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:;ürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Y ur Müdürü 
ETEM iZZET 1 

Teknik, 
• 
ihtisas, 

Mütehassıs 

Siirt meb'uıu: MAHMUT 

BERLIN. (Başmuharririmiz 
den) - Avrupada gördüğü
ınüz mamuriyetin, medeni ha
ıikaların sırn artık meçhul de
ğildir. T elaıik, ihtiaaa. mütehu 
Ilı burada her şeyi halletmittir. 
Her mesele. her te9ebbüı bu 
ıaviyeden mütalea ediliyor. 
Dünyada her teyi batarmak ko 
laydır, nihayet irade ve takip 
fikri meselesidir. Y alnnı doğru 
h.şlamak tarttır. Doğru batla· 
ınak içinse tekniğe, ihtiıasa. mü 
lehassısa ehemmiyet \#ermeli
dir. 

MecliS Bug··n Açıl8cak Ve Gazi i 
Hz. Nutuklarını Söyliyecekler 1 

Büyük Gazi nutkunu 
bugün irat buyuruyor 
Gazi Hz. nin nutukları fev. 

kalide ehemmiyetlidir 

Mecliste 
Türkiye. yeni toplanıyor. ye

bi büyük işlere giriyor. Bu iti
h.rla her memleketten ziyade 
ihtisasa, mütelıassısa mühtaç-
lır. Bizde mütehassısın lüzumu Ankara. 31 
·bazı mahdut zevat nazarında • (Telefonla) • 
İyi anlaşılmıştır. Bilhassa dev- B. M. Mecliıi 
letin en büyük erkanı bu lüzu- yann saat on 
illa kanidirler. Fakat nedense ı dörtte topla • 
ha~eket ve filiyata bir türlü myor. Mecli • 
~eçilmiyor. Sebep olarak mufil ıin açılması i
lın hazımsızlığınıı gö9termekte çin ekseriyet 
ile dereceye kadar isabet var. vardır. Meb' • 
lıilmiyoruz. usların eklıeri 

Türkiyede mütehau11 meıte- ıi intihap dai 
leaini şu esaslar dahilinde mü· relerinden dl; 
talea etmelidir: nmütlerdir. 

1 - MütehP1111m lüzumu i- Reiıicüm • 
llıan haline gelmelidir. hur Hz . Y~ 

2 - Bu lüzuma inandıktan nn --Mecliıte 
ı.cıııra hakikaten ehil. tam mü- dünya itlerin 
1ehauıaları bulmabdır. den. memleke 

3 - Bulumm mütehassısları tin harici ve 
İyi kullanmayı bilmelidir. dahili İtlerin-

En fena şey. kendimizde faz den ve ıiya
la hir tecrübe. fazla bir ihtisas, ıetten bahıe • 
!!Qla bir vukuf farzederek müte den ııayet mü 
"•saıun lüzumuna kani olma- him bir nu
~aktır. Bazı okumutlarımız, tuk irat ede
le ü?a~bi.t mütehassıs geçinıeıı ceklerdir. Bü
. l"lınll. bılhasaa Avrupada tah tün . sefirler 
'~ görenlerimiz bu hataya dil- nutku dinle . 
~Yorlar. Bereket versin ki. bun yeceklerdir . 
rın sayısı mahduttur. Müte- Nutlru dinıle

haıs11ın lüzumunu takdir et- mek için Mec 
~ek, vukufsuzluğu itiraf de- lise müracaat 
tı!dir. Seviyenin yüksekliğini 

edenleri sayr
töateren bir ıeydir. .., ıı yüzleri ııeç 
, c.hil ve hakiki mütehaaaıı • t' B M 

hemen mGzakere edilecek 
yeni IAyihalar var 

Qlllınak. hakik,.ten güçtür. Bu- 1111! ır. · · 
ıı d • Mecliıine bu ıene yeni verilen ı yük hıfzı1111hha müzesini ta· a ikkat etmek lazımdır. Fena 
lı; · 1 il k )ayibalar arasında Türkiye cüm marnlamak için kenctiaine veri-r ıntihap. yan ış yo ara apı 1 
a.. E b" d h huriyeti ile talya ara11nda ya- len tahıiıata 250 bin lira daha -.,ar. ıasen ız e müte a1111 
~ h b f pılımı olan bitaraflık uzlqma illveeinl iıteyen bir llyibayr 
l · Y tarlığı. iraz da ena inti- muahedesinin temdidine dair Meclise vermi9tir. Aynca mtth 
""ı>lar neticeıinclen doğan bir htdi layiha vardır. Bundan maada. telif clairelerin heleabı kat'I ra-

~~iki mütehassıs bulup Sıhhat vek&leti Ankaraıdaki bil porları da Mecliıe ııelmi9tlr. 

Millet mektepleri bu 
gece faaliyete geçiyor 

~ınek kadar, bunu bulduktan 
~ en faydalı bir yolda kul
~ak ta çok mühimdir. Çok 
...ıtalar vaki old'u- Mütehassı· 
'Ilı lüzumuna kani olduk. en iyi 
~tehaaaııları getirttik. Fa
"'t onları iyi kullanamamak yil 
~en hiç istifade edemedik. 
~kledikleri muameleyi göre- •• • 

~klerinden. dilekleri yapı•-1Geçen dort sene ıçinde okuyup 
adığından, hülasa iyi kullanıl 

~dıklarından dolayı ~~den ı yazma bilmeyenler çok azaldı 
'9p baıka memleketlerı ıbya 
~ büyük mütehaasıılar çok-..... 
~ lürkiyede, müteha1111lar
' en çok istifade etmesini bi
~ •ınıf; askerlerimiz oldu, 
lııı lorlarımız oldu. Orduda ve 
!illi llernincle !;alışan yabancı 
ı..~teJıaaaıslar. bu memlekete 
~k adamlar yetiştirdi. llıti
~leknik, artık orduda olsun. 
':illi orluk aleminde olsun, ye
' hulmuttur. Bu meslekler
>..;" lıeı!i baılı büyük adamlar 
"1"ittir. Memleket evl&dm
~ hir çok salahiyetler doi
-..,tur . . ,,. ...... 

M. Venizelos 

Çekildi 

M. Tsaldaris yeni 
kabineyi 

teşkili kabul etti 
ATINA. 31. A.A. - Reiıicümhur 

M. Zaimiı'in riyaıeti altında toplan
IDIJ olan ıiyaıi fırkalar liderleri,dün 
Bkpm ıeç -.alut kabin.,..in tqln1i TB 

zifesini. Taaldariı'e tevdi etmefe ka 
rar vennittir. 

M. Taaldarie'in çar.....,ı.. gününe 
kadar kabineyi teıkil ede~ti ümit 
olunmaktadır. 

Bu kabineye kartı gerek M. Veni 
zelos ve gerek M. Cafandariı taraf. 
tarlan müaamahakit davranacaklar· 
dır. 

M. Venlzefos istifa etti 
ATINA, 31. A. A. - Fırka reiı· 

lerinin reiıicümhur M. Zaimiı;İn ri
yaıeti altında 11kd~tmiş oldukları 
konferanı :.Cabinenin teıkili vazifeıİ· 
ni M. Çaldariae tevdi etmeğe karar 
vermiı ve bunun Uzerine M. Venize 
loı lıtlfa etmittir. 

M. Tsaldarls ne diyor? 
ATINA. 31. A. A. - M. Taaldariı 

yeni kabineyi t"!lu1 vazifealni kabul 
ettifini gece yarıaı beyan etmiıtir. 

M, Çaldariı bü münaıcbelle demit 
tir ki; 

" Bana yardıma hazır bulunan mu 
halefet fırkaları reiılerile yeni bir ka 
bine teıklli için yarın etraflı surette 
müzakerede bulunacağ17.. 
Müıtakbel faaliyetirnizin eaaaları, 

emek ve çahıma mahıulü olan ta
aarruflan liıyiki vcçhile ve namua 
dairesinde idare etmekten ib.~rettir. 
Bu vazife, ııi!ç ve çetin bir ittir. Ta
kip edeceğimiz yol da dık ve sarpta . 
Fakat biz bu vazifeyı deruhte edece 
tiz. Çünki Yunani•tan'ın ,.,,enfaııti, 
bu noktadadır. 

Bu vazifeyi ÜıtUmÜ7.e Jrrken mem 
leketin kuvvei man .. viyeıini yilk9elt 
mek, itlbarinı ve nmli kuvvetlerini 
düzeltip eski haline getirmek huıu
aunda parlimentonun ve efkflrr umu 
biz.e yardım edeceklerjni umuyoruz.~ 

-····----··-·······-······-··-

Milddeillmumi Kenan B. 

Kaçak radyo 

Dinleyenler 

Kanunen tecziye 
edilemiyor mu? 

~iter memlekete her zaman 
'• ~Utehanıs lazımdır. Fa
)" ~ın ııibi terakki, medeni
~ ilı:tııat hayatına yeni ııir
' l •ayılan memleketler için 
~ ı...~ daha kat'idir. Bilhaı
~) ~ünkü iktısadi buhran do
,~~•ıle memlekete mütehassıs 
~ '"_tınek zarureti daha büyük 
)Ilı- tiddetle kendini hlasettiri
~~ İk Sebep meydandadır: Mali 
._ .. lıaadi sahada mühim ka· 
t.:~~r . 

Alcbimıız malumata ıröre, Rad 
yo tirlı:eti müddei unıumiliğe mÜ· 
ncaat ederek kaçak ıuretile ıeı 

alan makineler hakkında takibat 
yapılmaaını iıtemİftİr. Radyo ıir
ketinin bütün aboneleri be§ bin 
kadar olduğu halde, yapılan tet
kikattan kaçak olarak faaliyette 
bulurıan radyoların miktannın 
20 bini mütecavi.ı: olduiıu anlRtıl· 
mııtır. Teaisat için malzeme ve. 

Yeni harflerin ilk hocası büyük reisimiz Gazi Hz. aaire satan dükkanlardan topla-
dlJrt sene evvel harf lnkıllibında millete bizzat nan bir iıtati•tik 20 hin makine

nin faaliyette bulunduğunu ııös-

~""11\ı verıyoruz. Buhranın do-
~ iu vaziyetlere karşı her 
'l~erıi tedbirler alıyoruz. 
'ıtı •ılı ketin bünyesi üzerinde 

ameliyat yapıyoruz. Fa
[X>evanu 6 ıncı sahifede] •. 

11 k dersini veriyor.. terıniıtir. lstanbul müddeiumumi 

Buırün, memleketimizde yeni bathyacaklardır. Mekteplerin fa- liği radyo kaçakçılığı Üzerine tet 
Türk barflerile tedrisata başlan· aliyete ba9lamaoı için her turlü kikat yapmı~, kanunen bu kaçak
dığının dördüncü yıl dönümüdür. hazırlık ikmal edilmiştir. Kayıt çılar hakkında bir ıey yapılamı
Dört aene evvel bugün Türkiyede ve kabul muamelesi devam et- yacağı kanaatına varmıştır. 
8 bin millet ııl.ektebi dershane•İ mektedir. ilk tedrisat müfettjşle· Sea kaçakçılıi:-ı bir auç ise de 
açılarak 16 yasından 45 yaşıııa ri mıntakalarmı dola,arnk tedrisatı faili hakkınJa ceza tatbik edilebi· 
kadar her vatanda, mektebe sev- teftiı edeceldeı·dir. Miltet mekte- len müeyyide kuvvetini haiz bir 
kedilmiıti. Dört aene içinde yeni bine devam ctmeğe mecbur oldu- cürüm teşkil ebnemektedir. 
Türle harfleri memlekette kokleş· ğu halde dev.am -;tmiyenler hak· I Öjlrendiğimize göre, tirlıet aeı 
mit, okuma yazma bihniyen va· kında kanunı takıbat yap&caklar- I kaçakçılığının önı.;nc geçilebilme
tandaılar daha ziyade a2Rlmış· dır. ai için Radyo kanunu namile B. 
tır. Bu akıam, deı·ahanele,de kü- ı· M. Mecliaindcn bir kanun çıkart 

Millet mektepleri bu sene de çük birer müsamere ele verilecek· mak için alikadıır makamata mü 
bu aktamdan itiı.aren tedrisata tir. l racaat etınİftİr. 

Fırkagrupu 
Toplandı 
Kazım Pş. Hz. 

Mecli• 
reisliğine namzet 

ANKARA, 31. A.A. - Clim
huı iy >t Halk Fırkası Mediı 

prup11 bugün öileclen euel 
umumi reiı Vekili Batvelıil la
m~l P .. ,. Huretlerinin rİyaM· 
tinde loplammJtır. Fırka riya· 
ret div11111nm kararma tevfiloın 
Balike.ir meb'uau Khım P"fa 
Haır•tkorinin B. M. Meclisi 
Reialiiuıe, Trabzon • meb'uıu 

(Devamı 6 ıncı aalıilede) 

Umumi meclis 

Bugün 

Toplanıyor 

Bugün riyeset diva
nı ve encümenler 
intihabı yapılacak 

Bugün meclisi aracalı 
olan Vali ve Belediye 

reisi Muhittin B. 

Istanbul um ımi mecliıi bugün 
aaat ikide üçüncü devre içtimalanna 
baflıyarııktır. Bugün reia vekilleri di 
vam riyaset, ve encümenler intllıabt 
yapılacaktır. Divanı riyaaette ve dai
mi encümen azaları araamda ban de 
iiıiklilıJ.,.. olacağı süylenmiıse de 
böyle bir tebeddül ihtimali yok
tur. Meclis intihapları taki
ben gelecek içtimalarında BelMiye 
riyasetinin lıazuladıiı buı teklifte 
tetkik edecektir. l•tical edllmeai il· 
2'm ırelen bazı İnfftat kararlan da 
mecliıln ta•dikine iktiı·an edecektir. 

Osmanlı 
Bankasını 
Soydular/ 

Zaro ağa dün sabah 
ansızın geldi •• 

160 lık ihtiy~ vücutçe iyi 

fakat kafasının 
"serseri,, olduğunu söyliyor 

Zaro ağa Amerika ve lngilterede 
gördü, neler_ geçirdi? 

-Hoı rel
clin ZaroAğa. 
-Hot bul-

JDUtuz ••• 
- E .. Zaro 

AğL. yediğin 
içtiğin ıenin 
olıuıı.... Bize 

rardüklerlnl 
anlat beka. 
Jım.. 

Bir buçuk 
asrın sırtını 

yere retire
mediği ihti. 
yarlık kralı, 

iki - iki 
ay, yirmi dört 
gün 11üren ae 
yahatten ba-
l yağı sarsıl· 
mııtı. J\.rka. 
smcla kendi
ne pek yara-

' tan kili rengi 
:kostümü, boy 
nunda mwıta 
zam bağlan.. 

neler 

' 

mış kıravab Zaro ajJa d/Jn torunları rıe onların 
kötedeki lrol- torunları ile berabf!r iki sene sonra 
tuğun içine kavuıtujJu erılnde otururlıen .• 
yerleşmit torunu Cafer Efendi· iyi •.. Yalmz, yol yorııunluğu, 
nin ikram ettiii karpuzu yiyor onu fazla ıinirli yapmrt. Konu-
du. ıulantarı ııüçlükle aıılayor. Sık 

Cafer Efendi bize sordu: ıık elini kulağına rötürerek ıo-
- Nasıl, bir parça ti!manla ruyor: 

mıt değil mi? - Çi ne eti dane? Gazite di 
Zaro Ağa vücutça gerçekten [Devamı 6 ıncı sahifede] 

' 
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Tefrikalarımız 
Bugün Başladı • ." 

2 nci Sahifede 
93 Felaketleri ve lgnatief 

1 

1 
; 

Burıa ıubesi kasa•ı 
2 tabancalı haydu

dun tehdidi 
altında boşaltıldı 

HiJdlse hakRında telefonla 
aldığımız tafsiliJt 

Tarihi, siyasi ve en hakiki ve•ika
lan ihtiva eden e•erdir •• 

lgnatief Çar la g6ril• 

tUrken Fuat •• Ali 
P• lan kanclırabllace
ifnden emin g6rllnU
yor ve taaarladıp fe
-t plAnlarını anlab

1. 
1 

BURSA 31 (Huau•İ muhabiri
mizden telefonla) -- Bugi;n aaat 
on altı buçukta Oanıanlı Bankası 
Amerikanvari bir ıekilde aoyul. 
mU§tur. Hidiae §Öyle olmuıtur. 

Bu saatte memurlar vazifeleri 
baımdadır. Bankanın bil"İnci mü· 
dürü Ferit Cemal Bey lzmir Em· 
lak Bankasına tayin edilmit bu
lunduiundan ikinci müdürü M. 
Aleytak :, baımdadır. Bu aırada 
biri vapur dumanı gözlüklü iki 
haydut bankaya girmit evveli i
kinci müdürl• kartılatmıılardır .. 

ikinci müdüre derhal tabanca 
aını çeviren gôzlüklü hayc:lut ikin· 
ci müdürü memurlann yanma sö 
türmiit ve oradll bepaine birden 
ufak bir hareket göaterirlerae iSl
düreceğini bildirmiştir. Memurlar 
hayret ve dehtet içinde kalmqlar 
ve korkarak: 

- Hayır, hayır bir - yapma· 
yız .. demiflerdir. 

Haydutlar memurların ı.ep.inl 
bir kÖfeye bu suretle topladılrt.an 
soma söalildü adam mah·ae a. 

[Devamı 6 ıncı sahifede] 
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B/Jtlln bunları bugün
den itibaren Mllllget't• 

olıu11acalıaını11.. 
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HAVVA ve ADEM ~ 
YIJfBr hABI Beyin llilllyet için hazır- E 

ladıiı edebi roman 

Bugün Başladı ! 
HlllAllllllllllllllll1IUllNllllRllllftlll 



Tarihi tefrika: 1 

93 felaketleri 
• 

ve lgnatie/ 
• 

93 den evvel Istanbulda 
Rus entrikaları 

Birinci kısım 
-1-

Petersburg'da bir konuşma 
1864 yılındayız. - Atkolaun, Niki (1 ), ger
Neva'nın buz tutmuş sula- çekten kumaz bir diplomat ol-

n ayna gibi parlıyor. mutaun. 
9 yıldan beri Rua tahtında Ceneral. ayağa kalktı; vaf. 

oturan çar ikinci Alexandre. tiz babası çann elini öptü: 
kışlık aaraymm kabul salonun- - Sayenizde. hatmetlim, 
dadır. dedi; kaç senedir tarklılar ara-

Karşrsmda parlak cener<ll amdayım. Hayve'de, Buhara
ünifonnaaı içindıı dik vücudi- da, Pekin'de farkın biribirine 
le, içinde kurnazlık ışıklan ya- benzemez sanılan milletleri a
nan gözlerile 3!>-36 yaşla- raaında dolittım. Şunu gör· 
rmda bir adam var. düm ki bütün tarklılar, ruhça. 

Bu adam. yakında Çin'den aşağı yukan biribirlne benze
dönm!it olan. çarın vaftiz oğ- yorlar. Bunlann hele zayıf nok 
lu ceneral İgnatiel'tir. talan hem her yerde biribiri

Baş başa kalmış olan çar nin aynidir. 
ile vaftiz oğlu konuşuyorlar. - Öyle mi ? 

- Ey, Nikola. söyle baka. - Evet. küçük babam (2), 
lım: latanbula gitmekten mem - Neclr bekalım bu zayıf 
nun musun? noktalar? 

- Evet, haşmetlim, ınem- - Bir kere ıarklılar, toprak 
nunum. Bunu çoktan beri ka- sevgisini pek az duyuyorlar. 
famda kuruyordum, Onları daba çok din kaygıaı 

- Çoktan beri. ba7 tutuyor. Dinlerine bir fey ol-
- Hem bllaenlz ne kadar mazaa toprak aabibhıln değlt· 

çoktan beri... meaioi o kadar acı saymıyor-
- Ne kadar? lar. 

- Sekiz yıldan beri.. - Amma. Türkler öyle de-
Çar, ortaaı trqlı yan aakal- ğil- Daba Kınmı bile unutma-

lannı elile okşadı: dılar. Ellerine fınat geçae Kı. 
- Çok teY! nmı geri almayı candan ister-
- Evet. ha~metlin1, 1856 1..-. 

dan beri. - Doğru. haımetlim> fakat 
- Paria kongresinden be- bu isteyiş Kırım topraklarına, 

ri. demek? oranın ziraat veya ticaretineKa 
- Evet! Haşmetpena.h bi- radmiz birinclliğinin Sivaato

lirler ki o zaman Pariıe gi· po1 ve Odeaa'ıu; olamıyaca· 
den Ruı murahhas heyetinde ğına beğlı bir ıey değildir. la
aıkeri mütavirler arumda taııbulda Kınnıı andıran. ora. 

idim. n111 bir müalüman toprağı ol. 
- Bilmez miyim? Ben ken- maaıdır. Kırımlıların Türk ıo-

dim iıtemi1tim. yundu. oıiduklanm bile dütün-

- l,te orada fU inanıta var- mezlef'. Onlan "Tatar" diye 
dnn ki kılıç. bugünkü eünde ayn ve yabancı tutarlar. Yal· 
tek batma it göremiyor. As- mz din duyguıile bağlıdırlar. 
ker kılıcına diplomat kalemini - E, bundan ne çıkar7 
de katmak lhım. - Oımanlı paditahınm kuY 

vetini kırmak için. lıtanbulda 
ilk önce batı sarıklı din adam
larım elde etmek lazım oldu
ıju ••• 

- Bravo. Nikola, bravo. 
- Türkler yüzünden yil· 

zümüze çöken yenilme kızar
tısını bunlann kanlarlle yıka
mak için. önce bunJan içeriden 
çürütmeliyiz. Garp d"evletleri
nin gözündeo dütürmeliyiz. 
İngiltere ve Fransll. 1854 te 
olduğu gibi. bir daba Türkle
ri bize kaJ'fı tutamryacak bir 
hale gelmelidir. 

- lngiltere ile F ranaayı 
kuvvetten dütürmeyi mi dü9ü
nilyoraun? 

- Hayır. Tilrkleri onların 
gmlerinden dilfürmeyi •.• 

Çar, bulutlanan gözlerile 
genç elçinin yiiziine baktı: 

- lstanbulda d~ni bir ihti
lal çıkarmak mı istiyoraun? 

Ceneralin apuletleri hafifçe 
oynadı: 

- Henüz bunu aöyliyemem. . 
işine göre ihtilal çıkarmak ta 

[1] lgnatlePin nftis adı (Ni
kola) dır. (Nikl) Nikolanın kü
çültülmü,üdür. 

(2] Ruslar, çarı (Küçlik baba) 
diye anarlardı. 

HARİCi ABERLER 
''Hayır!,, politikasının 
semereleri görünüyor 
Fransız planı muhtelif mem. 
leketlerde nasıl karşılandı? 

Londra 
Nümayişleri 

"Açlık yürüyüşii" 
mürettip-

leri ne yaptılar? 
LONDRA, 31 A. A. - ittihaz 

odilmit olan ihtiyat tedbirleri ve 
BUENOS-AIRES, 31 A.A. _ nu edebi bir•oy telakki edecek vazi bilba .... mütemadiyen yağan yağ 

La Nacion, M. von Papen'in bir mi yette dofildir ve bu terait altında mur aayoaindo "Açlık Yürüyiitli" 
likatıru neırotmektedir. M6malleyh, bir "Şark Locamo" au akdine İm- mürettipleri tarafından yapılaca-
bu mülakatlnda bilhasoa Fran11z-AJ kin görememektedir. ğı bildirilmiı olao muaz:ıam nü-
man mukarenetinin cihan ıulhunun mayiı Trafalgar Squere'de büyük 
mihveri olma1t liznn geldiğini ve 1' ransa, ağlarını geıışellgor bir aükün içinde icra edilmiştir. 
Franaanm Almanyarun askeri lıazır- BERLIN, 31. A.A. _ Havaı a- Yalnız bir kö1eye çıkmıt olan 
lddarına miıteallik endiaelerinln ud İ•- aı muhabirinden: Naıyonalistle- birkaç yüz ki§i, kaçmak iaterler
sız olduğunu beyan etmi,tir. rin ve büyük &anayiln n&firi efkarı ken &Üvari poliıler tarafından iti-

Mümai'ey•, ,u sözleri iliive ebnit- olan Deutache Allgemeine Zeitung, lip kalalmıfiardır. 
tiı: Franıız planından bahsederken Tahrikatçıların halkı, "Saraya 

" $on senelerde iki memlelret ara~ "Fnnıa, aflarını gevtet.İyor."' De- ıid.elim, _camla.rı, ç~r~veleri indi-
--L F bü' •· 1 rolun" nıdalanle ıurülı:lemek te-

sıncla muallak bir halde bulunan ve ..... te ve ranaanın tun meme- bb'" 1 • bo ·ım· t' E 
hali d'I 1 • · . . k ti · • • b" k , ·· • . il fO uı on §& gı 1f ır. sıuen e ı cmez g bi goriınen bır-ok me e er ıçın aynı ır as erı reıımını 1 h b 'ld" •. 'b" 10 b" ... • · · h nhah b" b evve ce a er verı ıgı gı ı ın 
aeleler isin bir..- hal IW"eti bul11n •. tı:ı:am etmoaıru eyeca t ır a- / k · · d - ·ı 1 2 500 ld ·· 

t diıe addeylemektedir ışı . egı Y": nız. • yo . "? nu-
muı ~· . ' : . mayıı davetıne ıcabet obrılflır. 

Rhin ve tamırat meaeleleri bu cüm Bu gazete, bu hadıııerun Almanya H t" 1 h .. .. . d a ıp er, enuz uz.erm e çe-
ledendir. • run geçen temmuz .. ayın~ <:enev-. lonklor bulunan Trafalgar'daki 

M von Papen, hukuk müsavatı rede ac;mıt olduiu Hayır' "'yıuotı Nolaon abide.inin kaideauıde nu
meselesinde Fran ... ıle Almanya ara ~in ilk mabıuı ?'uvaffakiyeti o~du- tuk aöylemiJlerdir. Malüın olduğu 
smda bir itilal huıulil mümkün ve gu mutaleuıru ılave eylemektedir. veçhilo bu kaide, hatipl..r için mü 
arzuya taran oldufunu boyon ebnlf Avusturya matbuatına kemmol bir kiinüdür. Ve nezaret 
tir. !erin ki.in bulundU'.;U Wbite Hal-

Almangada fikirler 

PAR1S, 31. A.A.- Alman harici· 
ye nezareti erkanından bir zat Le 
Joumal gazetesinin Berlin mubahi. 
rine fU beyanatta bulunmutturı 

" Franıız plinmın ihtiva etmek
te olduiu bur tekliflerin fevkala.ı. 
nazan dikkatimizi celbetmekto ol· 
dutunu gizlemek için hiçbir ııebop 
yoktur. 

Bilhaua -ıeı.; ordular yerine 
aorvis müddeti IDla milisler ikamesi 
bu ctlmledendlr. 
Maıımafib, Fraıurz biikümcti erki. 

nı bizim bütün laarnll ailihlanrun 

glJre l'a inen hafif meyilli iki cadde bin 
ViYANA, 31. A.A. - Avusturya lerco meraklırun sarka bilecekleri' 

gazetelerinin hepsi, Fr11111ız plinmı tabii büyük bir balkon teıkil et· 
müaaiı bir &urette karıdamııkta ve moktodir. 
biristiyan aoayali&t Reichıpost, bu Saat ikiden itibaren bir takım 
planı, Cenevre konf«anaınm dur- kafileler b .. larmda boruzan ve 
mu• olduğu ölü noktayi •tmak lmk- tamburları olduğu halde Marae
nmı arzetmekte olduğunu yazmak- ye• ve enternasyonal martlarını 
tedır. çalarak miltomadiyen ıolmokte 

Bilhaua, en ziyade tneccilble kar idiler. Peqembc günkü ıibi her 
ıılanılaıı nokta, mooleki ordu pren- kafilenin otrafmda süvari ve piya 
ıiplnin terlrile bunuo yerine mili& do polialor Yardı ve dört yolun ot
prenıipinin ikame edilmesi fikrldlr. rafında 3 veya 4 kat polis konfo-

Jtalyanın fikri na v«cude getirilmişti. 

Rf\l\fA 'it. A. A. - Matbuahn 
Samlin lditleainio iki bariz vaa· 

fı Yardı: SükUn ve Şevk. 

Fran"z ı>linına ait mutalealan çok 
ortada kaldınlmasr suretile teslihat- "b · tk• eli B ba ı 
ta - vü d ti• ·ı . . . ı tıya arane r. unun ' ıca ıe-

Saat 4,30 dan itibaren kafileler 
yen.idea totekkül etti ve polİI kı
taab arasındaki mevkilerine ıc
c;erok b .. lannda m11zikaları oldu 
ğu halde civardaki bıiyÜk yollara 
doğnı gitmefo batladılar. 

musaYat cu a ıe rı meııru 11-
temelrte olduğumuzu unutmamalı- 1 bebi, M. Muuolini nin ııeyahatte bu 
dırlar. ı ıunması ve lqizm.in 10 uncu yıl dö-

. nümü münasebeti!., yapılan muhtelif 
M .. ~emot, uıI tedlJıatt.uı bahset tezahüratın harici ıiyuete mıitoallik 

memıM tHtir. . t' bab '· old bütün meseleleri ikinci plana dil· 
. erno nun setmeıde u .. .. •-···dır 

• ~'-- • akde! I" JUl'lllUf OUIWW> • gu mm~n muv ere ge ınc.e, 
bu buıu&ta ancak tunu tekrar edebi Mıuımafih. Popolo d'ltalianın Pa-
liriz. riı muhabiri, M. Herrlot'nun anava

Aln.aya, Dantzik Leh koridOl'U-

alda geMr. Fakat ben. daha zi
yade ihtil&.•i latanbula uzak 
hıriatiyan topr.klannda çıkar
mak isterim. 

- Bak, bu çok iyi ... Mora 
ibtft&li ne parlak bir işti. 

- Türk.iyede Moraya ben
zer yerler az değildir, haşmet
lim. Yunanlılar Sisam ve Gi. 
rit adalarını elde etmf"k için 
ikinci bir ihtilale hazır görü
nüyorlar. 

- Amma. oraları adadır. 
Bir deniz ablukası ihtilalcile
rin itlerini bitirir. Bizim de 
Akdenizde filomuz yoktur. 

- Navarin zamanında Bal
tık denizinden Akdenize do· 
nanma göndermedik mi? 

- Evet, amma o zaman (n
gitlere ve Fransa da bizimle be 
raberdl. 

tandaki kuvvetleri'! m6ıtemlek~ler
deki kuvvetler arasında bir fark ga
zetmiı olmıurnı groteıto ebnelrtedlr. 

/nglİteredt> intibalar 
LOND~A 31 A.A. - Fran 

sız pli.nı. ıumüllü v,. cüretkira 

ne mahiyetile hayret uyandı:r. 

mış olup. herkes bu planın Ce

nevre' de mühim inkitaflara yol 

açacağını kabul etmektedlT. 

Maamafilı. Londra'da kat'i 
bir hattı hareket kabulünden 
evvel, deniz ve hava silihlan 
hakkında mütemmim izahat 
gelmesine intizar olunmakta. 
dır. 

Şimdiki vaziyet. lngiltere'
nin yeni hadiseler muvaceheain 
de intizar vaziyetinde kalmak 
itiyadına riayet etm..iclir. lngi 
liz efkin umumiyeai. ötedenbe 
ri mecburi aakerl hizmetten 
müteneffir ve bu İngilizlerde 
bir anane olduğundan bu vazi-

Saat 5 de Tarafalıar Square'· 
de Nelaon abidOJinin tunç aralan
lanna tlrmanan bir takım çocuk· 
larla birkaç yÜz polisten başka 
kimııe kalmaınıftl. 

Leh hududunda 
bir hadise 

BERLlN,i 31 . A. A. - Dün Al
man-Leh hududunda bir hadiıe zu
hur etmit olduğu haber verilın~e
dir: 

Bir Leb'li giimrük memuru, bir 
Lehli lraçakçryı Alman toprafında 
takip ederek tüfenkle yaralamıı. 

·--·····-·······················-···········--
yet kolaylıkla anlatılır. 

M. Herriot'nun son nutku 
BERLlN, 31 A. A. - Volff 

Ajanamdan: Alman hükUmet 
mahafili. M. Herrio'nwı nutku 
hakkında büyük bir aükfuıetle 
büküm vermektedirler. Buma· 
hafi), Fransa başvekilinin bu 
defa a6ylemit olduğu nutkun 
ıon zamanlardaki nutukları
nın hepsinden ziyade müabet 
noktalan ihtiva etmekte oldu
ğu fıkrinded~rler. 

Dil cemiyetinin çalış
ma programı .• 

Şimdilik en ziyade derleme, 
ıstılah, lôgat ve 

gramer işlerile uğraşılacaktır 
ANKARA, 31 (Telefonla) -

Dil Cemiyeti dundeıı beri toplan· 
mai• b .. lıunıttır. Bugünkü top· 
lanınada çalıtma prosraınınrn a
na hallan Üzerinde konuttur. Sa
at 16,5 ta Maarif vekili Reıit Ga
lip Bey Cemiyet merkezine ırele· 
relr: konuımalara ı-eialik yapmı§
tır. 

Cemiyet nizamnamesinde.ki ai
ti c;alıtma kolundnn ıimdilik en 
ziyade derleme, ıstılah, IUgat, gr" 
mer Üzerinde İfe batlanmaaı ye
rinde görünmüıtur. 

Derleme ifi halkça bir sefer
berlik yolunda bata çıkarolacak
tır. Vilayetlerde valilerin, kazalar 
da kaymakamların, nahiyelerde 
müdürlerin reialiklerı altında top 
lantı kurulacak, bunlarda asker 
kumandanlan, maarif, lise, orta 
mektep müdürleı·i, türkçe, edebi· 
yat hocaları ve dil meraldıları bu 
lunac:alı:, köylerde de köy hocala
n cemiyetin mWneasili olacakbr. 

Köy derlemelerı nahiyelere, 
nahiye derlemeleri kazalara, gi
decek, adım adrm pürüzlerden te· 
mizlonerek vilayetlere kadar çıka 
cak, ,oradan merkeze gelecektir. 

Cemiyetin bütün çalrtmaları 
balkın gözü önünde geçeceklir .. 

Bunun için cemiyet bütün razeıe· 
lorin yardunlannı isteyecek, he<' 
ıazetodo dil kötolerinin açılmaJI' 
nı kolaylaJtrracak, her ay bir biil 
ton çıkaracaktl.-. Bn bıihenle~ 
oamanlıca sözler yerine konulabi· 
lec:ek türkc;e so~ler yazdacalı 
bunlar ıimdilik bir teklif aaytl•· 
rak b .. ka türlü düşünenler de du 
ıündüklerini bildirmeğe çağınla 
caktır. lsblah için bir yanda• 
derleme sözleri arasında ka'rşıhk· 
ları aranacaktır. Küçük san'atlo.1 
da"kullanılıı.n sözler toplanacal< 
fakülte ve lise hocalarından 1111 
lah projeleri i•tenecek ve bunl• 
rın karşılıktan için akla gelenler 
anlamak yolunda da çalı1ılacak· 
tir. Maarif vek,\letinde resmi ya#' 
!arda kullanılan ıstılahlııro arat! 
cak bir komiıyon yapıldığı gı1ıi 
batka veka!etleı·de de böyle kO' 
misyonlar yapılmı' ve yapılac-"· 
br. Bunlar toplandıkça ce.nıiyot' 
verilecfk, ıon söz r.emiyetin ola 
cakt1r. lstılahla.r için ilk adım ol• 
rak liae ders kitaplarında yaııl 
sözlere karfılık aranacak, rntılah 
lar bu lügtalere yazıldıktan ıon"' 
toplandıkça ayr.ca ri:alelerle de• 
hal herkese bildirilecektir. 

Türk -Fransız dostluğu hakkın
da Falih B. in bir makalesi 
ANKA

0

RA, 31 (Telefonla) - Falih Rıfkı Be.r Hakimiyeti .Cil· 
liyede Franaa ile yapılan itilfaflann iki memleket araamdaki d,,atlo~ 
havaomın artık luç bulutlanmadan bil8.kio hergün daha aydınlanar
in~f bulacagına dair kanaatini söyledikten sonra diyor ki: "Ş0 
bu mcaoleler hakkında itilaf değil, fakat bir ana defrifmesi hissin; ve~ 
nıekte daha fazla haz duyduğumuz böyle yakla~mıılard'l yiık ... 
tahsiyetlerin miıdahaleıi ve rolü gözden kaçama<. Selefleri g~b~ 
Conte de Chambrun C enar•ları da faluiyetinin mü•t,et ınüdahale.ıııı 
hissettirmi~tir. Kencfüinin ve kendisi ile birlikte çalıımıı olanl ...... 
hasıla&1 Fıanaa ve Türki}·e milnaaeebtleri fuluıda her zaman kı.r 
metli yer tutacaktır. Şimdi vazife iki memleketin matbuat ve fikiJ' 
muhitlerine kalıyor. Tiirkiyenin fikir adanılan ve matbuau Franoa1' 
pek iyi tanırlar. Frnnıad .. ki medektaılanmız ihtilal Türkiyesinin ye· 
ni kıymetleri ne olduf.unu, O.......,Jr imperatorluğu ile ihtilnlden dr 
ğan genç Türk devletinin anı. hatlarmı daha iyi teb1tri'7 ottirdiklel' 
zam.an meı'u.t ve va;,,ifeli va2iyetl~rin eserlerini tama.ınlamıt olacai'" 
lardır." 

Fevzi ve ismet Pş. ların 
teşekkürleri 

ANKARA, .il (A.A.) - Büyük Erki.ru Harbiye Reiai Miifiı 
Fevzi Paşa Hazretleri cümhuri7ot bayramının yrldönıinıü müna..,ı.a· 
tiyle ordu namına almıf olduktan resmi ve husuıi tebrikler<> ayrı aY" 
cevap vermek mümkün olmadığından bilmukabele samımi tebril< •• 
teşekkürlerinin Anadolu A;anaı vaııtasile iblağını emir buyurm:ıt' 
lardrr. 

ANKARA, 31. (A. A.) -· Bqvekil lımet Pata Hazretleri Cıirıt 
hurıyet bayramı munasebotilo aldıkları tebrikler" &)Ti ayrı cev4 
vermek imki.nsı:ı:lığı karşmnda kendilerine tebrikatta bulunmuı ola" 
zevata teşekkür ve mukabil tebriklerinin ibliigına Anadolu /,jant•"' 
memur etmişlerdir. 

Rus sporcuları geliyorlar 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Rus futbolcüleri bugünkü trenf1 

lstanbula hareket etnıi:ılerdir. Ruslar istasyonda Ankara •porcu~ 
tarafından aelimlanmı,lardır. R11&lann burada b11lundukları müd....
zarfmda aldaldarr derin dostluk intibalarına dair lrendilorin<> Ank.11' 
ra •porcuları namına Hakimiyeti Milliye fotograf muhabiri Cemal 8-
tarafından ha7ırlanan bir albüm verilmittir. 

Haftalık Edebt Musahal" 

Fikirler ve insanlar 

dülderimizi tana olarak ifade ede· hi.1-i (1) Umindoki yeni kitabın- 1 ka feyler söyledi.tinde fÜphosi var- oellleluinden alan Nei'i)li me.ırıd1 

etmifti!' Uff ... moz, birtakım "nuanco" larr kay- dan bahsetmek istiyordum. Yine fOY· aa Vorlalne'in, hiç 9üphesiz pek 
bedor. Halbuki münekkit "nuance" tanıma uyup wı...,, aad mevzua yw bildifi. "Votre ıim" est un PG)l"'ll" 
lara bilha.... ehemmiyet veren bir bırakmıyac:alı: kadar uaun bir lllU· ch..-. .. H ....-aı ile batlryan m&nZ\I• 

adamdır. MMiekdatt ile bir fikirde kaddime ile batladım. moaini batırlaarn. Vlrgiliua,un E neidc' 
"Hayırlı bir hadisen lr.oai olabilocefi gibi o rmnuolar hak- olaa bile onun yazısında o fikrin Nahit Sırrı Be,oia o kit.aba aldrfr iade, --.,diyen doaobilecek bir 

kında yazılacak t...ı.itler ele biri· --L.ıele · ........ L.- _ da · •- t·LI ı -·~ Bil..._ ıröylomelo lüzum var ifade edildi"i zaman ne kadar na· ...,..... n o....-~en - manıa oaret...., _, o ar varuır. 
birindee tamamlle farklı olabilir· 5 ı fiki ı -'-"-1111? Rir münekkidi" en çok aevdiği ıro on r ON raa,.~; fakat bir- &m'·n Nahit 5l1'n Beye itiraz 

lr.
. 1 •--L! k" 1 nd Bi b" lor • tamam veya mübaligalr bir hal al- •• ı.tan 4a, belki -·L·-da anlat- _ı __ ~ - ı-:.. Bu lar ber 
ıtap ar, ._.t ıtap a ır. lta ı clı"mr aörir. Bir fikir, ı·-fa-··"- ...- ,_, - ....,e ...,._,.,.__ n 

H teaki ... d .• Lod• 1 " • ,.. - mak İltoditim ~plorle, bende bir-"Mftnek" lnılilne•inin burada, nefret • t yazm, 11 na iMi er iken, yani henüz his ile fikir arum- ..W.al •Miıııı ı.a,.... ıelir ve ....;.;., 
ve irini dahi ihtiva edıbilea .._. lıarp da bir nıbun akıiillmellorini · takım itirazlar uyaaclmlr. Kim bilir? .. t.n.l azaltmaz. Ta•emile haklı 
--aı vardır. Remy do Gounnont ve ancak onları ı;österen bir yazı· da bir halde iken, biç bir §Oyin zıd- belki bir .... onun --ıar- a- oı..ata. yani her feyİn "- iyi, ı-
bir yazruoda: "Oç dört yüz aahr- drr. Tenkit buDdaıa baıka ltir fOY, dı, biç bir teYİıl muhalifi Mjildir; lıp ben do, kendime ırön, onun de- fena taraflarmı arayıp lraydemaole 
lılr bir nuıkale ya:mıaama mW.ait meaeli. bazı kimaelerin istodiği gibi daha d<.'jrusu ~ıtlanna da, muba- pmdükleriain alulnia ele doira ola- lralı.-k itte o za-.o t .... idimize 
ı.- hadiM. M. Emile Fapet'nin İn· bir ilim olaaydı, bhde ve bu.gün de- liflerine do yor verir. Halbuki ifa· bilecefini i.abata çalqma. ilmia, ..... dofnaMa iJIN olamıya· 
dinde hayırlı bir laidiaedir" der. Ten- ğilae bile ba.a<a momlekellenle, bat· de edildikten sonra kırıcı. meydan MoMla Nahit SaTı Bey "Edebi- caldan lııllde ilim ol-ta kalkrtan 
kit ki._.a.n da her münekkit için, ka nm••larda bir tane olaun örne- okuyucu, zrtlanru inkar eden bir ha- yatta bqka 1&A'atls" iaimJi yazı- filrri faaH7ederia •tırtılı çöker. 
bu ma-da, biret- hayırlı hi.di.edir. ği bulwmıaaı luam gelirdi. Halbuki li Yardor. Bunun İçin münekkit, smda tairin kolinlol• vuıtaaı ile Nahit San a.,.in ldtalH. !(erek 

Muharrirleria çotu, -leri bak- hiç bir memleketin ed .. biyat tarihin· meslekd .. mm yaz1&md• kendi fik- roaim ya~a kallrmaamm dojnı ihti9& ettifi ırörfitler, ıerolr: karüne 
kmda -btalif miineldatleria ffl"- de ilim bir mö-.ld.it, yani bahııet- rini dahi göne, pek tabii bir aurel· olmıyacafuu söylüyor. Genç ve de· ilbaa odeceli itirazlar ile deforli 
diii hF.>kümoı.ria biribiriıoi hltmadıiı· tifi eserler hakkında yanılmaz ölçü· le onun akaiai iltizam eder. ğorlice bir f&irimizia. Sabri E.aat Be- Wr .....ur. Fa.kat ifade tara, o aaa'· 
ru, batti. çok defa biribirini nalr:tet· lere göre yanılma>: hükiimler ver· s.,ka bir cihet daha va.r: münek- yin altı mıaramr alarak bu hükmü- atklraae aaadrfl lisanı b.u IİDİr-
tipi ıröstererek· "itte, derler, ten· mit bir münekkit l(Ö&lerilmez. O hal- kit hususi hükümlerinden ekseriya nü te..sik- -.ılr i&tiyor. O altı mıa- lendiriyor. MeMIA bir cW..leaiai alı-
kit diye bir fOY bulunmadı!fmm on do tenkit denilen bir ilim yoktur. umumi kaideler çrı..n-ğ4 kalkar. raı befenmemelrte, onlarda tiir zev- yorum. Bizim oaki tiirlmizin, eakl 
reddedilmez delili I" Hakları yok Zaten hüküm ile ilim biribiri ile uz· Tenkit diye bir ilim olmadııiı ıçın ki bulmamakta kendiaile beraberim; muaikimbı:den ele fazla bir aı-ıri, 
değildir. Fa.lr:at münekkitlerin de on· laşamryan iki mefhumdur. tlüküm bu vakıa yanlıt bir harekettir; fa- fakat koymak İ.ltediği kaideyi dü- musikial oldufunu aClylodlkteıı aoa-
iara mevzuu henıell hemen bir olan muhakkak mevzuatın mahsulüdür; kat herırangi sahada Gluraa olAın şüniince hatırıma Ahmet Ha,im'in ra diyor kiı 
l'kı' romanm biribirine ben•emedi- iyi, fena, <hizel, çirkin gibi ilmin "Merdı"ven" ma · d ı· "O 1ı· .. L- d" • · •- buuui hadiaolor k-.....ınd~ki ak&ül· nzumesı e ge 1• n ae "' ;yafınna ,.., .. mnı )lfl-
aini, hatta birinin öbüründe bulu- biiabütün yabancısı olduğu birtakım yor : "Yavaı ;yaua• çılıacalı.,n bu · ril 1ı ti tt"lıl ,_._ O 
0 k h k amellerimizden umumi kaideler çı· ' nıı;e er a " ' "" '\'~• genç •-
nan fikirleri yıkmağa çalıştığını gôa- ıymet ü mlerine iatinat eder. k • k lk k 1 merdİıJenlerden; - Etelılmnde gÜ· man di- andan ikinci Oaman, ....,,... 

d
. b" M annaga a ma 1n~an oğ unun .,- il>" 

tererek bunu roman ıye ır şey Ünekkit tenkıt kitaplarmdan n8f rengi bir yığın yaprak, - Ve idare 011 gÜ.)la -111rl• tetviç e,,ıedi-
1 • ka b h • iyileşmez illetlerindendir. Münekkit 

bulunmadığının deli i saymaı:a o • a aebaeyı ııever; çünkii me&lekda- de bundan kurtulamaz: ve cmun ese- bir =man bakacalısır. aemaya allı- fi bir seferi harllıalarla dola bir 
dar haklan olur. Bence doğrusu fmın aldığı mevzular hi\kkında ken· )'arak .. " Bu üç mısra da reaim yapı· muvaffakıyet feltllndc .,...,.atfn te-

.. d k d. ·· - 1 • · d rini okuyan meslekda~ları, bahsetti. tenkit de, roman da, f!lr e yo tur, 1 gonış ennı e ai;:·lemekten, hat- yor. Nahit Sım Bey bunu da, o u· renniim etme.U.i dilo)'iltce, bu hu-
münekkitler, ronıencılar. ıairler ve la nıealekdatının söyiediklerinin ak- ği yazı hakkında onunla hir fikirde mumi kaideye uyarak, ~irkindir di- susa bir bHtelıdrı doiiil lalıat Er-

nl 1 b •rt k f" 'r aı"ni •'-'yl-ekte h 1 B olaalar dahi, ko·-·'· isıeJig"i umu· o ara mevzu o a11 ı a mı lJ{I .. ...., -- n O} anrr. unu ma- .JUA&& ye atabilecek mi? ...• Fikrini ifade e- %UTUmlu Nd,iyi., -..lar yerine lteli.. 
ler, hadiaolor vardır. Mesela zama- halefe! ruhunun 1 espri' de contradic- mi kaideyi cerhedecek birçok mİ· derken isteditinden büsbütün bat· melerini birihirinl' çarpartılt nıcul-

' • · ı· ) b" -·- · k d d ıaller bulurlar. nrmızın örf ye idetlerını tasvıro IOll ır -ro unnetme ojru e• lri)'i )'CD'Gfan ile t..,,..,..,.lannı nıAa· 

kalkan iki romanın biri bedbin bir iildir. Şimdiye kad~r çok defo tek- S.O hayırlı bir b.i.di..., diye Nahit (1) Ankara, 1 cilt 64 sayıfJ, 3S l<u· nan W ıuoıe•...ı- ııi7Me lôfulan., 
....a.u.o_ iloürü aikbin bir nla- ma• rar '""iWiti ıJilN 99&1.n..iz, diif;.n. Sun Beyin &ıe•i,,,.t ve aan'at ba- ruş. tant- "" ""...,....,..,, ıf...,e6e -

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~----~~~~~--~~~~~~~..ı..~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~.;,_~ 

Bu cümleye unın oldui'u için dr 
lil. aahte uzun olduğu içia tab_. 
mül edemiyorum. Muharrir bunu _,
Yeli kısaca yaz.mı~. aonra içini ti
EWDsuz &Özlerle doldurmuş. Yah<I' 
bena öyle celiyor. Hem böyle .,....... 
leler nadir delil 8.ir taae daha alr 
yo ... : • 

"S- ....ıerılelıf Fran•:a ma,;lır 
P....t.ıvta1 ü.uıılı aayJon sadt' 
Saiou, iri ParUte ocFat ..tıiirİ ıJll' 
ltit (2) ora4a IHılunduiamtian ~ 
"""" mercuimini HJI• etr,if ve Jıe~ 
rreİ.yef ile fÖllretİnİ bu merasintıle 
leolıalôıle de•ılebeden de bir lıll'* 
ılaha -1-fhm, aerformon ,,.;,.,., 
rüine 111""-lôJe 6ir ihtimam l;;.I' 
rirdi ... " 

Bu cümle yansından fad.ı., kJI 
bil: olduğu için uzundur. u .cun, 1 
rift bir fikri ihtin ettiği için defil;.,. 

Ahi Nahit Sım Bey, romand 
dutunu• zaman doifil"" bile ın~ 
kit oldufunuz zaman bafivdeıı. ~~ 
tanalı cümlelerden kaç•anız .;sın,.. 
hiç olmazaa o aahadn anla1•a~ ,.. 
olur?... Bakın ben d,. insanın bır """" 
hadan öbürüne ıreçince de~itecellj;ir 
ihtimal verdiğimi nnne tirecek ...,
&Öz söyledim. Halbuki "genrf'" 1 
huıusiyetleri olduğuna inao~ 
Bunu batka bir zaman, mesel~.,,;· 
hit Sım Beyin "Tenkit ve mil ıc-t" 
kide dair" söylediklerini mu ... 
ederken aıılataca~rm. ~ 

Nurallalt ,.1 

(Z) Bilmem Saint-Saena batka ,et' 
de ıııef8t etti mi P 



sveçlilerle Nasıl Anlaşbk, Yeni Mukavelede Ne er Var? 
Ekonomi 1 isveçlilerle 

Nasıl anlaşbk 
Evvela pazar tatili İnhisar/arda 

Tütün 
Enstitüsü Kontenjan raporu 

bu hafta bitiriliyor Yeni it programının 
ana hatlan 

etrafında maUlmat Hafta 

konuşulmalı 
• • • / Yeni IAyihaya bazı 1 

tatılinın şu veya bu ahkam kondu 

uafiyet meselesi etrafındaki 
taıünakaşalar varit görülmedi 

Ticaret ocleamda kontenjan 1 ı:m kıymet ,,. mlktarlan sörill-
lalerinl tetkik eden komi.. ınektedir ı 

. bu hah. içinde tetkikatını Nevi 1931 1932 
rek raporunu '"nnit olacak- Tütün 16.539.877 14.505.425 

: Ondan aonra ihracatçılar ko- Pamuk 
onu ~tbna ederek ihracat (lııam) 9.287.999 7.124.400 
lelerini tetkik edecelciir. Fmdık (iç) 9.976.332 10.546.366 

, lçtbnalannı yapmakta olan ko 
1 
Oıriim 

onda bazı fabrikalarm - (kuru) .17.538.579 
17.955445 

273.943 
3.553.155 

22.657.374 
1.939.060 

202.809 
1.833.129 

dı iptidaiye muafiyetlerinden 1 Z.. yaiı 
adeel meaeleai epeyce müna.- 'ı Afyon 
I~ aebep olmllktadır. Bir Yün 

fabrikalarm hariçten me- , incir 
iptidaiye gibi ıretirttil.<lerl 1 (kuru) 10.604.855 S.868.602 

deleri Mrikada pelı: as ı,ıı-

1 
Arpa 36.234.926 73. 758. 750 

plyuaya çakanlıklan ko- Yumurta 19.857.788 21.198.564 
-ndan baı:ılan tarafut Tıftik 1.893.151 2.148.%7 

iddia ecJilmiı"' de komiayon j M. Köm~ ?6.168 216.360 

Irmak - Ereili ve F evzipaşa -
Diyanbekir hatlannın İDJa.;;mı 
deruhte etmiı o~ lsveç arubu >
le tediyatm tecili ve yeni bir it 
progamı yapmak için grup mü
meaailleri ve Maliye veki.leti ara 
am.da cereyan etmekte olan mü
zakereler bibnİf, y~snlan itili.fna
ae Heyeti Vekileee ve Devlet Şıa 
.. amca taavip edildij:inden ırrup 
mümesaillenle, M._)iye Velrileti 
araunda .İnı:ıra edilmiftir. 

lm:ıra edilen itili.fname bundan 
evvel grupla akledilmi~ olan iti
lifnameyi tAmıımlayıcı bir itilit
naınedir. Bu itili.fname, 1932 
mali aeneai için yapılmıştır. 1933 
-.eneainde :m..aJı vazıyet maJUm ol
madı&• için ınali aene Laılangıc.ı 
olan hazıran ayında grupla yeni
den müzakereye giri~ileceklir. 

Yeni itilafoamenin batbc:& nok 
taları ııanlardır: 

suretle kaldırılması uzun uza. 
dıya düşünülece;k meseledir 

Hafta tatilinin ticaret hayab- leai birtarafa birakılarak cl\itünü
na münhaaır olmak üzer.. muvak- 1 lüne, bUiiin cumı.lan umumi ta
katen kaldınlması, ikbsadi bulıra C til J'&pılmaktadır; Pazarlan da 
nı hafifletebilbceği yolunda orta- ~ öğleden aonra aaJ'l'i Türk mue
ya ablan fikrin leh ve ale7hinde · aeler heman kamilen ve Tiirk mii
mütalealar ııerdedilmektedir. Ken 1 -!eri kıaaeo tatil yapıyorlar. 
cliaile görüıtüğfımüz illbsat profe- 1 Ticaret hayatından hafta tatili 
aörlerlnden bir zat bize bu buaua- j mecburiyeti kaldırılınca vaziyet 
ta şunları aöylomittir: fU olacakı 

"- Hafta tatili meaeleainde Türk müeuaaeleri,. c:umalan 
her f"yden evvel umumiyetle her yan yarıya açılacak, pazarlan 
kesin müttefik bulunduğu nokta, hiç tatil yapılmı7acaktır. Ecnebi 
cumanın pazara tahvilidir. Tati- l ve ıayrİ müalim müeaaeaeler pa· 
lin büabütün kaldırılması ayn bir -rları tatil yapa~.ak, el•n 
mesele tqkil eder. Bu mevzuu da plıtacaklardır. Binaenaleyh, 
§Öyle mütal- edebilirin ı Türk müeueıeleri,. hiç olmaz_!& 

Biiknot'teki 3 Unc:ü s..u..... 
konferanamdan avdet eden mu
rahhaalanmız, Bükreı't• sezdik-
6.ri Romanya lutüıı Enatitünine 
muadil bir miieueaeııin bizde de 
ı.•i•ine fiddetle lilZWll olda;;inu 
oöylemelrtedirl•. 

RODUUa7a'daki .,.tilüde, tütün 
T&Praldarmın neıvüııemalan, tü
tünlere im '>lan haatalıkların •u
reti intiaan, haatahklarla mücade 
le uauu.i sorü'-kte ve tütiin 
mah.Winün -ıerden aonra 
mazhar oldııtıa ietifa derec:eU ıröe 
terilmektedir. 

Hiilaimeti merkeı:iyeye derdea
ti takdim bulunan J'enİ Tütün ln
hiaan liJ'ilıaunda, böyle anatitü
lere ilatiyaemmı nasarı dikkate 
allllllllf n bu aibi feDDi miieaae
.. ıerüa t•ıiri için liaım aelea ah
Jıı:.am konulmu,tur. 

Tafl'ada tevhit t -ticMlnde bıanıa Yarit Kıymet ıtlbarile: 
mniftir. Tlitün 16.480.377 

Pamuk 

btin gelen buğday F~~:"/iç) ~:~~:~~ 
Dün ,.hrimi.. '.Anadoludan O:ırüm 
Trakyadan 2 Y&SOD limanlar- 1 (kuru) 
777 Ç11Yal buiday aelmiJtir. \ z. J'•iı 

5.818.440 
S.983.529 
1.790.498 
1.537.856 

Mevcut itilAfname mucibince 
ıırup, ~taamı derullta etmiı oldıa· 

14.099.224 iu hatlarda ...,nede 15 milyon li

3.197.124 
3.237.401 

6.6024.274 
664.782 

1.989.491 
653.867 

ralık İf yapmağı deruhte "bnİftİ. 
Yeni itiliifname mucibinc.e a-•·up 
1932 aenesinde 10 milyon lıralık 
it yapacaktır. Bıa paranıA 6 mil
yonu pqin olarak, teı.-İJ'e edile
cek, diger 5 milyonu ıçin de ha
zine bonoeu verilecektir. Yüzde 
yedi faizli olan bu bonolar 1933 
mali aeneai içinde ödenecektir. 

1 - Resmi daireler müateına J'&rl yarıya heftada J'armı ırım. 
ticaret laayatmd,. kaldrnlması ;.. gayri Türk mü-aeler bir ırfu> 
tenen tatil umumi mi. yoku kıami tatil J'&pacaklat'dır. Bu itibarla 
mi olacaktır? Yani meaela Mmr 1 vaziyet lehte olacaktır. • Trabzon tütün, tuz ye müaki
Çarııaında okka ile p~uk aatı- : 3 _ Tatil ihtiyari ohmuı, yan nt inhiaa':. id&rele~ ı-hit ~d 
lır; bunun yanmda yuı;lerc .. bal-

1 
J'&Da Yeya karıı kartıya iki mü- l rolan buırund9'? ltiba,._ tatbik& 

79 toptan P•mnk aat.., vardır. euesecfon l,·.r- talil yapana, &teki baılanmqtır. Bir .haftaya kadar 
Ta~!· bu?1ardan biri için mi, hep daha fazla <'iro yapacak; bu hal &ımuın, ayın ~5 ıne kadar, Tokat 
at ıçın mı kaldırılacaktır?... ı kapalı tlcaretaneyl mütezamr e- .darelerl ~ ~ırl~•·•~~· 

Butclay dün boruda azami A~on 
Memlekette perakende ticaret, dectfin ı .. n o da açacak, ... lı:abet LJe A7clrodmlinhıaad r .~~~11enıııaedilml~e:"-to t ti t ha d .._,, "'- • B 1 - ka an a ,....... ,.tar. 

p an care il cının an auç_ ..... I sahası çılacaktır. unun p ya .. - 2,5 &J'& kadar teYhlt tatbiltah har nru. fiat Almıttn\ y~ 
lncır 

(;'l'ansa Balkanlar- (kuru) 1·111 ·600 1.0330.683 
3.038.305 
6.124.883 

805.215 
2.176.269 

Müzak ... tı idare etmek Ü.... 

dir. Şayet tat • perakende lıca- 1 da f aa ıv•ti arttıracaiıı tabiidir. rd ikmal _ _.il k · 
... ~ kalclmhraa, bunun İf hac· · J'e • - ece tir. 

mmm ır-l!lemeaindekl t..ıri .~ Mumafib, mesele eMah t.eteb- Tabanca aabfl Arpa 1.324.691 

dan tütün alıyor i:;~· ~:~~::; 
Danimarka'dan -ıakatimbe 
elmİf olan firbt miidiirlerin
~ M. KampDMUID buırün Kopen 
hag'a avdet edecektir. 

mullü olamaa. \ ı üa d .. i,... ya çok an ırlldırilr Wr 
a - Cuma mı, pazar mı meae- 1 .,.\ 7.udur!' 

Gelen maNlmata naaaran, 
rejiai Bıalaariatandan 8 

... franldılıı: dltün müba7aaaı 
lrarar 'f'&nllİldr. Franuzlar )'9 

r.p.lan mıaahede mucibince 
--.nıda..dan da t6tln alacak

• Bıa itibarla Bulgariataııdan 
J'a&ba P9eD -ı.ı kadar 
- latlzw edilmemektedir. 

Finlandiya 'da 
tahdidat 

M. Kömüril 893.463 

Avusturya pamuk 
alacak 

M. Kampm•- Ankaracla cere 
yan eden müzıı.lı:ereılerin - aür 
mekle beraber her iki tarafın lam 
bir hüanü DİJ'etle hitam buldujj>1-
nu ve m-lenin hükUmet 'f'& fİr

:ATI1aturyadan bir firma pamuk ketin menfaatine muvafık bir ,... 
lanmız için çok müaait ve ıayanı kilde mİİfkİlibuı halledildiiini 
dikkat bir teklifte bulunmuştur aöylemiıtir. 

Bu mileaaeae Türk pamukların-
dan büyilk partiler alacaiını bu- Denıirgollar inıaatı 
na mukabil Türkiyeye lazım olan ne halde? 
ithal efJ'&amdan Avuaturya ma- li, 

Mahkemelerde 

Alhn kaçırıldığı nasıl 
anlaşıldı? 

mulatı ithal edeeeiini bildinnek- laveç · ırubu, Irmak - Ereji · 
P'Mla:::!L.a bir kumı ithal.,,.. teclir. Aynca Viyana bü>ük •içi- F.,V2İP"f& Diy-.lrıbekir haılıı1 

_,7 ı· · • T' od ı, ıında SOO lulometrelik damiryolu 
ailmnDı: reaiminl arttırnuıtır ıimnz ical'et asının 11 müra in~atını, yanı 55 milyon dolarlık Dün şahitlerden bazıları da şa. 

yanı dikkat ifadeler verdiler 
bıa .. yanın _.ileri· L_u_...; 1 caat üzerine nazan dikkatini cel 1.1 

yapm•in deruhte etmo•b'r. Grup 
..-ıu betmektedir. Pamuk müstah•ili ·-- -. 

6-at W-iıdr • bir çok memleketler aon zaman- tim 1 İye kadar 42 mil yen dolarlık 
" 1 rd v· ·· ·n • it yapmııtır. Irmak · Erejli bat-llD- pek mag~ azaSI a a ıyanaya mumeaaı er gon- d f k'I ·l·L_ llb .. ' dererek takas teklifinde bulun- tm a rma an ı ıueren zım e 

maktadırlar. Ancak Avusturya kadar 136 kİIOIJ>Cllrelik _dem•r yo
daha ucıaz olaca~ı lranaatile Türlo: 1 ıu yapılmıt ve miina.kala~ açıl
pamuklarmı ,ayanı tercih gör- mııtır. Aynı zamandn Fılyoatan 
mektedir. .t:akipazar'a kadar 130 kilometre 

1>ü.. Balaçekapıda Yün-ipek na 
J'eni bir maJaza açılınqtır. 

Altın kaçınrken yakalanan ı lenilenleri tekrv etmiılerctir. Mu-
yataklı vaaonlar firketi tren oef- hake- ırelnıiy- difer tahit'-
lerinden M. Marcel Bil7oti'nin mıa l le Yani Refael efenılinin celbi için 
hakemeai çok ıayanı dikkat bir hıJka .ı !ne talik edilmiftir. 

raada zeytinyağı 

tı....e.t ofiai 1932 aenesi ilk 
a:rı zarfmdald ihracat mik 

,,. kıymetleri va 1931 ilk do
ayı ile mukayeae..ine dair ta· 

. dilrlı:at bir iatatiatik neıret
lıı..~·. Apğıya koyduiumuz ba C" ~~~7·t efyl 

ltlı*trl.t •.-
~ .. , •.·-
n..ı 1,-

~ ı•,5• 
~. ,,,10 

• m 11.• 
_,..._11~S 

T- M,S!J g::•o M. &,l-0 
1 • 4•1· il',· 

fert MJ' •.~ .. ,,. ue 
... k •. - l,N y,,_ 

'"" 
ll,9~.-

4,08.-
1,711,-
1,~9,U 

•.ıuo 
US,IO 

•-55,-
16,11.I 

Jf,7•,1• 

" ... t ( .. tıı) 
,, !!!!!! 
ı:ıı.:- ırı.- 1 ......... ... 
,, rıt.- 1 .. .... 

"... 111,- 1 ••rk 
ı.-.- 1 •ltf 

1:..,.. --11.-.,._ 
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Oda, pamuk ihRcalctlannı bu lik demiryol~ !.a~ılmı.ştır. .. .. 
müracaattan haberdar etmif ve Bu hatta fürkıyenın en buyü.lı: 
fiat toplamaia bulamıttır. tüneli olan Batıbeli lünoli 13 le~-

------'...,,___ rinievvelde ikmal edilmittir. Bu 

İstanbul. 
Ankara 
Hava seferlerine 

yakında baılanıyor 

tünel 3,5 killlmetre uzunluğunda 
dir. 17 ayda ikmal edilen bu tüne 
lin inı••ırnda en modern makine
ler kullanılDUfbr. 

Bu tünelin açılma~ında e~vel
ce yapılan fenni aaaaların tatbi
kinde o kadar büyük bir iaabet 
s&terilmqtir ki, iki taraftan bat 
lıyan delme itleri bittiii zaman, 
tünelin ortaaında ancak bet santi 
-trelik bir inhiraf görü.lmüıtiir. 

Y k d 1 b 1 Bu da yapılan fenni heaap ve tah 
a ın a atan u - Ankara a- ini rdek' · b 1 d ı· ı t bn k 
d ·ı ı m e ı ısa e e e a e ~ e -

raaın a tayyare ı e yu cu ve poa- I tıed" 
ta nakline b14lanacaktir.. Bu ır. . . . 
maluatla A•.nerika'dft Cıartia• ' F~vzı~aıa - Dıyarıbek_ır hattın-
Wright ıirketine aipllriş edilmİ§ 1 İ!k !f"d!ye ~adar ~00 kilomelre-
olan iki yolcJI tayyarl'-'ıinİıı bir "' emıryo u yapı mıt ve muna-
h ft k d 1 h . • kalata açılmıştır. a aya a aı· vapur '\ te rımıze 
gelmeleri beklennıektedir. Bıa 
tayya~eler kurulur kurulmaz Ja
tanbul ile Ankara araamda aefer
lere tahaia edilf'Cektir. 

Gelecek tayyareler Kingbird 
modelidir, ye her birinin 400 bey 
ırirlila: ikifer mutÔl'Lİ vardır. Bir 
kaza vıakuunda tayyart:loır yalnız 

Umumi 
Maaş 

aafhaya ırirmü;tir. 

Geçen muhakeme celae•inde 
ırötürdüiü 1000 altuu kimden al
dığını aö7leyemiyen ve Edimede 
taalim edeceği tahaıda tanımadı
ğını bildiren maznun bıa celaede, 
paralan kendi.ine Şi§lide ufurlıa 
apartmıanında oturan Yani Re
fail efendinin verdiğini ve• 

- Edirnede bir adam aana m• 
racaat edecek ve bir telgraf göa
tereeek. Bu ııara.ları telgrafı gôa
terecek olan o adama tealim edi
niz ve .Oir makbu~ alınız, bu mak .. 
buzu da Parutc Bastiyel bankaaı
na teılim ediniz, dediğini söyleı:nİf 
tir. 

Marcel efendi reiı tarafındı11ın 
tekrar aorulan suale cevaben de 
ilk isticvabmda ıatırdığı için: ''pa 
raları Pariae ııötüreceklim" dedi
iini, hakikatti\ Ediı·neye götürüp 
bırakacağını buna mukabil de 
kendisine 300 - 400 frank müki
fat verilmeai muhtemel olduj-u
aöylemİftir. Marcel efendinin ~ 
kinci ifadeai bu suretle leabit edil 
dikten sonra aramayı yapan " 
zaptı tutan memarlar tahit ola
rak dinlenilnıi,lerdir. 

bir motör ile ifleyiıı aeferlerini ik - • -
mal edebilirler. Ha·n rasat iataa- Dinlenilen tahitlord- mıahafa 
yuntan ha .. ır1.nc1ııı gibi mecburi Bugün veriliyor, dün ,.. kumandanlığı ıatibbarat İlmİri 
İnİf yerlerinin teniye.i J'&pılm!J, - ti "idi ı Cafer Bey Tiırki1edon altm kı.çır-
üzerlerine li.ımt selen ~tler UCre er ven malı: makaadiyle Yani Refael bi-
de konulmuttur. 'd · el b' ·-'--k 

. . . . . Defterdarlık maa-ı hazırlıkla- rade~!erin. ~. arNıD e ır ....,... . • 
Ta:rl'.areler .. ıw..e~ kı~ılıktı~. rını bitirmi,tir. Ücretlı memurle- teeaaua ettıaını ve bu . t4'.bel..ıin 

Her bınnde al.cı verıcı telaiz teaı- b'rinc:i teı<rin maa~ dün ve- muhtelif vaaıtalarla ıimclİye ka
~tı Yardır. Tayyarele•: latanbul. l rirm;,'m.. l.kin~ite.ırin umumi ma- dar Avrupaya 3 - 4 bin lira kap-
~Ankara b~raamfdalaki b~esafeyı 1 &fi bqiiD veril~ccktir. nldıC- - pu1iJi bu adsm= 
..., aaattan ıraz a:t ır zaman . 'bbar d'ld" · · 
da alabilecekler ve yolcu ve poa- ihtikar komisyonu kaçı~~caiı Mti .. ..e ~- ıımı ve 
ta oldukca E&kifehre de uirıya- üç ırun ıecelı ııüadüzlu la.....a 
caklarclır. lhtikir komi>yonıa perıembe altma almdıimı ve paraı... ..__ 

Aakara'dan ileriye Dıyarıbe- ıünü toplana;·ak elinde bulunan partimaaa ıetinliii aönildiijünü, 
kir .;.tikametind~ tayyare ile .Po• i,leri çıkaracaktır. treDİll hareketine JO daki&ı• kaJa 
ta ve yolcu naklı de ıneYCut dığer 1 A ldı .. yl · . 
üç tayyare ile yapılacaktır. latan- Eblı hayvanlar arama J'•P• tıaı 00 

-.. 

'bul'dan hareket eden bir yolcu e_...;.,a - Paranm 500 liraaı mulatelif 
Ankara' da cliier bir tayyareye • • a- rifekler halinde pantalonıan iç ta-
......... etmek ..,retile Diyarıbe- Eaki Huahırlarda açılınıt olaa ırafmda ,... en -brem mahalle-
kir i~ikaın~tinde yoluna devam ~hli h"yvanlar aerıiai bugı'.in Ira- rinde huaıaai Ml1'9tlıe Y•Pıhrut lra
edabıleeektır. panacakbr. pkçı cepl•inde 500 liraaı da 

latanbul - Ankara hatbnda ça- I Seat IS te hayvan aahi;olen- kompartimanda b-i çaota&JD-
lqaeak iki tayyare için de. tana ikruıırreleri .. erilecektir. da :ıubıar etti d-itlir. 
...we birlikte Amerikalı iki pilot J liakimiyet bayramı -
,... iki makinist te tehrimi:te gele lataayOD k....u-i de Cafer Be-
90ktir. Diler tayyareler için de 1 Yarm Hikimiyeti milli:ve b&J'- J'İD aöyledikleriai aJaen tekr:ar et 
Türlı pilotlanndan iatifade edile- 1 ramıdır. Türk Maarif cemiyeti ro-1 tikten aonra Mareal e(end111m: 

Bir kitap hakkında 
Geçenlerde aeaç muharrirl•

den Mıaztffer Bey "14" ia~i in
kıli'ba ait bir kitap ııetretmitti.. 
Bu kitap Reklam -tbaaamda ba 
•hmttı. Muzaffer Bey bundaki ta 
lif hakkını .. tmadıjı halde Relr-

. lim mat'baaaı "Sahibi ve nafi
ri Reklim matbaaaı'• kaydmı lö
taba iliva el:mİftİr. Bu hareketin 
llakkı telif kanununa tAaruz elti
li iddiaaile Muzaffer Bey müddei 
umumiliie müracaat etmİf ve 
matbaa aahibi aleyhine ikamei da 
va etmiftir. 

Gazi Hz. nin 
Cevapları •• 

Ciimhariyet bayrllllll müna
betile latanbıal Halk fll'kuı letld
litı reiai CHdet Kerim Bey Reiai
c:iimhıar H.aretlerine ,... Biayük 
Millet Mw'iN Rb-.-tine ta.Dm ve 
tabrik telsraflan çekmifti. 8tı tel 
graflara atideki cevaplar aelmif. 
tir. 

c - c....JııarQıet 1ıo.,,.._.uuaı 
6n da l.ıtf•'•r, lwlılnntıl• ,,o.ter 
difiaiıı ,.,..,. •'Ylul-- ...... -
etlerim.. 

Prid=ıibıehar Ga8i M.. Kemal 
c - Oi'=h•'Vet bayr··== 

yıl dOnlmü mtlnuebetile tebrilde 
rini:ııe tetakk6r .... 'bilnmuıltele ....... ., ......... ,im .. 

116ıi11r Millet Mecliei Reiıııl 
ıta._ 

86kreften dönen 
murahh••lar 

8iilaaf't• ı iııoei Reha ı.-. 
'-•- ittira1ı: ..._ Tlirk -
ırahhaa ı..,.ti re1ai Tr•U- -
buMı H&MD B. dün aktamld -
la Ankara:FA aitmittir. 

IMikratMa d- ilt ... y
............. ı..,.ei de dİİlı oaltah Ro 
maeia -purila Pin'ye ı......ı. .. 
etmİftir. 

Barut İnhie91"1 teklinin dai
mf bir bale komılarak bu iti• 
rin tamamen hükQmet ellle ted 
Wri cltittioiilmektedir. Barut iD 
hiu.n m6diirü Letfi Bey fUD)a 
n e61'emif tir: 

"- Barut aatıtlannda bir 
aallh •ardD'. Yani ıabtlar ıaon 
umanlarcla artmıttD'. Rttvel
'ftıl' tatmak halda e-nelce imti
yaa baffnde bir grupa verilmit
Iİ.. Bu ırup lıer nedenee bu iti 
yapamannttır. Bmnuı üzerine 
biz tct!rikM yapmqa bqladık. 
Bu itin Barut iohinn ~ 
dan yürütülmeei hakkında buı 
taaav.urlar vardır. Eğer bu ta
aavvurlar tahakkuk ecfe..ee ~ 
velver a&tıtmı da Barut lnhba-

k .. n yapaca tır .. 

Yol ve 
Liğım parası 

Halktan tahail 
edileceği 

doğru detlll 
Dünkü Akf&lll aazeteai yeei 

,._.,.ıan J'ol ve liljmılarm ma..-af 
lanmn halktan tahail edilaceiı:ini 
yazıyordu. Y aptığmu:ıı tahkikata 
söre ..ı..ı obnıyuı böyle ltir ta
aaTVUr dabi yoktur. 

Beyoğlu imdadı 
Sıhhi merkezi 

Ani aıarette vıakua selen ka•a 
!ara yetipnek için belediye tara
fından Beyoğlunda bir imdadı sıb 
hi merlııeııi tqkil edilıniftir. Mer
kez. kaymakamlık daireainde yer 
lettirihnittir· Bu ....ı.e:ııe nöbet
çi be(edİJ'• tabibi de J'ardım ede
eetlı:ir, 

Bundan batka iki oahhiye m• 
muna .... iki ı._.,. ır.drocla va
ııife abmflardır. M•- Myetl 
eni lllNtta ............. _ ............ 
ot= •me derhal J'elifec:ek .,.. ya 
ıralılaıra mıadaYab evvell,,. Japo
lacaktıır. 

Ç6keanhbm 
iki ., eVYti 1 lhıköy .... ~ 

lui J'a deki nh- .-. -
•ıbelilr :peri s.. ,,... prı..11 
Ha~• hlıJis• anı de il" 
... ilıılll6f yliızl , ...... lıılll .... ıJP ;,.-nlmm...U.. 
..._ anıtmeje hale=•br· ıw.. 
tDna J'ekm .lan yah ..ıüpleri t.ı.... 
... yi a&wek t.el1ta düpeiiılar
dir. Bu yahlamı Wr ta-•; ·ı 
r' .cı.. -h- Saffeti Ziya 
m aileai belediyeye bir ........... 
9f"lm>itlanHr. 

Yeni itfaiye 
makineleri 

Maarifi~ 

Avrupada 
Tahsil 

Elli lise mezunu 
dün teıyi edildi 
Avrupada ikmali talıaile ıiden 

50 liae mezunu talefx. dün aktam 
tehrimiıtden hareket etmitlerdir. 

Talebeye, arkadafları, mual
linıler, ve bazı maarit erkinı tara 
fmdan sam.imi bir teıyi merasimi 
J'•Pılmıt. mu vaffakiyetler temen
ni eclilmiftir. Talebeyi hamil bulu 
nan ltalyan bandıralı A vroni va
puru aaat tam albda Galata nhb 
mı açıklarından hareket etıniıtir 

Çatalcadaki yurt 
C. H. fırkaumn Çatalcada te

.. ettiği Orta mektep talebeai yıar 
du bu ClDllartNİ açılacaktJJ'. Res
mi kütat için tehrimixden bir '-
7et a-ideeektir. 

Stenografi kursu 
Buırün Darülfünun Hukuk fa

kültaainde üç ay devam etmek Ü· 
aere iatenoıırafi kursu açılacakbr. 

Bu kura müdavimlerinin ek
riaini Hukuk talebeai tetkil ede
cektir. 

Bir kadın 
Yanarak öldü 

Lambayı yakarken 
alevler içinde kaldı 

Kaamıpafad• çok feci bir ıu.
olmut. bir kadm ateılcr içinde 
,, . .uarak ölmU,tür. 

Kaamıpaıad& t"aika H. evvellr.i 
alqam evinde kendi oda•ında otıa 
nıyormuf- Faika hanım yqlı bir 
kadmchr. 

Alqam Üzeri ortalık karanna
J'& baılaymca Faika banım lam
loayı yakmak Üzere kibrit kutı.aıa 
nu almıt Ye bir kibrit yakınııtır. 

Bu urada elinde yanmalı.ta o
laa kibriti diier elindeki dolu ı.,._ 
UlJ'll dalıımlılı.la yal..laıtırm ~ ve 
dolu kutu bird-bire parlamıştır. 

Kutu birdenbin' parlayınca ka• 
clmcaiız fAf<rlD.lf ve elir.den ku
tuyu atmqbr. 

Fakat bu eanada Faika hanı· 
mm entariai de atet almı,tır. A· 
levler ııür'atlo kadıncaırızın her 
tarafmı tutuıturmuş ve ateıler ı
çinde bırak.m~tır 

F ailı:a hanım ateıi oöndürmek 
için ne kadar ugraflDJf .. a da mu .. 
vaffak olamamı, ve bajırnıaya 

batlamııtır. 
Bu aırada &Jagı kalla bulunan 

Faika hanınıın oglu Salahaddın 
Bey feryadı duyarak (,o?JDUŞtur. 
Fakat o zamana kadar alevler 
F ailı:a hanımın bir çok yerlerini 
yakarak airr ıurette yaralıunıı
br. 

Kadmcağır bir müddet sonra 
vefat etmiftir. 

Vak'anm taınamiıle bir kaza e
.. ri olduiu anlatılınııtır. 

Karı koca eıbir1iği 
etmiıler 

Kaaımpaf'lda lamail i•ınınde 
birisi 8J'DI mahallede oluran di
jer bir 1-aille alllcak J'Ü~undea 
kavıra .-iıtir. 

Kavgada lamail cebinden bır 
utura çıkararak alacaklıaı lsma.i 
lin biletine aaplanuş ve damarla
nnı keamittir. , 

Bu aırada lamailin karışı Can
feza Umindeki kadın da aelip kav 
saya kanpıaııtır. Kocaaınclan aon
... Canfeza da yarden büyı.ik oir 
taı alıp yaraiı lamaılin kafasına 
'fW"JDUf ve büyük bir yar .. da AS• 

mlfla'"~tüye poli.Jer yetitmitler, 
yaralı ~l naata-ye kaldırıl
mıt kavıaeı bmaille karıu Can
fa~ yalıal•-rak evraldarile bir
lilda Mlliyap tealİlll eclilmi9ler- • 
dir. 

Eroin .. tarken 
Oakiiolarda Myyar llUUl&V HiU

.. Y . . de Fa,.,.; imıiade wot 

.... -- •tarkee .,-k·•·--~ 
tir. ht.lreh C ljn Gw · de • 
didMa - r.u' • C-.1 
7akalenm ..... 

Kaçak tiitiia 
P-"'- .,.... eokaimda 8-

aalı ti... he•_,m .. _.. ...._ 

- .....ı-ı, bir pval isilede -ki:ıı ı.iJi: kaçak tiiti1ı ile 12 defe. 
aisara kiiıdı """'-ttnr· 

Kaçak eıya 
Galatada Hacı Mimi -ı.au. 

oiDde Kilhaa ............ --.. 1. .. .. 
" ... 111.- 1 ,..,. 

'~~- "·- : ::... 
"ıı. ... •.•-
..:. ı;o. ,, ... 
··~~ .... 

ı Çırooy., 

ı .ı\lua 

ı Mttıdıro 
1 ...... . 

n.
u.-
6i,-

cektir. seti daftblacaktır. - Bir hayvanlık eltun, bıa pa-
ranm -klini .._,,hte etmekle bü--

Ankaraya giden 
izciler döndüler 
Ciimlııu.riyet bayramı mÜnftaebe 

tile Ankaraya &'iden lstanbul izd 
leri dün avdet etmiılerdir. 

Nahiye kongreleri 
J'Ült hata qlediııııa, clediiinı aöyle
mittir. 

Marcel Bilyoti efencliyi üç aiin 
ba,Iıyor ıaıı.üddetla takip eden memurla di-

c. H. Fırlraaı nahiye kongre- t- iııtihbarat memurlen lata.yoa 
leri bu aktam baıla;•acak .,,., bir ! müdiri, ıiıneıtdifer memurları da 
J>af·.a .ı.-v..- edecektir. 1 ulait elarak dinlemnit va lıu söy-

Gayrim6badilleria 
itleri 

wyn .m4ibaılillan ait itler i
çin ••yri miibadiBer cemi,.U 
reiai 1-il Miittak 8. bua iiıe Aa
lıara7a -"lecektw. 

BelecH7enin J'em aiPArif ettiii Karla'- uiade yapdaa &aa..r. 
:il parsa itfaiye -lri-vnıa tee- ri,,.tta 270 deate kaçak aii
rilbeleri bu hafta ~inde J'apıla- klpclı, 1 tİfa k~İD, 1~ ~ 
eaktır .• Makinalar henüz tecriibe morfİD, S1 morfin tableti IO ... 
•'"' diiioıdın ae-llüm olunma- ! ket aiiblünıe, ve daha lıir p ıı.. 
.......,_ Netice eeüıpet çıkana :re- 1 ~ ~Y~ bu)ur ı ~ ' •d
llİ tetkil edil':"ei. ıru.,&ar iç;. JOO ı edil':'.,.... Karla A.il~a V..-
itfaiye ..ferı almacakı.r. cekt•-
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KORSAN 
KRUVA

ZÖRÜ 

filmini 

mutlaka 

ıörünüz. 

Emden Alman bahriyesinin. k.ahra~~n bir ~·~çaı!dır. ~den Hi~t denizle~~ 
debtet vermiftir. Emden fılmı tarı~'?. emsa sız h~ v.eıtkPsı, ~enız harple~ 
en tayanı dikkat ve canlı bir tasvırıdır. Emden fıl~ı vatan ugrund.~ feda~a~
lığın bir destanıdır. Emden ba,hbaşına kahraman.ık ve zafer numunesıdır, 

Emden filmini herkes görmelidir. i MAJİK'te: EMD EN 
I~~~~~==-=-=-~~~~~~~~~~~~--=========-==-=---:-1 T. SANI 1932 

idarehane: Ankara caddeıi, 
100 No. \ 1 

Yeni ne,,rlgat ' ' ı - Yarın akşam kında, bir doktorun fikrini aöy- lstanbul dördüncü icra memurlu- 1 Askeri tebl.lıat__ v RADYO MELEK 
leyeyim: iundan: Temannna altı bin lira kıy Koon.?ratif - 1 İ MASINDA 

_Müruru zamana uğramıt! met taktir edilen Kadıköyüncle Os- Beyofla ŞubuinJen: r S NE 
Telııraf adreıi: ht. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

i3aşmubarrir ve Müdiir: 24318 
Yazı i,leri Müdürlüiü 24311' 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç için 

L. K.. L. K. 

3 ayhlt 4- 8-

6 7 50 14 -
" 

12 14 - 28-.. 
Gelen .,,,.ak ıeri verilmez -

Müddeti geçen nüabalar 10 ku
tuttur. Gazete ve matbaaya ait 
iti• için müdiriyete müracaat 
~dilir. Gazetemiz ilinlann me. 

• uliyetini k•bul etmez 

3lV;DNKO HAVA. 
Y 9'ilköy askeri raoat m«l<ean

clen verilen habet-e göre busiln 
hava kısmen bulutlu ve Garp i .. 
t'kametinden mütedil kuvırette 
üzgArlı olacaktır. 

31-10.932 tarihinde hava taz
zki 759 mil;metre, eo fazla SIOlk 
l·k 24, en ., 14 ıantiıırat kayde
ilr:.ıişlır . 

• Kuruçeşmenın 

Yeni ismi 
Kuruçeşme ahalisinin bahtı 

karadır. Ne kadar kara olduğu· 
nu 7.atf'n oradan geçerken evle
rin, binaların. duvarların hattl 
damların oimsiyah oluşundan 
gorureunuz... Kuruçeşmeliler 
bunun için mahkemelere nriira 
caat ederek kömür depolanm 
oradan kaldırtmak iıtiyorlar ... 
Egeı talileri yaver olursa kal. 
kar. yoksa kömür depolarını 
kaldırsalar bile yenne kireç de 
posu yaparlar, bu sefer göz aça 
mazi ar ... 

Ge;enlerde birisi Kuruç~me 
den bahsederken bana dedi ki; 

- Yahu! lıta'1hul sokakları 
mn vaftiz babası mektupçu Os 
man Bey nı .. ıl oldu da fU Ku
ruceşmenin İsmini deii,tirme-
d . ., ' . 

- NP. koya idi? .. 
-Terkos. kardeşim!.. 

kos!. Daha miinasip ne 
nabi!irdi Kuruçeşmeye !. 

Zaro ağa 

Ter
bulu· 

Ve nihayet büyük intizarlar
dan ıonra Zaro Ağamız Ameri 
ka ve İngiltere seyahatinden 
avdet etti. Esaen yüzaltm1,bk 
ihtiyarın bu seyahati de bir es. 
rar oldu gitti. Karısına göre a
damcağızı kaçırmışlar. kendisi 
ise ne olduğunun farkında de
iil... Olım bitenden haberi yok! 
Böyle yaşadıktan •onra insanın 
iiçyüz sene bile muammer olma 
masına sebep yoktur. Bu vesile 
ile Zuo Ağanın ya~aması hak-

Artık Azrail bir hak iddia ede- man ağa mahallesinin Söiütlü ~me Beyoğlu emvalinden halen ma- mecmuası Bugup nkü Proğram 1 Gala Müsamereıi 
at almakta olan v<: Beyoglll asker 

mm!. diyor .. Dansı batınıza!. sokağında eski 164 yeni 310 numa- lik tubetoinde kayıtlı bilUınum ma· Aylık "Kooperatif mecmua.ırun ISTANBVL _ l8-l
9

.30 orkestra olarak 

Bir Türk kadınının 
muvaff akı yeti 

Bükr9' konferansından dö
nen Balkan murahhasları. ora. 
da kıymetti yazı arkadatları 
mı:ıdan Efzayit Suat Hanune
fendinin ne derece muvaffak ol 
dutunu anlata anlata bitiremi
yorlar .. Bu hanımın en büyük 
mvvaffalayeti de muvaffak ol
maya üzenmemeıidir... Bükre
şe gibneden evvel neşrettiği 
(Türk kadmı) ismindeki kıy
metti etüdü zaten bizi onun mu 
vaffaluyetlerine alıttırmııtı. 
Bükret konferanıı ona bir zami 
me oldu. 8- bir harumonızm 
böyle muvaffak olııtunu bir gü. 
zeDik mtiaabakası kazanmak
tan ölçülmeyecek kadar daha 
kıymetli bulurum ve bunu ıöy 
!erken de yatlı bir adam olma
dığımı ilaveye liizum görürüm. 

Yoğurda narh 
(Leblebiye narh koymak) 

münasebetsiz bir karar verlft6o 
nin misali olarak ekseri dilimiz 
de ve kalemimizde dolatır •. Li· 
kin - söz aramızda • belediyemi 
zin ıimite narh koyması da leb 
lebiden pek çok farklı mıdır?. 

Okuyuculuımdan birisi 5a
na yazdığı bir mektupta bilhaa 
sa (bülbül çanağı ) de-
necek kadar ufak, hat-
ta bu:an bir çay fincanı içine 
oturtulan yoğurtların hali on 
kuruta neden satıldığını soru· 
yor ve belediyenin nazarı dik. 
katini celbetmenti istiyor. Va
kıa belediyenin nuan dikkati
ni celbede ede artık yüzgöz ol
duk. Şüphe yok ki; yazılarımı 
okudukça: 

- Bırak canını tu zevzeği! 
diyorlar ... Bu bana vız geliyor. 
Ben tehirlinin ııkmtııını ve se· 
beplerini görüp ıösteriyorum .. 
Aldıran olursa Allah razı ol
sun. olrnazaa batkuı itini yap
mayacak diye vazifemizi ihmal 
edemeyiz a !. 

Evet! Hakikaten sütün okka 
11 toptan 15 kuruta satılırken 
altmıt yetmit dirhem sütten 
yapılan bir klse yoğurdun on 
hatta bazı yerlerde oniki buçuk 
kuruta satılması doğru değil

dir. Şu İfe bir himmet edilıe. 
bir tetkikat yapılsa. lktısat mü 
diriyeti hastalar için ilk gıda o
lan bu yoğurda parmağını sok· 
sa çok iyi olur. 

Diıtababeti 
Kongresi 

FELEK 

Birinci Milli Dittababeti umum 
kitipliiinden: 

1-11-932 salı günü saat 14 de 
Darülfünun K.onferaDll salonunda 
kansremiz açılıyor. Muhterem a
.. nm te,rifleri rica olunur. 

ralı ,_.bahçe ahırlı abtap bet oda lu'I mu .. tekait!erle ve keza halen •6» mcı nüshası da bir ~ok ma- OT OM O B ı· L DE 
19,30-21 Kemal Niyazi bey arkadat.· 

1 h kiğir furunun temamı IMj•k artır- maa• almakta olan şehit yetimle- kaleler, dünya ve memleketimiz 
22 ' 1 k k .f lan ve Semiha hanım, 21- tagannı. 1 İ Z D İ V A Ç maya TazedilnU§ olup 21 teşrinisani riyle on senel~k ~aa~larını • .. ara iktıaadi faaliyetine ve ooperatı 

932 tarihinden itibaren tartnamesi ) al&lı:al.arı k~ıılm~ş. olan mal~ller- hareketlerine dair malümalı havi KÖNIGSVUSTERHAUZEN: 
•• ı... 6-l2 932 tarih. le ııehıt yetımlcnnın maa, cıızdan olarak netrolunmu*tur. Bu aylık (1635 m.) _ 21,05 Monolog, 22,05, ı 

her kete a~ .. n·. • ıne ları ve reımi senetleriyle birlikte lktıaat mecmuasını tavsiye ederiz. Hambourg'dan, Orkestra, 23,25, Ge- 1 

müaadif aalı ırünü saat 14 ten 16 ya 25 ikinci teırin 932 tarihine ka- Ö ce konseri: 
kadar lstanbul clördündi icra daire- dar şubeye müracaatlen aksi tak z dilimize doğru 
sinde satılacaktır. Artırmaya iştirak tirde olacak müracaatların kabul VARŞOVA (1411 m.) - 18,0S, 
;..;n yu .. zde yedi buçuk teminat ak· edilmeyeceği alakadarana ilan O· mecmuası Keman kon.eri, 19,05 Kahv.eha.ne 
.,.... 1 b musikisi, 20,25, "Anne kalbi'' ıımın-. 1 ••t '-' · bel d. e unur. Öz dilimizin ilk itçilerinden u 
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O Çesı a ınır, mu era1Um vergı e ıy _ı_ı~ 11·'-'li lemıı·ı pera· 

-------------- lunan "Oz dilimize doğru" ıuec- '""" mu ,., • • ' vakıf icareıi mü,teriye aittir. Arbr muaıının altıncı aayııı çıkmıttır. dan naklen, Gounod'nun "Fauıt" o-
ma bedeli muhammen kıymetinin İstanbul Dördüncü icra Memurlu Bu sayı biraz büyütülmüt ve perRll. 

yüzde yetmit befini buldufu taktir- tundan: Temamına yirmi altı bin Beaim Atalay, Darülfünun müder BUDAPEŞTE : 18,55 Konser, 
de ihalesi yapdacaktır. Aksi halde beş yüz yirmi lira kıymeti muhami- rislerinden Yusuf Şerif, Ferit, Dr. 20,35 Budapeıte operasından, Ver-
- son artıranın taahhüdiı baki kal- --L Hüseyin zade Ali, Suphi Nuri. di'nin Requiem operHL 
~u neli Mahmutpaşada Sururi Dar~•- konaervatuar müdürü Yusuf Ziya, 
--'- uz·· -e arhrmarun on .._ gu .. n ela ı · · S · 'km k 1 (517 ) 17 S5 H-'·f ..,._ ~· ,.... tun maha esırun ururı çı azı ao a Dr. Cafer oğlu Ahmet, Fuat Raif, V YANA, m. • uı 
ha temdit edilPrek 21 kiinunevvel ğıncla atik 4 mükerrer 4, 4, 4, 4, 4, Rağip Şevki, Muallim Hüseyin Ka musiki, 19,35 Musahabe, 21,05 Sen 
932 tarihine müsadif ça,..amba ıü- 41 4• 4 cedit 18, 20, 22, 24, 26, 28. zım beylerin yazrlarile zengin bir fonik konser, 22.SS Skeç. 
nü ayni saatte en çok arhrnna iha- 30, J2, 34 dört bap bodrum ve dört halde çıkmıttır. Okuyucularımıza PRAG ("88 m.) 20,05 Tiyatro, 
le edllecelrtir. 2004 numaralı icn d h tavsiye ederiz. 21,05, Fı'',rmonik kon .... , 23,25 Ban bap mağazayı müıtemil han an anı .., 
kanununun 126 ıncı m:oddesine tevfi f bi ba h t Çelik kanat do muzika. namiyle maru r p anın ema-
kan İpotek sahibi alacaklılar ile di- mı açık artırmaya konmut olup tari· BERN-BAZEL-ZORIH (459 m.) 
i al,, __ •--1 •rtif k h kkı (Çelik kanat) namında femu .. •• be 21 05 Rad er .....,....,. arın ve 1 a a ıa namesinin 14 t-rinisani 932 tarihin 17,35 konıe•, müsaha . ı • · kül ·· -, edebi, içtimai bir mecmua bu ırun biplerinin dahi gayrı men ·· uze- d- ,·ti·L---- daı'remı"zde h--'-e• •--- . b 1 1 yo orkestrası. 

,..u uan:n erK ut•• den itibaren intışara •t an1ıf ır. 
rindeki ~arı~ı ve ~u~usiyle faiz fmdan görülebileceği gibi 5 kinuni- Gayet zarif ve itinalı olarak ROMA (441 m.) - 18,15 Çocuk 
ve maııarıfe dair olan ıddıalarını ev- el 9 •h' .. dil rt . hazırlanmıt olan bu mer.mua ge- progr·-ı 18,35 Orkestra, 21,05 Ha . .. . evv 32 tarı ıne muta paza ~sı aaı• 
rikr müsbiteleriyle yumi gun ıçlnde .. .. 14 d 16 bu • kacla rek zarfı, gerekse mazrufu itiba- berler 21 07 A•tronomi, 21,50 "'Fan 
iera dairesine bildirmeleri lazımdır. gunu sut en ç~ga r rile karilerimize tavsiyeye layik fan la 1Tuİip isimli operet. 
Ak . h ld h ki ta . ·ıı - 1 1 dairemizde açık arttmna ıle satıl•· bir mecmuadır. 

11 a e a an pu sıcı eny e . . BOKREŞ (394 m.) 18,06 Kantrl< 
bi ol . nl t bed 1. . cakhr. Arttırma bedelı muhaman kıy 
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sa t mıya ar sa If e ının pay- konser 19,15 Devamı, , amo-
laımasındna hariç kalıı·lar. işbu mad ~nin. yüzde yetmiş betini bu'='.~' İRTİHALİ MÜESSİF J fon, 2İ,05, Taganni (aerendlar) 
.. __, kan . hk. .. t fi gı takdırde en son arttıranın teahu- 21 ,zs Radyo orkestrası, 22,20 kon-'""Y' unıye a amına l'Ore ev • .. 
k. ek I . d h fazla du baki kahnak uzere 20-12-932 ta- serin devamı . ı har et etme en ve • a ma 

rihine müsadif Sah günü saat on ) 20 10 lumat alnwk isteyenlerin 932-1359 BRESLAU (325 m. - , ıın 
dört buçuktan on altı buçuğa kadar mofoa, 21,05 Trajedik temsil, 23,40 doaya numarasiyle memuriyetimize 

müracaatlan illn olunur. dairemizde yapılacak olan arttınna- Neteli musiki. 
smcla ıairi menkul en çok arttıran& 
ihale edileceğinden taliplerin muha
min kıymetin yÜzde yedi buçuğu nia 
pelinde pey akçesini veya Milli bir 
banıamn teminat mektubu himil lou
lunmalan lazımdır. l'tlitenıkiın Yer-
giler ile vakıficareıi ve belediyeye 
ait tenvirat ve tanzifat ruıumla.rı 

müateriye ait ve 2004 ~o. lu İcra ve 

iflils kanunun 126 ncı maddesinin 4 
neü hkruına tevfiken bu gayri -
kul üzerinde ipotekli alacaklılar ile 
diğer aliluularamn ve irtifak baldo 

sahiplerine hu haJ' armı ve bu111ei 
ile faiz ve mesartte dair olan iclaala
rını il&n tarihind4!n itibaren yirmi 
gün içinde evrak müspitelerile bildir 

meleri akıi halde hakları tapu sicil· 
leri ile sabit olmadrl<ça satış bedeli
nin paylaımasında hariç blacaldan 
cihetle alakadaranın işlou maddenin 
mezkur fıkrasına ııöre hareket etıne 
leri ve daha fazla malumat almak ;.. 
teyenlerin 929/ 2220 doaya numero
~u ile müracaatleri ilin ol•ınul"'. 

Sadri esbalı: millıra Ayan azasm
dan Müfir Ali Riza Pa .. müptela ol 
dutu hastahktaıı rebayap olamrya
rak diin sabah irtihal eylemit ve na
'' matfiret nakti bugünkü salı gü
nü ilile vakti Erenköyilnde Bağ

ı.a.ı caddesindeki kötkünd- kaldı

rılarak cenaze namazı Erenköy İs· 
taıyllllunda Zihni Pata camiinde eda 
edildikten sonra lçerenköy kalwista 
nma clefneclllecelrtir. 

(Mttla gariki rahmet eyliye) 

lRTlHAL 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu akşam aaat 21,30 da 

Bir Olü 
Evi 

Yazan: Hik
met. 

Komedi 3 perde 

Muallim ve ta
lebe ııec:Mi. 

ZA YI - 2040 numerolu sicil ehli· 
yetnamemi zayi ettim. Y eniaini ala
aafımdaıı bükmü yoktur. Kaaun
iskelesi: Ömer. 

ZA Yl - 3326 numaralı araba pla
kasını zayi ettim. Y eniaini alacajml 
dan eskisinin hükmü yoktur. Kaaan 
- Lonca sokak No. 12 lbrahim 
Çavuı. 

lliıveten: Paramount Junaal "" 
lpekfilm pzetesi tarafımlaa llİ
namaya alınaıt Ank.at'ada Gazi hu 
zl>runda yapılan 29 Teşrinievwel 
Cümhuriyet bayramı t•efine 
muazzam resmi ıeçicll ve menıoi
mi ile ismet ve Khun Pa .. U.· 
zeratı ile Tevfik Rüttü Beyin 1-
ran Hariciye nazın Firvii Han 

1 efiri ile üiikatları inti-ve nn a m 
baatı. 

Kadınların 

Sevgilisi 
Şen bir operet 

Sinema artiatlerinin • ce...Ji 

Harry Piel 
Yarın Pflllll 

Opera'da 
ilk sözlü ..., prlolı 

Esrarengiz 
ADAM 

filminde arzı endam •d• cıktir. Bu 
filmde Preu EGON .., haydat 
CARLO MORENO·nun rolleritu 
oyııamaktadır. 

latanbul ikinci iflia memurluiun
dan: 1 - lstanbulda Balık pazarın
da Tatcılarda furun sokağında 6 nu 
maracla Mütroviçali dede ojullan lb 
nbim ve Riza ve V oljterinli Muata
fa Azmi Şirketinin iflasına karar ve 
rilmit n iflası 15-10-932 tarihinde 
açdımt olup tasfiye idi şekilde yapı 
lacalrtır. 2 - Müfliıten alacağı olan 
lann veya mallanncla İ•tibkak iddia
sında loulunanlann alacak ve iddiftla 
mu ithu ilincla11 bir ay içinde eyya 
mı resmiye müsteana olmak üzre her 
giin sat 13 ten 17 ye kadar Sul
tanahmette vaki adliye binasında ic 
rai vazife eden J kinci iflaa dairesir.· 
de gelerelı: kayt ettirm~IM'i, senet ve 
defter gibi delilleri herne ise bunla
nn aıil veya muıaddak suretlerini 

tevdi etmeleri. 3 - Hilifına harııbt 
cezai meıuliyeti müıteJzim olmak 
üzere Müflisin borçlulannın ayni 
müddet içinde kendilerini ve borçla
nnı bildi~eri. 4 - Mülllıin mal
larını ne sıfatla olursa olsun ellerin 
de bulanduranlann o m.Jlar Ü7.erin
deki hakları mahfuz kalmak ,artile 
bunlan ayni müddet içinde daire em 

~ir\!!ı!! ~ti<?a; v!r~r ~ l~e-
Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

1 rine tevdi etmeleri n etmezlerse 
makbul mazeretleri bulunmadıkça 

cezai ıneauliyete utı·ayacaklan ,.e 
rüçhan haklarından mabrum k~lacak 
lan, 5 - 10-11-932 perfembe gllnil 
saat 14 te yuk:ında ya .. ılı olan irtas 
dairesinde alacaklıların ilk içtimada 
hazır bulunmaları ve müfliı ile mÜ! 
terek borçlu olanlar ve kefillerinin 
ve borcu tekeffül eden sair kimsele
rin toplanmada hazır bulunmağa 

haklan olduğu ilan olunU1'. 

yenler lıergün saat dörtten be, buçu 
ğa kadar Beyoğlu Mulen Ruj mÜ· 
dürü Mümtaz Beye müracaatları. 

Adliye Nezareti mubaaebeciliğin

den mütekait Hasan Remzi Bf. müp 
tela olduiiu hastalıktan rebayap ola 
mıyarak dünkü gün irtihnli daribeka 
etmiştir. Cenazeai bugÜn Cağaloğ

lunda Düyunu Umumiye karşmn

daki 25 numanh hanesinden saat 11 
de kaldırılarak Beyazıt camii ..,rifin 
de cenaze namazı badelecla M.ırlı:e-. 

Efendi kabristanına defnedilecektir. 
Cenabı hak ailei kederdidesine ıab
ri cemil ve merhuma da mağfiret 
ihsan buyursun. 

Sirgortalarınızı Galatada Unyon hanında klin 
UNYON SİGORTASINA yaptırmu. 

Göz Hekimi 

PROFESÖR 

1Y. ESAT PAŞI\ 
BABIAL.İ 

/iNKARA CAOOESi N 760 

ZA YI - 202 sicil num~rolu araba
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Yeni 
sini aJacağımdan zayiin hükmü yok 1 
tur. Mehmet hin Hüseyin 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bk kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

"Millluet., in romanı: 1 alkol. cıgara koymayan. sıhhatine 
titiz bir itina göııteren, uykusu· 
nu fecıa etmemek için arkada!· 
!arının eğlencelerine ittirak etme. 
yen eski Cahille timdi kartımda 
gördüğüm, kafası kara düşünce
lerle dolu. ölümü İsteyen. ölümü· 
nü kendi elile hazırlayan adam ay
ni insan mı diye düşünüyorum. 

nen• belki de haklıaınız, bu işte 
kalbir" n" rolii ·ıardır ki ? Sadece 
bütün kabahati ona yükleır.ek bi
zim adetimizdir. 

zizim.. Psikoterapi mütehaa111-
ların111 ruh tedavisinde ne mühim 
adımlar attıklarından haberin var 
mı? Fakat biliyor ır.usun ki senin 
vaziyetin beni git gide alikadl'r 
etmeye batlayor.. Demek ki yir
minci a11rda bili bu köhne ipti· 
dai hastalığa yakalananlar varmıt 
ha! Fakat pek demode bir fCY• 
azizim. farkında mısın? 

geçip gitmitler&r .. Ve sevme111it 
oldukları. atkı kendi nefisleriude 
tecrübe etmit• onun bütün ıstırap
larını çekmif olduklan için ar 
kın varlığı- a.-nlarla ötekile
rin arasındaki bütün fark bunclaıı 
ibarettir. Yani bir tesadüf Dide" 

lesi ... 

HAVVA 
- Ne kadar değitmi,sin. bili

yormuaun, Cahit? Seni görmeydi 
ıurada ancak iki sene oldu. iki 
ııerıe .. Bir insanın böyle tamamen 
degitebilmesi için ÇOK kıaa bir 
müddet değil mi? 

- iki &ene sana çok mu kısa 
ıörünüyor, Sedat?. Evet. hııidan 
var. ben de eskiden ıenin ıibi dü. 
ıiinürdüm.. F akl\t tecrübelerim 
bana pterdi ki ..__ buan iki 
ründe bile kendi kendini tanıya
mayacak bir hale ıelebiliyor. 

- Berlinden dinerken. her hal
de, iki seaelik aynlıkt• sonra 
f•tanhulda büyük tieiitiklilderle 
karşılqacağımı ümit etıneyor
dum .. lıte ilk defa senin tah•ın· 
da inkisara uğrayorum. Sen ki 
burada en fazla. en iyi tanıdığım 
J.anaın .. 

Dikkat ettim. odama geldiğin 
&aman bot duran cıgara ta.blas!
nın dolması için yarım saathk bır 
muddet ki.fi geldi. Giınde kaç cı. 
gara i iyoı·sun? 

- Kac paket de .• 
- Bittabi ·eki t!e ·ciyorsun? 

ve ADEM 
Yaşar Nabi 

- Y al.tız içki olaa .. 
- Ne ıöylüyorsun. Cahit? Hal-

buki iki sme evvele kadar sen 
ağzına içki, cıgara dejil kahve bi
le koymut adam değildin. Fakat 
biliyor mıusun ki sen kendini öl
dürec:elcaia.. AlıtmBllllf bir bün· 
yeye ifratla giren bir alkol müt
hiş bir zehir tesiri yapar .. 

Bir defa aynayı al da yuzu. 
ne bak, bitkin bir halin var. Fil
hakika bir hastaya hutalığmın a
iırlıimdan balıaetmek doğru de
tildiT. Değildir amma senin gi· 
bi hastalığmı kendi elite Ye bile 
bile hazırlayan imanları da vak
tile tehlikeden haberdar etmek li. 
zımdır. 

- Neye yarar? Ben artık teh
likeden korkmayorum ki.. Beni 
ölümle mi tehdit edeceksin? Vah, 
doktorcuğum! Yoksa beni Je sen
den sıhhat dilenen, bir gün daha 
fazla Y•tamak arzusile ellerine 
sarılan ha•talarmdan mı sandın? 

- Seoi hayattan bu derece bez
diren nedir? Bu bedbinlik neden? 
y·nni be, yatına kadar ağzına 

- Belki de değildir. Ben de 
kendimin iki sene evvelki ayni in
sut olmadriımı esasen hiı.ediyo-
nım. •• 

- Beni dinle. Cahit! Ciddi söy. 
leyorum, sm hastasın.. Derbal 
tedaYiye ihtiyacın var. 

- Onu ben de biliyorum .•• Haa
taylll!C.. Fak.at tedavi. itte 1ıoı 
imkin11z. Sizin seromlarımz, neı
terleriais. bin bir terkipli ili.ç
lannız benim illetime kartı. İo&a· 
nm zelzeleye karşı olan aczile, 
acizdir. Çünkü siz beni yiyen, 
kemirm1 hastalığın mikrobunu he
nüz bulamad1111Z> ve belki hiç bir 
zaman bulamayacalı:eınu. 

- Nedir bu müthiş hastalık? 
Cahit yorgun. yüzünde acı bir 

büzülüşle. göğsünü itaret etti. 
- Kalp? 
- Evet, kalp ..• Fakat muaye. 

ne edersen kalbimin tam m~n 
normal olduğunu, bir arıza bulun
mııdıg•ru söyl,.,yt;:eksin . Ront!·en 
raporu da bö} le söy • eyor. - ıı· 

Genç doktor mühim bir ketif. 
te bulunmUf gibi ayağa kalktı: 

- Bahsederim ki sen bir aşk 
hastaaısın? 

- Evet. doktorcuğum.. Hele 
tükür bulabildin. Demek labora
tuvarlarınıız, formülleriniz, ecza şi 
•eleriııiz kafanı. bir çokları gi
bi. henüz büabütün maddileştirme 
m•t· 

- Tuhaf, ıen ve btr aşk mace
rası.. Bu hiç akla gelmezdi.. Fa
kat neden olmasın.. Esasen se
nin gibi. illı'Mndan kaçan, muhay
yelesine kapanarak dünyayı her
kesten başka ve dumanlı bir ade· 
se arkasından oldujundan çok 
batb bir tekilde görenler değil 
midir ki bu hastalığın en fazla 
kurbanı olurlar.. Tuhaf, vallahi 
tuhaf, Berlinden dönerken karsı
ma çıkacak ilk hastanın bir atk 
hutası olacağım hiç tahmin et
memiıtim .. Ve bu sahada, itiraf 
edeyim ki, pek fazla ihtiıuım da 
yoktur. 

- ihtisasın esasen olamazdı ki. 
Bu hastalık sizin ilminizin çerçi
vesi dahiline giren hastalıklar· 
dan mıdır ki? 

- Fen her ,eye çare bulur. a. 

- Beni kızdırma. Sedat.. Hem, 
kendine ne kadar güvenerek ıöz 
söyleyor1U1L. Fakat dütün ki 
ben ek iki ıene evvel aynen senin 
telakkilerine sahiptim.. Biz ken
dimizde büyük iktidarlar teveh
hüm eden. batkalarınm plünç 
taraAarile. kendimizin bir ıün ay
ni va1.iyete düımemize biç im
kln yokımu, ıibi, alay eden gafil
leriz. Günün birinde yanıldığımı· 
zı ne korkunç bir inkisa:·la anla. 
yoruz. Ve bütün o eski istihza
lanmızdan, eski yüksekten atma
laronızdan dolayı ne kadar ken
di kendimize karşı utanıyoruz. 

Sen ve senin gibiler. hepiniz, 
kartınıza sevebileceğiniz, ıizi de
li edebilecek, cinayete. intihara 
sürükleyebilecek kadına tesadüf 
etmemit olduğunuz icindir ki aş· 
kı gülünç ve manasız buluyorıu
nuz.. Sevebilecekleri kadına te
sadüf etmeden yaşamış oianlar 
qkm ııe olduğunu anlam dıın 

- Ben. pek te senin ıibi dii
fÜJllllıeyorum, Cahil. Tıpkı verenı
kanlser mikroplarının üremeeİll' 
elveritli ~eler mevcut olduill 
ıibi ifılı: olmak için yaradılınıt 
imanlar da vardır. ·Bunlar bü~ 
çocukluk ve gençlik devirlerinı 
kMMlilerini ileride tutulacaklarJ 
butalıia hazırlamakla ıeçinrler~ 
Ve ıiiDün biriınıfe, o aöyledip. te
sadüfle kartdafınca. bir laut~ 
atmadan diitmana teıılim olan bır 
kaf" gibi. kendilerini •tkın pençe" 
sine kaptırırlar. 

- Şüphesiz, daha kolaylıkla 
sevmeye mahkUm inıaiılar olılr 
ğunu kabul ediyorum. Bunuıal• 
beraber, bana öyle geliyor ki biç 
bir inıan, n" kadar zeki, ne kadar 
alim ve ne kadar maddi olurt& 
olsun, tıpkı mikrobun tesirine ta• 
mamen karşı koyacak bir biinye ol 
madı ~ı gibi, aşk hastalığına kart' 
her 2'.:man mukavemetli olanıaS>• 

<De·ıamı vad 



• 
• 
Oküzden 
istifade 

Bir defa öküzün en evvel iı 
tele edil- tarah. kuvvetidir. 
ilhaıa ziıru.t itlerinde. tarla 
'rınekte kulanılır. Aiır araba 

çeker. Devamh bir mu-
'-ıet ve kuvvet iateyen it
öküze ııördürülür. 

Sonra öküzün eti yenir. Bil 
aa ark adaleli etleri kuvvet 

İr. Meseli but tarafları ve 
nu ııibi .. 

Kemiğinden istifade edilir. 
· kemiiinden bin çetit fey 

1'Pılır. Aynca kemilcleı·i je-

liııı iıtihıaUne yarar. Mükem 
en yapıftıran kolalar yapı-

Ayaklarından bir nevi yağ 
''"''"'lr ki. makine çarhlannı, 

lt& saat yağlamakta kulla· 
lır. 

ç o c u 
Eğer insanın her iste

diği olsaydı •• 
•• 
Ozdemirin başından geçenler 

'\ .. ' , q ,J 

t ........... 
-~ ••• '. 

K 
Saatte 320 
Kilometre 

Asrımız sür'at asn.. Her 
e- n bİr'\z daha fazla gidiyoruz. 
W alter Judson isminde Ameri
kalı bir mühendis. ,imdiki ka
tarları biraz uzun bulmuş ola. 
cak ki, pervaneli ve motörlü 
tek bir vagon yapmıttır. Elli 
yolcu alan bu vagon kendi ken 
dine hareket etmekte ve saat-

i 
te 320 kilometre gitmekte
dir. Mühendisin söylediğine 
göre. bazı anlerde vaconun 

j tekerlekleri raylara dokunma· 
maktadır. Bir trenin tekel'lek
lerini raylara dokunmaktan me 
netmek, raydan çıkmasına ma 
ni olmak için en iyi çare olsa 
gerek.. 

Hoca sordu: 
Kral elbfsesile sığırlnıaçlık yapıyordu - Sen söyle bakalım irfan, 

Ozdeml·r yatag"ınııı ,·çı.nde 1 k 1 ·· kk 1 k 1 · · b"I her gün denizler., bu kadar ne-a an mure ep e ·e erını ı e • h. d''k .. I.. D · 1 d 
yüzükoyun yatmıt• okuyordu: ık t B' 1 ır o u uyor. enız er ne en 

" llu adam çok mea'uttu. ~ıc:d:'ğ"um~!t:·ba d~İ!~eett::i:i taşmayor. 
Çünkü onda öyle bir kuvvet var yıkamağı unutmuştu. irfan biraz dü~ündükten 
dı ki, canı ne isterse. hemen o- Özdemir: sonra. şu cevabı verdi: 
lurdu .. " - Efendim, denizlerde sün 

Özdeml·r dah ok ac kt - K-ke fU kitabı okuma-a uy a ı. '"" gerler var da ondan. 
Fakat uykusuzluktan ağırlatan baydım. dedi, keşke hiç okuma 
gözkapakları kapandı ve Özde uru bilmeseydim. -·-·---·-·--··---,-----
ml·r de bu son cu··mleden sonra Ö ile bu fatafatlr elbiseler hiç ya 

Sen misin bunu isteyen?. z k d 
tatlı bir uykuya daldı. Epeyce ışmayor u. demir semen o ande kapkara 
zaman uyudu. Sonra kendisini cahil kesildi. Kitabına baktı. 
bir uyanıklık içinde buldu. Bir yazılar ona kargacı!<• burga
gün evvel okuduğu son cümle cık. ıeyler görünüyordu. Hiç bi 
hatırına geldi- rini değil okumak. fÖyle bir ke

- Ah, bende de o adanı gibi limeyi bile söküp çıkaramamış 

Bu vaziyet karşısında birşey 
~öyleyemeili, bir şey isteyeme
di. 

"1lvvet olsaydı. dedi. 
l. Kanından da İıtifade edilir. O sırada biriıi kulağına bir h-
~ ,.rap •• turupları kale- fey ftsıldar gibi oldu: - Eyvah, dedi. gördün mü 
~ haline setirmek. pamuklan - Kim demit ki, sende de o yaptığım iti.. Artık bundan 

- Gene ihtiyatsızca bir 'ey 
isterim, diye öyle korkuyordu 
ki .. içi keder doldu. 

- Ah, nP olur, e11kis; gibi bir 
Özdemir olsaydmı, dedi. Yata
ğıında rahat rahat yatardım. 
Annem gelir, beni kaldırırdı. 
Güzel güzel yıkenır. gıyınır, 
mektebime giderdim. 

1'11lnııya boyamakta ite ya- kuvvet yok. Sen de bir şey iate. ıonra bana çobanlık kalıyor. 
~~ , bak istediğin fCY nasıl olacak? Öyle ya. okum~sını bilmeyen a 
~ O zaman Ozdemfr: dam. b&Jka ne İf yapabilir? 

- Peki.la, dedi, yatağımdan 
çıkmadan yıkanmıt ve giyin- Çünkü babası. ona kaç defa: 
miş olayım. - Eğer okuyllp yazmasını 

Y alruz Özdemir iki şeyi bir öğrenmezsen, sonra coban olur 
arada iıtediğine hata etmiıti. sun, demitti. 

Hemen o anda İnekler. ça
yır, kral elbisei, taç vP. saire hep 
~i kayboldu. 

• 
~ Hatti bu kandan 

Japılrr. 
düğme =r:~P::~~':,"~;s;~;k~ t:;~i Özdemir, daha bu sözler ağ-

birden 'aldıklan emre itaat ede- zından çıkarçıkmaz, kendisini 
rek. karyolaya ÜfÜttüler. Her yemyeşil bir çayırlıkta buldu. 
taraf sırııklam oldu. Yatak, yor Etrafında öküzler, inekln otla 
gan ıslandı. Bunun üzerine Oz- yorlardı. Giyinip kuşanmak i
demir kalkıp yataktan çıkma- çin bir ,ey istemediğinden ça· 
ğa mecbur oldu. Fakat panta· yırlığın üstünde geceliği ile o

Bir el omuzuna ı;lokunmuş-
tu. Özdemir gözlerig\ açtı. Ken 
d;sini yatağında b~1'du, annesi 
kendisini uyandırmağa gelmiş
ti: liJ Ya deri•i? .. Onu hepimiz 

l '.toruz. Giydifimiz iıkarpin
"'T\Q çoğu aküz deriıidendir. 

L. Boynusu ile ayaklan da tar 
~da gübre yerine kullaru

. Pruıya maviwl ve yahut 
~aldı maddeler istihsalin 
lo de İfe yarar. Bundan maada 
hıuzundan, kemikleri muh-

~İıi gibi anrhtelif ıeyler imal ... u, r, 

lon. çorap ve saire aldıkları e. lurmu' kalmıştı. 
mir üzerine bacaklarının. ara- Ozdemir, inekleri otlatmak i 
sıoda, sırtında dolaşıp duruyor çin bile böyle gecelik kıyafeti 
!ardı. ile ayıp olacııoğını düşündü. Son 

- Haydi çocuğum. kalk ar
tık! Sonra mektebe geç kala. 
caksm. diyordu. 

Ozdemir her zamanki gibi 
yatağından kalktT. Yataktan 
yere düşen kitap gözüne ilişti. 
Kitabı aldı ve kaldığı yerdeki 

Ozdemir icızdıı ra hasta da olabilirdi. Çünkü ü-
B bö. 1 1 k Ib" · cümleyi okudu: - en Y e ıs a e ıse ıs- zerindeki gecelik smklamdı. 

temesn. diye bağırdı. Ya nezleye yakalanırsa? .. 
Bu emir üzerine ne kadar sa-

" .. Bu adam çok meı'uttu. 

bun. havlı, pantalon, çorap ve - Şöyle bir kral gibi giyin-
Çünkü onda öyle bir kuvvet 
vardı ki, canı ne isterse, hemen l \'ağından mum yapılır, sa· saire vana, hepıi yerli yerleri- miş olsaydım, dedi. 

"'Ilı 1 Kokul t 1 t 1 dön ı olurdu .. " 
1 Japı ır. u uva e e- ne ·· dü er. Tam o sırada ağaçların ara-
'ında iatifade edilir. Sun'i Ôzdemir bundan memnun ol sından cici iskarpinleı·, İpek el- Hemen kitabı kapattı-
1't iatihzanna da yarar. mamıftı. Çünkü temizliği pek biseler sökün ettiler. Ozdemir 

. . . severdi. Yatağın içinde ka~la lıral gibi giyinip ku,andı. Hat· - Ya~an! dedi, böyle. kitap 
lıL.. M~esinden de ııayet güzel g&!: arumda aldığı banyo. va· ta başına bir taç bile kondu. Fa : ları ne dıye yazarlaı· bılmem 
~apılır. zifesini yaparken parmağında kat elindeki sığırtmaç değneği ki. .. , 
~ ·····························~············· ··•······ ................................................................ .... 

'\.Üçük mekteplinin mesai odası nasıl olmalı? 
Yalnız küçük hanımın değil ya, küçük beyin de evde ken

disine mahsus bir odası olmak lazımdır. Bu oda hem yazıhane. 
hem de arkadaşlarını kabul salonu gibi. Elçabukluğu mal'ifetile 

kabili tahvil bir şekilde bulunmalıdır. işte sade olmakla bera

ber, yapılması pekte o kadar pahalıya çıkmayacak tarzda bütün 

teraiti haiz bir küçük mektepli odası ... Mesela lavabo hizmetini ı 

gören bir kötenin siıdü bir perde ile gözden kapatılabilir. Bu 
perde kadifeden olursa daha ağır düter. 

Pencerenin perdes gayet sade olmak gerektir. 
Yazıhane de gayet aade .. Ayni zamanda sağda aolda kitap 

;++coıjjı!!ı!+o~•wı,. koyacak gözleri vardır. Divan da gayet geni§ ve alçak.. Ye,il, 
yahut sarı kadifeden .. Y alıuz ön tarafları laciveı t 4olanlarla ka
patılmalı .. Bir küçük mektepli, böyle bir odası olunca. onq kendi 
zevkine göre pekala döbemeaini bilir. llive edeceği bir küçük tab 
lo, bir vazo. bir biblo derhal odaya ba,ka bir cazibe ver:.-. 

• 
Eğlenceler 

Cevizden 
Topaç 

Balkan güreş şampi
yonası münasebetile 

Müsabaka yapacağımız rakip_ 
)erin umumi vaziyetleri 

l Balkan devletleri içinde spora en pada bu t.vihteo sonra batlayan ha
fazla ehemmiyet veren bilhaa•a atle- kiki Greko- Romen pre~leri giin-

1 tizmde göoterdikleri muvaffakiyete d~n gün• •eyredilebilecelı. ve hey• 
göre birinciliği muhafaza Mlen Yu- canı arttıran biı· spor olmuttur. Mll-

l 
nani•tanm •JKW itlerini tetkik <t- lı takımlar hakkında kati ve müıbet 
sek pek büyük olmıyan bir •e;kilSt- bir fikrim yok, yalnız Yunan takJDM 

~--------=~...;·~-.J la fakat büyük bir alika ile idare e içinde Zerriııio bu defa en hafif ırk· 
isterseniz cevizden peki.la dilmekte olduğunu göriiruz. BOyle leli temsil edeceğine rote yene At.. 

topaç yapabilirsiniz. Vakıa bir bir idare ile tanzim edilmit spor na- basla karıılatacaktır. Bu m•ç enle 
çok şeylerden istediğiniz nevi •ıl oluyor da B:slka~rd". hak~yet 1 r~ ~acalrtır. Ab~s!a yaphğı. ma-

kild k .. kazl\nıyor? Bu hakımıyetı tetlrilatta 1 ça duıunere.k Zervınıoın buıunlriı 
v~ te.. e !o~ç yapm.a mum- değil oporun teammüm ve inkitafına k~c~i hakkında söz söyle.on•k k,.tı 
kundur. Lakin bu cevızden }"il- imil olan vasıtalarda aramRlıyız Ve- , bir fıkır clenneyan etrr.dt doğru de 
pılanı gayet basittir. Bunun saiti bulunan ve spor alakıur ıünden , iildir ... 
için muntazamca bir ceviz intİ· ıüne artan bir memld.eı halkının 1 . ZerTIDJs bu maçtan sonra dalw 
hap etn:ek ve evvelce dala mer •por terbiyesi de " niobelt• yükseli- cıddi çal_ıımaia batlamış ve bir çok 
b t b 1 d - · . .1_ yor. Binaenaleyh sporun tctreldD ve beynelrmlel maçlar yapmı~tır Milli 
.u . u ':1n ~g':1 ye~e .~cu sıvrı inki,afına yeg.ine amil, halkin spo- ı t~ımrzın k.ulrosu bence böyle tes 
tılmıt bır kıbrıt çopu çakmak run her ıubeıine büyük bir ehemnıi bıt ~ilmeliclirı 
kafidir. Eğer altuni veya gii. yet vererek yakından takip etmdcri Fıli~: '~Iustafa N•dp 
mütü renkte bir boya ile boyar olmuıtur. Bu içtimai olan vasıtayi En ~alit: Abbas._ -V:•Mr. 
sanız, topaç daha alıcı olur. e_n bat.ta lu~k lazımdır Bu ınuhi- Hafıf: Yusuf, ~unır .. 
B 1 'k 1 t k 1 · d lı lemın edebılen spor ölmez yaşar. Yarı vaıat: Saıın, Bcıır. 

ıkazı arı .. çı .. 
0 

• ."ka" !'• 1 et1 erın ~~ Balkanlarda üç dört sened~nberi Vasat : Nuri, Şefik. 
ç an gumuşu agıt ar a cevızı hakiki bir spor hareketi yaratan y Yan ağır : Mustafa, Faik. 
sararlar. Bu suretle cevizi bir nanistanın kadim olan •;:>or tarihin~ Airr: Mehmet, Himm•t. 
tabak veya tepside ndürüue den bahsedecek değ-ilim Ba!kan gü-
niz daha iyidir. reıleri münasebetile ufak bir mu

Her sıclte ikı gürc,çi daimıo çalıf
malr ve her ihtimale k"rsı ihtiyıttb 
b•ılunm,.lıdır, Milli hluma ı;iı-emiye
ceğim niçin çalıfayım, diyen bir telr 
süreıçi taıavvur etmiyorum. Kabuğu 

Soymadan 

Bir elmanın ıçıni ikiye bö
lebilir misiniz? Bunun için kısa 
boyda bir dikiş iğnesi ve bir de 
sağlamca bir dikit ipliği kafi
dir. ipliği iğneye geçirdikten 
sonra, resimde görüldüğü gibi, 
saptan doğru batlayarak. yani 
10 numaradan iğneyi kabuğun 
altından sokup 27 numaradan 
çıkartınız. Sonra tekrar 21 nu
maradan sokup 2 numaraya ve 
numaraların sırasile elmayı da· 
İren madar devrediniz. Bu ıu-

kl\ddeme vaparak en yakın zamanla
n göz önüne g:etinnelc:: ıure-tife spor 
itlerimizi mukayese etme!c iıt~m. 
Balkanlarda toplu spor !ıııreketi bat 
larken her ne rlense güre, ihmal e
dilmiı ve geçen seneye kadar prol'· 
rama konmamıttı. Sporun milli bir 
propaganda vımtaoı olduğu bu aaır
da bu ihmali biruda ıpor zihniyeti
ne uy.'."iyan bir zihniyetle k>rtda
mak lıumnda. Balkan oyunlarının ib 
dasına sehep olan Yuna.niılan acaba 
bu İJı neden ihmal etti Geçen oene 
ye kadar Türk:iyeden başka hiç bir 
'?evlet konırracla bu ite dair bir t..ı. 
'!fte _buluıunadrlar. Kabul edilen tf'k 
lıfin;ıız üzerine birinci müaabakyi Yu 
~~tan tertip edecekti. Buhran ve
ulesıle feragat ettiler. F akaı bir müd 
det sonra ~~rikada :rapılan dünya 
oyunlarına iftiralı: ettiler. Bu birbiri 
ne zıt olan sırf MiUi fereflerin.i, &11· 
rurlarınr kendi topraklarında kırma
mak }çin .. uydu~ulan me,ru bir ae
bepti. ~ureı elı:ıplerinln Balkanlar
da atletızm kadar muvaffak 1 .. o aca~ 

Yapmak mecburiyetinde olduru
muz milli vazifen.İn ağırlığını idrak 
etmek lizımdu-. Amatör terbiyesi te 
miz sporcu ziluıiyeti .,.~ aıil milti 
~~U.~e bizi vazifemize dıUıa büyuls 
bır ihtimatla bağlamalu!ır. Her kes 
nzifesinin yapana muvoftakiyet ha 
sıl olmuı demektir. 

Yunan 
Güreşçileri 
Şehrimizde yapıl~c:ık olan Balkan 

&"Üreı sampiyonaaına ittirak •decek 
olan Yunan giireıçilcri. Bu Nbah 
6 d• Providence vapurile ıehrimlze 
gele-:ekler ve kendilerine tahıis .,. 
dllmıt olan Briıtol oteline inecek1-dir. ..,..._ 

Rus 
Futbolculan 

gından emin olmadıklanndan birer 
veoile ile kaçmak yolu buldular Bal 
kanlarda bu sporun inkiıafı ve Bal
~n de .. letleri İçinde bu sporda en 
İlerde bulunanı anlamalı: İçın F ede
ruyonunıuz fırsat buldu. Bu yolda 
muvaffa.k .'."maaı için matbuata,hal
~ ve. bu tun t"telıküUere düten miJ. 

retle gene hareket noklasına lı v zifel · • ...; liz en go.ı: ~nünde bulundur. 

Ankanıcla iki maç yaptıktan ._. 
ra ıelınmize avdet edecek olan cloaı 
Ruo milleti futbolcuları buei.ın lıtam 
bula geleceklerdir. Burada bir ka, 
gün İılİTahat ettikten ıonra Ruıyay• 
döneeeldttdir. vardığınız zaman, İp elmayı ka 

buğun altından ihata eder bir 
vaziyet alır. Elmanın kabuğu! 

nun üzerindeki İğne yerleri hiç 
belli olmaz. Nihayet 5 numara 
da birleşen İpin iki ucunu, ko
parmamağa dikkat ederek ya
V&! yavaı çekiniz. lp elmayi 
kabuğun altından ikiye keserek 
5 numaradan çıkar. Şimdi bu el 
mayı bir misafirinize veriniz, o 
da bıçakla kabufunu soyduk
tan sonra, asıl elmanm bıçak 
değmeden ikiye kesilmış oldu
ğunu görür ve hayret eder. 

Cevizden 
Ka lumbağa 

alaka .
1 
nndır. Mutterek mesai ve 

. ı e vilcıula gelecelı: ve eyi n• 
ticeler vermesi İıtenerr bu fAl . 
na yİne bizim ıerefi . . !''!'Yo
na mı.zı rnillı l'U ... 

rumuzu ve ıporumuzu .. k 1 
cektir. yu "" le-

Gelecek takı 1 - • d raki ı m ar ıçın e tehlikeli 
ya ~j:!:',,:;-manya ve Yugoalav 
o.. - . macarfar mevcut 
bi

unya g~ reıı Üzerinde Macaı la : 
r mevki almıılardır, r ey ı 

927 seneainde Budap.,.tede ba la
yan Avrupa. birincili.lılennd•, ı..a!n. 
drklarr ve bilhassa &"Österdikleri a-ü
reı tar:ı:larife &'iireı hayatında büyiik 
bir inkilip yapmıtlardır. itte Avnı-

Vefa- Gnlata•aray 
Pa>:ar günii Vefa ile Galatasaray 

takımları arasında bir maç yapılmıı 
ta. Bu maça her iki takım da ekıilı 
olarak çıkm4lardır. Vefa takımında 
Ha:rri Ragip, Sami . Saim, Naci we 
EnYer yoktular. GalAtasarny takı.. 
mında iıe Rebii, Nihat ve Bürhan 
yoktu. 
. Oyun ıertçe cereyan etmıt ve ne· 

ticede Galataoaray takımı 3-0 mağ
lup olnwıtur. Ancak bu maç rcoını 
bir ıekli haiz olmdyıp hıııusi biı 
mahiyette idi. 

Yerli malı için bir 
tek şekil M~f~!;t:!, ::~~:!rinin 1 

otuz bınncı Pazarteai a-ünü Rece-
bin biri olduğu cihetle önümüzde- ~illi İktıaat ve Taaarruf cemi 
ki Pe~mbe ~ünü ~k,amı (Cuma Y~h, Y"'rli,_malını propağanda için 
&"eceaı) Leyler regaıp oldugu ilan brr tek numune tiz.-rinde aiit ve 
olunur. levha kabul etmelc taıavvurunda 

G l• • 1 ~ır. (Türk Malı al) ibaresinden 
e ıp geçen gemıler •":'ret ~laca olan bu yazı, güzel 

1 . . .. bır ~un veya tcklin ortasına ce· 
atanbul denız Tıcaret mu. lecekbr. Bunun için Güzel San-

dürlüğü limanımızdaki seyrüıe atlar ~k:"d~iai t,. leb.,.i arasında 
f f · eti h kk d b' husuaı bır muı<a.baka yapılm" ve 
er aaıy · a ın a ır rapor 8 tekil hazırlanarak cemiyete 
hazırlamışbr. Bu rapora göre. gönderilm~tir. Bu şekiller, bir 

._ ________ ..,,,....,. ____ , limanımızdaki faaliyet son za· kalp re.mı. çicekli bir müsellesi 

İtte ıizıe yarım ceviz kabu· manlarda artmaktadır. Bu ar- ~e bun!ar.ı. be!'zer çerçevelerden 
"-·-dan .. el b' kap! ba" t h keti · · .. k ıbarettir. Cemıvet, daha pratik 
11uu ruz ır um ga.. ı_t are .. er.mı mu ayeae ede bir ıeklin orta;ına (Türk Malı 
Cevizi bir bıçağın ucu ile yarı bilmek ıçm lımanımızda mua- al) ibareainin konulmaaına taraf
y~a güzelce ayınr, içini ke. mele yapan, muamele yapma- ~rdır. Bu ,ekil kealti katiyet e
mali afiyetle yersiniz. Geriye yan ve tranıit üzerinde biraz dince, her tarafta, dıvarlarda bü
kalan yanm kabuklardan bir ta durmak lazımdır. Yabancı ban- ;pük af~ler, ~tup kiğıtlım ~e 

· · 1 1 b" k .ı. 1 -"--d ı· d zarf kOfOlenncle, kapı tokmakı .... 
nesını a ırsmız. nce ır mu a- uıra ı gelliiiei en ımanımıs a nnda küçük ,,., zarif etiketler ha-
vanın üzerine koyar ve kenar- muamele yapaolarrn tonajı 929 linde bulundurulacaktır. 
lannı kul'fun kalemle çizerai- 930 seneleo inde azalmıt ve ~31 Bu tekiller, levhalar halinde 
niz. Bu suretle mukava üzerin- senesinde 3 milyon 66 bine in. 1:iirk .malı satan nıai:azalann viı 
de ceriain ebadı malfun olur. mi,.tir. Muamele yapmayan ııe rmlerıne konulacak, bu aayede, 
Bu mukavaya kaplum~anın ·ı 930 1--' 929 1 herkes nerelerde Türk malı .. trı. -. mı er yı .... a yı ına na dıi:ı k 1 • b'I k · 
kafasını, bacaklarım. kuyrufu· zaran biraz çoğalmı• iae de 931 nı 0 ayca ıore 1 ece tır. 
nu da çizer ve bir makaala ke. ele tekrar azalmıttır. Buna mu· 
sersiniz. Şiındl bu muka•ayı kabil limanımızda durmadan 
alt taraftan CleY!zin kenarlarına !r"Çen tr-it gemiler gittikçe 
yaplfbracaksmız. Fakat yapıt- çoğalmaktadır. lıtanbuldan 

Bir soyguncu 
yakalandı 

brmwdan enel bir çifte tüfensJ 929 yılında trMtsit olarak üç ADANA, _ Uzun müdclenttn be 
saçm .. ı alınınız. Mukavaya milyon küsur tonluk gemi geç- ri Kadirli •e ha...ıioinde ooyl"uneu
da bu ıaçmayı dütürmeyecek mitti. Bu mikda r 930 da 11,5 luk yapan Yürük Yuauf .iandanna
tarzda ondan daha küçük bir milyondan fazlaya yükselmiş- mrz tarafından ölü olarak yakalan
delik delersiniz. S.çınayı cevi- tir. lstanbul limanında 929 yı- nutbr. 
zln içine koyduktan ıonn., mu- lında 13.357.000 tooluk gemi 
kavayı yapışbnraıruz. Kaplum- geçmiştir. Bu mikdar 930 da 
bağamz hazırdır. Eğer bir boya 17 milyonu, 931 de 21 milyo
kutunuz varaa, cevizin sırtını j nu bulmuştur. Fil kat bu gemile 
kaplumbağanın kabuğu gibi bo . rin ekserisi hiç durmadan geç. 
yarsanız, daha mük"mmel o· ı' tikleri için lim~na iktı.adi bir 
lur. faydası yoktur. 

-----
Bir cinayet 

ADANA, - Akdam köyünden llt 
rahim, dün sabah ayni köyden Mur 
tezayi bıçakla öldürmüttür. Cinaye
tin ıebebi henüz malılm d"ğildir. Ka 
til yakalanmıstır. 

• 



.... ,,."' Bul~ 
Tifüs salgını e en eçen azı ar Ö kifinin 

Kati& 
Ha.taneler atız Teknik, Zaro ağa dün ansızın geleli 

11an1hc1e athayet so..:~.~oı..!ıg • .-. ihtisas, Fırka grupu caa,;, inci sahifede) 1 ediyor: 

Yakayı ele verdi - ıııımhteUf nımlakalannda T 1 dı dane.... - Ne diyirler ... alul bqta 
.......... lıiWiriliyor: AJi 8aari fidcletli bir tifiU Jıiilriiln Iİİrlllekte M••t h op an Karqı Kudret Hanmu r&'· yolı-.• 

.... y~ ._. lıir fllİr, ilıi - lliır. U 8 &SSIS <S. 
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inci ultiledeJ meyin!. Kadıncağız adeta dört Zaro ataya Amerikada 
enel lil7lcr örpertici lıir cina:ret :rap Brataifo•-'un 3500 elen ibaret (Baf' ı 1ııc1 Mltifede) yapraklı ıül olmııt.. d'İ! yap.ldığnu bildiiim IÇID 
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••' « L.-L ~ ı..;.,., .1-L.;;.,r_ - ~'F' Ha;ılutlar 1 , 1 Hf ............ - Ah - ............... _ • u;;, T -ı.- ••* ı. • iddı?la .......,n ~ r- .-'" .ıı *• - • --....-== ""' - ı.r.'"-- bir midtlet :.:....r.. __ diycıdu. Ve :cbiıılikta-

__._. _L ,,. w mır--._.. ;m. 11 w .,._ -~ - ·• • r u.. R • =• --- ,......,. 1'"" .......... Aıw S I; M , \ala-ı!an nı+s.......... Y•-E v • 41 n - c ,,. •• ..... - ~-,._ u..ı• ........ 
_,. • I ilı 1&1; ıln t aii ·lt!!!l!!!!!'B!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!M!!!!!!!9!!!'~!!!1!!!1!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PI t h r t J. 7,aıro .,. altafDr 

~ v '' •· izciler HG/cimine.tı MiUıg· e · ·• .. h·•t ..... tJiti. 
~ · ..... :rr ı- W.ıiıl ,. 

... . -
·~ ,,..~ 

il ···---waail~ Wr1a Mbd 1 Wlıw • Pwıı.ııfiilı 
~··-- .... sini ... t ti de 
ı: si mı •• li' lıllıi: • snf o 
............. "' kı "' iıı:ıra \ı1 5 uJhr .T ... 1 ia 
Jıet11 wpS;•slrmei .. 
her ........... t9daalllla ..... , .,. ........ 
........ #2l7J..jl'TJ'7l 

nıatbtıasıntlil • Ta .,.; .. , . ._ ....... __ 
... ... , 

1 il .._... ANKA.JlAa.SI (Td lı Is) - A h nır=9 -
izcilfti Hik" L~ ~ r eh ._. ... ;,,ı ıliıı. ..._ _daaa,.. ......... -·) ... 5 1 , ..... , ...... 
Wtal& ta' ' ~ ;l, 1 1 

'J'i~ldt/tid.• ,,.,.,.. '"inuıi 
ıslalıld ballı liaşına 6ir eserdir 

T' · · ı•'ID Wr m•k• .. 11 

wvarıffıMJı11tletwil 
w 1 _. .. 1&1U,...;.. it1ıW • r_, ı , .... h•,. ....... 

-A 2 ·• Lıhsa (Zim 
al&J• IDi hn 111,t. .,_...) 
ell fi 11 z·I SA LA 

---~- ·-·. ......... 

3 iincü kolonlu 
il Anlan 

S...aua ....... ..,...un i 
CI olan ÜÇ ym yirmi bin kilo 
nun beher kiloıınna teklif 
len 8 kun1t, elli santim; Ye 

yüz bin kilo arpanın beher s- telrlif edilen ~ kutut • 
ırıatia fiat komia.yClllCa ' 
rüldüjüQdea bir ay urfmd 
zarlıia konulmuttur. Evı 
rait Ye teminat eakisi ıi 
Taliplerin her ııün fc-ia 
müracaatlan. (1012) (S 

• • • Haydarpa,a hutalıan ' 
kalorifer kazanlan trınıir 
c:ektir. llaaleai $-11-
muteai pDÜ Mal 1&,30 
Ketif - tutnm=nini 
O... lıırır pn •e ihal 
nılı için o --w Ya•ktil' liliıiıt 
Yel "'-ıiıyona müracaat 
llleli. (IOt) ( ., .. 

Kolordu Ye birinci F 
kıt'alammı bir ıenelik ibti 
olan 72.000 kilo kanı 
kapalı aarfla allnakuaylf 
mıhnattur. IHeri 22.11 
tarihine müaadif sah ıünii 
at 10 da Y&fliacaktrr. T · 
rİll tpl'tMIPle ft 

ıiıı 1 ,_ ~ her SÜlr - • 
leye ittirak •mn ittey 
o Jfin ve vaktiadaı evv~ 
miayona müracaatfarı. 

(90t) (5 
• • • 

Çatalca Mtw. M kit' 
- İki"51 olıan 7500 ' 
•• ..., (dlo l'tdNı, ., 

::iJ;"k=nı:.::r == 
11-932~~ 
.. yapdacaktır. T'aliltler 
...,_autin•rnenel 
,. ... mireeaatlen. 

(90.1) ($ 
• • • 

IC. O ... ı. Fırı. lal' 
Mr ••dik Uııtiııec:r .. J 
kilo lmJU üaiim aLml ... 
Ja kcı ' l"'fblr, 11,ıaleti 
932 ..ı. pi saat 11 
Şril1·--\af ılnnelı: laeN 
fÜJl ft 1111aôa .. ya itlltak ............... . 
ene! komİI,.... mincaat 
meai. (899) (5 

• • • 
Kolotdu .,. Wıiı-=i fnM 

alenr.IJl ihtiJaea ... alllll11 
n'lka••yıı beqhn KODO 
sw~at-. talip mhur etmetl 
.fen paurhfa kw..ıaat 
b.l«oi 5 ·11-932 sll'telf 
Dii iael 18 clachr. Talip~ 
rin laılcııııla ......... , 
,... ... alracıllttui. 

(.,. ( 
• • • 

ıc-, +y lataalm ih 
.... (tı87UOO) Wr. 
11 ,... Ywtmit aite - ldlo 
'9 D 

1 
MI kan1111 uR 

n « a.,a • ' ı•· 
leti iZ m;.,c; t · 932 
..... 11 .. , .... a'•-. 

ılirmek iti" tneınl 
... ye tatinhlrin 

-.1:...•saetl•la•.....ı 
..... te ! ıt •. ,, .. 

(IOll) 



Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankass: 
27 Birinci Teşrin 1932 Vaziyeti 

AKTiF PAS i F 

1 Lira 
olmasıtıdan dolayı 

Kasa 
A ltın ufl kılog. 
Banknot 

0.Ml-1160 1 l~rı IS.801.289,63 
9.277.4511,-

494.288,44 

Sermaye 
Tedavfildeki Banknotlar 

Lira ili 
15.000.000, - 1 2 tabletl ik yeni Aspırır, 

paketlerin i te rc ı h ed ını z 

l fa klık 28.~73.030! 7 
Deruh te edilen evrakı naktlve 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine 
vıkl tıdiyac 

tevfikan 
! Lira 1 0'8.748. :•i~. -

! " -3.298.~6.l,--- - ·-Dahildeki Muhabirler 
.\h ın afi kilog. 3.848-905 

1 
Lira 5.412.827,02 
- ·--- ::'75.6112,99 

Deruhte edilen evrakı nıktlye bıkiyc.si 155.450.000,-

· ı urk 1 ır aıı 6. 1 HH ~2· ),(}J 
Karşılığı tımamen .ııuı olaralı: ıedıvülc vaz ı4ilın l_ Lir_ı_ 8.~8!':58~98 164.138 589,98 

Har içteki Muhabirler: 

\ lı ını tahvili kabil ~erbeııt dövizi• s:.ı.2-ta,..ı <ı 

Vadesiz Tevdiatı 
Döviz me•d-b 
ilubtellf 

10 37Hl 1.74 j 
; 64."45,45 

3-!.379.269,7.l 1 

Haı.ire Tahvlllerh 
l"eruhte edılen < vrakı nıktiyı hrfılılt 
l\ ı nunun 6 ve 8 inci mıddeleriao tıvfituı 
'ı ki ted iyıt 

Cüzd-
en edat 

1 hım "' 1 Deruhte edilen evrakı nıkdyı 
'I •lı viltt 1 kaqılııtı i ılbarlkıyıııetlı) 
ı:.~1m ve 1' hvı At 

Albn ve Döviz 
Hfuedarlar 

~İ Muhtelif 

il_ 

{faerine avaaa 

1 
Lira 1~8.748.56:l,-

. - 3.298.563,- 155.459.000,-- - - ---- --

1 

Lira 4.911.761,36 

" 1!7 . 125.8~5.

.. 95!i·OO!:'·:-

Yek6ıı 

32.992.586,36 

10.419,04 

4.522.705.0.I 

1.545.408, 1 ı 

tt4. 6fi5 .916,91 
- -

Yııkün 2246"5.QJ 6.9 1 

11 

Bu yeni ambalaj. tabletlerin ha· 
kikilifi hakkında temınat te~k ıl 
eder ve sizi kıymeti olma~an 
başka mamulat almaktan korur 

ASPfRfN 20 •e 2 taoıe ı ı ~ anıııaa1ı.ır •;·de 
her ye,.d e bu1u"u' 

i ı ıtanı.ul icra dairesi birinei ifLi . 1 

manurluiundan: l - .\nluıra cad- 1 
' desinde Orhan bey hanında Grafik 

mağazası aabibi Hrant Llmonciyan 
' ' efendi iflas etmiı ve ifliaı 18-6-932 ' 

lakoato haddi % 7 a lbn iizeriae avaaa % S,1/2 tarihinde açılm1t olup tufi,.e idi j 
tekilde yapdacalrtır. 2 - - Müflisten ' 
alacağı olanlann veya malianntl,. is. 

KARADENiZ POSTASI 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK AHONİM ŞİRKETİNDEN ı 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sabhr. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde.. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. MÜ§teri isterse 

sigorta ettirilir. 

Aclre• latanbal, Bahçekapa 4 be& Vakıf Han, 4 be& kat, 
Telgraf adresiı Lltanbal Şeker - Telefon: 24470-79 

k -----.MEYDANCIK'ta~---

Az ':~~~~.!~~ Ata Refik Ticarethanesi 
dan iki ı.... ahn•caktır. KaWI olan (Salnk ŞmnL Moopuu) 
....... qafKWıi .... nal 11 mü 
tac:a.t1an. 

M.aucat Fabı-ikaaı 
Hereluı 

f1tan1oul ikinci inaı memurluiua

d..,: Miiflia Panayot kazakiya ve 

Ceıın.iı Kazakiya mahd•ımlan firke 
ti ve Panayot Kazakiva ifliı masa· 

""" kayt olu-o alacaklıbırdan -
tL. Jak Eıkenazi efendinin lrayt et
Iİtdiii 300 liranın 6 mcı ._,.. ka
...._ ...._ verilaıit t'e ı.. IUl'etle 

"- tılııfteri clüzeldilmi9 oldaiu ilin ... _. 

Hediyeli sahş 
Parça sergisi 

ipekli, ,ünlü, pamukludan ibaret ohmk a- lıial-~mü
tqeklcil hediyeli ve çok istifadeli -ıimia lıusindea itilıuwn aıçıl•ııtır. 
Kqbk fantezi i<YllZDnllbnızı ııqet - flatlarla dalnılerimizclea teda
rik edebilirsiniz. PUÇll Mlıtı dalail alchoia halde...._. ....... lirayi mite-
caYİz mübayaatınız için kaMdan bedly..W dt.,;niz. Seqi 

Loaa mi 'det cı-am edecetfnden :ııİymretiaiade iıticıai ediniz. 

DOKTOR HORHORUNl.__ 
Mektep IOlaıfnıdalıi WJ ıa h . E • i I ' V.ıw. larııatlıw

ıi yanma neldelmİf ve sabahtan • ..,.._ bdar butalaruıı kabul edw . 

Satılık Ev 
Adalar Kazası Malmüdürlüğünden: 
No. 1 Pervane sokaiı (Kumsal cihetinde) yalı mahallesi 

Büyükada • ..Sirinci kat- Mermer tqlık iki oda bir mutbah bir ha. 
la. ikinci kat: Dört oda bir sofa bir hail haricen balkon. Arsası 
denize kadar imtidat eder. Şimal ciheti denize. cenup cihai 
Kumsal caddesine multasıldırr. Dahilen bazı mahalleri mühta· 
CI tamirdir. 

Tahmin edilen kıymeti aekiz aenecfe verilmek tartile 3267· 
lira 36 kunıı olup birinci takıiti lbal~ müteakip al.nacaktır. 
Sabt muamelesi 20-11-P32 pazar günü saat 14 te Adalar malmü
dürlüğünde aleni müzayede ile JapdacaktıT. (5765) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Evkafı mazbutaJan Karacabeyde Balıkh çiftliğinin bet sene 

lik icarı pazarlıkla müzayeclededir. 7 T.MDi 932 tarihine müudif 
pazartesi günü Hat on he!te ihal•i icra kılınacağından taliple
rin yevmi mezkılrda Buna Evkaf miicllriyetine müracaatlan. 

(5i67) 

Gedikpapda Jandarma 
Satınalma Kombyonundam 

Altmıt iki kalem elitçi ilat ve edviyeei pazarldda alm11cak 
ve pazarlığı 3 ikinci tetrin 932 pertembe IJÜDÜ Ht 14:15 e Ira-, 
dar yapılacaktıT. Taliplerin mikdarlarile tenltl anlamak tizenı 
her gün ve pazarhia ittirak içl:n mezldlr IJÜDÜID muayyen aaatle-

1 rinde komisyonumuza müracaatlan. (5750) 

! ~~~~~~-----------------~ 
Türkiye Ziraat Bankası 

lstanbul Şubesindem 
Bazı e1bap dolayıaile Bankamıan Galatada köprü bqındaki 

yeni binasına nakli teahbur ettiiindeo nakil tarihi a1nc:a il"1 
edilecektir. (5773) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekileti 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum M6dtirl6t6adem 

Evvelce 13 T. Sa'.Ji 932 tarihinde lataabul Umanı Sahil aıhhi. 
ye merkesiade mütqekkll mübayu W-ia1-nda kapalı urf 
u11ulile iı..ıe.i icra kılınacaiı ilin edilen Dizel motlSriiıata ıörü
len lüzum üııerine ihale tarihi 23 Tetrinieni 932 ~ gü
nü saat 14 olarak detiıtirilmiJtir. Taliplerin bu tarihte \Aır 
merkezde mütqekkil komisy- ve prtnamelerial almak iste
yenlerin her ıün Ankarada Huılat ve Salailler addıat umum mü-

• dürlük ayniyat muhaıibi lllft'aHütü- ve lıtanbulda Galata 
da Karamaıtafapaıa aokaiıncla -ı.4r -"ez levam • aur

lutuna müracaatlan. (5756) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekileti 

Haclut ve Sahiller Sıhhat 

VATAN 
Vapuru 3 Tesr in isani 

Perşembe 

tibkak iddia11nda buln-nların ala- , 
cak ve iddialarını işbu ilandan bir . 
ay içinde eyyamı resmiye müstesna 
olmak üzere b ' r gün saat 9 dan 12 

ye kadar S..ltanabmet"te vaki adli,e 
binasmda icrayi vazife <"deıı birinci 

1 

ifLiı dairesine aelerelr k~ytetl.İmle- 1 günü akşamı S irkecide:ı hare-
ketle Zoapl dak, 1 ne bol ı Sa.m

ı.,,;, _.,t ve defteri gibi delilleri 
b · nl • 1111, Ordu, Gircaon, Trnb-er ne ııe bu ann aııl veya muaad. 

zon, Rize ve Hope'ye aı.i 
dak suretlerini tevdi etmeleri,3-Hi j - Ye avdet edecoktir. 

llfına bereket cesai ........ti1eti müı Fazla tafsilat için S:rk~ci Yel
telzim olmak üzere müflisin boı-çlula 1 keaci hanındaki acenta!ıaına mü
rınıa a,.U müddet içinde k...ııterini 1 ncut. Tel: '.!1515. 
Ye borçlanm, lıildirmeleri. 4 - Mif .. __________ .. 

liıin mallannı ne suretle olursa ol-
- ellerinde bulundu....ı.,.... o -ı 

lar üzerindelııi hakları mabEaz kal
mak prtile bunlann ayni müddet i
çinde daire emrine tevdi etmeleri ve 

Alemdar Z. Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT --'ene makbul mazeretl.-i bu- ı 
lunmacldı:ça cezai meıuliyete uğraya 
caldan ve rücban haldanndan mab- VAPURU ı Teşrinisani salı 
ram lnılacakları, 5 - 9-lt-932 çar günü Zonculdak, 1 nebolu, Ayan 
........ Pnli saat 14 tı ,akarıda Y•· cik, Samıun, Ordu, Giresun, 
zıh olan iflia dairesinde nlacakWenn Trabzon, Rize ve Mapavriye azi 
ilk içtimada hazır bulunmaları ve met ... avdetle ayni iıkclelerk 

müflia U. müıterek borçlu alanlar ve •İirmene, Cörele ve Onye,ye uğ

Willerinin ve borcu tekeffül eden ray arak avdet edecektir. 
IOİr kümelerin toplanmada hazır bu Acentesi: Ali.iye Han No. 1 

larımaia baklan oldulu illn olunur. !••~ Telefon 21037 ---· 

SEYRISEF AlN lıtıuılıorl 4 llncü icra -urluğun
daaı T-.na 37.000 lira kıymet 
takdir edilen Calatada "-nkq lkrlocs accnta : Galata Köpr. 

bof1 B. 3562. Şube A. Sh kec 
Kara Muıtafa Pata mabaUeoinde Tu l.t: !lhllıdarade han ı. 3740. 
lumba Ye Gümrük solmftndll Uln 
ilki 3S ... 3 defa 35 mükerrer ve 2 iZMIR - PİRE - iSKENDE· 
lll 12 33 ili 39 ve 14 ili. 17 No lar- RİYE POST ASI 

la miiraldıam dGkkAnlan müttemil {J• ZMiR) t~•riiakinScıl~ Ada h mm firan Pantazopfaya ait ...., 
1 

aiaif ~ açık arttırma1a vaz.,dil- 11 de. 
mit ohrp 10 T"lrinlaani 932 tarihin· 
ele ctiı +•...,.e talilr edil....a. 24-tt- TRABZON POST ASI 

=7.'=;;ü:~:.~~: (GÜLCEMAL) 
açılı: arttım. aaretile aahlacaktır. ı 2- ikinci tqrin çarpmba 
Artbrwww ikincidir, hirind arttırma- lS de. 
-da 12000 lira1a talip çılmn, olup 
ha kere• fok -...... iiıtüncle hı IZMIR - MERSiN POST AS 

ralnla ıltw. Artbrm,. ittiralr için ANAFARTA 
yiizcle ,edi 1 'ut ahmr. Mütera-
kim ..wai. Belocll,., .._ "..., 2 ildııd tefrin çarpmba 
icareoi aıitterl,., aittir. 1424 -- 10 da Galata nlatnDından 
raL icra ve lfllo 119 kalrarlar. 
aıadcleoiM t.mba hakları"""' al- l?Wıl _________ _ 
....... aahit olrnapa _. .... ı • 

1 LAN calıLlarlle diler ......... - ... İr-
tiflık ..... , .• 'ı' 1 

.. .. ....... .. 

• .,. t ri'a ,... .,. ....nfe clrılr 

1 ı ' IJo Yeni · .-acldeoinde 
nılııi 88 No.k Tan kundura -Caza 
- 31 Tetıirrie"'el 1932 tarihindetl .._ i'f ' rm illa taal," fm ili

.__ IO sla ...... eniıla ....... na...- terkeyledi(ıjmi •·c olacakhla 

._. hl• dm Ilı d•. Aai ._ - P zarfında ..-kür ıa.>ia 

........ hoıldan brpu ...... ııoWt ol 
aıa1ıurlor aabt • • • 11 .. ;.. paylafma
......... harif ......... Al•bderlana 

ltıı. -.ı.w laınaai,.. ııhlrimma aô· 
n teril&i bereket etmeleri ve daha 

•1a ıniıı acaatları H bu miiddetüı 

miririadea -* ıırrlUacaatın mca 
- H muteber......,........ o&bs 
..... a ilia .,teıılw. 

T- K-dara _..,_ ırolüı. 
Fuat Şalııauvar 

fnla -'8mat aLmlr iıt..,....leria 

Umum Miidiirlltbdem 931-143 cıo.ya numaraıile memurı- De---.I!'---•- ihtira. beratı 
T ,.ıimİze miinıcaadan ilia ....__ ~ EneJce 16 etriniani 932 çarpmha ıünü aut 14 le latan-, "E.w.ai aeri1eye mllbauı ı...a. 

bul limuu sahil aıhbiye mcrk•inde miitıııeldcil mübayaa komiı· ------------ dıık" bülnade Saaoıyi Müdüri,.eb .... 
yonunda kapalı zarf uaulile ihaleli icra lahwajı ilin edilen btanlııd birinci iflls -ıutan wiı · ılea istihsal edt1mlt 6 E7-
motör teknesinin görülen lüzum üııerine ihale tarihi 23 Tqrini. dan: Enelce ifliu illa olunaa lı- lui 1930 tarih ve 1166 - ..... nıı ibtl 

.J_,._ 1ııu1 r:....1----..1.. Fnıddıli ra berati ii:nrindeki hukuk bu kere 
HDİ 932 çarşamba ıünü saat 16 olarak ...,.i9tirilmiftır. Taliple- ::.. .ı~h:"9clfh' ~41:= lıatfı:aıma ferağ veya ic:ua v.-ih a 
rin bu tarihte mezkUr merkezde müt-..Lkil komiayona ve o.art- • o. ,., _ _, ____ __._. ib•'- ı imal< - " el I" • t.ldif ,.~...,.. .._ .. ur ~Y• M m a 
namelerini almak iateyenleriu her IJÜD Ankanıda Hudut ve Sa- dana Rlıhıel Şnl _. veyahut iıticar etmek Arz111unda bu 
hiller sıhhat umum müdürlük a)'aiyat muhasibi meıı'ullüiüne ~ıllli loDnlnırdata alaaldıılar tara- 1 ıanan znabn iste 'ım"da a.ı.ç.. 

1 fDi4ıın lıallal " 11 ıcı tudild - ı bpada Tat Huık G-48 No lanlıı v• ataııbulda Galatada Karamuatafllp&f& aokaimcla m 11• ,.,. ___ '--1-'-'-- .__ __ 
M " ..._ _."'°'..,.., _ _... ve kiin H. W. STOClt. ~o mıÜl• 

•ı ka leftaua ~ münıcaatlan. (5755) rilmil .. +ı. ilia oıu-r. -11.n ilia oıu-. 
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ipekli Kumaşlarda Ucuzluk 
Ve Sağlamlı ökor 1 ı ı. 

KELEPiR SATIL! . 
Maçkada Mur•dİyede birinci 

karakol sokağınc'a 33 nu!I!aralı 
bir katı kargir iki katı ahfap üç 
katta dokuz oda, terkos, elektrik. 
ve bahçesi ve 46 lira hinlsı olnn ' 
bir ev 3.500 liraya ~cele •ahlık-

lır. Galata, Ad~ Han 

1 No.5 T e 1 e f o n : 43837 . ...................... 
Kiralık hane 

1 
j Kadıköy iıkeleıine a'zami het da-

kika mesafede Mühürdar caddesin

de altı odalı, bahçeli, balkonlu, mu
pmbalı terkoı, hava ııuı, elektrik 

telefon ve Radyo tesisatı ve hamamı 
bulunan ve nezareti kimileıi olan 

bir hane kiralıktır. Arzu edenler, Ga 

İPEKİŞ kumaflan, Av
rupa lmmatlanadan daha 

gllzel, daha sailam •• 
a1glrt yllzda ELLİ dah• 
ucuzdur. , latada Siııom haruncla Oçüncü kat-

Krep Döşinler 

125 Kuruş 

i 
t. bir numarada Kizım heye mü

racaat edebilirler. Telelon 42351. 
TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 
YE EN YENi RADYO AHiZESi 

Krep Damurlar 

245 Kuruş 
Krep Birmanlar 

225 Kuruş 
Parça lmmatlarda 

'6 SO tenzillt 

-• • o 

ipekli kumaş kenarında altın yaldızlı IPEKIŞ 
markası güzellik ve sağlamlık garantis\dir. 

Osmanlı Bankası 
30Haziran1932 tarihindeki 

mali vaziyet 
MEVCUDAT VE MATLOBAT 

HIHe senetlerinin tesviyesi talep edilmem.iı olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 

Kısa v•deli •••naw '"' röporlar 
Tahsil olun.CÜ aenetler 
Cüzduıda mevcut Kıymetler 
Borçlu hesabı cııriler 
Rehin mulıahilinde anmlu 
Küul t.rillöle borçlular 

• lıterlin Ş. P. 

5.000.000 - -
3.531.929 4 9 

643.849 8 10 
6.779.705 12 5 
2.819.779 6 4 

4.004.898 - -
1.432.116 10 l 
1.098.201 19 5 : 

\ ıl Jı 
[ 

Oslriidar icra memurluğundan: Ta 

mamına 2850 lira kıymet takdir edi

, len Kartalda yalnız servi mevkiinde 

2640-38 No. lu 10 dönüm 3 evlek 64 

artın bir kıta Bostan1n 

le ğine avni mezk\ırda 26:14-2699 

32-95 No. lu ve 3375 

l
ı mı.1hammineAİnd~n 3 kuyuyu havi. 10 

dönüm 3 evlek 12 ar91n bır 

kıta Rcstan•n tamamın::ıı. 

1 talda hayret kuyu mevkiinde 

1 2642 - 40 N o ve 1775 lira kıymeti 1 
1 

muhamm.İne1inin 5 dönüm 3 evlek 

337 ar~ın derununda bir kıta kuyu

yu havi bostanın tamamını birinci 

C.yri menlrul ....ılıır n melıilya 

Müteferrik 
8116.894 7 10 ------------ derecede ipotektir. ikinci 

DOYUNAT 

Sermaye 
Nizmnnamei dahili mac:n.ınee ifraz edD- ihtiyat .kçeai 
Me.kii tednülde lıulunuı bıınlmollar 
GOrüldüiüncle lkhnouk senetler n va.ı.li senetler 
Alacaklı h...ı. cariler 
V aıleli bonolar ve beaabı cariler 
Kalıuller 

Müteferrik 

27.031 11 5 

25.994.406 1 1 

!sterlin Ş. P. 
10.000.000 - -

1.250.000 - -
382.609 3 10 
232.586 18 5 

11.043.914 7 1 
1.747.077 3 2 
1.098.201 19 5 

240.037 9 2 

26.994.406 1 1 

Kuyuda muHf•k oldafu t.ıdik olunur 

Mildir 
E. HODLER 

Umumi MudUr Mua"ınt 

A. H. REID 

Tekifdağ Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

11,631 lin 43 kurut bedeli ketiflj Tekirdai - Malkara fOH

ımın 23 · 100 kilometrosu ile 31 + 250 kilometroıu arasındaki 
kısım ile 6581 lira 99 kuruı bedeli kefifli ve yine ayni yolun 32 
600 kilo~troıu ile ~7600 kilometroluı araaındııki tamiıe müh 
lmç mahallerin tamiri 17-10-932 tuihinden 6.tı.932 pazar gü. 

nüne kadar 21 gün müddetle ve- kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmutlur. 

• ~ - Şartname. ketifname ve proje suretleri Tekirdağ vi-
layetı yollu batmübendisliğinden alınabilir. 

2 - lhalei k•t'iye 6.11.932 pazar ıünü saat 16 d• Daimi 
Encümence icra kılınacaktır 

3 - Müteahhitlerin ıöaterecekleri Mühendis ve Fen me
murlannın ehliyeti fenniye vesikalannm ihale gününden evvel 
Tekirdağ yollar batmübendialiiine ı&terilerek ta&dik ettirile
cektir. 

4 - Taliplerin 661 nummr.Jı mÜZ•J' ... münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi':lJeki Uıab•t dai .... inde tanzim ede-
cekleri teklif mektuplarına c,;. 1 buçuk aiabetinde teminatı mu
vakkateye •İl vesaikle Fen memuruna ait vesikayı l~erek 
6.11.932 paz•r günü ~aat on allı'Ja kııclar vilivet makamına tev. 
di eylemeleri lizımdır. (5679) 

Devredilecek ihtira beratı 
• Betonlar h.kkında• Sanayi Mü

diriyeti umumiyesinden istihsal eclil

nu1 olan 1 T e,rinisani 1926 tarih ve 
509 nuır.•'ah berl\t üzerindeki hu
kuıc bu kf'l'e btltk.ıma ferai veya i
cara verileceğinden ınnkür ıbhrayi 
satın alm.k v~ya isticar etmek arzu
ıunda bulun•n zev~tın l•tanhul'da , 
Buçekaruda Ta, Hanında 43-48 
No !arda kain H. W. STOCK Efen
diye müracaat1arı ilin olunul'. 

Sipahi ocağından: 
Yüksek konkur atlarının da iıtira

kile Hanım, sivil beyler ve zabitan 
tarafmdan 4 ve 11 ikinci Te~rin 

dır, sa.lıt petİndir. hir~nci artı~~da 1 

11ra ile 300, 600,100 lıra mukabilın-

de mü9terisi alacaklı talip olmu9- ı 
tur. ikinci artırma11 26-11-932 tar:İ· 

hine müıadif cumartesi ırünü Üskü- 1 

dar icra memurluğunda ıaat 14-16ya 1 

kadar icra edilec•. ktir.Satıt şartname 

s; 5-11-932 t.rih;nde Divan haneye 

talik edilecektir. Hakkı tapu siciDe-
' 

rinin bu b.ldarını ve huıuıi1e faiz 
1 

ve man.rife dair olan iddialarrnı i

lin t.rihinden itibaren nihayet 20 

gün zarfında ve evrikı müıbitcleri

le birlikte bildirilmeleri aksi takdir- ! 
de t.pu sicilile •ahit olnuyanlmnn 932 Cuma ı;ünleri saat 14,5 da Ornk 

Meydanında atlı müsabakalar yap.ta 
caktrr. 

aah9 bedelinin pay~ma11ndan ha · j 
bi- riç kalı, w. Alidı:aclaranın İcra iflis Biletler: Huıuıi mevk' 100. 

rinci mevki 25, ikinci mevtıi 10 ku- K. 119 ınCI maddesine göre tevl:~-i 

ru tlur · hareket etmeleri lbımd,.. DahP. faz

la 'malümat aln.-k isteyenlerin 31-34 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fmm sırAOında 34. 

8E$i 

No lu doıy•ya müracaat etmeleri i

liıı olunur • 

Birinci ticaret mahkemesinden: 
Lagu veyit efendi tarafmdan Galat.
da yük.ek kaldırrmda IS No. lı ha
nede Mükim Belçika tabııımdan Van 
eler Koilden efendi aleyhine ikame 1 
olunan alacak davasından dolayi YU 

kulıul•n ilanen teöliğate rağmen 

müddeialeyh Koilden .,fendi müra - . 
caatı. ccvmpnameıini it. eylem~ 

oldağundan ~- U. M. kanununun 
398 ıncı mıııddcıi mücihince hakkın
da giyap kararı ittihaz olunmuıtur. 
Y evmü tahkibt olarak tayin kılınan 
6-12-932 aalı günü ... t 13 buçukta 
müddeialeyh Kaodden efendi ınııhke j 
meclen bizzat veyahut bir vekil ııön 
dermek suretile isbab vucuteyleydi
i"ıi t.ktirde vakıAlan ikrar etmit ad
dile bir daha muhakemeye kabul o- ı 

j ~unmay11.cağı kanunu mezkılrun 405 

ı 
ıncı m~dılesi mucibince tebliğ mak.
mına luıiılı olınU< iizere ilan olunur. 

DAMGA MODIRIYETINDEN: 
Mikdar Cinai Tarihi 

SO Ton Yerli kolı 
kömürü 15-11-932 

4000 Kilo Zamkı •ralıi 17-11-932 
1000 Kilo Mücellit tut-

ı..Jı 19-11-932 
2000 Kilo Anti-•uz 

çubuk kurt11n 21-11-932 
100 Top Torba imali i-

çin bputluk hea 23-11-932 
Yuk."lıi 99ya hiularında ııöste

rilen t.rihlerde k.palı zarf usulü ile 
ıdınmcaktrr. Matbaada mevcut tabıni 
nen otuz bin kilo krrpmh kagıtlar da 
26-11-932 tarihinde aleni müzayede 
ile satılacaktır. Şartıı.me ve nümu
neler her gün s:.at 14 : 17 zarfında 
ııörülebilir. Taliplerin ihale pnle
rinde yüzde yP ı: buçuk mikdarmda 
pey .kçelerile Darphane dahilindeki 
Damııa mathaasmda müteıeldöl mii
bııyaa komiı,.onu- müncaatlan i-
15 n olunur. (5656) 

Telefunken 343 Par11zite k•r•ı a11ar
lıdır, kendillOlnde Fading'I düzeltir, 
doArudan doAru11a okunabilen ışık· 

1ı istasyon gosteroisi vardır. Yüksek 
konu,anı Elektrodinamlktlr. 

80URLA BIRADERLERwe $11 weSATIE MACAZALAR 1 

. 
Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
10. S6 hissesinin mülkiyeti müzayedeye vazolunan rıhtıfll 

iıkelesi sokağında 81 No. lı bmnenin verilen bedel az görüldü~iil' 
den müzayedenin bir mft• daha temdit edildiği il.l.n 11lunur. 

(5~) 

Kapı ve pencere münakasası 
• 
Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Alpullu'daki merkez binası kapı ve pencere doğramaları münakasaya konulduğundan 
taliplerin 9 tetrinisani 932 çarşamba gilnll öğleye kadar şirketin bahçekapu'da 4. Vakıf 

Hanındaki idare merkezine müracaatları ilan o'u11ur. 

29 Birinci Teşrin 
Beynelmilel Tasarruf Günüdür 
Bu hafta bütün 

tasarruf 
medeni memleketlerde 
hesaplan artar. 

Türkiyenin bu savaşta geri 
istiyorsan, sen de kendine 

BANKASl'nda Bir 
Hesabı Açbr. 

kalmamasını 

ZiRAAT 
Tasarruf 

Eğer bir tasarruf hesabın varsa, ona bir miktar 
daha para yatır. 

Damlaya, damlaya göl olure 
Ak akça, kara gün içindir. 
Atalarımızın bu güzel sözlerine layık Vatandaşlar 

olduğumuzu gösterelim. 

TÜRKiYE ziRAAT BANKASI 


