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şa 
Milletler C;miy:tinin "1~" 2 

lar komisyonu bir aylıJ;t t~~ıl- • 
den sonra Mançurya ıhtılafı 
hakkında tetkikatma devam et 

i 1 t 
a 

ecı· • m 
mek üzere yarm tekrar top!•: 
nacaktır. Uzak Şark mese!esnu 1 
umumi heyet namına tetkik et
mek için teşkil edilen bu h~et, 
Milletler Cemiyetinin on ikı a
zasile Meclise dahil olm.ıyan 
altı müntehap azadan ve bır de 1 
t1mumi heyet reisinden mürek-1 
keptir. Komisyon geçen d'y~n 
ortalarına doğru birkaç e a ı 
ict'ma etmiş ve nihayet karanbnı 
- •'den"• kaleme almak üzere ıçın -. 

k. ·ı·k b. .. en ayırmıştı. 
ışı ı ır encwn S. 

İngiliz Hariciye N:.Zırı bh ır 
John S:mon, Fransız mlraak a· 
sı M. Massigli. MC~• 0: [~ 
Hariciye Nazın M. Men-d,, . 1 

hhası . a ana· panya mura 
laviçre murahhası M, 

fı°ub:r'den miirekkep olan en· 
.. en 15 kanunuevvel de "I 9" 

c;um ' ka . 
lar koınisyonunka krad.r ıuret.ı· 
ni yazılı olara .ta ım etmıt 
ve bu karar ko~ldı~ykon tarafın
dan tasdik ecıı ı ten sonra 

C. e Japon murabhaalannm 
ınv k. 1 

bu husustaki no taı n.azar arını 
öğrenınek üzer~ ~bıyet umu· 
mi k:.tibi ile reısını u ınurah
baılarla temasa memur etmiı-

ti. . M 
"19" lar komısyonunun an 

çurya ihtilafı hakk~d~ki karan 
henüz il'.ın edilmemıştır. Çünkü 
komisyon reis ve umumi kati· 
be iki tarafla ~emas et.mek için 
ı 6 k'.ınunu~~~~ye yanı yarınki 
pazartesi gunune kadar müh
let vermişti. Anc~~ Japonlar, 
bu temastan sonra 19" lar ko· 
misyonunun karan hakkındaki 
noktai nazarlanı:- ale?en bil· 
d' ekten çekınmemıılerdir. 
A:'İaşıhyor ki 19 lar komiayo-

L tton raponınun 9 uncu 
nu ddy . deki teklife temavı.1 
ına esın • M JW 

etmektedir. Yanı ançuryanın 
. t'kl·ı1• 111• kabul etmemek· tam ıs ı a.ı • • • 

1 be b eski vazıyetın ıade e ra er. 1. 
d. eceg" ini de tes ım et-

e ılemey . • h k ku hükü 
mektedir. Çının .u u . m 

• . ltı:nda hır muhtanyet 
ranısı a d.l _ı_t ·. .d • tavsiye e ı m.,.. edır. 
1B aresd 

1 
maada bu ihtilafın 

un an ed'I k . h 11" , • sarf ı ece mesaıye 
Aa 1 ~tın ve Rusyanın da tqrik 
~C:"1 a • lüzumu ileri sürül· 

ettm mesı 
mektedir. b 

9 1 k miıyoounun u tav 
• 1 ~r. 0

k bul etmeyeceğini 
ııyelerım a . b 1 Japonya ilin etmıf du uıÇuy~r, 
H . J ya ara a ınllQ 

att.ı apon ' t M . . • • başlamış ır. an-
ıatılasına d:tlarının haricinde 
çurya bu nhaykuan şehrini 
bulunan Şa. 'b" Jehol eyale-. 1 'ki rı gı ı, 1!g~ ettı. e I' için tetbir almış 
tinın de ışg~ ı Milletler Cemi· 
bul~nuyorl~~en Japonyanın 
Yetme rag h. kim olmak iate 
Mançuryaya k\ dır Ve Mil· 
diği anlaşılma a ' ._ · k 
!etler Cemiyeti ısra\ ~:!~f ta 
dirde Japonyanın tef ~. a an çe 
kileceği bildirilınekktedı~: J 

Filhakika ınisa a gore, . a· 
d hal Milletler Cemıye 

ponya er B' 
t"nd çekilemez. ır azanın 1 en k•l b'1 • ' • • cemiyetten çehı bee ı .meaı ıç~n1!-

ŞilhrO Kaya B. Refik B. Reşit Galip B. Yusuf Kemal 8. 

Muallimlerle hususi idarelerden 
maaş alanların alileri temin edildi 

Büyük Millet meclisi tatil kararı verdi 

Artık köy muallimi ati ve istikbaline huzur 
ile bakarak çalışabilir. Vekillerin izahab 

ANKARA, 14. A. A. - B. M. Beynelmilel otomobil ıeyriıeferi- itilifnaınenin tutdiklerine dair kanun 
Meclisi bugün reis Kazını Paıa Haz ne müteallik beynelmilel mukavele- layihaları ikinci mü7.akerelerinde 
retlerinin riyasetlerinde toplanmıt- namo tasdik olunmuıtur. kabul olunmuttur. 
tır Hükfunetimizle Belçika hükıime- M h 1 i t İ;anakkale mebusluğuna seçilen ti arasmdıt aktedilen ikamet muka- u ave e '!e 11/afnaDIB er 
Ahmet Cevat Bey and içmiıtir. Ve velenameıinin ve Anadolu sahilleri i- Konya ovası Sulama idaresinin ak 
19J:~ senesi muvazenci umumiye ka le M.eia adaıın araıındaki ada ve &· tedeecği istikraza maliye ,.ekiJetin· 
nununa merbut N cetvel.ine liseye cLwllann ve Bodrvm körfezi karp- ce kefalet ~dilmeaine dair kanunun 
çeYrilecek orta mektepleri için 20 omdaki adanın ciheti aidiyeti hak- ikinci miizaktreıi yapılmış ve kabul 
muallimin ilavesi kabul edilmittir. kıntla ltalya hükumetiyle aktolunan (Deuamı 6 ıncı ıahilede) 
~ •••• ,,,,,,,,,.,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t•••·········· 

Derleme heyeti yarın 1 İktısat 
·ık · Konferansı 
l defa toplanıyor Üç Vekilimiz Londra 

Derhal çalışma kollan intihap 
edilerek faaliyete geçilecek 

Dün ihzari hir içtima yapıldı 
vin Hıfz.ırrahman Ratit Beyler İt· 
tirak ebnişlerdir. 

Yarın, yapılacak ilk içtimaa la
tanbul Vilayet derleme heyeti a
zası olarak 75 kişi ittirak edecek 
tir. Bu heyet Muhittin Beyin riya
setinde olmak Üzere üçüncü kolor 
lp kumandanı Şükrü Naili Pş. 
'aarif müdürü Haydar, Sıhhiye 
·'idürü Ali Rıza Beylerle tehri
.izdeki bütün Jiae, muallim, orta 

ticaret, ziraat ve sanayi mektep
leri müdürlerinden mürekkeptir. 
Heyet yarınki içtimaında çalıf!Da 
kolları intibabatını yapacaktır. Bu 
kollar derhal faaliyete geçecek-lçtimaa ri~eı edecek 1 f 

ue Belediye Reiai ilfuh'0
11

?n
8
Vali ır. 

1 ın ey Söz derleme defterleri de dün 
Söz derleme lıtanbut VW Maarif müdürlüg" üne gönderilmlf" . 'Jk . . ayet 

heyelı yann 1 ıçtunaını uın • tir. Defterler matbudur ve iki yüz 
meclis salonunda Vali ve Bete.ı".'1'1 

aahifeliktir. Defterin bat tarafın-
M h .. B . ıye 

, 

konferansına 
lıtirak edecek 

M.Abdülhallh ve Tevfik 
Rüştü B. ler 

ANKARA (Telefonla) - Hü
kıimet, memleketimizin Londra iktı 
aat konferan11nda kuvvetli surette 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Bakır 
İstikrazı 

--·-
reisi Uk ııtıny eykı'.'. r.iYaaetinde da öz türkçe kelimelerin nasıl top 
yapaca br:. ann .! ıçtımaa haz,.. !anacağı, ne tekilde deftere yazı
lık olmak uzere ~~ Maarif ınü- lacağı, bu kelimeler hakkında ne 
dürlüğünde ihzarı bır toplantı Ya- gibi izahat verileceği kaydedil· Tahvillerin kısa bir 
pılarak söz derleme talimatnaıne. mektedir. Defterin bir aahifeai bir zamanda 
si kla\IUZU. defteri veaair bazı hu kelimeye tahıis edil;..i,tir. 150 
,.;..t tetkik ve ihzar edilmiıtir. toplarvnca defter dolmut olacak- 1 ~ 1 }d 
Dünkü ihzari içtimaa Halkevi Dil t?'. Her bulunan öz türkçe söz ;. Satı acagı an •fı 1 
fUbeıinden Köprülüzade Mehmet çın, aahifeıine bu kelimeye dair ANKARA 14 (Telefonla) -
Fuat Muzaffer ve Hamit Beyler. on türlü izahat verilecektir. Bakır iıtikrazı kanunu bugün-
le M~arif müdürü Haydar, mua- (Devamı 6 ncı sahifede) (Devamı 6 ncı sahifede) ... ~ ...................... ,,,,,,,,,.,, .. ~ 
·~11 ileI"i 1 ·~~~~t ............................. ,,,,,,, ............ ,,, •••• 

olmak arzusu 

' . 
/ 

• 

Sahip ,.e Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umnnıi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

eçı ıyo 

Gazi Hz:-) İktısadi · tedbirleri • 
iZ 

-·-
Tetkik seyahat

lerine bu 
akşam başlıyorlar 

ANKARA, 14 (Telefonla)
Gazi Hz. yarın akşam saat 21 
de huausi bir trenle tetkik se
yahatlerine ~lamak üzere ha· 
reket ~eceklerdir. Tren pazar

tesi günü öğle vakti Esk.işehi
re varacaktır, Gazi Hz. birkaç 
aaat Esl.işehirde tevakkuf e
decekl~rdir .. : ............... .. 

Rasim 
Ali Bey 

Orta mektep mual
limli~ine nakledildi 

beynelmilel 
tesirlerini gösteriyor! 
Avırupanın mali ve ikhsadi 

mehafili yeni 
tedbirleri nasıl karşılıyor? 

Londrada nesredilen ve lngil
terenin en maruf · iktıaat ve mali
ye mecmuası olan "Tbe Econo
mita,. gazetesi iktıaadi vaziyeti-
miz hakkında dikkate ~ayan bir 
makale ne,retmittir. 

Son zamanlarda ikbıadi saba
da alınan tedbirlerin Avrupanın 
maliye ve iktısat mahafilinde na
sıl karfılandığını göıtern.e.i iti
banle dikkate fayan bulduğumuz 
bu makaleyi aynen netrediyoruz: 

TOrhigede gımi slgaset-
ANKARA 14 (Telefonla)- Ferdi teşebbi/<1- Ticaret 

Yazdığı fiziyoloji kitabının van Ankaranm ikinci tetrin zarfın· 
lı§lığı tezahür e , '1a tedvinine batladıitı (Yeni lk-
den Tıp fakülte j tıaat. ~iyaaet9 fe!'d.i tetebbü"ili.' 
. . · tecvızıne dogru gıttikçe daba bu-

sı kimyayı haya yük bir sür'atle in.kipi etmekte 
ti muallimi Dr. 1 dir. Devletin rolleri kendi Üzerine 
Rasim AH B. in alması yüzünden ferd~ ae"!'aye 
Darülfünu ted- h~me~ Y_?k denecek bır vazıyete 

. . n duşmuştu. Fakat, aon 3 ay zar• 
ns heyetıne da- fında devlet iktısat dairesile aer-
hil olamayac;a - mayedarlar araamda bir tqriki Büyük muvaffaluyeti her tarafta 
ğı Tıp fakültesi mesaiye doğru bazı tetebbüalerin takdirle karşılanan İktısat Vekili 

ecl. . '"d . baıladığı ııörülmüttür. Herıeyi Ce/A/ Beg 
m ısı mu ern k d" ı· ı k · • d ı ,. · en ıeıneama myetin eoma 
sininin ittifakı a dığmı göatermek için hükümetin bakımından Devlet t•Iİmat ve 
raaı ve Darülfü- en kat'i hareketlerinden biri va- kontroluna ti.bi olacaklardır, Ba 

pur itlebnelerini devletlettirmeğe zı hatların huswi tqebbüae ter 
dair olan Meclis karannı geri al- kinden de Türk vapurculuğunun i 
dımıa11 olmattur ki, mezkur ka- leride yabancı limanlara da nakli 
rara göre bütün vapur donabcıla- yat yapabileceği ümit edilmekte. 
rmın vapurlannı devlete aatmaJa.. dir~ 

nun divarumn 
mevcut aza ara- Rasim Ali B. 

amda keza ittifakı ve yekilnu i
ranm cFa ekseriyeti ile anlatd
ma11na binaen 1777 numaralı 
kanun mucibince orta tedrisat 
muallinıliğine nakline Maarif 
Vekaletince karar verilmiş ve 
karar ili tasdika iktiran etmiş
tir. 

G. Mübadillere 
Para 

Bono yerine para 
verilecektir 

ANKARA 14 <Telefonla) -
Ellerinden mallan geri alınan 
gayrimübadillere verilecek bo-

Sırrı Beg 

n liznngeliyordu. Şimdi vapur aa• Dondan 'ba§lla ithalata konaı 
bipleri devlet müesaeaeai olan Sey takyidat da tedricen ırevıetilmek 
risefainin yanında bazı hatlar Ü- tedir, Önümüzdeki aenenin ilk • 
zerinde müatakillen vapur İf)etme ayma mahsus yeni listede ilaveteı 
yo mezundurlar. Şukaclar var ki 70 kalem efya Kontenjan hane 
navlun, nakliye ücreti lıonlor v.s.1 (Devamı 2 inci sahifede) 

• • 
lngiliz - Iran petrol 

ihtilafı ne 
neticeye varacak? 

Akvam meclisi ayın 23 ünd~ 
meseleyi tetkik edecek 

Gazeteci ve meb'us Zeynelabidin Han 
gazetemize ıayanı di~kat beyanatı 
İran meb'uılarmdan ve Tah 
d k "İ " t . ran a çı an ran gaze esı ki sene e\lvel a r vermesı a· 

zımdır. Sonra Cemiyetten çe
kilmek. Japonyayı cemiyet aza 
sından olan Çinin hukukuna 
riayet etmek vazifesintlen müs· 
tağni kılamaz. Ancak cemiyet 
aza11 olsun, cemiyet azası ol
maıın, Japonyanın bu mükelle 
fıyetleri üzerinde ısrar etmek 
~ir harbi göze almak demek
tı~. Japonlar hiç bir zaman 
Mılletler Cemiyetine karşı o· 
lan mükellefiyetlerini cicldi te
lakki etmemişlerdir. Japon ef
karı Milletler Cemiyetine Av
rupa devletlerinin hususi teşki 
litı nazarile bakmıttır. Ve Rus 
ya, Amerika gibi kesıdilerinin 
en yakından münasebette bu
lunduklan devletlerin Cenevre 
te,kil:itma dahil olmamaları, 

Maarif Vekilinin 
sporcula

rımıza hitabesi 

no meselesi etrafında tetkikatta 
bulundum. Öğrendiğime göre 
müracaatlar tahminden çok az 
olmu9tur. Binaenaleyh nihayet 
300 bin lira kadar bir yekfuı tu 

. tan bu müracaatlara bono ve-

başmuhariri Zeynel Abidin 
Han Rehnüma dün T oroı ekı· 
presile şehrimize gelmit ve 
dün akfamki trenle Cenevreye 
gitmittir. Muhterem İran mea 
Jektqımız, Avrupada bir tet· 
kik seyahati yapacak ve bu me 
yanda İran hükUmeti tarafın
dan imtiyazı feahedilmit olan 
Anglo • Persian Oil Co. yüzün· 
den Iran ile Ingiltere araımda 
çıkan ihtilifm Cemiyeti Akvam 
da müzakeresi esnaamda Ce
nevrede bulunacaktır. Zeynel 
Abidin Han Rehnüına dün mat 
baamızı ziyaret etmit ve bu me 
yanda İran ile Ingiltere araam 
da petrol imtiyazı yüzünden 
çık- ihtilafı izah etmi9tir, Zey 
nel Abidin Han Rehnüma di
yor ki: bu kanaatin yerleşmesine yar

dnn eden amiller arasındadır. 
Binaenaleyh Japonya Uzak 

Şarkta istila ve tevessü siyaseti 
~P ederken. ansızın kartısı· 
llııl bir Milletler Cemiyetinin 
f!kınaaı bu memlekette bir asa· 
ıyet meydana getirmittir. r_! ~rınki içtima ile Milletler 

':"'ll•Yeti on üç senelik tarihi· 
~ın en nazik günlerini yatama 
&• batlıyacaktır. Ve teşkilatın 

ANKARA, • A.A. - Dün akşam 
1 dman Cemiyetleri lttifala tarafın· -- ,-r ~~ı;;c..ı 
~ Ş~hi_r lokantasmc!a bir ziyafet 
verilmiıtir. Ziyafette Maarif Vekili 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

mukadderatı bu devre içinde 
verilecek karara bağlı görünü· 
yor. 

Ahmet ŞOKRO 

Kongre encümenleri çalışıyor 
C. H. Fırkası latanbul Vilayeti aenelik konllre.inde seçilen en

cümenler dünden itibaren laaliyetlerine baflamıflardır. Kongre çar
§amba günü lehrar toplanarak mü=kuatma deuam edecektir. Kon• 
grenin önümü;r;deki cvma günü akf(lll1ı bitmeıri muht•meldir. Reami-1 
mi.: büt~e encümenini içtima halinde •öateri~r. 

rilmektenıe nakit verilmesi Ma 
!iye vekaletince karar a!tına a· 
lmmıttır. Meıele nakit itleri 
müdiriyetinde tetkik edilmek
tedir. Bu müdiriyet Divanı 
Muhasebatla müzakereye giri
şecektir. Bu hususta nakit itleri 
müdürü Sırrı Bey bana dedi ki: 

- Bir içtima yapacağız. Di· 
vanla aramızda esasta mütaba· 
kat olmuştur. Bu içtimada tedi 
ye sureti takarrür edecektir.Bu 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

'-'C l 1 .. 

- Bilirsiniz ki Şarkta ecnebi 
lere verilmit olan imtiyazlar ö
teden beri eski devirlerde yapı
lan tazyikler neticesinde elde e 
dilmiştir, Bütün şarkta olduğu 
gibi Iranda d'a bal böyledir. ı
randa sabık hükUmet ve saray 
mahafili imtiyazları verirken 
durendit davranmamışlar ve ec 
nebilerin yaptıkları tazyikler 
tesiri altındıı kalmıtlardır. ) ran 
da, Pehlevi idaresinin teessüıü 

üzerine bütün muahedeler 
ğiştirildi. Değittirilen eski 
ahedelerden biri de ecnebi 
verilmiş olan Kapitül;,s yon 
ahedeleri iôı. lran bu m 
o kadar hüınü niyet eseri 
termiıtir ki Mısırda bize v 
mit olan kapitülaayoa 
bile feragat etmittir. Bu, 1 

(Devamı 2 ind sabi 

'"-• ••~uawıoeı -Ulc çuıınaça 



MILLIYE.T PAZAR lS KANtJNOS.ı\Nl ım 

lngiliz _ Iran petrol ihtilafı 
ne neticeye varacak 

HARİCİ HABERLER -· ;,.' . ~ ... ~-~-:'---

(BOfC Birinci ...Jıiletle) 1 terdi. Şirketin ele bu teklifi ka· 
da fCTIİ rejimin ıerefini attı· ı bul etmek suretile hü -nü niye 
ran bir hattı harekettir. Yeni · tini göste rmesi lizım ;di. Hal· 
!ran bu suretle kendi bakkm- 1 uki şirket. bunu kabul etmedi 
i:ın feragat ederken akabinô'e ği gibi lngı l teıe hüı:umeti me-

tro! §İrketine verilen imtiya· seleye müdahale etti. Diğer ta· 
zın da adil• ne olmadığını ve raftan İngiliz matbuatı hakika 
ııntiyazda bazı tadilat yapılma ti tahrif eder tarzda neşriyata 
11 lazım geldiğini bildirdi. 1· başladılar. Bu neşriyata 'karşı 

Cenevrede şiddetli 
fırtınalara hazırlık 

1 Roosevelt 
Ne yapacak? 

Harici siyasetini 
tesbit ediyor 

Heyeti vekilede iktısadi 
meseleler intaç ·edildi 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Heyeti Vekile bu ak,am iç 
t ima etti. içtimada lktısat Vekaletini alakadar eden bazı mü· 
hiaı meselelerin müzakere ve intaç edildiği haber verilmektedir. 

n bu hususta İngiltere hükıi- yalınız İran ve kardeş Türk 
metine müracaat ederek bu im· matbuatı müdafaa ettiler. ln
tiyazdan çok zarar gördüğünü giltr.re hükfuneti bu meselenin 
ızah etti. Haklı elan bu talebi· La.bey divan adaletinde tetkiki 
miz nazan itibara alınmadık· ni istemiı ise de lran, divanı a· 
tan maada tirketle aktecı~len daletin ba meseleyi tetlalce sa 
mukaveleınamede mevcut ve le li.hiyeti olmadığın ileriye süre 
ılnıize olan taahhüdat ta ifa ı, ihtilafın Cemiyeti Akvama 

Japonya Milletler cemiyetini 
dinlenıezse Çinin harp 

ilanına müzaheret edileceknıiş 

NEY YORK, 14. A. A. - Ameri 
kanın tahdidi tealihat konferanıme 
iıtiraki buıusu ile harp borçlan me
ıeleıi ve diğer harici itler hakkında 
M. Rooıevelt ile ayandan M. Svan
ıon, görüşmii,lerdir. 

Türk - Yunan mahkemesi 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Türk· Yunan muhtelit ha· 

kem m ahkemesi u sulü muhakeme oizamnameainin 29 uncu mad 
desinin ikinci ve 31 inci maddesinin birinci fıkraları tadil edil
miştir. Yeni mdinler şöyledir. 

edilmedi. Fakat ıirket mukave havalesini teklif etti. İngiltere 

l lenamenin kendi lehine olan ah de bunu kabul etti. Şimdi İran 
kamını tatbikte devam etti. mümeaaillerini Cemiyeti Akva 

Bu noktayı size birkaç misal ma göndermi,tir. Mesele 23 ka 
le izah edeyim: nunusanide müzakere edilecek

Petrol imtiyazlllı almış olan tir. Cemiyeti Akvamın bu hu· 
uıl ıirketle. fer'i olan şiJketler susta adilane hareket edeceğin 
lrana petrolladen yüzde 16 nis den emin olduğumuz için hakkı 
:>etinde bir hisse vermeği taah- mnm tezah:ir edeceğini ümit e 
ut etmişler. Fakat bunu ver- diyoruz. Sözüme nihayet verir 
nemi~lerdir. Filhakika bunun ken, kardeı Türk milletini se
r rildiğini iddia ediyorlarsa da li.mlar, bu meselede bize karşı 
, zamandan beri hesap görül· göstermiş olduklan muavenet 
emiştir. Bizce a•d şirket his- ve müzaheretten dolayı teıek

.esini vermediği gı"bi. diğer şir kürler ederim. Bilhassa bu ihti 
retler cl.e vermemiıleriiir. lafın halline kadar ayni müza· 

Eski rejimde, yani Pehlevi i· hereti göst>enn~ktA cJ.evam etme 
lareainin teessüsünden on sene leTinİ rica ederim." 

el A~itag~ Sm~t~ .isminde lranın bir prote11to•u 
nr muhasıp, bır refıki ıle Lon-

adan lrana gönd'erildi. İran BACDAT 14 (A.A.) - Bağ 
"meti bu muhasiplerin faa· dattaki lran elçisi, Bağdat • 

etine esasen taraftar değil· Times gazetesinin bilhassa lra 
. Fakat o zaman bükiimet ü· na aleyhtar bir ıekilde Anglo

erinde apılan tazyik neticesi Persiyan ihtilafma dair yapmıf 
larak bunlann faaliyette bu- olduğu telmihleri protesto et· 
1 nmalarma muvafakat edildi. mittir. Bu gazete, 15 ııün müd 
u zevat 'irketin heaabatmı detle tatil edilmiıtir. 
ikkatle tetkik ettikten sonra 

lkbsadi ı etin taahhüdatrnı ifa etme-
•İne dair bir rapor verdiler. 

LONORA, 14. A. A. - Maoches 
tel' Gardian, ıu ıuali soruyor : 

" Japonya, bütün dünyaya mey
dan okuyabilir mi? 

Evvda Japonyarun Milletler Ce
miyet.inden çekilmesi tehdidini tet
kik eden bu gazete, cemiyet mukave 
len•mesinin bazt maddelerini hatır
latmaktadır. Bu maddele.... gÖrf',böy 
le bir kararın pek müıkül olacağuu 
Te herhalde iki ıene zarfmda tahak
kuk edemiyeceğioi yazmaktadır . 

Japonya, Cenevreye muralıhaıla 
nnı göndermese bile azadan olan 
devl~tlere ka111 teahhüdab bakidir. 
Eğer cemiyet. Çin tarafından ka

bul ve Japonvaea reddedilmit olan ra 
porunu nqredec:ek olursa Çin iki ay 
sonl'1l J:.ponyaya harp ilin etmek 
hakkına me.lik olacak ve her devlet 
Çine muzaheret edebilecektir. 

Bu gazete, netice olarak iktiaaden 
Japonyanın bütün dünyaya meydan 
okuyamıyacağmı, çünkü rıuıli vaziye 
tinin nazik oldufuna yazmaktadır. 

Çin noktal nauırı 
CENEVRE, 14. A. A. - Doktor 

Yen, MiUetler Cemiyetine bükUme
tinin bir telıırafnamesini tevdi ehniı 
tir. Bo telgrafnamede Chan-Hai
Kouan'a ntkubulan taarruz •oe teh· 
rin haluızcaaına iıpll meaelesi bak 
kında Japon memurları ile müzake
re icraıme biç kimaenln memur e
dilmemlt oldufu beyan edilmekte
dir. 

Japon aıehafi!I, mutlak bir aükün 
muhafaza t'bndıte ve bu badiıenia 
ıılüadar taraElarca mahallinde halle-

dilmeai lazon gelen mahalli bir ha· 
dise olduğunu beyan etmektedirler. 

Bu mehaFil, telıirde ye civarında 
Çin kıtaatnun bulunınaıının 1901 
protokoluna muhalif oldufunu ye 

çünki 20 mil meaafeye kadar tebrin 
ve civar1nın kootrölü baklanın Ja. 
ponlara verilmiı bulundufunu ileri 
aüm;ekteclirler. 

1'evessD vahimdir 
NEVYORK, 14. A. A. - Nev

y ork Timea gazetesi, hariciye neza· 
retinin Tokiodaki Amerika sefiri ft· 

aıtasila Shan Hai Kouan vakayÜ bak 
lrmda J8pon hiilaimeti nezdinde te
tebbüslerde bulunmak taaa""'11nda 
olmadığını ve lngiltere aef'ıri tarafm 
dan geçenlerd• yapılmtt olan teteb
büaleri lcifi telakki etmekte bulun
duğunu yazmaktadır. 

Mezkur gaıete, ilive ediyor: 
Maıunafib, Japon iıgalinin Tiell

tain - Pekin mmtakaaınclald tevea
ıüü burada pek ciddi ve ....ııim ad
dedilmektedir. 

Fran•ı:ı mecll•lnd~ 

PA.RIS, 14. A. A. - Mebaaan 
meclisinde Çin.Japon ihtlWı hakkın 
daki istizah tıtkrirlerinin müzakeresi 
tarihinin tesbiti men.uu bahis oLnuı 

Herald Tribune'a göre bu mükiJe 
meleri, M. Rooıevelt'İn hariciye na
:rırmı intihap etmeden evvel harici 
ıiyaaetini tanzime teveuül etmiş ol
duğuna bir delil telilli ebnek icap 
eder. 

M. Rooıevelt, Filippin adalarının 
istiklali meaeleıi hakkında beyanat· 
ta buhuımaktan imtina eylemiıtir. 

Hoooere karsı af1ır 
kelimeler 

PARIS, 14. A. A. - M. Hoover
ln, M. HC>Onr • Lava! mülakatı s&

rasında F ranıaya kartı hiçbir teah
büde giımemit olduğu suretindeki 
iddiası büyük bir heyecan te.-lti et· 
miştir. Birçok gazeteler, b.u buau•ta 
mütalea.lar ıerdetmcktedirler. Bu 
mütalealan ıededen ıazeteler, M. 
Hoover lıakkmda aiıT kelimeler kul 
lanmaktadırlar . 

Vapuru 
Yakmışlar 

Atlantique'in zlyaı 
etrafında ifşaat 

tur. . . BORDEAUX, 14. A.A.- Atlan· 
. M;BonCO_'.''• ~ ıç~amm ~ ti e kazaaı baklanda tahkikat J'tl• 

rifesınde böyle bır muzakererun qular b' tak _:L:_ '-·-·bncı ha . ._ _._ ık la-·"--• be o pan , ır ım =un ~ .. 
meTııım•"' ve ,...,, .aız o .....,..~ • berlere muttali olmutlardır. 
,,.., C'ylernlt ve meclıa de bu noklai p • .. ·· uru hareketin • • k ~! ld • --'-- L_ azarteaı gunU vae n 
nazara ~Unı ~!'"'t ~ ~- .... den enel bir şahım elinde bir paket 
müzakere!"' telıır edilmııür. bulunduğu halde bir takıi otomobili 

Madde 29 - fıkra iki : Harç mikdan reisin karar ve teabitinl' 
göre 30 ila 100 Türk lirasıdır. 

Madde 31 - fıkra 1 - Muhakemenin devamı esnasında re 
veya mahkeme yukanki maddede yazılı 9erait altında yatırılm 
ve her defasında 100 Tiirk lirasını geçmemek üzere munzaı .. 
harç talep edebilir. 

Meclis reisi seyahata çıkıyor 
ANKARA, 14 <Telefonla) - Büyük Millet Meclisi Reisi 

Kazım Paşa yakındı\ Adana, Mersin. ve Kütahya.ya bir seyahat 
yapacaktır. Oradan İ:ı:mire geçmesi ihtimali vardır. Seyhat 20 
gün devam edecektir. 

Ankara Peru hükumetini 
merkezi ile telefonla görüştü 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Bugün otomatil: telefon mer 
kezini saat 18 i on geçe Peru'nun merkezi olan Limadan aramtf 
lıırdır. Araya gi~en Bertin Telefon merkezi Ankarayı bu çağır
madan haberdar e tmi9 ve derhal franaı.zca konutmağa b14lanmış 
tır. Lima'dan Ankarayı arayan Peru telefon umum müdürü M. 
Goopz Ankara Merkezi müdürü Niyui Beye orada saatin on iki 
olduğunu söyliyerek sesin nasıl gel •'iğini •Ormut ve cevap al
mıttır. Peru ile mükaleme üç dakika için yedi buçuk İngiliz lira
srdıt'. 

Sanayi komisyonunun raporu 
ANKARA, 14 (Telefonla) - lktısat meclisi alisi komis· 

yonu tetkikatını ikmal etmİ§tİr. Raporu yarınki heyeti umumiye 
içtirr,aında müzakere edilecektir. 931 tediye müvazenesini hazır 
layan komisyon da tetkikatını ikmal etmek üzeredir. 

Maarif müdürleri arasında 2u rapor Londrada tabedilınit• Tedbır· lerı·mı·z 
ır ve elyevm elimizde mevcut 
ıır. Be raporda taahhüdatnu i· (BOfC Birinci aahiletle) 
~ etmiyen fer'i kumpımyalar bırakılm.rt ve Ziraat ve lkbaat Ve-

\ n birkaçmın İsmi zikredil· kaletlerine bazı kontenjan miktar 
~lrtcdir. Bunlardan be.zılannı lan haricinde ithalat yaptırmak 

Gene 
ÇaldarİBf 

1 
Bu sefer de 
Berikiler 

ile g<'lmit ve 20 dakika ıonra puket
aiz olarak dönmüı olduğu söylen
mektedir. Diğer taraftan bahriye er
kanı, ertesi ı;inü anonim bir mektup 
almqbr. Bu mektupta Atlanti.qu~'in 
Havnı' e giderken yanacağı bildiril
mekte idi, 

ANKARA. 14 (Telefonla) - Edirne Maarif müdürü Saim. 
Aydın maarif müdürlüğüne, Aydın maarif müdürü Fakir Bunıı. 
ya, Bursa maarif mi.ıdüü Celil Beyler Edimeye tayin edilmi s l 
dir. 

Yeni Sanagiumum müdürü 1 vZe aöyliyeb\lirim: aalahiyeti Yerilmittir. Bundan ma· 
ı b Scottisb Oil Co. ada da ileriki liatelen!e daha dol· 

ğun tatbikata mevzu olacak bir 
zı ational Rafınary Oil Co. presedent kabul edilmiıtir. Bu da 

, Bahtiyari Oil Co. ithalat kontenjanmm 1111daki t.i-
Petroleum Oil Co.. earet mu.azeae1.n ..azan i.ti\,,are 

J n ardım maada 1ü:ndi ba~ı a\mmak ·ıe c:a e-

• • Venizelos 
kombi-

yem 

zona t;ar ftar 
l ı..- ) • k t ketler araamda taluimidir. Öyle-

5 nda 0 mıyna ""'i'a b fır e ki: Tıcaret muvazeneleri Türkiye A Tll'IA. 14 A. A. - Zai'imla, 
k rdır ki bunlardan biç biri ta· için menfi olan memleketler itha- M. Ç•lc!an•'\ bblneyi tadileo ~ki· 
Jb.üd tını ifa etmemişlerdir. lat paylarmın &&~ldıitnu •'!~~ le mesrur ebnittlr. 

.ı tir etlerden her birinin 200 le""'r. Bunu da ışaret edelım ki M Venizelos bu hal suretini b-
• Dl 1 'J' J' d L- mil· Türkiyeye bu sene vaki olan fngİ ' • , 1 

k<1 ngı ız ırasın an .,... tiz ihracatı mutadm fevkın' dedır' 1 bul ehnıthr. • t n i\;.,, \lras1na kadar ser • . bilibanı erece 
ım1 lyel ri vardır, Ve çıkardıkla Bir taraftan da fktraat Vekili tak . ".1-J•:da~·~: OOftP • 

at d yidatın kaldmlma .. ve Ticaretin tim. '1 emış ır . • 
e.shamın ekaeriaİ e asıl kum teşviki aaye•ile yabancı memleket A rlNA, 14. A.A - Bahrıye na-

~ayaya aittir. Hesabatı tetkik larle ayn ayn müz kerelere girit zın M Hadhi Kyriakoı ile bahriye 
~ n muhasipler. bu tirketleı;e m.ekt-;dir. B;ôv!e b!_r an!~tma Tür- nazm M. Condyliı ihtimal uhdele-

1 ut ettikleri yüzde 16 bıs kiyenın yenı bır muıterm olup bu- • deki ...,,.,.,...tleri terkedcrek baıka 
Firi vermeği kabul ettinni, ol radan gittikçe daha ~azla mal al- nn retler deruhte edeceklerdir. 
· arın ra g"men •İrketler hiç makta olan lapanya ıle yapılmıt- neza , , . 1 

ı r tır. Avu•tueya Macariıtan ve Çe- M. Venızcloı un bu kombin-
ey vermemişlerdir. Bunlar- koılonkya ile de (barter • aynen taraftar olduğu .Oylenmektedir. 
bazılar vermeği kabul et· mübadele) mukaveleleri yapılmıt l'.'l. Çalciaria, kat'i ce<rabını bugüll 

1cr, azılan da esasından tır. Yeni lktıaat ıiyaıetinin tema vencektir 
~ detmişlerdir yÜlünü gösteren bir diğer hAdiae ' 
va de milli bayatm ikbaat işlerile a• -------

I k ir etin ür,üncü yolsuzlukla- lakadar olan De.-IPt dairelerine ispanya 
'
1 

· n birisi de imtiya:ı:namede yabancı mütebaaaıaların tayinidir. 4: milmesini taahhüt ettikleri Bu ise yabancı memleketlerin ik- Hadiseleri 
·~ t kuyulıırmı işletmemeleri- tıaadi tetbirlerini yabancı ihtiaa. 
,,u{ N etelrim 50 kuyu kazmış· aın yardımı olmaksızın tatbik et

.HO b 1 da 1 d" d" m·~iyaaetinin if!Aaıru açıktan a• 
r-ek ve un ar n fa ruz or ır çığa itiraf eylemek dem .. ktlr. 
.... 1işletmi,lerdir. Buınlan niçin Kapitülasyonlar rejiminden te. 
r: medikleri sorulunca, dün- vıi.rüa dilmit bazı prejüjeler ve 
u1

1piyuasınm vaziyeti hi.zıra~ı Türklerin her sabada tabiatile aa· 
IC \a müsait olmadığı cevabmı labiyet sahibi oldutwm İspat ey. 
{" mişlerdir. Halbuki firketiıı !emek arzusu bir fazla itimadı 

e:ı:üella' da da petrol imtiya nefı banaı yaratmıfbr. Fakat ya-
dı Ş ' k d bancı tedbirleri tatbik etmek bun 

rar r. ır et, bura aki İmti lan kabul eylemekten daha gÜç 
nı tevıi ederek V enezüella çıktı ve bu da bazı kantıklıklar 

~el'. ollerinin dünya piyasasın- doi;ınlu. Fakat bir taraftan da 
• 60ıi mevkimi yedinci derece- hükumet Avrupadan getirtilen 
~, s 3 üncü dereceye çıkarnu9· rr•itebaaaıalarm memleketin baki· 
M/ ki ihtiyacını hir türlü teabit ede-

mediklerini rörm~tü. 11 ~irketlerin ,,_._ ıene İra-a ........ ~ Şimdi, hlikiimet daha ıı:iyade 

Mllcrlmler feokalA.de mab· 
kemeye verilecekler 

MA.DRIT, 14. A. A. - Dün ak
ıamki kabine içtimamda iıyan, kı· 
yam, infilak edici maddeler imıJin· 
den mütevellit cürümlerin fevkalade 

1 
mahkemelerde riiyet eılilecetiıııe ka
rar nrilmiıtlr. 

BARCELONE, 14. A. A. - Şeb 
rln muhtelif yerlerinde b&li bomba· 
laı· meyd.'lna çrkanlınaktadır. 1 

Bunlardan tıS tanesi poliı müdü· 
riyetinde biriktlrilmiıtir. Kendileri
ae bomba gönderilen kimıeleria 
10.000 den fa-zla olduiu t.ıımin e
dilmf'ktedir. '.lon İr milyon 300 bin lira ver terakki etnıemif ,.ahut aa t .. rakld 

( kJ1 İ l"zım geliyordu, Halbuki etmiş memleketlerde (meaela c:e-
ı h mukabil ancak 300 bin in nup Amerikaoı) çaltımı• mütebaa,. b' Sa . k d' . t 
t~ 1 lirası vermek İstemi•ler- aıalar aramakta Ye kullanmakta- yon liralık ır nayı re m e-

'1D .., dır. Bu gibi müteh,:;aıılan da •İm min edilecektir. Hükümet aynca 
, •ll'ıŞirlretler buna sebep olarak • d . ~ Aras va· diıinde Kaı;....,.,,,.n ile Kalp di daha zıya e A enka birleşik ~--a 'r ı:ulann işletilmediğini ileri· hükiimett..r:.,den !etirtmektedir, arasında olup 17 ci asırda işletilen 
ı ürmü§lerdir. Halbuki buır Ayni ,,.,. Devlet Demiryollan Te ve bugün için dahi ürhğı tesbit 
._-asıl maksat bizi döviz buh Devlet lnbiaarları için de yapıla- olunan altın madenile bazı petrol 
) akbr madenlerinin qletilmesi için kredi e' karşıamda bulundurmaktı. c · bulmak karannı vermiıtir. 1 

~ı'. ~ JQ.ın üzerine lran bükfuneti Sanayieilerin yerli maden sah.ip Yapılan ihracatın bedeliıı.i mıım 
'' !erile müttereken çalıtmalarm ve • tini ed b •tm it 
~ğl/•tdıOO bin lngiliz lirasını kabul lazım gelen maddeleri mümkün ol tekel ~na " ~t . e ı e I 

1 Y' iml:di ve Londradao Tahrana duğu kadar memleket madenle- üzere buk"!"et ".enh 1 bır dkararna- , 
1 me netretmlf •• ı racatc ann aa-

ht 1 · nümessil gönderi erek im ti rinden tedarik eylemelerine le eb tıılannm mukabilini 14 gün zar- 1 
< v amede tadilat yapılması lü büa edilmektedir. Bu Türk Kömür f•nda ya Merkez Bankaama depo

tafndıınu ihtar etti. Şirket, İste iatihaalatmm artmaamı te~vik e- zito etmelerini yahut Türlriyedelri 
11, rir ı mümessili göndermedi ve decektir. Türk Kômurled civar bir bankaya aatmalannı ... rt koD

arı'>ta rüncemede bıraktı. İran memleketlere luuaaten Yunania- muıtur. Bu hareket simdiye kadar 
tana ihraç edilebilen mühim bır" •ı.: ı ıızmbva m'-' ola--.._ ztlmetinin de, menafıini mu vaıu 0 an , ...,. <0a&· 
ihracat maddesi olmaktadır. lktı- tır. Ayni zamanda bu yılm ilk 9 

d' Taca için tirketin İmtiyazım aat Vekili memleketin ıeker ve ayı zarfındaki Türk ihracatı eY· 

ifl n tn esi lazım geliyordu. Pamuklu dokumalara olan ihtiya. velki seneye nazaran 41 milJ'OD 
..,. 

1 
•tkim de öyle yaptı. Bunun cmm 3 aenelik bir program çerçe- kilo fazladır. Faknt fiyet b kımm 

raber, hükümetimiz, imti· Yeaİ içinde teaiı edilecek Yeni Şe- da bu seneki ihrncahn kıymeti 
mede tadilat icras tC n ker Fabrikalan Ye :5oyyet kredlai geçen ııenekinin 20 milyon lira ka 

.. k h 
1 

• 
1 

I aayeainde teıis olunacak dokuma dar dunundadrr Ticaret muvaze-
aman muza ueye azır o fııbrikalarile tamamen kapat tabi nesinde ia<o kontenjan uıulü aaye
nu bildirmek suretile bü· 

1 
ırcepni beyan etmiıtir. Sanayi 1 sinde 6 milyon liralık kadar lehte ı 

İr hüsnü niyet eseri göı• Bnnk .. ına yakm umanda bir mit bir fazlalık Yardır. 

Peru ile Columbiya 
harbedecekler mi? 

Bu havadiı, Dehe.ta gazetesi tara 
fmdarı verilmektedir. 

l~alya_ .. _ a\A.t.::.,. .... 

ROMA, 14 A.A. - Bütün ra· 
y i çıl<an ze eler, Bulgar lıaliçeainin bir kız 
bir safb y cireceti' -ohınm.ıw.. çocuk dünyaya getirmiş olmasını 
dır. 1evinçle kaqılamakta, kraliçenin 
FiJ\'&kİ jeneral Vaaquez Coba'nnı resmini dercetmektedir. 

kumandaımt':> ıevkolunan Kolombl- Gazeteler, bu mea'ut vak'adan 
ya kuvvetHn bugün P~roululardan dolayı ltalyan milletinin duyduğu 
Letiria, istirdat için saat 15 te hare- memnuniyete de tercüman olmak 
ket etmiı olduğu haber veriliyor. tadır. 
~~~~==~==~~=====-===== 

izamettin Nazif'in 

AK D NYA 
Yalnız bir edebi •ık romanı 6 - ittihat H T.,.aklıi Ce-

deiildir. Yakın devirlerin tim miyetinin az.alıırı Gl'cuında ana 
diye kadar meçhul ka!nut bir baba bir kardeı neye derler. 
çok hakikatlerini ihtiva edeD di7 Ôı>eii luudqler kimlerdi'! 
bir tarihtir de. 6 - Emanael Karaııu Efen· 

1 - ErkQnılııırp ,,.:i.zbcıp dinin ittihat .,. T •rııklıide/U 
Manala Kemal Omııınlı Hür- rolü nedir? 
ri.Yet ceıniy.tini Selmıikte - 1 - Umumi mülettif Hiiu-
..ı teaia etnıiflil J'tn Hilmi PGJG MakedonJ<a ko 

2 - Serbeat fırka IUleri Fet mitecilerine «ıtılmq mıJ<dı'!. 
hi Bey ittihat .,. T eralılıi;ye ( Oatrumce metrepolicli Kara· 
ncuıl ,,U-miıti7 (Bİ%za,t Fethi aimof Efendi aöylemittir) 
Bey anlatmııtır) 8 - Şenui Paf'J ncuıl öldü-

.J - Menlik takip mülre:ı:ul rülmüıtül Y ü:ıobaıı N iya;ı;i N İ· 
kumandanı erlıôıuharp K'4un JIOıi Bey hakiJıaten öyle Uldia 
Bey Sandatt1lıiyi nız..ı kollQUı. edildili 6İllİ bir luıhNUııan mq 
mıfb7, (Büyiik Millet Mecliai dı'! 

• Reisi Kazon Pqa SÖylemitfir) 9 - Mülô:&ım Salim Be)! Mü-
4 - En11er Pa1a ile Cemal fir 0.snıan P"IOJIO nİfan almıf

PQfanın araaı ne :&ıımıından be lcen tıJUtl olmuıtu da Fırka ku 
ri a,ıJrtır. (Biazat Tali.t Pata 1 ınandcuıı Oamıın Hidayet PQf4 
.Öylemİftİr.) ~. 

Ey Rumelililer! 
lnaanm dojdufu yer, ber 

za1111uı baaretle andıiı, bir 
türlü anutamadığı bir hatıra
dır! "Milliyet" İn yeni l'DDlam 

( Malıedon)IQ) bu hasrete ter
ceman olacak! 

E)I llnıuloluda doinaq olan

l<ır t 

t,inu.Je bir tele adam aWı• 
rebilir miaüıbr. lıi, Rumeli lelQ.. 
lıetlarinln ocuını tııtmanu,, he 
)'eCCln .,. matemini ılu)'tnlllnıf 
olaıınt 

E~ ..,.,ıiklerini Balltanla- 1 

nn Mrp yam11,hınnda, ııe en 
tatlı mekemlerin çığl..,.. ff bwı 
larla kolkola dolıı,tı;ı ouaüır-

ıl11 ihtilal cıı.,leri irinıle ·~· 
ren uki ürüncü ordu zabitleri/ 
E•ki. luulut taburlannuı oe ta
kip miilre:ul...U..in kumandan 
lant 

"Milliyet'' İn yeni romanı 
(Makedonya) en güzel yatla
rnuzm bitıralannı yatatacak. 
Gençliğiniz.in en unutulmaa 
sahnelerini tekrar ve ayni be
yecanla canlandıracak 1 

NIZAMETTIN NAZİF'in 

ANKARA 14 (A.A) - Sanayi umum müdürlüğüne aabık 
Sanayi Umum Müdürü Ali Recai Bey tayin edilmiştir. 

ANKARA, 14 (A.A.) - Ankarada İnşa edilecek ıergi bi· 
naaı için alakadar vekaletlerin ve mı.iesaeselerin mümessillerin
aen mürekkep komisyon B. M. Meclisi Reiei ve milli iktısat .-e 
tasarnıf cemiyeti reisi Kazım Pata Hazre~lerinm riyast:lin:le ö
nümüzdeki salı güni.i ilk toplanışını yapacaktır. 

Cerıupta 61 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 14 (A.A.) - ikinci kanımun ilk haftası içinde 

cenup hududumuzda gümrük muhafaza kıt'aları tar;ıfında.n 61 
kaçakçı 2700 kilo şeker, 461 kilo gaz, 200 kilo ipekli ve pamuklu 
kumaş. 204 hayvan ele geçirilmittir. 

Uzüm, incir, fındık bayramı 
r 

ANKARA 14 (A.A.) - Bu seneki Şe!:er bayramını üzüm. 

1 
incir, fındık, bayramı halinde kutlulamak üzere milli iktısaı ve 
tıısarnıf oemiyeti umum şubelerini seferber etmittir. Aydın inciz-
miistahsilleri kooperatifi Ankaraya bayram münasebetiyle be, 
ton incir sevkeıtmiştir. Memleketimizin diğer şehirlerine de üzüm 
ve incir sevki yatı başlamıştır. 

Yunan harp malullerinin Atina 
sefirimize mektupları 

ATİNA, 14 (A.A.) -Yunan Harı> Malulleri ve Sulh d'oıt 
, lan cemiyeti, Türkiye elçisi Enis Beye.bir mektup göndermiftir. 
1 Mektupta birkaç gün evvel Türk izcıleri tarafından Meçhul 

1 

Yunan neferi abidesine çeJ.enk konmasında ha.zır bulunan cemi· 
yet ıızasının duyduğu heyecan ifade edilmit ve bu tezahürün 
1930 itilnflannm akti sırasında izhar edilen temennilerin tahak

. kukunu göaterdiği bildirilmiıt.ir• 

Atlı spor klübü nizamnamesi 
tespit ediliyor 

ANKARA, 14 CA;A.) - Atlı ıpor kuli.ıbü nizamnamesini 
hıızırlamakta olan ~onıısy.on_ bugün de toplanmış ve diğer bir la 
smı maddeleri teabıt etı_nıttır. Bundan sonraki toplanı,ında ni
zamname tamamen tesb•t Ye İntaç edilmiş olacaktır. 

Roman yada 
Buhran 
M. Vaida BaıvekA

Jeti kabul etti 
Boıou:ş. ı 4. A. A. - Milli çift

P ftrt.aa• mai M. v aicla dün buraya 
gelmiıtir. Mümaileyb, müstafa bat· 
vekil M. Manin ve fırkanıa diier er 
kin• ile aöriiımüıtür. 

1 Almanyada 
Fesat 

Bl:kl iN, i<f. A. A. - Volff • 
.lamından: 

kaleminden çıkan 

Makedonya 

Miite~ ı.....ı tarafmdaa kabul 

1 

eılilmİf tir, 
Miimaileylı, saraydan çıkarken ka 

bincyi leşkile memur edilmit olduğ.ı 
nu ıöylemittir. Kendisi enela M. 

Soa günlerde bazı ırazetelerde Al
man kabinesi aleyhinde hakareti mu 
tazıunmm beyenat ve fesat çıkarma. 

la matuf hitaplar ve daveder intiıar 
etmesi üzerine aatahiycUar mahfil
ler matbuat lıiiriyetinin s••İ.stirıali 
karııaında ıiddetli tedbirlor almaca 
ğından gazeteleri ba,•ekil nam ... 
haberlM etmiıl.rdir. 

BERLIN, 14. A. A.. - Volff ajaa. 
ımdan: 

1933 ün ilk edebi idıliaadır 

Pek yakında MILLIYET'te 

Maniu ile görüımek arzusundadır. 
1 Milli çiftçi fırkaaı divanı, öileden 

sonra toplanmııtır. 
Divanın M. V aida'ya parlamento

da müzııheret edeceği zannolunmak· 
• tadır, 

Alman milliyetçilerinin lideri M 
Hugeııberg hugün baıvekil von 
Schleicber tarafından kabul edilmİ!
tir. 

Mülakat alı- malümat alıp nnıwı1ıı 
m hiyetini haiz olmuıtur. 



...... 

MtLLIYET PAZAR 15 KANUNUSANİ 1933 

Milli hükômet borçlarının hepsi tasfiye edilecek 
Ekonomi 

Nakliye masrafları 
tetkik ediliyor 

Eski 
Borçlar 

Nasıl tasfiye 
olunacaktır 

Şehrimize seyyah 
niçin az geliyor? 

Turing Klübün tetkikahna 

,, 
Sadakai fıtır 

ve zekat 
Made in Englaod 

Yazımın serlavhasıru ecnebi 
Alô Vaıat Edna 1 kelimeden intihap edişim 

1 
kimsenin gücüne gitmesin. Çün 

BUCDAYDAN 13 
ARPADAN 16 

10 
14 

9 kü bu ecnebi cümlenin beyne!· 
13 milel bir kıymeti vardır. 

ihraç mallarımız için bu tetkik 
faydalı olacaktır 

Milli hükumet borçlarına ait ka
nuu sureti Vilayete tebliğ edilmi1-
tir: 

1927 mali aenesi nihayetine ka
dar Milli Hükiimet bütçelerine 
müteallik borçlar hakkındaki 2 
haziran 1929 tarih ve 1513 numa 
ralı kanuna tabi olup bu kanunun 
netrinden evvel hazine aleyhine 
Şürayı Devlete, Muhtelit Hakem 
Mahkemeııine veya adli mahkeme 
lere ve bu tarihten evvel doğru· 
dan doğruya Maliye Vek&.letine 
veya mahallin en büyÜk malme
nıurlannın mafevkine müracaat 
etmiş olanlarla sari haatalıklar se 
bebile öldüriilmüt hayvanların be· 
dellerinden olan matluplarmı İsti
fa için hükiimete müracaat ebn.İş 
bulunanların müracaatları büküm 
ve karara raptedilmif olup olma· 
malarma bakılmaksızın makbul 
addedilir. Bu müracaatlar 1513 
numaralı kanunun ikinci madde
oile buna müzeyyel 26 mart 1931 
tarih ve 1783 numaralı kanunun 
ikinci maddesi hükümlerine göre 
muameleye tabi tutular •• 

dan 
göre, vapurlar. 
alınan rüsum fazla! 

65 Ve bu ktymet teknik kuvve-
tin geri ve çürük aan'atlara kar 

Hav• kuvvetlerimizin itila '!" fi olan galebesinin ifadesidir. 
terakkiıi için her türlü muave- İzah edeyim: 

netin ifası vataui vazifelerimi- Geçen hafta Fransızların yep 

OZOMDEN 130 92 

Tacaret ocluı ihnıı; "'y~ ,_ 
idi masrafları baldmıda y~pbgı tet
kikahn harJrlık kısmını ~ -~.; 

• bütün memlekete .-- I""" 

mittir. 

Mevıirn ba,langıcından Kiınunuil:"c) sonuıııo kadar en fazla fındık 
racat ettiğimiz memleketlerin b&

•1nda 1 tal ya ve sonra 11raaile Al
-nya, Franıa, Holanda ve ~
ka gelmektedir. Ancak lıtatistikler
de halyaya ihraç edilmit gözüken 
hdıklıınınızın heman büyük bir kıı
mı diğ.,.. memleketlere ıevkedilmit
tir. 

mıı .... lamı ttr 
de tetkikata. bat tdd~mizhnin • 

Oda her ihraç ına. kad 
·· 't linlllftA ar o-

yalon ve en musu kik etmek. 
lan nakl" murafmı tet 

• ıye kil .. cretind• eua .__ 
tedir. Bu na u. --•-- • tib • • • d ihraç ,.........u il -mal ••raıt ıçın e 1 tiril . __ , • ela vapura yer q mesıne 
.... anın n • • masraflar naza-
kad~r yapılan ~!~:dır. Bu tetkik, 
n dikkate .,lınn- ela ıJ 
ilıra mallarmtız bakln.n Yap an 

b• çt·· t ·ııil....min bir lnamını teı
ır r u IJ 

kil etmektedlı'. 

Japonya ile eski 
modu• vivendi 

Japonya ile meml~k~ ara11n-
da cut moduı Tivencli feahedil--v f' lkti t kil . • t' r Mama ı aa ve etinden 
mıt ı 'ııün ııelen emir mücibince bu 
ıeçen,_ı.-t ticaret muahedesinin h"'
muva....- 'h . '-·dar ""' _ ı..ı a~ nı ayetine ""' devanı e 
d~tir. Kiinunuaani 933 nihayetine 
kadar Japon qyasıncla takaa devanı 
ec!ecrktir. 
Ald•ğımız ınalW.ta nazaran, Ja

Ponya i~e yeni eaa~lar ~de ye
niden bir moduı Tivendi aktedilecek 
tir. 

logillz ••nayi •ergisi 
l\fanll Jngiliz ~yi lergisi ııele

cek ubatm 20 ~ın";e Londrada "O. 
1 '· ,, da ve Bırmmghaında "Ca.t 
ympıa · ı.• de açılacaktır • 

ı Bromwıc d • 
e Bu ser&İ üç kı•nn an Jniirekkep. 

tirl: - Hafif aan'atler lnaını 20 ıu-
ıa kadar devam ed k 

battan 3 '""' bü ··k • ece -
• • 0odranın ~ Y'1 daiani ma-

tir. ,... 1 Olyınpıada açılacak! 
halli o an L _. ır. 

2 _ Nfenıııı:;t =:;1 933 aenesi 
20 ıuhahn~n Lond na kadar ~.,.. 
va ~dec• l<tır· • ranın White 
Cim denilen ınahallınde ~ılacaktır. 

ty _ Ağır aanayİ ,ubeaı 20 ıubaı-
3 4 ınnrta kadar devam edecektir. 

tan • ;.. __ ,ehrinde "Castle Brom 
Birmıng-·· kt 

. h'' de eçılac ır. 
wıc 

Üç fındık merkezi
oıizdeo ihracat 

ihracat Ofisi batlı~ üç biiyijk 
k ihracat merkezınden _ Trab 

fındı Gi..UO"• Ord11 - 1932 aenesi 
zon, • batlftngıcmdaıı kanunuevvel 
mevsım ka,lar yııpılaıı hndık İhraca
ıonuna ·ıeden bir iıtatiı•"~ h 
tımızı teapı • . '"" azır. 

Bu iatatiıtıke nazaran me"
l~1'f.:'~yetinden K.evvel sonuna ka 
aım b .. ç merkezden yapılan fındık 
dar bu 

11 ız 3.642,669 lira kıym.etin
İhracatıın kabuklu ve 11194 ı;,n 
de J74G tf~ndıktır, Fındık müşteri
ka~u~ıu~lon batlıca memleketlere 
lendnuzk 'ho rac•tımız aıağıda &"ÖıteriJ. 
fın ı 1 

1 BORSA 1 

<it saııbımdaa alınu ceh'elclir) 

14 Kanunusani 1933 
.......... Fiatlan 

fıtllrraılar T abYilAt 
"' dıblll 91,f/4 
'"t d.yollın Ş,65 

v'. M.,•h•lde 60,15 
Gtııııtikltr 1,U 
Sıydl ıubl 7,-
Bıgdıt f,1t 
T. ııtcılyı 7,71 

[ltltrlt 

Tflll•• 
Ttael 
llıbua 

..bdolı 1 
m . 

tınılr Bclrctlp~ 
htil;J,11 

.Ml•wll 4t.81 

ESHAM 
I{ 1:'.ı. Namı l&, 801110.u 

tfımtUa ıu,ıı ltrkoı 
, 11 l\J titt"ılı t 15,- Çlmıato .Ar. 
Aradolı H.ı o C•yoa dty. 
RtJI 4,13 Şsrt dty. 
~lr, bayrlyt 13,- !ıly.ı 

1 rım'flJ' -49,!IO ıık •. tta 

l n ıı rutıtıonı J r,- Tcltfoa 

ÇEK F ATI.ARI 

f.oadrı 

11,16 

111,tl• 
l'llyork 4ö .~9. 
Mllıno 9,19,5 

Prsf 
Ytyıaa 
Mıdrlı 
lttliı 

14,tO 
13,10 
fO,ff 

24,7t 
ı.74 

ı,ıo 

1,95 
14.SI 

11,8.5,7 

'·''·-~.i6, 

··~•.15 
BrilstJ J,l<ı,t-4 'fırfOtt •.191,-

Batlıca üç büyük fındık merkezi 
olan Gittson, Ordu ve T rabzondan 
Yapılan fınd:k ihracatımızın kıymet
leri a:ıağıda ııöıterilmiıtir: 

Mınhkalar Kıymet - Lira 

Gireıon 
Ordu 
Trabzon 

1.411.177 
651.040 

1.580.452 

3.642.669 

1932 senesi bidayetinden kanunu
evvel sonuna kadar memleketimiz.. 
den muhtelif memleketlere ihraç e
dilen fındık kıymetleri qağıda göa
terilmiştir: 

Mıntıkalar Kıymet - Lira 

Almanya 
ltalya 
Fransa 
Holanda 
Amerika 
lnııiltere 
D.M 

1.801.751 
J.997.509 

570.681 
100.82 
304.670 
618.273 
223.669 

5.617.372 

Bu iatatiıtikten anlatıldığı veçhile 
1933 ıeneoi on bir aylık fındık ihra
catmuz 5.617.372 liradır. En fazla ih 
racat yapbğımız memleketlerin ba
tında ltalya, Almanya lngiltere ve 
AmerilıA gelmektedir. 

Bu s~ne fındık iıtihsalatmıız fazla 
olmaklu beraber ihracatnnız eyi git
m<ktedir. Ancak hndık müstahıili 
olan lapanya ve 1 tal yada da bu sene 
fmdık mahıııllinün fazla olına11 fi. 
yatlann düşıneıine ıebep olmuştur. 
Bu ıuretle fındık ihracatnruza mu
kabil ın..,lekete &İren para niıbeten 
azdır. 

1 •••••• 1 

Balkanlar için 
Af iş 
Mf-•abaka tubat 

nihayetinde bitiyor 
Balkan konferansı Balkan 

m~m~e~etlerine seyyah celbini te· 
mın ıçın T" k' 1 • y . • ur ıye, Bu ganstan, 
y:nan.A!:"• Romanya, Yugoılav
ral::.nı h a"."tJ~ğun güze~ manza 
ım. tt" 'bnavı ~\!§terek afııler tan z eıneaınk .. 

B f' 1 • e arar vermıştı. 
u 

8 
1f .er. ıçiıı bir müsabaka •· 

çılmıt ve ıştırak etmek . t• 
tk" 1 • ıs ıyen aa-

Sa ~ a"B~ıl~ •~in keyfiyet, Güzel 

M
a.?a bark ır ~~dıne bildirilıniıtir. 
u,a a a mu deti •ub t 'h 

• d b't k • a nı aye
tin ek! ece kvde.ınuvaffak olacak 
aanat ara na ı mükafat .1 kt. verı e-ce ır. 

inhisar idareleri için 
mütehassıs 

inhisar idarelerinin va:ı:iyetini 
tetkik ve ısla~at .. eıbabını teabit i
çin bir heyetı mutehaaaısa çalııtı
nlacağı yazılmıfb. Getirtilecek 
mütehass11lardan birinin, Avuatur 
yadan celbedileceği ve nisan bida 
yetinde buraya geleceği haber a· 
lmmıştır. 

ı Küçük haberler 

• Manisa Tapu ıicil muhafızı 
Feri dun B. bugün ıehrimize gele
cek ve haziranda burada da tat
bik edilecek sicil muhafızlığı mua
melatile meşgul olacakbr. 

Ankara Kadaıtro katiplerinden 
Baki B. de Feridun B. le birlikte 
burada çalışacakbr: • • 

Ancak tediye usullerine halel 
gelmemek üzere Maliye Vekale
tinde mütesekkil komisyonlar ta
rafından iiama bağlı alacaklar 
taıfiye için tetkike tabi tutula-
maz. 

Pollıt• 

Teessüründen 
Rakı içti -Az kaldı evi de 

yakıyordu, 
kendi de yanıyordu 

Sıı.matyada oturan Galip ismin 
de birisi annesinin ölümüne müt ... 
eaair olarak dün fazla miktarda 
rakı içmiş, ıonra sızmıt bir halde 
yatağa girmiı ve uyıımuttur. Bir 
aralık Galip ayağile idare li.mba
aını devirmiı, bu yüzden yangm 
çıkarak ev yanmıya ba9lamııtır. 
Civardaki komıular alevleri gö
rünce koıuşmutlar ve yangını aön· 
dürmütlerdir. Bu arada Galibini 
de bazı yerleri yanmıtbr. 

Kahveyi çuvalla 
aıınyorlardı 

Haıa.,, lbrahim ve Sait isminde 
üç arkadaş hamal kıyafetine ıri
•rek Tepebatmda kahveci Kero
P" Efendinin dükanma &İtmişler, 
kahve almak istediklerini aöy)e
mi~lerdir. Oç kafadardan birisi 
kahvecinin önüne siper durmut, 
diğer ikisi de kahvecinin mefguli
yetindeo iotifade ederek sırtlarına 
birer çuval kahve yüklemifler ve 
dükkandan çıkmı,lardır. Fakat 
biraz aonra meaeleni:n farkına va· 
ran Kerope Efendi, sahte hamal
lann pe9lerinden koşmu~, bunlan 
polise teılim ebnİflİr. 

Bir hırsız şebekesi 
Geçen hafta içinde yeni bir hır· 

11z ıebekesi daha meydana çıka· 
nlmı' ve ıebekeden üç kiti yaka· 
lanmıtlardır. Selim, Şevket ve A
rap Ali isimlerinde olan bu üç a• 
zıh hırsız latanbulun muhtelif 
aemtlerinde birçok yerleri soy
muılardır. 

Hıraızlann M>yduklan yerler 
birer teıbit edilmektedir. Zabıta 
bu hırsızların daha batka arka
daılan olup olmadığını tahkik e
diyor. 

Eroin 
Oıküdar'da Valideiatilı: mahal· 

leıinde Çavutdere sokağında 30 
numaralı hanede oturan Muıtafa 
ile feriki Andon'un Atpazannda 
3 gün evvel kira ile tuttuktan 
dükkana zabıtaca eroin kullan
makla maruf bazı kimselerin girip 
~ktıklan na:ı:an dikkati celbel:mİ§ 
'"j· Bunun ü:ı:erine dükkanda ya
pı an arama neticeainde kösele 
parçalan arasında 8 paket eroin 
bulunarak müıadere edilıniıtir. 
Md ustafa ve Andon yakalanmıtlar 

ır. 

Atlaa 18.IP,H Peşte 

Clrıc:Yrt t,44,SI BUkrsı 

iotyı 61,,.o,- Bclım 

Ami•rtrda• ı,ır.ıs Mostorc 

NUKUT (Satq) 
l\uruf 

•,~8.tı 
>•.~6,-
k,tı,-
14ı,<ı,_ 

* Sıhhat Vekaletı tefti§ heyeti 
reiıi Fuat B. dün ıehrimize gelmit 
ve latanbul Sıhhiye müdürü Ali 
Rıza B. ve aıhhiye müfettitlerile 
cörüfltlüttür. Fuat B. in burada 
bazı muamelatın tetkikile metırul 
olacaih anlafılmaktadır. 

Kurıun hırsızları 
Sabıkalı Ahmet ve refiki 1 1• 

Edimckap1 caddeainde Mib i:'; 
camii kubbelerinden söktükleri';()() 
okkayı mütecaviz kul'funlan ıö. 
türecekleri esnada cürnıiimeıhut 
lıalinde yakalaıımıılardır. 

t• r·rrııs:~ ı tı9, ı ııllc Ar. 
ı hıtrllo 71~.- ı ptzerı 

ı dolar 21S, ı mart 
ı ıdou 

1 p••:• 
20 lty 

Kurus -f i', -
ı:,-

ıo.-

2.f.-
S3,-
fJ.-

•Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü Merkez Tapu müdürü 
O!m.an B. mezunen tehrimize gel 
mıttır. 

Bir çocuk yandı 
Silivri'de Pervane köyünde Ha. 

!imin evinden yangın çıkmıtbr. 
Y anııında Halimin on Yatındaki 
çocuğu ile bir mandası yanmı,tır. 

Bir kayık battı 

zin en mühimlerinden bulundu- e • b' k d · ta Türkiye Turing Klübü, yeni ye·/ ederek, limanımızdaki rüsumun Y nı ır açı enız pos vap~ 
ni bazı tetebbüalerde bulunmuı- tahfif ve tahdidi lehinde hüku- ğu cihetle bu bapta Diyanet İf· :nı deniz ortasında yandı, kül ol 
tur. met nezdinde tetebbüsat icrasına !eri riyasetinden aadır olan fet- du. 

A lı h t karar vermiıtir. va mucibince aaelakai fıhr ve Birkaç ay evvel gene ilk se-n araya aeya a 

Klübün en mühim tefebbüaünii, 
vatandatlara Ankara'yı ucuzca 
tanıtinak için memleketin her ta· 
rafından hükümet merkezine ka
file halinde ucuz aeyahatler temi
ni olduğunu yazmıttık. Bunun i
çin ~imendifer ücretlerinde tenzİ· 
liıt yapılma .. Devlet Demiryollan 
i<!aresinden rica edilmiştir. Klübe, 
fehrimizdeki seyahat acentelerin
den ve memleketin muhtelif ta
raflarından böyle seyahatler terti 
bi için şimdiden müteaddit müra· 
caatlar vaki olmuıtur. 

Uludağ ve ecnebiler zekit ile mükellef bulunanların ferine çıkan bir Fransız atlan· 
Turing ldüp, Uludağ'da atri 1 TAYYARE CEMiYETiNE ·ı tik gemisi daha hemen hemen 

bir otel vücude getirilınit olduğu yardımda bulunmalan an ve i- ayni tekilde yana yan'.\ dalga· 
halde ümit edildiği kadar ifleme-1 Lin olunur. lara kanştı. 
diğini ııörmiif ve Uludai'ın kar •••••bul mültiıô \ Bunlardan evvel İtal" anların eğlenceleri ve kızakla kaymak i- ' 
çin pek müaait bulunduğunu tea· M. FEHMi gene açık denizler için yr.ptık-
bit etmiıtir. Klüp. kar eğlenceleri •••••••••••••ıi lan büyük bir tıo.nsatlnntik 
ve kızak için Uludağ'da li.zımııe- Bt!ltdl1Jule deniz ortumci"a birden bire ikiı 
len tesisat vücude getirilirae, hiç ye aynldı. battı. 
olmazaa tehrimi:ı:deki ecnebilerin Otobus•• Fen cehlin ve ihmalin d·· tm• kııın bu eğlencelerde bulunmak 
makaadile Avrupa'ya gİbniyecek· mdır. 
!erini dÜfünmüıtür. Bu makaatla, Reglatörleri Yepyeni iki geminin arka 81'" 
icabeden teaiaatm yaptmlmaama kaya yanması Fransada heye-

Vapur/ardan alınan rilsum ?lıtıruya karar vermittir. can uyndıardı. Fransız gazete-

Türinıı Klüp, aeyyah vapurla· Memleketlml:ıln !ıaplıca Bir cinsten olma•ı leri kendi fen ve san'at müesae-
nnın limanımıza a:ı: uğradıklanm De banyoları aelerini tenkit ediyorlar. Çün-
nazan dikkate alarak, bunun - Klüp, başka memleketlerde em tamim edildi kü böyle bir h:ıciise yıllardan be 
babını aratbnnıfbr. Neticede, li- li ld b ri Atlantik üzerinde rekabet 
mannnıza gelen vapurlardan aıh- aa 

0 .uiu &İ i, memleketimizin Otobüslerin ıür'atini saatte 30 ed Alnı 1 •ı._ 
h . f k nerelennde kaplıca, banyo mahal k"I t k suretin' de tah en an ve ng;liz gemııc-ıye, ener, nhtım, kılavuzlu ve ı · ı ome re yapma • · _. 

en, aıbbi müeaaeseat, havadar d' . . B I d' b' "dd t 1 nn::ıe vaki olmamı•trr. aaire diye alınmakta bulunan rü- ıt ır•n e e ıye ır mu e evve • 
ıruntakalar bulunduğunu ııöıter- 1.r:· k lınak -bu · eti' İ•te bı;nun içindı'r kı' Alman aumun pek çok ve mütenevvi ol- k .. . I' b' b reg ator onu m- ny - • 

du"-·-u ıro'"nnu··,ıur· • Klu"p, batka me uzere, reaım ı ır eaer ta et- · k t B"tü-n otobu"sler bı' ve İngı'lı'z teknı'g•'ı rakipl-m" .. ~ tirmiye muvafık görmüttür. Bu 1 nı oymuf u. ~ .. • ~· 
memleketlerin limanlarmda alm· malUınab b'ld' .1 • . • ı.ı·· , rer tane reeli.tor koymuılarclır. bile itimat telkin ediyor. 

n ı ın meaı ıçm up · . d t Ü d 
makta olan vapurlara ait rÜıwnu Sıhhat Vekaleti nezdinde te..,b- Fakat Beledıye son zaman a o o- zerinde Made İn Englan 
tetkik ve bizimkilerle mukayese bü•atta bulunmuttur. büs aahiplerine bir tamim yapa· firması taşıyan herşeyin emni• 

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ______ 1!1!!1!!!!1!!!•!!!!!!!!!1 rak bütün reglatörlerin ayni ne- d · 
video olma11 lazmıgeldiğini bildir yet uyunnası, teknik 1..-uvvetın 
mittir. zeka hareketi ile beraber yürü• Mahkemelerde 

Gayrikanuni kaçak 
eşya arayanlar 

• 
inhisar takip memurlarından 
beş kişi bugün Ihtısas mahke. 
mesinde muhakeme edilecek 

Bugün dokuzuncu ihtisas mah· 1 muallimliği yapan Karlo Efendi· 
kemeıinde çok 9ayanı dikkat bir nin ikametgahında kaçak aigara 
davanın rüyetine batlanacaktır. kiığıdı bulunmuı ve mumaileyh 

Davanın maznunlan inhiaar ta• kaçakçılıktan maznun olarak mu
kip memurlanndan Niyazi, Ab- hakeme altına almmııb. 
b~s, Y.uauf, Cemal ve Ömer Efen- Her ne kadar Karlo Efendi 
dılerdır. k d' · · · k" d k k 

Bu memurlar lhtisaı mahkeme
ıinde bir müddet evvel kaçakçı
lıktan 6 ay hapae mahküm olan 
Ancelos Efendinin evinde kanuna 
muhalif olarak arama Yapmaktan 
ve bu arama eınaamda dayak at
maktan &uçludurlar. 

Memurlar hakkında tahkikat 
yapılmış ve hepıi tevkif edilmiıler
clir. Bu ml'Ulurlann buııün nwhake
melerine başlanacakhr. 

Sigara klğıdı 
kaçakçılığı 

Beyoğlunda oturan Ye almanca 

Rum mekteplerinde
ki fakir çocuklar 

Bunların BllAl/ahmerce 
laşeal bügülı 

memnuniyet ugandırdı 
Hilaliahmer Cemiyeti, resmi 

mekteplerdeki fakir çocuklara ol
duğu ııibi ekalliyet mekteplerinde 
mevcut fakir talebeye de aıcak 
yemek vermek suretile muavene
tini büyültiniiftür. 

Hilalia hm er Cemiyetinin mua
veneti bu muhitte büyük bir -
vinç uyandırmıfbr· 

Şehrimizde Rumca çıkmakta o
lan Demokratiya (CümburiyetJ 
ıazeteaİ Hilaliahmer'in bu mua· 
Yenetinden büyük bir alaka ve si· 
tayitle bahaetmektedir. 

Bu meyanda Beyoğlu Ayakos· 
tantin Rum lllcnıektep müdürü 
Fotinos Beyin bir tefekkür mektu 
lıunu da ayni ııazete neıretinittir. 

Fotinoa Bey bu mektubunda ez• 
cümle demiıtir ki: 

"Bir aenedenberi mektebimiz 
fakir talebelerinin yemeğini Ih
san ed .. n Beyoğlu Hilaliabmer şu
besi muhterem reisliğine alenen 

en ıaının ııgara agı ı aça ÇJ• 

lığı ile ıneıııul olmadığıru söyle
miş İse de, cereyan eden muhake 
mede bunun aksi aabit olmuı ve 
aigara kağıtlanrun çokluğu da na
zan dikkah celbetmittir. 

Neticede Karlo Efendi 6 ay hap 
se mahkılm edilmit, fakat ya§mın 
büyüklüğü dolayısiyla cezasmm 
altıda biri indirilerek 5 ay müd. 
detle hapıine karar veribniştir. 

Karlo Efendi hukiim tefhim e· 
dilir edilmez tevkif edilıniftir. 

Kaçak ıarap 
yaptığı için 

Dokuzuncu ihtiaaa mahkemeain 
de Petro iominde bir adam mah
kıim eclilmqtir. 

Petro ııi.zlice 83 kilo tarap Ye 1 
kilo rakı imal etmekten •uçludur. 

Petro Efendi bunlan kendi kul
lanmak için yaptığını, fakat ka
çakçılık kasb olınadıfını aöylemiı, 
fa.kat bu müdafaaaı tayanı kabul 
ıröriilmemit, 6 ay hapıe 24 lira 
75 kurut para ceza11 vermiye 
mahküm edilmiıtir. 

Spor -
Yörüyüı talimleri 

Türkiye deni,.cilik ve atletUm fe
deraıyonlan tarafından tertip edilen 
yürüyüı dün Şiıli • Maılak yolunda 
gidi,, gelit olmak üzere yapılmqbr. 
Her sporcu için en ııüzel bir kış id
manı olan bu yürüyüşe muhtelif ku
lüplerden birçok atlet ve denizci İf· 
timk etmiıtir. Yürüyüıte en az yor 
gıınluk ve azami meaafe almanın u
.,ı)ü muallim Her Abraham tarafın
dan umumi olarak anlatılmıtb~. Çok 
faideli olan bu yürüyütlere aaat 11 
de Şişliden ba•lanmak üzere her cu 
ma devam eclilecelrtir. 

Otobüs sahipleri iae 40 • 50 ıı. mesincı"en ileri geliyor. 
ra sarfedeı-ek eVYelce reıılatörle Hatta İngiliz mamulatı ka• 
rini temin ettiklerini tekrar maa- dar temiz mal çıkaran Alınar. 
raf edemiyeceklerini bildirmitler· tekniği bile hala eserinin ··~ 
dir. Belediye bu meaeleyi tetkik rine bu markayı vurmak ihti 
etmektedir. 

'Darülbedayi için 
talimatname 

Darülbedayi ve ıehir konserva
tuvan için yeni bir talimatname 
hazırlıyacak komisyon Vali ve 
Belediye reİ•i Muhittin Beyin riya 
aetinde içtima ederek tetkikatma 
devam etmittir. Talimatname te
hir mec!Uinin tubat devresi içti. 
mama yetiıtirilecektir • 

Tekaütlük nizam-
• 

namesı 

Belediye memurlan için yapı
lan tekaütlük nizamname&inin tet 
kikab ikmal edilmi,tir. Memurin 
müdürü Samih B. bir iki güne ka
dar talimatnameyi hamilen Anka 
raya gidecek ve bu hususta Dahi
liye Vekaleti ile temas edecektir. 

Anadoludan da 
dilenciler geliyor 

yacıru hissediyor. Anlaşılıyoi 
ki fen ve teknik en ileri me 
niyetlerde bile ölçüsünii ayır' 
ediyor. , 

Fransızların bu haklı telaşı 
nı gördüketn sonra Avrupayı 
yüksek tahsil İç;n alay alay t11 
lehe gönderdiğimize müteeui 
oluyorum. 

Bize edip ve iı.limden izyad, 
bugünkü fen ve san'at tezgilı 
lannda İnce teknik öğrenece 
gençlerin daha ı· zım oldıı ·un 
zannediyonım. · 

Büyük harpte Alır.an fahrik 
larma yolladığımız bimaç tı • 
bugünkü sarı'at müesse~ele 
mize temel atmı,lardır. 

Bizim gibi iptidai mahsul Y 
tiştiren VP iktısadi progra~ıı 
san'at teşkilatı üzerine çız 
memleket, teknik kuvveti r 
kiplerine bile itimat Vf'l'l>rı A 
manyadan çok istifade e ebıli 

Edebiyatın ham bir hayal · 
duğo devirde genclerimizi P1 
ris sokaklarında değil Ki' 
Hamburg ve Leipzig atelye .,. 
rezgiı.hlarında görmek dalıa ı. 
yırlı olacak zannederim. 

Burhan CAHI 

Az seyyah gelecek ·---····--·--·-....... -··--; 
Ru.e senaryo moha 

Son zamanlarda ıehirde dilenci 
ler çoğabnıfbr. Yapılan tetkikat
tan latan bula Anadoludan birçok 
dilenciler ııeldiği anlaşılmııtır. 
Belediye bu dilencileri Darülace
zeye aevketmiyecek, memleketle
rine yollayacakbr. 

Önümüzdeki mevıimde lstan
bula çok az seyyah ııelecektir. 
Şimdiye kadar Belediye aeyyahin 
tubeıine 7 vapurun lstanbula uf· 
rayacaiı bildirilmi,tir. 

Bütçe varidat kısmı 
Belediye 1933 bütçeai varidat 

kısmı ikmal edilmit ve tab'ı İçin 
matbaaya verilmittir. 

Seyyah terci
manlar 

Seyyah tercüaıanlan cemiyeti· 
nin ihya11 ve burtlann va:a:iyetleri
nin ıalalu için Belediyede tetkili 
tekarrür eden komiteyi aeyahat 
acenteleri mümessillerinin de da .. 
veti muvafık görülmiiftür. Polia S 
inci ıube M. Kenan, Turing Klüp 
namına Ekrem Riiftü B. ler komi
~eye ittirak edeceklerdir. 

İsveçli 
Bahriyeliler 

riri gitti 
İstiklal harbini ve inkıli'ıbımı 

taıvir eden filmin senaryosunu • 
.zacak olan Rus Sovyet sinema r 
mesaili M. Zarhi, dün Çiçerin ' 
puru ile Odesa tarikile Mosko• 
ya gitmistir w 

._ ---·--
Nazmi Nuri Beyiı. 

bir tavzihi 
S.ınayi Birliği umıımi kae 

Nazmi Nuri Beyden dün şu mi 
tubu aldık: • 

Muhterem ııazetenizin 141· 
933 tarihli niiahaaının 6 mcı ar 
feainde hana matuf beyaDlllta" 
az yanlı9lıklar vardrr. ı 

"Heyeti idare raponmun aa • 
yie müteallik kıamı bir az nok 
clır. Sınai kredi bankaaı kan 
aanayiimiz ıçin faideli deiı" 
Bu husus hakkında latanbul f.
idarc heyetine verdiğiınix: r 
run nazan dikkate alınması" ı 
ı:.,:ıe ta•hihi k~yfiyel edilmetl 
rica ederim.." 

Bugün Deniz llseılnl 
ziyaret edecekler teşekkürlerimi arMtmeği vazife Tıp talebe cemiyeti

addettiğim gibi Kaaımpafa mınta 
ka11 Hilaliahmer reisi Hakkı Be· nİn konferansı Limanımızda miıafir bulunan 
yİn insaniyetk&rane mesaisi saye- laveç mektep gemisi zabit namzet 
ainde yılba~ındanberi verilen aı- Tıp talebe cemiyetinin bu se leri bugün Heybeliada Deniz lise 

Vatandaş! 21 llrcı t ıo. -
Hı. ı:eıçıta 117,

%0 drıhml 11. 
ttJ 1. l.ır.vfçra l!!v, 

'r ı, vı 26, 

it 41HI 

1 (CTDO\'"l"Ç 

~ .. -
* 1.~tan~ul Tapu Fen baf!Demu

ru Huaeyın Avni B. kadastro Fen 
memurluğuna, lstanbul kadastro 
fen memurlarından Ziya Etem B. 
Tapu Fen batmemurluğuna, aa
bık kadastro müfeltitlerinden 
Suat B. kadastro meslek mektebi 
Topogrnfiya muallimliğine nakil 
ve t•vin Milrn:.1,......J;... 

cak yemek miktannın da hiuolu- ne tertip ettiği konferanslar- sini ziyaret ed<"Ceklerdir. 
Sanyerde Aılan reisin idaresin nacak derecede artmı, olmasın· dan birincisi müderris Akil Dün, laveç Seyrİsefain acentesi 

de ve içinde lsmail, Ahmedin kum dan dolayı mezkur tube riyaseti- Muhtar Bey tarafından saat 18 ı Arap oğlu Hayri müeuesesi tara
Yiiklü mavnası bir kayıfa bafla· ı ne de •amimi ı.,o.,kkü~l.,•imizi ib- de Halkevinde (Hekimlikte ele- fıı:ı~an k~andan !'lürman ile ge
mıt ve kayık babnıf, Atlan Reis lağ f'tmeii vAzife 2ddetik." 

0 
tol~.. "t k • 'l 'kı) mısı znbıtanı fer fın Pernp las 

Şrlıer ba•ıranıı 
fl'dlgi11 her mnlın yl'r 
lhl ııRrdır 1 Alıın !i,21 

ı Mecid ~r ~i.-
1 .Ban ııor 9 ö"1 -

ı rıo• 1 ., ıı. 

ıı 1'1 Ç•t ı.:ı. 
kaybolmuıtur. Boğulduiu aanno- Hilaliahmt'r bu ekildrki mua· n ~ıı V mu e aoı sayı otellnd., bir .,,.,, ,.·,, fM; p ·ı , 
t. -·-- . ~ --... -... .. .... ""''•' .. ' •· e ı .. ' 

ikfı Hl Milli 
fn.<;Hrruf.. rrnıi11P ......... u.u~• ııauıınc çaıı~ııacng 
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il iy~t 
~srrn Jmdeai cMlLLIYET• tir 

15 K. SANI 1933 
ld•rehaaeı Anka ... caddeai, 

100 No. 
T elrraf adreıi: 1ıt. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Bapnuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüiü 24319 

1dnre ve Matlıaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç i(ı 

L. K. L. K. 
3 ayhiı 4- a-
6 

" 
7 60 14 -

12 •• 14- 21-

Gelen evrak seri verilmez -
Müddeti seçen nüshalar 10 ku
uıtur. Gazete ve matbu:ya ait 
ler icjn müdiriyete müracaat 

l edilir. Gazetemiz ili.nlann me· 
1 s'uliyetini kabul dme2. 

RAMAZAN: 18 
S. D. 

fmsalc 5 39 
ff tr- r 17 05 

BuGONKO HAVA 
Y eıilköy a•keri raıat merlce-

1 zinc1en verilen maliımata göre 
bugün hava losmen bulutlu ve 
yağıtlı devam edecek rüzııi.r 

mutedil kuvvette Kan.yelden e

•ccektir. . 
14-1-33 tarihinde !-ava tazyikı 
64 milim.,t l'e erı çok sıcaklık 6 

kaydedilmi,. 

MlLLtYET PAZAR 15 KANUNUSANi 1933 
J 

Kızlar 
•• 1Ytekı:epii hlZJaır ,, tumını nazc:.:rt ıak<hrl•.! seyreden.er 
bu filmi de mutlaka görmelidirler. ilaveten Radyo 
haliha7U' "cl~n a hllvadi1deri. TP.lefon: 40690 

1 yade halkı kızdıran ıey ş~dur: ( ) Memlekette 

!etçi geliyor ve soruyor: '------------------------..J-Arabaya biniyorsunuz. Bi· lktısadi Bahisler I Çocuk 
- Nereden bindiniz?.. ı T•• d 
=~:~ril:.:~öyden?.. urk ma en ve ma- Kıskançlığı 
İtte bu tüphe biletçinin yol· • • "' • d • 

~~:cı:khl:tb::i:~d;ü~=~: dencılıgıne aır 
-Ali İktuat Meclisine-

----
Bir kardetini öldür~ 

dü, diger iki,ini j 
de öldürecekti 

U. F. A. Şirketinin büyük yıldızı 

KATE de NAGY 
EN ŞEN ve EN GÜZEL filmi olan 

Bir Çiçek İki Böcek 
filminde güzelliği ile herkesi hayran edecektir. 

çen gece bir Fatih arabasında 
hadiı olmuı bir vak'ayı yazı
yor ve halkın ikiye aynlchğmı 
anlatıyor •.. Onun da haklı ola· 

1 rak dediği gibi biletçi yolcuyu 
bulduğu yerin en yakın iıtu· 
yondım binmiş olarak kabule 
ve onu binerken görüp bilet keı 
medikçe onun sözünü doğru 

KARACASU, (Milliyet) - Ka· 
Zümrüt ovaları, altın renkli ı noksan.. ı·acaou kazasının Çiftlik köyünde çok Pek yakmda M E L E K Sinemasında 

nehirleri, bazaı1 yalçın kayalı, Beri taraftan 8 sene zarfında feci bir cinayet olmuştur. Bu köye ••••••İti••••••••••••••••••••• 
yakın bir yerde çadırda oturan Sa- ,··-----------------------------

• addetmeye mecburdur. Bu nok· 
ta ihtar edilse ... bir! 

bazan ormanlarla süslü dağla· petrol ve müştekkatına kuvvei çı karalı aıiretinden Mehmet oğlu 
rile tabiatin bütün güzellikleri· muharrike bedeli olarak harice Mustafa baba11nın ve övey anasının 
ne bezenmiş yurdumuz küme. verdiğimiz Türk lirası adetleri y,lrlu~undan istifade ederek kftl'det 
küme gömülü Sf>I vet yığınlarile nin yekUnu resmi istatistikler leri 7 yatında Raziye, 4 yaşında 
de dolu!.. Kömür, bakır, kur- de 62 milyonu geçiyor. Çünkü Cennet ve 2 yatında Elifi alaı-ak oy 
'lffi, krom ... iliıh .• Evet. mede· Türkiyede kul'ulan kuvvei mu naınak behan ... ile yalan ormana gö
"' 1 rürüyoı, orada daha evvel çadırdan 
niyet ve fen aleminin vah,i or- harrike santra !arının 97 den aldığı tfthra ile Raziyeyi parçalayor. 

ARTlSTlK ve OPERA---.... 
Sinemalımnda ı Fransızca sözlü ve prkılı 

GÜNAHKAR KIZ 
'Muazzam film kemali muYaffakiyetle devam ediyor. 

Mümeı ıilleri: 

Marcelle Romee Andre Luguet 
ve Jean Gabin 

---· ilaveten: ÇiNGENE ORK.ESTRASl 1 kısım ___ .. 
1 

Sonra, zannederim nöbet de· 
ğiştirmek için vatmanlar ara· 
balan istasyonlarda durdurma 
dan veya durdurursa inip çıka· 
nr beklemeden kaJdırıyorlar, 
kazaya sebep oluyor .. İliştiğim 

manlara, Afrika çölleı-ine ka 69 u motörlüdür. İşte bu kadar Bunu gören diğer kar~aşları bağtr· 
dar yayılarak aı-adığı, saadet . miras yeciisine iş olur!.. Fakat mağa ve istimadada başlayorlar. 
mabudu diye tapındığı hazine unutmıyaJım ki; bu paracıkları Mustafa Raziyeyi öldürdükten aon· 
ler bizim ayaklarunızın altın mızı Musulun en zeng;n petrol ra diğer kardeşlcrbe hücum cdiyorı------------------------

1 ku 1 h• ld • sa da, acı sesler üzerine vnk'a ma-
da... Tarihin kron ara aşan. .. yu arına sa 1P. () ugumuz halline gelen köylüler bu yavruları 

ikinci nokta da bu! 

L. S. rumuzile bir 
eskiyen yapraklarım karııtırır gunlerde de verdık. Evet, Mu muhakkAk bir ölümden kurtarıyor
sak Anadolu ülkesinin bu cev suldan , fışkıran petroll~rimiz 1 lar. Mu•tafa Jandftl'maıruz tarafı~
herleri birçok hükümdarların boş yerıne Basra körfe7.tne ak 1 dan yakabnmııtır. Vak'aıun sebebı 

h nım yazıyor: j ıervet tamalaını söndürmüş. 1 masına ıniisaade ederken ayni I h~~İız anla~ıl~amı,sada, babas~nın 
"B ·ı h"t" el b' k l hazinelerini taşırnu~ buluruz , • metaı teneke, teneke altınları dıger ~arddeşlerınke fd~z!a. ~hemm1 ıyet eyog u ınu ı ın e ır ar a- •• • •. d ... • t · dik .. d \'Crmeıın en ve en ısını ı nıa etme 

dtJfımı ziyarete gitmiıtim. Meuaim Bugunlere aıt bazı mucesaem ı mızla. egı.ş !r. • Bugun e sinden ileri geldiği zannolun~yor. 
kıf ue rüzgarlı , yağmurlu bir gün hatıralara, kalem ile yazılmış Mardın havalısınde. Erzurum B } . t d 

1 
clü. Kadınlık bu tuvaletaiz aokağa taşlara, kitabelere asrımızda ça civannda petrol kokan toprak U garıs an an 
f!kı~ır mı? Gözlerime mtutik çek- lışmış madenlcrimizde sık. aık !arımız. y~k .~e~il; bu hususta gelen gP.DÇ 
hm, hazırl~ndrm, ç_ıktım. _Geç uak raatgeliriz. İşte bütün bu ümit kalplerımız umıtle dolu., Fakat Oiyarıbekirden yazılı~or: As-
te kadar guzel uakıt geçh. AkfQm 1. h ki 1 l b" b' d da ) · · b 1 d.. k k ı a kat er e çarpışan acı ır ıı· yan an cep erımız oşa len Bulgaristanın Rusçuk kaza11n 
eve oner en apartımanın apı· h "ka d h T b" • bah k dan ol11n 326 tevellütlü Murtaza sınclan çıktım baktım yağmur ~id akı t a a var: a· ıatın ma ta. . 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 
Sirgortaiannızı Galatada Ünyon hanında kfiln 

UNYON SİGORTASINA yapttnmz. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

l ~ellcnmi§ ... ôyle ki ıemsiye falan teltiği bu servetten biz liyik ol "" '<- "' I oğlu İzzet Efendi isminde biris biu 
tesir etmiyor. Sokak karanlık ol- duğu gibi istifade edemeciilc. Gene Ciimhuriyet nesli bu 1 rada hüviyeti gÜpheli görülerek ••••••••••••ld' makta beraber uzakta köıede bir Bilhassa son asırda Türk ma ihmal ~ilmôs Petrol k~ynak!a· i >'.a~alan';"~~ ~u adamT~e:leke 
otomobil. _durduğunu far.kettim. denciliği Garbın dev adımlı te nna sal!anah~ yıkılan enka~ı ı• ~~ :a~: :;~ah::''t;~ip :~..:f.~f.~ 

tahsis ~tmiştir. Nazillili gençleri her 
akşam burada toplanmaktadırlar. 

lıtanhul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday: Temsilleri 

'rramvay 
1 

ese!eleri 
ı'Su sutunlarda halktan bir 

\ .. uk gibi yaptığım §ikiyetler 
sında tramvay bahislerine 
eıadüf edeniniz. Bunun bat 
sebebi şud'ur: 
dunyada tramvaylar yalnzı 
ına 700000 kişilik bir şehrin 
un nakliyatını yapamazlar. 

1 
lni yerlerde otobüsler ve da· 
!ı3eniş şehirlerde yeraltı de
J.·yolları vardır. Tramvaylar 
P ,unkü şebeke üzerinde ve bu 

• r: kü sokaktaı da işledikçe 
klan daha fazla ııklaştmna 
ıı mk" n yoktur. Zaten ak,am 
1 h dikkat edersek arabalar 

iri arkaıma gelirler.. Ara 
lı n arttırmadıkça da arabala 
l'içindeki yolcuyu rahatlaştır 
Bra imkan yoktur. Bunu hem 

•daki, hem yabancı memle
rdeki nakliyatı merakla 

-etmiı birisi sıfatile söyliye
im. Ancak bu arada bir ta 

~ şeyler vaı dır ki; onlann 
'v lmesini iıtiyebiliriz ve şir
ı 
ı l de bunları ıslah etmek 

Oraya gıdınceya kadar yagmurun kk" ' ak .. 1 d altında ıcte boy[e tevarüs ettL l:uet Tu""tkiyeye oelince bir mekte-
ıicldetinclen bütiin maatikler gözü ra ıııne uym §OY e ursun, " 

1 

• 
me kaçtı. Artık etrafımı gÖremİ· mevkiini bile muhafaza edeme Tıpkı memleketin diğer sahala· be yerleşme~ iotemiş, muv~ffak.o-
vordum, duuara tutkuna, tutkuna miştir. 1848 senesinde keşfedi rmda mühmel haller gibi... j lamanuş. nıhayet beledıyelerın 
ocomobilin yanına kadar gidebil- len kromlanmız takriben bu ta T"' k" tarihi 1 d 1 yardımile Eskişehir, Adana, Gazi 
d . s • · d .. ur ~~ . caı:ı an ın ır, Antep, Birecik, Urfa tarikile Di· 
ım. , or_öru.· göremıyor um.Fırtına n'hten on ı"ki sAne sonradan iti ı d I ız ke J d t d el d d ., guze ı ırn · m ısan an a· yarbekire gelmit9ir. zzet Efendi 

1 Kan u . .ım1• <" . d?yuTramb~!?1kr !'!"· haren on dokuzucu asrın bida yırt edilir, içtimai piirüzler a· üç seneden beri devam eden bu 
apıyı aç ım gır ım. a ıı ı lfrm . 

0 
• 1 

çantamdan mendili çıkarıp temiz. yetıe k&dar ~u~ya pıyasasının yıklanır köy er İmar. mektep- seyahatinde birçok felaketlere dü 
lcnmek.. . Ama kolay bir İf değil mutlak bakımı olarak kalmış ler yoll~r yapılır memleket de çar olmu~. Kütahyada da Üç ay 
kil Yaşlar gözümden akıyor. O es ı tırBugün ise düı:ıya i~tihsal;ı. tın mi; ağlarla örülü;ken Türkün t:::ı" ;;:~~t"b:t~~~- fa~~~~:~ 
nada otomob.~lin ka~m açı.~clıiını 1 da mevkiimiz ancak yüzde bir iatikbalindeki refah vasıtası yapmaktadır. 
d'!ydum. Şofo~ :uın.nıyle mutema· kaçtır? Bir vakitler kırk iki bin madenlerimizden de istifade et 
dıyen adreaımı uenyol'Um. Fakat k d .. k 1 j • k t b"• "d· c· h · yoruma birisinin oturduğu his- tona a ar yu se en zımpara . memız pe a n ı ı. um un· 
seltim. Benden Fazla yan~.::claki ihracatımız bugün Yunanın ı yetin yarına ışık saçan nurlu 
hayrd ediyor·. Ne oldunuz Ma- . Nakaoı zımparalannm satıv gözleri den aaltauatm bu köh· 
dam? Niçin ağlıyorsunuz? Gözle- yanında kendine bir pay alabil· ne ihma i kacamazdı . Artrk 
rimi, mümkün mer.~ebe temizl!yi!' m ek için çok sıkıntı çekiyor. her ceph go;terilen azim bu 
atçtıgımb"lclzamalndg~z.el husul~" bır Kömür havzamız hala keşfi sa sahamızda da belirdi. Şimdi bu 
o omo ı e o ugumu an ucum. h b" h" k d ·· .. !.. t • 1 
Meğer hep bo§una kon~urmu- asını aşmış ır m~ .~te. ~ ar gomu u. ,aerve. yı_gın anm~zı 
şum. Şoförü de içeride imiş. Elen yayılamamı,tır. Butun ıstıhıa en çok ıstifadelı vazıyete gehr
disik çıkıp otomobilin kapnını aç litunız bir milyon ton etrafın mek için muntazam bir prog· 
rnıf, adam ranıma oturcl'!iu .za. da dolaşıyor. Halbuki, bugünkü ram. muayyen bir siyaset takip 
m.an elektrık yaı•.nca benı ~arke- çalışılan muhitte, evet. yalnız etmeliyiz. Eskisi gibi tesadüfün 
dıyor. O f!aclar tuhal oldu kı: Ben d k h d ki • t"h l k d d··f'" 1.·ı d • 

b t d o aracı aa a a ıs ı aa a yar ımı, teıa u un sev><ı e og ya ancının yanıma o urma&ın an , . . . • • 

lzmit yolları 
lzmitten yftZllıyor: Yeni •ene zar 

fmda tatbik edilmek üzere lzmit be
lediyesi bir program hazırlamıştır. 
Caddeler esfelt olacaktır Şehir ao. 
kakları eoaılı bir surette tamir edi
lecek. Yeniden beş metre uzaklıkta 
olan Çene suyu şehre indirilecektir. 
Bunlardan ba,lra ıehrin kanaJizas. 
yonu yapılacaktır. 

Vali Eıref B. lzmit'in ııüzelleş
mesi için azami mikya•ta çalışmak
tadır, Belediye reisi de valimizle 
birlikte lzmitin İman için devamlı 
bir mesai yapmaktadır. 

Atça nahiye 
kongresi 

NAZiLLi (M;lliyet) - C. H. F. 
Atça nahiye kongresi vilayet heyeti 
reisi Etem Kadri ve Nazilli kaza 
heyeti reisi Ulvi Beylerin huzurlarile 
toplandı. Kongre geç vakta kadar 
müzakerede bulanarak mesaisini bi
tirdi. Aka nahiye kongreıile Nazil
liye bağlı nahiye kongreleri bitiril
miştir. Bir hafta ıonra kaza kong
reıi toplanacaktır. 1 

Aydında fakir tale-. 
beye ayram ık i 

AYDIN (Milliyet) - Himayeiet· 
fal cemiyeti tarafından 33 kimsesiz 
çocuğa bayramlık elbise ve ayakka
bı temin olunmuştur. Hilaliahmer 
cemiyetimizin de ilk ve orta mektep 
fakır talebelerinden bir kaç ·çocuğun 
elbiselerini temin etmeii kararlaıtır 
dığını evvelce ,ükranla bildirmiştim. 
Cemiyet idare heyetinden bu huaus
ta faaliyete geçmelerine intizar edi-

oruz. mütehayyir. o bir kadının kendi biliyeti Ilı.aka! yedi, sekiz mıslı muş, çırpman çehmıız bır ma· 
otomobilinde ağlama•ından •• Ne fazla olduğunu salahiyettar mü dencilik hayatı değil, uzun se
söyliyeceğimi f41ırdım. Hakikati tehasaıalar ;ddia ediyorlar. E nelere ulaıan bir "maden sefer
-•Öylrse?' _bi~. türlü, söylerne~m reğlinin sab.illeıini yalayan Ka berliği" başlanıalıd!r, Çünkü 
ge_n~ bır tü~lu. Parclo!' ;ranlıı b.'n· radenizin altında gömülü bırak karşımızda canlı mısaller var: 

Nazilli gençlerinin Fakir çocuklara 

mışım, taksı zannetmııtım, dedım. • k". .. d 1 · \ M d 'h · t t" fkl · 
Zaten gözlerimi de temizlemiş bir tıgımız omur amar arı t.ı. a en ı racat ıs a ~ ı en en 
az rahat etmiştim. Çabuk çabuk Kaatamonunun içlerinde iki dolgun memleketlerın sahibi 
indim, nasıl koşuyorum.. Arkam· yüz kilometrelik bir sahada, milletleı· en müreffeh en zen· 
dan !oför koftu: AFfederainiz Ma- Söğütözü civarıncla karsımızda gindirler. 
dam, Mösyünün acele İfi yok, si· topraklarımızdan fışkıı:mış bu ,,. ,,. "° 
zi gidece;finiz yere bırakmak/ılı· 1 E t "t" f t ı· · Muhterem aza beyler! İ•te .. 1 d" d" R 1 uyoruz. ve , ı ıra e me ıyız 

toplantıları sıcak yemek 
NAZiLLi, (Milliyet) - Nazilli AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

fırka reiıi avukat Ulvi Bey, gençli- Halkevi içtimai yardım komita11 sı
ği fırka sinesinde toplamağı gaye e· e11k yemek temin ettiği 100 çocu· 
dinerek, fırka h•na11nda tadilat yap- ğwı adedini hayır sahiplerinden te
tırmış ve r,ençlor için ayn bir aalon nün ettiği yardımla 130 çıkanruıtır. 

I Bu mıktarın 200 çıkaı:ılmuı için ~ 
marı var. Sözümüzü bitirmeden lı~ılmaktadır. Elde edilecek haıılıit 

Bugün suvare 
Hat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Opereti 

Umuma. 
445 

H ~ l< K. .ı:. ~ 

'3~•n•Z Yu.1:.n. 

OPERETİNİ CÖRMELt 

Fransu: Tiyatrosunda 
Büyük Yunan al'tisti T.A.T. 

T~fr:-'~~~Jaı;>!r~e ~ 
OTHELLO ~.v 
yu temsile hazırlanıyor, 'V 
Ot e 11 o : GAVRILIDIS. 
Ya ıı o : ERTUGRUL SADETTiN 

Davutpa a gençler 
birliği kongresi 

1 A faati icabıdır. mt aoy e ı,, ıyor. azı o unur ki b k b h d d T ki 
mu? Bir taksi buldum atladım. , u ocaman, uzun sa anın er ,ey e Ü!ünce. ı .ım, tet 'k 

alnız şunu da ili ve edeceğim: 1 bu uğurda ":""folunmak üzre Ba!.· 
y • ı· b 1 nmda Temaıl kolu tarafından oz 
Deger ı kaı arınıza sa ır~ız ~- yurt piyesi temsil edilecektir. 

Dauut pafa Çençler Birliği unıu 
mi Katipliğinden: 20/1/933 tari
hine müsadif cuma günü saat 13 
te Birlik binasında ıenelik kon
gremiz aktedileceğinden bilumum 
mukayyet arkadaşların teşrifleri 
ehemmivetle rica olunur. 

• 
• 

ıı cınların başında biletçilerin 
~ a hüsnü muamele etmesi 
I' ..• 
i. emiyorum ki; bütün biletçi 
pl aşindirler. İçlerinde müla· 
l ve latifeci adamlar da var. 
l(ılt olmıyanı var. Ve en zi· 

Hiilii o adama rastgele~eğim diye nerelerinde, ne kadaı· derinlik ile yürüyen cümhunyet hüku· 
korkarım." !erinde hu -damarların saklandı meti ~örgülü nazarlan.nı'!'dan, 

ğının farkrnda bile değiliz. Ha değerli irşatlarınızdan 1stıfade 
kikate karip tahmini bir hesap için sizden bu rrıevzu icin fikir 
ile bu definenin kıymetini tak istiyor. Kararlarınızdaki mu
dir edemeyecek kadar ilmi tet hakkak olan isabetler için tari 
kil<lerimiz , fenni vPsaitimiz ı he karışmıt bütün bir ihmal to-

Meraklı kariemize: 
Tuhaflık bahsinde en çok ha 

nımlardan mektup aldım. 

nan yalnız bugünkü çelımsız 
m:ıdencilik değil. yarınki Türk 
Cüuıhuriyeti madı-ncilik tarihi 
de bekliyor. Hakikaten sizlere 

Yol bağı kuranlar 
1ZM1R, 13.- Bayındır civarında 

bir kaç yolcuyu soyan ve bir kitiyi 
öldürüp, iki yolcuyu da ağır surette ı· 
yaı·alıyan haydutlar Ödemiş cinayet 
mahkemesine göndenlmi,lerdir. 

, ~ 

Zekat ve sadakai 
fıtrınızı Tayyare 

cemiyetine veriniz 
• 

FELEK 
.... - --
1 "'Milliyet., in ranıanı: 35 

m 
i6 
lıs 

SEN ve B 
! ~; Anne •. Bedi Muammer bir 
~ aamıdır, belki burada yerleş- • 
c "le> onun işlerine tesir eder. Ona 

J.j bir teklifte bulunmak biraz 
r 'aL olmaz mı? 
~ 1 

• ejada bakmak için kalkan 
• , ·~paklarım, Bedi Muammerin 
ıı '-}') r rine takıldı. 
l "(?' ııa oğul münakaıa ederken 

.. - :sıizce konuıtuk. Onun göz. 
f ')ıleki: 

~ı. H 
1 Leyliı... Sana bu kadar r,a· 

n ı;Jst m~ktan. !korkuyorum.. Soy· 
r y irleynn mı? 
r '· htıefıaliı>e benimkiler cevap ver· 
} ' 
< tafılGel, geldiğini ııtıyorum ... 
: p; .;ı •• hayır .. gelme!.. Korkuyo· 
• .arı:>r 
ı ~uPO ~yzemin M!Sİle konuşmamız 

41 
< ifl n Kararını kendi versin ca· 

Bedi Muammer, geleck mı· 
Jmiyecek miain? 

' di Muammer sükunetle ce
erdi: 
Teyzeciğim. yeni 
•ri hazırlamaktayız. 

Mua~zez Tahsin 
ıada İşim çok .. Bütün vaktimi bu· 
ıada '.!eçiremem; fakat çok ırk ge 
leceğim ve sizi yalnız bırakmama· 
ğa çalışacağım .. 

Buna söz veıiyorum. Ben ol· 
madığım vakit bir şeye lüzumu
nuz olursa telefonla derhal beni 
çağrrırsınız, olur mu? 

Nejat bir iki gün kadar gidi· 
yor.. Becli Muammer gelecek mi 
acaba? Gelirse ne yapacağız? Kal· 
bimde korkuya benziyen bir saa
det helecanı var. 

Beyaz; bir gece .• 

Çamların altında dolaşıyoruz. 
Başım onun kolunda .. elim o· 

nun elinde .. 
Ve yılclızsız gökte yuvarlak bo: 

yaz ay! 
- Leyla •. Bugünler hiç bitmiye 

cek değil mi? Her zaman için se· 
nin ağırlığını kolı.mda. senin hara 
retini canımda duyacağım değil 
mi? Söyle Leyli.. benim. yalnız 
benim Leylam !.. 

Sesinin sıcaklığı bütün benliği 

mi kaplıyoı·. Bu saadetle can çe
lôşeceğim sanıyorum. 

Onun dudaklan ~çlarımda, yü 
zümde .. 

-S ·ı·ı ' ben' evgı ı. .. ya,nız sen ve .. 
Deniz kenarın<'a, ayın denize 

düşen gölgesini seyrediyoruz. 
- Burasını hatırlıyor musun 

l eyla? Keşke o ~ece sı-nô alıp bu
tadan uzaklara götürseydim .. Ne 
kadar mes'ut olacaktık; bu saade
ti tahayyül ediyor musun? 

lı. 

Ellerim acizle yanıma aüştü: 
- Bedi Muammer!.. 
Ses;m bir feryat ... bir hıçkınk-

Ayağımın dibinde. kuru çamla· 
nn yaydığı halının üzerine otur· 
du, başı dizlerimde inlecl.i: 

- Hiç .. hiç ayrılmıyacağız sev 
gili ! 

Sinirli elleri vücudümde dola· 
şırken başımı ona doğru çekti. 
Gözlerimiz. biribiı·inin ateşinde 
kanadı .. yandı. Ellerimiz biribiri· 
ne iıdem evladının duyabileceği en 
derin zevk ve lezzeti, bir elektrik 
cereyanile geçirdi. 

- Mes'udum sevgilim .. Kalbi
nin sıcak sevgisi yalnız benim .. 
değil mi? 

- Senin son nefesime kadar. 
Ta uzaklarcl"l. ince şeffaf bir 

aydınlık. yeni günün ôlk ışığını bi 
ze etirirken, a rıldık 

layik şerefli bir vazife! 

Sadreddin ENVER 

Kim demiş ki dünyada haki· 
ki saadet .. hakiki atk yok! .. 

Benliğim, son tellerine kadar 
bunlarla dolu!.. 

Buyükada .. 

Bazan kendi kendimi yokluyo· 
rum: 

- Nejadı aldatırken kalbimde 
bir azap var mı? 

Hayır .. Yüz binlerce defa ha· 
yu· ! .. 

Hayatımın bütün saf ve te
miz dütüncelerini.. inkisaf etıne
ıni' hislerini .. ıen ve şakrak genç 
liğimi onun önüne serciim ... Bun· 
!ardan istifade ebnea;n; bilmedi .. 
Bilemedi.. Belki de bilmek ihtiya· 
cını duymadı. 

Beni, hayatına girmiş yeni bir 
~ey .. ne bileyim ben. belki aleli· 
de bir f'.V eşyası gibi basit gözler
ı,,. gördü. Bende bir ruh. .. bir ihti 
yaç. bir ;atek olabileceğini dü· 
şünmedi.. Benim taşan ve coşan 
hislerimi tatmin etmedi. Hod
bin dünşünceler ve hareketlerle 
benim r>n mukaddes hissiyatımın 
ıizerinden, kıymettar bir halının 
ı.lstüne çamurlu ve kaba ayaklarile 
basar gibi, geçti .. onları çiğnedi. 
<ozdi. , 

Bende emel, üIQ\t diye ne var· 
sa hepsini yok etti. Bütün bunlar 
varken ve '*n bunlan özümle 

görür ve elimle tutarken yine o· 
nu aldatmadım. Bu ·kelimenm ifa
de ettiği mana ile aldatmadım .. 
Bunun için kaç kişiye karşı dur· 
dum! 

Bugün seviyorum. T oemiz ve 
haf bir atkla ilk defa seviyorum .. 
Bu atkımı kirletmiyeceğim. Bunu 
Nejat için değil, fakat Bedi Mu
ammerin temiz sevgisine hürmet 
ettiğim için yapacağrm. Başka 
sının kansı olduğum halde ona 
kendimi vermiyeceğim.. Yazık o· 
lur lekesiz sevgimize! 

Yalnız onun, yalnız sevgilimin 
olmak saadeti, ne bat döndürücü, 
ne dünyalara sığmaz bir hayal! .. 

Büyükada .. 

Odamm kapıaı helecanlı bir e· 
lin boğuk vunışile sarsıldı. 

Sıcaktan uyuyamamıştım.. Hiç 
bir ıey dütünemeden gözlerim a.· 
çık, uykuyu bekliyordum. 

- Kim o!? 
- Benim küçük hanımcıtım~ 

Emsal dadın. 
Korku ve helecandan kalbim 

çatlayacak sandım. 
Dadım söyledi: 

- Aktaın yatarken teyzen bi 
raz baş ağrısından, biraz da arka
sında sancıdan şikayet ediyordu. 
Leyliya haber vermeyin, yavru· 
cuk üzülür. Bana bir asprin ver. 

arkama da biraz tentürdiyot sü· 
l"eriz, olur biter dedi. 

Ben de inandım kızım.. Geçici 
bir şey sandım; fakat gece yarısı 
bana seslendi; yanına gittiğim va· 
kit ateşler içinde yanıyordu. 

- Leylayı çağırın! dedi. hemen 
koıtum. 

O söylerken ben derhal üstümü 
ıriyinmiı ve yürümüttüm. 

Teyzemi yatağında bitkin bir 
halde buldum. Hemen doktora 
haber gönderdim. Sabaha kaqı 
ırelebildi ve hastalığı teşhis etti: 

- Zatülcenp! .. Bir kaç gündür 
sancısını, saldamıı olacak; çün
kü hastalık biraz eski .•. 

Çocuktan beri ailemize bakan 
yatlı doktorun ellerine sarıldım: 

- Doktorcuğum, onu kurtanca 
ğız değil mi7 

Gözlerinde acıyan bir şeyle ba· 
na bakb: 

- Kızım, yalnız mı~ın? Nejat 
Bey nerede? 

- Bir buçuk aydır Anadoluda. 
- Bir telgrafla onu çağırtsak 

nasıl olur? 
- Şimdi nerede bulunduğunu 

bilmiyorum.. Bir hafta evvel 
T ı·abzondan bir mektup geldi .. İçe 
rileı e doğru gitiklerini ve bana 
adresini göndereceğini söylüyor-
du. 

(Devamı var) 



Bir izdivacın hlki.ye•İı 2 

Dürrüşehvar nasıl ve 
kiminle evlendi? 

•• 
Omer Faruk nikihgünüsevinç 

MiLLiYET PAZAR 15 KANUNUSANi 1933 

1 _ '' Gönül ,, 
1 Çizgiler 1 
1----=......:::....--

Fikirler ve ın.•anlar: . _ .... ' 4SAN'A 
Aleminde 

Firdevsi 
Günü! ve heyecan içinde idi 

1931 ...,oa aonbaharmda bir 1 
P~'leınbe ıiinii, aalat Halife Ab
dülınecid EfendinU. Nia'teki Tilla· 
"· feali aarıklı, fapkalı bir oiirü 

Ha tip Reıaam lngrea, ıönül eğle- him: Lebbeylı/ mey lıuilıli cümle 
1 mek için, keman çalanruf; tarih· ap. - Ballardan mey bofandı, ı 

H - Sizi bekliyordum; beli 1 çi Ahmet Refik Bey de ~arlular cuylar ıuırmesttifer. - Şİfe elde, 

'
atinİJ:İn parçaları buralara ka· yazar. Sazlarda, ırramofon plak- hep melekler Çalluna etti fİlap ..• Heyecanını 

İsraf eden 
San'atkar 

ILAyem~t ~~irln 100 
inci yıldönümü 

davetli ile dolau,.tu. ipek mqla.la 
lara bürünmU, HU.t delikanblan. 
ıelenleri, ellerini ıötüıleri hiza· 
ıında bailaJ'IP, yerlere kadar lil
lerek aellmlıyorlardı. Yukarı kat· 
~ki ~ÜyÜ)ı: aalonda, Abdülmeci· 
dm tımank oflu Önıw Faruk mİ· 
aafirlerini aiırlaınakla meısuldü. 
~I ~·~.na doiru çarpıttıiı uzun 
piiakülhı feaile aefih allr&ayedi 
tipini ku uraua canlandıran bu aa-
ray. hovardaonun belli ki n8fetİ 
yeruıde idi. 

Eh., hakkı da Yardı aevinmek. 
le.... Nihayet bekledili sün doğ-. 
mUJtu. Servete kaYllfUyordu. Ba. 
lı~~.~an bin ıüçlülr.le koparabil. 
dıaı uç bet yüz frank, ditinin lıo
~~uaa bile ıitıniyordu. Ona 'Nit• 
s_ıbı yerele, on binler, yÜzbinl 
laznndı. v 

Şimdi, laakardeıi Diirrüteh 
ona İttedifinden, Ye umdu. d 
daha tafaalı bir hayat te..!.,unedan 
cekti. Om F ı.. e. 
b _, er aru.., lıafaımdan 

u ... an ıreçirirken, kar 
ınalı elbitel · . . d ıı.auıda aı:r 
ta en açın e ınatnır bir 
b .~ku§una benziyen uzunbo lu 
•rını ıördü ve kandili' b" Y 

ınennah ı ır te-
l Ö aavurarak Yanına vakla~ 
ı. ıner F arulı b # .

konuıtuiu b :;ıı atbata verip 
Nizamının Mu l'a aın, Hayarabat 
kaaı deiild ' a:!e Nazırından bq 
lac:aı. · ~· unıer F arulc, bala. 
ha N~':!ı~~ i!i biliyordu. Da. 
mm hazi .' 1 ~denberi, Niza. 
laterlin .:;oıden 16tediii kadar 
kudreUi teh.i' , nıe.z~ olan bu 
ie nıuvaffak Y';!n ıozune Iİrnıe-

Ömer Faruİ. uı~. 
yaran aaat kad Mahye Nazırile 
•onra onun el' .'? konuıtuktan 
vetlilerin bir~ ~~rek aynJdı.Da 
yordu. liint ek~b~ . kaaı ırebni. 
lan ~e a .•rınden birçok. 
ahtinin ni,._nhvar ıle Nizanı veli
mak için Iıviç:~r:'!"'İndo; bulun. 
den kalkıp N;._ kkı aarfıyelerin-

.. 1 - •dar 1 • l'oze • ınıılardı 1 1 • ıre ıneyı 
na Şevket gibi ·li_ç ;"'de Mevla. 
adamları da dın •n belli baılı 
lı: H" var ı. Bundan b 

a , ınt lmf, ratorl • • aş. 
d bUlunan 0 T ~gu hıo:metin 
lan da n.e ..... ::;. •z ncatinden. bazı 

B - "L • dav•tli İdiler uyu._ aaloın, art lr . 
dolnıuıtu. 1 tunarnile 

Y ~lnız üç tane bo lı:oltuk 
dı. Bıraz 

1 
va:r. 

d o. u- aonra, ıa onun lapıııa .. 
lif Abn .~eya:ı aakalile aalut Ha. 
kı:, 0 .. d~!nıecit röründü. Satma 
•ulta ,urnıtehvar, aoluııa aabık 
diil n ~rdan Nilüferi almıttı. Ah
i m~_ıt, kalabalıtı ıöriinc:e ..... 
ar ııbı oldu. Ön.. T""T"" 

lez· • .. • u açık beyaz ye-
sJn.ın uzenne düteıı 

0 ~llannm cicili bicili nİ•· -..ıı .°" 
duzeltti. ~nıııı ehle 

1 .. lioroz ölmü~ fakat gözü çöp.. 
ukte kalmııtı. Buıüıı, ıırtdı: b • 
ı.~dııı zinetinden farkı kalınıya: 
~~t~ıımı boynuna takıp geımekten 
F 8 

il kendini alamıyordu. Oğlu 
t •ruk. babaaını k•nılamıy• koı 
. U; Diırrütehvar beyaz elbi ... ıi 
;~"j,~• .hakikaten ı:üzeldi. Nilüfer. 
ört ·~_lıkı., yÜ:ı:lerini ince bir tülle 

"1uılerd' 

lüfe.6.~~Ülm
1

~it, Dürrüşehvarla Ni 
... ık" 1 • oturd k 1 b\rafın.ı alarak ko tuıra 

yÜz] .. u t._n binız sonra, esmer 
bi ıe':' .zayıf iki drlikanlı öli!'e gi 

11~ ic · • ·ı .t.bd" rt gı•dı er. 
doğruld ulınecit h" fifçe yerinde 
•Yağ., k" Dıirrü ehvıır ve 'ilüfer 
nı birk " 1kar.,ı.: yaı·mki kocaları· 
lar. ff:çd•dım ilerid n kal'!ıladı· 
vük 0 ;,YI llrl\bııt Ni.aınının bÜ· 

• • e u N 
rııı Satı· Ve izam tahtının va-
Behadır'1j/"de aevabı a:tiimca~ 
tep deıı t an, ve küçük kardeşı 
bürüıım .. •rnaı:.. beya7 çiçeklere 
lıları b Utlerdi. Evlenecek delikan 
taııd,. ö~.,t;rzda ıüılemek Hindi .. 

Dütıii enb ri adetti. · 
btıfduk fehvar, .a•ada bir fıraat 
aın,. b ıa bu garip kıyafetli koca· 
ı.;>orcı: N!'~ belli beliraiz içini çe 

0" '.. ılufel', <lalıa nıahzundu. 
iü ıı:ü~~hvar, daha ilk gördü
"""'anı en Can Behadır Hana ısı
l.ı~1 İdi.•,tı. ~akat o .ı~~ bir aaray 
11\11 r·· .. Begenmedığını de beğen 
oyı~ d0~nnıeami bilirdi. Nihifer 
l'\ıtorcı"llıldi. Hiasiyatını açıfa vu
iı lı u. liintli bir kocaya vanna 

· atır ve h ı· d · "1ışı;. .•Y~ ı':' en l:f'.Çırnıe-
faıc· • ~u Hıntlı, ıaterae bır Hint 
f,.r~' ıaterae bir Mehrace olaun 

~.Yoktu. 
IÜze lZ~ın ikinci oğlu, geııç ve 
da t I "'t•nluının hem n ıı.rkaaın· 
b; le Ul\çtan yapılmış bir heykel Iİ· 
lie.h:P!"d:uunadan duruyordu. Ve. 
Ve ıae, daha neteli görünüyor 
lca ak' tra Yanına gelenlerle bir
de çb j •nıe konu mak tenttzzülün. 

u unuyordu. 

ka..?:r~~" büyük bil' orkestra 
rag· f b ınt havaları çalarken me 

Utıe &flandı. 
Abd·ı 

larile b .u ~ecit, kızları Vf' damat-
di. .ırlı~te ":"lonun ortaaına gel 
k f'1•safırlerı etrafmda bir hal· 

a 0 dular. Evvela Düırü~hvar 
•onra N·ı·r ,~ ' bal 1 u er, yere ıliz ökerek ba 
d arının ellerini öptül r. Bunları 
a.ınauarın el Öpmesi tal<İp etti. 

f 

DOrriJş~hvarın hocası Hag
darabat Nizamlıjjı Vellahtı 

Abdülnıec:it, Dürrütehvar ile Ni· 
hl.ferin alınlanna pederane birer 
buae kondurdu. Damatların da 
arkasını oktıyarak mea'ut olma• 
ları için "beylik" bir du11 etti. 

Bu eanada Haydarabat Maliye 
Nazmnm küçük bir İtaretile bel· 
lerine lahur kutaklar tanlı, alaca 
aanklan üatünde zebercet ve ya• 
kut torıruçlar parıldıyan iki Hint· 
li aabık Sultanlara yaklaştılar. El· 
!erinde muraaaa birer mahfaza 
vardı. Abdülmecit, bu mahfaza
lardan çıkan gözkamaştırıcı iki 
pırlanta ıerdanlrtı, kendi elile 
aabık sultanların boyunlarma tak 
tı. 

d dü til larmda, radioda dinledi(iniz tar- "Kal/ıh artık RuPa ,itti. Buldu 
ar 1 •• . d ek . kılann çoğu onundur. Oç dört - orda b'lflıa yar. - Votkalar dol• 
B, - Meraı; . ~ .. ~ız pa~· ne evvel moda olan: "Şen gözl~; du bofQldı, hız:met etti bin nigôr.· 

çalan yağmur gı~• dokulan bır rine ne~'e veren bir çiçek oham , Geldi garaon, Çallımın mebzııl he· 
belagat dütünebilıyorsunuz?! bu aene aöylenilen: "Solsan da sa· sabm utedi, -Rabbe bir çelı ;ııaz:• 

H. - Tabii; belagat te bir rar•an gene gülpembe dih811•i'!" dı Çallı, aldı gitti ru:ıııırar. 
k J h d B nun ı Oioniıoa dedim, fakat Çallı, Ho-

aan'at değil midir?. '!'r 
1 
an ep 0 !'un ur. u • ca'nm ıürinde oldufu aibi haki· 

B - San'at.. fakat mesele çın A~m~t ~ı;fık Bey 7.aınanıml •· katte de, Yunaniıtan'ın ba~ ili-• • zm ısmı bılınmeıe de mııra an • 
bu değil; yağ~ur ıibi yağ~~dı en ~ok "okunan" fa.İridir. Şarkı· hmdan da daha aevimli bir yan İ· 
fmız belağatın madde, cısnn larmı bir kitap halinde topladı: l&hma, Selenoa'a benzer. 
gibi var olup olmamasıdır. Gönül'ü (1) okuyanlar içinde. za· Ahmet Refik Beyin Gönül'ü, 

H -Zaviyei rüyetinizi kavra ten bildikleri birçok mısra~anlan 9en tarkılan, cÇallı'name nin 
ad ı ba•ka onlardan çok daha guzelle· parlak renkli karikatürleri ile İn· 

yam nnl ··· . _ L d . rini de bulacaklardır. tana zevkli saatler ıeçirten bir 
B.- nanırım: ızuı e eyım. Hoc:a'nın (biz aramızda Ahmet kitaptır. 

Ben, söylemekten; yazmaktan, Refik Beyden "Hoca" diye bahae- d 
yaşamaktan ayn bir belagat sa deriz). Hoc:a'nın tiirlerini herhan- 2-Bir ölü arkasın an 
nati düşünemiyorum. ıri bir fairinkiler •ibi okumama 

H - O halde sizce hatip di· imkan yoktur. Onların çoğunu, ne 
• b' l:k• ok mu· terle aöylerken, kendi ağzından 

ye ayn ır aana ar Y dinledim· bazılarını yazıldıklan-
dur7 nın ertea{ gün ezberİedim . Radio-

B, - Neden olmasın? Yalnız yu hiç sevmem: fakat bu yaz bir 
bence hatibi hatip olmayandan 
ayıran tabiat farkı değil. bir de 
rece ve tiddet farkıdır. 

H. - Bu da ne demek!. 
B. - Şu demek: Hatibi ha· 

tip yapan ifadesine dışandan 
eklenen musiki , vezin . hare'ket 
parçalan değildir. Asıl aanat· 
kar hür. aamimi ve bütün olan 
ifadenin kendisidir. 

H. - Halbuki ben hatipliği 
tekniği olan bir aanat gibi ka· 
bul ediyorum. 

B. - Ben de ••• Y almz aramrz 
da fU fark var: Siz, belağat tek 
niğini söze ekliyorsunuz, ben 
bu tekniği aözün kendisinde bu 
luyorum •• 

H.- Aramızda ne fark var?! 

lctihad'ın aon numarası çıktı; 
Abdullah Djevdet'in ölümünden 
aonra onun yine çıkacağından bah 
aebniılerdi. Fakat m~cmuanın 
baımda haber •eriliyor: bu aon 
nüshadır, arbk çıkmryac:ak. Doğ· 
ruau, böyle olmuı daha iyi: Ah· 
dullah Djevdet'ıiz lctihad, taoav· 
vuru bile zor olan bir teY olurdu. 

Bu çıkan •on numarayı zaten 
kendiai hazalamıt; o on iki aayıfa 
ya bir resimle yirmi sekiz aayıfa .. 
Irk bir kmm ili.ve edilmiı. Bunda 
Abdullah Djevdet'ten bahaolunu
yor, ona dair hatıralar anlahlryor. 
Y azanlann ço!fu onun dindarlı· 
ğmdan veya dinaizliğinden bahao
diyor. Zavallı Abdullah Djevdet! 
Kendiıinden bahsedecek olanları 
bile dinsizlifin bir ayıp olmadı.tı· 
na ikna edememi~: birkaç ki,i O• 

nu adeti. kendi kendine kartı nıÜ· 
dafaaya kalkıtıyorlar. 

Hintli prenaler, yerlere kadar 
itildiler. Sanki bu hareketlerile: B. - Öyle ya hiç! .. Siz sana 
"lıte bu ıönlüğüniiz tahane bedi· te tekillerden, parçalardan gi· 
yeleri biz aldık!" demek İttiyor· diyorsunuz; ben yalnız bayat 
lardr. yolundan... Sizce sanatkara 

Hıristiyanlık titizdir, kendiaine 
herkesi öyle çabuk çabuk kabul 
etmez. Abdullah Djevdet, hırİ•· 
tiyan olarak doğaaydı yazılannm 
birçoğu için aforoz edilir, belki 
bazı kimaelerin kendiıile konu1-
maundan mahrum kalır, 11prt"mİ· 
ere communion" unu yapmıı olaa 
bile ölürken papaaı ıetirtmediği 
için ölü•ü kiliaeye alınmazdı. Fa• 
kat hiç olmazta öldükten aonra 
fikirleri zorla tağyir edilmeğe kal 

Zanllı kızlar, boyunlarına ge münhasır bir görüş tarzı v a r 
çen ıeyin muruaa bir esaret zin- dır ; b ence bu görü' y~anan s a 
~.irinden baıka bir f<'Y olmadığını mimi hayatın bir kuvvet idir. 
anlamı, gibiydiler. Aralannda te::C Sizin kafanızda bir araz ve ceov 
kelime konu,muyorlardı. Gözleri 

.4hmet Rt'flk Btg kılmazdı: "benim dinim ancak 
akşam "haut • parleur" den cSol· muhabbt,t dinidir'' diren adamın 
tan da aararaan ... > heceleri çıkar- •Özleri tevil ile hıristiyanlı!t" ma· 
ken ben de, öbür dinliycıiler ıibi ledilnıezdi. Müslümanlık onun ya
auıup dikkatle dinledim. ~';':!ar kasını bırakın vor: "S«n benden· 
güzel mi, de fil mi? bunu ~uş~n; ain I" diy"'. 

~bit bir noktaya dikilmiı, kimbi· her kavgası vardır; benim ka· 
lır neJ.,r düıünüyorlardı. famda yalnız b;r ve bütün olan 

Niat ı.· .. . .. .. hayal, ve omın d erece derece sa 
b. . e ı munzevı babaya küçük k• 'f d 1 · dı 
ır ıniırü" t .. k . . nat arane ı a e erı var r. I . ve goıterme ıçın yap1- ek • b ı · · 

an. ıııtan ıneraaimi, işte bukadar H. - Dem ıız . agatı va 
meğe imkan var mı? Gul ırıbı, Bi7.ıle fikir V<' lraloın adamla· 
aümbül peymane, bade ı:ibi aol- nnm "reC.ıhiyete" (kendi kelime· 
ırun tii;lerin kelimelerinden müte- sini kulfıuııyorum) er~.mediğinden 
tekkil olan bu bazıları doğruau ı tikayet ;.-den Ebubekir Hazım Be-

haaıt ve göıterİfıiz geç_ti. 1 sıf olarak kabul tmıyoı· Ul'.1.IZ? 

Aaıl d ··- b" .. k h B. - Bilmem; yalnız diyo-
düiün Hın' udı:-"'tb. ub!" ve ':81 adne rum ki bu beld.gat hür. ve müa b . pu" ru" zlü çoğu ıeyyiJ ve yin aözl,,run bakılır." .o\hJull .. h 

ıraz • D · d d ·· ı..: il" I ın ın ır esrar ı e o- ... . ·~ ., 
u muhitinde yapılacaktı. takil ıurette tekamiılunu yapan 

hepsi de hafızaya çabuk naktolan _Jev et a eta m!'tta....., muaa ı 

Bu d .. ".. - 11 d ki .b. hayatın yaratma fiilinden baş· 
uııunun maaa ar a ıı ı k b' <I "ld' 

t~ kırk gün, kırk ıece ıüre- a ır şey egı ır. . . 

bu mısralar Hoca'nındır; onlara . hır adammıı; belkı Oç • Aylar'da 
baıka bir meziyet mi lazım? : ölmeai de kendiıine Allah'm bir 

Bu aözlerimden onların ~üki.fa~ıdır. Ebubekir Hazmı B. 
cetı kulaktan kulağa söyleniyor· H. - Yavaş yavaş ganp bır 
du. estetik mezhebine giriyoruz. 

baıka bir meziyeti olmadığı zan- dıyor kı: 
nedilmesin Gönürde öyle beyitler "Adet budur ahirde ıelir bez. 
mısralar v~r ki herhangi bir :tair me ekibir'' diyer~k bu makaleye 
de göraem beğenirdim: §anlı bir :ı:eyl olmalı üzre ilaıJe e· 1 ~aydarabatta büyük hazırlrk

tr k •tlaınıttı. Dürrüıehvarın ıe· th 'Y•fetile Üzerinde oturacağı 
a t, aorn altından yapılacaktı. 

Bu tahtın Ü . d k' . ·ı rl sayarak .. zenn e ı ıncı e 
vardı. Ytızellj hine çıkaranlar 

M.R. ------ ...... ~----
Bayranı 
Tatilinde 

Ylksek nıuauını 
talebesi 

lzmire gidecek 
Yük ek m~a!l!m ~ektebi lale. 

beainden 30 kıtılık bır kafile b 
ram tatilinden bilistifade tetkik?t 
için lzmıre ırideceklerdir. -----

Kt! ·iman Ece 
Limanınuzda bulunan Jayeç 

mektep gemiai kuman~an ve. za
bitlerinden bir ırruP, dun Kenman 
Eceyi evinde ziyaret C:~.iıtir._ Z~
bitana Ecenin evinde uzum ıncır 
ikram · ve hediye edilmittir. laveç• 
liler bu ziyaretten pek müteha~•.ia 
olmuılar ve Eceyi bu akşam ıçın 
gemiye çaya davet etmitlerdir .. 

Keriman H,.nım yakında Kahi· 
re ve Berlin aeyahatına da çıka· 
cak, imkan takdirinde aeyahatmı 
Amerikaya kadar temdit edecek
tir. 

Nafiaya raptedile
cek mi? 

Dünkü alı:tam ırazetelerinden 
biri Posta, Telgraf ve Telefon U• 

mum müdürlüğünün Nafia Veka
letine ı·aptedilınek iizere olt9ıığu
nu yazmakta idi .• 

Yaptığımız tetkikata nazaran, 
yeni posta kanunu henüz çıkmadı 
ğmdan §İmdilik böyle bir ıey yok· 
tur. 

B. - Belki; İtte size ameli 
biı· netice : Hatip yetiştirmek 
için kaidelere, düsturlara lü· 
zum yoktur. 

H. - Ey; yapacak ~ey?!. 
B. - Müdahalesizlik; hür ve 

orijinal şahsiyetlerin doğması· 
na müsait bir vasat .. 

H. - Nereden de açtım bu 
bel;.gat bahsini? .. 

B. -- Nereden kazandın bu 
fikir sermayesini?! .. 

İsmail HAKKI 

--··-~ 
Pari!'Jte genç Türk 

ressamları 

''L~bimden altlığı ezvakı .wn deceiim "Nôtı ıeriP' i yazmıı va 
bir dinle sinenden. - Ne sinen "Ramazan bahçesi" acllı kitabına 
kurtulur benden· ne gönlüm vaz. mübarek bir mukaddime olarak 
geçer senden .... ' derç ile neıretmif olan Abdullah 

"Bu aktam ı;evkii. ne~'em uar, l:_euJete d~naiz <!emek, Jinaizlik· 
gene sermestü handanım, - Pe- tır. Bu Nalı fenf, Abdullah Cev· 
riıan lıiikülile biideler sund"""' detin dinini, imanını dünyada ııe 

ahrette iıbata lı<ifi bir hüccetdir." cananım.... . • 
"Hüsnünün ben almnı ııörtlülı- Abdullah Djevdet İçin Yolların 

çe kalnıam nef' eaiz... . sui mecmuaıında bir akroıtİf 
•Mey elimde, mahıtap korıım- (Vallahi yalan tôylemiyoruml) 

da, lakin nerde yar?... yazmıı olan Bürhan Sahir Bey de 
Daha böyle birçok mısralar diyor ki: 

var. Hepıi bir an g?~önünde par.. "Maamal~h, •on ~manlarda 
lıyor, sonra inaanm ıçınd~ tatlı bir bazı ga'!et~cı ge?çler ustat .. halı
batıra daha doğrusu bır hatıra- lıında cırlıın tarı:ı:ler ue hucum• 
nın tatlı haaretine be~iren bir 1 /arda bul~d~. . . . . 
hiı bırakarak aönüp gıdıyor. "Onu dınnzlıkle ıttıhom ettder 

Hoca aşkın. badcni~, .Ada:nın ~e ?~ıa:z:ının J.ıılt~!""ama.trnı bile 
ve bilhassa kendi kendının faıri- derı suren/er oldu. 
dir Kitabının iımini evvel& "Gön Bazı gazeteci sençler •.• MeJe .. 
l~ün tarihi" koymak İıtiyordu; la ben. Akroıtiı ıairine halitane 
ıonra: "Benim ıonlüm da.ha tÖn· tav•İye ederim; Abdullah Djev· 
medi ki tarihi yazılsın!" dıye vaz. det'in yazılarını da, benimkileri 
geçti ve: "A Hocaın, Kurunu • u. de anlamağa çalııaın, anlıyanlar
li.ıı dersin!" divcnlr,re de kulak dan &Onun; onun dinsiz olduğunu 
aımadı. Doğrusu bu ta~kılar <>- benim de ona lıtriz değil, bilakis 
nun gönlünün tarihi değıl, tatlı hürmet ıröıterdiğini farlı:eder. 
kelimelere kıvrak ahenklere O· Zavallı lctihad / "Nô.h ,eril"· 
lan ınuhabbetinin ayinesidir. On- lerle, bu biçim ya:nlarla batma 
ı.-, U.hlile kalkmayın, heıncn he- abi.ni bir tank aanlmıf. 

1/, / A men hepsi eaki ıairlerimizin ga. Celal Nuri Ye Lutfi Fahri Bey-a e saf R. t•A N.. CAnıal B. '--1 ib' bı'r' b· · ı "' " zelleri, far ... an g 1 1 ırıne ler o aaniı çıkannağa ça ıfıyor 
~ki "".neye yakın bir zamandan ancak vezinle bailanmıt manzu- ve dostlarına hıyanetten kaçını

berı Parıate bulunan reaaam Hale melerden ibarettir. Fakat tahlil yorlar. 
.A_aaf ~nunın oradaki nıuvaffa- etmeden okurtanız bayırmca bir . . .. 
kıyetlerınden bahıetını'şti'k T'' k hi ı b'rer kül oldufunu Abdullah Dıevdet, yırmıamde 

1• t'k ' . . . ur ı, on ann ı , . d - "N'*'t ·p• o , ... in 
p aı ı san .. atinı ~erefle müdafaa zannettiriyor. Asıl "Poeaıe pure. ydaz .ıgı .. ha '.'ekrıl e, gıd"~.ıı • 

d b T k k h 1• •• " d ·ı Qey bıı kolay e hıç fUP esız ı mıf o u11~ na· e en u ur ızına •İmdi dife a ıa ııır enı en , • ·· I" d • ·ı 
bir müdafi daha iltihak etmi•ti~ anlatılan, fakat manaaından ziya. ~zlarlka. ragmehnh~luat. umf kant . e;cı. 

• 'd N il · · d d d ki hialer yarattık dı; be ı muva ı ı, a a ımanı Parıse ıı en uru ah Cemal Bey e uyan ır ı an • k' 1 •• ı d'•· All h' de-
• J · ı · • ı h ·ı t ·r eden manzu· ıtap arın •oy e ıgı a a huıuıı ıa erı ere ve rcamı aergile.. an ava ... ~ e ~·~ ., ğildi. Yo1:laa Voltaire'i de, Spino-

re eaer vermeğe ba4laını,tır. Nu. meler deg-ıl mıdır• , da h tti. Sokrat'ı da müılü-
11 h Cem 1 B H 1 A f H . . d • b' za yı , a 

tU a a ey, a e ıa •· Hoca, Burgl'z ıçın yaz ıgı ır 1 man adclf'lmekten başkıı çare kal 
nımla birli~te, ''.Jeune Europe" i- gazelle batlıyan kitabını Ça_llı'na- maz. 
simli galerıde bırkaç tablo tethir I me ile bitiriyor. Manzum nın a~ıl Kemal Cenap Bey: "Ölmez 
etmi,lerdir. I İsmini yazabildim, faka~ k_alemım Ahdııll"h Cevdet'e" isimli yaz"m 

Bundan başka Nurullah Cemal 1 hep Cemname demek utıyor?u;. da, iımimi tôylemeden. bana da 
B ·· ·· .. d ı · "G d Ahmet Refik Bey Çallı lbrahım 1 ailem ediyor. Abdullah D je,,det'in ey, onumuz eKı ay ran . . . . . di ·or Bu 
Palaia'de açılacalc olan 44 üncü Dıonıs.oa gıbı taıvır Ji • "basite mütemayil" olduğunu İd· 
M .. k'll Se · · ·· · ı zume son zamanlarda yazı· dı'a ebnemle •onun fikirleri e,... .... _ uıta ı er rgısıne uç reaım e man ' .. 

1 
d ~ 

iştirak edecektir. Pli.atik aaıı'atin lan en ho~. en alaylı fıır er en• li. reddedildi, aonradan tahakkuk 
bizde henüz yeni doğduğu ıu za- dir: , I . I tıtti" demem araaında. bir l<'nakuz 
mantarda, Türk gençlerinin, Paria "Aaüma.nd°!' geldı: ~,·~hım görüyor. Bu iki iddianm h.ir" iri .. 
gibi bir aan'at kaynağındaki bu deyu ho~ bır hıtab. - Vıdı ibra• ni cerhettiğini hiç zann .. tmiyo. 
gayret ve faaliyetJ .. ri, h r halde rum, birtakrın metalibi knbul ettir 
yüzümüzü ıiildür~cek mahinet- ( 1) J cilt, 100 $ayıla, Hilmi lıi- me~ !"!'hakk k der:n bir düşün-
tedir. taph«n•ıİ 40 knru~. ce " 

Kafatasının mahfazaaı içinde 
.. klı bir avuç beynıni, ihtiraam 
rüzgarı önünde uçuran, dağıta;ı, 
İtraf eden o aanatkiir ki •uurile 
anirlerinin bu e:ıeli kavgasında 
daima mağlup , daima yorırun 
dü,müıtiir. O aanatkirdan bah- • 
aetmek İ&tiyorum ki cotkunluklan 
nın hızında kendini kaybetmif, 
benliğinin bütün i,tiyakmr nan. 
kör hevealerine doğramııtır. 

O san:ıtkir ki tuvalini yırtmıt. 
mev:ı:uuna tükürmüştür. Bu aanat 

Mflfhur lran ıairi Firdevıinin 
bininci senei devriyeıi münase 
tile 1934 aeneai aonbaharında bü 
yük meraaim yapılmaaı kararla 
mıttır. lran hükumeti Firdevtini 
Tuı tehrindeki mezarını geçen 
ne yeniden yaptırdığı ıiı;; bü .. 
f&İrİn hatırasını taziz için bir d 
&bide intaama karar vermittir 
Firdevainin kabri civannda yapıl 
matı düfünülen abidenin 934 
neıi içindeki Firdevıi günü resm 
kü~adı icra edilecektir, 

Firdevsinin bi.ninci yıldönü 
bazı Avrupa ~ehirlerinde de teı'" 
edilecektir. 

hovardaaına kar§ı içimde muhab- Bu münaaebetle ııairin hayat v 
betle nefret birle ir. Onun bu fe. eaerleri etrafında gazetelerde n 
ragati güzel, fak ... t bu tükeni,i riyat yapılacak, hakkında nutuk 
hazindir. lar. konferanılar söylenecek, Şch 

Mermer masanın üstünde acı.. nameden parcnlar okuruıcak, fİ 
mıf bir yumruğun nefesini aptal irleri musiki ~ağmeleri arnırnda 
bir iddianm, budala bir infialin in,at edilecek ve projeksiyonla ea 
ardında konuıtunnak i.tiyen ada- ki Şehnameden alınmıf ;ninyntü 
mın heyt"Canmı içinizde tanmıı.. ler l'ÖSterilecektir. 
yan var mı bilmem? Ben bunlan Firdevainin Pariıte bulunan ta 
yakından tanıyorum. Sanat itti· raftarları da o gün bıiyük bir ta 
yakını bu ta,kmlık ve sebeb•İzli- !onda toplanarak fa.İrin hatırası 
tin inişinde heba eden kabiliyetle- taziz edeceklerdir. Paria Dariilfü 
rin aşinaaıynn. nun Emini tarafından riyaset edi 

Onlar, itiyadın elinde oyuncak lec:ek olan bu içtimada Fransız ri 
olmu,lardır. cali ve edebiyat alemine Dl 

Onlarda iki kadeh rakı, bir priz birçok kimaeler hazır bulunacak· 
kokain ve birkaç nefeı esrarla his lanlır. 

aine kamçı vurmak ve ~uuna.nu lranın eıki anane ve Adetlerini 
uyutmak iıtiyenler de var. Alı:...,. muhafaza eden Hindistandakı 
lanru Orji geceleri takip eden ve Paraailer de Firdevai gününü tca' 
sersem bir uyanı~la ıabah!an ıöz it edeceklerdir. Meşhur Hint tai 
~~p":klan aiırlMan ~u 

1 
ıntanlar ri Rabindranat Taırorla birlikt 

ıçın ılhamın adı Duzıko dur. On-

1 

birç k p raa ·ıcr'in Tahran v 
lar, ki hev ılerinde belki yükaelı: T 

0
, h' 

8ıer·n1 de yapılacak mera-
b• k b'I' . . • b' "f- _ uı e ır ı 
ır " ı ıvf"'bn llte:tmı ır u urutte • d h r b ı nacakları 

0
··ylen ·· d'' - 1 d" amı e azı u u son •ınnuf er ır. kted.• 

ilhamını Ozümkızından alan, me ır. 
11lak Beyoğlu kaldınmlArınm ça• Firdevsi günü tehrimizde de 
murlannda yuvarlanon b.ı kafa· tea'it edilecektir. 
taılarmın mukadderatrndR. tlamla fra_n sefareti Hariciy ve Maa• 
damla zehirlenen bir kabiliyetin rif Yeki.Jetlerimiz nezdinde te
ölümünü okuyabiliriz. tebbüate bulunarak Firdevsi güniı 

Heyecanlarını if,.dc edebilmf'k ne Türk mune\'Verlerinin de işti· 
için ihtiraalanna böyle kırbaç YU• raklerini rica edecektir . 
rup azdırmak ittiven tanatklra a
cıyalun. Cünkü Özen ilerJni zap• 
tedemediği heyecanlarını do1u diz 
gin koştunnu ve p.h1anan Jıtira
aını bir fırtınanın önünde helak et 
mi.tir. Çok konuıan, hoşsohbet, 
steveze aanatki.rın da doıt meclis 
!erinde bir boşalıp vardır ki hu 
da aa.nat eserinin aleyhineciir. 

Kendi dilini kopanp e•eri oa• 
nalına ekliyen aanatk8.r1ara b:l~a .. 
hm. Onlar gebe kadınlar ı: ib:<!ir. 
Doğuruncıya kadar da do.'iurduk
tan sonra da yavnısunu şef'katle, 
itina ile severler, beslerl~r. Sanat 
eaeri sanatkirın özevli.dıdır. He· 
yecanmı İsraf ed~n sanatki.·dn, 
ceninini dü,ürmek istiyen :lna.nın 
mel'un cinayeti vardır. 

Elif NA".:f 

-···--
Yeni t'St'rlt'r 

Yaban 
Y akup Kadri Beyin latiklil mü

cadeletine ...., Anadoluya ait 
çok canlı ve heyecanlı romanıdır. 

Muallim Ahmet Halit kitapane
ai taTafından nefi" bir aurette ba
aılınııtır . 

Kıymetli muharririn temiz Üalu 
buna baaret çeken okuyuculara 
tavaİye ederiz. 100 kuruftur. 

Kadro mecmuaaı 
Memleketin ye.ine fikir mec· 

muaaı o]an kadronun 12 İnci aayı .. 
sı çıktı. Kadro bu aayı ile .. bir )'a· 
rru bitiriyor. MüneYVer zumre a .. 

raamda büyük bir alaka uyandı
ran arkadatmııza yeni yıl için 
muvaffakıyetler dileriz. 

Şehnamenin eo eski el yazısı 
bir divanının yegine nU.haaının 

Jatanbuf kiitüplıanclerinin birinde 
bulunduğu anla,ılmıtlır. Bu kita
bm makine vaııtaıile Eotografınm 
alınmasına müsaade istenilmiştir. 

Bu yegane eski Şehn mc, Sel
çuki hükiiındarlarından Şah Sun• 
gura takdim edil.,n nüshadır. 

Trakyada 
Adi iskan 

... 
Bitmiıtir. lstanbul

da da bitiyor 
Edirneye te kik t için ı:itmif 

olan Nüfuı Umumi müdürü Ali 
Galip Bey oradaki tetkikatını ik· 
mal elmit ve şehrimize dönmÜf· 
tür. Ali Galip Bey dün kendiıi ile 
sörüten bir muharririn1İ7.c demiı .. 
tir ki: 

"- Tekmil Trakya'da iskAnı 
adi muamelesi bitmiıtir. l•tanbul 
da da bugün bitmektedir fı.ı gıin 
sonra Garp Vil&yetlerine gidece· 
~. .. 
gım. ._ .. __ 

Fakirlere yardwm 
bir teşekkür 

ve 

Torkapı Türk Fikaraperver 
Hayır Müeaaeaeaind n: Kıt ve 
Bayram münaıebetile BucAğımı:ı: 
tarafından ıriydirilm~kte olan fa
kir ve yetim çocukların giyim ma .. 
sarifine kartılık olmak Üzere köp

Mürlet Julianuı, za.aı;.nının en ın· rübaıında eczacı Haydar Ali ve 
ce, en derin adamlarındandıı ta• Yenibahçede mukim Hasan Baari 
rih onun aleyhinde cereyan etti. Beyefendiler tarafından onar lira 

Abdullah Djevdet'io baaitliii· ve Beyoğlunda Hilmi Beyle Saın
ne gelince, içtimaiyatta Guatave aunda Avni Beyleı· tarafından Be
Le Bon'un ırk, bioloııada Nordau' fer lira ve ismini zikreyleaıiye 
ın tereddi nazariyelerine lcapılma. bir zat tarafından iki lira ve Tü 
aı, eaaaatız, fa.l,;at parlalı: fikirlere tün inhiaar idareai Çapa depoıun 
de çabuk in~nabildifinia delili da çalıtan erlı:ek ve kadınlar tar 
değil midir? fından mezkilr müeueııeye mev 

Son lctihod· nı baf.nda, Abdul. kutulara atılan paralardan 31 kü 
lah O jevdet'in bizzat yazdığına ıür lira Ye Katırc:ıoilu hanınd 
ıüphe olmıyan "Ma'arif da'ireıniz manifatura tüc:c:an Muatafa A 
de" İtimli yazıda töyle bir aöa Beyden 45 metroluk bir top ku 
var: ". · diler taraftan bizim mat teberrü edilmit olmakla ı... 
Hara aeviyemize uyırurı olan ecne- yardımcı ve hayn aev~n zati 
bi eserlerini dilimiu ıreçirmelı ..• " tqekkür eylemefi vazife telilı: 

.. "Bi~"? Hara ıeviyemize uysun" eyledik. 
~zler~ altını kendi çizmit. Ya. ·• * f: 

nı tedrıç taraftan; halbuki tedriç Hilillahmerin. ilk mektepler-
taraftarlığı, baaitçiliiin b-.naıf. deki fakir talebeye aıc:ak yeme 
!arından defi! midir? Yermek ıuretile yardımı devaıa 

Abdullah D jevdet'i MYerdik, etmektedir. lıtanbul Hili.lia 
fikrine çok hürmetim vardır, ken• Reiıi Ali Pş. son zamana kad 
diainden çok ~eyler öğrendik. Fa· haftada 3 ırün yapılan yemek t 
kat köklerden, analardan ziyade ziatınm 4 güne çıkanlmı§ bulu 
"vulgariaateur'' !ere gid~rdi. Mec- '1uğunu, gelecek aene İçin ful 
muaıına birtakım takaya benzer 1 varidat bulunarak haftanın 
siirler koymaaı da mı bııaitçilik günü olmazaa bile il ıün 
rlei;ildi? İ verilebilnıeai ....,ine çalqılacai 
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Avusturya ve Yunan 
Elçileri itimat

namelerini verdiler 

En ileri 
Olmak arzusu 

(Safı Birinci sahüede) 
Dr. R.,.it Galip Bey ele hUJr bu
lunmuılardır. 

Umumi merkez Reisi Erzurum 
meh,uıu Aziz Bey bir nutukla maa· 
rif Vekili Beyin Spor mesaisine kar
tı gösterdiği yakm ve samimi ala
kadan lıahsetmiıtir. 

Derleme 
Heyeti 
Toplanıyor 

(8Gfı l inci uıhifede) 
Maarif Vekaleti aöz derlem• 

defterlerinden lstanbul Maarif 
müdürlüğüne ıimdilik 2700 tane 
göndermi,tir. Bu defterler bütün 
ilk, orta ve lise muallimlerine teT 
zi edil<'cektir, Muallimlerden bat
ka hariçten müracaat edenlere, 
söz derleme itinde çalı,mak arzu
sunu gösterenlere de defterlerden 
tevzi edilecektir. Oz türkçe söz 
derleme faaliyetinin bütün esas
lan tafailiit ve şeklleri aynca 
"aöz derleme klavuzu" unda göa
terilmittir. Söz toplayıcılarma bu 
klavuzlardan da verilecektir. Ma
arif Vekaleti lıtanbula 2370 nüs
ha da klavuz göndermiştir. isti• 
yenler birer tane de "aöz derleme 
talimatnamesi" nden alabilecekler 
dir. Maarif Vekaleti şimdilik 200 
nüsha da talimatname göndermit 
tir. 

Meclis tatil kararı verdi 
( 8Gfı 1 inci .•ahifede) ı Kanun hakkındaki kararınız 

edilmittir. la, içtimai bir adalet hükmü ye 
iki ınilyon liraya bdar olan kıs 

mı Adliye, Nafia, iktisat ve Ziraa~ j rine gelıni§ oluyor. Artık köy 
Vekaletleri binalariyle temyiz mah- mu:tllimi ati ve istikbaline bu
kemeıi binasmın intaama ve en az zur ile bakarak çalııabilir. 
bir milyon lira11 ela hapisane binala- 15 bfn muallfm 
nnm intalarına tabıis edilmek ve 10 
sene zarfmda tediye edilmek üzre ü~ On bet bin muallim ile huau
milyon liraya kadar teahhüdatta bu- si idareler memurları namına 
lunmnk için maliye vekilletine me- !Ükranlanmı sunanın. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

K. O. ambarm<!a mevcut a· 
ıağıda cins ve miktarı yazılı 
kumenı köhne ve kısmen müst• 
mel qya müzayede ile satılacalc 
tır. 18-1-933 ça11amba güııil 
sata 10 da ihale edileceğindetı 
taliplerin eşyayı görmek üzere 
her gün K. O. aınbarma ve ınii 
zayedey11 ittizak için o gün v~ 
vaktinden evvel komisyona mil 
racaatlan. (5045) (6862) 

ANKARA, 14 A.. A. - Reiai· 
cümhur HaZTetleri bugün Jeni A· 
Ynaturya ve Yunan elçilerini Çan 

r Kayadaki kötklerinde ayn ayn 
kabul buyumıuılardır. Elçiler iti
matnamelerini Reiaicümhur Haz
retlerine takdim etmiılerdir. Ka-
bul resimlerinde Hariciye müste

E f&" Numan Rifat Be,. hazır bulu• 
it nuyordu.. 

AYDaturya elçiainin nutku fU
dur: 

Reisiciimhur Hazretleri, 
AYUsturya Reisicümhurunun 

beni Türkiyede fevkalade murah 
baı ve elçi olarak tayin eyleditini 

e bildiren mektuplarını zatı devlet-
i !erine te•di e-kle teref kesbey• 
G !erim. Uhteme bu suretle terettüp 

ed yüksek vazife beni ....ine; ve 
D 

ııurur ile dolduruyor. · 
Memleketlerimiz ara11nda te

• ıu y mmünen mevcut olan çok iyi 
münasebetleri, AY11sturya sefiri 

l sıfatıyle daha ıılolaıtırmak ıçın 
bütün kuvvetlerimi aarfedeceğim 
ye bilhaua mütekabil ticaretimize 
cihan buhranından masun olarak 
yeni yollar açmağa çalıtaeağmı. 

Avusturya ile Türkjye "" A vus 
G { hırya kaYllllİ ile necip Türk mille

ti arasında müe- olan derin Te 
0 .esJU sempatiler dola:rısi,.le ...zi-

ve rem zjyadeai,.le kola,.l1i4mq ola-
h caktır. 

1 d Bu ııempatı1er milletlerin biribir 
·ı !eriyle anıa.malarma bir eaaa tq-
1 il etmektedir. 
r. Meaaileriyle yenileşen Türkiye-

33 nin, kendi hükümetinin hakimane 
il" areai altında Yiicude getirdiği 
3 yanı hayret Japıcı eser, hiçbir 

llnlfta Avaaturyadalr.i kadar da· 
a kalbi ve dftba dostane bir tak
İre mazhar olamaz.. 
Avushırya Reialcümhuru, bu 

nazzam eserin, DDJTaffakiyetle 
evamı ve Türk milletinin mes'nt 
lıaJ ve zatı devletlerinin tahai re
hı hakkmdaki halia temennile

,......,,·,ni zatı dnletlerine iblağa beni 
ur etti. 

Bana gelince, zatı devletlerinin 
hükümetlerinin aelefim hak-

' t mda g&termİf olduklftn j•"mat 
su. müzııharetin, bu~n kıırıı mda 
gıb ulundal(um meı'aliyetli ftzifeyl 
da uvaffakintle ifaya imkan .-er-
düfbilmeıi için haklcımde deriV. bu
beburulmama11D1 istirham eylerim. 

nya RefslcQmhur Hz. nl11 
7()( c~uabı 
nak Reisicümhur Hazretleri Avus· 
yerlırya elçisine cenben fU nutku i
iş t buyurmuşlardır: 

ilan Elçi Hazretleri, 
kü Muhtereme ATiııtul'J'a Rei.J

hur HaZTetlerinin aizi -zdi
fevkalade nnırahhas Te orta 

rı d i olarak tayin buyurduklannı 
k• n ldiren mektuplannı büyük bir 

dikemnuniyetle alıyorum. 
ri ar iki memleket raunda meYcut 

rl n çok iyi münaocbetleri bir kat 
. d ha 11kıla tırmak bizim de sami-
11.1 e dileğimizdir. Bunu batannak 
ım Türk Milleti ile necip AVlll
aki, !'YB milleti arasında meYCUt olan 

rdeki duygular ve yükeek vazifenize 
tmiş !arken gÖ•lerdiğiniz arzular 

Avvetli ve ümit nrici istinatlar-
m. 

1 
• Size bu hususta muvaffalr.i

şey t;tJer dilerim. 
lmesı Avusturyr Reisicümhuru Haz• 

ele ferinin tahsim Te memleketim 
faali kında tercümanı olduiunuz a
ıınları hüleri beni çok mütehıusiı et

h.. Kendilerine en kalhii teşekkür
us imi ve f&bıi afiyet ve ıaadetle
• e Avusturya milletinin refahi 

mıyCaaadeti bakkmda bealediğim 
atimlisane temennileri iblağa deli.-

• ve lü. hu•urunuz. 
t ol~ Milletleri bin'birine balilıyan 
-nevi rabit..lar arasmda iktıaadi 
..- · ticari münasebetler fÜphesiz ki 
'M if gelenlerdendir. Dünva buhra 

- her memlt'kette İztİrftolar 
urduğu fU zamanlarda Türki. 

vusturvaıun yük..,lc men• 
tlerini ~n ivi konıvacak çare
ara•lırma 1 n tabiatiyl<' temen 
aavandır. 

ı ha11111ta •e •azif,.nizin ifaaı 
1; Aıu. mda benim .,,., Cümhurivet 
~mıc1:'Gmetinin daima müzalt retini 

eliini>e emin olabilirsiniz 
»on H 1 • ~ b' azret en. 
tlJ oİ~ unan Elcl•lnln nutku 
'~~ . <Çciaicümhur Hazretleri, 

eJa . t R ' • ·• h unanıs an e11ıcum urunun 
ı ·~pa nezdi devletlerine fnkalau 
r rine ahhas ve orta elçi 11fatiyle 
' • <'J buyurduklarını bildiren mek 
1-ıasizan :utı aamiJerin te•di ile 
) 1 eki ,f kabederim. 
nlL 'ç bir vazife bana bu kadar 

1.1 Clı ve bu kadar ırurur veremez
ğJ'' ma;hdeme terettiip eden vazife
y İ> eyiehcmmiyeti hakkındaki duy. 
ıdıaliı beni bu güzel ülkeye bağla

bıc ı a iz hatıralar da inzimim et .. 
• ..,... ~ 1 tedir. Filhakika memuriyet 
r.~ekimin büyük bir kısmı Boğa. 

' n .. } hillerinde geçti ve daha dün 
aıvt c - Yunan doatluğunu muh
u~ yz bir ıutttte kuran tarihi hiı-

1 , Türkiv İn genç merke· 

ili n K , bu~undum. R~ıicümhur 
":etlen. 

>n "' Be, do tluk ve itimatlı anlatma 
ı..t !neti dünkü Yunan hükümeti

J ' di .fu ~kadar bugünkü hükii-

ayni zamanda bütün frrkalann da 
politikasıdır. 

Eaasen Türk - Yunan anlaşma-
11118 müncer olan müşterek ceh• 
din, iki milletin teşriki meaaisini 
&İttikçe daha 11kı bir hale koymak 
Ye adil bir nisbet dairesinde men
faatlerimizin karşılıklı himayesini 
temin etmek suretiyle, en mes'ut 
bir inkişafa namzet olduğu aşikar 
dir. Çünkü, devamlı ve sağlam 
bir dostluk yalnız bissjyat Üzerine 
kurulama.z. 

Hayati menfaatler ve karıılıklı 
emniyet milletler arasındaki dost
luk bağlannın yegane garantileri
dir. 

Türkiye hükümetinin yüksek 
Reisinin bu sözleri, iki devletin 
bundan böyle dilediği bu asil ıra
ye arkasmda takıp olunacak yolu 
göstermektedir. Ben de her daki
kanın cayretini buna hasretmekle 
meı'ut olarak bu büyük it için bü 
tün kalbimle çalışacağun. 

Zah aamilerinin şahialannda 
Türkiyenin bukadar harikulade 
bir terakki borçlu olduğu, bilgili 
Reiıini ael&mlar Te ıahai saadetle
ri ve asil milletinin refahi hakkm 
da samimi temenniyatta bulunur
ken Tazifemin ifa11nda 2'tı dev
letlerinin yüksek müzabaretine ve 
hükiimeti Ciimhuriyenin devamlı 
muavenetine mazhar edileceğimi 
ümit etmek cM&retinde bulunuyo 
rum. Reisicümbur Hazretleri. 

Sulhe merbutiyetleri ve zama• 
nm icaplarını doğru bir surette 
takdirlerile milletlerimiz kendile
rine Jeni bir yol açmışlardır. 

Bu yol, şüphesiz, doğru Ye iyi 
yoldur. Çünkü büyük şairleriniz
den birinin söylediği gibi "hakikat 
yolunu tutan eevgiye dofru yol 
alil"'." 

RefalcQmhur Hz. ala 
cevabı 

Maarif Vekili Reşit Galip Bey ce 
nben irat ettiği nutukta demittir 
ki: 

" Arkadaılarım, pek muhterem 
Aziz Beyfendinin ve pek muhterem 
arkadaılannın haklmndaki teveccü
hünden dolayı kalbimin en derin kö
şeleı inden ııelen ıükran hi11ini ifa
de ile söze baılamak isterim. 

Siz bu memlekette, bu memleke
tin ileriye doğru, en yüksek istikba
le doğru azimle, kat'i karar ile atılı
tını balikat halinde tecelli ettirmek 
için bütün güzel niyetlerinzi ruhunu 
zun kuV"t'etlerini ve arzulannızm 
kudrdini vakfebnİf hayırlı millet a
damlansnuz. Siz yalruz şu veya bu 
klübü, ıu veya bu maç meydanında 
inıtihan geçirmesi, muvaffak olması 
niyetiyle değil, bundan çok daha ge
niı manada olarak Türk milletinin i, 
tikbaii yolunda kendi önüne çıkan 
manialarla mücadele etmesi ve o ma 
nialarla miioadele ederek ileri gi
si için hazar vaktinde çalıpn irade 
vı! fi kit reh b~rleriziniz. 

Denxk i tiyorum ki ,sadece kell
menin manumm bize anlatm.k iste
diği mahdut beden terbiyesini değil 
fikir terbiyesini, ruh terbiyesini. -
cİye terbiycsi11i temsil etmektesiniz. 

Türk milletinin bütün sahalarda, 
bütün dünJada en ileri olmak arzu 
ve iradesini tahakkuku için teşkilit• 
lanmıt ve bütün memleketi t.,.kitat
landırma:rı kurmuı bir zümreyi tem
sil etmektesiniz. 
Muhtermı arkadatlarrm, Spor iki 

manada miitalea edilebilir: biri mun
basrran sıhhi manadır Diğeri fikri 
n ahlaki manalan ela ihtift eder. 
Türk sporcaluiu yalnız beden kuv
Trti salıaımdJ\ değil, fikir kuvveti, 
ahlak kuYVet: n seciye kuvveti sa
hasında dR bütiin dünvaya ~· 
Türk milletinin kuvvetini ispat İçin 
teşkilatlanmış bir heyet demektir.Bu 
genit Ye şumullü mananm müınes-

Elçi Hazretleri, ıili Te yarının tarihi için yüksek kah 
Muhterem Elen Reiaicümhuru ramanları ydittiren fedakar ve fera· 

Hazretlerinin zatı asilanelerini galli heyeti, moYBffaki .. etinizden 
nezdime fevkalade murahhas Te katiyyen ~üohem olmıyarak meml~ 
Orta elçi aıfatıyle tayin buyurduk ketçe en yiiksek hedefe çııa-yı !f'!
lanoı bildiren mektuplarını eliniz den bütün meml<ket por gençlıği
den alırken sizin tahoinizda iki nin mümessili olarak hürmetle ıelim 
memleket dostluiunda güzel bir Ianm 
faaliyet hisaesi olan mümta:ı: bir Bu ııece •İzİn anınn:cla bu kadar 
diplomatı intihap buyurduklann- aam.imi bu kadar candan bir toplanı1 
dan dolayı müşarünileyh hazretle içinde bulunmnk benim için bütün 
rine teşekkür etmek isterim. hayabmda haz ile zevkle lll'•cağmı 

Size tevdi olunan yiiksek vu:i- bir hatıra <ıforak kalacaktır. Müşte
le hakkmdaki hislerinizi ve mem rek maluada doğru yılmadan yonıl
lelcetimizde ifa ettiğiniz hizmetle madan usul ile sanılmaz azimle en 
re ait hatıralara atfettiğiniz kıy. kü ük köyümüzden en büyÜk kasa
meti g&teren sözlerinizi dinle- bamıza, dağ1onm=n en yiikıek te
mek b nim için pek zevkli olmuı- pesinden <>vnlanmızm ~ d~n va
tur. Türk - Yunan doatluitunun dilerin kacbr memleketı çevıren ge
dün için olduğu kadar bugün için nis phada d~ima ileri, daima daha i 
de bir hakikat ve bu siyasetin Yu- le;; gitmek icin çaltf&n ve heyctinl
naniatandaki bütün fırkalann ıiya zin tem•İI tttiP,i ıporculuğun ıercfi
seti olduğu ve bunun Yunan mit. no kadehimi kaldırıyorum. 
!etinin hisaiyatma İstinat ettiği Muhterem arkadaslar, bu ak~am
hakkmdaki beyanatınızdan da ki topfanı,ırnmn büyük ve geniş ma 
pek mütehassiaim. Cümburiyet nası içinde son'luz D;U'k~atlanı doğru 
hükUnıeti ile bütün Türk milleti- yÜTÜm•k ~rzumuzun asil ve as•I 
nin bu dostluk hakkındaki hiaai- kaynağı ola., büyiik milli rehberi, 
yatı temoımiyle böyledir. Filbaki· büvük Gll7İyİ bu .,,illeti kurtaran ve 
ka, elçi Hazretleri, temsil ettiğiniz yannki dah~ büyiik kurtuluı esa.ıa 
memleket hakkında derin dost- 1 nnı, ,.ükstliş esa•lannr, bütün mil
luk hisleriyle meşbu olan memle- ' !eti..,. icrri>İn~" TürklüiHi e'I ileri 
ketimde deruhte ettiğiniz yüksek götürm•k H ileri kılmak mefkı'.iresi
vazifenin ifumm müşkül olmıya- ni t<'lnsil Eden eşıiz tef olarak hepİ
caAma kanaatim vardır. niz n•mma selamlanm. Onun krr-

De"m ve karşılıklı lıir itimada metli aihhati ve yiikıek lcrefi için b 
iatinat eden Türk - Yunan dostlu- d•hlerİrnİ>i kaldm.Jım.~ 
iu artık açık bir hakikattır. iki Maarif V•k;ü Beyin nutku alkıılar 
memleket arasmdaki bu 11kı dost ara11nda bitmiş ye ıon cümlesi "ya
lak bağlarının gün geçtikçe kuT• talln büyük Gazi" sesleriyle karıı
vetlenmesi şahsan benim aziz bir lanmıttır. 
emelimdir. Bu doıtlulrun Jalnız :;,.:. ___ ... _. __ 
hiuiyata mü.tenit değil karşılıklı, 
hayati menfaatler icabı olduğu 
hakkındaki kanaatı pek bııklı bu
lurum. 

Ikhsat 
Konferansı 

Maarif müfettiıleri söz derleme 
defterleri muallimlere tevzi edil
dikten sonra, faaliyeti muntaza
man takip ve teftiş edeceklerdir. 

lıtanbul Vilayet söz derleme 
heyeti her hafta lfiuntazaman iç
tima ederek müfettişlerin bu hu
susa dair verecekleri raporlan tet 
kik edecek ve her hafta sonu ne
ticeıini Ankaraya, T. D. T. Cemi· 
yeti merkez heyetine bildirecek
tir. 

Maarif Vekaleti Söz derleme 
faaliyeti hakkında lstanbul Vila· 
Yetine çok mühim bir tamim gÖn· 
denniştir. Vekalet bu tamimde 
söz derleme itinin en baıta gelen 
memleket meselelerinden biri ol
duğunu işaret etmekte ve bütün 
hükı'.imet, halk tetkiliitlannm bu 
İf için azami gayret sarfetmesini 
istemektedir. Maarif Vekaleti gön 
derdiği tamiminde derleme faali
yetinde fevkalade mesaisi görülen 
maarif müdürlerinin, müfettiıle
rin ve muallimlerin kanunlarnru
zın verdiği imkan dairesinde tal
tif edileceklerini, kidem zammı, 
takdinıame verileceğini bildirmek 
tedir. Söz derleme faaliJetinde 
fevkalade lıizıneti ırörülen diğer 
devlet memurlarmm taltifleri de, 
mensup olduktan Vekaletler nez
dinde teşebbÜ3at yapılmak aure
tile Maarif Vekaleti tarafından 
lemin edilecektir. 

Gene tamimde, derleme iJlerin
de lakaydiıi ihmali görülen me
murların d,., kananların ... erdiii 
aalftbiyet dairesinde tecziye edİ· 
leceği ili.ve edilmektedir. 

G. & ........ badillere 
Para 

( 8Gfı Birinci sahifede) 
mali sene zarfında behenıahal 
tevziatı yapacağız. 

fiayrimübadlfler bugQn 
topfanıyor 

Cayrimübadiller Cemiyeti kon 
gresi, bugün saat 14 le Halkevin
de toplanacakbr. ikinci tertip bo
nolann tevzi edilip edilmemesi 
meaeJesi ve kongrenin idi veya 
fevkalade mahiyette olup olmadı
ğı şiddetli münakatalan mucip o
lacağı anlatılmaktadır.. Cemiyet 
idare heyeti, kongrenin salim ka
rarlar verebilmesi İçin ıükı'.inetle 
müzakerat icra•mı tenıinen hariç 
teki belli başlı gayrİmübadiller
den bir kı1111ile anlatmııtır. 

zuniyel veren kanun liyihaıı müza- • 
kere edilmiştir. Diğl'r kanunlar 

Hapishanelerin 111/ahı Otel, pansiyon, ticarethane 
Bir •üale cevap veren Adliye Ve- V<' sair umuıni müesseselerde 

kili Yuıuf Kemal Bey: oturan ve çalıtanlann büviyıııt 
Hapi•anderin iılahı için mümkiin varakau vermelerini mecburi 

olan her §eyın yapılmakta olduğunu kılrn kanunun bazı maddeleri
ve alınacak tahsisat ile merkezi bir nin tadil ve taıhihipe dair ka
yerde model olacak yeni bir hapiaa- nun layihası müzakere ve ka
ne yapılacağlnı, ve hapiaanelerin ida 
ttıi için yeni ceza kanununun der- bul olunmuıtur. 
piş etliği e•aılar daittsinde hazma- Bundan sonra memleket için 
nan nizamnımıenin tetkik edilmek üz de hazırlanarak tuzlu ve sala
re turayi devlete ırönderildiğini söy- mura halinde harice gönderilen 
!emiş ve bapioanelerde münferit hüc peynir, balık ve zeytine aarfolu 
ret u•ultunün tatbikine gidilmediği- nacak tuzlann beheı- kilosuna 
ni ilavo etmiıtir. 

Vekil Bey tahsisatın bir k111niyle beş kuruş prim verilmesi, de
model bapiaaneler yapılırken diğer miryollar idaresinin 1933 ıene 
taraftan da mütebaki para ile hap!- ai bı.itçesinde 25 bin liralık mü 
sanelerdeki izdihaıru bertaraf et- nakale yapılması, 1912 senesin 
mek için terkedilıniş bazı binaların d 
İnşaatına çalıtrlacainu ..., temyiz e Lahay'de imzalanan afyon 
mahkemesi binası inşaatınm bitme- mukavelenaınesiyle 1914 tarih 
sine intizar eılilmeden, temyiz malı- li munzam protokolda ve 1931 
kemeti.,in Aııkaraya naklediler•k ha senelerinde Cenevrede imzala
len Adliye Vekaletinin İfgal etmek- nan afyon mukavelenameleri 
te bulunduğ•ı ve esaıen temyiz mah ve protokollanna iltihalmr:ıız 
kemesi olarak yapılmrı bulunan bi- hakkındaki kanun layihalan ka 
nava ~erleştiıilecefini ve Adliye Ve-
kaletiyle mahkemelerin isticar edile bul edilmittir. 
cek binftlara '"'"'"dilecekle•İni ıöyle- Türk parasının kıymetini ko 
mittir ruma hakkındaki 20 tubat 1930 

Bu izahatı müteakip kanunun mad tarihli kanunun 3 senelik meri 
delerinin mlizrhresine ge:·''llİftİr. yet müddeti bet smeye iblağ 

Maarif Vekl1l~tl edilmittir. Meclis bundan sonra 
In,a edilec• k binalar ar.umı Maa müteakıp içtimaın 1 mart çar

rif Vekileti binasının da ithal edil- şamba gününe tehir edilmesi 
meci ve bunan iı in 500 bin lira ila- hakkındaki takrirleri kabul ede 
vesiyle itfa mi'·'~etinin 10 senede" rek içtimama nihayet vermit· 
12 seneye çıkRrılma11 hakkı ıda veri • 
len bir takrir rryl' konularu tan:p tir,----------
edilmiı Te kanun bu ilan tir kabul 
olun,.,,uştur. Cenubi Afrikada 

Hıfzu11ıhha müz~sl siyasi vaziyat 
Ankanda • rılnut olan hıfLt1<1h- CAP, 14. A. A. - Cenubi Afrika 

ha müesseselerinin baztlarıyle bas- fırkıısile yapdan müzakerelerin ınu
tanenin dıılıili t<•İ•atmm t=•mlan- vaffaki,.etsizlikle neticelenmesi ü
masına ve fenni tesiaat ve leTazımı · zerine M. T eilman Roos bütün fır
na tRhsiı •dilmek Üzre ıı:• milyon lalar azuına müracaat ebnİf ye ken 
600 lıin liraya kadar teahhücı..tt.ı bu dl menf8'1tlan icabı olarak bir koa
lunmok içir : ı hiye ve İç'.ı•.ıai mua- lisyon TÜcude getirilmeani istemit
nn~t vekaletine mezunİJet vtıril- tir . 
mi,tir. M. Roos, altın mİkya11 ye e-uı ka 

Hususr ldarelerd~n bilinden m~selelenn itint. duygula
nndan teccrTüt edilerek te.tkikinl 

maaş atanlar tavsiye elmİ§tİr. 
Huaaıi idareleı bütçesiıı~ ,,. mut Vaziyet karanızhğını muhafaza 

alan muallim ve memurlanı> tekaüt- etmektedir. 
lül<leri ile ve! im ve dul lan~" verile- !m••••ıİiiiİİiiiiİiiiiiiiiiiiiiiii 
cek maat hakkındaki kanu ı l':ı muza 
ıeresi mılnnsel>Ptiyle bazı hatiplere 
cevap 7eren Maarif Vekili R"fİt C'.a
lip Bey, miizak..-e .,ditme.i talep 
edilen kanun liyiba11nm ali.kadar , 
hüki'tmet dairelerinde ve B. M. Mec 1 

llıi encümenlerinde dikkat ve itina 
ile tetkik edilerek huousi iı:lare!Mden I 

' manı alan muallim ve memurf~ 
istikbftlini emniyet altına alan bir 
ıekle getirilmit oldufunu aöylernit 
ve kanunun müıtaceliyetle müzake
re ve kahulünü iıtemittir. 

Dahflfge Vekilinin izahatı 

Diğer bazı mütalMta cevap veren 1 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey de 
demittir iri: 

"Vatandaşların atiani temin mese 

Termojen 
Thermogene 
Lapa, ,..ı.., merhem vesair ili.ç-

lar yerine faideli bir surette 

kaim Te mahzurdan aridir. 

Bütün eczanelerde satılır. 

latanbul'da perakende: -40 Kr. 

• 
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lesi bugiin devletlerin milletlerin u- ı ---------------

8 k m11mi siyasetine eaaı olarak sinnit 8 Jr bir meseledir. Nerede kaldı ki, hayat Kartal ıulh hakimliğinden: Em-
faal . ti · · d 1 tı" b-ban..ı Tali metrukeye izafeten Kartal --• 

lstı.krazı ya ıye erını ev e n ~· --- .... 
lıir tubesine haıttdenlerin iıtikbali.. müdiriyetile Mösyö Kontinonun şa-

( Bap Birinci Hhifede) Batka memleketlerde çifçin.in, sa- yian ve müıterelıen mutaaarnf ol-

1 de R G eted edi natkann batta doktorların, yani her duklan Pendik'te Pavll ada11 k•~ı-
er ea~i ~ e ~r :- T&tandaom akibeti düıünülmektedir. -• 

AıJ,.t 

2650 
50 

9120 

Teneke 
Fıçı 
Çuval 

* * * ili K. O. kıtaat ve müesses• 
h ihtiyacı için kapalı zarfla ıııii 
nakasaya konan 280 ton arpı 
nm ihalesi 31/lı 933 salı günii 
saat 1(),30 , !a tehir edilmi,tir. 
Taliplerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve miinaka 
saya İştirak için o gün ve vak 
tinden evvel komisyona müra 
caatlan. (6) <92) 

32il 
• .f. "' 

ili. K. O. kıtaat ve müesse 
satı ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakasaya konulan 280 Ton 
yulafın ihalesi 31 /1/933 salı 

fünü saat 11 e tehir edilmiştir. 
aliplerin tartnameıini gör 

mek üzere her gün ve pazarlı 
i!a ittirak için o gün ve aktin 
den evvel komisyona müracaat 
lan. (7) (93) 

329 . .. . 
16ncı Fırka satınalma komi• 

yonundan: 
Manisada bulunan kıtaat ih 

tiyacı için 3 taksitte alınmak 
şartile ve kapalı zarf usulile 
103,000 kilo un ıatın alınacak 
tır. ihalesi 5/2, 933 pazar gü 
nü saat 14 tedir. Şartnamesini 
görmek üzere her gün saat J4 
ten 16 ya kadar Manisadaki sa 
tınalma komisyonuna müracıı 
atlan. (3002) ( 112) 

.335 
* • • 

K. O. ve 1. F. Kıt'atı içiıı 
20.000 kilo bulgur pazarlık!' 
alınacaktır, lb leai 1711 

aalr günü saat 14 tedir. 
ler tartnaıneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için mezkur •aatten evvPl o
misyona müracaatlrr. ( 11) 

' .. . (175) 
478 

lslahiyede bulunan kıtaat 
ihtiyacı için 188.000 kilo ek 
mek kapalı zarfla münakasnya 
konmuştur. İhalesi 4 Şubat 933 
cumartesi günii saat ı 5 tcdir. 
Taliplerin tartnamesini almak 
uzere her gün İstanb Iöa ili 
K. O. ve Ankarada M. M. V. 
ve Adana satmalma komisyon
larına müracaatları. Taliplerin 
teklif mektuplarını ihale zamn· 
nmdan evvel buluındukları ·er
lerdeki askeri satınalma ko"mi& 
yonlarına vermeleri lazımdır. 

(3008) ()88) ..... 
41 inci fırka ihtiyacı İçin ka 

pah zarfla münakasaya konu· 

Şahsim hakkındaki güzel sözle
rinize ve bilhaua mesainizi iki 
memleket ara•mdaki da..tluiun in 
k"8fı gibi mes'ut bir maksada 
hasredeceğiniz hakkındaki temina 
ta teşekkür ederim. Yüksek vazi
fenizin ifaaında benim ve Cümhu
riyet hükiimetinin devamlı muave 
net ve müzah ·retinden emin ola
bilirsiniz. Vedanamesini aldığım 
muhterem selefinizin bu ,,adideki 
mezk\ır meaaiıinden mütevelit 
memnuniyetimi doat Yunan mille
tinin necip Reisine ibliğmı da bu 
...., ile ile rica etmek isterim. 

!erek ~enyete gırecdcti_r. İstik Bu gibi intanlan ntanlanna hizmet 11ı>d" kiremit fabrikası ve arazisinin 
razın ihraç !artları, tediye aer- 1 ettikten aonra artık çalışmaktan ve izalei ıuyuu zımnında açık arttımıa 
visleri, ikramiye ve İtfa planla 1 kazanmaktan ':'~~m kaldrklan bir ile 15-2-933 tarihine müsadif çarıam 
n Maliye vekaletile Merkez zamandır - l_<:i .~byaçl"..n daha faz- ba günü saat 13 le tablacağından 
B ka ncla bu hafta la artar - du§Ullm•k lazımdır. Ce- talip olanlarm kıymeti muJıammİne-

( BGfı Birinci ıahüede) annd ~-~la::.k müzaker ao- miyetin ve C<miyeti temsil eden fi olıuı kuk altı bin yedi yüz liranın 
tem•il edilmesine karar .. enni,tir. nu a - ıy e ne- devletin o JBtta Ye o haldeki vatan-

lan 180.000 kilo ekmeğe veri· 
len fiat fazla görüldüğün<İen 
pazarlıkla satm alınacaktır. i
halesi 17-1-933 salı günü saat 
10 dadır. Taliplerin şartname
sini görmek üzere her gim ve 
pazarlığa iştirak için mezkiir 
günde Niğdede Satınalnıa ko· 
misyonuna müracaatları. 

Elçi Hazretleri, 
Siyasetlerinin umdesini sulh o

larak kabul eden iki memleketin 
içinde bulunduğumuz na>:ik aa• 
manların icap ettirdiği iatianai bir 
ihtimam ile kendilerine açtıklan 
doatluk Ye kartılıkb merbutiyet 
JOlunun doğru Ye güzel bir yol ol 
duğu ve bu doğru yolun muhab
bete ulutırdığı hu1111undaki yük. 
sek telİllı:kinize memnuniyeti iJtl 
rak ederim. 

A•il Yunan milletinin refah .,,. 
ikbalini ve onun '\'Ük•.,k Cümhur 
Reiai Hazretlerinin •ıhhllt Ye aa
adetlerini halisane dilerim. 

Amerikaya gönde
rilen altın 

LONDRA, 14 A..A. - Lauran
tic posta vapunı 1 ,500,000 ine iliz 
liraoı kıymetinde Te çubuk halin
de altmı _himil _?lduğu .halde Nev. 

llkbabarda toplanması muhtemel o- tice.inde ~ayin olunacak ve .bu daşa muavenet etmesi esaslı bir boYÇ yüzde on pey alıçesile ve tarlt1Jl1116. 
hususta bir mukavele -'-tedıl- tar sini •o"-·L iıteyenlerin tarihi ilan-lan bu konferan.., Türkiye namma ""' ~ · e •u-• 

Hariciye, Maliye ve lktıaat V<kille-' cıektir. Nihayet mart bqmda Bizim devletimizi~ ~o. ,.ol~ gide- cL.n itibaren Kartal Sulh hiıkinıliğl-
rile bazı müt .. haa11slann ittirakle- bankalar vuıtuile kayıt batlı- rek. vatandaı~nn ab1tn~ temm ede- ne müracaatları ilin olunur. 
ri muhtemeldir. Saraçoğlunun da yacakbr Tahvillerin itibari kıy ceiine kanaati tammemız Tardır. 1-------------- B~yoilunda Tokatliyan arkaımdı 

(3007) (187) 

bu. be.yete iltihakı söyleniyor. -·tlerile. ihr•.r. fiyatlan ·-am- Muuakhat maddeler __ ., b •-·k L<L!__••:.:_ 
Ş d d A k d b b 1 k ~ ...,. ~- Konya ..,.ye u"u "''"11mıg ... - ermeni kllitesi aokağtnda 35 numan 
ım ı en n ara a azı azır ı • d k' fark •• .,m·ı yu .. zde bq l•• v--unun heyeti" umunıo·y-ı· u··~~ d d . il -•ım . 1 

1 1 r a ı - o • ABD ~· ~ en: Devlet eınır yo an u c:ı •"- ı b---->- m"'-'--n ı"ken ·'-- "··. 
ar yapı ıyo • ' 1 rindeki müzakere kafi görülerek s ~ """"" ~:r~• .. • ...... 

CENEVRE 14 A.A. - lkhsadi caktır. Yani 20 lira ık tahviller !etme teftirenlerinden Neemeddin metlıablan meçhul mütevveffa Era-
konferanu hazırlama komiaJonun 19 liraya satılacaktır. Birinci :iddelere geçilmİJ ve kanun kabUI Ef. tarafından Eıkişebirde Sakar,.a to hanım varislerinden oğullar Yau 
da tetkik edilen başlıca mesele in- tertip 4 il;. altı milyonluk ola- us:;!ı;:r~ran hususi idare- caddesinde Kedik aokağmda 3 numa ı.o ve Dimitri e!endiilere. 
giliz lirası için - Amerikanın ar- ca.ktır Bu mikdann az zaman· de ff'k t h al ı 
zuau veçhi le • serbest altm eaa11• d t• I • tahmin _ .ı·ı· !erden maaş alan muallim ve ralı hane 

1 
me anım eybine ıtanbul beıinci icra memurlnğun · 

nm yeniden tesisidir. a. aa 1 acagı • bank l cuı ıyor. memurlar 1683 numaralı aske- mezbutt tarafından kendisi aleyhine dan· Madam Marinin mürisiıWı mü· 
Ancak, lngiltere bu mesele ile ~ı~li ve .. ec;ııebı. a ar bu teT ri ve mülki memurlann tekaüt mukaddema ikame olanım bopıuı. tevvefn Erato hanım zimmetinde 

borçlar meselesini bin'birine bağ. bbın muhım bır kısmını •atın tükleri hakkındaki kanunun dava11 üze.~ne 17-11-931 tı>rihinde 

1 

f>.10-929 tarihli bir lota noter scne-
lı tutmak istemektedir. almaia taliptirler. mülki memurlara ait hükümle- bir •ene mu<ldetle ayrılığa hüküm ve di mücibince alacaiı olan 5000 lira-

lkbaat mütebaaııalarmın kale- • • • • · d · • d t ka"t ed'I---'-' nimi~ ve ıtbu müddet hitama ermit nın temini zımnı'ncla na---· dö'l· me aldıktan raporda huğda,., o- Ergani hattının intası için yapı- n aıresın e e u ı .,.;eıuer ·-
dun, tahta Te kömür meseleleri lacak dahili istikraz halk araam- dir. Bu muallim ve ınemurlano olduğa halde mezkUr mücJdet içinde 1 durulan icra emrinin ilaametlıahini. 
bakkmda tetkikat yapmak üzere da olduğu kadar bankalu ve ma- yetimlerine ve dullarma da bu ve clyevm bantıp görü~m•mit olduk f zin mec;huliyeti hasebile 1ebllğ edile 
bir mütehasaıslar konferansının li müe...,.eler tarafından da al&. kanuna göre maaf tahıiı oluna larmdan bahsile botanmalanna ka-1 memiı ve zabıtaca yapılan tnhkikat 
sür'atle içtimaa daveti tavaye e- ka ve ehemmiyetle karşılanmı,tır. caktır. r!Jr veı·i!meai hakkında ikame olunan netireııinde il<ametgahmızm ~bul 
dilmi,ıTr. Mali mehafil ve borsada yeni da- d d ı 

bili istikraz tahvilleri en emin bir Kanunun muvakkat madde- av~ an dolayı berayı tebliğ mezl:ıu bulunduğu anlaşılmıt olmaoma bi-
Manchester'de ..ld- para yatınlacak saha olarak gö- si hükmüne göre de askeri ve re namına gönderil"" dava arzuhali 1 naen icra emrinin bir ay müddetle 

'I'• rülmektedir. mülki tekaüt kanununun nq· surPti gösterilen adre•te bu namda ta•afınıza tebli ına kar~r verilmiştir 
detJi bir zelzele Memleketimizde bankalann is rinden sonra kendi talebi veya kin •e bulunmadığı meşrulıatiyle bi- Tarih ilandRn ittibaren ilk yirmi bq 

LONDRA, 14 A.A. - Manche· 
ıt r'de ve civarında tiddetli bir 
zelzele olmuştur. Pencerelerin 
camları kınlmış, çıldınr ırıbi olan 
lıiTçok kadınlar e.vlerden d ıarı fır· 
lamıtlardır. 

Birkaç ufak bina zarar Te hasa 
ra uğraıııq!~· Ehemm}yetli maddi 

tikraz tahvillerinin nısfmı alac:ak- kanuni sebepler üzerine tekaü- la tebliğ iade kılınmasına ve bittalep günün miirüründa bir ittirıuini ol 
lan ümit edilmektedir. Diğer mali de aevkedilen vil4yet hususi ida ke:,fiyetin ilanen tebliğine mahke- duğu tar.tirde ifahen veya tahriren 
müeııseseler Ye tirketlerin de mü- 1 
him bir kı11r1mı alacaktan muhak re memurları ile muallimleri ve mcce ka verilmi! olmımna binaen dairemizin 93?.-4965 numaralı dosya 
kak görülmektedir. Yeni dahili is- bunların yetim ve dulları da ta•ihi ilandan itib.ıren 10 ~ün içinde ile müracaat edilmeoi, ve bw ittiraz 
tikrazın ikramiyeli oluşu göalf'tİ· bu J.-.anunun ahkamın an istifa cevap vcnnesi ve cevap vermediği dermeyan etm~diğiniz ve borcu te-
len rağbetin mühim biı sebebidir. de edeceklerdir. ıruTPtte muhokcme eünü tayin edil diye eylcmcdiğiniz takdirde ı;iyabi-
Her; halde yeni istikrazın kıaa Kanunnu kabuli"nü nızda c bri icraya d v. olunacafı 
hir zaman zarfında kapatılac:ftiiı 1 ml irnt'1TM kim 
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I~ Oroloi ·Doktor--. ASİPİN İnhlsarl~ ~mum 
Müdürlüğünden: 

Şartnameleri mucibince İzmir fabrikaaı için 148 metre mil<' 

ab~~ereato ve Pa9abahçe farikası için 1508 metre 190 deaimetre 
m abı tahta a) n ayrı ve pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
?~zarlığa ittirak etmek mere yüzde 7.5 temhıat akçelerin.i ha

~ıle? 8-2-933 Çarşamba sünü aut on dörtle Galata Alım Satım 
omıayoouna müracaatlan. (114) 

Celil Tevfik 
ldrar yollan lıutalıldan 

Birinci smrf mütehassısı 
Sirkeci Muradiye cadd. No. 35. 
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Yuğoalavya' da 
malları bulunanların 

nazarı dikkatine 

KENlN ~ , lstanbul ve Trakya 
\ Şeker Fabrikaları 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
Vapuru 16 Kanunu ani 

azartes 
e 

lstanbul Defterdarlığındanı 
4 Kinunuıani 933 •--''- · .ıL .. ed • • emd'd i .....-ınm- muzay esının t ı en cra 

• lınacağ~ ili.o o!nu81l Bakırköyünde Kalitarya köyündeki 21 nu 
maralı evm müzayedesi pazarlık suretile 4 Şubat 933 tarihinde 
Y pılacaktır. ( 118) 

Umum 
Müdürlüğünden: 

Bedeli taka.tan istimaen Türk parasile ödenmek üzere 
•.artnaıne ve nümunesine tevfikan pazarlıkla 70 kilo Bobin ha· 
1 •• e çelik saç satm alıacaktu. Taliplerin ıartname •e nümune
ıını a" d"k .or u ten &oma pazarlığa ittirak etmek üzere yüzde 7,5 
teminatlannı hamilen 4-2-933 cumartesi güııil aaat 14 te Galata 
da Alım Satım komis:roouna müracaatlan. (103) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
1200 adet kıyım bıçağız 

Şartnamesi 'b' çal<ların bed li mucı mce pazarlıkla satın alınacak olan bu bı 
tdarenı' e 13502 numaralı karamame ahkamına tevfikan 
Cümhuı~ tuafnıdan Türk paruı olarak lstanbulda Merkez 
ve ma ~~t Bankaama yatmlacak ve müteahhit yerli mahsulat 
Banka 111 

• at~ızdan ihracat yaptığına dair vesika ıösterdikçe 
ca ıstihkakı tes . edilecek • T ı· 1 • • · dükt vıye tır. a ıp erın ıartnameyı gör 

akçe~n. ~ ~azarlığa ittirak etmek için yüzde 7,5 teminat 
lını ;:ı hamılı:n 18-1-933 Ç&l'f&mba günü aaat 14 le Calatada 

- atım komıayonuna müracaatlan. (6878) 

Gedikpaşa'da: Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

İtrıaliK~~tı verilmek ıuretile lS.000 adet efnt aycı yeleği 
car ,~ea_'.n.,, kapalı zarfla münakasası 29 ikinci kinun 933 pa 
nünı unu •aat 15 te yapılacaktır. Taliplerin teraiti anlamak•• 
tdı.li~eJi rörnıek üzere her gün •e münakasaya ıirmek için de 

nıaıneter;Je k"- -"-.. tinci •-- . ıııuza im ma: ur , .... un muayyen ıaa e ıwmuyonu 

re el eri. (109) 
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Köprü inşaab münakasası 
a ıa Vekaletinden: 

Gazi Antep Yit· . 
22 inci kilometr • d ay~nde Besni - Adıyaman yolumm 
çıklığ da betonann~ı:G~· ınta edilecek "3x31.00" metre a
\Jıulile m" kaa ko likıu" köprüıünilıı iıqaab kapalı zarf 

aya nulnıuştur 

Köprünü k • . ' 
n eııf bedeli (63000) liradır 

Münakaaa ı Şubat 933 . . 
.. at 14 te Nafia Vekaletine! tanbuıe müsadif çaTf41Jlba ıünü 
!erin ehliyeti fenniye ,,.eai~Yapılacaktı~. Münakasaya girecek 

ınum Müdürlü~üne ve teklif ":;. •ekiz gün evvel Yollar U-
14 e kadıı.r Nafia Veldıleti 111~ tuplarını münakasa günü saat 

uıtetarlığına vermeleri lazımdır. 
Talipler müuakasa evrakını g" 

Yollar Umum Müdürlüğüne, lıt~";'ek ilzere Nafia Vekaleti 

~mühendiıliklerine müracaat edeb~;l~.zırıir ve Gazi Antep 

Münakasa evrakını "S" lira mukabilind N 
v~ıın M"d" ıu~ünııen ve mezkUr Yili.Jetl e •fia Vek11eti Le 
el u ur ı; er bafnlüh' - ..ı· likl • 

•at labilirler. .....ıa enn 
m • (17) 

Yagoolnya' daki mallarına aah.ip 
olmak ve icarlarr tabıil ebnelı iste
yenlerin Sirkecide, Ankara caddesin 
de 124 numcrolu Anadolu oteline 
müracaatlan. Petinen hiç bir teY a-
1ınmaz.. 
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SATILIK EV 
V E O O K K A N Romatız a •ııtu ığrıl ı. k 

Sultanahmet beşinci ıulh hakuk ------·-----
mahkemesinden: ı - Terekesine 
mahkememizce vaziyet olunan mü
tcyeffiye Hatçe Zekiye hanıma ait 
Un kapanında Hizir Bey mahalfooin 
de orta sokakta 1,3 numaralı Ye 800 
lira kıynıeti muhammeneli maa dük
kan bir bap ev miragçılarırun tale
biyle 14·2-1933 tarihine müsadif sa
h günü saııt 15 tl> Sultonahmet he
tinci sulh hukuk mahkemesinde sa
tılacaktır. 2 - Arzu edeni ... art• 
tırma ,al'trıaıneaini ~-1933 tarihin• 
den itibaren mahkememize müra
caatla cöre bilirleo:. 3 - Satı• cünü 
olarak tayin edilen 14-2-1933 salı 
giinil arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 75 tini bulma-
dığı taktirde en son arttrranm taah

3GÜ'NDE 
Cilt 

Mikroıkobun 

keşfi budur. 
hüdü hain kalmak farl.İyle arttmna Hali hazırda ilmi fen bilir ki; cılt 
onbeş cün daha temdit edilerek 28- • 

meıartliltİnin tabanütıi. -nın 
2.1933 salı giinil out 15 ll>"'" çok h ben) • 

t inbi•alına ve biliJıare ıir• enn 
arttmı"a ihale olunacakhr. 4 - po h d zuhuruna ve huruşukhıklann u U· 

tek sahibi alacaklılarla diğer al.ak- suna ve kalın ve ıoluk bir cilde ıe-
lılann itba gayri menkül üzerindeki . ( • 

hep olur Be~nz rengindeki ,-aıı-
haklarnu nrala mü•biteleriyle y;,... ' kremi 
mi mon ıç' inde mahkememin bildir uz) yeni TOKALON. ..: 

•- cildin mesamatmdak.i gaynsafdigı 
meleri. hal, taharrüşü teskin, siyah benleri 

1HT1RA İLANI izale cttiii gibi münbesit mesamatı 
•Mani..elalı tetiklı makineli tüfek da teksif eder Ye kıtlın va euner bir 

terin doldurma ve botaltma kolu" cilt yuınu~ıt ve beyazlane>1t olar. 
hakkmda iıbhsal olunan 2ı Mart Beyaz renginddri bu yeni T0-
1931 tarih n 1095 numaralı ihbra KALON krmünde beyala~n 
beıratı ı.. defa mevkii fille ı.-mak ve lrun-etlendiren kabız mevat ı~e 
.. abere d......ü ferai ve icar edi- ı kanştınnış taze krem ve saf zeytin 

I~. d tal' •--•-- Galat.ada yağı vurdır. En knnı bir cildi nazı'k 
~ .. m en ıp o .. wanu ·1 bi 

Çinili Rıhtım Hanında Robert fe~- b!rd'nem ve tazelik ~ta~. ~.~;. r 
ri'ye ınüracaatlan ilin olunur. cil ın parlaklığını gıdenr: • ı • ı o 

derece reni ve p:ayri bbıli tarif bir 
Jstanbul icra itiraz tetkik merci- gÜz•llİk ve tazelikle ıüaler ki banan 

indeıu Kiryako Efendinin Tanaı ye-\ batka '"retle temini cam mümkün- ı• 
!eti btratyadiı Ef.ddu maUiıbundan diır . 
dolayı merbunen oatııı yapılacak la ------------
tanhulda Limon lıkeleoi sokağmda ı lotanhul dördüncü İCTa memurlu
eoki ve yeni 80 numaralı dükkan sa iundan : Tenuımına yinni dört bin 
bibi borçlu munıailcyb TllD"I Efen-

1 
lira krym~t tıı.k li~ edilen Beyoğlun

dinin ikametııahı meçhul olduğun- da Şişlide meşrutı!et. mahallesinin I 
elan bir hafta için hakkında ilinen eski KAhtRne Y~ 2,2Nıglr .. sokağmda 

. • . ,____ verilmi ol eski 86 86/1 yenı mukerrer oa-
teblıgat ıcraoma """"'" 1 • ı .• .ı:. ela 5 nuınaro. aL1 bod 
malda mürafaumm talik lalmclığı man ıo.....,ın " da k n • 

_ • • nun ve tarasdıın maa Uf ye mu-
23-1-933 tarihine musadıf P~esı oadif bakkal dükldimnı müıtemil beş 
cünü aaat ı4 te lıtanbul icra daire- kath kr.r(:ir, kapunllD Üstündeki in 
ai itiraz tetkik merciinde hazır bu- hada SG-2 numerolu Kritikos aparlı· 
lunınadıiiı veya bir vekili kanuni mıını yavlı ayda üç )'Üz yirmi lira 
cöndennediği takdirde mcrhun duk kiraya mütehaınmil muntazam yeni 
kanm ıatıı kararının tayini cihetine ap~rtnnanın ternamı açık artırmaya 
cidileceiii iliınen tebliğ olunur. çıkanbnıı olup 4-2-933 tarihinden i-

• h 1 
tilınren şaı:tname11 erkesce açıktır. 

lıtanbul dördüncü jcra memurla
ğuncbn: Tamamı 62600 lira kıymeti 
muhammeneli Beyoğlunda Nipnta· 
fmda TetvikİJ• -h·Ileainde ,eni 
89-6 eski 29 mükttrer numaralı ..,... 
bahçe rnü1ıema:.ılı halen Dilber a
partmam namile maruf apartmanın 

-. 422 tamamı açık artmnaya korunaş olup 

S111t~ ıull> ikinci hukuk ı fıtanhul ÜÇGncil i ıartnameıinin 24-1·933 tarihinden '-

18-2-933 tl\fihin~ cumartesi giinil 
saat 14 ten 16 ya kadar lıtanbal dör 
düncli icra daiTesinde Mhlacak.tır. 
Artırmaya ittirak için )'Üzda yedi 
buruk teminat al<çcıi alın,.., Artırma 
bedeli muhammin kiym.,tinin yüzde 
yetmişi><: ini bulduğu takdirde ibale
ıi yapılacaktır. Akıi halde en son 
artll'anın t•alıhutu bala lcalmıık üze
re artımııınm onbe! cün daha tem
dit e<lilerrk 5-3-933 tarihine mfisadif 
paur günü ayni ıaatte en çok lll'b· 

ranm ihale edilecektir. 2004 na..-o 
lu icra Ye i!lis kanununun 126 mcı 
maddeoine tMıkan ipotelı: sahibi .. 
laı:nkldarla difer alAlradanuun tt ı... 
tifak bal<ln sahiplerinin dahi ırarrl 
menkül üzmnddd haklarmr n hu
susile fm ve nıasarifa dair olan id
d ... lannı evrikı "'?'t.:""lerile yinnl 
giin içinde icra daıreoıne ht1dirmel,.. 
ri li\:nmdır. Ak•İ halde haklan tapu 
ılcillerile sabit olmayanlar satıt '
delinin Pll'l'laşmıuından hariç kalır. 
ltbu maddei kamınİye ahı.Amma gl>
re tevfiki hareket ehnelert ve daha 
fazla malumat almalı: İstee.,.n)erin 
932/1650 cloıya nunıerooayla -
riyr.timize m11nıcaat etmeleri ilan o
lunur. 

nıalıkcnıeıinden: Besim Bey ile Ha1 fvndan: Mahcuz •• :::;1 mmnurla- tilıaren dairemizde herkeı tarafından 
ıre •• Hikmet hannnlar ve Emin rer muhteli!ülcinı Balılr: ~" ~-uı..u: cörülebileceii gibi lS-2-933 tanlıl

Beyin tayian ,.. müıteriün müta- ; Ue piıl Ye lüfer halıtı tla ta •en~ ne müsadif cumartesi cünü saat 14 
'-l'l'rf olduktan Hoca patada Hüda- 1 rinci açık llrltmna 1 18-;-33 nnın bi-

1 
ten 17 1e kadar dairemizde açık ...., 

•tııdiriu- caddeaiııda atik SJ .,. mü- 1 ba giınü tut 11-12 ye kadar çara:"' tırma ile satılacaktır. Artmna becle
ı....,_ 33 ve -Ut 32,34 aamarah J pazannda P&JIUl'Cİ aokaJc lı N ık li muhıımmen kıymetinin yüzde yet 

•e 4 katlı ve 1 İ.nc:İ katta bir taflık 1 düWnda İcra edilecektir. T.ı;°' lıı mi1 ~ ini bulmadıtı takdirde en soa 
•• bir nıuthak ve lıir oda " 2 inci lanlarm mahalli n yevmi ~.;: arttmuım taahhüdü.~ bl~k ~ 
1 lineü katta birer sofa ve S çer °' ' memunıııa münc:aatlan ilan olunur. zere g ~ !33 tanhıne masadif 
4a ve birtt heli ,.. 4 iinc:ll btta bir 1 ııazar CÜ~ y'.'1e saat 14 ten 17 ye 
..,,_ ve bir oda "" ınikdan lWi bağ- ı lıtanbul yedinci icra m-urlufun !:!,ar dail'ftDJZde 7apd~cak olu art 

~Ye bir kuyu ve ckrununda elekt- dan: Bak.ırkii)'Ünda ~~riyet cad t ... a.:::•;;::e g~ ";';1 e:;;;,.t 
d v~ lerkoı ve tahtinda bir bap cleoinde 19 No. ela tt biliıbaııı Ce- muhıunmeıa ~· n ':; 7 haçai 
Gl.kanı müştmıil hanenin izalei t• YizL1de muhuebecİ 10bimda ve niıbetinde alı: ';:,. 

0 ·ıı~ 
tuu ZDl'nından iera kılman birinci a sonra Enneni kliıesi aıkaamdalô °"' blr Bankaı::::" t ç~ t veyalrtu~ 

1 

Çık tt d 4000 r . n emına me .... nu 
lıur ar ~sın a • ''."' talı'bi za ta sokak 39 No. la hanede ~ et hamil hulunnuıı...., lamndır. Mütera 
tın,J •brıit ıo~e ":'_Ymetını bulmadı- \ mekteler iken elyenn ıkamet- kim Yergiler ile vakıf icareol .,. Be
Çtk an ıs cun ~ddeUe n ikinci a- aüılan meçhal lıulunan lspiraki e- l...tiyeye ait tenYlrat •• tanzifa~ n;.. 

arttımıaoınm ıc:ruı talcarrür "" fenoll oflu lbari Uzaridl Ef, ile sümlan mütteriye aittir 2004 nnma-
h>e21ııür arthnnMıa ela 7 Şubat 933 lid • El • -•-- H' • H h • '"• •-lılrih' • dif I v~ esı enı han ........ ı ınllo o ra ıcra ve ınaı .... nununan 126 ın-
•- . •ne musa sa 1 cfinG saat ıs rifi dendlye 950 ldiıllr lira krcuna cı maddesinin dördiıncil fıknııma tev 
,.., ıcra11 mukarrer lıalunmat olcla- 1 L- ---'--L...~• • • 1-------------iu da zun teov yealne daveti mutazıımmm fiı..n .,.. pynu~nam lizwinde ipo- Rl 
....:..,, n tal.ip ola~ kiym~ ımı cönderiJen acı- _,; lbmetgilunı teldi alacalr:lılar ile diitt alakadara- BAKTE YOLOG 

Jedi .,:nea~ 01•.n =d liranın~· 1 aa aıeçhuUyeti ba.-lr1a teblii olu• nm ve irtifak. hakk. sahiplerinin, i- Dr • IHSAN SAMI 
nı haınirru ~· e pey • • namamaıına tt ilanen teblitat ifası- tan tarihinden itibaren 20 yinnl giin Bakteriyoloji Liboratuven 

• 

ür A o 
Şirke inde 

• 
ım 

• • 

A lpullu şeker fabrikasının 
lstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri ati eki fiatla 
her isteyene bin kil dan ek_ 
sik olmamak üzere satılır • 

Kristal Toz, k · osu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden
mek üzere derhal gönderi. 
lir .. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. üşteri 

isterse sigorta ettirilira 

re • • Is tan 
•• a çe apı cu 

Va ıf n 4 ··n ·· 
kat, Telgraf 
resi: lstanbul Şe-

ker - Telef on: 
24470-79 

giinil akf&nll hareketle Zo ul 
dal<. lnebola, Samsun , Ord 
Ciresoıı. Trabzon. Rixc .-e Ho 
pe) ye azimet .-e avdet edec 
tir . 

f..,.la tafsilat için Sirk ea 
Y elkmci hanmdaki acenıalıgı 

""' murac:aat. Tel: 2JSıS. 

IZMIR - PiRE - iSKEN 
DERiYE POSTA 1 

''EGE 17 iki C\ k 
'' DUIJ ıalı 11 

TRABZON POSTASI 
• 

18 İkinci kinua çarpm 
18 de Galata nhtı ın n 
Dönüşte Tireboluya'da uğ 
ranıl~. 

ZMİR · MERSiN POST 

"Çanakk .. e 
18 ikinci kinı:n çarşaml: 
10 c idare 
kalkarlar 

Laıter Silbermann ve 
Tele: 44647 - 6. 

OOYCE LEVANT L' 
Hamhurg, Brem, AnYerı, hta 
ve Bahriıiyab mımda azimet 

det muntazam poıtnlan 

Hamburg, Brem, Stetin, Anver 
Rotor m' dan limanımıza mu 

tı boklenen .-apurlar 
MILOS vapuru 19 K. saniye 
CALILEA \Ollpuru 21 K 're 

l'U. 

ALIMNIA ,,apuru 9 tubata do 
DEl.05 nrunı 12 şubat~ do 
811,gaz, V arna, Köıtenc.,, Kal 

lbrail için limanrmad n ha 
edecek vapurlar: 

ULM vapuru limannnrzda 
MI l.OS vapuru 19-21 K 

1 doğru, 
ALIMNIA v puru 9-11 ubllta 

ru. 

1 

Y ııkmc!a Hamburg, Brem, An" 
Roıerdam limıınl•n için ha 

cc!ec k va urlar 
AVOLA vnpuru 17-18 tc.sanıy 

"' AllANı vapuru 20.21 K 
dc.ğru. 

SAMOS npuru 23.25 K. anı 
doğru. 

1 

Y kuıd~ Betuma hıırcket 
Y3purlar: 

GALILEA vapuru 21 23 K 

1 

doğru 
Fazla tafsilat irin Calatada 

kimyan hanında Laller S'lb 

1 
ye ~ü,..,k' • vapur centft! tı 

ı racaat. 
Telefon: 44647-6. 

lzmir Menemen Yolunda ) l.t. Mr. Kumandan 
Gediz Köprüsü münakasa i anı Sabnair.ıa kom. lllnl 

İzmir VilAyeti Nafıa Baflllühendlsliğinden -------
ı - İzmir - Menemen - Bergama yolunun 36+500 üncü kilo 

~unda 163144 lira 31 kurut keıif belelile 6 X 31.33 açıklı· 
jmda olmak üzere yeniden yaptınlacak olan betonarme Gediz 
köprüsü 45 ıün 111üddetle ft kapalı zarf uaulile mjjn•k•Hya ko-

nulmuıtur. 
2 - Bu köprünün ihalesi 12 Şubat 933 pazar ııüni1 aaat 11 

ele TI!iyet daillli encümeninde yapılacalmclaııı isteklilerin 661 
sayılı kanuna ıöre bazulıyacaklan teklif •e teminat mektupla· 

rile di§er enaklan yukanda yazılı tarih •e ıünde •erip alım 
kaiıdı almalan ve bu köprü münakaıuma pebilec:olderin Nafia 
Vekiletind- alacaklan ehliyet •esikumı bir hafta trTTel Nafia 
Batmühemdiali§ine ıösterip tasdik ettirmeleri. 

3 - Daha fula it ölrenmek İltiyenlerin Ankarada Nafia 
Vekaleti yollar UJDUm müdürlü~e •e İzmir •e İstanbul Nafıa 
Baımilhendisliklerine müracaat etmeleri bildirilir. (7011) 

Merkez Kurıandanl 
merbut miieaıesat ihtiya 
4600 kilo kuru incir p 
ıuretile satm alınacaktır. 
zarlığı 16-1-933 pazartesi 
aaat 11 de icra kılmaca 
teklilerin izahat almak i • 
gün pazarlıta ıırıı 
belli vaktinde komiıyon 
ır.ır bulunmalan. ( 433) 

• • • 
Ordu Srhbiyesi ihtiy 

13 kalem ecza:ri tıbbiy 
münakasa suretile aabn 
caktır. Münakuuı 16-
puartesi günü saat 11 de 
hanede Medcn lrumand 

d k M 
satmalma komisyonund 

{{a ı Öy almüdürlüğündenı kılmacaktır. lıteklilerin 
Kadıköyünde Taşköprü caddeıinde Ali Şamil Pata kötkü meaini görmek İçin saba 

namile maruf Jale Harunaçiden metrilk köşkün enkazı müzayede 9 dan 10 a kadar her ııun 
si 11·1-933 tarihinden itibaren bir hafta müddetle temdit edil nakaıMına girişeceklerin 

.. en yovna ve saat ınezlnir na karar verilmeo' L'---- ~--"' • ' do 'la " b'tel·-" L"d' Umum '--- •-LliJitı. f,_,..; --•~: ... Sul hm • • ka ıne ......._ uıruu ~m evra muı ı ıı:rne ou ~ ,..... uu• ---.· ...,,....., 
mahk na. et sulh ildncı ha k 

1 

tebliitten ltılıaren iJd a;y urfmda !eri, ak.d halde hak.lan tapa alcille- nazarmdan (Waı.-man •e Kahn 1--------------------------
erne:ıne !132-53 numımı ile mil- 932-3866 dosya numaru .. tah •

1 
b' lmad-'- becl-" • teamülleri) kan küreyvatı sayılma· 

111CaAtlan ·ı· 1 'L-_. • iDi muı - ne sa ıt o lllÇA satıt eurun ır, tifo ve mtma lıutalıklan teşhisi 
_ 1 an ° unıır. ".~ .. muracaaUa bu hapta lcanuni ft•yla-a11n-"·- hariç kalacaklan -' .L-t '-- t 

bir ıtiraz d- ecl'lmedi"' •-•- ~· •-· ....., .,. idnır balgam. car""" , .... ura n su 

ZAVI - 1753 sıcil nıımerolu araba 
tdık chliyetnamcmi kaybettim. Ve
nlıi11i alacaii•mdan e kisinin hiikmü 
Yoktur. Arabacı rtia 

. --,"" ı ıs• ...... betle alakadaranm itbu maddenin tahliİitr, Oltra mikroıkopi buouıi 
dirde lfl}'llbınnda muamelei bnunl- me:zkür fıknıma göre hareket etme .,.1.r utihzarı. Kanda üre teker, 
yenin ifa lolmacaltı malüm ~ leri Ye daha fazla mttlüınat almak is klorür, kıllleoterin ınilularlarmm ta· 

• ka • yini. Di..anyolunda Sultan Mahmut 
emn ""' mma kaim olmü itzere 1- tf'yenlmn 932.1443 dosya numara- ı;,.ı....; No. 189. TelJo'\ı 20981 
li.nen teblii lama,. sile m racaatlan itan olunu• 1 'T" 

· · t · 1 • vakitte koıniıyonda b 
mııtır. ltıye erın 17 /1/933 aalı ırünü aaat 14.S ta mürıı.caatlan. lunmaları. (385) ( 

(182) . 
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• 
A KASI KUMBARALARI 

r 

Bayram geliyor 

Çocuklarınıza iyi bir 
istikbal yapmak için 

güzel bir vesile ... 

~Bir İŞ Kumbarası 
Hediye ediniz 

• 

Bevoilu'nd ı 

HAYD 
MAG ı\ZALARINDA 

15 Kanunsani ila 15 şubat 933 

MEVSiM SONU 
Münasebetile 

BÜYÜK SATIŞ 
Bütün Dairelerde Eevkalade Tenzilat 

EMSALSiZ FİATLAR 
iSTiF ADE EDiNiZ 

:n 

Maliye Müfettiş 
Muavinliği imtihanı 
Maliye Vekileti Teftiş hey_ 

'
11 t• d ık e ın en: 

y 
nı 

~ Maliye Müfettit muavinliği için 1 Mart 933 tarihinde imti. 
ık" an icra edilecek ve muvaffak olanlar ara:~ndan on talip, Mü· l 
, dfettit muavini olarak alınacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin ı 
ri Memurin kanununun dördüncü maddesinde sayılan evsafı baiz 
~ a;ıduktan maada, Kanunusani 933 de yirmi altıdan aıağı ve otuz / 
1?Cjı.n yukarı yaşta bulunmamaları ve bir mektebi aliden mezun 
ı:~maları şarttır. İmtihana talip olanlar 1 Şubat 933 tarihine ka-1 
rdJar Ankarada Maliye vekaleti Teftiş Heyeti reisliğine istida ile 
tmıııüracaat edeceklerdir. lstidaya !U vesika!arın raph lazımdır: 

tn. 1 -- Nüfus tezkeı·esi ve ikametgah adresi, 2 - Kendi el ya
f:'ılarile terciimeihal hülisası ve evvelce başka memuriyetlerde 
deulunmuşlarsa müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika, 1 

aatıi - Askerlik:erini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair aa· 1 

ınla!erlik §ubelerinden verilmi~ vesika, 4 - Mektep t•hadetnamesi 
' hi.eya mezuniyeti mutazammın tasdikname, "bütün bu evrakın 
··· . oterlikten musaddak suretleri verilebilir" 5 - Hastalıktan 
m~\ılunmadığına ve yolculuk zahmetlerine mütehammil olduklan
:!1~ dair hükumet tababetinden verilmiş rapor, Vekaletçe imtiha
ıt oa lsabulü tensip edilen talipler tahriri ve tifaht olmak uzere iki 
- tihana t:.hi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve ls· 
"M.-ıbulda ve bunda muvaffak olanlann tifahi imtibaru da Anka
~. yapılacaktır. İmtihanlar İstanbul ve Ankarada Maliye Tef-

Heyeti dairelerinde icra olunacaktır. 

İmtihan Programı: 

1 - Maliye A" Bütçe "ihzarı, tasdilu, tatbikı ve kontrolü", 
, A asebei umumiye kanunu ahkimı B" Vergi nazariyeleri, tek
(anı aaul:eri, Yasıtaaız ye vasıtalı vergiler, "Sedüler vergiler, vera
._om=t Yergileri, istihlak üzerinden alman verailer, gümrük, inhisar 
~ b(r" harçlar, vuıtab Ye vasıtasız vergilerimiz, tarh ve tahsil u
"' ol lleri, C" Maliyemizin yaridat ve muhasebe t~kilah, D" lstik
[.ej~ nazariyeleri. tahvil, Amortisman, Türkiye düyunu umumi
~. 2 - lktısat: "istihsal, tedavül, inkısam ve istihlik bahisle
r~ 3-Mali ve ticari hesap: Faizi basit, faizi mürekkep, iskon
·:~faizli hesabı cariler, 4 - Hendese: Satıh ve hacim mesaha- ı 
~.,, 5 - Ticaret usulü defterisi "esaslı Ye pratik mahimat'' 6 - . 
" Ltidruku idare, ceza mahkemeleri usulü kanununun tahkikat usul •cine müteallik hükümler, memurin muhakematı kanunu, kanu
iıteJ.. medeni ile borçlar kanununun Ye ticaret kanunlannm ahki· 
ıe'ıal~ aasiyeai, 7 - Türkiyenin tabii, iktısadl coğrafyası ve mali 
rilGcoibi hakkında malGmat, 8- Fransızca "imla ve tercüme" 

~" 1 
imtihan neticesinde Müfettİf muavinliğine alınanlar üç 

1 ile nihayetinde ehliyet imtihanı geçirerek Maliye müfettitliği
"'"l~yin ve bir aen.e staj görmek üzere Fransaya izam ?lunurlar. 

lfettit muavinliği İmtihanına iki defa girip te kazanamamış o-
g'dar, üçüncü defa ımtihana kabul edilmezler. (6065) 

~~. 17 

idi 
iri-

: ' . . .... . - . . .. t~,. ; r'' -· -, ' . 

Bayraın Yaklaşıyor! 
Galata'da Karaköy'd~ Kain 

o 

E S O 
Büyük Elbise Fabrikası 

M'uhterenı mü1te:rilerin°n fe,kalade rağbet Ye tevec· 
ciihlerini na:rarı i ibara al • rak kendi fabrikalar ada 

150 iıçi çalıtbrmak sur«tile pek ucuza mal olan 

Kadın Erkek ve Çocuklara Mahsus 

Pek di.ı'i bir ldrla .,. gliralmemiı ehTen fiatlarla 
Atmakta olduğundan 

Bayramlıklarını Tedarik Etmeden 
..__ Her halde mezkur müe11eseyi ziyaret etmelerini muhterem 

ha.kın menfa,tJeri namına taniye olunur. 

}UualS.t ıev1'aıiı.e bır itna ıle ımaı e.melde ol u&-u 

HANIMLARA MAHSUS MANTOLARI 
Bi~ ker"' rörm" leri.,i l'l'ubterem Hanımefendilerde"' rica o'u.,ur. ..J. 

ZİRAAT BANKA/I 

Bir Kumbara 
Alınız. • 

Tasarruf, Dirlik 
VeDüzenlik ~m 
Kaynaiıdır 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 
l ıtanbul üçüncü icra memurluğun 1 

dan: Bir borcun temini için mahcwı 

veparayaçevrilmeai mukarrer600 ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
latanbul Belediyeai ilanları 

adet A&ma lamba maa teferruat 18 
K. aani 933 tarihinde aaat 12 den 
13 çe kadar çicek pazarında 21 No. 
lu mağazada ikinci aç:k arttırma ıa
retiyle aatılacaktır. Taliplerin ma· 
halinde memuruna müracaatlan ilin 
olunur. 

Çukurç~mede tq han yanında kulube: Teminat 4,5 lira 
Koca Muatafapa§A medresesi 12 No. odası: Teminat 2 lira. 
Yukanda yazılı mahaller kiraya verilecektir. Talip olanlar taf 

silat almak için Levazım Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için 
de teminat makbuz veya mektubu ile 6-2-933 pazaretai günü saat 
on bete kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (192) 

-.. ...._ . - . - . ..- :l .. 
. - . 

Bol, Fakat Tabii 1 ık! 
• 

ipekli bir kumaşı tetkik ederken nazari 
dikkate alınacak mühim nokta budt r 

• 

IPEKİŞ'in Sultanhamam'ında açılan 
latanbul mağazasının elektrik terti

batı bu esasa göre yapılmııbr. 

Burada gözleri kumaşların rengini ve 
nev'ini farketmiyecek derecede alan 

kuvvetli, ters hiç bir ışık yoktur. 

1933 Yeni Model Süper 
lnternational 0,10 m/m 

incelikte tırat bıçaklan tecrübe edi• 
niz, banlar yüzünüzde ancak pamuk 

kadar tnir eder. 
Adedi 7 1/2 kuruttur ve her yerde 
aatılır. Ba,lıca Babçekapmnda Za
man ecza depoıunda ve Gözlükçü 
Uzunyan Ef. de,toptan ketencilerd.,. 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

413 

Muhterem mütterilerimize kolaylık olmak üzere Bankamıza 
verilecek mektuplarla tahsil senetlerini.o Balıkpazarında Tah 
misteki Emtea depomuzda da memuru mahsus tarafından saat 
9.1/2 dan 16.1/2 ğa kadar kabul edileceği ilin olunur. (149) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Beher kilosunun kıymeti muhammeııe.i 
KURUŞ 

0,50 

397 

1 

Terl<oa Gölü c:iYannda vaki Elecikmandıra Vakıf Ormanla
nnm yanıklık mahallerinden bir sene zarfında kat' Ye imal edil

mek üzere (S0,000) kilo kömür müzayedeye konulmu9tur. (30-
1.933) tarihine müaadif pazartesi ıünü ihalesi icra kılınacağm 
dan talipleriu latanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman Ye Arazi Ka 
lemine müracaatlarL (57) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~221 

~--- Dr. ARA NISANYAN ---9!!! 
Beyoğlu TokatliJan oteli yanında -"tep aokak 35 No. h muaye-
nehanesinde hasbılanm aababtan alqanıa kadar kabul ve tedavi 

eder. Telefoe 40843 

377 

Duvar inşa ve tamiri ilanı 
Karaağaç Müeasesabndan: 
K~if bedeli 3988,67 lira olan paJmaballi duvarlarınm yapıl 

muı kapalı zarf uaulile Ye yirmi sün müddetle miin•kasaya 
konulmuttur. Müaakasaya heyeti fenniye mimart ıubesinden 
ehliyet Y'el~ı alanlar ittirak edebilirler, ihale 22/1/933 pazar 
ıünü saat 14 te müessesede yapılacaktır. Münakasaya ittirak 
edecekler tek1if eyliyecekleri bedelin yüzde yedi buçutu nisbe
tinde teminat akçesini makbuz veya mektup olarak verecekler
dir. Keıfi gönnek Ye ıartnameai..; almak için müdirivete müra
caat edilecektir. (6880) 

431 


