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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

• z 
Sanayiimize esaslı bir1 

istikamet verilecek •• 
Hükumet Ne Düşünüyor? -------

Ofis ve Sanayi kredi bankası 
kanunları tadil edilecek mi? 
tt··k· 

rasınd unıetin hır çok işleri a-
a sana,,;· . k •· h saplı, d .. ~ .ımıze at ı, e-

verıııek egışnıez bir istikamet 
bulu nıeıeleai de ön sırada 
ki, ~~!0k~· Tekrara lüzum yok 
11 b ur •Yede sanayi politika-

• ugunkü h l"l tikra a ı e tam bir is-
istik:a:rzjtkekten uzaktır. Bu 
hanı) 1 

81~ 1 
• milli sermayenin 

lı•- e erıne, teşebbüslerine ça-
y•••&sına ın . 1 ' 

rait altınd anı o uyor. Bu §C
ve ka 1 a geçen zamanlan 
J;,f edçırı ~'.1 fırsatlan nasıl te-

1 • ecegız? 
Bızim bildi.. . .. 

hsat veki.l . gımıze gore lk-
Y iine Lkl etı memleket sana· 

ue ene · ik rnek · · n ıst ameli ver· 
ıçın letk"k 

müesseseler; kontenjan siste
minin ihdas ettiği yeni vazi· 
yetin yüzüauyu hürmetine a· 
yakta duruyorlar. rıa.ou .... 011 

sistem, nihayet halin, ihtiyacın 
icap ettirdiği muvakkat bir ted 
birden ibarettir. Bundan batka 
hükümet ve lktısat vekileti, 
imkan gördükçe kontenjant· 
man sistemini gevşetniek, azalt 
ma:k ve zamanla sıfıra indirmek 
karanndadır. 

O halde milli sanayii makül 
tarife himayelerile, Teşviki 

sanayi kanununda lehte ve a· 
Jeyhte yapılacak bazı tadilat 
ile tutmak zarureti daima ken-günlerde A 1

1 
at yapıyor. Son 

Ali 'k n <arada toplanan dini hissettiriyor. 1 lısat ı· . mevzu üz . mec ısı de ayni 
tetk:ı- ennde çalışıyor. Bu 

"'' ve ırıes . . p~k Yakınd' alllın. neticelerini 
dır. Di • a alacagırnız tabii· 
kilinin ~er btaraftan lktısat ve-
tebellür e ~ mesele üzerinde 
dır. Ba etırı~ş kanaatleri var 
olduğu tV1!iı) ~a~retleri dahil 
erkanı daab e hukfunetin diğer 
rak ediyo 1 u kanaatlere işti-
g" in r ar. Tahmm' ed'Jd' e gör M ı ı· 

~~ Ha~retİh~~t Celil Bey; 
rındel<; te . ennın refakatle
det edin tkik seyahatinden av· 
• 1 • ce ırıem lek t' • , ennj ele e m sanayi 

've mü•ahedalla~kden, •on tetkik 
d ~ e enn d • 'L 

e k kat' . e ıatı.--
metlerini .,,., 1 •j!;!l "e iatika· 
de meclisin rece '"· Her hal-
b . . mart içtim d u ışın halled"l . am a 
kak nazarile İ,::J:mb~ı· muhak· 

ı ır. 

~ ~ ~ 

Bizde sana · 
maa ed' lı yı meaeleaine te-

ınce eınen 
ortaya atılır· tu sorgu 

- "Y .· 
olacak? aDırhaat ~iyaaetiıniz ne 

· a a zıyad b' • 
at memleket' 1 e ır zıra-
aanayileşmekı 0 an

1 
.. Türkiyed'e 

h P0 •tıka · ' ayatını ınütees . aı zıraat 
K 81" etmez .7., anaatimizce. en b.. . ını 

ta; bu iki sahayı bi .b';'~k ba
biribirine engel f n •rıne zıt, 
O I arzetmektir 
ki y e bir siyaai rejimimiz va; 
h .' aıı_ııflar, zümreler araaında 

•ç hır fark ·· 
daşların h gozetmez. Vatan· 
zetilen bu ~~~arı arasında gö
ai sahaya .~•hvat, yalnız aiya
tıaadi •ah::ı:ı asır ~eğ_ildir. Ik 
h~ıaaiyetle hda aynı dıkkat ve 
musavatını ak ve menfaat 
buruz. B müdafaaya mec-
Halk fırka~ e.aa, Cümhuriyet 
91andır. Meını 111

1 değitmez bir 
. . e e z' 

nayıcı vatand • ıraatçi ve aa-
ve hakları ar &şiarın menfaat 
h 1 •••nda b" uau e getirm k . ır ahenk 
faaliyet unsur el hr. Eğer bu iki 

t arı 11.... d va zene eessüa d • ••m a mü-
'b' le . e erıe n ır rı aleyhi d ,o vakit bi 

b. • . "k 1 n e de:.·ı 
ırmı ı ma v .. t k . "' • biri-

iki faaliyet şubesi av:Ye eden 
"' • cut bulur. • 

Memlekette Yen· . 
rarken, eskiden ın ı 1tler ku· 
lanıu yıkmamağa dik:::t olan. 
tarttır. Esasen mili• t etmek 
kaye k . ' ser,,..., . 

Türkiyede, bu araJrk sana
yi meselesi tetkik edilirken, 
geçen sene çıkanlao Offis ve 
Sanayi kredi bankası kanunla
rını hatırlamamak mümkün ol
muyor. Bir dakika §Üphe et· 
miyoruz ki, bu kanunları vaktıi 
le teklif ve müdafaa ed'enler; 
mutlaka bir neticeler almak ve 
memleket sanayii lehinde en 
iyi bir yol açmak kanaatile 
hareket etmi§lerdir. Maatteea· 
süf kanunların tatkibine bat· 
!anmadan evvel bile, bunların 
aanayiimizi teşvik ve inkitaf 
ettirmek değil, daha zi-
yade atalete uğratacağı 
anlatılınıttır. Bu sebep-
:,: Büyük Millet Meclisinde 

kanwılann tadili lehinde 
G'"'im bir cereyan mevcuttur. 

CÇenlerde lkbaat encümeni a· 
:ads!;. mevzuubahis kanunlarm 
a ılı hakkındaki kanun layi-
hasını meclise ne vakit takdim 
~deceğioi Iktıaat vekilinden 
ıormuılardı. Anlatıldığına gÖ
~ lktıa~t vekili; meseleyi bir 

1 halınde mütalea ediyor 
~iah v~ tekliflerini de yin~ 
1

.. .. alın de teabit etmeyi dü-
unuyor s····· 1 memlek · . u un meae e; 
anasırı etın mevcut iktısadi 
ve Dliivaraaında tam bir ahenk 

•zene t • nayiimize eaıa etmek. sa· 
istinat ed~ ~alnız kanunlara 
yetini ver:ekY.aşarnak kabili
tahakkuk etti tır, bu gayeyi 
1 • "ecclc kı u, en ıyi siateırı. b en aa yo-

1 ulmaktır .. 
Siirt ueb' ... ... usu 

•••AH MUT 

Başvekilin 
Seyahati 

ANKARA, 18 - Batvekil I 
met Pata gelecek hafta Merıı · a
hareket edecektir. Ba1vekilU..i ı~e 
d.• il• 1 • d zın ıger cenup v ayet enn e de b' 
tetkik seyahati yapması muhte~ 
meldir . 

Bitarafların 
Kararları' no taı nazarınd - .. Vl· 

mevcut ve .. an da 
!eri Yatatmakl1!eaaesd olan §ey· 
k azrm rr B G 

urulsun, Yarın kurul • Ugfuı elecek hafta komi• 
Junaun; her mües "h' bu· 

r 

Sahip Ye Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

u 
1
• Dil inkılabı 
Bir ·millet 
Malı olmuştur 

Yeni Ziraat 
Nazırı 

M. Anasta~ Bakal
basis'in beyanatı 

R•lslcUmhur H:ı. Esklşenır tayyar• kararganında .. 
Milli,,..tin huauıi lotoiralileri 

Büyük Reisin bir suali: ''Gençlik 
Halkevine rağbet ediyor mu?,, 

Gazi Hz. dün Bursa Belediyesini, Halk fırkasını 
ve askeri fırkayı ziyaret buyurdular 

Belediye ve fırka reislerinin izahatlan 
BURSA, 18 (Telefonla) -

Bugün saat onaltıda belediye
yi ziyaret eden Gazi Hz. bele
diye reisi Muhittin Beyle beler
diye meclisi azaları tarafından 
kar§ılalldılar. 

Belediye reisinin l:ıahatı 

Gazi Hz. belediye reisinden 
tehrin umumi vaziyeti ile kap
lıcalan hakkında izahat iatemit 
!erdir. Belediye reisi büyük 
kaplıcalardaki hiaseai it Ban· j 
kası tarafından aatm alındığı 
için sermayenin ziyadeletmesi
ne artık lüzum kalmadığını 
söylem.it ve otelin bir an evvel 
açılmasile beraber ikinci bir o
te~ inıaaının da lüzumlu olacağı 

Reiaicümhur Ha:ı,retlm Tayyare 
;ı,abitlerinin ellerini aılaıyor 

mütaleasında bulunmuş, dağ, 
kaplıca ve plaj yeri olan Bursa 
Yr Avrupa ve AmerikalılardBll 
bir çoğunun ziyaret arzusunda 

Ga:ıl Hz. Fırkagı :ıtyarett•n dlJnUyorlar 

lernediğini ı6ylemittir. 

Halk fırkasında 
Gazi Hazretleri belediyeden 

sonra Vilayeti ve Halk fırkası 
nı ziyaret etmif, hükfimet mey 
danını dolduran binlerce halkın 
tezahürat ve alkıtlan arasında 
yaya olarak Halk fırkasını tq
rif buyurmutlardır. 

Gazi H:ı. nln sualleri 
Reiaicümhur Hazretleri 'bu

rada Fırka vilayet reisi Hulusi 
Beye: 

- Gençlik Halkevine rağbet 
ediyor mu? Sualini tevcih bıv 

yurmu9lardır. 
HulO.ıi Bey: 
- Evet Pa9am. bütün sami

miyetle Halkevi rağbet görü
yor. Çünkü milli ve maıeri de
hanın en yüksek timsali olan 
zatı devletleri öyle alallan yır
tan, harikalar yaratan, büyük 
inlalaplar yapbktan 'VlC memle
ketin dahili, harici •aziyetini 
en kuvvetli esulara istinat et
tirdikten, yurdun her tarafı em 
niyet havuı içinde y&§8111ak saa 
deline nail olduktan ıonra yap 
tığınız büyük kongrede vücude 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

1933'ün En Büyük Edebi iddiası 

Aşk, Kin, Politika, 

N• terceme 
Ne adaptasyon 
N• intiha/ .. 

Kan ve .. 
- Heyecan! 
Pırnarlı ve 

Balkanlarda 
bombalar 
yaşanan 

dumanlı 
çığlar ve 
arasında 
bir aşk 

Maarif vekili Reıit 
Galip Beyin 

yeni beyanatı 
• 

Yeni Yullan nazırı bugiin 
Atlnaya gidiyor 

ANKARA, 18. A. A. - Maarif 
Vekili Dr. Reşit Galip Bey dil işle- f 

· ri hakkında Anadolu Ajansına şu \ 
beyanatta bulunmuıtur: . 

- T. D. T. Cemiyeti dil inkılabı- ( 
nın ilmi e slarını ve usullerini tes-
pit etmek için bugiine kadar geceli 
gündüzlü calı~mış. ve gÜzel neticele 
re varmıthr. Vekiller heyetinden 
çıkmıı olan talimatname mucibince 
büiün viliyetlerde valilerin reisliği 
albncla söz derleme heyetleri teşek
kül etmiştir. 25 bin derleme defte
ri, 21 bin derleme kla~uzu vilayetle
re dağıtılmışbr. Artık dil inkilabının 
hakiki seferberliği bütün memlekete 
şamil bir teşkilat ve faaliyetle baş
lamıı bulunuyor. Hayatlan Gazi in
kılabının bütün •afhalarına ortak 
olmakla şereflenmi~ bugünkü neslin 
dil inkılabı sahasında da kendi•in
den umulan sonsuz gayret ve irade 
ile çalışacağına ve medeni, fikri yük 
ıelitimizin en feyizli vaııta1arından 
birini teşkil edecek olan Türk dili
nin kurulutunda da larihe malola
cak fedakarlık mi....Ileri gö&tereceği
ne hiç şüphem yoktur. Dil inkiliıbı
nın birinci umumi merhaleıini teşkil 
eden derleme işinde yalnız kurulan 
heyetlere dahil olanlar deyi! battan 
bata bütün millet vazifedardır. Son 
iki ay zarfında memleketin her kö-
ıeıinde umumi bir maarif teftişi ya
pan müfettişlerimizin getirdikleri 
malumata göre bu vazife milletçe 
gönülden sevilerek karıdarunış ve 
dil inkılabı ,imdiden umumi bir mil 
Jet iıi ve millet malı haline gelmiş· 
tir. Büyük rehberin kurduğu bu ye
ni eseri d~ bütün diğerleri gibi en 
kati ve en parlak muvaffakiyete va
racaktır . 

Birinci 
Müfettişlik 

Hilmi B. ne zaman 
gidecek? 

ANKARA, 18 (Milliyet) -
Birinci Umumi Müfettişliğe ta 
yin edilen Dahi ____ ,....-...., 

!iye müateşan 

Hilmi B. ancak 
tubat ortalarına 
doğru Diyarıbe

kire gidecektir. 
Ozamana kadar 
burada müfettiş 
!iğe ait bazı it
lerle mC§gul ola 
cak, bu meyan
da müfettişliğin HiLMi BEY 

1933 biitçeaini de hazırlayacak 
br. 

\ 

' 

M. A. G. Bakalbasi• 

Yunanistan'da ahiren M. Ve· 
nizelos'un riyasetinde teıekkül e
den kabinede Ziraat nazırlığını 
deruhte etmiı bulunan ayan aza 
aından M. Anaıtaı G. Bakalbasis 
bir kaç ıründen beri tehrimizde 
bulunmaktadır. M. Bakalbasis 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Ankara 
Halk evi 
Reisliği 

Nafi Atuf B. Ziya Gevher H 

ANKARA, 18 A.A. - C. H. Fır 
kası umumi ki.tipliğinden: 

1 - Ankara Halkevi Reisliğinde 
gayretle çahfan Çanakkale mebıııu 
Ziya Cevhe:: Bey, uzun süren haıta 
lığı aebebiyle iıtifa•ım venneğe m 

1 
bur olmuıtur. Yerine Erzurum me
buıu Nafi Atuf Bey seçilmittir. 

1 2 - Trabzon, Tekirdağ, Edim 
Adana, Konya Vilayet kongrelerin
de aeçı1en yeni idare heyetleri taı 
dik edilmittlr . 

3 - Aydın Tillyetl fırka vaziy 
tetkik oluntm1flur. 

C. H. F. Vll•get llongrealnln dOnkU 

ri~a milli sermay::· er fab- Yonda görüıülecek 
mıre kalbedilmi~ ekt.'1!'• d& M ( 
ba~ka bir şey değlldir: Buındı:ı duhtelit Mübadele komisyo 
le ıle hatırlaya) ki • Veaı· :~ a bitaraf azanın hakemli
kCıınet k • rm ' eger lıii- 1 ıje hhavale edilmit olan mese
kip etm:::~nıan sistemini ta- ı~1 :kkı~da bitaraf aza karar 
T et 'k· - olsaydı, gerek gel~..ı_ermı§lerdir. Bu kararlar 

Yüzde yüz telif 
bir roman! 

Vilayet kongresi dü 
ikinci içtimaını yaptı 

Y annki son içtimada yeni ida 
re heyeti intihap edilecek 

vı ı sanay· k ...._ haf k rek l "f 1 anununda, ge- lacak ta omisyoncia yapı 
rin itg:ı e vel bazı muafiyetle- Türk umumi toplantıya kadar 
d. ıı yo unda I ve Yu h 1 · ılı:• y.. .. d Yapı an ta- !iğ ed'J nan eyet enne teb 
fahıikauzun en milli bir çok kararlı ecektir .. Aksi takdirde 
kılın ve müesseselerin M ann komısyon reisliğinin 

asına hi b' Yr . And • d · · 'Dtyac k ç ır fey mao • I I erson a evrı tanhi 0 -

11 tı. Filhakika bi/ ~-~: 
1
an 7 şubata kadar tebliğine ça 

"""' ısılacaktır. 

Gazi Hazretleri Eski§ehirde Tem
yiz; mahkemesini ziyaretlerini 

müteakıp .• 

bulunduklarını hatta bu husus
ta bazı nakliyat şirketleri v;;.sı 
tasile belediyeye müracaatla.
yapıldığım da ild.ve etmiştir. 
Fakat vesait olmadığı için ken 
dilerine müsbet bir cevap veri-

Müelliflı 

Nizameddin Nazif 

Bu ayın 24 ünde neıre başlıyoruz! 

Şehri taahhütlerini muntazaman 
vermiyenlere ne yapılacak? 

C. H. Fırkaıı lıtanbul Vilayet mittir. 
kongresinin ikinci içtimaı dün fır- Evvel&, kongrenin birinci lç 
ka binaıında yapılmııbr. kongre maında Gazi Hz. ne, Baıve • 
saat 14 de Hüaamettin Pı. nın ri· Meclia reiıine, Fırka umumi kl 
yaıetinde m\lzakerata devam et· (Devamı 6 ncı sahi/ede) 
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Tarihi tefrlkaı 75 

93 f elik.etleri 
ve İgnatief 

Sultan Aziz'e ilk ferman 
nasıl tebliğ edildi? 

Süleyman Pata> bunları IÔJ' lkiıM:i baznedar kaifa ba7· 
le ken Cevher ap boJ'UM her lmdı: 
cum\e sonunda bir temennah - Gözlerini& kör ola1111! He< 
ediyordu. Söz bitince, zenciyi inb: bilirdiniz de ihtar bile et· p . L! (''-·' • 1 
yeni bir korku aldı. IHc haberi mecliniz. Cümı-iz ..,r uuımz. 
Abdülizize vermek. bünkirın Abdüllziır. Huı, umubua 
o!, nca hırsıoı üzerine almak ıöderini ha,,...edar kalfaya çe

demekti. Tirdi. 
- Aman efendim, ben bun· - Suıl amk o IMardnıuı sı 

!arı nasıl arzederim? ra11 geçti! 
Diye ellerini uiutturmıya Dedi. En kiiçiilı: teJdeo hın· 

bafladı. Süleyman Paıa. sert lanan, köpüren Abclülazidn bu 
sert zencinin yüzüne baktı: tevekkülü, oradakileritı ıözleri 

- Artık o sıra geçti. Hemen ni nemlendirdi. 
acele etsinleı-, teşrif burunun· - S.ıao'm.u ... rin. Yusuf. 
lar ! la Mahmut nft'e41e? Çaiı-

Dedi. nn ! (2) 
Cevher Ağa. bir daha itira· Sabık hünkar, bor- Mllritk. 

lza cesaret edemedi. Dönerken, rola çıkmaya hazırlaruroı-dıı: 
zabitlerden birine sordu: Sarayında bulwıanlarcl.l on 

- Ayo. bun\ann kumanda· bir kadınla bet köleyi birlikte 
rı kim? alacaktı. Atafıda aaltanat lca· 

Zabit, elile karakolu aöıtet-· rıldarı bekliyordu. Karakol 
• di: ıandallarile aanlmq olarak Ab 

- Redif Pa.-. orada. düllzizi denizden Topkapr ..-
1 Cevher Ağa, genit bit· nefes rayına götüreceklerdi. 

aldı. Reciif Paşa saraya çok fi· Süler-n Pqa. Ur&J'llll 

dip gelirdi. Kendisine her deııtz kaprıu. l>ir Ç&YaJ ku• 
-ı~aman iltifat gösterirdi. Süler mandaımda b r meaga bra· 
.l.:n n Paşa gibi terslik etmezdi kol neferi söndermitti. Al>clüll 

ı :ıelki... zizin ç._.ıiı durulunca, ça-
l Hadi oraya kadar gide- Tilf Slllernıaa Pq11411a yanına 
im. seldi. Bir tem-- etti: 

s· Cevher Ağa. karakola t'&rclr - Ne O· otlum? 
·ıı zaman, Redif Pa,ayı, karı1- - Efedim, Al>dülaziz Efen-
,mda batki.tip Atıf, batmabe- di (3) timdi ç.ıkae,ak imit. Çı

r nci Hafız Mehmet Beylerle 1 karken biz ne muamelede bulu 
ıeraber buldu. Eteklerine sarı· nacağız?. 
arak yalvarmıya batladı: Bu sual, SüleJ111aıı. Pasa· 

- Aman. Pa§a Hazretleri, nm hoşwıa (İtti. Çavuala bi
ıendcniz yapamam. Efendimi- raz fakala,mak istedi: • 

ı; Be sizi tahttan indirdiler; kalk, - Siz ne yapmak iatironır 
ıuradan çık. diyemem. Allah- nuz? 

e.r -~kına •. merhamet bururun. - Ne emrederseni11 <mU J'ap 
u B" Red.ıf Paşa kaşlarını çattı: ma iıtiyonu:. 
1:, 

11 
- Aia Hazret~eri, ~ül~· Süle11DM1 Pa,a bunun üze-

ız Han H12retlenne aörlep- rine şu cliYanr vereli: 
1 

1 v ız: Eğer dünyada biraz daha - Çıkarken •hazır durup ö· 
mür ıürmek iıterlerıe hemen nüniize b kmız. Salan bqmı· 

m ~pk~ı .'arayına nakletsinler. zı kaldırıp yiaiine balmıaymız. 
en ıoyhyemezıen beyler 167- Gayet riayetli avranmız. 

ler. Hadi İçeriye gidiniz! Şayet ıize bir tey 1<>ı·araa ce-
Emrini verdi. 1 vap venneyiniz. Her ne mua· 

"" • • ı mele ederse eta n gene ıiz & 
Abdulaziz, derin bir yeis i· nünüze bakauz. Hatta iciniz· 

• _ nde, düşünüy<>rdu. Etrafında den birini vurup öldiine. bile 
i ıxnedar kalfalar, zenci köleler kalanlamuz gen., rİ:\yette ku· 
mı 0rdı, Hepıi titreşiyordu, Dı· sur etmeyiniz. 
B Drıdan len bir zenci haber Çavuş, bir teme ederek 

reli: . mangaa ın başına gitti. 
W Bıışkatıp Bey, B~mahe- Biraz sonra Abdülaziz, iki 
lır. 'nci Bey, inaretlü ..fendi- oğlu v maiyet" dekilerle bir-
ıansllll· z <ı) hep birlikte gelctiler. likte sessiz sadaıız ~araydan 
• !ara 1 ul ·~iz, batını kaldırdı: çıktı'. kayıfclara bindi ve uzak-
~otuz - Gelsınler! ı-.tı .. , 
r. n biı Şüphesiz haber buııiardaych. 
t lecelı: erkes merakla bekledi. Baı-
s< tip, ba,mabeyinci. ktzlarağa-
ı/ girdiler. Abdülaziz, onlara 

" r--ığru baktı. 
'. • - Söyleyin! 
1 C Diremedi. Zihni lcaranlıld.-

• 

B gömülmüş gibi idi. 
Batki.tip Atıf Bey herkesten 

•ve! davrandı: 
: - Murat Efendi cülus et-

i· Efendimizin de T opkapı 
ayi hümayununda i tirabat
• ferman burrulmutl 
Deai. 

( 1) Kul..,.aiamıtıt "da1Jletla, 
yetlü" denirdi. Maiyetindalıl 

·ıer ona "ino,.etlü .f....Iimü" 
.ıerdi. 

(Devamı var 

(2) Salto o ~manlarda par• 
duü )'erine ltaUarulan bir tabir 
idi. (Yuml) tan mabat Al ";. 
2liain bii)'iilı oilu Y unılizz; •• in 
Efendidir lıı Abdulthizüı tahta 
çılrrna•ından üç .ene eu1Jel dol· 
muı, o •cunanın ôcletincr teveUü ... 
dii wizlı tatulmaffa, Betinei Meh
met :ıamanında &ıeUath ifurı da. 
lirmif babA6111ın lnti1wrruıın )'il dö 
niimünde lırndini öldİirmüftiir. 
(Mahmut) ta Abdülô:W:Uo ötelıi 
oflu Mahmut Cehilettin Efendi • 
dir. Abdülô..ziıı 6a ilıi oflıuıu Top. 
lıapı aarayına beraber zotiirnıi4· 
tür. 

(J) Sllleyrruın l'afa1 JıatrTO• 
tımla "birinci dcıla olaralc Am E
lendi tabirini o filflJU cın aiRndan 
İfİttİm'' der. 

MJLLfYET PERŞEMBE 19 KANUNUSANt 1933 

-'--ıi AR i c=İ aaH ABER LE R-X: 

19 lar komitesi nazik 
müzakerelere başladı 
Amerika endişe içinde •• Hare. 
kete geçmek zamanı geldiğini 
lngiltere ve Fransaya bildirdi 
CENEVRE, 18. A. A. - 19 lıır 

komitesi, bugin saat 16 da toııl-
-fbr. 

E n-elki ~liııııııalar ela lııl içtima ıla 
ta-mile haıaıi olecekhr. M,. Mat•a• Rela M. H,_.. ve Sir,,.... 
5İnloQ ile Toldodaıı selen ,_; bfi. 
-t ... ...._. aöritmıllttilr. 

Ma....ne,ı., -t 12 de -m,.e 
kitibi wmımlıl Slr Dnıımnond ile 
ıoriımuıttr. 

,.,,_ e-aı.- ...... metini.i
nin 5lr 0.-..-d'a teyeli ed" 1 t 
olduja tmıin ... m ıktw. 

M. Mataaob, ........ yaptıit ._ 
,..-etl..ıe .... .....ıtaı haklaado. ~ 
izahat ..... laı-.ittir. 

Japon tdıliti i1zerine H lu ....,... 
tesiad" naad lıir ııkJıiillmel ı.&al • 
ı.catmı tabııola etmeır ı.atı,_ ına 
idin değildir. 

Bu tebllf komiteyi tatmİ\ı ettitl 
takdirde Çin ı..,.etı neadiııcle yeni
den lmırda IMılunmafa ihtiyaç ı.. 
ad olmasından korlrulmaktadtr. 

Almanl•rd• cemiu•t~ lraf• 
tata~ak 

BERLIN, 111 . . A. A. - H ... u bo1 
diriycw: u..ı. .anı: ihtiWı Almu 
efkln wwwmmyeoi tanfmdan 10D de 
rece .ıalıa ile takiöedilmeldedlr. 

Sat ceuh matbuata ıöre ihtilafı 
bal için C-ıneıle yapılan mizalo&. 
rat sh ,.t,. mahlnimdur. Buna nm
blıU, aol cmalı mııtbuatı cemiyeti 
akvamın nllfazunclan encli~e ederek 
enerjik bir iaut temeni etmekte
dir. Mezldlr ... tbuaıa ıöre, eğer Ja
ponya Cemiyeti Ak•amı terkeclene, 
bu terlaıclilen Cemiyeti Aknm. ı n 
zlyetlni, mlltklllittan kurtulmak için 
lıat vurduğu ferqat ve tereıldütl ... -
den daha az ...... ..ımr. Cemiyeti 
Akvama dair olan lıu endltede aymi 
zama11da Cemiyeti Ah..,. u,..O.. 
fırun Alman clah.ilı aiyasetiatle,....,.. 
bilec:eti neticelen 't eoditeıle sizli 
lıulu-ldaclır Zira Aın.nrua 
tekrar ıil&hla-•ına ~ aı-. 
mahafill, ke"cli flldrl.-ine .,ı;.. Mı&. 
letlw c-iyelİllia ı.er ıri.IJat Ye acı.. 
rni -nff..ıo,.tiııl ıw.aı ettiiini Ü. 
pat eden Japon aıhallnclen ~ 
almaktadırlar. 

Amerlkada Bıtdlfe 

VASHINGTON, 18. A .A.. - Çia 

40 saatlık 
Mesai 
Konferans dün me

aalsini bitirdi 
CEN.EVRE, 111 /lı..A - 40 saat· 

lık -ı haftası konfe,...... WllU

mi mibakerelerini bitirmiftir. 
Beynelmilel meaai biin>au mil

dürü M. Butler ınüzakerab bula
.. etmlı ve biltiln muralıhaalarm, 
itaizlitin her çareye b8' Ylll"lllAk 
aaretile önüne ıeçilm.i ıı.-...
lec:ek denıc:ede Yalı.İm oldu,.._,. 
lı:abul ft tealim etmit olduldamu 
aöylemittl • 

Bütün dünya yalnıa it eaatleri
ınin ektiltil...,.,i in klfi bir çare 
olmadıfma ka ı bulunuıalı:taclır. 

Herkea, bu sahada yapdacalı 
ıolalıatıa tetkikat itibarile bir t. 
lmn müşküllere tesadüf eclecefinl 
bilm.,lrtedir. Fakat bu bal biç bir· 
,.., yapmamak için bir Mbep t .... 
kil ebntt. 

Eier konfer•ns bu suretle hare
ket edecek oluna be,--bailel me
sai biiroeu.nun kenduine tevdi et• 
mit olduğu vuife hilafında bir ha 
relı:ette bulumnuf olacaktır. 

li.leı-le, Japonlanıı hiiyik Ç'a aeddi
.. lıadar teYeUii edecek Udar 
Yelıol ..,.aletlnde h-tta lııalna 
-ı.n ihtimal "-ibnJD rellllİ -
hafilini .,di'41)'e ~iiıı mekteclir. 

Hareket ~aıanı g~ldt 

VASHINGTON, 18 A.. A. -
Londıta, Paria Ye Cawıtı cdeki A.. 
ri1ra selirleri M Melloa, M Ed .. 
n M. Gilloert'a A 1 - uak 
şa .;,..~ti haldonda taf-t IÔ•· 
der?ui ..... 

M. R-•elt ile M. Stiırıuon'ua 
Briaad-Kelloı laisala ahü- -
halif olarak lcunetıe elde eclilen -
nafii ta• g·k._ imti-. .,.tc ıkt• 
iloııret ol n IİYaaetİ tal<lloe cleYam • 
dile aini tanılye eblMk haau ... cla 
mutabd< lıal~ olduktan eöyl•mek 
tedir. 
DP-t•letler 11e u%ak 5arlı 

nıeaeleal 
PARIS, 18. A. A. - Londradaa 

gelen bir ~ Londroıı n Pa 
rh'teki Amerilııa ıeflrlerlnia l ngilte
re n Frall,. hariciy~ nezarL-tlerine 
Aınwilca biikıimetlnln azalı .,ırl< me
sel...a.cle banlı:ete seçmenin ZCJDPOI 

hlilul ...... ol....... lıildimoi~ ol
ıluldannı halNrY........ırteclir. 

Pelit Jocımal, ""-ilıa tarai111daa 
Lonclnula Sir Jobn s;_ -dinde 
bir tqebbihte lıulunulmut olclutu
"" tasrih edebileceğini yazıuaktadır. 

P aristel<l ltıfebbiU cwnıırtesi SÜ· 
nü harici)' . n-ine ıitmit olan 
AmMka _.lalıatıUzan iM Mani
ner ile 1>11ricİye mliıtqarı M. Cot a· 
raaında yapılan bir nokt&J nazar .ıea
tisinde n ibaret kalmı't"' 

Ru dıwa, baıka d1111a! 
NEY YORK, 111. A. A - Unw

miyetle l\I. ftooeeveltin -..heclena· 
nıeLırin ınıdıiJet& baldoında Ylkİ ı.e. 
yanaham cümlıunyetçl .,.., d kat 
widwler .,.aında -'kan... malı: 
...... .;yaaetinde '- Wr iti.lif -
C..t ı...Janduflıına ıöatw ı 'de olda
iu miitalea ı "'"decfl wktecli.-. 

Ma.aıafib ev Y odı: Timea'i• 
Vaab.inctoa "-ilıum 
yeni Mançurİ .ı..tetin\ w.n.aıaı.. 
tan ibaret bll' ııl,....t ı.ldp etmelr
terı bqka blrtey eıı;p. ihtimal 
~ .. &-.eiı.teclir 

Buhranın 
Asıl sebebi 

Beynelmilel yü aek 
tarif elerdir 

CEN.E\'RE. 18 A.A. - lktısat 
muteha•mlan. M . Leitb Ro ,,., 
M. Posae tnrafından teklif olunan 
mebn e .. .,,..ra mutabik kalmıt
lardır. Bu metin, billıa..a beynel
milel tarifelerin •rtmlınau ..,... 
aetini reddetDıelı:te •e cihaadaki 
lkbaadl berclinıerce bu oiyıuetin 
Ylsi mlk,ashı sebep olclufu,... İli· 
•e eylemektedir. 

Japonlar, vapur 
•abn alıyorlar 

LONDRA, 18. A. A. - Dıuly 
Eıcpreaa, Japon .. tra alıcı1-n -
la npurı. p1,........daki f..Ji>etle. 
rinl kaydetrOeı.teclir. 

S.111ların keneli heaaplann.ı alm1t 
oldukları pınilw 8 ~ tonluk iki 
ır""'i olup 1919 . ela rll4& edilnıi~ .-e 
Kanada bahri tıcaret ula~indeu 
4500 liraya .. tnt alımn•tbr. 

Diğe, bir taktın mübayaat daha 
yapınııık uwe olduklRn ısiiyle<unek. 
tedir 

Borçlar 
Meselesi 

M. Roosevelt, M. 
Hooverle 

görüımej'e 'geliyor 
V AŞINGTON, 18 A.A. - H• 

rald Tribun ıazeteoiıün VafİD«'o 
ton muhabirine ıöre M. Hoover 
ile M. RooeeTelt, borçlar meııele
sini mii:aakett etmek Wı:...., bu 
hafta yeniden telaki edeceklet"> 
dlır. 

A,.U muhabire ıöre M. St.im
aon, NeYJork'ta M. RooaeYelt ile 
ıörilftiliü urada bu millakab t... 
tip elmfttir. 

M. Hoover ile M. Stim>00, M. 
t.-.... lt'in riyaııet nuıkammı İf
ıalı tarihine kadar ıeçecelı: ola.n 
denin bir atalet deYl"tılİ olma11• 
nm yalnnı telillkell elmalda lı:al· 
nuıJlp a,.U zamanda ••yrİ müm• 
klin bulundaiuaa a.mdirlw. M. 
Hoo...,r'in borçlu devletlerle ııö
ııii..-k için -ıırlannı tayin et• 
meııini M- Rooaevelt'te teklif et· 
meal de auhtemeldir. 

M. Hoo'ttr'i.n ayni zam.anda ... 
bok Franaız batnkili M. La•al ı. 
le de methur Hoover-LlYal mGll
kab hakkında noktai nazar teati
sinde bulurunıı' Ye M. Laval'in 
Amerika'run resmi beyanatına ce· 
vap olmak Üzere beyanatta bulun 
matı tehir eylemefl k1tbul etm~ 
oldufu haber verilmektedir. 

M. Rooaeveılt'in dün demokrat 
liderlerinden M. Houae ve M. 
Polk ile ıörüşmiiş olmasına da 
bü,.uk bir ehemmiyet atfedilmek 
te oldufu ıibl M Norman Davia'. 
in pe...-.bcı Yeya cuma ıunü M. 
RooııeYelt ile Va,inrton'a ıidece
li baı-i de marudar acldedilmelt
tedir. 

M . Davi.., birkaç hafta evvel 
Avrupa'dan avdet ~ttiği zaman
danberi idare ile mütemadiyen te-. 
mu halinde bulunmu,tur. 

NEVYORK, UI A.A. - M. Ro· 
o4evelt'm cuma ııiinü saat l 1 de 
Beyaz sarayda M. Hooveri ziraret 
edeceiti haber Yerilm~tir. M. Ro· 
OIMlvelt, yann illleden IOllra Va. 
tinrton'a ırelecek, demokrat lider 
!erile blrçol< mülakatlsrda buluna 
c:aktır. ----... 

lsviçre gibi 
vus rya 

~·-

Fran•ı:ılar1n böyle 
bir projeleri varmıt 

LONDRA, 18. A. A. - Volff a· 
;an., bildiriyor: Oaily Teleırraf •• 
zetesı Avuıturyanın - tıpla lariçre 
gı"bi - daimi ıu..,ıte bitaraf bir hale 
konma•ıru ve A'Yoaturya'run bu su
retle taayyün edecek beynelmilel 
•İyasi vaziyetinin til!f't.lru- Ceınlyeti 
ta.rnfmdan teminata he.tfanmaamı i .. 
&.ihdaf eden bir Frıuıso: pfaw mncut 
oldu irunıı d "r bir haber ~ tetmit
tir. 

F ranJarun bu aiy .. etten bat.lıca 
mnksadr AYUatury~nııa Almanya ile 
birle..,,...lne, bir taraftan A...uaturya 
ile Almanya difer taraftan AJ. 
manya ile ltalya _....ela ilctiaacli 
..... g1lmnllr biri.iti ,,f 1 •• •etirlln.. 
ıılne clalml ıurette mani olmaktır. 

Bu ıruete ,-lrur planın Alman
ya Ye it.al,.. bnıfından .,..halefetle 
luır!rlanacağma daha ıimdid.., diı.... 
kati celbetmd.'leclir. 

-----~ ---
Çekos1ovakyada 
döviz tahdidab 

PRAGUE, 18. A A - Volff a
jansından • Çekoslovakya hükümeti 
clöviz alnrı aabmını yeni tabclitlere 
tabi tutınafı dütunmektedir. Bu 
tahditlerin komşu ınemleketlerin bil
hassa Almanyarun yaptığı ihracatı a 
zaltmak ibi bir netic vermesi muh 
temeldir. 

- -- ----- - ---- ---

., 
• 1 .... ' • • 

• .,7:' • ,..> •• , .• 

Ali iktısat meclisi dağılıyor 
ANKARA, 111 (Milll,..t) - Ali lktıaat meclisi yann faaliyetJıM: 

nJlıa,..t verecelı:tir. Buırfuı 931 tediye miiva:aenesile oana)'İ hakkındaki 
rapor he,etl umumiyede milulı:ere edilmittir. Y annki içtimada ına 
denler raponı. intaç nlanacalı.br. 

Maarif vekaletinin geni inşaatı 
ANKARA, 18 (Telefoala) - Maarif Vek eti iapat müt .. hu&I· 

u Profetör Etli Anı.araya ıelmlttit'. Veldletin re i yaotaracal• bU....· 
larm projelerini ha-zwla,..c:Uttır. 

3 aylık kontenjan kararnamesi 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Bir kül halinde tevhit edilmekte 

olan kontenjan kararnameleri öııiimüzdeki ÜÇ -'Ylık kontenian b· 
rarnıune ile birlikte n~hmacalı.tn". 

Ziraat bankası erkanının maaş
larında tenkihat yapılacak 
ANKARA. 18 (Milliyet) - Ziraat bankuı eritiaı mu. lanad• 

yeni bütçe ile tenkilıat yapıla.,... .&,.lenlror. 

Agdın kadınlarının kararı 
IZMIR. 111 (Milliyotl - Ardm lı.adııılan iicet"leriııdeki pe te

mall11n ·ıkanp asri kl)'ate. .U-ete lı:aı"llt' "-.itlerdlr. 

lzmirde Gazi meydanı 
İZMIR. 18 (Milliyet) - Mimar YanMD Gaai _,elanı balı:luod• 

beledireye reni bir plan allnd-'ıtir. Meyd ... bu pline ıöre tanzİID 
edilecektir. 

lzmirde zabıtai belediye kursu 
IZMIR, 18 (Milliyet) - Şehrimiade zabdal belediye lnanu açıl· 

llllfbr. Kura 20 ıün dn• ecl-'ttlr, hariçten lııteyenler lı:una devalll 
edebileceklerdir. Kurııta mu ..... ffak ola.mı:ran zabıtai belediye -r 
lan yazifeden çıkanlacaktn\ 

Meclis reisi Adanaga gitti 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Meclis reUi Khllll Pllf& Hıo. bu,UO 

Adaoaya hareket etmielenllr. ltlam P..- Hz. iııtaaronda &.vekil, 
Tekiller ve meb'ualar tarafııı.daa lef:ri eclilmi ..... 

Divanı lıigatüttürk'ün dilimize 
çevrilmesine karar verildi 

ANKARA, 18 (A.A.) -T. D. T. Cemiyed umumi lı:ltiplifiacleP• 
T.D.T. Cemiyeti umumi merkez beyed Maarif Vekili Dr. Retit CaliP 
Beyin Relallli altmcla toplandı. Darülfünun ile batlı:a ,.ıiluelı: mektep
lerin derleme, lqat, utdah çalqmalarmda cemiyete - aaret.lerle ,_.. 
dım edebilecekleri üurinde mü:aakere edilerek iycap eden karar ,,.. 
rildi. "DiYanı IU.atütdirlriin" her Türkün kola:rca lııtifade edelıil-ti 
yolda T<irk alfebeal uruma lı:omılarak dilimize çeYrİlmMI lı:ararlattı
nldı. Bu ite memur edil- .. tm ufradığı bu:.ı milflı:üUerln halli çare
leri teıbit edildi. Netrlyat ,._leleri Gzerinde de teddluıt yapıldı. 
Umumi merkez heyeti pazar sün& aaat 111 te tekrar toplaaaea.lı:tır • 

Ne yapacak? 

Esrarlı müzakereler 
devam ediyor . 

BERLIN, 18. A. A . - Dün ikin
di Y&kti Beri ine gelen Hitler, 1ı
M. Hugenberı ile mühim bir miili
katıa bulunmuştur. 

Bu mülakat, H itler ile V on P .. 
pen arau dnki bir telel- ....W...... 
reci ik tertip edi!miıtir. 

Bazı mabafil Hitler ile V on Pa
pea n Hııgenberır arasıııdalii bu Y• 
nl mukarenet t"tebbüıiinün A:tu .. 
tn• n T eırlnlaani aylarındaki t ..... 
büıtea claba ziyadf' muvaffalı:iyetle 
neticelenrueai ihtimali mevcut oldu
iu1111 beyan etmektedir . 

Hitler Von Scblelcber ile ~rilı:i 
meııUden imtina etmekte olup ....ı. 
yettelci karanızblıı berclenmdır. 

Bulganstan 
Gazi Hz. ile Bulgar 
kralı ara•ında teati 

edilen telgraflar 
ANKARA, 111 A.A. - RelıılciP' 

h<D' Hazretleriyle Bulpr knıL ~ 
Hazretleri aruında &tideki teıgnf 
lar teali edilmiıtir: 

Bulıariatan kralı hap ıHI llçiir 
aü Boria Hauetlericıeı 

SOFYA 
M6falıham allei lrıalilsiyle tıü• 

doet Bulpr millııtial .m..cır- ..... 
aut bldia.,t sak büyük bir aninçltı 
ölrendim. Ea ı··imi teLrllderiaJI 
birlikte zatı hafmetaııelerinln 'f& 
kraliçe Ye """ .,_._ Huretlsl
nin sıhhat •• ._ aaadetlerl luılt
kmclalı:i t-......ıteriml takdb .,,,. 
sanat ..ı.n... 

Gaf M. K...a 
Gui Muııt.ta K..ı Hazntlere-

FraDSIZ harp Zab .ı..tetı....,. ıa~ 
malftllerl ri,.te t-ni.,. tebrilderladea 4"' 

PARIS, 18. A. A. - 20.000 eski ria ı.q. IUl'elte mGtcılıaule --
muharip ye maliıl, bir mit.ins aJrte. ayni -..da lr:ral.içe " - • ~ 
derele k....ıi baklıırnu ihlal edaı lıll- Ye eti SIDIİmi le§elddlrleriml taJcdirııt 
met projelerini pn>lesto etmialerılir. eylerim. Bariı 

Gümü paralar Kayser hada detil 
VASHINGTON, 18, A. A. - AMSTERDAM, 18. A. A. - .S.-

Bankıllar encümeni reisi M. Sp- lıtk Kayıeriıı afır aııretbı hasta ol·· 
ırall. giimiit madeninin ~-- nakit duğu haberi tekzip eclilmeldedir· 
haline ıretirilmeaioi ~MP1! ecleoı IMr Kencliıi dün Docın putdannclaa lıl 
kanun liyihaaı tMdi etımttlr. ı rinde mutat ııezinıiaini yaıMDlfbr • 

-- -

~ 

(,..~Ik-tıs_a_d_i _v_e_M_al_i~H~af.;...ta_;.;..;,...) 

toplarunuı mukarrer 
cihan iktıaat konferaııamm, ha· 

Cenevroclc bulllftan ihzari komia
m, bu ... m 12 sinde, miizakere 
rzuu tefllil edecek olan huausatm 

r• hhulan, inal ve ıeraitin inkitafı V. 
zerine, fİmdi "ıtabiliaation° a mU.· 
kün •örüyorlana da. bunu bir prta 
talik e-ktedirler; o da. efyanm, top 
tan fiatinin tereffüdlr. Halbuki bu hu· 
aaata cliier mura !ıbaslann biçbiriai bu 
filen tarafdar buluntnliJlllfhr. Buala· 
ra ıore eıya fiatinin tereffüü, iııikra· 
nn ııartt değil, onun neticesi olmalıdır. 
Suni surette etY• fiati.nin yiilueltilme· 
ai tezini bilha ... M. Charles Riat ve 
Belçika muralohaas M. Francqui çürüt 
miiflerdir. 

de bu fikre iltihak etmif bulunmalan· 
dır. 

M. Fraocqui'ye _..an, ancak bu 
sermayenin t.,..ı.kiilünden ve buna 
dair tasaYVUr ohınaa plAnm tatbikia· 
den M>DJ"adir ki auılalelif devletler. 
millı paralannı korumak için, do.U 
ihracı bakkmda -zetmit oldulıtlan 
tabdidab kaldwabilec:eklerdir. 

12·l·ll3J tarihli bilanço.u bir evvelki 
hafta bilanço.mu nazaran atideki 
(arklan ııöatermektedir: 

Kua ve mubabirlet" nezdindeki 
meYCUt. 1,826.082 lira bır te-ze,.ütle 
l6,261,763 liraya baliğ olmu,tur. Bu
nun 13,933,442 lirası banknot, 1.615. 
146 liruı -'>eaı; döyi.., 20,713,175 
lirau da 14761 kilo .. fi altmdan iba
mtir. Geçen haftada.n beri altın mev· 
cudu 40 kilo artm.ltbr; aerlıeat döviz 
heaabtnda da 752,341 lira bir fazlahk 
vardır. 

nun Merkez Bankasına devri hakkm
da 9 mımaralı kararname ile tayin o
lunan müddet e'fYolki ırün hitam bul. 
mut oldaiundaıı, Merkez Banka•ıntn 
ıelecek haftaki bil&nçOIWlda hu b.,.. 
bı cariler mevcudunu tabi.alile daha 
ziyade bbarınıt aöreceiiz. 

auıhim olııaadrkça - bu ki.fıtlarda ,.. 
de harici diter borçlarmu:aa ait k&id· 
larda biiyiik tehavüller beki- emeli· 
dir. 

latikran dahili 93,60 ta .. bcı yq 

dır. Yeni dahili iatilaaaa dair luua"" 
dün Anlı:arada netrolunacalrtı. 

iı 
L ı bir münakllfUmt yapmqtrr. 

Malıtelif memleketlere -• 
Per(erin, hepa.İnin de, bu defa, 
hakkak surette bir itilaf elde et• 

için ıöoterdikleri hüsnü 11İyet. 
.,;..eten, Amerika mÜHalı.it Cüa
lyetleri murabhaalarrnın, be:r-lıni 

f:>on;Jann ta•fiyeaİ m-leaini, b..r 
den üstün tutmak liizumuau hinet 
olmalan, aklı aelimin bir ıalebeııi 
ıak telakki edilmektedir. 

L--·-•• 

Elde edilen ikinci ınübim netice de, 
geçen S-.. konferanunda, muhtelif 
m..,lelı:cıtlerin milli paralarının "nor• 
maliu.tİoll" u temin edilmek uzere 
beynelmilel bir Mnnaye tet1rili hak· 
kındalıl teklifi Franaa yapmı ve o yol 
da fedaürlık ifuına yalnı.& k....tui 
ri- co ....... İf iken, elyeYm Amerika, 
lnııiltere, ha1ya, 8"'kika ve la•içrenin 

M. Francqui'nin men:uu miinaka~a 
tqkil eden bir teklifi de merkezi Y· 

rupa devletlerinde, lı:ua vadeli "d-· 
mut" kredilerin, u•Ull •acleli istikra•· 
lara tahYilini kola,.lattırmak iizere, 
bir nevi "rieacompte" bankur teaiai 
hakkında, ileri slirdiijü fikirdir. Bu· 
aa, Yaktile, (Bale konferansında 

Fransa itimatsızlık ıöatermit ikea !İm 
di o da mütemail ııOrinİİ)'or. 

Son bır temenni olmak üzere d ıo ı .. 
viçtt nıurahha11, bol..-rik tahrikatı ve 
muhtemel bir ittitat hareked kartı
da tedbirli ılananılma ı lüzumunu ile 

• • • 
CW..luıriyet Meırtı.&z Banku11ua 

Aktif k....,nda cüzda• ,,. -.iat 
beaaplannda lı:ayde layik bir tebeddül 
yoktur. 

Tedariildelı:i banknotlar, kaaunu.n 
8 cı maddeai maclhlnce yeniden yapı· 
lan 289,541 liralık bir amorti--. 
tice.inde 1'3,.228.000 liraya ~tir. 

Paaif ln-mda, ı.e..bı cari IW'etia
de Tlirlı: lirası ...,.ılaatı, 1,090,149 u. 
ra 90talaralı:: 15,189,06S lirayaı dOvi:a 
_,,duatıı da U- 921,349 lira fasla· 
elle 3,312,262 liraya balif olmuıtur. 

Bankal•'I' -ı:dlınde'lü döYİ'Z m..,,cudu· 

* * * 
Eshanı ve TahviIAt 
latanbul Meelr.ul Kr,ınetler ye Kam 

biyo Bona11 pae n-.1 bir luıfta ı•· 
çirdi. Muamelltm merluı11i ııildetl, a•· 
ne Anadolu Şimendifer kiiıtlan tet
lı:il etnaittlr· Hafta zarfmda bu kifrt
lar timdi,. kadar - rübelıt raatleırW 
bulmııtlanfır. Din ...._ki ı...paq 

fiatl•ri .-ı.ntı• 

Aluiy
Obllcaay- 1 " U 
Obllıaq- 111 ....... 

13,80 Ura 
43,60 
t3 
u.n 

., .. .. 
Oıaifi,. m ~ bnlfta yerinde 11&1'· 

maktad.U'. Y...ı- i&ilaftn tef....,...b 

it Ba.nkalaı·ı 10,10 lira nomi1>al fi
alİ muhafaza etmelı:tedtrler. 

TramYay 49,501 .Boa:ıonti 25; Telr 
fon 14; ittihat Definnencilik 24, 7~; 
Şark Defirmencilik 1,80; Reji 4,20l 
Şirketi Hayriye 15; Terkoı 33,50: 
Rumeli Şimendiferleri 5,50; Aat .. Ci• 
mento l 1 ,20 lira etmektedir. 

Kote harici Muır Kredi Fonaiyele
riaia fiati tunlardırı 

1888 tertibi 
1903 .. 
19ll .. 

163 
90 
87,SO 

Lira .. .. 
ea,.n milbadil bonolan 36 y. k"'. 

l'Uf etmektedir. 

Altın 923 kurutt• kaldı. 
K. tf, 
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Istanbul' da is kin işleri tamamen bitirildi •• 
Ekono111l 

Haşhaş ziraatimiz 
ıslah ediliyor 

V alllerin riyasetinde 
komisyon 

birer 
teşkil edilecek 

. ~İraat Volıileti b .. luq ıbna- daki t icari münuebetlerin eskiai• 
~n ~nıı:inıi ve afyonlanmızın te- ne nazaran azaldığı anlatılmakta 

emtniilü için tamil bir tekilde dır. l ran hükfuneti, Türk eşyasına 
te~at yapılınaaına karar ver• kartı ağır tahdidat koymakta idi. 
IDıf Ve bir talimatname hazırlan· Yeni ticaret muahedeıinde, 
""!br .. Villyete tebliğ edilen bu Türk ihracat etyaaının, vaziyetini 
talunatnaJne7e nazaran, her mın· deiittirmek mümkün olacakbr. 
takada birer merkezi komiayon Buna mukabil, lran tacirleri, 
letkil edilecektir. Valinin riyaseti I Türk piyasasile olan münasebetle 
.ıtuıda toplanacak olan bu komi&• rini arttıracaklardır. Ötedenberi 
1cında Ziraat ve Sılthi,.e müdür· •ark vilayetlerimiz lran kunı mey 
lerile Tiearet 'Je Ziraat Odaların• valan için iyi bir pazar te9kil edi•aa birer zat bulUAacakbr. Ayn· yor. lraıı tacirlerinin ıark vilayet 
i:j•thaı airaati 7apan mmtaka- lerimizle temaa ve münuebetleri
..ı a da ka:rmaJıamlann riyaseti ni arttırmalan, her iki tarafm ar
_ .. ~da birer tali komiıyon tefkil zu ettiii bir ;ttir. 
...,iJecektir. .. . 

Komİl7onI.,.. f I' ti h h Bundan batka hukumet, lranla 
ıdraatimlain aalihı ":,:.,"nı....:.1:!. olan ticari münaaebetlerimizi ge· 
:i~.::°'t&nnıa' tezyidi ve mab nitletmek için Trabzon • Tebriz 
-.ı. uın: _,.,. 10llardan aat· tranıit yolu üzerinde lran ta
baa '.ı atı.at ziraatini inzibat al- cirlerine teıhili.t gösterecektir. E· 
lacakt:•lr llolıt.lan üzerinde o· suen bu yol, Türk • Iran transit 

Bir ltatyan baaka•ı 
•~l:ı halinde 

ltaı 
.ı.,. (~ lnetbar bankalarm· 
iabaı; itibalca ıll Kl'edlto Popolere) 
•iit .,., k r hanı.... hali acze düt 
lllılQıu,tıu'.'.nkurdato talebinde bu· 

lıaı78 11 . • 
buı...._.. . " tican münasebatta 
le:vakJrı ihraeat tacirlerimizin mü 
IJı " 01ınat.n lazımdır. 
~ llladdelerimiz 

oıizde,, ~ ~d._ ihraç maddeleri· 
tıos .....ıı.~t-ıca Jedi tanesinin ih· 
ı....,11& ~ lllaa dün,.. liman 
"hııeı.ı.,,ff;:r•ııa taksimini tetkik 

Ptarafball kAğıtlar 
Cü..,,.,,. • 

Paı>a~~er umum müdürlütil 
ııl r.o..., liıtla matbularmm ay. 
re bild;!..~bi olaoafmı ıümrükle 

·--tir. 

80..._ •ce 
bi •t•l•rı 

na Y•ptıraclllt 
Kamlıi10 lıo 

lıendilerine ı 1 t'latı .. •ceııt.ıeri 
bina J'•Pbr..,: u ve muılakil b. 
Bu binan111 Ya ,:.ektedirler~ 
yeden bir araapiotemjşl'!!dır~ledt. 

lraıaıa ticaret 
•G:ıakerelert 

des~'":- lıllI.umetile ticaret an~alıe 
Yor M '!-alıeratma denm edili. 
dacİır ~&kere müaait bir safha. 
ıneıııı~ı. eoıi muahede iki komfU 
&ebetıerİı araamdaki ticari milna 

Son &rttıracalıbr. 

1

- "&ntanlarda lranla aramız 

BORSA 
u,8-alı.::----~~~~ 

ta ıc a....ı.. aıa... .meıc11r> 
ltı'Uıaaanf 1933 

lıtiJı ~ F'ıatı.ı '" ~.,.:aıı.r TalaYilat 
fırk d }oU.a ta,71 

I>. M"'•hı• rı a,11 lltttrtt 
( ;ti•rlltler • "·''• Traa•ır 
• •ydt lal\) •.tı , ... , 
B ıcdıt t.- l.Jlııtıa 
r .,1.,11, ı,,, 4ııa.ıotoı 
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ticaretinin bel kemiğini teıkil et
mektedir. 

Fran•anın ithalAll 
ve ihracatı 

PARIS, 18 A.A. - 1932 senesi 
zarfmda ithalat 29,825 ve ihracat 
19,693 milyon olarak teıbit edil
miştir. 

Bu miktarlarda 1931 aeneaine 
niabetle karşılıklı 12,3 79 ve 
10,742 milyonluk bir tenakus var 
dır. 

Amerika bankalan 
krediyi çoğaltacak 

NEVYORK, 18 A.A. - Ticaret 
gazeteai tarafından neıredilen ve 
demokrat fırkaıma mensup yük
sek bazı t~ h siyetlerden alınan ma 
IUınata iatinat eden bir beyanata 
nazaran Amerika'da yakında ik
tidar mevkiine geçecek demokrat 
hükıimet muhtelif bankalann da. 
ha cömert davranarak para ikra
zı muamelelerini çoialtmaları su· 
retile kredi temini siyaaetjni ter• 
viç ed~cektir. 

Yine bu b• yanata ;ı öre demok
ratların programı mucibince §İm· 
diki para mikyaaını kıymetten dü
fÜrecek surette piyasaya fazla 
miktarda para çıkanlmaaı fikrine 
karşıda mücadeleye ıirişilecektir. 

' ...... ·- - -
Gazeteler ve 
Plaklar 

Middeiumumlllk bir 
•enede ne 

okudu, ne dinledi? 
Tutula b" . 

932 s n :r ••tatistife göre, geeçn 
"""••ilde M " dd • mlliğ' muhtelif lisanlar u eıumu e 

.. delik da çıkan 8395 iane 
ırun ıazete ile 444 l lr, 
186 haftalık 192 tane ay ı 

il .' 0 nbet günlük mec mua ver mıt ve &Jrıca 480 
b. 1· 1 ·ı tane de ecne ı ısan an e baıılau 

'sal 'imi . t mevkut 
n e verı ıtır. lstanbulda 
bir senede neşredilen kitap !keçtaen 

" Bki mın 600 diır. u taplardan 20 · 
aı ro-. 

mandır. Bunların da çoğu ııündelik 
gazetelerd~ tefrika edildikten &onra 

basılmıfbr. 

Bu neşriyat arasında ilmi aerte. 
rin miktan yüzde ikiyi C~e 
dir. Bir senelik kitap D"friyab ye
kı'.inunun elı:serisin.i muhtelif mev
zularda yazılmıt çocuk, halk ve za. 
bıta hikiyeleri teıkil ediyor. Bunla. 
nn yazıcılarının çoiu da heveskir 
ırençlerdir. Müddeiuınumiliğin ıraze 
teleri tetkik bürosu bir sene içinde, 
kitaplar da dahil olduiu halele 10207 
nüıha okumuıtur: 

Yeni kanunun tatbik& luqlanıldı
iı 13 ağustos 1931 tarihinden bugü
ne kadar müddeiumumilik yeniden 
doldurulan 739 plik dinlemiı ve tet 
lciı. etmiıtir. Bu plildarm içinde a-
1•'---aı .. d 'kid' _,_ • - '"suıg U1 JUZ e 1 ır Ye ır:aSeft• 

•İni balk havalan t"tkil etmektedir. 
d ~laklar, tetkike memur olan müd. 
v eıu~~~i bizzat fabrikaya gitmekte 
I e P <UUart ayrı ayrı dinlenıflı: aureti
de k~n~ol etmektedir. Bu pliklar-
1'~ ikiıer taneai de müddeiumumi. 
•gın ınühürü alhnda yine fahrika
la~~a ~uh,.f~ altına alınmaktadır. 
Muddeıumumılik tim.ıiye kadar yal
nr~ (K11.ptan laz hl\vaaı) iaiınli bir 
plak aleyhine müstrhr~ MJriıcat da 
vası 8ÇnJ1flD'. 

- Mahkemelerde 
iskanı adi 
İşleri --
Şehrimizde de ta

mamen bitirildi 

Kaçak tütünleri muh
birmi bırakmış? 1 

Terkosta 
Yeni tertibat 

Şehrin her tarafın
da mantaza- · 

maa •u bulunacak 

Hakaret çıkar! 
Kumaı, teker, lavanta gibi 

fikrin de kıymeti olan meınle
ketler bu alıt veriti ticaret ka· 
nunlarile yaparlar. 

.lngiliz muharriri Alman filo 
zofunun eserini tercüme eder 
ken ıorar ve eseri basan ki
tapçı hemen uıl sahibi ile pa· 
zarlıia giritir. Bu itibarla bey
nelmilel kıymeti haiz eser mey 
elana getirenler yalnız kendi 
memleketinde değil bütün fikir 
aleminde mütteri bulur ve şöh· 
retlerine göre servet temin e
derler, 

Şehrimizde bulunmakta o· 
lan Nüfus Umum Müdürü Ali 
Galip Bey ilı:i ıün sonra İzmire 
gidecektir. Ali Galip Bey tehri 
mizde iıkaruadi iJleri ile meı· 
gul oluyordu, Aldığımız malu· 
mata göre, lstanbulda dahi is· 
kam idi işleri tamamen bitmit 
tir, 

İskan •uiistimali 
lakin suiiatimaline ait Dev

let Şurasından iade edilen ev
rak üzerine lizım gelenlerin i· 
fuleleri de almmıtbr. ikmal 
edilen evrak Vilayet makamı· 
na verilmittir. Jdare heyeti dün 
Vali Muavini Ali Riza Beyin 
riyaaetinde toplanmıt ve evrakı 
tetkike başlaımthr. 

- · •••••• 1 ---

Takasta 
Muvaza.a 

-4 -- -

Bu lıte de kaçamak 
bir yol bulundu 

Mevcut takaa kararnameleri 
mucibincee takasa tabi olan eş 
ya üzerinde muameJ., yaparak 
ihracatta bulunanlar bazı vesa 
ik ibrazına mecburdurlar. Bu 
gibilerin takas ıuretile ihraç 
ettikleri eşyanın muvazaasız sa 
tıldığma dair icap eılen vesaiki 
göstermeleri lizımdır. Bu şart· 
lar takas işinin en ehemmiyet· 
1i kısmım ve esaslannı te§kil 
etmektedir. Aldığımız maluma 
ta nazaran. bazı kimseler bu 
vesaik üzerinde aykınlıklara 
sapmaktadırlar. Takas işinin 
muvuaaaız olması esas oldu· 
ğu halde muvazaalı vesikalar 
ibraz etmektedh·ler. Bu vesika
lar hariçteki tüccarlarla anla· 
şarak tertip edildiği için aahte
liği.ıi iıbat etmek te ekseriya 
imkansız bulunmaktadır. Aldı· 
ğımız malümata nazaran, İktı· 
sat vekaleti bu huıı..;au nazarı 
dikkate alarak bazı takyidat 
vaz' ını düşünmektedir. ----·------
Pollıt• --

Bir çocuk 
Çiğnendi ..... 
Yaralı olarak ha•
taneye kaldırıldı 
Dün öğleden sonra Üsküdar 

Meraklı bir kaçakçılık davası 
Dokuzuncu ihtiaaa mahkem~· j I~ittir: ~uh~eme ~zn~~ 

ıinde fa.Yanı dikkat bir dava ru- ıroaterdijı müdafaa tabitlennın 
yet edilmektedir. Davanın maz- celbi ve bu baptaki tabkikabıı" 
nunu İzmite civar bir köy halkın· tamiki için hatka süne bırakıl. 
dan Muıtafa efendidir. ımıtır. 

Muıtafa efendinin evinin bah· 
çeıinde ve habruhayale ırelmiye• 
cek kadar ırizli yerlerde bir mik· 
tar tütün bulunmuş, Mustafa E
fendi de ihtiaaı mahkemesine &e'f 
kedilmiıtir. Fakat Mustafa Efen• 
di daha lzmiıten lstanbula hare
ket etmeden evvel kendisinin ka· 
çakçılık yaptığına dair ihbar ya• 
pan adam aleyhine bir iftira da· 
vaaı açmııtır. 

Mustafa Efendi mahkemede 
de bu i,in mürettep olduğunu, lren 
disine iftira edildiğini, bulunan 
tütünlerin bahçesinde mevcudiye
tinden haberdar olmadığını, bun
lann batkaaı tarafından gizlice 
oraya konulmuı olmaaı ihtimalini 
aöylemittir. • 

Bunun Üzerine mahkeıııe lıu cı· 
betten tahkikab tevıi et.meyi Jü. 
zumlü ıömıüt Ye lzmit ınahkeme 
Iİ vaaıtu11la aramayı yapan ta· 
kip memuru Ömer Efendi isticvap 
edilmiftir. Ömer Efendi hulaaatan 
demiftir ki: 

Muatafa Efendinin evinde lıa• 
c;ak tütün bulundufunu hahı;r ve• 
ren Ahmet Efendidir. Biz ıhbar 
Ü<eerİne arama yapanz, fakat ara• 
ma da muhbir bulunmaz. Ahmet 
Efendi aramada hazır bulunmak 
İçin ıırar etti. 

Jandarmaya müracaat ettik. 
Gittiiimiz karakol, köyün başka 
jandarma karakolu mıntakaaında 
oldutunu aöyliyerek bize jandar
ma vermedi. Biz de ba,ka karako 
la doğru yürüdük. Bu esnada muh 
bir Ahmet Efendi aordu: 

- Muhakkak jandanna almı
ya lüzum varını? 

Cevap verdim : 
- Hayır, yok aınına, kaçakçı

lık bu ya, bir akıilik çıkanr, si
lah falan kullanrna? ! .. ı 

- Yok canım, öyle adam değil, 
ödeleğin biri . Hem öyle birıey 
y&paraa bende silah var, haklanz. 

Ahmet Ef.,ndinin bu teminatı 
üzerine jandarma almaktan va:r;
ıeçtim. Dotruca eve aittik, bah
çeye çıkbk, aradım, taradım, bir 
şey bulamadım. Bu eınada Ah. 
met Efendi eliyle koymu, ııibi öte 
den beridf!n tütünler çrkarmıya 
batladı. Buralar okadar hatrru ha. 
yale gelmez yerlerdi ki Yanımız. 
da Ahmet Efendi olmaaaydı imka 
nı yok bir orada tütün bulamaz• 
dık. 

1 , Arama memuru Ömer Efendi. 
nin bu ifadesi üzerine bu baptaki 
tahkıkat hmitt" tev•İ edilmekte 
ve tütünleri Mustafa Efendinin 
bahçesine muhbir A.lımet Efendi
nin saklattırdr~ı ihtimali artmak
tadır. 

Bir kaçakçı mah
kftm olda 

Çartıkapıamda kaçak rakı nal. 
!ederken 7akalanan Bekir isminde 
bir tahıl dün dokuzuncu ihtiaat 
mahkemesinde muhakeme edil
miıtir. 

Bek.irin cürmü aabit olınut, 8 
ay hapsine, 45 lira para cezuı 
verilmeaine karar 'Jerilmittir. 

Çabnmıt eıya 
Çamhcad.a Hıfzı paıanm köşkü 

nü soymaktan suçlu Veyai, Feyzi 
ve Ahmetle çalman eıyaları bile· 
rek aabn almaktan auçlu Fadıl 'fe 
Etemln muhakemelerine dün ikin 
ci ceza mahkemesinde baılanılmıt 
tır. 

Fadıl la Etem bu mallann çal
ma olduğunu hilmedi!tlerini aö1-
lemiılerdir. 

V eyaiylle Feyzi hınrzlık 7ap. 
nıadıklannr, Ahmedin kendilerim 
eıya taııtmak için Uıküdara ıö
türdüiünü ve Kıaıklıda bir koru• 
da bulunan eşyaları kendilerine 
yükletirlerken polisler tarafından 
yakalandıklannı .Öylemiıler, za. 
bıtada verdikleri ifadeleri ve iti
raftan İçin de: 

- Onları kabul etmeyiz, dayak 
yeriz, di7e korktuk ta İtirafta bu
lunduk, demişlerdir. 

Muhakeme ,ahit celbi için h&f
lra aiine brrakılmıthr. 

Neden ucuz 
•atllıyormut? 

Şiılide Bedroı Ka ... pyan iaınin 
de bir elektirikçi vardır. Bu elek
tirikçi bir rün civar dükkanlarda 
elektirik malzemesinin maliyet 
fiatmdan daha ucuıta aatıldıfını 
duymuf, hayret etmit. aebeplerini 
ara.tırmıı, fakat bulamamı~trr. 

Aradan zaman ıreçmif, bir ııün 
dükkanda billnço yapıldıjı za
man nıallarda mühim ıurette nok· 
san zuhur ~tmiıtir. O zaman Deci. 
ros Efendi civarda elektirik maJ. 
zemesinin neden ucuz aatıldıfını 
anlamıt. derhal polise müracaat 
ederek, o dükkanlarda arama 
yaptrrtmıı ve kendi dükkinından 
eksilen mallan bulmuıtur. 

Dükklncılar mallan Todori ia
minde bir ıençten, Todorl de Lan
diro isminde bir baıka ırençten al· 
dığını &Öylemİftir, 

Gerek Landiro, ıerek T odori İ· 
1'inci ceza mahkemesine teYkedil
mişlerdir. Dün bunların muhake· 
melerine baılanılmııtır. 

Yapılan tahkikata nazaran, 
Ahmet Efendi bn tütünleri vaktiy 
le Mustafa Efendinin yanında ça· 
hıırken i~İnden çıkanlan çoban 
.Mustafa vasılaaıyla bahçeye ıak
latmıttır. Mustafa bu tütünleri 
Ahmet Efendiden aldığı 20 liraya 
mukabil bahçeye aakladığrnı aöy-

ela Hikimiyeti Milliye cadde
sinde polis noktası önünden 
geçmekte olan bir tramvay ara 
bası, Fıstıklıda oturan Necdet 
iım.inde bir çocuğu çiğnemiş· - · -

Mahkemeye T odori relmemit
tir. Landiro hıraızlıktan aabıkalı
dır. Fakat mahkemede bu mallan 
çalmadığını, mallan Todorinin ge 
tirdiğini ve beraberce sattıklarını 
&Öylemi,tir. 
Muhakeme ~ahit celbi için batka 
gÜne kalm,.trr. 

- -- ·~-

tir. Necdet b&fmdan ağır su· Teıı·f hakkı vermek rette yaralanım§, vatınRm Os-
man yakalanmııtır. 

Galata!~r~=bepazarnt" lizı.m mı, deg" il mi? 
da Selimik haıunm alt katında 
tıerzilik yapan Cebeyan Ef.nin 
dükkanından evvelki alqam 
yangın çıkmıt ve ateş, üıt kat· 
ta terzi Yaniye ait dükkana si
rayet ve iki odası yandığı hal 
de Yetiten itfaiye tarafından 
•öndürülmüttür. 

Dayak 
F <:nerde oturan bekçi Meh· 

n;ıe~le Rıza Murtaza ve Muh
ıının alacak yüzünden araların 
da kavga çıkınıt ve Mehmetle 
M_u~aza ötekilerden dayak ye
mıttir. 

:f. Galatada oturan sobacı 
Yordan; boyacı Nesiıni dövdü· 
ğü iddia edildiğinden zabıtaca 
yakalanmıttır. 

Hayvan muayene 
lata•yonları 

ANKARA, 16.- Büyük Çekıne 
cede, Silnmde, Kemalpafa. kaza
ımda birer hayvan muayene 
İataıyonu J'•pılmaıma karar ve. 
rilıni,tir. lstanbuldan ihraç edi· 
lecek hayvanTar büyük Çekmece 
ve Silivride, lzmirden ihraç olu· 
nac:aldar ioe Kemalpa,a İ•taayo· 
nunda muayene e<lifeceklerdir. 

Verilirse yerli kabiliyet 
istidatlar inkişaf eder 

ve 

Fran11" ve Alnwn eserlerine telif 
hakkı vermek mecburiyeti neşriyat 
.ilemimizi meşgul etmekle devam .,_ 
diyor, Bazı mütalealara gÖre Yük
sek edebi eserler için makul bir te
lif hakkı kabulii, fikir hayabınız Ü· 
zerinde ciddi bir teair yapmayacağı 
gibi, bitakis mahalli aan'at eserleri
ne kartı olan alakayı çoğ~ta~l~.Ve 
bu takdirde Türk rnubarnrlenrun te 
lif eserleri ucuz tercüme eserlerin ra 
lrabetinden kurtularak daha fazla o
kunur ve Türk edebiyatı leea1üı ve 
inkitaf edebilir. Buna da tiddetli ih
tiyaç vardır. 

K. Fuat B~gln fllılrlerl 
Müderris Köprülüzade .Faat Bey, 

dün bir mubarririmize telif baklana 
dair demiıtir ki: 

_ Telif hakkı için, her meınleke
tin kendine göre yapılmıt kanunlan 
'Jard.rr. Mesela Franaa ile akdettiti
miz itil&fnamedeki edebi mülkiy-.t 
maddesi Franaanm ötedenberi kabul 
ettiği edebi mülkiyet ksnunundan 
mülhemdir. 

Yalnız · şuno ıla unutmamalı: Ka
nun müellife. hi~hir z1tman namüte~ 

nahi telif hakkı verme~. Müellif ,,._ 
ya o müellifin v-esi muayyen bir 
aeneye kadar kitaba için telif balda 
talep edebilir, O muayyen sene ıreç
tilcten sonra artılı telif haldu diye 
ortada bir ıey kalmaz. Binaenaleyh, 
eaki klasik e-ıercıe telif hakkı mev 
zuubahia olamaz. Bizde kitap fte1n
yab o kadar azdır iri tercenıe -
ler için müellife telif haldu vermeli 
dütünmeğe bile imkln yoktur, Kü
tüphanelerimiz henüz bomlıoıtur. 
Ciddi ilim, felsefe ve fen kitaplan
nın tercemesine her zamaıı!Rnden 
fazla muhtacız. Maarif Vekiletimi
zin JAphğı lctebbüalerden çok iimit 
ederiz ki müsbet bir netice alınacak
tır ... 

8. (Jmer Pf. ne dlgor? 
Diğer taraftan Dr. Müd.....U Be

sim Ömer P~. deıniıtir ki: 

- Bütün Fransız ve Alman ıeset" .. 
!erinin kanunun çerçevesi içine gir. 
mit olması tabiidir. Km•ik ••erler 
için de telif hakkı vermek zarureti 
olduğunu zannediyorum. 

Bütün fen alemimi:. , . ., bu meyan 

Sehnn her tarafmda Terkos suyu 
.W, muntazam bir ıelrilde bulunma
lı için Belediye bazı yeni terli.bat al
nafbr. Kaza bir yangın vukuu~ 
lıorularda fazla au bulunması ıçm 
fazla taaJ(k yapan teçhizat konmuı· 
tur. Tedıos tesiaabna uzak olan Y~
lerde ,.enlden bet altı su mahzenr
nin tamirine luqlannır,tır. y anam 
vtıkuunda buralardan iıtifade edile
cektir. 

Sultanahmette 
bir park 

yeni 

Saltanalımct parla ile A7uofya a 
ruındaki renit meydandlı lıir parlı 
vücude ıetirilmai tebrrür etmitti . 
Parkın teaisine bu ay aonunda baı
Lınacaktır. Parkın arb tarafında 
tahtezzemin bir de umumi apteaha
ne yapılacakbr. ilerde bu tahtaze.. 
atin aptesthanelerden tebrin diğer 
yerlerinde bir kaç - daha yapı
lacaktır. •.. ,,,,. 
Sömestr 
Tatili 

Bugünden itibaren 
20 gün •Ürecek 
Darülfünun fakültelerile yÜk• 

sek melıtepler buıründen itibara~ 
yirmi gÜn müddetle sömestr tab
iine başlıyacaklardır. 

Ra•lm Au B. 
Y azdığ"ı bir fiziyoloji kitabmnı 

yanhı olduğu iddiaaıyla Darülfü· 
nun Tıp fakültesi kimya)'J hayati 
muallimi Dr. Raıim Ali B. fakül· 
teden çıkanlarak orta tedriaat 
muallimliğine nakledilmitti. Ra· 
sim Ali B. Ankara Gazi enstitüsü 
kimya muallimliiine tayin edilmit 
ve vazifeaine b-.larnı,tır. 

Farmakolog talebe 
cemiyeti kongresi 

Farmakoloi Talebe cemiyeti 
konırreai dün Halkevinde aaat ÜÇ 
te İçtima etmiıtir. Dünkü içtimada 
7eni idare heyeti intihabı yapıl· 
mtfbr. 

Viyaaaya tetkik 
•eyahati 

Hulwlr fııkülteıi talebeoinden 35 
lrltilik bir kafile dün Viyanaya 
bir tetkik seyahatine çıkacaktı. 
Bazı sebeplerden dolayı aeyahat 
geri kalmtftır. 

Amelt hayat mezun
ları kongre•i 

Ameli hayat mektepleri me
zunlan cemiyeti 3 tubat cuma ııü· 
nü saat onda cemiyetin Cağaloğ
lundaki Halk fırkası bineaı ka111· 
aındaki merkezinde senelik kon· 
greıini aktedecektir. 

Mühendl• talebe 
cemiyeti kongre•I 

Yüksek mühendis mektebi ta
lebe cemiyeti kongresinin ikinci 
içtimaı bugÜn Beyoğlu Halk fır. 
kaaı aalonunda toplanacalıbr. 

Hakak talebe cemi
yeti kongre•i 

Hrıltult Talehcai Ct:miyctind.,n: 
Geçen hafta toplanan lı-arede 
ekseriyet olamadığından 20-1-933 
cuma ırünü aaat 14 de Halkevinde 
toplamlacaktır. Bütün asli azanın 
ırelmeleri rica olunur. 

- -

Avrupa devletleri fikir adam 
lannm bu tabii haklarmı lıima 
ye etmek için biribirlerile yap· 
tıklan mukavelelere buna dair 
maddeler koymu,lardır. 

Biz timdiye kadaı- bu kaJ* 
tan vareste id'ık. Hükümetin 
yeni yaptığı mukavelenameler 
ecnebi eserlere serbestçe tasar
nıf edenlerimizi telişa düşür
dü. 

Şimdi fransızcadan bir eaer 
tercüme eder ve bunu basarsak 
sahibi.ne duııpnak ve ona btı 
tercüme edilip basılan kitabm 
karından pay ayırmak lazım • 

Buraya kadar ciddi bir yol 
takip eden mesele işbu nokta· 
ya dayanınca gülünç bir mım· 
zara alıyor • 

Çünkü bizim kitapçılarımı:ı: 
tercüme esere para vermem 
ııibi garip bir itiyada kapılmıt 
lardır. Telif eserleri bile mu
harririne az para vemek iç' 
naz ve istiğna ile kabul eden 
kitapçılanmız mütercime mı 
kınn ederlerse tercüme eseri 
asıl sahibine para verirler mi? 

Telif bir eser için baskı pa 
aınm yanımı verirken ell 
titriyen kitapçılarımızrn tercü 
me eserin müterciminden başk 
muharririne de hisse ayıracak 
larma ihtimal vermiyorum. Fa 
sı muhal, bu noktada ısrar edi 
lirse bizim kitapçının ecneb 
muharrire telif hakkı olara 
~klif edeceği ücret adamcağı 
ıu kahrından öldürür. 

Ecnebi muharrire ol.un ha. 
karet etmiyelim! 

Burhan CAHI 

--·-.. -··--··--·· 
Ziraat Bankası 
Müdürlüğü 

Şükrü Bey, Kemal 
Zaim Bey 

Ziraat Bankamız inkişaf ) 
!undadır. Bu milli müesseseıni 
yeni inkitafmı son aenelerd 
faaliyet ve teşkilatına medyu 
dur. Bu faaliyet ve teşkilat 
müıbet neticeler verme•inde 
ki müdür Şükrü Beyİ'l ÇTd: 

meği geçmi§tİr. Sebebi ne du 
1& olıun, Şükrü BPy Ban.lcımı 
müdürlüğünden istifa etmiıti 
Eğer yerine r •f' n Kemal Zai 
Beyin liyak ', kabiliyetin 
yorulmaz derecede çalı~kanh 
nı bilmeseydik Şükrü Beyı 
iatifasına daha çok üzülürdü 
Kemal Zaim Bey, iki senedi 
Millet Mecli&i bütçe encü.m 
nimle mazbata muharririd' 
Burada mutedil, tetkikli, bilg 
li mütalealarile herkesin lıü 
met ve muhabbetini kazanını 
br. Yeni i~inde de muvaffak 
maamı temenni ederiz. 

Otobüs .rekabeti 
• Tür~ye dahilindeki 9İme 
ıdarelen miimessillerinin ahir 
Şark Demiryoları merkezinde y 
tıklan kongrede, otobü• rakabeti 
lıarıı ittihaz ettikleri mulcarreratı, 

da talıahet tubemiz bundan çolıı mü- menni mahiyetinde olmak üzere h 
teeaair olacakhr. kıimete arzetmiştir. keyfiyet, Na 

Fen Edebiyat ve aanat tahuında Vekaletince tetkik& baılarunıştır . 
ecnebi liaanlanna muhtaç olmaktan 
kurtulmak için daha epeyce zaman , 
ister. Bizde henüz büyük sanatkar- Vatandaş! 
lar Y~!-.İ!tİr· Romana, tiyatre>-
ya, aıt ~-ı~n. çoğu ya terciime,ya Şeker fabrikalarımı: 
adaptedır.Muelliflere telif hakkı ver memleketin şeker ihtl• 
ınek mecburiyet haline gelince bil-
mem nasıl olacak? yacını temin edinceye 
• Hele bbbi kitaplar için bu mecbu-: Jıadar, şeker bayr3rn-

"Yet pek ağırdır. Beynelıni.lel bp tarı Üzüm, İncir, Kaııısı, 
üstatlannın eserleri aynen tercüme / f t ;ı b 
edilmezae hiçbir kıymet ifade etmez- ı Gazlantap l.~ lı1t BU• 
ler. Filanca kitaptan bir cümle, fi . ramları olmalıdır. 
lan kitaptan bir fikir çalarak ya>dr- Milli lktı.,,ıf ve ta• 
imıız kitaplara ne telif eıeri denile-1' 
bilir. Ne de bunlara bir kıymet -i- lllll••"•a•rııi'ııi'ıiı'fiı.cİıııeİııılırr•ı/ıİyİıe•ti•• lehilir.n 
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9 K. SANi 1933 
idarehane : Ankara caddesi, 

100 No. 
Telg.-af adre•i : lst. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Baımuhan~r ve Müdür: 24318 
Yazı i•leri Müdürlüğü 24319 

ldarc ve Matbaa 24310 

! tabii tereddüt etmeyiz.. 1 
Size bizim propaganda ve 

' reklam i~indeki bilgisizliğimize 
iki misal göstereceğim: Bu mi
salleri kimseyi tenkit için yaz
mıyorum: Bu işlerde alt.kadar 
olanların hepsi hüsnü niyet sa· 
hibi ve vazifesini yapan muh· 
terem zatlardır. Lakin iı müs· 
bet netice vermemiştir: Bakr 

'tO .. ,.,,.. ..... ,. •• _ -

19 KANUNUSANl 

, '. - -... . : . ~ ; _· ., . ·~ ..... i 

Para hırsı 
- Fr>n ızcod•n - 1 buzla, fırtına ile boğu>jtuğu hal 

R Boillon k ı · · ı de, hali hududa gelememişti. 
mz: ogerska d h b~rkarın dıçın Zaten ıelmit olsa da. kolayca 

Bundan bir haft<ı ka de bata çı a a 'r aç a "' eçebilecek . d'? H ıi' • 
dar evvel lstanbula A· attr. Sert rüzgarla karışık kar 'ı g d k mıy :· aftay fıı geç 

Parçaları yakaıından içeri gir- ~ o, o_nku a~t•. ~-'-la emeb' '! merikalı bir ıuete mu d.k .. d" .. . . ızaz ve ı ram ıçın .,.,.. eyen ırı 
babiri geldi. Bu adam 93 gaze t ç.e, vucu u urpeı·me geçın- · d ? 

4d k 'ki . . d du mı var ı. 
1 tenin muhabirliğini ta. 'ıyordu. yor, a eta emı ennı on - T k k ki d b 

b 1 
d e rar apa an ı ve u se-

A.BONE ÜCRETLERİ• ı Dünyayi dolaşırken Istan u a ruy~ u. . fer beş on dakika karın içinde 
Türk;y• ;ç;n Horôç ;.,;. da geldi. Gümrükten sinema t ~~~şa ~ayandı ve Allaha bocaladı. Elleri ve ayakları don 

L. K L. K. makinesini geçiremedi, müşkü· ev yu etbbtı; b 
1 

mak arazı gösteriyordu. Onun 
14 • d l ket. ·zı· - ara ı. sen ana acı. 3 ;ıylığı 4 - 8 - ata ugra ı ve mem e ımı için, kanına hareket ve vücudü 

14 _ ıeyah<ıl programından silerek Gözlerine yat gelmişti. Diz- ne hararet vermek icin elini ko 

1: " 1: ~ 28 _ burada kalmaktan vazreçti. Mı !erinde yürüyecek mecal kal· lunu oynatıyordu, · 
" sıra gitti... mamıştr. Artık takatinin son hadleri-

Bu adama bir kolaylık yap· Fakat ona da Allah nasıl ııcı 

1 
Gelen evr=:ı:k ceri verilınez.

Muddcti geçen nüshalar 10 ku
ruştur Gaute ve matbaaya ait 
i lcr ıcin müdiriyete mi?racaat 

'ılir. Gazetemiz ili..nlann me
s uliyetini kabul etmez. 

RAM.AZ ~N: 

r lmsak 
iftar 

) 

17 

22 
D. 
38 
10 

1 l ld • be 1 sın?çah•tıiiı bankanın albaylık ne gelmiıti. Ah, karşı köye ka-
saydık · rıası 0 ugunu n bi T dar sürüne sürüne olsun , bir gi 
mem, alakadarları bilir • Türki veznedarlığını yaptıktan sonra, 
yeden de birçok intibalar, hem büyük bir vurgun vurmuş, Lile dt!!~: .. yakalayıp hapse atsın· 
de iyi intibalar alır, dünyaya bil e kaçmıştı Maksadı oradan hu· lar. iıter zincire vursunlar .. Fa 
dirirdi. Biz böyle bir propagan duda geçmekti. 
d · · b. 1 Nı'çı·n bu 1• • 1• yapmıştı, anla- kat bir kere ıu badireden lkur· a ıçın ın erce lira verebilir- • ul ç · kü b'I' d k h ı. •ılmaz. Babası o"lu"rken ken~ısı· t sa.. iın 1 ıyor u i, da a • ı<en i, berakis olmuş ve herif • aı b" k k d' · · b k 
bizden kaçmıs.tır. Tabii böyle, ne oldukça mühim bir miras bı ır ç.eylre ıİ·~nra en ısım e 

km t K d .. h. . d" !iyen ö üm u, 
bir •ehre k rke mü•külat ra ış ı. en ısı 11sesıne u A k .. ... . 

1 • c;ı a n • . . . b't. . t' An •. 1 rtı yuıuyemıyor, yuvarla 
çekmis olan gazeteci lehimize şenı yıyıp t ırmıt ı. nesı ı e .. .. ·· d N'h 

' k ka d · h" I" · k I nıyor. sunınuyor u. ı ayet 
bir şey yazmaz, mümkün oldu ız r eşı a a o mı;·asm ı- k" · ti ilk · k 
g"u kadar aleyhimize .•azar.. rıntrları ile geçiniyotrındı. Be- ' oye eknlş d, K evm ld apKı~~m 

k · k d' h. . . . 1 yumru a ı. apı açı ı. oy-
Biz de öbür tarafta hala: re et versın. t''1 1 ıs5<'3tm vı 11" d ğ · h il' b. 

BUGONK() HAVA · yip bitirdikten sonra ina.f ~- ' ud tanımka 1
• 

1 ı>eyıt~dn' aBı ır - Bıze neden seyyah gelmi· . 
1 

. ı a amın ar~ısında 1 ı. u a-
Ye,ilköy a•.<cri ra•at merke· 

1 

yol' yahu? diye hayıflanırız. mış, on arınkıne el U2'atm&mı§ 1 d . 
i;;ıcl n verilen ınalunıata aöre (Turing Klüp) t" seyyah celbi ·tı. Evde yemesi, İçmesi, yatma; am. A m susu S d k 

ıugün hava bL atlu ve müte- için arı arıl ışarı a propa· ecfl . t' B k d ld .. ıstemıyorunı. parma var Bana 
6 h 1 h d d sr, her türlii istirahati temin ı · - . çı ' zum. a a a 

hav.il ruz;!iı.ıiı eılacaktıı'. Yağ 

o1m:ır yajma11 nı:uhtcm Jdjr 

Dun h. va tazy'ki 758 milimet· 

j 
ııanda yapmaya çalışır. Allah ıtmış '· han 

1
·a, ıınla ıkgı ma· biraz corba, bir bardak ·su ve· 

yardımcısı ol~Ull... aş a cep arç ııtı o ı..ra yanı- I rin · 
Şimdi, dig"eı bir mü•ahede: na kalıyordu. Fakat ihtiras bu! K .... 1·· cıdı S b k ed 

Y T ki ·ı R •· · · · oyu a · a ı vezn arı 
Tu .. tu··n ı·nhı"sarı (Ce~ı't) is· ıma arı e ogers ın ıcını ye 1 . • ld Rog b k ... 

- Y meg" e ba•lamıstı. Eg" lt.nmek l ıçerı a ı. b ·.ers ça u pışırı· 
minde her neviden ve frenkle- Y · • 1 b. or a 1) km •· k 
rin As&ortie dedikleri tarzda gezmek tozmak için daha faz- en ır ç • · '! e egı ıvır

la para~a ihtiyacı vardı. Daha ı ?lı~ .A.kb~aınkaıçıntsıcakk bir döşlek. 
karışık bir cıgua c:ıkarmış .. Bu f 1 ka ı a a ır ç avu ısmar a· 

\..Y.~ nun icirt d" sesi; biı· reklam fil· c~k~? Ç:~:;ı::;yın'Ç le ya:_- yordu. Köylüyü tam;ı ettirip 
"°9'' ı mi çevil'tmiş... memlekette kal. b'ı a ~n~ d'? yemeğe ve yatağa fazla ihti-

:.::...:;.::.::~:=..~.;;..")J 1 Allahım o ı>e garip ve soğuk H 
1 

O b.
1
:" 1 eced mıy 1 • mam göstermesini temin için, 

e d 'r' ayır. nu ııyor u. b' Ü f kik k "I ş Y 
1 

•• • • F k b' b. )-'- ır y z ran ı verere goz e-

ıı•k~}J• şeyi.. Kendi kı:ndıme ctüşündüm: k a at ecn
1 

e ı ıdr mem '.':'ete rini boyaınak İstedi. Fakat eli 
.--;:; halledemedım Arkadaşlara sor açıp para arı ora a yem- ve · b' uzatın .. .. 

· ·ht• k. k k b"ld' nı ce ıne ca yuzu sarar· 
dum; cnlaı da halledemecl'Her. 1F kaırasını ~ekis. ın etme a ı ı. dı. Gözleri f.rfad1, Cür'etkara· 

f e 
Dıkkat ediyorum, guetelere f zı yazmak h-hlikeli, hiç de· 

" s zararlı bir . ey oldu. Mat· 
• at Kanununun sertligi cephe 

" ıden değil... 
1 B \nlatayım: 
,. 1 şav,ı yukarı herkes bildiği· 

soylemek VP meziyetleri var 
1 onları ortay dökmek için 
zc. teye yazı yazar .. 

''ı:aizcı <le bu ın ksatla yazar
l , bu zan ile y zarlar. Lakin 

neticeyi. de.,il aksini elde 
rleı. Çünkü yazı yazmaya 

a 

" 
,ılayan kanra içtinap edilmi· 

- ı bir münakaşaya girdi mi, 
1 o·sısındaki omm doğru yanlış 
~ > i var, nesi yo' . bütün ayıp· 

~nı ortaya dö1<er ... Tabii ya-
l'ı razanın beklediği d .. bu değil 

lr E. bu bir kar değildir ... 
ı naıı· 

r,!an 
1 

erotw 

ropag nda bir 
ilimdir 

rra b 3 ropaganda, ı eklam bir ilim 
, tlece 1 Bunu içimizde bilen var mı 
'. S niyorum. L:.kin bur.un bir 
" .. ,_ ı olduğunu hic olmazsa Av· 
lı .. a gazetelerinin mektep ve 

m lp ilanlarından gör· p öğre· 

-
iliriz VP böyle bir ilmin 
.. cut olclugunu bildikten son 
onıı bizim bilmediğimizde 

Simdi size soruyorum· 1 a t evde pazar çar4ıya uy ne h zlıg" ının b"t" · · d ırsı u un semere· 
Tütün İnhisarı reklam filmi- ma 1• • • si olan par<ıları yerinde yoktu 

ni kim için yaptırır? Herhal· Altı saattır daglarda, karla. O an kari d 1 · ·.. zam ar a yuvar a· 
de bu Türklere tütün satmak nışını hatırladı. Belliydi ki. ora 
için olmasa gerektir. Çünkü da gara içmek) müıabakuına da- !arda bir yerde düşürmüştü. 
bilde onunla rekabet edecek bir ir bir film görmüttüm. Meseli Baştan aşağı kadıır bütün aza. 
müessese yoktur. Tütün İçen böyle bir fırsatla tütünlerimiz sı titredi: 
herke& inhisarın tütününü alır.. reklam edilebilirdi.. - Eyvah mahvoldum. dedi. 
Rekla~ ara1!1a~~n alını!'. D~ İşte bu film bizim istiyerek, Köylü manalı mi.nah gülüm 
mek kı; dahıl ıçın reklama lu· para sarfederek yaptığımız bir sedi: 
zum Y~~!~r'. ~etekim g~~te- reklamdır ve rıe yazık ki; hiç! - Ben senin ne serseri oldu 
l~r~ tu~un ın~ı~arının tü.~uııle bir işe yarayacak tey değildiı·.. ğunu anlamıştım amnıa, ne ya 
rmı ~eki m_ el· · ıne .tesaduf et· Bu iki zıt müşahe<lenin mü· payım, yüreğim yufka, dayana 
meyız.. Ege~ . ı fılm dışarı kıı.yesesini size bıl'akıyorum. madım, içeriye aldım .. 
memleketler ıçın yapıldıysa o· Rogers'in sırtına biı· tekme 
ralarda maalesef türkçe anla· Mezarlıklarımıza ne-

1 

vurarak, çamurlu gübı·eli kar 
mazlar: .. Anlasalar bile b~ film den seyyah gelir? suyuna fırlattı. Ka~ lıatt. yağı-
den bırşey anlamaya ıınkin 1 yor, rüzgar hila eaıyordu. O· 
yoktur. Biri~~rinin yüzüne tü· .. Is.~anb';'la ge~en. a!'yyahların lüm havası.. Ku~t':'lmanın bir 
tün dumanı ufleyen v" şarkı gorduklerı (curıoııre) meraklı tek yolu vardı: Gıdıp teslim ol 
söylemek isteyip te söyleyeme şeyler arasmda büyük mezar· mak.. Ve caresiz gidip teslim 
yen iki gencin filmini harice lıklarımız da vardır. Dostlarım oldu · 
çıkarırsak tütünümüzü reklam dan birine birgün sordum. --·---.,--------
edelim derken bedii zevkimiz, - Bu mezarlıkları seyyah· 
hatta en basit zevklerimiz hak !ar ne diye görürler?. 
krnda fena fikirler veınıiş ola- Mezarlıklarla uğraşmış, on· 
cağız.. Film türkçe olduğu i- !arı ıslaha çalışmtf bir adam 
çin reklam da yapılmı~ olmıya olan muhatabım içini çekerek 
cak.. cevap verdi: 

Tütün reklamı nasıl yapr - Böyle yerlerde ölüler na-
lır bilmem amma, herhalde bu sıl olup ta dirilmiyor ve kaçını· 
filmdeki gibi yapılmadığı mu· yorlar diye gelip se}'t'eduler. 
hakkaktır. Gecenlerde Pariste dedi 
kadınlu arası~da bir (zuif ıi· . FELEK 

Patahabçe fıkara
perver ceıniyetinde 

Patabahçe Fıkarara yardım cemi
yeti senelik koncreın yarın yapılacak 
tır. 

Bu fıkaraperver ~iy~t! Rama
zan münasebetile ellı fakirıne ıelı:er . . 
üzüm, yağ, sabun, .. p~ynır P.•tatea 
un ve birer çuval komur tevzı etıniş 
tir. 

1933 

İş ve İşçi fi 
MiUi)!et bu •Üfunda İf ve İffİ 
İatİ)lenlerc taocuaut cdİ)IOr. lı 
ve İfÇİ İatİ)lenlcr bir melrtup. 
la lı büromu:ıra müracaat •t• 
melidirler. 

YALOVA TÜRKÜSÜ 
ismi altında Türkçeye adapte edilen Fransızca 

sözlü ve şarkılı 
KAÇIR BENİ ı, isteyenler 

• Şişli Harınanoğlu sokağı Da- 1 

badorya aparbman kapıcısı vaaı~ 
taıile Sernıi Hm. 10 ili. 16 lira 1 

mukabilinde aile nezdlerinde yal· ı 
nız gündüz hizmetleri veya dadı
lık gibi i,terde çalışabilir. Evvelki 
çalııtığr yerlerden hüsnü hal vara 
kalannı h&nıildir. 

Üpereti hu akşam G L O R Y A ' da 
Artistler: Roger Treville, Jacqueline Francell 
ve Ramazanın son haftası münasebetile büyük 

varyete numerosu 
ROLF HANSEN 

Bu meşhur sihirbaz ve hokkabaz sahnemizde icrayı 
san'at edecektir. Fiatlara hiç bir zam yoktur. 

Katibelik, ufak tefek muhase· 
be itleri, herhangi bir surette yazı 
itlerini mükemmel yapabilecek 
bir hanım öğleden sonra çalıfmak 
Üzere gayet müsait şeraitle bir it 
arayor. lstiyenlerin Milliyet te K. 
M. rumuzuna müracaatları. 

Fox Jurnal 

'f :r. 

Eski ve yeni türkçe, ruınca. o
kur yazar, franıızca dahi az çok 
biliyorum. Bakkaliyeden ve komis 
yon itlerinden anlarım. Ticaretha
ne müstahtem ve ya çırak olmak 
istiyorum. Arzu edenleı-e adreı: 
Kumkapı Nişanca11 9 No. 

1 ....__ _RA_D_~_o_.ı 
Bugünkü program . 

18 - 18,45: Nebilo. lıınail Hakkı 
Bey. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,30 · 20:Fr. ders (ilerlemişlere) 
20 - 20,30: Seniye H. 
20,30 · 21: Okunmuyoı-. 
21 • 22: Tanbuı·i Refik B. ve ar· 

Orta mektep mezunuyum. Ya· kadaşları. 
şun 22 dir. Noterde katiplikle ça- 22 • 22,30: Grnmofon ve saire. 

Sınt:ma muhiplerınin en 
çok sevdiği 

KATEde 
NAGY 

tarafında temsil edilen 

BİR ÇİÇEK 
İKİ BÖCEK 

lıttnn· Reanıi veyahut• huıuai dai 22,30 • 23,30: Darüttalim. 
relerde cüz'i bir maafla calramak Königsvusterhau:zıen 1635 m. Frannzca ıözlü büyük 
istiyorum. Adreo: Aksar..:y Gure. 18,35: Klaıik muıiki. 22,20: ufa filmi 
ba Hüseyin ağa mahallesi imam Maks Hartmann tarafından tagan \ M E L E K 
sokak No 24 Burhan Cahit. ni (Schumann, Wolf, Schubert).

1 -------------' 24: Caz. il••~ Sinemasında 
Kari mektupları 

Bir ıuahpusun 
mektubu 

1 
Varşova 1 •Jl I m. 

18.05: Oda musikisi (grama- [11•••ı. Bugün 

1 
fon ile). 19,06: Hafif musiki. OPERA'da 
21,06: Orkestra konseri (Reiu;n. E 
ger, Kockert, Minkuı, Kreiıler, DON JOS 

Gazetenizin sütunlarında dai- Waldteufel). 22,35: Piyes. 24 
ma vukubulan ceraimden bahse- Caz. MOJI"KA ı 
diliyor. Biraz da bunun aksi ta-
rafına imalei. kale~ edile.rek ~e· 

1 
Buda peşte 550 m. 1 

neler~en. bcrı .hapısane ko,el~rı~.-ı 18.35: Ruhi konser (kiliseden). Kara artal 
de hurrıyetle:·ınden ve her turlu 20.20: Piyes. 21.50: Muıiki par-
hukuku beıeriye ve içtimaiyeden , çalı bir müsahabei musikiye. İsp:myolca sözlü ve şarkı l• 
mahrum ve b;r kısmı bazı garaz 1ı 22.35: Imre Magyari Sigan takı- filminde ••••ıl 
ve iftiraların kurbanı ve hatayı mı. 24.05: Plap ile caz. 
adli neticesi mazur ve maaum; .. . 
kıamen de muktezayi kader ve Munıh 532 m. 

talih iradelerine hakim olamadık- 20.30: Mandolin konaeri. 21.05 
ları ".e. ıedit elem ve 11tıra_ıı tah: Temsil. 22.35: Odeon'dan naklen 
tı teaırınde kalarak gayrı ~uurı "Şık Hintliler" operaıundan sah
tehevvür anlerınde yaptıkları ce- neler. 
raimden dolayı kanunun tayin 
ettiği cezalarını çeke çeke ıslahı 1 Viyana. 517 m. 
hal etmiş ve yaptıkları cürüm- 18: Maurice Ravel (ırramofon 
!erden her an izharı nedamet ve ile aşk şarkıları). 18.45: Müaaha
pi,man eylemekte olan bu za- beler. 20.45: Cbarly Gaudrio ca
vallı İnsanlardan ve bunlara kar- zr (Dario Medina'nrn işti.rakile). 
fi merhamet ve şefkat ibrazı da 21.55: Melodram: "Davit ile Go· 
li.z:nnei İnsaniycden olduğıından liatb arasındaki ibtilif". 23.15: 
bahsedilse ne olur? Guatave Marcho takımı (hafif 

Şu bir sene zarrfrnda kom u · musiki). 
hükümetlerden: Rusya, Bulgariı· 
tan, Suriye, Fransa, ltalya, Al· 
manya hükUm"tlerinin mahkUmla 
rı hakkında af ilan ettiğini gaze
telerde gördükçe sevgili Cümhu
ri.yet hükümPtİmizin de hiç ol· 
mazıa hükmünün bir kıımını çek 
mi, olan mahkumlar hakkında ib
razı şefkat ve adalette bu hüku
metlerden geri kalın,ıyacağını ca· 
nı gönülden ümit etmekte ve bek
lemehteyiz. 
Aramızda sekiz on aeneden be

ri hapse düşmüş ve Cümhuriyeti. 
rnizin asarı ümran ve terakkisini 
görmemiı, feı, sarık devt·.İnde gir 
mi~ ve bili dıtandaki İnganları 
öyle tahayyül eden ve on senede 
meydana gelen yarım a.ırlrk fey
yaz medeniyete •/e ondan hiaase 
ment olmağa kavu~mak çırpı· 
nan njc,,. zavallılar vardır. Bu 
münai inaanları bu devrei jctimai .. 
yede hatırlanması hükumetimizle 
ve adliye vekillerimizden ve bu 
huauata tavassutu da milletin ve 
bikeılerin tercümanı olan muhte
rem gazetenizden rica ederim. 

Gaziayıntap hapiıaneıinden: 

Ö. Remzi 

Prağ, 487 m. 
18.SS: Gramofon. - Müsaha

beler. 20.45: Taganni klübü heye· 
tinin şarkıları. 21.05: Orkestra 
(halk musikisi). 22.05: Büyük ta
gannili müsamere. 23.30: Caz or
kestrası. 

Langenberg, 472 m. 
21.35: "Ariadne auf naxoa" 

isimli Richard Struasa'un operaıı. 

Roma, 441 n1. 

21.50: Senfonik kon.er (Zuclli, 
Sgambati, SibeJiuı, Gounot). 

Bükref. 

20.45: Gounot'nun eserlerin •• 
den "FAUST'' operau (operadan 
naklen). 

Kadıköy (Hale) sinemaunda 
24 Ka. Sani Salı ak!amı 

1·ürk ~ Yunan artistlerinin 
iştirakile 

OTHELLO 
GAVRILIDIS : Otello. 
ERTUGRUL Sadettin; Yaco. 

Bugün suvare 
saat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Opereti 

Umuma, 

Yeni eserler 

O ve yana 
Tüı·kçenin ve Türk romanları· 

nın en iyi eserlerini vet'en güzide 
<"dip ve romancı Aka Gündüz Bey 
yeni bir eser neııı·etti: Oveyana. 
Akanın samimi &Örüş ve aezişleri
nin mahsulü olan vegene onun kes 
kin nka ve kudretli ii•liıbu ile 
bezenen bu roman milli edebiyat 
kütüpl:raneroizin li.yemutJarın
dan birİ•İ olacaktır. içtimai ha· 
yatımızın yaralarından birisi Üze
rine bu eaerile de hüviyet ve var· 
lıiını koyan Akayı tebrik ve O• 
veyanneyi bütün okurtarrmıza. 
tavsiye ederiz. ·-Holivut 

Holivut'un 3 üncü sene sayun 
çok güzel resimler ve en son sine~ 
ma havadislerini havi olarak intİ· 
~r etmiıtir. 

ı illiyet,, 111 ronıa111: 39 ediyor. beraber tekra~ ya,amak istiyorum. 1 
Penceremi açtım ... Dışarıda lru ı 

duran, taşan, göğreyen bir deniz 
var. Sen bu denizleri bilmezsin .. 
Bizim Yatkın mavi denizlerimize 
hiç benzenıez 

Kalbinde ve başında başka hiç bir olursa olsun kirlenmediğini söy· 
Iemedim? Niçin seni buna inandır· 
mağa çalışmadım? 

yabancı hatıra yoktu .... işte en 
çok sevdiğim re&min o .. .. 

t EN ve BEN 
n • "Ben ıeni çağırıyorum sevgilim! 
' ' 1 . ı· N' 

Muazzez Tahsin 
•enindir. Fakat Nejat .. O ... Doğa· 
cak çocuğumun babası! 

Umitaizliğimi hazmetmek için 
seninle geçen günlerimin her sani
yesini kendi kendime tekrar yaşı· 
yorum .. Beni sevdiğini .. Sıcak kal
bini bir defa verdikten sonra geri 
;almayacağını dü,ünüyorum... Bu 
teselli, içimi, bir dakika için, yatı! 
tırryor. 

lşte ben, bu kuduran dalgalar 
karşısında haytımı kurdum. 

Her alqam, saatlerce, sana ba· 
kar.. seninle yaşarım... Sen ne
ıedesin Leyla? Beni hiç hatırla· 
yor musun? Dünyanın bir ucun· 
da seni dütündüğümü.. seni . sev· 
diğimi.. gözlerim fırtınalı bır u· 
fuk görürken bütün mevcudiyeti: 
min sakin, durgun bir ufukta senı 
tahayyül ettiğini ve çağırdığım 
biliyor musun? 

Bu delicesine hayal bir hakikat 
olsa idi, o zaman sen ve ben bir vü 
cut olacaktık... Sen bende ve ben 
hende yaşayacaktık. 

Leyla, Leyla .. Bunu niçin yap 
madmı? Niçin sana o kadar ya· 
kınken o kadar uzakta yaş<ıdım?Ni 
çin, ;ış\([n ne olduğunu bilmeyen 
sevgilim, sana sevgiyi öğretme
dim? 

n ge mıyorsun, o ge ıyor... ı· 

· nr-\ Niçin? 

ılııı 
1 

k. 
ki 
... 
m 

1 

Defterimi kapatırken 

Salonda vazolara çiçek koyu
.fam, Birden bire demirden iki 

1
'J)Çe gibi el, ellerimi kilitledi .. 
ııt, yakında baba olacağını Be
tiuammere tebşir ettiğini ha
vereli beri, kaç gündür bu fır-

• yı bekliyerek ölüm acısiyle 
1,an kaçıyordum. 

Leyla, bu hayat böyle de· 
edemez .. Hayır.. Bunun im· 

lıl yoktur.. ikimizden birimizi 
'h etmelisin... Senden uz;ıkta 

1lyamıyorum .. Burada kıskanç-
ölüyorum .. Böyle devam eder 

,ütün mukaddesatı çiğneyece· 
... Leyli. Bir şey söyle.. Bir 
yap .. Bilmiyorum ne, fakat bu 
friıcii vaziyet ortadan kalksın 
(. 

,;özyaşlarımla ıslanan elini ıs
dudaklarıma götürdüm: 

j Bed~ _Muh~lm~r ... ebKad~bim 
n samımı ıs enm e ıyen 

ı bazırl 

Sözümü bitiremedim. Bedi 
Muammer bir çılgın gibi odadan 
kaçtı ve bir daha onu görmedim. 
Günler var, Adaya gelmiyor .. Bin 
türlü bahanelerle bizden kaçıyor. 

Meyus .. Meyusum. 
Yakında ana olacağım. Bu ye· 

ı i his benliğimde yeni bir ufuk acı 
yor. Fakat defterimi son defa k~
pamadan evvel, ne olursa olsun kal 
bimin en derin ve en temiz hissi
nin sana ait olduğunu .. Seni unut· 
mak deP,il, biı· uniye olııun ben. 
den uzaklaşmadığını tekrarlııyo
rum. Bana inan Bedi Muammer, 
benim biricik sevgilim! 

Beıı zavallı bir ana olacağım ... 
Çocuğum, senin ve benim çocugu· 
muz değil! 

19 Kc:inunıuıan.i 19.ı. .. 
Bedi Muammerden Le)llÔ)la. 

Leyli, canımda. elimde kız· 
gın biı· demir gibi dolatan kıskanç 
iok. bu gece odamı bana cehennem 

Fakat o .. Çocuğun babası! 
Ne zavllı.. Ne çaresizim bilsen 

Leyla! .• Bilsen, bana acır, baıım· 
da yanan atesi elinle alır söndii-
rürdün. · 

Senden bir deli gihi, bir çılgın 
gibi kaçtım ... Aylar var. içimi bir 
kurt gibi kemiren dert İşte bu! .. 
Sana veda etmeli idim.. Son defa 
tatlı gözlerinin gözlerime daldığı
nı görmeli... Ateş dudaklarının 
sıcaklığını duymalıydım. 

Seni artık görmiyeceğim ... Hiç 
biç görmiyeceğim! 

Kaçtım, senden uzaklara .. Çok 
uzaklara kaçtım. Aramıza soktu· 
ğum aşılmaz dağlan, nihayetsiz 
denizleri görsen korku ile bağırır· 
dırı Leyli\! Fakat burasını bilmeye 
ceksin, nerrle olduğumu hiç bir za 
rı•an bilmeyeceksin; burası dünya 
ııın sana yaba cı olan bir ucudur. 

Senden uzaklara kaçtrm Leyli. 
Fakat sen bende varsın!. 

~ 'f ~ 

Bu gece biitün hayatımı senle 

Kayalar Üstünde kule gibi yük 
selen küçük bir evim var ... Rüzgar 
'e fırtına, hiç durmadan bu evi de
ler, geçer. 

ihtiyar bir kadın hizmetçimle 
beraber burada yaııyorum... Ha· 
yır. ne diyorum?. Yaşıyoruz ... Sen 
ve ben... Bu evin her tarafında 
canlı olarak sen varsın. 

Odalarım senin resimlerinle 
dolu .. H"r boyda. Her vaziyette. 
Her kıyafette. Yatağımın karşısın 

1 de seni sandalda görüyorum .. Be
raber gezdiğimiz sandalda ... Masa 
mm üzerinde, çamlıklar arsında
sın . 

Fakat yastığımın altında yaıa· 
yan resmin hangiai biliyor musun? 
Hani bana geldiğin o karlı günde .. 
Beraber geçirdiğimiz ilk ve son 
günd·e, divan üzerinde bir ara uyu 
muş, y<ıhut dalmıştm. 

İ:;te o vaziyette, gözlerin ka· 
palı iken senin gizlice resmini çek 
miştim. Orada tam manasile sen· 
sin ve benim.. Yalnız benimsin. 
O gün yalnız sen ve ben vardık. 

Leyli, seninle ya ·adıgım her 
aünün hatıraaı benliğimde yer et· 
~i9... Onlardan ayrılamıyorum .. 
Kanımdan, etimden ayrılmadı-
gım gibi!... 

Bu hatıraların ortasında, te
miz v" yüksek sevgilim. sen, bil' 
sultan hatmetile yaşıyorsun, beni 
yürütüyorsun, Yatatıyorsun. 

Bazı dakikalar biliyor musun ne 
dütünüyorum? 

Her şeye rağmen ııtkımızı 

y atatm;ılı idik! 
Bunu düşündüğüm vakit, seni 

görüyorum, soğuktan Ü!Üyen o· 
muzlarını göğsüme sokmak ister
ken: 

- ,Aıkonızı kirletmiyeceğiz 
değil mi Bedi Muammer? d'iyor· 
.sun. 

Niçin o gün sana aıkın, sahici. 
candan aşkın hiç bir zaman, ne 

Kaşlannı çatıyorsun, mektubu 
mu okum;ık istemiyorswı artık de 
ğil mi? Seni gücendirdim, saf kal 
bini incittim... beni affet Leyli! .. 
Bir daha böyle çılgın hayallere 
kapılmamağa çalışacağım Böyle 
düşündüğümü istemiyorsun, bili
rım. 

Fakat, kafamın içinde çılgın 
hulyalardan bıı.şka bir şey yaşat· 
manın imkanı var mı? Hani şım;ı· 
rık çocuklar olur, ille de gökteki a· 
yı ve yıldızlan İsterim diye tuttu· 
rurlar .. B"n de öyle bir Jey istiyor 
dum: 

Seni bütün bir gün burada .. ku· 
duran şu dalgaların karşısında, bir 
yamacın üstünde kurulmuş olan 
küçücük evimde gönnek ... beraber 
yaşamak!. 

(Devamı var) 



• 
Bir izdivacın hikaye8i: 6 

Dürrüşehvar nasıl ve 
kiminle evlendi? 

Saray içinde Dürrüşehvarın 
120 rakibesi var! 

Niltlfer ve Dtlrriitehvar •ultanlar Hint 
••rayında naaıl yatıyorlar? 
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Sarışın mı, 
Esmer mi? 

En sağlam sporcu yıl
dız: Bebe Daniels 

Ramon Novarro 
Avrupa' da •• 

1 Eğer Pola Negri 
.. rıtın olsaydı, 
ne yapacaktı? Spora nasıl başladığını ve han. Bütün dünyanın taphğı bu ar. j 

gi sporları sevdiğini anlatıyor tist Fransada film çeviriyor 

lpe/r Filoıi11 Jıa:urlndığı 

Ramon Novarro 
Rudolph Valantinonun ölümü hulba ebnek lizımıreline töylece 

üzerine bir Jeııne premier arayan telhiı edebiliriz: 
Amerikan rejiaörlerl, nihayet Ra
mon Novarroda karar kıldılar. Bu 
nun üzerine Rudolph V alantino
nun çevirdifl ( Apokalipin dört ıü 
variıi) filminde sönük bir rol al· 
Dllf olan bu Mekıikah ırenç bir· 
den bire parladı ve rene birden 
bire birinci plln yıldızlar aruına 
kanıtı. Ramon'un pereatitklrlan 
aelefi olan Rudolph'un pereıti•kir 
lannı kat kat geçti. Şimdi en· faz
la aranılan ve sevilen odur. 

Ramon Novarro'nun hayatını 

hi:ııkir olup olmadıfmu aonnuılar 
dır. Gariptir ki, ben hiç tatlı sev
mea. Ve binaenaleyh yemem. Bu 
da çocukluğumdan kalma bir iti
yattır. Annem, yemlt latediğim Zil 
man, hiç bir vakit teker veya pas 
ta vermez, elime bir elma veya 
portakal tuluttururdu. Dondurma 
ve paata gibi şeyleri hiç yemem. 
Benim hotuma giden bir IÖz var
dır: insanlar mezarlannı ditlerile 
kazarlar. Sabahlayin ben kahval
tı olarak r.emişten baıka bir teY 
yemem. Oğle yemeğini çok defa 
hazfederim. Şayet açlık hiaaeder
ıem hafif bir şey yerim. Ça hpna 
kudretimô kaybetmemek için öfle 
yin asla ağır yemek yemem .. Ak· 
.şam yemeiinde canım ne iaterıe o 
nu yerim .. Tatlı yemek itiyadım ol 
m~dığı için, zararlı bir teY yediği 
mı zannetmem. idman ve 11hhati
me itinanın bana temin ettiği şey 
leri ,öyle hüliaa edebilirim: Hu 
talıfa kartı mukavemet, nete, aa• 
adet, aençllk, güzellik, hayata 
kaqı allka, erkeklerle müsavat 
mealeğimde muvaffakıyet,... ' 

Novarro çacukluiunda epeyce 
darlık ve 11kıntı çekti. Mekıikalı 
bir di,çi olan babaunın kazancı 
keıir olan aileainin geçinmesi için 
ancak yetişiyordu. Buna da sebep 
Ramon Novarro'nun - ki aaıl İı· 
mi Samanicya'dır - dokuz karde
şi daha vardır. Bunlardan 7 si er· 
kek 2 ıi de kızdır. Bütün bunla· 
ra rafmen Ramon'un ailesinde 
nefe hlkim bir halde idi. Her ak· 
1am babadan kalma büyük evin 
ıalonunda toplanan alle muhtelif 
eğlenceler tertip ederler ve müıt• 
rken eğlnirlrdi. Bu vaziyt Mkıi· 
ka İıyanı çıkıncıya kadar aürclü. 
İıyan çıkınca Ramon'un aileıi çil 
yaırrusu aibi dağıldı ve 17 Yatında 
Ramon kimıesiz ve hamisiz kaldı. 
tik zamanları lokanta ıraraonluğu 
yaptı. Ondan sonra bankada ça· 
lıttı. Nihayet Loı Angeleı'te ufak 
bir angajman yapmıya muvaffak 
oldu. Bu angajmanı da sadece 
danaeur olmak içindi. Danıeur o
larak eyaletlerde epeyce turneler 
yaptı. Nihayet 1918 de May Mu
ray tarafından lı:eıfolunan Ramon 
ilk filmini olan ( Apokalipsin dört 
ıüvariai) nde oynandı. Ve parladı. 
Ondan sonı·a aıraıile bildiğimiz 
filmlerini çevirdi ve bütün dünya
nın sevgisini kazandı . 

Ramon elyevm Avrupadadır. 
Eski dünyaya gelmesindeki yega· 
ne aebep bir az da Avrupada film 
çevirmek arzusundandır. Am.eri ... 
kan rejiaörleri Ramon'u bu fikrin
den vazgeçirmek için çok çalıttı· 
lana da muvaffak olamadılar ve 
Ramon Avrupaya geldi. Bakalım 
.., • .ı filmler çevirecek?. 

iki11ci .~esil film olan 
Jllmindl.'ıı bir resim 

[ Kartaı bent •ldatrru J 

Pola Negri kendi imzası altıncla 
.yle hir yazı yazıyor: 

"Sarlfın hem kendi lehinde. 
hem kendi aleyhinde bir mahlıik· 
tur. Evvela kendisine esmerden 
ziyade dikkat ve ihtimam göıte,... 
mele mecburdur. Yapılışı daha 
narindir. ince teni çiçeğe benzer. 
Kokladıkça solar. Sarışm tenini 
güneşe, aeni~ havaya, her şeye 
karşı muhafazaya mecburdur. Eı 
mer bilakia, bu kayıtlardan azade, 
ıider, ıelİT, spor yapar, sıcağı, ao 
ğuğu o kadar dü~ünınez. Uykusuz 
luta tahammülü daha fazladır. 
Vakıa' bir ıanıın genç iken her 
§eye mukavemet eder ıribi görü
nür. Fakat aradan bir kaç sene 
seçti mi, bu kadife cildin. Üzerin
de en küçük ihtiyat11zlık, en az 
yorgunluk derin izler bırakır. Ben 
aanşın olaaydnn, her ş~yi tazeliği
min muhafazasına feda ederdim. 
Zira san,ınJarın biricik hazineleri 
bu tazeliktir. Vakıa bir kimsenin 
daima kendini düşünmesi, zevkle
rini ve eğlencelerini ölçmesi müı
lı:llldür. Fakat tabiat İnsanlara ba 
zı huletler vermi~ıe, bu farkı da· 
ima ödetecek çareler de icat etmiş 
tir. Sarıtmlardan bir çoğunun fİd· 
detle mücadeleye mecbur oldukla 
n §eylerden biri de, tişmnnlığa 

karıı tabii meyilleridir. Her ka· 
dın ihtiyarladıkça, şişmanlıkla mü 
cadele eder. Fakat sarışınlar her 
kesten fazla! Sarı~ınların bir nok 
tada daha tabiati aldatmağa ihti· 
yaçlan vardır. Kaşlarının ve kir
piklerinin rengi! Eğer sarışın ol· 
aaydon, gözlerimle kirpiklerime 
renk vermek İsterdim. Kömür ka· 
lemi aarıfm kadının tuvalet oda· 
ıından asla eksik olmamalı! Yüz
lerine dikkatle düzgün ıüren her 
u.rıtın. kadın yüzde yüz kazanır. 
Bunların hiç biri boya kullanmak 
ta tereddüt etmemelidir. San mla 
nn yapılacak başka bir fedakirlı· 
ir daha var: Saçları Venüs aan· 
,ındı. Sarıtın kadın, her 4eyden 
evvel kadınlığının manzarasını 

belli etmelidir. Halbuki ıolgun saç 
lar alında bariz bir hat çizmezler. 
Tenin nerde bittiii ve saçın nerde 
batladığı malum değildir. Bu da 
çirkin bir şey, ap açık bir çirkin· 

lik. 

Pola Negri'nin ilk 
konuşan filmi 

Nezamandan beri hasret kaldı 
jımız, sıcak kanlı, şehvetli kadm 
Pola Negri: tekrar ıinema haya
tına, Majikte yakında gôaterile
cek olan: (Kurfuna dizilen K,.... 
/içe) filmile avdet ediyor! ..• 
o~ sene evvel bu meşhur artist, 

kendi arzusile mukavelesini fesh 
ederek Fransada~ i Şatosuna çekil 
mif ve orada bir kaç ahbabmm 
münzevi ve '8-İrane hayatına uya• 
rak j8tİrahat c-tmek istem itli! ... 

Fakat kendisi de timdi itiraf e
diyor ki, böyle bo' bot oturup is· 
tirahat etmek keyf çatmaktan da 
az zaman ıonra bıkılıyormuş ! .... 
insan bir eksiklik hiı ediyor •.. Bu 

j eksiklik nedir? biliyormuıunuz? •• 
Didinmek ... Çalışmak... Çabala

., mak .... 

En. ~~yanı ~a;ı:ret nokta Pol• 
Negrı'nın bu ıstırahat anında in
ırilizce lisanını mükemmel bir au
rette en inceliklerine varıncaya 

1 

kadar öğrenip bilhaııa talaffuzu• 
nu !anılamayacak kadRr düzel
miş olmasıdır. 

Pola Negri'nin ıinema hayabna 
avdetine, Firmalann verdiği e 
miyet kendiıine teklif edilen -
tin pek fazla olmaaından anlapl. 
maktadır ... Bu ilk filimde kendi
alne Bazil Ratbon ııe Roland Y 
refakat etmektedir. 

-~---- ·----
Chevalier'i karıaı 
bo9amak l•tiyor 
HOLYVUT, A.A. - Yvan 

V alli, dün Paris'te koca11 Cbeva 
lier aleyhinde bir botanm• da..._ 
açmı§tır. 

Chevalier, bu davaya 
mahkemede demi9tir ki: 

.. Yvanne'a kartı her vakit · 
muamelede bulunduğuma AU 
huzurunda bile yemin edebilirim. 
Şu kadar var ki biz huylarrm1Z1D 
biribirine uygun olmaması yüzün .. 
den ayrılmafa kar,ılıklı karar ve 
dik. 

Herfeye rağmen çok İyi doat 
!arak kalacağız. Her.ey bizi 
mile memnun edecek bir sure 
halledilet"ektir." 
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Birinci Sahife en Geçen Yazılar 
• 

.... - '" • _, ' ....., . :: .. -"!; . • ' ' 

erg ama ... . 
uzesı 

E Keıfi yapıldı ve 
· planı hazırlandı 

Malatyadaki hafriyat
tan neler çıkarıldı? 

Yeni Yunan Gazi Hz. 
Ziraat nazırı Bursada 

( Baıı Birind •ahi/ede) l (Barı Birirıci salıüede) 
m~leketimizce t~runmıf bir çeh· getirileo fırka programı ilmin 
redır. An aaıl Gelıbolulu olan M. k k d • h • 
Bakalbasis, latanbul Hukuk fa- ıymet v~ u reh.ne e emmı• 

c. H. F. vilayet 
Kongresi 

(Baıı 1 inci ııalıilede) 
bine çekilen tazimat telgraflarına 
gelen cevaplar okundu. Bundan 
aonra heaap bakma encümeninin 
raporu okundu. Raporda varidat 
ve maaraf kıamma ait hesaplar 
aöıteriliyordu. Heaaplar munta
zam tutulduğu için idare lleyetine 
te,ekkür edildi ve rapor kabul e• 
dildi. Bundan aonra bütçe encÜ· 
meni raporu okundu. Bu raporda 
kazalann ve Vilayet bütçeıine ait 
hesaplar ıröıteriliyordu. Raporda 
bir temenni vardı. Bütçenin hazi. 
randa değil, aene batı olan kinu
nuaanide tanziıni iateniyordu. Bu 
huıuıta bazr münakaşalar oldu. 

Yakında t-eı atma -ubıü 
rapılacak olan Bersama mihı.-. 
ıun plan n keıifleri Bersamaya 
re mallımat için maarif nklleti-

gönderilmlıtir. 

Hitit ve Asur medeniyeti yavaş 
yavaş tenevvür ediyor 

kültesind<' tah•il etmiştir. Balkan yet vermış ve bu ırşadınız on· 
Konferansına. iştirak etmiş olan dan sonra ilim ihtiyacı arkaaın
M. Bak.albasis Yunani~tanm eaki da bütün halkın koşması lüzu· 
nazırlarından ve T~rk ·Yunan munu tevlit ve telkin etmiştir. 
doıtluğu!'~n. hararetlı taraf.tarla·. ı~te bu ihtiyaçtan do · an Halk 
nndan bırıdır. M. Bakalbasıs yenı •. _ 1 •• • • ~ • 

Planm bir kopyuı da ..a.. bi-
1asına para yardam yapacak olaJa 
Bcrlin Arkeoloji ... tittı.ıı -umı 
üdürlüifuıe ırönderilınifdr. 
Müzenin bina tarzı çok iace Y• 
natk&ranedir. l.tanbuJ Abnaa 

"-rlseoloji enıtitiltilnde bir profe
• tarafmdıı.n hazırlanmııbr. 

Maarif veklletinln •e Bersama 
çflelediyeıinin bu ıüzel eser için 

ara tahoia edecekleri ha!Jer alıa• 
,\!ıJlır. 1 
' Adanada Od kiti 

dondu 
Adanadan yazılıyor: Datd&B 

j lıire sal getiren iki aalcı dona• 
lak ölmüılerdir. 

"rnede kuraklık ....... ~~ 
zail oldu 

- kabineye amele ve çiftçi fırkası evı m"uuekette butun ılım erba 
nıunına iştirak etmektedir. hını kucağında toplayarak bu· 

Dün M. BakaJbasis'i oturmak· güne kadar mekanikman çalıt• 
ta olduğu Londra otelinde ziyaret ·makta olan Halk Fırkasının 
e~erek, Yuna.niıt~da 1:eni _teşek- bundan sonra ilim ile. fen ile 
kül eden kabınenın vazıyeb ve bu ·ı d h .. .. ' 
dost memleketin son günlerde ge- §Uur 1 e_ a a buyuk ~amleler 
çinnekte olduğu dahili buhran yapaca~ına hc:_rkes emm olarak 
bakkrnda bir haabühalde bulun- Halkevıne baglarunı,tır. 

• duk. Yunan ~oıtumuz, yeni ~~~i- Cevabını vermiştir. 
nede bir vazıfe deruhte ettsgın• ff, k it u B 
den resmen n1alılmab olmadığını ey e raı neşat eg 
aöyleml., bununla beraber eaki bi~ Gazi Hazretleri Halk Fırka· 
nazır ve ayan azaaı ııfatile )'enı smdan aynlırken kendilerine 
kabinenin vaziyeti hakkında ıa· Vali Fatin Bey tarafından hey 
yanı dikkat bazı beyanatta bulun k it N · t B takd" edil 
muıtur· ı: ~at G eı~ H eyetl • ımN • -

M. Bakalbaaia; Yunan parla- mıştır. azı azr en eıat 
mentoaunun feahedilip edihniyece Beye: 
ii hakkında aorduğumuz ıuale ce- "- Eseriniz. muvaffakıyetli 
vaben dedi ki: ve minidarQn-. tebrik ederim" 

"- Bu mesele bük\lmete itti- di "ltif bul 1 d 
rak etmiyen fırkaların hattı hare- ye 1 at~& unmut ~r ır. 
keline bağlıdır. Gazetelere ıröre, Bunu muteakıp asken fırka· Edirneden yaaılıyor: HaYalarm 

· urak gitmesi burada enclİfe tn• 
ı. t etmittir. Fakat iki ııün enel 
uJe mebzul miktarda yalmar •e 
aıar yağdı. Mütealuben ha- açtı. 

Hitit hllr.Omdarını• Fırhular Hüı11• llıda •dR••lı 
a2r• ha2ırl•ttıt11 .,,,, ..... , ·~' 

M. Venizeloa Meclisten itimat re• .,-ı ziyaret eden Gazi Hazretleri 
yi iıtiyecek, n itimat reyi ahnadı· doğruca Ciimhuriyet köıküne 
iı takdirde mecliıin feshine çalışa ııiderek orada bir müddet iıtira 
cak •.• Fo_ikrimce, ~-;cliıi~ f?hin · batten sonra Çekirgedeki köık Jıı çiftçiyi çok aevinc:ürdi. Meriç 

'Tunca nehirlerinin azalan au-
•on da karlann erimeııile yenid

almrya başladı. 

Di 
zı 

Beypazannda 
ucuzluk 

BEYPAZARI, 17.- Burada ta· 
anı dikkat bir ucuzluk Tardır. 
atta "bir okka et on iki buçuk 
nıı" diye aokaklarda dellal ba

ırtıyorlar. 

Kırıkkalede yeni 
bir cami 

se ANKARA, 15~ Buradan 4 
at uçuk aaat mesafede, Kınkkale 
deabiyesinde Azalım oğlu Mustafa 
ıı,}'eııdi kendi parasiyle bir cami 

aptırmıJ •e gene ayhimı cebin
Ş en vererek imamını da tutmU§

SÖJr. lmam Çaklr lakabiyle maruf 
o aman efendidir. Yeni camide ıe 
eıen cuma günü cuma namazı Ju. 

.,. ıımış ve ilk defa olarak hutbe 
uı "rkçe okunmuştur. 

•
0 

Çanakkalede kar 
rlı Geliboludan yazılıyor: Oç sün• 
1 a .enberi karaklı başl&mlftır. De-

1 l:!'mlı kar yağmaktadır. Umumi. 
etle yerlerde 6 santim kar Yar· 

'8l r, tipi çok kuvvetli olduğu için 
i 'ıığazdan geçmekte olan ıemiler 
mı ;4 saat kadar Geliboluda kal-
az>&k mecbırriyetini hiA1etmitler

. E'r. 
p1Muıta kütüphane 

Mutlan bildiriliyor: Bureda ye
bir kütüphane in.- edihnekte

• > 
0 

• Binanın İnfaab kıamen bit· 
~ ıiıtir. Kütüphanede bir konfe
. salonu ve müteaddit okuma 
IYlalan bulunacaktır. 

1 0 Wersinde soğuklar 
a f 
p MERSiN, - Birkaç giindenberi 
T hrimi~de devam eden şiddetli 
1 ır oğuklar bahçelerde büyük hasar 

lıcıı pmıttrr. 
onı Liihna mezruab tamamen mah 

muıtur. Zarar ziyan pek çok-

' Derecei hararet tahteaaıfır 2-4 
-,dar düpnüttüı·. 

Çifçi yağmunuzlktan çok mü
sirdir. Evvelki gün yağmurlar 

ışlamıttrr. 

iz.mirde bir yaban 
domuzu 

Malatya mubabirimlaclen: Ey· 
161 iptidumda batlayıp tefriniaa· 
nide tatil edilen hafriyat Jaaklıım
da e.velce kısaca malı'.imat •er
miştiın. Aıuri n hitit eMrleriai 
meydana çıkarmak ip.. çalıf&D 
heyetin reni M. Delaport timdi 
Pariıte bulunmaktadır. Buradaki 
doatlanndan birine çıkanlan eser
lerin bir kl•nn fotoarafilerini göa
dermiıtir. 

Yapılan hafriyat etrafında 
Milliyet karilerine bir az etraflıca 
malU:mat vermek isterim. 

Hafriyat yapılan tepe Malat
yaya b"t kilometre mesafede, Sı· 
Yaa fOteai ürerlnde Aralan Tepe 
veya Gelincik: tepe denilen yer· 
dir. Buranm erazisi beyaz, kiret 
aevinden killi bir topraktır. Evle
ri badanalam&kta iJe yaradığı i
çin, halk buradan toprak alıp ırö
türür. Hatta bu bir nevi ticaret 
haline bile girmiştir. Bu suretle 
topraklar kazılırken, meydana çı• 
kan ufak tefek eserler hükfunetin 
nazan dikkatini celbetmit Ye bu· 
radan toprak ihracı menedilmiş. 
tir. 

Bu tepede esaslı hafriyat yapıl
maaı kanaati haaıl olunca ıreçen 
eyliilde latanbuJ Şarkı kadim a•a· 
n atika müzeler müdürü Haydar 
Beyin komserliği ve nezareti al
tında yüz etli kadar amele ile haf 
riyala b-.lanmı•tır· Bu tepede 
Delaport hafriyatından evvel top. 
rakcılar tarafmdan tesadüfen çı
kanlan eserler de lstanbul müze· 
sine nakledilmittir. Bu tepe ve cl
varmın Milattan iki bin aene evvel 
Hititlerin merkezi oldutu, billha· 
re Aauri kolonilerinin yerlettiti. 
aonra gene Hitit prenılerinin otur 
duğu tahmin edilmektedir. 

Hafriyabn ilk batlangrcında 
burada bir Hitit &&rayının bulun• 
duğu teabit edilmiıti. O devirde 
Melit lesmive edilen bu tepe ve 
civannrn Milittan ıekiz aaır ev• 
ve! Asurilerin tabiiyetine geçmiş 
ve ondan sonra tekrar Hitit prena 
!eri tarafındAn idare edilmittir. 
Tesadüf edilen eaer ve harabele
rin vr.rdi!i kanaate göre, buraıı 
müteaddit devirlerde inta ve imar 
fat1ılları geçirmiştir. 

Meydana çıkarılan .•ara11 
M"ydana çıkarılan eserler ara· 

aında en mühim müvaffakiyet ıayı 
lacak olanlardan biri Melit aarayı 
dır ki, bu aaray Milattan aekiz a
sır evveline ait bir tarihe malik
tir. iki kapılıdır. Sarayın şimali 

g~JZMIR. 16.- BugÜn tellir ci- ııarki ve ,imali garbi cihetlerinde
N rmdnn in~n bir yaban domuzu ki bu iki kapmm baaaatan şimali 

rin bazı mahallerinde heyecan şarki klımı bır takım lı:ıymettar 
andırdı. Domuz, bir adama hü eıerlerle tezyin edilmittir. Bu e• 

5 1 
m ederek mrdı ve ondan aonra aerlerden bazılarını vaktile köylü 

il 'raftan yelitilerek öldürüldü. ler çıkarmışlarsa da, bunlar elle-
~un., • t rinden almmıfbr. 
pçe>azıan epte ftshk Diğer kapının iki c nubinde;.., 
t k if" yabancılann duhulünü menetmek 

tı~ıı oopera t 1 ' kudretini ~aiz oldulı:I~ ~aa~I~ 
Cazi Antepten bildiriliyor: Bu- bakılan _h~cum ~azıyebnde ilı:ı 

ver Ziraat Bankaar fıatıklarnnızr arılan gorulmekt<'dir. KapdoınLı kry 
yı ~tavaaart ellerden kurtarmak mettar relüfler •ardır. Bnnlar i-

1an 1 iyi fiatle ııatabilmek İçin bir !ahlar •e hükümdarı İçtima halin 
operatif kurmıya karar Yermit- de göstermektedir. Bir taneoi fır
• Bu kooperatif kurmıya karar tınalar ilahına hediye olarak ge· 

f ed;.,;;iıtir. Bu kooperatifin azası tirilen boğayı muaavverdir. Diğer 
YObk müatahıilleri olacaktır •e kraımlarda da iki arılan ile iki bo

ıh uıkanm murakabeai de buna İf- ia çıkanlmııtır .. Hafriyatta bir-
yaıak ede<'.ektir. çok küp, kemik ve t,.. parçalanna 

f ölı ş rkta ha tart teaadüf edilmiştir. 
ütü • Y BügOlı bir Hitit heglıefl 
• .. ı tetkikat 
yap ANKARA, 18.- Sıvaı ve civa-

M•llt sara11ının lıapııı 

JJ•nıoda hOcum Juallnd• 
hlr aslan .• 

hillı:Umet avlwıunda muhafaza • 
dilmektedir. 

Hafriyat güçlükle llerl•dl 
Hafriyat aıılıaaı o«t enıziden 

mürekkep olduğu için, hafriyat 
pçlükle ilerlemittir. Hefriyata 
afuıtoıta tekrar batlanacaktır. 
Hafriyata gene M. Delaport ile 
dört arkada~• nez .. rel edecekler• 
dir. 

Malatyanm her tarafında, bil· 
haaaa Kahta n Adıyamanda, Vi
lay<'tİn diğer birçok kmmlarmda 
Aıur ve Hititlere ait böyle pek 
çok eZ1erler vardır. 

--~----

Kubilay 
Abidesi 

Türk ıan'atklrla· 
rın1 davet 

ANKARA, 18 A.A. - C. H. F. 
Katibi umumiliğinden tebliğ edihıoit 
tir: Tiirk aan'atlirlanna. 

lnkılip tel.idi Kubilay için bir a• 
bide yapılmak mııluadiyle çalqaa 
komite toplarlıfı yİnni bin liraya ya
kın parayı fırkanvza dnretmeie .e 
abidenin inta•r itini fırkadan ricaya 
karar •erdi. 

Komitenin bu kararını mütıılea e
den fırka umumi idare heyeti kabre 

den lçb•aP •lıınelıdır. Çünlı:u mee l • ....:ı~ b 1 rd 
liıin feıbl iyi bir "'Y olmıyacaktır. erme •·~ uyurmut a rr. 
Meclia feabedilip te yeniden inti- Bursa meb'uılarmı dün ak-
habat yapılmau laz.ımgelecektir, !t.m Çekirgedeki kötklerincle 
ki bu •?-1 ~ll~e~e? için, ikliın 1 yemeğe davet etmiş olan Gazi 
dolayuilo; SUS .bır ıftir. Oralarda Hazretleri meb'uslan geç vakte 
\it çok pddetlıdir. Bundan batka • 
muallakta kahnq birçolı: ikbsacli kadar neztlennde alıkoymuşlar 
ı.ıer vardır· Bu sebeple meclia fea dır. 
hedilme,..e daha iyi olur. 

Yeni t.,...'kkiiı eden kabine eski 
demokrat fırkaların koaliayonun· 
dan mürekkeptir. Bu takdirde ye
niden U.tibap yapılaa bile netice 
ma!Uındur. Bu lntibabm ıene de
mokratla"1' muzafferiyeti ile ne
ticelenecei'İ de kat'idir. Netice her 
halde Populaire fırka için müsait 
olmıyacaktır. ZQnederim ki, Yu
nan.latanın umumi menfaati da hü 
k\imete itiJnat lteyan edihneaiai 
amirdir. Buııün yeni t94<'kkül e
den kabine M. Veni:ı:eloa gibi ber 
keae itimat telkin e-it bir zatın 
reialiği albıııla bulunuyor. Kabine 
ye ittirak eden ve diğer demokrat 
fırkalan ıefleri ol~ M. Mibalako 
pulia M Kafandan•, M. Papanaa
taa~ da

0

bilde ve laariçte itimat ka
zanmıt satlardır. 

itte bu ıebeplerle parlamento
nun feshinden ;ştinap edileceğini 
ümit ederim. . . 

Yeni kabineye 11tirak etmiyen 
fırka eflerinin vatanpenerlikle
rine itimadım vardD'. Bununla be
raber bu fırkalar, kabineye İtimat 
reyi •ermezle~' parl&nıentonun 
feahine mecburıyet hlııl olacak. 
trr. . . . 

_ yeni kabıneye 11tırak eden 
'fukalar hanıileridir? 

_ Yeni kabine Liberaller lıderi 
olan M. Ven~elorı'tan maada, A· 
mele •• Çiftçi fırkaa.ı reiai M. Pa
panaıtaıyu, progreaıatler !ideri 
M. Kafandaria, Muhafazakarlar 
lideri M. Mitı.alako~'!loa'den mü
rekkeptir. M. l(.~n~ılıı e"."elc.e M. 
Çalda.U ile teıril<ı me~ı. ettıği j. 
çin yeni kabineden hançtır. 

Hükümet haricind., kalanlar da 
•unlardır: . 
- Populaire frrk~11 l!deri Çalda
ria, Reformiatler lıdera Metkaas ,.. 
daha bazı mu•takillerdir. 

Tilrk-Yunan dostlugıı 
Bundan •onra aöz Türk • Yu

nan doatluğuna. intikal etti. M. Ba
kalbaaiı dedi kı: 

_Türk _ Yunan dostluğu gün
den gÜne kuvvet bul~~or.. Bu doat 
luk, ku.,.et bulmak ıçın oıyuet a
leminin yardrınına muhtaç değil. 
dir, Türk doatluiu Yunanistanda 
milli bir aiyaııettir, her fırka buna 
hürmet etmei• mecburdur. 

Bu doatlulı Yunan milleti için 
bir "Kredo" dur. Bugün Ymıania
tanda kabine tebeddülleri ile, siya 
seti hariciyede, Türkiye noktaı 
naaanndan bir tebeddül Japnıak 
imkini yoktur. 

Biz bu fikri, M. Pap11.nastaayu 
ile birlikte, Balkan Konferanala
rmda takip ettik. Şimdi bunun 
giinden güne kuvvet bulduğunu 
görüyoruz. 

Tak1111 mukavelenanıeııt 

• .. 
BURSA, 18 (AA.) - Rei· 

ıicümhur Hazretleri bugün sa~ 
at 17 cie dairelerinden çıkarak 
vilayeti, belediyeyi; Cümhuri· 
yet Halk Fırkasını ve hrka ku 
manduılığmı ziyaret buyurmu, 
tardır. Gazi Hazretleri vilayet 
baklanda alakadarlarla fırka 
Ye belediye azalarından izahat 
almışlardır. Ve bir müddet Te 
men~ köıkünde iatirahatten 
IClllra geç vakit dairelerine 
avet buyunnu,tardır. Gerek 

yollarda ve gerek uğradıkları 
yerlerde bi~..n halk Büyük 
Reisi sevgi ve heyecan içinde 
alkışlamrflardır. 

Celal Bey Gemliğe 
gitti 

BURSA. 18 (Telefonla) -
Gazi Hazetlerine tetkik seya· 

hatlerinde refakat etmekte o
lan lktısat vekili Celil Bey bu 
gün Gemliğe kadar giderek 
zeytin mahsuliı.tımızm vaziye

ti hakkında tetkikatta bulun
muştur. Celil Bey, alikadarlar 

dan izahat almıt ve bunları not 
etmiştir. Bu meyanda umumi 
iktısadi vaziyet hakkında da 
Buraa iktısat mıidüründen u· 
zun uzadıya izahat almıştır. 

lzmirde hazırlıklar 
lZMİR, 18 IMilliyet) - Şeb 

rimizi tesrif edecek olan Gazi 
Hz. nin istikballeri için şimdi
den hazırlrklara başlanmıttrr. 
Büyük Reis hararetle karşılana 
caktır. Ticaret odaaı, borsa. ta· 
cirler; sanayiciler dileklerini 
tesbit etmişledir. 

Muhiddin ve Cevdet 
Kerim Beyler 

Reiıicümhur Hızretlerini 
Derincede istikbal ve Mudan· 

yaya kadar seyahata ittirak e
den Vali Muhittin ve Cevdet 
Kerim Beyler dün aktaın Yale>
va tarikile şehrimize avdet et· 
mişlerdi_r. 

~--.... 

man ve mulüm ideal ••hİrlinİn na- Ahiren Atina'da Türkiye ile 
mmı ve hatırasını ebedilqtirecek e- Y unaniıtan ara11nda takaı eıau-
ııere hizmet etmeği iftihara değer na müstenit ticari bir itilaf akti i- Meclisi ikinci reiıi ve Türkiye Bal
bir vazife olarak kabul elti. Ve alıi- çin müzalıeratla bulunan bir Türk kan Birliği Cemiyeti reisi Haıan 
de projeaini Türk ıan'atürlarına murahhaa heyeti bul~n!"yor. Bu l ve katbi umumi Ruşen Etref Bey-
yaptırmaya karar verdi. müzakerat, yakında ıkı memleket 1 1 d"• d ti h"' t 

d ı • · mu""naaabat t , ___ • ere ıger oa anma arzı urme 
1 

. araaın a ıcan "' a a11:vı~ • ... . .. 
nşaat içın maliııllinde, fırkayı, be ye edecek bir ,ekilde neticclene- edemedıgımden dolayı çok mute-

lediyeyi ve tehidin mealeğini tmıail cektir. es.ifiın." 
edecek bir heyet memur edilecektir. Birkaç gündenberi lstanhul'da Ticaret odasını ziyaret 

Bir aza, varidab nokaan olan 
bazı kazalara muavenet için çare 
ler bulunmaaıru iatedi. Aidatını 
•ermİyen fırka menauplarmm Ya• 
ziyeti de göriifüldü. Bir aza: 

- Aidatını nrmemek için inat 
eden fırka arkadatı bulunmama• 
lıdır, dedi. 

Bir kısım aza, birçok lômaele
rin aidat vermediklerini, fakat 
fırkaya bağlr bulunduklarını aöy• 
lediler. Neticede bu ıribi ıeylerin 
mevzuu bahsolamıyacaiı Hallı: 
fı:rkaaının para ile aza toplıyan 
hır fırka olmadığı, ancak •aziyeti 
maliyesi müsait olduğu halde aİı
datmı vermiyen azanın, fırka ar
kaduı olamıyacaiı fikri tebellilr 
etti. 

Gene, bütçe raporunda ta'hail 
çağında olan fakir gençıe.. y&J\o 
dun huawıunda teklmill olduiu 
ırörülüyordu. Bu Taziyet teıekkür 
ferle lrartılandı. Neticede rapor 
kabul edildi. 

Diinkü içtimam rüzaameıind• 
müzakere edilecek batka madde 
olmadığından celaeye nihayet ....,. 
rildi. Kongre yann aaat ikide top
lanacak ve aon içtimaıru yapacak 
tır. Yarınki celsede yeni idare ı. .. 
yeti intihabı yapılacaktır. 

Mükaleme •e 
Ucretleri 

Yüzde on indirilece
ği tahmin ediliyor 

Telefon mükaleme ücretleri· 
nj tetkik edecek komisyon dün 

ilk içtimaını yapmııtrr. Komiı 
yonda Poeta ve T elgnf umu· 
mi müdürlüğü komiseri Fuat, 
Belediye tirketler komiseri Mu 
zaffer, Şirket muhasebecisi aza 
bulunmaktadır. Komisyon üc· 
ret tarifesini daha birkaç İçti
madan sonra teabit edecektir. 
Telefon mükaleme ücretlerinin 
yüzde on ineceği kuYvetle ü· 
mit edilmektedir. 

GDmriJkf~ 

Gümrük 
Binalan 
Davanın neticesi 

beklenmeden 
tamir edilecek 
lıtanbul Gümrükleri binalan· 

run esaolı tamirata muhtaç olduğu 
ve tamirat için takriben 50 bin li
ra gideceği anlaıılmı,trr. Rıhtım 
Şirketi, bu binaların tamiratını. 
mukavelesi mucibince. yapt1T111ak
la mükellef iae de bu teahhüdünü 
ifa Ptmek istemediğinden m.ahke. 
meye verilmiştir. Muhakeme lle
nüz neticelenmediği, taraçaların 
yağmurlu zamanlarda akbğı ve 
ambarlardaki tüccar eşyaar ıalan
dıi\ı nazarı dikkate alınını, ve büt 
çede mevcut bir ~iktar tahıiaat 
ile acil tamiratın ıcraaı Vekaletçe 
tensip edilmi1tir. Bu ıuretle aarfe 
dil..:ek para, muhakeme neticesin 
de Rıhbm Şirketi mahkum oluna 
ondan tah•il edilecektir. 

Bir gümrük memu
runun marifeti 

~
:riicıda baytari t~kilatı teftit ip.. 

aaa giden baytar umum müdü. 
t... Sabri ve bakteriyoloğ Süreyya 

OZ"l>ain Beyler döndüler. Sıfır ve 
duiı ına tesadüf edilmemiştir. Şark 
. _Bifut1anmızda mücadele takviye 

n sı'lecek, hastalığın memlekete e· 
ecek, haıtnlığın memlekete ai
ret etmemesi için ciddi t .. dbir. 

Heiriyatm aon aıralarmcla bü· 
r.~k bir Hitit heykeline tesadüf e· 
dilmlttir. Boyu üç metre, yirmi 
bet santim tutan bu heykelin bir 
Hitit hülriimdarmı temıil ettiği an 
laıılryor. Yapılış •e san' at noktai 
nazarından krymetli bir eser oldu· 
ğuna şüphe yok. Şimdiye kadar 
bu derece büyük bir Hitit heyke.
line tesadüf edilmemi,ti. Heykel 
büyük olduğundan timdilik nakli 
mümkün 0Jamamı~t1r ,. Ml'latyada 

Hidiıenin heyecanını ifade ..do- bulunuyorum. Bu müddet zarfm-
cek ve bunu bizden aonralri neoille- ., da Türkiyedeki inhisar ıistemleri M. Bakkalbaais evvelki gün Tica i 
re duyuracak mahiyetle auılı bir e- hakkında tetkikııtta bulundum. ret Odasını ziy:ıret ederek Katıl>i 
• ..,. yaptınnak i•lİyoruz. Bunun icin Yarın Atina'ya gidiyorum. Bu Umumı Vekili Hakkı Nezihi Bey
aan'atkirlaı-dan teklif bekliyor ·ve ..,beple Ankara'ytı. giderek Gazi le u:ı:un müdclet görütrııüş ve mem· 
tekliflerin ,ubat ortasına kadar fırka Hz. ile lıınet Pş. yP Tevfik Rüştü leketimiz iktraadi i,lerine ve inhisar 
katibi umumiliğine 1röndf'rilme8İnİ ve Balkan konferanalannda ken~ lann tel\irlerine ait ba:.ıı maJ\nnat al 

Yeni temyiz mah
kemesi azası 

ANKARA, UI (Milliyet) - fz. 
mir ağır ceza mahkeme•İ reiai Ali 
Rıza B. temyiz mahkemesi azalı· 
im• intihap edllmi,tir elrn caktır tİCI\ ediyon.az. 1 dif<..,..ile mirlikte çah~tıirm B. M. 

1 

mı.ş.tır. 

MiZAH - - -- _! 

- AJlah aıkına Cemil, rahat 
otur. Kendini patron mu zanncdi· 
yorıan? 

V akıtten tasarruf 
- Yahu fU telefon, ne giizel 

icat! 1naan vaktinden taaarnıf e· 
diyor. 

- Evet amma, konuıulan ada· 
ma göre.. 

Mazeret 
K.aruı - Arkadatm Cemileı 

"iyi yemek yapıyor da, onan içio 
evlendim" demifl.İn. Bilinin IÖ, 
ben yumurta piıirmeaini bile bil· 
mem. 

Kocaaı - iyi amma ckia, lth
mazeret te bulmayalım nu? 

Tiyatroda 
Temsil eanaamcla bir .eyird 

yanmdaki arkadqı Re yiluek 
aeıle konu,uyonlu. Arkada otu· 
ran Peyami Safa Beyla canı ı· 
kıldı: 

- Rezaleti dedi. 
Bu kelimeyi ltiten lindekl a· 

dam, birden seriye döndü w P• 
yami Safaya aert bir hitapla -· 
du: 

- Bana mı aöylüyoraenna? 
- Hayır .. Salmede o bclar yiik 

ıek aeıle ko1UJf11Yorlar lı:I, aab iıll 
nlzin ne söylediklerini itit-1yo-
rum. "' ~ 

Kendi bilmiyor 
Babaaı yedi yatındaki Cemile 

aordu: 
- Neden bugÜn mektebe git· 

mek iatemiyonıun? 
- Çünkü hoca bir teY oöylemİ 

yor. Daha dün bana "Nehir" .. 
demektir, diye aordu. 

Dalgınlık 
Muzikalı lokantada mii§ter! 

ö~ü_?e ıı:etirilea alelaca.ip yemeli 
ırorunc:e, ...._. -.la: 

- Bu ne bu? ...-.__;;;ı;:; 
Akıllı muzilrada olaa dalgtll 

ıraraon cevap .erdi: 
, - La Yeuve joyeuae'den ı.w par 
ça •. 

Bir taıla 
Doktor Hikmet Bey haatelana 

dan birini aiyante ıitti. Haata de 
diki: 

- Doktor Bey, bu abd öil• 
den aonra gelec:elahıb diye !Jek· 
U,.ordum. 

- Ent, öileden .. nra geleeell 
tim. Fakat b11 aabah mania bir 
hastaya aittim. Oradan çılap Itır 
raya geldim. Bir ta,la lld laq ffl 
rayım diye .• 

Ankarada alı•• 
merasimi 

ANKARA, 18 (Milliyet) - Zl• 
raat Veklleti müıteıan Atıf B· 
in kl:ıı Atıfet Hf. ile Dahiliye Ve
kaleti kalemi mahauaundan Hul6' 
ai B. in nİfan meraaimi Hariciye 
Vekilinin kö,kanda icra ed.iba.lt
tir. Meraaımde Batnkil lomet Pt-• 
Ve}<iller, aefirler •e Ankara...., 
mumtaz zevab hazır bulunmu~Jar 
dır. 
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Müsabakamız 
Devam ediyor 

-- · - -
Hangisi kazanacak 
Galatasaray mı? 
Fenerbahçe mi? 
Geçen hafta bu ~Utunl!nnuz 

da actığımo: tahmm muııaba· 
kası ümidiınUin feYkindıe bW 
rağbete mazhar oldu. O~yucu 
larımızdan aldığımız yuze ya· 
kın cevabın hepsim bir günde 
neşı·etmekimkanını bulamadıtı 
lnızdan her peı·ıembe giinü, ıe
len ce-vapları sıraaile netredece 
\iİz. Evvelce de bildirdiğimiz 
gibi maçın neticesini ve sayı a 
dedini doğru tahmin edenler a
rasında çekilecek kurada birin 
ciye müteakıp devredeki lik 
ınadannın arzu edilen oyunun 
üç tribün bileti ikinciye iki. ü
çüncüye ise bir• bilet ver~!ecek: 
ti.-. Müsabakaınızın müddetı 
ınaçııı arifesi ak~ma kada; 
dn·. Aldığımız cevapl~nn bır 
kısmını a!ağıya dercediyonu:: 

Şehzadebaşı Fevziye sokaıfı 
\4 numara Fethiye He.nım: 2-2 
lıeı,.bere. 

inkılap (iaeai 229 F ericlun 
fahri Bey: 2-0 F-erbahçe ga 
lip. 

Selanik Banka•• ıııuhabere 
kalemi Osman Bey: 2-1 Fener
lıabçe galip. 

Saraçbanebaşı SüleY'lllan Ça 
vuş: t-0 fenerbahçe galip. 

Laleli No. Z Keriıne Hanım: 
Z-1 Fener&ahçe galip 

Kuı-tulus Zinet apartmıanı 
~tırat Kayahan Be,.ı 1·3 Fener 
"•hçe galip. 

Pertıevniyal Liaeei Celll ve 
~thap Beyler: 2-0 Fener galip. 

Kuleli Askeri liıesi 9 uncu 
'•ruf Sıtkı Omer: 3 · 1 Fener
l>t1ıçe galip. 

Heybeliada Hm•m aobk 
~o. 21 Nazmiye H.: ı _ 4 Fener 
abçe galip. 
Şehremıııneti mıel'kez heyeti 

ft>tıııiyesi Muhittin Bey: 
1 • 3 Fener galip 
Maçka Zekipata partı:manı 

Haydar B. 3-2 Galatuaray ga 
fip. 

Notrdam döıyon Fazilet Ek 
Hanım: 0-0 be a 

Hayriye lia.,.i 11 inci sınıf 
talebesinden Tab.in B.: 2·2 be 
ta bere. 

fnlallp lı.e.i 162 <\ralan 
Haydar Bey: t..O Galatuaray 
ıtalip. 

Direklerara11 Emret" Bey; ı
l berabere. 
Gedikpaşa Amerikan mekte

hi Ahmet Cevdet Bey: 1-0 Ca· 
• aaaray galip. 

Hayriye liıeti 9 mıcu •om 
\a lehesinden Münir Muhittin 
il ;•: 4-2 F enerbahçe galip. 

Cen-abpua Melek Rifat Ha· 
rıllı\: 1-0 F e'"nerbahçe galip. 
. Kadıköy Salihattin Bey: 
l·2 Galatasaray galip 
Kaımıpaf& Trayko apartıma 

11.t ditçi Avni Bey: 4-2 fent!'l'-
1.abçe galip. 

B°'iktaı H. F. Bey: 2·2 bera 
beı-e. 

Feyzilti litm ll inci ımıf 
Cevat Hltiın Bey: 3-2 Fener 
bahçe galip. 

Kırtaalyeclllğl 
azaltmak için 

ANKARA. 18.- DMlet dalrele 
rind• krrtaal,...,Uifi ekoilmek için 
çalıtao •ncüm- tetkibtım bltir
tııiştir. Pe..,,.,ml>e cünli bu tetki
kat komiıyon au.lan tarafm. 
dan bir kere düa miisakere .. 
dilec.,ktir,. 

Sarayk6yGnclekl 
lriikGrtler 

ANKARA, 17.- Saray köyün. 
de Buldanlı -d lere ait ldilriirt 
ltladenlerinde memleket ihtiy • 
"•na kilfi fekilde ı-.ı teaiaat :_ 
P~_lınaaı için hükümet lllÜr•• ı~t 
toıternıege ve mahalline miitelıaa 
•ıolar röndenneğe karar ........ 
"'İııtir. 

8•Yraaıcla fakirlere 
elbise 

lii- . ""'° Yeoetfal,Kadmlar Biıiiği,Hilill 
.. .,.. ::.,."fopk...,, ve Eyiip fubnı I*' 
fuı._ Y•tleı; bayram münaaebetilıt 
I "· .... ,... elbi•• ••• Ll.......J!. v • .ı.. 
KOy r..ı...., ~ Ver,,,,_ ................... 

,. elbi,, ı>erven:emiyeti elli ÇOC:U• 
L• e ·~-· • fllı~Yetj .ı., -uuıttr fırl.a Şelt.-iai 

!tcnııttor S6 ÇO<:uga elbtae Jt.ı>-

t Zabıtai 
Belediye 

Memurların vaziyet
leri kat't 

bir tekle bağlanacak 
Polis tefldllh, reni emniyet tet

lıilitma göre değittirildikten sonnı,. 
polis elbi•-.ile vuile ifa eden zabi. 
tal belediye memurlannm vaziyetle
ri rene kati bir felôl alınamıftr. 
Yeni kanunda poliılik, lıil- mHlelô 
.-lııu. olarak :rikredilmelcte ve t•· 
raiti oayı.baktadır. Zabitai belediye 
-urlarının vaziyetleri. iıe bu 'e· 
raite uypn bulunmamaktadır. 

Dii• taraftan. Devlet fUnuı, za• 
bitai belediye memurlanrun devlet 
memurları m"J'anında bulumnadık
larına dair bir karar ittihaz eımi · • 
tir. Bu vaziyette, zabitai belediye 
memurları, pafü elbiıesile vazife ifa 
eden Ücretli belediye müıtahdeınleri 
olmak lbımplmel<tedir. Filluolôb 
herbanci cinai bir vakada, :zahit.i 
beledive memurlanıwa, diğer poliı
leı· gibi halda müdahaleleri mevcut 
göriilmemektedir. Bu tekJio bir müd 
d~ daha tecnibesile alınacak netice 
ye ııöre zabitai belediye memurlan · 
nıu vuiyetlenne kati bir ~ekil veri · 
leceği anlaıılmaktadır. 

Yeni bir zabitai belediye taliınat
n•mesi hazırlıy&n komiıyon, Rama
zandan hiliıtifade, elı:seri geceler,y 
belediyede veya 8 yazıt byınalaun 
lıiı binasında içtimalar yaparak me
aaiıılni bitinnİye çalqmaktadır: Ko
miıyon, zabiw belediye itlerinin da . 
ha eoaslı ıurette ifa edilebilmeai için 
tetkikat ppmakta ve tecrübeleı-e ııo 
re maddeleri teıbit etmektedir. 

Belediye miıfetti4lerinin, polis ta • 
rafından ifa edilen zabitai belediye 
itlerini h11kkı teftltleri me•elesi de 
halledilmittir. Belediye müfettitleri, 
alelitlü: belediye .-azaifinin sureti 
ifa11nı teltit edeceld.,.-dir, yalnız tah 
kikatı müttelzim huıuoatta belediye 
vazifelerini ifa eden polisi ... hakktn
daki tahkilıat emniyet müfethıleri 
tarafından yal"lacaktır. 

Trakyadan 
Nakliyat 

- --· - · 
Şimendifer 4cret

lerine neden 
zam yapılmıt? 

Edime ra.ı:eteleri, Şark o...,.ryo1. 
lanıun YaJOD batma 25 lira -zam yap 
hp dan bahisle bunu" Trakya iktİ· 
oadiyabm mütezarnr edeceğiodeıa 

M(LLIYET 

3 üncü kolordu 
il anlan 

16 mc:r Fırka satınalma ico 
miayonlllldan: 

Menemendeki kıtaat ihtiyacı 
için 95,991 kilo Kırkağaçtaki 
kıtaat ihtiyacı için 95.991 kifo 
elanek ayrı ayn ıartnamede ol 
mak üzere kapalı zarf uaulile 
münakasaya konmuftur. Her i 
kisinin de 1hale6i 30/ 1/ 933 de 
pazartesi günüdür. Menemen 
delııi kıtaata ait ekmek saat 14 
te ve Kn-kağaca ait ekmek ay 
ni gUllft saat 15 te ihle edile 
cektirŞartnamesini görmek üze 
.ı-e her gün ve münakuaya isti 
rak için o gün ve vaktinden ~ 
vel Maniaadatri komisyona mü 
racaatlaı-ı. (3003) (ll3) 

336 . . .. 
15. F. SA . ..U.. KO. dan: 
Samsunda -bulunan kıtaat 

ihtiyacı için kapalı zarfla satın 
alınacak olan 250 ton huğda· 
ym beher kilosuna verilen 6 ku 
TUf 15 santim pahalı görüldü
günden bir ay müddetle pazar 
lrkla satm almmağa karar ve
ribnittir. Taliplerin J&r tname
sini göl'lndt üzere her gün Sam 
sundaki satın alma komisyonu 
na müracaatları. (3009) (261) 

l ıtanbul tapu haflllentUdufuadan: 
Samaty ada: Miralıor mahalle ve cad 
desinde 103 num4'rolu Müot- aya 
Koıtantin kili-i vakfından olan 
anaya ait olmak ıizere nluf nıeplôır 
mütevelliliginden .-erilen senedin 3 
Eylül 328 tıuihli »e pirod..._..,.. 
kızı Marıaya ait son huni,le defter 
vakfmd .. kaydi mevcut olmadığın

dan bu yere baskaca tasarruf eden
lerin naaiki taaarrufiyelerile ı.mtk
te on gün xaıfında lstanbul tapa ida 
re~n ·' mUracaatları lli.n olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastabklan 

mütehassısı 
Cwoad"' maada ••er.-Vn öileden 

....,... oaat (2,30 dan Se; lıadar ls
tanbulde Divanyolunda 116 ~-•· 
nılı huıuıi da.ireoinde dahili hasta. 
lddan muayene Ye tedavi ed.,... Te. 
lef on: l sbınbul 2239&. 
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19 KANUNUSANi 

Avrupa'da birinciliği ve ' 
en büyük mükifah 

kazanan 

HASAN 
Sürmesile 
Şüalenen gözlerin cazibesi

ne dayanılmaz. 

Dünyarun en sıhhı, en mükemmel, 1 

en ~tif sümıesidir Nebatattan miiı

tahzar bir harikai aao'at olup röde- / 
re sihri fıi111n verir. Ki...,ıtderi uza
hr •e kunetlendirit-. Çapalı; yııpn.- ı 
uıa mani olur. Her kadıa için.....,. 

ri Ye ebedi bir ihtiyaçtı... Awnıpa'run 
tnkibi ~hulve maclui ıiimıdena
den salorunız. Surmedanlığr ile be- , 
raber (20), liik• ve büyiik (30) ku- ! 
ruttut . Huan Ecza deposu. 1 ----
Devredilecek ihtira beratı 1 

" Bira ·öı>ük mayası"' haldmıdaki I 
ihtira için Tumye Cümluariyeti Sa
nayi umum Mudılrlüğilnden ittilual 
edilrni, bulunan, 30 Mart 1921 tarih 

"" 3184 numara .. e keu 30 ~ ı 
1921 tıırih ve 3185 numaralı ihtira 
beratı uzerinde4<i hukuk k kere 1ıaJ ' 
b11na devir veya icara v«ilecetin· ) 
den bu bapta fazla malümal edin· 
mek arzu•undoı bulunan zevalm, la- \ 
tanbulcla Bahçebpııda Tat Hıuwula 
43-48 numaralarda IWn vekili H. 
W . STOK Efendiye müracaat etn.
lcri ilaa olunur 

DAKTİLO ARANIYOR 
Franıızca Ye bilhassa Al-yı 

iyi tdrelliirn ve tercüme ed• ve dak I 
tilo işlerinden nlar ır hanıma ihtİ· 

yaç nnlır Arzu edeoılerin Calatada 
Voyvoda caddetiacle A,opyan Huu 

altındaki vazıh eye ~S-'l t/2l ara 
ıınil maracutlan. 

ıt:n 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A Jpullu şeker fabrikasının 
lstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek.. 
sik olmamak üzere sablır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe. 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden.. 
mek Üzere derhal gönderL 
lir.. Depodan . itibaren bil 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

7 

MUSTAFA CEMAL 
Vapurları 

Zonguldak sür'at posta ı 

BURSA 
Vapuru 19 K. ni PER 
ŞEMBE Karaköy rıhtımın 

dan saat 17 de hareketle Ereili 
Zonguldak iskelelerine gıdecek 
ve cumartesi rünıi ı.tanbula 
gelerek 22 K. ..ru ,..,. 
15 te Galata rıhtımından doğn; 

( l Z M 1 R ) e har ket 
edecektir. 
Calata Küçük rıhtım ban 'o 

4 • S. Telefon: 4-0913 

j Beyoğlu'nda 

LiO 
\ Mağazaları 
1 Mevsim Son 
ı SATIŞI 

9/o 10 
0/o 20 
0/o 30 
Tenzilat 

!ikiyet etmektedirler. Bu bu•uota ~--------------------iiiİİİİİİİİ~ gerek şirket .-e ret:ek ,irlı:et Nafia .ıı isterse sigorta ettirilir. 

C. H. F. Katibi....,._, igind 
Kurultay kararile infisah 

denık hak ve vecibeleri C. 
Fn-bama intikal eden T' 
Ocaklarının bir la ım btırçl 
da Fırkamıza intikal etmi 
Bu borçları ödemek için F ı 
ya geç.en bazı binala.- sat· I 
tadır, Şimdiye kadar bu yol 
elde edilen para ile borçla 
ancak yüz liraya kacla t • yü 
ra hariç • olanlarının cder.m 
imkanı hasıl olmuş ve buna 
rar verilmittiı·. T ediy~ cet 
leri hazırdı... Şu haldt! mü 
aih ocaklardan yüz lir ya 
dar alacağı olanların Anka 
da Cümhuriyel Halk Fır 
merkezondeki ta fiye ene .. 
ne müracaat etmeleri rica 

Batkomise..tlii nezdinde tahlôbUa 
bulunduk. Şirkete röre, Yunan De- 1 

môryollan idaresi, 9 Klnunuııaniden 
itibaren tarifeleri yükoelımlıtir. 811-
nun neticeoi olarak, Edirne ile K.u • 
leliburıııız arumdaıı seçaa vagon· 
l•rdan ela alman licret artmıttu'
Şari< 0-i.ryollarırun ücretlere yap. 
bğı zam da bunun neticelidir. Sirlı:et 
diı·ek•öı-ü M. Pucal diyor ki: . 1 

- " Şark Dmıiıyollıın tirketi biç 
bir nıçhile tarifeler alıklmı hakkında 
arzWarı.,. lıabul ettirmek için diğer 
4"belrcleri icbar etmek iktidarını 
~ııiz detilcli1'. Ancak Türkiyeyi ala· 
,..dar eden münakallt hakkında ela
~·. ~ydalı olacak bir uıulün i•tihsa 
.:-ıçıo bu tebekelec- nezdinde t~ 

usat "" t-~nııiyatta bulunabilir 
ve bu husustaki muvaffakiyeti de 
onlaruı muTllfakat edeceii haddi t.,. 
cariz edeuwww.." 1 

Şirbt, ~llnan hattı Wıerinde bu 
~ ta!"'& edilen yeni ücretler me 
selesi lçın, Yunan tebelı:eti idareN 
nadlA ~~~ita bulun.-nufhar. 

Ylll -e,.e dair irk ---"--'-ı...: a •• '--·. f et nazcun• _. -.ııuımo- Nuri B d bi 
barririınlze d'-'!tlr ld " r ..., · 

" l 111'•-··- ·' - .--...aniden "tibuen 
Kuleliburpıı • Eclln.e ...,..:.,da 
relı: yol'!. ücreti~ ve rerek riik :: 
soalan ucretlen arbmt ve bu huı 
ta tirlı:etten iotizahi keyfiyet ..i';i: 
mittir• Bıuıua, batlra bir idan, tara.
fmclan lfletilnıelrte olan Yunan battı 
iizerittde cari tarifelerin :riilueltiJ.M 
si neticesi oldufıı ce...ı..nı aldık." 

Nuri B . den, Yunan iclareoinia 
tatbik ettiii yiibelı: tarif"J'e ınulnı
bil bizim ele kendi topraldarunıua 
onİara lııırfİ tarifeleri teıryit etme. 
..,ız mümkün olup olınadıiııu -.. 
duk. Nuri B. dedi ld : 

- " Kııleliburıaz • Edime ara
sındaki Yunan hath 35 kilometre, 
bizim lıuım s ı.ıı-treınr. Şark De 
mir yolJan tarifeleri kendisi deiif
tiremeıa:. Ancak, V eület, H1zıım P. 
rüne tarifeelrin tezyidini ....-eder " 

Istanbul Ziraat 
Bankasında • • 

t - 1470 numaralr zrrai kredi kooperatıfleri 'kanununa 
ve Reşml Gazetenin 25·10-930 tarihl.i ve 1630 numaralı 
nüshasında münteşir esas mukavelename abkimma tevfi
kan teşkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli Mahmut Bey 
zırai kredi kooperatifi İktısat Vektılefince tasdik ve latan· 
bul altmcı noterliğince tescil edilınit olmald ıne-dtür koo· 
peTatİfin resmen teteldriilü ilin olunur. 

l - 1470 numaralı Zll'ai kredi kooperatifi-eri kanununa 
ve Resmi Cazetıenin 25-10-930 tarihli ve 1630 n\llllaralı 
nüshasında miintetir esas mukavelename ahkiınına tevfi
kan teşkit edilen köy Yakacık zırai kredi kooperatifi llrtı· 
sat Vekaletince tasdik, Kartal ve Adalar noterliğince tescil 
edilmiş olmakla mezktlr koopeıı atifi resmen teşekkülü ilin 
olunur. (263) 

KARS 
Defterdarlığından: 

Çılda gölü icarı yinni cün müddetle mmayedetye konuJ... 
muıtur. Taliplerin ihale günii olan ıo kinunu.sani 933 tarihinde 
müracaattan. (252) 

Kadıköy Malmidürlüğündea: 
Bostan.cıda Çatalçeıme mevkim~ fakobi bintıi Am,.

metrak yeni numarası 23, 23,-1, 23·2 altında iki diilddsu bul1r 
nan bir be.p hanenin mülkiyeti bibnuzayede ııtılac:aktır. Mu
hammen bedeli bin liradır. Müzayedesi 7 Şubat 933 Salı tünü 
aaat 14 buçuktachr. lateyelerin pey akçelerile mü.-acaatlan.(184) 

Gtimrtlk mütehas•ı·ı------------------
nın tetkikata 

Bir müddett-beri tefıriaıisde ... 
lunan Amerı"kalı s\tmriik mütelıuH• 
"• bir tercüman refablinde Galata 
,,. 1 ıtuılıul siimrülderiadelıi tetlds 
":atını bitinoi, "" Haydarpqa r«
rüld-t s.....ı;diirlii"-" ,_,_,_, 
kikıo ...... , ... ,..._.... ... 

-tllDUfbr. 
Mütelıa11.., latanbul ve Galata 

ruınriild..U.de lıer fUbenin ,,. lııeır 
menıw:uo nıetsul oldukları itleri 
rup not .ım.,, _,,;ı,,.ıo -•a ,jt 
hru Wr -ı.. rlmrüld- -d 
tip ne auretle 9'brddrimı bıabit :: 
mittir. Yakmcla laoire rld""" -
da da tetlı:ikatta bulunacak ..., -
dan sonra raporunu harırlryacaktır. 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundam 

6Z kalem -=ayı tıbbi,..: Puarlıtı 23 KAmmuaani 933 .,... 
ııarteai ı1inil saat 14 te. 

O-is bvved.-i ihtiyacı için 1 Ktnumı--' 933 taribiade 
miinabsuı icra edileceli l&a olunaıı oc:ııayi tıbbiye; 
yevmu mezktlrda talip zuhur etmemesıııchn dolayı puarldda 
mübayaa edilecetiııdlıo takas ... olarak itaya talip ol•™ana taal 
-b muvakbte makbularile birlikte hiııumcla muhanw ıfiıı 
ve aaatte Kasnapeıada Deniz L- ta!:ce•lma U..iaıc •• 
müraı:.aatla.n.. (253) 

Adres: lstanbul, 
Ba çeka ı 4 Üncü 
Vakıf han 4 ee ncü 
kat, Telgraf ad
resi: lstan ul Şe-

ker - Telef on· 
24470-79 

Öksürenıere Katran Hakkı Ekrem 

Bozcaada Belediye 
Riyasetinden: 

• 

1 J 
531 

·lllDZ'. : ...... J. sı ·o• Vl'H oıır.1 

--.. • ııncnuos 'ı••ı•ı 003101 • 
il ... ııeaa:ırı •11' JlJlt ın;ı 

.ıuıpe .ıı,.ı ..,.. ••••lllfeti ....... 
~~-·=: ... -· ""~ •ııwo111_.11 ...... ,,. ... 
... , ıı .... .... ... ~ .... , 
"'""ltı"• 

"ıwtı&l9ı•ıt il 

...... "'' ·.ı~'9• .!d.ı• ., 
.n•nnJ wtlrtCI PWCf •• ..,.111•1 na~l\ 
'•tft'~ • .,..ı ..... " .,.,.,.,, n 
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lat. Mr. Kumandanlı 
Sabnalma kom. 11.iin1 

t - Kasabaya 3600 metre ııneaafede vaki ve (8418) lira l'-----------ı 
36 ku~ Ledeli ketifli (Papu) surunun iıaleaine ait proje Na· 
fia Veki.leti.nce ıöaterileu -akısı ikmal proje ve haritalaroıın 
yeniden tansimi 16-1-933 tarihiden itibaren prmi sün müddetle 
münakasaya ı.-almuttur. 

2 - ihale tarihinden itibaren bir hafta zarfında Ötibiadit· 
likmı muaaddak bir mubveleııallW' tamim kılınacak ve ihale
den itibaren on bet sün içinde ite bafl.ıyarak Ye yirmi tün zar 
fmda oe'f'akıll ikmal ve bu baptaki ena1ı: proje ve baritalar be
lediyeye teYdi oluııacaktrr. 

3 - Bedeli lhaleain -fı bu ..-rakın beledi,..,,.., bini et..-di
iude'"' nısfı diıteri de projelerin V eklletçe tasvibinden SOlll'll tes 
diye ohıaeaktır. n 

4 - Talip olanlann Nafia Vekiletince ehliyeti haiz olduk

Levazım dikim evi ihti 
için 3 kalem kesim maki 
elektrik malzemeai parçala 
zarlıkla satın alınacaktır. 
zarbiı 23·1-933 pazartesi 
nü saat 14 te Tophanede 
kez Kumanclanhğı Satm 
komiayonmıda icra kıl 
tır. hteklilerin ,artn 
ıilrmek için sabah saat 9 
10 na kadar her gün ve 
hta ririteceklerin belli v 
koaliayoada hazır bul 
n. (443) ( 

larma dair vesika ibraz etmeye ve bedeli muhammenenia (Yüz· 1-----------ı 
de yedi buçufunu) ve ihaleyi müı.lap (Yllade lSiııııi) beledive ZAYİ - Ali TitAr~t Mektebı 
v-U. tevclla mecburdurlar. · No. hüviyet kart""' karlıe 

S - Fala mal6mat almak iıteymla- ve talip olarılan.n nioini alacağımd o e.lrisini 

BoJıçaacla Beleclin Rlyaaetitıe müracaat etmeleri liumndır.(255\ ı..ı .... .,u~tır. Nec.ııi 




