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Sürt Meb'asu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdfirü 
ETEM lZZET 

~:~ Celil Beyin Fırka Grupunda lkbsa 
Türk Tanare ~b ır• 

u.karada ıopa-n betiııci koa a 

A 

1 eseleler 
• !L.! miihim mbik dini• Dü ha • r ı z Uyan Bir Ai a 

ırm• .... 
JemİM yesile tqkil etti: lımet 

Jap, tanarenin milli müdafaa 
•'okta11ndan Jaemmiyetini te-

1---arüz ettirdi. Milli Müdafaa 
'ekili Zekai Bey de bu müthİJ 
ıliha kartı müdafaa buıuıun· 

r,. a hazırlıksız' olmadığımız hak 
~nda tatmin!kir sözler söyledi. 
- t e gerek Batvekil, gerek Milli 

üdafaa Vekili. Türl< T.ayyare 
\ iyetinin bu uğurdaki mesa. 

~ 
ınden minnet ve ıükranla 

· '\hıcttiler ki, tayyarenin müa
- Jcbel harpte oynayacağı rol 

lklunda lareet Paşa tarafm. 
an söylenen istifadeli sözler 
•rşısında bu me&ainin kıyme
bir o kadar daha tebarüz et
it bulunuyor. 

Hava kuvvetlerine ehsmni
·t vermenin lüzumunu ve bu 
ıvvetin müstakbel harpte oy· 
.yacağı mühim rolü Bat-
kil lamel Pqanın ağ-
ııdan iti tirken. bunu 
yleyen zatın yalan bir ma
ile büyiık ordulara kumanda 
mit ve tarihi zaferler kazanı-

• 
Italya ile müzakereler· 

durmuş değildir 
Te~düf edilen bazı müşküller 

böyle bir zan hasıl etmiştir 

Vasıf Bey geldi, bugün gidiyor 
vans müzakerab hakkında hüku· 
metle görütmek Üzere Ankara'ya 
gittiii yazılmış iae de, bu haber 
doğru değildir. Va11f B. yeğeni
nin düğününde bulunmak üzere 
gelmittir. 
ltalga ile avans mü:ıakeratı 

f\ r. bir asker olmaıı, o sözlerin 
lnız siyasi noktadan değil, 

INljnik itibari le de kıymetl~rin~ 
.tırmaktadır. Bu hakikatı 

yo ırk milletinin layilo veçbile 
j n layacağma ve bugüne kadar 

ryareciliğe kartı diriğ etme- Roma Sefir/mi% Vasıf Beg 
r ' :i maddi ve mane"ri müzaha· 

i . bahuıus bu müaaharet ye
de kullanılmaaı dolayııile • 
ııdan aonra da ayni dirayet 
semahatle ifa edeceğine tüp 

ltalya'dan alınacak üç yüz mil· 
yon liretlik, (takriben 30 milyon 
Türk liraaı) avaııa müzakeratmm 
inlutaa uğradığı veya hükıimeti
mizin bu müzakereden Krfı na• 
zar ettifi hakkındaki haberlere 
doğru nazarile bakılmamaktadır. 
Avans müzakeresi "" inkıtaa uğra
mıt, ne de hükümetimiz bu a· 
Yanstan sarfı nazar etmiftir. Son 
zamanlarda müzakenıbn uzama· 
ıı ve, cereyan eden müzakereler
de bazı miqküllere tesadüf edilme
ai, bu zanm teTlit etmittir. Bize 
verilen habere göre, V aaıf B. İn 
Roma'ya avdetini mutealup yeni· 
den müzakerelere batlanacaktır. 1 
Temaalar samimi ve dostane bir 
tekilde vaki olmaktadır. Bu mii· 
zalıı.ereye Maliye V elıileti Müatqan 

niz yoktur. 

•lilli Müdafaa Vekilinin töz 
memleketi müdafaa lizım 
İği zaman buna hizmet e

z,. L ,.ıek en mühim ıilihlardan bi-
.n kendi topraklarımızda ve 

ı---1..ı;· tekniğimiz ile imal edile
ğini gösteriyor ki. bunun 

mmiyeti umumi harpte bu
haricine muhtaç olmak11-
~endi m emleketleri dabiliD'" 
ı<endi vasıtalarile haklarını 
fo faa eden milletlerin bin· 
ıc harpten en az zararla çık· 
olmalarile sabittir. 

u mesele ayni zamanda bir 
at meaeleaidir. Bunun zım
la Türk bilgisi m edeni sa· 
.rda inkişaf etmek yolunu 
cak VP. Türk İtçiai ayni za~ 
ıda memleketin hazinesin. 
çıkan paranın büyük bir 
ını eline almıt olacaktır. n at ncıktumdan bunun ne 

1

\j e hayırlı olduğunu izaha 
·t yoktur. 

ayyare Cemiyetinin müa
ı--""\ve metod dairesindeki me

, beş aene zarfında kırk 

on lira toplanmasını temin 
ıai, bu Cemiyete kartı mil· 

ada göaterilen itimadın 
dar haklı ve yerinde oldu

€ 11 ispata kifıdir. Filhakika 

d 
adar mu•znm bir iti bu 

al.e iotizam ile baıarabil-

~ Büyük Elçimiz Vaaaf B. 
dünkü trenle Ankara'dan şehri
mize gelmiftir. V aaıf B. bu alqam 
ki elupreale Roma'ya gidecektir. 
V aaıf B. in ltalya ile Türkiye •· 
raamda cereyan etmekte olan a· (Devamı 6 mcı sahifede) 

Ucuzu pahalı eden; 
vesaiti nakliye 

fiatının yüksekliğidir 

Bu mesele ve nakil masrafla. 
nnın ağırlığı tetkik ediliyor 

0CRETLER iNDiRiLECEK MI? 
anımpCemiyetin vatanperver ve Ticaret Oda11 bütün ihraç ve Buna mukabil naldiya ücretle-

d l ılerd İ8tihlik etYamızı en yakmdan ala rinde hemen hiç bir t._zzül yok 
nası inz•man a ehliyet i e e kadar eden mühim bir meııelenin gibidir. Bir hamal bir çuval pirin
nuLm..,duiuna ve muamelitmın tetkikile metııul olmaktadır.. ci bir yerden bir yere götiinnek 
iayontmı vermekten -..L.:nmeye- Son -lerde hemen her -d- için ııene eaki fiati iat-ıı.teclir. 

~ d..U. fiatinde e...ı. -szül lıay Bir anıba bir kamyon nakliye i--
i m.e en kuvvetli bir delildir. dedilmittir. Hemen hiç bir madde çin bep e.ıö fiati İ8temelıı:tedir. 

atalduhakkakbr ki bu aibi İt- hariç Ye dahil piyaaalarda birkaç Madde fiatleri diipnekte, fakat 
._ .,.,.elki tutarını bulmamakta nakli•e '"-tlen" · · ed 

.yon hkontrOI kanaati itin· · ko- • ~-~ aJ'DI MY"T • dJr. ( 0- fi U1C1 ..Jai/e<fa ) 

(Sla yürüyebilmeai için bü- ı---=-==-=---=-...... ---==------
ir &mildir. 
rpnı lrongreaiııde aöyle

hi J;zler ... Cemiyete karşı 
ın tııbrik ._ teşekkürler, 

d ııcla bahuttit• b: kontrö
etr neticeai olmatı itibarile 

·•: d,et ):ilıuz koaıre huzu~ 
kaled değil. millet kal'f•llllda 
mah91niz heaap venııiı taJl11r 
ere ~ bu ınülihaza il., effıi..; 

(&\iyeye tercüman okluğu-
"naatile Cemiyeti tebrik 

j!!l!!!!!!~i yolda mesai aarfedertıll 
ATB ne dalı• parlak neticeler-

ı----~; gayenin huıu.l~e yar. 

ı f'~jı rin ken.ılıııne mu. 
an }ty;t\er "1r.eııni ederiz. 

eczı SOKRO 
aat 

ikbsadi 
Meseleler 
Celal B. in izahatı 
fırkada mem

nuniyetle dinlendi 
ANKARA, 29 (Milliyet) -

Fırlıa gnıpunun bugünkü içtima
ında lktuat Vekili Celil B. tara-

fnıdan verilen izahat derin lıir a
lib uyandırmqtır. 

CeW B. izahab meyamnda la 
panya ile aktolunan itilifm bu
gün Madritte Nazırlar Meclisind< 
tetkiki DMllıarrer oldafuıuı aöyle
mittlr. 

lktıaadi işler 
ANKARA, 29 A. A. - C. H . 

Fırlıaaı Grupu, bugün aaat ıs t• 
(Devamı 6 ıncı aahilede) 

Arazi ve bina 
Vergileri 
Maliye vekaletinde 
tetkikat yapılıyor 

ANKARA, 29 (Milliyet) -
Arazi vergisi.ün mahalli idarelere 
terki, bina iradı vergiainin Mali
yece tahıili hakkında Maliye Ve
kaletinde tetkikat yapılmaktadır. 

Bu tasavvur tatbik yoluna gi· 

Grameri 

Dün kat'i kararlar 
verilmiıtir 

ANKARA, 29 A. A. - T. D. T. 
Cemiyetinden: Cemiyet kollann ça
lışmasına başlamııtrr. Bugün gramer 
kolu toplannut ve kendi tubesindeki 
eaaalı ıneselıtlerin bir çofunda lıat'i 
kararları venniştir. 

1 - Türk gramerinde Zengüatik' 
in en aon tasnifini kabul etmeğe, 

2 - Gram" 11tılahlannı diğer i
limlerin hususiyle felsefi ve içtimai 
ıabelerin ıatılahlariyle beraber çalı
t•P vazetmeğe, 

1 3 - Kliaik tasnif üzerine fİmcli
den türkçenin bütün kaidelerini ic
mal edec<k bir gramer yazmaia, 

4 - Tedriae rehberlik etmek üze 
re evvelce bir cildi telif edilmit ve 
baadmıı olan ıınm- li:yibaamın i
kinci cildini de hazırlamaia karv 
venniştir. 

Mııkayeaeli ve tarihli ıı:ra..-!erin 
hazırlanmuı bu eserlerin bitiriJme. 
ainden sonraya bırakılmıttır. Yazıla
cak olan Gnunerde en ziyade Türk
çenin ittikak ve terkip uauleriyle it
lenınelı ciheti dü9ünülecek ve timdi· 
den mekteplerde Türkçe tedrisin bu 
yolda yapıtn.aı için cemiyet tarafın 
elan çıkanlacak bültende malıaleler, 
dera nümuneleri ve t-ınnleri derç 

1 olunacaktır. 
1 Gramer kolunun J'llı>mai• brar 

verclifi etütler arıumda arapça ittİ· 
kakını yenmek için türkçe iıtilıakm 
bütün tatbiklerinden istifade yolu a• 
ramak medeni ibtiyaçlara cevap ve
recek sözler türetmek nahvimizin 
her türlü düşünüı ve duyuf incelikle 

j rini ifade eden terkiplerini arattır
mak itleri !ııatta gelın< kteclir. 

Kolun toplanblarmda müzakere e
dilecek itler evvelden kol batı tara
fmdan harrrlanacaktır. Gramer kolu 
bundan oonra haftada iki defa çar
~ Ye pazar günleri toplanacak
tır. Önümüzdeki dört gün zarfında 
diğer kollardı 1lk toplantdanm ,.._ 
pac:aklardır. 

• 
işten 
Elçektirme 

Anlıaracla Ziraat Banlıa11 merlıe>ıi 

Ziraat Bankası heye 
umumiyesi toplanıyo 
Bugünkü içtimada 931 sen 

hesaplan ve mura. 
kipler raporu görüşülecektir. 

Zirai ~edi kooperatifleri 
ANKARA, 29 (Milliyet) -

Ziraat Bankası Heyeti Umumi 
yeai yarın toplanacaktır. Ban
ka idareai banlraııım kırk üçün
cü hesap devresine ait idare 
ınecliai raporanu. 931 9eft91i bi 

linço kir ve zarar heaapları 
murakipler raporunu but 
mııtır. Bunlar yann heyeti 
muıniye azalarına dağıtıla 
br. ldare mecliıi rapo 

• (Devamı 6 mcı sahi/ede 

rerse kesri munzamlar aynlmıya.. --+---

cak, fakat yapıl acak hesapla kes· j f 
r i munzamlar yekunu kadar tuta- ki mühendisin daha 
rı arazi vergisi tahıilab mahıtlli 
idarelere bırakılacaktır. 

Eski hamam, 
Eski tas mı? 
Beı senedenberi hiç 
değişiklik yok mu? 
Nurettin Mllnşl B. Umumi 

Mecliste şimdilik 
sadece not alıgormuş. .. 

vazifelerine 
nihayet verildi 

Fatih Beled'iye 9ubeıinde bir 
rü9vet alma meselesinden dola 
yı fen kalemi katiplerinden 
Nazmi Efendinin vazifesine ni 
hayet veri&ır.iştir. Vali ve Bele 
diye Reisi Muhittin Bey meıe
leyi tahkik ettirmit ve Fatih 
Batmühendiıi Fuat. kııım mü
hencliai Sami Beylerin de vazife 
lerine nihayet verc!irmittir. Be 
lediye Reis Muavini Nuri Bey 
dün bu huauıta demittir ki: 

- Katip Nazmi Bey müteah 
bitten para alırken görülmüt· 
tür. Para alınıp verilirken oda· 
da mühendiı Fuat ve Sami B. 
leria de bulunduğu tesbit edil
miftir. Mühendislerin memu
run bu haline ıes çıkarmama. 
lan nazan dikkati celı ıt•iıtir. 
Ve mülıendiılerin de işlerine ni 

Euin önüne ;ıniılan hallı Zelıi Bey lıalılnndo -ıümot UtİJIOI'.-

Beşiktaşta kanlı bir 
aile faciası oldu 

Bir genç; nişanlısını üç el 
kur,unla yere serdi, 

kendi de cezasını balda 
bayet verihnittir. Müfettit Ne- Dün öğleden ·eTYel Betiktat- • 
cati Bey meaeleyi tahkik etmek kani b" il f • olın lll'"u bu ııene 
tedir. ilk tahkikat bittikten ta b" ı ktr 

8
ö1. ~ •• ~lmıa~ı ut inci Cumarteai gec 

k dd 
• u· genç ır ız uuru uş, ·~ · Bu gece ayni z 

sonra evra mü enımıun ıte ıi yaralanmıı ve eme ilüaine teaadüf e,-.ın.o 
teydi edilecektir . ., bu cina,.,..ı....: - · için buıı:üniin intihabında bayr 
------ ------ , __ - gaD kızlar tatili dolayuile gerek Ankara 

gerelue latanbuldan Matbur. 
loaunda bulunmak~" 
ecı-teri tatmin 
dikkate almıeıttır • 
iatifade edilere~ ; 
zarfında balonuı. '.'.\; ı . 
kemmeliyetİllİ tem if 
tere haf YUralmuı Vt 

aimin en mutantan b r 
haau9Ulldaki faikiyet 
,.. belki de her z 
ha gÜzel olması t ---
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M1LL1Y1.C:T ""1(ŞAMBA 30 TE RlNlS::. • 1932 

kon 
Ba• 

nda.Şe 
Eko • 

omı 

çü esnaf ta yerli 
• • 

malı sergısı açıyor 

Boğazlarda 
Tahlisiye 

iki aya kadar ne 

suretle inhisar 

albna alınacak? 
alci· 
tah- d B t Kabotaj kanunu mucibin<:e Türk ergi ramazan a eyazı Kara Sulanndaki deniz naldiyah it-

leri gibi gemi kurtarma iıleri de 

nt''' camisi avlusunda açılacak ~t;.:U!~ğıru bimiı ıefaine ıahai• 
1 Kabotaj kanununun meriyete girdi-
.Esnaf cemiyetleri mum~ büro- j kında geniş mikyasla tetkikata bat- ği tarihte Türk Bayrağı • 

küçük esnaf için çok nafi ".la~k lamıştır. • . m hi.mil kurtancı gemiluimiz mev
tcşebbüste bulunmutlur. Millı sa , Oda bu malumatı ~!"lınden ala- cut olmadıimdan Hükümelçe ecn&

Efenyi birliği tarafından her sene Ga- bılm~k için memleketimızde mevcut bi bandıralı kurtancı gemilerin kara 
a,aaaray lisesinde açılan yerli mal- 140 Ticaret Odasın~ '!"'81!~ ıularnnızda emi kurtarma itlerin& 

u · • erli mamuliı.t ve maa- ıualler aorarak malumat ıatemıılir. ··'ıtmalanr muvakkaten müsaade - ıcrgısı, y .. Od •-'--- dahi >-n ıcıatın tnnıblması yolunda çok bü- Bu sualler her a mınuuum . - edilmitti. 
at Ek bir rehber olmaktadır. Yalnız !inde bul~":"n ~d.en o~lan mik!a Türkiye Seyriaefain ldııreoi, Ami
ındP • • darlıg" ı ve daha bazı _...._ rına, itletihp, ıtletilmedıgıne, nev'ı- ral Vasıf P•~ ve lstanbul Meb'uıu 

,gının ~..- alon 'hr !im kacla1' ~ 
ştır. yerli malı imal eden küçük esna- ne e? Y 1 aç . anına . . Hamdi Bey tarafından kurulan 

'iı sergiye istirakten geri bırak- naklıye masrafına ve l!lebne ,eraıti- ''Türk C-.i Kurtarma Umitet Şir
')~adır. · ne dair bulunmaktadır. keti' nin faaliyeti clolayıaile 14 .Ey-

7 Jigcr taraftan çok eskiden kalma Pamuk ihracatımı- ıw 1930 tarihinden itibaren ecnelıi 
•det vardır. Her ıene Ramazan- lıandnJı kurtarıcı vapurlarma veri-

11ahi Beyazıt camii iıinde bir çok es- zın vaziyeti nedir? len muvakkat müsaade kaldmlarak 
ruhi ufak sergiler kurarlar ve bun- Kara ıularmuzcla gemi kurtarma it-

• 
4 
da hayli rağbet görür. Harpten ihracat Ofiai 1932 ve 1931 aenele- leri milli ellere geçmittir. 

uıar el genq mıkyasta yapılan bu ıer rinde Merain limanmdan muhtelif Hükümetin bu te9ekkülde hissei 
amır,r zıumuıla ufalmııtır. Cemiyetler memleketlere yapılan pamuk ihraca- ittirü ve menfaati yüzde kırkı.e. 
U. rnkabe bürosu hem küçük esna- hm tespit eden bir iıtatiıtik hazırlı\- miktarmcladır. 

istifadesini tenün, hem de milli : mııtır. Bu ıene yeni mahıulün ibra- MezkUr Şirket letekkülünden bu-

u an'ane halin gelen bu ruleti ' cına Eylül ayında lıe.ılanmıflır. T. güne kadar otuzbeşi mütecaviz bü
,dırmak için Beyazıt camii av- 1 aaniye kadar iki aydan beri Menin yük vapur kurtanmtbr. 

lnu bir aylık kiralamıfbr. Bura- , limanından bari~ ve dahile yapılan Hükümetimwn vapurcular itinde 
4>u ıene Ramazanda oldukça bü- pamuk ihr .. catmıu 198.910 lira ley- olduğu gı"bi gemi kurtanna iılerınde 

ak ki bir sergi kurulacaktır. Serginin; metinde 28~ balyadır. Geçen ıene de ileride ziyadele9meai ihtimal da· 
t ya<isi çizilmi1 ve yerlerin taksimi- ayni aylar zarfında dahil ve hariçe bilinde olan rekabeti izale için en zi-

":>a§lanmııtır. yapıla>ı pamuk ihracatımız ise yade vapur kazalannın vuku buldu-

• 
ır Yerli Mallar Sergis · 

Mahkemelerde 

Unkapanında motör
ler nasıl çarpışın ştı? 
Dün iki motörle facia yerinde 

bir keşif yapıldı 
Geçen haziranm 17 inci ak9amı 

Haliçte Unkaparu köprüsü gözün 
de bahçıvanların Yılmaz motörü 
ile Me:.bahanm Mücahede motö
rü çarpıımıtlardı. 

Bu müaademe neticesinde de 
Mezbaha motöründa bulunan lb
rahim parçalanmış ve ölmüttü. 

Dün Ağırceza mahkemesi reiai 
Aziz, azadan Nuırat Beylerle 
müddei umumi muavini K&ıif, 
Beylerle Seyrisefain iılebne mü
dürü Bürhanettin Bey lıtanbul Li
man Reiıi ve liman fen memuru 
Beyler hadiae mahalline gibnİf
ler ve iki motörle badiaenôn bir 
örneğini tekrar ettirerek ketif 
yapmışlardır. 

Ketif esnasında Mücahede mo
törünün kaplanı Hakkı Efendi ile 
Yılmaz motöriinün kaplanı Mibal 
ve ayni motörün dümenciıi An· 
don da hazır bulunmuılardrr. Mu 
hakemeye birkaç gün aonra de
vam edilecektir. 

Kaçakçılıktan 
Mahkumiyetler 

tisaa mahkemesinde muhakeme e
dilmit 6 ay hapse 30 lira para ce
zasına mahküm olmutlur. 

• Marangoz Mehmet isminde 
bir adam tütün kaçakçılığından 
berber Ziya ve Ramazan isminde 
iki kiti de çakt:ıak tatı kaçakçılı
jmdan Dokuzuncu lhtiaaı mahke 
mesinde muhakeme edilmİ§lerdir. 
Marangoz Mehmet 5 ay hapae 30 
lira para cezasına mahküm ol· 
mut tur. 

Berber Ziya ile Ramazan da 
on beter gÜn bapae ve 650 lira 
para cezası vermiye mahkUnı ol
mU§lardD'. 

Hakaret davası 
Aktör Ertuğnıl Muhsin Beyle 

muharrir Ahmet Hidayet Bey a
ras1Ddaki hakaret davauna dün 
Birinci Ceza mabkemeıinde de
vam edileeekıi. 

Fakat Ertuğrul Muhsin Bey 
Ankarada bulunduğu için mahke 
meye gelemiyeceğini bildirmiş ve 
bir iıtida ile muhakem4'nin batka 
güne talikini rica ebnittir. 

Maarifte 

Tedrisat 
Müfettiş eri 

Mektep!erdeki kızıl 
vaziyeti görütüldü 

lıtanbul ilk tedrisat müfettitle
ri dün Maarif Müdürü Haydar 
Beyin riyasetinde toplanarak mek 
teplerdeki kızıl baıtahğma dair 
a.lman tedbirler etrafında göriq• 
mü,Jerdir. Mekteplerde hastalık 
aon zamanlarda ,iddetini kaybet
mittir. 

Tıp talebesi 

toplanamadı 
Tıp Talebe Cemiyeti dün sene

lik kongresini aktedeeekti. Fakat 
dün ders günü olduğundan ekse
riyet olmamıftır. Kongreye 200 
kadar talebe gelmittir. içtima cu
ma gününe brrakılmıftır. 

Tekaüt 
Maaşı 

. 
Ne günleri ve nere-

lerde verilecek? 

Vialumat alınıyor 
1.139.896 liralık 17.481 balya idi. ğu latanbul ve Çıanakkale Boğazlan Şehremininde Uzun Yuıuf ma• 

Eylüldeki pamuk ihracatmıız 82 mıntaka11nda gemi kurtarma itlerini ballesindc oturan balıkçı Hasan 

Muhakeme hu oebepten batka 
güne bırakılmıtbr. 

Tekaüt. yetim, dullal'ID üçer 

aylık maııtlannın 3 kanunuev· 
vel cumartesi günü baılayaca
ğmı yaznıııtık. Beyazıt birinci 
tediye g~esinde askeri yetimle 
rine 3 - 10 k&nunuevvele kadar ve T. evveldeki ihracatımız 2.804 bal in · aar altına almağa ve bu iıle tim. tütün ve sigara kağıdı kaçakçılı-

icaret Odası her memleketin ken ya olduğuna göre, .Eylül ayma naza- diye kadar muvaffakıyetle çalıf"ll ğından dolayı ihtisas mahkeme-
Baroda heyeti 

umumiye içtimaı maaş verilecektir. İkinci gite

de mülkiye yetimlerine 3 - 8 
kanunuevvele kadar maaş veri
lecektir. Sultanahmet birinci gi 
ıede askeri yetimlerine 3 - 10 
kanunuevvele kadar maat veri
lecektir. ikinci $itede mülkiye 
yetimlerine 3 - S kiııunuevvele 
kadar maat verilecektir. Kadı
köy kazasında birinci gişede as 
keri yetimlerine 3 - 10 kanunu 
evvde ve ikinci gişede mülkiye 
yetimlerine 3 . 10 kanunuevve
le kadar maas verilecektir. Oa 

lnll.stikı'nc ao"re meml ketimizle · T ev el a ihr t "-~- · • D 1 M" · • ) 
b ran · v Y1 aca mıız yu=e nun rumı ev et ue11ıae11 o an ıinde muhakeme edilmit, 5 ay 

ra iktisadı munaaebatını öğrenmek 97.09 artmııtır. 1932 senesi Eylül ve "Türk Gemi Kurtanna Limitet Şir- hapse, 950 kunıı para ceza ma Baro heyeti umumiyeıi önü-
k Bıı..onsoloıluklanmızdan malümat T. evvel sylannda muhtelif memle- keti" nin •L11 Ninao, d.a Valeı,., mahküm olmuttur. müzdeki salı günü senelik içtimaı 
ır. etmİ§ti. Şi:ndiye kadar Irak, kellere yapılan pam:.ık ibracatunız- cSezar lh ve cKleopalra llb tah- • lzmitin Talar lhMniye nahiye nı yapacaktır. 

ye, lngilterc, Almanya ve Mı- la 1931 ıeneai ihralmıı7 a.-ğıda göı liıiyc vnpurlarilc Seyrisefain ldar&- ainin Hamidiye köyünden Batum- içtimada baronun bütçeıi 
tn "'allİmat gelmiıtir. terilmi tir. . . sinin cAlemdar» tahl~siye vapurunu 1 lu Ahmet oğlu lıımail tütün kaçak tik edilecek, bazı meııleki 

tas
işler 

Memleektler 1932 hra 1931 lira 1 Kalknvan Zade lbrahım Beyle Lef- çılığmdan dolayı Dokuzuncu lh- görüıüleeektir. 
un ani stana lıalya 45280 130.382 teriyadiı Efendinin müştereken sa- ------------.. -~------'!"""'"'!"'"'"'---!!!! 

ka"" Almanya 30.100 89.219 bip olduklan "Adalet" Kablo vapu-
stit~ catım Z Bulgaristan 24.310 6.110 runun kıymetlerini takdir ederek ve 
b ti • . . FrnnsA 22.640 48 92!; bu takdir olunan kıymetlerin bedeli 

at'lnan hukume_ti 19~2 "'!ıesı ~k lngilten 7.000 67.991 mukabilinde sahiı:lerine hisse seneda 
ı ·m~ Yı:narus~run ı~tılat .ve. 1~ 1 YuMniıtRn 3.550 180.726 tı vermek ve elvevın Limitet Şirke-
ta o v";Zl~etmc daır olan ııtatıstıki Romanya 850 -.- tindeki Seyrisefainin yüzde krrkbet 

tmııtır Suriye 740 497 bi11esini ve Alemdar vapurunun be-
le lbı ıstatisikc nazaran Türkiye Yu- delini ayni sermaye ve mütebaki los 
acakılana ithal" t yapan memleketler 134.520 547.213 mı da nakdi sermaye ol rak vazede-
oşü/da ukizinci gelmekt dir. Yu Bu istaliatikten anla ıldığı veçhlle r~k hükumet hissesi yüzde yetmişe 
l tana ıthalatmuz geçen aeneyo 1932 oeneai ihraç mevıimi batlanğı- ibli'ığ edilecek ve mevcut Şirketin 

e en:an miktar itibarile cüz:i farkla cından T. 5aniye kadar muhtelif 1 ünvıuu "Türk Gemi Kurtama Ano
k nÜ\, hemen ayinidir. Yalnız kıy- mernlecktlere yapılan pamuk ihraca- nim irketi• no.mına tahvil e<lilecek
leritibarile epey fark görülmekte- bruız geçen seneyi niıbetle azdır .. tir. Yeni Anonim Şirket 17 Kanunu 

eçen senenin ilk on ayında Yu Bilhassa YunaıÜatana ihracatımız ı Sani J 933 tarihinde kanunu mahıuı 
lana ithalatımız 391 milyon 180. 726 liradan 3550 liraya, lıalva mu<ibince faaliyete başlayacak ve o 

f ,..ni tutarında iken bu sene 214 . ihrncalumz 130.780 liradan 45.290 ' tariht~:ı itibaren Boğazlarda Cemi 
,,_ n-._,i kr)-metindedir. Yu- liraya ve lngiltereye ihracatnnız i•e kurtarma. itleri inhi•ar altına alınnuf 

11 "1P.'I n senenin on ayında 1 67.991 liradan 704() liraya düşmüş- olacaktır 
T ;ketinıho . itlıal8tı 31.580.000 tür. l\una muka~il Bulgariıtana. ih· __ , • 1111 • __ 

nı kıyınctınd. 1316 ton iken bu racatnnız 6.110 hradan 34.310 lmı-
.. rS.116.000 Drahmi kıymetinde ya çıkmıştrr. 

Turl!na düşınü•tür. 1931 ıeneıi mevaim bidayeti olan 
öylet.tıstikte bilhaun ltalyanm Ya Eyl'1lden Temuz sonuna kadar 11 ay 
)eri "" olan ithalatının mühim zarfında Mersin liınarunclan muht&-

da ve ıeneden ıeneye azaldığı lif mcn:ılerktlere ve dahile yapıl•n 
erJtd<lcdir. pamuk ihracat.una iıe 5.372.865 li-

g ra kıymetinde 89.945 balyadrr. Bu 
seb'.]ıdenJerimiz ne senc!'iıı P8."?uk ~ekolteıi ~eçen sen.,_ 
ao nin ıstihaahne nıshetle yuzde 25 nok 
ir. ! halde? sand.r. Geçen seneden müdevver 

· tl stok miktan İ•e S.10 bin balya tah-
rine et odası mad<:nlerimiz hak- min edilmektedir. Bu •eneki pamuk 

lanmızın ihracatı jyi oh\cağı tahmin 
a he( BORSA 1 edilnıektcdir. 
Paşl 1932 ••nesi ilk 9 ayı zarfında Tü~ 

btnka - --- kiyenin muhtelif memleketlere yaph a •mdan alınan cetveldir) k 'h ğı umumi pamu ı racatının miktar 
~ Teşrinisani 1932 ve kıymetleri atağıda göıterilmiı
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tir. 
Memleketler 

Almanya 
Belçika 
Bulgaristan 
Frama 
Hollanda 
Jngiltere 
lıpanya 
hviçre 
ltalya 
Romanya 
Ruı)a 
Yunanistan 
Filistin 
Mısrr 
Suriye 
D. M. 

Kilo 

747.178 
195.703 
507.433 
776.063 

15.787 
3.115.272 

11.286 
130 

2.189.313 
15.815 

1.268313 
385.881 

41.833 
32.060 
20.273 
49.401 

Lira 

225.149 
62.877 

153.136 
233.793 

4,714 
651.699 

3.627 
27 

656.395 
2.4RO 

361.420 
116.374 
11.325 
6.000 
3.036 

15.734 

ı ., •. • j Telefon 15,!5 
1-_.ı ~ı TLAR 11.363.528 2.507.787 

et(, 1 Bu yel iJnlıı18 T. evvel zarfında 
te '· \. 16.U.~7 yapılan pamuk ihncatrnuza miktar 

B 1 k
"8 ve kıymetleri ilave edılirse 10 aylık 

a .ıl 1 1]J"hlleketimwn pamuk ihracat vazi-u ma . ~tiddtl tekli alır: 
"l{ıl LI Kilo Lira 
ecı;1 okuz ay 5.855.249 1.049.611 

komliı Eser vveı 9.soo.ss9 1.sss.031 

şek· 

ütü 

15.656.138 2.608.648 
ol ıyı 

fak olmakt~tv<;fi'!d~n anlatıl
F ~ı.mızın 1932 se 

ransada ~.a ka .. ~ f•·l 'b 
h. . ~ a ı ra-
ızmetınde ~adece ı ... iltere, 

!arak İstifade edilir ve bu 1, 
tine mukabil kendisine ile· 

t verilirdi. Şimdi Fransız za 
ında da muayyen maaşlı 

memurlar vardır. Bu ka 
· 1 rde bilhassa 

Tavuk 
Kolerası 

Pendikte çıktı ve 

kordon kondu 

Pendikte tavuklar arasında 
müstevli ~ekilde tavuk kolerası 
çıktığı dün telgrafla Vilayete 
bildirilmiştir. Tavuk kolerası
nın sirayetine mani olmak için 
kordon konmuştur. 

işten elçektirildi 

K rtal hükumet baytarı Na
zım Beye işten el çektirilmiş. 
tir. 

----·----
Sait Hikmet Beyin 

bavulu ve şemsiyesi 

Lyon da bir bmarhanede ve
fat ettiği yazılan Sait Hikmet 
Beyin ölümündeki esrar henüz 
tamamen aydmlanmamışt1T. 
Sait Hikmet Beyin Paristen 
Lozan'a giderken yolci'a küçük 
bir istasyonda inerek oradaki 
bir otele bavulunu ve temıiye
aini bırakmış oJ.duğu habrlar
dadır. O otelden Sa!t Hikmet 
Beyin Pariste ikamet ettiği o
tele gönderilmiş olan bu bavul 
ve şemsiye Paristen tehrimize 
gelmiş ve merhumun zevcesine 
tealim edilm~tir. Bavulda, ale
lade çamaşır kabilinden ıeyler 
bulunmaktadır. Sait Hikmet 
Beyin üzerindeki mücevherat 
ile paralann ise, çalındığı anla 
tılmıştır. 

Radyoda konferans 

Poliste 

Bir otomobil 
Direğe ç~rptı 

Y aral nan şoför 
yakalandı 

Şoför Recep Ef. nin idaresin
deki 2237 N. 1ı otomobil Maçka 
yolunda bir tramvay direğine 
çarpınıı otomobil parçalanmıştır. 
Arabayı sevkeden ve di.lcrindcn 
yaralanan toför muavini kaçını~ a 
da yakalaomııtır. 

Bir çocuk yandı 
Şehremininde Kireçane aoka

ğında oturan koltukçu Hasan .Ef. 
nin 5 yafındaki ~ocuğu Nehal• 1, 
mangaldan sıçnyan bir kıvılcrm 
yüzünden vücudunun muhtelif 
yerlerinden t .. hlikeli surette yan
mış ve hastahaneye kaldınlmıt· 
tır. 

Asker cıgarası 
satanlar 

Uzunçarııda Kilit hanında otu 
ran Ali köylü ve asker cigaraıı 
satarken yakalanmıttır. 

Kadın meseles"nden 

Beyoğlunda oturan Kadri ile 
arkada§• Hasan bir"kadın mesele 
ainden dolayı kavga etmifler ve 
biribirleriıı,i döverek yaralamıılar 
dır. 

Bir üfürükçü 

Osküdarda müezzin Cemil Ef • 
isminde birinin ötedenberi üfürük 
çülük yaptığı ihbar edilmit ve ya
pılaı takibat neticesinde cürmü 
meıbut halinde yakalanmııtır. 

Cemil Efendinin Üzerinde ta
harriyat yapılmıt ve cürme dela
let eden birçok eVTak bulunmut
tur. Bu üfürükçü hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

Tarihi 
Evrak 

Tasnif edildiği yok, 

depo edilmiş san

dıklarda bekliyor 

!Kaza 
Kongreleri 

E İnönü Kongresi 

de toplandı 
üaarda birinci gişede askeri 

yetimlenne 3 - 10 kanunuevve
le kadar maaf verilecektir. 1-

C. H. Fırkası Eminônü kazn11 kinci gişede mülkiye yetimleri 
aenelik kongrui evvelki akıam ne 3 - 10 kiinunuevvele kadar 
Şehzadebaşında Letaf t apa"tı- maaş verilecektir. Aakeri ve 
manm a yapılmııtır. mülki tekaüt maaşlarına bu gi-

Kongreye Fırka Vilayet idare 
heyeti reisi Cevdet Kerim, aza· ,elerde 1 1 kanunuCTI•el pazar 
dan Safiye H., Hüınü, Rüknettin günü maat başlayaıo k 18 kanu 
Beylerle, ıehir meclisi azaundan nuevvelde bitecektir. Beyoğlu 
Rana Sani Yaver .H:, ~acı Recep, / kazasında Galatasaray gİfesin· 
Reıat Beyler, Emınonu kaymaka- ı de askeri yetimlerine 3 kanunu 
mı Raif B. Fırka teıkilatma men- ld b 1 k 6 ki 
sup daha bir çok zevat iştirak et- evve e maaş .at aya~ " 
ınİ§lerdir. Kongre kaza reisi avu• nun ıevvelde bıtecektır. Bura
kat M"thi Sait B. tarafından açıl· da mülkiye yetimlerine 7 lcinu 
mıt ve divan intihap e~ilm_iıtir. nuevvelde ma~ batlay.uktır. 

!Jundan .sonra Methı Saıt B. ae· Kasımpaşa gişesinde askeri ye 
nd~lik 'krerapod~ul' <•kb~muşktur. Ral?',"" timlerine 3 kanunu~lde ve 

a 21 ı en ırço temenna er . . . . . 7 k"' 
üzerinde müzakereler cereyan el· mulkıye yetımlenne anunu
mİf, bir a.,ne iç.inde yapılacak it- evvelde maaş başlayacaktır. Be 
ler görütülmüştür. • . . tiktaş kazasında akaretlerde 

Bundan sonra yenı ıdare he- askeri yetimlerine 3 kanunuev
yeti intiha~a~a geçilmit ve n.e~- velde ve mülkiye yetimlerine 
cede Mrthı Saıl, Hakkı Nezıhı, k• ı.J ·ı 
Agah Sırn Hüsnü, R.,.it, Tevfik 7 ~nunu~"'"'.e maaf ve~ı e-
ve Nafiz Beyler seçilmitlerdir. cektır. lkinc:t gışede asken ye-

- - -- timlerine 3 kinunuevvelde ve 

Cuma günkü 

intihap 

İstanbul intihap mmtakaaı 
heyeti teftitiyesi dün gene içti
ma ederek cumıı. günü yapıla
cak mebus intihabatı etrafında 
hazırlıklara devam etmiştiT. 

Müessif bir 
• 
irtihal 
Abdullah Ce et 

Bey kalp •e le

sinden· vefa etti 
içtihat mecmuası •ahibi Dok• 

tor Abdullah Ce•det B. in dün 

mülkiye yetimlerine 7 kanunu
evvelde 111aaş verilecektir. Fa
tih ve S nıatya kazalarında bi 
rinci v,. ikinci giıelerde 3 kanu 
nuevvelde askeri yetimlerine 7 
k&nunuevvelde mülkiye yeti:nı. 
!erine nıaaı baılayac:aktır. E· 
yiipte 3 kinunuevvelde a.k 
f'e mülkiye yetimlerine m •t 
hatlayacaktır. Mülkiye ve i)uıi 
ye yetimlerinin de 7 kanulluev 
velde maatlarma batlanacak
bT. Maaşlar eskiıi gibi rı ara 
arrasile verilecektir. 

Millt musiki ve kül

türdeki mevkii 

Konıervatuvarm ıılalu için 
Viyanadan celbedilen profeıör 
M. Jozef Marx bugii saat 18 
de Halkevinde (Milli Muıiki 
ve kültürdeki mevkii) mevzulu 
bir konferans verecektir. Kon· 
ferans Hüseyin Sadettin Bey ta 
rafından tercüme eCfilecektir. 

Hakem 

Mahkeme ~de 

aktam ani olar• .. 
kalp aekteaindeD 
vefat ettiğini le· 
eaaürle haber al
dık. MerbUID Dr. 
yüzbaflll olarak 
mektepten çıktık
tan bir müddet 
aonra o ~aınanki 
hükU-l tarafın
dan Trablus Gar
ba nefyedilmİf, 
onodan Avrupa-

Tarihi evrakın taınifi için Ma- ya kaçarak hür-
arif Vekaletinden emir geldiği rİYet iç' Merhum 
hakkındaki haberler aaılaızdır. DUflır. tıq a4 J- - 'iT B. 

.Evrakın tasnifi için letekkül el· ı:: • ·-•oaU!3! 3ttı .Cııurı1 
mit bir komisyon da yoktur. Ge-, !<Pfaı •Ultızıı 'l!.llı[e 111 
rek Bulgaristand ıcöstl! n, ge'• '" ·"1~tW..u. '1~t uze~!Lrı. _ _' 
evvelce Ayuo'?'• ...ıe sımler fllmin bat rolünll 
Ayaaofya galennler ' 

Tele ondan 
Şi ayet 

3 

Şirket Müdürü l 
şeyin düzelece 

ğini temin 

Otomatik telefondan son gıi 
lerde şikayetler çoğalmıştır. ik 
yete aebep tudur: Telefonun 
laklığmı yerinden çıknrdıkta 
aonra kısa bir müddet hekliyora11 
nuz. Makinede düdük aesmi ' iı: 
ce kadran üzerinde konuşma i 
tediğiniz numaraları parmagınız 
la birer birer çeviriyorsunuz. Me 
aela aradığınız numara 26741 drr 
Bu numarayı çevirince karırnı:a 
görüşmek istediğiniz abone yeri• 
ne, bazen hiç tanımadı mız b' • 
çıkıyor. Tabii itizar edip telefon 
kapatıyonunuz. 
Vakıa her zaman bu böyle e;l 

muyor. Fakat. ayda bir kere z.ı 
kubuldufunu da kabul etsek • n 
ne için gene bir cereme sayı ... 
Çünkü hesabınıza bir mükal 
ücreti yazılır. 

Peki amma bu niçin böyle olu· 
yor? Sık 11k tekerrür eden bu yan 
lıtlıklann aehebi nedir? 

Bunu Telefon Şirketi nezdinde 
tahkik etmek istedik. 

Telefon Şirketi Müdürü ' 
Wataon muharriı-imize u İ~ • 
b verdi: 
"- Bahaettiğiniz tikayetleri 

cap eden sebeplerin çok az bir 
zaman zarfında ortadan kal aca 
ğına aüphe etmeyiniz. 

Bilivoraunuz ki telefon mtemi 
elle itlerken otomatikle tebdil e
dilmiıtir. 

Bunu bir intikal devreai farze
debiliriz. Her intikal devresinde 
olduğu gibi. otomatik telefon ıiıte
minde de ilkin ufak tefek bazı arıza• 
lar zuhur etmesini tabii g~ 
zundrr. 

Dünyanın her tarafında tel 
teaisatmm &İstemini değİfti 
ilk aylarda küçük bazı t 
re ıebep olmuıtur. Binlerce 
ai olan bir telefon merke 
ki halden yeni hale geçiŞ 
dunnad.l\n i~leme!İni te 
lcolav bir iş değildi. Tel 
keti bu iıin nhdesind 
yeni tesisatını kurm .... #.,. 
ğe muvaffAk olmuff~.:~,,..,...-_ ..... 

Umlllllİ ahenk üzerinde 
olmayan ve ayar noksanl.., 
ileri gelen h'f tİlnt 4u\m.."t, 
lann tashi&ilt. çahtılmakta o du
ğunu ıize y)eyebilirim. Eksper
lerimiz • n er tara(mdan vak; 
olacak • lal" erine derhal faa• 
liy te ile icap eden (aJuat 
meni) lar y pılmaktadrr. 

Ş et ab yanhıl-ı;ı İmın 
bise habe ~nne, tah~ ·.,e · 
ı.An olma1an bu ihban .ı ~ 
l.ô.kki ed rek bota g..çen d 
lemeyi a)ıolleye matlüp I>"• 
yoruz. 

Bu arada muhterem 
mizin bir noktaya Dl 

katlerini celbetmek isterim: 
san hatasını kolay .!:: itiraf 
demez. M....ıl kadran iizerind 
( 1) ıılıJDara yerine yanlıtlı 
(2) ara çevrilebilD'. Mu~ 
herk,. bata ediyor, tikiJ 
bale dır demek istemiyoru Oe 

falnız, abonelerin a;e :ı,o\ 
ya~hşhk yapahileeeklerin ~·.,_. 
e k lazımdır. M ........ ~ '" 
aı:ilık neticeainde zuhtu' ~ı:'\ .
kiçuk yanlı,lıklar uın~: mÜ'.ta· 
tenıe üzerinde % l nispetini bile 
Jııalmamak~adır .. Bu 7~ 1 in de ya 
tpnda tashıh edileceltıne emin 
Jabilirainiz." 

Bt>lt'dl11tıdtı 

Otobüslerden 

ruhsatiye 

Bazı kaymakamlıklar 'bar, lo
kanta, sinemalar gibi otobüsler
den de cumalan İf !edikleri için 
cuma ruluatiye barcı almak te
tebbüsünde bulunınuılardır. Oto
büsçülerin vaki tikayeti Gurm.: 
Daimi Encümen tetkikat yapanı, 
otobüslerin cuma ruhsatiye tali· 
malına tabi olnıadıima kar" .,.,. 
mittir. 

Kaldınmlarcla • 

myan çocuk 
Sokaklarda, lraldına ~ 

bazı çocuklann tekerlekli 
arabalar yaparak OYna.dıJd 
gelen geçeni rahataız ettikl 
led iyeye ~iki.~~'t ~ ilmİltir 
diye bu çocuklann ellerı 
balan JB1mmaaı için tubel 
~ göndermİftir. 

Metre siste 
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Gelen evrak aeri verilmez -
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Guete ve mııtbaaya ait 
iıler için mlldiriyet• mllraeıuıt 

edilir. Gazetemiz l!inlarm me· 
n'uliyetini kahul etmez. ka·,,,_ ________________ __ 

l~UGÜNKÜ HAVA 
teldriilirillrö,. Aıkeri Rasat Mer
ber...:..nden ,,.;1en a.JW-ta sö

re, buırün hava ı..- bulutlu 
seçecek, riizğir sahin obırak 

denm edecektir. 

m 

29-11-932 tarihinde hava taz
yiki 733 milimetre, ucaldık en 

'ıc!a 12, en az 3 derece idi. 

ılirilmJa 

'. ICLE 

Ezanın 
1 

'l'ürkçesi 
1~7.amıederim Ramazandan iti 
~en ezanlar türkçe okunacak. 
~anın arapça okunmaam

bü..::... dini bir zaruret vardı, ne 
T ... ~'J.t11i lüzum!.. Sırf ezan 
apm.r~n ve namaz itlerini 

ate:• 11 ~~ bir "uazanç kapt-
ı..:~_-·~ ~4' ., ona bu 
~·1 

""""·. ~ 1 di tterdill'~,e'.ç •§.er r. ,ihtd . 1' ::»· lerın ye· 
rrıdJ' .~,.- alk çar

ıe ' ol ~ ·~8 günleri ku-
erd~n ~e 1 . acıkulıla. , ta ge ~~ _s~n-

M~,ı; 8 .. yek mulayım 
~ .oı..Wadıfını ~'9: " ~tir. Yalnız 

..... "''··- ~de ıöylediğim gi
.. .ı:aiiiiitürl<Çesi di}'I? ortaya 
ılan ibare iyi yazılmamıttır. 

-

· le cıua ve niyazlarda ibare
en az seci'li olmalıdır; .mev

~ olmaaa bile. Bqka türlü o
r kulap iyi çalmu ..• Ben· 

jimlldin olduju kadv rubu 
l.i!'afaza ederek tüıitıçe bir 
~malıyız. 

,.....rı teTcümeai diye orta· 
:illa .ı ibare tudur: 

ıa. :.L.:;nhadur. T ann uluchar. 
bittd("i!_~?,VAJ.ur. Tann uludur. 
-•·~_, ... eını bilirim T anrrdan 

ba4ü ,..lıtw tapacak 
,>hesiz bilirim T~nrıdan 

bqka yoktur t~ 
\eaiır: hilirim Muhanun 

Ş;;,_ onun elçi• 
~ •İz bilirim Mulıammet 

IJfd:• onun elçisi 
&rr);.111 •.aJ11aza felaha 

_ ,t; .!?ıimaza felaha 
ann uludur, T ann uludur. 

,. anndan bat'ka yoktur tapa
cak 

eğenmedim, beğe 

• 

HİKAYE lf ._ _R_A_D_Yo_j,l .._ .....;İş..._v_e_İ..;.;.,;;;şç-...i -.A 

Bugünkü program 
IS-- 18,45: Saz {Muzaffer H.) 

Erkek degv ı·ı mı·? 18,45 - 19: Orkestra. 
19 - 19,25: Refik Ahmet B. 

1 
tarafından müaahebe 

Fransızcadan mermerli çatlak bir masanın batı· 19,25 _ 20: Orkeatra 

1 1 k k h •. d f b na geçtiler. llk kadehler tokuttu- 20 _ 20,30: Saz inci ve Nuran 
. • a a. ~~. .av~aı ıçınk! al · ruldugu zaman Robert hala endi-
rıkanın d.~du u ottu. Ma ıne er teli gorünüyor ve hiç konu§MU• Hanımlar. 
yavaş yavaf dur~u. Kapılar açıl- yordu. 20,30 - 21,30: Üstüdyo Saz 
dı. Amele çıkmaga batladı. Onun için Jules söze yol açtı: heyeti. 

- Bana bak Robert, gel ıura• Le t" k"" ··kı···- 21,30 - 22,30: Orkestra, A-
d b · k k ı B - on ıne zaten uçu ugun ,· ans ve Borsa haberleri. Saat an ır aç te ata ım. en ısmar• d b • h"" 1 h t t b" • 
lıyorum. d'!n Den oky '!h .oyral dvek ~rb'.:r"ı:~·z ayarı. 

1 d d -·ı J 1 K ı. eme ı tıyar a ı ça us u- VARŞOVA 1411 m. 
- .f.para. a. ~gı. u ea .... ız tün kötüJe•iyor. 20 35 M"" h b 21 05 M 

kardefının tabıatını bılmez mısın? N ' I .. l · : usa a e. · : a-
B. k Id • - e yapa ım, oy e.. car musikisi. 22.05: Haberler. ıraz geç a mı mı, açar agzıru, 

·· ·· - - Hani kardetimdir diye aöy 22.10: Keman konseri. 23.20: yumar gozunu, ... 
- Ablam ama, gene söylerim. lemiyorum, elinden de her iş ge· Kahvehane konşcri . 

Kabahat sende ... Bu kadar yüz lir bir kadındır ha... BUDAPEŞTE 550 m. 
verme .. Kanında azıcık ta erkek· - Nemelizım, ömrüm cehen- 18.05: Berent solan takıınınm 
lik ale§İ yok mu?. Zaten on daki- neme döndükten oonra ... Şimdi gc kon.eri. 19.35: lmre Macari Si
kanın içinde nasıl olaa birkaç ka- ne kıyamet kopacak. lyiai mi bı- gan musikioi. 20.50: Beethoven'· 
deh yuvarlanz. rak beni gideyim. in eserlerinden konser. 22.50: Ha 

Robert, kayınbiraderinin dave - Bana bak Robert ! berler. Müteakiben: Sigan muoiki 
tini istemiye iatemiye kabul etti. -Ne var? ai. 23 50· ~7ransızca konferans. 

: -M.eyhanenin önünden geçerken -Sana bir nasihat vereceğim. Müteakiben: Cazband ve münte-

1

, Jules eni"tesini kolundan tutup i- - Ne nasihati... hap fantaziler. 
çeriye sürükleyiverdi. - Karını yola getirmek için ViYANA 514 m. 

!cerde ekti ve dumanlı bir ha- bir çare var... 18.05: Çııy musiki•İ ( Franz 
va .. Alkol kokuou boğazlarını yak - Nasıl çare?. Eber takımı). 20.10: "Die hei-
tı. Onlar da ötekiler gibi kirli - Sen o karıya sırasını getirip lige Elisabeht" isimli Robert He-

\ 
nen vusa söylesin. Bu gibi yer 

l 
leşip kalacak şeylere el!er Da
rülfünunun llahiyat şubesi fa· 
lan karışmazsa, bunun için din 
edebiyatile •ır.eşgul kalem erba
bından bir heyet yapmak la
zımdır. Ben bunlardan olma 
ğım halde şu aşağıya yazdığım 
ezanın yukarı tercümeden daha 
selis olduğunu iddia edebilirim. 

Tanrı ulud'ur, Tanrı uludur. 
"{anrı uludur, Tanrı uludur. 

Tanndan baıka Tanrı yoktur. 
Tanrıdan başka Tanrı yoktur. 

Muhammet Ta11rı elçiıidir. 
M .. ıhammet Tanrı elçisidir. 

Haydin namaza haydin niyaza 
Haydin namaza ~aydin niyaza 

Tanrı uludur, Tanrı uludur. 
Tanrıdan başka Tanrı yoktur. 

Alakadarlardan ehemmiyet· 
le rica ediyorum.. Bu güzel ve 
manalı hareketin müessir ve 
kıymetli oLması İçin en ufak bir 
itiraz ve tenkit noktası bırak
mamak zarureti vardır. Benim 
yazdığımı kabul etsinler iddia
sında vP hayalinde değilim. 
Türkçe ezanın ibaresini, ehil 
bir kaleme yazdırsrnlar •• Bunu 
benimle berabe:· t"menni etme . 
yec:ek müalüman yoktur zanne
derim. 

~yle yara.dana sığınarak bir tane ger'in jdaresinde senfonik muaiki
elde... ti temsil. 23.05 · Adolf Pauscher 

- Haydi canım, alay mı edi- caz takımı { tagannili). 
yorsun? insan enişteaine "karde- PRAG 488 m. 
timi döv .. ,, diye nasihat eder mi? 1.15: Çay kon.eri, muhtelif. 

- EdP.r ya .. Ben hem aenin, 21.10: Senfonik Çek konseri. 
hem onun iyiliğiniz için aöylüyo- 23.20: Cazband. 
rum. Erkek değil misin?Biraz ken BERN-ZÜRİH 459 m. 
dini göster be!.. 20.50· Mandolin konseri. 21.35 

JJ: '!- * Avusturya besteki.rlarının eaerle-
Robert kayınbiraderinden ay- rinden C>erler. Müteakiben habeı

rıhp ta sokağa fırladığı zaman aa ler, dans musikisi. 
at ııekize gelmişti. Hızlı hızlı yü- BELGRAT 431 m. 
rümeğe b"şladı. Evlerinin bulun- 17.35: Gramo:on. 20.05: Gra-
duğu aokağın kö;;esini dönerken, mofon. 20.25: Danı musikiai: 
komşulardan Armand'a rastladı. 21.055: Viola . Piyano sonatları. 
Armand: 21.50: Gramofon. 22.05: Traviya 

- Ne o Robcrt? dedi, böyle ta ope~asından fantaziler. 
geç kalmıtsın. O 

- Evet, hiraz geciktim. B KREŞ 394 m. 

H d b . k d 13.05: Gramofon. 14.05: Ke· 
- ava ıı ıraz aı ıntı var e· 18 05. O k t 19 30· K n-.. ·ı ·? za . r es ra. . • o 

gı mıE. • I b" h ser. 20 45· Gramofon. 21.05: Pi-
- vet, cansı ~ıcı ır ava.. k · 21 -5 K f G l"h f t k k 

1 

yano o:ı•erı. •• : on eraıu. 
- a ı a ır ına opaca ·· .. 21.50: Oboa aletile piyano kon· 
Rohert ko~şu•u.~':'n. bu aon aoz seri. 22.20: Solo keman. 

le ne demek ıstedıgını anlarruftı. 
Evde ba•lıyacak kavgayı kaatedi- BRF.SLAU 325 m. 
yordu. Hiç cevap vermeden yürü- 18.40: Keman ile romanslar. 
dü. Ne desin? Karı•ının huysuz· 19.10 Vatanın kültür muhiti 
tuğunu bütün mahalleli biliyordu. (konferans). 19.55: Dünya siyaııe 

tine bir nazar. Müteakiben 5 alet 
li takımın konseri. 21.05: Münih'· 
ten naklen: Mütenevvi program. 
23.40: Londra'dan naklen: Ban
do muzika. 

Robert korku ile cenret ara
aında tuhaf bir haleti ruhiye için? 
de kapıyı çaldı. Elinde idare lam- 1 

be.ile kapıyı açan karı.sının yüzü- · 
nü güçlükl<' farlcctti. Dikicat etti, 
katlar ça:ık, surat somu:rtınu§. 

- Galiba .aalten h .. berin yok. 
- Var, nasıl yok?. Saat sekiz. , 
- Öyleyse bu zamanlara ka-

dar nerdeydin herif?. 
- Kl\rdetinle beraberdim. 

Bir doğum 

Milliyet bu sütunda İJ oıe İffİ 1 

İstiyenlere tavaaaut ediyor. lı 
oıe İ.fçi istiy.,nler bir mektup· . 
la lf büromuza müracaat et· ı 
mf'lidirler. ' 

iş isteyenler 
541 - lnııilizceye mükem-

melen vakıf bir Türk genci bir 
müessesede müsait şeraitlc iş arı· 
yor. Fenni tercüme ve yazı işleri 
yapar. İnşaat ve topografya işle
rinde tecrübesi ve veaaiki vardır. 
Almanca ve Fransızca da bilir. ' 

Yarından itibar<!n 
Beklenilen taheser başlıyor 

Büyük rejisör: ERNST LUBITSCH' b v 

Seninle s • 
ır a 

,... Alemdar Sineması 1 kiinunuev\·~l 
Pı.:rşembe 

Geceleri ot.un, Anadoluda olsun 
çalışabilir. Gazetemizin İf büroau ı 

na (A.H.) rümuzile müracaat. -----------------------------.. 

Yeni eserler · r_,. .............................................. .. 

Mülkiye mecmuası 
HÜRRiYETE CAN FEDA 
HÜRRiYETE CAN FEDA 

HÜRRİYETE CAN FEDA 

HÜRRİYETE CAN FEDA 

HÜRRİYETE CAN FEDA 

Yeni bir san'atin şah ıeri 

Zevk ve safa ilacı 

Genç .-azıı aahne RENE 
CLAIR'in eıeri 

Yeni seıli bir tarz c. .:l 

Franıızca, sözlü tarlalı 

nelia biı· filmdir. 

Mülkiye Mecmuasının 19, 20 
İnci sayıları bir arada olaL"ak kıy 
metJi mündt;;reCal ile intiıar et· 
miştir. içtimaiyat kısmında Hilmi 1 

Ziya Beyin "Telifçilik Tenakua- ı 
lan" İsminde uzun bir etüdü, Ni~ 
yazi Hüsnü Beyin "Bugünkü içti- , 
maiyatın Menşeleri" isimli yazısı ı 
vardır. Hukuk kısmında Nemli za 
de Etem Beyin "Ferdin Muhtari
yeti", Abdülhak Kemal Beyin 1 
"Ferdi Hukuk ve İçtimai Hukuk" 
Sıddık Sami Beyin "Adliyemizde 
Yeni Temayüller" yazıları, iktııa 

Fransızlar YAŞASIN HÜRRiYET diyorlar. 
Almanlar'da YASASIN RENE CLAIR diye cevap veTiyorlar. 

Bu suretle onun bu tarz cak filml;;r vücuda getirmesini teş.ik ctm~k 
istiyorlar. 

Yarın aksam GALA müsameresi le 
ARTlSTlK sinemasında 

d; kısımda; Dr. Muhlis Etem Be- ------------------------------
yin "Türkiye Beynelmilel Tasar- B U G O N 
ruf Günü", Riza Halis Beyin 
"Sovyet Ruayanın Harici Ticare- MILLI SiNEMADA 
ti", Re~it Şerif Beyin "Romanya- j Büyük muvaffakiyetlcr kazanan 

li makaleleri vardır .• Politik kıs- ADALAR ŞARKISI 
nm lktıaadi ve Mali Vaziyeti" Ad 1 

mında Hasan Şükrü Beyin "Mua- (Rumba d' Amour) 
solininin On S-.nelik idaresi", Ha· : LUPE VELEZ 
IUk Salın Beyin "Fransız ve Al~ 1 

=-an Münasebatı" iupindeki yazı·: LAWRENCE TIBBETT'in 
ları, Muhtar Hamdi Beyin "Emil : sözlü şarkılı müstesna şaheser 
Ludwig" tarafından yazdan "Sta- ı· filminin temaşa fırsatını kaçır~ 
lin" makalesinin tercümesi, ve C. mayınız. Matineler 2.30 - 4.30 
S. Beyin "Roosvelt" yazısı bt·lun Suvare 9,30 da. ilaveten bu ae-
maktadır. . 

Karilerimize bu kıymetli ilim j nenin yeni FOX Jurnal hali-
mecmuaamı bilhassa tavıiye ede- \ haz:r Dünya havadisleri. 

riz. ===; 
ALMANAK 
Iıtanbul Matbuat Cemiyeti 

tarafından memleketimize ve 
bir oenelik hadiseleTe ait kıy
metli malümatı havi olarak pek 

yakında çıkacaktır . 

VEFAT 

ETUAL Sineması 
VICTOR FRANCEN ve 

GABY MORLA Y'ııı 
ten: sili eri 

A R l A N 
•·Genç Rus Kızı,, 

muvaffakiyetle devam ediyor 

Tiyatrolar 

21,30 da 

{ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reşit Bey. 111111111 

Besteleyen Cemal Rqit Bey. 
Umı•ma 

3 perde l.7 tablo. 

~FRANSIZ~ 
Tiyatrosunda 

Bu akşam 

SÜREYYA 
OPERETi. 

60 kitilik yeııi kııcro1:,e 

BU GECE ŞE DUL 
Süreyya tiyatrosunda T. A. T. Operet 3 p rdc 

Ertuğrul Sadettin ve Operet artiıt- Yarın a,.;sam: 

Kad 

Sa 
Dalga geçinceye 

kadar! 
- Doğrusu tam adam'~ bul--

muşsun. 'feve!<keli değil kör kü
tük sarhn;jsun. 

lstanbul 9 N. lu Adli ihtisas 
mahkemesi zabıt katiplerinden 
Recai Beyin (Yüksel) İsminde 0 bir 
çocuğu dünyaya gelmittir. 

Merhum Enver Papnın annesi ve 
Hacı Ahmet Pa~anın zevceai sevgili 
annemiz Ayte Hanrm bizi kederler 
içinde bırakarak dün sabah rahmeti 
rahmana lıavupnuftur. 

Allah rahmet eylesin. 
Kızları : Haıene ve Mediha. 
Oiulları: Nuri ve Kamil. 

leri. ÇAMURDA ZAMBAK ilk mu- ; • 
sikili vodvil 3 perde Beıte ve Orkeet '·-~ E M ( R 41-~..,---J 
ro: Muhittin B. ı 

- Ben sarhoş filan değilim. züne .rerpti: 

Görüyorum ki; artık Peyami 
Safa Beyle olan münaka,amı
:ııın ciddi teklini muhafazaya 
imkan ve lüzum kalmadı. Bu 
ltinamı:ıı benden ba,layarak ar 
tık herkesi atağı görüyor .. Dün 
kü uzun ve felsefi bir yazısında 
bizde •eviyenin düşüklüğünden 
9İ'kayet ediyor .. 107 cilt kitap
tan mütCfd<kil bir kult>nin te
pesinde, b8fında Büyük Britan 
ya tacı. bir elinde bir çay kade
hi ve burnunda bir karasinek 
(yani ben) old\ığu halde tepe 
ılen aşağı bakaın arkadatımızı 
ledirgin etmeye ıelmez ..• Böy. 

- O serseri ile kafa kafaya - Leontine l<alk, kalk! Na11I · 
sa hir~ey oldu, bir daha yapmam verip iç, iç te, sonra bana gel, sar

ho, değilim, de .. Bu sefer Rob<·rt yalvarmaitıı 
ba~lamıştı. Aradan bir müddet ga 
çince Leontirıe yavaf yavaf gllzle
rini açmağa başladı. Ancak o za
man karşısında uysal eaki kocaıı· 
nı huldu: 

irtihal V Göğüsleri zayıf olanlardaki ö~>iır~klcre bü\ uk ehem mı ve eremvumelidlr. KATRAN H:\KKI ~.1-1' ~. M ıehlik~nı" ınil ıe ~ ·c• 
110 - Hic yoktan zınltı çıkarma .. 

Otur, latlı tatlı yemeğimizi yiye
lim. 

- Vay şuna da bak. Zırıltıyı 
ben mi tıkanyorurn. Artık illallah 
bıktım herif senden ... - S•!nİ utanmaz herif seni .. El 

de kaldırdın ha! •. 

4 üncü Fırka Sertabibi aabıkı 
mütekaicllnden Dr. Kaymakam Ah
DMt Halis Bey irtihali darübeka ey
lemittir. 

Cenazesi bugün öileden evvel 
Oaküdar imrahorda Bostan aoka
imdaki 6 numaralı hanesinden 
kaldırılarak öğle namazı, Üskü
dar Yeni Camide eda edildikten, aon 
ra Şehitlikteki müdfeni mahau
suna defnedilecektir. Allah Rah
met eylesin. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 
- Öyle hayvan gibi bağırma .. 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon lıanınd'i ka:n 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Komşulardan utan. -· Affeı kı.rıcığıın, bir ittir ol
du. - Hay,·an ıesnıin .. 

- Be.1 miyim?. - Öp, tabanımı Öp te ondan 
sonra affedeyim. Türkiyede bilafas.ıla icrayı muamele etmekte olan 

Şimdiye kadar hep uysal dl'\v• 
ranan Robert bu l'efer ~arısının 
gözleri hiiyümiiş bir halde kansı
nın Üzerine yürüdü. Kocaman eli· 
ni kaldırarak, şirrrak ! dire karı· 
sının ,..t,ri\t1na bir tokat aşketti 

Robert kendisini affettirmek i
çin elinden ne geldiı;e yaptı. için-· 
den de kayınbiraderinin na&ihati
ni düşü ıüyordu: "Erkek değil mi
sin? Biraz da kendini göster.,, ZA YI - 3530 numaralı araba 

plakamı kaybettim. Hükmü yok

ÜNY N 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4885. 
tatlı hayallere kapılanlan gü 

r\ttü edip uyandıfllkamak li
Z~ır. Dalga geçinceye kadar. 

Karı!'lı kork:.u:. Heyhat! Robert bu sözleri baş 
ka tür:ı; kabul <>iti: 

FELEK 

- Ne <>ldu sana? Der gihi hay 
retler ıç;• deydi, dPrken dü~ün h"" 
yıldı. 

- Erkek değil misin? Kadın 
karfıaında aczini göster, meskene
tini göster, budalalığını göster .. 

tur. 
Unkapan1nda Papaz zade, ca

miişerif sokak bili numarada 
Roberl u getirdi, karıaının ; Ü· Timur Celil 1 

HAVVA 
Yaşar Nabi 

k in derinliğini anlamamı, ol
dUipm için kaybettiğim feyin 
ehP..\miyetini bilmiyordum. Fakat 
ha1'aıı anladıktan sonra da te
ıadfıf, daima bir dütman gibi 
beni takip etti ve senin gözle· 
ria<le beni küçültmdc için daima 
aklın almayacağı vak'alar ha
zırladı, Nihayet bir gün.. Evet, 
o gün. gururuma vurduğun dar
benin dehşetini hiç düfiimdün 
mü, Cıilıit?. Niçin, bunu neden 
yaptın? lzzeti nefıini her teyın 
iistüacle tutan bir laıclm olduğu· 
mu biliy~un. bu kadar büyük 
bir hakarette bulunmamalı, beni 
delic:e bir karara ıürüklememe
li)"diıı .• 

BlJrkor~ darbeyi bana in-
an ... ini, ve bunu nasıl 

'llU • 
hav- • . .. c.~ı:, Y&pmıt oldu· 
maalar kaJ~. " e senin ag
nadirdir. ~ ~:,. ~nca\ o va· 

Kısa tal., t' ".-• :\ ·c,;t Bir teaa-

ziyade tra~ '1":.. 'f '+ ~ hi.ı--. ~ ı 
dir. Traıret\•fo ~'% a ihtira. 
11n bütün • ,,;o~ ., ·ı ..ı~t--•f.,... -, ~,,. 

pek geç öğrenmiştim.. Evvelce satta tekrardan geri kalmıyordu. ten başka çare yoktu ve öyle yap· bir i~kence hayatı başlamıştı. Ken 
bilmiş olaa idim, sana kanaati- Ailemin bütün ısrarlarına karşı Ben bu mkih gününü evvelce dimi, 4<endiıre rağmen. e&İr etmd; 
nm yanlış olduğunu isbat et- ret cevabı vennit ve bu izdi· zihnimde nekadar bambaşka ta için evlenmiş, vücudümü ilk d fa 
meye calışır ve seni maztır gö- vacın yapılmasına imkan olma- hayyül etmiştlnı. Bütün genç kız olarak o gün bir mukavele le sat-
rürdüm. dığından beyhude yere beni üz· lar gibi benim de daima hülyaları· mıştım. Hodbtn düşüncelerle gir-

0 gün, kalbim parçalanmış, memelerini kat'i olarak bildir- ma kanşan duvak belıom için bir diğim bu izdivaç hayatında t:eka· 
içimde sönmeyecek bir yangın· miştim. Fakat alqam, eve gider matem tülü oldu. Gözlerimin se- dar bedbaht olursl\m olayını bun-
la, ölümden kaçan bir hayvan gitmez. anneme, fikrimi deği,- vinç değil, gözyaşlarını örttü. da hiç bir kabahati olmıyan lıayat 
gibi kaçtığım odana bir daha tirdiğimi, paşa ile evlpnneye Orada, bütün davetlilerin için- arkadasımı da bedbaht etınPm~k 
gelmeyeceğimi düşünmedin mi? razı olduğumu söyledim. Fevka- de, yanımda babam yafta bira- vazife~di. Bunu vicdanıın, bana 
O ar.d., ~f"ni her zamankinden iade teessür ve heyecanımla hiç damla müşterek bir hayat kunnı· emrediyordu. Vücudünd•m daima 
fazla seviyor. fakat bu müthiş bir beklemediği bu anı kararımdan ya gelmi! olmaktan yerin dibine •iiphe ettiğim vicdanını. Ve onu 
kin teklinde tezahür eden his- tüphelenen annem bana sualler geçiyonlum .. Herkes beni servete mes'ut ettiğimi de zannediyor-
ıin aşk !>lduğunu kendi kendime sormaya batladı. Fakat hodbin haris bir kadm olarak telakki ede- dum. Paşanın büyük sev·~İni, ni-
itiraf etmekten korkuyordum. bir menfaat maksadile çoktan cekti ..• Bu izdivaca razı olmamı hayetaiz memmıniy~ görrn.Pl. 

Kaçtım, nereye gittiğimi, ne beri muvaffakıyeti iÇinçalıştığı pro batka neye hamledebilirlerdi?. adeta beni biraz ~~·.)(miye bi-
yapacağımı bilmeden kactım.. jenin husulüne artık bir mini Nikah memurunun muvafaka- le başlamı.. -- ı.:· 
Fakat lcimde kat'i bir ka;ar ta· kalmadığını görünce duyduğu ae- timi soran sualine "hayır!., diye ~ett' aalanna tec•'9iiz 
•ıyorchun. Artlk asla, asla. gör- vinçle encli,eıleri pek çabuk yaht· haykırarak oradan deli gibi kaç- r :ra BERUN, D. "":;rk ~ 
meyeceictim .. ~ımdan arta ka· tı... mak için bir an içimde uyanan kor ~ nll!' pat . ·a 
lan bir teY varsa ona karşı ela Artık düğün hazırlıkları batla· kunç arzuyu ezmek için irademin a .. prateeto ebnelr ~ • 
gurur deaen müthiş ıilihı kul- mı,tı. Nikah biran evvel yapılam bütün kuvvetini sarfettim. ar. H......,._.. lı:o .-;iu:ct a Mil 
lanacaktım. Kanımı damarla· diye ısrar ediyor ve bir irade zafı Parmağıma geçen yüzükte kü- ..:ak ... y....ı • ~ 
nmda alevden bir sel halinde a- ile, pişman olarak sö:ııümü geri al- rek mahkUmlanna mahsus bir de- • ~ ... .,. tıL.-ıa al..,. lıirçOlı Saııt. 
k · • b" ·· kt k k • • · b" • h lk ·iğ d k ··'" • 1anm~-•___..__... .. ._...,. nan sevgımın ır gun tuuru· ma an or tugum ıçm ıran ev- mır a a agır ı ı uyara il'-. 1 ;ı...... ---
ma galip geleceg"ini, kend:-A vel kenoılı"mi bag"lı go""rm-1 - ı"stı"yor· bediyyen kalacag"ı için..I- • ~;. -:-.-.- ....__._ 400 dır. 

~ ""' ' .._ •- Bir lilıellll saate 1ıin·•111aıa.-
hükmederek yine seni arayabile- dum. cağı, çürüyeceği zi-...ı..tir. ela lıö,.t. Wr taıırnwla bllll"-i.,-.llllliıı 
ceijimi düşündüm, buna mani o· Arkadaşlarım. tanıdıklarım be- •mücrim gibi, br • 
lacak bir care buldum. Ve katil ni tebrike geliyorlardı. Düşün, Ca ağır döndüm İngiliz Kırabnıa tur. 
oLmamak için kendi kolunu ke- hit, taziye edilmiye layık bir vazi- heyecanımı 1 .._.___ BerJiD.I b 
sen bir insan gibi, evlenıreye ka· yette tebrikleri güler bir yüzle din best titriye D1IU1.uıua cevap 'ie 
rar verdim.. lemek ne gülünç bir vaziyetti. Ken en mes'ut LONDRA. •· .._ 
-ıa..« il...& ruylllUf JE"li W, 19, Ji idam hükmünü el;le imzalaolllUI .-.aıim O.- an, lınıha ~~-~l:::~=:t~;.!)le_~d:~J~:...~ 
c1ia IDÜ4VCV:a ._ .Nf•t a! bir hakim ıibi idim. Arbk ._. ı...ııı. w...ri.t.lıi - aılıl • ~ 
lan olcurke '"'" 
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K A D 1 N ) 
Kış Tuvaletleri . 

1 celeri ve zevkleri vardır. Zıya-

Kadifeden zarif bir 
/lif bere11l 

Keza kadlf eden 
bir moda 

Bir kaç güne kadar birinc:i 
nuna giriyoruz. Kıt kapııım 
an ay! lıtanbulun yazı ne ka 
r ırüzelıe. kı•ınm da kendi.el· 
mahıue buıuıiyetleri, eğlen 

' . . 
retle, ay i.Jemlerl, t~yatro, ıı· 
Dl. ~ l(adm için ıougu olduğu 
kaa. tün bunları da göz ö
nünde bulunduracalt tuvaletle
ri icap ettirmektedir. 

Kısa günlerin ve uzun ge
celerin kadın gardirobuna bat· 
ka bir fiziyonomi verınenesine 
imkan yoktur. Suvareler, dine
ler, reımi kabuller kadın tııva· 
Jetinin zarafetine yazdan ziyade 
taliptir, 

Bu sene siyahlar daha re
vaçta.: Hiç tüpbe yok ki, siyah 
ağır bır rerık olduğuna göre ka 
dmlar bu revacm yerinde oldu. 
tunda müttefiktirler. Si-
yah saten, siyah kadi· 
fe, siyah danteli, si-
yah krep jorzet, ıiyah krep 
dötin .. Bütıtn bunlarla neler 
yapılmaz? Bununla beraber, 
lıatlar değitmit değildir. Kıt 
tuvaleti de vücudün hatlarını 
aaklamayac:aktır. 

Siyaha beyaz karıttırmak, 
mevsimin en şık bir janrı ola· 
caktır. Meseli beyaz bir bereye 
siyah bir teyler ilave etmek, 
bırakacağı hoç teair itibarile, 
ihmal edilmemek icap eder. 
Zaten bu renkler iki batlı birer 
kutup halinde modalarını hiç 
kaybetme~k bahtiyarlığına 
nail olan renklerdir. Bilhassa 
ıuvarelerde, senelıerden beri gö 
re göre göz alıştığı halde, ken
dilerine bu renkleri yakıttıran· 
lan ıeyretmeğe insan yorul
mayor. 

Faıkat kadm fantaziımin hu 
dudu mu var? ~ea kendi 
zevkine göre giyinecek. Yalnız 
bu zevkin. umumi moda zevki
ne tabi olmaıı zarureti var. Bu 
sene menimin diğer renkleri a· 
rasmda mavi, pembe, portakal 
ve ırül renklerini ııoruyoruz. 
BiRıasaa menekfe rengi üzerin'-' 
uygun bir ikinci renk düşerae, 
kıt ortasında açılmıt bir bahaı
hinl verecek yalnız tu var ki. 
marifet yalnız renkte v,. tuva· 
lete değil, asıl onu kendisine 
yakıftırmaktadır. 

Sade ve zarif bir vestibül 

Ellerin dili 
/ .::::2.. .J ~ "7 J . 

- ~(f;f.C _!,..--~ 1-b--_r 
~··· ~ 

I~ ~ 
\\l}) ~f / 
~~~; 
~ tj\)~ rff f f u 10 ~Jb : 
Bir mecliste veya herhangi 

bir yerde elinizi 11kanlara dik· 
kat ediniz: 

1 - Ufki, el açık. ba§parmak 
ayri: Samimiyet, açrk kalplilik 

2 - Gevtek ve dütük: Ala
kasızlık, ehemmiyet vermemez 
lik. 

3 - Yalnız bir parmak- Ar· 
kadatlık. 

4 - İki gevşek ve düşük par 
mak. Himaye, sahabet. 

5 - Amudi ve sert: Karak
terinizi iyi anlamayan ha,in mi 
zaçlı adam. 

6 - Elayası yukarda. açık: 
Methü senadan hoşlanan adam 

7 - Adamakıllı ve geni' bir 

tekilde açık: Samimiyet, dost
luk, muhabbet, mukabilini bek 
leme<len iyilik yapmak arzusun 
da bir adam. 

8 - Kapalı el: İhtiraz, iti
mataızlık, korkaklık. 

9 - Gevşek, elayası atağıya 
müteveccih: Mürculik, içini bel 
li etmeyen, gi-zli fenalık yapan 

adam. 

1932 

'' Ay tutuldu oyunu '' 

.. 
~ ... 

Bu kıt aanıanlarında evde eğ· 
lence lazım. Yukarda gördüfiiniiz 
tekli btiyük bir mukaVTa tizerine 
çiziniz. Numaralarını koyunuz. 
Siyah aylan aiyaha boyanınız. 

Beyaz ayları beyaz bırakıraınız. 

Yalnız bu oyun ;çin oyuncula· 
rın adedine göre muhtelif eb'at ve 
..,killerde tatlarla bir adet aar la 
zmıdır. 

Oyun ıöyle oynanacaktır.: 

16 numaralı büyük aya ilk .,,.. 
vel ııelen veyahut bu numarayı 

seçen oyunu. kazanır. 

Yalnız dikkat! Eğer tat kaza· 
ra huaufa uğramıt aylardan biri· 
nin Üzerine gelirae, o tat tekrar 
1 numaraya ric'at eder, yani OJ'U• 

na yeniden batlar. Bu siyah aylar 
da resimde görüldüiü ııibi 4, 7, 9, 

12, 14 numaralı aylardır. 

s 

TABiAT 

Sür'at 
Daima sür'at! 

Şöyle bakılırsa, devrimize s 
at devri demek, peki.la yeri 
bir söz olacak. Umumı kaide a 
ta fU "Her gün biraz daha hJz 
Karada, denizde, havada , 
oğlu bir nefes e mesafeler ~ 
utiyor. Onun içındır ı dün 
tikçe küçülüyor. 

Fakat tabiat insanların bu h 
iptilasına kolay kolay boyun i 
yor. Mukavemet ediyor, kafa t 
tuyor Öyle ya ınaanlar tabiat! 
mücadele halinde olduklanna g 
re, ondan dostluk mu bekliyec 
1 r?. 

Bir kut yalnız kendi adaleıin 
yardunı ile havada uzun mesafe 
ler katederek uçarken, insani 
mesela küçük bir turizm tayya 
sini harekete geçirmek içın e a 
it on, on bet beygir kuvvetine i 
tiyaç duyuyorlar. Havada da bö 
le, denizde de, karada da ... 

Bidayette insanlar denizde d 
!atabilmek için pazılarının kuvv 
lerine güvendiler. Kayıklar y 

Bir yerde bekleyen adamın r~.k :;.ureklere yapıştılar;. Sonr n 

h"l f h" • · 1 ak · · ı· buyuterek kadırgalar vucude ıı~ 
a e ı ru ıyeaını ~n am ıçın. tirdiler. Bu kadırgalar da iki ü 

yalnız batına değd, ayaklarına yüz eair veya mahkumun kuvvet 
da dikkat etmeli pazıları çalı .. yordu. Fakat kadır 

1 - Topuklar bititik, diz a• galar da haydi haydi aaattP bet 
çık: Alilkasızlrk ehemmiyet milden fazla gidemiyorlardı. Bi 
vermemezlik. ' saat te geçti miydi, pazılarda d 

2 B
. • il hız kalmıyor, kadırga duruyordu. 

- ır ayagı e tempo tu-
tan aQam: Sabırsızlık. Ner€• Sonra rüzgardan iıtifadeyi · 

tündüler. 1860 sene.İne doğru deyse kabından tqacak 
kenle seyahat aşağı yukarı aaa 

3 - Aşağıdan kruvaze, t.o- 18 mil bile lemin etti. Yelken kul 
pı&:lar yukan: Sevimli ıöril-
nüp arkadan yapac:ağ- yapan. 

4 - Diz ve ayak uçlan ka
palı: Büyük endiıe 

5 - Muvui halde bitiıik: 
Temiz kalpli. kimsenin fenalığı 
nı istemeyen adam. 

6 - Bacak bacak üstilneı 
Kaygısız, her ,eyi oluruna bı
rakan adam. 

7 - öne dofnı uzablaqı 
Müsamaha, aldınt etmemea
lik. 

8 - Bir ayağını öteki aya§t 
nm önüne koyan adam (iıki ba 
cağı kruvaze delil. fark var) 
Hiuizlik. aoğuk kanlılık. nef
ae hakimiyet. 

9 - T aıbii olarak aynlmıt ba 
aklar: Azimli, atdııan, hatti 
akanda! çıkarmak için bile ber 
,eyi yaprnağa hazır adam. 

lanmumı İyice öğrenen insanlar, 
bu kuvvetin haddi azamiıine vi.· 
ııl olmu,lardı. Derken buhar çık· 
b. Y avat ya vat buhar kuvveti yel 
keni geride bırakh ve o aayede de 
ııemilerin idareıi kolaylaştı, hem 
aiir'ati artb. Bugün en seri bir tor 
pito muhribi oaaıte 43 mil, yanı 
79 kilometre yapabiliyor. 

Fakat bu ıür'ati elde etr- Ji' 
~in de aarfedilen enerii i 
kabnak lazımdır. 

Franaalann seçen 
indirdikleri 313 met 
Normandiya ıÜpper 
muhteıem cüueıile 
yapabilecek. Fak at 
gir kuvveti ile ... 

Saatte 55 kil 
Zannediliı ki, v ~ 
ki mialine çıkarmak içi .. 
!erinin kuvveıini iki "' ~ A 
malı kafidir. Halbcki O ::;-~ 
değildir. Burada suy S ., 
meli ıür'atle niabet d 'f! "' '-

1 1 d 10 - Bilek ilerde ve kıvrıkı -----~------ı del .. Duvar ar açık yetil, ivan .. . 
~--...-1 hinihacette yatak olarak kulla- Dostluk, aıuvaneaet. Meaell ıı 

Hareket noktaaı bir numaralı 
aydır. Oyuncular tqlarnu 1 nu
maraya koyarlar. Zar ablır. Kaç 
ııelmiıM tq numara aıraama ııöre 
o kadar lleriye ıılder. 

itte eğlenceli bir oyun 1 Va ça• 
bucak kazanmak mümkün olaca
tmı ela hiç zannetmeyin. Bu oyu• 
nu birkaç kiti oyruyabillr. En ıı•· 
riye kalan oyunu kaybeder. 

Rakkamların 
Hususiyeti 

rür. Sür'at çoğaldıkça, suyun J 
kavemeti artmaktadır. M ... 
Nonnandiya 160.000 beygi 
vetile 30 mil yapabiliyor. ~ 
ati iki mil daha, yani 3 ki.-
700 metre daha arttmnak ~,
ae, heıapıara göre beygir \ 
ain de 193.600 e çıkarıln 

---""....._-- mlabilecek şekilde tahtadan ve esnasında eli kirli bir adamın u 
beyaz, ~ taraftaki baston ve 1 zattığı kol gibi .. 

Üç raldı.amlı berh....-i bir adet 
yaamız. Fakat acın ralı.kam blrin
clralı.kamm ayni olnuuın. Meaell 
741. Bu adedin altına ayni rakam 
lan tenine olarak yazını•• 

tem.iye koyroağa mahsus bir 

Hot ve sade zir veıtobül 
ıpmak isteyenler için bir mo-

duvar renginde açık yeşil; diva 
nm kadifesi koyu yetil keza yas 
tıldarda, duvarda çerçevesiz 
iki ayına... Bu ayna · 
!ar siyah tahta ağranlarla tut· 
turulacaktrr. Alçak masanın 
rengi de siyahtır. Tavan lamba 
sı buzlu camdan, kenarları kO'" 
yu yeşil çerçeveli.. Yerde koyu 
yeşil benekli gri bir seccade .. 
Yapılması kolay, insanın içini 
açan modern bir vestibül.. .. 

{adın Polisler Gala sofraları 

Eserler 
şek; 

Bütü 

Avrupada zıyafet sofraları
nı s temek ıçm timdi yeni 
bir moda var. Artık eskiıi gibi 
sofraya bol bol çiçek koyma
yorlar. Onun yerine n:asaya kti 
çük aynalar ve bu aynaların 
üzerine camdan yapılmış bir 
çok renklerde insan ve mahlQk 
lar koyuyorlar. Bu yeni sofra 
tezyinatı çiçekten ziyade itte
hayı bilhassa neş'eyi açıyor
muf. 

Kumandan taburunun 
efradından memnundur ve 
hatta erkek polislerden daha 
iyi it gördüğüne kanidir. İn
giliz kadın polislerine verilen 

boks ve hatta jiu • jitov dersle
ri, silah kullanmaaını mükem- ı 
melen öğre.1meleri onları erkek 

_ ~ler 5eviyesiae çıkarmıştır. 
LIUdına daha ziyade hür· 

•• ği icin kalabalık yer· 
gayet 91Aümayişlerde, içtimalar

' r ,a?ı~ _po~isler erk~klerden 
.ı. ıyı ınhzamı temıne mu-

fak olmaktadırlar. 
F ransada <1.a kadınlardan po
hizmetincle sadece muhbir 1 

llarak istifade edilir ve bu hiz-
e ine mukabil kendisine Üc· 

Yani 
741 
147 

Küçük adedi büyüğünden tar• 
bedeneniz, $94 kalır. Bu adedin 
de rakkamlannı terı çe•iriniz:: 

594 
495 

Bu son iki rakkamı bu oefer 
c•medeceluiniz. Yekün 1.089 dur. 

En yukarda yazılan rakkam ne 
oluna olıun, aon iki rakkamın ye
kOııu olan 1.089 rakkamı biç de
ğiımiyecektir. 

Eğer bu aon rakkamm hiç de· 
ğiımiyeceğini iddia .. derek bahse 
cireneniz, kaybetmezainiz. 

Batka bir miaal: 
112 yi tenine çevirip 211 den 

tarbettik. 099 kaldı. Bu O 99 u da 
teraine çevi · cemettik: 

099 
990 

1.089 
Batka bir miaal daha: 

920 yazdık. Teroine çevirip 029 
u tarbeyledik. 891 kaldı. Bu ra· 1 

kemı da tenine çevirdik. 198. Ce· I 
mettik. 

891 
198 

1.089 

KAnunuevvelde 
Doğan kızlar 

Mısırda Lokaorda Firavunlar 
zamanından kalma lbranice bir 
yan bulunmUf. Bu yazıda Kanu· 
nuevvelde dolan kadmlardan fÖY 
le bah edillyorm"': 

"Bu ay içinde doğan kadmla
rın çok muniı yÜzleri ve çok par
lak ııözleri vardır. Saçlan n• aan· 
tın ne siyahtır. On bet ya,mda ..,,. 
dahlan onu kandmp battan çıkar 
mak iıtiyeceklerdir. On ~kiz Y•· 
tında bir delikanlı izdivıaca talip 
olacaktır. Fakat delilı.a lı öleceği 
için. arzuau yerine seltniyecektir. 
Genç kız ancak alb ay sonra bir 
batkuile evlenecelıhr. Mizaci yu. 
mutaklır. Koeaım\ ae ... ecektir, İyi 

Türkiyede ilk defa olmak üzere çevirilen Meli filmi pek yakında aeyredeceğiı: B• film bir ana olacaktır Bu ayda dogan 

lıL lı.admlnr daima edbirli, taaamıfu 
"Bir Millet Uyanıyor,. adlı kurdeladır. Filmin Mnaryoıu GazİlılD nutku'lcan ahnmııbr. • sever, 

0 
kadar bari• değildir. Fa 

şekli bitmiştir. Asıl film dundan alınacak parçalarla meydana çıkacaktı.r. İlk aeeli ve yerli kat biraz d" üncell ve çekinııen 
Türk filmi olan Bir Millet Uyanıyor kurdelaııaın menuu Aca olu' da geçen lıtiklil Harbinin olurlar. Eli" ;atında ağır bir haıta 

znn ... iki mil daha kazam~ 
33.600 beygir kuvveti eli\ 

Şu ba•İt misalden ani 
sür'at çok pahalı !"Y. 
bil yantlannda 
Wood Miu Ameri 
nota ile saatte iki 
re ketebnek İçi 
uzunluğundaki 
tam 6000 bey_, __ _ 
fa mecbur 0 le münaıe _ __ _ 

Bütii:ı bllyor. "Y rümuzil 
ra, denizde 176 numaralı 
~uv:veti ile_ u, na yazılması. 
ılenye enye ) ·
balıiı tf!tkik eder8ek, .. noa.Atlel 
cadele için dah ekadar geri!!!{ 
de bulunduğumuzu pek iyi an;:t\ 
nz .. Bereket verain ki. İnaanlar 
kiaara uğramıyor ve azimlerind 
dönmüyorlar. Yoksa bugunleri g 
re-mezdik. . ···-----
Matbuat 
Balosu 

Matb·~at r..emiyeti her sene ver 
mekle olduğu mutat muazzam ba 
)oaunu bu sene Kinunusaninin 28 
inci Cumarteai geceai verecekti . 
Bu gece ayni zamanda bayramın 
ikiıine teaadüf etmektedir. Bal 
için bugünün intihabmda bayra 
tatili dolayıaile gerek Ank r. 
gerekse lıtanbuldan M tb 
!osunda bulunmak arzusu" 
edenleri tatmin m.J<'-!l_ı 
dikkate aluunıtlır. Bu.iid 
istifade edilerek araı'de 
zarfında balonun hr 1r ~· 
kemmeliyetini tem'lltr'l 
tere bat vurulmuf v" 
aimin ~n mutantan 
husuıundaki faikiye 
ve belki de her za 
ha güzel olma11 t --

Hiç tür 
yeni 

I tanbul 
Hiç bil . 
ÇE 
nü verilirdi Şimdi Fransı:ı: za 

ında da muayyen maaşlı 
menıurlu vardır. Bu ka I 
• 1 rden bilhaua taraı fh kalk · d k" .... ı ı. sr• ·ir · . Ukin tedavi neti kahramanane safahatıdır. Resmimi:ı: üç sa ayı göste· a an at lizerın e ı r -----.Jl!aı:tı.K.ı.ıı:-----..ı..# 

· • kuvvetlerin süvar· n · · • ac 
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, Karikatür 
) Ser~s~~ 

Amerikada 
İçki yasağı 

Kitap 
•• 
Ucretleri 

Birinci SahiJ:de~ Geçen Yazılar Troçki'nin 
Konferansı 

M. Kondor Gala
tasaraydaki 

açtı • • • 
se-gısını 

Şehrimize gelmİ§ olan Macar 

Y- .:t ~risti M. Kondor tarafm· 
l::U :...ıataaaray liaeıinde bir ter• 

' 

gi açıİmııtır.. Macar aan'atkiın 
bu aerıide timdiye kadar gezdiği 
memleketlerde yaptığı mühim talı 
siyetlerin, tayanı dikkat kinuele
rin karikatürlerini t"1hir etmekte 
dır. Bu karikatürler içinde tanın· 
mıı birçok siyasi ıimalar, tayanı 
dikkat tipler vardir. Bu meyanda 
M. Poincarre, M. Briand, M. Mu· 
solini, müteveffa Alman Hariciye 
Nazın M. Streaemann, Maretal 
Pilaudaki, Vali Muhittin B. gibi 
tanmnut çehreler nazara çarp
maktadır. M. Kondor, bu eaerle-
'n h,.men de hepsinde muvaffak 

olmuftur. 
Macar aan'atkİlr~ sergiyi ziya

) -1 edenlerden arzu edenlerin ka
l-: rikatürlerini de yapmaktadır. Bir 

l•rikatür çizmek M. Kondor için 
tekkü.IÜ"; dakikalık bir ittir. Dün bir 
berUz• «imaeler karikatürlerini yap

ırmıtlerdir. 
"- Sergi 15 kinunuevvele kadar 
P,.ıktır. 

< - --·--·---
Camilerde 

Türkçe ezan Ye kametin mües
ın Efendilere talimine dün de 
""am edilmiftir. 

Kaldırılması için 
meclise 

bir layiha verildi 
VASHINCTON, 28. A.A. - Mı. 

buaan mediıi reiıi Garner içki yua 
iının kaldırılmumı tavıiye eden bir 
kanun ıuretini mebusan mecliaine 
venniıtir. Kanun teklifinin metni 
fÖyledir: 

içki kanunundaki 18 inci tadil it 
lıu karar ile feaholunmu,tur. Karar 
kongre tarafından tebliğ eclileceti 
mübtelif müttebidei Amerika hükü
metlCTine tebliğ olunacağı tarihten 
itibaren 7 ııene zarfında mezkı:ir hü
kumetlerin üçte ikiıinin tasdikine ik 
tiran ettiği takılircle müteber olacak 
ır. 

Karar ıureti baldnndalö izalıab il• 

raımda Carner karar auretinin aleli 
de bir teklif mahiyetinde buhıncluiu 
DU teboırüz ettimıİftİr, 

Beynelmilel petrol 
konferansında 

PARIS, 29. A.A. - 8eynelmi)el 
petrol konferanıı, yarın yeniden top 
!anacaktır. R11s miiıneHillerinin bn 
konferansa iftiralı etmiyec:elderi cJa. 
ha timdiden zan ve tahmin olu-ı. 
tadır. 

~--------

Zinovieff vefat 
etmit değildir 

MOSKOV A, 29. A.. A. - Reuter 
ajanaı bildiriycw: 

Zinovieff'in öldüğü- dair olan 
haber, tekzip edilm.iıtir. 

Gizli bir telsb ' Dün muhtelif camilerde bu hu
~ıta müezzin efendilere izahat 

'hrilmit ve talimler yapılmıfbr.. istasyonu 
iL namazan hazırlıfJı BERLIN 29 A.A. - Birkaç 
T Müftilikçe Ramazan hazırlıkla haftadan beri, gizli bir iataa 
di.: aa batlanmııtır. Camil .. ..-de vanı yon. Berlin radyosunun progra 
iktS""ek olan Yiizler 'ilikçe mmı altüst etmekte, hükiimete 
lıüf, ı'e '<lilmektedjr. · e açık ve Hitlere ka-ı tiddetle taar--. '10 la""kt- ~11 • • % 

apma ~·~.,;f ruzlarda bulU111Daktadır. Bu İs· 
zate~~ .~:~~~ ~ taayonun nefrİyatı, dün de İtİ· 
~'Y #.-lf',,... ;;;,.-..,a "<l"·r tilmit, fakat yapılan bunca a· 

lçisı Y~ 'e' ~ t" ""°# • ra9brmalara rağmen polis, bu 
tterdbıp~,~'\_~· ;,.."-~'.,. iıtaıyonu idare eden cür'etkar 

,üıtderin 1' ,J> ~ 'ö•~ •'-.; lan meydana çıkarmağa mu-
ıne ,ısndJ !~· ,,'6e .ttıyon vaffak ol•mamı,tır. 
ilenten ol~ ., '41 ~ ~~ . ~ 

aolnılclu~ • ~·~~0 nehir Belçikada bir meclis 
- Me-.Jı. 29 A.A. - Çin hü O 

~·><iPl&laGıtmı geç,..n • e"le'ri feyeza111 B~ ~S~L. 29 (A.A. ~ -
us terı'ı d 3 000 000 ki · • .. 1.. T.,.nt J'l!tihabatta katolıkler 
.. .can· ~,:-· I • H tıHnınneho u Brabant'ta sosyalistler menfaa 
lan. e ~ o an ouı o t" b' lık k ...L- • 1 d' ı m mecrasının tanz.mi . i • me ır aza ayudmıt er ır. 

le11an mühendislere :evdi lfetn;i Y e;ni mecliste 187 azabk muh· 

nı. eoln 'en bu mühendisler, Bavye ttelıf fı~alar .arul md,a fU a7u9retKle 
~r 11Iplerinde Walchen See ga ev.ezzu etımıf o .acaKtrr. • a 

lal,..nnda 300 metre uzunl tolık; 73 Soııyalıst, 24 Lı~al, 
,o. sahayı Hoen ao vacfi ~ Frontist. 3 ~omünist, Kat~ 

W!'artsa bir modeli olacak sa lı!'Jer 3; ~o.yalıstler 3; Komil-
aı.i'"':tip 'ile tanzim ettinni nı~t1er iki azalık kaz.anmakta, 

, lıdan.JD ı, ühencli 1 . I' f- Lıberaller, 4; Frontistler, 2; 
- rı1 ~ !'I tu ıs er, ~~~ Müstakiller de iri ıze!ık kay· 

sa; WJaclm -..ma•rmn .,......., 1ıet ektedirl 
~.:.-Elud "· en manhk çareyi m er, ' 

bW ,Siıe.u ::itir;1-ere ~~ada Tibet'te bir 
~~aıtuulÜD 

;>hesiz biliriJI~ naıtui Misafirhane 
-. lıatka yokt\fİ.."· BERNE. 29 A.A. - Saftıt 

\esiz bilirim Mu. bir Bemard rahipleri kongregasyo 
Ş;; onue DU, Tibet'te 4 bin metre yük. 

,_,iz bilirim Mut aekliiiade ve bütün kq gidip 
':8İfı/*hl;11 f ~'!': _ Sabdı gelinebilecek bir tepe üzerinde 

ıbrl: ·.aınıız!l_~e kiin o~ seyyahlar İçin bir misafirhane 
._..._, Brandelıourr cWıilinde viicude getirmef e karar vsmit 

anrıım Kyrittz'li bir maran- tir. 

Bir kısım kitapçılara 
göre pahalı değil! 

Mektep kitaplarının bugünkü 
vaziyette pahalı olup olmadığı 
meaeleai yüzünden lstanbul kitap 
çılan araaında ihtilaf çıkmıı, bir 
kmm kitapçılar pahalı olduğunu 
iddia etmitlerdi. Bugün de kitap
larm pahalıya -tılmadıiını iddia 
eden lıitapçılann noktai nazar. 
!arını kaydediyoruz. Ahmet Halit 
ve llyaa Beyler bu hususta ıunla• 
n söylemektedirler: 
"- Momlekette bir tek kitap 

mevcut olaaydı ozaman kitaplar 
bugünkü fiyatlarına nazaran da· 
ha ucuz olabilirdi. Çünkü bir mu• 
harrire, bir .-tbaaya ve bir lıi
ğıtçıya para verilecektir. Halbu· 
ki ayni dene ait on beı kitap 
mevcut olduğuna nazaran bunla· 
nn hepaini birden aatmak imkan 
dahilinde değildir. Büyük bir kı· 
ııın stok halinde kalacaktır. Sık 
aık programlar deiiıtikçe bu stok 
lar okka ile aatılacakbr. Bu bir 
zarurettir ki ancak akıl ve mantık 
aahıDi kitapçılar takdir edebilir. 
ler. Maalesef ta bilikle me•gul ol
mıyan bir takım kimseler kitapçı 
ııuıvam ile ba ite kanpp beyanat• 
ta bulundular. 

Bunların içinde bir forma kit&· 
ba alb kuruş fiyat konulduğunu 
iddia eden kimaeler de oldu. Hal· 
buki bir renkli bir forma kitaba 
en fazla 3 kuru4 fiyat komılmut
tur. Biz buırlln büyük bir buhr&Jl 
geçiriyoruz. Böyle bir zamanda 
bir kitapçmm biz ihtikar yapıyo
ruz, kitaplarmuz pahalıdır, diye 
iddiada bulunması ıariptir. 

Kitapçılar harf inkılabından 
Ye geçen ııeneki ortamektep kitap 
larmdan bir kıoınmm devl..ıe in
tikalinden dnlavı binlerce lira za. 
rar ~ttiler. Bu11ün bu zarardan 
dolavı içlerinde elli bin lira borç
lu olan kitapçılar Yardır. 

Bu i• bu kadar kir bn-akaaydr, 
borçlu b l,.,,,.lıtrma imk.'\n olur 
muydu? Mühim bir iddi" da skon 
tolarm çokluitndur. Halbuki ba 
akontnlar mekteplere yapılıyor. 

Bu i.tifade l'~ne <;ocuklara inhi-
11\r ediyor. Kit~plann pahalı ol
duğu v rit olta bil., melctepl.,rin 
yaotıklan bıt tenzilat nnl..,•ı f l\z• 
ı. ,;ı. koruyor, demektir. Maarif 
idattleri muntıı:mmaıı i•kontr>lftft 
takip etmektedir. Ufak bir tahki· 
k~tla bu ifin aalı meydana çıka· 
bilir. 

Bi:ıı Maarif Vekll"~"in bu İ$i 
kendi prensipleri dahilinde halle
deceğinden eminiz." 

Tuz fiatlan 
ANKARA, 29 - Gümrük ve 

inhisarlar Vekaleti yemek Ye hay 
vanlar için tuz fiatlanrun fazla 
olduğu hakkındaki şikayetleri na· 
zan itılıara almıttır. 

Vekalet fiatlan indirmenin ka· 
bil olup olmadıimı tatlUk etmek· 
tedir. 

Bu tetkikler haftaya tamamla
narak kat'i bir karar verilecektir. 

Fransada yakalanan 
casus 

PARIS, 29. A.A. - Fantoma de
nilen cuas lzai bir ile teriki ciirüm
leri hakkındaki davaya ceza mahke
llMlince hafi lıir celae ile .... lanıhmt 
tır. Mahkeme lmrarı bir hafta -
ya lıırakmııtır. 

Paris tayyare 
sergisinde 

•ft!an rarip bir mektup almıt 
. Marangoz bu mektubunda, 

sndisinin sabık kayserin vele 
tahit.i olduğunu ve "Ailele

tarafmdan taıdeıditmit asil ço 

Arjantin'de yeni bir PARIS, 29. A. A.. - Reiaicüınhur 

•ldar., ismindeki rizli cesniye 
-up bulull'duiunu iddia 

.... abıdr. Bu ,.lua, sabdc ka,.. Gaillaume'dan kencftsj. 
• hemen 25 ill 30.000 mark 

clerllmes• i.tem*te, gön. 
,~l!rnMJCl"iji takdirde mestair riz 

ceaıi7et aduı.lannm Doona 
~-· lrendiaini öldürecekleri 

Mlcrırmekteclir. Sabık kayser 
eye müncaat edenll 

• A.lup abibi aleyhinde "Şa:n 
......... ..,. koparmak tetelılıü· 
~ talı:it.t yapılme 

~\ etmiftir. Nearuppm 
tf, marangoz hutc

.,,Ve tabi olmak üzere 
HER H .. :.a.. vermiftir. 

itte; 

-'ld telsiz • 
T E F R ı-,erkezl 

W budar. Zira; ... - M. Mm 
~ oınıııı.ı.en aıiilıim 

r.-.. .,,. . ...;ı ... ,tefrf~erind~ 
_.."~c\' adan '.d uesseseaı 

I• 13 üncü tayyare aıılonnnun kütadı 
ıman münaaebetile nrilen ziyafete riyaset 

BENOS A1RES 29 A..A. - etınİflir. 
Nafia DAZın, Mardelplata !ima· . Mütarünileyhe bahriye ~ile 

• • • • • • ticaret nazırı. nafia, bava ı,Jen -
n~ı~ tevBsıı !'rol }e93mı tasvıp et ' müstemlelr.it müatetarlan ve birçok 
mı9tir. u tf er, .000.000 al- jeneraller ile bazı ayan ve ıııe1ıa
tın pi ut re mukahiliade birF ran azası refakat etmelıte idi. 
aız ıirketine ihale edilmiıtir. Ziyafette lıeynelmilel tayyare fe-

Bir av partisi imlt••• 
VIYı\NA. 29. A.A. - Sabahleyin 

İlıtitar eden lıir Viyana pzeteai,dün 
l ıteryada lriia Mariuolda aaltamıt 
taraftarlannm lıir içtina aktenıq ol
duldarını ve hnM ...ı.nnda Avua
turya Heim...ıu-Jerinin niai Stabi
nımberg ile Macariıtan ziraat ......... 
M. Kallay ... ,_ lıirçolı clevlat .. 
clamlarının ittirıık ebnİf olclulılıın id 
diaanu ileri sürmilt idi. 

Milli müclafa matbuat idareai, pren 
sin lıöyle lıir içtimaa ittirak etmiı 
oldui!n lıaloerini bt'i aarette tekzip 
-attedlr. 

Diğer taraftan aalihiyettar M..,... 
melıafili, böyle lıir içtima yapılmq, 
yahuz baron Vıınder Elıt t.aralmdan 
bir a• partia.i tertip •e bana M. KaJ. 
lay'ın davet edi1mlt oldnğvnu ... 
loer ......ı.teclir. 

M, Painleve'nin 
sıhhati 

cleraayonu reisi pr- E~ • ıco ile A
nısilra, Belçika. ltalya, Le1u.tan, 
Rmmnya, lapııa:ra, Türkiye, Yagoa 
ıa .. ,.., Çelıoolovalıya,, ..._ya, ı ... 
gılt- ve A-a.a büyük veya cıa1a 
elçilikleri mU-ailleri lıaır ... lu ... 
mutlardır. 

M. Lelınuı, 1ın miiııaaelMıtle lıir 
nutuk aö11iyenlı: tayyarecililln hııt
laRl'lc:ından ıı.haetmit ve iatikbale i
timadı oı.ı..ı- Iıe,an eylemittir. 

ispanya 'da bir 
suikast 

MADRIT, 29. A.A. - Bir lalam 
meçhul etbaa. Oviedo'an eletkrik ııi 
ya ve kudretini temin eden elektrik 
lrablolan ımıhavvile merkezlerini di
namitle berhava etmiılerdir. Haaa
rat, hemen tamir edilınittir. 

._~ .• ~~ılan l::1 
maau~tım ısbat e<o,,.,._ PARIS, 29. A."- - M. Paint-

• ne büy°iİ'k- bir felaketmi·ı>a, - ~. ~ ı... 

Panama kanalında 
gen.Her itlemiyor 
BALB .. . . . . . 

İtalya ile 
Müzakere 

(Başı birinci sahifede) 
Ali Rıza B. mütehaaaıs aıfatile İt· 
tirak etzniı İte de, müzakerat Va· 
aıf B. tarafından idare edilmekte 
dir. 

İkbsadi 
Meseleler 

ltalya'dan 300 milyon liret a· ı 
vana almmasma, bilindiği veçhile, 
Batvekil lamet P,. Hz. nin Roma 
aeyahatında karar verilmiıti. Bu 
avansm yalnız 100 milyonu yani 
10 milyon Türk lirası nakden tea
viye edilecektir. Bunun 100 mil· 
yonu ltalyan fabrikalarına olan 
borcumuza mıhaup edilerek di· 
ğer 100 milyonu da mÜftereken 
yapılacak ikbaadi itlere aarfedile 
cektir. lktıaadi işler, Türkiye'den 
ltalyan fabrikalarına verilecek ai
pariflerden ibarettir. 

(B<Jf' 1 inci aahilede) 
Afyon meh'usu Ali Beyin riyase
tinde toplanarak lktıaat Vekili 
Celil Beyin iktıaadi meseleler ve 
bilhaua hayvan aatııı. pamuklu 
mensucat, yumurta kontenjant
man meaeleleriyle devletlerle <>

lan ticari muvazene ve teadül 
hakkındaki fikirlerini ve memle
ketin sanayi meaelesiyle tesisi mu 

sammen ıeker ve ınemucat fabri
kalanna dair uzun uzadıya fikir 
ve mütalealannı ve ecnebi müte
baasıaı celbi hakkındaki noktai 
aazaruu ve tetebbüt lerini memnu 
niyetle dinlemiıtir. 

Ucuzu pahalı 
Eden vesait 

(Başı birinci sahifede) 
kalmaktadır. 

Bu hal ihraç eıyamızm bariç 
piyasalara pahalı arzedilmesinde, 
dahilde halkın ucuzu pahalıya al· 
maamda batbca i.mil telakki edil
mektedir. 

Ticaret Odaaı bu husustaki tet· 
kikatıru ikmalden sonra lkbaat 
Vekaletine bu halin izalesi için 
bazı teklinerde bulunacaktır. 

Gemlik Ticaret Odası da latan· 
bul Ticaret Odasına müracaatla 
zeytin yafı fiatlerinin mütemadi 
aukutuna rağmen zeytinyağı bom 
balannı nakletmek için lıtanbul 
hamallarının hep eski fiati iate
melerinden •iklyet etmektedir. 

Eski hamam, 
Eski tas mı? 

( BOft 1 inci aahilelde ) 

ÜÇ İçtimama ittirak etmif bulunu
yonun. Bu itibarla henüz kat'i bir 
fikir edinmi, defilim. Şimdilik 
her temaa edilen iıe dair bazı not 
lar alıyorum. Zamanı gelince ve 
icap ettikçe mecliste kanaatlanmı 
izhar ve müdafaa edeceğim tabii
dir. 

Yalnız bu "ç içtimada gördü· 
iüm vaziyet ındur: 

"Mazbata muharrirleri makam 
la temas ederek hazırladıkları 
mazbatalan müdafaa ediyorlar. 

Bunun haricinde söz söyliyen· 
Jer h~men hemen iki azadan iba
ret: Tevfik Salim Pa§a ve Meh· 
met Ali B. 

Makam namına kendilerine ce
vaplar verildiği' zaman mütahe
datmu İtmam etmiı oluyorum." 

Mecliste temaa edilen mevzular 
hakkında da şunlan söylemi,tir: 
"- Sırası ırelince icap edenle

ri aöylerim. Şimdilik söylenecek 
bir feY yok. Ancak benim zama• 
nnnda mezbahanın pi.lifi meyzuu 
bahaoldu. Ben kanaatimi orada 
aöylemiıtim; mezbahaya gittim, 
beni kimae tannnıyordu. K-U
lik daireıinin yanındaki aaman
hk, müesaeaenin temizliiine dair 
fikir edinmeğe kafidir. Daha Ter 
koa auyunun mazbahaya getirilme 
ai çok olmadı. Müeaaeaenin kanla 
n ve pislikleri denize l'idiyor; o
rada teaffünü izale ve civarda o
hlranlan rabataızlıktan tahlia i • 
ç.İıı cereyan viicude getirilmedi. 
Bımlaraız tanizlik mi olur? 

ee. aeııe ...,,eJ de eaki cemiyeti 
Belediyede mezbahanın pisliği 
mevzuu bah.olmu,, bunun üzeri· 
ne orava bir ziyaret tertip edil
..U.ti. Bir hafta evvelinden hazır. 
)anıldı; itfaiye mü-yi kimi· 
len Y1kadı; Oerrahpata'dan beyaz 
önlükler •etirlllerelc mü.tahd ..... i
- giydirildi. Bir gülauyu serpilme. 
dİ H anılıer yıJnhıwdı. 

Bizzat ben, timdi de, o zaman 
da yalnız batana gidip &'Ördüm: 
Vaziyet a.,..idir. 

Yarm (buırün) da içtima var: 
lktıaat Müdürlü~ün muvakkat 
hal teaiai için teklifi Y&nlllf. Ba
nan eııbabı mucı"betıine yarm mnt· 
tali olacatlıız. Tabii nra elonefe 
de, aüte de ırelecek. Buırün ani 
malöaelerle klmDen teçhiz edil. 
dili SÖYienen fmnlardan çof1t i
çin IÖYlenecek .özlerimiz olacak· 
tır: Bitlin bu itler, il aene -ı 
ne iae ırene avni yerde aayiTor. 
Aarileati denil .. fırınlardan lia· 
lettavin birine lfİdİp el ,.m.n l<ık· 
nel....m halini "örm•k l.:ifidir." 

Nunttin M&n,i B. Tevfik Sa
lim Pa. ile Mehmet Ali B. in yazi. 
yetlerine ait İnbDaını da fÖyle 
kaYdetn>i•tir: 

"- Meh....,. Ali 9. h-...en her 
ıneYZ11da aö...ıü,..,... Tevfik Salim 
Pıı. da tenkit ettijH me-l·lerin pe 
sini bıraknıi7ar. Gördüfüaı bu
dur.'' 

Monaco müklfab 
P~IS, 29. A.A. Ulam akaclenıia.i 

Ceç vakte kadar münakata v< 
müzakereye devam edilmiıtir 

Pertembe günü Meclis Heyeti u. 
mumiyeai içtimaından sonra ber 
mutat müzakereye devam edile
cektir. 

Ziraat bankası 
Heyeti umumi 
yesi toplanıyor 

(Başı birinci sahifede) 
buğday kanununun tatbikatının 
ıimctiye kadar faideli müspet 
neticeler verdiği memnuni
yetle kaydedilmektedir. Fiyat· 

Banka Müdiri Umumiai 
Şükrü Bey 

larm seri devamlı suku u, dahi 
li, harici ticaret mübadeleleri
nin eksilmesi neticesinde para 
ve kredi hareketlerinde görü
len durgunluğun banka mua· 
melelerini tahdit ettiği rapor
da tebarüz ettirilmekte, kar re 
tiren banka hizmetlerinin kısır 
lığınm umumi masraflarda ba
zı tenıkihat ile telafiye çalı§ıldı 
ğı i,aret olunmakta ve 931 se
nesinden itibaren memurin 
kadroiannda mühim tuamıf
lar yapıldıir taıırib edilmekte
dir. 

TahsfUJt 
T ahsilit iflerİ'Dıe gelince ban 

kanın matlübatına mukab;I av. 
nen mahsul almak teklinde bir 
tahıil sistemine tevessi\I etmeık 
ten umulan neticenin almamaclı 
ğı rapordıı itiraf edilmekte ve 
vadesi geçen zirai alacaklara 
mukabil yapılan tabsilitm 931 
de ancak yüzde otuz sekizi bu1 
du~u ifade edilmektedir. Bu 
netice hakkında raporda deni
yor ki: T ahsilaw bu suretle 
güçlepnesinde muhtelif tabiat 

anzalannın tesirleri malWıı iae 
de :!'Ürraa vaktile normal sene
ler içindeki istihsal ve tediye 
kudretleri ölçüıü ile yapılan ik 
razlann buhranın doğurduiu 
gayritabii vaziyetir.ı icap tartla 
nna lıakb olarak intıbak edeme 
mesi de bu husuıta aynca Amil 
olmuıtur. 1931 b;Jancoeu kar
sız gösterilmit 506094 lira ihti 
yata ilave edilmi,ti... Yarm 
mtnMetleri biten idare meclisi 
azaemılan Sabit Muhittin.Baha 
Cevdet. Ahmet Münir Beylerin 

yerine dört aza seçilf'Celı:tir. 
Zirai kredi kooperatifleri ço
falm.ırtachr. EylGI 932 rayesl 
ne kadar koopaatiflerin aayın 
537 yi bulmu9tur. Kooperatif 
ortaklamun sayraı 48676 ya cık 
llllf, buıkanm ikrazab 3551827 
liraya baliğ olaıuıtur. 

Maarifte tebeddüllt 
olacak mı? 

1 Beşiktaşta bir 
Aile faciası 

(Başı birinci sahiled~ )' 

1

, iki buçuk aene evvel Be,iktaıa 
taımm19lardı. Cahide, o zaman 

i Gazi Osman Pata mektebinin 
1 birinci 11nıfına yazılmıttı. Kız, 

bu sınıfı bitirdlkten sonra ken
disini mühendis diye prezanta 

eden Zeki ile niıanlanınıt ve bu 
nun üzerine tahsilini terketmit 
tir. Zeki ve Cahide, bir ay evve 
line kadar iyi geçinmişlerdir. 

1 

Zeki, sık sık kızı evinde ziyaret 
ediyor, arııda bir birltkte gezme 
ğe gidiyorlardı. 

1 

Bir kadının getirdllll haber 
1 Fakat bir ay kadar evvel An 
karııda Nazmiye Hanım ismin

de bir kadının lstanbula geliti 
ve bu hanımın İamail Hlllda B. 
ailesin~ ayni zamanda kendisi 
nin teyzezadesi olan Zeki ile f!!'I 

lenrnek için Ankara mahkeme
sinde davası olc:luğunu ve 929 
senesinde ba~layan müşterek 
hayatlannın mahsulü olan ço
cukları bulunduğunu haber veri 
fİ, ni~nlılann arasını Lozınut· 
tur. Ankaradan geldikten IOD· 

ra Ortaköyde Pi§mifoğlu aka· 
retlerinde 9 numarada yerlqeu 
Nazmiye Hanımın verdiği ba 
maiOmat üze"'1e, Cahidenin al 
lesi, Zekiden, bunlann doğnı o 

lup olmadığını sorıır.uştur. Ze
ki, her ne kadar inkar etmit ise 
de, kızın aileai, 11işanı bozmalta 
karar vermit ve bu karan Zeki 
ye de bildirmiştir. Bımun üzeri 
ne Zeki bir aydır ortadan çe
kilmiş, düne kadar kızm evine 
uğramamıştır. 

Dün sabah 
Fakat bilinemez nasıl bir ha 

!eti nıhiye aevkile Zeki, dün sa 
bah aaat onda Köyiçine gitmit• 
Bakkal ııokağma aapmıı. sabık 
nişanlısının evinin kaııısına yu 
lanmıttır. Rahatsızlığına bina-

en dairesinden ile ırl)n raporla 
olan fsm a il Hakkı Bey, bu 11ra 
da ilaç almak iıcin sokaktıı bu
lunuyordu. Cahid .. , annesi Ni· 

gar Hıınım ile birlikte evin mut 
bahmdıı idiler. Zeki, büyük bir 
asahivet icinde kendinden geç. 
mit bir halde evin kapısm1 zor 
layrp tekmelemi9, bu aarımhya 
mukavemet edemeyen kapı rıİ· 
hayet açılmı,tır. Zeki, müte
hevvir bir vaziyette içeriye gir 

mit ve girergirmez tahancaaı· 
nı çıkararak ah kattaki mutba 
ita k09muttar. 

Facia 
Mutbahta kızıyla birlilcte ba 

lunan Nirar Hanım, elinde ta
banca, gözleri oyaklanndm 
fırlamıf, benzinde renk kalma. 
mıt bir halde karsıımda Zdriyl 
ırarünce fena halde lı:orkarak: 

- Zeki, kıyma, Cahideyi sa 
na vereceğim,~! tliye 
bağınmıtır. 

Fakat kendinden geçen 7.elci 
nin kulağı bir •e:r işitmemiı, 
fazla olarak Nigar Hanımm, 
tabm.c:asmın namıu.unu kavra 

mak ister gibi uzattığı eli, ken 
diaini büsbütün çileden çrku.. 

mıt ve tetiğe dokunmu9tur. Bu 
ilk çılı:an lı:ur9un Niglr hanı· 
mın elini delerek çıkmıı, ba 
ıırada anneAİnin arkasına ilti-

ca etımit ve büyük bir korku i
çinde periıan bir halde duran 
Cabiden.in röziine isalıet etınif 
tir. Niglr Hanımm iniltisine 

Dün gelen malum 
g-:re Troçki 

neler söylemiş 
M. Troçki'nin Kopenhag't 

Sovyet iiıtilali hakkında bir 
ferans verdiğini yazmııtık. 
Kopenhag'tan gelen bir telg 
bu konferanam huliaa11 nqr 
mektedir. Troçki, Almanca ol 
verdiği bu konferansta Rut 
lalini teknik bir aurette tetki 
mek istediğini, çünkü ihtit• 
evvelki vekayün iyi bilinmed 
söyledikten sonra, ihtilalin 
bini tıı ıuretle izah etmiıtir: ' 
ya'da büyük burjuvazi inkita 
mit ite de, lıalk araamda kök 
mamııtı. Rus milleti araaın 

amele, ihtilalin piıtan idiler. 
deki arazı tevziinde yapılan 
lebizlikler köylüyü ayakl 
mııtır. Burjuvalar Ruaya'da 
ıslahat yapabilirlerdi; fakat k 
lüler ameleye iltihak ettiler, 
amele, köylüyü idare etmeie 
ladı, as zamanda 4 milyon 
yi amelesi, 100 milyae köyl" 
baıma geçti Köylüler ihtilalin 
tiyat efradı urasma l'ec;tiler. B 
dan batka Rut hudatlan dah 
de 90 milyonluk bir muhiın 
milleti de vardır." 

Troçki baadan -
kimselerin ihtilllin cleY&11111JDCQ 
tüphe etblı:lerini. bana ra 
devam ettiğini aöylemİf Ye iht" 
kurbanlarr hakkında demittir 
"- Kapitalizm aarlara -

aonu umumi harp oldıa. Bu 
le, yer yüzü cermetmin 10 a:.aM 

tesiaini iatemek doira olmaz. 
Troçki, bundan _. Ameri 

istikliıl harbini habrlatarakı 
"- Orada da harbin bu ka 

kurbana deleri olup olmadı 
aoruluyordn. Çok muhtemeldir 
eairlere aahip olanlar bwıa mei 
fi cevap vvainler, fakat diğeri 
rine aorulaaydı hep aDi fi · 
olacaklardı" 

Troçkl Rnsya'nm iktıaadi 
tafmı izah ederek demittir ki: 

- Eğer 1913 te Rutyanın • 
tihsalatı 100 ile ifade edilirae 
J 920 de 25 ile. J 9:?5 le 75, 19 
ta 200, 1930 da 300 ile ifade 

lirÇroçki Rusya'da bani lnki..J 
tıı ....... tıe izah etmittir: "l 
"- lhtilll yeni bir haran t 

mellerini koymuıtur. Artık Ru 
da uyuıukluk kalmam19tır. lb 
lal Rua eeciynlni kuvvetlendirıııt; 
tir. Ruı milleti büyük yeni bfi 
Cemiyet kuruyor." 

Troçki, Sovyetlerin merhaleaı 
tetkil ettikleri Yeni Cemiyetit 
bütün dünyada t-ıiiainil teme 
ni ederek sözünü bitirmittir. 

Etem izzet 
Beyin kitap"' 
halinde çıkan 
son romanıı 

Göz yaşlan!. 
Blltln kitapçdarda var dır 

... _. ita el ı k ö y'de ..... 

Dit Tabibi 
ZEKi HALiT 

Her ..... Hutallll'llll Alb yol 
alı11 +M Mmyenelıaneainde 

lıabuJ ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehuaı• 
c •• maıula ....... ötled4 

- -t (2,30 da •; lıadar ~ 
tıınlıulcla Dmuı7olDDCla ııa r• 
nh ..... pi 1 •• ..ıım baıtf 
ı.ı.ı.n _,_ ... . ader. ~ 

W..t lel H 

Cahidenin kopanlıiı feryat ka- L:C1 v ' 
npm9, Merhamet dilenen ana· :~ K./.~ gi 
kını yalvarmalarım farkedeme r.:~ ,._ ~~'..J*m ~.o 
yec:ek derece.ole tehevvür halin - teca9Gz 
de bulunan Zek;, Cahideye dr '\ 
nı üat üste iki el~aba ı · ra I BERLIN, 29. A.A. - "Kı.ııı cqi nlt!' • 1 ,... 

mit~ir: Bu .iki kurt~, ~ •·• .....:;.-...,. ~ · 
zm iki yennden · ar.. Hugenbers ko .. ,_ cJahil 
ı-lf ve Cabide kanlar ~" nuy....ı • Almmn. ~ 
yuvarlanm19tır. Katil, bu ci.~ tdıaııkta ...,,. lıirçok Paııt.ı 
yeti mütealop firar etmek üz,. :-" tafkyank -.ıar- .._..._ 
re mutfaktan çıkarken, ayaf 8;.. lilıeltıl pata lıibiin91'111a 
eıite dokunarak yere yuvarlan da bört- bir bılırnazdıı IMPıa._ılmıı 
mı9, Hila efüııde duran taban tar. 
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l .R ~uıayeb oldu. 

an için 
~ yeliler bir 
klifte bulundular 

!at. Mr. l\.umanda ı~ı Sahna m .- ko"' 

or ESAT PAŞA 
BABIALİ -

k~ • &1uİDd• berber 
Dı on yqlannda RasD&· 
a~n ve lncehark mabatleainden ~~ 
d~ yqlannda Tevfik. iımiad• ık.i 
r4cuk 80lıakta biribirile OJDSJIP 
htrurken aralarında ka•ı• çık· 

Beruttan Adana gazetelerine 
7aaıl17or: - Berut Ticaret Odaaı 
burada bulunan lran Hariciye Ve
ziri Fünıa-i Hana müracaat ede
rek Berut limanında aerbeat bir 
mmtaka teaia edildiği takdirde 
İran hükU.metinin bu lim n v ır· 
taaiyle ihracat yapıp ynpmryaca
ğmı aormuıtur. Fürugi Han bu 
meseleyi ehemmiyetle nazarı dik
kate alacnğını vait etmİ§tİr. Tica
ret Odası bu huausta illi komiser
lik crkaniyle de temaıtn b luna
rak serbest limanın Berut i baadi 
hayatmda iyi tesirler yapacağını 
izah etmit ve muvafık cevap al
mı trr. 

Tıbbiye mektebi ihtiyacı içia j münakasa ıuretile saba alma. 
400 adet yüz havlusu ve 770 caktır. Münakuaaı IS-12-932 
.adet keten mendili bir ıartna- pe11-'- siinü saat 14 le Top
mede paaarbkla satın alınacak hanede Merkez kumandanlığı 
tır. Pazarlığı 1-12-932 pel'§em· satın alma komisyonunda icra 
be ıünil •aat 14,30 da Topha- kılınacaktır. Taliplerin ,artna
nede Merlıes Kwuaclaulıiı aa mesini görmek için sabah saat 
tmalma komiayonaada icra lo- 9 daa o-. kadar her ıiia Ye mü 
lınacakbr. Taliplerin ~artname nakasaya ittirak için de-muay· 
sini görmek için sabah saat 9 yen vaktinde komisyonda ha· 
dan ona kedar ve paıarhğa iş- zır bulunmaları. (a<X>) (6231) 
tirak için de muayyen vaktini- • • • 1!9 

• ve Ramazan cebinden çakw
~çıka arak T evfiği ka)biaden 
ğirmuttur. Tevfık alclıfı ~~ 
b~teeas'ren derhal vefat etnuttır. 
R 

"""'-
Zatı umuml, lıan9'Zllk, romatizıN. dmnar, 

de komisyonda hazır bulunma. 
lan. (310) (6320) 

• • • 
Hava Mufrezeıi payYonları

na elektrik tesiaatı aleni cmüna 
kasa suretile yaptınlacaktır. 

Ordu s•hhiyesi ihfyRcı içın 
24 kalem Rontken makine 

1khisar Halkevinde 
KHISAR (Milliyet) - Genç· 
her aktam Halkevi ye idman 

(duoda toplanıyorlar burada 
ıc:eleri musiki ve miiNmere h -
lıklan ile metıal oluyorlar. 

İ lkevinin huauai bandosunun 19 
~ilık azaamm nezaretinde bir 
f' ihtiyat aza gençler musiki Ü· 
rinde staj yapmaktadırlar. 
Ayni zamanda her tS günde bir 

rL • _...1•1· JMllllere tertıp cul ıyor •• 

\.khiaarda harap 
bina kalmadı 

AKHiSAR, (MilliJet) - Ak
Park Bahçeleri ve yeni ya
naclicle binalan ile çenilmit 

en hemen lzmirden sonra ikin 
elen Garbi Anadolanun olduk 
tirUa Wr beldeaidir. latikW 

aa aonra pnden süne te
edip kat kat süzelJiiini art 

pqı.ıuadır. Memlekette harap 
pek ender olarak teaa-

edilir. Kazanın .. hücra ma
lerinde Wle harap bİlla kalma 

• atepten yazılıyor: - Al
yada tahail gören mütefebbia 

çlerimiaclen Cemil Ali Veli B. 
fmdan Antepte büyÜk bir ip. 
fabrikası teıia edilmektedir. 
rikanm bütün malzemesi Al

aclaa l'elmiftir. Montaj ame 
• yapılmaktadır. Bu fabrika, 
ilik yeYmiye bir ton pamuğu 
'ft Dam&nı İplik yapabilecek. 
iliyetimizde hali faaliyette 

nan birçok dokuma tezgahla. 
iplik ihtiyacı hariçten celbe
k a.retile temUa edilmekte 

Ali Veli Beyin talui te
üaile meydana •elen bu mü .. 
fahrika cok rağbet «Örecek 
ıliyetimizin İkbaadi hayabn
ühim bir rol oynıyacaktır. 

KARA, 29 - Ankarada kı· 

* Berutta komünist beyanname 
leri dağıtmak ve kızıl bayrak as
maktan dolayı tevkif edilmit olan 
kimselerin muhakemelerine bat· 
lanınııtrr. Mahkeme maznunlan 
ve tahitleri dinledikten aonra mücl 
dei umumi tiddetle tecziye tale
binde bulunmuttur. Karann veril .. 
meıi batka bir güne kahmftır .. 

lskenderunda Türk 
harfleri Göz Hekimi 

aırac., kemik. a&nlı, verem, ademi lldMlar 
hastalıklannda teslratı fifa y-e 1 mü~ır. 

_ ...... ___________ , Munakasası 21-12 932 çar-

şamba günü saat 11 d T opha 
ınıede Merkez kumandanlığı aa 
tın alma nomisyonunda icr.a kı 
lmacaktır. Tal'plerin şartname 
ve keşfini görmek için sabah 
saat 9 dan ona kadaı her güın 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galetasarayda Kanzük ec

zaltanesi kar§tsında Sahne ao 
kağmda 3 numaralı npartnnan· 
.la 1 numara 

e münakasaya iıtirak için de 
muayyen vaktinde komisyon
da hazır bulunmalan. 

(309) (6302) 

malzemesi kapalı zarf sure
ti e sabn alınacakbr. Mlbıa
kasası 11-12-932 pa.uır gtınil 
saat 14 te T oph nede mer
kez kumandanlı rı ıatınalm:ı 
komisyonun a ıcra k nacak
tır. Taliplerir. ş rtnames'n' 
görmek için sabah 9 dan 
ona kadar her güu ve mü
nakasasına iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyon· 
da hazır bulunmaları. 

.. 286,, "6114 " lstanbu! altıncı icrasından: Para- Harbiye ve merl>utu bulunan 
ya çevrilmesine karar verilen mah- mektepler hayvanatı ihtiyacı • • * 
cuz muhtelif çapta ve renkte erkek iç.in 336,000 kilo arpa puarlık Haya Aktarma aıubanna tea 

808 

iskarpinleri 3 Birinci kanun cumar- la aatmı alınacaktır. Pazarlığı fim şartile nümuneai veçhile 
tesi günü aaat 13,30 da Sandal S.. 30-l 1-932 pertembe günü saat 90 adet soba aleni münakasa 
clesteninde Şehremaneti meat ma- lO da Tophanede Merkez Ku- suretıle satın alıDllcaktır. Müna lıkendenndan Adana gazete- ~ SOleyman Şükrü hallinde birinci açık artt1nna aureti-1 mundanda~lrğı laSaltrnalmktıra koTmaliı.yo kasası 5-12-932 pazartesi aünü Jerine yam•-: - SAncak huau- n • 

.. ,,...... 1 k d d 1 t la w dan tal' 1 • mahallin • ıcra ınaca · ıp- ıaat 14 te Tophanede Merkez ai meclisi bugün • en erun a Birinci samı motehasaıı e aa r qgın ıp enn I . . . .. _
1

_ • • 

ilk içtimaım ya~k~ır. Bu de~ de bulunacak memuruna müracaat-, henn !.artn•,.m:mı go9rmdıc11. ıçm kumandanlığı .. tmalma lcomiı 
de sancak bütçeu muzakere edı- (Batull) Ankara caddesi No.eo ol er gun ,.,,. =- •saat an ona yonunda icra kılınacaktır. Ta-d d .. lan ilan unm. d ) 1 · 'rak ' · leceği aibi ·~ evre e en~u- _ ._ _________ _. .., ar ve pazar ı a ıtti ıç.ın )iplerin nümune ve fartnameti. 
menl•e yenlmif bulunan Pf'OJe· de muayye.. ~aktmde komia- ni görmek için saat dokuzdan 
ler de mizakere olunacaktır. P • Türk yenin biiyilk san'atki ı yonda hazır bulunmaları. ona kadar her gun·· ve m&naka-
jel• anısmda aancak TilTk b • (307) (6300) 
için en mühim ve hayati bir ınc- SAFiYE HANIM ıasma ittirak için de muayyen 
.ele olan Türk harfleri projeai de ) Ord L'L~ •. •.ht' . . vakitte komisyonda hazır bu-
.ardır. u aınnıy~ı ı .•yacı ıçm / lunmalan. (253) (5951) 

7 kalem Eczayı tıblnye alenf 
471 Aydından mı ,.. ~ULENRUJ'dw. dinleyiniz. < münakasa suretile satın alma- • • • 

kaçmıı? caktır. MiinakHaaı 4-12-932 Tıbbiye mektebi ihtiyacı i-

Mısır sefiri An
karaya gitti 

T •• k • H • 1 A ı • h pazar günü saat 11 de T opha. çin 300 cift dahili ve 458 çift Ur iye 1 a la mer nede Merkez 4nımandanlıiı ••· harici fotin aleni münakua ıu-
tm alma komisyonunda -icra lcı retile aabn alınacaktır. Milna· 
lınacaktır. Taliplerin tulname kuaıı 8-12-932 perıembe sünü 
ıini görmek için aaat 9 dan 10 saat 11 de icra kılınacaktır. Ta· 
a kadar her gün ve münakasa. liplerin nümune ve t•rtnameai· 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Y almz vakit K A D E R &'İıeJerine müracaatla 
ka,.t.ebneden en bü:yi:.k ikramiyesi 

500,000 ~~~ YJLBAŞJ Piya gosunun 

biletini bizzat intihap ebneniz liznndll". 
Kader l'İfeleri; hemen ekser biletlerine isabet vaki olmakla bütün 
müıterilerini mea'ut ediyor ve bu suretle o lann samimiyet ve rüç

haniyetini bzanmafa muvaffak oluyor. 
latanbul, Eminönü Valde Haru ittisalinde No. 4 .. 

Beyoğlu, lıtildil caddesi No. 109 

sına ittirak iç.in de muayyen ni görmek için aaat 9 dan ona · 
vakitte komisyonda hazır bu- kadar her gün ve münakaıuı
lunmalan. (252) (5940) na İftirak için de muayyen ~ak 

422 tinde komisyonda hazır bulun· • • * 
Kuleli Lisesi ihtiyacı için 

1600 adet Maırapa aleni mü· 
nakaaa suretile satın almacak
tır. Münakaıaaı 8-12·932 per
tembe günü saat 11 de T opha
nede Merkez kumandanlıfı sa· 
bna:ma komisyonunda icra kı
lınacaktır. Taliplerin nümune 
ve tartnamesini görmek için 
saat 9 dan ona kad ır her gün 
ve mi'nakaaaıma it tirak için 
de muayyen vaktinde komisyon 
ela hazır bulunmalan. 

malan. (285) (6093) 
759 .. " . 

alJan sörülclüiüncl.. Sth
V ekileti tarafından bir 8f1 
onu teaia edilmiftir. VeU .. 
'leJeri çocuklarını a11latmrya 
ebnİftir. 

Mıaır sefiri Abdülmelik Ham 
za Bey dünkü trenle Ankaraya 
gitmiıtir. 

Adana memleket hastanesi 
Baştababetinden: 

(280) (6088) 
711 

• • • 
Y eıilköy Hava Makinist 

mekteb' ihtiyacı için 9 kalem 

Piyade Atıt mektebi ihtiya
cı için 60.000 kilo ekmek kapa 
lı zarf auretile ıatın alınacaktır. 
Münakaıuı 14-12·932 pqarte 
ıi günü saat 1 f de T opbanede 
Merkez kumandanlığı satın al· 
ma komiıyonunda icra kılma· 
caktır. Taliplerin ıartnamesini 
ıörmek için nbalı saat 9 dan 
ona kadar her gün ve münaka
ıaıına İftiralı için de muayyen 
vaktinde lromiıyonda hazır bu· 
lunmalan. (297) (8185) 

966 
* • ,. 

OTO 

Naim V p r 
ADA1\ 

Vapuru 3 Kimu ue 
tesi günü saat 7 
rıbtnn.uıda ı ha k ll 
nakkale İzmir. Kuı 
talya Menin ve Pay ı 
cu ve qyayi ticariye J 
met ve ndet edecektir 

Tafsilat içın Gaita, Cümriils 
'-lıaında Site Fransa Han 
No. 12 yazıhane.in mura 

caat TeJefoa: 4 ıc • . 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Postası • 
Inönii 

Vapuru 1 KAnunu~v 

Perşem 
ciiaii ÜfalD ... ı JSde 

nhtnnmdan hareketle (Zo 
İnebolu, Samsun, Ord 

son, Trahzon ve Rize) 
ve avdet edecektir. 

Fazla llıfsDit iç.in Sir: 
"'aenet hanı altında a 
mineuL Tele. 221 

•rllu WJI' 
'-fi B. 2JeJ.' I 
'flla..,....ı. 

~ 

TRABZOı't 

(ANKARA) 
30 ikinciteşrin çarşanı 
18 de Galata rıbtımınc 
kAJk,.1". 

KiRALIK YE 
Haliçte Calata. • 

kaç metre 
lriJik ~ 
müait nht 
.-..., mu 
aynca aa 
men ma 
tefrik edi 
.... iki,. 

~- ..... 
...,.. tDtmtle minaaeue.·- - -. 
laD!Nk istiyor. "Yer" rümuzil 
lıtaabal 176 numaralı poı 

Adana Memleket hastanesi için 22 kalem yerli malı ili.çlar 
!•rlnameai veçhile yirmi gün müddetle münakasaya konuldu. 
932 aenesi kinunuevvelinin yedinci çarşamba günü saat onda 
Adana Vilayeti Encümeninde aleni münakasa ile ihale edilecek
tir. Talipler her gün Adana ve lıtanbul Sıhhat Müdür
lüklerine müracaat ederek §artnameyi ve mualece listesi
ni alabilirler. (6174) 

melbusat aleni münakasa ıure- Harbiye ve merbutu buJu
tile satın alınacaktır. Münaka· nan mektepler hayvanatı için 
aaıı 8-12-932 per,embe günü 250 ton kuru ot kapalı zarf au 
aaat 14 te Toı:hanecle Merkez retile aatm alınacaktır. Müna
kumandanlığı satma:nıa komis kuaaı 15·12·932 perşembe gü
yonunda İcra kılınacaktır. Ta· nü •aat 14 te Tophanede Mer 
tiplerin nümune ve ıartnameıi kez kumandanlığı sabn alma 
ni görmek için aaat 9 dan ona komiıyonunda ;cra kılmacaktır 
kadar her sün ve münakuaıı- Taliplerin ıartnameaini gör· 
na ittirak için de muayyen vak mek için sabah saat 9 dan 10 a 
tinde komisyonda hazır bulun- kadar her sün ve milnakaıuı
malan. (281) (6069) na iıtirak için de f&l'bıamesi 

ta k&abuaaa 1uılma11 ................... 
Merhum 

uallim Ma:b•hat Beyin tercüme 
iği ve matbaamızda tabedllan 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. GJSSON)UD 

İDEAL BÜRO 
ve 

Y eıİi Müşteri 
Bulmak San' atı 

EserlerJ 
pk;" 

Bütün 

ga~et güzel bir 
retmiştir. 

avsiye ederiz 

t Ma~aası 

1016 

Ziraat vekiletinden: 
Anlcarada Yüksek Ziraat ve BaJtar Mektepleri crrannda in

t• edilecek olan T qrih ve T qrihi Marazi ve Zootelmri Emtitü
leri bin~m İnfuı 21 ıün müacletle kapalı zarf uıulü ile mü
n&tlr saya Yazoluamuttur. Mezkur inıaatm münakaaa ıartname
ai, n.ulkavelenamesi, umumi ıartna:ne, umumi tartname lihi.ka
sı vahidi fiat listesi ve planlan ( 100) lira mukabilinde Baytar it
leri Umum Müdürlüfünden alınacaktır. 

• • • 7U veçhile hazırlıyacaklan teklif 
mektuplanru ihale gününün mu 
ayyen vaktinden evvel komir 
ron riyaıetioe llmneleri. 

Merkez kumandaalıima mer 
but müesaeeat ihtiyacı için 
155800 kilo ot kapalı sarf ıa
retile ••tın ahuokbr. Mlna
kasuı 1-12.932 peqembe sini 
ıaat 14 te Tophanede Merkez 

(293) (8158) 
962 

• • • 
kumanclanlıiı aabnalma komiı Ordu sihhiyeai ihtiyacı içiıa 
7onunda icra kılınacaktır. Ta. e& kalem elitçi malzeıne.i kapa. 
)iplerin fartnMDe1iai ıörmelı ı. L sarf ıuretile saba alt
çin saat 9 da11 ona kadar her mcaktlJ'. Münakaaaaı 4.12-
ıün ve münakuaıma ittirak i· 932 pazar gunu ıut oın 
çin de muayyen vaktinde komia dört buçukta T ophaoede Mer-
7oMa hazır balvnm•••n. kes mmand•htı eatmalma im 

Her talip münakua f~rtnameainde zikredildiği veçhile ebli
Y~ fer:ızı:ye, kudreti maliyesini Ye tim.diye kadar Devlet, Vili
Jet, Beka' ye ve Amme miieneaeleri ve §İrketlere ait 300 bin li 
ra kıymetinde bir tek biaa71 mat16ba munfık surette ikmal etti
iini ten.it eden •esfkalan komiıyoqa ibru etmeje mechatdur. 

300 hin lira kıymetinde bir tele bina inta etmemit olanlar mü • • • 
aakuaya ittirak edemezler. Merkez kumandanlıtma mer 

(281) (5963) misyonunda icra kılmecalctır. 
413 Tal iplerin ,artnamesini gör

mek için saat 9 dan 10 a bdar 
her ıün Ye mün•bauma itti
rak için de muanen vakitte ko 
miıyoncla hazır bulunm.alan. 

Taliplerin kendi telklif edecekleri bedelin o/o7,5 iu niıpetin-ı bu~ ~iiesaesat ~ayvanatı ihtiJa 
de t · t kka leri ile b · lik ihale .. .. ı 2 cı IÇID 71700 kilo •aman aleni 

(251) (5939) 

w Aklai..., 
Ahmet ow .....,.., .... .,. emma ı muva te ır te sunu o an 2-12 .. ı münakasa auretile aatm alına. 

932 tarihine müaadif Pertembe günü •aat lS te Veklet İntaat c:aktır. MünakaNıı 1-12-932 
Kamisyoauna müracaatlan ilin olunar. (6280) pel'fmebe günü aut IS te Top

hanede Merkez kumandanlıiı 
aatmalma komiayo11Unda icra 
kılınacaktır. Taliplerin tartna
meaini sörmek için ıaat 9 dan 
ona kadar her aiin Ye miinaka· 
... uıa İftirak İçin de muayyen 

Bursa Askeri Lisesi 
Müdürlüğünden: 

42 

,MAMA • 

Buna ukerl lisesi için 750 takım harici elbiaeninı kapab 
zarfla 25 Kinunuaani 933 pazar ıünü aaat ıs te ihaleai yapıla .. 
c:akbr. Nümu · · · · 

vaktinde lromiayoada huır bu. 
lunmaları. 260 

1 Dr. Hakkı Şlaaal 1 -, 
YaYrWluma • aıhhl e duadır lr 
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Sergisi 
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ve 
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Şeker Fabrikalan 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

A 1pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sahlıt". 

----

"..Al Komisyoı.ı. ~- · ·· · ··- ·--- · · 
110.000 adet ka:rm yol ve 1014 adet kaym makaa ~en yazılar Troçki'nin 

Konferansı palı aarfla aııliaalraeaya konulmuttur. 
MGD-.. 11/1~ tarihine mliHclif Pazar günii 

de Nafia V+aM· d1 icra edilec•ıir. 
Taliplerin cart ıs >•ait Tic:aNt Oduı ve9ikau ve tenhıab 

mavalı:katelerile birWde api ,a. n =an. K-itFW m6rKa· 
at elııt'leri ıa-dır. 

Talip': ia lıa huaadlıld prt e r'zri lıilw in ........umde 
Aabra Hafla Velclleti Lnuma ..... lqftnılm, lıtulıal'da 

1 

Haydarpqa'da Liman lıleri MüdiirffilGndm teclarik edebilirler. 
(8121) .., 

"S.HAYI•" 
" lflis T A S F 1 Y B Sabp ,. 

Birinci lillı Dairesinden: 
Beyoğlu, Tepebqı ncla Pera Pelu oteli karprmda 

vaki ve mllflia Sabitay Hayim Efendiye ait Şark mllzesi 
namile maruf mapzadald hah ve antika etye 
vı ııairenin ubflna bugtlnkll Çarpmba gihılbıden 
itibaren ba,Ianılacakbr. Sabf Cama ve Pazar gllnleri 
dahil olduğu helde her gün aabalı aaat dokuz buçuktan 
on iki buçuğa kadardır. Sabf açık arttırma ile olup 
taliplerin vakti mutyyende mllrecaatlan il1'1 olunur. 

lfl&s idare aza11 lflia idare azası 
A.,uı..Pt f•rnail Aglh Avukat M. Acl11to 

Birinci loa. memuru 

.. i".sJ.Şta bir 
k._. 

Fınab ıs 

Dün gelen maluma 
göl'e Troçki 

neler söylemiş? 
İfba ........... ın ~ıı'ta 

ııLlunda bir k 
D -

Sıhhat ve içtimai m 
avenet vekaletinde 

lıtanbalda aon birinci tııtrin a"flDda çoğalmaya bat 
Kml vak'alarmm devam ederek muhtelif ıemtlerde huta 
buruna ıebep olmaktadır. Sıbbatvelçtipıal Muavenet veki 
vaziyeti nazan dikkate alarak hutaJıim önüne ıeç· 

; alınan umumi tedbirlerden baıka, IOD zamanlarda A 
AmeriklllllD bazı mahallerinde tatbik edilmit oI.n ve biı; 
bir kıaım viliyetlerimizele yapılarak iyi neticeler göatermi 

1 
nan Kızıl qıımm latanbulda ela tatblkma karar vermiı ve ~ 
için icap eden tertibab aldll'llllfbr. Bu aıı 1 • 12 yaı araı 
çon•klara tatbik olunur. 

Atı ıimdili.k lıtanbulun, talebesi arasında Kızıl va 
çoialan ilk mektep talebe.ine mnımd bir ıurette tatbik edi 

1 L A. N tir. BUDUDla beraber ana ecı- ailelerin 1 • 12 yq aruınd 
HALI T ASFIYEDE tuklanm afılatabilmeleri için ele af•iıda ilimleri yuıb ma "' • al k•ı 36 k TORKIYEDE TiCARET, SANAYi VE ZiRAAT ele birer afi iatuyonlan teaia edilmiftir. Bu iıtasyonlara 

'lst toz 1 Osu 75 uruş MiLLi ŞiRKETi caat edecek çocuklara PARASIZ af' tatbik edilecektir. 
f ' Hali tasfiyede bulunan " TORKIYEDE TICA- lecek çocuklann evveli Kmla tutulmaia İlticladı olup ol 

; RET, SANA Yl VE ZiRAAT MiLLi ŞiRKETi " ea- yani aplaıunaya iati.claclı bulunup ba111nmadıiı ciltleri üz 

Valda ku .. p, kı·ıosu 38112 kuruş : hamı üzerinden tediye edilmiş bulunan sermayenin ia- p1lacek ufak bir afi ile anlqıldıktaa aonra ıuı.l aıı tatbik ol 

1 
deten teaviyeıind~ ibaret olmak üzre 5 Kanunuevvel Aul afi birer hafta faaıla ile 4 defa yapılır. Birinci qıdan 

1 1932 tarihinden ib"baren icra edileceği evvelki ili.nmuz- hafif kmklık v:e hafif alllf sibi haller ıariilebilirıe de çocul 

-::~.ıA iıkta küp, kilosu 39t /2 kuruş ı la bildirilen tevziata Kinunuevvelin 15 inde mubateret ===~er :=iç':"ı:ı..: 0:::: 
. ~~ 1 edileceği mezkôr Şirket hiuedarlarmm -*liimu olmak ııu eden aileler fimdiye kadar kızıla tutulmamq olan 1 • 1 

nam....~ ~ üzre ilin olunur. arumclaki 
T Müftilik~·.;; · T ASFIYE MEMURLARJ . çoc:akl-. aeıt.eatçe qılatabilirler. Bu ıuretle 

,... lı:mdi çocuklarmı hutalıktaa konuımt ve hem ele haatalıi 

~ ~~~·oil·,m:e~,p ~ 1an vuku bulacak siparicler yu·· zde -,-----------------1 tadan bl1mıaama ..,udım etmit olacaklardır. Atı tatbikat 
"" ..., - · '!f 1 T etriniıani c:umarteai IJÜDÜDden itibaren bqlanacafrnda 

-. ..,,,, fi" • ••t ha'-• • h J di 3 u"ncu" kolordu ı·ıAnlan -,,- ae11 ~ "llD ve mu e KiSi amu e sene a kadarlarm her ııün aaat 2 . 4 arumda semtlerine pre .. 
zatl'~n r ~ .... i ___________________ __. iainı!eri yuıJı i.taa)'OnJara aiircaatJan rİca ol-r. 

~~~: ~~ ie· ödenmek üzere derhal gönde. · ıar ~:a:::ı:;'.;~::ıc1:!: 1 tMn~r:;ı;:;:mı':..'Z:'.dp.':!~ kesi;=~ Beyazıt Mnki Tababeti. Beyazıt Nabi~e 
~lla!lat~,,~ ;-~~ llD İtibaren bilcümle masarif Ve da bulunan beş kalem erzaktan hkl. mlbıakaıa ve ibaleai 3-l~ lataıılNlda Edirneluıpı Süt ve Mektep çoculdan 
,... ,_ .. Ezine için 16.000 kilo ıade ya- 932 cumarteai günü aaat 15 te Evinde. 

~"" ~ \'\~t •• t • •ttİ M•• t • • t ğı ve her iki mevki için ceman yapılacaktır. Kqifnameaiıııi 
~- ~·s.· . ~,.-e1 muş. erıye eı • r. •• uş en ıs erse • (435.000) k'lo 1111n1111a talip zu görmek üzere her gün pazarh· latanbulda Eyip Belediye DiapanMrinde 
~; ·· ta tti J har ebnedilinden bir hafta ğa ittiTak, o gün vaktinden ev- Beyoğlu Belediye bqhekimliii "Kaymakamhk bina11 

..,rı;jl-at11r.;....-ı. 29 A.>.. - çıı. sıgor e n ır. müdcl 0 tte tetµr edilmiştir. tha- vel komisyona müracaatı.n. llndedir.'' 
!'il geçen •ene.Ü feyezıUll T leai 3-12-932 cumarteai günü (983) (6323) Beyoflu Kasımptııa Belecliye Di8panıerinde. 

cdıtfıJrlıda 3.000.000 kitinin ölü s:b. t saat 15 te yapılacaktır. Talip • • • Bqiktat Akaretlerde Süt ve Mektep Çocuktan diapans 
1 .e aebep olan HOMI Ho neb ti" b~ ... hk ~- .. .. c" Vakıf H 4 .. .. k t ' lerin vaktiıKlen e-vvel Ezimede Davu ........ 1a,ıasmda K. o. Kad k Müb d dd . d B led d . ~ mecraamm tanzimi işini ne. ır ~ .... ,. un U an, uncu a , L h ........ ı öy ·· ür ar ca eaın e e iye iıpaııaerin 

l'wan mübendialere tevdi etti Yl'.°ı medıate 187 azah .. · - • Telefon: 244 70-79 iva karargl ında komiıyOfta Topçu tabunnıda bulunan 100 Uıküdar Açık Türbede Süt ve Mektep Çocuktan diap 
en'en L.... üh. d. ) B telif fırkalar arumda fU ıuretıe ,., müracaatları (1038) (6262) araba gübre aatılıktır. Talip rinde. 
oli "" m en 11 er, avye t ·· · 1 •~- 79 K "' 1157 _.__ .. "-nd ih 1 i 3 12 932 1_,__. d W leh See "' evezzu etımıf o ae&Kur. a vaıSJaı- • . .,. ...... auııs• ımı a ea • • B 1_ 1_ Beledi B beki ) 

ı..11m::nn e a en ;:ıee gu ) k ld - h ı • • • de aıunıoöy ıye aı ·m iıt.inde. . -,..rında 300 metre uzunlu to i ; ~ Soayaliıt,_ 2~ Liber_.ı, o u~ a . cumarteııi gtinü aaat 11 ya- ıs 
• __ L H H __ _.. 8 Fronwt. 3 Komwuıt, K"' - za?. ıb~ra ~~· . . ı Mak•Cı.f-!11!'~tiewdt1 .. !''" m"!· pılacaktır. Taliplerin hemen Sarıyer Belediye Bathekiınliiiade 

.ilr aaua"fl - o Yam l"kl 3 .,.__ 1. ti ı. el fıatlan mdırmeıım lıa- vaplar verildığiı· zaman m...-he- ı) . . Ü ti Beykoz Belediye ll--hekimliliinde, 8'aa. bir modeli olacak '. er ; o;ı-YA ıa • tetıoiJr -ı.. .ı . ·-· ötm..,, _rını- --ı;:au- " ıgmın unruına .m racaa an. - • 
•..:.. t • .-.· ~ a11t1er Jlci. ,.--• . ':.- --;· b. . ,d,.et.:ıst• ktör .~-pul- itmt\"at Pe ~~lifiyeÇld~.C6324) 

ı"'t' ve llDZtlll ..... ırmıt- y :ı. - kine aıt ır a ra . . •ı - ( a~1 , ..... 1 Dı ,, - -- -

.. at~=~:::.1~ '4KA/ 1 ~~-~~:::x:e~~!ı::i: ... Yb=ôı ' • _. .,._. __ ... _ 7.eKı. mq•t!IL,.AA N 
• ea 1118" • •ı- 1. kem mevki kumuıdanhğına ve Çatalca Müıtahkem Mev~ 

ea..?_jjiir,!~f 1 R • . müzayedeye iıtirak edecekte- kıt' alan ihtiyacı olup a~ mu- ı• f • d 
....,.... , -~- rİn pey aürmek üzere her ,ün Dllkuad• bulunan~ kılo kır Ha ı tas ıye e 
iz bil~ komiayonumuza müracaatlan. mızı mercimeğe talıp ç~a-!1· 
lıafb y~· (957) (6171) imdan. ibaleai tekrar tebır ıle • 

•• ttilirim Mı. • • • 
1049 ~!~:!2,::~~!ı:! Tiirkiyede Ticaret, Sanayı 

Tasarruf, Dl•rıı•k Çatalca Müatahkem Mevki riD vaktinden evvel komisyona Zir t MiJJAı Şır• keti 
' lat'alan ihtiyacı olup açık mil· mürM:aatlan. (976) (6305) aa - --
nakasadan puarbp konulan Hali taafiyede bulunan "Türkiyecle Ticaret.. Sanayi ve 

ı•k 8.000 kilo bulgura talip çıkma Upkta tllccardan ~ ,,.~. ted edihııi bulunan 

V D•• n ( 
1 
dığmdan, ihalesi tehir ite 1-1~ Melımet efendiye: tabııılıul üçiinri at Milli Şirketi" eshamı üzerinden iye 

1 e uze 
1 
932 pertembe gümü saat 14,45 lcraundan: Mih•'aki efen ıı..; .. dört yenin, yani birlik hiue bat- 6,IO (altı ~k) T~tın 5 

1 te yapılacaktır. Taliplerin vak kıt'a..- mücilıince simme'i •l•de iadeten teaviyeainden ibaret olmak~ • il' teni! . 

K V d fnclen evvel komisyona müra· -tla1ıa aldata idclia olanan 315 il Evvel 932 tarihinden itibar9 icra edileceii mezk6r ~ 
aynagı ır. 1 ~tlan. (975) (6304) - - ......... llcreli ~ clarlanmn _......olmak kere Ula olunu. .,..., __ • 

1 
* • • ve p1ole9to .-""'1 ve icnti vekl- T"rkiyede miltem±kin biaaedıırlar, eabamı!'S'· 

.. 
K. O. ;re ı. F. kıt'alan lhti- yoli7le vald takip ta1eW tıM '" olan Galata . ._lllf 

yacı olup paarbkta lıuhman ~ blıd· &"- pncı.ri1m1t i- 6,IO TUrk liralık teılbab icra edecek 
ı 100.250 kilo bulgura talip çık- :: tanı;ı;-.+·"" ...,.. ılı- kuı ,....._ .... etmeB•. • u ___ ..1 • ..1 .. F'raıııaııi 
1 maclıiJDMa, ihalesi tehir ile l· im ... ..,... ~ M_,.likl emehiyecle IDOlrim .a::P-: t ........ _ ......... 

\ 

lcfa~-~....:~ /.t'ıp• ı:..M~t.: .-çlıal L 1 iı la F 1 ) 1 
4 

W. ilok eeljlmif bul M' - .... ..: . ...= u.r:ı~.:.· 
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