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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Nepiyat ve Yuı MUckhG 

ETEM iZZET 

-- --~---

Teşkilatlı 
Yardım 

• 
Devlet teıkilitı efrada kartı 

•aaifesini ne kadar mükemmel 
ıurette yaparsa yapım, gene 
l'!ride hususi hayır müeaıese
leri için yapacak çok itler kalır. 
Ve bir memlekette hayır müeı
ses.el~rinin çokluğu Ye faaliyet
lennın geniıliği, o memlekette 
Yatayan milletin olgunluğuna 
del:ılet eder. Çünkü hayır mü· 
~seseleri faaliyetlerini yergi 
ıle değil, iane ile idame ederler. 
b' HaYır yapmalı: Türkün eski 

•
1r an'aıeaidir. Bir köye su ge-

tırınek f-ı-' 1 · . · • · • <U<Jr enn ıaşeaı ıçm 

~al vakfetmek, evlatlık yetiı
!ilırmek, c:&nıi yapmak, Türk, ta

te böyle ferden yapılan ha· 
yır teşebbüılerile de temayüz 
etıniıtir. 

Ancak bugün içtimai haya• 
tın aldığı ,ekil hayır iflerinin 
de teıkilitlandınlmaaııu iıt:l
Zllın etmektedir. Himayeietfal, 
Hn;,tiahmer ve Tayyare c:emi
Yeti gibi müesseseler bütün mi 
nasile teşkilitlanmıı bayır ce
miy~tleridir. Bayram arefesin
d~. Zek~~ ~ fitre sadakamı
zı ödeyecegız. Bu borcu ed 
derken, az çok mikda •

1 
e-

l • rı ne o ur aa o ıun, Yer.,..,.;;· · 
ahali. --aunız paraıını 

m ıne ıarf dil · · · -'- d e mesını ıster-
'""" yar .... ~ b . · • ......,ızı u cemıyetle-
rın Yeaatetile yapmalıyız. 

Hililiahıner, harp zamanla-
rında vazif ·· ek · . ed"Jm• • e gorm ıçın teıkil 
ın~ ııı:;ır hayır müeueseai ol
~-.ı ak. raber, ıulh zamanla
·~ .... 1 v 'f . :ıı... 
miyetı· de~~~· <1ah. az ehem
her nıiİı gildır. EıHen bugün 
hiş olm;t h•~t~ dah• az müt 
nın if {a'!' bır ıktıı•di buhra
d:r. H~u~::U nıücad~le halinde 
rı i&fe et er• fllkir çocukla
gıda v~ek. f•kir Yeremlilere 
çoeukl k, kinııesiz mektep 
rik etın~ 1j,'.cak yemek teda· 
Yır itleri!~ ~ !le almak gibi ha 
Hinı • lftıga} etınektedir. 

CUkl ayeietfalin 'IDemleket ro 
aruıa ya t • "' 

ati kk d P •gı Yardımm YÜı 
için birk~ h ~ir fikir edinmek 
)'İn Ank • la -.rel F<1at Be 

arada aöy leci'i.. b. 
kuo bazı ar l gı ır nut 
mak kifid' p H~ arını batırla
leket . . dr. ımayeietfal mem 
t.dır ı~n ~ 480 y~rde çalıtınak 
la . ', akır ve kinıaesiz çocuk 

r tçıo 480 •efalı: t • rat • .. • ocagı Ya· an Ye ıclame ed- b' .. •eae h • .. h . •u ır ınues-
d..ı;er ı~u'ump .. e.ız yar<l'ıırumıza 
-e • ueaaea • 

rind b' b' e on •ene ı-
Y e on ır ın Çocuğu h' 
•ine almı• 72 bin ,1maye 

YJ ÇOCulJ• ••t 
vernıiı ı74 bin roeu' ıu b ' "' ga ayakka 

ı alınıf, ıs bin ÇOCuğa ,.~r 
l'e • ı4 b' - >"' ap rnıi§, m çocuga mektep 
levazımı tedarik et.mit, 149 b n 
~uğu muayene ve tedavi et
tırııı1,, ısoo çocuğun doğu
munda bulunmut, S bin çocuğu 
~iieııeaelere yerle~tirmiş, E2 
ın Çocuğa yardımda bul nmuı 

tur.. Bu, cidden üzerinde çc k 
~eyaltkuf edilecek bir plinço-
"llr, 

:r ayY•re cemiyetine gelince; 
ın~Ui ınüd•faa noktasından ce
İ:~':1in yaptığı hizmetler çok 
d UYuktiir. Mültakbel harpler-
e tay . ·-h .Y•relerın oynayacagı ~ 

te'l:~ıYetli rol. zaman zam~n 
ker lliz ettirilmektedir. M · m e 

11 1 •n hava müd•faası için l'.ızım 
f e .en Vasıtaların tedariki vazi ea .. ,., 1' . 

.... ayyare cemiyeti uhdesı 
~ •~ıt buh:nuyor. Ve bu va
t !Yı ne derece mükemmel yap 
·~.ını geçen Tayyare bayramı 
jllllılsebctile söylenen nutuk-
.pr anlatınıttır. Batvekil ismet 

1 .. aşa bu cemiyete yardımdaki 
~~uın ve ehemmiyete bugün 
dıger bir ıüknda okunac:ık o-
~ ıözlerile de İfaret etmittir. 
IYluhterem Baıve!<il diyor ki, 
tn az kazanan fertten batlıya· 
rak bütün deYlet tetk' litına ka 
dar her tahıs ve müessesenin 
Yardım göstermesi milli dütün 
celer ariısmda yer tu:an bir 
borçtur. 

. Her üç cemiyetin de en mü
hım varidat membala ·ından bi
·~ ~ekit ve fitredir. Bu üç t91-
kil. t, zekat ve fitreyi evlere 
tevzi ettikleri zarflarla toplat· 
ııı.lrta Ve ıon7a umum h!i.11latı 
aralarında takı im c tmek tedir
ler. Bu zarfları bot bırakın•· 
mak, hem dini, hem milli ve 
hem de içtimai bir borcu eda 
etmek demektir. 

Ahmet ŞUKRU 

. ., . .,; ' . -. , .. . 

Gazi Hz. tetkik seya
hatlerine başladılar 

Büyük reis Eskişehire gittiler 

Gazi Hz.ne Iktısat vekili, müte_ 
hassıslar refkat etmektedirler 
D~rincede, İstanbul namına bir heyet 

Reisicümhur Hz. ni aelamhyacaktır 
ANKARA 15 

( Telefonla) -
Reiıi Cümbur 
Hz. aaat 20 da 
huıuai biı· tem· 
le garp ve ce
nup vi!iyetlerin 
deki aeyahatla 
rine çılonıtlar -
dır. Büyük Re
iai iıtaayoncla 
Kazım, lımet 
ve feyzi Pqa
lar, vekiller, 
meb'uılar, erki
m ukeriye ve 
mülkiye. hallr 
aiurlamııbr. 

Kazım, la
nıet Paıalarla 
vekiller ve Re
cep Bey Gazi 
Hz. ni Çifllik 
iıtaayonuna ka
dar tqyi etmiı
lerdir. 

Reiaicümbur 
Hz. ne lktıaat 
Vekıli Mahmut 
Celil, Mecliı 

srup reia vekil-

lerinde Afyon Meb'uau A- ı •mdan Saffet, Nuri (Caziantep1, 

I~ Fırka Umumi idare Heyeti aza- (Devamı 6 ncı sahifede) 

• 
lsveçliler bahriyeleri-

ni zayıf buluyorlar 
Bu şimal ve kutup çocukları 

arasında geçen bir 
saatte bir gazeteci neler görür? 
lsveç denizciliğinde ilk ıart: temizliktir .. 

• • f 

Başv~kil Hz. tayyare 
lııyafetlle .. 

Havalarımızı 
Müdafaa 

• 1 
Bu yotda her Türke 
düıen bir vazife var 

--·--

, 
Kahve 
Mukavelesi 
Brezilya ile bir 

mukavele yapudı 
ANKARA, 15 ("felefonla) · 

tkbaat Veluiletile Brezilya Se
•İri ve Brezilya kahvesi Milh 
~onseyi Türkiye mume11ili M. 
. ılİfel Levi araamda bir müd
dettenberi devam eden muza
"ere neticeleıuniı ve hazırla

aaıı mukavele eaaalan Heyetı 

v' ekilenin bu aabahki içtimaın· 
da taavip olunmuıtur. 

Mukavelename h<1ırünler

de imzalanacakbr. Bu eaaılara 
1';;öre Kahve Milli Konseyi Tür· 
.IUyenin k .hve ihtiyacını tama· 
men temin edecek ve kahve be 
delleri yekünuna mükabil mem 
leketimizden mal aatm alıp 
Brezilyaya ihraç edecektir. 

Cevher nisbeti itiba
rile en yüksek 

maden Ergani'dir •. 
Ergani madeni cevher itibarile 

Katango 
madeninden bile yüksektir 

Madenciler birliği umumi katibi ıayam 
dikkat izahat veriyor 

Erıani madeninin zenıinliii 
hakkında aon günlerde muhtelif 

1 fikirler ıazetelerde intiıar etti. 
' Bu huauata eaaalı malümat almak 

üzere Madenciler Birliğine müra· 
t"al\t eden m<1harririmize Umumi 
Ki.tip Sadreddin En'fer Bey atide
ki beyanatta bulunmuıtur: Başvekilin mühim bir 

tamimi 
Batvekil lamel Patanm ~z~-. 

aile, Tayyare Cemiyetinin ıelınnı 
çoğaltmak için, dün ..ılaye!e .•fil• 
ğıdaki mühim tamim ıelmıt~' . 

"Tayyare Cemiyetinin b.etıncı 
konsresinde bütün milletle'1D tay

( Devamı 6 ncı sahifede) 

"- Eraani madeni çok eald 
1 i :aamanlardanberi mali'imdur. Mila 
i dı Jaadan iki bin sene eırvel Aıüri

lerin Dicle nehri ülyi.ımda çalıııl
Memleektimizde senede 3 l dıiı tarihlerde tespit edilen ba

nı.ilyon liralık kahve aarfedildi· kır madeni Erıaniden baıkaaı de
ğine ve imzalanacak mukavelt> ğildir. Binaenaleyh: bu maden •· 

aırlardanberi çalışmııtır. Oıman
müddeti 3 aene olacaiına ıön lı Devletinin reami kayıllanndan 

Kahve fiatleri buırünkü fi
atten fazla olmıyacak ve belki 
de buırünkü fiatten dün olacak 
ıır. 

Yunanlılarla 
Müzakere 

eıyamız için 9 milyon liralık anlaııldığma nazaran ilk zaman-
yeni bir pazar temin edilmit bu- tarda bu madenden çıkan cevhe-

Madenciler birliği umumi 
!ıAtıbl Sadrtıltin Enı•er B. lunmatkadır. rin yüzde yirmisini hükümet alır, 

Bugüne kadar Brezilyanın 1 mütebakisini madenciler istedik
Türkyeden hiçbir mal oatın al· ı leri gibi tasarruf eder, aatarlar· 

mıf. Bu siy tarzı ile muhtelif mül-
madığı da nazarı itibara alına- !ezimler tarafından Ergani'de do· 

Bir itilaf havası için- cak ol<1raa bu yeni mukaveleyi 1 kuz mağara. açılmıfbr. Fakat bi-

li.hare bu ıekil muvafık görülme 
m~ maiaralar aenevi. ~uayy~ 
bir icar bedeli muka bılınde bır 

(Devamr 6 ncı sahifede) 

de devam ediyor J memleket için hayırlı bir mu- ı' ----=-~~--=-=--==-~~==-===--s=~,....= 
vaffakryet addetmek lizımıe- G e •• b d•ıı k 

:::~Ee:~~~~:~~!frS~ .. '.ir •. -------•' ayrımu a ı er on 
zakeratta memleketimizi temail eden M af • h tı• 
heyetten ihracat Ofiai mÜdürü ~ ailrl gresı arare 1 

l;lahah olacag" a benziyor •. 
Vekalette birısfahat 

/ 

ve program 
komisyonu toplandı 

ANKARA ıs (Telefonla)
Maarif V ekiletinde Doktor Re 

1

1 
tit Galip Beyin 

· riyasetinde te

l td<küJ eden bir 
komiayon maa· 
rifımizde yapıla 
cak ıslahata d1a· 

1 İr bir program 
Cemal De v~hbl Beyler ılıazırlamıya bat 

1 lamı,tır. Komia 
mal ve Ticuet Odaaı umuın; katibi ı ona Talim ve 
Vehbi Beyler gelecek hafta aonund'a Ty b' D • • 

h . . det d~klerdı' Vehbi er ıye aıreıı ıe nmıze av e ~... r , • .. . "° Cemal Beylerle birlikte Atinıı Ti- reıı ve azalanle Sallb Zekı s • ., 
cuet müınesıilimiz Halil Mitat Bey ı Vekilet erkanı dahil bulunmak 
de gelecektir. Müaait bir hava içinde 1 tadır. Lüzum hi11) olduğu za
cereyan eden Türk - Y_~ııan iktıaa- manda müfettif lerin m.Jumat 
di müzakerahnm bu muddet uırfm- .. 1 ) il ed' 
ela b• "' - 't - ''lm•kted' ve mut• ea arma m raca ta ı-ıtece,.. umı eoı ır. ) kt' B . .. 

Heyet azaaı buradan Ankaraya ece ır. u yuıı programın mu 
aide«lder n Bulgariatanla cereyan 1 bim bir kıımııun tatbikına ge
ede«k müzakerat hakkında yeni ta· çilme1ini temin için 933 smeıi 
limat alacaklardır. Bulgariatanla ta- M 'f b"t • ör L--
kaa eaaaı dahilincte cereyan edec•k aan u çe11 OD& g e ~ 
iktıaadi müzakerat!• memleketimizi !anacaktır, 
Cemal, Vehbi ve Halil 'Mitat Beyler 
temıil edeceklerdir. 

Birinci 
Umumi 
Müfettişlik 

• 
Suriye istiklali 

Franse ile yeni mu
ahede imzalanıyor 

Kongre pazar günü toplanacak 

Reis diyor ki: '' Dışarda değil 
içerde toplanıp 

şuurla konuşmak lazım •• ,, 
Gayrimübadiller kongreıi, dün 

saat 14 de Halkevinde toplanacak 
b. Saat 13 te idare Heyeti, İsma
il Miiftak Beyin Riyasetinde Hal
Jrevinde bir içtima yaparak konır-

Mirsadı ibret 

rede okunmak üzere haz•r!an 
faaliyet raporunu aon defa ı.ozd 
geçirdi. Bu sırad~ .Halkevı aal 
nuna üçer beşer kıtılık . ıırupl 

(Devamı 6 ncı sahılede) 

Sulh bakırı 
lsmall 

• ra. altrn· ı ürtünıle JolOfOn kuJret ve :u 
Erıanı bcdırnnı. top ,,n "tür- bollujuna ni&petle yeraltı ce11h 

dan çık~np ıat~ı P•~'";,° ".0 
Jen ferinin fakirliğinJen ıikciyet e 

m•k mılü azmın e e enn dururdu. Bir gün 11ene böyle 
biri olJu. bahi. emaaındo içini çekerek: 

Meıelenin a~n ~.aiyeti ü_ç CÜ;:;;. - Ah ıu E r11ani bakırı elim 
le ile fiade edılebilır: . do~ en 

"
- - • 11., i.abetli bır ıroruıt 
UfUDUf b' • de 
··ıh olan aağlam ır ıra mu em H''k' t • ,. .. birinde u ume 

ku11oetı lfUnun . h 
Parlômento mekanı:a:mcısrnr a· 

::ket• 11.,tiriyor; . bu ku~ll<!tten al
d iı h~a eıki bır demıryolu P'!'" 
.' . bir halta içinde to:olannr ııl-
ıen I" t iterek ayaklanıyor, • u.aum.sua. q .. 

(Devamı 6 ı.cı sahılede) 

Hilmi Bey tayin ~dlldl 
lsveç harp mektep gemisi gilvertesinde.. ANKARA ıs (Telefonla)-

Fylgia lsv..,. mektep ıemisin- ı bi zannedile h 1 d b' 'd' ı Dahiliye müıtefan Hilmi Bey 

rifata pek • e~emnuyet ~rmıyen 
bir kanun layıhOll on P" .-?"'."" 
da on iki milyon liralılt bır u!fk· 

Nizametti 
Nazif 

-T • k I n çe re er en rrı ır. I b ld lcl' M ·ı h 
den ~ele.o. ~ir muı bır aç ~~eç .o. mültefit ve mütebeaaim çeh ~t~ . u an ge ı.'. ~~aı ey 
bahriyelıaını Dolmabahçe aahilın!" ~1ıle bana yer gösterdi. Kartılıklı bınncı umumi ınufettıılıie ta· 
çıkardıktan aonra, aanıın, m=vı, :.·~klalanınızı yaktıktan aonra de- yin edilmittir. lnhil:ıt eden ınUı 
ıözlü, çehreainden ~hhat '!e . a-

1 
' •• 1etarlığa kuyyet)i namzet, birin 

yat fııkıran ıenç bır bahnyelıye h- Şu guzel lıtanbulım ne • i "f ttitlik ınu" .. ın' • 

dum· mu tqenı ınan cı umum mu e ~Y yaklaıarak franıızca aor · . . .. .. zaraaı ........ Hele ea- • 
- Kumandan Burman ıem•· ki sarayın °r:ıunden teh,.. öyle bir Fazlı Beydır. 

dedir, değil mi? bakı~ v~r ~1 bu ınanzarayı, dün- - ---....------
Genç &Özümden bir f"J' anla· yanın hıçhır t~rafn~da görnıedim. 

madı, fakat lıveç liaanile hir f"Y· lstanbula yenı ıelıyoruın ..• Falrat 
ler aöyledi. Sonra Almanca aözü- (Devamı 6 ncı sahifede) 

ne devam etti: 1•==1~- ~~~~-~::==~~---- Siz gazetec:iainiz değil mi 7 
- Evet, 
- Sizi alıp sem.iye ıötürmek 

Üzere emir aldık, dedi. 
Bir çeyrek aonra Fylgia kru

vazöründe kumandan Bunnan'la 
ka!'ltkarşıya bulunuyordum. 

Kumandan Burman, pek cenç 
değilse bile, ekıer bahriyelilercle 
olduğu gibi, genç görünen, sene
lerin üzerine bıraktığı hayat yü
künün altında pek az ezilmiş gi 

Yarınki 
Milliyet'te 

Dilenci estefi~I 
Ahmrt H;ışfm 

-

Borçlar itilafı 
ANKARA ıs (Tekfonla)

Saraçoğlu Şükrü B.ey, borçlu i· 
tilifname1ini tanzım ve ikmal 
etmek üzere on güne kadar Pa 
riıe gidecektir. Ha~ciye vekl· 
leti hukuk müdürlennden Ce
vat Beyin de Saraçoğlu Şükrü 
Beye refakat etmesi mukarrer 
dir. Nakit itleri müdürü Sım 
Bey, Şükrü Beyden evvel Pari 
se giderek orada hazırlıklara it 
tirak edecektir. 

Suriye lıtiklcili hakkında beya
natta bulunan Reiııicümlıur 

Ali Abit B. 

Suriye ıon zamanlarda mühim 
meuleler ka!'lıuncladır. F ranaa ile 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

~ temellerini atıyor; lla duna 
~adar azalt bir hayôl olan Er
,.ani fİmendileri lnı,rün pembe 
bir lıakiltat teb.,ıümil• ufukları. 
mutfa ,rüliimıiyor ••• 

••• 
u ........ ı laarbin ıanlanna dofra 

(Karürulıe) de buluııuyordtmı. : 
lfln fena lfİdiyor; «pirelerden 

fena haberin ıreliyor, dünyaY9 
-,,.lan oltlQ'Gft Alman ordwu le· 
na pnl...U. arefe.ini )'GflJlarda. 
H n tarafta lfÜıli fıir lıutalıfın 
utırabı lıi..olanayorda. Cephane 
uolnuftı. HükUrrıet ,..,.de baltır, 
lııırfatl, ltıılay hular ... ordu na
mmıı ıuıptecferelı ailcih labrikala
nna ırönderiyordu. Otardrılum o
telde yükHlı rütbeli bir Alman 
topça zabiti 11ardı. Bir ,ründe ta
nıfhk 11e çok 11eçmedan ahbap 
olduk. Akıamları ,,.,...itten 
ıanra lıarpterı, ceplıef.,.den, u· ı 
manıi rıoaiyetten baluederclik. 
Topçu >ıabiti Almon to,,....lılcnnın 

-
-

Aık, kin v 
heyecan 
romanı -

24 ikinci il 
nun .alı gQn 

baılıgor-

ildncl sahi/ emizdr 
ohuyunuz .. 
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Tarihi tefrika: 72 
• 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

MlLLtYET ....... LARTESl 16 KANUNUSANi 1933 

HAR ·ci HABERLER 
Rusyanın 
Yeni programı 

• 
ispanyada 
Hadiseler 

ı Fransada 
Tasarruf 

Dolmabahçe sarayı önünde iki Komüniat fırkuı Mü•ademeler olu- Askeri bütçede ta-

b b • yor, ölenler var •arruf yapılıyor 
Paşa aş aşa Vermış içtİmaına PARlS, 15 A.A. - Kabine, mali 

:~ ... • -~ ':_ı,_ : 

Bankalardaki tasarruf paraları 
ANKARA. IS (Telefonla) - Maliyıe Veldletinde tanzilll 

edilen bankalardaki taaarrufab koruma liyihaaı Heyeti Vekilt: 
ıre tevtrı edilmittir. Bu layiha ile memlekette mevcut herhaııl1 
bir bankaya ve malt müesseseye hallan yatırdığı tasarrnf para· 
ları ıraranti edilmit olacaktır. Memlekette mevcut ve yeni at;' 
lacak bu kabil müesseseler behemehal icrayi faaliyet ettiklert 

"h t di Bı\RCELONE, 15 A.A. - Miif- d bilhu 

eml.rlerı·nı• dikte ettiriyorlardı!. nı aye ver ·• riııer, bir devriyeyi tuzağa düıüre- ::~~t;;.:::ıo':"C::.~" taurruf 

M h R- t .. MOSKOVA, ıs A.A. - Tau rek bir •İTİi muhafızı ve yoldan C-- yapılmaımı t:uvip etmittir 

b·ı yerde sabit ıermaye bulundurmaya mecbur olacaklardır. S ! 
aemayelerin merkezlemin ve diğer tubeler sermayelerinin bir 
alakaları olmıyacaktır. Layihada aabit sermayelerin mikdatl 
teıbit olunmuttur. 25 bin nüfuslu bir tehirde bu kabil müen 
ler 50 bin, 50 bin nüfuslu bir şehirde 100 bin • 75 bin nüfu ld 
bir şehirde 150 bin liralık sabit bir sermayeyi merkez ve cnğel' 
tubeleri muamel<ıtile alakadar olmamak ••rtile depo etmeğe meC 
burdurlar. Şehir nüfualan 100 bin ve 100 bini tecavüz ~tti 
bu nevi sabit sermaye kıymetleri fazlala,acaktır. 

--" M.. · et t u çen bir adanu öldürrniiılerdir. Mu- 1 d Oolmabahçe mc1uanı, ıa· zam ı utercım e m u, A1"an., bildiriyor: -··'- M. Boncour, dün öğ e en oonra 
H hafızlar, mublarrrzlan kaçırn~r- ı· ay etrafı bomb09tu: Paşa, !eyhiıl:Om Has~ ay· Komiin.ist fırka., merkez: komi· dıı· hariciye nez......,tinde soıya 11t "" ra-

Daha .,elmemitler! rullah Efendi , S.urayı devlet teai umumi heyeti içtima devreıi· B .. Lh balı ~-- · lla dikal aosyafüt gruplann rnumessil-
• Şeyh'"\ ·· ·h t · ı' u &aDa ş Y " creuııryo " lerini kabul etıni•tir. Kabine, bu mü _ Öyle olacak! reiıi Mitat Paşa, u vuzera ne nı aye vermış ır. umumi l""'i dolay11ile büyük ihti-- ' 

N k P (4) Müzalı:erat ruznamesinin bütün cirit' lakattan ıorıra tıkrar toplanacaktır. Dön. arabacı, T ophaneJe ıayılan Mü,ir amı aıa yat tedbirleri alınmıştır. Ma te M Ch. tb t - sillen 
• .>.· h artdadılar Bu noktalarr.ıa tealluk eden kararlar de biı· takon tedbirler ittihaz edil- • et"On, ma ua mualnıu , 

dog çek? yen pauı,a 1 
•• .. .: - neıreditıru.tir. ilk be• senelik dev ne beyanatta bulunarllk m İ proı&-

Arab• do··nc1u·· ·• zamana kadar bulun vukel.a, renm· bı.linroau ile 1933 aenesi ıniftir. 1 ·ni katiyyen tadil etmemi' oldulu 
" kı , Cuaı Vie.ia cinnnda daiilara k11Ç 

_ Acaba Süleyman Paıa u vüzera ve ümera ile ülema ta milli iktııat planı hakkında Sta- mış olan 100 tahri!Qtçı, bugün hü- nu .Oy'lemittir. 
k rleri kı~ladan çdcaramadı mına ve halka haberler Jetifti- Iin. Kouybiteff ve Molotoff'un ra· kümct memurlanna teslim olmu4ıar. }fenıur/arın isledikleri 
~ı? rilmit olduğu için, Sultan Mu· porlan üzerir.e verilen karanla dır. PARIS 15 A.A. _ Memarlar sen 
,.. ka k ld · aanayı·le•tirme siyaaetini hir yan· ~"-1 ih · ed b'd t _ Yo'--a haber alındı da Ja radın yu nya çı arı ıgı sıra· ' T u.,.,, anm bva en ı ema ı umu 

"" B d lış sektirmeksizin tatbiki ve bütün Firarilf'r ne diyorlar? rniye karteli, dün akşam hükumetin 
k landı ını? da eyazıt mey anı ve aeras- iJıtı .. t cepbeıinde aoayaliam pren• · 

k d oldd h ık - 1 H A mali projelerine olan buıumetiru te-- Canım. demıa Tayyar 8., ker apıaı mey a an a • aiplerinin tatbiki neticesi olarak L ZBONE, 15 A.A. - avu · yit etmi ve bu projeleı·in "Bır kı-
e aeyin yolunda olduğu habe la dolmağa bqladı. planm be •enede değil, dört M- jan11 muhabiri tarafmclaa sorulan •un vatandaılar kin istisnai bir re-
n·nı ·getinnı"ttı.· (1). Herkes Sutan Muradı ıe-- nede tahakkuk ettirildiği kaytedlt ıuallere cevap veren Villa Cisnero• jim teıkil et;..el<t~ olduğunu• beyan 

__ .ı b' · mektedir. firarileri, kendilerini ıetinni• olan lemi . _ Belki de .,..,.iktiJer. Ma· verui. Bunun için ıat merıı.at· - · h . L-.-L ırnakta ı ey tbr • 
.. -s • I Karımla ilk bet senelik deueııla geımnın angı -7"''" tat 0 Kartel, bugün ittilııaz ed~ği fili 

lum ya, böyle itlerde d~ı mi pek büyük bir sevnıç e ya· mufassal bir plllnçoou yçılınak- duğunu söylemekten imtimı etmi•- tedbirleri kuarla,tıracaldlr, 
dakikasına hareket etmek btraz pıldı ve Jirmi binden fazla a- ta, ilk be ıenelilı: devre yeni fab· ler ve yalruz bu geminin 50 tonluk 

dam .. d' ah b z .k . • bb'" 1 d .1 bir balıkçı 0etniıi oldu"unu tövle- Nazırlar mf!IBI olmak guctür. o ıun pa ıt ın u uru· n a ve :zıraı te~e us er evreaı ~ " , 
.:_ Oy le. T opbaaeye kadar na cıkarak etek öptü. olmuttur. Bu devrenin en bariz mi,lerdfr lsliq<>rlar 

der, tekrar döneriz. . (Devamı var) 1 nafı yeni teşkilat yolunda aarfe· FirarileY, Llzbone'a ıitımk üzeNı PARIS 16 A.A. - Nazırlar, ,,.. 
dilen gay tlerdir. Birinci devre• bir ula binmi,lerdfr. ruri fedakarlıkların ihtiyari meaele-

lki P••a, korku içinde tit- nin aksin olarak ikinci d......, ~ ı k · tedikt-=-den 
-s ,__ Firariler, ıemjde 14 gün \.oltn vur ıinde nümune o n11t ıs - •:s erek, Tophaneye kadar ara (l) Serculr•r lı.opuı ~ulı. mema ni teıebbü.lerin oanayiye illtibaln"" kendi nı ,ıannda.> yüzde on n.ısbe. -y ı. •• I M" t T B ·n _ .. , ~u k k lk la abL' · d mu•lar vf 1800 mil kat'etmi•ler. ıe-ba ile gittileı·. ağmur _, ... ra ıro ay •YJ!Or eyı ,... , • sav oz ve o oz rın t "'mı ev- ' ' tinde tenzilat yapnwi;a karar yemuf 

A 1.--- •-'- lı.orıdo tlo weçmifli. Akfamdon bir resi olac:ıoktır, Bütün bunlarda yeni milerin sık .,k geçmekte oldukfan 
1
.,..dir. Bu nisbet memur ma&flann• 

ınıftt. ra ....... ,.a <ea<rar: -· o"'"' orond•;,, halde İpucu ver insaab bertaraf etmek •övle du-un hat'--.. 11n uzakla•--'- İ•İn birçok Lod 
l h 1 - • - · ' ' • • "'"' ,,....,. ' da yapdacak t"n~ilatın zami ı... • - Do maba çeye. mi)l<ln Tayyar Bey, ıonrodon ura· bilakis yeni inşaatın fasılasız inta!&- defalar yollarını deği~tirmitlerdir. didir 

Emrini verdiler. naralı İfe qfiral< etmiffi. Seroılr.er, fı derpu edilmektedir. Binmit oldukbn ımnnin pverteoi, 
def d trafı d etirtlikten oonr• Toy ı b. Mallyre nazıruıın beganatı Bu a a a&raJlll e m ur ro""'"' g • ıklnel bt'Ş Sf'nellk ıle :roknuı!·· 

mbot görünce korkulan, te- yar Beyi TQfl<ıılado ııeya lforbİ· Seyahatin aonlanna dotru yiye. PARIS, 15 A. A. - Fra111ız 
rd :ye melrtebinJe Süleyman P~oJIC ikinci bet senelik dene, bugünlril kabıneainin bupnkü celaesinde 

a lau son dereceye 't'& ı: bulup haber almak Üıı:ere . yeni teıkili parolasını tamamlayacak cekleri kıdnıadığı gibi, içecdı: suları mal projelerin metni teıpit edil. • 
- Nerede kaldı bu Süle1· ııöndermifti. Tayyar Bey ön- n ona!" y...,; parolayı il5 . ., ede- da bitmi,tir. mittir. Bu metin mecliae tflvdi e-
n Pata olacak J&digir? ce Taıklflaya ı;İfrnif, ororla eeldir. Bitfin bir halde ve fakat ,_ ve dilecek ve salı pnü nesrolunacalc-
Oiye söylenm~ğe batladı- Süleyman PClf4Y• bul"'!'arcnca yeni te ebl.üslerın intibolu, fatır olan_~er Portrkiz toprağın tır. 

ar rabayı bir daha çevirdi- Harbiye mektebin• ı:efrıtlffi. u• Karamı ikinci lcısmı, ikinci bet da bulu"""""" olduldanndan dolayı M. Cheron matbuata beyanat-. ı l•ymon PafOy• zabitler aroacndo senelik devrenin ilk senesıne 1933 a çok -nan olduklarını 10yl-Utl... ta bulunarak. layihanın bütçeyi 
er. • • wöriince "ToıkııJo;ya gittim, gele· ait hakiki rakamlara tahsis edilmPlıı. dir derhal ve tam bir surette teYzin 

Üçüncu defa dönup aaraJ a celr toborların aebxai oluıorak tedir. Karımla sınaj istihaalatnı 932 matuf olduğunu bildirmittir. Mü. 
Ya1'IDa geldikleri :ıı:aman, de- toymlan lıaıı:ano l<onulmtUC . em- ae::ıcaine nııc.ı:aran 933 aeneoinde yÜz- teha11ıslar tarafından on buçuk 
rin bir nefes aldılar: Taburlar ri;?i ve~d~." ~iye karıplı. bu- söıı: de ıs.s niıbetinde bir teTRyÜt ola· 19 Jar komİfeSİ milyon olarak t..hmin edilen açı· 
ıarayı aamııttı. •oyletJUftı. Sule,.,,..,,. Poıo Tay· ~ ta ' d"td.kt büt- mil im yan11 taaarnıfatla v• :yftn11 

Bunun üzerine Redif Pqa a· yar Beyi batko bir od oya alarol< 
1 :'::'kb ~ e...:1 '. :;' ~ 1 . ~n. • da .erıilerin tadili suretile kapa-

1.- "Tayyar, •en ne .öylüyor•ım1" I '' ·~-·'ıu d enn bue ". "'ı ''k"':""n LONDRA, ıs A.A. - Sir Jolıa tdacalı:tır. abadan İnerek Dolmaba.~.. . "h k __ ,_ ne tUooe< er e mec: n o ara ıcra Siman, Cene.re'ye gitmek üzere sa- d 
• d M • dedı. Toyyor Bey er e• unuıına ed'lmek 1 1 • • .. eril--L Lo d Hükümet tekmil Fransızlar an 

rakoluna gtr i. aıJet t.op- .,,. diye öyle Hitu ltiku-dıa lıarlf" tedı. 193azıın3 ge.':~gı glokstı .. k ....... kud. at 11 de n raclan hareket etmlt- fedakarlık iatiyecektir. Hıikümet 
U bölüg"ü .n;zbaııımı c;ağrrdı. d ,._.. "·h'-'"- ır sencaı ıçın "• ın • tir. Onda 19 lar lı:omiteoi içtimama .k. fi 

, _ · fer ım: .-unrııam ""..,. ......,, - • · tihsal 16,300 •1 kil i•timk edecektir, idan rslabat tarı ıle taaarnı arın 
skere silah ba!l ettirin roıker pafQnın yaluındodır. Beni , ...,tı 11

. atı , • . RU ~on o- tab,.kkukuna ehemmiyet verecek 
uç plfe ile .u.len haber olmak i- wat, d~~· demı~ ıçın 9 mılyoo t"": tir. 12,000 Frankt11n yukarı maaş 

e silah çattınn. çUı gönderdiler" diye cetıap verdi. 1 pet~ol ıçın ~·4 mıly~n tondur. M~ • !ardan 1933 aeneaınde İatianai tev 
Emrini verdi. Sü/.,ymon POfO tertibatından ma· ne ~nşaatı ıç!n. 6,5 m~lyon '"?bn;.kim y eDJ Omen ldfat., pılacaktır. s bık muharip 
Hiıscyin Avni Pata da ara· lümal tı~nnelılr be-rabrr, "Tayyar yebv~ aanak yı ıçın. ~·~ .. •ki -~yon lerin hukukuna riayet edilecektir. 

1. ht d ,·~,- d-r.-· · ç- •-- Scroıt.er "' e, orpuraaıvon ar ıç" taan • • Yalnız auyiiıtimallere manı oluna-

Mersine beklenen yağmur yağdı 
MERSiN, 15 (Milliyet) - İki aydan beri beklenen yağnuıf 

nihayet baıladı. Köylü sevinç içindedir. 

Balıkesir ihtisas mahkemesind6 
299 kaçakçı mahkum oldu 
BAl.IK.ESIR, 15 A.A. - Adli ihtiMa mahk-...U.e tetekkühıır 

den 933 aeneai batma kadar ikisi gümrük 438 İ inhisar kaçakçılığı.
ait olmak üıı:ere 140 ;, gelınl§tir. Bu arada muhtelif derecede hapiı ~ 
cezayi nakdi ile mahküm eclilmif olan kaçakçılann adedi 299 dur. 

3,699 kilo tütün, 52 kilo ralu, 12 kilo banıt, 60 kilo aarap, S3' 
kilo tuz, 51,092 yaprak sigara kiıiıdı ite müteaddit taktir alitı, fd• 
•an bıcağı nakil vaaıtaai olarak kullanılıı.e 8 at, bir araba, iki merkel' 
apt ve müsadere oluıunuftur. 

Memurin mulıakemat kanunu 
ANKARA, 15 (A.A.) - Memurini muhakemat kanununU11 

Devl.,t Şüraaı heyeti umumiyesinde müzakeresine devam il-
mışti.-

Trahom mücadelesi, Üç hasta
hane daha açılacaktır 

ANKARA 15 CA.A.) - Haber aldığımıza ıröre, tra 
mücadelesinin çok faydalı neticeler verdiği görüldüğünden Sıb" 
hat ve içtimai Muavenet Vekaletince mücadelenin tevsii dütii• 
nülerek lbım gelen tahsisat almmıştrr. Yeni tetkil:Ota batlaO' 
mak üzeredir. Yeniden Urfada 15, Siverekte 10. Maratta ıo, 
yataklı birer baatahane ve dispanser açılacağı ıibi Malatya, Ur 
fa. Siverek, Behesni; Gaziantep; Kiliste de se1yar trahom rnil:" 
cıtdele tetkilatı vücüda getirilmek üzeredir. 

ANKARA, IS (A.A.)- Haber aldığımıza göre lstaınbııl· 
da hüküm süren ıiddetli kızıl salımı alınan tetbirler sayeaindf 
zail olmağa ba,lamıttır. Adana. Merain, Denizli, İzmir havalı; 
ıinde geçen ıene görülen bolajiiı; menenjit aalgıru da bu aenel? 
tetbirler dolayısile görülmemiıtir. Bu havalide a,ılar tatbik ecJil 
mekte ve tesiri görülmektedir. 

lra e iri Lo .... ,. ... ,,.. l (\ ını ve ıa ·~· ·~ vı;·- ~na ınanmom. un .. u 8 ·ı l>led. a ınesı 
f d. (2) Pa!O bono Toyyor Beye açmadım "'' yon ır. caktn-. S;ıbık ınuharipletin tekaüt 

lır 
1 

• b d S l ı' dedi. Senitı yanına ı:ıdom katarını . Yeni işler ma11ılaıı bet sene arttm!mııtır LONDRA 15 ,A. . - Tahran'a çağmlan lran'm LondrJ 
şte tam u sır a u c;Y: Er.er ko~k Sera ker Paf<1nın de- BOKflE!h IS A - Vaıda b- Harp malulleri için aenelik bir pi· elçıai, aaat 11 de Londra'da.q hareket etmittir. Mumaileyh Al'' P -' M t Ef d yı • "" Sa yiye yatın! cak sermave mik- L! • kk · • · M Ti 1 • • ti 

an aşa "a ura ı 'ilse ve şen onlara haber götüre- ocneaı, leşe ut etmıttır. ıtu es yan,..oya. müaaade,edılece.lı:t!r. gfo • Persan • Oil me&-elesi hakkında lran'm Milletler Cemiye ı.. d -·1- h" ".,_ • • . , • I tarları 10 n-.ilyon nıble, nakliyatta co, hariciye nazırlı"ını muhafaza ~- K b Ch 1 it ı .... pı an ......,.armış ve dl cek tle,.ı.,.tm netıcuı .enın ıçın •· 2,976 milyon ruble, %ıraatte 2,148 " "' ".•ne er~n un • a?ı aanu 1 neı:dind ·i murahhaslan ile görüşecektir. 
rdan araba cıkartmak üzere na olur.'' diye ağ;ıunı aradı. Toy· milyon ruble olarak teobit edilnüı- tedir. muttefıka.n tutık eylemıştır. • 

rafı ukerle ~uhat olarak 1ca yorBeyiddiOMndaıarareJ1_ledijın· tir. Bele<liye te;kilatına yatmlaı:akı==!:2~=~=~====.=.===~.===.==~ Yogoslavyanın borçları meselesı 
ola dofnı götı.irmekte bu- den. Süt" •man Paf'I, Ho;bıy.e tole· başlıca oermaye miktıu-ı 2 mil,..,. , zıf'ın yenı eseri l . . . 

H • A • p bra.ncfon olon aerosl erın bırarfer- bl 1 • d. 1 ·ı • 'çt• 
1 

, 
1 

~-
U$lU •. useyın vnı ata• uul~i Emin Bryle Erklınıhorp bin ru cyı mu ecavız ır. K• enn ı ı- BELCRAT, 15 A.A. - Malıye nazın Corcev ç m Panı t n avu..-

"'- 1 k 1 t la d T b' mai ve hani ihtiyaçları için planda tinden •<>nra matbu la a••'°ıdaki mallımat teblig· edilmiıtir• arauası e arıı aı ı r. baftsc Noıı:if Beyi çoiır •· am ır ıı ,...,.. ı •-·bl t h · d''-'· M D o N ~" 
1 S k il h •ı S 1 · · • • · iz ld """mı yon '" e a ... " luuor Maliye nazırı Corceviç Pariate Yugoılav ecnebi iıtikrıu:lan hi.nu • 

raa er, ve a t 
1 

e u ey· ıh!ılal .r 
131"~ ya l.ftT yo 

0 
'" "" tir'. 1 rinin mum asilleri •e alakadar <lifer mahafil ile müzakerede bu!Ufl 

Pa ayı görünce, ar basını ırıırle 1 uer1ı: Ociırat zaaınıı 1933 senesi içU., muıtur. Bu mükıilemelerin müııait bir aurette inkişaf etmekte olduğıı• 
r~ du. Paditahlığa geçmek - (Emıns':J"") Tay:=5B.,yle 1932 senesi iicret vıuıta1ının yüzde Yalnı.< bir edebi aık romanı S - ittihat'"" T•rokki c.,. nu Y<" deYletin ecnebi memleketlerdeki tediyatında tesbilata dair o-

ld: re olan zata hürmeten in· buabper gıf. • •P'!it"Z 11 

- eraş. 6,81 olarak tetbit edilmiştir Sanayi. lan bu itilafın tatbikine müteallik ve mıinhasll'an fenni mahiyette te-
l b·ı .ı·· · • er afontn uc cı e ayıırc lhlr• d bu zam ·- de 9 olacaktır Devlet değildir. Yakm devirlerin ıim mıyetinin ozolon arıuında ono femıat halledilir edilınez kı • • bir mu"ddet ııarfında neıı·celen--"·-• uzum unu ı e uuşunmı· mı• en homlocıları bilinin. Na- b~ . yurif~ kı 

34 689• il h 1 · b L- b. L d d t - _".., 
ek: :if Beve 0 homlocdor ııiıı:iııse bi· utçes! ma

1
.,.k. smı k• -~-'yon diye kadar ıneç u kalmıt bır o.,.. ır "'°' eı neye er er· beyana mezunuz. 

B 1 . ıd . d , ;ı. b · · d • "ld · d rubledır. il< a ın" ve tr~ tor men<ez !;Ok hakikatlerini ibtiva eden di? Oııeii lrardeıler kimlerdi? Hamillerin müıne .. Ueri ye alakadar muhafil çok müsait buluıt-
uyurun. :en ır, •g. " ızım egı ır, e. leı-iyle sowkozler" Sovyet aleyhtan bir tarihtir de.. 6 - Errıanuel Korıua Elen· makta ve ıtilafa vu•ul için lain ve doıtane bir anla.tma arzufUllu lıı· 

r Dedi. Sultan Muradı araba· - (Nazil Beye). T.k0 Y
1
Y"! BeY_le ı uzuvlann nüfuz etmiı olduiu görü. ıh bar etmektedirler. 

:ıldı. Süleyman Puaya beraber Solıpaıı:arı ıa e r•me ~ıt: 
1 

)erek bunları ortadan kaldırmalıc için 1 - Erkôn o.rp yüıı:b'lf,. dinin lttihat ue Teralrlridelti R d k 
· Ejer yolda lroçacol<, yahut ılerr . . .. luıbeni art ı · Muatafo Kemal Osmanlı Hür- rolü tıedir1 Omanya a sog"'u f "l . 

weri lı.alocalt "!°':!'! Toy~! Beyi i :~";'~::':;" aa!ıaım~ak; bG~~;~;;: riyet cemi .. tini S.lanilrte na- 7 - Umaıni mlilettİf Hiüe- an 0 en Var 
l Dikkat eôın. Her tarafı vur. Beraber gıttıırı "';'ide, ukelc- ı birlerini tavkif edenlere d...tet - ıııl teııi.ı atmiftii' yın Hilmi P"f" Malı.edan~• lro 
•1 ha.faza •ltında bulundurun. deki hamlocrları Emın Bey tanı· l'"-'ru· _,.__ ed-l·re tı"ddetli ·-~'-'- f 

----' S k P 1 .,.. 7-·~ - ~ .___ :Z - Serbeat <rlı.a lideri Pet ınitecilerine .atılııuı rnıydı1. Emrini verui. ma& il• bunlar •• er.oı eı .,.anın , leri alnunası kararlqtınlınrtbr. S. 
- Sultan Muradm agalarm- hamloalorı .değildır, der~e ge'!e I müesıeseleriıı kuTVetlenmeoi bir za- lıi Bey ittihat "" Terokl<i,e (Oıtrumce metrepolidi K-.. 
r n Hafız Ağa oraya kadar Tayyar Bayı uur. Yol<, eger Emın man iti addedilmekte Ye bunları da no.•ıl ,irmiffil (Bizzat Fethi •İınof Efendi ııö:rl-iftir) 

eyendisile birlikte celmitti. Ve- Bey bunlar Sara•lter Paıonın .lıom çalıJAcakl:ırı seçmek .., talim, terbi. Bey anlatmıtbrl a - Şenui P"Jll ıuud öldii-
d locılorıdır derH Tayyar Beye aer- y etmek lü>umundan lıahsolunaralc S-Mettlilrtaltİpmiilre...C riilmU,tü? Yüıı:bafı Niyazi Ni. 0ıthtin arabaya bin iğini gö- 6eıt bınılı.. Emin Beyle birlikte b~ . kolko,I•· •e •a-'--'-n ~- lr •. L-- L-L· 

• 1 ınce belindeki lVW'elYeri çıka mektebe tlön. dü~~ ı1un _ _. _ .d"'."' • lı _..,.olv • ._.. ı~aa lrumondonı •r onuu..-p Klıum ya:ai Bey ıuurıluıten öyle Uldia 
u r rak takdim etti. Sultan Mu- itte Tayyar Bey boyl,lilıt• Se. d ze ec""ı unu 

1 12 ar u ..... Bey Sondansltiyi nıuıl lıouala- tliltliii ~ibi bir kahromıın ""> 
C ld r<Uılrere haber getirmi~ti. 1 "· mtftı?. (Büyiilı. Mill .. t Meclisi ılı'? 
it ta a ı. -----------Süleyman Pa§a sol kolağa· (2) Hüaeyin A•'flİ Paf<t iitıce a- Reiıi Ki.zım Paşa IÖylemiqir) 

• raboyı .arayın POfa dairesi taralı· jerli bir İf "örem~miftir. 93 mu- 4 _ Enver PCJ!tl ile Cemal 
t Namık Pa,a zade Ali Beyı na tloira çekfİrmİfti. Holbulti o- fıarebeftnJe Turıo yalıaındo b.zlu-

9 - Müla.:ıın Salim Bey Mii· 
fİr Oaman P<lfOya nifOD olmlf• 
lr.•n n06l{ ofnw,tu da Pırka ku 
rnandonı O•ma" Hidayet P..,.. 
yoralanlJUffı. 

n er arabasını: tconlondan radan Veliaht doiruine araba ile nan Serdarı,lırem Çrrpanlı Abdlil 
ıdltarmağa memur etti. gidilir yol yoktu. Ayakla tlo gi- kerim 'udir POfQllın ohuolini trf-

1 Yeni paclitahl& .eraalı:eri 'JO- ıliUe Abdültiıı:U.in kendi doireünin tife m.,maren Ser<Uıker Redif Pa-
düzüldüler (3). içindeıı ııeyo önünden geçrruıl< fd- ııo ile birlikle o tarola ,itrnif, Re· 

ıı:ımdı. Buronnı bir yaoer hotrrlot dil ue Apti Poralorın azlinden •on 
tığı için, trkrar oroba.vı <;euirte- ra l•tonbula dönnıuf, muharebe· 
rek dCfanrlon Bı!•İlı.t~ taraf"!o niro oon aafhasında Hariciye NoR· 
doğru j'İtmiıtir. Bu do •er<ukerın re Seroer Paftl ilr birlikte mütare
o •ırada rıekodar perişan bir ıı:İ• ke alıtine memurrn Kı"4nlığa gön 
fıinle horel<et ettiğini gösterir. derilrnifti. Sultan Mıırodo ~İot 

Karakol önünde Redif Pa
yeni padi!ahı karşılıyarak 

ul: k öptü. 
u Yağmur artmıf, fiddetii 

t , rüzgar da esmeğe batla· 
,, flı. Sultan Muratla Hüseyin 

' i P~a cami avluaundan 
ıll ile ; rek üç çifte bir ka· 
z lja binmi~lerdi. Salıpazan ön 
ai,i.nde terıane vapurlanndan 
• ~ıne rastladıla... Ona geçti· 
fı ve Sirkeci iskelesine var-
ar. Orada tekrar arabaya bi 

' e • serasker kapısına doğrul 
~r. 
-in Sirkeciye vannca Hüseyin 

nni Paıa· Ali Beye: 
e- Siz dönünüz. Süleyman 

ava öyleyiniz: Gitsin, pa
hnnız efendimiz hazretleri 
sıhhat ve afiyetle latan
sahili • tesriflerini yeni 

(3) Salton Murat'(a l/ilı;eyÜt eancuuulo Nomılt Po§a ılo güya bu 
Aııni P"f'IY• götüren arobo, Dc;l• biati "ohlrcinu celilei fer'İyeye ri. 
mobalıçe l<ardonuntlon çılrcu:ağı ayet'' koydilc yapmak trltlilinde 
aırodo Maıı:tola Seyfi Pqonrn Se- bulunrnıq, Mitot ııe Hü•eyin Auni 
ro kerkap11mılon getirdiii betı"rı· Pofalar do biras buno taraftar ol 
ci orduya mensup bir tabur aro- muısa da Riiftü pClf4 "Elendimi: 
bayı tlartlarmuftur. Bu a•ker yeni bu hadisetlen ürktü, rahotsııı: ol· 
Suriyeden welmİf, türlı.çe bilmeıı: du. Şimdi böyle bir teklilce bu- • 
efrottondı. Bu .ebeple uroalreri 
tanı..,..dıkları gibi, türlrçe ,.;:yfe. lunmal< hem ne:uıkete uymo:ı:, ı 
nen ıöııü de anlamıyorltımlı. AU hem de iirlı.üntü.ünii arttırır. Bu 

nunla beraber ben eminim iri • Bey arapça biltliji için bunlara o-
rapça olırrak meram anlattı. Yola lendimiıı: kendi.ine ne derıt!lr. ,.... 
çılılı. Sultan Murat 0 ........,n illt par.'' diye ceııap verince Namılt 
defo ai1Wlı açarolt, aerukereı Ptlftl da, "Canım Elendim, bunlar 
"Bunlar .iıı:i niçiıı bôlntiyorlar!'' fİmdi lıa:w gibidirler; IQJıin oonra 
tliye aortla. HU-yin Aoni POfll tla culan lreııiUrler. Demir toııındo p 
bcınlann yeni gelmİf rıııı:ker oldrılt- relr.'' diye ceoap uermİf imi§. Dev 
tarını anlattı. let hiıı:mefinde menli olmonna 

Paıanın arcuı ne .zamandan br 
ri oçıl<tır. (Biu_at Talat P.,. 
aöylemiştir.) 

Ey Rumeifliler! 
lnoancn doğduğu yer, her 

zaman haorctl., andığı, bir 
türlü unutamadığı bir hatıra. 
dır! •"Milliyet" in yeni romanı 
(MakeJon;ya} bu lıaarete ter
ceman olacakl 

Ey Anadolı:ulo do""'"' olaw
lor f 

lçinade bir telı. adam wo.t• 
rebilir muini_. ki, Rumeli felti· 
ketlerinin oc,..nı totmomıı, he 
yecan ~ matemini duymamıı 

olaııııt 
Ey gençlilrlerini Balkanla- f 

rın Mrp yamaçhrııruia, ve en 
tatl. meltemlerin çığlar 11 .. buıı: 
lorla kollıolo tlolıqtciı ouolor
da ihtilal otefleri İçinde geçi
ren e•ki üçüncü ordu :ııabitt.ri/ 
Eaki hıulat toburloruıın ve tcııı
lrip mülre,.,,ferinin lı.umondan 
farı! 

"Milliyet" İn yeni roauını 

(Makedonya) en ıüzel J'Clfla· 
nnn:ın lıAtıralaımu yaııatacak. 
Gençlifinizia rn unutulmaz 
ıahnelerini tekr&l' ve ayni be
yeca la canlandıracak! 

IZAMETTIN NAZiF'in 
kaleminden çıkan 

Makedonga 
1933 un ilk rdebi ic:ldia11dır 

BOKREŞ, 15 A.A. - Buğdan'da .. e B 
kiti aoğuktao donarak ölmütlerd'ir. 

rab1a'da 10 • ız 

Yunan 
Kabinesi --·-

1 Kolombiya 
Perou ihtilafı 

M. Kafandan• kabl- Seticla koridoru ~e-

l' neyi hazırlıyor. aelesi halledilemiyor 
ATI NA - M. Çaldaria, :y-. b.. 

L•-eye anc:alı: iıtrdiii aaıı:ırlan .... RIO DE JANEIRO, 14 A.A -i:tçe 'intib.ııp edebilmek tartile lOf- Mana...' dan bildirildiğ;.;. göre Moı 
kil edebileceğini bey!'n ettiğiııden, quera, Sayaca ve Pechincheo iıım~ 
Reiıicümhur terakkipener hnr deki 3 Kolombiya gambotu, tüfelı: 
fnb.•ı reisi M Kafandariai yeni ka- ve nıitralyözlerle mücehhez 2400 ..,.. 
bineyi teıkile ınanur •bnİftir. M. keri bimil olduğu halde Leticia'y• 
Kafandan• bu vüifeyi kabul etmi, müt.,..eccihen hareket etmi,tir •. 
ve p...-teıiy!' .kadar yeııi bbınenin 1 · ~ gambotun Manaoa'da gel~ıııe 
liıtesini kendıııne nreeetiııi ııoyle. ıntızar olunuyor Bunlar, orada ıı:ap 

• ıtir eden mühimmatı aldıktan "°nra Le-
nu Y;ni kabinede, Miluııakopuloa, ticia'ya hareket edeceklerdir. 
papanaotaıyu sibi en maruf cümlıu- CENEVRE, 15 AA. - !Milletler 
riyetçil..,. bıılun~~rdır. Bubranrn ~iyeti ,koıııı~y reisi, Kolombiya 
bu tekilde tesvıyeoı ha-kesçe tanip ile Perou ya bır telırr11f cekerek Le
edil.....ı.tedir, ticia koridOf11 meoeletincle cemiy..t 

ATINA, 15 , .A, _ M. Çaldaris, · miaakına h..,. i~ tarafın. da temki 
Reiıicümhun bbiııeyi diitüren mu. har~ket edeceğın~e~ ~'? Ye buna 
halefet fırlıalanııa müracaat etmesi kanı olduğunu bildırnııttir, 
ta•ııİy4'1ınde bulundujtundan ve M. 
V enizelos kendiıine yapılan teklifi 
kabul etmediğinden M. Zairnia, bir 
temerküz kabinesi teıkiline M Ka· 

1 

fandariı'i memur etmiştir. 
M. Kaf •ndario, İ•titarelerine ...... 

lamratır. 

Amy Nollison'un 
r ki i 

Yeni Avusturya 
istikrazı 

CENEVRE, 15 A.lı.. - Anııhır· 
ya iıtikrrızına kefil olan devletleri 
!rontrol komitesi 12 ila 1'I kanunu· 

l lllnİd M Bianchini'nin Tİyuetinde 
toplanmıttır. 

Komite, 15 teınnuu 1932 tarlbll 
Cenene protokolu ile temin edilmlt ıtııl e Sultan Efedimitt tep

<ift tsin. 
laDİyt"rek onu geri 

erasker kapısı 
god rdi. 

sadra-

(4) Namık Pota lticri. 1219 yı. rojmen, lsna teıebbiiMere kartr 
lmda do"tntJl, 1310 do ölmüıtür. da daimo muteri .. kalan ıimolar
Dokaan bir yıl ömür aür#!n bu zat dan biri de bu Nomılı. Pafadır . .;{. 
birkaç lrere miilıim makamlara ti• yan Mecfüine aıı:a seçilmiftı. Yu. 
ı:~ de, dindarlılı., nanıaalrı korula adı ~- Ali Bey bu ;oa. 
fof,, iyifi/ı fÖlınrtltrrine rağmen, tle tm oğlatlur. ' 

24 ikincikanun sah 9.:ii ü M LL · YET'ff 
LONDRA, 15 .A. - K.adrn tay 

J ,.arec.i Baıley, saat 2,35 de Onın'a 
gitınelı: uzere Croydon tayyare ka

--• rarıı:il,..nd " banlaomr,br 

olan yeni vuıturya iııikrıızınrn mıa 
vaffakiyetini temin ~İn ittihazı liı• 
zım ohn tedbirleri ınüukere etmi • 
tit'. 

e 
1 
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rı Ekonomi 

Arpa ihracatımızı 
kolaylaştırmak için •. 
Vekiletten bazı tedbirler 

alınması isteniyor 
Menıleketimiz arpaları bir 

az taşlı olduğundan ve tam 
I mağnasile ıstıımdarciize edilme 

diğindeo dünya piyasalannd& 
rekabet inıkanı güç olmakta
dır. Bilhassa TUlla arpalan 
memleketimiz arpalarına bü· 
Jük bir rakip tqkil etmektedir. 
Marsilya Ticaret mümessili bu 
nokta üzerine nazarı dikkati cel 
betmiıti. Bunun üzerine Tica
ret bonuı idare heyeti arpala
rımızm ıatanıılardizasyonu için 
bazı esaslar teabit ederek İktı
ıat vdc:iletiııe bildirmiıti. Tica 
ret odası yeni mevainıde arpal 
rımızm ayni mlifkülata nıa a 
kalmmaalan ve rekabet inı~ 
nının bulmımaıı iM- İkt t • 
k~ı · b h .... ~. ısa ve 

nn İhracı hakkında bir talimat 
name neşretmittir. Bu talimat 
namenin hükümlerine uyma
yaktn ,Yumurtalar ihraç edilmiye 
ce ır. 

Benzin inhfsan 
Yuanistanda benzinin inhisa 

ra alınması için bir karar veril 
nıitti. Bu inhiaarm tekli tesbit 
edilmektedir. Gelen malumata 
göre YWl8nistanda şeker ve 
tütünün de inhisara alınması 
hakkında yapılan tetkikat iler 
!emektedir. Maamafih bu inhi
aar itleri bir kabine meaelui 
telakki edilmektedir. 

lranla ticari 
müzakere ,. 

a etine ~ uauıta Yenid b 
zı temeanıyatta bul en a 
Oda bilhaııa Upa) unmutt~r. 
tandardizeai . . arnmzın ıı
kezlerde "Kiı{bj ~U&Yyen mer 

Hükibnetimizle Iran hükii· 
meti arasında yeni bir ticaret 
mukavelesi yapmak için ihzari 
bazı müzakereler cereyan et· 
mektedir. Her iki taraf eşya· 
tmı:n ne suretle takas edileceği 
henüz tesbit · edilemediğinden 
bir kısım Türk malı Irana gire 
mediği gibi bir kısım Iran mal
lan da Türkiyeye girememek
tedir. Uyu,ulduğu takdirde Tür 
kiyeden Irana ~n ziyade ayak
kabı, çukulata, çivi, ayakkabı 
İpi ve boyası gönderilebilecek. 
Irandan da Türkiyeye halı ve 
kuru meyva gelebilecektir. 

ı-
e 
i· 

·ı 

• 

pılmu S aJ tes11atı ya· 
uım, anıauıı J • 

Merıin gibi başı , zmır ve 
eden limanlarü ı~ arpa ihraç 
tattıracak .a ihracatı kolay 
ınesitı.i ten:ea~t vücude getiril 
ela t-· l etıni etmektedir. 0-

~u.ız enm • 1 
racının 

111 
,. ~ıı arpa ann ih 

en 111t ıstemektedir. 

Zengin bir 
koleksiyon 

Emirdağ k 
Yat n h" 1

• &zuma. bağlı Ba 
Yede h~kesı .müdürlüğü Nahi
li nıalıı 

1
• n ııtifadesi için yer 

ginl' .. 1:1 at ve mamulitın zen· 
ıini ı:~:nı ve •anayiimiz terakki 
tadır oNth~n bir müze yapmak 
nun : • •

1 
IYe müdürlüğü bu-

11nd !Çın •t nbul Ticaret oda
ti Ôndbazı n~uneler iatemit· 
.r. abu numuneleri z · 

bır koleksiyon halinde ıı:1~~ 
trııt ve ıöndernıittir. ır • 

Yeni bir itilAf 
fırı Çdekoalova\ya ku . . 

ıklanmızın • !'ll ~ ve 
de et-· 1thalıne musaa 

-ıt ve evvel . 
rar geri I ce venlen ka 
malumat • IDnııttı. Aldıtrmız 
hükUm ~ tı~aran Çekoalovak 
ıerlıea eti T iirk üzümlerinin de 
"lın tçe ithalini karar altına 

ıştır. 

P41•ırda yumurta 
ihracı 

11.tıaır h"kA ti" rt 1 ı-- u ume yumu a a· 
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Hindistanın altınları 

DOMBAY, 15 A.A. - Kisrihind 
npuru, Londra'ya götürmek Üzere 
250,425 lngiliz lirasr kıymetinde aı. 
bn yüklemi,tir. Mezkur vapur, ayni 
zamanda 595,925 lira kıymetinde al
tım Amerika'ya götürmektedir, ma
amafih bu albnla1'1 da Londra'ya çı
kannaia hakkı vardır. 

President Monroe vapuru, dün 
680,000 lira kıymetinde altmı hamil 
olduğu halde Nevyork'a hareket et
miıtir, 

Yunu• Emre'nin 
Mezarı 

Karamanda mı, Sakarya 
kenarında mı? 

Yunus Emre'nin kabrinin mem
leketin muhtelif yerlerinde oldu
iunu aöyliyenler, ötedenberi, çok
tur. latanbul Vilayeti Mektupçuau 
Oaınan Bey de Yunus Emre'nin 
mezannın Eaki..,bir ile Ankara a
raknda S.nköy istasyonunun pek 
YI a mında olduğunu söylemiştir. 
stanbul Liman Ş'rk t' M 1 •• 1 d ıeıecıaı-
a~ azaaından avukat Osman Ne .. 

catı Bey, vaktile Ka k b d raman asa-
l ı::~n 'R ~·~keme ve bilahare Be-

oe ıye Neıa ığ!nde bulunmu§tur. 
smAn ecatı Bey y E , . ' unus mre 

kda~nnın.dKd":raman ka .. baımda ol 
ugu!";' ı .~a .. etmektedir. Dün 

kendısıle gorusen bir nıuha · · . O N . rrırı-
mıze ıman ecatı Bey denı.i t · 
k

. t ır 
ı: 

"- 1332 aeneainde Karaman 
kaaabaaındaydım. O zanıan Aka 
Gündüz Bey ve refiki olan muhar
rir Hüseyin Bey merhum da orada 
bulunuyorludı. Bu zevatla birlik
te tetkikat ve tahkikat yaptık. Bu 
tetkikat neticeainde Yunua Ernre'
nin kabrinin Karamanda olduğu. 
nll teapit ettik. Türbeıi de var
dır.,, 

1 •••••• 

Mimar Sinan 
Türbesi ---

Tamirata dDn 11Jbah 
baş/a(ldı 

Süleymaniyedeki Mimar Sinan 
türbesinin Evkaf idaresince tevai 
ve tamirine dünden itibaren baı
~anınıtlır. Türbey'" ilave edilmek 
uzere bititiğindeki dükkan Evkaf 
tarafından utimlak edilmittir. 
Bundan baıka yan sokaktaki bir 
ana da tüı·beye ilave edilecektir 

Dün .. bah latanbul Meb'ua~ 
( .. bık müzeler müdürü) Halil E
tem, Evkaf mühendislerinden Fa
ruk ve mimar Hüanü Beylerden 
mürekkep bir heyet, türbeye gide 
rek tamiratın şekli hakkında tet
kikatta blllunm ... lardır. 

Mahkemelerde Bayilere para 
Verilmiyecek 

Tayyare piyangosu 
ikramiyeleri için 

mühim bir tamim 

Memurlar kanunsuz 
şekilde mi eve girdiler 

Tayyare piyango müdürlüğü dün 
bütün bayilerine mühim bir tamim 
yapmıı ve ittihaz ettiği yeni bir ka
ran bildirmi,tir. 

Tayyare pİyanıo•ur.c!a kazanan
lar hatti amorti alanlar garip bir 
takım eıhasla ilk anda karaılll§mak
tadır. Bunlar talilinin liıt" çıkınca 
alacağı parayı derhal vnerek yüzde 
bir miktar koparmağa çalıtan bir ta
kım açık gözler, hediye mukabili 
yeni biletler aatmağn çalışanlar vel
hasıl bir takım para çeviricileridir. 

Halbuki, Tayyare piyango nizam 
namesinde kazanan paranın bili tev
kif verilmesi ehemmiyetle mukay
yettir. Halbuki bilbaHa aon ıünler
de köşe başlannda bile birçok adam 
lar biletleri yüzde bir miktarla kır· 
maktadırlar. 

Tayyare piyango müdürlüğü bü
tün bayilere bu ,ibi haline meydan 
verilmemeoini, biç bir suretle para 
tevkif edilemiyeceiini bildirmiş ve 
bunu yapan bayilerin derhal bayilik 
ten çıkan),.rak zabıtaya verileceğini 
de ilave ehnittir. 

Devlet ve 
Fert 

Ağaoğlu Ahmet B. 
bir konferans verdi 

Dün Ticaret Odaaı miihim bir 
toplantı ve konferanaa aahne oldu. 
Türk iktıaatçılan cemiyetinin mu
tat toplantııı münasebetile muderriı 
Ağa oğlu Ahmet Bey "Fert ve dev
let" mevzulu bir konferans verdi. 
Bu konferan•la Ağa oğlu Ahmet 
Beyle Ankara Ticaret mektebi mü
dürü Şevket Süreyya Bey arasında 
cereyan eden ve gazete sütunlarına 
aksed~ münakaşalar yeni bir safha 
ya gİa·İyor 

Müderris Fazıl Beyin riyasete in 
tihabınılan sonra Şevket Süreyya 
Beyin Ankaradan yolladığı bir mek
tup okundu. Şevket Süreyya Bey 
mektubunda; inkılap ve kadro mü
naka~aaının henüz nihayete ermedi
ğini, n"!redilec<k cevaplan olduğu
nu, binaenaleyh Ahmet Beyin kon
feransı eğeı· ayni mevzu üzerinde iıe 
iki tarafın· da bulunmaoı için tehiri 
lazım ıe!diğine nazan dikkati cellıe
diyor ve konferansın kendiıi lstan
bulda bulund'uğn biı- zamana bırakıl 
maıını istiyordu. 

Bu mektup okununca Ağa oğlu 
Ahmet Bey .Öz aldı ve dedi ki: 

- Bu konftran11 vermek te§ebbü 
sü benden gelmemi,ıir. Teklif etti
ltt, kabul ettim. Yalnız !Unu aöyli
yeyim ki konferansım tenkidi mahi
yette delildir. Maamafıh evvelce 
yazdığım noktalara temaalar vardır. 
Ben devlet ve fert araaındaki alaka 
ve münaıebetlerle inki,afından bah
ıedcceğim. 

Bu esnada Liman Şirketi müdürü 
Hamdi Bey .Öz aldı: 

- Efendim; Şnket Süreyya Be
ye lıtanbulda bulundu~ zaman bir 
konfenını vermeıini teklif edelim. 
Bugün de Ahmet Beyi dinleriz decl.i. 

Bu teklif kabul edildi ve Ağa oii
lu Ahmet Bey konferansına başladL 
"- Bendeniz iktt .. t mütehassısı 

defilim" diye söze başlıyan Ahmet 
Bey tcliıkkiıine göre ve ikttaadiyat 
ne de içtimaiyat ıuunı altında iki ay
n ilim tannnadığını ilave etti. 

Ahmet Bey cemiyetlerin teşek

külü ve tekevvünü hakkında klan 
devrinden başlıyarak uzun izahat 
verdikten ıonra f<rdiyet ve devlet
çiliğin başlangıcını, ctunia ve kollek 
tif ferdiyet başlangıçlarmr teşrih et
ti 

Devlet ve fert arasında alaka ve 
münasebetlerle inkitafını tahlil eden 
A_hmet Bey konferansına geç vakit 
nihayet v.,..di. 

Bir kargaya 
25 kuru9! 

Sokahlnrda karga curan· 
tar çoğalıyor 

ÇAr§ıkapıda Kunduracılar Ce
miyeti binaaınm üıt tarafında bir 
mezarlık vardır. Bu mezarlıkta ı.;;. 
yük bir çinarağacı bulunmakta ve 
buraya her ıece bir çok karıalar 
toplanmaktadır. 

Evvelki akşam .. at 19-20 ara
sında Çartıkapıdan geçenler, ıi- -
lih aealeri duymu,lardır. 

Bu sili.hlann çifte ile kargala
n vurmakta olanlar tarafından •· 
tıldığı anla,ılmıştır. Bunlar, vur
duktan kargalann başlarını keae
rek belediyeye götünnekte ve her 
biri için 25 kunıt para almakta
dırlar. 

• inhisar takibat memurlarının 
muhakemelerine başlandı 

Kurtuluıta, Tepeüstü civa
nnda Ancelo isminde bir ka
çakçının evme kanun hilafı gir 
mek ve Anceloyu, döverek ken 
oeiisine eza ve cefacia bulunmak 
ve bazı zararları mucip olmak 
iddiaıile inhisar takibat amiri 
Niyazi ve memurlardan Omer, 
Cemal, Abbas ve Yusuf Beyle
rin tahkikat hakimliğince tev
kifine karar verildiğini yazmıı 
tık Mevkuf memurlarlD dün 
Ailiyedeki lhtiıas Mahkeme
sinde durutmaları yapılmıştrr. 

Durutmada, ayni mahkeme
de kaçakçılıktan do}ayı altı ay 
hapse mahkfun olan Ancelo 
da davacı sıfatile bulunuyordu 

Kaçak arama işle~e. k~
nunsuz hareket ettikten iddia 
edilerıı inhisar ldaresi Amir ve 
nıemurlan mahkemece istic
vap edildi. Takibat amiri Niya 
zi Bey, Anceloıun evini ara§br 
mak için yanlnna ihtiyar heye 
tinden iki zat almanın usulden 
olduğunu bildiklerini, anc~ 
muhtarlardan hiç birini Y:erın
de bulmadıklannı söyledıkten 
sonra dedi ki: 

- Ancelosun kapısı arkasın· 
dan ki'.itli idi. Çaldığunız hal
de açmadılar. Biz kapı ön~d~ 
beklerken, arkadatlardan ~1". 
arka kapıdan dolaşarak ıçen 
girdi. Bu arkadaşımız ~bbas 
Efendidir. Kendisi İçeri gırme
miş olsaydı, evde buluıııan so
maların hepsi dökülmüş ola
caktı . Araştırma esnasında ma 
hallenin bekçisi de ytıımıazda 
idi. Fakat zabıt varakasını ya· 
parken telaş arasınaa u ı:öre 
medik. Anzclo. lAm vaktinde 
yakalanmıştır. Biraz daha geç 
kalsaydık, cürüm a~anını çok
tan imha edeceklerdı. Memur
lardan Cemal Efencii de kendi
sinin Ancelonun evi arkasında 
tarassutta bulunduğunu, arka
datlarından birinin bekçiyi ça· 
ğırmağa gittiğini, esasen ken
disi içeri girdiği zaman somayı 
müsadere edilmit bulduğunu 
bekçiyi de göremediğini söyle 

di. 
Takibat memuru Onıer Bey, 

şunları söyledi: . . 
- Ancelonun evıne gıttik. 

Bir madam pencereden baktı, 
fakat bize kapıyı açmadı. Bu
nun üzerine Abbas Efendi, ar
ka kapıdan dolaşınağa mecbur 
oldu v,. soma tenekelerini dök 
meğe çabaladıkları •ırada An
celoyu yakaladı. Amirimiz Ni
yazi Efendidir. Kendisine ihti
yar heyetinden bir iki kişiyi ya 
nnnıza almak lüzumundan bah 
settim. "Merak etme .. Her tür 
lü tertibat alınmıttır ·" cevabı· 
nı alınca artık ses çıkarmadım. 
Ben kimseye dayak.atmadım. 
Dayak atıldığından da haberim 
yok. Abbas Efendi de fU ifade
yi verdi: 

- Polisi beraberimize alıp 
araştırmayı yaptık. Kapıyı aç

madıkları için arka kapıdan 
girmekten başka çare yoktu. E 
ğer orada kimseyi dövmüş ol
saydık. polis memurları elbette 
bizi menederlerdi. 

Yusuf Efendi de, içeride bir 
takırdı duyduklarını, Abbas Ef 
nin arka kapıdan dolaşarak eve 
girdiğini, söyledi ve dayak id
diasını reddetti. 

Bundan sonra tabip muaye
ne raporu okundu. Bunda An· 
celonun vücudiinün bazı yerle
rinde darp eserleri olduğu zik· 
rediliyordu. 

Sıra, davacı Aceloya geldi. 
iddiasına göre, memurlardan 
üçü kendisini dövmüşler, küfür 
etmişler ve lambayı yere dü
şürmüşler ve tabaklarmr kır 
mışlardr. 

Polis memurlarının okunan 
mazbut ifadeleri ile An.-.. ıonun 
evinde bulunan Katina ve Ele
ninin ifadeleri, mahkemece bi
ribirini tutmaz mahiyette göl'ül 
düğü için bunların aleni sorgu 
ya çekilerek yüzleştirilmeleri-

ne karar verildi. Muhakemeye 
önümüzdeki perıembe günü de 
vam edilecektir. 

Çakmak tafı 
satarken 

Kaçak çakmak.lafı satarken 
ciimıü meşhut halinde yakala· 
nan Omer isminde biri. dün ihti 
aaı mahkemesinde, yapılan mu 
hakeme neticesinde, Yllflllln kü 
çükliiğü dolayııile üç ay hapis 
ve 150 kurut para cezasına 
mahkum oldu. 

Kaçak iskambil 
kağıdı 

Kahvesinde bet deste kaçak 
iskambil kağıdı bulunduran 1-
ranlı Mehmet, dün ihtisas mı>h 
kemesiııce 5 ay hapse. 25 lira 
para cezasına mahkum olmut· 
tur. 

Likör mü, furup mu? 
Dükkanında kaçak likör bu

lundurduğu iddiasile Y eniköy
Jü bakkal Y orgi isminde biri 
ihtisas mahkemesine tevdi eciil 
mittir. Mahkemenin dünkü cel 
sesinde Y orgi, likör diye dük
kanından alınan titeler içinde 
şekerli turup olduğunu ileri sür 
dü ve tişeleri aldığı yeri söyle
di. Duru,ma tahitlerin celbi i
çin batka güne kaldı. 

Bir senede nekadar 
karar verildi? 

Yapılan yeni bii istatistiğe 
göre htanbul Asliye birinci 
ceza mahkemesi geçen 932 ae
nesinde 3699 davaya bakmıştır 
Bunlardan 1969 dava ntfc!len 
mit ve hükme başlanmış 1730 
u da bu seneye devredilmİltir. 
Hükme bağlanan davalardan 
24 ü ağır hapis, 228 i hapia, 49 
u para cezası, 746 sı beraet, 182 
i dütme 191 i iade, 13 ü tevhit
tir. Bu davalardan 590 nınm 
suçlusu bulunmadığı için tatil 
karan verilmiştir. Uçüncü ceza 
mahkemesine 931 senesinden 
1554 dava devredilmit. geçen 
932 senesinde de mahkemeye 
1998 yeni dava verilmiştir. 
Mahkeme bunlardan 2418 zi 
hakkında hüküm verınit ve 
1334 ünü de yeni seneye dev· 
retmi9tir. 

•• 
Olçüler 
Kanunu 

Geri bırakıldığı Vi
layete bildirildi 
26 mart 1931 tarih ve 1782 nu

maralı Ölçüler Kanununun 28 inci 
nıaddeoinin tadiline dair kanun dün 
Viliyete ıelm •tir. 

Madde 1 - 26 mart 1931 tarih 
ve 1782 numaralı Ölçüler Kanunu
nun 28 inci maddesi llf&ğıcla yazılı 
olduğu gibi tadil edilmiştir: 

Bu Kanunda yazılı bulunan ölçü
lerden hangilerinin, hanıi tarihten 
itibaren mecburi olarak tatbik edile
ceği icra Vekilleri Heyetinin kara
rile tayin olunur. Ancak 1933 •ene
si birinci kanununun 31 İnci ıününe 
kadar bu ölçülerin tamam<-n ve mf!<'
buri olarak tatbik edilmiş olmaaı 
ıarttır. . 

Madde 2 - Bu Kanun ıretri tan-
hinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu Kanunun hüküm
lrrini tatbika lktraat Vekili memur
dur. 

Bono yerine nakit 
Elleri' -len malları ı:ni alman 

mübadi11er~ bono yerine nakit ve• 
rilmesi Maliye Vekaletine<' karar
laştırılmr,lır- Bu haberin gayrimü 
badillere !>ono yerine nakit "eri
le<"eğ; şe?,Jinde intı,ar elmeıi Üze .. 
rinc ba:r1 gayT"1111iibad;tler ümide 
dü~miisl<'rdıl'. Karar, yukanda 
yazJlg1mız gibi, n1iihlldillere ait 
l>l\luf'ma tk•ulır. 

Muallimlerin 
Tekaütlüğü 

---
Muallim ve memur

lar ara•ında 
derin bir sevinç var 

Hu•uai idarelerden maaş alan 
muallim ve memurlann tıpkı dev
let memurlan gibi tekaüt kanu
nundan iatifade etmeleri hakkın
daki kanunun çıkması alakadar 
memurlar tarafından derin bir 
memnuniyetle kar ••anmıştır. Ye· 
ni çıkan kanuna nazaran, mülki 
ve aakeri devlet memurlan ;çin 
1930 seneainde çıkan tekaüt ka
nununun mevkii meriyete girdiği 
tarihten itibaren ilkınektep mual
lim1erioin ve huıuıi idarelerden 
maaı alan diğer memurlann da 
tekaüdiye haklan tanınmaktadır. 
1930 aeneainde Te ondan aonra te
kaüt olan ilkmektep hocaları tim
di birilanit tekaüdiyelerini alacak 
!ardır. lıtanbul Maarif Müdürlü
iü kadroaunda 1930 aeneıindea 
bugÜne kadar tekaüt olmut 50 ka 
dar muallim vardır. Bu muallim
lerin birikmif üç senelik maa9lan
nm verilmesi için lazmııelen mu
ameleye ba,lannnşttr. Haber al
dığımıza göre lıtanbul Maarif Mü 
dürlüiü emrinde halen 1800 mu
allim vardır. Bu muallimlerden 
yüz kadarının tekaütlük milddet
leri dolmuttur. Yeni kanunun net 
rinden sonra bu muallimlerin te
kaütlülderini iıtiyecekleri kuvvet
le zannedilmektedir. lıtanbul ilk 
mektep muallimleri için en yük
aek maaşlı olan muallimler 4500 
kuruf aali maa,lılardır. 4500 ku
rut aali maaş alan muallimlerin 
adedi çok mahdut olup 20 kadar
dır. En az maaı alan ilkınektep 
hocalannın asli maaşlan da 1600 
kuru,ıur. lıtanbul ilkm<ktep bocala 
nnın yüzde elliıi 2000 kunış ull 
maaştan az alırlar 

Darülfünun divanı 
Darülfünun Divanr dün topla

narak yeni yapılan aıiıtan1ar la• 
limatnameaini tetkik ve kabul et
miştir. Talimatname tatbika ba.
lanınıştır. 

Yükıek iktı•at 
mektebi 

Yüksek Ticaret ve lktı .. t mek
tebinin busün ellinci yıldönümü 

mektepte büyük meraıimle teait 
edilecektir. Meraaim .. at 13.30 da 
yapılacak ve bir çay ziyafeti veri
lecektir. Meraaimde mektebin es
ki mezunlanndan birçok :zevat ha 
zır bulunacaktır. Ak,am da Mak
ıimde ellinci yıldönümü münıue
betile bir tedaıuan verilecektir. 

Konferanslar 
Tıp Talebe Cemiyetinin tertip 

ettiği konferanslardan dün birin
ciai akf&ID ıaat 18 de Halkevinde 
doktor Akil Muhtar Bey tarafın
dan verilmiıtir. Kon(eranam mev
zuu "Hekimlikte Deantoloji ve 
mütekabil ıaygı" İdi. 

Fakir yüksek tahsil 
talebesine yemek 

Bahtsız nesil 
Evim, bir mektebin bitiıiğiao 

dedir. Her giin oğle yemeğine 
ıeldiğim vakit yemegin imtid... 
dınca bahçede lop oynayan tale
belerin bol ve fakrak kahkahala· 
nnın bir billur tınnetini nndıru 
ahengini duyarım ve buna gıpta 
etmeklen kendimi alamam. 

Biz rubu aaırla yarım aıır •• 
arasındaki ne•il tarihin ne betbabt 
nesliyiz: 

idadinin •on aınıfmda idimı 
Trablua harbi ilan edilmitti. Da
riiifünuna geçtim; Balkan mu .... 
rebeai patladı. Rumelide köy!•, 
kasabalar, şehirler, ardı ard
dökülüyordu. Ve nihayet Çatalca 
ya gelen düşmanların top ıeıılerİDİ 
latanbulun kaldırnnlannda içim 
kan ağlayarak dinledim. Ve çok 
geceler, tehrin kaldınmlannda 
bir taraftan yaralılar kafilesinin 
akın akm taşındıklarını; dii;er ta 
raftan giindüzleri kolf!ra ha&tah· 
ğmın şehirde yüzlerce verclili 
musaplann iki hamalın omuzla
nna yükletilmiş kapalı s dyelel' 
içinde caddelerimizden bir tayf .e 
hr yalet ıibi geçtiklerini gördüm. 

Neslimin faclaaı burada bitti 
mi? .. Hayır! •• 

Henüz mecruhlarımızın yarala• 
rmı örten aargılann nemleri kuna 
madan, k11a bir telsraf havadisi, 
Avuaturya veliahtmın öldürüldii
fünü haber verdi; belki bi: çok· 
lan buna aldrnı bile etmedi; fa
kat gÜnÜn birinde bu tabanca -
sinden koca bir yanardağın tara 
kaaı duyuldu, bu taraka kıaa bir 
an içinde bütün dünyayı sardı 
Bu kurıundan çıkan yangın, ah
fap bir eve konulmu• bir kundak 
gibi gözle kat arasında bütün diiıa 
yayı çepcevn> kapladı. Bu 
ıirdap idi ki giinün birind bı:ı 
de içine aldı. Bu defo uzak 
caddelerden geçtiğini ııeryettiğ' 
yaralılann kanlı aargrlannı, d 
vam ettiğim Harbiye talimg" 
nm haataneye kalbedıten yatak 
hanelerinde, yakından, henüz ı 
laklığmı muhafaza eden nemi 
harareti it .. gördüm. Oe gÜn e 
ve! konuştuğum bir arkadaş 
üç gÜn sonra Çanakkaledc t 
göğaüne isabet f"den bir obü 
berhava olduğunu, üç ay ev.el 
!üterek gezdiğim bir ark,.dat 
Üç a" sonra Erzurum siperleri 
uabi buhranlar içind çıldırdı 
nı i~lttim. 
Bahtsız ne•lime nasip ve muk 

der olan facia, burada bitti 
burada sükun Ye nihayet bald 
mu? Hayır, hayır .. Bunu, Tur • 
yenin İşgali .•• lzmir katliamı ... V 
nihayet istiklal muhattbf.'leri 
kip etti. 

Ta başından beri aaydıgım 
hadi.eler, kıoa bir tarihin çe 
vesi araımda gözle kaş amıın 
geçti. 

Tarihin ne bahtsız nesliyiz 
gençliğin en ~en çağında amır 
mızda duyduğumuz ilk aes, 
seai; pencerelerimizin arkaaıo 
ifittijrimiz ilk aada, ıehit ve öl 
rine ağlayan matemzede ev 
vaveyl&.ı oldu. 

Gün oldu ki kaakatı ekme 
rimizi göz yatlanmıza batır 
ıslattık, gün oldu ki aç ı..,.nle 
rimizin feryadına kar,ı med 
ve imdahız, gö:ıJcrimizi §U kör 
aAğır kubbeye diktik .•. 

Biz giilmedik ve giilmek 
dir bilmedik. Eğer faZ olarak 
düyaek bu ıülü , dudaklanınız 
bir ölünün kayan çenesindeki 
beı.,üm kadar acı vo feci oldu. 

Fakat sizler burıünün il 
nesli! .. Gülmek, ej!lenm•lı:. n"' 
lenmek. 5İzin en tabii hakk1nı 

Sizin naıip ve mukn.dde • 
bize ben.ze:ne5in ..• 

Halkevi İçtimai Mu .. venet Şıı
beainin fakir talebe için açacağı 
lokanta ve atbanelerin faaliyete 
geçmeıi bir müddet için tehir edil
mittir. Buna mukabil Halkev! 
yüksek tahsilde bulunan gençlen 
himaye makıadile bu talebeden 
aon derece fakir olanlara mahsus ................... - •• - ...................... . 
olmak üzere bir yeni şekil bulmuf )ebe Yurdu iıtihazr muk>JTer 
tur. Halkevi Sirkecideki altı lo- lunan binanın bir kısmı evv 
kanla ile temas etmi• ve bu tokan tamir edilmi,ti. Mükbaki k 
talarda muayyen miktarda ıa.le~e nm tamiratı da E"kaf tnrafı 
nin öğle ve akşam y~m.eklennın ihale edilmittir. 
verilmesini temin etınıştır. Bu l&
kantalara Halkevi niıbete":. u~uz 
bir fiatle yemek paraamı öclıye
cektir. Bu lokantalar per';,"1"be
den itibaren yem<'k vennege ba • 

Çiftçi kütüphane 
yanvını 

lıyacaklardır. _ AnkA!'a cadde•inde Çiftçi 
Şimdilik Fen Fakültesinden tuphanesı haca•ındaki kw"Uml 

as Hukuktan 128, Di~i ve Ecza- dün saat 14 45 te tutuşmuş ve 
cıdan ıs Talebe Yurdundan 12 rryan kığılcımların teıirile kü 
talebeye' yemek verilecektir. Di- hanedeki dolaplardan birinin 
fer yüluek mektepler gı~aaız 5°': vazı yanmıya başlamıştır. De 
cukların Jiste•İnİ Halkevıne bıl~ı- yetişen İtfaiye tarafır.dan atet. 
recekler, onlara da yemek ı.'erıl· veniı etmeden aôndürülmiit .. 
miye ba,lanacaktır. 

Derleme heyeti bu- Millet mekteple • 
gün toplanıyor de okuyanlar 

lstanbul Maarif 
lıtnabul Vilayeti SOz derleme 928 aeneıinden geçen 932 

heyeti bugÜn .. at 14 le Vali ve nihayetine kadar Milletm 
Belediye Reiıi Muhiddin Beyin rinde okuyan kadın ve erkek 
Riyasetinde Umumi Meclis aalo- km miktArınr teıpit etmitt 
nunda içtima edecektir. lçtimaa aene z rfında, memurlar da 
75 aza qtirak edecektir. Bu bu- olduğu halde, lıtanbul ve m 
austa hazırlıklar yapan ihzari ko- .katında 133.299 Millet Mek 
misyon bugün saat 10.30 da Maa- ı şehadetnnmesi veı ilmi,tir. 
rif Müdürlüğünde tekrar içtima t 928 &en.,ıind Mıll..t Mele 
edecek ve derleme heyetinin me· leri talimalnamc•İ çıklıqı Vt' r 
sai zeminini hazırhyacaktır. yete geçildiği zaman J.tımb 

iki yüz bin kişinin okutu?ınn ı 

Talebe yurdu binası kurriir etmişti. Bu mikt 
133.299 u nkuduiu için 

Eaki Harbiye Neu.retinin Sü- 65. 701 kişi kalmı,ıır. Birkaf 
leymaniye cihf'tindeki fırkaca Ta- icinde bnnlar da olo&1falacalr 
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~illiyet 
Asrın umdesi «MlLLlYET» tir 

16 K. SANi 1933 
idarehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telırraf adreıi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaralarn 
Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24>310 

MiLLİYET PAZARTES! '16 KANUNUSANi 

'l.,... ______ A_v_r_u_p_a_m_e_k_t_u_p_l•_r_• ____ JI 
Bir millet, bir kahramanı nasıl 

yaratır, nasıl yaşatır? 

Hikaye 

Bar kadını 
- Fransızcadan -

Çamur ökçelerine yapışı· 
yor, yağmur yüzünü kamçılı· 
yordu. Rıhtıma indiği zaman, 

TR1YESTE, 21. 12. 932 - ı Oberdan, artık nerede vataıuever rutubet yavaş yavaş vücuci'una 
1878 temmuzunun 16 ncı geceıi. leria bir nümayişi varsa, orada en işliyordu. Yakasını kaldırdı, a· 
üç delikanlı, Triyeatenin S. Carlo batta göze çarpıyor, her fmıatta, dımlarını sıklaştırdı. Beş daki· 
nhtımından gizlice bir yelkenliye "Bizi hikmeti hükı'.imet veıifesile ka ıonra barın önündeydi. Cam binmişleı·, ltalyaya kaçmıtlardı. diqman arabasına koşmak iatiyen 

1933 

1 
~ ~ ıı !!!!!.•ltı 

..... _lş....._v_e_lş_,ç._i___._ Zabıtaya 
Milliyet bu aütuncla İf ue ifii H k t 
i•tiyenlere taua..at ediyor. lı 8 are 
11e irçi utiyanler bir mektup. 
la lı büromuza müracaat •f• 
meliclirler. 

işçi isteyenler 

~---

Osman Ef. ıikayet 
ederken polis 

te hakarete uğradı 

I' ŞIK Sinemada 
Bugünden itibaren 

RENST LUBITCH'ın en tcu\' · 
,·etli ,.e en büyük eseri 

SENİNLE 
BİR SAAT 

Fransızca sözlü şen, neşeli filmi 
haşlıyor. 

İıtaabul'un en faz1a beğen
diği artistler 

Ba 
Yı 

A.BONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç iç.'• 

Bunlar, üc; Avuıturyalı asker ka· diplomasiye laneti" diye bağırı- lı kapıyı itince bumunu keabin 
çağı idiler. ikisi Pirano'lu, biri yordu. ltalyan diplomaıiai, İrre· bir sigara kıokusu doldurdu. 
Triyeste'li idi. Buralan Avustur• dantiıt'leri kızdıracak kadar za. İ Gözlerini keakin bir ziya yak· 
yanın elinde idi; ama bu delikan- yıftı. lrredantiıt'lerin tek ilmitleri tı 
lılar ltalyandılar. Avusturya o il• ihtiyar Garibaldi'de idi. Fakat o ' Fourrier dokuz aydır deiz· 

Mektepte hademelik yapmak 
fu:ere bir erkek bir kadın hade
meye ihtiyaç vardır. Her ikisinin 
okuyup yazma bilmeai, kadın ha· 
demenin krrk yatından fazla ol
maması ve erkek hademenin elek 
tirik itlerinden anlaması şarttır. 

lstiyenlerin Osküdarda Kız San'at 
mektebine müracaat etmeleri la
zımdır. 

Nitantaıı aakinlerinden Oa· 
man Efendi, Ayasofyada nokta 
bekliyen polis Şerif Efendiye mü
racaatla gösterdiği bir zatın ken
disini tahkir ettiğinden bahisle 
hüviyetini tespitini istemittir. Po
lo Efendi, bu zatın hüviyetini tes
pit ehnek istemişse de, Darülfü
nun talebesinden ve dördüncü ic· 
rada memur Zübeyir Efendi ol
duğu anlaşılan mumaileyh tarafın 

1 
dan hakarete maruz kalmıtbr. 
Zübeyir Efendi hakkında tahkika 

Mauric Chevalier 
Jeanette Mac Dona1d 

tarafından. L. K. L K. ralarda Bosna . Herseğe aaker da Üç sene sonra ölmüştü. Artık 

3 aylığı 4-
6 7 50 AB 8-

14 -

gönderiyordu. Bu üç ltalyan, A· Oberdan'ın hiçbir ümidi kalma· !erde dolaşıyordu. Şehirden 
vusturya orduaunda hizmet et- mııtı. ltalya, irredantiat'lere A· bu kadar zaman uzak kalma· 
mekten kaçıp İtalyaya •ığınmııı- vuıturya kadar düımandı. sı üzerinedir ki, kapıda bir 
lardı. Onun için delikanlı Avustur- tereddüt ci'uymu,tu, fakat or-

Kadınların gözbebeğ" 

DON JOSE MOJIKA 
" 12 " 14 - 28-

3 Gelen evrak geri ver'Jmez -
6 Müddeti ıreçen nüıbalar 10 ku-

12 ruştur. Gazete ve matbaı<ya ait 
müracaat 

Oç kaçaktan birinin adı Guliel· yaya olduğu gibi ltalyaya da bat kestranın sesini duyunca cesa· 
mo Oberdan'dı. Bir ahçı kadmla kaldırdı; karar vedi: "Cesedimi reti arttı, yürüdü. 
aalı Friuli'li olan bir babadan dün İmperatorla ltalyamn ara11na ata• Ortada dansediliyor, kenar 
yaya gelmişti. Kendisini Triyeate cağım. Böylelikle bari ltalyan masalarda içkilerin envaı içili
limanında hamalbaşı Ferencik &• gençli~i bir misal elde etmit ola· 

Karı koca olmak üzere bir otelde 
hizmet edecek iki kişiye ihtiyac var
dcr. iskan temin edilecektir. isteyen 
lerin Sultan Ahmet tramvay tavak
kuf mahalinde 38 numaraya müı·a
caatları. 

ta başlanmıştır. 

Alacak yüzünden 

llıı ç"r~amb.ı .1kşamrııdaıı itilı:ır , ı ı 

OPERA'da 
i~ler i~in müdiriyete 

G edilir. Gazetemiz ilinlann me· 
isteyenler 

dmda biri büyütmüıtü. Oberdan caktır''. yordu. Bütün bu kalabalık ara 
orta tahsilini bitirdikten ııonra Vi- 0 giinlerde Avusturya lmpe. aında nasıl da gördü: 

dayak 
Mü s'uliyetini kabul etmez. 
.U§ 

ışle RAMAZAN: 19 
edil s. D. 
&'ut fmsak 5 39 - İftar 05 17 

.... U Hı-~:/ A 
Yeşilköy askeri raıat mer· fu 

, ff 
.. ezioden aldığımız malWnata 

- ore bugün hııva ekseriyetle 
B ulutlu teçecek rüzgar şimal· 
y esecektir. 

1 zinc ıs. t.933 tarihinde hava taz 
bug ·i 765 milimetre, hararet en 
yağ zla 7, en aşai'iı 3 derece idi. 
mul.:::.::iı:::ıiiKi.lııı::=i::::ii:ı1m .. :=ııım .... 

aklı vagon 
Bu isim çok defa uzun hika· 

V(' orta bvy roma, lara ve· 
ı L-,<ır.1iştir; buna da layıktır. Ben 

ciyle bir hik0 ye ne de rcman 
Lacagım. O bizim haddimiz 
?. Benim maksadım ehemmi· 

• iz bi yere ilişmek tir. Şu 
ıki gün içinde Ankaraya 

t;m geldim VP a'ıkkat ettim. 
taklı vagon şirketinin lokan 
agonLııdaki fiyatlar dünya 

tes 1 bvyük ~ehirlerinin büyük 
• sl anta!arı k!ıdar pahalıdır. Bu 

d balarda yemek iki liradır. 
m şiş cıe su içerseniz 210 ku· 

un • eder. Yüzde on istihlak ver 
lni ·, yüzde on da hizmet mu· 
f -geı li al•nan P,arson parası ila· 
} ~.0 dince 252 Luruş eder ve si· 
11:~~ •erdi'!; yt-mek te alelaoe bir 
1 u dot yemel!idir .•. Meml.:ket· 
~laı tayat µcuzbmışhr. Bilhassa 
~ ~ madclelcri göze batacak 
._ ·rf ar ucuzlamış, en büyük lo· 
ı·uı t 1 f" 1 · · · · a ar ıyat arını mcıırmıştır. 

rı 

çıı nız Yataklı vagon, hatta 
~;a <ara hattı gibi en işlek hat 
ı.d ınd~ bile hu ucuzluktan bi· 
er er görünmektedir. Bilmem 
eJ. şe ilişecek bir yer var mı? .. 
~m' zannetmiyorum. Çünkü: 

;.I şe( ıda maddelerinin ve lokan· 
,~in,, rın ihtikarına me.ni olmak 
•ıı.1 ı~k belediyelerin işidir. Ya
jfaı ı vagonda yemek yerken. 
,11n iğiniz yerler hali ;:ırazidir. 
f.a l•·gi belediye işe karışsın!. 

·... eli Bekir bir gün, içki yasa 
~em 

yanada Politeknikte okumu, ve ratoru ile lmperatoriçeoi, bir me- - Blanche ! 
1878 de asker olmuıtu. raainıde bulunmak üzere Triyea- Sevdiği kadını tıpkı gendi· 

ltalyan Birligi için çalışan me, teye geleceklerdi. Oberdan bir ar· si gibi yağız, başka bir delikan 
hur Mazzini'nin fikirleri ile içi do kadaşı ile birlikte 1882 eylıilünün bnm kolan aarasında görün· 
lu olan Oberdan, ltalyaya kaçtık· 14 üncü günü Avusturya hududu· ka t · lem 
tan Sonra dog"ruca Romaya •ı'ttı.' M k d • 1 ce, n epesıne çı ış ve gay .. nu aıtı. a aa ı, unperatoru ö • 'h · • h k K 1 b 
Bul'llda ona kimse elini uzatmadı; dürmekti. 16 eyh11de Triyeste cİ· riı tiyan ay ınnı,tı. a a a· 
aç kaldı. Güç beli. bir tiyatroya varında Ronchi'ye gelip bir bana lığı yararak yavaş yavaş ilerile 
kapıcı olabildi. Fakat az sonra bir misafir oldu. Halbuki bazı kan• di. Başile i§aret ederek tekrar 
gazeteye almanca müterciıni ola- cıklar Avuıturya HükGmetine ha- haykırdı: 
rak girdi. ber vermişlerdi. Geceyarısı bir _ Blanche! 

Mavi gözlü ve san saçlı genç jandarma gelip kendiıini uyandır· 
dı. Oberdan tabancası ile bu A
vusturya jandarmaamı vurmak ia
tedise de muvaffak olamadı. Ken· 
diaini yakaladı1ar ve tabancaar, I· 
ki bombası ile birlikte Triyesteye 
getirip bir askeri kışlada hapset

Hamam 
esnaf 

tellakları 
mıdır? 

lktısadi ıslahat sırasında la· 
zım olmuş: 

tiler. 

Oberdan ilkten kim oldu§unu 
saklamak utedi. Lakin sonradan 
cesurca hergevi söyledi. Avustur ... 
ya divanıharbi, bu asker kaçağı. 
ru 20 birinci kanunda kıslanın 
meydanında aatı. · 

'I'- 'f. • 

işte elli vıl önceye ait bir asker 
kaçağı hikiyesi. 

Li.kin bu hikaye, bugiin, bütün 
ltalyanlığın bir kahramanlık hi· 
ki\ve•idir. Elli yıl önceki mavi 
gözlü delikanlının adı, bu..-ün bü
tün ltalyanların ağzındadcr. Tri
yestede onun adına arkları ile 
yüksek kul,.•i ile kocaman bir 
Monüman dikilmiştir. Kı~lada ha
pis vattıift höcre, bir zivaretgah· 
tır. Şehr;n en güzel meydanı onun 
adile adlanmıttır. 

* * • 

- Eanaf kimdir?. Anlaya· 
lım. demişler ve en klasik yol· 
dan giderek bir komisyon teş· 
kil etmişler. Bu komisyon bir Dün büı;;n Triyeste ayakta idi. 

Delikanlı Oberdan'm' asıldığının 
iki defa toplandıktan sonra top 

ellinci 'Vlldönümünü hatırlamak i· 
!anamaz olmuş.. Evvelen bu çin bütün şehir en büyük günle-
komisoyn esnaf kimdh· suali· rinden birini yaıadı. Martirn 
nin cevabını kestirememiş.. höcresinl ve asıldığı yeri ziyaret 
Sermayesi olmadan vücudile pa için, bütün or,,.,.nizasvonların, 
ra kazananlara eınaf demeli mekteplerin ve halkın vücuda ge
mi c!.ememeli mi?. Bunda te- tirdiği alaym, Oberdan mevdanı· 
reddüt etmişler. Hamam tellak na giden ca~deden geçişi iki aaat 
ları da bu meyanda imiş.. Bir sürmilstür. llk ve nrta mektepler· 

le, Darülfünunda Oberdan hakkın 
kısmı bunlar eanaftır demişler. da dersler takrir edilmiş, binlerce 
Bir kısmı değildir buyurmuş· halkın toplandıil'ı tiyatrolarda 
lar •. Rivayete nazaran gazete· konferanslar verilmiştir. 
cileri de vücudile para kazanır Bir millet, kendini tamamla-
ıınıfa tokmak istemişler ise de mak. oll{unl:<otırmak, kendine 
dedikodu olur diye açıkta bı· kendini sevdirmek icin, bir kahra• 
rakmışlar .. Şimdi iş bu halde. manı işte böyle yaratır, işte böyle 

K . I ya~at1r. 
omısycn top anmıyoımuş Bu 

nun komisyon azasına hakkı 
SINANOGLU 

huzur vermemekten ileri geldi· frti al ğini söyliyenler varsa ela bu 
zanna kimse iltifat etmemekte lstanbul Maarif Müfettişlerinden 
dir. Şimdi komisyon azası esna Doktor Ahmet Ragıp Beyin refikası 
f ef d (Hatc;e Neıimenur) Hanım Allahın 
ın, ra mı cami ağyarını ma· rahmetine kavuşmuş ve dostları ta-

ni tarifini uamakla meşguldür. •ahndan Bakırköy aile mezarlığına 
FELEK ı götürülmüştür. 

Fakat hayret! Bu dokuz ay 
evvel her an, her saniye ona 
yılan gibi sarılan kadın, bu ka 
dar çağırmasına ı·ağmen. aldı
nş etmiyordu. 

Yok hani kendisine büsbü· 
tün alakasız da davranmış de· 
ğildi. Görür görmez o da bir 
tereddüt geçirmiş ondan sonra 
bir şey ol~~ış gibi dansına 
devam etmıştı. Hatta ona öy
le geliyodu ki, yağız adam 
korkmadığını anlatmak için, 
genç kadına iltifatını daha zi· 
yade arttırmıştı. O zaman 
Fourrier dayanamadı. Blanche 
ın oturduğu masaya yürüdü ve 
kızı başka bir boş masaya itti: 

- Gel, dedi, bu akşam be· 
nimle oturup içeceksin. 

Kadını hiç sesini çıkarma· 
dan fare gibi sindi. Fakat ya
ğız delikanlı: 

- Hey bana bak, kadına 
böyle sataşma bakalım, dedi. 

Bu sözferi söylerken de 
Fourrier'nin üzerine yürüdü. 
Bunun üzerine Fourrier de va· 
ziyet aldı. Karşısındaki ada· 
mı daha kuvvetli görüyordu. 
Onun için boğaz boğaza gel· 
meme~i. uzaktan hile ile hasmı 
nı mağlup etmeyi düşündü v• 
uzaktan bir sille savurdu. Bi•·. 
bir dahal '~ 

Kendisi de o sırada iki üç 
yumruk yemişli. Bevni .,.v,rl
dı, ayaklan sendeled1. Yalnız 
öteki yağız delikanlının sağ 
,akağını tutarak yere yuvar· 
)andığını görünce, kuvetini top 
ladı ve lrendisini ayakta tuta· 
bildi. 

Bütün bar karmakarışık ol· 
muştu. F ourrier genç kadını 
tutup dışanya çıkmak teklifin 
de bulundu.. Hatta herkes on
lara yol açıvo1·, içlerinden ba· 
zılan selamlıyorlardı bile .. 

Dışarıda ya!fmur kesilmiş· 
ti. Fakat kaldırımlar ıslaktı. 

Güçlü kuvvetli, yeni harflerle o· 
kum~ yazması mükemmel odacılık, 
kapıcılık gibi heı· türlü hizmet yapa 
bilecek bir efendi iş ar1vor. Refika
" da oütninelik yapabilir. isteyenle 
rin Yeni Türkiye Oteli Mehmet Ka. 
mil adresine müracaatları, 

y. '<'• -': 

Feriköy Rum kiliseıi ~ivarmda 
ön sokakta 35 numaralı hanede Şe~ 
si Harum, 10 iJa l 5 lira mukabilin
de. Aile nezdlerinde yalnız giindüz 
hizmetleri, veya dadılık gibi işlerde 
çalışabilir, evvelki çalıttığı yerlerden 
hüsnü hal varakaları hamildir. 

TEŞEKKÜR 

Sevgili oğlumuz ve kardeşimiz 

lstanbul Birinci istintak hakimi mer 
hum Halim ağa zade Nuri Beyin u
fulü ebedisile dağdar olan kalpleri
mizi merhumun cenaze merasiminde 
bulunmak ve mektup ve telgraflarla 
teselliyet ve ta-.iyet liitfu nezaketin
de bulunan dootlarcmıza ayn ayrı 
şükür ve minnet vazifelerimizi İfaya 
henüz sükUn bulmıyan iztirabatmıız 
mi..ni olduğunu arz ve itizar ile te
şekküratımu:ın iblağına muhterem 
gazetenizin tavassutunu İttirham ey 
leriz efendim. Merhumun validesi: 
Eda, Hemşiresi: Naciye, Eniştesi: 
Zeki. 

Nerede o deminki mağrur ka· 
dm? Blanche olu.ijenli başmı 
Fourrier'nin omuzuna dayadı: 

- Teşekkür ederim, şu ka· 
ba herifin elinden beni kurtar 
dm, dedi. 

Ah, bu karı kısmı ne müra
idir, soluk fenerli bir otelden 
içeriye girdiler. Basık tavanlı, 
yan karanlık bir oda .. 

Fourrier: 
- Yatalım, dedi. çünkü ya· 

rın erkenden gideceğim . 

- Yine sekiz, dokuz ay se
ni görmiyece1c miyim? 

- Yok. bu sefer o kadar u
zun değil, yalnız üç ay .. 

- Ya, bu akşam bir gece i· 
çin mi adamla dövüştün?. 

- Tabii .. senin gibi bir ka· 
dınla bir kece kalmak için in
san böyle bir kavgayı göze a· 
lırsa, ne çıkar? Ha, ha, ha!! 

:(. '!· 'i· 

Kadın gülümsedi. Yan yana 
uzandılar ve artık hiç komq· 
madılar. 

Şehremininde Kalaycı sokağın
da otuı;an çarkçı Hüseyin Efendi
nin zevcesi Munise Hanım, ala
ca kmeselesinden ayni mahallede 
aakin çal"kçı Kazım Efendi tarafın 
dan döğülmü~ ve başından yara· 
lanmıştır. 

Üsküdar yangını 
Osküdarda Sultantepede Yeni 

dünya sokağında Mustafa Tevfik 
Beyin evinden evvelki geceyanaı 
yangın çıkmı§ ve bu hane yandık 
tan sonra söndürülmüttür. Evin j 
sigortasız olduğu ve mangaldan 
sıçnyan bir kığılcım yüzünden \ •mİi.ıll~"1ııa:l~ 
yangının zuhur ettiği anlaşılmış· 
tır. Evde yalnız bulunan ve mef· İspanyolca ıözlli ve şarkıl. 
luç bir zat olan Mustafa Tevfik K K t } 
Beyin de eli yüzü ve saçları yan- ı ara ar 8 
dığmdan Fakülte hastaneaine ya- •o :ı filminde göriinecektir. 
tırılmıttır. 

Bir tramvay kazası j!lll ________ mı! 
lğrikapıda oturan 80 yaşmda · 

Erzurumlu amele Hüseyin Ağaya 
dün Fatihte vatman Hulıisi Efen· 
dinin idareaindcki tramvay çarp
mıf, yüzünden ve kollarından ya ... 
ralanmasına sebep olmutlur. Mec İ 

ruh tedavi altına alınmıı ve vat
man yakalanmıştır. 

Kurumlar parladı 
Evvelki gece Ayasofyada Alem 

dar caddesinde fabrikacı Hayim 
Efendinin oturduğu evin üıt katın 
dan borulardaki kurumların par .. 
lamaaı neticesi yanl[In çılpn19, fa
kat sirayet etmeden aöndürülmüt 
tür. Evin yalnız üst katr kısmen 
yanınııtır. 

Bir hırsızlık 
Rumeli Fenerinde balıkçı idris 

Bey,. :;;abtıaya müracaat ederek 
tayfasından lamailin IS lira kıy
metindeki balık ağı ile halatını 
çaldığını ve satmıt olduğu yerden 
geri aldığmı söylemiştir. Yakala
nan lamail suçunu itiraf etıniıtir. 

Evlenme 
Tıbbi adli kimyahane müdürü 

Doktor Fehmi Rıza Beyin kerimele
ri F eriba Hanımla lnhiıarlar idaresi 
Cibali merkez Tütün depo ve lma
lataneleri memurlanndan Edip Paşa 
zade Vecihi Ruhi Beyin evlenme 
merasimi akraba ve ehibbasının hu
zurile Ayazpllfada Park oteli oalon
larmda icra edilmiştir. Tarafeyne 
saadetler dileriz. 

Zayi - Liman daiı·esinden aldı

ğım 7 /472 numerolu yağcı cüzdanı· 

mı zayi ettim. Y eniıini alacağımdan 

hükmü yoktur. Muatafa Fahri. 

Sözlü filmle-
• • rın yenı 

bir 
yıldızı 

MARIA 
SOLVEG 

Sahte milyoner 
filminde. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday: T em.ıllleri 
Bugün suvare 
saat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Opereti 

Umuma. 

Fransız Tiyatrasunda 
Büyük Yunan artisti T. A. T. 

T~\':'~~!a~~rŞe ~ 
OTHELLO ~·y 
ye temsile hazırlanıyor V 
Otelo: GA VRİLID!S. 
Yago: Ertugrul Sadettin 

, P''a~t' Mi il iyet,, in romanı: ,"J6 
\.!ve • 

. """'t" 
zün nekadar solmuş! Sen de hasta 
lamrsan ben ne yaparım Leyla? 

yarın sabah Nejada telgraf çeke· 
ceğim. Yalnız sen üzülme .. çok yal 
varırım sana, sen metin ol! •• 

- Niçin inat ediyorsun? Beni 
ne kadar üzdüğünü görmüyor mu· 
sun? 

rak ağladım. Teyzem içeride kesik 
keaik inledi. 

:~: SEN ve BEN 
.-• 

• 
~ 4 Kızım, teyzenin hastalığı 
ıt lik vahim değil. •. Allahın iz· 
la ru kurtarmağa çalışacağız; 

. il sl"'n parmak kadar vücu • 
tl}l, > ~ bcıac!a hastabakıcılık yapa· 
. . .. .ın .. Şimdi hastaneden bir ka· 
ı 'ICoı,;öndereceğim.. Fakat sana 
c ı., ![ cak birisi de lazım .. 

., 1 
'• ~ emen hatırladım: 

r ,ılieJ Bedi Muammere telefon e· 
·~P: gelir. 

'u~"~ Sen dışarı çıkma .. Ben şim· 
• • 118".staneden ona telefon ederim 

; ~· • Şimdilik söylediklerimi ya
, •)lefnız .. Akşama tekrar uğrarım 

•L 
~tlln· r şaş km, bir sersem gibi tey· 

r ğ ~erı yanına döndüm. 
\t'ıa vallı ~yzeciğim .. Ateşle kav 

r hl 'Drdu. 
ı IG. Teyzeciğim .. 
ı tı[. ... Kızım .. Yavrum. Sakın üzül 
• , İr şey değil, geçecek. 
-~·"ııı~y'ı.zleri .. bir şey isteyen ve söy 

.u , • n gözleri yüzüme takıldı. 
ı u;;., Jli Ne İstiyorsun teyzem .. Söy-

ı 'nP. l, "ı • • "ki d L" ti el z ennm ı yanın a uırer 

r j . il 

Muazzez Tahsin 
damla parladL. Bir nefes gibi: 

- Nejat gelsin! dedi. 
- Peki teyzeciğim .. Ben §İmdi 

Nejata telgraf çeker onu çağırr 
nm; fakat hafif bir grip için bu ne 
telaş! Nerde benim metin ve ce
~ur teyzem? 

Saatler geçti .. Helecanla beldi· 
yordum. Her kapı çalınışta, Bedi 
Muammeri ve yahut Nejadın ad· 
ıesini getirecek mektubu görece
ğim sanıyordum. 

Teyzemin başı, her saat geç· 
tikçe yastığına daha çok gomu· 
lüyor, yüzü ateşle süzülüyor, göz· 
leri daha sıkı kapanıyor. 

Teyzem ölüyor mu yarabbi? 
Akşam karanlığı çökerken, Be

di Muammel'İn telaşlı ayak sesi· 
ııi merdivenlerde duydum: 

- Teyzemiz ölüyor Bedi Mu· 
ammer! 

Ellerimi bir ağabey şefkatile 
tuttu, yüzüme tatlı gözlerile baka· 
rak: 

- Hayır yanucuğum .. onu 
kt•rta.raca~ız. S0n üzülme .• bak vü 

İçime bir sükunet geldi. 
- Teyzemi kurtaracağız ... 

Saat sekizde doktor geldi ... Be· 
di Muammeri görünce yüzü güldü: 

- Delikanlı .. şu küçük kızı, ne 
yapıp yapıp bu gece uyutmalı .. bö
cek kadar vücudundan beklenmi· 
yen bir cesareti var; fakat ne de ol 
sa onun bu cesaretini kırmalı. 

İsyanla bağırdım: 
-· Doktor, ben hasta değilim .. 

teyzemin yanından kabil değil ay· 
rılmam.. Anlıyor musunuz, ka· 
bil değil ... Onv kurtarmağa çalışa· 
cağım. Siz bana yaı·dım edeceksi· 
niz değil mi? 

Teyzemin yanından aynlmıya· 
cağımı benim kadaı· bilen Bedi Mu 
ammer: 

- Doktor, Leylanın istirahat 
etmesi ve biraz uyuması için ne la 
zımsa vanacağım. Siz teyzeme ha· 
kınız. Dedi. 

O zaman Bedi Muammere yak 
laştım: 

- Nejadın adresini bana bul... 
Darülfünunda bunu bilecekler el· 
bette ... Birkaç yere telgraf cek.. O 
gelsin. Çok çabuk gelsin.. teyzem 
oğlunu görmeden ölürse bu icimo'e 
ebedi bir düğüm olacak . • 

- Peki Levla .. neki vavrum .. 

Teyzemin hastalığını, Bedi Mu 
ammerle beraber olunca daha bü• 
yük bir <ıeaaretle içime ' yatıştır· 
dım . 

Doktor gittikten sonra. Bedi 
Muammer beni bir çocuk gibi ko
lumdan çekti, yemek odasma gö
tü.rdü. 

- Şimdi biraz çorba içeceksin .. 
itiraz edersen seni bir daha teyze
min oılasına sokmam •. sözümü din 
liyecek olursan ben de senin her 
istediğini yapacağım. 

Bir çocuk gibi ona itaat ettim. 
Gece, teyzemin odasının yanın· 

daki odaya yerle§tik. Onun kapısı· 
m açık bıraktık. Hastabakıcı onu 
beklediği halde teyzeciğim her kr 
pırdayışında başucunda beni gör· 
dü. 

Gece yarısından sonra uyudu. 
O zaman Bedi Muammer yalvar
dı. 

- Leyla, sana yemin ediyorum 
ki gözümü kırpmadan bekleyece
ğim; Fakat sen dün gece de uyu· 
madın, şuracıkta biraz istirahat 
et.. Yalvarıyorum sana bu ricamı 
kabul et Leyla.. Bir şey lazım o• 
!ursa ben seni uyandıracağım. 

- Hayır Bedi Muammer, onu 
berı bekliyeceğim 

- Seni üzüyor muyum? Bun· 
daın ne çıkar ki? .• Yoksa sen anla· 
mıyor musun Bedi Muammer, onu 
biz öldürüyoruz. Sen ve ben •.. 

Zavallı kadın, evladı gibi bizi 
bağrına basıp büyüttü. 

Niçin hayretle yüzüme bakı· 
yorsun? Onu önümüzcl'e saadetimi 
ze bir engel olarak gören biz de· 
ğilmiydik: "A:h teyzem olmasa!" 
diyen.. Söyle.. Cevap versene •. 
Şimdi kanımızı son damlasına ka· 
dar akıtsak bu g·ünahımızı yıkaya· 
mayız artık. 

Fakat ben. yemin ediyorum ... 
lşidiyor musun? Yıemin. ediyorum. 
Olen :ı.namın .. Can çekişen teyze
min başına yemin ed~yoru'?: Tey· 
zem ölse de gene senınle bırleşmi· 
yeceğinı .. Teyze~in oğlu~ karşı, 
anasma yapmadıgmı vazıl'emi ya· 
pacağım. 

Bedi Muammerin acı düşen 
gözleri yaşla doldu: 

- Leyla .. Zavallı kalbine ve si 
nirlerine bu kadar işkence etme! 
Beni tahkir et! 8'eni tel'in et! Fa· 
lnü senin günahın yoktur; benim 
saf ve temiz sevgilim! Kendine 
iskeı:ıce etme! 

. Bedi Muammerin geniş göğsü 
üzel'inde, sabaha kadar hı kır • 

• Teyzemin bafıtcuncla 
NeJattan telgraf aldık; bir haf 

ta sonra burada olacak ... Bir haf· 
ta!... Ne uzun günler Allahım .. 
İki gündür, iki sene yaşamış gibi· 
Yİm. 

Teyzem hasta, çok hasta ..• Sa· 
yıklıyor, oğlunu istiyor, karde~leri 
ni çağmyor, 

Dün Bedi Muammeri gördü. 
Evvela Nejat sandı, sonra tanıdı, 
elini tuttu: 

- Oğlum, ben ölürsem Neja· 
dımı teselli edeceksin.. Ona ağa· 
beylik edeceksin değil mi? 

Bedi Muammer uykusuzluktan 
ve ıztıraptan kanlanan gözlerin~ 
yaşlarla teyzemin elini öptü: 

- Teyzeciğim.. Sana yemin 
ediyorum.. Nejadm ağabeyi olaca
ğını. 

Bu yemindeki ölümd'en daha 
beter acıyı yalmz ben anladım.. 
Ben gördüm. Zavallı Bedi Muam· 
mer!. 

Gece, hastabakıcmuı nöbet 
beklediği sırada içeriki odaya gir
dım. Bedi Muammer , pencerenin 
yamnda, başını rüzgara vermlt 
mehtabrn denize döktüğü yald~ 
gölgelere bakıyordu. 
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Tıp ve 
Radyo 

Elektrik yardımı ile haYa da),. 
ı:;alarından yeni yeni ihtiralar 

da bulunulu· 

YOt'. Şimdi &Ö· 
:.iimilze baait 
J'öriinen telai:a 

lcraf ınuha· 
o1enbndan bat 
lryan radyo dal 
ıalanndaa muci 
ze denecek kıt.· 
dar ileri vanla 
rak ndyo kon 
serler, ci.aim na 
killeri, telaiz 

ı·eden . . matbaa, tayya• 
• .cıaıın nakli, ve dolayıaile 

•eılı sınerna ve d h b · k itil 
nevileri b 1 a a ırço - na 

1 
• . u unınuttur. Bugun ga. 

ye muhırn Yeni bir radyo dalgala. 
rr tedaviuaulü de radyo sayesinde 
bulunmuf ve muvaffakıyetle Av. 
rupa hastanelerinde tatbika ha~
lanılmııtır. M aelft cerraôi a.m r 
vıt.tl rda ,imdiye kadar ek .e ı. 
ı •erıyet 
e bıçak ve kesici aletler k il 
lırken bugün v· u anı-

ıyananın en yük 
•ek hastanelerinde me h • 
sörler taraf d § ur profe. 

ın an radyo h f 
kana aletleri • t' 1 , ot re. 
G ıs ıma edılrnektedir 

eçen senelerdeki § k h • 
i'ını kıaa tul .. e er aıta!ı. 

d . umevç dalgalarının 
Yar nnıle tedavi t"crübel . d 
•·am d'I' erme e-

e ı ıyoraa da cerrah" l. 
yatlard . ı ame ı 
mıştıl'. a alınan netıceye varı1ama 

Hotfrekan ı · · 
vı.icutta 1 • etının istioıalile 

muav..e b' L •etmek . k"" n ır nararet neı 
"Oiath ırn !"'IDı veren bu alete 
hpta, h:rrneıe.~' denilfyor ve yeni 

usulu tedavıye Diather. 

nıie led •. d . Ş k' l d 
&'Öriild .. ~~~ enır. . e ı p )_ e 
y., · hl"' uzre dıyatermı d a a· 
cudne ~ç kan zayi olmaluızın vü-

. " n_. ha- • . ır P"rça -ıı bir kısmından 
lıyattll ı, e~ lıeailmektedir. Ame· 
cerey11,,, ıç-_ Yerine hotfrekana 
den bir nı 1ll•lln vücuduna nakle
kat lıot~let iatimal ediliyor. Fa· 
ilik ın <'kanı 4erareleri oraga
•·ıııdadevaddı kaynattamk iktida
rı)811 ır. Bunlar keıilmiyerek ay. 
kesili illok~a~a :ı:anarlar. Böyle 
dır ı.;' k ~uyuk bır menfaati var· 
"1• I eaılen yerdeki kan da-
~•'" k il' it r ea tr kesilmez hemen 
"Yııar h' k . ıın a ~e ıç an zayı olmaksı-

dek' ın~lıyat yapln~, Bu mahaller
ıil 1 ?"kroRla!"n kaffeai derhal 

IDege mahkumdurlar. 
•' C,öz ameliyatlarında tekil (2) 
lııdıye kadar yapılamıyan ameli 

~atlar icra e~i~mi~ ve ao~ tilnler. 
e Yapılan barıncı tecrube töyle 

~•ticelenmiştir: Toplu iğne tek
'0de bir hotfrekana cereyanını 

h,avj alet büyük biı· tazyik netice· 
'

1nde hiç göremeyen bir gözün 
Perdeai üzerindeki ayrılan akaa
tı;ıı lebimliyerek görür bir hale ıe
lıtmi•t' y ır. 

(Şekil 3) Hiç kan zayi etme· 
den bir beni ( niaanı) yü2den ve .. 
Yol\ vücudün her hangi bir tarafın 
dan kaldırıyor. 

llotfr .. kanı şerareleri daha ba-ı 
<cı tedavi)~rde kullanılır .. 

. 5u halde Radyo ile tıp arıuıın. 
da büyük bir r.ıbıta vardır. Radyo 
bulunmamıt olaa idi bu muvaffa
kıyetlerin olamıyacağı muhakkak 
lır. Bu itibarla radyoya bir ehem. 
m.iyeti mahauaa verilmek zarnanr 
ııelmi olduğu kanaatindeyiz. 

Turgut MITHAT 

----.···----·····-··· ................... .. 
t. - - . ~. 

kARiLERlMiZ 
B". 

. . utun arzularım radyo muharri-
ı- ımı;tden öğrenebilirler. 
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~----M_u_h_t_e_H_f _R __ a_d_y_o_H_a_h_e_r_ı_e_rı ______ ) 
Almanyanm dört bir tarafında 

Avusturyanm en kuvvetli merke:ı 
!erinden &f&iı kalllU}'an mükem· 
mel iataayonlar yapıldığı halde 
Berlln ku'n'etll herkezi en aon ola 
rak yapı!maia batlanılınıfbr. Ha· 
len Berlinde 1. 7 kilovat kudre
tindeki eCftebİ memleketlerden 
~ç ~uyubnıyac•k kadar pek ha· 
fıf lıır Poata faaliyette bulunmak· 
tadır. 

Geçen aene Berlinde yeni, pek 
kuvvetli bir merkezin imaline bat 
lanılm19tı. Haber alındığına l'Öre 
bu Poıtanın imali bitmit vaziyete 
yaklatın19tır. Merkez binası kır· 
nuzı tuladan ve damı da bakadan 
mamuldür. Bunun yanında bulu· 
nan müraile postaıı fennin aon ye 
niliklerini ihtiva etmetkedir. 1 .. 
taıyonun fen ve idare memurlan• 
nın ikametleri için ayrıca küçük 
dairelere de raıtgelinir. Anten ter 
tibatı Breılau'daki merkezinki l'İ· 
bi tahtadan kuleler üzerindedir. 
Kulelerin irtifaı 150 şer metredir. 
Şimdi merkeze ait aletlerin te•İal 
ne batlanılacak ve ilk tecrübe neş 
riyalına 5 ay aonra başlryacağı 
tahmin ediliyor. 

Alet çeı{ ite rlnl tetkik 
Radyo ıirketleri memleketteki 

radyoya merakının ne derece art· 
tığını teıbit etmek için ara sıra 
kullanılan aletlerin kaç lambalı 
ve ne çetit olduğunu öğrenmek is 
terler. Almanyada ıon sene zar .. 
fmda yapılan iıtatiatiklerde lam· 
ba11z ıalenli aletlerin gittikçe a· 
zalınaaı kaydolunmaktadır. Al
man poıta idaresi dinleyicilerin
den aletlerini bildirmelerinin ae· 
bebini ıırf abonelerin rüıum üc
retlerinin bu niıbette azaltılması 
huauaunda iddia etmekte lae de 
mecmualar bunun baıka makıat-
larla yapıldığını yazıyorlar. Niha 
yette posta idareıi malları satılan 
müeaseselerden daha ziyade rü· 
sum talep etmek iatediğini niçin 
gizlediğini poata idaresinden aor• 
maktadırlar. 

Viyana .•erg/sini ziyaret 
Viyanada büyük bir radyo ser 

aiai yapıldığı karilerimize bildi
rilmitti. Bu az müddet zarfında 
sergiyi 50.000 kişiden fazla ziya• 
retı;i gezmiıtir. Viyananın uzak· 
ça ııı ül hakatile yakın ~ehirlerden 
gelecek ziya retçi le r için gidip dö 
nen huıuai trenler tarifeye ilave 
edilmiştir. 

Buz .çporl11rı ı•e radyo 

Avuaturyanın lnsbruk kasaba· 
ıında her ıene kar sporlan yap
mak Üzere dünyanın her tarafın· 
dan gelirler. Burada (ıki) ye faz• 
la rağbet vardır. Bu aeneki aiti 
ve diğer ıpor eğlenceleri hakkın· 
da mali'ıınat verilmeıi Viyana rad 
yosunca dütünülüp lnabruk'taki 
apar mahallerine bir nakil teaiaa
tı tesis edilmiş, aporlann beynel
milel tohreti haiz olmaaı hasebi. 
le Viyananın naklini bütün Alman 
ve laviçre merkezlerinin naklede
ceğinden maada İsveç ve Dani
marka da nakletmek arzusunda
dır. 

Fra11sada a/111acak rllsum 
Fransız posta idaresinde bir 

koıniıyon yeni radyo nizamname 
sini tanzimle meşguldür. Komia
yon gerek fabrikalar tarafından 
ve gerek huauai olarak imal edi
len lambalı radyo aletlerinin be. 
her adedi için 50 Frank lambasız 
galenli (detektör) aletl~ri için de 
( 15} frank resim alınmaaırun ka
b'!lu. hus~aunu hükümete teklif et• 
mıştır: J.4~balardan ayrıca muay 
yen bır rusum. alınınaıı isten.ilmek 
tedi_r. Abon.~lerden alınacak ae· 
nevı. abo~e '!ç r~t 4;1 milyon frank 
teabıt edılmıt kı dınleyici mikda· 
nna nazaran buna imkin görüle .. 
mez. 

iYfacarlstanda iş.~izler~ 
yard1111 

Peşte ra.dyo~u .. h.'.'r za?'anki 
zengin netrıyatıle b':'!':'n .d•.n!e~i
cilerini memnun ettıgı gıbı •tsız 
dinleyicilerini d" dütünmektedir. 
fatirahat saatlerinin bazılarında 

Budapeşte merkezi işıiz dinleyici
lerden iş bulmak için yazdıkları 
iıtidalannı okuyup, bunlara daha 
kol ... ylıkla iş buluyorlar. 

Radyo imaliııde yenilik 
Viyana elektrik tetkik ceıniye 

tinde geçen ayın 21 inde meşhur 
radyo mütehuaıalanndnn Dr. Pl'e 
linger vermiş olduku bir konfe· 
ranıta radyo aletlerinin bugünkü 
tekemmülünü bir çok noktada ki. 
fi görmektedir. Bilhaaaa •e lekti
vite (ayırma kudreti) nde bugÜn· 
künden daha fazla bir şeye lüzum 
olmadığını beyan etmiştir . Meıe· 
li. Viyananın yeni 150 kilovatlık 
Bizamberg merkezi. t ecrübe neşri 
yatını icra ettiğinde, dalga yaki
nindel:.:i bütün iataıyonla.- iyice ay 
nlabilreiştir. Halbuki geçen sene 
ki model aletlerde buna imkan 
yoktu, 

İstanbul 
Radyosunda 

Re&mini dercettiğimiz mual
lim Nebil oğlu lamail Hakkı Bey 
nevi tahıına mahsuı memleketimi 
zin iftihar ettiği güzide bir aan' at 
karımızdır. Beatelediği şarkıları 
her perfembe ak~ı aaat 18 de 
latanbul radyoaunda ze .. kle din· 
lenınektedir. Şarkılann giifteleri 
ni de bizzat tanzim eden aan'atki 
ra kerimeıi Nuran Hanım da re
fakat etmektedir. 

Vlyanalı ba11her g/%11 
istasyonda 

Avuıturya tebaasından Fran. 
aada bulunan bir banker gizli bir 
radyo merkezinde banka muame 
lesine dair haberler okutmasın· 
dan dolayı 200 Frank para ceza
sına mahk\ım olmu§tur. Bu 
münasebetle Fransız matbuatı 
posta idaresinin el'an mektup ta
~ıyan güvercinlerin cezalandırıl
madıklarına sa~tıklannı beyan e
diyorlar. 

Yeni Fransız istasyonları 

Fransız posta idareıi Pariıte 
100 kilovat anten kudretinde ye
ni bir İstasyonun imali huıuıunu 
kabul ederek hazırlanmasına te· 
tebbüa etmittir.Bundan maada Tu 
!uz, Marailya ve Rennea (Ren) 
deki hali imalde bulunan büyük 
iıtaıyonların da bir seneden ev· 
vel netriyata ba,lamalan görütül
mü•tür. 

Bazı abone adf'tlerl 

1932 aenoıi nihayetindeki ia-
tatiıtiklere nazaran: 

Belçika ( Eyhil) 300559 
lngiltere (Eyliil) 4867100 
Japonya (T. evvel) 1270510 
Nevaeeland (Ağuatoa) 81656 
Hollanda (T, evvel) 554778 
Norveç (T. evvel) 117194 
Rusya (T. aani) 12000000 
laveç (T, evvel) 593908 
lsviçre (T. evvel) 208234 
Macaristan (T, evvel) 319449 

Çarşauıoa akşamı saat ~1 de Zagrep radyoı;u11daT1 
Prag 111eı·ke:zınin nııkledeceği operada baş rofii ifa 

edecek olan A ucica .lflitror•İ{' 

7 günlük program 
mı. 24.05: Pliı.p ile caz. 

Münih 532 m. 

28,30: Mandolin konseri. 21.05 
Temsil. 22.35: Odeon' dan naklen 
"Şık Hintliler" operaoından ıah· 
neler. 

Karilerimize cevaplar 

Kandra'da Müfit Beyş 
Cep pillerini tercihan kullarunı:ı. 
Yüksek voltajlı anten pilleri bİ· 
raz daha uzun müddet dayandıiı 
halde size daha pahalıya mal 0o 

lacakbr. Zira bunlar burada pek 
pahalıdır. Akümüli.törlerinizi ı .. 
tanbulda doldurtuyonamz bir dol 
durmanm aermayeai en çok 10, 
15 kurut iken 80 kuruş hatta bir 
liraya bile doldurduklarrnı hay 
retle İtitiyonız.Bizc" akümüli.törii 
nüzü Türkiye hanında Ahmet N• 
cip Bey radyo müeasese•İnde dol· 
durtunuz. 

(/sianb11/ saati11e göre tanzim edilml~tir) 
(Istanbul programı Radyo fİr· YAÇO" operaaı. 21.50: Lilly Gye 

kelinden almmıftır. Tadilat halta nea ve 20 çingeneıi. 22.35: PA· 
arasında bildirilecektir). RIS'ten naklen: MONTMARTRE 

Viyana. 517 m. 

PAZARTSt. 16.1.933 

tSTANBUL 1200 m 
18 • 18,45: Vedia Rıza Hanım. 
18,45 . 19,30: Orkeıtra 
19,30 . 20:Fr. derı (müptedilere) 
20 . 20,30: Yesari Aıun Bey. 
20,30 • 21,30: Safiye H .ve arka
da•ları. 
21,30 • 22,30: Orkestra, Ajans, 
Borsa, ve s.aat ayan. 
22,30 23,30: Saz (Oarüttalim 
heyeti) . 

KONIGSVUSTERHAUZEN 1635 

22.20: Odipua Rex" iaimli ope· 
ra, sonra habe1·1er. Müteakıhen 
Berlinden: Dc.-..n.i musikisi. 

VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon. 16.55· Gra• 
mofon. 18.05: Oda musikiıi. 
19.05: Kahve konseri. 21.05: "Pe 
ri aarayı0 isimli 
Caz. 24.05: Caz. 

opera. 23.05: 

BUDAPEŞTE 550 m. 

18.35: Opet'a artiatleri tarafın 
dan taganni (gramofon ile.>• 
20.05: Sigan muaikiai. 21.15: Fıl
harmonik konaer. 23135: Salon ve 
caz takımları. 

ViYANA 517 m. 

18.05: Bernbard Wolhtbal ta
kımı (Hafif muıiki). 19.20: Mü
aahabeler. 20.50: Grete Holm ve 
Franz Holffamann tarafından 
yeni Viyana şarkıları. 21.40:. 
Bra hmı'ın eserlerinden oda muıı 
kiai. 23.10: Yeni Viyana dana 
parçaları. 

PRAG 487 m. 

18.55: Gramofon. 19.35: Al· 
manca (muıikiaiz) ııetriyat • 
20.45: Prai taganni kuatroru. 
21.10: Soliat piyaniat H<'rmann'm 
i9tirakile filharmonik konser. 

ROMA 441 m . 

21.05: Haberler, 
22.50: Hafif musiki. 

BOKREŞ 394 m. 

çamofon. 

13.05: Gramofon. 14.05: Ke
za. 18.05: Kanıık konser. 19.30: 
Dı.vaını. 20.45: Gramofon. 21.05: 
Yay konaeri. 21.50: Yunan garkı· 
lan. 22. 10: Piyano (Brahma, Şu. 
man). 23.05: Cu. 

BRESLAU 325 m. 
17 .25: Hafif muıilti. 20.40: 

Dana muaikiıi (tagannili). 22.15: 
"Muzafferiyet" isimli leınıil. 

lirete Hoftn: Bu akşam 
20,.so de Viyana 111,.rke

zinde şarkılarını dlnlt>11lnlz 

SALI 17.1.933 

ISTANBUL 1200 m 

18 . 18,45: Makbule H. 
18,45 • 19,30: Orkeıtra. 
19,35 . 20:Fr. den (ilerlemişlere) 
20 - 21,30: Hazım Bey tarafmdan 
Karagöz. 
20,45 • 21,30: Servet H 
21,30 • 22: Matmazel Rozental 
(tal'anni). • 
22 • 22,30: Gramofon ve saire. 
22,30 • 23,30: Darüttalim. 

KONIGSVUSTERHAUZEN 1635 

23.05: Alman halk muaikisi. 
24: eGce konıeri. 

VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon, 16.55: Gra. 
mofon. 19.05: Kahve konaeri. 20: 
Muhtelif. 21.05: Halk konseri. 
(Haydn, Mozut, Beethoven). 
22.35: Taganni. 23.20: Caz. 
24.05: Keza. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

17.35: Sigan muaiki&İ. 19.05: 
Hafif musiki. 20.35: Opera temıi· 
1i (iımi yok). Müteakıben: Sigan 
musikisi ( tagannili). 24.20: Dana 1 
ve halk musikisi. 

VIY ANA 517 "" 

18.05: Op..!ra, opera ve valala.r. 
19.15: Müı;ahabeler. 2035: Gca· 
nı,-,fon il\! Lconka val1o'nun "PAL 

tarkılaı'I. 

PRAG 487 m. 

18: Maurice Ravel (gramofon 
ile afk şarkıları). 18.45: Müaaha
beler. 20.45: Charly Gaudrio ca· 

17.15: Muaiki parçaları. 18.55 zı (Dario Medina'nın i~tiraltile). 
Gramofon. 19.30: Piyano-Keman 1 21.55: Melodram: "Oavit ile Go
konaeri. 20.25: Taıanni. 2~.05: 1 liath ara•ındaki ihtilar'. 23.1~: 
Radyo orkeatrası. 23.20: Yenı bea i Gustave Marcbo takımı (hafıf 
tek&rların eserlerinden parçalar. ıİtusiki). 

ROMA 441 m. Prağ, 487 nı. 

21.20: Gramofon. 21.50: A•· ı 18.55: Gramofon. - Müaaba
ri muaiki. 22.35: Monolog. 23.05: beler. 30.45: Taganni klübü heye· 
Rossini, Puccini, Blemand'ın eser tinin sarkılaı·ı. 21.05: Orkestra 
!erinden konser. (halk .musikisi). 22.05: Büyük ta· 

BOKREŞ 394 m. 

20.45: e kadar h~ı· günkü prog 
ram. 21.05: Taganni. 21 .25: Sen
fonik konser. 21.20: Şubert'in 
senfonisi. 

BRESLAU 325 m. 

17 .35: Hafif musiki., haber· 
!er. 20.40: Hafif muaiki. 22.15: 
Trio kla ıik kon ocr. 24: Mütenev
vi musiki. 

ÇARŞAMBA, 18.1.933 
-"'-~'-~~~~~~ 

ISTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45 : Mu7.affer Bey. 
18,45 • 19,30: Orkeıtra 
19,30 • 20: R<ı!ik Ahmet B. tarn
fından Rama:ıan müsahebesi, 
20 • 20,20: inci Hanım. 
20,20 • 20,50: Mahmcre H . 
20,50 • 21,30 Hafız Sadettin B. 
21,30 • 22,30: Orkestıa ve saire 
22,30 · 23,30: Oarüttalim. 

KONIGSVUSTERHAUZEN 1635 

17.35: Hafif musiki, muhtelif. 
19: Beethoven'in tarkılan. 20.40: 

l!'annili müsamere. 23.30: Caz or• 
keatrasr. 

La.ngenberg, 472 m. 

21.35: "Ariadne auf naxoa" 
isimli Richard Struau'un operaaı. 

Ronıa, 441 ın. 

21.50: Senfonik kon•er (Zuelli, 
Sgambati, Sibeliua, Gounot). 

Bükre~. 

20.45: Gounot'nun eserlerin- ... 
den .. FAUST" ope,.ası (operadan 
naklen) . 

CUMA. ~!l. t .933 

ISTANBUL 1200 m 

18. 19: Kemal Niyazi B. ve arka· 
daşlan. 
19 - 20: Orkeaı..a. 
20 • 20,30: Belkia H . 
20,30 • 21,30: Hannnll\r aaz he
yeti. 
21,30 • 22,30: Orkeatra ve saire. 
22,30 • 23,30: Dl\rüttalim. 

Varşoııa 1411 m. 

Ankara radyosunda her halde 
bir bozukluk olmalı ki bir çok 
kimaeler iyi dinl.,nmediğinden 
bahsediyorlar. Müraile lambaları 
nın eski olduğu rivayet ediliyor. 

Bllrhanelfln Beye 

lstanbul radyosu hnkkındakı 

temennilerinizde pek haklı~nrz. 

Memleketi.. rcti olan radyoda 
yüksek bir neıriyatın bulunma • 
zaruridir. Şirketin salahiyettar 
memurlarilo görüıt;ikçe dinleyİ· 
cilerinin arzulannı tama.mile yır 
rine getirmek arzusunda bulun
duklarına azami gayret ~Ö•terdik 
!erini söylemektedirler. 

Maamafih taleplerinizi aıraır 

geldikçe sütunlarımızda bahsede 
ceğiz. 

Şimdilik kadir gecesi nakli içiıı 
bir hazırlık yoktur. Olduğu tak· 
dirde evvelind"n proğrama dahil 
ederiz. 

Caruso [ Karuzo] 
Ve radyo 

Bunda n 33 acne evvel dünya Hafif muaiki. 21.05: Alman bükil 
metlerinin İttihadı münasebt"tile 
Alman eserlerinden konoer (Bee. 
thoven, Heandel, Wehner). 22.05 
Lanıenberg'den; Keza Alman 
müsameresi. 24 . Neş'e! i musik;. 

18,05: Caz. 19,20: Sigan ınuıiklai 

1 

tan;nmq muganni Caru•o 'ev 
20,3?: Opera tem,a~li, .haberler. Mü- yorktaki Metropolitan oper aında 
teakıı,..n: Tagannılı Sıgan , ... Caz. . •• b. 

VARSOVA 1411 m. 
18.20 ·, Gramofon .19.05 : Kah· 

ve musi isi. 21.05: Polonez halk 
dansları. 22.05 : Piyano konseri 
(Beethoven, Faure, Cabrier, Weİ· 
denbaeume) . 23.20: Kahve musi
kisi. 24 : Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

18.05: Balalayka kon•eri (Ruı 
farkı ve havalan). 19.20: Şarln· 
lar. 21.35: Sigan muaikiıi (tagan
nill). 22.20: Trio (Piyano-Keman 
-Viyolonsel) konıeri. 23.50: Ope
ra orkeatratıı. 

ViYANA 517 m. 

18.05: Opera, operet parçala-
n. Müsahabeler. 20.40: Franz 
Liazt'in eserlerinden tagannili 
temail. 22.55: Mütenevvi orkestra 
parçaları. 

PRA~ 487 m. 

17.15: Hafif muaiki, müaaha· 
beler. 20.10: Bando muzika. 
21 .. 05 Baranoviç'in uStrizeno· Ko 
seno" operas1 (Zagrep'ten nak .. 

len). 

ROMA 441 m. 

Kayda deier bir neıriyat yok. 

BOKREŞ 394 m. 

21 e kadar her l'Ünkü gibi. 
21.05: Sakaofon fanta1<ileri. 21.25 
Piyano (Reger). 22.10: Tal'anni 
( klaaik fllrkılar). 22.30: Piyano· 
Kemal ( kreialer, Beethoven, De· 
buaay, Mona&tiero), 

BRESLAU 325 m. 

17.35: Viyolonsel muaikiai, mü· 
aahabeler. 19.25: Neı'eli musiki. 
23.50: Net'eli netriyat. 

PERŞEMBE, 19·1-933 

ISTANBUL 1200 m 

18 • 18,45: Nebilo. 1.mait Hakkı 
Bey. 
18,45 • 19,30: Orkeatra. 
19,30 - 20:Fr. ders (ilerlemitlere) 
20 • 20,30: Seniye H. 
20,30 • Zl: Okunmuyor. 
21 • 22: Tanburi Refik B. ve ar-
kadaıları. • 
22 • 22,30: Gramofon ve saıre. 
22,30 • 23,30: Oarüttalim. 
Königsııusterhau:ıen 1635 m . 
18,35: Klüik musiki. 22,20: 

Münih, 532 m . 

20,30: Hafif musiki. 21: 
GTON'dan : Amerikada 
mevzuu. 21,25: Solistler 
senfonik kona er. 

Viyana, 517 m. 

VAŞIN-
haftanm 
i'tir11kile 

17,55: Tagannili piyano konıeri. 
Mü sahabeler, 21,20: Kabaıta'nın j. 
dairesinde senfonik orkestra (Bectha 
ven, Debuuy, Fall), 23,15: Caz ve 
Tangoband. (Pariı'ten naklen). 

Prag, 487 ın. 

18,10: Piyano konseri (Scbu· 

mann). 20,10: l\'üıahabe. 20,25: İs
lav mu•ikisi 21,20: Tiyatro (musi
kili). 

Roma, 441 m. 

21.50: Kanşık muıiki. 22,35: Bir 
perdcli temsil. 23,05: Kon erin de· 
vamı (Korsakof, Scotı, Wagner, 
Saint Sains). 

Biikre§. 

13 den 21 re kadaı· her günkü gİ · 

bi. 21,05: Senfonik konıer. (Wber, 
Brailoju, Rachm~ninoff) . Sonra solo 
piyano. 

CUMARTESi, 21 1-933 

ISTANBUI. 1200 m 

18 • 18,45: Stüdyo saz heyeti. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,30 • 20: Fr. den (müptedilere) 
20 • 20,30: Hazım Bey tarafından 

Karagöz. 
20,30 • ~l: Müıerref Hanım. 
21 - 21,30: Tanburi R.,fik B. ve 

arkadasları. 

22,30 . 23.30 : Oaıriiıtaliın. 

Königsvu•terhauzen 1635 m. 

20,40: Hafif muaiki. 21: VAŞIN 
GTONOAN naklen: Amerika~a haf 
tanın mevzuu. 21. 20: Konsenn de-
yamı. 21,40: Viyana mizahı. 22,20 : 
Filharmonik konser. 24: Caz. 

18,05: Orkeatra. 19,0S: Kahve 
musikiıi. Müaaluıbe. 21,20: Senf. 
konaer. (Tıcaikowaky, Radımani
now, Miaıkowıky). 24,0ll: Danı mu 
aikisi, 

Königşııuaterhauıen 1635 m. 

20,40: Beethoven muıikiıi (So.. 
nat). 21,05: EErkek koro konıeri. 
22,20: Karııık netriyat. 24: Büyük 
operadaki teınıili nakil . 

tagannı ettıgı sırada opcrn. ına-

sında teoiı edilen tebiz telefon 111 

temi bir tuiaat ile Karuzo'nun 
aini 80 kilometrelik bir mesafe
den kulaklıklı aletle aahildekt 
"Avon" vapurunun telaiz hizeıİ· 
le muvaffakiyetle dini mitlerdir 
Temsil edilen opera Puccini'niıı 

"Toska" operası idi. Toska rolü 
nü o zamanın en iyi muganntyel 
rind.,n Oeatin idi . 

-
Tayyare ile proyr11m 

izamı 

Yeni sene V(" Noel münasebe
tile lngiliz radyo merkezlerinde 
neırolu an müntehap proğramlar 
aynen gramofon pl.iıklarına çeki 
lip Avusturalyadaki radyo mcr 
kezleri tarafından da netrolunm 
sı hususunda tayyare poatalaril 
Avustralyayn izam edilmiştir. 

Kücük parçalar. 20,35: Kantık n 
riy~t (Ncş'eli ıarkılar, sololar, ebru 
ve saire). 22: Soli•t konseri. 22,50 
Piyano parçaları, 23,50: Londra'da 

Gece konseri. 

Vi3 .. ano1 517 n1. 

18,10: Otto Römiş takımı (op 
ret valslar). 21,05: Ne!'cli n riya , 
(Garbi Almanya'da DORTMUND 
dan naklen). 23,50: B.,rlin'den: C 

Prag, 487 nı. 

18,55: Gramofon Müaalıabe 
20.25: Mizahi neniyat. 21,05: "Re 
vizor" isimli operet 23,20: Hafif 
siki. 

Roma, 441 m. 

21,05: Haberleı-, Gı·amof on 
22,05: Tiyatro veya op.,ı·et. 

Bükref. 

18,05: Karışık konser 20.411 
Gramofon, 21: Halk muaikisi. 22 
Balaıayka konseri. 23: Karı ık ko 
ser. 

PAZAR, 22.1.933 

ISTANBUL 1200 m. 

18 • 18,45: Nihal H. 
18,45 - 20: Orkeıtra . 
20 • 21,30: Bedayii muıiki he 
21,30 • 22,30: Gramofon v" sair 
22,30 • 23,30: Darüttalim. 
Budapefte 550 m. 

17 .35: Haberler. Müteakıb Maks Hartmann tarafından tagan 
ni (Schumann, Wolf, Schubert). 
24: Caz. 

Varfoııa 1411 m. Orkeatra ile Thomas, Wening 
Pecai, Drala'nın eserlerinden. 

19.05: Kahve konseri. 21,05: Ha· 20: "Rund um die Liebe" ( 
Varşoııa 1411 m. fif muıiki. 23: rpen'in asarından etrafında) iaimli operet (Strauaa 
18.05: Oda musikisi ( gra~'!· konser 24,0S: az. 22.55: Çıgan musikiai. 24.05: C. 

fon ile). 19,05: Hafif musıkı. Budapeft~, 550 m. ' (tagannili.) 
21 05: Orkeatı·a konseri (Reiaain· 
l!'e~, Kockert, Minkuı'. Kreialer, 18.05: Operet parçalan. 19,50: PRAG 487 m. 
Waldteufel). 22,35: Pıyea. 24 t Macar ıarkıları. 21,05: Open. ta-: 17.05: Hafif musiki. 18.50: 
Caz. ıranni (Koro) heyeti. 22,05: Gramo· mofon. 19.05: Almancl\ neşri 

8 d e t 550 m fon 22,05: Kar14ık (pli.klar). 23,30: (Beethoven'in piyano eserlen 
u ap ~ e • 1 Sigan takımile milli !&rkrlar. 24,20: den). 20.05: Askcrı konser (B 

18.35: .Ruhi konser (kil!s~den). , Sigan muaikiıi. no'dan). 21._10· Smetana aalonu 
20.20: Pıyes. 21.50: Musıkı par- M" 'h 532 · dan: Senfonık konser. 22.05: H 
çah bir müsahabei muaikiye. , unı '' m. herler. 23.25: Bratisl~va'da 
22.35: 1mre Magyari Si2an takt· 18,05: Mütenevvi mu•ilci. 19,50: Radyo orkeıtraaı. 



' MlLLlYET PAZARTESİ 16 KANUNUSANİ 1933 

Bir izdivacın hikayesi: 3 

Dürrüşehvar nasıl ve 
kiminle evlendi? 

Birinci Sahifeden Geçen Yazı ar 
E 

Gazi Hzanin 
e Abd.. •t k b. k Seyahatleri 

ll mecı lZIDı lf çe mece (BQfı l inci uıhilede) 

H• t ı d v • ti Salih (Bilecik), Kılıç Ali (Gazi-
ıD e masına egış antep), Hasan Cavit (Rize), Ri-

yaseticümhur Umumi Katibi Hik 
NiCE, (Hmual) - Sakıt met ve seryaver Celal Beyler, ka-

balife Abdülmecit, Dürrüteb· lemi mahsus ile diğer yaver Bey· 
varla Nilüferi bir çekmece 1 ler, it Banka11 Umumi Müfettiti 
Hint elmaıına ııud değişti? S~ıni, mübendu Kaz~, Be~el-. 
D .. • ·· af il .. •-· • d milel mukaveleler tetkık daıreaı 

ugun t ı ........ gırmeız en Müdürü Avni maden mübendiai 
evvel burulan bahıetmek iıt~ Şahap, lktıaat 'v ekileti servis tefle· 
rim. Abdülmecit, Nice'e y~ rinden Mümtaz Beyi.,. refakat et-
leştikten sonra bir müddet es- mektedirler. 

d ki yaf&Ylt tarzmı değiıtirme- istasyon donanmıfb. 
u mittir. Safdillere mahıuı imi- Eskiıehire hareket 

yane gururu, eski saray adet· 
"r !erini birden bire terlı:etmeğe 
y manidi. Her akşam etrafına 

toplanan dalkavuklara villbın 
1 da ziyafetler veriyor, eski deb

debeli günleri aratmayacak ıe
s kilde eğlenceler tertip ediyor, 
hazıra dağlann bile clayanmı

a yacağmı bilmez gibi gorunu-
10rdu. Beraberinde götürdü 
fü mücevherler, ucuz pahalı 

eelckn çıkıp ta satılacak savu
lacak bir §ey kalmayınca Ab

h dülmecidin ayaklan suya erdi. 
1 Sakıt halife, bir müddet b<>J 

er .. isl"am aleminin ( !) yardı-
DDrrDşehvarın bir resmi 

günl. erinde kızı Dü....;;..,.hvv ye 
·mından medet ummuıtu. Hiç ··-.-
kimsenin kendisine ehemmi- gane teaelisi idi. Onu, evlen· 

f'l vermediğini görünce suku· dirmek §İmdilik aklına bile 
lu hayale uğdarı.Artık çaresiz gelmiyordu. 
almıştı. işi pişkinliğe vurdu Fakat Mecit Efendinin ak-

ve yüzünü kızdırarak uk sık is- lına gelmeyen günün birinde 
inden bahsedilen Haydari- başına geldi. 1931 seeııi mayı

bit Nizamına müracaat etme- snn ilk günlerinde idi. Nice'in 
en muhtesem oteline misafir 

~e karar verdi. Nizamın sene- ola ihtiya; bir Hintlinin Ab
Cle (7) milyon lsterlin serveti 

s Jduğunu itilmişti. dülmecidi ziyaret ettiği şayi ol 
Bu kadar zengin bir adam. du. Bu zat, Haydarabat Niza

endisine uzanan eli, elbette nurun mutemet adamı Mirza 
.. çevirmezdi Abdülmeci- Cafer Cılam Behbut idi. Hintli 
7 11in Abdülmecit ilk temaslan 

• bu müracaatı, üç dört ay bir hafta kadar devam etti. 
b :dar cevapsız kaldı. Nihayet. Mirza Cafer Abdülmecidin 
nr ıün kendisine kısa bir 

ektupla, 400 İngiliz liralık kızı Dsrrütehvan Allahın em· 
tl,ir telgraf havale.i uzattı! r. ri ve peygamberin kavli ile 
1 l{aydar;ıbat Nizamı, mektu- Haydari.bat veliahti Sahip za-
1 - • b ' 1 d b de sevabı azam Can Bahadir lUDQa A du meci e ir taknn 
omplimanlar yaptıktMl son- için, Nilüfer Sultanı ela sahibi 

1 , her ay için kendisine 400 azamın ikinci oğlu için helal-

ı b 1 d lığa istemeğe gelmitti. 
ı· gi İz lirııu maaş ağ a ığmı Sakıt halife, ilkin tereddüt 

ldiriyorciu. Bu para baıka bir 
r eliri olmadığı halde de Abdül eder gibi ıöründü. Ne de olsa 

cidin Nice telırine mütevazı kız babası idt Biraz nazlana

lttr hayat geçirmesine kafi ge- caktı. 
dj. Nitekim ilk aylarda, mas Fakat hakikatte Mecit E-

. aflannı kısmak sayesinde bir fendinin keyfinden neredeyse 
üddet Jrimıeye muhtaç olma- ağzı kulaklanna varacaktı. Az 
n geçinebildi. Fakat sabık ha saadet mi idi bu? Kızmı Hay
e. saltanat yıllannm ,ıma· darabat Nizamı gibi milyarlık 

Jk ahıkanlığı ilıe bol para sar- bir adamın oğluna vermeyip 
kime verecekti? 

~meğe ahtan sefih ve müsrif 
ğluna bir türlü söz ıeçiremi- Bir kaç sene evvel Dürrü· 

rdu. tehvan, az kalsın ıeytana u· 
Ömer Fanılı; Nice'e geldik yup parasız pulsuz bir adamla 

ö!m sonra, hm manasile ıslah evlendiriyordu. Eğer bu hatayı 
iş*bnl etmez bir &eueri olmut• itlemit olsa, şimdi kim bilir ne 

L Barlarda herkesin malı olan kadar dövünecekti. 

ANKARA, 15 (A. A. ) - Re
iaicümbur Hazretleri garp ve ce
nup vilayetlerimizde bir tetkik 
seyahati yapmak Üzere bu aktam 
ıaat 20 de buauıi trenle Eskitehi· 
re baraekt buyurmuşlar, İıtaıyon
da B.M. Meclui Rei•i Kizon, Bat
vekil ismet, Büyük Erkanı Harbi
ye Reisi Müşür Fevzi Paşa Haze
rab, C. H. Fırkası Katibi Umumi
si ltecep, Vekiller, Ali A.keri Şu
ra a2alan Sefirler, meb'uılar, ve 
vekiletler erkanı ve halk tarafm
dan uğurlanınıtlardır. 

Gazi Hz. Mersinde 
bekleniyor 

MERSiN, 15 (Miliyet) - Ga
zi Hz. nin burayı te~rif edecekleri 
haberi büyük bir sevinç uyandır
mıftır. istikbal hazırlıkları yapı
lıyor. 

Gazi Hz. nin deniz 
seyahati 

Gazi Haz. nin teşrifleri mii:na
ıebetile Seyrisefainin Cülcemal va
purunun evvelki ~kşam Derinceye 
hareket ettiği dünkü Cümhuriyet 
refikimizde yazılıyordu. 

Gülcemal limanunızda bulun
maktadır. Ankaradan gelecek 
emre göre bugÜn Derince veya 
Mudanyaya hareketi muhtemel
dir. 

Gazi Hazretleri seyahatlerinin 
deniz kıamını Cülcemalle yapa
c klardır. Gülcemal Ertuğrul sü
varisi tarafından idare edileceği 
gibi Ertuğrul yab mürettebatın
dan bir ksnnı da ıemide bulun
matkadır. 

• • • 
Gazi 1 Iazretlerini latanbul na

mına selamlamak Üzere bugÜ."l 
Vali Muhiddin Beyle Fırka Reisi 
Cevdet Kerim Beyler Gülcemal 
vapuru ile Derinceye gideceklerdir. 
dir. 

Tayvare balosu 
Şubat 9 Pertembe günü akşamı 

Pera Palas salonlarında verilecek 
Tayyare balosunun mükemmeliyeti
ni temin için balo komitesi bu,nin 
(pazartesi) ıaat (16) da Pera Pa
lasta bw içtima aktedecektir. 

Deniz akademitinl 
ziyaret 

lsveç mektep gemui zabitleri 
ve zabit namzetleri dün ııabab 
Heybeli Deniz Harp Mektebini zi. 
varcl etmİ51crdir. n.ır takım boyalı kadınlarla clü· Maamafib, Abdülmecit bü-

llP kalkıyordu. tün eski saltanat döküntüleri f m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll 

r Zevcesi Sabiha Sultanı, çok gibi içi dışı bir olmacı'ığı için 
\n uınutmuıtu. bu itle gayet ağır davranmasr 

Sabahlara kadar kocasının m bildi. 
"'pluııu bekleyen Vahdettinin Kılavuzluk için gelen Hint
lametli kızı, babasının hiç )iye elden gelen riayette kusur 
eıvmediği Abdülmecidin evine etmemekle beraber derha mu· 

'n gitmeği, Faruğa kartı vafakat cevabı vermedi. Sade-
ıyduğu yenilmez atkı yüzün- ce teklifi, hayırhahlıkla kabul 

kabul dmitti. ettiğini, kızını Nizam hazret-
Bir zamanlar, uğruna o ka- )erinin ali kadir mahdumlarile 

r göz yatı döktüğü, genç kız· evlendirmenin kendisi için pa· 
ının bütün hazinelerini vak- yesine eritilmez bir ıeref oldu
den evvel ayaklan altına ser ğunu söyledi ve kat'i söz kes-.i Faruk. timdi ma bir hiz· meden evvl on gün kadar dü

ıetçi muamelesi yapıyordu. ıünmek için Hintliaen müsaa· 
v\Jcuklan bile onları tiirleştire de istedi, Hintli mutemet, daha 
lemitti. Öıner Farukta evlat bir kaç defalar Abdülmecidin 
.ıiıhabbeti yoktu. Paradan, çe- villasına gidip gele!~ 

• kadından bqka dünyayı Abdülmecit bu yağlı kuynı· 
Şzü görmüyordu. ğu kaçırmamak için bütün be-

Sabiha, onu eve bağlamak lağatini ele alarak kızına crddi 
her çareye baş vurdu. Fa- bir nasihat geçti: içinde bulun 

nt ne yapsa nafile idi. Faruk dukları vaziyetin icaplarından, 
"tık cıva gibi elf! avuca sığ- Nizamın sadakasına muhtaç ol 
iıu bir mablak olmuştu. duklanndan, ret cevabı verildi 

ecit Efeocl, tmıank oğlu- ği halde ayda 400 lgiliz liralık 
en bu hallerine çok üzülüyor- tahsisatın keııilecıeğinden uzun 

• Alıtmıt• kudurmuttan be- uzadıya bahsetti. 
ı- olduğunu bilen Abdülme- Dürrütehvar, babasına çok 

bu dayamlmaz israfa kaJ"1ı, düşkün bir kız olduğu için o· 
1.i bir varidat membaı bul· nun sözünde dışarı çıkamadı. 
üı: mecburiyetinde idt Hane- Boyunu bükerek her ,eye razı 
u azuınm biç birinden on olduiunu bildirdi. 

• ralık yaı·dım bekleyemezdi. Ömer F anıka gelince: Onun 
z lann içinde öyleleri vardi bu it canına minnetti. "Neca· 

i coktan beri dilenciliğe betlu" Efendinin Cafc chan-
üslerdi. tent'larda bir bayii kumar bor 
Başta Retadın oğlu Zi- cu birikmişti. 

·· tin olmak üzere böyle kaç Nice'te takıntısı olmadık 
İ ,ehzade kendisinden pa bir bar, bir gazino, bir dan
ıızdırmağa kalkmışlar, yüz sing kalmamı,tı. Dürrüşehvar, 
amayınca başka kapılara bir Hint prensinin karısı olur
' vurmuslardı, sa kırkına yaklaşan bu huvar-
Mecit Efendinin bu darlık I da eskisine de tabii "Ün doia· 

caktı. Artık, ıu bar aenin, bu 
bar benim, sabahlara kadar 
aerbeatçe dolaıacak ve avuç a· 
vuç para yiyecekti. Abdülme
cit, etrafına topladığı bir kaç 
adamile son defa küçük bir isti 
fare yaptıktan ıonra, kararını 
verdi; Derıehvari Haydarabat 
veliahdine, Nilüferi de ikinci 
veliahde vermeğe razı olmuı
tu. Hintli klavuz. aldığı bu mu 
vafakat cevabını, telgrafla Hay 
daribat Nizamına bildirdi. Ara 
dan çok geçmeden, Nizamın o
ğullan, maiyetlerinde bir sürü 
adamla Niıe geldiler. Abdülme 
cidin nişan yapılmazdan evvel 
kabul edilmek şartile ileri sür
cİÜğü bazı mali tartları vardı. 
Bu izdivaç. evvela bir mukave
leye rapetdilecekti. Mukavele 
mucibince veliaht Sahipzade 

Sevabı Azam Can Behadır Dür 
ıehvara senede 12000 lngiliz li 
rası tahsisat bağlayacaktı. Ni
lüfer Sultana da 6000 İngiliz 
lirası verilecekti. Prensler ba
balanndan aldıklan talimat ü· 
zerine bu ıartlan itirazsız ka
bul ettiler. Mukaveleler imza
landr. Dürrüşehvar, kendi tah· 
sisatından babasına ayda üçbin 
isterling terketmişti. Sabık ha· 
lifenin evvelce Haydarabat Ni
zamından aldığı 400 lngilize 
ilave edilince tahsisatı 700 ster 
!ine baliğ olmuştu. Abdülme
cit memnun, Hint prensleri 
memnun, Öıner Faruk mem· 
nun ••• Fakat bilmem bu alıt ve
rişten Dürrüşehvarla Nilüfer 
de ayni derecede memnun kal 
nuılar mı idi? 

S. R. 

·- ·."t:.... ~- .- ,.. i... ı ! , ....... -~ ·--{l- 1'.;'> .. ,\..,·, 

lsveçli 
Bahriyeliler 

(Başı birinci sahifede) 
Tiırkiyeye değil. Bundan bir müd
det evvel 1 zmire ugramıtbın• O za 
man lzmir çok ıüzel bir şehirdi. • 

Kumandan, oldukça selis bir 
franıızca konuıuyor. Şimal millet 
!erinde pek az tesadüf edilen bu 
şive farkaızlığı nazan dikkatimi 
celbetti. Bili.ihtiyar ıordum: 

- Fransada bulundunuz mu? 
- Ben Franaada doğdum. U-

zun müddet orada kaldun. Fran· 
aıca çok sevdiğim bir lisandır. Fa
kat son zamanlarda okadar çok 
franıtzca konuımak fırsatını bu· 
laımyorum •. 

Bahis, geminin ~ aptığı turneye 
intikal etti. 

Kumandan, son seyahatinden 
bahseder .. !< dedi ki: 

- Buraya Beruttan geliyoruz. 
Sair aabahı hareketle Kataroya gİ 
deceğiz. Oradan Trablusgarp, Na· 
poli, Cebelittank ve Havr'a uğra
dıktan sonra lıveçe döneceğiz. E· 
velki seneler daha uzun seyahat
ler yapardık. Geçen sene Hindiı· 
tana kadar gittik. Bu ıeneki buh
ran her memleket gibi bize de te· 
sir etti. Seyahatimiz yalnız Akde
nize inhiJar etti. 

Bir aralık kumandan Burman• 
dan bana laveç bahriyesi hakkm· 
da i:zahat vemıeaini rica ettim. Ku 
mandcn, mea1eğine Aşık bir asker 
tavrile cevap 1-e!"di: 

- lsveçin bahriyesi okadar 
kuvvetli değildir. Şimdi bahriyede 
bir gençle~tirme planı tatbik edi
liyor. Son ~nelerde mali buhran 
dolayıaile yeni İnşaat ta tahdit e
dilmi•tir. Bu tahdit cereyanı bize 
bilha .. ~ Danimarkadan geliyor. 
Danimarkada ıoayalistler yeni 
bahri inşaatın aleyhinde bulunu
yorlar. Bu •ebeple Danimarka 
bahriyeai bugün pek ihmal edil
mİf bir haldedir. Bu cereyanın ak
ai tesiri laveçte de görülüyor. Es
kiden laveç ile Danimarka ara• 
aında birçok ihtilaflar ve harpler 
olmuştur. O zaman olsaydı, Da· 
nimarka donanmasının bugünkü 
halinden belki memnun olurduk. 
Fakat bugün böyle değil.. Bugün 
aramızda hiçbir ihtilaf olmamak· 
la beraber Danimarka'nm kuv
vetli bir donanma .. olmaaını uti
yonız. 

G. Mübadiller j Ergani bakır 

T op~~?!i!~~hilede) 1 Ma d~!,i, inci uıiıiled•> 
halinde kongreye iıtirak etmek ü- veya birkaç sene müddetle mülte• 
zere gayrimübadiller geliyordu. zimlere ihale edilmiıtir. Sonrala· 

Saat 14 olmuftu. Salonun kapı· n bu itlebne §Ckli de sene tebdil 
unda İçeriye giren gayrimübadil- edilmiş, madenden cevher ibra
lerin cemiyete mukayyet olup ol cı ınnayyen bir imil ücreti ile 
madıklan kontrol ediliyordu. Ce- mültezimlere verilmiıtir. Fakat 
miyet aza ı, geçen kongreden son burada da mültezimler yalmz zen
ra 752 ye baliğ olmuıtu. Kongre- gin bulduklan cevherleri ihraç, 
nin küşat edilehilmesi için. mu- fakirlerini mağaralarda terket
kayyet azadan msfından bir faz- miılerdir ve bu yolsuz İnşaattan 
lasmın, yeni 377 ki~inin huzuru dolayı bu dokuz mağaradan al
nizamname mucibince lazımdı. Sa tısı zamanla yıkılmıı, yalnız 
at 14 buçukta aalonda toplanan- (lam), (ıarbot), (aıcak) namlari
larm miktan ancak 95 i bulmut- le yadedilen üç ihraç mağarası 
tu. kalmı§b. 

Bunlann üçer beter kiıilik 'Ye Erganiden çıkan cevherlerin 
daha büyiik gruplar teşkil ederek resmi kayıtlarına ancak 1266 se
ııalonun muhtelif taraflannda ara- nesinden itibaren rastgeliyoruz ve 
bnnda gayrimübadilleri alakadar 1266 •eneainden 1323 senesine ka-

dar 294.932 ton balar cevheri i ... eden iıler etrafında oldukça ha· 
raretli münakafa.(arda bulunduk- tihsal edilmiıtir. 
lan görülüyordu. Bu meyanda ea• Erganide bakır 1266 seneainden 
ki idare heyeti reiıi ve azaıı da evvel körüklerle i,liyen saçlı fı-

rınlarda izabe edilirmiı. Bilahare 
salonda ispab vücut ebnişlerdi. hükUınet Dicle nehri cereyanın· -
Muhavere ve münakaşalann belli dan istifade ederek dört çarkla 
batlı mcvzuunu, ikinci tertip bo- bava cereyam veren ıekiz fırın in
nolarm tevzi edilip edilmemesi fa ettirmiştit. 
teıkil ediyordu. Bu noktada bat- B>ı.,dan baıka Tokatta ikiıi 
irca iki cereyan vardı: Abdülmecit <1>ger ikisi de Abdüla-

1 - Gayrimübadillerden bir ziz devirlerinde Macar uıulü ta ... 
kısmı, elde mevcut bonolar tama fiye eden Tokat kalhaneleri yap· 
men ııarfedildikten aonra ikinci tınlmııtır. Erganiden ~ıkanhp kal 
tertip bonoların tevziine taraftar ve izabe edilen bakırın miktarı 
bulunuyorlardı. Bunlara göre, an reaıni kayıtlara gorc oöyledir: 
cak böyle oluna mevcut bonola
rm kıymeti daha ziyade diifmiye
cektir. 

2 - Diğer bir kısım gayrimüba 
diller de, her gayrimübadilin be
.er yüz liralık İstihkaklannm tim 
diden :ve naklen tesviyesini isliyor 
!ardı. Bunlar, mütebaki istihkak
lar için, bono tevziine lüzum gör
m,.mekte ve her ıayrimübadilin 
elinde mevcut utihkak mazbatala 
rının arkaıma, bu mazbatalann 
bono gibi tedavül edeceğine dair 
meınıhat verilmesini istemekteydi 
!er. Bu meyanda idare Heyeti a
zaamdan da bazdan bulunmakta 
idi. 
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18.000 6.300 
20.964 7.337 

23.lSl 8.103 
141,1161 49,662 

1266 tarihinden 1298 aeneai ni
hayetine kadar ihraç edilen kara 
bakır yüzde ôO, 1299 senesinden 
1309 senesine kadar çıkanlan 
bam bakır yüzde 75, 1310 senesin 
den 1317 seneıine kadar yüzde 
80, 1318 senesinden 1323 senesine 
kadarki ham bakır da 85 hali. ba· 
km ihtiva ettiği kayden anlaşıl
malır.ta.clll". 

Umumi harp eanaamda Alman 
mütehaasıslan marifetile hüku
met tarafından yapılan 36 kadar 
sondaj ameliyatı ve buralardan 
alma• tahlil neticeleri elyevm ma 
dende mevcut cevher Taaati yÜzde 
on bakın ihtiva etmektedir. Erıa• 

/Uirsadı ibret 

Sulh bakın 
(Batı 1 inci aabifeden) 

de olaa)'dı ..• 
Dedi. Muhatabımın ağ:r.ınılf! 

yakıcı bir alev 11ibi çıkan bu ,,il 
benim ruhuma kı:&11ın bir da""" 
,,ibi yapıımıftı. O dakika kenıliıl' 
ve bütün milletimi sulak tarla/#' 
dan yalnı.a sıtma mikrobu tapir 
yabilen bedbaht köylülere, E;g,J 
dağlannı da Türk coğrafyasını' 
aırtında bir kambura benzettim· 

Bu tarihten dört aene sonra, ~ 
münaaebetle, Er11ani önünJ" 
11eçtim. Bakır r"nkli dağlar om~ 
omuza vermi,, ulka uzanıp gior 
yor, 1&11.:1 bir oôdinin orfcuınd4' 
bakır renkli bir au aeraeri aert~ 
akıyordu. Bana öyle geldi ki bil
tün hav- bakımsı:zılıktan ~ 
tutmuffu. Bu manzara karşısınıll 
11ö:&iim .. 1 önüne Alman z.abitinİll 
hayali geldi. Türk bakırını Al· 
man fırınlarıncla eritem.,diğinl 
yanan bu adamın içini çeher•lı 
söylediği •Özü hatırladım ve rrl' 
huma yapı~an o kızgın damganıl' 
•nasını bir kere Jaha duydum. 

~~~ 

Doğru düıünmek, doğru gör• 
melı, doğru yürümek: İfte bütiill 
mul)Q/lakıyell"rin sırrı ..• Bunclatı 
ötesi bir hesap ve zaman mesel•" 
sidir. Ergani fİmendiferi ·ifinJ• 
bu 11rnn k<!ılolunduğunu görüYo" 
rum. Artık aldanmak ko,.kusu ol· 
madan iddia edebiliriz. ki sağla~ 
bir irade kuvvetinin idare ettil 
doğru bir hesap bugÜn milli ululı· 
larrmızda pembe bir tebessüm il' 
cak jiyle parlıyan hakikatı } arıt" 
dan itibaren müsbet adımlarla yiİ' 
rüterek nihayet günün birinde bit 
lokomotif düdüğü ile Ergani hafi" 
.zaaının bakır renkli muhitine gö
türecek, ve yedi başlı ejderhaları~ 
elinden tılnmlı ha:r.ineleri altll' 
efsanevi dilaverler gibi Türlı 
Cümhuriyetinin delikanlı az.mi J~ 
üç •~ne aonra Ergani delineait1• 
:uıptedecektir. 

Ergani bakırını milli say ve ser
vete açmak için altına gireceği
miz İ&tikra:r. yükü medeni omu:dtr 
ra ıeref verecek bir hamuledir. O· 
nun içindir ki bu ilk ıtulh istikra:ıİ· 
le çıkaracağımız moclene: 

- Sulh bakın! 
ismini verebiliriz. Bu İfİ bafd' 

ranlar temiz ve faydalı bir hiznıe· 
tin gururunu duymakla haklıJır• 
lar. 

lamail MOŞ'l'AK 

Havalarımızı 
Müdafaa 

Bugün ineç hükfuneti Got
land isminde modern bir laJ'~are 
kruvazörü yaptırmaktadır. lsveç 
donanmaaı esaslı üç cüzütam Üze· 
rine istinat ediyor. Bunlarda her 
biri 7500 tonluk olan Gutarf V 
Drolling Vutoria ve Svarige zırb
lılandır. Bunlardan baıka sahil 
muhafazasına mahsus her biri üç 
dört bin tonluk olan birçok küçük 
gemiler de vardıl"." 

Bunun Ü7.erine kumandan kü
tüpbaneaini açarak oldukça bü
yük hacimde olan fsveç bahriye 
salnamesini çıkardı.. İıveç donan 
maaını teıkil eden gemilerin iaim
lerini birer birer okumağa batla
dı. 

Bu iki c<'reyandan, teferüatta, 
ayrı dü,ünen gayrimübadiller de 
vardı. Bunlar, lıtanbulda müza
yedeye r;ıkarıl"n emvalin ıabşı i
çi" bi~kaç ay beklendikten sonra, 
eldeki bonolar ister sarfedilain, 
ister ı.arfedltmeain, ilP-inci tertip 
b onolann tev~İinc tara/tar bulu
nuyorlardı. Bu vadide söylenen 
gayrimübadillerden bazılannnı, 
idare heyetinin ikinci tertip bono
lar işini bir türlü neticelendire
mediğinden şikayet edenler ve ten 
kidatta bulunanlar da vardı. ida
re Heyeti taraftarları ise, heyetin 
lazrmgelen bGtün teıebbüslerde 
bulunduğunu, fakat Maliye Vekl
letinin eldeki bonolar tamamll• 
sarfedilmeden ikinci tertip bono
lann tev:ııüne muvafakat etmedi
ğini aöyliyerek müteamzlara ce
Tap veriyorlardı. 

ai bakır cevherinde yüzde 8 ar- (Bap Birinci sahi/ede) 
aenic, ve Sulfurea de fer ve pek az yareciliği ileri götürmek ve bav• 
miktarda Silice vardır. tehlikeainden korunmak için ııe 

Beher ton bakırda yÜz gram büyük fedakarlıklara katlanarak 

Bu aalnaıneden ıu isimleri kop
ya ettim: 

Kruvazörler: 
Manligheten, T apperheten, 

Waaa, Aran, Tbor, Oden. 

Bu ıırada idare Heyeti, içtima
ını bitinniı, nisabı ekseriyet biad 
olmasını bekliyordu. Nihayet Reia 
lsmail Müttak Bey kürsüye çıka· 
rak dedi ki: 

Her biri 900 tonluk olan torpi· 
to muhripleri: "- Maale1ef, nisabı elue...,.et 
Klaı Horn, Klas Uggla, EbrenJI- biaıl olamadıiı görülüyor. Gayri. 

kyöld, Nordenskyöld, Wrangel. mübadillerimizin, kendi ifleri-
Modern denizaltı ıremileri: bukadar alakauzlık göatermesln-
Delfincn, Nordkaparen, Ulven, den teeuür duymamak mihnkün 

Gripen, Draken, Val~n, Uıtern, de!'ildir. işlerimizi turada burada 
Bii.ren, Valtrouen, Salen, Hajen. lüzumsuz gürültüler ve münakaşa 

Her biri 250 tonluk olan torpil larla halletmek imkanı yokturı 
gemileri: şuurla görüşüp kararlar vermek 

Ji.geren, Kaparen, Snappba. için kongreye İştirak etmek lazım-
nen, Vaktaren. ııelirdi. Ekseriyet hi.aıl olamadı-

Bu uimlerini yazdığım ıremiler ğından kongreyi, celecek pazar 
salnamede mevcut listenin başm• gÜDÜ saat on dörde talik etmek za 
da mevki alan ve yeni in!B edil- rureti basıl olmu,tur. O giin, ay• 
miş modern gemilerdir. Ben ya- ni saatte gene H .. lkevinde topla• 
zarken kumandan lute Üzerinden nacağız. Bugün celse yoktur." 
elile it~ret ediyor: Bunun Üzerine aa lonu dolduran 

_ Bundan aıağıa~ yazmayı. 1 aza, yava~ vava~ d~ğılmı.tır. Ce
nız, bunlar kısmen eakı gemiler- ı l~c~k p11..zar g(İnu, nı~amname mu 
dir. Bahaetmeie değme>:" diyor- cıbınce, !.:ar. aza bulunnrıa bulun
du. 

1 
sun mevcut!,. kongre açılacaktır. 

Kumandan Burman, aualim il- -··-·•~ .. -·-----···-···---• ·ı . lı 1 
zenne, bu geın.ı erın emen de ; ve gemileri temizliği ile meşhur-
kaffeıinin t.veç .tezga~larında ya- dur ..• derler. Bunun misalini ıör
pıldığıru ve aynı ~ez!f..":h!arda va- mek İsterseniz, Fylgia kruvazörün 
purlar da inta edıldıgını söyledl de küçük bir cevelan yapınız. 

Ben, kumandanın verdiği iza- Efrat koğu~unda maııalar et• 
hab dinliyor, bir taraftan da dü. rafında toplanınıf, ;.....uk çelıre
şünüyordum: lsveç ancak altı mil li, aanşın baıh. çehrelerinden 
yon nüfuslu bir memlekettir. Şi- kan ve hayat fıtkıran -teli p.. 
mal kutbuna l'._akınh~ niabetinde mal çocuklan, bararet1• kağıt oy 
medeniyette yukselmıı ve son se- nuyorlar. Bir yabancmm bir lahza 
nelerin si ~asi ihtiraılanndan uzak için aralanna kanş.maaı onlan a• 
lıalmıt olan bu m~leket, nüfusu lakadar ebniyor ... KinWıi konufD
daha fazla olan hır Balkan mem- yor, kimiai elindeki kağblan ma
leketinden d~ha .~vv!tli bir do- saya atıyor, kaldınyor, lranştın
nanmaya aahıp «orunuyor .• Bu, a• yor ...• 
caba bir lükı mü, yoksa ihtiyaç Kumandan bir koridorun ÖnÜll 
mı?. den geçeı:ken bir kapıyı açtı: 

Kumandan Burman: - Buraaı ateşçilerin banyoag.. 
- Gemiyi görmek istemez mi. dur. At"'çiler çok kirlendikleri i-

ainiz? divc sordu. çin koğuılan ayrıdır. Bnrada da 
Bu teklifi memnuniyetle kabul banvolannı yaparlar .•. 

ettim. Kum'lndan önde ,ben ar- Küçük zab:ııere ve zabit nam 
kada göv .. rteye çıktık. Bnrada 15 zetlerine ve zabitlere mahsus olan 
santimetrelik iki top, ıanki tehdit- daireler lıep güzel, hep mükem
kl\r bir nazarla. bana bakıyor gi- mel ve temiz .•. 
bi idi. KUM ndan toplan iıaret e- Bir çeyrek •o.,ra tekrar cö-
derek dedi ki: vertedeydik •• 

- Toplar da ,gemi gibi, eski- laveçin bu sevimli lmmandanm 
dir. Bu gemi 1907 senesinde do- dan samimi surette aynldmı. Ayni 
nanınaya iltihak etti. Son seneler- mut beş on dakika ıonra beni 
de mektep gemisi oldu.. Dolm .. bahçeye çıkanyordu ...• 

Daaiınarka Ye lav va 

ırümÜf Tardır. çalıtmakta olduklan daha iyi an• 
Amerikan mühendialerinin e- !atıldıktan sonra Türk milletin• 

tüt1erine nazaran bu .-ait dahi- bu yolda diıten vazifeler çok e
linde liakal 1.200.000 ton cevher hmnmiyet alını,br. 
mev"CUttur. Milli tayyareciliği korumak İ• 

Yüzde on bakır ihtiva eden cev çin nasıl çalıtılacağım millete reh 
her çok mühim ve çok zencin ad· berlik ederek Üzerine almış olan 
dolunur. Bugiin dünyanın en zen- Türk Tayyare Cemiyetine en az 
ırin bakır madeni olarak kabul e- kazanan fertten başlıyarak bütün 
dilen Belçika Kongoaunun cenu- j devlet tetkilatma kadar her şahı• 
bunda Kadanga mevkiindeki met ve müessesenin yardım ıöaterme• 
hur (Union miniere du Haut • Ka- sinin milli düşünceler ara.,nda yer 
tansa) Şirketinin ııahip bulundu- tutan bir borç telikki ebnesi la· 
iu bakır madenindeki cevher nİI- zımdır. 
beti yüzde vaııati 6-7 kadardır. Öl Tayyare Cemiyetinin gelirini 
çülmÜf cevher stoku da bet mil- çoğalbnak için her vatandaıın ve 
yon tahmin edilmektedir. Binaen• devlet memurunun bu milli da. 
aleyh: Ergani cevher nubeti itiba· vaya zahir olarak gücü yettiği ka
rile hiç fÜpheaiz en yüluektir. Fa- dar halkı teşvik ve tenvir cbn.,sini 
kat kemmiyet itibarile daha :zen- rica ederim. 
ırinleri vardır. Bundan ba,ka Er-
gani cİv•nnda ayni jeolojik teşek 
külit vardır. Düşünmeli iri y~ıtde 
bir, bir buçuk ile çahıan bırçok 
bakır madenleri vardır. ftte Art· 
vinde Kuvarsban'daki bakır ma. 
deni yüzde 4 - 6 bakırı ihtiva ettiği 
halde Simen• Şirketi bq, ~.Ib ~il
yon Türk )iraaı sermaye dokmllf
tü. Gene mezkur vilayette Mor
ırul bakır madenini de yüzde 3.6 
bakın ihtiva ettiği halde Kafka
sus Kupper kumpanyası bir mil
yon altın lngili:z liralık aernıaye
sinden yedi yüz bin albnını işle
mek üzere oraya vazebnişti. Hal
buki Ergani yüzde on bakın ihti
va etmekle hepıini geçmektedir. 
Erıani hiç ıüphesiz en karlı bir 
tekilde itliyebilecek bir madendir. 
Erganiden bir de baknlı su akmak 
tadır. Bu suda bakır miktan bak· 
kinda iki etüt mevcuttur. Birinde 
senevi kırk bq ton, diğerinde iki 
yüz ton saf lıakır aktığı hesap e
dilıniıtir. Türkiye Cümhuriyeti
nin Erganiyi iılemek üzere verdi
ği karar pek yerindedir. Çünkü 
her halde bu N vasıtaıile akan 
bakır nekadar az da olıa heba o
lan bir servettir. Hele bu uzun ıe
nelerle birikecek olursa .•. 

Baıvekil: iSMET 

Umumiyet Üzere metal maden
lerinde altın bulunur. Mesela Bal
ya kurşununun tonunda dört, bq 
gram albn olduğu gibi Katanga 
bakır madeninin de tonunda (6) 
gram alım vardır. Fakat Ergani 
bakırındaki altın miktan tahlil 
raporlarmda görulmüyor. Netice 
itibarile Ergani Türkiye iktisadi 
inkitafında mühim bir rol oynıya
cak bir a.ervet yatağıdır. Artık ea-

• . 

Suriye 
istiklali 

(BGf1 Birinci IHlhİfede) 
Suriye arnımda yeni bir muahede· 
nin yakında imzala.nnu\sına İntizar 
olunuyor. Suriyeddci manda hakl<•ıı 
dan Franıanın sarfı naı.ar edeceğl 
oöyleniyor. Hatta Suriyenin Cemiy< 
ti AkvamR bile gİrmeai mevzuu ba
histir. 

Bu buıusta bir gazeteciye Suriye 
Cümhur Reiıi Mehmet Ali Abit 8. 
beyanatta bulunmuftur. Suri e cüın
hur reisi diyor ki: 
"- Fransa ile Suriye arasında 

yalrında .imzalanacak olan yenj 111ua 
bedenin ihtiva ettiği esaslar hakkın· 
da timdiden bir fey söylemek doğTu 
olamaz kanaatindeyim. Her halde bu 
muahede yakında İmza edil~ektir . 
imzadan sonra muahedenin mahiye
tini anlamcl. mümkün olacaktır. 

Size fU kadar söyliyeb"lirim ki 
yeni muahede Suriye' de manda ida
resini kaldıracak, Suriye Fransa ile 
müttehit ve müttefik bir hükümet 
9eklini iktisap edec.ktir . 

Biz Fransanın ve bilhasııa M. Pon 
aot'nun hüsnüniyetinden emin btJ ... 
lnnmaktayız. ~ 

bir suretle çalıtmak ihzarahnı yap
makla Türkiye Cümburiyeti bun• 
dan en azami şekilde iatifade te
min edeceğinde şüphe kalmamtt
tır. Elyevm madenin imtiyazına 
sahip bulunan şirket, muvaffak•· 
yetli bir istikbale lravutmak ifin 



İat. Mı. Kwnandanhğı 
Satmalma kona. ilinları 

. Levaz;m Dikim Evi ihtiyacı 
1~ 468 kilo keten ipliği açık ı 
ınunakua ıureti.le ıatm alına
caktır. Münakaaası 25/ 1/ 933 1 

çarşamba günü saat 11 de Top 
~ant;d·e Merkez K. aatmalma 
omısyonunda icra kılnıaeıık 

t ll". isteklilerin şartname ve nü 
oıım".:~ görmek için sabah 
·~~t UVKUzdan ona kadar her 
gun ve rnünakaıuma gi11ecek 
lerin belli vakitte '-- . d 
lıaz b 1 ·ı<0mııyoo a 

ır u ımnıalan.. (409) (16) 
129 

• • • 
~erlı:ez Kumandanlıfıoa 
~ ';!u müeHeaat ihtiyacı için 
•ur t' o kuru İncil' pazarlık 

le ile •atm alınaeaktır, Pa
~•r ıtı 16-1 •aııt 11 :933 paz•rteti günli 
teldi! • ~ ıcra kılınauktır. lı 
gün erin ızahat almak için her 
beli' P~arlığ• giriıeceklerin 

1 Vakt' d :ı:ı~ l>uı ın e komisyonda ha-
unınatan. (433) (189) 
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o··_, • • • 1"''11l E • 'h · · ' 800 ınetr YI l tıyMıı ıçsı 
~k Çtıba pazarlıkla ıatm alı 
lı . tır. Pazarlıiı 17-1-933 aa· 
M!~il •aa.t 11 de T opbanede 
ota ez Kumand:uılrğı ıatmal
cakt komisyonunda icra kılma-
0.. ır. lıteklilerin şartname ve 
uıııuoe• · · .. k · · L . L s •iN goı·me ıçın sa.,... 

v:aı 9 dan ona kadar her gün 

1. Pii2arlığa giri!eceklerin bel 
ı: raktinde komisyonda hazır 

tı unmaları. (433) (211) 

H * * .:.. arbiye ve meıbutu bulunan 
~ektepler ihtiyacı için yedi ka 
eııı kışlrk sebze açık miinaka
M .. sur tile aatm alınacaktır. 

tınakasası 8-2-933 çarşamba 

lliinü &aat 14,30 da T·ophanede 
Merkez Kumandanlı ğı satınal
ıııa komisyonunda · cra kılına
~ktn·. isteklilerin şartnameıi
~1 görmek için sabıh saat 9 
ao na kadar her gün ve mü

na!{uauna girişecdôerin belli 
•aktinde komisyonla hazır bu
ltnınalan. (434) (190) 

• • 
Hıırbiye ve pıerlıutu mektep-

ler ihtiyacı için 1100 kilo fın
dık içi 800 kilo kuru incit' pa · 
l&.rlıkla satın alınacaktır. Pa· 
~lığı 18-1·933 çarpmba gü· 
llii Eaat 11 de T ophanede Mer
lı:ez umandanlığı satınalma 
lı:-0miıyonunda icra :lalmacak
lır. btekllle in belli vaki ' te ko 
llıisyonda hazır bulunmalan. 

(436) (212) 
, 

25 Torba çlmt'nto 
30 Ambar kem 
30 Adet Kadron 1 

Süvari Binicilik mektebinin 
ihtiyacı •çİn yukaı-ıda yazılı üç 
kal ·m malzeme ayn ayn pazar 
!ıkla sz.tın alınacak'ır. Pazarlı 
ğı 18-1·933 çartunba günü sa 
at 11 d« T ophaned'e Merkez ku 
ınandaaıhğı sııtınalma komisyo 
ııunda icra kılınacaktır. lst~kli 
lerin belli vakitte komisy<>nda 
lıazır bulunmaları ( 437) (213) 

c. H. F. KatibiumuırMli~inden: 
Kurultay kararile infisah e

derek hak ve vecib~leri C. H. 
F ırkaaına intikal ecleııı Türk 
Ocaklannın bir t :kım bı>rçlan 
da F ırkamızıı intikal etmişti. 
Bu borçlan ödemek için Fırb 
ya geçen bazı binalar satılınak 
tadır. Şimdiye kadar bu yol::lan 
elde edilen para ile borçlardan 
ancak yüz liraya kadar • yüz li 
fa hariç • olanlannın ödenmesi 
in1kanı hasıl olmuş ve buna ka 
rar verilmittir, Tediye cetvel· 
lerl hazırdır. Şu halde münfe
sih oca'klardan yüz liraya ka· 
dar alacağı olanlann Ankara· 
da Cümhuriyet Halk Fırkası 
merkez'n:leki tasfiye encümeni 
ne müracaat etmeleri rica olu
nur. (191) 

HERKES 

SARIZEYBEK 
OPERETiNi GÔRMELf 
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;; 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden:ı 

A lpuJlu şeker fabrikasının 
lstanbul depolanndan kris
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak Üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
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. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir. 

Ad es: lstanbul~ 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 üncü 
kat, Telgraf ad
resi: Istanbul Şe-

ker - Telef on: 
24470-79 

Gedikpaşa'da: Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
K~~şı verilmek. suretile 15.000 adet efrat avcı yeleği 

imaliyesınnı kapalı zarfla münakuu.ı 2·2-933 pe11embe 
günü ıaat 15 te yapılacaktrr. Taliplerin ıeraiti anlamak ve 
nümuneyİ gö~ek üz~e h~.r !ün ve müıı.akasaya girmek için de 
tekli.fııamelerile mezkiir gunun muayyen 3aadncle kQmiıyonu 
muza gelmeleri. (109) 
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İstanbul Posta Telgraf ve 
Telefon Başmüdürlüğünden: 

Ankara . t.tanbul, lıtanbul ·Adana, Adana - Merain• An 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 
75 
76 
83 
84 
86 
87 

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Em'ak No. Hi.3.!leai Hiase miktınna gllre 

Beyoğlu Kurtuluı 
Yenitehir 
Karanfil 
Kurtuluı 

Kır H1ne ve Dnkkıi.ıı 13,13·1 1-2 
mlıhammen kıyın 

700 Türk lirBB• 
.. Peren Hane 58 Tamamt 500 .. 

Büylikada Karakol Arsa 75-50 Mr. 8 .. .SOo .. 
Beyoğlu Yenimahalle Hane ve dükkia 3?,37 ., 750 .. 

.. .. Fotika Hane 4 t-2 150 .. 
Y omiyol ( yeni ) Arsa 34-32 52,50 440 .. .. Hacı mimi 
Yazıcı ( es'.<i ) 120 

90 Galata Bereketzade Kemeraltı Kagir dlikkan ve hane 35.33 9-64 1125 
Pey akçası ve bedeli ihale naklen veya gayrimübadil lıonosile ödenmek üzere yukarıda ~ azıh gayri menkullerin açı 

artırma ile ihalesi temdit edilmiştir. Kat'i iba'e 19-1-33 per~~mhe güııü saat onlıe ~tedir. Arzu edenlerin yüzde yedi luçu 
pey akçesi ile bankamıza müracafrrı . Şartaame bankamı z kapıs ında asılınıttır. - - -

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Tapu 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

Na. Senıti 

Kadıköy 

" .. .. .. 
Beyoğlu .. 
Çengelköy 

Mahılliesi 

Cafe ·ağa 
Rasimpaşa 
Cafer ağa 

.. .. 
KurtulUf 
Kamerbatun 
Çengel köy 

Sokağı Cinsi 
Bahçe Kag ır dülı kan 
Tepe Hane ve dllkkil.n 
Gül Hane 
Hacı ŞUkrü KAğ:r haııe 
Pcştemalcı Hane 
Kuyu laf ,. 
Fıçıcı .. 
Ata aı H asaft ,, 

Paşa nddi 

Emla'~ No. 
8 

44-44 
29 
23 
24 
7.S 
27 
32 

Hissesi 
Tamamı 

" .. .. .. 
1-2 
Tamamı 

" 

Mubammeıı 
35[10 Türk 
600() 
3500 
70 10 
200'.) 
1500 
30 o 

60!> 

k'yınet 
!' r ısı 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. .. 
" 

129 Salat Hamam Muhittin Tamburacı .. Hi ,. 2J0l) .. 
Pey akçesi ve bedeli ihale nakden veya ı:ayri mübadil bonosile öd~me:C üzere yukarıda enafı yazdı ga}ri aıeakullerde 

122·124 sıra numaralıları şartoıuneııine tevfika11 kap:.!ı zarfla diğer!eri açık artıırm• ile sab,a çıkarılmıştır. Şartname bank 
mıı kapısına asılmı~tır. İh1le 26-1-933 perşembe gi\ııll saat on l:e1te:Jir. Tal ip olanların bankamın milracaatlırı 

--- - - -- . --- -·-· -

Istanbul z· raat 
Bankasından: 

1 - 1470 numaı·alı zİ'rai kredi koopeıatifleri kanununa 
ve Resmi Gazet~n in· 25/ 10/930 tarihli ve 1630 numaralı 
nüshasında münteşir esas mukave!ename ahkimma tevfi· 
kan teşkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy 
"Ağaçlı - Çiftalan" zırai kredi kooperatifi bu kerre İktısat 
vekaletince tasdik ve Beyoğlu beşinci noterliğince tescil 
edilmit olmakla mezkur kooperatifin re men teşekkülü ilan 
olunur. 

2 - 1470 numaralı zırai kredi koopaı·taifleri kanununa 
ve Resmi Ga:zetenin 25/10/930 tarihli ve 1630 numaralı 
nüıha11nda münteşir esaı mukaYelename ahkamına tevf'r 
kan tetkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy 
"Zekeriya - Uskunıru" zirai kredi kooperatifi bu kerre lk
tısat vekaleti c:elileııince tasdik ve Beyoğlu 5 inci Noterli· 
ğince tıeacil edilmİ§ olmakla mezkôr k<>0;>eratifin resmen te
şekkülü ilan olunur. 

3 - 1470 numaralı zırai kredi kooperatifi kanununa 
ve Resmi Gazetenin 25/10/930 tarihli ve 1630 numaralı 
nüshasında münteşir esıı.e mukave'ename ahkamın!\ tevfi
han teşkil cd:len gayri malıdut mes'uliyetli köy 
"Kumköy - Demirci" zıni kredi ltooperatifi lktısat V eka· 
leti celilesince tasd\k ve Beyoğlu 5 inci Noterliğince tescil 
edilmİ§ olmakla mezkUr koıo.peratifin retımı>n teşekkülü 
ilan ohınur. 

4 - 1470 numaralı zırai kredi kooperatifleri kanununa 
ve Resmi Gazetenin 25/ 10/ 930 tarihli ve 1630 numaralı 
nüshasında münteşir esaı; mukave!ename ahkamına tevfi· 
kan teşkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli ''Gümüşdere -
Bahçeköy - Kıeırkaya" zırai kredi kooperatifi bu kerre lk
tıaat Vekaleti Celilesince taııdik Ye Beyoğlu 5 inci Noterli
ğince tescil ed~lıni, olmakla mezkUr kooperatifin tetekkülü 
resmen ilaın olunur. (204) 

ı , Evkaf 

1 liJFMotim•ı..•••••" 
Ura K, 

müdiriyeti ilanları 1 

Şehremaneti ei .. annıla Birıtıirdlrek ınahalletinde ffZ•lwu n 
Fulıpap. ıokaldan1tcla eski 28 No. h anadaa müfre.a 144 -
metro 84 - ıantiın roiktarmclıı. ana, 

&126 2li 

2974 05 
2716 40 
1515 00 
600 00 

Baladaki at .. cla.- ımıüfrec 141 ·- metro 16 - •antho miktar119daki •na. 

.. ,. tt 198 - ,. 27 - u .. " 

,, J• ,.271-., fİ4- » ,, H 

,, n ., 151 - n 50 - ., ,, 11 

Osküdı"''da Sinanpafa mahalleoinde Karantina ııolr:afıncla S No.b 
maa bahçe bıınerun tamamı. 

400 00 Mahınutpaşa'ıla Dayahatua mab.Jleoiade Yenibaa solratında 
39/35 No b dükkanın tamamı. 

125 00 Trabya 'dıı Ayazma ııokağmda etki - 7Z - fılo. lı bet clöniinl 

miktarıoılaki bağ mahalli. 
Baladaki mahlül emlak yirmi pa müddetle müzayedeye koımnıttur. 

ihalesi Kanunuaaninin 21 el cumartesi pnü oaat 15 tedir. Taliplerin PeT 

1 üncü kolordu ı 
ilanlar• 

Kırklarelindekı ıüvari kıtaa
tı ihtiyacı için 400,000 kilo ar 
pa ile 128,000 kilo un kapaL 
zarfla satın alıtıaUktır. ihalesi 1 
1/2/933 çaı'famba günü saat 
15 t e yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakaaaya iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvcıl 
Kırklarelindeki Sa. Al. Kom. 

: nuna müracaatlan. 
(1072) (6993) 

131 
• • • 

K. O. ve I. F. Kıt'atı için 1 

1 
20.000 kilo bulgur pazarlıkla 

I alınacaktır. ihalesi 17/ 1/933 1 
salı günü saat 14 tedir. Talip- . 
!er şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya itti~ 

1 için mezkUr saatten evvel ko
. miayona müracaatln. (11) 

(175) 
478 

.. ~ "' 
41 inci fırka ihtiyacı icin ka 

pah zarfla münakasaya konu
lan 180,()00 kilo ekmeğe veri
len fiat fazla görüldiığünclen 
pa.zarlı!da satm alınacaktır. l· 
halesi 17-1-933 salı günü saat 
10 dadır. Taliplerin tartname
ııini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için mezkur 
günde Niğdede Satmalma ko
misyoııuna müracaattan. 

(3007) ( 187) 
498 

• * • 1 
K. O. ve 1. F. ve müeasesatı ı 

ihtiyacı için açık münakasa ile 
alınacak olan 60,095 kilo pata
tese verilen fiat kcmisyonca pa 
halı görüldüğünden ihalesi 21 • 
1-933 cumarteai günü uat 14 
de tehir eciilm.ttir. Taliplerin 
ıartnameaini gö: mek üzere Jıer 1 

ııüa ve münakauya ittirak için ı 
o ııün ve vaktinden CY•el ko
misyona müracaatları, (13) 

(215) 

M.rlnm ac~ttla ; Galata KöprübatJ 1 

2381. Şebe- A. SirkPt'İ Mi.ih ürdar 

de " · z. 3740 

IZMtR - PiRE • !SKEN
DERIYE POST ASI 

''EGE 11 lkinci kı 
'' nun ıah 11 c 

TRABZON POST ASI 

KARAOENİ2 
18 İkinci kanun çarşamb 
18 de Galata rıhbmın~an 
Danüşte Tireboluya'da ug 
ranıl·r . 

ZMIR . MERSiN POSTA 

~~!!'~ln~~!!~b; 
10 da idare nhbmıodaı 
k~lkarlar. 

MUHASİP 
Aranıyor 

Anadoluda bir ınad 
şirketinin ifletme idaresin 
de hesap ve nakit ifleri 
idare etmek üzre mukte 
dir bir muhasebeciye iht~ 
yaç vardır. Almanca v'. 
Fransızca lisııolarından b 
rine vakıf ve hesap i,leriır 
de mlimareıesi meıbuk tı 
!iplerin çalışbkları ınüeasc· 
selerden aldıkları vesika it 
retleri ile beraber terci 
mei hallerini, bir fotoğrı 
.,.. teklif mektubile birla 
te ( M. N. ) rumuzile Gı 
lata 1391 numero!u poal 
kutaıu adreaine gllııderı 
mesi. 

• • • 

1 

Gllrülmemi 1 fırsat! 1 
3. K. O. kıtaat vo müuesatr Çekisi 230 Kurll' 

hayvanatı ihtiyCJl'f· için pazar- Kesilmiş sobalık • 
!ıkla satın alınacak olan 60500 1 

kilo samana teklif ~~e~. ~~t 1 MEŞE ODUNUf 
komisycnı:a pahalı goruldugun depoda teslim . 
den ihaleai 21-1-933 cumartesi Haliç Feneri Fener caddeı 
günü ıaat 14.30 a tehir eclfmiş No. 318-320 Tf'lefo~ : 2:~9 
tir. Taliplerin tartnamesni l•••••-----w-· 
görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya ittirak İçin o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mü 
racatalan. (12) (214) 

Dr. l H S A N SA M 

ISTAFiLOKOK AŞU 

,.kçelerit. ber"bet- vakıf Mahlliller kalemine müracaatlan. (7012), ------------
69 ZA Y1 - 3044 numaı-alı anbanun 

stafilokoldardaa mütevellit ( 
genlik, kan çıbanı, koltuk .ııı 
hanı, arpacık) ve bütün cilt 
talıldanna lıarp pek teıirli · plikuıru zayi ettim, yeniaini çıkar

tacağmıdan eıkiıinin hükmü yok
tur. Büyiikderede arabacı All 

_. atıdır. Di....,:rolu No. 189ıi 
41 iV ka!"ll • Sivu, Samswı - Zile "Tokat dahil" timeııd\fer hatla~ gü Aleındağı Vakıf ormanlannm Büyük Elmalı civarında kat' 

Tu .. rk Ticaret ve zergil.hmdaki merl<ezler için ve bunlanll aralamda eb'adı nizamı ve imal edilmek üzere yüz yirmi metre mik'ap gayri mama! ke_- -------------------..,-
d hu. d 1 'l 40 kil kad ı r-telik keııtane e""armm "11-1·933" tarihinden "10-2·933 tan 

S i B k a uı e oımak tartı e oya ar resm ve ıayri resmi ~· ,,.. nd 
anay an 881 koli postal kabul edilmekte old~tu~iu~~lunur. (180) hine kadar bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi icra edilece~i ~ Fatih Malmüdürlüğünden: 

Komiserliğinden: - taliplerin Çemberlitatta Evbf ınüdiriyetiııde Orman ve arazı . 

D d k ıemın. e mu··racaatlan. (203) Verıı borcundan dolayı müzayedeye yazolunan l:.)iıpte 
Tasfiye halinde bulunan Türk Ti- evlet Demiryollar\ i aresi ilanları a d ı caret ve Sanayi Bankuından alacak 1 Ü vedut mahallesinin Yalı caddesinde 5 ve 6 No. lı fabrı~ 

'.'e~lı:~7;'t~,:r;ne~::i~'t:t:0:f~":" Şeker Bayramı mün.asebetile 24 ikinci kanun 933 gece ya· mevcut bulunan tıbbi pamuklara mahsus alat ve edevata tııe. 
i'e tevdi etmiş oldukllll1 eVTak ve rı~m:dan ge~~k Şubatın 3 üncü gece yansına kadar iatasyon- Çavuşbatı Vakıf çiftliğinde tartname.inde muharrer hu- leri tarafından verilen bedelin haddi layiki bulunamamış ar 
veoaiki 

15 
f<Anuuu•ani 1933 den iti· laı a aaılan ılan varakalanndaki terait dairesinde umuma yüzd'e dut dahilindeki arazinin üç sen.elik olmak üzere 7-1 ·933 tarihin ğundaıı d'olayı müzayedesi temdit edilmiştir. Görmek icin E 

haren beş gün zaı:fı~da •abahl~- sa- otuz ve Haydarpll!a veya Anlcaradan 9 ve 10 numaralı katarla· den 6-2·933 tarihi.ne kadar bir ay zarfında pazarlıkla kıraya ve- maliye tubesine müracaat edilmesi ve yevmi ihale olan 18-1 . 
at on biı·~en1 °0

1 
ıbyl~ kada.r. 1~ura1· ra binecek yolculara vüzde ~ırk ten:ı:illi yolcu tarifesi tatbik edi- rilece "inden tali olanların Çemberlitaşta Evkaf müdiriyetinde Ça""amba günü saat 14 ten 16 ya kadar mahallinde buluol ---•J .. --· ... nHl ·n·ı C1!'Un1u ı ;:\n o U • _ • __ ....:._ ___ _;__;_:....:..:=:....:.:==...:...::=:....:.:==c...::=:::....:=_ı_:.;;;;=~=;;;;..;=ı;..;;.;;;;;;;.;;;.;;;,;;..::, ____ ...,:. _____ _.;:..;;.;;_;;;.;;..Jı...;;.;;.·;.!.:"' ::::.::...::?..=::::...:.::::...:.;_..::;:...;:..:...;:.;:;..:::;=:.....:==:=:.:_:.::=.;ıı 
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M LLlYET PAZARTESi 16 KANUNUSANi 1933 

KU 

. . . ·· .. ~. 

Her ıey 

Satın 

Alınabilir ... 

Hatta gençlik bile ••• 

Beşir Kemal 

Letafet Suyu 

Sizi 15 
Sene daha 
GençleşHrir; 

L R 

Q ASPİRİN ' 
Tableti 

Veni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir 

Ufak ihtiyaçlarınız için yeni 
paretferi tercih ediniz. 

... Dr. IHSAN SAMI 49 .. 

GONOKOK AŞISl 

ünq 
ni : , 
~ger: 

!-yo c 

Belıoj!;uklujl;u ve ihtilAılannı karşı 
pek tesirli v• ta ze a:;;1drr. nıvan 
YOlı ı Sultan Mahmut •il · h .. ,. 

, .. _ .. No. 189 41-mııi 
Bu yeni ambal4j sizi kıymeti ol· 

mayan başka mamulAt almaktan 
korur 

K A R T A L, Kutların Kralı 

PHILIPS 630 A 
ADYOLARIN K 

Çlinkil: SUPERINDUKT ANS - MlKROMETRİKLE 
her istaıyon aaat gibi ayar edilir. 

RAŞİTİZM 
Çoeufunuzu terkibinde -ritamln D ve kireç hıa

lan havi Emulaion SCOTr müatahzmm içirmelde 
"Rahites" tabir eclllen iakelet ,eldinin tqayyiirii ille-

tinin önii almm•t olur. Emulo.i- scorr, Ratitizm 1 
m .. t inia tedbiri mabauaudur. Fazla olarak nezleyi, " 

öluiirüiü Ye kıt baatalıklanrun cinünü alır. O halde 
oilunuza hakiki Emulıion SCOTr .. eriniz Te iamine' 

eyi dikka t ediniz. 1 
11 Emulaion SCOTT 

12 .,. __ . __________ __ 
l 

Tayyare 
• 
ıyangosu 

t 4. cü Tertip BaşJıyor 
1. ci Keşide t 1 Şubat 

474 1 

MiLLiYET MATBAASI i 

291 

OreA. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fmn1 sırasmda 34. 

10 

ASPiRiN 20 ve 2 tableth• amba ııııar içinde 
he' ye rde bulunur 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' Oncil Vakıf Han fstanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır • . 

Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye İt Bankası tarafından tetkil oiunmuıtur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kamile11 Türklerdeıı milrekkep yegAne 
Tii rk Sigorta Şirket; dir. Türkiyenhı her tarafında (200) il geçea 
acentalarmın h eF•i Tiirktüır. Türkiyenl11 en mühim milesaeaelerlnin ve 

bankalarının sigortalarını icrs etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
si gorlalar. nı en iyi şeraiti" }&par. Hasar vukuunda zararlan ıilr'at ve kolaylıklı öder. 

Telgrafı iMTIYAZ • Telefonı fst. 20531 
1' 

HARİKA 

464 

Yr7!!/ l 

Beyoğlu'nda 

Eski mağazaların en asrisi ve bütün 
Türkiye'nin en mükemmel çeşit.i 

MAGAZA LARIDIR 
15 Kanunusani ila 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 
Müna•ehetile 

. BÜYÜK SATIŞ 
Bütün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 

EMSALSiZ FİATLAR 

AK 
Yalnız ivi im;\1 ve halihazırda 

Her yerden ucuz satan 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her abah blr kate 

NEOKALMİNA 

Umum Emlik 
Acentası 
İrat Sahiplerine 

Emlildarmın kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres: İstanbul, Bahçekapu 

Tq Han No. 20 - 21. 
Telefon: 20307. 

Süt 

Fosfatlı veren r alt ülasası 
Kullanınız sütünüzü artbrır 

Çocuklann kemiklerini 
Kuvvetlendirir 

Bu 11· Sesinin sıcaklığı bütün ben iği T ze etlrirken, ayrıldık varken ve OP.n nunıarı u.&.u••••c ... __ ... --·--· ---- -·· --


