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Tarih Kurultayının zabıtları ve Dil Kurultayının kararları 
= ....... . 

~ Gazi Hz., yılbaşı gecesi Maarif Vekilinin takdim ettiği armağanı alırken: 
''Vekillerimizden her- an böyle armağanlar beklerim,, b.uyurmuşlardır 
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İş Kanunu 

Senelerden beri it kan1111u
nun çıkmasını bekliyoruz. Bu 
intizanmız bota çıktı. Y almz 
fU muhakkak ki, hükUnıet bu 
defa kanunu bu içtima deıvre 
ı~de çıkarmağa karar vermiş-
tır •• lktıaat Yeki.Jeti bunun ü
zennde çalışıyor. Buna da 

' ~emmun olmak lizmıdır. Güzel 
bır teYe biraz geç bile olsa ka
vu,mak onu hiç görmemekten 
elbette iyidir. 

. K~uıı bugüne kadar ge
cıl,~eaıne bir çok aebepler göe
tenlıyor. Bu •ebepler arasında 
haklı ve kuvvetli olanlan var-, 
f k Hilôliahmer baloşunda bulunmak üzere Ankaraya gİden Keriman 
a. at bazdan da istinat edil Eceyi utmyonda büyük bir l«ılaballk karıılıyor .. 

• ~~Y~ kadar cılızdır. Çünk\I 
~Y.• bır it kanunu; memleket 
•çın yalınız kat'i bir ihtiyaç, 
zaruri bir İcap değil; ayni za
manda medeni ve insani bir 
z~rurettir. Sayin, ıermaye
nın, enerjmin, zekinm baki--

lrf an ailemizin Gazi 
Hz. ne armağanı 

ki değerini vermemek olur mu? 

Cürnhuriyet Halk fırkası; 
memleketin ihtiyacına uygun 
bir it kanwıu yapılmasını prog
ramına esaslı bir madde halin
de koymuttur. Oyle bir ka-

Büyük Reisin be~qanat /arı 
~~~~---~~~-

Türk ırkının yaradılışındaki 
nun ki, yalnız bir tarafın hak
larını müdafaa etmiyecek her 
iki tarafın hak ve menf~tleri- ' 
~ de ayni derecede gözetecek-

yüksek ve büyük vasıflar 

tır. Unutmamalı ki, ntanclaı
lar arasında ıınıf ve zum·· re fal"
kı .. 

gozetnıek. fırkamızın tıan 
t değildir. 

1 dahŞu. da var ki, bir müddet 
a lf kanunundan mahrum 

_ kalmak; fena bir kanım çı'kar-
d~ çok iyidir. Esasen me

em meınJeketlerin it kanun~ 
larıııdaki umumi eaaalar; kıs-

Ece Ankarada •. 

ANKARA, 1. (A. A.) - Rei· 
sicümhur Hazretleri dün wece yıl
baıı münasebetile Hilaliahmerin 
Anakara Palasta tertip ettiği ıen· 
liği buzurlarile ıereflendirmİfler
dir. 

B. M. Meclisi Reisi Kazım, Baı
vekil lımet Paşalar, Vekiller, or
dumuzun büyükleri, ecnebi dev
letlerin elçileri, birçok meb'uılar 
ailelerile hazır bulunuyorlardı. 
Dünya ırüzeli Keriman Halis Ece 
de bu toplanmada bulunmak üze
re Hilaliahınerin davetlisi olarak 
lstanbuldan welmifti. 

Geceyansından biraz sonra 
Maarif Vekili Dr. Reıit Galip Bey 

(Devamı 6 ncı sahilede) 

• men olaun, bugünkü hayab 
il mızda taamül halinde kabul ve 

en ta~ik .ediliyor. Mesele, bu ta. 
si amullerın ve yeniden konula· 

cak ahk&mm kanunlqtırılma-
?.' aıdır. Hakikaten, hayattan •· 
"" lııunayan bir it kanununun za

rarlan; yalnız mahdut ve mu 
•yYen fertlere. dokunmaz. On. 
ı,nn al&kadar olduklan itlere 
1ı· tesir eder- Ameleyi fazla 

1 ~
8Ye edeceğim diye; o ame

enın Çahfbğı fabrikanın ka
P•otııaaın8 sebep olmak; yalmz 

Necati B. in ölümünün 
4 Üncü yıldönümü 

Dün merhumun mezarı başında 
hatırası taziz edildi J 44 •erına ed • • d -·ı b. t Y ar ıçm egı , ızza 

en •ırıele için de zararlıdır. 
vJ~Yle bir hatıramız var: 
n hle yaptığımız bir it ka. 
teh" Projesini lıviÇTeli bir mü 

ili tetki~.11~ göıtermi9ler. Bunun 
i deki b~ı ~e bu tetkik neticesin-

il• ca ~kiiın ve mütaleasım ri. 
) t etın11fer. Mütehaaars tetkik 
~ ~r~ cevap vermiı: 

ANKARA, 1 
A. A.- Buwün 
&ast 14 de eıki 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Beyin ölümü -
nün 4 üncü yıl 

dönümü müna -
ıebetiyle merhu 1 
mun Cebecideki kat but urkiyeyi • bi~°!esn;. fa

de tatbik anun proJeaıru lıvıçre- mezannda ha -
sanayi' b~ kalkarsak. lsviçre zin bir ihtifal 
ker gidı •r kaç sene içinde çö- yapılarak hab -

, er Ka . • k 
tlar fant •• nun proJeıı o •· ra11 taziz edil -
Jerle ..ı _ 1azdı ve haksız hüküm- miştir. 

• "<> u ur'" 
' Yakı b' • B. M. Meclisi 

imkan b a 
1 
ızzat eaaalı tetkike Reisi Kazım Pa 

gün eld \l anıadık. Fakat bu. §il Hazretleri _ 
bile bire tnevcut olan projede yle Maarif Ve -
mevcut çlk aylan hükümlerin kili Galip Bey, 

~ııı vardır lio duğunu söyleyenler 
ıı 'ei; •mda. c·~tta bu hükümler ara
~ kaaınrn lll:ııhuriy~t Halk Fır. 
llO) olan! Programıle telifi güç 

dan 
8b da çoktur. Bize şura

~ - I l Uradaıı kopya edilmiş 

bir çok meb'us
lar Maarif Ve -
kaleli erkanı, 

T. t. C. ittifakı 

reisleri, Türk Necati Beu merhum 
cum e er dd 1 d ·ı mm· h ve ma e er eğı • J1' d 

1 

1 •Yat ve ihtiyaçlanmız. 
•~• dan 1• hltnıı hükümler lazım
..,.. ır. ktıaat V ı·ı f · · t b·· 
~ le müıLt b.e a ehının ış .~ .• oly 

k oe ır ru ve goruş e 

Maarif cemiyeti merkez heyeti aza
lan ve muhtefü ıpor klüpleri namı
na heyetler, kendisini ıeven ve tanı-

memlekete iyi bir iş kanunu 
kazandırılacağını umuyoruz. 

yan birçok arkadaşları, bir halk küt-
lesi ihtilalde !ıazır bulunmuıtur. 1 

Maarif Vekilinin nutka 1 
Merasime Maarif Vekili Reşit Ga

lip Beyin kıaa bir nutku ile baılan-
ch. Vekil Bey dedi ki: 

"Sevwili arkadaııınız n kıymetli 

Tayyare 
Postaları 

ilk hava postası 
Ankaraya gitti 

ANKARA, 1 (Telefonla) -
Ankara - lstanbul arasındaki 
tayyare seferleri bır'kaç gün zar 

1 fmıda başlıyacaktır. Tecrübe ol 
mak üzere bugün öğleden son
ra lstanbuldan relen tayyare 
htanbul gazetelerini de getirdi. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Osmanlı 
Bankası 

Bankanın imtiyaz 
müddeti 

uzatılacak mı? 
Paristen avdet eden aabık Ma

liye Vekili Saraç oğlu Şükrü Bev 
soğuk almak ne
ticesi erip ten 
mustarip bulun
makta ve Pera· 
palas otelindeki 
oda1mdan çıkma 
maktadır. Şükrü 
Bey, iyileı~· • ; , 
lefllleZ Aqk -
ya widecek ya
kında Paril!' av
det edecektir. 

Sefirler 
Arasında 
Değişiklik --
Fethi B. sefir 

oluyor? 
mi 

ANKARA, 1 (Telefonla) 
Ankara mehafilinde Washi,,..ton 
Büyük Elçimiz Muhb>r Beyin te 
kaütlüğünü talep ettiği ve yerine 
Fethi Beyin tıoyin edileceği riva
yet edilmektedir. 

Kahire Maslahatwiizanıruz Meb 
met Ali Şevki Paıarun Kahire 
Orta Elçiliğine terfian tayini mıı 

karrerdir. 1 
Bu buauata Mıırr Hükiımetir 

Jen arırman İsi .necektir. 

Tayyare 
Piyangosu 

Bir bayi tevkif edildi 
herkes parasını aldı 

Y dbaşı tayyare piyangosunun 
kimlerin kazanmıt oldııklarm• 
dünkü nüshamızda yazmııtık. 

Kazananl"'r, dün de ikramiye
lerini almıtlardır. 

500 bin liranın onda bir hiaae
sini kazanmıı olan bir ecnebi de 
dün parasım almışbl'. Bu zat, dün 
da yazdığımız gibi i~miıı i verme· 
mittir. 100 bin liranm onda birini 
kazanan da ikram;yeıini dün al
mııtır. 

Kart• mehafi· 
linde deveran e
den bir rivayete 
wöre, Pariate Sa· 
raç Oğlu Şükrü 
Beyle hamiller 
mümessilleri ara· 
amda cereyan e
den müzakeratta ı. . ~ul<rü B. 
Osmanlı Banka-
aının imtiyaz müddetinin temdidi 
de mevzuubahis olmuıtur. 

Bu hususta ne neticeye -nldı
ğını, Saraç oğlu Şükrü Beyin ra
hatsızlığı haıebile öğrenmek müın 
kün olamamıstır. 

- Yanlış bir bilet 
Aynalıçepnede oturan Albert 

Efendi, Karaköyde seyyar tayya· 
1 re bileti bayii olan Nikodan iki bu 

çuk lira mukabilinde nısıC bilet al 
ınıtbr. Fakat bu biletin geçen ıe 
neye ait olduğu anlaşılıruş ve Ni· 
ı.o yakalarumt§ır. 

Osmanlı Bankasmın imtiyaz 
müddeti 935 oenesinde bitecektir. 

a 
Niza 

don ya 
etti Nazif • 

Gün weçmez ki cazete sahife
lerinde bir Makedonya ihtilalciıi
n.in patlatbiı bir bombadan veya 
bilmem hanwi tehrin aokaklarm· 
Ja katledilmiı bir Makedonyalı

dan bahıedilmeıin. 
Makedonya neresidir ve Make 

donyalı nedir? 
Bu senelerin halledemediği 

kanlı bir muammadır ki, Kara 
Davut müellifi Nizanıettin Nazif 
ley "Milliyet,, tara.fmdan neıre

füecek yeni romanında büyük bir 
heyecan ile Rumelilerin çok iyi 
duyduklan Daüaaıla'ya tercüman 
~lmaktadır. 

Rumeli artık, bize doıt kom· 
ıu devletlere ait bir toprak par

;asıdrr. Fak at Türk dehasının 

ilk kaynaımalarına, cümburiyet 
vatandqlarının birçoklımna do
ğuş yeri olan bu eaki vatan par· 
~asından muhayyilelerimizin mev
zu almağa her zaman hakki var
dll'. 

Makedonya bilhaaıa, Rumeli-
1erin, Rumeliyi tanoruş olanların, 
-nübadillerin, gayri mübadillerin 
ve en wüzel senelerini Makedon
yada yaşa.ıruş olan zabitlerin ro

manı olacaktır . 

y 
edony 

IND 

Terkosun 
Devri --Dün Belediye işleri 

teslim aldı 

t• anı:;u Yeniden tetkik ve ihza. 
e :,~ ~ !tlıirnı itiliyor ve uzun 
· ır ıntızarın mükafatı olarak bu 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT (Devamı 6 ncı sahifede) J iilı•----------

Fen lıleri Müdürü Ziya Bey 

Dün sabahtan itibaren Terko 
aun idaresi belediyeye geçmİ§
tir. Belediye fenı işleri ?'üd~rü 
Ziya Bey dün Terko• tırketıne 
giderek bir müddet meşgul ol. 
muştur. Senebatı ayni zaman
da müe11eaenin idaresinin bele 
diyeye geçmesi mümuebetile 
T erkos şirketİ'llİn hesapları ve 
sair muamelatı tetkik edilmek. 
tedir. Tetkikat belediye müra
lnpleri tarafından yapılmakta 
dır. T erkoaun belediyeye geç 
mesi münasebetile bugün saat 
16 da Terkoaun Beyoğlundaki 
biırasmda belediye tarafından 
büyük bir çay ziyafeti verilecek 
nutuklar söylenecek, merasim 
yapılacaktır. Menıime beledi 
ye erk8nı:, Şehir meclisi azalan 
ve matbuat mümeaıilleri davet 
edilmittir • 

• 

Haksız ve mübalaga ı 
• 

neşrıyat yapı ıyor 

Ticaret müdürünün beganatı 

Hem ecnebi malından daha 
iyi, hem de daha ucuz •• 

İstanbul Ticaret Müdürü 
Muhsin Bey 

Son kontenjan listesinde piri 
ithalab için, memleket istibaalat 
nm iatihlake tekabül edeceği 
~ dikkate alınarak, az tabsi 
konulması bazı asılsız pyialar 
Te hareketlere ıebep olmuştur. 
yüzden pirinç bulunaıruyacngı, f 
atlerin fevkalade yükseleceği o 
sürülmektedir. 

Dün bir muharririmiz Tı ar 
Müdürü Muhsin Beyle bu husuı 
wörüşmü,tür. 1.7umaileyh piri 
fiatlerinin artıp artmadığı ha 
kmda diyor ki: 

"Akşam gazetesinde bazı P 
rinç tacirlerinin kontenjanda 
rinç az olduğu dan fiatl c · a 
dıklan yazılmıştı. Böyle bir 
vaki değildir. Bugün mer'iyet 
ren kontenjan listesinin ihza 
dan evvel memleket pirinç 
ıulü miktarı lktısat Vekil n 

(Devamı 6 r.cı sahıfed 

Dişçi ve Eczacı mekte 
lerinde yeni teşkilat 
Yeni sene, bu mektepler' 

yeni teşkilat ile girdi 
Darülfünun Tıp Falriilteıi 

Eczacı ve di§Çi mekteplerinde ba
zı yeni idari ve tedrisi iılihat ya
pdınaaı için evvelce vücuda ıeti
rilen proje alakadar makamatça 
kabul edilmiıtir. 1933 aeneıi baım 

dan itibaren Dişçi ve Eczacı 1> 

tepleri kadrolannda mühim el 
tiklik yapılmıtbr. Bu . meya 
Ditçi mektebinden sek~z v~ Eı 
cı mektebinden de ıekız ası t 

(Devamı 6 ncı sahifede 

Seyahat notları 

•'HASTA,, 
"Haata" telôklım biMle .,. Al· ı harfi tah?mm~lü kol~Y_laft!" 

manyada ne /ıadar biribirinden Hattti et yıyemıyenler ıçm bır 
ayn 1eyİerdir / Bwe haata ce- nebati et yapıl~ıiuıı ve_ . ~"' 
;zalandırılması l.U.m bir /ıaba- lıotlet ~leto, !>~l~ek "!~'! 
hatli, ve her türlü cefalara la)'llı o~ada ı/ıe~. bır!~ınde~ lfıtmr 
bir mücrimdir. Nabzınız arth nu, Bılmem mubalaga mı. Hast 
hararetten yüzünüzün demi lıı: ağız;. ve bu~u~ halıları bu sur 

rd mı hemen zalim çehreli tamun edıldılıten sonra ( 
;" :. .,:ııat ...,.atlı ,.ıelıat bQf ha/ıkına da riayet edilerek, 
:':.,.uzda i/ıi ubani ıribi dilıilir. fUt"da 11hrabın lıötü çehr 
~ ata.z hızluz yemekler yutmalı, peçelem~k ü_z"'.~e, hastane bir 
• • renç mayiler içmek, /ıapah o- n zen111n buyuk bahçeler, t 

:fa1arc1a ırünlerc• mahpu• lıal- ~l tarhları, havuzlar ve lıa 
malı /ıalın hırkalar giymek, kor- fer içinde yü/ışeltilmif, ca 
/ıun; ka§alılar aarmak ve baıın• temiz pencaelere tül perdel• 
da Y'ğın yılın &ar/lllar ta,.malı aılmıf ve kenarlarına lıırmızı 
gİbi ifkencelere bizJe (tedavi) arlar dizilmiftir. 
iımi verilir. Bu anlattığımu; hasta Bu bedii çerçeveyi tem 
/ıılıfile sahneye çıkacak bir a• yalelli hasta bakıcıların ne 
dam aeyircilerİ katıla kahla gül- çehreleri canlandırır. Bural 
dürmekten emin olabilir. Fran- acr)'I hatırlatan hiç bir fe 
aız mudhikenüviai (Moliere) hiç bir rengin, hiç bir kol,. 
en güldürücü eıhasından birini bu hastalara kadar sokulup ru 
(ha&ta) tipinden çıkarmııhr. hat&ız etmeaine meydan veri, 

Denilebilir ki bizde bin une "Volhard" ın lıliniğinde 
evvel (halfa) ne iae bugün de ayene ve ilaç aaatlerinden 
haata odur. Kağnı gibi hasta da bütün ha•talara oldufu gibi ' 
hiç tekamüle mazhar olmamlffır. da her gün ıehre gidip il 

* * • mi, hele akıamları tiyatrolar 
Şifa vasıtası oldukları fiipheli nemalara ıritmemi ve içki ol 

fakat hastalıktan ayrı bir elem ve bir /ıadeh bira icmemi nra il 
11tıraba sebep oldukları muhak· siye ederlerdi. Zira hastanın 
kak olan bu İptidai İfkenca mal- le l(ezintilerden alacağı z 
zemeaİnİn, Almanyada artılı tari- onlann vereceği yorıranlu 
he bırakıldığını tedavim ınra&ında /ıarfl göstereceği mukttlH'md 
gördüm. Regime yemeklerinin tik- torlar için birer takip etli 
sinilmiyecek bir hale getirilmesi yol iıareti idi. Fakat ben 
bugÜn bir çok len adamlarının ça• tavsiyeler luITflınrıda kalınca 
lıfma meozuunu tefkil ediyor. ip bir ırıcıhlanma duyar "" 
Şimdi bir çok lıoca kimya labri· riahlôki bir iğoa aen duy 
lıaları hasta yemekleri için, lci- lıimıte gİbi kızanrdımt 
:zım welen eoaalı haiz baharlar, Zira ben bir J.tanbul 
tuzlar, sirkeler, turtalar, salça- İdim/ 
lar, fekala yapıyor ve haatalığ• 
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93 felaketleri 
ve lgnatief Muahedelerin 

Tadili 
- · 

Yeni seneye 
Girerken 

Bir manasbr yaktınlıyor ve 
bombardıman ediliyor! 

Almanlar hudutlar
da tashihat yapıl
masını istiyorlar 
BERLIN, 1 A.A. - Alman mat

buatı, sene sonunda çıkardıktan oüs 
halarm hemen hepsinde "Sulh mua
hedelerinin tadili suretile emniyet~ 
ibareıini dillerine dolamı'i bulunu• 
yorlıır. 

Umumi vaziyette 
hafif bir 

salah göze çarpıyor 
Pek çoklarının düğünlerine 

~er, çocuklar ı vaftiz ederek 
aağdıç olurdu ki itikadınca bu 
ıuretle bir nevi ıı:hriyet peyda 

ne kendiııine daha ziyade 
merbut olacaklardı. Bundan ma 
'a Rumlara boş görünmek 

fin islimlardan ve alelusul ha 
elı:atım muahaze edenlerden 

wek çoklarını idam veya nefı 
ıtjltirir, bir çoklarının da malla. 
mı cebren yok pahasına ıatm 

;n lırd1. 
Gariptir ki lstanbula celbe

ıldiği vakit bu emlaki sala
k lasnu azamını gene nki aa

!tipleri satın almışlarclır. 
Bununla beraber müşarüni.. 

"IJh 1866 isyanında Girit Rum 
arının kendisine olan hürmeti 

Pdıvletçe nazarı dikkate alına.
·g cezireye memuren gönde
Filınİf ise de kendisine ruyu 

.J.Hfat gösteren ne ahbap ve ıoe 
lle sağdıç kalmadığını gönnüt 
di • anlamıfhr. Girit tarihinde 
·d eş.bur bir muharebe olan 
.1.il rkadi) manastırının muhare 
._. 4ini bizzat idare ederek ma.
_. f!h"D karş1&ında bir iıkem
'!l' ı kurup çubuğunu içe içe ma
Jı"aatın bombardıman ettinnit. 
O ıılıtu dllf Ye asileri büyük bir 
E=i.....t.e uğratmıttrr. 

MiiJariinileyhin ..aliliii ea
;k "-'a bir gün ehibbasmclao 
lm181 kaptanlar (hıriıtiyan ser 
fiinleleri)kendisini ziyaretmak 

t 
1
.dile hükıimet konağına gel. 

1 İ!lenli. O zaman kahYe ikram 
ek usulü henüz kl>ylerde ca 

ılefilcli. Kaylüler 'kahveyi bil 
çm!alercli. Bunu bilen Mustafa 
re 'Wt Paşa kendi.sine soğuk n 

. ıımlann fincanlarma sıcak 
;'uhYe doldurulmumı emretmiı 
' e IMı suretle kahve geldiğinde 
l ıı kahvesini alarak misafir 

r 0e hitaben (Gir;t usulünce)-
z _- Sıhhatinize fincanın dibi

:;adar içiyomm. 
"yince misafirler mütarü

ı he tebean hemen kahveyi 
t1cak yutmuılar. 

iru aonra pata gene kahve 
· oee kaptanlardan biri: 

Yok. Pata efendi, bunu 
rlamak her merdin k.i.n de 

iye kartı gelmi,. 
"r müddet soura Pata dev
köylere gittiği esnada mer 
kaptanların köyünden 

it: bunlar bu aefer paşaya 
sert ve acı olan (Çikod-

!) ile maruf bir ~ ra-
l am etmitler. Müşarüni

n afil bulunarak birden iç
\ ~ tekrar olmak üzere ikin.. 

r dim edildiği nde o da: 

1 Jıı Bunu tekrarlamak her 
· ıı kan değildir!. 

• erek gülmüttür. 
Mitat Paş merhuma ge 

~ • miışarünileyh Ciritte 
ylj,en cüz'i bir müd~et kal
nnq.rünileyb ;1e birlikte oğ 

I.>fi Haydar Bey dahi geldi. 
rirlmm Mitat Paıa Ağa zade 
-:ıı Beyin ye mahdumu ise 
1fı'bi>iyeaile birlikte lbrahim 
a " Efendinin hanelerine mi.. 
o;~ar. Bir gün bir mera 
u-.ünaaebetile kaleden top 
.aı bldıtıru iıiten Ali Haydar 
afaifayarak: 
h Acaba pqa babamı öldürii 
zer mı? 
~I! ııordu. 
, llS fela1retleri tefrikasıacfa 

1 
' i.mi sepketmemit olan 

F wasker merhum Redif Pa 
·~ai 866 ihtililiode bu. 

lı ıt ve bir müsademede 
potamo) nam mevkide 

ifi def ve perİfan ederek ka.. 
muzafferen dahil olmut

ı"flırerler kariyede tesadüf 
ı9dea; domuzlan öldürüp 
1 
'· Fakat bir kaç saat son

'.Alat alan eşkıya kariyeyi i-
•a rek askeri muhasaraya 

\.. Askerde erzak mevcut 
rodan açlık yüz göster
un iızerine Redif Pa .. 

tuftusune dcmuz erinin 

Bu mektup ya7ıldığı za
..,.Jl.,..,,..· Pasaıun adı henüz ıreç 

Fakat tımdi Redif Pa. 
"1l~luiın batlıuruo olduğumı 

itilirler. 

ekli ;çin fetva verdirdi ve aske
ri saikai taassupla öldürdüğü 
domuzların etile imdat gelince
ye kadar taayyüf etti. 

Redif Paşa, z~ptiye binba
ıılanndan Giritli Solaki Bahri 
ve Y anyalı binbaşı Dervit ağala 
n çok ıever ve bütün müsade
melerde yanından ayırmazdı. 
Bu Derviş ağa Radosta vefat 
etti ve bugünkü Hariciye V eki 
timiz Tevfik 'Rüştü Beyefendi
le sıhriyeti vardır. .. . . 

T efrikamı:ııı, 93 leltikellerinl 
hazırlay<Ut Hbepleri, hikaye tanı 
altında 11öaterdiği, Girit ilıtilali ;.., 
bunun ancak bir ler'i oltlııiu 
için bu talsilatın mell%Uumu:da 
doğrudan doiraya bir alakıuı 
yoktur. Bu kadar tal.ilôta 11iftlir 
ae bu telrikayı yıllarca .ürdür
mek l.U:.m 11elir. 

Bununla beraber, bi:ıııe yazmak 
:&alımetini alan okunumı=n hür
metine bu menkıbeleri lıaytlet
tik. 

-ll!t-
Nssıl lıarar o~rlgorlart 

E'.rtesl günü, ıeruker Hü
seyin Avni Paşa. Harbiye mek 
tebine gelmişti. Mektebi gez
dikten. imtihanlarda bulunduk 
tan sonra Sü!eyman Paşanın 
odaaına gitti. lkiıi bat bata ver 
diler. Konuşmağa batlaılılar. 

Hüseyin Avni Paşa seras
kerlikten mazul olduğu sırada 
Süleymırıı Pqa Harbiye mek
tebi tahsilini ÜÇ seneden iki 
aeneye indirmif, fızik. kimya, 
benclesei re1miye ve edebiyat 
derslerini idadiye almıftı. Böy
lece iki sene Hıub;ye ve iki ıe
ne ele Erklnı harbiye deraleri 
giSrerek gençler. daha ıü.'atle 
orduya geçiyo:..tardı. Süleyman 
Pata bir taraftan zabit yet~tir
meği kolaylatbrmı,, diger ta
raftan da -Harbiye talebesi 
kamilen meccani leyli olduğun 
dan- hazi eye bir taıanııf ka
pısı açmıştı. 

Hariciye nezareti, yan reımi su
ı'elte yaptığı beyanatta diier devlet
ler, bilbuııa Fraıua emniyet noldai 
nazarından bazı teahhütl...., girqil
mesinl iatemiyecek olursa Almanya
run ela !ark hudutlarının yeniden 
gözden geçirilmesi ve bu hudutlarda 
taahihaı: :rapılması meselesini ileri 
•Ünnüyeceğini bildinni9tir. 

Frama'nın Milletler Cemiyetine 
tevdi ettiği plandaki prensiplere mu 
mukabil Almanya'nm da "Muahed&
lerin tadili suretile emniyet" noktai 
nazannı ileri siinneai mnhtemeldir. 

Liberal No11iache Zeltung gazete
li tadil hususunu Leh koridoruna 
hasretmekte "Telegraf~ m bu yakın 
lanla bahsettiği "Lenibourg~ projesi 
ni hatırlatarak Lelıis t~'Ul bir tayiz 
...... ıı....,.w caiz gönnekteclir. 

Hükümet tAraftan milliyetçi mat
buabn hepsi, Leh koridonınun AI. 
manyaya •erilmesini iatemekte, fa
kat Almanya'nın Lehistana herban
ııi bir suretle taviz vennesi fikrini 
bt'i ıurette reddetmektedir. 

Berliııer Boer- Zeitunı pzete
ıl, yııl- Leh koıridonmun deiil. fa
kat Memel'in yukarı Silezya'nm Le. 
IUstan'a ut olan lmmmın ela Almaa 
:raya .....nıu-ini, ... ki Alman müa
tenıldıeriain iadesini istemektedir. 
Aıo- matlıuabruA Leıuatan aley 

ldncldd kalem aıücadefeai fiddetini 
arttırmaktadır. ..•... " 

Bolivya ve 
Parage harbi 
LA PAZ 1 A.A. - Ert.lııı harp 

dairesi tanıfmdan ""lredilen lıir teh 
liğe göre Boli.-ya lllkerleri Chaco'da 
bulunan ...., Parııce'ye ait olan Gene
•-ııl Duute istiblôjmını zaptetmitler
dir. 

Hindistanda 
Müzakereler 

Müslfimanlarla Meca 
siler anla,amıyorlar 

Hüseyin Avni Paşa ıöze bu 
ıslahattan batladı. H"'11l de, kı>n 
di zamanır.da ve 1cendi reyi'.e 
olmadığı için tenkit yolile : 

- Gene mektebi alt uat et. BOMBA y 1 A.A - Mı1liyetçiler 
mehafilinin müslümanlarla mecuai

mişıin. Harbiyeyi iki seneye 
indirmitsin. Hiç böyle tey olur 
mu? Ben makamda bulwısay
dım yaptırmazdım. Bea<İm gay 
bubetimi fırsat bildin de bu işe 
giriştin • 

Diyerek başladı, 
Süleyman Pa.t • o zam~nki 

ricalin garip garip huylarmr 
bi:irdi. iltifat edecekleri. mü. 
him iş verecek! ri adamlara 
ilk ağızdan tershkle batlamak. 
cezalandıracaklarına t'lth d"lle 
ıöz söylemek gibi acaip t abiat. 
lerinden haberi var<.lı. Fazla o
larak, daha iki gece evveli•İ Re 
dif Paşa ile birlikte aeraske
rin yatısına gitmitlerdi. Hüse-

ler arasında temin eylediği zannına 
düştükleri itililm - Allahabad' da 
her iki taraf murahhaslennm i,t.ira. 
kile yapdan müzakereye raimen • 
husulü ihtim..lleri bugün ..at.unq 
gibi ıı:örilnmektedir. 

Şevket Alinin muavini olan ve Ma
lavya ile yapılan müzakereleri idare 
eden Abdul Sidki Bombaya hareket 
etmezden evvel vaki beyanatmda 
demiştir ki: 

Bengale m<cusileri . müslumanlara 
byrtsi>: Te ,art.., ekseriyet hakkını 
vermek istemediklerinden mükaleme 
lere devam f"dilm""i faydalı bir mak
sat husulüne yardım edemez.'' 

yin Avni P&f&llm paditııohı talı Avrupahlara taklit itikadında 
tından indirmek g:bi mühim Ye değilim. Lakin fıtratça onlar -
büyük bir itin peşinde oldu. dan aıağı mıyız ki kabiliyeti
ğunu, kendiıile de bu it içm mizin noksanlığına büküm bu 
görüteceğioi pek ita biliyordu. yuruluyor da. onların tah-
Bunun için biç ürkmedi. Meta- ait meslekine uyamıyaca-
netini bozmıyarak cevap veı-. ğımız iıtidli.l olunuyor. 
di: Bizim baHmnızm zeki-

- Sb: de makamda bulun. 111 v .. icabiliyeti onlan:lan geri ol 
saydına clefüleriııi an Hı> ikna mak ş67le dunun, müsavi de 
ederdim. Şimdi himme.ti celi- değil, faiktir, diyebilirim. Yal. 
lenizle MekteLi Harbiye ile nız bu zeki ve kabiliyeti iflet 
Harbiye idadisinin proğramları mek hususunda hükiimetin ça
F ransanm Saint.Cyr mektebi bşması ve tetYI'lri nok•an<ln-. Bu 
ile Lyce'lerine tevfik ecfilmit da halkın değil. hükumetin ku. 
tir.Fmk, kimya, hen<lesei resmi ıurudur. 
ye, edebiyat gibi MekteLi Har. Diye cevap Yerdi. 
biyeye doğrudan doğruya taal- Süleyman Pqa sözün bir w-e 
luku olmıyan dersler idadiye sile olduğunu, uıl öteki bahse 
Dllkloluomu9tur. Harbiye sınıf. geçilmek üzere ortaya konduğu 
lannda ralruıı askerliğe ait den nu biliyordu. Bununla beraber, 
ler okunuyor. AYJUpada da mek Maarif itine de candan ba~lı 
tep programlan aym bu siyaı..- olduğu için, yaptığı teşkili.ta 
tadır. yar kvnetite müdafaadan geri 

Hüseyin A~ Pqa, bu ıoıı durmuyordu . 
sözden reni bir İtiraz Yeıileai 
buldu: 

- ltte ltmı sizin bu hatala
rmıza teesııüf ederim. Biz A•
nıpalılara kır• olunamayıs. 
Her itimizi Avrupaya tatbikin 
lüzumu yoktur. 

Hüaeyin AYni Paşa maiyetia 
'den küçük dütmeğe ömründe 
rur olamudı. Bunun için gene 
badi fikriade ayak diredi. 

ROMA, l. A. A . - Mesaagero 
gazetesi, Viyanadaki muhablrinin 
bir mekalesini neşrebniıtir. Mu
habir bu yazmnda diyor ki: 

"1931 ve 1932 aenelerioin son 
günlerine ait bilanço yapılınca u
mumi vaziyette hafif bir eııl&h e
oeri göze çarpmaktadır. Ancak bu 
cüz'i salah henüz fili bir aafhaya 
girmi• olmaktan ziyade ruhi saf
hada görünmektedir." 

Muhabir, bu salahın eski an'a· 
ne ıahibi memleketlerde görülebli 
diğini, halbuki yeni teşekkül et
miş ve sun'i mahiyeti hniz denilen 
hükıimetlerde öyle bir aalah eseri 
mü~abede edilemediğini kaydet• 
miştir. 

Bundan sonra muhabir, Yugoa 
livya'da, Çekoslovakya'da ve Ro 
manvada batrö•teren zorluklar 
hakkmda uzun uzadıya izahat ver 
miştiı·. Bu muhabir, mekaleainin 
sonunda Macariatan'ın, Bulgari•· 
tan'ın, vaziyetine tenıaı ederek di 
yor ki: 

"Jeneral Comboe.'in ıalahat 
program~ azim \f'e imanla lfttbik e 
dilecek olursa Macariatanı buııün• 
kü inhitattan kurtanruş olacaktır. 

"Bulgaristanm vaziyeti, bu 
.., .. mleket, ümit edildi~i veçhile, 
ceaaret ve limit kınUığma kar'ı 
koymanm yolunu bulacak oluna 
düzelip iyllefebitir." 

Frarısada gtnl 1t•nt 
PARIS l (A.A.) - Reiaicüm

hur M. Lebrun mutat merasime 
tevfikan Yılbaıı münaıebetile ya
pılan ziyaretleri kabul etmiıtir. 

M. Lebrun, illı. önce Riyaaeli
cümhın· dairesindeki ukeri ve 
mülki memurları, sonra ıaatl0,50 
de hükıimet izaaını, ıaat 10,35 te 
Ayan Reisi M. Yeaıuıeny ile Ayan 
Ri:raoet DiTanmı Ye hazır bulu
nan iyan azaamı, aaat 10,55 te 
meh'u.aan Reisi M.. Boiuaon'u, riya 
oet diYanını ve haEir bulunan meb 
ualan kabul etmiştir. 

Bundan sonra M. Lebrun, Mec 
lis Reiılerine 1liyaretlerlnl iade et 
miatir. 

M. Lebrun. hillı::Umet bunu 
öğle yemeğine alıko)'llluftar. 

Çin.. Japon 
ihtnafı 
Yeni bir çarpııma 

vuku an-
dan korkuluyor 
TOKIO, 1 (A.A.) - Pekiıı

den gelen telgraflarda Jeneral 
Çang Hsueh Liang'in Y ehol eyale
tine külliyetli miktarda asker gön 
dermekte olduğu bildirilmektedir, 

Diğer taraftan Pekin'deki ıiya
ıi meclis, mutazammm Japon· Ye 
ni Mançuri askerleri ile Çio kıta
atı arasında Lir çarpışma vukuage 
lecek olursa Yehol'a 300,000 u
ker göndermeğe karar vermiıtir. 

Bununla beraber Tokio'daki rea 
mi mahfiller, bu ııerginliğe büyük 
bir ehemmiyet vennemektedir. Bu 
mahfillerin fikrince Yehol eyaleti 
nin askerler tarafından istilası Çin 
propagandasına yani- Ye hizmet 
etmekten batka bir makaada ma· 
tuf değildir. 

Resmi mahfiller, Çang Houeh 
Liang, ileri yürümeğc ha§lamak i
çin bazı aeheplet" bulabileceğini, 
ancak Yehol'a ı.ülliyetli miktarda 
aaker gönderdiğini bildirmekle 
sırf Çin'in dahili siyıuet~ hi'Ullet 
etini, olacağı fikrilldedir. ___ ,.... __ _ 

Sovyet Ra•ya ve 
Kanada 

OTI"AWA. 1. A. A. - Doinı 
malı'lmat alan mehafilde İma edil 
diğine göre Ruı protokoluna mü
bhil Canada koyun ve keçileri 
mübadeleAİ bakkmdaki ıa.a,,,,.._ 
nın tahakkuku pek az muhtemel
dir. 

Mali bir tea..-iye ltln!tİ bulmalı: 
busu•unda kar,ıla§ılan ve ,.etıil
meai hemen bıomen imkanMz görü 
len bazı zorluklar bu projenin ı<• 
ri kalmasına eebep olarak g<Mte• 
rilmektedlr. 

Philippine• adaları
nın istiklali 

W ASHlNGTON, 1. A. A. -
Meb'uaan Meeliai, Philippineı A
dalanna iatiklll verilmeılııe dair 
olan ve Ayan Mecliai tarafından 
daha -ıce taavlp edilen kanun 
liyihuını 16 muhalif reye kartı 
171 rey gibi kahir bir eke«iyetle 
kabul etmiştir. 

Kongrenin vazifesi, bu kararla 
nihayet bulmu9tur. Artık kanun, 
Reiaiciimhurun imzaama talı:clim 
edilecektir. Dedi. Süleyman 

bozulmadı. 
- Efenclirıl, t.er 

- Olamaz. eift1C.im, böyle 
teY olamu. iki senede bir zabit 

Paıta hiç nuıi yetifir? 
l Dire söylendi. 

~yimm (Devamc var) 

M. Hoover'İll etrafındaki kim· l eler, Reisicümlıurun bu kanunu 
ı tutilır: etmiyececi zannındadmar. 

Fransa 
Almanya 
Muntazam münase

betler 
tesisine ihtiyaç var 
BERLlN, 1 A.A. - Wolff Ajansı 

bildiriyor: 
Silih kuvvetlerini azaltma. konfı>

ransuıclaki Alman munhlıu heyeti 
azasmclan Baron Rheinbahen "Dü· 
seldori haberleri" ismindeki ga:ıııetı>
de Fr&n1ız - Alman münasebetleri 
hakkında neşrettiği bir makalede bil 
hassa diyor ki: 
"Fnnııada olduğu ıribi Almanyada 

da iki tarafm serbestçe ve ayni hüs
nü niyet ile bazı teahhütlere girişme 
leri suretile günün meseleldini hal
letmek gayesini güden, tabii ve mun 
lazam münasebetler tesisine matuf 
ve ıeniyetler eaaAma müotenit bir si 
yaset takibine ihtiyaç vardır. 

Ancak bu cihet tahakkuk ettik
ten sonradır ki daha umumi işler gÖ 
rü!mesi düşünülebilir. 

Avrupa aleminin yeni esaslar ii2e 
rine kurulma11 huıuauıula Fnnsa i
le birlikte oatlam bir temel direği o
labilın<"k için Almanya. mulıtaç oldu 
jfu şeylerin asgarİ•İni kuvvetle mu
hafoza ebnelc mecburiyetindedir • 

Styrie'de isyan 
ViYANA, t. A. A. - Norau 

köyü halkmm İsyanı, •ahim bir 
tekil almqtır. Dün 500 den fazla 
nüma,.qçi adliye ve belediye daire 
lerini hllcum aaretile ele geçirme
ğe kalkıımqlanlır. Jandarmalar, 
ate' açmafa mecbur olmuıtur. 

Köylüler, Styrie meb'ualarm· 
dan birini yakalamıtlar ve rehine 
olarak alıkoymak istemitlerdir. 

Yann yeni nümayişler yapda
cağı haber verilmittlr. 

Avusturya istikrazı 
tahakkuk ediyor 

VlY ANA, 1. A. A. - Viyana 
matbuatı, Lautanne protnkolünün 
Fransız Ayan Mecliai tarafından 
taıtik edilmealni büyük bir mem• 
nuniyetle kaydetmiıtir. 

Bu gazeteler, iatikrazm artılı: 
muhakkak olduğuDll ehemmiyet.
le beyan etmektedir. 

Yunan 
Kabinesi 
Kabinenin istifası 

ihtimali var mı? 
ATINA - Yunan kabinesinin ,._ 

landa, istifaya mecbur bn-ıılolacağı
na dair, bir müdclettenberi bura ai
yui mahafilincle deveran eden ..-yia 
lar, M. V enizeloı ile M. Kafandaris 
arasında evvelki gün vukubulan mü
lakat neticesinde, tavanuh etmittir. 
Muhalefet fırkaımın iki reisi, hüku
metin icraatından memnun olma
malda beraber, ,imdil'k bir müddet 
daha müsamahak iı· bir variyet takın 
mağa ve kabineyi dütürecek hare
kattan içtinaba kaı-ar vennişlerdir. 
Bu itibarla, şu bir iki ay zarfında 
""1dnnmedik bir hlıdi•e ç ıkmazsa bir 
kabine buhranına intinr edileme... 

1 panyada 
Galeyan 

~-·-

Hükumet bir çok 
tedbirler aldı 

SEViLLE, t A.A. - Madrit'tett. 
~en haberler. 1ıugüıı bazı kargaıa
Llrlar vulrubulacağı zannını u1ondır
maktadır. Bunun için htikıimet, bir
çok ihtiyat tedhirleri almıthr. 

Milli mesai lı.oufedet"&syonu ile a
narıiatler federasyonunun. komü
nist fubsınm idare merkezlerinde 
ve komünist idıırai batında bulunu 
lann evlerinde buı arafıuu.ı. ya. 
p~. 

---·----- -
Gambetta'nın öHl
münün yıl dönümü 

PARIS, 1. A. A. - Gambetta' 
nın ölümünün 50 nd yıldö..ıimi 
Ville d'A.....,.y'da 1882. oeneılade 
ı...lunduğu hale ifrat edilmek au
retile tamir edilen Ma~ dea Ju 
diea'de ilkbahan andıran ırize1 
bir ha .. acfa tee'it edilmiftlr. 

BatYekil M. Boncour lla nazır
larclan M. Chautempa, M. Dalado
en, müatetarlanlan M. lıırael, M. 
G. La Chambre Ye M. iM.tler, .... 
rasimde hazır balıınmutlanlır. 

Evi ziyan>t edenle~, derill bir 
heyecan duyınutlardır. Evin muh
telif odalannda, tıpkı bir müzede 
yapıldığı gibi, Gambetta'ya, kalbi 
1920 aeneaİllde mutantan merasim 
le Paucheon'a nakledilen bu bii.
yük cümhuriyetçiye ait hatıralar 
birlktirilm iftir. 

Meclise geni bir liıgiha verildi 
ANKARA, 1 (Telefonla) - 1240 numaralı kanun muci. 

bince yapılmış olan binalara ait dahili ve fenni tesisal için önü
müzdeki seneye ıüren mukavele yapılmaaıııe. dair hükılmete sa
lahiyet verilmesi için Millet Meclisine bir kanun layihası tevdi 
edilmiştir. 

Hariciye encümeninde tasvip 
edilen itilaf nameler 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Hariciye encümeni ltalya i:le 
imzalan an adalar itilafıle İranla aktedilen muahedeleri tasvip et· 
miş ve heyeti umumiyeye sevketmiştir. 

Eskişelıirde komünistler 
ESKiŞEHİR, 1 (Milliyet) - Bu sabahleyin lise bahçesine 

ve sair bazı yerlere komünistler beyanname atmışlardır. Zabıta 
tahkikat yap.maktadır. 

Yerli malı eşya piyangosu 
ANKARA, 1 (Telefonlt.) - İktıaat ve Tasarruf Cemiyetik 

Himayeietfal Cemiyeti tarafından tertip edilen müşterek yerli 
malı eşya piyımıgosu bugün çekilm'ttir. 79 numaraya ~tomobil, 
92958 numaraya bin liralık salon ve yatak ve yemek odası takı
uıı çrkmı,tır. 96076, 34332, 14701, 193957 numara!aı-a 250 şer 
liralık 111ubtelif yerli mallan isabet etmiştir. 20 adet numaraya 
100 er liralık balı ve diğer 20 numaraay da 50 ter liraJrk eş.ya 
çıkmıştır. 

lzmir tacirleri Japon mallarının 
çıkarılmasını istemiyorlar 
lZMlR, 1 (Milliyet) - Öğrendiğime göre İstanbul manifa 

turacılan ıümrüklerdeki Japon mallanrun ithaline müsı>ade e
dilmesi için veki.lete müracaat ederlerken lzmir tacirlerinin de 
müzaheretlerini rica etmitlenlir. Bana mukabil lzmir tacirleri 
ise, Japon maUarnıını çıkanlmampı için vekilete aynca bir ia. 
ticla ile müracaat etmişlerdir. l:mıir ıilmrüğünde Japon malı 
yoktur. lımıir tacirleri lstııınbuldaki Japon malları çıkarıldığl 
takdirde fiat düşüklütUnden zarar göreceklerini iddia etmek
tedirler. 

Macar takımı galip geldi 
lZMIR. 1 (Milliyet) - Şehrimizde bulunan Macar Nam. 

setti takımı ile lzmir f&IDPiyon11 Albnordu arasında bugün y .. 
pda:n maç bararetli olmuttur. ilk dene iki taraf birer gol yap. 
mttlarsa da ikinci devrede maç lsmir pmpiyoDWlwı aleyhine ıııe
ticel-.niftir. 

isme • 

ANKARA, 1 (A.A.) - Yeni Yıl dolayısile aldıkları teb
n1derden çok mütehassis olan Batvekil ismet Pa.ta Hz. bu td>l'ik 
lere ayrı ayn cevap vermek milmkün olmadığmdan tetflkhlirleri
nin Ye mukabil tebriklerinin ibliğma Anadolu Ajansmı tanit 

buyunoufianlır. 

T. D. T. cemiyetinin faaliyeti 
ANKARA, 1 (A.A.) - T. D. T. Cemiyetinden- T. D. T, 

Cemiyeti umumi merkez heyeti, umumi katip Ruten Eşref Beyin 
reisliği altuMla toplanarak idare i~lerine ait getiri!ecek kitaplara, 
cemiyet kollannm çalışmalarına. mecmualann basılmasına dair 
meııeleleri müzakere etmittir. Umumi meı-kez heyeti 3/1/933 sa 

lı günü saat 17 de ve 4...1-933 çartamba günü ıaat 15 te tekrar 
tıoplanacaktır. 

lngiltere de Cep zırhlısı yapıyor 
LONDRA, 1 (A.A.) - Sunday Refe!'ee gazet"5inin Glas

gow muhabirinin elde ettiği malumata göre Bahriye nezareti 
Alman donanmasında mevcut ve "Cep Zırhlısı" denilen Deut. 
schllond zımlısma benzer bir tipte bir kruvazör yaptırmak üzera 
buluııımaktadır. Bu kruvazör. hususi bir inşaat tezgahında yapıl 
acaktrr. 

Bitlerin 
Beyannamesi 
BERLIN. t A.A. - Hitler, yeni 

- miınaaebetile taraftarlaruıa bita 
lıen lıir beyanname n.,.retmi,tir. Hit 
ler, ... beyannamesinde -yaliıt -
Milliyetçiler frrkaaaun tefelı:külü ıı:a 
-ındanheri s&terdiği faaliyeti, 
_...., lcaldıtı eoıiyetleri, kuanclıiı 
mavaffaki:retleri Te fırkayı inkiaama 
ufa'atmak için aleyhtarlannua yap
bklan teşebbiialeri batırlatmıtlır. . 

Hider, 13 afuıto.'ta ve 25 ikinc:i 
t~de hükumete ne gibi aebepl ... 
den dolayı ~rak ettiğini bir defa 
daha anlaltmf, ınifrit mllli:retçilerin 
Alman,Ja'yı c:anlandırınak '"' yeni
den karmak utrundaki mücadeleleri 
ne deYam edeceklerini temin ebaİ)· 
tir. 

Fransa · Japonya 
PARIS, t. A. A. - Bahriye 

Nazn M. IA:r..-. Pariateki de
nüı ataşeleriaİll - kıdeaılial olan 
Japon Deni. Ataf'l9İ Mirala:r To
gari'yi kabul etmittir. 

lngilterenin 
Yaridat.ve 
Masarifi 

LONDRA. 1 A.A. - 1933 sene.i 
martının 31 inci pnii bitecek mali 
aenenin ilk 9 ayında varidat 400.332 
000 ..., meııarif 609,000.000 lngiliz 
liraam• bulmuttur. 

Gümrük reııimleri 221,600,000 t ... 
giliz lirut getinni9tir. 

Umumi borçlann idare ve tesviye
sinde yapdan tasarruf, ceçen seneki
ne nazaran, daha şinıdlden 27,500, 
S00,000 lngillz lirasnt• Wit ohmtt
tur. 

lldnd Unun ile ınart araaındaki S 
aybk ıniddet, varidat balammclan, 
en ehemmiyetli de..-re olılağunclaJl 
aaWılyettar mahfiller munzam bir 
bütçeye lüzum hisd olacağını habra 
getimıek için hiçbir şehep göstetma 
mektecllr. 

Varidat 
LONDRA, t A.A. - _şimdiki ma

li aeneye ait alelade varıdat 766 mil 
yon 800,000 lngili7 lirası tahmin • 
lunmalrtadır. 

M. Togari, meslek.tatlan, Ja. 
poa bahriyelileri •e kendi -
Fransız Bahriye Nazmaa ve Fran Mart nihayetine kaJar bu yekü
"z ltahriyeaiae yeni ıene hakkm- bulmak İçin hazinenin 362,468,096 
daki temennil....U.i bildinaeie ıel lnğlliz liralık varidat taı..it ebtoeaİ 
mittir. . llırım ııelml'ktedir. 
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• • • • ve ampul fabrikaları ıçın ızın istendi 
Ekonomi Mahkemelerde 'fl lllgett11 

Konfor- Confort 

ürk ipeklilerine yeni 
bir mahreç: Amerika 

Kaç bina 
Var? 

Bu hu•usta bir ista
tistik yapıldı 

Bir ana ve baba aley
hine açılan bir dava 

Belediye 
Cezaları 

Zabıtlar mahkeme
lerde 

Şehir hayatı yalnız gürültü
sü ile sinirleri bozmuyor. Bir 
çok medeni kayıtlar altında İn 
sam öyle sıla bağlıyor ki ıssız 
ve ıtıkaız bir köyün• medeni icat 
laı-dan mahrum iptidai evleri
ne hasret çektiriyor. 

Amerikadan Ticaret Odasına 
yapılan bir müracaat 

lstanbul belediye hududu 
dahilinde mevcut arsa ve bina
ların adedi tesbit edilmittH-. 
Son numerotaja esas olarak ya 
pılan iıtatiıtiğe göre htanbul
da 180 bin arsa ve bina vardlJ'. 
Bunun 40 biıni araadır. 

100 lira için kocalı kızlannı bir 
başkasına mı tanıttılar? 

iptal mi ediliyor? 
Belediye cezalan için tutW

zabıtlann bazılan kanuni mua 
meleleri tekemmül ettiırilmedi
ğiınde:n mahkemeler tarafmdan 
iptal edilmektedrr. Belediye tu 
belere bir tamim yapank itle
rin gecikmemesi için zabıtların 
uıulü dairesinde tutulmaamı 
bilciinnittir. 

Şüphe yok ki ne tramvayla
nn gıcırtııı, ne otomobillerin 
homurtusu, ne tahta arabaların 
takırtııı bir elektrik, bir gaz. 
bir au, bir telefon faturası ka. 
dar insam sinirlendirmiyor. 
Confort dediğimiz huzur ve is
tirahat vasıtalarının bizim şe. 
hirlerimizde ne müz'iç bir sinir 
'l'e ıztrrap vesilesi oMuğunu bel 
ki farketmiyoruz. Fakat tebrin 
gürültüıü ile zaten bozulan ba 
bmıızm evimize kadar soku 
lan elektrik. telefon telleri, gaz 
ve su borularile bizi yatağımız· 
da bile iz'aç ettiğini bir an dü. 
tündüğümüz zaman ne kadar 
gülünç bir medeniyet iç"nde ya 
ıadığmıızı anlıyoruz. 

Amerikadan hüyÜk bir mü_. 
ıese Ticaret Odasına ehemmiyet
le telakki edilmiye değer Dİr mü-

lı racaatta bulunmuıtur. Bu müesse
•e Türk İpekli mensucat sauayü
nin aon senelerde göaterdiği te
kemmülün hariçte de takdirle ta· 
kip edildiğini ve Türkiyede imal 
edilen ipekli kumatlarm gerek 
evoaf, hilha .. a boya itibarile ek
seriya hariçtekilerden daha mü. 
kemınel o lduğunun tastik edil 
diğini zikrettikten sonra Amerika 
mn Türk İpeklileri için iyi bir mah 
reç olacağını öne ıürmektedir. 

Bu Amerikan finnaaı Odadan 
Türkiyede ipek sanayiile meıırul 
fabrikalar! ·. temasa delalet edil. 
meaini iatemektedir. 

Ticaret Odası bu müracaatı 
li.zı~~elen ehemmiyetle telakki 
etrnıştır 

Seyyar •ergi ecnebi limanlannı 
dolaş ğı esnada Türk İpeklileri 0 
vakitte h."r Y.i:l ilen memleket!e 
çok takdır edilmiş, bilhassa renk. 
!er ~ğenilmi~ti. O valrittenberi 
ıpeklı m ensuca t aanayiimi:z: niıbet 
k~b';'I etmiyecek kadar İnkifllf et
ınıttir. 

Şarap münakasası 
~~arrda farap ve rum mübaya

AIJ ıç~~ b ir münakaaa açılmıftrr. 
Bu !"';'nakuaya memleketimizden 
de lftırak edilmektedir. 

Domuz ucuğu 
ÇEŞME - Burada Sakızada. 

aından gelen Yorc i namında bir 
~acir domuz aucukçuluğu yapmalı: 
ıçin hükıimetıen müsaade almıt
tır. Uzunkuyu etrafında mebzul 
bulunan yabani domuzlar avcılar 
tarafından vurularak o11ka11 alb 
kuruftan Yorgakiye aatı 13cak ye 
sucukçuluğa batlanacaktır. Buı-11• 

1
• da yapılacak aucnklar latanbul y . • 

unanıstan ve Avrupaya satıla
caktır. 

Kilit fabrikası 
açılıyor 

lstanbulda bir kilit fabrikan 
Vk~k ~in bir Türk çupu lktısat "k aletıne müracaat etmit ve fab 
rı anın açdmaaına müsaade alm
~rn· . B';' fabrika Türk.iyede ilk 
• 1 t ~ab·ıkası olacaktır. Fabnlca 
~tj"'.IY.e batladıktan sonra kilit fj. 
ted~nnm, ucuzlıyacatı söylenmek 

ır. 

Palamut fiatları 
Yükseliyor 

bu IZMIR, - Palamut mahsulü, 
bets ·,::ıe ümitlerin fevkinde bir raf 

l'c..rnı.. • s 

_ Uf "e fiatler yÜkselmıştir. 
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Palamut piyasası açıldıiı zam 
man palamut tırnağının fiati 220 
kuruıken bu hafta fiatler 300 ku
~ kadar yükıelmiştir. Fiatlerin 

20 ye kadar yükaelmeıi muhte• 
meldir. 

.. Diğer palamut cinslerinde de 
JUzde 20..JO bir tereffü vudır. Fi 
etlerin yükıelmeai Avrupanın ta• 
lehinin fazlalığından ileri ırelmek 
tedir. 

Bu seneye kadar palamut nak 
tiye Ücretleri çok pahalı idi. Nav· 
lunlann pahalı olmaaı, Anadolu· 
da mahsulün alet yerine yakılma 
amı intaç etmekte idi. Bu sene 
nakliye ücretleri inince mahsul 
merkeze gelebildi. Bilhassa Rua• 
lar piyasamızdan vasi miktarda 
palamut hülisaaı aatın atdılu. 
Palamut hulasası fiatlerinin bir a:ıı 
daha yÜkselmeaine intizar edilebi 
lir. Palamutlanmızm takasa ta

. bi tııtulmasının ihracata faydaaı 
olmuttur. 

Palamut tücarlan lzmircleki ta 
kaa komisyonunun muayyen içti
ma günlerinde içtima edemediğin· 
den şikayetçidir. Bu yüzden ihra· 
cat mevsiminde birçok muamele 
yüzüatü kalmaktadır. 

Nekadarfabrika 
açıldı? 

lktısat Vekaleti, Sanayi Müdiri 
yetine verdiği bir emirde 932 ıene 
ıi içinde, latanbul Sanayi mmtaka
aında açılan fabrikalann liıtesini 
sormatkadır. 

Dünyada nekadar 
Altın var? 

Otuz beş milyon Jıllo 
tahmin edtflgor 

Cihan altın stoku 90. 100 mil· 
yar mark tahmin edilmektedir ki 
35 milyon kiloırram kadardır. 

Bunun istihsal zamanı berveçhi 
ati tespit olunmaktadır: 

Amerikanın keıfinden sonra 
1780 sene•ine kadar 8 .1 milyar 
Mark, 1781 seneıinden 1880 sene• 
sine kadar 20.03 milyar Mark, 
1881 senesinden 1913 senesine ka 
dar 35.7 milyar Mark, 1913 sene
sinden 1~8 senesine kadar 23.6 
Mark. 

Mütebakisi de Amerikanın ket 
l"mden evvel istihsal olunmuı stok 
tur. 

MeTkilere nazaran iıtihsal nİa 
betl-i d .. •udur: 

28o/c. Şimali Amerikada 
27% Afrikada 
18% Avstralyada 
12% Cenubi Amerikada 
11% Aayada 
4% Avrupada. 
18 inci cihan altın istihal\latı• 

nın nı"'fını Brezilya temin ediyor• 
du. 19 uncu a•nn ortalarına doğ 
ru Kalifnrnivada bulunan altm 
madeni Brezilyayı gecti. Yirmi .., 
ne sonra Avıtr"1vadaki altın ma
denleri ke,fedildi. Fakat Afrika. 
da 19 uncu aann 80 inci •eneıin
de Witwot•frand altm madeni bu 
lunduktan sonra hepsini zengin 
lik itibarile geride bıraktı. 

140 bini de binadır. 

Maaf verildi 
ikinci klnun umumt mutı 

diln verilmittir. 

Metruk emlAk 
ihbarı 

Metruk emlak ihbanna de
vam edilmektedir. Defterdarlık 
bunlar hakkm<la tetkikat yap
maktadır. Ancak burdarm bir 
kısmı hakiki görülmemektedH-. 
Bazı ihbarlar da imzasızdır. 

iskan tahkikatı 
laklıı idaresindeki suiistimal 

tahkikatına devam edilmekte
dir. Alakadarların ifadesi alm
mıftıT. Evrakını yarın Devlet 
Ş(iraıma göncierilmeai muhto
meldir. 

Zekat ve sadakal 
f ıtır 

Zekat ve sad;1kaifıtınn Tay
yare, Hilaliahmer ve Himayei
etfal cemiyetlerinin müşterek 
menfııatlerine olmak üze:re Tay 
yare cemiyetiııe verilmesi bildi 
rilmittir. 

Bağcılara fidan 
veri ecek 

lstanbul Vilayeti dahilinde 
bağcrlrk genişlemektedir. Bunu 
gören Ziraat Müdiriyeti bu se
ne viai mikyasta bağ çubuğu 
tevziine karar vermiştir. Bunun 
içi.nı lktısat Vekaletine müraca
at etmittir. 

Evrakın devri 
Yeni sene münuebetile dün 

dairelerde evrak devrolunmut 
ve yeni numaradan baılamııtır. 

Petrol fiatlan 
Petrol ve benzitı fiatlerinde 

ihtikk olduğu iddia edilmit, bu 
nun üzerine bazı tacirler ve mü 
essesder hakkında tahkikat ya 
pılmasına batlannuştı. Komiı 
yon, tahkikatı maballinıde yap
mağı doğru görmüt ve düııı• ko
misyon azası Standart oyl kum 
panyaıma giderek defterler üze 
rinde tetkikatta bulunmuttur. 

600 müracaat 
Küçük ıan'atlarm Türk teba 

aıına baan hakkındaki kanwı 
üzerine memleketimizde yaşa
yan ecnebilerden 600 kiti Türk 
t•böyetine geçmek içi.n hükU. 
mete müracaat eylemitlerdir. 
Bu müracaatlar baklanda, tim
dilik hiç bir muamele yapılma
mıttır. 

Harpten sonra cihan altın •to 
kunun nısfı Amerikada toplan. 
ıruştı. Maamafih, ihtiyaçtan faz. 
la altın mevcudü tıpkı kağıt pa
ra gibi memleketin iktısadi haya. 
tına akıi tesir yapmaktadır. Do. 
wes planı hem bu vaziyete mlln.i 
olmuş, hem de AvruJ?ayı itibar 
sahibi yapmı~tır. Bınaenalcyh: 
Amerika 1924 seneıinden itiba- Deniz ticaretimizin 
ren Avrupaya altın Termeğe baı 
lam.ıt ve 1928 senesinde ilk defa . İnkitafı 
Avrupada altın mevcudü Ameri- . Tıcaret Odası deniz ticaretimio 
kBdan fazla olmu,tur. Maamafih zm tanzimi için yeni bir tetkik ra 
bu hadise borç olduiundan IND'İ poru hazırlamııtır. 
idi. Günün elin mühim iktısadi DM 

Hasan Ef. isminde biri ile re a makamı, 35 okka esrarın ora 
fikuı Bergüzar H. pek ağır bir ya baıka kiracı tarfmdn bırakıl 
cürümle ittiham edilerek Ağır masma imkan olmadığını tahit 
ceza mahkemesine sevkeclilmiş celbine lüzum kalmadığını ıöy. 
leı-clir. Hasan Ef. ile refikası ledi. Muhakeme, esrarın celbi 
Bergüzar H. kendi öz kızlan ve tetkiki için tehir edildi. 
Mahmure Hanımı fuhşa tqvik Ö 
etmekte mazmmdurlar. iddia e Altındiş mer 
dilcliğine göre Haıan Ef. karisi Dilber H. isminde bir kadı-
le ıöz birliği ederek kızlan mn altın bilezikle rin i gaspet 
Mahmuı-e Haıııımı Mehmet iı- mek. daha bazı hırsızlıklar ve 
minde birile 100 lira mukabilin yankesicilikler yapmakla maz. 
de gayrimeşru olarak tanıştır- nun Altındit Omer. Ağırceza 
mışlardır. Mahmure H., kocalı da cereyan edem. muhakemesi 
ve iki çocuk sahibi bir kaiim- neticesinde 4 sene altı o.y 25 
dır. Davayı tahrik eden Mah- gün hapiı cezasına mahkfun ol 
mure H . m kocasıdır. Bu zat, muştu. Muhtelif sebeplerden 
birinci cezada karııı aleyhine I Temyiz bu kararı bozmuş ve 
aynca bir de zina davuı açmıt I dün Altmdit Omerin Ağırceza 
tır. Dava neticelenmek üzere- 1 da yeniden duruşması yapılmıt· 
ciir. Ağır ceza mahkemesimn 1 br. iddia malwnımn bozmıı ka 
dÜnkü celsesinde davacı vekili rarına uyulması hakkındaki ta. 
maznun ana ve babanmı orta.. lebiı malıkemece kabul edilerek 
dan kaybolduklarını ve yapı:an · durutmaya devam edilmiş ve 
taharriyata rağmen bir türlü e- davacılardan Dilber H. dimlen
le geçmediklerini söylemititr. miştir. Di:ber ifadesinde Bay. 
Mahkeme maznunlann celbi ve ram ıokağmda randevuculuk 
tahitlerin dinleııınesi için du- yap~ığ- söyledikten sonra de 
ruşmayı ba!ka güne bırakmış- diki: 
tır. - Gece saat 12 olmuştu. Ka 

Evinde esrar 
bulunan adam 

pı çalındı. Bu Omer içeri girdi. 
Benden kız iated:ler. Kız yok
tur dedim. istedikleri kız ol~a 
dığıru, yankesicilik için geldik-

Kira ile oturduğu evinin mer l lerini a:ılamıştım. Beşibir:ikleri 
diven altında 35 okka esrar bu me ve bileziklerime göz koymuş 
lunan Rizeli Ahmed in ciün Ağır !ardı. Bileziklerimi çıkanp içeri 
cezada duruşması yapıldı. Ah- odada duran bir kadma verdim. 
met, evinde esrar bulunduğunu bilezikleri kolumcia görmeyin
inkar etmedi, fakat bu esrarın ce içeri koştu ve bunlan cebren 
kenıdisine ait ~ığını, eski alıp gitti." 
kiracmın orada bnıı:"lmııt olaca 1 iddia makammm evrakı tet 
ğını ıöyledi ve müdafaa şahidi kik etmeai için mı•hakeme baş 
göstereceğinden bahsetti. I ddi- ka güne kaldı. 

Cam ve Ampul! 
Bir Çekoslovak şirketi bu iki 
fabrika için müsaade istedi 

1 •••••• 1 

l:ıin veriri!ir.e fabrikalar nerede açılacak 
Bir Çekoslovak frmau memle. 

ketimizde ge.U. mikyasta cam sa
nayii teıiai için tesiaata gİrİ§m.İf
t.ir. Firma bu huıuata alakadar 
makamlarla temaaa girİ§mİftir. 

Aldığımız malUınata nazaran 
bu Çekoslovak firması memleketi 
mizde iki fabrika vücude getire• 
cektir. Mütetebbisler yapbklan 
tetkikat neticesinde teıiı yeri ola 

. 
Adananın kurtuluıu 

rak Trakyayı muvafık ırörmütler 
dir. iBrinci fabrika eletrik ampul 
!eri ve emsali lambalar yapacak· 
br. Bu fabrika Çatalca civannda 
teais edilecektir. ikinci fabrika 
caın mamulatla metırul olacaktır. 
Bu fabrika da Trakyanm Karade· 
niz sahilinde yapılacaktır. 

Çekoalovak firmıuı temaslan· 
na devam etmektedir. .. 

Japon sefiri 
Önümüzdeki perfembe ırüna ETVel!ci ırün Ceneweden avdet 

Adananın kurtulu§ bayramıdır.Bu eden Japon Sefiri Möayö Y oıida, 
münasebetle tehrimizdeki "Toroa dün aksamki trenle Ankaraya git. 
Gençler Birliği" ve lstanbuldaki 1 miıtir. Sefir cenaptan, on güne ka 
bütün Adanalılar Halkevinde top dar tekrar Cenevreye gidecektir. 
!anarak Adananm kurtuıu, bay• 
rammı tes'it edecekler, Adana Be 
lediyeaine tebrik telıFllflan çeke· 
ceklerdir. 

Boztiyik yangını 
Bozöyük kereate fabrikaamda

lü yangm üzerine oraya ıriden -
hı"bi Bilecik meb'usu İbrahim Bey, 
dün ıehrimize aTdet etmİftİr. 

Fabrikanın yanan kısmmm 250 
hin liraya aigortalı bulunduğu A· 
aadola Sigorta Şirketi milmeuil
leri de avdet ebniılerdlr. 

Bir tayla 

Şevki Bey 
Muhtelit Mübadele Komiayo

nundaki Başmurahhasnnız Şevki 
Bey, çarfamba günü Ankaradan 
tehrimize aTdet edecektir. 

Halkev!nde umumi 
iç ima 

Halkevi dokuz hara ,ubesi kt ... 
nı komitelerinin ittirakile pertezn
be günü umumi bir içtima yapıla
cakbr. Bn içtimada yeni sene faa
liyeti hakkında bir proıram t
pit edilecektir. 

Maamafih: Dünyada bu kadar sel~l~rin~e~ biri '!lan deniz t.ic:a. 
yoksulluğunu çekilen altın haki· reti ıılerının tanzım ve tufiy .. i 
katte zannedildiği kadar az de- için raporda üç eaaım tatbiki lü
ğildir. Haber isminde bir kimya• zumlu ırörülmektedir. Oda dahili 
kerin tecrübelerine göre bir ton batlanmızda kabotajin tanzimini 
deniz suyundan bir miligramın en evvel tatbiki laznngelen tut 
binde biri kadar altın istihsal olu· fardan telikki etmektedir. Bun-
nabilmektedir. Buna nazaran dün dan baıka mevcut ıremilerin ta.., inhisarlar lıtanbal Bapnüdiir- 1 

Gar•onlann 
muayenesi 

Şehrimizdeki g•l'SOlllanflljll 
mühim biT kısmının henüz sıh
hi muayene cüzdanı almadıkla
n anlaşılmı,tır. Bunlar haldan 
da belediye takibat yapacak Ye 
tecziye edecektir. 

Belediye memurla
nna ikrazat 

Belediye memurlan Esnaf 

Baniwıından bir ve Teavün san 
dığmdan da iki maaı nisbetin 
de istikraz yapmak haldrnu ha

iz bulunmaktadırlar. Bazı me

murların bu teşebbüılerden faz 

la avam aldık:an ve borçlarım 
ödemeden yeni borç yaptıktan 
anlaşılmı~tır, Bu vaziyetin önü 
ıne geçilmek üzere belediye ba 

zı tetbirler almıştır. 

Belediyede yeni 
tayinler 

Belediye varidat müdürlüğü. 
ne Beyoğlu muhuebeciai Gani, 
Beyo~u muhasebeciliğine mas 
raf müdürü Arif, muı-af müdür 
lüğüoe müvazene müdür vekili 
Cemal beyler tayin edilmitler 
diı-. 
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Türkçe 
Kuran 

Müezzinlerin imti
hanı bitti 

Şebriınizde muhtelif -.tlerde 
bulunan büyük camilerdeki müezzin 
!ere türkçe ezan deni veren hafız
lar talimlerini bitinnitl.,.,., İmtihan 
notlannı ihtin eden raporlannı Ev
kaf müdürlüğüne verınitlerdir. Bu 
notlıını göre, lıtanbul'da bulunan 
1200 kadar müezzinin hemen yanım 
dan fazla11 türkçe ezan okumak hu· 
ıuıunda muvaffak olmuttıır. Evkaf 
Umumi müdürlüğü camilerde tilrkçe 
ezan ve kamet okuD11UU1 için 1 ıtan
bul ETkaf idaresine henüz bir teb
liğ y:ııpmamıftır. Bu aebepledir ki 
ıebrimizde camilerde henüz türkçe 
ezan ve kamet okunmaaına ı...ı.n
mamıtbr. 

--- -
Ecnebi mÜe•seseler

de tatil 
Y ılbatı ve pazar miinaaebetil• 

dün ecnebi müeaaeseleri tatil yap 
mıf)ardır. Amerika Sefarethane· 
sinde evvelki aktam bir çay ziya
feti .,erilmit. dün de aaat 1 1 ele 
diier sefaretlerde sefirle-r tarafın 
dan teJırimizdelü kolonileripin 
tebrikleri kabul Ye bu ıniinaaebet. 
le yeni senenin hayırlı ve meı'ut 
olmu.ı temennİyatmı mutazam
mm nutuklar taati edilmiftir, 

Etıbba Odan 
toplanıyor 

Eb'bba Odaaı cuma aüai Hal
knmde umumi bir içtümı 7apa. 
rak doktorların huıuai hastane
lerde çalııma meaclesi ye ka
zaıaç ....,.gisi itleri ıröriifillecektir • 

Mesela bir ay ıüren seyaha
tinizden avdetinizde evinize 
her zamanki gibi muayyen biı 
elektrik faturası bırakıldığl'l'lı 
en lüzumlu zamarunrzda banyo 
nuzda su bulamadığınızın saba 
hı kapınıza kumpanya tahıild 
nnm dayandığmr, acele bir dok 
tor çağırmak için sanldığıınz te 
lefonda cereyan kesildiğine şa 
bit olduğunuz gecenin ferdası 
,irket memurunun fa7.la mükli· 
leme bedeli istemeğe geldiğini 
gördüğünüz zaman bu Confort 
aletlerinin ıize sükônet ve isti. 
rahatten ziyade elem ve ıztırap 
verdiğini aınlaramız. 

layan eden ruhunuz imzaladı 
ğınız muk•velmamelerin daima 
şirketleri, kumpanyalan haklı 
çıkaran maddeleri önünde aczı 
ni hisseder ve suaar. Sustukça İ 
çinizin acısı gene iç· · ze çöker 
ve sizi yudum yudum zehirler 

Bana kalına 4ehritt ıükiin -
tini bozan tramvay, otomobil 
ve tahta araba güriiltülerile be 
raber halkın ainirlerini bozan 
bu tirketlerin bak11z hareketle
rine kartı da mücad'ele etmek 
lazımdır. Bizdeki Confort kafa 
mızı kemiren, ainirlerimizi kı· 
np geçiren batta ahlakımızı bo 
zan birer fesat ve eelalet vuı
tasıdır. 

Burhan CAHIT 

Hususi 
Hastaneler 

Kon•ulta•yon ile 
yapıla-

cak ameliyatlar 
Hususi hastanel• kanuna~ 

yihası, Büyük iMllet eMdiai Sıh. 
hiye Encümeninden geçmqtir. I> 
ier encümenlerden de geçtikt ~ 
ıonra heyeti umumiyede müzaı.,. 
re edilecek olan yeDİ liyihaya r 
re, buııusi hastanelerde ameliya 
edilecek hutalarm hakikaten a 
meliyata muhtaç olup olmadığ 
evvelemirde konsoltuyon netice 
sinde teapit edilecektir. 

Reami hastanelerle huıuıi has 
taneler araımda bn noktadan hı 
fark biııl olmakta ve bazı dokto 
lar bu noktayı mülayim bulnıa 
maktadır. Şehrimize relen Mec. 
lia Sıhhiye Encümeni i.zaaında 
bir zat, kendiaile ıröriifen bir mu 
harririmize demiftir 10: 

"- islerini Te vaziyetlerini li. 
yıkile bilen, mes'uliyet ye vazıle 
lerini müdrik bulunan ve o yold 
çalışan doktorlar için Huaoai ha 
taneler kanununun bu bükm
clen en basit endi"9Ye mahal ol 
ınaz. Bu kayıt, bazı miieueıel 
de yapılan •ıkıtlAr" ..ani olma 
üzere konulmuttur." 

Sıhhat 

Kızıl ile 
Mücadele 

yadaki bütün deniz ıulanndaki fiyeıi, ıınıflandmlma11 "e ıiırorta lütü Takibat Müdürü lamail Halıı Yer İ malJan tercih 
altın iıtihsal olunursa - öyle ya edilmesi lüzumlu görülmektedir. kı Beyin emniyet müfettitliğine Hastana, mektep ve aaJr -
sade birtev, sadece istihsal fiatini Oda harici seferleri Yapurculuiu tayini üzerine müdürlük vezaifini mi müeueselerin gıda ihtiyaçtan 
ucuzlatmak liznn 1 - beşer 69 muzun inkiıafı için faydalı gör- vekaleten ll7as Bey ifa etmekt.. tedarik edilirken üzüm, ineir, fm.. 
milyar ton altına sahip olmuş o· mektedir. dir. dık, zeytin Ye zeytinyağı cibl yer- v • "f .. 1 Sıhiye Vekileti luzıl haıtab 
lur. Umumi nüfuı 1.5 milyar •du- -- - li mahsullttan tercih edilmesi a enı 0 ÇU er ile 11kı bir mücadeleye karar ve 
iuna göre adam batına 46 mı(yon ~ - - · - Milli lktıaat .,. Tasarruf Cemiyeti miftir. Vekal t bu karannı d · 
kilo altın dü•er. Binaenaleyh: tuzu teıkil eder. Bu miktar nehir Konferan• tarafından beledİyeye bildirilmit- Yeni ölçüler kanununun -r'i- lıtanbul1Sıbhbiye1dMk~ürlüğünekbt i üziilmiyelim, herkea milyarderdir. akan denizlerde azaldığı ıribi ka· tir. 7et.i, bir aene tehir edildiği yazıl· dinniş. ıtan u a ı ortame 

Denizlerdeki bütün altını istih- pah denizdeki çok fazlaya çık-• Kadınlar Birliği tarafından bu- - mı,tı. Bazı müeueaeler, timdiden talebelerinin de atılanmasını 
"!'' ~deraek. yalnız altının kıyme- maktadır. Mesela bu nispet Baltık gün saat 14.30 da Halkevinde yeni ölçüler üzerinden muamele retmiftir. Sıhhiy Miidürlüğu 
h duter, fakat va denizdeki tuzu denizinde 7 ye düttüğü halde SÜ· bir konferanı ve konser verilecek Çay :ıiyafetl yapmağa karar vennitlerdir. Bu nebatı tatilinden istifad ederf' 
İatihaal etmeğe ·kalkarsak vaziyet veytte 45 tir. itte denizlerde bÜ· tir. Konferans "Hastalıklardan ko meyanda inhisarlar idaresi, litre ortamekteplerde kızıl Afili tatb 
pek .feci olur. 10te hunu da hesap tün tuz da alınacak olursa yirmi runmak" mevzulu olup doktor Ka Yüksek lktısat ve Ticaret mek. üzerinden miiakirat ıabtı için ter- edecektir. Ev~elc. yal!ıla~ !' ı 

~~=--~~~~---~=~e-dJPMlı~m-'----------~~~~i~m=il~y~o~n~k~i~~~m=et~r~e-m=~~a~b~ı~tu~t~·~z~rm~l~·-m_a_il_B_ey~t-u_a_f_m_d_a_n_v_er_i_ı.,.~_t_e_hlN~~~~ona~~~~--~~~~n ı ~~~~~~~~~b 
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ı dır. Bu iki parti, tehlike anlerin 1 ( ı 1 
de olı~ . birletmezler.. T_abit Avrupa mektupları 
kuvvet ıkiye aynlmca, tehlike.. _ ..J 
ye karsı mukavemet te azalır... """'------------------------
lıte ım"gün Galataaarayın dil!- 1" •ı d •• 
!!!:1 ol::!~ t:'1~~!un~ü:~: ngı tere e pazar gun-

Aarm nmdeal dllLLIYET• tit'. 

lı 2 K. SANI 1933 
c. • 

1 ~ 
ldarelıanıı Ankara caddeoi, 

100 No. 

sene iıtenmiyecek bir mevkie 

1 
• 1 ? 

iınebilir ve ondan ıonra öteki erı nası geçer 
parti itbatma geçer... Ben bu 

Telpaf a.ır..I: lot. Milliyet 
Telefon Numaralanı 

Bafmuharrir ve Mildiirı 24311 
Y- itleri MüdGrllilil 24319 

idare ... Matbu 24310 

ABONE OCRETLERl: 

3 aybtr 4 -
-~ 8 .. 7 ıso 

Barit; i(n 
LK. 
ı-

14 -
f 12 .. 14 -

~~~~~~~~~-· 
e\ t J Gelen evrak ıeri .. ...am. -
' le.J Müddeti seçen nüıhalar 10 im

i ruıtuT. Cuete ve matı.uya ait 
işler için m·· diriyel'P müracaat 
edilir. Gazetem.iz ilanlann .,... 
a'uliyetini kabul dml!2. 

RAMAZANı 

1m ak 
iftar 

s. 
5 

16 

s 
o. 
39 
52 

iı• Bl.JGÜNK O HAVA 
Ddi""' Y qilköy rasat merkezinden a). 

rdu eıgmuz malumata nazaran busün 
,.ı.J> ava bulutlu olacak, rüzgar ti· 

.. ed. k. ~aldea mut ıl e.ece tir 

1-1-933 tarihinde tazyik 771 
· ·metre, hararet en fazla 9, en 

z 5 oantigrat idi. 

ıistemin aleyhindeyim. Demiyo 
rum ki; bir kulüpte idare fikir-

! 
!erinde ittifak edemiyen iki kı
sım bulumnaım! Hayır! Hele 

1 büyük müe11eaelerde mutlaka 
böyle iki parti vardır. Li.kin teh 

1

1 
lik.e büyüyünce bUllllar birleşir 
ler ... Bugüıı:ılcü günler ise Gala 
tasaray için pek tehlikeıiz sayı 
lamu. 

Şurası da vardır ki; Galatua 
ray Türkiyede büyük bir firma 
dır. Büyük bir töhrettir. En es
ki kulüplerimizin kendini topla 
mumda bu şöhretiın de tesiri o 
labilir ve bugün bot görülen 
bu saray yarm şenlenir ve kuv 
vetlenebilir. 

Terkos hakkında 
Dün Belediye Reiıi Beyefen 

diyi yeni sene münasebetile 
1 tebrike giden vilayet memurla. 
ndan bir zatın sözleridir: 

- Efendimiz, bugün yüzü
mü ıu ile yıkarken alimallah 
başka bir inşirah, başka bir fe
rah hissettim. Suyumun kendi 
malım olduğunu anladım. Dik
kat ettim su bile anlamıf, daha 
iyi köpürüyor, daha tatlı ve ela 
ha berrak!.. l11$an yüzünü yı. 
karken adeta masaj yapıyorlar. 
mıı gibi rahat ediyor.. Bende
niz bundan evvel hiç banyo yap 
mak adetim değil iken bugün.. 
den itibaren her gün banyo al-

ı 
maya baıladım. Hem vücude 
faideli, hem de memleketimizin 
malım sarfetmek hamiyet bor-

GaJa tasara y 1 cudur ... 
tr ~i .. • • . Reis Beyeiendi bu beyanatı 

Turkıyenm en lruvvetlı 1tu- gülümsiyerek dinlemişlerdir. 
• / pi · en biri ol- ve ~- ı Bu zat arkasından: 

, seneler htanbul şampıyon- [ B d • • b. t kl'fi 
ı•eçn•.ı.. - en eızm ır e ı m 

.{WIU ıılmıt bulunan Galatua G ı k • • 
ıye ' b k' 1 t b 1 b' . . var. azete ere yazma ıstıyo-

·~ • .u sene .
1
1 skanb ul _,ınncı.: ı rum. Fakat maliimu devletiniz 

riı::.ıdenne yenı ere aş aooı ve u nl d pek · ddi 1 de. ·ı 
ıt kıncı bir ıarar ile yenilmek ı od aTr aeddütcedı . ıey erB gı 

ap d tt. e- er ıyonım. u su 
e vam e 1

• mahza zatı devletinizin himme 
rle u mağlubiyetin ıebebi ne- tinizle bizim malımız oldu. ls-

D ı'r?. Ben aklım erdiği kadar mini değiftirip efendimizin adı 
z ıada bunu inha çahtacağım. na izafe etsek diyorum •.• 

ı;de büyük, yani ıampiyon ol Reis Beyefendi btl'Du tebe... 
kuYvetindeki kulüpler aümle dinlemiılerdir. 

liı. rt beş senede bir, böyle bir 
r.'1 hran geçirirler.. Azçok feııt 

, ait altında bİT müddet boca-
ııe , ~a tekrar kallomrlar. 

r p.erbabçe de böyle bir bulı
ak 1'.ıçirdi. Amma bu kadar 

tekilde olmadı . ., 
~jBı-ID ıebepleri vardır. 

ir kere bu kulüplerin çoğu 
İyat takımlara ve binaena-

1 takımı için daimi bir depo 
w c alik değildir. Elmdeki ta
a>zı muvaffak olur, olur, sonra 

D.t eye hatlar. Btr müddette 
nı n ve töhretinin tetirile 

Slr. Derken bu ruhi amiller 
k r• · i kaybedince yenilir •• Bu 

,ICe tabiidir •. 
ıılatasaray da böyle olmuı

. Onda üstelik bir de ikilik 
ır Oleden beri bu, büyük 
bümüziın birisi mektebe iı 

eden, diğeri eski futbol 
:-:J.. dayanan iki parti9' var 

Bozcaadadakl 
karii erimize 

Mektubunuzu aldım. Hem ıa 
zetede. hem de ait olduğu daire 
de bu iıle meJgul olacağız elen 
dim. Selamlar. 

1933 aeneti münasebetile be
ni hatırlıy- ve tebrik eden 
okuyuculanma bu kadir§İllaı
lddanndan dolayı teıekkür ede 
rim. 

FELEK 

-·--·-· 
Kongreye davet 

Halk Muıiki Cemiyetinden: 6-1-
933 Cuma sünü saat 16 da Umumi 
Heyet içtimaı yapılacağından bilu
mum kayıtlı azanm Şehzadeı.a.mda 
Lalafet apartunanında kain Cemiyet 
merkezine t~rifleri. 

Sinema, tiyatro, eğlence yasak - Papaz 
efendi kiliaede danslar tertip ediyor- İçki 
yasağı- Hakim ve avukat-Ver elini cigara 

[Aurupada pa%Gr ııünleri hak· 
kuıda, A111'upa muhabirlerimisden 
bir •eri istedik. ln11iltt1reden baılı· 
yarak ilk m•ktubu buııün derce· 
diyoruz. Okuyucularımızın bu ya
zılarda nefeli 11e istifadeli lıöıeler 
bulacal.ılarını ümit ediyorw:]. 

Pazar sünü meseleai, halen 1&· 

ymz dert aökunü içinde bocalıyan 
John Bull (Jon Bul) un, halline 
uğraştığı dahili işlerin en batında 
gelir. lngilterede pazarlan sine
ma, tiyatro, dana, spor ve hulasa 
her çeıit eğlence mahallerinin ka
palı, radyolarda ciddi mevzular 
haricinde emisyonun yasak oldu
ğunu bilmiyenler, bu meselenin 
mahiyet ve ehemmiyetini def'aten 
kavrıyamazlar. Malümdur ki hey· 
lik zamanların hatırası olan lnıi
liz haftası cumartesi öğleden baş· 
lar pazartesi öğleye kadar devam 
eder.Bundan haşk pertembe gün 
leri öğleden sonra her taraf kapa· 
lıdır. Cuma sünleri ise likidaıyon 
günleridir. Binnetice şimdiye ka
dar lngiliz her hafta filen ancak 
bet sün çalışmakta ve vakti hali 
yerinde olanların tatili bilfiile per 
9emhe öğleainden pazartesi ö(le· 
sine kadar aünnekte idi. lngilizler 
bütün dünyanın esirler ıribi çalışa 
rak kendilerine gönderdiği kolay 
kazancı bir un mütecaviz zam.an 
dır bu suretle pe..,embe günleri 
Paria veya Brüksele siderek, pa
zartesi akşamlan dönerek yedi
ler. Şimdi keaelerlnin dibini ıör• 
meie haıladılar, memleketlerinde 
eğlenebilmek imklnmı temine ça• 
lı4ryorlar. 

ilk hareket .ayılan yirmi dör
dü bulan ve gelirlerinin temeli ay 
ni zamanda yaptıklan reklam Ye 

dinlettikleri diokler olan radyo 
,irketlerile ba9ladı. Bunlar niha
yet pazar süaleri için Parla rad
yosunu kiralıyarak kolayca lagi· 
liz poliıi sahasından kurtuldular. 
Şimdi pazarlan İngiltereyi radyo
da Parla e(lendirir. 

ikinci hareket sinemacılar ta
rafmdan baıladı, ve garibi lehte 
ve aleyhte sruplann batma pa· 
paslar geçti. Bunlar, halkm pazar 
lan ıec; vakitlere kadar yatakta 
kalarak kiliseye gelmediklerinden 
mü9teki ve bu noktadan davaya 
taraftardı. 

Londrarun - ki mal6m oldutu 
üzere 9 milyon nüfusa malik dün• 
yanm en büyük tehrldir - muay· 
yen aahalannda pazarlan akf&lll 
saat altıdan sonra ala-alann ia
timaen açılmaaı ıekllnde teeuila 
etmit teamülü bütlia tehre Te in· 
ıiltereye teımll etmek iatlyorlar· 
dı. "Pazar Günleri Sinema" isimli 
bir cemiyet tlOfBklrill - batına 
CROYDON eTegi geçti. Memleke
tin her tarafına milyonlarca •fit 
tevzi ve içinde memur, hizmetçi, 
amele, patron, papaa, meb'ua •• ve 
hülU.. bin çetit halkm aöz söyle
diği 1000 kilometre uzunluğu bu 
lan bir film her tuafta kiralan· 
mı' hususi salonlarda gösterildi. 
Ve nihavet CROYDON belediye
sinin iltihakı ve 10.000 sterlini 
bulan masrafma ittiraki aa,.eıjn .. 
de Londra mülhakatmdan olan hu 
§<'hİrde büyük bir referandum ter 
tip olundu. Cemiyet tarafından 
tutulmut vesaiti nakliye halkı 
meccanen y vermefe ta•ıyordu. 
Netice hemen mutlak ekseriyet 

,eklinde oldu. Taınif edilen ara 
11 milyonu seçiyordu. 

Tiyatrocular henÜ• bir teY ya• 
pamadılar. 

Dana salonları için hareket da 
ha az meraklı safhalardan ıreçmi 
yor. Pazar sünleri dansa taraftar 
olanların batında da, London Pa
ı·iah Church' yani bizzat ana Lon
dra belediyesi, Anılikan kilise· 
ıinin batpapa11 Selby bulunmak
tadır. Bu zat, orijinal bir tedbir 
de bulmuştur: her kilisenin bitişi
ğinde bir Communium denen sa• 
lon vardır. Saha ı dahilinden haş· 
lıyarak her tarafa dağıttırdığı be 
yannamelerle me-~tten sonra hazır 
bulunanlann bu salona alınarak 
kilise orku tarafından danı hava
sı çalınarak danaedileceiini ilin 
etti. Çiftleı· kiliseyi dolduruyor 
ve bazı kadınlar dana elbiselerile 
geliyordu. Şiddetli hücumlara hu 
papas verdiii cevapta; ezcümle 
şunları diyordu: itiraz edenler 
kendileri kiliseye gelmiyen ve 
Londranın pazarlan fakir halk 
için ne cehennem oldufunu bilmi
yenlerdir. Ben hem dine hem hal
ka hizmet ediyorum. 

içki tahdidatının geçirmekte 
olduğu safahat daha az gülünç 
değildir: 

Harpten kalma bir kanun, bu· 
rada public bar denen meyhane
lerde, otel ve restoranlarda, hll 
li.aa umuıni mahallerde bira da 
dahil oldufu halde her türlü içki
yi ancak yemek zamanlanna hasr 
ve ak9amlan saat ona kadar müsa 
ade eder Bunlardan yalnız bar ha 
linde olanlar ak4aın 6 dan ona ka· 
dar açık bulunabiliT. Diierlerinde 
yemekle beraber olmak Üzere hu· 
ausi müsaade ile akf&ID 1 1 e ka
dar müsaade edilir. lngiliz kadm· 
Janrun içki iptilası methurdur. 
Yalnız kadınlara mahıuı barlar 
vardır. Kapılarında yan yana bir 
çok çocuk arabalan Te yerlerde 
sürünerek içeride kafa tütaüliyen 
annelerini bekliyen yavruların 
manzaraıı hazindir. Binnetice 
bar haricinde umumi bir mahalde 
lierhaqi likör nya içki kullan· 
mak iatiyenler yemek te umarla
mak ıztıranndadır. Atıl itin SÜ· 
lünç safhalan da buradan haılı· 
yor. Bu yemek ıimdiye kadar bir 
aandwich yani araıına peynir ve
ya tereyaft veya et konınut iki 
lim ekmek ta alahillyordu. Ahtnın 
bir lnıiliz nıahkemeai yemek aa
yılabilmek için yanında çatal, bı· 
çak n peçete bululllD&lı fU1ııu 
da ileri ailrmiit ve ita tetemma. 
tı hah olmıyan aandhiçlerle nılla 
kirat veren mlleaaeMlerin müa\d. 
rat satış imtiyazını istirdat ettir
miıtir. Bu Taziyet yeni bir aa.n'• 
ate vücut vermiftir ki o da: teffaf 
ki.fıda sanlı sandüviçlerdir. Meae 
la bira istiyen rnÜtl"riye böyle hir 
sandviç tabağı, çatal, bıçak mü
temmimile ıetiriliyor. Müşteri har 
dafıru bitirdikten ıonra garson 
yine olduğu gibi toparlıyarak di
ğer biri için kullan•lmak Üzere bü 
fede yerine koyuyor. Bu hile ça
tal bıçak lüınıınunu ileri •Üren 
hakimi yeniden ayaklandırmq ve 
fakat methur bir avukatın ıu iti
razı, hi.kimin yelkenlerini suya in 
dirmlftir: "Yemek ıamarlamak 
mlltteri,,.,. hakkıdır, beğenmek, 
yemek, yememek te hakkıdır. Hiç 

Yeni eserler ı 

'Koo~:~fı:~::~~ın se~- r 
zinci sayısı zarif bir şekilde ve zen 
gin yazılarla çıkmıştır. Bu nüsha
da A. H. imzalı Türkiye ziraat 
kredisi ve kredi kooperatifleri ve 
Burhan Asaf Beyin "Devletçilik 
nedir?" yazılan, Ağaoflu Ahmet 
Beyin bir mekalesi bulunduğu gi
bi bir çok kıymetli yazılarla dün· 
ya iktısadi havadisleri vardır. Ka
rilerimize tavsiye ederiz.'' 

Yolların sesi 
Bu namda intişar eden ıan'at 

ve fikir mecmuaıının beıinci aayı- ı 
aı çıkmıştır. içinde kıymetli yazı-
lar vanlır. ı 

Tevzi mahalli: Cağaloflu yoku 
ıu, Kainat kütüphanesidir. Fiati 
10 kurut. 

Yeni tarifeler 
ŞirketihaJTiye, Hali~ ve Seyri

ııefainin ıevabili mütecavire vapur 
larile limanımızda çalışan küçük 
merakibi bahriye ve tahmil ve 
tabliye yeni tarifelerini tanzim et 
mek Üzere (LiınRn Tarife Komis- 1 

yonu) önümüzdeki hafta içinde 
içtimaa davet edilecektir. KomİI· 
yonun hazırlıyacağı yeni tarifeler 
bir marttan itibaren tatbik edil· 
mek Üzere 9ubat bidayetinde lktt· 
sat Veki.letinin ta5vibine arzoluna 
caktır. Vapur Ücretlerinde ufak 
tefek bazı tadilat icra edileceği 
anlaşılmaktadır. 

Alay köşkünde 
müsamere 

Bugünı 1 oaat 18,30 da Halkevi 
'Cüze) San'atlar şubesi merkezi olan 
Alay kö,künde Temsil tubesi tata
fından bir müsamere verilecektir. ' 
Müoamerede Darülbedayi san'atkir- 1 
lannılan M. Kemal B tarafmdan 
''Tiyatromuz'' mevzulu bir konfe- l 
ram verilecek ve temıil heyeti tara
fından "Hem acı hem Gülünç• piye 
ai temoil edilecektir. Müsamerede : 
muaiki aan'atk&rlan tarafından da 
bazı parçalar çalınacaktır. --
Mübadele 
Komisyonu 

Yılbatı m!inasebetile ıeçen sa
lıdanberi tatil bulunan Muhtelit 
Mübadele Komisyonunda buaün 
tekrar faaliyete başlanacaktır. 

Beyaz 

GEORGESBANKROFT 
Muazzam ve Fransızca sözlü son filminde 

DENiZLER DEVİ 
( ERKEK EVLAT) 

Çat"şamba aktamı ELHAMRA s;nemasında 

İKi YUZLO ADAM 
Filminin rejisörü: RUBEN MAMUL YAN 

iKi YÜZLÜ ADAM 
filmini oynayan değil, adeta yaratan: 

FRIEDİRİK MARCH 
Amerika'da Film akaclemisinin yaptığı 1932 senes:nio 
en büyük rej:sörü ve en muvaffak a·tisti müsabakasında 

Birinciliği kazanmııtır. 
Ç!lrsamba ak!lamı MELEK Slnemaaında 

OPERA SİNEMASi 
4 Kanunusani 933 Çarıamlıa alqamından itibaren 

JOHN BENNET SPENCER TR ACY ve JAMES KIRKWOOD 

tarafından temsil ve dünya giizellik kraliçesi intihap edilen biı· genç 
kızın romanı ve intihabatındaki feci safhalarını tasvir eden 

GÜZELLiK KRALiÇESiNiN MiLYONER KOCASI 

filminin iraesine ba~lıyoı·. 

4 Kinunusani Çartaınha alqa
mından itiı.ar.ı 

ELHAMRA aine-•ı 
haftalık proırramı:ıa illveten 

KARAGÖZ 
filmini takdim edecektir. 

Yapan: OSMAN MÜMTAZ 
Oynatan: 

HAZIM 
Karqllz Hüseyin Ef. Atım Baba, 

kanuni Tevfik B. Kemal Baba 
Şarkılar: EMiNE Hanım. 
Çocuklar; figüranlar weoaire 
lpekfilm ıtüdyosunda çevril. 

LlLY D lVJ.11' .1-\ 
Pllaurice Decobra'nm son :·omanı 

SFENKS KONUŞTU 
aık, ihtirao, teessür ve heyecan 

filmidir. Pek yakınd" 

MAJİK'te 
latanbul Belediyesi 
Şehit" Tiyatrosu 

Dat"ülbedayi T emailleri 

mittir. 

kimM umarlamadııtı teJ'i yemeye l ·----••••••••il 

Bugün suvare 
oaat 21,30 da 

Pazartesi
Perfembe 

Yazan: 
Miisoh'p ıı:ade 

Cet Bey 
Komedi ~ 

perde 

icbar edilemez." 

Londrada ve lnıilterede pazarlar 
dan bahsederken Naytklöp denen 
ırece klüp !erinden bahsetmemek 
mümkün değildir. Hemen her fer. 
din böyle hir klüple münasebeti 
Tardır. içki huousunda takyi· 
clat otellerin aynıdır. Saat 
akf&lll on birden oonra 
yemek herhanıl teldile kabul 
edilnı-ekte oldufıa için hardalı:· 
lar ve aahte aandüvlçler her yerde 
oldulu gibi toplanır ve limonata 
faslı hatlar. 

Dilinizin ucundaki ouali ıörü· 
yoTUIDı yılbatmda da mı diyecek 
ıalnlz ••. delil mi? eYet. Bunun için 
dir ki ekseri lngilialer arka cep
lerinde giiıı:ıiit veya camdan içki 
kabı tatırlar ve Aınerikada içki 
memnuiyeti başlıyalı bu kabil ma 
mulat sanayii batıan baıa miite· 
reddi ve seriler halde olan lngi
liz sanayii çinde yeg&ne tutunanı 
ru ve ilerliyenini tetkll ediyor. 
Bütün hu takyidat ortasında tü. 
tün ve hilhaaaa aigaret lngilizin 
yegane hol bol kullandığı madde. 
dir. Kadın erkek kol kola, sokak· 1 

ta, evde, reatoranda, tramvayda, j 
otobüste arızlarında hiç ekailmi
yen sigaretlerile dola,ırlar. 

ART S 

ANNY ONDRA 
Miater Braun (JEAN DAX) 

ile beraber 

KiK • 1 
F ramızca .özlü va prlalı fll.. 
minde a.,.;..ciler araıına aeıe 

saçıyor ve candan ııüldürüy .... 
ARTİSTİK'te _ .. 

Yakında 

ARTİS fİK ainemaaında 

JEAN MURAT 
nın emsalsiz bir ıuı·ette temsil 

ettiği çok eğlenceli, hiNİ ve ne

fiı bir elet'. 

77 Numaralı EV 

Halk ııccesi. 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
BtıtiiD kitapçılarda 

Teıekkür 

vardır 

1517 

Sevıili valdemiz Kamil Pata keı-İ 
meai Nafıa Hanımın vefatı dolayısil• 
gerek bizzat ve gerekse mektup!• 
bizi teoelliye eden zevatı kirama te 
~ekkürlerimizi iblağ eyleriz. 
Merhumenin keriınesi Damad 

I Afife Nuri 
Mahtumlan: Rasih, Nafi, Müfit. 

' "Milliyet,. in romanı: 23 
"İr , 

müttüm. Elli bet senedir mes'ut 
yafıyorum. 

Bütün benliğim. altüst oldu. aşkı da kalbimi ıaıtacak kadar kuv 
vet li değil. 

- Neden ve kimden ko~kuyoc 
sun Leyla? 

ol ' oa 
liri 

SEN ve BEN 
ar Yaklaştık, kapısız mağaraya 
f : . Yerde ağaç dallan üzerin

hi' ır ,ate .. Bir kenrcla küçük bir 
ze iskemle •. Bir testi .• bir ten
m -.. bir porselen tabak bir ça-

Muazzez Tahsin 
Tatlı gözlerile yüzüme baktı. 

tt>krar elimden tuttu: 
- Burada sana bir 9ey 

- Mes'ut muıunuz? 
Evet çocuk, meıı'udum. Ta

b.atin karşısında, kendi kendine 
yaşamaktan büyük saadet olur 
nıu? 

- Kalbinizde başka bir emel.. 
Başka bir arzu yok mu? 

Hissiz ve §Uurauz bir hareketle diz 
çöktüm. Başımı ihtiyarın ince diz
lerine dayadım: 

- Bazı geceler, Allahm yıldız.. 
larındaki esrarı okurken beni hatır 
!ayınız .. Sizin, insanlardan uzakta 
bulduğunuz sükunet ve saadeti on 
ların içinde yatarken bana venneai 
için Allaha yalvarınız ! dedim. 

Sevmek iıtiyorum. Sevmek ne
dir bilmek. anlamak ve duymak is 
ti yorum. 

Sahiden bunu bilmiyor muyum? 
içimdeki karışık duygulardan kor 
kuyorum, bu duygulara bir iıim 
vermekten korkuyorum artık. 

Teofil Gotye 11apuru: 
Temmuz 1929 

- Bilmiyorum• içimde garip bit 
his, lstanbula gidince hayatımda 
yeni bir ıeyler olacak diyor. 

- T emeıııni ederim ki bu ye
ni şeyler. seni mes'ut edebilece1ı 
kudrette olsunlar. 

Vapurumuz Akdenizin gökle 
birleşen sulan üstünde sıyrılır gi• 
bi akarken, biz güvertenin parm~ 
lıklarına dayanmış. kendi kendint1 

zc konuşuyoruz. 

r 

lı 
1 

bi 
1 

• 
1 
d 
• 

r~/ bir parça sabun.. bir tarak, 
:ı alim üzerin<le kalın bir havlu .• 
ı 1 k ucunda bir post. ... 
~~lu kaba, fakat bir ;nsanın bü. 

l<ı ihtiyaçlarına !:afi gelen şey
k hayretle karıtık bir dikkat -

i ıCı karken ihtiyar münzeviye sor 

söyleyemem.. Dışanya çıkalım .•• 
Dağların ve gökün karşısında be
ni daha iyi anlıyacaksm. 

Büyülenmi' gibi yürüdüm; 
n,ağaranm dışında bir kaya üze
rine oturduk. İhtiyar, elinden değ
neğilini bıraktı, sakin tabiatin 
sessizliği içinde düşen bu değnek 
bize uzaklardan ince. tatlı bir ses 
getirdi. O zaman ihtiyar söyledi: 

Vardı .. Sarsılmaz zannetti. 
gim emellerim... Samimi zannetti 
gim arzularım var<lı; fakat şu dağ
lara ve fU göğe bak kızım! Bunlar 
her mevsimde, ne diyorum, her ay. 
her hafta, hatti hergün ayrı bir gü 
:ıeNikle gözlerimi teshir ediyorlar. 
Bu güzellikleri yaratmağa mukte
dir olan Allah, neden benim gibi, 
bunların yanında bir hiç olan bir 
zerrenin ruhunu temizleyecek kud
rette kalmasın .. 

Sessiz yürüdük. Nejadı hala kü 
t,ük dağ çiçekleri toplarken bulduk. 
Ayrılacağımız zaman, elim, insan
lardan bunca fenalık gördüğü hal
de saadet yolunu bulan ihtiyarın 
elini tuttu. Onu hürmetle ağzrma. 
sonra başıma koydum: 

- Beni takdiı ediniz pederim •• 

Lübnanlara veda ettik .. Oradan 
ayrılırken mahzundum. Ağlama
mak için kendimi güç tuttum. Ha
yatımın en güzel bir paı·çasını ora 
da bırakıyorum sandım. Paule va
purda yerleıtilden sonra yanıma 
gedi: 

- Leyli., ayrılacağımıza yakııı rı 
a;;.na bunu sormak istemezdiuı· ıt 
Niçin Nejatla evlendin? Onunla b 
anlaşamıyacağını tahmm edeme· b 

din mi? h 

f<f. 
tel Burada yalnız, bütün dün
i n n uzakta yMayabilmek kabi· 
,· • v .. kuvvetini siz nereden bul-
1 hz? Yoksa siz, Allahtan başka 

•a y dütünmiyen ve ömrünü iba 
~ geçiren bir rahip misiniz? 
>1 Hayır kızım ••. ben rahip de

•• Dünyanın hiç bir dinile 
'radar değilim ••. Fakat gün

.ır.- Allahı düşünerek geciren za-
ndı bır ihtiyarım. 
ı ~lbimden gelen suAller dudak· 

dan döküldü: 
•Siz kimsiniz? Nirin böyle 

7. yaşıyor sunuz? K:ıç sene
• buradasınız? 

- B<'n buraya geldiğim zaman 
cluz yaşımda idim. Bugün sek· 
st-n beşlik bir ihtiyamn. 

Ben, gözüm önünde, babamın. 
komşusunun kasasından para çal· 
ılığını. annemin, babamı bırkıp ya
bancı bir adamla kaçtığını, en iyi 
dostumun, benim aleyhimde 
planlar çevirdiğini, temiz bir rabı
ta ile bağlandığım 1-ıir genç kızın, 
bana hiyaret ettiğini görmüş bir 
ac!amım. Evet kızım, saf g-özlerini 
öyle açna!.. B~n. bunların 
hepsini gördüm ve bunlardan 
ı, :ıçtım. 

Otuz •ene. zev:ıllı bir ömür sür-

- Demek Allaha inanarak, ona 
dua ederek teselli buldunuz. 

- Evet kızım... Yalnız ya~a
dıkça, içimdeki kabaran hislerin 
silindiğini ve kalbime sonsuz bir 
tevekkül yerleştiğini gördüm ve 
mes'ut oldum. 

Sustuk ... ihtiyar münzeviyi ha 
yalitında rahatsız etmek İsteme 
dım. Akşam karanlığı... Uzak, u
zak dağlar morannağa başlamıştı. 
Sarı bir balmumu gibi şeffaf el, 
tekrar başımda dolaştı: 

- Ba,ka bir sor!!un var mı kı
zım? 

- Aziz ve mes'ut ol kızım .• 
Yolda Nejadın dağ çiçekleri 

ne ait konferansını di~·katle din
ler gibi yaptım, hiç konuşmadım. 
Otele geldiğimiz vakit vücudüm 
ve kafam, bütün ömrümü yollarda 
geçirmi,im gibi yorgun ve halsiz. 
di. Hemen yatağıma yattım. 

Lübnan daiları •• 
Beyaz bir gece. 

iyice biliyorum, artık Nejat, 
hiç bir zaman benim içimdeki bot
luğu dolduramıyacak, hiç bir za
ınan. onun kolları arasrt'da, kalbi 
min saadetle çarptığını duymaya 
cağım. Genç Fı·ansız. hiderimi an
lar gibi bana bakıyor, fakat unun 

- Leylacıtım.. Sen fazla içli 
ve haasas bir küçük kızsın. Biraz 
hasta ruhlusun diyeceğim geliyor. 
Her gittiğin yerden aynlırken böy 
le meyus olacaksan, sakın bir daha 
seyahate çıkma! 

- Biliyor musun Paule, Lübnan 
lan, çok , çok sevdim. •• Sanıyorum 
ki oradan ayrılınca betbaht olaca-
ğım. 

- lstanbula kavuşmak aenı 

memnun etmiyor mu? 
Gözlerinde endişe ve teli., var 

dı. 
- latanhula kavuşmak beni 

çok memnun ediyor, fakat koı·kuyo 
rum. 

- Bu suali bana, evlenmedeıı 
evvel sonnus olsaydın. sana da. 
başka bir cıo~tuma ~ediğim gibi 
"bilmem!" diyecektmı; fakat bıl 
gün anlıyorum ve görüyorum ki; 
Nejatla, teyzem memnun olsun eli 
ye evlendim. 

- Yaptığın fedakarlıktan kor!< 
madın mı? 

y 
k' 
v. 
ti 

1 

if 
Fedakarlık! Bircıen bire Bedi P• 

Muammerin gözlerini gördüm. n 
-Teyzemiz memnun olmıy•· 

cak olduktan sonra bu fedakarlığll d. 
değmez! k. 

(Devamı ''ar) 
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MİLLİYET PAZARTESİ 2 ı(ANUNUSANl 1933 

Aboneler 
Ve yeni 
Merkezler 

( Muhtelif Radyo Haberleri ) 

Bir müddet evvel Almanyaıla 
radyo abonelerinden 42 kiia~ bi
ninin muhtelif Mbeplerdeıı dolayı 
dinlemedikleri bildiriliyordu. Bwa 
lann ne sebeplerden dinlemedik· 
leri yapılan iatatiıtildarde bildiri! 
m~ ve karil~ze de haberler OÜ• 
lunumuzda bildiriyorwı. 

Son selen malG:mata nazaran 
Almanyada tekrar aon iki ay zar
f ında dinlenmeyen 42 bin yerine 
51 binden fazla abone kaydolun. 
dufu bildirilmektedir. 

Bu sefer kaydedilen dinleyi. 
cilerin az bir kumı aabık abone. 
!erden mütetekkildir. Çoiu da ea. 
ki kuvvet.iz merkezler yerine ye. 
ni İmal olwaan kuvvetli Breılau 
ve Liypzis merkezleri eivannda. 
kı fehirlerdeki dinleyicilerdir. 

Kuvvetli merkezlerin aboneler 
Üzerinde na11l bir tesir yaptığı bu 
nunla kıyao edilebilir. Neden kuv
vetli merkezlerin aboneleri arttır
dığını tahlil edeliın. 

Hafif bir istasyon bir kaç yü 
kiloı:net~elik bir mesafeden kuv~ 
vetsız bır radyo aletile pek . • 
d . 1 d". . ıyı 
~n eneme ıgı gıbi kuvvetli bir a-

baze ıle de olduk'ia parazitli olark 
duyulur. Meaela lstanbuldan An
k!'ra veya Ankaradan latanbul 
dnılendiği gibi. Galenli ve iki Iİlm 
b.ah. ahizelerle bu mesafedeki ha
fı.~ ıstaıyonlan dinlemek müm
kun defildir. Halbuki 20, 50, 7!1 
ve daha fazla anten kudretli bir 
merkez daha uzaklardan 2 18.mba 
lı! hat!&. galenll bir ahize ile İyice 
dınlenız. 

1 
Göriilüyor ki kuvvetli merkez 

er bulunan mahallerde taaamıf 
nokta11ndan daha fazla abone 
kaydolunuyor. Çünkü memleketin 
e? uzak, bir kötesinden 2 18.mbalı 
~ır a~et ıle mahallt merkezi din
lıyebıleeek. 

Turgut MITHAT 

........ ·---··-·········----·-
IKarilerhnlze cevaplarr 

i11teren telgraf şirketinde 
Necmettin 1ithttin Beg 

Cemiyeti akı•am radyo ı Miltilıu ve Parls merhez-
istasyonu lerl arasında 

Cemiyeti akvam konferanıla· Mili.no ve Paria merkezlerinin 
ruu nakle mahsua imal olunan dalgaları yekdiğerine pek yakın 
merkez ilk neıriyatmı ıreçen CU• bulunmaktadır. Paris 328 metre., 
marteai İcra etınittir. Miliıno 331 metredir. ikisi de ga-

. ~u .~etriyatta Cemiyeti akvam yet kuvvetli istasyonlar olmak ha 
rem butün aza bulunan memleket sebile bazı mahallerden her ikiai
lere ıulhun muhafazaoı için say- ni de dinlemek kabil olmuyor. I 
ret etm.elerini tavaiye etmiştir. Bu bal iki merkez aı·aıında bir 
Radyo stildgosunda opert't ihtilafa sebebiyet vermişth·. 

ltalyanlar kabahati Franzırlar• 
lemslll da bulmakta ve Mili.nonun dinlen 

Viyana radyo merkezinde oy· meaine mani olduklarından müş
Danmak Üzere bestekarlara huıu- tekidirler. 
ıi radyo • operetleri yaptınlmıt- Fransızlar İtalyanlara Mili.no 
tır. Viyana merkezi bunlardan merkezinin dalgasını evvelki dal· 
uDenizci, Apajune0 iıimli ve bi· guile değiştirip gene Parİ!ten u .. 
rinciaini 6 k&nunusani 1933 cu- zak bulunan dalgasına getiriJıneıi 
ma ak~amı saat 20.30 da vere<:ek tavoiye ediliyor. Buna ltalyanlar 
tir. E.aer Millöcker tarafmdan VÜ• razı olamıyacağını ve kendiler"ne 
cude getirilmit ve radyo için a~ ait her hangi bir merkezin dalga .. 
daptaıyonu Riedinırer yapmıştır. sıru ve kudretini biribirile değİf· 

tinnekte hariçten mudabale etti· 
remiyec~ğini beyan etmiştir. 

Viyana radyo sergi.~i 

18 K. evvel pazar günü ( clün) 
Viyanadn büyük bir radyo •ersi-
si açılmı lır. Serginin tRksimatı 

' 
1 
şöyledir: 

. Birinci büyük aalonda Radyo-
// 1 nun tarihi tefekkülü göster ilmek-

1

1 tedir. Burada ilk imal edilen rad
yo istasyonundan son aistem bü .. 
yük merkezlere kadar cereyan e-

Bu orijinal Viyana ( Scbram· 
mel)) takımının konserini takıma 
muganniye Madam Hilda Bock'un 
ittirakile bu ak9am Budaı>ette 
merkezinde aaat 18.05 te dinleyi
niz. 

den tekamül sörülüyor. 

ikinci aalonda kısa dalgalı mer 
kez nümuneleri bulunmaktadtr. 

Oçüncü salonda yeni imal olu· 
nan bilyük Avusturya merkezinde 
çallf&ll radyo müe.aaeselerinin, 
merkezin imalinde kullandıklan 
bütün akıam firmaların isimleri 
yazılı tabelalar ile tethir edilmiş
tir. 

Dördüncü aalonda itler bir bal 
de küçük bir radyo merkezi bu
lunmaktadır. Bunun nasıl işlediği 
iyice görülebiliyor. Mikrofon kar· 
tmnda nasıl durulduiu halka an 
lablmaktadır. 

Bunları bir radyo mektep nÜ• 
mune•İ takip ediyor. Mektepte en 
ufak teferrüatına kadar radyoya 
ait her aksam mevcuttur. 

Tarifiniz veçhile limbalannı· 
zın eskimit olduğu anlaııbyor. Bilgllk Alman oıerkezi11de 

Maamafih anod tanaiyonunun j .. . 
Yalnız radyo şirketi bu sergiye 

sirenleı·den duhuliye Ücreti talep 
ettiğinden dolayı matbuat tirke
tin aleyhinde makale yaaıyor ve 
sebep olarak şunu gösteriyor. 

voltajı da dü•kün ol b'l' b . . Konıgs vusterhauzen ( 1635 m.) 
b - a ı ır, u ıti- k . b'I" • . barla a izenize yeni li.mb ted mer ezı ı umbm nefnyatını ŞOD• 

rik etınezden evvel b • k a J" a- diye kadar muhtelif Alman mer• 
b~ v-: redreaörü muay:ne :~: ~ezlerinden .v~ bilhaua hafif Ber
nız lazımdır. Çünkü lamb 1 lı~ merkezının programından na 
hepsi birden kullanılamıyac aka~ kıl suretile idare ediyordu. Bu nef 
hale ıı:eleınez. a ır riyatın uzun müddet için yorucu 

oldu;ru düşiinülmüı ve yeni sene
nin ilk gününden itibaren Königa
vuıterhauzen kendi stüdyoların· 
da program n"§redecektir. Merke 
ze müdür olarak profesör Dr. 
Schubotz tayin olunmuştur. 

C. Refik ve A. Cemal 
Beylere 

1.>~bul radyosunu nhklı itidil
;:•sı dıger bir telsiz mubaberat iı

syonunun yakin dalgada calı•ma· 
sından net'et edebilir. · 

Spor haberlerine gelince bu haber 
le;_ ;Anadolu Ajansı tarafından veril. 
dıgın~en, bu huıusta a,İanaa müraca. I 
at edilınelC lizundır. 1 

1 stanbul met'kezinin pek uzaklar. 
d~n dinlenildiği, lsvecte bulunan 
Bınba,ı lbrabim Beyden selen mek
tubun bir kısmını dercediyoruz: 

Böföra - İsveç 
Muhterem Efendim; 

. Yeni aldığını 6 li.ınbalı radyo ma
~nam vaaıtaıile çok ,ükürler olsun 
. ?rt gündür fotanbulu gayet rahat 
1••dehiliyoruz. Bundan dolayı neka· 
dar lfteauduz Vatan haricinde bulu-
nan bir T"rkü... • • l u n vatanının t'esını va-

lnglllz K1ralı rad"odn 

Noel gecesi fngiliz Kralı Geogr J 

dünyanın hPr tarafından İşitilen 
kısa dalgalı Chelmsford radyo 
stüdyosundan bütün lngilizlere hi 
taben bir nutuk irat etmiş ve No
eli tebrik etmiftir. 

Spiker ayni UJmanda 
artist 

. Avrupada ıpikerlerin vazife
lerı Yanlız mikrofonda konuşmak· 
tırk Bundan batka bir vazifeleri 
yo tu~. Hatti. büyük merkezler· 
de. apıkerle!İn ayrı, ayrı vazif&ıı 
lerı olan mu.teaddit spikerler var• 
~ır. Bunun ıçin aşağıda yazdı· 
gnnı~ ~aber Avrupalılara tuhaf 
gelmıştır. 

Küçük bir Belçika' istasyonun
da tasarruf makıadile spiker 

0
_ 

!arak kullanılan zat ayni :ıaman
da atüdyod~ ve~ilen monolog ve 
tiyatro tem11llerınde de rol almak 
ta ~if .• Gene ~u za~n rol aldığı 
bir cınaı temsılde ıpıkere teınai .. 
lin sonunda rol icabı bu cümleleri 
söylemek düşmüştür: 

;knın ınusikiıini jşitrncsinin ne de
yu~· olduğunu ıüpbesiz takdir bu
ma~••unuz. Evvela 4 lambalı bir 
mak ~e ile latanbulu kıımen az ol
İdik Nere işi.1ebilirdik buna da razı 
kin 'b ı"çar"ki 8öf~roa niıbeten ya· 
vetli ul Unan ve makinesi daha kuv
giinü 0 •n ve tulimevci 1154 olan 
yen ~ ~ •aobnda hiç susmak bilme 
rinin ı::'unarkanın Kaldenburğ ıeh· 
limevci 7et1i mu,İki•i fstanbul tu
lıtanbuto "';j. 1200 e kadar gelir bize 
olRcak ... ~ ınletmezdi. Buna mani 
J.,r ol•u~r b::'°'ld~ne aradım ve şükkür "Boğuluyorum .. ., ölüyorum .•. 

1 t L_ ~nı. kanlar içinde kaldım, ay gittim .. " 
• e "" kuvveıt· A Bu cümlede temsil bitmiş idi. A-

muza nai) etti D~- parat bi.zi arzu .. , kıbı.nde ayni ses fU cümleyi :söyle
tanbulu -unt · ort giindiir ki Is-

... azama d·nı· bil. di: "Kanlı el" ismindeki temsili-
ruz henı öyle kuvve~!' ..: ;Je, ıyo- miz bitti Dinleyicilerimizin hoşu. 
mil Beyin okıürüğ" 1 ka es ul Ce- na gittig· ini ümit ederiz. 
biliyot"U:ı. Fasıllard une dar işide-
bile. F cnnin bu ha;ik evvel aktörlar 
hayı·an kalmamak ...:•1ı k_arıuında 

1 t · 1 des-ıl 
k ! e Stze bu ıatıı lar1 Ya:zark. y 

up Cenuı Beyin id-.esind k' en a-
traıını d' r B e ı orkes 4 J 
T H ın ıyoruz. undan evvel N 

• anınıı ve şarkılarını dinledik · 
Y~•dık. Ne bahtiyarlık, Size bu ··:e 
ku fUYd.uklarnnızr yazayında ıf.:'d.
v.o stas!yonunuzurı bu muv-ı.ffakiye 
h~den sız de memnun olun. Bugün .. 
ku. leşe~üratımızı umuın . Radyo 
!ncns~hınınc sene ba.Jı tebrıkirnizle 
ıfa edı~otuz Bugün evvel., Hicaz 1 

Fransız radyoları inhisara 
doğru 

Fran&a.daki radyo istaayonlarınm 
büyük bir kısmı posta idaresi 
tarafından işletilmekte ise de 
Fransada radyo işletilmesi inhi
sar altında değildir ve birçok hu· 
~uai merkezler mevcuttur. Son ge 
len bir habere nazaran muayyen 
bir zaman zarfında bütün hususi 
merkezler tahtı inhieara. alınacak 
tır. 

Pe§revıni müteakip Nihal Tevfik Ha · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
nımın· Cib d d"' . ı 
Güz~l . ~n a .sev ıtlglm ıe .. n~ın: çok müsait idi. Her tarkıyı ıyıce 

lln ıncesın ta ı11n şmnsın dinledi.. · ·b· h · • d 'ki 
•aı·kınnı 'ki · b'Jdik. b gtmız gı ı epsının e ı şer - ı mısraını yaza ı un bazen tamam • ral da b'I 
dalnJ •onra: Ut ile: Güzelim nerdc dik. Söyli..;cil~ls t nbanruld bY:u"nl 

1 
• 

ka ın gö ·· .. ka ld . . , · -• s a u an ı erce 
göz)crinl ynum~ ~ .. sa ın, 0 derın kılometredeki bu ınuvafakiyete neka 
Üçün .. e kRlbum nı~ın çaldın... dar sevinirler. Her fırsatta radyo 

·\'e cİ~"lııtusrar yazamadı~. merkezinin muvaffakiyetleri hakkın 
a her halde bugıın havada da haberdar ederim. 

Belki para11 olmayan bir fakir 
adam buraya giremez diyorlar. 

J 

5.1.933 perfembe gunu saat 
18 de Viyana merkezinde yay kon 
serine refakat ve idare edecek O• 

lan Or. Kurt ROGER . 

Miizelerdt' /ıoparliir 
fesi.<;atı 

Londra müzeleri .safonlanna 
birer hoparlör konularak seyirci .. ' 
lere müzede bulunan eski eaede
re dair izahat verilmektedir. lza .. 
hat plak Üzerine zaptedilmiş ve 
otomatik olarak daimi surette iş
lemektedir. 

Fran.<ında Spiker 
ediliyor 

intihap 

Radyolarda konuıuculuk (spİ· 
kerlik) oldukça ehemmiyetli bir 
ittir. Bu münasebetle lalettayin 
biri tarafından yapılamaz. Bu za· 
tın ki.fi derecede mallimatı olsa 
bile sadasının ve spikerlikte ara• 
nan muameleye malik bulunınaıı 
lizımdır. 

Parhıteki Vjtus merkezinin ta• 
yin ettiği spikerden dinleyiciler 
pek memnun olmadıklarından, 
merkezin idare heyeti halkın ar .. 
zusunu yerine getirmek jçin api
lc.eri dinleyicilerin intihap etme.ai 
teklifinde bulunmuştur. 

Paza~ sabahları spikerliğe nam 
zet olan zevat dörder, dörder mik 
rofona getirilecek ve kendilerini 
aldıkları bir numara ile halka tak 
dim ettikten sonra birer çeyrek 
süren bir hitabede bulunacaklar
dır. Dinleyiciler hangi numaralı 

spikeri beğendiklerini şirkete bil· 
direcekler ve ekseriyet kimi aeç
miş ise merkeze 3piker olarak ta· 
yin otunacaktır. 

7 günlük program 
(İstanbul sa11tl11e glJre tanzim edllml•llr) 

PAZARTESi, 2.1.933 ı hafif musikisi 19.15: Müaaha~el'. 
21.10: Robert Heger'in idareaında 

ISTANBUL 1220 m. j Brahms'ın eser~erinden orkes~ra kon 
18 - 18 45· Vedia Rıza Hanım ıeri. 23,10: Ene Hene kazınoaun-
18,45 - '19;20: Orkestra. dan danı musikiai. 
19.20 - 19.45: Fr. den (llerleınİ§ PRAG 487 m. 
lere) 17,15: Muaiki. MUaahahe, 18,SSı 
19,45 - 20: Orkes~ra Gramofon. 20,2!1: Mandolin takımı 
20 - 20.30: Yesar~ A•un Bey ile Ruı musikiıi, 20,50: Nonotny'-
20,30 • 21,30: Safıye· H. nin vefatının 10 cu yıl dönümü mÜ· 
21,30 - 22,30: Ork'.'_ltra. ve saire. nasebetile eaerlerinden bazı teganni 
22.30 · 23,30: Daruttalun. parçalan. 22,05: Betboven'in beate-
VARŞOVA 1411 m. !erinden fantaziler. 23,20: Gramo-

13.15 Gramofon. 16.55: Keza. , fon. 
18.05: Kilise ~oro kon•eri. 19.0~: ROMA.. NAPOLl 441 m. 
Kahve ko~erı .. ,.2?·0~.' Muhtehf. 18.35: Orkestra konseri (Marehi-
21.05: Donızettı ının DON PAS- J • Cerrai Puccini Franceachi 
QUALE" !·~~li operası. 23.30: 1 ~:b':.sıy ve'Pietri'nin' eıerlerinden). 
Dans musıkısı. 24.05: Ke7a. _ Müsababeler. 21,20; Gramofon, 

RUDAP~ŞTE 550 m. / 21,50: "il Natale del Redentore" iı-
18.~5: Vıyana şarkıları (Ma- mindeki iki pet"delik muıikili temıil. 

dam Hılda Bock). 19.20: Gramo
fon. 21.055:Macar tarkıları 22.l!I 
Konferans. 22.35: Opera orkestra 
ar (Mozart, Bathaus, Wagner, De
liuo), haberler. 23.30: Sigan mu

MILANO - TORINO - CENOVA 
18.05: Tagannili musiki. 20.05: 

Mütenevvi musiki. 20.35: Gramofon 
21.05: Bir operet temıili. 

sikisi. 
ViYANA 517 m. BOKREŞ 394 m. 

18.05: Guatav Macho orkestrası 20,40 ka kadal' her ıtünkü pro-
(Operet, serenadlar). 19.15: Müoa- ~· 21.05: Taganni. 21,45: Sen· 
hRbelel'. 21,05: Ne dans etmek ister, foruk koı;s~r (Hardrnann, Gennaro, 
siniz? (Alois Dosta! caz takımı, ta- EEnacovıçı) 22.20: Kc:ıser (Beet
gaonili). 23,05: Haberler - Sigan ı hoven) 
musik'si. (Budapeşte'den n•klen). BRESLAV 325 m. 

PRAG 487 m. 
18,55· Gramofon, Müsahabeler. 

19.35: Almanca musikiıiz neşriyaL 
20,25: Konferans. 20,40: Şarkılı 
brr piyes. 21,40: Trio fantezi köylü 
muıikisi 21.55: "Dvorak Amerika. 
da" isimli temıil. 

ZÜRIH 459 m. 
22.45: Eski ve yeni Jan• muai.lı:iai 
ROMA . NAPOLI 441 ın . 
18.35: Filbannonik muıiki. 20,15 

Spor haberleri. 21,50: Hafif musiki. 

17.15: Konser. 18.15: Komediant 
Harmoni.stlFrİn fantazileri ( gramo· 
fon ile). - Müsahabcler. 20,45: gra
mofon. 21,35: 193?. ye bir nazar. 
23,50: Gece konseri. 

ÇARŞAMBA, 4.1.933 

lST NBUL 1220 m. 
18 - 18,45: Stüdyo saz heyeti 
(Mahmure H.) 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,30 - 20: Refik Bey tarafından 
(Eski Ramazan hayatı hakkmda) 
mü sahabe. 

tenevvi muai.lı:i, 21,05: Stütgart'tanı 
Kanşık neıriyat, 24: Berlindenı 
Caz. 

PERŞEMBE 5.1.933 

1STANBUL 1220 m. 

Ameli bilgiler 
Bir radyo amatörilniin bil 

lüzumu olan §Cylerden biri de 1 
himlemektir. Malümdur ki rad 
aletinin icerlerindeki bütün te 

18 - 18.45ıNebiloğlu f..,.IJ Hak- sat lehimler ile vücude getirilm' 
kı Bey. tir. ... 
18,45 • 19: Orkestra. Bir dikkatsizlikten veya 1, 
19 • 19,20: Adananm lnırtulutu 1 min iyi olmamasından dolayı 

• d • • •• -L-&!f hİ l aeneı evnyeaı munas.,.,.,.. e ta- zenin içindeki lehimli tellerd 
1ıe. biri ayrıldığı takdirde aleti ra 
19,20 - 19,45: Fr. den. yocuya kadar götürmeden ayni 
19,45 • 20: Orkeatra. k11mı bizzat atmir edebilmelid · 
20 - 20,30: Seniye H. Lehimlemek denince tenekeci 
20,30 - 21 ı Oarü.lbedayi artbdari kullandığı aletleri göz önüne g 
tarafmdan temıil. tirihnemeli. Radyo amatörün 
21 • 22: Tamburi Refik B. ve ar- kullandığı lehim ciha.:ıı gayet b 
kadatlan. ıit bir şeydir. Radyo mağazaları 
22 - 22,30: Gramofon ve saire. da amatörlere maliaua aatılan k 
22,30 • 23.30: Oarüttalim. çük tüpler derununda, kurşu 

renkte ve krem halinde lehim 
VARŞOVA 1411 m. blır.Bunlar zaban küçük boyat 

16,55: Gramofon: 18,05: Granıo- nekelerine benzeyen kaplar ıçer 
fon, 20,05: Muhtelıf, 21,05: Hafif ıinde bulunmaktadır 
~uı~ki._ 22.35:. "Portakal .çiceği" i; Ağızı iyi kapalı oİarak bunl 
sı."!1i bır temııl. 23,20: Sıgan mull· aenelerce bozulmaz. Lehimle 
kiıı, 24,05: Caz. mek istenildiği yer evvela bir 

BUDAPEŞTE 550 m kı ucu ile temizlenerek krem ağı 
18,35: Mandita ıalon v; caz takı- lığmda olan bu mahlul . ~ze 

mı (tagannile). 20,35: Opera temsi- daml";tıl?'. Tutturulmak ıçın ha 
li (lıim yazılmAmtştır.) Müteakiben yaya ıhtıy~ç yok~r. 20 ıantım 
Sigan musikisi. re uzunlugunda hır parça bak 

ViYANA 517 m. 
18,05: Bugünün besteleı·indea ta· 

gannili Avusturya muıikisi, 19,10: 
Haberler, 21,30: Trajedik bir temsil 
22: "Viyanada karnaval'' isimli mu~ 
sikili temsil. 23,40: Dans musikiai. 

zil telinin ucuna fındık boyun 
bir pamuk parça11 bağlayıp isp 
toya batmlrr ve parlatılır. 

ispirto alevile lehimlenmek · 
tenilen ve mahlulün damlatıld 
mahallerin iki, üç santim alhnd 
lehim tutuncaya kadar kızdm 
Yanm dakikada lehim tutıır. 

PRAC 487 m. fyi tutmıyan yerlerde ayni 
18,55: Gramofon, 19,35: Musiki- amele tekrar eılilf'bilir. Bu ma 

ıiz almanca neşriyat. 20,40 : Halk lule metal değecek olursa iyi tı 
tarkılara (Üç kral geceai havalann- madığından metal mevat değ 
dan). 21,40: Stüdyoda tiyatro tem- rilmemelidir. 
sili. 23,30: Zamanın bestelerinden / •1!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91! 
yay konseri (kuator takım). 

ZORIH 459 m. 

21,05: Piyano f•ntazileri. 22,15: 
Piyano • Viyolonsel parçaları .. 22,50 
Gece konseri. 

ROMA 441 m. 

20 - 21: Mü,erref HRnım. 
21 - 21.30: Melek Hanım. 
21,30 . 22,30: Orkestra vew 
22,30 - 23,30: Darüttalim. 

VARŞOVA 1411 m. 
MILANO - TORINO- CENOVA 
18, 15 : Gramofon - haberler • gra 

mofon. 20,35: Kahve musikisi. 21,35 
Salon muaikiai ( Luigi Gallino'nun 
idareainde). 

20 • 20,30: inci H. ve arkadaştan 21,50: Keman konıeri (Gluck, 
20,30 _ 21,30: Hafız Sadettin B. Reıpighi). Müteııkıben Monolos. 
21,30 - 22.30 : Orkeatra. Sonra Bramı'ın eserlerinden konaer . 

13,16: Gramofon. 17,05: K 
18.05: Ayin. 19.10: Kahve mus 
ai. 20,05: Muhtelif. 21,05: Hafif 
ıiki. 23, 1 O: Şopen konıerL 
Föyton. 24,05: Kahve kon•eri .• BOKREŞ 394 m. 

13,05: Gramofon. 14,05: Keza. 
18,05: Radyo orkestra11. 19,30: Ke
sikiai. 21,50: Kuator konseri. 22,20: 
za. 20.45: Gramofon. 21,05 Salon mu 
Caz. 

BRESLA V 325 m. 20.40: Müte
nevvi muıiki. 21.ı.OS:. Viyant.clanı 
Danı musikial. • 'bal>erlOI'. 

SALI, 3.1.933 

ISTANBUL 1220 m. 
18 - 18,45: Makbule Hanım. 
18,45 • 19,20: Orkeatra. 
19,20 • 19.45: Fr. dera (Müpte
dilere). 
19,45 • 20: Orkestra. 
20 • 20,45: Hikmet Rıza H. 
20,45 - 21,30: Servet H. 
21.30 • 22: Mel Rozental. 
22 • 22,30: Gramofon ve sa.ire. 
22,30 • 23,30: Darüttalim. 

VARSOVA 1411 m. 
13,15:" Gramofon. 16.55: Gramo· 

fon 19,05: Senfonik konser 20,35: 
Föyton, 21,05: Halk konseri 22,25: 
Keman solo. 23,06 : "Protekaiyon" 
isminde bir nuvel. 23,20: Gramofon 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Askeri muıikisi. 19.36: 

Mandor Sovanko Clsan musikiai. 
21.05: Brabmı'ın eserlerinden (Vi
yanadan naklen) konaer. 23: Salon 
ınusikiıi ve Si.gan mulİkİ&İ. 

ViYANA 517 m. 
17,55: Aurel Nemes takımmın 

22,30 · 23,30: Darüttalim. BOKREŞ 394 m. 

VARŞOVamofA 1411 m17.05 K 13,05: Gramofon, 14,05: 111,05: 
13,15: Gr on. • : eza. KarıJık konıer, 19,30: Devamı, 

19,05: Muıiki parçalara. 19,05: Kah 20 45· Beethoven'i eeerlerinden 
ve konseri, - Müaahabe. 21,05: Hafif (Gr~ıofon) n 
muıiki, 22,15: Taganni. 22.55: Pi- ı · 
yano müsameresi. 24,05: Kahve kon BRESLAV 325 m. 
seri 

BUOAPESTE 550 m. 
18,35: Milli ·Macar danı parçaları 

'ft orkestra. 20,20: Radyo orkeıh·a· 
aile taganni ( soliıt keman refakatile 
21,30: Stüdyo tiyatrosu. 23,16: Gra 
mofon. 

VIY ANA 517 ın. 
18,10: Çay musikisi (Operet, 

marşlar). 19.15: Müıahabeler. 
20,30: Büyük operadan naklen tem· 
sil (isim bildirilmiyor). 23,10 : A
dolf Panscher tagannili caz. 

PRA('; 487 m. 
20,25: Nııt'eli bir konıer (V..tda· 

11111 eserlerinden). 21,05: Pras ope
rasmdan r ''Y enufa'' open.ıı. 
MILANO. TORINO - CENOVA 

18.05 : Kahve muıikiıi, 20.35: 
Gramofon, 21,35 :Uç perdeli bir tem 
ıU. 
BOKREŞ 394 m. 

21.05: Keman solo (Vitali, Bar
mas, Brahma, Porumbeıko). 21,SOı 
21,50: Piyano konseri. (Pııracliıi, 
Haendel, Chopin ). 22,20: Ziter ale 
tile Tirol balk havalan. 

BRESLA V 325 m. 
18,45: Oda musikisi, 20,10: Mü-

17,35: Neıeli musiki (Berlinden) 
20,40: Gramofon. 21,05: Konferanı. 
21,35: "Karlı dağlarda" isimindeki 
radyo popuriıL 

CUMA 6.1.933 

lSTANBUL 1220 m. 
18 • 19: Kemal Niyazi B. ve ar· 
kada,Ian. 
19 - 20: OrkeatrL 
20 • 20,30: Belklı H. 
20,30 21.30: Hanımlar saz he
yeti. 
21,30 • 22,30: Oı·keatra ve oaire. 
22,30 • 23.30: 0Rrüttalim. 

VARŞOVA 1411 m. 

11,05: Ayin. 13,20: Filhaı·monik 
konaer. 16,25: Gramofon. 17,05: 
ÇocuklarL 17,30: Gramofon. 18.05: 
Solist takımın konseri, 19.05: Kah
ve konseri. 20,05: Muhtelif, 21,20: 
Senfonik konser. 24,05: Kahve kon· 
ıeri. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

19,05: Macar halk §Brkıları, (Si. 
sen muaikiıile). 20,20: Oıkeıtra. 
21,35: Stüdyoda bir temsil. 23,20: 
Haberler müteakiben karışık konseo-. 

ViYANA 517 m. 

17,45: Opera ve operet parçalan. 
19.25: Muhtelif 19,55: Yeni filmler, 
20,30: Piyano • Viyolonıd müıame 
reai (Beethoven, Mozart, Br~ch, 
Glazounow, Sammartini. Albenız). 
21 05· "APAJUNE, Jer WASSER
MANN" (Denizci Apajune) iı.~! 
radyo opereti. 23,45: Bar . musıki11. 
(Keman, aalı:aofon. tqannı). 

PRAG 487m 

21,10: Senfonik kon•er. 23,05: 
Haberler. 23,25: Şrammel takımı. 

ROMA 441 m. 
21,50: Kantık konser. 22,35: Bir 

menfaata müsamere. 23,05: Karı,ık 
konser, ? 

ZORIH 459 m. 
18,05: Yeni danı ve aesli film par 

çaları (sramofon). 20,55: Mozart'ın 
asanndan ( 5 aleti takını plikbın). 
21,30: Mozart'ın "GAERTNERIN 
AUS LIEBE" opera11. 22,45: "A
POLLO UNO AY ACINT" iaimli 
Mozart'ın operası. 
BÜKREŞ 394 m. 

13,05: Gramofon, 14,05: Gramo
fon. 18.05: Radyo orkeıtraaı. 19.30: 
Keza. 20,45: Gramofon. 21,05: Sen
fonik konscr(Grieg, Haydn). 22,20: 
Devamı (Dukas, R. Strauu). 

CUMARTESl • 7.1.933 

ISTANBUL 1220 ın. 

En suıı sistem binalarda ve .hahııehanelerae hoparlö
riin konulması i{"in laııanlarda kaf e.dl hoparUJr 

malıalleri bırakıfıuar 

18 - 18,45: Stüdyo saz heyeti. 
18,45 - 19,20: Orkestra. 
19,20 - 19,45: Fr. derı (Müpte
dilere). 
19.45 - 20: Orkestra. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

18.35: Sigan musikioi. 19.35: 
çok Macar §Bl'kıları. 21,10: Gran 
fon. 22,50: Emest Dobnanyı~nln 
deresinde opera orkestraıı M'iit~ 
ben caz. 

VlYANA. 517 m. 

17,50: Mandolin konseri. 
vit Mathe caz-bandosu. 20,30: 
sahabeleri, 21,05: Muganniye ( 
ran) Anni Frind'in ittirakile an 
lif valslar. (Brealau'dan), 23,20: 
be..t HUgel talomı'nın ak,am ko 
ri. 

PRA~ 487 m. 

18,55: Gr.mofon. 20,10: Slav 
ıikisi. 21,05: Dört perdeli " 
selle Nitouche" isimle operet. 23 
Matbuat cemiyeti şerefine 
reyi nakil. 

BOKREŞ 394 m. 

13,05: Gramofon. 14,05: 
18,05: Karışık konlet". 19.30: 
mı. 20,05: Den. 20.40: Granıo 
21,05: Radyo orkestruı ( 
valalar). 21.50: Piyano ile caz 
kisi. 22,05: Radyo orkestrası. 

BRESLAU 325 m . 
17,35: Ne,'eli musiki. 19,60: 

çalmmıyan eıerlerden parç; 
21,05: Bir sürü valsler (Sopr, 
sanniye iıtirakile). 23,30: Berı 
Marmoraaaldan naklen: Dllns 
kiıi. 

PAZAR , 8.1.933 

ISTANBUL 1220 m. 
18 • 18,45: Nihal H. 
18,45 . 19,45: Orkestra. 
19,45 • ?.O: Gitar konseri. 
20 - 21,30: Bedayii musikiye 
yeti. 
21,30 · 22,30: Gramofon. 
BOKREŞ 394 m. 

11,15: Çocuk neşriyatı. 
Ayin, 11.45: ibadet. 12,05: S 
konaeri. (lonesko takımı). 13: 
mofon. 14: Gramofon, 17: lı 
neıriyatı, 18: Marko orltes 
19,10: Şen bir seyret. 19,25: ~ 
orkestrası. 20: p ... Valsan·ın 1,, 
ransı. 20,40: Gramofon. 21,05: 
R. Frank'ın idaresinde Üç perd 
opera. 

VIY ANA 517 m. 
18,05: Andre Munmıer orke 

(Hafif musiki). 20.25: Claudio 
ran tarafından piyano •olo ( 
hoven V ariation F - Dur o 
Chopin, Debuuy). 21,05: "ili 
ziebt immer) iıimli temsil, 2 
Frank Fox cazı. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17,40: Aakeri musiki. 19,05 

car halk havaları, 22,20: im; 
garı Sigan takımı. 23,35• Ma 
takımr. 

ROMA 441 nı 
18,05: Piyano konseri. 21,Sı 

kapitan Franca11a" iıiınli üç n 
operet tem.ili. 

PRAG487m. 
18,50: Gnmofon, 19,05 ı Ş 

almanca ""'riyal, 21,05: B 
kuru (mütenevvi muıilü. 22, 
fonik konser. 23,25: Gl'i\mof 



r _, MlLL1YET PAZARTESi 2 KANUNUSANi 

ı. 

. 3irinci Sahifeden Geçen Yazılar 

,~cati Beyin 
Jlümünün 
(ıldönümü 

• 
irfan ailemizin 
Gazi Hz.ne 
Armağanı 

Haksız ve 
Mübaligah 
Neşriyat 

Y• ·,şı birinci sahifede) (B~ı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) 
~- ı'1ecatinin mezan ba9mdayu. söz alarak: tespit edilerek hemen hemen 

nün 4 üncü yıl ılöniimünda "Hanımlar, Beyler, dedi, bir aa memleket ihtiyacına tekabül ede-
--.,cunda derin elemlerimiz taze- at bir çeyrektenberi yeni yıla cir- cek derecede olduğu cörülmesi Ü· 

ı Afit olarak toplamnıt lıolunuyo- mit bulunuyoruz. Bu dakikada :zerine kontenjana az miktar pİ· 
Sevgili Necatinin aziz baluuı· herkes sevdiklerini memnun et• rinç konulmuıtur. Yerli pirinçle
G'CI ile aıııyorum." mek, onlara en kıymetli hediyele- rin evsafı memleketin muhtelif 

,.zu Şevket Süreyya Beye bırak- rini vermekle menuldür. Ben de mahallerinde teais olunan asri 
ıc:aret mektebi mildürü Maanf müsaadenizle Büyük Re;.imize ni vesaitle mücehhez çeltik fabrika· 
i namına IÖylediği nutukta Ne- çiz olmakla beraber, kendilerini lan sayeainde ıslah edilıniı oldu· 

c' 1 in bayatından ve harf inlnlilıl çok MYindirecefini bildifim bir iiundan kalite itibarile dahi ecne· 
. ki kıymetli faaliyetleriyle mil- hediyeyi takdim ediyonım. Bu ar• bi pirinçlerinden müıtağni bir 
-i mücadelenin bqlangıcmdanbe- maian, geçen yıl içinde Ankara• halde bulunuyoruz. 

lolip yolundaki çahtmalanndaa da toplanan tarih kurultayının ha· "Dahili ;.ıihlikat yerli maime 
e !\&etti. ölümündenberi geçen dört sılan zabıtlarile lstanbulda topla· inhisar edine, bu mallarm fiatleri· 

nin onu unutmak değil daluı iyi nan Dil kunıltayının kararlan ve nin tereffu edip etmediğine gelin 
i ak imkanonı yerdiğini kaydet- dil itlerinde derleme klavuzundan ce; piyaaadan yaptığım tetkikat 
'ledi ki: ibarettir. neticesinde bucünkü pirinç fiatle-
e Onu yıııla mukayyet olmayeıa "Ga2i Reise irfan ail.,.i namı- rinin kontenjanda en çok pirinç 
•çlik enerjisinin, halk adamlıfı· na, bu naçiz armağanı .ermekle bulunduğu zamanlardan daha 
_ve teşkllatrı tipin misali olarak bir fert İçin mümkün olan en bü- dun fiatte Sfttılmakta olduğunu 

cmnn. Halktan ç-kmak ve bal- yük bahtıyarlığı hiasediyonım. Ve te•pİt ettim.Geçen ıene pirinç fi. 
)ağlı kalmak bir inkılap nesli ;. hepinizle birlikte huzurlannda atleri 29 • 35 kurut oldoıhı halde 
meziyetlerin en büyüğütür. Türk saygı ile iğiliyorum." (Şiddetli al bu sene en iyi mal 23 • 28 kurut-
• nin bütün güzel mecralarını kıtlar) • tur. 1 
kalmımanllU' yapmıştır. Bunu Reisicümhor Hazretleri arma· Hakikat böyle olduğu halde 

1 ıon ve en kuvvetli m.ioali Büyük fanı alırken: yerli pirinç fabrikalannm konten• 
_mlıin bizzat kendisidir. Ölen ve "Bu anda duyduğum aaadet j,.nda az pirinç bulunduinından 

ıvan, isimli isimsiz bin bir kahra büyüktür. Kıymetli Maarif Veki· istifade ile fiatleri artrrclıldarım 
derece derece tecellisini bu- limi2in bu annağanmdıı.n dolayı iddia etmek bakaızlık olur. 

•
1
"' iıo milli kudretimizi daima sev~ te,ekkür ederim. Kendqinden ve "M - d' v k' · d aamafib §ayet bundan aon-
!Lt1 Vf' kı•kanalını. ığer e illerimız en her in böy- ra böyle bar k t d ki 1 

1 11d C · tJ • ltt"f in R ·.ı le arma;;.anlar beklerim Vekil Be- e e e ece er o ursa ma:ı "tnıye .,.., ı a eı • • .~ • • • · haklannda ihtikir takibatı 
l • a rum meb'usu Aziz Bey' mer- yın ?açız dedıkleı:_ı b~ • armağan pılmaaı tabii olacaktır. ya. 

na, N.-catinin apora yaptığı hizmet , bakıkı'llte çok deverlıdır. Bu de-
e "" hahsPtti. 1 ğerin herkea tarafından daha İyİ 

m.İ~ayzit meb'uau Halit Bey, mer- anlllfılmaaı için, bu kitaptan bir 
,;. hakkuu!a ı:österilea bu yüksek aayıfa okumalanru Vekil Beyden 

• n dolayı hoz•r bulunanlara rica edivorum." dediler Ye çok al· 
mına tcş~kkürde bulundu. ı kışlandılar. 

erbumun mezanna muhtelif h... Retit GAiip Bey Gazi Hazretle-
ve zRt!nr tarafından konulan 

1 

rinin emirlerini yerine getirerek 
.~':" 15 t;n fazla idi. N~cati B. armaifandan, tayin ve intihap et• 
mlı har•kat ba•lan~ıcmda çok mekıizin, bir aayıfo açtı ve "hepi· 
. ol~~iu Bal ı kt!ıı~ namına da mizin bahlma0 diverek okumaia 
k ı;-eb usu J-!ayrdtın Bey tara ba,ladı. Bu ıayıfada Türk milleti-

İ .ın bır çelenk konulmuştur. · • • d · b" "il t ld nın arı ve me enı ır mı e o u-
1 -- -· ğu, bazı gafillerin zannı gibi 400 

: olhtt! çadır halkından ibaret olarak A· 
' nadoluya gelmi4 olmadıklan, bu· 

"Yerli fabrikaların kontenjan 
vaziyetinden istifade ettiklerini İ· 
leri sürerek ve yahut yerli malı· 
nm kifayet etmiyeceğini iddia e
derek kontenjan miktarını artır• 
mak gayeıini takip edenler bazı 
gazete aayıfalannda hususi men
featlerini temin için yer bulama. 
malıdırlar. 

Aşevleri 
Kaldı 

--·--
Aıhaneler bir müd
det sonra açılacak 

Halkevi tarafından şehrin muh 
telif yerlerinde açılacak aşevleri 
bir müddet için tehir edilmiıtir. 
Halkevi şimdilik yalnız fakir tale
be için bir lokanta açacaktır. Lo
kanta bu hafta sonunda faaliyete 
geçecektir. 

Atevlerinin tehirine aebep büt 
çede bu iş için devamlı bir kombi
nezon bulunamamaaıdır. Eyipte a• 
çılma<o1 için te§ehbüaatta bulunu• 
lan ilk aşhane için oradaki bina· 
nın Halkevine verdirilmesi temin 
edilememiştir. Aşevleri için Hal
kevinin ayni zamanda bu aşhane• 
ler için bina temin etmesi zarureti 
huıl olmaktadır. Aşevlerinin açıl· 
ması daha müsait bir zamana bıra 
kılmıştır. 

M~mlek~tte 

52 köye 
Taksim 
Sultan harası ara· 
ziai taksim ediliyor 
MALATYA. - Geçenlerde yanan 

Sultan harası arazisinin köylüye tcv 
zil kararlatmııtır. Hara dahilinde 52 ı 
parça arazi vardır. Bu arazi 52 köye 
taksim edilerek ve bu elli iki köy ye- 1 

ni teşkilata raptedilerelc ye bu elli 
ni 1"1kilata raptedilerek mektepler 
açılacak ...., köylerin nüfusu bet yü
ze çıkarılacaktır. 

Feci bir kaza 
IZMIR - Enelki alqam, ıehri· 

ınizden kalkan Bandırma ekapreain
de feci bir kılza olmuıtur. Menemen 
li Cevat oilu Halil isminde bir a- 1 
dam, kalkmak üzere olan trene atla
IDlf, fakat müzavenesini kaybederek ı 
tekerldderin altına gihniıtir. Zaval· ı· 
lı adam feci bir ıekilde ezildikten 
sonra derhal vefat etmiıtir. 

Zavallı adamın atlamak iatediii 1 
trende bulunan kan11 ve kızı bu fa. ı 

1933 

" .. 
iki türlü hediye var 

Fakat en ehemmiyetli•i alınan değil, 
verilecek olan hediyedir 

. I!" türlü hed!y~ va~dır, derler: ı mizi, kabalığımızı, biaaetimizi cös 
Barı alınan ve hırı venlen hediye.. terir. 

Hiç §Üphe yok ki, bu hediyeler• Hediye bahsinde mazruf kadar 
den en ehemmiyetliai verilen be- zarfın da kıymeti varclır. Onun i
diyedir. Çünkü onu biz intihap e• çin iÖnÜI gelen hediyeyi hemen 
deri~ .. ~etini biz ölçeriz. Ve- ı açmak istemez. Bir az da zarfın 
receiımı:z aahaa veya kadına iÖ- aeyredilmeğe hakkı vardır. Sonra 

acaba içinde ne var ıibi, bir mu· 
amma karııamda bulunmak zevk· 
li bir ıeydir. Sır İnsanı cezbeder. 

Ne hediye ebneli T Bu suale ne 
cevap verilebilir? Her ıey hediye 
edilebilir. Çiçek, bonbon, mücev
her, hatm bir kulübe ve bir de 
kalp ••• 

Bazı serveti inceliğe tercih e• 
den zenginler, timdi Avrupa ve 
Amerikada hediye yerine çek 
gönderiyorlarmıf. Zemanede zih
niyetler değittiği için belki de bu 
çeşit hediyeler pek çoklarının bo
tuna ııidiyor. Halbuki eskiden öy 
le değildi. Bir yerde okumuıtuk. 
Napoleon bir kadınla sözü veya 
münasebeti kesmek istediği za. 
man, koraazinm içine para ••Y• 
banknot atarmıf ••• 

Evet, İnsan kızına, çocuğuna va 
ya hizmetçqine hediye yerine pa· 
ra verebilir. Fakat bir niıanlıya, 
bir genç kıza veya bir dosta para 
hediye edilir mi ya? Artık mai•· 
za mağaza dolaımaktan bqka 
çareniz kalmaz. 

Fakat ne de olsa, hediyeyi alan• 
lar, zamane zihniyeti değiıtiii İ· 
çin, gayri ihtiyari aldıktan hedi
yenin kıymetini ölçerler. 

Ucuz 
Puding 

!. 

.-
... 

Bayat ekmek İçini ince dili'Dler 
halinde kesiniz. Dibine tereyağ ı 
sürülmüı bir çömlek içine bir sıra 
ekmek dizinlz ve üzerine de bir 
aıra kuru lzmir üzümü, portakal 
kabuğu, isterseniz biraz da limon 
dilimleri koyunuz. Üzerine İne 
toz tekeri ekiniz. Sonra tekrar bir 
aıra ekmek. bir ura iizüın. norta-

Kadmlarm erkeklere hediyele- ..., 
rine celince, evveli kadının koca 
ama alacağı hediye akla Yarİt o
luyor. Kadm kocasına hediye al
malı mı? Elbet •.. Çünkü kocalar 
böyle günlerde hediye aldıklan 
vakit nitanlı olduktan zamanlan 
habrlarlar ve bundan ho,lanırlar. 

Boı bonbon 
kutuları 

. ~1r.ok e!'ya ulundu raaının binlerce senedenberi Türk 

t~loeyoğlu polis merkezi bir bohça ler tarafından Özvatan yapılmı' ol 
I· ~ b · k Gala duğu ve Türk ırkının yaradılıtm· 

ti it ırco efya, ta m.,.Jıezi daki yüksek ve büyük vasıflar an• 
deke~ içint!e ~ t~ne elhİ•e .ütüsü, !atılıyordu. 

"Bu gibi tacirler ecnebi mab 
pirinç sabnayı menfeatlerine da· 
ha muyafık buluyorlar.Çünkü her 
hangi bir zamanda bu mallar ato
kunun bir elde temerküz ettiril." 
m osi ve maliyet fiatlerinin gayri 
vazıh bulunması basebile bu mu
tavaıaıtlann bu mallann ıatışm• 
dan daha fazla karetmek imkin 
ve fıraatını kaçrrm"k iatememele
ri ve normal kira kanaat etme
meleri ve bu yüzden memleket 
mah•ulünün iatiblik edilmiyerek 
ecn~bi malmm revacini temine ça 
lışılmaaı doğru değildir. Ecnebi 
mallann nedretinin istihlakimiz 
üzerine bir teıirl olmıyacaktır. 
Evsafı itibarile bunlara mu&dil 
bir hale ırelen pirinçlerimizle bun 
lar araamdaki fark ancak bir 
Hiks meaeleıi olarak kalmıftrr. 
Mutavasaıt ve perakendecilerin 
yerli malına teıhilakr olmalan 
bu meseleyi de ortadan kaldımu
ya kafi gelecektir. Binaenaleyh 
memlekette miktarca kafi, evsaf· 
ça muadil kıymette yerli malı pİ· 
rinçlerimiz bulunduğu halde müa 
tehliklerin bunlara rağbetaizliii
ni celbedecek surette hareket et
mek milli menfeate ka.,.ı va2ife
sizlik etmek olur ki, biz bütün ta. 
cirlerimizi hundan mi"ıne:zzeh bili
riz ve öyle görmek iateriz." 

c:c:~:e~:~:·;:ak? l IWt!G'!::ıW.:::~~~,_..::_ __ ,,,.=ı;.:;;.ı 

Hediyelik gelen bonbon kutu· 
larmı boıaldıktan aonra abnama• 
h. Bir müddet kapağını açık bıra· 
kıp içinin kokusu temamen zail ol 
duktan sonra, dibine temiz ve be
yaz bir kağıt yapıftırmalı. Kutu 
yepyeni bir hale gelmit olur. O 
zaman hu kutuda kordela, yük
aük, makara, İğne naaire ııibi teY 
terinizi güzelce muhafaza edebi· 
lirain.iz:. 

Kıt mevaımntde gDzel 
auvare tuı•aleti 

bir 

kal. 4eker koyunuz ve bu auret.lt'I 
çömle "i dödte ikiıine kadar dol· 
durunuz. 

nu mc:rlraı bır albn kupe ve 
B~ra cvttkı naktiye, Kumkapı 

ı r? i iki lira evrakı naktiye bu). 

1 • • rdı~ Sahipleri polis ikinci tube 
.& rJiıüür.dcn pvn ve qyaftıırmı 

!ardır. 

çekmiı 

tiyarı ezecekti 
bcrl"tAfla Eminpa.- hanında 

..r 70 )at•nda Nuh ağaya B.,.ik-
2'\ i'rn.vay CAdc1,.•incle ıofnr Meh-

1) uinin olomobı1i çarparak bqm 

0
l . lıunııtır. Nuh ağa Beyoğlu 

1n sine ynbnlmııtır. 
1 

.ır,.rivukçuda yangın 
ııc 

""}ak' ' cadc!eainde tavukçu Yor
tP"ı ~ .. d<Bnınc!a mutfak bacası tu
• · ik y&n'!ln ç-lrnut. yetiten itfai-

1...Cından öndıirülmüıtiir. 
b· 

·-.ıiandevu evleri 
yite n 
o ı zabıtai ahBkiye kısmı seçen 

- zarfında lıtanbul ve Beyoğla 
.;1 f ' nncla 14 gizli rande.a yeri 
,. "ış, buralarda ani .rqtırma yap 
f Evlerde bulunan kadınlar 

1 :neye sevkedilrai,terdir. Bun-
o ı bir çoğunun zabıtaca kayde-
ca 
- nl niş ın•ıayene kaçağı olduktan 
lf... nıiştür. Muayeneden aonra 
aı y ı tescil .. dileceklerdir. Randevu 
f• il ıJinc cetirilen evler kapatıl

h" · ahipleri .Vt olclvklan malılı• 
z 1 teslim edilmiılerdir. 

mı:, nar oynarlarken 
' L 

ı . a ta memurları enelki ıeee 
1 lif kahvtlerdc kumar oynıyan.
~ ıl<alamıtlardır. 
kı 1-iköyunde Huseynin lıahvesin-
k; ıh, Musa, Ahmet ?YU" gene 

• - yünde Mustafaıun lıah.-ealnde 
ı:~J ~ Mustala, Yahya, !alilı, Z"Y· 
1<ı : 'tahıinle Mehmet, Betilıtatta 
feıl Hüseynin kahvecıinde Nasır, 
jD Sadık, Kaaımpaf&da Hacmıa 
>İ, 'linde fOfc:lr Ziya, Cemal ku-

rnarlarkcn yakalannuılanlır. ;.., --•a t.) 
1-. ;ariımlu 

:·" rülfünunlalar 
"Turum ve civarından fıtan• 

elip Darülfünunda tahsil 
Te DıırülEi.inundan mezun 

l:ı\n gen ler aralannclA birce-
r • teşkil etmeğe karar vennit

Ce'miyeıtin i'mi "Erzunınılu 
c ün n Gençleri" olacaktır. 

\er cuma ıı Ü Hıılkevın· 
rjİ tarını yaparak cemi-
. ını.kuracaklar u-. 

Bu güzel tarih aayıfa11 samimi 
bir heyecanla dinlendi •• sürekli 
alkışlarla kartılandı. 

Dişçi ve Eczacı 
Mektepleri 

( B~ı birinci sahifede) 

Dit tabiplerinin de Tıp f'akülteain 
den doktor olarak yetifmeıini 

qtİyen 

MöayÖ Malcloe 

çığa çıkanlmııtır. Açığa çıkanlan 
aaiatanlarm vazifeıi mektebin di
ğer muallimlerine ve bataaiıtanla 
ra tevdi edilmittir. Kadrolarda 
yapılan bu degiıikl'k açığa çıkan. 
lan aai•tanları gayrimemnun ettiğin
den bazı tikiyetler wkuf ılmuıtur. 
Öğrendiğimize ıöre bu aaiıtaıılar 
IVlaarif V ek.ôletine müracaat ederek 
haklannı anyacaklanlır. 

Ec"acı ve Di!Çİ mektepleri den 
!erinde de bazı deiitiklik yapıl· 

mıı ,yeni deraler ilave edilınittir. 
Y eai derslerde en fazla liboratu• 
var meaaiıine ehemmiyet Yerilınit
tir. Profesör Mekhe'iıa raporu ile 
Darülfünunda yapılacak umumi 
ıslahatta Eczacı Ye Difçi mektep· 
terinin vaziyeti ne olacafı henüz 
kat'iyetle malüm değildir. Mösyö 
Malche verdiği ,..porunda Di!Çİ 
mektebinin lağvedilerek ditÇilerin 
Tıp Fakülteıinden mezun olmala· 
nnı istemektedir. Esasen Balkan 
D,.rülfünunlannda aynca bir dif
çilik ıubeai olmadığmdan Balkan 
talebeainden di§çilik tabıil ebnek 
iatiyenler lstanbula celmektedir
ler. Halen üç senede ikmal edilen 
dişçi mektebi lağvedildiği takdir
de, diş t babeti mealeğini tercih 
<'decekler Tıp Fakülteaine deva.
ma mecbur kalacaklardır ki bu ıu 
re.le tahaillerini altı •en de ikmal 
rtmis olacaklardır 

Tayyare 
Postalan 

(Bası birinci sahifede) 
Bu tecrübe!erle tayyareleri itle 
tecek olan pilotlar ara meydan 
lannı ve yolu etüt etmektedir. 
Ankaradan itibaren Malıköy, 
Polatlı, Beylikköprü, Sanköy, 
Beylikahır, Alpuköy, Eskit&
hir , lnönü, Pazarcık, Y enite
hir ve Y a!ova civannda ufak iı 
tasyonlar ve Tuzlada ara iatu· 
yonlan yapılmıttır. Bu mey. 
da.nlar tahdit ve tuvİye ed'lmit 
i~aretler konınu,tur. Meydanla 
ra h~}'Vanlarm girmemesi için 
bekçıler tayin edilmiştir. 

fzmitte müsamere 
fZMfT 31 - lzmit Halk~...ı tetl)o 

sil ıubeai dün cece vllayet Hallı: fn._ 
kası kong1'8İııin toplanmuı miina
aebetile u Akm" piyesini oynamıf1ar. 
dır. Necati Bey mektebi müsamere 
aalonunda temsil edilen piyeste ta
mamen rol alaa -ıallimler çok bü
yük muvaffakiyetler cöatermi9ler 
Ye sürekli surette alkıtlannutlardır. 
Oaaü bahri orkestraaı lıu temaile ay· 
n lıi't cazibe vemıiıtir. 

SiLiFKE - Sililkıenin cenap ta
rafında Pazarkat ıoJahalleainin altın
da bir tepe vardır ki buna (Toprak
tepe) derler. Alt smmda Roma 
devrine ait kemerim Ye duvarfan ib 
liva eder. bu tepeye toprağın, gizi~ 
mek için yığıldığı ve aun'i bir tepe 
olduğu anlaııbyordiL Geçen sene ce 
len bir mütebasaıa bunun altında mil 
teaddit heykellerin gizli olduğunu 
ııöylemiı ı tepe ve etrafındaki arazi
nin sahibi de lrazılma•ma müv 'da 
almak için resmen müracaat ehnıfti. 
Birkaç gün evvel bu müsaade cel
miı ve hafriyatı yaptırmak üzere bir 
de mütelıauıa celbedilmi9tir. Şimdi 
bugünlerde açılacak olan bu toprak 
yığınının altındao neler çıkacağım 
balk aabıraızlıkla beklemektedir. 

Kocaeli Fırka 
kongresi 

IZMIT 31 - Halk Fırkası mi. 
yet kongresi Kocaeli meb'usu Sala
battin Beyin riyaaetinde toplandı. 
iki gün devam eden müzakereler e
hemmiyetli ve hararetli idi. Yeni ida 
re heyeti ve büyük kongre azalan 
seçilerek vilayet konııreaine Sali
hattin Beyin muvaffakiyetler dilo
yen lıir nutku ile nihayet verildi. 

Salama kooperatifi 
TARSUS - Burada altı yüz kişi

nin iJtirakile hir sulama kooperatifi 
kurulmaktacltr. Kooperatifin beher 
hiaaesi 25 lira olacak ve bet liraaı 
ı>fl!in venleccktir. Bu para velrünu
nun ilö mİlli de Ziraat Bar.kasından 
istikraz edilecek ve Tarsuata mühim 
bir aulama faaliyetine ba,lanacaktır. 

Tarsus ovası çok münbit ve mah
auldardır. Fakat suıu2luk yüzünden 
tabiatın bu feyizli toprağ•ndan isti
fade edilememektedir. Koo:>eratif 
kurulur kurulmaz derhal faaliyete 
geçile«k, 30 kilometre nzunloğun
daki 15 köye ...., 100 bin dönüm ara
ziye mebzul miktarda su verebilecek 
bir kanal açılacaktır. Bilihare bu lıa. 
nal büyük kollar iliveaile hüyütüle
eektir. Son ırünJerde yağmur yağma 
muı da çifçileri fazlaca müteessir et 
mektedir. 

1 •••••• 1 

Kolombiya Perou 
lhtillfı 

UMA, t. A. A. - Kolomblya 
ile Perou araaında çıkan ihtilaf 
tehlikeli bir hal almak tehlikeıini 
göıtermektedir. 

Kolomhiya Hükümeti aıkeri 
Ziraat Bankası lıtanbul ıubeai bir sefer kuvveti tertip ettiğinden 

Galatadaki yeni binasına tamamen Perou'da Loreto tehrinde mületek 
yerleımi,tir. idi vatanperverler komitesi bir be

Bugün ıaat 16.5 ta bankarun Is- yaname ne~retmiştir. 
tanbul şubesinin kütat resmi yapıla- Komite, bu beyannameainde 

Ziraat Bankan 
bu~ün açılıyor 

ki B k
.. t . _L • Loreto'lıılarm iatila kuvvetlerini 

ca ır. u uıa reamıno t""nn ·• k"rtm k ·ıı· 1 • b"" .. pus u e ve mı ı opragıl) u-
~u~ta~ ve tanınınıı zevatı davet e- 1 tünlüğünü korumak yolunu bula· 
tlılnu llr. 1 caklarmı temin ctmiıtir. 

Balo tuvaleti için 11Dz~l 
bir lıap 

re, ayni hediyede hem kendimi
zin, hem de ötekinin zevklerimizi 
telif ederiz. 

intihap ed~cığimi:a hediyeler 
bizim zevklerimizin, fazilet ve 
hasletlerimizin, biılerimizin, ve 
ümitlerimizin birer aynasıdır. 

Zekrunızm bir ifadesidir. Yahut 
ta zevksizliiimizi, takdiraizliği-

Boyalı tırna 
Joan Crawford'un tırnaklan 

dillere destandır ve cenç artist 
tırn.it.klarmı kıpkırmızı boyar. Bu 
na mukabil Joan Harlow cayet 
sanıındır ve tırnaklarını platin 
aanıı.ına boyar. Hangqİnİ tercih 
edersiniz?. 

Aynca bir kaba üç yumurta kı· 
nn.uııı:. iki kafık toa tek.r, bir mi 
tar tuz ve en nihayet iki bar· 
dak aoğuk süt atmıs. Güzelce ka· 
nştınnız. Mahliit iyi bir hale cel· 
di mi, bunu çömlekteki ekmekle
rin üzerine boşaltınız. Ve ıonra 
ben maride bir saat pifiriniz. Po
ding iyice toplandıktan aonra, il· 
zerini romla ıulaymız ki, aofrad" 
alevlendirmek kabil olaun .• 

... Bu da ne? Ne oluyoruz? - Oh, Hint cevizlerine ne bayı- ı ... ıu ağacın üatüne çıkıp c:aıurn ı 
lmm? iıtediii kadar yiyeyim. 

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

- Cnizlerimi yiyeceksin ha ' l - Ben de bu iti ıeıün yanında ı,... 
r Nerde lıu bolluk? rakmam. 

-~-....... -~ ...... ~llT'".,..,..~,.... ...... ~--~ ~ ....... --................... ..... 
. . . . . . . . .. . 

- Şu lastik mağazuma bir sire-1 ... Ne iyi tesadüf Maymun - ı - Ş• cevizlerin bepaine listikleri 
lim. da delil- Jıailayayım. 

............ 'T'\'~ .... -----.. 

' 
- Maymun ırene ağaçta ... Şimdi j ~- Ha, ba, ba. .. aklınca ıene ceviz- ı ... lıte biz de adama böyle clcrı 

göksümli &'ere sere gidebilirim. leri bana atıyor. veririz. 

• 
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1 İş ve İşçi 
~ i!liyct bu oütunda q .,.. iıfi 
ıstıyenlere tavauut ediyor. /f 
ve iıçi i&tiyenler bir ~ktrıp
la lı büromuza müracaal .t· 
melidirler. 

İş isteyenler 
Ok•iien l<a~nakçıaı Bon aerriıi 

var 150-200 lmru, ;evrruye ile b:t
rada dalıl İf kabul eder. Adres: E
Yiİpsultanda lılambey maballeu 
Mehmet Ali Ağa SobJı: Z7 No. ha· 
nede Mukim Sıılih. 

... "' 

Sultan Ahmet Beıind SuUı Hu
kuk Mahkemeııindeaı 

Satılık ablı:ıt Ye kaba 
yağlıkçı eşyası 

Terekesine mahlaımemizee _. 

MILLIY-ET PAZART 2 KANU1'10SA.NI 1933 

Milliyet atbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt• 
Zarf - Kartvizit ... 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

Samsun'da bulunan kıt'at ih· 
tiyacı için 250.000 kilo buğday 
münakasaya konmuştur. İhale
si 16/1/933 pazar günü saat 1 
15 tedir. Taliplerin münakasa- 1 

ya iştirak için mezkur günde ve 
vaktinden evvel Samsun'da 15 
İnci Fırka satımı.ima komisyonu 
na müracaatları. 

(1056) (6843) 
48 

• • • 

M~rlı:u accnta: 0.liUı 
».tı B. "6l. iube A. 81 
.... !Uıllrdanııde ..... J. 17.ro. 

IZMİR - PİRE • ISKE 
DERiYE POST ASI 

''EGE 3- İki tt Kanun 
11 de 

TRABZON POSTA 

''Karadeniz 
4 - ikinci kanun .. •r•am Çatalca Mst. Mv. ne ait ııd ..- ., 

l>a!'filoya 81,.,. ayni :zıunanda 
lmlorıfercilik ve teıviyecilik itlerİD! 
:ışına, bon servise malik bir genç 11 
~amaktndır Adres: Kaclıkoy Yelde 
gırmen kahve sokak 17 No Namık 
Kcnıal il. 

..... 
Ortanıcktep me:ıunlarmdanmı. 

Tornacılık ve demircilikle it anyo
ruın. Şehir dahilinde. Az Yfflnİye 
•le çalıııl'UJ>. Adreaim: Ferikö)'\inde, 

al7et edilen müt..,.elfa Hacı 
Şükrü E.fEeudiye ait abani ve 1 
kaba J'ailıkcr eıya11 miraacılann. 

1 talebi ile 1933 ıeneai ikinci kinunıı- ı 
DUA 9 ncu Pu.arteıi 11 nci ÇBrfllJD

ba n 12 nci Pertembe günleri Bü
yük çarl'da Belediye mezat dair. 
ıinde &atılacaktır. Talip olanların 
mezkG.r günlet"de mahallinde bulun

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 

dak tamirile satın alınacak bazı 18 de Galata nhbmınd 
noksn malzemesi için talip zu Gidişte 

bur etmediğinden ihalesi 7 /l/ Zonguldag ... 
933 cumartesi günü saat 16 ya 

•tehir edilmiıtir. Taliplerin ke Dlinüşte 
1 j şifnamesini görm~k. üzer_e _her T• b l 

1 

güııı ve pazarlığa ıştırak ıçın o ıre o uy 
gün ve vaktinden evvel Fındık 
lıda ili K. O. SA. Al. komisyo da uğrar. malan. 

P>şa ınahellcıinde Okmerda.ıu ead. ---::;...=--==-_, 
desinde No. 15. OımH cığlu. Şiilı:
ru. 

ııt:lf.:A; 

Mükemmel franıızea , lnrilizce 
Almanca ve· biraz Türkçe daktiloır-' 
ı·afi bilen ve muhaberatı lamamile 
Y•ııabilecek bir hanını müsait ıerait
le bir iı arıvoı-. Milliyet A. H. rumu
zuna müracaat. 

FALiH RIFKI 
Beyin 

ROMAN 
İsimli son nefis 

eseri İntişar ebniştir. 
Te ezi: 

AHM~ HALİT 
KOTOPHANESl 

fiatı: 60 kurut 1 - 60 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Bll'tııcı .,nıl mOteh11so19 

( BalııaM) Ankara caddesi No.dO 

Doktor 
Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıldan 

rnütehaııııı 
Cunıadan maada herırün öğleden 

•0ı:ıra •aat (2,30 dan s.; kaclılr lı
t.nbuiıla Divanyolunda l 10 ruma
,...ı, lıuıuai daireainde dahili baata
lıldıırı ıı.uıaycne ve tedavi eder. Te· 
ldon: lıtanbul 22398. 

1518 

- .. Ka dıköy'de4111-
Dit ·Tabibi 

ZEKi HALiT 
Her gün Haatalanru Alb yol 
aizmclaki Mua,.eed·aneııinde 

kalıul ve tedavi eder. 

108 

Doktor 
Rusçuklu Hakkı 

107 ---------ııii ----------~--~ 

Galataaarayda Kanzük -. 
zahaneai kartısında Sahne ..,. 
katında 3 numaralı apartrman
da 1 numara. (1587) 

• TO llTllW 
Ankara cad<lesi C.ğaloğlu yokuşu No. 42 (1516) 

Umum Emlik 
Acentası 
Irat Sahiplerine 

Emli.ldarmm kiralanna mahauben 

AVANS VERR 
Adres: lstanbul. Bahçekaıw 

Taş Han No. 20 - 21. 
T elelon: 20307. 

Kitap va mecmuaya ait klişeleri Klişahanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefonı 24310 • 24319 - 24318 

mma müracaatları (5049) (10) İZMİR - MERSİN POST 
• • • r 

Çatalca Mst. Mv. için aşağl '' Konya 4 
da cins ve miktan yazılı malze tt cİ 
ıne pazarlıkla sa.tın alınacaktır. nıııı çarşamba 10 da 1 

1 lhaleai 7 /1/933 cıım'-rtesi gü nbhmından kalkar. 

/ ıı.ü saat 14,30 dadır. Taliplerin :.--------• 
pazarlığa ittiralt için o gün ve 

1 vaktinden evvel Fındıklıdaki 
K. O. Sa. Al. komisyonuna -- D o k t o r 
müracaatları. (5053) (14) ıBRAHlM A. BESİ 

1 Miktan Cinsi ,, Almanya'da tab•İI ve mü 
1 Adet izole laıkaç dit oeneler haıtaııelenle 
1 Adet Takım iki ağızlı anab t.ı.t.n ..,..... 

~Adet Takım kollu aıahtar 1 İstanbul - Oamanbe -------------------------------! 2 Adet Demir saplı t-Tida Şafak sokak 70 N 
50 Metre Kordon tel .~partonam 1 nume Çanakkale Vilayeti 

Defterdarlığından: 
Bedel ntulıammea 
L, K. 

370 oO 
30 00 

istimbot 
rapıllcalı: dowlr 
murah 

Ciusi Eb'adı Tefernıab 
kıdem 

lıti•bot tekneli Ş8 tuli 
12 anı 
8 uaıb 

l pirinçten mamul kıımdenıe 
1 Mnstamel kazan Ye 4 parça 
lı:aıan teferruab 
1 Kampak sisteminde mllstamel 

1111kine ( killü teferruab noksandır) 
1 uskur ıpft 

Çaaakkalemn hastane caddetalnd• Yakl pep fabrikuı ittisa~de ve lngiliz tebaasından 
madam Alfort Gıreye ait majaıa denınuııda mevcut hazineye ait ve natamam balada cina 
Ye teferruatı yazdı bir acet aitimhotun aıalıalliıı.de teslm edilmek Ye iatimbohın mağııza 
derunundan barice ~uılmua içiıı yapılacak mağaza duvanıwı yeniden harçla inıa ed:.lmeai 
iç'n kabul edilen 30 lira müıterisİlıe ait olmak ve mıızayede neticesinde takarrllr edecek 
bedeli defaten Ye pqinen bir talclİtte istifa edilmek f8rti!e S·l-933 pertembe lflinn uıt 
15 te ihalesi icra kıhnmılı: !iıere 17-12-932 tarih.inden itibaren 20 gD.n m!ld.:fetle mevkii müza. 
yedeyo vazedilmit o"maıından talip olanlar ve ıeraiti mlb:ayedeyl daha ziyade anlamak llnro 
% 7 buçuk pey akçılarile varidat daire.tine mUracaat eylemeleri ilin olunur. (6991) 

4 Kangal Çelik t.el "Muhtelif" (Pugaltr poıtanesi arkasın 
50 Kilo Gah.·anizli tel 2/5 M/M muayenehane açtnn. 
.kutrunda H«ciia 9-ıt ve 2-6 

2 "4000" Omlak çiftli kulak 
Wı: 
20 Çift iki renkt6 fit maa priz ll!ll• 

1 Adet Cep ampemıetresi .~ıektep sokağındaki muayeıı 
1 Kutu Zımpara macunu neiinı bpamıttır. Herglin sa 
6 Adet Muhtelif ııımb. tan akşama hdu hutalarını 
6 Adet Dip kömürü önil Valide kıruthanetl yanın• 
5 Metre Buji 11ıııkili ""'"~~"ehıne,lode bizzat ıe 
5 Artın Kulaklıklar i.çia l~ 'eder. l eleion: 9 4111 l 
2 Kilo Siyah boya. 
2 Kilo Aleminyom bo1uı 
4 Adet Boya hrçuı 
2AdetÇakı 
2 Kilo ispirto 
1 Kilo Tuz rubu 
1 Adet Benzin fııkıyest 
1 Adet Y •i f11kıyeai 
2 Kilo "Kılingirit" kağıdL 

Muhtelif ıkalmhkta 
5 Kilo Ustüpi 
5 Şife Vernik "Muhtelif renk 

ttl' 
10 Kilo Sabun 

K.mıl icra ..__....ndaa 
ralüm Efendiııia Hü..,a. ve ' 
Efeadilerle Fatrm it- . 
de ipotelcle temin edil...q 
temimi İltifaN ııİmm ada 18 

mukarrer Kartalda I.18feli aya 

- kuyu bir bap boataa 
tarilıine mliaadif ........ i -
14 te acik arttamıı ila aa!Jle 
dan talip olanlann loJ'meti IDl 

--' olu &00 Ur.- )"ilde 
buçutu niahetinde per • • 

l•t. Mr. Kumandanlıiiı Satına.ma koru. :ı~ ,1 nı Malıkemeainden: Bcyoğlunda Sakız.. • • a mel. isteyenlerin tarihi ilindt 

1 

Beyoğlu Dördüncü Sullı Hukuk hi mezkUrda ve prtıuımesini 

aillCI caddesinde (1) numaralı hane Biriıoci muhabere alayı için ren Kartal Sulb ı-
Taabhüdunü ifa edemiyen 

müteahhit namı besabtna Mer 
kez kumandanlığına merbut 
müesseaat ihtiyacı için 20 bin 
kilo şeker pazarlıkla sah11 alı
nacaktır. Pazrlığı 4-1-933 çar 
ıamba günü saat IS te T opha 
nede merkez kumandanlığı sa 
tınlma komisYIOO"unda icra 'kılı
nacaktır. bteklilerin şarl:'llame 
sini görmek için sabah saat 9 

1 dan ona kadar her gün ve pa
l zarlığa giri~eklerin belli vak 
tinde komiaycmda ha.::::r bulun
malan. ( 406) (7033) 

sa 
• • • 

H;ırbiye mektebi ihtiyacı için 
. 1932 tip ve Alsiyon markalı 
bisikletlerden 120 liralık pazar 
lıkl• almacalı:tır. Pazarlığı 2-1-
933 pazartesi günü saat 11 ele 
Toplı.aned" Merkez Kuman" 
danılığı ıatmalma ıkoıni4ıyonun
da yapılacakhr. İsteklilerin i
zahat almak İçin her gün sabah l saat 9dan ona kadar komisyona 

1 ınüracaatlan ve pazarlığa giri
f4'C"k.lerin belli vakitte komi ... 
yonda baztl" buluumalan. 

(384) (6814) 
42 

• • • 

1-933 pazartesi günU saat 11 de sakin iken (21-11-932) tarih.inde qağıda li~tede yazılı mub~ leri iWı. olunur. 
de Tophanede Merkez kuman- vefat eden doktor Hıntıryan Efendi- malzemcakt eelıhapazal rl

71
1kl
11

•
933

aabn au- !!!!!!!!!!!!!!!11!!!!2!! ____ !!!!!!11! 
danlığı satrnalma konıiaytımm- · ten:kes" mahk "yet na rr. es aımar 
da 1• cra kılınacaktır. İsteklilerin mdil~ • tir" Tınarihie · . ·•• emeced "ti"L~ teai günü nal 15.30 dadır. Ta malzeme aatJD aloıecak 

e mıt . uan an ı U11n:D ea 1. l ·ı· • ·· k Ü 33 _ _._ · izahat almak için her gün sa· L.L ti" '"-•----bir ıp enn ısteyı gomıe zere lesi 7/1/9 cuoı .. ~ı 
.....,, ma up ve a..._uunuuu ay h . 1 - • • _ '- • T ı· 1 · bah saat 10 dan 11 e kadar ko- . ıl .. _,_ d 8 er giln ve pazar ıga ııtır"" 

1 
saat tS tedır. a ıp enn J: 

vemıraaçımnuçayzamna ""·· .. k"d lk ·· ·· 
misyona müracaatln ve iştirak yoğlıı Dördüncü Suth Hukuk Mab· ıç~ o gun ~a tın en evve o l~ğa qtirak ııço o. ıun 
için de belli vakitte komisyon- k • - tlan ı- ·ı- mısoyna müracaatlan, tınden evvel komısynn11; 
da hazır bulunnıaları. ıeaıesuıe muracaa ıızumu 1 an ı (5050) (il) caatlan. (5051) 

(386) (6816) "unur. Miktarı Ma~~~in ci~i. t Miktan Malzemenitı 
44 Çatalca icra Memurlufundaıu ı 6 R~kkaslı elektnki murverozlu : 2 Metre mik'abr Gürgen, 

• ,.. • Bir ipoteğin temini utifaaı için pa- ~Kıl? Yarım m.m. kutnında 1 l Ton Maden kömürü 
Levazım Dikim Evi ihtiyacı raya çevrilmesi takarriir eden ve ta- ızolelı tel • 30 Kilo Y ağlr boya 

için 468 kilo ke~en ipliği açık mamına 30799 lira kıymeti mubam· \ 3 Adet Harun ~mperm~tre 6 Adet Okluk boru 
münakasa suretile satm alma- mineli ebniyelerile birlikte •ekiz bin 15 Adet Muhte.ıf eıontyet na 4 Kilo Ufak ka.rabat çivi 
caktır. Münakasası 25/1/933 kiiıur dönümlü Büyiikçekmece'de es kili . 20 Kilo Adi çivi 

L. • 1 d T kice ,iftligı"" açık artbrmaya konul-j' 3 Adet Mua.yene. omm •• etresı 2 Kutu Tenekir çar§am.,.. güniı saat 1 e op 7 6 Ad Ib kna 
hanede Merkez. K. satmalma mnı olup şartnamesinin 23-l-933 fa· ı et reı. mı tısıye -pusu 10 Adet Uç köte efe 

rihinden itibaren dairemizde herkes la fosforlu . 4 okka Cam maclllla konıiayonunda icra kılınacak Ad M h il -'---'-
1 idil tarafindan görülebileceg"i mbi 6-2- 1 6 et üte avvı mcıueı., tır. &te · erin ~artname ve nü ,.. A.J T f ı·· 1 /3 1 /5 - 933 tarihin ·· dif p • - 6 cet r3DS onno or 

munesim görmek için ııabah •ftftt 14 tenel~uy': kadıu-~re=:' 2 Adet Galvanometre "Manya 
saat dokuzdan ona kadar her - 1 ,, gün v.e münakaaasma girşecek eçdc artıırma: ile oablacaktır. Artb~- i to u , " ,, M 
l b " aki kom" d ma bedeli muhAmmen l<ı~etinin 9 Auet lt0x80 asa muıam erin eı.ıi v · tle ııyon a ,._ b 
hazır bulunmalan. (409) (16) yüxde yetmit beşini buhnadığı tak- 150ası.M S teli muhtelif 

dird hh .. d. ba 

1 

etre ema 
c eo "°" arttıranm tea u u · enkt • 

ki kalmak Ü7.cre 20-2-933 tarihine r e. 
Beyoglu Birind Sullı Hukuk Ha- müaadif Pa"<Brtesi ~nü .yine saat 141 Çatalca Mıt~ Mv, İıçin aıafı 

kimliğindea: G~latada Cemaat harun ten 17 ye kadar c!8ıremı.zde yapıla: ı da cins ve miktarı yazılı muha 
da 6 numıınııla muüın iken elyevm c:ak olan ıırttmnaamda ışbu gayn bere malzemeai pazarlıkla satın 
ikametgahı meçhul b11luaan Arif za- mettkul en ı;ok arttırana ihale edile- alınacaktır. ihalesi 7 /1/933 
de Şükrii Bey. ceğinden talip ohmlann mu~n cumartsei günü saat 14 tedir. 

• • • 
Çatalca Mıt. MY, amb 

bulunan aşağıda cinsleri 
köhne eşya •atılacaktır. 
çrlrnıadığmdaın ihalesi 8 f 
pazar günü saat 14,30 a 
dilmiştir. Taliplerni ta 
ıini görmek üzere her ı 
müzayedeye i!tirak için 
ve vaktinden evvel Fınc! 
111 K. O. SA. AL. k ' 
na miineaatlan. (1 

Adet Kil01Tam. Cimi 
19 250 Muhtelif Ordu Sdıhiyeııi ihtiyııu için 

1
1~. kalem eczayi tıbbiye açık İstanbul Belediyesi lıanlan m .. nekasa •ııretiıe .um .ıma-

, caktll'. Münakuaaı 16-1-933 --=.-ikt--------------------h pazartesi günü ••at 11 de Top
liıteı· ·~ il ~dtlesinde Büyük Sait Pata hamnrıı 1açak~ le. - hanede Merkez klllllandanlığı 
hİ:tı 1 hır vazı~ettedir. Hiasedıtrlan bizce meçhuldür. Sahıplen.. satmalma konıiayoıounda icra 
ca j•hzuru ızale znnnında bir hafta zarfında dairemize müra- kılmııcaktır. İsteklilerin şartna 
ci~~ ıı.n. a~si t~dirde belediye kanununun 48nci maddesi mu- mesİDİ gBrmek İçin aabah saat 
~ daıremız tarafından hedmedileceği ilin olunur. (7) 9 dan 10 a ka~r hl!! gün Ye mü 

lıtanbul inhisarlar Bıı§miidiriyeti
nin hakkınızda 932/1430 nıımaralİ

le açtığı 94 lira 27 kurut ıJacak da
vasının 24-12-932 y"'"'1li mulıalıeme 

kıymetinin yüzde yedi bu~~. anpe Taliplerin o gün ve vaktinden 
tinde pey akçesini veya millı bır ban evvel pazarlığa ittintk içiiı F ın 
kanın teminat meldubunu Iıamil im- d ki d .,. O S Al •· . 

M - k" I 1 a h. • a. • .ı<OIDll)'O 44 
lurunalan lümıdır. utera ım ver- ·· ti (5052) (13) . .. . , • , nuna muracaa an 8 
gi ve valnf İcal"l!'lı muştenye aıttir, 2 Adet 0/134 T elefonken ahize 

kazan 
50.SOO Karavana 
15 Bakraç 

Demiryollar ı idaresi ilanları 
nakasasına gınteceklerin belli 
YakiUe komisyonda hazır bu.. 
lumnalan. (385) (6815) 

43 7
5 adet Ankara tipi makas göbeğinin L---•ı zarfla münaka· 

1 

Hsı 3() fki • k' ........ • • • 
F e.o Tatbikat me'ktebi ihtiya 

cı için bir adet 1928 model A
nyel motosik'leti için tekerlek 
ve sepetsiz bütün teferrüatile 
Jeoi Sayclkar şasisi pazarlıkla 
ntm alrna<".alı:br. Pazarlrtt 2-

sınd ncı anun 1933 pazıttteaj günü Hal 15 te ldare bina-
il )'apılacakhr. 

.. F-zla tafsilat Ankara ve Haydarpaaa veznelerinde ••Y-, I . 
11.b an şartnamelerde yazılıdır. 

beter li· 
(6882) 

55 

ıinde gelmediğinizden gıyabınızda 2004 numararı icra ve iflas kanunu- ı· bas 0/60 da olabil' 12 
muhakemeye karar verilmit ...., d11- nun 126 ıncı maddesinin beşinci fık- l~m Ad:t Telefon seda l:;,huı 4 

3 Kepçe 
10 TaYa 

vacr vekili brafınd- imzan121 havi numa tevfikan ba gayri menlnd ü- 10 Adet Kömür levhaeı 4 
bir kıt'a taalıhütname ;(e 94 lira Z1 zerinde ipotekli alacaklılarla diğer IS Gram Toz Grafit 

Alüminy 
kepçe 

kunq deyninizi natdc mı.wmıleli ev

nlo resmiye ibraz inkarı lıalinde 

tatbikat ve iatiktap •e yemin teı.lifi

le İlpat olunacağı beyan olunı-1<1a 
tarib.i iliindan itibaren ,.irmi cün zar 
fında itina etmez n »tiktap n :re· 
mia için nwbalıeme &'Ünü olan 4-2-
933 cumartesi ırünii snat onda mah
kemeye gelm..zıeniz mahkemeye a
luunayarak valaayı ilnv elmit addo 
lımacağınız teblilı.' makamına ilan o
lunur. 

alakadaranm ve irtifak hakkı aalıip- 1 Adet Om metre 
ferinin bu haldarmı ve huıusile wz 50 Adet Fincan izolatör 
ve maaarifc dair iddealannr ilan tari 4 Kilo Mumlu tel 
hinden itibaren yirmi gün içinde ev. 4 Adet Bo~ marka buji ınaa ıal 
rakı müabitelerile bildirmeleri abi mastra 
halde haklar1 Tapu •İcilile sabit ol, 2 Kilo Kaol 
madıkça ııahf bedelinin payl&Jmaaın 2 Kilo Kalay 
dan hariç kalacaldan cihetle alib- 2 Kilo Aıit ıolfeı-W 
daraaın işbu m•ddenin mezkür fık.. 2 Kilo Çıbık çelik 
rasına göre hareket etmeleri ve da- 2 Kilo Pirinç çıbık 
ba fazla malômat almak iıteyenl&- • • • 

• • • 

rin 932 '407 doıya nunıaraeile möra Birinci muhabere alayı için uuna müracaatları. 
1 eaatlıu·r ilan olunur. •!ağıda cina ve miktan yazılı (10721 

Kırldarelindeki ıüYarİ 
tı ihtiyacı içm. 400.000 
pa ile 128.000 kilo iırn 
zarfla aatm alınacaktır. 
1/2/933 çal'fUDba gün" 
15 te yapılacaktır. Ta 
ıartnamesini görmek Ü 
gün ve münakasaya it 
çin o gün ye vaktinden 
Kırklarelindeki Sa. Al. 



• 
1 

Terzihanesi Açıldı 
Beyoğlu Şubesinin Ostünde 

• 
Beyoğlu istiklal Caddesi 

Makastan Londra'da Min· -
ters Kotting Terzi ik 

'kadem· inden mezun ur 

Bu fngiliz genci gibi şık giyinmek ister
seniz makastan en büyük İngiliz Terzilik 

Akademisinden mezun olan 

Yerli Mallar Pazar! 
Terzihanesine 

• 

Elbise Yaptırınız! 

Tee111'1rle bayılanlara, 
yürek {arpın hama, sinir 
nöbetlerin~ yirmi damlası 
kafidir. 

'1•---• 1890 ıeneıinde mnesaes ----1111! 
~ Radebealer llaachinenfabrik 
r 

rı·ı'/. August Koebig G. m. b. H. 
Radebeal bel Dresden 

, &lırilıııuı; Zirddi malôneltti bq& n te9isab icra eyler. Mikdalar, 
h • mukanalan, bnul mukanalan, lifier, uç levhalar 'ftlaire... 

ZAMGLA'MAK VE CIULAMAK MAKINALARI 

!i\MÇDlk veya mıcl'lai üatiivuııeler vaaıtaaile 1 - 4 nnkt. anilin milrek
~eri içbı 
ı.; TABI MAKiNELERi 

p~ ZARF KACITLARI BOYAMAK lçtN MAKiNELER 
'Jl BRUNCUKLU VEYA EMPRiME HAVLULAR 

o IMALl iÇiN TESiSAT 

•I ~~ ve sift :rüzlü - renkli, fantezi, ı!aae, dalplı vaair lıijıtlara 
') ua 

ırj LEVHALAR iHZARi iÇiN TESISAl 
t KOLALAMAK iÇiN MAKINALAR 
, Türkiye için miimeaaili: EDWIN STEINER 

l..,,b.ıJ, Beyoğlu - Posta kutusu 2329 Telefon 42317 

:74 ·"'ı-" -- ING.ıLIZCE ve FRANSIZCA ---
0""' Akpm derıleri 
,j,' Ouhuliye ue beraber 7 L:ra haftada ne gno 

llç aylık kurs ı ıa1t l 8 den sonra 
r 
lı Hjç bilmiyenlere, az ve çok bilenlere mahıuı ayn aınıflar 

0 1 Kinunuaıuıi - 31 Mart 1933 C, Amerikaa erkek Lisan n Ticaret clersaneai 
JI. 23 Alemdar caddesi, latanbul 
ar h,m dersler pyet eh"" tenitle muntuamen Amerikan Erkelı: 
af - ve Ticaret denıınesi Beyoilu 42 M"1rutİyet cadcle:sindelü ftr 
h >Wnde devem ebnekteclir. 
zt 1 Kinunusaniden itibaren yeni sınıflar ı...ı.:ror 

• 
':~HASTA L 1 G I N 

ı; Önünü alınak, tedavisinden eyidir. , ; 
·i: Binaenaleyh. ıimcliden Emulıion SCOTT ~( . ~d 

k miiatabzarmı alma. Kıtın bütün haıtalıkları- · ~ ' tT.1 
,J.. aa kartı en mükemmel mukavvidir. Terkibin- ·, 1 
~deki sal morina balıkyağr, gerek kalori gıdası -..r 

ıerekse ııbbat tevlit eden vitamin- • "m" leri itibarile zensinclir. Küçük ve bü-
11 ~ yükler için olduiu kadar zayıf ve kuvvetli olanlar 

için de eyidir. ismine dikkat ediniz. 

~~. • Emulsion SCOTT 

fstanbul Defterdarlığından: 
Kinunuevvel 932 tarihinde satılacak ola;n Balarköyünde 

,,. zağacmda Firenk kiliaeai sokağındaki 46 numaralı evin mü • 
1 4 Kinulauıani 933 de yapılmak üzere bir hafta temdit 

(9) 1 

-.,... ... 

GRİPE TUTULMA YINIZ 
Her sabah blr kate 

NEOKALMİNA 

Merhum 
Muallim ı:bahat Beyin tercüme 
etti{li ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. G!~~ON)nn 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
. Taşraya k ön".!eri;en kitaplar 

. .. . ; . 
• 
Is anbul ve Trakya 
Şeker Fa ikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A ~pullu şeker fabrikasının lstanbul dept>. 
larından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak 
Üzere sablır • 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mes'uliyet müşteriy ·· şteri is erse 

sigorta ettirilir. 

Adres: İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf 
Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul 

Şeker - Telefon: 24470.79 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han latanbal 

ihtiyat ve Sermayesi: (1 .000.000) Türk Lirasıdır. 
· Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İt Bankası tarahndan teıkll olunmuıtur. İdare meclisi ve 
mUdiirler heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. TUrklyenln her tarahnda (200) il geçe:a 
acentalarmm hepsi TiirktUr. Ttlrkiyenln en mflhlm milesseselerinin ve 

bankalanmn sigortalanm icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalar.Dl en iyi ftraitle yapar. Hasar vukuuoda zararları ıilr'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 
1 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6. ca keılde: 11 kiiııunusani 1933 tedlr 

BÜYÜK İKRAMİYE 

200,000 Liradır 
Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000 

10.000 Liralık büyük ikramiyeler ve 
l 00.000 Liralık bir mükafat vardır. 

.. wya iki yOllO btçmldal"I 
rYVda tqa IGr1me' w S 
badehu lca)'tt Gurlnd• 
reçlrmt.lc IUNUyle bUer. • 
!.yl tarq ollıbUmek • • 
lçta MrkC'IC: luundır. • 

MGhlm ttkunmQlat.. ~ 
HefYerde .. 111.d'. 

U9UM M'tllWMa -. 

8ıındıu• Gontrnllda •• ~ 
Gallıtlı·SU.W 

Or. A. KUTiEL 
Keralı:öy Börekçi fmnr uraaında J4. 

10 ___ ,.._.._, _____ .. 
MiLLiYET MATBAASI 

1 


