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PAZAR1'ESI 
25 KA.~UNUSANI 1933 

7 inci ·ue No. 2499 

NUSHASI S KURUŞTUR 

Hoover 
Roosevelt 
Borçlar 

Amerikanın ııeçen tqriniaanİ· 
de intihap edilen yeni Cümh":r 
Reiai Roosevelt nihayet beynelıni· 
le! siyaaiyatın icabalma uymıya 
'Oe borçlar meaeleainin hallinde 
lioover ile teşriki meaaiye karar 
vermiştir. wa,ington'dan gelen 
telgraf haberleri, halef ile aelef a· 
raamda yapılan bir mülakatla in• 
giltere ile müzakereye karar ve• 
rildiğini bildirmektedir. Müza.k~
rat reamen yeni Cümhur Reıaı .. 
nin işbaşına geçtiği 4 martta bat
lamış olacağı bildirilmekle bera
ber ugayri reami" ve yahut 
"ih~ari'" dahi olaa, derhal ba•l!
yacak olan t"maslar Roosev-;lt'ı'! 
laevibi ile olduğuna ııöre• n.e~c:yi 
gelecek Amerika Hüküıneh a u 
edecek demektir. 

Amerikanın Kan~!' .~sisine 
göre, bir Cümhur Reıaı ~ti~abab 
kaybettikten aonra dahi dort ay 
vazifeai batında kalmak mecbu. 
riyetindedir. Bina~nale~h t~ırini
aanide intihap edılen bır Cumhur 
Reiai ancak 4 martla iktidara ıre· 
çebiliyor, bu dört ay Aınerikanm 
idare makineainde bir fiaıladır. 
Eski Cümhur Reiai, hiçbir teteb
büae giriıeınez. Eaaaen intihabatı 
kaybetmekle nüfuzunu da kaybet• 
tiğinden te~ebbüa ebe de muvaf
fak olamaz. Yeni Cümhur Reisi 
de ifbaşma geçmediğinden Ameri• 
ka devlet makinesi dört ay yel
kenaiz bir gemi gibi dalgalann 
İçinde aallanır durur. 

Eaki Yunanistanm taribioi ya· 
zan Polibius, cümhuriyetlerden 
birinde cenerallarm muayyen za
manlarda defi9tiğioden balıaedi
Yor. Bunu bilen komtular, bu de
mokrat cümhuriye&e yapacaklan 
taarruz zamanlarını daima bir ce· 
neralın kumanda müddetioin bit
mek üzere bulunduğu zamana i
aabeı ettirirlermiş. Eski ceneralm 
müddeti bitmek üzere bulundu-

Gazi Hz. Balı 

R~islciimhur Hz. lktısat 11eklll Mahmut Cel§l Bey/ti 
birlikte otomobilden halkı selllmlıyorlar 

Gazi Hz. Balıkesirde 
mektepleri gezdiler 
Reisicümhur Hz. tarih, yurt 

bilgisi tedrisah üzerin. 
de muallimlerle görüştüler 

lktısat vekilinin tetkikleri 
BALIKESiR, 22 A.A. - Reiai

cümhur Hazretleri bugÜn öğleden 
sonra dairelerinden çıkarak Kız ve 
Erkek orta mekteplerini ziyaret et
tiler. Şehrin e~afında bir otomobil 

gezintisi yaphktan sonra mUafir 
kaldıkları eve döndüler. 

Gazi Hazretleri mekteplerde aınıf
lara girerek dersleri dinlediler, tale

(Devamı 2 inci sahifede) 
ğundan ve yeni ceneral da henüz ı---=~===============~=====-=-
işbaıma gelmediğioden dütman
lar cümhuriyet ordusunun kuman
daamdaki zaaftan istifade etmek 
fırsatını kaçırmazlamuf. Nihayet 
böyle ansızın bir taanu:ııa uğrıyan 
cÜmburiyet orduıunun !:umanda· 
nı Tikaomenoa'un vazifeai rea
.,._ nihayet bulmazdan birkaç 

ay """"'• kumandayı halefi ola
cak Arataa•a terketıili bu tarihçi 
tarafından ıritayiıle bahaedilmek
tedir. Yeni zaman cümhuriyetle
rinde Hoover hir Tilı ı =eno& Roo
aevelt le INr Aratoa olabilirdi. Çün 
kü Amerika "Cümhur ReisİDİD bu 
dört ay zarfmcla _,pi olmak 
mecburiyetinde bul-dulu meae
leler Amerika için daha az bayati 
değildir. Muharebe, ikhaadi mü
bareze ,eklini almııtır. Ve bu ikb
aadi mübarezede Amerika Kanu
nu Eaaaisindeki zif büsbütün te
barüz etmittir. Ancak Amerika 
kanunu Esasisi, Hoover'io eıki 
Yunan ceneralının yaptığı gibi, 
Rooaevelt' e makamını terketmeaİ· 
ne ınüaaiı değildir. Bu, ancak do-
11llnbaçlı bir tekilde yapılabilir. 
Roosevelı, kabineye Hariciye Na· 
Zlrı aıfatile girer. Evveli Cümhur 
Reiai Hoover istifa eder. Bunun 
il:ı:erine derhal Cümhur Reisi mu· 

• ••ini Curtia Reisicümhur olur. • 
• Sonra o da istifa edince, Kanunu · 

Eaaaiye göre Cümhur Reisliği Ha- 1 

•iciye N azırıııa intikaJ edeceğin- : 
den Rooıevelı le iktidan eline al- , 
Duf olur. Fakat böyle bir yolu ta
kip etmek aykm olacaktı. Binaen
aleyh müddeti bitmek üzere bulu
~n İdare ile müddeti bqlamak 
"- bulunan idare araaındaki 
kölınprü daha ameli bir tekilde ku· j 
l"U ........ 

Y.... 1 
Jngilte.., ile b b 1 1 . u orçarmeaee- ı 

aı etrafınd .. lı:( 111.,_ k . 
b -• erenın derhal 
a•lamaaında bir z 

Ç •• k"" • il a.......,t vardı. un u eger ın aalı:e.., 4 , __ 1 
d marta,... 
ar batla~arnış o~aaYdı, 15 ha:ıi- 1 

randa borçlann bır talı:ait;.,. d / 
h 1 . b m a-

a vadP.ıİ ııe mıt ulu-ca"-, 
. d ··ı. ·-an o tarihe ka ar muza ereler Dıiia. J 

Pet bir neticeye varamaz ve bina- 1 

enaleyh bu defa JS kinunuevve[ 
takaiti tediye edildiği zamandan ' 
dah . ., hit bir buhran kartıanıda ' 
lı:almabilirdi. Sonra, dünya iktıaat J 

lronferanaınm toplanmaaı da nıu- 1 

a.yYen olmıyan bir :ıaınana kadar 
lehir edilmek icap edecekti. Bu
'l\ın İçindir ki halef ile aelef ara
••ndaki miilikattan sonra verilen 

"~•arın beynelmilel eheınıniy~ti 1 

hu~ iiktür. Bundan sonra Amen· "•d . . . . a yeni Cümhur Reıaının zımnı 
"'"Buliyeti altında yeni harici ai
~'*"t - herhalde bunun borçla
•a. . 
ıl aıt olan safhası - başlamıt 
'l<ıir. 

Ahmet ŞOKRO 

Kredi ihtikirına 
karşı mücadele 

Iktısat vekili Celil B. Bursa 
Ticaret Odasında 

mühim beyanatta bulundu 
BALIKESiR, 22 (A.A.) - 19- 10 bin liraya kadar muamele ya• 

l-933 Pertenıbe günü saat 15,30 panlann muafiyeti ıabü hareketi 
da lktıaat vekili Mahmut Celil Be imkinaız bir hale sokmaktadır. 
yefencl_i Buraa Ticaret odaaını ziya Faaliyetlerinin hacmi bu nıikdan 
l'et etliler. Oda reiıi ve azalariyle tecavüz edenler ayn ayn mahal· 
memleketi alakadar eden bütün lerde teaiaatlannı takaimle muva 
i~tıaadi meaeleler mütekabil em- zaa yapmaktadırlar. Sun't ipek 
nı:!'~ _ve .~miyet bavaıı içinde meaeleai Bunamız için büyük bir 
'orutuldu. Oda reiai Omıan Nuri endifedir. Bunun tamamen iıhali
t ~t. odan.ın dileklerini ıu suretle ni menebnelı: mümkün olmaaa bi
e 11 eth: le memlekette İpekçiliği öldürmi-

"Muamele vergiai bugünkü ciba yecek ve inkitafına mini olmıya• 
re~ ve tahakkuk tarzlarile mem- cak bir tekle sokulmaaı zaruridir. 
e et sanayii inkişafına manidir. (Devamı 6 ncı sahifede) 

Rumelililer! 
Mübadiller! 
Gayrimübadiller ! 
Eski üçüncü ordu 
zabitleri! 

. 

24 
KAnunu•anl 
Salı günü 

• - yam yarın· 

başlıyoruz! 
Yüzde yüz telif 

llilellifl ı 

Nizamettin Nazif 

SellJnllı. Dırama, S11rez, İskeçe, Mt!nllk, 
Ra:ıtılı, Dolısat, U•lurumca, P11trlç, Ma
nastır, K11srlg11, Metro11lça, Ohrl v• Us
turuga.. da dodmuş, bDyümDş ve yaşamıı 
olanlar! 

Yarın sabah mutlaka 
Milliget,i okuyunuz! 

• 

Fesat 
Karışhrıyorlar 

~esatçılar hakkında 
takibata başlandı 

uallim 
Maarif 
Islahatı • 

Liseler 12 seneye 
çıka~ılacak mı ? 

Maarif aı/Jsteşarının bega-
1 nalı ve" izahatı · 

Şehrimizde bulunmatka olan 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Brezilya Kahve Konsorsiyomu 
ile lktıaat Vekaleti araaında va• 
ki olan aon anla9ma Üzerioe ls
tanbulda menfeatleri haleldar 
olan bazı ecnebi ticarethane 
mümessillerinin tahrifat yaptık
lan ve Brezilyaya hakikete nıu
halif haberler gönderdikleri te
beyyün etmiş ve h:;kla-ında 
tahkikata tevessül olunmu4tur. 

Maarif Müale~arı Salih Zeki Bey 
j dün bir muharririmize muhtelif 
1 meaeleler hakkında fU beyanatta 
\ bulunmuştur: 
ı - Maarif V tkaleti erkiını ara-

Bu meyanda kahve miin&ka
aaaına hiyleli salahiyetname ile 
~tirak cüretinde bulunan bir ti
carethanenin sahibi hakkında 
da latanbul Noterlerinden biri
nin iş'an üzerin tahkikat ya
pılmaktadır. 

' 

smda tebeddül olacağı haberi doi 
ru değildir. Hepimiz vazifelerimi

. zin baıındayız. Maarif makineai 
! norma) bir tekilde itlemektedir. 

Bu kimsenin aalihiyetname
aini yanlıt tercüme ettirerek 
Noterliğe laıtik ettirdifi ve mÜ• 
nakasaya feaat kan,tınnıya le• 
veaaül ettiği tebeyyün etmiıtir· 

Tüneldeki 
Facia 

iki kişi Adliyeye 
tevdi edildi 

Öl11n Ali Rıza E/. dUn 
defnrdlldl 

Cuma gÜnü tünelde feci bir kaza 
neticesi vefat eden gıırdöfren Ali Rı
za Ef. nin cenaze
•İ dün meral.İmle 
kaldmlmııtır. Na
mazı, öğle üzeri A
rapcamünde kılı. 
nan merhumun ce. 
naze merasiminde 
Tünel Şirk"ti na
mına müdürlerin
den biri ile birçıık 
tünel müstahdemi
ni ve bu meyanda • onun ınevkiinde bulunmadığını bi). 
miy.,..ek hareket İf&r"ti v..ren me
mur Mehmet Ali B. bulunmuılardır. 
Namazı müteakip otomobille Yahya 
elendi kabriatanına götürülen cenaze 
orada defnedilmit •e kabre çiçekler 
btralnlmı,ıır. 

Tiine) Şirlr..ıi, za..allı kazazedenin 
Nleaine nakdi yardımda bulunacak
br. 

Diğer taraftan hidiae tahlıikatma 
devam edilmektedir. Tünel kapıcıla
rından Emin ve Saıni Ef. ler, görü-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Başvekilin 
Seyahati 

ANKARA 22 (Telefonla)
Batvekil lamet Pat• Ankara· 
dan pertembe günü hareket. ~ 
clecektir, 

M aril M üst.,ıarr 
Salih Zeki Be;ıı 

latanbula bayramı geçirmek ıçın 
geldim. Bayram ertesi Ankaraya 
döneceğim. 

lslahat komisyonu 
"Maarif itlerinde bazı ıslahat 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Rus sefiri 
Geldi 

Ra•yadan getirilip 
kurulacak 

fabrikalar ne oldu? 

Möa.,.ö Scrriç Galata Rıhhmuıda 

Bir müddettenberi Moakova' da 
bulunan Ruı ıefiri M. Süriç, dün 
aabah Çiçerin vapurile Odeaa'dan 
tehrimize gelmiıtir. Bayram erteai 
Anlı:ara'y• gidecektir. M. Suriç, menı 
leketimizde kurulacak üç fabrikamn 
teaisinde bulunmak üzere Rua Sa
nayi miilehauıslannın yakında gel
meleri itile de metgul olmuıtur. 

, 

r 

Sahip ve Batmubarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

' 

Gayrimiihadlller kongresinde hazır bulunanlardan .. 

Gayrimübadiller dün 
gürültülü bir 

toplanma yaptılar 
Kongre Ankara ya heyet gönde 
riyor,hükômetten ne istenecek 

Gayrimübadiller cemiyeti 
kongresi ikinçi celsui dün öğ· 
leden sonra Halkevinde toplan 

ı dı. Kongre riyasetine Kavalalı 
Hüseyin Bey intihap olunduk-

tan sonra, idare heyeti raponı 
okundu. Raporda, Müttak 84" 
yin riyaseti altındaki idare he
yetinin, cemiyet idaresini ele ~ 

(Devamı 6 ncı sahifede) 1 

Cibali tütün fabrika
sında bir infilak oldu 
Bir ağır, bir hafif yaralı 

kaza nasıl oldu? 
Dün aaat yarımda Cibali tütün 

fabrikasında müeuif bir kaza ol
muş, bir amele pek ağır ve bir kim 
yaker hafif aurette yaralanmıtlar
dır. Mahallinde yaptığımız tahki
kata göre, fabrikamn nikotinai:ıı 
tütün istihaaline mahaua daireıin
de den.ikotinize aletinin bulundu
ğu yerde hali faaliyetıe bulunan 
kazanın yanındaki cam boru, faz
la lazyık neticeainde patlamıt ve 
bunun Üzerine kazandaki 70-80 
kilo miktarındaki eter iıtial etmiı 
tir. Bu aırada kazanın yambqm
da bulunan Mehmet isminde bir a 
melenin karnından yukan kıaını, 
elbiaeaile birlikte tamamen kav-. 
rulmu• ve zavallı, pek afır yaralı 
bir halde Cerrahpaşa hastaneaine 
nakledilmİflİr. ltıial esnaaında ka 
zanm yanıbafında bulunan lnhi
aarlar ldareai kimyagerlerinden 
Sabri Bey de diz, el, yüz ve göz. 
!erinden hafif surette yaralanmıf 
ve o da haslaneye kaldmlmıtbr. . 

Kazayı haber alan lnhiaarlar Yaralılarda!' kım;yaga 
U M ··d- M · • M" Be Sabrı Bey mum u ur uavını ıtat 1 
derhal fabrikaya giderek vaziyeti ı Zabtı• tahkikatı de•am e 
tetkik etmiıtir. tedir. 

Tahsin Pş. 
irtihal etti 

Yunanistanla 
Gümrük birliği 

Eabak mabeyin batkitibi 
ı Tahııin Pata dün Erenköyün

de kain kötkünde vefat etmiı
tir. Tabıin Pata Sultan Hamit 
devrinin en nüfuzlu simaların· 
dan biri idi. Metrutiyeti müte-

1 akıp memuriyet hayatmdan çe 
kilmit ve vefatı tarihine kad'ar 
münzevi bir bayat geçirmekte 
idi. Tahsin Pata'nm bir aralık 
hatıratı Milliyet'te netredilmit 
ti. Cenazesi bugünkü pazartesi 
günü kötkünden kaldınlarak 
Eyüpteki aile makbereai.ne def 
nedilectıktir. 

Bu ıekiJde muame
lenin 

artacağı söyleniyor 
Yunanistanla Yugoalavya araam

da bir giimrük ittihadı yapılabilme
ai içio mevcut taaavvurlar hayli iler
lemiıtir. Şimdilik proje halinde bulu 
nan bu mevzu üzerinde iılenmekte
dir. Yunaniatan Balkan memleketle
ri içiode en fazla Türkiye ve Yugoı 
layYadan mal almaktadır. Yunanis
tan bunun için böyle bir gümrük İt· 
tihadıru her iki memleket için mua
meleyi arttıracak ın.thiyette telikki 
etmektedir. 
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93 f elô.ketleri 
ve Ignatief 

HARİCİ HABERLER . 1-A ,,. ,. _.,'t ,.., 

Diğer borçlularla gö
rüşmiyecekler mi? 

" Sultan Aziz nasıl öldü? • 
verdim. Şi:d:m 0~:1as: ~:fha==I •. :~J!a; Çekoslovakya da parayı verdi 
vuruyorum. ç Y . 1 • • d" .. .. rd M:••t-.a --" . . ı k 
yok. Yalnız bir "Ah!" seaı reerını. Ufun.uyo U. .:-"' -r:: VAŞiNGTON 22 A.A. - lovakya "';rımn Çelroıova J&IW' 

• uydum. Şimdi de hafif bir inil nnın dırayetı, ~tt~~- Ayandan M. Borah M. Rocr =i~~~u~~":c1aı.o..!!.aı;: ~= 
tı var. DlD. her ,we ao ~ra artlar al- : eevelt'in lngiltereoiın harp borç hareket takip edileceğini öğrenmek 

_ Ey.ahlar olıunl K°'un! beri alıtı, ona Yd t .. 'd'ı lanna müteallik olan davasını üzere Harici1e nezaretine müraca
Valde aultan, cariyeler. ha· tında da faaliyete .fl!aın um•. 

1 ı dinleım--"e mütemayil olmıw· atta bulanmu,tıır. Hariciye erkini • d Abdülizızın son gun ~5 
d meler koşuıtular. vez:ıyor u. . f ·y de nm pek manidar ve aon derece lngiltereye ıı.ar.ı eöıterilen muame-

- Ar, yavrum ,aç ula.mm! ıerinde, Nledg~ ~et,kraen ~· aL~ cesaret verici bir ~ey olduğunu lenin diğtt devletlere de tepnil edile 
" f f soluk Mahmut ımı e r lf ..., ceği ;ntibam• bnııknıak iıtemedikle-

lçerideo gelen ha i ' • k. halkı biribirine beyan etmiştir. rini aöylemqlttdir. Hariciye aezano. 
bır iniltiden başka cevap yok. '~~- ge~~eaoftalar vak' asın- M. Borah •. bey~.tma ~ev:mı ti .,,.ı.anı ıimdiki hıikfunetin Beyaz 

- Kınn ıu kapıyı! Alı, r duıurm _...ı,1.iil ecl .. k ederek fU sozlen •oylemıştır; Saray tarafından netredilml, olan 
dan aoorn t~ em vu e- Ik d" 1 1 . t .. _, . . • ..1c • - ,., • • • fikrin" de adım 1 

k • I 'I ğ - tııa ı meae e enn eau tebhiın =•ar..., emıyecegı K~pı kınlıp ta yere devril· lanın arasM·~~a 1!1 en He u ki sahasında ciddi terakkilıer el dir 

; i i ıı:amao odaya g'renler fU ~t~f~ P~ıat..ınalin' emek:f de etmek için diğer milletlerin M. Rohtnıron'un beya11alı 
n•arayı gördüler: _ ymd v I ,_. 1• d b·-· de bu müzakerelerde hazır bu· D 

- · n ı VAŞiNGTON, 22 A.A. - e-Denize nazır pencerenin <r s:ı- zam M ~~y ıs m ~ • 1 lunmalanru İstemeliyiz. Bu aa· mokratlardan M. Robinson ayan 
deki köte minderinin üze- n fıalka. ~teki orduya ha~ 1 yede nıuh'm bir iş görüJmüt er meclisinde lnıilterenin harp bon;la-

n den. batı kapıya gelmek __ ~· ı olan bu iki devlet. l';da~mk~- lacaktır Hariciye erk~ru!'~an -~ rarun yen.iden tetkiki talebini reddet
zere yuvarlanmıt olan Ahdul:ı- malan, Rua aefinnın e Ah- ki zatla M. Roosevelhn ıkı mu menin nezakete mueayır bir luıttket 
ı:ız can çekişiyordu. Makas bi· lannı faydasız bı~~·. p.nri lngilterenin harp borçla olacağını aöyı-;.tir. 
ra.: ileride kan içinde idi. Min düli.zizin tabtınd.ıdan dmdıTn.~~ n meselesinin tetkikine batla· Mumaileyh, lnıilterenin enelc:e 
~ ' ıh 1 "le ·1 · • d tan a urıu· harp borçlan ıneaeleıinin hallı ııra-

der battan ba,a kan P b an aı e, ıç.en e v!' • ' 1 1 mı,lardır. sanda pek ziyade mutuarrll' olnwı 
. dolmuş.haaırın bir çok yeri de ye l~h!ne yent bır hava yarah • lngiltere ile ~rika ara· olduğunu ilave etmittir. 

' ~ nlanmıfb. • .. • mıt ~dı. . . ,. .. .• .. amda doğrudan doğruya müza Fransız gazeteleri ae 
Valde sultan, yeıtle Abcfüla· Şımdı lgnahef ın butun du· kereler dört marttan evvel bq 
in üzerine atıldı: ıüncesi. bu havayı bozmak h· lamıyacaktır. Şimdiki görüpııe ne diyor? 
- Ah, berıim tehit aslanım! tanbulun siyaset ufukla~~; ler ihzari mahiyettedir. M. Ho PARlS, 22 A.A. - Gazeteler, 
Bütlln cariyeler, ince -ıe- yeni kara b. ulutlıı.r yığma.k ıdı.. over ile M. Roosevelt'io dig" er Hoover • Roosenlt mülakatı ile bu 

J 1 mülakat mütealnp neşrolunan tebli· le tıaykırışıyorlar, heyecan· Ilk gı.inlenn çı gm •eVlllÇ en 1 borçlu devletlerin taleplerini ği oldukça iyi hir ıUTette kartdamak 
~an kendisini kaybedenler yum geçince, hemen i,e baılamak, de nazan itibara almak imkim ta .... teblifde yaln..: lqillel'enin 
'1lklarile camlan krrıyorlard.ı: yeni bir planla Türkleri A~· m tetkik etmek buauıunda mu borçlannclan bahıedilmiı olmakla 

- Can kurtaran yok mu? panm gMünden bir daha dır tabık kalmıt oldukları zamıedil beraber Franaanın açıktan açıla bir 
a Kurtulmuı iıtenilen can. türmek liznudı. mektedir, kenara atılnıanut olduğunu Te borç· 

ed d 1 d A lar meselesinin halline ait müzake-ırtık b en CD ayn ~yor u. r işte imdi konu,manm mev lngiltereye yapılmıt olan da rat.a uzun müdd« Franaa11z devam 
11 .k nefes almıyan agadan son zuu bu idi. Ceneral aorııyordu: vet Londraya henüz resmen viı. etmenin imkinı bulunmadığını kay. 

, r kaçkneAfbdea 511~~· O~~an •f." - Sarayda ne var, ne yok? ad olmamıtlrr. Bu buıusta bü detmekteclirter. 
'& rtı u azız. runıuz ır B .. erdi. "k b" ket • t h f e Excelılor eazeteai. Vqington'u ıeaet balinde .erildi, kaldı... a§ ~umah n cev~.v benci: r'ı ~ d" umrye mu a aza en ziyade meşgul eden meıelenin 

lf • - Padıta m en es ı e- ı me e- ır. lngiltere'nİn alım mikyaıma riicuu 
lerinden Seyit Beyle görütlüm. Siyasi mahafil, V aıingtona olduğunu İFet ettikten aonra Fran-

11 Haydar Mithat Bu adam o kadar kederli ki içi· gönderilecek lngiliz heyetinin aanm altrn mik:va11 rejimine mttbut 

Beyin mektubu ni aııWıyamıyor. Biraz onüne kimlerden müteşekkil olabilea; görünmekte olduğunu kaydetmekte 
dütünce her teri aöylettim. Cu ği hakkında bir takım tahmı ve Vaqington'un evveli bu mübede-

· 1 T friltanuula Mitat Paıa nwT• ma gun"' Ü ilk aeli.mlıkta padiıa· natta bulumn.aktadırlar. .M. le vasıtaaına malik olan Londra ile 
l ·• d • l ~ ld 1 M N--''I mu--le wapmaınu pek ta.bil lıuJ-, J ıanuı ve mtı• egane aır o an ,_ hm deliligı·· meydana vurmuş.. Mac Dona. ,. t e • ev.. e ma;'.":."dır ' 

ar ÜRrine merhammt ...-elli 1 üddet ,. ... 
la Ali Haydar Mitat Seyelan Hatta Seyit Bey dönüşte Padı Chamber aın ın uzun m Biitün ıazeteler, timdiki halde 

cı mektuba aldık: tafıı yalnız bırakmamak için Londradan aynlmalan müm Franaaya kart• almm11 olan ihtirazi 
.<:Efendim, arahaauıa binmİf. kün olmıyacağı ıöylenmekte vaziyet meronuniyete f&Tllll ııönnek 

rl .. Milliyet raseteainde (93 ı.. Sah"d d li ·7 ve ibtiml M. Runcimann'm he tedirl«, 
" -

1 
en e mı d hU ol " be edil 1 ·ı lketlerl) unva.ıu altında netir _ Muhakkak... Saray hal- yete a aca,.ı yan Pelit Parlıien di:vor kiı ngı tere, 

uyurdufunuz makalelerle, şimdi landan iti bilmiyen kimae yok. mekted'iı-, Amerika ile araımdald doltluktan 
e kadar o dtnTe ait olarak ra· Yalnız baıka•tıp' Sadullah Bey Çekoslooakganın borca dolaJI borçlar nıeaelealnde herhanri 
ctelerde ıördüfilm yazılann - bir milletten daha ene! harekete 

) ı..v hikaye tarzında oleun-- en ya bilmiyor, yahut .~.~etin VAŞiNGTON, 22 A.A - ıeçmek ve her rnilletten ziyade a-
:1 fnııudur. Babam Mitat Pataya bir diplomattır da btldıjtuu aez Çekoslovakya, 15 klnunuevvel mumi bir itilafa yol açmalı huıuıun 

'ı. air rerek Avrupada, ıerek bu- clirmiyor. • tak.itini tediye etmi,tir. da ön ııyalı: olmak mnkünde lıulun-
ı da neırettliim kitaplar bu dev- _ Diplomaltn' o.. Tıcaret VAŞiNGTON, 22 AA. _ Çelme maktada. 

alt olduğu rihl, bu samanı b •--- kere " " 
tkik t..Uı Türk Ye ecnebi bası Nazn iken ir......., gonnut k 

E tm"" ne,rettı1.ı.r1 -rıerı da tiim. Cezayirde fena 1 M. Herriot'nun bir 
den geçirdifimden, bu devre - Ben de öyle zannederim. kalesi 
olan m-ıeı ... beni ı>ek ya· Çünl<ü mabeyinc.ilere kadar her havalar ma 

,~ dan alakadar eder. Bu aebeple kesin btldi[i şeyi bapkitibin BONE, 22. A. A. _ Mütema· PARIS, 22. A. A. - M. Herri-
nkalelerinizi'dikkatle ... alaka bı"lm--ı· akla yakın deg"ildir. d 

1 
·ı ot, Liyonda inti .. r eden Le De-talı:ip ediyorum. Son ıünlerde- ~ .. ~ diyen yağan yafmurlar 0 ayuı • mocrate gazetesinde hal; ha= Ya· 

frikalannızm birinde taba.ı- - Ne gibi bir delilik? haaıl olan feyezanlar, C..zaJird• ziyetin kuvvetli bir hülı:ümet olma. 
ait ufak bir fıkra eördüğilm. - Bir kere ilk gece çok kork Ye Bone havaliainde mühim hasar amı iıtiİzam eylediıtlni Ye hükUme-

'T 

müsaade buJ'Ul'Uluna bir iki muş. Asıl it, önce pazar günü lara aebebiyet venni,tir. tin mali tabadaki meaa.isini kolay-" ilan etmek iateriın. '·'- la 
için kararlatmıt men, sonra çar Leybouae nehri ta•m•t Ye au • laştınnak için Parlamento ekaeri-

nim İlmim Bafdaı Nalu'bi anıl>aya. nihayet pazartesi ak n birçok ekilmiş araziyi lı:aplaınıt- yetinin ittihat etıneıini İıtemekte-r fmdan Baidatta koıunattur. al ·ı · S it 
vrupada ve burada hemen yal. f&ml • ıya çevn mıt. u an br. dir. 

t ~ ıı: ben diyeceğim aile iaminl ta• Murat bu vakit deği,melerin· Cinrdaki y(lkııek yerlere meı.. M. Herriot harici ıiyaaet aa.ba-
•tımdır. Avrup da matbuatta den üzülmüş. O gece sabaha ...ı surette kar yağm" olduiu ha· 11nda, sulhun 'eınnıiseli.met dai...,. 

un, t nıdıklamn anumda ol. kartı Süleyman Paşayı "bir bin ber Yeriliyor. •İnde temin edilebilmesi İçin Fran ı~ n, bana A. H. Mithat Bey der- ba~ı" diye haber vermitler. A· Diin at 20 de çıkan bir dola aa lngiltere ve Amerika demokra 
ve ya:zarlar idi- Sebebini bil- caba Abdülaziz haber aldı da fırtıııuı tehirde münakalatı müt- ail~rinin birletnıeleri lüzunıunda 

n onım, Abdülhamit devrinde ba"• bı'r ,._, m·ı •apacak diye urar ebnektedir-m t . t .. _ 1nız - ·.-, , •-~lle•ıirmiıtir. 
"f"' •J zamanm-, ya d k km H 1 b ,.u ' M. Hem"ot, ftalyanan. Touloaııe di m~leketimde ku.aca Hay- e or Uf. uta ığm at· Şehrin varoılannı au iatila et-

Bey isim ve unvanına mazhar langıcı bu korku oldu diyo.:lar. mit ve birçok ycırl rde aularm Kongresinde aöyle~I~~ dMtane 
! Müıt-.ar, sôze kan•tt: tred f ı aözleri anlamaın•t .;.., gorünmeai --. " ,.ülı:aeldiği bir me en as aya . 

1 

İmdi, Cümhuriyel devrind.. - Zaten daha ıehzacleliğin· çıkmıştır. ne teeasüf etınektechr. 
ki hakiki bmiın yasılayor. Bu de pek çok içermif. Bir takım Nüfusça :ı:ayiat yoktur. -- 0 ' -ffiP!e habis bu}'W'dulaııuz hata müvazeoeaizlil<leri varuııf. Böy __ Diri diri 

r ıtır. le bir korku da geçirince zayıf 
J Hlirmetlerinı. • bir aldın • aanrlmaaı pek ali Grip •algını Gömüleceklerdl Ali Hoydtır 111/th«t 
~ Afi .Hawlar lllitat lle)'Rlendlye mümkündür, DUSSELDORF, 22. A. A. LOK.SEMBURC. 22. A. A. 
"s-< llQİ/e ile da llGJlll• .,. fÜ/ır- En küçük hldiseleri bile ıı:apte Wolff Ajanaındanı Grip aalemı Tahliaiyeciler diiıı aaat 18 de en:.D mızı t•ltttırlan.s. den bat tercüman, devam etti: dolayıaile bütün mekteple" kapa- kaz altın.da kalınıt olan 6 nıaden 

y il d beri d ğ tılmıabr. amelesini çıkanıaafa muY&ffat. ol "' ..._ BR- - 1 
ar an um u u muıtur. Hepıi ele .. t Ye aalimdir, 

f .Un Ru aefar~flnde 6,,. makama eeçifinin sevinci de 
var. Böyle zayıf frtretler, ke-

- toplanma der kadar aerinçten de teeaaür . 1 bdw· ziıı:in İntihan, Be· duyarlar. Sonra Abdüliziı:in in 
. • Muradın tahta geçtiğinin tihar haberini kendisine yemek 

Kaçak menfiler 
CADIX, 22. A. A. - Eapana 

vapuru Villa Cisneros menfilerin 
den ka~amıJ olanlan hamil ol• 
dulu halde geceyansmdan yarım 
.. at aonra ıelmiftir, 

h~'rd-ncü, beıinci günü delilik te vermi ler. Birden bire yerin
•!' rel~ri gö~_te~i. aadraıı:ıım 1 den fmamı. Uzun uz~dıya öğü 

lrr ten:ım Ruıtu Ye •eruker re öğüre guyan elmıf. onra 
. c 3 sey)n Avni Paıaların meşru üzerine bir baygınlık elmiş. Bunlar Madrite aevkolun•cak· 

lanlır. 1
921 !et meselesinde Mi tat Paşa· O zamandan beri de kendiııi 

'ıerat karşı cephe almalan, hal· bilemiyormut-
!'ıaaıı>t Sultan Murat tahta geçti Sefir alacalı malumatı al· 
·ıen lre bütUn dilediklerine ere- mı§tı: ' (Devamı var) 
1 

. .ek leri ümi • düımeleri za-

Sefer saatleri 

u anhulılannda idi. Yaz münase
~3-48 e Büyükdere sayfiyesine 
~V. s·detmİf olan ceneral lgna· 

iı 

: ıri İn hususi kabinesinde aefa· 
müstqan M. Nelidof i 
tercüman M. Onu sefir 'le 

uyorl rdı. Ema' den gelen 

• 1 
ı 

elgraf, Çar (kinci A· 
dre'm Abdili zizin h Uin

büyük bir teessür duydu· 
bildiriyordu. ( l) Vaftiz 

ııru yüreğindeki bütün 
· tileri hilen bilek" r e6r, 

konferansı 
BERLIN, 22. A. A. - Wolff 

(1) Ruı Çarı Abdüla;z;İz; vak'a· Ajarumdan: Beynelmilel hava 
.aında Ems'de bulunuyordu. O .z:tı• aervialeri ve ha.va aeferieri cemi· 
man nıotbuat.uıda fU tel11ral ırö- yellerin· n aefer saatleri senelik 
rülmüffiir; • .• _:.ı D--

"/mparoJOr ikinci Ale.ıcendre konferansı 26 kanunu-e ,,_... 
Hiitlaııendigôri aııbılı Abdiil.uizin !inde Alman HaTa Şirketi Komi
hul"i haberini Ems'de ulnuuile lı•- t .. i aza11ndan M. Womıly'nin Ri-
maU teeWründ bayıl"'Jf, on yaııeti altında toplanacaktır. 
dakika kadar hiç bir sö;ıı .ıiy/i. 19 Avrupalı Devletin 29 firlre
yememi tir. On dakilıadan conra tin mümeasllleri konferansın me
kendine 11•lerek. aaisine i§tlrak edecektir. Koııfe-

- Mahlıı' pacli/ahın Uılilıiııe ı r na, bilhaasa beJ11elmil~I aerviale 
teeuuF etmemelı limderı 11efmi· rin ıefer .. atleri. eıhas ve e4yaya 
yor. ait :naldi,,at tarif.eteri ile mC4gul 

Oemitftr." \ olacaktır. 

Minkler bulunamadı 
Le Bourget, %2. A. A. - Tay

yareci Hope ile H nley dü Lo
zandan buraya gelmİflerdir, 

Tayyarecile.r, havan?' çok f
olmaaına rağmen. Valaaı mmtaka
•mı arattırmıtlar .. da HU.ckler'i 
bulamamıtlardır. 

Mamafih, arkada~larmm Alp. 
larda düşmü, olduguna da kana
at hi.aıl edememiılerdir. --· 

ftalya - Fransa 
J>ARIS, 2Z. A. • - Vasifesi 

batma gitmekte olan Franaanm 
yeni Roma Sefiri M. De Jouvenel, 
lntran.igeant gazete.. muhabiri. 
ne beyanatta bulun nark ıerek 
Fraıı.aız milletinin Ye gerek Fran
sa Hükümetinin ualatma ar:ı:uaun 
da bulunduğunu IÖyliyebileceğinl 
beyan ebni9, fakat ltalya Hülı:ii
metinin telakkisi ne olabileceifini 
ve ltalya İle ne ıekilde mlisake. 
rat icra edileceğini söylem.-kten 
imtina c?tmİ tir 

Almanya da 
Vaziyet 

Nazilerle tekrar mü 
zakereler olacak 

Gazi Hz. K··ıahyaya 
hareket ettiler 

8ALIKESIR 22 (A.A.) - bek bir tek adam gibi fevkal:.cre 
Reiaicümhur Hazretleri bu ak bir ahenk ve beraberli le kuv

BERLIN, 22 A.A. - Siyaal ,_.. tam aaat 20 de C. H. fı~ı vet ve gurur ifade eden canlı 
~ld"!" alınan haberler~_...ı~~dı ı aalonunda tereflerine wırilen hareketlerle oynadılan çok he
gma gore, Almanya hukümetiniıı •. b b 1----'--• . ecanl b' h • • d lk -Ra • •-"' • "-- t hir etmekte muaamerede azır u uııv.u..ıar. I y ı ır av·a ıçın e a ·~ yıf..,.ın ıç ... ,,.,.., e R • • 1 d ........ 1 dl So .ı.• et 
hlcbir menfaati yoktar. 1 Büyük eıım oca a go~~UfU an ı aı·. . ~ra 'Dtr oper par 

Bilikiı hükümet mümkün oldup aalonu dolduran balkın ıuretk çaaı aeyredıldı. 
kadar Jakın bir zamanda parlimen- li alkıtlan ve sevgi tezahürleriy Gazi Hazretleri buradan doğ 
tonun ~tmaia batlamasını iste- [ le karşrlanciı. Uç perdelik bir nıca trenlerine gittil-::r ve geoeı 
mektedar. ı · 8 l '--- · • p 

Seriinin. siyasi mahafili, aıude bir pıyesten .~ra a ,.._ınn a- yansında Kütahyaya hareket 
surette çalıtabilmek için vaziyette 1 mukçu koyWlden gelen zeybek ettiler. Kalabalık bir halk küt 
vuzuh ha11l olma11na muhtaç olan ler tarafından milli oyunlar oy 
hiikümetin bu vuzuhu elde edebil- nandı. Köylülerin hepıi gürbüz lesi aziz misafiri cımd n gelen 
melı:_ iJin ~~tonun kendi·~· ve •eçme yeğitler idi. 12 zey- alkıtlfırla uğurladılar. te,riki meaaı lehinde olup olmadıııı• 
nı öğremncıi icap edeceği mütalea-
11nda bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, Reiıicümhanın U.. 
yepzig ,.ük.eıc mahk-inin kara
rile teyit edilmi, olan kanunu esasi
nin 24 üncü fılcraamm kendiıine 
bahtelmit olduğu aalihiyeti kullana 
ralı: Rayi,tağı içtirruıa davet etmesi 
çok muhtemeldir. 

Diğer taraftan naıyonal • aoı1a· 
listlerin ittirakile bi~ hükümet ~~ 
edilmesi için muhtelif fırkalar rueaa
sı araamdaki müzakerelere pek ya
landa bqlanılacağı bildirilmektedir. 

F alcat birçok teıebbüsler akıune· 
te uğrunıt olduğundan bu müzake-. 
relerin mayaffaki1etle oeticelenmeaı 
meşklıktür. Her halde başvekil, bu 
müzakerelere tahıen ittiralı: etmiye
cektir 

19 lar bir şey 
Yapamadı 

Aczini bir raporla 
Milletler cemi

yetine bildirecek 
CENEVRE, 22 A.A. - On do

kuzlar komitesi Japonyanm muka
bil teklifleri ile Çinlilerin yeni meta
libetımn komite tarafmdan lı:inunu
evvelde kabul edilmit olan karar ıu
reti ile telif edilemiyeceii neticesine 
vannııtır. Telifi beyin uıulüniin • 
kamete uğrunıt olduğunu bildİrm6-
ie 'Milletler Cemiyeti fevkalad., mec 
u.i aalihiyettardır. Komite, MiDetI...,. 
Cemiyeti fevkalide mecliıine ....,ri}. 

mek üzere ihzari bir rapor tanzim • 
deeekıir. 

Mısırda albn esa81 
KAHiRE 22, A. A. - Muhte 

lit Mahkem~ lnırilterenin altm 
mikyaamı terektmiş olmaama rağ
men Mnır Hükmetinin Mıaır Dü
yunu Umumiye kuponlanru altm 
eaası üzerinden tediye etmeai la
zmıgeldiğine karar vennittir. 

yeni bir vapur 
LA CIOTAT, 22 A. A. - Sa· 

at 10.55 te "Paul Doumer" gemi· 
ıi denize indirilmittir. Uzunlufu 
150 metre olup 895 yolcu taşıya· 
caktır. Müretıebah 313 kişidir. 
Bu vapur. Uzak Şark ııeferlerine 
tahaiı edilecektir. 

150 bin litre suyu muhtevi İt• 
faiye tulumbalan Yardır. Kaptan 
köprüsü Ye akıamı tamamen ma
denidir. Telaiz telgraf kabinesi, a
ııansörler tamamen tecrit edilmit
tir. 

t,tial edebilecek maddelerin 
krunı azamı lı:aldmlmutır. 

Cenevrede Alman 
heyeti 

BERLIN, 22. A. A. - Wolff 
Ajan11ndan: Teılihatm tahdidi 
konferansma iftirak edecek olan 
Alman Heyeti ,bu akfBID C..nev
reye hareket etmlıtir. 

Malygulne buz kıranı 
MOSKOV A, 22. A. A. - Tau 

Ajanımdan: Mal1guine buzktra• 
nınm makine Ye kazan dairelerin
delı:i suyun çıkanlmaama muvaf
fakıyet hasıl olmu,tur. 

Cemi teknesinin aancak tara
fında yapılan muayene neticeıin
de hiçbir haaar olmadıiı anlaııl
llltftır. 

ispanyada 
Kargaplıkl•r 

SEViLLE, 22. A. A. - Birta
kım lı:omüniıtler, sendikaliıtlerlıı 
çalı~makta olduktan bir tezciha 
giderek ~ iıtemiılerdir. Bunun ii
ıı:erine çıkan kavgada 4 kiti ağ'ır 
ıa .... tte yarahuımıttır. Bircok lı:iai 
t&Ylı:if edilmittir. 

Benzine ispirto behe
mehal karıştı ıl ca· •• 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Benzine İ•pirto kanştmlma11 ha 
kandaki layiha ikmal edilmiftir. Bu layihaya göre . ''"'.dil!k benzine 
yüzde on niabetinde iapirto karattırılacaktır. Zıra upırtolamnız 
ancak bu niıbette iıtihlake kafi gelmektedir. lapirto iatih ... liıtnnız 
ileriledikçe bu niıbet ,.üzde lı:rrka kadar çıkacaktır. Layihadaki e
•ulara göre rnecburiyet bazı mmtakalara inhisar etmeyip memfeketin 
her tarafına şamil olacaktır. 

Akoi hareket edenleT hakkında kaçakçılık kanunu m""adda 
tatbik olunacaktır. 

Hariciye memurları arasında .• 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Hariciye Vekaleti Dördüncü Da· 

ire ikinci Şube itlerini tedvire memur Orta Elçilik Mü&teflln lbra
him Oaıman Bey Bü,yülı: Elçilik Müıtctarlıima terfian tayin edilmiftir. 

Haridye lkind Da;re Şube memurlarından Elçilik üçüncü katibi 
Ömer Liitfi B. ıörülen lüzum üzerine resen vekalet emrine alınrn19tır. 

Meclis Reisinin tetkikatı 
ADANA, 22 A.A. - Mecliı Reiıimiz Kazım Pata ffa:zretlen bı>

ıün öğleden evvel aaat 10 da vali Mümtaz Bey!• birlikt~ z;raat mek
tebini tetrifle mektebin her tarafını gezerek talım heyetı Ye talebeler· 
le uzun müddet görüşerek lazmıgelen izahatı almıılardır. Ve mekte
bin bahçesinde bir müddet iıtirahat etmi§lerdir. Bundan sonra tehre 
dönerek Dr. Memduh Beyin evinde husııai bir surette öğle yemeğini 
yemitlerdir. Öğleden ıonra Gazi Pata ilk mektebini kız ve erkek lise
leriyle kız muallim tııekteplerini gezmitler ve aaat 17 de Halk Fırka
sı tarafından. tereflerine verilen çay ziyafetini tesrif ederek davetli
lerle aamimi haabuhallerde bulunm~lardır. 

Pata Hazretleri yarın öileden eTI'el Meraine gideceklerdir. Salı 
ıünü tekrar Adanaya avdet buyurmalan muhtemeldir. 

Yugoslav kıralı Romanya' da 
BELCRAT, 22. A. A. - Avala Ajan11 blldir;yor: 
Krll-1 Alekaandr Ye Kraliçe Mari Hazretleri Romanya Kralı 

Hazretlerini gayrireıımi bir surette zi1aret etme üzere bu - ;. 
naya'ya hareket etmi~lerdir. Hariciye Nazm Yeztiç ve diğe z va 
seyahate İfl.İrak etmektedir. Kral ve Kraliçenin Roananyadaki ikı .. 
metleri kısa olacaktır. 

Gazi Hz. 
Balık esirde 

(Bafl 1 inci •al'lileJe) 
beye derı •ordular. Erkek ortemek
tebinde müdürlük ocla11nda muallim 
leri kabul buyurarak bilhassa tarih, 
yurt bilgisi tedrisatını ve müft-edat 
programlan üzerinde muallimlerle 
hir miiddet konutmuılardır. 

Zeytin Hnstitiisii 
BALIKESIR, 22 A.A. - llruaat 

Vekili Mahmut Celal Beyefendi Ed
~it n Ayvalıktan ırclen heyetleri 
bugün tekrar kabul ederek kendile
riyle zeytinlerimiz hakkında konuı
tular; J&pılan fikir müdaveleıinde 
bir zeytinyağı taıfiye fabrilcaaının 
yapılmaımda menfaat olacağı miita· 
lcaıına vanlım§tır. 

Mannara mmtakıuı zeytincileri 
ıibi Akdeniz mmtakıuı zeytin müa
tahıilleri de lktıaat Vekili Yasıtaai· 
yle hülı:Umetten bir zeytin enıtitüıü 
vüc:ude ıetirilmesinl rica etmltler
dir. Böyle bir müeaseaenin kurulma· 
11 zeytin iıtı1ıaalatının artma11na 
mahsulün nefaset ve güzelliiine, do
layııile bu mühim ihracat maddemi
zin aürilmülft çok faidell olaca~'d· 
?.temnuniyetle bu temenni yerın. • 
ııöriilmüttür. Zeytin JllllarnnlZI i:; 
tandardize etmek içni bundan haf 
çare göriilmemekteclir. • . . eri« 

Diier taraftan P"dii"""' 1 

de ve Balda:esirde mll•ta!'sil .:d~d 
carlanmız gerek bir keyif .. 
bulunan kahvenin i~i muka~ılıB
de ihracat maddelenmız• dtt P•JUa 
l d .. .. t-in edecek olan mu. ar a aunım .-;;;a•• • 
ı_ elecl erek aynı mekaeda 
... v eu H J V k"l • 
matuf olanılı: lktı~t e a e~'!"e a; 
lınıp el'an •• ıimdıden çok 111 tesır 
ve tedbir neticel_eri göı:'lltın tedbirler 
den dolayı. bükümete .. izafeten llctı
aat V ekilimbe tetelı:lı:ürlerini bildir. 

mişlerd=ir~. -------

Tüneldeki 
Facia 

(BOfı Birinci Mıhifetle) 
len lliznm üzerine nezaret altına • 
lmnuılardır. Kapılan kapayıcılarm, 
gardöfrenlp yerinde olup olmadıiını 
ıönneleri icap ettitl ... ıörecelı: va
ziyette bulundulı:lan mlilihaza edil-

Maarif 
lslabab 

(B"f'. Birinci Mıhifed") 
yapmak üzere toplanan komiıyoa 
Vekil Beyin Riyaaetinde içtimala
nna devam etmektedir. KomiaJOD 
bütün maarif ıneaelelerini yeniden 
tetkik etmekte ve bazı yeni karat 
lar vermektedir. Bu komiıyonun 
mukarreratı olarak ilk tedritaı 
hocalarının tıpkı diğer devlet me
murlan gibi tekaüdiye almaları te 
min edilmiştir. Bu karar çok mü· 
himdir. ilk mektep muallimle.-i
nin fekaüdiyeleri haklnndaki ka· 
nun önümüzdeki hazirandan iti .. 
baren tatbik edilecektir. 930 aen~
aindenberi tekaüt olınu, bütün ilk 
mektep hoçaları bu kanundan i.ti 
fade edeceklerdir. Komisyon.un 
tetkik etmekle olduğu meaeleler
den biri de lise ve ortamektep 
proırramlandır. Programlarda e
aaah tetkikat Japılıyor. Falraı 
Cümhuriyet gazetesinin. yazdı•ı 
gibi liııelerde tedria müddeti on 
bir seneden on iki seneye çıkarı
lacak değildir. Bövl" bir tn.••W,'Ur 
dahi voktur. Mezldlr gazele Pro
f~ııör Möıyö Malche'in raponında 
lıselerin on iki aeneve çıkarılmaaı 
liizmnu hakkında bir kayıt oldu
funu yazını,. Profesörün raporu. 
nu bf'n de okudum. tPtlcik e•tim. 
böyle bil' 'eye tesadüf etmedim. 

Darlllfünun ulahatı 
"Darülfünunda Yf.Ptlftcak ıala

hat İçin Prnf. M. Malrh.,'in verdi
ği rapor vek~lrtçe tetkik e.ı;ı. 
miştir. Hllzrrlanan kanun projesi 
de hükttmPtP tf!Vdİ edilmi•tir. t). 
nümiizdeki haziranda bu proje 
ke•bi kanunivet ed"cek ve Dnrül
fünunda yeni teşkilat yapıl cak· 
ta.. . 

Hususi mPktrplrr 
"Huıuıi mektepl.-r için hu:ırla 

nf\n talimatname t lim ve hrrb:ye 
daireal b•r,.fından ikmAI edilmek. 
tedir. Tftlimatname bütün huıusi 
ecn<"hi. eklllliv<"t mekteplerine ait· 
tir. Onümü7d-ki den .,.n.,•i b~
şmdft tA Hm" tnamenln tatbikma 
g~lecektlr. 

Mektep kitapları 

mektedir, 
Y enfden Tahkikatın yeni bir aafhaya 

"llkmeklep kitaplannın fiatle
rini t~tkik eden komisyon m•sa.İ· 
alne devam etm<"ktedir. ffe.,lls 
k"t'i bir nP!İce alınamamı•tır. Tet • 
kikat bittikten •onra vekalet bu 
lıasııstaki karanru verecektir .,, 

akl girdili anlatılmaktadır. Boğuıac ar Dün. Tünel Kumpanyaaı me-
LA PAZ, 22. A. A. - Bolivya murlannd'!" iki kiti ~u m~ıe~eden 

Erlı.:ilnıharbiyeıi Bolivya ile Para• d?layı adlıyeye teYdı eddmitltll'
ıre -•ında muha-bn hkrar ı dar • 
ba~l .. mış olduğunu bildinnektedir. Banlarrn ka:ııadan - .. retle 

-----------·· .. ·---
meaul olduldan, tahkikat net.iııe. 
nele aal&f&lacalıtır. 
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MlLLIYET "PAZARTESi :23 KANUNUSANi 1933 

Tayyare ihtifali cuma •• •• gunu yapılacak .. FIKRA 

Ekonomi 

Geçen sene ihracatı
mız 101 küsur milyon •• 
Bir senelik hakiki ve kat'i ih. 

raç ve ithal vaziyetimiz 
ihracat ofiıi ııümrük ittatiıtik 1 tesbit edildiği halde, her taraftan 

lllGdürlüğilnün bütün gümrük kapı- gel~n ma!Wııat loplanmca geçen se
lannclan aldığı malılmata iıtinaılen ~e ıhracatınnzın 101 milyon küsur 
1932 senesi hakiki ve kat'i ithal ve lirayı b':'lduğu anlqılmıttır. lthalat
llıraç vaziyetimizi tesbit etmiıtir· ta da biraz tezayüt görülmüıtür. 

Ofiain hazırladıtı iıtatistiğe 11&- Evvelce 14 milyon bulunan ihracat 
ııaran 1932 seneaincle ihracatnnJZ fazlalığı da 15 milyonu geçmiıtir. 
101,305,650 lira kıymetindedir. !t- 193_2 ıeneıi zarfrnda ithal ve ih
lıalatımız bundan 15,321,927 !ıra raç edılen e,yanm kıymeti ve aylık 
noksan olarak 85,983.723 milyon ~etlerin 1931 seneıi ayni ayla
li..., kıymetindedir. Bu v~ziyete~ na- rile mukayesesi tudur: 
ıtaran, ticaret müvuenemız kat ~. o- iTHAL T 
!arak geçen ıene ıs milyon küıur ( .L.) 
lira farkla lehimize kaı>a"".",!ıtır. !lu K Sani 5.323.132 12.241.446 

1931 

~:!.:/~~ •:;,!\~:!:~'4";' ŞMartubat 4.544
927

.9
666
86 10.254.672 

E ı ih 6. . 12.851.526 
4an oldukça farklıdır. ~ ceıar:k Nisan 5.606.116 10.551.461 
calımD 82 milyon lriiıur 0 May11 11.477.682 11.897.008 

BORSA 

:<It Banb11111daa .ım.. cehelcllr) 

21 KAaana•anl 1935 
Akl- Fiatı.n 

fatlkrular Tah.tlat 
'" ,,,ın u.11 
fiil d.yollm ı.~o lltttrtt 

l>. lı!nıUldo ... ılı Tr .. YIJ 
ClaıWer ı,rı Ttaıl 
lıydl • .., , .- llılıb• ..... 
lııdat t,11 Aa&ll•I• 1 tt,&o 
t. utertyı rıı • m n,u 
lıalr lldıClyı .MGaOl&ll 47.11 
lıllknm t9 

ESHAM 
"JIL "ıaa il,-
• ,, Hı•lllıı 11,ıa. 
• ,.MltAll 111,-

.&oadola IJ,tO 
•·ıı 4,15 
flr. hyıtyı 11.,, ... .., ..... 
ta-ıoıı- il.-

ÇEK 
..... 111• ....... "'·' 
lllyort tT,01, 
1111... t,19,68 
lt l,19,6f,I 
•u.. u.aa.u 
cı •• ,,. 1,4',TI, 
lc!Ja H,10, 
.&alatcr• .. ı,ır,ıe 

lloaoaa u.11 
Ttr.koe 19,-
Çlmuı. .t.. 11,U 

.. ,. 11,-
... , •• ,. ı,ııı 

B&lyı 1,10 
,.,, .. - .. 91 
T.Woa l .. H 

TLARI ,,., .,,, ... 
lıhdrll 

a .. u. 
Yıqoya , .. ,. 
lltr•ı •.. , .. , 
Noskon 

11,1!9, 

""···· f,76,-
1.tıl,

... 0.
•.•1.1• , ...... -
••.

JJ,oı.-

NUKUT (Wll) 

JCurutl ~ ıo ı·rru.. ~ ı ııtıo, ••· 17,-
1 ııııcrll• rıı,- t pıut• ır.-

w •••• 1 .... I0.-
1 •• ı uleıl 14,-
ıı H111 llt,- 1 puı• ».-
lı t Bılçlh lif,- IO ltJ 11,-

.. ...... il,- ·- 11.

.. ı. inip• fit,- ı Çoıınlf 
it !na ti,- ı AllJO t.tı 
1 llorlo 11.- ı Meddlyı H,-
1~ lu Çel 111,- laauoı t.Jt,-

Haziran 5.728.742 11.567.092 
Temmuz 7.832.693 9.388.141 
Ağuıtoı 10.490.924 11.285.864 
EylUI 6.895.439 11.128.149 
T. Evvel 6.311.099 10.364.169 
T. Sani 6.368.185 7.388.603 
K. Evvel 8.477.719 7.741.762 

85.983.723 126.659.893 

iHRACAT (T. L.) 1931 -K.Sani 10.346.877 11.039.807 
Şubat 7.735.321 9,306,131 
Mart 7.716.445 10.592.957 
Nisan 6.841.212 10.119.805 
Mayıs 6.800.072 9.817.032 
Haziran 4.023.490 5.715.528 
Temmuz 4.257.895 6.528.649 
Atuıtoa 4.681.434 6.708.265 
Eylul 11.188.092 12.801.942 
T. Evvel 13,847.102 14.050.659 
T. Sani 11.412.074 15.447.332 
K. Evvel 12.451.341 15.146.700 

101.305.650 127.274.807 

Suriyede keten 
ziraati 

Suriyede keten zeriyatı için ge
çen aene tecriibe yapılmıtb. Fakat 
kııraklık ıebebile bu tcrübe iyi neti
ce vermemit, nebat neşvünema bul
maınııb. 

. On~~üzdeki sene Suriyede keten 
zıraatının yeniden tecrübe edilmesi
ne ~r verilmittir. Ketenin sanayi
d~ ıstıınal aahasınm genitlemeııi, 
bilhaua tayyarelerde kullıınılmaaı 
dola.~·11ile Frtnsa hükilmeti de bu 
tecrubeleri tetvik etmektedir. 

Takas 11uretile 
maden ihracı 

ıl T akaa tur eti le maden ihracı ya
fel ırkden ihracat ekıeriya küçük iske
•• eır en ,..pıldıtı için kıymet taktiri 
IÇJn ekıper bulunamamaktadır llrtı
=~ V ~e_ti bu gibi ahvalde' nrgi 

Yeti ıçın konulan kıymetin eaaı 
tutulacafı01 al••--c1ar1 bildirmi' tir. ouuı ara f· 

Takas tali. 
matnameleri 

Fazla ücret 1 Bir cemiyette 
Alan doktorlar Suiistimal 

Tayyare 
ihtifali 

. ,._~.. ...,.,,. ... '\t ... -:.-~ ' .. 

iki tip 

Sıhhiye mildürü Ali Mülkiye müfettişleri Cumaya yapılacak 
Rıza Bey ne diyor? de tahkikat yapıyor merasim 

Bir bülten halinde 

Hepimiz hatırlarız: <Mavi· 
Siyah) m bir Ahmet Cemili, 
(A,kı memnu) un da bir - e-
ğer hahzamda aldanmıyor 
sam - Bihteri vardır. bir ara-

ya toplanacak d 1 .. _._ • Gala c1a bul ..,,..,, pro.ıı...amı hazırlandı Bazı oktor arm fazla veya az m••n•ezı ta unan •u•un ~a 

O zamamn gazetecilerinin 
hep saçlı, sakallı, kelli, felli a· 
damlar oduğu düşünülürse bu Ücret aldığı son gÜnlerde münaka ifçileri cemiyetinde buı kimseler ta-

Taka• için timdiye kadar müte- 44 edilmektedir. Bu hususta S;h- rahnclan gayri meıru bir ıekilde bii
adit ~aı_ne ve ~tnameler hiye Müdürü Ali Rıza Bey diyor yük bir ııui iıtimal yapıldığı hakkın 
.neıredıl_?U~~- B'!nlar bır araya top- ki: da bir ihbar viki oJm11 ıtıır. Bu ce
~nmadıgı ıçın alakadarlar aruında "- Kendilerinden yüksek ücret miyetin mühürü alet ittihaz edile
bırçok karıtıkl~1?ara sebep ol?"'kta-ı almdığını iddia eden hastalar eğer rek tastik edılmemİf makbuzlarla 
dn·. l~rac;at. ofıaı ~u. taka~ ~matna haklı iseler mahkemeye müracaat e- binlerce liralık tabıilat yapıldığr, ba
mel~le ihtiva ~tıği • hukümler ve debilirler Biz bu i.ıe kan§aDlBYJZ. zı müeueıelerin dolanclmldıiı IÖy
b:"'g~. eşyaya ~t oldu!lu. hakkında Eğer bu hastalar Belediye ve bükıi- lenmittir. Eaaıen cemiyetler müra
bır bulten tanzı"? e~~~tır.. • met tabiplerine müracaat etıni,ler, kabe bürosu bir müddettenberi bu 

ilk takas ıeklı hukumetln alacagı bu doktorlar kendilerini muayene et meaeleye vazıyet etmiş bulunuyordu. 
me".at için ?'üteabbitlerin ta!<-•. Y~- miııe 0 zaman biz bu gibi doktor- Yalnız tabkikahn tamiki ve ali.ka
pabı~eceklen h":kkmda vazedılmış_tı. lar hakkında takibat yapabiliriz. Di- darlann tetbir almasına meydan v""° 
l~arı takas de!"len ~u t":tca. teklıne ğer doktorlardan çağırılıp ta gelmi- memek için beaabata vazıyet edilme 
gore devlet mute~bıtlerı d~lete yenler hakkında da Etıbba Odası- mitti. Bu huıuıta cemiyetler müra-
verecekl~ _eşya ıçın ,her. nevı mal na müracaat edilebilir." kaba büroau bir çok kimselerin ifade 
ih.raç ede~ıl!rler. ilk tıc.an takııa 18/ ıini almıftır. Diğer taraftan mülkiye 
5; 932 taribınde neıredılen 12281 müfettişleri de meseleyi tetkike bq 
n.umaral! k~Mme ile ~~kii me- Cevdet Kerim Bey 1am.,ıardır. 
nyete ııırmııtır. Halı ve tihik ~- Bundan evvel ayni f'lhnlar cemi-
" ~ıle meıhurdu~. B;ı takas yuz- Ankarada yet için 52000 liralık bir bütçe yap-
de yuz takas esası. ~zerıne yapıl~ış- mıtlar, fakat cemiyetler mürakaba 
tır. 2411/932 tanhinde neıredilen Cümhuriyet Halk Fırkası Vila bürosu bunu tasvip etmemiıti. 
13213 numaralı kararname ile vazo- yet idare Heyeti Reisi Cevdet Ke 
lunan takaı usulü bundan evvelki rim Bey, dün Ankaraya gitmittir. 
takas teklini lağvetmiıtir. Bu takas Cevdet Kerim Bey Ankarada Fır
şekli yüzde 50 taku eaası üzerine ka İstanbul Vilayet kongresi neti
yapılmıttır. Bu takaaa dahil olan celeri h;ıkkında Umumi Katiplikle 
maddeler tunlardır: Halı, tiftik, ü- temas edecektir. Refakatinde ls
züm, incir, fındık, yün, zeytinyağr, tarıbul Spor Mmtakası Reisi de 
gülyağı ve kaaaphk hayvandır. 21/ gitmektedir. Ankarada spor işleri 
9/932 tarihinde netredilen başka bir d .. görüıülecek ve lstanbul klüp· 
kararname ile bir evvelki takaı ka- !erinin ihtiyaçlarmın teminine sar

Kaymakamlar 
arasında •• 

Orhaneli kaymakamlığına Sul
taniye kaymakamı Latif, Göksün. 
kaymakamlığına Manavgat kay
makamı Mehmet. Bartın kayma• 
kamlı~na eıbak Maçka kayma
kamı Nazım, Tirebolu kaymakam
lığına Vilayetler idaresi ikinci ıu 
be şeflerinden Celal, Bahçe kay· 
makamlığına Kızıltepe kaymaka
mı Avni, Keıkin kaymakamlığına 
Çıbık kaymakamı Abdülkadir, 
Çıbık kaymakamlığına Ahlat kay 
makamı izzet, Seyitgazi kayma
kamlığına Ankara mııiyet memu
ru Necati, Bozkır kaymakamlıfı
na Adaviran nahiyesi müdürü 
Mektebi Hukuk mezunlanndan 
Hamit Beyler tayin edilmiflerdir, 

rarnamesi ilga edilmit ve yüzde elli fı gayret edilecektir. 
nisbetinde mal ithaline müsaade edil Cevdet Kerim Bey pertembe 
miştir, Bu kararnamede takaaa tabi güni• dönecektir. 
tutulan maddcler ıunlardır: 

Palimut, palamut hulaaaar, keres
te travers, 930 seneal ve daha evvel
ki seneler mahıulü tütün ve kömür 
hariç madenler. 

18/12/ 932 tarihinde 2250 numara 
lı rdmi gazete ile neşredilen takas 
kara""'meıi bize pazar olmıyan mem 
leketl.,,. hakkında takas bükümleri 
vazeden bu kararname yüzde 100 
taka1a müıaade etmektedir. Yalnız 
bu takasta 100 bin liradan atağı mu
amele yapılamaz. Bu takaı için ka
bul edilen takas efyası halı, tiftik, 
incir, fmdık, zeytinyafı, ırülyaiı, ka
saplık hayvan, palimut, kereıte, 
travers 930 veya evvelki seneler 
mahsulü tütün, kömür hariç maden
ler, zeytin, kut yemi ve Gazi Antep 
fnhğtdır. 

Mevcut takaı mukavelelerinin 
hep•İ nihayet 15 ıubat 933 tı.rihine 
lwdar mer'i olmak üzere tertip edil
mlıtir. Görüldüğü üzere bir kısmı 
bir evvelki kararnameyi ilga etmi9-
tir. 

Bir de şeker takas kararnamesi 
vardır ki 18 kanunuevvel 932 tarih 
ve 2280 numaralıdır. Bu teker taka
" Türkiye gümrüklerine gelmiş vo;. 
ya 15 kanu1'uevvelde yolda bulunan 
ıek•rlerin tasfiyesini iıtihdaf etmek
tedir. Bu kararname ıu maddelerin 
""1i•claki memleketlerle takaımı 
kabul etmektedir: 

Fındık: Çekoılovakya, Macariıtan . 
Arpa: Belçika 
Tütün; Belçika, Hollanda 
Ü>.Üm: Macariıtan, Holanda 
incir: Macariıtan, Holanda 

KAbil ıefirlif'I 
ANKARA, 22 - Kabil Sefare

tine tayini kararlatan Memduh 
Şevket Bey haziranda mebu•luk
tan iıtifa ederek yeni vazifeıi ha .. 
şma gidecektir, 

Ankara eıya 
istasyonu 

Camilerin tasnifi 
ANKARA, 22 - Ankara efya 

iatasyonu İntalı ikmal edilmek ü
zeredir. Hatta e9ya itleri bu iataa
?'ondan ynpılacaktır. Beylikköprü ANKARA, 22 - Evkaf Umum 
ile Ankara arasında hattın tahkiın ldar<'•İ meaçit ve camilerin yeni
ameliyesi Polatlıya kadar ikmal den tasnifi muameleıinin ııureti 
edilmiıtir. Polatlı - Ankara arasm tatbikma dair bir tamim bazırla
da ameliyat devamdadır. Nakliya mıttır. Yakında vilayetlere teblii 
ta ıürat lemini, tahmil ve tahliye edecektir. Bu yeni tasnif netice· 
itlerinin daha muntazam ve tücca- sinde tarihi camilerin muhafaza 
nn ihtiyacına uyıpın tekle ifrağr ve idaresine ehemmiyet verilecek. 
için Demiryollar Jdareai tedbirle- camilere ehil imam ve hatipler ta-
rini almı,tır. 1 yİn edilecektir. 

Ankaradan mektup 

Ankarada san' at hare 
ketleri artıyor 

Kinunnaaninin 'ET inci c:mna gii- Ah 
gü b\yyare tehitleri için bir ihtifal uzun yağlı saçlı gazeteci • 
yapılacaktır. Tayyare Cemiyeti ihti- met Cemilin. Halit Ziya Bey 
fal proğramını hazırlamııtır. tarafından halkedilerek onun 

Proğrama göre, 27 Kanunusani- elile edebiyatımıza taslit edil· 
de (12) elen (13) • kadar bir aaat I diği pek kolaylıkla anlaşr 
Hava faaliyeti tatı1 oluna~. lır. (Atkı memnu) un Bihterı 

O gün saat 14,30 Fatih tayyara ı de o devirde. pencereleri çam 
parkında toplarulacaktır. • I bak d d )ri 

Meraaim geçisine iıtirak edecek· ka~aklç a~a an
1 

a a a 
lerin ııraaı ve isimleri şunlardır: ot enn pancur arı arkaı;m· 

Harbiye mektebi ve m.ızıkaaı, dan verem öksürüğü takliti ya 
Maltepe Llıesi ve mızıkaaı, Hava Ge pan, aristokrat· burjuva mJezi 
dikli kü~ük .zabit mektebi,":ırka_ =: ecnebi papaa meketbi mezunu 
z'.~!~. bır_ pıyade taburu, bir ~uvarı bir nevi kız nümunesi j 
bölugu, bır topçu bataryaar, bır po- Ahmet Ce il' .. b' 
lia taburu, Darünafaka, Erkek mu- .. .~ .ın muen~ ır 
allim mektebi izcileri, Feyzi ati Li- musveddesım ıhdas etmıştı. 
aesi izcileri, lıtanbul Lisesi izcileri, Son seneler4'e Amerik. lo· 
~ erkek ameli b~yat. ı_n•!<te~i izci-

1 

kantalanndan birinde balaşıkçı 
len, Gala!"~Y Llseaı ızcılen. Iık yaparken günün birinde so· 

Meraınm toYle olacaktır: dal '} k b J l} ' . / ı su ı e a armış o an c. en-
.58:-t 15 te .Fatıb parkı, Beyazıt, ni önlüğüne silerek birden be

Selııruye, Taksım ve Maçkadan lop- yaz perdeye atılan Rudolf Va· 
laı- atılacaktır. 1 ' · · d b' l'k 1 'I .. • . antmo ısmın e ır de ı an ı ı e 

Bunun uzenne merasun kuman- ! J k nd bo 1 k k .. Jı 
daru olan l stanbul Merkez Ku- 0 0 0 z~ as~, Y o !1 """ 
mandanr meı·asimi açacak ve mera- Greta Garbo ısmınde bır kadın 
•İm yeri~de bulunanları; hava ıelıit ucubesi türedi. 
leri ve bütün _şehitleri sdamlamağa ı Ahmet Cemil ile Bihter nü· 
davet edecektir. munelerine halen nesli münka-

Bunu müteakıp bir borazan tara- riz olmu, kablettarih mahlu
fmdan çalınacak (Ti!) i....-eti üzeri- kat gibi ender tesadüf olunu 
ne Kıtalar, Mektepler ve Zabitler, yor 
selam vaziyeti alacak; Siviller, şap- 1 L •kin b ·· it 1 J 1 k n· 
katarını çıkaracaklardır. Bu anda a ugun a Y.B. ı ~ a 
Fatih parkında, Beyazıt, Galata ku- İ ta ?"arsonunun favorılı numır 
!derinde, resmi daire ve müeaseseler neııle yoluk katlı Jokondo boz· 
de ve limanda mevcut gemilerdeki j masının kopyesine adım ba,ın• 
bayraklar yavaı yavaş yarıya kadar da rastgeliyoruz. 
indireceklerdir. Bütün gemiler ve 
fabrikalar düdüklerini çalacaklar. Sal;ıhattin ENiS 
Herkes ve bütün nakliye vaııtalan -····-.................... _. ....... --
(tramvay, otomobil, araba .•. ) hür
met için bir dakika duracaktır. Bu 
vaziyet ve ıükun bir dakika devam 
edecektir. Bir dakikanın hitamında, 
meraaim kumandanrnm emrile çalma 
cak ikinci bir (Ti!) itaret.i ilzerine 
selam vaziyetine nihayet •erilecek. 
Bayraklar tekrar çekilecektir. 

Bunu müteekip, meraıim mahallin 
delô tayyare abidesi önünde, Ordu 
namına hava zabitlerinden, Tayyare 
Cemiyetinden, Halk namına ıebir 

meelisinden, birer zat tarafmchın üç 
hitabe irat edilecektir. 

Hitabelerden aonra muzika, ma
tem havası çalacaktır. Matem hava
ıını müteakip; bir zabit kumandaırn 
da Harbiye mektebi talebeainden bir 
manga, manevra fltengilc ile; defa ha 
vaya ate~ edecektir 

.Bundan aonra ın«aıim geçifi bat 
hyacaktır. Merasim geçifinden aoara 
merasim bitecektir. 

Bütçe 
Tetkikab 

Poliste 

Koyun gibi 
Kesecekti 

Tahtabiti Cemal 
metresini 

öldürecek miydi? 
Üsküdarda bir hadise olmu§ vt 

pol~in müdahalesile biıdisenin bir 
facia teklini almasının önüne ge· 
çilmiıtir. 

Oıküdarda oturan ve Tahtabi 
ti namile maruf olan sahılmlı C.. 
mal ile metresi Adviye arasında 
k.ııkançlık yüzünden bir k vgı 
çıkmıştır. Kavga biraz oonra ya
tışmış iae de Cemal dakikalar ge~ 
tikçe bu işe fena halde •İn?"l"~"!' 
ve doğruca meyhaneye gıtmıttır 
Tahtadibi Cemal meyhanede ka• 
fayı iyiden iyiye tüuülem~ş ,.e lıı;ı 
kadehi yuvarladıkça Advıyeye bıı 
az dah akızmıya başlamı,tır. 

Mahk11melt1rdt1 

Zeytin ve yafı: Macaristan, Holan
da. Rua tekerleri için eski hükümler 

ı bakid_ir_·---~~ .... >---
En çok göze çarpan musiki, 
sahne ve resim hareketleridir Bu •ene varidat 

daha nokıan 

Nihayet Cemal iyiden iyiye ı 
hot olduktan sonra evine dönmü 
ve kama11nı çekerek, Adviyeyi biı 
koyun gibi kesmek heveıine düş
ınüıtür. Kadın faciayı görünce vı 
ziyetin vahametini anlc.mış ve ac 
acı feryada batlamıştır. Tal t~liı 
Cemali.,, kadın ara•mdaki b f 
sahne birkaç dakika d vam etmı 
ve kadının feryadı Üzerine Y t' • ı 
polisler, Cem~li yakalıyarak l: k 
kında tahkikata ba,lamıılardır. 

kaçak çakmak Derleme 
Davası Defterleri 

Osman Bey gayri 
mevkuf olarak 

--
Yarın muallimlere 

tevzi edilecek 
llıuhakeme edilecek lstanbul söz derleme komite 

Beşiktaştaki evinde 32 bin kü- leri bugün öğleden sonra ilk iç 
~ur kaçak ça.kmakt~şı _bulun~u- timalannı yapacaklardır. Komi 
tundan dolayı tevkıf edılerek ıh- ·· k" i f 1 
haa• mahkemesine ıevkedilen mü tenin bugun u ç ıın.a annda 
t<;kai~inden Beşiktaşlı Osman Be· söz derleme defterlerinin kim
~İcıt'Q ınuhake'!'eoine devam e- 1 lere e nasıl tevzi edileceğini 
san old:;"•0

• Beyın şuurunda nok- .v d f l 
. . tu •ddia <'dilerek muha- teabıt edecekler, e ter er ya-

kemesının ıravr· il' le 
devamı talep edii'e~kuf olar~~ rmdan itibaren mua ım re ve 
b .. • "''' ve kendısı 1 d ğ t 1 ak unun uzenne tıbı,.,.dl.d .. ah diıer alakadar ara a ı ı ac -

ı 1 emuıe-
de altına a. ınmıtı.. •- Ş' d'lik 1 tanbulda iki bin 

Tlbbıadlı Osman B ... • ım ı s 
' ey halcJund d-L< ' d " raporunu vermiştir, Rapord a yedi yuz derleme e"Hen agıtı 

lunun dimağı taıalliıbu ,::._•uç- lacaktır 
• ld • -·~Yan- • 

' elan mu.tanp o ugu teıbit edil-
mektedir. 

Dünkü cehede rapor okuıunuı 
tur. Mahkeme, O~man Beyin mu. 
hakemesinin gaynmevkuf olarak 
devamına ve bazı huıuslarm sorul 
ınası için duruşmanın salı .ııi!"üne 
lıırakılmaoına karar verml§tlr. 

Japon sefiri geldi 
Japon Sefiri M. laab~ro Yoıti· 

da, dün ,ehrimize gelırııf ve a • 
,-..,_ lrenile AnkAraya hareket et• 
llıittir, 

~ir meb'usun irtihali 
I ANKARA, 22 (Telefonla) -

1 
101 meb'uslardan Hakkı Sofi B. 

1" Jl" rabzon) 1 ıtanbulda irtihal et• 
' haberi buraya gelmittir, 

Gazi Enstitüıl 
müdürü 

Ga:ı:i terbiye enstitüsü müdü 

~.Hasan Ali Bey bayram tati

~ı tehrimizde geçirmek üzere 
tir~aradan tehrimize gelmit· 

Süleymaniye kulübü 
için bina 

Süleymaniye Spor Kl"b- .. 
· b" b" u une mu 

nasıp ır ına aranmalct d D 
rülfünunun arkaaında h~,-~.:_ ta-

, b" b' '"'""'ee aıt. .ır !na vardır. Dün Vali Mu-
avıDI Ah Rıza ve Belediye Teftİ4 
Heyeti Reiıi Tevfik Beyler bu bi
nayı gezıniflerdir. 

Liman tarife 
komisyonu 

Liman Tarife komisyonu, bay
ramertesi ikinci içtimaını yapm.ı .. 
ya davet edilmittir. Şirketlerin he
aaplarırun tetkiki ikmal edilmek 
Üzeredir. 

inhisarlar bütçesi 
inhisarlar idaresinin yeni büt

çeleri hazırlanmış ve Umum Mil'.. 
dür Hüsnü Bey tarafından Anka• 
raya götürülmüttür. 

Ermeni diye götürü
len Türk kızı 

MlLANO (Milliyet) - lstan
bulun itırali zamanında Amenl<a
lılar tarafından toplattınlıp ltal
yaya sevkolunan Ermeni kızlan 
araamda bir Türk kızının bulun
dutu Milano Konsoloıluğunca ha 
ber alınını,, tahkikat yapılm.ıı, kı
z!n Kırkareli nıühacirlerinden Hu· 
rıye admda hakiki Türk kızı ol
duğu anlaıılmıştır. Bu ayın 29 un
da lstanbula varacak o'-- U d 
.,_ ,. "V' ""' oy 
.A;.Aprea ın .•enna" vapurile la .. 
tanbula aevkı mukarrerdir M 
rası hazindir. • •c•· 

Vatandaı! 
Bayramlıkların geril 

mallarımızdan, ikram
ların geril mahsulleri
mizden olsun. 

Milli lktısat 11e ta
sarruf cemiyeti 

Ressam Halit Beyin aerglal 

AnJ.ara, 21 ikinci kanun - An 1 Halit Bey Avrupada çalıımıt-
karamız son zamanlarda aan'at ha- br. Eaaıen eserleri de gösteriyor 
reketlerine aahne oluyor. ki onun heyecanı derindir ve bu 

Musiki, sahne hareketlerile be- aşk ona ııörgü toplamak üzere e
raber reısamlanmızın da ark aık pey müze ve galeri gezdirmiftir. 
uğnyarak umumi ve tabai •ergi- Vehleten eaerlerini f(iyle aa• 
lerile yaptıklan oldukça. kuvvetli dece bir tetkik insanda· kendisi
lumıldanıılar yazmıya değer bi- nin henilz busuıi ıtili..i buLımoı
rer mevzu halini aldı. . mıı bir resaam ka-atini vermek-

Dün genç reuam Halıt Bey de tedir. Fakat, 0 bize anlath ki; her 
eaerlerini Ankarada ekıpoze etti. mevzua göre uyar bir üıllip, uyar 

Onun yüz kadar tutan bu e- bir vaaıta, renk veya renkıizlik 
ııerlerini tetkikte anladık ki Halit kullanmatkadır. Herhanııi dar bir 
Bey iyi bir gravürcüdür. Umumi llslGp çerçeveoi içine b.,,. mevzuıı aı· 
olarak kendiıi hakkında aöyliye. kıftırmağı mııvafık ııörmüyor. 

b.~iri.z ki_; ~nun üslubu, !ngillz ~ Cadde ve çarıı reMınlerinde mu 
vurstıllerını daha moclerıuze etımı ff k olan Halit Bey• eaerlerin-
b . h . , va a , 
ır usuaı".ettır. , .. de hareket ve ataleti de menuu-
Eae~lennde auluboya, çın ?'~- na &'Öre, iyi taıvir edebilmektedir. 

rekekbı, ıos ve konte bln"blrının , 
yardımına kotmuı vaaıtalardır. Deıen porlrelerı çoktur ve ma-
Mabaza yalnız tarama, yalnm nalıdır, muvaffaktır. 
karakalem, yalnız paatel olarak Halit Bey, daha ziyade kudret 
yapbklan da fena değildir. li bir gravür reaaamr olmıya nam. 

Mevzularında baz11.n fantaziıt, zettir. 
hazan realiıttir •• 

S.R. 

Daimi encümen dün vali ve 
belediye reiei Muhittin Beyin 
riyasetinde içtima ederek büt
çe tetkikatma devam etmittir. 
Bütçenin varidat kısmı tedcika 
tı tamamen ikmal edilmittir. 
Masraf kısmı da bu hafta so· 
nunda ikmal edilecektir. Şubat 
ta faaliyete geçecek olan şehir 
umumi meclisine bütçe hazır o 
larak verilecektir. 933 varidatı 
nın 932 varidatına nisbetle nok 
auı olduğu anlatılmıttır. 

Memurlara ucwı 
elbise 

Belediye kooperatif hissedar 
)arına bayram münuebetile tak 
aitle ve ucuz fiyatla elbiae ve a· 
yakkahı vermek için üç yerli 
fabrika iıle anlqmı§tIT. Hiaae
darlar bayrama kadar ihtiyaçla 
nnı bu fabrikalardan tedarik 
edeceklerdir. 

KAıe yoğurtlan 

Şehrimizde imal edilerek aa· 
trlan kile yoğurtlarının yapıl
dıklan yerlerde sıhhi ve fenni 

ıe~ai~~ riayet ~dilmed_iği görül 
müttur. Beledıye daımi encü
meni bu hususta bir talimatna
me hazırlamaktadır, 

Şehir rehberi 
Şehir Rehberinin tanzimi ileri

lemiştir. Rehbere konacak nahi
yeler haı itaları da kıomen tanzim 
edilmiııir, Bu hurit.ıll\rda sokalc
lar da ı:o•terilmeJ. tedir. 

Araba çarptı 
Karagümrükte ouculuk ;Yllf>a 

Ounanın idaresindeki arabo F v 
zipa<a caddesinden geçmekte () 
lan Kf'nana çarpmı ve yarafareı 
tır. 

Acaba nerde? 
Beyoğlunda oturan 50 yaşlarıı 

da ..-petçi l.tepan oğlu Haçik bi 
haftadanberi ortadan yokolmu . 
tur. Polia aramaktadır • 

Dayak iddiası 
Feriköyünde 12 numaralı e 

de oturan Şahnaz Hanım poli 
müracaat ederek kocası Veli E-' 
fendi tarafından dövüldüğünü · 
lenıiftir. 

Kadm muayene edilmit ve au 
lu yakıılanmııtır. 

Pardesü hırs1zt 
1 

Seyyar tiıeci çingene Cahide 
Küçükpazarda komiıyonc11 Abdi 
baki Efendi zevcesi Rahmiye Hı 
nım, satmak Üzere bir pard.,.ı 
gÖatermi;tir. Cahit, elçnbnkluj 
ile pardeııüyü kapıp kaçmak iste 
ken yakalanmıthr. 

Tutuıan pamukhu 
Erenköyünd Etem E!ent; 

Caddesinde Van Meb'usu Hayd 
Beyin mutasarrıf oldu<ru 135 
maralı köşkün ıel!mlık lu mrn 
u;ak M .. hm din yat,.kGd ın , 
hallaç pamuk alıyonnuı. B 
nada mangaldan kığılcım 
rak pamuklar tutuşmu sa <J 
yrtine meydan v rihr den lk'nd 
rülmüıtür. 
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Asnn umdeıi 'MiLLiYET" tir. 

1 

nin yazdığı Joumal gazetesi de 
dünyanın en çok basan milyon 
luk gazetelerindendir ... 

Şimdi benden ka,.;lere: 

MlLLIYET PAZARTESi 

HİKAYE 
1933 

Len1n'in ölümünün 
yıl dönümü 

- Bu kadar karie; bizim ka 
1 dar muharrir ... Kari kütlesi ve 
/ okuma s~viyeıi ~u Jekilde ka
lırken. bızden mılyonluk kütle 
lere hitap eden muharrirlerin 
seviyesine çıkmayı istemek in
safsızlık olur. 

Lenin'in ölümünün yıldönümü 
münasebetile evvelki alqam Sovi
yet Kon•oloshanesinde bir toplan- · 
tı yapılmış ve müteveffanın namı J 

sitayifle tezkar edilmiştir. 1 

.---- 25 kanunusani bu çarşamba akşamı -!1111-llQ._ 
23 K. SANi 1933 

1 rehane : Ankara caddesi, 
100 No. 

Salı mı, Perşembe mi ? 
Necmi fırçalarını sildi ve di

vanın üstüne yüzü koyun uzan 
mış, kitap okuyan Ragıba sor

Necmi omuzunu silkti: --·--- MELEKveELHAMRA 
Telgraf adreai : lot. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
G Batmuharrir ,.e Müdür: 24318 

Yazı işleri Müdürlüğü 24319 
idare ve Matbaa 24310 

• BONE ÜCRETLERİ= 
Türlciy~ içi11 Hariç için 

1... K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-
6 

" 
1 50 14 -

12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez.-

H. S. Hanıma 
Sualiniz vaktinde geldi. Her 

ne kadar kadınların gazetecili
ğe heves etmeleriniı onun zev
kini, zahmetini tatmaya kalk
malarını tehlikeli bulmakta i
sem de gene sualinizi cevapsız 
bırakamadım .. Bunun için size 

du: 
-Saat kaç, 
Ragıp mutiane kitabı kapa

dı, ayağa kalktı: 
- Dur, gidip bakayım, dedi. 
Ceketini düğmeledi , fapka

- Sus ta, dinle be budala! 
Mutbağa doğru ileriledileı·. 

Henüz kızarmış nefis bir tavuk 
kokusu burunlarına geldi. Nec
mı: 

- Ben sana demedim mi.? 
dedi. l§te tavuk hile hazır •.• 

Bir tube lpka 
edilecek 1 

1 

Sanayi ve Maadin Bankaaının ' 
bir Sanayi F Pn Şubesi mevcuttur. 
Tetekkül edecek Sanayi Kredi 
Bankası ve Sanayi Ofiıi, fenni hu 
ausatta m~tereken iatifade etmek 
Üzere7 bu büronun .muhafazası 
tekarrür etmiştir. 

Aydın tic~ret oda-
sının raporu 

smı aldı, atkısını sardı, kapıyı Tavuğu aldılar. Yemek oda
açtı, beş kat merdiveni indi, sına geçtiler. Ekmek büfede du 
dar bir sokağı yürüdü, Taksim ruyordu. Tabaklar hakeza ... Ça 
meydanına çıktı, aaate baktı. talın, bıçağın Yerini biliyorlar
Tekrar geldiği yolu aksi istika· dı. Karşı karşıya geçtiler. Ev 
mette takip etti, bet kat merdi sahibinin gelmesine lüzum bile 
veni çıktı, tekrar apartımanın görmeden tavuğu güzelce te-
lcapısmı açtı ve haber verdi: mizlediler. AYDIN 22, A.A. - Aydın tica-

Sinemaları, fpekfilm studyolarında va Moda, 
plajlarında BOyükada' da çevrilmit ikinci 

sözlü ve şarkılı 

Suadiye 
Türkçe 

KARIM Be~züa~~s;~~7~ - Feriha Tevfik -
Halide - Vasfi Riza - Hazım -

Rejisl>r: BENi• -Galip - E. Behzat - R. 
Ertuğrul Muhsin Kemal vesaire 

::h;~: Sabahattin ALDATIRSA 
Büyük operetini takdim edeceklerdir. ' Müddeti geçen nüıhalar 10 ku

ru,tur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
cclilir. Gazetemiz ilanlann me
'uliyetini kabul etmez. 

ı arkadatlanmızdan Reşat F ey
zinin (Matbaada ak§am) ismin 
deki yeni eserini tavsiye ede

. rim .. Bu kitapta, genç !&ir ga

. zetecilik hayatının, ıztırapları
nı, aşklarmı ve belki zevklerini 
muvaffak bir şekilde anlatmı~
tır. 

- Saat altıyı on geçiyor. - Allah Allah, bu Kamil de ret odasının sen.elik kongresi kaza- / Lütfen ı·n'erin e\.'elrl~n temin e-'ilm"s' rica olıırur .. 
-T~ekkür ederim. nerelerde kaldı? deyinceye ta· laı·dan gelen murahhaslann İştiraki- ~~~=~~~~~=~==:-:=::::::::::::::! 
Ve ilave etli: vuktan ortalıkta, her tarafları y~dbu 8~~ H'."kevi ıalonunda ya- ı 

1
. 

1
. • ı ı• 

- Artık Kamile ıritmek za- temizlenmiş bir iskelet yığını p 1 ve ı ayetın ticari ve iktısadl 1 ş ve S"l 

RAMAZAN: 

imsak 
İftar 

s. 
s 

17 

26 
D. 
36 
14 

I BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy rasat merkezinden 

erilen ınahimata göre bugün 

ı '.lva k~p~lı ve karayelden rüz
' ta:-1 devam edecektir. 

manı geldi. kalmıştı. vaziyetleri konuşuldu. • ~ 

- Ne yapacağız orııda? Ondan sonra Necmı". . Şehrimize. teşrifle~i muhtemel Ga- / M"/r b . d • . . 
b• - Ü Y • d . zı Hazretlerıne taktim ediJm-'- u·· •e- z ıyet u 3utun a ıı ve qçı ır •OZ - emege avet ettı ya.. _ Haydi, dedi, kahveye gi- "" • istiyenler• tavaaaut ediyor. lı 

Ş Ragıp merakla Necm.ıy b k h re iktısadi bir rapor hazırlanmasıııa · · · · 1 b" kt ehremanetinin gazeteciler e a delim. Ka veyi ben ısmarlıyo- ve ı1çı ıstıyen er ır me UP-
1 h · b• karar verildi. la lı büromuza müracaat d• a ey ine üç sene evvel actığı • K . rum melidı'rler. - amıle yemek yemeğe mi . 

meşhur bir davası vardı. Bu da gideceğiz? Gene kolkola ve Bağdat ma· iş 
va Buraada rüyet edilmitti. Bu _ Evet, sen de gelmiyecek mur bir halde dışarıya çıktılar. Pirinç ziraafimiz isteyenler 
dava için Bursaya gidip gelen ıniısin? Kahveye gittiler. Aile nezdine cocuk dadılığı ve 

Avukat Rahmi B.ln 
VAHŞİ 
Afrikanın İçyilzH 1 

• ANKARA, 22 - Pirinççilik · h" ti · · · emanet avukatlarından Rahmi Ragıbın yüzü hayretle kau•- '1' "' ~· saıre ızme er ıçm ış arıyorum. 
tı: • mütehassısı Haı·un Bey Toıyada Gecf"leri kalmamak yalnız gündüz 

Bey isminde bol ahenk geni.§ Aranan üç gün geçti. Akşa- faaliyetini ikmal etmiıtir. Maraş 1 • 1 k t'l D- ·ı 
- Ben mi.7• Hayır•. Neden ye ma dog"ru sokakta Ka'mı'lle .Lu- erı ça ı~m~ şar 1 e. ""'yog u mın yürekli bir zat Bursayı ve gaze ., pirine ziraatini ıslah için bu mın· k "h d · ç·· k.. memleket. 

~ergü.teştin tehlikclı, tabi tııı ııtt;r • 
hamctsiz ve Yırtıcı hayvanların 
htiklimran ofduğu \'nhşi bir 

mek yemeğe Kamile oidecek run buruna gelmezler mi? ' ta asını lercı " erım. un u evi-
tecileri pek sevmitti.. Hatta. mişim? " takaya memur edilmiştir. me yakın olmak istiyorum. Böyle lu ç1rşaınba akşamından itilme o 

b~ı· t ı · kı kı Kamil _iki ahbap çavı.s.u go··- - •• b" k d "h . 1 1 · O P E R A' dn • 
1 a a g aze e erı sı sı tet- _ Çu·· nku·· benimle beraber 

5 
e ır a ına ı tıyacı o an arın zır- . ~ 

rünce, ikı kolunu yukanya kal- C t .. -k d k" d . 1 . >r:ıt.<inc ı•a;laıııcak miihiç Frın-ız· 

Kar yağmatı muhtemeldir 
'l 1 933 tarihinde hava tazyiki 
60 milimetre en çok sıcaklık 4 

r.z 1 santigrat kaydedilmiştir 
1 kik edip emanet aleyhine tef- ...; de davet ettı" de ond.an... enup a gumru e ı a resımc müracaat arını rıca 

- dırdı ve serzenişkarane bir eda d ça •••zlu b;r lılm 
sir edilebilecek bir yazı görür- Ragıp gülümsedi. ile: ieşkila tımız 1 e er'.m." '-----------
se hemen makama bı"r an'ze ı"le - Sahi, dedi, günlerden bu UI • 1 Şışlı Papadarıyal apaı·tmanı ka / 8 .. -k b' 1 .. k f"l . 

tanbulda 
1 3 gazete! •• 

700 bin nüfusu olan latan• 
ı:ıibi bir şehirde 23 gazete 
şar ediyormuş. Rakam pek 

değil amma az da değil .. 
ıu bir yabancıya söylerse
ııisbeti fena bulmaz. Lakin 

ı de bu 23 gazetenin günlük 
kı adedini sorsanıza baka-

l 
E 

~ariler bizi muahaze eder-

- Canım ! Neden (Clement 
ıtel) gibi yazmıyorsunuz? •. 
)rası ıeldi de timdi söylü

m. "Kenarına bak bezini 
lst nbvldaki 23 gazetenin 

liik ba.tcı adedi yekıinu 

1
c bine çıkmaz .. (Auto) Oto 

ıle Pariate neşrolunan yev.:. 
bir spor gazetesi vaı
bütün sporcularımız bi

Bu gazetenin tertip 

1 ıı (Fransanın bisikletle 
;) müsabakasında adedi 

·· d' ? - an, sız ne biçim insan- ANKARA 22 ı ı.· I . / .,,_ uyu ır u s ı mı gönderip: gun ne ır. d' D . . , - ~. ısarlar Ve pıcısı va.,ta .. te ŞEMS YE E" . . . . 
_ Salı. larsmız. de 1

• Ün sizin için mü kıh Ran~ Rey, ~ubat ıçınde cenup 1 g __ ıe __ .ıdırı.cı bır mevzu. 
"- Ikamei dava edilmesi kemmel bir tavşan yahnisi ha- B k b k 

B d 1 b·ı· S hudutlarımızda gümrük teşkiliitı- uy.ı. ır a~ menütu re'yi ıamileridir" cii- - en e sa ı ı ıyorum. Fa zırlamıştım. aat dokuza kadar Yeni eserler 
k t K • "I b' · b - nı tetkika gidecektir. . 1 yormuş.. a amı ızı perşem e aksa- karımla, ha geleceksiniz ha ge _ , _ _ 

I b K mma davet etmitti. . ıeceksiniz ciiye bekledik, dur- Matbaad ak 
şte uzatın aragöz mer- - Hayır, sah aksamı davet d k Şeker kaçakçıları 3 şam 1 

bumun kabri için 300 lira sar- etmi•ti. · u · j Genç şair Reşat Feyzinin 
-. Necmi: 

fedeceğini bir gazete yazıyor- - Ben perşembe biliyorum. ANKARA, 22 - Son onbeş "Matbaada akşam" isimli şiir 
du. Aı·kada•larımızdan birisi ı Duı· bakayım. Kolalı kcllug·u- - Dur, sana meseleyi anlata gün zarfında cenup hududumuzu kitab cıkmıştı Dört forma! k 

' yım .. dı"ye izahata gı"n'şecektı". ·· t d b' k k k 1 
• r. 1 

77 No. luEV 
Filminde. Mümessili 

Jean Murat 
Bu perşembe akş ımı b h be . d v I I d ma yazmı•tım. aşmıya curf" e en ırço ~e er a b k"" .. k .1 k d .. u a nn ogru o up oma ı- • F K' ·ı d k k 1 u ucu cı tte otuz a ar fiil" 

_Neyin üzerine? akat amı evam etti: ça çıoı ya a anını,tır. Bunlardan · A tİ t•k't 
ğını avukat Rahmi Beyden sor K il b" müsadere edilen sekerler otuz vardır. "Matbaada akşam" son r S 1 e - o ug"umun. - Tav•anı ır tarafa bırak. j mut: · .,. h .. k .. d.. 1 · · h" I" ·· 

- E, bak kolluğuna öyleyse. Gelmediniz, enfea bir yemek ka l ayvan yu u ur. sene erın en ınce, en ıs ı şıır- ••••••••••••.: 
- Beyefendi! Karagözün - Hay aksi şeytan, çamaşu- çırdınız, o kadar .. Yalnız size leı·idiı·. Kitabın ilk beş parçası 1 l 

kabri için 300 lira sarfeıleceği- cıya vermişim. bir şey ıöyliyeyim mi? bizim , "Matbaada akşam" İsmini eıc- - ST ANBUL RADYOSlJ 
niz haberi doğru mudur?. -Ayol. İnsan kolluğu çama- ' evde bir tavuk hadisesi oldu. , Sadak 1 fı 'r re veren özlü manzumelerdir. HANIMLAR HEYET! 

- Evet! doğrudur. şırcıya mı verir? tersine cevirir Salı aksamı bir ahbabın evinde Ali v ••• ı Edno Bu şiirde gazetecilik 'hayatı. KONSERİ 
- Peki amma, sizinle Kara· İ§te o kadar.. . yemeğe' davetli 'idik. Karımla ıztırabı, neşesi ve atkı çok de- CENNET 

göı& arasında ne münasebet?.. Ragıp bu mütaleayı fıaklı beraber oraya gitmiştik. Bizim BUCDAYDAN 13 10 9 rin ve hisli bir şekilde ifade e· BELMA 
buldu: kapıcı kadını gelip bizim mut- ARPADAN 1 k .. d iNCİ H. lar 

- Bu sözü bir gazeteciden 
itilmek istemezdim. Efendim, 
ec:dadımızm mezarlarını düşün 
mek vazifemiz değil midir. E
ğer biz onlan dütünmezsek ço 
cuklanmız da bizi düşünmez· 
ler. Cevabiru almıttır. 

FELEK 

Bir cevap 

. b" lk 16 14 13 dim'e' tedir. Matbaa a ak.- ve ARKADAŞLAR! - Doğru! dedi. bakta tavuk pişirmıf. ır ara ı ÜZÜMDEN 
Bir sükut fasılası oldu. Nec- dışarıya çıkmış. Geldiği zaman 130 92 65 şam duyulmuf, yaşanmıt bır 25 ikinci kinun 933 çar-

mi caketini değiıt.inli. parmak- ne görsün biracıer? Ortada ta- Müftülükten: 23 Kanunusani hayatın ilk muv.a~ak ed~b:yatı şamba akfamı M ~ J İ K 
larile saçlarını taradı: vuğun sadece kemikleri kalmış. Pazartesi günü dqamı (Salı) ~ır •. R~ıat Fey.zının es~rını ka-

1
1 !~emasındayerlerıoız r evPI 

. - Haydi ben hazırım, gide- Şimdi İn cin var diye bizim a- gecesi Ramazanı §erifin 27 inci nlerımıze tavsıye edenz. I.;; den tedarik ediniz. ~ 
lım, dedi. partımana çıkmıyor. ceceıi olmakla (Leylei Kadir -
Ragıp içini çektiı ve 27 K'\"uoııısani 933 Cuma 
- Vallahi yanlıtın var. Bizi Elim bir ziya günü de Bayram olduğu ilan o-

Kimil perşembeye çağırmtfh. lunu•. 
Meccani lisan 

der•leri 
. - Oyle İse, gidelim, kendi- Sadrı esbak Hüseyin Avni Paşa BAYRAM NAMAZI 

~ıne soralım. bafidesi ve Ha•İp Pa_!a zade Etref ı htanbul Halkevi Reiıliğinden: 
K' "I d d b" k k Pafa kerimesi ıabık La Hey -.li- S D Ll••n kuı·•larımıza yazılanlar-amı e ar ır so a ta batgüzarı Hüıeyin Hakkı Beyin hem -

kuytuca bir aparttmanda oturu şiresi Fatma Mevhibe Hanımefendi EZANI SAATLE 2 34 1 dan bir kısmının devam etmedik-

latanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday: T emaillt>ri 
Bugün ıuvare 
aaat 21,30 da 15 kanunusani 1933 tarihli nüa

hamızda Nurullah Ata Beyin "Bir 
ölü arkasından" serlevhalı yazı.sın 

q da mevzuubahis olan Yolların uşi Necmi ve Ragıp saat yedide 

• günde 600 bini bulur. Ale 
zamanda 350 - 400 bin ba yordu. bir müddeıtenberi müptela olduğu VASA Ti 1 52 leri tetkikat neticesi anlatıldığm-

bastalıktan kurtulaınıyarak dün Göz ı l••••••••••••I il dan 1 şubat 933 tarihinden itiba-
J 924 te bu spor gazetesinin mecmuaaı N"triyat Müdürü Bur"' _ t k ld tepedeki kötkiinde irtihal etmi,tir. ren, bu suretle, gelmiyenlerin ka 

Sarı 
Zeybek . B-L apar ımanın apısını ça ılar. hanesini gezmııtim. ""e haıı Sahir Beyden berveçlı.iati mek 

imkilerin iki misli genİ!Iİ tubu aldık ve aşağlya aynen der- Ragıp, yolda bir pencerenin 
Cenazesi bugün kaldırılacaktır Kadıköy (Hale) ıinemasında 

24 Ki. Sani Salı akşamı yıtlarının silineceği ve yerlerine 
Türk-Yunan artiıtletİnİn yeniden müracaat edenlet-in a1ına-e kağıt basan beş adet ro- cediyoruz: aaksısmdan 'kopardığı çiçeği , MÜESSiF BiR IRTlHAL 

baskı makinesi vardı .. Bü- "Milliyet gazetesinde Nurullah K~.mil Beyin kemali ihtiramla Selinik eırafından ve tüccarı mu-
.ılta Beyefendiye: " " ded"kl · k b t ZADE RASiM Türkiyedeki rotatif gazete yenge 1 en arısına ver te ereden ÇELEB 

"Gazeteci dilile aaıl okumak meğe hazırlanıyordu. M'ORTEZA Beyin ıelı:tei kalpten 
Jnelerinin adedi onu bul- İltediğim cephe: yatı kadar eser Kapının üstünde duran anah füc"eten vefat ettiği eıeflc haber •-

ittirakile 
OTHELLO 

GA..VRlLIDlS: Otello. 
ERTU~RUL Sadettin: Yaro. 

640 Polonyanm kaybedilen vermiş olan Abdullah Cevdet g'ıbı" •- · d'I · · · d lınmı•tır. 
d -rı ç.evır ı er ve ıçerıye gır i· ' jp;::===;;,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;·· ı ehri var ır. Trakovi şehri. aatırlarmda kendine paye vermiı ler. Necmi seslendi: Merhum mezayayı h":"~n.eai ve 

'- t l"k b' h' d" N ·· ·· d" T · · bi b;~ok faziletlen" ile kendmno çok G •• H k • • 11 ><a o ı ır şe ır n. ü gorunmen ır. avsıyenı - r - Hey, Kamil, neredesin -~ OZ 8 imi ' 
f. da azdır. 927 cie bu ..,.bir- hüsnüniyet ifadesidir diye - ka- C , sevdinni, haluk ve hayırperver bir 

cağı ilin olunur. 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 

Opereti 
Umuına. 

445 

Aka Gündüz'ün 
• 

yenı romanı: 

ÜVEY ANA l •- .. d · evap veren olmadı. Aparlı zat idi. 
r gazete idarehaneıı'nı' gez bul için deierinızı auna müter· . - k 1 14 t ş· 1 QR S"I Ş .. k .. son romanı·. 

b d .. 1ı: mamn \ÇI aran ıktı. Necmi Cenazeıi bugün saat e lf ide = u eyman u ru ı Bu kaybolmu• •ehrin bu cim Ata ey ayarın a gorme te- d "· • · d N" · ı..... d Y eai "•ktı. Kanaat ve 
, lmı.yetsı"7. gaze'teı'ı·nı"n gu""n- mennun' ı'zden Abdullalı Cevdetı" ugmeyı çevir i, elektrik yan· Oımanbeyde Şair ıg...- so-....ın a BI 1 1 G•• 1 ! -

dl Ragıp ded. k' Nigar apartımanından. kaldırılarak r ne ıınıl mOtehassıs OZ yaş an • d'Jı. k tekrar, fazlaaile okumag"a lüzum · 1 ı; 1 l58r ütUphanelerde sok 240 b" d 'd" B J--' Oaküdard-'·' aile kabrıatanına defne (B b 11) A k ~ ısı ın a et 1 1••• gösteren yazınızı, zekanızla bı'r - en sana söy euim, bu ak ""' 1 a ıa n ara caddesi No.60 B ki 1 d d r b11l11a11r. 
[ • " ·· 1 k dilecektir. Kendi•ini seven ve tanı- •-------------..1 ütün tapçı ar a var ı • ıı ıçın numune o ara gös· gördüm .,fendim.,, şam davet etselerdi, evlerinde d b ı ı llS :•••••• • •••••.: CI • yanlann merasim e u unma arını / 

ı • •n ement Vautel Efendi Bürhan SAHiR olurlardı. aileai rica eder. 113 •ıı1•••••••••••• 689 

~·oeı·------~----'-!!_'!!!!'!~~---------------~--~~""!"--!"!!~-~-!!"!"- ~-~-!!"'"--~--------------'"""!~""'!"'~!!!!!!!!!!!'!!"'"!'~ ..... -'!!!'!"""-.-----~;·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ..... ______ '"""'!' ______________________ ~ 
-"Milllgel., in romanı: 42 

bt· SEN ·- ve BEN 
~ 

evgili yüzünü getir .. ateş göz· 
!J;i bir defa daha gözlerim için-

1.er ,at! Dudaklannm atetile bir 
;'ıaı daha, -bütün benliğim kavrul-
•er 

1 1 ıeı'ani seviyorum Leyla .. son ne
' ın ıe kadar .. benim bir tane sev
''J-.ı ! 

. . . . . . . . .. . . 
ı 

'-üyükadanın baharı bu sefer, 
leri Vf' çamlarının bayıltıcı 
ar-ile pek erken gel-

L • Bir haftadanberidir, Leyla 
ıabah, çocuğunun arabasını sü 

Cl köskün deniz tarafındaki 
gına ı:eliyor v,. küçüğü uyur
'uzun iskemlelerden birine u· 

Muazzez Tahsin 
zanarak tembel tembel dütünüyor 
du. 

Onu öyle, kapalı gözleri .. süz -
gün san yüzüyle görenler, uzun 
bir hastalıktan yeni kalkmış, yor· 
gun bir çocuk zannederlerdi. 

Leyla hasta değildi; fakat yor
gundu ... hayat yorgunu .. hie yor· 
eunu: 

Çocuğu olduktan sonra bütün 
ömrünü ona vakfetmek istemi§, fa 
kat onun f"n ufak itlerile bile, kıa
kanç bir titizlikle kendi meşgul ol 
duğu halde, el kadar kücük bir et 
parçasının, uzun günleri~i doldu -
1 amadığını. aciz ve 11t11"apla gör -
müştü. 

O, yalnız kalmak.. kendi kendi
ni dinlemek İstemezken, gunleı-i-

ııin 1'11 büyük kısmını uykuda geçi
re yavrusu onu her zaman yalnız 
bıraktığı için, Leyla kendi hisaine 
ve hayatına gömülmüş yafıyordu. 

Bunda tatlı bir ıstırap ta bulu
yordu. 

Gözlerini kapıyor, yanında, ca
nında Bedi Muammeri görüyor, o
nunla ıeçeıı her saatini tekrar ya· 
~ıyor, bu tatlı hatıralarla başba!a 
kalıyordu. 

Bedi Muammer, son defa kendi
sine veda etmeden dünyanın bir u
cuna gitmitti. Onheş yirmi gün A
daya gelmediği için merak edip 
~ordukları vakit, Y eşilköyden, ad
res bırakmadan lstanbuldan çıkıp 
gittiğini haber vermişlerdi. 

O günden soma Leyla, acısını 
kalbine gömmiye çalıtmı§ ve gön 
!ünün bütün botlugunu, doğacak 
çocuğuyla doldurmağa çalışmıştı. 

Bu nekadar güç .. imkansız bir 
şeydi! 

Gecelerce gözleri kapalı .. dudak 

!arı sımarkı.. Bedi Muammer! di
ye inlemi, .. sessiz hıçkırıklarla ağ
lamıştı. 

. Aylar .. aylar .. habersiz geçmit· 
tı. 

Uzun kı~ günlerinde, yalnız a
dada. ondan bir haber gelir diye, 
Leyla her gün ayni sabırsız hale
can vP ümitle beklemişti 

Bedi Muammer niçin, niçin ona 
bu ağır ve üm;taia ıstırabı çektiri· 
yordu? Ona hiç. hiç mi acımıyor
du. Onu unutmut muydu? 

Bu ~on ihtimali aklına getirmek 
bile istemiyordu, bunun imkanı 
yoktu .. aıkları, bir defa verildikten 
sonra geri alınan geçici hislerden 
değildi .. ve •. ömürlerinin sonuna 
kadar onlarda yaJıyacaktı .. bunu 
biliyordu. 

'(. '(. '(. 

Bu sabah gözlerini açtığı vakit, 
yanındaki küçük yatakta, minimi-
ni kızının kuş cıvıltısına tebessüm 
etmek istedi; fakat icinin helecanı 

kuvvetli bir acı gibi kalbine saplan 
mııtı .. bütün benliğini. Bedi Muam 
mer çekiyordu. 

Gece sabaha kadar rüyasında 
onunla yatamıştı .. gözlerini açtığı 
vakit y~mmda onu aradı ... sonra dü 
tündü rilyaunı hatırlamak istedi .• 
Karm~kant•k vak'aları başımn i -
cine dizemedi. 
' - Mutlaka bugün ondan bir 
haber alacağım .. Hiuikablelvuku
umun beni bu kadar aldatması 
kabil midir? 

Annesinin dalgınlığına gücen
mi' gibi küçük yavru feryat etti. 

Leyli. bütün mevcudiyeti iki 
kuvvetli sevgi arasında yırtılarak 
Bedi Muammerden kızma döndü. 

Fakat, hazırlrkları bitip te kü -
çük yaramaz bahçede arabasında 
uykuya daldığı vakit, Leyi&, gene 
Bedi Muammeri düşünd\i. 

En ufak bir gürültüyle yer!n
den fırlıyor .. Bedi Muammer geldi 
diye kalbi yerinden oynuyordu. 

Seven insanlar, görülmiyen İnce 
tellRle hirihirine bağlı olurlarmıt·· 
bunun için Bedi Muammerin kal
binin feryadı Leyl;.nın kalbinde 
sızladı .. Bunun için Leyla .. bu sabır 
sız intizarla Bedi Muammerin mdc 
tubunu çağırdı. 

Ve onu eline aldığı zaman, 
içindeki yazıyı görmeden onu gö:ı 
ya,larile ıslattı. 

JI. :(.. .y. 

Bedi Muammeı·in mektub·ı bit· 
tiği vakit Leyli onu tekrar lekraı 
okudu .. her satırını. her kelimesini 
canına sindirdi. 

Sonra yorgun gözlerini kapa-
dı •.• 

Y ana'klarmın iki tarafından sı
zan ve beyaz entarisinin yakasın -
dan göğsüne, kalbine damlıyan sı
cak yaşlarını silrniye lüzum gör
mr-den, inliyor ve hıçkırıyor gibi: 

- Zavallı biz .. zavallı sen .. za· 
,-:;Ilı ben! dedi. 

İstanbul, 1932 



.... 

~nıerika 
lntihabah 
Ve radyo 

Baıka ,,akitlerde bükıimet a• 
dllınlanrun hitabelerini naklet• 
lllek için bil:rük fedakarlıkta bula 
nlln radyo ılrlı:etlerl, bu sefer par 
ti işlerine alikaoından dolayı ak· 
•İne hareket ediyor ve resmi rek· 
l•ın tarifeaiai tatbik ediyorlardı. 

Aınerikada üç radyo crupu var 
dır. (National Broadcaatinc Cor· 
l>oration) isimli birlnc!-i_n~ 58 
merkezi, ayni ıirketln ikıncı ~ 
l>u 55 iataayonludur. ~ Columb~a 
llrolldc•atinc Corporation) Ye U• 

Çİincüaü 91 merkeze sahiptir. 

Bütün partiler birinci "". ~ 
ıırup merkezlerde 74 saatlik, U• 

çiincii grupta da 30 aaatlı1ı ki 104 
•aat devam eden ıiyaal müaaba. 
helerinde bulunmuılardır. 

Birinci 58 merkezin beher 
•aati için 12260 Dolar, ikinclıl. 
ni., saatine 10110 dolar, üçüncü 
91 aaatlik ücreti de 16600 dolar. 
dır. 

Ayni zamanda bütün merkez• 
ler biribirlerine merbut bulunmuı 
\'p birinde verilen hitobe Ameri· 
kanın her yerinden duyulmuttur• 
Verilen paranın mecmuu 1250000 
dc.1.,r veya 2. 700.000 Türk lirur 
"llııektedir. 

Turırut MITHAT - ...... ' 
Rusya habıırfert 

Rusyanın 
Yeni 
istasyonları 

Rua merkezlerinin bize en ya
ltın1 Odeaa radyosudur. Hafilliği. 
I~ beraber 453 metrelik, Romanın 
biı·a~ yukarmnda çıkan bu iataa
l'on rneaafenin uzalc olmamasın· 

<lan gündüzleri de iyi alınabilir. 
Od.,.., gelecek aydan itibaren 50 
ltilo"•t takat ile çalı'1'!ıya batlı· 
~"<ak ve gündüzleri en zayıf ahi 
>elerle de duyulacaktır. Her ne• 
denae Odesa merkezi propagan· 
da neıriyatı diğer Rua postaları 
ı.adar meıgul olmıyacağt da ilave 
"dıliyoı·. Gariptir ki Odeaada ak· 
!aınları saat 21 den 23 çe kadar 
. \intan lisanile neıriyatıa bulu· 
llup, ınu211~kili piyesler, monologlar 
v • ..ı:-·· 1 b 1 . ~"'4Qun •P. eır erınden terekküp 
•decektir. 

l•ta•yna apiker olarak Moako
Vadaki Alman konufucusu tayin 
01

"'0 ttur. Moskova civarında dün 
Yanın en k ti" k . • 1 d'I . . uvve ı ıner ezı ıma e• 

• m1,t1ı· K. • • d" 
1• • Uvvetı şım ıye 'ı.ad•r 

raa um olrn.ı 
500 k"I Yan bu ejder poato11 

ı OYat tal.at" ded. t 
riy,.t ·· ·· .. d •n ır. lk ııeı· ı onumuı- eki 
ntaıı muhtemeldir, ay zarfında ol. 

Tesadüfen bu iataay 
.. b . b" onun tec· 

ı-ı.ı e neşr1yatını ır kere dini . 
O.. 1• b 1 1 • • edık. ort am a ı a etımızle aL. .. 

-tam u
~eri mahalli merkezden daha YÜk 
&ek denecek kadar İyi ititildi. Uç 
l•mbalı bir ahizenin de buna Y&· 
ı.ın biı yükseklikte ejder iatasy0 • 

llUnu al~ bileceği muhakkaktır. 

Gelec.ek ay Sovyet Rusya.da 
da.ha bazı yeni istasyonların fa. 
•liyeıe geçeceği de hab.,r veril
llıektedir. Bu meyanda 20 kilovat 
Irk Roatov (garbi Rusya) vüz kİ· 
10"•ta yükseltilmiştir. 

R.ualar 1933 seF'esi aonuna doğ 
tu · b" • •ark hudutlarında yenı ır ıa-

~·~on grupu imal edecekler. ye• 
~. l!taıyonlarrn en hafifi 25 kilo· 
vat la.kfttİndc olması mukarre.--
1ir. 

/r 

Bu meıhur opera beateklrr 22 
haziran 1858 aeneaiade ltol)"anm 
Lucca tehrinde doğmuıtur. Bea
teleclifl "BOHEME", cTOSCA..., 
cMADAME BUTTERFLY» ve 
"MANON LESCAUT" operalan 
beatekin bütün dünyaya t•nıtmıf 
ve sevdirmittir. 

Sah sfuıü (24.1.933) ak§AllU 
saat 20.35 te Budapeıte merke
zinde Pette büyük operllOtndan 
nakledilecek olan"LA BOHtME" 
operaıını dinleyiniz .. 

Rus taygarelerinde 
mDrıll ııler 

d M~ova radyoau altı tayyare
en murekkep radyo münilelerini 

ha · kü .. k · il v; . çu bır filo yapmı,tır. Mür 
• e enn h~r birinin dalgası ayn, 
:~ tan:ıım edilmiıtir. Üçünün 

a sal.arı kıaa ve gayet uzaklar
~~ dınlenecek bir haaaasiyette-

MİLLİYET PAZARTESİ 23 KANUNUSANİ 1933 

1 Ameli bilğiler 1 7 gu•• nıu•• k program ~:;;: Gaudrio cazı (taganni: Grel 1---------- MILANO-TORINO-FIRENZE 
Akümülatöre yapı• 20.05: Gramofon, haberler, cra 

l b l ti ij t / dil t ti ) mofon, kahve musikisi. 21.05: Ha lacak muamele ( slan u saa ne g re anz nı e m ş r berter, gramofon. 22.05: Senfo· 
PAZARTESi 23.1.933 \ fif musiki parçaları. 21.06: Keza. nik konser (Chcrubini, Dworak, 

Kumanda llıı radyo 
dinleniyor 

Yeni bir nizamnameye göre 
Sovyet orduauna mensup askerler 1 
gÜnde bir, iki saat kadar radyo 
netriyab dinlemek mecburiyetin
dedirler. Bunun sebepleri askerle 
rin iıtirahat zamanlarında vakit
lerini ıurada, burada geçirmeye
rek bunun yerine konferans ve 
koDMlrlerden istifade etmeleri için 
dir. 

Karilerimize cevaplar 

Necmi Tahsin Reye 

Bahsettiğiniz aan'atki.r maalesef 

1 

Muganni Yo ef Sclınıldt'i 
Cumartesi akşanıı 21,05te 
Bre s la u merkezindeki 
neı'ell tagannill program 

da dlnleyeceksfnfz. 

bildiğiniz gibidir. latörün ki.fi derecede dolduğu 
fstanbul merkezini kı•a dal 0 alar- 5 2 it ' ~ - imli eınaaında- • vo a ÇI• 

da da alabilirsiniz. Bu yalnız mahal- kınca anlaşılır. 
li merkezlerde mümkün olur. latan- lçeriainde mai bali~ki asit_ a
bul merkezi yalan olduiu için 300 :ı:aldıkça mai mukattar ıle plak
metroda harmoniaini alabilirsiniz; bu lar tamamile örtülünceye kad..r 
ahizenizin huaaaiyetine deli.le! e- it•ve edilir. Bir miiddet radyo çat. 
der. Adi &~etler ile .bu harmoni alına mayıp akümülitör de hiç kolla
maz. Aynı hannonı 600 metre de de rulmıyacak olursa en ataiı iki ay
~1.u~ur, fakat o dalgalar güç almdı ı da bir imla edilmek icap eder. Da 
ıı ıç•n her zaman gelmez. T.M. ha uzun zaman doldurulmadan 1 

duran bir akümülatör bozulur. 

Musiki meraklılanna 
Pcnarte•i, 23.1 .33 
Vartova: 21: "Faschingafee" 

operası. 

Salı, 24.1 .33 

,..-------'--- 22.05: Keman müaamereai (Behm R. Strauaa, Beethoven). 
ISTANBUL ı200 m. 1 Frenkl, Haendel, Nick, Rieı, Sme-

18 • ı8,45: Vedia Rıza Hanım. t•na). 23.20: Gramofon ile ta· PRAC 487 m. 
18,45 - 19,30: Orkestra. ganni. 24: Kahve konaeri. 18.10: Konser (Beethoven ke-
19,30 - 20:Fr. ders (müptedilere) man oonatlan). 19.35: Almanca 
20 • 20,30: Yesari Asım Bey. BUOAPEŞTE 550 m. neıriyat. 20.35: Brüno'dan nak· 
20,30 • 2ı,30: Safiye H. ve arka· 18.05: Konser. ı9.50: Amele len: "ŞEYTAN ZiNCiRi" isimli 
daşlan. t•kımı (Macar milli tarkılan). Dworak'm operası. 

21,30 • 22,30: Orkestra, Ajanı, 20.40: Mandits salon takımı (Kal ROMA. 
441 

m. 
Borsa ve saat ayarı. .. . 1 m.an, Delibea, Jaray,. Zach), ~2·0~ 2ı,SO: Karıtık konser (Man· 
22,30 .• 23,30: Saz (Daruttolım Vıyolonael ~onaerı. 22.50. ~t cinelli, Goeaaenı, Mangialli, Gior-
heycti). chard Taube~ ıle Lotte Le~man m dano). 22.35: Komedi. 23.05: 
VARŞOVA 1411 m. g_r~ofon pli.kları. 24 ' Sıgan mu\ Konserin devamı (P. Ferro, Pizet 
13.15: Gramofon. 16.50: Ke· aıkıoı. ti, Popper, Catalani). 

za, 18: Salon muaikiai. 19: Kah· VIY AlliA 517 m. LA YPZIG 389 m. 
ve muaiksi. 21.05: Kalınan'm ope 18: Opera, operet, vals-müaa- 20.35: Bando muzika. 22.45: 
rumdan: "Karnaval perisi" (Fa- sahabe. 20.35: Piyano refakatile Org konseri. 23 .30: Haberler Mü 
SCHINGSFEE). 23.20: Dana mu• taganni. 21.0S: Elektrikle müte· teakıben: Kuışık ne~riyat. 
aikiai. 24.05: Keza. harrik yeni muaiki aletlerile kon· 

ser (Brelinden nakil). 21: Musiki 
BUOAPEŞTE 550 m. li üç temsil. 23.30: Cazbant (ta-
18: Sigan musikiai. ı9.30: Gra gannili). 

mofon. 20.50: Emb.,r tarafından MILANO-TORINO-FIRENZE 
piyano konseri. 22.05: Emeat Doh ı8.05: Şarkılar. 20: Grnmofon. 
nanyi'nin idaresinde opera orkes.. 19 30 H be 1 f lı:ah , : a r er, gramo on, • 
trası. 23.35: Sigan. ve muaikisi. 21.05: Haberler, gra 

MONIH 532 m. mofon. 23.05: Radyo orkestraoı. 
20,40: "Der Weffenachmied" PRAC 487 m. 

iıimli Lortzing'in üç perdelik ope 17.ı5: Konaer. 20.25: Bando 
raoı. 2350: Karıtık muaiki. muzika. 2ı.05: Tiyatro. 

ZORIH 459 m. 
ViYANA. 517 m. 18.05: Gramfoon. 21: Danizet-
17,65 : Operet popurileri, vala- ti'nin eserlerinden (DON PA · 

lar, mÜ•ahabe. 21.05: Yeni Ye es- QUALE) operası. 
ki sesli film parçaları. 21.35: Sen LAYPZIG 389 m. 
fonik konser ( Wagner, Schubert, 21.05: Yeni Alman beıtelerin-
Bnıckner). 22.45: Caz. den. 22.15: Laypzig aenfonik ta-

MILANO.TORINO-FIRENZE lmnı. 24.05: Haydn'in bilinmeyen 
ıs. ıs. Gramofon. 20.05 : Keza eaerlerinden senfonik konser. 

20.35: Haberler, gramofon, kahve BlRSE5S5~AKU 325. m
2
•
0 

lO· K 
k · 21 35 Od k · C . . onaeı. . . eza. onıen. . : a onaerı, ar· b" k 23 55 
mino Guarin . DM it tri" 22 25• · 2ı.15: Arzuya ta ı onser. . : 

o. . 0 osu. · · D "k" • 24 35 K Bir perdelik temsil. , ans muıı ısı. . : eza. 
PRı\C 487 m. 
ıs.05: Gramofon. müıahabe. 

19.25: Televizyona dair almanca 
konferans. 21.40: Kuataor muai• 
ki (Bocherini, Kovaroviç ve ftal
yan melodileri). 

LA YPZIG 389 m. 
20.35: Gramofon. 21.05: Bir 

saat mizah, 22.20: Richard St· 
rauu'un eserlerinden 1enfoni. 
23.20: Dreat solistlerinin konseri 
(Hafif parçalar). 

BRESLAU 325 m. 
20.55: Mar,lar, operet popuri

leri. 21.ı5: Piyano refakatile tem 
ail. 22. 1 S: Mandolin konseri. 

SAL!, 24.1.933 

ISTANBUL 1200 m. 
18 • 18,45: Makbule H. 
18,45 . 19,30: Orkestra. 
ı9,35 . 20:Fr. den (ilerlemişlere) 
20 - 21,30: Hazım Bey tarafından 
Karagöz 
20,45 . 21,30: Servet H. 
21,30 . 22 ~lmazel Rozental 
(taganni). 
22 . 22,30: Gramofon ve saire. 
22,30 · 23,30: Darüttalim. 

VARŞOVA ı411 m. 
18.05: Beethoven'in asarından 

senfoni. 19.05: Cazband. 20.35: 
Müsahabe. 21.05: Viyanadan na
kil. 24.05: Hafif muaiki. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Cazband, den. 19.25: 

lmre Magari Sigan takımı. 20.30: 

PERŞEMBE, 26.1.933 

ISTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45 : Nebilo, lımail Hakkı 
Bey. 
18,45 . 19,30: Orkestra. 
19,30 . 20:Fr. ders (ilttlemişlere) 
20 • 20,30: Seniye H . 
20,30 . 21: Dariilbedayi artiıtlsi 
tarafından temıil. 
2ı • 22: Tanburi Refik B. ve ar
bdaşları. 
22 - 22,30: Gramofon ve saire. 
22,30 • 23,30: Darüttaliın. 

V ARŞOVA ı411 m. 
18.05: Gramofon. 19.05: Ope· 

ra parçalan, müaahabe. 21.05: 
Konser. 23.20: Sigan muoikiai. 
24: Dans musikisi. 

BUDA!"EŞTE 550 m. 
18.35: Gramofon. 19.25: Si

gan musikisi. 20,35: Opera tenısili, 
Müteakiben tagganili konser. 

MONIH 532 m. 
18,05: Şarkılar, valslar. Müaabıı

be. 20,30: Bando takımının martlan. 
22,0S: Senfonik konser. "Solist ke
man refakatile orkestra ( BeethoYen, 
Şubert)"' 

ViYANA Si 7 m. 
18.15: Caz ve Tangoband, mÜ· 

aahabe. 20.30: Mascagni'nin .. CA 
VALLERIA RUSTICANA" opera 
.sı. Müteakıben Leoncavallo'nun 
"PALYAÇO" operası (her iki o· 
pera da Viyana büyük operasın
dan nakledilecektir). 23.30: Caz 
tagannili. 

PRAG 487 nı. 

CUMARTSI, 28.1.933 

ISTANBUL 1200 m. 
18 . 18,45: Stüdya saz heyeti 
18,45 • 19,30: Orkeıtra. 
ı9,JO - 20: Fr. ders (müptedilere) 
20 , 20,30: Hazım Bey tarafından 
Karagoz. 
20,30 • 21: Müşerref Hanım. 
21 . 21,30: Hııfo Ahmrt Bey. 
arbdaşları. 
22,30 • 23,30: Darüttaliın. 

VARŞOVA 1411 m. 
17.05: Gramofon. 19.05 · Kah· 

ve musikisi. 21.05: Hafif musiki. 
23.10: Şopen'in eser1ei·inden kon 
ser. 24: Cazband. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Sigan mu•ikisi. 19.35· 

Piyano ile mizahi musiki. 20.50: 
Tiyab·o • 1 K1rmız1 elbiseli kadın"-
22.50: Opera orkt truı: flizet, 
Glazounov, Poldi'1i, J. Straua, 
Lehar) 23.30: Cazband. 

MONIH 532 m. 
20.05: Orglu bir piyes. 21.20 

"BohemyR musikiş.inae.ları" İ&imli 
şarkılı temsil. 23.50: Cazband. 

ViYANA 517 m. 
ıS.30: Kabare numaraları (gra 

mofon)' 19.55: Haydn'in eserlerin 
den konaer. 21.05: "FAUST'' 
(Radyoya göre adaptesi). 23.20 
Frank Fox caz takımı (taı:anni 
Petrof). 

17.15: Konaer, müaahabe. 20.10: 
Neı'eli ne§riyat. 23.20: Radio· 
filmi, tarfcı ve aolo parçalar. 

MILAr~O-TORINO-FIRENZE 
ı8.15: Ca7.. 20. 05: Keza. 

20.35: Yeni musiki parçaları, ha
berler ve saire. 23. Karışık nec:ri· 
yat. 

PARIS 328 m: 
22.35 Oda musikisi. 23.15: 

Caz. ı: Caz. 
BRESLAU 325 m. 
17.35: Orkeatra. 19.35: Gra· 

mofon. 21.05: Muganni Jozef 
Sehmidt'in iıtirakile neş'eli bir ge 
ce. 23.35: Caz. 

PAZAR, 29.1.933 

ISTANBUL 1200 m. 
ıs 18,45: Nihal Haonn. 
J 8,45 - 20: Orkeıtra. 
20 • 21,30: Bedayü musiki heyeti. 
21,30 - 22: Madam Riçi tarafın· 
dan taganni. 
22 • 22,30: Gramofon. 
22,30 . 23,30: Darüttalim. 

' 

• 

Budapqte: 20.30; Puccini'nin 
''La BohCme" operaaı. Viyana: 
21.05: Taıannili halk konıeri. 

ÇarfOmba, 25.I .33 
Vartova: 22.05: Keman kon

seri. 

Puccini'nin "LA BOHtME" opera
sı. Bunu müteakıp Sigan musikisi. 
24.20: T•gannili caz. 

MONIH 532 m. 

20.40: Tiyatro. 2ı. IO: Soliat 
STRA VINSKIJ'nin ittirakile (Ke 
man) senfonif konser. 23.20: Caz 

LANGENBERG 472 m. 

BUDAPEŞTE 517 m 
19,20 : Macar havaları (Sigan • 

muıikiıile). 

Ceııubi F 
k i ' 811sa111n 1ulüz şehrinde şimdiki zayıf nıer-
:ezk~e 11:,';}11 '!, gayet kuooetll bir istasgo11 imal edil-

. ugunu bildlraıiştik. Resmlmizde bir sarag111 
yenı1 TulıizM,nıerkez/ 0/1Arak istlnıal edfleceğlni glJs-
ter gor. erkezin dahili !usn111111 da jaallyefle 

deı•am o/unmaktadır. 

Puıembe, 26.1 .33 

ı Viyana 26,30: Mııacangi'nin 
"Kavalleria Ruaticana" ile Leon. 

1 

cavallo'nun °Palyaço" operaJan. 
Prağ: 21.10: Solist Stravinıki'nin 
qtirakile senfonik konser. 

Cuma, 21.1.33 
Prağ: 19.10: Beethoven'in ke

man .aonatlan. 
Pazar, 29.1 .33 
Bükrea: 21 : Lehar'm 

veuve joyeuae" opereti. 
Pasarfellİ, 30.1 .33 
Viyana: 20.30: Verdi'nin "Don 

C..rloa" operası. 

Kulak doktorunda 
radyo 

Doktor: - Müıterim tedavi olun~ 
ca radyo aadaaını üç miali yük~ 
•elt ki adam tedavi olduğunu hia
setsio. 

2ı.lO: Kantık netriyat. 21.55: 
Maria Baaca tarllfından tacanni 
(Piyano refakatile). 22.50: Kon· 
aer (Piyano sonatları, Beethoven, 
mozart, Mendeaohn). 

ViYANA 5ı7 m. 
17 .55: Mar~, vals, operet, mü

aababe. 21.05: H•lk konseri "ta
ganni: Maria Gerhard (Sopran), 
Dario Medina (Tenor) iştir•ki· 
le" 23.20: 

PRAC 487 m. 
18.55: Gramofon. 20.25: Pi. 

yano konseri (Bach, Beethoven, 
Liazt). 2ı.40: Kuattor ile fantezi 
p•rçalar. 22: Radyo orkestrası 
(Çek eserlerinden). 23.20: Gra· 
mofon. 

ROMA 441 m. 
21.ı5: Gramofon. 21.50: Kan• 

tık konser. 22.35: Bir perdelik 
temsil. Müteakıben konserin deva 
mı (opera parçalan). 

BRESLAU 325 m. 
18.05: Gramofon. 20.45: Gra· 

mofon 21.05: Filharmonik Siliaya 
takımı: Fantazi ve net'eli parça· 
lar. 22.15· Kültürel bir temıil. 
24.05 · Gramofon. 

ÇARŞAMBA, 25.1.9~ 

ISTANBUL 1200 m. 
18 . 18,45: Muzaffer Bey. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
ı9,JO • 20: Refik Ahmet B. tara
fından Ramazan müaahebeai 
20 . 20,20: inci Hanım. 
20,20 . 20,50: Mahmure H . 
20,50 . 21,30 : Hafız Sadettin B. 
21 ,30 • 22,30: Orkestra ve saire. 
22,30 - 23,30: Darüttalim. 

VARŞOVA 1411 m. 
18.05: Gramofon. 19.05: Ha-

21.05: Stutgart'tan naklen: 
Offenbach'm "Blaubart'' opereti. 
22.45: Gece musikisi. ve caz. 

PARIS 328 m . 
24: Rus muaikiai. 
BRESLAU 325 m. 

17.40: Hafif musiki. 20.35: 
Köylü muaikisi. Müsahabe. 22.20: 
Musikili bir temsil. 

CUMA, 27.ı.933 

ISTANBUL 1200 m. 
18 . ı9: Kemal Niyazi B. ve arka 
dqları. 
ı9 . 20: Orkestra. 
20 • 20,30: Belkia H 
20,30 . 21,30: Hanımlar saz he-
yeti. . 
21,30 • 22,30: Orkeıtra ,,. aaıre. 
22,30 • 23,30: Darüttaliın. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 18.56: ~e· 

za. 18.05: Orkeatra. 19.06: Gur• 
cü musikiai, mü11ahabeler. ~1.20: 
Senfonik konser ( Honegger'ın e• 
aerlerinden). 24: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Askeri musiki. 19.35: 

Trio-konseri, müaahabe. 20.50: 
Liszt ve Mozart'ın eserlerinden 
konser. 22.50:Haberler, aigan mu 
•ikiai. 24: Caz. 

MONIH 532 m. 
18.05: Opera ve operetler, mü 

sahabe. 20.ı5: Sigan muıikiai, mü 
sahabe. 22.05: Bir perdelik tem
sil ve n~'eli müaahabe. 

VIYANA517m. 
ı8: Tagannili piyano konaeri. 

ı8.45: Koro konseri, müsababe .. 
21.05: Mozart'ın doğduğu gün te 
refine eserlerinden mürekkep kon 
•er (Salzburg'dan n•klen). 23.20 

21,05: Viyanadan naklen: Operet, 
film ve dana netriyatı 

23,05: Haberler. Müteakiben: 
Patria Cazı ve Beli Bodries orkes. 
tra&L 

ViYANA 517 m. 
18.10: Orkestra konaeri (Schu • 

bert, Drorak, Graener). 20.25: 1 
Piyano parçaları (Scubert, Mo
:zart, Debuaay, Breitenfeld). 21.05 
Sesli film parçaları, danı ve ope· • 
retler( taganni ve muhtelif takım t. 
lar). 22.50: Bar muaikiai (Ke. ~ 
man, aaksofon, taganni). 

PRAC 487 m. 

l 7 .OS: Radyo orkestrası ( Oa· 
trova'dan). 18.50· Gramofon. 
19.05: Almanca netriyllt. 20: 
Dana musikisi. 20.35: Müntehap 
parçalar: Taganni, kem•n ve kü 
~ §8.rlalar, 21,05: Lucerna sa· 
!onundan naklen: Mütenevvi par 1 
çalar. 

MILANO-TORINO-FIRENZE 
17: Hafif musiki. 20.05: Gra· 

mofon, haberler. 21.30: Gramo· 
fon. 22: Bir tiyatro veya operetin 1 

nakli. 

ROMA 441 m. 
ı8.05: Mr. Emeat Bloch'un 

İdaresinde senfonik konser. - lıa 
herler. 21.50: "il Capitan Fra 
casaa" iıimli Mario Koatanın eser 
/erinden üç perdelik operet. 

BOKREŞ 394 m. 
12: Matinal konser. 13.05 

Gramofon. 14: Keza. 17: Köyl 
programı. 18: Jean Marco orke 
tra11 (hafif muaiki ve Romen ha 
vaları. • müaahabe. 20.40: Gra. 
mofon. 21: "La Veuue Joyeuse' 
isimli Franz Lehar'ın opereti. 
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' MiLLiYET PAZARTES1 23 KANUNUSANi 

Gayrimübadiller toplandılar Kredi ihtikirile mücadele 
(BGfı ı inci .ahilede) 1 rıya indirilmeli! teklifinde bu· (B<lfl 1 inci uıhifede) beynelmilel afyon konveıuiyonuna 

l Krt'di meselesi, kredi husn•unda girmemiş olmasından bahisle Tür-dığı günden beri ıeçen a h ay lundu. da mütkülata duçar oluyoruz. Bu kiy<ye kar~• lllem tümul bir ted· 
Irk müddet zarfında gayri mü· ı - Alacaitmız bono, gene gÜnkü iktısadi şeraite nazaran bi< alınmR.ı her memleket gümrü 
badillerin lehine ne &"İbi tqeb- kıymetinin yüzde ikisini tutma yüzde 12 faiz nisbetini i !erimize ğü de Tiirk mallarınrn birer birer 
büslerde bulunduğu ve bu t.eteb dıktan ve biz hakkımızın yüz uygun olarak telakki ediyoruz. Ti açılıp konlrol edilme•i teklif edil· 
büslerden alman neticeler izah de dokaan ~kaybettikten earet hayatımız: bundan üç dört mit§ir. B" teklif;n filiyat sahasına 
edildikten sonra bono vaziye aonra bundan ne istifademiz 0 sene evveldir. Kararlar ohnadığm intikal etıi~ini bir an için farzede 

d dan bu hu•usta kredi meseleleri rse!c memleketimizin hariçle olan 
tine geçilerek timdiye ka ar ge lacak? Ben kendi hesabıma yüz nezdinde tavaııautta bulunulması· bütıi.. tüccari münasebetlerinin 

1933 

Aydında 
Elektrik 

----
• 

Meczup ve 
1 Hain bir şeyh 

1 Izmirde ticare 
Vaziyeti 

rek Ziraat Bankası ve gerek de 98 i terkettikten sonra geri nı rica ederiz." kesileceğini anlamr~ oluruz. Af· 

mal müdürlükleri tarafından kalan yüzde 2 yi de terke bazı İktısat re!ıilfnln ceı•abı yon için istihsal sahaamda dahili Kooperatif tirketin Kendi arkadaşının Celal Beye verilme 
ne kadar emlak satılmıt ve bun nm. dedi. pa.,.arlanmızda kaçakçılık mevzu b d b• 

f ed·ı Diğer oda azalan da ayni meT bahsolmm•. mukavelesi hükii- elile cezasım ul u üzere ır larla ne kadar bono it a 1 Bundan sonra azadan Sadi zular üzerinde mütemmim izahat 

mıı olduğu rakamlarla gösteril Bey söz aldı: verdiler. Oda mümeaaillerinin mü Af yon metçe tasdik edildi Maraıtan yazılıyor: - Geçen Ey- rapor hazırlandı 
mittir. Bu rakamlara İalinaden - Hissiyatla hareket ediyO" talealarmr büyiik bir alaka ile ta- Afyon kaçakçıhğr, afyonun ha AYDIN (Milliyet) _Aydın IUI ayı zarfında Şeyh Abdurahman IZMI~. 21 (Milliyet) - lzmi· 

L\f verilen malıimata nazaran gay ruz. Yeni bono alalım mı meae kip ebniş olan lktıııat vekilimiz rid ticaretinde ve memleket dışın Şehri Elektrik Kooperatif Şirketi- isminde birisi, Şalak dağlarında ken re bu defa gelişimde, vaziyeti bı 
ri mübdillere tevzi edilmit o lesi burada müzakere edilemez. mevzuubahis meseleler hakkında- da lıendini göstermektedir. Türk nin esas mukavelenameai Vekiller di arkada~ı tarafından öldürüldü. Ve raktığımdan daha iyi ve mülayim 
lan bonoların mikdan yedi mil Evvela bir encümen toplanır. ki noktai nazarlannı, düşündükle hükWııetinin İn•aniyete karşı olan Heyetince lastik olunarak musad· ı' kanlı baş~le Y~~daki evrakı bükü- buldum. ~~ aene ü~ ve incir 

h d k rfoi fU suretle anlattı: tavrı hareketi bu makule kaçak· dak au•etı" lzmı"r Mıntaka Tı"caret mele teslım edildı. rekoltelennın çoklugu ve •alr§la· yon liraya yakın olduğu alde Kanunları tetkik e er, arannı • 

( bugun.. mu""tedavı"l vazı'yette an· ven"r, bu karan heyeti umumi Kredi meselesi çılara müsamaha ebneğe kat'iyen Müdiriyetine tebliğ olunmuıtur. Mesel .. 1 ebni•tir· nn - ucuz ohnakla beraber-
E ahla b "Ben de bugünkü iktıııadi vazi müwt de!i;ildir. Sırf inaaniyet fik Müessisler Halkevi salonunda Esu:..'°l..:h:'nre:.:rese kö,.iin. f1azlalıdğı lzmdirdeki 1bulıram hiaao-

1• cak birkaç yüz bin liralık bono yeye aneder. n muv U yet ve ıerait içinde yüzde 12 faizi rinden mülhem olarak cezri tel- toplanarak idare meclisi ve müra· d 
1 

Ahdurabm 
925 

t b unur erece e aza bnı§lır. 
_ kalmı,tır. Bunlar da pek az bir dur." mutedil bulurum. Bu hadden her birlerle bunun önüne muhakkak kipleri aeçmişlerdir. e. 0 .an an B "d f".Y lzmirin, en büyiik derdi geçen 

zaman zarfında itfa edilecek· Bu işin bir komisyonca tel· iki tarafrn da memnun olmaaı i· geçi!t•ceklir. lıte bu suretle afyon idare Meclisine Etem Kadri, Saıt ıa~anından son:Jı ~:;"ark e ıo- aenelerden kalmış olan stok tütün 
tir. Binaenaleyh, ikinci tevzia- kilci meselesi Sadi Beyin tekli cap eder. Şuraaı muhakkak ki Av zira atinin tahdidi afyon ihracat mühendis Hıfzı, avukat N"'i'et, ~n~~=·• oez!:'andan errtil,::: l ler~:.ı.!u °':;ne r~koltde_l~.rin ~'::!ğ' 

Mu ta ba•lanmasını dü•ünmek za· finden sonra tekrar ortaya atıl rupadaki faiz ni•betleri lstanbula ticaretinin müttakbel tekli hak· tüccardan Mevlut, Beled/ye BaıkA b" ""dd Zah 'd M l'd d 1 ve u me n goster ııı les ı ııt 
manı ge mi .. tir. are eye .. , mış o u. ,. 1· k d h k h • 

1 
tı tan aonra ru ayet yın ıvar mın· . •fttılm .. tı 

1 

ruf ' 1 ld• h ..: ld nazaran ve lstanbuldaki faiz h d- kında hükümet aldığı tetbirlerin tibi Asaf Kenan ve mrtkine mu- ıkr mu et 'ho a, Au~ud. a 0 af· sayesinde tütünl~rin kı!mı mühim 
ışle ' leri Anadolu içindeki piyaoalara kal ıye 1 a11rsın a, er e& atta allimi Ha il Beyler; mürakipliğe ak 1 • • mı - , • 

di raporun aonlannda tevziatm Aza bu meselede ikiye ayni kıyasen daha ucuzdur. Kredi me bu meyanda mütezamr olan fert de Kooperatif Müdürü Muhiddin t asma ge nuttır. Üzüm ve incirlerimizin de mu· 
'ul ne suretle yapılması muvafık mışlardı. Yeniden bono alınıp nlesine yalnız mahalli bir noktai ler dahi memnun ohnu9lardır. ve tüccardan Raif Feyzi Beyler Bu şeyh Ayindivarde Taşnak k<>- ayyen ~üddet ':ar~m:la iyi atı!· 

olacağı hakkında kongreden di alınmaması uzun ve hararetli nazardan değil, umumi kredi poli Çünkü herkea sağlam iatikamet ve •eçildiler. miteci katil Vahanın eline geçmit ve ma.•ı ve ıh_r:ıç edılmrş olmasr l~mır 
rektif istemekte idi. Rapor O: münakaşalan mucip oldu. Mü· tikaaı cephesinden temaa ebnek rebilmek İmkanını buhnuştur. Sa Yurtta elektrik itini kooperatif Taşnaklara körükörüne bir alet ol- ve iktısadı sahasınd;ı mer_nnun!yel· 
kunduktan sonra azadan Kadn nakaşalar, bir aralık 0 kadar isterim. Nonnal krediyi korkubna nayiin teaisi ve idare hakkında esasları üzerine ilk defa kurmağa muştur. Taşnaklar Hoybun denilen le karşılanı~"~· Fıl.vakı 1 ır ve 

ak bo kıy 1 mak •artile kredi ibtikarile müca memleketimizde muhtelif fikirler .,... muvaffak olan Aydın şehri olmu• ''· temamen Ermeni maksadına çalı- oalıası henuz arrrr hır bu. ranm 
Bey söz alar no met e Aiddetlendi ki, hemen bütün • etmi" t" •• • • • ' ı k d" altmdadır Fak t b •e ~ı. · "b" • dele ebnek zamanının geldiğini 'teyan ş ır. Sanayun te11aı "" ı- ve Burdu•· Vilayeti de Aydın ıehri ıan birkaç serseriyi nası en ı men • a. . u • n" 1 g~ ı 

;D rinin sukutu derecesini izah et· aza, hep birden söz söylemeğe görüyorum. Bu mücadele çok na- clare hakkınd• muhtelif kanaatler sa- Elektrik Kooperatif Şirketinin e· Caatlerine badim ıekle koymuflana gclece~ .•ene de ıyı re~olteler .ıd-
1. f ti ve "bu bonolarla paıtırmacı kalkıfblar. Reis mevkimde bu ziktir. Münhasıran cebri hareket· nayi kanunu tadil edilmiştir. Sanayi- •as mukavelename•İni örnek ola. bu Şeyh efendi de 0 suretle bir mik- rak edılır ve makul b.r fekılde 

Yuvan Ağanın evi alınamaz!" lunan Hüseyin Bey azayı tea· !erle maksadı temin edebilmek cilere evvelce ~erilm" ş olan muafiyet rak istemiş ve gönderihnittir. tar para mukabilinde güya Eruh, •ar!'.oluı:ıursa Ege mıntakası bu~ra 
ı-- dedikten sonra sözüne devam ı..:_ ı"ç"ın çok mu·· •kü" la· t çekiyor gu·· rtür. Makaadı temin edehihnek ler kısmen kaldınlmıştrr. Mevzu bu- . 

1 
d b . t Bervari tarafından isyan çıkmıya nı uzerınden atmış addolunabıle. 

ıun - ' .,, rtık 1 . h 1 1 • . Sehrimizın aene er en en en• memur etmi•lcrdir. cektir. B ettı• •• du. Yenı'den bono ı'stenı'lmesı· v' irin a~: zamanda kredi hacmini a.un a . 0 gun bır a e ge mııtır . · . I , 
' ' - "k,. t · · b il · · k vıratmm gayn muntazam o muı Burada, yeni iktisat aiyaıetimiz: b ..ı. yu·"kselbnek krediyi memleketin Hu llJJle •nı.12m le e iır etmıf at 5 h Abd rabm --L•ı 

y - Y eoiden ono Ç11<nnak ne ,inin komisyona havalesini mü tabii ··ıhtı"ya'çtannı tabnİn edecek 1 j kaoaatlerı •ardır. Me&eleyi mil- mevcut tesisatın halkı memenun • ey u an """' bir adam den çok şeyler beklenmektedir. 
? El' • d il d f d nl b' tt.en f l J • edemiyecek ~kilde ve nok&an bu· olmakla beraber birazda meçzup ol- Ga•' Haz-tlerm" ı'n tetkı"k aeya. en ye yarar. ımız en ma ar a· a aa e e er ır saa az a mı"kyasta bollandmnak lazımdır. ti bir te~ ';' arak ali iktısat meelisı .,.. ak! ~ • ~ 

1 d • b' h '-k "h b ı'-'k lunması, bu vii7 den elektrik cere- duğundan la§n arın telkinahna hati de hmirde çok derin bir a-
l "v ın ıgı zaman, ıze aı< ımızın ug" ra•tıktan soııra nı ayet u· E&a••n bu ı'mkan" tahakkuk edince nin te ıu. ıne arzettik. ' - ka E 

" ~ vanınm pek nakıa verilmesi ve ek kendini tcmamile ptırmıftır. sa- lika ile takip edilmektedir. Tica· ·1 verileceg"i vadedilmi•ti.Halbuki nu reye koydurmag" a muvaffak ortada esaah mesele kahnaz. Me- Sana.yı Ye ticaret odalanna ikb · mal"' lan b il 
• ' b ı k aeriya şehrin zulmette lı:ahnaaı tir sen dimağı U. o U zava 1 a• ret Oduı iktisadi teşekküllerin ;1 )< böyle olmadı. Hakkımızın ve- oldular. seleyi bir tarafh tetkik ebnek te aadi 'r k."r 

1 
ifade eden bütün ketin kurulmaama sebep ohnll§- drun, Tatnak Vahan'ın telkinleriyle tiralôle lktısat Vekili Cel~I Be· 

rilmesinde bir dayin bir de med Fakat bu sefer de reyler da· hatalı olabilir. milli !e':r~lyler mütaleaaına mü tur. Bütün halkın bu bayırlı teteb büsbütün çileden çıkmı, ve Şeyh yefendiye verilmek üzere mufaı· 
d D • h kkı ed Kredi veren müeaaeıelerin ma rl\caa .e. ı .• aptığnnız anket ne b " . b' 1 b 1 Sai • d 1 • k 1 ""d il 1 b" yun Var lr ayını·n a m • Jel B" ı·· ı·· k t'i b" karar ı b' k üsuniın ıran evve a,an ması dın yapama ıg·ı •ey en yapaca sa ve mu e e ır rapor hazır-• ' gı ı. ır .,,. u a ır ruz kaldıklan mütküli.tı da gözö- tice ennı aon ır tahlile tabi tuttu ' 

k f• k ) H .. ._., ·ı • d fy • için müt-~bbislere müzaheret e- kadar kendisini büyük ve kudretli lamı•tır. yunun ey ıne a amaz. UKu· erı emıyor u,, nünde tubnalıdır. Tüccar ve it a• tan aon~a a onda olduğu gibı ar -.- v 
b 'il · bab d S akri ku-ı.. d "sm • ı· • b" deceklerine şüphe bırakmamıfbr. gönneğe başlamıştır. Takas işleri, lzmir ticaret haya met u mı etın ası ır, ız· Bu sırada bir t r o oou. damlan iaterler ki kendilerine bol tık er-ı . ez mıl ı ve umumı ır 

1 ") ak b" • hakk T kri d d k l d • kred" eril • k rar vel"eceg"ı"• S y" h atmu Şirketin muvaffak ohnasr ve lıte bu suretle Ennen"ı komı"t-'le tına yeni bir faaliyt:l vermi•lir. ayıp ag anı ızım ımız· a r e m•ö•aye eye çı an an ucuz ve va esı uzun ı v aın. a • •· ana ı ay _ ' 
- k t' he h b" • •kam biran evvel faaliyete geçmeaini Birçok stok mallar karlı bir şekil· dır. Baba. evladın her kusurunu -~kız" mı'ly- liralık emlakin S Bugilnkü feraİt İçinde bana imkan za a 1 •ap ır ıatı et ver- • d - bb' 1 . ri tarafından haftan çıkanlan mec- d "h d"I • b 

ff d Hak b - ~ l yoktur. imkan olsa bile bu tarzı oıiş bnl?n~cağız. Karar teahhür temenna e er ve muteşe •• erme zııp Şeyh, EylUI ayı bidayetlerinde be ı raç ~ b ~~ge 1 a~lanmı§ ve rı. e er. İıtıemek ayıp ir milyonu aatıldığı, bir mi yon '-edi tev•:,· memleket ı·~ı·n alan ve ettikçe ıstı.krarsı•lıgrn" devamın· tesekkürleı- ederir. da K""rt lo aE t" . . 4 una mu " ı e zmir ve •abası 
d •"idi G"" 1 ° k b d"ll )" .... ~ T • yanm U y e ıne grnnJ§ tİC!\\"eti j,,in lazım Olan Di&ddcler fCY egı r. uze yüriıme ve liralık bononun mü a ı er e ın nl . . fa d 1 1 ' M"" dan sanavı erbabının endı· ... ett"ık l •----... --.. --....... -ııı 1 Ennenı" ve b·ır mı'ktar da kendı' adam ., . ' 

vere er ıçın Y a ı o maz. uesae.. · x- ı.ıtıyaç ni•hctinde ithal edilmek· 
iitiyi dü§ümnek lazımdır. Biz I de pek azı kaldığı zikredilerek ıelerimizi banka tekniğinden uzak- lf'rine ıahıt oluyoruz. Kararlarm tımızda adaleti temin edebilmek kud lan olduğu halde Eruh kazasına g!r tedir. Bu •uretle r••kolıelerin r!e 
ne İyi yürüdük, ne de itiyi gör yeniden bono çrkarılması için latt11'lf. Kredi iptizali müeueaeleri almmMı zanıanı yaklasmıştır. Ba retini kendimizde buluyoruz. ~.ş ve Şatak dağlarına kadar gelnut verdiği paı" •ay-::sinde bütün iz. 
dük. Bonolar, yüzde. ikiye in· teşebbüsatta bulunulması ve ye felce uğratır. Böyle bir hal herhangi zı e•~~h. noktalarr timdiden tasrih Bana diğer bir ıual daha tevcih ..,. mir ve iktısadi aahasmdr. feyizli 
di. Bonolara mnkabi! aldığımız Dİ bonolar çıkıncaya kadar mü bir tüccann piyaaadan çekilmesi· ed.-bıhnddı · · . . ebnitdiniz; Yolda uğradığı köylerde halkı alrşvcrişler başlanuı ve devam et-

il d b• ·· d b" b'l .1-l • kifi k ne benzemez. lnkiıaflan memle· Meva •Plıdıııye muafıyetle.. Bunun inikiısları haklrmda henüz k di • 1 "h k "k mektedir. ma ar a ıze yuz e ır ı e zaye""' erın tev , ongrece ket için vahim olur. içinde bulun· rind<' ve ~evaddı İptidaiveye mü tahrik ye en sıne i ti a a teşvı 
getirmiyor. HükUmet, bunu bir intihap edilecek üç kitilik bir du~•-uz •erait kredi veren Ye •· teali:!< saır husuıatta i&tikrar olu tebellür ebnit kat'i bir kanaate sa- etmişse de kimse buna ehemmiyet lzındirde,il~ktısadi inkitaf namı· 

!! b""t 1 • H 1 • b d'll h ~- ' k H hip değilim Mevzuu tamik edece- ·, batta kendi köylerine bi na ma ene ık ve balrkçılrk faali· şa u çe mese esı yapıyor. ayır heyetin, gayrı mü a ı er u- lanı çok dikkatli bulundunnağa ic nllca ~!· eı :.vi sanayiin ne fe ğim. Ancak. ondan sonra aizlere ce- lee:=~•tlardır. • yetleri de §ayanı tükrandır. Yeni 
Bu. bir bütçe mese>lesi değildir. kukunun muhafazası İçin teşeb bar ebnetkedir. Tekrar ederim kilde ımllye ıleceği herkeaçe vap verebilirim. Yalnız .. ergilerinin ikbset programı madenlerimizin 

a Kadri Beyin sözleri ıık aık bilsatta bulunmak üzere Anka· yüzde 12 faiz nisbeti dahili mem malünı ?1
"c"ktn:· Bu eııaalar ka· inikB.5Jannın tetkik edildiğini memle Şeyhin lı:enıli köyü olan medre- takllS surGtile ihracını kabul etti-

ıu ınkıtaa ug-ruyor•. raya oon·· .ı.-'•m- ·1 ~-•-)"ıf ed'ıl'ı leketlerimiz için normal addoluna· nun halınde değışmez prensiplere k ha 1 1 " k _., _ _,,_ -"-L. kaim kard • .. •• • . ld k b' 
o ueru ~ ı.ca bil·ır. bağlaıuır.akhr Ancak mevaddı ip ette yrır ı o acagma anaat ıı:çu• •- uam asına aşı musa- gı ıçın o " çe uzun ır zaman· 

n "Şu·ray• devlete mu··-~aat - ........ı.. · 1 k rilen tadilatın yapılacağını ifade ede ade etmemi• ve köyü derhal terket- danbori durg", olan madencilik· 
d • ·- w ,.,,..... Kredi lhtf .. Arına .. arfl tidaiye. •• ıncm.e etim.izde yeti.ten • • t k" f 1 d )• 1" " ahk "d M J bu k · ·· • tek "" " ı bilirim. Mesela kazanç vergıai ~ı.nu- m~di'-'erı· takdirde hu""ku·mete haL-- e met ur aa ıy tler s!!Ö•ı .. ,. e mı. , m emeye gı e- ese e, ta nr uzenne Sl\navı kuvvehy hımaye edec• ~ '" ""'" • · · ki 

d Kr d • ih "k• k " d • • nu üzerinde B.M. Meclisi bütre <nCÜ · d • k mı•lır lim!" sesleri İ•itiliyo-rdu. Ka ri rar ,,_e kondu. Fakatı mirültü e 1 tı anna artı muca e 11'•· Kontenıırn ıstenini ve karar ' vereceği tehdidiyle e Şeyhsı or· ' • 
' • •.1 °- ı · b' 1 h ı· d ı ı ak • men.inde çalışılmaktadır. aDha salim l ·• Beyden aonra azadan diğer bir ..ittik.-.. buyu"" ··yordu. eyı ır meae e a •n e e e a ar larmı halın, :raruretlerin icap el· kutınuıtur. zmirin iktısadi •aaliyeti, istih 

· hadili d l • •· ,.... tetkik ediyoruz. Kredi ihtikarın· tir<liği muvalrkat müdafaa tetbir bir tekle bağlanacağı anlatılmakta- aal masraflnrmın mümkün merte-
a zat gaynmü erin ert en· Bir çok azalar ' bono mesele dan bir kısım Yatandatlanmızm ler· olarak teli.kk~ etıneliviz. Sa· dır. Sanayiimizi himaye için hükume Şeyh hiç bir köyde bannamayınca be ucuzluğu cepbeainde de iyi te· 

le hiç kimsenin alakadar olma ımın burada &"Örütülmesine müteessir olduklannı biliyoruz. nayii..,izin kontenJan U1tılü ile hi- timizin aldığı tedbirlere, yardımlara dagR çekilOÜJ Ye ekmek toplamak rakkiler arzetıniıtir. Aydın De· 
_ dığından şikayet etti. Ve netice mahal olmadı;lı mütaleasında Meaela yakmdan tanıdığım bazı ma\lesi bizim icin esaslı bir tedbir mukabil sanayüeilerimizden de iate.. maksadı ile adamlanm köylere dağı- miryolu ldare•i dahilden lzmire 

d id'l tak 1 d 20 b"n lı"r 1 k b" b" b'" d diklen'mı"z ·.-rdır. O da millı· --ft·yu·· · 1 ıt e: ı er. mm a ar a 
1 

a ' tr 1 olmaz. Biz t" ." ~e evarnlı yollar ·a -- darak Necmi namında bir arkadaşı getıri ecek mahsulatı arziyenin 
ır - "Benim, 108 bin lngiliz li Nihayet uzun münaka•alar naya 10 bin lira kıymet takdir edi dan yürümek ıatıyoruz. mamulitm nefaaetine sağlamlığına nakliye tarifelerinde mühim ten· 

• ı· B d ancak yu""zde elli ·· ,.;;hretine halel getinniyecek dürüst ile dağda yalnız kalmıştır. · ı· 
1 raaı tahmin edilen malımı, 3·4 dan ıonra, yeniden bono çıka· ıyor. unun a Bu itibarla gumrük tarifeleri İıir hatb haTeket takip ebnelı:tir. zı a! yaprruf ve muayyen miktan 

b' l' · d" d ) ded" eniJ • b si ikraz olunuyor. ile beynelmilel ticaret muahede ve Eııuen Şeyhin Ermenilere kapıl- aşan sevkıyat için de prim verme• 1 ın ıraya m ır i er! ı. "imasının iat meıı ve u ikrazın şekline gelince; yapı· t ..,,_, Milli ilı:tııo&t hayatımızda rekabet N . • yi kabul etınİ§lİr. 
Di" b" t t J •• • • • Ank b" b t · d ild' Ka • anlatmaları ile :".e . ';'•...; sanayi e- sahallnda temiz ve ahlftklı hareketin mıt olduğunu gören canı, teylun 

1. ger ır za a 'un an soy lf ıçın araya ır eye ıza lan muamele ipotek eğ ır. ti saslariyle sanaynmızın devamlı ve k bu barek·tı"nı" beg"cnmedi"" halde L:- Mamafih bu teşebbüse bilhaa· 
c led. bono! kın k d 1 f "d" B · ·ı 1 1 devamını İsteyonız. Meaeli bize a • ~ "" ...., kam 1:: ı: mı. ar çı caya a ar a el"ag ır • u ıstı <raz muame e e· müstakar bir şek.ilde iııkitafına ça- sa yo~ rekabeti sebep olmut· 

' I - lstanbuldaki emlak, satı- tanbuldaki müzayedelerin dur rindeki faizde yüzde 60 Ye belki lışacağız. Sün'i ipek meıeleaini rnem ıeden şayialnr bal<i.kat i~. İpek ~u;. sesini çıkarmamı§ ve kendiaini ıey- tur. Otobua rekabeti de Elektrik 

i:t lıg" a çıkarıldıgvı irin bonolar, bir durulması eaaa itibarile kabul yüzde yüzü bulmaktadır. Borç leketmuz" . e hatta _cihana •·-:ı bir nıatlanmızda teamiıl barıcmk de sun ı hin en oadık adamı olarak tanıtım§- ve Tramvay Şirketini yola getire· 
:r öd" • ı" tf f ğ k Id 1 k ,~·~ İpek kanşlırılarak safi İpe ten ~- N"h t b 1 zl • fırsat b"len k b" k"ld d k Parça yu-kıeldi. Fakat '-'-·- ec:1:.1aı·. enmc .. . u en era a m ara mesele tela-kki ederım. ipek mensu· tır. ı aye u yanı ıgı ı ce ır §<' ı e evam etme tedir. 

K•~~ • b" d • d J ---•~-d- mül damgası veya ifad.,.i altında •Ü· • h" L'- Ot b • 1 · f ı· · . r d bono k 1 d k d d ına me yuna ıa e o Uruna.ıua ••• ın zirai aervet meını..1anmızı kurnaz Necmı, §ey ın cezasmı ""'" o us enn aa ıyetı sayeainde, 
r mn e ın el kin ama ı tan Bu esnada i are heyetin en Fakat bu kadar ağır şerait altın- artl11'Bcak mahsullere dayanması bi- rülmektedir. Kuma9ın enlerinden ça· :>at kendisi vermittir. Elektrikli Tramvay Şirketi şimdi 

, : sonra, em ;. · ıatışa çıkarılma N üzhetBey, Abdülhamit verese da borç ödeyen ve binasmı i&tir· · k .._ lınarak rakiplerine karşı gayri U\ef• daha fazla ve aık araba İflebnek 
ıı d z.İm İçin milli bır. ar:"".ır .. Yalnız ıu ._._! mak d B ı h 

1 • sın an kimler istifade etti? So sine haklan olmadığı halde ve dal edenlerin adedi çok değildir. ra11111 da arzedeyımki fU-''k du·-· ru ....,. ar a'"llO ta •r. un ar a· - zaruretinde kalmrıtır. Halbuki, be 
, • H • • l h B ı· · ti" dd• 'f d • -·u ·- kikat ise çok çirkindir. Bu kabil İf· ti 1 d' • b"" ·· . rarım sıze: an""'nız müzaye rilen 24 milyon lira ık bono ak u e ım vazıye n ma ı ı a eaı Iartnı ne kadar yükse.ltir••lı: yu"·k--'. üstüne d;i•memeai için ıefaka e e ıyenın utun gayretıne rağmen 

,.. d ~ ""' lerde kanundan evvel sanayicilerimi ~ b"' ı d ı b • k ~ deden bir ev &leh.ruz. kında izahat verdi. Kongre aza §U ur: tellin sim"I ipek tehlılreai •ardır ve dolu endi~e ıöaterine biz de oana oto us er en evve u fır ete tek 
ı Bir aea·. aı, bu bo-ların ı·ıtı"rdadını tek Kredi aekline bürünerek yapı· artacaktır. Çünkü s\ın'i İpek mamul zin söriine bel bağlayp.cağız. 1 bir araba fazla i~lettiremediği •Öy 

t 

9 M~ lan işlerden kıymetli binalar, Tar . 1 Mesleki haysiyetlerine itimat e- yiiınizi ayni dikkatle kol ayacağız !eniyor. 
- Yahudi sarraflar, kazandı lif ettiler ve Abdülhamidin mal !ıklar, bir iki muhtekirin elinde mensucata ihtıyaça_ 0 

an zümreler deceğiz Mealeki teşriki mesai ve Çünkü sanayiimizin mühim bir Tramvay Şirketi vakıa u""cretler 
1 bu • mevcuttur. Ucuzluguna, muvakat • • akkı 

' ~ ışten.. lan esasen Maliyeye intikal et toplanıyor demektir. lstanbulda, letafetine bağlan~ar vardır. Tabii mevaddı ıptidaiyenin tevzıi b n- kısmı henüz tesis sermayesinden de tenzilat yapmanıaktadır. Fa· 
Z Hatip sözüne devam ederek: m~ olduğundan bono almak Anadoluya nazaran kredi daha U· ihtiyaçlan görlete~~lmek elimizde ela da söyleyeceklerim vardır. Me.. dolayı borçludur. Ağır fai7ler al· k;tt buna miık~~il Konak • Reşa. 
e - Yeni den bono almağa razı hakkını haiz bulunınadıklanru cuzdur. demiştim. Fakat •uraamı değildir. Sun'i ipegı her _ha.ngi bir ıe vaddı iptidaiyenin ı .. vd'inde J-•• kuz- ıındadır. Sanayi ve maadin banka dıye hattında ıkınci mevki araba· 
hsek, hemen bono iatiyelim ! Is· ileri sürdüler. tebarüz ~ıtinn"'k İsterim ki, mem lı:ilde himaye eımek ~ıkrınde değiliz. lık olduğuna dair bana ı:clen akisler aını hareketli bir sermaye ile tec lar itlebneğ.e başlamrıtır ki bu au 

'Tt ek eJ ,_ 1 c·· .. 1 .. k b leketin umumi kredi vaziyeti kom Bunun •----•n akllne 01• __ , -- vardır. letihkalo olmıyanlar kanu· . . . re.ıltı. mevzu olmak üzere yu""zde 
emezs mes e YOK... uru tu le rar üyümüştü. şu bazı memleketlerinkinden da- """"''"'" '<U1lK .. ~ nun derecelerin de fazla mevaddı hiz ebnek hükümetımızın ::ırogra yırmı beş tenzilat kendilig"inden 

ll Diğer bir zat: Ankaraya gönderilecek heyet ha fazla de"ildir. Eaaa itibariyle vaddı iptidaiyesi memld •k_'.'~le yeti- iptidaiye pldıklan söylenmektedir. mına dahildir. Uzrm olan kredi yapılmı§lır. 
B b• eki J • ~ fen sanayi himeY" e. ecegnnizi tek- · 1 . 

- en rr t if yapacağım, azasının isim erı üzerind·e itti· bizce mnlümdur. Ve üzerindeyiz. rar ederim. Büyük bır eı._aeriyeti t... Haksızlık izale edilecek vesaitini bu gün h•emın li ~mi ır. elektrik ve w,.aiti n~k· 
ededi, biribirimize dü•manlık fak etmek imk" nı hasıl olama ,"'ana.11/ k" nfaati bu -, etmi• bulunuyonız. Fiil ve are- Y". ·~ ~r.ı de ihtiyaç dahilinde hal 

• '' ,, ıl eden zürraın me nu amir lkt t ek· ı ım· 'n b ·,ıe ala" • • 1 d l b 1 stcnniyelım" ' B' • nf t d N t" d .. k" ·1·k h t" ·· · · -· ·· ıaa v a e ' u 1 k•t ••haaına yakrnda geçeceğız. e 1 e ' •r.se çok iyi olacaktır. ı · ızım me aa ı. e ıce e uç ışı 1 eye m s,.nayie gelince; dir. Fakat sanayıınuzı ırwıun ince kadar olan tubeai mevaddı iptida ~ - B 1 d 
rım• • • "'d f im • · · "J • • • • ' h t" • ki • uvaEfak Bursa mınlakaaındaki ipek sana· . e. e •Yenin son günlf"rdeki fa. ( ızı mu a aa e egı yanın ıeçı mesı ıçm ıaare eye ıne sa "Bi:< sanayi hakkında umumı zev enne ıöre ın. .. etmeği iye tevzi işinin layik olduğu ehem alıyetı 

• 1 1 1 d · 1. L • 'I · k alt 1 h" k · "h k ddı • ı·dai e ıle m"-'-u"" d"· k yı"ı"n kredı" ı"hti"yacı hakkındasordu D B &ayanı memnuniyettir. Reia r ~enne a mıt o an ar an ıı· a1 , ıyEt verı mesı arar ma ve esaa ı ır arar ıttı az ebne meva ıp ı Y • • ~'"" n ur. miyetle ele alacaktır. Haksızlr r .. ehçet Salih Bey, kadro ve l p< •ete hakkınız yoktur." alın rak kongreye nihayet ve- mecburiyetindeyiz. Sanayi hare· Eğer mevaddı iptıdaıyenuz ıslah .,.. varaa kökünden izale edilecektir. ğunuz suale cevap verebilm,ekli· v:ırıdat.'n İmkanından çok yüksek 
11 Bundan ıonra "yeniden bo rildi. keti hakkındaki milli prerıaipleri· dilmez ve milli h~~ed.~n müıtefit Fakat efendiler basit düşünceye ğim için ipeği hariç olmak. ~zere bır şekılde hi7.me•ler teminine mu 

1 1 ) ld , mizi kat'i vazih ve radikal bir fe olmasına rağmen le. amii;' . etmezse sahip olmıyanlar bilirler ki eğer kısa vadeli ve mevsim kredısı ola• vaffak olm1tktadır. 
,po a il 

1?1 mı, a mıyalım mı?" Diğer taraftan haber a ıgı kilde ifade edeceğiz. Size canlı aanayiirniz muvaffakıyetsızlılı: töb- hakeızlık varsa bir taraflı değil- rak mıntakanızın ihtiyacını bilme 

in csk~Iea1~ ebtrafında şiddetli mü mıza göre "ayri rniib:ıdiller ara bir mi.ali,. fikirlerimi tebarüz et- meti altmda kalacaktır. Bu düşün- dir. Yalnız memurlara müteveccih ğe me•burum, bu hu•usta tahriri 
{I aşıı ar aşlaaı. aından bazıları, dünkü kongre tirm•J.. İoterim. Afyon hakkında re iledir ki zamanla arzu ettifimjz deg" ,·ıdı"r. Hı"ç tu""phe&iz mü,terek· 

1 
• n ' kada bir teklifte bulunınanızı ya nız ıa •.... İr k_ısım aza: içtimamın gayri kanuni olau· Ci:mhuriyet Halk Fırkasının tasvi neticeye vasıl oluncaya r ,,,.,. tir. Sırf bu noktadan &anayi erba 

"' B b b" 'kt" d h""k • · dd • "d • · • lamame -'-• •• ten"ıleeek kredinin uzun vadeli te - ız, uraya bcıno İsteme ğunu ileri sürerek içtimaı ter ıne 1 ıran e en u umetrn pren va ı ıpti aıyemızın n U<UJJJ- hı ile teşriki meaaide mütekabil 
g Imcdik!" diye bağın·•ıyor ketmi• ve geç vakit bir istida ~ip ve ka .. an ilan edihniştir. Bu den tedariki meselesinde müfrit de- bir emniyet ricasında bulunuyo- ais krediai olmamaaını rica ederim. 
d d" 1 ' ' karard~n mutazıunr olan fertler ğilim. Her halde gayemize doğru rum. Memurlanın dikkatli bulu· Muhterem arkadaşlarım, kat'· ~ r ı ıi;er ~ri İs~: ile vilayete müracaatla bulun- bt ıı•nabilir. Fakat bu""yu""k Tur" k yu-ru""rken sanayi!mizinde, ziraatimı". • 

H 1 h ı 1 ak ) d I . nacaklardır. Ben bunu temın ebne iyetle tekrar ederitn. Biz mevaddı 
- ayı~• . ayır• ne a ırs muş ar ır. ınil!ctinin umumi menfaati namı· zinde hayati menfaat erıni telif et. ğe muktedirim. Muhterem ıanayi 1 k 
d F k d b 1 b k · ı ·· h k- ld • kai iptidaiyeai mem e ette yetişen ve r ır.. 1 

Tin e u unuyor- Vc•ı"len ı"ıtı"da •udur·. na ıtş a !Ur u areket olunamaz mek lazım ve müm un ° uguna • erbabının da bana yardıma geç- ı 
b • ~ milli ihtiyaç anınızın zaruri kıldı rdı Müte aki bono İçın_ yan "22·1-933 paz;r giinü htan· .~~:.~.::'.~'..'.~.~ .• :'.~.~~!!~~.!.~.~~'.~~-~ lim. meleri lazımdır. Sanayi hayatımız g·ı sanayi §Ubelerini program dahi 

a nya para kabul t - t k b 1 H Ik · d d I Milli hayatın bütün faaliyet tube da gerek hükumetimizin, gerekse 
f el I d d e mec;ı e • u a evın e içtima e en gay heyeti umumiyesi 734 azadan !erinde olduğu gibi sanayü, disiplin- sanayi erbabmın yekdiğerini ikaz !inde muhakkak vücude getirece-

·~ı B · •1 er e var 
1
' rimübadiller kongresi gayri ka ibarettir. O gün ekseriyet olma li ahenkli çalrşma tarzına ~raftanz.. ve irtal edici bir te~riki mesai yo ğiz. Şu aıra hükumetimizin sana· 

Si azı an: nunidir. Bu kongre kararlan rlığından berveçhimaruz kanu· Bugün kurulmakta olsun dun kurul- tunda yÜrümeleri memleketin yiik y~ üzerinde tevakkufundan zir"a 
1 

a - Bonoya ne hacet .• El:miz nın iptalini istirham eyleriz. nen sekiz gün sonraya taliki la muş bulunsun her şınai müessese aek menfaati iktizaaındandır. Şim ti ihmal edeceğini hatıra getirmek 
'a 'fe mazbata var. Bunlarla mü· Çünkü: Gayrimübaıfüler ce- zımgelirdi. htt fabrika milli servetin bir cüzü. diye kadar bir çok Mer ve iktısa LüyÜk haksızlık olur. Gayemiz a· 

d I• • • • d • • dur. Mı"Uı· ı-·etlerı"n yekdig" erini d• t l"b 1 1 ayedelere iştirak e e un! di· mıyetınin nızamnames;n e ıçtı Halbuki keyfiyet berakis o- ~ • ı mevzua ımız ı era usu ve ziz vatanımızı iktıaaden müvaze· 
ı I d l .. dd f . l k ed • tahrip ebnesinP. yeyip bitirmesine bi. zihniyete göre yaptlmıştır. Biz iae neli bir kül haline koymaktır. Ge· 

11 or ar ı. ma ar mu e 1 muayyenesı zar up ongre Y i gün ıonra ıçti gane kalamayız. Görüp anlatılmıt şimdi taazzuv esasına müstenit bir 1
ut Bonon n devlet borçlanna fında ilan edilir, biri.nci içtima· maa davet edilmittir. hakikattır ki bir iı muvvafak olursa •İsleme müteYeecih bulunuyoruz. çirdiğimiz mihnetli tecrübelerden 
'31 ı ı tabii kabul cdilmeıini isti da ekseriyet olmazsa ikinci içti Bu itibarla kanuni metaliba· herkes ayni şeyi yapmağa çalıııyor. Şu ~ekilde iktısadi bünyemize uy aonra iman ettik ki ıulh ve harp 
V nler, açık mı.;zayec!enin aley 1?a ~ekiz gün sonraya talik edi tınuz tetkik buyurularak, gayri Milli faaliyetimize istikamet verir- gun ve mutedil bulunmaaına dik· zamanında milli ihtiyaçlamnı:u 
ır • nde bulunanlar, mutlaka bo· lır d_ı Y.e k.a.yıt.lıdır. kanuni içtima eden bu kongre- ken menlekctin ihtiyaçlannı tatınin kat ediyoruz. Bizde henüz tee.. koruyabilmek için aanayide oldu· 

1 B 1 - 933 e~ebilen mu··-·-eler varken yeniıi- su··a d vr'nded"r Hı"r •u"phe yok • k d d · tt · t Id ~ ist ecckac bunun düşürü • .. ~-rıncı ıçtı:ma ::d- pazar nin kararlarının iptalile iptal e- c -·~· e 1 1 • .,, ' • ııu a ar a zıraa e, zıraa o U· 

ı L. • • • 'b ) g n I' d k L. d")d" . • nin yapılmasına müsaade ebneği dü. tur ki kendisini iptidailikten kur g"u kadar da sanayide tekimüldev •::-ı mesı ıçın tertı at a ın-:rası· u u yapı ca ve 0 .san oet 1 ığmın resmen tebliği ve ka· funüyoruz. Bir müsaadeyi milli ihti- tarmratır. fakat ben daha ziyade 
l t lep edenler fikirlerini ıöy· ·gayri ~ü~adil bu içtimaa işti- rıırlarının is'afı için müracaat yaçlar nisbetine vermeği muvafık ealci bakacrlrk gÖrgüsti kullana- resine varmak esaslı şarttır. Bazı 
I ler. rak ettı. Nız 'Uıl!!e mucibince edecekleri al' kadar vekaleti ce buluyoruz . Görülüyor ki bu tarzı rak diyeceğim ki unayiimiz son· memleke!ler vardır, bizim dü~ün. 

Azadan hır zat ta bu nrada 1 Gayrimiibadiller cemiyetine ka lilelere de işbu kGn!lrt.' kararla· hare etimiz memleketimizde ikt. di ınız yiirümeğc basan bir çocuk ma düğümüz gibi hem ziraatini hem 
• h • fi • yıtlı azan f b' f 1 k · b' "h · ı· ·fad tmckted" h' t" d d" N 1 k" b" sanayiini külçe halinde milli ihti· • . y tının m..,sra ıırına itı l · ı~ ?1' ının ır. a_z ası n_nın. een. 1.=.yekun olduğunu yenı ır zı nıye ı ı c e ır. ıye ın e ır. asr ı ırana çocu . 

z ettı: kongreye.ışt .. ırak ctmesı laz. ım·. b•lcl rm nızı rıca ve istida eyle himf etme! la:rnnc!ır ki bu fikrin ğunu yürütmek için elinden tutar yaçlarına. uygun bir şekilde inki. 
d G b d lJ ta•bikatmd münh:ısrran yüksek a· sn ve yürüme.:e be lıyan çocuğun tnf etıirmeğe muvaffak olmuştur. 

- Fuzulı ma rcıf ıı.r, yaı-ı ya 1• ayrımu a ' ı· cem•y_etı riz efenc); dalet, rehb ı· olmalıdır. Biıde ıcraa- da içinde'<i m ngala veya saç aoba Bir de a ı ı · • " 

Milasta bir kad~n 
ezildi 

MiLAS (Milliyet) - Birk:rç 
gün evvel fehir içinde çok acrklı 
bir otomobil kazası olmuş ~e za
vallı bir kadın göğsünd n ezif.,rck 
ölmüştür. Veka şu suretle olmuı
tur: 

Tavaalı diye anılan bir ,oföriin 
idare ettiği tütün yüklü bir kam· 
y<:>n oldukça aüratle, Cümhurivet 
C'aJdesinden inmektedir. O sıra• 
da, Soytarılann kızı namile maruf 
otuz ya§larında bir kadm da, ka· 
saptan aldığı ~ti elinde tutarak, 
iki ahbabile oradan geçmektedir. 
Kamyon o kadar fazla yüklüdur 
ki, tütün balyalan caddeye uzan• 
mal: tadır. işte sokağa uzanan bu 
balyalar üç kadını da, otomobille 
duvann arasına ırkıştrrmıştrı- Di .. 
ğer iki kadın, yere oturarak mn• 
hakkak bir öhimden kurtulmus
lar!a da, .soytarıların kızı göğaün .. 
cen ezilerek canhıraş feryP.tlar i
~'nde ölmii~tür. Şoför derhal yeti 
şen polisler tar..Cından yak~lan 
mış•" da, yapılan tıbbi ihtimam· 
lara ragmcn kadmcağtz ku:tarıla• 



•. 

1 İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şi ketinden: 

Af.pulu şeker fabrikasının 

MJLLIYET PAZARTESl !933 

Milliyet Matb ası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLIR 

Defteri kebir, 
Kasa defte le i 

• 
evmıye ve 
m&.avcuttur 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

Kırklar tindeki süvari kıtaa- I 
tı ihtiyacı içiın 400,000 'kilo ar 
pa ile 128,000 kilo un kapalı 
aarfla satın lı~caktır, ihalesi 
1/2/933 çartamba günü saat 
15 te yapılaca.ktır. Taliplerin 
tartnamewini görmek üzere htt 
gün ve münal asaya ittirak t· 
çin o gün ve vaktinden evvel 
Kırklarelindelci Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatl'in. 

(1072) (69931 
131 

• lf • 

Manisada bulunan kıt'at hay 
vanattnır. ihtiyacı içiıı 107,127 
kilo kırılmnu11 ve 71,763 kilo 

111 kırılmıt ki cem'an 178.890 kilo 
arpa bir artnanıed olmak üze 
re kapalı zarf usulile ıatın alı 

1 

~terle:r: .ır-;e•t..: C..lata Köprul>at• 

2362:. ub• A St"'-:r.-<i MühtiMu 

de H 1. ~7CD. 

(ZMIR - PİRE • ISKEN
DERlYE POSTASI 

" ı·zMı· R 2~ iki 
ff C1 kl· 

nun 11alı l l de 

TRABZON POST ASI 

'Cumhuriyet, 
25 ikinci kanun çarpmba 
18 de Galata rıhtımından. 

i7.MIR • MERSiN POST AS 

''KONYA,, 
25 ikinci klinun çarfamba 
10 da idare rıhbmı dan 
kalkarlar. 

700 

s a b 1 depolanndan kris. 
ta_ oz şe eri atideki fiatla 
her • steyene bin kilodan ek.. 
s·k olnıaoıak Üzere satılır. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

nacaktır. Münakaaaaı 31-1·933 
aalı günu taat 14 tedir. 
Şartnamesini görmek üzere her 1 
gim saat 14 ten 16 yl\ kadar ve 
münakasaya iştirak edecekle-1----------ıı 
rin o gün ve vaktinden evvel 
Manisadaki atın alma komisyo 
nuna müracaattan (3001) (91) 

Kristal Toz. kilosu , 

36,75 kur ş 
Taşradan vuku 

siparişler yüzde yirmisi pe. 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden. 
mek üzere derhal gönderi. 
ir. Depodan itibaren biL 

cümle masarif ve mes'uliyet 
........ sı[eııy • tir. Müşteri 

·r 

isterse sigorta ettirilir, 

A re : Istanbul, 
Bahçekapı 4 Üncü 

kıf han 4 üncü 
kat, Telgraf ad

stanbul Şe
er- elefon: 

• 
esı: 

2 470-79 

TO • ., 
Ankara caddeıı Cağaloğlu yoku•u No. 42 

114 

Adres: ANKARA Caddesi 301 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
t.t. Mr. Kumandanlığı 

Sabna•ma korn. ill.nları 

lıan 
Oamanb Bankaıırun Galata. 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, 
ıeker bayramı münaıebctile ki 
nunusaninin 28 WK:i cumartesi 
ve yirmi dokuzuncu pazar gün ' 
!eri kapalı bulunacaktır. 

ı-:;...__.:=:: 

116 

Telefon: 24310 ~ 24319 - 24318 Levazım Dikim Evi ihtiyacı 
~ için 468 kilo keten ipliği açık 
p münakasa suretile satm alına-

120 caktır. MiinaI{a ası 2511/933 

Merhum 
Muallim Mcbahat Beyin tercüme 
ettiği ve matba mızda tabedil n 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Herberl N. GlSS~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiı 

- çartamha günü saat 11 d Top 
hanede Merkez K. satmalma 
komisyonunda kra kılınacak 
tır. isteklilerin ıartname v nü 
munesini görmek için sabah 
saat dol.-uzdan ona kadar her 
gün ve münakasuına girşecek 
!erin belli vakitte komisyonda 
ha.zır bulunm&lan, (409) (16) 

1 129 1 . . ": 
Hıubiye ve merbutu b lunan 

mektepler ihtiyacı için y.,Ji ka 
lem kışlık sebze açık müıı.aka· 
aa suretile satın alınacaktır. 
Münakaaaaı 8-2-933 çarıamba 
günU saat 14.30 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı aatınal· 
ma komisyonundıı icra kılma· 
caktır. hteldilerin ıartnameai· 
ni görmek için aabıh aaat 9 
dan ona kadar her giln ve mil· 
nakaaasma giritecdôerin belli 
vaktinde komisyonla haırır bu· 
lunm.Iarı. (434) (190) 

$MI ...... 
Hava Müfett.itliği için bir a· 

det kulak muayene aandalyaaı 
pazarlıkla satın almacakbr. Pa 
zarlığı 25-1-933 çartamba gil· 
nü saat 10 da Tophanede Mer 
kez Kumandanlığı satınalma 

Tevzi Mahalli: Milliyet Mat~aası ~::~~:I~:e ~::~:t~:1:~ 
Tafraya gönderilen kitaplar için posta ücreti alınm· •· ıeceklerin belli vaktinde ko-

., misyonda hazır buhmmalan. 
119 (455) (301) 

1
1--------------------- 699 

t=Jöz Hekimi v· •ıA ... 
~ ' ınç J anı Dikim Evi ihtiyacı için 1800 

• ı P R Of E SÖR 1 kilo ince makine yağı , dört • - - M•• d yilz elli kilo motör yağı or ESAT PAŞA Karaağaç uessesahn an: aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. Münakaaaaı 18-

- BABIALI - Mezbaha ve payrnahalli iskelesi üzerine yaptırıla- 2-933 cumartesi günü saat 14 
..,,,.NKARA c11oo~si l'lt60 cak olan ve keşif bedelleri cem'an 900 lira bulunan iki te icra kılınacaktır. isteklilerin 

112 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Calafasarayda Kanzük ...,_ 

zahaneai kartıamda Sahne ao 
kaimda 3 numaralı apartıman
da l mmuıra. 

adet el ile kullanılır vinçin imal ve yerine vaz'iyle işler ıartnamesbi görmek için aa· 
bir surette teslimi kapalı zarfla ve yirmi gÜn müddetle hah saat 9 dan ona kadar her 
münakaaaya konulmuştur. lhale 2 tubat 933 pertembe gün ve mlinakaHıma giritecek 
aiinü saat 14 te müessesede yapdacaktır. Münakasaya lerin belli vaktinM komiıyooda 
.. - huır bulunmalan (457) (312) 
girecekler teklif edecekleri fiatm yüzde yedi buçuğu nis 

k * * • betinde teminat a çeıini makbuz veya mektup ıuretile Ordu Srhhiyeıl irtiyacı için 
teklif mektuplarına lef edeceklerdir. Keıfini ve ,artna- kırk bir kalem kiınya li· 
mesini görmek için Müdiriyete müracaat edilecektir. boratuvar mabıemesi ale-

(117) ni münakaH ıuretllc ıatm .. ________ 1111111------------------,_;..--- alınacaktır. Münakasaar 1&-2· 

Gedı.kpa•=-'da Jandarma 933 çar9amba günü saat 14 te ,117 
Y- Tophanede Merkez Kumandan 

Sahnalma Komisyonundan: ~~ :;::::Sı:ıır~0i~~~= 
• 

Hukuku idare 
Yazan 

1 1 LoPaun·ıisHukuRkoF~!_a,., ı~i d l•tanbul Belecliyeai ilanları _ .... w ~-
L--------------------' Hukııku mme hocuı 

Altmıt adet Ön yirmi adet arka tarjör kılıfı 24-1 • tartnaıneaini görmek için aa· 
bah saat 9 dan ona kadar her 

933 ıalı günü ıaat 14 ten 15 e kadar satın almacaktır. gün ve pazarlığa giritecelderin 
Talipler pazarlığa İştirak için mezkiir günün muayyen. belli vaktmcle komisyonda ha· 
saatinde komiıyonumuza müracaatları. (321) zır bulunmaları. (453) (299) 

İstanbul şehir ~berinin bastmlması pazarlıkla Terclbııe eden s k ı • • •ı A 

yaptırı1acaktı~: ı::a_~? olanlar izahat almak için her gÜn hrahı·m AIA Al u u esı ınşası 1 anı 
Levazım nıüdurlugune pazarlığa girmek için 1125 lira- ID 
Jık teminat makbuz veya mektubu ile 30-1-933 pazarte- Mülkiye mektebi ve Harp Aka- Karaağaç Müessesa tından: 
si günü ıaat on beşe kadar Dai:ni Encümene müracaat demiıi Hukuku idare bocuı Mezbaha payrnahallinde ,,.ptmlacak olup keıif be-

1.d' l (316) Dahiliye Vekaleti villyetter' '"' alı 
etme 1 ır er. idaresi tabık umum müdürü' deli 1803,12 lira olan beton ıu kulesinin inıuı kap 

I • • Her kitapçıda bulunur, zarfla ve yinni gÜn müddetle münakasaya konu~Uf· 
Tephirhane rnem~.r ~ yaptmJacak otuz adet Fiatı "3" liradır. tur. ihale 4 şubat 933 cumartesi gü?il saat 14 de Mue~-

kaput kapalı zarfla PlıJ?. Ya konulmuıtur. Talip o- ...... ::. ______ seaede yapılacaktır. M~ya _gır~k ~lanlar t~ıf 
Janlar rtname alına~ ıç~ her gün L~vazım müdürlü- H E K K ı:; :, 1 edecekleri fiatm yüzde yedi buçugu nııbetmde temınat 
·.. • ·· t etmeli, munakasaya gırınek irin de 44 SARIZEYBEK b k l k t klif kt la gune muracaa kt . T akçesini mak uz veya me tup o ara e me up rı-
liralık teminat makbuz ':ey~ ~e ubu ıle teklif mektup- na lef edeceklerdir. Bu in•aata diplomalı mühendisler 

rt t b kad OPERETiNi GÔRMELl " : larmı 13-2-933 pııza. ~sı gunu saa on eşe ar Dai- girebilirler. Keıif evrakını ve fenni ,artıuunesini gör-
ıni enciımerıe verınelıdırler. (315) 525 mek için Müdiriyete müracaat olunUI'. (116) 

• * • 
Ordu Sıhhiyeai için 36 ka• 

lem Bevliye alalı pazarlıkla aa 
tın alınacaktll'. Pazarlığı 6-2· 
933 pazar günü aaat 10 da Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
sabnalma komiıyonuoda icra 
kılınacaktır. lıteklilerin tartna 
meıini görmek için her gün ve 
pazarlığa giriteceklerin belli 
vaktinde i<omiıyonda hazır bu 
lunmalan. (452) (298) 

ZA Y1 - 107 No. la bisikletimin 
numwo pllbsı >:a)'I oldoı. Y•ioiııl 

çıkaracatımdan ..ıa.inla bükıniı 

Mağazalan 

Mevsim Sonu 
SATIŞI 

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

Dan• edeceluin ' 
Topallamak 
Ne ayıp ıey-

Nasırınıı 

Beşir Kemal 

Nasır ilacı 

il• 
n 

tedavi -ıı 
•t... lf 

ıl 

C. H F. Kitibimnumitii!iad«!' 
Ku~ltay kararile infisah 'J 

derele hak ve vecib:leri C. 
t'ırbama intikal oden T .., 
Ocaklarının bir takım bi>rçlı,0 
da Fırkamaa iatikal etml,a 
Bu borçlan ödenıek için Fnı.~ 
ya seçen baırı binalar Htılm'% 
tadır. Şimdiye kadar bu yolt 1 
elde edilen para ile borçlan!' i. 
ancak yüz liraya kadar • ylli 
ra hariç • olanlannın ödenıın?tı 
imkinı hasıl olmuş ve buna" 
ru verilmittir. Tediye cet •I 
leri huırdır. Şu halde m"ıı 
aih ocaklardan yüz liraya 
dar alacağı olanların Anka" 
da Cümhuriyet Halk Fırku' 
merkez'.ndeki tasfiye enciiınhı. 
ne müracaat etmeleri rica 1ı. 
nur, (1!,.. 

SS1t~ 
ld ____ _..;, ____________ « 

Doktor 

.Hafız Cem 

iıı 
y 

mütebas ııı 
Carrıadu maada b • 611'6 

aoııra .. at (2,30 dan &e; kadaıl 
taııbulda Di.,.nyolunda itil ,.. . 

- ~-' • ~- dahil' Ll" nlı busuaı .,..resuı"" ı 111 

lıldıın ıııuayen~ ve tedavi eder 
lefon: lıtanb•JI 2239&. A 
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GÜZEL 

Bayramlıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Yerli Mallar 
Pazarından alınız 

KraTat, g6mlek, mendil, cüzdan, hazır elbise, 
kadın çanta•ı, kadın ve erkek çoraplan, 
eldiven, ıapka, kundura, ıtriyat ili... ili ... 

Her ne i•terseniz bulursunuz 

Zarif ·--- lstanbul: Balıçekapı Sailam 
Beyoğlu: lstiklil caddesi ----il 

Bayram Şeker erinizi 
Meıhur 

H·ACIBEKİR 
Tlcaretban.,1erinden al ı 17. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bayramda verilecek en 
münasip hediye bir 

TAYYARE PİYANGO 
BİLETİDİR. 

8 e A 

:rLo'! !,~.~,~~~I~ ~ ~ z .. !.~fi•"-) 
l'k Ahlır. Yeni Poıtabane cadceıi No 11-15 

.. 
~ Ceyhan Malmüdürlüğünden: 
- Dört - müddetle yeniden mevkii müzayedeye çıkarılan 
ıl Yumurtalık dalyam &-1-933 tarihinden 1·2-933 tarihine kadar 
11 Jİrmİ ıün müddetle mevkii müzayedeye vazedilmit olduğundan 
"' 1 taliplerin ihale aönü Ceyhan malmödürlüğüne müracaatları i· 
l: lln olUDllJ'. (2.16) 
' 569 

r 

·ı 
1 ·ı 

' ! 

işte 

lpekiı' 
indir! 

En kıymetli 
Bayram 
Hediyeleri 

:: lpekiş gömlek ve kravatları 
t. ~pekiş) i.a balİI ipekliden mamul gömlekleri i.aanılmıyacak 

14ıderecede uzun müddet dayaııdığı ve yıkandıkça daha zi,adıı 
» fllııelleıtiji içi.a hakikatte en ucuz poplin gömleklerden 

•• 
daha ucazdar • 

1 
1 

MiLLiYET PAZARTESİ 23 KANUNUSANI 1933 

Yaka ve kol kap•kları 
b~yaz p"kador'da" siyah 
ı\FC.:.A J.,r N 110Pl. lU 

B~yoğlu'nda: BÜYÜK 

KARL AN 
MAGAZALARI 

Hanımefendi, 
Bayram münas-ebetile zevki 

seliminize muvafık pek elve. 
rişli fiatla tedarik edebilece. 
ğiniz gayet zengin bir manto 
ve elbise koleksiyonunu hazır. 
ladığımızı arz ile kesbi şeref 
eyle iz. 

• 
r<:ARLMAN 

En Sevdiğiniz 
SİGARALAR 

Bir Arada! 

100 lüks sigara 
Nefis Bir B yram 

Hediyesi 

Sigorta Şirketi 
C Cacil Vakıf Han f•tanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye iı Bankan taraf11ı.dan letkll olunmuıtur. İdare mecll•l ve 
mlidürler heyeti ve memurlan kaınilea Türklerden mürekkep yezine 
Türk Sigorta Şirke~dir. TUrkiyenln her tarafında (200) 11 geçen 
acentalarmm hep•l Türktür. TOrklyenla en nıUhim mUe••e•elerlnln ve 

bankalarının •igortalarıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aiıortalarım • iyi ıeraitle yapar. Ha .. r vukuunda zararları ıllr'at ve kolaylıkla öder. 

KART AL, kuşların kralı, 

PHOLDPS 630 A 
RADYOLARIN KRALIDIR. 

Çünkü: SUPERINDUCT ANS - MlCROMETRIKLE 
her İ5tasyon saat gibi ayar edilir. 

Beyoğlu'nda 

BAK 
Eski mağazaların en asrisl ve bütün 

Türkiye'nin en mükemmel çeşitli ., 
MAGAZA LARIDIR 
15 Kanunusani ila 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 
Müna•ehetile 

BÜYÜK SATIŞ 
Bütün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 
EMSALSiZ FİATLAR 

BAK ER 
Yalnız ivi imal ve halihazırda 

Her yerden ucuz satan -
Mağazalardır 

Bu fırsattan istifade ediniz. 
Telgtaf' iMTiYAZ - Telefona fst. 20531 ,. 

1 111 

HAR l IC;;,;.:::-A-mmıR AK I S 1 

545 

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

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her aabah bir ka .. 

NE OK.AL.Mi NA 
aldığınızda 

Vllcudtlııtıse grlpe kor'i en kuvveıll ıılllhı ... rmış olur· " "· \lh ı~;'r 1 
ve KAJ.Bf KATIYVF.NVO~MAZ ·6v•l2 k••e'ik h"'l•n ıstevini>- 2:11 

11 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

On iki okka aiyah ve yİrmİ okka beyaz kösele 24-1-
uBir tecrübe bin nasihatten yektir" 464 933 salı günü saat 15 ten 16 kadar pazarlıkla aatm alı-

··----------------- __ ------ ------------------!nacaktır. Talipler mezkiir giinün muayyen saatinde ko-
ö/7 1 MiLLiYET MATBAASI misyonumuza müracaatları. (320) 


