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( Askeri Bahi•ler ) HARİCİ HABER-LER 
• 
ltalyan Süvarisi 

Oelecek harp için ltalgadakl dilşünceler. - Stgusi ve 
a11kerl ba11kın. - Harp uzatılmamalıdır. - Ateşli ma
harebecller, kudretli rıe çabuk sflilhlar. - Yeni ital-
11an ruhuna giJre geni umdelt1r. - İtalyan 11Doarl11l 

eski şovalyelilı devrini ~atacak. 

Son günlerdeki ltalyan u- dılar. Dünyanın iki başlıca as
keri nqriyatı, geleceğin harbi- keri ordugahı, yeni ıüvarilik te 
ni tetkik etmektedir. Şimdi mellerini bu kadar kat'i ola
Mlhtemlekit Nazırlığı yapan rak kurmuı ve kurmakta olsun 
Jeneral de Bono gibi, Jeneral lar, ötede tal yan militarizmi
Gruyüli gibi reisler bile bu lm-1 nin bunlara büsbütün zıt bir ıe
auıtaki fikirlerini aennektedir- ! •i yükseliyor. Yeni halyan aü-
ler. vari talimnamesi, bilakis, atlı 

ltalyan aa!cerf :ıe,riyatına hücumlara ehemmiyet vermek· 
göre, gelecek lıarp, ltalyan as· te. ve: 
"el'İ!Ji.n ruhuna uygun olarak - "Süvari, her§eyden evvel 
sevk Ye idare edilmelidir. ltal· ati• muharebeyi aram'llı<lır. E
yan ikhsadiyatı uzun bir harbe ğer, ahval VP. vaziyet dolayısile 
dayanamaz. Bu ha-lae, ltalyan atlı hücum yapamazsa, o za
hadıi, ıiyaai ve askeri bir has- man kanşık mubarebe yani bir 
kın bal inde yapılmalıdır. Yeni kısım kuvvetle yaya v,. diğer 
ıilahlarm talepleri Ye kudretle- kısmı ile atll saı~"'' yapar.,. 
ri de bumı buyuruyor. Harbin, - Müdafaad bile, süva.ri
ilm edilmeksizin yapılmuı, ve nin bir kumı, mukabil ıal?.ınna 
heklemediği bir zunancla. bek- için at üstünde tutulmalıdır ... 
lenllmiyen yerinden dütmana - "Atlı savaş, yalnız takım 
aaldmlmaaı. gelecekteki kavga !ar tarafından değil, bölükler 
mn karakteristiği olmalı imiı. Ye alaylar tarafından dahi ya· 
itte, F ransacia çıkan bazı gaze- pılır.,. 
teler,ltrı.lyanlann temayüllerini - "Büyük süvari birlikleri
böylece hulasa etmekte ve şöy- ne motörleştirilmit piyade veya 
lece de devam etmektedirler. zırhlı ailahlar katmaktan mak-

Bu halde İtalyan ordusunun aat, atlı birlikleri yaya savaş
kuruluılan ve talim ve terbiye tan 'kurtarıp ve çözüp on1ann 
ıulleri de buna göre olmalıdır. atlı olarak hıllanılmasım müm 

Yani genç VP. ateıli savafçılar, künleştirmek iıcinclir." 
kuvvetli ve çabuk silahlar. - "Siinride, makineli tü-

Bu. sıcaklık fışlaran yeııi l- fenk kullanmaktaki gaye, hay
talyan ruhu. ltalyan ordusun· van ııırtında kalacak neferlerin 
<'a umdeleştirilmektedir. Meae- miktannı çoğaltmak içiooiı'." 
la son çıkan ltalyan süvari ta- - "Ordunun gözü ve en mü 
limnamesinde bu ruh okuno- him kt-tif vasıtası olan süvari
yor. nin en iyi savq vaııtası atlı sal 

Malumdur ki, cihan kavgası, dırmadır." 
ıuvari sınıfının savat tarzında Gibi henüz eakimem" timde 
çok ~enit <leğişikikler yapmış- leri yeniden ortaya atmakta

••• 
tı. Yalın kılıç düşman üzerine dır. 
dört ı:t.al ve yanaşık nizamda sal 
dırmak ıuretile ovaliyelik de
virlerini andıran eski atlı süvari 
hücumları, kavganın sonunda 
Framız talimnamelerinden kal 
drnlmıt ve süvarinin sava§ tar

Maneviyatı yükseltid bu te
zahürler hayreti mucip olmaz
lar. Biz, b•ınlarda, her memle
ketin kendisine mahsus bir aa• 
vas usulü benimıemesinıin mi
salıni görüyoruz. Haki.kati, ge
lece~in tecrübeleri meydana ko 
yacaktır. Elverir ki, bu tecrü
beler, kanlı bir surette netice
lerımesinler. 

zı "bini~ ve ateş" ile hüli.sa edil 
mittİT. Almanlar dahi, yeni si-
lahlarm ölüm saçan kudretleri 
karsısıncla nihayet.stivarinin -
cak bir atlı piyade gibi İf görebi 
leceğini F ran ızlardan ıelciz on 
:rıl ıonra itiraf etmep kat1an-

•• 
Olüler 
DirilemezJ 
Tevfik Salim Pata 

böyle diyor 

I 

l~ı•flk Salim P11şa 
Amerlka'lı bir doktonm, bir 

kaza ,,.ya airr bir baatalık neti• 
<:esi &ifa ufnyan Yaya duran bir 
kalbi, yeniden bayat - bii cİ· 
hu yaptığmı, bu cihazın, kalbin 
buteynleı-i arasına sokulan bir it· 
neden ibaret olduğunu 'l'C bu ifne 
vasıtasile kalbe tabii ce....,.anlann 
abengrue tamamen mümıull bir 
ahenk Üe birtakım elektriki sar
amtılar verildiğini dünkü niaba
mızda bir telgraf haberi olarak 
yaz.mııtık. 

Ayni telırafa ıöre, mucit. 2000 
UY'l'&JI üzerinde yaptıtı tecrübe
lerden 1999 unda muyaffakıyetli 
netice almıt. birkaç aaat ..... eı öl
miaf bayYanlan bu usul sayesinde 
diriltmif, ayni usulü insanlara da 
tatbik için atır baatalana keadi
•lne müracaatmı taniye elmifae 
de bu davete kilDM! icabet ·
mittir. 

Olen fanileri dirilttitiııi iddia 
edea bu Amen'ka'lı doktorun ket
fi hakkında tehrimiz mebafili tıb
b.iyedne mıılümat ıe!memiıtir. Bu 
nunla beraber, ölülerin diriltilme
dne imkan verilmeaıekte, atır 
hastalardan kimsenin bu dokto

Y ıldrz: 6. kinunuCVYel.1932 
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Defterdar 
Ankara da 
Vergi tahsilab işle-

rine dair 
izahat verecek 
Defterdar Mustafa Te latanbul 

varidat müdürü Amir Beyler dün
kü trenle Ankara'ya gitmiılerdir, 

Mıutafa Bey hareketinden ev
vel daire Amirleri ile cöriiımiit ve 
bir kııımı doayalan beraberinde 
götünnüı 'l'e birçok notlar almıt
br. 

Mustafa Bey Vilayete ait muh· 
telif mali itler hakkında Maliye 
Vekaletine mah'.unat verecektir. 

Bu meyanda lstaııhw vergi tah
silatı hakkmda da izahat veı-ec:ek· 
tir. 

AJdıtramı malGmata .......... 
latanbul'un bu aeneki YWrCi tabai
latı seç.- ueodea iyidir .., taJui. 
lat muntuam eekllde _.,... et. 

D~fterdar llu•tafa Beg 

mektedir. Memurlara Yerği baka· 
yasına mahal bırakılnu7acak fe• 
kilde çalqmalan da tebliğ nlun• 
mıqtur. 

Defterdar Mustafl\ Beyin bu it
lerden baıka D~-..nu umumiye 
t.inaamm Defterdarlığa ve 9uaba. 
tına tahahi işite do meşıul olaca
tı aöylerunekt..dir, 

Muatafıa Beye. Beyoğlu Defter
den Mustafa Bey Vekalet ede
cektir. 

Borçlar işini M. Roos
velt mi halledecek? 

M. Hooverin borçlar meselesi. 
nin hallini Me Roos .. 

velt'e birakacağı söyleniyor 
VAŞiNGTON, 27 A.A. -

M. Hoover'in borçlar meselesi· 
nin halli huıu&unu M. Roose
ve:t' e bırakmağa gitgide tema
yül etmekte olduğu görülm..:k
tedir. Yeni Reisicümhurun hali 
hazıda aralarında M. Y oung 
bulunan bir takım mütavirlerle 
müzakeratta bulunmakta oldu
ğu söyleniyor, Bu müzakere'.er 
hakkında büyük bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. 

tik.baharda M. Roosevelt ikti 
dar mevki;ne gelir gelmez yal
mz borçlu devletlerin haziran
da borçlannı tesviye etmeleri • 
ne mani olmak çareleini ara· 
mak değil, ayni zamanda bira 
imali ye füruhtu. çiftçilere yar· 
dım edilmesi ve bütçe muvaze
nesinin temin olunması gibi a
cil meseleleri tetkı'k etmek üze 
re kongrenin fevkalade olarak 
içtimaa davet edileceği ıöylen
mektedir. M. Hoover'in kongre 
den hülcfunet masraflannm ve 
bilha11a harp malullerine tah· 
sis edilmit olan 400 milyon do
ların tenkisi için kongrede ıer
bestii hareket talebinde buluna 
cağı söylenmektedir. 

IJI. Roo11velt - Daul11 
mDliikalı 

NEVYORK, 27 (A.A.) -
M. RO<M1evelt ile M. Daviı ara
ımdaki mülakatta teslihatm 
tahdidi, cihan iktısat konferan-
11, gümrük tarifelerinin taciili, 
dövizin istikran ve gümiif para 
ya yeniden laymet takdir edil
mesi meseleleri mevzuu bahsol 
muttu1'. M. Davis. demittir ki
hima ve dolayısile ticaretin 
dinamosu olan krediyi yeniden 
tesis etmek için teslihatm talı· 
dit edilmesine muhtacız:. M. Da 
vis, demittir ki: M. Roosevelt 
milletler araıındaki emnüsela-

met hissinin harp aletlerinin 
tenki i esnasında söylediği 
şu sözleri hatırlatmıttır: 

"Hiç bir zaman teminat mev 
cut olmıyacaktıı-. Almanya ile 
harp, Fra11.sa için bir emnüsela
met me•e:esi olarak kalacaktır. 

M. Davis cevap olarak Fran
sanın Almanyaya kartı ittihaz 
etmi§ olduğu hattı harekette 
haıd olan müsait tahavvülü ta· 
kip etmekte olduğunu söyl~ 
miştir. Mumaileyh, tahciMi te-s 
lihat gay~İ için çalıŞanlann Ja 
ponya ve Fransamn itirazlan
na rağmen tahte'bahirleri ilga 
eclebileceğini söylemiş ve Lan· 
dra konferansına müşabih bil' 
İngiliz - halyan itilafı bahrisi 
akdedilmesi, bava bombardı· 
manlarınm. zehirli gazlann, sey 
yar ağır topların ve bornbardı· 
man tayyarelerinin kanun bari 
ci addedilmesini iltizam etmit
tir. 

M. Roosevelt ve M. Daviı, 
borçlar meselesini ele görütmüt 
lerae de M. Rooseveltin bu hu
sustaki noktai nazarını deği§tir 
mi! olduğunu gösterecek hiç 
bir alamet mevcut değildir. 

Cihan iktıaat konferansı do
layııile M. Roosevelt pognm
dan her türlll tahdidatm çıka
rılması hususunu iltizam eyle
mittir. M. Davia, M. RO<M1evelt 
ile görüştükten sonra tekrar ri
yaseticümhur dairesile görüt· 
mek llzere Vaşingtona dönecek 
tir. 

Yunanlstanın harp 
borçları 

A TlNA, 27 A.A. - Ameri· 
ka hükUm.eti, Yunan borçlan
na ait moratoryomu 1934 ıene 
ıi nihayetine kadar etmdit et
meğe muvafakat etmiıtir. 

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

Fransada 
Bütçe açığı 

Meb'usan Meclisinde 
münakaşalar oldu 
PARfS, 27 (A.A.) - Bütçe

nin müzakeresi esnasında M. 
Lamoureux. 16.000,000,000dan 
ibaret olan bütçe açıiınm bir se 
ne içinde kapatılmuı imkanı 
haklanda endııelerini izhar et
mi§tir. Mumaileyh, bütçenin 
kalkması için bir gayet aarfe
dilmesi lbmı geldiğini beyan et 
mit Ye "Çünkü, hükUmete acil 
taahhütlerini yerine getirmek 
imklnlan bahşedilmelidir." de
mi§tir. 

M. Maıin, IÖa almııtır. Sai 
-h lici'eri, blikiımeti meclisin 
reyi olmakaızm 1933 ıeııesi.ne 
ait bazı kredileri kaldırmıı ol
makla muahaze etmittir. Mu
maileyh, krediler ve ıbu meyan
da bilhuaa mitli müdafaaya a
it olan kredileri tenzil etmek 
haldanm hükillnete değil, mec 
lise ait olduğunu söylemiş ve 
aonra "itfa sandığmm'' öldü
rülmeık istenİ'lmeıinden tikiyet 
etmiıtir. 

M. Cheron, cevap vererek hü 
kGmetin IHrkaç gün İçin tedbir 
ler bulamıyacaimı. fakat kinu 
nuaani ayında bu tedbirleri bil· 
direceğinl aöylemittir. 

Alman yada 
Galeyan 

Patlabcı mahlfttu 
havi şişeler ablıyor 

BERLIN, 27. A. A. - Thourinır 
de Saalfeld"den alman bir habere ıö 
re kim olduldıın henüz anlqdıunı
yan hirbç .,.ıu., protestan papazla
rmda.n birinin e-rine patlatıcı bir 
tiıe fırlatıp atmıılardır· Vukua ge
len hasann çok ve ehemmi:retli ~
dutu bildirilmektedir. 

Bir pnlis müfettifİnİD oturdup 
civıırdııki bir eve de yukanda zikri 
geçen ıiıeye benzer bir alet ablmıı, 
fabı bu alet aoluıia diiıüp patla. 
mııbr. 

Bu e'l'İn ._.iade Wr tit• daha 
bulunmuıtur. 

Hltler oe Stra1111er •r••ında 
BERLIN, '1:1. A. A. - Haftl a

janımdanı Hitler ile etki muaYİııi 
Str..- .,._dald ihtilif Flibrer'in 
Noel 7ortulan miinasebetile J&Pllllf 
olduğu telif beyin tetebbüslerine 
rağmen had bir ,elrilcı. devam «· 
m~ktedir. 

Die Veltam Moatag'a ıön M. 
Stnsser'ia bütün ttlfkilata bakim ol
mak salihlyeti ile milliyetperverler 
fırkası ütibi umumilitine tayin .. 
d.ilmeaini istemi, oldutu n Hitleria 
ise bütün aaliıhiyetleri aehinde ce
me-te karar ....Nt Mlunduiu 
aörl~nmektedir. 

Bir emirname 
BERLIN, 'J:T. A. A. - Volff .. 

jansı bildiriyor: 
Hükumet n~rettiii bir enm.ı

de kağıt. tahta, erit.ilmit domuz 1'afı 
ittıalatını ikinci ünunua lıirindee 
itibaren nıhsat n -..iyet istib. 
aallne tabi tubmııtur. 

Mumaileyh deınittir ki: "Hü 
lciimet. faidesiz memuriyetleri 
ilga etmeğe ve yeni memuriyet 
ler ihdas etmemeğe karar ver- lspanya'da bomba 
mittir." 

VALENCE, 'J:T. A.A. - Bir kiı-

Komiteciler 
İşbaşında 

---· 
intikam devresi baş

ladı, bir 
komiteci öldürüldü 

SOFY A, 27. A. A. - intikam dev 
resi, Protegeroff taraftarlannda Sta
karicileff"in Mihail taraftarlanndan 
Dimitroff tarafından re.,.,ınr kur
ıunu ile öldürülmesi ile baflamııtır. 

Fırluınm U.tilalci gazetesi. fırka 
azaarnın her ölene kartı mukabil fır 
akdan birisinin öldürülmesini tavsi· 
ye etmq olc!uğundan yeniden bir ta
kım kimselerin ölmesi muhtemeldir. 

.1.urupada kaygular 

• 
lzmir güzeli dün in-

tihap edildi 
Tüccardan Numan Beyin kızı 
Neriman He birinci gelmiştir 
lZMlR, 27 (Milliyet) - ı çaya indi. 17 numaralı güzel ha 

Güzellik müsabakası bugün lz. raretli mevzu oldu. Hakikaten 
mir Palasta yapıldı. saat 16 da topallayıp topallamadığı ani~ 
güzelle gelmeğe baılı..dı. 17 de ırlmak iic:er" •bütün güzellerle 
hakemler toplandı, fotograflar beraber dansa davet eaılc'i. 
alındr. güzellerin taraçada aouk Danstan sonra seçilen dört 
ta, haliem heyetinin resimleri i güzel, hakem önüne tekrar ge
se sıcak saloncla almrlı. Müsa- tirildi. Reyler dağınıktı. Kaciin 

PARIS, 27. A. A. - Tempı gaze- bakaya 16 güze! iştirak etmişti. lar 17 numaralı Fikret Hanımı 
teoi, betmtıkaleainde yazıyorı Bunların bir ikisi gelmedi. Seç beğeniyorlardı. Ecnebi hakem 

BalkanlardRki vaziyet, halihazırda me evvela münferit sonra grup hanımlar da bu fikirde İdiler. 
beynelmilel vaziyet itibarile değil l 
belki birçok senelerden beri AVTUpa arasında oldu. lk önce üç gü- kadınlar güzellerin etafını hal-
siyaaetinin inkitafı üzerinde büyiik zel İntihap olunacaktı. Reyler kalayıtrak hakem kocalarına; 
bit tesir icra etmiş olan geniş bir Anadoluda resimleri çıkan nu· bu kadar ıeyrettiğiniı kifi der 
grupu teşkil eden memleketlerin da- maralardan beşe 49, altıya; 40; gibi vaziyet aldılar. 
bili ılyaaetleri itibarile bir taknn 17 ye 36; dokuza 29, rey veril- Tasnif yapıldı. Belediye reisi 
kaygular uyandırmaktadır. d' h el • 1 • 1 

Balkanlarda ıulhun tanini bütün ı. 17 epsinden güz di. Fa- nebceyi i an ett': S numara ı 
AvnıpadJI sulh davaoımn takviyesi kat, topallayordu. tık <'efa yük- Neriman H. 20 reyle birinci gel 
huouscınun en büyük ve esaslı şar- sek topuık giydijiini mazeret ola di. Neriman H. tüccardan Nu
tıdır. Bitmek üzre olan sene zarfında rak ileri ıürdü. Hakem heyeti man Beyin 19 yatında kızıdır. 
gerek Bükreş, Atina. Belgratta ve dört, güzel hakkında müşavere tık tahsil görmüştür el• !!Özlü 
gerek SoJ.~ada hiç olmasa İ~sadi 1 etmek üzere bütün güzellele siyah saçlıdır. ' a ' 

sabada muşterck menfaatten bulu
nan devletler arasında ıuuluırenet VÜ 
euda getirilmek üzre methe şayan 
bi• takım mesai ııarfedilmit olduğu 
inkar edilemez. 

--·-·---
Bir gemide 400 

hasta 
LONDRA, 'J:T. A .A. - Glaoko"· 

dan Dailr Mail'a bildirildiğine ıöre 
dün Ney York'a gelmiı olan Care
monia vapurunda salgın bir enfloen· 
.. çdonııtır. 

Seyahat esnasında 600 yolcudan 
400 ü bu bastalıia 7akalanınııtır. 
V apunın yegane doktörü günde 500 
..Wte yapırıaka mecbur olmuıtur. 

Milletler cemiyeti 
katibi 

amumt muavini-
OSLO, 27. A. A. - Mılletler co

mlyeti k:.h'bl umumi muarinli.ğine 
M. Hambro Ye M. Hensaoa iaminde 
ki iki NOl"ftÇliinn mımzet olmalan 
ihtimalinden bahsedilmektedir. 

M. Hambro, "Norsk Telgnım B,.... 
ra" gazdeaine beyanatta bulunarak 
rıaımetliğini koynuyacaiuu " ba 
hu•uıu hükumetine habet- ......mı ol
duğunu aöyl-lıtir. 

Norveç hi;kumeti, alikadıır zen.ta 
Noneç'in M. Hanaaon'ıın ııamzetli
iine büyilk bir alika ıröstereceiini 
bildinnittİr-

Japon imparatoru
nun nutku 

TOKIO, 27 (A.A.) - Di7et 
Mecliainin 64 üncü içtima devreıi 
dün sabah saat 11 de, imparator 
hazır olduğu halde açılmıttır. 

fmparator Baıkumandan llni
formaamı giymif olduğu halde oa 
tat 10,30 da oaraydan çılmııt Y• 
bir çeyrek sonra Ayan Mecliain• 
gelmittir. 

İmparator• açıl!f reami müna
aebtile IÖylediti nutukta Japon7a 
ita ıliier dnletler arasındaki dost 
luk bailannm kuvvetlendifini ıör 
melıtea mütnellit memnuni,..tini 
teı.ariiz ettlnniftir. 

lmpanıtor saat tl,21 19 -
"1IA dönmilftiir •• 

Meb'usan Meclisi Lnperaıoru. 
nutlnma verilecek ceTap bakmda 
baıurlanan ınüa•edd87i ittifaf1ı:la 
kabul etmİftİr. 

Amerikanın Lon
dra •efirl 

PINSBOURG, 'ZI. A. A. - .A.e 
nlwıın Lonclra sefiri M. Melon 4 
Marttan sonra lirui lıayata ...da .. 
ılonk huauıl loayeta s..ı..·ı r ıiinl 1-
,.. etmiftir. 

Almanya'da baaılaa 
kitaplar 

BERLIN, rt. A. A. - Volff .., 
jansı bildiriyor: 

Bu senenin ilk 10 ayı içinde AL 
ınanya'da çıkan kitapların sayia1 g .. 
çeu senenin ayni de..reaindeki mik
tara nazaran :riizd• 15 ıaislıetinde 
daha azdır. 

Gazi Hz. nin teşekkürleri 
ANKARA, 27 (A.A.) - R~isicümhur Hazretleri, Mene

mende Kubilayın şehit edildiği günün yıldönümünde inkılapçı, 
yenilik sPVer fıalkın ha'klarmda gösterdikleri temiz duygulan 
bildiren telyazılarından dolayı teıekkürlerlni ibla.ğa Anadolu A
jansını tavsit buyurmuılardrr. 

Bulgar Kabinesi istifa ediyor 
SOFYA, 27 (A.A.) - Bulgar Ajansı bildiriy.or:: Çiftçi 

fırkasına mensup üç nazır kabineden istifa ettiler. Baıvekil M. 
Muşanof matbuata vaki beya.natmda. yarın kabinenin istifasını 
Krala an:edeceğini bildirmittir, 

Sabık Adiliye vekili malıkemede 
Müşerref H.ı müdafaa edecek 

lZMtR, 27 (Milliyet) - ~vlenmesine mani olan kayın pe

derini öldürmekle maznun idamı talep edilen Müşerref Hanım 
geçen celaede sabık Adliye vekili Mahmut Esat Beyin kendisini 
müdafaa edeceğini ıöylemiıti. Bugün mahkeme Mahmut Esat 
Beyin müafauını kabul ettiğini tebiiğ etti ve mühlet verdi. lki 
tubatta yapılacak olan müdafaaaa Mahmut Esat Bey buluna
caktır. 

Yugoslavyada şiddetli soğuklar 
BELGRAT, 27 (A.A.) - Belgratta tiddetli bir soğuk hü

küm sürmektedir. Donmuı kırağı seyrüseferi güçleştirmekt->11tr. 
Dün Split'te sıfırdan aşağı 25 derece soğuk kaydedilmittir. 

Amerikada Noel yortularında 
311 kişi öldü 

NEVYORK, 27 (A.A.) - Noel yortu!an eanasmda 311 ki
ti telef olmut ve 50 kiti yaralanmıttır. Ekıerisi ootınobil yüzün
den vukua gelmiıtil'. 

Kemalettin 
Sami Pş. 

Berlin sefirimiz bir 
müddet 

istirahat edecek 
Msunen tebrimizde bulu

nan Kanalettin Sami Pı.nm da 
ha birkaç ay için Suadiyede ıni
aafı1' olduktan kötkte istirahat 
edecekleri anlaıılmıtbr. Kema 
letıin Sami Paşanın geçird'ikle
ri otomobil kazuı kendilerinde 
bir &nza bınkmamqsa da dok
torlar kendisinin fada konut
masma henüz ınl1saade etme
mektedirler. 

Araba gebe ka
dına çarptı 

C.latada oturan ....lıoıcr tı.ıırl a
rabacı ile KaraköJ'den gaçerba l• 
lıwlek diıırelinclen fırt-. Ye bu • 
nada oradan seçmekte olan Ana 
Hanmım kanuna çarpeuftır. Ayıa 
Hanını üç a,.ııı. sebe olduiunu id
dia ettiiindeu tahkikata bql•-ıa-. 
tır. 

1 İtalya 
Arnavutluk 

Whükumet arasın
da gümrük birliği 

BELCRAT, %7 (A.A.) - Uma 
mi,.etle iyi malümat vermekte o
lan Lir membadan alınan bir habe
re göre iki memleket araamcla bir 
gümrük birliği ihdası için Tiranda 
ltalya Hükümetile Arnavutluk Hü 
kümeli arasınıt. müzakerata ıiri
filmİftİr. 

ltalya Hilluinıeti, bu müzake
rab tacil anuıundadır. 

Kral Fuat Hz. ne 
auikast mı 

ICAHIRE, 'ZI. A. A. - Bir bomba 
kral Fuatm ötleden sonra ziyaret .. 
deceii mühendisler mıirt..W ı..ı..-. 
aiacla lıuluıımıuıtur. 

Çinin Mo.kova · 
aefiri 

run davetine ıitap etuıemeal de itin j l!!!!!!!!!!!!!!lm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!l!!!B 

Nazrr r-•t;ce olarak, şöyle de trtçı maiazasında bir boaılıa patla
mittir: Bütçe muvazenesinin mış. ,.oldan geçen bir luıdmm bacak 
tesisi alelade bir iracie meselesi ları kesilmitlir. Omit::iz bir vaziyet-

ettifinıiz Doktor Tevfik Salim dir •. Ben ise bu iraaeclen her-
1~::.n.,,. hemen ayni ···tte, d;ı.er Galatasaray lzcfle-ciddi olmadığma delal .. t ettiği i

leri aürülmektedir. Pf. ıriilerek demiştir ki: h ld h d 1 - - T k ,. iki 
1 a e ma rum eg"i im." bir mahallede baıluı bir bomba pat- ren a .. ası, rinı"n seyahatı" 

NANKIN, 27. A. A. - Ceıwıt1• 
deki Çin heyeti batmurahhası M. 
Yen, icra meclisi tarafından Moslı.o
va sefirlifine tayin edilmittir. 

Doktarl11nmız, bazı marazi ah
valde, kalbe muv kkaten kuvvet 
vettn hbbi tedbirler bulunduğunu 
sôylemektcdirler. 

Teoflk Sallnı Pş. ne dlgor? 

"- Böy e bir muYaffakıyete 
dair hiç bir fenni gazetede malu- Muı•ahkat /Jülçe lamıfhr. Hasar ve t lefat yoktur. kiti öldü Galatasaray liaesi izcilerin- Romanya kraliçesi 
mata tesadüf etmedim. Bunun i- PARIS 27 (AA ) 

. . • . . - Meb'. CORDOUE, 27. A. _. - B:- den. 45 ki•.ilik bir_ kafile. bu.gün. çın bll"fey söylemekte ma;ı;urwn." ecl ab ,._ _ ~ BELGRAT, 27. A. A. - Ro-
Paıa, şu cümleyi ilave elmitlir: usan m iıi s ahleyin ve öğ re de tetkik edllmiı olan 12 in- b·en, N car iıtasiyonu civarında 1 At~naya gıdecek~ır .. l~ılerm;ıız ya kraliçesi, buraya gelmittir. Bir-

- -· 

~~~-~~~~~oda l~~U.~Q~~Ma6~ tj~~tm~ak~p~eyi~ yo~~~~~ç~h~ı!~~-~l~ki~ki~t~i ~i~~·~·~, ~~~·l:A:t:ın:a:d:a~Y~~=~~!u:c:•:k:n:~~:m~ı:s!a~~~-~·:~~Y~u~o~l~·~~~~ı~~-~ _._ __ _.. ...... ~~--"-..&:."'-~---~~ ............ __.__. ......... __ .__~ ........... .._ __ ........ .._~~· ..... ~ .... _....--__..__..._ .......... ı...~--..ı.. ..... ~~~~~~~· ~ . 



EL 1932 -
Tasarruf ve yerli mallar • • 

ıçın miting yapıhyor' 
Ekonomi 

Yumurta ihracatımız 
bu sene.fazla dır 

En ziyade ihracat italya, Fran. 
sa ve ispanyaya yapılmışhr 
ihracat Ofüi 1932 senesi 10 ayı 

,_rfında yumurta ihracatımızı gös
teren bir istatistik hazırlamııbr. Bu 
i.tatist'k 1932 senesi 10 ayhk yu
murta ;hracı1tımı:u 1931 senesi 10 
aylık ihracatımızla mukayese etmek
tedir. Hazıı lanan istatistik ıudur: 

1932 1931 
Aylar MiJ.;tar Ki1met Mikt., ICı,.m.t 

1000 itibaTiJe 

K. aa.ni 644 366 963 747 
Şubat 449 201 575 382 
Mart 1.735 666 2.213 1.143 
Nisan 3.513 1.095 3.947 1.553 
Mayıs 5.584 1.618 4.601 1.599 
Haziran 3.576 1.014 2.406 766 
Tem. 
muz 2.208 674 2.248 732 
Ağ us-
toı 1.881 568 1.393 348 

E) liıl 1.943 604 1.709 697 
T.evvel 1.621 541 1.894 871 
T.sani -.- -.- -.- -.-
K.evvel~- - .- -.- ~ 

23.098 7.324 21.952 8.979 

Bu tablodan anlaşıldığı Teçhile 
1932 senesi ilk 10 ayı :zarfında yu
murta ibracatıınrz 7.324.576 lira 
kıymetinde 23 098.587 kilodur. 1931 
ıenesi ayni ayfar zarfmdaki yumur
lR ihracatımız İ•A 8.979.934 lira kıy
metinde 21.952.476 kilodur. Bu 
vaziyete nnzaran 1932 senesindeki 
yumurta ihracat"'1ız miktar itibarile 
fazla ve f:nt <'ürküntü hasebile kıy
me:t itibarile uzrlır. 

1932 senesi 10 r:.y zarfında başlıca 
n ıü~teriJerİmİ7. c'an Fransa, lıpany'l, 
ltalya, Yunaniatana yumurta ihrac:ı
bmızı gOsteren istatistik aşağıya ya
zılınıttrr. 
Memleketler !V.iktar Kiymet 

Franıa 795.365 254.565 
ispanya 10.330.209 3.207.854 
ltalya tt.322.279 3.609.079 
Yunanistan 577.050 183.293 
Bu tablodan anlatıldığı üzere 

1932 ıeneıi ilk 10 ayı zarfında en 
fazla yumurta ihraç ettiğimiz mem
leketlerin başında ltalya gelmekte 
ve sonra ııraıilc lıpanya, Fransa ve 
Yunanistan bulıınmnktadır. 

1932 seensind~ batlrca mütterile. 
rimiz ol.m memleketlerde yumurta 
ihracatımızı mütce11ir edecek mahi
yette ı.. •• tedbirler alındığı görül
müştür. "" büyiik müıterimiz olan 
ltalyada .Eylülden itibaren yamurta• 
lara kental başına 145 liret re•inı 
nzedilmiştir. Halbuki bu tarihe '4:11-
dar ltalyada yumurtalar gÜIDl'Ük 
reıminden muaf id;. ltalyanın yu
murta ithalini resme tabi tutulmuı 
'bu memlekete olan ihracatımıza te
sir edecek mahiyettedir. Nitekim 
iıtatiıtikler de b•ınu göstermekte
dir. Kararın tatbikinden evvel ltal
yaya Martın J .409.643 kilo, Nisan
da 1.584.!)25 kilo, Mayista 2.386.562 

EORSA 

<it Bımkaımdan alınan cet..el.ılir) 

27 K linunuevvel 1932 
Alı.şanı Fiatlan 

frtilrraz!ar Tahvilit 
hı ~. ı ın c.~.-

fırk d .yoflırJ S.-4.'> 
O. ft.1•\·ahblde 5S,~U 
Gt.ur rl:.kler 1,7~ 
51\ l l mahl 7,-
Bıjdaı r.a 
T. ı~kertye ;\ i 5 
!n . ır lldedlyc 
lııı~raıı "14 

t'ltitrik 
Tram,·ay 
Tünel 
KıhtJm J8,'40 
Anıdol11 1 ıM.l,JS 

• ili lb,8'1 
.Mtıımesıll 41,10 

ESHAM 
lf Bs. Namı ıo,- ı Bomoaıl ruo 
.., "Hımılia ıu,ıı ı 1 trtoı 82.4-0 
• ,, f\.1tıc:sliis 115,- Çlmeııto Aı. 8.71 

.Anadola t5.35 tıyoa d•1· 24,-
lttjl 4,40 Şark dey. l,9t 
Şır. ti .. rtye ıı,- Balya t,tO 
1 rımvay 50.SO Sırk nıı. ccu t,95 
l'o . Yrulılcorta il,- Ttldon U,U 

ÇEK FIATLARI 
Pariı 1!,(3 P11t Jl,9{1,37 
loıdrı 70!1.5 Viyana Hl, 
"'tıyort 47,0t, Mıdrtt 1.71.Sf 
J.lilaao t,ıı,- TicrlJ• 1,97,ft,I 
Jlrlıud f,IY.85 Vlr$0Y& -4112', 
.Atini 19,:'b.75 Peşrc l,<t.ı,93 
Ci , cYre 1.4'•,- Bb<r t t!J,S.7,5 
Solya 61,73,, Bel ırat 14,61,S 
Aıulattrd .. J,Jb,19 Mosto.-ı J",96, 

NUKUT (Satıf) 

l\uruı Kurnş -to r · Frı.nw. 1:1.- ı ılllo, At. 17,-
ı jsıtrlia :'13,- J pezcu 11.-

ı dolar il3,50 1 mart. S0,1(1 

ıı llrtt il i',- ı ztloll 14,-

t•. 1. Btlpka 117,- 1 , ... ,. so,-
ro drahmi 71,-

t\I ley 23,-

ıo ı. lnlçre ~~· .- • dUıır iP,-
' Çl' ı'l "\."C'f 

)'(' Jt'ft 17,- ı A11 n Ç,2l 
ı lloriıı u .- ı ."1 trldlye ''·-S4ı hr Çek 123,-a 1 llaııi.uot J Qll,-

kilo, hazirand" 2..147.728 kilo, Tem
muzda 917.079 ı..ilo ve ağustoata 
838.2111 kilo yumurta ihraç ettiği
miz halde lcarann tatbikine batlıııı
dığım!an sonra ı:tçen aylarda EylUl 
de 60.'.075 ve T. evvelde 649.(,"!2 
kilo yumurta ihraç edilmiıtir. Bu,.. 
da ltalyada yumurtalara konulan 
gümrük reıminin ihracatımız üze
rinde icra ettiği tesiri açıkça göster
mektedir. 

Fransaya gelince bu memleket yu
murta ithalini kontenjana tibi tut
muıtur. Memleketimize üç ayda bir 
..erilen konten.ian miktan ihracatı
mızı tatnün etmekten uzakbr. Kon
tenjan tedbiri dolayiıile Fnınsaya o
lan yumurta ihracatımız oldukça a
salmıtbr• 

Yumurta ihracatımızda ikinci mn 
kii tuttan l ıpnnyaya gelince bu mem 
lekette aon aylarda Türk mallanna 
kartı dövb: verilmemesine dair bır 
karar almmııbr. Fakat bükiımetimi
zin tP,ebbii•ti üzerine iki memleket 
arasında yapılan itilif mucibince la
panyanm ittihaz .. ttiği bu döTiz 
takyidab kaldırrlmıt ve lıpanya pi
Tasa11 yumurtalarımıza tekrar açıl
mııbr. Yunanistan& yumurta ihn
catımı.zm tezyidi için de tedbirler a
lınmaktadır . 

Göbekatan fasulya 
Ticaret Odasına lıAlyaılan bir t.a

knn fasulye nümuneleri gönderil
mek suretile lf&J'ip bir müracaat ya
pıll'llş br. 

Gönderilen fasulyelerin iımi "Gô
bekatan" faaulyesidir. Bu fasulyeler 
hakikaten kPndi kendine oynamak
tadır. Buna dP aebep fasulyelerin i
çinde bir takım kurtların yaşaması
cla. 

Fa.ulyeler· gönderen Odaya yaz
dığı mektupta bunlann göıterdik
leri maharet sayesinde ..-itrinlerde 
çok faideli birer n:klam vaırttuı ol
duğunu ör ı ıürerek Türk ticaretha 
nelerine, tavıiye edilmesini istrmek
tedir. 

Yağsız pitirilen 
fasulya 

Bilhaıaa Mançuride ve Aksayi 
ıarkta yetiıen Soya fasulyesi deni
len . bir nevi fasulyeler büyük harp
ten aonra Karadeniz aahil vilayetle
rimizde de yeti9meğe başlamıttır. 

Saya fasulyesi, muıaddi ve fazla 
yağlıdır. Bu sebeple yağ11z da piti
rilebilınel<tec!ir. Hatta fazla mugad
di olınaaıncı..n dolayı bu fasulyeler
den da yapılmaktadır. Yalnız unu a
cıdır, 

Gelen maliımata nazaran Alman
yada bu fasulyelerin her iklimde ye
tişmeai ve aalığının izaleai çareleri 
bulunmuıtur. Oda bu usu!ün na•ıl 
olduğu hakkıııda Alınanyadan malü
mat istemiştir. 

Yunan kontenjanı 
temdit edildi 

15 Mayutan 15 Teşriniııan.iye ka
dor altı ay müddetle meriyete konu
lan ve tonradan nısfmı ihtiva et
mek üzere 15 Şubata kadar temdit 
e~ilen Yunan kontenjanı daha üç 
ay temdit cdilmittir. 

Yunanistanda tü
tün inhisarı 

Yunarıiıt.•nda bir müddettenberi 
tesisi düşünülen tütün inhisarı niha
yet tRhokkuk etmektedir. 

Gelen mAlümnta nazaran Çaldariı 
kabineıi inhi•nr aleyhinde yapılan 
müte"ddit müracaatları tetkik ed&
rek itirezlan yerinde bulmamışt>r 
Şimdi inhisarın ıddi ctrafmda tetki
kat yapılınaktadır. lnhisarm Ziraat 
Bankaaının dalıil bulunacağı bir te
ıckküle verilmesi muhtemeldir. 

Lehistan, yapağı is
tihsalatını artırıyor 

Ticaret Odasına gelen malumata 
nazaran ~histan yapağı istibsalatr
m tezyit için yeni tedbirler ittihaz 
etmektedir. Lehistanın ıenit men
ıucat ıanayünin yün ihtiyacı gün
den ıüne fulalatmaktadır. 

Leh hükumeti yapağı miktannı 
fa:rlalatlırmak için koyun rniktarmı 
arttrrmak ve bunun için de et iıtih
lakini fazlnlaştrrmak l8zım geldiğini 
dütiinttek m~kteplcrde ve orduda 
aık gık et verilmesini temine karar 
vermiıtir. 

Macaristan gümrük 
resmini arttırdı 

M11ır hükumeti gümrük resminde 
yeniden ba71 arttırmalar yapmıttır. 
BuPa ••beı> hu senenin ilk yedi a• 
yında gümrük resminde 337 bin 

• MahkemeltJrd• 

Taksirli 
lfiis 
Arapyan Efendinin 
israfı olup olma
dığı araıtırılıyor 
Bundan bir müddet e .... el lıkon 

Arapyan" Efendi iaminde bir lÜc· 
cann iflasına karar verilmiıtir. 

lflia bürosu yaptığı tetkikat 
neticesinde lskon Arapyan Efen
diyi taksirli görmÜ§, bunun üzeri
ne lıkon Efendi ikinci ceza mah
kemeıine tevdi eclilmiıtir. Sendik 
lerin raponına göre lıkon Efen
dinin takıiri fazla iarafatta bulun
muı olmasıdır .. 

lskon Efendi mahkemede bu 
iddiayi reddelmit ve: 

Ben iarafatta bulunmaılnn. 
lflisımdan 3 ıene evvel refikam 
hıuıtalanmı§tı. Tedavi için Nise ıö
türmek icap etti, götürdüm ve bu 
vrsile ile de birkaç defa Parise 
ve Nise gidip geldim, 40 bin lira 
para sarfettim. Fakat bu para o 
zaman benim için ehemmiyetli bir 
para değildi, çünkü aciz halinde 
değildim. Binaenaleyh bu israf 
ııayılmaz, tedavi için ııarfedilmiı 
bir paradır, demqtir. 

Maamafih iddia makamı bn 
müdafaayı kabule taYan görme
mit Te lskon Efendinin takıiri ol
duğunu aöyliyerek tecziye istem.it 
tir. 

Mahkeme heyeti müzakereden 
aonra taksiratlı iflaı raporunu ve
ren sindik avukat lsmail Agah ve 
Halit Beylerin tahit sıfatiyla celp
lerine karar vermiı, muhakeme 
bqka ııüne talik edilıniıtir. 

Komünistlerin 
Muhakemesi 

Taksi 
Otomobilleri 

Boya miihleti bu 
sene temdit 

edilecek mi ? 
Şehrimizdeki takıi otomobille

rinin boya muayeneaine dün de 
devam edilıniıtir. Dün 300 kadar 
araba muayene edilmiıtir. Muaye
ne cumartesiye kadar devam ede
cektir. 

Talimatname mucibince bütün 
takıi otomobillerinin yılbaşmdan 
itibaren koyu nefti renkte olmıuıı 
lazım ıelmektedir. Halbuki yapı
lan muayenede daha birçok ara
balann boyanmadığı anlaıılmıt

tır. Son vaziyetten aonra boya 
yelmaaaklığı hakkındaki mühle
tin daha bir ıene temdit edilece
ği tahmin edilınektedir. 

Kunturatların 
• 

muayeneaı 

Yeni sene baımda Belediye "" 
ve dükkanların kunturatlannı mu 
ayene edecektir. Muayene netice
sinde kun!urat yapmamıı olan ev 
sahiplerinden para cezaıı alına

caktcr. 

Muhittin 8. geliyor 
Ankarada bulunmakta olan 

Vali ve Belediye reial Muhittin 
Beyin yarın ıehrimize avdeti bek
lenmektedir. 

Yeni itfaiye 
levazımı 

VllAgetlt1 

M. Bankası 
Senetleri 

Defterdarlıktan ma
aı alanların 

senetleri gelmfıtfr 
Maaılannı Defterdarlık YeZDe

sinden alan memurların Cümhu· 
riyet Merkez Bankası hiıse senet 
leri ıelınittir. Bunlar sıralanmak 
tadır. Sıralanmalan bittikten aon 
r'a aahiplerine nrilecektir. 

Evvelce yazdıtmuz gibi hlue 
senetlerinin yüzde yetmitini öde
mit olanlardan istiyenlerin aenet
leri hazinece bedeli verilerek a
lınmaktadır. Şimdilik asli maaıı 
yirmi liraya kadar olanlarla 60 
liraya kadar ücret alan memurla
rın hiaae aenetleri alınmaktadır •• 

Gayrimübadillerin 
istekleri 

Bası gaynmübadiller Defter
dar M .. stafa Beyin riyaaetinde top 
!anan komisyona müracaat ede
r-ek emlak satıımm çoğaltılınaam.ı 
iatemiflerdir. 

Bu müracaata ıöre emlakin aa• 
tışa az çıkanlma11 dolayıaile el
lerinde az hona bulunanlar aatı
f& iıtirak edememektedirler. Bu 
talep tetkik olunmaktadır. 

Körler 
Görecek mi? 

Göz hekimi Süley
man Şükrü 

Şoför Eminle arkadaşlan mu-

1 alliın Nevzat, Muhsin, Mehmet Belediyenin yeni aldığı itfaiye 
Lutfi, Süreyya ile Sıdıka Hanun- otomobilleri ve veııaitinin tecrübe·'.----------"'-~---.. 

8. fikrini söylüyor 

dan mürekkep komünistlik tahri- !eri bitmiş ve müspet netice ver
katı maznunlannın muhakemesi- mittir. Levazım muhtelif itfaiye 
ne dün Ağırceza mahkemesinde gruplarına tevzi edilmiıtir. 
dün devam edilmitlir, 

Muhakeme hafiyen cereyan et
mektedir. 

Açlık grevi devatn 
ediyor 

Tevkifanedeki komüniıtlik tah
rikatı mahküınlarından nümayq 
yaptıkları için hakim kararıyla 
prangaya vurulanların yapbkla
n açlık ırevi devam etmektedir. 

Hakimin tayin ettiği müddet 
henüz bitmediği için prangalan 
çıkanlmarnıtlır. 

Cebri teıaddiye de ... m edil
mektedir. Bunlarm geçen sefer ol· 
duğu ıibi bir iki gÜne kadar ye
miye batlıyacaklan tahmin edil· 
mektedir. 
-- ........ •-+---
Babk ucu%lath 

Birkaç gÜndenberi ıebrimizde 
bir balık bolluğu vardır. Uıkuınru 
balığı on kuruşa kadar 1&tılmakta 
dır. Lüfer de çoktur. iri lüferlerin 
ı>kka•ı otuz kuruta kadar aabl
maktadır. 

Balık bolluğunun bir müddet 
devam edeceği tahmin ediliyor, 

Halil B. şehrimizde 
lzmir müstakil meh'u•u Halil B. 

dün Ankara' dan şehrimize gelmİ§
tir, Halil B. buradan Milaa' a ıi-
decektir. • 

Mısır liralık bir tenakııs görülınesi
dir. 

Resmi tezyit eden mevat meya
nında bi7i ~lakadıır eden bilhuoa 
yağlıt~ vardır. 

Takas vesikaları 
Japon emtiası 

ve 

Bazı tadrler Türkiye ile diğer 
devletler aratında alı:tedilen takas 
mukavelelerine ınüıteniden, ihraç et 
tikler; tütünlere mükabil, almakta 
olduklan taku vesikalanru karla 
ihracat t~cirlerinc satnıaktachrfar. 
Memleketimize Japon malı ithal et
mek isliyen bazı tüccar bu Tesikala
n yü;ı;de J0.35 karla satın alıyorlar. 

Fakat •on zamanlarda hükümet 
Japon mallanna karşı taka. veıikau 
muteber olamryacağına karar vcr
mi§tir. Bu korer üzerine yesikalar 
kıymetten düşmüıtür. Japonyadan 
memleketimize külliyetli miktarda 
mal geldiği halde bizim Japonyaya 
ihracatımız hiç meaabeaindedir. Bu 
sebeple Japonya ile de takas esau 
Üzerine müstenit bir mukavele akti 
için bu tedbire müracaat edilmişti~. 
Japonyarlan mal ithal eden tacirler 
geçen gün A~karaya bir heyet gön
dermişlerdir. Bu heyet lktiıat Ve

Sene batında yeni otomobiller 
faaliyete geçeceklerdir. 

istatistik yıllığı 
Belediye istati.tik yıllığının i

kincisi de yeni sene içinde neıre
dilccektir. Belediye istatistik yıllı· 
ğı için muhtelif dairelerden mali'i· 
mat iatemi4tir. 

.------
lzmirde bir 
Hırsız şebekesi 

Tevk"fat yapılmaa1 
muhtemeldir 

lZMIR. 26 - lzmir Ye ha ... ti
sinde aenelerdenberi birçok hınız 
lıklar yapan büyük bir hınız te· 
bekesi meydana çıkanlmı§br. Şe
beke büyüktür. Menauplan araam 
da iki kadın da vardır. 

Hırsızların muhtelif yerlerden 
çaldıklan kıymetli mücevherat. 
altın, kağıt paralar, çok miktarda 
e§ya yakalandı. 

Daha birçok mücevherat, para 
ve aair etya bulunmaaı ve bazı 

tevkifat yapılması muhtemeldir. 

Göynükte bir facia 

GIJ:ı DoRtoru Sıilegmdrı 
ŞDkrü Beg 

Rüyet ha11asını tamamile i
ade edecek bir göz'.ük icat edil
diğine dair bir lngiflz gazeteein 
de neşredilen haber etrafında 
mütaleaaıru öğrenmek üzere 
dün de kıymetli göz doktorları 
mızdan Süleyman Şükrü Beye 
müracaat ettik. Süleyman Şük
rü Bey diyor ki: 

Deyli Telgraf gazetesinin 

Şikago muhabirine atfen Nev

yorlı: etıbbaımdan Dr. William 

tarafından (kör) denecek dere 

cede rüyetten mahrum kalanla 
rm bir gözlükle veya durbinle 

rü'yetlerinin sağlam gözler ka
dar gördüğünü bildiren havacli 

GÖYNÜK, - Burada 75 ya§ın ıi ben de okudum. Filhakika; 
da Hacı Zobann Mustafa isimli 
vAkti hali yerinde bir ihtiyar 3 . 4 halen göz tababeti çok teka-

mül ve terakkiye vasıl olmuşsene evvel malmı mülkünü 1&tıp 
refika 'le beraber lstanbula git- tur. Bazı körlükler varclır ki 
mitti. ~acı Zobara bir aene aonra habebıta 'gl özüne~~ olan bi~'pekarae 

· - d b' · t k b l se ı e rüyetını tamam1.e y pejmur e ır vazıyet e aaa aya bett'.. h ld .. h. • • 
avdet etti ve dilenerek ıreçinıniye • ıgı a_ e, g?z .~erra ı~ınu.1 
batladı, Belediye de ona oturmau vaııl. o_ldu_gu ,~ekamul aayesmae 
için boş bir medrese odası göster- bu gıb1!enn ~aatayı ~ayılt!!1~ 
mİfli. Hacı Zobaran enelki ak- sızm agnaız bır amelıyatla ru 
ıam bu medrese odasmda sobaaı- yetini hali tabiinin nısfma ve 
nı yakarken ıoba devrilınit Te ih- hatta daha fazla dereceye ka
tiyar adam dökülen aletlerle ya- dar c1üttüğü halde muvaffak ve 
narak ölınü9tür. ft.nni bir gözlük!e rüyetini hali 

Nazillide fabrika 
lZMIR, 26 - Denizlide bir do

kuma fabrikası yapılaca~ yazıl
tnıflı. Söylendiğine göre fabrika 
Nazillide yapılacaktır. inşaata 

martta baılanacaktır .. Fabrikalar 
civannda amele için evler yaptı· 
nlacaktır. 

Eski~ehirde kuduz 
kaletinden Japonya ile yapılacak ta- ESKiŞEHiR, 25 - c .. ~ hafta 
kas mukavelesinin teariini rica ede- kuduran köpeiin ıaırdıl'! bildiri
ceklerdir. len adamlann dokuz kiti olduğu 

tabii derecesinde tezyit müm
kün olmaktadır. Bundan başka 
da bazı marazi tebeplerle hiıııl 
olan rüyet zayıflıklan da tedavi 
veya ameliyatla bazı vakayicfe 
kısmen salih ve bazan tamami 
le rüyetini iade mümkün olu
yor. Elhasıl; rüyet zayıflık
lanmn izalesi; buna sebep olan 
marazi imilin evsaf ve mahiye 
tinE>. derecei vüs'atine tabidir. 
Deyli Telgraf gazetesinin bil
dirdiği tekilde bili iııtisna her 
rüyet bozukluğunuo bir durbin
le hali tabiiye iaalı mahiyetiıı>
deki havadisini müphem ve tüp 
heli buluyorum. Bu herfıalae 
tavazzuha mühtaçtır. 

Diğer taraftan tütün tüccarla'J'I anlaşılmııtır. lamlan adamlar, Be
da takas tthadetnamelerine iıtimat lediyeye müracaat etmişler ve te
şarılannın tı•nitletilnMaini iatftnit- daTi edilmek üzere lıtanba.la sön 
leı-dir. , derilmitlerdir. ' 

Yerli mallar 
• 
için miting 

Millt Türk Talebe 
Birliği yarın 

miting yapıyor 
Milli Türk Talebe Birliği 

yann saat 15 te Darülfünun 
konferans ııalonunda taaarruf 
ve yerli mallar için büyük bir 
miting yapacaktır. Mitinge bü· 
tün Darülfünun fakülteleri, yük 
ıek mektepler ve lise:er taleıb&
si iıtirak edecektir. Miting mü
nasebetile konferans salonuna 
tasarruf ve yerli mallar propa
gandasını havi lavhalar asıla· 
caktır. T oplaııtula her fakülte 
ve yüksek mektep talebe cemi
yeti namına bir genç tasarruf 
ve yerli mallar hakkında hita
be İrat edecek. konferana verile 
cektir. 

Birliğin teblltJI 
Milli Türk Talebe Birliğin

den: 
1 - Milli Türle Talebe Bir

liği mitingi pertembe günü sa· 
at 14 te Darü:fünun konferans 
salonunda batlıyacak ve mütea 
kıben Taksime çıkılacaktır. 

2 - Milli Birlik. biliimum 
Darülfünun. yüksek mektepler, 
liseler heyeti tedrisiyesini ve 
talebe1erini ve arzu edeıııleri 
mitinge ittirake davet eder. 

3 - Darülfünun Talim tabu 
rundan mezunlar kursu müıtes 
na, müsaade almmıştır. 

tlltlng programı şudur: 
D-ırülfünun konferans salo

nunda Şehir bandosu latiklal 
marşı ç:ılacak, müteakıben tale
be ve hocalardan bazılan bu 
mevzu etrafında nutuk söyliye
cek. 

2 - O gün Milli Birlik tara 
fmdau "vatandaş yerli malı 
kullan" yazılı rozet dağıtılacak 
ve bir tayyare o esnada uçuf ya 
parak rozet ve beyanname ata· 
caktır. 

Darülfünun konferana salo
nunda hoparlör tesisatı yapıl
mı,br. Şehir band'osu Darülfü
nun konferans salonunda ve 
Taksimde çalacaktır. Talebeler 
ellerinde yerli malına ait bay
rakla taşıyacaktır. Akşam da 
radyoda koıııferans verilecek· 
tir. Miting çok parlak olacak, 
bilumum hocalar ve talebeler İJ 
tirak edecektir. 

Muallimlerin 
Kon~reai 

Muallimler Birliği senelik 
kongresi henüz hazırlıklar bit
mediği için bir müddet tehir e
c!ilmiıtir. Kongre yeni aene ba.! 
tında ilk haftalarda yapılacak
tır. 

Mektep albümleri 
Maarif Vekaletinin bütün 

mektep:erden istediği resimli 
albümler hazırlanarak ııöırde
rilmiştir. Bu albümlerde her 
mektebin tarihine ait malumat, 
teıkilatma dair resimler var
dır. 

Mühendis ve diıçi 
mektepleri 

Dünkü bir aktam ıazetesi 
Mühendis ve Di,çi mektepleri
nin lağvedilerek Darülfünuna 
raptı hakkındaki bazı taaavvur 
lardan bahsediyor, Maarif Ve
ki:etinin bu huauata Darülfü
nun ema.ııetim:len izahat iatedi 
ği yazılıyordu. Y aptığumz tah 
kikata göre Vekalet bu mesele
ye dair emanetten hiç bir iza
hat istemit değildir. 

Akıl hıfzıssıhhası 
Akıl hılZJuıhhtuı Cemiyetin

den: Cemiyetimizin umumi ilmi 
toplantısı 29 Birincik8.nwı pertem 
be ııünü saat 17 de Halkevi 1&10-
nunda yapılacaktır. Arzu edenler 
teırif edebilirler. 

Konutulacak feyler: 
1 - T eruuül terbiyesinin tarihi, 

memleketimizde buıüne kadar 
tatbik edilen tenıuüli terbiyeden 
aJman neticeler nedir, ve tenaaü.· 
li terbiye nasıl olmalıdır. 7 

Rapor muharrirleri 
Maal. Nebahat Hamit H. Mrıtıl. 
A.ptüllôtil Neu:ı;at, Maal. Kazım 
Zala JJ<ı Mual. Hilmi Ziya Beyler 
2- Münakata. 
3 - Akıl hıfzıuıhhaaı faaliyet· 

leri. 

En büyük düıman! 
Edebiyatı cedid~ romanla

nnda kibar kahramanlar eter 
koklardı. Yeni nesil muharrir
leri eserlerine biraz kokain ve 
morfin karıttırıyorlar. Muallim 
Nacinin tiirleri hamam ve mey
hane kokardı. Bugünün tairleri 
mısalannı eroinle aarbot edi
yorlar. 

Çok İnsan vardır ki roman-
lardaki kahramanlara benze-
mek İs terler. 

Ne kadınlar vardır ki La 
Garçonne kahramanının haya
bru taklit etmek isterler. Ve ne 
gençler vardır ki hayalin mün
tehasmı bulmak için morfinin 
verdiği sar'a nöbetlerine tutul
mağa canatarlar. 

Her devir zevlani bir başka 
tekilde tatmin etmittir. (Kav
mu Lut) un ~ehvet kuırgalan, 
Roma Kayserlerinin sefahet 
sahneleri, Bağdat saraylannm 
sedir safalan, Bizans hamam
larının halvet ilemleri hepsi 
(Orgie) nin batka bqka !ekil
lerde tezahlirüdür. 

Bünyesi bozuk, kemikleri sa 
kat, etleri porsuk harp tonu nea 
li de adale ve bünyeııindeki zi
fm intikamını muhayyilesini 
tutufturan yeni kimya aeromla 
rile, dimağından alıyor. 

Romalılar gibi yiyemiyen. 

Mısırlılar gibi eğlenemiyen, 
Babilonyalılar gibi sefahet e

demiyen ve nihayet Orta Asya
lılar gibi bir testi kısrak tülüy
le de kanaat etmesini bilmiyeo

ler için bu aefahet çok görül-
mez. 

Fakat zaten bünyesi mariz. 

nıhu melul olan bu nesil yeni 

kimyanın ketfettiği bu lı.ayif ve 
rici zehirleri kanına karıştır
makta devam edene yanın a

sır sonra dünya. bugün nümu
nelerini tek tük gördüğümüz 

salak, nraak insan ııaribelerile 
dolacaktır. 

Heyeti Vekilenin bu esrarlı 
maddeler hakkında verdiği İn
sani karar memleketin müdafa
a kuvvetine bir filo ili.ve et· 
mek kadar mühimdir. 

En kibar salonlardan köprü 
altlarına kadar zehirli bir nefes 

gibi nüfuz eden bu beyaz toz 

kimbilir kaç ıeıııç nlbun ateıini 
ııoğuk bir kül ıı·bi aöndünnüş
tür. 

Bizi yannki harplerin zehirli 
gazleri değil, buırünkü ıefahe
tin zehirli tozlan öldürecek! 

Burhan CAHlT 

lnhilllJrlarda 

Reklam 
Filmi 

lnhillBI' idaresi bir 
film hazırlıyor 
İnhiaarlar Umum müdürlüğü 

inhiıarlar mamulat. için bir rek
lam filmi hazırlamaktadır. Bir 
filın, ipek film ıtüdyoıu tarafın. 
dan yapılacaktır. Film, tütün n 
aipralanmız ile içkilere dair ol
mak Üzere iki kı-daD mürek
kep olacaktır. 

Filmde aigaralana yaprak tü
tün halinden aİg&Ta oluncıya ka
dar Cibali fabrikaunda ırcçirdiği 
aafhalarla, Mecidiyeköydeki li
kör ,,., konyak fabrikasmın faali
yetini gösteren manzaralar ıöste· 
rilecektir. 

Dünya ıüzeli Keriman Halis 
H. rum bu filmde bir vazife alma
sı mevzuu bahistir. Keriman H. 
tütün ve içkilerimizin nefasetin
den babaederek herkese bwılann 
iatimalini taniye edecektir. 

Bu film lstanbul ve Ankara'da 
gösterildikten aonra Avrupa ve 
Amerika'ya gönderilecektir. 

Bir lüks sigara 
çıkarıldı 

lnhiaarlar Ummn müdürlüğü 
piyasaya yeni bir cina lüks aigara 
çıkarmıttır. Süalü kutular iç.inde 
iyi bir tekilde ambalaj yapılınıt 
olan bu siııaralar 200 kuruşa aa
blınaktadır. Bu kutularda Sipahi· 
ocağı, Y aset. Gazi, Ankara, la
mel, Bofaziçi ve Yenice neTileri ... 
den onıar ıigara hul .. nmaktadır .• 
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BONE UCRETLERl: 

hakkının bütün genitliğine ma 
lik olarak ömür aürmektir. 

Bu doktor efendi iddia etti
ği gibi ölüleri diriltirae bunla
rın içerisinde, ya§ama şeraitini 
beğenmeyip geri dönecekler de 
olacağını şimdiden tahmin edi· 
yorum. Hele bir kere ölümün 
mahiyetini görüp korkunç bir 
ter olmadığını deneyenlerin 

tekrar bu - dehşetini kaybe 
den - uykuya dalmak isteme
leri pek muhtemeldir. 

Tilrkiye iı;in 
ı.. K. 

3 aylıft 4-

Hariç iı;iı 

ı.. K. 
8-

1 
Acaba d\:ıktor uzvi hayatı 

devam eden birtakım ölüler 
vardır. Onları da diriltebilecek 

6 ,. 
12 ,. 

1 50 
14 -

14 -
28 -

"? mı .. 

Gelen evrak ııeri verilmes -
Müddeti ııeçen nüıhalar 10 ku· 
ruftur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz il&nlann m•· 
s'uliyetini kabul etme2. 

Bence bu icadın yegane fay· 

1 
daaı ölümün kredisini, dehşeti· 
ni ve azametini bozması olacak 
tır. 

1 Çöken lağım!. 
1 Şu pek dikkatli yazılmamı§ 
satırları bir gazeteclen kopya 

BUGUNKU HAVA 1 
ediyorum .. 

"Geçenlerde Boğazkesende 
açılan lağım, gün geçtikçe be· Y .,.il köy askeri ra .. t merke

:ıinden verilen malilmata ~ 
bucün bava sakin ve bulutlu o

larak devam edecektir. Dün ha
va tazyiki 774 milimetre, en 
fazla 11caldık 8 ve en az ucak· 
lık da 2 derece idi. Buıünlerde 
kar yağmak ihtimali yoktur. 

Ölüleri 
Doktor 

dirilten 

Ben, bilmiyorum kaç sene 
evvel bir roman okumu9tum. 
Romanın adu "Ölümü ortadan 
kaldıran adam" • dt Bu romana 
nazaran ve bu roman muharri
rinin müdafaa ettiği nazariye
ye göre hepimizin bu kadar 
korktuğumuz, kaçtığımız, niha 
yet felaketlerin en büyüğü deci~ 
ıtimiz ölüm ortaclan kalkarsa 
beşeriyet için büyük bir feli· 
ket olacaktır. Zira fU dünya de 
diğimiz yuvarlağın barmdırabi 
leceği ve doyurabileceği insan 
acledi mahduttur. Ve rivayete 
bakılırsa, bugünkü nüfua bu 
mahdut adetten pek uzakta de
ğildir. E, bir taraftan ölümii
'•:ı.ldırıı. ,:liğer taraftan da inaan 
!arın çiftleşmesine VP yavrula· 
masına müsaade edersek arz o 
hale geliyor ki; insanlar yeryü
zünde oturacak yer bulamadığı 
için yeraltmda şehirler yapı· 
yorlar ••• O romandaki bütün 
tafsilat hatırımda değil. Fakat 
ölüm korkusu kalkınca hayatın 
rnaks~t·ız, neşesiz bir devrida
im şekline gircliğl de gösteril
mekte idi .. 

Şimcı~ bir Amerikalı dokto
•'\ln ölümü ortadan kaldırdığı 
yahut ölüleri dirilttiği hakkm• 
da gazetelerde çıkan mühim 
haberi okuyunca o hikayenin 
bütün eledikleri gözümün önü· 
ne geldi ve düşündüm: 

Acan inıanlatın en çok tikt
yet ettikleri şey öliim müdür? 

Belki (ölüm) de istemedik-

tediyenin başına yeni işler açı-
" yor . 
Bu mesele nedir? 

Basit ~ey! Belediye Boğaz· 
kesen caddesinin kaldırımını 
değiştiriyor. Bu kaldıran deği· 
tirken oımn altından geçen li. 
ğım sakatlanıyor. Zaten çürük 
şey!.. Bir müdc'et sonra çökü
yor .. Belediye işi ufak tefek 
zannediyor. Fakat tamirat de
vam ettikçe it büyüyor, büyü-
yor ve büyüyecek! 

Şimdi bunun halka dokunan 
tarafı .. MalUın ya! "müced'de
den yapılan" yolların yarı para 
sım o yolun iki tarafındaki 

mülk sahipleri verecek ... Bele
diye fen heyetinin dikkatsizliği 
yüzünden yıkılan bu lağımm 
tamir parası da acaba sokağın 
kaldırım masrafı içine sokula
cak mı, sokulmıyacak mı? .. 
Ve bu parayı verenler böyle 
dikkatsizlik neti<:eıi olarak sar· 
fına mecburiyet olan paraları 
da ödeyip ödemediklerini nere
den bilecekler?!.. 

FELEK 

Askeri tebliğat J 
3 2 S doğumlular 
Beyoğlu aıkerlik 9ubesinden: 
325 doğumlu ve itbu doğumlar 

la muamelei askeriyeye tabi bulu· 
nan orta ehliyetnameyi haiz bilil 
mum kıaa hizmetliler aevkedile
ceklerinden 31 kanunuevvel 932 
alqamına kadar tekmil veaaikle· 
rile 9ubeye müracaatları ilan olu. 
nur. 

Mürettipleri davet 
olıtanbul Türk mürettipler ce

miyeti riyaııetinden: Sene batı in
tihabatı 30-12-932 tarihine miiaa· 
dif cuma ııünil aaat 14 de icra kıh 
nacağından alikadaranın yevmi 
mezkurda lıtanbul Vilayet kartı· 
amda ki.in cemiyetimizde hazır bu 
lunınaları mercudur. 

"Milliget,, in romanı: 19 

SEN ve BEN 

Dünyada ne insanlar var 
Hulusi bekar bir çocuktur. j şeyler söyliyecekti. Fakat yut

Yaşı kırkı geçmesine rağmen kunuyor, bir türlü söyliyemi· 
evlenmedi. Evlenmemesine bir yordu. Hulusi heşeyi anlamıştı. 
çok sebepler varciı. Bir kere çok Mad'am dün geceki rahatsızlığı 
çapkın bir adamdı.Yaşm hayli İ nı anlatacak ve gece geç vakit 
lerilemesine rağmen gönlü ta- ne kendisinin ne de arkadatları 
ze. idi: ~o~~--. aile. çolu~. ç~k nın eve gelmelerine artık ta
gaıleaını gozunde çok buyuten, hammül edemediğini söyliye
hayatta daima yalnız olmayı k H 1 • iy ba~k bi pan
tercih eden bir tabiati vardı. c~ veb lu us e .1• • aed r kt' 
Hul• · B ·1 .ı t F sıyon u masını ı ave ece ı. 

usı eyog un<ıa o urur.. a M d 
kat Beyoğlunda nerede?. Bunu a am: . • • • 

k · · b'I · · Ç'" k'" h - Vallahı Hulu11 Bey, dedı, 
pe hıyı • ıbmezsınız. ı..~ u_ der size nasıl söyliyeceğim, utanı
ay, atta azan on ~ gun e 
bir pansiyon, apartunan deği9- yorum .. 
tirir. Bu ıık 11k ev değiştirme- Hulüsi içinden. 
sinde mühim bir sebep te yok· - işte, dedi. buradan da kıo 
tur. Oturduğu evde hoşuna git· vuluyoruz .. 
miyen en küçük bir şey, onun Madam sözüne devam etti: 
t~ınmaaı için kafi bir sebeptir. - Sizin odanın altınci'a bir 
Bir sabah kalktığı vakit mus- adam daha var.. Biliyoraunuz. 
lukta su bulamamıştı. Terkoa O ela pansiyon oturuyor.. Fa· 
bermutat o gün de akınıyorclu. kat ne girme1i belli, ne çıkına
Bu da gayet tabii görülmesi la· 11 •• Geceleri sabaha karşı geli
zım gelen bir şeydi. Fakat ha· yor. Tam tatlı uykuda beni u
yır. Hulusi buna sinirlenmişti. yandırıyor. İnsaf ecıüıiz. Ben sa 

Bugünkü program 
18 • 18.45: Stüdyo saz heyeti. 
18.45 - 20: Orke•tra. 
20 - 20,30: inci Hanım. 
20.30 • 21.30: Hafız Sadettin B. 
21.30-22.30: Orkestra, ajan•, bor· 
sa haberleri, aaat ayarı. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.05: Gra· 

mofon. 18.05: Keza. 19.05: Kah
vehane musiki. 20.05: Muhtelif. 1 
21.05: Hafif muaiki. 21.55: Sima· 
novskki'nin eserlerinden konser I 
(Piyano ve teganni). 23.20: Si
gan musikisi. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17.05: Senfonik orkestra kon· 

•eri. 19.05: Tegannili solist kon• 
aeri. 21.05: Tiyatro. 22.15: lmre 
Magari Sigan takımı. 24.05: Ma· 
car kuintet konseri (Hummel, 
Schubert). 

ViYANA 517 m. 
18.10: Gramofon. 19.20: Tıb

bi müaahaiıe. 20.45: Aıkeri kon· 
aer. 22.05. Müsahabe. 23.10: Çar
li Gaudiro cazı ( Dario Medino ı,. 
tirakile). 

MiLANO· TORINO-CENOV A 
20.05: Gramofon. 20.35: Kah· 

vehane konaeri. 21.35: "Monte 
1 

carlo'' isimli temsil. Müteakıben ı 
cazbant. 

AN N Y ON D R A ve J E AN DA X 
(Mosyö, Madam ve Bibi) filminin Mister Braun'u 

lstanbul'a geliyor. 
Senebaşını perestişkarlarile birlikte 

AR1'İSTİK Sinemasın a 
tes'it edecekler ve yarın ·akşamdan itibaren 

KİK. 
Fransızca sözlü ve şarkılı filmlerini takdim e
dece!<l ,rdi ·• Y e rlerinizi evelden temin ediniz. 

Bu akşaın E L H A M R A Sincmasındcı 
iVAN MOSJOUKtNE 

Mevsin,in en büyiik filmlerinden biri olnn 

çhul Çavuş 
Harikalar filminde herkesi teıhir edecektir 

Diğeı· müm. ssiller: JEAN ANJELO- SUZY VERNON 
Filme iliıve : Dünya havadisleri ııazeteşi. 

Bugün saat 2,30 - 4,30 - 6.30 matinelerinde son defa ol,.rak: 
- Bu pansiyonda el, yüz yı· hahleyin saat beşte. altıda na· 

kayacak ıu bile yok, eledi ve er- aıl kalkar da kapı açarım?. 
tesi gün bavulunu alarak başka 
bir yere taşındı. Onun sık sık Hulusi hayret içiooe kal· 

PRAC 487 m. 
17.15: Hafif muaiki, müsaha- \ .. -----•Mt••A-•T-•A-·--H-•A-•R-•İ-----lli 

beler. 20. 10: Beethoven'in keman 1 
sonatları. 21.40: Tambur fantazi· ı !!ll•••••.aR 

ev değiştirmesinde arkadaşları ımttı. Birden bire .ordu: 
nm ela amil oluğunu söylemek - Peki ne iıtiyoraun, ne ya· 

!eri. 23.20: Caz orkestrası. Bu akşam M E L E K Sinemasında 

lazımır. Huluıinin tıpkı kendi- pacakıın? •• 
ROMA 441 m. Şen, Neşeli Zevkli bir gece geçireceksiniz! 

21.50: Karışık konıer ( Dvork, Nefis bir muıiki dinliyecekıiniz - Eğlenceli bir mevzua malik şaha-
sinıe benziyen dört bet çapkın, Matiam gülerek: Granados, Buzzi). 22.35: "Bet· ne bir film göreceksiniz: 

tina" isminde piyPo. 23.05: Deva· 
mı. Mütea.kıben ııramofon ( senfo bekir arkadaşı vardı. Gece gün - Sizden rica edeceğim, de-

düz beraber düşer kalkarlar, eğ di .. Zatıalinizden çok memnu· 
lenirlerdi. Onlar için gece, saat · num .. Eve erken geliyorsunuz .. 
mefhumları hemen yok gibiy- Gece saat iki, üç bir şey değil· 
di. Meıeli. herkes biribirini zi· dir. Biz alıtkınız •• Fakat bu aşa 
yaret için günün herhangi bir tı kattaki kiracıya siz lutfen 
saatini tercih edemez. münuip ıöyleyiniz. Adama diyiniz ki
bi vakit arar değil mi?. HulU.i Ya erken gE'I eve, yahut. hura-
ve onun arkada•lan için böyle d ık "t • an ç gı •.. 
bir ıey yoktur. Gece yarıaın&.n Huluıi, dona kalmıştı. Ma· 

nl musiki). 

BOKREŞ 395 m. 
20.45 şe kadar her ıün gibi. i 

21.05: Piyano konseri. (Chopin, 
Marks). 21 .50: Salon musikisi 
(Keman). 22.20: Teıannili mu si· ' 
ki. 

BRESLAU 125 m. 
18.05: Atıkların tarkıları, mü. 

sahabeler. 20.40: Gramofon. 
21.05: Mu•ikili temıil. 22.15: 
Radyo orkestrası. 23.50: Berlln· 
den: Net' eli musiki. 

iRTİHAL 

sonra meseli ikide Hulusiyi bir : dam neler söylüyordu? Demek 
arkadaıı ziyarete gelir .. Çat çat kendisinden memnundu. Gece 
kapı .• Pansiyon ve apartıman saat ikide, üçte eıve gelmek, git
kapıcıaı 0 saatte gelen münaae mek rahatıız etmek değildi. Ha 
betaiz ziyaretçiyi içeri bir ka- yatında ilk defa böyle bir pan· 
rıı suratla kabul eder. Hul6sl Myon sahibine rastgelmişti. Ne Tiflis Serdarı merhum Kaya paşa 
yataktan kalkar ve oturp sohbe diyeceğini şaşırdı: ahfadından Ardıhanlı Hacı Hüseyin 
le baılalar. p kı' Mad m h h d Paşa Zade Behçet Beyefendinin u· 

Fakat bu münasebetsi:ı saat· - e • a , ay ay, e .. . 
!erde sık sık vuku bulan ziya· di .• Söylerim. S•z orun icin Ü· zun muddeıtenberi muztftrıp olduğu 
retler Hulusiyi rahtaaız etmez· zülmeyiniz.. . kalp haaıalığından nhayap olamıya 

So l k 1 
rak dün gece Göztcpedekl köıkie-

se de ponsiyon sahibini hiç şüp nra ro yapara : . . . 
h k k '-d V kü h h rif · ı- rındc ıkmali madudeı enfaı ederek 

e yo i epeyce KllO ırır ve ge- -.- ay . ata e vay, 0 rahnıeti rahmana kavuştuğu teeuür 
ne ev değittirmek mecburiyeti ye ıl&.ve ettı, demek saat beşte, 1 h be 1 tı M h ı· 
h A d 1 d I d 1. B .L ? e " r a ınmıt r. er um genç , .. 

as o ur u. atı a ge ıyor. uraaı nan mı.. -· d h"' . et' h tll ··dafiı 
Bir sabah HulU.i oturduğu 1 1 gın e uny ın arare mu "" 

Han olsa ge~e a maz a• o saat- rinden olarak Trabluıgarp'ta Recep 
panaiyondan itine gitmek üze- t~ .. lnsa.n evıne erke_nden g'.: PAş~ merhumun etrafında toplanan 
re idi. Odasında hazırlanırken l P k M cl k S 1.~·1• e Bı a .. aml '.Pe ı., den u· 1 jön Tüı·kleı· arRlında çalışmış feda· 
kapı çalındı. zu me. en ı;oy erım o a ama.. k" la ti' b' tan 'dl 

_ Giriniz?. , ar ve yme ı ır va perver ı . 

ı Hulusi giyinm.iş. evden çık- i Meşrutiyetin ilanını müteakip Cebe 
çeriye pansiyon sahibi ihti- Sok k d k k I< , mıştı. a ta gı er en ıı ıs fi garbl. lıparta, Niğde mute .. n'Jf. 

yar Madam girmitti. Madam o ··ıu d G ı· 1 
k gu yor u. e ıp ı. eçen ~r ona lıklarında bulunmuş ve harbi umu· 

gün çok fazla müteessir ve ası bakıy ı d K d k d 
d ul 

. or ar ı. en ı en ıne: minin infilakı üzerine tekaüt olnuı• 
ıurtalı görünüyor u. H uaı- ' 
nin yüreği oynadı, Kimbilir. cfi. - Yahu, eledi, şu dünyada ise de Yunun itg ılinden sonra Ana· 
ye dütünüyordu, madam gene ne tuhaf insanlar var.. Kimıe· doluya geçerek Mülkiye müfettişli. 
neye kızmıttır ve ne için söyle nin saati kimseye uymuyor.. ğinde, Bordur, Ardıhan, Kara vali. 
necektir. Çünkü bir alqam eY· tiklerinde ifayi hüsnü hizmet etmit· 
vel üç arkadatı onu goce saat üç Galatasaraylıların tir. 
te gelip aramıılar, ve kapı açtı içtimaı <.:enue•i bugünkü çar4amha gü. 
rarak o saatte içeri ginni9lerdi. nü iiğl.e .-akti kö,künden kaldmla· 
Madamın bu son hldiaeden çıcıl< Galatasaray ticaret ve banka· rak namazı Göztepe camii 'erifinde 
asablletmi' olması tabii idi. Hu cıhk kısmı mezunları birliği 6 kl· badel~da Sahraylcedit'te ailesi kab· 
16ıi: nunuoani 933 cuma gilnü birliğin ristanında habıgahı e~disine tevdi 

- Sabahı terifler hayır ol- Glorya ıinema11 üıtündeki loka. edilecektir. Tanndan kendisine rah
sun, madam, d~ai.. Buyurun.. tinde umumi bir toplantı yapacak. nıet, kederli aileıine ıabır temenni 

Madam önün& bakıyordu. Bir tardır. ederiz. 

• 

Kadın asker olunca 
Büyük operet; mümeHilleri: 

GUSTAV FROHLlCH DOLL Y HAAS 
Filme ilave ı Dünya havaduleri ıazeteıi 

Bugiin matinelerde son defa olarak: MAT A-HARl 

Yeni eserler 

Hazır heıap 

Miielllfl: Hesap aıual/tm
lerlnden Abdiilazlz 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Tem sili eri 

Zarp ve taksim cetvellerini ih
tiva eden bir kitap çıkmııtu-. Ca· 
puk ve hatasız hesap yapmak jg. 

tiyen tüccar ve muhaıip\ere tav. 
•İye olunur. 

Birincı kmm 40 kuıu9, 

lkin•'1 kısım 60 kt" •I 
latanbul'da ikbal Şafak, va 

Cümhuriyet matbaalarında. - · 

Bugün suvare 
saat 21,30 da 

Kadın Er
kekleşince 
Yazan: Hüse

yin Rahmi Bey 
Piyes 3 perde 

3 tablo 
Zabitan ceceıi. 

ZAYİ 
2346 

HoJivut 2223 sicil numaralı araba plaka11· 
ni zayi ettim yeniıini alacağımdan 

Holivut'un ikinci sene 41 nci &a• 
hükmü yoktur. 

yıaı zengin münderecat ve çok CÜ· 
zel resimler ile intiıar etmiıtir. TAHiR 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında idin 
UNYON SİGORTASINA yaptınnız. 

Türkiyede bil&fasıla icrayı muamele etmekte olan 

UNYON 
lrumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 1515 

Erkek.. Guıtav.. 25 yatında, 
vakit vakit delitmen, gürültücü, 
bazan da çok ağır ve durgun bir 
genç ... 

cinizi seviyor musunuz? Erteıi sabah, lıtanbuldan bir 
paket mektup aldığım için, kafam 
ve bütün benliğim onlarla ic'i. Ye· 
ni dostlarım, beni biraz dalgın bul· 
dular, hatta Gustav: 

Hi<Metle yüzüne baktığımı gö
rünce: 

Muazzez Tahsin 
Birkaç gün içinde hemen biri

birimize ısınıverdik. Hayatlarını 
önüme döktülerı 

oteldeki yolcular, takım takım bi
rer köşeye ayrılıyorlar, iki lngi
liz, iki ltalyan karşılıklı briç ma· 
ıasına oturuyorlar Bazar Nejat 
ta burı'lara katılıyor. Briç oynama
dığı akşamlar bir Amerikalı alim 
ile 'lronuımağa dalıyorlar. Tabii 
münakaşalan daima ağır ve ciddi 
mevzular üzerinde. .• 

- Affedersiniz, ıize hürmet
sizlik etmek istemedim? Fakat a
teş gibi parlayan gözleriniz, aşk 
nedir bilmiyor sanıyorum da on
dan ... 

- Küçilk madam ... Dün akşam 
ki dargınlıfınız c!aha geçmedi mi? 
diye şaka etti. ıçin bir ıey yap ••• Bilmediğim, d~

tünmediğim bir ter yap! Sen~ 
kocam olduğunu, bütün benlı-
iimin kalbimin ve vücudı.mıun sa
na ait hirşey olduğunu diişünd\ikçe, 
bu görmiyen gözlerinin soğukluğu 
karşııınela donuyorum. Bilsen, 
genç kalbimde, bilmiyen ve anla
mıyıuı, fakat bilmediği ve anlama· 
dığı için t&§an ve cotan hisle
rimde ne kuvvetli bir ateş, nasıl 
bekliyen bir ümit var. 

Bunları görmeden nuıl yanım
:la yaşıyorsun? Mevcudiyetleri
mizin karışma.mı naııl istiyor· 
mn? 

Demek istiyorum. 
Dün gece kafamın içinde yaşı· 

yan hu sözlerin kudretile, ona 
:loğru koştum, ellerini tutunu 

- Najat! 
Kitabını bırakmadan uzak göz

lerle bana baktı: 
- Kancığlllll. çak mühim bir 

makale okuyorum. Garplı bir dok· 
or. kansercıen korunmak için ha
'-' tedbirl~r tavsiye ediyor. 

Ellerim yanıma düıtü .. 

Da.ha ben uzaklaf1Daclan tek
rar kanser hakkındaki makaleyi o· 
kumaya dalan Nejattan ayrıld'ım. 

itte balayılarımız, her genç kı· 
zm gözlerinin içinde yıldızlanan 
balayılarımrz böyle geçti ve böyle 
geçiyor. 

Lübnan el.allan .. 
Rüzgılrlı taraçamda 

Her sabah erkenden elağ yolun
da bir yürüyiit yapıyorum. Ne
jat, öteden beri sporu sevmez ve 
bundan bir şey anlamaz. tik gün
leri yalnız geziyordum, fakat 
bir iki defa, ayni yolda bir genç 
kızla bir erkeğe rastladım. Bunlar, 
iki damla ıu gibi biribirlerine ben
ziyorlarlardı. ikisi de ntl!'eli, gÜ· 
ler yiızlü ve sevmli birer Fransız 
idiler . 

Ayni otelde oturduğumuzu an· 
!ayınca, yemek salonunda buluş· 
mağa başladık. 

Kız .. Paule .. Cok okumuş, çok 
gezmiş, 30 yaşınrla kad'ar, fakat 
yaşından çok daha gene; 2örünü· 
yor. 

Zengin bir ailenin çocukları ... 
Paule 20 yaşında İken nişanlan
mı' ve nişanlısından ayrılınıı; 
bundan sonra ömrüü san'atine vak 
vetmi': Bütün saatlerini resim 
yapmakla geçiriyor. Kardeıinin 

muhtelif pozlarda resimlerimi ya
pıyor, buö1:lan yorulmuyor, srkıl

mıyor. Benim portremi de yapmalr 
hevesine düştü; fah.t bir garplı 
gibi çok yürüdüğüm, tenis oyna· 
dığım ve ata bindiğim halde, beni 
hayalinde yaşattığı bir şark kadı
nı olarak re1metmek istiyor: Bir 
iki seansta portreniz biter, diyor. 

Bir gün Beruta giderek bir LUb
nanlı kadın kıyafeti seçeceğiz. 

Gustav'a gelince yeni avukat 
olmuş ... Bir sene çalıştıktan son· 
ra kardeşile birlikte iki ay istira
hat için buraya gelm~ler. Bu iki 
ay tatilden azami ietifade etmek 
niyetincle olduğu belll Çok yiyor, 
çok içiyor. QOlc geziyor ve her ak. 
şun: 

- Buglinüm 00.. gitmedi .. iyi 
yaşadım •• diyor. 

Aktam yemeklerinden sonra, 

Suriyeli genç bir karı koca. 
iki Fransız arkadaşım, bir mütekait 
Ruı paşa11 ve ben, güzel Lübnan 
gecelerini otelin traçasından sey
retmediğimiz geceler, küçük sa· 
lon<la müzik yapıyoruz .. 

Bir akşam, geldiğiı;nizden bir 
kaç gün sonra. ben kendi kendime 
bu salonda piyaııo çalıyorken, bu· 
nu, Fran11z arkadaşım görmüş. A
ramızda dostluk haşlayınca, der
hal bundan İstifadeye koyuldu. 

Şimdi, ağır müzik yapmak İs· 
tediğimiz vakit, ben piyanoya ge
çiyorum; çdgın dana havalarını 
da Suriyeli kadın çok iyi çalıyor, 
o zaman dansediyoruz. 

Daha ziyade. Rus ceııeralile 
Paule ve Gustav ile ben danaediyo
ruz. Beraber dönreken Fransız aJ'o 
kadaşıınm çenesi açılıyor. Bana 
bitmez tükenmez sualler soruyor, 
Neja~ iyice anlamak istiyor. 

Bir defa, münasebetsiz bir sual 
sordu: 

- Bana söyleyiniz mad'am, zev 

Bir başka alqam ela, başka bir 
mevzu üzerinde, yine böyle acip 
bir şey sordu: 

- Rica ederim doğru söyleyi. 
niz madam, siz hakikaten bir Türk 
kadını mıamız? 

Hayretle açılan gözlerim kar· 
~ısında yine bir gaf yaptığını an• 
lamıf olacak ki derhal tashih et
ti: 

- Yeni Türkiyeyi tanıyorum, 
onun son seneler yaptığı çok en
teresan yenilikleri alaka ve dikkat. 
le takip ediyorum; fakat bütün 
hllınüniyetime rağmen orada sİ· 
zin gibi tamamile garp teıbiyeıl 
görrnllış bir kadının bulunacağını 
tahmin edemiyorum. 

- Şimdi gördünüz ya.. Artık 
şüpheıoi-ıo: kalmadı. 

- Rica ederim, bu müstehzi 
sesle konutmaym z, gözlerinizin 
manasile bir tezat yapıyor. dedi. 

Cevap vermedim; fakat biraz 
canım sıkıldı. Genç dostum bunu 
anladı ve bütün gece yanımdan 
ayrılmadı, benimle meşgul oldu. 

- Dargınlık mı? Ben s•ze da
rılmıt mı idim? 

- O halde bugün gözlerini2 
neden bizden uzaklarda? 

- Memleketten mektup aldım 
da ondan. 

- Kimden? 
Bunu mütecessis sesile Paule 

sordu. Derhal cevap verdim: 
- Bir tanesi bir "Prens Char

ma~" dan, yani peri masallarında 
Y&§•yan bir kahraman şehzade
den .. 

- Bu da kim imiş? 
Onlara Bedi Muammerle ge

çen tayyare maceramı ve sonra na· 
sıl buluştuğumuzu, tanıştığımı· 
zı, onunla olan dostluğumzu al). 
!attım. 

Paule, beni cok alaka ile dinle
di, adeta Bedi Muammere aşık ol· 
du sandım; onun hakkıında o ka· 
dar sualler sordu ki ..• 

Gustav, bir çocu.lı: gibi somurt· 
tu. bugün çok yürüyecej?im, biraz 
yorgunum, gibi sudan bahaneler 

(Devamı var' 

• 
' 
~ 

' 

' 

• 
~ 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Ramazan hazırlıkları 
. • . .-. . . \. . -~· •.• "· 1 . . - .• . : 

Gazi Hz. nin Ankara ya ilk geliş erinin 
yıldönümü parlak merasimle es'it edildi 

Beyazıtta bir sergi açılıyor 
Uyuşturucu 

Maddeler 
(Ba.şr birinci sahilı;de) 

tderiz. Büyük, inlllni ye hiı.! ..,..._ 
lenin hallinde Reisicümbur .. e umı>
ıni reisimiz Gazi Mustafa Kemal Ha. 
!Ün bizzat büyiik ehemnÜY'1t Yerttek 
tüksek ali.ka ıröıtermit oın.aı_, 
~ükranla kaydederiz." 

Yarın türkçe ezan başlıyor, 
Kraliçe mukabele okutuyoı 

Hariçte allika 
Heyeti Vekilenin Gazi Hz. nin 

riyasetleri alımda yaptığı içtima 
da ve Fırka ırrupunda uyuftunıCU 
tnaddeler haklunda B. M. Mecli• 
ı ·ne arzedilmek üzere ittihaz edi-
1.;n mukarrerat iktıaadi mehafil
de büyiik bir alaka ile kartılan
nııştır. C : len haberlerden bu içti
ınada verilen ve umum inıan1ıiı 
•lakadar eden kararlarm hariçte
de büyük bir ehemmiyetle kartı· 
!andığı anlaşılmaktadır. 

(B~r birinci sahifede) . 1 Vekil beyin nutk u çok alkı~lan-
"14 mılyon, onun ne kadar bü- Gazi Hz. Ankaralı hemşeriLeri- ı mıştır. • 

yGklüklerini gördük. Vatam kur-

1 

Z iy a Ger•her lJeytn nutku 
tardıktan aonra o, bir ıün durma- •• •t • • b •ttJ • d •t dı, yorulma nedir bilmedi. Bizim ne SOnmez Sevaı erını ı lr l er Hı;-lkevi reiai Çanakkale meb'u-
lçin, vanm herteylni feda O au Zıya Gevher Bey bu toplamna· 
etti. Bütün bu varhk Muatafa Ke- (B b · · · h ·ıea ) da aöyl.,diğ i nutukta büyiık Reiai-

a!if ırıncı sa ı e 1 nin 13 •ene evvel Ankaraya geldi-
mal f&DI ile ve terefl ile kurul-
muı ve kurtanlmıttır. Biz bunlan Y~~iU için giNsterdikl.eri ıevgi, aaygı in~ış ~e bağlanışlarını ken- ği gün memleketin hazın ve karan 

dılenne anlattık. Şu tekılde anlattık hemterılerım: lık manza ra .. nı ve havasını anla-
koruınak için cammızı vanmızı, ''T k d k herteyİmbıl Yeracetiz. Bunlara na ürkiye ve Türklüğü esaretten kurtarma aavaşmız a An ara-

1 
tarak demiştir ki: 

u. .. rden ne dıtardan bir tek elin YI ıereflendirditiniz günün yıldönümü olan bugün kendilerini yur- "lıte bu korkunç hava içinde 
·r- dun en talihliai bilen halkımız büyiik kurtarıc11ma minnet ve ıükran- iken. 1919 senesı birinci kanunun 
uzan.maıma söz yummayacağız!' k 

ı,.rım heyecanla andılar. Ve o günün tezahürünü le ı-ar ettiler. Bu te 27 >ene•İnde Dikmen aırtlarındaki 
Alay burada dağıldı refli vesileden iatifade ederek aonauz aaygı aevgilerinin de arzını kara bulutlan yırtan bir güneı 

Mensimden sonra batta Vali ve lutfen huzuru devletinize kabul buyurduğunuz heyetimize tevdi et· doğdu. Bu sadece kıt günlerinin 
Belediye Reisi Nevzat Bey ve Oiya- tiler." buzlarını eriten bir ııüneı defil, 
net iıleri Reisi ve Gazi Hazretleri- Yüksek kurtancııruz sizin namınıza söylediğimiz bu duyııulan matemli Türkiyenin üzerine çök
nin Ankaraya teırllleri esnasında An aevııi ile dinledi ve size yukarıda vereceğimi söylediğim fU müjdeli müş muzaffer çelikleri eriten bir 
kara müftüsü olan Rifat Ef. ile eıki sözleri söyledi. Büyük Gazinin aize ve bütün Ankara vilayetine söy- güneşti." 
müdafaayı hukuk azalariyle Serak· lediklerini birer birer okuyorumı Ziya Gevher Bey o gün Ankara 
tarzade Rasim, Avukat Mümtaz, A· Muhterem Arkadaılarım: halkmm Büyiik kurtancıyı naaıl 
demzade Ahmet, Bulııurluzade Ah- ı "BugÜnkü te;r;ahuratı yakından aeyrettim. Çolt mütehauu oldum. candan bir aevinç ve heyecan için 

Heyeti Vekile lıtanbulda meY• 
cut vo afyon mürekkebatı imal e• 
den, şimdi kapalı olan üç huausl 
fabrikanın bir daha açılmaması 
ve açtıTrlmamaıına karar vermif· 
lir. Bu fabrikalardan biri Taranto 
Efendiye aittir ve EEyüpte Bahari
yedcdir. ikinci fabrika Kuzgun· 
·ukta bir Fran11z grupunun malı
dır. Diğer üçüncüsü Paşababçede 
Japonlara aittir. Halen üçü de ka· 
~alıdır. 

met, eaki Ankara Vali Vekili ve ha- Bu canlı tezahurat bende on üç yıl e1111el Ankaraya ilk ıreldiiim gün de karşılayıp bağnna bas.tığını 
len Ankara meb'uau Yahya Galip duyduğum heyecanı yeni ya§attı. BugÜnkü man%0Ta karııamda muh· milletine inanan Mustafa Kemalin 
Beylerden mürekkep bir heyet Çan- terem Ankaralı hemıerilerinin o gün bana ıröaterdikleri hüınü ka· bu inanıf sayesinde on ÜÇ aenede 
kayadaki kö~kelerinde Reiıicümhur bulü 11e yüksek misalirperuerliği tamam"n hatırladım. Zaten bu aail milletimizin bugiinkü yÜce ıneY· 
Hazretleri tarafından kabul edile- harelteti hiç bir uakit unutmadım ue unutmayacağım . Ankaraya ırel· kiine yÜk•elmiş olduğunu söylemiş 
rek halkın tazimatını arzetmiılerdir. diiimdım sonralti mücadele hayatımı:zda hürriyet ve isliklôl Ôfkı nutkunu şu sözlerle bitirmiştir: 

Beyazıt caml11I aııfu11unda sergi hazırlıkları 

kahraman Ankaralıların - bQfta sizin ıribi daima benimle beraber Ona ve bize ne mutlu ki bun· 
Enınlyel meydanında kalnuf olan dejerli arkadaılarım olduğu halde - ıröıterdikleri uefa dan 13 sene evvel Ankarada en 

ue yardımları her uakit minnetle yadederim. Banim Ankaraya ır«ldi- yaşlı olarak Ankaranm sancağını 
iim ııünü yaıatmak teıebbüsünü alan yükaek heyetinize çok teıelr- Gazinin önünde çekmit olan ibti- • 
kür ederim. BugÜnÜ YQ§atmaltta derin seuıri heyecanını 11e duygula- yar bugün vine onun hizmeti için ,. 
rını minnetle bir daha gördüğüm Ankaralı hemıerilerime sonıuz say. önünde eğilrniı duruyor. 27 kanu· 

Pro!rram mucibince aaat 14 le Em 
niyf!t meydanında toplanıldı. Bura• 
da Ankaralılar namına Kütükçüze
de Halim Bey, halka aöylediti bir 
nutukta ezcümle dedi ki: "Analar, 
mutlu analar, o zaman yetiıtirdifi· 
niz evlatlar gibi evlatlar yetiştiriniz. 
Bakınız , Gazi Babamız bize yine di
yo1 ki: Bugüne varışımız yetmez.i
leriye gidecetiz. Medeniyetin en 
parlak yerine ulaıacatız . Sailam o
lacaiız. Varlıklı olacağız. Yüzü gÜ· 
ler, gönlü güler olacağız. 13 yıl önce 
Cazlye na11l inanıp bugüne geldik
•• bugün de o inanııla gösterdiği ye 
re ulaş&cl\fı.z. Sana inananlann sana 
ıelinu var Gazi Paşa." 

Yann ramazanın biridir. Bütün j bugiinlerde imtihanlannı yapa• 
camilerde ramazan hazırlıklan caklardır. 

Şarkın eski bir mahıulü olan 
ve ilk meşei Anadolu bulunan af
yonun içimine karfı hemen her 
tnemlekette mücadele b&1l&mıfbr. 
liüktimetimizin İsabetli kararlan 
her tarafta nıemnuniyetle kartı· 
lanmı$tır. 

gılannu ue aönmez :sev11ilerimi bildirmeni~i rica ederim." nuevvel bir aevinç günüdür. Çün- ! 

ikmal edilmiştir. Bu akf&mdan İ· Ramazanlarda camilerde hafız
tibaren havalar müaait oldukça lara mukabele okutınalı itiyadm
büyük camilerde mahya da kuru· da bulunan bazı hammlar bu ae
lacaktır. ne tuttuktan hafızlardan türkçe 

Birçok camilere de aoba kurul- mukabele okumalarını rica etıniş -Gazi Hazretlerinin bu beyanatlarını halk hararetle alkıtamııtır. l kü bu bir Gazi günüdür. Her ka- l 
nun 27 >İnde millet takviminden muıtur. lerdir. 

Türkiye afyon müstahsili altı 
ınemleket arasında baılıcasıdır 
ve en çok morfinli en iyi cins afyo 
nu yetiştirir. 

Memleketimizin afyon istihaa
lô.tı 922 aeneainde 262,000 kilo 
925 le 330,000, 926 da 330,000, 
927 de 262.000, 928 de 360,000, 
929 da 225,000 kilodur. 

Bu seneki afyon latlhsali.bmı· 
ı:m ancak y,eçen senenin nıafı de-
receıinde olacatı anlatılmaktadır. ---...... ·- -

. . . . . . bir yaprak çekildikçe, onun ufur-
tık bır tek karar vardır, o da ı dan berı haıka mılletlenn tarıhınde lu ayağı, nurlu kafası kendisine 
milli hakimiyete müıtenit, kayıt· değil, Türk tarihinde hile ııörülme- 1 yeni bir büyüklük katacaktır. O 
aız tu:taız müıtakil yeni bir Türk miı "fliz zaferlerle Dumlupınann günkü itlırap çok ağırdı. Bir er· 
devleti kurmaktır, derae, bu u· ebedi kurtulut kaynağını en çoıkun 1 genekon 11tırabı idi. Biz bu 11tıra· 
turda hayatını, yüz kere hayatı feyizlerile milletine acarsa, asırlarca 1 bı bir iman çekiçl ile dövdük ve 
bahama kazandığı şereflerini tc- sürecek sanılan ıiynsi karanlığ1, onun çıkmamızı itaret ettiği kor .. 
reddübiiz erlik meydanına atar- Sevr abitnameai denilen demir kapı· kunç gedikten Türkün önüne sade 
sa ondan son hiç bir ıey yapma· yı kılıncının ıimıekleıiyle parlak, ce bir vatan deiil yeni bir dünya 
mıı ve muvaffak olmamıt bulun- Türk milletini yeni ve daha kor- açıldı." 
ıa dahi millet o fedakarlıiı bu va- kunç bir erııenekondan çıkarıroa ci- 8 d 

Gszl heykelinin etrafında tandaıın heykelini dikerek anar hanın dahi kumandan diye anacağı ayram gece e 
Bundan sonra Hakimiyeti Milliye ve kutlulardı. bu vatandatı kendi milleti de elbette devam etti 

Bozu•• yu•• k ke meydanında Gazi Heykelinin etra- EğeEr bir vatanda§, paditahm en büyük milli kahraman olarak ba-
- fmda toplanmak üzere alay bura- ve mensup olduğu nezaretin latan• ıında tutar ve vatan onun heykeli- b ANKARA 27 (A.A.) :- A.n!'ara 

reste fabn•kası 4an hareket etti. Başta davul zurna bul için ısrarlı davetlerine rütbe ni bainnda bir ıeref çelengi gibi ta- u gece battan başa tenvırat ıçınde 
olmak Üzere sıraıiyle milli atlılar,aa ve memuriyetlerini auratlann": at• şımakla ebedi iftihar duyardı. v~ ~.alk geç vakte kadar ıokaklarda 

Y d 
keri muzika , vükıek ve orta mektep makla mukabele ederek kendı ta• Ruhlan 11rtJanlatarak bütün mem 1 buyuk bayramını kuUulamağa de-

8D J talebeleri . müdafaayı hukuk heyeti, b~~ile: ~~!ka~ ve civ":nmertliğine leketi eşilecek mezarlık haline sok- va.~ ebniıtir. Sine'?ala; ka'"! v_e 
1 C. H . F. vilayet heyeti, belediye he- guvendıııı, bıtmez feyız ve kudret mak yolunu tutmuı bir hanedandan, 1 mulhakattan gelen ıruaafirlere Bır 

( Ba:;ı birinci sahifede) yeti, vila:vet umumi meclisi. muht8" m~nab~indan ilham ve Jru~_e! ":'" akrep ııibi a1tl zehrini kuyruğunda,' Millet Uy":"ıyor" ~ilmi~ göatermi~-

Yarından itibaren büyük cami
lerde ezan ve kamet türkçe oku· 
nacakbr. 

Boğaziçi ve Oaküdar ıemtinin 
bütün müezzinlerine evkafm mual 
lim tayin ettiği hafız Fahri Bey 
tarafmdan Hicaz, Saba, dügab ve 
Hüaeyni makamlanndan türkçe 
ezan ve kamet meşkedilmit. dün 
de müezzinleril\ imtiham yapılmış, 
tır. 

Müezzinlerin elliıi de imtihan
da muvaffak olduklarmdan bunla 
rın ramazanm bırinden itibaren 
ezan ve kameti türkçe okumalan
na müsaade edilmiştir. Bu müez
zinlerin imtihandakimuYaffakiyet 
dereceleri de bir liıteyle evkaf 
müdürlüiüne blldirilmittir. 

DiJ .. r - mtlerin muallimleri de 

Dünya ııüzeli Keriman Haliı 
Hanım da Beyazıt camisinde ikin
di namazından evvel bir mukabe
leci oturtacak ve pertembe gÜnÜ 
okunacak ilk mukabelesinde biz
zat hazır bulunacaktır. 

Yarın imaak, yani oruç bqlan· 
gıcı saat 5 j 38 dakika reçe, iftar 
yani oruç aonu da 16 yı 48 daki· 
ka geçedir. 

Seryi 
Ramazanda her aene olduğu gi

bi bu ıene de Beyazıt avlusunda 
aergi açılacakbr. 

Sergi ha:urlıklanna baılanıl· 
mıştır. Bu tene aerginin çok güzel 
olmaaına bilhaııaa itina edilmek
tedir. lnhiaar idareıi aerııide bir 
paYİyon açacak ve ramazanlık hu
~u'i İnıAl8.tmı burada s11.tllcaktır. 

ınesi üzerine ah9ap çatıya yiilue0 lif cemiyetlerin mümeHilleri, muh~· d.'&'. ~ıllete dayanarak, mıllı ıatik yani en ıon milletine varınıı bir aal- ~erdır; !zmır Bcledıreaın~en ve di
len ve tavanm girintili çıkıntılı fız alayı mıı:rikall, esnaf c<>mİyetleri, lal ıçm dünyaya meydan okuıa, tanattan varlık hikmetini çoktan ı:er vıli.yetler beledıye!erınden An
)'cderinde yuva yapan talat ve Ankaralılardan ıı:üteşekkil alay, cad .b~r ha!ıi>:et ve .'~r~f. mü~.deles~ kaybetmi; ahmak bir mü•sese İna· karanın bay':8".'1nı tebrik eden tel. 
ı. reate zerı-atının, bacaduı. uçan denin iki tarafında yürüyen piyade ıçın milletı her ıkm bırer mutev11%1 dıyle a1trlarca Türk dehaaını , yara- graffar gelmııtir. 

Muhabir mektubu 
bir kıvılcımın teairile tutupnıum- aeymenler arasmda istaıyona gelmiı mektep çatısı altında toplanan.Er- her kabiliyetlerini uyu tı,ınnağa ve ._... ...... ,...,. • .__ - -
dan da zuhür etmesi mılimlriindGr. ve orada bir jandarma ve polis .zu~~ ve Sıva• kongreJerıyle zencirlemeğe çabelamıt bir milletten 

Yanııın zuhüru Üzerine Bile- kıt'a•ı tarafından ıelimlandıktan t~şkılatla!'dıraa, sadece bu tete~· herhangi bir vatandaı milletini kur
cik'ten itfaiye celbedilmif, alet. sonra Mecli• caddesini takiben Ha- ~uı ve hız~et o vatandaşın m~l- tarsa Ye hayatında milleti için yaptı• 
fabrikanın makine daireai tama• kimiyeti Milliye meydanında toplan lı ı:eh~.er dıye .. a?,•l.~~."na ve ~1- ğı yalnız bunlardan ibaret kalsa 0 
Qıen yandıktan aonra aöndüriile· m19tır. Alay yürürken bir taraftan !~tın ~":kran.gozu onune.hey~~~- vatandaş kurtarıcı ihtilalin büyük ıe 
lıilml•tir. Makine dalre•:-den ma• nın dıkilmeaıne yeterdı Butün ......., - da milli oyunlar oynanıyordu , . • . · fi anılır ve adı tunç ve mermer hey-
•da. 1500-2000 metre mikabı ka• mıllı aıtablar ve kuvvetler De•- ·keller diliyle nesillere ula•tırılırdı 

Mant denizinde sis 
LONDRA, 27. A. A. - lngilte

re ve Manş denizinde hüküm sürmek 
te olan ıiı dolayisile Craydondan 
ciden ve oraya celen tayyareler ıer
via ilga edilmiıtir, 

Milas meyveciliğe, 
üzüm, İncire başlıyor 

dar kereste de yanm19tır •• yangı· Yahya Oalip Beyin nutku let merkeziyle birlikte düıman e· · ' 
nın 260 bin lira zaran mucip ol- HeJkelln önünde B. M. Meclisi line geçtikte yabancı İ§Bali deni- /(ijklii inkılap .~ahlfeleri 
duğu tahmin edilmektedir. Reisi Kazım ve Başvekil İsmet Pa- len ufursuz pençe zehirli tırnak- Adil, hukuki 11lahat, tekkelerin, 

Makine daireainin yanmMI ilze• ıalar Hazeratı ile C. H. F. umumi lanyle Türk vatanına ve Türk kal medreselerin kapatılması, eski Ana-

--''----

Mikrobiyoloji cemi
yetinin ayhk içtimaı 

rine mevcut bulunan, ihtiyat kuv· katibi Recep Bey ve meb'uılar ha- bine saplandıktan son • dolu devletlerinden Flrikyanın an-
Yei muharrike daireainin lazım.ıra bul I dı H k li .. il d ra ele geçmemiı tek kuvvet ve Bü· cak etirlere giydirdig"i kırmızı ser- Türk mikrobiyoloJ'i cemiyeti a-'ık 

Rizeden getirilip dikilen man_ 
dalin ve portakallar 

len makinelerle teçhizine kadar zır unuyor ar · ey e n on n e yiik kuvvet olarak kalan milli ida- 1 1 Dr O Ş-' 7
'. f b o zamanlar Vali Vekili bulunan ıim puşun kalkması, zeki ve istidat ö - top antııını . sman ., ..... ettin 

a rikanın 3 ay için faaliyetten diki Ankara meb'uıu Yahya Galip re aeainin, millet meb'uaları mec- rümceti eıki harfler yerine, çocuk ı Beyin riyasetinde yapm.., Gülhane 
1.atacağı aöylenmektedir. Bunun Bey bir nutuk söyliyerek Büyük Jislerinin de utanbula çağırılarak zihnine ııık gibi giren yeni Türk baı muavinlerinden Dr. Arif Tevfik 

çok iyi neticeler verdiler 
!,?ı?,!;:ı e~:im:~:di,'.'.'.~cip olacafı Kurtarıcının Ankaraya geldiği gÜ· ıüngü ucuna takılmaaı tefebbüaü- harflerinin geçmesi. bütün bunlar ı Bey azalığa alındıktan sonra Oınwı aen!'l.~tıaa~~~.:~.;;. G:r..: 

nü, memleketin o günkü nıanz·-·ı· nl e girildiği zamanı tekrar hatır- her bt•nııi bir vatandafın. yalnız biri Şerafettin Bey " Fievre ondulıınte" çekmekte olan ka••bamız, bu"°"-
Makine dairesinin 240 bin lira• ~- ayınız - ·-

. 1 ld • I I tı cı ve o ıünün milli tarihimizdeki · ni ba,armaaıyle milli tarihe millet li bir- hastasını takdim etıniıtir. Bir mn·· ı'd'-' bu aenenı'n tü" ..::- -e •ey-
Ya aıgorta ı o ugu an atı mı§ r. z ç i ..ı • J • - ·- • • 

Sigorta miimeaailleri de Bozü- büyük ehemmiyetini anlattı. Ve bü- .. S~er t•P sfiklal h.adimi şeref ve bayıiye.~>:~e gi~e-' İn•kçı o an. bu h~sta üzenn~~ yap,. tin mahıulüne bailamqb. Hubu· 
~ük'e gitmi~lerdir. yük Gazi ile inkılap arkadaılarını Boyle hır zamanda bir vatandllf, aırıa hak kazandıracak buyuk ve kok lan ınuhtehC tetbu ve. tedavıler. halı bat her yere nazar .. bol olmakla 

Memleketimizin en modern Kahraman ordumuzu ve asil mille- felaket, ölüm ve inkiraz orada. ae- lü inkılaı:. safhalarıdır. kınd~ Osma~ Şerafettın B. malumat beraber, fiatlerin fevkalade düt-
bir müe11e .... ; olan bu fabrikanm timizi selamlayarak tazimatlarını ar l~ıet, zafer ve istikliıl buradadır. ~kada~.ıa"'?, . • vermıı. ve ruksek baytar mektebi künlütü, bundan bir iatifade elde 
feçirdiı?i bu müeaaif yangın hldi· zetti. Dıyerelı: Ankaraya ııelir milletin ve 1 Sıze sozlerımın batından beri ~ktenyoloıı la"';>ratuvarmm mubte-1 ettirememiıtir. Geçen oeneden 
~ıi. alakadar fehrimiz mehafilin· Maarif Vekilinin milletinin ırıebuılarını Anadolu yay- h~r hangi bir vat~nd~,~n !.alnız biri ; !•f Bang ba111.!t'l·ıle yapt~~ ~~~n kalan vasi tütün nadularma bu 
d., d .. rin bir teeooürle karyılanmıt- k !aşının Ankara dediğimiz mukaddrs ı nı yapmRkla ebedı mıllı tukrana la- ıle hastada mu.•~ .teamul gonıldu- sene hububat ekilmi9 ve havalarm 
lır. nut u kalesine, düşman gözü, eli ve ayağı yık görüleceği, bir hey.kel halinde 1 tünü ~e tedavı•! ıçınde ha!tanın se- i müaait gitmeıi bol mahsul temin 
Yanoın l•akkında Bozüyük Kayma ANKARA, 27 (A.A.) - Gazi için tek:n olmayan bu milli kabeye tunçlaıacak adını ebedıy~o kadar romu. ıle agvlutıne olan mıla·oplar}a etmitti. Fakat alıcıaınm nokaan· 

<arru Edip B. den telgrafla malümat Hazretlerir.in Ankaraya gelişlerinin ça/fırır, milli idareyi, milli devlet ve ya§atacağı milli hizmetlerı ıayd•m . '':'reli n>ıtısu•a~~ yapılan a,ı t~thi· lığı ve fiatlerin düıkünlüğü, tütil
• tedik Edip B telgrafla ıu cevabı yıldönümü münasebetiyle bu ak- milli müdala kurmak imkanına erdi- . ı:;ğ~ hir vatandaş, bunların hep 1 k~.le ha~t":nın ıyıleşm~.kt~. oldugurm nün açtığı azim rahneleri kapata· 
tôncl~ı mi~tir. fam Ankara Halkevinde bir mü- rirae, arkadaşlar, bu vatandaş ha- 11nı ~ır~en yapmış~a _ bu vatandaş, ! "?ylemıştır. Dr. M. Zu~lu Bel ay mamıştır. Kaaaba civan ve hava-

BOYüK, 7 _ 26-12-32 sabahı aamere verilmiştir. yatında yalnız bunu yapmış iıe yi- 1 bu buyuk. hu en buyuk vatanda, A- ı nı lmst .. ıero~unun ve ''!ele !ero~- liaindekl zeytin mahsulü bu oene 
l4at 5,5 de fobrik .. nın lokomobil dai- Davetliler arasında dört yüzden ne milleti tarafından namına heykel i nafartal";"dan .~akar~aY";o S~karya., lannı!' muhtelif bang ~511lerını. Y~ çok dolgundur. Fakat, tetrinie•· 
'••İnin ıa,·anında kıvılcımdan çı- f:-ztaaı Ankara kaza ve köyle- d;kilerck büyük adam, büyük vatan- ı ~an lzmıre, Cuınhunyetın Turk bar ·~k nı>!>"t!erde .. aııgl."tı~e ••!•ğ:nı vel ayma kadar devam eden mu• 
kan yangın neticesinde 0 anda esen rınden gelenlerdi. f daş diye anılmağa yerden göğe ka- fı!'e kadar bütün bunlan . ke'!dilerl- •0!.lemı~ "' lecrubeyı gostenruşb~. annit kuraklık, bunlan da olduk· 
•idıletli rüzı;:iırında yardımı Ue bir Bu toplanmada Maarif Vekili 1 dar hak kazanmıı bulunurdu. nın tabiriyle: "Yalnız mıUetin şef- Mutr.akıben Dr. _Osman Ş~r.ıfettı.ı j ça hasara ufratmııtır. Maamafih, 
•aat içinde ;ki makineyi miıhtavi doktor Reşit Galip Bey şu nutku I S k h h i kat ve civanmertliğine ııüvenerek Bey ır.olory~lı bır haıtanın ıçP-riıir.- fiatler yardım ettiti takdirde, zey 
IJıakino daire•ile fRbrika lınmıı te- irat etmiştir: ' a aı·ga lllU are es ve onun bitmez feyiz ve kudret kay. d~ hiç, kan ~a"':İ .b~lu~maya!' ıı;ıayii tinden mühim kazançlar beklene-
IJlamen yıınm,.tıı-. Kereıte ve Tom- Arkadaşlanm, .. s~karya muha~ebeıi deviı·lerini, nağından ilham alarak, yapmışsa d~~aği ve ••vkisını! dığer b'.r fıren~ bilir. Bir zamanlar 5-6 milyon ok-
•uk anhar:arile sair bilcümle mütte· EEğeı· bir valandaı denizden, ka- duşı~n kralının bızzat kuma':'das"?:" milletçe ona milli ıükran derecesini ~ılı ha•t•y:ı tedavı mak ... dıle dahı- , ka zeytinyatı iatihaal eden Mila-
IJI ı· k ıld k . 'h 1 radan, havadan ve yer altından a~.d~!I"!. ordutıırı .. Ankara hedefı?e yu· ifade için hangi ölçüyü, hangi vaaı- lı ~~~l~y~.'erk _ed•ıtk mnl~ry.a n:ıkl- sın bu aenelerdeki zeytinyağı fa-
b~ı:~;;,ad~j:•ı:.,y~~· olun::. ve 

1 
ma · gelen ateş kaaırııalan içinde dün- 1 rutuş."• en buyuk, en debdebelı tayı kullanmak li.zımdır. e~tıgını soy lem•.! meml~~e~ızd~ "·e kirliğinin gÜnahlarını ve bundan 

Boziiyük kaymakamı yanın. -.n sert kuvvetlerine karşı C!~f~'?'a~~· Ankar~ • zafe~· me.o nı < l~ı! ı,., !"cru.bel~r. uzerınrl~ mu· edilen ziyanlan da tütünün üze-
EDlP dim dık durur, onları yere sererek ra11mı ıçın utuleterek gıyınmege ha Bunun ceuabını hep birden "''" davdeı dkar edılmı~tır. rine yükletınek lazımdır. Çünkü, ---Deniz 

Nakliyatı 
( B&lir birinci sahifede) 

'•nda hidematı takaim auretile te
IJıin eder) şeklindedir. 

ve deniz .. sürerek Milli tarihe 
1 
zı~lanıtı. zamanlarını . ha"."layinıa. r"biliriz. Türk milleti bilir ki o, ıııı. şimdiye kadar hiç beklenmedik 

Çanakkale zaferi gibi §anlı bir ' Boyle bır zamanda eger bır vatan- kendisin" en büyük ile bütün hiz. ,. ,., bir zamanda insana azim istifa-
destan kataraa, milleti onun hey- .ııış .. meraıim ünif.orma. •.ı yerine göt- metlerini ödeyen mükôlat olarak Adem ve Havva deter ve kazançtar temin eden tü-

k ·· kı k k ki al d ancalt Türk milletinin gönlünü "" kelini yapara ve mermer kadar sunun rı """ erını çı ıarg a- !Üncülük bu büyük servetin inkı· 
dayanıklı aşkla ona bağlanmakta n ile kaplıyarak kemiklerinin ~İtir- seupini almııtır. O, selldiği ue YAŞAR NABİ'nin gaze- razına aebep olmuştur. Eıkiden 
haklı ve vazife bilir olur. disini milli vazife ıesi ile suıturarak ııökler kadar enırin 11Qrlığını uiu· temizde tefrika edilen bu bütün civarı ihata eden zümrüt 

Yeni bir TOrk deı•letl 
kurmak 

Ye daima, milletinin civanmertliğine runa rıahlettiği millet tarafından bağlardan eser kalmamıttır. Bun-
ve tükenmez kudret kaynağına gÜ- fflllilmekle kendini hayatın en yül. çok güz ~l tahlil romanı lar gene tütünün verditi ihmalcİ· 
vener<>k 22 ırün 22 gece süren bir sek saadetine ermiş sayıyor. De- kit•p halinde çıktı. lik yüzünden, kısmen haıtalıta tu 

, Yeni layihaya göre, Seyriaefain 
~çe ayrılmaktadır: Eğer bir vatanda§, ıahai için 

1 - İç hatlar ve Yalova idareıi her yol apaçık dururken kendi 
2 - Dı~ hatlar idaresi. yolunu kendine çevrilmiş süngü-
3 - Havuzlar ve fabrikalar i- ler ve n!'mlularla k~ndisi kapaya-

büyük ve kurtarıcı meydan muhare• hannm sonsuz kudretiyle milli ta-
1 Fiatı 7S Kr. tularak, kısmen de bozulup harap 

beıi ka•anırıa, yalnız Türk tarihini rih, milli dil, milli kültür sahala- olmuılardır. Tütünil tahdit etıne-
de!iil, rında mua.zzam e•erine dellam e- Muafim Ahmet Halit Ki- mek uıulü, herkeıi o istihsal maı-

dareaL rak, felaket aellelerıyle oyulup u-
Seyrisef ain'in timdi idare et- çu"!'mlaşmış, dikenli ihanetler ve 

llıekte olduğu kılavuzluk ve re- delale!lerle beıleneı:ek azgınlaş
llıörkör İşleri ile yatlar, latanbul 1 mı~ mıllet yoluna gırerae, bu yol
beniz Ticaret Müdürlü!Hi emrine da ılk ayak bastığı Samsunda; ar-

diyor. Ve yeni büyük hi;ı;metlerle 1 
Büyük Asya, bütün cihan tarihi- hazırlanıyor. · taphaneıi. 2310 rafı korkunç bir derecede yükoek 

· olan tehlikeli ziraat Üzerine a3-
nın yürüyüşünü çelen bu valandq Türk milletini ona ıundugu" aev- "kl • · H Jb ki b · 
hayatında ba•ka hiç bir zafer kazan- ru emıştır. a u u zengın 

t~klerdir. ' 

Kilc/Jh Nıpurcularrn 
bir leşehbiisiJ 

l\;ı Aldığımız malUınata göre, (Ad
~ n) vapuru sehibi ahiren An
' O.ra'ya giderek, te!kil edilecek 
liu•uai Vaourcular Anonim Şir· 

' gi, mukaddes bir aile mirası gibi Fatih ıulh 3 üncü hukuk hakimli- k banm münbit topraklarmda :i"""'' olsa, yalnız bununla bütün nesilden neaile kıymet ve kutaiyet- ğinden: Yedikulede imrahor ll~ı h:..aatürlü mahsul yetlpnektedir. 
Ünva onu büyük asker. büyiik ku- tartarak ebediyete kadar Y&§aya. •- İzmir Meb'uau Halil Bey, buraya 

mandan olarak anar ve milleti bü- cak ve Mustafa Kemal adı btik- Bey mahallesinde .renç aia ıokağııı- on kilometre me•afede olan çift. 
yük zaferin hatırasını onun namına bale doğru en parlak ümit &"Ün"f• da 1 numarab hanede mukim müte- liğinde dört senedenberl efçan 

keti) yerine iki şirket tesisi için di~·ceği heykellerlo ebediyen Yata· !eriyle aydmlanarak giden Türk veffa Efdat efendi aağirleri Andu· milamire ile uiraşınıf ve bunnn 
teşebbü le bulunmu~tur. Buna na- ı tır ı. , milletinin bütün_ t":~hinde kurtan- roniki ve Marikaya ayni hanede 08• buııün çok zengin ıemerelerini 
zaran, bu ~irketlerden biri yalnız lı ş.~iz Ulfer cı "!e yaratıcı buyuk ata olarak kin amucalan Yo • .,feııdinin 25-12_ görmüştür. Rize fidanlıtmdan ge 
Akdeniz ve di(er Karadeniz hat- Yıllarca sürmüş harplerden on- daıma artan bir çoşkunlukla ay• [ • rgı • tirttiği 3000 mandarin, 1000 por-
larında postacılık yapacaklardır .. j ta..Ja berah<'r yürüyen ağır milli mih dmlanacaktır. 932 tarihınde vaıi tayın edildiği a• taka!, 300 limon fidanı, timdi ge
Bu lcşebbÜ•Ün mfüpet bir netice 1 netlerden sonra hiç beklenmiyen bir Aziz Anakaralılar bayramınız lakadaranın malumu olmak Üzre 1- niş ve münbit tarlalarda mahsule 
vermediği anla~ılmıştıı-. anda bir vatandaş dünya kurulalı· kutlu olsun.... lan olunu•. yatnı•• bir haldedir. Keza Aydın 

aiaçlarmdan aldıiı çeliklerle dik
tiği 3000 aiaçlık incir fidanlan 
buııün dört aenelik aiaçlar hali· 
ni almıt .e meyve venniye batla· 
dığmdan, cinainin en iyi Aydın 
İncirleri aıraamda olduju anlapl
mııtır. Diier taraftan ErenköyÜ 
fidanlıtınd .. alınan 20.000 onca
lık Amerikan çubuiundan 160 
dönümlük bir bat meydana ıeti
rildiii cibi, eaki zeytinlikleri ya
nına 2000 ataçlık yeni bir dikme
lik meydana ıetirilmİf, bunlar da 
dört aenelik olmutlur. 

Bütün bunlar ıöateriyor ki Mi· 
IU, kendisini yalmz tütüne ver
mekle, ne büyük hatalar işlemit 
ve buııünün buhranından en aıı: 
müteeuir olacağı yerde, çok bü
yiik iktısadi aanmtılara uframıt· 
tır. Bugün herkeıte, lzmir Meb'. 
uıu Halil Beyin, yaptıtı etçan 
müamire işlerine büyük bir heves 
uyanmııtır. Halll Bey, ilk defa 
anaaon da tecrübe etmit, bu mah
ıul de Çeşme anaaonlan ayannı 
bulmuı ve Çef!De fiatine aatılmıt
tır. Şimdi Milaı, anaıon ziraati 
için de hazırlıklar yapmaktadır. 

Miluta atok tütün hemen kal
madıima cöre yeni tütün piyaaa
amm hemen açılmaıı ve fiatlerin 
kurtancı olmaaı lazımdır. inhisar 
idareıinin eksperleri köyleri dolat 
mağa baılamışlardır. Fakat elin 
aatıfm batlamamaaı piyaaada a
zim bir durgunluk meydana ge
tinni,tir. inhisar idaresi faaliye
te geçtiği halde neden elan müba
yaata başlamıyor; bu bir muam • 
madır! idarenin faaliyete geçme
mesi ve hala mübayaata başlama· 
maaı, Amerikan kumpanyalarını 
da bir intizar devreaine sokmUf· 
tt,ı-. 

A. N. 

K a d ı k ö y'de 41-9:: 

Dit Tabibi 
ZEKi HALiT 

Her gÜn Hastalarını Altı yol 
a~71ndaki Muayenehanesİnd~ 

kabul \'C tedavi eder. 
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Monolog 
- Yılbaşı gecesi • 

"Koıarak sahneye gelir.'' 
- Çocuklar müjde! Size gü

zel bir müjdem var. Bana müj
dem için ne vereceksiniz baka
lım? Şimcii herhalde merak edi
yorsunuz, değil mi? "Acaba ne 
dir?" Böyle koşa koıa gelerek 
"müjdem var'' diye bağıran bu 
adam cla ne söyleyecek diye el
bette merak ediyorsunuz. Hak· 
!ısınız. Ben de lifı uzabyorum 
galiba. Bu kadar gevezelik ya
pacağuua müjdemin ne olduğu
nu aöyleaeydim .:aha iyi değil 
miydi? 

Ha bak aklıma geldi? Ada
mın biri. bir bakkal dükkanına 
girmiı, bakkala dcmit ki "sen
den on beş liralık alıı verit ya· 
pacağım." Tabii bakkal sevin
miş ve bu yağlı müıterisinin et 
rafında pervane gibi dolaşma
ğa başlamış. Adam dütünmüt 
clüşünmüş, dütünmüş. Bir türlü 
ne alacağını batırlayamamıf. 

Bakkal aormağa baıhmıf
- Yağ mı alacaktınız? 
- Hayır, yağmıız var 
- Pirinç mi? 
-Hayır 
- Makarna mı? 
- Hayır. 
-Şeker mi? 
-Hayır 
- :leytin, peynir, fuulye. 

nohut, mercimek, ıoğan; sarını 
;,ak, tuz, biber, zeytinyağı. 

- Hayır hayır hayır. 

Elhuıl dükkandaki bütün 
mallan saymıı, ciükkii.nda say-
madığı hiç bir ıey kalmamı9. 
Hiç b:ri değil Bu dalgm adam 
nihayet: 

- Hah hatırladım demif. 
Kendime bir ayakkabı ile iki fa 
nili alacaklım. 

Bakkalın yerinde ıiz oltanız 
ne yaparsınız?. On bet liralık 
alıt verit yapmağa gelen müt
teriyi kaybettiği~ mi, yokaa 
bir saatten beri dükkandaki eı
yaları saymak zahmetine mi ya 
naraınu. Zavallı bakkal. Bak· 
kalı bu hayırsız ve dalgm müt
teriıile baıbata bırakalım. On
lar illerlerae kavga et.inler bi
ze ne?. 

a;z ıelelim müjclemize.. Az 
kaldı unutacakbm. Siz de batır 
latmıyorauııuz. lçinizd'en biri 
çıkıp ta "yahu müjdeni me
rak ediyoruz! Bize vereceğin 
müjde ne idi? Yoksa bu müjde 
bakkal bikiyeai mi ici\?.,, de
me<li. Ya ben de bakkalın müt 
terisi gibi ne söyleyeceğimi u
mıttum dersem felaket değil 
mi? Hayır ben dalgın değilim 
sadece biru gevezeyim. 

Gelelim müjdemize: 
Çocuklar bu öyle sevinçli bir 

haber ki bunu itilir itilmez he
piniz yerinizden fırlayacaksınız 
Yani o kadar güzel haber ki bu 
hab-:?rİD yerine aize bin lira ver
seydim bu kadar sevinmezdi
ciz. 

Ne o?! •.•• Sen pek aabıraızla 
myoramı. Bak arkada9larm na
Hl kuzu gibi dinliyorlar. Her 
halde hepıinden ziyade sen me 
rak etmit olacakam. istersen 
gel kulağııra söyliyeyim. 

"Dinleyenlerd'eo bir çocuk 
yerinden kalkarak sahneye doğ 
nı ileriler.'' 

Amma da yaptın ha!. Ayol 
benim müjdem gizli değil ki ku 
lağma söyliyeyim. "Gel külağı 
na söyliyeyim cl~ye seninle ıaka 
ettim. Sen de inandın. Haydi o
lur yerine b:ık bu kadar iman 
h~ müjdemi bekliyor. 

Liifı uzatmayalım. epeyce 
sabrınızı auiistimal ett!m. 

Dinleyiniz. Söylüyorum. Dik 
l<at... Müjde çocuklar!. Tam 
hu gece b!r ya9ına daha girdik. 
Yani 1932 aenesine bir tekme 
vurduk. 1933 ıenesine elimizi 
uzattık. 

Bunu hepimiz biliyorduk di
yecekainiz cl'eğil mi? Amma 
ıöyliyeceğim bu kadar değil ki 
gerçi bunu hepiniz biliyorsu
nuz amma bilmediğiniz aey de 
v:ır. (1933 ıenesincleyiz. Bahti
YM olacağız." Ya işte bunu 
hiç biriniz bilmiyorciunuz. Eğer 
tiediğim çıkmazsa gelecek sene 
bana "yalancı" diyebilirsiniz. 

Allaha ramarladık. 

Sfenks konuştu 

Sfenks nedir, bilir mİ&İniz.? bo9lamyor mu? 
Mısırda, firavumardan kalma 2 - Benden bahsediliyor 
İnsan batlı, aslaıo vücutlu hey- mu? 
kel.. Uzun müddet bu heykelin 3 - Benim konuşma tar
oraya, niçin dikildiği anlaşıl- 1 zmıdan hoşlanıyorlar mı? 
madığı için Sfenks esrar remzi 4 - En çok aeıvdiğim kim
olarak gösterilmişti. Son =· \•eyi ıık srk görebilecek miyim? 
manlarda bu heykeli konuştW"- 1 5 - Benim için ne diyorlar? 
dular. Giiya neden oraya dikil- 6 - Yakmda 9öyle güzel 
diğini anlayamıyan iınıs.anlara bir gezintiye çıkacak mıyım? 
sırrını faıetmİ§. 7 - Yakında iyi bir musiki 

Yukanki resim vakit ge- dinliyecek miyim? 
çirmek için bir oyun ve Sfen- Cevaplar 
kain başıdır. Sfenks burada · 
gözleri ve ağzı ile konuşmak- Gözlerde: 
tadır. Aşağıda yazılı suallerden 1 - Sizi ciddi gönnekten 
birini intihap ederek, gözlerini hoşlanıyorlar. 
zi kapatınız. Bir kurşun ka- 2 - Sizin iyiliğinizde:n bah-
lem veya İğne ile Sfenka'in göz aediliyor. 
veya ağzına işaret koyunuz. 3 - Alay ediyorlar. 

Eğer kalem veya iğne göz 4 - Size ehemmiyet verme. 
veya ağızdan harice çıkarsa, diğini göreceksiniz. 
Sfenks aualinize cevap vermek 5 - Çok mütecessis ve de
istemiyor, elemektir. Bu takdir- dikoducu olduğunuzu söylüyor 
de başka bir ıual inf ap eder- lar. 
ainiz. Eğer kalem veya iğnıe 6 - Evet. 
büJıütün resimden harice çı- 7 - lyi bi1' musl<lden anl.r 
karsa, tekrar edersiniz. mısınız? 

Sualler Aiızda: 
1 - Arkadaılanm benden 1 - Sempatik imanlan rör 

1 
Atalar sözü 

Anasına hayrı olmayanın kime 
hayn olur. 
Ana olursan ana kadri bilirsin 
Atını bağla aonra Tanya tapı
fır. 

At meydamnda etek anırmaz. 
Ağacın yemişsizi olur amma 
gölgesizi olmaz. 
Aç der: doymuyorum; tok der: 
acıkmıyorum. 
Ac kalmak borçlu olmaktan 
iyidir. 
Aç kulağım, dinç kulağım. 
Açlrk adama oyun öğretir. 
Acıklı aclam tez kocar. 
Adamın batma ne gelirse özün 
dendir. 
Alat (ace1e) İş.e fevtan kanfll'. 
Adam yanıla yanıla öğrenir. 
Adam var ki yava, gezer berk 
basar. 
Aldatan alça'ktır, aldanan ah
mak. 
Aiilatma öksüzü, güldürme yüz 
aüzü. 
As taıaraa taşsın; tek aç ta,ma 
am. 
Az söyle, öz söyle; ıözünü düz 
söyle. 
Arslan tek doğurur ama arslıın 
doilurur. 
Arttaki devenin yükü ağır o
lur. 
Artmayan malı ya sat. ya de
ğif. 
Arpa eken buğday biçmez. 
Az itten çok it ç&ar. 
Avm "n beşi karanlıksa onbeşi 
aydınlıktır. 
Altının ayarın taş üstünde, insa 
nın ayan it üstünde belli olur. ....... _, __________ _ 
mek claima bir zevktir. 

2 - Çok ıeyler bahsed\Imi
yor. Ara sıra gülümsemeler o
luyor. 

3 - Çok.. Çünkü kimsenin 
fenalığından babsetnıiyonu• 
nuz. 

4 - Her gün.. Hayatmız 
beraber ~eç.ecek. 

5 - Bulunduğunuz imtiyaz
lı mevkie IS.yık olmadığınızı 
.CSylüyorlar. 

6 - Böyle bir ıeye lüzum 
var mı? Çünkü biç ali.ka ı&
termiyonunuz. 

7 - Evet '" hotunuza cici. 
ede. ............ ,,,,., .. ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,. 

İt1f1J11bulda hl'nÜ% Jtar 11•1Jmadı, fakat Aı•rupada ,,,, •(/lPncell'rl rokfan baıladı 

Tavşan 
Kardeş 

Tav9an anne küçük ailesi 

eClıyelerinizi alma<lan 
Mağazamızın fantezi ve zarif ç<>!itlerini görünüz. 

Adres: lstanbul, Ankara caddesi Afitap mağaz.ısı No. 11 ı. 

Mehmet Sadık 

HERKES 1Ç1N MAKBULE GEÇECEK BIR 
HEDİYE 

Yeni Muhbra ve Zafer Muhtırası 
16 ÇEŞiTTiR. 

Taklitlerden &alorunız. Mehmet Sadık ismine dikkat ediniz 
Dl'!losn: Ankara Caddesi Afitap mağıwm No. 111. 

ı•-----• Mehmet Sadık 
iLAN 

Ramazan müna,ebetiyle 42 ve 43 numaralı katarlar 30-31 
Birinci Kinun 1932 gecesinden Bayramın üçüncü gününe kadar 
(dahil) hergün Y etilköy - İstanbul araaında ve mütekabilen sey
rüsefer edeceklerdir. 

Bu katarlar Y enimahallede birer dakika dururlar; 
latanbul. 26 Birinci Kiııwıu 1932 

Müdüriyet 
-~~~~~~~----~~------~ ~---------

ile kırdaki evinde oturuyordu. 1 1 
Üç yavrusunu da -ana değil 3 üncü kolordu ilanları '1 ..._ _______________ ___. 

Trabzon garnizonunun ihti- j mi3yona müracaatlan. 
yacı olup kapalı münakasacl'a (1069) (6861) 
bulunan 348,000 kilo una talip • .. • 
zuhur etmediğinden bir ay Çatalca Mıt. Mv. latihkim 
müddetle pazarlığa konulmuş- bölüğü için pazarlıkla satın alı 
tur. Taliplerin her gün Trab- nacak olan 12 kalem in1aiye 
zondaki komiıyona müracaat- malzemesine talip çıkmadığın
ları. (1067) (6844) dan ihalesi tehirle 29-12-932 sa 

* * • at 11 de yapılacaktır. Taliple-
K. O. kıt'a ve müesseseleri rin ıartnamesini görmek üzere 

hayvanatı ihtiyacı için 280 tıon her gün ve münakasaya iştirak 
' arpa kapalı zarf usulile müna- için o gün ve vaktinden evvel 

kasay kamnuştur. 19-1-933 per komisyoa mnüracaatlan. 
şembP. günü saat 10,30 da iha- (5037) (6807) 
le edileceğinden taliplerin 9art- 2278 

• • • namesini görmek üzere bergün 
Çatalca Mst. Mv. ambarınmi ya?- sıok, pek çok seviyor ve münakasaya İftİrak için o d 

d gün ve Vl\ktinden evvel komis- a bulunan a9ağıda cinsleri ya-
u. yona mu'"racaatlan. zıh köhne eşya aablacaktır. Ta 

Fakat bunlann en. büyüğü l" km d - d "'- ı · 
(5040) (6867) ıp çı a ıgın an ına eaı te-

pek yaramaz, uçan ve itaatsız- ., ., ,. birle 29-12-932 pertcmbe günü 
dı. Bül,ük olduğundan küçük saat 11,30 da yapılacaktır. Ta-
kard-. erı"oe --redı'yo~ bunun Çatalca Mıt. Mv. ne ait ıtıl-

_, ~ ., !iplerin •artnamesini görmek u" • b d d dak tamirile aatm alınacak olan Y üzenne ütün ünyaya a em- zere her gün ve münakasaya i~ 
ed -· hülan' ederek kim bıı'l:ı noksan malzemesi için ta-r ecegıne , se tirak için o gün ve vaktinden 

d k km d )in zuhur etmedig"indenr ihalesi en or uyor u. •- evvel komisyonumuza müraca-
Annesi çocuğuna her gün 31·12-932 cumarte.i günü saat ~tlan. (SOJ8) (6SOS) 
"h ti d" ·· t __. 10,30 a talik edilmi•tir. Talip-nası a er e ıyor, oy e za ... ~.- ~ Adet Kilo gram Cinai e•ya 

tiği kadar kuvvetli olmadığımı !erin keşifnamesiıııi görmek üze 19 250 Muhtelif bakır 
anlatmağa çalışıyordu. re her gün ve pazarlığa ittirak 

Bir gün büyük tavıan kar- için o gün ve vaktinden evvel 
deşi çajfırdı: komisyona müracaatlan. 

- Ben ev itlerile uifratı:JQ- (5042) (6865) • • • nım. Biraz kardeşlerini az gez-
meğe götür. Fakat öyle uzak
lara gitme •• Hele orman civa
rına yaklatma •• 

Büyük tavtan kard~ sordu: 
- Ormana ıidenek, aanki 

ne olur? 
- Çiinkil orada ah cl"mlemi 

J'9D taytanlan yerler. 
Tayt&D brdeı fôyle dUtün

dü: 

K. O. ve birinci hrka lat'a 
ve mlıeseseleri için pazarlıkla 
7,000 kilo kuru üzüm satın alı
nacaktır. 2-1-933 pazartesi gü
nü saat 14 te ihale edilec:eğin
dec taliplerin ıartnameaini gör 
mek üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak için o ıün ve vaktinden 
evvel komisyona müacaatlan. 

(5041) (6866) 

- I\~. yine bir maaal o- Birinci fırka *ıntiyacı için sa-
kuyor. Ormanda yamyam mı 
var? Mubald<ak beni korlcut- tın alınacak olan Osram veya 

Filipı ve yahut Set markalı 
mak için bunu aöylüvor. Hal- 3300 adet anıpul içiınr verilen fi 
buki ben hiç bir 9eyden kıork- at fazla görüldüğünden ihalesi 
mam. Eğer karşıma birisi c;ı- 31·12-932 cumartesi günü saat 
karsa, kız kardeşinıin nasıl ku- 11 e talik edilmiştir. Taliplerin 
lalbm çekiyorsam, onun da ku tartnamesini görmek üzere her 
lağını çekerim. Benim kim ol- gün ve pazarlığa i9tirak için o 
duiromu öğrenir. gün ve vaktinden evvel komis-

Büyük tavtan kan:I~ bu ka- yona müracaatlan. 
fa ile küçükleri aldı ve hep be- (5043) (6864) 
rabe>- dı,anya cıktılar. • • • 

Çok geçmeden, büyük tav- K. O. kıtaatı hayvanetı ihti
tanm canı orma- girmek iı- yacı için 280 ton yulaf kapalı 
tPdi. Kan:leşlenm bıraktı. ke- zarf usulile aatın alınacaktır. 
lebeklerin adcasmdan kosar
lc:en. kenrl;sini ormanın hiza
ımda buldu. 

- Ah, dedi ,iste orman! Su
raya girelim. lıakalım neler 
var? 

Daha ayaitmı atar atmaz 
keskin bir aea duvuldu ve bir 
hayvan ilerive atrldı. 

Tavşan kan:I~. bu lıayvanı 
lt'ISmıemekle beraber. kim oldu 
ğunu tamdı. 

Hani karpıma kim c;ıkana, 
kulaklannı çek~ti? Kol'ku· 
ıh.n yr~dırrm ıribi kacmağa baş
ladı. Fllkat arka'md~ da ta
kip edilivordu. Zavallı tav9an 
kard ..... ! lntallıılı yakalanmamıt 
tır, Eğer yakalanmamı•. lcur
tulmuşaa, mııba1"1<ak bir daha 
anasının sözlerinden çıkmama· 
ğa karar vermittir. 

8 cı icra memurluftından ı BR
borçtan dolayı mahcuz ve bu kel-e 
oatılmuma karar Yerilen Berber ta
kımı Cibalide Fener caddesinde pe

rükiır Hasan efendinin dükkinmcla 
31-12-932 tarihine müoadif cumar
tesi günü oaat 9 dan 12 ye kadar pa
raya çevrileceğinden taliplerin ma
hallinde bulunacak memura müno
cutlan ilin ohıınır efendim. 

19-1-933 perıembe eünü saat 
11 de ihale edileceğindm talip
lerin 9artnameaini görmek üze 
re her güD ve münakasaya itti
rak için o gün ve vaktinden ev
vel komisyona müracaatları. 

(5044) (6863) 
• • • 

K. O. ambannda mevcut a-
9ağıda cim ve m~an yazılı 
:ı:ısmen köhne ve kısmen müsta 
mel efya müzayede ile sablacak 
tır. 16-1-933 çartamba günü 
sata 1 cı da ihale edileceğinden 
taliplerin eşvayı görmek üzere 
her gün K. O. ambarına ve mü 
zayedeye İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel komiayOll1l mü 
racaatlan. (5045) (6862) 

Allt>l 
2650 

50 
9120 

Teneko 
Fıçı 
Cuval 
,; .. 

Konyadaki kıtaat ihtiyacı f. 
çin kapalı zarfla satın almacak 
olan 25~.soo kilo un için veri
len fiat fazla görüldüğünden 
pazarlıkla satın· alınacaktır. 
ihalesi 1-1-933 pazar günü saat 
15 tetlir. Taliplerin tartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve mü 
nakaıaya iştirak için o gün ve 
vaktir den evve! Konyadaki ko-

44 
8 
4 

12 
4 

50,500 Karavana 
ıs Bakraç 
10 Tava 
3 Kepçe 

kazr.n 

Aleminyüm kepçe 
2279 

lıtanbal 4 üncü icra memurluğun 
elan: Temamma 1500 lira kırn~tl 
muhammineli feruz ağada t""likçi ve 
çorapçı balen baTyar sokağında kay 
eli 24 mükerrer 1-3-20-22 yeni 24 • 
1-3-20-22 numaralarla mıırakkam 

'bir kıt'a ananın temaıru ıuyunun İ· 
ıı:alesi zımnında açık arttırmay.ı koa 
muı olup prtnımıesinin 27-12-932 
tarihinden itibaren dairemizde heı·

kes tarafından görülebilecei(! gibi 
31-1-933 tarihine müaadif .atı gimü 
saat 14 ten 17 ye kadar dai•cıni2d• 

açık arttmna ile ıatılacaktıı. Ari· 
brma bedeli muhammen ;ciyr.ıetin•n 
yüzde yebniş beşini bulunnıadı!:ı 
takdirde en ıon arttıranın te.~hhüdü 

baki kalmak üzere 15 ıubat 933 le.· 

rihine müsadif çarşamba C'Ünü yine 
'hat 14 ten 17 ye kadar ~.>iremizde 
yepılııcak olan arttırrmaınd~ gayri 
menkul en çek arttırana ihaJı. edec< 
iinden taliplerin muhammen kiym 
tin yüzde yedı buçuğu nısb•tınde 

pek akçasını veya milli bir banknnın 
teminat mel<tubunu hômil bulunma• 
lan liznndır. Mütenokim vergilerle 
YBkır icaresi ve belediyeye ~it tenvi 
rat n tanzifat rüsumlan mü~teri~e 
aittir. 2004 numaralı icnı ve iflas ka 
nununun 126 mcı maddesinin dör 
düncü fıkraıma tevfikan bu g.ıyı; 
menkül üzerinde İpotekli alı.caklılal' 
ile diğer atakadaranın ve irtifa!< hak
la oahiplerinin bu h'lklarını ve hu
ıaıiyle faiz ve ma•arife dAir olan id 
dİalanm ilan tarihinden itibaa·eıı 20 
yirmi gün içinde eTrakı müsbite
leriyle bildirmeleri, aksi halde hakla
n tapu aicı1leriyle a11bit olmııdıkç11 
ıatıı bedelinin paylaşmasından ha
f'iç lıalacaklan cihetle alikadManın 

ltbu maddenin mezkür fikrasma gö 
re hareket etmeleri ve daloa fazla 
malumat almak iotiyenleriı, 932-
1743 dosya numaraıile müraca~tlar• 
ilan olunur . 

Dr. H O R H O R U N l 
Mckt<-p s~kağmd .. ki muayeneh<ı• 

netini kııııamı,tır. Hcrgün ıab..htan 
ak•ama kadar baotalarını EmiııOnü 
\"alide kira~thaneıi yanındaki mı.ıı· 

y~n•h'lneoina'~ bizzat tedavi ecel' 

Telefoa: 2.4131. 
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 1932 

KOYUN ŞÜTÜ İLANİ 
Istanbul Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 

300 sağmal koyunun ıütleri kanunun.oinin 9 zuncu pazar
tesi günü saat on bette müzayedeye konulacağnıd'an talipler 350 
lira teminat akçesile Y eıilköy civarında İstanbul Ziraat Mekte
bmde Çiftlik Heyetine milracaatlan. (6778) 

lat. Mr. Kumandanlığı Sabnalma koıo. Hinl'lTı 

Harbiye ve merbutu mektep 1 pa:zarhk ıuretile imal ettirile
lcr hayvanatı ihtiyacı İçin 2501 cektir. Münaka~ası 1/1/933 pa 
ton kuru ot ı:;ı.azarlrğa ıoonmul- zar günü aaat 14,30 da Topba
tur. Pazarlığı 31-12-932 cumar nede Merkez Kumandanlığı aa
tesi gUnü aaat 14,30 da Topha bnalma komisyonurııda icra ia
nede Merkez Kumandanlığı aa hnacaktrr. isteklilerin 14rtna
tınnlma komisyonunda icra kı- me ve nümuneairri ~örmek için 
lınacaktır. isteklilerin ıartna- ıabah saat 9 dan oınıa kadar bel
mcsini görmek için sabah saat li vaktinde komisyon.da hazır 
9 c'an 10 a kadar her gün ve pa bulunmalan. (6841) 
zarlığa giriıeceklerin belli va- 2320 
kitte komiayonda hazır bulun- " • • 
malan. (391) (6872) Dikim evi ihtiyacı için 800 

,. • • metre çuha pazarlıkla satın alı-
Merk kumandanlığına mer nacaktır. Pazarlrjı 31-12-932 

but Selimıye frrmı için 200,000 cumartesi günü ıaat 11 de Top 
kilo una verilen fiat pahalı gö- hanede Merke-z kumaındaıılığı 
rüldüğünden pazarlığa komnuı satrnalma komisyonunda icra 
tur. Pazarlığı 29-12-932 per- kılmaca1<trr. isteklilerin nüınu-
9embe günü saat 15 te Topha- ne ve şartnamesini gönne'k için 
nede Merkez K. ıatmalma ko- nbah ~aat 9 dan ona kadar her 
misyonunda ·cra kılmacaktrr. ırün ve pazarlığa ririıeceklerin 
isteklilerin ıartname ve nümu· belli vakitte komisyonda hazır 
nesini görmek için sabah saat bıılu.nma!An. (392) (6871) 
9 dan ona kadar her gün ve pa· al • • • 
nrlrja gİriş«eklein belli vak- H ıcı oğlu ihtiyat zabit 

lı bankası 
Türkiye it Bankasından: 
Ydbafı münasebetiyle 1 kima

nuaani 933 Pazar cünü latanbul 
ve Beyoğlu tubemiz kapalı bulu
nacaktır. 

Dr. I H S A N S A MI 

İSTAFİLOKOK AŞISI 
ıtafilolı:oldardan mütevellit ( •
genlik, kan çıbanı, koltuk alb çı
banı, arpacık) ve bütün cilt bao
talddanna kal'!ı pek tWr!i bir 

_. ııtıdtr. Divanyolu No. 189 

(1754) 1 

Oyuncaklar 
Hediyeler 

"OSKA 
'' kunduralan 

Her ıene olduğu ribi bu ıene 
clııhi en z_,.in ve en müntahap 
çefiderini • ucuz fiatlarla 

Os. Ferruh 
ve 

Sanai Kazmirci 
(Sabık Ştein) 

ııııağıızalanncla bulacağınızı 

unuunaynuz. 
Beyoflu latildat caddesi No 303 

tinde komisyona müracaatla- mekte,_ inde mevcut Fiat marka 
(394) (&869) otomobil motöril kesimi pazar- ı 

"· lrkla tamir ettirilecektir. Pa- __________ 22_ 23 __ I 
• • • 

Merkez kumandanlığına 
merbut Tophane fınnıı ihtiyacı 
için 460.000 kilo una verilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa
zarlığa konmuştur. Pazarlığı 
29-12-932 pertembe günü saat 
10 da Tophanede Merkez ku
mandanlığı satmalma komisyo 
nunda icra kılmacaktrr. la tekli· 
letin tartname ve nümunesini 
görmek için aaba:h 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa gi
rişeceklerin belli vaktinde ko
miavonda hazır bulunmaları 

(395) (6868) 

• • • 

zarlığı 29-12-932 perşembe gü- lıtanbul aıllye mahkemesi 6 ıncı ! 
ni\ saat 1 l de Tophanede Mer. hukuk daireaindenı CerralıpRf& ca
K. &atrnalma komisyonunda miinde mükim Hatice H. tarafmdan 

1 
İcra kılrnaca'ktrr. isteklilerin İ· lı:ocası •:mi camiin oclalarnıcla mü- ı 
zahat almak için sabah saat do- kim Sül ynıaa Ef. aleyhine açılan ' 
kuzdan ona J.'..adar her gün ve teacill akit c1a...._ mütedair verilen 1 
pazarlığa giriseceklerin belli va arzuhal mümaileyb Süleyman ınez. 
kitte ko•nisyonda hazır bulun- kiir haneyi terk ile semti meçhule 
malan. (393) (6870) rittiği m~ruhada 1Mli tebliğ iade la 

lınmıı ve ilanen tebliğat icrası karar 
rir olmuı olduğundan müddeialeyh İ 
miimıüle,'b tarih ilinm feı-dasından 

itibal'etl on gün :zarfında cevap ver-1 
mcdiii ve yevmi tahkikat olarak ta
yin olunan 22-1-933 pazar aaat 10 da 
lıtanbul asliye altıncı hukuk daire
sinde tahkikat hikimi huzuruna gel 
metliği takdirde hakkında rı:raJ>en . 
tahkikat İcra olunacağı tebliğ maka- ı 
mına kaim olmak Ü,..,... keyfiyet i
lan olunur. 

• 
Is tan bul Trakya 
Şeker Fabrikaları 

ve 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A ~pullu şeker fabrikasının İstanbul depn. 
lanIJdan kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene 
üzere sablır. 

bin kilodan eksik olmamak 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir .. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf 
Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: Istanbul 

Şeker • Telefon: 24470.79 

r. tanbul dördüncü icra memurlu
fundan: Temamına elli iki bin do
kuz vüz lira ldymet takdir edilen 
Beyojilunda Teşvikiye ınalıalleoinde 
Kihtan11 mAhallesinde atik 120 ce
dit 152 nnmAra alM ba!rçeleri ve Jj. 

monluğu muhtevi maamü•temilat 
kll.rtir muntıaam konak ve kavak so 
k•~mdan atilı: 120 mükerrer cedit 
13, 13-1 numara alan kayden müf
rez üıtünde ldrgir odaları , anılığt, 
ve matbabı •e beliyi han lhur ve 
nrabalığtn temanu Mülga 1424 nu- _________________ ,._; _____ _ 

merolu icra •e iflas kannnnn 119 un İn 1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müeasesat hayvanab 
ihtiyacı için 135 ton arpa ka· 
palr zarf anretile eatm almacak 
trr. Münakaıaaı 28-12-932 çar
tamba günü aaat 14 te Topha
nede Merkez K. Satmalma ko
misyonunda icra kılrnacakhr. 
Taliplerin ıoırtnamesini gör
mek üzere aabah saat 9 dan o
na kadar her gün ve münakasa 
ya ittirak için de muayyen vak 
tinde komiıyonda hazır bulun
maian. (333) (6474) 

cu mad.teoi hGkmüne tevfikan açık 
arttırmaya Y8zedilmlJ olup 28-1 Z-
932 tarihinde farlnametl dlvanha~ 

isarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Te talile edilerek 2-2-933 tan1ıine mü 200 Adet KontT ıf.llke tahta 
aadif JM!T1ernbe ri!nll oaat 14 ten 17 1500 Adet Çrralı tahta 
ye kad11r açtk artırma ıuretı1e satı-
lacaktır. Arttırmaya ittlrak için vüz 6 Metre mik'abı Ihlamur tahtasu birinci mal ıeçme tam· 

Alemdağı civannda Evkafı mülbakadan Sofi Hayrettin çift 
liğinin tarihi tesliminden itibaren üç senelik icarı yeniden müza
yedeye koulmuştur. Talipnlerin 16-1-933 tarihine müaadif pa
zartesi günü ıaat on bete kadar İstanbul Evkaf müdiriyetinde 
Onn.n ve Arazi kalemine müracaatlan. (6796) 

t638 
••• 

Dikim evi ihtiyacı için 1000 
kilo pulıuz bakıT perçin çivisi 
açık münakasa suretile satm a· 
hnacaktrr. Münakasa 14/1/ 
933 cumartesi günü saat 15 de 
Tophanede Merkez Kuman
danlığı aatrn alrr.a komisyonun 
da icra kıhnacaktrr. isteklilerin 
ıartname ve nümunesini ıör
mek İçin ıabah saat 9 elan 10 
kadar her gün ve münakasaar
na giriteceklerin belli vakitte 
komiıvonda hazır bulunmalan. 

de yedi teminat akçeaf almll". Mllte- ruk olacaktır• 
rakim ffl'rl, ı.etedlye, vakıf icaresl 3 Metre mik'abı Kanı. •ğaç birinci mal seçme tomruk 
mütterlye .tttlr. ltbu ıraYl"I menkul l olaca1ctır. 
potek akdi muamelesinden sonra Bey 6 Metre mik'abı Gürıen inci mal seçme tomruk olacaktır.. 
oflu ~inci noterliğinin 21 Tetrl- 2 Metre mik'abı Çıralı kalaa- 400 x 28 x 8 
nlevvel 931 tım1ı •e 1718t/lt72S 6 Paket Somu.nlu demir vida: muhtelif eb'atta 
numaralı taıdikile madam Elvlra Çi- 800 Adet,Somun muhtelif eb'atta 
rah namma her Oç aylılt pefİnen ve 
ıenm 3200 ı;..,. ile 1 Teşrinlso.nl 1600 Adet Somunlu civata muhtelif eb'atta 
931 tarihinden itibal"l!n t Nisan 933 600 Adet Yuvarlak başh sonıunlu civata 
tRrihiM kadar bir ~k ıene müdet 30 Kilo Demir kaynak teli 
le •• l<ir•cı dilene dört ıene temaı- 800 Adet Demir pul 
den ... ti\hiyetl olduftt Ye 01"-ptald 500 Adet Çatal Pim 

2272 

Sahlık arsa 
lıtanbul Vilayeti Defterdarlığmdanı 

No. 25 Büyükdere Tepebaıı sokak takriben bet yüz arşın 
miktanndadrr. Peşin para ile 250 liradan açık arttırmaya kon
muıtur. 4 K. Sani 933 ça11amba saat on bette defterdarlıkta iha
le olunacaktır. (6552) 

1980 

Sablık Ev 
(377) (6719) 

2108 

mükell~fivot listetinde yazJlı lpotclc 600 Paket Ağaç vida: muhtelif eb'atta lstanbul Vilayeti Defterdarbğmda.n: 
•e hacl7.lerl meYcut bulundu*1f tapa p k y 1 ba l ·d b '~ _._, N. 47 Şeb Ferhat mahalleai Havuzlu hamam sokak. Kumka-
bydlnden ant.a.•lmf1tıl'. icra ..., lf- 60 a et uvar ak ı ı vı a mu telİ cu alta 

• • • 
IAı kanununun 

119 
anca madde.ine 1800 Paket Pirinç ıan ağaç muhtelif eb'att• pı üç katta üç oda üç sofa kömürlük ve aaireyi müttemildir. Pe-

tevfibn b~kt..,.. tapa tkı11erile ... bit 8 Sandık Cam: muhtelif eb'atta tin alınmak ıartile aab§ı 900 liradan açrk artbrmaya konmuıtur. 
olmı,.an lpoteldl alacalı:lılar ile diter Cibali fabrikuınm tamiriıııe muktazi mm ve mikdarlan ,..... 4 K. Sani 933 çarı•mba fiinü saat OJt bette Defterdarlrkta ihale 

1 
s 

KARADENiZ POSt ASI 

ERZURUM 
Vapuru 29 kanunuevvel 

Perşembe 
ırünü alqamı hareketle Z:>l\CQI 

dair, l 11dıolu, A:rancdc,Samaun, 
Ordu. Ci-.ın, Trabzon, Sür
mene 'Ve Rize'ye azimet ve av .. 

det edecektir. 
Fazla tahilit için Sirkeci Yel 

:.enci banmclatci acetltabtına mü· 
-acut. T~I: 21515. 

2298 

Naim Vapur İdaresi 
ADANA 

'l•punı 29 Kinunuevvel Per
ternbe giinü saat 18 de Sirkeci 
nbtnnmdan hareketle doğru 

Çanakkale lzmir,Kuş adası. An
talya, Menin ve Payas için 
yolcu ve et:rayi ticariye alarak 
azimet ve avdet edecektir. 
TaEıilat için: Galata, Gümrük 

karfıaında Site Franııez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat 

Telefon: 4.1041. 

SEYRlSEF AIN 
Jıltt•ı -ata ı O.lala K6prL 

,,... B. 2'62. !1u!ıe 1ı.. Blı ı..c 

\! l!laftrdanade lıııD J. 1740. 

TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
28 birincikinun çarşamba 
18 de Galata rıht mmdan 
kalkar. 

• A 

ILA 
Antalya Vilii.yetıncıe mer

kez kazasının Pamuetık de..·let 
ormanından her aeve 3344 gııy
rimamul mP.tre mik'ap hesa
bile bet aenede 19720 gayrima 
mul metre mik'ap çam eşçan 
beher gayr'mamul metre mik' 
ahı 247,50 kurut muhammen 
bedeli üzerinde'll talibine ihale 
edilmek üze~ müzayedeye ko
nulmu,tur. 

Müzayede ve ihale kapalı 
zarf uaulile ve 661-799 numa
ralı kanunların ahkamı ımu
miyesi veçhile 1411/933 tari
hine müaadif cumartest günü 
saat 15 te Antalya Vilayetin· 
de müteşekkil onnan aatış ko
misyonu huzurunda icra eJilccc 
ğinden taliplerin 50.000 liu ser 
maye vaz'ma mali ikti rlan
nı gösterir Ticaret Odası vesi
kasını ve muhamme bedel
dm •ta ğı olmamak şartile ve
receği bir senenin bedeli milc
tannm yiizde on beşi nisbe
tindeki teminatı muvakkntesi. 
ni muhtevi tek!M1ameleriui "ha 
le kanununun onuncu maddesi 
sarahati dairesinde mezkür sa· 
ate kadar komisyona tevdi ey
lemeleri ve şart'1ame ve mu'k -
velene.me sureti musaddakal n 
nrn Ankarada OrmPn lşleri U
mum Müdürlüğü ·ı. lstarm 1 
ve Antalya Onnl!.n Müdiriyet
lerinden alınabileceği ilii.n clu-
nur. 
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Harbiye mektebi ihtiyacı için 
1932 tip ve Alsiyou markalı 
l>iaikletlerdeo 120 liralık pazar 
ldda alınac:aktrr. Puarlıliı 2-1-
933 _pazartesi günl1 saat 11 de 
T 0111ıanede Merkez Kuman
claırlrğı satmalma komiaJOGun. 
da yapıJacaktır. lıteklilerin ;.. 
sahat almak için her ıüıı sabah 
saat 9dan ona b.dar komiıyona 
müracaatlan ve pazarlığa giri
f9Ceklerin belli vakitte kornia
yonda hazır bulunmalan. 

alôbclaranm .... irtllalr baldo ..ı.ip.. kanda ıöıterilen levazım pazarbkla satm alnıacaktır. Taliplerin olunacaktır, (6554) 
!erinin ı... haldarmr "haıaıile fal pazarlığa iftirak etmek ibı:ere )'iliıde yedi buçuk tembıatlarmı h&.. ı-------------------:.19:::8::1 __ I TORK TiCARET--
" -ıfe dair olu . iılcllalarım t- il VE SANA t !An tarlblndeıı itibaren ,.fmıl ırlln i- m' en 2-1-933 puarteai ırünfl saat 14 te Calatada MGbaru Ko- V Göğütfert &ayıt olanlardaki llbllr1lkfere bilyfik tlıemmlyet Y BANKASI 

(384) (6814) 
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• • • 
Fen Tatbikat mektebi ilıtiya 

er için bir adet 1928 model A
nyel motosikleti için tekerlek 
ve ıepetıiz bütün teferrüatile 
yeni Saydkar ,aaiai pazarlıkla 
aatm alırıac:akbr. Puarlığı 2-
1-933 pazartesi ıünil saat 11 
de Tophanede Merkez launan
danlrğı aatmalma komisyonun
da icra kılmacaktrr. isteklilerin 
izahat almak için her gün ... 
bah aaat 10 dan t 1 e kadar ko
miayona münıcaatln ve iftirak 
için de belli vakitte komisyon
d.a hazır bulunmalan. 

(386) (6816) 
2284 

• • • 
Maltepe A,ı. Lisesi ihtiyacı 

için 1125 adet yastık kılıfı, be
ıı:i mektepten verilmek iizere 

çlnde ••rAla mllıpih!lerile bı1dinne- mi110111.rna mliracaatlan. (6659) eremnrmeltdlr. (A 1RAN HAl(j(l EKRF.M ı..lılikellln 6nUoe ıeçtr Anonim Şirketi konkorda-

leri IAnmdır. Alnl balete haklan ta..1----------------------- 1588 to komiserliğinden: ----------------....:.--------! Tuliye halinde buluıuın Türlı: ı-
pa ıidllel'lle aalıit olmlyanlar sabf 1 1 bedelinin ııe,.tatnuıomdan ~ ı... fstanbul Belediye•I fıAnlan Ticaret itleri Umum Müdürlütwuı"'' .,. ... S.-,.i Bankaaı Anonim Şir 
tm..r. A'•kad--'·-n '·bu -·dd-' ._ keti tur.,.. heyetinin konkordato ; • .,. an-, " "- .,. ,.._ • _ 30 ikinci T evin 330 tarihli kanuA btikiimleri,.. ron teadl edilmlt <>· .ı ı 
naniye alık......._ rönı harebt - ..,n miib et verilmetıi hakkındaki tala 
ı.,,; ..., daha fnla -lilnıat al-'ı la Villyet namına tapuya tescili bildirilen Beylerbeyinde" laa ecnebi firlı:etleriııdea Alıma tabiiyetli - $ime • Şülıeıtowb Aao- binla ......., itibara almmau-
tirenlerin Dll-lttO c1oeya ..,_.... Malıalleainde Çamlıca caddeainde etki ve yeni 3.5 No. Hamidi nim Şirketi - Siemeıaa Scbuckwt w.- Aldle. Cın"ı+ft - lıu lre- • ... ~lu 4irkete müb-
aile nıemurl~ -"----••-n , en-el mektelıbıtn tapuca kaydı olmamasından dolayı tnhallen n müracaatla 31/12/932 tari1WM1ea itnıar. Tlirlriyedeld .,.1 ı'iıt.a ni- let itaıma icra hô.kim-
lb olunur. ............... '" tahkikat yapılacaiından mezldlr mnllkte alikaitasarrufiyeei olua hqet ...,..;tec4ini bildlnıüttir. Meddlr tirketle .ıaı-. .....--... Şir- litinee lıarar verilerdi: alacalı:ldıorın 

kete..., icabcnda latanlMal Mnıtabac ""'--~ Mild'"--'"""- 1 -t ...ı~ alacaldanm lı:ayit ettirmeleri lüzuınu 
larm tarihi illndan itiba- on ..r.n zarfında -la ml1ıbitelerile ,._... """•- • -- ..,.,_ ·- au <>•• - meleri ilin oluNU'. ilin edilmi~tl.. Kayit için tayin olu-

· fıtanbul ilıinci if!M -...!ut-
dan: latanlııal'da ·ı-ı.._.. eadde 
dnde 89 No da M111 ı- tüccan 
Yani t.fanldis eefıtdinln malları iia 

birlikte Sultan.Jımette klin Oaldldar Tapu Batmeınurlufuna n • 1319 nan müddet reçmit oldutv 
yahut y-evmü maldltda bulunacak Tapu memuruna müracaat- lronkonlato teldifinin rnüzakeres!rıc 
lan ilin olunur. (6850) lira sefmitir. Binaenaleyh evvelki i

lla mlaeilıince ••ikalarnu ll>ru ede-
rinde ki la~ lıltmlt oldufundaa ------------------------
malıken>ece icn ve iflla ı........,._ Eminönü Kaymakamlıfmdan: Batı bot olarak bulup tahb 
nun 254 iincll maddetl mllciblnce tas muhafazaya aldınlan ineğin aaMbi her kim ise bir hafta zarfın. 
fiyenln kapanmasına lw" .1 Rrilmiı cL. almadığı takdirde alelusul ıablacağı iltn olunur. (6851) 
oldutu ilb ohaıa.ıo. 

6 mcı memurluğu tarafmclanı Kaın 
dilde kabri.tan S. 4 ..., 6 No. 1u ha
nede amhcwıı ... paraya ffÇrilmeai 
mukarrer bir adet aan lmryola va 
bir adet tin-ar aynası veaaire 31-12-
932 tarihiode ..e müaadif cömal'te•l 
günü 1181lt 9-10 kadar .ablacağmdım 
taliplerin mahallinde memuzuM mü
ıııcaat eylem ler ilan olunur. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Tetrin 330 tarilıll kanun hükümlerine IÖ1'9 t-=il edjJmit o

lan ecnebi Şirlı.etlerinclen Alman tabüyedi - Simenı ant Haldre Anonim 
Şirketi - Siemeıu Halıke Aktİ• CeseU.chaft - bu kere müracaatla 31 / 
12/932 tarihinden itibaren Türkiyedeki muuoelatına nihayet ••ec:efw 
bildirmittir. Mmür ıirketle alaka11 bulunanların tirbte icabında lata.-
bul Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri olunur, 

1851 1318 l 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Ydbap gecesi yapılacaktır. 

Talünizi deneyiniz.. 
Acele ediniz •• 

' nılı alacaklarım kaydettinniı t.nla
J DaD alacalı:lılarm konkordato möm
lıereainda bulunmalı: Gzere önü 
deki lı:anunuaani •J11UD 011 ikinci 
!*'1«nbe günll saat 14 te Galatada 
Köprülıqmcla Türkiye Ziraat Ban. 
bama alt yeni binıı,... relmelcrl "' 
yahut -.!en musaddak vd&letna 
me De yerlerine vekil ıöndermclerl 
ID.zım releceği ve bu .tacaklılarm 
toplanmaya tekaddüm eden on rün 
içinde diğer alacaklılar tarafından ve 
rilmiı olan ..esikal rı tetkik eddıilo
ce!Jeri icra n irtAs kanununun '.92 

1 l İnci maddesi hükmüne tevfikan ilan 
olunur . 



•• •• 
nı,ıı~ııı 

lstanbul ve lzmir' de yeni 
satış mağazaları açıyor 

-0 rtiioci .Aanun. ô 

5 6 
12 13 

8 19 20 
25 26" 27 

11hi!,yü.k i,f.eldi C 
Fa 'brikasıd11> . 

de lZMlR'de 

de SUL T ANHAMAMl'inda 
açılıyor 

~
.,.._,_ '"" - - - ... - ' . ,- - -
.;~ı-. ·, ' .. . ...... ' . .~< ' • • 
ti! • ._.. • • . . '. 
"'·~ •• 1 ~ • • 

Devlet Demiryollar ı idaresi Hanları 

idarede teraküm eden müstamel çt mben.z saç variller 
bi!mOuyede sablacakbr. Talip olanlann 29-12-932 tarihine 
.Uudlf pe11embe aünll saat 10 da teminat akçelerile Hay
ıiarpap majaıaamda isbab Ylicut etmeleri ilin olunur. (6761) 

2180 

Haydarpqa e,ya tahmil ve tııdıliyeai itinin kapalı zarfla mü
mkuaıı 9/1/933 pazartesi ııünü ıaat lSte Ankarada idare Mer
i owte yapılacakbr. 

Tafıillt Haydarpqa va Ankara veznelerinde beter liraya 
ıatılan fartmmelerde yazılıdır. (6654) 

~~ıi=======::;~;;;;;;::;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;,;2067 

• 
1 $ARABi 

Yılbaşın a sofranızı 
şenlendirsin. 

>BEDAVA 
MADEN SUYU 

Mide, Baraak ve Cilt haıtalıklarile Bl!brek ve Kara
ciğer kumlarında ve alel6mum Artiritik hastalıklarda 
içilmek ıureti le btıyllk faydası 1abit olan YALOVA 
KAPLICA SUYU her isteyene parasız verilmektedir. 
Temiz ıifelerle Seyrisefain Ba, doktorluğuna milracaat 
edilme•İ. 

Beyojlu'ada: lstlklAI caddesinde 

Hazar Dü Levan A~;k!~ 
tinde 

" 20 Tenzilatla Satış 
Sene ıonu münHebetlle yeni mallar tedariki içi• 

Envanter hesabile bili nçonun tanziminden en•el yalnız 
Çocuk oyuncakları 1 Oyun takımlan 
Gümüt kaplamalı etya Yazıhane takımlan 
Krlıtal Ye ponelen biblolar Albllm, cüzdan, çanta 

MUAYYEN MALLARIN mtistacelen satılmasına 
zaruret hHıl olduğu cihetle 

21 ilA 31 kAnunuevvel yalnız 
11 gün için 

% 20 tenıdlAtla aabt yapılmaktadır ~ 
2115 

fnhisarın 
KONTROLU VE RESMi MOHORO 

ALTINDA 

fıçılarda uzun müddet 
dinlendirilmiş fevkalade 

HARiKA RAKISI 

TIHllYE ZİR!lT BINKl~I 
l 

Taııamak delayısile 29 Kli
aunu•w-1 Perıemtie ıJllnü 
kapalı buluaacaiı •• Jl 
KAauauevvel Cumartesi gll
aliadea itibaren yani bina
sında faaliyete baılayacaiı· 
aı muhterem mUıtaril•riae 
UAa eder. 

NEZLELER 
Emalaion SCOTT ile muntazaman te
davisi halinde vOcudu besler, kanı zen• 
ğlnlettirlr ve intan mikroplanna karp 

tabii mukavemeti artar. Bu tar11 
tedal'i, aeııleyi tevkif, l!kıilrOğO 
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teskin ettiği gllli bntnn zayıf Ye klf hutalıkla
rile mu1ap olanlara iade! sıhhat eder. 

Emullion SCOTT lımine iyi dikkat ediniz. 

EMULSION SCOTT 
1429 

Ankara M.M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Aıkert Liae Ye Orta Mekteplerde qağıda ııöaterilen dera
lerin muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalarına yazü
mııtır. Tedriı için reami ıalahiyeti haia olan Te hatb yerleTde 
alakaları olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 ııün ıı;arfmda 
i.tida ve fotoğafıru musadak fitlerile Ankarada Askeri Liaeler 
Müfettiıliğine müracaat. (1059) (6706) 
Mektebin ismi: Muallimliğin neviı Ocreti: 
Kuleli Liıeai Fizik muallimliği 98 Lira 
Buraa Fizik muallimliii 108 Lira 
Bur_.. Kimya muallimliil 108 Lira 
Buna Tabiat muallimliği 108 Lir• 
Konya Aa. O. Mp. lng>..-:e muallimliği 108 Lira j 

1 Erzincan As. O. Mp. Almanca muallimlijit 108 Lira 
1 Erzincan Aı. O. Mp. Türkçe muallimliği ' 108 Lira 

2077 
Satılık Ev 

latanbul Viliyeti Defterdarlığından ı 

Numara 4 Büyükdere Daval dak Pethı para ile 850 liradan 1 
eçık arttırmaya konmuıtur. 4 K. Sani 933 çarıamha ııünü aaat 

Telefunken, Radyo Mevsiminin en yeni ve 
en Mükemmel bir modelini Taktim ediyor: 

TELEFUNKEN 650 WK 
RADYO GRAMOFON 

Hassasiyet, kuvvet ve azami tefrik kudretine 

malik super heterodln sisteminde bir radyo 

ahlzeslle, Musikiyi aynen iadedeki sedakattıe 

temayüz eden elektrikli Gramofon, Şık ve zarif 

bir Möbllya içerisine vazedilmiştir. 

EN MÜŞKÜLPESENTLERİ BİLE TAM MANASILE 
TA TMIN EDECEK YEGANE MUSiKi ALETiDiR. 

Bir Elektrik Cıhazı 
Faydalı ve hoş bir hediyedir 

SAT i E 
12 ay 

-- --·-------------

uadambüyük ·rfeliket 

Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak pa
ra biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında: 

Dimdik durabilecekti! 
on be,tıe defterdarlıkta ihale olunacaktır. (6556) I! 1-----------------------------11111!1!1!1!!1!~ 1982 (1870) . 

- -
Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız. Her eczane 

ete satılır. 


