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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip Ye Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
F.TEM iZZET 

Ne yapacağımızı 
Düşünürken .. 

"S .. 1 

Gazi Hz. Bugün Ban rmaya Hareket Ediyorlar 
. ana yıımize nasıl bir is· ı 

:::~:~:.İm !~:7el:.i: #~llllllllllllUIUIAIUlllllWUUUllllUWUIWUtWllUlllllllllllllllllllUllllllllll~ 

!~~:~ !~~=~=~ diıı::d.~~ llGazı· Hz nı·n Borsada~ 
Hatırdadı~ ki, bundan birkaç se !İ • ::5 

B~yoğluna 
Akın Yar! 

1 evvel hıçbir vatandaşta fab !I d •• k •• t tk •k ti 5 ;:,Ü kurnı~k .. arzusu, ces~reti un u e 1 a arı ~ . ŞEHiR 
1 KÜÇÜLÜYOR 

Bir muharrirden ilk 
te,if hakkı talep edildi 

en, butun vatanda§lara o = 
cesaret ve a Ik" . ed := 
hük· rzuyu te ın en e·· .. k R • k 1 b. = 
na .umet olmuştu. Teşviki sa- ~ UYU eıS ap ıca ınasını ~ 

yı kanunu; memlekette sa- § • = 
~:y~~~ i_~fafmı temin ed~ !!! lpeki!lit fabrikasını ve ~ 
l ukmu on bet seneye şamıl §1 Y = 

0 
•n koruyucu bir kanun ol- - Ask • h fa • d•l 6 

n:ıu_ştu. Bugün bll2J maddele- : erı as neyı gez ı er •• § 
tın~ tadilinde zaruret görül- a 5 
tneaı; onun yersiz ve lüzum· !I Bir doktorumuzun muvaffakıyeti § 
&lı.z çıkanldığına delalet et· 51 a 
nıC1;. Muhakkak ki Türkiyede 1 BURSA, 19. (Telefonla) - relerini dolaf&l""k nasıl çalıtd- S 
sanayiin kurulması' bu kanun ::s Gazi Hz. buırün öğleden sonra chğını yakından ırördüler. Fab- 2 
sa" · - -,eaınde olmustur. Filhakika = saat il<i otuzda refakatlarinda riluuun müdürü ve mutahao110- := 
d•n-lardan beri . memleketimiz· ~ Belediye reisi Muhiddin Vali lan, tarafından verilen izahab § 
rik fl1ılan büyük, küçük falr a Fatin B. lerle Kolordu Kuman- alika ile dinlediler. Müdürlük e 
bııt arın sayısı üç, dört yüzü § danı Ali Hikmet Pt- Afyon me- odasında bir müddet dinlendiler § 
80 

ltıadığı halde bu kanundan § buıu Ali ve Kılıç Ali B. ler ol- ve bu ıırada ırerek refakaetle- § 
y lir~ kurulan fabrikalann sa- - duğu halde kö,klerinden çık- rinde bulunan lktıoat Vekili 5 

111

5
1ki bi~i bile atmıttır. 

1 

~ mıtlar, yaya olarak asri kaplı- Celil Beyfendi ırerek fabr'ka 2 
l\U\t hna.yıımize inkişaf imka- = çayı ziyaret eylemitlerdir. müdürü Re,at Beyler fabrika- = 
b·· . azırlarnak; hem teşeb- 5 Konforunun mükemmeliyeti mn kuruluıundan beri yaptığı 2 
ö~ fıkrinin inkişafına, hem de § itibarile asri kaphcayi beğenen itler, geçirdiği tekamüller ıabf !!! 
reı.e';~ saklı sermayelerin ha· § Gazi Hz. odaların noksan oldu- t"!kilatı, amele vaziyeti üzerin- 2 
nıill; ın Yol .. açtı. Her halde $ ğunu gönnüı, buraya daha bazı de görüttüler. • § 
bnn •. _ sarıayıımizin inkişafım. § odalar ilavesi lüzumuna itaret . ah E 
-..ıı neti · 1 ·ıı· 1 d ._ Batlangıçta ecnebı m•t ao- = tasa cesı o arak ta mı ı 5 buyurmut ar ır. Hamam ıusmı . = 

rrufun harek ti" b" = Gazi H t h dan b • nil · oıslar da çalıthran fabnka bu- = 
nıa.ye h 

1
• e ı ır ser· = z. ara n ege IDJf .• • T"" k 1 = 

lı a ıne ink J'b c·· = akd" d"I . ti' gun bep11 ur o an genç ve = uri" t . ı a ını um- = "Ye t ır e ı mış r. . = 
,e ıda.reıı"n· 1 "d = rok değerlı mutahanıolarm e- = 

rea· ın §Uur u ı a· - J r ' -•ne medyUn := pekiş 1 abrikasını !indedir. ltçiler, Buroalıdırlar. 5 
Ş uz. = ı-

k unu d'a ilave et )" . ki ::; takdir Ve daha it kanunu çıkmanut o - :: f°. Keniı ahk' me ıyız ' := . I . maoma rağmen günde sekiz := 
Terı olduğund:m vebmhuaedfirlet· = kumaSonfrabo_tkaomobill~ .fekibt do- oaat çalıımaktacbrlar. lpekit ;;;;;;; 
eşviki .n a a ı en = a n 11na gıtti er, ura- 5 

koınşu sanayı kanunumuz = da fabrikanm hemen bütün dai- ( Devamı 4 üncü sahifede ) := 
t:;:~e -.k~~:\:~:~:!ın ~:h: 5111111RlllllllllllUlllllllllllllllll llllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
metJerj g.ıldır. Balkan hükU· M k • A 

~&.alı t~•n-tanunlarmda daha er ezı umumı son 
kanı1 111 

tvı ve muafiyet ah· 

Balk evcuttur. • • d k 
aela anların ötesin<le, me- ıçtımaın a ço 
edile!are sanayi için ihtiyar 

IUındur: ~ak&~lıklar iae ma· ••he k 1 d• 
... ...,..t . anayı kttdileri ih· m r r ver 1 t~lif, :::~~"~n ilııaaı, 1

muh· mu 1 ara a 
tıon lar... anda aubvan-

Geçen aeın.e b·. 
zene m··ı·h utçe ve 111·· . u a azafarife uva-
lerın bazı ınuafiyetfe ~anayjcj. 
rılmış, Teşviki s ". kaldı· 
nu--'a .. h. anayı ka 

,.., rnu ırn tadiller nu-
rnı,tı. Bu hal b Yaprl-
b' ı • azı ·· ıs eri teredd .. d ınuteıeb-
hazrlarmı da u e, kararsızlığa.. 

k • . zarara t l ' 
sev etmıştı. Alınan k a. a ete 
ve kanunlarda yapı) ararların 
tın memleket rn.::; tt~dila-
rrı .. lh ldu aa ınde u em o ğuna •üpb n 
tu. Nitekim memleket e Yok
fi' • ' rnena. 1 

.. ~ müteesir olduğu IÖrül-
:t,eı1 ı üzerine bazı kararlar ta· 

1 

1
edildi ve bazı muvakkat ka· 

rar ar alındı. 

tikr ller iıte, her tetebbüste ia· 
ar ve e • rtt F kat b"lh mnryet şa ır. a-

1 assa ıanavide bu za· 
ruret d h r 

a a k t''d' F brik cılığın h" a ı ır. a a· 
fabrika.t·· ırh hususiyeti fU ki, 

ore h 'b" ruret halinde r .. angı • ı~ za-
raya çev. trıuessesesını pa· 
liraya k~:::İez. Bir kaç milyon 
ka, eğer k ınu, olan bir fabri
beplerle ;

1
j.nuni ve iktısadi ae

hiçe iner. j{e~~"ll.se, kıymeti 
ıep haklar u. ıtıbarla mükte-

•• 1 a rıayet 1"" nayı •ı erind . uzumu sa· 

1934 bütün spor şubelerinin 
şampiyonası şehrimizde olacak 

Gayri müslimler kulüplere alınacak 
rafmda tetkilat harici kalmıt o
lan teıekküller yoktur. 

Bu karar çok yerindedir. 
ikinci mühim karar da gayri 

müslim Türklerin Türk klüpl.,.. 
rine kabulu keyfiyetidir. Buna na
zaran gayrimüslim Türkler züm
reaini teşkil eden Rumlar, Ermeni 
ler ve Yahudiler Türk klüplerine 
girebileceklerdir. Sonra kararla
rın diğer bir maddesi de ecnebi 
tabiyetinde olan Türk rrkmdan 
idmancilann lehine nizamnameye 
bazı kuyut vazıdrr. Bu da aponı
muzun kuvvetlenmesi için çok Ji
zun olan bir ıeydir. 

Merkezi umumi Betiktat • Gala
tasaray ihtilafını hal etmİf ve S.... 
tiktatln hakkını tasdik etmiftir. 

Bundan batka en mühim karar 
M erk t! zt !ardan biri de 1934 • 935 oeneal 
~ i B uaıuaır refırl Balkan oyunlannın lstanbulda 

.nZ Z eg (Er:ı:uruaı) yapılma11dır. .. . . ı (Devamı 4 üncü sahiled•) 
Turkıye ıdman cemiyet) .. 

"f k" k . . . erı ıt· 
tı a ı mer ezı umumıaı Yaptı... b I 

. . d k 00 h 0 gı u son ıçtımaın a ço mu un ve 1 

.Akagündüz Beyin geni 
bir reaml 

Ankara'da 
İntihap 

Bugün yapılacak, 
Recep B. in nutuk 

söylemesi muhtemel 
ANKARA, 19 (Telefonla) -

Y ann Ankarada meb'us intihabı 
yapılacktır. Halk frrka11 Aka Gü_n 
düz Beyin namzetliğini ilin ebnıf 
tir. Fırka umumi katibi Recep Be
yin İntihabat münaoebetile bele 
diyede bir nutuk irat etmesi muh 
temeldir. 

--~-~··---

Başvekilimiz 
Geliyor 

Buradan Mersin ve 
Malatyaya gidecek 

ANKARA, 19 - Batvekil 
lımet Pata Hz. nin Mersine 
gidecekleri yazılmıfb. Iamet 

(De- 4 lincü.....Nl"d") 

Tifüs mü 
Var? ----

Bir vapurda 
basta çıkb ----

iki 

Sıhhiye mi1di1rünnn izahatı 
Kooya vapuru mürettebatm· 

dan iki kitinin a~ır surette bas I 
ta olduğu aıh· 
biye memurla· 
rma bildirilmiş 
ve yapılan mu
ayene neticesin 
de bunlann le
keli humma mu 
saplan olduiu 
anlatılmıttır. 
Haıtalar Cer

rabpqa basta· 
nesine kaldırıl· 
mıtbr. 

Bu meaele 
balckmda Sıh· 
biye müdürü A· Ali Rıza Bey 

( Dava- 4 üncü sahifede ) 

çok hisaett" ~ ~tddetinj daha 
ku ırıyor H 

rulan fabrik 1 • et" halde 
fa edilinceye a akn bedeli it· 
rnevcut rnuafi ad~r olsun, 
makta faal" Yellen kaldır-

zem kararlar vermittir. e -
Bu kararların en muhimlerin. 

den biri teıkilat harici kalnııt <>
lan tetekküllerin nizami §eraiti 
haiz olanlarının behemehal teac;. 
lidir. Esasen dünyanın hiç bir ta-

1933'ün En Büyük Edebi iddiası 

k ' •Yete t · 
arar ve tedb" eaır Yapacak 

raz daha hır almınakta bi· 
h aasu hJ 

mech uriyetindeyiz. :;'.. lll1Jnak 
fa ıi veya z·· •Yleaeleyı' 

umrevi bi 
at zaviyeainden de "I r ':11enfa-
vet cephesinden tettk ınill! ser 
bu mecburiyet edınce 
bil fllnıaz, e UYDıanıak ka: 

Sanay.. · 
mek rne:ı';:t Yd-?i .. t~~!~ ver-
fu nokt Ufunulurken. 

.• anın da ehem . 
goz Önünde b lımd mıyetle 
l&zınıdır· G ~ urulnıaaı 
•ulat . ay~mız, ımai mah-

mıızı harıce tm k d dir B·· 1 • sa a eği)-
lik .ke~~- e .b~r gaye için şimdi· r s •mızı zorlayacak d .. 
ız. rnai faaliyetimiz egı
nıeınleket "hf • sadece 
İçind d"" ı .'~acının dairesi 

e onmelıdır M k 
nıuı nıaıld J •• • a sat, ma-
ıne· e er ıçın harice .. d 
'"-lge. mecbur olduğumuz od: 
• .., erı m 1 k <>-
bu ıuretı:~ e ette bırakmak, 
vazene& ıcaret VP tediye mü-

ıne yardım etmektir. 

O halde, hiç bir mevzuda, ~iç 
bir itte memleketin sarf ve 11-

tiblak ebniyeceği mikdardan 
fazla istihsal yapmağa meydan 
v-ennemek zarureti kendiliğin· 
den haııl olur. Bu ciheti, 
kanun ile tahdit ve tıeyit e-bnek 
lazımdır. lktısat vekili Mah· 1 

ınut Celal Bey, geçenlerde bu 
:ı:arurete temas etmiş milli sa
nayiimizde biribirini ;ıkan re
kabetlere, manasız iddialara 
;ne~d~n bırakmayacağını söy
emııtı. Bu yolda bir tahdit 
h~rn bizzat müteşebbislerin ı: 
h~_ne bir şey olur, hem de bu 
Yuzden rekabet ve neticede ha
rabiye giden sermayeyi, mem
leket i~tiy!-çlaımın başk.ı. bir 
kısmı uzermde çalıttırmaya im 
kan verilmit olur. 1 

Sürt Meb'usu 
MAHMUT 

Aşk, Kin, Politika, 

Ne terceaıe 
Ne adaptasyon 
Ne intihal .. 

Yüzde yüz telif 
bir roman! 

Müellifiı 

Kan ve •• 
.. Heyecan! 
Pırnarlı ve dumanlı 

Balkanlarda çığlar ve 
bombalar ar1tsında 

bir aşk 

Nizameddin Nazif 

Bu ayın 24 ünde neşre baılıyoruz! 

Yol nıasraflarının ağırlığı 
buna seb11p oluyor 

Liman Tarife Komiıyonu, önü 
müzdeki hafta içinde ikinci içti
mamı yapacaktır. Komiıyona bil
dirilmek üzere Deniz Ticaret Mü
dürlüğünce, Şirketi Hayriye, Ha· 
!iç ve Seyrioefain sevahili müteca
vire hesaplan tetkik ve tesbit et
tirilnıektedir. 

Bu tetkikata ıröre, Seyriıefain' • 
in Kadıköy ve Haydarpaşa • Köp 
rü hatlannda 932 senesi yolcu a• 
dedi araaında fark yok gibidir. 

Tercüme ve adapte yapmadan 
kendimizi yükseltemez miyiz? 

Reıat Nuri Beyden ne isteniyor? 
muharrirlerin fikirleri •• 

Telif hakkı meseleai etrafında 
Romancı Retat Nuri Beyin de fik 
rini aldık. Retat Nuri Bey diyor 
ki: 

- Tercüme yapacak adamı ter 
cümeden menebnek onu nadiren 
telif eser yazmağa sevkedebilir. 
Binaenaleyh. roman, hikaye, ti
yatro ıribi edebi aan'at eserlerini 
adapte veya tercüme ebneğe im-
ki.n kalmayınca yerli aan'at eser
lerimizin çoialacağma ve kıymet 
peyda edeceğine asla büküm ede 
meyiz. 

Tercüme ve adapte olmasa biz· 
de hangi tiyatro yatar? 

Roman da böyledir. 
Piyas°ada her sene muayyen 

R. Nuri B. M. Yesari il. 

kı iddia edilemiyecek olan eskı 
kliıik eıerlerin tercümesine bat
lanacaktır. bir mikdar eser çıkmaz ve bunun 

1 
bir kıamı dünyanın en kuvvetli e
serleri arasından aeçilmezae her 
~eyden evvel okuma hevesi .ö
ner. 

Mesela Cüstav Flober, Stan· 
dal Balzak ıribi aabit kıymetler 
pervasızca dilimize çevrilecektir. 

Ben kendi hesabıma bundan 
aonra doğrudan doğruya fransız· 
cadan değil rusçadan ve diğer Jı. 
1&nlardan franaızcaya nakledi· 
len eserlerin tercümeaile uğrafa~ 
cağım!,, 

Buna mukabil, Şirketi Hayriye'nin 
yolcu miktannda 800 küsur bin a
det ekıiklik ve bir sene evveline 
nazaran 932 varidatında 100 bin 
lira noksanlık vardır. Haliç Şirke· 
ti de 15 bin lira kadar açık ver
mit "e yolcu adedi azalmıttır. Ta 
rife Komisyonu, bu malUınattan 
fU neticeleri çıkarmaktadır: 

Şehir aekeneai, merkeze doğru 
toplanmakta; Kadıköy, Beyoğlu 
ve latanbul'un yakın mıntakalan 
nüfusu artmaktadır. Seyriııefain 
oevahili mütecavire yolculan mik 
tarmda mühim bir fark olmama11 
bunu göstermektedir. 

Şirket Hayriye yolcu miktarın· 
daki tenezzül de, bundan ve Boğa 
ziç.i aekeneainin a:z:a1maamdan ile .. 
ri ırelmektedir. 

Şirketi Hayriye ve bilhaaaa Ha
liç vapurlan yolcularının azalma
smda diğer bir müeuir de otobüs 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

.t'rof esör 
Malche 

Mayı•ta Türkiyede 
vazife alacak 

Bu itibarla edebi kontenjan bi 
zim için çok fena neticeler vere
cektir. 

Benim hayret ettiğim teY tu· 
dur: Türkiyede kültürlerini ta
mim etmek menfaatleri iktizasın· 
dan olan Franıızlar, naııl oluyor 
da bu kültürü eaasmdan baltala
yacak bir karara İmzalarmr atabi 
liyorlar? 
Bu tahdidin, Türk milletini Franaı:z 

edebiyabndan soğutmak ıribi men
fi bir netice venrtesi çok müm
kündür. Benim kanaatime ıröre 
hiç bir memleket kendi edebi ha
vası içinde inkitap edemez. Edebi 
zümreleri doğuran batka milletle 
rin edebi cereyanlandrr. Edebi 
mülkiyet kanunumın belki bir tef. 
faydası olacak Ye gelip geçici e
serler yerine; Üzerinde telif hak-

Mahmut Yesari Beyin 
fikirleri 

Romancı Mahmut Y eaari 
şu mütaleadadır: 

Bundan bet altı sene eYYeliıi 
Comaciad'nm yevmi nüahaaın
da "Tercüme asla ihanet eder 
mi?" diye bir anket çıkmıftı. Ter 
cüaıe mi yapmalı, adapte mi? 
Franaaıun bir çok muharrirleri 
bu ankete iftiralı etti!..-. 
Bir kıemı tercüme üzerinde, diğer 
bir kısmı da adapte üaerind~ ,.. 
rar ettiler. Tercibnelerin •labio 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Di:n maarif mi1fettlşlerlnln yaptığı içtimada •• 

Darülfünun ıılahatma 
müzdeki bazi· 
randan itibaren 
batlanacaktır. 

Profeaör Mal· 
cbe'in önümüz· 

deki mayıs İp· 

tidaımcla mem 
leketimizde bu 
lunması 90!
muhtemel gö· 
rülmektedir. 

;;";;. ı Söz derleme birliği 
1hertarafa teşmil edild 

Profesörür 
deruhte edece-
ği vazife ve .tt. M Aı.<-H E 

alacağı maq tesbit edilmit bu· 
lunmaktadır. 

Sivas. Erzurum 
Hattı 

Mukavele imza için 
parafe edildi 

Sıvas - Erzurum Demiryolu 
nun inşası için Nafia Vekaleti 
ile Foka Bruder grupu arasın
da cereyan etmekte olan müza 
kerat bibniş ve mukavele para· 
fe edilmiftir. Şirket yapacağı 
25 - 30 milyonluk iş.e mukabil 
petin para almıyacaktır. Şirke
te yapılan işe mukabil az fttiz· 
li bonolar verilecek ve tediyata 
dört sene sonra batlanacaktır. 

Müfettişler dün toplandılar 
derleme faaliyeti başlıyor 

lstanbul ilk tedrisat mü~etti~~e 1 tir. Faaliyet .k_o~itele~ni takip 
ri dün öğleden sonra Maarıf mu· decek altı kitılik komııyon ilk i 
dürü Haydar Beyin riyaoe~ind~ tima.m.ı yarın yapacak ve bazı k 
toplanarak .öz derleme faahyetı· rarlar verecektir M "f v k" I 

1 ·• b fi "lk · aan e a 
nin haf amaoı munaoe e 1 e 1 .öz derleme itini t bil · · b 
mekteplerdeki söz derleme ocak- . .. ~·. ıçm a 
Iannm vaziyetini gör\ifmiiflerdir. tamunler ırondermıflir. Bu tam· 
Söz derleme defterleri bu hafta İ· !erde faaliyet eaaalan tekli 
çinde muallimlere tevzi edilecek- edilmektedir. 

. " ·-----



MfLLlYET Ct:IMA 26 .KANUNUSANi ım 

Tarihi tefrika: 76 

93 felaketleri 
HARİCİ HABERLER 

ve İgnatief Çinliler mÜtemadiyen1 

A.vustur~anın 
Bıtaraflıgı 

asker yazıyorlar Almanlar: "Böyle 

Iktısat Ali meclisi dün 
isini ikmal etti 

mesa-

Sultan Azizin göz yaşlan! 
T opkapı sarayına emirler 

;erilmif, Abdülaziz için -vak 
tile üçüncü Selimin tahtından 
mdirildikten sonra bir müddet 
çinde ot~rduğu ve bayraktar 
Mustafa Paşa saraya lıücum 
ettiği zaman da içinde öldürül 
dügU.- daire hazırlanmıştı. 
Abdülaziz ile oğullarmm ve 
maiyetinin bindiği kayıklar, 
sandallarla sanlr olarak Saray
bumuna yanaştığı zaman. ser 
askerin göntlerdiği asker dizil
mi~, onları bekliyordu. Abdüla 
zi7.: bu askerin arasından da 
I>olmaba'hçede yapbğı gibi. ses 
siz ,adasız, başı önüne iğilmit 
olarak geçti. Onde giden saray 
memurlarına bile bir ıeY sor 
mad'ı. Yalnız kendisine tahsis 
edilen daireye vardığ1 zaman: 

- Amc•m Sultan Selimin 
ıkamet ettirildiği daire işte 
burasıdır! 

Dedi ve gözlerinden bir kaç 
damla yaı döküldü. Üçüncü Se 
lömin bütün macerası gÖ'ı~leri 
önüne gelmi~ti. 

katan Abdülizize btr hafakan 
ıeldi. Olanı, biteni bir türlü 
içine sıtdıramıyordu. Ba,kala
nmn ywn•da iken met.net .g~ 
termit• acıımı belli etmemıştı. 
Fakat ,imdi bütün acı yü
reiinden taııyordu. Bu kadar 
hatmet, ~ kadar. azam:t• .. bir 
ıreceni içınde luçe dönu•er 

. ti. 
ımş . 

Ah, bilseydi, ah, böyle bir 
teYe kalkabileceklerine ihtimal 
verseydi, Rüttöyü mü, Avniyi 
mi. Mitat'ı mı sağ bırakırdı? 

- Şu mel'unlan Allah ben· 
den beterine dü!ünün de gör
sünler! 

"" ~ ... 
Sultan Murat artrk sarayın

da yerleşmi,ti. Bütün htanbu.I 
sevincinden dolup -dolup tatı· 
yordu. Abdüliziz, T opkapı ıa· 
rayının bu loş . bu lruytu daire
ai içinde ızbraptan 4avramyor
du. Bari bir iyi yerde olsaydı .. 
htanbulun eski tarz sarayları
m hiç aennezdi. Deniz havası· 
na alısmıstı. 

- Ne ;,ıurıa ıtlsun, Murada 

19 lar komitesi işi uzatıyor 
CHANGHAI, 19 (A.A) -
Milletler Cemiyetinin vazi· 

yete kar§ı koymak buıuıunda· 
ki muvaffakıyetıizili şiddetle 
tenkit edilmektedir. 

Bütün memleket, Nankin 
hükW:netinin arlcaaındadır. Te
daEii bir harp yapmağa ve Je
hol eyaletinin istilasına muka· 
vemet etmejte hazn·drr. 

Siperde donall Çlnlll•r 
CHANGHAI, 19 A.A. -

Japon izcileri Kore hududunda 
abvali havaiyenin halihazırda 
pek fena olduğu harp mm· 
takasında kain Takushan da
ğnıda üniformaları arkasında 

bulunan ve soğuktan telef ol· 
muı olan 380 Çin neferinin ce
setlerii bulmutlardır. Biçareler 

teveccih olan hareketi. devam 
ediyor. 

Uzatma siyaseti 
CENEVRE, 19 (A.A.} -

19 lar komitesi, Japon teklifle 
rini tıetkik etmiştir. Komite. ka 
rar venneclen evvel Japonya
mütemoıim malumat almanın 
zanın olduğu mütaleasını ser
detmqtir. 

Üaıit IJOR 
CENEVRE, 19 (A.A.) -

10 ·lar komitesi ile temasta bu· 
lunan mehafil, itilafın müşkül 
olacağı ve komitenin misakın 
15 inci maddesini harfiyyen 
tatbik etmek için telifibeny sa· 
hasını terke mecbur kalacağı 
ınütaleaıını serdetmektedir. 

Japo11lar bildiklerinden 
mevzilerinde silahlarına sarıl· fJlJısıııryorlar 
mıt oldukları halde bulunuyor TOKIO, 19 (A.A.) - Ce-
lardı , nevrede dün cereyan eden mü 

Zannolııdufuna göre bu zakierelre hakkındaki ilk te-lik· 

Abdülaziz bütiin gururu· 
n . fenalıklanna, kabalıkları
na. iıtibdatçıhğına. rağmen, 
cok vikarlı bir adamdı. 1870 
muharebesinde üçüncü Napo
leon'wı Sedan'da kılıcını Pruı· 
ya kralına teslim ettiği baberi 
geldiği zaman, 

380 kiti Japonlu tarafından ki Ye ıniltalealar 19 lar komi· 
reçen kanunuevvel ayında (l.t• teainin teklifleri karııamda Ja 

yazarım. kı§bnlmalan üzerine dağın te p~anı? -:vvelce aldrğı vazi-
Abdülazu, kalem, kJ!fıt is- -ine iltica etmio. ve oradan yetı değıştı·rm· ek niyetin.le ol· 

tedi. Sultan Murada bir tezke- r-• " dığ ed Japonlara kartı 15 "Ün fİd<let· ma ıı:u goaterınekt. ır. . 
re yazdı. Cülüsunu d>rik ile " ı J b Ih li bir mukavemet göstermiş o· &P0!1Y~'!1 . '. usa yeru 
beraber, kendisine bil •uikast· lan 400 kitiltk grup efradından Ma.nçurı hükUmetırun tanınma 
te bulunulmamasını. bir .,. bu- dı. Soğuk dalgas1ntn gelme.i masr meaelesiin ·bu teklifler a· 
!~duğu yerden çrkartılar.a . r berine orada muharebe bir sü ranna kon~aına ve Lytton 

- Bu adamın. damarlannda 
ıiç mi kan yokmut? Oyle tftr 
vaziyette düşmana teslim <ıla· 
cak yere beynine bir tabanca· 
da mı sıkamamıt? Buna cesa
reti yoksa bari damarlarını a
çarak intihar da mı edememiş? 

ıyıce yerde oturtulmasm.,,,e- ı ,_...__ ··okaı· 1 raporundaki ılk 8 faslın bir tes 
d' (4) B ·· · .. una mu ıp o muttur . .' . unun u~~nne "e... • • • .• : . viye suretme esas tutulrnanna 
11ne yapılan teblıgatta, haya ı Çın ukennırn bu ıükunetın "f z etmekted' 
lannda~ kıı:~'iyyen emin .ol~a· j den dola~ hayret~ ~üten !a• 

1 
ırBöyle 0Jnıa.::i~ herabeı· 19 

)arı. mumkün mertebe uhra- ponlar, bir takım ızcıler gOD" ,1 k-ltesile b" )"kt 1 • 
ha 1 1 · · · · d" h derm" 1 b nl Çinlii • ar .,.,.. ır 1 e ça ışma 

t e ennın temım pa ışa ın bu h •t.er :_:.__!'
1 

~: k f en;n lan hakkında Amerikaya ve 
-da matlubu olduğu, T opkapı .azın ..... ...,. enm Of etmq Rus yaya gönderilen davetoa· 
ı~yındaıı_ hotlanmadrklanna lerdır, melerin geri abnmaımı.n Mil· 
c~e, Çıragan. sar~y~n Orta· Çlnlil•r aslıer lltJVlıedigor letler cemiyeti için mümkün 
k~y taraf!ftd~ ~a~ _ika~et!e- Bu sırada yinııı Çin kıtaatı- addedilıneai bir memnumyet 
nnel tah11s edildıği bildinlrnıt· nın Çinin timali §arkisine mir tevlit elnı.İ!lir. 

Diye ayrplamı§b. 
Bu halleri bilen bendegaw. 

bdül:.zizin uğradıtı bu baka 
ıet ve felaket üzerine kendine 
kastetmesinden çok korkuyor
lardı. Bunun için ellerinden gel 
-!iği k~ar sabık paditahı te-

t . 
(Devamc var) 

;e1li etmeğe çalrfıyorlardı. (4) A.bclüLisiı:in iki tukerui 
o samanın •az.etef.rinde --üalD· 

Abdülizizin üçüncü Setimi bu "" münJerU:atı as fOk d•lifti· 
anması, yüreğinde yeni bir duy rilerek- buılmı,hr. Fakat bu•• 

unun dıı. filizlendiğini göıa· setelerdeki surat/erin aıııl tezkere 
teriyordu. Abdülaziz, senıker nin metnin.o uymadıfuıı Mahmut 

Celcil.ettin Pı. "T en11iri hakikat" fa 
~ Hüseyin Avni P.,anm kendisi ;yazmakta cıe kendi.inin aııUa. 
,ı( ne düşman olduğunu biliyordu. nm 11ördüğü tukerelerln bu m.e

lıt başındaki vükelanın çoğu Ab ali o/qamakla beraber 6aılıa ıe
·• dü!izi:zden darbe yemit adam· kiUe olduğunu aöylemektedir. 
~ !ardı. Mütercim Rü,tii Pa•• Tezkerelerden birif'in o ;z:amanki 

c il ı· r- '"Vakıf'' ga~te•inae çıkan hreti 
)1 ' yı arca mazu ıyet çekmif, Mi- Ahmet Milat Efendinin "Ouü İn· 
''i tat Paş-a çok kere !Uraya bu· kılıip" rnda fU şekilde mürul.e~-

l'll atılmr~. Hüseyin Avni tir: 
bir kaç kere menkubiyete uğ· "Ecıoelıi Ceııabı AUalıa, sani. 
ratılmıştı. Şimdi kendisi tah.· yen utbei fevketluine .,ğınınm. 
bnda.n indirilmit. 0 kadar ha- Cülusu lıümayunlaru11 tebrik ;. 

le beraber hizmeti millette sıi
karet albnda tuttuğu yeğeni yİ oe gayret etmİf iaem de mu. 
bu dütmanlann sayesinde pa· tJa.flak olamadıiıma teeuüf 11e 

dişah olmuştu. Bu adamlar z.atı mülulıanelerinin rnu11affalıı
kendisincien öcalmağa kaHmu )'etlerini temenni ederim. Mille· 
yacaklar mıydı? Tahbndan İn· tin itilıiyı f'IRVIG 11e devletin temi· 

a dirilen padişahların bir çogu· • ni iotikbaline ınuıta olabilecek .,8• 
- - babı .zah mülkJarilerinc ama• 

biraz ııonra öldürülmüttü. Ü· de etmi§ olduiiumu leramuı 
cüucü Setim, dördüncü Muııta· buyurmoı:dcır ümidindeyim. Ken-

~ f ı;ıöz önünde idiler. 1 ıli e!i"'.le silahlandırdığım askerin 
itte bunları düşünerek Ab- ı ~enı 0 '• hale_ koyduğunu ihtar 

dul.u:iz kendiaine de kutedile- ıle beraber nıur11er ""' İıuaniyet 
. ,.,, • • .b •• . • d sıkılmıılara yardurı etmek me• 
• w;tnı uuşun;ıyor u. 1 z.iyelim gö11terdiıfinden bulundu-

- Bu herifler beni sağ br ium tenlınayı ı.tıroprcm hal8ıı 
lrakmazlar ! · ile bir mahalli mahsus tayinini ri-

t 
'•bruntusu yüreğini burkuyo-r· ca eder 111• Saltanat• O•maniyeyi 

du. mldlei Abdülmecit Han Ha;z:retfe. 
Saray rf idi" rine terkeyl.erim." 
. memu arı çe ıp Bu tez;kerenin 11onarulalıi sö-

ttıkten, hademe de yerli yer- zün "terk" ueya .tebrik" olduğu 
~B erine çekildikten sonra, yalnız hakkında gen" o ;z:amanın ba-

Timur Taı Han 
j[ÔZ hapsinde 

LONDRA, 19 A.A. - Reu· 
ter ajammm Tahran muhabiri 
25 lı:lnunuevvelde saraJ dazır 
lrimdan azleclilmit olan Tımar 
tat Harun evinde ada bir taru• 
suda tilbi tutulmakta olduğunu 
ve bilkuvve mahpus halinde 
buluııduğunu bildirmektedir. 

Timmtat Hanın di,arı çıkma 
11 men.edilmiıtir. 

Pren•lik bukakua
dan vaz geçti 

MONTE·KARLO, 19 AA.
Prenses Charlott. otlu prens 
Rainier lehine hukuktan fıera 
gat etmİ!tİr. 

A~dülkerlm ve is
panya cümhuriyeti 

MADRIT. 19 A.A. - El 
Sociadiı gazetesine ııöre maruf 
Rif reisi Abdülkerim bir mek· 
tupla lapanyol cümhuliyetinia 
teesıüıünden memnu~ oldujtıı
nu biJdirmittir. 

.ıı:ı ırezetelerinde fıkralar ya;z:d
mtfbr. F alıat te.ıı:kerelerin aıılını 
bi.uat 11ördüiünii. aöyleyen Malı· 
mut Celalettin Paıa narredilen ..ı 
retlerin aıılına mutabık olma4ıiı· 
nt aöylediğine ıröre bu l•kralann 
değeri olmomok l&:ı;ım gelir. 

Borçlar 
Mese esi 

Ödeyenlerin mG.te
bakl borç-

ları azaltılacak 
NEVYORK 19 A..A. - Herald 

Tribun caı:etesiae nazaran M. 
Hoover ile M. R-velt harp borç 
lan mecıeleaillin acilen Ye vakit 
kaJbedilmekaİSİn halledilmesi lü
zumunda rnoıtaıbık kalmqlardır. 
iki rei. 15 klnunuenel takaitini 
ödemt, ot.o rnedyunlarm acilen 
harçlarından ~nzilat yapılmaımı 
istemelerine musııade bahşolacak 
bir eaas bıılabileceklerini ümit et• 
rnektedirler. 

MÜfarÜI'İleyhima bu vaaıta ile 
cihan ikbsat konferanoının inı"tu.. 
dini turi edeceklerini ümit ediJ'or 
!ar. 

Ayni ..,..,te, harici:re nezanıtl
Din V &finBl- h.ük~etince dinle 
nilmeıl kabııJ edıldıği takdirde fn. 
giltere'nia aıOtalebatmı Mrde ha· 
zır oldufuııU bey~n etmekte bolun 
duğuııu aa. .. e ed.,.or. 

M. Hoover'e göre dbanda ikb· 
ıadi müva:ı:eııenin Yeniden teıiai 
makaadile yapılacak -umi leteb 
büaün eaaa.ı lngiltere'nin altın mik 
vasına dö(lll\e•İ olmalıdır. 

Nevyork Tirn.e~,. M. Hoover ile 
M. Rooaevolt'ln ıtılaf ebnİf olma. 
!arından eıııin değildi ... 

--

şey olmaz,, diyorlar 
BERLlN, 19. A. A.. - Volff a

jans.ndan: Avuıturyanın - tıpla
hviçre gibi - daimi bitaraf hale 

konma11ıu ve bu memleketin bu su
retle taayyün edecek beynelınilel va 
:<İyetinin 'lilletl<r Cemiyeti tan.tın 
elan teminata bağlanmasını istihdaf 
eden Fransız planı hakkında Daily 
Telıı.Taf ga>:eteıinio verdiği bir ha
btt Üzeriue Correspondance Diplo
matico · Politique de l'Allemagne 
mecmuası fU satırlan yazml§-tn·: 

'· Küçük bir miletin beynelmilel 
himaye ahına alınması ıeklinde bir 
asırdan fazla bir müddetten beri ba 
zı hususi ahvalde faydalı bir taı"'da 
tatbik edilen eski bir usulün - va
ziyeti buna hiç te müsait olmayan -
Avuıturyaya da tatbiki ıuretiyle 
bir milleti kendi mukadderatnm biz 
zat iclare baklandan mahrum bınık
mak istemek sahte ve ahllka mu
gayir bir barelı.et olur. Çünkü bu 
hak resmi ve ali.ni bir surette tanın
mı,tır ve Milletler Cemiyeti misakı
nın en helli baflı mefhumunu tesirli 
etmektediı•. -

" A vuıturyanm bitanflıtı yani 

ANKARA, 19 (Telefonla) - lkt,.ıat Ali Mecliai bugÜn çalıfm.ı· 
ama nihayet vermi!tİr. Azalardan bir lnsmı bu aksamki trenle lıtao· 
bula hareket etmi,terdlr. 

Nafia geni baş müf ettişı 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Nafia müfe ttislerinden ş.,fi!c il. N•· 

fia başmüfettişliğine tayin edihnittir . . 

Yunanistanda intihabat başl:. .fJof 
ATINA, 19 A.A. - Gazeteler eaki Baıvekil !\ol. Caldaria ile M

Venizelosun intihabat hakkındaki beyanatlannı netretmektedirler. 
M. Çaldaı·is, intihababn, fırkalar haricinde bir kabine tarafw· 

dan yapılma11nı iltizam etmektedir. 
M. Venizelos verdiği cevapta siyasi meı'uliyeti olmayan bir la' 

bin.-nin intihabatın serbestçe ve oükun içinde yapılma11nı temin ede
miyeceğini ve intihap karışıklıklarında leTellüt edecek meı'uliyeti" 
temamen parlamento ekıeriyetine terettüp edeceğini bildirmektedir. 

Kubilay 
Abidesi için 

Bedava mermer 
temin eden 

bir mütetebbi• 

Telefon ücretleri 
Telefon ücretlerini tetkik eden k• 

miayon ;kinci içtimanu J'&rm YllP" 
calıtır. 

Şitll mezarlıtı 

bet· türlü mücıellih ihtilaflardan , . ., Ecnebi mütehassıalar geltt~ 
diğet" devletler arasında vuku bula- k y 1 

ŞiıUde wiicuda getirilecek aııri m"' 
zarlık için Beeldiye 'Maliye velıileeiıı' 
den bedehiz bir yer iıtemi!tir. 

Sultanahmet parkı 
cak çarpışmalardan uzak durmak bu re a ovada iki buçuk ...-oe-
ausundaki arzusu Avu•turyanın şim- deııberi Jeolo
diki ,ekli ve bünyeoi ve kuvntlert• ji:k tetkikat ve 
nin tabii nitbeti ile zaten teminata keşfiyatta bu
bağlanmış bulunmaktadır. işte a11l lunan maden 
A'VUsturyaıun bu şimdiki şekil ve mütetebbislerin 
Bün:vesidir ki, onun hviçreye ben- den Salih Asını 
zetilmesine mini teşkil eder.,. 

Bu mecmua bu ..atırlardan oonra Bey. elindeki 
büyük bir imperatorluga paytaht ol mermerlerden 
mu• biı- şehirle birçck toprakların- tehit Kubilay 
dan mahrum bırakdmc~ olan A vu•- abidesi için ıa-
turyarun bugün maruz bulunıluğn d'k1 t b" 

Sultanahmet meyclanma .,.n.. iır 
p&ına dünden itibaren loatbDUfld' 

TekaütJG.k 
\ Nizamnamesi 

Belediye memurları İçİlıı ,...,.._ 
tebütlük nizamnameti dün beeldit' 
memurin müdürü Samih R. tanıfıo
clan Ankaraya ırönd~tir. 

Sanayi kredi bank•"' 
•• umum müdürü :ıorluldardao bahsettikten sonra, bu I yan~ 1 .<a tr 

projenin hakikat ıeklini alınaıı için tekhfte bulun· , . . . j 
ro ufak bir ihtimal bile bulunamadı- maktadır. ,ı,, ıı L• • S · Kredi B ka ,.. 
ğı mütaleaıında bulunan Daily Telg 1 Aıun Bey mermerlerinden ana!,1 .. .. , .. an • 11 , 
raph muhabirinin bu düııüncesine b bid • · · · IA mum mudürlugune t.ayrn edi 
işti,·"k etmittir. u a. -· emn ıntaaı ıçın 112~ len Sanayi ve Maadin Ban1'I 

geldıgı kadar mermer verem· sr umum müdürü Sadettin P· 
Yeni alman zırhlısı 

KIEL, 19 A.A. - Volff A· 
jan11nda.n: Kiel limanında ya· 
pılan ve inpatı hemen lıemeo 
bitmiş olan Deutchlan·d iamin
deki ilk Alman zırhlısı bugün 
Kiel limanında ilk tecrübeleri· 
ni yapacaktır. 

12 seyyah vapuru 
geliyor 

Bu •eae IUnaıınnıza 12 ae1· 
yah vapuru gelecektir. Buınlar 
dan 3 ü Alman, 5 i Amerikan 
vapunıdur. 

Toros ekıpresile de bu sene 
memleketimize hayli Mrsırlı 
aeyyah gelecektir. 

Türk- Yunan 
mahkeme•inde 

Muhtelit Türk· Yunan mah 
kemesi snın bir ay içinde 3 celıe 
akdetıni§ ve 60 davaya balanıt• 
tır. 44 dava iptal edilmit 16 da 
va reddedilmittir. iptal edilen 
44 davada hükfunetimizden ir 
teoea zarar ve ziyan yekUnu 
870 bin liradır. Reddedilen 16 
davada istenen tazminat ise 
320 bin liradır. 

Mahkeme önümüzdeki per· 
pembe 15 davaya bakacaktır. 

istinaf mahkemeleri 
layihası 

ANKARA.19 - istinaf mah 
kemeleri tetkili layihası ikmal 1 
edilmittir. Yakında Ba§vekale
te v.erilecektir. 

leceğİDi ve 'bu tatlar için para bugün A.nkaradan aYClet e'4e' 
almıyacağım söylemektedir. · celı:tir. 
Asım Beyin iddiasına göre bu 
mermerler ltalyarun Karara 
mermerlerinin fevkinde ve Bel· 
çika mermerlerin~ geride bira· 
kacak bôr nefaset ve metanetle 
imi,. 

Memleketimizde ~tatü ima
line ıalih mermer bulunmadığı 
kanaatine rağmen mermerleri· 
nin metanet ve ıalabetini te

min eden zat.in teklifi pyanı 
drkkat olduğu kadar da ıöıater 
eliği feraı:at ve fedakarlık ta ay 
nca takdire ,ayandır. 

Yunan Ziraat' 
nazırı. gitti 

Yeni Yunan kabioesiııde ·ı;: 
raat naaırlıil:mı denalıte etmif 
ol M. Bakalbasie dün ' 
,.. ritmiıtir. 

Bir kaç gündenberi tehrinıif' 
de bulunan Y unaniatanın ,..,_ 
Ankara sefiri M. Polihron1adi' 
dün Atina'ya ıitmittir. M. Pcr 
lihlonyadiı, Atinadan Jeai .,,. 
zife1i olan Moalcova.':ra si~ 
tir. 

Erenköy liJ1esi mezunlan cemiyeti dlln alqam T okathyanu 
azaya mahsus bir danslı çay vermiçtir. 

l 

Sr 
( __ H_a_f_ta_I_ık __ s_iy_a_s_i _İc_m_a_ı_) 

borçların tediye edilmesinde ı•rar 
etmekte kendilerini haklı görüyor· 
lar. Yalnız Borab ile ufak bir ekal· 
liyet bu fikirde değildir. Fransada 
da Herriot ve ufak bir ekalliyetin 
Fransız Mecli.i ve Framız Hükii· 
meti tarafından takip edilen siya· 
sete taraftar olmadıp gibi "fakat 

bu encü~~ İ:.ir karar sur~i kale
~ almıftı. Karar komisyon tara-

clan lastik edildikten sonra 

. -
tediğini yapmaktan başka bir fey 
değildir. Her halde öyle anlatılr
y0r ki Milletler Cemiyeti meseleyi 
·hallebnekten ziyade işin içinden 
11ynlıp çıkmak yolunu takip etmif 
tiT. 

2 - Vergi ile. 
Açığın tam yansını tasarnıfl 

temin etmi,, tam yanNDı da v 
gilere zam suretile varidatı artt 
rarak temin etmiştir. Bu şekil 
müvazene temin etmek bugü . 
ikt11acii vaziyet içinde en emın bl 
yol olmakla beraber, balkı en " 
nıemnun edecek olan yol da budıı 
Çünkü tasarruf tedbirleri arasın 
memur maaşlamuıı indirilmesi, 
lı:erf masrfalarm 630 milyon fra 
oisbetinde tenzili. bazı memuriy 
lerin ilgası gibi tasavvurlar va 
Bilhassa memur maaşlannm i.ıı:cl 
rilmesine osyalist fırkası alef 
tardır. Diğer taraftan vergile 
ı:am da başka •ınıf halkı memıı 
etmiyor. Esaaen son altı senecl 
beri vergilerde vasati 40o/c n · 
tinde bir yükseliş vardır. Bina 
aleyh her iki tedbir de hükfunet 
leyhine bir cereyan uyand'ırmı§~ 
Cheron'un bütçeyi tevazün etıt 
mek için yaptığı bu teşebbüs, 19 
senesinde, Poincare' .. in frank h 
landaki tedbirlerinden biri Fra 

;fr, Beynelmilel bordar meselesi ' 
,,, .. :trafındaki ihtilaf, ~\kodu mahi. 
a _,etini aldı. F ranuzlaı-. 15 kmıtınu· 
rt ı wvel taksitini tediye etmemekte 

1
" n kh olouldarmı iddia ediyorlar. 

1
Y merikalılar aksi kanaati izhar e-
,aı ~;:lıyoı1a~. F ransızl~~· .ke~dilerini 
I• '.lıa~h gostermek ıç~ ilen sürdük· 
ıJen sebep, beynelmılel borçlar ile 

ı,ı ? ta irat borcu arasındaki münase
Jt>l~tin Amerikalılar tarafından ta· 
·•) • ı~ olmasıdır. Bu münasebet 
; aaolctası hafta arası A:meı;ika Aya
ü 8oında Borah tarahınd'an ırat edi •• 

' .•. iı en bir nutukla tekrar ileri sürül· 
y ,•uü. Borab. esbak Fransız Ba~veki· 
~- Lava!, Vatingtonu ziyaret etti· 
<. ! gi ve Hoover ile görüştüğü zaman 
,:i.ılki nevi borç anısındaki münasebe
dı in mevzuubahis olduğunu öyle-

"'H. Esuen 15 kiınunuevvel taksiti· 
1 n~i tediye etmemekten mütevellit 

"Gördünüz mü" dediler, "Borah 
ta haklı olduğumuzu itiraf ediyor" 
Bütün F ranaız gazeteleri derin bir 
nefes aldı. Fakat Borah Amerika 
Ayanroda hücuma uğradı.Hoovere 
taraftar olan ayan azaları, Laval 
ziyaretinde böyle bir auitefehhüme 
meydan verecek sözler söylenme
diğini bildirdiler. Nihayet işin içi
ne bizzat Hoover karışmak mec
buriyetinde kaldı. Diğer taraftan 
Lava) de o zamanki ziyaretin infr 
balanru anlattı. Hoover diyor ki. 
iki nevi borcun biribirine bağlı ol
duğu zannını busule getirecek hiç 
bir söz söylemedim. Lava! diyor 
ki, her iki borçtan da bahsettiği
mize göre ben böyle bir netice çı
kardan.. Bmaenaleyh Lava! ve 
Hoover de efkarı umumiyeyi ten
vir edemediler. Münakaşa başladı
ğı zaman ihtilaf ne halde ise, bu 

tan sonr d i hal-

her iki memlekete bu fi-
kirde bulunan bir ekalli· 
yet olması, hükılmetlerin ta-
kip ettikleri siyaset üzerine ınü· 
bim bir tesir yapmıyor. Amerika 
Hükiimeti de Fransız Hükılmeti 
de kendi bildiklerini okuyorlar. Ve 
borclar etrafı:r.daki bu hararetli 
münaka§a• meseleyi neticeye doğ
ru yaklaştırmamıştır. Borçlar me
selesi hala en mühim ihtil:ıf halin· 
de Avrupa Devletlerile Amerikayı 
meşgul dmektedfr. 

~ ~- ;r. 

Milletler Cemiyt.tinin "19" lar 
Komisyonu geçen pazutesi günü 
toplandı. Geçen hafta da anlattığı 
mı:z: gibi, komisyon, umumi heyet
ten vazifeyi aldıktan 3onı a beş ki-

15 kdnunuevvelde faaliyetini bir 
ay tatil etti. Bu müddet zarfında 
umumi heyet reisi ile cemiyet u· 
muaıi katibi Çin ve Japonya ile to· 
mas edip noıktai nazarlanru anlı
caktı. Temaslar hiçbir netice ver· 
!"emiştir. Japonya Mançuryanm 
utiklalinin tarunmasmdan bll§ka 
hiç bir şart kabul etmiyor. Bunu 
kabul etmek te Milletler Cemiyeti 
için haysiyetşiken bir vaziyete düş 
melı: demektir. Binaenaleyh 
Milletler Cemiy.eti bir çıkmazda 
bulunuyor. "19" lar Komisyonu· 
nun geçen pazartesi giıınkü içtimaı 

cemiyeti bu çıkmazdan kurtarama 
mıştır. Diğer taraftan Man-
çurya isitiklillinin tanınması 
veya tanınmamasından bah-
~edilm:iyerek ıtı bir pa· 
muk ipliğine bağlamak ve mesele
yi bu ,ekilde halletmek gibi bir tek 
lifinden de bahsediliyor ki bu da 
fiilen emrivakii 'kabul etmek de-

~· . ~ 
F raıuız Huktimeti. en ağır ve 

tehlikeli işite meşgul olmağa baş 
!adı: bütçenin müzakeresi. Gerek 
eski Herriot Hükılmetinin ve ge
ı-ek yeni Boncour Hükfuneti:nin 
karşılaştı:klan en ehemmiyetli me
sele. borçlar meselesi değil, bütçe
yi tevzin meselesi idi. Herriot Hü
kiimeti. imtihanı geçirmeden hiç 
beklenmedik bir mesele yüzünden 
sukut etti. Asri mü§kül mesele ile 
kartılatmak vazifesini Bonoour'a 
terketti. 

Boncouı· Hukfunetinin Maliye 
Nazın M. Cheroır. it başına geçti· 
ği gündenberi bizim paramızla ya
rım milyar lirayı geçen açığı kapat 
mak ve bütçede bir müvazene te
min etmek için çalrfryor. Bu mü· 
vazeneyi iki yol temin etmittir: 
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ihracatımızda -Mahsôs Bir Fazlalık Var •• ıutu orta 
-------------------------------------------------~---~--------------~------:.--------~-:----------~----- Sevda ve Sevd~lı •• 
Elconorni 

Bu ayın ilk on beş 
gününde ticaretimiz 
Yılbaşı ve diger sebeplerden 
İthalibmız fazlalaşmıştır 

Giiınrük iatatiatik müdürlüiü Pamuk iplikleri 
1933 .. • 'lk b .. .. m t ,_ 7ne11 ı on e~ sunu zar- ., enıuca 

·~qdaki ithal ve ihraç YHiyetiıni- Her nevi demir bonı 
tı l~it etmiJtir. ve raptiyeleri 
L... Bu 11tatiatikte bu aenenin ilk on Dokunuı, tarama Te 
':"" lilni zarfıadalııi ithalitımızın atma makinaları 
~ac:atunızdan fazla oldutu ıö- ' Değirmen, hamur, §eker 
t:1"1elctedir. ihracatımızda itba· ve saire makinalan 

ta nazaran görülen bu tenaku· Petrol 

148.627 
553.543 

30.190 

79.382 

61.752 
44,633 
76.150 '1llı •ebepleri müteaddittlr. Bath· Kinin ve emlihı 

"" sebep, bu on beş ırfuıde daha Sair '"4Y• 1.515.662 
rvelden ihracı yapılmq bazı ta• iHRACAT 

Eıya cinai Lira 

.. ,,, .. ,,. 
Meyvacılık 
Sergisi 

Bu •ene daha b6yük 
ıekilde açılacak 
iki aenedenberi açılmakta 

olan meyvacılıık ve kümes hay· 
vanatı sergisi bu sene daha ge
niş bir ,ekilde açılacaktır. 

Vilayet Ziraat Odası sergi· 
ye civar köylülerin de iştirakle 
rini temin için propaganda ya· 
pacakbr. Bu sene kazananlara 
da daha büyük mikyasta ikra· 
miye verilecektir. 

Serginin senede iki defa a· 
çılması da dütünülmektedir. 

Düyunu umumiye 
binası ne olacak? 
Mülga Düyunu umumiye bi-

lla haklarından iatifade edilmeai 
:. Jaı>on qyaaile bize pazar ol· 
..zan memleketlere ait eıyanm 
D·f;-•tan iatifade ederek ithalidir. 
L~~.er taraftan Jene batı münaae
""llle ıle ithalat fazla olmUftur. 
Iİİıı~azırlanan iatatiıtiie göre 15 
••I ,_ eb.ithalii.tnnızm 3,053,635 li-

Koyun ve keçi 42.467 nıasının hangi daireye tahsia ~ 
Yumurta 61.553 · d'l -· hen" kat'i surette ka· 

1"' ırkı " • k •ı ih ymet ıoaterme.eıne ar 
·- ''j.c:atnnız bunun 1.249.821 li· 
ıııu '!'.'.__ IAnile 1 .803.814 lirayı bul , ...... 
ki ~~unuıaninin ilk ıs gilnünde
"•-ii~~ ıca .~thalat ve ibracatnnız 11 ı:oıterilmiftir. 

İTHALAT 
14111 cinai )'-----

.':" Ve kıl iplikler, 
''· llleııauc11t ;;'_'lloıı 
""iter 
ltıı.1ı.,,e 

~:ı:11ı. kağıt 
l11rı -• Ve Yazı kağıt. 

Ura 

89.999 
86.148 
34.144 

.117.507 
i144.434 

30.666 
40.798 

!;::_ BORSA 
<ı. ll....L ·~----
ı9~ al-. eetyelclir) 

AııunaAnl 1933 
lır Alıp. Fiatlan 

hı dı~~~•ıtlar Talırillt 
~'1k d.)<ı Vl,71 

O. M • .,hhl!J~ ı,u llctult 
Ctihlrfltl ldı H,U Tr .. nf 
Saydı •ı~ı ı,u Tlul 
Bıcdıt ::Ü 1t1tııtı• ıı.ıe 
T. 11hrıye r.ıı Audol• ı 41,U 
lt•tr Belt~yı m •1.11 
lıtlhuı H .Mım-ll 47.lt 

ESHAM 
lı h. " .. • it,- Bomod 
• " 8••1Hı ıo,11 Tnkoo 

.. Mıeuu 111,_ ÇI•- At. 
"••doiı 13,1() tlıyoa dıJ. 
~tjl 
şı •,ıs ,.,t dlf. 
T ı. •ıJrlyı 11.- Balya 

ırııaı,17 49,lt 
\ fırk •· cu.a tıı\lsnı •lı1>rta 11•· -- Ttltfoa 

t4,IO 
11,
, 1,41 

24,71 

ı.ıı• 
1,IO 
2,9J 

14,!t 
ÇEK 

11.0t 
711,10 

TLARı 
Prat: 

·~i•. 
,,fıP,--. 

i:',71,S 

v-ı,. ... 
Madrıt 
BtrJla 
VırıoYtı ,,, .. 
llllkrcı 

8<lırıt 
)!oskol'& 

fCUKIJI' (Sabit) 

!,i'•.
ı.11,60 
•.ıo. 
1,57,&6 

)'t,aa,
H,lli8,
l J ÜJ, 

Kııruı lt.ıt·ı,,.llt ~ 
1 btttUa l69,.. 1 ~ilıD, A,.,,,, 'l1,-
ı dolar :-ıı ... _ ı ptzttl ıi".-
~( lbtt 11a. ı mırı: •0.-
11 !. Btiçlt IJt,- 1 &<IOb ,4,-
'20 drıh•ı l it;--, 1 penıa ,i~.-
•u ı, lavı tı.~ !O ıry ?J,-

çre •!o n ııı- 11. -
~c ltv1 ·-
ı llor·ı !6, 1 ÇcraOYtf -
•( ' u 

1
1 Altı• ~.?I 

' ı., Ç•t I? ,' 1 Mccldlyı ;•~.-
. ı 'Aanl:ıor ,.39,-

Av derileri 32.504 \ ı ecegı uz 
Yün 27 4 17 1 rarlattınlmamııtır. 
Ozüm 141°363, Bu bina Viliyet ve Defter-
Fmdık 79:092 · darlığın bütün müştıemilatı111 
Tütün 715.316 almağa kifidir. Bu takdirde 
Palimut 105.453 Emniyet müdürlüğü Vilayet· 

bulaaaaı 35.952 L- dai t cak 
A,;~n 39 861 ten ""9anan reye llfUla 

Kereıte 48: 744 ve Eminönü kaymakamlığı da 
Maden kömüril 69.750 Defterdarlık binasına tatma· 
Sair etYa 404.342 caktır, 

lzmirdea GzGm ve Anc!-k §İmdilik bunlar taaav 
vur halındedir. 

incir ihracatımız 
lzmir Ticaret Odası mevaim 

b&§langıcından geçen hafta ıonu
na kadar olan üzüm ve incir ihraç 
vaziyetimizi teıbit etıniştir. 

Hazırlanan istatistiğe nazaran 
bu müddet zarfında ihraç edilen 
üzüm miktarı 46,767,481 kilodur. 
Bu miktar ithalatçı memleketlere 
göre söyle taluim edilmektedir. 
Memleketler Kilo 

Almanya Ye Ş.Avrupa 22.053.285 
lngiltenı 19.440.821 
ltalya 3.341.523 
Franaa 791. 720 
Amerika 264.894 
Mısır 474.413 
S. Ruıya 72.825 
Avustralya 27.092 
Muhtelif 300.908 

Yekun 48.767.481 
lzmirde üzüm iatoku miktarı 

1.5 milyon kilo raddesindcdir. 
Mevaim iptidasından itibaren 

ihraç edilen incir miktarı 23,794. 
611 kilodur. Bu ihracat ıu memle
ketlere yapılmı§lır: 
Memleketler Kilo 

Almanya ve Ş. Avrupa 7.750.946 
lngiltere 5.186.269 
Amerib 2.405,098 
Fransa 2.953.402 
ltalya 3.692. 742 
Mısır 1.228.434 
S. Ruoya 250.071 
Avustralya 224.447 
Muhtelif 103.102 

Yek6.n 23.7!M.511 

30 
lznıirde incir iatoku mlktan 

O,OOo kilo raddeıindedir. 

Yunanlılarla ticart 
ınG.zakereler 

Atinada iktı . . . 
dare eden &adı ınuzakeratı ı-
gelen bir tel nıurahhaalarmıızdan 
birkaç güne ı;;-adfa nazaran, heyet 

a ar rneml k ti" · ze avdet etnıi§ b 1 e e mı-
!Juki Yunan rea.::· unacaktır. Hal· 

ı makamı .. 
zakeratm bir aydan e 1 ~ m";· 
imkanını gönneınekıe""d-el ıtnıesı 

Y h . . ır er. 
unan me afdınden ve .1 IUınata göre. müzakerat Yuen ~a 

1 k tim. nanıa-
tanıdnd m

1 
e~. e ". d ıze satabileceği 

ma e er uzcrın e cereyan etın k 
tedir. Türkiyenin satacağı madd".,. 

Gümüı para layihası 
ANKARA, 19 - Cümhuri· 

yet Merkez Bankaar gümüt pa
ra ihracı layihası hakkmdaki 
mütaleaaıru bildirmiıtir. Layi· 
ha yakında Vekiller heyetine 
verilecektir. 

-····---·---··-.. ·-·------····-·--
ler muayyen olduğu için bu kılllD 
üzerinde fazla uğraıılmaıwfbr. 

Yunan matbuab Türk heyetinin 
gösterdiği büıınü niyetten sitayiıle 
bahsetmektedir. 

Yunanistanda si
gorta muamelesi 
Yunan hükiimeti bir talimatna• 

me jle sigorta kumpanyalarımn 
vaziyetini teabit etmittir. Bir §ube 
ile meuul olan kumpanyaların 
sennayeai 6 milyon, bir kaç tube 
ile uğraıanlıırın 10 milyon drab. 
miden afAğı olmıyacaktır. 

lsveç Yunanistan
dan tütün alıyor 
Gelen maliimata nazaran laveç 

rejisi Yunanistandan 300 bin kilo 
tütün almışbr. 

Malatyada buğday 
MALATYA, 19 A.A. -Havala 

nn kurak gibneai dolayısile zahi· 
re piyaaaımda yükseli§ başlamıt· 
tır. Buğdayın kilosu dün 3 kul'Uf 
tan 8 kunışa ç>kınııtir. 

Dündenberi şehrimizde fasılalı 
ıurette kar yağmağa başlamıştır. 
Yağı§ ıimdilik hafif hafif devam 
ebnektedir. Buğday piyasasında 
az bir tenezzül vardır. 

Sarnıçlı vagonlar 
Ticaret Odaamda konteyner 

meaeleainin halli için toplanan ko
misyon faaliyetine devam etmek
tedir. 

Komisyon sarnıçlı vagonlar tet
kilatını esas itibarile muvafık bul 
makla beraber bunu bir zaman 
ıneaeleoi telkki etmektedir. 

Malılcemelerde 

Bir silah düellosu 
Lilezar bostanı kiracısı Arna. 
vut Muradı kim öldürmüştü? 

Şehrimizde Lalezar boatanm- l murlann arama emrini hamil ol
da Muradı öldürmekten auçlu duldannı, maznunu cürüm delille 
Arnavut Kenanın muhakemeaine rini imha ekerden ırördükleri için 
dün Ağırceza mabkemeainde bat ihtiyar heyetini beklemeğe vakit 
lanılmıttır. bulunmadan içeri ırirdiklerini aöy 

Kenan cinayeti inkir etmekte .liyerek hilafı uıul arama keyfiye• 
ve hadiseyi ıöyle anlatmaktadır: tinden beraetlerini, dövme, aövme 

_ LAiezar b011tanı benim ka· ve tahrip cürümlerinden dolayı 
ym pederim Hasan Beye aittir. da evraklarının tetkikat yapılmak 
Maktul Murat bu boıtamn kiracı Üzere ait olduğu mercie gönde· 
ııdır. Kayın pederime kira bede- rilmealni iotemiıtir. 
!inden 840 lira borcu birikmif, ka Mahkeme arama euıaınıncla 
ym pederim de bu parayı ~lmak ~~emebal ihtiyar hey~tind~~ b~ 
için icraya müracaat etmiJtir. Fa kİfı ve yahut mahallelıden ıki ki
kat bu aırada eınaf araya girmİJ ti bulundunılmıuı kanun emrin· 
ve meaelenin ıulhan halli için ce• den iken bulundurulmadığmı na• 
miyet azalarından mürekk~P bir zan dikk~~e alarak m_azn~ me
heyet boıtana gelmiı kesıf yap murlarm uçer ay haaıplenne, fa
mıı ve mevcut mabauİe 16~ ~ira kat ınazn.~un kapıyı açmıyarak 
kıymet biçerek kayın pedenme aomayı dokmekte olmaaını eohabı 
bu para üzerinden bostanı k~bul muba~f~feden adde~e.rek cezala· 
etmeıini ve 840 lira alacagını rının ıkııer aya tenzılme ve maz• 
mahıup ettikten sonra artan .m.ik nun!ann ahlaki temayülleri naza 
dan Murada vermesini iıteını1tir. "! ~kkate alınarak cezalarının te 
Fakat kayın pederim bu teklifi cılı~e, dövme, aövme, izrar cürüm 
kabul etınemiı ve: lerınden dolayı da muhakeme 

_ Ben boatanı 1000 liradan mah\emenin vazifeıi haricinde ol 
kabul eder Murada 160 lira veri du~ndan evrakm mercline gön
rim, demiı;iı·. Bu eanada ben Mu- cltonlmesine karar vermi9tir. 
radın elim vaziyetini düıünerek Sahte çek 
mabza kalbini kazanmıt ve yesl• 
ni bir derece tahfif etınit olmak 
için İJe mildabele ettim ve: 

- Murada ben de 300 lira Ye
ririm, yeter ki bostanı gönül .~~ 
lufuyla terketain, dedim. Husnu 
niyetine rağmen Murat: 

- Sen kim oluyorsun olan? di
yerek küfürle Üzerime yürüdü ve 
tabancaamı çekti. 

Sahte çek tanzim ederek sar
raf Bierç Ef. yi dolandırmak ia
tedikleri zannile muhakeme edil
mekte olan Muzaffer ve Leon E
fendilerin muhakemeleri dün neti 
celenmif, iddia makamı cezalan
dmlmalannı talep etıniştir. Maz· 
nunlar müdafaalarını yaparak 
böyle bir cürüm işlemediklerini 
söyleınltler ve beraetlerini iatemiı 
!erdir. 

Hemen eve kaçtım, karım be· 
ni içeri aldı ve kendlai dıf&rı fır
ladı. Saklandıfım yerden ıilah 
aesleri it ittim. Karmı: Muhakeme karar tefhimi için 

- Can kurtaran yok mu? di- baıka güne bırakılınıtbr. 
ye haykırıyordu. 

Silah sesleri keıildiği zaman 
ıaklandığıın yerden dışan çıktım 
ve o zaman Muradm attığı kur· 
ıunlarla kayın biraderim Abdulla 
hın ve Ramizin vurulduğunu, Mu 
radm da öldüğünü gördliın, fakat 
kim öldürdü, nasıl ve neyle vu-
ruldu, görmedim. ...-

Kenanm anlatbkları dinlendik 
ten aonra muhakeme tabit celbi 
için 16 tubat sabahına bırakılmış 
br-

Çuvaldaki ttitün 
Dün dokuzuncu ihtaaı mahke

mesine Düzceden Hasan Oaman 
isminde bir maznun getirilmiıtir. 

Hasan Oamam Düczede Ha
cinıbey köyünde çobanlık yap. 
maktadır. Jandarmalar Haaanı 
Akyazı nahiyesinde Omercik dln
ıri civarında sırtında tütün çuvah 
ile giderken yakalamıtlardır. 

Hasan bu tütünün kendisine 
değil, Biçki atik köyünden llyaaa 
ait olduğunu, kendiıinin llyasın 
aırtçısı olduğunu söylemiştir. Mu
hakeme bu cihetlerin tahkiki için 
ba§ka ırüne bırakıbnıştır. 

Hilafı kanun bir 
arama davası 

Kurtuluşta Fatin Efendi so
kağında oturan ve kaçakçılıktan 
mahkıim Anceloa Efendinin evin. 
de heyeti ihtiyariyeden kimseyi 
bulundurmadan kanun bililfına 
arama yaptıklarından dolayı mev 
kufen muhakeme albna alınan 
inhisar takip meınurlan Abbas, 
Cemal, Yusuf, Omer Efendilerle 
bunların i.miri Niyazi Beylerin mu 
hakemesi dün neticelenmiJtir. 

Mahkemede Anceloa Efendi 
bir iıtida vennif, 160 lira tazmi
nat istemi,tir. Yapılan muhake
me neticeainde iddia makamı me-

Takas 
Kararnamesi 

Yeni kararnamenin 
ihtiva ettiği esa•lar 

ANKARA, 19 (Telefonla) -
13343 sayılı kararnameye zeylen 
lktısat Vekaleti tarafından ha· 
zırlanan ilitik kararnamenin mer' 
iyete ıirmeıi vekiller heyetince 
kabul edilmiıtir. Kararnamenin 
ihtiva ettiği esaılar ıunlardır: 

1 - 13343 numaralı karama• 
me ile ilıra edilen ihracatı tesbit 
komisyonlarında 18 eylül 932 ak
f'UDIDa kadar verilip 26 eylül 932 
akfaJDma kadar muameleleri in
taç deilerek taıdik olunan ibra· 
cat beyannameleri ile 18 eylUI 
932 akşamına kadar ihraçat tea
bit komiıyonlanna müracaat edi
lip malın eatıldıtı tahriren bildi· 
rilen ve kat'i aabım tekemmül 
ettiğini mübeyyin vesaikten bazı
ları ibraz edildiği halde bu busu
"" müteferri diğer mesailin tan· 
zim ve ibrazına maddeten imkan 
bulunmaması basebile reddedilen 
beyannameler ve bunların miiate
nidab olan vesikalar takas ko· 
misyonunca tetkik edilir ve mal
lara ait vesaik 18 eylUI alqaınma 
kadar sabşın tahakkuk ettiğini İs 
bat edecek, bu hususta komiayo· 
na kanaatbahıolacak mahiyette 
görülürse bu beyannameler eaha· 
bına 13213 numaralı kararname• 
nin üçüncli maddeaile bahşedilen 
yüzde elli nisbetindeki ithal hak
kı verilir. Şu kadar ki bu ithal 
hakkından ancak 15 şubat 933 ta 
ribine kadar iatifade olunur. 

2 - 13344 numaralı karama• 

Yeni kafa 
Tasları 

Hafriyat e•na .. nda 
çıkanlar 

buraya ıetiriliyor 

Sirkeci kavıini dönüyorduk. 
Önüne bir duvar çıkmış gibi 
tramvay ansızın durd'u. Yüzü 
sapsan kesilen vatman, bir a· 
clım ileride taşkın şqkm bakr 
nan bir yolcuya bağırdı: 

- Vay gidi sevdalım vay •. 
daha duruyor be! .. Şu sevdalı
ya bakın.. 

Tıp Fakültesinde faaliyette bu- . Vatmana sordum: 
Junan Aıı.tropologie ıubeai mubte - Nereden anladın adamca 
lif tarihi devirlerde yafaJlllf insan ğızın sevdalı olduğunu?. 
lann kafa tasları üzerinde tetki- Başını iki yana salladı: 
katma devam ebnektedir. Antro- - Sevdalı ya ... besbelli -
poloıie müzesinde 1000 den fazla dalı itte •. akıl batta yok ki .. 
iskelet baıı toplanmıştır. S d 1 

Bu lıatlar üzerinde antropolo- ersenı sev a r .. 
gie eaaılarına göre yapılan tetki• Sevdalı kelimesini ağ:r.ında 
kat kafataalan Braşeosefal cinai· koyu bir fey gibi çiğniye
ne meneup olan Türklerin çok es· rek ona acı bir hakaret çeşnisi 
ki devirlerden itibaren en yüksek veriyordu. 
medeni ırklarin bariz evsafını ha· Biraz dütününce vatmana 
iz olduklan neticeaine varmıştır. bakvenniye başladım, Sevda 

Müzede bulunan başlar Anado nedir artık?Eıki bir masal .• sev 
ludaki muhtelif ıebir harabelerin dalı da bir yarım meczup.. za· 
de yapılan hafriyat neticeıinde 
zuhur eden iskeletlerden alınınıı- mane gençleri, eskilerin bütün 
tır. Antropoloıie ıubeai, diğer ömürlerince bataramadıklan i
memleketlerin Antropologie'lerile ııi. tatil gününden çalınmış bir 
muhabere ederek kafata11 müba- ı kaç saatin içi.ne sığdınyorlar. 
dele etmeğe ba,lamııtır. Bu müba Sinemada, vapurda, tram· 
dele sayeıinde dünyada Yafamıt nyda, evde.. sokakta nerede 
bütün ırkların evsafına ait umu· 1 rastlarsak sevişiyoruz. Fakat 
mi lıir fikir edinmek ve ırklar a- 1 ne bu sevişme, sevdaya benzi· 
rasında fonni mukayeseler yap- . yor, ne de sevişenler sevdalıla· 
mak imkinı h~oıl ola'.'8k~ır. ı ra.. 

Antropologıe faalıyetinde bu- Afk bahainde en son sÖG!• 
raya ıeJiri1meai kabil olmıyllll ka- en önce söyleniyor Sevda bq 
fataalannın mulajlarından istifa· l d ğ d ba • d ba .. Ja • 
d edilm•' t d' a ı ı yer e, zan a T 

e e ır. d b' · E ki d 11 . ma an ıtiyor. s sev a ı a· 
Yenııl Anadoluda yapılan b' 'b' 1 'nd 'lk d ki 

b fri · t k ki d - 1 't rm, m ır en e ı ara ı · an 
a Y< - a ço ea evır ere aı " ef ,, 'd' A k k 

kr t. '.J..ıan ele geçirilmittir. teY v a ı ı. Ş amusun-
' · ( nlar peyderpey Antropolo· dan vef:' çoktan s~lindi. _Js~~ 

r ~ 1~eıine yerleştirilmektedir. bulun hır mahallesı oldugu ıçın 

Seyrisefain 
Teşkilih 

Dört müdürltiğe 
ayrılması isteniyor 

Seyriaefain'in yeni teşkilatı 

hakkında lkbaat Vekaletince ha-
zırlanan layiha, henüz rüşeym ha 
!inde bulunmaktadll'. Bu liyiha· 
da, iç ba tlar ve Yalova, dı~ ho:ı I· 
lar, fabrika ve havuzlar namlarl· 
le üç müdürlük tefkili ve kılavuz. 
luk ve yatların Deniz Ticaret mü
dürlüğüne devri nazari dikkate 
alındığı yazılmııtı. Öğrendiğimize 
ıöre, Seyrisefain de bu huauataki 
noktai nazarım merciine bildinnit 
tir. Buna nazaran, mevcut teşkili 
bn: 

1 - iç hatlar ve Yalova, 
2 - Dış hatlar, 
3 - Fabrika ve havuzlar 

arasıra adım anan bulunuyor. 

Her şey gibi aşk ta sahteleş 
ti ve git gide o kadar ucuz
ladı ki bir sinema bileti ile bir 
değil, birkaç gönül satın alına 
biliyor. Elmasın, incinin taklit 
leri gibi atkın da taklitleri oı~ 
taya çıkb. 

Gençlik ve güzellik artık 
sevda terazisinde ağırb~maz 
oluy<>r. Atalanmızın gözünde 
yanağını şafaktan, saçını gece 
!erin siyahlığından, boyunu ~el 
video alan Havva kızlarının üç 
dört nesil sonraki evlatfarı, gö 
nüllenle kurulu tahtlanncian 
kuca(!mııza inince, bütün husu 
aiyetlerini kaybettiler. 

Kadın, sevgililikten çıkıp 
ta aramıza kanştığı ve erkeğin 
arkadap olduğu gün, sevda da 
kalmadı. 

Sevgilisine feda etmek ~çin 
bir cam kendine az gören Di 
van ,.airi acaba, bu devirde ya· 
tasa, gene: 

4 - Kılavuzluk ve yatlıır ' Min can olaydı kaaş meni dil· 
diye 4 müdürlük tarafmdan idare ...:ı. t d 

b 1 b b 1 • • f ,,.,.es e e, 
ıi ve un arın mu ase e ennın te 
riki ve bu 4 idarenin bir umumi 
müdürlüğe raptı muvafık görül
mektedir. 

Bu da bir fikir olarak yen· ıa. 
yihanm nihai tetkikatında göz ö
nüne alınacaktır. 

menin üçüncü maddeıinde tadat 
edilen takas maddelerine, kömür· 
!erden maada bilıimum diğer ma
denler ilave edilmitşir. işbu bü
küm dört kanunuıaniden muteber 
olacaktır. 

3 - Takasa tabi her hangi bir 
madde takas mevzuu olmaktan çı 
kanldığı takdirde keyfiyet üç ay 
evvel lktıaat Vekaletince ili.n edi 
lecektir . 

4 - ihracat mukabilinde yapı
lacak metalibatın ihracın vukuu 
tarihinden itibaren 6 ay zarfında 
ifa edilmesi §arttır. 

Kim her birile her kiz olaydun 
feda sana .. 

Denıek gafletinde bulunur 
muydu? Yoksa "can cümled'en 
aziz" diyip keyfine mi bakar 
ılı? 

M. SALAHADDİN 

------···-· .... ··------
Küçük habe1'ler 

"' Etıbba Odası idare heyeti 
dün Tevfik Salim Paşanın riya 
setinde toplanmış, bina ışını 
göriişmüıtür. iki doktor arasın 
da çıkan bir ihtilafın hallini de 
Haysiyet Divanına havale et· 
miştir. Divan on beş gün sonra 
toplanacaktır. 

cadeledir.Ch 
!Q.bııJ edilın·eron ,~rojesinin aynen 
M_erak edile~ecegt fÜphesizciir. 
butçe ladilit ~ta şudur: Acaba 
geç~k ve h~'!Krıy~rak meclisten 
faza nıı edecek llırıet ıktidan muha-

leri~i~ temin ettiği kiır~et mu - - kat 111eselesini şart olarak-Ü~ri sü;=-- makıa berabe~ son i.ntibabatta biyeli b-a-,k-a-dı-r.-B-uradalri-.-ID\l-.. -cade-
kabılınde alı~a_n para şeklinde müttü. Çaldaris te rejim meselesi- 'kralcılardan z;_ -! Venizelos aley le kral ile Köylü Milli Fırkası ara 

dildiğini ileri sürerek, kral tarafın 
dan azledilmedikçe işba~ından çe
kilmiyeceğini bildirmiştir. Kral da 
Polis Müdürüne müzahir bir vazi· 
yet alınca; Dahiliye Nazırı istifa 
etmit ve kabineyi de beraber &Ü • 
rüklemi,tir. 

'41~.erele . d Yokıa bu b .. t .. 
devnı~ktn e Boncoıır H~k~e mt~-

-""' ıni? u ume ı 

memlı>kete gırtyor, Sonra Yunan ni mevzuubahis etmemeyi vaadet· hine yürümüşlerdi. Şimdi Çaldaria amda bir nüfuz ve aalihiyet dava· 
tüccaı·lan. Yunan teba...,ı d_ünya- tiğinden kabineyi teşkil etti. Son· Hükiimetinin icraatı kar911mda aıdır. Ve Kral Karo! Romanyaya 
mn ·her tarafında_n. Yw:ıanıstana ra da hadisatı uzaktan seyretmiye bunlar birleşmişlerôır, avdet ettiği zamandan beri zaman 
p~ra !o!lamakta ı~ıler-_Tıcaret ge· başladı. Diğer taraftan cümhuriyetçi fır zaman patlak veren bir mesele-
mılerınden ve hançtekıy teba:ısııı· Çaldaris kabinesine Harbiye Na kaların birleşmesi de bütün müt· cfır. 
dan aldığı paralarla unanıstan zırt sıfatile cfahil olan Ceneral külatı kaldırmıyor. Çün· Kral Karo!, Roma.nyaya avdet 

Yıınan k "' :ı. " hesaplarım kapıyordu. Kondilis müfrit kral taraftarıdır. kü bu zümre mecliste 125 kadar ettikten sonra bu avdetine yardım 
kahin~ hııh oınşuınuzda ansızın bir Dünya buhra·nı her iki membaı VBehni~elos bu Harbiye Nazırile bir meb'us kütlesi temin ediyor ki eden askerleri ve polis memurlan· 
de(iişti, lnt[hnı çıktı ve hükUmet da kapamıftır. Binaenaleyh Yuna· baa r.ıye Ne.zın Hacı Kiryakos'un hu, tam nısrftır. Bazıları kabine nı ehemmiyetli meYkilere tayin 
ne V "nizcJ abattan evvel dört se- nistan Venizelos zamanında elim 1 dı •y-aatından şüphelenmiye bat vazifesi kabul edeceğinden itimat ettinnitti. Bu suretle idare maki• 
kadderatı osh Ywıanistanın mu- bir buhranın zebunu olmuştur. Bu d~l.ı'. . e Ç~ldariaten bıınlann teb· meselesi mevzuubahis olduğu za. nası İçinde hükfıınetten ziyade 
<!'lo 3 i · na . akim olmuştu. yeni- · y . 1 , l ı mı ıstedı. ma.n hükumet lehine rey verecek· ah b b. 
k' b <;ın talıh · rk k vazıyetten enıze os mes ul oma- B k'I b 

1 
. 'k d . kendi f sına mer ut ır memur 

' il dört aı:z ı. şu no tadadır nıakla beraber müntehipler sık aşvVe ı . unu kabul etmeyince, enn mı tarı yan an da aşağı ıne- zümresi meydana gelmittir. Za· 
buh<on senelık ıdaresi, cihan dokuyup ince 'elemezler Mes'uli· ~sa.sen enızelosun müsamahasile cek ôemektir. Yunanistanda bu ka man zaman işbatına geçen hükii· 
leket~ ~::.'~~a!~~?!~ı ve her _mem- yeti Venizelosa tahmiİ ettiler ve ıd~tıdar~a ~alin Çaldari~. iskat e~il dar küçük ekseriyetle hükilmetı t~ metler kralın bu mahmileri ile kar 
etnıekted' ye ıgı zamana ısabet başvekil son intihabatta mag"lu·p ı. . enıze osun. muzaheretile kil etmek müşküldür. Binaena ey cı karşıya gelmi .. lerdı'r. Man·ıu 
ınu··,. •ı-. unanistuıın ticaret ld 1 f k b '- k·- .ı • b' · 'h b 1 cak d Y Y "lZene · d . o u. Bununla beraber y . 1 , mec ıste u a ır ur a.aan ibaret yenı ır ıntı a at yapı a e- kabinesinin enerJ"ik Dahı'lı'ye Nazı-
•z -aı 'hsı atma açrktır. Ya..: f k ' enıze os 1 K f d . . h.,._. kil ekt' B t" • lacak? 
Q ... - un ır ası intihabattan en kuvvetli o an . a an ansın uxumet t~ m ır. unun ne ıcesı ne o • rı olan M. Mihalache. bu memur. 
alır. F 

1
k raçheder. Çok mal satın fı.rka olarak çıktı. Maamafih V _ etmesme çalışıldı. Bu da müm· Acaba Çaldaris bu defa intih. abat· 1 b' ı_ 

' 
a at esap m" - k e· k arın ır J<Jsmını deg"İctinnı·ye mu• 

rıa.ıdtr y . uvazenesı a· n_ız.eloı, intihabatın aleyhine tecel- kün olamayınca kabineyi teşkil va tan daha büyük kuvvetle mı çr a • aff T 

P · anı memlekett k ı 1 ·· h v ak olmuştur. Bunlar arasında a~a g' en çr an ısı üzerine iktidardan çe'-'l·dı' ve zifesini bizzat Venizelos eline aldı. cak? Y'Oksa Venize os ve cum u· B kr 
tren paradan az d ··ıd' B Çald 'KJ v 1 .. t k b. .ü -~ Polis Müdüru" Mı'ralay Ma· n11sıl j egı ır. u • aria Fırkası hükilmeti te«kil e~i~elosun hükilmetine Ka· riyetçiler sağ am ve mus a ar ır 

ni~ta0° UYor? Şöyle oluyor: Yuna· ettıi. y fandansın ve Papanastasyu'nun hükumet te~kili için lazımgelen rınescu da tebdil edilmek üzere i • 
ın ehe-ın· tı· b' · • f k 1 d' · · ed ki ''I ken an D h"l' N k bah)'j . "' ıye ı ır tıcareti V ır a arı a ışttrak etmektedir. Bu, ekseriy.eti temin ece er mı. • sızın a ı ıye ıı.zırına ar 

Yeni kabine gene ayni fırkan 
liderlerinden M. Vaida tarafın
dan teıkil edilmi§tir. Esasen hatı 
!ardadır ki Vaida da Rus misa 
c:lolayısile Titulesco tarafından ih· 
das edilen buhran üzeriı:oe geç 
teırinievvelıl'e Maniu tarafından ia 
tiblaf edilmişti. Milli Köylü Fırka• 
smm birinci lideri Maniu, iki • 
reisi de Vaida'dır. Binaenaleyh m 
navebe ile İfbaşına geçiyorlar. 

Vaicla itbaşma geçti ama. hü· 
ki'.imetle kralın münasebeti tanzim 
edilmit değildir. Ve bu Romanya• 
da bir hükiinıet meselesi değil, Ro
manyamn er geç ka!'§ıla§acağı v 
halledeceği bir Kanunu Esasi mc 
seleaidir. 

)'eaı vardır. Bu ticaret gemi· enizelos Çaldarise hükilmeti cümhuriyet namına bir kazançtır. "' "' '!· şı vaziyet almı§tır. Polis Müdürü 
__ _:___t_e_vd_:_i ~ec:d:•:k:e:n:·:_:cu:"m:::h~u~n~·y~e~t~e~s~ad~a~·_ı_JCünkü~··~-!!!:~ .. Jb~ul_!Jh~rkt<!-al~a~r~c~u~·IlJııw:a.ı·•;t&i..ı;ı.1;..J.._...tı.ııı:ıı.ıı.ı;ı.ı,;.Mlcll.l;;i...iııul:ıranıı>-tı'a...ru .... ..J.....ı.....,..~·..u.·~·...ıL......ı...ı..__-L_..;ı..........,.....::.....~..L--~~------__::_ __ ~ 
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idarehane : Ankara caddeıi, 
100 No. 

Telgraf adresi : lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i,leri Müdürlüğü 24319 

l da re ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLER!: 
Türkiye İçin 

L. K. 

4-3 aylığı 

6 
12 " .. 

7 50 
14 -

Hariç İ~n 

L. .ıc. 

8-
14 -
28 -

Gelen evrak geri verilmez.
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruştur Gazete ve matbaaya ait 
i5ltt için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilit.nların tne
g'u1iyetini kabul etmez. 

RAMAZAN: 
s. 

İmsak 
İftar 

5 
17 

23 
D. 
38 
11 

BUGÜNKÜ HA VA 
Yeşil köy •·asat merkezinden 

verilen maliımata göre bugün 

hnva kıamen bulutlu ve sakin 

olarak d<vam edecektir 

19-1-33 tarihinde hava tazyi

ki 760 milimetre en çok sıcak· 

lık 13 en ,., 4 santigrat kayde· 
riilmiştir. 

Oturuyoruz. Hesabını kitabı- 1 
n ıaıırmıı, alacağını tahakkukun 

11t J n evvel yemeye alrş.mıı garip ve 
i 11 tl"h f bir arkadaş geldi. Biraz 
~ >t :len beriden laf ettikten sonra 

'>ana dondü: 
- Kuzum felek, ban" üç lira 

1 ı dünç versene! •• 
z Dedi. Benim ödünç vermek a• 

f.. 1 tim değildir. Hemen cevap ver 
d .•• 

• - Birader, ben ödünç para 
cnneye tövbeliyim. Kusura bak-

-, mal.. 
~ - Yook, k;ıaura bakmam. Ya
ıt l. paranı iade edeceğimden emin 
·~ ,ıabilirsin. 

- Ondan eminim amma, sen 

r ;r. ,cnım verec~ğimden emin ola .. 
ıı napın ! 1 r\ - Ne ise, ne yapalım, başka-

nndan ahrız ... 
· Ve çocuk bu minval Ü.zere l 

>rada hazır olan dört kişiden üc; 
ira ödünç İstedi, lakin metelik a- ) 

.) 

• amadr~·· Hiç tt" istifini bozmadan 
ıohbete devam etti. 

bi Uf •uradan buradan dolaşa 
' iola§a gazetelerde görülen bir 
.J ıavadise İntikal rtti. Çingeneler 

1 1 ır sında sanım güzel bir aile çocuğu 
armış diye zabıtaya ihbaratta 

1 a >ulunulmu,, tahkikat yapılıyor
~) nU§··· içimizden biri bu rivayete 
1 nanmak istemedi: 

1 
ı~ , - Yok canım! Böyle şey olur 
C' nu..,, Çingeneler arasında aile ço

ı • ·ugu .•. Nerede göriilmüs?. Ödünç 
ı ıara ioteyen arkadaş sükunetle 1 
c niidahale etti: ı 

·~ - Olur azizim, olur .. inanmaz
• aruz ban;\ bakın! 

ı 

' kında bir mektup l 

(Basi birinci sahifede) 

kumatları ağıı-laıtırıp güzelleş

tiren modern tesioatı Balkan 
memleketlerinde C!İ bulunmayan 
ve A vrupanın belli ı..,1ı dokuma 
merkezlerinden pek azında bu-
lunan ileri ve mükemmel bir 
derecededi. 

Gazi Hz. fabrikanın her ta
rafını gezmi, ve tezki.hlan bi
r..,. birer tetkik buyurmu,lar
dır. 

Reisicümhur Hz. fabrikadan 
ayrılırken müessesenin defteri .. 

ne: 

" 1 peki, fabrikasında gör
düklerimden çok sevinç duy
dum" . 
Kaydını ilci.ve ebnekle aynca 

iltifatta bulunmuşlardır. 

Askeri ha.daııede 
Gazi Hz. ip~ fabrikaJ1n· 

dan sonra A•keri haıtabaneyi 
teşrif buyurınu1lardır. Büyük 
Reis haılahan~nin son sistem 
muhtelif dairelerini gezmi,ler, 
bilhassa haslah...nenin çok yeni 
ve modern o1an masaj teaiaatı ... 
nı göreı-ek başhekimden izahat 
almı,Iardır. 

Reisicümhur Hz. operatör 

Naki B. tarafından her alet Ü· 

~eı-inde yapılan tecrübeleri dik
k~tla takip etmişler, hatta bu 
tccrübele .. e bizzat iştirak eyle-
1.1işlerdir. 

" Naki B. in son zamanlarla 
fistül, basur memeleri gibi şim
diye kadar uzun ve müziç U'..!P

liyeleri ağnsrz ve kansı~ olarak 
elektrikle tedavi ettiği takdirle 
kar$ılanm~br. 

Reisicümhur Hazretleri has
tahaneden ayrılmadan hekimlik 
odasında uker kaymakamlığın
dan tekaüde çıkmış Sıtkı Bey 
adlı Alınanyada tah•il etmi! bir 
zatın maruzatını dinledi. Sıtkı 

Bey, yeni bir atom modeli ket
fettiğini, bu keşfinin fizik ve 

kimya aleminde ve tatbikatı do
layııile dünya fen sah•ıında 
büyük ikılaplar yapacağmı söy
lemektedir. 

Hatla kendisi Fransız fen a• 
leminde itibarlı bir mecmuada 
keşfine temas eder bit yazı net· 
relmit ve alclka uyandırmıf, 

Nobel fen mükafatı müsabaka. 
sına girmek için eserini baıtır
mağa çah~ıyor. Ga:l.i Hazretleri, 
bu zatın eseri bastırmak husu
o;unda yardım vadmda bulundu

lar. 
Sıtkı B. bilahare bütün dos· 

yaları yanmda olduğu halde 
Guı kö künde Büyük Halaskiı.
rımız tarafından ayrıca kabul 

edilmiştir. 

Gı.zi Hz. saat 18 de dairele-
rine dönmüşlerdir. 

Halheoinde 
Reisicümhur Hz. vaktın mü

~a.dı=sizliği üzerine Halkevinde 
topl•nmış :ukadaşlarla temasa 

Errincan mebusu Saffet· Beyi 
tavzif buyurmu~lardır 

Saffet B. Büyük Rei•in Halk 
ettikleri Tarih 

Kongresi zahitnamelerini ver. 
miştir_ Bu kıymetli hediye kar 
şısında Halkcvi namıni\ te~ek 

kür ve tazimlerinin Gazi H7. 
ne ibliıiın frrka reisi Hulüsi t

~· Madenlerimiz hak-

Kıymetli karilerimizden bir 
,:at bana yazıyor: İamba günü de /.tanbuldaki 1 

"Muhterem Felek. Darphaneye gönderilmekte idi. 
• I Gazetelerimiz:in Anadoludaki Bulgaı madeni Konluı 11ilıiiyetinin 

ıetrol, gümüf, altın damarları· Niide kazası.na tabi bir nahİ· 
ım ketfinden bahsettikleri fU gün yedir. 1871 senesinde bu nahiye-

sr erde tesadüfen elime gecen bir ye tayin edilmiş olan Rumi Efen-
• umca riaalede bu husuat;, bazı Jinin zamanında mumaileyhin 

!ı-i,n'!lü~at 11erilme~t~ olduğrmJan himmet <"e gayreıile madenin la
;I' aiJesı olur mulahazaaile ter- aliyeti cok artmq 11e bu suretle 
'a )Üme edip 11önderiyorum: Bu ma hem ahali hem de hükumet müs

- .i cimaıı 1891 seneainde Atinnda tefit olmu~tur. 
1 

~qredilen bir mecmuadan nakle· Rumi. Efendinin in/İsali üzeri .. 
l~ /iyorum: ne e•ki hal audet eımif ise de 
'>' Niğde ile (Kilise hi&an) ara- 1886 da yine madenin iflenmesi

ı ~ırula ktiin ile o .:saman Rumlar- ne yeniden başlanılmı' tıe me11-
"/a me•lııin bir lı:öy vardır ki cut olan kuyulardan yalnız al

-,, Bulıar madeni) daha doinuu tı, yedi tanesinden istifade edil-
;ciBoğa madeni) daler. Bu köyün di.ii halde diğer kuyularda me11-
tı:'!' c~heti (Boğa Jai.ı) ve cliier cut olan cevher ise sermayesiz .. 

ıl ıhetı (Osmanbey belı) vardır ki likten dolayı metruk bırakılm4· 
1' 'Ukarı cihetinde Torpa.% IJe aşa- i tı. Bu kuyulardaki gümüş mikda
a, cihetinde ( Alihoc:a) namında rı yü:r.de 4-0 nisbetindedir. Bu B:Jl-

8. Saffet B. den rica etmiıtir. 

Şubelerin izahatı 

Bundan sonra Tarih, dil, iç
timai muavenet ve köycülük 
komiteleri tarafından verilen i
zahat dinlenmi,, tarih şubesine 
mensup Memduh Torgut ve 
Mümtaz Şevket Beylerin sözle
ri takdir edilmiıtir. Saffet B. 
Türklüğün mcnıeinin be.teriye4 

tin kuruluşundan beri devam et 
!İğini, halka yapılacak tellôna
tın bu eıaslar üzerinde yapıl . 

masına işaret etmittir • 

Dil ı•e höycO/üh 
Dil ve köycülük şubelerine 

ait faaliyetler mevzuu bahis e
dildi~i zaman dil 
Naim Hazun B. 
·• Kakimiyeti Milliye " de inti
pr eden yazıların takip ve Öı • 
nek tutulmasını söyleyen Saffet 
B. ayrıca köycülük şubesinit> 

de mesaisini tetkik ebnİf vatan• 
daşlığın birliğine ve farksızlığı 

na itaret etmittir. 
Halkevinde cereyan eden bu 

samimi toplantıda mebusları

mızdan Rasim Ferit, Rü,tü, E
min Fikri, Galip ve baktiryo· 
log Refik B. )erde hazır bulun: 
muşlardrı. 

Reiıicümhur Hz. nin yarın 
sabah Mudanyadan Bandırma· 

ya hareketleri kuvvetle muhte
meldir. 

llıtısat velıtllntn tetlıilılerı 
BURSA, 19 .A. A. - lkbsat 

Vekili Cel.il Bey, bugün saat 15 
buçukta refakatindeki mütahas
sıslarla birlikte ticaret ve sana· 
yi odasına giderek geç vakte 
kadar ve fabrika sahiplerile te
masta bulunmuşlardır. 

Miliista intizar 
MiLAS, 19. (Milliyet) 

Gazi Hazretlerinin bu havaliyi 
de şerellendirecelderi haberi 
halla büyük bir sevinç içinde 
bırakm••tır. H..,.kes 
bir heyecanla. eıaiz lru-rtaı·ıcıyı 

bekliyor. 

Antalyada intizar 
ANTALYA, 19. A. A. - Bu 

gece Cümburiyet Halk Fırkası 
mahfelinde bütün memleket 
teıkilat mümessilleri, Cemiyet· 
!er rüesası, tüccar esnaf ve halk 
mümesıillerinden mürekkep i. 

kinci bir içtima aktedil..,.ek şeh
rimize te,riflerl beklenen büyük 
halaskar için karşılama proğra· 
mı hazırlığına devam edilmiıtir. 

istikbalde bulunmak üzere 
civar köylerden yüzlerce köylü 
hazırlanmaktadır. Şehir sokak· 
lan tarlarla donatılıyor. Antal-

ya, sevinç içindedir. Bayramın 

birinci günü Başvekil Hazretle-
rinin de gelmelerine intizar ew 
dilmektedir. 

Gazi Hazretlerinin kö,küneo 
bitişik sahada yapılmağa başla· 
nan büyük çocuk bahçesinin 
yapılmatnna devam edilmekte
dir. 

Halkevi binası inpatı ilerle
mektedir. Kurkutell, Elma!, A
laiye, Kq, An<elri kazalarında 

köy mektepleri pansiyonlar faal 
bir vaziyette bulunmaktadır. 

Pansiyonlara devam 
b., 3CO ıi bulmustur. 

Tifüs mü 
Var? 

( Baıı 1 inci sahifede) 

li Rıza Bey dün bir muharriı·i· 
mize demittir ki: 

- Konya vapuru müretteba 

tı arasında ikisinin lekeli hum· 

ma musabı olduğu görülmüş 

Ye Cerrahpafa hutanesine kal 

dırılmı§tır. Vapurda temizlik 

yapılmıttrr. Hadise Sıhhiye Ve 

kaletine bild\rilmiştir. Şehirde 
bir hadise yoktur. 

Kızıl azaldı .. l(e 111rf Türklerle meskun iki köy trar madeni ~ok f(lyanı dikkattir. 
c'iJ i•evcuttur. Burada GümÜfane Kaliforniya ile Mekaikanm nehir- Kızıl hastalığı hakkında da 
• lt1adenile bunun on iki saat uza- !erinde IJ~ Amerika ile Avustral- Ali Rıza Bey diyor ki: 
y ınıia kain olan (Bereketli nta• yanm daglarında altın allcıforımn 1 

'en) membaı meIJCut olup ha.sı- aradıkları serueti ayakları altın- - Yapılan tedbirler netice-
!< . tm masrafa tekabül edememe- da bula.~il~rl.cr ...• " ııinde kızıl vehametiııi kaybet· 

·ıı.: miinasebetile ııaktin padifahı Karnınızın bu mektubunu ev- • d ;ırafından ameliyata nihayet ı>er· veli. bizim zenırin madenlerimiz- mIJ ve azalmıştır, 
11\'İrİlmiftir. Fakat •onradan (Bo- den bahsetmesi yüzünden mü
. a) civarmda gayet zengin da· him bulduğum ıribi bu mahimatın 

n°t1arlar'." ~e-•!i Üzerine (Bulgar 1891 de Aatinada intiıar etmis bir 
ıaJenı) ukan ve madenin ihra· ı-umca rjsalede görültnesi d~ §8.· 

tna ba.fianılarak büyük mikyasta yaıu dilduıu;.,. 
ÜmÜf t;11ıar:l,.-~ta ... 1ıı- ç- l 

Sıhhiye miisteşarı 

Sıhhiye Müste~arı Hüsamet 
tin Bev Ar:!cai·ü.'d:ın ~ -.J1rimlze 

·- - -· - ··---

ilk telif hakkı 
Talep edildi 

r Ne,e vo ıenuk tılmı. l;aveten: R.K.O. 
halihazır dünya havadisleri. Buııün 

11 de tenzilatlı fiatlarla matine 

' 

(Barı Birinci sahilde) j 
yettar kalemler tarafından oı- Merkezi 
mak sartile aynen iktibası caiz· 
dir, makuldür, zaruridir, mecbu- Umumı·nı·n 
ridir. Fakat baZJ eserler vardır ki 
adapte edilmedikleri takdirde baş 
ka liıana çevrilemC'zler. Buna 1 S6"'n ı·çı· aı 
en büyük misal olarak Brenard "L1 im 
ChoYe'un Picmalione'unu gösteı-e- ı (Başı J inci sahifede) 
biliriz. Picmalione'da öyle b~r ter; Kaıilel-imize daha iyi bit· r:ki,· 
tip vardır ki lehçelerden tıplerı verebilmek için maddcleı-i aşa~ıya 1 

ve karakterleri anlamaktadır. aynen yazıyoru 7 : 
Londra külhanbeyisi ile lstanbul Kararlar 
külhanbeyisi bir değildir. Lisan- . .

1 
ı 

ları ayrıdır. Karakterleri ayrıdır. 1 - Ordu rncn;,;uplarının sıva 

Eıı tık inceliklerle - En zeki buluşlarla dolu bir ıaheser 

BiR ÇiÇEK iKi BÖCEK 
Halk;mızın çok ıevdiği çok beğendiği 

Kate de Nagy tarafından .. te.~sil e~le~ 
Fransızca sozlu UFA filmı 

Bugün MELEK Sinemasında 
Eğlenmek. gölmek v~ zevkli ilı:i saat geçirmek isteyenleri 

bekliyor. filme ilave: Dünya havadisleri gazetesi 

Ruırün saat \l de tenzilatlı matine Diyalokleri ayndır. Konyalı ile klüplere girebilmeleri ve bu ldüp 1 
Adanalı, Trabzonlu ile Erzurum· lerin hu=.uıi mahiyetteki müsaba· 1 

)u aynd.r. Brenad Chove Efendi kalarına İ.)tİı-:ık edebilmeleri ve or '!!1••••••••••••••=-•••••••••••••illl 
eğer lehçeden anlıyoraa. Norm.an.. du mensuplarının meleket harici- ! 

ne çıkar!-:en ne suretle izin alabile 
diyalı ayrı Marsilyalı ayrı, Pa- cekleri bakında bir t ... limatnl\me 
rioli ayrıdır. Nitekim inıilizce ko· 

K A R 1 M H. Behzat - Bedıa - F erina • Ha· 

B E N t lide • Vaafi - Hazım • Galip • E. 
I yapılacaktır. 

nupnalarrna rağmen Nevyork u 2 - Mıntakalarda fedeı-e olmı- A L D A T 1 R S A Behzat • R. Kemal· Muammer 

ayn, Londralı ayrı, lskoçyab ay· yan v~ nizami 'eı·aiti haiL olan j 
ndrr. Binaenaleyh eserin bize ruhu ı ı · b ·ı· · 
eauı mı lazımdır. y okaa teferrii- ~a~~::m ehcmehal tescı mm ı 
ah mı? Bazı eserler vardır ki ... 3 - Harici münaıebetler ıçın 
dapte edilmeelri zanrridir. Ruhla· pasaport kolaylıklannın temini. 

Rejisör: Ertngrul Muhsin Musiki: Muhlis aabahattin 

1'ilrk sinemacılığının iftihar edeceği bir film 

Çarşamba akpmı 

MELEK ve ELHAMRA 
n, eaalan için bazı eıer1er de var· 4 - Türk tebaaıı olan gayri 
dar ki tPrcüıne eclilmelidirler. Yu- müalimlerin Türk klüplerine kabu 
karıda kl&ııiklerden •onra La lünde t.,reddüt edildiği görüldü- 1 

dam au Cameliıı, Acteur gine ğünden bunluın klüplerimize mü 
ve saire gibi beynelmilel mahiye· ı-acaatlar1nda kabullerine hiç bir 
ti ahiz eıerler vardır ki bunların mahzur olmadığı hakk1nda ta· 

lzmri'de ELHAMRA sinemalarında aynı zamanda 

aynen tercümeleri zaruridir. Bu 
hususta daha fazla misal zikret
meğe lüzum yoktur. Bizim Av
rupadan iatiane edebileceğimiz 

mim. 1 5 - Ecnebi tabiiyetinde bulu- Be yoğluna 
Akın var! 

77 No.IuEV 
Kadınların mahbubu 

' ~yler de bu kadardır. Bunları in
kar etmek asrrlardan beri devam 
eden bir cihan medeniyetine ku
fı küfranı nimettir, ayıptır. 

nan Türk ırkından idmancıJarın 
lehine nizamnameye bazı kuyut 
vaz'ı kararlaştınldı. • 

6 _ Tiirkiyede me~cut ecnebı (Batı Birinci sahifede) J M t 
klüp ve idmancıların federe edil· rekabeti olmuştur. ean ura 
meleri ve bunlara liaans verilme• Seyrisefain aevahili müteeavire 1 ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Telif eser li"ızundır. Fakat ken 
dimizi Avl"llpaya değil mademki 
biz bir cihan medeniyetinden bah
sediyoruz. Onlar" karşı kendi

ıi. tarifelerinin, bu idarenin hütçe :; 

t mizi rezil ~tmf"rnek şartile, her 
hangi bir mu harı irin ereıini dünya 
ya arzetınek mevkiindedir. Bu
gün türkc;e maatteessüf beynel
milel bir Jiaan olmadığı için eıer .. 
!erimizin kendimizde kaldığını 
zannediyoruz. Ya günün birinde 
türkçe beynelmilel bir lisan olma 
yacak diye veya olamıyacak de
miyorum· Oyle bir va:ıı:iyet karşı
sında bulunacak olsak hanıi muhu
ririmiz göğsünü gere gere kaç e .. 
aerini ortaya atabilir. 

Bizim meçhul kalmış öyle eser 
!erimiz var ki Avrupanın klasikle 
rini yenebilir. Bunlar hem eski 
hem yenidirler, Meşeli bizim '8İr 
tan1dığm11z Recai zade Ekrem B. 
vardıı·. Bu adam şair olmaktan 
ziyade araba aevdaıını yazmtt bir 
romancıdır. Ve yine faİr diye ta· 

1 nıMn (~unlafin hi.~ b:ri. de ed~-

1 
biyat kıtapları, munhanıyat denı· 
len bir takım ecİ4, bücüş feyler 
var ki biribirine ıı:irmemi,tir.) 
Bir Nabi zade NaZTm ki Türkiye-
de ilk defa olarak Zula tarzında 
muaurlannm yapmağı, yapamadı
ğı ve elyevm dah! ?'~Pamadıkları 
Zula mektebi edebmmn alemdarı 
gibi "Zehra" yı yazmıtbr. 

Bize telif eser liı.znndır. Telif 
eserin mahiyetini hizmetini biz 
içinde iken .,.nlama:ı takdir ebnez 
ve bilmezken Avrupanın takdirini 
neden istiyonız. Ç~nkü Avrupa 
bizim hakiki edebıyatımızı bilse
ler böyle teklif karşmnda kalmak 
tan cf'!kinirlerdi. 

Zira Avrupalı bir muharririn 
yazdığı ~erait d:'hilinde yazmı
yoruz. Biz, açlıga, .. sefalete, yok
sulluğa, bin bir hıcra.na rağm~ 

1 hu meslekte •ebat edıyoruz. Bız 
onludan daha fazla yüksek san'
at gayeai güden insanlarız. 

Her hangi bir Avrupalı san'at· 
kar bizim 1eraitimiz dahilinde ya
zı yazmakta de".~ e~mek değil, 
mektup yazınak ıç~ bıle kalemini 
almaktan utanır. Bız, yazı yaz
maktan utanmıyoruz. 

"Elminnetülilli.h yüzüm ak al. 
nnn açıktır.'' 

Fransızlar §ayet türkçe öğre
nirlerse onlar da benim onlardan 
adapte ve tercüme ettiklermi de
ğil fazlasını a~.rlar . "";"•Yorum. 
yalnız aradakı demın aoylediğim 
farkı ırözetmek, hatıı-latmak ••rti 
le. 

:(o ~ * 
Bizden hakkı telif İsteyecek

ler. Biz onlara aldığımız hakkı ıe 
lifi !l'Önderelim rr.i? Yoksa bize 
verilen ve verilmekte olan hakkı 
teliflerden bi>< mi utanalun, yok
sa verenler mi utansın?· Çünkü 
bu sefilane hakkı teliflere Avru
pa inanmıyacak bizi bütün na
muski.rltğıınıza rağmen haklarını 
yediğimiz bir •ahtekar, bir dolan
dırıcı zannedecek." 

ilk müracaat yapıldı 

7 - Macar terbiyei beden.iye ı ile ntukayyet bulunması ve yeni 
mektebinin talebe gönderilmesi teşkilat kanunu henüz c;ıkmamaSI 
noktaaından tetkiki. haaehile komisyonca aynen ipka 

8 - Beşikta, klübü tarafından edileceği anlaşılmaktadır. Yeni 
icar edilen Çırağan sarayına bir tarife)e,., şubatta lklısat Vekaleti 
yapılması. nin tasvibine arzedileceğinden, lü 

9 - Mektep jimnastik proğ- zum görürse Vekalet, Seyrisefain 
ramlarına ili.vesi tesbit edilen sevabili mütecavire tarifesini bit~ 
ıpor ve apor jimnaıtiği kısımları· tabi tadil edecektir. 
nın tesbili il" maarife bildirilme- Şirketi Hayriye, tarifelerinin 
si. aynen !pkaaını iıtemi,tir. Üaküdar 

10 - Calataıaray klübü taı·a· v~pur ücretlerinin indirilmesi için 
fınclan Beşiktaşile yaptıkları ma- 1 komisyona halktan müracaat vi.
ça ecnebi tabiiyetinde bir oyuncu ki olmamıt, şirket te böyle bir ta .. 
iıtirak ettiği için itiraz edilmesi lepte bulunmamı,tır. Komisyon 
Üzerine vaziyetin teıbiti hakkında reisi z,.ki B. kendi.aile gôrÜKen bir 
İstanbul mıntakaSJ futbol heyetin muharririmize demiştir ki:· 
den yapılan müracaat tetkik edil "- Bizim tarifelerimiz, izami
di. Galataaarayın bu .itiı·azı mü~ dir. Binaenaleyh şirketler, isterler 
bakadan evvel hakeme yapmadı- se daha ehven tarife tatbik ede
ğı için me!-mu olamayacagına ka- bilirler; ancak fazlasını tatbik e
rar verildi. demezler. Binaenaleyh, Şirketi 

11 - Serbe111t güre~İn tamimi Hayriye de isterse. tarife dabilin
bakkında federasyonun teklifi de daha a•aitı bir ücretle OakÜ· 
kabul edildi. dar'a yoJcu nakledebilir." 

12 - 934 dünya futbol birin· Haliç .Şirketi, evvelce kaı·ne-
ciliğine iştirak için evvel beevvel !erden indirilen i'fc 5 farkı fiatın 
kazanılması lazım gelen Balkan zammını istemektedir. Bu müraca 
grupu şampiyonluğuna iltihak ve atın nazarı dikkate alınması vey" 
b uişin görülmesi için B"lkan mu- şirketin zararı kapatılmak üzere 
rahlıaslarının lst11nbula davet edil- baıka bir tedbir bulunması muh-
meıi. temeldir. 

13 - Futbol grup birincilikle- Liman Şirketi, tahmil ve tahliye 
rine müki.fat verilmeji. tarifelerini tevsik etmektedir. 

14 - Ankarada 2000 liralık Neticede komisyonca tetkik edi. 
bir pist inşaaı. lecektir. 

15 - 934 veya 935 te atletizm Seli.nik'ten buraya 2,5, Trab· 
güreş. futbol, teniı ve denizcilik zon'dan 3 liraya vapurla gelindifi 
te dahil olduğu halde Balkan o· halde, şamandıradan rıhtıma 2 11-
yunlarmın lstanbulda yapılma11- raya kayık tutulması bir çok şika 

yetleri mucjp olmaktadır. Bu iti .. na. 
16 __ Mıntakalarda futbol an- barla komiıyonun, limanda çalı· 

trenörü istihdam edilmesi muay· şan küc;ük merakibi bahriye tarife 
yen bir mikdar maaşın teşkilatlan !erini indirmesi beklenmektedir. 
verilmesine karar verildi. Komisyon reisi Zeki B. bu huaua• 

17 - 933 Balk"n güreş şam- ta da demiştir ki: 
piyonaaının tekrar lstanbulda ya- ' "- Şamandıraya haftada kaç 
pılmaSI. 1 vapur gelir, bir sandalcı haftada 

-• ~ - kaç de-fa rıhtım ve şamandıra ara 
Rus sefiri yarın sında yolcu taşır; bunıar hesap e-

h k dilerek tarifeye fiat konur. Bu de-
e )eniyor fa da bu esaslara göre tetkikat ya 

Moskovada bulunan Sovyet parak yeni tarife ihzar edilecek· 
lir." 

sefiri M. Suriç'in yum şehri· 
mize gelmesi bek!enmektedir. 

rica edilmektedir. 

Hükumet miiddetin 
temdidinl isteyecek 

-·-
Başvekilimiz 
Geliyor 

(Baıı Birinci sahifede) 
Paşa İptida buradan lstanbula 

ANKARA 19 - Fransızca ve gidecek, lstanbulda bir kaç 
Almanca eserlerinin, tabilerinin 1 gün kaldıktan soora seyahate 
m~va!akati al~madıkça t~rcüme çıkacaktır. Başvekil Mersin
edıltmy-:cekler1 .h ... kkındakı haber den sarka doğru seyahatine de· 
ler uzerme tetkıkat yaptım. Mese 1 • d k M 1 t · .J. _ k 
1 d · vam e ere a a yaya gıuece 
e şu ur: k dö· 

Fransa ve Almanya ile imzala ve oradan An araya necelc-
nıp 930 senesinde mer'iyete gir. 1 tir. 
mi, bulunan ticaret muahedele-1 ismet Paşanın bu seyahat es 
rinde yüksek akit taraflar edebi nasında Erganiyi de ziyaret t 
ve bedii eserler müelliflerinin hak mesi muhlemeldir e -
lennı ülk<"lerinde himaye etmek · 
için mütekabil münasebetlerinde ++•-
9 eyh'.ıl 1886 da Remde imzala
nıp 15 te,rinisani 1908 da Berlin· Davet 
de tadilat görmüş olan beyne!- 1 Erzurum lisesi mezunları ce
mil.ehll.mBukavele ile 20 mart k191~~ ı miyetinden: Cemiyete mensup 
tan ı ern munzam proto o u- bilıimum arkad 1 b ·· 
nü tatbik eylemeği taahhüt etmiş t 14 S d h at ~dın !"1g~n 
!erdir. MI~ • • a eyetı ı are ıntıha 

Lisanımrza t..rcüme edilmekte o- Ancak muahedelere merbut bı ıçın Halke\Tİne gelmeleri ri-
lırn eserler icin ilk telif hakin is- protokollarda Türkiyenin mahfuz ca olunur. 
tiyen bir Fransız sinema şirketi ol tuttuğu Türkçeye teı·cüme hakla 
muftur. hususunda Fransa ve Almanya 

Fransızca Milliyet sabık 8a§- hükumetleri. muahedelerde zikre 
muharriri Reşat Nuri Beyin dilen beynelmilel mukavelename
Grand Hotel isimli bir senaryo !er ahkamının tatbikini iki sene· 
romanrru tercüme etmekle meşgul lik bir müddet zarf.nda mütalebe 
olduğunu haber alan Merto Gold eylemiyeceklerini beyan ve tasrih 
vin Mayer film müessesesi Re4at etmi~lerdir. 

- . 
Fırka vilayet 

kongresi 
İstanbul Cümhuriyet Halk 

fırkası vilayet kongresi bugün 
saat on dörtte son içtimaını akte· 
decektir. Nuri Beye bir mektupla müraca- Bu· müddet nihayete enniş bu

at ederek romanm tercümesine te lunmaktadrr. Hükllmet Alman ve 
şebbüs etmesinden dolayı memnu Fransız hükumetleri nezdinde 
niyet beyan .. ttikten sonra "mü- müddetin temdidi için teşebbüsat- Fran•ız 

Matbuat 
Balosu 

Matbuat baloswıun verile
ceği gün yaklaşmaka olduğun 
dan tertip heyeti faaliyetine 
germi vermiştir. Reklam mahi 
yetinde tevzi edilmek üzere yet 
li ıtriyat amilleri ve ipekli meıı 
sucat fabrikaları tarafınd'an 
gönderilmekte olan hediyeler 
mühim bir yekuna baliğ olmu~ 
tur. Siparİ§ edilen en son mo· 
del kotiyonlar ve İspirto inhi· 
sarının reklam likörleri hediye 
ler meyanında bulunmaktadır. 
Mevsimin en mümtaz ve mu· 
vaffakiyetli bir balosu olan Mat 
buat balosunun bu sene de ay· 
ni faikiyeti hatta ziyade.ile ınu 
hafaza edeceğinde . fÜphe yok 
tur. Balo bayramm · · gü· 
nüne tesadüf etmekte olduğuıı 
dan Ankara davetlileri de işti• 
rak fırsatım bulacaklardır. Dş 
vetiyeler hususi heyetler tara· 
fından sahiplerine verilmekle 
beraber cemiyet merkezindefl 

de tevzi edilmektedir. Baloya 

davetlilerden maadasmın gire· 

rek ahenk ve nezaheti boznı•· 

masına son derece dikkat vt 
itina edilecektir. 

Bir beraat karan 
Aldığımız mektuptur: 

ikinci kanun 932 tarihli mub· 
terem gazetenizin üçüncü aahife' 
ainin üçüncü ıütununda mektuP 
açılmıı içindeki para alnunıt ser· 
levhasile yaZTlan ve bugüne k"' 
dar birinci cezada devam edet' 
muhakeme neticeainde beraat el· 
tlğimi ldtfen 11azetei muhtereıııe· 
nizin ayni sütununda tavzihini İl' 
tirham eder, takdimi hürmetlof 
eylerim efendim." 

Kaaımpaıa Poota müdlirii 
Hasan 

Hlmayeietfalln üç 
aylık faaliyeti 

Himayei etfal heyeti mer,i(t 
ziyesinden: Himayei etfal ceoı1 

yeti te§rinievvel, t~riniaani, kJ 
nunuevvel ayları zarfında §Uıt' 
!arı yaph: 

8456 Çocuğa süt verildi. 
3537 Kilo süt verildi. 
500 Kilo şeker verileli. 
91 Çocuk kundak takı11'1 

12 Ayakkabı. 
557 Çocuk mua,-- ye t1 

davi edilmiıtir. 
17 Lira -kdi muavenel 

te bulunulınuttur. 
15 Çocuğa Ol~ Viyole 

tdeaviıi yapılmıtbr. 
15 Battaniye verildi. 

Tetekk6r 
Sevıili babam Ekrem Ret" 

Beyin ani ölümü münasebeti!" 
cenazesine gelerek, bizi ziyaret~ 
derek, mektuplar ve tel.,.afl11 
göndererek merhemi olmaY1, 

tekabil menfaatler" için anin~- ta bulunmu,tur. Müddet temdit 
mak lüzumunu hatırlatmakta ve olunmıvacak olursa. lngiltere ile 
Türkiyede "roman için yapılacak 1 aramızda tiraret muahedesi olma 
rekliımlara'' dair görüşmeai mü-f dıiından, tercümeleri bu memle
e•seKnİn lstanbuldaki tube•i. e l ket ne,riyatından yapmak mec-
wiiı·acaat edilmesi mütercimden buriyetinde kalınacaktır. 

nen 
sefiri mezu
gidiyor 

•onsuz acılarımıza iştirak eden l~ 
tüfkar dostlarımıza, lotanbul dl; 
buat cemyetine, İstanbul gaze ~ 
lerine, Kuleli lisesindeki se<'ş; 
talebelerime, lstanbul gazete!"'· 

de nin lutüfkar del&letinden utif~ 
ederek, ailemiz namına arzı Ş 

Pa 1 ran ve minnet eylerim efendiJll· 
Oj-lu: Re§at Ek 

Fransız sefiri Conte 
Chaınbrun bugün mezunen 
ris .. ııidecektir. 
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MiLLiYET CUMA 2ıı KANUNUSANİ 1933 

Bir izdivacın hikaye•i: 7 

Dürrüşehvar nasıl ve 
kiminle evlendi? 

Hint prensleri Dürrüşehvar ve 
Nilüfer'in üzerine bir 

defa daha mı evlenecekler? 

Artistik'te 

Sahte 
Milyoner 

• 
Maria Soıııeg, 

Vallburg 
Otto 

Artiatik' te yıldızlardan Maria 
Solueg'in bir filmi gÖ&teriliyoı·. 

araııra. hintli doıtlarile civar or• Bu filmin mevzuu ~udur: 

1 
mantarda atla gezinti yapmağa in Rügen hakındaki yalanların •e 

ı ' hiaar etmektedir. EYde kapalı kal bebi M. Garrei•'in diş ağrıaıdır. 
dıklarr günlerde de dedikodu ile Bakınız naaıl : Dişlerini bir diıçi
vakil geçirirler. Sabık •ultanlana ye giderek tedavi ettirmek mec-
illı: geldikleri zamandaki kadar buriyetinde kalmııtı. intizar salo
aarayda itibarları yoktur. Veliah- nunda, herhalde çok güzel, bir 
tin on dört yaıında bir Hint rak- ırenç kr~ fotoğrafı ketfetti. Karı~ 
kaae•ine avuçdolusu para yedirdi- tırdığı bir reıimli gazetede, Dan
ii rivayet olunuyor. danen dit macunu firma~nn1n1 

Dürrüıehvar, bundan çok mü- Dandanen diş macunu ile bakıl
tee .. irdir. Fakat elinden bir feY mıt güzel ditlere malik kadrnla
gelmediii için tahammül edip sua rın gönderecekleri fotoğraflar a
maktan batka çare bulamıyor. raamda yapılacak müsabakada ka 

Küçük prens, şimdilik, Niliife- zanaeak olanın bedava Rugen 
re kartı daha vefakar görünüyor. banyolarına kendi heaaplarına 
ileride bunun da huyunu deiittİ1'- gönderilecefini ilin ettiiğni gör
miyecefini kimae keatiremez. 1 dü, elitinin ıiddetli airmna rağ

Haydarabatta kulaktan kulafa men Eriç Garreia net'eıini kay
ak~den f&yialara b~".'lıraa, ~el~- I bebnedi... ve buldu~ fotoi~afı, 
abtin mukavele mucrbınce Durrii- vakit kaybebnekaizın bu guzel 
ıehvara vermeyi taahhüt etlifi se- diş müoabakasına iştirake gön
nevi ( 12000) liradan henüz seı derdi ... 
aada çıkmamıştır. NllGferin hakkı Sahipleri Abel ve Şmit olan 
olan 6000 İngiliz liraaı da ılmdiye Dandanen firmaaından, bu fotoğ
kadar lldenmemlıtlr. Yalnız Dlir- raf aahibi olan küçük Mükenhav 
rüşehvann hiaseılnden her ay 300 zen köyünden Matmazel Yanda 
İngiliz llra11 munta:ııaman Meclt Bilt, Blnz'de dörl hafta geçirmek 
Efendiye gönderilmektedir. üzere gidip gelme bir bilet aldığı 

Bundan maada ortaya bir me
sele daha çıkmıttır: 

zaman ne kadar hayrette kaldığı
nı takdir edersinis. 

Bu limit olunmaz saadetin nasıl 
Hint kanunlarına nazaran ÇO• olupta ba4ına geldiğini bir türlü 

lla11darabat camisi cuklan olınıyan erkekler, yeniden anlayamamakla beraber daveti 
NiCE teehhül ebnelı: mecburiyetindedir bittabi kabul etti. 

bat Niz • (Huausi) - Haydara- ler. Sabık mltanlarm ise tlındiye Böylece Yanda Bilt "Vü sür 
he.yatı ~rnın aaraymda geçen kadar çocuktan olmamıttır. Bu va mer" panaiyonuna geldi ve az 
dır. \)" '<;YÜzü hakikaten acrkh· ziyet karıramda Hintli Prenııler, zamanda bütün cemiyetin naza
h~ti ra~n lenelerin fataalı sefa- yeniden evlenecekler mi? Eier rı dikkati kendine matuf oldu. 
&•bi h~ erinde aan bir balınumu zevcelerine aadık kalıp evlenmiye- Bllhasıa, bu dikkat, onun milyo
kadat kan ınebracalar, iatedifi eek olurlaraa, Haydarabat tahb nerler milyoneri Vanderbllt'in kı-
rın hilı.;~drn alabilirler. Bu onla- varissiz kalacak demektir. zı olduğu ıayiaar çıktıktan sonra 
ınuı.,.ddllrt~arhk hakları kadar daha ziyade artlı. Yanda bunu 

ıı· eıbt. Buna iae, ne Hint kanunlarmıa tekzip etti isede, faydası olmadı 
t ı. "' teı, e k tin ne de bizzat Nizamın müaaade et- • • d ı b b e,. erı.e~· r ~ emrinde, bir ve Yanda bilt iımını o ar a aaı 
lerce ı....f:" .ll~fatını belı:liyen yüz miveceğine •üphe yoktur. bir prensesin ismini saklamak i-
ten fa,ı._ " •çuı aaraym bir kiimes lıtikbal, prenalerin bu karıtılı: çin lı:ullandıtı bir namı müıtear 
· ""ned' ? B il ıı lltahtuı..._ ır u kadar çok di- meselenin içinden naaıl çrkacalı:la· telakki elt er. 

Çen h.a.,..~~ erkekten mahrum ge nnı bize göat~recektir. Bu teli.kki \lzerine genç kur:, 
kıttı •ek b' l'llYet tabiidir ki birla- yırtabilmesi imkanı olmayan bir 

liint \etler doğunnaktadır. S. R. yalan ağına gittikçe daha fazla 
ı~tli luaı. adınlan, bilhasaa deh- ·•----- aanldr. Her adımını beaap11z pe-
onları b """tırlar, Bu kıalı:ançlık Otomatı"k reıfİ!lı:arlar takip ettiler, ve hat-
riik azaıı. kd - b 1 ler, '\'iiı. cııuıyetlere a ar su ta un a r arasında lutfuna nail 
haricine k ~ek •aray duvarlannın olmak İıteyen hir acem pre nsi hi-
1" >'l .... ,,.tı~\:''i:"dea dedikodu- Bu·· f eler le vardı. Kendi.ine mütemadi mü-
ar. ~•dın.ların..: ·~~~ :mehraca• llzemette bulunanlar araaında bil 
meaınden hiç te !;;~•bırlerine düt· haaaa, biri birile daimi ihtilafta o 
lcr. Bu h,.ı, ont!n:t':~~i değildir- lan Dandanen firmasının iki refi-
ı·1;1nu al'ttırrr, An k, ı al<ia ıruru- ff • • tf 1 1 ki: Abel ve Şmit vardı .. Şmit ev-
bır inzibat old "'~ ••rayda kı ımayeıe a yen lidir, fakat tatlı refikaaı onu dai-
hr. H' ti' Us" d,. lltuh k 

11 b• t bbü gl i ti batı ,_ın, ı baı-emağalan b .... ka~- ır eşe se r ' ma yakından takip etmediği 2&• 
1

. 1• ~ aylıkla tenıin J u ınzı- manlar şöyle bir kenara aıçrra-
rp ını tenıhı ed e erler Di T ' 'rki 'd h - makta mahzur bulmaz. Abel be-kırb en baılrca • - u ye e er nevı otoma· 

denı'azçtır. Bu. ~rbaçlar, fil vaarta tik makmeler teaiı ve itletmek lı:irdır. Ve refikini her fıraatta 
.,. aygırı ••nıri d •eya h kk H' . E f I . . V andanm yanında karalamaia 
"Orkunç •u t n en Yapılınııtır a 1 ımayeı t a cemıyetı- çalrımaktadır. Ve gene bunlar
dufu yeri p':..;: "'l<lar. Ve doku~ ne aittir. Memnuniyetle aldığı dan Abel, Vandanın bir milyoner 
l<unetli bir elin ~::ır diıt,1uzartır. mız habere göre, Himayei Et- kızı telakki edilmeıinden istifa
•ekiz on darbede hir rad ' kırbaç, fal bu hakkını memlekette bir de ve kendine bunun bir sermaye 
•ebilir Hintli P ı Alnı Öldü. ih • • • 'tt'h bn lı: ' t kt dl B kırlı 'ı bil kir~~ er hazan bu tiyacı temın edecek ve Cemı- ı ı az e e ıa eme e r. unun 

"çan e erıoe d ı yet küll' )' 'kt d • için dütündüğü çare Vandanın 
oda oda dolaşır döviil 

0 kY~lt e ıyet 1 mı ar a van- baıka bir nam altında bir emri-
rık kadın ararla'r. sa:i:mt°bj· dat getirecek bir fekilde kullan hayır temsilinde oynama11drr. Bu 
1~;t"lıürü sayılan bu hareket "ı.az: mağa karar vermi,tir. auretle it günden güne karııma-
!:ldalrr prenslerin batlıca tn•tculi. -··h~tomatik makinelerin en ğa başlar ve vaziyetin ıu şekli al 

· •uu ınun · driını gören Garreia fena bir ne-
Nlz . . . . . . Oto . 1 otomatik büfelerdir. ticeden korkarak bizzat oraya ge 

çok ~ın carıyelen, bınbırlenle ı matık büfeler alelacele a- r 
tar,.f::dır gÖrütürler. Efendileri Yak Üstünde hh" b' ırO, fotoğrafını gördüiü ande 
terine daıı tamamen terkedilclilı:- ıekilde Yem ksı 1 ve ucuz ır 
d lc..naat edenler arasında bir lardır ki L·· e veren lokanta- Vanda'yi sevmitlir. Şimdi, aalı, 
"':"'Ye l<adar dostluk vardır. taamın·· V<ıyük şehirlerde çok kendisine daha latif görünmekte-

t:"i Ull:J. et · · dir. Ona beyanı mazeret ve affini . a""1ın h . · b ' od • mıştır tahaıa ed· . er carıyeaıne ır a Hıma . · talep etınek iıtemektedir. Maale-
lÜnde tö °j'ıt~. Odanın kapıaı üa Viyana'dYeı Etfal cemiyeti ile ıef, kız aıkınr ıoe dinlemek ne de 
"Kud...,tı~ e hır levha asılıdır: imal t •ı:;tomatik makineler bilmek iıter. 
Ha:rretlerj ".e h"tmethi Nizam J e m~ e Ve işletın k _ Nihayet itlerin tarzı cereyanın 
veıi r .. ı .... nın •adrk ve muti cari- an Burtzıg 'Ve kıımpan e te o dan Vandanrn bir ıergüzeıtcu ol-

Nizarn, ca kadın .. " mı:na hareket eden M Y~sı na· m"•mdan şüphe olunur. O zaman 
lardan bı'rı• a~zu etti(i zaman bun Haupt araaında T<: k". W ılhelm Garreis k-za kefil olur ve bütün 
M"ll "' n . ' ~r ed u kat, hiç b;zdıne davet eder. malik büfeler tesi .. !Y e oto ı fedakarlığı vapnırı!:a Am>tde bu-
d!'n fazla deva" zaırıan lüzumun- kavele aktedilıni~:i~ ~çın bir mu lunduğunu beyan ile kızı tevkif 
nın ayakları d'~ etmez. Efendisi- 1 edect'k poliıin bu haı·eketine mü-
valtaldanan b' •nde köpek gibi Şirket §imdilik biri A k ınanaat eder. ı 
rn~n~a ınabir hi~"dınlar ayni :za- diğeri lstanbul' da olmak n .. ara ı Abel v" ~mit üçüncü bir ıabsın 
Huküındar b r rakkasedirler ı'ki otomatik büfe t . uze- ba;<larının lacı ettikleri kızla ma-
lar ı,· ' azı "" · re esıs _ _. __ 1 s'ud' t t b ·· l • ı ·· ı ır araya t 1 tanıları bun- kt' B 'ki h' d ld """ ıve e !'Um erıne va, ı goz 
~e kurıılırıu! oı:" _ar. lpetı: aediri- ce ır. u 1 şe ır e e e edile 1 lerile bak,.rlar. 
o.n oyunları te ugu halde yaptık cek tecrübelere göre, diğer bü- M lekte 

liint raltıaı ırtata eder. yük şehirlerde de böyle büfeler -·---
~anaenler için::' 11~•rilı:ulide ıni- açılacaktır. Bıı büfeler mesarifi 8 
.. e .._ltannda 'ır eta binbir ge- hasılatından tesviye edildikten • İr Çl•Çek orneifd. R eçen ~ 1 • • 
oyte lu ır. akkaaeler Y enn bır ıonra, hasılatın bir kısmı amor fk 
dır ı.ı .vrak vücutlu l<ad araaında tismana tahsis edilecek. diğer İ böcek 
derili b•~n deiil, onlan ınlar var. 
rak ırer yılan aanı Parlak kısmı da Himayei Etfale terke K.a. te 1,011 Ntı"Y 

1 lleın • · rıın,. B d'I ekt' B "" . ;hluı. . ı~ carıyeler i~in b: u. ı ec ır. u guzel Al ld 
ıırıt h Y ıt n · d""· f'I rnan yı ızının çe-vüt. '- ı anıdır B . evı B'' f 1 .. k be vır ı,.ı ı rnlerde b .. M · ae"' t\•• • u ııntihand u e er en az uç, en ço ş dur.· n rrı. evzuu ıu-

çin tıt· ~ınara alanlar !" 
1 1 

1 zanırn 'ılt'f t ' 0 ıreee ı- ay zarfında açılacaktır." Büfe- Kontea d'Eau" 
200 

. H 
1 ut "r. ı a rna mazhar o- l b . . . o yegenı e e• 

li er, İri otomatik olan diğeri o- nı ze.n.gın şı4man Le Baroyer ile 1 
•Ydarab • 1 d K <a ırteraı. at, velıahtinin b 1 tomatik olmıyan iki kısımdan ev e ırıyor. ontes bu i t iki' 

da .. ı attır p . &f ı- .. r· d B' ş en 
ı Yuzelli l<ad • r~naın ahırların. mürekkep olacaktır. Otomatik tür u memnun ur. ırinciai Helen 1 
llırtan za- ar cına at bulunur la da S d . I I baırndan ı:idiyor. lkinciai og-lu 

olırı , ~qan bu ati 1 • ·~ an üvıç er, pasta ar A d ·ı H ı d 
b 
.. ••, "n bu" -k , ara meıgul v 1 k 1 n re ı e e en arasın a başla- 1 
ırtdir. Niz Yu eglencelerinden e ıçı ece şey er, otomatik ol- mıt olan muaşıka bitecek ve And- I 

ray balıç .anı, arada aırada aa- mıyan kısımda da aıcak yemek re Viyanada bulunduğu memuri
vanların bı~e ıretirilen vah•i' hay- ler satılacaktır. Buralarda niha yetten Helenle evlenmek için gel-

bt~n hoıla:::u';;:.alarır:_r. aey,:etmek yetklSk-b~l kul ruşla karın doyur mek tehlikesi ortadan kalkacak. 
rr aslanla kar zan ,..r kaplanı, ma a ı o acaktır Düğün evi m.-rasim hazırdır. 

1•r. Bu iki ır karııya bırakır- • Şirket ayni zaman. da Hı'ma- Fakat isi haber alan Andre geli-
lerin· Yırtıcı mahlülı: b' ·ı.· E f k. ·ı · · 

" Sarışın Jtuga ,, fllı11i11den bir sahne 

•• K11r11 kal'lal ,. fllmlndtJn bir sahnt• 

' 
·~ 

J 

k ı Paı·aı " • ırı ır- yeı t ale kredi ile seyyar oto- yokr ve es ' •evgı.•aınin karşısına " ,'"'n/ıl• nıllgontJr ., filminden bir !fBhntJ Üttıdaruı kama.5a uirattıkça hü- matik maki 1 ed . çr ıyor. Helen ancak onunla ev- " < 
ı,.,.,Sna varır.eyfınden ağzı kulak. ği de d ne er t. ~nk etme- lene.bilir. Ve hakkını o kadar gü- çecek ve büyük anne ıabırsızlrkla sonra vak'a ho~una gidiyor. iki 
,.. a.bık •ult 

1 
• eruht~ etmıttir. Buna zel ıahat ediyoı· ki hazır olan aey- yeni evlileri bekliyor. genci köyün kiliaeainde evlendiri-

d•n hiçbirin an ar. bu eğlencele- mukabıl Cemıyet te sirketi bu yahat çantalaı-ile iki genç aşık Büyük anne Andreyi Le Baro- yor-
rr. 'liıtıdiki hme

1 
rak !•.nnamrşlar- hususta yegane muteahhit .,.. 

1 

balayı ıeyyahatına gidiyorlar. yer yerine alıyor ve yeni evlileri Konteı d'Egüzen geldiği zaman 
"de butun zevkleri !arak taıumrştrr. _Bal ayı ..,yyahatı Helen'ln bü-. bir odaya kapıyor. Yanıldığını Hclen'i oglu Andı·e ile evlenmiş 

' yuk ann("'ainin malikancıinde sre .. I anlayınca büyük anne- çok kızıyor buluyor. 

Opera'da 

Kara 

·ffııarif le 

Maarif 
Islahatı 

·~·· -

Cevat Bey vekaletiıı 
davetile dün gitti 

Kartal Almanyada talebe müfettişi 0-

• lan Cevat B. evvelki gÜn lstanbula 
Mona Maris, Don joztJ gelmiş ve dün Ankaraya gitmiştir. 

Cevat B. Vekalet tarafından vaki 
Jloıika olan davet üzerine memleketimize 

Operada bu film gösteriliyor. gelmiflir. 
Mevzuunu §Öyle huliaa edebiliriz: ı . Cevat Beyin dav~t edili i ':°aa• 

Dık Turpin büyük çok ceıur ve ~fte yapılacak yenı ı.tahat ıle tt.• 

fukara perver bir !&kidir. Londra la.kadardır. 
eırafından, Kont Çalton ~hrin 
en güzel krzlarmdan Leydı He- Trabzon lisesi 
lena ile niıanlıdır. mezunları 

Dik Turpin bir gün Londrada . . 
dt>laşırken Helenayi görür ve a· .. Trabzon_ lıscaı .m~z'!nJ:ırı bu~ 
ırk olur. Kont Çaltona bir mu- ı gun ~alkev~nde brr ~ç_tım .ı yapa
ziplik olmak ü.ıere bir mektup ya r~.k .. hır cemry-;t le~kılı etmfmda 
zar ve hdivaç gününde şaloaun- goru~eceklerdır. 
da kendisinin de hazır bulunaca
ğını bildirir. Kont, Dik Turpinin 
bu hareketinden fena halde hi
detlenir ve Şakıyı y .. kalamak i-

Erzurumlu 
Darülfünunlular 

çin zabitlere o gün "'tosunda bu D · ır· 1 La 
lunmaları emrini verir. ı Erzurum1u aru u~un u. r 

. . . cemiyeti bugün Halkev ı;-de ılk 
Zııb ıtler, p.toya gıderken Dik kongresine dev:ım edec<'J<lıc. 

Turpinin çeteıi tarafından hap-
sediler ve Dik Turpin, çetesi ile DarÜfşafakahl"'rın 
zabitle.ı-in yerine ptoya gider. - esi 
Kont bilmeyerek onu Helenanın musamer · 
aparbmanlna nöbt>tçi tayin eder. 
Helena bu güzel delikanlıyı gö
rür ve esasen Kontu fevmeditin-
den ona aşık olur. 

Darüstafaka li:.ıesi $On sınıf ta .. 
lebeai dÜn akaam senelik ,··dıı mü 
samereıini v~rmİ!lİr. Miisamere 
dört defa tekrar ~dilerek talebe 
Yetilerine ve sair zevata <l.oı göste· 

Birçok vak'alaı·dan sonra Dik 1 rilecektir. Dünkü mi4ınnercde ta 
Turpin yakalanır ve aııulmaıma lehe çok muvaffak otmuştur. Ta.
karar verilir. Darağacı hazırla- lebe~ı:n n!ü~ekk~p .b_ir m~7.;ı, hey• 

f k h 1 k d 1 ti mıllı alatı muaıkı rle gı.ızel meır 
nır. a at azrr o an ar a as an- I k b 1 1 ı rok al . . . . e et ava an ça mış ar ve "!. 

nm yardımıle, Dık Turpın kurtu- kıtlanmıtlardır. ikinci devre tale· 
lur ve Helena ile dağlara kaça- belinden Hayri Beyin ç,.ldı ~ı Bağ 
rak saadet kavuşur. l lama bilhas"ll çok takdir c-dilmis 

1 
tir. 

Haftanın 
Filmleri 
Glorga: Kaçır ht'lıl 

Artistik: Sahte 1111l11011n 
Majik: Eı•lenecek hızlar 

Elhamra: Sarıt1ın rilya 
Opera: Hara kartal 
MtJlek: Bir <;l<;ek, l!ıl 

blJcek 

Şık: Seninle bir saat 
Aırt: Atlantid 
Ferah: Slhirbazl11r kıralı 

Elhamra'da 

Sarışın rüya 
--·· -

Ullan Harv~11. Hanrl 
Garat 

Elhamrada bu hafta maruf Al 
mao yıldızı Liliao Harvey'in bir 
filmini gösteriyor. Bu filmin ma.,,
zuu ~dur: : 

İki arkadat aan'atlan camcılık 
ve temizlemektir. Kartı komıu 
canbazhanede çalııan Juju her İ· 
ki arkada,m kalbini çalmı,tır. Ju 
ju bayatta bir sinema yıldı21 ol• 
malı: arzuıundadır. 

iki arkadat krzm muvafalı:l7eti 
için eyyeli çalıttıir canbazlı..,.. 
den çıkarmak sonrada angaje e
decek bir rejiııör bulmak. iki ar
kada, kızı ihtiyat I' Afröyün ara
buma yerli4tiriyorlar. Methur re 
jiaör Merryman Berline gelditlni 
öfreniyorlar. Juju derakap reji
söre müracaat ediyor fakat bu ha 
kiki reijııör değildir. Juju ve iki 
atıkr her yerde hakiki rejiııörii a
nyorlar. Juju kendini yıldız y~
paeak Amerikaya götürecek reJı
sörü buldu ve o kadar çok laf aöy 
ledi ki rejlııör onu almaya mu
vafakat etti. 

Şimdi iki atıktan birini tercih 
etmek n diğerini danltmam~ 
llzım. Juju her ikisine de aynı 
.. atta randeYU YeriJ'Or• RandeYU 
mahalline merdivenle çılnlacalı: 
.,,. ilk çıkan ter<:ih olunac;ak- . ~ 
numara arkada9ının merdı~e_runı 
bozuyor ve bu suretle kandıaı da· 
ha eYVel makaadına nail olacalc. 
y arıt lıatlarken yaptıfmdan na• 
dlm olan l numara 2 numaraya 
her pyl itiraf ediyor ve yerini o
na terk ediyer. Zataa Juju da 2 
numarayı seYDJelı:tedlr. Rejbör ba 
ımdan bell defetınek için baila
dıfı kızda hlkiki bir ıaoa'tklr 
nıhu oldufunu, çabuk anlıyor ve 
kızı uzun bir mukaVYele ile baf· 
lamak iatiyor fakat yalnız olmaz 
2 numaralı Moriı koeaar ve 1 nu 
maralı Morla de l<atip olarak an
gaje ediliyor. 

Davet 

fstanbul lisesi 
mezunları 

latanbul Iİ&e3İ 1nczunları cemı· 
yeti buırün Letafet aparlım:ınında 
... at 10 da senelik kongresini ak· 
tedecektir. 

Türk tarihinin me
deniyet kısmı 

• Türk tarihinin medeniyet kıs· 
mını yazan 50 müderriıte" mürek 
kep heyet dün Darülfünun ed~bi
yat fakülteainde toplanarak şım· 

\ diye kadar yazılan kıaunları tel· 
/ kik ve teıbit etmiştir. 

16 asi•tandan 
üçü alındı 

on 

Geçenlerde dişçi ve eczacı mek 
tebinden müddetleri hitam bulan 
16 asistan açığa çıkarılmışlL Bun• 
!ardan 13 uiılan tekrar temdit 
imtihanına girmişler ve muvaffak 
olmutlardır. 

Bu 13 uiatan vazifelerine iade 
edilmiıtir. Geri kalan Üç aıiılan 
temdit imtihanında muvaffek ola
madıklarından açıkta bırakrlnu§
lardır. Bu üç aaiatan yerine batka 
lan alınacaktır. 

Ameli Hayat 
mezunları 

Ameli hayat mE' ~tepleri me
zunları cemiyeti aenelik kongre! 
ri bugÜn aaat onda Cağaloğlunda 
ki cemiyet merkezinde toplana .. 
eaktır. 

Maariflmize ait 
bir yazı 

Fransa yüksek muallim mekte 
binin netrettiii mecmuanın ao 
nüshaamdan birinde memleketi 
mi:z maarifine tahaiı edilen uz 
bir makale intitar etmiştir. Bu m 
kalede Türkiyedeki Maarif haya 
takdir edilmektedir. 

Yazın lıtanbula ır .. t n Aix e 
Provence Kız muallim mektebi t 
)ebesinin memleketimize nit inli 
baları da ayni m.:--cmuada yer b 
maktadır. ............ 
Ticaret ve sanayi 
Bankası ----

Konkordatoyu kah11/ f'dt' 

Ter 121 kişi 
Ticaret ve Sanayi Bank 

taıfiye heyetince teklif edil 
konkordato geçen perşem 
pnü toplanan alacaklılard 
hazır bulunalann ekıeriyeti 
kabul edilmişti. Bundan sonr 
kanunun (10 gün zarfında il 
hak) müsaadesinden bilistifa 
konk01"datoyu kabul eden ve 
timada bulunmiyan alacaklı 
kabul varakası İm7.alamiya d 
vam etmi,Ierdir. Bu sur.,tle e 

ı velki akşama kadar konkord 
"Artiatilı:" sinemaaı, yarın aaat toyu kabul edenlerin ııdedi 1 

on buçukta huausi bir aeanı halin Ü bulmuştur. Henüz iki g 
de "Vahıi Amerikanın iç yüzü" kalmış ve ekseriyet ha11l ol 
isminde bir filmi gazetecilere ve 
davetlilerine gÖ•lerecektir. mıştır. 
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'.:S üncü kolordu 
ilanları 

Küçük bir yangında 
iki kişi öldü 

A 1 
Şehir Tiyatrosu t l spor Darülbeday: Temsilleri T U R K 1 Y E 1 Ş B A N K A S I 

Klübü !:~;1~;;~: 1ZM1R ŞUBESiNDEN: 

• 

Erenköy kız lisesinin hademe 
odasında bir facia 

I Geçenlerde zabıta IOtwıu
muzda küçük bir yangın hidi-
aai kay~tik: Bu hldise 
Eremköy Kız lisesinde mektep 
ltioasmdan ayn bir yerde olan 
hademe oclaamda küçük bir yaa 
p baflangıcı idi. Hademe o-: 
duından çıkan küçük Y&DV 
ıım, tevesıüüne meydan veril· 
neden derhal aöoclüriildUğünU. 
ıııda nm dahi tamamen yanm .. 
fmı yazmııtrk. · 

Fakat bu küçük yanım bar 
angıcı tüyler ürpertici bir fa
·:ıa ile oeticel-miıtir. Y...,.ın 
~hasında vücutlerinin muhte-

l if yerlerinden yanan bet bade-
• nede ikisi Tıp fakültesi hasta 

ıaneainde ölmüttür. Küçük 
rangm hadeıne odasını yaka
-caamıtJakat iki inııarun c:anına 
:ıymqtır. 

Y aptıjmıız tahkikata göre, 
ıidiae gayet feci bir tftô)de ce 
eyan etmittir. Odaya topla· 
ıaJI hademeler .abalarını yak· 

-'' lak için uğrqırlarken odunla· 
J[ı ın bir türlü tututmadığmı gö-

Jr ııyorlar. Odada içinde yakıcı 
ir mayi olan bir tendcıe var. 
•U teneke mazü5t6hkYrht 

~ akat hademeler bunun tehli-

uli bir madde olduğunu bilmi 
orlar. içlerinden biri bu mayi
sobayı iyi yakacağını söylil• 

{ J!'!.. ve mazut tenekesini aldığı 

Şabandır. Dil• üç hademenin 
tedavisine devam edilmektedir. 
Bunlann sdıbatlan iyiliğe yüz 
tutmuıtur. Bir müddet. sonra 
hastahaneden çıkabilecekleri 
ümit edilmektedir. 

lld kitinin ölümü ile netice 
lenen bu lacıaya sebep olan ma 
nt tenek•inin ne miinuebetle 
hademe odaaında bulunduğu 
tahkik edilmektedir. Bu teneke 
nin bu kadar tehlikeli bir mayi 
taııdıiı da hademelere evvelce 
haber ftrilmemi!tir. 

Kibritle oynarken 
Kuımpata'da Bostan soka· 

fında oturan Osmanlı Banka11 
odacısı Ekrem Ef. nin 6 yaşm 
daki çocuğu Salih, kibritle oy· 
narkea kazaen perdeler tufuı
mutıa da atet genitlemed
söndürülınüştür. 

Kaçak çakmak 
Kadıköyünde oturan müte" 

kaitlerden Cevdet Ef. nin ka· 
çak çakmak kullandığı görül· 
müt ve çakmak müsadere edil 
mittir. 

Bir amelenin ayağı 
kınldı 

F mdıklıda 179 numarada şa 
rap fabrikasınıia çalışan amele
den Oıner oğlu hmail tezgaha 
düterek ayağr kırılmıt ve has-· 
tahaneye yatınlm1ştır. 

Hırsız 

~ ıobaya yaklatıyor. Mazu-
1 uı ilk damlası ıobaya dütet 

mez teneke birden bire müt 
.ş bir tarraka ile patlıyor ve 

e ıtün mazutlar alev alev yan- Şehreminiııcle Mimar Kasım 
~1 ağa başlıyor. Odanın içini 0 caddesinde oturan Sükrü Ef. 

1 
.' 

1
• ,dar sanyor ki içerde bulunan aileaile birlikte dıta"nda iken, 

1 
:>~ rt hademeden hiç biri kendi- kapıya anahtar uydurmak sure 
ı..,tuıi bu alev hücumundan kur tile eve hırsız girmif, 2 manto, 

1 
~ ramıyor. Şa_jkm bir hale ge- 1 el~iıe, _I iskarpı!1, .1 terlik ve 
ı ö<b hademeler vücutlan yana , 15 lıra aırkat etmıştır. 

'Z na hemen dışarı fırlıyorlar Evin bahçesinde görülen aya 
tc, 1. bahcecleki havuza doğnı ko- kizleri, sabıkalılardan Fahrinin 
,.~ d yorla'r. Koşarken hademeler- ayakizlerine tevafuk etmiş ve 

.,n biri. bir diğer arkadaşına meıkum hakkında tahlcikata 
e mareliyor heyecan ve korku- tevessül edilmi,tir. 

İ . .n onun üzerine atılarak: ·---

it ~; Beni kurtar, diye bağın-., 
1 

«'. Fak.at bu sefer zavallı ar-
i, ı.e Clqmın elbiaai de onun ale

''"iden ateş alıyor ve yanmağa 
7\ ılıyor. Bet adam, böyle yana 

ıın k dil · · h na en ennt avuza atıyor 
•f >r•• Fakat haVUZUll az olan su

ir bu bet biçare insanın ateti· 
arcabuk söndüremiyor. Bir 

Yeni eserler 

Haftanın •e•I 
Bu haftalık mecmuanın dördün-

CÜ saym da çıkmıştır. Bu ıayıda 

~san'ah ve Raşit Riz.ayi anyoruzl!" 
Başlıklı yazı ile inkilip hikayeleri, 
ve bir c;olr: kıymetli mündericat var
dır. 

ANKARA, 18. A. A. - Atlı Spor 
ldübü nizamnamesinin tetkiki bit
mit ve nizamname ıon f"klini almıt 
tır. Vekiller heyetine takdim edil
mek üzeredir • 

San 
Zeybek 
Opereti 

Umuma. 

------Kadıköy (Hale) ıinemasmda 
24 Ki. Sani Salı akf&DU 

Türk - Yunan artistlerinin 
iıtirakile 

OTHELLO 
GAVRlLlDIS: Otello. 
ERTUCRUL Sadettin; Yaao. 

640 

Bq..ekil lımet Paıa Hazretlerinin 
daimi riyaseti albnda Türkiye Atlı 
Spor klübü namiyle kurulmakta o
lan bu klübün Fahri Reiıi Bqvckil 
Paşa Hazretleri, Fahri Reiı Vekille
ri de Ziraat ve Milli Miidafu Vekil 
!eridir. Kliibiin maksat ve gayesi at
lı ıpor vezkini uyandırmak,at ıevgiıi 
ni,ata lıinmek merakını canlandırmak 
ıençliii spora alıttmnaktır. Klübü 
merkezde, taırada binicilik mektep
leri, kunlar açacak, konferanılar ve 
recek av koşulan, - kurs kontr -
ve allı ıpora ait miisabakalar y-· 
caktır. Klübün azalan kurucu, fıdui, 
uli n yardnncı olmak üzre dört lat. Mr. Kumandanlığı 
ımıfa ayrılmaktadır. Klüp kurulduk 
tan sonra 200 lira yardım yapanlara Sabnalma kom. JIAnları 
ve en u 5000 lira veren hükmi talı ._ ___________ .. 
ıiyetlere ve heyetlere merkez heyeti Maltepe Liaesi ihtiyacı için 
bu pa:r&Y1 v.eruı. sefaretlerin bütün 700 takını mu serpuf elbise 
erkanı ve ailden f&hsan ayrı ayrı k l arf lil ) 
k 

,._., tm~'-ıed' apa ı z uıu e ıatın a ına-
unıcu unvanını 1&u1&p e "" ır M.. k - • yardımcı azalar bir defaya mahıuı ı caktır. una uaaı 23 kanunu 

olmak üzre 25 lira verenlerdir. Kuru aani 933 pazartesi günü saat 
cu ve uli azalar kurultay tarafından 14,30 da T opbanede Merkez 
tayin edilen senelik bir para verecelıı .Kumandanlıiı aatınalma ko
ler,, yalnız h~kii~ .~urlan ile misyonunda icra kılmacaktır. 
zabitler ve ailelen bu uc:retin yanaı- Tal' 1 · ·· 
m te1Yiye edeceklerdir. K.Iübe dahil J? ~"?. num~ ve ,artna· 
olan bir. ailenin ilı:i f&h11&.hn fıu:lau mesmı gormek ıçın sabah saat 
yan ücreti vel'ecelderdir. 9 dan ona kadar her gün ve mü 

Nizamname ldübden çıkma ve çı- nakaaasına İ!tirak için de tart
!'aı;ı'maY~ müteallik bazı maddeleri namesi veçhile haz:ırlıyacakla-
ıhtıva eltıtken sonra azanm haklan- t klif mektup! ih l .. 
tesbit etmektedir. Buna nazaran n e annı a e ıu.
her aza klübün kunıltay ıeçmelerine nünün ~uayyea. vakti~den eY• 
ıirmek, rey vennek ve klübe ait vel komııyon nyuetme ver-
memuriyet ve komiıyonlara seçil- melen. (396) (6873) - 62 
mek, klübün İç talimatnamesi dahi- • • • 
!inde ldübe ait vasıtalardan merkez Harp Akademiai ihtiyacı için 
?e~etince tesbit ed~.ec~k tenzilattan 5 kaleın kıtlık aepze açık müna, 
11tıfade etmek ve hukumet memur- k ti! 1 
lariyle zabitler ve aileleri bu tenzi- asa sure - e aatm a ınacaktır. 
!atlı tarifenin yarısını vermek mü1&.- Münakaıası 22-1-933 pazar gÜ· 
bakalarda yazılma para11nm,.; mek· nü ıaat 14 te Tophanede Mer
tep, ahır masraflarından yapılan ten- kez kumandanlığı satın alına kıo 
zilattan istifade etmek hakkını ka- misyonunda icra kılınacaktır. 
zanmaktadır. . . • hteklilerİn tartnameıini gör· 

Kurultay usulen her •~ birmcı k • in sabah 9 d 
kanunun 15 şinde Ankarıula topla- me ıç .. saat an ona 
nacakbr. Klübün ıpor itlerini ıner- kadar her ıran ve münakasaya 
kez heyeti tamim edecek ve klübün girişeceklenn belli vakitte ko 
parası bankada saklanacak ve klüp misyonda hazır bulunmalan. 
vasiyet,.~ibe ve hediye veaair suret- (408) (7035) 
le kendi11ne bakşışlanan her türlü 82 
mali kabul edecektir. • • • 

Azanın muayyen bir rozeti olacak Ordu ihtiyacı için 320:360 a-
br. Klübün işleri geni•liyerek vila- . d ah 't lef An 

1 
• et s , ra e onunun kara-

yet erde ıube açmak lüztımu ba11l ol duğu zaman bunların tabi olacağı da M. M. Vekaleti Satınalma 
teşkilat ve ahkamı idare heyeti tes. komiayomınd 1-3-933 çarşam
bit V<' kongrede tasvip edilecektir: ba günü saat 14 te açık müna· 
Secilen heyetlerin müddeti iiç ıene- kasası yapılacaktır. isteklilerin 
cllr • . tartnameaini görınek için ko-

A tl e tlzm • misyonumuza 111üracaatlan • 

lSTANBUL, 19.A.A. - lıtanbal (445) (251) 
mrntaka11 atletizm heyetinden teı.. 601 
liğ edilmittir: • e • 

Heyetimiz 27-1-933 tarihine mü- Levazım EJya techizat anı• 
sadif cuma günü saat onda ikinci ban için 20.00o adet çember 
letyjk müsabakuım yapacağından tokuı pazarlıkla satın alına-
müsabakaya iştirak edecek klüpler k p 1 • 23-1 933 
atletlerinin esamiıini 21-1-933 cu- ca tır. araz ıgı - pa· 
martesi saat 18 e kadar heyetimize zarteai günü saat 14.30 da Top 
göndermeleri aksi takdirde müsaba- hanede Merkez Kınnandanlığı 
kaya iıtirek baklannı kaybedecekle- Satmalma komisyonunda icra 
ri tebliğ olunur. kılınacaktır. isteklilerin izahat 

Mü•abııka mahalli: almak için ıabah saat 9 dan o· 
b > '°'ıddet ıonra feryatlara yeti

' lo er. havuzun içinde beş kişi
J 18 bütün elbiseleri ve vücutlan 

1
1 ırıftmtf, ıimsiyah ve baygın bir 

8 
a de buluyorlar. Beş hademe 

Betiktat ldübü, Akaretler, Dolma- na kadar her gün ve pazarlığa -------------1 bahce, Cıuhane, T~kışla, Küçük b 11' 
lstanbul üçüncü icra ~rluğua Çiftli~<, Maçka mezarlıiı Valde çeı- girişecdderin< e 

1 
vakitte ko-

dan: Mahcuz ve satılrr.ası mukarrer mesi avdet. misyoıncla hıı.zır bulunmaları. 
(448) (275) 

muhtclifülcins ve eşyanın 'birinci a
çık arttınruısı F erikôy Hamam dere 
caddesi 30 No. Pehlivan Yani apar
lrmanının ı.e.inci kabnda 25-1-933 
çarş~mba tarihinde icra edileceğin
den talip olanlann tarih •e yevınü 

ZAYi - 1022 ıicil nwnerolu araba * * * 
cılık ehliyetname ile kazanç vergisi . Maltepe Piyade Atıt mekte 
makpunınu kaybettim. Yenileri alı- bi ihtiyacı için 9 kalem kıtlık 
nacağııadan ziıyilerin hükümleri yok sebze pazarlıkla satın alınacak 
tnr. Ferit lır. Pazarlığı 23-1-933 pazarte 

1,
1 

,.. derhal Tıp takültesi hasta· 
i n ne kaldırılıyor. Fakat vücu 
v na ıun çok tehlikeli yerlerinden 
~J' n~n iki hademeyi tedavi et-
., :u imkanı hiaıl olamıyor, ve 

•anar ölüyorlar. Olenlerin bi
• 

1 
nÜzıin ismi Osman, diğerinin 

me.zkUrda memuruna 
ilin olunur. 

si günü saat 14.30 da Topha
müracaatlan ZA YI - Tatbik mühiiriimü zayet- nede Merkez Kumandanlığı sa 

t r~ühendis T. Cemiyeti kongresi 

il! •a . , 
" 1 ,. 

B 
t ~~ 
".IJ~ , ... -in ,, .. ~ 
11 .... 

'~ J!::Miihendi.s mektebi Talebe cemiyeti koııgreııi dün Beyoğlu 
Y ~ fırkası merkezinde toplanm11hr. 

e11;:ldare heyeti ve hesabat raooru okunduktan aonra niıam
; 'i. "ıede yapıla!l tadilAtın mU;akeresine geçilmiılir. Cemiye

d4.:'ı mektebin içinde ve dışında talebenin haysiyet ve veka-
1 •) muhafaı.:ıyıı. sslahiyattar olduğuna dsir olsn madde uzun 
nd;: iye mnnakaşa edildikten sonra kabul edilmiştir. W. M. 

· tine <İı me!İne karar verilm:ş \'e yeni idare hey-

tim. Yenisini kazdıracağmıdan eıki- tmalma komiıyonunda icra kı· 
ıinin hükmü yoktur. Eyiip'te Mün- lmacaktJT. isteklilerin şartm.-
z.ev' mahal! . d Orkü mesini gönnek için aabab saat 

1 eaın e •· » dan ona kadar he.r gün ve pa 

t 
. ·zarlığa girişeceklerın belli vak 

ZA Y - 336 ..,.,...ınde Tıp Fakül- • t' :; k • nunda haz b , mue om11yo ır u· 
lesinden aldığım mektep hüviyet vll lunmalan. ( 447) (265) 

rakamı kaybettim. Hükmü kalmamı, · • • • 
_ • , Merkez kumandanlığme 

tır. 2243 Abclülkadll' Kemal ı erb t ·· -at ihtı'ya • • _ __ , m u mue11- cı ıç10 

lıtanbul altıncı icra memurluğun- 13 kalem kı,lrk sebze ııazar-
d 

.. _L •
1 

• !ıkla satın alınacaktır. Pazarlı· 
an: mwoıncuz ve paraya çevn ınesa • 23-l 

933 
--+~' .. _ 

karre h lif . ---•- • gı - paz,.. ~ı gunu aa-
mu r mu le cını ve nınate ı· 14 30 d T haned M k 
peki

• _,,_, .. ı....--. n-• 1 _ _._ at • a op e er ez 
ı ve ,~uu a......, _,uı ,._ kumand 1 • ıatınalma k . 

l.tiklaJ caddesinde 238-240 numero- aı_ı ıgı omıı _ .. yonunda ıcra kılınacaktır. la· 
lu mağazada 24-1-933 salı pnu saat 1 t klil • tnameıini nA ek 
9 b k 10 b 

• k _. __ b' • • e enn tar -rın 
l!ÇU tan uçuga a...... ınncı • • L-h t 9 dan k d . • . ıçın ıau. ıaa on. a ar 

açık arttırma ıle satılacagı ve talip- h .. --rlıg" a · · 
1 

• .. il" 
1 

er gun ve p-- gınşe-
erın muracaatı an o unur. ceklerin belli vaktinde komis· 

Bakırköy İcra memurluğundan: 
yonda hazır bulunmalan. ( 446) 

(264) 
Tabir beyin lbrahim el. ile Samiye 

H 
. i • * 

. zı-tinde bakiyyei matlubu o Maltepe Aıkeri Liaeai ihti-
~~ 31 liranın maa masrif temini tab- ,-acı içm 400 1oba çerçevesine 
sılı zımnında mu.~a-~dema tahtı hac- çelik tel açık münakua sureti 
ze alman Bakırkoyunde 10 Temmuz le yaptınlacaktır. Münakaaası 
caddesinde 75 No. ile munkkam j 4;2/933 cumartesi günü aaat 
maa Bah~e Bodrum katiyle beraber ı 14.30 da Tophanede Merkez 
4 kattan ıbar<l 4 oda ve tavan arası ,, Kumandanlığı Satınalma ko
ve müştemilab oaireyi muhtevi bir misyonunda icra kılınacaktır. 
bap ahşap hane Şubatın 21 inci salı: isteklilerin şartname ve nü.mu 
günü saat 15 te açık artırmaya vaze- . nesini görmek için sabah saat 
clildiğinden talip olanların yevmi 9 dan 1 O ~ kadar her gün ve 
mezkilrda 2250 liranın yüzde yedi , münakasasına girişeceklerin 
buçuk pey akçesini müslahsiben ve , belli vaktinde komisycnda ha

il miiracnal e lemeleri · zır buhmmaları. ( 432) (171) 

1929 •enesi 8 <'!, faizli lzmir Belediyesi lstikraıının 31 .Kanunuevvel 
1932 tarihinde iıtikraz mukavelename.inin üçüncü maddeıi mucibince Be
lediyece piyasadan mübayaa suretile iptal ve amorti edilen 1610. adet be-
beri yüz lira kıymeti itibariyesinde tahvilin numaralarını ziyre derç .,,e 
ilan eyleriz. 
.. 1932 sen'.'"i kuponları l ıtanbul - lzmirde miiesıeıemiz ıifelerinde 
odenmektedır 

-
4801 4802 4803 4804 4805 .f806 
4807 4808 4809 4810 4812 4813 
4814 4815 4816 4817 4818 4819 
4820 4821 4822 4823 4824 4825 
4826 4827 4828 4829 4830 4831 
4832 4833 4834 4835 4837 4838 
4839 4840 4841 4842 4843 4844 
4845 4846 4847 4848 4849 4850 
4851 4852 4853 4854 4855 4856 
4857 4858 4859 4860 4861 4862 
4863 4864 4865 4866 4867 4868 
4869 4870 4871 4872 4873 
4874 4875 4876 4877 4878 4879 
4880 4881 4882 4883 4884 4885 
4886 4887 4888 4889 4890 4891 
4893 4894 4895 4896 4897 4898 
4899 49()0 4924 4925 497.6 4927 
4928 4929 4930 4931 4932 4933 
4934 4935 4936 4937 4938 4939 
4940 4941 4942 4943 4944 4945 
4946 4947 4948 4949 4951 4952 
4953 4954 4961 4958 5957 4968 
4959 4960 4981 4962 4963 4964 
4965 4966 4967 4968 4989 4970 
4971 4972 4973 4974 4975 4976 
4977 4978 4979 4980 4981 -4982 
-4983 4984 "4986 4987 4988 
4989 4990 4991 4992 4993 4994 
4995 4996 4997 49911 4999 5000 
5001 5002 6003 5004 5005 5006 
5007 5008 5009 5010 5011 5012 
5013 5014 5015 5016 5017 5018 
5019 5020 5021 5022 5023 5024 
6025 5026 5027 5028 5029 5030 
5031 5032 5033 5034 5035 5036 
5037 5038 5039 5040 5041 5042 
5043 5044 5045 5046 5047 5048 
5049 5050 5051 5052 5053 5054 
5055 5056 5057 5058 5059 5060 
5061 5062 5063 5064 5065 6066 5067 

5068 5069 5070 5071 5072 5073 
5074 5075 5076 5077 5078 5079 
5080 5081 5082 5083 5084 5085 
5086 5088 5089 5090 
5092 5093 5095 5096 5097 
5098 5099 s100 s102 s1o3 5104 
5105 5106 5107 5108 5109 5110 
6111 5112 5113 5114 6115 5118 
6117 5118 5119 6120 5121 6122 
5123 5124 5125 5126 5127 5128 
5129 5130 5131 5132 5133 5134 
5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 

5142 5143 5144 5145 5146 5147 
5148 5149 5150 5151 5152 5153 
5154 5165 5166 5157 5158 5159 
5160 5181 5162 5163 5164 
5165 5168 5167 5188 5169 5170 
5172 5173 5174 5175 5176 
5177 5178 5179 5180 5181 5182 
5183 5184 5185 5186 5187 5188 
5189 5190 5191 5192 5193 5194 
5195 5196 5197 5198 5199 5200 
5201 5203 5204 5205 5206 5207 
5208 5209 5210 5211 5212 5213 
5214 5215 5216 5217 5218 5219 
5220 5221 5222 5223 5224 5225 
5226 5227 5228 5229 5230 5231 
5232 5233 5234 6235 5236 5237 5231 

5239 5240 5241 5242 5244 5245 

5246 5247 5248 5249 5250 5251 
5252 5253 5254 5255 5256 5257 
5258 5259 5260 5261 5262 5263 
5264 5265 5268 5267 5268 5269 
5270 5271 5272 5273 5274 5275 
5276 5277 5278 5279 5280 5281 
5282 5283 5284 5285 5286 5287 
5288 5290 11291 5292 5293 
5294 5295 5296 5297 5298 5299 
5300 5301 5302 5303 5304 5305 
5306 5307 5308 5309 5310 
5311 5312 5313 5314 5315 5316 
5317 5318 5319 5320 5321 5322 
5323 5324 5325 5326 5327 5328 
5329 5330 5331 5332 5333 5334 
5335 5336 5337 5338 11339 5340 
5341 5342 5343 5344 534S 5346 
5347 5348 5349 5350 11351 5352 
5353 5354 5355 53841 11357 5358 53&9 

5360 5361 5362 5363 5364 6365 
5366 5367 5368 5369 5370 5371 
$372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 

5379 5380 5381 5382 5383 5384 
5385 5386 5387 5388 5389 5390 
11391 5392 5393 11394 5395 5398 
5397 5398 5399 5400 5401 5402 
5403 5404 5405 5406 5407 5408 
5409 5410 5411 5412 5413 5414 
5415 5416 5417 5418 5419 5420 
5421 5422 5423 5424 5425 5428 
5427 5428 5429 5430 5431 5432 
5433 5434 5435 5436 5437 5438 
5439 5440 5441 5442 5443 5444 
5445 5446 5447 5448 5449 5450 
5451 5452 5453 5454 5456 
5457 5458 5A59 5460 5461 5462 
5463 5464 5465 5466 5467 5468 
5469 5470 5471 5472 5473 5474 
5175 5476 5477 5478 5479 5480 
5481 5482 5483 5484 5485 5486 
5487 5488 5489 5490 5491 5492 
5493 5494 5495 5496 5497 5498 

6005 6006 6007 6008 6009 6010 
6011 6013 6014 6015 6016 
6017 6018 6019 6020 6021 
6022 6023 6024 6025 6026 6027 
6028 6029 6030 6031 6032 6033 
6034 6035 6036 6037 6038 6039 
6040 6041 6042 6043 6044 
8046 6047 6048 6049 6050 6051 
6052 6053 6054 6055 6056 6057 
6058 6059 6060 6061 6083 
6064 6065 6066 6067 6068 6069 
6070 6071 6072 6073 6074 60711 
6076 f!m7 6078 6079 6080 6081 
6082 6083 6084 6085 6086 6087 
6088 6089 6090 6091 6092 
6095 6097 6098 6099 
8100 8101 6102 8103 6104 6105 
6108 6107 6108 8110 6111 
8112 6113 . 6114 6115 6116 
6117 6118 6119 6120 6121 6122 
6123 6124 6125 6126 6127 6128 
6129 6130 6131 6132 6133 
6134 6135 6136 8137 6138 8139 
6l40 6141 6142 6143 6144 6145 
6l48 6147 6148 6149 6150 6151 
6152 8153 6154 61&5 6156 6157 

6158 6159 6160 6181 6182 8163 6164 
6165 6166 6187 6168 6189 6170 
6171 6172 6173 6174 6175 6178 
6177 6178 6179 6180 6181 6182 
6183 6184 6185 6186 6187 6188 
6189 6190 6191 6192 6193 6194 
6196 6197 6198 6199 6200 
6201 6202 6203 6204 6205 6206 
6207 6208 6209 6210 6211 6212 
6213 6214 6215 6216 6217 6218 
g219 6220 6222 6223 6224 
6225 6226 6227 6228 6229 6230 
6231 6232 6233 6234 6235 6236 
6237 6238 6240 6241 6242 
6243 6244 6245 6246 6247 6248 
6250 6251 6252 6253 6254 
6255 6256 6257 6258 6259 6260 
6261 6262 6263 6264 6265 6266 

6267 6268 6269 6270 6271 6272 
6273 6274 6275 6276 6277 6278 
6279 6280 6281 -6282 6283 6284 
6285 6286 6287 6288 6289 6290 
8291 8292 G93 6294 62911 
6296 6297 6298 6299 6301 

6303 6.104 6305 6306 6307 6308 
6309 6.110 6311 6312 6313 6314 
6316 6317 6318 6319 6320 
6321 6322 6323 6324 6325 6326 
6327 6328 6329 6330 6331 6332 
6333 6334 6335 6336 6337 6338 

6339 6340 6341 6342 6343 
6345 6346 6347 6348 6349 6350 
6351 6352 6354 6355 6356 
6358 6359 6360 6361 6362 
6363 6364 6365 8366 6367 6388 
6369 6371 8372 6373 6374 
6375 6376 6377 6378 6379 6380 
6381 8382 6383 6385 6386 
6387 6388 6389 6390 6391 6392 
6393 6394 6395 6396 6397 6398 
6399 6400 6401 6402 6403 6404 
6405 6406 6407 6408 6409 6410 
6411 6412 6413 6414 6415 6416 
6417 6418 6419 6420 6421 6422 
6423 6424 6425 6426 6427 6428 
6429 6430 6431 6432 6433 6434 
6435 6437 6438 6439 6440 
6441 6442 6443 6444 6445 6446 
6447 6448 6449 6450 6451 6452 
6453 6454 8455 6456 6457 6458 
6459 6460 6461 6462 6463 6464 
6465 6466 6467 6469 6470 
8471 6472 6474 6475 6476 
6477 6478 6479 6480 6481 
6483 8484 6485 6486'6487 6488 
6489 6490 6491 6492 6493 6494 
8495 6496 6497 6498 6499 6500 

-sooı8oo2 iıoo3 8004-8005-
8007 8006 8009 8010 8012 
8013 8014 8015 8016 8017 8018 
8019 8020 8021 8023 8024 
8025 8026 8027 8028 8029 8030 
8031 8032 8033 8034 8035 
8037 8038 8040 8041 8042 
8043 8044 8045 8046 8047 8048 
8049 8051 8052 8053 8054 8055 
8056 8057 8058 8059 8060 8061 
8062 8063 8064 8065 8066 8067 
8068 8069- 8070 8071 8072 8073 
8074 8075 8076 8077 8778 
8080 8081 8082 8083 8084 8085 
8086 8087 8088 8089 8090 8091 
8092 8093 8094 8095 8096 8097 
8098 8099 8100 8101 8102 8103 
8104 8105 8106 8107 8108 8108 
8109 8110 8111 8112 8113 8114 
8115 8116 8117 8118 8119 8120 
8121 8122 8123 8124 8125 8126 
8127 8128 8129 8130 8131 8132 
8133 8134 8135 8136 8137 8!38 
8139 8140 8141 8142 8143 8144 
8145 8146 8147 8148 8149 8150 

8151 8152 8153 81114 8155 8156 8157 
8158 8159 8180 8163 8164 8165 
8168 8167 8168 8169 8170 8172 

5 8176 8177 8178 

lslahiyede bulunan kıtaat 
ihtiyacı için 188,000 kilo elr 
mek kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 4 Şubat 933 
cumartesi günü saat 15 tediT. 
Taliplerin fartnamesini alınalı 
üzere her gün latanbuld'a ili 
K. O. ve Ankarada M. M. V. 
ve Adana aatrnalma komisyoır 
larma müracutlan. Taliplerin 
teklif mektuplarını ihale zama
nında'! evvel bulundukları yer· 
!erdeki askeri sabnalma komis 
yonlanna vermeleri Jlzımdır. 

(3008) (188) 
496 , . . 

15. F. SA. AL. KO. dan: 
Samsunda bulunan kıtaat 

ihtiyacı için kapalı zarfla satm 
almaı:ak olan 250 ton bqğda· 
ym beher kilosuna verilen 6 ku 
rut 15 aantiın pahalı göriildii· 
ğünden bir ay müddetle pazar 
!ıkla satın alınmağa karar ve
rilmiıtir. Taliplerin ıartname
ıini cömıek üzere iter gü~ ·sam 
ıunclaki. ıatın alma komisy>ômı 
na müraqıatları. (3009) (2~1) 

627 

Hali tasfiyede bulunan 

KANDIRA HALK 
ORMAN 

lııletme Türk Anonim $ir· 
keti Tasfiye memurluğun· 

dan: İ I 

Zirdelci ruznamenin müza'ccresi i 4 

çin 8 Şahat 933 c;ar'8Jllb~ günü 
saat 15 le Fındıklı'da Hamam •oka 
ğında 12 No. lu Sadullah ve Şüre
kim yazıhanesinde heyeti umumiye 
içtima edeceğinden nİ7.amname mu
cibince hakkı dübule malik hissedar 
lann yevmi mezkurda hazrr bulun
maları ilan olunur. 

Rüznamei müzakerat· . ' 
1 - Tasfiye memurl~ faali· 

yeti hakkınd<\kİ raporlarının kıraat 

ve kabulü. 
2 - Kat'i bil;.nçonun 

taıdiki 

3 - Bazı kararlar ita .. 

tet,kik "e , 

lıtanbul üçüncü İcra memurluğun 
dan: Paraya. çevrilmesine kRrar \:e ... 
rilen 94 beyğir lruTYıctinde tef f!.rrU 

tı tamam bir deniz mötöni oap:t· 
nında 48 numerolu Değirmenci Za· 
de Hacı lsmail Hakla ve Fuat Bey 
ler maiazaımda 25-1-933 çıırırunba 
gününe müıadif ııaat U-12 de ikin
ci açık arttırma suretile satılacak
tır, Talip olanların mahallin<'.o hazır 
bulunacak memuruna müraca tlar• 
ilin olunur. 

8179 8180 8181 8182 183 
8184 8185 8186 8187 8188 8189 
8190 8191 8192 8193 8194 8195 8196 

8197 8198 8199 8200 8201 8202 8W3 
8204 8205 8206 8207 8208 8209 
8210 8211 8212 8213 8214 8215 
8216 8217 8218 8219 8220 8221 
8222 8223 8224 8225 8226 8227 
8228 8229 8230 8231 8232 ıız:r, llt34 

8235 8236 8?.37 8238 8239 8240 
8241 8242 8243 8244 8245 8246 
8247 8248 8249 8?50 8251 8252 
8253 8254 8255 8256 8257 8258 
8259 8260 8261 8262 8263 8264 
8265 8266 8267 8261\ 8?.69 0~10 
8271 8272 8273 8274 8275 8276 
8277 8278 8279 8280 8281 8232 
8283 8284 8285 82&ı; 8287 8288 
8289 8290 8291 8292 8293 8294 
8295 8296 8297 8298 8299 8300 
8301 8302 8303 8304 8305 &306 
8307 8308 8309 8310 8311 8312 
8313 8314 8315 8317 8318 
8311 8320 8321 8322 8323 8324 
8325 8327 8328 8329 8330 
8331 8332 8333 8334 8335 8336 
8337 8339 8340 8341 8342 
8343 8344 8345 8346 8347 8348 
8349 8350 8351 8352 8353 

8356 8357 8358 8360 836?. 8363 8364 
8365 8366 8368 8369 8370 8371 8372 

8373 8374 8375 8376 8377 8378 
8379 8380 8381 8382 83113 8284 
8385 8386 8387 8389 8390 
8391 8392 8393 8394 8395 8396 
8397 8398 8399 8400 8401 8402 
8403 8404 8405 8406 8407 840S 

8409 8410 8411 8414 8415 8416 8411 
8418 8419 8320 8421 8422 8423 8424 
84~ 8427 8428 8429 8430 8431 8432 

8433 8434 8435 8436 8437 8438 
8439 8440 8441 844?. 8443 8444 
8445 8446 8447 8448 8449 8450 
8451 8452 8453 8454 8455 8456 

8457 8458 8459 8460 8462 
8463 8464 8465 8466 8467 8468 
8469 8470 8471 8473 8414 
8475 8476 8477 8478 8479 3480 
8481 8482 8183 8484 8485 8486 
8487 8488 8489 8490 8491 849Z 
8493 8494 8495 8496 8497 8498 
8499 8500 



Türkiye Hililiahmer 
CEMiYETi MERKEZi UMUMISlNDEN : 

Her v....ı.. iinnne filigranlı bir Hilll H hlr Yd .... (T. c. o. IC. f.) 

_... vaz'edilerek 21/ 1/933 tarlhİ8e aııü...ıll Cumartetl ıfinün · 

en itiWen 53 ~-ı.ıı 12 .......ı. " Grimo " 9711alrllt• ..,._,.. 

...-liJecektir. 

fstanbul Havagazı ve Elektrik ve T eşebbüsab 
ınaiye Türk Anonim Şirketi {SA TGAZEL) 

iLAN 
(stanbulda Havagazı ve Elektrik ve teşebbü

satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi (SATGAZEL) 
kışın şu soğuk zamanlannda ailelerin mahrukat 
edarikini kolaylaşbrmak arzusu ile Kanunusani 

ve Şubat aylan için ve aile reisleri hüviyet cüz
danlannın ibrazı üzerine azami bir ton teslim 
dilmek şartile Y edikule ve Kurbağalı dere (Ka-

dıköy) gazhanelerinde kok kömOrQnfi istisnaen 
onunu 20 Liraya satmağa karar vermiştir. 
Şirket mezkQr hüviyet cüzdanlarına verilen 

. ömür miktarını işaret edecektir. Alıcının arzusu 
üzerine mezkOr bir ton kok ayda 500 kilodan 
iki defada teslim edilebilecektir, 

MODIRIYET 

iLAN 
idare Merkezi Beyoğlunda Tünel Meydanında 

Metro Hanında bulunan Istaobul ve Kadıköy 
Gaz şirketi, Gazhaneleri için mümkünse labara~ 
fuarda çalışarak mümarese kespetmiş diplomalı 
bir kimyager talep ediyor. 

Namzedin mutlaka Türk tebaası olmasa, hiz
llıeti askeriyesini ifa etmiş bulunması ve en yeni 
fotoğrafisini raptedeceti istidanamesile beraber 
diplomalarım ve icap eden sair vesikalannı ibraz 
ltne.ti lazımdır. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

~ ı 7 ,500 ,, det Nibayebiz Şerit. 
ka ' ,onumuıcla aeYcut nllwe ve prbıamOli muclbl.ce 

"-tarlekla saba •acak olu bu terftlerln bedeli " 13502 " 
i'-arah karara•- ahllı .. ını teYfikan idaremiı tarafmdu 

lirle paruı olaralt l.taabulda Merkez Cumhuriyet Bankasına 
~cak Ye mlteabhit yet'U -h'lllAt Ye •ı-'ltumıdaa 
t ~t yaptıfıaa. dair Yuika glıtet'dikçe bubca iltihkaln 

e edilecektir. 

MİLLiYET CUMA. 10 KANUNUSANt 

Tayyar 
1 Piyangosu 

14. cü Tertip Başlıyor 
1. ci Keşide 11 Şubat 

--·-.... ·---------~ 
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DevJ.et u~ıniryoHar• idaresi i uııaı- l 

Şeker Bayramı münaıebetile 24 ikinci kanun 933 pce ya· 
namdan gelecek Şuh.tın 3 üncü gece yanıma kadar iıtaay_. 
lara udan ilin varakalanndald terait claireaiade wnuma yGıula 
otuz ve Haydarpqa veya Ankaradan 9 ve 10 numaralı katarla· 
ra binec:e1c yolculara yüzde lm4ıı tem:illl yolcu tvhıı\ tatbik eıli
lecelı;tir. (~) 

us 

Irmak • Çankan n Arifi,. - Adapaıarı tube batfan 
dahil olclup halde, Samsua • Sn-u - Haydarpqa hattı üıe
rindeki berhan,ı bir iıtuiyoı1daa Jha• bu kı11mlar üzerinde 
bal-up 924 ldlo•etreden fazla aeufecle olan dijer bir i .. 
tuiyoaa doğru bilet •lacak yoleat.ra 21 ikinciklnun 933 ta
rihiaclen itibaren teuzilli Ya ..Ittu llcretll bir tarife tatbik 
olanacakbr. Bu tarifedeki maktu ücretler, aaldiye Ye dlllllga 
reaimlerile birlikte 1eyyaneıa biriaci sınıf için - 4128 - dllrt 
bin ylz yirmi ıekiı, ikinci llDıf için - 2981 . iki bin dokuı 
ylb sekıen bir ve OçilncB 11nıf için ele - 1893 • bin ıekb: ri.ıı 
clokau iç kuruttur. 

Me1ell ı ( 1) Haydarpa.-dan Kayııeriye, Sıyue, Zileye, 
Tarhala, Amaıyaya ye Samsuna veya miltebbilen bu istati
yonlardan Haydıırpqaya ; 

(2) Sam1uadan Çankınya, Ankaraya, Eskifebire, AdaJ>8• 
ıarma, lzmite Ye H•ydarpapya Ya mütek•bilea bu iatıul
yoalardan Samsuna gidenler bu tarifedeki llcretlerle ııeyabat 
edeceklerdir. Yarım bilete tlbl çocuklard•n bu ücretlerin 
,_ •hnacaktar. 

Faıla tafsillt için letuiyoalar•ıa rlıelerine aıllracaat 
eMl=ell lln olunur. " 273 ,. 

ldaremiı içia pa11rlakla taba alınacak olan " 25,. kalea 
Stoder yaidanlıta, atq tuilası, elektrik IDalı-esi, Şeftirea 
baı:obendi, Şuvastpre .. eczaıı, Dinamo kllmllrll aporll, 108 
metn mik' abı muhtelif kereıte ve saire fibi mqlıteliflllciu 
maiıı..-iıı paıarlıfı 25-1-935 tarilaiae mllwlif çatfAmba 
glııl mataıada icra kılmacatmdaa talipleri• ye•IDİ mezktir• 
da uat 9 dan 11 • kadar İlbab .Ucut ederek talıırirea fi•t 
vermeleri, ba baptaki makemenin mllfredat liateai mığau 
dahilind.. uılmlf olup nllmlbıe getirilmeai icap eden malzeme 
lçia pazarhlı. gllnli nOmwıelerin beraber getirilmeal, nlimuae· 
ala teldifleria kabul edilıalyecetf illa olunur. "280,. 

ltıiplerin Dllmun ve ~lerimiıd. gardllktoa aonra 

':'-~"ta iftir•k etmek İçİll " % 7,S ,. teminat akçeleriai ı 1 1 alı:'~ .. 2s..1-9S3 çe&"faaba ,anı uat .. ıs .. ta Galatada atanbul Belediyen II&aları 
s ~ koıniıyonana •lracaat etmeleri. "6847,, ----------------------'· 

Mubayaa11na lüzum gllrillen 16,000 metre hortum lca,_h j 
~nh..ı 4 &ncii IC'l'a Moaı11rluğuadan : urfla mllnakasara konmllflur. Talip olaDlar ,artname almak 

Emnıyet 8_aııdığı aa~a birinci derecede ipotekli olup ta- lzaro her gtln levazım mllt:liirlliiüne mliracaat etmeli mllna· 
amı 1766 !ıra kıymeti mahalDaıiaeli Altımermercle Haca Tı. kalaya ,Umek için de 2000 lirahk teminat makbuz "J&t 

lllur 111aballeaincle Hamallar .lıaaı tolı:ajıada etki 56 yeııi 48 mektubu ile teklif mektubu 9-2-933 perıembe gilnll qat oa 
ıııınıaralarla murakkam kadiaıen tenü · tik ili b h lıefe kadar daimi enclimen• •erilecektir. (279) 
<• h . -•· m a mu a çe Qır bap ı;nenıa tamanıı ...... •rttırıaaya k , prt-
Gaıııenin 30. 1·933 taribiaden ltih.reıı da~nllnl;' do.ıaph L--

b•fı ı;.; .b. 1 ,. ını11111 e er .... 
tarafından girllne ı ece •• gı ı ·.;ı.933 tarihiııe mlbadif Çar-
taınba glinl A•t 14 tea 16 ya kadar dairemiade açık art-
rına ile Atılacaktar. Artbnna becleU lll•h•••ın kı ti . 

'll:ıde yetmif betini bulmadıtı takdirdi e• IOlı a:S~a: 
taabhlldll baki kalmak here 16-3-933 Wilabae ..... elif Per• 
tembe gllnü yiııe uat 14 ten 16 ya kadar dal...ııcle 
la~ak olan arttırmuında pynmeakul en çok arttıraaa ~~:: 
•d~eceğ'iııdoa taliplerin mnh•mnıen kıymetin yilıde J'edi ba
çıııu niabetiado pey akçesini yeya milli bir S.nkaııua temi. 
taat .mektubunu hamil bulunmaları lizımdır. Mllterakiın vergi
".' ile valtıf icareai ye Belediyeye ail tenvirat Ya tanıifıat 
rüaunıları müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflb kanu. 
; 111111n ( 126 )ıncı maddesinin dllrdllncG fıkraıına temlcan bu 
"Yrunenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer allkada-

tanııı • tjL..ıc b h 
• Ye ır ·- alda aaıiplerİllİD ba baklaruu ve uıuaile 

•ız ~e maaarife dair olan iddialanuı ilin tarihinden itibaren 
Y•rnıı Ü • • d ' k g n ıçın • enakı ııılbbitelerile bildirmeleri akıi balda 
• ları tapu sicillerile Abit olmadıkça &abf bedelinin paylaf-

n. a!llndan hariç kalacklan cıhetle alib laranıD ifbu madde· 
tıı: _nıezldlr fıkruıaa gare hareket etmeleri ve daha fula 

lumat almak iııtiyenlerin 932-1875 d uil lir 
caatları ilin olunur. osya numar • m A· 

lstanbul Zirrat 
Mektebi Çiftliğinden. 

100()() Kila Kuru soğan • 
ısooo .. D6kme makiııa .. nıaıu 
1500 .. Sarım11ak 

İstanbulda Ziraat mektebi çiftliğiııd 
lllahsuliln 23 kinunll8aoi 933 _e mevaıt a~ kalem 
aatılıcaktır. Tali lerin pazarte_aı güall mllzayede ile 
tııelttebi ~iftlik İJ:.. ı. o ~de y efilk6y civanncla Ziraat 

0 eyenae lllllracaatlan. .. 

1 Evkaf mficlirlyeti ilAntarı 1 
Alemdağı Vakıf ormaıılarının Biiylilı: Elmah n Tefnelik 

civaruaclan kat ve imal edilmek Gzera miiaayedeye .... a:oluau 
(12J) metre mik'ap gayri mamOI kestane lı:eruteaiaiıa beher 
metre milı:'abı (2) lira (65) kVUfla talibi uhd•incle olap 
23·1-933 paıarteai günl ihalei kat'iyeti icra edilec:efinclea 
fulalile talip olanların latanbul Evkaf aıikliriyetiade Onun 
ve Aran kalemine mllracaat ey!omeleri. (267) 

Tayyare Cemiyeti 
Mübayaat Komisyonundan: 
lS milyon fit tabettirileceğinden tab'a talip olacakların 

23-1-933 pazartesi gliuü aut 15 te milbayaat komiıyonuna 
mllracaatlan. "281" 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

185,000 Kilo Karton 
1 O S,000 ., Beyaz ve kahve rengi 

kAğıt ve (8) adet zamklı bobin. 
Nlbııune ve fal'bıamelerine tevfikan ve pazarlıkla satın 

ahnmuı mukarrer bulımaa mezkür levaıımıo bedeli (13502) 
numaralı kararname ahklmı daireainde Türk parası olarak 
Merkeı Cumhuriyet Beakuıııa yabrılacık ve müteahhit yerli 
mamullt ve mahsufltımızdaa ihracat yaptığına dair Yeııib 
lbru ettikçe mezkür bankadan istihkakını alacaktır. 

TaHplerin nDmwte .,. tartnamelerimizi g6rdiikten sonra 
pıızarlıj'a İflİrak etmek ii1ere % 7,S nıuvakkat teminatlarını 
lwailen 1-2-933 çarpmba günll saat 14 te Galatada alım 

k i müra leri. 6846 

1933 

• 
lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A ~pullu şeker fabrikasının 
lstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek.. 
sik olmamak üzere sablır. 

Kristal Toz, kılosu 
36,1s kuruş 

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

isterse sigorta ettirilir. 

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

ker - Telefon: 
24470-79 

Ceyhan Malmüdürlüğündem 
D&rt sene müdd9tle yeniden mevkiı nıüzayedeye çıkanlan 

Yumurtalık dalyam 9-1-933 tarihinden 1·!-933 tarihine kadar 
yirmi gün mü"detle mevkii müzayedeye vazeclilmit olduğuadan 
taliplerın ihale cünü Ceyhan malnıüdürlüiiine aaijracaatlan i· ı 
li.a olunur i!36) ' 
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AMAN NE SANCI! (ABUK! 

1 

3adılaade Bir, derler. 
Vapurları 

Karadeniz Posta~ı 
o 

in önü 
Yapuru 23 Kanunusani 

PAZARTES 
CÜDÜ alı:...., ııaat 18 de Sirk 

rdıtımınıian hardcetle ( Zongul 
lnel.olu, Ayancd<, Samsun, 
da, Giresun, Trabzon, Sürm 
ne, Rize ve Hope ı ye az· 
ve aYclet edecektir. 

F ula tafıilat için Sirkecı 
- ...... altında -tal. 
mii._L Tele. 22134. 

Alemdar Zade Mehme 
Vapuru 

Bülent 
VAPURU 22 Kanu~ 11ru p 
zar pnü (Zonguld:ık, 1 n 
lu,S.-un, Ordu, Gire>U<\, Tr 

-· Ri:re ve M&parn•ye • 
... awdetle ayoi iıkelelt el S 
-, Vüfıkebir, Görele F 
.. ve On,.'ye uğrıyarak av 
eıle c1':tir. 
A taaı Aliiye han 

Tel 21037 

SEYRlSEFAl 
Karablga batbnın 21-

935 cumarteai poatuı y 
oır bir ıefer içia bir 
teabbarla 22·1-933 paı 
gllnli akpma kalkacak 
mutat programı tatbik ed 
cektir. 

.,.... wl icra m-mugun 
Mahcuz olup paraya çeviril 
btTer balanan ey et1•" 29-
tuihlee teaadüf eden pazar 
aut 1,30 ta yükııek bldınmıla 
ıriÇL nlolıatmda 4nu 
1 Petnıld ..,_..... oıohde 
l hnna ile aatılacafınılan tmı• 
, _,,,_ ti• we -tta mah 
"- balunacü .-.uruna 
caallai ilan ...._ • 

lıbınbal Oçüncii İCTa meumrl 
"-• Bir deynin tenıııni iıtifası 

1 -.la -·- ,.. paraya ç 
.............. 2llOO lıılyye A.dap-. 

laleli 25-1-933 --- mü 
' ....... ııünü oaat 10·11 ..,..... 
...... da yaf ilkelednde · • 
~ aırttnma ıu«tile tablacaii"f 
talip olanlana _ ............. 

mahallinde hazır lıulunacıılı: 
1 nna müra<: •tlım laumu • 

HERKt:.S 

SARJZEYBEK 

1.so 
T.L. 

. .-
SANCI GE Tİ. 

OH, HE RAHATLIKI 

81< ~ ,_ "'"" ...ı. eder. ·-· maada bu 
AU. .. TÜ'"' • balb lloçıan. blWiaa olArak·bW. ıa..ıa 
taırüıl kn ft talaa " 'edan ecı--. Si.ı ı•uıı.tle m .. gaı 
--o ıı.-. I' 1 """'' ııo,o.. orb..:.uı.r. ııı.ı.. 

tUı.a.ad b,ııd: '* - ~ t .. llulır.u IDC.lrı&llUb ~ 
oll A- yaDNo< lalb<k ediau.-~-Faht .\.lkı* LU1UD1 b.atınaucla ......._ ,.. ta.ıt.u.tkrek• 
•hp•ne• il#~ 1-laau ,_,,_ ....... -........ 

G, A A. BAKER Lld 
llf---.... ..._ 

ı.MHNfi·1~~·I~:At;3:4~11 
SANCIYI ZALE EDER 
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işte 

lpekiş' 
indir! 

En kıymetti 
Bayram 
Hediyeleri 

lpekiş gömlek ve kr vatıarı 
1 (lpekif) iıı halis ip~k ıden mamul gömlekleri inamlmıyacak 

derecede uz:un miicldet c!ayandığı ve yıkanC:ıkça daha ziyade 
, ıtızellettiği için hakikatte en ucuz poplin gömleklerden 

daha ucuzdur.• 

•• 1 
1 

100 lüks sigara 
Nefis Bir Bayram 

Hediyesi 

• 

• 

a ı 

l•ı r 
il r1 

~ ~ANAVll ~ÜULİVt LTO. ~IQ~CTİ. 
•AUTA, tJtrtlffi 111h.İ~l.)İ JıO"AÔı i. b1•ü. 

ucuz GÜZEL 

Bayramlıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Yerli Mallar 
Pazarından alınız 

Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbise, 
kadın ç ntaıı, kadın ve erkek çoraplan, 
~ldiven, fapka, kundura, ıtriyat ili... ila ... 

Her ne isterseniz bulursunuz 

, __ _ İstanbu': Bahç'!kapı Sa2lam 
Beyoğlu: İstiklal caddesi -----• 

5/b 

MAGı\ZALARINDA 
15 Kanunsani ila 15 şubat 933 

MEVSİM SONU 
Münaıebetlle 

BÜYÜK SATIŞ 
Bütün Dairelerde Eevkalade Te'Tlzilat 

EMSALSİZ FIA T·LAR 
lSTJF ADE EDiNiZ 

E S d
•., • • \•- Dr. IHSAN SAMI 

n ev ıgınız .)KSOROK ŞURUBU 

Si .. GARALAR )kıürük ve nefeı darlığı boğ 
naca ve kızamık ökıürükleri içir 

B• A d f :ek teairli ilaçtır. Her eczane· 
ır ra a. 1e Ve eczB derof;ımıda bu1U'l1" 

411 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

feYYahlara 

Ban~a ~oınıner~iJalE 
lT:ALYANA 
Sermay~ 700,000,000 

(ihtiyat akçeıi: 

580,000,000 Liret) 

Travellero (Seyyahin çekleri) 
.. ıa. 

Liret, frank, lngiliz liraaı vey; 
dolan frank olarak aatılan bu çel. 
'er aayeainde nereye aitseniz pa 
ranızı kemali emniyetle taıır v ı 
'ıer zaman isterseniz dünyarur 
·,.,.. tarafında, ıehirde, otellerde 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit ma 
kamında kolaylıkla iıtima) ede 
i:ıilirainiz. Travellera çekleri ha 
kiki sahibinden batlıa kimsenin 
kullanamayacai• bir tekilde ter
'ip ve ihlal edilınİttir. 

.-- Ürolog - Do1ctor -· 

Celil Tevfik 
1 drar yolları haatalıkları 

Birinci sınıf mütehasaıır 
Sirkeci Murediye cadd. No. 35. 

----- . __ 323 

Yeni model Allegro 

HARİKALAR T<•L'
0
"' 

42772 HAQIKA~IOIA 
«;ÜNKÜ İ NHİ$AAIN KOHTROL.U "f A,!.$Mİ M011AÜ ıu.TıNOA 

Fi 1 LAADA DiNLl.l"ID AlLME.KTEOIR. 

- ı GRIPE TUTULMA YINIZ 
• ~. Her •abah bir kate 

··:; E O K A L M i N A 
~) &'t 

Alman kitapçı, Alman kit.plan en 
ucuz aatar, Beyoilu, lıtildil cadde
li 390, ineç ıofareti karpaıncla. 

270 

464 

KUVVET iÇiN 
Emulsıon SCOTT mtistahzarmın her 

damlasında, enaicenin taıekkülü için muk
tezi tuzları Ye uzviyetin faaliyeti için ll
zımı gayri ınll.farik vitaminleri meYcuttur. 

Her gll.n muntazaman bir kaç kqık 
alındıkta Yllcudu takviye ve nezley~ 
ökıiirll.ğü ve bilhassa çocuk baatalık
larının önll. alınmış olur. 

• O halde hakiki Emulıion Scott mlis· 
'thzarını mu!irren isteyiniz. 
EMULSİON SCOTT 

12 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 

VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite karşı ayar· 
lıdır, kendiliğinde Fading'i düzeltir, 
doğrudan doğruya okunabilen ışık· 

lı istasyon gostercisi vardır. Yüksek 
konuşanı Elektrodinamiktir. 

844. Numaralı kanunla müt:eşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Liralık 

110,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

Kaydın 
Kaydın 

başladığı tarih 
kapanacağı tarih 

• • 1. ŞUBAT 1933 
28. ŞUBAT 1933 

Rlsse senetlerinin ödeme şekilleri : 
DEF ATEN : Kayıt esasında % 100 

ve ya TA KSITLE : Kayıt esnasında % ıo' - l / 5/1933 tarihinde . % 30 

l/7 /1933 tarihinde . % 30 - 1/9/1933 tairhinde. % 30 --
Tevzi ednecek temettü hisseleri : 

% 100 • ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı Ozerlnden 
0/o 6. (yüzde altı) 

Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
'Her hisse senedine senevi % 6 hissei temettü tevzi edildikten sonra 

temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 

il<incl hissel temettü olarak yine hissedarana verilir . 
Nezdinde kayıt onu•m••••• Y•Pllacak müe•••••t ı 

f. C. Merkez Bankası Osmanlı Bankası 
torklye Ziraat Bankası Banka Comerciale ltaliyana 

Türkiye İş Bankası Doyce Orlent Bank 
Emniyet Sandıaı Felemenk Bahriseflt Bankası 

Emlak ve EYtam Bankası 
Dr. A. KUTIEL 

Karaköy Börekçi fırım ııraamcla 34. 
10 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekliğine 

1rarıı en müeaıir deva SERVOIN 
baplanclır. Depoıu, lıtanbul'cla Sir
kecide Ali Riza Merkez eczaneaidlr. 

1 Tql'11ya 150 kurut poıta ile gönde-

TlÇARET lŞLERl UMUM MODORLOCONDEN: 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine ıöre teacil edilmit olan 

ecnebi tirketlerinden lnıiliıı: tabüyetli lıtern ent O,.eraiı Frödakta Liıni· 
tit • Eaatern and Overseea Proclucts Limited - Şirketi bu kere müracaat· 
la Şirketin Türkiye merkezinin lzmirden htanbula nakleclildiiini ve umu
mi nkilliiine müıterelıen n münferiden !mu koymaia sel&hiyettar ol· 
malı: ve ıirket namına yapacalılan itlerden doğacak davalarda bütün meh· 
kemelerde dava eden, edilen ve llçüncü tahıı aıfatlarile hazır bulumnalr 

bre Jalı J. Hobutraıaer ve V. Vilton Meri Efendileri tayin eylediğini 
bildirmiş ve liızımgelen veıikayi venniıtir. Keyfiyet kanuni hükümlere 
muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

' 

rilir. lzmir'de lrıat pazannclalô, 
Trabzon'da Yeni Fer.h eczanelerin- "'!!!!'~!!!!!!"~!!!11!"-"'!"!"'!""!~""!""-!"!!'ll!!!!!!!!"~!!!!!!!!-!!!!!!"!!!!'!!!!'!!!!f 
de bulunur . ~ 

206 MiLLiYET MATBA.ASI 


