz. 

San'at ve san'atkıirlar kendileri 
nin olmaktan ziyade bütün mille -
tindir. Her türlü ahlaki kontrollar 
dan kendilerini tecrit ederek sırf 

para kazanmak kastiyle yapılan 

bu filmin Türk milleti ile alakası 
olmadığını ve olmıyacağını da ıöy 
lem ek bir vatandaş sıf aliyle vazi -
femizdir .,, 

Necip Ali 



Vazan: Adriyen Vely 
Mösyö Leturn, eve gelince karı· "Otelemizde, ıizin tavıiyenizle ge 

sına~ 

- Bugün yazıhaneye 
Bregoin geldi, dedi. 

len mösyöve madam Grimege otu
Möıyö ruyorlar. Etyaları olmadığı naza • 

- O Par iste mi?. 
- Evet, bu fırsattan istifade e· 

'derek bana Grimegeden bahsetme· 
ye gelmif .. 

- Grimegeclen mi?.. Kimbilir 
ne münasebetsızlıkler yapmı~tır. 

- Tabii ... Onu Bregoine tavsi
ye ettığıme pişmanım. 

- Ben sana &örlemıştım. 
- Dürfü:t olacaömı vadetti. 

Doğrusu biz de Bregoinin otelinde 
rahat ettıktı .. Ben de Grimcgeye 
tavsiye ediverdim. 

- Ona, iki istasyon ötede Por
tal otelini de tavsiye ettık. 

- Maale.sef Grimege, Bregoin 
oteline inmi~. 

- Orada ne deı:,;·· yap ~ ?. 
- :~:.r..:·. L !. ~:·aber otele yer· 

leşmı§ler. 

- Karısı da bir numaradır!. 
- Sahi öyle .. Herkesin valizi, 

çantaıı olur değd mı?. Bunlar ote
le ellerinde birçok kağıda sanlını§ 
paketlerle girmişler. 

-E?~. 1 

. rı dikkatımı celbetti ama, e,tyala .. 
rımn arkadan geleceğını söyledi -
ler. Esasen sızın tarafınızdan tav
siye edilen insanlardan şüphe et • 
miye salahiyetim yok. Hem kelli
felli, şişman, yüzlerinden kan dam 
hyan insanlardı. Bu, kendılerıne 

kredi açmama kafiydi. Hamile o
lan karısı, vazıyetinden gayet mem 
nundu;. 

"Fakat bu hal uzun sürmedi. 
Karı koca zayıflamıya başladılar. 
Ben yemeklerine ne kadar itina 
gösterdimse, onlar o derece zayıf .. 
lıyorlardı .. Ben buna bir türlü ma
na da veremedim. Bol yemek yi -
yorlar, fakat zayıflıyorlar. Her hal 
de çok hasta olacaklar. 

"Bunu haber ver,mek için yazı • 
yorum. Para cihetinden müsteri -
him. Odalarında, nereden geldiği 

malum olmıyan birçok çama§ır ve 
elbise var. Onlar her halde para e· 
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mak bu sözlerimizi teyide kafidir. 
Bu vazifeyi yalnız kendi vapurla
rımız için değil, limanımızdan ge -
çen bütün ecnebi vapurlar için ele 
yapmağa mecburuz. Çünkü vapur 
lardaki barometre hava vaziyetini 
göstermeğe kafi değildir. O baro -
metrenin mevzii bir kıymeti var -
dır. Halbuki rasathane daha etraf
lı maliımat verebilir. Hele bu baro 
metre haberine rüzgarın istikameti 
ni ve süratini gösteren iaşretler de 
ilave edilirse vapurcular elbette 
daha cok sevineceklerdir. 

Sabık liman müfettişi merhum 
Osman Beyin kızı Sükran hanımla 
gazeteci arkadaşlarımızdan Hilali 
Beyin evlen.meleri dün Beyoğlu 
evlenme dairesinde yapılmıştır. 
Tebrik ve s~at temenni ederiz. 

Zayi şehadetname 
lstanbul ticaret mektebi alisin .. 

den 327 de aldığım şehadetname 
znyj olmuştur. Yenisini çıkartaca 
ğımdan hükmü yoktur. 

Ali Hnydr.r ğolu Mehmet İhsan 

Koı·kunç bir kazaya 
uğradı .. 

Pı!atma:ıel M19a Markoviç 

Geçen sene Belgrattan güzellik 
k raliçesi olarak seçilen ve Avrupa 
kadınlarının en güzel ve en sevim
liJerinden bir i sayılan matmazel 
Mişa Markoviç birkaç gün evel 
korkunç bir kazaya uğramıştır. 

Matmazel Mişa, Belgrat darülfü. 
nunu laboratuvarında çalışıordu . 

Laboratuvarda tecrübe yaparke n 
camlardan bir i patlamış, ve cam 
parçaları matmazelin yüzünü tah -
r ip etmiştir. 

Avrupa ile Amerika arasında mun
tazam tayyare postaları işliyecek 

Amerika hükumeti Avrupa ile 
Amerika arasında mun.lazam tay
yare postaları işletmeğe karar ver
mİ§tİr. Bunun için lazım olan pro
je hazırlanmıştır. Yapılan bir he -
saba nazaran " projenin tatbiki A
merikaya takriben otuz milyon do
lara mal olacaktır. Tayyarelerin 

Atlantik denizini a,arken deniz or Şimdilik hergün bir posta tayya 
tasında tevakkuf edebilmeleri için resi Amerikadan Avrupaya ve Av· 
muayyen noktalarda sahih istas - rupadan Amerikaya hareket ede -
yonlar tesis edilecektir. İ!t&syon - cektir. Tayyarelerin Avrupada uğ
lar denizin ortasında demir atıla.. rıyacakları merkez Barselon, Mad 
rak yerlerine tesbit olunacaktır. rit, Roma, Paris ve Londradır. Bu 

H~r bir istasyon iç i~ bir . buçuk ı ~ş i. başa çıkarmak iç.in o n hin kiti 
mılyon dola r sarfedılecektır. ıkı se ne çalı~acaktır. 

Kırk sene uyumıyan adam ! 
lngilterede yetmiş yaşında fa -

f at krık seneden beri uyumamış bir 
ihtiyar bulunmuştur. 

Bu adam, gençliğinde insan 
ömrünün pek kısa olduğuna onun 
yansını veya yarısından fazlasını 
uyku ile geçirmek doğru olmadığı .. 
na ve aradan uykuyu kaldırmanın 
daha çok hayırlı olacağına! karar 
vermişti. 

Bu kararı veren adam, hergün şu şekilde anlatıyor : 

uykusunu bir miktar kıımağa baş· ''Evn~la uykumun saatlarını 

lamıJ ve nihayet günün birinde uy kıstım. Kı ... a kısa, kısılacak bir 
kuyu büsbütün kaldırmış! ~ey kalmamıştı. tık iincc müşkülat 

Yetmişine varan bu ihtiyar şim çektim. Çünh-ü her giin uzun nH'

di dinç ve zindedir ve son 43 sene safeler dolaşıyor, m'cılık ediyor, 
zarfında ;ıncak birkaç saat uyumu~ geceleri~ hir fll'mda ekmek yoğu -
tur. ruvoı·duın . Fakat sonradan alıs • . ~ 

Kendiıi bu işi nasıl başardığını trm . .,, 

Babasını öldüren kızın son vaziyeti 
Bütün dünyayı meşgul eden ı yenide~ yapıyormuş gibi hareket 

Viyolet Nozicr namındaki genç ve 

1 

etmektı. 

güzel kızın macerası , yeni bir saf- Kızın evine götürülmekte oldu -

haya girmiştir. Paı·iste babasını ğunu duyan halk, onun aleyhinde 

öldürmek ve anasını ö)dürmeğe 

tetebüs etmekle m3.znun olan bu 
on sekiz yaşındaki kız bir kaç gün 

evvel, :zabtıa tarafmdan kendi e -
vine götürülmüştür. 

Maksat cinayetin nasıl vuku 
bulduğunu anlamak için cinayeti 

son derece hasımane nümayişler 

yapmış, bir çokları : 

- Bu mel'unu öldürün: 

Diye bağırmışlardır. 

Zabıta istediği tetkikatı yap • 

tıklan sonra Viyoleti tekrar 
kifhaneye götürmüştür. 

tev -

Fransız zabıtasını asıl meraka 
düşüren nokta, bütnü takibata rağ 
men aradığı bir adamı bulamama· 
udır. Bu adam, Viyolet tara -
fından tarif edildiği ve adının M. 
Emil olduğu söylend iği halde elde 
edilememiştir. 

Viyoleti baştan çıkarak ve onu 
sefahat alemine atan adnmın bu 

olduğu anlaş ılıyor. Fakat bu ada· 
mı ele geçirmek. mümkün olma-
mıştır. 

Harkofta tayyare kazası 
Moskova, 23 (A.A.) - Har -

Sülalesini öldüren canavar Amerikada orman yangını 

kofta vukua gelen tayyare kaza -
sında on üç kişi ölmü~tüı·. Bunla -
rın arasında sivil tayyarecilik mü
hendisleri ve memurları bulun -
maktadır. 

Bordeaux, 23 (A.A.) _Anne_ Los Anceles , - Rüzgarın şid -
deti ile büsbütün arlan ve buradan 

sin i, kansını, iki çocuğunu ve am -

casını öldürmü~ olan katil Delaf at 

fecir vakti kiyotin ile idam edilmi~ 

tir. 

gorunen orr-:~n yangını, bir çok 
mühim şehirleri tehdit etmektedir. 

190 kişilik bir İşsiz kampı hak • 
kında endi~e olunmaktadır. 



- Ettiniz de ne oldu? Miltiya -
dinin karısı kocasından .soğudu, 

ayrıld1 mı? Hayır ... Miltiyadi bir 
felakete mi uğradı? Hayır.. Size 
beş bin lira vadettim, eğer bunlar 
yapılsaydı .. 

- Kumpanyamız teıebbüslerin 
hepsini yaptı, el aha da yapacak. Fa 
kat bu işler parasız ikmal edile • 
meı. Siz de takdir edersiniz. Hem 
Miltiyadinin karısından ayrılmıya 
cağı henüz malum değildir, duru -
nuz bakalım. Mektup eline geçeli 
ne kadar oldu? Ertesi gün yangın 
yerine gittiğini biliyoruz. Demek 
ki mektup Miltiyadiyi çok sarstı. 
Yalnız karısının şu sırada hasta ol 
ması birden bütün hadiselerin bir 
araya gelmesine mani oluyor. 

Leonida birden lakırdıyı kesti: 

rı değiştiı·mek, onu derhal sevindir 
me!< icin Holmcsten te .. e!tkür ede-

~ ~ 1 

rek aynlmıya karar verdi: 
- S ize minr.eUarım, siz olma -

saydınız ben çok fena ~eyler yapa
caktım, büyük bir gür.nha girecek 
tim ve belki de bu hain ortağın ar 
zusu yerine gelecek, kanını boşıya 
caktım. Size minnettarım. Her em 
rinize hazırım .. 

Holmcs mütevazi ve sakin selam 
vererek mukabele etti. 

Fransız sefareti katibi 
Mösyö S;mon Gerden 

Tünele kadi\r yaya yürüdü, niye 
ti hemen başka bir ziyaret yap -
mnktı. Fakat daha \'akit vardı, he
nüz ortalık kararmıştı. 

Tünelden Beyoğluna çıkacağı sı 
rada yüzünü ı: ıkı bir !apka ile ka -

- Ben uzun lakırdıyı sevmem. pıyan bir kadın nazarıdikkatini cel 
Bin lirayı aldın, efendine selam betti. Görmek için eğildikçe kadın 
söyle: Artık on para veremem. Ha saklanıyor<lu. Holmes te onun na
dise tamamlanmadan on para ala- zarı dikkatini celbetmi~ti. Fakat 

mazsı~ız .. ~eni .teh.di.de ~e kalkm~ I h~sbütün merak etli. Elinde küçük 
sın. Çunku henım ıkı elım lekelı hır çanta olan bu zarif, şık, kadın 
ise sizin hepniz lekelisiniz. Bunla- kim olabilirdi? Evvela St!adiycde
rı da ilave et... 

Bu kısa ve heyecanlı sahne bitti
ği zaman ortalık iyice kararmıştı. 
Mağazanın bekçisi kepenkleri ka -
pamıı, yalnız kapıyı aralık bırak -
mııtı. Evvela ıişman zat, sonra Le· 
onida çıkıp gidince Holmes onla -
rın yanındaki ince bir tahtaperde 
ile ayrılmı! olan küçük odanın 
lamhaıını yaktı. Miltiyadi Efendi
nin yüzüne bakarak güldü: 

Miltiyadi birden bire taze bir ha 
yata girmiş gibi sevinç içinde, an -
cak heyecanını da zaptedemiyor, 
hayretle Holmesin yüzüne bakı -
yordu. 

- Demek, dedi. Mercan Alinin 
katili de, bana mektup yazan da 
o ... Aman yarabbi... Eğer kendi 
ağzından iıitmeaiydim inanmıya -
caktım. Demek bir sabıkalı imiı. 
Katil, hırsız, dolandırıcı. Herşey ! .. 
Bana mektup yazdırarak karımla 
benim aramı açmak istemiş. Mak • 
sadı kimbilir nedir? Ben böyle bir 
adamı nasıl ortak olarak almışım. 
Nasıl bu tuzağa düşmü~üm. Bu tu
zaktan nasıl kurtulacağım. 

Miltiyadi birdenbire sevinerek 
güldü: 

- Onu polise haber k verere ... 
Mademkj katildir. 

. Hoblmes sözünü kesti; kat'i ve e
mın ir ifade ile: 

ki boyasız kö~kün mürebbiyesine 
benzetmi~ti. Fakat saçının rengi, 
kıyafeti, yürüyüşü aldandığı kana 
atini verdiği halde kızın kendisine 
dikkat eden bir adamdan yüzünü 
saklamak islemesi şüphesini kuv· 
vetlenciirdi. 

1 l>f' \ 'n nıı vıı r ı 

Ya'hudiler 

Bu gidiş l e Kıb~ısa da 
yerleşemiyecekler 

Kıbrıs cazetelerinin verclilderi 
malumata göre Yahucl!ler Kıbrıs· 
ta arazi ve em?tık alı:r.:ıkta devam 
etmektedirler. Yalnız, son gün -
lerde çıkan ve muhake:nede tecelli 
eden bir hadise üzerine bu vaziyet 
durmuştur. 

Filistin yahudilerinden L. Ber -
ger isminde birisi Kıhrısın Ley -
mosun kasabası civarında 400 dö
nümü 1200 liraya Avakidi isminde 
bir rumdan satın almış ve 100 li-
rayı vermiştir. . 

Fakat Avakidi, yahuciinin sÖ· 
zünde durll"adığı iddiasiyle mah
kemeye müracaat etmi~ ve 100 
lira zarar ve ziyan dava etmiştir. 
Mahke~c bu miiracaat üzerine 

yahu dinin tevkif İne ve polis ma
rifetiyle de pasaportunun elinden 
alınmasına karar vermi~tir. 

Bu hadise, yahudiler arasında 
- Hayır, dedi. Bu işi de bana 

bırakınız. Sizi hu adamdan kurtar 
mak ·· d .... 1 telaş uyandırmıştır. 

guç egı ı bir iki saatlik bir 

Yasak! 
meseledir. Fakat bırakınız daha 
neler yaptıklarını .. v l' b. ogrene ım, 
ır ka.ç gün daha sabrediniz; bun

dan hır şey çıkmaz. 
Kahirede kadınlar hak

-F a~at işitmediniz mi? Bu hay 
dut benım canıma bile kast t k kında şiddetli bir emir 

· · d d' eme h h Dl!'etm e ır. Tek mag~a... I Ka ire, (Hususi) - Ka ire po -c.a ya mz 
onun olsun... lis müdürü barl:ırda kadınların 

- Sizin hayatınız şimdilik leh- dansct;.nelerini, müşterilerle otura 
likede değildir. rak içki içmelerini menetmiş ve 

Holmes Miltiyadiyi biraz müş • bu hu:;usta b~r sahiplerinden te -
külfıt-la temin edebildi ve Leonida ahhüt alınmıştır. 
yı polise haber vermemeğe razı et- Litvinof yoldaş 
ti • 

• 
Milt'iyadi karısına ve çocugwuna VAŞİNGTON, 23 (A. A.) 

ı... Litvinof yoldaş dün hariciye neza ... 
aıt mütrıiş bir şüpheden kurtulmu~ 
ld T retine son ziyaretını yapmıştır. 

0 u~ :çin .~ünyanın en mes'ut a- Litvinof yoldaş Amerikada bir 

damı ı~.ı. Gu~~~rden beri ~arısına 
1 
müddwet bulunma~tan çok memnun 

kar~ı gosterdıgı ters ve haşın tav • kaldıgmı gazetecılere söylemıştır. 

• 

• 

derviş 
gizli 
nasıl 

ayın yapan 
yakalandı? 

beŞ 

' 
Kızılbaş dervişler köylüler tarafından çevrildikleriJll 
aniayınca "Hey, hey .. ,, diyerek ayine devam etınişlet 
Aydın, 23 (Hususi) - Nazilli -

nin lsabeyli köyünde ayin yapan 
beş devriş cürmümeşhut halinde 
yakalanmışlardı. Vak'a şu suret
le cereyan etmiştir: 

Eski Alevi §eyhlerinden Ali Ba
ha Jsabeyli köyünde oturmaktadır. 
Ali baba son günlerde hastalan· 
mış, hunu habr alan, Nazillide o
turan eski baba ve şeyhlerle bir 
şeyh oğlu Ali babayı ziyarete git
meğe karar vermişlerdir. 

Bunlardan Keçeci Hüsnü de. A
li babanın muavini Çakıcı derviş, 
eski ı;eyhlerden tapu katibi Hak -
kı, eski bir şeyh oğlu ve Antalyalı 
Mehmet Efendiler de misafereten 
Nazilliye İnmişler. Bunlar pazarte
si günü Ali babanın köyüne git -
tikten sonra Ali babaya geçmiş ol -
sun demişler, ve oraya kadar gel -
mişken boş dönmek istemiyerek 
bir de ayin yapmağı tasarlamışlar
dır. 

Bir baba 
Beş çocuğunun adını 

değiştirdi 

Bu ayinle Ali baha neş' elenecek 
ve iyi olacaktır. Nihayet :} İ şeler 

çıkıyor, bir taraftan içiliyor, bir 
taraftan da nefesler okunuyor. De 
deler hu suretle eğlenirlekren , 
lsabeyli muhtarı ve fırka ocak re -
isi Ali Bey evi tarassut ediyor ve 
içeride Alevi ayini yapıldığını an
layınca, evi muhasara ederek kaza 
kayme '.camına da bekçiyi gönderi
yorlar. 

Sarıldıklarını anlıyan dedeler 
kaçmak istiyorlar, fakat köylü mü 
saade etmiyor. Dedeler, oldu ola
cak diyerek gene Ali babanın ba-
şına toplanarak alemlerine devam 
ediyorlar. 

Bekçiden vak'ayı öğrenen Na -
zilli kaymakamı Ihsan Bey gece 
yarısı jandarmalarla köye geliyor 
ve cürmü meşhut halinde kendile
rini yakalıyor ve zabıt varakası 

tanzim edilerek, dedeleri Nazilliye 
getirerek adliyeye veriyor. 

Cinayet 
Tirede kır bekçisi bir 

adam vurdu 
Mersinin Burhan köyünde otu - Tire, 23 (Hususi) - Tirenin 

ran Osman oğlu Hasan Efendi Dumlupınar mahallesinden Fener
dördü erkek ve biri kız olan beş ci Ahmedin kardeşi İsmail ismin • 
çocuğunun adını değittirmiş ve on de bir şahıs, bazı ahlaksız kadınla 

lara Türkçe adlar verdiğini istida ra alet olmakta, ötekine, berikine 
ile la:<:ım gelen makamata bildir - ı kadın bulmakta imi,. 

miştir. 1 Tire belediyesi kırbekçilerinden 
Çocukların eski ve yeni adları Süleyman Efendi dün akşam saat 

şunlardır: yirmi sularında mahalle ve sokak 
Ali (Şahin), Hüseyin (Çetin) , aralarında gezerken lama ile te -

Nurettin (Aydm) Mahmut {Yal - sadüf etmiş. 

çın), Atike (Ayten)· İsmail, bir gün evvel Süleyman 

Efendiye bir kadın getireceğini 

C İ r İ t vadetmiş imiş. Bu tesadüf üzerine 
Süleyman Efendi, lsmaile: 

Mersin köylerinde çok 
retğbet görüyor 

Mersin, 23 (Hususi) - Burhan, 
Kürklü, Kazanlı, iğdir, Tekke, Ya
kaköy, Kara köseli, Bekirde köyle
rinden on beş, Mersinden beş at • 
lının iştirakiyle her cuma günü öğ 
leden sonra Hastane ile Yen ima -
halle arasındaki mahalde munta -
zaman Cirit oyunları yapılmakta 
dır. 

Cellat gölü 
İle Menders yatakları 

kurutuluyor 
İzmir, (Hususi) -Torbalı ve 

Kuşadasının en kıymetli arazisini 
verimsiz bir hale koyan Cellat gö
lünün ve Küçük Menderes yatak -
larmın doldurulmasına ve temiz -
lenmesine başlanmıştır. 

CelJat gölüniin kurutulmasiyle 
elde edilecek yüz binlerce dönüm· 
lük münhit araziden istifade imka 
nı temin olunacaktır. 

Bu araziden pek çok halk istifa
de edebilecektir. Buralarda bir 
kaç köy inşası da kabil olacaktır. 

Küçük Menderes bataklıkları -
mn kurutulması faaliyeti on gün 
zarfrnda tam şekli bulacak ve rnuh 
telif mıntakalardan işe başlana -
caktır. 

- Vadettiğin kadın nerede ? . 

Diye sormu,. lsmailin vadini 
tutmadığından sinirlenmi~ olan 
Süleyman Efendi b~ sual ile bera -
ber bıçağım çekerek İsmailin sol 
memesi altına saplamı~ ve kalbini 
delmiştir. 

lsmali bir kaç dakika içinde öl
müştür. Katil sanki hiç bir şey yap 
mamı~ gibi büyük annesinin evine 
gidip yatmıştır . 

Vak'ayı haber alan jandarma 
katili iki saat içinde yakalamıştır. 
Süleyman jandarmaların karşı -
srnda titriyerek cürmünü itiraf et
miş kanlı bıçağını da jandar.mala .. 
ra teslim etmiştir. 

Bera et 
Ihsan Ziya beyi öldürenler 

beraet ettiler 
Urlada hakim 1hsan Ziya Beyi 

dövdürerek ölümüne sebebiyet 

vermek, dövmek ve yalan yere şa

hitliğe teşvik etmek suçlarından 

maznun Hüseyin Avni ve Zeynel

zade Hüseyin, değirmenci Meh -

met, Arif, Muharrem, kaymakam 

Talat, Akif, Mehmet, Selim ve Ha

lit Beylerin ağır ceza mahkemesin 
de nakzen cereyan etmekte 
muhakemeleri neticelen · 

·~_.. ... , 

·ıı 1 
H ~ ı. L~ r· B bahleYı a um ut ı ey sa be 

kenden ifadelerini alıyor "e JılP 
nin tevkifine karar vererek 

haneye gönderiyor. 

Sorgu esnasında: ·ı·r -• l l 
- Hasta başında rakı ıç 

Sualine: ·~ 
. irı itli 

- Ona neşe vermek 1~ • bit 
Demislerdir. Tapu katıbı, .. 

• 'tll 
için dedelerle beraber g~ııi" 
tesadüfen aralarında bulul1 

nu söylemştir. . t 
H .. .. d d . .. ·nde bır 

usnu e enın uzcrı .. eri' . . os 
~e rakı ve Çakıcı dervı!ın 
de de bir muska çıkmıftır· 

' "" musakada ' bunu ta~ıyana \ı~ 
şıı 

geçmez, nazar değmez. ,, Y p 
Hakim Bey Çakıcı der\'İfe 

muş: 

- Sen huna inanır mısııı•· 

Çakıcı: i!' 
- Eyvl'llah erenler, haYb' 
Diye cevap vemi§tİr. __,/ 

65 lik tahsild8t 
İhtilastan dolayı 2 se11e. 

mahkfım 1 
~ıt 

lhtilasla maznun olarak " 1 

za mahkemesinde muhakeıııe ( 
dilmekte olan Kuşadası msli1) 

sildarı Salih Efendi ha1'k1 
1• 

muhakeme bitmiş ve beş ıe~I 
ğır hapse karar verilmiştir·6Sf 

nun bu suçu işlediği sırada bİ4" 
şını ikmcd etmiş olması ha5~ 1 

2 b. . d' ·1ııı1• cezası sene 1r aya ın ı/ 

24 Sene 
hıı'~ Laz Mustafa ve Me "l'' 

bu kadar sene yatacB 
İzmir, (Hususi) - Kart .. 1~ • o 

yolunda soför Nuri EfendiY' • f ı 
mekle maznun Laz Musta 

Mehmedin muhakemeleri. dil:,l 
cezada bitmiştir. Her ikı sıı .,,~ 

idama mahkum edilmit; :rı ~ 
muhaffife dolayısiyle ceı• 
s "'n e indirilmittir . 

---------------~ 
Dört eşkiya 

ti' 
Sataştıkları köylüle~,t 
rafından yakalandı ·ııl 
Nazilli, (Hususi) - N•~~ ıİ 

Ö 'k k.. .. ti da dö .:t rencı oyu sır arın ··Je'' IY 

lahlı gezdiğini gören köY10 ,if' 
taraftan hükumete haber "ete ı/ 
lar, bir taraftan da sopa ~eP 

talar la Üzerlerine. yüfüyere1' ti 
sini bağlıyor ve hükumete , 
ediyorlar. .,Je~ 

Nazilliye getiı·ilen bu ıe':r'' 
üçü kaçmağa muvaffak olıı' ,f~ 

t•r ; 
sa da jandarpıalarımız I t• 

dır ' J'fi. dan şiddetle aranmakla 1 f" i! 

kında tutu!acaklarına ıilP1' 
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il Devlet Demir yolları ilanları f 

yo .arı ··-·--.............................. - ... -. ----
(~ ta idaremiz için pazarlıkla satın alınacak o '.an Et makinesi, kev-

lliha l'afı ı ı~~ lilll lflllWLll:l J G .. A .k 1 ı b. 
. ~t '~r\len l U r e Ş merl a l ara lf ğir süıgcç küçük, Beyzi yemek tabağı , (tükrük hokkası, (emaye) 
rı~ 'Y k· me.mur arın yerle-

e ak .. in t ' b· ı hı•tabe neşretti• ayak dikiş ma!<inesi Singer) Demir karyo!a, şerit destere laması, 
lllrn~~·ı ' ensı ıy e memur 

ı ecoktir ı apdeshane sifonu, inşaat kumu, naftelin, ameliyat masası, yazı 

de ~~~c, gid~p gelme biletlerin- 2incİ Balkan şampİ Moskova, 21 (A.A) - M. Ka - takımı kıristal, adi menteşe, karfıça çivisi ga~vani ze saç. oluklu 

~itıne :~,~-n tenzil.~t yapacak.tır. yonaSI Ka.evvelde lenin tarafından Amerika milleti- saç, galvanize gaz borusu, çimento. takoılu badana fırçası, am-
tı de b' ı aynı gun, gelme bıle· ne Moskova saatiyle saat pul, Elcktirik cereyan sarfiyat saati, telefon santıral fişi, bobin 

d L_ ır hafta i · d L 11 ı G 1 B Ik 18 de telsizle bir hitabe neşrolun - ' ı~ çın e n;u anıma eçen sene yapı an a an gü- telleri, Kenevir ip, ve saire gibi (81) kalem rnuhtelıfülcios mal-
ı:auteber olrn kt y l · h k muc.tur. Hitabe de ezcümle c.öyle C\l har k ıyaca ır. 0 - reş şampıyonasmın er sene le · ~ -:r zemenin paıarlıg- ı 29. l 1. Y33 tarihine müsadif çar!anba günü 

·· e et va,kf d 'k' ·ıı d ·1 kt d' ·· '<>nc:e h b ın en on 1 ı saat 1 rarı alakadar Balkan mı etleri · a- enı me e ır: mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 
Ptraıs il eı vermek şartıyle bilet rasında tekarrür etmisti. Sovyet Rusyanın şehir ve köyle-
L 1 ~r: alab' J k · T 1 • rı' halkı g"'çen 16 sene zarfında bu"- dan 11 e kadar ishati vucut ederek tahriren fiat vermeleri, bu 
rıcrhan . • . 1 ece tır. ayyare, T ürk milli güre~ takımının par- ' 
iataay gı hır sebeple, başlangıç lak zaferiyle biten 1932 şampiyo • tün dünyaya muazzam mesai mi • baptaki malzemenin müfredat listesi mağaıa dahilinde asılmış o-
l~t Paon~ndan hareket etmezse bi- nasından sonra, bu mevsimde ic . salleri göstermişler ve kısa bir müd lup numune getirilmesi icap eden malzeme için pazaı hk gnnü 
hlt b:~ arı geri verilecektir. Seya rası kararlaşan ikinci Balkan şam- det zarfında geri kalmış bir ziraat numunelerinin beraber getirilmesi, numunesİ7. tekliflerin kabul e-
rtıllıı ! lldıktan sonra hava bozul· ı piyonasının 1934 nisanında yapıl • mıntakası olan memleketimizi bir dilmeveccği ilin olunur. (6498) 
aiylt h..,eya. ba~ka sebepler dolayı- ması güreş federasyonunca düşü - sanayi memleketi haline getirmiş· lımBllllllllJ!ill!llJllllJllı!lll//lllfilW/ll/l/llmmlıi/llm!llllfı llil!ill~»~~~mlmillllül~J~llillm fJl~ffiBffl~ılR 
tetin u~ule gelen geçikmeler üc • nülmüştü. lerdir. Bu sebepten dolayı teknik 

>.. g~rı verilmesini icap ettirmez., Halkın büyük bir rağbet göster- memleketi haline getirmişlerdir. 
-A ~tnra - İstanbul ve İstanbul : diği bu Ol'ganizasyonun muvaffa . Bu sebepten dolayı teknik memle
ıigo nk~ra arasında yolcu biletleri, ı loyetle icrasına müsait kapalı bir keti olan Amerikaya karşı şiddet -
hlft rt~ 1,1c beraber, kırk liradır. Bir salon bulunmamış , güreş temas - li bir alaka ve büyük bir dikkat 
Iİdi a •Çın muteber olmak üzere larında daima tekerrür eden kar - göstermektedirler. Memleketimiz 
~il p gelme bilet fiah, sigorta da· ğaşalık ve intizamsızlık ikinci Bal- arasında geniş mikyasta münase -

; )'etmiş iki liradır. 1 kan güreşlerinde de t~krarma ma- betler bulunmasına mani olan hü -
.:_ ~ta~but - Eskişehir ve Ankara ni olmağı bir esas olarak kabul e- tün sun'i engellerin ortadan kalk
ti ~ltııehir arasına yolcu biletle · I den federasyona, 1933 şampiyona- mış olmasının yalnız iki tarafın 
li; ;ıgorta ile birlikte, yırmı üç sının açık bir sahada yapılaması menfaatlerine hadim olmakla kal-

a. it, fikrini vermiş ve müsait bir mev - mıyarak beşeriyetin iktisadi ve har 
lierhanoi b'ı k k d J sim olarak 1934 nisani tesbit edil- si eserine ve cihan sulhunun tarsi-c:u}lll' 1:0 r aza vu uun a yo 

a v ·ı · t ' da 1 erı ecek tazminat hakkın.. mış ı. ni davaıına da hadim olacağına 
tirı:li8ankası ile Anadolu sigorta Güreş federasyonu son içtima - kaniim. Bu münasebetle hissetmek 
huk·· arasında yapılan mukavele ında vaziyeti yeniden tetkik etmiş te olduğumuz sevince, beşeriyetin 

tımlerj caridir. ve alakadar Balkan milletlerinin terakkisi ve milletler arasında sul-
I>ört bu şampiyonaya gösterdiği alaka- hun teessüs davası kendileri 

}'ar~ı Yatına kadar çocuklar tay yı nazarı dikkate alarak bu beynel 
>'ltı ~rde ücretsiz nakledilir. Dört milel karşılaşmalarının ikincisinin 
bilet~ an Yukarı olan çocuklar tam 1934 senesi zarfında. behemehal 
12 ki~ seyahat ederler. y okular yapılması icap ettiğine karar ver-
bcr '-odan fazla ağırlıkta eşyayı . . 

"Qerler' d 1 mıştır. 
J>eı· ın e a amazlar. ikinci Balkan güret şa~piyona-

•arh der, bulqık hastalıklılar, 
1 
sının birinsi kanunun 21 mde ya -

'1,~ oılar, silah ve patlayıcı mad· J pılması kararlaştırılmıştır. 
C\ıl " t•nr•reye alrnamazlar. Yol- 1 ll<inci Balkan güreş şampiyona
lcin::.beraherlerinde fotoğraf ma.. sının birincisine nazaran daha vasi 

ıçın 

aziz bir gaye olan bütün insanla -
rrn iştirak edeteklerine kaniim. 

Dolar kıymeti yüz
de elli inecek 

L tabili-ze edilmesi için alınacak 

tedb irleri ihti,·a cyliycccktfr. 
tede 1 .bulunduramazlar. Tayya. ve ehemmiyetli bir şekilde le -c Bizzat Hnzvelt kıymeti yüzde 

•gara. içilemez. lakki edilmesi için ciddi sebepler 'f elli nisbetinde indirildikten sonra 
•atı aliınatnamede; mübayaa ve mevcut bulunmaktadır: . . B 

1 
dolal'm istabilize edilmesine taraf-

L f rnuanı 1 l · · h ' 1 w 1 - 1932 de yapılan brıncı a • B . .. .. ııfiJc" e e erınm ta ı o acagı . . . k d j tardır. u sayede zıraı mahsula -
Utnler de vardır. kan şampıyonasına ı~tırya e ~n tın fiatı istenÜen d~receve kadar 

. 'tali . .. . . Romanya, Yugoslavya çe unanıs- · 
ıtil.;.f ınatna.meye ılave edılen hır d d h .. •abakalara çıkarılmış olacaktır. Çünkü hariç-

... na- . . tan an maa a, u mu., , 
•ef ... e rnucıbınce tayyaı·eler . w • • B 1 1 d ten altın satın almak suretiyle ma.h 

Or Ya t ki .' gırmege ıtıraz eden u gar ar a 
,,. P ı arı mevkıler ara nda ~mıat fintlarının arttırılmaPI 1·iheti-.. o,.._ sı 'k' · B Ik 'yonasma gire '' '" •4l id . ı ıncı a an şampı · 
tu areaınden verilecek mek - . . . . · l d 

I>, kıyın ti' k . h ceklennı bıldırmış er r. 
\tj e ı ve ıymetsız er ne.- d d A tl 

Pt-ıta k Bulgarlar an maa a rnavu U· 
leJ pa etlerini ve icabında .. 1 - · · 

ne gidilıne~indt•n hiı· fayda hasıl 

ol amıyacağmr hiikCunet anlamı~ -
tır. 

ltafla ğun da bu musabaka ara grecegını 
liııd rı, muayyen şatlar dahi· . . .. 1 1 ·· ··1 · kt Vasington mahafilindc zanne -

C! ıevk d ki . . ümıt etıren a emel er goru me e· _ _ 
}'llı e ece erdır. Bu sevkı- d' cliJdig-ine göre hiikCunet, ı>aranın 

ıı tarih' b'l"h .. ır. 
tek,: ı 1 a are takarrur ede .. 

1 
G · d d · istikrarı için alacağı tedbirlerde ... r. 2 - eçen !ampıyona a a emı 

C 
1 muvaffakıyete uğrıyan rakıp mil - günıiişi.in dahi şimdiy~ kadar oldu-

en .. . d ! letler bu sene karşımıza çok çalış - ğundan daha fazla istikrara karsı-
evre uzerın e 1 mış ve azami formlarını bulmuş Irk gösterilmesine karar \'ermiş -

fırt ? bir halde çıkacaklardır • tir.,, 
. illa mı • Geçen bir sene içinde gerek Ro· Dünkü piyasa IU~ş lur y y derı ura ı ııwı ... ,)ıııı ırıu.o :ı ı I manyalılar, gerek unan ve u -

}'en ~rrl~aları, cemiyete girmi -1 goslavyalılar bir kaç ecnebi temas 
atıl lllerıka ile Sovyet Rusyanm ~ yaparak teknik derecelerini arttır· 
bir ~lllalarr, hu ınesele üzerinde 1 mıya çalışmışladır. Bu gayre -
ted· arar verilmesini iktıza etmek- tin ne dereceye kadar semere ver-

ır, d· - · IA l kl b ıgı tamamen ma um o ma a e· 

•. Sinyor Mus 1. . b' k .. raber1 bu sene İstanbula gelecek 
•el ı'l\1' o ını r,· aç gun ev· 
. ılleller c · . k d ' . Balkan ekiplerinin, geçen seneki ••)a. • emıyetı, en ısıne 

•ı ehem · kadrolara nazaran çok daha kuv -
~erecek he mıyet .ve tarihi kıymet vetli olacağı muhakkak sayılabi -
erııiat' r şeyı kaybetmiştir. ,, r 

T 1, ır • 

Nevyork, 23 (A.A.) - Dolar 
fiatı ha fif su!'elte sağlamlaşmış . 
hr. Fransız frangı, kapanışta, 

6 çenles 47de yani 2. puan a;ağı 

olarak tescil edilmiştir. 

İngiliz l irası da iki bucuk cen -

tes a!ağı olarak 5 dolar 41 centeste 
tescil olunmuştur . 

Ameriknn devlet e:;hamı h isso -

lunur derecede yani bir puan ka-
İkinci Balkan çıvnpıyonasını _ . 

1934 senesi zarfmcl--. behemehal dar zarara ugramış, fakat celscnın 
F' aıiat 

1 ~ı. ha gazete er, umumi efka -
Zırlarnaktad rr la r. 

R.orna 
nya ve Bulgaristan 

eÜ"KR polisler; 
1'tya S f F..Ş, 23 (Hususi) - Bu . 
,, CJ Ya Pelı's " d " · "&.li d . r.ıu urryetınm sı .. 

f!•reai fi · 
"urı geJaı .. 

1 
'.: ermden As. Luko-

llulga g gun<len beri Romen ve 
.ı r Polis m"d·· . l . "aki lrı'" u urıyet erı arasın· 

fto unasehet ııkrlaşmıştır. 
. manya l' . B tıı Bükr Po ısı, ulgar polisi • 

ti de S efşe davet etrnıştır. Kendile
o Ynyı · zıyaret edeceklerdir. 

yapmayı esas olan· ı, kab:.ıl eden tekrar açdışmda bu kayıbın yarısı 
federasyonumuz, bu orc;~ nizsa -1 nı tcliı.f! etmiştir. 
yon için müsait bir bina ar~mnkla Gümüş fi:ıtt ,25 p u•n al'lmı ' lır . 
meşguldür. Bu şanıpiyonanm Ga- Buna mu~abil diğer İpt idai madde 
lalasaray salonunda icrası ihtimali )erin fiatlarmda düşüklük ve gev • 
kuvvetlidir. şcklik görülmüştür . 
•nı nııııuamu attttn1ttttUltiJlllJll1Amnmtnıunmmı uıaıımwı•unu nwuun uKUtt 

Bu ziyaretlerın günl ... ri yakında ka. 
rarlaştmlacaktır. 

Bundan maada her iki memle • 
ket zabıtası tarafından polis ha -
berlerinin mübadele edilmesine de 
karar verilmıştır . 

İngiltere tedbir alacak 
Lonclra, 23 (A.A.) - Alman 

malumata göre, 'MJlar kıymetinde
ki düşüklük dalıa ziyade artacak 
olursa, İngiliz hükumeti yalnız ln
gil iz ve dominyonlar piyasalarını 

Yılbaşı Tayyare 
PiYANGOSU 1 

Büyük İkramiye Yarım Milyon Liradır. 
Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 

ihtimali geçen seneden çok fazladır. 
Yeni planı Müdiriyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. Ji 

·ıııımııımıımı ~mınıııııııııınmmııııınıııın~~111111ıoolliıı~~ı ını~m ·ıını ~ımooı m mlı~iıııııırnııııımııımı r 
Ticaret işleri umum müdürlüğünden; 

Esns mıık:ı' elcrııımesi mahalli kanııııl:ı rına göre tanzim cdılt'rek u.:;u!cn t~s
cil kılınan \ e 30 • ikinci teşrin - J30 tarihli knııun hukümlrrirıe göre tescili ic:
tenen l'i'. cÇ tabii)etli ,.c 17.000000 kron sermayeli (.\ksieholnget İs\'en k:ı To
baks~nopolct - .\ktichol:ıgct s, en. k:ı To~o~ ınonopoktl ~ırketinin Yekı\lcte 
\' erilen c\ r:ık ı tc tkık cdılcrek mu,·afık gör (ılmiı~tür. Bu c\ rak • rn mdaki umumi 
\ ckftlctnııme~ e göre şırket rı:ımına \ ap.ıc:ığı i_.JerJcn dof,t:tı:ak da,·a)ard:ı. lılıtün 
nıahl.: emelerde da,·:ı eden cJılen ve üı;üncu ~.ıhıs ~ıfaıl:ırile luııır bulunır:ı11:ı • c· 
Jdhircltar Mo:ıyo Larrnn llavi[Jir. Ke \'fi} et kanuni hti~umlerc ll\ guP gGrülmı.iş 
olmnkl:ı ilan olunur 10~27 I 

Beyoğlu üçüncü sulh mahkeme
sinden: 

Sultanahmet üçüncü suth hukuk 
hakimliğinden: 

Yunanistanm Atina şehrinde Sıhhat ve ictimai muavenet ve 
Stadiom sokağında 57 numarada t kaletinin Kadıköyünde M11ırlı oğ-
Y ani PortokaJi Ef. ile madam Sc .. l d k ğ d 58 
fiya Plita ve Eleni Mavromatı, ve • 

. l un a çesme so ·a ın a nu.mara 

K · k - d 11 ı h da Necdet Rüştü Bey aleyhine ika• an arı so agın a numara ı a- . v . 

d Al k d P t k 1. Ef me ettıgı Tıp Talebe Yurdunun üc ne e e san ros or o a ı en· 
di. reti iaşesinden alacağı olan 31 lira 

Hissedarı bulunduğunuz Beyoğ 

lu Hüseyin ağa Misk sokağı eski 
3 yeni 9 numaralı hanenin diğer 
hissedarı Kal udi Ef. nin aleyhinize 
933 1398 numara ile ikame eyledi 
ği izalei şüyuu davasında mevzuu 
bahis hane mahkemenin tayin etti 
ği ehli vukufça kabili taksim olma
dığına rapor verilip, 15 11 933 
tarihli celseyi muhakemede okuna
rak hakkınızda muameleli gıyap 

kararı verilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren on beş gün zarfın 
da itiraz etmediğiniz ve yev.mi mu 
hakeme tayin edilen 23 12 933 
tarihine müsadif cumartesi günü 
saat on bir de muhakemeye gelme· 
diğiniz ve vekil de göndermediği· 
niz takdirde muhakeme gıyabınız
da devam Ve neticeleneceği il; n C• 

lunur. (365) 

50 kuruşun tahsili davasının muha 

kemesinde: Mahkememizce yapı
lan ila nen tchliğata rağmen 8 l 1/ 
933 tar ihinde mahkemeye gelme -

miş ,)lduğundan hakkında gıyaben 

ımıh.llu~me icrasına karar verilerek 

miidde; vekiJi bir kıta hesap pusla 

sı ihraz et.mi§ ve mahkemece ila 

nen u11:ameleH gıyap kararının teb 
liğine karar verilmi~tir. Necdet 

Beyin muhakeme günü olan 18/ 
12 933 tarihine müsadif pazartesi 

günü saat 10 da mahkemede hazır 
bulunması veya musaddak vekalet 

name ile bir vekil bulundurması ve 
ilim l:ıri hinden itibaren beş gün zar 

f mda mahkemeye tahriren itiraza• 
tını b ildirmesi tebliği makamına 
kaim olmak üzere ili n olunur. 

(367) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kurmak iç.in değil, fakatgerek İn
giliz imparatorluğu eczası arasın -
daki ihracatı ve gerek İngiltercnin 
ecnebi memleketlere yaptığı ihra -

catı da himaye için bazı tedbirle 
almağı kararlaştıracaktır. 

İngiliz hükumeti hu koruma ted 

Hava hücumlarına karşı 
BELGRAT, 23 (Hususi) - Bel 

gradın hava hücumlarına karşı mü 
dafaası için sık sık manevralar ya
pılmaktadır. 

Havaların fenalığı yüzünden le 

hir edilen ıkmcı manevra dün ak· 
şam yapılmıftır. 

birlerin al,mak mecburiyetini, an - Ge::e, harp tayyarelerinin şehir 
cak dolar fiatı İngiliz fü·asına na - üzerine bomba yerme raket attık • 
zaran 5ı50 haddine düşecek olur larr görülüyor. Tayyare motörleri -
sa, hissedecektir. nin korkun~ uğultuları iııtılıyordu, 

Bu mukabeleibilmisil tedbirle- Bunları, yani düşman tayyareleri • 
· · 'b' h' k"l l - 1 l ni arayan projektörlet· de gecele • 
rının ne gı ı ır se ı a acagı. n -

·ı · . 
1
' d k ' .. yin Belgrat semalarını aydrnlatı • 

gı terenın pıyasa ar a .ı muvaze - d yor u . 
neyi -ecnebi devletrile ne gibi M f"l ı_ l' utaarrız ı oya K&r~ı iş ıyen 

itilaflar aktederek- temin ede - silah ve mi~·~lyöz sesleri !'.ehri i• · 
ceği ve iiıracat seviyesini ~imdiki lctiyordu. Bombardıman birkaç ftlıo 
halinde ne suretle tutacağı henitz at sürdü ve gece yarısından biraz 
belli değildir. sonra nihayet buldu. 



................... 
Deniz Yolları işletmesi 

ACENT ALARI: 

({ar:ı~y r<öprübaşı T el. 42362 Sirkecı 

Mühürdar zade hanı; Telefon 22740 

Karadeniz Arahk Postası 

Erzurum vapuru 25 ikinci teş 
rin Cumartesi 18 de Galatı 
rıhtımından ka\kar. Gidişte 

lnebolu, S inop, Samsun, Gi· 
reson, Trabzon, Rize, Hopa'ya 

döniişte ilaveten Pazar, Sür· 
mene, Fatsa, Ünye'ye uğ 
rar. (6477) 

Bandırma İlave Postası 

Cumartesi ve per~embe günleri
ne iliveten pazartesi günü de 
posta vardır. Bu hafta "Adnan,, 
vapuru tahsis edilmiştir. 

(6441) 

İstanbul dördüncü icra memur .. 
luğundan: 

Tamamına sekiz bin üç yüz ellili 
ra kıymet takdir edilen Galatada [ 
Yeni cami mahallesinin Fermeneci 
lerde Ali yazıcı sokağında eski 'e 
yeni on numaralı kargir mağaza .. 
nın tamamı yüz yirmi hisse itibariy 
le yüz on beş buçuk hissesi tam ve 
itibarı mezkurdan üç sehmin sekiz 
de yedi sehmi açık arttırmaya çı · 
karılmış olup 9 12 933 tarihincl~ 
şartnamesi divanhaneye taalluk 
edilip 27/ 12 / 933 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul dördüncü icra daire 
sinde satılacaktır. Arttırmıya işti

rak için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır. Müteraki.m vergi 
belediye, vakıf icaresi müşteriye 
aittir. Arttırma bedeli hisseye isa 
bet eden muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdir 
de ihalesi yapılır. Ak&i halde en 
son arttıranın taahhüdü baki kal .. 
mak üzere arttırma on beş gün da
ha temdit edilerek 11 1 934 tari -
hine müsadif perşembe günü aynı 
şaatte yüzde yetmiş beşini tutmaz· 
sa satış geri bırakılır. 

2004 numaralı icra kanununun 
126 rncı maddesine tevfikan ipo · 
tek sahibi alacaklılarla diğer ala -
kadarların ve irtifak hakkı sahip .. 
lerinin dahi gayri menkul üzerin
deki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masarife dair olan iddialarını evra 
kı müıbiteleriyle yirmi gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri lazımdır 

Aksi halde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay 
laşmasından hariç kalırlar işbu 
maddei kanuniye ahkamına göre 
hareket etmeleri ve daha fazla ma 
lumat almak istiyenlerin 932 2220 
dosya numarasiyle memuriyetimi
ze müracaatları ilan olunur. 

Tl:.:J R K iYE 

llQ,6AT 
BANKA51 

•~:AJ:lA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT -- ı;; Ot;Q 

Marmara· üssübahri Kumandanlığı 
satınalma komisyonundan : 

10000 Kilo Kuru üzüm 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda mıktarı ve nev'i yazılı 

erzakın aleni münakasası 4 /birinci kanun/ 933 pazartesi günü 

saat l 4 te lzmitte lrnmandanlık Salınalma komisyonunda icra 
edilecektir. 

Şartname sureti musaddakası komisyonundan ve Istanbulda 
Deniz Levazımı Sahnalma komisyonu reisliğinden alınabilir. Ta
liplerin °iı 7,5 nisbetiode teminatı muvakkate akçelerile komis· 
yona müracaatlım ilan olunur. (6220) 

MARAŞ 
Çeltik Fabrikası 

T. A. Şirketinden: 
Şirketimiz heyeti umumiyesi 

26 / 12 / 933 tarihine müsadif salı 
günü saat 10 da şirket merkezi 
olan Maraşta dahili nizamnamesi -
nin bazı maddelerinin ·tadili için 
fevkalade olarak içtima edeceğin
den umum hissedarların mezkiir 
gün ve saatte bu içtimaa gelmeleri 
ve nizamnamenin 26 ıncı maddesi 
mucibince hisse senetlerini on gün 
zarfında Ankara ve lstanbulda Su~ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: mer an a ve ara§ta fır et mer-
kezine makbuz mukabilinde teslim 

r 
IVapurcubı 

Türk Anonim Şirketi 
İstanbul AcentaJığı 

Liman han, Telefon: 2~ 
BARTIN YOLU 

· ·sa· 
Bartın vapuru 25 teşrı~• de 

. ni cumartesi günü saat l ketle 
Galata rıhtımından h~re idİf 
Barba yo!una gidecektır. Gd k 

d .. ·· t E -ı· Z nmıl 8 ' ve onuş e, reg ı, o ~ - ug· 
Barhn, Amasra iskelelerıne 

rayacaktır~ 

KARABIGA YOLU ••••• Saadet vapuru 25 teşrınt de 
ni cumartesi günü saat ıs tle 
Sirkeci nhtımından bareket'r 
Karabiga yoluna gidecek 

1 
• 

Gidi~te, Tekirdağ, MarUJ~~: 
Erdek, Karabiga. Dönüşte, . e 
refte ve Tekirdağ iskeielerıll 
uğrayacaktır. ____.,.., 

A YV AIK - IZMİR yoLV ...... 
Seyyar vapuru 25 teşrı111 de 

ni cumartesi günü saat 17 Je 
Sirkeci nhtımmdan hareket 
lzmire gidecektir. Gidi~te: ~e
libolu, Çanakkale, Bozca• '' 
Edremit, Ayvalık, lzmire ıidt' 
cektir. Dönüşte: Dikili, AYç"'' •• Jık, Edremit, Bozcaada, ~· 
nakkale iskelelerine uğrayac• 
hr. 

ZAYi ~ 
Üsküdar askerlik şubeıindell J 

mış olduğum terhis tezkereıni ı ~· 
. y . . . 1 ~ d Jl h ettll[Jl. emsım a acagım a 

mü ~oktur. ,tJ 
Üsküdar Toygar Hamza ~ti' 

Mustafa ağa sokak 309 tevel ili-' 
Mehmet oğlu Jtıt.f 

-
Kiralı1' 
O DALAJl 

Ankara caddesinde 
b . . ı· .ı, mat aamız zttısa ın"1 

Orhan Bey hanıodl 
kiralık odalar 
vardır. Talil' 

olanlar . V AKl'f 
idaresine mür~" 

caat edebilirlet• 

Sultanahmet birinci sulh h\l"~ , 
...................................................................................................... , B k M . k 

l l hakimliğinden: tıibİ 
_ ________ 0_

0
_
2

_
17_>_ m~ BÜ y Ü k Ta yy a re Piyangosu ~fü et~~:::: i an o unur. Nea Agora mağazaları -~,"~i 

ma!~t=~:~iln~:l~~.e ikinci ticaret mı 16. ıncı tertip 2. inci keşide mı Şirket mukavelesinin tadili için ~=:~:~~i~iı;:.e~::r ;::;~lo~;.; 
1
.... . ... vuku bulan bu içti.ma müzakeratı-

2
5 ıııı 

Müddei s. s. c. l. tiraceti m~ 71 Kanunuevvel 1933 dedir ~m tına bir hissesi olanın da iştirak ve mal bilezikçi sokağında w..f ırd~ 

~5ala~:::5ed3:ü~:::~:fı; ::~~~::~: ! . .!.! .. ~.: Bu·· yu·· k ı·kramı·ye (25) !.!.!.·!. rey~:.~~;!;~:~~::::~··· ~!~::;:::::~~i=a~:m G5
1

~~~:.~ 
aleyhine ikame eylediği 1 tef - . numarada yeni kasap ti- mi :m Şirket eıas mukavelenamesinin ··d.Jea" . 

h h ···· ··•· lacak davası üzeı-ir.c mu tı .. .,.rl' caret aneıi sa ibi Pirlepefi Abdur :m b• ı• d ~m 11 12 13 15 17 18 21 23 24 25 ,.,, 
• • • • , 

1 
' • ' ' ' ' • haya irsal kılınan celpnaıne :; ı O, rahman Mefahir Ef. aleyhine ika m~ Jn ıra Jr ~m ve 35 inci maddelerinin tadili . l 2., 1 

1 "fi . d ı ···· ne yevmi muhakeme o an 
1
_..eP' me o unan ı as avasının cari mu g:i ifü (10233) ge w 

1 h k · d · ı h ···· O 4 000 3 O /" / k ···· 033 tarihinde mahke;;neye Je f1 
a ~mes.m e ~u~aı ey e ilanen imBu keşidede ayrıca 10. 00, . , .00 . ıra ı m~ ------------ ği ve kendisinin semti ıneçh~ t"'' 

teblıgat ıcra edıJ.mışse de yevmi m: 'k . 20 000 z· / k b • "k "'fı d :::: İstanbul üçüncü icra memurlu - b ıt 
h k 1 20/ 11 933 'h· :mı ram111e ve . ıra z zr mıı a at var ır. m: tigvi celpname zahrına MÜ a~ ,,,. 

gun an: h ııa:ı 
mu a eme o an tarı ın ••·• . 'J ,1·· ~ d ' 
de gelmediğinden hakkında gıyap fından verilen me~ru ata ;fı' 

............................................................... ·-··--·-······························ Mahcuz beheri onarlık 300 lir~. · ı h · ı · 
1 

teblig•t Al 
1<ararının ittihaz ve tebliğine ve :::::;:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii5:::::~:::=::::::::::::::::::::::::::::::: mumaı ey aya 1 aı en e , .. 

kıymetinde iş Bankası hisse sene - sına karar verilmiş ve ınahfte; a~ yevmi muhakeme 25 12 933 tarİ· 
hine müsadif pazartesi günü saat 
15 e tayin kılınmış olmakla keyfi-
yet iJan olunur. (368) 

:s:ıhlbl: &IF..IDIET ASIM 

Neşriyat lılUdilrU: r.erıı' Ahmet 

\ ' AK 1 T Matbaası - lııtanbuJ 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Eminönü Kaymakamlığından: Beya:zılta Tramvay tevakkuf 

mahallinde 22 No. lu dükkanın tamiri müstecirine ait olmak Ü· 

ıere kiraya verileceğinden talip olanların 28/l 1/933 tarihine mü· 

sadif sah günü saat on dörtte encümene gelmeleri ilan o!u 
nur, (6495) 

di 29-11- 933 tarihine müsadif nü olarak tayin kılman 2 '1 .. ,,~" 
çarşamba günü saat 11 de esham tarihine müıadif cumartesi g:t 17i : 
ve tahvilat borsasında açık artır - at 14 te İstanbul Sultanahf1l edit 
ma ile satılacağından talip " rinci sulh mahkemesine gelf1J ,.~ 
lerin mahallinde bulunacak me- takdirde hakkınızda gı!ı;.,e' 
muruna müracaatları ilan olunur. muhakeme icra kılınacağı :S) 

(9406) tebliğ olunur. (3 


