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Sahip ,.e Başmuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umuıııl Ne§riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Ergani 
Madenleri! Dil Cemiyeti Gazi • z.nm setin e Topland 

"TDrklge, altın ha• 
:ılnelerl D:ıerlnde o
turmuş, fakat karııı 
aç bir adamın ha· 
llne benziyor,, 

Batka memleketlere niıbet
t-: fU buhran devrinde daha iyi 
hır halde hulunutumuz, ıstı
rabımızı, mahrumiyetlerimizi 
~zaltmıyor. Bütçe<1e müvazene, 
tıcarette müvazerıe temin ede
ceğiz, diye hükümetimizin, 
meclisimizin çektiğini; bu yüz
den en mübrem ihtiyaçlarımı
zb';lll. na~ıl kısıldığını Allah ta 

ı ır, bız de b'ıl' . l ırız. 
smet Paşa. hükümetinin 

ıe~elerden beri takip ettiği 
muvazene politikası muvaffa. 
~etle yürüdü. lıte senelerden 
I'k mütevazin bir bütçeye mah 1• bulunuyoruz. Şimdi de it-

a at ve ihracat müvazenesin. 
d~ lehimizde bir netice baııl 
o m1't~r. Fakat bununla ga. 
~~tıh~al ~ilmit değildir. 

. . Yettın ıdari ve iktıaadi 
tarihınde c'" h · k d ! um unyet devrine 

a ar lıcaret mü • . 
lehimize dön . ~enes111ın 
bir tedb. e.I me~ı ıçın esaslı 
tir D . ır ındıgı görülmemiş-

. aıma verdik d · ka 
bettik B' • aıma y-

. ıraz da almayı 'Ye ka-

b~nm~yı dütiinınedik. Bu gidit• 
ır mıraayedi idi . . . 

larca irtic" g, fı idı. Aaır. 
nahların ap edılen bunca gü-
. cezaıını bugünkü 

ııl cekiyor M'll . ne. 
Millet M • I' . 1 l i ıdare, Büyük 
k" t• ec 111• •met Paıa hü-

ume ı en m" k"I 
bu zararları u:et .terait içinde 
Tutulan yol b ifiye çalı,ıyor. 
man bizd udur. Zaman za
istenmes~T buıd ~iakirlıklar 

n e s.,.,.,,,i budur • • • • 
Bir meden' t k fil . ki b'· .. ,_ . ıye a esı var 

• uvu .. bır h ·ı · · ile hedef d • ız ı e, ıntızam 
I b' 1~ ogru Yürüyor. To

pa ır Ylİrüyüşle bu medeni-
y~t ke~~nına katılmak iın
kan harıcındetiir. Halbuki 

k . . ya-
t•ma ıçtn onlara yef k 
onların silihlarile ail "'-1 ıtme k' 
ı· d .... anma 
azım ı~. ~angi vasıta ve yol

lardan ıstıfade edec •. 1 H d egız. 
ve m:J. fey h end evvel iktısadi 
mal 1 cep e en kuvvetli ol
ıab ıyız. Borçıuz; ıenelik be-

t
. ını yapmış, bütçesinde ve 
ıcaretinde hak'k• b' .. , ı ı ır muvaze-

ne temın etmi~ .. .. b' b' iht' ,. gunun ın ır 
lht ~Yacına kartı kenarda az çok 

1Y•t parasmı sakl..ın 
gin b. ·ıı ış, zen
t" 1·· ır mı et; yeni hayatın her 
ur u tecellilerine emniyetle. 
~VVetle kar'ı koyabilir. O le 
ıse her ,eyden evvel devi~ 
çe, milletçe zengin olmanın yoİ 
larıını aramak lazımdır. Bu 
Yol, bizim memlekette o kadar 
karanlık, o kadar esrarengiz 
te~ildir: Türkiye altın hazine
ken üzerinde oturmuı, fakat 
~rıı! aç bir adanın haline 
ıe..: 21?'0 r. Yer altındaki servet-
• • •tn,z· • · 
yoruz? 1 11~1•!11ar için ne bekli-
talard· El!rnızdeki bütün vası
etti • i 

8 ?'. •~kanlardan istifade 
g tnızı ıdd' "eb·ı· . . ~ 

ıa e<1 ı ır mıyız! 

E .,. ,,. * 
rııan· b 

!etmek · .1 akır madenini it-
ıçın h''k" . b' k rar v,. le ~ umetın ır a-

rar, Cüınh~e~busü var. Bu ka
mn da leın''Y~ H_alk fırkaaı
ediyor. E.r ay~llenne tevafuk 
da mevcu~anı madeni, dünya
betle en ; .. · ~enzerlerine nis-
d. B , 1•tdir • · ır. u tetebbu • ~n zengını-

-çok para ııet. s, hıze hariçten 
zudur. Fakat '~~ek bir mev
fetsiz ve zah~Uze.1 itler, kül
maz. Ergani .:tdız . ba§anla. 
fade edebilmek ~ ~nınden isti
fer hattını oray.1tn timendi-

, nıek lazımdır D 1ad•r götür-
• · ev et· !tmendifer progr ın umumi 

O hattın tamamlan amın• .ııöre bu 
ha dört sene bek7aaı •çiıı da. 
dır. Bile bile alt emek lazım
üıtünde uzun ıe':ef uvallanıun 

) Yatmağa katlanmk ';i' ~aha aç 
mu? 0ııru olur 

~ 
• Meselenin şekli lıud • 

mıryolunu maden' ur. De-

~ 
dar götürmek , ~n ağzına ka. 
milyon lira li ıçdın on, on iki 

b.. zım ır, Bu p 
yı utce dahil' d • ara. 
mümkün de. 'ld' e tAemın etmek 
gani maden gı·n',· ı~. 1 ncak Er-

ıt etmek 'b" Parlak, verimi' b' • . . gı ı 
hilde bu k d 1 ır 11 ıçın da
kabildir ı-İ·· ar par~yı bulmak 
Ve f . ukGrnetın taaavvur 

ırkanın tasvip ett•.. 'b' 
ıgı gı 1 

istikr;;~ m•d~hiii "''k;~;~"'ii;ihası ·ı 
hafta içinde Meclise veriliyor 1 

Nihayet iki ay sonra tahviller satışa çıkarL 
lacakbr, tahviller serbest çıkarılacaktır 

' 1 

Teklif memnu
niyet uyandırdı 

Evvelki sünkü Fırka grupunda 
B.afvekil lamet Pata Hz. nin Erga 
nı bakır madenlerinin faaliyete 
geçmeai için Ersaniye giden timen 
difer hattının ikmali için hükume 
tin bir dalı.ili iatikraz akdine im
kin gördüğünü beyan e-eai üze 
rine, f1Tka grupunun bunu tanrip 
ettifini yazınıttık. Bu iş kuvveden 
file çıkmak üzeredir ve Üzerinde 
ehemmiyetle m9'ııul olunmakta
dır, Bu istikrazdan maksat haddi 
zatında devlet ihtiyacı için bir da 
bili iatikraz yapmak değil, bilakis 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Talıvillerin satışı tamamen 
lhtigari olacaktır 

ANKARA, 4 (Telefonla) -1 vaziyete söre nihayet iki ay aonr";' 
Ergani bakır madenine ııiden ti· istikraz tahvilleri sahta çıkanlabı 
mendiler hattının ikmali için hü- lecektir. Tahvillerin aatıtı tama
k\imetin akdine karar verdiği da men ihtiyari olacak, ye Ciimhuri
hili iatikraz haberi her tarafta bÜ yet Merkez Bankaeı hi11e senetle 
yük bir alaka uyandırdı. Burada• rinde olduğu gibi devlet memurla 
ki umumi kanaate göre bu on iki n tahvil almağa davet olunınıya. 
milyonluk iatikraz tahvilleri az za caklardır. Ancak, halka kolaylık 
manda ve kolaylıkla plase edile- olmak üzere tahvillerin bedelleri 
bilecektir. Bu iıtikraza dair Mali bankalar vasıtasile muayyen tak
ye Vekaletince tanzim edilmit bu aitlerle tahsil olunabilecektir. 
lunan kanun !iyiha~ı önümüz~eki Küçük sermayelerin de iatifa
haft";•. heyeh vekileden Mıll-;t delerini temin makaadile yirmişer 
Meclısıne sevkolunacak ve Meclıs liralık tahvil çıkanlacaktır. Diğer 
kıt tatiline girmeden müzakere 
ve kanuniyet kesbedecektir. Bu 

Çocuk bakıcılık mek-1 Nüfusumuz 
t b• • • I Arbyor 
e ının yenı mezun arı 14 milyon değil, 17 

küsur milyon.. 1 

Dip omaları tevzi eden Meclis 
reisi çocuk bakımının 

ehemmiyetinden bahsetti 
. ANKARA, 4 (A.A.) - Bugün 

HJD?ayeietfal cemiyeti umum mer 
kezınde cemiyetin çocuk bakıcılık 
nıekt b" · il e ının k mezunlarına diplo 
malan v ·ı . • . 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Nüfus Umumi müdürü Ali Ga
lip Bey iki üç güne kadar tetki 
kat için Edimeye gidecektir. 
Aldığımız malıimata göre nüfu 
ıumuzun miktan gittikçe art- \ 
makta olup 17,300,000 baliğ ol j 
muştur. 

Nüfusa kaydedilmemit bu
lunan 2,500,000 çocuk ta bu M M .e~ı nı•thr ... 1eı·o.,.mde B. 

iı !Clıaı Reıai Kizım f'afa Haz 
reR en, C. H. F. katibi wnwniai 

1 (Devamı 6 ncı sahifede) 

ecep, Riya •-ti· .. h • . . 
• · H'L ~ cwn "" !::ıtıbıwnu mııı •&.met C.. .. 

lar vekili Aİ· R umruk ve lnlı.iaar-
• 

1 ana, Fırka meclis 
grupu reıs vekilleri Al' C mil 
bl b' ıvee ey er, nıe ualar h b 1 
1 d M . •zır u urunu• 
ar ır. eraaune bati k .• 

• tf 1 · anır en Hı-mayeıe a cemıyeti re' . 0 F 
B b . ••ı r. u-at ey ır nutuk irat ed k 'dh b ereme. raaım e azır nhı"1anJ ..... ~ 1 k 

k ~·a eşe • 
~ur t·tmı~, çocu l:oı)c.u::lhlt, m kt 
bi. h!'kk!nda malUıııat vererek :~ 
mıttir kı: 

928 de ana lcucaiı müeaae 
mizde kurulan mektebe ilk dö;: 
senede 31 talebe yazılmııtı. Bu .., 

KAzım Paşa Hz. 
ne birinci 11nıfta 22 talebemiz var 
dır. Diploma almağa ve ıtaj yap
ır:ağ~ muvaffak olan hanımlar on 
hırdır. Bunlar ·· . d . mueaaeaemız e va-
zıfelendirilmitlerdir F t B 
Bü "k H · · • ua ey, 

yu . amısı Gazi Hazretlerin-
den fey~z alan cemiyetin vatanın 
480 yerınde çalıştığını ve 10 
içinde 111.803 çocuğu himaye:~== 
almı!,> 72.475 çocuğa aüt, ı 74.149 
çocuga gıda, 41.857 çacuğa elbi
se, 14,540 çocuğa ayakkabı, 7.385 
çocuğa kasket, JS.654 çocuğa ço-

Hlmageietf al cemiyeti rap, 14.303 çocuğa mektep leva· 

~~~re~'-'.'.F_u_a_ı~B~e·g~~~~~(~D·e·v·a~m-ı•6~n-~_s_a_h_if_e_d_e).._..I 
bunu dahili bir istikraz ile te
min etmeninı yolu vardır. Mu
hakkak ki hem çok teminatlı, 
hem de çok karlı o-
lan bu it; halkın de 
rİlı alakasını celbedecekti;. 

maddi bir menfaat değil, ayni I 
zamanda manevi bir şeref ve i 
menfaat vardır. Türk Cümhuri- : 
yetinin atisine, kudretnıe t:min 
olduktan sonra gözümüzü kırp
madan bu güzel kararı teşeb. 
büs sahasına çıkarabiliriz, 

, 
akedo :ya 

Niz m tti N zif 
Gün geçmez ki gazete aahife

!erinde bir Makedonya ihtilhlciıi
nin patlattığı bir bombadan veyo 
bilmem hangi ıehrin ıckaklann· 

Ja katledilmif bir Makedonyalı

dan hahaedilmeıin. 
Makedonya nereıidir ve Make 

donyalı nedir? 
Bu senelerin halledemediği 

kanlı bir muammadır ki, Kara 
l>avut müellifi Nizamettin Nazif 
3ey "Milliyet,. tarafından neıre

Jilecek yeni romanında büyük bir 
heyecan ile Rumelilerin çok iyi 
duydukları Daüutla'ya tercüman 
>lmal<tadır. 

Rumeli artık, bize dost kom
;u devletlere ait bir toprak par
:asıdır. Fakat Türk dehaıımn 

·ık kaynafnıalanna, cümhuriyet 
'atandqlannın birçoklanna do
iut yeri olan bu eski vatan par-
7asından muhayyilelerimizin mev. 
nı almağa her zaman hakkı nr
dır. 

Makedonya bilhaHa, Rumeli
lerin, Rumeliyi tannnıt olanların, 
mübadillerin, ıayri mübadillerin 
ve en giizel ıenelerini Makedon
vada yaşamı1 olan ubitlerin ro

manı olacaktır. 

GaziHz. 
DiJ Cemiyetinin 
toplantısına ri

yaset buyurdular 
ANKARA, 4. A. A. - T. D. 

T. Cemiyeti merkez heyetinin 
bugünki toplanmasına riyuet 
buyuran Reisicümhur Hazret
leri içtima bittikten sonra refa
katlerinde Maarif Vekili Reşit 

C.alip Bey ce Cemi)-etin umumi 
merkez heyeti azaları olduğu 

halde muaiki muallim mektebin
de verilmekte olan fevkalade 
mÜl&lllereyi ,ereflendirmiıler

dir. 

*** 
ANKARA, 4. A. A. - T. D. 

T. cemiyeti umumi katipliğin

den: 
T. D. T. Cemiyeti bugün saat 

IS te cemiyet merkezini lütfen 
fereflendiren himi reis Cazi 
Muıtafa Kemal •Hazretlerinin 
yiiluek reisliği altında toplan
llll§tır. 

Bu toplanmada Luğat ve 11-

blah programı müzakere edile
nk derleme yollan sahaları teo.
bit olunmuı, on altı bölüğe ay
nlan ıablah heyetlerinin ve ay
nca lüğat merkezinin çalışma 

usulJeri ve mfüacaat edecekleri 
kaynaklar da kararlattırılmıt
hr. 

Cemiyetin timdiye kadarki 
calışmalan hakkında hami Reiı 
Hazretlerine izahat verilmiıtir. 

Cemiyet reisliğinin gelece.k 
kurultaya kadar cemiyetin fah
ri reisi bulunan Maarif Vekili 
Dr. Reşit Calip Beyfendi tara· 
fından doğrudan doğruya ifası 
lamırlanmrştır. 

Başvekil Pş, Hsgdarpaşada trenden indikten sonra .. 

Başvekil dün geldi 
ve akşama döndü 

İsmet Pş. Hz. ~orçlar itilafı 
hakkında Saracoğlu 

Şükrü Beyden izahat aldı 
Başvekil İsmet Pş. Hz. dün 

sabah, refakatlerinde Huıuıi 
Kalem Müdürü Vedit B. bulun 
duğu halde Ankara'dan tehri
mize gelmiştir. İsmet Pt. Hz. 
Haydarpaşa istasyonunda Vali 
Muhittin Belediye muavini Ha 
mit, Emniyet müdürü Fehmi 
Seyrisefain müdürü Sadullah 
Beylerle bazı zevat tarafından 
karşılanmış tın 
Başvekil Pş. Haydarpaşa' dan 

Seyriıefain idaresinin Kartal 
mntu ile T opane nhtımına çık 
mıılar ve doğruca Perapalaa &

teline gitmiılerdir. 
Yolda Sracoğlu Şükrü B. it&. 

davi eden Dr. Akil Muhtar B. 
Şükrü B. in Pariı'te gripten 
hutalanmıı, geli&en rahatsız.. 
lığı ilerilemit -.e lıtanbul'da 
yatmıya mecbur kalmış bulun
duğunnu, 3 gün kadar iatira• 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Yüksek tayyareci 
aşkının bir kurbanı 

,/ Yüzbaşı Galip Beyi~ şehadet• 
11 münasebetile ismet 
' 

Keriman Ecenin Ankarada huşusi 
fotoğrafçımız tarafından çekilen 

son bir resmi 

• 
lngiliz 
Sefiri geldi 

Tebdil edileceği 
• 

ıayıası 

tekzip olunuyor 

Bir müddett«ıberi mezunen 
Londra'da bulunmakta olan 

Paşanın müessir bir mektubu 
ANKARA, 4 (Telefonla) -

Batvekil ismet Pı. tayyareci 
yüzbaşı Galip B. in tehadeti 
münasebetile tayyare kuman
daıtlarmdan Celil Beye bir 
mektup yazmı9tır. Mektubu bil 
diri yorum. 

Aziz kumandamm Celal B.: 
Yüzbaşı Galip 8. in tehit ol

duğunu haber aldım. Çok mü
teessir oldum. Yakından kısa 
temasım Galip B. içio bende 

büyük ümitler uyandırmıt 
Mert ve sakin halinde vazifesi 
ni ıever bölüğünün üstün olm 
sını ha;siyet borcu bilir. kah 
manlıkta örnek ve kılavuz olu 
minası vardı. 

Oz canımdan aziz bir pare; 
kopmuş gibi çırpındım:'' 

Tayyareci arkadaşlarımız.1 
canı bizim carumızdan deği 
dir, amma hepimizin canımı 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Seyahat notları 

SONBAHAR 
Sonbahar aylarrnda, kendisil• 

bu• tikte tenha Yakacık kırların-
' • ._,, lid da al meyvalı 'Kocayemıı an-

ları arasında clolaıtığıma bir 
Fran ... z do•twn bana daima derdi 
ki: 

- Sizin sonbaharınız olamaz, 
çünkü ağaçlannız az 11• teırinler· 
de •ararıp dökülen y~prakla~ı?ız 
nakilli. Sonbaharı gelıp te buun 
memleketlerde görünüz. .. 

Fran•aya birçok defalar 1eya
hat ettim. Fakat ikamet/erim hiç 
•onbahara te•adül edememiıti. 
Bu sefer Atınıp:ı •onbahannı 
Franklart dağlannda doya doya 
seyrettim. Hô.lô. gözlerim ıördüiü 
o mahtqem çeyin yığın yığın ihti
yar altmlarile kamaımakta •. 

• • • 

Ahmet HAŞIM 

- Yemekten eııtıel otomob' 
bir dağ gezintisi ;yapalım .. 

Hayretle kabul ettim. Zira, k 
lamdaki bütün dağ mdhuml 
uzak, ıert, ııahıi ,,.. korkunçt 
Çocuhluiumda gördüğüm Kürd 
tan dağlarını düıündüm: Erim 
k'!'°larla parlıyan çatallı tepele 
nı mor tıe kr:zıl fırtınaların boğ 
tuğu kızgın ufuklar üzerine sıra 
yan o karanlık renkli deııler g 
zümün önüne geldi. Bu dağla 
gecelerinde, büyük aleııler e 
lında ısınmağa çalııan poı bıyı 
eıkı;ya halkalarını, aiıui cana 
bıukınlarını, derin derelerin dı 
de yılanlar gibi aürüklenerek ç 
lıyan mlann leryodmı hahr 
dun. Bu yaman dağların hayal 
hahrundan ailkince, bu •ela A 
dolunun yor(lUnluktan yere ÇÖ 
müı, tüyleri dökük büyük deıı 
/eri andıran o hüzün, ölüm tıe y 
lult fıkınhlan gözümün önü 
geldı: Hiç dalda gezinti yapı 
mı1 

Şwıu da unutmamak lazım ki, 
devlet ve milletçe bu teşebbü
ıü tahakkuk ettirmekte yalnız 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Makedo y 
YAKINDA 

ı lngiliz sefiri Sir Georgea Clark 
(Devamı 6 ncı sahifede) 

Alman;yada on on iki aeneden• 
beri yerlermi~ tıe fİmdi Frank
lurta ;yakın kibar Hamburg kö- -
yünde ftk bir moda mağazıuı a<ı• 
lonu sahibi olan tıe müıterileri me
yanında eski Kayıerin karı•ı tıe 
hızları bulunan azi:ıı hemıehrimi:r; 
Niyazi Bey beni bir pazar günü 
köyüne öğle yemeğine daııet etti, 
Bizi yünlü bir •por koıtümü için
de, ınhhatten her taralı ırülen 
pembe bir çehre ile lııırflladıiı ;... 
taayanda hanen fUllG teltlil dtİ: 

Otomobile bindik tıe a.zun 
ıufa!t yol üzerinde kOfmağa k 
yuldak. lıtanbul Belediye.in 
terbiyeıini yapan bir adama g 
a..lalt bir yol nerede baflar 

(Devamı 6 ncı sahifed 
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Tariht tefrika: 62 

93 f elô.ketleri 
• 

ve lgnatief 
Kayserili Ahmet Paşa 

söze karıştı ! 
Pazar akşamı Kayserili Ah- 1 ğe ııider gibi arabalarile aaray

met Paıa ile Redif Pa9ay1 ya.- dan çckarlar. Serasker kapı
lıaına çağıran serasker, Süley- sına tetrif ederler. Bütün as
man Pata-fi buldurdu. ker ve zatı devletiniz oradaaı-

- Sadrazam Paşa ile görüt- ruz, Biat ,-esmi kolayca İcra o
tük. O da, Şehisli.m. Efendi de luııur. jr ittifaka dahildir. Halil Efendi - Ya sarayı ne yapanı:? 

1 ve Şirvani Ahmet Efendi de bi - Süleyman Pat• Hazretle. 
zimle beraberdir. Onümüzdeki. ri Harbiyede Ye Tafkışlada ha
pazar günü Hünkar Yıldız köt zır bulımurlar. Bir gözcü za.
l·üne gidecektir. Siz bir tabur bit Sultan Murat Efendimizin 
askerle Yıldızı sarant!D1%. Yanı saraydan çckt· .ını görüp ha
uızda 15 kadar roYelYerli zabit- ber Yerir. Hemen inerler. Ta
le Abdülazizi korlwtarak orada burlarla ıarayı kutatırlar. 
tutanmız. Bu arada Redif Pa. - Pelı: ili. Redif Pqa u
şa da bir bölük ıüvari ile Sul- mumuna kumanda eder. Süley 

ı tan Muradı ıaraydan alır, Top- maa Pata da taburlarla sara-
1 kapı sarayına götürür. Oarda yı kutatır. Biz de Serasker 
Biy'at reami icra olunur. kapısında biati idare edem. 

- Ya hünkar Y rldıı:a git- Zatı devletiniz de donanma.. 
nıezae? yı çıkanr, ıarayı topla tehdit 

- Gitmezse taburlarla sara- buyurursunuz. 
yı sararımız. Süleyman Paıa sordu: 

Kayserili Ahmet Pata: - Çar!amba günü buyurdu-
- Afüv buyurun. Paşa Haz nuz. Saat kaçta? 

retleri, bir mütaleam Yar. - Saat bette (3). 
Dedi. 
- Buyurun. 
- Bu işi mümküın olduğu 

kadar dağdağaSlı: ve ıözü aya
ğa clüşürmeden yapmak müna-

1 İp olur. Sarayı güpe gündüz 
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HARİCİ HABER'LER 
Japonlar bir Çin şehri

ne daha girdiler, 
her tarafı yaktılar 

Enkaz altında yananlardan 
başka Çinlilerden 

bin heş yüz maktul var 

londra, Amerika heyecanda! 
PEIPING, 4. A. A. - itimada ıa 1 Çinlilenn tahriki.boa mukabele et

ran Çin menabiinden gelen haberi,,_ mek:ten baıka bİrJey yapınamıf ol
rc göre, Japonlar, Shan Hııi K: ~n duldannı ve müstakbel hadi•elerin 
ıebrini zaptetmiılerdir. tamamile Çinlilerin hattı hareketine 

Şehir, halihazırda dumanı tiitmelı baih olduiunu beran etmektedir. 
le olan enkaz kütlesi halindedir. Japon onlusu, mecbnr edilmedikçe 

Enkaz araamda 1500 Çin askeri i- vaziyeti vahimleatirebilecek hiçbir 
la birçok sivillerin kömür haline ırel tedbir almıyacalrtır. 

m.İfÇi~lanJ çıbnnl 1~ileddır. • Vashlnglonda heyecan Diller, apo arın o en ıonra ... 
ki son hücum esnasında tank kul- LONDRA, 4. A. A. - Reuter • 
lanmıt olduklarını ve topçu kuVTetİ jıuıamm v ... hington muhabirinden: 
ile harp gemilerinin cehennemi bom- Oıanghaikuyan hadisesi Vuhing
bardımanı altında ıebnn sürlarınm tonda büyÜk bir heyecan uyanılır
yıkılımı Ye bu su...,tle piyade ve sü- mıttır. 
Yari kuvvetlerinin tehre girmesine M. Stimaon'un Yazİyetia inkitafı
yol açılmı' olduğunu beyaıı etmek- ıu dikkatle takip etmekte olduğu 
tedirler. söyleniyor. 

Japon kuvvetleri tehre dahil olduk d 
tan sonrn sckaldarda vahtiyane bir Lon rada heyecan 
muharebe olmuttur. LONDRA. 4. A. A. - Japonların 

500 nufustan mürekke., bir Çin Chanba"kuan mıntaı.asında giritmi, 
taburu imha edilmiıtir. Yangın çı- olduktan hareket, burada heyecan 
karan obüsler, birçok yaneınlara ıe- tevlit etmittir. Japonyanın son tqeb 
bebiyet Yennİt ve bu yangmlann ıi- büsü, hayret uyandrmuştır. 

Alman cep 
Kruvazörleri 

Yeni bir kruvazö
rün tec

rübeleri yapılacak 
KIEL, 4 A. A. - Yeni Alman 

cep lıruvazörü Deutschland, tecrübe 
!erini 19 kanunusanide Baltık deni
zinde yapacaktır. Bu kruvazör, ni
san ayı bidayetinde resmen kadro)'& 
dahil olacakbr. 

Öteki hru11azlJr dolaşıyor 
MESSINA, 4.A.A. - Almanyanm 

Köhr kruvazörü • 1 spanyadan bura
ya gelmiıtir. Sina lim•nmda bu • 
ym 15 ine kadar kalacak ve aoma 
uzak tar!< scyalıatine devam edeeelı: 
tir. Kiibn kruvazörü. 

( Köhn kruvazörü 6.000 ton hac 
mindedir. 9 tane 15 santimetrelı'k 
4 tane 8.8 santimetrelik top Ye 4 tor 
pi do koTan ile mücehhezdir. 32-33 
mil sür'atle hareket edebilir.) 

Tiran kabul 
Etmedi --

Gümrük birJiti 
• • 

mevsımsız 

telakki ediliyor 
LONDRA, 4.A. A. - Resmi ma

bafil. ltalya - Arnavutluk gümrük 
birli.fi projeleri bakında büyÜk bir 
ketumiyet muhafa~"\ etmektedir. 

Halk hatipleri teşkilatı ya
kında faaliyete geçecek 

Fırka grupunun içtimaı 

ANKARA, 4 A.A. - C.H.F. Umumi idare heyeti bugüD 
nıütat toplanı,ıru yapmıştır: 

Manisa, Tokat, Samsun vilayetleri tetidlibrun vaziyetlerint 
ait müzakerelerden ıonra Aksaray vilayeti idare heyeti ile vili· 
yet Ye merkez kaza reislerinin yeni intihabmı lastik etmiştir. 

Umumi idare heyeti bu toplaruıta halk hatipleri teşkilatıoıll 
hazırlıklanna dair vilayetlerden ıimdiye kadar gelıp toplanaıı 
ma!Unı.ata muttali olmuf, vilayet ve kaza merkezlerinde 13()() 
den fazla halk hatibi adı kaydedildiğini, teşkilatın yakında faali· 
yete geçecek aurette ilerlediğini görmüştür. Umumi idare heyo
ti halk hatiplerinin merkezdeki tetkilatr hazırlı1dannda çalııa· 
cak arkadatlarla gelecek çarşamba yeniden toplanacaktır. • 

Başvekil borçlar meselesi 
lıakkınde izahat rJerecek 

ANKARA, 4 (Milliyet) - lamet Pf. nın 1ann (bugüıa) 
avdetini mütealop Fırka grupunun Mecliı içtima111dan sonra tOfl 
!anması ve Bqvekilin Pariste esaslan teabit edilen yeni borç.lat 
mukavelesi etrafında izahat vermeai çok muhtemeldir. 

Zonguldaklılar Gaziyi 
davet edecekler 

ZONGULDAK, 4 A.A. - 3 gündür çalıımalarına devaııı 
eden Cumhuriyet Halk Fırkuı Vilayet kongl'e'Iİ, bugün mesai· 
sini nihayetlenairmittir. Kongre, Gazi Hz. !erinin Zonguldak'• 
~"'§rif buyunnalarıru İstirham etmeği kararlathnnıştır. 

Emlak bankası hisse senetleri 
f 1 • burlarla sannak, bir bölük aü 

vari ile Sultan Muradı alıp gö-

Serasker Yerilen karan er
teai günü Babıilide sadrazam
la 'eyhislima bildirdi. Hayrul. 
lah Efendi, hemen Müneccim
başı takvimini (4) açarak, çar 
şambacia yazılı sözlere baktı: 

yatı altında Çinliler, şehrin iki kilo- Resmi mahafil, vakayii teyit eden 
metre haricindeki ikinci müdafa hat haberler almıt oldul<lannı beyan ve 
tına çek!lmeden evvel göj?üs göğüıe fabt mesuliyetleri teıbit edecek o
mubarebeler olmuştur. Çinliler, şe- lan ra'Jora intizaren fazla beyanatta 
bir haricinde telaar toplanmışlardır bulu~ktan imtina etmektedir. 

Siyasi mahafil. b~yle bir projenin 
mevıimsiz olduğu mütale.'\ıındadır, 
zira Balkanlarda efkan tehyiç etme
si tehlikesi vardır. 

Nimresmi mahafil, bu ba"ta mü
talea •erdi.,e lüzum görmem<"kteclir. 
Çünkü, Tiran hükumeti, yapılan tek 
lifi k"bul ebnemittir. 

ANKARA, 4 (Milliyet) - Emlik Bankası idare meclisi IJ. 
tertibi hisse seredatma mahsuben iki milyon liralık hisse senedi 
ihracına karar vermiştir. 

• turme'k çok dağdağalı olur diye 
1 orkarım. Dü,manlar eksik de
•ıldir. lstanbulda kanlı bir ihti. 
~tin zuhuru düşmanların ekme 

- Aman, Paşa Hazretleri 
bu işi çarşambaya bırakmıya-
1ım. 

ve mukavemete 1ıanrlanmaktadırlar. Bilmukabele liberallerle amele fır-
Yine Çin mennbiinden gelen ha- katı mensupları, Japonyarun hattı 

berlere göre 3 Japon harp gemisi hareketini şiddetle tenkit etmektedir 
daha gelerek karaya bahriye •ilalıeo ter. Mançeşter Garclian tiddetli bir 
dazlan çıkarmağa teşebbüs etmişse lisanla diyor ki: 

t,,iİnc yağ sürer. 
- Neden? ı Serasker, tereddüt etti. ŞiT

~ıı.ni Zade sadaretinde bir ara- - Bakınız efendim. Tak
ık böyle bir tedbir ileri sürül- vimde bugün için ne yazıyor? 

de bu kuv..-etler Çinliler tarafından Chanhaikouan hadisesi, Japonlann 
tardedilmittir. tahriki eseridir Ye bunu Y ohol eyıı-

''tlüştü. Hüıeyin Avni Pasa o Hazer ez iptida (5). Bu gümle 
1~hra ile bunu teklif ediyo~du. bir ite baflamaktan çekinmek PEPING. 4. A. A. - Japon işga-

Hadl se mahalli kalacak mı !etinin iıtila11 için bir bahane yapa
calılardrr. Çinlilerin bu noktadaki n 
ziveti 7.aiftir. Zira düımanlannın 
Prlun demiryolu üzerinde ilerleye
rek kendiltrini çevirmeleri pek ko
laydır. 

3ahriye Nazırının düşi5ı"CÇSi de lizım. tinden beri Sbanhaikuan'da sükün 
ıkla yakmdı. - Ne yapalım 0 halde? büküm sürmektedir. Hadisenin ma-

'. ı - Ne dersiniz? • 1 halli lralacağt zannolunmaktadır. - Y anna yetittıre im. Da- ı... md 
Süleyman Paşa, Çin kıtaabnm Chil mmt.a • a 
_ Bendenız' de L "yle den"m. ha iyi. nıi mikyasta yapmakta oldukları ha 

DO Seruker, sadrazamın yüzü- ttkita rağmen Japon askeri erkanı 

tiz bu İti çabuk ve kısa bir yol- ne baktr. Mütercim Rüştü Pa- Changh Such Llan'ın muhabere et-
a başa çıkarmalıyız. şa da başile tasdik ediyordu: mek niyetinde olmadığına kani gö-

. Dedi. Redif Pasa da: rfi.~ktedirler. 
- Doğrudur. Dağdağadan - Mütevekkilen alellah ya. Peipingdeki Japon heyetinin naki-

(Devarru Var) fakat ettikltri takdirde bir uzla•ma 

Cinin timaJinde yeni bir devlet 
t~kili, her tfu-lii adalet prenaipleri
no bir tecavü-zdilr,.. 
Manceıter Gardian devamla. Mil

letler c~veti. Çin..Jaoon ihtilifm
daki battı hareketi yüzünden nüfuzu 
nıı pek çok kavb~tmittir. Japonyava 
yeni yeıtl mühletlec- vermemesi la
zmıdır. t

eri dunnalıyıi. Hem ~ndeniı: nn yapanı:. li kelamı. Japonlann Çinliler muva-

u i•i uzatmag"" da taraftar d~ ' ~ ~- zemini arattn-maia amade olduklan-
· ı;m. Gü'll geçtikçe söz yapı- (r) Vükela meclisinin 0 :oa- nı bildirmittir. Japonlar Asyayı lstll/1 

• r. tereddütler başlar. Duyulur manki adı "Mec!Ui h.U.. oiikela' Diğer taraftan Harbin'den bildiril· t>decehlermfş 
ak iş cok fena olur. Pazara da- idi. Kısaca "Mecfui hm" derler· diğine gÖre Japon kıtaatı şarlri Çin LONDRA, 4. A. A. _ Çin ıefiri 

PARIS, 4. A. A. - Debat gazete
si, ltalyan - Arnavutluk gümrük 
birliği projPainin, evvelce bildirildi
ği veçhile, Tiran hükUmeti tarafm
dan reddedilmesini temenni etmek
tedir. 

Filvaki böyle bir ittihat. milletler 
cemiyeti misalana muhaliftir ye hal 
y,ı., - Yugo•laY münaaebatmm ıim
diki hali dolayısile vaziyette fevk.a
lide ... ıuımet husule getirecd<tir. 

Arnar•utluk nıatbuaf ida-
resinin bir tehı 'bl 

TiRAN. 4. A. A.- Amavatluk 
matbuat idares~ Amavatluk hüku
metinin 1921 tarihli itilafnameyi im
za eden devletlere müracaat ederek 
bu itilifnamenin kendiıine İtalyanın 
müazh..-etini istemek halrkını bahşe
den aht.immı tatbik etmek tasavvu
runda bulunduğunu bildirmi• oldu
ğuna dair olan tayialann katiyyen 
asıl ve esası olmadığını beyan et
mektedir. 

a bir hafta var. Bendffl1'izce di. Pazar oe çarıamba lfİİnleri demiryolunun son iıtaıyonu olan '"' M. Kuotaicbi, peı'1<!lllbe gÜnÜ C... 
emen şu bir iki gün İçinde bu Babıatide saJrazanun reisliği al- hudutta kain bulunan Prograniteh- nevreye hareketinden evv~t P"'ete- muvaffak oldukları biı ak•ülamel 
ıi bitinneliyiz. hnda tDplanırdı. naye'yi İşgal etmişlerdir cilere beyanatta bulunmuıtur. tevlit etmesi muhtemeldir. 

Hüseyin Avni Pata gözile (2) Veliaht MuN11t Elendi bir ~fahalti kalnııyacah Japonların Chianhaikuan'a taar- Buradaki staşemllllere 
'-k K ba" ful --' k" k"" k • _, ruz ebnel•rl Japonyanuı Asyayı is-ül~yman Pa~anm re.nni sor- arau ur ga er-e ı 0 • te NEVYORK, 4. A. A. - Peipın., -.. gt'lt'n matümat 

'· otururdu. Hü•eyİn Auni PG§a den bildirildiğine göre Sbanhaikuan tila prograınmm bir kısmıdır. 

Kazanç vergisinde mükellefler 
lehine tadilat yapılıyor 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Bütçe encümeni kazanç ver'' 
gisi kanun layihası üzerinde cumarteai günü tetkikatmı ikm,1 
edecektir. Layihada mükellefler lehine eaaslı bazı tadiller vapıl· 
maktadır. 

M. Suriç'in tebrik telgrafı 
ANKARA, 4 A.A. - Moakavada bulunan Sovyet Sosyalitl 

Cumhuriyetleri birliğinin A~ara büyük elçisi M. Suriç cenap!'· 
r~ yılbaşı münaaehetiyle Hariciye Vekili Tevfik Ru,tü Beyefeıt' 
dıye tel r · i · ·ni bildirmiştir. 

Hariciye Vekilimiz cevaben gönderdiği telgrafta hararetli 
tetelı.kür etmi.f ve mukabil tebrikatta bulumııuttur. 

Kaymakamlıklarda tebdil/er 
ANKARA, 4 (Telefonla) - M.ar"! valisi Arif Bey, tekaüde tfl'(' 

kolunmuftur. Orhaneli kaymakamhğına Sultaniye kaymakamı Latif,. 
Göksun kaymakamlığına Manavgat kaymaakmı Mehmet, Bartın ka11 
makamlığ'ına eabak Maçka kaymakamı Niizım, Hayrebolu kaymakaınlığııt'I 
Bartın kaymakamı Tevfik. Bebisni kaynudcamlığına esbak Tandı 
ka~akamı Melımet Ali, lneboluya vilay~tler idareai ikinci fUbe tef; 
lenaden Kenan, Bahçe kııymakamlığına Kızıltepe kaymakamı Avıı• 
Keskin lcaymakamlığma Çubuk kaymakamı Abdülkadir, Çubuk ka1' 
makamlığma Ahlat kaymakamı izzet, Seyyit Gaziye Ankara maiye' 
memurlanndaa Necati, Bozkır kaymakamlığına Etviran müdürü Hi 
mit Beylerin tayinleri Ali tasdika iktiran etmiştir. 

1u: aadaretinda tekrar Bqi.kt'lf .ara- mulıareebsinde 500 Çinli telef olmut Çinde vakayi icap eyleı'iği takdir- (STANBUL, 4. A. A. - Japon er 
'· - iki miitalea da yerin-dedir yına alınarak kendisine bir daire de 19 lar komiteıinin P<"k yakında kanı harbiyesinden Türkiye ataşe- l I. 
aşa Hazretleri. Bugün pazar- tah•i• edilmi~ti. Bu dair•v" "V.,_ tu~erald Tribun muhabiri, Shanbai toplanması hususunda iarar edece- militerliği"" tebliğ edilmittir: JVlUŞanof kabinesine itimat 
~r. Biz çarşambaya, hatta salı- liaht dairesi" adı oerlimiftir. Bu kuan'ın zaptı tıadiseainin Vaslıing- ğiz. Birinci kAnunuaani aktamı saat 

. · bu İfi bitirebilinz" . aıralarda Abdülaziz;, Murat E- tonda Jaı><>nyannı Çin arazisine ye- Chanbaılnıandan gelen yeni resmi 9 nıddelerinde Çinlilu tarafından SOFY A, 4 A.A. - Meclia, Mu•anof hükiimetine itimat be• , d • il d"" Abd"! cif" haberler hakkındaki mütal~asmı oöy Cbangh • K · d ki J T 

Serasker. ı·cra m6murlarınm en ı e ır:er u me ço- niden hululünün bir mukaddilmeııi . aı •an cıvann a apon yan etmi•tir. ı 
~ ki k k t il leye" mümaileyh dem,.tlr ki: • damı •- -=.L '- • la ı • ı 

· • cu annı pe ., 1 ne;z;are a ına telikki edilmekte olduğunu bildir- kal ıan a .. arar.,~ına •••en ' •· Matbuat. mecFs taı·af·-dan ven"l- ı"tı"mat kararı hakkındı, 
,u eayretmı biraz fazla bul- alm<ftı. Murat Efendinin sara.>· elrtecl.İt' Milletler cemiveti artık sayi e ya ve iataaiyon muhafttlarmın bu- ~ -
11: dan çıkman yaaaktı. o ,ünlerde m Bu g..;ete eliyor ki: Amerika mua si•,a.etini takibe. devam .-dem.ez. Çin hınduğu m~halle evveli el bomba. tefsiratta bulunarak ekseriyeti hükUınete iltihak eden liberalle- 1 
_ Artrk salıya d.a olamaz "iaterleroe ge:uneğe li!an çıMın- hedeleri iblil e>m•k suretile kazanı- Milletltr Cemiveti mukavelenamesi larile Ye bilahare tüfekle taarruz e- rin itithaz ettiği tarzı hareket üzerine milli blokun tekrar teessiİ' ı 
! Zaten ça,..amba meclisi lar" diye bir iraJe çıkm.,ıı lan araziye mal>kiyetin tanınmama- ile Kelloğ miıaktna olan itimat ve dilmiştir. Janon kuvvetlerinin bu sü ile hükumetin esaslı ve kat'i aurette kuvvetlendiğini yazıyor· 

L.. ı · imanını Mrede i•- kavbedecektir. taarruza mukabeleai yu"zünden Çin- 1 C 1 · • ,bl kt -'- "h ·ı~fla libe il • ·ı ih '· 
11

;.1 (1) günüdür. O gün yapa.- (3) Bu saat alaturkadır. o •mt!an b .. ret o an aıyasetini teyit et- Milletlerin ve bilhassa Cenevrede - ar. azete erm çogu o a ÇU<&n ı tı a rın ra enn t t al'1 

z. 2'alnanlar rnikela 11aparu ...at miştir. Eğer Uzak Şarkta tehlikeli aözleri ·-en deYlctlmn ... tb men- liler at.,.i k~~lerclir. ile tesviyesi pek yakın olduğuna kanidirler. 
d .. tt I t nb l ı· b t M vakayi devam ettiği takdirde harici ~-... 1• •-·~--·. Ertesi ırünü Changhai K.uan•m.,.._ 

t
' Bahn"ye nazın, kendı" mu···-_ or e • a u a gc ır, "f e ec- faatı müıt~rek ,,....u ıvet aıuueoının ~-L d bul Çinlit d ş h l J • ~ ...... l" . -k H la b l d meseleler b .. kkmda M. Roosevdt ,_._ d bi nup uuann a ıman ... e, • 
'asınt btr daha ileriye SÜr. ısı llU euı top nmtf U unur U. red Yeya kııbuJÜ J.o...,.m a r karar Japonlarla wekd"'erİne taarruz etmİ t! ır er e seyrıse er 

Hü.aeyin Auni l'atanın bugün ue nezdinde yeni bir t.,.ehbüa yapıla- ı·ttih·~ e~•'-' elzemdir. , .. 
• cakbr - u" ~~ • yec<"klerine dair mevcut itilftft boza-

11: •ati Hcmekte meramı, İf 11örülür • Garp milletleri, timdiye kadar .._ • I d" B taa ANKARA, 4 (Telefonla) - Şehirlet"de ııeyrÜaefer hakkmda D' 
- Veliaht Hazretlerini bir ken Babıôlide uükelıinın toplu Çinlilerden 1100 IJIO zifelerini vapmadılar. Sebebi de Ja- ~;;:j:.,za.ı:,. er bi;. .;bit~= hiliye vekiletince tanzim edilmekte olan kanun layihası üzerinde!<' 

I llük süvari ile almak. sokak- bir halde bulunmaaı, muuaflak ponyanın konseyden çek:lmeıi kor- müı ye birkaç nefer yaralanmıtbr. tetkikat ilerilemiıtir. Almanya ve Fransa ile l•panyadan celbettiril•' 

1 
'rda çok da~dafayı mucip o- olunama:ua bımun alelade içtima PEIPING, 4· A. A. - Buı !ah- kusu idi. Japonyanın militarizm ciz- Bunun uz"' -'n• Japon kuYVetleri de seyriUefer talim11tnamleri tercüme ve tetkik dilmi~ v bu talimatnun<'" 
, S T k olarak tauil edilebilmeıi idi. minlere nazaran Shan Hııi Kuan mu ki ~·· ~ terden ba,ltca esa.slar abnm,.br. 

1 r. onra op apı aaraymm harebeainde Çinlilerin uğradıktan za mesi altrnda görü enen Cf'miyeti ak mukabil blarruzda bulunnıut ve saat .., 
1uhafazası da külliyetli ask&- (4) O :uımanki talwimlerde yiat, t.700 ki,iyi bulr.ıuıtur. Ylllll. acab~ yaşaınai!'a layik midir? 15,30 raddelerinde iki taraf_,,.. ç kk l t • •t k 

• .' muhtaçhr. Veliaht Hazretle her günün hayırlı ueya uiurauz Ç Süali bihakkın sorulabı1ir. da 1ra .. 1ı arbedeler lıqlamıttır~ ana a eye SU ge ırı ece 
• ..__ olduiuna dair bir takım hayali {(abahal inli/erde Sabn:mız tiikenmittir. Cenevre.ı... Çinliler tarafından yeniden taar-

..., gezmeğe çıkmak müsaa- kayıtlar uardı. Bütün tarihte bir TOKIO, 4. A. A. - Harbiye ae- ki inkiaar hayalleri, buzunuzluldar nı:ı vaki olmazsa Japonlar, ba ""- ANKARA, 4. (Telefoala) - Çanald<aleye sa cetirilmeıi için Ell' 
~~i verilmis (2) bu halde Sal- çok oak'alar, >,-u nücumi itikatlar- 7.aretinin bir tı!bliği Sban Kai Kwın zimamdırrlarmuzm ıimdiye kadar ne k-tı,...;ni ileı; cötünnek rıkrinde d&o li.k ve Eybtm Bankumdan belediyenin 25 bin liralık bir iatikraz 111' 
\>·.n Murat Efendimiz gezme- la izah edilmiftir. hadiselerini izah ed"ck Japonlann, tayicinin önüne geçmeğe giiçlülde ğilılirler. pabilmesine Dahiliye ve Maliye YelWetlerimizce muvafakat edilmiştir. 

,~.------------------------------...... --......... --~"'."-~--------"'!"'!!"'!!'""'""-.-""'!!"!!!!!!!'°~-'!!!!!!!!!~~!!""!!'!!!!!!!!!~ ....... '!!!!!!!!!!'""'"""!'!"!'!~'"""""!~'!"!!!''!"!!!'~!!!"!"""'""!'!!" ...... !!""!'!!""!'~'!"!!!'!!!"!"""'!!""!'-----"!"""!~- ------~. 
L ( • l edemeyiz; aaniyeıı, mal aatamadıjı- Kasa m<!Ycuda 7,319.162 lira çoi'a- 1 Başka kayde taYan bir teY yoktur. ri azıcık ilerilemİ§lenlir. Geçen hafi'~ Ikhsadi ve Mali Hafta ınız takdirde hiç yoktan bir buhran, •arak 37.306.868 liraya balir olmoı- • • • 5.so lirada kalmı,ıar iken dün ak~) 

ve - tabii o sahaya miinlıaaır kalmak tur. Bunun 20.513.508 lirası 14609 ki· 

Hafta zarfmda, hükılmetçe, memle
~ ~timizin iktıaadiyatmı alakadar eden 

ühinı projeler müzakere edildi. Bun 
. rın b84ında, Ercani bakır madenine 

t den şimendifer hatbnm ikmali için 
\ iki milyon liralık dahili bir iatikraz 
'lti meaelesi gelir. 
ITafailatma henüz vakıf olmam•kla 
fraber ajıuı.sm nrdiği maliimata gö-

hu iatikraz yüzde beş faizli ve ikra· 
ı iyeli olacaktır. Bu mali muameleyi 

1phesiz Cümhuriyet Merkez Banka
e diğer milli bankalarnn.ız temin e

..:eklerdir. Bir kaç gündenberi bu 
:ikraz haberi esasen piyaııada şayi 

ı muı 'lre milıait de bir tı!sir hi.sıl et· 
t Gşti; ancak bunun dahildedeğil Pa-
1 .te aktolunacağı söyleniyordu. 

lkinci mühiın h3dise afyon. zcriyatl· 

run tahdidi ile afyon miiftakkatınos 

münhasıran hükiimet tarafından ima
linin karar altına alınmasıdır. 

Bu, iktııadiyatta, hükUınetciliie doi' 
nı atılmış bir adnn daha teıkil eder. 
Vakıa, her türlü takayyüdata rağ

men dünya111n hemen her tarafında 

UYllJturucu maddelerin kaçakçılığın& 
çare bulunamaması keyfiyeti bu ted· 
biri muhik gösterecek mahiyette ise 
de, biz, ~imdilik, memleketimiz dahi
linde, ancak kendi ihtiyacatımıza te
kabul edecek miktarda eşya imal et
mek siyasetine taraftar olduğwnuz İ· 
çin, Türkiyede ihracat malı yapacak 
olan biT fabrikanın tesi•;ni muvafık 

görmüyoruz; çünkü evveli, hariç pi
yasalarda Avnıpa ve Amerikanın bb· 
bi ve lcimyevi mü•tahzeratile rekabet 

iH:ere - bir İf•izlik meselesi ihtaı et- lo halia altından, mütebaki16.793.360 Esham ve Tahvilat S,60 liraya alıcı vardı. 
mit oluruz. lirası da banknottan ibarettir. Bu te- Geçen hafta aonlannda hayli faal lstikraıa dahili 95; it Bankalaı' 

ittihaz edilmek Üzere olan üçüncü zayüt, bilhaua cüzdan muhteviyahn- bıraktıfmuz esham Ye tahvilat pira- 10,15 liradadır. 
bir tedbir de husuıi ve hükmi tahala· dan vukubulan 3,610,315 liralık bir aası bu hafta zarfında daha fazla 
nn, memleketimizde, cerek milli ve tahailattan, ve keza paaif knmmda, canlılık cöstenli. Anadola ki.iıtlan 
gerek ecnebi bankalan nezdinde m- vadeaiz tevdiata m•h'lıben 1,442,455. c•- hararetle muamelelere sebebi· 
cut ecnebi döviz heıaplanrun Cümbu- ve döviz mevduatına hahauben de ret Yerdiler, ve vaaati Üçet" pua.n daha 
riyet Merkez Bankaaına devredilmeai 952.932 liralık fazla tealimat yapılma kazandılar. 
keyfiyetidir. Döviz hareketlerini da· sından ileri gelmektedir. 
ha yakından takip ebnek ve ooa göre Hafta zarfmda albn mübayaatı an-
paramızı korumak noktai nazarından eak 10 kilo kadar cüz'i bir miktara İn• 
bu tedbirin ehemmiyeti derkardır. hisar ebnİ§tir; bunun ııebebi rıl hafi 
Merkezi Anupa devletlerinden baıa· münaaebetile, altının, kuyumcular ta• 
lan balen bu usulü tatbik etmektedir rafından daha ki.rlı bir surette hilli-
ler. yatta kullanılmıt olmasıdır • 

"' "' "' Cümhuriyet Merkez Bankasının 

29-12-932 tarihli bilançosu bir evvelki 
hafla bilançosuna nazaren atideki 
farkl:ırı göstennektedir. 

T eda't'Üldeki banlmotlar 163.523.000 
lirada ceçeo haftakiıı.in aynıdır. 

Albna tahrili kabil serbest döviz. 
ter 350,942 liralık bir farkla 756.416 

liraya balii olıııuftv. 

Dii.n •kpmki kapanq fiatleri ,..... 
lanl.11 

Aksiyoa 23,60 Ura 
Obliguyoa 1 Ye il 42.40 ,. 
Obli&asyon UI 41,70 ,. 
Mümeuil ııenet 45,90 ., 
Bu vaziyet k1111ıunda Onifiyeler i.· 

deta ihmal edilmekte ve yapılan mua· 
meleler ekserya pozisyonlan taafiye 
ebnekteo ibaret kalmaktadır. 

Son muamele 69 • 60 kaldı. 
Buna mukabil Rumeli Şünendiferfe-

Tramvay 50; Bomonti 23,75, Telf 
foa 15; ittihat Değinnencililı: 24,2!İ• 

Şark Değirmencilik 1,85; Reji 4,3'1'' 
Şirketi Hayriye 15; Aslan Çimeııl'' 
8,701 Terlı:oa 32 liradır. ri 

Mıaır Kredi Fonaiyelerin fiati fd~ i 
tardır: 1 

1886 tertibi 

1903 .. 

155 

88 

Lir• .• 

.. 
1911 " 86 .. 

Gayri mübadil bonolan 34 1/4 ı.11li 
nışta geçen haftadan beri bir pu,I'~ 
daha gerilemişlerdir. ( 

Türk altmı 922 kunııtur. K.~' n 
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Kılavuzların 24 bile sürmedi 
onomi ırıa emeıerae Kafamızın idmanı 

Tahsisat Av 

. . ~. - .. ·l.; . ·. 

ulgaristanla da bir 
ukavele yapacağız 

Atinada bulunan heyetimiz 
radan Bulgaristana geçecek 
ldığımız malumata naza. rek Sofyada müzakerata b&flı
' memleketimizle B ı · yacaklardır, 

d 
u garıs-

arasın a iktı--d' b' k 
ıle akr - 1 ır mu a- Bu aeneki incir 
1 ı hususunda mutabık 

ı ınmıştır B k . 
•· k · u mu avcleye aıt 

1 
~a el rata bugünlerde Sofya
aş anacaktır 

Verilen mallımata göre bu 

Verildi Arnavut düğününde Mıntakaları 
Heyeti murahhasa

mız reisi de 
Ankaradan geldi 
Bir müddettenberi Ankara'· 

da bulunmakta olan Muhtelit 
Mübadele komisyonu Türk mu 
rahhas heyeti reisi Şevki B. 
dün şehrimize gelmittir. Şevki 
B. Ankara' da komisyona verile 
cek tahsisat meaelesile meşgul 
olmuttur. 

kim tabanca attı? 
Ortada bir ölü vardı, şimdi 
Ağırcezada katil aranıyor 

- Sofradaydım amma, ne va
kitkim ayaklandı çocuklar, kaçtı 
ben. 

Sonra sırasıyla diğer maznun
lar isticvap edildiler. llk altıoı ha 
dise esnasında aptesanede olduk
ları için Ramazam kimin vurduğu 
nu ı görmediklerini söylediler. 

Belediye tahdit et
meğe karar verdi 

Av mevsimi geldiği cihetle av
cılar ıehir cİ\'"anna dağılmışlar .. 
dır. AvlallDU\k dolayı.ile bazı ka· 
zalar vukua gelmektedir. Beledi-
ye Vilayet Jandarma kumandan ' • . l lığı ile tesriki :nesaı ederek a-
tanbul av- mıntakalarını tahdit ve 
teobit edecektir. Nereler avlanıl
ması müsait ise bu mıntaknlara 
lavhalar dikilecektir. Tayin edi
len mmtakalardan hariç yerlerde 
avlanılmıyacaktır. 

Konservatuvar 
için bina 

Eski şerefli günlerinin iç gı
cıklayıcı zaferlerile sermest o
lan Galatasaray futbol takımı 
bu seneki resmi maçlarda hezi. 
metten hezimete dü,erken ku
lüp erkan ve azası da biribirle
rine düşmeğe başladılar. 

Galatasaray. memleketin 

spor tarihine kıymetli hatıra· 
lar kaydetmiş ve kendini mü

nevver bir zümreye sevdirmiş 
emektar bir kulüptür. Bu kulü 
bün futbol takımını ezeli bir 
rakip olarak tanıyan ve ağları

nı gol demetlerile donatan F e
ne bahçeliler bile bu akıbetten 

mütP.essirdirler. 

Şerefli bir rakip değersiz bir 
düsmımdan çok kıymetlidir. 

,A_ti~ada ınemleketimizle Yu 
ııısd~n arasında cereyan eden 
ısa ı mi! k b' • ild ·za erat müspet ır 

e ve Eor aafhasmdadır. 
rn" T~~asebetle Atinada bulu-

sene İncir ihracatımız mahsu
lün fazla olmasına rağmen, ga 
yet İyi cereyan etmittir. Bütün 
mıntakalarda elde mevcut is
toklann bütün mahsulün yüz. 
de 8. 10 unu geçmediği muhak 
kak görülmektedir. 

Komisyona evvelce verilen 
75 bin liralık tahsisat bittiği i
çin, memurlar maaş alamıyor
lardı. Şevki B. Ankara'da ko
misyon işlerini izah etmiş yeni
den komisyon masrafına karşı
lık olmak üzere teşrinisaniden 
itibaren hazirana kadar 85 bin 
lira tahsisat verilmesi tekarrür 
etmiştir. 

Geçen ağustosun 25·26 ıncı ge 
cesi Davutpaıa kırlarındaki boa· 
tanlann birinde bir düğün yapılı
yor, bahçıvan Abdun-abınan ağa 
oflu F abriyi evlendiriyordu. Bo~: 
tanda dü.z bir arazi Üzerine üç bu 
yük sofra kurulmuş, her sofraya 
da on beşer kişilik davetliler o: 
turmuslardı. Davetlilerin he1"1 

Ama~ttular. Yalnız bu aofralar· 
dan birisinde gene da•etli olarak 
iki Türk genci bulunuyordu. Her 
aofrada en yaşlı adamlardan bir 
de aofra batı bulunuyordu. Ama· 
vutlarda bir adet vardı, yaşlılar 
gençlerin aofralftnnı gezerler, o 
sofralarda bir müddet otunıdar, 
birer kadeh rakı içerler. Bu bir İ· 
tibardır. Fakat aksi de, yani otur
mamak ta oturulmıyan sofra başı 
nı mühimaememek, onun itibarsız 

- Y alnı:ı: kardeı, kardeıi öl
dürdü, diye iıittik, Ramazanı kar 
deşi Rifat vurmuı dediler. 

Reia sordu: 
- Peki niye müstantikte ve ka 

rakolda böyle söylemediniz 7 
-Korktuk. 

Konservatuvan ıslah için celbe
dilen Viyanalı profeaör M. Marka Fakat zamanla telafi edilecek 
Şehza~~b~şındaki ~inanın !~?ri- · spor mağlubiyetleri arasın;ı bir 
aata musaıt olmadıgmı verdıgı ra- .. 

ek .. urk heyetinin vazifesi bit Incirlerimiz hariç piyasalar
da iyi fiatler almaktadır. 

porcla söylemişti. Şehir konıerva- varlıgın eczasını parçalayacak 

uzeredir. 

M~vshk haber alan mehafil
adaab er verildiğine göre, A
z Ih ulunan murahhaslan

-Kimden? 
Bu aual cevapıı't kaldı. Aptea

tane mese.1eai de reisin nazarı dik 
katini celbetmişti, 

tuvan inşa edilinceye kadar mü- sinir buhranları girmesi tehlike 
essesenin daha müsait bir yerde I' d' 
tedriaatma devam etmesi karar- 1 ır. 

Akhisar tütünü laştın~ştır. Be~ediy~ k.onserva; Galataaaraym mağlubiyetle-
tuvar <çın Beyoglu cıbetınde hır 
bina aramaktadır. 
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Gelen malumata nazaran Ak
hisann bu seneki tütün iıtihıa. 
!atı 1,5 milyon okkadır. Geçen 
seneki mahsul 3 milyon okka 
idi. Bu seneki tütün mahsulü
nü11ı mühim bir kısmı satılmış
tır, Manisa, Kırkağaç, Salihli 
tütünlerinin mühim bir kısmı 
da satılınıttır. 

Dünya ticareti 
nekadar azaldı? 

Amerika harici ticaret mecli
si 932 senesi dünya ticareti hak 
kında dikkate şayan· bir rapor 
neşretmiştir. 

Bu rapora nazaran, 932 sene. 
ai zarfında dünya ticareti 931 e 
nisbetle yüzde 21 tenezzül et
miştir. Bu suretle cihan ihracat 
kıymeti 21 küsur milyar Dolar 
dan 16 küsur milyar Dolara 
düsmüsütr. 
Ra~rda her memlekette ih

racatı arttırmak ve satın aldı
ğından ziyacie satış yapmak ça 
releri arandığı, halbuki ticaret 
yalnız ihracattan ibaret olma. 
yıp ithalatı da ihtiva ettiği kay 
dol\Hlmaktadır. Rapora naza
ran eşya fiatlerinin sukutu itha 
lat takyidatı ve gümrük tetbir
lerinin bir aksülamelidir. 

Bu münasebetle memleketi
mizin 932 ve 931 seneleri ihra. 
cat kıymetleri arasındaki farkı 
tetkik ettik. Gümrük iaıatistik
lerine nazaran memleketimizin 
932 senesi ihracat kıymeti 931 
e nazaran yüzde 20 noksandır • . 

Amerikada yeni bir 
kanun layihası 

V ;"<ŞINGTON, 4 (A.A.) - Mü 
~eaaıller ttıecliıine dövizleri Ame 
rıkan. dövizler ile ~uadelet e&ası· 
run bıç olma:ı:aa yü:ı:de 5 nisbeti 
dununda olan memleketler ithala 
hndan munzam aiiın ""k • 

• o- ru resmı a-
lı~hmasınad~ut-;allik bir kanun la
yı ası tev ı edılmiıtir. 

Eşref Şefiğin 
Tardı 

Galatasaray idare 
heyetinin karan 
hayret uyandırdı 
Evveliai gün Galatasaray kur· 

bü riyasetinden 
dünkü nüshamızc' 
da dercettiğimi 
bir terkıni kayı 
kararı almıştı!· 

Bu mesele etrafıı 
da düşündükleri 
mızı yazmada" 
evvel tebliği tek 
rar karilerimizir 
gözü önüne koy 
mağı faideden h• 
li bulmuyoruz. 
Tebliğ şudur: Lşref Şefik B. 

Bir terkini kayıt 

Galatasaray Spor Klübü reisli
ğinden: A:ı:amı:ı:dan Eıref Şefik 
Beyin kendi kulübünün şahsiyeti 
mMıeviyesini ve oyuncv.lannı hak
aız ve müstekreh mütemadi neftrİ· 
yatı ile tahkir ebniş olmasını h~y
ret ve teessüfle anıılayan idare 
heyetimiz mumaileyhin kulüpten 
kaydının terkinine karar vermif
tir. 

Keyfiyet tebliğ olunur. 

Sordu: 

bir adam olduğunu ifade ebnek - Kaç aptesıtne vardı düğiln 
demektir. Bu düğünde de üç sof· yerinde .... 
radan birinin en ihtiyarlan ola? - Bir tane 
iki adam Emin ağa ile Karanfıl . , 
Ağ b · ' ı k f 1 d kalk - Altınız da aynı zamanda hır 

a ır ara 1 80 ~ ... arm afrn 1 apteaaneye mi girdiniz?. 
mışlar ve usulen dıger •0 a: ara Bu sual de cevapsız kaldı Di-

Asım Süreyya Bey 
Belediye iktısat işleri müdürü 

Asım Süreyya B. dün Ankaradan 
tehrimize avdet etmittir. 

Benzin tulumbaları gitmitler~i~. Sır~ davetlil-;rı je: 1 fer altı maznun da Rama;anın 
yamnda ıkı de Turk g~cı b~ u kardeşi Rifatın vurduğunu söyledi Şehrin muhtelif yerlerinde ga:ı: 
nan ve batı ~~azan aga 0 En ler. Reisin: 'Ve benzin tirketlerinin tesis ettik-
aofrayll geldıgı zaman, yalnız • leri benzin bombaları ve tulumba 
min ağa oturmuş, Karanfil ağa o- - Niçin vurdu? sualine de: makinelerinin kaldınmlann üst-
turmamıştır. Bu vaziyet RaJ11azan - Bilemeyiz, cevabını verdiler. !erinde bulunduklan Belediyenin 
•tanın garibine gitmiı: Bu?la':!n da .mah~emede.~ ifa: nazarı dikkatini celbetmiştir. Tu-

1
1 - Buyuraana Karanfil ağa, ne ?elerı ~uatantiktekıne, polıstekı lumbalann bu şekilde olmaaı hem 

ye gelmedin? demiıtir. ıfadele;ı'?'e uymuyordu. Davanın tehlikeli bir va:ı:iyet arzebnekte, 

1 
15 §ahı~ı vardı, faka_ı maznunla- hem de gelip geçmeği zorlattır· 

Ramazan bu davete çok fena rın <>o.k.u~~ na3'arı dıkkata alma ı maktadır. Bu tulumba ve bomba
bir tekilde mukabele etmit. ağır rak bıç hırı çagınlmamrştı. lann sokak üstünde değil, depo 
bir küfürle iki Türk gencini göa- Mahkeme heyeti bir gün münba binalarının ic tarafında tesisi İçin 
!ererek: sıran bu dava ile meşgul olarak şa Belediye alakadarlara bir tamim 

O 1 d k ben bitlerin bep,ini dinlemek için mu aöndermistir. - • • • • • • ar ora ay en o . 

oraya gelmem, demiştir. ha!temeyi 10 ki.nunuıani snlı gü- K d k" " 
Bu ağır hakaret Ramazanın nline bır,,ktı. O ı:-ün davanm bü- a 1 oyune gece 

aofrasındakilcri kızdırmıf, o sofra tün şahitleri dinlenecek ve baoka saat bir vapuru 
halkı ayağa kalkınca Karanfilin davava bakılmtvacaktır. Bakalım 
sofrası halkı da ayağa kalkmış, §ahitler ne söyliyecekler? 
§İddetli bir münakaşa ba§lamış, Ramazanı Hüdai mi. yoksa 
düğün halkı biribirine gireceği sı kardeşi Rifat mı öldücmüş? 
rada düğün aabibi Abdurrahman 
ağa yetişip: 

- Ayıptır, bu beni saymamak, 
demektir, oturun yerlerinıze! di
yip kavgacıları teskin etmİ§, yerle 
rine oturmuş, kendisi de !eniden 
meze ve rakı göndermek üzere e
ve gitmittir. Fakat bu gaybubet ea 
nasında tekrar davetliler arasın
da kavga hl§lamış, bu sefer Ka
ranfilin sofrasında oturan Hüdai 
tabancasını çekip Ramazanın ü:ı:e 
rine boıaltmıf, Ramazan ölmüı, 
ı~ağün aofralan da bir anda botal 
mııtır. 

••• 

Fişekhane davası 

Kadıköylülerin Belediyeye mÜ· 
racnııti üzerine her gece köprü • 
Kadıköy seferlerinin saat birde 
de yapılması için Seyrisefain ida
resi nr:ı:dinde teıebbüsatta bulu
nulmuştur. Seyrisefain verdiği ce
vapta haftada üç geceden fa:ı:la 
bir seferi yapamıyacıığını bildir
miştir. 

Yeni ekmek narhı 
latanbul Belediyesinden: Kanu 

nusaninin dördüncü çarıamba gü
nünden itibaren ekmek sekiz ku
ruş on para ve francala on üç bu
çuk kuruştur. 

Okuyucularımız bu tebliği ıör
dükten sonra ne düıünüyorlar bil 
miyonız?. Ancak biz hakikaten 
hayret duyduk ve çok müteeuir Ağırceza mahkemesi aalonu tık 

hm tıklım doluydu. Belliydi ki ka 
olduk .. Diyebiliriz. Teessürümü- !abalık bir kitleyi alakadar ede-

Beyoğlu mukavelat muharriri 
müteveffa Abdullah Nami Efendi 
nin varisleri Ferit ve lbrahim Na
mi efendilerin uhdelerine gayrika 
nuni olarak teacil muamelesi yap 
tırdıkları iddiaaile Büyükadada 
Karanfil mahallesinde Fitekhane 
namile manıf arazinin hazinei ma 
liye namına kaydmın taıhihi hak 
kında latanbul vilayeti defterdar· 
lığı tarafında kadaatro mahkeme 
sinde ikame edilen dava neticelen 
miştir. Mahkeme gayri ez z!'yiat 
38000 küsur arşınlık mahallın ha 
zinei maliye lehine kaydının tas
hihine karar vermiştir. Evrak tem 
yiz birinci hukuk dairesine ıönde 
rilmiıtir. 

zün yegane sebebi Galatasaray cek bir cinayet davası görülecek. 
kulübü gibi bir teşekkülün başm- Halk muhakeme saatinin yaklat
da bulunan idare heyetinin bu ka masını bekliyordu. Zabıt katibi 
dar yanlış hattı hareket takip et- Veli Beyin koltuğundaki tişkin 

dosya ile mr hkeme salonuna giri 
mesidir. Eşref Şefik B. Galatasa- şi bu saatin gelmiş olduğunu ilan 
ray kufübüne mensup olmakla be ediyor demekti. Zabit katibi yeri· 
raber bir spor muharriridir. Kulüp ne otunıp dosyasını açbktan aon
ten çıkarılmasına da gazetesinde ra mahkeme heyeti göründü. En 
bu sene lik maçlannm kritiklerini önde reis vekili. Nusrat Bev, arka 

sında da a:ı:a Asım ve Tabir bey
yaparken Galataaaraym mağlup ler müddeiumumi muavini Ka,if 

Mağazaya teaahüp 
mü etmişler? 

olacağmı kaydehnesi sebep olınut Bey salona girdiler, makamlarına anu; H • tur. Fakat, idare heye·- oturdular. Maznunlara mahsus 
~il an gı tinin kulüp azahğile yerinde bir kaı>ıdl\n dil 15 kişilik bir kafile 

ahı ı kntiği biribirine kanştırmaaı haki girdi. Sudulara mah•us daire önü 
O ar ? Kabl·ıe acaba? ne geldikleri :ı:aman reis: mış katen dikkate taYandır. Muhak-

kak ki, spor muhan-irleri birer ku - Durun! dedi. Ben isimlerini 

rini hiç şüphesiz samimi bir 

sporculuk gayretile ve gene 

şüphesiz salahiyettar bir ka. 

lemle tenkit eden Etref Şefik 
Bey hakkında kulüp idaresinin 

verdiği karar itte bu tehlikeniıı 
isaretidir. Galatasaray timdiye 

kadar çok §erefli zaferler ka
:ı:anmıttır. Bir iki mağlubiyet 

ancak bir idman zaafı ve bir 
devre ric'atidir. Muntazam bir 

a11treneman bu sukutu tevkife
dt!bilir . 

Fakat en mütehass11 azası

nın içten gelen bir teessürle 
ortaya attığı kusurları benimse 

yecek yerde acı söyliyen bu 
dost ağzını tıkamağa kalkmak 

bir kulübün maneviyatında te
lafisi güç rahneler açar. 

Anlatılıyor ki tenkide kartı 
kalplerimizde te~ekkür ve tesa 

müh yerine hali. kin ve İsyan 
hissediycıruz. 

Herşeyden evvel tenkit ve 
münakataiçin kafamızın idman 
etmesi lazımdır. Çünkü bu id
mansızlık spor mağlubiyeti gİ· 
bi geçici bir akıbet değil, b' . 
gülünç ve biraz da müstebit ya 
pan bir afettir. 

Burhan CAHIT 

Ticar ... t-Od lübün azası bile olaalar muharrir zi okuvacl\ğnn, •İz de her birini-
"' p M o• k lik vazifesini ifa ederlerken hiç zin İsmi okundukça sağdan itiba-

8 ...... asının r. esar ~Un et- ren sırayla oturacaksınız. Ve reiı .., 1..11 .X. fı•nden bir kulüp veya teşekkülün neşri- isimleri okumağa başladı: 
Çıkardı.v.1 •

1
5a Yat vasıtası değildirler. Vazifeai-

5 e'Vbalar burada haber yok! ni müdrik bir apor muharriri gör- - Hüdai, Karanfil, laliı.ın, Da-

llya ve Yuvan isminde iki Etab
li rum Ahiçelebi mahallesinin Pa
~a sokağında kiin bir mağazanın 
tamamının kendilerine ait olduiu 
na dair ilmühaber tedarik ederek 
mağazanın kendi namlarına tesci 
line muvaffak olmuşlardır. Fakat 
Defterdarlık hadiseye mutalli o
lunca kadastro mahkemesinde bir 
dava açmıı, mahkemede yapılan 
tetkikat neticesinde de mailAza 
hissedarlarının kıunen mübadil o 
)arak Yunaniıtana sevkedildikleri 
ve ktsmen de mütegayyip eıhas
tan bulunduklan anlaşılmıf, bu
nun üzerine Defterdarlıkça haczi 
ihtiyati karan alınarak gerek ha 
zine ve gerekse evkafa ait hiaae 
kaydmm tashihi hakkında ayrıca 
dava ikame olunmuştur. Muhake 
m~ müddeiumumi vekilinin dava 
evrakını tetkik rtmeai için kanu
nusaninin 14 üncü cumarte-ai günü 
ne brrakılm.ıştır. Heyeti ihtiyariye 
nin hilafı hakikat ilmühaber ve
rip vermediği de tahkik edilmek
tedir. 

Kılavuzların grevi 
dugu"· • ·· 1 kri "k d vut, Bayram, Abdun-tıhman, Sü-T" O maç arı tı e er ve ora- E 

ıcaret daaınd Macar alimlerinden Pr. M&- da bulduğu hataları hiç hatıra levman, Zeynel, Fethi lınaı, E-
levbalann •at l 11 bazı tablo min, Havdar, Kerim, Sabri, N aaip, 

u h kk d ı Dıakt ld sarotun Anadoluda nesilleri ve gönüle bakmadan yazar. Vazİ· Galip, Haydar. 
. a ın a Yapıl a 0 U· k b 1 fe bu oldugu" gı"bı' mu-nekkit te bu-"k 1111 münkanz olma üzere u unan 
il a uyandınnııt ne,riyat dur S kı Bundan aonra bu suçluların uau 

ı...:__ _ it D d • d k 1 b' 1-- • arı • rmı:ı:ılılar kendi-
1 "Unaeler Oda ' ün de Hitit evnn en a ma ır ...,. 1 · d "-· len hüviyetleri teabit edildi ve is-

t .LI Ya .. d • t 1 enne o~.' .. yu aöyliyen ve en doğ tin" tak ho '-unı' "nm" lu'"zumu ınuhake-"". o almak iıte-.tııuracaat bile ke•fettig" ine aır gaze e er ru yolu gost b" .... 
O ... ı ) ~ eren ır arkadaılanru me karan okundu: Karamame-da umum'ı ka'tı' t .etdir. d b' h be d d"" hi b" N P Vek 1 e ır a r var ı. unyanm ç ır tarafında eıi den anlaşıldığına göre, Davutpata 
. .ezihi Bey b11 h 

1 İ Hak. görülmiyen bir kararle, çıkaracak düğününde vuku bulan cinayetin 
ıttır ki uau.ı:. d Müzeler umum müdürü Aziz ı d · ı d b 1 d S 1 1 d : e. an yer e va:ı:ıyet erini dü:ı:eltmek avası at ıyor u. uç u ar an 
" B. böyle bir kabile hakkında için Eıref Şefiği kovmakla değil Hüdai Ramazanı öldürmekten, 

- Bu tablo Ye levL- k nd' · · ı~ tı lmadıg"ı f"-'-1 • ·ta hik ' Karanfil Hüdaiyi öldürmeğe tet· 

iki şahit daha 
dinlenecek • . ,._lat e ısının ma· uma O • onun ....,. erını t etmekle İ•e d 

~r sergı ırünaıebet"ıle ıey • b • vik etmekten, diğerleri e yalan-
e reasaınlarımıza hattat m, söyledikten 50nra demiştir ve çalıpnıya aılamalı idiler. Bu cı §&hitliği yapmaktan auçlu ola- 330 • 331 senelerini ayıran yıl 
vha ve tablolardır 5Yaptırılan ki: gün onu kovarlar, yarın bir haıka rak ağırceza hakimlerinin hu:ı:uru başı gecesi Çemberlitaşta Diy~-
id • eyyar amı. Fakat, bütün bunlar Galata- na sevkedilmislerdi. Reis maznun bekir kıraathanesi önünde bir cı-

eıı sonra uzun müdd •er "- Bu Profesörün kim oldu sarayı, bu yüksek mazili ve şerefli ları isticvaba başladı, evvela Hü- nayet olmuş, Şeyisliı.m Hi~i Efen 
Oda kütüphane der::lteııJıe ğunu bilmiyorum. Etnografya kulübü tekrar spor meydanında dai isticvap edildi: dinin torunu kunduracı Saıt Efen 
rmakta ı'dı'ler. Bı'r taknnıunkıda .ahlandınr ve .ca.nlandınr m. ı.?. di Salih isminde bir boyacıyı öl-m .. · ' · ••t h !arak "'" k '-' d h - Benim, dedi, bir şeyden ha-etten an" Yırtık bozuk Y• u:ı:eaı ıçıııı mu e asaıs o Hir ıüphe yo ıu, ı are eyetırun b . k b k" . ld dünn;;•tü. Ağırcezada cereyan e-

' lu f erım yo , en unseyı ö ürme· ~ · ·· h 1 ' Ve ÇÜ celbedilen Pr, Meaarot olduğu- bu karan sarı- rmızı ormayı d' den bu cinayet davasının ıeçen 
ınu, a de şeylerdir H · • tam ır.Bnasile sevenleri sadece te- un. celsesinde müddeiumumi muavini n m .. t h 1 • anç nu tahmin ederim. Profesör, 1 k 

. u e assıa ar getirdik .. • eesüre ve ikiliğe sev ketmiş o ma Reis sordu: Ka~if Bey iddiasın: serdetmiş, maz 
. rdık ve kıymet taktir ' g.aa bir sene evvel vazifesi nihayet tan başka bir netice vermiyecek· - Peki, kim öldürdü Ramaza· nunun 15 sene hapse konulmasını 
ık, Bu taktir ed"I k ettır. bularak memleketine dönmüt- tir. Belki yakında toplanabile.ce~ nı? istemişti. Dün müdafaa yapılacak 
karı fiatle satt~knMıYIDett~n tü. bir kongre hem bu karar ve :ı:ıhnı - Kardeti öldürdü .. Rifat. tı, fakat müdafan vel<ili zabıt va-

te · aaınafıh yeti' tashih edecek, hem de Ga- SonTa Karanfil İsticvap edildi: r"k~sında :ı:ikredilen iki şahidin 
ii ~en varsa aldığımız fiatt ihtimal ki ke,fettiği Hif.;; lata•arayı tekrar eski şerefli ve - B"'n kimseyi ıe,vik etmedim, dinlenilmemiş olduğunu aôyledi 
z~e 20 nol sanile derhal .:~ k b yüksek mevkiine yükseltecek bir dedi, Rıı..'Tia:ı:•nı kimin öldürılüğii ve bunların din!enmeoini istedi. 

~aga lrazırız, • a ilesi hakkında Maarif Yeldi teıb;r silsile•İ ittib·u edebilecek· nu de ırörmedim. Mal•akerne bu iki ~ahiJin celbi i· 
~__:.:......:.:::::_~~~~.W..."-..ı...:.---~~~~----J~::.;:..;:::.:;:::.:;;:;;..;;;.:.;;;.;.;;....;;;;.;;.;;.;;.;;;.;_.....ı. __________ ~--~-----

İşlerini terk edenlerin ekserisi 
tekrar vazifelerine başladılar 

Seyrisefaio idaresine mer
but bulunan kılavuzlar Seyrise 
fain müdürlüğüne müracaatla 
maatlarına bir miktar zam ya
pılmasını istemitlerdir. idare 
kılavuz kaptanlara kendileri
nin devlet memuru olduklanm 
:.atırlatmıt Ye vazifelerine de. 
vamı tavsiye etmittir, Bu vazi
yet üzerine bazı kılavuz kaptan 
!ar vazifelerine devam etmiş
ler, ba:ı:ılan da i§lerini terket
mitlerdir. 

Seyrisefain idaresi itlerine 
devam etmiyen kılavuz kaptan 
!arını Müddei umumiliğe ve 
Deniz Ticaret müdürlüğüne ha 
ber vermiştir, Müddei umumi. 
lik derhal beşinci şube müdürlü 
ğüne tetkikat icrası ve tetbir a
lınmasını bildirmiş. Deniz Ti-

kedenlere bu sabaha kadar bir 
mühlet venni§tir. 

Dün bu hwıuata Seyrisefain 
idaresinde ali.kadar Lir zat de. 
miştir ki: 

"- Bazı kılavuz kaptanlar 
işlerini terketmitlerdi, Maama 
fih bu akşama kadar ekseriıi 
tekrar İşe batladılar. idare İt· 
!erin durmasına mini olacalı 
her nevi tedabiri alınıttır. Ha
dise haddi :ı:atinden haizi ehem 
miyet değildir. 

Adananın 
Kurtuluşu 

Bugün Adananın kurtulut yıl. 
dönümüdür. Bu münasebetle teh 
rimi:ı:deki Adanalılar ve Toroa 
Gençler Birliği öğleden aonra 
Halkevinde toplanarak meraai 
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;Ji\il iy~t 
A.sr.; umdcai cMILLlYET;o tir. 

5 K. SANi 1933 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Tel&T&f adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı qleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 2·!'310 

A.BONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy" için Hariç iç.'r 

L. K. L. K. 

3 aylıiı 4- 8-
6 .. 7 60 14 -

12 
" 14 - ıs-

Gelen evrak a-eri verilmez -
Müddeti geçen nüıbalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
i~ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Cazctftlliz ilinların me· 
ı'uliyetini kabul etmez. 

RAMAZANı 8 
S. D. 

imsak 5 40 
İftar 16 55 

BUGUNKU HAVA 
Yetilköy aıken rasat merke

zinden .ıldığımız malUınata gö
re bugün hava kısmen bulutlu 
olacak, rüzııar şimal istikamet
lerinden hafif devam edecektir. 
FaziLih olarak kar yağacaktır. 

Dün hava tazyiki 774 mili
metre en fazla 6 en az 3 santig
rat kaydedilmitlir. 

ifm:LE~ 
lstan bul Arması 

1 
Allah eksik etmesin. Şu la-

l tanbul ne bereketli, ne zengin 
~ 1ve mübarek yerdir!. Vaktile 

ona (Dersaadet) dediklerinde 
hiç te hata etmemişler... Sıh. 
hati bozulanlar hava değiştir
mek için oraya kapağı atarlar .. 
lvi ıu arayanlar lıtanbuldan 
getirtirler... Romancılar mev
zularının çoğunu buradan top
larlar .•. Münekkitler İğnelerini 
'Orarun adetlerine, alemine tev
.fih eder, aşıklar aradrklarını o

. ~::'da bulurlar. Karadeniz, ıula
nru Marmaraya oradan akıtır •. 
Rüzgar kıvırcık heveılerini o
İranın sokaklarındaki tozlarda 
}gösterir. Yağmur, sel müavet-
' elerini orada yapar.. Timur 

devrinin yolu, Arnavut kaldın 
mından, asfalt yola kadar yol 
we yolauzluk nümunesini orada 
~ulununuz... (Sent lren) ki
İaesi gibi dünyanın en eski bi-
1alanndan eo modem kübik a
:>artımanlara kadar yapı ör
ıeklerine orada tesadüf ederai
ıiz .. H ülisa sütunlarla yazsam 

rimetleri, marifetleri bitmez 
ir hazmedir. 
lşte bu tehir İçin bir arma ya 

•ılmaıı kararlaşmıştır. Avrupa 
1ıa şehirlerin armaları vardır. 
~ildiğime göre bu armalar aşa 

ı yukan derebeylik devirlerin 
kalmadırlar. latanbulun ar 

nası da acaba böyle bir eaasa 

"Milliyet,, in romanı: 26 
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1 8 Jk T• t Qd 1 Şikagoya 1 Yeni eserler a an ıcare ası c·· d •1 k H k k 
1 1 ? on erı ece U U U 

nası ça ışacak. Eserler ı·d are 
Oda, Balkan memleketleri ara. 
sındaki ticari mübadelelerde 

iyi bir nazım olacaktır 

Müze idaresi hazır
lıklarına 

devam ediyor 
Sikagoda açılacak beynelmilel 

asan atika ıergiıine Müzelerimi· 
zin de istirak edecekleri malüm
dur. MÜzeler idaresi Şikaa-oya 
göndereceği eserlerin bir kısmının 
orijinallerini hazırl11.mıı ve eide
miyecek kadar büyük olanlann 
da kalıplannı hazırlamııtrr. Şeb· 
zade camiinin relövelerile planla
rı bu meyandadır. Beynelmilel 
Şikago ıergisine gönderilecek ca
mi planlarının tersimi Mimar Se· 
dat Bey<" havale edilmiştir. Sedat 
Bey hazırlayacağı levhalarda bi
nanın çini ve diğer tezyinatına ait 
tafsilat bulunacaktır. Sedat B. lev 
hAlardan dördünü hazırlayarak 
Müzeler idaresine teslim etmqtir. 
Diğer 6 levhayı da mart nihayeti-

Muazzam filminin G L O R Y A Sinemasında 

-&-~ 
Yazan: LOliS ROLLANfl 

1 erceme eden:İBRAJJİ,rı L 

, TARZAN 
görmekte olduğu fevkalade rağbet hasebile, sinema müdiriyeti; 

Mülkiye Mektebi ve Harp A· herkesin görebilmesini teminen işbu harika filmini 
kademisi idare hocası ve Da.biliye · 
Vekaleti Vilayetler idareai umum ____ _. Bir kaç gÜn daha gösterecektir. cıııımı;;ııı•-
müdürlüğünden müatafa İbrahim -------------------------' 

Geçenlerde icra komitesi inti
hap edilmit olan Balkan Tica
ret ve Sanayi odası yakında fa
aliyete baılıyacaktır. Şimdilik 
lstanbul Ticaret Odasında top 
!anmakta olan icra Komitesi i
cin müstakil bir daire aranmak 
tadır. Komite yakında toplana 
rak katibi umumilik bürosunu 
teşkil edecektir. 

icra komitesinde altı Balkan 
milletini temsil eden altı zat
tan maada, birer de komiser 
bulunmaktadır. Şimdilik Türk 
Bulgar ve Yunan komi&erleri 
tayin edilmiştir. Romanya Ar
navutluk ve Yugoslavya komi
serleri de yakında tayin edile
cektir. Dün icra komitesinde 
Yunan komiseri bulunan M. 
Smiryotis ile görüştük, M. 
Smiryotiı, Balkan Ticaret ve 
Sanayi Odaıının müstakbel fa
aliyetini bize ıu suretle izah et. 
ti: 
"- Nizamname mucibince 

mı istinat edecektir?. Acaba la 
tanbul arması nasıl olmalıdrr? .. 

Hatırımda kaldığına göre Pa 
risin armasında bir yelkenli ge 
mi resmi vardır. Bu geminin 
Paria gibi deniz kenarında olmı 
yaın bir şehirle münasebeti ne
dir bilmiyorum ... 

Eğer lstanbula da böyle tari
hi köklerden gelme bir arma 
yapılmak isteniyorsa, en müna 
sibi ona da bir gemi reıımi kıoy 
maktır. Bu gemi Fatihin lstan 
bulu zaptederken karadan ge
çirdiği gemidir. Ve zaten latan 
bul sokaklarının bazıları cıa ha 
la bu gemiye hürmet için birer 
derya h11.lindedirler •.. 

Açlık grevi ... 
Dünya ne gariptir! Ve insan 

!ar ne tuhaf şeylerdir... Bakı
nız şu tezada... Dün bana bir 
arkada§ geldi. Okur yazar bir 
adamdır. Haluk ve terbiyelidir. 
Kabahati, hatta cinayeti biraz 
pısırık olmasıdır. Bugünlerde 
işsizdir ve it bulamadığı müd
·detçe açtır. Yani ötekinin beri 
kinin muavenetile geçinir .. E
ğer kimse yardım etmezse aç 
kalabilir ve kirr.,e ona neden 
yemek yemediğini v .. aç kaldı
ğını sormaz ••. 

Bir takım hukuku ı.mumiye 
mahkUmları veya maznunları 
• bir Garp hareketini taklit ede 
rek - hapishanede açlık grevi 
ilin etmitlerdir. Yani kendile
-;ne verilen yemekleri yemeyip 
aç kalmak ve böylece!8'ayri ka
bili tahammül buldukları ha. 
yatla hesaplarını kesmek isti
yorlar ... Amma hapishane ida
resi kendilerini cebren ve tıbbi 
vasıtalarla doyurmaktadır. 

FELEK 

ve BEN 
Muazzez Ta hsin 

Balkan Ticaret ve Sanayi Oda
sı Balkan memleketleri arasın
da ticari ve sınai münaaebatın 
artması ve ticari ve sınai mah
sulatın Balkanlarda satılması 
için lazımgelen teşebbüslerde 
bulunacak ve bu hususta icap 
eden malumatı toplıyacaktır. 

Bu meyanda Balkan mahsu
latının yekdiğeri memleketle
rinde tanınması için seyyar ser 
giler tesis edilecektir. Nitekim 
seçenlerde Yunan mallarının 
Yugoslavya da teşhiri için bir 
seyyar aergi yapılmıftı. 

Ayni zamanda ticari ve sınai 
mehafilin yekdiğeri ile temaala 
rmı kolaylaştırmak ve Balkan 
memleketleri ticaret ve sanayi 
erbabı arasında çıkacak ihtilif-
1lann telifi beyn auretile halline 
çn'.:~mak Balkan Ticaret Oda
sının vazifesi cümlesindedir. 

Altı Balkan milleti arasında 
bu mesai teşrikTnden maksat 
Balkanlar arasında müşterek 
menafi için bir şuur vücude ge. 
tirmektir. Bu sebeple Balkan 
Konferanslannın ameli sahada 
yaptığı teşkilatın birincisi ve 
en mühimmi Balkan Ticaret 
Odasıdır. 

Ali B. Rolland'm bir eaerini ter
cüme etmiştir. Kıymetli bir idare
ci ve hoca olan İbrahim Ali B. 
kitabı tercüme gebebini §Öyle i
zah ediyor: 

"İki sebepten bu eseri dilimize 
çevirmek istedim. Biri eserin muh
tasar, vazıh ve sade olmaııdır. ı 
Diğeri İse, bu eserle mektepler- · 
deki arkada§larıma bir hizmet e
deceğime kanaatım bulunması
dır." 

Bu tercüme ile Milli Kütüpha
nemiz kıymetli bir eaer kazanmıı 
oluyor. 

ıaı 

Haftanın Sesi 
ne kadar hazırlayacaktır. Bu resimli haftalık mecmuanın 

Eski şark l'.!erlerl 2 inci ıayisi çıkmıştır. içinde birçok j 
tarihi, edebi ve fantazi yazılar, ka-

lstanbul müzelerindeki eaki rikatürler, ıinema, spor, kadın ve 
sark eserlerinin tasnifine memur moda sayfalan, eğlenceler, muaaba
cdilen Pr. Ungar mesaisine devam kalar, bilmeceler vardır. 
etmektedir. 20 büyük sayfalı ve nefis bir ka-

Pr. aon gÜnlerde Part ve Him· pakla beı-abeı- çıkan bu güzel mec
yarit kolekaiyonlarile meşguldür. muayı karilerimizc tavıiye ederiz. 
Şarki kadimin bu iki ıubesine ait Fiati 7,5 kuruştur. 
eserlere tahsis edilen aalonların _...,.._ 
bahara doğru açılmasına çalışıl- Matbuat Cemiyeti tarafm-
maktadır. dan tertip edilen 

Hıırsa 1111izesl l 933 
Bursa asan atika müze.i müdü- Al W 

rü Mahınut B. Buna müzesi na- managı 
mına bazı tetkikatta bulunmak 
üzere şehrimize gelmiştir. Mah-
mut B. Buna. müzesi hakkında çıktı. 
bize şu malümatr vermiştir: Bir çok tanınmış muharrirlerin e~ 

' h ı· d Fı· ati 1 liradır. 

.--ı~MELEK~ ... 
sinemasının hayretlere 

şayan filini 
İKi YÜZLÜ 

ADAM 

Hiçbir filmin kazana
madığı muvaffakıyete 
mazhar olmuştur. Mü
messilleri FRlEDRIK 
MARCH - MIRIAM 

HOPKINS 
Fransızca sözlü olan bu 
film bilhassa münevver 
halkımızca büyük bir 
alaka ve hayretle sey
redilmektedir. Filme i
lave: Paramount dünya 

havadisleri gazetesi. 

GLORYA'da 
11 1 kinci Kanun, Çarşamba 

akşamı 

SiNEMA ve 

MÜNİR NURETTİN 
KONSERi 

Yeni ve güzel 
programile 

Son Günler 
Üç hafta binlerce 
insanı hangi film, 
hangi sinema hay 
ret ve heyecanla 

topladı? 

BİR 
MİLLET 
Uyanıyor 
Artık Anadoluya gidi
yor. Bu tarih giinlerini 
görmeye 

KOŞ, GÖR, SON 
HAFTADIR. 

ALEMDAR 
Sineması 

Matine: 2,30 - 5. Gece: 
s,ıs. ıo. d 

Burada bir noktaya nazarı dik 
kati celbetmek isterim: Balkan 
T. Odası Balkan Milli Grupla
rmrn verdiği tahsisat ile etşkil 
edilmiştir. Balkanlar arasında 
mütterek ticari menafii koruya 
cak olan bu müesseseye Balkan 
memleketleri ticaret ve sanayi 
erbabtnın aza olarak kaydedil. 
meleri kendi menfaatları icabi
dır. Oda azasının çokluğu nis
betinde İf görür. 

"- Müzemizin varlığını Cum- debi, siyasi iktisadi, tarihi yazıları- 1 
huriyet idaresine borçluyuz. MÜ· m havidir. Her kitapcıda bulunur. • • 1 
ze evvelce lise dahilinde bir bina- iş ve lşçı· 
da depo a m e duruyordu. Hü-
kfunetçe bir bina aranırken Yeşil "°"•••••••••••2•1•7llll _____________ _. _____________ ,.. 
medrese bina11 hatrra geldi ve :: Milliyet bu aütunda il ııe İffi 
medrese tamir edilerek müze bu- Matbaada iatiyen/ere taııauut ediyor. Jı 
raya naklolundu. ııe İfçi iatiyenler bir mektup

la lı büromuza müracaat et• 1 
Bursa müzesindeki eserler Ro· Akşam melidirler. 

ma, Bizanı ve Bitini devirlerine f 
ait bazı mezar taşlarile lahitler F • ~çi İstiyen 

Ociaya aza olarak kaydedile
cek tüccar senede bir lngiliz 
lirası aidat vereceklerdir.'' 

Ve heykellerden ibarettir. Bundan R e .. a t e y z 1 1 B' hal . . 45 l" lı b" • ~ .. . . . ır ma ıçın ıra maaş ır 
maada Orhaneliden büyük bir la- , Y eru neslin en euzel ııırlerı, tahsildara ve büyük iki müeuiıe i-
hitle eski Miletopolis harabelerin- ı bir kaç gÜne kadar çıkıyor. çin elli lira maaşlı iki mubayaa me- 1 

den bazı frontonlar ve frez parça Sühulet kütüphanesi. fiatı 25 kr. muruna ve diğer bir mahal için 35 
lan getirtilmi,tir. lznikte toplatı- ı· ki 

"k .. ••••••••••• .. rıiı ıra maaşlı i ·memura ihtiyaç var-lan büyük l<Üçu 20 parça kadar 216 dır. Taliplerin Karaköy eski gümrük 
meK:'1';[.r~l=~ı::~a.:;~:;~~~~rdan Mürettipler sokak mader Han No. 13 müracaat-

Paramızı 

Koruma 

tarihi ıah "yetlere ait eski Türk Cemı"yetı"nde lan. 
mezar ta larını da toplatmakta ş is 

Yeni kararname 
neşredilmek üzre 
ANKARA,4.- Hükümet paramı

zı korumak için hazırladığı yeni ka· 

yız. 

Bu eserler peyderpey tasnif e
dilmekte ve yeniden bulunan eaer 
ler de haber alındıkça müzeye 
nakledilmektedir." 

- ................... _ -

Çöpleri eksile kibrit 
kutuları 

rarnaıneyi netretmek üzeredir. Bu Son zamanlarda kibrit kutula 
kararname neşredilince bankalar, rının çöpleri noksan çıktığın
bankerler ellerinde bulunan üçüncü d 
§:Bhıslara ait dövizleri merkez banka- an şikayetler vaki olmakta, 
sına veya şubelerine tevdi etmeğe bayilerden bazıları da paketler
mecbur olacaklardır. Ancak üçüncü den tamamen boş kibrit kutula 
tahıalara ait olmıyan ve diğer mües- rı çıktığına tesadüf edildiğini 
sescrlerde bulunan dövizler bu kay- söylemektedirler. 
din haricindediı'. K"b · d" d ki h 

Döviz vaziyetini inzibat altına ol- ı rit Şirketı nez ın e ta 
· kikatımıza nazaran, yeni fabri· mak için hükumet böyle bir karar ıt- . . .. ". 

tihazına lüzum görmüıtür. kamn ılk ışledıgı zamanlarda 
Bu kararname ile paramızın daha amelenin müptediliği yüzün. 

ziyade istik~~· edeceği tahmin ~)un: / den bu gibi haller vaki olmuşsa 
maktadır. Böyle kararnameler şımdı da şimdi b mahzurların tama 
ye kadar birçok devletler tarafından ı ' . I ud. Jd• • • t • d" 1 
tı:tbik olunmuştur. Kararname bu- m~. ıza e e 1 ıgı emın e 1 o 
gÜnlerde resmi ceridede çıkacaktır. , mıştır. 

lıtanbul türk mürettipler cemiye
tinden: 1933 senelik kongrası akt
edilerek icra kılınan intihabatta bi
rinci reisliğe Cemal ikinci reisliğe 

Hamit ve katipliğine Faik ve kasa
darlığına da Muıtafa Beyleri nasp 
ve intihap eyledikleri ve yine heyeti 
umumiyece bi.dema ( türk mürettip
ler cemiyeti ünvanırun ( türk mü
rettipler ve matbaa iıçiler birliği) 
ismi.le çağmlmaıına ve nizamname
nin tashihine karar verilmittir. 

Tetekkür 
Pek sevgili babamız Cavit Pa

şanın müessif ziyaı dolayısiyle ge
rek bizzat cenaze meraıimine İt· 
tirak ve gerekse tahriren beyanı 
taziyet 3Uretile ebedi matemimize 
iştirak etmek lutfunda bulunan 
muhterem dostlarımıza şükranla
rnnrzın arzına vesatet buyurması 
m muhterem Milliyet gazetesin
den rica ve yüksek hürmetlerimi
zi takdim ederiz efendim. 

Merhum Cavit Paıa ailesi 

Bon serviıli kaloriferci ve mükftll 
mel tesviyeci ve tornacı ayni zaman 
da mükemmel yeni harfler, franıızca 
ve daktilo bilir, bir genç gayet mü
sait şeraitle İf aramaktadrr. Kadıköy 
Yeldeğirmen kahve sokak 17 No. 
Namİk Kemal. 

~ . . 
Orta tahıile malik bir gencin her 

ne iıte olursa olsun Boğaz toklu
ğuna çalışmağa razıyım. Belediye 
Fukara yurdunda Ş. Mehmet adre
sine müracaatları l"İca olunur. -----Meccani muayeue 
İstanbul H~lkevi Reisliğinden : 

Cöz hastalıkları mütaha11111 Dr. Sü
leyman Şükrü Bey vesikaıruzla gi
decek fakir hastaların, cumaı·teai, pa
zarteıi ve çarşamba günleri ıaat 16 
dan 17 ye kadar Babıali Ankara cad 
deıinde Hilmi Kütüphanesi yanında 
60 numaralı muayenehanesinde, 
muayene ve t"daviyi kabul etmiıtir. 
lateyenler idare Memurluğuna mü
racaat edebilirler. 

Süfli kabarede bir fa
cia... Bir kadının kara 
gözleri İçin iki erkek 
pençeleşiyor •.. işte bu; 
Fransızca sözlü ve 

şarkılı 

GÜNAHKAR 
KIZ 

filmidir. < 

lıtanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bugiln ıuvare 
aaat21,30 da 

MUM 
SÖNDÜ 

Yazan: Müaa
bip Zade Ce
lil Bey. 
Umuma. 

-
Ertuğrul Sadettin 

T.A.T. 
Bu a-ece Kadı· 

köy Kutclili 
Tiyatrosunda 

RAKiBE 
Piyes 3 Perde: Nakili 

Tahsin Nahit 
Aynca Vodvil 

d 

nimle beraber üzüldü .. ağladı .. ça
l'esizlik içinde çırpındı 

Odama girciiğim zaman Nejat 
mışıl mışıl uyuyordu. Bütün bir ge 
ce ondan uzak kaldığımı farketme 
di bile! 

laka onları yeneceğiz 
- Pley! 
- Redil 
Teyzem: 

sında bir iki saat dinleniyorum; 
bu, geceleri çektiğim ıstırap için 
bana kuvvet veriyor. 

günlerce Adaya gelmiyor, işleriııİ 
bahane ediyor. Acaba benden k.f 
mak için mi gelmiyor? Biz~ 
uzakta nasıl yaşıyor? Ne yapryor• 

- Yoruldunuz çocuklar .. vaz
geçiniz canım. 

Güzinıin sinirli sesi: 
Gözlerimde ne gördü? bilmiyo

\ım.. bin:ienbiTe elimi tuttu. 
dım: 

- Güzin.. bu güzel tabiat kar
şıamda bedbaht olmak.. bedbaht 
o:duğunu hissetmek ne öldürücü 
bir §ey bilemezsin! , 

Büyükada .. akşam 
Feridun güldü : 

- Hayır, sonuna kadar daya
nacağız. 

Akşam karanlığında Nejat 
geliyor. Guya senelerden beri ev
li bir çift imişiz gibi sükünetle 
iğiliyor, alnımdan öpüyor ve gün
delik işlerine dalarak beni, var
lığımı unutuyor. Bana ait hiç bir 
şey onu alakadar eder görünmi
yor. Ne neş'em ve kederim .. ne hu
susi hayatım .. ne giydiğim elbi
se ... Hiç, hiç. bir şey. 

Vakit vakit kafamın içindi 
kaynaşan bu biribirine U'Zak ve y•' 
bancı fikirler ve hisler beni alt ütl 
ediyor. 

Sevmediğim adama yakın, se~· 
diğim adamdan uzak nasıl yat" 
yacağmı? Zavallı hayatım ne ol' 
cak benim? 

1/ - Leli •. mea'ut değilıin.. bu
(; u artık benden gizlemiyecekain •• 

'ana kalbini açacakım değil mi 
"ardeşim? 
• Gözyaşlarımı gi.ıç tuttum .. başı 
./il iğciim: 

- Söyliyeceğim Güzin.. artık 
u aım yalnız taıımağa kuvvetim 

t etmiyor. Bu gece sana kalbimi a
acağun. 

Son bir gayretle küreklere sanl 

Eve geldiğim zaman teyzem: 
- Gördün mü kızım .. ben sana 

l
oruluraun, demedim mi? Rengin 
açmıt; haydi odana çık, biraz iı 
ırahat et. Dedi. 

Odama çıktım; ağladım .. ağla 

ZaııaUı bir günüm 
Güzine derdimi açtım. Gece, 

e. kes uyuduktan sonra taraçada 
1 uluştuk. 

Karanlık geceden cesaret ala 
ak başımı onun omzuna daya 

Kocamı sevmiyorum... kalbim, 
hislerim, vücudüm, bütün benli
ğim oır.dan kaçıyor. Bedi Muam
meri seviyorum. Onun da beni sev 
dİğini saadet ve ıstırapla görüyo
rum .. anlıyorum. Fakat izdivaç ba 
ğı, sıkı bir demir gömlek '.!İbi beni 
sarmış .. kıpırdıyamıyorum, ona ko 
şamıyorum .. o da bana gelemiyor. 

Hayır Güzin .. sana söylerke>n 
sahte ve samimiyetsiz olmak iste
m em •• beni ona koşmaktan mene
den şey izdivaç bağı değildir. O de 
mir gömlek. aşkımın ateşinde bir 
balmumu gibi erirdi; fakat teyze
mi dütünüyorum .. bana annelik et 
mit olan teyzem. oğluna hiyanet 
ettiğimi anlarsa ölür Güzin ... 

Onu öldüremem .. annem bana 
linet eder. 

Ne yapayım, sen söyle Güzin .. 
•en bana bir yol göster. 

Zavallı Güzin, sabaha kadar be 

- Leyla .. seninle bir hesabımız 
var. Hatırlıyorsun ya, eskiden kal 
ma bir intikam maçı ... 

Elle:rimi çırptım: 
- Çoktandır raketimi eFme al

dığım yek; fakat galibiyet bende 
kalacak, buna eminim .. cesaretin 
vana karşıma çık! 

Bedi Muammere döndüm: 
- Bu iki mağıur nişanlıyı ye

neceğiz değil mi Bedi Muammer? 
- Şüphesiz! 
Teyzemle Nejat, biraz uzakta, 

koltuklara serilmişler ,bizi aeyret
meğe hazırlanıyorlardı. Ve .. maç 
başladı. 

Bu, hepimjzj delice koşturan 
bir yarış oldu. Toplar gelip gider
ken kalbim yerinden frrlıyacak gi
bi çarpıyordu. 

Ilk defa olarak. ten;s oynari<en 
sükUnetimi kaybetmiştim. Lüzum
~uz halecanlar gösteriyordum. Be 
di Muammer. aoğukkanla topa vu
ruyor .. Feridun sinirleniyor. 

- Hale-canlanma Leyla .. mut-

Son dakikada yenileceğimizi 
zanıııederken, Bedi Muammerin 
çok kuvvetli bir vuruşu bizi kur
tardı. 

Teyzem ve Nejat "bravo! bra
vo!" diye el çırparken, Bedi Mu
ammerin gözleri, gözlerimi aradı: 

- Benden memnun kaldın mı 
Leyla? 

Bu basit suali soran ses!nin a
hengi içimde bir fırtına yaratacak 
kadar kuvvetli ... 

Gözlerimde toplanan yaşları 
göstermemek için koşarak içeriya 
kaçtrm. 

Büyükada .. 
Gündüzleri, teyzemle baş bata 

çamlıklarda otururken, evlenmiş 
olduğumu, aşağı yukarı bir sene
den beri evli bir kadın olduğumu 
unutuyorum ve mes'ut oluyorum. 

Oğle yemeğinden sonra. isti
rahat etmek için genç kızlık o
dama çekiliyorum, orada kendi 
kendime. sevdiğim eşyalar ara-

Bazan teyzem: 
- Leyla, bu elbise sana pek 

yaraşmı§, diyor. 
Hassas ve ince teyzeciğim, 

gizli bir rnalnatla söylüyor, bunu 
minnetle anlayorum; fakat teyze
min bu dütünceıinden sonra, Ne
jadın, dalgın ve uzak aesının 
"evet!" deGiğini "i§İtmemek, ku
laklarımı trkayıp kaçmamak için 
sinirlerimin bütün kuvvet ve me
tanetini bir araya topluyorum. 

Teyzem bunu anlıyor mu? 
Bu dakikalarda gözlerinde acıyan. 
dilenen bir §ey görüyorum. Bu ne
dir? Teyzem bana mı acıyor, 
oğluna mı? Y aptığmı fedakarlığı 
hissediyor mu? İçimdeki karışık 
sırrı ana gözleri görüyor mu? 

Bedi Muammer, muhakkak ki 
bendeki bu buhranı anlıyor. Bunu 
görmemek için bizden kaçıyor, 

Büyükada .. 
Yaprak dökümü• 

Dün akşam Bedi Muammer: 
- Hepinizi yann için evime d~ 

vet ediyorum.. gelirsiniz del' 
mi? dedi. 

Teyzem önceden, Yetilköy ti' 
zak, diye gitmek iatememi4ti, ı~ 
radan razı oldu. Bu sabah lıi' 
mufla Y eşilköye gittik. , 

Bedi Muammerin evi... ne f 
rin, ne sevimli bir yuva! .. 

Bizimle beraberken, evin i~ 
resi ~zemde olduğu için d•~ 
ma bir misafir gibi çekingen dıl 
ı·an Bedi Muammer, burada bii' 
bütün tanımadığım bir adam gi!f 
karşıma çıktı. 

Eşyalar. ahenktar bir bulut~ 
yerleştirilmiş... N .. eski zamaııı' 

(Devamı var) 
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Memlekette 

25 mevkuf bahai 
Adanaya getirildi 

Adanada tevkif edilenlerle 
beraber-muhakeme edilecek 

maznunlar 41 i buldu 
ADANA, 2 - Gaziantepten 

Adanaya Bahai tarikatine men• 
aup .25 mevkuf getirildi. Mevkuf· 
lar Jandanııa muh&faza&1 albnda 
ıetirilerek bapiah&neye konuldu· 
tar. tbrimizde tevkif edilenlerle 
b era er Bah&ilerin miktan 41 1 
b ~lmuıtur. lıticvaplan yakında 
ıtecek ve muhakemelerine batla 

nacaktır. Bunlann gelm..U üzeri· ::o Adana baplaaneainiıı mevcuda 
lı:ad 1 bullDUftur. Bunlardan 28 1 

m 30 u çacalı:tar. 

Alunetçlği öldüren
ler mahktlm oldu 
Adanada Salcı Abmetciii bota 

rak öldiinnek ,... ölibünü bir aan· 
~ia koyup ırmafa atmaktan auç

Ye mevkuf Leyll lla oflu Mu-
~fa ~bri ve köçefin oflu Kad· 
uılnın •fır ceza malıkemealnde 

~!'"~ etmekte olan dunıflllalan 
b !lmlf ve haklanndakl karar tef· 
ıın edilmittir. 
Leylanm Kudduıi ile birlikte 

~detcifi öldürdükleri aabit oldu 
IUn an her lkiain de Türk ceza 
~jn~nunun 64 üncü maddeai de
ha_ etıyle 448 inci maddeıi muci• 
h ınce on beter aene mllddetle ağır 
S ae~ }conulmalarma ve Muıtafa 
e a . '!Dın öldürmek auçuna ittirak 

.ttığı anlaıılamadığmdan berae-
~ne karar verilmlt ve ıerbea bıra· 

lmııtır .. 
Kararm tefhiıni uraımda mak 

t~lün herntire ve kardetleri de 
dınleyiciler araımda bulunuyor 
Ve karan can kulaklariyle dinli
Yorlardı. iki ıuçlunun on bet -
ney., rnahldlm ve birinin de bera• 
et ettiğini anlaymca yüzleri bu· 
'Uttu. Çünkü; bunlar her üçünün 
~e mutlaka ölüm cezaıma mab· 

1 
Unı edileceklerini ümit ediyor
t.rdı, 

1, içlerinden yaşlı bir kadın, Ley
e.ye. fÖYle bağmyordu ı 
ıne-; O ne, on bet aeneyi beğen• 
le dı!' ıalibe., aen dur, ben davayı 
.;b;r.~ edeyim de o zaman ıörür-

l.evla da: 
bar -.,ı:nirn bu l9te bir auçum yok 
ı. j l.u mahldbaiyeti aall ka· 

u etııı-1 ... dedL 

Karısını öldB.rdü mü 
ırı";.jlaa lıildiriJJyorı Geçenlerde 
Pelc" b •ne.ırada bnımı ölılüre-
1~ arpa anıbannt. ..... 
Efendi h& ~ t.ulunan Molımet 
nı söyJ._t•ı!o;a haberdar olmadıfl 

Meiıınet edır, 
zab •- Efendinin ~ Necip 1

"'1't. Yerdİfi ifadede demlttir ldı 
- Mehmet Efendi hana ''kanm 

çocuk dofurıuiaın öldl. e.. bu lra-
,.,. haberi ........... - li • 
~· aoy y-.yece-sltn. Şunu Ka,.aeriye, ı..ı. 
nıftl\ gönderelim" dedi. Be mın ya
y h eli L• n, evet ve a ayır ye ... r cevap vermecı· 
l\.te_hınet Ef.,dini~ !>'ı ~ ;:
~~rıye naklebnek ıçın bir vaı...a/ 
utr IU. verdiğini de biliyorum. t. 
~ Necibin bu ifadeai çok dilı;. 

~tı it.Yan görülmüttür. Zabtta talı
•kaıa devam etmektedir. 

Bir polis 24 seneye 
nıahkum oldu 

•ı ~~IR, 2. - Kemer altında. kan
..; llzeyyeu Hanımla kayin bira~ 
N.,~dettin Efendiyi öldüren ~,. 
len l'i. Efendinin muhakt!mesİ netıce
hap':'ttir. Nuri Efendi 24 sene ~ 
fendi .llıalıkUın edilmittir· Nur• E
kencli~n. <~ı idam iken ~ıınm 
taıı11cı.::' küfürle tahrik etııği nok-

1{.. -.... tahfif eclilmittir. 

b·Y. delikanblan 
T • .,;ttblrine girdi 

kadın Yiinl'.~n bildiriliyor: Burada 
rasınde. .:.iden köy delikanlılan •· 
neticede ~ bir boiıızlllf,_ olmuı, 
yar~tbr delikanlı ağır aurette 

Y&J kö ... 
cık köyü~ İiç delikanlı, Ova
kadını eğl~ ~ orada oturan bir 
nııtlardır. Bu .. llzere yanlanna al
köyünden de ~~ delikanlıya Ovacık 
nı' -• Uç .ı...ı,,_ • 

·''· .... 1 delilcan1ı_ç_, iltihak et· 
ı~.derleriten •rale. • ellenmek üzere 
•

11nden bir rekab.,rıncı., bu kadm yü
ınış1tr, t kt.vgaaı batla-

Bu 1ce. - vıa neti d 
~a dayarıını ·J°e e ıiliba ve bıça· 
~nlılarde.n t.;,gd~e giden deli
sı d., hapiaJı.,..:.,u !'-•!o.haneye. iki-

--, l'>'rnittir 

~~latyada y~al 
Malaı:" do.kooperatif 

!ayet mer'i..;; ~azılıyor: Burada Vi
ıl~ altnu1 hl e 4450 lira aerınaye 
bır ŞW.ir Koo 'aedardan mürekkep 
metpa'a nahi::""tifi yapılmııbr. la
mayeli bir K •nde de 84() lira ser-
t . B Ooperatif t kil dil · ır . u teşekk .. U eş e ınış 
yerlerde de k.::. erd~ •onra diğer 
anli14ılmıt Ken!İ-raliflerin faydaaı 
lira aenna'ye ile c'!e kaza.ında 1200 

..... Ortaklı. K-ali-

'--

yenin Aıotkt. nahiyesinde 600 lira 
aennayeli ve 54 ortaklı, Akçadağ 
kazaıının Polat köyünde 600 lira 
aennayeli 67 ortaklı, Bahri köyünde 
750 lira "lemıayeli, 57 ortaklı birer 
Kooperatif t"fkil edilmiştir. Arap. 
kir kuaaı lle Arapkir köylerinde de 
Kooperatifi.,. tetkiline bqlanılmıı
tsr. 

Giresun fındık 
bahçeleri 

GiRESUN, 2. - Ziraat velrileti, 
fındık behçelerinde temizlı'k ve umu• 
mi tekilde ıalahat yapıhnaoı için,zi
raat müdürlüklerine emir vennittl. 
Bu emir mucs'bince her köyde , beh
~eri imar etmek makaadile heyet
ler t"flcil edilmittlr. 

V alt Salih Cemal Bey, lıabçelerin 
iman ı1ne yakından aUıkadar olmak 
tadır. Ziraat vekaleti nli Beyin bu 
-1ıine l"feklriir etmlt, dahiliye 
vekaleti de bir takdirne.me gönder
mlıtir. 

Gazlantepte kurtu
luı günü 

Gaziantepten ye.zılıyor: Kurtulut 
rününün OD ilcind yıl dönümü mÜ· 
naıebetile bütün memleket battan •· 
talı bayraklarla ve takı zaferle ıüa
lenmit ve çok muhteıeın rnerıııim ya 
pılnuıtır. Sabah aaat dokuzda bir ıu
vari alayı, bütün mektepler, teıek· 
küller eınaf cenılyetleri, malul gazi
ler Halkevinde toplanmıılar, oradan 
belediyenin bandoıu önde olduğu 
halde evveli belediyeye bilalıara ıe
bitler mezarına gidilmit, konferana
lar Yerilmit Ye çelenkler vazedilmit
tir. 

Antep harbinde büyük fedakarlık 
"" tehametler göıtererek Antep-Ki· 
liı yolu üzerinde tehit olan kahra
man Şahin Beyin de mezan bir heyet 
IJtrafından ziyaret edilmit ve çelenk
ler konulmuıtur. 

Bı: yükıek tehitin Antepe ne.kle
dilerek muhletmı bir mezu yapıl· 
muı lıararla,tmlmıtbr. Mezar bu 
aene yapılacaktır. 

Orduya su getirildi 
Ordudan bildin1iyor: Şehrimize 

18 lıilometre uzaklıkta olan içme ıu· 
yu lnıaatı blımiı, ve pbre dağılma 
tecrübeleri yapdmııtsr. 

Adanada tifo 
Adanadan bildiriliyor: Şehrimizde 

biri kal'i diğeri de ıüpbeli olarak İ· 
ki tifo baataaı rörülmüt ve Sıhhiye 
Müdirlyeti tarafmdan derhal mese
leye vaz'iyet edilmiıtir. Her iki 
haata tamamile tecrit edilmitler• 
dlr. 

Ceyhanın kurtuluıu 
Ceyhanclan yazılıyorı 5 k&nunu-

11111.İ Ceyhan'ın kurtulut günüdür. 
Ceyhan'da bu meı'ut ıün için büyük 
hazırlıklRr yapılmaktadır. Kozan
dan da 300-400 atlı tezahüratta bu
lunmak üzere mili kıyt.fetleri ile Cey 
han'a ıeleceklerdir. 

Polatlıda cinayet 
Polatlıdan ye.zılıyor: Burada ka

dın .... d 
t• ~~.en bir cine.yet olmut, Ka 

1 0~ • n ."imli bir genç, tüyler ür
Perticı bir tekilde öldüriilrnüttür . 

. Janda_rm.l kumandanı Sabri Be-
yın faalıyet1' net' · de • _ 

ıceıın katd uç aaat 
sonre. yakt.lanınıştır. 

Nafıa mühendisleri
nin konferanslan 
ANKARA, 3.- Nafia veküeti,ve

k&Ict mühendis ve fen m-urlarnu 
tecrübe ve ibtisaılarırun İnkitafı mak 
sadile keneli aralarında konferanalar 
tertip etmelerini muvafık bulmut
t\UI Konferaıult.nn mevzulan veki.. 
Jet~ bildirilecektir. 

fran ve lskenderiye
de çiçek 

ANKARA, 4. _ lran'da YO laken 
deriyede zuhur eden çiçek haatalıfı: 
nm memleketimize ıirayet ebnemetı 
için hülıiimetiınİz tarafından teda
bir almmıtbr• 

Cenup kutbu hak· 
kında konferan• 
Amerikan Gençler Birliğinden 

M. Paul Saypol iıminde bir gen9 
Kutbi Cenubide yaptığı aeyab.at 
ve tetkikabna dair bütün dünyayı 
dola§&rak konferanslar vermek· 
tedir. M. Paul Saypol ahiren lıtan 
bula gelmittir. Amerikalı genç 
bugün Darülfünun konferanı sa· 
!onunda aaat dörtte bir konferanı 
verecek ve Kutbi Cenubide yaptı· 
ğı oeyahat ve tetkikat intibalarını 
anlatacaktır. 

MlLLIYET PERŞEMBE 5 KANUNUSANi 

Hanglai ana, hanglal kız? SatJda Elulre fJOpe•co, 
aolda kızı 

Yıldızlar arasında 
bazı farklar 

Şimdi mükellef salonlarda 
dolaş~nlar eskiden kimlerdi? 
Se11i:ı: ıinenııuun yıldızlan karan- ı ı·erak pa'l'tl kazanıyordu. • 

lıldardan ılıntel< gibi doğarak g~z Bahar. bir hazır elbiae 11111ğa:ı>:..ı., 
kamaştıran f"haplara benzerler~•·. açmıştı ki bundan maksat . arka~a 
Bunlann hayattan heyecan verıcs bir kumarhane itletmekten ıbarettı. 
teylerdir. Ritanm \·azifeıi dükkanı idare ct-

Şİındi ıesli ıinemııda iıe gayet a- mekı ;, akşam kaıa heaabında f&Y~t 
~ ~lı ve .k.ibar oluyorlar. Cay~! bir kuruş <k•ik çıkarsa dayak y~r<li. 
duzgun ve ıtınalı konuşuyorlar, pu- Ayn1 7:ımanda arkada kumar ovnr
rüHÜz giyiniyor, çay fincanmr ma- yan adaınlRra iıkanbille, fit ve ufalt 
nikürlü parmaklarm ucu ile tulu- lık ,,.ermdılede mükellefti. 
yorlar, insanlara gözlerini ıü:ı:erek T . _._ . . ektebe gİ 
bakıyorlar, incelikleri pannaklannm d cınız kpı"'"' gıyı,ne'.' de m Rita il; 
ucundan eluyor. Bunlarda eski yıl- en çocğu '!"!' ev enn cli•.n Onu ıev•n 

h _,_ ov11am•ı a ızın vennez • .... dızlann canlılıiı, eyecanı Y.,.._ · 1 kim okt 
B b. · ti' d Rit La on•ın 3 cmyan se y u. una ır ıs ına vaa· . ı· : a -

Roy. Onda salon tavırı gönnezıi- Sonca babt.&1 onu ufak bir çifliğ<ı 
niz Yapma"ğı yoktur O görmüt gCtürdü. Knçağız blitiln çiflik it!.,_ 
geçinnlı bi.r ~7dır. O l"\tamıf ve v- r:ni bir batma yapar .,. onun kazan. 
tırap çekmıtlır. d • • ba 1 _ı_ h ·· 

B •-• - · d h • b ı. 'gı pnrayı da ba ., a ar... ergun 
acatuarınn1 u-f'rtn e va fi " a- • . ... 

· d• d' • · '· b ı la · b• ş 'hıre gıder ve son ınctelige kadar 
sının ın ır ıgı l!'.ıı "f a..rn yı n~ı ı baL--
d 1 · ı · d F ı __ t h kumara verirdi Küçük kız .... mın 
oanmı,ızer1•5r Jr. &IU'l av .. w I. 

ti • lb• d hi • L ve kendinin f'dıktan ölmeme en ve tın ac an onun L':l rn e ç .z rlw • • • 

km d '"ld ' C · k" h k soğuktan donmamaları ıçın )'etnolı ra •t •K: " un u, er ıey., , ı . . . . . 
1 d k k ı. 'I ktir pıfırmek, :likit dilmıelı, odun ya•-

n ma an aqr OYR 1 ece • mağa ve 111 tatımak adar her şe)i 
Kollarında aert edale!er görür,ü- bir batına vaparclı. Zaruretin aevld 

nüz, bunlar daha < l.iôt'ük bir çoe••~· le hasta iııelıleri nasıl tedavi etmek 
ken hasıl olmuttıır. &üyük bir •<1' kabil oldufı"'nu, laftldarın en iktı
mm giiç yapabıleceği bütün çiftt:ı. Adı ıurelte nasıl lıealenebileceğini 
itlerini yaprna•:ıe rr:lıeleri aafmalı keneli kendine öğrerımiıti; Çamaıır· 
tavuklara yem ve·r•ek, aıjrrlan 1u. lann eaki ye.tak ÇU'faflannde.n. üıt 
Jamak, ve hatta ev 1apmakl elbiaelerini debebaaınrn eskilerinden 

yapardı. 
On dört yaıına gelinceye kad••r 

a1'kıııma elbiae l(İym-iftir. Baba
aının eıki elbiselerini bo:ı:up kemli.,,, 
nyduraralı lcörpe vücildünü ÖrtmÜJ 

tiir. 

Ritanm acıklı hay•h Seine o...,_ 
rinin sahillerinde güıel bir evde ı,..,. 
lamı•t''· Annesi F".:: tııız operaın1-ı'fll 
bat dansözdü. Babaaı ise bir dan.ö
zü aldığı için ~ileıi it rafından redd~ 
!unmuş bir l•koç,nlı idi. lıkoçya.•
nın bütün (:m,·ilude tevebildiği ye· 
ğime 4ey Ritıının a· nesi idi. Kad,r,. 
cağız Ritayı doğururken öldü. Bu 
hadiae sevgili karıamm katili addet
tiği Ritaya kartı lıkoçyalıda mülhit 
birkin ve nefret uyandırdı. 
Jameı Stuart nefret etıiii kı:ı:ı ile 

Amerikaya gitti. Ritanm batırladıfı 
ilk vak'alardan biri uydurma bir 
ring üzerinde kendinden büyük bir 
cıglanla boks ettiği , daha dofrusa oi 
lanın yumruklarından küçiik viicııd:ı 
r.u eıirgem-.ğ çalııtıfıclır. O zaman 
Rita yedi yqrnda idi ve babt.11 za. 
vaılı kıza böyle boka maçtan raııtı-

Fakat kızın bütün gayretlerine ve 
heaabı da bizzat büyük bir dikkatle 
lutrnaaıne. rağmen çiftliği borçlana
rak bıraktılar. Kanadaya gittil ..... Bıı. 
zuallı kız için daha beter oldu, 
çünkü ıırtında Kanadanın -ırüz
garlarına kart• koyacak .-lyecek, 
yoktu Bundan batb artılr mektep 
çağı da geçmekte oldufu için sabah
ları çok erken kalkarak çiftlik i~ini 
biti•dikten sonra mektebe yetişmeıl 
lazımdı 

Arkada§lt.n :ııavallı kızla alay e
derler. 
Kırba~.-dan veya yuınruklan

madan birgün ıeçmezdl. Bir tek sey 
gi .Ozü iıitmeıniıti. 

Günün birinde yıldrzı doğdu. Aile
sini bıraktı .... aiaema onun hayatın
da bam bqkt. hir yol açtı. Eıki fakir 
kız §İmdi zengin bir aalon bdmıdır. 
Hatta iatiina ile film çeviriyor. Çok 
lı.imaeler ona artık yıldı:ı:ı aönmüı na 
zanyla bakıyorlt.r. Acaba alindii mü, 
derıiniz? 

1933 

\ 

ı ı __ s_i_n_e_m_a_H_a_be_r_ı_er_i_ 
Bir salname 

H o llyvood' da neşredilen bir 
salnameden; sinema faaliyeti 

baklanda bir fikir ediınmek ka
bildir. Salnamede 11,540 aktö
rün, 6160 aktrisin. 2050 küçük 
yaşta artistin, 345 henüz meme 
de aktörün adresleri vardır. Mü 
tehauıılar arasında Hollyvood 
da 887 iri yarı adam, 1153 cü 
ce, 605 malU:I, 89 kambur, 7.SOO 
müganni, 4850 daınsör, 3740 bı 
yık)ı aktör, 1057 sakallı aktör. 
881 ihtiyar kadın aktriı, 1053 
aristokrat, 615 zenci, 953 Aı· 
yalı vardır. Ayni salname; ıine 
ma için yetiştirilmif 75 köpek. 
15 inek, 13 kedi, 4 merkep sahi 
binin adrealerini de ihtiva et 
mektedir. 

• Henry Garat "Prenaea em 
riniz" filmini tekrar Amerika. 
da çevirmektedir. Bu defa eti 
Janet Gaynor ol~D'. 

"' Meıbur dansöz Lealie Ful
ler geçenlerde N aın Baton ile 
evlenmi,tir. 

" Londra sinemacılan cemi· 
yeti, Yahudilik aleyhinde neş· 
riyatta bulund1,1ğu için SuMay 
Express'e ili.n vermemeğe ka· 
rar vermişlerdir. 

• Clart. Bow lngittereye l'eli· 
yor. 

• Rouben Mamoulian yakmda 
"Büyük ıarkı., filminde Marl~ne 
Dietrich'in rejisörlüiünü yapacak 
ltr. 

• Maruf bokaör Georgeı Car
pentier Hollywood'ta "Aılan a· 
dam" isminde bir film çevirecek
tir. 

* Tanınmıı tayyarecilerden Mo 
lison "para,üt" filmini çevirmek 
için Douglaı Fairbanka tarafın· 
d~n vaki olan teklifi reddeltnİf· 
tir. 

* Jack Dempsey orkeıtra ıefi 
olacaktır. 

* Sternberg Paramount'la mu· 
kavele•İ bittiği için Avrupaya ge
lecektir. MalUındur ki Marl<ne 
Dietrich'in aşağı yukan bütün 
filmlerini o idare ebniştl. 

• Lewis Mileatone evvelce Oni· 
veraal firmasından film batına Üç 
milyon iki yüz bin f::ıı.nga yakm. 
para alıyordu. Şimdi, yeni muka· 
veleai mucibince, iki milyon ala
caktır. 

• Adolphe Menjou ile Kathryn 
Carver banttılar. Şimdilik b-n
mıyacaklar. 

• Amerikan :ııabtıası Dolorea 
del Rio'dan iki milyondan fazla 
ksymette mÜceTherat çalan üç 
lııraızı yakalamııtır. 

• Şimdi tabailde bulunan Ja• 
ckie Coogan'm anua ye babaaı 
kendiaine ayda altı yüz elli frank 
veriyorlarmıt• Hatırlame.h ki bu 
çocuk, ilk filmlerini çevirdiği za
manlar yirmi bet milyon kazan• 
mııb. 

* Trader Horn filminin bJlt ka 
dm artiati Edwina Booth ağır ıu· 
rette haıta imit-

* Sidney F ox V arner Broa fir 
maaı tarafından angaje edilmiş· 
tir. Haftada 60.000 frank alacak. 
tır. 

* Maurice Chevalier tu günler· 
de New - Y ork müzikhollerinde 
,.rkı söylemekte ve haftada üç 
yüz bin frank kazanmaktadır. 

* Alice White ainemayı terket• 
meğe mecbur olmuıtu. Fakat pe· 
reatitki.rlan müıterek bir müra
cae.tla bulunduktan için Warner 
Broı tekrar kendiıini nngaje et
mittir. 

* Zaıu Pitts'in eaki koca11 Ton 
Callery'nin Madge Evanı ile ni- • 
tanlandığmı aöylüyor. 

Birdenbire 1111/lselen ue Amerlkalılaruı luılplerlnde b0110t bir 11er tutan Sllvla Sldne11 

Bono işi hararetle m · 
nakaşa edilecek 

Gayrimübadiller idare heye 
kongre için raporunu hazırla 

Gayrirnübadiller kongreainin a 
yın 15 inde toplanacağı maliim· 
dur. Gerek cemiyet idare heyeti, 
gerek gayrirnübadiller, kongreye 
hararetle hazırlanmaktadırlar. 

Koncre yeni bono tevzii mesele 
sini gÖrüf"cektir. Binaenaleyh, 
cemiyet nizamnamesinde muaar
rah olan i.di içtima zamanma tesa 
düf etmekle beraber, bu kongreye 
muayyen bir meselenin '!'üza~e~e
ai için yapılacak fevkalade bır •.ç· 
tima nazarile bakılmaktadır. Fil· 
hakika, gayrimübadillerin arala• 
nnda yeni bono tevzii noktaamda 
fikir itibarile ittifak vardır. An
cak oradaki fark, yeni tevziatın 
ıimdiden mi, yokaa Maliye veki.le 
tinin noktai nazarı Teçhile elde 
me•cut bonolar tamamen aarf " 
itfa edildikten aonra mı yapılma· 
11 noktalanndadır. Cayrimübadil· 
ler cemiyeti idaN heyetinin, b.a· 
riçten bazı gayrimübadillerin itti 
rakile yaptığı içtimada, muhtelif 
noktai nazarlar izah edilmittir. 

l - Bir kııım gayrimübadiller, 
derhal yeni bono yapılmasına la· 
raflar ıı"riinmüslerdir. 

2 - Bazı ıayrimübadiller, el 
deki bonolar tamamen veya hiç ol 
mazaa bir kıamı aarfedildikten aon 
ra yeni bono tevziatma taraftar 
bulunmutlardır. 

3 - Bazılan, bono yerine ı•Y· 
rimübadillerden her birinde mn'
cut İıtihkak mazbatalarmm, arka 
ama meırubat verilerek bono gibi 
tedavül etıneaini Ye artık biç bo
no tevzi edilmemesini ileri aürmilt 
!erdir. 

4 - Bir kııım gayrirnübadiller 
de, küçük istihkak aahiplerinin, 
müzayedelere i,tirak edememek 
iztırannda bulunduklannı düşil· 
nerek bütün gayrlmübadillerce, 
iatibkaklarmm 600 liraamm aeya 
nen ve nakten verilmeıinl latemit 
lerdlr. 

Kongrenin b.araretli olacağı an 
latılma.ktadır. idare heyetinin ha 
riçteki gayrirnübadillerin de itti· 
rakile yaptıklan lçtİınada, idaN 
heyeti, Maliye Vekaletinin eldeki 
bonolar aarfedilmedikçe yeni bo
no teYzİİne taraftfar bulunmadığı 
nı bildirmlt ve eğer bunu temin e 
decek olanlar Yaraa onlara terki 

lzmirde 
• 
lpekiş 

Mağazanın açılması 

büyük 
bir alAka uyandırdı 

lZMIR, 4 (Milliyet) - fpekİf 
aatıt mafaza&IDm kütadı buaün aa 
at OD dörtte büyük meraıimle ya· 
pılmıtlır• Reımi kütatıan gazete
ler vaaıtaıile haberdar olan ahali 
daha erkenden yollt.n doldunna· 
ğa baılamrı ve mağazanm bulun· 
duğu caddede mürüru ubur an
cak poliıler vaaıtaaile temin edile 
bilmittir. Gelen davetliler güç hal 
ile yol açarak maie.zanın kapm
na kadar ilerilebiliyorlardı. Saat 
tam on dörtte vali Kazım Pata 
teırif ederek iş Bankaaını •e ipek 
itin milli iktıaadiyatımızda yaptı· 
fı bayırlı itlerden bahisle m~vaf
fakıyetler temenni ederek bızzat 
kordelayı kesmişlerdir. Bund~ 
sonra davetliler mağazayı gezmış 
ler ve hazırlanan büfeden İ:ııaz e
dilmiılerdir Mağaza cleb~i~~ vali 
P•fll tekrar aöz alarak mıllı ıktıoa 
diyatımızda nazım ve rehber va· 
zifeıini gören ve daİlna görece~ ~ 
lan it Bankasının bayırlı meoaıaı· 
ni yadü tebrik eylemit ve bu m~ 
yanda memleketimiz i~k aanayı· 
. de yükaeltmek l'ayeaile meyda
m getinnit olduğu (pekit fabi-ika 
::ın fevkali.de eserlerini göre~k 
biz duymut oldufunu ve lzmırm 
büyÜk bir ihtiyacının bu ıur!'tle 
temin edilmit bulunduğunu soyle 
mitlerdir. Bu kütat resmi f".hri
mizde bir hadiae tetkil eylemıt ve 
tehrimizin Türk ve ecnebi bütün 
yükaek aileleri hazır bulunmuşlar 
dır. Mağaza aktama kt.dar davetli
ler ve ziyaretçilerle dolup batan· 
mıfltr. Ege güzellik kraliçeai Neri 
man Hanım da bu merasimde ha
zır bulunmuf ve mafazada uzun 
müddet kalarak lpekifin çok za· 
rif Ye nefiı kumaılannı tetkik ve 
takdir eylemiıtir. Neriman Hanı• 
ma lpelciı tarafından lftffcut elbi
aelik kumaı lzmir İpekiı müdürü 
Ahmet Remzi Bey tarafından tak 
dim edilmittir. Kraliçemiz lıtan· 
buldaki miiaabakaya bu tuvaletile 
iJtirak edecektir. Mafazanm çok 
zarif bir aurette tanzim ve tefrit 
edilmlı olmua ve kumatlarm fev 
kali.delifi ve nefaaeti bütün da
vetliler ve halkımız üzerinde çok 
derin bir intiba bırakmıştır. Ahali 
mizin fevkalade rağbet ve tehacü 
mü kartısmda mafaza müdürü 
yana da aatış yapmıyarak mağa. 
zayı davetlilere ve ziyaretçilere a
çık bulundunnala karar vermİf· 
ti" • 

mevki edeceğini ilave etmiştir. 
ticede, kongreni.n &alim bir 
ceye varması için müzakeratm 
urlu bir tarzda cereyanı lazım 
eliğinde ittifak baaıl olmuttur. 

idare heyeti, kongreye a 
lecek raporunu hazırlamıttır• 
raporda, idare heyeti ite batlad 
tan sonra yeni bono tevziatı i 
yaptığı tetebbüıleri izah -.tm 
ve eldeki bonolar tamamen aa 
dildikten sonra değil, fakat 
la muayyen bir müddet ınnra 
nolar iıter aarfedilmit olaun, İ 
edilrnemit bulunaun, yeni bono 
zli İçin tetebbüaat icrasına lra 
verilmeıi teklif edilmektedir. 
fer taraftan gayrirnübadilleria 
milyon Türk lira11 mikdannda 
tilıkaklanndan şimdiye ka 
küaur milyonu bono ile teavi,.. 
dilmlıtir. Geriye 27 küsur 
yon, yani yüzde 88 niıbetinde 
Tiye edilmemi! iıtibkak ka 
Maliye veki.leti, henüz müza 
ye çıkarılacak ikinci parti 
kin mikdar ve kıymeti tıamam 
wblt adilmiı olmadığı içindir 
yeni bono tev:ı:iini muvafık gô 
mektedir .• 

latanbuldakl emlAk satışı 
lıtan~·ıldakl firari emlak· 

ıimdiye .. adar 200 küsur P 
müzayedeye "çıkanlımf, ya 
yakın kıamı aatılmııtır. Bu 
ke fa:ı:la kıymet konulmuı ol 
fu bazı gayrirnübadiller tara 
dan iddia edilmektedir. z· 
Banka11 nezdindeki tahkika 
nazaran bu iddialar yerinde d 
dir - Müzayedeye çıkanlan 
araımda meaela 1000 lira la 
konulup 6000 lir•ya aatılmıt 
çokları vardır. Diğer tarafta 
rari emlakinden gizli ka lanl 
teabitine Tapu idaresince d 
edilmektedir. Bu iti tear; için 
tamlan mesai saatlerinden 
birkaç tapu memunt çalı~ 
v~ kendilerine her mektı.ını 
kün meydana çıkanlmatına 
bil gayrimubadiller <cmiye 
60 • 70 kqrut verilmelı.tet!ir. 
rfltle, hu memurlardan biri 
da 24 lira kadar bir para 
etınektedir. 

v11•11•tt• 

Komisyon 
Karar verdi 

Gaz ve benzin 
lhtiklr yapılm 
Müddei umumilitin, T' 

Müdüriyetinin tezkeresi " 
ne petrol ve benzin kum 
larllll Vilayetteki lhtikan 
kik komiıyonuna verdiği 
velce yazmı,tık. 

lbtiki.r tetkik komiıyoa 
huıuıtaki tetkikatını biti 
gaz ve benzin ihtikarı ohn 
oa karar vermiştir. 

Bu karann esbabı m 
hakkında fU malumatı a 

1 - Eneli. bu gaz ve 
zin fiatlerinde ihtikar va 
duğuna dair komiıyona v 
lan teklif tarihinde meml 
gaz ve benzin ithali kont 
ti.bi olmadığından, tetkiki 
kir komiıyonu bu mevzu 
rinde tetkikatı vazifesi 
de görmüttür. 

2 - Komisyon bunu 

raber filhakika böyle bir • 

nn mevcut olup olmadı 
anlamak için, li.zım neltn 

katı yapmı' ve ihtikino 

diyeti iddia olunan zam 

evvelki gaz ve benzin fi 
iddiadan sonraki fiatler 
da görülen farkın beynel 
piyasadaki fiat tem " 
den ve muamele vergiı' 
betinin artmış olmaıınd 
'geldiğini teabit etmi,tir. 

Komisyon bu mütal 
rakı Müddei umumiliğe 
dermiıtir. 

Tayyare dün 
gelemedi 

latanbul • Ankara ha 
taamı yapmak üzere 
gün Ankaradan hareket 
olan tayyare, havamn 
ğundan ıebrimize gelem 
Eıılı:itehirde kalmıştı. Ta 
havanın fenalığından 
geletMmif tir. 
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ırinci Sahifeden Geçen Yazılar Evkafın 
Faaliyeti 

! istiğna Mısır kabinesi 
Gösterilmemiş istifa etti 

uk bakıcı. 
mektebinin 
• mezunlan 

Tahvillerin 
Satışı 

Başvekil geldi 
Ve döndü 

(Başı birinci sahifede) (Bası birinci. ahilede) 
tahviller 100 • 500 ve 1000 liralık J hat ettikten sonra 4 üncü günü 
olacaktır. . Tahvilleı;in hı;r •~ne Ankara'ya Klebileceğini ve 
Şark Demıryollan ıkramıyesme g .. . . . 

. . . mümasil, 180 hin liralık ikramiye Ankara.da da 4 gun ıatıra~atı 
wı tedav. ettırmı,, 507l ço- si olacaktır. lkramiyel,,r, senede müteakıp tamamen çalı§abıle

~en yani~ !•'jd''! 263 iki defa keşide edilecektir. Her cek lı&le geleceğini ıoylen-.ittir. 
swmel etthınnışl 0 d u~n~, 

1 

keşidede büy\ik ikramiyenin 30 İsmet Pı Hz. bu aralık ha. 
!1~ian. anybo ar1 • 3 !' ıhı~- hin lira olarAk ı .. ıbiti muhtemel- va bozuk ol.dug" undan tay.yare 
gı c-:au:ret e e enmn ın dir. • . ... . . . .. 

on iki do~da b~lunduk Bu istikrazla İnfasmm ikmali ıle gelemedıg_ını, ~okıa bır ~un 
S.456 çoc:ugun .. m!'e...,sat mukarrer hatim 85 kilo metre ka kazanmak mumkun olacagını 

enı y~lq~lrnıı oldu- dar bir kısmı kalnuahr .• Bu kmm ı •öylemittir. 
ve m5u2h62tel2ıf şekıklller~~ Y~~- iki senede ikmal olunabilecektir. ismet Ps Hz nin sehrimize 

çocu a ucraucr • • -
600 bln 850 çocuğa cemi- Falih Rıfkı B.ln makalesi ge!mesi. Pariste, Osmanlı borç 
aydalı olduğunu söyliyerek Hakimiyeti Milliyede Falih Rıf lan hamilleri ile cereyan eden 

lraımn ihtiyaca nishetle bü- la Bey Ergani istikrazı hakkında müzakeratı İdare etmiş olan 
l"Y ifade ebnemekle be~ yazdığı bir makalede ezcümle di- Saracoi(lu Şükrü B . le görüı-

laha on yqmda bulanan hı- yor ki: k · · .ı• 5 ·ı ş··k"· 
'--·~aı · eti 'çin mucibi "B kil' . f ,__ k d 1 ıne ıçınoır. araçog u u ru mru~ cemıy . ı .. . . a4ve mıız, rraa ar n af 3.• • • ... • .. • 
-.yet sayılahılecegım be· rmdan Ergani hattı için milletten ' B. Pansten geldt"'I gundenhen 

' tir. ödüne para almak üzere izin is~ Perapalas otelinde gripten muz 
_ !_leJ, ?'utku~ devam ede- di. Ergani Demİry?lu istilual ve tarip olarak yatmaktadır. Hal-

mılletlerm ~k bakı- kazanç hattıdır. Cıhan buhranına • • • . 
ve çocuklann !aıı,lam ve rağmen Ergani madeninin pazan bukı .kendısın!n ~Pmen .. Aı:ka!a 

1 '" yarmm ıhbyaçlan· ve mü,terisi hazırdır. ~,öyle bir ya gıderek hamıller mumessıl
yeti.ıirilmai için .. r~~t~k hat için hariçten pnra bulmak çok !eri ile parafe edilen prensip i. 

lerden bu meuua gunun kolaydır Fakat ikbsadi kıymeti ı t'l"f h kkmd C H F k 
:iıımaıi':retli m,,.,,leleri gibi muhakk~k olAn devlet garantiıile 1 a 1 a . a ·• • . ır ası 

nndaa Ye çocuk me1elelİ her türlü tehlikeden ve ,.arardan grupunda ızahat vermesı mu
mem~eketirniz ~çin kurtulur bir işten milli tasarrufu 1 kan·erdi, B. M. Meclisinin bir 

cılduğn _ehemmk 'd"et1ten Türk kazandırmak fikri h,.r zaman en ı haftaya kadar kıt tatiline karar 
dunva a m an arasm ba•ta hatıra gelmelidir. Bu ~ · k ld • d 

ti ıtMr:~i- ib"bAn1e en ön safta ·ıı· b k 1 k b"t" h lk venneııı mu arrer o ugun an 7
-.. mı ı an a ara arşı u un a • Mecl' • 'ld · l b l 

dan ... 35_ ili. 40 ~~e :ı;aı: . t~ v....ı ... ~" .,m,,ivet ve itimAdı iyi 1 ısın tatı en evve orç ar 
leket nufusunu ıkı mısli baap edilmit ikhıadi tetebbüale- itilafına muttali "iması ve kat' 

k ,.,,,....,,.:.;:::: "'"1.""ıdu1 fun re kat'lı da uyıuıdıracakbr.,, i itilafnamenin imzası icin Hü--
Uııetıınlt , 111111ayetet a .,,.. • . - . 
7Qdnn ..., teıviklerini etir- kUmete salahıyet vermeaı l&-

hülnlmetimi:ze ve Baıve- Teklif memnu. zımgeliyordu. Bu itibar ile me-
p~ Hazretlerine cemi- --• ··h' lduğu kad da 

~""'" ye fiilcranlanm ifa- e t d d ııeıe mu ım o ar 
tir. nıye uyan ır 1 müstacel idi. Saraçoğlu Şükrü 

t Bey -•-lara 'llRl'Yaffa- B. 111 rabatsızbğı clclayısile A~ 
IU.ıyeınılı ve eemiJete yardı (Başı birinci sahifed~) "'Üp_,._ -fkatli hAlkmu memlekette ıan aenelerde f&Y8DI karaya gidememesi bu mesele
"' tbuatım,;. arzı fiikran tükran bir tekilde İnkifaff etınit o de biraz daha istical edilmesi-
-tlmmı bitinnittir. lan milli taıamıf hareketini tet- Dİ İcap ettirmittir. 

*'-itten ÇJkanlar namına ce 'l'ilr ebnektir. Bu ııuretle bankala- B • ..J..- l 
bir hannn vazifelerini ra faizsiz para yatıran bir çok va- U ~le Batvekil smet 

bn k~ilerinden beklenen tandatlarm yüzde beş faiz ve yÜz P,. Hz. Saraçoğlu Şükrü B. ile 
'ht' d • • M de iki ikramiye temin olunarak el - ı unamı aıma goz o- görü,mek üzere ,ebrimize g -

hlunduracaklannı söyle- ıa .. mıflan kıymetlendirilmittir. 
lriitün büyiiklerimize ka.,ı Son senelerde fena bir tekilde ta· mişlerdir. 

ve minnet hialerini ifade "' toprağa, aparbman İnf&atına lımet P,. Perapalaa otelin.de 

Veki.Jeti talim ve terbi
..,;.; Ihsan B.,Maarif voki 

tehirine imkan bulmadığı 
bir vazife dolayısile gel· 
Ye vekaletin teııekkür ve 

• le mezuntara muvaffa-
nlerinin iblağma kendisi 

ettiğini söyleyerek ço
jlmmnm yÜkııek muhabbet, 
'ff ehemmiyetinden bahset 
mektep mezunlftn h:ınun

etimi,,de ilk defn ola 
dar mühinı bir Ya:rifeyi 

alnns olmRkla biivük 
r duyabilttelderini ilave 

~ita reisinin nutku 
jtıea.lm.m lriinüye gelen 8. 

• • Kiınm P&f'l Hazretle 
hakıcdık mektebinin ilk 

diplomalanm dairt
lıir iftihar duyduta

ım-c1ı: nüfuııun milletlerin 
• ehemmiyetinden bah-

dftlli!tir ki: 
lanmızm sıhhat '" lwY 

ehemmiyet vermek li
.ÇOC:Uğn yetittinneğe onu 

ba•mdan daha sıhhatli, 
yyetli olarak yetittinneği 

tutmalıyız. Beteriyetin 
bu tabii kaidenin tesiri 

_..,yan eder. Himayeiet
ti Ye değerli reisini aç

yeni çığn'dan dalayı tak 
'k ederim.'' 

Paf& Hazretleri, sözle
yet verirken yeni vazife 

lara muvaffakıvel te
hayalla mütkülatla 

yabnl11n milli sermayeye müamir b' dd • h 'kt 
bir 11tha hdunacakhr. Bu dahili ır mü et ıatira at ettı m 
İ•tikraz ııekli Üzerinde bütün d..... ıonra Şükrü B. i ziyaret ede
let erki.ru birlettiiii gibi halk ta rek kendisi ile uzun müddet 
tasviple ka,..ılamaktadır .. lkbsat görüşmÜ§tiir. 
Vekili Celil Bey de son nutkunda Bu mülakatta Saraçoğlu 
Erıranide bulunan servet ka:rnatı 
na i'aret ederek ezcümle demitti Şükrü B. Ba9Tekil Pt- ya borc. 
ki: lar itilafını izah etmi§tir. Şiir 

"Milli tesebbüs bu timendiferin rü 8. İn cuma veya cumartesi 
bir an ~vveJ İn•aaı için yardım e· 
der ve bunu finnnse ederse hem günü Ankaraya gitmesi muh. 
kendisi icin h.,m de vatandaşlan temeldir. Biraz iyileşmit olan 
;çin büyfü· ve karlı it yapmı~ olur. Şükrü B. odasında dolatabile
Bazı milletlerin ikhsadi varlığım c:ek bir haldedir. 
ifade eden memleketine büyük ka 
zançlar temin eden hu kahil hare ismet Pş. öğle yemeğini de 
ketlerinin daima f&hidi oluyoruz. -otelde yedikten sonn Kılıç Ali 
Türk milleti büyük işler baflll'llUf B. le birlikte otomobille şebir
br. En yük k irade kUYVetine sa de bir gezinti yapmıı1ar ve sa-
hiptir. Her fert kendi nefsinden d 
btlflıyarek büyük milli teıekküller at 16,30 da otele önerek An. 
de ~niyet ve irade kuvvetini ııö karaya avdet etmek üzere Hay
rür. Ve icap edene çok yakın bir darpa§a'ya geçmi,lerdir. 
zamanda devlet parası, hususi ismet Pt. Haydarpa,a'da 
oennaye ve tetebbüılerle sınai ıa- ayni zevat tarafından tet)"İ edil 
hada olsun, umran aahasında ol- • 1 d 
sun , zirai ve ticari sahalarda ol- MI§ er ir. 
sun büyük i•lerin bafllnlmıı oldu ------
ğunu görür .. " y••k k t 

Ergani bakır madeni Anadolu- U Se 8 yya. 
nun ortasında h~kikaten bir ser-
vet kavnaihdır. Cih&n pivasalann recı• aşkının bı•r 
da bakır fiatlerinin nish .. ten te-
nezzül etıiJ;i fU zamanda bile, ma k b 
denin işletilmesi ... n karlı İ•lerden ur anı 

(Bası birinci sahifede) 
severek bize feda ettiren lan. 
vet yüksek tayyareci aşkıdır. 

Aziz Türkiyenin terefim, var 
lığmı temin ed~ek büyük bir 
kuvvet yaratmak iddiasıdır. 

Seyahat notlan 

Sonbahar 
Bu sene vllAyetler

de yeni 
binalar yapılacak 

Ancak nauamele 
yapmalarına 

lüzum yokmuı r 

--
Sıtkı Paıa gene 

baıvekil 
üç nazır değişiyor 
KAHiRE, 4. A. A. - Kabine bu 

ANKARA, 4. A. A. _ Evkaf U- Takas muamelatıırun son gü. Alman malumata göre mü•tafi 
(Başı birinci sahifede) mum Müdürü Rüıtü Bey Anadolu nü olan cumartesi akşamı Tica sabah istifa etmiıtir. 

nerede biter? En iflek bir ;yerde Ajanıma ıu maliimab vermiştir: ret Odasının mesai saatinden baıvekil yeni kabineyi 3 nezarette 
baş!ar, fakat "n münasip ""yakın k d 1 tebeddül yapm•k suretile yeniden 
bir yerde an=ın ke.siliııerir. Hay- AaliyvacıktankıfBerg~yl~kla .ar. 0

: ıonra takas İ§lerine bakmak is- teşkil edecektir. Bu tebeddüller ha-
l d lr , b'l' · hav 'deki va zeybn 1 erının temem-m· den çı'-an m-ele le- · · ·· kaJ• dl' 11 ret e görüyor um ı, otoma ı ımt• sene bin çuval tahmin edilen mah· ..... .K ~- ncıye, muna at ve a ıye n<tzır ı c-. 

zi 1 tekerlekleri alhnda ıe:ril"n .;. sülünün yan1ı satılmııtır. Diğer ya- nevvür etmektedir. larmda vukubulacak ve bu 3 maka-
ych ;yol hiç bir noktada inlrdaa nsınm emaneten toplatmak ~ Anlaşıldığına göre, mesele ta ma yeni nazırlar getirilecektir. 
uğramıyor, mütemadiyen açılan ti hasd oldu. kaı yaptıran tacirlerin son gun·· KAHiRE, 4. A. A. - Sıtkı pa~a. 
bir seccad" gibi ufuklara uzanı· _ı. - yeni kabineyi te;kil" memur ,,. il-

Halen orada ı.u itle uğra. ,....,. u- olması ve vaktin gecikmesin - mı· •tir' • yor, tepelere tırmanıyor ve aona vakka iti kit• d Y 

g elmez oııalarda büyük çapraz- • zere mu 1 r lq at yap • den çıkmıştır Eski adliye, münakalat ve harici-
DUfbr. 600 elen fazla amele çalıt- .• • • ı bu 

!ar çiziyordu. Nihayet otomobili- maktadır. Elde edeceğimiz yağlann • ~ T ı~ret Odası ~uml ye nazır an kabineye dahil olmı 
miz durdu, "Tonoz" dağının bir piyaııanm müsait bir zamanında sa- 1 katıbı vekilı Hakkı Nezıhi Bey .;ya~c_akla_r_d_ır_. _________ _ 
;yüksek noktasına ııarmqtılr. Mti- tacağız. Umduğumiz sihi malıalli be bu mesele hakkında kendisi.le TÜRK TİCARET VE mut bir ormanın ortaaına indik. • 

Haııa bulutlu ııe üzerinde dur- zarlık hoafmda 70-80 dükkanlı bir görü§en bir muharririmize fU SANAYİ BANKASI 
duJjumuz tep" rüzgarlı idi. Ağaç hal ıı;apbnn'!ğa dü•ünüyoruz. !"Y"· izahatı vermiştir: - l İ 

. . . . d b" -k . , 1 ca yıne lzmır de Alsancakta bir ca- .. B' . •. .. ANON M s. RKETI denızının üzeı·ın e uyu go ge er leci' .1 1 bil' k 1 . d c - ız, cumarteaı gunu ıene 
kımıldanıyor, dallarda ayanan ıye 1 e an B'8 ırs• zmır e m - ha ı· ·· ebe ·ı konkordato komiserliğinden : mi ve lamel Paıa hulvan üzerinde şı muame atı munas tı e 
hış•rlılar aifaçtan ağaca aürükl"- 1 aki k d 1 -'-' L. Tasfiye halinde bulunan Türk Ti-

k d d de bazı binalar yapmağa çalısacağız. I geç v te a ar ça l§M1U<1a oc-
nerek ormanın ız ninliklerin- B Ka A tal E be ak ·· • ı..... caret ve Sanayi Ba-lcasr Anorum Şir de kayboluyordu. Orman ;yaprak· u sene ıtamonu, n ya, s- ra r, t as uzenne saat ""Y· 
/arının bir kısmı ;yer/,,ri kaplı;yan kit~ir, Siva•, 'Ma"!sada yeniden ha ! ten sonra muamele yapmadık. keti tasfiye heyetinin konkordato i
sonbahar ç"manlnüıin üzerine zı ~nalar B~keaırd~ d" Alt ~b Buna rağmen İ§lerin geri kal- çin mühlet verilmesi hakkı ıdaki ta
dökülmü.•., bir lrumı da henüz magaza olmalr u:ıtte bir nkaf daire I b' • J lehinin :ıazan itibara rlrnına'lna ve · vaptmnak istivoruz. mamı§ o ması ızım muame e 
dallannda idi. Fakat, ;yerde "" 

11 ı·· 1 dı" borçlu ıirkete mühlet ita•ır.a icra ha daldaki yapraklann hepn kırmızı Üç ıenc evvel fırtına neticesinde yapmamıza uzum o ma gmı 
'd' 0 k da k mühim tahribata uğrayan Edimede- göstermez mi? kimliğince karar verilETek alacaklıla 

k""d""" 
1 

'·,. • .a br - ı_":"'b~ "" 
0 

ki büyük eserlerin tamiratı hitam bul _ -· ·-·---- rin alacaldanm kayd cttrnneleri lü-a ar sarı ı, guya uyux ır yan.. tı 

guun aleııleri orn•a,,, her tarafın- 1 muc' lır. k d k . s· zumu ilan edilmişti. Kavıt için tayin 
dun sarmlf ııe bütün ağarlar bü- e ~. sene e .. oca mı~~ ·:;-· yeni Yunan olunan _müddet geçmiş oldu·undan 
yu .. lr birer mefa'lc hali11de bu bu· mn biivuk eserl .... nm tamınne e- konkordato teklifinin muz-alıker~ı'ne .,,.,m edeceğiz. Tamir edilecekler ara- s f • • '" 
lutlu aonbahar a..ması altında <'I Ma • d ki M d' ---" e ırı sıra gelmi,tir. Binaenaleyh evvelki 
ae .. iz bir ;yanıfla yanıyorlardı. •Bam L~ kidnuaAal' p ura '!e ~-

""es en a~ camı mınare- Din ınUcihince vesilıalarını ibraz e-ÇürümÜf ;yaprak, nemli toprak . . 1 ~ • Sel 
ve ;yağmurlu bulutların elelıtrikli "' ve ~mı11yle Konyadakı çak e- Bu hafta içinde derelr alacaklannı kaydettirmiş bu-
se;y;yalelerini Iraklıya koklıJ'G alı- ::!il" A!İ:e~!ir ve Çankmclalıi lunan alacaklıların konkordato mü-
şam alacalığını amlrran l>u ttrin e ıı · ıehrimize gelecek nk......mde bulanmalı: üzere önümüz 
;..._.,.,, ennerliii içüıd., bu hayali A • • • ıleld kimınasani a-m on ikinci~ 
lhn . ha ı iman sefınnın Yun.nistanm Ankara sefiri ,._ ,... 

~alJır.z:'6''"nın .. ;yrıne ;yret c M. Polibronyadia Moakcna .. ~~ırGnü saat 14 te eaı:~~-Köp 
Bu tabiat d,,iil, -.'at ueri tebrik telgrafı firliğine nakledildiğinden yeri. rG_...da Tiirki,., Ziraat ......... sma 

.;bi l>ir feydİI ANKARA, 4. A. A. - Bertinde ne Yunan Hariciye nezareti si- ait Jeni binaya ,..lmeleri ve yahut 
Ahmet HAŞIM bul~'!8" Almany~ Ankara ~üyiilr yaai itler mnmn müdürü M. Noterden muudc!alr wlriletnmne i

Elçw M. Naclolm eenaplan ile Ha-ı la ı•laine ftlıil ıöncleıwıl.eri Ji. 
riciye Vekili Tevfik Rüttü Bey - Sakelaropuloa tayin edilmittir. ._ rel-fi ,.. hu .ı.. ... •Harm top. 

Denizde bir 
Vapur yandı 

170 kadar müret
tebatın kurtul

du~u zannediliyor 
PARIS, 4. A. A. - 1931 senesi 

tqrini...,,,elinde denize indirilmit o
lan Atlantique .. randa, Mant cı. 
nizinde Ga--y :fakininde bir yan 
mı çılmııııtır. 

42.S 11 ton · ade olan bu re-
mi, Fransız geinilerinin en güzelle
rinden biri idi. Kıdafat olmak için 
Bordeau'dan Ha.le gidiyordu. Yan
gın saat 8 de Guemesy'ye 20 mil 
mısafecle çılanıtbr. Tayfa felaketin 
siray..ıine mani olamadıklannclan ııe 
miyi terke mecbur kalnuılar ve Ruhr 
ismindeki bir Ahnan ıemisi tarafm
dan alrnmıtlardır. 

HaYllllm güzelliği, tayfanın nakli 
haoa•unu teshil etmİftİr. Cherbourır 
W..... reiıi, vak'a mahalline birçok 
romorkörler .... ufak harp canileri 
göndermiıtir. Hali &a=da Cher
hourg' elan alrnmq olan ittimdat İfa
retlerinin Rııhr c-isi tarafından Ye 
rilip verilmediği malum değı1dir. 

Yangının Atlantiğin telsiz telgraf 
ocla•mclan çılmıq obnatı farzedilmek 
tedir. 

CHERBOURG, 4. A. A. - At
lantique'in etrafından bulunan ge
milerden telsizler alınroaktadır. Bü
tün tayfanın kurtulup kurtulmadığı 
malüm değildir. Bunlardan bir kısnu 
nı Ruhr gemisi almııtır. Diğerlerinin 
hanği gemiler taralnldan almınıt ol
duITTı malüm değildir. 

Pollo isminde 2.000 tonluk torpil 
gemisile Berfleur ve Ramere İsmin. 
deki Chtthourg limanına mensup i
ki romorkör Yıık'a mahallin" gİlmİf
ı~rdir. Gayet kuTVetli ve müe .. ir it

smda fil telgraflar teati edilmiftir: M Sakelaropuloa c:ıımarteai lammya tekaddüm eden on rün i-
" Yeni ıene miinaaelıetiyle zab a- ·· .'. At' 'd eh • · " 

l·ı · .. ,__,_ · Türki' • L-•- gunu ına an t nmıze mu- pnde diler alacaktdıır tarafından ve 
ı en ve uı-um azaz yema ~ eccib ha . 
kındaki halis tenıennilerimi takdim tev en reket edecektır. nüniı olan vesikaları tetkik edchile-
rderim. M. Sakelaropaloa memleketi- celderi icra ... iflis kanununun 292 

Hariciye Vekilimizin ce ... plan: mizde lanmmıt bir simadır. inci maddesi hülun!ne tevfikan ilin 
.. Cok mutaloa1111 oldutum t- Bundan evvel Yunan Jeneral ol 

nil~~nizden. dolayı zait alilerine te- konaoloau olarak tehrimizde unar. 
ııel-k•ır ederım. b l d ğu 'b' iLAN Saadatiniz ve muvaff~kiyetiniz u un ~ '!.' ı, geçen • sene 
hakkında samimi temennilerde bulu- Muhtelıt Mubadele komısyo
nuruz. nundaki işlerin tesrii için fev. 

İran büyük -elçlliti
nin tekzibi 

ANKARA, 4. A. A. - Iran biiyük 
elçiliğinılen aldığamz bir mektupta 
Londrada çıkan Deyli Henılt gaz&
tesinin lran maliyesinin fenalatbğı
na ve bu yüzden han hükiimetinin 
lrımın tarihi mücevherabru •tmak 
mecburiyetinde hulunduiana dair 
yazdan haberlerin a11l•ız olduğu bil 
dirilmrktedir. 

Mektupta 1 ran maliyesinin ıan se 
nelerin buhranına kartı büvük bir 
metanet ve intizam ııöatercliji ilive 
olurunaktadır. =..;,.-----
Balıklar 
Işık sevmiyor 

Boğaziçindeki lam
balar denize 

aksetmemeli imiı .. 

kalade murahhas sıfatile latan 
bula selerek bir ay için komis
yon meaaiaine itliralc etmiıti. 
Sabık sefir M. Pcli ronya ı 

elyevm Ankara' da bu unmakta 
dır, 

Poflat• 

Kast 
Var mı? 

Antalya Vilayetinde mer
kez kazasının Pamucak devlet 
ormanından her ıene 3944 gay
nm-1 -... mik'ap heıı -
bile ~ senede 19720 gayrinıa 
mul metre mik'ap çam eşçarı 
beher gayrimamul metre mik' 
abı 247,50 kanıt muhammen 
bedeli üzerinden talibine ihale 
edilmek üzere müzayedeye ko
nulmu,tur. 

Müzayede Te ihale kapalı 
zarf uaalile Te 661-799 numa
ralı kanunların ahkinn umu
miyesi veçhile 14/1/933 tari

Y ılbafl aeceai ya- bine müsaclif cumartesi günü 
a saat 15 te Antalya Viliyetin· 

nan lokanta de müt~ekkil omıa'll satıs ko-
Yılhafı gecesi &yoğlunda, Der misyonu huzunmda icra edilece 

viş sokağının btlfındaki Diyas lo- ğinden taliplerin 50.000 lira ıeı 
kantasmda bir yangın çıkmıt ye maye vaz'ına mali iktidarları· 
lokanta tamamen yanmlfb. nı gösterir Ticaret Odası vesi· 

Yangın zabıtaca fÜpheli görül- kasını ve muhamme'll bedel· 
düğü için tahkikatın tamikine lii- den aşağı olmamak tattile ve
zwn hasıl olmuştu. Yapılan tah- receği biT senenin bedeli mik. 
kikaıta yangında kast olduğuna tarının yüzde on beşi n;she
dair bazı ipuçları ele geçtiğinden 
yanan lokanta sahihi Diyasla em· tindeki teminatı rnuvakkat..!si
cası Jozef zabıtaca yakalatlllllf- ni muhtevi teklifnamelerini i .a 

Balıkçılık Enstitüsünün nefret- lardır. le kanununun onuncu madde•i 
tiği birinci raporunda Ticar..,t O-
dasında ça11..., Balıkçılık komi~ Bo, cüzdan sarahati dairesin<le mezkür sa· 
yonuna ima eden bir iki tenkıt ate kadar komisyona tevdi ey. 
sabn bulunmaktadır. Bu •alırlar Kuleli ask~ri lisesi tal~besinden lemeleri ve şartname VP m ka· 
komisyon azası üzerinde nahot ~h~n E!· dun C~~rya 11t11t;ma•~ 

1
1 velename sureti musaddakaları 

bir le&ir brrakmıttır. gıtnuş. Sınema bıtıp te evme do- Ank d O l I . U 
· de •azife vicdan 

'ff ...,ktepteki müktesi
kenclilerine yardım ede 

emin bulundul-u söyle 
lomalanm venniftir. 

biridir. Bull'Ün Ergani bakır ma
deninin ialetilmellİ için her nevi 
ı .. dabir alınmıt bulunmaktadır • 
Madenin i ı .. meai yalnız hatim 
Erganiye gitmesine haijlıdır. Er
"!ani bakır madeni yüzde 20.6 ha 
kın havidir. Dünvanın en zentrin 
bakır madenl•rinden bi,.jdir. Ma
den evv.,lce 1892 den 1916 ya ka 
dar i,letilmiı ve 92,350 ton cev
her, v .. ni 19.25 tmı aiyah balıtr el 

T ayya~eciler Cumhuriyet nea fa vesaitine mıı.lik olan Mionleur ro
Linin kahraman özüııe i§arettir. morkörü Brest'tea hareket etmi;-

Galip Beyin bölüğüne, tayyare- tirHAVR, 
4

. A. A. _ Abeilla 22 ve 
ciliğimizin yeni bir terakki mer Aheille 24 ro.-körleri gönderilmlt 
halesini öğretmek için bayatını tir. Bir tirkel, iemilerinln :roUanal 
feda etmesi meslek için, uiL değittirerek felilPl ....ııaDine siın. 
kabraman, kartal mesleği için leri omriııi vennİftir. 

Raporda, Telrirdağı açıklarında neceği 11rada cüzdanm~. c~bind~ ı nın ~~. a ..•• ~an ş erı • 
50 kul d · ı·· · de ,.engm· bır' olmadığım görerek terayuzune aı- mum Mudurlugu !le lst .. nıbul 

aç ermıgın k Ot d" blk 1 A 1 O M''d'' mercan tarlasına tesadüf edildiği , nemaya oşmuş. ur ugu a o- ve nta ya nD'lD u myet-

içinde yeni tahriri 
kararlqbnlmq bir 

• Bu bir bütçe meae
mnumi tahririn 

yapılması çok 

de edilmitti. --------
lngiliz sefiri 
Geldi 

(Başı birinci sahifed~) 
dün 18bahki ekspresle tebrimi
ze gelmi,tir, gelecek hafta sar
fında Ankara' ya g 'ıclecektir. 

Birkaç aün evvel, Sir Geor. 
gea Clark'in istifa edecek olan 
Sir Horace Rumbold'un yerine 
Berlin aefirliiine tayin edileco. 
iİ f&J'İ obnllftu. ~D sefaret 
mehafilinden bise verilen habe
re aöre bu haber doğru deiil. 
dir. Sefirin 1-ıclra'da bulaıwhı 
iu esmda kendisine bayle bir 
,eyden balıaedilmemittir. 

Sir Georıea Clark dün refi
kası ve iki oilu ile tehrimizcle 
bul--kta olan lnsilia ,..._ 
ualarındao M. Hambary '" 
Lonl Melcbett terefine bir il
le ziyafeti vermiıtir. 

M. Hambury, Mısırdan t&
• •üb için tehrimiae gelmit
tir, baıün Atina'ya siılecektir. 
Sof,.dan relen Lonl Melcbett 

{'lll!-.411111 ... ,.- F"ıliatine aitmif.: 

çok ümit Yerici bir derstir. Bir deniz tayyareti geminia ilze-
riıulen açmustıır. Rottenlam'clan 

Kurbaırlanmm arttıkça irade.. larnetli ıomorköoler istenibnit olıla-
miz aertle,iyor. ta zanno1u-1'11'.· 

Türkiyenin hanamı temiz'" Atlaatiqae ııı. 1187ahatiai 29--12-
aıaaan tutmaktan batka c:are- 931 de cenalıi .Anm-ikaya ~tır. 
miz yaktm. Ba gaye uiııraocla Maot yakan Atlantiqae a-ı.-

-...ııı..,.;·;., bır- ı.uı.1. - le B aon"' A.iree ......... clalıi m 1111 ... can vwe eıa aımııuarı fe'• ri 13 ginde lıatediyarda, Tesi•b-
den bayraklan ıfaha İleri ft da- müL 1' • sefeılalnin • 
ha yukarı &ötürmek bizim, ... =-~ ~~ iı.:. 
kalanlann vazifesidir. Bu nzi- raf idi. 
feyi hep beraber ifa edecetia. 3 ICinanawıl ulıüı Bordeııa'm 

Aziz kumandanun, teNaürI. hardte ebnlttL Bacün tMt 1~ de 
rimiai paylatoiren mefkü19nizi 1 Ha"'!'e a.ııulı ,,. lmnl hana r
muhabbetimiıd ft irademizi ye ~·.......,.....,.. cemide yolca 
nilemit oluyorm. Senin Te bil- yoktu. Y alıuz miirettelıatm bir lııs
tün alay aı'.kadaflarmın yaah mı yıuıi 170 luular adam lıalıınu1cır-
1özlerinden öpetim." clıı. 

iSMET 

de yazılıdır. Balıkçılar Cemiyetin 1 nu~ ff&l'"';!nu Koati, Orhan Ef. ye !erinden almabiJeceği ilan olu-
de, bu kadar uzak bir noktada lelatlı tela,~ı: . . nur. 
bulunan tarladan balıkların lıtan . - Ef!'°dı ... bu ıı~ın ol'"!"'k ıra· 34 
hal'a getirilmeaindeki mütkülita lı~a··:. ~ıyerek bot bır cu"danla ı------------
temaa edilmekte ve enstitüden ... bır hucıyet va~lcaaı uaatmı1- lstanbul üçüncü icnı memurluğu" 
hil balıkçılığının dertlerine çare Orhan Ef. cua<!"~a =!5. lira elim: Paraya ç.....a-ine k•rar veri 
bulmau beldencliii söylenmekte- paraeı oldu~ ıddıa ettığin.._ len 30 eg" er takma 8 Sıhhiye r.anta .. 
d' ıranon Koati aabıtaea yakala--. 

ır. br 6 naJL--t heybellİ, 8 ıuıkliye k~u 
Sahil balıkçılıtı 1apanlann '" • ..., -, 

meraklılann fİliyetleri de ma.. Dayak iddiası 
teaddittir. Banlar, birkaç yunaa 
balığmm .. rrinclen, 3 • 5 rün bir 
kaç yüa manewe fİfengile yapı
lacak taln"batm sahil balıkçıhfmı 
ihya eclecetiei, -titüdea ha hia· 
meti heldedilılerlai ilmi ailımelde
dirler. 

Balıkçılar, loia•~W. aahll
deki llmhalanlan da filılyet et• 
melde, bu limhalara, splıl_. 
denizden çevirip yalma kara ,o
ı- teftih ec1-1ı aiperler konal
......, sahı1 bahkçılıtmı aarardan 
lcurtaraeatmı ili" etmektedirler. 

Majestik birahanesi ranonla
nndan A"eet•ı, birahane aahıDi 
t.,.rafmdan döfilldüğünü iddia et
tiiiade11 zabıtaca tahkikata ...... •-thr. 

Yanan vapura ka
yalıklara obırdu 

ISTANBUL, 4. A. A. - Newo
siskidea Pire limanımı ,;ı ık'te olan 
Yanan lıendmıL Alma yapma Ba.
caada Caydaro feneri ciTumdalô lııı

mu vesair serraciye eşyası 12-1-933 
pe71e1Dbe rünü saat 10-11 de birinci 
açık arttırma ııuretiyle Ba1azitte Ti· 
yatro caddesinde 10 No. ht sarraci. 
ye ninde satılacaktır. latiyenleria 
sötterilen saatte ı..- lıoılunmalan 

ilin ohnıar. 

Birinci Ticaret malıkemeıinden: 

SJrlıecide Ralli hanında 16-17 numa· 
rada mukim Sıep.n Mimariyan e 
fendinin Done Or;rant Banlrasm· 
ılan latilmı:r ,,,.ı.....q cıldııitı mehelı. 
ia mükabı1 terhin eyJediti iiç San 

yalıldara ~br. 2600 tmı haıı.- dık afiyonan e• 1 • ., ınezkür Ban 
Kayıp aramyor hat yüklü o1an kauzeı11 _,. ıau... ıra tara1mdan 1a1ep ec!ilmit ve talelıi 

- Trablusıarp'ta Villa Gan"bal harlan ra1ı.....ı... olmut ... lıtımen sa -ıa·D' mümeileyl. SteıNıa M. Mi-Pam •efirlml'-, m. di'cle 56 numarada oturan Al>- u. dobmııtur. Vapurun imclııdma ı ...-iyaa e1.=;.. ilıametgilmun 
Yok•allara yardım Boncour'un dülvahit bin Ali Kmban im-.. ~!:.'.f":!..1;:::!'~....i'! ~ meç1ııı1 oın. .. ı-hile 1ıili teblit ia 
GIRESON, 4. A. A. - Hayır - D'""'Zdı"nde aile ve yeni harflerle V'ıllyete lilliye yapanı sitmit ,.. yıılaız tahlia de lııı-t oldafıındaa qı.a talebe 

...., ~dan elaadrçi Veli ade A- ,.. bir mektup ıelmittir. Bu ut ameliyeaine IMıt)amqtır. kart• bir giina itirasi - larilı 1· 
~"~-Ath Falar Beylw m•'ılıetia PA;RIS, 4. A. A. '."":' !"f- Boncour, babası olan Dağıstanlı Ali ~~eLaY~:'1"'°tahl.Jo:"' --- lindan itibaren üç sün içinde mah-
..;m;., yardm. muhtaç yolaulanna Türkiye Büyük Elçı11 ıle l~panya Kurban ile kanf-i Aıcmı Hacı ~ ~ TIPet • 111ye yapana bmere lıiJdirilıııe8i liiawım ticaret 
ııamt, ...ı. Jllt, seytin '8i ,...._ Ye A-ıı.. Wirik ~-- •e ç.. H" • c1ı:r....., b·ı.:e.:__-•~- mötörlü .,._pa1arm, itlet-ie 1ı11t- ._ __ - • • ı1• 1 • 
-. tdıer, .eytin, -.-.. İıiıbuilııııı~üi,iııla&;MWk~osliıiloLvalııllk .. ,aıLtvıiıe•YIİlu·ff~o.:_ala..._.,..:...:._o_rıa...:,,:elçi~'l.!!uJaey!ııılllnılU:İl~rlilaL.llııPlllnlılıUlııli';'ir..u---..!.1ı.liıııinliİ"•tırıli.iılViır....,_.:__•_•_azı_:'y~eti-·-cı1_d_' :' ..!J ....... Iİıla. .......... ilıulı••""r.-..__-___ •_• __ -__ -....: • • Ye 



MiLLiYET PERŞEMBE 5 KANUNUSANi 1933 

bt. Mr. Kamaadımlıil 
Sabnalma kom. llAnları 

3 üncü kolordu 
ili.nlan 

Baytar mektebi ihtiyacı için 
200 adet muhtelif voltta Am
pul pazarlıkla satın alınacakbr 
Pazarlığı 8-1-933 pazar günü 
saat 11 de Tophanede merkez 
kumandanlığı satınalma komis 
yonımda icra edileceğinden is. 
teklilerin k~mi~ona müracaat 
larr. (417) (67) 

* • • 
Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı 

için 1680 talanı maa ıerpuı 
dahili elbise kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Münakaaası 25-1-
933 çarşamba günü saat 15 te 
Tophanede Merkez kumandan 
lrğı satmalma komisyonunda 
ıcra kılınacaktır. isteklilerin 
~artname ve nümunesini gör
mek için ıabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve münakasası
na giriteceklerin belli vakti.nde 
koıniıyonda hazır bulunmaları. 

7. K. O. muhabere taburu i
çin pazarlıkla ıahn alınacak o ı 
lan muhabere malzemesi ve mo 
tör aksaııunm tamiri için talip 1 
zuhur etmediğinden ihalesi 8/ 
1/ 933 pazar günü saat 15 te ya 
pılacaktır. Taliplerin listesini 
görmek üzere her gün ve pazar 

1 lığa ittirak için o gün ve vak- • 
tinden evvel Fındıklıdaki SA. 1 
Al. koaıiıyonuna müracaatları. 

(2) (35) 

164 ı • • • 

(416) (66) 
• • • 

. ,Maltepe Piyade Atq Mekte 
hı ıhtiyacı için 9 kalem kıtlık 
•ebze açrk münakasa ıuretile 
alınacaktır. Münakaaau 7-1· 
933 Cumarteei ıünii saat 10,30 
da T ophanecle Merkez K. Satın 
alına koaıiıyonunda icra kılma 
c~ktır, İsteklilerin !art'namesi
nı görmek için sabah ıaat 9 dan 
ona kadar hergün ~ münakasa 
Ya giritec:eklerin belli vaktinde 
k . d ~ıyon a hazır bulunmaları. 

(363) (6636) 

• • • 21 

Merkez Kumandanlığına 
rnerbut rnu"e t "h · · · sseaa ı tıyacı ıçın 13 kalern kıtlık sezbe kapalı 
zarf suretile alın•cakbr. Müna 
kasa11 7-1-933 Cum rt . . ... sa t 14 · a esı gunu 
K a te Tophanede Merkez 
~rnandanlığı Satınalma Ko-

rnııyonı..ınd · lal 1 • • a lcra ınacaktır. ateklılerın • t . . .. 
ın k · . yar namesını gor-

111. K. O. kıtaatı ihtiyacı i
çin pazarldda 9400: 13.000 kilo 
yataklık ot aatm almacaktır. 
ihalesi 5/1/933 pe11embe gü 
nü saat 14 tedi-r. Taliplerin ,arı 
nameai.Di. görmek üzere hergün 
ve pazarlığa i!tİrak için o gün 
ve vaktinden OVYel komisyona 
müracaatlan. (3) (36) 

165 
• • • 

K. O. ye birinci fırka kıt'a ve 
müeaıeaeleri ihtiyacı için pa 
zar:rlda sabn a!macak olan 
7,000 kilo kuru üzüm 18 kurut 
40 ıantimde talibi üzerindedir. 
5/ 1/933 perıembe günü ıaat 
14,30 da ihale edilecektir. Da
ha aıağı fiatle talip olanlann 
tartnameaini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iıtirak için o 
gün ve vaktinden evvel icomia 
yona müracatalan. (4) (51) 

195 
• • • 

K. O. istihkam taburu için 
90 kilo sicim ve 70 kilo ince 
düz tel pazarlıkla satın alınacak 
br. ihalesi 8-1-933 pazar günü 
aaat 11 de yaprlacaktır. Talip
lerin ıartnamesini görmek üze 
re her gün ve pazarlığına işti
rak içio o gün ve vaktinden ev 
vel komisyona mürecaatlan. kad ıçın aabah ıaat 9 dan ona 

. . ar her gün ve münakasaya 
gı~§ec:eklerin belli vaktinde ko ı------------
rnııyoncfa hazır buiuııaıalan. 

(364) (6637) 

(5) (71) 

22 
• • • 

Y qilköy Hava mektebi ihti
Yacı İçin 10 kalem kıtlık seb
pe Pazarlıkla satın alınacaktır. 

1atanbul be§inci icra memurluiun 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer hurduatçılığa ait qya 8-
1-933 pazar günü ııaat 12 den itiba
ren Galatada Mahmudiye caddesin
de 96 numaralı dükkan derununda 
aatılacağmılan talip olanlann mahal
linde hazır bulunmalan ilin olunur. 

.~Z~lığı 5/ 1/ 933 perıembe 
gunu ••at 10 da Tophanede 
Merkez .Kumandanlığı satma!- ------------
IDa komıayonunda icra 'lalma
~ktır, lateldwerin ,,_._amesi-
nı ·· T-··~ 

10 gonnek için sabah ıaat 9 dan 
ğ n~ ~adar her gün ve pazarlı 
k:J

1
"teceklerin belli.. vakitte 
•Yonda hazır bulunmaları. 

(411) (33) 
163 ••• Kuleli Li.-1· :Lı· .• 

- '" ıyaa 1çm ~400 adet YÜZ havlusu pıızarlı 
ga konmutt~r. ~8;2'arlığ? 9111 9~3 pazartesı gunu saat 15 te 
1 ophanede Merkez kunıan.c1an 
lığı satmı;lma komisyonunda 
Yapılacaktır. hteklileriaı önıeği 
ni ve ıartlannı gönnek için aa 
hah saat 9 dan ona kadar her 
&Ün ve pazarlığa giriteoeklerin 
"aktinde komisyonda hazır bu 
l'-llına:an. (403) (7008) 

168 
• • • 

I ıtanbul Aıliye mahkemeoi 4 ün
cü hukuk dairesinden: Müteveffa 
Rasim B. V eTeaesi Vekili avukat Ö
mer Dürrii B. tarafından Sebzeba
ne sokağında Mes'ut bey hanmıla 

1-2 No. da Lorencu Huliı efendi a
leyhine fuzuli i9ğalden dolayı ecri 
misil olarak 2000 liranm tahsili tale
biyle açılan davaya mümaileyh ce

'1'8p vermediğinden tahkikatın S-2-
933 tarihine müıadif pazar gÜnÜ 
aaat 14 te talik edilmiı olduğundan 
l.ottncu Huliı efendi yevmi mezkur 
da gelmediği veya vekili kanuni glln 
dennediği takdirde tahkikata giya
ben devam edilerek hııklanda giyap
karan verileceği tebliğ makam""' 
kain. olmak üzere bir ay müddetle 
ll•zetelerJe ilan olunur. 

at 9 dan ona kadar her gün ve 
pazarlığa giriseceklerln vaktfıı.. 
de koınia da. h 
1 yon azır bulunma 
arı. ( 412) ( 44) 

~altepe Askeri Liıesı tbtiya 
q 1Çİ!zı 1500 adel yü"Z havlusu 
~:tıırlıkla satın alrnacaktır. Pa 
:ı:artığı 9-1-933 pazartesi günü • • • 

ksııııt 14.30 da Toph~ede Mer Kuleli aakeri' lia-
1
• !.Lt• 

188 

e:ı: L ko . • ,._, h I -· m ıyacı ıni "'Uıtıaırdanlığı aatmalma 1ÇID uu e vaııe ve dört yağ ta 

1 

fstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A 1pullu ~eker f abrikasıııın 
İstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek_ 
sik olmamak üzere satılıl". 

Kristal Toz, kilosu 
3691s kuruş 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe_ 

ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden_ 
mek üzere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil_ 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul! 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: lstanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

65 

1 •Yoııımda icra kılınacaktır. vası ve 14 parça muhtelif tepai 
ıı:t~ilerin tartname ve nümu- paz~lıkla ıtaın alınacak~u._ Pa 
d 

1111
t &örmek için ıabah saat 9 . zarlıgı 9/1/933 pazartes1 günü 

ı ~n °tıa kadar her gün ve pazar 1 ıaat l 1 de T ophıuıede Merkez 
~gk girişeceklerin belli vaktin- Kumandanlığı satmalma ko
l e 

01lıiıyonda hazır bulunma- misyonunda icra lalmacaktır. 
arı . ( 404) (7009) Iatddilrein izahat almak İçin 

Maliye Vekaletinden: 

169 aabah saat 9 daın 10 a kadar her 
gün ve pazarlığa giriteceklerin 
belli vakitte komiıyonda hazır 
bulunmalan. (413) (45) 

••• ra.~·.k~ri Tıbbiye mekteOi ihti 
Pa~ ı(ııı 770 adet yüz havlusu 
Z:ar' ~ ıkla satuı alınacaktır. Pa 
•aa~ıgı 9 i l / 933 pazartesi günü 
lci:unı lS te Tophanede Merkez 
.,.0 ~ndanlığı aatınalma lromis 
• nunda · k ı 
tekl'ı . ıcra ı ınacaktır. b-
.1• • ı erın şartname ve ınümune-

1\1 •• 
da gorınek için sabah saat 9 
lığ: 0~a. kadar her gün ve pazar 
de 1c:ı~şeceklerin belli vaktin
lar ınıayonda hazır bulunma-

'· (401) (7006) 
167 

T • • • 
İci 1<>hane askeri fırrn ihtiyacı 
z~~ ,eı top amerikan bezi pa 
8 ıkııı alınacaktır. Pazarlığı 

" " . 
Ton . 

10 Harbiye mektebı 
10 Süvari mektebi 

189 

10 Topçu nakliye mektebi 

V ekilet Hukuk mütavirliği kaleminde münhal bulunan 
2500 kurut maaılı kontrc! memur!uğuna Hukuk fakültesi me 
zunlarmdan talip olanların "kanunu medeni, Borçlar ve İcra 
kanuntarmdaın. ve Ceza ve Hukuk uıu:ü muhakemelerinden" 
kinunwıaninin oııuncu salı günü sabah saat onda İstanbul Def
teı:darlrğında teşkil olunacak heyet tarafından imtihanları İcra 
edılınek üzere ci'okuzuncu günü aqamma kadar evrakı müsbite
ferile binikte mez<kUr Defterdarbğa müracaat eylemeleri ilin 
olunur. (19) 
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Taayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Elli bin adet ı:v•eııme zarfı tabettirileceğinden ve depolarda 
mevcut arap harflı 17722 adet birinci ve 15444 adet ikinci amıf 
evlenme cüzdanlannm maroken kapları satılacağından talip 
olacaklarm 7/ 1/ 933 cumartesi günü saat 14 ve 15 le komisyona 
müracaatlan. (52) 

196 / 11933 pazar günü saat 10 da 

1 ?Plıanede Merkez: kumanclan
ıgı ıatınalma komiayonımda 
Yilpıla?'khr. hteklilerin •·lrt 
naıne$ıni görmek i~in sabah ıa 

Harbiye ve merbutu mektep 
ler hayvanatı ihtiyacı için ba
lada yazdı mikdarlarda kunı ot 
ayn ayn alınacaktır. Pazarlığı 
5/1/933 peqembe JÜ'DÜ ıaat 
11 de Tophanede Merkez ku
mandanlığı aatınalma komisyo 
nunda yapılacaktır. isteklilerin 
izahat almak için her gün ıa
bah saat 9 dan cma kadar ko
misyona müracaatları, pazarb 

ğa girişeceklerin de belli vaktin K f ff kk Ek 
de komisyonda hazır bulunma 1 Öksürenıere a ran a 1 rem 
lan. (415) (54) 9 ( 

182'. 

Avrap-da b'rinciliği v ! e-, büyük mükaf b k;:::ıanan i 
Sadılczade Birader 

Vapurları HASAN ~UVVET ŞURUBU 

sıraca, kemik. sinir, verem, ademi iktidar 
hastalıklarında tesiratı şifaiyesi mücerreptir, 

Su deposu tamiri ilanı 
Karaağaç Müessesatından: 

Karadeniz Post;:ıil 

Sakarya 
Vapuru 5 Kanunusa 

PERŞEMB 
günü akıam saat 18 de Sirk 

c•h•ımından har ketle (Zong 
lnebolu, Ayancık, Samsun. 
du, Gireawı, Trabzon, Sürm 
ne ve Rize. 
ye azimet ve avdet edecekti 
Fazla tafailit için Sirkeci Me 

-nenet fuuu altında acentalığ1 

"Düracaat. Tele. 22134. 

1 MUSTAFA CEMA 
Vapurları 

?:onguldak sür'at post 

BURSA 
v- s K. Sani PE 
ŞEMBE Karakö,. rıh 
dan saat 17 de hareketle E 
Zonculda.k ve Baıtin iskel 
ne gidecek,ve cumartesi giiaü 
tanbula gelerek 8 k.aani p 
saat 15 te Galata rıhtımı 

doğru (lZMlR) e 
reket edecektir. 
MERSİN POST ASI 
•• 

fURKvapur 
8 Kanunsani p AZAR 
17 de Sirlı:eci rıhtımından 
reketle (Çanakkafe, lzmir, K 
tadası, Küllük, Antal)a 
Menin) e azimet ve avdete 
cektir. 
Galata Küçük nhtun harı N 

4 - S. Telefon: 4-0913 

Keşif bedeli 2061 lira olan mezbaha 111 deposunun tamiri 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakuaya konulmuş 
tur. İhale 25 Kanunusani 933 çarşamba günü saat 14 te mües
sesede yapılacaktır. Münakasaya ittirak edecekler teklif ede
cekleri fiatın yüzde yedi buçuğu nisbetincle teminat akçesini 
makbı.:z veya mektup suretinde teklif mektuplarına leffedecek
ler v,., bu işin ehli ol<1uk' arına dair Belediye Heyeti Fenniyesi 
betonarme subesinden alacakları vesikayı mektuba koyacaklar

d~. ~eşif e~r~!ınu görme_"; ve şartnameyi almak i.tiyenlerin 1 ANT AL y A-MERSI 
mudırıyete muracaatlan lazondır. (6898) Lüks ve sür'at post 

Deniz Levazım Satına ma G E R Z E 
K • d • vapuru 9 K. Sani 
omısyonun an. akıanıı aaat 19 da doğru (1 

2250 metre (850 kilo) Salmastra: Açık münakasa11: 28 Ki mir, Antalya, _Alaiye, Md 
. .. .. "'" Payaı) a azmıet ve av et 1 nunusani 933 cumartesı gunu saat 14 te. . cleccktir. 

1 Yukarıdaki mikdan yazılr salmastranm açrk münakasaaı hı Tafsilat için Sirkeci'de 
1 

zasmdaki gün ve saatte yapılacağından şattnamesini görmek İs- çük Kınade hanında.ki acen 
tiyenlerin her gün ve mezkUr salmastralan vermeğe talip ola- '""' müracaat. Telefon: 231 
caklann da münakasa gün ye saatinde muvakkat teminat mak- Galata acentaaı Galata nh 
buzlarile birlikte Kaınnpaşada Deniz Levaznn Satınalma komis da 35 No. Vnçino. Tel. 4l 1 

yonuna miiracaatlan. (53) 

Uevle i: Deıniryollar ı tdaresi i :' nları 

ı 4000 a<1et meşe traversin kapalı zarfla münakasası 21 ikin 
ci kinon 933 cumartesi günü saat 14.30 da Ankarada İdare Mer 
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara Haydarpafa ve Mudanya 
veznelerinde ikiter lirya aatdan prtnamelerde yazılrdrr. (7016) 

71 

H~ P-:-Mağazasınd;f;.lunan müstamel çember~iz saç varille
rin yapılan müzayedesinde beheri 70 kuruştan talibi uhtesmde 
kaloııttrr. 

o/o 25 zammile arttıTmağa talip olanlann ihalei kat'iye günü 
olan 8/ 1/ 933 pazar günü saat 10 da H. P. mağazası Müdürlüğü
ne müracaatlan ilin olunur. (24) 
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Anadolu Demiryolu şirketi ve Haydarpaşa 
Limanı Şirketi hisse senedi hamillerine 

İLAN 
Anadolu Demiryolu Şirketi hiaae senedi 43 mmnaralr 1932 

laıponlan ile Haydarpa§a Limanı Şirketi hiue ıenedi 29 ııuma
ralı 1932 kuponlannm tediyesine lıtanbulda Tüı<kiye Cümhuri
yet Merkez Bankası ve Galatada Doyçe Bank uncl Diıkonto 
Gezeltaft gitelerinde 10/ 1/ 933 tarihinden- itibaren baflaııa-
catcbr (61) 
CUMHURiYET MERKEZ DOYÇE BANK UND DlS-

BANKASl lST AN BUL KONTO GEZELŞAFT 
ŞUBESi IST ABUL ŞUBESi 

TORKIYEDE DEPO SAHİBİ BiR ACENTA 
ARANIYOR 

Rekabet kabul etmez fiatıa ......ım -.e birinci De9i br8f lnçaklan imal 
eden bir fabrika, malmı pi,,uada sürmek üzre sermayedar bir tic:arethan~ 

.,.._ "·'-' .,., mülıimdir. Malmnzt toptancılara A'""panm berhangı anyor . .......- ...... ~ ecli 1 --" 
diğ ... bir fabrikasından yÜzde 100 daha u~~ tea~ yonı:ı. • ıt~~ 
iııim üzerine de batka markalar imal edebilınz. Teklif ,,. katalor zırdeki 
adreeteu iıteyiniz: 

" s f M E S " Kralja Ferclinanda 17 BEOCRAD (Jouroılnie) 

Llmanunrza muv818latı be 1 

ADRIA vapuru 8 kanunu 
zar (ltalya -.e Yunaniatan) 

VESTA vapuru 10 k.inunusa 
lı (ltalya, Yunanistan ve Alck 
ropolis) ten. 

Limanmuzdan hareket cdecc
vapurlar: 

KALDEA vapuru S Kıinun 
perşembe (Midilli, lzmir, Pire, 
dia, Hanya, Kalamata, Kat•kul 
nedik, Trieste, Fiume ve Triı 
ye. 

ASSIRIA npuru 
p"'°'cmbe (Trabzon, Novorosi 
tuın, Trabzon ve Samıun) a. 

AVENTINO vapuru S Kiuıu 
ni perfeınbe (Burgu, Varna, 
lence n Odeaa) ya. 

Şimali, Cenubi, ve Meıkezi 
rıb ile Avuıtnılya, Yeni Z 
n Abayi Şark için doğru bil 
rir '1TALIA" npur kumpan 
lüks Y11purlarile müttehit •ervi 

Her nevi tafsilat için Gal 
Merkez Rıhtım han (Lloyd 
tino) aer acentesine Tel. 4077 
4.4878 veya Galatasaraymılaki 
hane. Telefon 4.2490. ---lıtanı..I üçüncü icra memur! 
elan: Para çeft'İhneoine karar or 
Camekan Şeker kutuau, kava 
'rAZİ, kantar ve sair .. yayi ZÜ 

11-1-933 ÇU'J8mba günü ııaat 

11 anmnda Emin llnünde V al 
Dl albnda 7 No. lu dükk~nda 
açık arttrrma suretiyle sabi 
dan talip olanlann vakb muay 
hazn. bulunmalan ilin olunur. 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Hisseye 

No. Semti Mahalleef Sokağı Ciıısl No. Hisııeıi MubAmmı 
109 Fener Hacı lsa Mahkeme alh Kigir (llllı:kln 1 Tamamı 750 
llC ,. Tahta nıinare Tahta minare Ahşap hane 78 ,, 2500 
111 Osklldar Selami Ali Efendi Ermeni kilisesi Kigir dükkAn 2 112 3~0 
112 Fener Talıta minare Çiçek bahçesi Kigir hane 20 Tamamı 1'20:> 
113 .. •• .. .. 22 .. 1200 

Pey akçesile ihale bedeli nakten veya gayrinıübadil bonos!!e ôdenme~ 6zere yuk 
yazılı gayrı menkuller 9artnamesine tevfikan açık attırmaya çıkarılmıştır. 19-1-933 perşe 
günü saat on beşte ihalei kat'iyeleri yapılacaktır. Arzu l'denlerin yüzde yedi buçuk pey 
çeıile bankamın müracaatlan. Şarta_ıame bankam z klpııına asılmı~tır. t68 
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unduralarınızı 
Yerli Mallar Pazanndan 

Alınız 

Beykoz Fa~rikasının Kun~uraları 

Sağlam ve Ucuzdur 
mmm 

Kadın, Erkek, Çocuk 
için her şekilde kon-~ ... ,;,;~.._e .. T.'"~. 

dura bulursunuz 
fstanbul Bahçekapı 

Beyoğlu Ltiklal caddesi 
Beyoğlu'nda Hayden mağa· 

zasında da bulunur. 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Tasarruf, Dirlik 
Ve Düzenlik 
Kaynağıdır. 

1 

:~~~~:. ~~ ~11 
ııaıemıMn .... A 
uı., " •••• 
fllluk. JUacall 
,. elınülı 1 · I lı:op,a \ 
rap .. llecclıtltıl.1. 

HARO llalend, Hııum, ltıccat, ArUaı, 
M111/lııl9hlu, Rıııam 'ltfbuıl llUUllt JUlnıll.rtft 
.UMI " .erııVf 1111 .. llllr. Aırl ll't'ltıa 
11rat11t lıftnttdtr. 

1.so 
T.L. 

. ......... , .. 
cam uçlu •I• 
reırtı.,rı lıal

"'· .,, '"1Uft 
lıılı1t1 ıar·ıtllt 

lılğıl Gıırlndı 
tıyır.Clnılnln arı. 

.. u •• ,. y~rtıjıdır. 

ltlltU, 11ı;ındllr:Iİ11 ıoanı 
llCUJI tdlllr. 

euıun Şarlı için u1naml tltpoiltırl . 
il. iti TOlEDC1 lııubvl, Sulluhımım, Hace

puıo Hın No. 15. Tılılon : 20620. 

Satılık Köşk 
Yakacıkta - Ayazma çıkmazın& 

etrafı duvarla mahdut maa bahçe 
bir bap hane satılıktır. Talip olanla 
nn gerek gezmek ve gönnek gerek 
se fiatı hakkında gÖrü§mek üzre Gr 
!atada ömerabit hanında birinci kat 

l 
la 6 numerolu yazıhaneye müracııat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

15 

ı!!iİİİİİİİİİİ=-"iK~add~ı~k;-:ö:y;,'d~e~~-İİııİİııİİİ~ 
Oi§ Tabibi 

ZEKi HALiT 
Her gün Hastalarım Altı yol 
ağzındaki Muayenehanesinde 

kabul ve tPdavi ~der. 

Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Alemdağı ~vannda Evkafı mülhakadan Sofi Hayrettin çift 

lifinin tarihi te.li.ıninden itibaren üç senelik ican yeniden müza
yedeye koulnıuttur. Talipnlerin 16-1-933 tarihine mÜ9adif P•· 
zartesi ııünü saat on bete kadar 1.tanbul Evkaf müdiriyetinde 
OntHD ve Arazi kalemine müracaatlan. (6796) 

~er kantanmn kıymeti 
muhammenesi 
KURUŞ 

16 

39 

Şile kazaama tabi Avcukoru vakıf ormanlannm Mudarlı 

1 
cihetinde vakıf ba:talık ormanından iki senıe zarfında kat' ve imal 
edilmek üzere sekiz bin 'kantar 'kömür ile 35 metre 

/ mik'ap gayri mamfil meşe kerestesi müzayedeye konulmuştur. 
~ 25/1/ 933 tarihine müsaci'if çarşamba günü saat on beşte ihalesi 
/ icra kılınacağından taliplerin lstanbul Evkaf miidiriyetinde or-

man ve arazi kalemine müracaatları. (20) 
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:;f Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 
Beherinin kanlan 
KURUŞ 

6 
Evkafı mülhakadan Anadoluhisannda Çavuşbaşı çift!iğinin 

Göztepe mevkiinde muhterik orman kıt'asından bir sene zarfın
da beş bin kantar yanmış kestane, kocayemiş hatabile fırın çalısı 
kat' ve imali müzyedeye konulmuştur. 25/1/ 933 tarihine mü. f' 

;:~ sadif çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra kılınacağından 

1 
taliplerin lstanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve arazi kalemi-

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

Vakıf Han fatanbul 4 'Oncü 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

ne müracaatları. (21) 
157 

1000 M. mik'ap gayri mamul kereste kayın ve 500 M. mik' 
ap gayri mamul kereste me~e. Avcukoru vakıf ormanlannm te 
peçeüren ve obruk mevkilerinden iki sene müddetle • Beherinin 
kıymeti muhamınenesi kayın 100 K. meşe 270 K. 

Balada mevki ve miktarı muharrer gayri mamul kerestenin 
tki sene zarfında imali müzayedeye konu'.muştur. 25/1 / 933 ta 
rihine müsadif çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra kılına 
cağından taliplerin lstanbul Evkaf Müdrriyetinde Orman ve A
razi kalemine müracaattan ilan olunur. (22) 

158 
Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir. 500 kantar kömür. Şilenin Yeniköy vakıf ormanlarından 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil olunmuıtur, İdare meclisi ve Buztoplu mevki:Oden bir sene müddetle Kıymeti M, B. kanlan 
müdürler heyeti ve memurları kamilen Türk!erden mürekkep yegane 20 kuruştan 

Türk Sigorta Şirket;dir. Tiirkiyenln her tarafında (200) Ü geçen 700 kantar kömür Şilenin Yeniköy vakıf onnanlarınd'an 
acentalarının hepsi Türktüır. Türkiyenln en mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarım icra etmektedir. Yunusu dere mevkiinden bir sene müddetle Kıymeti M. B. kan 

N O 
tan 20 kuruştan 

Yangın, Hayat, akliye, Kaza, tomobil 2000 kantar kömür. Şilenin Yeniköy vakıf omıanlanndan 
s.gortalar nı en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 1 Ballı kaya mevkiinden bir sene müddetle Kıymeti M. 8. kan 

1' .' f f AZ T f tan 20 kuruştan 

J :ı. Telgrafı MT y - elefon: st. 20531 Balada mevkileri ve mikdarlan muharrer kömürlerin birse 

~/ı l ne zarfında kat' ve imali müzayedeye konulmuştur. 25/ 1/ 933 
'J tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra kılına 
. /: h ı 3 .. .. · ı · 11 11 cağından taliplerin İstanbul Evkaf müdiriyetinde orman ve arazi 

stan u uncu •cra memur ugun- t lstanbul Beledı0yesı0 fJa"' nları 1 
ı '" Bir borcun temini istifası için kalemine müracaat arı, (23) 

'k°ıhcuz ve paraya çevrilmesi ınukar !------------------------- ı-, 159 
· • 7 beyğir kuvvetinde motor maa Fatihte Caferağa medresesi: Teminat 27 lira, 
; '. umba 7-1-933 tarihine müsadif cu Unkapanmda 5 numaralı dükkan: Teminat 7,5 lira. 
ti' rtesi günü saat 12 den 13 e kadar Unkapanında Hisaraltı ıokağmda kuleizemin mahalli: T o-
• <;loı lıariyeaindeki dolaplı bostan 

minat 3,60 lira. , 'lllla maruf bostanda birinci artır-
( suretile aatılacaktır. Taliplerinin Y ukanda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık müza-

t 1 hallinde bulunacak memuruna yedeye konulmuttur. Talip olanlann tafailat almak için her gün 
racaatlan ilan olunur. Levazım Müdürlüğüne , müzayedeye girmek için de teminat 

r makbuz veya mektubu ile 26-1-933 perfembe günü aaat OD be9e 

Şuebatı Vakfiyede kullanılmak üzere lüzumu olan defatir ve 
evrakı matbuanın icra edilen münakasası neticesinde verilen fi. 
at ha-deli layik görülmediğinden münakasa müddeti bir hafta tem 
dit edilerek Kanunusaninin dakuzuncu Pazartesi günü saat on
da ihaleai icra edilecektir, Talip olanlar teraiti anlamak üzere 
her güııı Levazım idareaine ve ihale günü de idare Encümenine 
müracaattan. (56) 

Beher kilosunun kıymeti muhammeneai 

G 0 Z EL L 1 Ki 

Her 

Zaman 

11e Aer 

Giinl 
Yün - 1 peğİn elbiselik kumatlanndan 

KREP DlYAGO 
Bu bayramda berkesin takdirini kazanacak grnpa dahil olabilir
ıiniz. Çünkü güzellik her ya§ta, her kadında bulunan bir 
haslettir. 

Yalnız Şu Üç Muhim Oü$türü Unu~a~: 
1 - Güzelliğinizi bakkile ortaya çıkaracak olan elbiaeliklerinizi 
itina ile seçiniz. 

2 - Renkte KUVVET ve malda CİNS arayınız. 
3 - YÜN • IF~Gİ ziyaret etmeden karBl'llUZI ,......_ 
yiniz. 

·Vruı~-Ew>~~ ı • 1 

Bahçekapı • Meydancık, 53. 
'-" Yün. ipeğin töhretini, bilenlerden aorunıu: "•••-" 

:----• INGlLIZCE ve FRANSIZCA ---..ı 
Akpm dersleri 

Duhuliye ile beraber 7 Lı·ra haftada ile gilu 
üç aylık kurs Alt 18 den ıonra 
Hiç bilıniyenlere, az Ye çok bilenlere mahauı ayn amıflar 

1 Kiınunusani - 31 Mart 1933 
Amerikan erkek Lisan ve Ticant denaneai 23 Alemclu cad. 

Ayni dersler gayet ehven ıenıitle muntazaınen Amerikan Erkek 
Lioan ve Ticaret deraaneıi Beyoğlu 42 Mqrutiyet e11ddeainde.ki ıu·· 
besinde devam etmektedir, 

---- 1 Kiınunuııaniden itibaren yeni aınıflar baflıyor. <111••'*' 
ısı. 

İstanbul Ticaret Müdürlüğünden: 

lat. Süt müstahsilleri ve sütçüler, lst. Müskirat li.millerl, 
lst. Lokantacılar, lat. Garsonlar, ht. Dokumacı , yazmacı, i~l~ 

meci, trikotaj; çorap; ajur ve emsali, Terziler. kwnaıçrlar ve 

elbiseciler, Manifaturacı, tuhafiyeci ve müstahdemini. lst. Y o1 

gancı, dötemeci, mobilyacı ve hallaç; lst. Kahveci ve kıraaths· 

nıııci esnafı. 1st. Şeker, şekerleme ve şekerli mevat ve helvacılatı 
lst. Bakkallar, lat. Sucular ve kiiulsuz meşrubatçılar, lst. Peru• 
karlar, Ist. Otelciler ve hancılar, lat. Umum mağaza apartımall 
kapıcı odabaşılan ve pansiyoncular esnafı cemiyetlerinin Kô.nuı
nusaniden itibaren idare merkezlerini Bahçekapıda Dördüıu;il 
Vakıf hanında ikinci kattaki d·airei mahsusalara nakleylemiş 01' 
dukları alakadarana ilan olunur. (60) li 

t 

~----:----~--------------.... s 

Gedikpaşa'da Jandarma 
ti Satınalma Komisyonundan: tı 

(25,000) yirmi keş bin çift yerli yün çorabın kapalı zati ~ 
milnakasası 15 ikinci kaııun 933 pazar günü saat on beşte yapı

lacaktır. Taliplerin §eraiti anlanil< ve nümuneyi görmek üzere a 
her gün ve münkasaya girmek için teklifnamelerile birlikt~ • 
mezkUr günci'e muayyen aaate kadar komiıyonumuza müraca' nı 
atlan. (6785) hl 

31 . 
yı _______ .,, c 

Birinci Kolordu Satınalma -: 
ti 

Komisyonu Riyasetinden: m 

'.Afyondaki kıtaatın ihtiyacı olan yüz doksan bin kilo ekmeğ~ il: 
kapalı zarfla münakasaya konulmu§tur. İhalesi 7 /1/933 taribiJJ ki 
de komisyonumuzda icra edilece~ir, Şartnamesini görmek isti· ti 
yenlerin hergün ve ihaleye İ§lirak edeceklerin de vaktinde ha:aıt B 
bulunmalan. (6647) ço 

:zA tır 
dil -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--kı 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6. cı keşide: 1 ı kanunusani 1933 tedir 

BÜYÜK İKRAMİYE 

200,000 Liradır 
•stanbul üçüncü icra memurlufun kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (69) 

Iİı: Bir borcun temini için mah- ------------------------
' 1 , . ve paraya çevrilmesi mukarrer 

K u R u ş Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000 
,f•' htelif cinı çiçek Kaıımpaıada 

1 deresinde B 1-3 numaralı çiçek· 
)imonun çiçek bahçesinde 10 
ıunusani tarihinde aalı gÜnÜ onda 

,· · .nci açık arttırma ile satılacaktır. 
t ı 1pı..rin mahallinde memuruna mü 
ı utlan ilan oluma. 

Tayyare Cemiyeti Laleli 
Apartımanlar idaresinden: 

Laleli apartımanlarında on eve nümunesi gibi birer kapı pa. 
zarlık suretile yaptınlacağından taliplerin 9-1-933 pazartesi gü
nü saat 11 de apartımanlar idareıine müracaatlan. (70) 

0,50 10.000 Liralık büyük ikramiyeler ve 
Terkoa Gölü civarmda vaki Elecikmandıra Vakıf Ormanla· , 

nnın yanıklık mahallerinden bir &ene zarfında kat' ve imal edil- ı 100.000 Liralık bir mükifat vardır. İra 
193 mek üzere (50,000) kilo kömür müzayedeye konulmu§lur. (28. 
1 d 152 
n 3-933) tarihine müaa if cumartesi günü ihalesi icra kılınacağm Kıy 

dan taliplerin İstanbul Evkaf Müdiriyetind.e Orman ve Arazi Ka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~ ron 
lemine müracaatları. (57) MiLLiYET MATBAA.Si 


