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Siirt Meb'usu MAHMUT 

U~umt Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

• 

Harici haberler 
V c Türk karii Basvekil Es isehirde ene Tayyare il Döndü •• 

Geçen gÜn Japonyalı bir dcıdu· 
•uz ile matbuat 'hakkında haa
hi.bal ederken, kendiainde~ Ja
"°n ıazete karilerinin en Zl)'ade 
l.anıri haberleri okuduldarmı IOI'· 

•uıtuk. Japonyalı . arkadafllll'Z 
oledi ki: 

- Harici haberler ••• Ve ita
.. ., etti: Japonyanm bütün mem
leketlerle ticari alakalan Yardır. 
He.- memleketin Yazİyeti ile ya· 
landan alakadardır. Alelade bir 
Japon ıazete kariinin dünya ah· 
"•li hakkındaki mahimatma taf&l' 
ııruz. Bu malfunat Japonyanm ya· 
rı resmi ajanamın her memleket• 
teki hususi mümessilleri tarafın
dan verilmektedir. BüyÜk ııazete
lerin de mühim merkezlerde mu· 
lıabirleri vardır. 

Türkiye ile Japonya araaında 
bir mükayeae yapılacak oluna, 
razete karilerinin mahiyeti nokta 
•ından arada bir tezat olduğuna 
tüphe edilemez. iddia edilebilinir 
ki bizde harici haberler gazete 
olruyuculanru en az alakadar e
den mevzudur. Ve harici haberle· 
rimizin memba ve menteini ha
tırladıkça bu vaziyetten memnun. 
olacağımız ıeliyor. Çünkü henüz 
Türk gazete karii, kendisine dün
ya ahvali hakkında doğru ınalü
D>at verecek bitaraf bir havadia 
•aartasından mahrumdur. Memle
ketimiz ile dıtarı memleketler a
raamdaki anten Anadolu Ajanaı 
firması altında çıkan Havaa, Reu· 
ter, Wolf, lstefani, Taas gibi pro
Paııanda haberlerinden ibarettir. 
Gazete karileri bu haberleri İna· 
llarak okudukça, daha ziyade on
larm teairi altında kalacaktrr. Bi
baenaleyh oldukça !&kayıt kalma
" belki de efkan umumiye namı
ba hayırlıdır. 

Geçen gÜn bir gazeteci arka· 
datmıız Anadolu Ajanaırun Fran· 
aız propagandaamdan ibaret olan 
haberleri neıre vaaıta olduğunu 
Yazmıtlı• Ajana Umum Müdürü 
Muvaffak Bey, ayni ıazetenin 
aütunlannda bu iddiaya kartı ver
diği cevapta ıazeteci arkadaınnı
:tın hakkını tealim ebnekle bera· 
ber, ajan•m tahsisatı, ehemmiyet· 
li merkezlerde hususi muhabir bu
lundurmağa kafi ıelmediğinden 
diğer ajanalarm haberlerine abo
be olduğunu, ıimdilik bununla ik
tifa etmek l&zon ıeldiğini ve eaa· 
aen her ajamm diğer ajana ha
berlerine abone olduğunu bildir· 
..U.ti. 

Anadolu Ajansının baıma geç
liği gündenberi ııerviain tekamülü 
Yolunda çok büyÜk gayretler gös
teren Muvaffak Beyin bu sözlerin· 
de tavzihe muhtaç bazı noktalar 
"•rdır: 

Evvela paramız kifayet ebnİ· 
Yor. Binaenaleyh bir İ§i tam yapa• 
lluyacağımıza ıöre yanm olaun 
hpalon demek istiyor. Bizce A
ıııadolu Ajansının verdiği bütün 
haberleri yabancı ajansların ha· 
\erlerine inhiaar ettirmek bir İ§İ 
Yanm yapmak değil, hiç yapma• 
ltıakbr. Hatta hiç ya-amaktan 
da fenadır. Çünkü bazan Türk 
et"karı umumivesine karayı loeyaz, 
ı,.,yazı da k;,.a göatermek oldu
iuna ııöre miiabet mazarratı var· 
~ır. Bu çetit yazıları neırettinnek 
'Çin alakadarlar üate para verir
ler. Kaldı ki biz, para ile propa• 
tanda satın alıyoruz. 

Her ecnebi aja~ diğer ajana 
larm ııervialerine abone olduğu 
doğrudur. Fakat evvela bu ajana
larm kendilerine mahaus geni§ 
\etkilatlan Yardır. Bu teıkilatm 
topladığı haberler içinde ecnebi 
•janalann verdikleri ve sıkı bir 
laafiyeye tabi tutulan malfunat 
ciİz'i bir teyden ibaret kalıyor. 
)'ani kendi malı olan haberler 
İçinde yabancılar kaynıyor. Sani
)en biç bir ajam kendine ait ol
lbayan haberi kendi malı imit gi
hi netretınez. Çünkü Türk efkarı 
tbnumiyeıi, Anadolu Ajansının is
lai altında neşredilen habere baş· 
ita, Havaa Ajanaınm iami altında 
""ıredilen habere baıka kıymet 
~erir. 

Halbuki bütün haberlerini ya• 
lıııncı ajanalardan alan Anadolu 
lı.jansı, aldığı haberleri kendi fir
~sı altında ve k .. ndi istihbaratı 
ltrı.it ııibi netrediyor. Bunun neti
~~aini anlamak için gÜnÜn en mü· 
""" meııelesi hakkında ajansın 
~~rdiğl haberlerin mahiyetini tet• 
"'" edelim: Beynelmilel borçlar 
lı.lldnnda lngilterenin Amerikaya 
İ:°ta tevdi ettiğini haber verirken, 

\lnun "mukni'' olduiu aöyleni
)~. Sonra haıka bir yerde "Ame
tikanm itilafgiriz" davranmadığı 
~kdirde itilafa vanlacağını söy
t·)or. Bu, Anadolu Ajansına de
ı.!'• Reuter'e ve Havaa'a yakııır 
it ır lisandır. Hatta eğer onlar da 

eadilerinden beklenen hizmeti 
l>ııpaalar bu yolda haber verme• 
..,.,lidirler. Çünkü lngiliz notaaı· 
~ mukni olduğunu söylemek bir 
d her vermek değil, nota hakkın-

" hüküm vermektir. Borçlar me
leleainde itilafgirizliğin hangi ta
·~fta olduğu telakkiye göre deği
~•l". Amerika, İngiltere ve Fransa-
1.•n borçları tecil hu•usundaki tek
~flerini kabul etmediği için bu 

1 j~letlerin nıızarınd;ı itilafr.iriz 
e •kki edilebilir. Fakat Amerika-

DarüUünun konleran• .alonunda diin "'" vermei• 11elenler ııe ;yeni 
meh'wumwı lhrahim Tali Bey 

Dört meb'usluk için 
dün intihap yapıldı 

• 
lstanbulda 1554 müntehibisa. 

niden 1459 sı 
• 
lbrahim Tali Beye rey verdi 

j Mü~adele 
Komisyonu 
Lağvediliyor 

Yunan . hükdmetl 
noktai nazarımızı 

istimzaç etti 

l ·. 
1 lstanbul. 
Edirne y~lu 

A11f alt olarak inşa
sına karar verildi 

DIJrt vali istanbulda bu 
meseleyi konuşacak · 

Atinadan verilen bir habere ııö 
re, Çaldaris kabinesi Muhtelit Türkiye Türinı ve Otomobil 

klübün tetebbüsü üzerine lstan
Mübadele komisyonunun lağvını bul • Edirne yolunan asfalt ola· 
tasavvur etınektedir. Bu meaele rak inıaaı takarrür etıniıtir. Bu 
hakkında Türkiye hükfunetinin maksatla, Edirne, Kırklareli, Te
de noktainazarı istimzaç edilmiı· kirdağ ve latanbul valileri arasın· 
tir. Türkiyenin buna, esas itibari- da latanbulda bir İçtima yapıla; 
le muhalefet etmeyeceği ümit e- cakbr. Bu yolun intaaı için bir 

bankadan avana almmaaı ve buna 
dilmeJ<tedir. Komisyonun lağvı ta hükfunetin kefalet etıneai mevzuu 
karrür ettiği takdirde, lstanbul- bahistir. lstanbul • Edirne fOM'Si• 
daki gayrimenkul mallara aı"t me nin asfalt olarak intaaı yalnız 
aailin halli için bir aureti tesviye memlekete ııeyyah celbi noktasm 
bulmak üzere iki hükfunet ara•m· dan değil, Trakyarun iktısaden in 
da miizakerat cereyan edecektir. 1 kitafı noktasından da ehemmiyeti 

haizdir. Yol 240 kilometredir. Bu 
yolun intasından sonra lstanbul
dan Edirneye dört saatte ııidilebi· 
lecektir. 

Ankarada yeni Fran
sız sefarethanesi 

Yakanda 110lda BaılHlkilim~, .ağda Zelriii Bey tay;ııarelerine hin,,_ 
den eovel, af'liıJa BOfvekil tayyareye hiMiJıten ..,nnır ... 

Merhum Ahmet Rasim Bey
den inhilal eden latuıbul meb' 
ualuğu için dün yenicl'en İnli· 
hap yapıldı. Rey ıandığı dün 
aabah erkooden belediye dai
reWıden kaldırılarak Darülfü
nun konferans aalonuna geti
rilmitti. 

nun methali ve intihap aand~ğı j • · 
run bulunduğu köte bayraklar Komi.yonda iki heyeti murahlıaaa 
la donatılmıtb· Daimi eoc:ü· reüi M. Foka. ve Şevki Bey 

Fransa hüküıneti Anı.arada ye 
ni bir sefaret binaaı iotaama ka
rar vermİ§tir. Bu maksatla Fran· 
sız bütçesine yeni tahsisat konul
mu,tur. Yeni inı.a edilecek bina
nın anası, bükUmetimiz tarafm. 
dan meccanen Fraııaız hükfuneti
ne verilmittir. Bu araa 1974 met• 
re murabbaındadır, Tayyarelerimiz, gece 

uçuşları yaptılar 

intihap münaaebetile aalo-

• 

men azaamdan Ihsan Namık ve 
encümen batkitibi Zühtü Bey
ler, salona ilk gİTenler mey•· 
nmda idi. 

Heyeti teftitiye kitipleri 
(Devamı 2 inci sahifede) 

lngiliz notası hiçbir 
tesir hasıl etmedi 

Görünüşe nazaran, 15 kanunu 
evvel taksitini 

vermeğe mecbur olacaklar 

Amerika Hariciye Nazırı 
M. Stim•on 

VASHINGTON, 2. A. A. - Birin 
ci Ki.ııunun 15 inde vadesi ııelecek 
takııitin tecili hakkındaki lnııiliz no
taaı Amerikan kongresi i.za11 üze
rinde pekaz bir teair hi.sil etıniıtir. 
Cümburiyetçi ve demokrat izi. bu 
takııitin tecili aleyhindeki vaziyetlo
rinde sebat etınektedir. 

Bu izi., borçlar meaeleııinin yeni-

lılar da dönüp Fransız ve lngiliz
Jere "Aııl itilifgiriz olan ıizaini2; 
çünkü borçlarınızı vermiyorau .. 
nuz0 dese, hakaız bir söz mü aöy
lemİ§ olur? Bütün bu beynelmi
lel borçların tediyeai meselesinde 
Havaa ve Reuter'in hedefi §U ol· 
muıtur: Borçların tediyesi, bey
nelmilel iktı•adi tezebzübün de
vamı demek olacaktır. Halbuki 
bu ajanoların menaup olduklan 
devletler başka devletlerin ala
caklısı olduğu zaman, tamam.ile 
aksi bir lcar.aat müdafaa ediyor
lardı. Bitaraf olan efkirı umum1 

den tetkiki hakkında bir komisyon 
teşkili yolundaki tetd>büsün aka.-. 
te mabküm olacağını timdiden söy
lemektedirler. 

Ayan meclisindeki ciimhuriyetçi a 
:ti.dan M. V ataon ve bu yakınlarda 
M. Roosevelt ile görüıen demokrat 
i.zadan M. Robinson bu taksitin te
cili ihtimallerinin tamamile gayri va 
rit olduğunu bilhaaaa beyan etıniı
lerdir. 

Amerika gazpfelerl 
ne diyor? 

NEV YORK, 2. A.A. - Ameri
kan gazeteleri yeni lngiliz notaam
clan derin bir surette müteessir ol
muı ıribi görünmektedir. Ancak bu 
gazetelere kongrenin eski vaziyetin 
de sebat ettiği takdirde hiçbirıey ya 
pılamıyacağını umumiyetle beyan et 
mektedir. 

Cbriıtion Science Monitor gazete 
si bu münaaebetle ıu aatırlan yaz. 
maktadır: 

" Amerikanın bu meseleye ait 
bütün safhalan tetkik etıneden ev
vel kat'i bir hüküm vermekten çe 
lı:inmeai Amerika için hayati bir e 
hemmiyeti haizdir.' ' 

NEV YORK, 2. A.A. - Nev York 
American ıazetesi l ngiliz notasını 
neşretmiı ve bu notamn ticaret aaha 
ımda bir takını mukabelei bilmisil 
hareketlerine giritileceğini gösterdi
ğini beyan etmittir. 

Ne-. Y ork Timea gazetesi, lngiliz 
notaamın reisicümhur M. Hoover ile 
bathca mü§llvirleri üzerinde bilhassa 
Lauaanne itilafına ait fıkra münaa ... 

( Devamı 6 ıncı •ahifede ) 

yelerin bir veya diğer tesir alım· 
da kalmalan için biç bir ııebep 
yoktur. 

Beynelmilel borçlar meaeleaini 
bir miaal olarak zikrediyoruz. Dik 
kat edilirse, yabancı ajanslann 
her mühim meaele hakkında ver
dikleri haberin arkasında ayni 
sinsi propaganda mülihazaaı var
dır. Dünyanın vaziyeti hakkında 
salim bir fikir sahibi olmak için 
herteyden evvel, yabancı ajana
lann tahakkümünden kurtulacak 
çareleri aramak lazımdır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Diğer muallak meseleler de iki 
bükümet araamda doğrudan doğ
ruya vukubulacak müzakereler 
neticeainde halledilecektir. 

Troçkinin 
Peşinden •• 

ikinci 11aklandığı 
yer de keıf edildi 

KOPENHAG - Troçki'nin 
ıehir civarmda ikamet edeceği 

zannediliyordu. Fakat tehir dahi
linde Da}gaı caddesinde bir Yilla
da oturmaktadır. Troc;kinin İkinci 
ikametıi.hı da ketfedildiğinden 
burası da müteceaaiı halk tarafın 
dan adeta muhasara edilmittir •• 
Bu sebeple Troçki hu ıece yeni
den evini değittirmeie mecbur ol 
muttur. Yeni adresi henüz malüm 
değildir. 

:.:.... _____ _ 
• 
idama 
Mahkum Ayşe 

Kendisini ziyarete 
gelen sevgilisine 

mendil hediye etti 
ADANA (Milliyet) - Bura 

hapishanesinde, mahkeme karan 
temyize gönderilmit idam mahkü 
mu bir kadm vardır. Bu kadın kö 
yÜnde ııevdiği Kasım Ali İsminde 

Ayıe 

biriai ile güya ııer 
beat yafamak hül 
yasıyla Kasım A
li'nin kansını ve 
çocuğunu zehirle 
yerek öldürmüş
tü GeçenlerdeKa 
ıon Ali hapisha
nede Ayteyİ ziya 
ret etmi§tir. Ayte 
temyizin vereceği 
karan beklemek· 
le beraber, meta· 
netini biç kaybet· 
memektedir. An· 
cak ııevdiği Ka· 
ıon Ali kendisini ziyarete ııeldiği 
zaman yÜreği yufkalatmıt ve de
rin ahlar çekerek ağlamııtır. Ay
ıe Kasım Aliye hapiahaneden ay
nlırken cebinden çıkardığı temiz 
bir mendili hediye olarak vermit· 
tir. Belki de bir daha göremiye
ceği ııevgifüinin bu ziyareti Ayte 
için büvük bir teııelli olmuıtur • 

Sen ve Ben .. 

Yakında Milliyet'te 

Yalovada 
Yeni memba 

Bu sene yeni bir 
park 

daha yapılacak 

Başvekil Eskişehirden dün saat 
on üçte Ankaraya döndü 

ANKARA , 2. (Telelonla) - Bat reisi Ihsan, lıaı mü~ Ni
•ekil ismet Pafll ile maiyetindeki hat Vali Haldo, Fırka Reisi Osman, 

Seyriaef~in idaresi ~u aene de zeval, aaat on üçte gene tayyareler- Belediye Reis vekili Kamil Beylerle 
! alo~anın i!'yasına daır olan pro- le avdet ettiler. Baıvelcil çok neteli muhtelif teşekküllere menaup bir 
J~lerm tatbıkma dev~ edecek- ıörünüyordu. Avdetle filo kumanda- çok zevat bulunuyordu. 
tir. Bu ıene yapılacak ııler mey~- nı Celil B. in tayyaresine binmiı bu- R-·vekil kendisini karıılay--'--m 
runda geçenlerde y;ıruruf olan bu- 1 rd ..... ..,...... 
yük lokantanın intaaı vardır. Kap 1 unuyo u. ayn ayn ellerini sıkarak iltifatta bu-
lıcalarm yui.;.n kıammda bulunap lımet Pa§ll Eskiıehire vardığı za- lunmuı, havanın Eskiıelıir mıntaka
fizyoterapi dairesi, kolaylık ol- man, havadan üç tayyare filosu is- smda birdenbire soğuduiunu aöyl .. 
ınak üzere, atağtda yapılacak o- tiklıale çıkmıftır. Batvekil tayyare mİftİr. 
lan yeni bir binaya naklolunacak- meydanına indikten aonra, kendilo- Baıvekil alqam üzere Belediye ta
tır. Evvelce tamir edilemeyen ve rini kartdayan Naci Pt. ile kayına- rafından Porsuk otelinde tenfine vo
kıamen harap olan eski sıcak au kam Celil B. le birlikte fotoiraflan- rilen ziyafette hazır bulunmuftur. 
kanallannm da tamirine bqlan- nı çelı:tirmiılerdir. istikbale ııelenler Geceleyin de tayyareler munffald
mıfbr. Bu suretle, timdiye kadar arasında temyiz mahkeemsi birinci yetli uçuılar yapmıılardır. 
öteberiye kaçarak dağılmakta o- =======================-==
lan aularm ziyaına meydan "eril· 
memit olacaktır. Bu kanalların ta 
miri esnasmda timdiye kadar ma 
IUın olmayan bir memba daha 
meydana çıkanlmıtlır. Bu mem
bam da diğerleri kadar kuvvetli 
ve ayni tifai hassalara malik ol
duğu anlatılmıştır. Bundan baı· 
ka soğuk au kanallan da tamir 
edilmekte ve suyun, otomatik bir 
surette büyÜk otele çıkabilmesi i
çin bazı tesisat yapılmatadır. Bu 
suretle suyun tulumba ile yukarı 
ya çıkanlmaaından kurtulunmuf 
olacaktır. Y alovada Göney parkı 
namile yeni bir park ta yapılmak 
tadır. Park, kaplıca mevsimine ka 
dar bitirilerek umuma açılacak
trr. 

Anadoluda 
23 medeniyet 

Aliıardaki hafriyat 
neler öğretti? 

Alişar'da Hitit asarının meyda 

1 

na çı;....rılması için Şikago Şark 
Enatitüaü namına Profesör Von 
der Osten'in id....,.i altmcla hafri 
yatta hulunmalrta olan heyet, kı

' ım tekarrübü haııehile haf. 
1 riyatı tatil etmİftİr. Bu sebeple 

Profesör Von der Oaten ıehrimize 
gelmittir. Profesör Alifar'da yapı· 
lan hafriyatta timdiye kadar elde 
edilen neticelere dair fU izahatı 
vermittir: 

M - Alif&ı"' ela yapmakta olduğu• 
muz hafriyatın bu ııene yedinci ae 
nesini bitirdik. Şimdiye kadar el
de ettiğimiz neticelerden memnu
nuz. Ahiren taı, bronz, bakır ve 
demir devirlerine ait yeni eaerler 
elde ettik ve bu devirlere ait in
san iskeletleri de bulduk. Tahar
riyatımız, kablettarih taı devrin
den Osmanlılara kadar olan me
deniyetler hakkında bir fikir ver
meğe yardım etmittir. 25 metre 
derinliğinde Neolitique devirlere 
ait bulduğumuz eserler, bu devrin 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Lik maçlarına iki 
sahada başlandı 

•• 
Uç ay geciken lik maçları iki 

sahada birden başladı 
Yeni Futbol heyetinin tertip et ı Beykoz B takonlan, Anadolu • 

tiği 1932 - 1933 lik maçlan dün Kaaonpafa, Fenerbahçe A • Bey 
iki sahada birden oynanmağa bq ko~'A takonlan arasında olmak 
!adı. Bundan böyle her cuma gü. üzere üç maç oynandı. Kadıkö
nü Kadıköy ve Taksim stadyum- yünde de ıene fik!.tür muc.ibince 
Jarmda Jik mac;larma devam edile lıtanbulspor A • Silleymanıye A, 

k 
· T •- · t d d d"" lstanbulapor B • Silleymaniye B, ce br. a111.aım • a yumun a un 

fikstür mucibinu F enerbahçe B, ( Deuamı 6 ıncı -hilede ) 

Dünkü maçlardan bir en.tonton• 



Tarihi tefrika: 32 

93 f elô.ketleri 
• 

ve lgnatief 
••O•• 

Ele geçen her paradan padişa.. 
ha aslan payı ayrılıyordu 

Böyle bir zamanda gözlerini 
yuman Ali Paşanın yerine Ab
dülaziz, Bahriye Nazırı Mah· 
mut Nedim P&Jayı Sadrazam 
yapmqtı. Eski devlet adam· 
larmdan Ali, Fuat, Muıtafa Na 
ili, Kııbrıslı Mehmet Paşalar ar 
tık dünyada değildi. Fakat mü 
tercim Rüttü, Şirvani Zade 
Rüştü, Hüseyin Avni Patalar 
ortadaydılar. Tuna Valiliğinde 
Şiirayi Devlet Reisliğinde oka
dar san kazanan Mitat Pqa, 
Bağdatta idi. Bı.mlar dururken 
Mahmut Nedimi Sadrazam yap 
manın sebebi meydanydı: 

Mahmut Nedim Pata, Bah· 
riye Nazırı iken Abdülizize ve 
Anasına sokulmak için elinden 
geleni ardına koymamıştı. Eski 
fevaidi Osmaniye vapurlarmın 
adını idarei Aziziye koymUJ> 
bunların masraflarını bahriye 
bütçesinden öcıemif, iratlarını 
Paditahın ha:rineıine vermit· 
ti. Ereğli madenlerinm ele 
masraflarını devlet bütçesi ö
diyecek, iradı rene hazine; hu 
saya ridecekti. Bundan bqka 
Mahmut Nedim Pqa, eli.ne dü
şen her paradan Paditaha, Va
lide Sultana aalanpayları ayı
rırdı. 

İtte bu "kulluk" lar. ~röz· 
lü saray kadınlarını, onların ba. 
şmdaki tım ... rık Valide Sultanı 
hep Mahmut Nedimci etmitti. 

Mahmut Nedim Paşa, bun
ca zamandır umup beklediği 
Sadrazamlığı 1ılde edince, bunu 
kimseye kaptırmıyarak elinde 
tutabilmek çarelerini ara.mağa 
basladı. Kendiıini iki kuvvet 
de~irehilirdi: Biri, Paditah ve 
ona sözgeçircn saray kadınları; 
ötede de harici bir felaketti. Pa 
ditahm, anasının, saray kad~ 
lannın ağızlarını ,.(tın anahtar 
açardı.Bunun için Mahmut Ne 
dim Paşa, saraya İstediği ka
dar para yetittirmeyi ..r. büyük 
borc sayardı. 

Oteyandan Fransa devril
dikten, lngiltere Şark işlerin. 
den uzaklaştıktan sonra, Türki 
ye, Rusyaya kartı yalnız kal
mıı dMnekti. Avusturya 1866 
da yediği dayaktan ıonra kı· 
mıldıyacak halde değildi. Al
manya R118yaya ıııkı ıılnya 
baıilıvdı. Bunun için Türkiye
ye kalan tek kurtulut yolu Ruı 
r Vll tlal'<avukluk .. tmekti. Ab
dülhize kavuk salladığı gibi, 
Mahmut NF-dim Pata. Ruıya 
Çartl""l f ıtanbulda Elcüi olan 
l gnetj.ef' e de kavulc aallıyordu. 

Sarayla Rusya sefaretini 
bornut ettikten sonra, alt tara· 
Fınd" di;şünecek bir ıey yoldu. 

Abclillhamidin ikinci mabeyin
ciai mertıum Nuri Paıadır. A
ııl makalenizin ruhu olan Nuri 
Bey 1321 ıeneainde Y ekacıkta 
kötklerinde irtihal eden abrar 
üdebadan ve bili. ricalinden, 
Tütün inhisarı HükUmeti Se
niyye komiseri vüzeradan Yu· 
ıuf Pata Zade Nuri Bey mer 
humdur. Elyevm bir Maliye 
mütelıaa1111 olan. mahduınlan 
Yuıuf Münür Beyefendi de mü) 
ga Tütün lnlıisan Mediıi idare 
azuı bulunuyordu. 

"Nuri Bey merhum 
bahsettiğiniz zamanlar Ye-
ni Oımanlılar Cemiyeti-
nin ilk müe11ialeri araam
daydı. Londrada Ziya Pata ve 
Namık Kemal merhumlarla 
(Hürriyet) gazetesini çıkarmıt 
lardL Sadrazam Ali Pata11 iı· 
tihlaf ed'en Mahmut Nedim Pa 
ıanm Sadaretten sukutundan 
iki ay evvel lıtanbulda {ibret) 
gazetesini tesia eden Namık 
Kemal merhumun m1:4ai arka· 
da9lan, miifarünileyb Nuri B. 
ile, Nuri Beyin çocnkhıtundan 
beri ancadatı ,,,. Kemal Beyle 
Ziya Pqanm Avrupada d'a re
fiki bulunan - ve bilihare Pa
t• olan - Reıat Bey mer4ıum 
idi. 

.'Reşat Bey de. Kudüı Mu
taaarnflığmdıuı mazulen ve 
menzulen htanbulda vefat e
den Retat Paıa merhumdur ki 
Yeni Oıımanlılar Cemiyetinin 
ilk müeaaialerinden bulunuyor
du. Ziya Paşa merhum Adana 
Valisi iken Retat Bey mutaıar 
rıflıkla müşarünileyhin refaka
tinde bulunmut ve irtihaline 
kadar eski refik ve amirine hür
met ve muhabbet göatermittir. 
Bulgaristan komiaerli~inde bu· 
luıımut olan tair Ali Ferruh B. 
merhumun da pederidir. 

"Suphi Pqa Zade Ayetullah 
B. merhum, o zaman Erzurum 
mektl•pçuluğu a.. Iatanbuldan 
çıkarılm·ıttı. Mütarünileyh Rus 
mubarebeaine gönüllü olarak it 
tirak etmitti. Bu sırada tifodan 
1294 te (Tercan) kazasında ve 
fat etti. Orada Selçuki M~ 
Sultanın türbesi hatireıinde 
metfundur. 

"Oımanlı lmperatorluğu. 
nun ilk Maarif Nazırı olan Ab· 
durndıman Sami Patad'ır. Mah 
dumu Suplıi Paıanm da maa
rif, maliye, ticaret ve mütead. 
dit defa Evkaf Nazırlıkları var 
dır. Mütarünileyhin hmi vefa· 
tında (22) evladı ber<hayat idi. 
ilk oğlu Ayetullah Bey mer
humdur. Son oğlu da timdi 
Bükreş Sefirimiz ol"n Haınilul
lah Suphi Beyefendidir. 

HARİCİ HABERLER 

Schleicher kabineyi 
teşkil ediyor 

Beşler dün 
Toplanamadı 

Alman buhranının 
neticesi bekleniyor 

Başvekil Milli Müdafaa Nazır. ...!.":1r~ü~ ~dird!"" ~o::~:: 
ı v d uh f d k cuma akşamı gİtmeğe karar vermif
ı gını a m a aza e ece tir. 5 bü)"iik devlet müme11illeri ara 

111nda yapılacak mükalemelerin AJ. 
BERLIN, 2. A. A. - Milli müda denburga pek ağır gelınqtir. Bunun 

1 

manyada büküm süren bükümet 
faa nazın Scbleicher, cümhur reisi için ancak uzun müddet dütündük- buhranı hıuebile M. Yon Neureth'ın 
tarafuııclen yeni kabineyi t"fkile .-.. ten IOD1'lldır ki Hindenburg buna ra- bu buhran halledilmeden evvel Ce
mur edilmiştir, Mümaileyb bu teldi- zi olmuttur. Mülakatta reiıicürnhur nevreye gidememesi ibtinuıli yüzün· 
fi kabul eyleınİ§tir. Papeıı bükümeti tarafından bata çı- den pazartesi gününe bırakılması 

BERLIN, 2. A. A. - Volff ajıın- karılan itlerden dolayi fon Papen'e muhtemeldir. 
sı malUınattar bir menbadan ıunlan teıekkürlerini beyan eyleınİft.İr. 
öfreamittir: Reicbtag ile bir ihtilaf zuhuruna a-

y eni kabineye kimler dahil ofaca. caba ne yolda mumanaat edileceği 
iı henüz malUın değildir. .-.et ... i Almanyada pek büyük bir 

Anc:a1r, turası mubakkolror ki alaka uyandırmaktadır. Bu alika do 
Scbleicher milli müdafaa nazırbğııu lo.yiııile Scbleicber ile Hitlerciler &· 

muhafaza edecektir. Bunclan lıafka lvmdaki münuebetlerin asli k.,.il. 
keadiıi PruıJll nezdiıide Reich komi mediğine ehemmiyetle iıaret olun
aerliğini detulıte edecektir. Zanna- maktadır. 
lundaiuna ıröre ıimcliki hariciye, ma Scbleicher'in son giinlerde sar· 
liye, adliye, münekalat ve posta _. fettiği gayretlere ayni istikamette 
-1arı makamlennda kalacaktır. devam edileceğini tahmin için bir ta 
Bracht pliba dahiliyeyi alecaktır. kını sebepler mevcuttur. Bu gayret· 

Mllllilıatlar 

LONDRA, 2. A.A. - Hariciye na 
zarı Si.r John Simon hariciye naza. 
retinde ltalya sefiri Grandi ile u· 
zadıya görütınüttür. 

CENEVRE, 2. A.A. - M. Mac 
Donald ve Sir Jobn Simon bugün 
Nomıan Daviı ile görüımüılerdir. 

CENEVRE., 2. A.A.- Alınan ba· 
riciye nazırı V on Neurath Cenevre
ye yeni Alman kabinesinin teteldrii· 
!ünden sonra gidecektir. 

lzmir ve Samsunda intihap 
lZMIR, 2 (A.A.) - Villyetin bililmum müntehibi aanileri

nin İttirakile bugün yapılan intihabatta Cümhuriyet Halk fır 
kası namzedi olan Samsun valisi Kazım Paşa Hazretleri mün· 
hal bulunan iz.mir meb'uıluiuna müttefikan seçilmittir. 

SAMSUN, 2 (A.A.) - Münhal olan Samsun meb'usluğu 
için bugün yapılan intilıabatta Ciimburiyet Halk fırka11 nam· 
zedi olan eski Kudüı konsoloau Ruşeni B. ittifakla kazanmı,trr. 

ispanya ile muvakkat ticariitilaf 
ANKARA. 2 (A.A.) - lıpanya hüki1metile aktedilmiş o-

lan muvakkat ticari itilaf İıpanya hükumeti tarafından tasdik 
ve meriyete vazedilerek eşyalarımız ve bilhnaa yumurtalan
mnız üzerine mevzu takyidat tamamen reffedilmiıtir. 

Denizli Vilayet kongresi 
DENiZLİ, 2 (A.A.) - Cümhuriyet Halde fırkuı vilayet 

kongresi dün kazalardan gelen murahhaılann ittira.kile açılımt
br. 

Meb'usluk İçin intihap yapıldı 
Fakat, bu takdirde Pruıya nez. ler galiba sabık Rayİtlag meclisi rei 

dindeki Reich komiserliğinden iııfi. ıi Hitlerci Goering ile müzakere! ... 
aal edecektir. Yeni kabinenin tayini yapmak suretile tezahür edecektir. 
ancak bitüa teferriiat kıırıırlaıtı)da Miizakel'elerden baflıca mabat 
bi.rkııs güa sonra vuku bulacaktır. Rayiıtağın ilk içtimemdan sonra bu 

( Bap 1 inci whilelde ) 

Brezilya sahilinde sandık baıı.•Jaki mevkilerini 

b • Al k tr almrtlar. rey pualalarını tetkik 
ır man o ası ediyorlardı. 

natma oldu. Reyini en aona 
saklamak iateyenler pek çoktu. 

Vakit blmadığı için İster 
iatemez reylerini attılar. Sandı 
ğa rirmeyen tek bir rey kalmı, 
tı: Belediye umunıl müfettiti 
Tevfik BeyİD reyi! Sonuncu de 
fa reyini kullanmak ıerefi de 
bu ıuretle Tevfik Beye kalmq· 
tı. Salonda tekrar bir aea du
yuldu: 

Müstm. batvekil YOD Papen ,...; meclisi buna imkan vana muayyen 
blıiaeyi :J-1< nzifeainia Schlei-" bir müddet için tatil etmek olacak· 
cber'e tevdiini bİ2::zat reüiicümban. tır. Tilki kabine reisi Rayiftagdllki 
tani,. elmİf ve Schleicber hiiJoi.. gruplardan ber birinin nziyetini llll 
metinin tefekk:iilü üzerine siy&Iİ Yai lamalı: üzre gİrİftiği müzakerelere 
yettelö ırerginJitiıı bafifleyeceğincı- devamıı imkAa Ye fırlat lıuhun. 
ümitvar olduiunu söylemittir. ReUi Habrlacladır ki lıuadan OYelkl Ra
cümlwraıa aynlmü bup11uııdalı:i tek 1 yiıtaır ilk cel-indea aonra bir bef. 
lifi 1aı1ıu1 etme1ı: ihtiyar ....,..,.t Hin ta içiıa dafdmqtır. 

Chaco 
Kimindir? 
Bolivyanın Cenev
reye verdiği cevap 
SANTIAGO (Chili). 2. A.A. -

La Pazdan bildirildiğine göre, Boliv 
ya bükUmeti milletler cemiyetine 
verdiii ceYapla mubaaamata derhal 
nihayet venneğe hazır olduğunu be
yan etmittir. 

Bu CCYapta, Parege bük:iimetinin 
ihtilafa sebep t"fkil eden .-.minin 
mqnı bir varisi olduiu iddiasında 
bulunduğu ve Bolivya hükümetinin 
bu idieyi kabule tayan görmediği 
beyan olunmaktadır. 

BoliyY& biikfunetinin Amerika as· 
keri ricalinden biriniıı riyaseti elbn· 
da teteldriil edecek bir komisyomıa 
Yenıceii karan kabul edeecğİnİ iJi. 
Ye eylemi9tir. 

Japonlar 
ilerliyor 

Bir şehir üzerine 
daha yürüyorlar 

TSITSIKAR, 2. A.A. - Suping 
Vene• kartı Hailar istikametinde 
ıevkedilen Japo.ıı ulı:erlerinin kuv· 
vei külliyesi Cluılattun meykiİ itıral 
etmi9lerdi.r. Bu kuvvetler timdi Him 
gan ıehrlne doğru ilttlemektedi.r
ler. 

Almanyada lngiliz 
kömürü 

BERLIN, 2. A.A. - Volff A· 
an11 bildiriyor: Almanyaya lngiliz 
kömürü ithali meselesini "" lngltenı 
ce tatbik edilen gümrük tarifelerinin 
Almaıı ihracet tacirlerine verdiği za 
rar ..-desinin tetkiki beklı::rndalô 
Alman . 1 ngiliz müzakerelerinin 6 
KinunueYfflde Berlinde lıaJlemau 
ınub-...ldir. 

Cenevre kantıkhk
ların1n akisleri 

Niobe'nin yerine 
BERi.iN, 2 (A.A.) - Wolff A· 

jammdaa: Geçen Temmuzun 26 
111>da kazaya uğrayan Niobe mek 
tep ıemiıinin yerine İnfa edilecek 
yeni bir gemi için toplanan İane 
iki ay İçİDde 350 bin markı bal
mUfbır. Bu yekün yeni geminin in 
~ıı ;,.;n ••rfma ıu·· zum ıörülea BERN, 2. A. A. - ls..içre aieruı 
.- ·.- - bil·"-'-or: parama yanaıuı tetkil ebnekte- ~•T 

dir. Verilen ianenin adam batına T"fl"İni ""ninin il inde Cene11rede 
on feniği geçmemesine nazaran vukua gelen kanlı vekayi hakkında 
toplanan bu ianenin temin ettiii 1 askeri makamlar tarafından JBPdaa 
munffaluyet bilhaua dikkate f& tahkikat n<.ticesinde nümayifçil.,.. Ü 

yanddır:_ ! eni gemf inin.. dintu
75

1 .içmb" zerine at"f etm!ı olan zabitlerle ne. 
yap a ...... maara m yuz e ı u f I . . • b" b" --"-1 

RIO DE JANEIRO 2 A.A.. - 1 Salonun gerisindeki büyük 
Wolff ~;-.. nu bildiriyor: 3 AJ. ıiyab tahtada İatanbulun yeni 
man delrkanlıamm 28 Temmuzda meb'uı .namzedinin iımi göze 
Hamburgta bindikleri küçük bir d 
kotra dün Brezilyanın ıimal sabi· çarp,ıy;o~ ~: • .. . 
linde kilin Sao Luiz De Maranbao Bırıncı umomı müfetlit Jb-
limanma ıelmittir. rahim Tali Bey •. " 

Reks Transatlantiği 
NEV YORK, 2. A. A. - Ceneve 

ve Nev Y ork arasmclaki mesafey: al 
tı buçuk günde kat eden Rex adlı 
ltalyan transatlantiği buraya gelmit 
tir. Gemi büyük bir kalabalık tarafın 
dan selimlanmıt ve alkıtlanmqbr. 

Bursa Osmanlı ban· 
kasını gene 

nasıl dolandırdılar 
BURSA - Osmanlı Bankasında 

geçenlerde güpe gündüz bir ıoygun· 
culuk vak'ası olmuıtu. Son defa on 
bin liralık bir dolandıncılık ve sah
tekarlık vaka11 daha meydana çıkarıl 
nıqbı'. Osmanlı Banka11nm on bin 
lira11 alınmııtır. Bu tabkikabn bir 
ucu lzrnir'i alfil<adar etmektedir. Do 
landıncdık ve aalıtekirlık ıuçlarm· 
dan Yunan tebaasından Aleksandır 
Çovaz ile timdi ye kadar lzmir' de o
turmuı olan gene Yunan tebaalı 11-
tefan T eodor baldermda kanuni ta· 
kibat yapılmaktadır. 

Manisa müddeiumumiliğinin haber 
venn.,.i üzerine latefan Teod<W iz. 
mirde yakalalllDlf Ye tehrimize gön
derilmittir. 
Yapılan tahkikata ıröre bu mühim. 

dolaııdıncılık vak' uı fijyle yapd. 
mııtrr. 

Saat ( 9) a çeyrek kala, ikin
ci müntehipler birer birer rel· 
meğe batladılar. Tam ıaat 9 da 
da vali Bey geldi. Büyük so
banın etrafında toplanan tehir 
bandosu güzel bir parça teren-

Urladan na,.._t 11öaterilen 
Bahçet Bey 

nüm ettiği ıırada vali bey, ıan 
dıim bulunduğu tarafa doiru 
ilerledi. Ve kapağını açarak içi 
bot olduğunu gördükten sonra 
mühürlenmesine nezaret etti. 

Sandık mühürlendikten 1011>o 

ra, muzikanın çaldığı İstiklal 
martının terennümü araıında 
bilfiil intihaba başlandı. 

- Kutuyu kapayonun Bey. 
ler •.. 

Bir dakika sonra intihap 
ıanclığı kapanmıftı. Heyeti tel 
ti9iyeye dahil olmayanlar aalo
nu terkettiler. 

1 Tunif batlanııtb. 
Rey pııslalarının tasnifi bir 

saat kadar devam etti. Saat t>n 

yediye dolru netice anlatıldı: 
İbrahim Tali Bey, ittifakla h
tanbul meb'usluğuna intihap 
edilmitti. mülhakat kazaların
da mevcut (224) müntehitri sa 
niden (202) ıi, tehir dahilinde
ki 1335 müııtehibi sanidea 
(1254) üreye iştirak et·mi9ler. 
di. Bu surette 1559 mütebibi 
aaniden (1456) aı lbrahim Tali 
Beye rey vermiş oluyorlardı. 

Vefat etmi9, batka yere git· 
mİf, yahut mazereti zuhur et· 
mit olanlardan (103) kiti.reye 
iıtirak edememitlerdir. 

İbrahim Tali Beyin mün· 
hal lataııbul meb'ualuğuna inti. 
babı, ci\in akt&JD fırka kitibi U• 

mumiliime telgrafla bildiril· 
mittir. 

Balık 
Bolluğu 

Et fiatlanm hayll 
dütürdü I.t• tarihte Nedimof diye a

mir- llahıı::ut Nedim Patanın 
politikası bu idi. 

İnf&Atla kullanılacak itçilere üc- er ere kartı ınzıbatı '.ç .ır .t""o r a 
"Abd~rrabman Sami Pqa· ret olarak verileceğinden topla- lrnm•nuıaına karar •erilmıttir. 

nın Supbı Pataci'nn m!\ada Ab- nan bu iane it1izliğe kartı miica
dülhalim, Hasan Baki, Hüdai, ı dele hareketine büyük bir yardo:n 
Galip ve Sezai Beylerle Ne- temin etmiı olacaktır. 

Yunan tebaelı Alekaandır Çovez 
ilo erbdatı lıtefan Teodor lzmir, 
Ayvelık bavalisi ile Bursa sahillerin 
den Maltaye hayvan ihracab yap
lllll k üzere Maltada bir bankaya mü
racaat etmiıler ve bu banakda nam
lanna 25 bin lngiliz liralık: kredi aç 
mıılardır. Maltadaki bankanın Bur
aadaki Osmanlı bankası tubeaine yaz 
dığı bir mektup üzerine Bursa Oı
manlı bankaaıda bu iki tüccar namı· 
na 10 bin Tü,k liralık kredi açmqtll'. 

Bunun üzerine bu iki aı·kaılaı bay 
nn ihracatına bazırlanmıtlardır. Gü 
nün birinde Buna Oınuınlı bankası 
na bir lı:oll}imento verilrııittir. Bu 
konıimento verilince Meltaya ihraç 

Her intihapta olduğu gibi 
bu intihapta da ilk reyi atmak 
İsteyenler vardı. Maamafih, 
hiç kimse, bu arzuau1N açığa 
vurımuyordu. Ihsan Namık B., 
bu sırada ayakta dolqan Na. 
kiye Hanımı görerek seslendi: 

iki ı\indenberi ,ebrimizde bii· 
yük bir balık bolluiu var. Balık· 
haneye ber türlü bahk ıreı...ı.t. 
dir. Fakat - çok plen palamut 
n kılıçtır. Palamubm çifti bet b 
rup sablmaktadD'. Kdıca ırelı.ce, 
ea tazesi perakende olarak alt· 
mıt kunıta sablryor. Okkau 40 
kunıta kadar sahlan kılıç balığı 
Yardır. Belık bollufu et fiatleriae 
de tesir etmiftir. 40 kuruta kadar 
koywa eti satılmaktadır. SıfD' 30 
kunqa veriliyor. Bunlar birinci 
neYi olmamakla beraber herbalde 
fena etler değildir. Civarda çok 
sürüler olduiundaa b11 kıt et fiat 
terinin yiikaeleceii tabmia olun
muyor. 

•• * 
Bir düzeltme 

cip Pata namlarmda değerli, 
meziyetli, hürriyetperver sekiz 
erkek evladı ve dört t~ kerime
ıi vardı. Halim Bey merhum 
Adliye Nezaretinde bulunmuı, 
Ayandandı. 

Jön • Türklerden balueclea 
son parçalenmız hakkında M. N. 
iattaaile bir mektup aldık. Bu 
mektupta, Ji;n • Türkler Cemiye
tinin ilk toplanışmda hazır bulu· 
nan ve kendiııine 1 nuınera dÜf
tülü İ"İn bir müddet Cemiyetin 
Reiai ı.ayılan Nuri Bey hakkında 
bir tu .. iyemi:de söylenen bir IÖz "Hasan Bey merhum Elaziz 
düzeltilmekte, bu vcıile ile birta. ve Ba~ra V al;(iklerinde bulun· 
kım da tarihi malümat verilmek. mut ıır.ülga Şiirayi D.-vlet mül 
tediB._ fr "k d tarih kiye dairesi aza11 idi. Galip ve 

ol 
ız, tek' 1

1 amd ız a 
1 

teaknla Baki Beyler Şüra.yi DevlPt aza· 
muf va a ar an ayn mam.• d . 

beraber, vak'alara bir roman çeı- ı •~n an ol~p erbabı kalemden l· 
niai vennefe de çalrtmaktayız. dıler .. Necı!) Pqa damat ve er. 
Muhavereler, Yakaların C&Db can . babı ırfan ve blecnden idi. Bu 
lı gösteriliti bu çalıpnadaadır. Bu hanedanın yegine kalan evladı 
nu~l~ ber~ber, bıı. ~iyenin - üdebamrzdaa Sezai Beyefendi· 
tarıbı benw: pek ıyı yaz1lmeınq dir 
olan - bu devirler için biraz ela ' 
tarih rolü yapma11nda zerar ırör· "Salifülarz Hasan Bey mer· 
müvonız. bum camiülmeziyyat bir zat j. 

1 te bunun için M. N. Beyin Beyefendinin (Hidiııatı Huku-
mektubunu teteldriirle, oldufu (H -"' 
ıibi, afağıya koyuyoruz: Beyefendnün iaısatı Huku

M. N. Beyin mektub• 
"Muhterem Beyefendi, 
"Muhterem (Milliyet) ga· 

zetesinde intitar etmekte olan 
tarihi makalelerinizi memnuni
yetle okuyorum. Müıtefit ve 
müstefiz olmakla pek mütqek. 
kirim. Ancak (22) itaretti 
tefrikada ismi geçen ve tasvir 
ouyıırulan vak'aya iıtirak eden 
Nuri Bey Paşa olmamıt ve A
yanda ela bulunmamıştır. Pata 
olan ve Ayanda bulunan ikinci 

kiye) sinde bu zattan bahsolun 
maktadır. 

"Yeni Onnanlılar Cemiye
tini tesia eden zevata dair üata,. 
dımız mer4ıum ve mağfur Ab· 
durrahman Şeref Beyefendinin 
(Tarih Musahabeleri) nam e
serind'e haylı tafıili.t vardır. 

"Bu suretle tavzihi mesele 
ve hakikat zımnında fU peritan 
ıabrları 1\17 ve takdime müte
caıirim. lslahile gazeteye der
ci muhterem ve güzide muhar
rfrinm reyine bağlıdır. Hürmet 

Fransada buğday 
P ARiS, 2 A.A. - Ayan mecli· 

ıi bufday mabıulleri ve mütteka· 
b ile ni§Utayı havi mahsullerden 
alman giimrük, reaimlerinin tadi. 
tine dair olan ve mebuaan mecli
aince kabul edilen kanun liyiluuıı 
nı tuvip etmiftir. 

~--

İtalya-Arnavutluk 
dostluğu 

ROMA 2 A.A. - Arnavutluk 
iatiklilinin yıldönümü münaııebe
tiyle M. MUNOlini ve Arnavutluk 
batvekili teati ettikleri telgraflar 
da ltalyan • Arnavutluk dostluğu. 
nun iyiliklerini ıöstemıiılerdir. 

ve tazimlerim efendim.,, 
M. N. 

M. N. eByefendiye bir daha 
tefekkür ederiz. Sami Pata n 
evladı, Supbi Pata ve eYladı, Re
tat Bey Ye Ayetullah Bey için Yer 
dikleri malümat, bizim yazdıkla· 
rmıızdan bir §eyi değiıtirmez. Bu 
nunla beraber kıymetlidir. 

Yazdıklarımız araarnda bu 
mektupla düzelen, yalnız Nuri B. 
in "Sonradan Pa~ ve Ayan aza
aı,, olduğudur. Bu da isim benzer
lifinden doğmuı bir yanlrıtır. 
Bununla beraber m~mnuniyetle 
düzeltiyoruz. 

Açların Londraya .. - - .. yuruyuşu 

LONDRA, 2 A.A. - M. Gar. ettikleri 10 bin liralık hayvan için 
ner açlık yiirüyiiıü lıanketinin kredi miktanru tamamen almak tartı 
müm .... illerini kabul etmiş ve bun Maltadaki aBrkanın luıbul ettili 
lann gelecek hafta zarfında bü. f P ·tlar<'an biri idi. Oomanh bankası; 
kiimet me;kezi etrafında geçit reı . f kat . Maltadaki bankanın mührünü ihtiva 
mı yapmalan:na muva a .~mu- eden kontimentoyu ıörüncc parayi 
yeceğini aöylemiıtir. Açlık yurüyü nrmİ•lİı". 
ıü hareketini tertip edenlerin mü • · 
me11illeri verdikleri cevapta bu Fakat aradan biraz zaman ge-
memnuiyet kararı bilifma olarak çip te Oımanlı Bankeaı; Maltada 
parlamento binuını ziyaret ede. ki bankadan parayı isteyince ye 
ceklerini aöylemiılerdir. konıimentodan babaedince Malta 

da ki banka müdürlüfü; bu iki ta 

IKomıu memleketlerde! cirin Maltaya biç mal aev·. ,tme· 
. . diklerini ve kocıimentonun aabte 

Suryede 
Umumi af 
Bir kısım mahkum

lar affedildiler 
Şamdan Adana gazetelerine 

yazılıyor: 4 ve 276 numaralı men 
i ceraim karanıameıile muhtelit 
mahkemelerde mabküm olan ve 
haklarında takibat icra edilmek
te bulunan biliimum mahkum ve 
maznunlann affı hakkında Reiai· 
cümbur tarafından 533 numaralı 
bir kararname ıatar edilmit ve bu 
kararname sureti telgrafla bütün 
Suriye mahkemelerine tebliğ edil 
mi§tİr. Diğer mabkümlar bekkm· 
da ela umumi affm pek yakında 
çıkacağı mevguk olarak haber ve
rilmektedir. 

olduğunu bildi.rmiıtir. Bunun üze 
rine mesele; Adliyeye haber 11eril 
mittir. Şehrimiz karar hakim lifin 
den lzmir müddeiumumiliğine 
gönderilen ve birinci karar büim 
lifine verilen talimat Üzerine Miiıı 
tantiklikçe on yedi kitinin ifadesi 
alınmııtır. Bunlardaiı on altısı mü 
dafaa ıahididir ve lzmirde yaka
lanarak tebrimi:ıe götürülen lıtİ· 
faniyi tüccar ve komüsyoncu ola· 
ra.k tarudıklarmı SÖylemiılerdir. 
Evvelce Bursa Osmanlı Bankaaı 
müdürü iken lzmir Emlik ve Ey 
tam Bankaaı ikinci müdürlüğüne 
tayin edilmit olan Şerif Beyin de 
bu mesele hakkında tabitliğine 
müracaat edilmiştir. Şerif Bey; bu 
mesele hakkında ıabitliğine müra 
caat edilmi~tir. Şerif Bey bu me 
sele hakkındaki mnlümatını uzun 
uzadıya bildirıniıtir. Şahitlerin i
fadeleri; ~ehrimiz müddeiumumi
liğine gÖnderilmiıtir. 

- Buyurun Hanımefendi •• 
Nıı.lciye Hanım, küçük bir 

tereddütten sonra ilk reyi at· 
maktan V!\>: geçti, 

Alemdar semt ocağı reıııı 
Rüıtü Bey. tam bu sırada el 
cabukluğile rey pu.slaarnı ıan
dığa attı. 

Dünkü intihapta bu ıuretle 
revici ilk kullanan Rüttü Bey 
oldu. 

Bundan ~onra ikinc:i münte. 
hipler birer birer kutuya yakla 
tarak puslalannı atmağa bat· 
!adılar. Fatih kaza reisi dok
tor Hikmet Bey ayakta dolqr 
yordu. 

- s;z, n .. beklioyrsunuz? eli 
yenlere fU cevaıbı verdi: 

- Ben eıı ııonra atacağım •. 
Mali1m ya, harman ~onu derviı 
lerindir, derler •. 

Müntehibi ıaniler, takım ta· 
•kım gelip reylerini kullanıyor
lardı. Böylece sabah ~aat (9) 
dan akıam saat (16) ya kadar 
muhtelif ıemtlerden gelen mün 
tehibi saniler, reylerini istimal 
ettiler. 

Tam saat 16 da, heyeti tef. 
tişiyeden bir zat sandık batın
dan ıPalendi: 

- Beyler •• Vakit tamamdır! 
Kutuyu kapayorum.. 

Kalabalık arasında bir kay· 

Cunarisin 
Mezarında 
Atinadaıı bildin,lyor ı - lhti· 

li.I bükiimeti tarafındaa Anadolu 
hezimetinden mea'ııl addedilerek 
kurJUlla dizilen eabak Bat-kil 
M. GunarİI ile bet arkadapam me 
:zamıcla iatiralıati nıblan içi.a bi 
kümet tarafından bir iyini nıhani 
tertip edil.mit. ye Gunariain meza· 
nna M. ÇaldarİI tarafınclaa fırb 
1UU1Una bir çolenlı: koaulmutbır. 

Gebzeden bir katil 
maznunengönderildi 

Cebzede Haydar isminde birili 
bir tarla meaeleainden dolayı Ali 
isminde bir adamla kavga etmit 
ve Aliyi öldürmüttür. Gebze zab• 
tası Haydarı yakalayarak liznO 
gelen tahkikatı yapmıftır. Haydat' 
ağırceza mabkemeainde muhakr 
me "dilmek üzere evrakile birta. 
te lıtanbııla gönderilmiftir. 
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Ka •• Lüzum omasına 

Ekonomi 

Afyon kooperatifi için 
hazırlık ilerliyor 

Teşkilat bir ayda bitirilecek 
ANKARA, 2 - Zonguldakta 

l.ômürü ilk bulan Uzun Mehme
din resimleri ve tercümei hali ta· 
rih ve kıraat kitaplarına konula· 
<aktır. 

Afyon kooperatifi tetkilatma 
ait hazırlıklara devam edilmekte· 
dir. Kooperatif teşkilab ki.nunu
•anide bitecektir, Kanun mucibin 
ce, 933 mayumdan itibaren, koo· 
Peratif afyon itlerine ba,layacak· 
lır. Afyon kooperatifinin bir de 
laboratuvarı olacaktır. Bir habe· 
re ıöre Bulgaristan afyon İltihıa 
litnıı arttırmaktadır. Maamafih 
Bulgaristan afyonlannda morfin 
niabeti pek az olduğu için Avrupa 
alıc:ılannm Türkiye afyonlarını 
lettib edeceği pek tabii addedil
ınektedir. 

Şişlide bir fabrika 
Bir ltalyan grupu Şiflide kırk 

tezgahlı bir mensucat fabrikası aç 
"'ak için tetebbüae ıirİ§lnittir .. 
Fabrika yakında açılacakbr. 

Ege mıntakasıada 
bakla mahsulü 

Ege mıntakaaırun bu seneki 
bakla iatihaalib hakkında mahal· 
!erinden ticaret oclaaına selen ma 
limıata göre bu aene mıntakanm 
bakla istihaalib 21,860,979 kilo
dur. Mmtakanın geçen aeneki i .. 
tihaalitı 21,081,653 kilo idi. Bu 
sene haziran iptidaamclan tep-ini· 
evvel nihayetine kadar İzmir lima 
ıımdan ecnebi memleketlere yedi 
yÜz bet bin yedi yüz yedi kilo 'bak 
ı. ihraç edilmittir. Bunlardan 
203000 kilosu ltalyaya 6237291 
kilosu Fransaya, 1215 kilosu da 
Yı·nanistana ıönderilmiftir. 

Piyasada fiatlar 
B>r iki haftadan beri buğday 

fiatlannda ehemmiyetli bir deği
tiklik yoktur. Birkaç gÜDdenb..ri 
afyon üzerine hararetli muamele
ler yoktur. iç fındık fiatlan 39 ku 
ruıtur. Tiftik fiatlan yüluelmeğe 
ınütemayildir. Sovyetlerin tiftik 
alması, piyasayı canlandırmıfbr. 
Ankara tiflikleri 43 kuniıtan 44 
lumıf'l çıkınışbr. Beyaz peynir 
fiatlarında hafif bir yükaelit var· 
dır. Tam yağlı peynirlerin teneke 
•i 580 kuruttan 590 kuruşa kadar 
çıkmıtbr. Sabunluk zeytinyağı fi. 
•tlan da yiikaelmektedir. Sabun
luk yağlar otuz kuruıtan 32 kuru 
ta çıkını,br. 

lzmir üzümleri 
Mevsim iptidasmdan 27-11-1932 

tarihin~ katlar lzmir bonumda 
4ı,916,088 kilo üzüm aatıhmfbr. 

Son hafta zarfındR lzmir Borsa· 
ıında muamel• ıören üziimleria 
fiatleri şudur; 

No. 
g 
6 

1S.27/11/ı932 
Okkası kanıt 

12,5 • 16 
16,5 • 18,5 

··----·-·-·--.. ········-···· ... 
[ _ BORS_A __ _ 

<it Bankumdan alınan cetveldir) 

1 KinunueYVellt32 
Ak....., Fiatlan 

fstilcrazlar Tah'ri.IAt 
ht ~atıin 96, 
:S,.rk d Jollsrı 4 ,ı.I 
O. Nnrahblde )t. -
CUmrülı:ltr 8,1:) 

Elektrl.t 
ı·ranl\·· 
Tünel 

• &ydl aııhl 7,- i'JbUID Jt,lt 
R•ıd•t 1.71 Aoıdolo 1 17,30 
·r ı . kefiye 1,ı s 
lzmır Hclc<aıve 
J :-k-uı . 1 -4 

• ıu la,90 
.,.M'Umt~sil 19,21 

ESHAM 
Rı. '>•m• I0.15 i Bomonll 

1 l;1 011Jin H ı~ Terk.ot 

~!ut> " JYO, l Çlıııeaı.o Ar. 
Anadolu 23.:o ( ' n)'on dcy. 
Rtjl 4,.o ~ark dcy. 
Şir . lııyıiye 1'4,- Rıtlyı 
'fıım,·ıv ~.~o ~'"rk nı eaa 
\ "1Dn . ~ ~oı 1 ı 11, j 'Ttltlon 

ÇEK FIATLARI 

t3,,0 
U.114 

l,'6 

i~,-

1,15 
1,00 
1.10 

11,tS 

P.,;, lf.tS Prıt ıt,9e 
1,..ıııdrı f·,~4 \*iyua 4,10.M 
~uyorı. 47,17 .Mıdrtı 1,n,ı 
illll•n• Ç.~~5 Brrllo 1,911,til 
lhu~.5tl J ,40, l l \'ar~l'\'& 4,21.71 
>ı.t ı na. 95,;· J .:~ rrştc 3,1"",i'ö"'. 
( '"t\ re t.•4,it> bük.reş 8J ,14,S 
ı;. !ya ı .~,J,55 BelJraı 15,40,I 
A ıı 131erdanı ı,ı. il Mo~kvvı J0.7U.7-' 

7 17,5 • 19,25 
ı> 18,5 . 20,5 
9 19 - 22,5 

10 20,5 • 25,5 
11 24 - 27,5 

C. l. F. Hamburır fiatleri 
Son hafta zarfında ve geı;en sene 

ayni tarihte, beher 100 kilosu c. i. f. 
Hamburg olmak üzere fiatlar ıudur: 

1932 1931 
No. Florin Florin 

7 - E><triaaima Ka-
raburun 24 47 

8- Küp.Kar.Sult. 25 49 
9 - Aaslese Küp.knr. 

Sult. 26 52 
10 - Feine Küp. Kar. 

Sult. 31 52 
11 - Nec Plus Ultra 37 60 

İzmir Limanından 
ihracat 

Son hafta zarfında lzmir limanın
dan ecnebi memlelı:tt limanlarma 
ıevk olunan üzüm miktarı şudur: 

Kilo Gittiii limanlar 
40,936 lskenderiye. 
2.167 Triyeate 
7.606 Boston 

60. 722 T riyesta, Venedilr 
55.489 Triyeate 
11,107 Manilya 
2.822 Beyrut, Kaiffa 

437,865 Amaterdaın, Breınen, 
Hamb11rır 

650 Burpz 
2,850 Port Sait 

22, 176 Tiyeate, V .-lik, Bari. 
ı,022.102 Amsterdam, Rottercı

Bremen, Hambuq 
72,740 Bremen 

1,970 Yama, Burgaz. 

1,741,ı92 

Memleket itibarile ihracat 
Mevsim iptidasından 20-11-1932 

tarihine kadar lzmir limanmdan ec
ıwbi memleketlerine sevk olunan 
miktar tudur: 

Memleketler Kilo 
Almanya ve Ş.A•-
.,..,. ıs.939.033 

lngiıt... 19.211.680 
(e) Jtalya 3.030.548 (•) 

Fransa !119.690 
AıMn1ra 254.617 
Mıur 252.422 
Avustralya 22.813 
Muhtelif 27t.584 

Yekun 42.702.387 
(•) ltıılya'ya sevk olanan Ü%Üm 

n incirlerin bir kıllDl T riyeate yolu 
De orta AYrupa'ya ıönderilmekt. 
dir. 

Not: Manisa Bcınaaında aatılaa 
izümleri lzmir Bonuı aabJlarmı 
dahli olmayıp doirudan clofraya iJl.. 
raç olunmaktaclır. 

İzmir incirleri 
Mevaim iptidasradan 27-11-1932 

tarihine kadar lzmir Bonasmda 
13,953;676 kilo incir aatılımtbr. 

BORSA FlATLERI 
Son hafta zarfında lzmir Jlona.. 

unda muamele sören incirlerin fiat· 
)erİ fUdurı 

Nev'i 
Sü-e 
Elleme 
Paçal 
Naturel 
Hurda 

ı5-27 /11/1932 
Okkası Karut 

11 .25 
8,5-16 
e,g. 9 

6,78 
s . 5,5 

iHRACAT 
Son hafta zarfında l:zmir limanm 

dan ecnebi memleket limanlarına 
sevk olunan incir miktan ıuclur: 

Kilo Gittifi li-nlar 
31,425 l ıkenderiye 

502.558 Triy•te. 
53,914 Nev Y ortr 
S,000 Triyeate 

39,521 T riyeate 
224,804 Manilya, Rouen, Nan· 

tea, Le Ha,,,. 
2,655 Yaffa 

178,858 Ama~ AaMn, 

400 
3.204 

100.462 

7,630 
16.644 

1,163,565 

Hamlııarı 
Port Said 
Triyeate 
Anı.., Rott., Aıınn, 
HuniMırs 
Bremen 
Kiateee, Varıoa, Burps 

Mı•ırdan yumurta 
ihracatı 

• Kahire konaoloslufumuadan se 
NUKUT (S.lıt) len bir rapora ıöre; Kahire, yu. 

Kuruş t Kurut murta ihracatında bulunan menı. 
" h m m ~j ı ı ılln, A>. -;;:;o leketler aruında mühim bir mev 

• ı~ıcrlın ' ~ : t ptıctı 17.- ki tutmaktadır. Ayni zamanda 
a d ı lar ı 'i ıı ı 1111rL !iO,- Mıırr yumurtalannın iyi mÜ§teri 
~" " , 21 t ı ztlcti 24.- bulabilmelerine hükUınetin biri 
~ 1 IJ + ı pcn,. ıo Portsaitte, diğeri lskenderiyede ih 

•0 1 ~~~:
1

.: ~: :: ı· ~;~~~·~vtç ~:: ;;, ~~~~~~~~~E:!~::::7r~~ 
'' ''° • 5- ı Altın u,~ı ba,ladığı gündenberi tüccar, dü· 

J • ~ • b, ı ~ "cıdıye ~•.- rüst hareket etmek mecburiyeti· 
~ıı •ur Çe 125, t' Bınlnoı ı,,o,~ ni his.ettiğinden ihraç edilen yu-

1 murtaların aailamlıiiı tabiatile ha 

Maarifi• 

Mektepler 
Kapanamaz 

·--
Türk Tıp Cemiyeti

nin müracaat 
ettiği doğru değil 

Evveki günkü Cümhuhiyet 
gazetesi, Türk bp cemiyetinin 
bir içtima yaparak son günler 
de sirayeti artan lazıl hastalığı 
hakkında Sıhhiye ır.üdürlüğü· 
nün nazan dikkatini celbettiği· 
ni, hastalığın mekteplerden si· 
rayetU:ıe mani olmak için mek· 
teplerin tatil edilmesini bildir
diğini yazıyordu. 

Yaptığımız tahkikata göre. 
Türk tıp cemiyeti bu mevzua 
dair ne müzakentta bulunmuş 
tur, ne de Sıhhiye müdürlüğü
ne tezkete yazarak mekteple
rin tatil edilmesini istemi§tir. 

Srhhlye müdürü Ali Rıza B. 
dün bir muharririmi:ıe demit· 
tir ki: 

- Cümhuriyet gazetesinin 
yazdığı yanlış-br. Hayret et· 
tim. Size cevaplarımı töyle ve
rebilirim: 

1 - ·~irde kızıl artmakta 
değil, mahsüs bir ,ekilcl'e azal
maktadır. 

2 - Türk tıp cemiyeti yaµ· 
hğı içtimada böyle bir meseleyi 
mevzuu bahis bile etmemiştir. 
Cemiyet Cüınburiyet gazetesi· 
ne bir ta'f'Zl1ıname göndermiş
tir. Cemiyet reisi Burhan B. 

1 bugün buraya geldi. Fakat hiç 
bir tezkere getirmedi. 

3 - Mektepler kapatılamaz. 
Cünkü hastalık o derece değil
dir. Sonra mektepler kapanın· 
ca çocuk) ara tatıbik edill!lll. afı 
müşkül vazivcte girer. Çünkü 
çocuktan toplu halde batka biç 
bir yerde bulamayız. Meseli 
timdi bir doktor bir mektebe 
gidiyor, a'lqama kadar 300--
400 çocuk -.ılıyor. Mektepler 
tatil olursa h,... çocuiu o z .. 
man bir gUnde on çocuk aşıla-
namu. 

4 - Bütün me~eplerde 12 
grup aşı tatbik etmektedir. 
Sür'at1"' ve he.- gün binlerce ço 
c:uk qılanmaktacJlır. '3undan 
başka mektep harici çocuklar 
için şehrin muhtelif yttlerinde 
11 aşı i9taayonu vücude geti
rilmittir. 

5 - Atı bulun-.madığı hak· 
kınclaki n~riyat tA vılsızdır. 
Sıhhiye Vekileti iıted~miz 
kadar a,ı gönderiyor. Ve bura
dıı ihzar ~p taze taze tatbik 
ediyoruz. Eczanelerde ve sair 
yerlerde qı bulunamamaamm 
seLdri !Udur: Bu aşnım bütün 
kıymeti tue olu•und~rr. lir 
rar edilip tüpler icinde bekleti
lerek aahlmaz.. Tatbik edne
cett zaınan derhal ihzar edilir. 

Hu1ba kıztl hastalığı ya. 
zıldıtı gibi tehlikeli ve ıalgm 
bir 1ekilde değildir .. " 

Halk Edeblyab 
Ansiklopedisi 

TiiTfri7at enıtitüsü bir halk ede 
biyatı ansiklopedisi tertip etmek
tedir. Enaiklopedinin A harfi bir 
iki ay acınra biteeektir. Bu eaen:le 
Türk balk edebiyab f&irleri, halk 
deetanlan ve halk ıairlerinin tala 
ıiyetleri bulunacaktır. 

Talebe Birliği 
toplanamadı 

Milli Türk Talebe Birliii azau 
Cafaloğlunda Türk Kadınlar Bir 
lifi binaamdaki merkesinde dün 
ae-lilr kongrelerini aktedeeekler 
di. Ekseriyet olmadıiı için kongre 
ırelecek cumaya kalmıştır. 

riç m-1ek~tler müatehliklerinde 
itimat uyandll'IDJfbr. Mıurdan 
1928 senesinde yumurta ihracab 
288,000 lira kıymetinde ı27 mil· 
yon 660 bin adet idi. Fakat, 1930 
aenesinde bu mikclar azalmıt 253 
bin lira kıymetinde 98 milyon yu. 
marta ihraç edilebilmittir. 

Almanyaya gönderi-
len arpa ve yulaf 

l'ollstr 

Boğazda 
Bir kaza - -
Bir motör battı, bir 

tayfa boğuldu 
Süreyya Kaptanın kullandığı 

Rüsumat muhafaza r"omorkörü 4V 

velki gün Anadolukavaiı açıkla• 
rmda dolatırk.en Koç Mehmedin 
50 tonluk kum yüklü motörile çar 
P•tn"•f, motör babnıştır. Denize dü 
§en altı tayfadan beşi kurtanlmış, 
Faris isminde olanı bir hayli aran 
mıt iae de bulunamamıştır. 

Beygirlere çarpan 
otobüs 

Y edikulede tramvay cadde•in· 
de Bakırköyüne gitmekte olan fO 
för Raifin idaresindeki 5319 nu· 
maralı otobüs, ıütçü Muhiddinin 
süt yüklü beyıirlerine çarpmışbr. 
Muhiddin sol kolundan yaralan· 
mıttır. 

Sabriye H.ın çantası 
l>tiklil caddesinde Çeıme soka 

ğında oturan Sabriye H. evine gİ 
derken pefİne Beşiktaılı Tevfik 
ve Hamit talolmı" Sabriye Ham• 
mm içinde 300 lira bulunan çan• 
taamı kapmak istemiflerdir. Bun• 
!ardan Tevfik yakalanmış, Hamit 
kaçmıfbr. 

Simit satarken 
Taksimde ÇefJlleönüode alnıit

çi Khı.il ile Rasiİn ıimit satarlar· 
ken kavıa ebnitler, bin'lıirlerini 
dövmüılerdir. 

Otobüsün öldürdüğü 
adam 

Bundan dört sün evvel Fener
de toför Avramm idaresindeki o
tobüs, hüviyeti meçhul bir adama 
çarparak ölümüne aebebiyet ver
mitti. Zabıta tahkikatı neticesin
de ölen adamın Fenerde Katip 
Muslilıiddin mabaltmnde Riıııeli 
Osman olduğu anla9ılmıfbr. 

Tramvay-Otobüs 
müsademesi 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Balta Limanındaki B ıkçı ı 
Enstitüsünde neler gördüm? 

Aman şu sisli sahilden güzel bir enstantane .. - Kaçırılmış 
fırsat! - Dülger balığı, maymun balığı, elektrik balıığ •• -
insanların ite yaramıyanı gibi ..• -Ev değiştiren bir yengeç!
Büyük balık, küçük balığı yutar •. - Balıklarda baba mu
habbeti ••• - Hapishane ve darağacı - Balta Limanında insan 

•emirmez mi? iç Kaalıkavak suyunu yangel ••• 

Balıkçılık mt!lılt!bl ve rıhtımda Balık geml•I 
Bindiğimiz vapurun ismi gideriyorlar. ŞeTket Bey, bu a. Enatitüde balıkçdık. bizim 

"Güzel Hisar., . . . Ve ı,;_z Hi- rada bir aüııget" rösterdi: bildiğimiz balıkçılık değil.. Ba-
sarlar yolundayız. Fikretin - Bu da ıüngerin ite yara• lığı, tqrih masasına yatırıyor, 
methur Siı manzumesinin tab- mıyanı. . . her ZetTftİni mikroskoplarla 
lo haline reliıini kamaramın Ve ilive etti: ayrı ayn tetkik ediyorlar. 
penc:eresinden seyrediyorum. - Yalnız inaanlann mı ite Tablada gezen balıkla. la· 

Bütün cienizlerin en sevimli yaramıyanı olur?.. boratuvarda ince elenip 11k do-
ai ve hele en kiban olan Boğaz Bu arada yengeçe benzi- kunulan balık, batka b .. ka teY· 
uyku dolu mavi gözlerile tül- yen bir mahlUkun önünde dur- ler .. 

Vatman Murtazanm idareain- den elbisesini parça parça aır· duk. Mütehaaaıı izahat veriyor: Genit bir odada yüzlerce ki-
deki tramvay Topluıpıdan Emiaö- tmdan atan bir mual güzeline - içinde gizlendiği kabuğu lo ağırlığında ağların üıt üıte 
nüne ıelirken Akaarawda Yusuf· ek d ben • K" nJ rd l-'- rd k ş~-

d d , n a ar zıyor. anu a a nu aı1<aık degv i•tiren bir hayvan yığı mıhnı gö Ü • evı<et Bey 
Pil§& an ön en sitmekle olan Ka ' o··-
aaplar firketine ait Ş.,ör Ahmet Boğazı dolaımanın ince bir hu· dır. Evveli, kabuğun küçüğüne hatırlattı.: 
Saimin idareaindelö et kamyonu- ıusiyeti var. Sıcaktan buğulan· girer. Onu beğnemeı, kendine - Balık hııpiıhanesi .• 
na çarpllll§br. Müaademede kam· ınıt bir cam tabakasJDm arka· daha büyük bir kabuk yapar.Bu Biru sonra balıkçı gemisini 
yonun yan tarah parçalanmıfbr. aından hili Yetil dağların kabuktan da cabucak içi sıkılır. gezerken bir marrivellya mer-

Kamyon toföril Ahmet Saim üstünde buluttan örülmüt Rir ba•ka kabuğun içine .... Jri. but tahtalarm ne olduğunu ao-
de kabursaımdan yaralanmıftır. Y r- ab ld 

M t •ki ti• b• .. bir avize gibi sallanan sislere lir. nınca ıu cev ı a mı: 
O OSI e ı ır mu- dahnak. bir kıt gecesi, baloda B,.n gülmeğe bqladım: - Darağacı! .• 
vezzi yaralandı yorulup terleyen bir adama U· - Sıksık ev değiıtin-n kira- Balık denen ~u mahlakun 
E.,,,,elki ırece Tepebatmda feci zatılan bir dmtdurma tesiri ya- cılar gibi desenize. . . tam manasile ağ2ı ftr, dili yok 

bir kaza oJmn•tur. pıyor. Manzara o kadar güzel Şevket Bey, yansına kadar iken nediT bizim elimizden çek-
P01ta MiiY--;zailerinden Musta- ki pencereden ayrılmak istemi- yuttuğu balığı hazmedemeden tiği bilmem?, .. Denizin • bet 

fa Efeadi Poata idaresine ait 114 yorum. B;r aralık yanımda du· yakayı eleveren titeddri yaa11 yüz metre derinliğiıw Jaıidar af· 
nwnaralı motosikletle Tepebqm- ran fotoğTafçımız bile dayana bir bah~ı ;,aret etti: lar indirip, daha akla reı. cel-
dan seçerken Kall

1
avi aokaimdan madı; _ Hayat mücadelesi .. Gör· miyen türlü türlü çarelet' k89fe-

bir otomobil ıürat e caddeye çık· ..ı_ ____ .. 
mıttu'· . - Aman, fu sisli sahilden dünüz ya... dip zavaJlılan aunn.a• avh-

Muatafa Ef..di otomobili sö- bir enstantane alayım.. - Şiiohe mi var, dedim, ae- J'Ol'11S. 

riİllce yolun kenarına sapmak ia- Fakat vapur, birdenbire dön nelcrdeaberi bu bir kııru1muı iyi ama, ne etmeli lri kifiriıt 
hmitM ele motosiklet hızlı sitti· düğü için bu harikulade ~anza kaide: Büyük balık, küçük ba· ölüıil de İ)e yarnor, diriıi de. .. 
finclen mane'fJ'& yapamllllllf ve o- l v t C:-ket Bey diyor ki: 
ıa- bısile otomobile Ç&l'pmıftır. rayı o\;jektifinde tesbit etmeğe ıgı yu ar... ~ 

Müaad- çok ıiddetli olınut. muvaffak olamadı. Bu, mu hak- Bir ba,ka kavatııMda sülük - lngilterede kokmuı bah1r 
motCMiklet parçalamnııtır. Çarpıt kak ki, bir "kaçınlmıt fırsat" gibi ince, uzun bir balık .. Adı- lan bile atmazlar. Huauai ma· 
aa neticeainde Muıtafaf Efendi b na "deniz iğnesi,, diyorlar. kinelerde taıfiye edip to& hall-
muhtetif yerlerindea tehlikeli ıu- • Rumelihi~arında sis, büsbü Babalık tefkatini gelip bu ne getirdikten IOIH'1I laaf\'ıın1a-
ırette yaralanmq, aizmdan, bur- b d 1 k led d J • balıkta go"rmelı' •.. Erkek oldu· ra yedirir, yahut kiıoym .-1ıL nundan kan ıelmeie baılamıf· tün astır ı. s e e on a u- 5""" 
tır. ka kadar bekledikten ronra tek ğu halde yavrularını. kamında- re diye kullarurlarl.,, 

Vakaya polialer yetiterek Mus rar hareket ettik. Uluköyde çı ki minimini kesenin içinde ıak Biz, Şevket Beyle konutur-
tafa Efendiyi ifade veremiyecek kacağız. Baltalimanındaki Ba- lıyor. ken ha~r verdilet": 
bir halde hast..,..J'• kaldırnııılar· lıkcılık eııııtitüıünde hususi bir - Ya, dişisi? Diye sordum. - Yemek hazır efendim •. 
dır. ..vl emeğı'ne d ti' . Onun umuru-_,• bile deg"ı"l· Balıkeılık emtitüıüııde, ne Motosikletle çarpı,an otomobi og ey ave ıyı:r. IK' 

lin fi · Ef d' mi, .. Çocuklarla hep ericelı: m- yenir ..• Tabit balık, bolbol, çıe-
• fO ör Hayrı en 1 tarafından Ululı:öyden Baltalimanı on - ....,, • ba 

ida- eclı"lmekte oldugu' ani ıJ gul olur, dişisi kuyruğunu sallı- fit ç99it lık .• 
• ~ aı • dakika hile siirnıüyor. Nihayet, mııtır. varak su deniz s~nin, bu deniz Sofrada, Şemıettin Bey is-
Tahkilr.ata öobetçi Müddei u- Daml\t Feridin eski yalıaında- benim dolatırmı,... minde genç bir memura ikide 

nwmisi Hayri Bey vaziyet etmittir. yız. V aktile birtakım ıı!ıkların Siz olun da: bir soruyorlar: 
Müv.,,.,.; Mustafa Efendinin avland'ığı bu muhteşeı;.~ yalının _ Naaı1?. B"1riin llı:aç kilo 

yaralan tehlikelidir. önünde timdi sadece balık av- - Vay 8'İ~e ana ... deme- ld" , 

M k k k 
. ge ın •• 

e tepli as eti lıyan b;r gemi V~.r. Bıı.lıkr.ılık yın. . . Ziraat mühendisi Cevat Rüı 
· .. .. k 'k k Deniz sulannın derinliğine 

giyenler enstıtusuniin co nazı ve ıy· tü Beyin biraderi Aann Bey gü. 
metli müfettiıi Şevket Bey, göre evsafını tayin eden otoma lüyor: 

Mektep talebelerine mahaua mütahauıs M . Simpaon, hep tik b;r ,i,eye ıiz d" .. fın. ben _ Bir Kremiç a1tmı farket· 
l11uketlerin talebelikle alikau ol- .,,.raber Pnatitüyü tlolıı•ma~a de tafayım. Şe.ket Beyin bu. 
mayan bazı kimseler tarahndan nR "mühendis tite" deci.iği ka· mittir mutlaka. •. 
ziyilmekte olduğu görülınüt. bun- çıktık. Bize ilk P\'\'1"1 balık mü- Sonra bize danerek titedeki 
larm tiddetle menedilıneleri ka- ""'ini göaterdiler. Müzedeki ba dar V!lr. Hangi derinlilctl! ise suyu it.ret ed'ryor: 
rarlattrnlmıfb. Beyoğlu polis mer lıklard-an hirkacı•nn ismini sa- yalnaz o derinlikteki ıu ile do- _ Efendim, insan kı1o aJ. 
kezi üç kadınla bir erkeiin mek- yayım: Dülreriıalığı, mavmun larak kendi kenıdiııe k.paıııyor. mazım burada?.. Balta1imanı 
tep luuketile dolatbklarmı ıöre- balığı, elektrik balığı... Uma· 1çine batka satıhlan:lu su al- bu .. le_ lll Kanlıkavak suyunu .. 
relı: ıüphe etnıif ve bunlarm dör- ki · d be · 'b b 1 mak ihtimali yok. 
clinü de yakalamıtbr. !o!e~p ı.a. mn aız " mm gı i un a· Ve-r r6ğliinü aa~lam poyraza •.. 
keti ılyerek talebe kiaveai albnda nn isimlerini hile itihnemifıi- Sandıklar içinde bafka tite- G&iirıünüz, yakında kabına 
dolatan bu üç kadınla erkek mah niz<ilr. Bu mavmun balığı, göz ler göster-diler: ııtmu hale gelecek. .• ,. 
kemeye verilınitlerdir. Bilümum !erindeki fosforlu mııdıh! saye- - Terkibinde tuz yoktur... Şimdi, ıiz bunJan i•itince 
polia merkezlerinin bu ıibi ethau sinde nnilne cıkan küçük balık· Deniz suyunun evsafını teabit Semsettin Beyi yüz kilolu'klar-
yakalamaları İçin yeniden emir. Y& lan adeta manyatİze · .Lrek ederken bu ıi-lerden İıtifade ed rilmi,tir. "'°" T- dan biri farz eniniz .. Bilakis .. 

Ça aersemlettirir, ondan sonra da t'diyorm. Raltalimannı. gelditi zaıroan 
rpıfma afiyetle çıtırçıtır yermi,. Elek- Sonra birtakım makineler 50 kilo ancak nrmıf. Oç dört 

Vatman Se:sainin idareaindeki trilc: balığı daJ.a müthiş; dokun var. Bunlarla denizin hararet aydanberi tamam i;c kilo far-
BERLIN 2 A A Volff . tramvay ile tolör Alinia otomo- dui!u yeri bir keskin biçak gibi derecelerini buluyor, hu. mik· ketmi•. 

· • • - aıanaı bili Dolmabahçe önünde çarpıt· d---'- 1 'k' böl rl ld ~ 
bildiriyor: Ecnebi memleketlerden mıılardır. Otomobil hıuara uğra. erna ı ıye .. enni,. ta annı e e ediyorlar. Bu me- - Bövle gidene altmıt be,i 
ithalit vesika" mukabilinde Alman- mıştır. Müzenin ıüngerlere aynlan aele çok mühim. Denizin hara· yetmişi bulur .. divorlar. 
yaya ıelen yulaf ve arpadan 31 Tem H inamı da oldukça zengin: me- reti, tuzlulutu artıp eksildikçe Sevket Beye. b;ze bu kadar 
mrük.uz 93~mltar'.ht~-kmkadard Alalman ıumali .. ~- ırsız seli ~te bir sünger ki t11>kı pa- içinde yafayan balık dnsleri de ne seli w· istifadeli bir gün ge-

reaı en ,... a man • Zabıta Himmet iamU.de bir hır 1- Ad "k " · d • · · B l ki '-' 
.ye nazırı tarafından n .. reı'j'-- L_ muK.. ı oyunyünü imış.. egıfıyor. a ı arın ar.imi çok çirttigvinden dolayı t"•ekkür e-

... om .,.,.. arzı yakalamııbr. Bu adam bir 1 ı.-' de 1 k da fm f'J ku 1 ._... 
yanname Almanyaya ithal edilen bu çok ı:ece hır1tzlıklarının faili bu- IÇ1"nn b t,.. enla Y1 a, t • tuz u suci'a, kimi az tuzlu suda, clerek enstitüden ayrıldık. Ha. 
yulaf ve arpalann detirmenlerde ö- ıurun,,ktadır. ağına enziy er de var. Bu kimi daha aıcakta, kimi daha vadaki sisll"r dağılmıştı, Ilık 
iütüldükten sonra tekmr ecnebi ı Bu hınızlıklarm hepıi kilit lor süngerlerin denizin altında i- soğukta ya,ıyorlar. Karalarda bir gün !tında ~emiklerimi:a 
ınemlt~etlere İhraç eclildiiı:ini ııöater mak suretile yaprlmı~tır. Tahki- ken renkl"ri aiııı.ııiyah ... Sonra- nasıl iklime röre yetiıen hay- ıamarak lat ula dönüyoruz.. 
mekteclU', kat devam ediyor. 1 dan bll%J eczalarla bu sivahlıiı vanlar varsa. denizde de öyle... M. SALAHADDiN 



liketlere ve giiçlükl«e ıöi'H • iktısadt bahialer 1 
ba91ayarak idmsn eıiet-se fe- 1( 1 

1 

gerebilir. Günün birinde onu J 
odasında ıözleri evinden hrla-

Asrın umdeal ıılıllLLIYET • tir. 1 mıt ve boğazı bir t.aıtık örtü- Maliyet ve mübadele fiatımız 
3 K. EVVEL 19 3 2 sü ile sdalmı, olanık hldular- _ 

2 
_ 

idarehane: Ankara caddesi, 
180 No. 

Telıraf adresi : lıt. Milliyet 
Telefon Nwnanlan: 

Baımubarrir ve Müdir: 24318 
Yazı itlai Mtidürliifi 24311 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç için 

L K. L K. 
s ., .... 4- 8-

• " 
7 IO 14 -

il .. 14 - 28-

Gelen evnk seri .,..;ımez -
Müddeti .... nüıhe'ar 10 lw
nıftur. C.- ve -tboıaya ait 
iti- için mlldlriyete müracaat 
edilir. Cu~ ilinlann me · 
s'uliyetini bhul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 

. 

. dı ... Eğer bet dakika daha ye-
' ti9ip ti" yastık örtüsünü ma- Maliyet fiyatlarımızı indir- J maı:Jığı tahakkuk etmif bir key 

1
, kaıla keımeıelerdi.. Gitti gi~- melı:, bahalılatnıa imillerini iza j fiyet değildir. Çünkü yeni bir ti 

tiydi .. Sordular: le etmeğe mecburuz. Çünkü caret tekli •.. Bizim milli serve· 
- Aaılmaya alıtıyorum .. Ne dünya umumi satıı fiyattan timiz ve ?ktııat rejim ve te9ki-

den mani oldunuz! dedi.. çok dütüktür. Piyaaaya '-niye litnnız bu tehlikeli tecrübelere 
Aradan bir kaç ay geçti. Bir ten ve keyfiyeten hikim olan· ırüsaade v,.r.,lnf!z. O ·halde aa· 

gün evine otomobille doktor lar ucuz mal satıyorlar. Meıell: tı9ımızı. temin ve arttırmak i
ıetirdiler.. Öğrendim ki; bir Bugün Pireye "ıif tealim" Rus çin çaremiz istihaal masrafını 
çorba katığı göztatmı bir ma,. kömürü 18 şiline (yani takri- indirmek için ""' yapmalıyız?. 
rapa suda eritip içmif. Atağı- ben 630 kuruta) hem altı vade Cezri bir tedbir olarak ilk batı 
dMt yukarıdan an vermek üze- ile teklif ve salı• yapılıyor. Yu· ra enflisyon gelir. Umumi ıer 
re ik- doktor yetİtmi•. kur- naniıtan piyaaaaı takriben bir \•etimize VI" bilhaaaa iktıaadi in 
tarmıt. intihar zannettiler. De- milyon tonu mütecaviz kömür ki,afımıza mini olacak kadar 
tildi ... Zebire alıtmak ve ze- aarf ve iıtihlik eder. Buhran memleket dahilinde dönen pa · 
hirlenmemek için kendini ze- sebebile bu mikdarın yüzde ra mikdanmız d1< a7dır. Binaen 

ı hirlemitti.. Bir hafta kadar kırk azaldığı kabul olunsa bile alt•yh: Paramıu tezyit etmekle 

1

1 hasta yattı... Zonguldak havzaaı için iyi bir bu noktadan da fayda mevcut
Günün birinde atetbazlık el· ı mahreçtir. Rus kömürü latan- tur. E~"""'n Tüıkiyenin serveti 

tiğioi öğrendik .. Elleri, ve yü- bul limanında ılı\ Bonker teali· bugünkü mütedavil kağıt para 
zü yandıfını söylediler .. Evin- mi 21 - 22 ,iline kömür satınak nın bir kaç mislini garanti ede 
den çıkan rivayete göre npir- tadır. Burada da senevi 40 · 50 cek m:ıhiyı-ttedir. Eğ,..r kiiht 
to botaltırken atet almıf imif.. bin tnn alıcı bulmaktadır. Ken- / para ihracile memlel-:,.t dahilin 

Bugün hava açık ve oakin Sonra ben konuştum... di istatistiklerine nazarım se· de hayat değişmez veya yalnız 
devam ecl-ktir. 2-12-932 de .• y k · • ·ı · "h 1 '- · be ·· d anmama ıçın yanmaya a- nevi 60 - 70 mı yon ton ıstı sa Çfüan paıaya nıs ten yuz e ha .. a tas:rila 788 milimetra, .., k d 
fazla sıcaklık 14 en az oıcalrlık lıtmak İstediğini ve bunun için lit yapan Rusya için ehemmi· 10 · 15 .a ar eşya fiyatları art-
3 derecedir. evveli uzaktan ıolll"I\ daha ya- yetli olmayan bu mikdarlar bi ıa bile geriye kalan yüzGe 8S 

kmdan kendini al..vl"' alazla- zim içi;n ihmal edilemez. Kö- I fark memle'ket lehinedir. Öyle 
dıtmı fakat unı yandığı için mürlerimizin maliyet fiyatı ya: Hayat v,. e,ya fiyatlarımız 
vazgeçtiğini ıöyledi .. Yaralan Zonguldak ~eal~i 11 tiline ~- ı1 b

0

u n'.sbette ucu:ı:.lamıt olur,. h~
on bet gün kadar sürdü... Az tılmasına musaıt olsa Macans- rıç pıyasalardakı rekahetımız 

Haftanın gaı111 

Kazalara 
idman! 

Dünyada - zıpır adamlar 
vardır. Dün yine bunlardan bi
rine rut geldim. Vaziyeti ba· 
na bu haftanın yuıımı verdi •.. 
Bu raat ıeldiğimi çocuk, çocuk 
değil ya! Kırka yakla9tı. flk na 
zarda akıllı uılu, mantıklı bir a 
dun görünür. Lakin timdi 
ıize anlatacağım bir baıtalığı 
vanhr. O tuttu mu dünyanın 
- tehlikP.li adam1 olur. Kimin 
için? .. Kendisi için. Batkasına 
zararı dokunmaz .. 

Dün raat geldiğim zaman 
sol kolu bir aakı ile boynuna 
batlı ve yüzünün, batınm muh 
telif yerleri pembe yapışkan ya 
kdarla yamanmııtı .. 

Derhal yine hutalılı tattu
ğumı anladım ve sordum .. 

Onun verdiği cevabı yazma
dan evv,.,ı hutalığınrn ne•'ini 
yazayım: 

Efendim! Bu çocuğa küçük 
iken lıiriıi bir hikaye anlatllllf: 
Bir adamın bir i-ıP ...-t. 
Bu inek aiinün biriııııle tıuzağı
lalDlf. 1 netin ıahibi . bu buza. 
ğıyı doı.lıata sünden itibaren 
kuatna .Jıp luddııırmıf .. Ta
bii buzatı ._, gün biraz deha 
büJiiy•ek günün birinci .. koca 
bir İlatık olmut fakat ıabibi -
yi- i. doiftiu gündeki ko
layhlda lmıcaldayıp kaldınr-

•Ht-
Yalan ya! •. Fakat bir ino

nm JaVat Javat tedriç ile her 
§eye muvaffak olacaiını bu 
maealdan öfrenmiş .. Bir yerde 
de afak miktardan baflayarak 
vücatlannı büyük miktarda ze
hirlere alııtıran ve bu auretle 
zehirlenmekten kurtulanlann 
hiklyesini okumut ve kani ol. 
mut ki· inaan ufak miktardan 

kalım kant zehirleniyordu... tanın senevj 460.000 ton iatih· ı kolaylatmış olur. itte sterlinin 
Daha vftr: likitında Çekoslovak kömürle dahildeki bayata tesir etıneye-
Vakttle Muıullu Celili der- rine dr rakip olabiliriz. Hatta rek barice klll"fı sukutu İngiliz 

vitleri kah~e kahve ılolatır. ya- bu fiyat.larla pek vlai mikdar- I sanay~ v~ i~r~atm~ yarattığı 
naklamıa t1' ı~larl_a~dı.. Bu, 1 da kömür harceden İtalyaya menafı gözonundedir. lclballt 
o~ naza~ ~ıkka~ını ~t- / kadar satış faaliyetimizi uttıra ve ihracatımız hükiimetin hi
mıt·· Ümmı bır herıf yanagma biliriz. Halbuki ~on bir sene zar · mayekir v"' yerinde tedbirlerile 
tit sapl_ıY_or kan cıkmıyor d~ 1 fında lngiliz lirasının ~ukutu : mıivdzeneli bir tekil aldığından 
onunbilır.'b'b?kudll'Uf• byazmıf, d lı- ile yüzde otu 7 kömürlerimizin fazla idhalittan mütevellit te 
ıan ır ır a 'm unu ne en t fi · · .L. bi b" k k k H · 

1 d . y l"nd sa ış yatını aynı nı ..... tte r ır or umuz yo tur... anc 
yapmasın... !lllllt·· e "' ı e- d -'- - y •- d"" 1 k 
k. k 1 t - d an>eye ugratmıştır. aıua un ' mal mem e ete bahalı girerse 

ı .a em raşı sag avur una b h y·· k" ed d ba ı 
saplamış ... Evde bir fP.ryat! .. ya ub.;~nı ur ~ e d:el ~1 

· memleket sanayiine ayrıca bir 
Beriki kan rPVlln içinde .. Ne ~ya,. 1 assa gı a m~ . ~- ; hizmet olur. Buraya kadarı gü· 
1 - d"kt"l y· · nın fıyatını sukut ettırmıttır. · 1 F k k "d fi" 
ıe yanaırını ı ı er.. ırmı F k b d"" '"kl""k • 1 : ze .. . a at aı eten en asyon 
·· t ı t" 1 · t d '- 1 a at u UfU u umumı o · . gun eyf' ıre en sura ın a ıca _ . . : etYı> fiyatını arttırır. Dahilde 

dı. Hila dikkat eckrseniz yeri madıgından yalnız bu gıbı mal ı' . _ I .1 f" 
b 11.d" · !arın müıtahıillerini zarardi.de para çoga maar ' ,. etya ıyatı-

e ı ır. \ • · • l"J:.• . _. . . etmiıtir. Faraza Havzada ekme nın artması emruyetaız ı5ı ve 
itte bu adamı dedıgım gibı • . ·kk . . ku f bunun neticeai olarak ta panik 

dün gördüm .. Knlu boynuna a· l{ID o ası yıımı r~hn az- • . . 
1 ·· ·· 1 "d" S la iken bu gün nısfından daha 1 dogurur. Va:nyet l.u şekle gır· 

sı ı ve yuzu. yama ı ı ı.. or- k . d k bet . . 1 d""" k~· de •f d d - ·ı fak dum: çok ıymetın en ay mıttır; ıgı ta :"r , ay a ~gı , at 

N ı G · 1 ı F t halbuki bir ton kömüre isabet 1 :zar;>r hud Ô~r. Aynı zemanda 
- "'o . eçmıı o ıun. u · h · ı '"·if ·ı ed' 

bol d ? y k f eden ftml"IP. yevmiyesi direk arıce tıuno Y ı "' t ıyeye mu oyna m. .. o aa az- · · • 1 .!L~ .. 
la m• kaçırdın?. 1 masrafında bu fark yoktur. Bir mP.Cbur ~ ~~~z borçlan~ız 
G ·· ıd· · 1 kilo tütününü satan Yunan ve da buna ılave olununca netıce 

u u ve an attı: h" · 1 k h ) 
_ Hayır acanım!.. Malu·m • ya Bulgar köylüsü VI" ayni cina 

1

, ıç le temenııı ~ u~ıy.ac~ a 
ya!. tedriç ile her teY elde edi- malını Aatan bir köylümüz mem alır. Eier d~hıldeki ıtbra ve 
lir ... Bütün idmanlar, antren<'· leket dahilinde onun nısfı ka· 1 amel kab=l;yetini tenkis etme
manlar bu eaaaa istinat eder. dar ihtiyacını temin edemiyor. j C:en tahdit e<lilmiş bir enflla· 

Hangi taraftan bakarsak baka· yon ile paramızı muayyen bir 
lım. ıörülüyor ki ihraç kabili· rnikdar tezyit aleyhinde bulun 
yl)limiz için eus hayatı ve is- mak güçtür. Bu nuari ll'IDeD
tihaalimizi ucuz mal etmektir. ni bilamel tahakkuk eder mi! .. 
Çün!W.zararın~ mııl ~tamayu. [ O lıalde maliyet fiyatlarımız· 
\Mı tıca~t cılve!r.r~den da~ j da amil er.babı birer birer orta
pını teklı memleketm aerYetı· dan kaldırmak kall}'or. llrtııat 
ni bir nevi _ iıraftan. ~~ bir ! vekiletinin ihracatı tezyit ve 
!ey olmadıgı kanaatmı tevlıt e- : lek t ·· ·nı..:._c · 

Geçenlerde bir tayyare ka· 
zaaı okurfcen aklıma geldi. Ar
tık tftn, qpur falan ortadan 
kaHayor .. Seyahatler tayyare 
ile yapılacak.. Likin tayyare 
bozulur da yolcular yere düter 
lerae ne olacak! .. Değil mi ya!. 
itte -böyle düflllek kazalarma 
alıtmak ~n biraz idman yapı
yordum .. Evveli bir buçuk met 
reden atlamaya batladım. Son
ra bunu iki metreye çıkardan. 
iki metreden sonra arui üze
rinde tatbikat yapmak limn 
geldi. Bizim Bebekteki e9'İn 
bahçe setinden kendimi bayıra 
attım .. Fena atlamıtım! Kolum 
incildi, yüzüm gözüm de bere
lendi .. B•r "'Y değil.. 

- Ha! Eh! Merak edilecek 

d -•- b" ah" _ _.. , mem e aanayun ı ~ı ı-
f'Cet< ır m ıyet arzeaıyor. · · ..iJ;" · ücadelenin 

Zaten bunu tatbik eden devlet ; çın ıı .... -.ı • . ~ 
ler de dampingten mütevellit 1 ~hl~ VP. ~na ~ukabil en pu
uran başka menafi ile telifi et · ruzlu ve tumullu kısmıdır. Bu 
mt'kte iseler de neticed., ı..u me ı cidalin ~ameti h~urunda ~ 
n~fi müabet vP.ya menfi oluo ol ; kalpler dındarane bir hutua bü 
-!!!11!!!9!1!!!!-!!!!!!9!--m!!l!!!ll!!!I• ' rünerek mu•affakıyet diler ... 
bir teY dejilmiş. Dedim anıma ' Çünkü bu muvaffakıyet Türk 
doğrusu çocuğun haline acı· milletinin yalnız tarihine değil 
dnn... istikbaline ı:Je m"l olacaktır. 

FELEK Sadreddin Enver 

BİR MİLLET UYANIYOR 
ıtlldyoauada yapılan ilk TOrkçe muazzam film ayni zamanda Ttirk 

filmcilik san'atiDin de UYANIŞIDIR . 
Rejiı6n ERTUGRUL MUHSiN - Senaryoyu yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

7 Birinci Klnun Çarıamba akpmı bllyik mQıcmere olarak 

ELHAllRA ve MELEK SiNEllALARINDA 
Muhterem &alkımı:ı:a takdim edilecektir. 

Hikaye 

Nezaket 
- Franaızcadan -

Berlkin'lerin veıoikleri öğ
le ziyafetine mukabele etmek 
ve bir gün de cnlnn yemeğe da· 
vet etmek lazımdı. Fakat bu
nun için biç te aceleye lüzum 
görmiyen Madam Rif kocasına 
dedi ki: 

1 

- Nezaket icabıdır, muka- 1 
bele etmek lazım. Fakat doat
larmdan birisi bize dört kişilik ı 
bir loca bileti yolladı. Berikin'· 
!eri davet ederiz. Buauretle zi· 
yafetlerine mukabele etmiş olu 
ruz. 

Kocası beğenmedi: 1 
- Biz bu ai.le ile yeni tanı,

tık. Onlan bir gün yemeğe ça· ! 
ğııımusak, ayıo olur. Fakat ti
yatroya da davet edelim, ne çı
kar? 

·- --- --------------
... --.. ETUALSINEMASI ~--• 

Yarın matinelerden itibaren 
Herlıesin sabtnızhlda beldediii emoalıiz film 

MÖSYÖ, MADAM ve B1Bl 
Mün~Hilleri : 

Marie Glory - Florelle - Jandks ve 
Rene Lefebvre 

Yal ruz bir ı..Eta poterilecelı:tir. 

Buııün ve bu akşam ıon olarak ARiAN "Genç Rus Kızı" 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine aigorta muameleai 
icra eyleriz. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 Madam Rif ertesi gün giyin 1 
ai, kutandı. Berlkin'lere gitti. i' ı l!l!!!!!!!!!!!!!!!!! ________ !l!!ll_llB9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!1 !!!3!!!'ll!I!!!!! 

Bu ziyaret esnasında da kendi· nd 00· k • .ıet h" k 
ı · · · . · da rası a aaın a" a ıç o
ennı ~ gece ıçın tıyatroya · nuş.madılar. Kadınlık tarihinin 

vet ettı. d -
E d .. d" _il k yazma ıgı şey .. 

ve on ug zaman ocası- O .. .. d "ndi"" 
na: 

- Aman, ne sevindiler, ne 
sevindiler, bilsen! cMedi, tiyatro
ya davet editimiz, yemeğe da
vet ediıimizden clalıa İyi oldu. 
Sonra ben kencl'ilerinde tiyatro
da her ZMD&n bir locamız var
mıt gibi bir hiı bıraktım. 

O gece, tiyatroda i:\n localar 
dan birinde ilci kadm ön ıandal 
yatanla, kocalan da arkadla o
turmutlar, konuıuyorlardı. Ka
dınların muhaverl!ll!i: 

- Pandantifiniz zümrüt de
ğil mi? Doğrusu çok bayıldım. 

- Sizin de inci genianlığı
nız pek h09 ... 

- Bıı krep Jorjet tuvalet si 
ze okadar yaraııyOI' ki .. 

- Yok canım .•. ,Şimdi ben 
yeni bir terzi buldum. Doğruau 
hem çok güzel modelleri var, 
hem eli yatkın .. 

Arkalarında da kocalan pea 
perdeden dünya 'l'Ulwatı ve ik- · 
tıaadi buhrandan babeediyor
lar. 

Sahneden üç sopa ae1i duyul 
du ve perde kalktı. O ıır-'a .M. 
Berikin lı:ansınm kulağına i.ğil. 
di: 

- Dotelanmıaa t ... ıılıkür · et 
mek için tiyatrodan sonra. lı:en 
dilerini iyi Wr lobnlıada aupe
ye davet -Wim, 
. - Nuıl is~! 

Daha birinci perdNeu M. 
Berikin çak eıI-ıyor ıöründü. 
Buna ınükahil kanaı biç le öyie 
değildi. Madun Rifin buna 
dehtetti caoı sıkıhyordu. için
den;: 

- Amaa, ne de IMız gibi ka
dın ! Diye dütünüyordu, aaaki 
nezaket göstermedik te Mada· 
mı angaryaya ıoktuk. 

Birinci ve ikinci perdeler a-

çuncu ve son per e ı gı 

zaman M. Berikin: 
- Bir fey teklif edeceğim, 

dedi. Sizi "Kırmızı ahtapot" ba 
nna götürsem, kabul Pdf!r misi
niz? Şu geceyi daha eğlenceli 
bitirmiş oluruz. 

Çıktılar. Bara gittiler. Mü
kemmel bir sofra! Tiyatrodan, 
piyeslerden konuıuyorlardı. 
Madam Rif gazetede okuduğu 
tenkitlerden aklında kalanlarla 
tiyatro bahıinde çok aıina ıö
rünmeğe çalıııyordu. Yemek
ten sonra Berikin yeni bir tek
lifte bulunclı: 

- Doğrusu, böyle ıüzel lıir 
sofra tampanya11z olmaz, dedi, 
ve listeden en iyi marka pm 
panya intihap etti y.ıı ..... rladr. 

Artık llllıah oluyordu. Kalk 
mak zamanı ıelmitti. ~ Berikin 
gareoııu çağırdı: 

- Heaap ! eledi. 
Ve ayni zamanda da cebin-

4- cüııdanim çıkanııaja hazır 
landı. Fakat cüzdanr bulama
yınca eft'ell iupkıl"mızı, IOllra . 

t-beyaz lieeildi: 
- Yahu naııl olur? Diye ke

keledi. ya çaldırdmı ,ya locada 
dütürdüm. 

Karısı da mah?P bİT vazi
yette itli: 

- Canım iyi ara tunu! de
di, tiyatro1.a ıittitimiz zaman 
uiMnde idi. 8"..n iyi biliyOl'Jlm. 
Bari ora ya kadar ıicli•er. 

- Vakit geçti. Tiyatro çok 
tan kapamıuıtır. Yarın gider a· 
ran:n. Hiç olmazsa buranın sa
hibi tanıdıklardan olaaydı .. 

O z11111an M. Rif: "Bu ada
mı ııkınbda bırakmak doiru 
cletil.. tarsında karısına b.ktı. 
Hesabı gördü. Berikin ele son 

derece mabçup olduğunu söyli· 
yer ek, tqekkürler ,.,tti. 

Bardan çıktılar. Berikin: 
- İyi bir gece gecirdik. Te 

şekkürler ecleriz, yarın sizi ziya 
ret ederim, dedi. 

Madam Rif te: "Evr.t, borcu 
nuzu ,ı,. unutmayınız,, malı:a· 
mında: 

- Yarın mutlaka bekleriz, 
dedi. 

Her iki aile evlerine döndü· 
ler. Kan kocalar baş başa kaldı 
!ar. Rif ailesi: 

Madam Rif dedi ki: 
- Ya senin üzerina·,. de pa· 

ra olmasaydı, n" olacaktı? 
- Basit .. Senin gerdanlığı· 

nı rehin bırakırdık. 
- Matallah Efendiye .. Ne· 

den o kadının pandantifi rehin ' 
bırakılmazmıt tft, benim ger 
danlığım bırakılırmıt?. 

-Allahafkına azatma!Ben 
orada yapılmaRı IPzımgf'len ,e 
yi yaptım. O kadar ... 

Berikin ailesi: 
Sokağın köşeaini dönünce 

Madam Berikin dedi ki: 
- Bir taksiye binsek .. 
- Paramız yok. Nuıl bine· 

riz? Sende -ra •ar mı? 
- Var y~! wzd.nm var. Se 

nio cüzdanın bende ... 
- N .. diyoraun?. 
- Elbett.e .. Sen fu iki aar-

safı ıupeye ~avet ettiğin za : 
man, ben pardeaünün cebindeki 
cüzdanını aldun. Şu insanlara 
bak. Bedava bir loc" bill"tİ bul· 
mutlar Bizi oraya davP.t edip 
te gaya 1-n nezaket göster
mit, hem de ziyafetimizi iade 
etmit olacaklar ,_ 

- N,.. diyorsun? Sahi. hu;,.; 
aen yaptın mı? 

- Elbette .. S..n de budala· 
lık edip te yarın ıupf' parasın 
götürüp verme .. Artık fit ol· 
duk. 

"Milllget,, in romanı: 91 Sübeylinm beni, odamda, senin fakat yalnız erkeklerden.. Gö- yazı11nın tanılmamaıı için hatka den hiçbir §ey ümit edemiyeceğini 
ile beraber gördüğü günı fena halele zümle ıörerek emin olmadıiım birine yazdırıp, göndermitti. Esa- ona anlattım .. Bu ıevginin önüne 
canım adalmıttı. O kadının ne hain bir teyden babeetmemek ide- •en bu mektubun aramızdaki mü- bir mini koyabilmek için seninle 
olduğJuıu biliyordum. Açık ve mert timdir.. O, ruban basta ve ma- nuebeti öğrendikten pek az aa· münuebetimi anlatmak kifidi, fa 
çe bir dütmanlıktan korkmam. fa- lul bir kadındı.. Ve bütün anor- mıın sonra yazılmıt olmaaı zannı- kat dütün Cahil, bunu kardefine 

y N b" kat onun gibi saman altından su mal ineanlar günabl•nnı lıir sır mı kuvvetlendiriyordu. FtıKat ben nud aöyliyebilirdim·. Eaasen Ce-
aşar a 1 yürütenlerin nekre kadir oldukla- gibi içlerinde tatırlar.. Dı,arıya bunu da aana açmadım .. O kadın- lil benden hiç bir tey istemediğini 

ki en metin bir inaandanı bile dıta- seale beraber gitmemizi teklif etti. nm dutünmek beni titretiyordu. hiaaettirmezler... la cfit dite, saç saça gelmek istemi- hiçbir ,ey beklemediğini, Vf! hatti 
nya alcıeıme.in. <>kadar ümitıiz bir nazarla yüzüme Süheyla aramızdaki münasebeti Gözlerile gördüiü ıüne kadar yordum. Bu kadar aptalca, buka· atkını kendine rağmen itiraf etmi, 

Süheyliya değil, fakat yahıız hlmııflı iri reddemedim, imanlık öğrencliti andan itimaren kötkün aramızda bir tef olduğundan Sü- dar sersemce hareket eden bir in- olcluğu için hicap duydujunu anla 
Pataya acıyordum. Süheylimn ri- trielerim matlGp oldu. "Peki .. " de altında bir bombanın fitil almıt ol- heyli haberdar defileli. O günden aana kartı ne yapr!Uilinli ki? Ko- byordu. Beni sadece ıörmek onun 
yaklr ve fena ruhuna mukabil Pa- elim. Hem bu kötkün boğucu bava duğunu dütündüm. Bu bomba her sonra naeıl birden bire detiıtiiioi c:aemm ihanetini onun metnı1ine için büyük bir saadet olacağını ili-
faDID çok iyi, çok mütehammil bir ıımlan da bİT müddet içia kurtula- an patlmiıtya müheyya idi. Ve ben farketmitaindir. Fakat aaıl tuhafı haber vermek ve bunu da yalan- ve etti. 
bllh vardı. Fakat acnia için bu kal -cağ- dütlhriiyordum. Fakat ye- bu tarakayı, kalbim çarparak, bek nerede biliyor musun? Bu vak'a- ·.dan uydurmak için. bir k.a4m ne- Hata ettim, bu meaeleyi sana 
hl de çiineyİp ıeçmekten çekinme- ·ni mamaralar, hayatımızdaki eleği- liyordum. dan bir hafta ıonra imzaaız bir kadar atağı bir yaradılitt~ olmalı- açmab, biran evvel önüoe ıeçmek 
oelim. Bana seninle beraber kaçmayı •şrklik, tren, vapnr ve otel hayatı Sen nekadar yutlıt tanıdınıa mektup aidım. Beni cal!dan seven dır!. çarelerini aramalıydım.. Fakat iki 
teklif etaıit oleayclm ondan ıördıi- 4ıeni avutamadı. Pqaam yerinde Sübeyli haftkmda"ki kanaatlerinde biri tarafında.o yazılmıt olduğun- Bu sıralarda yeııi-bir ..,.m far. kardfllin araaına nefret ve kin aok-
iüm \ütün iyilikleri ttll*"ek senin sen olsaydın bu ıeyahat müddeti de o derece yanılmıttın. Onun acın dan baheeclilmit olan bu m«Mtupta kında oldum. Kardetin Celil ·beni mamıık, nihayet yakında Celilin 
~iına atdmalrta bir dakika te- ömrümün en tatlı ıinlerini tetföl • mıya değmiyecek kadar fena ruh- senin her ıün Beyoilancla bir seviyordu. Kendi derdimle ujrq- kötkten ayrılmaıile nihayet bula-
reddüt etmiyecektim., fakat biliyor edecekti. Fakat onun Jaıuncla bed lu bir intan olduğuna ıeni inandıra Ruı kadmile ıezdiğin, bu kadının mak kifi değilmi,. ailıi timdi lıir de cak bu ehemmiyetsiz hadiseyi bü· 
dlam iri Milin nazarında ıüzel bir babttıın. Seni görmek mahrumiye- rnadım. Bu gayretim, belki de, ae- senin metresin olduğu hakkında bu çıkmıttı. Onun benimle yalnız yütmek istemedim. Bunun müthit 
kıılrottan bafka bir teY deiildim. tine alıtamıyor ve bunu ıün ıeç- nin nazarlarında beni küçültmek- mun uzun malOmat •eriliyordu. kaloaak için hrtat aramuı. lııihV neticeeini kim ümit edelıilirdi? Fa-
Sednıt veya ba9ku1111n olılujum tikçe daha kuvvetle hi..ediyor- ten batka bir feye yaramadı ft' o. ffk ÖIXıe bu habere inanarak çok larımt görmek · babaneeile etkııık kat o gün, insan boğazlamıt bir ka 
müddetçe beni sevmekte bir mab- .dum. Patanın daima bqucwnda daima, senin indinde saf ve temiz üzüldüm. Fakat ilk tatkınlığım ben okurken kütüpiıa~ , odaeına til ıibi ıözlerin kan içinde bana: 
zar görmüyordun, fakat benimle bulunutu bmi çddırtıyordu. Ye sa- masum bir kız olarak kalclı. Çün ıeçİp te dütünmeğe batladığım gelmeai beni ,ilphelendirmifti. Ev- - Sen Celili seviyol'sun! 
mütterdt bir bayat kurmayı halı- na anfattığsm ıibi artık dönmek i- kü sana onun halckında bütün bil- zaman hakikati sezer gibi oldum. veli ıözlerile anlatmak istediii Diye haykırdığın zaman titre-
nndan bile geçirmiyordun, değil çin Pqaya yalvard- ve döndük. diklerimi açmamıttım. Ve çünkü Bu mektubu bana kim yazabilir- atkıDI ıonra açıktt111 açıja itiraf dim. Dimağına ıiren bu fÜpheyi. 
mi? Ye nitekim bana hiçbir zaman Meğe1" taliheizlifim daha bitme b\Dlları da iftira telakki edeceğini di? Aramızdalci münasebeti bilen etti. Samimi oduğu görül- bir at bu mel'un ve korkunç dütünceyi o-
böyle bir teklifte de bulunma· mit. meğer kader ikimiz için de ye biliyordum. ve aramızı bozmakta menfeati o- kı insan hakaretle kaqılıyamıyor. radan çıkal:'mak için elimde hiçbir 
chn. ni fellketler huırlıyormut. Dün- Fakat timdi söyliyeceğim. ar- lan biri değil mi?. Şu halde ancak Cahil! Haykırmak, onu yanNt:dan kuvvet yoktu. Bana gene inanmr 

Pata bir ıün baoa seyahat ta- yada 9eametı denilen teY hakika- tık ber9eyi söylemiye karar ver iki kitiden şüphelenebilirdim: Pa- kovmak için aiaımı açtığım halde yacaktın. O zaman aramızda her 
UY'l'lll'UDU açtı. ellerimi ellerile ok- ten mevcut mudurr Kardetin ·ner- elim. Eminim, Siitıeyli sana bir er · ta ve kızı. . . Patanın bu kadar a· dudaklarımdan aooak nuihatleı ,eyin bittiğini görmemek için ge-
9ıyarak, ıençliiinde bir defa geıı· den çıktı, niçin kötke ıeldi ve kekle ihanet etmedi, çünkü o bü- eli ve bayağı bir harekete teşebbüı döküldü. Bu atkia neticesiz ve~ ne einirlerini uyufturmak uaulüne 
miı olcluiu FraaNnm ıüaeltilrle- neden olmamuı llzıııııelen ter ol- tün erkeklerden nefret ederdi!. edeceiini hatırımdan bile ıeçire- cukça Inr teY olduiunu, petimde müracaat ettim •• Hiç kababateis 

ıı..;.;.;Jl;..~·illlllll.JHllUl~·LYfiuıııı11dııı.kl:N:llııık.lm·L·.J.....dı~7r...~~~~~~-· -~~-·~__:.;..J~L.Jıdsıddıım!!!!....J!neı~h~e~t~ed~e~rd~bı.__L.ımeadms~im!!!:.,.JB~aneu!!.Jwu~t~la~k~a_JS~üh!!!!:e~l!L~~4!ot~•!llD~ek~l?•n~•~nc~E~~~·~i~m~·~rı.ea..~:..._=..._.:__~~~_...:-~(D~ev~anu•ar) 

ADEM ve HAVVA. 



MiLLiYET CUMARTESİ 3 KANUNUEVVEL 1932 s 

C~ ___ E_G_L_E_N _c _E ----'J Ö ·enCahidenin babası 
neler anlahy~~? 

Sinema artistleri ne yerler, ne içer
ler, en çok sevdikleri nelerdir? 
iyi artist olmak için, iyi yemek lazımdır 

' . 
'\": 
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Kedinin gözleri 
...... - ; \ tJ T r7 
~ !\. / -

. ~ • 1 ' -~ 
,._ 

~ B 
.ı. 

Zekinin kavgacılığı yüzündeıı 
nişan birkaç defa bozulmuş.. 
Bqilrtaı faciaaı etrafındaki aon 

tahkikat bitmek üzredir . 
Geçen nüıhamızcla katil Zekinin 

eıki zevceai Nazmiye H. m oöyleclik
lerini yamuttık. 

O aralık Zeki aıker olarak Tekir
dağma ııitti . Birkaç ay içinde de bir 
ııün IUUIZID ıeldi : 

- Gözlerimden çüriife çıkanl
dnn! dedi. Sinema artiatleri de niha

Yet inaandırlar, yiyip içmeje 
İfıtiyaçları vardır. Acaba nıe 
Yerler, ne içerler? Sinema me-
1lklıları artiatlerin husuai ba
Yatlanna da merak ettikleri 
~İn, bu suali de buan kendi 
kendilerine sormuılardır. 

Herkes söyler ki, en iyi ti
cari itler lokantalarda görülür
llıüş. Sine artistleri de bu kai
deden hariç değildirler. 

Fransız artistleri içinde en 
nadide yemekler intihap et
llıekle tanınmı! olanlar aruın
da. Andre Roanne, Jean Murat 

•e Jean Dehelly'yi zikredebili· 
tiz. Victor Boudrer de aayılı o
bunaniandır, bilha .. a kayma
ia bayılır. Der ki: 

- Kaymak, Allahın kullan
~a ihaan ettiği en büyük nimet 
!erden biridir. Rafında kaymak 

Kay Johnson pasta yap
makta mahirdir 

peyniri sever. Joan CTawford 
ta alaminüt yemdderi.. Jaın
bonlu yumurta mayonezli so
ğuk et .• Greta Garbo da salata 
ile beraber, ıakara et, domates, 
kırmızı turp •. 

Büyük film tirketleri artist 
hayatındaki büyük rolünü bil
dikleri için. geoit stüdyolann
da bir de lokanta açmıtlardır. 

Bunlardan birisi geçenlerde 
demi, ki: 

"İyi bir artist olamak için, 

gayet iyi yemek yemek li.znn-

zeder. Erteai günkü listede me 

seli töyle bir yemek ismi gö
rülür: Greta Garbo salatası , 

Warner Bakster yahnisi, kızar 

mıt Crawford pilici ve saire .• 
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Lokanta müdürü W allace 

Berry'nin ja·mbonlu yumurta 
sevdiğini, Ramon Novarro'nun 

erten hotlanmaciığını. Anita 
P Ed · B th D th 11 santim tulünde VP 10 san- j Modelde aadece kol.ylık olaun 

age, wına oo , oro Y d b . d" · ·ım· · 
J d 

, . .. timetre arzın a eyaz bır mu- ıye çızı ıftir, 
avva a mız. u mu avvanın ıın ı m..........., g omoı. 

or anın meyva ıle taayyuf et-

1 

k 1 B k ş· d" C --'-"-- el-'-'-· 
tiklerini bilir. Mary Pickford üzerine ~. A şeklinde görüldü- Burada çizgi halinde gösterilen 
genç kızlığından kalan. inceliği 1 ğü gibi, ufki ve amudi çizgiler §CY B mukavvaaıdır, 3 ve 4 rak 
muhafaza etmek VP şıtmanla- 1 cizerek, herbirinin dılıları birer kiım.lı kenarltklar da E harfile 
mamak için bol bol çay içen-

1 
;antimetrelik 110 murabba vü- göaterilen ~ ~ğrtbr ki.. ~ mu 

lerden biridir. Onu da bilir.. cude getiriniz. lcavYuı, bu iki oyuunclğun ıçtnde 
inip çıl<acakbr. B an sonra 

* • • Bu. mura~ba~~~ _üze~i~e, A A şeklindeki, çizırili gözleri kes 

ı ...L.: dil" .. d" el . d ı modelınde gorduguniiz gibı her kin bir b:...-L ucu ile -1-:p --La-
ıt~• ı çozer, en lf erı a- . b , . . . ......- ıt-• it"' 

" rt K rt Aıiı "k d ._ murabbaa ısa et eden çızgılen nnu.. Keza B modelindeki yu-
g rnnıt. u erı a a sı. . . . B t·I bü' .. k b" 

. 1 . · · · k · k çızınız. u surP e yu tr varlak aiyah gözleri de ••. 
nema artıat en ıçın ıç 1 yo - kedi resmi meydana çıkacak- • · 
tur Vakıa stüdyoda içki yok Y'alnız B modelindeki yuvar 

• tır. lak gözoyupau keskin biçalda 
Bundan sonra A modelinde çıkardrktan aoora arkasına tef

nasıl yaptınrzsa B modelind~ faf kiğıt yapıftırınız. Bu kağr
de ayni şeyi yapınız. Fakat i- dı . yapıttırmadan evvel yeıil• 
kinci modelde 25 murabba var- boyamak lazımdır. 
dır. Bu mur~aların da herbi- 1 Şimdi D modeline geçelim: 
rinin dılıları bı~er aantfnıetre- Bu model A modelinm arkad'an 
dir Yalnız bu ıkinci modelin •· ·· kü" ·· tt '" lmü b' _._,. . . · gorunen çu u f ır ıo:ııuı-

1 •~ı kı:~r~a 1 v". ~ rakamla- • ir. 3 ve 4 numaralı kağıt kızak
! nle gostenlen 6 mılımetre ge- lann yerİ1lİ ele gonıyoraunuz. 
nitliğinde boş bir şerit brrala- B kartonu bu kızakların araam 
ruz. dan yakan ve -.ağı oynamakta 

Bu ikinci mukavvaya da re- dır. Şimdi bu tertibin heyeti u
simde görüldüğü gibi, kedinin IJl'Umiyesioi ön taraftan aeyre
geniılemit Vf' daralmış göd>e- delim. Bir kedi .. Fakat arbda
beklerini ayni suretle çiziniz. ki B mukavva•mı yukan atağı 
Gözlerin şeklini gösteren kenar oynattığmu zaman kedinin gö 
hatları çizmeğe lüzum yoktur. zü küçülecek ve büyüyecektir. 

Ölen Cahide H. m ı.ı..11 lamail 
el. de faciadan eYYelki vaziyeti ,öy
le anlatıyor: 

- Ben tramvayda kontrol mema
ru iken yine tramvayda biletçi la
mail, makaaçı Etrel, biletçi Halim is 
minde üç arlr.adatım vardı . Bilahare 
hepimiz tramvay kumpanyasındaki 
vazifelerimizden aynldık. l smail ve 
Halim, iki arbdat, Ayaspaf&cla ağa
beylerinin üzerindeki kahveyi tuttu
lar. Ben tramvaydan sonra Zonııul
dalr.ta çabııyordum, oradan döndü
ğüm zaman bet ay kadar itsiz lr.al
dmı. lsmail bana: 

- Şimdi botta11n, sel lıana yar
dım et, sana ııünde yetmit bet kurut 
yÖvmİye vereyim! dedi. Kabul et
tim, bir müddet bu ııınıtle çalqtım. 
Sonra yeni memuriyetime tayin o
lundum. Bu vesile ile onlarla ara
mızdaki eslr.i dostluk canlanmqb. 

Bir talip var 

Birııün Halim ile Eır« bana, dai
reye geldiler. Etref K...u-.i mekte 
be riderken lfÔl'ÜP heienmit olan Ze 
lr.i imıinde bir müb...ı.ia.in iıteclifini 
söyledi. Ben yafınm küçüldüiünü 
ileri sürdüm, onlar: 

- Zaten dııha ası....tifi ..-ardır, o 
ZIUlJlllUl kadar kız da büyür, biz tim 
dilik nitan yapalım! elediler •.. Anka
radaki kainlıiraderimin fikrini aor
mam li.zımgelcliğinden bir müddet 
bekl-elerini oöyleclim. Anıdan bir 
müddet daha ııeçtl Blrsfin teldifl&
rini tekrarladılar. 

Ayni mahzuru ileri ıiirdüm, bir 
hafta IOJU'a ilr.i karclq evime ırelcli
ı'er. lsrarla rica etti!•. BlrıJün de ai
ı- ve bana Apap&1&da kahvede 
Zekiyi söıterdil•. Düıünclük t&fın
dılr. . Ve tahkikata ı...1adılr.. 

Herke• iyi diyor 

Bundan on IMıt ııün ıonra ru
oldu. 

Nlf&lll nııiiteıılap lımail efendin de 
liletile kendiainin bizimle oturıı.11 

lr.ararlattı. Bu takdirde masraf arta
calr.tr. Büyük bir eve tatmdık. Zeı.i 
umumi masrafa haftada ıekiz lira 
vererek iftiralı etmeyi taahhüt etti. 

Bize yert.,.ti. ilk üç hafta taahbü 
dünii ifa etti. Sonra tam dört ay 
on para vermeden bizde yedi içti, 
yattı ... 

Kaç defa nlflln? 

Bu aralık, f- muameleleri ve ya 
1anlan yüzii.nden araları aç.ıldL Nifa
N bozduk. Yüzükleri iade ettik. 
Çıktı sitti. 

Oç ay aonra bir rün doiruduo 
doğruya eve seldi, davete lüzum 
aöoımecleu içeri girdi. y alnrch, ,... 
lr.ardı. Bad.,... diirüıt olacainu ,,.. 
detti. 
Kızım da bu vade süvenerek razı 

olein, nİfllN tecdit ettik. 
Fakat birkaç ııün sonra düşürdü

iünii oöylecliği yüzükleri Htt~nı aa 
lacllk. Bu )'iizden çıkan münakaşada 
kızımı dövmeye kalktı oilum araya 
ııinti- Biçalr. biçaia ııeldiler. 

Araya girdilr. nitan tabii yine bo
zuldu. Yine loir ııün B.,.ikta,a seldi, 
ayni tekilde eve cinli, yalvardı, ya
kardı, vaitler etti, arbk kat'iyen doi 
nı banket ecleceiine oöz verdi. Kı
mn ela yine bu vaitlere aldandL Ni 
tanı bir defa daha yeniledik 

O ""'ela ben evimi yaptınyordum, 
niınde üç ııün kadar bilfiil çalıtbiı 
doirudur. Mühendiae de fikren yar 
chmlarcla bulundu. 

' dır." Onun için meseli Metro 
IJo r othy Jorden mutbakta Gold.;in Ma-yer'in mutfakları Memlekette 

Şirketten tonluk. amirleri lehinde 
idarei kelam ettiler. 1 nandılr.. Kendi
Iİne kimıe.i olup olmadıinu aor
duk: 

- Ben.im lcima- yoktur yalnız 
Oalr.üdarcla bir süt teyzem Anlıara
cla bb- ıüt daJDD, bir de Balilr.eürde 
Alay Kumandam Aımı Bey iuninde 
bir alr.r.ı.m vardır, clecli. 

Sonra vazife alarak Boyabacla git
ti, oradan illr. ay kırk lira, ikinci ay 
kırk lira. üçüncü ay elli Hra aön~ 
elerdi. Bu paranın mühim bir k11mil< 
kendioinin buradaki borçlanru öde
dik, mütebakiıinin bir parçaıile de 
yine kendwne öteberi yolladık. 

Nazmiye il. me.~elt'sl 

hıılunan mutfak ma-•IDI kay 
betmit demektir. 
Fransız kadm artiatleri için

de de sofrayı aevenler en ziya
de Dolly Daviı, Marie Glory 
~e Gina Manea'dir. Stüdyo
da fi.im çevirdikleri uman ken
dilerine bir ıaat sofra izini ve
rilir. 
Amerikalı yıldızlara ırelince, 

Laura la Plaote bilbaasa ha
ltıır itlerinde son derece mahir 
dir. 

Y rldızlann en çok neleri sev 
diklerini anlamak için alıt ve
~iş ettikleri yerlerden tahkikat 
h,pmak li.zmtdır. Geçenlerde 
İiollyvooci"da bir ırazetecinin 
~lpbğı tahkikata bakılırsa, Ga
t)' Coopcr Meksikalı artist Lu-

.lfaqr Pickford çayı çok 
seviyor •. 

Pe Velez ile ekseriya yemek 

~ediği zamanlar, sofraya dai
llıa salçaaı biberli mantar gelir. 

llııater Keaton pufböreğine ba
~ılır. Norma Shearer ne kadar 
1'l>anağı makbul tutarsa. Do
totby Jordan da sardalyaları .. 

John Gilbert'in en hoıuna 

~İden sebzeler domate& ve kuş
I onma-zdır. Gr .. ta Garbo da sa
~la dostudur. Ne çeşit salata 

~lııı sa olsun, verin, yer .. Aanita 
'ge sıcak memleketler mey

~alarına dütkündür. Hurma, 

'tıaııaa, nwz gibi •. Ramon No
~ 
'tro da sayılı oburlardanclır. 
~erikada konserve itiyadının 
, kadar almıt yürümüt olma 
"'- kızar. Dorothy Sebaatian 

ı 

. 
Vagner Bakster çorbasını 

if;i11or 

amma. çoğunun evlerinde bol 
bol viski, ta.rap, şampanya var. 
Buna mukabil hepsi de mutfak 

itlerile uğratmağı aeverler. 

Chaliapine 
Amerikada 
Meşlıur muganni Chaliapine 

Fransa.da Don Quicotte filmini 

çevirdik~en sonra, $imdi Ame

rikaya gitmit bulunuyor. Cfıa
Lau ra Lap/ant 'leni ııenıeh liapine ilk filmi için şunları 
çeşitleri tecriihe ediyor J söylüyor: 

görülecek bir yerdir. Aktörü, 
direktörü, muharriri müstah
demini, hepsi oradan yer. 

Her masaya bir meterdötel 
bakar ve garsonl:ır herkesin 
zevkini bilir. Beyaz sofralar 
muhteşem çiçek demetlerile 

süslenir. Stüdyoya mensup bin 
lerce insanın tam bir samimi-

yet ve arkadaşlık havası içinde 
yemek yemeleri görülecek şey
dir. 

Lokantanın müdürü öteki
nin berikinin tavsiye ettiği ye

mek çeşitlerini maalmemnuni
ye tecrübe ve müşterilerine ar

- s ;ımezsin i z , bu ilk filmim 

deki rolüm, ne mütJ<ül şeydi. 
Bu roW. tiyatrolarda bir çok de 
falıır tPmsil etti ğim halde, sine 
mada bana güç geldi. Filmde 

yalnız tarlu $Öylemek değil , ay 
ni zamantla m ücadele de lazım. 

Fakat değirmenlr-rle değil. He 

nüz girdiğim ır. eslckte kar§ılaş 

tığını acemiliklerle.. Bereket 
versin ki rejisörüm Pabst bu 
müşküllerin hepsini halletti. 

- Filmde çok tarkı var mı? 

- Yalnız i>ç melodi .. Jaquea , 

Hamiyetli bir zat bir mek. 
tep yapbrdı-

Düzceden bildiriliyor: Burada 
3 ilkmektep, bu 3 illr.metebin de 
binden fazla talebeai vardır. Cev 
det Bey iıminde hamiyetli bir zat 
ta bir mektep inta ederek Maa
rife hediye ebnittir. Şimdi Düzce 
de bir ortamektebe ihtiyaç var
dır ve halk bu ihtiyacı şiddetle 
hi..etmektedir. Maarif Ortamek
tep teıiıine müaaade ettifi tak
dirde halk muallimlerin maatını 
vermeyi deruhte edecektir. 

Bir çete imha edildi 

ve adliye derhal faaliyete reçmİf, 
maktulün aileoi eaaaen böyle bir 
hadileye muntaaır olcluldanndan 
§Üphelerini adliyeye bildinnitler
dir. Yapılan tahkikat neticeaincle 
katiller tevkif edilmiftlr. KUf&cla
sı Müddeiumumilifi, katilleri mu
hakeme edilmek Üzen lzm.ir Afır 
Ceza Mahkemeıine MTlı:etmittir. 

Gaziantepte Gazi 
heykeli 

Gaziantepten yazılıyor: Adana 
MARDİN, 29 - Bir müddetten da dikilecek Gazi heykeli için cel 

beri bu havalide birçok haydutluk bedilmit olan Macar mühendisi 
ve cinayet hadiseleri yapan bir çe M. Ladislas Vattaih iki sün evvel 
te son günlerde yapılan tiddetli tehrimize relerek burada relr.ze
takip hareketlerile tamamen ten- dilecek olan Gazi heykelini yap
kil ve imha edilmittir. "Sabri Çe- mak için vilayete müracaatta bu- 1 
teıi" ismi verilen bu haydut sürü- lunmu,ıur. Mektupçu Hilmi Be
sünü, jandarmalarımız buraya iki yin riyasetinde Halk F ırkaaı vili.
saat mesafede bulunan Zinnarın 

ık 1 yet ve kaza reiıleri Aıım, Muhtar 
Matuk mevkiinde 1 ıttırmıf ar- ve belediye reisi Hamdi beyler
dır .. Haydutlar jandannalarnnı-

Oaküdarclalô teyzeaini buldulr..O 
da Zekinin lebiade aöyledi. Bunun 
üzerine rup.n kat'iyetle takarrür et 
mit ribi idi. 

Birrün Zeki, Halim, Etrel hep be 
raber ...-ime plcliler. itte kmmla 
Zekinin birilıirferini ilk ıöm 'eri o
ııün olmuttur. Zekiye lammm taai
line mani olrmyacafma, ve yalna 
pzmelerine mliaaacle edmıiyeceii
me dair tartlar siirdiim. Kaloal etti. 
Bundan sonra daluı D1f1U1 olmedan 
lıİze Selİp sitmİJe ı...ıadL Birsin 
Cabide ile yalnrz çdm.lı: iıtedi, 1111-
ni oldum. 

Kavgalar, barıfmalar 

Bu yüzden ilk ayrılık vukubuldu. 
Bir miiddet sonra mutaYUııtlann ye 
niden ddaletile barlft.ı.. 

Ormancılar 
Cemiyetinde 

istifa edenlerin 
yerlerine 

yenileri seçildilert 

zın ciddi ihtarlarına rağmen teı- den tetekkül eden b ir komiıyon 
Jiın olmak iıtememitlcr, bu vaz i- mühendiıin tekliflerini dinlemit, 
yet kartıamda jandarmalarımız heykel projelerini tetkik etmif ve 
mü ... deme mecburiyetinde kal- heykelin dikileceği yeri tesbit et
mıtlar ve ·.:.,."-nm ıaat devam eden mittir. Komiıyon Halkevinin ya
kızgın bir ate9ten sonra çete reisi nmdaki meydanlığı tevıi etmek 
Sabri ile çete efraclmdan Abdür- suretile heykelin bu meydanlığa 
rahman, Halil oğlu Şeyh Musa is- dikilmeıini muvafık bulmıq ve Türkiye Ormancılar Cemiyeti 
mindeki şerirler ölü olarak ele ge \ mühendisin projelerinden birini f Heyeti ldareainden baın zevabn 
çirilmitlerdir. Müaad~~ ~snaso~- de beğenmittir. M. Vattasb beie iatifa11 üz..U.e cemiyet merkezi o 
da haydutlardan Mlflr.inlı Halıl nilen proje için kaidesi hariç ol- lan Türbedeki binada dün f.,..ka-
kaçmrya muvaffak olmuştur. mak üzere 66 bin lira istemiftir. iade bir içtima aktedilmitlir. lç-

Kan cJ a vası Keyfiyet Dahiliye Vekaletinden timada senebatı konrreıine ka-

' 1 

lbert tarafından sırf benim için 

yazılmış üç melodi. 

lzmirden bildiriliyor: Kutada11 iıtizan edildikten sonra bir karar dar ifayi vazife edecek yeni bir 
nın Selçuk nahiyeıinde, eski kan verilecektir. M. Vaştarh Adana:.. heyeti idare intihap edilmittir. içti 
davalannı andıran feci bir cina- ı ya dönmüttür. maa müderrislerden Tevfik Ali 

Busler Kealun sof ı·ada 

1 Sinema Haberleri , __ _ 
4 Gloria Swanson'un dör

düncü kocası ;ı,. de geçineme

' diği şayiaları alıp yürüJü. Ş'm
di her ikisi dl" Londrada bulu
nuyorlar. Tuhafı şu ki, her iki
si .le "Tam imtizac" isminde 
bir film çevirmektedir. 

~ Küçük Jackic Cogser'in 

bir sözü: "Rüzgar canlı havada 
dır." 

~ Besthoven'in hayatı Lon
drıula İngilizce olarak sesli ve 
musikili filme alınmaktadır. 

yet olmuı, HayNttİn oiiu ibra- Bey riyaset ebnit ve katiplife de 
him namında bir köylü Sadrettin Moskovadan gelen Mehmet Ali Salih Bey intihap e-
ve Ali tarafından tabanca kurtu- ı• kaz. dilmittir. içtima açılınca azaya 
nu ile öldürülmüttür. Yapılan tah • heyeti idareden iatifa eden bazı 
kikata ~z~ran hadise fÖyle c~~- Adanadan bildiriliyor: Ş~rimizi~ zevatın yerine yenilerinin intihap 
yan etmıtür: Suçlulardan Alının • maruf avcılarından lbrahım efendi, 
lr.ard · Şe k" '-'ul lbr h · · : edilece•i aöylenmittir. lçtimeda et~ "'. ı, maıu . a ~ın ayağında alüminyom bir halka olan & 

kardefı Nun tarafında!' bır mud- ve bu balkamn üzerinde ( Moskova tatradan relen mektuplar okun
det evvel öldü~lmü~tur. Aradan ve 20327 adedi ve 0 marluıu ile muş ondan sonra muvakkat yeni 
aeneler reçme11ne ragmen, bu es- R b" k 1. ) azı1 lan bi .. heyeti idarenin intihalriaa pçil-
k . k' · b Al' kar.L.- · · uıca ır e une y ı o r or 

ı mı unu nayan 1 u~ının -· . . ·- · . mittir. Neticede müdeft'ia Ternk 
intikamını almak için fırsat belde- degı, Bebeh çıflıgı . cıvarında vor-
miş, nihayet bir plan hazırlamış· muıtur. Çok taY•nı dıkkat olan bu Ali, Celil, Abdullab Necip, Emin 
tır. Ali bu kanlı maksadını yerine ördekdeki ipret halr.lancla alakadar- ve Rıdvan, Kadir Beyler intihap 
getirmek için akrabalarından Sad lar nezdinde tahkikat yaptım. edilmişlerdir. içtimada Ziraat Ve 
rettin namında _ _ bir~ni. de kandır- ,

1 

Halkada.ki işarete nazaran aldırım kileti Fen Mütavirlerinden Muı-
mı~ ve kardetının ıntıkamını al~ malUmd.t şudur: tafa Şeref, Orman Müdürlerinden 
mıya davet etmittir. Nihayet cina . E§ref, Müderris Tevfik Ali, Or-
yet sabahı, maktul Hayrettin oğ- h Mkkoskdov;da:n buk"kacmı hayvba_nlar man amejman miihendiıleri ve 
1 lb h. Selçuk'tan kalkarak a ın a ı mı tel ı t yapan ır enı 
u .. . ra 1?1'. d k titü vardır. cemiyet azaıı hazır bulı•;ımuflar· 
etegıle bırlıkte Men eres enarı- dır. 
na kargı almıya gibnit ve bu iki Bu enstitü, her ıene ele geçirdiği 
,ahsın taarruzuna uğramıt. ~ldığı bu kabil kutların ve hayvanlann a- ... -·---··-··---
kurşun yaraıile derhal ölmüştür. yaklarına böylece halkalar takarark herhangi bir avcı tarafmclaa tu veya 

~ lngilterede yeni elli sine- Katiller cüriiml.,rini sizlemit ol- salıverir. bu ıuretle vurulduğu takdirde avcı-
ma salonu acmak icin seksen mak içi~ _sene_ Selçuk'a gel~rck . Her h~yv~nr?_ ~~relere ka~r si- nın Moıkovadalr.i o cemiyeti haber-

. · . . . 1 Sadrettınm oglunun kahveıınde dıp yaşayabildırını anlamak ıçın ta dar rimeai ve buna nazaran ilmi bir 
mılyon frank sermayelı bır §tr- camları ıilmiye ba4lamışlardır. kılan bu İf&retli levhalardan malr.Ht neticeye vanlabi1"'ainin temini ra-
ket te§kil edilmiştir. Hidise kövde taYi olunca zabıta 1 bu ku,ların herhanııi bir memlekette, yesine matufiu"' 

Boyabattan seldiği zaman da Naz 
miye Hanmı meıeleai meydana çık
tı. Uzan tahkikattan sonra Zekinin 
Nazmiye Hanımla maeeralannm ra
-izde yudıfızla harfiyen -
tabıılı olclafu- anladık. Nazmiye 
Hammlıize: 

- Zeki alçak bir adamdır, Bütün 
bunlan ben tize oöyleclikten aonra yi 
- - bilininiz, iıterseniıı: kızınızı 
ona wemııekte aerbestıiniz, dedi. 

So11 bozuşma 

Talıii nİfllDI lr.at'i olarak bozduk. 
Zelıi etYal-. ve lazıma ....-.lifi be 
diyelerin hepaini aldı, çıkb lzmire 
gitti, oradan lazıma lıir taalıhütlü 
melıtup (Önderdi, Kmm mektubu 
bana verdi : 

- Baı., ben böyle alçak, riyakar 
bir adamla evle-..em, dedi. Anneai, 
ben. klZllD ona kat'i bir ret mektubu 
gönclerclilr.. Sonra da seldi, facia,yi 
ne sazetenizin yazdıi'ı tekilde bitt i. 

Bakırköy 
Kongresi 
Yapılan işler konu

şuldu, 

yeni heyet seçildi 
Din de Bakırköy Halk F J1'lr.a11 kı 

za kongresi ııktedilmittir. Kongrede 
yapdan itler hakkında izahat ver· 
mek: üzre Atif B. söz almı,, ve otu& 
otuz bet aahifelik raporu okuJUIJU,. 
tur. Rapor ekaeriyetle kabul edilmif
tir. 
Yapılan intihapta Kemal B. riya

sette bıralalmıtbr. A2iı olarak aeçi
ı- zevat ...,.lardır: Galip Bahti
yar B. "- B. Bakırlr.öy bu fab

ribaı müdürü Bedri B. fabrika -
haaebeciıi Omoan B~ avukat Aı..tül
kaclir 8~ Balurlr.öy illr.melrtep midü
rü Mehmet Ali B. 

Yedelı: aza olarak ııeçilen -ı: 

lhHD, Zelr.i, Atif, Nuri, Mustafa, Se 
llm ve Müoip Beyler. 

Viliyet "-1-ine Kemal, Galip 
Bahtiyar, Ooman s.it, Yuıuf Ziya 
Beyler ııicleceklerdir. 

Bir sabıkalı 
mahkum oldu 

Maruf u.bıkahlardan O- ;. 
miode biriai muht~lif hıraıahk ,,. 
poliae hakaret cü 1 imlerind- t İn 
ci ceaa mabkemeıinde muhak ... • 
edilmiftir. Muhakeme -ticeMnde 
Oaman 13 ay müddetle ha
m .. kıim olm11tlur 

• 



-----· ·-
İngiliz notası 
Hiç bir tesir 
Hasıl etmedi 

( 80§• 1 inci sahifef de ) 
betile büyük bir tesir hfml ettiğini 
yazmaktadır. 

Yene bu gazetenin mütaleasına ııö 
• re Amerika hükômeti tqrii bir sa

lahiyete yahut siyasi bir nufuza ma
lik olmu~ olayd[ lngilterenin Ame
rikaya olan borçlarının tecili baklan
daki talebinin kabulüne imkan bu
lunacağını ilave etmektedir. 

M. Hoover'in müşavirleri kongre
ain lngiliz tddiflerine veyahut M. 
Hooverin herhangi bir tavsiyesine 
uygun bir surette davranacağmr pek 
az üzmit etmektedirler. 

Nev Y ork Times ııazetainin mü
taleasma göre, Amerikan hükfunetİ
nin yapabileceği yegbe fe,' kongre
nin tevlit edebileceği neticeleri ehem 
miyetle kaydebnekten ve bütün ıme
suliyeti konr.eye bınılcmaktan iba
ret bnlunım. .. tadır. 

Nota nasıl verildi? 

VAŞİNGTON. 2.A.A. - lııgilte
re sefiri • ...W-.il ahvalde ..-'i u
•ul hilafına olarak, hariciye nazın 
M. Stimııoa'u buıuıi ilıametkibla
nnda ziyaret edwek bir nota vermit 
tir. 

M. Stimson, Reis.icömhur M. Hoo 
Terle miifnerede bulunmal< üzere 
hemen riyasetcümhur dairesine git. 
mittir Maliye nazın M. Mills'de 
biraz sonra kendisine iltihak etmit
tir. 

Qn notanın -mi ıazeteler tara· 
fmdan yann ...ı.ı. ııetredilmek Ü· 
_.e ba ıdqam matbuata teblii ecl>
lecektiıo. 

VASHINGTON, 2. A. A. - ln
ıiliz sefiri Aıneribn hariciye nazı
n M.Stiımon'a ıiyueticümbur clai
retinden a•detinclmı - ziyaret 
etınlt ve kendQlle 20 .ı.klka kadar 
rörütmiiftür. 

Fran1Uz notaaı 

PARIS, 2. A. A. - Fnnaı::t ceYa
la Amerikaya F ...... n borçlan bak
landa heyeti umumiye.inin tekrar 
ietlı:ikini Amerikan konızesine tavoi 
yeye M. Hooverin mütemayil hulun
aıuı ve Avrupa devletlerinin Ameri 
kaya vereceklerinde tenzilit yapıl
ma•mın Amerika .iktiaadiyab üzerin 
ele müsait bazı aluüDaıneller husule 
setirehileceği noktasınm M. Hoover 
tarafından talim ve itiraf edilmesini 
memnuniyetle kaydettikten oonra, 
Amerikanın 1926 da ilk defa olarak 
Awupa borçlannın timdiki ihtiyaçla 
ra ııöre tesbit edilmesine razı oldu
ğu zamandanberi dünyada biil<Dm 
süren vahim iktioadi buhraam bü
tün ıl*kadar devletleri beynelmilel 
borçlar meselesine karşı nziyetleri
ni cleii,tirmeie mecbur kıldığını ve 
ayni zamanda ela ba clevlflleri timdi 
ki ahvalden doğma zaruretlenı kartı 
ıelmek üzere kendi anılanncla ka
l'lll'lattınlan bir plindan clolayi hem 
tamirlere hem de lıon;lara müuiallik 
bir tedbirler sllsilesllıi ittihaza ..,..k. 
eyledipni ehemmiyetle zikreylemek 
tedir. 

Fnmn bülnimeti notada lıarp 
borçlannın esıwm tetkil eden ımuh
telif teahhütlerin mahiyeti kamnıiye 
sini inkar fikrinde asla bulunmadıjı 
aı ileri sürerek, tediyatm tehirine 
llİt talebin taksitler tediye.inin bat· 
b zamanlara talikinden batka bir 
ma-yı taummun etmeyip alakadar 
lurn balmkana zerre kadar bir halel 
ıetiı iwiyeceiini .öylemektedir. 

Bu miitaleaya lıinaendir ki yeni bir 
moratoryomun babıma ait talep M. 
Hoover tarafından 1931 mayumda 
yapılan teklifin çerçivesi haricinde 
ılıtıktan batka ba telılifin tabii hakh 
ve zaruri hir neticesi gibi görümnek 
tedir. 

Nota, Hoover moratoryomunıın 
metnini babrlatarak borçluların ba
tında bulunan Almanyanrn kendi 
lıorcunu 3 mil,... mıırlıa indirmeğe 
yani yüzde 90 raddesinde tenzile 
muvaffak olduğu gibi 3 aenelik bir 
moratoryom istihsal edebildiğini be
yan ederek alacaklı ır'"'vkiinde bulu
nan Avrupa cleTletleriain Alman taz 
minat tediyabnın bütün bo~ -
selesinin halledecek umumi hir iti
Iü akdine kadar ıeçikclirilmesi bu
.. ..,ncla tamamen uyuıdaldanm na
zarı dikkate anettikten sonra " ı.... 
unne da bu kadar güçlüklerle ı.nin 
edilen rejimin tekrar tehlikeli bir 
surette mevzubalııedi)m...I pek va
loiın bir ıey olur"' sözleriyle nihayet 
l>ulmoılıı.dlr. 

Lehiıtaada not• luJurl•gor 

VASHINGTON, 2. A. A.- Le
lıiıtan hilyük elçbi harçlar meoeleai 
Ulnndaki +aziıeti müzak~ ebnelı 
izre hariciye müstefll'lm ~ et
llııiıtir. 

Leh oefiri, hükilmetinia baıka lıir 
-ta hazırlamakta olclupnu ve bu 
.otanın 15 ııüne kadar Vaohington 
~ne tevıli edilıMai muhte
mel oldaluna hariciye müstqanna 
aöylemiştir. 

Dünkü spor hareketleri 
( Baıı 1 inci uJri/elde ) 

Eyüp • Topkapı takımları ara11n
da olmak üzere üç maç oynandı. 
Demek oluyor ki reami lılı:e mC• 
aup 12 takım dün Kadıköyiinde 
ve Taluim stadyumunda oyun oy 
namıştır. Bundan batka KaragÜm 
rük halk atadında bir refikimizin 
tertip ettiği turnuvaya da deva~ 
edilmi,tir .. Orada oynanan en mü 
hiın maç ta Kurtulut • Pera maçı 
olmu~tur. Bu ıuretle ay~ardan~eri 
şehrin muhtelif yerlerınde boyle 
çok mikdarda futbol maçı seyret 
meyen futbol meraklıları, d~n '!'e 
raklarıru tatmin edecek ımkan 
bulmuslardrr. 

1 ular sert bir oyun ta thik etmek 
iıtedilerae de para etmedi ve dev
renin 15 inci dakikasında bir firi
kik oldu. Fikret çekti, fakat top 
direğe çarpb geri ııeldi, buna Ze· 
ki yetiıti ve ııol attı. Oyun tama· 
men Fenerin hSkimiyeti albnda 
cereyan ediyor. Oyunun 27. inci 
dakikasında otuz metre dahilinde 
bir firikik daha oldu. Bunu da Ze 
ki çekti ve sol zaviyeden kaleye 
.soktu. Vaziyet 1 • 4 Oyunun neti
cesine ıekiz dakika kala sağdan 
Niyaziden gelen topu Şaban biU
nü istimal ederek beşinci ve ıon. 
defa olarak Beykoz kalesine sok 
lu ve m.aç Fenerin S • l galebesi le 
bi.ti. 

Taksimdeki maçlar Kadıköy stadındalrl 
Günün ilk maçı, F enerbahçe B 

takımı ile Beykoz B takımı araauı 
da (B) takımlan lik f'llllpiyonaaı 
için oynanan ilk maçtı. Her iki ta 
kım da muayyen zamanda sahaya 
çıktılar ve hakem Adil Giray Be
yin idareıinde oyuna batladılar. 
Müaabakarun ilk dakikalarında 
takımlar birihirlerini denedikten 
sonra akınlarını sıklaştırmağa bıq 
!adılar. Bütün ıayretlerine rağ
men ikisi de biribirine faı"k bir o
yun tutturamıyorlardı. Ancak Fe
nerhbaçe B takımı oyuncuların
dan birkaç kifinin rahatsız olması 
dolayısile ihtiyat oyuncularla oy
nadığı ııihİ üstelik te 10 kiti oy. 
nayordu. Oyunun mütkül cereya
nında bunu nazarı dikkate almak 
icap eder. Birinci haftaym böyle
likle O - O beraberlikle bitti. ikin· 
ci baftaym gene vaziyet değişme· 
di ve takımlar mukabil akınlar ya 
parak haftaymm sonuna ':.adar 
geldiler. Hemen son dakikalar~• 
idi ki Beykoz müdafaası hatBlı 
bir tuhq yapb. Hakem bunu pen 
alb ile cezalandrrdı. Fenerliler bu 
suretle oyunun son dakikaamda 
penalbdan bir ıol atarak O - .1 
ııalip ıeldiler. 

lJılncl DIHC 

tkiıaci maç ikinci küme birinci 
takımları arasında yapıldı, ve Ka 
umpafa ile Anadolu kulübü kar
fllqblar. Oyun lstanhubporlu E
min Bey tarafından idare eclilmi§ 
tir. Oyun bllJladığı zaman Kaıı
p14alılar, oyuna faik bir 1Uretta 
baılamıılar batta ilk dakikalarda 
bir de ııol abnıtlardır. Ancak haf 
tayının orlalanna doğru kendileri 
n-. antrenmanaızlıkt"n dolayı bir 
tutukluk anz olmuı ve Anadoln
lular hB!dmiyeti ele almı~larııa da 
gol abnağa muvaffak olamamış· 
)ardır. ikinci devrede Anadolu 
tam hir hakimiyet temin etmeğe 
muvaffak olmuş ve arka ark.aya 
bet gol atarak bir tane yPm~ler 
ve haıımılanm S - 2 mağlüp et
mişlerdir. Bundan sonra günün en 
son maçı olan F enerbahçe A, ~Y 
koz A takımları hakem Adil Giray 
Beyin idare•inde batlaınıttır · 

Oyun nasıl oldu? 

Saat üçte önde Fenerbahçe ar• 
kada Beykoz takımları sabaya 
çıktılar. Para atıldıktan oonra ta
lomlar ,öyle dizildiler: 

FENERBAHÇE 
Hüsamettin 

Füruzan Hadi 
Eaat Fikret Ce-..at 

Niyazi Şahan Zeki Muzaffer Lütfi 

BEYKOZ 
Nihat 

Nebi Sedat 
Halit 8 Mehmet Cahit 

Hadi Mu•tafa SaJyator Şahap Nail 

llk hücum Beykozlular tarafın· 
dan yapıldı. Bundan kurtulan Fe
ner takımı mu!<ahil hücuma geç
ti. Fakat biitÜD ıayretlerine rai· 
men ırol çıkaramadı. Oyunun O• 

nuncu dakikaaında bir Beykoz a
kını Fener kalesi önünde hatalı 
bir surette durdurulduğundan do
layı sanlacivertliler aleyhine bir 
penaltı cezuı •erildi. ~ peoalb· 
yı Beykozlu Mustafa güzel .. hir !ie· 
kiıle kaleye ıoktu. Bu ıol uzerme 
Fenerliler mağlübiyet ihtimalini 
çok yakın gördüklerinden dolayı 
bütün gayretlerile oynamağa bıq 
!adılar. Beykozlular oldukça iyi 
bir müdafaa sistemi takip ettiler
se de 25 inci dakikada Niyazi ge
rid"" aldığı bir pası tek haıma ıü 
rerek bütün oyuncuları geçti ve 
kaleye soktu. Böylelikle vaziyet 
l • 1 oldu ve devre beraberlikle 
bitti. 

ikinci deore 
Bu devrede Fenerliler çok ean 

lı bir oyun oynadılar. Sağdan in
kitaf eden bir FPner hücumu favl 
ile durduruldu. Bunu Eaat çok İyİ 
bir çekitla gole tahvil etti. Vaz.İ· 
yet 2 - t. Bu gol üzerine Beykoz· 

meelis ve maliye ıencümenl fikir -
laini beyan etmebmn hiikfunetçe 
hiçbir feYe karar verilmiyeceğini lıe 
yan etmiftir. 

maçlar 
Fenerbabçe stadında da Iik 

maçları oynanclı. 
llk oyun Süleymaniye - lstan· 

bulopor B takımları ara.ııında cere 
yan ebni~tir. Neticede Süleymani
yeliler faik J.ıir oyundan sonra ma 
çı 2 • O kazanmı9lardır. 

ikinci müııabaka T opkapı • E
yip takımları arasında yapıldı. 
Rakiplerine nazaran daha güzel 
oynayan Eyipliler maçı 3 • 2 leh
lerine neticelendirdiler. 

Son maç Türkiye fllJDPİyOnU la 
ta.nbulopor ile Süleymaniye ta.lmn 
!arı a , sında yapıldı. Süleymani· 
yeliler birinci baftaymda güzel •· 
kınlarile lstanhulspor kaleaini aı· 
kıftırmağa muvaffak olmuılarsa 
da sayı kaydedememitlerdir. ikin 
ci de.rede latanbulopor takımı 
çok canlı ve Öeri akınlar yapmağa 
haılamıt ve luuım kalesine bir 
çok ıtütler çekmi§se de Süleymani 
ye kaleciıinin fevkalade ııayreti 
sayesinde gol yapmağa muvaffak 
olamamıtlardır. ikinci devre de 
birinci devredeki neticeyi deiittir 
medi ve maç O - O berabere neti• 
celendi. Bu maçtan evvel oynayan 
her iki kulübün B takımları ma
çında Süleymaııiye B takımı ls
tanbulopor B takımını 2 • O yen
miftir. 

Karagümrük saha
sındaki maçlar 

Karagümrük aahaımda dün de 
bir gazete tarafmdan tetip edilen 
turnuvaya devam edilmi§tir. Bu 
turnuvanın en mühim maçların
dan biri olan Kurtuluş • Pera ma· 
çı azim bir kalabalık huzurun.Lt 
oynanm19tır. Oyun umumiyet iti
barile zevkli ve sert olmUf ve çok 
büyijk bir beyec< fa takip edil
miştir. Ancak, sab.'.llllll dar ve kı· 
aa olmall oyuncuların oyun kabi
liyetlerini yarrya indiriyordu. llk 
devrede Kurtulaflular oldukça iyi 
bir oyun oynadılar. Ancak ikinci 
devre kesildikleri için oyunları bo 
zuldu ve fena oynamağa batladı
lar. Goller hin"birini müteakıp ve 
mütekabil ahldı. ikinci devrenin 
son !arma doğru iki oyuncusu ha
kem tarafından dışarı çıkarılan 
Kurtuluşlular sabadan çıktılar ve 
bu suretle hem adet itibarile hem 
de bükmen mağlüp oldular. Oyu
nun gol adedi 3 - 4 tür. iyi oyna· 
yanlar: 

Kurtuluıtan; kaleci, sol haf, 
sağ haf, santrfor, sağ iç. 

Peradan: Sağ ve sol bek, santr 
haf, üç orta. 

Gelecek hafta ayni takımlar 
ıtadyum kupa11 için stadyumda 
tekrar karşılaşacaklardrr. 

Cross Country 
müsabakaları 

Dün BC1iktat atletleri kendi a
ral annda lıtanbul Atletizm heye 
tinin tertip edeceği Crosa müaaba. 
kası için bir hazırlık yapmıtlar
dır. Bu hazrrhk çok ümit verici 
neticeler vermif ve Bqiktat atlet 
)erinin bu müsabakaya hazır ol
duklarını göstenniştir. 

lzmirde lik maçları 
lZMIR, 2 A.A. - lzmir mmta 

kası lik maçlarına bugün Alsan
cak stadyumunda başlandı. Sabah 
leyin icra edilen birinci müaahaka 
Türkspor • Şarkspor takımları ara 
smda yapıldı ve bu oyun Türkspo 
nın 3 • 2 galihiyetile neticelendi. 

ikinci oyunda K. S. kulübü ile 
Buca takımları i<Arşılaıular. K. S. 
kulübü güzel bir oyundan sonra 
bire karşı dörtle galip geldi. 

Üçüncü oyun. Göztepe • Altay 
takımları ara•mda icra edildi Göz 
teoeliler Altayın bir golüne mu
k,;hil Fuatin ayağile iki gol ata
rak müsabakayı 2 • 1 kazandılar. 

Son oyun Altmordu • lzmirspor 
takımları arasında yapıldı. iki la· 
kım da pek çok çalı§JDalarma rat 
men gol abnağa muvaffak olama
dılar ve oyun O • O berabel'likle 
neticelendi. 

Ankara da •• 

Anadoluda 
23 medeniyet 1

., ______ v_e_Işç.;.:;.· ;:;.i _ _._ Müdürlüğü 5 üncü kolordu 
ilan ar' 1 l.Ş • ıı Alemdar Nahiyesi ,

1
· 1 

Alemdar nahiyesi müdürü iken 
Milliyet bu aiitundo İf ve iJÇi vefat eden Fevzi Beyin yerine ____________ _. 

( Bll§ı 1 inci sahifefde ) 
mil&ttan yirmi aaır evvele ait ol
duğu ve bu devirden evvel de bu 
havalide inııanlann Yllf&dığı anla 
4ılmıtbr. Bakır devri İDMlnlarm 
kınıuzı boyalı reaimlerle süslü 
sandukalar içinde defnedilnıesile 
tefrik ediliyor. Bronz devri, balar 
devrini yakından takip eder ve el 
de ettiğimiz neticelere göre eski 
Hitit devrini takip eder. Demir 
devri iae Milattan 1 700 aene evve 
!inden hatlar. Hititlerin inhitatı 
da bu tarihlerde ba,lanıııtır. Bun 
dan sonra Asyaya gelen bir mil
let büyük Hitit İmperatorluğunu 
tesis ebnİ§tİr ki buna Niksorlar de
nilmi§tir. Müteakıben Trakyalı· 
lar Lidyalılar ve Kafkasyadan ge 
len Kimiriyenler, lraniJer, Abame 
itler burada yerle§mİşlerdir. Bun· 
dan sonra lskenderi 1$.ehir ile Yu 
naniler devri başlar ki bu müddet 
zarfında Anadolu Makedonyalıla 
ruı hakimiyeti altında kalmışbr. 
Makedonyalılardan aonra Goluva 
lar, Galati yakininde ve timdiki 
Ankara şehrinin bulunduğu yerde 
Ancyre şehrini inıa elmİ§lerdir. 
Alitar bilahara buna ilhak edil
miıtir. Fakat milattan 25 sene ev· 
ve! Galati bir Roma vilayeti hali· 
ne geldiğinden Alişar da Romalı
lara intikal etm[§tİr •. En son Şark 
tan gelen S..lçukiler ve Türkler 
Süleyman Şahın idaresi albnda 
buralarda yerlepnişlerdir. S..lçuki 
ler Alitar tepesi üstünde bir kule 
yapmıılardır. Bu sene yapbğımız 
hafriyat neticesinde eski ve yeni 
Hititlere ait medeniyet luşırlarmı 
ayırmağa muvaffak olduk. Kab· 
lettarih taş devri ile Oımanlılar 
arasında yani mili.tta.n yirmi asır 
evvelden beri burada 23 medeni
yetin gelip ııeçtiğini anladık. Bu 
23 medeniyet kı§nnı tetkik ettik. 
Bunlardan tıekizini teshil ederek 
Üzerlerinde tetkikata başladık. 
Bu sayede Alifar'da bulduğumuz 
ve mahruti f"ltİlde levhaların es
ki Hititlere, ve Hiyerogriflerin 
yeni Hititlere ait olduğunu anla• 
dık. Mısır Hiyeroglifleri ııibi Hi· 
tit Hiyeııroglifleri de bir mana i
fade eden reoimler, aeali veya ses 
siz harfleri ııöateren İşaretlerden 
ibarettir. Bu sene Hitit ,..hrinin 
iatılıkimlannı da bulduk. Bunlar 
takriben 600 metre mubitindedir. 
Dıvarlan S,6 metn kal;nlığmda
dır. Şehrin ortaamda 38 metre 
yüksekliğinde ve 200 metre muhl 
tinde bir iç kale vardır. Bu kale
nin bir kıamını kazdık. Burası da 
sekizini tesbite muvaffalıı: olduğu
muz 23 medeniyetten birine aittir. 
Gelecek ilkbahardan itibaren ye
niden hafrİJiıta dev- edeceğiz. 
Elde ettiğimiz eserleri Ankara 
müzesine verdik. Bunlar araamda 
toprak kaptar, kovalar, demir ve 
bronzdan apılmıt silahlar, ke
mik ve ta9tan "f}'a vardır. Anka
ra müzesi oldukça zenginle~mif
tir.. Bu zenııinliğin timdiye kadar 
bilinmemiş olmasma teessüf etme 
mek kabil değı1dir. Burada mev
cut tarihi e~ya arasında MalJ>tya
da yapılan hafriyatta Profesör 
Delaposte tarafından bulunan laf 
kabartmalar Dr. Bittel'in Boğaz. 1 

koyda bulduğu Hititlere ait evrak 
ve mahnıti tekilde levhalar var
dır. 

ütiyenlere tavauut ediyor. iı Sinekli nahiyesi müdürü Fuat Bey Muhabere kıt'aları icin 57 ka 
ve İfçi istiyenler bir mektup· tayin edilmi, ve yeni vazifesine lem tamir ve tathir malzem~si 
la lf büromu:a müracaat ~t· 
melidirler. ba,lamı~tır. pazarlıkla satın alınacaktrr. f. 

ı l h~~l~~.~~~ f isteyenler de daimi it anyonun, la§raya gide- saat 16,30 dadır. Talipler in o 
rim adres: Osman Bey Merkez Kı- gün ve vaktir.de n e v ·el kc· 
raatanesinde. Ş. M. 541 - İngilizceye mükem-

melen vakıf bir Türk genci bir 
müessesede müsait şeraitle İş arı

yor. Fenni tercüme ve yazı itleri 
yapar. lntaat ve topografya ifle
rinde tecrübesi ve vesaiki vardır. 
Almanca ve Fransızca da bilir. 
Geceleri olaun, Anadoluda olaun 
çalıp.bilir. Gazetemizin q bürosu 
na (A.H.) rümuzile müracaat. 

544 - Kimsem olmadıfrı ıihi 
hem de gayet fakirim okumak yaz
mak mükemmel bilirim. Elektrik te
llİsatından anlarım bütün masraf ha 
na olmak üzre 30 )İJ'a kadar her ne 
gibi bir iş olursa o1sun yapar ve set 
nuna kadar sebat ederim. Lütfen şu 
atideki adreıe istediğiniz bir yere ça 
ğırttırabilininiz : Edirnekapu Kari
ye mahall.,.i imaret sokak 35 N o da 
Enver Cehit. 

misyona müracaatları. 
(985) (6345) 

1357 

K. O. kıt'alannın ihtiyacı o· 
lan 17000 kilo kuru fasulye pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. İhale 
si 7·12-932 çar§amba günü sa· 
at 15.30 dadır. Nümune vP. şart 
namesini görmek üzere hergÜll 542 - Tahsilim orta tecrübeli ve 

idareye muktedir emniyetli ve müs
tekim bir ııençim eski ve yeni türk
çe ve biraz framJZCa muamele ve 
muhasebe ve kitabet bilirim. Ticaret 
avukat otel kiraatlıane " her Nni 
müesseselerde İf anyorum. 

-------------- ve münakuaya iştirak için 

543 - MaraDIOZ ve doğramacı
yım büyük fahn1calarda ve ,irketler-

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

81l'incl S011d mOtehassıs 

(Babıali) Ankara caddasi No.tiO 

o gün ve vaktinden evvel k<J 
misyona müracaatları 

(987) (6347~ 
1359 

* * • 
K. O. Muhabere Deposu ta· 

mirhanesi için 14 kalem malze 
- me satın alrnacaktır. tlıalesi 8· 

---·----------------------------------------.... Devlet üemiryolları idaresi ilanları 

Eskişehir - Konya hattı üerinde Ilgın istasyonu civarında 

kilometre 319-820 de hattan 650 metre mesafede viki laf 
ocağından çıkanlacak 15.000 M 3 balaatin kapalı zarfla münaka

aası 25 Birinci Kinua 932 pazar günü aaat 15 te .Ankarada idare 

Merkezinde yapılacaktır. Tafailit Ankara, Haydlll'pBf& ve Kon
ya. veznelerinde ikiter liraya satılan fartnamelenle yazılıdır. 

(6379) 

Mülkiye mektebi 
Müdürlüğünden: 

4/12/932 pazar pnü aut on dört buçukta mektebimizin 

a.çıhnaamm elli altmcı yıldönümü kutluJanac:aktır. 
Adresleri biliumecliii cihetle kendilerine davetiye ıönderile 

mi.yen eRi ve yeni bütün Mülkiye mezunlarmm Yıldızda Mül. 
kiye mektebinde tertip edilm IMı içtimaı tetrifleri - ba iliDlll d1'

vetiye mahiyetinde telakki buyunılmuı rica olunur. (6313) 

12-932 parteınbe günü. saat 15 
tedir. Listesini görmek üzere 
lıer gün ve pazarlığa iş
tirak için o gün ve vaktin· 
den evvel komisyona mü· 
racaatlan. (988) (6348) 

1360 

* * * Muhabere Gedikli Küçük Za 
bit mektebi iıçin 20 kalem mu· 
habere malzemesi satm alına· 
caktır. Pazarlığı 8-12-932 ık 
yapılacaktır. Listesini görmek 
üzere her gün ve ihaleye itti· 
rak etmek İçin o gün vaktin· 
den evvel komisyona müraca· 
atları. (989) (6349) 

1361 

• * * 
K. O. ve 1. F. kıt' alan ihti· 

yaa için 6.000 kilo pirinç pa· 
zarlılda aatm lllmacaktır. Şart
namesini görmek üzeTe heTgün --------------------------! ve pazarlığa ittirak edeceklerin 

---------~-Oç aylaklar bugün 
veriliyor 

Eytam, eramil ve mütekaidinin 
kinunue-..vel kinunuaani, tubat 
üç aylıklarmm itauna bugün bq
lanacalrbr. Maatlar her vakitki 
maaı yerlerinden •eritecektir. 
Maa, yerlerinde fazla kalabalılr. 
olmaması içm Malmüdürliikleri
mizce icap eden tedbirler alınınıt 
tır. • 

"fctibad,, ın son 
4üshası 

Istanbul Gümrükleri 
Muhafaza Başmüdürlüğünden: 

1120 Metre Kışlık elbiselik kumaıı 

432 Adet Yün battaniye. 

330 Metre Kaputluk 1nıuıat 
1100 Metre A11tarlık bez. 

310 Metre Kışlık elbiselik kumaa 

120 Metre Y elektik kumq. 
960 Metre Astarlık bes. 
4SO Metre Kaputluk kmnat. 
252 Çift Fotin.. 
S04 Çift Yün çorap. 

1250 Metnı Çamaşırlık bez. 
126 Adet Eı......k torbası 
126 Takım Kütüklü paluka 

1 - Yukanıla yazdı 13 kalem eıya pazarlıkla latm alına
caktır. 

2- Pazarlık ifi lstanbulGümrükMuhafuaBaımüdürlüiünde
ki aabnalmak komisyonu tarafından kinunuenelin 4 düne rast-

• 
lay- Pazar günü saat 9 elan 16 ya kadar yapı1-ktu. 

3 - latekli yeTli fabrikalar mümessil veya vekili olduğunu 
iabat eden w.ika ve teminab IBziıne ile o ııün mezkôr aabnalma 

komiayonUllıa müracaatlan. 

4 - Nilmune ve ıartname ve evHf kağıtluı her ııiin mez.. 

kar BatmüJi.irlükte görülebilir, (6328) 

Liseler alım sabm 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Leyli mekteplerin kesme ,ekerleri

le kuru meyvaları ve hayvan yemleri ve Kandilli, Çamlıca ve E
renköy kız mekteplerinin ekmekleri 21-12-932 tarihine müaa

dif çarfamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usulile mevkii münakasaya konulnıuttur. Talip olanların mez

kUr günde teminah muvakkate makbuzlarile Maarif Müriidiye

ti binasındaki komisyonumuza müracaatları. (6219) 

28 aeneden heri çıklll lçtit>aclm 
son nüshası merhum Abdullah 
Cevdetin defnedildiği perfembe 
günü için hazırlanmıttı. Bütün ga 
zeteyi tashih eden ınerbum basıl
ması için tıuhih provalarını imza 
lamıfh. Fakat ölüm intitanna ma 
ni oldu •• Bıı 18 senelik fikir gaze 1054 
teainin aalu1ıi elinden çıkan son'--------,---------------------• . 
:::::· ob:a:t:-y. °.:emı.e:~: .!:: lstanbul lthalit Gümrüğü 
yatı, eserleri, fikirleri, bir çolı. gÜ-

zide muharrirlerin ,.,.,.hum lıak- Müdürlüg .. ünden: 
Jundaki yazılan ili._ edilecektir. 

Merhum Abdull•h Cevdet Adet Cinsi e,ya 
Beg ailesinin teşelıkilrll lOOO K9ııyatıaııeye göndmlaı ~ ait tiı ıh _.. 

nıf ve mazrufu beraber. 
Doktor Abdullah Cevdet Beyin Yukarda yazılı bir kalenı. e,ya 14-11-932 tu:ilainde am-

cenaze•ine gelerek, bizi telgrafla l 1 
veya bizzat taziye ile derin derdi- yedeye vazedilmit 3-12·932 cumartesi aiinii atuıbal thalit 
mize İ§tirak eden zevata, cemiyet ıtümriiğü sabf ambarında ııümrükMb olarak lıilmüaJ'eıde satı. 
ve müe...,..,lere ayn ayn te,ek- Jacajh ili.o o\unur. (6100). 
kür etmefe imkll.n bularnJyoruz. 
~ubte~ ııazetenizin delaletini 
rıca edenz .• 

Abdullah Cevdet ailesi 

ihale günü olan 7-12-932 çar· 
şamba günü saat on bet· 
ten evvel komisyona müraca
atları. (980) (6309) 

1344 .,. ,,. .,. 
K. O. ve 1. F. kıt'aları ihti· 

yacı için 20,000 kilo bulgur pa 
-bkla satın alınacaktır. lhale 
si 7-12-932 çar§amba günü ıa· 
at 16 dadır. Nümuıne ve §•rtna 
mesi görülmek üzere her gün 
ve münakasaya ittirak için vak 
tinden evvel komisyona müra· 
caatlan. ' ' (981) (6310) 

1204 .,. ,,. ,,. 
Çatalca Müstahkem Mevki 

krtalarmın ihtiyacı olan 13.000 
kilo pirinç açık münakasaya ko 
nulmuttur. ihalesi 13-12-932 
salı günü saat 10 dadır. Şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o 
gün ıre vaktinden evvel komis· 
yona müracaatları. 

(963) (6195) 
975 

.,. :f. * 
Birinci fırka hayvanab ihti· 

yacı olup kapalı zarfla mün4a· 
lmaap konulan iki yüz bin kilo 
yulaf Ankarada ilan edilmedi· 
ğinden ihale.i tehir edilmittir. 
Medriir 200,000 kilo yulaf ka· 
pah zarfla münaka•ada olup i· 
halesi 14-12-932 çllrJamba gü· 
nü saat 10 da yapılacakbr, Şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya ittirak için 
o gün VP vaktinden evvel ko· 
mi.yona müracaatlan. 

(953) (6156) 
90; 

'lf; ~ ~ 

Ezime ve Bayramiçteki kıta 
lar ihtiyacı olup açık münakasa 
da bulanan bet kalem erzakta• 
Ezine için 16.000 kilo sade ya· 
iı ve her iki mevki İçin ceman 
(435.000) kilo 11am1R1& talip zu 
lıur etmediğinden bir hafta 
müddetle tehir edilmiştir. lha· 
leai 3-12-932 cumartesi günü 
saat 15 te yapdacalctır. Talip 
)erin vakbnden evvel Ezimede 
Liva karargahında koıuiayatY 
müracaatluı (1038) (6262) 

115 
• • • 

Fransız Me'1'111111n 
Mecllalnde 

Maliye encümeni mazbata muhar
riri M. Lamoureax miizalcerenin te
hirini talep etmiştir. 

ANKARA, 2 A.A. - Lik maç
larına bugün lstikl&I sahumda ' 
devam edildi. Altmordu • Gençler '!'!!!!""."!!"!"!!!"!!!!!'ll!!'!!"'""'!!!'!"'!!!'!!"'!!'ll!"!!!~!!!!l I 

GedikpaCJlda Jandarma Coğrafya, Topoğrafya, Ter· 
~ sim, loıaat ve Spor malzemesi 

Satınalma Komisyonundan: :!:.1:a!! :tı~~sp':z~: M. Herriot, müzakereye müdaha
lede bulunarak bu mesele hakkında 

PARIS, 2. A. A. - Medis M. meclise birinci Kanunun 9 uncu gÖ
Martin'in talei>i Üzerine mali vazi- nünden evvel malumat verileceğini 
yet haklundnki müvkere ve M. Her temin etmiş ve M. Marin'in teklif et 
riot'nım bu huıuıtaki tecil ve tehir tiği takririn reye korunuı hu•uıım
talebi hakkında bir karar vermek da itimat tne11elesini ileri ıürm~tür. 

birliği arasında icra edilen müsa
bakada Altmordn çok giizel ve 
hakim bir oyun oynayarak bire 
kartı iki sayı ile galip ıelmiftir. 

Kınkkalede •. 
ID'lehnrİyetinde kalmı§hr. M. Her- Mecli• M. Marin'in vcrcliii takriri KIRIKKALE 2 (A.A.) - lma
l'İcıt, bu haıuıta yapılacak müzakere ı 166 muhalif reye karıı 425 reyle latıharbive birinci talumı !Cmkka 
nin henüz nkti ıelmemi, olduğunu, r~detmittir • le &'pOr kulübü ile bir maç yapmak 

Üzere Kınkkaleye gelmi§ ve çok 
dostane bir ha- içinde cereyan 
eden hu müsabakayı battan niha 
yete kadar hBkim bir oyan oyna 
yıırak bire kartı dört sayı ile ka· 
zanmqtır. iki karde, kulüp arasın 
da yapılan bu temastan sonra ve
rilen ziyafette kalüp amiri Mira
foy Ha:..-an Bey .. e fabrikalar erka
nı hazır bulunmaılardır. 

Yaldız hanında mevcut (70) tondan ibaret elbise ve saire ğı 5-12-932 de pazartesi gü· 
Gedikpaıada Jandarma ambarına tqınacağıııdan tqmıak nü saat lS te yapılacaktır. Ta· 

pazarlığı 6-12-932 salı günü saat on betten on altıya kadar !iplerin listesini görmek üze
re her gün ve pazarlığa i~tiralı 

yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamak üzere her gün ve pa· ı 
için de o gün ve vaktinden ~ 

zarlığa iştirak içi.n mezkUr günün muayyen eaatlerinde • yel komiayonıı müracaatları• 
ınisyonumuza müracaatları. (6364) (990) (6384) 



MİLLiYET CUMARTESİ 3 KANUNUEVVEL 1932 , 

Dirlik 
Düzenlik 

Ta arruf, 
Ve 

Kaynağıdır e 

Bir 
Kumbara 
Alınız. 

Her gün 
Biraz Para 
Biriktiriniz! 

bt, tir. Kumandanlığı 

Satmalma kom. ilanle.rı 

Aakeri Baytar mektebi li.· 
laoratuvan için 91 kalfm mal
zeme pazarlık ıuretilo satm alı
nacaktır. Puarlıiı 4-12-932 
pazar silDü. ... t 14 tıı Tophr , 
nede merkez kumandanlıiı ıa
tmalma k~uyommda icra kı
lınacaktır. Taliplerin tartsıame 
ıiai ıörmek için aaat 9 elan ~ 
kadar bor ıün ve puarbta •t
tirak iç.in ele muaJ'J'en vaktin· 
de komiıyonda hazır bulunma
ları. (317) (6378) 

• • * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut ımüeS&eaat bayvane.tı ih 
tiyacı için 155800 kilo kuru ot 
pazarlıkla ıatm alınacaktır. 
Pazarlığı 4-12-932 pazar günil 
ıaat 10 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satmalma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnameıini gÖI"· 
mek için &al\t 9 dan ona kadar 
her gün ve pazarlığa i,tirak 
iç;n de muayyen •aktmde ko
misyonda hazıT h1•lunmalan. 

(315) (6377) 
* • 

Erzincan Ortıa mektebi ihti 
yacı için 900 çift yün çorap pa 
zarlikla satın alınacaktır. Pa
zarlığı 7·12·932 çarıamba gü
nü saat 14 tf" Tophanede Mer· 
kez Kumandanlığı satınalma 
k m'syonunda icra kılınacak· 
tıı. Taliplerin ıartnııme ve nü· 
rnuneıini görmek için sabah 
saat .9 dan Olll\ kadar her gün 
"e pazarlığa iştirak için de mu 
ayyen vaktiode komisyonda 
hazır bulumnaları. (318) 

(6383) 
• * • 

Merkez kumandanlığına 
me~ut ID!IÜeaıeaat ihtiyacı için 
460000 kilo un ka.,-,alı zarf ıu
rf't: ıe ~11tm alrnacaktır. Müna
ka"8sı 25-12-932 pazar günıü 
saat 14.30 da ToPlıanede mer
kez kumandanlığı aatmalma 
kcm>syonunda icrt1 kılınacak· 
lır. T aliplerin ıartnaıneıini gör 
m '· icin saba~ saat 9 dan o
na kadar her gün ve münaka. 
sarına iştirak iç;n d~ şartname· 
ıi vechile hazırlıvacaklan tek
lif mektuplarını ihale gününün 
:ınuayyen vaktinden evvel ko- · 

Gireson Ziraat Baıİkasıİıdan: 
No: Senelik Cinai Mktıui 

ı-. 
1 120 u ... K.irgir hane 760 Artm 

Hane- 12Z .. 
z nw • ...-. 

(hanenin ve dük-
1Wıın-1an 

Medi ve hududu 

lıtafe.nıli: Kapu mahalleai l&Ydatd" yemini ve 
arkalı Yol, ,-ri Papaz Oilu Yanko anası, 

cepheıi ıu ,..ıu ile nıalıdut. 
Haci Hüoe,U. Uıua nW>alleai: canibi y_,... 
Kanat oflu ıw:...i ve tütüncü O. Anası, yeuri 
iıpir, O. ba..ıi hanesi yolu ve avluau .,. yeni açı
lan alb kant mütterek Yol arkaar yol ceplıeoi 
cadde. 

Tapu tarih 
Ye omnaraaı 

Mayia 1323 90 

Huiraa 324 122 

Müdervet' Muhammen ıa,..,eti 
kıymeti 

225 Lira 

300 n 

1500 Lira 

130 " 

Diyamandi veledi 
Ko.tantin 

Piaan oğln Aleb 
.-eledi Koatantin. 

• 
mevcuttur) 

Kircir hane 1200 .. Yemini Kiremitçi Yani ve lapirli O, Yani ve Ni..., 1326 150 6000 Lira 4500 Lira Pisan oilu Aleluan
droa veledi Koatan

tia.. -- Haci Lefter n Mitra anası Yesari San Mahmut 
zade Ali ve Alidayi O. Muıtafe. h8ne ve anaa 
arbaı piçakçr O. Anaatudan hmf oğlu Andona 
sahlan hane cepbeai Yol 

Yulrarıda evııafile mftdener ve muhammen kıymetleri yar.ılı gayri mübadirere ait 3 kalemc:'en ibaret Yunan emvali ilk ilin edildiği 24·11-932 
tarihinden it:baren 45 gün müddetle 661 numaralı Müzayede ve münakasa ve ihali.t kanununa tevfikan açık arttırma ııuretile ( ve ııabt bedel .erile pey 
akçalan için gayri mü"·a ~il Bonoları ) dahi kabul edilmek tarfle satılıı:-a çıkarılmıştır. 

Bu emvalin ihaleıi 9-1-933 tarihine mündif pazartesi gil 1ü saat 15 de Türk"ye Ziraat Bankuı Gireson Şubesi binasında yapı'acaktır. Talip olanlann 
emvalin muhammen kıymftleri ft:rerinden yftzde ye-'i buçuk nispetinde teminat akçasını mezkQr tarihe kadar Bankamıza yatırmaları ve sabt prtuameaini 
g6rmek ve daha fazla malumat almak lıteyenlerin Gireson ve lıtanbul Ziraat Bankalanna mllracaat'a · ı ilan olunur. 

aıiıyon riyasetine vermeleri. 
(314) (6376) 

~ :(o ~· 

Merkez kumand'anlığma mer 
but Selmmye fırını için 200.000 
kilo un kapalı zarf suretile sa· 
tın alınacaktır. Münakaaaıı 
ZS...12-932 pazar günü saat 15 
te T ophuıede mel'k:ez kuman
danlığr ıatm11lma komiavomın· 
da icra kılınacakbr. Taliplerin 
§artnameaini görmek için ıa· 
bah aaat 9 dan ona kadar her 
gün 't'e münakaaaıma itt.irak İ· 
çin de ıartnamesiveçhile hazırlı 
yacaklan teklif mektuplarını 
ihale gününün muayyen vak
tinden enci komiıyon riyase
tine vermeleri. (313) (6375) 

• • • 

Bahçekapı'da 

ERTUGRUL 
Mağazasında kazara vaki o1an yangında 

ISLANMIŞ OLAN MALLARIN yok bahasına 

Kat'i Satışı 
nn beş günde ikmali İClp eden bu 90"1 fırsattan iatifade 

etmelerini muhterem müşterilerimize tavsiye ederiz 

Nafıa Vekaleti 
Ankara Şehri içme Suyu 

Kuleli Lisesi ihtiyacı i · , Komı·syonundan : 
1680 takım maa ıerpu, harict 
elbiıe vakti zammımd'a talip zu Komiıyon Ankarada Kal'a dahilinde ve Cebecide birer 
hur etmediğinden puar1ıkla sa ton arme ıu hazinesi illfaaİle bunlara ait müteferri imalatı 
tın alınacaktır. Pazarlığı 3-12· 30-11-932 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı aarf 
932 cumartesi günü saat 10 da 
Tophanede Merkez kumandan. usulHe münakasaya vazeylemittir. Münakasa 21-12-932 Ç&rf&m· 
lığı satmalma komisyonunda ba günü saat 15 te Ankarda 19 Hanın üıt katındaki koıniıyonwı 
batlayacaktrr. Taliplerin nümu dairei mabıuaaımda icra kılınacaktır. Teklifnameler ve talip
ne ve ıaıtnameaini görmek için 

1 

leraen aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu huıuıtaki mü
sabah saat 9 dan ona kadar her nakaıa tartaameainde izah edilen tarz ve miktarlarda ola
~?n ve münakasasına . iıtirak • caktır. Talipler her iki hazineye ait 9artname ve projeleri bera. 
ıçın d,. muayyen vaktmde ko- J b 1 k 10 1· bed 1 uk b"lin.ı- k . d lab"I" l · d h b 1 1 er o ara ıra e m a ı ..,. om•J)'on an a ı ır er. 
mısyon a azır u unma an. · 

(312) (6340)1 (6368) 

1 

--- ----- -------- -- --
- - --- --

MISIR iŞ Limitet 
Sennayeai: 1 O O, O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi tSKENDERIYE 
TORK.lYE lŞ BANKASI tarafından tesiı edilmittir• 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENOERlYE de satdmıık üzere emaneten mal göndennler, 

h...ı.mm., TORKIYE iŞ BANKASI tubelel'indea 

avanı ıdabiliıi•. 

Ea iyi fiyatla, en az oaaraf n komiayonla -m bir ·-te 

it görmek iıtiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi -'aatleri icabulır. 

Telgraf adreai: MISIRIŞ-lıkenderiye 

460 

Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Şol:ıremini ci't'arında Guraba hastanesi itti.alinde 18 dönüm 

bostanın teılimi tarihinden 7 K. Sani 935 tarihine kadar üç se

nelik ican pazarlıkla ve 27-12-932 tarihine kadar müzayede

dedir. Taliplerin İ•tanbul Evkaf Müdiriy:etinde orman ve arazi 
kalemine müracaatlan. (6357ı' 

KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 4 KinunueYTel 

PAZAR 
ıünü Uf&lllı hareketle Zonau. 
ialr, lnebolu, Samsun, Ordu, Gi· 
rfte>D, T rab:ıon, Sürmene ve Ri
ze' ye azimet •e avdet edıecelrtir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel r 
'cenci banmdaki acentalıjnua mü 
'~aat. Tel : 21515. 

-------· Naiın Vapur İdaresi 
ADANA 

Vapuru 3 K.iuunuevvel Cwnar
teai ırünü saat 17 de Sirkeci 
nhtnnmdan hareketle doiru Ça 
n•kkele lzmir, Kut adaıı, An
talya Mersin ve Payaı için yol
cu ve qyayi ticariy" alarak azi . 
met ve avdet ede«ktir. 

Tafsilat için: Gaita, Gümrük 
karımnda Site Fnnoez Han 
No. l?. yazıhanes;ne müra· 

caat. Telefon : 4.1041. 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru 

Bülent 
VAPURU S Kinun evvel Pa
zartesi Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireıun, Trab
zon, Rize ve Mepavri'ye azimet 
ve avdetle ayni itkelelerle Sür
mene, Vakfıkebir, Görele ve 
Ünye'ye uğnyarak avdet ede
cektir. 
Acentaaı Aliiye han No. 1 

Tel. 21037. 

•• ' 

Ora A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını ıırasmda 34. 



REKLAM DEGİL 

Unutmayınız: Unutmayınız: Unutırayınız: 
v 

En makul yıl UGUR gı· es·nden tedar'k batı hediye•i Ş ( edeceğiniz 

1,000,000 - 500,000 . 200,000 - 100,000 
50,000 - 30,000 - 20,000 - 15,000 

T11rk Liruı babet edecek biletler olduğunu unutmayınız. Ve hatırlayınız ki geçen 
tene umum büyük ikramiyeleri yalnız bu gişe vermiştir. 

l.tanbul: Cığaloğlu'nda UGUR GiŞESi sah"bi Ömer Rıf!n. 
Hiç bir yerde ıube•l yoktur. Biletler bitmekted·r, acele ediniz. 

Karamürsel 14,abrikası ~ 
• • 

BATTANIYEL 
Safi yündendir, ucuzdur, sağlam ve zarif ir. 

Satış denosu~ Sn1+~nhamam ikinci Vakıf Pa" AH"n,1 ... 

eme. 
bulunsun. 

...._ 
Zat. umumt. ka.nmhk. romatizma. damar • 
.. raca, kemik, sinir, verem. ademi iktidar 

hastahklannd• tealratı fifaiye1i mOeetrepdr. ı 

BAKTERiYOLOG I 

Dr. lESAN SAMI 
B~kt.riyoloji Laboı atuvan 

Umunı k~.n tat..lii&tr. Frtn~i ncktai 
nazar-rnrlan (Wasscrrnan ve Kahn 
t~amülleri) k~n küreyvatı saydma
sr, tifo ve ısıtma h.'.lsti\l kları te§hi~i 
i~ra r baJ .... a....,, carabat. k'1~urat ve su 
tahlilStı, Ültra mikroskopi hususi 
a'C'ılar İgtİ'· .. arı. Kand.;:o üro ŞC'ker. 
klorür. kaJlrttt.:rin mik~arlarının ta
yini. Di,·anyotnnc1a ~.ultan Mahmut 
türbesi No. 18!), Telefon: 20981. 

176 

SATILIK LOKANTA 
Karr k~y'ün en kalabalık ve mu 
tena mahallinde 70 senedenberi 
küçük aynalı lckantası namile 
maruf lckanta bütün levazımi
le ve binanın 120 bisse itibari
le 67 hissesi satılıktır. Lcıkanta 
ve ayrı ayn olarak ta satılabi

lir. Arzu edenlerin mezkUr lo
kanta müdiriyetine müracaatla-

--- n ilan olunur. _ _.i 

• 
lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları · 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDE • • 

A Tıp rru ~eker f abrikasıııın İstanbul ep -
larından kristal toz, sandıkta ve çuval a 
küp ~ekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

b" n kilodan eksik olmamak üzere satılıl". 

Seni daima Frengi Ye Belsoğukluğu afetinden kat'i b r surette ko-uya
caı.: buJTdPn ""''" tı:cbir Ç!lre yoktur. Her eczane v .. e ~- -' .. -0-11- ·a • 

bu-unu·. Fiııt 7S ı-urus•u-. ,•Operatör 
K ·istal t z, kilosu 36,1s kur ş 

Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

A.ıt•lk b .. zı mallarım zı tam .. m,.e e <le.o ç.k.trıyoru ~. 

Tenzilatlı Satış Sergimizi 
1 KlnunueYVeldenberl açddığanı muhterem müıteri.er mize arzederiz. 

Ziyaretiniz sizi fevkalade memnun edecektir. 
İSTİCAL EDİNİZ 

Sultanhamamı'nda HALI T ASFl-Y EDE bulunan 

" ~· . ;~ ·.. . ~ -., 

Bu bahtiyar çocuk 8 yaşındadır! 

JJ""7 
Sekiz senedir kumbarasına attığı paraların faizi, onun 

bütiin üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor .............. ,,., ................... ... 
. e ..... ::"'.-......... ~- iş ankasına giderek 

umbara alınız! 

Doktor ALİ VASFİ 
Bundan sonra bastalannı cuma
dan maada bergün ııabahtan ak
tama ka.:ar kabul edec<ktir, 

Küçükpazar caddesi No 14. 
Telefon: 2.2632 _ _. 

Yeni Kültür 
Çıktı 

BütÜJil iddialar ve yeni 
illl- 'türk dahisi 

lst. Evkaf Müdü,lüğünden: 
Evkafı mülhakaaan Alem

dağmda •ofu Hayret.tin çiftliği 
nin tesl'mi tarihinden itibaren 
üç senelik ican p:ı.zarlıkla mu
zayedededir. Taliplerin 27-12-
932 tar:hine kadar İstanbul 
Evkaf Müdiriyet:nde Orman 
ve arazi kalemine müracaat ey 

1 
lemeleri ilin olunur. ( 6362) j 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

' Z"!'mrezade A. Şakir ' 1 

Türk Sanayi har. ye ve madeniye fabrika•ı 
la~anbul - halç, Karaağ ç - Tel. 43214 - Teleg; Zümre 

Her ci~s IT'a ~en kömürü ve odun yakan; 

ZONGULDAK 
Yeri sobaları 
PiyasE ya çıkarıldı 
lkt ut, ıretanet, 
zarafet ve uzun 
müd.iet sıcaklıiı 
muhafazı, baı-

1 ca m ziyetle
rinc endir. 

fecrübe kafidir 
Sat ş yerleri: 

lstanbul: Liman 
Ş rketi koope.a
tifi. 
A.,k,.ra: M•murin 1 ooper•ffi. Galata: T ·nel La . '.5 ' 

DONUP DOLAŞIP GELECEC1NİZ YER : 
Sattıiı ekser biletlerine ikramiye i .. beti ile manıf 

KADER Gişeleri 
Büyük ikramiyesi 500.000 lira olan 

Yılbaşi Piyangosu İçin 
Bilet almak illeyen müıterilerle dolup bo,.ım.ktııdır. Çiinkil 
Kaderin cilvesine mazhar ve mütterilerinin emniyet ve itimadına 

nail olan 

KADER Gişeleri 
muhterem balkın emirlerine amade bulundunnakta olduğu biletlerle 

bir çok aileleri mea'ut ve bahtiyaT edecektir. 

Siz de biletinizi K A D E R gişelerinden almız 
lstanbul: Eminönü Valde Hanı ittiıalinde No. 4 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 109 

ı 

I 

lll 

Muhterem Ankara Halkına 
Kış mevsimi dolayuile meşhur 

• 
EKSELSIOR 

BUYUK ELBİSE FABRİKASININ 
Ankara mÜ§terilerine bir sühulet olmak üzere 

Ankara'da MODA SALONU 
üstünde açtığı sergiyi 

15/ 12/ 1932 tarihinde kapayacağmdan 
aerıride """'cut büyük mıktarda KADIN, ERKEK ve ÇOCUKLARA 

mabıuı ELBiSELERi, PARDESOLERI ve PALTOLAR! 

111211932 den 15/12/1932 tarihine kadar 
pek ucuz fiatla TASFiYE ıuretile 

ELDEN ÇIKARACACINI ARZ EYLERiZ. 
Bu fevkalade fırsattan istifade ebneniz tııv&İye olunur. 

Siyah ve Gaıvanizıi 

Demir Fıçılar 
Her büy;ildükte imal 

o!unur. 

Senelik i•tlh•alilt 

100000-120000 
Benzin, petrol, ispirto ve zeytin, pamuk, susam, madeni 

yağlar gibi her nevi mayi müstahsalata mahsus -TUrk Galvaniz işleri ve Kov.11 imalathn.nesi 
fstıınbul, Unkapan No. 36 -40 - ARMENAK HOVİ~Y N 

.. __ Posla ku'us ı: Is!. 29 - Tel: 236')3 -~--

MlLLIYET MATBAASI 


