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Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Söz derlemesi başladı 
lstanbulda da dil inkılabı 

seferberliği gapılıgor 
musbet hır hedefe matuftur 1 Eskişehirde Büyük Reise -~ 
Reiaicüınhur Hazretleri ::ıı Sanayicilerin şlkllgellerlnl 

m~eket dahilinde yeniden ;::, i::~~::a~~:li~:; ğ coşkun tezahürat yapıldı ==~ b~~~~~6'~;.':ıeı~:)e!l Dünkü umumi içtimada çalış
ma heyetleri tefrik edildi seyah ~te çıktılar Onun her ıe- J h 

Y. atı gibi, bu ~ ıeyaha•:- erı, azırlanmıt projeleri mev- 5i fkt t k"l" i t tkikatı 5 Bazı sanayiciler, Teıviki sana· 
Dl d - .... cuttur 5 .. · .1 k -= ı•a ve ı ın n e -= .,; k b dd 1 • n e ın•-1 ket . . - 1 . aııayumıze ven ece -- - ~ • anununun azı ma e en· 

1 ......... e ıçın ugur u İıtik . I- '- çık 0 ~~unı teıneııni edelim. Pek ametın mut ....._ a ve ~ Cülcemal vaplll'U - TeWz. ra teker fabrikaaı yerini, tayya- = 1 lnedin.klilg8;5• ve it-d 
ya"1lldan bı' ldı'g·ı· 'z 0.. Ga devmalı bir tekilde tesbiti bu = 1 (H • hah' .. d ) d d'I = ı en meva • , . mı e g re • = e ususı mu ınınız en .- re mey aruıu gez ı er, = 1 dı . 'ela' zı nın b ah Projelerin batmda bulunuyor. """' - ıptı ıyeye a· 

U ıon ıey ati de Jiik Ş := Gazi Hz. yann (bugün) saat iktisat Vekili Celal B. Ef. 5 't b f' 
sdekf bir gayeye, müabet bir h~ üphe yok ki, Reiıicümhur 5 dokuzda Derinceyi teırif huyu- tüccarlarla tema• ve iktisadi va- = 1

1 
. azkı mldua •

1
yet 

e. e. matuftur. Gazı,' her han- Hazretlerinin seyahatlerinde ;;;: ki dır B- ·""· R . D . . . tkik . Saff 8 ,_ = 
1

. enn a ın ma 
b 1 k kika b ..,. raca ar . u,,~ eıa erın- zıyetl te etil. et ey,.,. = .. "nd 1 gı ır hedefe tev-~u"h , yapı aca tel t ve u tel· = d b' kad kal _ 1_1__ ka halk . . 1 . .1 5 sı yuzu en ÇO• 

~ ett · = ce e ır aaat ar a..........-, ve evı ış erı ı e met- = zara .. d"kl mutlaka v O h 1 ıı:ıı, kiklerden alınacak neticeler = . . _ r gor u e-
talihi buduanr. nun •Yatı 'Ve daha bir çok be>&lukları dold·- = aaat onda Gulcemal vapuru ile gul oldu. 5 . . f b 'k 1 

r. ~ - = M d har k -~--eki B" .. k bal. ,_. ak t = nnı ve a rı a a 
Türkiyede devlet .ı__ racak, muhtelif itler hakkını- 5 . u anyaya e et """"' er- uyu as .... ~ """ ";' S: nnın işlemek-

Jlm halk ile teınası, ıı:ı:-mlaı; da tebellür etmemiı kanaat· §! dir. 18 de Bursaya azımet buyur u- S ten kaldığını, i• 
dertlerini ve iht' 1 ıı:ıleketın lere mutlak tekiller verecek, ~ latanbul heyeti geceyi gemi- 1":" .Tezahürat devam et-kte- 5 leyenlerin mut: 
· d 1Yaç a ... -. 'h lek . 1 = de geçinniıtir. dir ;;;;; 1 ka ·ı nn e gördükten • ..., ye- nı ayet mem et ış erini ye- = · E: a zarar ettı : 

'Ve ledb'ıre gı'a· 1 1?'Jra karar rinde görerek, balkın temayül = ESKIŞEHIR,16• (Milliyet)- " • * = lerini izah ede-
1 1Det I - Büyu"k Gazi bu eabah •••t 10.8 ESKiŞEHiR 16 A A -önce G . 1 Yo unu ilk ve ibtiyaçlanna uydurarak ;;;;;; - R . . .. • · 

1 
: ı.:, - S rek haklarının CELAL BEY 

8.Çnıakta:,Z' =~~ıttı. B~ yolu ııörmek imkinını alakadarlara S de Eski§Chiri tqrif ettiler. e1ucümhur Hazret en aa- = tanmmaaını hükumetten istida 
tıceler hudutauziımızdur guzel ne- verecektir. = Halk daha ak§allldan ayakta ,,. bah Eskiıehiri teşrif ettiler. Ve 5i etmişlerdir. Haber aldığımıza 

B Her halde hükiimetin bu ae- S yoDarcla aziz Reisi beldeyordu. iatasiyonda binlerce halk v~ 5 göre sanayicilerin bu nokta-da 
nıilJe~ignue·nd~ürkiyey~ ve Türk ne derpİf ettiği tasavvurlar, ta- ;; Köylerden yijzlerce auvari gel- köylerden gelen yüzlerce köy~u = haklan olduğu tealim edilmek-
da feref uny~ın her tarafın- hakkuk edene, gelecek aeneye 5 mitti süvarinin cotkan tezaküratıle - le beraber mevcut kanunlara ve 
lerinı· \'eren ınkılip hareket· daha emin olarak girebilece- =· Trenin istasyona ginneai ile karfılanclılar. ;;;;;; mer'i kararnamelere göre !ehle 
ına.,~~; Gazi'nin halk ile te- ğiz. Unutmamalı ki, iktısadi ~ beraber coşkun bir "Yata" .... Gazi Hazretleri, vilayeti, kolor- = rinde bir muamele yapılmasına 
haıııd an, halktan aldıiı il· müşkülatı bir hamlede berta· = si göklere yükseldi. Halk sev- duyu, liseyi ziyaretten sonra ::: imkan göıiilmi.iyor. Bu itlerin 
diiğij a~'. halkta aezdiği ve gör- raf etmeğe imkan yoktur, Onla S gi ve sevinçten ağlıyordu. Cad- Halk fırkası salonunda verilen ;;;;;; kül halinde halledilmesi bekle-
ıııa hYukaek kabiliyetten doğ- n merhale merhale yenmeğe Ei deler dolmatlu, öğle ziyafetinde bulundular. ;;;;;; niyor. lktısat Vekili Mahmut 
tey .•ı;ıılelerden batka bir mecburuz. § Bu içt.., gelen aayğİ tezahü- Halkın heyecanlı muhabbet- = Celil Bey Türkiyede sanayiin 
tııı ~ıdır? Hilafet 'Ve saltana· Büyük Gazi'nin her hangi ~ rü Büyük Reisi çok mütehaaaia !erine karşı belediye reisi vası· =: himayesi derecesi ve sanayiimi 
lerj~ ııası, medreselerin, tekke- bir i,e teması, her hangi bir := etti. tasile halka tefekkür ve ıe~gi- S ze verilecek İstikamet hakkın· 
ciiıııb ?rta.da? kaldınlmaaı, mesele ile alikaıı onun en k~ = lstaııyonclan itibaren yaya yü- !erini bildirdiler. = daki tetkiklerini bitirdikten 
h&dj llrıyetın ıli.nı gibi büyük lay, en faydalı surette hallini = rüyerek halkı selimladdar. Be- Eskitehir bir bayram sevinci = sonra esaslı surette halledile-
ıııaı:ıeler bile batka türlü ol· temin ediyor. Bunu senelerce E lediye reiıi vaaatasile sevii n içinder. 5 oekitr. Mahmut Celil Bey, tek-
bur ttı. Zaten Gazi'nin en tecrübe ettik ve hiç bir zaman - aelimlanm bitirdiler. B k § lif edeceği yeni esaslarda gerek 
t iik kudreti; balkın arzu ve yanılmadık. Çok umuyoruz ki, ;;; Kolorduyu, vilayeti, belediye- ala esfr'de e Batvekil Hazretlerile, gerek ka 
k~:Jilllerine dayanarak hare- bu defa da iktısadi itlerimizle = yi Halk fırkasmı ziyaret ettiler. Tetkikat e binedeki sair arkada,larile mu 
ı:ı~ıııesidir.Y alnız onun bu it huauai ıurette daha yakından ;;;;;; Liaede tarih ve türkçe denle- 5 tabrk kalmı§tır. 
hu""' .herkeste buluumayao bir alakadar olmalarından memle- E riai takip buyıırduktan ıonnı A~KARA, ~ Telefonla ) - E --------
dus·u:!~"ti, bir ihtisası var· ket hesabına çok iyi neticeler = Halk fakası salonunda ven1en CaziBalHkan:etlen Bkauraaclan ııon- - Af 

• .-.ı·ll · h alınacaktır. Bu vesile ile ona = "k Uef • f t' refl d' eli ra 1 eaır mmta sına da ge- = yon 111•.,iitt ~tııı akiki arzu ve te- = lmu e :uya e ı ae en ır • çecektir .lkbeat Vekili b-.da = • 
"rıııi h k t d b 'yı' ve beraberinde çalı&anlara u· - er - J h• ~ezın... er es en a a 1 - y = . . . d zeytin ve zeytin yağı mahsulü = n ıs arı ~•I.,, gur ve muvaffakıyet dileriz. = Halk evsnın mesaıaın en = 

C.. Sı'ı'rt Meb'uıu = memnun kaldılar. Bundan son- (Devamı 6 mcr ııahifcde) f:::: 
llllıh . 'd • • . . - ' - --

~~~?111 ~i'C:~d~ aı;:;~~= ~f~ MAHMUT !iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllh~, Ankara da yeni ka-

:ft:~k:~:,:~,k~~~tiİi ı::ruı:a~:; M. Venizelos Brezı·ıya ile vasıtasız nun hazırlanıyor 
d 

1 ıııı:ı d bi · d' e Aldığıma malı'.lmata naza· u,.. iZ a, ZI en ıteY Başvekı·ı tırecek .... 1 k B" • d v • ran lktıaat vekaletince önümüz 
:~lı .. eııd;,:ı:ri'.:ıi~: ybü:~~· t:. y alı~ verış e ecegız.. deki iıtibıal ae-
liıı .ua ve mesaimiz memleke- eni Yunan kabi- '$ neai batlangıcın 
leııdi!<tıaadi bünyesini kuvvet· nesini M. Venizelos da mevkii meri-
lı,t 1rnı, ekte toplanıyor. Şunu te~kil ed" yete girmek üze 
1lı rr aınaiı ki, dünya buhra· ATINA ıyor İmzalanan itilaf her iki memle. re kabul edilmit 
k 11111 Türkiyedeki tesirleri bat· t eld" • 16 (A.A.) - (Müa olan afyon kaou 
İıl llıeıı:ıleketlere nisbetle az ac ;;;~.: M. Çaldaris'in kabi· ket ı•çı•n de ÇOk İyı• oldu nu yerine kaim 
• 

1 e olsa, ondan eheoımiyetli 0 .e .. teş . ınden sarfınazar etme- olmak üzere ye-
~ette müteeuir olmadığımı· 11 uz~rıne, M. Zaimis, M. Veni· ni bir kanun ha· 

hı ıfıııde etmez.. Eğer bugün, lelh ~ mkbrl etmi.' ~e muma Brezilya konsolosunun beyanatı zırlanmaktadır. 
•11lıranın çok şiddetli tazyikle- ~ e~. e Mu e1!°ıttır. Yeni Afyoo iıtihaal 
~e ıı:ıukavemet edebiliyorsak. I ,; ;eye An • ~ıhalakopuloa, lkbsat Vekaletinin Brezilya kooperatifi umu 

lla samimi inanmalı ki, bu · a~a ~taaıyu, Ye M. Ka· kahve milli konseyi ile kahve itha- mik&tipliğine ta Nizameddin Ali B. 
llıııkavemeti; hükfunetin tam , f1~'!dadnıidlabıl olacaklardır. Mec lab üzerinde yeni yapbğı anlll§ID& yin edilmit olan müderris Niza 
~ııılctinde aağlam tedbirler al· ııın a 1 ması ınuhtemeldir. ikbaadi mehafilde iyi bir teair bı- meddin Ali Bey bu yeni kanu· 
d &ama, yarının ihtimallerini rakmıt ve müsait bir tekilde kar- nun Ankarada esaılarmı ara· 

1 
•h. a evvel dütünerek hidiıe- ıılanınııtır. Bilhassa ihraç malla- malda metguldür. Verilen ma-. 

rnnıza yeni bir pazar açılması de- I"-- • k erın önüne geçmesine medyu· rin bir memnuniyet uyandmnıtbr• uıoata nazaran yenı anun af· 
llıı:ı, Kahve ithalabmız 930 senesin- yon itlerini tedvir etmek üzere 

Gazi Hazretlerinin son ıe
Yahat'eri, bazı tezahürlerinden 
\'e takip buyuracaklan proğ· 
haıı:ı~an anlatıldığına göre da· 

de 3,569,430 liralık 5,522,670 O. devletin -de ittirak edecefi bir 
lo idi. Bu miktar 1931 aeneainde 9irket te,kilini iıtihtaf etmekte 
2,472,330 liralık 5,362,965 kiloyu dir. Bu tirketin aermaye.i iki 
bulmuştu. Geçen 932 senesinde milyon lira olacaktır. 
kahve ithalabmız 2,302, 761 lira
lık 4,373,004 kilo olmuıtur. a zıyade ikbıadi bir gayeye 

r•luftur. lktısat vekili ile. 
~rka reislerinden bazı meb'uı· 
ke':d·ie bir kaç mütehassısın, 

Brezilya konsolosu M. Martin 
Torres dün bu hususta gazetecile
re fU beyanatta bulunmuıtur: 
"- Ankara'da aktedilen muka 

ltlilliy\?t 
ı erine refakat etmesi bu 

ıey~hate huıuai bir mahiyet 
\'erıyor 

C !"iat~rlardadır ki, Mahmut 
ela} Bey, Gazi'nin ve ismet 

Patanın itimatlanna dayana· 
r~k Iktıaat vekaletine geçmit· 
h, Uç dört aydır ki, onlardan 
aldığı ilham ve direktifler da· 
lıilinde pek sıkı, dikkatli ve ve
riıı:ıli çalı§ıyor. Bu müddet 
:tarfında memleket hesabına al· 
dığı müsbet neticeleri yalnız 
*~il~e hiuetmiyoruz; hariçte 

velenin esaslan hakkında aarilı Ankaradaki müzakereyi hü-
~alUınatım yoktur. Bu mukavele Jıumeti namına idare ııe intaç 
b;: bu~uk seneden ~ri .. devam. eden eden Bruilya "liri 

.. çal tına mahsuludur. Sefir, bu M. Bimentel de Brandao 
muddet zarfında Brezilya Kahve 1 
Konseyi ile telgrafla muhabere et• ketlerle yaptıfı mukavelelerde, 
mekte idi. Bu mukavelenin akb kahvenin ecnebi maddelerle kanı 
l~baat Vekaleti ile sefirimiz İçin bnlmıyarak ...,blmau fBTbnı ka
hır muvaffakiyettir. bul ettinniıtir. Çok muhtmneldir 

. Bu mukavele Türkiye ile Bre- ki ayni tart Türkiyeden de iate
z.ılya. araaında doğrudan dofruya nilmis olsun. Türkiyede kahve ia
tı::arı munaaebata giriımek için tiblakiıb senede 80 bin çuvaldır. 
b~~ baılangıç. t~tkil edecektir, Bu- Bu tart kabul ediline. İstihliıki
gune kadar ıki memleket ticareti tın 225 bin çuvala balıl olacafını 
hep mütevaaaıtla!" v~sıtasile yapıl- ümit ediyoruz. 

Derııif Pı. merhumun aon ıı:amanla maktaydı. Mesela Turk zeytinyaf. lstanbul ile Brezilya arasmda 
nnda ~ekilmiı bir reami lan, buradan ltalya'ya gidiyor o- d • f 1 • t • • • • 

Y rada tasfiye edildikten aonra llal- ogru vapur ae er "1:' -s• ıçın 
. Bugiln ordunun yetistirdiği gü. yan malı diye Brezilya'ya gönde. r~•tmdkt~y;nn· ~r;zılya 1~apur:; zMı~.e kıymetlerden Milli Müdafaa riliyordu. Bu sebeple daha palıalıya d t ~s enızme 1 a • ar ge ılr ve 1 " 
uatetan D · p " ) ·· ·· 1 d . enıze geçmez er, vapur ann a-

nün birine' ""''.! .. §· .~ o ::m~- satı ıyor u. Brezılya kahveleri de tanhul'a kadar gelmeleri temine-

!!:31 Nizamettfn 
iiiilll Nazif'in 
I» yeni eseri 

i 
~ 
P-

-193/J'ün lllı e
debi lddl11aıdırl -Aık, kin ve 

heyecan 
romanı -24 llıincl JıA

nun aslı günO 
başlıyor" 

"Makedonya 

lstanbul Vilayeti aöz derleme he-
yeti dün ._, 14 te ~ meclis 
salonunda vali muaTİnİ Ali Riza B . 
in riyasetinde ilk içtimaıru yapmıf
tır. içtima 90 kadar aze ittirak et
mittir. Ali Riza B. celseyi açaralıı: 

1 demiştir ki: 
- Kanun mucibince aöz derleme 

1 
heyeti namile toplamyoruz. Heyeti 

, giizideler te~lo1 ediyor, Bunun için 

1 
muvaffak olacağına ıüphe yoktur. 

Bundan sonra Maarif VekA!etinin 
: aöz derleme faaliyeti hakkında gön-

1 
dereliği tamim okundu. Tamimde ba 
meseleye fe•kalade ehemmiyet atfe-

1 dilmeoi bütün hükUmet ve halk teı-
kilitmın çalışmaar bilcliriliyordu. Ta 
mimde çok çalışacaklann taltif edila 
cefi ilive olunmaktadır. 

Bundan aonra aza tenenoür etmek 
üzere talimatname ile klavuz okun
du. Talimatname ve ldavuzda söz 
derleme kollannın naad teıkil edile
ceği , vazifelerinin ne olduğu anla
blıyordu. Ali Riza B. aöz isteyen o
lup olmadığım ıordu. Maarif müdü
rü Haydar B. aöz alarek talimatna
meye nazaran evvela faaliyet komi
talannm intihap edilmek lazım gel
diğiıU, komitaların ne ıekilde ve ka-

MuMlller, Fuat, Hamit, Ali 
Canip, Haydar Beyler 

çar kitiden ibaret olacağını le.pil d
mek İcap ettiğini söyledi. 

Darülfünun müderrislerinden Mu
zaffer B. cevap vererek komitaların 
,eklinin talimatnamede sarih hı>-

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Fransızca ve almanca
dan eser tercüme 

edilemiyecek mi? 
Hakkı telifin kabulü irfan 

hayatımız üzerinde 
derin tesirler yapacakbr 

Maarif Vekaleti bu iıle meşgul oluyor 
Franaa -.e Almanya ile aramız .. 

da yapılan ticaret mukavelelerine 
edebi mülkiyet hakkmda huausi 
bir madde ilave edilmit bulundu
iu için 1933 aeneıinden itibaren 
bu lisanlardan türkçeye çevrilen 
bütün eserlerin sahiplerine telif 
hakkı vermek, mecburiyeti ha11l 
olmaktadır. Memleketin umumi i
lim ve irfan hayab Üzerinde tesir 
yapacak olan bu kayıt, tabi ve 
mütercimleri ciddi surette endi
ıeye dütürmüttür. 

Bizde tercüme kitaplann be-

meıı de yüzde doksanı Fran~ız. ~~ 
Alman liaanlanndan nakledıldıgı 
için Taziyet, bu noktadan bir kat 
daha eheıııııı.iyet peyda ebne~t~· 
dir. Edebi mülkiyet maddeaının 
tatbiki halinde Fransız~ ve . ~1-
mancadan tercüme suretile hıçbır 
eser telif hakkr verilmedikçe liaa• 
nımıza çevrilemeyecektir. Çünkü 
bizde hiçbir tabi bu lisanlarda ki
tap yazan ecnebi müelliflerin ia
tediği parayı verecek mali vaziyet 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Seyahat notları 

Dilenci Estetiği 
Franlıfurt caddelerinde en fOlı 

•aribime giden in-. ~iman 
dilencisi olmUftur. Bu dilencı~ ı .. 
miz gömlek .,. yaka.,, leke•~ ~l-
b • • u-ıu-ıenmö• beya:a mendılile 
'~-~ '"T • ıyi bir kahııalhdan aonra •ı~araa· 
-karalı aabalıın neıelı lıala-

nı ı- • ....!.I h h 
balığı içinde itine •-en .,. an-

i iri bir efendiye benur. 
j Büyük ıehir huataneainin Jıır. 
mı:aı nehir wlanna bakan pen«• 
releri önünde, ıehrin en ırk 118 •n 
ifl•k caddelerinde, llıİfer iiçer 
kifililı takımlar halinde, ... bah
tan akfQma kadar ha:ain opera .,._ 
ya 0 ,,,,,..t parçalan .öyliyerelı ha
aıayı keman veya armonilı Hale
rile dolduran dilenciler hep bu 
tiptedir. Bunların siindelilı A-a
:aançlan, aleUide bir allfHrİfiıı 
gdireceii lıardan """1 defiL 

6Ö:aii olmanialı: •özlerinde patla 
mrf iki beyas ıı:ar olacak ııc on• 
lardan parçalanmıı yanalı[ 
doira birtakım kanlı lıırmuu 
parçalan aarkacak! Dilencinin ai 
zı ııe difteri olmamalı: ağ~ ye. 
rinde dipsi:a bir uçurumun karan 
lıkları ftntacak ve difler, etler 
plİfİ ırii:ael 1aplanmlf birtakı 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Ziraat Bankaaı 
Müdürü 

ANKARA 16 (Telefonla) 
Ziraat Banl<aıı umum müdü • 
Şükrü Bey iatifa etmittir. lnb' 
lil eden umum müdürlüie ta 
ni kuvvetle muhtemel nam 
Konya meb'uıu ve bütçe 
meni mazbata muharriri K 
mal Zaim Beydir. 

l•til• kabul ~dlldl 

urkiye ile muamele yapan 
b~ memleket te bu neticeleri 
&ordü ve sezdi. Buna bakarak 
j;Drn•malı ki, Mahmut Celil 
ğı('b .~~t•rrnağa mecbur oldu· 
O utun İtlerini bitirmittir. 

l . t'' ı yaldonumudur. Mıl- Hanıhurg ve Tiryeste tarikile bu dT b ·ı ·ı Akd · k ıye bu elim kay b t .. 1. d B .. ı ırae u veaı e ı e eruze a• 
tahas ·· .. .. bu 1 

• ın . ee~ur ve raya ge ıyor u. unda vasıtalık dar çıkarak Marıilya, Tiryeste ve 
d h suı~nu d veaıle ıle bır defa edenler kazandığından kahveleri- Pire'ye de ug" rıvacaklar ve avdet-

Yakın ııeya uıı:alı ltütiin Şarlı 
memleketlerinde, böyle bir kılıkla 
gelip geçenlerin merlıametine el 
aıı:atmak ceaantini gö.terecelı he
ı:!f in toplıyacağı haı>a "" yiye.,.. 
1/1 dayaktır. Merhametli hanım 
ueya elendi, ... dakaya muht~ 

1 adamın kendiaine bu iratlar ben· 

1 

ur oluflma tahammül edemes ı 
kalbinin heyecan mekanizmtuı ha

. relıetc geçmek için, dilenciden 
korkunç bir ( Lon Şaney) makiya-

ANKARA, 16 (Milliyet) 
Ziraat Bankası müdürü Şü 
Beyin iıtifaın banka idare meı 
liıi tarafından kabul edi!mİ§tİ~ 
Yerine Kemal Zaim Beyin t 
yin edileceii muhakkak add 
liyor. Banka idare meclisiın · 
yannki içtimamda bu huıue t 
a 

1 nun fikrine göre henüz itleri· ; :ı.ı hatlangıcında bulunuyor. 
' k ız §U var ki, memleketin 
1 lısadiyatma tam bir düzen 

a a azız or u mensupların · d b d h 1 1 ·ı • f d a, ve mız e ura a pa a ıya ma olu· te Cezo.yir ve Faa aahillerini tuta-
aı ehat e ra ınahs';'na~. De!"'iş Pı. yordu. Şimdi aradaki, vasıtalar caklardrr. Fakat bu hususla he-
mer umun fa sıyetı ve hızmetlen' k ld 1 • d k h T" k' .. · · • · \ıı h kk d h 1 8 ırı acagın an a ve ur ıye- nuz verılmış kat'ı bır karar yok ... 
~ 'h".fa .azdrrd~nan makale 4 ün j de daha ucuz aatılacakhr. Brezil- tur: bu benim hükümete verdig"im 1 , .. _________ __ 

cu ea ı emız e "' K-L K · b" .. 1 • ' ' •• • ya ıuı.ve onaeyı utun mem e- hır orojeden ibarettir." 

Nedt,.? 

jı oe tüyler Ürpertici bir ıalıne ter
tibatı ister. 

rk e tef"' 
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Tariht tefrika: 73 HARİCİ HABER.LER 
93 f elô.ketleri 

._, ~ • . . . - . l ' . ... 

----__...!J!D~ i 
.Cami ve mesçitle r 

tasfiye ediliyor 

-

ve İgnatief 
Bitler hare
kete geçiyor 

lran petrolleri 

Bu it Cenevredeıı 
değil, 

mahkemeden çıkart Y ni padişahın cülus merasimi "Nazi fırkası yatama 
ğa devam edecek,, 

Yapılıyor TAHRAN (Huıuai) - Mir 
•• BERLIN, ~6. ~. ~· - Dün ~~ za Ali Ekber Han Daver. Cenev 

Suleyman PaQa, Ali Beyden pare top endahtile Beşinci Mu hpe-ballelmotın idi d!Y.etiihti'?maın yaR ~danh tagm,ti- re""e gitmek üzere Tahrandan • anJ h "l" a neayıcı eıcs m , 
'iultan Mu.~dm Jstanbu!a va:. ~~dın ?s?' 1 ta tına cu usu ftsbi ve yeni intihabat icra•m• isti\- , hareket ederken, şu beyanatta 
.Jıgı habennı alınca. Ula Su· ıl.ın edıldı... zam edecektir. buluomu9tur: 
eyman Ağayı çağudı. Va~d~ Aldığımızmektuplar F_il_valö Hitl_eoo, Llpp ... h~k~eti I - lngiliz hükılmeti Iran ile 

Sultana bu müjdeyi veımesım .. . • • • d~ilınde ~azı m~v~yeörun Na- şirket arasındaki ihtilafa mü· 
rıca ile beraber, eskiden talebe Gun geçmıyor ki tefrika "'1 ~~et~n; yenı b.ir ku~et ~hıe dahale etmekle hata itlemi9tir. 

la S ıoL d·d ' E~ od' . d mız üzerine mektup alınıya· deecgı um.ıdile muhale/ •ti takviyeye l .1. . l l . k t'l 
1 o n a lllla m ıe ıyı e ,_ Oku I .. t d'kle karar vermi•tir ngı ız ran petro şır e ı e 

k nd old - uıu r anınıza gos er 1 ' · I h" k • et' daki 'ht' orme arzuıu a ugunu • • • d d l k t • Mümaileyh, şimdide" 6 t~rini.... ran ~ um ı arasın ı ı· 
soyledi. L:.la içeriye girdi. Bi- rı b~. alT . an B 0 d~ ~ . k' ni 1932 intihabatındanberi için.de hu laf dahıli bir meseleden ibaret 
raz sont"ll döndü. tekkur e edrıkız. B~ J ab_ı •1 lunmakta olduğu "Atalet" halınden tir. B' aenaleyh bu mesele ile 

- Valde Sultan efendimiz, ~ektup al ' u ~ . an ın, çı~.,,..... bildirmiş . ve frı:_kann,: ancak Iran mahkemeleri meş-
t .. k d'I ler Buyu· bınbaşı l:n:et Efendırun haya· hıçbır şey kaybetmf'lnı~ oldugunn 1 olabilir He şeyden evvel 

za nızı gonne ı er • tına, öteki de Jön Türk cemiye teyit etmiştir. g·uı t lran ·ın- L rk 1 . .. 
un. . .. · 1 · N ..., " Fırka •u biriki afta zarfında şır <e an eme enne mu 

B d f tı muesaıs ennaen W"• oey ' . t tm f' 'd· Diye önüne düşti&. u e a . .1 d • (N . . eski mücadele usullenne avdet ede- racaa e e ı ı ı. 
harem dairesine girildi. Valde ve.sı!esı e 0 evnn ~rı) .1s· cek ve nih::;; -11uvaffal<lyete kadar 10 Bundan maada Milletler Ce-
Sultan bqı örtülü olarak Sü· mını ta~ıyan adamları uzenne misli bir kuv,·et ile mücadeleye de- iyeti de buna "dahale ede-
ieyman Paşayı bekliyordu. Şeh gelen m~ektuplara dairdir. Bun "~ e~yec~~ti_r., Şimdiki Alınan hü :ez. Iran hükü:e~i. peb·ol da· 

Z~de Sal:.hadd1'n Efendi de wa• lan aşagıya alıyoruz: kiimetı, va:zıtesıru yapamıy caktır. için de"'I 1 ilte enin 
• • 3 • O da düşecek ve Nazi fırkası ise ya· vası . • gı ' ng r 

runda idi. Binbaşı izzet Ef. g11 dair fAID&ı>a devam edecektir. haksız tıkayetine cevap ver-
- Buyur, evladım. gd. La• "24.12.932 tarihli gazete- Na;ilerin gizli müzalıeı:eti ile ' mek için Cenevreye mümessil 

Jaya müjde etmitıin. Senin mü Dizin .. 93 Felaketleri" tefrika· hRefohdstag _içtimalal'k'.. '.n~~ ~t ~ gönde1riyoı·.b Petrol ihtilafı tir· 
harc-k ağzmdan duyaynn: Na• d • • 1 b h ·•· · azıt" a mum un gorunrneme e r. ketle ran ükümeti arasmda 

sın a sıtayış e a settıgınız Şayet Reichstag, bu ayın 14 ünde T h d h lled'l bT " 
sıl oldu? binbaşı izzet B. 93 harb\nde toplanacak olur ... müza!ı:emtm bir a a ran a a 1 e 1 ır · 

- Allah efendimize tüken· gösterdiği yararlığa mük:.fa· demi itimat reyine müncer olması İran oıurt•hhasları kimler? 
ruez ömürler ihıaın buyursun. ten Miralaylrğa kadar terfi et· e~ bu sure~~ r;arlruuentonun feshe- TAHRAN (Hususi) _ Ce-
Hir merak buyunnaym. Seraı • t' M b ebed Ab dileo-ek yeru ıntıh~bat yapılrnaat mnb ed ı h • . " mıt ır. u ar en. sonra t ld' nevr e ran ükUmetını tem· 
ker paşa hazretleri zaten ara- dülazizin hal ve katli muhake- eme ır. sil edecek olan heyet fU zevat 
ba ile dıtanda bekliyorlan:h.. mesinde bu da methaldar ola· Hltlerlrı maı•affahıyetl tan mürekkeptir: Adliye Naztn 
Bhlikte btnabula varmışlar- rak muhakeme edilıni,, on beş BERLIN, 16. A. A. - Rhena.nie- Ali Ekber Han Daver, aabık 
dıı·. seneye mahkfım olmuştur. de kain Bnıchl'de yapılan belediye Maliye Nazırı Mirza Hüseyin 

C "I·' ed t k' İntihabatında Naziler kazaruııı•lar· Al• - u us ner e o aca · Bu on ı.... sene ikmal edildi· ' Hamit a ve Hariciye nezare 
S k ka d f ~ dır. Nazlleı·, 6 teşrinisanide lınzan~ 

- erat e.- pısm a. ği halde tahliye edilmiyerek mıı oldukları 909 ı·eye karşı bu de- tinin Milletler C~iyeti şubesi 
- A! Topkapı sarayuıda ol· kalmtştır. fa 1204 rey kazanmı~la.rclır. Komü- müdür muavini Seyit Nasrul· 

ı.a daha iyi değil miydi? Valdesile evlat ve ayaline nistler, biriki rey kv.annuşlar, di- lah Han Entazam .. 
- Ôyle amma sarayın her 20, 25 sene lıasret ola.·ak Taif ğer fırkalar kaybetmişlerdir 

tarafım muhafaza altına alınak kalesinde ölmüştür. - · _ .._.,._ ___ _ 

a mütkülat vardır. o sebeple Serasker yaverliği zama· Almanyada hır· Mançuri 
ırtıl..el:l serasker kapısını müna nmda alınmıt bir resmi vardır. 
•ip gördüler, Tefrikaruzın bir köşeciğine der y ld•• •• ·~ Meselesi 

- Aman, nerede olursa ol· cetmek lôtfunda bulunulursa 1 onumu 
• n tek aslanıma bir '%arar bedbaht krzmı ve torunlarını --

;ıelmeııin de... pek memnun edeniniz. fmperatorluk idare- On dokuzlar komi-
- Allah etmesin, efendim. Merhumun yeğeni • t J 
e olınak ihtimali var? Bütün Nurettin sinin kurulduğu gün tesı op r.lDtyor 

millet ve ordu kentilleri uğru· d BERLIN, 16 A.A. _ Volff A· CENEVlE, 16. A. - Sir John 
t da can feda etmeğe hazırdır- ' url Pa~alara alr janaı bildiriyor: Almanya'da impe Slmon, ile fransı~ ınuıtıhhası ~.Mas 

(ar. "93 Feld.fetleri ve lgnatief" ratorluk idaresinin kurulduğu gü. sigli bu .. bah buraya gelmitler1ıir. 
- Dari dünyada bir tek ey- başlıklı tefrikanı:ı:ı bendeniz de nün 62 inci yıldönümü münasebe- Bu iki z'!ı.. bugün saat 16 da 19 

ladan var: Enel Allah, ıonra büyük bir dikkat v~ .. laka ile tile "Kyffs Hau•ner Bund" cemi- ı lar komite>ırun h~auıi toplanh•cna 
t takip edı'yonım. yeti Berlin'deki "Spor •aray" ında iştirak,_...Ieçeklerd.r 

ı:ıe emane . yavrum. ·" . la da • M. 
Au h keti · · Okurlarııuzdan biri iara· bir §onlik tertip etmi,tir. Cemiye- Bu İIK toıı nh ~nasın reıı 

- a şev enm arttır tin hami reisi olan Reiaicümbur Hymana'ın tatil e•oaamda tarafeyn 
suı ! Hiç mel'llk buyunnayın, fr' fıodan gönderilip 54 sayılı tef· Hindenbourg da bu meraaimde ha ile yapılnuş olan mükaleıneler bak· 

. ' ndim. rikaııızda çıkan birinci mektu· zır bulunmuştur. kında malUmat vermek ile iktifa et-
- Salabaddini görmek iste- bun Reji komiseri ve Mabeyin Baş•ekil Von Schleicher, bu mesi muhtemeldir._ Bu ınükilleınele-

aııssin. itte o da burada. Oğ· katibi Nuri Bey merhuma ait münasebetle ııöylediği nutukta bil rin mevzuu, kanunuenel ayın• 
um. pıuanın elini öpsene! olan birinci fıkrasc ile Cel:.t ba ... demiştir ki: da komite tarafından kabul edilınit. 

Nuri BeYin babası ve merhum "Şimdi batırlanamı.yacak kadar o!an karar proj~i .esasına müstenit 
Genç tehzade, hocasına doğ '· eski zamanlardaaben Almanlar, bır uzlasma :ıemuu arııınalc olınıq-
yürüdü. Süleyman Pa§a, e- Sırn Paşanın küçük kardeşi o· silah t.1ı4ımağı hül' olan her erke- tur. . . 

1 ıne doğru gelen şehzadenin e- lan Girit'li Nuri Bey merhuma ğe ait bir bak olarak tanımtşlar- M. Hyman• ale •ır Dnnnond, bu 
ğine doğru eğilerek: müteallik bulunan üçüocü fık· dır. projeyi Japonl•rın kabul edebilecek-

rası doğrudur. Fakat Sultan Alman milleıinln hukukça bera !eri bir şekle •okmata ~ıııruılar-
in t - Estağfurullah. Mektep- Abdülhamit merhumun mabe- berliği yeniden elde ettiği ıu arra• dır . 
ı en ayrdmanız hepimizi dilhun da bu esası nazara almıyan her· Bu maksatla Japonların tıddetle i
ir r lbnİşti. Böyle bir günde ıere- yincisi Nuri Pa,aya dair olan hangi bir mukaveleyt Almanya'· tiraz etmiş olduk.tarı kanr sureti 

İ\! ı mıilakatıoız büyük bir bahti ikinci fıkrası tashih olunmağa nın iııızaaım atmıyacağıru söyliyen pt"ojesine talcadd'!"' eden "'babı mü-
arlıktır, muhtaçtır, Şöyle ki: hariciye nazmnın sözlerini tekrar cibenin yerine reıs tarafından yapı· 

Mütir Nuri Paşa merhum etmeliyi:ı. lan beyanatın ikame edilnıesi sureti 
Dedi. filhakika m-rutiyetten evvel Mecburi ukerlik hizmetini ar- teklif edilnıittir. . 
Tam bu sn·ada dıtanda bir ...., b' ı · kk' · O'" • - --'tan bız:tat '·-· Sultan Abdülhamidin ikinci zuya şayan ır gaye te a ı etti· ıger mc"' . ""'.'ar aure-

op, patladı. Denizden doğru ğimi burada da söylemeği arzu e· ti projesinde yenı Mançun devleti
elen bu top ıeainıe karyıc:lan mabeyincisi olduğu gibi batma diyomm. Ancak zamanın değiş- nin tıınmm:ı'1 veya tan~~mım ka-

ercl' beyinci Hacı Ali Pataom irü· meııine gö..., şekil ve usullerin de tiyyen mevzuu bahsedılmıy(l(!ektir. 
•r top cevap " L halinden sonra da hatmabeyin deği•meıi lazım geldiğindı.,, bu bu Japon heyeti, I>";" '?uh~~el tadila-

Süleyman Pata. Valde Sul- ci olmuı. An.:ak keniliııi meı· au•ta benim batınına gelen ilk tı hükümetine bıld•rmtıtir Tokio 
nı selamladı: rutİ:yetten evvel ölmeyip meş· şey, mi\ia tetkilatıdır." kabinesi, hu husuıta Ylll'tD miitave-
- Bu atılan toplar, cülGı rutiyetten sonra da bayii müd· Schl~lcher-Hltler aıü/JJhatı rel~de bulunac:aktD'. • • . • 
landır. Tebrik ederim: it· 1 Bınaenaleyb Japon hiikfunetınm 

Sultan Mul"llt Efend"rmiz tah det yaşanut "' Sultan Hami· • BE~ N, 1~·~·7 v~:tf a: reıml cevabının yarı..- •lqaımcfan •· 
1 din halline değin b.§mabeyin· ~'!.11!'.,.~.'.'' nnki Y:..i .. m.~ baıyetçı rilmeoıektedir. 

H tanata cülüs buyurdular! cilikte kalınıt idi. mıınıırnıer ya. . r ııu;tıı tve- Şu halde 1<onıitenin meaaiııi 0 u. 
rtık bendeniz- mu'"saade ba· kil Von Schleıcher ıle Hıtler ara ·-'"'" _,_..., ~ Bu m..ıı·tupta: "'AL.ıu··ıha· · mana lıadar ~ur ...,_r run da askerin. yanına gide- c~ uu amda bir müllı!<at •t>kubulacaftaı ' 
ım. . mit bendegimndan hiç bir kim iluaa etmektedir. 

Dedi. Valde Sultanı ve 'se lylillda bulunmamıttır." de· 
ehzadeyi etekliyerek etrafı çın niliyor ki bu da tashihe muh· 

• 'tan top sesleri araımda aake- taçtır: 
~n batma geldi. istibdat devrinde, azlık ol· 

B makta beraber, hamiyetli, iffet 
iat batlar, baılamaz ser- Ye istikametini muhafaza ede-

ıker kapısıodaki y111Dgın kule- bilınit• lekeleomemia bazı sa· 
doonamıı. ona bakarak Ga· ..., 

ıta kulesile beylik gemiler de ray adamları vardı. Bu gibi 
JJ. d zatlardan senelerce mabeyin 

~ emen onanma bayraklannı katipliğinde bulunduktan son
'" ı ;:mıttı. Donanmanın 'karakol 
·1 ra en mühim vilayet valilikle· 

or I .misinde Bahriye nazın Kay rinde bulunmuş olan ve bugün 
l c :rili Ahmet Paşa: 

ı ikisi de sağ olan Faik ve T ev• 
(J ' - Top atın! fik Beyler meşrutiyetten sonra 

ej Emrini verdi. Tam bu ar· ayan azalcğma tayin edilmiş· 
f ıda geminin önünde bir tüc- lerdi. O devirde Tevfik Beyin 
'b lr çektirmesi belirdi. Hava maliye nazırlığc da vardır. 

.,JıJ usaadesi:ı: olduğundan yavq Hakikatin bildirilmesine 
ıs\• ıvaş ilerliyordu. hizmet etmek kayausile bu 
el Bahriye nazırının daman mektubumu ınetretm:nizi dile
L tmuttıı. Sövüyor, sayıyor, ka rim efendim. 
in ı kol gemisinde bit· aşağı, bir 

M. S. 
le"ı Jkan ko~uyor : 
a • - Ulan herif! Çabuk ol! 

! Diye tepiniyordu (8). Çek· 
" e top nişangahından ayn· 

aynlmaz, karakol gemisi 
topu attı. Buna Harbiye 

lı,~ tebi n:eydanındaki top ce· 
p verdi. Bunun üzerine Redif 

a da maiyet topçu bölüğü 
topuna ateş verdirdi. Böy 

e karşıhklı ohn yüz bir 

(Devamr var) 

(8) Kayserili Ahmet PQfQ, ge
micilikten yetifmi§ bir adamdı. A. 
lim değildi.Hatta Şerefresan vapu 
ru köprüye çarparak zedelendiği 
::aman, Şehzade Yıuul lz:uttin E
fendiye bu ıJak'ayı hikaye eder· 
ken vapurun imüni Şeref Ha.san 
diye telaffuz etmi§. Şehzade de 
bıyık altmdaıı gülerek, gaya aıı· 
lamamış ı;:ibi, "hangi ıJapur'! han• 

İtalyan kraliçesi 
Sofya'da 

SOFY A, 18 A.A.- Kızı Bulgar 
kraliçesini gömıek üzere ltalya 
kraliçeai dün alqam buraya gel
mİftİr. Kraliçe, iatasyonda kral 
Boris ile Prenses Eudexi ve bükü· 
met erkanı tarafından karşılan
mqtır. 

Halk kendisini şiddetle alkısla· 
mıtlfl". 

lrtif a rekoru 
ROMA. 16 A.A. - Beynelmi· 

lel tayyarecilik federasyonu ltal
yan pilot Renalo Oonati'nin kırdı
ğı "Hafif deniz tayyarelerine mab 
swı beynelmilel irtifa rekoru" unu 
tasdik etmiştir. Bu rekor, 9282 
metre olarak teabit edilmiştir. 

Bundan batka federasyon yine 
İtalyan pilotlardan Fiorio Nicolt 
tarafmdan kınlan ve 7362 metre
den ibaret olan "Birinci sımf hafif 
tayyare" rekorunu da tasdik et
miştir. 

gİ vapur?" diye sordukça lıanl 
harıl "Şeref Haaan" demekte de
vam etmiş. Bu cehaletile beraber 
A/ımet Paşa namuslu ve ~eaur bir 
adamdı. Aşağıda hikaye edilecek 
olaıı Çerk"s Hasan vaktuında ya
ralanmtf, 93 muharebe.inde de 
Tuna Valiliğinde bulmımqşfu. 

ispanyada 
Kargaşalıklar 

CADIX 16 A.A. - Caııaa Vie
ja bi.diael~ri dolayııile 20 !l&bıı 
ve bir genç kız bapse atılnıı,tır. 

Ca.&8$ Vieja ahaliainin yü~de 
kırkı Cumartesi günü dağlara kaç 
mışlardır. Tab~ikatç! .Galllnito, 
henii:z ele geçirılmemıtür-.. 

Hint siyasetinde 
tebeddül mü? 

AUAHABAT, 16 A.A. - Yu. 
varlak Masa konferanaı murablıaı 
!arından bazı•• ile birçok Mecuai 
rüe•ası Valii uınumi ile görüşmek 
üze..., Delhi'ye çağnlmq oldukla
nndan Hint aiyaaetinde bir teb. 
eddül buıule geleceği muhtemel 
görülmektedir. 

Kadın tayyarecinin 
seferi 

ORAN, 16 A.A. - Kadın tay
yareci dün öğleden biraz sonra 
Oran Üzerinden uçtuktan llOnra 
cenuba teveccüh etmit ve :mat 
15,30 da Senia tayyare meydanı· 
na dönmüştür, Sebebi, saatte 200 
kilometre sür'atle lngiltere • Oran 
hattım katetmekten mütevellit 
yorgunluktu.-. 

Fransada 
Mali projeler 

Memurin teşkilat
larının istedikleri 

PARIS. 16 A.A. - Memurlar 
federasyonlannm iki umumi mec 
liai, kat'i bir karar ittihaz etme· 
den dağılmıfbr. 

Bunlar hükümetin mali projeleri 
ne muanz bulunduklanru beyan 
ve mütterek bir tqebbüa yapd• 
mak suretile iyi neticeler elde edi· 
lebilecef!:İne itinıatlan olduğunu 
teyit ile iktifa etmişlerdir. 

Bu ınti:ıar vaziyeti memurlann 
ancak parlamento encümenlerile 
iıyan ve meb-usan meclisleri tara• 
fmdan tasdik edildikten sonra ka· 
tiyet keabedecek olan projelere 
kartı mutlak bir mücadele vaziye
ti almak istememekte olduklan 
•eklinde İzah olunabilir. 

Memurin, murahha.slannın ye.. 
niden müzakeratta bulunmağa Ye 
idan ve mail ulahat için yeni tek· 
lifler ııerdeylemejie Amade bulun
dukları intibaı mevcuttur. 

PARIS, 16 .A. - Memurin 
teıkilAtlan tarafından kabul edil· 
mit olan metin resmi mahafilde 
memnuniyetle karıılanmıştır. Mez 
kür mabafilde memurlann batlıca 
iki tetkilatının •on günlerdeki 
kat'l muhalefet hareketinden aon 
ra bu metnin imkan dairesinde Ü· 
mltbah• olduiiu mütaleaıı serde
dilmektedir. 

Memurlar'" llarlfrı 
PARIS, 16 A.A. - Konfedere 

memurlar umumi federasyonu ile 
posta memuru federasyonu, dai .. 
mi teıekkülleri tarafından kabul 
edilmiı olan ve bükümetin mali 
projelerine karşı basmane b1·· Ya· 
ziyet alınmasından ibaret bulunan 
karaı, ittifak ile tasvip etmişler 

ve hükumet projelerinin parti.men 
to tarafmdan tasdiki halinde ne 
•ur .. tle hareket edeceklerini müt
tereken tetkik etmeğe kaTar ver-
mitlerdir. r 

Memurlar, müttabit aendikalar 
la miqtereken fııalivette bulun. 
maktan iatinkaf ebnltlerdw. 

---·----
Memel 
Meselesi 

Almanyada büyük 
bir nümayiı yapıldı 

KOENIGSBEHG, 16. (A.A.)
Memel'in ulen Alman olduiiunu 
göatennek üzere dün Tilaitt'te bü 
kümet müşaviri M. Hofman'ın ri
Y"•etinde büyük bir nümayif ya
pılmışhr. 

Muamileyh, Litvanyarun Me
mel'e kartı takip etmekte olduğu 
aiyuetten babaetmit ve Alman 
aralamnm zencirlerinin çözülece
fi ve arslanın e•kl satvetini kaza• 
nacağı günün geleceğini ııöylemit 
tir. O zaman Llvanyalrlar, bu bat· 
tı hareketlerine teessüf edecekler
dir. Zira, eıki nesil, harbin bütün 
fecaatlerini bilmekte ioe de yeni 
nesil darbeleri ve cerihalan pek 
ba,ka türlü hisaetmektedil' 

Diğer ıa ... fıaa, Memel m-leai 
halledilecek oluraa Almanya Lit· 
vanyanm lay11Jetli bir dostu ola. 
rak kalacak ve iki millet aruında 
ebedi bir ıulh ıürecektir. 

Avusturya'da 
Hadiseler 

INNSBRUCK, 16 A.A. - Hit· 
tercilerle Heimwebren'ler araam
daki bir arbedede birçok kiti yara 
lanmıttır. lkioinin yarası afırdır. 

Tayyarede sırtüstü 
ROMA, 16 A. A. - Tayyareci 

yüzbll§ı Colaccbi, 41 aaat 37 da· 
kika tayyaretile ıırt üstü uçmue
tur. Mumaileyh 12 kanunueYYfll· 
de Fransız tayyareciai Detro tara• 
fından teais edilen rekoru kmnıt
tır. 

lnsul'uıı kaçma
ması için 

VAŞiNGTON, 16 A.A. - Ha• 
riciye nezareti, Samuel lnaull'un 
pasaportunun feabedilmesini em
retmq ye Atinadalıci Amerika aefa 
retinden M. lnsull'den pasaportu
nu almaımı talep eylemiştir . 

imamlar, hatip ve vaizler 
için kıy af et tespit edildi 

ANKARA, 16 (Telefonla) -Tiirkiye Cümhuriyeti dahiliıı 
deki camiler ve mescitlerin tasnifi ve kadrolannın tesbiti hak• 
kmdaki 928 tarihli talimtanameyi tadil eden yeni talimalınam 
yarmki Resmi Ga:ı:etede neşredilecektir. Buna göre bilcüml 
cami ve mescitler hakiki ihtiyaca ve bu talimtaname ile mua 
yen esaslara göre tadilen tasnif olunacaktır. Bu tasnif her vil 
yet ve kaza merkezinde evkaf müdür veya memurlarının ve ol 
mayan yerlerde mahallindeki en büyük mülkiye memurunuıı 
tesbit edeceği bir zatın riyaseti altında teıekkül edecek heyet" 
ler tarafmıdan icra olunacaktır. Bu hey.etlerin verecekleı·i kara 
lar Evkaf umum müdürlüğünün tasdikile kesbi katiyet edecekı
tir. Yeni talimatnamenin bir maddesine göre vaiz, imam ve ha 
tipler va:ı:ife haricinde mesleki kisve ile bulunabilirlerse de bo 
takdirde siyah veya koyu reııkte bir cübbe veya di:ı:lerinden aıa 
itı 15 santimden dün olmamak üzere düz yakulı ilmiye cake~ 
iktisaba ve bukıyafetle çuval, büyük teneke. küfe gibi balkın na· 
zaı iıtihfafmı celbedecek ıeyler tatımmaağa ve muhilli ~eref ve 
mevki muamelelerden kac;;mağa mecbur tutulmuşlardır. 

lnlıisarları ıs/alı için teklifler 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Bütün memlekette inhiaar

lann tevhidi İ§İ ikmal edilmek üzeredir. Yalnız Adanada henüs 
muamele bitmemittir. inhisar itlerimizin tetkik ve ihzarı içİlll 
rapor hazırlamak üzere vekalete müracaat eden d'ört kişilik A
merikan grupu htanbulda tekliflerini hazırlamaktadn. Bu tek
lifler tahrirm vekalete bildirilecektir. • 

Teklifler muvafık görülürse heyet tetkikata memur edilf>" 
cektir, 

Aka Gündüz B. intihap ediliyor 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Allkarada bu cuma günü miiır 
hal meb'usluk için intihabı yapdacaktıı-. Fırka Aka Günci'üz Be 
yin namzetliğini ilan etmiştir, 

Meclis reisi Adanaga gidiyor 
ı\DANA, 16. A. A. - Mec:lia Reisi Kazım Paıa Hazrederinin .-tem

be giiniı ,ehrimizi t"frif edecell haberi, burada büyük bir memnuniyet ve 
sevinçle kar1rlanm1şlır. Mütarii.nileyhi karşdıunak için ha2!11'1dı.lara hatla
nılmıftır. 

incir ve üzüm ihracatımız 
İZMIR, 16. A. A. - Şehrimiz ticaret ve sanayi odasının üziim ve io

cirlerimizin ticari vaziyeti ve ihncatına dair tanzim eylediği bir rapora na. 
zaran mevsim iptidamıdan 12-1-933 ı.rilıine kadar lzmir borlllllmda 
14.858.768 kilo ôncir ve 45.729.708 t.ilo üzüm ... tdmıttır. ı\yni rapora gö
we vaki ihracat _..airo iptidııaındıın 9-1-933 tarihône kadar zmôr li nın

dan y bancı memleketlere 23.794.51 t kilo incir ve 46 767,481 kilo üzünı
üur . 

Berfin civarında göller dondu 
BERLIN, 16. A. A. - Volff .jammdan: 
Berlin'de büküm ıliren souk dalgasının t""in1e Berlin civarındaki göl

ler donınuştur. Bu göllerde bulunan bir çok kuğ,ıı buzlar anısında kal
mıştır. Dün ve """ün itfaiye efradı bu ı.u,ıardan 50 kadarını kurtannıştır. 

Fransa 
Italya 

Tempa tefriki me•ai 
lüzumun-

dan bahsediyor 
PARIS. 16 A.A. - Tempı a

ıı:eteai, ba§lllakaleaini Franııız • f. 
talyan ıiyaıetinin tetkikine &aha1o 
etmiftir, 

Ankara belediye 
reisi muavinliği 

ANKARA 16 (Telefonla)
Ankara belediye reis muavinli
ğine mülkiye müfettişlerinden 
ve ıabık lzmir belediye reis mu 
avini Mustafa Adli B.in tayini 
mukarrerdir. 

Ankara vali 
muavinliği 

ANKARA 16 (Telefoola)
lnhilal eden Ankara vali mua· 
vinliğlne de vilayetler idaresi 
umunı nıüdür muavini Sala.hat 
tin Bey tayin oluomuıtur. 

Bir mukarenet bWllllll bıılaeafıar 
ve itimat .,....na miiatenit bir tef
riki. meaai yapda.cağıru gösteren 
lllmetler Dll!YCUt olmakla bera· 
ber matbuatın münakatatannd• 
ifrat derecede aaalilyetler 11e ,.ı. l •-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l 
binleri bulandıncı bir ta"- araa 
gorü.lmektedir. • 

M M 1. • • Neow• Chroai• usaommm Du 
ele gazeteaine vW beyanat;, md • 
çenin evvelki beyanatı tara a 
deifildir. Duçe, umumi aiyaaette 
ciddi bir salab bulınuı ofduğunu 
bevan etmekte Fransıa • ltalJan 
m,;karenetinin 'tahakkuk edecefi. 
ni ümit eylemekte, Yu!l'oılavya i. 
le iyi münasebetler muhafaza edil 
meıi arzu.aunu izhar Te bu meae ... 
lenin herhalde Awopanın bayatı. 
nı te,e'V9ii•e uğratmryacağını il&. 
"" ettnektedir. 

Fraıuız • ftalyan minalebatma 
bakim olan iki nokta vardır: iki 
memleket arasındaki huıuai müna 
sebetler, sulhun tenıiki Ye ATnı· 
yanm istediki iktıaadi teıriki me· 
aainin temini umumi ıiyaaet kad· 
rosunda Roma ile Paris arasında 
me•cut .,,ıan münase~tlerirı taYiı:I 
hi .. 

Birinci meseleler, hel" türlü ıui .. 
tefehhüm Ye İphımıdan azade bir 
Avrupa siyaseti prenslpi üzerinde 
ve ne Awup" ne de medeniyet i. 
cin onouz selamet kabil olmayan 
beyn..,lmilel le3811Üt zihniyeti ile 

Kolombiya - Peru 
lhtilAh 

RIO DE JANEIRO, 16 A.A. -
Kolombiya harp genu1eri, hududa 
nıüteveeciben Manaoa limanını 
terketmek emrini almıtlardır. 

RIO DE JANEIRO 16 A.A. -
Kolombiya ıefer heyetinin Mana· 
oı'dan hareket bili. müddet tehir 
edilmillir. J..I 

Mısır kredi fonsiye 
tahvilleri 

KAHiRE, 16 A.A. - Yüzd• üç 
faiz ve ikramiyeli Mısır Kredi 
Fon&iye tahvillerinin 15 klnun,.. 
aani 1933 tarihli k"!ideıinde: 

1886 seneai tabvillerind-
195,621 numaralı tahvil S0,000. 

1903 senesi tahYillerinden 723. 
664 numaı•alı tahvil 50,000. 

1911 senesi tahvillerinden 2ll. 
122 numaralı tahvil 100,000. 
frank kazanıntttır. 

Sefarete ayni zamanda M. in- bir itilaf yanılacak oluna kol y· 
•ull'a ait pasaportun artık hüküm tıkla ha J,.dilir. 

Sir John Simon 
Cenevrede den aakit olduğu mucavir memle- Fakat ltalyan matbuatı, Fransa 

ketlere bildinnek emri de verilmit ile ltalyanın te,riki meMİ etm,.fe
tir. . rinin ancak Fransanm. küçük itila-

Hariciye nezaretinin bu teteb-.. fa muz<' heretten vazpeçmesi saye 
büııleri M. lnaull'un Yunani&tani ı sinde kabil olabil.,.,.,;::i nokta .. nda 
terketmemesini men'e matuf bu· iarar etmektedir. Bundan daha 
lunmaktadrr. haksı'E ve 'l'·antıs bir!"Y o~arnaz. 

PARIS, 16 A.A. - Sir John Si. 
mon :ıaat 17,40 da "Altın Ok" tay 
yaresile muvaselat etmiş ve lngi· 
liz ıcfaretaoesinde yemeğini ye
dikten sonra saat 22 de Cenene
ye hareket eylemiştir. 
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Doktorların muayene ücre ıe;i niçin a-gırv geliyor?..1------........ 
1 
... •:rpan 

Ekonomi Murttt• Malıkemelerde Mesele 

Ticaret odası kongresi ~'::lan Rumeli hanı cinayeti Nerede? 

aySODQ toplanacak Vali ve Maarif mü- katilleri mahkemede o;:~:;ı~rl~r:z:::n 

Park! 

Ayaaofya. eski mimarinın 
yüksek bir eseridir. 

Vezir kelleai uçurmakla 
meıgul paditahlard'an biri bu 
tarihi mabedin yanına alb mi
nareli bir abide daha kurmuş· 
tur. K ngrede aza bolluğunu temin 

dürü VekAletten 
takdirnam"' aldılar Sokratla Todori S şubatta mu. 

hakeme edilecekler. Yani Yu. 
nanistanda cinayeti inkar etti 

Dr. Akil Muhtar B. e ...... etki 
gün bir konferana verdi. Doktor
ların mütekamil insan olmaar. 
karnı tok, aırtr pek, konforlu va 
arcak bir eve malik, kitap alacak 
mali iktidarda olmaları icabetti
ğini, bu i~"la doktor ücretleri
nin fazla gilrülmemeai lazımgeldi
ğini aöyledi. 

iki eaerin bedii ve mimari 
farklannı mütehassıslar daha 
iyi takdir ederler. Yalnız bu 
iki mabedin omuz omuza ve
riti latanbulun bedii teklini 
bozduğu muhakkaktır • 

için bir anket açıldı lstanbul Vili.yetinde, bilbaaaa ilk 
tedrisat, gÜn geçtikçe büyük bir in
klıafla ilerlemektedir. 

d Tica,..,t Odaaı kongresi bayram· 
an sonra toplanacaktır 

bulunmakta ve madenlerde bu sa• 
yede İflerin artacafmı ilave et
mektedirler. 

Bir tanftan diizgün bir program 
İçin de yeni mektep binaları yapılı
yor, yeni yeni bilııi yuvaları açılı
yor. 

. lstanbul Ticaret Od • "rmi 
b•ne yakı . aaınm Y! • 
b · n azası Vardır. Bu yırmı 

Bir, bir buçuk ay evvel Reyoğ- - Madam Antnanetin oğlu, senin Doktorlannnzm ayni fikir ve 
kanaatta oldukları görülmektedi~. 
Sıhhi bir müeaaeae sahibi olan bir 
doktorumuz bilve&ile demİ§tİr ki: 

Büyük abideleri gösterecek 
biraz da etrahdır. Hiç bir ma· 
bedimiz yoktur ki dört yam a· 
çık olıun. Bir kÖfelİne mu· 
hakkak aaın'at zevkini bozan 
bir laf ve tahta yığını kanaer 
fİbİ faplfDUflrr. 

ki~~zhr.: ~ukabil kongrelerde ~o Filiıtine ihracatımız 
k"I 1 ır araya getinnek mut 
k u 0 m1aktadır. Bu itibarla Oda 

Diğ• taraftan da ilk tahıil çağı
na ginnit bulunan çocuklammz bu 
yeni bilgi evlerinde okutturaluyor 
ve bunlar hakkında mecburi talıail 
kanunu tatbik ediliyor. 

lunda Rumeli hanında madam üzerinde bulunan üç tahvilin annesi 
Antuvaneti öldüren ve lıtanbulda ne ait olduğunu aöyliyor. Buna ne 
yakalanan toför muavini Sokratla diyeceksin? 

t 
odngr~ eri P•k te nafi olamamak-

a ır. 

Filiıtinden yazılıyor: - lkbaat 
dairesi tarafından neıredilen rea
ıni senelik bir iatatiatiğe göre, ge
çen kanunuevvel ayo nihcyetine 
kadar Türkiyeden Suriyeye, iki 
milyon yüz elli bin Suriye lirası 
(bizim paramızla üç milyondan 
fazla) luymetinda eıya ithal ve 
buna mukabil Suriyeden Türkiye
ye, aekiz yüz yetmit doknz bin 
Suriye liraaı (bizim parıuruzla bir 
milyon iki yüz otuz bin) luymetia 
de eıya ihraç edilmiıtir. 

cürüm ortağı T odori hakkındaki Maznun f84krn şaşkın cevap ver-
iatintak tahkikatı ikmal edilmiş- di. 

"- Her feyden evvel bir dok· 
tor, doktor olal-ilmek için aeneler
ee çalıımrt. tabıili uğurunda avuç 
doluıu para aarfetmiıtir. Vapur
larda, 1Urada burada tanıdık bir 
doktora raıtgelince "bende fU haa 
talık var, ne yapayım" diyenleri
miz çoktur. Bunlan hot görmek 
mümkün degildir. Doktor, tahgj)j.. 
ni yapmak için para aarfetmiıtir; 
timdi onun mükteaebatmdan iati
fade etmek iatiyenlerden bir ücret 
almaaı, yani ektiğini biçrneoi onun 
.. rib bir hakkı tabiiıidir. 

Ticaret Odası azaııru kongre 
:;evzularile daha yakmdan alAka
I ar ~debilı:nek için kongre mevzun:••. Uz erinde bütün Ticaret ve Sa-
• Y• erbabı a raaında bir arılıet aç-

qtır. Anketin mevzuu ıana..: • 
l'•aetiıtı · . . . b I" , • 11-
ı ı.ı· ızm ııtık a ı ne olı:nalıdır? 
e •nde tamil bir aualdır. Ank t · 
~:.t.~evap geleceği ürnit edilı:nek~ 

3:L 

Fransaya kuru 
meyve ithali 

Pari•te mevaddr 
tına tavassut d gıdaiye ithala
Jı,Ürekkep bir eh en ınürneuillerden 
Yet Ticaret 

0 
eyet vardır. Bu be

mektupta b daama yazdığı bir 
ve ve 1 Undan aonra kuru mey 
tul ola <tırıı ~bze ithalile de met
rna.18 ~";klannr Türkiye ile de te
rniıler~~rışınek İıtedikleriııi bildir· 

ır. 

'Y 1111ıurta ihracab-
!tıız çoğahyor 

u,eSor· l\dseneler yumurta ticareti 
d ... b .. ·-""'-• ter . u, ~ tahavvüller vücu-
deki h"lftır. Yumurtanın aanayİ 
buld • •nuniyetinin artması ka
~ ~ .. ~ınurta ticaretinin yerini 
110 -tka bir ıeklc terk etmesi
leı, ~~ep olmaktadır. Birçoli mem 
•lır e er timdi kabuklu yumurta 
il -.,&.et. Yerine sarısı ve akı ayn, ay-
111eı:rıller içinde yumurta ihraç et
btı ledirler. Tane ile yumıırta aa
t11 •~anla yerini k ilo ile yumur 

•.lıtına bırakmaktadır. 
f"1:ıa •caret Odaaı bu usulun iyi ve 
kı İıı:ıt- flarını ve bizde de tatbı

•11lannı tetkik etmektedir. 

lrr•dencilerin işleri 
artıyor 

•e!C~a .V eki ileri Heyetinin, maden 
te lrıını % 1 e ve mevadı infilaki
Je taraaını maliyet fiatına indinni 
ı,. arar verdiği ve madene.ilerin 
lı l""ç vergisinden muaf tntnlaca 
et. llberi, mıtdencilerimiz tarafm
!ıl 11 ll'ıernnuniyet ve ~ükranla kar• 

•nrnıftır .• 

p l'.tadenciler, hükUnıete, !amel 
1ı'" liz . ile Maliye, Gümrük ve ln
lıllarlar ve lktıSAt Vekille~ne.. v~
ı.,. olan temenni ve teşebbu,ıerının 

•ureııe naurı dikkate alınarak 
;eYderpey tahakkuk ettirilmeain
•n dolayı şükranla mütehaaaıa 

L BORSA 
---~~~~~~~~~~ 

<lı Banbımdaa alman eeheldlr) 

16 Kinuaaaani 1935 
Akıaaı rıatlan 

fatikrazlar TahYiJat 
'" 4orn n.111 
tart d.Jolun us 

•. tıı ••••• ,.. 60:111 
Ct•ıüıtr t,lt 
••Jdl ••hl , .-
.. ,dit ,,,, 

't. •ıhrı,. ',it 
t•ır ıı.,.~,. 

llb111 19 

!ltklrtl: 
7, •• ,., 
Tbcl 
Rı•ı.a 11.ıo 
Aıııdolı 1 o,u 

• m 0.11 
.M .. IMll 41,71 

ESHAM 
..... "'··· it,• " ~••ııı. 10,JI 
....... "" ı ıı.-
AııdıJı 11.11 
•·ıı 4,15 
fb. h1rı11 11,
t ..... , 49 50 

t•••t •lcorta J ;,-

lloa•ıı 
Tut .. 
Çlanıe Al. v., ••• .,.. 
Şart d<J. 
llıl7a 
Sut nı. caa 
Ttlcfoa 

11,10 
l~,10 

ll,35 

l.C,71 
ı,n 

1.10 .. ., 
••.ı• 

latanbul Vila7et ve köylerinde 
Cümbı'lriyetin ilanından sonra 93 
yeni mektep binuı yapılmıştır ve 
bu mekteplerde binlerce çocuk tab
eil görmektedir. 

tir. - Evet doğnıclur. O tahvilleri 
Bunlara ait evrak muhakeme- kendiaine ben verdim. Çünkü anne

leri icra edilmek üzere Ağırceza ııi oğluna vermek için bana tealim 
mahkemeıine gönderilmiftir. Mu-, etınişti . 
hakeme şubatın betinci günü öğ- - Bu tahvilleri buraya gelir gel-
leden aonra yapılacaktır. llN!2 değil, fakat kardqinin latan-

Tuz iıtihsalatımız 
1932 aeneıi zarfında lzmir'deld 

Çarııalb memlihaımda 152 bin ton 
taz iıtibaal edildiği anlatılmrıtır. 
Bu memJabada, §İmdiye kadar ge
çen aeneler zarfmdaki iatihoalat, 
bu miktan bnlmamııtır. 

Samsunda tütün 
atııı 

Bununla berabtt köylere kadar 
bilgili, genç muallimler tayin edil
mittir. 

lıtanbul Vdiyeti ile maarif idare
ıinin bu ıuretle ve çok muntazam 
bir tekilde çalıımakta olmasını Maa 
rif vekili Dr. Rqit Galip Bey be
lenmit ve 1 ıtanbul Valisi Muhid
din ve Maarif Müdürü Haydar Bey
leri göndemıi.ş olduğu tıdcdirname
lerle takdir etrııittir. 

Bu takdirler çok yerindecın:. Maa 
rif iılerinde emekleri görülen Mu
hiddin ve kıymetli bir maarifçi olan 
Haydar Beyleri tebrik ederiz. 

Bundan başka Maarif Vekaleti 
Yalova Kaymakamı Beye de bir tak
dirname göndennittir. Vekillet Ya-

y apılan tetkikata nazaran, ge- !ovada açılan köy çocuklarını hüna
çen kanunuevvel ayı zarfında, ye yuvasından dolayı kaymakam 
Sam•un'da Amerika Kumpanyala Beye te§ekkür etmektedir. 
rile yerli tacirler tarafından 930- • _ .. . 
931 mabaulünden batmanı 630 ku 1 Aldı:gnnız malumata gore Maarif 
rufa kadar 150 bin kilo tütün sa- VekiHeti fevkalade . m~~ai}e~ind~n 
tın alrnmıttır. 932 aeneıi mahsulü dolan :"ntall'.a ~f .. muduru Aziz. 
üzerinde yalnız Amerikalılar fa- Kocaeli ~arı~ ~u.~uru Ekrem, Ç&n
aliyette bulunmaktadorlar kırı maarif muduru Fazıl Beylerr de 

lz.m.ir mıntakaamda ;~en ay birer takdirname ile taltif etmiştir. 
yeni &ene mah~ulünden 100 bin 
kilo tütün 65 kuruıa kadar fiatla 
satılmıştır. 
Taşova'da e•ki tütünler üzerin

de tüccar faaliyete batlaımllır. 
Buraa mıntakaımda yeni sene 

mabaulünden kiınunuaaniye kadar 
tüccar 150 bin kilo tütün bağlaımt
tır. 

Erzurum da ıeker 
fabrikası istiyor 
ı::•kitebir feker fabrikaama ait 

f~alıyete devam edilmektedir. Ma 
kineler bir iki hafta ıonra Alman 
yada? gelerek yerine takılacaktır. 
F~~'"'.karun Yeri, Eskitebire yakm 
Hıl&Jıahmere ait bir arazi üzerin
de kurulacaktır. 

Eı;zurum ticaret odaar, Erzurum 
d.a ~ır teker fabrika11 açrlmaaı ;.. 
ç'? ı~tısat vekiletine müracaat et
mı,tır .. Erzincan valiıi de vekale
te Erzıncada. yetişen pa~car nü
m~neleri göndermiştir. Vekalet bu 
muracaatlan tetkik etmektedir. 

Berlinde verilecek 
baloda üzümlerimiz 

Berlindeki Türk klübü tarafm 
dan her aene ıubatın dokuzun .... Be ,. • cu 
ıunu r ırun en büyüle aalonla 
da mükellef bir balo verilir B rın 

1 
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nelô ba o ıçın de timdiden hazır,. 
!ıklar yapılmaktadır. Berfin Türk 
klübü tarafından lzmirdeıı bu ba
lo için incir üzüm iatenilmi§tir. 

Bu klübe aönderilmek üzere 
Aydm incir miiatahıilleri koopera
tifi tarafmdan 100 kilo kadar iyi 
cina incir bazırlattınlmrttır. incir
ler bugün Hamburga aevkoluna. 
calı:tır. 

Türk klübüne en iyi cin&inden 
üzüm de gönderilecektir. Bu nefia 
Türk mallan baloya gelecek olan 
Almanyanrn en yüksek şabaiyetle
rine dağıtılacak ve mallarımız 
hakkında propaganda yapılacak
tır. 

Baytar mektebinde 
ANKARA - Baytar mektebinin 

derı programlai-rnda tadilat yapıla
caktır. Yeni den senesinde Ankara· 
daki baytari enıtitüleriıı.!e yeni 
proaramla deroe başlanacaktır. ---· ..... . 
•• 
Olümden 
Kurtuldular 

Balık avcılığına çı
kan üç 

genç nasıl kurtuldu? 
Kadıköyünde Y eldeğirmeninde o

turan Yani, Niko ve Koço İlimle
rinde 3 ıenç, 4 (Ün evvel Kadıköy 
ünden bir sandala binerek balıkavı 
için açılnuılardır. 

Birdenbire şidd~i bir fırtına çık
""'' küçük sandal pddetli dalgalar 
araaında çırpınnuya ve içine ıular 
dolmıya başlıunııtır. 

lr.indekiler, avazlan çıktıiı kadar 
baiırarak iıtimdat etmitlerae de, 
aealeri, riiıginn tiddetinden itidile
memittir. 3 gün evlerine dönıniyen 
aençlerin, aileleri tidaetle merak ve 
enditeye düçar olmuılar ve bat 
vurmaclJk yer bıralnnamıtlarsa da 
hiç bir haber alamamıtlardır. 

Nihayet, bu gençlerden birini ba
baaı, zahire komisyoncu Yu•an Ef. 
çocukların balıkavma çıktıklarını öt 
renebilmit ve N11ma2gib isminde bir 
motör tutarak sakilleri aramıya bat
lamış, bu meyanda Hayrraızada'ya 
da gitmiştir. 
• !"'otör, adaya yaklaşırken, oradan 
1&tımdat ayaze)eri yükıelmi,, bu su
retle Yuvan Ef. çocuğunu ve iki ar
lcad&1ınr orada bitkin bir halde bul
muttur. 

• • • bulda yakalandığım gazetelerde o-
Atinada Rumeli hanı cinayeti ka- ı kud~ktan ıonra, maktulenin oğluna 

tUi ile konutan bir gazeteciye katil verdın. 
Y argi yeni ve şayanı dikkat teYler • - Evet, dediğiniz doğnıdur. Fa
anlatnuttır. Bu gazeteci kntille na•d kat Üç yüz drahmi kıymetinde olan 
konu§tuğunu şöyle anlatıyor: bu t~bvi!l~n ~e kıymeti var. Ben 

Katil yanımıza getirilince uzun tabvıllen, ibtıyar lcadımn ofluna 
müddet aakit kaldı Yunanlı' rneolek verdikten batka kendiıine lıtanbu-

• bu ;;kiit ve la giderek katilleri meydana çıkar-
tatlardan biri katilin 1 maaı için pasaportu da verelim. 
tereddüdünü görünce dayanamıya-
rak aordu: _ 

1
• 

- Söyle bakalım, bize ne aoy ıye 
ceksin? 

Katil biraz dıJraladı. Sonra ceaa
retini toplıyarak dedi ki: 

- Cinayet yapdrrken apartırrıa":· 
da bulunduğunu itiraf ettiğime daır 
gazetelerin yazdıkları ,eyleri;ı dof
ru olmadığını söylemek i•terım. 

- Zabıta istiçvap ettiği zarnan 
bu itiraflarda bulunmadınız ını 1 

- Evet gazetelerin yazdıkları 
!eyleri söyledim. Fakat o itirafla':'m 
korku yüzünden oldu. Çünkü polis
ler beni korkutmuılardı. 

- Polioler, ıeni yalan itirafatta 
bulunmak İçin dövdüler mi? 

- Hayır polialer beni döY111ediler, 
fakat döveceklerini söylediler. O 
korku ile ben de cinayd yapılırken 
Rumeli hanında bulunduğunu aöyle
yiverdim. 

- Haydi öyle olıun. Fakat cina
:ıoet tafsilatını nasıl öğrendin? 

- Cinayeti, o gece, bir kas aaat 
geçtikten sonra kardefhnclen öğren
dim. Kardeşim Sokrat, Bulgar To
clorinin ihtiyar kadını, hamur açma
ta m"'1suı mcl'dane ile batına vura
rak öldürdüğünü, aonra paralamu 
ve mücevhP.ratını çaldıklannr bana 
söyleyiverdi. 

Kardeşim, madam Antnaneti öl
dürmek için değil, bkat paralarım 
çalmak için apartıman-'D& gittikleri
ni fakat ihtiyar kaclJn bafrnnağa 
batlayınca Bulı:ar T odorinin cinft
yeti yaptrğı da ili.ve etti. Kardqim 
Sokrat ta böyle bir cinayet yapa
mazdı. Bu cinayeti yapan berber çı
ralı Bulgar Todoridir. Kendiıi ha· 
kiki bir canavardır. 

- Ben cinayeti yaplıldannı öğ
renince, bir an evvel lıtanbuldan 
kaçtım. Gazetelerde kardetiınle T o
dorinin yalıalandıfrrıı okuduiuın za
man kendim de yakalanırnn korku
ıile lıtanbuldan kaçtnn ve altı gün 
aonra buraya geldim. 

Mceği esnada yakalanınıttrr. 

Kaçak kağıtlar 
Son zamanlarda gene ötede beri

de kaçak &İgara kağıdı ve tütün sat
makta olan bazı kim.eler türemiştir 
Zabıta bunlara kartı geniı tertibat 
almıttır. Son 15 gün içinde kahve
lerde ve kal11balık pazar yerlerinde 
kaçak ıigara kBİİ'ldı ıatan yedi kiti 
ya)ralanmıttır. Alcif iım.İnde birisi de 
evvelki gÜn Tabtakalede kacak lc.İığıt 
satarken yak11lanmıştır. Akifin üze
rinde dHtelerle kağıtlar bulunmut
tur. Akifin bu kiiğıtlan nereden te
darik ettifi tahkik edilmektedir. 

Dilsiz şalıide 
Dilsiz tercüman 

Dokuzuncu ihtisas mahkemesin 
de kolonyacı Abdullah Efendiyle 
Hakkı, Mu•tafa ve Artin iaminde 
Üç arkadaşı muhakeme edilmekte 
dirler. 

Bu dört kiti çakrnak kaçakçılığı 
yapmaktan ve imal ettikleri ıah
te damgalarla damgaladıkları ka
çak i•kambil kiğıth•ı.11 aatmak
tan auçludurlar. 

Muhakemede dilıiz bir tabit 
dink.nilmittir. 

Bu dilaiz tahidin okuyup yazma 
11 olmadığı için okuyup yazma bi
len bir dilsiz tercümanı aranını§ ve 
Dilıizler cemiyeti reisi Süleyman 
Sım Bey bulunmUJtur. 

Dilıiz kend i itaretleriyle ve Sü
leyman Beyin tercümanlığı ile tah 
lif edilerek tehadetini yapmıf, 
maznunlardan ikiaini kaçAkçılık 
yap.,rken gördüğünü söylemiştir. 

Bundan sonra nıa2nunlann e• .. 
velce gene kaçakçılıktan üçüncü 
ceza mahkemesinde mahkUra ol
duktan anlaşılmıt ve bu buauıtaki 
ili.mm celbi için muhakemenin 
batka bir güne taliki takarrür et
miştir. 

Beraet eden odacı 
Poatane odacılarından Murta

za Elendi muhabere evrürru im
ha ebnekten maznunen üçüncü 
ceza mahkemesinde muhakeme e
dilmi9tir. 

Poatanenin helalarında •e du
varlar araımda yırtılarak imha 
edilmiş bazı muhabere eTI'llkı bu
lunmuı, bunların Murtaza Efendi 
tarafından imha edilmit olduğun• 
dan süpbelenilmiş ve Murtaza E
fendi muhakemeye verilmiıtir. 

Cereyan eden muhakeme neti
ceıinde helalarda bulunan evra
kın Murtaza Efendi tarafından 
yortılıp imha edildifi anlaıılama
~lf ve beraetine karar verilmi~tir. 

Kaçak konyak •atan 
lımail iaminde bir oeyyar aahcı 

Salamon isminde bir elbiıeciye ka
çak Metakaa konyağı &atarken ya 
kalanmıt ve dokuzuncu ibtiıaı 
mahkemeıine aevkedilmittir. 

Mahkemede maznun cürmünu 
inkar etmektedir. Muhakeme kon
yaiın muayene ve tahlili İçin baı
ka güne bırakılınıttır. 

Bir beraet kararı 

Zaten latanbul timdiye ka· 
dar belediyesinin parazııılığma 
değil, belediyecilerinin zevkıiz 
liğiııe kurban olmuttur. 

Bakkal, yağı beda•a verirae, 
doktordan da paraaız tedavi bek
lenebilir. lıin marıtıklıoı lıudar. Bu
nun haricinde, doktorlarımız, İn· 
aani vazifelerini yapmakta, hayır 
müeaaeaelerinde, ve emaali yerler
de ibtiaaalanndan fakirleri fahri
yen iatifade ettinnektedirler." 

Bu aene Ayaaofya ile Sul· 
tanahmet arasındaki ıahanm 
park haline getirilmesi için yir 
mi bin lira aarfedileceği söyle
niyor. Orada zaten bir park 
mevcuttur. ikinci bir park ta 
biraz aıağıda Sarayburnuna 
kadar imtidat eder. Yıapılacak 
üçüncü park belki de çıplak 
sahayı Yeteı teıcektir. Fakat a· 
caba bu yirmi bin lira iJe Küçük doktorlar, kendilerinin 

bir liraya haata muayene ettikleri 
için bu ücretin fazla görüleceğini 
zannetmemektedirler. 

Halkın aııl şikayeti, bir muaye
ne için 5 liradan atağı ücret ka
bul etmiyen bazı maruf doktorla· 
rın aldrklan Ücretin fazlalığmdan 
dır. 

Ferit Bey 
Vartova aefiri Ferit Bey ile re

fika11 Müfide Hanım Cenubi Fran 
aa'da Cap-Martin'de bulunmakta 
dırlar. Ferit B. lngiliz Hariciye 
Nazın Sir Jobn Simon'u öğle ye
meğine davet elnlİf ve villa "Du
nure"de hariciye nazmnı İ2.az et• 
mi§tir. 

Bekir Sami 
Beyin irtihali 

Eaki Hariciye vekillerinden 
ve sabık Tokat meb'uslanndan 
Bekir Sami Bey 
vefat etmiştir. 
Bekir Sami Bey 
Erzurum kong
resine ittirak et 
miş, Sivaa kon
gre.inde Tokat 
murahhası ola
rak bulunmUf, 
ve bilibara T o
kat meb'uıu ol· 
muttu. Bekir Sa 

rİn bir kaç yerinde Viyana u
aulü yer altı tuvaletleri yapıl· 
ıa ve tehrin ıokaklan birer u· 
mumi mecra olmaktan kurtanl 
ıa daha muvafık değil mi? 

Burhan CAHIT 

. Güzellerin teyzelik vazife
ıini deruhte ederek her aene elle
rinden tutup halka takdim eder 
ken dilinin döndüğü kadar da yag· 
.. YIP favullandlrarı bir · 
(Üzellik mü.abakaar hakkındaki 
yazıma itiraz etmek iaterlcCD Al 
manya, Prusya, falan diye bir şe 
ler sayoklamıı. 

Eararlı kimya maddelerile Pro
toplaamaoı bozulan yan mefiı'lç 
dimağın gene bir sar'a nöbeti ge
çirdifi anlaıılıyor. 

B.C. ---··-·---,---
Yüksek iktısat 
Mektebi 

Dün 50 nci yıldönü· 
mü tes'it edildi 
Yüluek iktısat ve ticaret mek• 

tebinin dün ellinc.i yoldönümü idi 
Bu münaaehetle mektepte bir ı;IMI" 
raaim yapılmqtır. Merasime saat 
13,5 da baflanmıfhr. Davetli ela· 
rak mektebin eıki mezunlan, Fil' 
ka, Ticaret Odaaı, Halkevi, Bele
diye, Viliyet, Bankalar •e mali 
müeaaeaeler erüru ile Darülfilnnıı 
ve yüksek mektepler Maliye .,.. 
lktıaat 1ıocalan .,.. dalıa ~ • 
vat hazır bulunuyordu. E..-vell 
mektep müdürü Hüanü B. kıaa biı 
nutukla meraaimi açtı. Bundan 
ııonra muallimlerden Zühtü B 
yüksek iktııat ve ticaret melıtet.İ• 
nin lüzum ve ehemmiyetinder 
bahsetti. Müteakıben mualümler
den Mekki Hikmet, Mubliı Etem 
Beyler birer autuk söylediler 
Sonra aon ımıf talebesinden Faiz• 
H. talebe namına davetlilere te 
tekkür etti. En aon olarak MekteJ 
Talebe cemiyeti reiai Şevket 8 
güzel bir nutuk irat ederek cemi 
yet namına tetelılriirlerini bildirdi 
Talebe teıkilatmdıın ve faaliyetir 
den baluetti. 

ır~ Bey, mütare Beir Sami Bey 

kede Jıtanbulda toplanmıt olan 
Mecliıi Meb'uaanda meb'Uf. -:ıla 
rak ta bulunmut ve Mecliam 
Damat Ferit tarafından dağıtd 
ma11 üzerine Anadoluya geçnıit 
ti. Bekir Sami Bey. Hariciye ve
kili bulunduğu 11rada Milli hü
lrumetimizin heyeti murahhaaa 
11 reiıi olarak Londra konferan 
ıına ittirak etmittir. Bilihara 
ikinci grupa intiıap etmit ve 
müteakıp devn!de meb'uı inti· 
hap edilmem~tir. Bekir Sami 
Bey, ittihat ve Terakki zama
nında Berut ve diğer bazı vila
yetlerde de valilik etmittir. 

Vapurcular için 
yeni bir layiha 

Bundan aonra davetliler ihzar 
edil .. büfede İzaz ve ikram edil
diler. Meraoime aamimi bi.- hav 
içinde nihayet verildi. Mektebiı 
.llinei yoldönümünü münaaebetil• 
d~n •!<tam Makıimde Talebe ce
mıyeti tarafından bir teclanaar 

ÇEK F TLARl 
Parıı ıı,ce Prıt 
loo4ro 111.ı il Yfyau 
llty!Jı k 4~ <ol>, Mıdrtı 

"·"· 4,-
ı,;a,tı• 

1.~11.rı 
4.t.,
lıSi' ,f" 

tP,49,-
11,ttıı,
ll\•o, 

Bu baloya dünya gÜzellik krali
çesi Keriman Haliı Hanım da da
vetlidir ve gitmeği kabul etmittir. 

Oç g~ ftrtına eanaımcta saatler
:_, boealadrktan ıonra Hayıroıza

ya çıktıklarmı, yanlarındaki ek
mek ve ıair yı"yecekl 1 'k" .. • d er e ı ı gun ı-
~rc ettiklerini ve küçük sandalla ye 

n~dtn. d~nize çıkmıya cesaret edeme 
dıklenru aöyleroitlerdir. 

Avram iıminde bir adamın kaçalı: 
rakı satmakta olduğu Jıaber alına
rak kendlıi yakalanmıstır. Avram 
böyle teyden hab.-ri olmadığını id. 
dia etrni,ae de evinde yapılan ar81• 
tınna netice•İnde evin bodrum katın 
da bir çok kaçak ralu vf! rakı çıkar. 
mala mabıtı• al.ıler bulunma,tuı-. 

Tahkikat yapılıyor 

Sahte tahadetname tanzim e
derek kendiıini lzmit liaeaindea 
mezun gibi gösterip Darülfünun 
Hukuk fakültesine giren müıtan
tik Kemal Beyin muhakemesi ne
ticelenmiş ve dün karar tefhim e
dilmittir. 

iddia makamı tarafından eaba
bı mubaffefe takdiriyle ve 339 
uncu madde mucibince ceza veril· 
meai iatenilmiıti. 

Aldığımız malumata naza
ran lktııat V ekileti Türk va• 
purlan için yeni bir kanun 
projeııl hazırlamaktadır. Dört 
ay• kadar hazır olacak olan bu 
kanun milli vapurcularla Seyri 
ıefainin bir niıbet dahilinde 
ittirak edecekleri bir tirket tef 
kilini iatihdaf etmektedir. Sey· 
riııefainin bu tirketten biıae ala 
cağı anlatılmaktadır. Şirket ha 
rici hatlarla da meşgul olacak-

verilmittir. 

Tabllslye lnblsan 
Yeni Tahliıiye kanunu muc 

bince Türk gemi kurtarma tir 
ketinin bugünden itibaren İf< 
ba,lamaaı lizıın gelmektedi 
Fakat tirketin taadik için Jktı 
ıat vekiletide gönderilen ni 
zamnameai henüz gelmedigin 
den, bu aebeple yeni şirket le 
tekkül edemediğinden ealri Ya 
ziyet bir müddet daha devu. 
edecektir. 

Mııono t,19,17 
81 uk 'iti l,Jrı,t () 
Ati na 11:1.~8. -
<ır nro f.44,19 
iri>• u.•~.
>.n.ıatt rdarıı 1,1 f ,tl 

lrrlla 
V•r~ova 

Pttte 
llltnı 
Belırat 

~Joılorı 

NUKUT (Satq) 
lwrut Kuruş -11 1 fıu 169,- 1 flllo, A... u.-

1 btcrltn 7 Jtı, ı pczcta J7,-

ı dolar tı~. ı ll'lırk 
\ lıı tt 119, 1 • ıı 

! \ f. J t lçikı ı 1 ,- 1 pCI!fl 

" l !I clt.a~ 
'" l \fÇr~ f. O • 

w.-.... -
33,-
2.1,-~ ~ d11hm1 n f !O 

1
'Y 

. , ı <r·naveç 
' tV ı ~b f J ~lf 9,2J 
: I Orlo 8t, J :-.fccidive !li, 

1 '''• l ~ . ~Q2.,-) 

Harp maliillerl 
için rozet 

Harp Malulleri cemiyeti, aza 
ama mahsus bir 
rozet kabulüiçin 
dört nümune ha 
zırlamıt ve Av
rupa'ya aipariş 
etmiştir. Bun
lardan biri ka· 
bul edilecek ve 
azaya bir lira 
mukabilinde dağıtılacaktır Bu 
nümunelerc!en birinin rea~ini 
der;ediyoruz. 

Sol ayağı kırıldı 
77 YAtlannda Süleyman isminde 

bir hamal Beşiktat'a gitmek Ü 
bindiği tramvayın basaınağtndan z;: 
re dü4erek aol ayafı krnlmıştır. 

Kalpten ölüm 

r 

Devlet Matbaa&1 mürettiplerinden 
60 ya,lannda Mehmet Re§it Ef. A
yasofyada kalp dumıaaından vefat 
~tmittir. 

Hemen yakalandı 
Küçükpvarda Hacıkadrn mahal

lesinde 11 No.lu bakkal dükkinının 
asma kilidini Şehremini aakinlerin
den Muharremoğlu lımail bir aletle 
keaerek k•t><'nklerini açıp içeriye ai-

Belediyece l<öpekleri itlafa meı:nur 
edilen Hurtit ve Şaban Ef. lere ha.. 
karet ve vazİf•lerine müdahale ettik
leri iddia olunan Kü<ükpazarda ma
na• Mahmut Ef. baklrında tı.lıkika
ta baflanmrştır. 

Baca tutu'tu 
Küçükpazarda Hacıkadın rnabaUe

ıindeki hamam kartıamda Hamdi ef. 
nin fırını bacasındaki kurumlar tu
tuşnıu!•• ela atet teveasü etmeden 
aöndüriilmüştiir 

Bir deli, deliyi 
-ıd- d''I o ur u. 

Mahkeme hadisede kaatı cür
mü bulunmadıtı mütaleaıryl" Ke
mal Beyin beraetine kar•r Te-ım.İs• 
tir. ı 

f•veç gemi•I gidiyor 
Limanımızda miaafir bulu

nan Fylgia lıveç mektep aemi 
si bu aabah Kataro'ya mütevec 
cihen hareket edecektir. 

Mısır sefiri gidiyor 
Bakrr~y. E".'raz"'kliye haıtane- Mısır sefiri Aptülmelik Ham 

alnde fecı hır cınayet olmuftur. B E • 
Delilerden Üsküdarlı Agih Oğlu j za ey. yarın ge vapunle la-

Mebmet, ayni koğuşta Sadık Oğlu kende".'yeye oradan Kahire p 
Rahmiyi boii;~rnk öldünniiıhir. decektır 

ta, 

inhisar memurlan 
aza oluyorlar 

lıtanbul Verem Mücadele Cemi
yeti, bilbaasa inhisar idareleri me
nıurlannm cemiyete Aza olmaları te
mennisile Gümrük n inhisarlar Ve
kaletine müracaat etınİJIİr. Vekalet 
L.._ .. • 
"" muracaah muyafrk gönnü4tür 
lahiaarlar memurları, cemiyete W

0 

lcayd ilmeio Jıatlamıılardır. 

,, 
Zekat ve sadakai 
fıtrınızı Tayyare 

cemiyetine veriniz 
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As~ıımdeıi cMlLLIYET» tir 

17 K. SANi 1933 
lclarebam: Ankara caddesi, 

100 No. . Telınf adresi: lıt Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Baflllııharrir ve Miıdür: 24318 
Yazı İfl..i Müdürlüğü 24319 

ldue" Matbu 24310 

· ABONE OCRETLER1: 

• TürlUye için Jfariç iç-r 
L K. L. K. 

• ı aylıjr 4- 8-
8 .. 7 50 14 -

- 12 .. 14- 28-

Gelen enn ıeri verilmez -
Müddeti seçen nüaluılar 10 ku-

r tbu . ruıtur. Caz ete ve nı ya ut 
itler içia müdiriyete müracaat 

:t edilir. Gazetemiz ilinların nıe· 
s'uliyetini laJ>ul etmez. 

b RAMAZAN: 20 
s. o. 

" imsak 5 39 
z İftar 17 07 

·UN U HAVA 
lı Y eşilköy askeri rasat merke-

zinden verilen habere göre bu-

1 gün hava elı:ıeriyetle açık "" fİma)i i.tikametlerden hafif 
rr rüzgarlı olarak devam edece.lı:-
l-1 tir. 
k 16-1-33 tarihinde haYa tazyİ-

, ki 762 milimetl'e en çok aıcak-
B !ık 8 en u 3 santigrat kay de-
dt dilmİJtİr. 

! 

. 

1 

1 

' 

nun mağlubiyete matuf olduğu ı raşanlara bu vaııflardan birini ı 
nu zannediyorum • sporcularm vermek kar91mızdakilerin gör· 
çayırdan birahaneye geçmeleri me kabiliyetine ve niyetlerine 
ve spor işlerine de bir takım bağb bir şeydir. 
spordan anlamayan tufeylilerin Memlekette bir milli it olan 
musallat olması sebeptir" ve batlangıçta olduğu için ci'ai-

(Vi·NG) bımlara karşı boy- ma namüsait şartlarla yürüme-
kot tavsiye ediyor. ıi zaruri bulunan ıpora hizmet 

Ben sporcuyum • gençliği- ederken böyle tarizlere uğra· 
min en gürbüz yatlarını spora mak artık tabii oldu. Ben ken· 
verdiğim gibi, ömrümün olgun di hesabıma alıştım ve derhal 
senelerini de sporun idaresine bu mütecaviz fikirleri yerleri
haarettim. Günümün üç dört sa ne yerlettiriyorum. Lakin mü· 
ati mutlaka ıpora aittir. Tür· neVYerlerimizi.n yakından bil· 
kiyedeki büyük spor hareketle mediği bir alemin sakinlerine 
rinin anahatlarmda reyim var- böyle umumi ve çürütücü hü
dır. Ve sporcuyu. spor idareci· kümler vermeye kalkıtmaları 
sini yakından tanım:ık fırsatı- ' spordan ziyade fikir sahası için 
na malikim... tehlikelidir. Bu zatlar sonra 

Şu halde göğsümü gere gere her anlam.adrklan şey için ~~ş 
söyliyebilirim ki; (Va·NG) ve lı başına bırer mazarrat olabılır 
Abidin Da·ver Beyler bu iddia· ler •• 
lannda haksızdırlar, ve haksız Spor itlerini yakından tetkik 
yere sporculara ta'netmişler- et?'ediğine emin olch~ğum Vi· 
dir. Bu, doğru değildir. Nu'dan ve çoktan berı uzak kal 

Bizim sporun tedenni etmek d_ığı ~p~r işleri~in bug~nkü v~
te olduğuna delil olarak göste- ~ı.yetını ~~ttuguna hükmettı
rilen subelerdeki mağlubiyetle- gım Abıdın Daver Beyden bu 
rin sebeplerini daha üç gün ev· bahsi bu kadar hafiflikle kesip 
ve! toplanan Türk spor teşkila· a~mamalarmı ve ya.kından tet
tı umumi merkezi de görüştü. kik etmek_ zahm~tıne katlan· 
Orada bulunmuş bir uzuv ufa- malarını rıca ederım. 
tile alenen söylerim ki; sebep· Hamallık kalkarsa! 
ler arasında bu iki zatm iddia· 
aile yakın uzak münasebeti o
lan bir fikir yoktu . 

Sporcu bira içer mı, ıçmez 
mi? Birahaneye gider mi git
mez mi? Bunu münakata et
mem. Ciddi muharrirlerin de 
bunu bir mevzu diye alıp yaz· 
malarrna hak vermem. Bizim 

l sporcu kütlesini teşkil eden 
. gençliğin içinde bir birahaneye 

ı•••••• girip bir bardak bira içecek t ELE ' , k~dreue ~e yırtıktıkta • ~ıam 

ltidiyoruz, heyecanla öğreni 
yoruz ki; hamallık ~lkıyor
muş.. Hamallık kalkıyor de· 
mek bu güne kadar hamallık 
edenlerin başka bir sahada bat 
ka bir i~te ekmeklerini aramak 
istemeleri demektir. Bu halde 
bütün meslekler için bir reka
bet kapısı, tehlikeli bir rekabet 
sebebi olmasından bihakkın kor 
kulabilir... Bot kalan hamal· 
lar bizim sahalaraa çalışmıya
kalkarlaraa itimiz nice olur!. 

l " yW:de beştır. Bunların ıçınde 
. c d b" ah henüz kamı iyi doymıyanlan· Romanlar için değil! 
ta.:>por a ır a ne nın yekiinu yüzde elliyi. belki 

~' aAI J • altmışı geçer. Fransız ve Almanya ile ya-
'< vi em erı ve Keşke hali vakti müsait ol- pılan ticaret muahedelerinde 

r 
Bir kayıbın ikinci 
Senesine girerken .• 

Yarın akşam M E L E K • Sinemasında 

Dervi; Paşayı geçen sene bu· 1 beleri ne oluraa olıun derhal on
gün kaybettik. Fakat Dervitin lar~a ca'!dan hemhal olur ve onla
yüluek hi.tıraaı gönlümüzde kal- ra azamı yardıma koıardı. En çok 
mıtbr. Derviş mt!"mleketimizin çok sevdiği, seviştiği insanlar bunlar
dejerli, çok cevherli yaratılmıt dı. Dervişin bu imanlı gençlerde 
bir evli.dı idi. Hi.diıat ta, kendisi memleketinin parlak istikbalini 
de kendisini çok iyi yetittinniı ve seyrederek ıevinç duyduğu yüzün· 

İstisnasız, herkesin beğeneceği bir film 

BİR ÇİÇEK 
İKİ BÖCEK 
Mümessilleri: 

telı:emmül ettirmişti. Derviş, dur- den aşikar okunurdu. KATE de NAGY 
maz yorulmaz çalıımasile ordu- Gözünden kolayca :rat akmak 
muz~n en yüksek makamları için İstidadında olıruyan Derviti iki 
çok olgunlaşmı,, görgü ve bilgi kere gözü ya,lı gördüm: derin bir 

LUCIEN BAROUX 
Fransızca sözlü büyük UFA filmi. 

itibarile çok kuvvetlenmitti. Ne sevgi ile Gazi'den bahsederken ve ıı-•ım:ı••••••••••••mı••••••••••• .. 
yazık ki memleketimiz ve ordu· ailesine mektup yazarken. 1 
muz tam yükıtok hasılat alacağı Dervi, Gaziyi inanılmaz dere- Bu Perşembe nkşamı G L O R Y A 1 da 
bir zamanda kendisini kaybetti. cede ıever ve Gaziye çok derinden y A L Q y A T O R K O S O 
Bunu ordumuz için bir talihıizlik ';ağlı idi. Bir gün en yakın •rka
addetmek hiç tf' rnübalaga değil- daıları arasında bir hususi · mec· 
dir. liste bilmüaahabe Gaziden balue-

iımi altında Türkçeye adapte edilen Fransızca sözlü ve tarlalı 

KAÇIR BENİ 
opereti, 19 Kanunsani Per~embe 

GLORYA'da 
akşamı 

Deı-visi yakından tanıyanlar, dilirken parmağını gözüne götü· 
onunla b~raber çalışanlar onun rerek 0 Gazi emretıin, şimdi par· 
yükıe!< yaradılışına yülaek me2i.. mağınıta gö2lerimi çıkarırım" de .. 
yetlerine mutlak h~yran olurlar- diği zaman Gaziye olan atk ve 
dı. Daha mektep sıralarında Der- muhabbetinİ!l heyecanile dudakla 
vitin yaradılıtında büyükliik görü- rı titriyordu. Dervİfin Gazi'ye o
lüyordu. Mektepte mert, cesur, lan meclubiycti hiç bir feyle ölçü
kahramo.n gördüğü arkadaşlarını lemezdi. Çünkü onun milleti ve 
çok aevcr; onlann kavrıyamftdık· memlek~ti için dütünebildiği ve 
ları deralerini öğretmeğe, onlara düşü:acmediği iyilikleri Ga zi ta· 
çalıtmak için gayret vermeğe çok hakkuk ettirı_niş ve hi.rik!\lar ya
ali.ka gÖ•terirdi. Ahlakça zayıf, ratınıştı. Gazı onun nazarında bir 
münafık yalancı olan lardan vatan, bir millt-tti; Dervi in aile-

Artistler: ROGER TREVILLE, JAQUELINE FRANCELLE 

Ramazanın son haftası münasebeti)e büyük bir 
varyete programı 

ROLF HANSEN 
Bittün dünyada büyük muvaffakıyeter elde eden 

me~hur sihirbaz ve hokkabaz. 

ve milli;etini benimaemiyenlerden ~ine olan muh,.bbet ve merbutiye- MÜESSİF BİR İRTİHAL il 
nefret ederdi. Kuvvet, cür'et gös- ti de çok derindi. Buna birkaç ve- Kibar ve büyiık hrrsız olan 
teren . ıpor yapan arkadatlarına sile ile ~ahit olmuttum. E b k H · • kil' M Paşa 
gıpta ederdi. Arkadatlarile çok Büyük Dervitin T.ü.rkçülü.ğü 5 

a . arıcı~c ve 1 usa DON JOSE MIJIKA zade Bcl<lr Samı Kunduk B. Ef. ıe- • 
•amimi görüştüğü halde amıfta çok eski ve çok canlı ıd ı. Nefsm- k' .. 1 .. k b. h 

1 
_ .. eaki • asılmaga mahkum olmuttu. 

lıerkes kendİAİne "Dcrvit Bey" de ·rürklük gururunu çok derjn.. ız gun u •r aıta ıgı mut P 1 A ld • · "k· ·· 
d ·· hah rah ti" ah ka sı ıgı ıp ı t guzel kol ve derdi. den duymuş ve her vesile ile et- un sa me r mana vuı· 

d h d f d d k · d' B t C • b ·· k.. Sal .. sehpa güzel (Mady Elena) D ervif a a mektQ.,P hayatın a ra ına a uyurma ıate>r ı. u U• muş ur. enazesı ugun u ı gu- litif 
mahviyetkar, mütebessim, herke· ğurda mevkiinin ve salahiyetinin - t 11 30 da Kurtulu•'ta 155 MONA MARIS'in nusaa, ' ··dd se iyilik eder, arkadaşını tehlike· verdiği bütün imkfınları yapmak- No Komineno apartımarundaki ika- vucu u ur. 
den kurtarmak için kendi•ini teh- tan hiç geri kalmazdı. Millet sev- 'ki 
likeye ntardr. Dervi§İn zabitlik giıini, milliyet gururunu her 4ey- metgİlhından kaldırılarak Teşvı 'ye 
hayatında bu nıeziyelleri daha zi- den üstün tutardı . camiinde öğle namazım müteakip ce 

1 vade inkişaf et:niştir. , Derviş Türk neferini çok s_ever- naze namazı eda ve Maçka Kabriı
. Dervişle her §eyden evvel va- di. Askerine iyi bakmryan kim O• tanına defnedilecektir. Cenabı hak
zife ve vatan uğrunda çok yüksek luraa olsun en şiddetli muamelesi- • kede,·dide :ıile•İne ıabn cemil ihsan 
bir feragnt vardı. Vazife başında, ne maruz kalırdı. Dervi,in evladı d 'k' h 

1 b · .ı · · · kt l"t • · · · T'' k f ·ve merhum" a g11n ıra nıet eye-muhare c yerını..oe Dervıtı daıma yo u; ev a sevgıaını ur ne e .. j • 
kendinden geçmiş görürdünüz. rine ve:-mişti. 1 sın . 
Dervif, millet ve vatan mevzuu Derviş inaanların hususi ha-
bahis olduğu yerde arbk batka yatlarına temas ebn.,kten çekin- İ R T İ H A L j 

iParazı"tler sa d~ hem kar~ı doyur~a, hem o lisanlardan türkçeye tercüme 
'-lı de bırabaneye gıtse! Bılhaua edilen eserlerin sahiplerine te-

w Eğer her çattığımız şeyi bu Vi-NG gibi itlerin haki·katine lif hakkı vermek kabul edilmiş. 

hi~ bir §eY dütünmek iktidarında meyi bit· prensip addede>' ve '1k•İ Cirit Hanya e§raftndan merhum 1 
de°iildi. Milleti ve memleketi için t~rzda. ha~ekcti terbiyeye ınuga-. Softazade ibralı.im Beyin mııhtumu 
0 anda yapılmaSlnı li.zım gördü- 1 yır telakkı etmekle beraber kendı bak H . . Ah N ı 

?\ g1:adar bilmiyor ve tanımryorsak deymek iatiyen bir muharririn Bu ,art ilim eserlerine pek 
1 :ınm karilerin haline!.. Bir birahaneye gitmeyi. bira masa· muhtaç olan bize muzır oldu
~ taç gün için htanbuldan ayni· 11 etrafında görüşmeyi kusur te ğundan Maarif vekaleti buna 
ı m ğrm sıralarda (Vi·Nu) arka likki etmesini anormal bulu· bir çare bulmağa teşebbüs et· 

lı dlıatımız bugünkü sporcular ve rum. Eğer bu bir ayıpsa spor- mi,. Mükemmel bir teşebbüs. 
~ latıor idarecileri aleyhinde (Ak· cular çtkıp gazete idarehanele- Evet! Biz ilmi eserlere daha 

. • .. h • h t d k h ve es arıcıye nazırı met e I ğü feyın ağnhfıru, zorlugunu du.. usuıı aya ın a ço ma.1. ut ve . . . . . . • 
}Ünmez sadece ne pahaya olursa 1 ç?k dürüst, kamil bir "!~~.ndı. Der- sıı~ı, ~ışçı "..'cktcbı m~".'lıınlennden 
olsun derhal yapmak İçin hemen j vış arkada~l.aı·ına ve b?t!'rı ctrnfı· ı Huseyın Talat, ve hane1ye memurla 
harekete geçerdi. Bu yüksek haa- na kar,ı daıma mert, alıce~ap \•e nndan E kı:ıel Beylerin binderi, es- 1 

letile Der".itin muharebe yerinde 1 h~yr!h.ah davra~ırdı .. Dervış bu· bak maliye mülettişlerinden Softaza \ı~~~~ 
mafevklerınden emir almağa he- 1 ıtun ıçınde vııttıgı azız vatan top- ı d Ş if B . fh I" d -beka 1 '~~2::~:iifi1 
men hiç ihtiyacı olmadığına inan- j r~kJarmı latiklAI muhareh~lerin ie ~ .er ey ır. 1 a 1 .. ~ ~ ~~ rııı; 
mııbm. Çünkü D.,....;ş mafevkin- 1 iki defa kendi kanile sulam ... tı. I mıştir. Cenazesı bugunku aalı guou ı,te bunu yarın ak~amdan iti -

ım) da Abidin Daver Beyin rine doğru: • senelerce muhtacız ... Lakin bu 
1 'r mektubunu ve bımu takviye "l · • d b. · · ı meyanda tefrika romanlarına, 

çınız e ıra ıçmıyen er, ka bik" 1 · d -·ıı u 
ıllen kendi fikirlerini neıret· batta rakı içmiyenler bize ilk ta pıcı aki~e ~1nn_e ekgı ··· . : 

den mesela bir adım ilerilemek İ· \ Ne yazık ki bu hüyük Türk evli.- saat onbirde Osm:uıbeyde Tanıkçu baren Opera'da iraeıine baılrı 
.;.in emir aJmı•ıa o dalına acaba dını çok :r.amanaız kavbettık! Fethi sokağmd,.ki 37 nuntero1u ha-

' • mlacak KARA KARTAL 
daha .• ~ aihm il~leymez, ~iyim dı-

1 
_ HM~ j "esind kaldmlarak "amazı T9'vİ· 

• - - - § tan" ; muyorum ; ı mın rymetını 
,... 

1 a 1 h · · d · · kd. ed V · ur .Yıemleketimizde vakıa bir _ e Diye bağırırlarsa kartıların- :pımız en ıyı ta ır ~ e· 
filminde görecek•iniz. re. duşun.me~ hılkat ve ıtrıı:adm~a kiye caıniinde kılındıktan sonra 

ıdı. O ınılletıne, memleketın hız- M rk Ef d'd ·ı malı: • ınah •••••••••••••• 
: c tenkit etmek için onaan an- da acaba kaç kitimiz kolunu kalet bu meyanda tefrika ro· 

mak ve o iti tetkik etmit ol· kaldırabilir... manlarmı ihimayesi altına al-

met için davet bekliyecek, kendi- s d k • f t c ez en 1 .e aı e . perea . 
aini memur veya ücretli ad••• , a 8 81 1 tr ıuaasına defnedılecektir. Allah gan- Askeri teb :ğa·t-, 

' mıak şart değildir. Hele gün- Spora bir takım parazitlerin, maz. 
.ı uık yazı yazmak zaruretinde spordan anlamıyanların musal 
1 dunanlar mevzularını uzun, lat olduğuna ve yerlerini bırak 

FELEK 

nacak basit bir yaradılışta değildi. ki rahmet eylesin. 
Milletin her davası 011un öz dava- ve zekAI 
ıı idi. 1 ıte Dervişin ıer k bir aı· 
ker. gerek bir memleket evladı il• 

fatile en kıym<'tli ve en yüksek ta
raflarından biri bu idi. 

Ala 

BUCDA YDAN 13 

Vasat Edna 

10 9 

HERKt.~ 

SARIZEYBEK 

Kadıköy, Adalar Askerlik Şube

sinden. 
rin mütaleeya vakit bulamaz mak istemediklerine, sporda cia 

~ ini'· Amma bütün bir zümreyi ima dalavera olduğuna gelin· 
akadllr eden bahislerde ka· ce; bu bir umumi hüküm ifade 

B taklık olu:.;.:;-· 
Büyükçekmece gölü etrafın· 

daki bentler sızmtı yaptığından 
bataklıklar husule getirmiştir. 
Bundan dolayı köylü tiki.yet et 
mittir. Bunun lizerine Sıhhiye 
vekaleti sıhhiye müfettiti Ta
rık Beyi göndermittir. Tarık B. 
au mühendisi ile birlikte tetki
kat için mahalline gitmiştir. 

Diğer bir kuvvetli tarafı da va
zifede olan ciddiyet ve dikkati.idi. 
Dervişi hazar hayatında bile çalı
tırken görenler onu sanki en $İd
detli muhareb.,Jerin kızıştığı bir 
cephe gerisinde durmaz, dinlen
me-z bir kıtmJ.ndan zannederler

ARPADAN 16 14 13 OPERFTINI GÖRMELİ 

Şubede mukayyet eytam ve eı a 
mjJin. 933 senesi tütün ikranüyelii 
kaydını yaptrranlarla, yaptırmayıın
lann iki.şer kıta fotoğrafile henıeo 
müracaa.tlarr. 

ı 1 m ve fikir yürütürken, tariz ediyorsa iftiradır. B nu iddia 
t1 ererken biraz ihtiyat etmek çok edenin (filin, falan adamlar 
r ıırımdır. Sonra işin altından sporu ve sporun idaresini bil
< ı 1panoğlu çıkar. Hele ittihamı mezler. Bu işe geçinmek için 
ra~iva eden kısımlarda saı·ahat yapışmıf tufeylilerdir. Ve şu, 

maz da bir çoklarını içerisine §U hareketlerile spora fenalık 
• cak umumilik mevcut olur ediyorlar) demesi yahut sözü
ş Ol!' h~~sız ve m\inasebeta.iz biı- r nü geri alması lazımdır. 

el:avuz manzarası arzedıyor. Bugün, spor itleri insan har-

di. 

ÜZÜMDEN 130 92 65 

Hava kur.~leriın.izin itiliı ve 
terakkisi için h~r türlü muave
netin ifaı1 vatani vazifelerimi 
zİn en mühimlerinden balundu-
ğu cihetle bu bapla Diyanet İf · 

len riyasetinden sadır olan fet-

525 

~ 

ittihadı 
o 

1 
A 

1 
Türk Sigorta Sirke ti 

3 

ı ırMaalesef, <Vi-Nu) nun yazı cıyan ve böyle bilenin bilmiye-
r ve onun göbeğini teşkil eden 

1 
nin ağız kokusunu çektiren bir 

Jidin Daver Beyin mektubu , angarya halindedir. Bu işte bu 
_ kusurla maluldür. kadar gayri müsait şartlara 

u iki_ zat hülisa olarak di- rağmen kalmak için ya idealist, 
flar ki; ya divane olmalıan·. Bize yani 
"Sporun bugünkü haline - bu 1 spor idare<:ilerine, spor işile uğ 

Dervİf çok &amimi bir tevazu 
ve ııon•uz bir feragatle çalıştığı 
halde bulunduğu rütoe Vf' mevki
in talep ettiği ,,.azifel.,ri hakkile 
yapamadığını zanned~r~k l'İcda· 

va mucibince sadakai fıtır ve 
zeki.t ile mükellef bulucanlann 
TAYYARE CEMiYETiNE 
yardımda bulunmaları arz ve i
li.n olunur .. 

lata.nbul •Üftitı 

M. FEHMi 

Toı·o• Gençler Brrliğinden: Toros nıru dovurmak için daima artan 
Gençler Birliği senelik kongresi 13/ bir y.aY,.et ve hararetle öleoive ça-
1/ 933 cuma günü ekseriyet hasil ol- lışmlı. Dervişin hiç sev"'<'•Hiri şey 
madığindan 20/1 1933 cuma günü vazlfeıizlik ve harPketsizlikti. ı ı 
saat 14 de Sehzadebatındnki Toros Dervişin en ııeş'eli zamanı mai
Talebe Yurdunda tekrar toplanaca- yetinde r;alı•kan ve ?'~leketini 
ğından azaların JUtfen teşrifleri rica derinden l'even • azım1ı, İmanlı ı••••••••••••• .. 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentasr bulunmayan sehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beroğlu: 4887 3 1iij 
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olunur. • gençler gönnektı ve onlann rüt-

ka düşünebilse! ... de taşan atkımı, saadetle başkası
na verebilecektim. 

.ıı 

Jn 
SEN ve BEN 

Dün gece, teyzem uyurken. 
biraz nefes almak istedim, bahçeye 
çıktım. HPr zaman teyzemle bera· 
ber oturduğumuz çamlıktaki kana 
peye oturdum. Karşımda teyzemi, 
başında beyaz örtüsü, elinde örgü 
sile oturuyor sandım. 

Daha on yedi yaşımda iken Ne 
jııdı bir niıanlı gibi gördüm. Ni
pnlı ile sevgili arasındaki farltı. 
bu yüzden anlayamadım. Sandım 
~i hislerim her zaman için ayni ba 
sıt çocuk duyguları olacak ve ben 
gen~ kızken tanıdığım Nejadı, ev· 
lt:ndıkten sonra ayni likayıt ta· 
hammülle karşılayabileceğim. 

ak - Bedi Muammer, biraz istira 
f!. etmez misin? 

r ıb Bana çevrilen gözlerinden 
1 _ıfktum. Olardaki acıdan, yeisten 
;:n"ktum. 

r Ellerimi tuttu.. Parmaklarımı 
J rjer birer öptü: 
C _ - Leyli, ben çok zavallı bir 
' 'tınım .. Nejadın ağabeyi olmağa 
ıdDİn ettim, halbuki onu öldür
lr k istiyorum. 
uı Terden şakaklarına yapıtan 

J 1,,;larını okşadım ... 
Birden bire kalbim, bir ana 

t,'.ıbi gibi. ona acıdı. Onun başını 
k}lanm arasına almak, onu şefe-

• ~ıJ ve sevgimle avutmak istedim. 
' O, bendeki bu acıyan sevgiyi 
J adı mı bilmem ... Titiz bir hare-

le yanımdan çekildi, gitti, saba 
kadar teyzemin basucunda bek 
i. 
içeride ben, ıztırap ve ölüm a· 

pırile çırpındım. 

Büyükada 

J';_ ll;ıc kokul n ıçı de yaşamak
sini rleri m bczuldu. Teyzemin 

Muazzez Tahsin 
yanında ağlamamak için kedimi 

' güç tutuyorum. 
Bedi Muammer de ben de, kr 

rık birer oyuncak gibi ayakta dur 
mağa çalışıyoruz. Bazan biribiri· 
mize dayanıyoruz, biribirimizin a
ğırlığında sakatlığımızı unutmak 
istiyoruz. Bir yandan teyzem ölür 
ken, ötede atkımız, dünyalara sığ 
mayan temiz aşkımız, ıztırapla 
çırpmıyor. Vakit vakit, herşeyi u· 
nutarak biribirimize koıuyoruz; 
hazan da ölüm havası etrafımızı 
Hrıyor; atkımızı boğuyor ve biz, 
teyzemin yanında, yalnız onu kur
tarmağa çalııarak, yalnız onun 
icin yaşayarak ölümle cenl<le§iyo
ruz. Doktorların gözlerindeki ü
mit ııığı her gün biraz daha sönü 
yor. 

Zannediyorum ki zavallı teyze· 
mi yaşatan kuvvet, İçindeki oğlu· 
nu bekleyen kö~edir. Biçare kadm, 
Gnunla beraber bütün sevgi ümit· 
!erimin de sönmekte olduğunu bil 
•e! Hayatımın evveli saadetini ha 
zırlamak isterken felaketini, yapa· 
nın da kendisi olduğunu bir daki· 

Boğazımda bir düğüm çözülmüş 
gibi, gözlerimden yaşlar akmağa 
ba,Iadı: 

- Anacığım .. Anacığım .. diye 
huıçkırdım. 

Zavallı hayatım, yırtık bir kur· 
del;. gibi, parça parça gozumüô 
karşısından geçti: Anneciğimi, ba· 
bacığımı düşündüm. Onlarla an· 
cak onbe§ yaşıma kadar mes'ut bir 
ömür geçirmiştim ... Onlar Adana· 
ya gittikten sonra •enelerim mek 
tepte geçti. 

Annemin uzak himayesinden, 
teyzemin heı· nafta bana açılan kol 
!arından başka, günlerimi şenlen· 
diren bir şefekat nuru görmedim. 
Kl'lbim, sevgisini doya doya vere
cek bir kimseyi bekliyordu; bu 
kimse belki annem idi.. Oldü .. 
Belki teyzem olacaktı. oğlu. sevgi
mizi vakitsiz soldurdu. 

Nejat kocam olmasaydı. haya· 
tını ne meı.'ut günlerle dolu ola· 
caktı! Onlar. teyzem ve Nejat, be
nim için müşfik bir aile kt1cağı o· 
lacaklar ve ben, •evgimi, benliğim 

~vlenmek, belki bir erkek için 
yem ve değitik bir şey değildir; 
fakat bir genç kız için bu kelime· 
nin ifade ettiği derin tebeddülleri 
~onradan, ç.ok sonradan anladım. 
Ne yazık oldu!. 

Şimdi inki~f eden hislerim, 
aç kalıyorlar. · Bunları doyuracak 
•kabiliyet Nejatta yok. .. Bütün ben 
!iğim onu itiyor, ondan uzak kal
rrak istiyor. 

Hatta Bedi Muammer olma· 
~aydı da bu böyle olacaktı .. Bunu 
~imdi bir aynada görünür gibi va-
zih olarak seçiyorum. · 

Sevmeden kendimi kocama tes 
lim ettim. Bunun benim için ne ol
duğunu §İmdi anlıyorum.. Bütün 
benl:gim İsyan ediyor .. Fakat geç 
I.ald m ! 

Bedi Muammeı· olmasaydı, bel
ki bir gün peşimden koşan bir O
ğuz Beyle kendimi avuturdum; fa 
kat onun beni saran aşkı bende 

başka her hissi öldürdü. 
Onun olamıyacağım... Bunu 

biliyorum.. Bu acı, biı· neşter gibi 
kalbimin ortasına saplanmış kala
cak.. Ebediyen Bedi Muammerle 
birleşemiyeceğim. Teyzemin haya 
li her zaman için aramızda yaşa
yacak ve o yatadıkça biz, için için 
öleceğiz. 

Uzaktan bana doğru gelen Be
di Muammeı·i görmeseydim, belki 
de sabaha kadar bu zavallı düşün 
celerimle kalacaktım; onun bana 
l<ıotan adımlarile helecan landım: 

- Bedi Muammer ne var? Tey 
~emiz ölüyor mu? 

Birden bire ciurdu: 
- Hayır Leyla •. Teyzemiz uyu 

yor. Ben seni merak ettim. 
Kollarımız yanımıza düştü. Bat 

ka konuşacak bir şey bulamamış 
gibi 'karşımdaki. teyzemin her za
man oturduğu kanapeye yıkılcıı. 

Gece beyaz, parlak bir gece .•. 
Adaların çam kokularile dolu tül 
gibi şeffaf gecelerden biri. 

Biz, bu güzelliklere gözlerimizi 
yummuf.. bu kokulara burnumu
zu tıkamış. kainata baş c;evirmis 
gibi sesaiz, kendi düşüncelerimiz~ 
gömüldük ve uzunluğunu ölçeme
di ğim bir zaman öylece kalaık. 

- Leyli .. Her şeyden evvel tey 
zemizi düşünmekte haklısın ... Fa
kat ben senin için artık hiç .. hiç 

yok muyum? Ne yaptım ben sana 
Leyi;.? Bütün benliğim parça par 
ça aana kosarken, senin l<albin ni
çin böyle s~ğudu?. 

Sesindeki hıçkmı.n feryat, gözle
rindeki sonsuz sevgi ve acı bir bü· 
yü gibi beni ona doğru çekti. 

- Bedi Muammer! 
- Leyli. .. yavrum .. sevgilim! 
Gözlerimiz biribirinin içinde 

kaynaştı ... Dudaklarımın üzerinde 
bir cehennem sıcaklığile başım 
döndü 

Kabuslar içinde 

Gözlerimi açtığım vakit 'la.kın 
şaşkın etrafıma baktım. 

- Neredeyim? 
Sonra yavaş yavaş etrafım· 

daki • eşyaları gördüm: Dar elbise 
dolabı, küçük beyaz karyola .. Du· 
vardaki !<itap rafı .. pencereden i
ceriye giren çam dalları. 
- Eviırdcyirn .. Genç kızlık odam· 
d N .• ? 
ayım... ıçın. 

Ve hatırladım. 
- Teyzeciğim.. teyzeciğim ... 

iki baş birden üzerime doğru 
iğildi .. iki çift göz birden gözleri· 
me dikildi: 

- Nejat! Bedi Muammer! 
Korkulu bir rüyayı hatırlar gi• 

bi düşündüm: 
(Devamı var\ 

•ı 
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Dürrüşehvar nasıl ve 
kiminle evlendi? 
,.. Horsunlu 4o gu~ ~~ gece süreceği söyle. Kanalı 

nen dugun neden suya düştü? Uzahlıyor 
NiCE (Huaual) - Dürrü- ı it 

ıehvula Nilüferin Dİ a tacağıaıı dütündükçe ••• 
• • d tan aıera.. T ıı· bm" 
sımı urııwı ve •anı" • • ete t et : K ~i ld b 
bir hava içinde .~Yyets~ - Alıtınmız matmazel... e,a yapı ı Ve ta • 

• hl ıııeçaıııtı. mı n-• bi ı · t .. d ·ıdi nıtan ar artılı: yola -.ı·-cak- .. gm r tavır a cevap "" •ısa gon erı 
lvdr. ........ dlı 

Haydarlbat N' • - Çok ıüpheliyim.. Nice'te 
rr ve gelinle • • •

12°b1
' ogulla· bir defa yemeklerinden yemit· 

vapur tah · " ıçııı uauai bir tim Tamam bir hafta hasta 
auı etınek ka d " f 

olduğu halde IOn d rarm a yattım. Midem çok zayı tır. 
denae bundan ra ~her ne- Dürrüıehvar, benimle konuı· 
!ere ve zevcel.e~aıgA~· ~rem· tuklarmı, arada bir türkçeye 
sefer eden va )e, indıstaaııa tercüme *"ek. annesine anla· 
huauıi karna pur arın birinde tıyordu. 

Dürriitehvralar tutul~u. Dürrüfe'hvarm benden bazı 
darabada kızi~·~ııesı, Hay- ıeyler öğrenmek istediğini his-
cek, orada b. ırltkte gid&o sectiyordum. 
ta.o sonra d~r kaç ~ün kaldık. Nihayet sorııul- bqla-

kı Mecit Efe~ti. k·· kün" d clıı s· Hind" 1 b 
sa hir veda ıai:' . Of e - a: ııtaru nası u· 

halife, de İkt b' • esı... Salat lurtunuz? 
altında ~ ır hıc.bın tesiri - Nizam sarayı, nasıl yer-
nu h · 1111 son defa " t•• O di ., angı terait 1 op u. r. 
gelin gönderdi" j=· tn?-~a Hinde - Prenslerin kaç karılan 

Otoınohille ~ ı hilıyordu. var? 
z~klatıncaya ~ homurtusu u - Kadınlar haremden dışa· 
'1lın Önünde ar penceresi· n çıkmazlarmıt, doğru mu? 

Sözü b n •Yrılınadı. Bildiğim kadarım aöylüyor-
hık sultanulradl an İtibaren ıa· dum. Fakat Hindin meçhul ta· 

ara · da • d seyahat ed •mı vapur rafları hakkında benım e on· 
bırakıyoru en lngiliz Mias'ine dan fazla malümatım yoktu. 

Miaa ~d·· Dürrütehvarla bumlan son.-
le aınlatİı~or u.klerini bana !ÖY ra dereden tepeden konutma. 

- Sey" h ğa başladık. Akşam, ertesi •~ 
tik vapur: at, her transatlan- bah, erteıi aktam onlara bir 
dukçıı. ke 1~a olduğu gibi ol· daha rastlamak mümkün olma· 
çiyor~ıı §' 1 ve eğlenceli ge- dı. 
raJık d • . abık ıultanlara bir a- Sabık aultanlarm kamara· 
lan lük:nkze bir köşk gibi açı. lanndan dıtarı' çıkmamalan, 
raıtıadıın a'N_ral.armın önünde vapur yolculan arasında da 
rıııda y k • 1fanlıları yanla- epeyce merak uyandırmıftr. 
0>esi ol~u tu.. Düı-rüşehvann an. Çok geçmeden bunun sebebi 
kadın c ğu?u öğrendiğim bir anlaşıldı: Hint veliahti hasta!. 
tııi,, sa 'j dızlerine doğru çek· Fakat hasatlığı ne idi? T eh 
l'iiteh1ra.ç ~ını okta yordu. Dür- likeli bir haatalrk mı idi acaba? 
di. lie r algın ve müteessir- Bunu hiç k;mae anlayamadı. 
llÖl'ftı~ hiç konuştuğunu Refakate memur seyahat kafi· 
reıılli · Boynunda güneş leainden bile gizli tutulan bu 
ka1111~de Parlak bir eşarp, ar- hastalığın basur olduğunu ıöy 
bir ııı a liintkarı sarı ipekten leyenler vardı. 
u.su.ıİitı~to vardı. Başmı şark Vapurun telsizi, veliahtin 

l'il· bağlamıttr. hutalığım, Haydarabada gö-
on\a 

1 "_fe~ de çok geçmeden türdü ve aldığı cevabı sessiz 
var, ıiİ~~h~lt etti. Dürriişeh. aadasız getirdi. Bu havai mü· 
çddı. ilk erı !!'Örünce biraz a· zakereteı< neticesinde malum 
ğa ba. 1 defa olarak ıronu,m• ı olan fey şu oldu: Veliahte 
İçiıı ıı! a.~. Türkçe bilmecftğlm haat.al~ğı. dolayısile Haydara· 
ıtııy0rd 80Ylediklerini anlaya· batta ıatıkbal meraaimi yapıl· 
iııııı u.ın. Nice'te bulundu· mıyaeaktı. Prensin aliiyişıiz bir 
ııil~ 11~1'a Dürrütebvarrn i& •urette Bombaydan hususi tren 
leıııitİ ~nuştuğunu t:ıana sÖY· le Haydarabada gideceği ve 

S erdı. d~ğ~ca sar.ayına çekileceği, 
bir ~~~~ halife kızile vapurda :tünden falan vaz ııeçildiği 
•an l,;11 akat yapmak, entere- •~ılıyordu; garp matbuatı· 

B• fey olacaktı. na ıut.':1n sütun yazı mevzuu ve 
taıııt ır Vesile bulup kendimi r~~ mu~epd~ • ~üğünün suya 
Bu .,~~k arzusuna düttüm. d_':ltm.~sı, hepımızı hayrete dü
lilld sıfe biraz sonra kendili· şurmuttü. 
deıı ~ zuhur etti. Hava. bir- Veliaht, basurdan kamara· 
!eh",;re sermleşmitti. Dürrü· smda kıvrana dursun ikinci 

...._ a sokularak: veliaht, kendi bavas~da idi. 
~1 ri l'vta.tınazel, dedim, affını- Genç prensi bir aralık va· 
be.t ca ederim, rüzgar sizi ra· purda sarı saçlı. açık mavi göz 

C~ etıneyecek mi? lü geçkin bir Alman kadmmm 
a.çdd OZlerj derin bir hayretle ~inde dolaşırken gördük 

NAZll.LI, (Milliyet) - Horsun
lu kanalının Kuyucak istikametin
de bet kilometre daha uzatılma11 i
çin proje ve ketfi yapılmıı, vekalet
çe, 25,000 lira da tahsisat gönderil
mi~tir. Yalnı:o, Kuyucakhlar bunun 
yarım kilometre daha uzatılarak ku
yucağa kadar getirilmesini dileyor
larki, bu dilekleri yapdırsa Kuyu
cak çiftçilerine büyük hizmet edil
miş olacaktır. Çünkü, bu sene Kuyu 
cak pamuk müstahsilleri mendrese 
dolap kurarak ve tarlalara doğru a
nk açarak pamuk tarlalanna ıu te
min eden bazı müte§"bbiılere mah
sullerinin yüzde 25 ini hatta yüzde 
30 unu terketınişlerdir. 

Hor.sunlu'ya çeltik 

fabrikası lazım 
NAZiLLi <Milliyet) - Horaun

lu mıntakımnda yetişen pirinçler ge 
rek evsaf ve cerekse lezzet itibarile 
çok mükemmeldir. Yalnız pirinçi 
zürraı çeltiklerini hususi fabrikalar 
da ayıklatınağa mecbur oluyorlar ki, 
Fabrikacılersn bunun için aldıkları 
ücret müstahsil için çok ağırdır.Müa 
tahsil Ziraat bankaaının yardmn ile 
kendileri bir çeltik fabrika11 getir· 
melı; istiyorlar. 

Karacasu'ya tabi 

nahiye konj(releri 

KARACASU, <Milllyet) - Ka. 
racasu kazasına tabi Çiftlik ve Ye
nice nahiye kongreleri dün vilayet 
heyeti reisi Etem Kadri ve Karacasu 
kaza heyeti rt'İsi Ali Riza Beylerin 
huzurile toplanmt!lar ve mesailerini 
bitirmiılerdir. Karacasu kazasına 
bağlı nahiye kongreleri bibnl,tir. 
Kaza kongreei bu ayın 17 ainde top
lanacaktır. 

lzmirde elektrik 

tarifesi 

IZMfR, 14. ('Milliyet) - Elekt
rik tarifeıialn yeniden tesbit ediline 
sini nafiaa vekaleti eınretmiftir. Bu 
huıuda bir komisyon toplanacak
br. 

Raşit Rıza Mersinde 
Adana - Uzun müddettenberl 

şehrimizde temsiller veren Rqit Rı
"" ve arkadafları, evvelki gün Mer
sine gitıniılerclir. 

Raşit Rıza Bey, Meninden sonra 
Gaziantep, Halep, Şam, Berut ve 
Kıbnsa gittikten sonra htanbula dö 
necektir. 

Define aranıyor 
IZM'IR 13 - Burnovanın Altın

dağ köyünde kilisede bulunduğu 
söylenen definenin hafriyatına bu
günden itibaren ba9lanacaklır. 

Bu sefer kat'i ouretle definenin 
bulunacağı kuvvetle tahmin edilmek 
tedir. 

Hırsız bekleniyor 

Fabrika 
Nazilli'de 
Kurulacak 

Heyeti Vekile ka

rarı tebliğ edildi 

NAZiLLi (Milliyet) - lımet 
Paşa Hazretlerinin Ruıya seyahat
larında t~min buyurduklan sanayi 
kredisi mükabili alınacak makinalar
la Nazillide boyalı mensucat yapa
cak bir fabrika kurulması takarrür 
etmişti. Bir aralık bu fabrikanın Sa
rayköyde kurulmasına karar verildi
ği yolunda çıkan fBYİalar Nazillili
leri haklı endiıelere dütünnüıtü. 
Fabrikanın Nazillide kurulması ve
killer heyetince kararlaştınlarak 
keyfiyet tebliğ edilmiıtir. Bu haber 
Nazillikri halta vilayetin bütün pa
muk müstahsillerini çok sevindir. 
mittir. Menderes havzaımda en çok 
pamuk yetiştiren mıntaka Nazilli ve 
Aydm bavalisi olduğu gibi, fabrika 
Nazilli de kurulunca, Nazillideki ına 
den kömüıü ocağının da inkişafına 
hizmet edeceğinden iki cihetten İs
tifadeyi mucip olacaktır. 

• 
iki hırsız 
Kadın 

·- -
lzmirdeki Emineler 

nasıl yakaland1lar? 

lzmirden yazılıyor: - Son gün
lerde lzınirde mühim bir dedikodu 
yapan (çifte Emine) lere ait hırsız
hk tahkikatı bitmek üzerediı·. Çifte 
Eminelerin ikiıi de ıiyahidir. Birisi 
gençtir; tahminen 15 yqlannda, di
ğeri ya~lıcadır. 

iki ahbap, senelerdenberi lzınir 
ve haveliıinde cereyan eden birçok 
""rarengiz ve mühim hırsızlık vak'a 
!arının failleridirler. Fakat zeka ve 
ıeytanetleri sayesinde polisin taki· 
bat ve taharriye.tından senelerce ken 
dilerini kurtarmışlar, hatta kendile
rine küçük hir şüphe bile dütürtme 
mişlerdir. 

Çifte Eıninelerin hıraızlıklan, la
alettayin sirkat hadiselerine benze
miyor. Her vurgun, mutlaka yağlı, 
kıymetli ve boldur. Nitel<im,. o ka
dar mücevherat, para ve eıya birik
tirilmiştir kl, zabıta bile hayret edi
yor! 

iki ahbap Emine, cüı·ümlerini İn· 
kar etmiyorlar, bazı hadiseleı-i tevi
len anlatıyorlar. 

Kendilerine yataklık etmekle maz 
nun bir ıahıs la var ki, İsmi Musta• 
fadır. Mustafa kendisinin tamamen 
masum olduğunu söylemektedir. 

Konyada kurtlar 

KONYA - Şehrimizde soğuklar 
bilhasaa geceleri ziyadeıile artmak
tadır. 

Verilen malumata göre, civar 
köylerin bazılarına kurtlar İnmekte
dir. Halk bu husuıta tertibat alımı· 
tır. 

Mersin vilAyet 
mecliıl 

MERSiN 15 (Milliyet) - Vila
yet umumi meclisi bugün açddı. 

tı d'(~ Belki, kendisine yabaın• Prens, nişanlısını, dah~ ev
i!~ ~ e hitap eden tanımadığı lenmeden, hatta iyice tanıma· 
ille' 11dın bendim. Gülümse- dan unutmu§tu. Geçkin Ai
ti. !ıe <;alışarak mukabele et· man kadını ile gizli köşelere 

Bucaktan yazılıyor: - Burada 
camilere bir hırsız dadanmıştır. Ca
milere ne vakit girdiği anlRtılaını
Yan bir hırsız yukarı ve aıağı cami
lerle Alaettin ve Çavuılar camileri
nin kilimlerini çalmıştır. Hıraız, mev 
cut bir mescide de girdiği takdirde 
ziyaret etmediği cami kalmamış ola 
calrtır. Zabıta ve bekçiler hıraızı ya. 
kalamak için tertibat almışlardır. 

Anadoluda soğuklar 

detj Alakanıza tetekkür ede
iıe11 tıı.! Fakat, bilir mainiz, 
liııc hıç ü,ümem.. Sıcağa ge-

e .. 
C· ııı~ llya batka bir bahıe te· 

iki şaki yakalandı çekilerek bat başa konuşma· 
lar, iyi alamet sayılamazdı. 
Maiyet erkanı, prensle Alman Bitliaten yazılıyor: - Çoktanbe-

d d ri hali ıekavette bulunan F eı·so oğul 
kadım arasın a a. eta mekik !arından iki kiti jandarmalarnnız 

Adanadan yazılıyor: - Haber ,..,. 
rildiğine göre, son günlerde devam 
etmekte olan tfddetli soiuklardan, 
dağdan şehre sal getirmekte olan 
Eynerli tonbullu namile maruf bir 
salcının yolda ve diğer bir salcı da 
Zerdalilikte donarak ölmütlerdir. 

Kocasını 
•• •• Olduren 
Kadın 

Caniler beıer seneye 

mahkum oldular 

KAHTE (Milliyet) - Kihte
nin Mahil köyünde çok l~u bir 
cinayetin muhakemeıi yapıldı ve 
eaniler hakkmda karaı· verildi. 
Vak'ayı etrafile bildiriyorumı 

Mahil köyünde Cercilik eden 
Oaman ağa, hali vakti yerinde bir 
adamdır. Oınnarun genç kan11 
Zeynep köyde Ahmet hocanın oi· 
lu Hasanla epeyce zamandanberi 
sevişmektedirler. Zeynep, kocaaı· 
na hıyanet etmekle beraber, on
dan boşanmağı aklmdan bile ge
çinneyor. Çünkü 0BtDan malh 
mülklü adamdır. Zeynepf sevgili
sile bnşbaşa verirler, düşünüp ta• 
§ınırlar nihayet Osmaru elbirliğile 
ortadan kaldrrmağa karar Yerir
ler. 

Hasan bu iti yalnız başına yapa 
nıayacağrnı anladığı için köylerin· 
den Abuzer oğlu Haoanla mubacrl 
!erden lsrafil oğlu kelhoyu bulur. 

Zeynebin kocası Cerci Oıman 
bir gün Adyanan kasabasına eşya 
götünneğe gider. Kelho ile iki 
Hasanlu bunu fırsat bilirler. Os
man köye dönmeden girip ahırda 
bir yere saklanırlar. Kocası akpm 
olunca köye döner. Zeynep, evvel 
ce aralarında kararlaştırdıklan 
parola mucibince gece yanaı Oa
manı uykudan uyandınr: 

- Kalk ahırda bir gürültü var.: 
Galiba hırsız girdi •.• diye bağırır. 
Osman gürültünün ıebebini öğren 
mek Üzere ahıra girince üç hay• 
dut, adamcağızın gırtlağına aan
larak yere yatırırlar ve üzerine 
çullanarak boğarlar. Cinayeti ört. 
mek için de Osmanın ölü.ünü Cer
cilikte kullandığı merkebe vükle. 
yip Hallop dağınm eteklerinde de. 
rin bir kuyuya alıp ıavuşurlar. 
Cesedi yükledikleri merkep dağ. 
larda başr boı dolaştığını gören 
köylüler Osmanın kansına haber 
bır,.kırlar. 

Hadiseye mahalli zandarması 
vaziyet eder. Bölük kumandan ve• 
kili ba~çavu• Ahmet Ef. ilk iıtic
vapta Zeyı\ebin vaziyetini şüpheli 
bulur ve tahkikatı tamik ederek 
kadmı itirafa mecbur eder. Mah
keme suçlan itiraflarile sabit olan 
Kelho ile iki Hasanı hakiki cani 
malfun olmadığı için idama bedel 
b.,şer sene ağır hapiı cezasına 
mahkum etti. 

Yeni bir karakol 

CEMLIK 14 (Milliyet) - Gem 
ilk - Bursa toaesi üzerinde iyi bir 
jandarma karakolu yapılmıştır. 
Bina Kurtul boğazı Üzerindedir. 
Geçen sene bu mevkide mühim bir 
soygunculuk olmuştu. 

Aydtnda k•zıl 
AYDIN (Milliyet) - Şehrimiz

de kızıl hastalığı b'-'' göstermİftir. 
Sıhhat müdürlüğü hastalığın sira
yetini men ve tahdit için tedbirler 
almı,tır. 

Yeni intihap 
AYDIN (Milliyet) - Dör içti. 

maım yapan Vilayetimiz umumi 
meclisi intihabı martta yapılacak
tır. Y almz geçen aene dağılırken 
15 kanunusanide toplanmağı ka· 
rarlaştırdığından, bu karar hük
men yerini bulması için meclis ya
rm bir gün için toplanacaktır. 

Bir çay ziyafeti 
AYDIN (Milliyet) - Şehrimiz 

ilk mektep muallimleri yarın Gazi 
pata mektebinde Vali ,eı·efine bir 
çay tertip etmitlerdir .• 

Grip artıyor 

s 
İstanbuldan Mersine kayıkla seyahat 

Beykoz spor klübünden Muıta· 
fa Ihsan B. bezden yapılmıt bir 
kayık ile memleketimiz sahillerin· 
de ve Yunan adalarında bir seya
hat yaptıktan sonra ıehrimize av• 
det etmiştir. Bu ceınr ve müteıeb 
his gencin bu seyahatta kullandığı 
kayık 5 metre uzunluğunda 1,5 
metre geniılijind.,dir. 

Mustafa Ihsan B. 30 haziran 
1932 tarihinde Salacık iskelesin
den yola çıkmıştır, ıırasile Marma 
re Ereğlisi, Tekirdağı, Çanakkale, 
Bozçaada, Ydgın Burnu, Miı!illi, 
Sürdağan lzmir Karaburnu, Ko
yunadaaı, Sakız, Çeıme, Sisam, 
Karina Yenihisar, Manastır adaıı, 

. Kanlya, latanköy, Tekirburnu, 
Sumbeke adası, Mesudiye, Radoı, 
Köyceğiz, Dalaman, Yediburun
lar, Eşençay, Kalkan, Meyisadaaı, 
Fenike, Çiralr, Ava ve Antalya, 
Alaiye, Kıbns, Anamur, Kilindi
re, Taşucu, Kız kalesi ve Merain'e 
utramıştır. Mereinden Tarsus ve 
Adana'ya gitıniı ve oradan Mer
sin tarikile lzmire uiradıktan son 

M. Troçki'nin 

Kızı öldü 

Mösyö Troçkinin hemıirelinin 
Berlinde vefat ettiğini lıviçreden 
gelen bir telgrafa atfen yazmrt
tık. Alman gazetelerinin verdiği ha
bere göre vefat ede,1 Troçkinin 
hemıiresi olmayıp kızı Mm. Sinai
da Volkom'dur. 

Troçkinin oğlu Seyoscha Troç· 
ki'nin Berlinde B. Z. Tınmittag ga 
zetesine hemşiresinin Almanya· 
dan teb'it edilmek tehdidi ve ika• 
meti için verilen müsaadenin tem· 
dit edilmemesinden müteesait"en 
vefat ettiğini $Öylemiştir. 

Mm. Sinaida Volkom, Troçki
nin birinci kansı Madam Alexan• 
dra Siwouvna Vonskaje'dan dün
yaya gelmi9tlr. Troçki birinci ka
:ı.-ıaını harpten biraz evvel bo§&mlf'"' 
b. 

Oğlu ise ikinci zeveeıindendir. 
Mm. Sinaida Volkow'un zevci 
Stalin tarafından Siberyaya nef
yedilmi,tir. Kadıncağız bunun ü
zerine 1930 senesinde Türkiyede 
pederinin yanına gelmiş ve vere .. 
me müptela oldufundan 1931 
tarihinde tedavi için Berline git
mişti. Troçkinin diğer kızı Nina 
da veremden ölmüıtür. 

! 

ra 8 kil.nunuaanide l•tanbul'a gcl
miıtir. 

Muıtafa Ihsan B. ufradığı ıehir 
lerdeki ıpor klüpleri ile temasta 
bulunmuıtur. Resimde görülen 
bayraklar, Türkiye'de mevcut 
spor klüplerinin bayraklarıdıı;. 

Mustafa Ihsan B. diyor ki: 
"- Bu seyahatı kendi maara

fonla, sporculuk vadisinde Türk· 
lüğü yükseltınek emeli ile yaptım. 
Kimse bana yardım etınedi. Hükü 
mel bana yardım ederse bir kotra 
ile dünya seyahatine çıkmak iıte
rim .. 1 nisanda Mersin'de bıraktı
ğnn sandalım ile Suriye, Şimalı 
Afrika ve cenubi Avrupa'da bir 
seyahata çıkacağnn. F ederasyo
nun bu ıeyahatıa bana yardnn e
deceğini ümit ederim. 

Son seyahatim eınaarnda arala.. 
nnda bir müddet bulunduğum lı
tanköy Rados, Kıbrıs Türkleri'le 
Mersin idman Yurduna, hulua 
uğradığım yerlerde bana kar•• 
hüsnü kabul gösteren spor kliiple 
rine tefekkür ederim.'' 

1 Yeni 
Türkiye 

Dünyanın en büyük 

ansiklopedi•i bizden 

na•ıl bahsediyor? 

Oç aenedenberi intifara bath; 
yan 36 ciltlik ftalyan anıiklopedi· 
ıinin 12 ncl cildi de neıredilmit,.... 
yeni Türkiye için burada bir kıı°'! 
tefrik edilmitlir. Bu amiklopedi 
dünyanın en büyük anaiklopediai 
olacakbr. Yeni Türkiyeden ve bu 
nun banisi olan Büyük Gaziden 
bahseden k11D1J dikkate pyan bul 
doğumuz için aynen tercüme ve 
ne§rediyoru.z: 

"Sevr muahedeıi hareketi mil· 
liye neticeıinde tatbik edilemedi. 
Bu hareketin başında bulunan ve 
idaresini eline alan Mustafa Ke· 
mal Pasa Yunanlıları Anadoluda 
biribiri ardınca birçok mübim 
mağlübiyet ve ve hezimetlere uğ
rattıktan aonra lzmirden çıkardı. 
9. Eylıll 1922 • yeni ıulh mu1?'~· 

1 demah Mudanya'da imza edildı. 
murlar köylüye bereket dağıtacak _ 3 teırinievvel 1922 - Kat'i 
tır. aulh Lozanda aktedildi. - 24 tem 

Arap atlarının 
ıecerelerl 

ANKARA, 16 - Zire.at veki· 
leli Türkiyede mevcut bütün aaf 
kan arap atlarının ıecerelerini tea 
bite karar vermiştir. 

Konyada ucuzluk 

muz 1923 - Bu muahededen '':'n 
ra Türkiyenin mevkü takviye edıl
mİf oldu. Artık lzmirde bir Rum 
rruntakasından, müstakil bir Erme 
nistandan ve bir Kürt muhtariye • 
tinden bahsedilmez oldu. Suriye 
ile hudut meselesi 20 lefrinievvel 
1921 Türk . Fı·ansız itilafile teı
pit edildi. Mezopotamya ve Irak 
ile olan hudut meselesi de Türki
ye ile lngiltere arasmda cereyan 
eden dostane müzakerat jJe hal .. 
!edilmiştir. 

Konyadan yazılıyor: - Şehri
mizde hayat ucuzluğu diğer ıebir· 
lere nisbetle hissedilecek derece· 
dedir. Burada koyunun okkaaı 30, 
keçinin 20, aığırın 15, kuyruk 60, Bu suretle yeni Türkiye ciğeri 
içyağı 40 kuruştur. Geçen seneler lzmir olmak üzere bütün hayat ve 
kıt ortalan koyunun okka1t 6~ ku kuvvet teraitini iktisap etmis bu
ruı kadardı. Sebzeler de aynı de· lunuyor. 
recede ucuzdur. Meıeli: lihana, uFakat en mühim muvaffakıw 
pıraoa ve 11panak 7 buçuktan, pa· yet Lozan ıulh muahedesile bir
tates, sovan. sarımıak ta beAer ku Jikte imza edilen adJi teaiaat ve 

g eder gibi sordu: 
lıır:: lfindi3tan, çok sıcak o· 

dokuyarak yeni yeni vaziyet- tarafından pusuya düıürülerek sağ 
)er hazırlamakla meşgul olu- olarak yakalanmıılar ve Adliyeye 
yorlardı. Bir aralık, prensin teslim edilmişler. Bu p.kilerin yaka 
resmini alarak sergüzett ı>efİn• lanmasında kaymakamnnızın da bü-

Soğukların dağ ciheılerinde Jİın· 
diye kadar görülmemit bir d.,,.ecede 
olduğu söyleniyor. 

Konyadan yazılıyor: - Havalar 
çok soğuk ve kurak gitmektedir. 
Beyşebrinden alman malumata göre 
soğuklardan Beytehir gölünün yüzü 
temamiyle buz tutınuıtur. Ayni za. 
manda gölün suları da Azalmıştır. 

Beypazanndan yazrlıyor: -
Son günlerde şehrimizde grip art• 
mııtır. Gripe tutulmamak için ria
yet edilmesi lazımgelen ıartlar 
halka ilan edilmittir. 

ruıtur. k ıali.lıiyet mukavelesidir. Bu mu-
Konyada bir otura kavele Türkiyeyi Avrupa devlet-

8 u.ş doğru mudur? 
...._aşımı salladım: 
V 8~Ihassa cenup tarafları •• 
_: •ozü uzatmıı olmak için: 

:l'ors Siz Hindistana m. gidi
y.?uz? diye sordum. 

Uzü pembele,ti: 
l'ıı ;-Evet.. Hindiatana sfdi:ro 

~. 

lıı Ancak o zaman farkına var 
1~ gibi davrandım: 

t.d-Sakın ıiz •• Haydarlbada 
~ en eski Osmanlı prenaeııi ol 
ayasınız? 
Batını eydi: 
- Evet. 

l)··A~ık, k~nutmağ• !>atladık. 
\j u.rı:'ehvp_,, belli ki çok içli 
~da dı. Babasının para uğ. 
l;ri bT kendisine kıydığını çok 
ltile.'.e~,0rdu. Benim kulağıma 

ca;:, ~ilıeııu, ne bdar hele-
çuıde . dedi H" t ra rl Ytın.. , m aa-

lll •rr, Jı:enim için o kadar 
'ıleçhul bır &lem ki ... Orada na 

YataYacağımr. muhite naad 

k• k d yük gayreti sebketmiıtir. de k°'an geç ın a ına götür-
düler. Biraz sonra da kadmm Tütün kaçakçıları 
resmi prense geldi. Nilü· ESKiŞEHiR _ Bürhani:;rede ev
fer sultanın bu gizli aşk gözün· velki gün iki kaçakçı yakalanarak 
den kaçmış değildi. Hırsından ş~rimize getirilmi,tir. Bunlardan 

d F k t btrı ~ra Ali Mehmet isminde meı- Silifke de müze 
İçi içine sığmayor u. a a ' hur bır ka--ı·çıdır. Diğerı· ;

1
.. Boza-

nikahı altına mrmek. üzere hu M ,,..... ., Silifkeden yazdıyor: - Şehrimiz 
,.. de ~1 

•• ~met iıimli bir adamdır. Her de bir eski eserler müzesi açılmıttır. 
lunduğu a·dam, saltanat v· ıkıs.ı~ evinde yapılan teharriyat Kasaba içinde mevcut eııerler müz.,.. 
rinde her emirlerine itaat eden neticesınde külliyetli miktarda im- y~ toplatılmıt olup civarda bulunan 
damat patalardan biri değildi çak tütün yakalanmıthr. ve bulunacak olan asarı atikanın da 
ki gidip padi~h babasına ti:- i 9'.!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!l!!l!!!!m•-•1!!!!!!!!!!!!11 nakline çalı§ılmaktadır. 
kiiyet etsin ••• Göz yatlaı·mı içi· dan tanıyor. Bu itibarla sözle- fnegöl muallimler 
ne sindirerek susmaktan ba,ka ri bir kıymet ifade ettiğine ben 
çare yoktu. ce fiiphe yoktu. birliği 

Böyle acaip balayı seyahati Nice'ten hareketimizden on 
.görülmediğinde bütün yolcu- beş gün sonra Bombaya vasıl INEGÖL, (Milliyet) - lnegöl-
lar miittefiktı". Vapurda bulu· ld k y H de maarif heyeti inkitaf halinde

o U • apur, int sahillerine dir. Merkezde S mektep ve 623 ü 
Dan türkçe bilir eski bir Bul· yaklaşırken Nizam veliahti ilk erkek 439u kız olmak ü:<ere 1062 
gar ressamı bile hayretini giz· defa olarak güvertede görül· mektep müdavimi yavru vardır. 
leyemiyordu.· d·· S ki •• 1 k 76 ilk mektep muallimi vazife bau. an gun erce amaraıın-

• -Cüze( kızları, bu kıymet d km d şmdadır. 
bılm d 1 an çı ayan a am bu değil· fnegölde bir Muallimlel' Birlifl 
ler? ez a anı ara naırl vermiş· di. Yüzünde en ufak bir yor- vardır. Bu teşekkülden büyük fay 

gunluk eseri bile yoktu. Hin· dalar elde edilmektedir. Birlikte 
Bu Bulgar ressam, Hindis- din esasralı sahillerinden esen bir yardnn sandığı vardır. Sandık, 

tanda uzun seneler bulunmuş rüzgar, onu bir ekair gibi dl- muallimlerin ihtiyacını tehvine 
Nizamların, racaların hayatm: riltmişti. çahşmaktadır. 
tetkik etmiş. Onları cok Yakın Sandığın serma:yeoi 8000 lira• 

S. R. dır. 

Şakilerden biri•i 

tutuldu 
ÇANAKKALE - Bundan bir 

ay evvel Eceabat kazaunın Dur· 
aunbey köyünde baklral Tatar 
Ahmet ağanm evine geceleyin b~ 
müsellah p.hıa gİrmİf ve (200) lı
ra para ile bir takım mücevherat 
alara1; kaçmış idi. 

Yapılan devamlı takibat netice• 
sinde takilerden birisi yakalanmıı 
ve müddeiumumiliğe teılim edil· 
miıtir. Diğer ,akilerin de en ya• 
km bir zamanda yakalanmaları i
çin icap eden tedbirler almmıttır. 

Kasaplarla 

Mücadele 
Nazilliden yazılıyor: - Bele

diye bahalılıkla mücadele ebnek
tedir. Kwıaplar konulan narha iti
raz etmiıler ve arev yapmışlardır. 
Bunun üzerine Belediye bir sürü 
almıt ve halka koyun etini 35 ku
ruştan, dana etini 20 kuruştan sat
mıya baılamıştır. 

Havaların kuraklığı hala de. 
vam ebnektedir. Sular azalmııtır. 
Mevsimin getirece .. i me .. 

Aleminin sonu terine karıı madun bir mevkide 
Konyad'an yazdıy~ır: . .. bulunduran kapitülasyon rejiminı 
Akviran nahiyeoının Eğ11le ko ilga etmiş ve memleketin tam ve 

..nde bir vaka olmuf, bir jandar mutlak istiklalini tanırnıftır. Mus 
~amız şehit edilmiıtir. tafa Kemal Paıanın eserinin ehem 

Tönek nahiyeainin Kayhüyüğü miyet ve azametini anlamak icin 
köyünden Cimdal1

1 
1 dMu•t1~ f!ki b-" j katpitülaayonlann memleketin ~u-

kadaıı ve yan arın a a u e ır k t • "hl'!" . 
k dmla silahlı olarak Eğsilede o· 1 T~ v~ ızı~ıı a ını hazırladığını ve 
t.:.ak tertip etmiılerdir. • ~kiyeyı Avrupa Devletlerinin 

Eğsile halkı nahiye jandarma ıhtır~slarına .ka11ı mukav~met e
karakoluna Cimdallının bu hare- demıyecek }'ı!" ~ale koydugunu ha 
ketini haber vermiıtir. Üç piyade lırlamak kafıdır. 
jandarma başlarında bir onbaıile "Türkiyede c:ümburiyet idaresi 
sabahleyin köye girmiıler ve otu. ilan edildikten sonra hükumet 
rağa baokrn vennitlerdir. Yakala 
nan Cimdalb kama ile jandarmala merkezi kat'i olarak Ankarad 
ra taarruz etmiıı ve bilahare yaka bırakıldı. Reisicümhurluğa inti
lad~ı .mavzerile on onbet el alet hap edilen Mustafa Kemal Pap. 
etmııtır. hilifeti ilga etıniı, ceourane 11la-

Ordunun Ec:ello köründen 324 hat ve zaptedilmez bir gayret ve 
doğumlu Mustafa oğlu jandarma kudretle Türkiyenin her sabada 
Mahmut sol kalçasmdan ağır su- terakki ve inkişafını temin ebnit
rette yaralanmrıbr.. tir. Bugün Mustafa Kemal Pata 

Yaralı nefer hastaharuıde vefat nm eseri olan Yeni Türkiye herke-
etmiştir. se kartı istiklal ve tamamiyetini 

Bu vak'a Üzerine şehrimizden büyük bir kııkançlıkla müdafaa 
Hasan Ç&vtlf kumandasında bir eden devletlerden biri olmuş ve ar 
müfreze gitmit katil Ye arkada•· · tık umumi harbin ba§langıcına 
lan yakalannııtlardır. Ayni za• kadar eski Türkiyenin maruz ka 
manda muhtelif markalarda 16 dığı Avrupa Devletlerinin müca
m~v:r;eı· ve birçok fftelr elde edil- dele ve i~tiraslanna aa~a olmalı-
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Amerika karşısında 
Sovyetlerin vaziyeti 
M. .Stalin bir Amerikalıya 

verilip tahrif edilen 
beyanabnı tashih ediyor 

Aınerikama tanmmıt :ı:iraatçi)erla yoktur ki Sovyet bükümeti yahut 
den, politika ve -yi adamları ile Sovyet iktisadi milesaeaab kendile
pkmdan tanıtıklıfı olan M Camp- ri.ne aıun .. eya kııa vadeli krediler
lıdl, bundan bir müddet nvel Sov- lo verilmit mebaliği vaktinde Te ta
yet ıaralar ittihadı reiıi M. Stalia mamen tediye etmemiı olsun. Al
ile bir mülikat yapmıı ve bu müli- manlarm 300.000.000 marklık kredi
btı bir kitap halinde Amerilaıda lerini ne ıuretle tediye ettiğimiz, Al
nqretmitti. mantardan öfrenilebilir. T ediyabmı· 

Ahiren M. Stalin, ·'BoJfe'rik" Uim aı yapmak için icap eden parayı ne
li fırka mecmuaamdaı qCampbell ya reden mi buluyoruz. M. Campbel 
1aa ııôyleyon unvanlı lıir makala eyi bilir ki, P"'! ;:öktı;n d~m~
neıretmiıtir. Bu makalede Staline, raatimlz, eanayı.ımır, ticaretimız, ke 
lıeyanahrun tahrif edilen akaamms re&telerimiz, petroUarmıız, altınlan
hulii .. ettikten sonra, bu mülakatın mız, plitinlerimiz ilh .•• ., iıte tediya
orada ateo ile almmıt aabm _.,et- tnnr.s için icap eden mebliğları çelı:
mİflir. · tifimlz membalar bunlardır. Tediya-

tnnız garantisi de bunlarda münde
Cayet - .. müllkalla M. Sta- miçtir. M. Campbell ben.im ıözleri

lin Sovyet Roıyaam ~ya br- me itim&t ehin istemem. Sözlerimi 
•" olan Tazİyetiai Mrahatle anlatmak iıterıe Almanyada tahkik edebilir. 

tacbr • Görecektir ki lıuen filan yüzde 15 
Ba mülilıaba lıua .. ,...., ılikbt yüzde 20 gibi fahis faizler tediyesine 

losımlanıu alıyonızı meclıu~ oldniumuz halde hiçbir za.. 

Staliıeı Zirai ve sinai tesisat P"Olr
ramlana, ban lıayatııım inkitafma 
aarfettiiimiz itinalara gelince, bu hu 
us henib mesaimizin betlanğıcmda 

RlunuyOI". Sanayi inkişafı sahasında 
henüz pelı az feyler yapdmqtır. lk
'ti .. dı xirai plinlıınnm meykii file 
ıeçirilmesi aahaamda ise handan da 
... u ..,,.ı .... yapılmıştır. Unutmama 

mılıyız ki bizim ınenıleketimiz ıon cı.. 
ttttde geri idi ve bu seri vaziyet 

büyük bir mania teşkil ediyor. 
yada eski aiyaset adamlarile ye. 

er araımdaki farklardan biri ele, 
.r'!~ ıiyııset aılamlan mmıleketin ııe
;:ntıiini müılıet bir vaııf telikki e-
;:derek bunda bir milli haauıiyet, bir 

' Jıururu milli görüyorlardı. Halbuki 
,,_; uyaıi adamlar, bu geriliği imha 

~1mesi İcap eden bir fenalık telak
ki ediyorlar ve bununla mücadele e
:liyorlar. lıte muvaffakiyetimizin 

a,amanı bundadır. 

. ı Milli her tekemmül devresinin ba
\\Çllli baml.-lcri vardır. Bizde timdi te 
ğıia bamlesindeyiz. Şimdiki halde o

man teahhur Taki olınamıftır. 
Si:ze tamamen malıttmane olarak 

bir lnıiliz lıoınker grubu Balfour, 
Kiop)ey ıırubu tarafından teklif o
lunan iıtikraz, kredi defi!, eve! iı
tikrazı söylemek belki faideden hali • 
olm:ı.z 

C..mpbell - M. Hoover'e bunu 
ihbar edebilir miyim. 

Stalin - Evet tabii, fakat bunu 
matbuata bildinneyjniz. Bu banker 
l\Tllhu bize ıu trklifi yapmaktadır. 
Bunlu biz;m lngiltereye olan bor
cunıuzun takribi yekununu 400.000. 
000 ıtcrlin tahmin ediyorlar. Bu bor
cu yü7de 2S esas üzerinden konııoli
de etmeyi binaenııleyh 400.000.000 
yerine 100.000 000 sterlin tediye et
meyi teklif ediyorlar 

• 
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Gazi Hz.nin 
Seyahatleri 

( 80fl 1 inci sahifede) 
hakkında eaulı tetkikat y-
caktır. Son zamanlarda zeytin 

yağı fiati çok düımüftür. Bun
dan müıtahıiller çok zarar cö
rüyor. Halbuki ucuz 6atle zey

tin yağımızı sabn alan bazı 

manleketler, onu tasfiye ettik
ten aonra bôr kaç aıiıli 6atle ha 
rice satıyorlar. 

lktısat Vekili memleketimiz
de böyle lıir taıfiyehanenin ya
pıbp yapılamıyacağmı tetkik e
decek ve yapılma1ı ve faydalı 
iao buna bir imkan arayacak-

tır. 
, 

Gem'ikte ha:r:ırbk 
GEMLiK, 15. (Milliyet). -
Buraavı t"triflerinde Gemliğe 

de uğr.unaları muhtemel bulu
nan Gazi Hz. §erefine muallim
lw binumcla, Fırka ve Beledi
,...ıe hazırlıklar yapılmaktadır. 

Hük\imet caddesi etrafına yığı. 
lan taşlar temizlenerek yolun 
bozuk yerleri yapılmaktadır. 

Gazi'ye hediyeler 

ESKiŞEHiR, 16. A. A. -
Gazi Hazretleri öğll'den sonra 
~eker fabrikası yerini, hava 
meydanını sezdiler. Binlerce 
halk kendilerini adım adım ta
kip ederek ~hyordu. Lisede 
muallimlerle dil ve bırih üzeri-
ne görüıtüler. 

Kendilerine Eskitebir lüle 
taşlarından hedipler takdim e

dildi. lktıaat Vekili Celiıl Bey, 
iktıaadi vezİyeti tetkik ettiler. 

Saffet !Ry, halkevleriyle 
M"fgul oldu. Büyük misafir bu 
akşam Borsaya azimet edecek
tir. Şehirde tezahurat ve lıey
ram devam etmektedir. 

Gülcemal dün 

Gölcü2'e '1:İtti 

Fransızca ve 
Almanca 

(Btqı Birinci aahiled•) 
te delildir. 

Birçok tercüme eeerlere muh
taç oldufumuz bir de...irde bu ka
bil tabdida t, ne tir hayatımızı ide
ta felce uğratacaktJr. 

Eaerlerle birlikte resimler de 
mukavelelerin edebi mülkiyet 
maddesine dahil bulundufu için 
Fran!lz ve Alman lisanlarında in
ti~r eden kitaplardan hiçbir re
sim, hatta hiçbir karikatür alma
mayacakbr. Bu vaziyet dahilinde 
mekteplerde okutulan fen kitapla 
n da yazılamayacak, çocuk nllfl"İ• 
yab ile ansiklopedik eaerlerin ik
maline imkan kalmayacakllr. 

Birkaç gün evvel Ankaraya gi
derek edebi mülkiyet maddesinin 
tatbikini tehir için Maarif Vekile

! ti nezd!n~e l~febbüslerd~ bulunan 
1 kitap tabılermden muallım Ahmet 

1 Halit Bey, dün şehrimize dönmüt
tür. 

Ralli Bt!gln izahatı 
Muallim Halit B. Ankaradaki 

1 

temaalan n.~tice~inden memnu~ 
olduğuı>u aoyledıkten aonra demıı 
tir ki: 

I - Vekil Beye vaziyeti arzettik. 
ı Bizi çok hakb buldular ve muka
İ velenin buna dair olan maddesi 

tatbik edildiği halde irfan hayab• 
mızda yapacatı elim tesiri nazan 
dikkate alarak icap eden makam
lar ne7.dinde tctebbüalerde bulu· 
nacaklarını vaat ettiler. Birkaç 
güne kadar bu tetebbüalerden 
müabet bir n"'tice alacaiımızı Ü· 
mit ediyoruz. Tab'etmek üzere 
hazırladıi\'mu2 birçok kıymetli .,. 
aerler olduğu gibi elimizde kaldı. 

Bunlan bıuınak için formuma 
değil yüzlere" hatta binlerce lira 
ödemeJ11İZ İcap edecektir!' 

YiJk.,.,k llinı cserlt!rl 
ı Diğer taraftan Kanaat kitapha· 

nesi sahibi llyu B. demiştir ki: 
- Eğer böyle bir kayıt bizde 

de batlaraa Yüksek ilim eseri na
mına hiç birşey baaamayacağn. 
Çünkü bu eserlerin yalnız resimle
ri için hayaliıııi2den geçmeyen 
yüksek ücrl't iıteyeceklerdir. Sim· 
dilik bütün Ümidiıniz kıymetli Ma· 
arif Vekilimizdedir." 

işittiğimize göre geçenlerde bir 
Fransız JJJÜellif eserinin türkçe 
ş:azetelerin birinde tercümesi için 
Türk okuyucılarmın huau3i vazi-

Cazi Hz. nin •eyahatlerinin yetini nazarı dikkate alarak tef. 

Segahat notları 

Dilenci 
Estetiği 

(Btlfl l inci .. hilede) 

lıemilı parçalan olacalı/ El rıe o
yalı yerinde demir çenıreller flnıru" 
dıyacalt veyahut lıarqılı tahtabıır 
talıırdıyacalı/ Dilenci için lııyalet: 
yazın onu buram buram terlet•· 
celı yağlı, paramparça halın bir 
hırlıa; lııtın ise, içinde titriyecefi 
her taralı delik deıilı aiyah bir 
bez. göm/eh! Aluatoa llÜnefi altın
da hanı ter halinde, damla damla 
toprağa alımıyan ııe lııfUI poyra~ 
lannda donmalı üzere olınıyan bir 
dilenciye ....lalıa hiç verilir mi? 

Hindin, Mağribin, Buhara IJ• 

Semerkandin Acırupaya giren 
müthİf dilencileri bu itibarle ne bii 
yülı artiııtlerdir! Halbuki fU yaka· 
lı ııe kravatlı Alman dilencileri .•• 

Bir gün bir Almana aordum: 
- Bunlara naaıl acıyabiliyor

nınuz? 
- Mecbur olmadan el wuıta• 

bil"'""" bir Alman tasaııııur .. de
meyÜ:. Onun için dilenen bir Al
man, bizi kendine acındırmak için 
faz.la yalana ve z.illde muhtaç de· 
ğildir. Bu bir huau•i ahlcilı meaele· 
ai. Falıat İfe bir de umumi alııl 
zauiyesind en balıalım: Jile nen bir 
inson, nekadar alelôde bir insana 
benzer•e bana okadar yalımdır; 
o niııbette lıolay derdini duyar, ek 
aiğini anlanm. Fakat, her ne su· 
retle olursa olsun, inaan feklinden 
çılımıt bir mahliilı benim cin.im
den delildir. Ona ocıyamam!Şarlı 
ml!rhametİ mantıknzdır. I 

Kızardım. Uydurma bir c-ap 
verdim: 

- BU; dilenciye acımayız, on· 
dan lıorlıaruı. Ba lıorlıu dilencinin 
çirkinliği niabetinde artar. Çirkin
liğin birtakım tehlilıeli lıudretler 

taııdığına inanınz:. Biitün Alrilıa, 
Amerilıa Hint ve Çin llcihlan çir. 
hin delil mi? Bize en fazla haıyet 
ve nefret veren dilnciye azathiı
mız. para bir aadaka değil, fakat 
lıorku •anatlıôrına talıdim edilmİf 
naçiz: bir mülıôfattır. Şark, artiııt 
milletlerin vatanıdır. 

Ahmet HAŞIM 
ı rtwn vasıflan Ruayada hakimdir. Bu

r' >orun göıterdiiüniz t~is lıanuoeti bu
uılunla izah olunur. Bu bal Amerika-

Ayni zam•nda bize l'l0.000.000 
sterJ;ni'k biı- istikraz teklif ediyor- ı 
!ar. Yani, borcumuz takıitlerle k.ıbi
li tediye 200.000,000 aterJi.,e baliğ 
olunacak. Mııkabeletl'TI biz de İngiliz 
mak;ne rnamulatmı tercih etmeye 
mecbur olacağız. Fakat bu hiç bir 
vakit yalnız lngiltereye sİpllrişleri
mizi venney~ mecbur olacağımız de
mde değildir. Yalnız onn tercih et- ı 
meve mecbur olacağız. 

·-----·--··-··-----
deniz kı•mmda rakip olacakla- rikasma 10 lngiliz lira•ı istemekle 

J .. . . ---·-···----······-···--·--" Seyriselainin Güle....,,! vapu- iktifa e M:egını bildirmiştir. 

ru dün Gölcüğe hareket etmif- Diğer taraftan türkçe kitaplar 1 RAD ~O 1 
arasında yeni neşredilmiş tercüme 

tir. Gülcemal Gazi Hz. nin rü- eaer oluu olmadığınm alakadarlar 
; ... ~:. • muharebclerc11m sonra ıir IKom,u memleketlerde! ' kuplarına tahsis edildiğinckn ca tetkikine başlandığı da eöylen- L------------
-.iı aalhayı hatırlatır. ıte Amerika [ liıznn ı:clen hazırhklar yapılmış- m.,ktedir. 8 ugünkü 
İşle teknik, amai ve ticari bir müıa- • tı. Ertuğrul yatı ıuvarioine de --- - ·•_,, program 

ı • ketin esas ve ihtimallanm burada s UlJ ye Gülcemal ıuvariliği verilmişti. e 18 den lS,45 kadar Makbule ha-
• ' tırnlnllk l&zımdır. Amerikan sanayii • Dfn saat 11,5 da Dolmabahçe Söz der emesı nnn.. 

mle temas temin etımk için henüz JstikJa}i önünden haraket •den Gülce- d 18,45 den 19,30 kadar Orkestra. 
at.e yapmak lazunıreldiğini bilmiyo- maile Gazi Hz. ni Vilayet hu- Baş)a l 19,35 den 20 kadar F111JMızca den 
k 'Um. Böyle bir temas teaiı edilirıe (llerlemiı olanlara). 
ıltier Sovyct manalikine olduğu laı- H • ti t 1 dutlan dahilinde ıelamlamak (Başı Birinci •ahilede) 20 den 20,30 kadar Karagöz (Ha-
rf!ır Mütıchidei Amerikaya da mena- angı far arın a-

1 

üzere lstanbul namına Vali l , d .ı· . d ok 

1 

zım Bey taralmdan). 
ı l • temin edec<ii teslim olunnıuıaa, hakkukuna ba.llrJı? Muhidclin, c. H. F. vil5yet he- unduırunu aza a ~ 'jn e ~'~- 20 30 dan 21 kadar Hikmet Rıza :r bald L- L~ ı b" akml 5 fazla, ne de çok az o maması ...um ha • 
1 • eaca.,. uôy e ır Y aşma- i yeti reisi Cevdet Kerim, Bola geldiğini söyledi. Bundan oonra be- . nım. 
i l -akın mevkii fıle sinncaine f.İmdi ma- Hal~ten ~~lıyor: !Rruta dönen -b'uıu C-at Abhaı Beyler de ki · d ·· ekkep olmak ·· 21 den 21•30 kadar Servet hanım. 

1 m ı olan ne olduğunu IMına izah ede- -~ ,._. - " döfer ktı e_n ~ulJr"hRbı '·--arl••buzKere 21,30 dan 22 kadar Matmıuel Ro-
r ••• ~ Ali komser M Po.nao, bir kaç giine h•-ke•. etmMerdir. rt omıta ın ....,. -. · o- tal al elan · e....nı:z m11ınız: -""" 'S ti • · . zen tar ın tagannı 

r- kadar Şama gid.,.,ektir. ' mita v.a naınxe ennın t•onıti icin d 
22 30 

'--d Gram• f A ı Gülccmalde S yrİıefain a· ·ı 22 an ..., ar o on, ıı:ıı C. beli bu iial • Mümaileybin orada Suriye hüku- celse ı... dakika talı edildi. Celıe . L--~ L-L • pıı7e O::ii Am~:n c~:;:r::_ met.iyle bir muahedenin müzakeresi- mum müdürü Sadullah ve Mu· tekrar~ılınca intihap yapıldı. Neti- Jan&22,30ve ~-23....,.,,30 rkaı, daaatDay8':l.ıim i,ımamı, olmasmdan ziyade, Ameri- ne baflıyacağı söylenmektedir. M. zalfer Beyler de bulunmakta- cede Söz <lerlem<' kom.ita ına: Ka- . -n ar aı u 
mı"dahl Sovyet memurlarmm propa- Ponso, muahedenin Fransız noktai drrlar. .-liköy lisesi müdürü Ferit Zühtü, Ko beyelJ. 

,1 ~andalanndc buluyor. nazarına taalluk t'den bütün ,er.iti 1 lej muııllimlerinde':' . Bah'.'o Kabotll§ KÖNIGSVUSTERHAUZEN 1635 
hakkmda Pol Bonkur kabinesinden lisesi türk•e ınuallınu Sadı, Darülfü- mnaikiıi. ' . f- Buna Stalin ıöyle cevap veriyor: lazııııgden seliıhiyeti alİnıfbr. H11ff'rtl•ırıte nun müde;.,.;ı mllavinl•rinden Cafer : 23.05: Alm~n halk 

Stalin: kesmen tanınma meselesi- Ancak, Suriyenin cemiyeti akva- oğlu Ahmet Yükıek muallim melde 1 24: Gece konıen. 
~ r Min hal.,,, Amerikada müıkilat arzet- ma ginneıi için daha birkaç aene bek Telefon ücretleri bi müdür Mua..ini BııJı~ Beyl~r. 1 VARŞOVA 1411 m. 
' "ini anlarım. Sovyet hükumet mü- Ieınek Iiızımgeldiii anlll§ılıyor. Co- Halk aanat ve Edebıyatı koınita. I 
ı • ~eıeuilleri,Amerikan matbuatı tarafın miveti ftkvaın mandalar komisyonu- Telefon mükaleme ücretlerindeki 

1 
aına: Cümhuriyet . kız ortaınektebi İ 13.15: Gramofon. kıe.55 :. c

2
ra. ı ıclan o kadar çok defa tahkir edilıniı- nu;, Suriyeyc su sualleri soracağı fazlal . t•tlrik ed k ko • L__ ı müdürü Kemal Emın, muallim Ki- j mofon. 19.05: Kahve onaen. O: kırd. ki b"rd• b" ı~-- . ıgı ~ ece muyon "" ı 1· • H lk k • ır 

1 
D ıre •o...,. ııen çev- zannedilmektedir: hafta .. d topl nacaktır Bel d" 2ım Nami. Galatasaray ıaeaı edebi-! Muhtelif. 21.05: a onaen. 

Bulllle'li pd< güçtür. Benim fahai mu 1 - Cemiyeti akvama ıinnek İs· ıç~n e a ".. e •· yat muallimi Hal!t Fahr~ Kn: mu:ıl-, (Haydn, Mozart, Beethoven). 
rla lama kalıraa, ben timdiki halde res tiyen Suriye de>"leti, diğer devletler ye komııyoo azaıma teblıırat yap lim mektebi ectebıyat muallinıi Mua- J 22.35: Taıanni. 23.20: Caz. 
"Sıen taıımmayı, meselenin ea&ll ola- ce tanınmı, ve kabul edilmiı bir bü- nuıtır. Tetklka ait but vesaik top- tafa Nihat. Ticaı:"t mektebi türkçe 1 

24 05
. K 

.ı. telakki etmiyorum. Ticari mü- kiiınet midir? !anmaktadır. muallimi Hanııun• zade Ihsan Bey- 1 • . eza. 
ebctlerin mütekabil menfaatler Ü 2 - Bu clcv?•tin nizami bir ida- ı~..r. . BUDAPEŞTE 550 m. 
"ne inkitafı daha mühimdir. Tica resi: aiyaai mukadderabnm nihai Ek k h Halk Bi!,,.isi komıtaaına Koneer-I . . .. 

• münasebetleria tanzim olunması bir hududu var mıdır? me D&J' 1 j vatuvar müdiirii Y!'ı.uf Ziya, Halk 
1 

17.35: .sı.gan muaıkıeı. 19.05: 
P etmektedir. Ve bu it için ha- 3 - Bu devlet ınüstekil bir dev- I bul Beled• Ri ti d • s;ıııiti derneği katıbı Halit, latan- 'ı Hafif ınuaıkı. 20.35: Opera temai-
• bir eaaı bulnnuraa, bu, siyasi !et midir? 1 • atan . • ıye .• y~e n en. b ... ! lisesi edebi~.at muallim Hakkı li (iami yok). Mütealoben: Sigan· 

/w , ••,,maya doiru lıirinci ve en mü- Muahedt• İ(İn de ıu ı;eraitin ileri K!ln~~~~d Dl~ ~ben •ekız~~~-çkarf~- İ Süha, Gelenbev• 1°rt1~:'<tep müdü- mıısikiei (taırannili). 24.21h Danı ım achmı tqkil edecektir. ıürüldüğü kaydedilmektedir: ha gunun en ıll ren CIOllK ıcaoız rü Cafer latikl~ ıı<eu müdürü A- Ik ·k· · 1 ' . ' ve ha musı ısı~ ' Proparanda meaelesine gelince, 1 -· Suri.v ... •kalliyethr hukuku- kurut on para fll1lllcala ·on ilç ku- gah Sırrı Beyler. • . . 
, omali kat'iyetle beyan etmek mec- na riayet etmelidir: · ruıtur. Sanat ,.., mesleklerı tetlıak komi-

! riyetindeyim ID, Sovyet mümes- 2 - Cemiyeti akvama dahil dev- tauna: G ··~el sanatlar alıademlıi 
t etlerinden hi~ biri, ne cloirudan !etlerin menfaatlerini siyanet eyle- --• • ' muallimlerinden Celil Eıat, erkek 
1 Bpfruya ne d., bilvasıta bulunduğu melidir Vllll ti ıanatlar mektebi müdürü Ziya 1.-
tktemleketin clal:ili itlerine lıantmak 3 - intihap zamanında vazedif. 11" • tanbul kız liıesi müdürü Zeki' la-

,. kt ıldıııu haiz değillerdir. Bu huıuıta miş olan b~vn...tmilel muahedata ria- tanbul im: orta mektebi müdürü' Na-
"E1?'erikadaki Sovyet t~tlanum Yet etmelidir. ffaz1m Bey zmı, Selçuk kız aana~lar mektebi mü 

"ıtÜn memurlarına en kat'i talimat S k clürii Asım Beyler ıntihap edibniı-c- ıırilmiıtir. Bron Te refiklerinin hiç ahı Hidiv Bağ- Çankın valiliiine tayin eclilen Ha !erdir 1
, - tekilde herbanci bir Pl'OP8i'anda dada aidiyor Be h • · ebnl r M"" Talimatnameye nazaran Vilayet 
ımi münasebetleri olmadıP.ıa kaniim. ~ 21

"'. Y ~e ~'.111".~ g ' a. U• aöz derleme heyeti en aşağı halta-
Filiıtinden yazılıyor: Filistinde "'aıleyh bır ıki ııuno kadar Ankara- ı da bir defa toplanarak komitaların 

ıı: aıiıı Meınurlarmıı2dan biri, dahili İt- bulunmakta olan ı.abık Hidiv Alılıaa ya dön.,.,ek ve orada bir halta kal- · faaliyet ve mesailerini tetkik ve ıa-
tk ire kanfmamak baklandaki bu Hilmi Pa,a Irak kralı Feyaala bir dıktan sonra yeni memuriyetine gi- kip ctmeıi !;.zım ıelmektediı·. Fakat 
T cll'i talimatınuza riayet etmeıniı o- telgraf çel<er·k iki aile ara11ndaki decektir. lstanbulun vaziyeti i?!'arile 80 ka-
lar'sa derhal geTi çai' mlır ve ceza- eski doıtlutkan bah•etmiş ve Bağ- dar azası bulunan Vılayeı derleme 

ç B"' çarpılır. Şüphesiz ki bize tabi ol- dadı ziyaret edeceyini bildirmiştir. eı·r valı"nı·n tekaüd• heyetinin b ... hafta toplanmaınıa lm 
.r .,. 

1

ıyan meçhul "fhaaın efal.inden biz Kral Feyaal, v~rdiği cevapta aabık U ~n ı>:örülPmemiştir Bunun İçin ko-

ViYANA 517 m. 

18.05: Opera, opera Te vatalar. 
19.15: Müaahabeler. 28.35: Gra· 
nıofon ile Leon1ı:avallo'nun "PAL 
Y AÇO" operaaı. 21.50: Lilly Cye 
nea Ye 20 çinıenesi. 22.35: PA· 
RIS'ten naklen: MONTMARTRE 
şarkılan. 

PRAC 487 .._ 

17.15: Musiki parçaları. UtSS 
Gramofon. 19.30' Piyano-Keman 
konseri. 20.25: Taganni. 22.05: 
Radyo orkestrası. 23.20: Yeni bea 
teki.rların eserlerinden parçalar. 

ROMA 441 m. l ı es'ul değiliz. Fakat bizim hizme- Hidivin hi•siynbna teşekkür etmiı M...,.• Valiıi Arif Bey kendi Ar• mital~ faaliyetlerini tespit ve la-
l a~ izde,, bizim hariçteki teşkilatla. b · •t _,_ ı ---,, kip için al .. ki•;lik bir komiıyon se- 21.20: Gramofon. 21.50: Aa-

,_L·ı· d bal kim el . ve u zıvare. en Ç<>t< memnun o aca ile -•--"d kedihni" . .., ' 1 • "k" 22 35 M 1 23 05 rı Yf'!•Z uanı ın e unan s enn imı hildim•İştir. j zusu tqy,u e aev fhr. çilmeai tdurrür etmiştir. ntı1ıap n muaı ı. • : ono oı. . : 
f O,'aline ait mea'uliyeti kabul eder ve Abbao Hilmi Paşa Bağdatta bü- aonunda Köprülü zade Fuat, mü- Ro•ıin~ Puccini, Blemand'm eser 
adıııımi garantiyi verebiliriz. yuk mensimh karıılanacaktır. derris Muzaffer, Halkevi reisi Ha- !erinden konser. 
le • Camphl'll bundan sonra, Amerika Ş uğramaktadır. Bunlar dağlarda yi- mit, Maarif Vekileti umumi müfet-

BOKREŞ 394 m. kacb' Rusyaya uzun vadeli kredi ve- ehİre lllrt)an yecek bir şey bulamayınca tehirlere ti,lerinden Ali Canip ve R"fat Nuri, 
R .ı bu • h• Maarif mu"du""rü Haydar Beylerse- 20 45 •--d her gu·-•-~ pro• • • i :oe, a arın nun ""sıl garanti UCUmU ve köylere aaldınyorlar Ceçen gün · : e..., ar '""" • 1 

1· eceğlni aonnuıtur: çilmişlerdir. ram. 21.05: Taganni. 21.25: Sen-
• ÇI! "arki Erclend.., •azılı•or: Şarki Kerk kazaıırun. bir köyÜne sırtlan- Komitalann derhal faaliyete g .... e 
' beli B Mi ., ' ' -• fonik kon•er. 21.201 Şubert'in rilfCamp - unu •ttT Hoo- Erden havaliıinde kuraklık yÜZÜn- !ar hücum etmiı, Hilil İsminde bir bilmeai için Maarif müdürlüğü bina-

'-' kr ed-'-ili · • aenfoniai. .. e te ar = r mıyım. den halk büyük bir .,kmtı içindedir. köylünün eTine bir sırtla" saldırmıt smda üst katta bir salon tefrik edil-
Stalin _ Şüphesiz. Mahsul olm•dığt için halk aç kal- llr. Sırtlan Halilin çocuklannı par- mittir. Söz derleme faaliyetinin kır- BRESLAU 325 m. ı mak tehlike•İne maruz bulunmakta.. 1 tul muamelatı ile m-gul "lmak ü 11 d K kik lalı k ha nl 

çalıyacağı 11rada köylü eline g .... irdi ·r "d"' 1 ... :.• , • b" - 17 35 H f"f "k" h b • rStalin - Keneli memleketimi med ır. ura ı ve ı yva ann 
1 

•• • • • -• zere tr.aar· mu ur ugunae yem ır · : a 1 m usı ı., a er-
sinnek istemem. Mahııza, madem ki k~sabclar,. saldınnalarına sebep ol· ı:ı bir boç..kla Y ti~ıp yrrtıcı hayva- büro tesiı edibni,tir. Büro i,lerile ler. 20.4(): Hafif musiki. 22.15: 

aiiali ooruyorsunuz, •unu $Öyle- muıtur. Bi:- kl'ırn ka"8balar zaman l nı öldürmüı, takat kendiıi de yara- , il!ı: tedriıatı müfetti,lerinden M~n- Trio kla .. ik J.onser. 24: Mut~n<'v-
( !k mecburiyetindtyİm. Hiç bir hal! zaman yntıcı luıy,·anlann istil.~aına: lıınmqbr. 1 •ur B. meşı!lıl olacaktır ! ,; musiki 
1 eyze. 

· zırlamaktayız. 

Sovyet Rusyanın 2 nci 
beş senelik planı 

M. Stalin ile M. Molotof'un 
MerkezkomL 

tesine verdikleri raporlar 
MOSKOVA, 16 (A.A.) -, men tahakkuk et.mittir. Yeııi 

Taaa Ajanaı bildiriyor: Sovyet bet senelik dewede gayemiz ye 
Cümhuriyetleri komünist fırka ni fabrikalara ihtisas sahibi a
•• merkez komitesi heyeti umu mele yetittirmektir ki, yeni fen 
miyeaine takdim ettiği rapor- ni tqebbüaata göre mütelıar 
da M. Stalin bet senelik pliw aıa amele yetittirmek , eskiden 
dan bahsetmit ve demitlir lci: mevcut olup tamir gören fabri-

"Büttn cihanın ikiye ayni- kalara İtçİ bulmaktan daha 
muı için iki üç sene umran me güçtür. Ameleye, mühendisle
aaimizi ifa etmemiz, beş sene- re yeni teknik tatbikatı için ye 
lik planın ilk muvaffakıyetleri· ni usuller öğretmek, uzun za· 
ni göstermemize kafi gelmiıtir. mana mütevakkıftır. ilk beş se 
Bunun manası tudur ki, plan- nelik devre zarfrnda sınôii isti' 
dan doğan zaferlerin beynelmi salatın vasati tezayüdü sened, 
Jel ehemmiyeti inkir edilmi- yüzde 22 idi iıe, ikinci beş se
yor. Proletarya inkılabı kapita nelik devre zarfında senelik te
listlerin koynunda gizli gizli .zayüt nisbeti ancak yüzde 13 
yanıyor ve bunun içindir ki bur il& 14 olabilecektir. 
juva tabakası beş senelik pla-
nın akametinde inkılap lehinde M. Molotof'un raporu 
yeni bir delil anyor, ve bunu MOSKOVA, 16 (A.A.) -
aksi'1.e olarak proleterya da pli Tus Ajnası bildiriyor: Merkez 
nın muvaffalayetioden inkılap komitesi umumi heyetine verdi 
lehine yeni bir delil buhran ka· ği raporda M. Molotof 1933 se 
zanmak istiyor. Münakaşa gö- nesi milli iktıaat planını tasrih 
türmez bir nokta •ardır ki, o ederek ezcümle demiştir ki: 
da planın muvaffakıyeti bütün Sovyet ittihadının elinde 
memleketlerde amele sınıfını kendini müdafaa etmek ve sulh 
kapitalizme karıı aef'eı ber edi- ve müsalemet içinde memleke
yor." ti İmar etmek için elzem olan 

ikinci be, senelik meselesine ıeyler lüzumundan fazla mev· 
intikal ederek M. Stalin tunla· cuttur. Şurası aşikardır iri, biz 
n ilave etmektedir: zat bet senelik planın gayesi 

"Bu devre zarfında ilk bet ae memleketin müdafaasını takvi
nelik devrenin sık adımlariyle ye etmek Ye hariçten tecavüz 
yürümiyecektü. Batlıca emeli- vukuunda tedafüi mukavemeti· 
miz, ezcümle nakliyta sanayii- ni temin etmek maksad ile sı:naı• 
miz Ye ziraat ıahalannda yeni bir temel kurmaktı. Şimdi ha· 
teknik esaslan kurmak, memle- zır bulunuyoruz. Ve memnuni
ketin müdafaa kabiliyetini art- yetle müşahede ediyoruz ki bet 
hrmak ki, bu son maksat ilk senelik planın bu husustaki ga 
beş senelik devre zarfında kıs· 1 yeleri de tahakkuk etmiştir • 

j TABfAT 

İstikbalde 

Bir İnsanın, daha çocukken ha 
yatta muvaffak olup olamıyacafı 
hakkında bir fikir yürütmek im
kan dahilinde değildir. Fakat ne 
de olsa çocuklanmızda gönnü, ol 
doğumuz fıtri bazı tuahüratla o
nun , ne dereceye kadar yüksele
ceğini tahmin edememekle bera• 
ber, herhalde cö2umüzün önünde 
canlanan ukisiyle hayat mücade 
leıinde muvaffak olarak kendisi
ne az, çok bir mevki temin edece 
ğini de keatirmiyor deiiliz. Bazı 
insanlar küçükten beri ıergin, mü 
teşebbia olur, mahçup tabiatli, çe- · 
kingen obnaz. Bazılan da bu .. ,. 
dıklanmızın tamamen aksi tabiat 
tedirler. Hayatta muvaffak olmak 
için her ~eyden evvel arzu ve iktJ. 
dann mevcut obnaaı lazımgeldifi 
ni unutmamak liznndır. Yani iatl 
yen ve bu arzusuna nail olmak i
çin bütün kuvvetini o nokta üzeria 
de temerküz ettirebilen bir insan 
için muvaffak olmamak, pek tlU 
derecede kalır. Bazı inoanlar LlU 
Üzerinde fazla ıarar ederler. Tlli, 
irade kuvveti zayıf İnaanlann ı... 
tinat edeceği bir manivela olabi
lir. Fakat kuvvet ve iktidan ile 
bilgiıini ietediği şekil n eahada 
İotimal edebilen bir İnsan için tili 
büyük rol oynamaz. (Ve her ço
cuk bulunduğu muhitin en yüksek 
derecelerine çıkmağa namzettir.) 
Eaaa unutuJmazıa, en ilim ve en 

1 İş ve İsci 1 
Milliyet bu aütunda İf ue ~i 
Utiyenlere tavauut ediyor. lı 
.,. ifçi iatiyenler bir lırup
l<ı lı büromuza mürac t et• 
melülirl .. r • 

İıçi isteyenler 

Mektepte hademelik yapmak 
ih:erc bir erkek bir kadın hade
meye ihtiyaç vardır. Her ilıiainin 
okuyup yazma bilmesi, kadm ha· 
demenin kırk yatından fazla ol· 
maması ve erkek hademenin elek 
lirik işlerinden anlaması ıarttır. 
lotiyenlerin Oıküdarda Kız San'at 
mektebine müracaat etmeleri la· 
zımdır. 

• 
Karı koca olmak üzere bir otelde 

hizmet edecek iki ki,iye ihtiyac var• 
dır. lıkin temin edilecektir. loteyen 
lerin Sultan Ahmet tramvay tavak
kuf mabalinde 38 numarayıt müra
caatlan. 

ı, i•teyenler 

Cüçlü kuvvetli, yeni harflerle o
kuma yazması mükemmel odacılık, 
kapıalık ııibi her türlü hizmet yapa 
bilecek lıir efendi i, anyor. Refika-
11 • ıiitninelik yapabilir. isteyenle 
rin Yeni Türkiye OtrJ: M~hnu-t Ka
mil adresine müracaatlan. · 

Yeni t!S~rler 

Çığ 
yükaek insanların talie fazla k•7'· B · · 
met vennedikleri anla,ılır. Kendi u mecmua, tımdiye kadar 
ni tali ve kadere terketmi, insan· ( çıkan mecmualardan pek farklı 
lann felakete sürüklendikleri unu ı dır •• Bir ay içinde matbuat ale
tulmamalıdır. Yalnız buraya ilave minde cereyan eden ilmi müına 
~il~ek bir eoaa v~':"n; ki o da ta ı' kaşalann bir hülaauı vardır. 
bıatin, herkeae aynı ıktıdar ve kn• B l d bi • d K d 
veti bahıetmemeıidir. Filhakika U yazı ar a~ nn e, ~ "?" 
insanlar naaıl muhtelif tekilde ya- 1 culann Fqııt oldukları iddıa 
ratılıyorlar .. , tabiatleri de ayn edilmektedir. Mecmuada güzel 
ayn olur. Biri diferinden daha iyi bir hikaye de bulumnaktadrr. 
düşünür, fakat dütündülderini tat 
bik edemez. Bazılan çok müteşeb 
biıtirler. Ukin kendiliklerinden 
bir ıey İycat ebnek iktidarına ma
lik değildirler. Üçüncü bir kısım 
iıe her ikisinden mahrum olduğu 
gibi dlğer dördüncü bir ırruf hem 
iyi dü,ünmek Te hem de onu iyi 
tatbik elm"k yani iktidarlannı bir 
den temerküz ettirmek kabiliyetin 
de bulunurlar. Avrupada aon za
manlarda İnaanlann hayatta mu• 
Taffalr olmak için cami olduklan 
ve haklan kontrol eden ve (Psiko 
analiji) denilen bir ilim meydana 
gelmi,ıir. Bu ilim insanlana ruhi 
temayül ve iktidarlannı meydana 
çıkararak, herkesin iıtidadına ıö 
re hayatta ne tekilde mevküne e
rişeceğini Öfretmektcdir. insanla· 
nn muhtelif iktidar ve tabiate ma 
lik olduktan İçin tahlil neticesin
de ta,,aiye edilen muvaffakıyet u
sulleri de başka baıkadır. Bu il
min kimyn ilminden farkı yoktur. 
Naaıl ki bir topra - ı tahlil eden 

kimyager, ondan a:ı;ami mahııul al 
mak üçn şu Teya bu maddeleri İ· 
lave etmeği tavıiye ediyorsa (Pai· 
koanaliji) ilmi de insanlara iati· 
datlanna ıöre fU veya hu yolda 
yürümelerini tavoiye etmektedir. 
insanların tabiatlerini tahlil eden 
bu müeueaeler Avrupada birçok 
yerlerde açılmr.ıtır. Bu ilim eski 
falcılık ve üfürükçülük gibi batıl 
noktalara değil, ilmi esaslara isti
nat etmektedir. Re•iml.,,.<frn c'e 
anlatılacaiı gibi bir insanm ayni 
ifi bıkmadan yapmak, ııorulan ı..ı 
allere aüratle cevap vermek gibi 
sebat ve ıürati İntikal haııııaları 
ölçüldüğÜ gibi, timdiye kadar ya• 
fAIDlf büyük adamlann vücut te• 
şekkülatiyle olan alakalan ve sa• 
ire karşılaştınlarak bir İnsan idn 
sebatkar. müteşebhio, tembel, Uya 
kat•iz gibi notlar verilmektedi~. f 
(P•ikoanaliji) ilmi naanın taliinl 
değil iktidannr ölc'en bir ilimdir. 



• 

• 

• 

Tayyare cemiyeti- 1 ı.t. Mr. Kumandanlığı 
nin bir tavzihi .. 1 Sabnalma kom. ilanları 
Tayyare cemiyeti lıtıuıbul vili· . • • 

tet fıabeainden: latanbuldıo (E. Şul- Aakeri Mektepler ıhtıyacı ı-
ınu) t..ııfm.claa pi,...,.. ~. çin 6 kalem kağıt Ye tahta pa· 
(fa:rym-e) mar1ıa1ı ruı -ı.ine11 zarldda Hbn alınacaktır. Pa
şericli ve kopye l<A!rtlarile Tayyare zarlığı l~ 1-933 pe~mbe gü
Ccmiyetiain bir alikası yoktur. DÜ •aat 10 da Tophanede Mer 

lıtanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatro•~ . 
Darülbeda~ T,.rn~ıllPrt 

Bugün auvare 
saat 21,30 d~ 

Sarı 
Zeybek 
Opereti 

. Umume . 

Fransız Tiyatruanda 
Büyüle Yu"n" •~tisti T. A. T. 
GAVRlLIDIS T 
~A.;·:i~ t 

ve temsile hazırlaDlyor 
Otelo: GA VRb.ID.S. 
Yago: Ertugrul adettia 

SZ4 

kez kumandanlığı satrınalma ko 
misyonUDda i.cra kılınacaktır. 
Iateldilerin izahat almak için 
her gün ve pazarlığa giritecek 
!erin belli Yakitte komieyonda 
hazır bulunmalan (442) (229) 

.,. "' . 
Gedikli Küçük Zabit Mekte

bi ihtiyacı için 30 kalem Li.bO 
ratuY&r malzemesi pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. Pazarlığı 18-
1·933 çal'famba günü. saat 10 
da Tophanede Merkez kuman
danlığı satmalma omisycmun
da icra kılınacaktır. hteklilerin 
izahat almak icin he;- gün v,. 
pazarlıfa giriıeceklerin belli 
vaktinde komi•yonda hazu hu 
lunmalan. (440) (227) 

• • • 

MİLLiYET SALf 17 KANUNUSANi 1933 

Pangalbda Notre 
Sion Mektebinin 

Dame de 
bayramı 

?. ktebin e5ki biitun talebelerınce kıymetli olan bu baynm, her ,.,...,ı.; 
gibi iki toplantıyı ilıtiva etmektedir. Biri (.20 K,UıunulRnİ C:U-~) ~ 
kısmı talebe için dini bayram - diğeri (22 Kanunu.anı Pazar pnu) 
umum tald>e için eğe! celi bir seanı. 

20 Kanunusani 1933 cuma giinü: 

Saat 8,30 da Monsenyor Kollaro tarafmdan ta~ ol edilen bü)'illı: Y'
nı nıbani 

Saat 16,30 da Fıanaa Sefarethın. i Omonyeai Per Bnıno tarafmdarı 1 
ruhani kıraat 1 

Saat 17 de Papanın Turkiye umeasıli Monsenyor Marı:ottı tarafın~ 
büyük merasimli ~ duası. 

22 Kanunu .. ani Pazar günü: 

Saat 14 te Mektebin hali hazır talebeleri ıırafından e.ki talebeleri fere
fine hazırlan n bir ınüsamer • 

Sör Siıperyör, mektebi bitirmiı eski talebelennin kalabalık ol~ . ele. 
celderini ümit ve Lu yazıyı, 20 ye 22 tarilıli iki toplantı için usun hır da· 
.-et nlal'!lk kabul etmelerini kendilerinden rica eder 

sızı rahatsız: eden 

bu karın $1şglnll!)lnl 

izale ediniz • 

Hsfil LI N 1 A ·-,nıunı~ıl gıyınlı 

VücudUnUzde mtvcudıyetinı bile hı set 
iyecekaıniz Gıyd•jjınlı anden Jlıbaren 

rUcudUnOz !ıema11 hır çok aanlimetrt 
celecektır aıla olar .. ı. ıyı te ellslikl 

trıkoıunun daımi ve mllessır masaır aayesin· 
de zahmetsiz ve yorucu rejımdetı ari olarak 
bütün fa2/a semızhgi izale edetelıtır 

Sunu, mı§azamızıı gelip ecıilbe edi· 
tıız Veya ııanııaızı• lıuıur- " ~u 
lrtlfaını bildırerell adresinize gondertınız. 

fıaı 11 lira • Si 20 ıın 

vaınız. eevooıu•noa 

Tünel meydanında 12 NO. 

latlklAI cadde•• 38!5 No. 

maQazaıaranda aatalır.J 

IUC ......... Hft••~ma•• 

IZMİR - PiRE - 1SKEN 
DERiYE POST Si 

''EGE 17 iki. CI 
ff nun •alı 1 

TRABZON POST ASI 

KAR OENİ 
18 ikinci kanun çarşam 
18 de .Galata rıhtımı 
Dönüşte Tireboluyn a 
rami r. 

ZMİR · MERSİN POST 

"Ç nakkal 
18 ikinci kıinu çarş 
10 da ldar- rıbt ın d 

Tapu ve Kadastro Um" m 
Müdürlüğünden: 

Ke9ki makinesi 7S/70 aantimlik 

.. - Ürolog- Do'.t<>• • 

-:;I ===ı=v=k=a=· =m=ü=diri~-~-y=e=t=::i=:::il~a=n~la=r =. ==ıı Celal Tevfil 
lc!raı- yolları haaWıklan 

Mukavva mdtu makiıne&i 105 santimlik. Beherinin kantarı Birinci smıf müteha 
Sirl<eci Muradiye cadd. 

Sipahi ocağı 
Riyaaetindenı H.,,.eti u....;Te lıua· 
dan evvelki İçtimada tat.amir etti 

.,ldiği veçlıile 2 İnci ı.a-nwı !a in 
cİ cu- ırünü saat t4 buçukta fe.r
lıalade içtimaa dant .ı..nur. 

Topçu Atıı ve Olçme tabu
ru ihtiyacı icin 1625 k'lo ,. • •ı· 
benzin, 131 kilo vakum, 35 ki• 
lo Gre. yağı puarlrkla Htm a· 
lmacaktır. Pazarlığı 18-1-933 
çartamba günü saat 11 de Top
banede Merkez kumandanlığı 
•atmalma komi•yonunda icra 
lalmacaktır. lateklilerin iza· 
bat almak için her gün ve pa· 
zarlığa giriteeek!erin belli vak 
tinde k01Dlay01tda hazır bulun
malan. (439) (22J6) 

Demir direkli baıkt makinesi 75/55 ıantımlik K U R U Ş 

Ad;'1 Somaki lafı E.k.ıfı müfhakadan Anado~uhiııannda Ça.utf»atı çiftliginin ıı==~~~==== 
1 AhtaP ayaklı kambura mengenesı Gö7tepe mevkiinde muhterik orman kıt'uından bir sene zarfın- İ 
1 Yazı basmak İc;İn el kumpaı makinesi da be, bin kantar yanmıs kestane, kocayemİt hatabile fınn çalısı 

- Kadı k ö 'd 
Dit Tabibi 

ZEKİ HALtT 
H ... gün H.,..I w Oakiiılarıla 
Atlama tatmdaki Muayeneba. 
nıe•iııde kabul .. e tedavi edw. 

lttanbıal • Cl - -nq.. .. 
• Bir borçtan ılofayi -'ıc:uz ve 

l>u nkere paraya ç~meei mubner: 

S Alafranka teber kat' ve imali müzyedey~ konulmuştur. 25/1/933 tarihine ıınü-
20 Kilo "ki üç cins majıiıkiil Türkçe harflerı. sadif çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra kılm~ağ~a~ 

Tapu ve Kadutro Umum Müdürlüğü için yukarıda adet ve talipleri11 İstanbul Evkaf mü "riyettnde Onnan v" arut ka.emı· 
Merkez•· K~anılıımbğma cinsleri yazılı mücellit ili.t ve levazmıma ihtiyaç vardır. Müsta- nemı.iracaatlan. 1~~1) meıi>ut müesseıat ihtiyacı için mel ve tıominatlı olarak me.cut malı olup ta Mlmak isteyenleıin 

7500 kilo pırasa ve 5000 kilo pey paralarile beraber 9 Şubat 933 per embe Rünü a• .. 1 ikide ka 500 M "le' 
ıaAhana ~-·arlıkta ıatın alına· t 1000 M. mik'ap gayri m mıll kereııte 1ın ve ·mı - Sultan Abmette l•tanbul Müdürlüı!iinde Komisyona ıru.ıraca • A k 'kıf rmanlannm te 1 3 - p gayri mamül kereste mete. vcu oru Ya o • • caktır. uarlığı l8- -

93 
çar· lan ilin olunur. (2Z2) peç-·üren v .. obruk mevkilerinden iki sene müddetle · Behennın 

19mba günü aaat lO da Topha· kıymeti muhammen !.Sİ kaym 100 K. ete 270 K. nede Meri.ez kumandanlığı sa· 

tmalma komiıyomunaa icra la· Deniz Levazım Satınalma Balada mevki ve miktarı mubarreı ıayri mamıil keı-eetenin 
lmııcakttr. hteklilerin İzahat iki en;c- 2 arfmda imali müzayedeye konulmuıtur. 25/1/933 ta 

atmak için ber gün ve pazarlı· Komisyonundan: rihine müsadif çanıamba günü saat on beşte ihalesi icra 1cııma 

Daha 
keskin 
GILLETI"E 
tırq bıçakları. Yeni baf 
lar; eıki ve yeni model 
tlln tıraş ınakinelrr.u ta 
edilir . 

C • den _...ı bir lıüfe •• -.ı..ı. evıı __ ,_,_ 
e salon talmm •• ....._ Z3-l· ;33 tarihine m&aadlf paaırteoıj cüni 

saat 12-14 de Yeniköyd Yenilıöy, 
··-• da ilk IÇ!k arttınna 1Uretile sa• 
...... . me:ıkürcle ıılika· 
tılacağından yevmı 

ğa ıiriteceklerin belli vaktinde cağından taliplerin lıtanbul EYkaf Mü-diriyetinde Omıan Ye A-
komisyooda hazır bulunmala· zo Ton makine yağı: Açık mıinakaaa11: 18/kan~sani/ ol (22) n. 

(438) (225) ra7.İ kale-mir.e müracaatları ilin unur. '~~~~~~~~~~ • 4 ,, 933 Çarşamba gunu Hat 14 le 158 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu ol n 20 on lllflkıne 

Maltepe Piyacie atıf asken 500 kantar kömür. Silenin Y eniköy vakıf ormanlarından li · "h · · · 680 kil ben wa"ıınn açık miinakaaa11 hiza•ındaki gun ve sa;ı.tte yapılacağın ·aesı ı tıyacı ıçm o ~ " Buztoplu mevkimden bir en~ müddetle Kıymeti M. B. k.ntan 

darlann ı1111h ilinde buı.-ıc -u 
runa mÜı'flcaat etıııeleri illa .......... 

tatanlıoat ..ılye .ı- buladı maJa 
k ı tc._ 5erYw H.-.. 
ıtndan ~ ..... • c1a ..... ilaı

olu1'All KaılıköyGtUle KaJaım, 
~~desinde 18 No. la Talılİlt Beyin 
ca .. ._,_ ikea lıir -ti esinde ma..... -4 

h 
0 

le ,ıttifi r ..,.an olu- " bu 
ıneçhu • ı.-~· . 

._, , • .,,. arzu • '"""''"De iti. 
bapta ... "" .. hmet "'"-"il 

eblit olıanım ,.. - .. 
n n t L-•- da•ası • 

r!
• • __ .... ~. -.--- .. 

fen ının mu-- Ü lan 20-.2-933 _ 
. '-''-t J.o P "" çın tah....... sv _._ H 

.. ,..t ıo- - ıua 
"'1rtesi pnd 

1 
~yeti dawe\i. 

;le hazır bulun~ 01,,,..k üzen. ill. 
ye mAkannna lıaım 
._ tebliğ olunur• 

. ....,.......ıuiun-
htanLııl ikinci ıc:rı< • ahcuz ve 

dan: Bir bon;tan dolaY• hane .,.. 
paraya çevrilm<"sİ mulrart";anu saat 
...... 19-1-933 perfelllbe __ ........ .. _ ........... --
13 te AFU pllfll- """- ~- arttll'-

.. 1 h ··-"-ele açnr. da 9 no 11 ae .-n tal' olan 
.na ıuretile oatılacağındanmatı"d.ade 
lann Y<mnİİ me:zkünla • ııılten 
932-3560 do•y• numara•"" hi .ııra
lıuır bulunacak -·ırunfl 

eaatlan iliın olunar. 

Devredilecek ihtira beratı 
.. Kalvileri Ye toprak ı.aı..aeriııi.; 

yastıklara lmrtwı halitalanım' u t 
e imali" lıakkındakl ihtira için ltet'll 

zin 82 kilo Yakum yağı ve 27 dan sartoıımesini gônnek İ•tiyenlerin her gün ve veraıeğe talip 
kilo Gres yajh pazarlrlda satm olacaklann da münaka a gün ve aatincle uıuYakkat teminat mak 20 unı~tan 
alınacaktır, Pazarlığı 19-1·933 buzlan ife birlikte Kuımpqada Deniz Levazım satmalma ko- 700 kanta.r kriıniar ilenin Yenikôy vakıf onnanlarından 
perf be rilnil "ta lO da Top misyonuna müracu.tları. (6828) Ywıusu de e mevkiinden bir - muddetle Kıym i M. B. fcan 
hanede Merllu kwnandanlığr 46 tan 20 kuruştan 
satmalma komisyonunda icra 1--------------------------ı odan 
lalm•c•ktır. lıteldilerin izahat J ZOOO kantar kiımür. Şileınn Y eniköy n.laf ornıuıları 
almak için her gün ve pazarlı- Deniz Levazım Satına ma Ballı kaya nıev iinden bir sene müddetle Krym .. ti M. 8. bn 
ia giritecelderi:n belli vakitte • d tan 20 kuruştan 
kondayonda hazır bulunmala· Komısyonun an: Balada mevkileri ve mikdarlan muharrer kömırrleriıı bir ae 

n. <
44

1) (228) 2250 metre 850 kilo Salmastra: ı\çık mı.inakasuı 1 Şubat ne nrfınıla kat' Ye imali müzayedeye konulmuıtur. 25/1/933 
ZS Torb: çi:ıe~to 933 ÇIU'f&lllba günü saat 14 te. tarihıne ınüaadif çarfamba günü saat oıt bette ihalesi İCTa kılma 
30 Ambar kum Yukanda mikcfan yazılı Salmaatranın açık munakasuı hi- cağmdıı.n taliplerin İ•tanbul EYkaf miıdiriyeti ele omt ve arazi 
30 Adet Kadron zuındaki gün ve saatte yapılacağından tartneme illi görmek i.ıı kalemme müracaattan. (23) 
Süvari Binicilik mektm'.ınin tiyeoleri.n her gun w mezlr.ür salmastra.lan yermeğe talip ola- 159 

ihtiyacı içln yukanda yazı?ı üç caklanu da münakasa gün ve ıaat;nde muvakkat teminat ID9k
kalem malzeme ayn ayn pazar buzlarile birlikte Kas1mpaşada Deniıı: L vazını Satmalma ko • 
lıkla •atın alınacak~ır Pazarlı miayonuna müracaatları. (102) 
lh 18·1·933 çarı:unba 

0

günü ıa 358 

Beher kantannın kıymeti 
muhammeneai 
KURUŞ at 11 de T opbaned'e Merkez ku 

•uuıdanlıiı aatmalma komi•yo 
~~da İcra lolmacaktır. lat~li 
herın L.1'.':lli vakitte komiıy()nda 
a~ır ....,ıunınaları (437) (213) 

••• sss 

16 
Gayrimübadiller Cemiyetinden Şile ftaz.t•ı~ tabi AYcukonı v~~ ormaulannm 0Mu~ı 1 cihetinde vakıf ba.tah mıanından i.k1 aeıı.e zarfında kat ve ımal 

Nisabı ekseriyet olamadığmdaa lia>qremn akdi inci Kaau- U iocı ! edilmek üzere sekiz bi:n kantar kömilr ile 35 metre 

Pll2lll' giiniine talik edilmi tir. Cecmyete amkanet azan.m Yewnıi ~ 1 mik'ap gayri mamul mete kerestesi müzayedeye ko u~uttur: 
Kuleli Aa'- i 1· . "bt" için 600 ıı.:aer ıaeaı ı ıyacı - -

HaJb:ri K.onferana aııloınana saat 14 te tetrifleri rica olunur. 25/1/933 tarihine müaadif çaqamba (tinü aaat on bette ıhaleaı 

!:ı ~ıtzaı .. ~~:::: == -~.:~a:apıı ~~!":.: 1 ~!!:!!~~lıi!!!.~~~!~,.. 
icra kılınacağından taliplerin l•ta.nbul E..tcaf nıücliTİyetinde or
man •• arazi k•lemine müracaatlan. (20) 

~ Çartamba ıünU Mamırlu Kas el&• -·------------------:---•&at 14 le T0phanede M-'--- Bat iu ... • ~ ı iyi tekellüm ye terciiroe eder" clak ıc.,.. ... ..a..-••..ı 
kumandanıııc.ı aat-·ı k"'au:;z Hacı Ferhat ah maball....._ Çık-' tilo ·.ı . d lar Wr L "hti" ııo:;; .. u. kll~ 

• -. _ ......._,.__ .. _ E-.., - YO.U 43 Nu.- ı,.enn en an .. ıuuına • • ı '-tan .,_ 1ı11o yomıııda icra kıl ma omıı ~ ..._.._ - ... odenl a 

teklilerin fal'tQ4Qne lllaca~,'1'· ı.. merolıı Ananın sahibi Koltukı;u yaç vardır. Arzu erin Calatada 300000 htoroaca • .ı..ı .......... ı......,. ... , ..... .,.. • ..-.. ı - MW· » r-
inl ··nne1ı: · • ve numune Mıutala damadı Oıman efendi nn Voyvoda caddesinde Asopy-. Huı y ... d, • ..,.., bt'aoca.._ olad• .. 

daa !:a 1arc1~~'he::~ah aaat 9 aeııi intikal için ld-.üze miirııcaat ı .ttınclalci yazıhaneye (i-6 1/%) ara- 100000 ,. ,. .. Sip&ıb .ı- _,ı r •ı " ~ 40 • 
uıııı.._ •• • ,. kasa11na giıiteceld . m~ ~enode Tapa lcütüiünde -- •mcla münıcaatlan. 100000 ., ,. •• Mertelıll .. • " 

40 

156 

ilanları 

Safranbolu'daki kıtaat 
yacı için aatın abuacak_ 
kilo un kapalı zarfla mun 
ya konulmu,tur. İhalesi 1• 
bat 933 Çarıamba giinu 
14 tedir. Şartnamesini göt' 
için mahalli m~kiır Sat 
Komisyonuna müracaata! .. 

(3004l ( 

~ . . 

• "' »: 

41 inci fırka ihtiyacı içı 
palı zarfla mün kasaya k 
lan lSO.OOO kilo e'km~ğe 
len fiat fazla görüldüğiıı 
pazarhkla Htm almacakt 
halesi 17·1-933 aalı günü 
10 dadır. T alipterin tart 
aini görmek üzere her •· 
puarlıia iıtirak İçin m 
ıilmle Niğtfede Satma.lnuıı 
mİfJOllUDa müı-acaatlarL 

(3007) ( 
bi ~-'-' .,. N'""" 19%5 ta• e r.nnnın....ı .c..o .-- •• 

.. caat 11-rih ve 11961 n11maralı ..,....,. .....,-
zerindeki hukuk ba kere_ 'bad bu 

yaktinde k01Diıyondaerıhn be!~ kür mahal için tenet muayene edil- 200000 . ., ., ,. Kuap Ywsi ,. • " 

21 

• 
f 1 llZır uu • 'llizin 80 tahririnde koltukçu Muı ikinci Ticaret mııhkemeııindenı ...,"""' ,. ,. ,. u·-dat -- " • • _ ,. unma an, (42t) (108) "''""' • ...,,. r-- -

tala efendi damadı Oıınıın efendi aa ~ Elupıw &l\kuc Velrili 200000 " ., ., 811,Gk ~ilı: • " " 
12 

" 3. K. O. kıtaat ve nııie 
• • • 

169 mınıı Sebti defter edilmiş olduıiım- Avubt Ali Haydar Bey tarafından 250000 .. ,, .. Kalıt ,,.. • " • .. hayvanatı ibt' ycı ıçın pt 
Maltepe Aıkert Liaesj · . dan Vettae'i mümaİleybiın aanuna lıtanbıalda Tuzaılanla Tüccardan Wda satın almacilk elan 8( 

• • 
4 

~-~- • _ __,,~ ... n en 
...,..,.. veya tcara •~~-- •at.,_ 
hapta fazla malihııat edinınek ...:..u• 
yen ırevatm l•tatıbul'da.~da 
da Ta, Hanında 43-48 clir• mü 
klin vekili H. W. Stock Efen 

21 kalem ıpor malzenıeai :k intilıal muamelesinin icnuı içia ..,. Terpo o,.vit Efendi lııyru- ikame 1225000 ldiaıilrt.la lılr - wwwfmda kilo aamana te:dif edilen 
münakasa ıuretile satın alma. aedııiz tuamıfat lrlyaaen 14 Şulıat 'olunan reli itirv .-e iEIAa ıla•aaı Balada me•kileri " milıı:tarlan ..ı.arrw twihİ1l9 nıüadif ~ ı komiıy ca pahalı görüldü 
caktrr. Münakaııa11 1/21933 933 tarihinde aa1ıah aaat 10 da Ma. üzerine müddeialeyhıa ibmetg&hı kat'ı ve imali müzayedeye komnattw'; Z3-l-933 nd taliplerin lıtanbul den ihalesi 21-1-933 cumaı 

..,.caat etınelui ilin olunur. 
409 

Çal'famba_ günü Hat 14 te Top haben tahlrlkat icra kılmacağı...lan meçhul olduğundan 12-1-833 tari- süniı saat on bette •JTI a,.n ihaleleri ICT8 kılı~ (7013) eünü Hat 14.30 a tehir edı 
hallede Merkez kumandanlığı ı... mahal için idaa'i taaarnıf eden- hinde mahk-..ye gelmesi ırazeteler E•l<ııf Mücliriyetinde OrmaD n Anıııı1 lı:alenu-

70 
tir. Taliplerin tartna ı 

Satınalrna komiayonunda İcra '- •- yeYmi ~rda m•h•Hin- le il'n olwunıa9tu. Bn illa rafmen. ---------------:-=:--:::::-:::::----;:---- ıörmek üzere her gün ve kılınacaktır. lateklilerin tartna de ...,.. o güne kadar emlö tasar- ınüma.ileybin davete icabet Hınedi- • ı•• v •• d ııakaaaya iştirak için o 
• • . h ve dükkin me ve nümunesii görmek için nıfiyelenle 933-20 numen> He id"l'e- ğİ anla,ıldığmdan e.-rftJo ..... anm o Ceyhan Malmüdiı.r. u._gun en: Yaktinden .,vvel komiayon• Kıralrk ki.aır ane Vakfiye ,·. sabah saat 9 dan 10 a kadar illi,.,, mıiracaatlan ili.n olunur. lwnduiundan babiale 117aı> karan ki . ...a_ -..L. 1 ra-·talan. (1 Z) U 

.. '-"- o·· üd" -L•le .. -=den meY 1 mwı:a, ...... ,.e ...-n an -Be9iktq Akaratı her gün, münakasasma gİrite- 1 ittiluuına ve taJ,..,..tm l3 Şıalıat ort •ene m u~ ,v~ 2-"33 •• ...:L.:_ kad 
ki i vaktinde konıiıyonıla hazır 1933 t..-ihine müaadif ~ gü- y rt l k dal•aıu 9-1-933 tarihinden 1· -,. ...,.lilllle ar daresınden: retlerde 30 nu ce erin belli vakitte komisyon bulunnıaları. {4JS) (2 ll) umu a ı , ed nzec1·1m· ldu d B~iktaşta ak. a 43 uumar-'ı da hazır bulımmalan. 

53
• nii saat 14 tıe ta1ilmıa karar v<rilmit · · ·· üddetle mevkii miizay eye ı ıt o ğun an 1 

... " t........<: borç! yırmı guın m maim"_. .. l"ğ- " l . maralı hane~ maralı dük- (423) (125) ,. • • olduğundaa .~,, .. yet unun ma- taliplerin ihale günü Ceyhan u .. ur u une nıuracaat an ı· 
dükkan birer ~dd:tıe ve pazar 362 Harbiye ve 11\erlıutu mektep· Juma olmak iizere ilanen teblii olu- lin olunur. (236) 
kan üç sene mu ·ı -· • • • ler ihtiyacı için 1100 kilo fm- nur. 
lık suretile kiraya ven ~'?- Dikim Evi ihtiyacı içiıı 800 dık içi 800 kilo kuru incir pa· ------------
den talip olanların Jehr~. .~im metre çuha pazarlıkla satın alı zarlıkla •atın alınacaktır. Pa· Beyoğlu dördüncü aulh hulwk 
nn Seı'l.~incİ çar§amba &';'nu sa nacaktır. Pazarlığı 17-1-933 H· mahkemesinden: Beyoğlunda yeni 

~ d h il ı zarlığı 18-1 ·933 car,amba gü· 
at 011 iice ka ar ma a . .' mez: f t günü ıaat 11 de T opbanede nü saat il de Top. ha.nede Mer çar ı caddesinde 48 No. lu hanede sa 
1.:-.rda s4 numarada mutevellı 1 Meı kez Kumandınlrğı satına!· kin Galatada Küçük Millet hanında ~ • 1 k · unda · kez Kumandanlıi:ı satınalma kaymakamlığına .v. .... yevmı ma omıayon ıcra kılına- k • d . lal cak komiıyonculukla ittisal eden Yango 

d k 1 kl ·ı . omıayonun a ıcra ma - oldu"-ezk·run ~a t on ucun en on ca ·tır. ste ı enn ıartname ve trr 1 teki'! i beti" akitt k Yoı-giyadiı efendinin düçar ,.. 
m d 1 nbl Ekaf ·· ·· ·· k'' abh ·• ıern ıv e 0 "lha dil k es"ne ka ar sta u v numunesım gonne ıçın a a j mi•v.onda baUr bulunmıılan. -•kıl hıuıalııtı dolaym e ere ere 
miidiriyetinde idare encümeni- •aat 9 dan cınıı; ~adar her gün - (4::6) (212) kendisin<ı kansı Enııtiya lıaıu1111n 
ne müracaat etmeleri. (235) ye pıu:arlıfa gınteceklerin bel sn vasi ıavin edildiği iLôn olunur. 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Çubukluda Çubuklu caddesinde metrilk emli.kteo 26 No.lu 

bir hane ile Patabahçesind'e Teınerli sokakta 125 zira bir arH· 
nın mülkiyetleri yapılan müzayedede talip zuhur etmediğinden 
24 kanunusani 933 salı günü ihale edilmek üzere bir hafta müd· 
detle temdit edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkürda aaat 13 te 
8.ıykoz Malmüdürlü "üne mü 

•• * 
K. O. ve 1. F. Ye müe 

ihtiyacı için açık rr.ünakq 
alınacak olan 60.095 kilo 1 
tese verilen fiat kcmisyouc:. 
balı görüldüğünden ihal si 
1-933 cumar t .ıi giınü aaa 
de tehil' edilm • şti~. T lıpl 
tartnamesiui gö mek uz r 
gün ve munak sava İ§tİrak 
o gün ve vaktind n EV e 
misyona müra ııatları. (t 
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İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A~pulru şeker fabrikasının 

İstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

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

~ müşteriye aittir. Müşteri 
isterse sigorta ettirilir. 

1 Adres: Istanbul, 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: lstanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

• 

1. 3eşiktaş Malmüdürlüğünc' e :ı: 
1 Betiktat Y eaimahallede Nar aokağmda 1 ili 15 No. b ar

nm 2·1-933 tarihinden itibaren bir ay n:üddetle ve pazarbkla 
tdacağından taliplerin Betiktat Malmüdürlüğü aabı komis· 

(237) 

KANUNUSANi 

l:Seyoğıu'nda 

BAK ER 
Eski mağazalann en asrisi ve bütün 

Türkiye'nin en mükemmel çeşitli 

MAGAZA LARIDIR 
15 Kanunusani ila 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 
Münasebetile 

BÜYÜK SATIŞ 
Bütün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 
EMSALSİZ FİATLAR 

BAK ER 
Yalnız ivi im~ 1 ve halihazırda 

Her yerden ucuz satan 

Mağazalardır 
Bu fırsattan istifade ediniz. 

..... _ 
/ _____ _ 
' GÜNEŞ İŞ..__., 

l"aramzı Yüzde 20 Varidatla Kapabr. 
Aııtika, müceyherat, her türlü bono 

Emlak Abm Satımu 
Her İf ve dü,ünceniz için mudaka 

GÜNEŞ İŞ'e Geliniz 
Fabrika ve ticaretiıaneler . n it ve a reslerini bekleriz. 
fstanbul, Balıkpazar Mak•udiye Han No. 1 8 

---~Tel. 20670 - Telgraf GÜNEŞIŞ ... __ _ 
408 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Eminönü Kaymakamlıimdan: Batı bot olarak bulunup tah 
tı muhafazaya a!ınan sıpanın sahibi her kim iıe bir hafta zarfın· 
da almadığı takdirde alelusul aattlacağı ilin olunur. (230) 
~~~~~~-~~--~~~~~~~ ! 

j 932 ~nesi Vilayetler huauai idare bütçelerinin tab'ı kapalı 
1 

1 
zarfla münakasaya konulmuıtur. Talip olanlar ıartname almak 
üzere her gün levazım müdiriyetine müracaat etmeli, münaka· 
saya girmek için de yüz otuz forma itibarile teklif edilecek. be
delin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat makbuz veya mektu· ' 
bu ile teklif mektuplan 6-2-933 pazartesi günü sata on bete ka-

, dar Daimi encümene vermelidirler. (233) 
1 - --·--- ----· ... """ 

1933 

Beyoğlu'nda 

LiO 
Mağazaları 

Mevsim Sonu 
SATIŞI 

0/o 10 
0/o 20 
0/o 30 

1

Tenzilat 

' 1 J' • 1 _· __ ... - ._,· _ . - ~. 

ucuz GÜZEL 

Bayramlıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Yerli Mallar 
Pazarından alınız 

Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbiııe, 
kadın ç ntaaı, kadın ve erkek çorapları, 
eldiven, ppka, kundura, ıtriyat ili.... ili ... 

Her ne isterseniz bulursunuz 

8--- lstanbul: Bahçekapı s~qJa1t1 
Beyoğlu: İstiklal caddesi ----• 

Raamzan Gecelerinde en mükemmel Eğlence ma
halli. Hem spor, hem heyecanlı numaralar 

Şehrimize yeni gelen lngiliz motosiklet ıampiyonu 

EDVARD GtN 
Y uğosla vya ' da tarafından Şehzadeba§ıııda Polia karakolu yanındaki arsada 

malları bulunanların 7 metro yükseklikte O L O M K U L E S 1 namın-
nazarı dikkatine daki fıçı İçet'sinde saatte 80-120 kilometre sür'atle şayanı hayret ve 

Yugosla"t'a'daki mallarına sahip heyecanlı numerolar icra etmektedir. 

olmak ve icarları tahsil etmek İste- ---Dühuliye 20, asker ve çocuklara 10 kuruştur. 
yenlerin Sirkecide, Ankara caddesin - --• 
de 124 numerolu Anadolu oteline 
müracaatlan Pe§İnen hiç bir ıey a
lınmaz. 

Göz Hekimi 
o:: Süleyman Şükrü 

Birinci sınıl mlltehassıs 

( Bııbıall) Ankara caddesi No.cıo 
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Istanbul Ticareti Dahiliye 
Gümrüğii müdürlüğünden: 

Mikdan 
1 adet 

Cinsi 
Köhne otomobil 

1 çuval Susam 
Yukancia cinsi ve mikdan yazılı etYa alelusul bihnüzayede 

satılacağından almak iıtiyenlerin müzayede giiınleri olan cu
martesi, sair günleri Müdiriyet Satrı Komisyonuna müracaatlan 
illin olunur. (221) 

ZİRAAT &•MK4/1 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Tasarruf, Dirlik 
VeDüzenlik ----=-:::-ı 

Kaynağıdır. 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 
• 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

Kasa 
A lıın 1tfi kilog. 
B•nknot 

AKTiF 

ll.729-o68 

12 Kanunusani 1933 Vaziyeti 

Lira 

• 

PAS iP 

Sermaye 
Tuarildekl Banknotlar 
Dcnıhıe edllaı nratı 11kdye 

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

Lira-1 
15.000.00(), -

Ura 158.748.:SOS,-
~~~~~~~~~~~~~ı 

U!ı~lılr 

Ura JG.449.075,88 
13.061.889, -

580.901,19 • IO .o9 l.86G,o7 laınınan 6. 1'• 8 lacl aıaddelerlıı• tntıba 
.aiti ıcdl7u -4.210.563.-

1 

A • • • ' 

'~ EMLAK SAHIPLERINlN 
l Nazan Dikkatine 
1 Emlakinizin ldare•İDİ uğlam ve emniyetli 

ellere tevdl ecliııis. 
•• 

r Galatada Unyon Hanında 

~''JeransTürkLimitet 
~ Şirketi,, 

Bu eYsafı haiz büyük bir nıüessese o'up çok uygun 
t şeraitte nıülkl~rin idaresi, alım satım, icar ve isticar, 

ikraz ve iııtJaaz ve kira üzerine avans itleriyle ittgal 
eder. Telefon 43358 

eyzecıguıı:1 yc;.-•-ı fl&7YU•'C,...,.__,_,, ___ ._ , .. - ...... ... .. .. 

Dı hllcfekl Muhabirler 
Altın sıll kllog. 
Türk Llruı 
Hariçteki Muhabfrlen 

1.<100-sıa 

Altın safi kllog. t.Ş40.994 
Altını tthvlll hbll Seıbest d6ml• 

ff•:ı:lne T•hvffferls 
fcnıhıe clllen nrakı nık!ly• brtılıaı 
Kanun11n 6 v• 8 lnd mıddclcrlıı• ınlba 
vık! t<dlyat 

Cf!zdaa 
~cnedıt 

Eıham n { Drnıhtı edilen nnıb nıktly9 
1"ıbYillt brfılığı ( illbarlb7mede) 
Eıhım ve Tahvl tı 

Albn ve D3Yis ffırerfne aYaDS 
Senet üzerine avan• 
Hir•edarlar 
Muhtelif 

Lln 2.096.~49.93 

• 2Y0.6.~!!,l 9 

l lır: 1.167,548,97 
1.615.US,97 

1 
Ura 158.741.561,

.- 4.210,563.-

Un 5.750.530,9' 

1 . 27.1!5.8!5,-, 
" 9115000,-

Yekihı 

U87.toi,lll 

l.78!.094,94 

ıu.na.ooo.-

u.aa ı .ıılJS.94 
11.80!,87 
11.005,66 

f.453.705.-
2.426,893.94 

1Jı.528.52jl,o4 

" 

Denıhtı edlltn nnıb nıttlye ııetı,...ı 154.538.000.- -

Kut•lıtı tuı11nııa .ıaa olarak toda vllı '81 tdıı.a la--:Lln=---:8.:.::688.=000::::L, _ 1 
163. 226.000, -

ll~Yda•b 
Türk lJnı.p 
Döviz 

Kab telli 

Ura 15.189.064,111 
• 3.812.262,~8 

... 

Yekaıı 

lakonto badeli % 7 altıa üzerine avaaa % s.112 

18.50 l.8!7,44 

N.80 ı. ı w. ı o 

1-----
231.528.526,54 


