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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sanayi 
Programımız 

• 
azı H o .Gaziant 

lktıaat vekili
nin ıiJzlerl 

. ~KARA, 25 (Ba,muharri· 
nınızden • Telefonla) - lktr 
~·~i progranımuzın belli batlı 
ııtıkanıetleri aydmlaııyor. Va· 
kıa sanayiiınizin alacağı istika 
met h~ldcında hükUmetin tesbit 
~ılınıı kat'i bir programı he-

::}'~ktur. Fakat itte lktısat 
~ ın_ın dilile bu program ve 

t•ııenın eaaalannı öğrenmit 
u unuyoruz 
Mah . .

1 
ınut Celal Bey son beya 

~~!k• e •anıı.yitle takip edilecek 
ıs. 1 aıneti, kredi imkinlarmı 
hımaye tekillerini istihsal ve ih 
~aç Yollarını izah ediyor. Bu 
dzah ~ok yerinde ve yolunda ol 

u. Zıra şiındiye kadar devam 
f1en vaziyetten bizzat aanayie 
uz?",':uııdan fazla ehemmiyet 
~!aı.ğini aana~ar memnun 
egıldı. Sanayii hımaye bahsi

ne başka faaliyet tubelerinin 
ffites.ela Ziraat ihmal edileceğl 
d" nnde olanlar memnun değil 

ı. 

• _lktıaat vekilinin aözleri her 
ıki tarafın enditelerin •1 t _,. 
d .. t] · · • ! , erea· u ermı ıza e eci'ecek ku 
dir Yeni T·· k" b vvette 
k • ur ıye, azı memle-
• etl~rde olduğu gibi. sanayii a 

"ı·' zıraati ayrı değil her iki f ~ 
ıyet şube.. . aa 
lıalinde mitt! ~e iktııadi bir kül 
ne d • 1 İ'ktıaat hedefleri· 
kara~gru emniyet1e yürütmek 
mizin b!adır. Muhterem vekili
hiın bir Ya?"tmdan çıkan mü· 

K netıce de fudur· 
onten· • • 

ruretlen· .ı~ ııatemi halin, za· 
k nı ıcap ett" d"ğ" at ın"d f ır ı ı muvak 
· u a aa tetb" ı • ıısteın saa .. . • ır endir. Bu 

tine de Y•unızın ati emniye-
. . stek o!am B" 
ım•zi Gü .. · ~ ız sanayi-
nelıniJel ~rük tarıfelerile, bey
teşviJci 

1 
caı:t anlatmalarile 

• anay1 k .1 gız Hu"k• arıunı e tutaca-. uınet .. rf. . 
le ile değil bi u ı bır müdaha-
ıanayi faaİi ~· •~n.e şefakatile 
müralab. 1 y •mızın nazımı, 

· K 1 0 acaktır 
•naatirnizee b., 

kuvvetli _ "h" Yanatın en 
. • -·· rnu un t af 

nayı politikamızaa 
0 

·~ 1 
.••-

umumiyetle iktısadi l~ugu gıhi, 
mızda mutlak b' . . anunJarı
yofund ki k ır ııtıkrar tes · · 

a anaat ve ·kar ıaı 
Bu noktaya Ba ki ardır. 
ne kadar ehem ş~e 1 Paşanın 
Yakıdan h'I' mıyet verdiğini 

ı ıyoruz ş· d' l ıat vekili h · . ını ı ktı· 
t . u gayenın tJ k 
enun edileceğin. .. I' mu a a 

rimize kan 1 •oy ıyor, lşle-
iat'k ' unlarımıza kat'"ı b" 

ı rar vermek! ır 
daşl11nmızm de~ftal~'.~ vatan· 
faydaaını hiç bir 

1 
' u~rn ve 

edemiyeceg"inıiz h~!e 11hnıal d • arıcı ;.. em· 
e emnıyet ve İtimad'uıı ·~ 

den kazanacaliız. Yenı-
Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

T. T. T. 
Ceıniyetini 
Takdir 
Gazi }I... • 

C.o nın c . yet re· . emı-
ısıne tel f 

ANKAD• gra 1 
•• h ·"'· 25 A c1;1m ur Hz. leri Eı :A. - Reiai-

k!katta bulunurlllrkkitehir'de tel· 
zıyaret elmitler ben liaeyi de 
1, 1 1 •e ur d ';"' er e .. t~.rih ve dil a a mual-
rmde goruım\işlerd" ll>eaeleai Üze-

Cazi Hazretleri i; 
ean.aaında Türk tarih ~e l!'Öriiıme 
:retı tarafından Yapılan il.ık ceıni
ve toplanmıt olan bü "le neşriyat 
me~iain~n .memleketı~i k~nve 
netıc.elerını gönnekten il '?U•bet 
takdı~}erini izhar eyle e'." telen 
Bu

1
m1;1naaebetle Reiıiciiın";:tlerdir, 

ret enyle T T T • ur Haz 
Yuauf Akço:_ B. . cemıyeti rei • 

fi • • ey araaınd •ı 
&ra ar teati ed"I · · a tu tel 

"E k' h' ı mııtır: 
• ışe ır mekt 1 • · 

teftişleri mün b e!' erını :rilkaek 
• aae etıyle • 

mız meaaiai hakkmd cemıyeti. 
Afet Hf. va11taaiyle .:u~za'?'ızdan 
iumuz bayat de" e t~lı oldu. 
fat!annızdan dofa r ~k~ır "e ilti. 
1~tı azalan bu yı b ·• • T· cemi 
lıımaye ve i maz anyetı daimi 
lan büyu"k b....,tl_anna borçlu olduk 

1 amı re' ı · ge en d · - •• enne cand l . erın ıukra I an 
erınden Öperler, n arını ar:ı: "e el-

T. T T c . • • emr~ti · • Ak r~., 
"Yalnız E k · ı:ora Y U8UI 

diğim d'. • ışehırde değil 
ıırer Yerlerde d f . !fez. 

(O e eyızlı me 
9'6•rnı 8 ıncı •ahifede) 

Konyada Gazi Mustafa /(emsl meydanı 

Reisicümhur Hz. dün 
Konyadan geçtiler 

Gazi Hz. Konya, Ulukışla, Bo. 
zanb ve Adanada bü. 

yük tezahüratla karşılandılar 
lkhsat vekili Adanada tetkikat yapacak 

KONYA, 25. (Milliyet) - Konyaya avdet etmiıtir. 
Reiaicünıhur Hz. le belaberle- • "' * 

rinde bulunan zevab hamil o- AFYON, 24. A. A. - Reiai· 
lan tireııi mahaua bugün sa· cüınhur Hazretleri iataayonu 
bah aaat altıyı on geçe iıtu· dolduran hallan allatlan ara· 
yonumuza müvaaalat etmit· amda salondan çıkttlar. Hal
tir. Gazi hazretleri ayni trenle kın arasına girdiler ve ııörüttü 
yediyi iane bef gece cenuba Ier. 
doğru ıeyyhtlaerine ci'evam et " - Merhaba, nasılıma", 
mek üzre hareket ettiler. diye sordular. 

Büyük müncimizin avddte " Çok iyiyiz Paşam, bafIJDIZ 
Konyada birkaç gün kalmalan dan ekaik olmayın". 

• 
ismet Pş.nın 
Seyahati 
Batvekil bugün 

Antalya ya 
hareket ediyor 
ANKARA, 25 (Telefon

la) - Başvekil lamd Paşa 
yann on ikiyi yirmi bet ge
çe trenine takılacak hususi 
vagonla Artalyaya hareket 
edecektir. 

Sıhhiye vekili Dr, Refik 
Bey kendilerine Afyona ka
&ar refakat edecektir. 

ismet Pa9arun refakatle· ı 
(Devamı 6 mcı ııahi1ede) 

Telefon 
Mükalemeleri 

Oç kuruş kadar 
tenzil edil

diği zannediliyor 

1 Hamillerle 
iti lif 

Nakit itleri müdürü 
bugün 

Paria'e gidiyor 

Nakit işleri mDdQrQ 
Sırrı Bey 

Maliye Vekaleti Nakit itleri u· 
mum müdürü Sım B. dün Anka· 
ra'dan tehrimize &'elmiıtir. Sırn 
B. Pariate Saracoğ\u Şükrü B. le 
Ounanlı borç.lan himilleri mü
meaaillari araamda haul olan itilaf 
dairesinde kat'i mukavelenin ih
zan ile metgul olacaktır. Sım B. 

, bu akfllllki trenle Pariı'e hareket 
edecektir. 

Saracoilu Şükrü B. ile himiller 
mümeuilleri araaında baııl olan 
prenaip itilafı ve yapılan avant • 
projet heyeti Vekilece ta .... ip edil· 
miıtir. Şimdi, bu esaa dahilinde 
kat'i mukavele tanzim edilecek· 
tir. Sım B. de mukavelenin tanzİ· 
ıni itine nezaret edecektir. 

ihtimali vardır. Sesleri yükseldi, birço!dan 
latikbal için Akşehire git· ellerini öptüler. Halkevi reisi 1 

nıiı olan heyeti treni mahsusl'.I . (o.,, .... , 6 ına ..ı.;ı..ı.) 

Saraçoğlu Şükrü B. bir iki ıü· 
ne kadar Ankaradan ..,hrimize 
gelecek ve kat'i mukııveleyi imza 
için Pariae gidecektir. 

Sabık Kral 
Ferdinand 

SQ/ damlasında De /(, 
tind 11111mpa$a fıkar11peroer cemlye-

e glgdfrllen çocuklar 

Dün fakir çocukların 
yüzleri güldü 

Birçok hayır müesseseleri 
bayramlıklar tevzi ettiler 

Himayeietfal ve hayır cemi biae ve ayakkabı, Sütciamlasm 
ret!eri tarafından dün bir çok ınukay~t 150 yavruya bir: 
bakır ve kimsesiz yavrulara kat elbıse ve ayakkabı, aynca 
ayranılık etya tevzi edilıniı 150 fakir çocuğa çorap, kazak 

ve yüzleri güldürülmüştür. yünlü elbise, elbiselik kuma, v~ 
Bu meyanda Himayeietfal'e 50 anneye de kışlık terlik dağı· 

merbut ~ne!er ;Birliğinin Be- tılmıştır. Bunlara aynca teker 
Yazıttakı merkezınde dün saat de verilmit ve kız çocuklara 
l3 kbuçuktan 15 e kadar 400 ço- manto gibi efya tevzi edilmiş
~= _ve d~:y~ bayramlık eşya tir. Bu doğıtılan elbise ve çama 

vzı e 1 nııştır. Bu 400 ço- şırlar, Anneelr Birliğinde aza 
cuktan 50 mektep talebesine el 

(Devamı 6 ınct aahif.de) 

Belediye reis muavini 
HAmltBey 

Telefon mükaleme ücretleri 
ni tetkik eden komisyon dün 
ıon içtimarnı Hamit Beyin riya 
setinde yaparak kat'i karanın 
vermiştir. 

1 

Komisyon raporunun muhte 
viyatı şimdilik mektum tutul· 
maktadır. 

Rapor bugün Belediye Riya 
setine verilecektir. Mükaleme 
ücretlerinin 3 kuruş kadar te-

l 
nezzül ettiği tahmin edilmekte 
d'ir. Belediye raporu tetkik ede 
cek ve noktayı nazarını firkete 
bildirecektir. 

Son altı ay zarfında latan
bul halkmnı fazla verdiği mü· 
kaleme ücretlerinin halka na· 
sıl iade edilecekğini Belediye 

, teapit edecektir. 

Amerikadan 
Gelen eşya 

Dünden itibaren 
kontenjan 

harici olarak girf yor 
Amerikadan memleketimi:ı:e İt· 

hal edilecek efyaılın kontenjan 
harici addedildiği hakkmdalci ka
rar ve eşya liatesi latanbul ıriim· 
rüklerine bildirilmiı ve dün tatbi. 
kine geçilmittir. Amerika ile olan 
ticari münaaıebat ve mübadelitın 
memleketiıniz lehine olduğunun 
görülmeai bu karann bafhca ami. 
lidir. Bu suretle Amerikan etyaaı. 
nın Aınerikaya ihracatrmız ka .. 
dar olanı memleketimize aerbeat. 
çe girecektir. 

Ba karar kontenjan tetbirlerin· 
de hükümetimizin aamimiyetinin 
en bariz bir ınisali telakki edil. 
mektedir. 

Recep Bey bugün 
geliyor 

ANKARA, 25 (Telefonla) -
C. H. Fl1'kası umumi katibi Recep 
Bey bu akşamki treni• ••••nbula 
hareket etmietir. 

Mısırdan Bulgaris
tana gide

ceği bildiriliyor 
KAHiRE, 24 - Sabık Bulgar 

Kralı F erdinand bava tebdili mak 
aadile lskenderi· 
ye'ye, oradan da 
,ebrimize gelmit
tir. Sabık Kral, 
aon samanlarda 
tekrar Bulgari•· 
tan1a dbnüp ora· 
da alelade bir tah 
aiyet olarak yer
leımek üzere Bul 
gar bükılmeti 
den müaaade iıtit 
aal e-iıtir. Kont 
Marani müstear 
iam:ile aeyahat et 
mekte olan Ferdi
nand burada bir 
müddet kalacak, Sabık Kral 
bu müddet eına· FERDINAND 
aında buraya &'elecek olan İtalya 
kral ve kraliçeaile &'Örüttiikten 
aonra Bulgariatana &'İdecektir. Sa
bık Kralın Bulgariatana latanbul 
tarikile gideceği, kıaa bir müddet 
latan bu lda kalacağı haber veril· 
mektedir. ..... 

Dün bu haber hakkında ,ehri
miz Bulıar konaoloaaneainde ta',. 
kikat$a bulunduk. Bize verilen ma 
lumata l'Öre aabık kral iki ay ka
dar Mısırda kalacaktır, oradcın 
latanbula l'eleceğine dair reami 
bir haber yoktur. Bununla bera· 
her Ferdinand latanbula gelae bi
le buradan BulgArİatana gitmeai 
aala me,,zuu b11hia değildir. Sabık 
kral, latanbul'dan Köatenceye gi
decek ve Romanyada kalaca!<tır. 

• 
lstanbul 
Nasıl 
Alındı? 

ikinci makale 

Bugün Sinci sahifede 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meo'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

1 Gayrimübadiller için 
yeni bono çıkacak mı? 
Ankara'ya gönderilecek olan 

heyet bugün seçiliyor 
Gayrimübadiller Cemiyeti ida

re heyeti bugün haftalık içtimaını 
yapacaktır. idare heyeti, kongre 
mukarrerabna tevfikan ikinci ter
tip bonolar meaeleai için Ankara
da tqebbüaatta bulunacak heyeti 
aeçecektir. 

Cemiyet mehafilinde, konııre· 
nin kanuni olduğu kanaati ileri 
aürülmekte n Öyle iddia edildiği 
gibi gayrimübadillerin 3000 değil 
2000 i bile bulmadığı, bulunaa da
hi cemiyete &'ayri mukayyet olan
larm kongre için ekaeriyette naza 
n dikkate ahnamiyacafı ilave o
lunmaktadır. 

idare heyeti haricinde &'ayrİmÜ· 
badiller araunda yaptığımız tah· 
kikata nazaran, gayrimübadiller 
bono iıinde ilü kıoma aynlmıı bu
lunuyorlar: 

1 - 50 bin liradan :rokan bo
no alanlarla 1000 liraya kadar 
bono alanlar • 

2 - Bu ikı bat araamda bono GayrimObadlller cemlgetl 
alanlar. reisi /amali MDıtak IJey 

Birinci kıama dahil büyilk bo-
no sahipleri, timdiye kadar müza. 1 !eri emnlin büyük bono sahipleri 
yedelere ittirak ederek bir çok tarafından kıymetleri yÜkseltile
mal almıtlardır. Bu meyanda bü- rek aatm almdığmı cörmüılerdir 
yilk çiftlikler, fabrikalar, depolar n bundan müştekidirler. Bunlar-
maiazalar, konaklar vardlJ'. ' dan biri diyor ki: 

Birinci kıama dahil ufak bono "- Maliye Vekaletince tevzi 
sahiplerinden bir kıamı bonolannı ' ":Jmiı bulunan bonolarm arkaam 
satmıt. diier kıımı ufak tefek, ar- da (Bono hamillerinden bu ıuret• 
sa ve aaire satın almıflardlJ', Birin le mal almiyanlar, bilibare bu em 
ei kıama dahil büyiik ve küçük bo- v!'I b~ula~a! bonoları.". k'Vlne!i 
no sahiplerinin ekaeriyeti, yeni- nıab<;tinde ıştırak edebılırler) dı· 
den bono çıkanlmaamı muıirrane ye hır kayıt mevcuttur. 
utemektedirler. Gayri mübadillerin haklann.ı 

ikinci kısım gayri mübadiller mahfuz tutan bu teahhüt ıebebile, 
Ue, müzayedelerine iıtirak ettik- (o ..... ,, 6 mca ..ı.ır..ıe) 

Zatürreeye karşı baş
ka bir serom mu? 

Dr. Avery'nin seromu hakkın. 
da doktorlarımız ne diyorlar? 

Oawald Avery iaminde bir İn
giliz doktorunun, 3 numaralı za• 
türree mikroplarını öldüren ve 
neticede bu haatalığa tutulanlan 
ölümden kurtaran yeni bir aerom 
keşfine muvaffak olduğu haber 
verilmektedir. 

Bu huausta verilen tafailata &'Ö-
re, Dr. Avery, Nevyork Rokfeller 
Enstitüsünde 925 oeneaindenberi 
bir heyetle birlikte çalıııruı; za• 
türree mikroplarının çifter çifter 
birer kabuk içinde bulunduğu, bu 
kabuklarm mikroplan harici te
ıirlerden muhafaza etti&'i, her ka. 
buğun 4 nevi olan zatürree ıçın 
ayn maddelerden mürekkep oldu 
ğu ve bu kabuklar kaldınlınca 
kandaki mikropların zatürree mik 
roplarını kolayca öldürdükleri an-

1 
laşılmıştır. Bunun Üzerine hayvan
lardan muhtelif basiller alınarak 
tecrübeler yapılmıt. nihayet yuka
nda zikri geçen kabuğun teker· 
den mürekkep olduğu anlatılmıt. 
oellüloza hücum eden nebati mad
deler kullanılarak 3 numaralı za• 
türree mikrobunun kabuğu parça 
lanmıştl1'. Bu madde zatürreye ya· 
kalanmıf hayvanlara tatbik edile
rek müabet netice a hnmıJlır. Şiın-

Dr. East Bey 
di ayni oeromun insanlara da ta 
bik edilmek üzere olduğu ve artı 
zatürreenin aeromu keşfedilm • 
addedildiği ilaveten bildiril.nıekt 
dir. 

Bu haber üzerine dün bazı m 
tehauıa doktorlamnızla görüştü 

Haseki baataneai Sertabibi, 

Hakkı telif meselesi bazı muharrirleri 
endişeye dütürdü! .• (gazetelerden) 



1 
1 

Tarihi tefrika: 82 

93 f elli.ketleri 
ve İgnatief 

Şeyhis!am kapısında toplanb 
- 89 l leri ııibi -dnlet adamtan ile it 

lerin idare edilebileceğine hır 
Toplanma 1 rd 

mıt a ı. 
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l_H_A_R_i_C_i _-H_SA_B_E-:--R. _L_E_R_ı ı.rw DiliiiiJ 
1 ~:ı: 1 ~:~= Muallim ve talebelerin Silahlan 

Bırakma 

lngilterenin yeni 
tekliflerde bulu
nacağı söyleniyor 

Yeni intihabat S 
Martta yapdacak 

M. Venl:eeloı'un lf, Zal
mlı'e giJnderdl(JI mektup 

Amerika bepıi ile 
ayrı ayrı görütecek 

feyizli mesaileri 
Gazi Hz.nin Maarif vekiline 

gönderdikleri telgraf 
Rua sefareti bö,1e bazniik- lıet bunun için daha aaray 

!ar yaparken, Türk ricali de•· da müzakere baflar baflamu, 
ralanndaki anlaımamadıklan Sadrazam: 
ortadan kaldırmak umuduyla _ Hele acele etmiyelim. Bir 
Şeyhialim kapısında bir toplan den bire ııe olup ne olmadığı 
tı yapıyordu, -Bu toplarrbnm te beliniz bir tne1rutiyet ıözü or 
talik yerinde Sadrazam Mütı;r- talığı kanıtınr. Zaten vak'a· 
cim Rüttü Pqa vardı. Şeyh11- dan dolayı zihinler kantıktır. 
lam Hayrullah Efendi, Seru: 0 . rek h ttm değiıtirilme
ker Hüseyin Avni Pat• ŞQrayı • ıkyelkmı•~ Mithat Pa•a ile 

LONDRA, 25 A.A. - Harici
ye nazm, lir John Simon, doğnıca 
Ceıı.,.....ye hareket etınİftir. 

Dün ak9am Sir John Simon'un 
silahlan bırakma meaeleainde ye
ni bir takım te..,hbüolerde buluna 
cağma d:ıir bazı taYİAlar çıkm.ıt
tır. 

ATINA, 25 A.A. - Reiai~· 
hur M. Zaimia, meclisin feshin! 
ayana teklif etmek hakkmd~~· 
kararın• M. Venizelosun kendısı· 
ne sönderdiği mektup üzerine yer 
miştir. M. Venizeloı bu mektubun 
da diyor ki: 

V AŞINGTON, 25 A.A. - ln
giltere n ltaJ7a gibi 15 inci KA· 
nun taluitini ödemit olan Çeko.lo
vakya, Finlandi7a, Leton7a Ye Lit 
yan7anm da 7akmda harp borçla• 
n meaele•ini müzakere etmeğe 
davet edilmelerine intizar olun• 
maktadır. 

ANKARA, 25 A.A. - Reisicüm 
bur Hazretleriyle Maarif Vekili 
Reıit Galip Be7 araom.:ıa fU tel
graflar teati edilmiftirı 

ruza ilişecek hatalarmını - ek~ 
lerimiz için ihtar Ye irıatlarınııd 
utirhaın eder, en derin aa7sılarl&' 
ellerinizden öperim. 

V ARMSPRlNG, 25 A.A. - M. Büyük Reiaicümhur Gazi Mu
tafa K•mal Haz.retlerin•: 

Maoril Vekili 

O ı .. M'th t P ıa Bah- a1ne a • • • 
ev et reııı 1 a • ~ • Zi Beyin yaz~ıklan hat müı· 

Bu .. yialarm tekzip edilmediği. 
ne bakıln·ııa lngiliz hariciye nazırı 
nm Cene'Vl'flye elleri bo, olarak 
gitmediğine hükmedilebilir. 

Herhalde, usul meoeleıinde .,.. 
velce Leuoanne'da pek ziyade fay 
dası görülmiif olan komite halin• 
de toplanmıt bü,ük devletlerin 
reyine müracaat edilmesi fikri ln
giltere hükümetince pek muvafık 
görü !mektedir. 

" 25-9-932 intihabatmm daha er 
teıi günü bu intihabattan çıkan 
mecliıin ancak bütün ıiyasl fırka• 
tar elele verdikleri takdirde .~zu.n 
müddet yatayabileceği Ye musmır 
it söreceği belli idi.Bu ıuretl':, tef 
kil olunacak bir milli birlik hukil· 
meti memleketin kat'lılaınak mec: 
buriyetinde bulunduğu meoe~~le':' 
en muYafık tekilde halledebıl~rd!. 
Maatte~~f bir milli bholik h~_?· 
meti te•kılı için aarfolunan butun 
gayretler akim kalmrıtn'· J!alkç!: 
lar böyle bir hül<Umete gınnegı 
ısrarla reddetmiılerdir. Halbuki 
diğer bütün ıiyaıi fırkalar liberal• 
ler de dahil olmak üzere hatta M . 
Caldarisin riyaseti albnda böyle 
bir büldlmet" rinneğe muvafakat 
etmişlerdir." 

Rooııevelt, M. Stimaon'a teahhüt· 
!erini ,.erine getinnit olan Ye tim· 
di borçlannm yeniden tetkiki için 
müzakere talebinde bulunan borç 
lu milletlerle a)TI a)TI konferans
lar tertip etmeai için mezuniyet 
venni~tir. 

LONDRA, 25 A. A. - lnıriliz 
kabinesi dugün öğleden aonra top 
!anacaktır. 

Öz Gazi nesillerinin 7etiftirİcİ• 
ıi mekteplere herzaman olduğu 
ribi bu ıeferki ııeyahatlerinde de 
a:rnlan derin alaka pa71ndan do
layı müftehir Ye minnettar bütün 
muallim ve talebe owlatlanıuz na
mına ıonauz tü.kranlar aunarken 
if'an daima iaabet olan nazarlan-

RcfİI Galip 
Maarif Vclıill Dr. Refit Galip 
Be,,lendiyc: 
Ziyaret ettiğim mekteplerde 

muallimlerin, talebelerin fe,,UU 
mesai ile yükaelz heyecanını gö,.. 
mekteyim. GözleriniUen öperim. 

riye Nazm Kayıenlı Ahnıet ya . • . 
Pata vükellden Ce-vclet, Saf- veddesi yem mabeym bat kiti· 

Reiaicümhur 
Gazi Mwıtalo Kemal 

fet, Raşit, Sürur, Yusuf, Galip, bi S~d1;1llah Beyin yazdığı ";lü.ı 
Rıza ; Halet; Halil Şerif Pata• v~cı~ ile kanıtmlmı~, her ~ı
larla Müşir Namık Pqa, 04.n ameki a~~ v~ ~at'l vaatler mup 
Şurayı aıkeri rei~i ı_ted'ıf Pata. hemlettirilmııti . 

lvi malümat almakta olan ma• 
hafit, nazırlann Amerikan notası• 
na verilecek cevabı müzakere e• 
deceklerini beyan ebnektedir. 

Gümrük ve inhisarlar vekili 

ferikliğe terfi edılmıt olan me- Hüseyin Avnf Paıa, ba fti 
litibi a•keriye nizın Süleyman metrutiyetin ili.nı tartile üıtü· 
Pata, ülenıadan ~a~aa~ Ser ne almıt olan Süleyman Pata 
fettin ve fetva emıru Halil Ef. ve aıkadatlanna kartı Müler 
ter, heyette dahildi. Müzakere- cim Rüttü Pqayı kabahatli

Silahlan bırakma meseleıi, dün 
nazırlar meclisinde borçlar meııe· 
lesinden eTI'el müzakere edilmit
tir. Harp borçlan meselesinin or
taya çıkarmakta oldultu kan,ık 
birçok ıneaeleler, lnsilterenin bu 
huanıta derhal bir cevap Yetm..ı.. 
ne müıl te,kil etmektedir. 

Bu müzakerat neticesinde Ame 
r ikan davetinin bazı ihtirazı kayit 
!arla kabul Ye cevabın hemen Va. 
~ngton'a irsal edilmeai muhtemel 
dir. 

ANKARA, 25 (Telefonla) - CWnrülı: Ya lnhiaarlar .ekili R
Bey l•tanbula ı:itınittir. 

Adliye vekilini davet 

nin ınen:uu da metnıti:ret me
eeleaiycli. 

lnglllz Maliye nazırı 
nın ııulhu 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Antal7alılar Adll79 vekilini da...a 
etmişlerdir. Yuıuf Kemal Bey kurban ba.,.......mda Antel7ayı ziyare& 
edebileceğini bildirınittir. 

Bu toplantı 1293 ıeuei ka· 
meriyeai Cemaztyelalbmm 16 
mc.ı n 1292 mayıamm r1 inci 
(8 haziran 1876) pertembe ııü 
nil yapılmıtb ki Sultan Mura· 

yor, 
- Bu herif sözünde ıırar e

diyor, Yar ve ağyara kartı an 
mızda tikak görünmesin &ye 
ıuıuyOl'\llll. Hele biraz ıabre-

Franıa 11e sllilhlar 
PARts, 26 A.A. - Havao A· 

jansnıdanı M. Daladler, meb'u
aan mec11"i maliye eftcümeninde 
cihan ıilahlannm timdiki yaziy• 
ti ka .... sında muhtelif aakerl tetek 
küllerin tedafüi klf'tDetlni muhafa 
za etmek lüzumunda israr ebnlt 
ye fakat ordu bdro Ye tecbizah
nm tedrici surette yenlden tenal· 
ki eaaamı kabul eylemi4tir. 

M. Venlzelo. son kahine buhra 
nına tekaddüm eden ye bu buhra· 
nı takiı> eden Ye kendi ri7aseti al• 
tında bir t.,merküz hüldhneti tet
kiline ınüncer olan hadiseleri en• 
ı .. ttıktan """"a di1or ki: 

LONDRA, 25 A.A. - Maliye 
nazm M. Neville Chamberlain. 
Leeda'de aöylediği bir nutukta bil 
ha ... demittir kiı 

T.Rüştü Beg Cenevrege gidiqor 
ANKARA, 25 (Telef....ıa) - Cenevreye sidecek olan HariciY" 

vekili Tevfik Rüttü Be7 yann buradan hareket edecektir. 

clin. !-1 • 
Yollu ıözlerle onların ~erm " Bu hükU.ınetin mediıe ~tme

sinde hiçbir fayda y~ktur. Hüldl· 
met ın~liıte ancak 121 muhalife 
kat'lı 124 rey alacaktır. Bundan 
başka ınüzakereler çok kıfmetli 
bir ,.aınan kayhettirec,,ktlr. Bina• 
enaleyb hükumet meclialn feahl 
husuıunda dofru ve aamlml yolu 
takip etmeğl tettih e7lemidlr. Ka 
nunu eaaıinln 89 uncu maddesinin 
hükümele mecliıe ıdnnek mecbu· 
riyetini yüklettiği iddia olunuyor. 
Fakat hukuki kaideler t.arfı har
f, ;"l alınnıllz. Bir hüküroetin te•ri
ki mesai edenıiyecefl hadiselerle 
aabit ldujm Hn b .. raı.er ""lışamı 
yecll~• ve ~ılıetmak iatediil bir 
rnecliııe gitmesinde ne fayda var
dır.'' 

"Lewıanne'da husule selen iti
laf ancak muYakkat bir mahi7eti 
haiz olabilirdi. Çünkü harp ve ta• 
mirat borçlan aratında irtibat 
haldundaki telakkiler ne tekilde 
oluna olaun Almanyadan alacak• 

Sıhhat müdürlükleri arasında 
dm cUlBaundan 9 ırUn aonra idi. 

Sultan Muradın dllQıu gU
au Mithat Pap metrutiyetin 
luıbulilne ve vü.kellnm Millet 
Meclisine kartı mea'uli,..etine 
dair bir cüliiı hattı miiıveddesi 
yumıı, bunu o.rayda Süley· 
man Pataya da göetermitti. Bü 
tün bu mücadeleye metnıtiyet 
clavaaile atılmıt olan gençler, 
lıu hat.ta& pek aerineodderd.i. 
Fakat gece Sarayda kalan Sad 
ruam, ŞeylWlim ve Seru1ter 
de Mithat Pata arumcla ihti
r.f çtktı. Senalterin Abclülbizi 

de yanan ateşi küllendinneğe 
çabııyordu. 

Mütercim Rüttü ve Hüıeyin 
Avni Pqalara kartı mqnıtiyet 
taraftarlığmda tıek batma ka· 
lan Milat P...- da, ~ taraf
tarlanıra: 

lı olan hülı:Umetlerin kendi teah
hiitleri haldı:mda da ayni ıarette 
hareket edileceğine eım>İ7et hUal 
etmedikçe mütalebatlanndan yaz 
seçecekleri beklenemezdi ... 

ANKARA 25 (Telefonla) - Buna belediye tabibi Eaat Bey 
Burdur tıhbat müdürlüğüne, Niğde tıhhat müdürü Halit Bey Ka7aen 
müdürlüğüne, Erzurum hükümet tabibi Salim Bey Erzurum ulıhat 
müdürlüğüne ta7İn edilmitlerdlr. 

Orduyu "motorlaıtnma'" ıute
minln inkişafı, 10,000 topçu ve ııii· 
vari beygirinin kadrodan çıkanl
maama medar olacaktır •• 

içtimai muavenet müdürlüğü 

- Bu iki müttefik müıtebi· 
ele kartı ne yapayım? Üçümüz 
biribirimizin ıözüııü tutmağa 
aöz vermittik.. 

M. Daladier, maaarifin n erlı::l· 
nı harbiyenin iotedifl mal:ı:eme, 
mühimmat ve late maddeleri mik· 
tarının da albda bir niobette ten• 
zil edileblfeceğini beyan etmi,tir. 
Diler taraftan M. Leygneo. Mali. 
ve encüıneninin bazı tekliflerini 
FratllPZ don,.nm&11Dm hayatiyeti· 
le kabili telif balmedığı için ka· 
bul etmem4tir. 

M. Neville Chamberlaiıı harp 
borçlannm ,.eni ıeraite göre tan· 
zim eclilmeıinin • Amerikadaki bir 
çok mahafilde daha ıimdiden an• 
latddıiı veçhlle • biuat Amerika 
müstahıillerinin Ye ihracat tacirle 
riniıı menfaati icabı olduğunu i
zah ettı'l<ten aonra nutkuna ft1 au• 
retle deYam etmiıtir: 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Sıhhat ve içtim.al Muavenet Yeki 
leli, içtimai muaYenet umum müdürlütüne doktor Faruk Bey terf'ıaıt 
tayin edilmittir. 

ttao devirmekle burnu Kal 
ağı gibi büyümüıtü. Sadra· 

da onun gölgesine ıığma· . .---
ak devleti kendi bildiii yolcla 
dare hevesinde idi. Mütercim 

Ü§til ve Avni Patalann aaıl 
.sneHeri. Abdülizizi tahttan in 

:.tirmek, yeni paditahı kendile
·ne bailayarak memleketi keo 
i keyiflerine idare etmekti. 

lf okaa metnıtiyete candan, yü· 
en hevesli detilleTdi. Hüse 

"n Avni Pata kendi.ini birkaç 
re y~rind'en etmiı. bete bir de 
ında tekert.opar lapartaya 
yettimiı olan Abdülizizden 

tikam aeYdaımda idi. Fakat 
endisi de ut<eri m{j,ayaalann 
eaaplan aorulmumdan çeki
"rdi. Sultan Muradın cül!nu, 
ıu itten dolayı kendiıine min-
tarlılı Seraıkere tatmin edi· 
rdu. Hele paditahın devrili· 

-ermesi pek hoşuna git.mit· 
1 •• Artık ne iateraem yapanın 

tye dütünüywdu. Mütercim 
üttü Pap da Abdüldziz dev

de uzun zaman mazul kaldı 
{ ından dolayı hiddetli idi. Ken 
• ini kıymeti bilinenıiyerek bir 

ana atdlDlf aayıyordu. 

Fakat iki d~·let adammm 
' de meşrutiyetçi değillerdi. 
!ar iyi bir paditah ve • kendi 

Diye yanıp yakılmakla kal· 
dı. 

CülOa hattmda halka limit 
veren biricik fıkra: 

"Devletin idarei umumiycwi 
nefaülemro ve kabiliyeti ahali
ye tevfikan kavanini kaviye ile 
takyit olunarak umum tebeai 
tlıhıınemizin bili iıtisna naili 
hilrriyeti tuıme olmakla bera-
t. -- ,, uer._, 

Fıkruı idi. Bu da o kadar 
kayıtlı, kuyutlu yazılmııtı ki 
biraz ümide dütenler, ümitaizli 
ğe kendini verenlerden çak de 
ğildi. 

Halk henüz Sultan Murat· 
tan umudunu keımemitti. Hep 
kabahati Rüttü Pata ile ıerar 
kere atıyordu. Paditahın delir 
di~ de daha duyulmamııtı. 

Mithat Paıayı ıusturmak i· 
çin meaeleyi, ekaeriyetin kendi 
ıine dalkavukluk edeceğinden 
emin olduğu, bir umumi mec
liste müzakere fikri Sadn.v:ım 
taralmdan ileri ıürülmüttü. Se 
ra.ker Redif Pata. Süleyman 
Pata P,i aletli meşrutiyetçile 
re ağız açtırmamak iıtiyorlar
dı. Bunun için tıoplnaılacağı •t 
rada asken!en olanlara ıu diva 
nı verdiler: 

- Bu içtimada askerliğe ta· 
allilku olmayan bahislere asker 
olanlar 4tan,masm! 

( Devamr var) 

Suriyenin 
istiklali 

-·-
Henüz olgun bale 

"elmi'I 
telAldd edilemez 
CENEVRE, 26 A.A. - Millet· 

ler Cemiyeti konııeyİ dün sabah, 
70 inci içtima devreııine ait Dk cel 
eyi aktetınittir. 

Konııe,-, hilma ... mandalar me 
aele•i ile me,ırul olmuf ve M. Be
nes'in bir çok meseleler araımda 
Suriye Ye Lübnan meııelelerinden 
de bahla olan raponınu kabul el• 
miştir. 

Miimeaalllerin ekııerisi, bu me
ııelenin yeniden tehir edilmeai hu• 
sosunda mutabık kalmışlardır. Zi· 
ra Suriyenin lıtiklali meaeleainde 
nıiilkt temamiyetinln muhafazası 
babsmde henüz bir itiW hiaıl ol
manufbr. 

Konııey, a1üteakiben fngillz • f. 
ran meselesi ile meuul olmuıtur. 

M. Avenol'un teklifi üzerine 
konsey, M. Beneı'i bu huauıta bir 
rapor venneğe memur ~,tir. 

Oniimilzdeki celııe pel'felllbe 
günü akıedilecektir. 

M. Venlzeloa bir takım miaall.,r 
zikretmekte Ye halkçı bllkfunetle 
...m ve hatti p111ıt•imento h":rici ka ... 
bln.,lmn m~dial feahettilderinl 
•&ylemekt!ld' 

Y~nl intihabat 
ATtNA, 2!1 A.A. - A1an mec

liai dün ıece M. Venlzel-.n uzun 
izahatını dinledikten oonra meb'· 
usan mecli•İnİn feshine 20 muhali 
fe karsı 79 re7le karar vemıittlr. 
Yeni intihabat 6 martta yapılacak 
Ye ,.eni meb'uaan mecliai 27 maıt· 
ta toplanacaktır. 

Tütün 
Konferansı 
Milletler cemiyeti 

bir konfe
rans topluyor 

CENEVRE, 25 A.A. - Millet. 
ler Cemiyeti konııeyİ, Almanyanm 
teklifi üzerine Streaa konferanaı
nın temennileri mucibinc:e tütün 
meııeleıinin tetkikine mmnur bir 
konferans teşkiline ka~ vennit
tir. Komiıyonda Bulganıtan, Yu. 
naniıtaa ye Türkiye mümessilleri 
ile tütün inhU.rlan bulunan ve bir 
takım hazine ,ümriik kamın ve nl 
zamnamelerile Türk, Bulgar, Yu. 
nan tütfınleri ithalatına kartı mi
.,:. ı ~~ rıkar>ln de"Vletler mümea
ıilleri hazır bulunacakhr. --- - --

Ancak bu müzakerelere ıirit
mek için bizce en belli batlı iki 
düşünceyi hatıronn:dan cıkarmiya 
cal••t . 

1 - Yapılacak itillf kat'i ... 
nihai ol.mahdır : 

2 - Bu itilaf Lausanne m ka
veleıillce nih ... yet verilmek iatenl· 
len tamirat tedi7atına tekrar ba1-
lama11 içİlll Almanyadan mütale
batta bulnn!!Nık neticeaini hüıl et 
memelidir. 
"Lauıanne'da kabul edilen 

tesviye ıureti Avrupanm ka· 
ntrk ve periıan tariltinde bu 
ıon seneler zarfında hiasolu· 
nur derecede tabaldruk eden 
yegane teretdri adımını teşkil 
etmiıtir. Bu tesviye auretinin 
timdi bozulması eaki yaralan 
deıebilir ve yalnız Avrupanm 
değit fakat bütün dünyanın 
saadet ve refahını alalı:adar ve 
müteesıir eden meseıeler hak
knıda heT türlü anlatma ümitle 
rini ıonu olmıyacak bir müd· 
det için mahvedebilir." 

M. Roos11ell'ln fikri 
VASHlNGTON, 25. A. A. 

Alman malümata göre, M. 
Rooıvelt geçen 15 birinci ka· 
nun tabitini öclemiyen millet
lerle harp borçlan baklanda 
müzakere ka,,ılannm açtk oldu 
fu fikrindedir • 

,M Rooıvelt bu takıitin ö 

Şarki Karaağaçta 1 
Yangın 

Mektep, hDkdmet lıona#ı. 
J!Ş dükhiln yandı 

K.ONY A, 24 A.A. - Şarki ita· 
raağaçta bü,.ük bir ,.angm obnut
t.>r. ilk mektep binaaile bük
konağı, telırrafhane ve 25 dükkan 
)'kıımqbr. 

Yanım ilk mektep binaomdan 
çılonııtır. Nüfuoca zayiat ,.oktur. 
HükUmet dairesinde bulunan ka· 
oalardaki paralar kurtanlmııoa 
da evrakın çoğu yanmıfbr •• 

Y' eni Elçilerimiz 
ANKARA. 24 (A.A.) -

Kibil büyük elçilifine aabdc 
Tahran büyük elçisi Elbiz 
meb'uıu ŞeVket, Kahire elçiliiti 
ne de maslahatgü:ıarlığıoda bu 
lunan Mehmet Ali Şevki Bey· 
lerin tayinleri icra vekilleri he
yetince kararlaıtınlmıt ve Re
iıicümhur Hazretlerinin tudi· 
kına arzedilmiftir. 

denmemeeinin bir tealıhüdü ye 
rine getirmemekten ziyade bir 
tecil ve tehir mahiyetinde oldu 
ğu mütaleurnda bulunmakta· 
dır. 

Nev York bankerlerincfeıı ve 
ilctiaatcılanndan M. Bemard 
Baruch'un Varmıprintı eelme
ıinin harp borçlan bıd<kmda 
yalanda yapılacak müzakere
lerle alalı:adar olduğu ıöyleo 
mektedir, 

- - -

Aceleye 
Lüzum yok --
Cenevrede Çin-Ja· 
pon işi görü ülüyor 

TOKYO, 25 A.A. - Gaz ele 
rin verdiği haberlere göre harici· 
,.e -zm M. Ucbida, 19 lar komi
tesi,nin Çin • Japon ihtilafı hakim> 
da aarfettiği uzlaşma gayretlerin
den hem.en hemen temamile yaz .. 
geçnıİt olduğunu kabine arkadl1f" 
lanna bildirmiıtir. 

M. Uchida, pek yakında bü:rük 
ehemmiyeti haiz bir karar almağa 
hazır bulunmalan lazımgeldiğinl 
de arkada9lanna haber vermittir. 
Japon kabinesinin bu meaele hak• 
lımda yapbfı müzakere, hiç bir 
karara bailamnakaı:nn, Cene,,.... 
de yeni inki'6f1ar YUkuuna kadat 
talik edilmiştir. 

CENEVRE, 25 A.A. - Çin • 
Japon intilafınm hallin" müteal· 
lik olarak milletler Cemiyeti bü
yük mecliaine verilecek rapona 
tanzim ebnei{e 19 lar komlteıi ta• 
rafmdan memur edilmit olan tah· 
rir komitesi bu oabah toplanmıf
br. 1 

Komite, bir takım noktai na• 
zar taaıilerinde hulunınu, ise do, 
bunlardan henüz müzakeratm 
bundan sonraki sefah11tmm ve ,_ 
ticesinin ne olaca!iııı.ı tayin etmek 
mümkün değildir. 

Bu Yesikanın ihzan eldukça U• 
zun hir zamana mütevakkıftır. 

Büyiik meclisin, eV"Velce tahmin 
e.ı ildi*i Yeçhile •ubııl bidayetinde 
lçtim.aa davet edilmeıinin müm
kün olamiyacafr zannolunuyor. 

r İktısadi ve Mali Hafta J ...__ _ __...;_ __ bğı halde, artık saptedilece.lı: piyasa 
kalmadığı "" 7&hut olgun bir parça· 
J'I be9kaımın elindeo kapmıığa güç
leri yetmediği için (Japonyanm Man· 
çuriyi istiliaı müstesna) ae yapacak· 
lannı tafınDIŞlar, ikbaadi terki ailah 
bağırıyorlar! 

cıık olaa, pııauda bekleyen Alman7a, 
yalıı.ıa: mımıu!Ab ile değil, nıifu11& ile 
de bütün dünyayı utila eder. 

Onun içm cihan lkbaadi K-fe
raıwn akıbetinden ıüphe etlijimi&i 
aaklqanıa7acafız. 

da 1,443,114 lira fadalıkla 4.755.377 
lira7a balii olmuttur· iki haftadan 
beri bu aon beaapta vukubulan teza
yüt, 9 numarala ı..rarname mw:ibin. 
c:e bankalarda ethaa• bakiki7e ve 
hÜı...u7e namına mevcut dövizlerin 
Merkeıı Bankallna devrinden hlaıl 
olmuf bulunmaktadır. Bundan anlqı 
U,.Ol' ki bankalarda, bu döYizler, 30 
mil7on frank kadar utiaırar oluna
auyacak bir meblağden ibaret idi. 

Ltikrazı dahili rene geçen hafta· 
ki gibi 93,50 tır. it Bankalarında ct. 
tebeddül 1oktur; (10,05) lira). 

e toplanan ihzari komisyonu, re· 
n pe..-J>e cünii, konfenınata mil· 
kere edilecek meoelelerin ruzname
• teabit, ve buna dair bir de rapor: 

nzim ederek qini bitirdi. 
Rapor, bt'i "" ıiirekli bir oeli.lı el
edılmek istenili7ona, ilk once milli 
tııatlarm menfaat ibtilillarm1 hal· 
mck lazım geldiğini aö7leclilr.tea "°n 
fU ıuretle d.,,am ediyor: 
"Takip edilecek procram. iktıoa• 

bir aili.lılan bırakma prosramı ol· 
alıdır. Bundan evvel Leuaanne'da 
tolunan iktuadi mütareke, ııelah 
unda atılan ilk mühim bat..eyi 
kil etmiıti. Bu haf'll'lı İJi, giındi de 
ndrada akti karıırlattmlan ıene 
tıaadi sulh muahedeaile ikmal et
k lazımdır. Şayet bu ""n te..,bbüa 

' ı..-ııffakiyeuizlik ile neticelenecek 
~ na, biitiin. ınillet~er, :•autarc~ie" 

!. yaıU kendı kendıne kıfayet 117a
l tini hir gaye bilecekler, ki hu. İk· 
r. ıadi terakki ve inkişafın felce u • • 

wıaı11 demıektir. 

Böyle bir muvaffakiyetsizlik, ha
linde, beynelmilel mali bünye ta kö
kiinden oarsılacağı gibi insaıılann 
)'"M7'1 ııevi7esİ de pek a .. ğılara i
~k; ... nilıa79t içmde bulvnduiu
muz içtimai ıutem pa7idar olamıJll• 
caktır. Şayet bu badiaeler tahl\kkuk 
edecek olursa bunlan içtinabı mu· 
hal herhangi bir tabii kanuna atfet• 
mek doğnı olmayacak; bunun mii
ııebbibi ancak Ye ancak zeki. nı İra· 
dei beterin aczi, ve aiyaıi ve iktuadi 
intizıum temin etmek huauıunda ırös
tenliği ehliyetsizlik olacaktır.'' 

lkboadl aahada cibantümul töb
reti haiz mütehaaıııalar tarafmdan 
aö7lenen bu sözler inaanlan derin 
derin diitündürec:ek mahiyettedir. 
Demek ki, medeniyet tehlikede. Fa• 
kat acaba bunun muaebbipleri kim
lerdir 7 Vak tile, batta ine il tere ol· 
mak üzere, ıınai memleketler, ıkb

aadi •İlüıla değil, fakat hakiki• top 
ve · tüfekle dün7a pi7aııalannı %apt 

• ..., kendilerıne melce! itıihaz elmitlell'o 
di. Şiındi, bir taraftar\ nüfuala<ı at"t· 

Biz, tabii, milletlerin ,.ekdiğerile 

uyuflllalarma taraftanz; fakat tim
diye kadar pek çok defa aldandığı• 
mız için müteyaldoz bulunmak mec· 
buri7etindeyiz. lstihaal ve miibadet .. 
nin "organiae" edilmesi keyfiyetinde 
ehemmiyetle ıarar edildiğini sörüyo
ruz. Bu çok ti.atikli bir tabirdir, Bu 
it hakkile tatbik edilebiliroe, mesela 
teker iıtilualicıin ,.alnız Küba Ye ya 
Java adaaı sibi birkaç yere bırakıl· 
ması, ve Avrupadaki teker fabrikala· 
nnm kapıttdmHı yeya tahdidi icap 
edecektir ; çünkü Avrupanm istihsal 

\ 

fiati her halde Küba'nmkinden daha 
pahalıdır. Fakat, bu takdirde Avnı· 
pada pancar ziraatile geçmen kö7lü
leri kim beıliyecek 1 Küba mı? Evet, 
bu, kabil olabilir amma; o qkit 1er 
yüzünde kapitaliomden b&fka bir ıia
ıemin cari olması tazım gelır. Sonra, 
smayi mamulAbrun imali en iyi ve· 
saitfe mücehhez memlel;ete bıra.k1la~ 

• • • 
Cümhurlyet Merkez Bankaaımn 

19-1-933 tarihli bili.nçosu bir enelki 
hafta bilan~una nazaran atideki 
farktan goıtermektedir : 

Kua ve muhabirler ııezdindeki 
mevcut 36 kuıur milyon liradaa 
40.327.726 lira7a balii olmuıtur. 

Bunun 17,640,959 lirası banknot, 
l,980,987 lirası serbest dô-.iz 
20,805.780 lirası da 14.792 kilo safi 
albndaa ibarettir. Geçen haftadan 
beri alim mevcudu 32 kilo artmııbr; 
ııetbeat dö..,iz miktan ela 365,841 lira 
kadar çoğalmlıtır. 

Aktif la111U1tcla Esham ye tahvilat 
heııabı, l.028,296 lirada, 73,297 lira 
bir faz !alık göatennektedir. 

Tedavüldeki banknotlar ıene 
1900 liralık bir amortiaman neticesin 
de 163,224,100 liraya İnıDİftİr. 

Paaif laammda, Türk liratı mH• 

duatı 2,552,815 lirayı tezayÜtle 
17,74\,880 lirayl\; döviz m<'vduab 

Esham ve tahvilat 
latanbul Menkul Kı,.ınetıer .,. 

Kambiyo boroa... havaların aeJTinİ 
takiben ııoğuk bir halta ıreçirdi. Y ai 
murlu ve karlı havalarda inaaıı atd 
oluyor, ve tabiatile bor111 ile de met
rul oleın.ıyor. Bu ııebepten dola71 
muameli.t mahdut hir aalıacla cere
yan etti. 

Onifi7• 60 114 de bicbir hareket 
söote.rmeıniıtir. Anadolu crupu da 
pek ciiz'i bir ııurette reriledi. Dün 
akşamki fiatler ıwılardı: 

Akaiy1111 23,45 Lira 
Obligaayocı ( ye il 42,90 " 
Obligaayon uı 42 
.Mümeıı.a 48,liO " 

Tramva7 51 lirada bir buçuk ım. 
yülueldi. Derkos biaaeleri de arıuul• 

dığı içm bir aralık 39,50 liraya ka· 
dar çıkbktan sonra 38 lirada kaldı· 

lar. Bomonti 24,25; Telefon 14; 1t 
tihat Deiinnencilik 25,25; Şark De· 

ğirmencilik 1,00; Reji 4,20; Şirketi 

Hayriye 15; Rumeli Şimendiferi 5,50ı 

Aalan Cimeuto da 11,55 lira etmekte 

dir. 
Kota harici Mısır Kredj Fonsiyel..-

riniıı fiati ıunlardır: 
1886 tertibi 
1903 .. 
1911 .. 

16& 
97 
94 

Llra 
.. .. 

Bunlann fiatinin yükselmesı, Mu« 

bükıimetinin düyunu umumiye faizle

rini altın olarak tedl~·e7tı ka rar ver
mesinden ileri geldiıii aöylenmekte· 

dir. 
Gayri mübadil bonoları 34 t / 4 k&J 

ruıta iki puan serilediler. 
Altın 924 kuru~ta bir kuruı yiik• 

..td& K.. H. 



-- MiLLiYET PERŞEMBE 26 KANUNUSANi 1933 3 

: -_ •• _ •• Ô'ı ...... .. ".";.~-.~ Yumurtacdığın ıslah ve inkişafı tedbirleri ahnıyorl-1. :rpai 
Ekonomi Mahkemelerdı 

Yumurtacılığımızın 
inkişafına çalışılacak 

Neleri 
Satıyorlar? 

Çırağan •arayınm 
demir par

maklığını •Ökmüı Teknik esaslar hazırlanıyor 
Çırağan urayının demir 

parmaklıklarını kırıp bir ÇU· 

val içinde aatmağa götür
mekte iken yakalanan Isa is· 
minde bir sabıkalı dün üçüncü 
ceza mahkemesinde mevku· 
fen muhakeme edilmiştir. 

lk Aldı.Jnnız malUnıata nazaran, 
tı~t . Vekaleti yumurtaeılıfunı• 

zın ınkı9af ve daha teknik bir tek 
le konulma., için bazı eaular ha· 
:urlamaktadll'. 
. Y ııınurta, ihraç maddelerimi· 

zın. e~ mühinılerinden ve memle· 
ke~ıze İyi bir aervet temin eden 
lerındendir. Fakat maaleaef yu· 
'?~~.cılığınuz §İmdiye kadar ıre· 
Iİf~ g~~el &İlmiştir. (kbaat Veka· 
1-;tiınız.ın J'Uınurta ihracatımızı ye 
nı teklıle daha fazla inki§afma SA• 
btacağı da muhakkak addedil
mektedir. 

ltalyada tavukculuk 
sergisi 

. 933 aenesi Eylulünde Romada 
bır beYDalmilel tavukçuluk aergisi 
açıl~":"klır. Bulgariıtan bu ser ;. t• ıtlırak için bazll'laıınıaı.tal 
!&IYanın iyi bir JUnıurta 111 .. 11': 

aı olduğunu nazan dikkat Ufterı-
~~ıl~arlar bir konıiteye bu.e· ~:. 
'filli havale elmittir lf 

Ticaret odaaı bv ~ • • 
yetini ve İftİrak' . • P1D1 ınahi
olnıadıfnu tetkik'zın faideli olup 
fer ınüapet netice •~ektedir. E
Vekiletine .. 1Jll1'aa lkbsat 
ltti-LL.• mııracaaııa bu sergiye 
--.ııua teınenni edilecektir. 

Fran•ız - Bulgar 
ticareti 

CeJeı, I"- ~ 
aa bük ltıa UJ1111ta -•aran Fra• 
lnıda bl!ıne~i İle Bulcariatan ara. 
edi!ııı; ~ Tıcaret Muahedeai imza 
Fr-... f 1

• Bu ınuahedeye nazarau 
lllab,~!"ulı,ari_atandan daha fazla 

•tı :ıtraıye alacaktır. 

y :ı•niıtan lıihisar· 
•11 "azgeçtl mi? 

t•t~~iıtanda tütiln inhisarının 
tetkik 1 açın uzun müddettenberi 
•·- t•· a.~ Y•Pılınaktadır. Yunania_,, "tün. h' tün "' ın ıaan mevcut olan bü-
lırdığı""!l~ketlerde tetkikat yap· 
~ı M l"•bı, yeni Yunan Ziraat na
~· · Baklcalbaaia de memlelı:e
" •.zd_eki inhiaar aiatemini tetkik 
d':"!.li:. Bu vaziyette Yunanistan. 
lerj lü~un!"> ve daha bazı ınadde. 
lı' il ınbıaar altına almmaaı artık 
id~ emri vaki teli.kici edilmekt 

'· e 

Aldıfmuz mnauk -1· 
.,.Zaran, Yunanistandakj ~ta 
te~dülii dola:rııile İnh • kabıne 
b\laii temamen akim kat~ teteb 
p -tır •• 

•nıuk ihracatımız 
Mera;,, Tica"-t Od 

derdiği ma1üınat ·- sön. a nazaran,•~· 
ııuevvelde Pamuk 'br •anu. 
liralık 10,599 bal;a i~';Aı. ~~02.970 
ile • d ~en-

aynı ay a 788,721 liralık 13 

r llORSA ,· 
(1, 'Baııt.a. d 

2 S •n an alınan cetveldir) 

k&nuna•aat 1933 
Aktan. Fiatl 

lıtilrruıa an 
"' t•tııı ,: ıo Talnillt 
fırk d.J'•lları 1· 
11. Muıh"d• ,~u P.ltktrilc 
Gl•rtilltr 1 ·:• Tramvay 
!ıydl Dltbt • ' ltaeı 
!ııdıı ::u kı•ıı. 18,10 

T. 11lcrı1o ı.rı "••dol• ı 41,SO 
fın lr Btltd.ly, , m 41 ol 
lıo ilrııı 19 .Mı .... u .. : .. 

ES!i>.P.t 
lı !ı. Nc•ı ıı,oı 
.. " Hı•tlla ıv,ıo 
~ 11 Mlcuı. tıt,-
Audolt ta,ıo 
ltjl 4,U 
tır hyıJyo ıı,
Tııttvıy l\.,!O 
1 "'mlı!«ona ıı.-

···••il t., ... 
çı. •• , .... 
lıt!hıt •• , . 
hrt ftJ • 
lılyı • 

hrt "'· oc., 
Ttlctoıı 

Pırtı 
ÇEK FIATLARJ 

14,-
ıı.-

11,U 

H,-
1.81 

•.ıo 

··~' ı~,-

Lc11drt 
ıt,ro Praf 

11,91,30 7t3, Y!yın, Niyort 
47.ı•. Mı~rll 4 (i!l ,(3 

Mll110 •.ıı.ıo ltrll11: l,j4·~0 
Bı>kıtl 1,39,Şt ı Vıt~OY& l,S;-

1
90 

.At ı na tJ,lJ, 4,ıo,_ 
Ch tl'rt ,, .. $, - , 

Pcıtı 
ı.~~.tıl Blıiroı ! ( !} a 

t .. . 49, P.cıır.n 1~,\5,-
A ıLıHt ı ~ırn 1117,10 ~I O.'l~ Ol'I 

, .. ,b:',-
ıı ,ı.. ı , _ 

NUKUT (Satış) 
l\ uruc.f K 

' ı 1 T ı ıtı ı ı: ~ -u~ 

' :',"::ı. !~:,~ f : ~':~:·, ~~.. ~~:= 
• ?J arc .. 

0 lıtt ı Jı.ı. • ıtlu! I ; .. ·-
, 

1 
• eırn ı ı ı.. , ı Ji' ... ~~:: 

'clıhni 1 t !•,t y "J.-
t • • • ' 

\ \fe ı .. " f . ı ~.ar ~!.-
f 1 ~ ( lh \ ' t"9 

f, , • 1 .J... tırı ,. .. • .:J 
~ • ~ '- ı , r.I: t 1 P.. u.:ıdıyc .... _ 
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786 ba.ly~ !>&mtık ihraç edilmitti• 
Bu ıkı fıat Ye miktar farklan 

ara11nda bir mukayese yapmak 
pamuk fiatlerinde geçen oeneye 
naK.":.ran olan tenezzülü göaterir. 

anunuevvelde ihracatımız bir 
ay evvelki panıuk ihracatına na• 
z~ran kıymet itibarile yüzde 22 
ınıktar İtibarile yiizde 52 fazladır. 

Alb aylık tütün 
ihracabmız 

Tutulan iatatiıtiklere ııöre, 932 
aenesinin son 6 ayı zarfında, mem 
leketimizden bıqta Almanya ol
mü üzere aıraaile Felemenk, A· 
ınerika, ltalya, Belçika ve diğer 
muhtelif memleketlere 15,773,617 
kilo tütün ihraç edilmiştir. 931 
aenesinde ayni müddet zarfmdaki 
ihracatımız bu miktardan takri· 
ben 4 milyon kilo azdı. 

Ayni müddet içinde YugoalaY• 
yaya IS bin kilo tuz ihraç edilmit
tir. Mezldir 6 ay zarfmdalı:i tuz ia
tihaalatmıız da 67 küsur milyon 
kiloya baliğ olmuttur. 

Geçen •enekl hay
van ihracabmız 
Geçen aene zarfında limanımız 

dan muhtelif ecnebi memleketlere 
..... kedilen hayvan ve mevaddı 
hayvaniye fU auretle tesbit edil
miftir: 

10418 lroyun, 45294 kuzu, 861 
keçi, 113 of lak, 13692 aıfır, 1270 
manda, 11 beygir, 313 tavuk, 
15608 kuzu deriai, 29766 koyun 
demi, 1037154 oflak derisi, 24021 
ay deriıi, 4387 kilo tiftik, 799 ki
lo aığır bafıraağı, 848 kilo koyun 
bafrnafl, 31927 kilo kıl, 134 ya• 
pağı, 3688 kilo aranti. 

Almanyada tütün
lerimiz için anket 

Almanyada, tütün tacirleri, ve 
aigara fabrikatörleri, arasmda 
TÜrk tütünlerine dair bir anket 
açılbllftır. Muhtelif kimoeler bu 
ankete verdikleri cevaplarda, 
Türk tütünlerinin nefaaetinden ve 
evsafmdan ba hsetmektedirler. Fa 
kat bunların araımda dikkate fa• 
Yan bir cevap ta vardır. Bir fabri
katör, Samaun tütünlerinin Alman 
yada eski töhretini kaybettiğin
den baluetmektedir. 

Buna aebep ıudur: Bazı tacir
ler Samaun tütünlerinin ıöbretin· 
den istifade etmek için, batka mm 
takalardan gelen tütünleri Sam
•ıın tütünü namile fabrikalara sat 
"'•ktadll'lar. 

ta Alakadar malı:amabn bu nok· 
tera~"" .. d~~kate alar~k ~u sah 
dır. "' onune geçmeaı lazım• 

Taze llıeyve ibracab 
Bayraınd 

Ticaret Od •nkaonra toplanacak 
••• 011 .d ..... . 

lecek meaeleJ sreaın e ıonıtu 
er araı d t va ihracatı da rn a aze mey 

oda tetkikat tııh"::•r .. Bu busuat~, 
zırlamaktadır. 8 ı, bır rapor ba
-a meyva ihracautır!'l!ora göre, ta-
~ 1t•ne • · 
den evvel ambalaj ıneaeı ıı.•~şme
letmek lazımdır. eaını ha. 

Bu husuata muhtelif ına-ı k 
b I• · il · ~ e et !er am a •J uıu erı t.,tkik dil 

mektedir. Bunlann içinde l"Ür ek" • 
b 1•. ıye 

ye en uyııun am a •J uıulii kabu) 
edilecl'ktir. 

Bundan batka ihraç kabiliyeti 
olan meyvaların cinai tayin edile. 
cektir. Meyvalar araıın~a uzun 
yollara tahammül edebilecek, ve 
bozulmıyacak olanlar ihraç edile. 
cektir. 

Diğer taraftan ihracat ~fi!i de 
taze mcvva ihracatının hukumet 
tarafınd;,n kontrolu için, bir ni
zamnrunc ha zırlamaktadır. 

Bir kerestecilik 
şirketi 

}negöldcn yazıl:yo~ : Burada beş f "2 !'in lira sermııyeli bir keresteci
ık şırketi kurulmu,tur, ·----· 

Suçlu verdiği ifadede par· 
maklıkları kendisinin kırma 
dığım çöp· dök tnkleri bir kö· 
ıede list üste yığılmıf bir 
çok demir parçaları görerek 
içinden 15 kiloluk kadarJDJ 
aldığını söyledi. 

Şahitler, çuvaldaki demir 
lerin ben6z koparılmıf oldu
ğunu, bunlann parmaklık
lardan koparıldığını ileri ıllr
düler. Suçlunun sabıkası na
zarı dikkate alınarak ceza
sının tayinini istediler. 

Mahkeme, laanm suçunu 
sabit görerek kendiaini iki 
ay hepse ıiıahkO.m etti ıre 
bir okadarda zabıta nezareti 
•ltmda bulandarulmauna ka 
rar verdi. 

Bavuldaki tütünler 
Geyvede trenden inerken 

yanlarında bulundurdukları 
iki bavulda kaçak tütnn zu
hur eden Ahmet Ef. ile 
Huriye H. ihtisH mahkeme 
ılne ıevkedilmitlerdir. Suç· 
lvlann dün 8 inci ihtisas 
mahkemesinde duruımaları 
yapılmıştır. 

Hayriye H. kendisinin na
mus erbabından olduğuna 
dair mahkemeye bir ilm6-
haber ibraz etmiştir. Dinle
nen şahitlerin ifadeleri biri 
birini tutmadığt için Geyve. 
de zaptedilen ifadelerinin 
celbi için mahkeme batka 
güne bırakıldı. 

Mezbahaya konan 
haciz 

Belediye tarafından Mez· 
baha varidatına konulan hac· 
zın kaldırılması için Evkaf 
aleyhine açılan dava hak
kında Beıinci hukuk mahke
mesi dün kararını verecekti. 
Bazı tetkikatın ikmali için 
kararın tefhimi huğllııe kal
mıştır. 

12000 yaprak 
sigara kağıdı 

Evinde 92 defterde 12000 
yaprak cıgara kağıdı bulun
duğu için İhtisas mahkeme~ 
ainde meykufeıı muhakeme 
edilen Üsküdarlı Servet H.ın 
dün de duruşmasına devam 
edildi. 

İnhisar vekili, kaçak cıga· 
ra k.iğıtlan için 12 bin ku
ruşun hüküm albaa abnma
sını istedi. 

Maz.nau vekil tutacağını 
ıöı lediği için mahkeme ba1-
ka bir güne bıaakıldı. 

1 ••••••• 

Şeker yerine üziim 
ve incir 

AYDIN, 2S (Milliyet) _ Ay. 
dınlılar ~a~a?'da ıeker yerine 
üziiın ve ıncır ıkram etmeği ve ye
meği karar altına almıtlardır. 

Vali Feyzi B. de bu kararın ta• 
bakkuku için uğrafml§br. 

Vatandaş! Çeımede kötkler in-
Bn11ranılıkların yeril tası için bir teklif 

mallarımızdan, ikranı-
lartn 11er/I nıalısllllerl- 1 IZMIR, 25 (Milliyet) - Ecne-
nılzderı olsrın. bi bir şirket bedelleri ayda 10 li-

1 ra taksitle ödenmek üzere Çeıme-
M l//i llıtuıat ve la- de küçük mevsimlik kö,kler inta· 
~11rr11f · ı· ••nı teklif etmittir. Bu hususta •· 

iı--·· ••İomacae~n~ıı~11~e;.;;;.' • ..1 ıl lakadarlarla müzakerat cereyan 
. etmektedir 

Yeni bir 
Cemiyet 

Urologlar bir cemi
yet tetkil ettiler 
latanbuldaki [böbr ek, meaane 

Ye idrar yolları] baatalıklan mÜ· 
tehaNıaları yeni Ya ilmi bir cemi· 
yet tesis ebnitlerdir. Cemiyetin ia
mi (Türkiye Urologie cemiyeti) 
dir. Cemiyet müesaialeri ilk içti· 
malannı Beyoğlunda Saka çıkma· 
zmda Tıp cemiyetinin merkezinde 
aktetmişlerdir. Bu içtimada hazır 
lanan nizamname müzakere ve 
kabul edilmittir. Nizamnamede, 
cemiyetin gaye Ya mesaisini tayin 
eden maddeler epeyce münaka§a• 
yı mucip olmuttur. Cemiyete mem 
leketimizdeki bütün uroloğlar si· 
rebileceklerdir. 

Aldığımız ınaliımata göre, mem 
leketimizde 25 oenedenberi idrar 
yollan hftstalrklan muvaffakiyet 
le teda..-i edilmektedir . Cemiyet 
bbbm bu ıubesindeki yeni lcetifler 
den haberdar ebnek üzere bir de 
ilmi mecmua netredecelrtir. 

Uroloğlar yaptıktan içtimada 
cemiyetlerinin ilk idare heyetini 
ııeçmitlerdir. Yapılan intihap ne· 
ticeainde birinci reiıliğe Tıp la· 
kültesi umumi katibi ve urologi 
kliniği muallimi Dr. Behçet Sabit, 
ikinci reisliğe Gül hane hastanesi 
tırolofu muallim Fuat Kimil, u· 
mumi kltipliğe Dr. Etraf, ...ezne
darbğa Baba Lutfü, celse kitipJi. 
iine de Fuat Hamit Beyler seçil· 
mitlerdir. 

idare heyeti intibahmı mütea• 
lrip reia Behçet Sabit B. aö:a ala
rak Türk uroloflarmm müteaanit 
bir heyet halinde çalıtacafmı ııör 
mekten mütevellit duygulannı bil 
dirmit ,,. idare heyetinin müatak 
bel mesaiai için muYaffakiyet dl· 
lemİftir. 

Bakaya 
Vergiler 

Bunların yekOnu 
hayli büyüktür 
Bakaya vergileriu t1.4fıyesi 

için Maliye Vekaletinin bir 
kanun layihası hazırladığın· 
dan hahsolunmuştu. 

Bu vergiler eııMak, arazi, 
temettü, harp kazaııçlan gibi 
vergilerden, mftkelleflerden 
tahsil oluııamıyan kısımlardır. 

Mühim bir yekO.nu tehri
mizde tahakk:ık ettirilen bu 
bakaya vergiler bütün mem
lekette büyük bir yeklina ba
liğ olmaktadır. 

Arazi, arsa, harp kazanç
ları gibi müruru· zamana ta
bi olmıyan vergilerden muh
telif maııi'ler dolayısıle he. 
men hemen eUi senedir tah. 
sili mümkün olamıyau ver
giler de varJır. 

Vekiletin hazırlıyacağı la
yihada bu bakayanın bir kıs
mının affı, diğer kısımları 
için bono lıabülü ve taksit 
gibi bazı kolaylıklar gösteri
leceği tahmin edilmektedir. 

Tütün işçileri 
Tiltün iıçlleri teavün cemi

yetindeki tahkikat evrakı Vi
IAyetten Ticaret müdür16iüııe 
gönderilmiftir. 

Ücretler verlldi 
Ücretli memurların 

ları verilmittir. 

Heybeliada 
Kadastrosu 

Kadastro fen ırnemurlujuna 
tayin edilen latanbul Tapu fen bat 
memuru Avni B. Heybeliada'da 
noksan kalan kadastro iılerini bi
tirmiye memur edilmiftir. 

Tayyare Cemiyeti 
reisinin konferan•ı 

ANKARA, 25. - Tanare cemi. 
yeti reiıi Fuat B. bugün radyoda 
tayyarecilik mevzuu etrafında mü
him bir konfenına yerecektir. 

Kimsesiz kızlar için 
sanat yuva•ı 

IZMlR, 25. (Milliyet) - Beledi. 
ye emrazı zühreviye teşkilatı ile müı 
tereken kimsesiz kızlar için bir sa
"at yuvası açacaktır. 

Salıncak 
Kurulmıyacak 

Muallim 
Tekaüdiyeleri 

• 

. \ı' • ·-· · ... 

ikilik t 

Belediye bu •ene de Bel~diye bütçesinde 

Anladık! 
Edebiyatımızda me!:tep 

musikimizde metot yok. s 
runızda akort yok, kal 
mizde ayar yok! •. Fakat i 
mizde, cemiyet hayatım 
hatta idare ıubelerimizd 
henk, karar. anlaşma var ı 

menet- talıauat arıyor 
meğe karar verdi İlkmektep hocalarının te-

Bu sene bayramda bele
diye bayram yerlerinde ta• 

lıncak kurulmasına mlisaade 
etmiyecektir. Bazı kazalar 
vukua geldiği için belediye 
evvelki sene kayık salıncak
larını meııetmişli. Bu ıenede 
havalar çok bozuk gittiğin
den çocukların ıııhhabaı ko
rumak noktalarından diğer 
ulıncaklara da müsaade edil-
nıiyecektir. 

Bayramda yerli 
mahsul hediye 

Bayramda yuli mahsulit
tan olan ıeylerden hediyeler 
ikram edilmesi her tarafa 
tamim edilmitti. Belediye ko
opratifi lzmirden killliyetli mık 
tarda incir getirmiıtir · 

Koopratif incirin okkasJDJ 
22 kurnıtan satmaktadır. Ko
opratif bina11 henilz ihzar 
edilmediğinden belediye ıa• 
tışı timdilik iktisat müdllrlil
ğii altındaki odalarda yapıl
maktadır. 

Belediye lokanta•ı 
Belediye lokantasının bO

tün nokuııları ikmal edil
miıtir. Lokanta fubatın birin
ci glln6 merHimle açılacaktır, 

Muvakkat hal 
Kerestecilerde inşa edile-

cek muvakkat hal binHı için 
faaliyete geçmiftir. Burada 
ıimdi ıondaj ameliyesi ya
pılmaktadır. 

Üsküdar 
Tramvay lan 

Dünkü Cümburiyet gaze
tesi Üsküdar tramvaylarının 
Kadıköye kadar temdidi iti· 
ni ,ehrimizdeki lsveç grupu
nun deruhte ettiğidi, bu bu
ıusta tamamen anlaıılmıı ol
duğunu yaztyordu Yaptığı
mız tahkikata ıtöre, filvaki 
lsveç grupu ile Üskildar tram· 
vaylan için bazı müzakereler 
yapılmaktadır. Fakat bu hu· 
susta henüz kati bir netice 
yoktur. 

·Böyle muaye. 
ne mi olur? 

Gümrükte kendi 
. kendine it "?,, 
gören bir adam 

kaütlükleri hakkındaki ka
nundan memnun olmayan
larda vardır. Bunlar da bde
di yelerdir. 

lıkmektep hocalarının ma
aşları hususi idarelerden ve
rildiği için tekaüt maaşları
nın da hususi idareler tara· 
fından verilmesi icap etmek
tedir. Kııııun hazirandan iti
baren tatbike başlanacaksa 
da 1930 senesindenberi mes
lekten müddetlerini doldu
rup çekilen hocalar da isti
fade edeceklerdir. latanbul 
belediyesi ıimdiye kadar te
kaüt olan ilk mektep hoca-
11na 3 ıeııelik birikmiş ma
af vermek mecburiyetinde
dir. Bundan başka yeni ka
nun çıkması üzerine haziran
da te.lı:ant olmak üzere la
tanbul lıkmektep hocaların
dan 100 kadar boca hazır· 
!anmaktadır. Fakat lstanbııl 
belediyeıinln blltçesinde ise 
lıkmektep muallimlerinin te
kaütlükleri için tahsisat yok
tur. Şehir Umumi meclisi fU• 
bat devresi içtimamda bnt
çeyi mllzakere edecektir. 
lıkmektep muallimlerinin te
kalitlükleri için lazım ırelen 
tahsisat ifi de ıubatta ırS'rtı 
ıülerek bir bal çareıi bula
lunacaktır. 

Derleme faalfyetl 
fitanbul ilk tedrisat mil

fettişleri bugün Maarif Mil· 
d6rü Haydar Beyin riyase 
tinde içtima edeceklerdir. 
Bu toplantıda ilk mektepler
de telis edilecek ı6z derle
me ocaklannm faaliyet prog 
rami arı teıpit edilecektir. 

Muammer Ratit Bey 
Uznn zamandanberi rahat 

ıız bulunan Darülfünun Eıni
Dİ Muammer Ratit B. iyiliğe 
tamamen yilz tutmuftur. 

Muammer Ratit Beye aeri 
afiyet dileriz. 

Etabli 
Vesikalan 

TAii 
lağvı 

....... 
komisyonun 
düıünülüyor 

lıtanbul altıncı tali müba· 
dele komisyonunda lıtanbul 
Rumlarına verilmekte olan e--

Dün yazmıtbk; Amerikııdan ·tabii veaikasma ait. muame!e-
lntertipe makinelerimize ait ak ler bitirilmek üz-eredtr. Kom_ı•· 
ıamı ihtiva eden paketler Pa· yanda mevcut .ı 70C? doay~ m· 
ket poıtahaneainden "kooten· taç edilere~ s.ahıplenne veıı~· 
jancl'a yoktur!" diye Amerikaya lan verilmıtlır: B~ ıuretle tı~ 
• d edihni D"' b ı et· diye kadar veri1mtt olan etablı ıa e 9. un u meae e _._.., 72.ıOOO tı.li" ol 
rafmcla tahkikat yaptık ve etY• 'V81İka81 a- e ıı 
~ teeaıü~e mütah~ etti· m'\1:d.n _,. komiıyona 
iımız fena bır yanlıtlııım kur .._,_ tük" ki ı---•- .. ca t· 
ba ld • = eod"k. 12207 ~ça va o ...,... mura • 

m oraluııkunu vgr .1 

16 lar vardır ki, bunlar için ko· 
numa ı aramamenın ll)CI • _._ ı- ·· 

d~--· .. kol" hal" d muyoııun uevunına uzum co· 
ma ueame gore ı ın e rülm ek teli Muhtel"t Mü· 
ıelen etYa paket postahane-- em e . r. ı 
ıine ıelince kontenjan· badı;le koınııyonu yakında ta.U 
dan il'lifade etae bile komısyonun la.tvı baklanda bır 
koli halinde geçemez, iade olu- karar 'Yerecektir. 

Adliyede tayinler 
!:amir Aaliye mabkemeai Ceza 

reisi Ramazan Beyin, Ltanbul 
Asliye mahkemeai azalığma, An
talya ihtisas nıahkemeai hakimi 
Atif Bey, latanbul 8 İnci ııümrük 
lbtiaaa mahkemeai hi.kimliğine, 
Birinci Hukuk mahkenıesi azasın 
dan Zeki Beyin 3 Üncü ceza mah. 
kemeai reisliğine tayin edildikleri 
aöylenmektedir. 

nur. lntertip makinelerimiz: i· 
çin gelen matriıler de paket 
poıtahaneııine koli halinde ge--
1ince, uıulen gümrük muayene 
memuru tarahndan muayenesi 
yapılmışhr. Gariptir ki bu mua 
yene neticeıinde hiç bir müna· 
sebeti olmadığı halde, muaye-
neyi yapan memur matrialere 
"pirinç hunıfattrr" lethiıini 
koymuttur. Halbuki en basit 
bir şekilde bile bunların huru· 
fat değil, makinenin bir cüz'ü l o!!'!"-~!!!!!!'-._!"l'~----
olduğu anlaıılabilir. Bu muaye 
ne neticesindedir ki matrisler 
iade olunmuıtur. 

Muayene memuru bunlann 
ne olduğunu bilmiyebUirdi. Fa 
kat yanlı, bir tC4his koymak-

lansa sahibine haber vermek 
kabil değil mi idi? Ve, ıoruyo· 
ruz: Gümrük tarife müdürlü· 
ğü, Ticaret odası hakem ve ekı 
per heyetleri bu i~i halledt>mez 
mi idiler? 

Sıcaktan gerdaniye•i in 
çare ut, soğuktan kamı • 
zavallı tambur, rakıdan gı 
ğı yosun tutan muhtere 
nende viyak viyak bağırdı! 
zaman musiki diye dinliy 

lpe sapa gelmez, vezni 
yesi bozuk çoluk çocuk sii 
nin edebiyat diye kitapçı 
kanlannda tethir edildiğin 
rüyonız. 

Sinema oyuncusu kıya 
çifte perdahlı,takına kiıı> 
dınlan salon hanımı diye 
rediyoruı: ve beş satırda y 
sahife frenkce konusmal 
tahammül ediyoruz. . 

Bütün bu taraflarımız 
Aksak! 

Anlatılıyor ki edebiyatt 
lik, musikide ikilik ve mua 
ilinizde ikilik var. 

Göriit zaviyelerimiz b 
konuıup anlatmamız b 
zevk ve neş'elerimiz batk 

Bana kalırsa bu bir esi 
yeni farkı değil, henüz te 
ni, kıvamını bulmayan 
yet ve fikir hayatımızm g 
buhranıdır. 

Zamanın hakim çem 
tün bu aylan görüt ve gi 
ti bir kalıba tokacakbr. 

Fakat itin garip bir ta 
ba"Yar: 

Cemiyet ve fikir hayat 
böyle de, idare itlerimiz 
mı ahenkli? 

Her altı ayda biribirleri 
bine dava açan Belediye il 
kaf bir türlü anlaıabiliy 
mı? 

Bunu da affedelim, 
Kanöılti rasathanesile ~ 
köy rasat merkezi arasın 
ikiliğe ne diyelim. Bu iki 
kezin fenni olması lazım g 
haberlerinde ittifak ettik! 
tahit oldunuz mu? 

Anlatılıyor ki kafamızd 
nilik ve eskilikten ziyade i 
hakkı var. 

Mücadeleyi bununla ya 
lıyız. 

Burhan CA 

Kredi Banka 
Sanayi Ofisi 

Devir muamelesi 
devam edillyo 
Sanayi ve Maadin Banlı:aı 

amelat, hesabat ve mevcuda 
Sanayi Kredi Banka11 ve Sa 
Ofisine devrine devam edilm 
dir. Ticaret Umum müdürü 
Maliye namma Bona Ko 
Ihsan Rifat B.ler dün de b•m 
toplanarak devir muamelesin 
zaret etmiflerdir. Bayrame 
devir muamel&tı neticelenecc 
bu it biter bitmez iki yeni t 
kül faaliyete geçecektir. 

Teşelı:lriil edecek Saıtayi 
di Bankaımın zayif bi.- müe 
olarak meydana çıkc.cai{ı şek 
bazı neıriyat vukubulmnkt 
Verilen maliımata göre, ye 
tatelı:kül, nıevcut bir kanunu 
biki için kurulmaktadır. Bn 
bir müddet tecrübe edilecek 
lınacak neticeye cöre bun! 
müfit Ye kat'i vaziyetleri k 
laıtınlacaktır .. O zaml\Da 
bir iatihale deYTesİ geçmeai z 
görülmektedir. 

Bir Leh kahram 
nın mezarını ziya 

Evvelki giin 1863 senea 
vulrubulan Lehistan isyanını 
inci yıldönümü olduğundan 
konsolosu M. Roman We 
wicz ve sefaret müsteta.rı 
Charlea Dubicz Haydarpata 
zarlığına giderek, bu isyan 
amda diktatör olmuf olan M 
Lanr:iewiez'in mezarına bir çe 
koyınuşlardır. 

Aktamı, tehrimiz Leh klü 
de hu münasebetle bazı mer 
yapılmı,tır. Burada jeneral 
ıül M. Wagnerowicz biı• n 
aôylemit ve tehrimizdAki 
gençlerini temsil etmekto ola 
l". Gaziowit 1863 ihtilali hn!< 
da bir konferansında Türkiy 
iltica etmiş olan Leblilere u 
man göıterilmiş olan rniıwf" 
verlikt~n -~iilrra nla bahıetıni9t 
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26 K. SANi 1933 
1 da re hane : Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adreai : lst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Miidür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLER!: 
TV..rlıtiye için Hariç için 

L. K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 
" 

14 - 28-

Gelen evrak geri verilınez.
"r1üddeti geçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların ıne
s'uliyetini kabul etmez. 

RAMAZAN: 29 
S. D. 

fmsak s 35 
fftar 17 17 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilkily rasat merkezin 

den Yerilen malümata fil· 
re bugün hava bulutlu de
vam edece\·, rüzgar şimali 
tstikametlerden mut e d i 1 
kuvv:!tle esecektir. Yağ· 
murun devamı ihtimali pek 
saiftir. 

25-1-33 tarihinde hava 
tazyiki 768 milimetre en 
çok sıcaklık aıfır, an az 111-

fır, altında 3 derece kay
de.lilm'~\ir. 

cnebilerle 

Bizde, ne zamandan kaldığı 
ı bilmediğim garip bir zih· 
yet var .. "Beyoğ\· ecnebi ya
ğıdır, Türkler orayı yadırtar 
... " Bu ıadece aaçma bir laf
. Daha fenaaı lıtanbulda Bey 
lu ciheti böyle yabencı malı 
i görüldüğü için Belediyece 

e ihmal edilmittir. Büyük 
deye bir parke tatı ilave et· 
erini, artık yürünmez hile 

1 
gelen iyi niyetli ecnebilerin bi· ı 
zimle temaaına imki.n huı:rla· 

1 
yacakmı§.. Ben bu fikri alkıtla 

, rım. Allah vere batka bir uka· 
· Jalık çıkmasa da bu fikrin tat· 
bikına başlansa! .. Bu müna
betle bizim öteden beri göze 
çarpan bir noksanımızdan bah· 
ısetmeliyim: Çoğumuz ecnebiyi 
daima dütman telakki edip o
nunla temaaı hamiyetsizlik ad
deden garip bir zihniyetin eaiti 
yiz .. , Memlekete gelen ecnebi
ler kendilerini hiç bir zaman 
bir Türk muhitinde bulınamıı· 
!ardır ve bulamıyorlar. Haydi 
diyelim, eakicien Türk hayatın· 
da örtünmek gibi bir takım mi 
nüer vardı ki; bizi dünya yaşa· 
yıfmın umumi yollarını takip
ten meneciiyordu. Şimdi bunlar 
kalktı. Dünyanın en modem a· 
damı olduk ... Buna rağmen hi· 
la ecnebiye Çin seddinin kapı
sındaki (Manda ren) gibi bakı
yoruz. Bu doğru mudur?.. E
ğer ecnebileri kendi hallerine 
bırakırsak, oolan, kendi memle 
lretimizde bizden başkalannm 
tetkil ettiği muhitlere gİrmeğe 
mecbur edersek, bizim hakkı· 
mızda iyi bir fikir beslemeleri· 
ni beklememeliyiz .. Bu ecnebi· 
!er gazete muhabiri olıun, sey· 
yah olsun, tüccar veya diplo
mat olsun.. 

Bu hal yalnız bizim memle
ketimize ve belki birkaç A.ya 
devletine inhiaar eder. Üıt ta· 
rah, yabancı nereye gitse ken
ami o memleket evli.dile mu· 
hat, ve o memleketin havaaı i
çinde görür .. Batka türlüsil za
ten yanlıştır ... 

Ecnebilerle temaaı neden is
temediğimizi bilıniyoruın am· 
ma, bu hal bize Sultan Hamit 
devrinin her feyden şüphe e· 
den ruhundan miraa kalmış, 
sonra da ittihat ve Terakkinin 
casusluk vahimeaile büsbütün 
kökleımittir •. 

Halbuki bu doğnı bir endi
şe değildir. Caıusluk edecek ec 
nebi ne yapıp yapar, eğer Türk 
!erle görüşmek lizım ise onun 
yolunu bulur. Mesele bizim 
kendimizden emin olmamızdır. 
Ben bu noktadan hiç korkmam. 
Çünkü türkler, dünyada ken
dinden casus vermeyen yegane 
millettir. 

Sonra araaıra ecnebilerin bi· 
zi anlamak İltiyorlarsa lisanı· 
mızı öğrenmeleri lüzumundan 
da bahsederiz, Bu iddia bir ta· 
raftan bakılına yanlıt değild~r. 
Li.kin bir ecnebi çıkar da aorar 
aa: 

- Ecnebilerin türkçe öğren 
meleri için bir kitabınız var mı· 
dır? .. 
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HİKAYE 
Küçükten öğretmeli 

- Fransızcadan - ! de var. Meoell kimyada, ooinfya-
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SiNEMALAR 

Cennet Perisi~:;:~:· 
Mad F 

. .. .. kı ,_ da, fizikte ku•ntli .. Her kanunu lıi· 
am ouguıere yuzu p ... ..- ı· F k t 'b k d 

b. h ld odadan · · • ıyor. a a cazı e anunun an 
il?"'' ır a ~. .. .. ıçerıy~ ~- baban yok ... 
dı. Koltuğa gomülmuı gazeteaını o- _ Naıd haberi ok? Daha 
kuyan kocasına doğru yiirüdii: . ,___ N'y . ııeçen 

S L'- .. I •. d gün bu ...... unu ıyotonun bulduğu 
- ana UU" ıey soy eyecegun, e- " leyordu 

di, bu yafta bu kadar aptallık ol- nu '°{.. Uahi ;e d kad 1 

D • ı,• d .. 1.. - a n e onun ar ap 
maz. ogrusu e ıueme e gu unç .., talmıtsın. Benim söylemelı: iıtedi-
luyoruz. • • 'be d ğil Ci • ---'L-

K '-tına! d . hafift gım cazı o e .. n11 .,.....,.., 
ocası .-u arı aıına en • .. 

b tınna. aft la daml cınsı... j ya ı . ga. t.ar ar o n a ar- _ Hımmımnl 

MDmesıllleri 

Dolores del Rio Bu 

akşam 
ba1lıyor. ajik'te ............................................................ dan ~du~ 1.~ - Evet, on yedi 'Y8'ında kazılı 

kimae :k,ıi:.";dm.'..z dedi, 0 aptal kadar herif .• _Bug~n misafirlerin ya-
.. .. .. · , runda ne dedı, bıliyor muıun7 

- Dur, sozumu kesme. Meseleyı _ Ne dedi? Yeni e•erler 
~~1! a~la ~,.ondhlo aonedra1~ydle. _Çocukları evlerin damına fey. 

ır .. a ast !g.ı teı e un e, lekler getirfr, bırakır, dedi. Mülkiye Mecmuası 
ona gorc çareıını arayafım. Daha iyı' ya Y"" .. .. " ı 

M allah b ·· dk • - .. uzu gozuaçı-
. - at , ugun ? torlar gı- mamış bir evlat ıahibi olduflunuz Her ay intişar eden Mülkiye 

Mecmuaarnın 22 inci kanunu· 
aani r.ayuı çok dolgun münde
recatla intiıar etmittir. Kıy· 
metli münderecatı arasında 
Ahmet Haşim Beyin nefis bir 
yazısı da bulunmaktadır. içti· 
matyat kıımmda Sıddik Sami 
Be;.:iıı "Bizde cemiyet ve fikir 
hayatı niçin inkitaf edemiyor, 
Hilmi Ziya Beyin "T elifçiliğin 
tenakuslan", Macit Şükrü Be
yin "On dokuzuncu ve yinnin· 
ci asırda İçtimaiyat nazariyele
ri" yazılan, hukuk kıımında K. 
Naci Beyin "Belediye kanunu 
ve esaalan", Abdülhak Kemal 
Beyin "F e!'di hukuk ve içtimai 
hukuk", lbrahim Ali Beyin 
"ldari davalar" Nemli zade 

bı konuşuyorsun kancıgım. i · iftihar edelim. 
- Elbette, ne zannediyor~un? çı:_ Amma bu iftihar bize sonra 

J'.'!esele çocuğun hayatına taalluk e- pahalıya mal olul\ Böyle cahil y• 
dıyor.R r' . . tiıen gençler, aonra bir azarlana a-

- oge nın mı kıbeti fena olur, 
- Hele çok şiikür, kafana dank _ Eh buna bir tti • çare .. 

e · , - Çaresi kolay .. Doktor Pedro'ya 
- E~ ne ol~~·· Roger .re? haber gönderelim. o, yaşl ı baılı bir 
-;- ~ıçare hala ağzı sut kokan adamdır. O yavrucuğa bir kaç ders· 

sabı ıubyan.. t her şeyi Ö~tir 
- Haydi canım, alay etme .. Oğ- e _ Pek ali... . 1 

lan bu ıene lisenin üçüncü ımıfına 
girdi. Hem de aliyyülaliı. derece ile.. 

- Evet amma, bilmediki ıeyler 

1 1 • 

ahaze edemeyiz, sanının. 

Portakal- Burda kal! 
Muhterem ve vecizeci taıar

ruf cemiyeti portakallanmızı 
methetmek için bir ufak mual 
uydurmuş ... 

Eski Türk beylerinden birisi 
tayfasile birlikte bir yerden ge
çerken, bir ağacın üstünde aan 
ve yuvarlak yemi9ler görmüş .. 
Bir tane kopanp yemiş... Pek 
hoşuna gitmiş ve tayfaama hi
tap etmit: 

- Surda kal! 
Sonra bu isim dl>ne dö,e por 

taka! olmuş., 
Eminim ki; Milli Tasarruf 

Cemiyetinin genit hayalhane
sinde yaşamış ve oradan porta 
kal kopannıt olan bu Türk 
başbuğunun yediği portakal, 
bugün bizim yediklerimiz gibi 
değildir. Çünkü bugün yedikte 
rimiz o kadar ekşidir ki; eğer 
o batbuğ hunlardan yese icli .. 

- Buradan kaç! .. der ve por 
takalın iami de ona benzer bir 
ter olurdu.. Vecizelerini her 
2!aman dikkatle okuduğumuz 
Milli Tasarnıf ve lktıaat Cemi 
yetinin portakal çıkaran mem
leketlerimizin sokaklarına. bağ 
lanna ve bahçelerine: 

• •• 
Ertesi gün doktor Pedro geldl

li zaman .... t alb buçuk vardı. R ... 
ııer mektepten döner dönme:ıı 

- Y aruıki derıleriml hazırlaya
cağım, diye odasına çıkmıt, bir da
be dönınemiıtl. 

Madaın F ouguiere doktora ot· 
)unun rnaıum MJbunu uzun uzadı
ya tahlil ettikten sonra: 

- Kuzum dokı°", dedi, ona bu Etem Beyin "Ferdin muhtariye 
hakikati birden bire anlatmayuuz. ti iV • mülk" makaleleri, iktı· 
Belki şaşırır, utanır, mahcup olur. sat kısmında Muhlis Etem Be-

Doktor kendinden emin bir ta- yin "Türkiyede taaarruf hafta· 
vırla cevap verdi: 

sı ve tasarruf tekniği", Fazı! 
- Tabii efendim, tabii .. Bu - Hakkı Beyin "Planlı iktısadm 

lo hiç le zan~ed!ldiği kadar basit de peygamberi: Sidney Webb" 
ğildir, Ben cınaı terbiyeye ait ma• 1 \' · kı d H 
1• t.ı Roger'ye on d t .. _ t . yazı an, Po ıtık ımın a a-
uma • .. en e Ogn! e- Ş"'-~' B . "h ih . ceğim. evv.,la hocrenin tenaıülün- san U'l<TU eyın arpten tı 

den bahsedec~•!'!'-. Sonra nebatatın lale", Hasan Refik Beyin "Sov 
erkekliğine, dışılığına dair izahat yetlere kal'JI kapitalizm cephe
verecğim. Daha sonra balıklardan, •" R • t Ş • f B • "M k ' 
kuılardan, memeli hayvanlara gele- ·~ • CJI en eyı? . er ; 
ceğim .. En oonra da maymuıdar •e zı §arkı Avrupada mılhyetlenn 
insanlarla.. tekamülü", Hürrem Seyfi Be· 

- Mükem,mel. Mükemmel O hal yin "Y~i Franıız Başvekili 
de hemen bu akşamdan baılanaruz, Paul Boncour" adlı tercümeleri 
fena olmaz. Kocamm J'llZI odası iyi vardır 
bir ders vaırif-i cörür. Orada B .kı. 1· ·ı· 
kimse sizi rahatsız etmez. u ymet ı ı un mecmuaır 

nı bütün münevver karilerimize 
tavsiye ederiz. Madam Fouguiere hizmetçiye 

aeılendi: 
- Baksanıza, kim var orada? 
Şi,manca bir hizmetçi kadın lç&

riye «lı'di: 
- Bİi' fey mi emrettiniz efen. 

dim? 
--Çabuk bana Roger'yi çafır. 

.. , 
Dekart ve Felesefesl 

Bu akşam Büyük Gala olarak GLORY A'da 

Sinema komiklerinin kiralı 

MiL TON 
en aon ibdai 

•• • 
OP BENi 

aeyircilerl mükemmelen ejlendirecek 
gıizel fümiude. 

Diğer yıldızler: 

Tania Fedor ve 
Jeanne Helbig. 

F O X J UR NA L'da dijer manza~alarla beraber tüyilk 
AT f, AN Ti K Fra"1•'1: V'tmrım ·a i v~n(Tl'""'I •af · ',. ... -/ Matbuat Erk/Jn ve MUntesiblnini davet 

Reıisllr King Vldorun en muazzam f'serl 

CENNET PERİSi filmimizi buglln saat 1 ! de, Muh· 
terem Macbuat erkanıl e serbes 

duhuliye kartlarını hamil dostlnrımız ve sinema, film mütssesotı mü· 
' iirlerine '"' edece~i·n izden te<riflrrini rica rvleri7. '1A 111\ <;ı 'f'\L\ <;ı 

Yüzbaşı 
Celal 

ROMAN 

Bürhan Cahit 
Gazetemizde tefrika edildiki za
man büyiik bv raibet kazanan 
Bürhan Cabit Beyin bu roman. 

-------
lıtanbul Belediyeıi 

Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday; Temsilleri 
Bugün ıuvare 
.... t 21,30 da 

San 
Zeybek 

pereti 
Umuma, 

Bayram günleri 

da matine vardır. 

saat 15.30 
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ay en piyade kaldınmma bir çi 
Maaleaef bu it için ciddi bir 

eser yoktur. Ben Maarif Veka· 
Jetinde müesıir olıam böyle bir 
eaer için nakdi mükafat koyar, 
müaabaka açanm .•. 

Portakalı ham koparma! 
Ek!ll olur JIPm<>zlerl 

Hizmetçi ııitti. Aradan beı da 
lrika geçti. Yukandan bir türlü 
inmeyordu. Madanı Fouguiere ya. 
n merak. yan aabıraızlıkla bekli
yordu. Nihayet bir çeyrek aonra 
hizmetçi geldi. Halinde bİr' tu
haflık .. Y anmda Roger yok. 

Kandilli kız lisesi felsefe mu 
allinılerinden Faika laameddin 
Hanımın Dekart hakkında yaz 
dığı bu kıymetli eser kitap ha
linde çıkın.ıştır, bu kıymetli ese 
ri karilerimize tavıiye ederiz. 
Umum tevzi yeri Şafak kütüp· 
haneaidir. 

karilerin.in arzuıu üzerine !::!tap 
şeklinde ba11lmağa baflamııbr. 

Genç bir Türk zabitinin Büyük 
Harpte Suriye cephesinde bir 
Arap Şeyhinin kızile olan mac• 
rasmı ve bütün Suriye Harp ha 
rekibnı cüzel bir lisanla anla
tan bu roman yakında muharri
rin sabırsız karilerini tatmin • 
decek, zarif bir tekilde çıkacak
tır. Matbaada 

Akşam 
ÇIKTI 

ao eklediklerini görür müıü· 
'. z?- Taktime bereket Yenin 

mhuriyet abidesini cfıktiloeır 
onun yüzü ıuyu hürmetine 

Yüzbaşı Celil 
Genç zabitlerin ve genç luzlann 

romanıdır. ı mezbelelikten kurtuldu. 
ni şehrin, kendi öz malnnı:z 

E, ecnebi gelince onunla te
mas etmez, muhitimize çek
mez, onların yafadığı yerde bu· 
lunmaz, dilimizi onlara öğrete
celc eserler yazmazsak tabii on 
lar da Türkiyede türklerin gay 
ri_ muhitlere girer çıkar, başka 
diller ve batka adetler öğrenir 
ve Türkiyeyi kendi memleket
lerine başka türlü tanıtırlar ... 

Diye levhalar astırsa onlar 
kendi tatlarile kenc!Uerini ıattı 
rırlar.. Lakin bugünkü gibi 
erken satıp çok para kazanmak 
kaygusuna düşen adamlar elin 
da bulunur, ham k.opanlırsa 
değil masallar, hakkında kasi· 
deler yazsa bir yiyen bir daha 
yemez!. Malum ya! .. insan tel 
kin ile her şeyi yutar amma 
ekşiyi tatlı diye yutmıya, dili
miz dıımağrmız manidir. 

Madam Fougwere aaabi aaabi 
sordu: 

- Nerede Roger7 Odasında 
Bot Saatlerde 

Müessif bir irtihal Reıat Feyzi n bu en kalabalık cihetine 
ip ve yabancı gö:de bakarız. 
nu kim•e inkar edemez ... 
Bu böyle ola dursun, itit· 
ki; Matbuat Cemiyeti Bey

)( unda bir lokal, bir klüp yeri 
ya\- up açacak imi§··· Bu suretle 

( matbuat halkına toplana-
•' bir yer, hem de lıtanbula Bundan cl'olayı da onları mu· 

Müellifi: Nizamettin Nazif 

Birinci Kısım 

QnJıü V8 f'VVf'lkl giJ,ıhi1 
tefrikaların hulasası 

"Drama jandarma bölüğü yüzba
N edim Beyle birinci mülôzim F e
B•y bölük kumandanlığı dairesin 
konupnaktadırlar. Mülôzim Fe

ı Bey günlerdenberi isticııap ettiği 
1 Makedonya komitecisini bir türlü 
L etemrmqtir. Komiteci her auale 

•znam - Bilmiyorum) demekle ik
' etmektedir. Artık mülazimin. ca
~ urnuna gelmiıtir. Yüzba§ıdan ko
lo,rciyi dayakla söyletmek için mü· 

.le istiyor. Yüzbaıı dayağa aleyh· 
ı lır. Bütün ısrarlanna rağmen mi:· 
nıe bıı müsaadeyi vermiyor. Çün· 
yÜzbatı '' ıopa" nrn cennetten çık· 

1 
hğına emin dejildir. Drama jandar• 
ma taburu binbaııaı dayak ata ata 

1 
"Kemik kıran" lakabmı kazanmıı 

bir adamdır. Yüzb~ı onun faaliyeti
ni mi•al gi;&tererek diyor lı.i; 

"- Bi:ıim binbaıının Makedon
ya komitecileri.ne vura uura parçala
dığı sopaları ıuıklamlf olsalardı; bu 
gün binbaıı bir odun deposunun sa· 
hibi olurdu. Halbuki netice malüm. 
Tabur mmtalıa•ı emniyetaizlilt için
de .• " 

1903 senesi temmuzunun on i· 
kinci gecesiydi. Y abı ezanları ye
ni okunmuştu. Camiin kubbesine 
maverai bir kedi miyavlaması gibi 
tırmanan dua sesleri, arasıra bölük 
kumandanının odasından da işiti
liyordu. 

Bir seneden beri jandarma zabit 

değil mi? 
_ Odaaında efendim. 
- Niye ııe!medi? 
Hizmetçi kadın ?.u ~u~le cevap 

vermekte havli mu,külat çekti. 
Nihayet dedi ki: 

Muharrir 
0

arkadaılarımızdan 
Mehmet Nurettin Beyin bu i
sim altında otpladığı mensure
leri. zarif bir kitap haliocle, bir 
iki güne kcl'aar çıkıyor. 

Menhaym siıı;ort• şirketi müdürO. 
llasan Tahsin Bey kısa bir hastalıktan 
sonra dün akşam irtihal etmiştir. 

Cenazesi bu gün saat ikide Şiş
lide HalaskAr c;azi caddesJ,ıde 305 
numoralı evden kaldınlarak metfen! 
mahsusuna de!nedilecektir. Birader· 
!eri Dokıor Melek fieye ve diğer 
Ailesi efradına taziyet ederiz 

Yeni neslin en güzel ıiir· 
!eridir. Suhulet klltüpanesi, 

Fiab 30 Kuruş 

FELEK 

- Nasıl gelsin efendim? Kom 
şunun hi-:tmetçiıi ile karyolada 
•arma, dolaş yatıyor. 

Sade bir türkçe ile yazılmıt 
olan bu kitabı okuyuculanmıza 
şimdiden tavsiye ederiz. 

!iği çok güç biı· san' at haline girmiş 
ti. "Makedonya dahili ihtilal ko· 
mitesi" nin, Rumeliyi baştan ba§a 
altüst eden büyük isyan tecrübesi 
henüz olanca dehşetile hatırlarda 
idi. 

Üçüncü orduyu yarı seferber 
biı- halde altı ay uğraştıran bu b:.
dise is yan edenle İçin de, isyanı 
bastıranlar için de aCJ ve kanlı ol
muftu. Kartalyuvası gıranit tepe· 
!erde ve karlı yalçın Balkanlarda 
en korkunç b;r saldrrışla boğutan 
Makedonya çeteleri büyük fedakar 
!ıklar yaratmı~lardı. Fakat üçüncü 
ordu eııiz bir çetinlik göstermiş; 
çarıkız bölükler, karlı dağlarda 
patlıyan isyanı yalınayakları altın· 
da ciğnemi,lerdi. 

Makedonya cephesi a.cı b: r tec· 
rübe geçirmişti; Sofya büyük bir 
ümit kaybetmişti. Yalnız "Dahili 
ihtilal komitesi" ni bu tecrübeye 
sevkedenler, zaman zaman aşıladık 
ları ümitlerle Sofyayı kendi emel· 
ferine alet eden Avrupa Devletleri, 
varmak istedikleri hedefe ulaşmıt· 
lerdı. 

Üç aydanberi her jandarma b& 
lük merkezinde bir ecnebi zabiti 
boy gösteriyordu. Bu haliyle Kon· ı 
go müstemlekesinden farksızlaşan 
Rumeli, Avrupa bankalarına peş· 
l·eş cekilmiş bir Tunus gediğini an
dırıyordu. 

İşte bu ecnebi zabitlerden birini 
de Dramadaki bölüğün başına mu· 
sallat etnıitlerdi. Binbaşı ünifor· 
masını taşıyan Senor Dolara, ls· 
panya ordusu topçu yüzba,ıların -
dandı, 

Taburun asıl kumandanı Binba· 
şr Hüseyin Muhiddin Beydi (1) 
F ııkat Türk Binbaşısının verdiği 
en küçük em;r üzerinde bile İspaw 
yol zabitinin itiraz kabul etmez 
bir Vf"to hakkı vardı. O derecede 
ki aitı ay evveliıine gelinciye ka· 
dar Drama Sancaiının dört bir ta
rafını tir tir titreten binbaşı, artık 
cicili bicili ünifoma giydirilmiş bir 
bostan korkuluğuna dönmüştü. 

Onu hdla "Kemikkıran" diye 
anıyorlardı. Zaten asıl adını tanı· 
yan pek az adam vardı. 

Kemikkıran hakikaten kemik 
kırıyor muydu? Yoksa bu unvan 
bir blöften mi ibaretti? 

Bu ciheti adamakıllı bilene raat 
gelinmemişti. Yalnız muhakkak o· 
lan bir şey varsa o da binbaşının 
son altı ay zarfında hiçbir vatan· 
daşa - bir fiske dahi - vuramadr 
ğı idi. 

Maamafih vaziyeti yakından ta· 
kip edenler bundan memnun olmu· 
vorlardı. Jandarma dairesi e
line geçenlerin üstünkörii i· 
fadeleı ini almakla iktifa ediyor, 
r.onra onları evrak!ariyle bera· 

ber ve derhal müddeiumumiye tes
lim ediyordu. İkinciAbdülhamit na 
mına "seyyanen adalet tevzi eden 
!erin" hali ise herkesin malumu idi. 
En uılı haydut, en kısa zaman i· 
çinde kotesten kurtulmanın yo· 
lunu bulabiliyordu. Hele "siyaıt 
e,kıya" namiyle anılanMakedonra 
komitecileri için adliye mekanız· 
maaını atlatmak bin kat daha ko
laylaşmıştı. Çü~ bu adliy.eni~ 
pençesi yoktu. Osmanlı adlıyesı 
suçlulara uzanmış açık bir avuçtu. 
Üç beş altın uçlandın ~ı, e? kor
kunç zindanın asma kilıt!en .açı~ı
yor; parangalar. laleler agır zıncır
ler tılsımlı bir dua dkunmut gibi 
ke~d'iliklerinden çözülüveriyorlar· 
dı. 

Binaenaleyh yakalanmak, hiç te 
tehlikeli bir şey değildi. Faraza, fi· 
lan Balkanda bir jandarma öldürü· 
lüyor yahut falanca zengin dağa 

' 1 "f'd kaldınlıyor,aranı an t yei necat" 
zamanında verilmedi mi parampar 
ça ediliyordu. Jandarma takibe çı• 
kınca hiçbir iz bulamıyordu. Çün
kü nekadar Bulgar ve Pomak kö· 
yü vana hepsi Makedonya Komi· 
tesine yataklık ediyordu. Hatta 
Türk köylerini bile bu teşkil:ıtın 
kadrosuna dahil addetmek doğru 
olurdu. Takibe çıkan kıt' anın zabiti 
kime nf" sorsa alacağı cevap evvel
den malumdu. Bulgarlarla Pomak 
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lar; 
- Neznam! 

Diyorlardı. Türk köylerinin muh 
tarları ve ihtiyarları ise bu tek ke
limeyi ancak türkçeye tercüme e-
debiliyorlardı: ı 

- Bilmiyoruz .. 
Eeh •. her önüne gelenden "bil

miyorum, bilmiyorum!" cevabım 
ala ala Rumeli jandarmaları da hiç 
bir şeyi bilememiye başlamışlardı. 

Vaziyet günden güne kötüleşi· 
yordu. Bir sene evvel müthiş bir 
bozguna uğrıyan çeteler, altı aylık 
bir sükunetten sonra tekrar ortalı
ğı altüst etmiye başlamı§lardı. Al
tı aylık bir istirahat eski kuvvetle
rini elde etmek için onlara kafi gel 
mişti. Buna mukabil hükumet cep
hesine adeta nüzül isabet etmişti. 
ld'arei maslahatçı"Babıali"ninRu 

mel ide tatıbika çalıştığı yeni sistem. 
imperatorluğun idare mekanizma· 
sını afyon yutmu§a döndürmüşt'ü. 
Ordu sefaretlerin siyaai fırıldakla
riyle atıl bir hale sokulmuş, inzi· 
bat işleri yalnız jandarma kuvveti· 
ne tevdi edilmiıti. Jandarma kuv
veti ise geceli gündüzlü çalışıyor, 
fakat hiçbir müspet netice elde e
dilemiyoı·du. Makedonya Komitesi 
alabildiğine "terör" yapıyordu. 

(Devamı var) 

(1) Şimdi lzmirde Narlrderede 
oturuyor 
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( Askeri bahisler ) 
İstanbul nasıl alındı? 
iki tarafın askeri kuı•vet/eri . • İleri hareket. - Topçu 
parkını tik icat eden 711r:t1erdir. • IJizansltların 
müdafaa tertipler/. • lstanbulu mildafna. edenler 
Bizanslılar değil ecnebilerdir, Türkler lsta11bulu 
ecnebilerden zaptetmlşlerdlr, Blzansltlar/a ııhfadı 
hiçbir tarihi hatıra iddia edemezler. - ltk kuşatma.-

Birinci hazırlık devresi. 

iki tarafın ukeri lawvetleri 
föyle idi: 

Türkler: 
10.000 y eııiçeri 
20.000 Azap 
80.ooo Rumeli Ye :Anadolu 

askeri, 
lOO.ooo Gönüllü olmak üzere 

210.Qoo Kitilik bir ordu. 
Gönüllüler. bazı tarikat 

feyhlerite ınüritlerind'en mürek 
~epti. Meaell Şeyh Akfemset· 
ın tadlı bir zat 20.000 kiti ile 
r~lıniıti. Şeyh Cebe Ali (ki 
Cıbali adı ona verilıniıtir), 
Şeyh Cürani gibi diğerleri de 
Vardı. 

İtbu piyade kuvvtelerinden 
başkaca 10.000 ailYa.ri Ye dördü 

r 

il 
ayni zamanda yol üzerinde ve 
civarlarında bulunan ve Bi
zanslılara ai~ bazı küçük kale
leri d'e baskın hareketlerile 
ıı:apteyleıniıler (mesela Vize 
gibi) ve yol etraflarında bu
lunan Bizans köylülerini de o· 
ralardan kovmuılardır. Ordu-
nun kol sonu nisamn beşinci 
Pertembe günü İstanbul önüne 
Yanaımııtır. 

Müdafaa tertipleri 
lıta;ıbul müdafaasının üs

t\inde kurulduğu İstanbul su· 
ru ile müdafaa tertipleri ve l.u 
tatma ordusunun ilk tertibi 
krdcide aöıterilmiıtir. Deniz 
tarahndaki ıur duvarları tek 
katlı, kara tarafmdalci.Jer ia 

R A p. 

j 
J 

~ ~!!1 ~ak ü~eı:e 60 1 üç katlı duvar idiler. ~unlar ay 
10.000 araba .,..:;et .. 1!!~ de nca ıu ile dolu. gen1' hendek
kuvvetlerin b"~ ~utun bu lerle bergi.tlemıtlerdı. Surun 
dirnede hazırl:mnı bı.•nuk E.- nıuhiti 16 kilometredir. Boylu 

f, ır 1•nn bo 400 kul · dır 1 Anadolu askeri de (Çan kk )'Unca eaı var . Ç 

le) den geçerek gelmi ti.al b"ı: duvarlardaki ~lel~le berabe~ 
hareket için Çanakkal~ ~y- mevcut kulelenn mıkdarı 10001 
rıca 400 geıni inıa ettirilmit lr~r. Her kulenin içincı'e 8· 1 O 
ti rn .... •rebec:; bulunur. Surun ka · ra 

B
1 

izanslar: va:'.Je de.ıiz tarafında 32 kapısı 
t ır, ki aavat batlar batla· 

ka s •nbut muhasaraaından maz burıı 1 
d ~tıp kurtulan ecnebilerin yaz rülınüılerd~. dolduru muş ve ö· 

~. •rnıa ve Bizans tarihlerine M"daf gore 'lll"d u a ._ 
ku . u afaa eden tarafın "klet a "uvvetleri, batlıca 

VVetı: olmll _._ .. IUeıitezleri kapılarda 
6 oOO B · ... uzere 
3·o00 ızanalı y I 1 • •ur boyunca 

· Ec.,.aL. dagı mıt ardı. ICrokid ki . 
2 000 "<OÇU) • 1--.l- .... 1 e ter . Eerıe1,· tıp erum> goru ec:eğ; üz b"· 

ol kı .. remi tayfaları tün müdafaa rnıntak elre u ___ 'illa UZere . a annın 
kum~d'anlaArı Bkı:ı:~nslı oJınayıp 

11.000 Kiıi ;_. ecnebı ır. ı erın de y 
F k 1 -.ıt 'kd'a eb" arıya a at atanb · 1 yakın ı_nı rı ec!1 .ıdir. Ordu 

200.000 nüfuslu 'j,~n o zaman tamamıle ~ebılenn elinde
masma, Galatad ır tehir ol- dir. Savaş devam ~ttiği Dıii<ldet 
nevizlilerin dahi a ~~ran Ce- çe askeri hareketı ·~ ve i
tirak eyleınelirneb~IQ~faaya iş dare hususı.nda (ımparator 
halde lstanbul •ili'! ınca ~?r Conatantine) in nüfuz ve sa· 
d~faa eden 60.oOO -r;: nı~- lahiyeti gittikçe ualınıf, itbu 
kıınsenin bulunduğunu 'tanp ecnebi kumandanlar arasında 
eyleınelidir. abu! meydana gelen ihtilafları an· 

beri hareket calı: gözya,larile gidenneğe ça· 
lıtmı!tır. 

ku Edirneclen ilk yola çıkarıl Bu halde türkler İıtanbulu 
f VVet, 10.000 süvarinin nıuhn Bizanslılardan değil, ecnebiler 
azası altında ağır topçular j den almıt olduklanru id'dia et· 
;:ufu~t. Elli çift öküzle Çek:- seler çok haklı ve doğru olur. 
b, rı. •gır toplar Edirneden İı- Bizanalılann, Istanbul müdafa 
d' nbula kadar ancak 64 g" b' h 

e g leb'l . I d" un· asında kendi ahfatlanna ır a 
. e 

1 mış er ır. Çünkü tıra bıra1ctıklan kabul edileo ~eçt.ıkleri Yol bu topların geç- Dle2. 

t eaıne. müsaade edecek suret· 
e taınır v "d 

Yordu B eya yenı en yapıl,. 
cek b; k u •uretle, zaptedile
larda~r :!?e karşı ağır top
P•tkı h rekkep nıuhasara 
ın azır ayan ve bu kuşat-
de: Parkını ordunun hareketin 
ııake~el Yol~ ~ıkarıın dünya 
TürkJerd' tanhınde ilk defa 
h"-fa:ı: ır. Topçu parkının mu 

asına nıern .. · ı ur suvarı er, 

• • • 
ilk kuıatma hattı Türk or 

duaunca, surlard'an 800 metre 
uzakat kurulmuttur. En büyük 
dört top, en son zamnada (Top 
kap.ı) kartııında toplanmıştır. 
6 nıaandan 11 nisana kadar ku 
şatma tertipleri tamamlanmış, 
donıınma dahi 12 de bütün kuv 
vetlerile Istanbul onune var-
mıştır. Bu esnada Yeniçeri kuv 

MiLLiYET PERŞEMBE 26 KANUNUSANi 1933 s 

G.Saray.Fener Kış Sporları 

1 Açık sütun 

Türkiyede 
Türk musevisi 

1 
Müsabakamız 

Bu takımlardan han
gisi ve kaç sayı 

--Bizde de canlan
mağa yüz tuttu 

Bundan evvelki bir yazımda da 
bahsettiğim gibi bizim memleket· 
te kıt mevsimi maalesef ölü biı 
mevsim oluyor. 

Gelibolu tiirkçe ko
nuşturma birligine 
açık mektup .. 

İki aene evvel Mili.sta tetkil et· 
tiğimiz Türkçe konuftunna birli: 
ği havadisi §ehriniz Türk ~~u~ 
münevveranı Üzerinde derın bar 
aliika uyandırdığı ve bunun kasa• 
banızda da tatbiki için sinagogda 

Kar, kış sporcularının sevglllddtr. Onunla beraber ba 
spo~cular da faallgele 9eçerler. Resmimiz bunlardan 

birini g6sterlyor 

Şilt maçları oynanıyor 

Müsabakalara Kadıköy saba. 
sında devam edilecek 

1932-1933 aeneai ıilt maçlan 
yarın Kadıköy sahasında bat~· 
yor. Bu seneki lik maçlarının bıt· 
meaine pek az kaldığı için ıöyl"! 
bir hülaaa yapabiliriz. Bu seneki 
lik maçlarında üç klüp on 
plandadır ve bunların batında F e
nerbahçe bulunmaktadır. Fener, 
Beıiktaı, latanbulapor, F enerbah
çe yaptığı bütün maçlarda ra
kiplerini epey sayı farkile mağlüp 
etmiıtir. Ezeli rakibi Galataaa· 
ray ile de ıubat ayı zarfında oy
nayacak ve bu ıuretle lik maçım 
bitirecektir. Galatasaray bu aene 
çok feci bir haldedir. Hemen he· 
men önüne gelen taknna yenilen 
san kırmızlılar küme M>nunculu
ğuna kadar tenezzül ettiler. Bu 
hali doğrudan doğru~ diaiplinaiz 
lik ve ikilik doğurmuştur ki itin 
asıl feci olan tarafı da budur. ı .. 
tanbulapor her zamanki gibi 
muntazam çalıımakta daimi yeri. 
ni muhafazt. etmektedir. Beıiktaı 
bu aene lik maçlarına iyi batlamıı 
ve ll§llğı yukan bu vaziyetini de 
muhafaza edebilmiıtir. Vefa da 
maaleaaef Galataaaray gibı ikilik 

kurbanıdır. Yoksa onlar da iyi b~ 
tekilde olaalardı Galataaarayı pe 
güzel yenebilirlerdi. 

Beykoza ııelince bu ııençler bu 
aene çok muvaffak oyunlar çıkar• 
mıtlardır. Lik maçlarının birinci 
kıamı bitti. Bakalım ikinci dev-•e 
ne olacak 7 Şilt maçlan da yarın 
başlıyor. Bütün maç_lar Kadıkö

yünde oynanacaktır. ilk maç Top· 
kapı - Anadolu, ikinci maç Vefa • 
Kaaımpaşa, üçüncü maç Altınor· 
du - Galataaaray. 

Dördüncü maç ta Fener · Süley 
maniye araaında olacaktır. 

1 --
Volegbol maçları 

Voleybol Heyetinden: 
1 - Voleybol lik maçlarına 3-

2-933 cuma günü Galataaaray lo
kalinde baılanacakbr. 

2 - Muaabakalara İ§tirak ede
cek klüplerin, fikiıtür tanzimi i
yin 31-1·933 aalı ııünü (17) de 
mıntaka merkezinde yapılacak İç
timaa birer murahhas göndennele 
ri ehemmiyetle rica olunure 

3 - Murahhas ııöndermiy.,.. 
klüpler fikiatüre dahil edilmeye 
ceklerdir. 

Milli atlellznı takımımızda yer alan ve alacak olan 
Harbiye atletleri. Atletizm anfren6ril Htr Abrahanı

la beraber 

vetleri ile yapılan ikinci dere
cede bir hareketJe CTarabya) 
zapedilmtiştir. Bu suretle Is· 
t~~ul boğazına kat'i olarak 
ha~ 0lınak keyfiyeti ancak 
telanıl ~rdunun gelmesinden 
sonra mumkün olmuftuı·. 

Saldırı, 
Blri11ci hazırlık devresi 
İstanbula yapılan tarihi sal 

dırışı beşe ayırmak gerektir. Bi 
riııcisi hazırlık devresi, ikinci
si şiddetli bomradıman ve ilk 
saldırma devresi, üçüncüsü de
niz hareketleri ve ikinci ve ü· 
çüncü saldmşlar devresi, 4 ün 
cüsü lağım ve gezici kulelerle 
savaş devresi, betinciti de son 
umumi saldırış ve almadır. 

Birinci hazırlık devresi, 5 
nisandan 11 nisana kadar sü· 
ren altı günlük devredir. Bu 
zamanda, piyadeler ve topçu· 
lar ileriletilmek, toplara atış 

mevzileri ve siperler hazırla -
makla uğraşılmış ve ilk günü 
Bizans imparatoru (Constan
tine) e bir heyet gönderilerek 
teslim olması teklif edilnıi,, 
teslim olursa 'kendisine Mora 
beyliği verileceği söylenmiş, 
ret cevabı alınmıştır. 11 nisan
da en büyük top. ilk defa, şim· 
diye kadar duyulmamış bir gü· 
rültü çıkararak patladı. Müda· 
faacıların maneviyatım titretti. 

Bizanslılar: Bu zamanda 
Urıparator (Koıtantin) karar 
gahıru (Topkapı) da kurdu. 
(Venedik) aıkeri Haliç niha· 
yetine gelerek surların yanmı 
temin eylemek işini yüklendi. 
Bizans donanması, çekilen zin· 
cir gerisinde kavga vaziyeti al 
dı. 

(Arkaaı var) 
CİNOGLU 

farkı ile kazanacak? 
Müsabakamız devam ediyor 

Bugüne kadar okuyucularımız 
dan yüzcı'en fazla cevap aldık. 
Gelen cevapların bir kısmı 19 
kanunusani 933 tarihli nüsha· 
mızda dercolundu. Diğer kısmı 
na devam ediyoruz. Burada mü 
sabakamızın teraitini okuyucu· 
larımıza bir kere daha bildir 
meği faydalı bulduk: Şubat ayı 
zarfında Galatasaray • F en~r: 
bahçe müsabakası var. Bu ıki 
ezeli rakibin karşılaşması bü· 
tün Türk sporcularını a~a~ad8:r 
eden mühim bir spor hadısesı· 
dir. Biz ele bu münasebetle oku l 
yuculanmız tarafından büyük 
bir rağbete mazhar olacağını 1 
tahmin ettiğimiz bir müsabaka 
tertip ettik: 

Acaba Galatasaray mı kaza· 
nacak?· Fenerbahçe mi? ve ka-

Hemen hemen kann yağmaai: 

1 konferanılar verildiği ve bu gaye 
etrafında faaliyet batladıgını, bir 
vakit Labozdoryente gazetesinde 
okuduk ve memnun olmuıtuk. 

Bu defa ise bu Milli ve Vatani 
vazifeyi batarmak için Şehriniz 
Türk Musevileri arasında bir bir
lik teşkil edildiğini muhterem Mil 
liyet gazeteıi sütunlarında okuy. 
unca, şu açık mektubu yazıyo
ruz. 

Milasta 70 - 80 hanelik bir ce
maat araımdan doğan bu vatani 
milli hareket pek yakın bir istik
balde bütün Türk Musevileri ara• 
amda takdirle karşılanacağı tabii 
idi, netekim lzminle bu ulvi gaye 
etrafında dehşetli bir faaliyet 
uyanmııtır. 

farkl f ı beraber ıpor da ortadan kalkıyor. 
çarM~yıb k a · netic:eaini doğ· Bazı Croaa Country'ler yapılaa bi-

Biz Türkiye Musevileri, impera
torluk devirlerindeki her iki tara· 
&m ihmallerini bir yere bıraka· 
rak, Vatandat hukukunun müsavi 
olduğu, fU içinde bulunduğumuz 
Cümhuriyet devrinde kanunla~ 
zm Türk vatandqına bahıettıii 
her türlü hakka malik ve o, hak· 
lardan istifade edebilmek için va• 
zifei vataniye ve milliyemizin ea 
mühimlerinden olan Türklüğü be
ninıacmek yeni nealimizi Türk 
harsı• Türk mefküreaile yetiıtir
meiı: ~ayeaine varabilmek niye 

usa a anın le devede 'kullak miaillü ... 
ru tahmin edenl~ ~ra~md~ ~eo Halbuki dünyanın en temiz n 
kilecek kur' ada bınncıye, ıkın· en aıhhi sporu hiç şüphe yok ki 
ci devre lik maçlarmda arzu eo kıım yapılan kar aporlandır. 
dilen haftanın 3 tribün bileti... Avrupanın her tarafmda karın 
İkinciye 2 .• O üncüye iıe bir ilk aerpintileri ile beraber meraklı 
bilet vereceğiz. İttirak ediniz. • -----.-

Muallim mektebi orta krı- f 
mmdan 674 M. Muzaffer Bey: r 
3·1 Fenerbahçe galip. 

Kadıköy lisesi 1 inci sınıf ta 
lehe.inden Oğuz Bey: 4 - 1 Fe
nerbahçe galip. 

Nişantaş Ellıamra a . Melih 
Bey: 3 - 2 Fenerbahçe galip. 

Türkiye İmar bankası me
murlarından Bedri Enver Bey: 
3 - O F enerbahçe galip. 

İnkılap lisesi 8 inci sınıftan 
lsmail Hakkı Bey: 2 • 1 Fener 
bahçe galip. . 

İnkılap lisesi sımf 6 Naım B. 
2 - 2 berabere. 

Galatasaray lisesi Yekta 
Fahri Bey: 2 · 1 Galatasaray 
galip. 

Şehzadebaıı Feyzi Bey: 2 · 1 
F enerbahçe galip. 

Galatasaray lisesi dokuzun· 
cu ımıftan Ahmet Bey: 1 - O 
Galatasaray galip. 

Türk lisesi orta aon sınıftan 
Gıyas Fazıl Bey: 3 • 1 Fener 
bahçe galip. 

Maltepe ukeri li-i onun
cu sınıftan Muzaffer Bey: 3·2 
Galatasaray galip. J 

Ticaretibahriye mektebin· 
den Arif Muhittin Bey: 2 • 1 
Galatasaray galip. . 

Maçka Narmanlı ap. Berın 
Neyyir Bey: 2 · 1 Galatasaray 
galip. 

Ankara caddesi çinkograf 
Nobar Bey: 3 • 1 Fenerbahçe 
galip. 

Ankara caddesi çinkograf 
Tagfor Bey: 4 · 1 Fenerbahçe 
galip. . . 

Muallim mektebı tatbikat kıs 
mı sınıf 5 Necdet Bey: S ·O Fe 
nerbahçe galip. 

Gedikpafa Amerikan mekteo 
bi 8 inci sınıftan Fethi Bey: 3-1 
Galatasaray galip. 

lıtanbul 10 uncu ilk mektep 
Münevver Hanım: 4 - 2 Galata 
saray galip. 

F eyziye lisesi on birinci sı· 
nıf talebesinden Seza Bey: 4·3 
F enerbahçe galip. 
Beyoğlu Tarlabatı Necdet 

Bey: 4 · 2 Galatasaray galip. 
Kumkapı Sen Benua koleo 

jinıfen Sami ef. 3 • 4 Fenerbah· 
çe galip. 

Banka Komerçiyale ltalya· 
nadan M. Refet Bey 3 • 2 Feo 
ner galip. 

Darülacezede terzi ustası H. 
İsmail Bey 2 ·O Fenerbahçe ga 
lip. 

Feriköy Reşat Bey 3 - O Feo 
nerbahc;e galip, 

Kuımpafa Y eldeğirmeni 
caddesi Mehmet Bey 5 • 2 Feo 
nerbhaçe galip. 

Beykoz Rahmi Bey 3 • 1 Ga· 
latasaray mağlup • 

Fatih tramvay caddesi Bedia 
Hanım 3 - 2 Galatasaray galip. 

Çar§amba Didar Hanım 4-2 
Fener galip. 

Fatih kaymakamlığı tahrirat 

1 

mütevekkıfaa vakit kaybetmehi· 
zin yapmağa çalıpnalıyız. 

lıte bu defa teıkiline muvaffak 
olduğunuz Birlik ıizi aeri adım
larla bu ulvi gayeye ulaştıraca· 
ğından katien emin olabilirsiniz. 

' 

Belki ilk zamanlarda bu yol Iİ· 
ze çok çetin ve zifiri karanlık bir 
yol gibi görünecektir ve bazı za: 
manlar inkisan hayala uğrar gib.1 
olacakaınız, fakat koı·kmayıruz, 
her türlü mevanie k&'lı metin ve 
azimkir olunuz, Büyük Liderim" 
zin, Ulu Gazimizin, fApka, ye · 
harflar ve buna benzer harikala 
doğurtucu inkıl8.plannı göz önü 
ne getiriniz ve bundan ceaaret a tarı hazırlanmağa başlarlar ve 3 · 

4 ay tam bir spor hayatı geçirir· 
ler. . 

Bizde· teeaaüfle kaydedıyo
rwn: apo;un bu tarafı çok ihmal 
edilmit bir vaziyettedir. Şehrimi
zin çok yakınında olan Buraada· 
'ci Ulu dağ bu it için bicilmiı kaf
tandır. Hatta daha ileri ııiderek 
ıddia edebilirim ki çok ufak bir 

himmetle Ulu dağ (Saint Moris) 
iataayonlanna çok kuvvetle reka
bet edebilir. 

Bunun için bütün imkanlar mev 
cuttur. 

Buraa Belediyesi bu dağda bü· 

lınız. 

ilk zamanlarda çok mü,kül g
düğiinüz bu gaye, düıündüğünü 
ve korktuğunuz kadar çetin 
karanlık değildir, hatta pek balİ 
bir mesele olduğunu aağ oluraak 
siz de göreceksiniz, biz de gör 
ceğiz. 

Yeni neslimizi yani çocukla 
mızı Türkleıtirmek Türk hanıl 
yetiıtinnek milli ve vatani duy 
gularla büyütmek, elhasıl Fransa 
da bir Franaız Muaeviai, ln;ıilt 
de bir lngiliz Muaeviai olduğu gi 
Türkiyede de Türk Muaeviai ya 
mak için Türkçeyi ana dili olar 
kabul ve tatbik etmekle kabildir 
Çocuklanmızın ana dili türkçe 
labilmeai için büyüklerimizin ı' 
diden evlerde, her yerde behem 
hal türkçe konuımaları lazımdı 

Cemiyetiniz çocuklar üzerind 
mektepler vaaıtaaile uğratırk 
evlerde ve her yerde baba, ana v 
akrabalarile türkçe konutmala 
yollannın teminine çalışmalıdır, 

Mektep, Cemiyetinizi, gaye& 
ulaştırmak için en müh_iın v.e b 
yük amildir fakat evlerı de ı 
etmemek fartile. 

tün asri konforu cami bir de otel Bir hastalığın devasını nrar 
yaptınruıtır. Bu otel pek ııüzel bir ruz onu geçirenden sorunuz d 
kı, istasyonu olabilir. Sonra kar Ier. Biz iki seneden beri teda 
sporunun vesaiti de çok pahalı de· sine çalı,tığımız İspanyol haat 
ğildir 18 • 20 lira ile pek güzel ğmın ilacını ancak yukardaki 
tedarik edilebilir. Şehrimizden, killerle bulabildik ve muvaffa 
Ulu dağa bu aporu yapmak için j yetle ilerilemekteyiz. Kaaab 
her kıt antrenör Her Abraham Milasımız gibi buna daha mü 
gitmektedir. Kendiaile bu baha Ü· tir, lıtanbul gibi kulakların b 
zerinde konuıtum. Bana ıöyledik· bir lisanı duymaia ahımı' bir m 
!erini afağıya dercediyorum. bit değildir. 
"- Ulu dağ kar sporu ve bil- Geliboluda ve Milaata muhit 

baua ski için fevkalade müsait tibarile çalı,makta, tatbikatta 
ve bulunmaz bir yerdir. Ben hl- sur edilme" ve Ü<enilmezae mu 
manyada da çok aki yaptım. Ora- fakiyet muh~kkaktır. 
lann araziai bu kadar müaait ol
madığı halde Alman akicileri on 
binlere baliğ olmaktadır. En hay· 
ret ettiğim t•Y neden burada bu 
spor revaç bulmamıf olmasıdır. 
Çünkü bu kadar °!ör.ait bir a~azi· 
ye malik olmak bır mazhanyet• 
tir.'' 

Her Abraham çok haklıdır. E
vet neden bizde kıt ıporu ve bil. 
haaaa aki yapılmaz? 

itte bu ekaikliği dütünen ve 
bihakkin aporcu olan bazı :ı:nat 
bu iti yaymak için pi9tar olarak 
bu haftalarda Ulu daia müte•ec· 
cihen ıehrimizden aynlacaklar. 
dır. Dan11 öteki aporculamnızm 
bqma. .. 

Muhteıem Ô:ulernlr 
• Reıirnlmmi.a Her Abraham 

ue arkadıqı mühendu Leitner'ı 1 
bir kaç i'Ün euuel Ulu dağda 
gösteriyor. iddiamızda haksuı mı
ya1 

Teşekkülünüzii Birliğimiz 
mma tebrik etmekle beraber b' 
çe çok muhakkak olan muvaff 
kiyetinizi öz yiirekten temenni 
der ve nıüeaaiılerine derin ve 
minü aaygdanmızı ıunanz 
terem gaye arkadaşlanmız. 

Milaı Türkçe konut 

Birliği reiıi 
YAKUP KEMAL 

----··························· 

Sadakal fıtı 
Alil 

BUCDA YDAN 13 10 
ARPADAN 16 14 
OZOMDEN 130 92 65 

katibi Faruk Bey: 4-1 Fener --··----·-.. ··-----·--· 
galip. kür ederiz. Yalnız tahmin et· 

Galatasaray lisesinden Bü· miş oldui(unuz neticeyi okuya-
lent Beye: madık. Tekrar cevabınızı betc-

BAYRAM NAMAZI 
S D 

EZANI SAATLE 
VASATI " 

2 
7 

34 
S2 

Mektuhunuzu aldık • teaek· leriz. 
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af·fıed· Tarsusta Yeni bir Şime_~~erleri 

H 
1 1 

Lokomotif 
Marmarada bir ge
minin dümeni koptu 

Balatta da beş odalı bir 
ev çiJktil 

Pasarteai alqamı tiddetli bir 
,.ıuıde batlıyan karayel fırtmau 

-dün biraz hafiflemit Ye hava lodo-
dönmiiftür. iki sündür devam 

eden kar da dün -at ikiye kadar 
ıürekli bir tekilde devam ettikt~n 
ıonra dinınittir• Fakat karındın
ıneaile oldukça tiddetli bir yaf• 
IDUJ' batlamıştır. 

'lir geminin diim11nl koptu 
Son fırtına karada .... denizde 

ir hayli zanrlara aebep olmut
. . Fakat imanca zayiat yoktur; 

Dün ltalyan bandıralı San Jı· 
~ılİ vapunından ııelen bir tebi.zd!" 
1Türk bayrağını tatryan Dervıf ı· 
e • r bir Türk ıemisinin Marma· 
5 mıd 

1 
d- • kmlmıt bir halde ._ a umenı . I 

ulunduğunu, içinde bitap bır dha 
ie kalan 6 tayfaaınm kurtanl 1• 
re Dervi§in 30 tonluk ham~ı~·:Ue 
endi haline bırakıldığı bı 1 • 

iıi!tir. 'd .. 
San Jiji Dervit'i tipı en. ııore?'e 
. m"··demf' de ebnıtlerdır. -ve - c· .. 
Diğer taraftan Qullee ıty ısım 

• bir lnııiliz vapuru da Marmara 
l ğliai civarnda ilerliyemiyerek 
~at ifareti vermitse de, kurta. 
"llmıftır. V apıır dün y.Jekte !ima 
'mnıza ıelmittir. 
t ISTANBUL, 25 A.A. - lngi
{'S bandıralı Qaelle City vapunına 
ıardmı için ıönderilen tahli.aiye 

Semörkörii. vapunı bulmuftur. 
(ahliı.i)'enin istikametini leyin hu 
u1Undaki yanlımı ve ıerekae fır. 

nm hafiflemeai, npunı miişki 
a&ttan kurtannqtır. Vapur ve re
nörkör, bu aabah limanımıza ırel
aitlerdir. Vapuru imdat talebin-

3ıe bulunmağa aevkedcn zanıret, 
Oervaneainin boşta kalarak istedi· 
1;1 iotikamette yol alamaman idi. 

Bir ev yıhıldı 
Dığer taraftan evvelki gece teh 
izde şiddetle hüküm aüren fır

a Balatta 5 odalı bir evin yıkıl 
:ıaaına aebep olmlJltur. 
Yıkılan ev polia Ramazan Efen 

..Jinindir. Ayni evde batka kiracı· 
Car da oturmaktadrrlar. Bu kiracı 

ardan biri olan polis müdiriyeti 
eademelerinden Seniye Hanrm 
~elki gece tam 1,5 ta evde bir 

Batutı işitmiş; bunun Üzerine bü
b n kiracılan uyandırmıftır. Güriil 

yÜ duyan kiracılar d ışan çıkma 
e ıle evin yıkılması da bir olmu§· 
".ır. insanca zayiat yoktur. 

İ;onyada ,,Qrekll yağmurlar 
KONYA, 24 A.A. - Evvelki 

ece sürekli yağmurlar yağmıf, 
atlerce devam etmiştir. 

d Kuraklık tehlikesi timdilik zail 
eı"nuıtur. 

imdat lıtlyen vapur 
7 MARSILYA, 25 A. A. - Alı
";ian bir telaiz, Takyarchya İsınin· 
'eki Yunan Tapurunun (vaziyeti: 
18 derece 18 dakika arzı timali; 
ıl derece 15 dakika tulu prki), 
jır felakete manız ve imdat iste

kte olduğunu bildirmektedir. 

P ltalgada •ofluk v11 kar 
u 
1 ROMA, 2S A.A. - ltalyanm 

k8" tarafında tiddetli aoğuklar Ye 
.P fırtmalan hüküm ııünnekteo 
..... lta)ya'nm ıimal kummdaki 

ıu mmtakalarda termometre al• 

lrdan ataiı 29 dereceye inmittir. 
b lıryeate'de timdiye kadar ııö

&..lilmemlt dereeede tiddetli bir ti-
ıal rüzgan esmektedir. Halkın 

Mlriilrl<en yere diifmemek için tu• 
1-1-ıalanm -in makaadile -

dinmittir. Fakat kann din-
...,""' ipler seri!W.tir. 

adyo niçin yok? 
Ltaat.al Radyoaunun Kemer

u cİTarmdalı:i inal lata.yona 
lıiiyük antenleri tiddetli kar 

mm teairile koptuğundan 
Ye Çarfamba aktamlan ifleo ,__qtir. Havanın tiddatine 

it- tamiri!• nfratılmaktachr. 
ııdyo U.timat bu akfam faaliye
• devam edeltilecektir. 

spanya 

0Jaıkonsoloalağu 
t MILANO (Milliyet) - Is· 
n'nyanın Mil:mo konsolosu 
::ı. "Julio Palenciay Alvarez" 
' ispanyanın Ankara elçiliği· 
; tayin edildiğini lstabul gaze 
)eri yazdılar. Mumaileyh, El· 

B iğe değil, 1sta11;bul B~t ~~
\lmluğuna tayın edılmıştir. 
' iki Maslahatgüzarlık vazife-
llİ de yapacaktır. Mahaza he 

et.iZ bu hususla malmatr yok-

;"'·Kendiıi Türk doıtud1ur. 
• emlekctimize ispanya kadar 
r yranlığı ve sevğisi. v~rdır. 
M-..ıkçu ve mütefekkir bır zat 
- . l Şubatta buradan 1atanbu 

hard:eti muhtaaeldir. 

Adana, münevver- ı G • ff • 
teri çok, ha tiyar G. Mübadiller . p azı z.nın 
ıehirlerimizdendir. için bono ismet ş.nın Seyahatleri 
MERSİN, 25 (Milliyet) - S ahatı• 1 

Kazım Pa,a Hz. bugün §ehir (Baı • ı inei aahilede) ey (B• ı • l inei ••hilede) 

de port-'-al bah~""lennı· · gezdi· timdi ellerinde bono bulunan bir . sahi( d ) Galip Beye evin nasıl çalıştığı· - ....- "b d"ll b ki kt (Başi birincı c e ler Ticaret odası meclis nisi· çok ııayri mu a 1 er e eşme e nı &ordular ve izahat aldılar. 
• • af d' dirler. rinde J

0

andarma umum ku· Trenin basamağında halka kar nin ferefİne bir zıy et ver 1• Ankara'ya giden gayri müba-
"f mandam K:..Zım Pa•a ile Hi Yarın öğle üzeri Tarsusu teın diller heyetine ve geçenlerde gaze T şı : 

ve -1.-ama Adanaya l'Vdet ed~ telere Maliye Vekili B. (Gayri mü J mayeietfal cemiyeti reisi -Çok memnun oldum.fakat ge 
u!<l":dir. Kazım Pı. Hz. nın badillere tevzi edilen bütün bono- Dr. Fuat, Antalya meb'usu ce geç vakit çok zahmet etmit 
cıunarteai günü Konyaya hare- lar ifna edilmedikçe yeni bono Rasih, kalemi mahıu& mü· siniz. soğukta üşüyeceksiniz, 
ket etmeleri muhtemeldir. verilmiyeceğini) beyan ebnişti. dürü Vedit Beyler buluna· rahatsız olmayınız, Allaha ıı· 

-rnr,'" SöıO gazete.Dln11 Bonolann arkaaındaki kayda bina ' caklardır. marladık diyerel( dairelerine ı u a ,, en ellerinde bono bulunanlar, on· d 
t lann % 100 wfiyeıini beklemek· İsmet Paşa Afyon an <l" çekildiler. 

begana te ve ondan evvel yeni bono çıka· ı tomchille Aırtalyaya geçe· Tren etrafından ayrılmıyan 
ADANA, 24 (A.A.) -Ada nlmamaaım istemektedirler,. cektir. lımet Paşayı Bur halka bekliyerek rahatsız olma 

nadan Meraine giden Büyük Bonolannı ifna eden gayri mü- dur • Antalya arasındaki malannı müteaddit defalar teb 
Millet Meclisi Reisi Kazım Pa badiller ise - ki bunlar mahdut· Boğaı!kahve mevkiinde yüz Jiğ ettirdiler. 
ıa Hazretleri, Türl<özü muhar tur - bonoların kıymetten düı· lerce atlı istikbal edecektir. .Tren bir saat tevakkuftan 
rirlerinin scduğu muhtelif sual mesini istemekte ve onlan ucuzca Anta1ya önlerinde de bir aonra h---'-eı etti. 

toplamıyn çah~maktadırlar. ber ..n:1< 

lere cevap vererek qağıdaki be Her halde Maliye Vekaletinin, , çok taklar vapıldığı ha lktısat vekiline Derilen 
yanatta bulunmutlardır: bundan oonra bono tevziinden ev· j verilmektedir. 

"Harpten ıonra birkaç defa vel, bunların kal'fılığı olan emva· İsmet Patanın bir gece rapor 
Adnaya gdmek İstedim. Bu de lin pürüzlerinin tamamen ayıklat- Burdurda kalması, Mustafa KONYA ERECLl, 25. A. 
fa Meclı.ım" kı, tat"ılinden İstifa ma.sı ve bonolann tevzüle beraber __ J B f el ica A. - Reiıicümhur Hazretleri· 

bu emTalin her tarafta ayni za· Ş.,,-.,. ey tara ın an r · , · l l b __ ._ E 
de ederek geldim. Adanayı gör edilmi•tir. Ba•vekilin Antal nı trenıen saat uçwda • manda mÜZllY"deye Çlkarlmafl aa• ~ T ı• ' nd kı düğümden dolıtyı çolc memnu· yanı temennidir.• yadan ciönerken bir gece de reğ ı utuyonu a ıa bir te-
num • Onu tau.rvur ve tahmini lspartada kalması ihtimali vaJ.ıkuftan sonra yoluna devam 
min fevkinde her cihetten iyi Fazla kıynıet yok vardır. etmiştir. Konya valisi ile Ce-
buldum. Çok mükemmel bir ha Gayri mübadiller kongresinde, Antalya meb'usları dün mil Cahit Pata vilayet hududu 

satışa çıkanlan emlake bet miali b · · •- d nd 1- - 1 vau vardır. Bu mevsimde bu kıymet takdir edilmit olduğu IÖy· T oros ekspresile Ankaraya itincıye Ka ar tre e :K&Jm.Jf" 

derece güzel bir yer ender bulu Jenmi§ti. Defterdarlık bu iddiayı harelcet ettmsJ,.rdir. Mebus lardır. 
nur. gayri varit görmektedir. Çünkü )ar Başwkili"Boğad<ahve" ! Vali Bey Konyanm

1 
iktisadi 

Bugünkü halile bile kış mev kıymet blkdiri bir heyet vasıtaaile I mevkiinde İstikbal ed'ecek· vaziyetine dair hazır anan ra· 
siminde iyi vakit geçimek ve İs yapılmaktadır. }erdir. poru lktiıat Vekili Celal Beye 
tirahat etmek için mükemmel ismet Pa,anm seyahati takdim etmif tir. istasyonda 
bir memlekettir. istirahat ve ZatÜrreeye bir hafta kadar devam ede- ı biriken halk ve memurlar Bü· 
iyi vakit geçirmek iıteyenler cektir. Ankaraya dönerken yük Miaafiri alkıtlarla uğurla· 
Adanadan çok kolaylıkla istifa Karşı Afyon Karalıiıard'a Gazi 1 mııtır. 
de edebilirler. Den;z ve k:ıra ve (B•ı• ı iaci ... ifede) Hz. :r.e mü'aki olması ihti· Gaziantepn hareket 
sdaitikvardbırd. Bbu nokt!9'i nt "~.ar metli dahiliye müteha.ssıalarımız. mali kuvvetlidir. KONYA, 25. A. A. _ Rei· 

an asa a a azı tesısa vucu dan Eaat B. demiıtir ki: sicüuıhur Hazretlerinin trenle-
da getirilir ve tetbirler alınırsa "- Zatürreeye k&J'fı tatbik eo f k• ki 
daha mükemmel olur. Ben ar dilmekte bulunan bir aerom ela• a ır çocu ar ri, bu sabah Hat 6,5 ta Konya 

d ttu Z tü•• • uh dan geçmittir. kadaşlanma kıt tatillerini A a •en mevcu r. a rreenın m - d• •ı • 
d telif tekifteri vardır. Zatürree mik G•y Jfl dı Gazi Hazretleri. Gazianteb'i 

nada geçirmelerini tavsiye e e robu görülünce eldeki serom tat- 1 te§rİf edeceklerdir. 
ceğim. Adanada bir çok zevat· bik edilmekte ve oldukça muvaf. (B•t• ı iaci .. ıw..ıo) 
la go"'rü•tüm. Memlekette kıy· fakiyetli neticeler de alınmakta- h h I Bozanfı UB Ulukışladan 

T bulunan ayırperver anım ar meli" haiz münevver ehemmi· dır. Dr. Avery'nin bulduğu bildiri. geçerken 
hakkınd h ·· tarahndan bizzat dikilmi9tir. Yetli bir t.Oaka mevcuttur. Bu len yeni ıeromu a enuz BOZANTI, 25. A. A. - Reı· bbb• n' ta t aadu-f etmed"k Bu meyanda e!bise ve ayakkabı mu .. nev-r tabaka mı"Uı· ve vata· 1 net ya e 1 • mh H ) • S 

·~ Onun için bu hususta fazla bir fey alan küçük bir meketpli: sicü ur azret en saat 1 te 
ni işlerle bütün mevcudiyetleri söyliyecek vaziyette değiliz. Bıı _"Biz de büyüdüğümüz za Ulukıtladan ve 16 da Bozanti· 
le •lakadardır. Bundan dolayı zatin zatürreeye kal'fı, mevcut o- man böyle hayırlar yapacağız." den ~tiler her iki İstasyonda 
Adana cok bahtiyardır. Memle landan daha kuvvetli bir serom halk. izciler ve hükGmet me-
ketimizde yerli münevver sınıfı bulmuı olmaaı muhtemeldir." mıırlan büyük misafiri selam· 
bu ka<'ar çolc olan kasabalar Baktiriyolot Osman Ş..rafettin lamak İ<-İn beideyorlardı. Is· B. de bu hu.usta funlan aöylemit- " 
yoktur. Bu sınıf, dahili politika tir: tasyon binaları ve kasabalar 
da çok müsbet b ir faaliyet gös "- Zatürree mikrobunun dört bayraklar! süslenmişti. 
teriyorlar, burada halk umumi· neYİ ... rdır. Bunlann hepsi kanı· Ulukışla11a Abdürrahman 
yetle ahvalden görüşüyorlar, fınlmak ·~~etile yapılmı~ bir ae- Nafiz Paşa ile valinin riyaset 
yegane şiköyetleri birkaç sene- roma .. ma!ıkız. Bu serom ınsanlar- ettiği Niğde heyeti Gazi Haz· 
d be . d _ . .ı k ki da mueasır ve faydalı olmaktadır. ) . I d h G 

en n evma euen ura ı- Zatürree mikrobu üzerinde haki- ret enni karşı a ı ve eyet a· 
ğın sebebiyet verdiği yoks~l· ı katen bir zar vardır. Mesele bu zi Hz.Adana ve hududuna ka· 
luktur. Çok çalışan ve çok u· :ı:ann parçalanmasındadır. Belki dar refakat ettiler. 
tihHI etmeğe alı,mı' olan bu Dr. Avery, elde bulunan aerom· 
ahali kendi ellerinde olmıyan da~ da~a m~essirini bulmustur: • 
ta)• b dolayısile noksan is· ı~bı .n~sn.!at, bunun hakikı 
. ı es. ap mahıyetinı goaterecektir." 

Adan11da te:uıhDrat 

ADANA, 25. A. A. - Rei· 
sicümlıur Hazretleri Yenice is· 
tasyonunda vali Mümtaz Bey· 
le Keramettin Paşa, Adana ve 
Merıin meb'usları ve diğer ~ 
teldriiUer müme11illeri matbua 
tı erkim tarafından kat'fılan· 
mışlardır. 

tıhsalatta bulunuyorlar ve bu· 
nun için sılantıdadırlar. Maa· 
mafib, bu kuraklığın bertaraf 
olmuile bu müşkülleri de zail 
olacağına İman ve kanaatlan 
Tardır. 

Hülasa, meyus ve nevmit bir 
manzara yoktur. Ümitli istik
balden emin bulunuyorlar. 

Meninde bir iki gün kaldık 
tan ıonra Adanaya döneceğim. 
Ondan sonra Adanada çok kal 
mam mümkün olmıyaca.'rtır. 

Reiaicümhur Hazretlerine 
Konyada mw~i olacağımı zan 
nederim. 

Ankaraya aTdet etmeden ev 
ve! Konya, Kütahya Te Balıke 
ıirde de kısa müddetler kalmak 
tasavvurundayım. r 1edis Mar
tın birinci günü açılacaktır. 
Ben bu tarihten on on beş gün 
evvel Ankaraya vannıt bulu
nacaifım. Meclisin açılmaaile 
beraOer h~iimeıtten verilecek 
1933 ıeneıi bütçesi encümende 
tetkike batlanacak ve Haziran
dan eYTel Mecliı heyeti umu· 
miyesinden çıkacaktır. Bütçe 
kanunundan ba§ka kazanç ver 
giıi kanunu, buıusi hastaneler 
ve vilayetler kanunlannın da 
yaz tatilinden evvel intaç olu· 
nııcaklannı ümit ederim. 

BaıvekAlet müate
ıarı Mı•ıra gitti 
Batvekalet müstetan Kemal B. 

bayr9m tatilinden bilistifade Mı
aır'a 11ihni9tir. 

Kaçak içkiler 
Tutulan İatatiatiklere göre 932 

senesinin oon 6 ayında memlekeo 
timizde 1 7150 kilo kaçak cibre, 
7 bin kilo rakı, ıarap Ye 700 kilo 
kaçak iapirtoı 92 bin kilo kaçak 
tütün, 100 milyon varaka yakna 
kaçak aigara klğıdı, 70 bin kilo 
kaçak tuz derdeat edilmiştir. 

Kaçakçılık kanununun her ta
rafta tatbiki Ye ihtiaaa mahke,__ 
1 rinin faıaliyetl netieeei olarak 
m=ı..ı...tt. kecalsııılılr uyb ..... ......... 

T.T.T. cemiyeti 
ni takdir 

(Bqı 1 İnci • ahi(ede) 

aainizin parlak semerelerini sevin 
çle görmekteyim. Cemiyetinizin 
bu yolda millete ifa etmekte oldu 
ğu ve edeceği hizmet ölçülemiyeo 
cek kadar büyijktür. Azamn ııöz
lerinden Öperim. 

Gazi Mu&tala Kemal 

Gazi Hazretleri 18,45 te A· 
dana istuyonuna varmışlar, 
souğa ve karanlığa rağmen İs· 
tasyonda kadın ve erkek genç 
ihtiyar büyük bir halk kitlesi 
kurtarıcİ Reisi sevgi ve heye
canla karıtlamışlardır. 

Mersinde bulunan B. M. 

" Zaten tükranla dolu olan nı
humuz yine yÜksek iltifatlannızla 
cottu. BüyÜk eaerlerinizden her
hangi birine naçiz gayretleriyle it 
tirak edebilm.İf olmayı hayatlan
nm en mea'ut mazhariyeti saymak 
ta olan T. T. T .cemiyeti aza11 bü • f lıaraperoerln 
yük hami reislerine ebedi sıhhat Hasımpaşa 1 • 

Mecliııi Reisi K:.Zım Paıa Haz 
retleri bugün Gazi Hazretleri
ne mülaki olmak üzere Adana 
ya daha evveJ g~mİJ ve Adana 
istasyonunda Reisicümhur 
Hazretlerini karşılamıtlardır. 
Reisicümhur Hazretleri istas· 
yonda trenden inerek. 

~e aa:adet dileyerek ellerinizden d11 elbiseıfnl alan bir çocuk 
oper. 

T.T.T. remi~ti reiai A. Ymal 

Kolombiyanın 
iatediği 

LONDRA, 25 A.A. - Vaıinıı
ton'da bildirildiğine gönı M. Stim 
oon Leticia hidiaeai dolayıaile Ko
lombiya ile Peru araundaki milna 
aebatta haaıl olan gerginlik 1taı.. 
kında Kelloır misakını imza ebnİf 
olan devletler mümessilleri ile ırö
rüpnüıtür. 

içtimada, Fran .. , lngiltere .... 
Japonya mümessilleri hazır bulun 
mnıtur. Almanya Ye ltalya miimeı 
ailleri de davet edilm.if idi. 

lçtimaın mabiyeti, bundan ilııi 
sene evvel Rna kıt'abnın Çin top. 
raklannda bulanmaaınm bir ta
lmn ihtilatlara sebebiyet vennek 
tehlikeaini arzetmekte olduğu aı
ralarda aktedilmit olan konferaa
am mahiyetine mütabihtir. 

Kolombiya, dün Kellog mİaa· 
kma İmzalanıu koyınll! olan dev. 
!etlere bir nota ıöndererek Peru'. 
yı Leticia limanım Kolambiya'ya 
bırakan muahedeye riayet ettir. 
melerini iatem.iftir. 

Franaanıa yeni 
Roma •efiri 

ROMA, 25 A.A. - Fraıua'nm 
yeni Roma aefiri M. de Jouvenel, 
itimatnamabü bıı ııabah krala tak 
... •tmitllr. 

demit ve bu ıözler ~azı~ bul'!· 
nanlar üzerinde denn bır teaır 
hani etmiştir. 

Topkapı fılıaraperoer 
cenıfyeffnde •• 

Dün Topkapı F ukaraperTer 
cemiyetinde ele Şeh~eınini C. H 
F. Nahiyesi ın_erkezuıde 200 fa 
kir çocuğa el~ı•e: . çamaıır ve 
aaire tevzi edılmıttır. 

Suru· 1 Ocağında 

C. H. F. aururi •t;mt ocağı da 
mıntakadaki fabrikatörlerden 
temin ettiği fanila ve ıair mel· 
busat ile çartı esna~~n verdik 
leri ayakkaplarını ~~ S!J mek 
tepli ve fakir çocuga dagıtmıt, 
aynca 20 şayanı muavenet yaş 
lı kadın ve eı4<.ekte qya verile
rek sevindirilmittir. 

" Nasılsınız arkadaşlar. iyi· 
mi.iniz" diye halkın hatınnı 
orsmuşlar ve Kii.zım Paşa Haz 
retleriyle komı9mutlardır. 

Gazi Hazretleri kendisini 
,iddetle alkı9layan halka ilti· 
fatta bulunarak tekrar vagon· 
!arına avdet etmitlerdir. Tren 
yanın sat sonra yoluna <levam 
etınittir. Trenin durduiu müd· 
detçe Gazi Hazretleri vagon· 
da Reis Paşa ve Adana valiıi 
ve belediye rei.ti ile görütmüt· 
lerdir. 

lktısat Vekaletinden Avni 
Bey, burada kalacak ve Gazi 
Hazretlerinin Antepten avdet· 
!erine kadar Adana ve Mersin· 
de tetkikatta bulunacaktır. 

Bu hususta Ocak Reisi Or I '"'!-~~'!-!!!'"''!"'""!!'~'!'!"'~·-!!!....!!'!! 
han Beyle Ocak idare heyeti· yavruyu sevindirmiftir. 
nin büyük himmet ve gayretle Akaarag Hlmageletfal 
ri sebketmiştir. şubesinde •• 
Ka.,,mpaşa fıkaraperver Bugün de öğled'en soora Ak 

cemiyetinde saray Himayeietfal şubesi tara 
Dün Kasımpa9a Fukaraper· fından 50 çocuğa elbise. kasket 

ver cemiyeti de elbise, çamaşır kundura, çorap ve palto tevzi e 
ve sa· evzi ederek 55 fa · r dilecektir 

Kurak ve uzun me
safelerde 

ite yarayacak 
Kassel 25 (A A.) - Hen

ıchel lokomotif fabrikası, 

yeni bir lokomotif yapmıştır. 
Bn yeni lokomotif, buhar ha
line gelen suyu teksif ıure· 
tile tekrar elde etmekte, bu 
suretle hemen hemen tama
mile kurak bir halde bula
nan çok uıun me1afelerde 
ıefer yapılmasını mümkün 
kılmaktadır. 

Arjantin demir yollar ida
resi, bu lokkomotiflerin ilk 
planını uzun, tecrilbelerden 
sonra satın almııbr. Bu lo
komotif, sa sarfını yüzde 95 
nisbetinde azaltmaktadır. 

Arjantin hülıiimeti, elinde 
bulunan diğer lokomotifleri de 
bu yeni sisteme uydurmak 
niyetindedir. 

Bir vapur daha 
yandı 

Hambarg, 25, ( A.A. ) -
Uzak Şark seferinden ve 
içindeki yolcu ile kura ba
dem bamulesini Kopenhag'a 
götürecek olan Aaia iımin
deki Danimarka Taparundaa 
yangın çıkmıştır. 

Bütün gece devam eden 
bir mücadeleden sonra feli· 
lı:etin büyümedeu önüne ge 
çilmittir. Yolcular kaçahil
mi,lerdir. Maddi basarat çok 
mühimdir. Vapur 6 bin ton
luktur. 

Bombayda yangın 
ROMA, 25 (A.A.) - Sa

bahleyin erkenden zuhur 
edea yangın Bombayın Va
~rmdaD Matunııa'da 300 
kıılllbeyi hrip tmittl • Yoz
lerce in11n mecalsiz kalmıştır. 

Paris borsasında 
bir grev 

Paris, 25 (A.A.) - Borsa 
mübayaacıları nezdinde çalı
ıan memur ve yazıcılar ile 
serbest borsa memurları ya· 
zıcıları sendikaları mebusan 
meclisi maliye eadbııeainia 

kararlaıtırdığı bazı tedbirle
re karşı protestoda bulunmak 
üzere borsa fiatlarını resmi 
cetvele kaydetmemeğe karar 
vermişlerdir. 

Bona mübayaacıları me
murları ve yazıcıları sendika
kası idare mecliıinin bir mu· 
rabbas lıeyeti başvekil M. 
Paul • Boncour'u ziyaret ede
rek şikayetlerini bildirmiştir. 

Bu sendikalarm aldı!Jarı 
bu tedbir, ansızın hakikat 
sabasına çıkacakbr. Memlll' 
lar Te yazıcılar aabalıleyin, 
her zaman oldup gibi, mu 
ayyen vakıtta ve ııeadilrala 
rının verdiği karardan ha
berleri almadıi• &:ide, bor· 
AJa ıelmitlenü. 

Sendikalanaıa lıa b-t•· 
ki kanrlaruu lfreaclikte• 
ıonre çıkıp lıiııa latbıde top
lannı~9lardır. 

Hindistanda lnstUz 
pamuğu 

BOMBA Y, 25 (A.A.) 
Avrupalı ve yerli ıimsar ara. 
aıadaki ihtilaftan dolayı pa
muk piyua11nın vaziyeti ger· 
ginleımittir • 

in giliz pamuklarına karp 
umumi bir grev ilan edilme
sinden endişe edilmekted:r. 

in giliz simıar lan ile simsar~ 
!ar cemiyeti idare komitesi 
arasında ahiren aktedilnıİf 
olan itilafa arbk riayet edil
memekte olduğund&n Avru
palı aza dün cemiyet merke· 
zine giderek mukavelename· 
leı:. ahkam oın ic•a td'lmesi 

Nakliyat zammı ne
den ileri gelmiştir? 

ANKARA, 25 A.A. - Edime 
muhabirimizden aldığımız bir tel• 
vafta Şark Demiryolları idaresi· 
nin aene batmdan itibaren nakli• 
ye ücretlerinde vagon ba1ına 25 
lira zam yapıldığı ve bu :zam iti· 
nin Trakyada büyük bir memnu· 
nİyetaizlik karşılandığı bildirilmek 
te idi. 

Muhabirimizin bu telgrafı üze• 
rine alakadar makamlar nezdinde 
yapbğımız tahkikat neticesi fU· 
dur: 

Edime, Avrupa ile olan şimen• 
difer nakliyatrmızda Dedeağaç'ta 
Sivilingrat arasında ve Yunan ida" 
resine ait bulunan hatlardan 33 
kilometroluk bir kıunıru kullan· 
makta ve bu kısım üzerindeki nalı 
liyatnnız Yunan idaresi tarafın· 
dan Drahmi olarak ve Yunan nalo 
liyatmdan alınmakta olan ücrel' 
tabi tutulmaktadır. 

Bu Ücretler o ay içindeki Drah 
minin mütavauıt rayicine göre Ö
denmektedir. Yunan idaresi Drah 
minin 1932 aeneainin ortalanna 
doğra başlıyan ve aenenin aonuna 
kadar artarak devam eden mku· 
tu karşıamda sene baımdan itiba• 
ren tarifelere yüzde yetmit de...,. 
cesinde zam yapmıtbr. Bundan do 
!ayıdır ki Drahmi kıymetinin su• 
kutu dol11yıaiyle geçen sene içinde 
ucuzlamış olan nakliye iicretleri 
eon zam dolay11ile Türk nakliya· 
tında da yiizde altnuı yedi ila yel 
mit Üç araamda bir yükseliti mu· 
cip olmuttur. 
Bir kıaun Trakya nakliyı.b için sı· 
kmtılı bir vaziyet husule r.etirmit 
olduiuna fuphe olamayan bu yÜk· 
selit Türkiye nakliyatma kal'fl y• 
pılmq bir muamele değil, YunaJI 
idaresi tanfmdan kabul olunmuş 
bir tarifen.in Türk • Yunan toprak 
lannda seyanen tatbik edilmiş bu· 
lunmaaından ileri ııelmektedir. 

Şark Demiryolları Türk tirketi 
nİn elindeki kısımlar Üzerinde bir 
tarife tebeddülü olmamıştır. Eaa• 
sen böyle bir tereffüa da imkan 
yoktur. Zira bu ~irketle hükumeti 
miz araaında yapılm . olan itilaf· 
la, hattın isletme açığı verdiği z• 
man için bile tezyidi esası kabul e· 
dilınemistir. 

lüıumu da israr etmi~lerdir. 
Bu müdahale fizerine Hintli 

ıimsarlardan bir çoğu "Ya· 
paın Gandhi" diye ba"ıraral< 
borsayı er etmiş er ır. 

İşler durmuş ' ur. idari ko
mitenin hep bir 'en istifa et• 
mesinden korku'maktadır. 

Almanyada açlık 
yürüyücüleri 

DARMST ADT, 25 (A.A)
Komünistler, Darmstardt üze 
rine bir "Açlık yürüyüşü., 
tertip etmitlerdir. Takriben 
5000 i'aiz, fehrin ııokalda• 
rında dolaşarak yard·m gör• 
mek haklarıaı istemiılerdir. 

Franaada netibele
nen bir muhakeme 

PARfS, 25. A. A. - İstinaf 
mahkemesi, sahte çervonet:ı: 
çıkarmak meselesinde met
haldar olmakla itham edil• 
mit olu baba oğul g6rcil Si· 
ınanovltch'lar hakkında be· 
raat karan vermi' ve Sov· 
yet Rusya bankasını mahke· 
me muarıfıuı tediye)'e mah· 
idim etmif tir • 

Bankıı, baba ile oğul ha'<· 
kmda sahte çernovelz s'lt· 
tıklan iddiaııile tak:b:ıt yapı• 
yordu. Fakat yapılan ist.n· 
tak TO tahkikat neticesinde 
lüıumu muhakeme kararı ve
rilmit idi. 

Meıele yine Sovyet fede
ral malakQIMinin mllracaatı 
nzerine dün istinaf mahke• 
ıine geloıi 1 idi. 

Almanya da gerip 
BERLIN, 25. A.A.- Grip 

salgını büyümekte, her gilo 
bir takım mektepler kapatıl· 
maktadır. Bugün Vestafalya• 
da kain Letmathe'de bütii• 
mekteplerin kapatılmuın• 
karar verilınlştir. 

Prague Amerika11 
kensolosu öldü 

Prag, 25, (A.A.)- Prag'daki 
Amerikan konsolusu M.Davifı 
dün otelindeki bir merdive• 
nin yukarısından otelin her 
)üne dü mü~ ve ölmiiftür 
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Pollıt#" 

Acaba 
Neden öldü? 

Bir kadının ölümü 
tüpheli görülüyor 

Kilçllkçiftlik Parkındaki ku
llibelerden birinde bir un
dalya ıııerinde yanmıt 't'&Zİ· 
yette bit kadın cesedi bulun
muştur. 35-40 yaılarmcla Zi
Yer Beyin hizmetçisi Ayte 
olduğu ve bu kulübede ika
met etaıekte bulunduğu an
laşılan bu kadıncağızın arka· 
sında 't'e parmaklarında bir 
takıaı lekeler ve yüzünün 
kan içinde bulunduğu gö-
~ulınü• ve zabıta doktoru· 

r " • • d 
ııun ınuayenesi netıceıın e 
morga kaldırılınııtır. kadınca· 

"· • köınür çarpınaıından 
gııın b' • 

• ölüp ölmediği . v~y~ t ~~:~:-
yete kurban gıttığı a t 
neticeıiPde anlatılacaktır. 
Odasında 600 lira bulun
•tur. Park muhafızlaruı. 

UIUy k .,_, k 
dan bir erke ve ıaı adınuı 
ifadeleri alınmlftır. Tahkika
ta deyaın edilmektedir. 

Tutof8D kurunılar 
Takııiııı'de Parmakkapı'da 

Rus fukaraper•er cemiyetine 
ait 9 ııuıııaralı binaam bir 
odasıııoa oturaa Hiaiako Ef 
ııin obtı11claki IObanın O: 
ruını.rı tutUfmtıf .. da, teva
ıü etıııeden •llndllrGlmnıttır. 

Kölllür taflrkeır 
düttii 

i' Kuruçetmede ameleden Şe 
rif, ,,.purdan k&mnr taıırken 
diiferek ağır ııarette yara· 
lanııı•f• b&1taneye kaldll'ıl
ıı:ııftır· 

Otonıobil kaza•ı 
Oakildar'da Bülbiilderesln· 

de oturan Satenik ismindeki 
bir kadına Ali Ef. idaredn
deki 2780 numaralı otomobil 
ç.J-pmı9 •e yaralanmaatna 
ıebep olmıqtur. 

Bir çocuk otonıobil 
altında kaldı 

Galatada ahçı Sultananın 
be, yaşındaki çoçuğu Diınit
ri dükkiDID önünde oynar
ken 116 numaralı foför Meh 
ıııediıı idaresindeki otomobile 
Ç<ırpınıf ve yaralanaıııtlJ'. 

Kömür çalarken 
Feriköylinde MııstaCanın 

oğlu Mehmet, Sakııağacmda 
karamanlı Yaninin maden 
fabrıkasma girip iki çuv.ı 
ltömUr çalarken yakalıınmq
tır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haştalıldan 

rnütehaııısı 
Cumadan maada httırün öileden 

•unra saat (2,30 dan Se; kadar ı.. 
'-nhulda DiY11nyolunda 116 r.uına· 
<alı busu•İ dairesinde dahili hulao 
lıkları •.ıuayene v11 tadan eder. Te· 

lefnn: htanbul 22398. 
107 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman ŞOkrO 

Bil'lncl sond mOtehııaıı19 

(Babıali) Anka,.. caddett No.cıo 

113 

BAKTERiYOLOG 

l>r. IHSAN SAMI 
lı Ralıteriyoloji U.borntuvan 
.,-'!'unı kan tahlili\tı. Frtoı:i n~ktai 
te· nr~ndan (Wauennan ve Kahn 
•~'~ull ri) kan küreyv"tı sayılma
tdra'.lo ve mtma ha•l lıkl:ırı l"§hi.i 
la!ıı:ı·· i>.\lı; ""· c..rahat, kazurat ve ıu 
• ıı~:!•• .U"tra rnikroıkopi huıuıi 
l<loı;. IShhzarı. Kanda üre ,eker, 
tin; ri·kallcı;terıo mikdarlarımn ta
li<r~; 'N'"•yolunda Sultan Mahmut 

"· 189, Telefon: 20981 

----- 177 

P..~: ~- KUTiEL 
ll;;.-~kçi fıNnı sımsınrl:ı 34. 

10 

lat. Ilı. Kuauu:ulaahjı 
Satuıalma kom. lllnları 

Harp Akademisi efradı ihti
yacı için 5 kalem kışlık aepze 
münakasa auretile aatm alına· 
caktır. Münakasa 30-1-933 pa· 
zarteei günü saat 14 te Topha· 
nede Merkez kumandanhit sa· 
tınalma komiıyonuuda K:ra edi 
l~ir. T':liplerin tartnamesi· 
nı gonnek ıçin sabah saat 9 
dan ona kadar her gün ve mil· 
nak~aya giritecekkrin belli 
laktınalde kouı.isyonda hazır bu· 
ıuun an. (456) (311) 
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MiLLiYET PERŞEMBE 26 KANUNUSANi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Daire Müdürlüğünden: 

Till'ldye Büylik Millet Meclisine merbut bahçeler için te
darikine lüzum görDlen ağaç fidanlarının it&Sl kapalı zarf 
usulile mfinakaaaya konulmuttur. 

Mnnakuaya girmek isteyenler şubatın on bepnci çar· 
ıamba gGnil saat fiçte TBrkiye Bfiyilk Millet MecWıinde mil• 
tqekkil komisyonda bulunmahdırlar. Tem:Uat (500) bq yilı 
liradır. Tedarik olunacak fidan ve ıaire listeıil~ fartnameyi 
almak iatiyenler her giin TDrkiye Büyük Millet Meclisi Daire 
Müdürlüğllne milracaat edebilirler. (363) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaf Krlıçali Asariye caddeainde 3, 5, 7 No. lı arsa •atıl· t 

mak üzere müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin 2-2-933 tarihi-, 
ne müsadif perşembe günü aaat 14 te Beşiktll§ malmücfürlüğim
de müteşekkil ıaht k.omisyonuna miiracaatlan. (238) 

1594 

1933 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiwi ve matbaamızda tabedilen ,.. 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~e~ N. GASSO )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müsteı·i , 

Bulmak San' atı 

SEYRlSEFA 
Merkn •centa: C...fata ICÖpr 

!36%. Sobe A. 5;rl<..ı Müı. .. 

Je H. 2. 17~ 

26-1-933 pertembe 
dırma postası yapıl 
cakbr. 

BiRiNCi il.AN 
TICARfT IŞU:RI UMU 
DORLCOODE : 

. Topçu Nakliye Mektebi ih· 
tyacı için 2093 kilo benzin 
a leıf münakasa suretle satın 
alınacakt·r. Münakasası 19-
~· 933 pazar günü aaat l4te 
ıcra kıhnacııkbr. f steklilerin 
Şırtnanıesini görmek için sa· 
bab saat 9 dan· ona kadar 
her gün ve mfinaka,uma 
girişeceklerin belii vaktinde 
komisyonda hazır bu'.wıma• 

Ceyhan Malmüdürlüğünden: 
Dört sene müddetle yeniden mevkii müzayedeye çıkarılan Eserleri gayet güzel bir 

Yumurtalık dalyanı 9-1-933 tarihinden 1·2·933 tarihine kadar şekilde intişar etmiştir. 

Sfp;nrta Şirk< tlerinin teftiş 

rakabesi hakkındaki 25 Haz 
tarihli kanun hlikümlerine g 
g.n. hayat sigorta muamel~ti 
eyltmek üzere tescil edil 
boyat sigorta muam•IAtını 
tasfiye etmiş olan ,eril sl 
kederinden Güne~ Türki)C 
Sigorta Şirketi hu kerte m · 
şirket hissedJriar heyetinin 1 
tarlhll fevkal!de fçrim11ndı 

tasfiyesine karar ·erildiği bl 
ve ll7.1mgefen enak ve 'e 
rilmiştır. Keyfiyet ka•unl hü 
m•nafık gorülmüş olmakla ı. 

nur. yirmi gün müddetle mevkii müzayedeye vazedilmit olduğundan Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz 

::::~:::.bale ıünü Ceyhan nıalmüdürlüğüne müraca::t~~ Tevzi Ma~alli: ~illiyet Matbaası 
lan. (461) (371) 

••• 

Beyoğlu drirdiinciı sulh 
ınahkeme<inden : 

Taksimde Mene şe sokajtl 
namarah hanede sakin ı·c 

!unda lstiklll caddesinde 3~ 
maralı diıkk~nda kuvumculuk 
iken 15·11Hl3't tarihinde ıe 

1 lınsto lıyadi ef<ndinin t 
oıahkcmece va7.iycı edilmişti 
ilAndan iılbaren e•habı ma 
ıllkadaranın 'e ku) umcu d 
da tamir içın ınuceı·hcraı 

olanlırla mHceı·herat 'e s~ıc 
suretiyle btırç l'"'" almı~ 
bir ıy ve mırn>cıların üç 
fında Beyoj!;lu d<irduncu .,tılh 

mahkemesin milraca.:ı etm 

zumu ilM olunur 

Levazım Eşya teçhizat am
barı ihtiyacı için 20,000 adet 
çember tokası pazarlıkla aa
tın alınacakbr. Pazarlığı 6· 
2·933 pazartesi günO arat 
10 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı aabnalma ko
miayonunda icra kıhnacakbr. 
lateklilerin izahat almak için 
1rbah aaat 9 dan ona kadar 
her gün ve pazarlığa girişe
ceklerin be'.li vaktinde ko
misyonda hazır bulıınınalan. 
( 460) (3 70). 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem;• 
Tatraya gönderfen kitaplar için posta ticreti almmu. 

.-. - ··-w-~--,-. -.~-,-.-- -~ ... .,- ' 

il .A.N 
Bafra şlrketı Artln "1\llekyon na· 

mına tiltün mubayaası ve salreye 
dair Galatıda Ni~astacıyın Hanında 
mukim Cavat ~fendi namına ak· 
demce bir veUlet verıniştim. Şir

keti m•zk6re 22·:1-1232 tarihinde 
fesh edllm!ıı olduf;undan o tarihten 
itibaren mC?.k6r \•ekAlctnmmenln hUk· 
mü kılmamıştı. Halen mezkılr şirket 

namına dltlln roübayaasına ve şirkc
d temsile mumalleyhln sellhlyeti 
yokruar. Keyfiyet ılAkıdarana UAn 
otunar. /\rtln Tülekyan 

Istanbul «il• ncl illu memur-
lu~ndan; 

Tozkoparanda Mizrahi fıarundL 

orumıakııı ve Sultanhamamında şem 
ıiyecllikle meş~I bulunmakta olan 
Madam Ester iflftsı ll5· 1 ·833 tarihin· 
de açılıp tasfiyenin adi şekilde yapı. 
im.sına kırar verilmiş olduğundan: 

1 • Müflisten alacağı olanlınn 
ve istihkak iddiasında bulunanlınn 

alacaklannı ve lst.hkaklanm ilAndan 
bir ay içinde 2 ne! lfl~ doireslne 
gelerek kayt rtrlrmeleri ve delillerini 
~ •enet ve d fter hulA•aları ve saire.. 
ısıl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri ~ • HilArına hareket cezaı 
meouliyeti müsıdzim olm:ı.l.: üzere 
Ulullisin borçlulannın ıy~I müddet 

~ndc hndllerinl ve borçlarını bil-
mıeleri. 3 MiıHi•in mallannı her 

~· d ı!atiı olursa olsun ellerinde bu· 

h
unkl uranfotın o mallar üurlııdekl 
ı ın mıhfu~ kal k 

lan ıvnı .dd . mı şırıfle bun-
mu et ıçinde dair 1 

tevdi etmeleri c emr ne 
. ve etınezlerse mıkhut 

ll'&zeretlerı hulunnıadık * Ça ceznı mesu 
ııvete u~rayacak'3n ,.. üçh 

· • r an hak-
lanndıın mahrum k•fac ki 

h •·an. 4 . 
il "-933 tarı ine mü'8d'f 

- ' perşembe 
günlı saat 15 .de alacaklıların ilk 
içtimla ~elmei•rı vıı müflis ile .. 
terek borçlu olanl&r ve kefille';;::~~ 
..,0 borcunu ttkeffül eden sair kim 

seferin ıoplanm~da hulunm•ıtc. hak. 

lan olduğu ilAn olunur. 

lstanbul Asriye mahkemeıi üçim 

cü Hukuk dalre•inden: 
tüddel Ester h•nım tıırafındao 

m>ddei aleı·b ıı;ıı Algrant! aleyhine 

!kame olunan boş3nma davM• arzu· 
hali ilıınen tebliğ rdilerek yevmi 
tahkikat olan 24·1 !l~:ı tııribinde 
müddca eyh teblıırn'ı rağmen isbaıı 
vücut etmtm.,ı dobyisile hakk;nda 

b"Y•P brnn ittilıar edilerek tahkl· 
irat 2fı 2 fl.ı:ı tarıhınc talik edildiğin· 
den vevmu mezkurda ispatı vücut 
erlemesı IOzumu ehliğ mıbmıııa 

kaim olmak üzere ıl~n ol•nur 

Fransızcaya •tirıa ciddi ve seuç 

9 

Devlet Demiryolları idaresi iıan\arı 

150 adet vagon örtilsti mllnakasası 13-3-933 tarihinde 
Ankarada De't'let Demiryolla-ılşldıre um~m u:üdiirlüğiinde ya
pılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpafll veznelerinde 
be,er liraya sablmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (366) 

Lokooıotif, alev, duman ve regülatör borularının kapalı 
zarfla münakasa& 13 mart 933 pazartesi gllnil saat 15 de 
idare merlceıinde yapılacaktır. Tnfıilit Ankara ve Haydar· 
paıa veznehrinde beşer liray" satılan prtaamelerde yazı· 
hdır. (365) 

Şebekemizde aeyahat edecek mektep talebesine daimi 
olarali: % 50 (Yiizde Elli) tenzilatlı hususi bir tarife tatbik 
o~unacakbr. Bu tarife, Tnrkiye'de umumi tedria:ıt derece'eri 
dahilinde olan resmi Maarifçe muaaddak hususi mektepler 
•e Tllrki.ve ve EcnebJ memleketlerdeki oıektep ve Boivenit· 
ler talebesine munhuır o'up alakadarların, her defasında, 
mektep idarelerinden alacaktan fotoğrafları resmi ınühllr va 
imza ile musaddak bir v~ikayı istasyonlara getirmeleri •e 
Yük.ek Mekteplere giden talebenin yolda ayrıca fotoğraflı 
hnv;yet varakaımı beraberlerinde bu·undurma'an liıımdır. 

Bu vesikalır taleben'.n: 1) Yirmi beı ya,ını geçmediğini, 
2) Tahlilden başka bir ifte çıılıfmadığını, 
3) Yilkıek mekteplerin leyli ta'.ebesi ise 33 yaşını ge~

mediğini •e kız talebe ise evli olmadığını gösterecektir. (374) 

idaremizde istimal edilmiyen lüzumsuz ve (151) 
kaleme bağlı olan otomobil parçaları bo, çimento çu· 
vallan, hurda bez ve çuvallar, kopye presleri, küçük la
t'ada oksijen tüpleri, muhtelif mutfak ve ev el!YUı ve 
aaire bilmüzayede sııtılacaktır. 

Müzayede 9-2-933 tarihine müıadif perşembe giinü 
saat 9 da başlıyacaktır. Talip olanların, aatıbk eşya hak
kındaki müfredat liıtelerinden tedarik etmek Üzere her 
gün Haydarpaşa mağazuma müracaat edebilecekleri 
\"e muayyen günde müzayedeye iştirakleri ilan olunur. 

(332) 
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• 
inhisarlar idaresinden 

Sahlın Miktarı 
eıyanm cinsi malıamoıenl 

1-Defter kaplan hariç 1 
oloıak ü.zere eıki harf- 10 ili 15 bin kilo 
lerle yazılı defter ve e't'• 
rakı matbua. 
2-lstimale ~ayrı aatb 
klShne çuval· 

3-Köhne ip parçalın 

15800 adet 

.,50 kilo · 

Mahalli 

Kabataı İ1biAr 
Baş M. depola
nndadır. 

Kabata, fnhi
ıarlar Mfiskirat 
kıımı ambarında. 
Azapkapı tütllo 
deposunda. 

Balida neYi ve miktarları yazıh eşyanın paıarhk ıuretile 
mtızayec'esi 14-2-633 tarihine müsadıf sah gilnQ saat J4 te 
İcra kılınacakbr. Taliplerin % 15 tıtmhat akçeleri le bir;fate 
Cibalide levazıın ambarlarındaki satı, komisyonuna mfiraca-
atlan ilin -.lunur. (306) 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu sene milhim istihsal merkezlerinde muhtelif lıüyük

Jnkte hububat ki'olan yaphnlacakbr. Allkadar fabrika vekil
lerinin iptidai projelerini Vekalate verebilmek için hazırla· 
nan eaaaları öirenmek tlzere Ziraat Veklletine müracaatları. 

(369) 

BtR ALMAN • 
MATMAZELt Türk Baytarları cemiyetinden: 

mu<eb..r aileler nezdir de çocuklara 1 
mürebbiyelik arıyor. (F.M. 2508) Ceoıiyetioıizin senelik kongresi 30-1-933 pazartesi günü 
rumuzile lıtanbul 176 n..........ıa aat 14,30 da lstanbul Halkevinde aktoluuac:a~ındao muhte· 
ı><Kla kutuıu adresine Y~;L rem asli azaoın tefrilleri rica olunur. (364) 

119 
..-.. ·--- -·---... ... -----------------
1 
Kıymeti 

Lira 
75 

so 

sa 

Evka.. müdirlyet1 ilanları 1 
muhammeneııi 

K. 
00 Beyoj[u"nda Hüseyinaga aballeainde Maa· 

gaaar sokağında 8-10 No. lı dnkkan ar
ı:ı.sının nısıf hissesi. 

00 Çarıı'da Perdahçı sokağında 33 No. h 
dükklnın 8· l hissesi. 

91! Hocapaşa mahalleeinde Dem'rkapı orta 
sokakta eski 33 't'e yeni iki defa mnker· 
rer 33 ve yeni 45 ve 4S.1 ve 45-2 No.lı 
ılükkin arsaaımn 240·21 hissesi. 

Balidaki emlakin mahlul hisseleri pazarlık ıuretlle Şuha· 
bo 14-cli salı giinli saat 10 da mahallinde aatı.lıctğından 
taliplerin pey akçeleri'.e beraber yevmi mezkiırda mahaUİD· 
de bulunacak memurine milracaatları. (357) 

Galatasaray Balo Komitesindenı 
tlıyramın Blrincı günU U.11111 Tolntllyaıı saloıılanndı vcrilmeı.ı moru. 

rer olan Galata-aray balosunun Mırı.o 2 inci ~nU aksarruna tehir olun· 
duğu lltn olunur. 

Nafıa Vekaleti Sahnalma 
Komisyonundan: 

Derince aiı,.p tra•er1 fabrikasında bulunan iki adet En· 
jekte ve iki adet teshin kazanlarılllll tecridi için muktazi 
caoı lifi takas kaydile ve pazarlık'a mubayaa edilecektir. 

Pazarlık 15-2-933 tarihine milpdif çarpmba günü saat 
IS de Nafıa vekaleti aatınalına komisyonunda icra edilecek
tir. Talipler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve 450 
liralık muvakkat teoıinatlarile fartnamede yazıtı veaaiki ko
misyona tevdi edeceklerdir, 

Talipler lu husustaki şartnsmeleri lstanl:ul'da Haydar
pqa'da Liman işleri Mfidlirlliğllnc!en, Ankara'da Nafıa Ve
kA.leti Levazım Müdlirlüğünden üç lira mukalillnde tedarik 
edebilirler. (285) 

Bakırköy icn memurluj!.'un 
Şerif ağaııın Çıfıt burı:aı 

kim Ha•ın ağı ~lmmeUndo 

olan (160) liranın reınıni Is 
mında ev.·elce hac-,; edil 
yorgan ya>dık lllim bakroç 
tın 8 inci Çarşanbo ~ünil sa 
mezkU. köy ç1111ısmda satıla 
olunur. 

ZAYi: On gün °' vel ın 
gayip ettim bn muhur ile" 
borcum yoktur. Yen ismi h 

~mdcn hükmü yoktur Os 

lhstniyede. Sultaniye ookağın 
ta& kızı Şerife Zekin a ı.ı(k 

h(}K0MET 
BORCU 

mahsup yapnr. B...ldc P 
Makaudi,e han No. 35, 
ğ'urlu zade M. D E R V 

lt ı:. ( l ı::. :; 

SARIZEYBE 
OPERETiNi GÔRM 

Milliyet atbaas 
HER. NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kltaplan 

ROMAN 

Duvar Afişler 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir . 
Kitap ve mecmuaya ait krşeEeri Klişehanesinde yap 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET itap ısını 
Telefon: 24310 ~ 24319 - 2431 
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FUAT SAÇ SUYU c:;açl~r~n dökülmesini durdurur. Kepekleri kaybeder. Dckü!en saçların ye~ine yenisini 
sretirır ve ııklaıtınr. Eczanelerle ecza depo arında a.ı-ayınız fiatı 100 kurUfa tenzil 

edilınittır. (Uumumi deposu Şark Merkez ecza deposu) 

Beyoğ.u'nda 

HAYDEN 
MAG AZALARINDA 

15 Kanunsani ita 15 şubat 933 

MEVSİM SONU 
Miinasebetile 

BÜYÜK SATIŞ 
Biltiin Dairelerde Eevkalade Tenzilat 

EMSALSiZ FiATLAR 

• 
lstanbul ve Trakya 
Şeker F abrik ları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

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

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

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

interse sigorta ettirilir. 

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

ker - Telef on: 
24470-79 

65 

Şirketi Hayriyeden: 
~ Bayramın biıinci cuma günü eyyamı adiye tarifesi tatbik 
lilecefıi ilan olunur. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncü Vakıf Han fstanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: {1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir 

'I ürkiye 1, E ankası tarahndan teıkii olunmuştur, İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kimileıı Türklerdeıı mürekkep yegiııe 
Ti:rk Sigorta Şirket'dir. Türkiyenln her tarafında (200) ü geçe:a 
acentalarmın hepsi Türktüır. Türkiyenin en mühim müesseıelerlnJn ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

,, 
" .. 
" .. 
" 
" .. 
• .. 
" 
" 
• 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
s: gor t alar.nı en ıyi şeraıtie }apar. Huar vukuunda zararları sür'at ve ko'.aylıklı öder. 

Telgrafı İMTiYAZ - Telefonı fst. 20531 
1 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Tapu kaydi mucibince mi'darı 

Mevkii Cinsi Muhammen kıymeti Dönüm Evlek 
Meşeli ayazma Tar!a 200 4 
Kumlar Bostanın nısıf hiuesi 300J 10 
f.1tasyon civan Arsa 1100 Ziri 2146 
Çeşme batı Tarla 500 
Çavuşoğlu deresi ,. 75 
Soğan.ık civan ,. 15'.l 

" " 600 
" " 400 

Çavuşoğlu deresi ,. 100 
.. .. 

Kes;m oğlu kuyusu ,. 
Ça\·uşoğlu dereli " 

" " 
" " 

200 
300 
300 
250 
300 

10 
2 
4 

30 
16 

4 
6 

10 
10 
8 

10 

2 

Maltepe Oıkll~ar caddesi ,. 
.. Kuru çeşme ,, . " " 

30 
40 
80 2 

l 
2 
2 

Pey akçesi Ya ihale bedeli nakte'I veya gayrı mübadil bonoslle lldenmek O:ıere yukar-
da ya:ıılı gayri m1badiller emval ,artnamesine tevfikan açık arttırmaya konulmuştur. İhale 
11-2-933 cumar!esi ııünn saat on be,tedir. Taliplerin muhammen kıymeti nzerin.-en yOzde 

\

' yedi buçuk pey akçelerile l:ankamıza müracaatları. Şartname bankamız kapısına asılmış-

tır (268) 

l:SAYRAM HEDIYELEKl 

SATİE'de 
>VERESİYE~ 
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Su kulesi inşası ilanı 
Karaağaç Müessesatından: 

Mezbaha paymahallinde yaptınlacak olup keşif be
deli 1803,12 lira olan beton su kulesinin inşası kapalı 
zarfla ve yirmi gün müddetle münakasaya konulmuş
tur. İhale 4 şubat 933 cumartesi günü saat 14 de Mües
sesede yapılacaktır. Münakasaya girecek olanlar teklif 
edecekleri fiatm yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat 
akçesini makbuz veya mektup olarak teklif mektupları
na lef edeceklerdir. Bu inşaata diplomalı mühendisler 
girebilirler. Keşif evrakını ve fenni şartnamesini gör
mek için Müdiriyete müracaat olunur. (116) 
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- HA STALIGIN 
ününü almak, tedavisinden eyidir. 
Binaenaleyh, ıimdiden Emuhion SCOlT 
miistahzarmı alınız. Kıım bütün hutalıklıın
na l<arfı en mükemmel mukavvidir. Terkibin
deki ıaf morina bahkyağı, gerek kalori gıdası 

.~ gerekse ııhhat tevlit eden 'Vitamin

~ teri itibarile zengindir. Küçük ve bü
yükler için olduğu kadar zayıf ve lı;unetli olanlar 
ıçin de eyidir. ismine dikkat ediniz. 

• Emulsion SCOTT 
12 

Istanbul Ticareti Dahiliye 
Gümrüğü müdürlüğünden: 

Mikdan Cimi 
1 adet Köhne otomobil 
1 çuval Susanı 

• t 'J • : ~".f°'" • .. • : ~ 

Mağazaları 

Mevsim Sonu 
SATIŞI 

0/o ·ıo 
0/o 20 
0/o 30 
Tenzilat 

HARO t:&J.,.I, Ha .. 111, llcc&.r, &rtltt, 

Mv•llıltl•••· lıııa• "ıı,wı M\Gı ıua•lar .. 
........ M IM'11111 laltMWW. &ltf lftatıa 

"'"" ..... "''"'. 

1.so 
ıaaııı ı.wuı 

... 9' ..... 
,.., .. .,.. lıU. ... "' .. ,.,. 

lılll• .or•atUt ..... -
brat.cı.111111 ..... 

....... '!!_Vltıi• 

Biti• fartı IJla ._.,.ı .... neti : 
a. .. TOLEDD lıta•••I, UtuMMa ... tc..

p•I• Haa ••· il. Ttltloa : '*'-Yukand'a cinıi ve mikdan yazılı eşya alelQıul bilmüzayede 
aatılacağından almak iatiyenlerin müzayede günleri olan cu· '----------ıı 

241 martesi, salı günleri Müdiriyet Satıı Komisyonuna müracaatlan 
ili.n o 1 un ur. ( 221 ) l il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

559 MlLLlYET MATBAASI ı 

ucuz GÜZEL 

Bayramlıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Yerli Mallar 
Pazanndan alınız 

Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbi•e, 
kadın ç ; ntası, kadın ve tn·kek Çorapları, 
eldiven, ıapka, kundura, ıtriyat ili... ila .. , 

Her ne isterseniz bulur unuz 

za,if İstanbul: Bahçekapı S-:ıvla 
Beyoğlu: İstikla.I caddesi --~--·---

İlk seçme kanunusaninin 28 • 
müsadif Bayr mın ikinci günü 

saat 4,30 dan 7 ,30 a kadar 

Si 

Maksimde verilecek dans ı 
çayda yapılacaktır. 

Komple çay: 150 KuruFtur. 

MÜNİR NURETTİN BEY 
Allı Yemeni 

NE OLUR 
Ye 

DiZLERiNE 
KAPANSAM 

şarkılarını 

SAHİBİNİN SE İ 
Plaklarında okumuştur...-_ 

KA.BO ÇORAPLARI 
Şıklık, aağ1amlık ve ucuzluk demektir. 

KA.BO ÇORAPLARI 
Bütün şık ve kibarlar tarafından giyilir. 

KA.80 ÇORA RI 
Her yerde aranır. 

KA_BQ ÇORAPLARI 
Cins itibarile ecnebi mamulatından daha 

~-.. Yerli Mamulatı~~~ 
LASTiK ve POTİNLERİNIZ 

ile Habig, Borsahno ve yeril föh şapkalarımzı 
Yeni Postahane karşısında Hamidiye Sokağında No. 1 

Lastikçi Hüseyin Hüsnü ve Şeriki 
T'c~reth1n,.11;.,,ı,.n her y•r-'"" uc••z ı>hr~ı.,ız 
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MÜNAKASA 
İsta~~~~ f:.iman şirketinden: 

Şirketimııııı ıhtıyacı olup aşağıda cinı ve miktarları 
yazılı mılıeme için hi:ıalannda ı;österilen tarih1erde mll
nska!a yapılacağından taliplerin şartnameleri almak üzere 
Şirketin Sirkecide Liman hanındaki Teknik bürosu'la 
müracaatlan lüzumu ili.n 01unur. Umumi müdürlük 
Eşyanın cinsi Ton Kilo Mü·akua tarihi - -Motor makino yağı 12 1 Şubat 1933 

Buhar " 8 il " Benzin 4 " " Gaz 2,5 " " Renkli Osttlpll 1,5 " " Manila lıalab 20 " " Karfiçe 4 2 Şubat " 
Donysğı t " " Kurşun boru 400 " " 
Katran 1 " " 
Ege 200 " " Tel balat Roda. 2 " " 5,1muhrahr Muhtel;f 


