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Sahip ve Ba~muhaıTİrİ 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşı·iyat ve Yazı Müdürü 
ETEM 1ZZET 

Ho~~er ,--Roosevelt 
Ve Borçlar 

15 Kinu-evvel ıelcli, ıeçti. in-

z • z. • llHl~muaıuıuanııınıııııııııwooı ·ıııiı;;r111111Hıııııımnus
1

mıııu;;;mue111q11111mm.ılhon; at 11111~ 

§~~~ Çıkaca la bu ereflendirecekl - r ı e 
olaD acfnnın mahiyeti ne olacak? Böy --------
le bir adımın atılmasına en lıll:rilk § e :a 

~~g.~g ! ismet Pş. Hz. de cenup viliyetlerimizde bir tetkik seyahati yapacak İ 
leıini halledecek olan adam Rooae- - ANKARA T l IA / h ki F ka d k İ -vell'tir. Ancak Rooaevelt 4 Marta S5 , 26 ( elefonla) - Bazı müatace a- ususl'a yarın ır grupun a müza ere cereyan j stanbulu da şereflendirmeleri ihtimali kuvvetlidir. ;;: 

kadar devlet idaresini eline alamıyor. ~ yihalann müzakeresinden sonra Millet Meclisinin I etmesi muhtemeldir. Meclisin tatilinden ııonra Reisi-

1 
ismet Paşanın da yakında cenup vilayetlerimize bir ~ 

J:;i~~~;:S :J:;1~e :=:.,~:ı~e;:~ ~ iki aylık bir kış tatili yapması takarrür etmiştir. Bu cümhur Hz. nin seyahate çıkmaları ve bu meyanda tetkik seyahatine çıkacağı haber verilmektedir. ! 
:: :.:,~:t:1m;;:~:r~;!lt:J.::."; ~m••ıwnmaıııaıa.uıumı111111on1111UM11•allflllllllllll •ııııııımımıııııııııııııııııH111111111111111111111111111111111u11Wuııunmuwıııımumm1111Hum11111umunumınııımnomnnıınııııııııııınınııııııuıınııın~ 
todilen Cümhurrcisine bir teklifte bu- , U I 
lundu: yu•turucu macf'!:~ AÇLIK 

Beynelmilel borçlarla. teslihatm F d 1 i 
tahdidi ve cihan ikbsadi vaziyetinin r. J ırka a GREV 
myaıı için alınacak tetbirlerin bin- ~ ı • 
lıirinc bağlı meseleler olduğunu söy Mu·· nakaşalar 
liyerek bu meselelerin heyeti mecmu 
asını devletlerle müzakere etmek ü
zere bir komisyon tayinini Roose· 
~elt'ten istedi. Eğer bu teklif Roo
•evelt tarafından kabul edilseydi, 
devlet idaresinin cümhuriyetçiler
den demokratlara intikali, beynelmi· 
let münasebetlerde bir sanınh mey-

ismet Paşanın ve 
vekillerin izahab 

-·:--
dana getinniyecekti. Bugünmüz kereye 

Ancak yeni Cümhurreiıi dütilD- devam o lunacak 
dükten ve istişare ettikten ıonra 
Hoover'in teklifini reddetmeğe karar ANKARA 26 (Telefonla) -
"Venni4tir. Rooaevelt tarafından tek· Uyuıturucu mRddeler hakkında 
lifi kabul edemi,eceği hakkında ve- icra Vekilleri Heyetinin dünkü 
rilen cevap, "yeni Amerika Ciimhur· (Tarihi usiın lıoll•biy0numuzdan) fevkalade içtimaında müaakere 
reisinin bu ilç meseleye kartı takip e 
deceği oiyaıetin mahiyetini tenvir Gazi Hz. Anharaya llh teşrif buyurdukları 27 kô.nu- ve teabit edilen eaaalan hükfa· 
•tmesi itibarile dikkate .. yandır. J l I met bugün fırka gnıpuna arzet nuevvelde hDkumet konaf1ı IJnünde se tim anıyor ar 

ETVeli Rooaevelt, iiç mesele a• m~ ve bu mühim mesele etra-
ırımndaki münasebetin Hoover tara· G • H • A k fında münakaıa açılmıştır. Bu 
fından iddia eclildiği kadar yakın ol· azı z.nın n araya münaa betle aö2 alan Baı .. ekil, 
dnğunu kabul edemiyor. En nihayet lktıaat ve Sıhhiye vekilleri meae 
borçlar, teslihat ve ikt11adiyat biri· ı • e e ld e e e e •• leyi devlet ve insanlık cepheain 
birine bağlanabilirse de herhalde ev· ge ışının yı onumu den iktuat, aıhhat 'Ve ziraat cep .. eıa ayn ayn tetkik ve müzakere • 
dilmı:k lazımdır diyor. hclcrinden tahlil ve izah etmit-

lcrdir. Bundan aonra küraüyii 
1 - Tahdidi te•lihat meselesin· i gal eden müteaddit hatipler 

de Hooveır'in takip ettiği olyaaeti Bugu••n A k b•• ••k bay tasvip ediyor. Bunu tahakkuk ettir· n ara uyu - hükUınetin teklif ettiği esular-
mek için daha çok çalıtmalr lizım da mutabık olduklannı beyan 
geldiğini ve tahakkuk edince, bo~ç- ramlDI parlak etmişlerdir. Bu -yanda baaı 
Iann tediyesini de tnhil edeceğini hatiplerin bükümetin teklifleri· 

Mahkum kom6.nut
ler grev yaphlar 

Müddeiumumi Ke111111 
Beyin beyanata 

latanbul Tevk.ifaneainde bulu• 
nan ve komüniatlik tabrikltı yap· , 
maktan mabküm ve mevkuf bu
lunan komüniatJer cumarteıi CÜ· 
nünden itibaren açlık grevi 7ap• 
mıya batlamı~lardır. 

Grevin aebebi ıudur: 
Bu tahriklt yapanlardan Jıir 

~l"~1~;ı:illt:e. y.:.~ıı:.:: tezahuratla tes'it edecektir ni takviye eden b yımatlarmda 
•mdaki münasebeti bu ynlda ,örit. hariçtealeyhimizdeki tahrikita u B 

ANKARA, 26 (Telefon) - yaya köyliiler ııelmiftir. Köylü ,,.,.;ıe teıldl eden Jna -ıe et· n•nan eg 
7°'• Yarın (bugün) Gazi Hazretleri ler tefıirden davul zurna çala· rafında yeniz ve hakan: dedi· k- malıldim olduktan -.aha· 

2 - Borçlar meseleoi- ,.ıı-ı nin Aakaraya ıeli9iniu yıldönü rak geçmiıler ve Gazi heykelini knclaları mabküm edecelı: lı~ kimler Ye Cümh,.,.;,.et aleyhinde 
Am«ilra ile görüımek iateyen dev· ..,, .. _ '- b 1 L _ el 1 rak d f - ., 
let V·~· --m t·'-"' etıin diyor. müaiar. l'UJS<Ua üyü.: ıMyr&• ı im ıya üçer e a: . • ,,. nümaylf yapmıtlardır. O uman 

-~ ·-- ~.... bu rib 1 .. a· 1 G . . .. (Devamı 5 ıncı ... ılecle) b l •--Lok· k Böyle teklif ıelince; yapıl•c:ak ilk mım, ta 1 süne iyik teza- - ın yafa, var o azımız un ar te..-..- na ım aJ'!ı-a çı· 
~ey, icra makamının, yani Cümhur· hüratla tıı.'it edecektir. Bayra- diye bağınnıılardır. Şehir köy- l=========--====m-l karıbrutlardır. 
reiıinin, borçlular ile tema• etmeoi ma İf tİrak için kazalardiıın ve lüleri mi1afir etmittir. yarın Hakim bu suçlulara caza ola· 
.. e noktai nazarlannı tesbl• ebne.ı... b. ı den ı b M. Matsuoka •ak ıs sün parangaya vurulma-na ıye er yllz erce at ft (Devamı 5 inci sahifede) Janna karar n-'·tir. Maznun. 
den ibarettir. ilk adımda .A.-jkayı •-==---=--------------~~----- '" ... bağlayacak bir ıiyaaet ile mllcelıhea Du•• n gı•ttİ lar paranfaya Tiınılmalannı pro-
olmak lhım detiJdir. (Devamı 5 inci sahifede) 

3 - Dünya iktısacliyatının ih,.... 
•ı için alınacak tetbirler diğer iki m• 
seleden büsbütün ayndır. Ve ayn 
tetkik edilmelidir. Aralannda bir mil 
naaebet olabilir. Fakat birlik yoktur. 
Binaenaleyh iiç mesele bir arada ay• 
ni komisyon tarafmdan müzakere • 
dileme-z. 

Halef ile ıelef aramıda esasa ta· 
allük eden noktalarda bu kadar ıö
rilt farkı olduğuna na28J'lln, 1"4n1Ö 
mesai tabii mevzuu bahsolamaz. Bi· 
naenaleyh bon;lıırm tetkiki meselesi, 
4 marta kadar tehir edilmek laznn
dır. Nasıl ki Hoover de cevabı aldık· 
tan sonra "Mr. Rooıevelt'in lıa ka
rarına hürmet etıneie bqrçluyum" 
demittir. 

Bununla beraber, efer yeni Ref. 
•İc:ümhur t.,.riki mesai için milıbet 
bir teldifte bulunmaı olsaydı, Hoo
ver'in ona da '1riinnet" ederek tibl 
olaeafı fÜphesizıli. Ancak yeni Cüm 
haneiainin 4 Marttan evvel herlıan· 
al bir mes'uliyet altıııa ,ı.mekte el
Yasi mah1ur ıördüğü anlaşılıyor. Bu 
ıiyaai mahzur ilri taraflıdır: 

1 - Dahili politika cephesi: Ro
<>aemt dütünmüttiir iri Cümhuriyet 
fırbaı ve Hoover bu borçlar meaele
tinde çıkmazdadırlar. Siyui diiflltan 
lıırnıı ve frrka11nrn 1936 da tekrar 
ınücadeleye gİnfeceğİ adamlan lıa 
çdnnazdan lrurtarmak için el uzatma 
iı Rooıevelt iıtememittlr. 

2 - Eğer timdi müdahalesi, bari 
ci vaziyetin 11lahma yardım edeceği. 
ile kani olsaydı, belki de ... dahili 
Politika mül8haza11m lıertanıf ede
lıiıirdi. Fakat ROOM"Velt düıünmüt
tiir ki. Hoover ile uzaktan bile tet
tilri mesai eder gibi ırörünmek, onun 
~ meseleler hakkındaki aiyaaetini 
lıenimser bir vaziyet almalrtır. Avru 
~a devletlerinin itlerine elverdiği za
lllan bu noktalan tefsirde ne derece 
İleri gittikleri malümdur. Zavallı 
lioover bir ıenelik moratoryom ilin 
edeyim dedi. Amerikanın bütün borç 
~ı bağıtladığı neticesini çıkardı
"""· Rooıevelt te iıbaıma ıeçmedeo 
~er türlü auitefehhüme m:>ydan ve
'<>eek bir harekette lıaluamak iate
~t olacaktır. Binaenaleyh yeni 
Cİİtnhurreiıi 4 Martta temiz ııalıifeli 
~ defterle İfe baılıyadılr demektir. 

lladencller dllahtl tctlmalarında .. 

Madenciler hararetli 
bir içtima yaptılar 

Rüsumun tenziline ait kanunun 
çabuk çıkması için teşebbüs.. 

Ankaradaki tema•ları yapmak için de bir 
heyet •eçildi; içtimalara devam edilecek 

Madenciler Birliği heyeti umu• 
miyeai dün aaat 11 de dördiiııc:ü 
Vakıf handa toplanmıttır• Maden 
c:i meb'ualardan Edip Servet ve 
Ragıp Beylerin de İftiralı. ettiği bu 
içtima çok hararetli olmuıtur. 

içtimada evvela madenciler na· 
nıma Ankarada tema~larda bulu· 
nan ve temennileri yÜkaek makam 
!ara arzeden heyet namına veri
len izahat dinlenmiıtir. Hallolu
nan meaail meyanında bulunan 
takaa ve mevaddı iDfil&kiye meae
leleri madenciler arasında umu• 
mi bir sevinç tevlit etmittir. Bu es
nada birçok aza aöz alarak hilkU· 
metin muhik noktai nazarlanm 
nazarı dikkate almaaından ve m&• 

den aiyaıetimizde tutulan doğru 
yoldan ıitayiıle balısetmitlerdir. 

Bundan aonra baaı meaailin 
halli için hükWııetle yeniden te
maa edilmeaine karar verilmiıtir. 
Bilhaaaa nı•umun tenziline ait ye
ni maden kanununun bir an evvel 
Meclisten geçirilmesi ile lktıaat ve 
Nafia Vekaletlerile mutabık kalı· 
nan tarife tenzili.tının bir an ev .. 
vel mevkii meriyete vaz'ı için me ... 
buslardan Edip Servet ve Ragıp 
Beyler tevkil edilmiştir. 

Heyeti umumiye diğer mesele· 
lerin müzakeresi içİD vakit gecik· 
tiğinden pertembe günü tekrar ic; 
tima edilme.ine karar ... ererek iç
timaa nihayet veril · ' 

A•ya kıta•ının Ud 
ucundaki milletler 
biribirini seviyorlar 

Japonya'Dm Milletler Cemi7ati 
nezdindeki murahhaa heyeti reiai 
M. Matauoka dün alqamki trenle 
ıehrimizden Roma'ya hareket et• 
mit Ye İatuyonda JapoD Mfared 
erkanı tarafından t91yi ed.ilmit
tir. M. Mabıuoka, dün alqam P• 
rapalaı otelinde ıaıı:etecilaıi ı.... 
mali nezaketle kabul ederek -
rulan auallere cevaben mlihiın ba
zı beyanatta bwunmuttur. 

Japonya'nm bu ....-u diplo
matı sözlerindeki vunb ile muha
tabım c:azbeclen bir pbıi7attir. 
Memleketimize ilk defa olarak 
ıelmekla beraber lıi:ıe ka"r dcıe-

M. Matsuoha 

tane hialer beslediğini &Öyliyen M. J 
Matauoka Ankara'ya ııiderek Bü· 
yük Gazi'ye arzı hürmet edeme· 
diiine teessüf ediyor: 

- Japonya'da bir söz vardır: 
Bir nazar, yÜz defa itilmekten 

1 

evladir. Ben Türkiye hakkında 
çok ıeyler itittim, ve sonra burada 
kaldığım kıaa bir müddet zarfın· 
da yapılmıt olan terekkileri görüp 
takdir ettim." 

M. Matsuoka, aamimi bir ça7 
maaaaı etrafında topladığı gazete 

(Devamı S Jnci sahlled• 

Rana Be11 

Gümrük 
Mütehassısı 
Ne yapacak? 

Rana B.ln beyanab 

Tütiin kanuna hakloadald 
mütalealar tetkik ecllUyor 

Bir lraç ırfuıdeDberi ıehrimiade 
bulunmakta olan Gümrükler 'Va 
lnhiaarlar Vekili Ali .R-. B. 
Gümrükler ve lrıhiaarlara ait it-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bugiln 

Mi/lig t'te 
2 nci sahifede 

Ahmet Haılm 
Rf'yin yazısı 

HIJrlgetl ebediye tepealnde muagt'nl' için •ıraya 
dizilen arabalar .. 

Otomobilin· muayene 
ettirmiyenlere iş yok • 
Bütün taksilerin muayenesine 

dünden itibaren başlandı 
Bir sene temdit var mı? 

Şehrimizdeki taksi otomobille
rinin boya muayenesine dün bat
lamDiftır. Dün Hürriyeti ebediye 
te~e 250 otomobil muay
edilmqtir. Muayenede Belediye 
mülıendialeri Ye seyrilaefer mamur 
ları lıaZJT bulunmuılardır. Muaya 
nel• c:amarteaiye kadar d ... am 
edecektir. Muayenede hazır bn
lunnuyan otomobillere aena ı.
daD aonra iflamek müaaadeal ..... 
rilmiyecektir. Muayeneler da ne 
kadar otomobilin yeni ... eald bo
yalı oldutıı, nekadarı da talimat. 
nam" mucibince koyu Defli renk· 
te olduğu tetkik edilmektedir, 
Neticede mühim bir la um otomo
billerin boyaları heniia yeni oldu
ğu anlaıılına nefti renıe boyan. 
mak müddeti daha bir Mne ı
dit edilecektir. Henlla ılmdilik 

temdit kararı nrilmit deiildir. 

Veremle 
Bir takıl mu•y•n• •diliyor 

mücadele 
Fakir çocukların iaşesi için 

77,000 lira sarf edildi 

Verem sanatoryomu ve Ali 
Paşanın beyanab 
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HARIC Seyahat notları HABERLER 
"Faust,, un Mürekkep Lekeleri Herriot nutuk 

Söyliyecek 
Alman yada 
Milis 

Her Franklurt' a ııelene herke-
.in ııorduiu •uaUer ıunlardrr: 

- E•kİ f"hri gedin mi? 
- Roçild'in evine gittin mi1 
- "Goetlıtl' nin evini ııe:ıulin 

mi? 
Franklurt ıehri meıhur zengin 

Roçildin, ve rair (G-th•) nin va· 
taııı olmakla iltihar eder. Vardıiı
rnın itk 1rünü (Goethe) nin evine 
kQftum. Romanyalı hasta arkada· 
fV11la beraber. 

Gün pa&ardı. Eıki bir lıtanbul 
ııokağını andıran ııürültwüz, ten• 
lıa, temb., loı bir aokalııa eski bir 
/ştanbul konağınm tokmaklı lıa· 
pın önünde durduk. Ve bir elek· 
trik zilin düğmeaine dokunduk. 
(Goethe) nekadar büyük bir ra
ir olursa ol.sun, ölümünden yüz •e
ne ıonra, bütün duvarları, bahçe
feri, meydanları la# ıan çiçek· 
lerle dolduran bu nef"lİ oe günef
li ıonbahar oabahında lof bir -
lnıktaki (Of eoinde kendine kôli 
bir mü~teri bulabileceğini pek te 
ummuyordu. Şahlanan maddiye· 
tin ruhunu ilna etmeai İcap edi
yorsa, artık harikulade lenni ke
filleri aayılamzyacak bir hale ııe· 
len, ıerruula koca (Zeppelin) İ 
uçurup kuıl&n eılıi bir makine 
1rülünçlüğün.e düfÜren, atlantikte 
(Bremen) oaparunu ifitilmemİf 
bir hala kaydıran, haoa .uotmı· 
dan (ıun'i ııübre), odundan (re
ker), kömürden (benzin) çıkaran 
fU altın gözlüklü, keneoir oaçlı, 
1roll pantalonlu kimya muharebe
si hasırlayıcılan 1renç (Hsrr dok· 
torlar) rJcıtanında, uki bir f'dr· 
Jen baıka bir f"Y olmıyan (G-
the) yi ölümünden yüz ıene aonra 
ziyaret edecek iki kİfİ bile bulu
namaz diye düfÜnüyordum. Me
ğer aldan'"lflm• Bir mezara ine· 
cekmİfim gibi 10ğuk bir ürperme 
ile açılan kapıdan içeriye girince 
hayretten donakaldım. Burada 
ruhun aydınlığı bir ,alak ziyuı 
ci.bi yüzümü.zt: .:urdu. Evin içi fa .. 
l.ebe ya,,.nda çocuk!ardan, kızlar· 
ılan, flk kadın ile erkeklerden, 
y Ü e/endilerden mütefekkil ga-

yet temÜ. .,. müteheyyiç büyük ı 
bir kalabalıkla dolu id .. Bunların 
he,,.i de Almandı, yani bizim gibi 
teceuüsün oraya çektiği seyyah 
ve yabancı nısv'inden oiihi ve la
kayt bir ııölge y•im• d .. ğil. 

:r. :r. ıı. 

(Frank/art) un zengin iki üç 
aileıinden birine menaup olan 

An.erikada borçlar 
meselesi ne halde? 

Sabık Harbiye Na
zırı böyle 

bir teşkilat istiyor (Goethe) nin konağı kuyulu idi. PARIS, 26 .A. A. - Sol cenah 
O &amanlar kuyuau olmak bir a- ııazeteileri, cümhuriyetçi -Radikal •e BERLIN, 26. A. A. - Sabık mı·ı-
• · · ··h · b" · t 0 

--' A radikal -"·syalist fttkası Seine fede-ıle ıcın mu ım ır ım ıya~ı. n.. .;JV ral G 
cak ·Roçild'lerin, Goethe'lerin ku· nuıyonunun bu ayın 29 unda saat li müdafa nazırı cene roener, 

U · · k k 20,45 de M. Herriot'nun terefine fn Cenevrede husule gelen itilafı mem yusu vardı. mum ıçın şo a ta 
Ç"fmeler akardı. Mutlakta (Goe· kalilde bir umumi içtima aktedeceği- nuniyetle kıırıılamakta ve Almanya
the) ailesinin muhteşem ku;yuşu• ni haber vemuktedir. ya milis sisi minin ithaline taraftar 
na hürmetle baktık. Mut/ağın da· M Herriot, bir nutuk oöyliyecek- olduğunu beyan eylemektedir. 

ili ti Mümaileyh, Vossische Zeitung'da 
varlan i4:zerinde dizili duran e r. 1 
altmıf tatlı ve pasta lıabını (Goe.· n l I d yazıyor. 

k b rar amen o (f 5 devlet itilafı. milletlere verilen 
the) nin annni.nin ne •ıca ır 1 
ell kadını oldağunu gÖşferİyordu. · PARIS 26. A. A. - Pelit Jour- hakiki bir hediyedir. Ve bütün dün· 
E.,, olduğu gibi muhafaza_ <;di~- nal , yazı~or: Meb'uaım meclisi ma- ya Fransa ile Almanyanın tahdidi 
mİftİ. Bütün pencerele~ e~kı.sı. g_ı· liye encümeni, bugÜn 12 inci aya ' tesliluıt meselesinde yeni egaslar ü
bi çiçekli ve tül perdelıydı. Şaırın ait muvakkat büt, enin tetkikine gi- ı zerine diğer milletleı·lc anla~malan 
hatırası bu evin her tarafında ne· rişeı:ek ve bu suretle bütçe salı sa- için bir zemin bulunmuş olmaamdan 
lea alıyordu. Yüz •ene evvel için· bahı heyeti umumiyeye aevkoluna- · dolavi memnu olmalıdır. Alman hü
de can verdiği oda, memleketin eaktır. 1 kiimeti, Cenevre itilifıru bila tered
her tarafından yeni gönderilmİ.f Salı gÜnÜ öğleden aonrak i celse, düt kabul etmekle büyük bir oiyasi 
çelenk ;ytğınlarile dola idi. Sanki b:ikümeti;. buğday piyasasını tuta- kiyaset gÖstenniıtlr. 
pirin cuedi henü:ıt kaldınlma- bilmeıll için tabıis edilen 300 mil- M .Şlayher, M. Brün.ing'in yolu
mıffı ve havada eşen fOn oe fe· yon kredi projesinin tetkikine hane nu ~kip etmektedir. Ve. mümaı1';.Y
relinin ıtn 0 şabah açmıf iri bir dilecektir ' hin acele bir taknn tedbırlerle mu•· 
kırmızı. gülün kokldU ııibi ta:ııc "'" I Meclisin Avusturya istikrazı pr<>- ı ta~bel ~~il~ imkanle~ı. ~alel~ar ~t
kuvvetliydi jeıi hakkında kararını verdikten aon mıyecegını kabul edebilmz Zıra bir 

Nihayet 
0

,.nrin çalqma odasına ra pertemb~ !'1<~ı .dağıla~~. "" kere Fransa ile i.tilô.f etmek lazundır. 
oardık. Kafileye klavuzluk eden Kanunusanını~ •kin.cı salı II!'nu top- ı::~sa~a Vcrsıull~ muah~~ 
memur, iUtii baftanbaşa ,,.ürek· lanacağı tahnun edilmektedır. sının. bıl~sa tı;slıhatın ""!dıdi ~ .. 
kep lekelerile kaplı ulıi bir yazı seebı?e muteallık olan ~ı muva 
mcuası önüne gelip te "Goethe, Horclara dair ceheaınde Alman mı11etının duymak 
Faaat'u bu mcua üurinde ya:ulı. PARIS, 26. A. A. _ Le Journal, ta olduğu infiali anlayip takdir et-
Bu lekeler Fauat'un lekeleridir!" Saint Brice imza•• altında Edege- melidir. 
dedi/fi .zaman kalabalığın aon Boncour mülakatı hakkında fU malta Sulh meseehi ,h.....,ydf'I\ enel 
lıadde varan merakı oe heyecanı, leyi neşrediyor: bir tahdidi tPSlihat meselesidir. Da-
uık halinde gÖ»lerden laflı. Amerikada bon;lar meseleıi, hali- ha doğnısu teslihatm tahdidi tasav
Herkea o makaddu gölgeleri ya- hazırda bir dahlli siyaset meselesini vur olunahili...., de hakikatte böyle 
kından görmek için, medeni ne.za· almıttır. M. Boncour'un cemı1ekaa· bir,ey mümkün değildir. 
keti unutarak, masaya ;yakl.af· rane mabiyetteki bir bareketini sui-
mak üzere kendine bir yol açma· istimal ıuretile gösterilen ademi dü- Bütün kavvetleri zafa düşürmek 
ia ,.alı~ıyordu. Bu hayran gö»ler· rüsti görülc!ükten sonra artık bun· ı •uretile eulhun ~ni ~?~ rok
de lekeler, mürekkep lekeleri de- dan şüphe edilobilirmi tur. Bu, ancak ~illetlerın bilihb~ 
ğil Fakat bir ebedi lacivert ıema- Taamül mucibince yeni har!cire I razı ~~aca~lan bı~ .muvazene sayesuı 
ela~ namütenahi yıldız serpintileri nazın, sef11.retleri ziyaret etmiştir. de mumkiin olabılir. 
idi. Ahmet HASIM Mümaileyh, M. Edge'i de ziyaret Evvela iki ID"Sele menuu bahis-

etmit ve bittabi borçlar hakkında tir. Teknik te•lihat meselesi, bilhas
!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' örüşülmüştür. Netice, yeni Fransız sa bava muharebeleri, bir de askeri 

kabineoinin müzakerat için bir dave- tensikat. Daimi büyük ordular dev
le irtizar etmekte olduğu Vaıhing· rine bir nihayet vermek ve tamamen 
tondan bildirilmektedir. tedafüi olan miliı sistemini kabul et 

•• 
Olüyü 
Diriltiyormuş 

Macar kabinesinde 
bir istifa Amerika matbuatı, meseleyi izam mek İcap eder. 

edeerk Edge Boncour miili.katı i-

Bir Amerikalı böyle 
bir cihaz yapmış 

PARJS, 26. A. A. - Matin gaze
te inin Londra muhabirinin verdiii 
bir babere gore, Amerikalı doktorlar 
dan biri bir kaza veya ağır hastalık 
neticeainde zaafa utnyan veya du
ran kalbe yeniden kavvet ve hayat 
verebilecek surette Yiicude getirdiii 
cihazın noksanlarını tamamlamıştır. 

BUDAPEŞTE ,26 .A .A. - Mng le sefaret müsteşarı M. Mvrirer'in 
yaı ag gazetesi, hariciye nazın M. evelki gÜn M. Cot'a yapmı, olduğu 
An.fre Pouky'nin yakmda istifasını ziyaret arasında bir münasebet ııör
vereceiiini iıtihbamtına atfen yaz. I mektedir. 
maktadır. M. Roosevelt'in M. Hoonr'in mii 
~1ümaileyhe Macaristanın Berlin zakenb 11.çmasma mani olmıyacağı 

sefiri halef olacaktır. suretindeki beyanatından bahıedil-
Siyasi nıahafilde diğer neza...,tlcr- melrtedir . 

de de tebeddülat olacağı söylenmek Mü•arünileyh serı,.,şı kalmak ar-
tedir. zuıunda bulunduğunu ve iki idare-

Bu tebeddülit M. Gomboea'in JAh yi birbirine bağlıyaeak bir komisyon 
si nufuzunu tamye edtt k ve mü- ihdasından bahis bile e<!ilmesini is
maileyh kabinesini tamamlamak i- temediğn açıkça ıöylemıtir. 
çi naamimi ref"ıldcrine müracaat • Bunun üzerine canı sıkılan M. 
decelWr. Hoover faaliyette bulunmıyacaimı 

Trotsky'nin eski 
katibi mevkuf 

beyan etmittir 
M. Roosevelt, buna cevaben M. 

Bu cihazın betlıca kısmı kalbin 
Buteyn "Küçük botluk'' lan aruma 
sokulan bir iineden ibarettir. Bu ii
ne vasıtıuile kalbe tabü darelıoınlann 
aben İne tmnamile mümasil bir a
henk ile bir takım elektriki sanm
tılar Terilmektodir 

"ril al . • · "d· •1 • BARCELONE, 26. A. A. - Trotz 
Bu dı ime etinin m.~"' ı, ~ mtıt ky'nin sab•k katibi komünist muhar 

olduklan fennen tebeyyun elmiJ va rirlerden Andre Minz tevkif edilmit
ölümlerinden aonra birkaç saat geç- ti~ 

Hooverin istediği mü~t~kil demok
rat idare icraatını hPleldar etmiye
cek surette yapabileceğini aöylemit
tir. 

Saint Brice diyor ki: 

"!İ1 ol n ha,..anlar ~zerin_de m~t"!"d ı Hiikümet memurlan bir komünist 
t tecrlibeler yaptıgmı aoyl""".!tir• hareketinin mevcudiyetinden fÜphe 
Bu lltN'tle. yapıla~ 2000 t"""!be- ve endişe etmd<tedirlcr. 

den anc: k bir !Aııeaı muvaffa.kiyet- : 

Fransa için bundan Çlkan yegfıne 
nPtice, bizim bu aile lıavplan hari
cinde kalmamtZ lüzumudur. Biz, M. 
Boncour'un bu hattı hareketi kabul 
edeecğine kanii% 

oizliğe <•ğramıştır. Bu usul kendi ii
z rlerind tatbik olunan di/:er bay. 
vanlar kanın cleftranr tdmır ta
f,ij ve rr.untazam hale ııelrnit ve ci
ğerl'!!r ymiden hı•liyete geçmiştir. 

Bu mucit. vikude getirdiği aletin 
İman b..yatı için hiçbir tehlike ar
ı tmedifini de ıö:rferine ilive etmiı 
tir. 

Bu clokt6r, ağır haıtalan olan ana 
ve babalann kendisine müracaat et
meJ .. rini istemekte,. hastalann en ton 

dak'k1lnrmda ba•lan ucunda buluna 
bileceğini ,,., ölümün ö"üne geçme
fıı calışaeafını söylemektedir. 
Şimdive kadar hiçbir kimse bu da 

••le iea!ıet etmemiıtir. _ .................................. _ ... __ __ 
Münderecatımızm çokluğun 

dan tarihi tefnlcamızı bugün 
de ne§red'emedik. Arzı itizar 
ederiz. 

Pariste noel Müthiı bir zelzele 
oldu PARIS, 26. A. A. - Bir talrnn 

tenezzüh erbabı, reveyon gecesinin 
vadeyleınİJ olduğu veçbilo bir ilkba- LONDRA, 26.. A. A - B......,_ 
bar günü nuınzaruı arzetn.yen vich rasath•nesi. reçen gece 2,15 ta 
Noel günü öğleden ıonra büyük bul 

1 

bir zclzel hiuedilmit olduğunu kay. 
varlara gitmqlerdir. detmi~t!r. M.,.kezi 4.569 mi!de yani 

Gruptan eVftl kesif ve aoğuk bir ya Antillerde veya IMonrolistanda
ais şehri ihata ediyordu, bu ıis saat ı dır. 
16 da tam olwuıtur. Zelzele iki saat devam etmit Ye a-

Maıunafıh, büyük caddelerde ak- zat!'İ tiddetine saat 2,48 te '1111'1111t' 
flUilll kadar büyük bir harattt gö- br. 
rülmüt ve bu hararet biraz sonra e- Rasathane, bu sar~ıntmın 1931 a
ıralmıstır. Çünkü dün akşam Parisli- ğuttosunda Mongolıatanda vukua 
Ier pek erken yatmışlardır gelmiş olan zehelenio bir tekrarı ad 

detınektedir. 

Fransada •Is 
LE BOURGET, 26 A .A. -

Fransanın her tarafın:la ve Paris ci
vRrmda hüküm ıüren kesif bir siı 
tabakası bugün Le Bourgct tayyare 
la.rargôhından herban::i bir tayyare 
nin ha valamnaıma mani olmuttur. 

Deniz faciaları 
LONDRA. 26. A. A. - Nev Yorlı 

tarı Şikago Tribun'ıı bildirildiğine 
göre. Nevbroag vapuru Antil aç k
larında bir frlfıkete uğramış olup a
c:ı imdat talep etmektedir. 

Bombayı kazarken 
parçalandı 

BELGRAT, 26. A .A. - Gönül
lüden bildiriliyorı 25 Kanunuevel ııe 
cesi Gönüllü • Skıno.itza hattı Üzf>. 
rinde bir bomba infilfık ebnittir. Yol 
hafif surette hasara uğramııaa da 
çarçabuk tamir edilmiştir. 
Bombayı koymuf olan ve yol bek 

cisi tarafmdan görülen adam, kaç
mağa ve aakınmağa muvaffak olama 
mış ve koyduğu bombanın tesirile 
telef olmuştur. 

Bu adam Bulgar knmiteciai ünınır 
ma"'ını taşıyordu. 

N&lın yanında saat tertibatını ba.
vi kurulmuş bir bombe bulunınut
tur. bomba infilak etrnemiJlir. 

Barcelone yangını 
BA.RCELONE, 28. A .A. - Saat 

14,30 da J saat çalışıldıktan sonra 
bü~ük mağazalRr yangın•n ıirayet
dairesinin tahdidine ba§lanılnuı idi. 
Mağazalann188lde İnşa edilmiı olan 
k"mı hemen hemen tamamen mah
volmuttur. Felaket dolayisile 1500 
kişi iJaiz kalmıttrr· 

Yangının sebebi, mağuanın bul
varlara müte.eccih olan caınildnla
rmclan birine konulmuı olan bir o
yuncak ıimendiferden sıçzayan bir 
elektrik teraresi olduğu söylenmek
tedir. 

Nufusca telefat yoktur. lhtiyaten 
ciyarclaki bütün binalardaki insanlar 
çıkanlmış ve etYa bofatılmıfbr. 

BARCELONE, 26. A. A. - Ya
nan mağazalarda yeraltmda bulunan 
ve ~nkaz altında kalmış olan kasa
larda mühim miktarda para Tardır. 

Rciı M. Macia ile bütün hükılmet 
erkim, felaket maballine ııitmitler
dir. 

Y ıını:ı-ın, bu mües..,..,Jerde çalıtan 
st1Mtkfır ameleden 8 bin kişinin it
•iz ""imasını intaç edecektir. 

Trogir 
Hadisesi 

Yugoslav Hariciye 
Nazırının beyanab 

Dalmaçyada Trogır'de vukua 
gelen son taıkmhklar Üzerine, 1-
talya ile Yugoslav münasebatm· 
da bir nebze ge~ginlik hi.111 olmuf 
tu. Bu mesele hakkında Yugoslav 
Ayan meclisinin 22 ki.nunuevvel 
içtimamda Hariciye nazm M. 
Jevtic beyanatta bulunarak, ez• 
cümle demiıtir ki: 

" - Bu mesele etrafında ltal· 
yan baıvekilinin son nutku mem• 
leketimizde hayret ve elim bir İn• 
tiba uyandırdL HükUınetimizin 1-
talyaya karıı politikaar daima aa
mimi komtuluk münaaebatını ida
me ettirmektir. Memleketimizdeki 
ltalyanlar, küçük bir ekalliyet 
teıkil ediyorlar ve muahedelerle 
kanunlarımızın himayeıine maz
har bulunuyorlar. Onlar da için
de ya,adıklan memlekete karşı 
vazifelerini unutmamalıdırlar. 

Krk hadisesi alelade bir kahve 
kavgas•dır. Şaraptan hararet a
lan bazı Yugoalav ve ltalyan genç 
!eri döğÜ§InÜJler, iki taraftan ya· 
ralananlar derhal hastaneye kal· 
dmlınıılardır. 

Hükıimet bu hi.diaeyi haber a• 
lınca, mahalline müfettiı rönder
mif ve uayitin muhafazası için 
talimat vermittir. Belgrattaki ltal
ya aefirine de tahkikatın neticesi 
bütün tefernıatile bildirilmittir. 
Bu mahalli kavgaların, iki meınl• 
ket arasında husumeti tahrik ede
cek mücadeleye alet edileceği 
kimsenin aklından geçmeyordu. 

Trogirdeki Venedik arılanlan· 
nın parçal11nma11 da meçhul bir 
takmı eşhasın eseridir. Bizim la· 
rihi batttalara hürmetimiz vardır. 
Bu hadise de ıiddetli nutuklar söy 
lenm.eıini icap etmezdi.. Nitekim 
bu kürsüden biz de ayni suretle 
mukabele etmek istemeyoruz. Bü
tün arzumuz aulhe hadim olmak

tır!' 

5 2 madenci toprak 
altında 

NEVYORK, 26. A. A. - Bu a· 
yın 24 ünde Moveque (lllinois) da 
bir kömür madeninde bir infilak vu 
kua gelmiş ve arazi çökınüt!Ür. 52 
maden amelesi, maden kapumdan 
birkaç kilometre mesrıfede bir deh
lizde mahbuı kalmışlardır. 

Yeni bir liman 
KAUNAS, 26 .A. A. - Klaipeda 

(Nevel) limanmm büyütülüp genit
letilmesine ve asri bir ıekle konma· 
arna ait inıaatm en mühim lo11111, bir 
müddet evvel bitmiştir. 

1923 de Lituvanyada iade edilen 
eeki liman, bu memleket münııkali.tı 
nın gittikçe artan ihtiyaçlannı te
mine artık kafi gelemiyordu. Bun
dan dola:ri Danimarka'lr Hojgaard 
.e Schultz müesseaeai tarafından 
1930 da baflanan inşaat Ye ameliyat 
ıeri bir sutttte yürütülmekte idi. 

Limandaki nhtımlar 639 metre ka 
dar uzatılmıtbr. Eıki limandaki nh· 
tımlar 825 metre uzunluğunda idi 

Bu uzunluk yeui limanda 1.464 
metreyi bulmuştur. Eski limanda 
yük ve eşya boşaltmağa mll.sait yer 
yoktu. Mevcut depolar limanın her 
gün bira7 daha artan ihtiyaçlannı 
kartJıyarruyordu. Limanın teniine 
ait ameliyat yapılırken ihtimal ge
lecek ıene Yiicude getirilecek yeni 
depolar intası için 10.000 metre ge
ni.liğinde huouıi bir saha aynlmq
tır. 

Limanda yapılan yeni haYUZ, 
6500 metre mükibı büyiiklüiünde 
•e 8 metre derinliğindedir. Kıtlık li 
man denilen eski limana su kesimi 
ancak 5 metre olan gemiler girebil
mrkte idi. Yeni limana 111 kesimi a
zami 7 metre o1"n gemiler de girebi
lecektir. Bütün bu inıaat ve ameli
yat, 12.000.000 litas'a malolmutlur-

ita/ya ile yapılan adalar hak
kındaki itilaf meclise verildi 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Anadolu sahillerile Meiı a• 
dası arasındaki ada ve adacıklann ve Bodrum körfezi kar§ıHı>· 
daki Karaadanın ciheti aidiyetini tesbit ve bu ada ve adacıklan 
ihata eden kara sularını tahdit için İtalya ile hükumetimiz ara· 
ıında aktedilen itilifnııı.me tasdik edilmek üzere Millet Meclisi
ne sevkolunınuştur. Bu itilafnameye göre Meis adasına niabeten 
daha yakın olan birkaç ada ltalyaya terkolunarak mütebaki a
da ve adacıklar Türkiyenin hakimiyetinde ipka olunmuştur. Ke
zalik Bodrum körfezi karşısındaki Karaada üzerinde Türkiye 
hakimiyeti tanınmıştır. Anadolu aııhillerile Meis adası arasında
ki karasulan da bu bapta ;Jeride herhangi bir müşkülat zuhuruna 
meydan verilmiyecek bir surette tahdit olunmuştur. 

ihraç edilecek balığa sar/edi
lecek tuz için pirim 

ANKARA, 26 (Telefon) - 1518 numaralı kanunun dör
düncü maddesinin a§ağıdaki yazılı veçhile taı:iilini hükiımet bir 
layiha ile Millet Meclisinden istemiştir. "Memleket dahilinae ha 
zırlanıp ta tuzlu ve salamura halinde ecnebi mem!eketler e ihraç 
edilen balık, peynir ve zeytine aarfedildiği tahakkuk eae:ek tuz
ların beher kilosu için Gümrük ve İnhisarlar Vek~eti tarafm
dan tayin edilecek vesaikin ibrazında 5 kurut prim olarak sahip• 
lerioe İade olunur. İşbu mevaddın ihtiva eylediği tuz mikdan 
Maliye ve lktısat vekaletlerince teabit edilecek nisbetlere göre 
tayin edilir. 

Türk - Iran dostluk muahedesi 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Türkiye . İran dostluk mu

ahede.ile Fransa ile Suriyedeki Türk emlaki ve Türkiyedeki Su
riye emlaki için akdolUDi.:ı itilifnamenin tasdikı haklmııclaki ka
nun liyihalan Meclise tevdi edilmittir. 

ltalua ile mali müzakerat 
,..; 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Romadan gelen s.on malu· 
mata göte mali müzakeratta İtalya hitilal esasları üzerinde ıs· 
rarclan sarfınazar etmiş ve bu suretle müzakeratm bır sureti halle 
raph imk9.nlannı temin etmittir. 

Çalınan eşyanın vergisi 
ANKARA. 26 (Telefonla) -11 Nisan 334 tarihli Gümrük 

kanununun 49 ur.ıcu maddesine aşağıdaki fıkranın ilavt-Sini hü
kumet bir layiha ile Millet Meclisine teklif etmittir: "Ancak hu· 
dudu milli dahilinde sirkat ve gasp auretile ziyaı tahkikatı mül
k;ye ve mahkeme ilamı ile sabit olan eşyanın vergi ve resimleri 

. :ıhiplerinıılen aranılmaz ve bu matlubat için ıarik veya gasıp
lanna müracaat olunur."Bu kanunun hükmü, meriyttinden evvel 
sirkat veya ıaapedilen ve henüz vergi ve reaimleri tahsil etlilme
mit olan eşyaya da şamil olacaktır. 

lzmirde menenjit hastalığı yok 
1ZM1R, 26 (Milliyet) - lzmirde menenjit vakaları oldu· 

ğun.a dair çıkaıı haberler Sıhhiye Müdürü tarafından tekzip edil 
miştir. Yalnız Kemalpaşada tüpheli tek bir vaka müşah .. de edil 
mittir. 

Odemiş hava/isinde gümüş 
lZMlR 26 (Milliyet) - Odemitin Gölcül< Yaylasında 

kuvvetli gümü~ madeni bulwımuştur. Maden niimuneleri tahlil 
edilmektedir . 

Bulgar kabinesinin vaziyeti 
SOFYA, 26 (A.A.) -Adliye Nazırı M. Vameborun istifa 

ar üzerine. milli blok fırkaları noktai nazar teati ebnitlene de va
ziyet teayyün etmemiştir. Demokrat Radikaller ile Liberal Mil
liyetperverleri M. Varneborun yerine M. Kaçakorun tayinin; iı 
tiyorlar. Fakat ziraatçiler iddialarında israr etmektedirler. Zira
at Nazın M. Giçef, matbuata en kuvvetli fıkaya büyük hisse ve
rilmeai lazım geldiğini ıöylemit ve fırkanın yaln~z milli blokta 
ekseriyeti haiz olmakla kalmayıp Parlamentoda da ekseriyeti te 
min edecek kombinezona malik olduğunu ilave eylemiştir. 

Esaretin men'i hak-ı Riyaseticumhur 
kındaki mukavele Orkestrası 
ANKARA, 26 (Telefon) -

Esaretin men'i hakkmd'aki 25 
eylQl 926 tarihinde Ceııevrede 
tanzim edilen mukaveleye ilti
bakımız hakkında hükUmet Mil 
let Meclisine bir kanun !iyi.ha· 
aı tevdi etmittir. 

Bir tefsir talebi 
ANKARA, 26 (Telefon) -

1464 numaralı kanunun birin
ci maddesinin ikinci fıkrasının 
tefairi için hükumet Meclise 
bir tezkere tevdi etmittir. 

ANKARA, 26 (Telefon) -
Riyaıeticümhur orkeatrası he
yeti tefi muavinliğinde bulunan 
ecnebi mütehassıs ücretinin 
333 liraya çıkarılması hakkın
da Meclise bir kanun layibasr 
tevdi olunmuştur. 

Feci bir tren kazası 
IZMIR, 26. (Milliyet) - Bu· 

gÜn Bandırma ekspresi MenemeD· 
den kaltrğı 11rada trene atlamak ;,.. 
teyen 45 ya,larında amele lranlı 
Halil düşerek tekerldder altmda kal 
mış ve derh~l ölmü,ıür. 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Yine intihale dair 

Felek'e 

Muhterem Beyim, 

Geçen hafta çıkan yazımdaki id· 
dialan bakarz bulduğunuzu o kadar 
iltifat arasmda aöylüyoraunuz ki hak 
lı olduğuma tamamile emin olma• 
saydım aadece teşekkür edip susar· 
ım. intihali, taklidi mubah görmek 

bana, klaıilderi okumanın verdiği 

bir huydur; klasiklerin ise, bilhaua 
san'atkar ahli.kı hullısunda yanılma
lanna biç imkan veremem; o kadar 
k.i onlann söylediklerini kendi dü-

mez, bilakia kendimi taahibe çalı

tırım. 

Sizi, onların tuttuğu bir yolun 
doğruluğuna ikna edemedim.le kaba
hatin en büyük kumu hiç ıüphesiz ki 
bendedir. Fakat aon bir iki aırm ya
;attığı b~zı yanlıt ve çok dağılmıı 
fikirlerin, doğruluğuna İman ettikle
rimi müdalaa vazifesini zorla§tırdı· 
ğı da o kadar ıüpheaizdir. itirazları
nıza cevap v rebilmek İçin evveli. on· 
lardan birinin, bence başlıcaamm za. 
rarlarım söylememe müsaade edin. 

muz yazıda birtakım fikirlerden zi. 
yade, bir mizaç anyoruz. Söylenen 
sözlerin kıymeti ne olursa olsun, on ... 
ların söylenmesi tarzına. mabsuliı ol
duldan ihtiraslara itibar ediyonız. 

Güzel ile doğruyu biribirinden pek 
ayırdık; buna mu kahil güzel ile ori
ginaliteyi bir tutmağa başladık. Bun· 
dan batka, günden güne ilerliyen 
müsbet ilimf Pr bi"J"e İnıanrn asırlar .. 
danberi edindiği bir vazifenin, kıy

met bükümleri kurmak vazifesinin 
boş oldu "una İnandırdı. iyi ile fe
nayı, giizel ile çirkini seçemez olduk; 
yalnız kuvvete ehemmiyet veriyo
rnz. ihtiras bir kuvvettir; ori-

Deryaya akan ırmağın 
K.atra olıam ıellerine 

diyor. Biz ırmakta da, deryada da 
biribirine kaynamıyan, benliğini mu
hafaza eden katralar görmek istiy<>
nız. Fakat derya, ırmak, biç olmaz• 
sa katraya nisbetle, ebedidir. Biz • 
bedinin zevkini kaybettik, yalnız fıı· 

niye, insanlığa değil, insanlara kıy· 
met veriyoruz. 

Mektubunuzda, çok doğrra bir mü
tahedeniz var; diyorsunuz ki: 

"Tuhaflığın (milliyet) i olmadığı 
hakkındaki ıözlinüzü de haklı bul
madım. Amerikalıların kırımkınm 

kırıldıktan komik filmlere bizde ço
cuklar gülmüyor." 

Çünkü onlar umumi, ebedi insandan 
ziyade insan oğlunun muayyen bir 
zaman ve muayyen bir meki.nda ar
:ı:ettiiH huausiyetleri kaadediyor. Ori. 
rinalite göstermek iatiyor. Onlara bu
gün biz gÜlmediğinıiz ribi yarınki A· 
merikalı da gülmiyecek. Onlar bu
nun için, geçici olduklan için, "hu
main" değildir. Kastettikleri buau• 
ıiyetlerle beraber geçip giderler. Sa· 
nat eaeri ebedi olmak istiyorsa husu· 
aiyetten ziyade umumiye itibar etme
fe mecburdur; "couleur locale" ı a
ramaktan vazııeçmelidir, oriııinal

den kaçmalıdır. 

(Gi) çorabı getİrmİf piya.scıtla yerli 
malı murkaırile 1atıyor ve bize öyle 
rekabet ediyor ki arlık labrikatnıZJ 

kapamağa mecbur olacağ~ Çünkü 
onun kalitui bi:ıtimkinden çok yük· 
ffkf Şuna bir çare? .•• 

Ne ce11ap verirırinu~ "Kaçakçılıi• 
men etmeli'' demez mÜıİnİ% "! 

Şüphesiz öyle derim, çünkü mev· 
znu babia olan fOY fikir değil, çorap
tır. BugÜnÜn insanı için zaruri bir 
nesne olan çorabın iyidni, kötüsünü 
ayrrdedecek mÜ•bet esaslar vardır· 
Fena çorap çabuk parçalanır, örgil· 
.u ıyı değilse çabuk akar. Yer
li çorabı, kalitesi ne oluna olsuıt. 

ecnebi malı çoraba karıı himaye et• 
mekte bir mahzur yoktur; çünkü rn"" 
lın kötülüğünü ıiören müıtcri fabrik• 
cıyı İyi mal çıkarmağa mecbur edebi 
lir Büt-ün bir milleti r "in\ m im t: 

Bence, çoğumuzu yanlıt dÜ§ün· 
meğe aevkeden ha umumi kanaatle-

inal mizaç bir kuvvettir. Bir mil· 
1 tin, bir ferdin hususiyetleri onu 
herkese benzemekten, kendini "kül" 
içinde kaybetmekten koruyan biTer 

Doğrn; fakat ben buna razı ol"1a· 
nıza, bu vakıaya inkiyadınrza iayan e
diyorum. Amerikan komiklerinin tu-

ni in ülmÜVffrtlZ? Niein 

Bilmem fikrimi anlatabildim mi? 
Şimdi ıizin suallerinize cevap vermek 
istiyorum. Diyoraunu2 ki: 

"Si:ıte bir yerli çorap labrikacı.n 

ııel$e Jue ki: 
- Azizim Nurullah Ata e.,.,f Bir 
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• 
Yun nistana ihracatım zın Çoğaltılması için e 
Ekonomi 

Yumurta ih acatımız 
nasıl artt rılabi ir? 

Tavu c·nsinin ıslahı için neler 
mak icabettiği düşünülüyor ya 

ihracat Ofisi baılıca ihraç 
maddemizden olan yın:::urtaları· 
mızın daha iyi bir hale konulmaaı 
İçin bir müddettenheri tetkikat 
yapmaktadır. Oiis raportörlerin
den Ahmet Bey bu iıle ehemmiyet 
le meıırul olmaktadır. 

Yumurtalann iyileştirilmesi İ· 
çin evvel& tavuk cinılerimizin rs
laln laznngeldiğinden tetkikata 
bu cihetten batlanmıtlır• 

Bir senelik 
Ticaretimiz 

Gümrükler Vekaleti istatistik 
müdürlürü sene başında bu sene
nin ithal ve ihraç vaziyetini tam 
olarak teabit edebilmek için çalıı· 
maktadır. Alınan tertibat sayesin· 
de yeni ıenenin ilk gÜnÜ memleke 
tiınizin son bir senelik ithal ve ih
raç vaziyetinin temamen te.abit e
dileceği ümit edilmektedir. lıta
fütik müdürlüğü bu senenin iata· 
tiıtiklerile beraber ıreçen senele· 
rin mukayeseli ithal ve ihraç va
siyetlerini de çıkaracaktır. 

Oda bütçesi 
Ticaret Odaaı bütçesi sene ba

ıından hatlar. Bunun için Oda büt 
çeainin hazırlıklan yapılmakta· 
clır. 

Oda idare heyetinin 
içtimaı 

Ticaret Odaaı idare heyeti dün 
eon içtim.amı yapmııtır. Yeni •ene 
ırirdikten sonra ilk yapılacak mec
lia içtimamda yeni idare heyeti 
seçilecektir. 

Bundan batka Odanm muhte
lif verıri komisyonlanndaki azalık 
lannm müddeti de nihayet bul· 
mu~tur. Bu azahklann yeniden 
intihabı da ayni eün yapdacaktır. 

Sarnıçlı vagonlarla 
nakliyat 

Beynelmilel Ticaret Odası bey
nelmilel konteyner, yani sarnıçlı 
varonlarla nakliyat itlerinin tan· 
simi için tetkikat yapmaktadır. 
Bu işlerle meıgul olacak beynel
milel bir büronun tetkili n bütün 
dünya hatlarin konteyner iıleri• 

Şanayiimizin 
inkişafı için 

Sanayi erbabının 
fikirleri alınacak 

Ali ikbsat meclisinin bu devre 
içtimaı ruznamesinde mevcut bu
lunan Sanayiimizin inkitafı ve 
yeniden naaıl sanayi teeaaüa ede· 
ceği hakkındaki maddeye dair 

Ticaret Odaaının da mütaleaaı ao

nılmuıtur. 

Oda bu husustaki noktai naza

nnı teıbit etmekle beraber, bir 
defa da sanayi erbabının fikirle

rini ıormağı münaıip ıörmüıtür. 

Bunun için Perşembe günü sanayi 

ciler Ticaret Odaaında bir içtiına• 

a davet edilmitlerdir. 

Diğer taraftan Milli sanayi bir

liğinin bu husuıtaki uzun mütale• 

anameıi dün Ali lktısat meclisi u
mumi katipliğine ırönderilmiıtir. 

nin bütün dünya hatlarında bir el
den idareai derpiı edilmektedir. 
Bu husuata latanbul Ticaret Oda· 
aının da mütaleaıı sorulmuştur. 

Dün Ticaret Odasında bu topla 
nan mütehaaııı bir komiıyon top· 
!anarak bu iti tetkike ba~lamıtlır. 
Komiayonda demir yollar ve na
kliyat ~irketleri mümesailleri bu
lunmaktadır. 
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1 Kasımpaşada 
Dispanser 

Halk meccanen 
muayene ve 

tedavi edilecek 
Ka•ımpaşada C. H. F. aınm te

Jebbüsile ve Fukaraperver cemiyeti
nin yardırnile bir halk dispanıeri a
çılmıştır. Dispan•er 2 inci kanunun 
birinde.ı itib2.ren faaliyete ıreı;ecek

tir. Burada şim<!ilik cilt, zührevi, 
dahili, cerrahi, kadın, ıröz hastalık
ları meccanen muayene ve tedavi 

edilecektir. Dispanser tabipliklerini 

Dr f' eyzi Ahmet, Fazıl, Murat,Hik· 

met Beyler deruhte etmiılerclir. Mü

racaat edecek haatalann reçeteleri 

ırösterilecek eczanelerde dereceleri

ne göre ya t<0nzilatla yahut ta mec

canen yapılacaktır. Kasunpaıa mu

hitinde bu diıpanaer büyük bir ih
tiyacın kartılığı olacaktır. 

VIUlyelte 

• 
ihtikar 
Komisyonu 

Dünkü içtimada bazı 
kararlar verildi 
Vilayetteki ibtikan tetkik ko

misyonu diın Mektupçu Osman Be 
yin riyasetinde toplanmııtır. 

Dünkü toplanbda evvelce Müd 
deiumumilikten iade edilen bazı 
kahve tacirleri hakkındaki suale 
cevap verilmittir. • · 

Müddeiumumilik, komisyonca 
hakkında mü•bet karllr verilmiı 
olan adedi sayılı hakve tacirleri 
ile ayni surette satış yapan bazı 
tacirler hakkında da kanuni takı
bat yapılıp yapılanııyacağmı ve 
bunlar hakkında da bir karar ve• 
rilmesini iatemişti. 

Komisyon, bu huaustaki kanun 
mucibince ancak kendisine ticaret 
müdüriyeti veya kanunun göster
diği diğer makamlar tarafından 
tikayet vaki olmayınca tetkikat 
yapmadığını ve binaenaleyh ade
di •ayılı knhve tüccarlanndan 
ba,kalan hakkında tiki.yet olma
dığından bunlarm komisyonla a• 
!akalan olamıyacağına karar ver
miş ve bu karar Müddeiumumill· 
ğe bildirilmiştir. 

Komisyon bundan sonraki içti• 
malannda bazı petrol kumpanya
lanna ait itleri tetkik edecektir. 

Defterdar Ankara
ya gidiyor 

Defterdar Mustafa Bey burün 
Ankara'ya gidecektir. Mustafa B. 
Ankara'da defterdarlığa ait itler 
hakkmda Maliye Yeki.Jeti ile te
mas edecektir. 

Bu meyanda mülga Düyunu u
mumiye binasmm nereye verilece
ği meaeleıinin de halledilmesi 
muhtemeldir. 

Bu binayı Belediye iıtemekle 
beraber, Vilayet ve Defterdarlık 
İçin de muvafık görülmektedir. 

1 •••••• 1 

Poliste 
•• 
Uç okka 
Esrar bulundu 

Galatada bir evde 
araıtırma yapıldı 
Galatada Çerçe sokağında oturan 

Mehmedaki ve metresi Brenoviç'in 
evinde yapılan aramada, karyola al
tında 100 dirhem yaprak tütün, 3 
okka esrar ve esrar kabağı ile 85 
deftt!T ıikara ki\ğıdı veaaire zuhur ,.. 
derek müsadere edilmiştir. 

Tramvaydan 
inerken 

faik B. isminde biri Harbiye'de 
tnunvaydan inttken Etem EE. nin 
idareaind<ki 375 numaralı otomobi
lin sadmeaine uğrıyarRk yaralanmıı 
Ye hastahaneye kaldmlınııtır. 

Tezgah tutuştu 
Beyazıtta terzi Ahmet efendinin 

dükkanında ütüden düşen kıvılcım· 
)ardan tezffah tututmut, biraz yan
dığı halde ıöndürülmüştür. 

Tutuşan baca 
Pangaltıda Şafak ıokağmda Nuri 

Bey apartımanının yedinci dairesin
de oturan Antuvan efendinin baca· 
11 tutuşmuf, bir kısrm kaplamalar 
yllndığı halde aöndürülmüıtür • 

Kalp sektesinden 
öldüğü anlatıldı 

Aksarayda misafir bulunduğu pr 
son Ali efendinin evinde ölen ve da
yak yiyerek öldüğünden ıüpheleni. 
len Madam Peperonyanın yapılan o 
topai neticesinde dayaktan değil, 
kalp aekteainden öldüğü anlatılmıı
tır. 

Mahkemelerde 

Kadriye H. -Hikmet B. 
davasına bakılacak 

Temyiz heyeti umumiyesi da. 
vanın rüyeti için karar verdi 

Kadriye Hanım - Hikmet Bey 
davaaı yeniden canlanm.ıtbr. 

Bu dava karilerimizin malUınu
dur: Hikmet Bey müatantik iken 
Kadriye Hanım hakkında tahki
kat yapmıt, bu tahkikat esnasın· 
da Kadriye Hanımı tahkir ettiği 
iddiasıyle aleyhine bir dava açıl
mıfh. 

Bu davanın Ağırcezada rüyeti 
esnasında Kadriye Hanım tahsi 
davasından feragat etmiş, bunun 
üzerine de mahkeme davanın su• 
kutuna karar vennitti. 

Fakat temyiz mahkemesi bu 
karan bozmuş, Ağırceza da da
vanın ıskatı kararında ısrar ede .. 
rek bozma kararma uymamııtı. 

Bu 11rar karan tekrar temyiz 
edilmit, bu aefer temyiz heyeti u
mumiyeai keyfiyeti müzakere et
miştir. 

Heyeti umumiye, auç vazife eı
naaında ve vazife dolayısıyla ika 
edilmit olduğu için davacının da
Yadan feraııatmın davanın sukutu 
au mucip o1mıyacağına ve temyi
zin bozma kararma uyulmaaı icap 
ettitine karar vemıittir. 

Kadriye Hanım - Hikmet Bey 
davaama martın 29 uncu ırünil 
bati anacaktır. 

Esrar kahvesinde 
tutulanlar 

Ağıreeza mahkemesinde Oı· 
man ve Haıan iaminde iki mev• 
kufla Hulusi ve Arap Şevket ia
minde iki ırayri mevkufun muha
kemelerine ba1lanılmı1tır. 

Bu dört kişinin suçu earar sat• 
mak, esrar İçinnek ve earar İç.· 
mektir. 

Maznunlardan Osman kahveci 
Hasan kahveci, Arap Şev
ket üzümcü, HulU.i de arabacı· 
dır. Zeki isminde bir maznun da· 
ha varsa da mahkemeye ırelme
miıtir. 

Her dört ıuçlu da dirümlerini 
inkar etıniılerdir. 

Hasan: 
- Bizi yakaladıkları k"lıve be

nim değil, Oamanındır. Beni yan
lıtlıkla yakaladılar, benim kah• 
vem Karacaahmettedir, demittir. 

Oaman: 
- Ben eırar içildiği zaman 

kahvede değildim. Haberim yok, 
demiıtir. Arap Şevket: 

- Ben üzüm satmak için kah
veye girmittim, ıreldiler, yakala· 
dılar, demittir. Hulusi de: 

- Ben de Arabacıynn, o civara 
kavun götürmU,tüm, bir yoreun· 
luk kahvesi içeyim dedim. İçmek 
naaip olmadı, ıreldiler, yakaladı
lar, demiştir. 

Maznun1ann inkB.rından aonra 
§"hitler dinlenilmif, ilk gelen şa· 
hit muhtar Nuri Efendi müstantik 
teki ifadesini tevil etmit. fakat i
fade okununca: 

- Evet, öyle aöylemiştim, diye 
eski ifadesimi tekrar etmiştir. 

Şahit bir polis efenJi de maz· 
nunlann esrar içerken yakalandık 
tarını '\Öylemiştir. 

Muhakeme relmiyen tahitlerin 
celbi, kahvenin kime ait olduğunu 
Maliye 'ubeıindE-n sorulmaaı, aa
bıkalannm tahkiki, Zekinin zorla 
getirtilmesi için 13 ıubata kalımı· 
tır. 

iki seneye mah
kum oldu 

Bir aktam Bakırköyünde lıuta 
olan kocasına yoğurt almağa gi. 
den Vart.ahi isminde bir kadına 
tecavüz etmek isteyen Mehmet 
iamindeki adamın muhakemesi 
dün Ağırceza mahkemesinde in
taç edilmiıtir. 

Mehmet ceza kanununun 416 
mCJ maddesi mucibince iki aene 
müddetle hapse .e 50 lira para 

cezaıma mahkUm olmut. derbal 
tevkif edilmiıtir. 

Çuval hırsızlığı 
Asma Altında Ropen Efendinin 

çuvallannı çalmaktan maznunen 
muhakeme edilmekte olan Veli, 
Felek Y orgi ve Mehmedin muha
kemelerine dün ikinci ceza mah
kemesinde devam edilmiıtir. 

Geçen muhakemede Helena is
minde bir kadının ketmi §"hadet 
ettiği iddia olunmuı ve buna dair 
ıahit dinlenilmeai tekarrür etmiı· 
ti. Dünkü muhakeme de şahitler 
dinlenmiı, Helenanın bu iti bildi
ği halde şahitlik yapmadığını söy
lemişlerdir. 

Helena bu fahitlerin para ile 
tutulduğunu, yalancı tahit olduk· 
lannı iddia etmittir. Neticede ha
kimler Helena hakkında taktbat 
yapılmak üzere müddeiumumiliğe 
tezkere yazılmasına karar vermiş· 
!erdir. Muhakeme batka ırüne kal 
mııtır. 

Tahliye ve eıyası 
iade edildi 

Birkaç ırün evvel Diıçi mekte• 
binde tahsil için relen Bulgar ta· 
lebesinden Dimitri Efendi, yanın• 
da bir kilo, 900 ırram iıpirto, ıriil 
ıurubu v.s. bulunduğundan tevkif 
edilerek sekizinci ihtisas mahke
mesine aevkedilmiıti. 

Yapılan duruşma neticesinde 
bu talebe tahliye edildiği ıribi, 
eıyaaı da kendisine iade edilmit
tir. 

Üç mahkumun ce
zası affedildi 

latikli.1 mahkemesi tarafından 
15 seneye mahkiim edilmiı olan 
Süleyman Sırrı Beyle gene istik
lal mahkemesi tarafından 10 •ene 
ye mahkiim edilen ve hastalığı do
layısıyla cezası tecil olunan Si
noplu lıımail HftJ..la f'f,.ndi, Muh
telif neıriyat suçlarmdan Üç bu
çuk seneye mahkum Y ann gaze
teai mes'ul müdürü Süleyman Tev 
fik Beylerin cezalannın bakıyyeai 
affedilmiıtir. 

Hapiıanede bulunan Süleyman 
Sırn ve Süleyman Tevfik Beyler 
tahliye olıınmuılardır. 

~aadet H. 
Nerede? ----

Bir cinayete kurban 
mı sritti? 

Son Poata gazeteıi dünkü nüıha
sıncb. Çanakkalede hast~ne bayınn
c!a oturan Yusuf P§. zevcesi 55 yaş
lannda Saadet H. isminde bir k>dı
nın 15 Kinunuevvelden beri oı;tadan 
kaybolduğunu yazmıştır. Saadet Ha
nım, her senf"nİn sonbaharında E
renköyünde, kazasker camii civarın
daki evinden bir müddet için ayn
larak ça,,..kkrtleye relir, emlak n 
ckal"lna ait idorle ~gol olur ve 
işlorini bitirdikten sonra lstanbula 
clönenniı. 

Sa.ldet H. eıki zevci öldükten son
ra kendisinden 15 Yat küçük olan 
Sabri Ef. isminde bir polis memuri
le evlerurıit. Saadet Hanrnun kıymet 
li eşya ve mücevherlerini daima üz,.. 
rinde ta,ıdığma nazaran bir cinayete 
kurhan ,,itmi§ olması ihtimalinden 
bahıt'dilmektedir. Dün Erenköy za. 
bıtaaına keyfiyeti sorduk. 

Saadet H. hakkında buraca zabc
taya herhanıri b.ir ihbar yapılmadığı 
nı öğrendik. Saadet Hanımın Çanak 
kalede herhangi bir cinayete kurban 
olmaıma ihtimali kuvvetlidir. 

Maarifte 

Fakir 
Talebe için 

Lokanta bu ay ba
tında açılacak 

3 

:r 

l\.füşkül bir dava 
Fe öyle mucizeler yapıyor 

ki yalnız köhrıc cl'n naıirleri
ııi d'ciiil zamanın her hare1,eti
n.i nizama sokan kan n vazıla
nnı bile gülünç ediyor. 

. Bir misal hatırıma geldi: 
Lise ve ortamektep talebearn• R dy • ti 

den gıdasız olanlara verilecek 8 0 son a.11r. I~ arını_n 
yemek için Halkevi içtimai mua· I haşı:nda gelen bır alettir. Ku
venet ıubesi tarafından açılacak · çük bir cihaz, evin:zin sıcak <>
lokanta yeni sene başında faaliye j dasında size mesel' Be.lin'in 
te geçecektir. Burada he~ırün l~O senfonik konserini, Vartov nm 
• 200 talebeye yemek venlecektır. cıgı:.!1 orkestrasını Parisin bar 

Eyüpteki ilkmektep ıarkılarını d:nletiycr. 

Eyipte yeni inta edilen 36 ıncı 
mektebin hazırlığı ikmal edilmiı· 
tir. Şimdi Eyip orta mtktebinin 
bir kısmını iııral eden 36 mcı mek 
tebin yeni binaya sene batında 
nakli mukarrer olduğu halde §İm· 
cli buna imkan ırörülmemektedir. 
Çünkü mektebe au getirilememİt· 
tir. Az bir maarafla temin edile
bileceği anlaşılan au teıiaatı tah· 
aisat verilmediğinden yapılama
maktadır. Bu sebeple mektep ye
ni binaya taıınamamaktadır. 

Mektebin halen bulunduğu bi
na müaait olmadığından yarım 
gün tedrisat yapılmaktadır. Bu da 
kıtm talebenin mütebaki vaktini 
sokakta geçirmesi itibarile zarar
lı bir netice vermektedir. 

Şehir 
Meclisi 

Şubat devresinde 
mühim 

ıeyler görüıülecek 
Bir ay sonra latanbul umumi 

mecliıi ıubat devresi içtimalanna 
ba~lıyaeaktır. Bu devrede meclis
te müzakere edilecek birçok mü
him meseleler vardır. 

Bunlar meyanında yeni sene 
bütçe•İ, 931 hesabı kat'i raporu, 
Üsküdar tramvaylan, TerkOMJD 
Belediyeye devri, lstanbulun aüt 
ihtiyacı, yeni yapılmakta olan za• 
bıtayı Belediye talimatnamesi var 
dır. 

Bu meselelerin mecliate müza
keresi eanaaında hayli münakaşa• 
lar olacağı tahmin edilmektedir. 
Şubat içtima devresi bir ay ka· 
dar da temdit edilecek, bn itler 
hal ve intaç olunacaktır. 

Kesimlik hayvanlar 
Yapılan hesaplarda fflhrimizde 

bir buçuk aylık stok keıimlik hay 
van olduğu anlatılmııtır. Son ırün 
lerde balık da çok çıkmaktadır. 
Et ve balık fiatleri hergün düı· 
mektedir. Hayvan gelen yerlere 
birkaç ay lıtanbula hayvan gön
derilmemesi bildirilmlıtir. Esasen 
iki ay sonra kuzular da ırelmeğe 
baılıyacaktır. 

Soba ve yağmur 
boruları 

Soba ve yağmur borularmm ao
kak•ara çıkarblarak gelip geÇen· 
!eri rahatsız ettiği hakkında aon 
günlerde Belediyeye tikayetler va 
ki olmaktadır. 

Belediye ıubelere bir tamim ya 
parak bu gibi borularm sokakla· 
ra çıkartılmaıının menedilmea.ini 
bildirmif tir. 

Ağaç koruma cemi
yetinin teşekkürü 
Ağaç koruma cemiyeti ıreçen

lerde yaptığı senelik kongresinde 
Belediyeye teşekkür ebnitti. Şe
hir hudutlan dahilindeki ağaçla
nn hüsnü muhafazaımdan dolayı 
Belediye cemiyetten aldığı bu te
tekkürnameyi tubelere tamim et
miıtir. Tamimde ağaçlarm teksi
rine ve muhafazasına dikkat edil-

Ve siz bunun icin ne Berlin 
radyosuna birkaç. mark, r.e Pa· 
ris stüdyosuna bq on frd 
vermezsiniz. 

Fakat İ•tımbul rad o u s•zı 
ken<li kendine e~ keyd•tmiş 
tir. Arasıra elinde on liralık bir 
makbuzla sizi bir tahsildar a-
rar. 

Radyo ,irketi sermaye ile 
meydana çıkmı, bir müeuese
dir. Elbet masrafı \•ardır. Her 
aktam okuyan ve çalanlara be
ter. lira verir. Bu masrafı elbet 
abonelerinden alaca· ı para ile 
yapacaktır. F alc:at olabiHr ya, 
biri çıkıp radyonun tahaildan· 
na dese ki: 

- F.fendi birll'1Pr, müdiir be
ye selMı sövle. Ben abone olu
nnn amma bir •artla, evve1i. şu 
cıyak cıyak bağın.n gazelc·ıe
re paydos ettirsin. sonra hafta· 
da bir kere olsun Safiye Hanı
mı din lehin. Yoksa ben lstan.
bulu dinlemem! 

Yahut bir ba~kuı: 

- Aman müdür bey. ben 
sizin .,._, •arkmızt. n,. l"uelinizi, 
dinlediğim vok. B•n Viyanavı, 
Romayı, Pesteyi, Londrayı din 
livorum. Size ne parası verec:e
fim. 

Misal olarak hi.tırnna gelen 
bu ~uallere maimi bir cev11t ver 
mek mü,küldtir :zannederim. 
Onun İçin eliyorum ki fen mu
cizeleri hazan böyle hukuki 
müşküllere de yol açıyor. 

Paristen uçan tayyare lstan
bula gelirken lsvi<:re, Avus
turya, Macaristan. Yugoslavya, 
Bulıtarya. Yunanislan bava),.. 
rmdan gecer. Bu devletler ha· 
valarımızdan geçti diye oilot· 
tan para alırlar mı? O halde 
havalarrlan ge.len musikiye bi
let kesilir mi? 

Burhan CAHlT 

Bir lti:mr - Dünkü yazımda 
( adal~t. senin namma ne cinayet· 
!er İrtİK~.p olunur) dive bir diın· 
le vardı. Fran .. inktlabınm ,..., civ 
civli zamanındn meşhur M dam 
(Rol an) m kivotine giderken söy 
ledii'i bu cümlede (ad le!) değil 
(hürriyet) olacaktır .. 

B. C. 

- .. ----···············-·················-
Kadınlar Birli~inde 

konferanslar 
Kadınlar Birliği her h fta biı 

konferans ver 'irmcğe karar ver· 
mişlir. Bu cuma rünü Halkevinde 
Dr. Şükrü B. tarafından k•n•eı 
mevzulu bir konferans verilecek
tir. Konferansı müteakip bazı 
genç san'atki.rlann konseri dinle· 
necektir. 

meainin devamı ilive 
dir. 

edilmekte· 

Göztepe elektriği 
Dünden itibaren Göztepe elek· 

triği için kablo fer.iyatma başlan· 
mıştır. 15 giine kadar Göztepede 
elektrikler yanacaktır. 

kü, tekrar ediyonım, sağlamlık mev· 
%U değil, müıbet bir kıymettir. 

Fakat bir romancı bana ırelip te 
dese kiı 

(Gi) çorabı satan komisyoncudan ti· 
ki.yet edenlerle bir tutmayın; çünkü 
sizin §ikayet ettiğiniz adamın kazan· 
dığı para, o komisyoncununki gibi 
harice gitmiyor. 

tamıyoraanız batkalanndan alm, İı· 

terseniz intihal edin. Gaye güzellik· 
tir; rakibinizin veya ıizin para kazan 
manız değil. 

Bir elem olamaz mı ömrü ncumı; 
Ummanı dehird• lengnendıuı1 

"Rakibiniz böyle tercümeler ya· 
piyona korkmayın. Fakat ıiz öz ma· 
lınızı böyle ifade ediyorsanız o za
man korkun!' 

dece bir iatiaredir ve bir millet, bq
kalarmdan örnek alarak ırüzel eser
ler vüı:ude getirebilir. 

sa, tercüme de olsa, intihal de olsa 
bütün insanlık için bir yliz karasıdır. 

Bilmem, dostum, bu sefer intihali 
İyi müdafaa edebildim mi 7 Bence 
yasanın bir kıymeti yoktur; aaıl ya· 
zılana kıymet verilmelidi~. Yazılan 

fey ırüzelae daha ne iaterim 1 Yedi
ğim üzümün bağını mı anyacağım? 
Arasam bile bu, oradan daha üzüm 
alabilmek için olur. 

- Bir muharrir Avrupa dillerin
den hayal, fikir aşmp duruyor; bir
takun romanlan tercüme ediyor, "a· 
dapter" ediyor. Doğrusu bunlar be
nim yazdıklanmdan da güzel oluyor. 
Fakat bn böyle devam ederse benim 
ya7.dıklarımı okuyan bulunmıyacak, 

ben de Para kazanamadığ"ım İçin ıua
mağa mecbur olacağım. Buna bir sa
re? 

Bakm ne cevap veririm: 
- Azizim, sizin para kazaMma

mamza acrrım; ke,ke memlekette 
ber muharrir para ka:>anllbilae. Ben 
de o zümredenim. tıen de iatifade e
derdim. Fakat Mt'$<"le ai7.İn, "nun ve
ya benim para l azllnmamızdl\ değil-

"Hem ıİ7. onun eıeı-Jerinin ıizin· 
kilerden iyi olduğunu itiraf ettikten 
ıonra henden 11izi koruyacak bir çare 
.sormakla h"lkın bedii zevkinin yük. 
aelmeııine ehemmiyet vermediğinizi 

aöylemit oluyorsunuz. Farzedelim ki 
bir çaresini bulup rakibinizin intihal 
etmesine mani olduk. Neticesi ne o
lacak? HRlk aizin yazılarmızı okuya• 
cak, on!ann güzel olduğuna inana
cak, aaıl gÜzeli aizin eserlerinizdeki 
Mn•r_ak. l,te bAkm, bugÜn memleke· 
timizde Avrupa edebiyatlanndan 
b" İ'>İ •Övle İyice denecek bir derece
de bilmiyenler falanı romancı. fila
nı d" •air ~anıyorlar. Siz asıl güzeli 

"Bilmiyor muannuz ki bir dilden 
batka bir dile intihal kabil değil? 
Bilmiyor muaunnz ki hayalleri, fikir
leri mücerret olarak tasavvur kabil 
değildir?. Onlara güzellik, asalet ve
ren f"Y kalıptır, dildir; yani onlan 
kari., ihaas eden feydir. Öyle olma· 
ıayadı her güzel eserin tercüme.inin 
de ırüzel olması lazımgelirdi. Sizin 
rakibiniz başka dillerden intihal etti· 
ğini vinf" güzel söyliyebildiyıe eser, 
öz malıdır. 

0 L2'martine'in Le lac'mdaki: 'Ne 
pourrons • nous jamaü arır Pocian 
des Ô<re• - Jeter l'ancre un aeul 
jour?'' mısralarını bilriıiniz. Ne gü .. 
zeldir ! Bakm Sadullah Pata on lan 

lıte ona böyle cevap verirdim. 

"Kıymetsiz (tefrika) romanlan• 

nm tercümesine taraftar'' olmadığını

"' söylüyorsunuz. Ben ister tercüme, 
iıter telif, bütün kıymetsiz romanla

nn baaılmaaına taraftar değilim. Fa• 

kat telif oluna zarar yok mu diyecek· 

ıiniz? Siz demeseniz de, 0 kuzguna 

yavrusu güzel gözükür'' diye onu hoş 

bulanlar olur. Benim aradığım kuz

guna asıl giizelin ne olduğunu sezdi

rip onu güzel yavrular doğurmağa 

ıevketmektir. Buna kabil değil de-

İntihalin zararlan olduğunu aöylü
yorsunu.z amma onun ancak ticaribir 
tehlike olduğunu gösterebiliyorsunuz, 
Ben ancak estetik bakımından inti
hali tetkik edebilirim; ticaret bala. 

mmdan tetkiki bana bir "hEresie" ıri· 

bi ırözüküyor. Hem ben fikri, rüzel

liği bir mal telakki edemiyorum kil 

Bana intihalin faydalarmı aoruyonu• 

nuz: iıte xvu inci unn Fransız ede

biyah; intihalin o kadar mefrU görül

düğii bir devir az gelmiflir, fakat 

dünyaya Racine, Moliere, La Fontaine 

ayannda adamlar da az eelmiıtir. 

Meseleyi Dekobra'dan intihal bah

sine indinneğe hakkmıJ. yok. Dekob-

Belki çok gü.zel olduin için kısa 

buldufum mektubunuza, acemice ol• 
masmm bir kat daha u:ının göstere

cefi böyle uzun bir eevapla mukabe

le etti;iim için affinizi rica ederim. 

fakat sizinle münakaşa etmek zevki· 

ne doyamadan. 

Baki hürmetler. 

Nunıllah ATA 
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~srın umdeıi al'l'IILLIYET• tir 

1.1 K. EVVEL 1932 
1 c!arehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 
Telgraf a 'resi: lst. Milliyet 

Telefon Numaralan• 
Baımuharrir ve Müdüre 24318 
Yazı İşleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

\BONE üCRETLERl: 
Türkiye için Hariç içir. 

L K. L K. 
3 aylığı 4- s-
6 .. 7 50 14-

12 
" 14 - .28 -

Gelen evrak ııeri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku· 
ru~tur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me· 
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y eşilköy raaat merkezinden 

verilen malGmata ıröre bugün 
ha,,. bulutlu ve timali iıtika
metlerd- rüzgUlı olacaktrr. 
Kar ıerpintiıi kuvvetle muhte
meldir. 

26-12-32 tarihinde hava taz. 

yiki 774 milimetre en çok 11· 

~aklık 8 en az 4 oantigrat koy. 
dedilmiftlr. 

1 Fm:Ls:i(j\I 
Yeni bir gözlük 

Gazetelerde okudum: Fen a
lemi gene büyük bir keşif kay
detmiş. Körlerin bile rüyetini 
iade edecek bir gözlük icat edil
miş. Artık gözünü kaybetmek 
tehlikesi ıbemen hemen kalla· 
yormuş ••. 

Bir ddktora tesadüf ettim ve 
bu icadı sordum: 

- Evet! dedi. Eskiden bir 
takını bakar körler vardı. Şim
di bu adamlar artık görmek ni
metine tekrar kavuşacaklar .. 

Ve ben gene ısrar ettim. 
- Demek ki; bakar körler, 

görebilecekler? .. 
- Evet!. 
- Mükemmel, harika!. La-

kin bir kısımları vardır: Görür 
d., görmüyorum der. Bu gözlü
ğün onlara tesiri var mı? .. 

- Ha! Onlara Allah acısın!. 
Onlann şifası yoktur. 

Ağaç kesilmiyecek!. 
Bir adama bire§ey yapmama 

sı söylenince onu ya yapar, ya 
yapmaz •.. Yaparsa onun akıbe
tine katlanır. Lakin akıbetinde 
bir şey yoksa artık o yasağın 
hiç bir kıymeti tesiri kalmaz. 
Maalesef ve acıyarak söyliye
biliriz ki; belediye yasakların· 
dan bir çoğu bu neviden<lir. 

Hangisi?. Hang;sini ele alır-
3anız alımz •. 

Bugün de şehir dahilinde a
ğaç kesilmesi yasak edil<liği ya 
zılıyor. Halbuki bu emir veril
dikten sonra bizim matbaanın 
elli metre aıağısınd'a cadde üs-

"Milliyet,, in romanı: 18 

.. 
MILUYET SALI 27 KANUNUEVVEL 1932 

•ı~ 
Kasım paşa 

Öl il 
Spor Birliği 

- Fante:ıi - 1 - Ne bilelim bia? Kasunpll!ada gayri federe bir hal-
- E kim bilecek? de faaliyette bulunan Gürpüz ve 

- Çekiliniz. Kaçınız. Yol üstün s· 1 Gayret spor kulüplerinin cuma günü 
d 1 - iZ • • 

e kimse kalmasın. Hey efendi _ Ben keramet sahibi miyim 1. Kaoımpa~a ıpor birliği ile blrleıtik· 
Dunna orada?. Haydi itini• yok _ Vazifeniz ı !erini haber verıni§tik. Öğrendiğimi-
mu ıizin? Ne toplandınız? Yok 
b• - Polis demek falcı demek de- zo göre gene ayni muhitte bulunan ır §ey. Burada maymun oynamı- ,._., •-ı d 

il"• AD a ınız mı?• Okspor kulübii de ıpor birliğine il-
yor. Halk ara11ndan bir b&§kası: 

Yol Üstünde biriken halkı yara _ yahu münakap.yı bırakm da tihak kararını vermiıtir. Bu surette 
rak iki canlı, diri adam bir ölü bu zavallı adamın vaziyetile meş Kaııımpaıada ıpor birliğinden başka 
adamı sürüklercesine eczahane- gul olun. federe ve gayri federe hiç bir ldüp 
nin kapıama kadar getirdiler. k-'-Polio ölünün Üzerine eğildi. lUillamakta ve muhit kuvvetli bir 

Bu iki adamdan uzun boyluau - Alnında kan izi var. gençlik teıekkülü kazanını§ bulun-

K. - Demek vurulmuş! maktadır. Kulübün bu •ekilde kuv-
! 

eczahaneden içeri seılendiı 
- ımse yok mu orada? • 
E - Kim vurmuş? vetlenmesi ve yeni o~•"cularla tak-
czacı yok ki sual cevapsız kal- p I" ' -

dı. . . 0 1• 1 ecd~hanenin kapısından İ viye bulma11 faaliyet mevsiminde ve 
- Hoppala •imdi ne olacak? çerı ses en ı: lig mnçla•rnda yeni yeni muvaffalri· 

• - Kimse yok mu orada?. tl ı.. • • la ak Nasıl ıatırmasınlar? iki hamal, E k ye eı· ,,..zanmasına amıl o c lir. 
11 .d -czacıyo. Bb"I d K e erm e bir ölü, aokak ortaa1nda N 1 1 E u n· eşme en sonra asmıpata 

k 1 ki b 
- aıı o ur canım. ezacı ye . . . . . 

a mış. Peki diyeceksiniz u rinde bulunmaz olur mu?. 

1 

bu cuma Eyıp ile ılk lik maçını ya-

l ölüyü eczahaneye neye getiriyor- M 1 pacalrlır 
lar? Eczahane mezarlık mı?. e on ıapkah zat bu suale si- · 

nirlendi. 
Şimdi anlatılması lizmı ıreleıı 1 e· l"k 1 f"k" 

1 

cihet bu adamlar bu ölünün neai- - şte görüyorsunuz ki yok. ır 1 maç arı 1 ıs-
- Efendi sizi tevkif ederim. t- _ h l 

dir? Akrabası mı, kardetimi, ah- _Ne hakla? uru azır anıyor 
1 ~~~1 mı?· Hayır hiç bir şeyi de- - Vazife halinde polise haka· 

fS&ll ret edemezsiniz. 

1 
Hiç bir ıeyleri olmadıfı da fU• Melon f&pkalı zat austu.. Poliı 

radan belli ki biraz aonra ' yani eczahaneden içeri tekrar seslen
birkaç defa eczacıya seslendik- di: 
ten aonra ölüyü boylu boyuna tıe• - Belediye doktoruna haber 
zahanenin kapısı önüne yol Ültil· verelim. 
ne bıraktılar ve gittiler. Tam bu sırada yerde yatan ölü 

Ey timdi ne olacak 1 Bu ne ta• de bir hareket hasıl oldu. Biriken 
liıiz ölü böyle 7. Halk gittikçe ço- halk ürkerek ırerilediler. 
ğalıyor, birikiyor. Sabırsızlık arb _ Olü diriliyor mu?. 
yor. Polla sahibi hayir bir zat ile be 

Hayirhah bir iki kişi eczahane- raber ölünün nabzını tuttular. O 
nin kapısından sealendiler. Ecza- adam haykrrdı. 
cı yok, yok, yok. - Olmemif. Bu yaııyor. • 

- Canım nasıl iş bu, eczacı ne- _ Evet, evet, kımıldanıyor. 
reye gitmit? · - Nabzı atıyor yahu! 

- Eczahane yalnız bırakdır _ Demek aoğumamıf. 
mı?· Derken ölü birden bire inleye-

lstanbul idman birliği riyaoetin
den: Birliğin 933 senesi lik maçları· 
nın fikistürünü tanzim için birliğe 
mensup bilUınunı klüplerin aalahi
yetnamoyi haiz birer murahbaslan
nm 31-12-932 cumartesi ırünü ıaat 

17 de Halkevine ırelmeleri ve mu
rahhas göndcrmiyen klüplerin hak
lamu zayi edecekleri tebliğ olunur. 

Spor tebliğleri 
ISTANBUL, 26. A. A. - Güreı 

ve boks heyetinden: 
Ferdi sporlar meyanında mühim 

bir mevki i§gal eden (Boks) birçok 
havettki.rfarının mevcudiyetine rağ
men muntazam bir proğram takip e· 
dilmemesinden mühmel bir halde 

Ne~':n. sonra orada. toplananlar rek doğruldu. Biriken halk deh
dan bırını? aklına pohse haber ver / Öt ve korku içinde bağırıttrlar. 
mek aeldı· ı·· ·· 1 · · f b k oE . ı· h b ı· u goz erını açb, etra ına a ın- kalmış ve teşkilatımızla hiçbir ala-

- vet po ıse a er vere un. dı O da biriken halktan ürktü k b ı bazı. kim el · 
KO§uştular. Polise haber verdi- ·Sordular• · ası .. 1~.,u1nmkıyba~ı· el'f 1ını" ennbi~-

ler. · l mator UJi e. a ı ı t ı o y~n • r 
P 1. ld' - Ne oldu sana? tarzda terhp olunan ve hali< ilzenn 

o ıs ge ı Öl" b' " k"I' '1 h 1 k 
B k : .. .. .. , u ın mut u at ı e ır ayara de ek•eriya fena tesirler biıııkan mü 

- unu on oldurmuf . cevap verdi. bak 1 .. .• k k d" 
Melon şapkalı bir efendi bu su- - Başım~ taş dü:ıtü. Şu kötede ısa 193n3arm o?~n.e geçb?"' "?." basakaı-,.1., kızdı. ki d .. .. d • e sene11 ıçm ır mu•a 
· · ıva~n _uıtün e? kocaman ~ır programı tanzim kılınarak teşkilfıtı-

tündeki ağaçları , yanıi belediye 
Din malı ağaçları kestiler .. Kim 
kesti?. Orasını bilmem!. Fakat 
yann ben mesela bahçemdeki 
at kettanesini keserken belki 
zabıtai belediye memuru gelip 
' 1hilafı emir ağaç kestiğimden 
dolayı" hakkımda zabıt varaka 
sı yapar... Emri herkes verir •• 
Hüner onu tatbik ettirmekte
dir. 

T-t- . k"' u un ve ıç ı ... 
inhisar idaresinin bir istih

bar bülteni var. Bu bültende ba 
zı yazılar gözüme ilişti. Bu bül 
tene nazaran dünyada mikrop
lara karşı en mühim çare tü
tün içmektir. Binaenaleyh her 
kese bol bol. içebildiği kadar 
tütün içmeyi tavsiye ediyor. 

ikinci keramet te ayyaşlığa 
karşı en iyi ilacın iyi şarap iç· 
mek olduğu hakkındaki yazı· 
dır ••. 

Ben doktor değilim. Fakat 
hayatımda tütün ve içkinin fay 
dası olduğuna dair ne bir tek 
kelime okudum, ne de salahi
yettar ağızlardan işittim. De
mek bu bir yeni keşif! .• 

taf devrıldı. Kaza ~fte .. insan bıl- rr.rza dahil klüplere gönderilmiştir. 
se orada~ ~eçer mı? Bu müsabakalara iştirak edecek bok 

- Necısm sen? sörlerin teşkill'.ltça müseccel olmala-
- Eczacı. . . rr elzenı bulunduğundan her ldüp 
Yaralıyı eczahaneden ıcerı aldı · d'd .. [ b k .. J • • • 

1 
. • • . ·. .. .. şun ı en muıecce o sor erırun ı-

ar. Kmım aklına yehrdı kı bu olu sim ve babalarının isimlerile mınta
s~dıkları yaralı eczacının ta ken ka sicili numcrolanru havi birer Jis 
dmdir. te heyetimize göndermıtlidir. MJıı. 

Yeni eserler taka tescil eJilmiyen boksörlerin mü 

Öz dilimize doğru 
mecmuası 

Sekizinci sayısı öz dilciliğe ait 
zengin maka lelerle çıkmıttır. Bu 
sayıda Akıaray Meb'usu Beıim A
talay, Müderris Yusuf Şerif, Dr. 
Suphi Nuri, Muallim Hüseyin Ka
zım Beylerin yazılan vardır. Kon 
servatuvar Müdürü Yuıuf Ziya 
Beyin Öz dil ile yazılmıı bir hika
yesi ve Halk Edebiyatından Har
man Dallı türküsü ve Bartın Ma
nileri zevk ve dikkatle okunmağa 
değer. Okuyucularımıza tavsiye e 
deriz. ,A 2 ' 1 Adem ve Havva 

YAŞAR NABl'nin gaze
temizde tefrika edilen bu 

çok güzel tahlil romanı 
kitap· halinde çıktı. 

Fialı 75 Kr. 
Mual'im Ahmet 

tap hanesi. 
Halit Ki-

2310 

sabakaya girmeleri memnudur. ilk 
müoabaka 13-1-1933 te yapılacaktır. 

Voleybol 
lSTANBUL. 26. A .A. - Voley

bol, basketbol ve tenis heyetinden: 
30-12 932 cuma günü Galatasa

ray lokalinde yapılacak maçlar §On
lardır. 

F enerbahçe . Vefa • Kumkapı : 
saat 17 de, Hakem Ali Ridvan Bey. 

Beşikt~ş • Süleymanlye : saat 18 
de , Hiı.kem AH Ridvan Bey. 

Vaktinden 15 dakika geç kalan ta
krmlar ma~lup addedilecektir. 

Kongreye davet 
Büyükada ittihat spor klübün

denı tl-1-933 cuma günü sabah saat 
10 da klüp bina•ında icı·a edilecek 
senelik kongreye iştirak etmek üze
re klüpte mükayyet bilcümle azanın 

1 
nkti muayyeninde kongreyi tqrifle 
ri reca olunur. 

RVzname: 
1 - Kongrenin küşadı ve reisi 

muakkat intihabı. 
2 - Senelik raporun okunması . 

Herkes malını metheder am
ma böyle yeni fenni hakikatler ı 
keşfedenleri pek azdır. 

FELEK ...................... . 
3 - Yeni heyeti idarenin intiha-

bı. 1 

dın? 

/Fakir çocuklar 1 
• 
için •• 

Toplmpu Türk Fukara Perver 
Hayır Müesse•esinden: Fakirlere ve 
babasız yoksul çocuklara elinden ge
lebilen yardnnlan yıllardanberi yap 1 

maktan geri kalmayan hayır bucağı 
mız bu yıl da kışın tesiratından cı- 1 

lrz ve hastalıklı bakımsız yavruları 
korumak ve onların hayatlann elden ' 
geldiği kadar hastalıklardan kurtar
mak için giydirmek arzusundadrr. 

Yarın akşam: Opera sineması 

EDGAR POE'nun şaheseri, seyircileri titretecek 
Bucağmnzın geliri bu i~i istenildi

ği derecede bqarmağa yetecek halde 
değildir, bundan ötürü acıyan duy
gularnnıza dayanarak kucağımıza a
tılan yavrulann sayısı pek çoktur. 

Bu hal kar9111nda yüreklerinde 
Öz bir insan duygusu tafı

yan varlıklı kardqlerimi
zin, babalarımızın , kızlarmuzm şef

kat ve mürüvvetlerine bir dilek ounu 
ruyoruz. 

Geçen senede bu yolda olan isteği 
mb:e özlü ve sayğılt olan insanlar
dan çok yardnnlar gördük, ve pek 
çok hayallar kurtardık. 

Bu yıl da bu iıtek ve dileğimizi tek 
rar ediyoruz. Bu yoksul çoculdann 
yaılarına göre ve Üzerlerine de yf11'· 
li kumaftan birer palto ili.veıile 8-11 
lira mukabilinde her ıeyi tamam giy 
direbiliyoruz. 

Her bir yok•ul yavru için bir Öz 
baba duyguıu ile istediğimiz bu yar
dıma Öz yllrekten iıtirak etmek bir 
İnsanlık borcudur. Kadın ve erkek 
vntnndaılarımrzın bu uğurlu i§tı it· 
tirak edeceklerinden ümüdümüz pek 
çoktur. 

Bu yardım yalnız çocuklara değil 
biçare sefil ve alil ihtiyarlar, kimııe
ıiz dul ve muinsiz asker ailelerine 
de şamildir. 
Yardımda bulunanların müessese

mizde açılan (Ak yüz, yüce öz) 
defterine adı ve sanı yazılacak ve 
böylece anılacaktır. 

içtimai muavenet 
için balo 

Halkevi içtimai muavenet fU· 
besi menfaatine verilecek balo ko
mitesi dün ak§am Halkevinıle top 
!anarak hazırlıklara batlamıştrr. 

- ve ürpertecek bir filnı olan 

MORG SOKAGI C1NAYET1 
genç ve ı:üzel kadınların katilleı·i Doktor Miracfo 
" Siyah Adam '~ tabir edilen hizmetçisinin es
rarengiz ve mühiç ahval ve harek.abnı müsavver 

sahneler inoanı cidden titretecekti ... 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

13 - 18,45: Saz (Makbule H.) 
18,45 - 19,20: Orkestra 

19,20-19,45 : Fransızca derı 
( Müptedilere mahsus) 
19,45 - 20 : Orkeıtra 
20 - 20,45: O stüdyo ıaz heyeti 
20,45 - 21 ,30 ı Servet Hanon. 
21.30 - 22 : Alafranga taganni 
(Nimet Vahit H.) 
22 • 22,30 : Gramofon, Ajans 
ve borsa haberi, saat ayan. 
18 • 18,45: 33 

VARŞOVA 1411 m. 
13,15: Gramofon, 16,55: Ke· 

za. 18,05:Senfonik konser. 19,05: 
Kahvehane konseri, 20,05: Muh· 
telif. 21,05: Popüler konser. 
22,10: Devamı, 23,20: Varyete 
netriyab (Lemberg'den). 24,05: 
Kahve musikisi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18,35 : Mandits takımının caz 

ve hafif musikisi. 20,20: Şandor 
Vidak takımı. 21.50: Opera or· 
kestra•ı. 23,25: Gramofon (caz). 

ViYANA 517 m. 
18: Kari Haupt takımının ka-

nıık parçaları. 20,30: Puccini'nin 
eserlerinden "TOSCA'' operası. 
23,10: Muhtelif. 23.15: Dans mu
sikisi. 

.............. _.. ............ ~~~- ........... 
En nefis ıarkılarla - En gü
zel musiki ile Şen ve şuh mev
zuu ile AŞK RESMi GEÇiDI 

ne RAKiP ·YEG~NE film 

KADIN ASKER 
OLUNCA 

Mümessilleri : 
Gustav Frohlich - Dolly Haas 

Yarın akşaın 

M E L E K 
SiNEMASINDA 
Bütün seyircilerini mestedecek

tir_Biletlerinizi evelden aldırınız. 

Bugün bütün seanslarda, yarın 
yalmz matinelerde 

MATA-HARl 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroı;u 

Darülbedayi Temsilleri 
BugÜn suvare 

saat 21,30 da 

Kadın Er
kekleşince 
Yazan: Hüse

yin Rahmi Bey 
Piyeı 3 perde 

3 tablo 

~ı 

lt .. 11 

Muallim ve talebe ~ecesi. 
1336 

B O Y OK GAZ i Hz.ne 
• 
işçi 

MfLANO • TORINO-CENOVA 
20.05: Kan§ık konser. 20.351 

Gramofon, 21.35: "GOZEL HE
LENA" isimli Offenbach'ın ope-

1 
reti. 

PRAC. 487 m. 
19.35: Musikili, almanca neıri-

- Bugün, Ankara'da alkışlanan 

(Gazi günü) münasebetile -
(Ankara) ya - ilk ayak atışında-, 
Dört Yana, (aslanca) kaş çatı 0ında: Milliyet bu sütunda İ§ ve ~i 

İ3tiyenlere ta1Ja3aut ediyor. Iı 
ııe iııçi istiyenler bir mektup· 
la lı büromuza müracaat et• 
melidirler. 

ı, isteyenler 
* Bendeniz Orta Mektep mezun

larından ·olup hayata atılmak Üzere 
kendine 25-30 liralık bir İ§ ve vazife 
anımaktayim . Ticarethaaelerde ve 
Müteahhit yanında çalışmışhğun var 
dır her hangi bi.- İtte de çalııırım. 
Y nzı makinasından bir parça aıina
yirn arzu edenler zirdeki adresimle 
bildirilmelerini rica ederim ef. 

Adres: Osküdar Çinilli cami kar
ımnda kömürcü Ahmet Ef. vasrta
silı:t B. Kadri. 

•.· Bendeniz ilk mektep mezuniyim 1 

yaşım 15, türkçe okur yazarım, pe- I 
derim ve valdem rahatsız olduğun- 1 

dan maişetimizi temin edecek bir 1 

fert yoktur. insaniyet namına 15 li- 1 

ra ile her hangi bir iıte çalı9mak 
arzusundayım. Arzu edenler aşada- j 
ki adresime bildinneleri rica ede
rim efendim. 

yat 20.25: 500 tene zarfında ya
pılan müntahap eserlerin toplan
mı§ bir •erisi. 22,05: Rus köylü 
musikisi. 23,20 : Dana musikiıl. 

ROMA441 m. 
21.20: Gramofon. 21.50: Karı

tık konser. 22.35: "Emiral" lıı
mindeki piyes. 
BOKREŞ 395 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Ke

za. Karı§ık konser. 19.30: Maba
di. 20.45: Gramofon, 21.20ı Noel 
§8.rkılan. 21.25: Senfonik kon
ser. 22.05: Devamı. 

BRESLAU 325 m. 
16.40: Noel şarkıları. 16.55: 

.. 

Kıskıvrak duran (Türklüğü) canlat-
(tın! 

Dünyayı sanki yerinden oynattın! 
Her savaşta üstün geldin, parladın. 
Tarihte (hiç sönmiyen güneş) adın! 

Filorinalı Nazım 

Ecnebi Noel şarkıları. 17.55: Ha
fif musiki, müsahabeler. 20,45: 
Radyo orkestrası. 21.05: Berlin
den: Mütenevvi neşriyat. 23.55: 
Berlinden: Cnzband. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 1444 

SEN ve BEN 
Bir de. çok yalvarırım sana, za

vallı teyzemizi yalnız bırakma. 
Elimi tuttu, ağır bir şey kal

dırıyormuş gibi dudaklarına gö
türdü; aşlarla dolu gfü!lerile yü
züme baktı: 

leştiği vagonu derhal benimseyip 
rahatlaşan ve eline gazetesini, ya
ıuna mecmua ve kitaplarını dizen 
Nejada koşup: 

kü Bedi Muammer vardı; bugün • 
Nejat var .. Kocam olan Nejat ... 
Bedi Muammer nerede? 

dar kalıın ve kaba bir ıztırap uyan 
dırıyor. 

Muazzez Tahsin 
sevmiyorum, sevmiş olsaydım bu 
birleıme bende lb\r saadet ocağı tu 
tuş.turacakmış. 

Ben gelin olduktan sonra, ma
ııasız sebeplerle bir vahşi gibi 
bizden kaçtığı halde, yine ben· 
deki değişikliği o gördü ve na
sıl yaptı, ne söyledi. kimle ko· 
nuştu? Biln1iyorum, fakat bundan 
on beş gün evvel, akşam yeme· 
ği için yemek odasına girerken, 
teyzemin ona: 

- Leyla .. sen mes'ut ol, en bü
yük emelim budur. Teyzemizi yal
nız bırakmıyacağım. Onu üzün
tüsüne terekedecek olduktan son
r" bu elim fedakarlığa ne lüzum 
vardı?. 

- Beni böyle yalnız bırakma!. 
lçimd'eki taşan ve baına ıstırap ve
ren yeni hisler için b'.1"!8 ~cmııyor
musun? Dememek ıçın ırademin 
büyük bir kuvvetini sarfettim. 

Sallanan kafamın için -

Ve trenimiz yükseldi, kah bu
lutların elle tutulacak kadar in
diği çıplak tepeleri &§arak, kah 
bir cennet bahçesi gibi zeytin ve 
hurma ağaçları arasında kayarak 
bir yılan gibi süzüldü. Ciğerleri· 
me yeni gel\m kokuları, zevkten 
gözlerimi kapayarak içime sindi
riı·kC'll, baıka bir koku, denizden 
gelen rüzgarla karışık çam koku
suı.u duyuyorum sandım. Bu ko
kularda başımı döndüren bir kuv
vet duydum. 

Ben evlenıneği, bir erkekle bir 
k11dınm hayatlarım: biribirlerinin 
ıçinde kaynatmalannı böyle mi ta
savvur ederdim? Genç kızlık hül
yalarımın sonu bu muydu? 

Bugünlerden bende maddi ve tat 
aız bir üzüntü kaldı. BB§ımda ve 
beynimde canlanan bu yeni üzüntü 
nün membaım kendi kendime bula 
madım •• Yeni hislerimi kendisine a 
çarak ondan akıl isteyeceğim bir 
ark ... daş .. Bir ana. bir abla bulama 
dım. 

Etrafımdakilerin, beni mes'ut 
zannederek gülen gözlerinin karşı
sında bunaldım, isyan edemedim 
ve ıııiliayet, kendimi kitapların ku
cağına bıraktım. Şimdiye kadar o
kumadığım bir çok şeyleri oku
dum.. Bunları yutar gibi içime al
dım ve sonunda bende uyanan ka
naat karşısında zavallı bir paçavra 

Bunu anlayınca, aciz ve zebun, 
bir defa kendimi verdikten sonra 
geı'İye alamayacağımı acı bir haki
kat olaralk gördüm ve sustum. 
Bir korkak, bir alçak gibi sustum. 
Nejattan fazla teyzemi düşünerek 
sustum. 

Şimdi artrk, canlı bir hakikat 
olarak, her şeyde ve her anda, Ne
jadın bir hodbin ve bir kurulmuş 
makineden ibaret olduğunu anlıyo 
rum .• Görüyorum. 

Beni seviyor mu? Belki evet ... 
Fakat kendi bilcliği ve anladığı gi
bi! •.. İçimdeki bu karışık hisler, bir 
kaç ay içinde bende madl:li tMirle
rini göstermeğe başlamıştı. Şimdi
ye kadar bir çelik gibi sağlam olan 
vücudüm sarsıldı, rengim soldu. 
çevik hareketlerim durgunla§tı. 
Bunu herkes ehemmiyetsiz ve geçi 
· · di t ı ~ · rken al-

- Bedi Muammer, Nejat razı 
oldu, bir ay için Leylayı Lübnan
lara götürecek. .. Dediğini işittim. 

Bedi Muammerin; ağır ve sakin 
sesi cevap verdi: 

- Size söyledim teyzeciğim, 
Leylarun sıh'hati için bu elzemdi. 
Nejadın nihayet razı olduğuna pek 
sevindim. 

Beni görünce sustular •.. 
Sevgili Bedi Muammer. nasıl 

müşfik gözlerile gözlerime daldı. 
Bu ince anlayış için kendisine na
sıl içli bir minnetle bağlandım. 
Bense oun uzaklaşmasını lakaytli
ğine, sözünü tutmamasına vere
rek onu kabaha,tli buluyor ve iç
leniyordum. 

Haydarpaşada teyzeme ve Be
di Muammere veda ederken, onu 
bir taı·afa çektim. 

- Kardeşim, ayrılmadan evvel 
sana te ekkfır etmek isterim ... Oy-

Sonra ateşlenen gözlerinde sert 
bir ifade ile: 

- Fakat bana söz ver, çoçuk. 
çasına düşüncelere ve tahayyülata 
kapılıp bayatını biliıbütün zehir
lemiyeceksin değil mi? 

- Sanıa söz veriyorum Bedi 
Muammer elimden geldiği kadar 
mes'ut olmağa çalışacağım. 

Bunu hıçkırıklarla tıkanan bir 
sele mırıldandım. 

Elimi tuttu, tekrar uzun uzun 
öptü: 

- Zavallı yavrucuk! •. dedi. 
Sesi ağlıyordu. 
llk kampana .. ikincisi .. üçüncü

sü çaldı. Tey:ı:emle sarıştık, ağ
laştılk ve uzaklaştık. 

Heı· saniye b izi lstanbuldan 

de karışan. biribirini tutmaz, bi
ribirine uymaz çehreleri ve fikir· 
!eri bir araya toplamağa çalıtma· 
dan, günlerim, böylece, bot ve ses
siz geçti. 

Çocukken bir iki defa Adana
ya gid'erken gördüğüm ve bildi
ğim bu yerleri tanımak için kal
bimde bir merak uyanmadan ta 
Adanaya, sonra Halelbe ve nİ'hayet 
bizi buraya fetirecek olan dişli tre 
ne bindiğimız Rayak istasyonu
na kadar bir sersem gibi geldim. 

Fakat orada it değişti. Lüb
nan dağlanmn bana büsbütün ye
ni g-eleo serin ve temiz rüzgan, 
birden bire içime yeni bir hayat 
ulaş_t~rdı. 

Yükseliyoruz, bulutlara, gök-
lere çıkıyoruz sandım. 

Üç sene ol.uyor, yine böyle bu· 
!utlara, göklere doğru yüksel-

Bu yol hiç bitmesin diye istedi· 
ğim bir dakikada tren durdu: "Su· 
fer!" ••• O zaman, vazife başında bir 
kumandan gibi Nejat canlandı, 
valizlere sıı!hip oldu ve gardaki o
tel $'arsonuna emirler verdi. 

itte bir haftadır ki buradayız .. 
Mes'udum ... Utanarak dü~ünüyo
rum: 

- Nejat olmasaydı daha mes'ut 
olacaktım. 

Bazı dakikalal'ım oluyor, bu 
hissimi yenmek istiyorum, Neja
da doğru koşmak: 

- Allah için olsun. 
ve kendinden başkasını 

şu lakayt 
düşünmi-

ak, ba-
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Serbest sütunlar 

Baş lahikalar Birinci Sahifeden Geçen Y 8.zılar 
•• 
Olçüler 
Kanunu 

j 1 Çoc:uk 

Ses nasıl 
Akseder? 

• 
Bır kariimiz yazıyor: 

Gazi Hz.nin 
Gelişinin 
Yıldönümü 

"Ben ne muallım, ne muharri
rim, fakat aırf bir merak ~i!'asile 
ve bizim lisanda (bat lahikası) 
olup olmadığını araıtınr.ken z~· 
nediyorum ki mühim . ~ır ~etıfte 
bulundum. Belki de hızım turkçe
mızin iik lisan, ana liaan olduğu• 
r.;;,ı ve tekmil liıanların bundan 
çıktığını ispnt edecek mahiyette-
dir. Merbuten takdim ettiğim cet- ( Bfl!iı birinci sahifede) 
vdden anla§ılacağı Üzere esa• ke- . 
lunelerin bir heceli ve aaitle baıla- öğleyin yüzlerce atlı ve yaya mı 
dıı:ı görülüyor. Sonra bunlann j safirler Meclis ile istasyon ara
tıı:-kı fransızcadakin~ b".n~er te- aındaki sahada içtima edecek
kilde (ko, de,) v? .•aıre gıb.1 he"':" : !er ve Ankara valisi Nevzat Bey 
ı.,- başlanna getırılerek oaır keli- 1 • fi l • ı · 1 ktır Mi 
meler üremi,. Vakıa bu .. ha!. li- I mısa ır en se am .~Yac": • • 
hikalarınrn manası bugun bı:ı:de aafirler buradan önlennde reh
taınamen kaybolmuıtur. Ve bir 1 berleri olduğu halde Yenitehir
maıta knrabeti bile çok d_efa. ';<'- de Emniyet meydanında top
zl'miyor, fakat aılında kunbilır, ı !anmak üzere hareket edecek· 
herhalde bu karabet te vardı. 1 __ .ı• E • t d d 
Cetvel geıiti güzel yapılmıf bir eruır. mnıye .~':.Y anın a 
!ıuJa5a halindedir. Bu, zannede· Ankaralılardan o gunu yaşamış 
rinı ki b;rçok kaideler çıkarmaya 

1 

ve müdafaai hulmk azasından 
esaa olabilir. Bilhaaaa ilk ıözün Hacı Ahmet Efendi tarafın.lan 
inoanların çıkardı.iı bt;lki de ilk bir nutuk söylenecektir. Bun
aeolere benzemesı, yanı pek kıaa d bu d t 1 h Ik 
ve boğazdan çıkarılır oealer olma- an ıonra . ra ": op anan ~ 
aı nokta11ndan bu dilin herhalde ve mekteplıler bır kafile halın
beşoriıı konuthığu ilk dil olması de Hakimiyeti Milliye meyda
ihtimali canlanıyor. ilk hece her mna geleceklerdir. Burada hey
hal?e daima bi~ (is~) manaaı kelin önünde Ankara meb'usu 
verıyonnut o~~cak. Bırçoklannda 1919 da Ankarada vali vekili 
bu mana bugun yok. Yalnız meıe ve . 
ti: AT: atmak. satmak, katmak, bulunan Y":hya Galıp. Bey .ta
batmak, yatmak kelimelerinde ilk rafından bır nutuk ırat ec:lıle
eaaa AT kelimesidir ve bunun ma- cektir. 
naaı da aynen kalmııtrr. Sonra 

1 
Gece bütün devair tenvir edi-

vermek devirmek, çevirmek der- I k, H Ik · d b" .. 
ken de' az çok bat lahikalarında ece "l a ,~_vın e ır musame
ne mana kaatettikleri belli olur re ven eceııuır. 
gibi oluyor. izden izmek maıdan Y ann öğleden sonn büt'iin 
kaybolmuş, fakat dizmek, çizmek devairi resmiye tatil çartı ve 
derken de ayni fC'Y farkediliyor. k kt G • H 
yani bir mana karabeti kalmıt- Di- pazar. ~~~ ır. ~ı , az
ğer lisanlarla da münasebet huau retlennın tayın edecegı bır sa· 
.unda. da bir nokta naz~':' dikk_ati atte bir heyet kendisine Anka
cel~ediy?r ~akı.?ız ~ (gun) ranın tazimlerini arzedecektir. 
kelımeıı, yanı gunet. (gun doğar 
ken) almancada oonn, İngilizcede 
sun, franaızcada aoleil (jeun?) ke 
limelerine ne kadar benziyor •• 
Yalnız (g) (ı) olmut. Ayni au
retle türkçe (gündüz) aslı alman
ca aender ( oenden m111darından) 
İngilizce send, türkçe görmek, al
manca ( aeben) den seher - gö
rür, İngilizce ıeer görür. türkçe 
etek: almanca eael, türkçe kedi ı 
almanca katze, İngilizce cat, fran 
aızca chat olmu§. Daha birçok 
böyle kelimeler var. Hepsini diz
mek tabii ilim ve vakit meaelesi
dir. Belki bir ehemmiyeti olur dü
ıünceaile yukarıdaki mütahedeyi 
size bildinneğe karar verdJm. 

iN - inmek, di-inmek, (din
mek), si-inmek (sinmek), bi-in
mek (binmek). 

AT - Abnak, da-abnak (dağıt 
mak), sa-atmak, (ıatmak) ka-at
mak, (katmak) , ha-atmak (bat
mak) ya-atmak (yatmak) 

UR, OR - Urmak. vurmak, 
do-ormak, (doğurmak), dur• 
mak), sa-urmak (aavunnak), 
(sormak), ka-unnak, (kavurmak), 
(kurmak),bu-urmak (burmak), yo
urınak (yovurmak). 

AN - Anmak, da-anmak, (da· 
yanmak), aa-anmak, (sanmak), 
ka-anınak, (kanmak), ha-anmak, 
(banmak), ya-anmak (yanmak), 

/\ Y - Aymak, (ayık) sa-ay
mak, (saymak), ka-aymak, (kay
ma.l<), ya-aymak (yaymak) 

AL - Almak, da-almak, (dal
mak), sa-almak (aalrnak), ka
almak (kalmak) •. 

OL iL - Olmak, do-olmak 
(dolmak). so-olmak (solmak), 
kı-ılmak, (kılmak), bu-olmak (bul
mak), yo--olmak (yolmak). 

ÖV EV - Övmek, dö-övmek, 
(dövmek), (sö-övmek, (sövmek) 
(sevmek). 

ÖL - Ölmek, dö-ölmek, (del
mek), bö-ölmek, (bilmek) 

iL - ilmek, (ilik), di-ilmek, 
(dilmek), ıi-ilmek, (ailmek), bi
ilmek ()>ilmek) 
AŞ, AÇ - Aşmak, (açmak) da

aşmak, (taşmak), sa-açmak (saç
mak), ks.-açmak (kaçmak) . 

AS -- Asmak, ka-asmak, (kas
mak), ha-asmak (basmak) 

US - Uımak, (ualu) su-usmak 
(susmak), ku-uımak (kurmak), 

AZ. - Azmak, (Azık) ka-azmak, 
(kazmak), ha-azmak (bozmak), ya
azmak (yazmak) .. 

EZ - Ezmek, (ke-ezmek, (gez 
mek), be-ezmek (bezmek) 

iz - lzmek, (?) di-izmek, 
(dizmek, çi-izmek (çizmek), gi
izmek (giz-le-mek). 

OZ - Üzmek, 
(düzmek), aü-üzmek 
bü-üzmek, (büzmek), 
(yüzmek). 

düz-üznıek, 
( aüznıek), 
yÜ-Üznıek 

UY - Uymak, du-oyınak, (duy
mak. 

OY - Oymak, 
mak) so-oymak 

iT - itmek, 
mek) ki-itmek, 
mek (bitmek). 

do-oymak (doy
(aoymak), ko
di-itmek, (dit
( gitmek), bi-it-

EŞ EÇ (?) - Eşmek, de-eşmek 
(de~mek), se-eçmek, (seçmek), 
k~ek (geçmek). 

lzmirde bir yangın 
IZMIR 26 (Milliyet) - 40 bin 

liraya sigortalı Büyük Aptulkadir 
Pf. hanında yangın ;ıktı. Ate~ beş 
oda yandıktan sonra aöndürülmüf-

Gümrük· 
Mütehassısı 
Nepapacak? 

(Başı birinci sahifede) 

terle meşgul olmaktadır. Vekil I 
B. dün de lnhiaarlar umum. mü
dürlüğünde metgul olmuştur. Ali 
Rana B. dün bir muharririmizi 
kabul ederek bazı beyanatta bu
lunmuş ve Gümrükler müıaviri 
M. Worfeld'e tevdi edilen vazife
nin ne olduğu hakkında sorulan 
auale ıu cevabı vermiıtir: 

"- Gümrük mufavİrinin eaaa 
vazifeai Gümrüklerde tatbik edil
mekte olan uoulün, kanunların, 
nizamname ve talimatnamelerin, 
tetkilatın tetkikile bunlann hem 
varidatı daha iyi cihayet etmek, 
hem de it sahiplerine azami dere
cede kolaylık göatennek noktai 
nazarından tadillerini teklif et
mektir. Müşavirin vazifesi bu şe
kilde hulaoa edilebilir. Mutavir 
tetkikatını Türkiye'ye geldiği 

günden beri yapmaktadır; uzun 
bir müddet le tetkikat ile geçe
cektir. Bu sebeple vekalete yeni 
tekliflerde bulunmak devresine 
henüz girilememi~tir. Bu da tabii
dir. 

- Müıavir vazifesini ne kadar 
zamanda bitirecektir? 

- Mukavelesi bir aenedir. Bu 
zat Amerika Müttehit hükumetle 
rinde vazife sahibidir; buraya bir 
sene mezuniyetle gel mittir. 

Tiltün kanunu 
- Yeniden tanzim edilmekte 

olan tütün kanun liyihaaı ne hal
dedir? 

_. _ Mütehassıs komisyon tara· 
fından hazırlanmı' olan layiha, 
Matbuat Ticaret Odaları. Beledi
yeler va;ıtasile memleketin her 
kötesindeki alakadarlara tebliğ 
edilmif ve kendilerinden kanunu
evvelin 15 ine kadar müta)ealan• 
nı bildirmeleri rica edilmiştir. Ge
len mütalealar inhisarlar Umum 
müdürlüğünde tetkik edilmekte
dir. Bu tetkikat yakında bitecek
tir. inhisarlar Umum müdürlüiü 
ikinci kanunun başında layihayı 
Vekall'te l?Öndermit olacaktır. La
yiha. Vekiller heyetince yapıla
cak esaslı tetkikattan sonra, bu 
içtima devresinde B. M. Mecliıine 
takdim edilecektir. 

/nfilAh maddelerinin fiatı 
_ lnfilô.k maddelerinin 

nin tenzili hakkındaki 
neticelendi mi? 

fiatleri
tetkikat 

- Bu huouotaki tetkikat bit
miş ve madencilikte kullanılan 
infilak maddelerinin maliyet fia
b üzerinden aatılmaıı huauaunda 
alakadar Vekaletler birle§miıler
dir. Bunun tatbikı bir gün meııele
ıidir. Bundan maada memleketi
mizden ihra,ç edilecek tuzlamala• 
ra verilen primin formalitesini a· 
zaltınak için bu husuataki kanun
da yapılan tadilat Mecli&e arzedil 
mi~tir. Bu tadi1At mucibince prim 
vermek için bugün yapılmakta 1 
olan muamele baoitleştirilmit ola
caktır." 

Vekil B. lnhiaar idarelerinin 
tevhidi işinden mühim bir kısmı
nın bitirilmiş oldu1unu da aöyle
mi,tir. 

ANKARA, 26 (Telefon) 
Ölçüler kanununun 934 senesi 
ikinci kanun ayının birinci gü1 M. 

Fırkada 1 n·· , un 
atsuoka 
gitti 

Veremle 
iicade e 

nünden tatbikına ba,Ianması Ormanların içinde veyahut 
hakkındaki kanun layihası Mec yarlann arasında yüksekçe ko
lise sevkolurunuştur. Tatbikata nuşulan bir sesin geriye geldi
mahsus ayar tahsisatı ve idari j ğini çok defalar işitmişsinizdir. 
teşkilat için lazım gelen tahsi- Bilirsiniz ki ses, ışık gibi bir 

Münakaşalar 1 ( Bn<ı birinci sahifede) 1 ( Ba~ı birinci sairi/ede) 
(Başı 1 ınci sahiFed e) 

'anlı hitııbeler e bulundu.dan· 
ı:u da lıaUcr aldım. ıazakere 

v-e mi.ınaka alarda itin tebaru ... 
eden tarafı §U olmu~lu.-: 

Halk Fırka•• ve hukumcti bı. 
yeni haı·eketile Osmanlı atyon 
tuluKu •iatc•nini olüm\; man-· 
ıuim elmit oluyor. Bu maksatla 
tanzim olunan proııramın der .. 
hal tatbikma geçilmeaile her z;. 
man olduğu ıibi Türkiye insan
lık alemine kartı bir deia daha 
vazifesini yapmıı ve aleyhinde 
zaman zaman yük:aelen ittirala 
ra en müıbet cevabını vermiş 

bulunuyor. 
Bu isabetli karar ve hareke

te bilhaua Reuicümhur Haz.ret 
terinin cimil olduklarını kay
detmek laz.ımdır. Ga~ Hcu:ret-
leri alaka ile takip ellikleri bu 
maelenin bir an •vvel urnumi 
bir programla hallini ar;ı;u bu. 
yurmuılardır. icra Vekillerinin 
dünkü içtimaına riyaset buyur
maları da bu alaka ııe takiplerı 
nin bir delili addolunmaktadır. 

Fırka grupu yarın on buçuk
la tekrar toplanacaktır. Bu top 
lanb buırün ıreç vakte kadar 
devam eden toplantının devamı 
olacakbr. lıtihbaratıma ıöre 
gruptaki cereyan hükıimetin 

tekliflerini umumi aurette taa-
vip lehinedir. Yarınki toplantı
da karar verilecektir. Bu karar-

cilere, refal.:atınde Japon aefareti 1 Sefal~!~.ort:ıdan kaldmrs:ınız verem 
erkanı da hazır bulundu&-u halde kendilıgı?d~n kayboluı· .... 
beyanatına ş.u auretle devam etti: Vercm•n ba.tlıca tedavısı ıyı bes-
"- Cenevredeki kısa tatil vak· 

1 tinden bilistifade. gençliğimden
beri memleke'lİnİze gelmek huau-

sat 933 bütçesine konu!acaktır. . . ··----
Ağaçl r tahrip 

edilmiyecek 
sunda duyduğum arzuyu Lüyük bır Her sene nlbz~ında köknar, 
memnuniyetle tahakkuk ettirdim. !adın, :;am v,. ,:· ğE'r bazı ağaç 
Alelade bir turi•t gibi ve tema- fidan, tepeleri ıle dallannın pa-

l men şahsi olarak, biz Japonların 
an'anevi ve samimi hislerle tanıdı zar ve solı.ak!ard<' mebzulen sa-

.. -
1 ğrmız memleketinize gelmiş bu- tıldığı görülmt'~ledir. Ziraat 1 
i Junuyorum. Vekaletinden .-ııayetlere göo- , 

1 
Çin - Japon ihtilafı hakkrnda derilen bir i.am, mele bu hususta .O 

Cenevrede olup bitenlerden bah- "h b"ld" ") 
setmiyeceğim. Çünkü Milletler b~ sene tedbir ittı azı ı ırı - ı şeydir. Hava dahilinc!e dalga 
Meclioindeki müzakeratın inkitafı mış, gerek Devlet ve g_er~~ hu- halinde ileriler. Meaeli. herhan 
etrafındaki haberlerin gazetE'leri- ~usi or~ıanla~dan .. bu lf ıçı.n a- gi bir l§ığm kar§uına ayna tut-
nizde neşredildiğine kani buhınu- gaç _kesılmes>nP ruhsat verılme sanız, gelen ışığı aksettirir. Ses 

yoy:.'~ız tunu ilave etmek ente- mesı em~olunmuştur. te öyle .. 
reuan olur. Mançuri ırkı, tarihi _Hususı bahçel7rden çıkan!- Sinemada gördüğünüz gibi 
tetkiklere nazaran, kadim şarki dıgı oı man veva zıraat memur- O k . d k b" 
Tung'lardan inmektedir. Bilhassa !arının ve!ika;ile tesbit edilmi- mer eztn en çı an ır ses 
Mançurya'da 178,000 müaülman Ali PBIJB ı yenler Devlet veya husuŞt or- dalgası x haili ne ra~tgel.di.ği Z:-

1 
.';'..t';!';e~!e:!~:";ile pek samimi lenmektir. Besi olmadıkça yapılacak i manlardan teskeresiz, kaçak çı m~ .akseder. Kend_ı ses~ız bır 

1 Vaktim pek dar olduğu için, her tedbir boşa git.,,eğe .mahkum-, karılmı~ ~ureti!e .zapt ve muaa mu~det sonra 'kendı kulagınıza 
1 memleketinizdeki aari terakki e- dur. dere edıleceklerdır. Aynca ke- gelır. 
s~rleri~ ıö~ek üzere Ankaray_a , T""~.ü~eler, bi~e bunu öğretti. ' senler, taşıyanlar ve satanlar 

1 
Ses dalgası saniyede 330 met 

gıdemıyecegune aon derecede mu- ı Erenkoyunde açtıgımız sanatoryom· h kk d t k"b t y 1 caktır • "tt" - . .. ks t • O 
ı d d · .. h 1 .. a ın a a ı a apı a • re gı ıgıne gore, a e mesı 

1 teeHifim Buradaki ikametim aa- ı a te avı goren asta arnnızın, ıun- O l h . "k • 
• d "k" · ilnd "b l ki j de bo' de•a aıda vermek ve sanator- rman arın ta npten VI ayesı merkezi ile x Y haili arasın.la. , ece ı ı g en ı aret o ma a ~ • • b h O ··d·· 

beraber memleketinizde ;,terin / yom bağlarmdaki üzümden günde ıçın u ususta rman mu ur- ki mesafeye tibidir, 
1 

iyi gittlfini ve elde edilen aeri te- 1 birer okka yedirmekle .. kletleri 13 lükleriin nazan dikkati celbo- Meseli. aradaki mesafe 33 
rakkileri mütahede etmekle meo'- J' kiloya kadar artbğı görüldü. Dedi- !umuş ve yılbaşı münasebetite metre iıe, bağıran adam son 
udum. , ğim gibi sefalet demek verem demek tahribata meydan verilmemesi 

A~Y_a k~~ının i~i ucunda bulu: tir. Billıana. mektep ~~daki ço- bildirilmiatir. kelimeyi güzelce işitL:ıilir. 
nan ıki buyük millet araaındaki cuklardan bır k11mınrn ıyı 11da a- % Eğer mesafe 66 metre iıe son 
dOt1tane münaaebetlerin daha zi- lamadıkları muhakkaktır. iki kelimeyi mükemmelen <'u-
yade inkip.fmı ırörmek arzusu i- Çocuklann be•lenmeai, ayni za- Fransız pJanı ve yar. Meaaf<!' 99 metre İse •on 
le, bu ak,am latanbuldan ayrılı- manda dimağlannın meuiye alı,ma- J }} 
yorum. Türklyenin refahı, Türk sı ve biiyümeoidir. Besiıiz çocukla- spanyo ar , üç kelimeyi •• Görülüyor ki me-
milletinin aaadeti samimi arzum- rın zekRt'ıM itimat olunamaz ve on-

dan ıonra hükıimet Millet Mec dur. Buradaki hoı ve benim için dan hayatta hiçbir ıey beklenemez. 
liaine takdim etmek Üzere Ii- 1 faydalı ikamet!min hatrrasmı mu- Memleketimizde beflayan verem 

MADRIT, 26 .A. A. - Havas a
janımdan: Cenevreden avdet ehnİf 
olan M. Zulueta lspanyol gazeteci
lerine seyahati bakkında beyanatta 
buluıimus 'le bilha&sa ,unlan söyle
miıtir: 

znn ırelen kanun liyihalarını 

hazırlamaia baılayacaktır. 

Ajansın teblifil 
ANKARA, 26 (A.A.) - C. 

H. Fırkaaı grupu idare heyeti 
riyaaetinden: 

hafaza edeceğım. mücadelesi henüz yeni olmakla be-
Jspon - Sovyet mllnasebatı nber bu korkunç dutınana karıı 

tevcih edilmiı ilk sıtahtrr. Fakat bu 
Bundan aonra M. Matauoka, Ja- dutmanın bir tek silahla mağlup e

pon - Sovyet münaaebatı hakkın- dilmesine imkan yoktur. Halk, an
da aorulan suale ıu cevabı verdi: cak bizimle iatifak ettiği, ihtarları

«- Japon • Sovyet münaaeba- mızı iyi karşıladığı ve hüanüniyetle 
tı günden güne aalih keabediyor. tatbika çalıştığı tRkdirde gayemize 
Müna&ebabmız, bilhaısa aon bir 

vasd olabileceğiz. Açtığınuz verem 
kaç ay zarfında iyilefllliftİr. dispanser ve aanatoryomu davamı-

- Acaba Mançuri meoeleai et
rafında iki hükünıet araaında bir zın şahitleridir. Mevcut 40 ki!ilik ve 

rem sanatoryomuna ilerde bir paviihtilaf yok mu 1 

" Tahdidi teslihat konferansı,Fren 
sız p]i.nmm müza.kereıi için bir ay 
sonra toplanacaktır. 
Şimdiye kadar çok ıüç ve müşkül 

olan tahdidi ı.-ılihat meseleainin hal 
li için ıarfeı:lilmi' olan en büyük 
gayretin bir misali bulunan bu pla
nın birçok mühim noktJılarile hem ı 
fikir bulunmaktayız. M. Zulueta, 
Fransız kabinesinin tebeddülü hak-_ Hayır, yolı.tur. Rusya Man- yon ilave ederek genişle~k niye-

. akclir _ _.. tindeyiz. kında da şöyle demiştir: Fransız ka- ı 
çuri'deki vaziyetimızi t cuı· bineıinin bu tebeddülü ile Fransız 
Yor V e orada'-! itlel"imize kanımı· Bu ~rzumuzu gelecek sene tatbika • 

"" aff k J "' ·· • ed' 5İyasetinin değiteceğıni zanne-tmi-

1 
1 

1 

C. H. Fırkaaı ırupu öileden 
sonra Afyon meb'uau Ali Beyin 
riyaaetinde toplandı. Uyutturu
cu maddeler için dütünülen tet 
birler hakkında Baıvekil Pa§A 
ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ve lkbsat vekilleri beyler tara
fından verilen izahat, muhtelif 
hatiplerin mütaleaları dinlendi. 

yor ... Hatta" Milletler Cemiyetinde muv 2 o •cagımrzr umıt ıyo- 1 
yorum. M. Boncour•u tanırım .. Fran 

Sovyetlere, Mançuri'deki hattı rum. Hilaliahmere gelince, ıehrin lh 1 h" d k" · . • - \ 
1 hareketlen" hakkında bazı telkı"n- fakir halk tabakaıile meskun olan sanın su e ın e 1 sıya•etını ta- ı ;..:=._..=..:?~ . ..;::=-.-. "{(I 

ikinci celsede Tekirdağ meh-
usu Cemil Beyin riyaaetinde top 
!anılarak müzakerata devam e
dildi ve salı günü '8at 10,30 da 
müzakereye devam edilmek ü
zere içtimaa nihayet verildi. 

kip edeceğine kaniim. 

1 

------=- - - ....__.. -=-
lerde bulunulmaunı aöylemiıtim. semtlerindeki mektep talebesine haf Pariıe uiiradığım esnada M. Bon safe uzadtkça son duyulan ke
Şimdi Ruslar, Mançuri itlerine ka-

1 
ta da dört gün gıda veriyoruz.Bu yar co~rla _görÜ§tÜm. _Bu mülAkatımm limeler de 

0 
kadar fazlalatıyor. 

rış"!ıyorlaı·, Millet.ter C:emiye~i de 
1 
dım şimdiHk ekmek peynirden iba- netıcesınden fevkalade memnunum. ı 

aynı hattı harekctı takip etmış ol- , rettir imkan buldukça sıcak yemek Fransız - lıpanyol münast'batı es- Eğer mesafe 16 buçuk metre 
say~i "f'h; daha ziyade hizmet de v~riyoruz. lıtanbul Hilaliahme- kisi gibi •:ı-'!"mi bir ıu~ette_ devam e 

1 

İse ses dalgası o kadar duyul
etmiıSoo ur ~· M "d ki . rinin ıenelik kongresi kanunusani decek ve ıki n_ıemleketi baglıyan ra- maz. Mesafe daha kısa ise, söy 

-t. t vydel er, ?ançun e vazı- ayı içinde toplanacaktır. btralar daha zıyade kuvvet bulacak- l .. 1 d h 1 1 ki 
ye ı anı ı ar mı ~ · . tır. enen soz er, er a ge en a s-

- Konaoloıların teati ettikleri Balomuzdan bu sene 4500 )ıra ka- l • "l kuvv l . O .. 

Açlık Grevi noktaı nazarlara göre Ruslar, dar hasılat temin edilmiştir. HiliJ.i- it J 'd 9 erı ı e et emr. nun ıçın a ya a sene musikide kısa mesafelerden akMançuri'deki vaziyeti tanrmıılar, ahmerin fakir çocuklara gıda vermek 
demektir. Sovyetler artık. Japon- 1 hususundaki yardımı için şimdiye ka vadeli tahvilat sederek gelen seslerin asıl sesi 

( B&!jı birinci sahifede) yanın Mançuri'deki faaliyetine, dar 77000 lira garf etınİf bulunuyo- ROMA, 26. A. A.- Meukôl kıy- kuvvetlendirmesi ıçın isti-
teoto eder mahiyette olmak için Mançurinin inki,afına m3ni olmu- ı ruz. Diğer müteferrik İanelere de emtlen mükabil ödünç para veren fade edilir. Kna mesafelerde se 
açlık grevine batlamıılardır. Fa· yorlar. 1200 bin liraya yakın para verdik. Hi- ltalyan enotitüoü pek yakında 100. ain akisleri çolc hoş neticeler 
kat tevkifane idareai ve müddei Sovyetler aon zamanlarda hu- lô.liabmere yen· varidat men balan 000.000 liretlik tahvilat çıkaracak- edi 
umumilik eaaıen bu tekilde bir d~tta, Çin çetelerbinin ta~kine ! bulmak için yc~i bir teşebbüs yapıl- tır. 9 ıene vadeli ve yüzde 5 faizli o- vermekt ır. 
nümayite muntazır oldukları için ugrıyan Japon te ııasını ımaye ı d - b"I · lacak bu tahvillerin bedeli 18 ke,ide 1 y•• •• 
evvelden tertibat almıt bulunduk- ederek bunları ölümden kurtar- ıgınr 1 mıyorum. de başabaş ödenecektir. Bu ketide- Uruyen 
tarından derhal Cebri. tagdiye u·· su mıtlardır ve bunları iade etmiıtir. Mamafih. sinema. tiyatro ve diğer ler, 1933 niaanmın birinci gününden 1 1 eğlf'nce yerlerinden Hi181iahmcr İ-
lüne müracaat etmişlerdir. Yemi- Japon _ Amerika çin ufak bir temetlu hiuesi alınacak başlıyacak 1934 t~rinin •onuna ka- 1 Fare 
yen mahkıimlar suni ve tıbbi ıu· dar her altı ayda bir defa yapılacak-
rette tagdiye edilmektedirler. mün11seb1Jfı olursa bu yüksek hayır müessesesi- tır. 

Yazıldığına göre grevciler müd M. Mahuoka Japonya ile Ame- ne büyük bir yardım temin edilrni, lttirak ve kayit müamelelerine bi-
dei umumiliğe bir de metalip !is- rika Müttehit bükümetler araıın- olur. 1 rinci kanunun 27 sinde ba,lanacak, 
tesi vermi,lerdir. Bu listede bil- daki münaaebatın nasıl olduğu so- l ıtonbul halkı, senede bir defa si- ikinci kanunun 6 sında nihayet veri-
hasaa: rulunca, münaoebatın bir taraf- nemaya verdiği parayı Hilali ahme- lecektir. 

1 - Beraet edip le tekrar tev- tan çok iyi olduğunu söyledi, di-

1 

re teri< etse bütün fakir çocuklann H ' "d k 
kif oJunanfann tahliyeleri; ğer taraftan verdiği izahat İle mÜ- bir senelik iaşe maarafı çıkardL" a vre a gı ece va-

2 - Maznunların yaralanma- nasebattaki iyiliğin lakırdıda kal purlar, Cher-
~ına sebebiyet verenlerin tecziye- dığı hakikatte iki memleket ara· 1 

aı; aında birçok kara bulutlar bulun- dünyada başkalannın işlerine ka- bourjl'a gidiyor 
3 - Ma7nunlardan bazıları duğu anlatıldı. M. Matauoka di- n,an çok inoanlar var ... 

kendilerine dayak atıldığını idd!a ı yor ki: - Bu ihtilafın veya aui tefeh-
ettikleri için bu meselenin tahkık _ Amerika ile münaaebatımız hümün sebebi nedir? 
ve müsebbihlerinin tecziyesi isten- çok iyidir. Yalnız Amcrika'da bi- - Japonya ile Amerika araıın 
mit, fakat müddei umumilik bu ze karşı fena bir hava eaiyor. Bu- da her noktada itilaf vardı. Fa
miifterek imzalı istidayı nazarı na mukabil Japonya'da da Ame- kat Mançuri meselesinden aonra 
dikkata almamıttır. Müddei umu- , rika'ya kartı ayni suretle fena bir bir anla,amamamzlık ve Amerika 
mi Kenan Bey neşriyatın bu kıs- hava esmektedir. Fakat, eminim da Japonyanm Çindeki hattı hare 
mmı tekzip ederek böyle bir mü- ki Amerika'da hiç kimse bize kar ketine kat"lı bazı tereddütler ha
racaat olmadığını kendisine bu te- şı 'harbetmek istemez. Japonya'da ııl oldu. Geçen senenin ilkbaha
kilde bir istida ve metalip listesi da vaziyet böyledir. Bununla bera nnda Şanghay hücumu Üzerine 
verilemiyeceğini söylem.ittir. ber harp, ekaeriyetle hiç kimsenin mubalagalı bazı haberler verildi. 
Milddeiunıunıinill beyanatı iotemediği z~anda ba,lar. Bu Bunun. üzerine An_ı~ri~ada efkaı;ı 

CHERBOURG, 26 .A .A. - Grev 
dolayisile Havre'a gidemiyen vapur
lar buraya gelmektedirler. Geiıche 
ve City of Baltimore ve Alban va
purları, ıuların yüksek olduğu bir 
sırada yeni rıhtımdan yolculannı ve 
emtialarmı tahliye etmitlerdir. 

Mütteahit sendikaların grevi Cher 
bourır'a sirayet ettirmek teşebbüs!,.. 
ri akiın kalınıflır. 

Vah9iyane bir 
cinayet 

Büyük bir mantar parçası 
alma:. Çakı ile şöyle kaba tas
lak bir fare teklinde yontu
nuz ve İnce bir törpü ile düzel

tiniz. Farenin alt kısmı düz o

lacaktır. Kuyruk yerine kalın 
bir ip koyunuz. Kulak biçimin

de de mukavva ve yahut tahta 
dan iki parça ili.ve ediniz. Hep
sini siyaha boyayınız. 

Bu fare, avucunuzun içird" 
iken yürümeğe başlayacak, kol 
larınızın boyunca yukarıya çı
kacak, tekrar avucun içine dö
necek ve isterıeniz öteki elini
ze geçecektir. 

Kenan Bey muharririmize de
miıtir ki: 
- Son Posta gazeteainin neşriyatı
nı gördüm ve okudum. 

sebeple her ıkı taraf, esen bu fe- umumıye alevlendınldı ve Amerı
na bava"yı değiştirmelidirler. Ben kada Japonyanın Çinin bir kHmı 
bunun için samimi surette çalıf&D nı zaptederek orada yerleşmek is 
lardan biriyim. tediği zannı basıl oldu . 

Fakat hakikatte farenin hiç 
bir hareketi yoktur. Görünme

yen ince ıiyah bir İp ve yahut 
PARlS, 26. A. ~· - Nev Yadı: 

1 
uzun bir aaç onu harekete ge-

Herald (Avrupa nushıuı) mdan: t" ekt-.ı· B" f · 

Komünist mahkıimlar tarafın
dan toplu olarak verildiği yazılan 
istida müddei umumiliğe tevdi e
dilmediği ıribi böyle bir istidanın 
tevdiine ve hatta tevkifane mü
dürlüğünce de kabulün imkan 
yoktur. 

Zira hapiaaneler nizamnamesi
nin 84 üncü maddeıi mevkuf ve 
mahpuslar tarafından müıterek 
imza ile istida İta ve kabulünü 
menetmektedir. Gerek mahpus, 
gerek mevkuf olan her vatanda§ 
kendi şııhsına ve hayatına ait mü
racaatın tetkil<tnı her zaman ve 1 

münferiden ta lep etmek hakkını 
haizdir Hatta her ay başında ha- ı 
piaane ve tevkifaneler müddei u .. 
mumilikçe tefti§ ve muayene edi- ı 
Jerek bir g\ana nıüracaat ve şiki .. 

Esaıen bugün arada harbe Bilihara Japonya Şanıhaydan 
sebebiyet verecek bir ihtilaf ta çekilince ve vaziyet tabii halini al 
yoktur. Bunlar hep bir sui tefeh- dı. Bunun üzerine Japonyanm Çi 
hümden ileri gelmittir. ne karşı oları hattı hareketi de an 

Amerikahlann bir darbı meae latılmıt oldu. 
li var: "Kendi i~inle uğrat" der- Bu asılsız haberler, Amerika
ler. Amerikalılar bu darbı mese- da umumi efkarı alevlendirdiği 
!in medlulüne ittiba ederlerae ara gibi, Şanghaya da ayni hali teTlit 
da ne aui ihtilif kahr, ne de sui etti. 
tefehhüm!... Fakat ne yapmalı, Bir müddet aonra hakikat anla 

yetleri olup olmadığı her mevkuf 
ve mahpustan ayrı ayn sual edi
lir. Varsa icabına teve .. ül olunur. 

Açlık grevine gelince malıimu
nuzdur ki bu yeni bir şey değildir. 
Buna bir kaç ay evvel de teşebbüs 
edilmişti. Umumi olmamakla bera 
ber böyle bir harekete karşı İcap 
eden tedbirler alınmı,tır. 

şılmca fikirler yatışb.,, 
Vakit pek geç olmaaaydı, bey 

nelmilel meselelere dair M. Mat• 
auoka'ya tevcih edilen oualler 
tevali edecekti. M. Matsuoka oon 
söz olarak Türk matbuatı ile vaki 
olan bu temasından pek memnun 
olduğunu söylemiştir. 

Gaz.,teciler bilmukabele kendi 
sıne teşekkür ederek aynlmıtlar
d .... 

Vheaton (lllinoiı) dan bildirili- ırm eolT. ır ucu arenın 
bumıma takılan ip, kolunuzu yor: 

Addiaon yakininde bir çukur ; · ·., 
de zarif bir surette ıriyİnmiş b:. 
dın eeıedi bulunmuıtur. 

Cesedin ıeyir halinde bu· .· 
otomobilden atılınıt olduğu >-
lunuyor. Cesedin kolunda, sırtında 
ve batında 6 ruvelver kurşunile a
çılmıt delikler vardır. 

Haydutlar 
MADRIT, 26. A. A. - Mataatan 

bildiriliyor: Maskeli bir takım hay-· 
dutlar, huıuıi bir evin kiracılarım 
nıvelverlc tehdit ederek 1 .000 peçe
talarmı gazbetmiflerdir. 

Tevkif edilen haydutların "Baku
rnino talebe grubu. Matao anarJist 
federasyonu" yazıaı bulunan kauçuk 
•,.n tamğalar bulunmustur. 

oynattığınız zaman, 
kete getirmektedir. 

onu hare-

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastahldan 

mütehassısı 

Cumadan maada herırün öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se; kadar Is-

tanbulda Divanyolunda 118 r.uma-

ralı huauıi dairesinde dahili ha&ta· 

lıklan n.ıuayene ve t~davi eder. Te· 

lefon: lstanbul 223S8. (1586) 
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-Memlekette 

·r genci evleneceği 
g ce öl •• r er 

Katil de gelinin kardeşidir 
1zmirden yazılıyor: Ne hik- ı raphnaan mevkiindeki nata

mettir bilinmez bizde en kanlı marn darülmuallimin binasının 
cinayetler, en ' feci bndiseler 1 (Asri hapishane) olarak İn§ıı 
g·:ımek. eğlenmek, ıevimnel: edileceği mallımdur. 
!'.zmıgeldiği anlarda, eğlence Bu binanın (Asri hapishane) 
ve neş' e içinde geçen demlerin ye tahvili ve tadil edilerek in· 
ortasında olur. Ve bunun içi:ı>- şası Adliye Vekaletince de ka
dir ki in"an ne zııma:ı bir yer- bul ed'lmiştir. Fakat henüz bu
de bir eğlenti, neşeli b=r top· na dair A<l!.)'e Vekaletinden 
lantı habenni duysa bunun ne-- şehrimiz müddeıumumili1'ine 
ticcsinin mutlaka kanla kapa· • h' b' h b 1 · • h . d" resmı ıç ır " er ge memıt· 
nacagı ve mıne u~er. f 

işte ıize yeni bir cinayet da- ır • . . b' 
ha V b · et t b' ki "t enı hapıslı11r.~ bınasmın ır . e u emay e ırço an . b" ed h 
gibi yine eli lence ve neş'e ara- senede mı, yoksa. utç e -~rae 
ıında, bir dü~ün içinde oluJ')r. ne .ayr.ı ay.rı tahsısat ~a.bulu ·~ 
Yuksek tahsilli bir genç gelin retıle ıkı uç 5en• de mı ınşa edı 
hanımın kardeşi tarafından ö- leceği henüz ~ararlaştınlma· 
lüPoÜn geri dönülmez yoluna mııtır. Binanın birkaç senede 
yollarken ailesinin iımini leke- inşa edilmP.ti ;htimali kuvvetli 
leyen bir katil de bir yuvayı göriılmektedir. 
tam aaııdetin qiğinde matem 
ve felaketle karşılaştınyor. 

Bu acıklı vak'amn tafıilitı 
tuılur: 

Koçarlı Aydına bir buçuk 
.aat mesafede bir .nah;ye mer
ke7idir. Geçen perşembe günü 
bu naMve merkezinm bir ma
hallesi ~deta bir bayram günü 
manzarası arzediyor.Bugün Ko 
çarltlı hacı Salih efendinin kızı 
ile Tavaslı Abdullah efencli ffV· 

lenivorlar. 
Diiğün meruimi için mahal

lede karşılıklı id lt1V hazrrlan
mıf. 

Bu evlerden birinde kadın
lar dlğerrnde erkekler yuva ku
ran yeni ff'flilerin ilk aaadet F,e

cel eri şerefine geç vakte kadar 
e"lı>..,ec!!kler. 

Filha1cika da öyle oluyor. 
CRlğı ve ,arkı se1leri iki evin 
duv11rlanndım ıokağa taşıyor. 

Sokakta da başka bir manza
ra. 

Yeni hapiıhane için Avrupa· 
daki ban asri l·~pishanelerin 
planlan getirilf'c:ektir. 

lzmirde Linit kö
mür madeni 

lzmirden Y'7ıhyor: Cumao
vasmın Yenik>y .karyesinde Li· 
nit madeni aramak için tehri
miz madecı r•frdürlüğüne mü
rac'\at edilmiş ve ruhsal isten· 
miştir. Orma.n 11'i;dürü Rahmi 
Beyin riyasetinı\~ bir hevet ma 
denin bulundu~u mahalde tet-. . 
kikat yapm•şltY. Bulunan Linit 
madeninin dam~!ı bir metre 
geni~liğinde V>! zengin görül
müştür. Ruhsat 'erilmiştir.Şim 
diye kadar burıo~a böv'e bir ma 
den bulunduğu meçhuldü. 

Aydın Fırka 
kongreleri 

Köy delikanlılan, davul %\tr'

na ahengi içinde kendilerini Aydından vrzılıyor: C. H. 
Zevbek havasının çotturucu Fırkası S'il,e kaza11 nahiye 
tempoıuna terketmişler... 1 kongreleri !:>itiri)mittir. Merke-

Erke'<!erin bulunduğa kııım 

1 

ZI! bağlı nahiye l•on.grel~rine de 
da ve davetliler araımda 27 v:ım edilmrkt-:ci•r. Dün Geı~ 
yaşlarında bir genç te var. Bu mencik nahivt"Sİ kongresi top
genç. 1talvada ziraat tahsil el· ' landı. Kongrl!ye 11 ocaktan 
nı:s Faile Beydir. gPlen 22 mümeıı,ilin hepsi de 

Gece Y"nsına doğru. Bütün iştirak ctm slerJi. Kongrede vi 
k":fa!ar adam akıllı tiltsül- ı layet heyeti. ıeisi Etem Kadri 

mıç~· ki b .ı_., . Beyle azasından övu'kat Neş'et 
en ve çegane ıon aocımı B 1 d b 1 J d 

bu1mus. Tam bu sırada heme- ey l"r e u unmuş ar rr. 
dense Faik Beyin kafasını bir Etem Kadri Bey, fırka iş· 
şPytan burgusu dürtüyor. Ab- leri ve dilekler hakkmda hasbu 
dest bozm:ık bahanesile erkek- halde bulundu.Yeni clilekler te~ 
!er meclisinc'en çıkarak kadıD- bit edildi. Henp hulaaa cetveli 
lıtnn bulunduğu evin kanısı Ö- tasdik ve yeni '"re bütçesi tan· 
nüne geliyor ve burada Hanım zim olunarak idare heyeti ıeçil 
Ayşeyi çağırıyor. di. 
Hanım Ayşe, Kocarlmın ma- Yeni idare f.eyetine: Sabık 

ruf kadınlarından biridiT ve av- n .. hiye heyeti ıeisi Muzaffer, 
ni zamanda da düğün aahibi Arpacı zade Ahıret, pazarcf"Vİ· 
Abdullah efendinin oitlunuın, ren Mustfa, Peyrircizade Hü
ya · gelin hanımın kardeşi Ah 

ıeyin Avni ve llila'.iahmer remedin metresidir. 
iıi Cemil Beylı>r ~eçildiler. 

Hanım Ayşe kapının önün-
d., Faik Beyle görüşürken he
nüz 18-19 ya,larmda o!an Ah· 
met metre1inin bu görüşmesi
ni görüyor. Kuşkulanıyor ve j.. 

ki r.enç arumda, gecenin ka
ranlığı içinde evvel ağız kavga
sı, sonra da bir boğuşma bat· 
lıyor. 

lzmirde iskan 
işlerini teftiş 

1ZMIR, 26.- Mülkiye Müfettit· 
im lski.n dairesindeki teftişlerine 

devam etmektedirler. Bu teftişlere 
çok ehemmiyet yeriJmektedir. 

Menemen maliyesin
de yolsuzluk mu? 

MİLLiYET SALI 27 KANUNUEVVEL 

Körler 
Görecek mi? 

Göz doktorları bu 
ihtiraı pek ameri
kanca buluyorlar 
"Oeyli Telcgrar• ın Şikago mu 

hablrinln gazeteaine verdigi bir 
habere göre, Nevyork'lu doktor 
William F einbloom, kör denilebi
lecek derecede zaif goren gözle
rin sağlam gözlüler gibi dünyayı ı 
görebilmelerini temin eden bir ih· 
tiraa muvaffak olmuıtur. Buna 
nazaran, 7 aenedenberi gözlük ve 
dürbiin camlan ve teleskop ade
ıclcri üzerinde esaslı tetkikat ya
pan Dr. William, amelenin kullan 
dıjjı kafesli ıözlüklere bcn:ı:iy~n 

ve qyayı büyükmekle beraber ol
duklan yerde gösteren yeni bir 
gözlük vücude getinnittir. Eski 
teleakop adeselerile, eıya hakiki 
vaziyet ve mevkilerinde görülemi .. 
yor ve bu adeaelerle gerbestçe ge
zileaıiyorda. Dr. William'ın göz
lükleri, ile, ancak 2 dereceye ka
dar rüyet kabiliyeti olan gözler 
bile eıyayi yerinde ve mükemmel 
ıurette görebilmektedir. 

Şikago'da Opto Mevry Ameri
kan Akadeınis.i, bu ihtiraı, ıon 
zamanlarda insan..iyet &lemine ya
pılan en büyük hizmetlerden biri 
olarak ilin etmiıtir. 

Salih Salt Beg ne digor? 
Dün bu mnzu etrafında bazı 

ıröz doktorlanmızla ıörüıtük. 

Bu meyanda bulunan ıöz müte
haaaııı Salih Sait B. bize tunları 
ııöylemiıtir: 
"- Demin bir haatam, amalara 

&rom ura\ 
• Knoll,. 

25 senede~berl 
sinir\erı 
teskin edid 

. herval<it 
tehlil<esız ve 

'. istimal olunan en ço~ 
bir ilaçtır. 

. ukvlyt tdil· 
er0•11"'' tııil\nmra ,al."1ıl blr va· 

b{ııu.6'"'" t• 

""' "' ıuandıf 1criın rnUsU , tıav\ tı.ıp· 
_... "o'"fl''""Y' ı f ıo .,c - dcitco•t:.ı 

\erde tcııııc\crd~ •C( 

Satalık otomo il 
Taksim Merkez Garaji 521 mo

dc;li bir f'İat otomobili 1 Kıin11nusa- • 
ni Pa:ı:ar günü müzayede ile satıla

uktır. 

lıtanbul Yedinci icra Memurlu
ğundan: Paraya çevrilmesine karar 
verilen mamul çerçeve ve mektep 
11ralan kalası büyük paskül balkoa 
kapJSr, yazı malöneai ve saire 2-1-
33 Pazartesi günü ııaat 12 de Ahır
kapuda Mnrangoz fabrika11 önünde 
hazır bulunacak memuru tarafmclan 
satılacağı ilan olunur. 

Kadıköy icra dairesinden: Bir bor 
can temini istifası zımmmda mah
cuz olup satılarak paraya çevrilm• 
ıi mukarrer bulunan bir radyo ma-
kinaaı ile akumulitör ve hoperlör 
29-12-932 tarihine teudüf eden per 
tembe günü aaat 10 elan 12 ye ka
dar Kadıköy pazar mahallinde açık 

rüyet kabiliyeti bahıeden bir ıöz- ı arttırma ile aatılacağınclan yüzde 
lük ihtira edildiğini ıazetenin yaz yüzde iki buçuk resmi del
dığını aöyledi. Bu huauata verilen , liliye müıteriıine ait olmak üzere 
malümat müphemdir, li.yikile mA• taliplerin mez.kiır ırün ve aaatta ma-
na çıkanlmaaına müaait değildir. halli d bul __ ._ ·· 
B. k - · b' n e una"""' memura mura-

ır ere, tamamen gormıyen ır ..... 
göze rüyet kabiliyeti verecek göz- caat eylemelen ilan olunur. 
lük taaavvur edilemez. Sorva 2 
derecede rüyet kabiiiyeti ancak Beyoğlu dördüncü aulb hukuk 
bulunan ıöz ne demektir. Rüyet mahkemetinden: Terekeaine mahke
kabiliyetini onda 8 kaybetmit göz 
kaadediliyona, bu anzarun aebep mcce vaziyet olunan müteveffa dok-
leri muhtelif olabilir. Uzvi bir ra- tor Hıntıryan efendiye ait olarak, 
hataızlık, muvakkat bir leke veya Beyoğlunda Sa.kizaji:ıcı caddesinde 
perde iomeıi ıibi aebeplerle gö- 1 numaralı hanede mevcut eıyayi 
zün, rüyet kabiliyeti za'fa düçar metrü~ açık ar rtM suretiyle 3 ki. 
olabilir. Alelitli.k, rüyet kabiliye- nunevvd 1333 aalı ...,.t 9 aatılacak
tini sağlam bir söz dereceainde 
vermek imkanı ıu götüren bir teY• tır, mezkiır pnd eşyanın sab'ı bit
dir. · mezse kalan eşya 13-1-933 tarihin-

1932 

Sarıyer Ma mü ür .. ğ .. nden: 
Büyükdere mahallesi 

Tahrir No. ıı Sokağı No. Cinsi Varidat lsmi 
Yorkolidia 
VangelyaH. 

703 Gülmez 14 Hane 170 
360 Gümüşlü 20 Hane 300 

361 

(52) 
(53) 
784 
608 
790 
772 
766 
743 
738 
727 
795 
724 
688 
686 
641 
636 
624 
618 
616 
599 

1 
595 
570 
~69 

511 

474 
480 
481 
482 
484 

450 
447 

394 
393 
3?.8 
373 
458 
24 

10 
12 

848 

885 

6 
7 

Cadde 

Sevimli 
Hacet 
Davar 
Furun 
İspanyol 
Çubukcu 
Çubukçu 
Dedeyusuf 
Topçubaşı 
Topçubaşı 
Gülmez 
Kuyu 
Kahkaha 
Şaraphane 
Hacet 
Hacet 
Hacet 

Bostan 
Hançerli 
Çarşı iskele 
Çarşı iskele 

Kılcı 

Topçubaıı 
Canfes 
Canfe1 
Ca.nfe1 
Canfes 

Cami 
Cami 

Mektupçu 
Mektupçu 
Bahçe 
D.-deyusuf 
Mühendis 
Kefeli köy 

Kefeli köy 
Kefeli köy 

Piyua 

Hacı Osman 
baym 

20 

21 
(~7) Demir ima 560 Eleoi. T omazi 
(39) lnthanesi. 

4 Hane 
17 Hane 

6 Hane 
5 Hane 

12 Hane 
8 Hane 

22 Hane 
4 Hane 

47 Hane 
43 Hane 

3 Hane 
16 Hane 
23 Hane 
22 Hane 
30 Hane 
18 Hane 
14 Hane 

16 Hane 
6 Dükkan 
8 Hane 
6 Oda 

1 Hane 

16 Hane 
11 Hane 
13 Hane 
15 H-
19 Hane 

32 Hane 
26 Hane 

5 
3 

11 
11 
34 
43 

Hane 
Hane 
Hane 
Hane 
Hane 
Oda 

22 Hane 
26 

Hane 
111 Hane 

6 Hane 

120 
260 
180 
180 
360 
130 
200 
100 
100 
100 
320 
120 

12 
50 

220 
450 
300 

320 
50 

100 
ıs 

48 

150 
200 
220 
2?0 

72 

220 
120 

Loç~ka H. 
Artin H. 
Nildof 
Katina 
K.oçi A~o 
Hidayet H. 
Eliza H. 
Kamil. A. 
Maryam H. 
İbrahim B. 
Dimosti 

Sultana H. 
Eleniça H. 
Amalya H. 
Torgut Ef. 
Kostan.f:in 
lshak 

Marango 
Kira: H. 
Pota~t 
Dimitri Şa

gil Haçik 
V~kil Ah
met çaV\I, 

Ziyaettin B. 
Zuz. H. 
Sancar H • 

Zabel H. 
Seferef. Le-

man H. 
Atiye H. 

Memduna 
H. Muammer 

25 Melek H. 
180 Sıdıka H. 
180 Roza H. 

200 Mari H. 
96 Haçe FatmaH. 
36 Ahmet Ka-

350 

400 
600 

mil Ef. 
Hamparsu-

man 
Paraşküvi 
S~m H. 

Hikmet 
262 Mehmet Ali B. 

Kefeli köy cad. 
Kefeli köy cad. 

8 Hane 110 
8 imalathane 190 

lbrahim Pş. 
lbrahim Pt. 

Bu, olsa oba gözlüklerde yeni de cuma günü ııaat 14 te utılaeak- 1 
bir teki.mü! temin edilmiı olmaaıo tır. Talip olanların mezkiır gün ve Bu ıene umumi bina tahrir n tahmin komisyaıu tarafından 
dan gali.l olaa ıerektir. Filhaki-
ka, haylı zamandanberi ıözlük salta mahallinde hıwr bulunmalan takdir edilip sahiplerinin ikametgah adresleri meçhul bulunan 
camlannı daha mükemmelleştir- lüzumu ilan olunur. emlakin alelmüfrec:lat numaralarile vazoluna111 varidah gayri sa-
meğe çalışılmaktadır. Meseli, ea- - fi 1 1 E !•'-" 1 h' I • 
kiden yanlan fena, orta tarafı lıtanbul ikinci icra memurluğun- ıye miktar an yukanya yazı mışhr. m ..... mez rure .. ıp en-
iyi gösteren camlar varken, timdi elan: s. s. c. ı. Ticareti hariciye mü nin tarihi ilanından itibaren müddeti kanuniye1İ zarfında men
camın her tarafının ayni derec:• 'll'ği bo ı Omero"I h · ıup olduklan Maliye şubesine müracaat etmedikleri takdirde 
de göatermeıi imki.ru hasıl olmut- meası ı ne -~ u . • d'~ u . acı 1 k dd "d k b• k ,. • "! •• ·1· ebl'" l 
tur. Bunun da bö}'.le bir teY olma- Mustafa efendırun yınnı ort hısae mu a er van atın es ı at ıyet ettın ecegı ı anm t uı: o u-
11 muhtemeldir." itibarile ondokuz hissesine mütasar- nur. (6832) 

rif olup tahtı hac::a alınarak elyevm 
Hakkı Hayri Beg ne dlgor?j boğaz içinde Başa bahçesile Beykoz 

Göz tabibi Hakkı Hayri 8. de arumda demirli bolunan ve Yunan Sanyer 
bu huauıta domıştir ki: : bandırasını hamil olan ALBANYA 

Kazası Malmüdürlüğünden: 
"- Rüyet meseaıeai, bir sebebe vaourunun yirmi dört hissede on

merbut değildir. Rüyetin tenaku- dokuz hi11esi ikinci açık artırmaya 
ıunda birçok sebepl;:_ıoı• vardır. Me- : vaz'olunmu,tur Mavzuubahı vapu
sela, aaabı basar üzerinde dumur bi . . k. rt d 1500 

b .. lük" 7 run nncı açı a ı,,_sın a varaa una l'OZ ne yapıın .. 
olsa olaa ecaamı, bir az daha bü- bin h.,.yüz lira bedel mukabılınde ta 
yülten bir gözlük bulurunuı olabi- libi uhtesinde kalmış olup bedeli mez 
lir. Bazı meseleler, bize bir, az İ· kür taktir edilmiı kıymeti bulmadı
zam edilmiş olarak ıeliyor. Bu- ğınelan ikinci artırması karargir ol-
nun da onlardan olması muhtemel 'k' . k • • 22 1 dir." muı ve ı ıncı açı artırma ıçın .... 

1 933 tarihine müsaclif pazar günü 
__ .. ________ le!_ saat on ila onikiye kadar tayin ed.ıl-

Tahrir No. 
144 
292 
291 
276 
273 . 
272 
260 
253 
249 

Yeni mahalle 

Sokak 
Bozacı 
Üzengi ağuı 
Üzengi ağası 
Üzengi ağuı 
Ra,it ağa 
Raşit ağa 
Raşit ağa 
Aziz Ef. 
Aziz Ef. 

Nosi Cinsi 
ıs Hane 
6 Haııe 
4 Hane 
3 Hane 

28 Hane 
22 Hane 
13 Hane 
40 Hane 
51 Ha~ 

Varidatı 
60 
60 
50 
60 

156 
70 
80 

150 
60 

ismi 
lıtimat 
Yervant 
Mardiroı 
Refika H. 
Şa1ıpazyan 
Ohanne1 
Zartavyao 
Haykohi 
SatanikH. 

Etem İzzet 
mi•tir. Artırma grminin bulunduğu Bu ıene umumi bina tahrir ve tahmin komisyonu tarafından 
mahalde icra lohnacağmdan müşteri takdir edilip 1ahiplerinin ikametgah adresleri meçbul bulunan 
lerin yevmi mezkı'.ır ve saatı muay- d 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 

emlikin alelmüfredat nwnaralarile vazolunan vari atı gayri sayende bazır bolunmalan li.zımdrr. 
Me.-kı'.ır vapurun heyeti mecmuaaı- fiye miktarlan yukanya yazılmıştır. Emlaki mezkılre aahipleri
na bugünkü piyasaya nozaran onbin nin tarihi ilimndan itibaren müddeti kanuniyesi zarhnda me~ 
befyüz lira. kımıet t9ktiredilmiştir. . b • .. etmeci"-' • t kd'rd .. _._ ed k 1 1 ıup olduktan Malıye fU e1ıne muracaat nuen a ı e mu 
Art.ınnava ıftira.K ece o an ar va .. 

1 
• • 

pura ıalttir edilen kıymetin yüzde kadder varidatın ke1bi kat'iyet ettirileceğı ilinen tebliğ olunur. 
be,i niapetinde teminat ak~eıi ver· (6833) 

Bütün kitapçılarda varJır mef,e mecb.,rclurlu. Haklan gemi- ---------------------------

Birden .• Çalğı ve ,arkı. davul 
'ie zuma ı!'tllerini bastıran bir 
ıilah sesi bütün davetlileri, ka 
dın, erkek, eğlence başıııGa fır.. 
layıp sokağa koşturuyor. 

1ZMIR, 26.- Menemen maliye- 1 ı:;1 o; nin bolunduğu ıicil hvdile sabit ol-
ıinin iskan dairesinde bazı yosuzluk IY'tyan İpotekli ebe>ıkhlorla diğer a- Kiralık Hane ve Dükkan 

Faik Beyi, yerde ve kanlar i
çinde ölü o'arak buluymlar. 

Katil Ahmet ise hemen kaç 
mıştır. 

Derhal nahiye müdürü Os
man Bey ve iandarma karakol 
kumandanı Hüsnü efendi hi\cli
ıeye vazıyet ediyorlar. Faik 
Bey, Koçarlıya yakm olan De
dP. l<Öyünd .. n gelmiştir. Zaval· 
lının cansız cesedi bir sedye i
çinde köyiirı<' nakled;liyor ve 
bütün köy hallmıın J?ÖZ yaşlan 
aı'ıısında loprağa veri:iyor. 

Gelin hanımın kardeşi olan 
katil Ahmet ise !<açmıştır. Za
bıta kendisini şiddetle aramak
ıadır. 

lzm"rde yeni bir 
hapishane 

lar ihbar eclilmiıtir. Bu ibbar üze- 1 !Akadarlann ve bu haklarmı ve hn-
rine iki müfettit tahkikata başlamıı- Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk suıile faiz ve maırafa dair olan id-
tır. Tahsilclarlarelan biri t~kif edil- . mahkemesinden: Şiılide Küçük beh-1 dialannı ili\n tan1ıinden itibaren A· 

çe sokaiında K.arlo apartmanın 15 1 tıı gününe kadar emin müıpitel• 
numara!• daireaiııde ukin lsmail ril~ birl'kte daireye 930-3632 nurna
Hakkı paşa ofrlu Enver Halda Beyin ' rasile bilrlirnıeleri lizmıdrr. Akal 
dimağında halel bulunduğu tabip ra· ı' halde hoklan gemlnin kaytli huluı>
poruile tahakkuk etm.İf olduğundan duğu sicille sabit olmryanlar sabf 
hacriyle ayni ikametgi.hta sakin hem 1 b<-delinin paylafmumdan hariç ka
tiresi Naciye hanımın mümaileyh . lırlar. Mütenldm vergi veuir rü
Enver Halda Beye uaai tayia edil- sum müıteriye aittir. Gemi hakkında 

di. Diğeri aranıyor. Varidat ml!Dla· 
ru, vcmedar itlerinden çıkanldılar. 
laki.n ihbat'Btınm erazinin tevziina 
dair "° mühim olduğu aöylen.iyor. 

'Polatlıda zahire 
borsası 

mit olduğu ilin olunur. d h f ·ı ı· 1 k · t " a az a ma umat a me. ııteyen e 

Bqikta.t Akarah Vakfiye idaresinden: 

Betiktaıta Akaretlerde 95 numaralı hane ile 7, 11, 20. 28, 44 
numaralı dükkinlar birer ıene müddetle kiraya Yerileceğinden 

kinunuevvelin yirmi yedinci ıalı gününden itibaren yirmi gÜD 

müddetle müzayedeye vazedilmittir. Talip olanlanu •kinunu1&-

ninin on sekizinci çal'famba ıünü 1aat on üçe kadar mahalli 
mezkiirda 54 numarada mütevelli kaymakamlıi&na ve yevmi 

mezkiirun at on üçünden on beşinıe kadar lıtanbul Evkaf Mü
diriyetinde ldare Encümenine müracaatları. (6830) ANKARA, 26. - Polatlıda bir za 

bire borsaaı açılmuma karar veril
miştir. 

latanbul asliye ütiincü hukuk mah 
keemsinden: Evvelce baatalığı baa ... 
bile Beyoğlu Dördüncü sulh hakim.. 
liğince vesayet altına alman lzak 
Taranto efendi hakkında verilen ha 

rin yukandaki numara ile daireye ---------------------------

Satılan milli emlak 
ANKARA, 26. - Hayvan •erırisi 

kanununda taılilit yepılma11 için fır 
ka grupunda cerevan eden müzake
re üzerine nıaliyece tetkikata bq. 
lanmıştır. 

cir kararının t..._cliaini mucip bir 
hal kalmadığı cihetle kanunu med ... 
ninin 416 mcı maddesi mucibince 
luıcrin ref'ine ve emvalinin de kendi . . . 

müracaaılan li.zımdır. Sahta müteal 
lik ıartname dairde herkesin göre 
bileeeği mahalle ti.lik edilmiştir. Va 
purun 'tarİyetinde mevcnt olan avan 
torya defteri de doıyumdadrr. Mü
zayedeye iıtirak edee~kl~rin bu 
kaytlan öğrenmlt 'le vapurda bula
nan avantarya miktannı anlamıt ol
malan lazımdır. Aksi taktirde hi~bir 

Bir Moda Sitajyeri aranıyor 
Selçuk Kız Sana't Mektebi 

Mildürlüğündenı 
Ankara lımet Pat• Ka Enıtitüıü için 60 lira ücretle bir mo 

da ıtajyeri iıtenilmektedir. Taliplerin ıeraiti öğrenmek ve ka
yıt olunmak üzere Kinunuevvelin 28 inci ça11amba günü akta· 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

Kayseride bulunan kıt'at hay 
vanatmm ihtiyacı olan 180,000 
kilo arpa kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 
21/1/933 cumarte3i günü saat 
15 tedir. Talip!erin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve müna 
kasaya İ§tİrak için o gün ve vak 
tinden evvel kom;syona müra
caatları. (1 OS4) ( 6783) 

• "'* 
Samsun'da bul nan 'kıt'at ih

tiyacı İçin 250,000 kilo buğday 
münaka5aya konmuştur. İhale

. si 16/11933 pazar günü saat 
15 tedir. Taliplerin münakasa
ya iştirak için mezkiir günde ve 
vaktinden .-vvel Samsun'da 15 
İnci Fırka Htmalma komisyonu 
na müracaatları. 

(1056) (6843) 
••• 

7. K. O. Muhabere t buru i
çin satın alınacak o1.an muhabe 
re malzemesi ve motör aksamı
mn tamiri için talip. zuhuı· et
mediğinden ihalesi 1/1 933 pa-. 
zar günü saat 10 ıehir edilmiş
tir. Taliplerin listesini gönnek 
üzere her gün ve pazarlığa işti 
rak için o gün ve vaktin!len ev
vel komisyona miiracaatl rı. 

(5039) (6845) .. "' 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı o

lup pazarlıkla satın alınacak o
laıı 60 Ton lavamarin kömürü
ne talip çıkmadığından ihalesi 
tehirle 28-12-932 çarşamba gü 
nii saat 10,30 da yapılaca!,tır. 
Taliplerin ıartnamesini gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün VP vak
tinden evvel kom;Ayona müra
caatlan. (5035) (6805) 

2276 .... 
K. O. istihkam taburuun ih

tiyacı bulunan 18 ton kok kö
mürüne talibin teklif ettiği fiat 
pahalı ııöriilclüPünden ihalesi 
te~'rle 28·12-932 Carşamha gü 
nü aaat 10 da yapılacaktır, Ta
liplerin şartname1ini ı;rörmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün V" vaı·tirtlen 
evvel komisyona müracaatları. 

(5036) (61'06) 
2277 

"' * "' Çatalca Mst. Mv. İstihkam 
bö1üğü için pazarlıkla 5!'.tın alı 
nacak olan 12 kalem insaiye 
malzemesine tal'p çıkmad•ğın-
dan ihalesi tehirle 29-12-932 sa 
at 11 de yapılacaktır. T"liple
rin şartnamesini görme..\ üzere 
her gün ve münaka,ava iştira!< 
için o gün ve vaktinden evvel 
komiıyoa mnüracMtları. 

(5037) (f:,807) 
2278 

* * 'll· 
Çatalca Mst. Mv. ambsrın-

da bulunan aıağıda cin leri ya
zılı köhne eşya satılacaktır. Ta 
!ip çıkmadığından iha'esi te
hirle 29-12-932 perşembe günü 
saat 11,30 ela yaı>ılacaktır. Ta
liplerin !artname:ıini görmek ü 
zere her gün ve münakasaya i, 
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel komisyonumuza müraca-
ıı tlan. (5038) (6808) 
Adet Kilo gram Cinsi eşya 

19 250 Muhtelif bakır 
kazan 

44 50,500 Karavana 
8 ıs Bakraç 
4 10 Tava 

12 3 Kepçe 
4 Aleminyüm ke~ 

2279 
• • • 

Çonımdaki alay ihtiyacı o
lan 2S,OOO kilo buğday münaka 
ıaya konulmuştur. ihalesi 7-1-
933 cumartesi saat 15 tedir. 
Şartnameaini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iftirak için 
o gün ve vaktinden evvel Ço
rumdaki Komiayorıa müracaat 
lan. (1066) (3804) 

2275 

lıtanbul ikinci icra memurluğu ... 
dan: Mahcuz ve paraya çevirilmeai 
mukarrer 200 kila. t•ker 29-12-32 
tarihine müsadif pe11embe gün& 
aaat 12 den ıonra lstanbı:I Balıkpa
zar zindan kapu 51 numaralı belva
ci dükkanında birinci açık artmna 
suretile satılacağından bliplerin a)'
ni mahalde memuruna müracaatlan 
ilan olanuı. 

ZA YI - Beyoğlu Malmüdürlüğün
den aldığını 137 liralık 7-9-932 tarih 
ve 778.633/2782 numaralı ır.akbıızu 
zayi eyledim. Hükmü olmadığı ilan 



İst. Mr. Kumandanlığı 

Sabnatma kom. iUbılaTı 

Maltepe Aa. Lüıesi ihtiyacı 
için 1125 adet yastık kıl~. be
zi mektepten verilmek ~z~re 
pazarlık suretile imal ettınl~
cektir. Münakaaaaı 1/1/ 933 pa 
zar günü aaat 14,30 da Topha
nede Merkez Kumandanlığı sa
tınl\lma komisyonunda icra kı-
1 ın .. caktır. İsteklilerin ,.rtna
me ve nümuneaini. görmek için 
sabah saat 9 dan ona kadar bel
li vaktinde komisyonda hazır 
bu!unmalaı-ı. (6841) 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müeasesat ihtiyacı için 
13 kalem kışlık sezbe kapalı 
zarf suretile alıll4lcaktır. Müna 
kıuası 7-1-933 Cumartesi günü 
saat 14 le Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonunda icra kılmacaktrr. 
isteklilerin 9artoamesini gör
mek için sabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve münakasaya 
giriteceklerin belli vaktinde ko 
miıyonda hazır bulunmaları. 

(364) (6637) 
1938 

* * * 
Merkez kumandanh!!ma mer 

but müesseaat ihtiyacı için 
l 750 kilo çay kapalı zarf aure
tile satın alınacaktır. Münaka
ıası 5-1-933 pe11embe günü sa 
at 14,30 da Tophanede Mer
kez kumandanlığı aatınalma ko 
misyonunda icra kılmacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümu
nesini görmek için sabah saat 9 
dan ona kadar hergün ve müna 
kasasına if tİTllk için de tartna· 
ıneai veçhile hazırlayacakları 
teklif mekteplarmm ihale günü 
nün muayyen vaktinden evvel 

MiLLiYET SALl 'J.7 KANUNUEVVEL 

GÜLNİHAL 
TUHAFİYE MAGAZASI 
Nakledlldl(JI aynı sokakta 18 numaralı geni 

mağazalarda ziyaretinizi daoet eyler. 

OSMANLI BANKASI 
30 Eylül 1932 arihindeki mali vaziyet 

MEVCUDAT VE MATLOBAT 

Hl11e ıenetlerlnln teaviyeıl talep ıidilmemiı olan kııaıı 
Kaoada ve B.ıınkalaıda mevcut nukut 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahıil olunacak senetler 
Cüzdanda mevcut kıymetler 

Borçlu beoahı carilOT 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kahu1 tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar n mobilya 
Müteferrik . 

DOYUNAT 

istenin ş. P. 

5.000.000 - -
3.517.883 12 7 

768.643 15 8 
6.377. 708 18 10 
2.941.151 10 7 
4.483.404 2 10 
1.753.431 9 8 
1.045.255 18 7 

661.940 17 1 
130.443 13 -

25.679.863 18 10 

lıterlin Ş. P. 

Sermaye 10.000.000 - -
Nizamnamei dahili mucibince ifraz ec!Den ihtiyat akç•I 1.250.000 - -
Mevkii teclavlilcle bulunan banknotlar 365.410 3 4 
Görüldüğünde ödenecek aenetler ve .-adel.i ıonetl• 248.421 9 1 
Alacaklı hesabı cariler 10.545.088 16 7 
Vadeli bonolar ve heaa!ı. cariler 
KabaUer 
Müteferrik 

1.878.089 19 4 
1.045.255 18 7 

347.599 11 11 

25.679.863 18 10 

Kuyucla muvafık oldufu taıclik olunur 
Müdür 

E. HODLER 
Umumi Müdür l'&ıavini 

A..H.REID 

• 
1932 

rı. <345> (6564) lstanbul Belediyesi 1Jan1 arı 
komisyon riyasetine vermele-1 1 

' 1805 '--------------------------------------------~ ••• 
Askeri Tıbbiye ve Baytariye 

mektepleri ihtiyacı içi:n 300 
çift Podüsüet eldiven açık mü
nakasa ıuretile aatm alınacak
tır. Münakasası 11/1/933 çar
aamba günü saat 14,30 da Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satroalma Komisyonunda icra 
kılınacaktır. lsteklilerin ıartna 
me ve nümuneaini ııörmek için 
sabah aaat 9 dan ona kadar her 
ıiiD ve münakaaaama giritecek 
!erin belli vaktinde komiıyonda 
hazır bulunmalan. 

• (369) (6698) 
2069 

• • • 
Dikim evi ihtiyacı için 300 

metre muıamma açık münaka
sa ıuretile ıatın alınacaktır. 
Münakaaaaı 11/1/933 Çarıam 
ba günü saat 15 de Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Satınal
ma Komisyonunda icra kılına
caktır, hteklilerin tartname ve 
nümunesini görmek için sabah 
aaat 9 da.n om kadar her gün 
ve münakasasına giriteceklerin 
belli vaktinde komiıyonda ha
zır bulunmalan. . . 

(372) (6702) 
2073 . . .. 

Akar Sahiplerine 
Evini, diikkiinım, apartımanıru kiraya verenlerin kiracılarile 

kuntrat teati etmesi ve Belediye resmini tediye etmek suretile 
kuntratlarım Notere lastik ettinııesi li.zımdır. Yakmda her semt 
te kuntratların yoklamasına baılanacak ve kiracıaile kuntrat te
ati etmiyen veya lkuntratı notere lastik ettirmiyen akar aabiple
rinden ceza alınacaktır. (6835) 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan: 

20 Ton makine yaAı: Açık münakaaaıı: 18/kiinumıaani/ 
933 Çarıaınba günü aaat 14 te 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 lıon makine 
yağllllll açık münakasaaı hizaımdaki gün ve saatte yapılacağın 
dan ıartnameııini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip 
olacakların da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat mak 
buzlan ile l>irlikte Kasımpaşada Deniz Levazım satınalma ko-
misyonwıa müracaatlan. (6828) 

Tayyare cemiyeti 
Mübayaat komisyonundan: 

Şartnamesi veçhile 50,000 adet üçüncü sınıf evlenme cüzda
m tabettirileceğinden talip olacaklar 28/12/932 çarfamha günü 
ıaat 15 te komisyOlla müracaatları. (6779) 

2233 

KUW 
Mual ·m isteniyor 

GöZTEPE TÜRK 
KOLEJİNDEN: 

1 Evl~--:. · :r.. _ diriyet~ ilanları 

Senelik kıymeti 
muhaınmenıe 

Lira (200) 

1965 

1 

2258 

Darülfünunun Riyaziye, Tabliye 
Fizik ve Kimya ıubelerinden mezun, 
muallimlik evsafını haiz bu üç ıube
den hirtt muallime ihtiyaç vardır. 

Taliplerin müracaatları. 

Çavuıbatı vakıf çifliAinde ıartnameıinde mubr.ner hudut 
dahilindeki arazinin üç ıenelik ican müzayedeye konulmut
tıır. 7/1 / 933 tarihine müaadif Cumartesi günü aaat an bette 

Dr. IHSAN SAMl 4mlm!! ihalesi icra kılınacağından taliplerin İstanbul Evkaf Müdüri-
GONOKOK AŞISI 1 yetinde Orman ve Arazi kalemine müracaatlan. (6625) 

1 1969 
Belsogukluğu ,.e ihıiltılarına hrşı 
pek tes!rli ve taze •$ıdır. ~lvan 

1
. • 

1 
•d • d 

'"""' Snlt&~o ·M&l~~u~ ı tı r''"' ' nhısar ar 1 aresın en 
1617' -------------1 Satılacak et Yanın nev'i Muhammen miktarı bulunduğu mahal 

Zile Belediye riyasetinden: Her Ambalaj kağıdı parçaları. 5000 kilo Azapkapı tütün deposu 
hangi bir marka ve ıialem olmak 
üzre beter yüz kiloluk iki paıkül Satılığa çıkarılan yukarda mWctar ve nev'i yazılan eıya.nm 
Belediyece mübayaa edilecektir. Ta- 5/1/933 tarihinde saat ikide müzayedesi yapılacaktır. Taliplo. 
lip olanlann 10 K. aani 933 tarihine rin Cibalide levazım idaresindeki Satıı Komiayonwıa etminat ak 
kadar Belediyeye müracaat etmeleri 
itan olunur. çelerile birlikte müracaatlan iliin olunur. ( 6753) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
22 Kanunuevvel 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

7 

ERZURUM 
Vapuru 29 kanunuevve! 

Perşembe 
giinü ilqıımı hareketle Z<tl'l{QI· 
dak. lnebolu, Ayanak,Samsun, 
Ordu, Gireaon, Trabzon, Sür
mene Ye Ri2e'ye azimet v~ av .. 
det edecektir. 
Fazla talailit için Sirkeci Yel 

kenci banındalti acentalığma r:ıu
-acaat. Tel: ::'1515. 

2298 

.::>t:. l K1 ::- • , • , 

lılnlııoa -n•: O.lata K&pt 

!ı9fl B. U6J lube A. Siılı:ec 
"lllıtırdanade lıan J . , 7 40. 

tzM:R • PiRE. iSKEN DE· 
RIYE POST A~l 

(İZMİR) ~!..~~~ 
11 de. 

TRABZON POST ASI 

{Cumhuriyet) 
28 birinci kinun çarıamba 
18 de c,ıata rıhtımından. 

lzMIR - MERSiN POST ASI 

(Çanakkale) 
28 birinci kinun çarşamba 
10 da idare rıhbmın .:l ad 
kalkarlar. 

Muhasebe Şul: e,inde (60 
iira llcreti maktuah münha 
bir memuriyet vardır Ta· 
lip o'anlı:rın feraiti kayı 
ve kabu'ü anlamak üzere 
mezkur şube Müdür Mua· 
vinliQi'1 tları. 

2287 

lıtanbul Dördüncü icra Memurlu 
ğundaıı: Kadircada Boıtan Ali ma
hallesinin Siliılara Mektep sokağın 
da 43,45 No.lı hanede aakin iken •· 
kaınetgahları meçhul Melek, Hayri 
ye, Saniye Hanımlarla Kadri Ef ye 

Muriıiniz Kebapçı Ahmet Ağa 
nın hali hayatında Şerif Beyden 
borç aldığı mebaliği mailime muka 
bil balada adresi yaz•lı haneyi ipotek 
gösterip vadeai bululindc borç öden 
mediğinden dolayı paraya çevrilece
ğinden 929 tarihli icra Kanununun 
119, 121 incl maddelerine teTfikan 
tahakkuk eden zirde yazıh mükelle
fiyet listesi hakkında bir diyeceğiniz 
ve itirazına varoa tan'lı.i ilim n itı 
baren on cün zarfında memariyeti. 
mize bildirmeniz tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur 

lıtanbul 4 imcü icra mcmurlağun 
danı Temamma 123005 lıra kıymet 
taktir edilen lotanbulda Mahmotpa
fl'da bacı kôçek mahallesinde çak 
makçılar caddesinde eski 11,13,25 
ila 27 ve 17 ve 18 ve 5 ve 7 v 19 i
li 22 mükerrer yeni 76, 78, 60 78/1 
nwııerolarla murakkam altında iki 
mağazası olan lam ki.rgir baı\ın le

- açık arbnıı•ya çıkanlmIJ O· 

lup 31 K.i.nunuevvel 9:r.:! tanlıinden 
ib~n prtnaı-.i her kese açık
tır. l Şubat 933 tarihine mü if 

Dikim Evi ihtiyacı için üç lis
te muhteviyatı ilik kesim ve 
düz makine yedek alat ve edo
vatı aleni münakaaa ıuretile ıa 
tın alınacaktır. Münalcasası 
14/1/933 cumarteıi günü saat 
14,30 da Tophanede Merkez 
lı:umandnalığı aatmalına komi. 
yonunda icra kılınacaktır. lı
teklilerin fartnamesini görmek 
için ıabah ıaat 9 dan ana kadar 
her gün ve münakasaya girite· 
ı:eklerin belli vaktinde komis- : 
yonda hazır bulunmalari. 

..... !!!5:!5iiiiiıml! .. liiliiiEl!!iii!E5iiiiiii11Ei ...................... ı!ii!IEii;;;;ıılll!!!!illE25!1!ii!!!iiii3!!illi!E;;;;;;;:;;;;iill!!l2!!!iiEöEiiiii .. lll!l .. !Bllımı .. liii .. liiiil ....... E!!ŞEi5i5iilil!!!"!i .. llllıe:llJ çartambaıünüoaat14ten l6yaka 
dar lıtanbul 4 üncü icra daitt~inde 

(374) (6703) 1 
2074 

••• 
Askf'rl Tıbbiye ve Baytar 

mektepleri ihtiyacı için 770 
mendil pazarhkla satmı alına
caktır. Pazarlığı 27-12-932 aa· 
lı günu aaat 11 de T.apbanecle 
Merkez Kumandanlığı aatmal
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Iateklilerin şartname 
ve nümuneaini görmek için aa
bah saat 9 dan ona kadar her 
gün ve pazarlığa girişeceklerin 
belli vaktin<le komisyonda ha
zır bulunmaları. (388) (6818) 

2286 

latanb:ıl Beşinci icra Memurlu
gundan: Mahcuz muhtelif nevi kapa 
lı rakı ve aair;, 31-12-932 T. Cumar 
tni günü ınat 9 dan itibaren Kasrın 
pai:ıda Zincirlilruyu caddeainde 33 
No.h dükkin önünde birinci 

Kasa 
Albn 11fl liloc
Bınknoı 
UfaLlık 

t0.760-llJS 

Dahildeki Muhabirler 
Altın sarı kllog. 3.848-205 
Türk Liruı 
Harlçteld Muhablrlen 

Altına ıahvfll bbll d!lvl:dw 

Haıı;lne Tabvlllerla 
renıhte ·•ilen tvrtkı nıktlye bl'fllıtı 
Kanunun 6 •• 8 inci mıdc!clcrı... tavflb. 
ukl ıtc!lyat 

Clizdan 
Sentdıt 

Eıhım vo{ Dcnıhtt e4lltn evrakı nÜllTe 
Tıbvlltı lı:trtılığı ( hlbulkı7meıio ) 
Eıbım ve Tah•illt 

Albn ve Döviz flı!erine avau 
Senet üzerine avkll• 
Hi••edarlar 
r. ubtellf 

• 

1-
Ura·':. __ '_4_11_11_0_.m_.0_1_

1 

8.770.9~1.-
563.375,50 

1 L0
lra ~--5 . ..;.;4.;;..l l!;;;..82"-'--'7"-,0'---2-ı 

·- 1!80.064,4'i 

1 
Ura 158.748.563,

.- 8.918.563,-

Ura 6.l?S2.16:S,73 

• 117.125.82!5,
•t 9~5,000, -

Yekim 

Lira 

14.294.8 ( 4,57 

15.691!.89 l ,'4 

114.835.000.-

U.332.990,73 

18.~24,17 

S.005,66 
•. 453. 77 s.

__ ı ::_l88, il 7.l?S 
21?5.4~1!.061 ,09 -

Sermeye 
Tedavüldeki Banknotlu 
f)eruh:e edllca nnln ukılye 
Kınunuıı 6. •• 8 inci mıddelerlııe 11..tıba 

Lira 158.748.Stls,-

ukı ıedlyat -8.913.St13,-
Denıhtt tdllta nraln aahlye bık!ye.ı 154 8.15.000,-
Kllfllıtı tamamca .ıııa oluak ıeda.-llı na ..U. .. ı_u... __ -"8.-"6.;;.88.;;..000.:..;..;"'-'--ı 

Vadeab Tevdlab 
Döriz mevduab 
lluhtelil 

• Yeldln 

Lira 
ıs.ooo.oao, -

163.521.000. -

il. TO:S.820,88 
1.21 ~.872,53 

84.027.367,68 

22S.471?.0fi !,09 

satılacaktır. Artırmaya ittire!< içi• 
yüzde yedi buçuk teminat ak~ a

i ima. Müterakim vergi bdecli;,e, Va 
l laf icareai müşteriye aittir. Artırma 
l becleli mulınmmin kıym tinin .f\izd 
1 yetmit heşini bulduğu takt rde ih -

lesi yapılacaktır. Aksi halde en son 
artıranın teabbüdü baki kalmak itte 
re artınnanm on bq ıun daha tem 
dit edilerek 16 ıubat 933 tarlııi -

' müaaılif perıembe günü ayni ,oaatte 
en çok artırana ihale edi cc k ir 
2004 numaralı icra v ifl8s nu 

1 -n 126 ıncı maddeıine tevfikan ı 
potek sahibi alacaklılaıla diğer afa 
udanrun ve irtifak hakkı ıah1PI rı 

ııİıı dahi cayri menkul üuruıdek 

ı..Jdannı ve huaile faiz ve maıarife 

lerile yirmi gün içinde icra .ı.;,~; 
bildirmderi IUımdır Aksi d< 
baldan tapu sicili ile •abit cbuy 
!ar aatıı bedelinin payl:ııı:- ındaı 

hariç kalırlar ltbu maddei kanumy. 
abklimma göre hareket etmeleri v 
daha fazla maliimat almak htiy 
rin 932-1388 dosya numnrasile mc
muriyetimize miiracaatlan ilin olu 



Bütti11 medeni mllleler tarafnnlaa kanunen kabul edilen Dr. HOR HOR UN l 

Gençliğin en son ve kat'i can kurtaranı 
M..ı.t.,p •okaiınd~ki muayeneh»· 

nMİnİ kRu.mı!tır. i-lergün s•INı:htan 

alqama adar haıtAlarını Emi110nu 
\ alide kiraalhane• İ yanındaki m"d· 
yeneh :tıne in,1r bizzat tedavi eder PROFİLAKSİN'dir T~lefon : 2 4131 . 

Bir tiip 15 defa alzi frenp ve belaoğuk uğu fetinden kurlan•. 1753 

Her eczanede bulunur. Fiatı 75 kuru,tur. 
. Dr. A. KUTIEL latanbul 651 poata kutuıuna 5 kurUfluk pul rlnderene gizli butalıklar 

kitabında" meccanen lf6ntlerilir. j Karaköy Börekçi fırını sıraoında 34. 
1340 

HAYDEN 
ısa - 1952 

as .... uk mewcucllyet• malllıı: mtieueaeclir. 
S6bretini kazanlDJf ve biytik babalarımzla babaları .uzın 
ihtiyacabm temiD etmiı lıulunaa HA YDEN mieıııeaeai: 
uttıfı mallarımn mftkemmel cinaini takdir etmesini 
bllea mulıterem latanl:aJ halkına daha aıun mü:ldet 
mllfit olmak hıidindedir. 

HA YDEN lllleınMli miidiriyeti, berkesin ı.tifade 
edebilmeti •-tile ve teeullılbllln 15 inci seaei dev
riyeli ....... betile 

FIA TLARINI •::tt:-r TENZiLE 
karu vermiftir. Her Yaldt blyle •W- ı...tıara 

te1adlf edUmediti ciluıtle 

Hepiniz istifadeye koşunuz 
• 

Zabitan ve memurine müjde: 

Portatif sandalyeler 

360 kuruşa 
Yalıaıa -taumwle 1ablmaktadır. 
tanbul Risapap yoku,unda 66 No. 

Asri Mobilya Meşheri 
2116 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Aakert Liae ..,. Orta M*teplerde qaiıda ıö.terilen den-
1-m m-llimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hiaa.lanna yazıl-
1m1tır. T edriı için IWmi aallhiyeti haiz olan ve batka yerlerde 
alllralan olauyaa maallimlerden anu edenlerin 10 sün zarfında 
İlticla ..,. fototahm maeacLık fitlerile Aııkarada Aakeri Lieeler 
MlfettitHtine mirKMt. (1059) (6706) 
Mtktı•in 18miı Maallimlifin nmı Ocreti: 
Kaleli Lil.I Fiaik DPMlm.liii 98 Lira 1 
a- Fisik muallimlitl 108 Lira 
a... Kim,.. muallimHll 108 Lira 1 
a..... Tabiat maallimliii 108 Lira 
tc.aJa Aa. O. Mp. lnailis.ce muallimlili 108 Lira 
Enlncan Aa. O, Mp. :Almanca muallimlili 108 Lira 
Eninra Aa. O. M.. Ttlrlıçe -llionlill 108 Lira 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 

Kepde YılbAfl gecesi yapılacakbr. 

Talünizi deneyiniz.. 
Acele ediniz.. 

Bank Franko. Aziyatik 
• Kt offl ım ıııa'. 1 ı >1 w Galallı'ıla V07 u ........ 
... o.,_ Hw ... , .,. Kem il ulu Nleet s= lfw. - , .. ,,,. 

EMLAK SAHiPLERiNiN 
Nann Dikkatine 

EmfAlrholwla lda....ml .. ilam Ye eDUllyetU 
.n .. teMI edlals. 

•• 
Galatacla Unyon Hanında 

'JeransTürkLimitet 
Şirketi,, 

8a eYufı laaiz bllyllk bir mlleueae olap ~k "YFJD 
praitle mllllderin idareli, abm ubm, icar Ye llticar, 
lkru ve istikru ve kira illerine avana itleriyle iftpl 
eder. Telefon 43358 

------- -

•• •• 
IPl:lllli 

lstanbul ve Jzmir' de yeni 
satış mağazaları açıyor 

+ 'liinci kanun. + 

c 

5 16 
12 13 

8 19 20 
25 26" 27 

de lZMlR'de 

de SULT ANHAMJ\JW'inda 
açılıyor 

T~HlllE ZIRllT BINllSI 

• 

Taımmak dolaY!ılle 2.9 Ki
aunuevvel Perıembe gilnll 
kapalı bul-•caiuu •• sı 
K&n-ueYTel Cumartesi ı•
alladen itibaren yeni biaa-
11111cla faall:rete baflayacaiı
aı muhterem mlltteril•ia• 
illa ..... 

Istanbul Ziraat 
Bankasından: 

lhlat E 

~ nımıarw Semti M•haDeel ! ' 1r Cimi No. H-.. laıa r1f 
9 Galata Bıu l et .. K n Kltir 13/31 1121 

a1tı ......... ., .... 
tl O•rAr Y ' lael- Y•' KIP 31 400 

le laalJe iffl'•n 
Pey ';illi..,. lıecleli ihale ne\:dm..,. ıaı•iw• ıll li A 

Acle.mtık ..... yakuda Juıb p)Ti ıı••ıhlr. 9/ 11933 puar&. 

ıl s6Dtl -t - lıette ihale edilmek hwe tıplr arttmmıya pb
nbmftır, ~,.... , .. ~.,., ...... ~ 
lan. (9708) 

lstanbul lthalit Gümrüğü 
Müdürlüğündem 

Met Kap Marka "' Kno-
25 w,.. lıill lıill ı no 

Mllltamel Tütlin earpoa mahem 1ioJaL !r.anwriçıe parça1en 
Yabnla yum etJ&DID 2/1/933 tarilabıde ... , - altıda iha 

leei icra eılllec:eiinden tatipluiu y8'nllli .,....,...da lıb.a' al ltlaa-
11 •. .. . .. . 

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

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
T0RK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

A~pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak 
üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir .. Depoda itibaren bilcümle masa ·ı ve 
mes'uliyet mÜ§teriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adresa İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf 
Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul 

Şeker _ Talefon: 24470.79 

Kumbara, bütün bir istikba 'dir! 

lkb•at ve ta•arruf 
yalnız nazariyat ile 
değil-

- bir kumbara alarak 
para biriktirmekle 
öğrenilir-

l Türkiye iş Bankası t 
1834 

MiLLiYET MATBAA l 


