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Dünyanm para barelı:etlarüıin 
aıerkezi olan Londraya ne olmut
tur? Kıaa ve matn>r olarak City 
diye anılan bu ..,hrin para piya
...., ne dünyanm ~ topla
-ı.. ne dünyaya .~ öd'!'>t ~ 
llıek mekanizme91Dl hakkile ifa 
edemez hale ıelmittlr. lnııiJis lira 
&mm oon diifÜfÜ bu akameti art
hnyor. Daha üç yıl ........ lilM b
dar en ufak tenıevvüçleri bisim 
Sirkeci para &lemini alt üat eden 
lnıiliz liraımm bu akıbetini, her
keı tahmin edemezdi denebilir. 

Fes meselesinin husule getirdiği 
asabiyet henüz zail olmamışhr 

, • 'Bitaraflarda24mesele 

Osmanlı imparatorluğunun Paris sefiri Salih 
. Münür Pş. nın Fes · e. 

teşrifatı hakkında şayani dikkat beyanafi .. lngilterenin, dünyarun kömür 
inhiaarını, oeyrioefain inhiaarmı, 
fenni faikıyet inhiaarmı elinde 
tuttuğu zamanlar olmuıtur. Fa-
kat bugün o inhisarlar filen kalk 
llllfhr. Genç memleketler çıkmıt
lar bu inhiaarlaro bozmutlardır. 

Fransız Reislcümhuru ve fes 

• b . 
Ancak, çok eaki zamandan •!"' 
lngilterenin beraber lafı~ıiı bır 
&onuncu inhisar vardır kı, ona, 
düne kadar taarruz kabil değildi. 
Bu oonuncu inhisar para inhiaa
nydı. Londra, cihanın alacak ve
recek bakıyelerinin (beynelmilel 
solde'ler) teıviye olunduiu mer
kez olarak kalırufb. 

M11ır oefirinin fesile Cümhu
riyet balosuna ittirak ebneıi fe
ıin bu nevi merasimlerde batta 
muhafaza edilip edilmiyeceği nok 
taamdan da f&Y&DI merak ve tet
kikti. Yer yüzünde milli oerpuf 
olarak feıl en zarif teklile ve in
ce teırifat kaidelerine uyıun ola 
rak giymesini bilen Oamanlı rica· 
linin bfl huauıtaki fikirlerini al
mayı düıündük. Oamanlı İmpara
torluğunun Paria aefirikehiri Sa
lih Münür Pllf'l senelerce Pariıte 
kalıruı ve Avrupadaki aeyahatle
rinde bir çok kırallarla tanı§IDlt. 
büyük meraaimlere iıtirak ebnit 
aabık ricaldendir. 

Kapalı yerlerde ve merasim
lerde feain batla olınama11 birin
ci prt olduiunu aöyliyen Münür 
Pllf'l bu münaaebetle Franuz R• 
iıicümhuru ile kendi araamda ge
çen bir muhavereyi de hatırla
maktadır ki ba da clilduote taYan
dır. 

Londraya bu haoaayı verdiren 
aebepler vardır. Londra, dünya
nın en çok ham ve mamul mad
de muamelesi gören piyaaa ma• 
hallidir. Orada eıyadan anlayan 
beynelmilel töhretli ekıperler 
bulunur, bunlann fikirleri cihan• 
ca kabul olunur. Londrada vaıi 
bir antrepo aistemi vardır. Banka
lar bu antrepolara konan eıya Ü
zerine kolayca ikraz muamelesi 
yaparlar. Londrada teknikle ~lı
fan bir boraa vardır. Burada dun
Yarun en maruf esham ve tahYila
b istenilen miktarlarda alırup &a

tılabilir. Ve nihayet Londrada S. MDnDr Pı. nın beyanatı 
dünyarun her nevi para11 oerbeot
çe muamele ıörür. Böylece Lon· 
dra piyaoaoı en az miktarda a~b
na ihtiyaç ıöotererek beyııelmılel 
para alma ve verme muamelele
rini ifa edebilir. Fakat bütüııı bu 
faikıyetlerin istinat ettikleri bir kuv
vet vardır: lnıiliz liraıırun latik
ran. Londra piyaaaolDI Londra pi
yaaau yapan, yalnız bahoolunan 
teknik ve aair aebepler deiil, ay
ni zamanda bir de lnıiliz lira
ımm aailam olmaudır. Londra 
piyaaau aağlam para Wıerine otu
ran bir kolaylık ve emniyet ciha• 
zı idi. Piyaaanm binuı o ciha:s İM, 
lı:aideoi oağlam para idi. 

Şimdi bu kaide sanılıyor. Bu
gün lnıiliz liraaı ne altına nlapet 
edilmiftir, ne de onun temevvücü 
ıılo surette zabıt ve rabıt altına alı
nabilmiftir. İngiliz liraoı, aadece 
dolara irca edilmit tili bir müba· 
dele va11ta11dır. itte bu zayıf mü
badele vasıtaaıdır ki, diifmekte 
devam ediyor. Ve eier Londra pi
Yaaaaı, maziden ıelen para an'a· 
nesi ve bilgisi ile hareket ebne
ae, ve bu piyaaanın aiklet merke
zini teşkil eden büyük bet banka
hm (Big Five) preatige'i ve bir de 
lngiliz halkının ooiuk kanlılıiı 
olmaaaydı, lngiliz liraaı düştüğün• 
den çok daha aşalı aeviyelere 
dütebilirdi. .. • 

lngiliz lirasmın son duımeaı'!
den bir takım neticeler çıkabı
lecektir. Bu neticeleri iki smıfa 
ayırmak kabildir. Birinciai, lngi
liz lirası düımekte devam derse, 
lngiliz mamulatı ucuza mal ola
bilecek, böylece ihracat artabile
cektir. Fakat lngiliz ihracatının 
artbğını gören parası aağlam ve 
binaenaleyh pahalı imal eden 
ıneml<ketler,ancak dumping vuıtuı 
illa müracaat ederlerae beynelmilel re 
kabette lngiliz eşyaama kartı ge
lebileceklerdir. Böylece, lnııiliz 
lira.mm diifmeıile muvazi olarak, 
cihanda yeni bir dumpinı devresi 
açılabilecektir. 

ikinci netice olarak, lnııiliz iı
tira kabiliyeti diifehilecetkir. O 
ıııaman İngiltere, bu dünyanın en 
ınühlm alıcıaı memleket, paraoı 
rikaek memleketlerden ıüçlük
le ham madde ıetirtebilecektir. 
Bu, bilhaoaa Amerikayı alakadar 
eder. Ottawa konferanolDID tatbi
katına ıiriıildikten oonra, İngil
tere birçok ham maddelerini müa
lemlekelerden ve dominion'lar
dan getirtmek mecburiyetinde ol
duğundan, lnıiltere için Amerika 
llİyaaaaı yarım kapanıruf olacak
tır. Şimdi buna ilave olarak bir 
de İngiliz liraomm diifmeoinden 
dolayı Amerikadan petrol, pa
llluk, bakır ve hububat alamamak 
\>aziyeti meydana çıkabilecektir. 
lngiltere ham madde alamayınca, 
ham maddelerin cihan fiatlan bir 
daha diifebilecektir. 

- Pario büyük elçiliiine me
mur olmadan bir kaç oene evvel 
merhum Sultan Hamit iki defa 
beni memuriyeti mahıuaa ile Pari
oe yollamıtb. Bir kaç aylar de· 
vam eden bu ikametimde tabii 
reımi ve ıayrireami muhitlere gi
rip çıktım. Ahbaplarım çoktu. 
Yakinen ıunu hiuettim ki Türkler 
aleyhinde aöylenen aözlerin va 
yazılan ,eylerin .. bebi bizim ba
tımıza o kırıruaı fesi giyip dolat
nıaldılmua İmif. Çiinlril bu feıl 
Çinlilerin ıerpuı ıibi, Garp med&
niyetinin muhalifi ve muanzı ol
duflmauzu göatermek için bir a
lem addettiiim.izi zannettiklerini 
anladnn. Garibi bu 1d A- lı:al
paklarma dahi aanklara bu aaa
vet bu nefret temi! deiil. Binaen
aleyh bulunduğum bu müddetçe, 
reami yerlere ve ezcümle reiaicüm 
bur ve vükela nezdine ıittiğim 
vakit arbk feai koymayıp daima 
ıapka ile ve açık batla ııidiyor
dwn. Bundan clolayı ziyaretin
de bulunduium bu vezat beni 
takdir ve tahıin ebniılerdi. Ve bu 
nu benim ıahai tetebüaüme ham
lebniyerek padiıahın ve devletin 
muvafakatile olduğuna zahip ol
duklarından pek ziyade hüanü te
ıir ettiğini hiaaettim. 

Bundan bet ıene ıonra büyük 
elçiliğe Paria ıefaretine ıönderil
miştim. O günden itibaren fesi ter 
kederek daima ıapka ile ıezdim. 
Y alruz reamigeçitlere üniforma 
ile gitiğim zamanlar feaimi ıiyi
yordum. Fakat diğer refikim olan 
Avrupa elçile.rinin yaptıkları gibi, 
ancak açık bır mahalde bulun
dukça aerpuıumu muhafaza edi
yordum. Dinelere ve ıuvarelere 
gittiğim vakit aair aüferanın yap
tığı gibi oerpufumU ya antrede bı 
rakıyordum. Yahut ta elime ala
rak ve batım açık olarak İçeri ıi
riyordum. Binaenaleyh dinelerde 
ve meraıimi aairede hlç bir vakit 
üniformayı ıiymit bulunduğum 
halde batımda fes bulundurma• 
dnn. Bir çok diplomaaı hizmetle
rinde bulundum ve 14 aeneden zi
yade devam eden bu esnada in· 
giliz kralı müteveffa yedinci Ed
ward, timdiki kral George ispan
ya kralı, ltalya kralı, Danimarka 
kralı ve müteveffa Çar ikinci 
Nikola ve ilh ... ile ıerek ziyafet• 
!erde ve resmi kabullerde hep Ü· 
nifonnalı olduğum halde batım
da aerpuı yoktu. 

Pariote her aene batı Reiıicüm
hur umum heyeti aüferayı katip. 
!erile beraber, &arayın büyük aa
lonunda tebrikabru kabul eder. 
Ve bu meraıime erkim ıüfera ü
niforma ile giderler. Bu aalon çok 
geniı olduğundan difer aüfera
dan bir kaçı, zannım hava cereya 
nından korktuklanndan hatlan
na oerpuılanru giymiflerdi. Ben 
de biliihtiyar baııma feai koy
muıum. Reiaicümhur yanımdan 
ıeçerken bana dedi ki: 

- Niçin ihtiyan külfet edip 
baıınızı açmayorıunuz? Sizi ıııt· 
mıyor mu? Diye aordu. Benim dai 
mil ıapka ıiydiğ_iml biliyordu. 

Şu tetkikten anlatılabilınekte
dir ki, İngiliz liraomm dütmeai 
hlmz Londra para piyaaaamm huau 
•i menfaatlerini tahrip etmekte kal
l>ıryor (cihan para mübadelesinin 
lllerkezlijiini kaybebnek), fakat 
o ayni zamanda beynelmilel ikb
l&dı da (ham etya fiatırun bir 1 
l.at düımeoi) tahrip ediyor. Bu iti- nın bugünkü mühim hali ve bey
barla denebilir ki, lngiltere için n~!milel iktıaadın da bir takım 
lllilli olan ve cihan için beynelmi- konferanılarla faslolunabilece
lel ehemmiyette olmakta, lngilte· ği zannolunan karanlık vaziyeti 
•enin en mühim cihan alıcısı ol- bertaraf edilemiyecek gibi görün
lllaaından dolayı, devam eden in- mektedir. 
tiliz lira&ınm İatikrarı meae1eıi 
lı.ııolurunadan, lnıiliz ikbsadı-

Müderris 
Nizamettin AU 

Mısır Kıralı Fuat Hz. bir merasimde •. 
Ben de o saman batnn• ıeçirdiii 
mi tahattur ettim va derhal çı
kardım. T...,kkür ettim. Bunu 
h .. ltkımda iltif,. t telakki ettim. 
Fil.baJdlıa da lSyle idL 

Berum maiyetim altında bulu
nan memurlara - ve maiyetimde 
tiç •farethaııe vardı-- üni'-a 
ile dahi fea giydirmezdim. 14 -
ne devam eden diplomaıi hizme.. 
timde ünifonna meaeleai böyle ce 
reyan etti. 

Benim telikkime göre medeni Av
nıpada linifuı nm tm-bndan 
olan oerputlarm kapalı yerlerde
ki meraoimde batta bulundurul
mau nezaket ve terbiyeye muııa
yir addedildiiinden Avrupa uou
lü muateretina ve terbiyesine bi
zim de muhalif olınayıp riayetkar 
oldufumuzu anlabnak için bu u
sulü nefsimde ve maiyetimde bu
lunanlar için kabul ve tatbik et-

( Deoanıı 6 uıcı ..,JıileJe ) 

Filme çekilecek 
Bir mevzu 

Dumlupınar vapuru 
cinayeti 

yepyeni bir safhada 

I 
\ 

Kamarot Feyzi 

Dumlupınar vapuru cinaye
ti her muhakeme celseaincie 
daha tayanı dikkat ve daha es
rarengiz safhalar a.rzetme~ 
dir. 

Dün Ağırceza mahkemesin
de gene bu davaya d'evam ecJil
mit ve ortaya yeni mektuplar. 
yeni tahitler, yeni delillıer çık
mıştır. 

Hidiae karilerimıizin malômu 
dur. Maamafih biz muhakeme 
celselerinin kısa bir huliauı
m tekrarlıyalım: 
Dumlupınar vapuru Trabzon 

( Deııamı 6 mcı aa/ıileJe ) 

Türkiye 
Mısır 

Yazan: Falih RIFKI 
ANKARA, 8 (Tele/onla) -Bir 

Jraç pndnıberi Muır gazeteleri
nin yoSJlarını ııe l.tanbal arlradaı 
laranısın ceııaplannı olruyonu. 
lllr teıhü fUdur iri ortada kimler 
tarafından o!Juğu bilinmiyen, bel 
iri de sanıuuiyon ııeya lanta:oi me
rakiyle ııeyahut daha bQflıa bir 
maksatla yalıtan çılrarılmıf bir 
muelıı ııar. Daily Herald gosete
•İnİn Ankorada yahut ta l.ıanbul 
da bir muhabiri ııarsa, adını tanı
mıyoru:ı, Daily HeralJ g~tesi 
bugünkü İmparatorlulr hülııimeti
ne muhaliftir. Uydurma tdgralın 
böyle bir 11a:utede nef'olunmıum 
dan ııe M111r ıra-telerine nalrlo
lunan bu habere '9aJIİa dqil de 
"meule" iami talrılmamıclan mak 
aat i1ri olabilir: 

Birincm; 11öıulen mu'ul lr"F'"
malı, ilıincW oyunu ltemi;.m-Ua
atleri lehine iki milleti bo.zuffar· 
malı i.tiyenler taralından tertip 
edilmİf olmalı. lllr teıhiate unu
tulmamalı lıi:ı:ım ırelen bir nokta 
da yarı resmi Anadolu Ajansının 
telr:ııip telgrafına rağmen ncıri
yatta deııam olunma•ulır. 

Bir lılıra; yulıarıcla lrendi men
( Devamı 6 ıncı sahiled• ) 

Meclis 
Naklediliyor 

Bina yapılıncaya ka 
dar içtimalar Halk
evinde yapılacak •• 

ANKARA 8 - Yeni Meclis 
binası yapılıncaya lıad'ar Bü
yük Millet Meclisinin Halke
vine nakli tasavvur edilmekte
dir. Bu takdirde Halkevi bina
sında bazı tadilat yapılacaktır. 
AD.kara Halkevi de timdiki Bü 
yük Millet Meclisi binaama 
nakledilecektir. 

Halkevinin yanındaki etno
grafya müzesinin üatüne bir 
kat daha çıkılmuı ve buranın 
Meclis kütüphanesine, encii
menlere. tahsiıi dütünübnekte 
dir. 

Bundan batka Kaledibi mev 
künde Mimar Sinan tarafm
dan yapdmıı Büyük hanın d'a 
tamir edilerek etnografya mü
zeaine tahaiai mııkarrerdir. 

Muharrir mi yazamıyor, Halk mı okumuyor? 
Yazısı iç sagfamızda 

Fırkada 
Müzakereler 

Dahiliyeye ait 
itler bitirildı 

ANKARA, 8. A. A. - Ba
ııün öğleden sonra C. H. r .r
ka11 Grupu Tekirdağ Meb'uıu 
Cemil Beyin riyaoetinde topla.. 
narak Dahiliye V ekiletine ait 
itler üzerinde dört ııündenberi 
devam eden müzakereyi ikmal 
etmi,tir. 

Doktorların 
Kazancı 

Tevfik Salim Paıa 
Ankaraya gidecek 
Etıbba Odası idare heyeti 

dün toplanmıttır. Bu toplanb· 
da doktorların 
kazanç vergi
ai meselesi ile 
hususi haıta
ıııelerin Tica
ret Oduı kay
diye meselesi 
komıtulmut· 

tur. Malfun
dur ki. kazanç 
vergiai kaIKI
nunda tadilit T . SALlJI P$. 

yapılmaktadır. 
Bu hususta doktorların nok 

tai nazannı müdafaa etmek ü
zere T evfık Salim PafallID Anr 
kara'ya gitmeai de görütülımüt 
tür. 

Sinema 
Artistleri 

Gitta Alpar ve 
Güstav 

Frenlich gelmediler 

r 
r 

Bu işlerin sür'atle çıkarılması 
isteniyor, 

Umumi bir içtima yapılacak .. 

Garbi Trakya'da tevziat bitti 
Muhtelit mübadele komi:ıı

yonundaki 3 üncll büro dün top 
lanmıt Ye mübaclele itilifnune 
lerinin tatbikine ai~ hukuki ba
n meaeili tetkik etmİftİr. 

Koniiayon kitibhm-nniliti • 
nin lağvı için Türk Ye YUDaıı 
heyetleri tarafından milt1-
ken icra edilen teklif, bitarafa· 
A tarafından müaait kaqdan-
mamıttır. Ancak tarafeyn bu
na lüzum gördilkleri cihetle, 
Batmurahhuımız ş-ki 8. in 
Ankara'dan avdet.inde yapıla
ca!< heyeti umumiye içtimaın
da bu meselenin intacı tabii ad 
dedilmektedir. 

Diğer taraftan tanıieJD he
yetlerince, biteraflarm hakem
liklerine muhayyel 24 mesele
ye dair kararların bıcili için de 
tqebbüaatta bulunulacak ve 
me...cut itlerin bir an eVYel tu 
fiyesine çalıfılacaktır. 

btıımbul'da Rumlara yapd
makta olan tevziat bitmi9tir. 
Bunun için bu i91e mqgul bü
ro, bir hafta aonra dağılacak
br. latanbul'daki tali mübadele 
komisyonu da. ay batında liğ
Yedilecek, memurları açıkta 
kalacaktır. Komiayon eri<i.nı 
ve memurlannın maa9lan esa-

MBbadele 81Jfmurahhası 
Şevki Beg 

aen bu ay indirildiğinden 1 ki
nmıusaniden itibaren komis
yon azaıııf tuarrufab yapllUf 
olarak çahıacaktır. 

Garbi Trakya'daki Türkle
re de tevziat ilcmal edilmittir. 
Gümülcine'deki Tail komi.yon 
bundan aonra Ankara ltilifna
mesinin 25 inci maddesinin tat 
bikatile metııul olacaktır. Bu 
maddeye göre Yunan bükUmeti 
Garbi Trakya'daki firari Türk 

( Deııamı 6 ıncı aaJUleJe ) 

Hususi mektepler 
müilürleri 

Ankarada toplandılar 
Maarif vekili bir nutuk söyledi 

Hususi mektepler kendi aralarında daimi 
yanı halinde bulunuyorlar 

ANKARA, 8 (Milliyet) - Hususi lise ve orta mektep m\i.. 
dürleri bugün Maarif cemiyetinin Y enitefıir mektebinde 
toplandılar. lçtimaa talim ve terbiye reisi, orta ve ilk 
tedrisat müdürleri ittirıık etmitlerdir. Toplantıyı Maarif Vekili 
bir nutukla açtı. Maarif Vekili nutkunda demittir ki: 

"Husuıt sermaye ve tqebbüaü~ memleket irfanına d'aha 
genit ölçüde hizmetini, bugün yqatılm müesseselerin kuv· 
vetleıımeai., daha bir çoklarının yeniden açılmuını temine 
yarayacak kararlarınızın bütün imkinlarla müzaheret göre
ceğini temin ederim. 

Hususi mektelrin gerek muallim kıymeti ve idare nizamı, 
gerek den malzemesi ve ımıumi teaiaat itibarile kendi ara
lannda ve hatta reami mekteplerle daimi yant halinde bulun

, muı emellerinizin, kararlarınızın eauı olmalıdır." Nutku 
ODstav Frenllch ve zevcesi müteııkıp Maarif Vekili içtimaı bir müddet idare etmittir. iv 

Oitta Alpar timalar iki gün. daha devam edecektir. 

Mqhur Alman ıinema ar 
tistlerinden Güatav F reulich 
ve zevcesi Gitta Alpar intizar 
hililına olarak dün de tdırimi
ze gelımemitlenlir. Alman ar· 
tist1eriııin 9ehrimize geçen sa 
b pnü gelecekleri hakkında 
ilk defa olarak lskenderiyeden 
bir sinema idareaine telgraf 
ıelmit.fakat o gün limanımıza 
muvualat eden (Viyana) va
purunda bulundUklan ümit edi 
len artiatler bekleıımit iae de 
yolcular meyanında zuhur et
memi9lerdi. Bumm üzerine 
mezldlr ainema idaI"Mi, laken· 
deriyeye bir telgraf çekerek ar 
tiatlerin hangi vaaıta ile ne 
günü orad'an hareketlerini aor
mu9tur. lakencleriyeden dün 

( Devamı 6 ıncı aahi/ede ) 

Ben 
Bugün başladı 

4 üncü sahifede 

Seyahat notları 

GECE 
Ba bir laaatanm yol nodon, 

rü:ı:ııirlı, karanlılı hir -balurr 
ırecaile baflar. 

lnanbalun JenWni sinirU. u
fuklarını mürelılrep ıribi .i;yalı ııe 
O•lıüdar tarallannın ırölılerlni 
a:ı:alr bir )'CllllUl•n 6a)'Glarına ba· 
lcınmıt bırcılıhm. Onan için ııilirf 
bir lıaranlılıta tren SirlıeciJen ay
rılırken .U.irlerim iyi d•iildi. 

lnaan • .,.,.ı.yin nam yola çılr
maia ce ... ret edebilir? 

Bunu, bir lıö,..U.de bü.zülüp 
lıa!Jıiım lıotDparhmanımJa dü
fÜnmeie lıo)'Uldum: 

Gece her ç•fit lrurııntalann lıa
la ta.nm~n lıoiulılanndcın çılııp, 
halıilıat çehreleri, talrınaralı, 
aürii sürü ortaya daifıl
·dılıları, yeri V• lröiü tut
tultlan korltunç ooattir. Uyku, 
ıreceye bir panuhir ıribi müret
tep olmıua, İnsan, lıaranlılrlar i
çinde duyacağı ve ıröreceği fey· 
lerle kolayca aklını oynatabilir. 
Uykuau kaçmıı bir adam, oturdu
iu odanın pencere.inden kendi 
6a~e.ine bile balıama:z:; çitlerin 

11...;,ledi#ini. Jemalerin, fQflarm, 
al-fların, ~lılerin ... allı gel
..... ,.lıiU-. idilıale eJerelr 1"' 
,.yler lwldapuıkta olJulılannı, 
tiJyleri ÜTpererelı ıı&rar. 

Son... ltaranlılılan, u:ı:sn .,. 
bii.)1111t bir burp ıribi clelip ııeç•
aek olan fTenimwn lıaf- .,. gö
aiıi, ilıi iiç •al ...,.,.a aylrunun 
ve J!orırunluiıın U)'Dfturacaiı iki 
makinistin ôci:ı: lıalan .,. göan
den baılıa nedir? Al•vlerin de
U etfiii makinelerin bin bir hı;)'a
net ihtimaline lıarp bunlara nıuıl 
ııüv.ıilebilir? Sonra, lıaranlılıta 
çelilı yolların tuıl .ahipleri kim
lerdir? Bunlar, herlre• U)IUrlıen 
:yılduılar altında n• lfler ırörür? 
Ôlihn, canlan ırece alır, acılar .... 
ce çö:ıülür, lıa2<1 ııe lıader, ırece 
İfİni ırörmeğe koyulur. Gece~ 
naaıl güvenilebilir? 

UyumUfum. 

ikinci gün, ırü:zel bir •onbahar 
günefi aydınlığile nef' eli Bulırar 
kırları içinde uyandım. 

Ahmet Haıim 

• 



Tarihi tefrika: 38 

93 felaketleri 
•• 

ve lgnatief 
Mitat Pş. konağına vardığı 

zaman biraz rahatlaşti 
- Hotgeldin ! J bakındı. Oradaki bir iki misa· 

Dese bir türlü, demeH bir IÜr· lir, bunun üzerine izin alıp çık· 
lü idi. tılar. Yatlı vezir ile ıenç Kaf. 

Mitat Pata yanına ıelmit efil balı yalnız kaldılar. 
döküyordu: O zaman Murat Bey anlat· 

- Bu zahmetinize çok min- tı: Hafa Mehmet Bey kendisi· 
nettar oldum, mirim. Hüda bi- ni çağırtmış, Mahmut Nedim 
lir, kendim ıelip hikipaya yüs P&flUlln Mitat Pqayı Edime
sürmek İsterdim. Buralara ka- ye tayin ettireceğini, Paditahn 
dar yorulmanıza gönlümüze&- tereddüt içinde bulunduğunu 
vaz vermez. •öylemiı, Milat Pap.nm bir ve 

Diye söylenerek Hafız Meh İıile bulup hakipaye yüz sürerek 
met Beyden bir haber bekliyor Paditaha hakikati anlatmau 
du. naaihatiııi vermitti. ~ 

Abdülizizin mabeyinciainin Bu baber, sabık Bafdat Va-
ıçind'en. birdenbire. birıey doğ liaini canlandırdı. 
du. liiJerek Milat Patanın • * • 
kulağına birkaç aöz söyledi. Mahmut Nedim Pqa, Mitat 
Herket, Hafız Mehmet Beyin Patanm gelişinden tüphelen
Paditah namına Pqaya birfey mitti. Bukadar adamı günde
bildirdiğine kanmı9b. Halbuki den attığı halde, bu Balkanlıya 
mabeyinci, Mitat Pqaya: mı yenilecekti? Ba~dattan iatİ• 

- Pqa Hazretleri. bende- fası üzerine Padişaha. 
niz buraya kenclililiındeıı gel- - Efendiınisden para esir
dim. Kiınaeye bir teY belli et· ger. Bunun için Bağdattan isti 
meyiniz, yalmz ayağınızı tetik fa eder. Nefyi münuip olur. 
alınız. Sadrazam ıin Siva- Diye diller döktüğü halde, 
sa nefyetmek ister. Efendimizi Abdüli&iz, 
az daha kandıracaktı. - Artık, yeter. Bize devlet· 

Demitti. le Yezİr kalm~.ıı, diyecekler. 
* * • Sözü ile 11• 'y iradesi ver. 

Mi tat Pata, T opkapr dışı:.ı- mekt.en geri <lurmu,tu. 
daki 1mııağma vardıiı :aaman Nihavet, ıriiç beli. ile Mah
biraz rahatlqtı. Daha yolda mut Nedim, Efendisini bir tec· 
Ahmet Huliisi Efeııru. Köae rübeye kandırdı: Mitat Pqayı 
Raif Efendi, Ebuzziya Te'l'fik Edirneye tayin edeceklerdi. E
Bey olup bitenlerden haber ver ter aadıkaa. yüreğinde bir bo
mişlen:li. Pat•• memleketin be zukluk yokta, velinimıetiıı bu 
laya uğradığını anlıyordu. lı· lutfünü cana minnet bulur, gi· 
natief'in Mahmut Nedime akıl derdi. Gitmezae nankörlüğü 
hocalığı ettiii, Tuna Ye Bosna meydana çıkardı. 
Vilayetlerinin parçalandığı, Abdülaziz, H-adeyi verdi: 
Ekaarhlığm tanındığı ha· Bağdat valisi sabık devletlii 
berleri, Rumeliyi peık iyi tanı- Mitat Pa,a bazreleri Edirne 
yan Mitat Pa,ayı çok ü:aüyor vilayeti celilesine tayin buyu
du. Rualann yıllardanberi la- ruluyordu. 
!avlık propagmdası yaparak a- Mitat Pata, boş bulunsay. 
yaklandınnağa çalıttıir Her- dı, bu maneYT& ile Mahmut Ne 
seklilerle Bulgrlann artık ge- dimin tuzağına tutulabilirdi. 
mi azıya aldıklarını. buna ela Fakat bunca zaman devlet iş
Babıalinin kapı açtığı ıözünün leıinde yotrulmuş olan Mitat 
deydi. Patanın d'a İnce marifetleri var 

- Bu herif sizi de burada ra dı. Sahık Bağdat valisi Babıa· 
hat bırakmaz, Paıam.. Am-. !ide Sadrazama r;ıhataızlılllın· 
gözünüzü dört arm, O aizi bir 5 

,..... dan, Edinıede hizmete muvaf. 
tarafa atmadan,aiz İllf&llah onu fak olamıyacağından bahset
gündeden atlatıraınız. mi,, affını ltıtfunden beklediği· 

Milat Paıaya hoııeldine ıe ni ıöylemitti. Artık Milat Pa 
!enlerin yüzde sekseni hep bu- ,anın nankörlüğü meydana çı
nu söylüyorlardı. lstanbuld'a kacak diye et.ekleri zil çala. 
Vezir bırakmıyan Mah:mıut N&- rak padiıaha bu haberi Vf"ren 
(l;min, Mitat Paşa gibi millet Mahmut Nedim, ıaraydan çı
sevgilisi kesi~ bir adamı tut kar çıkmaz, hafız Mehmet Bey 
mıyacağı beabelli idi. gelmit, . ... ... 

Birkaç gün sonra Murat Bey 
Milat Pataya geldi. Genç Kaf
kasyalının etkiden Pata ile sı
kı bir tanışması yoktu. Fakat 
kartdama günü Hafız Mehmet 
Beye herkeain içinde söylediği 
sözü Milat Pqaya yeti•tirmif· 
!erdi. Sabık Bağdat Valisi Şir
vani Zade konağının bir çocu
ğu sayıla.n Murat Beye güler 
yüz gösterdi. 

Kahveler içildikten acura 
Murat Bey. birdenbire: 

- Paıam, birkaç huauai ıö 
züm var. 

- Mitat Pata Kulları Edir
ııe vilayetine tayininden dola
yı hakipaye fiikranlannı arza 
geldi. 

Diye haber Yermişti. Biribi
riı:ıe uymaz baberlerdaı tatı
ran Abdülaziz, isin doğruıunu 
anlamak için Mitat Paıayı hu· 
zııruna kabul etmişti. 

Mitat Pqa, clanc:. meba
retini bu mülakatta kullanclL 
Bağdatan iatifuı nbeplerini 
anlatı. Edirnede, yahut başka 
yenle pacfitMıma hizmete her 
:aa.man hazır olduğunu ıöyledi. 

Dedi. Milat Pata etrafına •Tuna, Bosna, Bağdat ahvali 

·Amerika para isteyor 
nota istemiyor 

Fransada da hükumeti para 
vermek isterse devirecekler 
V ASHINGTON. 8. A. A. - yenin iradesinin lııir iladeoi olaealc· 

Amerilcaıun ceftbi notaaı, 'diin ak- tır. 
..,... lngiliz sefirine tevdi eclilmiı· M. Herriot , tekrar iı başına ııe-
tir. lebilecek ve tediye arzusunda bulnn-
Muhteviyatı neşreclilmemiıse de duiu halele parlimentoltllll muhalif 

Amerika hiikünıet erkinmıa ahiraı kvarı karııunda lcalllllf olduina,. 
vıiki olan beyanatına tevafuk et- beyan eclebiJecektir. 
mekte olduğu tahmin edilmektedir. P~ento, M. Herriot'ya karp 

Malum olduiu veçhile Amerika tevec nü göıtennelde berabel', 
hükıimeti erkinı, Am«ikanın 15 ona r geldiği :ııaman memleket 
Kinunuevvelde tediyatta bulunması namına söz söylemek çaresini vere. 
na intizar ebnekte oldujun&ı, borç- cektir. 
lara ait itilifnameleri ti.dil etmek Fakat bafka lıir temayül daha var
haklmmı münhaaıran Amerikaya ait dır. Hükumet, 16 KinunuCYYel va
balunduğunu ve M. Hoov«'İn borç dui için SOO milyon frankı Bank de 
lar meaelesini tetkike memur bir ar- Frans'a ayrı bir beaap açmak sur• 
ııani2m ihclaaını konıınye ta•siye e tiyle tevdi eylemek formülü Üzerİn· 
deceğini beyan etmiıler idi. de bir ekseriyet toplamaaı da muhte 

Nev-Ywk TU.-'in Vubinııton meldir. 
muhabirine nazaran, Amerikanın ce- Maamafih, bu usul, borçlularua 
vahı IS Kinunuevevlde temyat ya- mü,terek bir cephe teıkil etmelerini 
pıldığı takdirde bocçlar meaelesiain miutelzimdir. Bu müıterdı: cephe 
yeniden tetkiki ümidi mevcut kala- vücuda getirildiği takdirde meclia. 
caktı~._ Fakat b~ muh~ir: ~ktid~r I A_merika ile ~lukln ~nda b~ 
mevkiiaden çekilecek bır hukümebn ı bır bal sureti elde etmrlr uzere iMi· 

naarl olup da ııelecek hükumet tara- 1 7.akeratrn açılmaoına intizaren borç
fınılan yerine getirilecek bir talma lulara tekabül eden mebaliğin ban
vaitlerde bulunabileceğini izah et- kaya yatrnlmuı kabul edecektir. 
memektedir. . . . Fransız - lnglliz uıükd-
Beyanabnıa sıhhatine ıhmat olu- ' 

nan ayni muhabir, notanın kambi- lemeleri bitti 
yo müıkiilitına müteallik yeni hiç- PARIS, 8. A. A. - Pariade Fran-

Bir esas 
Bulundu 

Y aln1Z Almanların 
cevabı bekleniyor 
CENEVRE, 8, A. A. - Bet ... 

let munhbaalanmn Norman Dniı 
plinoun tetkikin tehir etmek huıu
sanda mutabolt blmıt oldiaklan t~ 
,;it etmektedir. 

Son mükalemeler eınaaında 1 ngil 
ere, ltalya, Amerika ve Fnmaa mu· 
rahhulan « Koa&!nnaıa lıeıbea p· 
yelerinden birinin Alman.yaya •• 
muaheclel• mücibince ıililılarmclaa 
tecrit eclilmiı olaa cliiw bütün mİI· 
letl..., müaavi emnü aelimet temiu 
eden beynelmilel bir rejim clahilinde 
tealihat mumda hukuk müııavab 
temin etmek olcluğu~ huausunda mu 
ta bık kalmıılardır. 

Almanya. M. Von Neurath'ı konfe 
ranaa ittiraı.e nMZUn kıldığı ıakclir
de müzakerata bu esasa müıtenidea 
başlanılacaktır. 

Seriinin cevaht buııün bekleniyor. 

Trotzky 
İtalyada 

Vapur veya trenle 
geleceği 

henüz malum değil 
ltir hal sureti teklif etmemekte Ye 1 su. ve lngiliz nazırlan aramıda saat MARSILYA, 8. A A Tl'Oçlıi 
~~çbir ~~'!e!;;~ememekte olduğunu 1ı~.30dad batb,lay~. mükilemeler -t ile yaaınclakiler. ltal~a j,~ 
uave e..,._.. · .. 11 ıtmifhr. . . . ı veriln1İ4 müaaade üzerine saat 16,30 
K ongrr 8%1181 ııe borçlar bli~~ 14•40 ~ ~cıye nazaretı şu da ıimendiferle Vintaıllle'e hanlret 

te gı netretmq ... : tmİftİ 

VASHINGTON. 8. A. A .. - ı I~ bükil~t ln~il~ere ".~ F~ansa ' TORtNO. &. A. A. _ Troçki, 
K~n~ h~rp borçlan meael~ıne. ~ki':' ~mumıyelennın ~ııkü v_•· saat 00,lS de Marailyadan buraya 
muteallilı: müzakereler cümhunyetçı 1 zıye~ını kartdıklı surette izah ebru•- gelmiıtir. He.- türlii beyanatta 1ıa. 
meb'uslardan M. Treadvay tarafın- l lerdır. . . . ıu-!rten iıtinkaf eden Troçki, f. 
elan açılmqtır. 1 Pek dikkatlı lıir surette yapılan talya katetmek ela bul 

M .. ·ı h k · '--!ara bir fikir teatisinde iki hiilai.met na· d·•"-".: L--- • ..a.:~ıun L!IL~n· 
umaı ey , ongrenın -~ zırlar L 'tilaflarına --u, _,., ~·en ve -•aa 

müteallik itili.flan değiıtinneii kati 1 aulaamıd Lı~~ hük' •metı~ Milanoyu ziyaret etmek iıtecliilni 
menıup o uuan u enn ...... •· 1 • tir 

yen tasavvur ~tmeemkte olcluiunu t ziyetlerini inceden inceye düıünmüt '°t:';;.t · olu 
beyan etmiştir. ler ve birici kanunun IS inci ııüııii d ecl CeDeYlrtireyMie .

1 
doiru Y .:_• 

"' · ·· d · ıo - el k · evam ece . anoya mı rı~ Konare azasının battı hnreketlerı o enmesı uu:nn ıı en ta sıt meae- i' · ok Catane Ati 1 
hakındaki mütalealannı telıırafla ga lesinin ortaya çıkardığı zorluklar ceta-~~I' y ~t cih ' na ve bi~-

h kk d k·ı._ bul lar ...,. a mu nec en vapura mı -
zeteaine bildiren bir muhabir, kong· a m • tel ı ... tta nnmu• • i' · bil----ı~edi 

• bo 1 el · · nla 1 dır neec 1111 ~· r. re azaaının rç ,.. mea eaını a - ı • . . • CENEVE 8. A. A,. - Troçlr:i, 
yarak tetkik etmelerini ümit etmek 1 lln hukumet nazırları lıa buıusta c e' -·'-'·ti s · t 
d......, olamıyacaiıru çünkü bu me- serbeatii hareketlerini ileride tayia ~ Myeil g-:-' r. dahaır saa sonnV 
-a. - k hakkı haf ledikl · eyy,_ ano >"' "' sonra e-

ıeleyi azadan w.cak bir kaçının an- e~mı:;, ~u :;a ~ bü~· neclik'e gibnek üzere Ceneveden ha-
la.Jığmı diğerlerinin anlamafa ça- ndı yan ~kt' te h ra .. _ cani DD reket etmiıtir. 
lışt~klannı ve hatta bazılaı:ırun ~la- u.,yanın ıkalıkısa sa umk .... ola la tıraan. Troçki. V enedik'te npura bi-
maga bile hatırlarına ııebnnedılde-1 maaını Ye nmıumı Y 1 · k 1 tanbul' d- ekt' 
rin bilclimıekteclir. cak tedbirleri ve çarel•i elde etmelı: re 1 8 onec ır. 

" hususunda beynelmilel teıriJri meaai 
M. Herrlot: para vere- ye matuf gaı=tler dahilinde çalıt-

llm,, drrse makta devam etnıefi ayni ıuretla 
arzu eyleclilılerini cörmütl«dir. 

PARIS, 8. A. A. - Parlamento, 
bo;çlar meselesi hakkındaki vaziye- Karar buglin belli olacak 
ti çoktan taayyün etmiıtir. ! PARIS 8 A A M. H . 

Dün parlimento kolialerinde bara . • · • · · - . . em.ot. 
ti . ··--1.-•• ı ı t H"'-' 1 meb uaan ve ayan meclıaleın malıye re ı mu11&1LB'6'ar o muı ur. ua.u• • . .. __ , · • 1 · 

.-.. '-•L tıır" I" har '·et bn · · ve barıcıye encumauerı reıs erı Ya 
m~., ~- u <& e eoı un- M 1 al ilk .. . . ..:::ı:... __ _._ IS 
kanı olmadığından, tediye busuaun- • · .av ııoruı~-u es~ .. 
ela -.: __ t __ ı · · il · ·· __ ._ kanunuevvel vadeaı meaelesının bü-

ı~.. meoe<ea1111 en surere...,.. .. .11• bey 1 ·ıe1 ı· 
500 d f __ ı tah · ol L,_ tun mı ı, ne nu ve par aman-ve en illi& mıa unan .,... h 1 · .. d 'rilmi' · 

ekseriyet tarafından düıürüle«ktiro. I ter ~ep e erı goz en ıı~. tbr .. 
Bö 1 L' .. • M H • t 1 lkı saat devam eden ıçtimaın hı-

y e ... r numayıı, ne . errıo d M Mal M H • t' 
nun ne de hülnimetin nüfuzunu ihlil tam~n a, · .. .,,., : erno nua 
edectk mahi ett d • ild' s·ıo ı-' parlimento encumenlel'lne cuma •e-y e eg ır. ı ....... s... . .. .. 'd • · · .. T<.diyata ha••- la _,._o_ . ı ya cumarteoı gunu gı ecegıru soy-

-u o n et"a.a.rı uınunu- I . ü' 
emıı r. 

-··-· .... ··-··••••••••••••'"•••••••••••·•-•••••••••• Meb'usanda oıetıelenin pazartesi 
hakkmda esaslı malumat ver- ve hatta daha SOlll'a müzakere edil-
di. meaine ihtimal nrilmemektedir. 

Bunlar hep maruzat kılıg'ı M. FrançoİI Albert, M. Malvy'nin 
1 d M hm beyanatını teyit etmittir. 

Atinada grev bitti 
ATINA, 8 A.A. - Grevciler, 

tekrar ite baılamaia karar ••r· 
mişlerdir. 

Arnavutlukta 
P ARls, 8 A.A. - Arnavutluk 

oefareti, iki t"frİİ intihabat dolayı 
sile Evanııheli kabineıinin iıtifa 
ebnit olduiunu bildirmektedir. 

lran, fngiltereye 
cevap verdi 

LONDRA, 8 A.A. - lngiltere 
hükiimetinin Anıılo Penan Oil im 
tiyazınru fesheclilmemit olduğıma 
dair olarak lr&111n verdi.fi cevabı 
tebellüi ebnİJ oldufu resmen ha· 
ber verilmektedir. a tm a a ut Nedimin pa· Hükumetin taaavvurlan ne ..,,.... 

ditaha ıöylediklerini yıkan in- kezde olduiuna dair sorulan bir süa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!1111!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!11 

ce heaaplı sözlerdi. Abdülaziz le cevaben M. Albert, töyle demq
bir taraftan her emrine boyun tir: 
eğıen. her heveaine hizmet e- Henüz lıİrfey teabit edilınemiıtir. 
den Nedimi tutmak istiyor. ö- Herıey yannki miikilemelere bait... 
te taraftan işlerin günden güne dır. Amerikan notaaında 
bozulduğunu görüyor<iu. Mitat 
Patanın irce dütünülmüt aöz.. neler var? 
leri, padişahı g;ıl .. vana ıetirdi. VASHINGTON, 8. A .A. - A· 

( Deoamı oar ) 
merika'nın lnciitereye Ylnlıİf olcla. 
ğu cnap, henüz neıredil-.U,tir. 

İyi nialiimat almakta olan mebaf'de 
ııöre, bu notada fÖyle denilmekte ol 
duiu söyleniyor: 

1 - Amerika, 16 Kimınuevnl va 
deıi ltululünıfe paraların tediye edil
meaine intizar edecek. 

2 - Borçlara ait itiliflan ancak 
kongre, ta.dil edebilir. 

3 - M. Hoover, kongreye meaelıe 
yi tetkike - bir crpnizm ..... 
kili tavlİyeaİnde bulunacakbr. 

- --------

1.ırl .iM 11'.i" .ı 
Mançurya ihtilafında 

noktai nazarımız 
Cemal Hüsnü 8. Türkiyenin bu 

ihtilafın hallinde 
ne düşündüğünü anlattı •• 

CENEVRE, 8 (A.A.) - Milletler Cemiyeti büyük meo
liaincle yapılmakta olan umumi müzakerede söz alaıt Türkiye 
miimeaaili. mevcut miaaklar ahkWınma riayet edilmesi lehin
de olduğunu açıktan açığa beyan etmiıtir. 

Türkiye mümessili, Çin-Japon ihtilafının Millet~ cemi
yeti misakma ve bu ihtilafla ali.kadar iki tarafın liyıla veçhile 
kavr&'llılınıt menfaatlerine uygun bir surette halledileceği ümi· 
dinde olduğunu da söylemittir. 

M. Matsuoka'run bir müdahalesinden ıonra Canada murah
hası, beyanatta bulunarak Japonya'nın noktai nazarı lehinde 
bulunduğunu açıkça ifade etllrİ.f ve büyük meclisten her türlü 
uzlaşma çarelerine bat vurmaamı istemitlir. 

Muhtelit encümenin mazbatası 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Muhtelit encümenin mazbatası 

meb'ualara tev:ai eailmi.ttir. Mazbata cumartesi günü heyeti 
umumiyecle. müzakere edilecektir. 

Malul gazilere gardım 
KONYA, 8 (A.A.) - Malul gaziler cemiyeti Konya mm· 

taka merkezi tarafmdan tefırimizdeki harp malullerine birer 
kat kıtlık elbise yaptmlacak ve merkeze merbut köylerdekile
re de tohunrluk zahire teni edilecektir. 

M. Rooseveldin bir makalesi 
LONDRA, 8 (A.A.) - EYening Standad gazetesi, M. 

Rooaeveldin borçlar hakkında bir makalesini '11ıe9retmektedir. 
M. Rooaeveld borçlu dMOetlerin Amerikaya borçlarını ödtr 

meleri 1izrm ıeldiğini yazdıktan ıoma diyor ki: 
"Borçlularımıza imkia oiabetinde yardım etmemiz bittabi 

lizımdır. Fakat. borçları11 llgası ne ameli ıra ne ele ıerefli bir 
d ... ıey ır. 

Beynelmilel çekirge mücadelesi 
ANKARA, 8 (A.A.) - 15 birinci kanunda Beyrutta bey. 

nelmilel çekirıe mücadele komite.ine hükümetimiz namına 
DeYlet tılruı anaPJdan ve fıaterat mütehassısılarından Süreyya 
ve Ziraat Uımwn Müdürü Tevfik Beyler İftirak edeceklerdir. 

Murahhaalanmız yakında Suriyeye gideceklerdir. 

Dünkü meclis müzakeratı 
ANKARA, 8 (A.A.) - B. M. Mecliıi buıün Reis Vekili p.,. 

ret Beyin riyaıetlnde toplaııımııtır. ittihaz olunan bir karara ':'ıt 
arzuhal encümeni mazbatası adliye encümeninin talebi ti
zerine mezkar encümene verilmittir. 

Giresun meb'uıu Hakkı Tarık Beyin, 60 iıtida üzerine ar· 
zuhal encümenince ittihaz olunan 388 'Dumaralı kararın umum' 
heyette müzakereaine dair olan takriri hakkındaki arzuhal en
cümeni mazbatası Ye Türkiye Cümhuriyeti He Polonya a· 
ruınd'a mün'akit ticaret vP. aeyriıefain mukavelenaıneainin tas
dikine ait hariciye ve iktıaat encümenleri mazbatala .. nrn ali.
kadar vekillerin huzuru ile müzakeresi takarrür etmit ve ruz· 
namede müzakere edilecek batka madde bulunmadığı cihetle 
cumarteıi günü toplanmak üzerıe dağılmmıttır. 

Türkdili Tetkik cemiyetinde 
lugat kolunun faaliyeti 

ANKARA, 8 (A.A.) - Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umu· 
mi Kitipliiinden: 

T. D. T. C. umumi merkez heyeti, umumi kitip Ruıen Et· 
ref Beyin reisliği altında top1anarak idare itleri ve gelen mek
tuplar hakkında karar alınınııtır. 

Umuımi merke:a heyetinin her hafta pazar ve çarşamba 
günleri ıaat 14.30 da toplanması, lizı:m oluna aynca bir 
üçüncü toplanma yapdmaaı da kararlattmlmıştır. Yalnız 
önümüzdeki pazar ıünü bu ıeferlik olarak ıaat onda baılıyan 
uzun bir toplanma yapdacaktır. 

L(lgat kolu tarafından hazırlanan premip&eri gösterir mad
deler korıulmut ve umumiyet tibarile karar altına alınmıftır. 

( __ H_a_f_t_a_h_k __ S_iy_as~A_ı_İ_c_m_a_I-J) 
yeti olm.dığmı kabul etmiyorlar. 
F ranaanın iddialarını daha çürük 
buluyorlar. 

Elhasıl ajans haberleri tarafın. 
dan mukni Ye müdellel olduğu tek 
rar tekrar ıöylenen bu ikinci nota· 
lar da Amerika Mecliıi ve Ameri
ka efkarı üzerine bir tesir Yll~ma
mı,tır. Okadar ki AıDen'ka Hükii· 
metinin bu ikinci notalara cevap 
vermek lü:aumunu bile hia~tmedi. 
ği bilo~•i lmekteciir. 

Meclisin kahul edeceği tüphelidir. 
Borçların tediyeaine bir hafta kal
m'ltlır. Eğer bu hafta zarfında bir 
'el'. ~ap,ı}amazıa, Aırrupa DeYlet
lennın borcunu tediye etmekten 
aciz gösteren verecekli" vaziye
tine dütecekleri tüpheaizdir. Yal· 
nız İtalya tediye edeceğini bildir· 
mittir. lngilterede de eğer 15 ka
nunuevvel tak.iti tecil edilınediği 
takdirde tediye edilmeaine taraf
tar olan kuvvetli bir zümre Yardır. 
Ve belki de İngiltere de tediye e
decektir. Ancak Fransızlar tediye 
etmiyecekleriıni bildirmeldıedirler. 
Diğer küçük de...letlere gelince; on 
lar hakikaten aciz okluldaruıdan le 
diye menuubahiı bile değildir. 
Binaenaleyh bu hafta içinde yani 
Perıembe gününd'en evnl bcwçlar · 
meaelesinin ıon aafhaama tahit o
lacağı:a. 

rine Von Papen'in iatifa ettiii ma· 
lômdur. Reiıicüm:hur bu iıtifa üze 
rine hükôınet teıkili vuifeaini 
Hitlıer' e tevdi etmitti. Hitler mu· 
vaffak olamayınca Merkez Fırkası 
Reisi Haaı'a teklif etti. O da P~ 
limentoda eberiyet temin edeaı.i· 
yecı>ğini anlaymc:a artık bir Cüm
hur Reiıi Kabinesinin tetkili za
ruret halini almı,tr. Vıe bunun üze
rinedir ki, iki namzet kuVYetle be
lirdi: Von Papen ve Von Schlei-

dare edebiliyor. KuYVet Ye salahi. 
yet nekadar geniıse, bunun tevcli
inde o derece itina {Östermek la· 
zımdır. Von Scbleicber esaaeo 
memlekette belli başlı bir aiyui 
kuvvet ıeldinde belirmekte idi. Mil 
U Müdafaa Nazırıdır. Şimdi bat· 
Tekil oldu. Ayni zamanda Pruıya 
Hükümeti.nin komiaeri olduğundan 
bu hükUmetin de reiıi d'emektir. 
Eğer herhangi bir Taziyette Cüm
bur Reiıi salahiyetlerini ele istimal 
edecek olursa. Almanyada değil, 
dbnyanm hiç bir yerinde normal 
zunanlarda bir adama bu derece 
vui ıalihiyet veriı.liği görülme· 
mit olacaktır. Devlet Reisi, HükG· 
met reiıi, milli müdafaa nazırı, 
başkumandan, Prusya Baıvekili .•• 
Almanyada kuYVet ve sali.hiyet ııa 
mına ne varaa Von Schleicher f&h
aıncla toplamıı olacaktır. 

Geçen hafta oldukça ehemmi· 
yetli bidiıelerle dolu idi: 1nııiltere 
ve F ranaa borçlar halıinmla Ame
rikaya ikiııci notalannı yenli) er. 
Amerika Mecliıi toplandı. Yeni Al 
man Hükfuneti teıekkül etti. Al
man Mecliıi içtima etti. Mançurya 
meaeletini tetkik etmek için Mil· 
letler Cemiyetinin Umıumi Heyeti 
toplandı. Cene.rede Almanyamn 
sil&hlanla müsavatmı tetkik etmek 
üzere Betler Komisyonu mijzep. 
relerine haşladı. Her biri belli bat· 
Iı birinci derecede ehemmiyetli bir 
beynelmilel badiae olan bu meae
leleri sıraıile tetkik edelim: 

lnıiltere ve Fransa tarafından 
Amerika Hükıimetine ikinci nota
nm verilmeaine sebep, birinci no· 
talarında borçların tecili için der
meyan ettikleri sebeplerin kafi ol
mailığı Amerikalılar tarafından 
söylenmesi. lngiltere ve Fransa, 
Amerikanın bu iddiasına cevap Yer 
mek iıtediler ve on gün kadar uğ· 

raştıktan sonra her biri ayn ayn 
uzun bir nota ile borçların tecili 
sebeplerini iz.ah ettiler. 

Bu notalıınn metinleri gelmit
tir .. Dikkatle okuduktan sonra tu 
neticeye varmak lazımdır ilci tim. 
diye kadar söylenmedik bir söz 
aöylt!lllliyorlar. Esasen bu borçlar 
meeeleai hakkında söylenmedik 
bir r.öz de kalme.dı ki ... lnriltere 
IS kinunuevvel taksitlerinin ne
den tecil edilmesi lazımgeldiğine 
on a.ebep gösteriyor. Fakat bu se
beplerin hepsi de eYVelce münaka 
fa edilmit ve Amerikalılar tarafın· 
dan cevap verilmittir. Mesela borç 
lann tamirata bağlı olduğu tekrar 
iddia ediliyor ki Amerikalılar bu
nu kabul etmiyorlar. Tamirat Al
manyaya tahmil .edilen cezadır. 
Bunlar karzan alınan paradır di· 
yorlar. Taksitlerin tediyeıile bey
nelmilel iktuıadi vaziyet alt üst o
lacaktır gibi mantığa itibar etmi
yorlar. lngiltenain tedi e kabili-

Malumdur ki bu borçlar "meae
leainde tecil veya tenzile aalihiyet
tar olan yqane merci Anııeri.ka 
Mecliıidir. Meclia, Amerika Cum· 
hur Reisinin bu noktada AYrupa 
Devletlerine hiç bir müaaadekarlık 
ta bulunmaması hakkında bir ka
rar verdikten sonra tatili faaliyet 
etmitti. Binaenaleyh aylardanberi 
Hoover'in elleri bağladır. Şimdi 
Meclis hafta ara11 toplanmıttır. 
Bu, Hoover zamanında Meclisin 
aktedeceği &CJJ içtima devresidir. 
Hoover, Meclise hitaben yazdığı 
mutat beyannamede borçların teci
lini tavsiye etmemektedir. Ve eaa· 
ıen böyle bir tavsiyede bulunsa da 

• • • 
Almanyada Reiıicümhur Hin· 

denburc, bir hafta oa gün, V ocı 
Papen ile Von Schleicher arasında 
tereddüt ettikten sonra nihayet hü 
kGa:eti ikinci namzede tevdi etmit 
tir. 6 T rinisani intiha a .. 

dıer ..• 
Hind.enburg'un Von Papen'e 

mütemayil okluju ıarihtir. Bu. 
birtakmı enditelerdeo doğuyor.Bir 
defa Reiıicümhunm Von Papen'e 
hakikaten itimadı Yardır. Saniyen 
hükimet reisliğini filen askerin 
batında da bulunan bir adama tev
di etmekten çekinmekte idi. Hin
denburı 85 yatını geçmittir. Bir 
emrihak vaki ilacak olurea, Hüka
met Reiıi derhal Reiaicümbur ye
rine kaim olacaktır. Weimar Kanu 
nunun Devlet Reiıine fevkalade •• 
lihiyet bahıeclen maddeleri gös-. 
termiıtir ki, Reiıicümhur icabında . . . ~ . 

lttıe bu mülilıazalara binaendi 
ki Hindenburı• yeni batvekile hü· 
kumet te,kili vazifesini tevdi eder· 
ken tereddüt etti. Ancak Von Pa· 
pen'in vaziyeti çok zayıftı. Sabık 
Baıvekil, Brüni.ng'in aukutu zama . -
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Yerli Mallar Haftasında Büyük Bir Miting Yapılaca •• 
Ekonomi 

Tütün vaziyeti her 
gün neşredilecek 

8u suretle tütüncülerimiz ken. 
di sahalarında tam . 

malômat sahibi olacaklardır •• 
Ticaret Odası tütüncülüğe ta· 

•llük eden haberleri her gün net· 
~ karar vermittir. Oda bu ıuretle 
tiltüncülerimizi vaziyetten yakı .. 
~•n haberdar edecektir. 
Odanın aldığı malumata naza

te.n: 
l - Bu sene Macariıtarun tütün 

'ekolteıi vasat derecededir. 
2 - Ruıyadaki tütün ziraat sa· 

ı.,.., 182 bin hektardır. Bu miktar 
teçen aenenin aynidir. 926-930 ae 
neleri vasati zeriyat aahaaı 90 
hektardı. 
. 3 - Bulgariıtanın 932 aeneai 
•lk dokuz aylık tütün ihracatı 
Ö64,S07 Leva kıymetinde 9.262. 
Ooo kilodur. 931 aeneıi ilk 9 aym· 
daki ihracat 1.851.000 Leva kıy
lııetinde 17 milyon kilo idi. 

Fotoğraf camları 
pahalılaşıyor 

933 yılının ilk üç ayı için net· 
'edilen yeni kontenjan liatelerin
den kinunuaaniye ait olan listede 
Fotograf camı bulunmamaktadır. 
Fotoğraf cammm bu bir ay zar 

Fında ithali imkanı bulunamaması 
"1akadarlar araunda teli.§ uyan· 
dtrnııt ve fotoğraf camı fiatlerİn· 
de gayri tabii bir tereffü baılamıt 
trr. 

Fotoğrafçılar bir taraftan da 

[ B_O_R_S_A~~~ 
Ut Bankasından alınan cetveldir) 

7 K&nunuevvel1932 
Aktam Fiatlan 

İstikrazlar T abTi.IAt 
in dahili 9~.ı ı 
~ı r k. d.yollan ı,- Eh:ttrJk 
il. M .. ahbtdı 14.75 Trl.l"lny 
Cömrtikler a.rs Tine! 
S.ydi malı! 7,-. Rıb~ ıt.ıo 
&acdaı r ,fi Anadol• 1 
l'. uttrty• 7,11 m 
1
1 
.. ır Belediye .t.1umeull 19,40 
tU.krut M 

ESHAM 
lı Ba. 11... ll,t5 lomoıtl lll.IO 
• • H••11111 ıo.u Tertos N,1/4 
• • Mleuls !it,- Çlmeaıo M. t,40 

4ıadola t4,- Oıyoa doy. ıı,-
-•11 t,10 Şut dey. 1,15 

''" bıyrlyt 14,30 Balya ı,ıo 
'l'rımvay IRl.50 Şut • · ecu l,H 
lııııumtıtıoıta 11,- Teleloa il.ti 

ÇEK F ATLARI 
~.11. 11,0• 
loıı4ra 6,91,I 

Pral 
Vlyaaı 

~Uyork 4i,ll, 

"ıı... t,19.~5 
Madıiı 

Btrlin 
lıUhtl 8,40 Vırşo\·ı 

.\una M,66,tl 
CiDtvrt t,'41t• 
Sorya 615,68.67 
~1111 ıerdı• t,tf,18 

P•ıte 
Bttıeı 
BtJıral 

Mo~k:o\<a 

NUKUT (S.tıt) 

Kuruf 
~o f·Fraısız 1:-0. -
1 lıterHo tıQ4.-

ı dolar 218,-

11) lireı tt8.-
' 1. Belçltı 117,'° dralıml u. -
l(, 1. lsylçı• 811,-

)fl lt'\11 ı:-.. -
11) florln 81, -

l\ı k•r Çel ıtS. -

1 •ilin~ ~.\v. 

ı przrtı 

ı nıırk 

ı ı.eloti 

1 ııe•ı• '° l•ı 
.. dlatt 

1 ÇerDOVtf 
ı Altın 

ı Mtddiya 
ı Bıolnot 
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38,lQ.-
10t70,:'5 

t7.
J?.-
30.IO 
24,-
31.-
2J.
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Ticaret Odasına müracaat ederek, 
kontenjana cam ili.ve ettirilmesi 
için lktısat Vekaleti nezdinde te· 
ıebbüıatta bulunulmasını istemit· 
lerdir. 

Ticaret odası yaptığı tetkikat 
neticesinde fotoğraf camı esasen 
evvelce de kontenjana az konuldu 
ğundan piyasada miktan kafi bu
lunmadığı neticesine varmııtrr. 
Diğer taraftan gümrüklerde bulu 
nan camlar da geçecek müddet 
zarfında bozulma tehlikesinde 
bulunmaktadır. 

Ticaret Odaaı dün lktısat Ve
k&letine müracaatla ki.nunusani 
liateaine fotoğraf camı ili.veaini 
temenni etmiştir. 

Kömürlerimiz 
Ticaret Odau kömür komiıyo

nu dün Odada bir içtima yapmış
tır. 

Bu içtimada yerli kömürlerimi
zin revacını temin tetbirleri üze
rinde &'Örütülmüttür .. 

Sabun fiatları 
Sabun fiatlerinde aon &'ünlerde 

bir tenezzül görülmektedir. Ala
kadar lar bu tenezzülün devam ew 
deceğini aöylemektcdirler. 

Bu tenezzül bilhaaaa yeni zey
tinyaflann ucuz olmaaından ileri 
gelmektedir. 

Yunanistana tuzlu 
balık ihracatı 

Son günlerde Yunaniıtana fazw 
la miktarda tuzlu balık ihraç edil 
mektedir. 

Romanyaya elma 
gönderemez miyiz? 

Ticaret Odasına &'elen maluma· 
ta nazaran, Romanya hükU.meti 
Kalifornİya elmalanrun Romanya 
ya ithalini menetmittir. Bu kara
ra aebep Kaliforniya elmalarının 
muhafazaaı için alınan tertibatın 
muvafık görülmemesidir. 

Ticaret Odası Romanyanın el
malanmız için en tabii mahreç ol
ma11 itibarile Romanyaya elma ih
racı ıeraitini tetkik etmektedir. 

Bir firma zahire bor
•asından çıkarıldı 

Ticaret ve Zahire Boraa11 idare 
heyeti borııa.ya dahil müeaaeıeler
den birini borsadan ihraç ve Cüm
huriyet müddei umumiliğine tev
di etmiftir. İttihat değirmencilik 
ıirketi ve tüccardan Haralamboa 
Efendi tüphe Üzerine Boraa heye 
tine müracaat ederek, 8023, 
10411 ve 7364 numaralı vagonlar 
daki buğdaylara ait nümune tor
balannın borsaca tetkikini iıte
miflerdir. Bunun üzerine bir he
yet tetkil edilmit ve bu numune
lerle torbalar üzerinde tetkikat 
yapılmıttır. Bu tetkikat neticeıin
.ıe torbalar üzerinde bazı tahrifat 
ve değiıiklik yapıldığı tahakkuk 
etmiştir. Tetkikat bir az daha ta
mik edilmit ve bu itin nümunele
rin nezdlerinde buluncbığu aırada 
Mehmet Müalim ve Mahmut Emin 
kardetler firmuı ticarethanesin
de cereyan ettiji anlatılmııtır. 

Dona idare meclisi bunun Üze-

Ylll11ette 

Ağaçlar 
Aşılanacak 

Yabani ağaçlar müs 
mir hale konacak 

Vilayet mülhakatında çok 
miktarda bulunan meyvalı, fa
kat yabani ağaçlaı ın ehlileşti· 
rilır.esi için bunlara a!• yapıl
ması kararlattırılmıttır. 

Poliste 

Bir kadını boğup 
mutfağa attılar 

Beyoğlunda esrarengiz bir cina 
yet oldu, katil meydanda yok 

1 
oturan izzet Ef. aarhoı olarak evin

i de 3-4 el ıilih ahmt ve tabancaaı 
müıadere edilerek takibata ba91an
mııtır. 

Bu ağaçlar bilhassa Şile ta
raflarında çoktur. Ziraat müdü 
rü yalunda tetkikat yapmak ü- ı 
zere Şileye gidecektir. I 

Bundan başka köylüler civar ~ 
larındaki toprağı müsmir ağaç 
)arla ağaçlandınrlaraa, bir kıs· 

Bir otomobil çocuğa 
çarptı 

F atih'te F evzipa§a caddesinde 
oynamakta olan 7 yaıında Ahmet ia 
minde bir çocuğa töför Akif Ef. i
dat•esindeki 2482 nunmralı otomobil 
çarpmıt, muhtelif yerlerinden mec
ruhiyetine sebebiyet vermittir. 

mı da kenôilerine temlik edile
cektir. 

Müsakkafat iti 
Beyoğlu kazası dahilinde 

müsakkafat tahririne devam e
dilmektedir. Şimciiye kadar 
kazanın mevcut 52 mahallesin
den 28 ımıahallenin tahriri bit· 
miştir. Bu kaza dahilinıle 10 
komisyon çalışmaktadır. 

Yerli mallar 
• 
için miting 

Talebe yılbaşında 
miting yapacak 
Kanunuevvelin son günü 

yani senenin son gününde M. 
T. T aiebe Birliği bir yerli mal
lar mitingi tertip edecektir. 
Mitinge bütün yüksek tahsil 

gtnçliği iştirak edecektir. Bü· 
tün talebenin iştirakile evvela 
Dariilfünun konferans salonun 
da toplanılacak, yerli mallar ve 
tasarruf hakkında hitabeler i
rat edilecektir. 

Mitingi iaare edecek olan 
yüksek iktısat ve ticaret mek
to:bi talebe cemiyeti c'ciğer tale
be cPmiyetlerine hazırlıklara 
başlanmak üzere birer tezkere 
göndenniştir. 

Cevdet Kerim B. 
Şileye gitti 

C. H~ Fırkası Vilayet idare 
heyeti reisi Cevdet Kerim B. 
dün Şileye gitmiştir. Mumaile
yh bugün yapılacak olan Şile 
kaza kongresinde hazır bulune 
caktır. 
............... -..................... ·-·-·····-
rine toplanmıı ve bu ticarethane
yi bonadan ihraca karar vermi,. 
tir. Bona heyeti ayni zamanda bu 
müeaaeıeyi Müddei umumiliğe de 
vermittir. 

İngiliz lirası 
NEVYORK, 8 A.A. - İngiliz 

lirası, 3.24 1 14 de kapanmııtır. 
~u tereffüün aebebi, M. Hoover'. 
m borçlara müteallik olarak kon
greye göndereceği beyannamenin 
lngiliz dövizi Üzerindeki tazyiki 
kaldıracak bir tediye usulünü tek
lif edeceği ümidinde bulunan ec
nebi hava oyunculanrun mübaya
atta bulunmalarıdır. 

Kadının bofiuldıığu oda 

Beyoğlunda Rumeli hanında feci 
bir cinayet olmuştur. Bir kadm ya
tak odaımda eelktrik kordonu ile 
boğulmuş ve cesedi mutfaia atıl
mıştır 

Madam Evantia iıminde 5S yaşla 
rında bir kadın harunSl numarasında 
oturmaktadır. Burasını eıkiden pan 
aiyon halinde kullanmıştı . .Şimdi yal 
n". oturmaktadn. 

Bund&n iki gün evvel E vantia evi· 
ne girmiş, bir daha görürunemi§tir. 
Gece 12 de b kçi oradan geçerken ka 
pıyı açık görmüş ve Madam Evantia 
ya haber vermek İçin, kapıyı çalmış, 
cevap alamanuşlır.Maama!ih kapuun 
unutularak a~ık bırakılc!ığını zan
nctmİf ve kapayarak gitmittir. 

Ondan sonra iki gün E vantia or
tada görünmeyince, şüphe edilerek 
poliıe haber verilıniştir. T akıim po
lis merkezi memurları eve gelmişler 
ve bir çilingir vaaıtaıiyla kapıyı aç
tınp içeri ginniılenlir. 
Kadının yatak odaaındaki eJY• al

tüst bir halde idi. Bunun uzerine 
evin içinde araştırma yapılirUı ve 
facia ile kar,ılaı1IUJlardn-. Munyene 
neticesinde kadının elektrik kordo
nu ile boğulup mutfağa atıldık an· 
laşılmıttır. 

Cinayetin kimin tarafından jka e
dildiğine dair henüz bir İp ucu lıu
lunmamaışhr. Cinayetin paraya ı... 
maan ika edildiği zannedilmektedir. 

Evantia'run Anastasya iıminde bir 
de kız kard"fİ varcfır. Hadiseyi dün 
aabah haber almca, hemen eve kot
muştN". 

Tahkikata nazann, öldürülen ka
dının evinde Münire isminde bir ka
dın panıiyoner olarak oturmuı ve 
bir müddet evvel çıkmı!hr. Hadiı• 
ye Müddeiumumilik vazıyet etmiı
tir. Muhtelif cephelerden tahkikata 
devam edilmektedir. Cinayet tirndi
lik earanru muhafaza etmektedir. 

Ba•amakta 
Durmamalı 

Dün Fatihten Betiktata hareket 
eden 1185 numaralı tramvay bua· 
nağmda duran Zihni Ef. iominde bir 
ııenç müvazeneaini kaybederek düt
müş ve yaralanarak baataneye kaJ. 
dınlmıttır. 

Elini motöre 
kaptırdı 

Horhor'da 9 numaralı marangm 
dükkanında çalıfaJl Mehmet elim 
motöre kaptırarak yaralanmqtır. 

Keyif için silAh 
Arnavutköy'ünde Ada '°"*iında 

Gene toslaştılar 
Dün saat 15 te Büyükdereden 

gelen toför Adnan Ef. idaresindeki 
3617 numaralı otomobille lstinyeden 
gelen şoför 1 ımail Ef. idaresindeki 
3455 numaralı otobüs Yeniköy civa 
nnda müsademe etmitler ve ikisi de 
hasara uğramışlardır. Nüfusça zayi
at olmamııtrı. 

Metresi başkasını 
• 

sevınce 

Topkapıda kadm yüzünden bir ci 
nayet olmuttur. 

Topkapıda oturan Jirayir ismin
de bir adam bundan bir müddet ev· 
vel bir kadınla tanı,mıttır. Bunlar 
bir müddet beraber Yllf&Dlltlar. fa
kat aon zamanlarda kadın, Jirayire 
karşı soğuk davranmaya batlamıı ve 
bir kaç dela da aynlmak teklifinde 
bulunmuştur. Jirayir uzun müddet 
kadını aıkııtnmıtsa da bunun sebe. 
bin; söyletememiştir. 

Bu vllzİyet karımnda Jirayİr dl§& 
rıdan tahkikat yapmış ve işin iç yü. 
zü meydana çıkmıftır. 

Tahkikat neticesinde Jirayİr ken
di metresinin Gedİkpafada oturan 
Boğoı iıminde bir adamla münaıe-. 
bet peyda ettiğini öğrenmiıtir. 

Meıele anlaıılmca Jirayir evde ka 
dını tehdit etmekle beraber diğer ta 
raftan da Boğosu bulmu9 ve kadın.
la alakaııru kesmesini söylemiıtir. 

Geçen gün Jirayir ııene Boioaa te 
sadüf etmiı. ııene bu mesele açılnuı 
ve Jirayir Boğoıu tebdil etmittir. 

Bu yüzden iki rakip sokak orta
ıında kavgaya batlamıtlardır. 

Kavga sittikçe büyümüf, bir müd 
det birbirlerini clövmüılerdir. 

Kavga arasında bir anJılı: Jirayir 
bir bıçak çelmıit ;,e Bofooun üzeri
ne atıllDlfbr. 

Bu atılq pek ani oldutuadan Bo
foa kaçmafa vakit ı,.ılamanvı Jira
yİr boçaimı Bofosun göbefinin üa
tüne aaplamııtır. 
Boğoı kanlar içinde yen yuvar

lanmca Jirayir bıçağını da lmalnp 
kaçmııtır. Boi.,.un feryadını duyan 
polialer yetitmitl•, kencliaini ifade 
veremiyecek bir halde haltaneye 
kalclınnıtlardn. 

Bir müddet -.... Jirayir de yaka 
lenmı9br. Boğoıun yanı11 ağır oldu
fundan hayatı tehlikededir. 

Duvardan tuğla 
çalarken 

F abrettin, Balıkçı Süleyman, Hi
dayet, Haaan isminde dört kitinin 
atlı bir yük aralıuma lıi.....ıı: Yedi
kuleye sid<lrek Rum lıubmeoİllİll 
dıvarlanndııki tuilaları sölmıefe 
batlaınıtlardır. Hutaların bafmnau 
üzerine hnıızlar cürmü .,...büt ha
linde yakalanmı9lardır. 

Usta çırak kavga•ı 
Kocamaıtapaf&cla - . Raif 

ağanın yanında çırak r uıta
aından alacalı olan 80 lı:unııu iıte-

Beledl11ede 

Yeni İtfaiye 
Takımı 

Tecrübeler bitti 
rapor hazırlanıyor 
Yeni alman itfaiye levazımı· 

nin tecrübeleri bitmittir. Heye 
ti fenniye tecrübelere ait rapo
nınu hazırlamaktadır. 

Bu rapor daimi encümen ta
rafından tetkik edilecek tasdik 
edildiği takdirde makineler te
sellüm edilecektir. 

Mezbahadaki 
Havai hat 

Mezbahada yapılmakta olan 
havai hat ikmal edilmiştir. Ki
lo Üzerinden resiır. alınmak i
çin ısmarlanan otomatik kan
tarlar şubatta lstanbula gelmi' 
bulunacaktır. 

Memurlara erzak 
Belediye kooperatifi meclisi 

idaresi salı günü içtima ederek 
memurlara erzak tevzirnin şek 
!ini tesbit edecektir. 

Terkos 
Komisyonunda 

T erkos komisyonu dün de 
içtima etmiştir. Bu ayın on be· 
şinde komisyon bütün devir 
muamelesinin hazırlıklarını ik
mal ebniş olacaktır. 

Hesap işleri 
Müdürlüğü 

Münhal bulunan Belediye 
hesap itleri müdürlüğüne mua 
viıı Kemal Beyin asaleten tayin 
edileceği ıöyleo:ımektedir. 

-·········--···--------
mi9, Raif ağa buna çok kızmış, v..-. 
miyeceğim demiıtir. Ömer, uıtaırna 
aksi cevaplar verince İt kavgaya bin 
mi9, Raif ağa hervacı bıçağile çırağı 
nı omuzundan yaralann9tır. 

Tramvay vatmana 
çarptı 

Vatman lamail Hakkı, Şiılide de
poya giden bir tramvaya binmek İs
temiı, bu eanada aksi istikametten 
gelen bir tramvay araba11 çarparak 
batından yaralamıfbr. Vatman teda 
Tİ edilmektedir. 

Denizde bir kadın 
Tabakhane uneleıinden Ilgazlı 

Bayram üç ay evvel Elazizli Fatma 
Hanım isminde 30 yaılannda bir ka 
dınla lanıflDJthr. Bayram kadına ev
lenmek vadinde bulunmuı ve kadın
la beraber ya,amıya batlamııtır, ka 
dına Fatihte bir oda tutmu9tur, haf 
tada bir iki gece kadını gönniye git 
mektedir. Diier gÜnlerini iki bekar 
arkadaıile Kazlıçqmedeki han oda
amda ııeçirmektedir. 

Bir müddet sonra Bayramın mem 
leketinde evli olduğunu ve beş ço
cuk balıuı bulunduğunu öğrenen 
kadın bu vaziyete razı olmamıt, hiç 
olmazsa memlekete giclinciye kadar 
Bayrama beraber oturmalarını tek
lif etmiıtir. 

Bayram evvelki akıam kadını Kaz 
lıç"!medeki odasına çaiırtmqtır. 
Kadın aabahleyin evden kaÇIDIJ 

veya kaçırdlIUJ ve meçhul bir tabı• 
tarafından denize atılmııtır. O -· 
da balık tutmakla me!&'ul olan bir 
balıkçı kadının feryadım i•itmit ve 
zavalliyi yarı ölü bİ.r halde kurtar
mı9tır, kadın timdi Y edikule E,.,,,... 
ni hastaneainde tedavi edilmektedir. 
Bayram ve arlrdaılan yakalanmqtır. 

.tlaartfte 

Himaye 
Komiteleri 

-
Yavaş yavaş bir 
hayır cemiyeti 

haline giriyorlar .• 
İlkmekteplerde fakir talebe

nin vaziyeti ile alakadar olmak 
ve onlara yardım etmek için te
şekkül eden himaye komiteleri 
bazı mıntakalarda faaliyetleri· 
~.i artırarak çok m üsmir olmak 
tadirlar. Erenköyde bir ilkmek 
icbin himaye kcmitesi faaliyeti 
ni genişleterek büyük b;r hayır 
cemiyeti haline gelmiştir. 

Cemiyetin bu civarda tahsil 
çağında bulunan çocu!,l:ıra çol: 
faydası dokunmaktadır. Hima 
ye komiteleri her hafta ictima 
etmektedirler. Kc·:dleyc ilk. 
mektep başmuallimlc·· ; ij,. iki 
muallim iştirak etmekteclir. 

Ankaraya gidecek 
dişlabipleri heyeti 

Dittabipleri kongr.,sinde it· 
ti haz edilen mukarrera tı ve ba
zı temennileri alakadar maka· 
mata arzetmek üzere bugün An 
karaya bir heyet gİdece'<tİr. 

Tedrisat müfettiş
leri kongresi 

Tatilde içtima l'den İstanbul 
ilk tedrisat müfettişleri kongre 
sinde müzakere edilemeden 
noksan kalmıt bazı meseleler 
vardı. 

Kongre bu ayın on beşinden 
sonra tekrar toplanarak noksan 
kalmış i$leri i.ntaç cd~ektir. 
Müfettişlerin bu seforki içtima 
!arı iki iıç gün sürecektir. 

Heybeliadadaki 
orta mektep 

Heybeliadadaki ortamektep 
bu ay sonunda tedrisata batlıya 
caktır. Mektebin bütün nok~an 
ları ikmal edilmiştir. 

Mektebe yeni müdür lise 
muallimlerinden Tevfik B. ta
yin edilmiştir. 

Taksitle 
Erzak . ( 

Liman kooperatifiı:ı
de bir teıebbüs 
Liman Şirketi kooperatifi, 

faaliyetini inkişaf ettirmekte 
ve yeni teşebbüşlerc:e buhn
maktadır. Kooperatif, transit 
ıuretile limanımızdan gecen ec 
nebi vapurlanna her nevi yerli 
mamulatımızı satmak teşebbü· 
tünde bulunduğu gibi, bazı dev 
let müesseaeleri ve inhisarlar 
idaresi ır.emurlarırun Tasarruf 
Sandıkları heyetlerile d.., an
lqmıttır. Buna nazaran. bu mü 
e11eselerin memurları, sandık
larwdan yarımışar maatları nis 
betinde alacakları ordinolarla. 
kooperatiften erzak, elbise ve 
fotin alabileceklerdir. Bunla
rın bedelleri memurların maaş 
!arından 3 ayda mukauaten ke 
ıilecektir. 

t~ fırkaları aleyhine çevirdi. Mec reyi vereceği §Üphelidir. Yon Çin iltizam etmitti. Diğer taraftan lak kaidesi, bunlar üzerinde edebi- madığı takdirde konferamın me- manyamn müsavatını kabul e-
lıatuı ademi itimat reyi alacağmı Schleicher'in tayini eauen Reichı· Japonya buna itiraz etmiıti.Ancak yat yapılır men:ularchr. Fakat Ja· nısıne ittirak etmiyecelini bil- diyor. KencH emniyeti muhafaza 
~ldiği için iki defa bu Meclisi da- tag'm temayülatına kartı Reiıi- Çin miaakm 15 inci maddesini ile- ponyayı yola ıetirmek te ayn bir dirmittir. Geçen yazdan beri Al· edilmek ıartile. M. Herriot bunu 
lllttı, Prusyanm idare makina1111a cümhur tarafından yapılan bir mü ri ıürdüğünden yani bir harp teh· meıeledir. manyayı kOJ)fenm.ı mesaiai.ne it· aarabaten anlatmıttır. Bu, ne de-
l~rye~ etmekle muhtariyetlerine saadekarlıktır. Binaenaleyh Pa· tikesi olduğunu iddia ettiğinden da Müzakeratm cereyan tarzı n- tirak ettinndc için yapılan te- mektir? Ba, §U demektir ki Al-
diitkün olan Alınan Hükfunetleri· pen'i tayin etmekle Reicbstag'a va zaruri olarak Heyeti Umumiye- rib ıurette ıöstermittir ki Umumi tebbüıler bir netice vermenıit· manya müsaYat hakkından iatifa-
lli gücendirdi. 6 T etriniıani intiba· kartıHindenburg meydan okuyaca ye intikal et;miıtir, Heyette kahir bir ekaeriyet Çine tir. de ederek ailiblanmağa teteb-
hııtında atılan reylerin o/0 00 ı doğ- gı gibi. timdi de Von Schleicher'e Pazartesi günündenberi umumi taraftardır. Ancak bu, ibtillfm hal Şimdi ciddt bir tqebbüa ela- büı etmanıek tartile.. Çünkü sİ· 
l'ıı<lan doğruya aleyhinde idi. Bu ademi itimat beyan etmekle, Reiıi heyette ceTeyan eden müzakereler line yarchnı etmez. Çünkü Millet- ha yapıldı. Amerika, lngilt-, liblamr silihlanmu, Franaa em-
t~ait altında Hinckoburg'un Yon cümhura kartı Reichıtag meydan Japonyanm meıeleyi bu heyete in· ler Meclisinin icrai ..ıahiyeti yok- Fransa, balya Ye Almanyanın mu- niyetinin ınüıı.elip olduğunu 
l>ııpen üzerinde ısrar etmesi, Mec- okumuf olacak. tikal ettirmek istemesinin ıe- tur. Japonya baklanda birtakım rabhaılan Cenenede toplandılar. iddia l!dec:efinden bu, tecviz ecfi-
li,e ve Alman efkarı umuıniyeaine Yon Schleicher'in hedefi, mera bebini bize anlatmaktadİr. Mec- müeyyidelerin tatbikı mevzuuba- Hemen ıunu aöyleyelim ki toır leınez. Binaenaleyh it bir çık-
~llrtı meydan okuması kabilinden sime ait bu ilk celselerinden ıonra lis müzakereleri bazı muay· biı olabilir. Fakat dikkate f&YAD o- ]anan murabbular da bu dev· mazdadrr: Alınanyaya müsavat 
Qir hareket olacaktı. Von Papen Alman Mediıinin tatili faaliyet et- yen devlet murabhaslannw lan nokta ıudur ki bu müeyyidele- Jetlerin aalibiyettar mümeıı- bakla verilecek. Fakat Almanya 
~~ bunu takdir ettiii içindir ki, çe- mesi ve bükümete ne yapacağını ittirakile cereyan etmekte ve rin tatbiki ile en ziyade alikadar ailleridir. İngiltere namına Mac bundan istifade edemiyecek. Is-
ıııfrnekte ısrar etti. Ve kendi ısrarı ııöatennek için sakin bir çalııma ekseriıi büyük devletlere mensup olan devlet mümessilleri, bu bap- Donald, Fr-a ıı•m'- Her- tifade etmeğe kalkıtırsa Fran-
~~erinedir ki Hindenburg nihayet zamanı bırakmasıdır, Ve Alman- olan bu murahhaslar ıöz söylerken la en ihtiyatlı lisan kallananardır. riot, Almanya namına Hariciye ıanın emniyetini iblil etmiş ola-
v0n Schleicher'i tayin etmeğe ka- yanın bugün kartılattığı büyük ölçüp tartnıaktadırlar. Devlet tet· Bakalım müzakere netice.inde U· nazın VGID Neurath bulunmut ve cak. Halbuki Fransanın emniye-
'llr- verdi. • mütkül meseleler karşıtında en kilatile luyaı ediline. mecliı kabi. mumi Heyet ne karara Yaracak. Amerikayı da Norman Davis teıın.- ti, Almanyanm müsavatına te· 

Yeni Alman Ba•vekili Alman makul yol budur. ne vaziyetindedir. Umumi Heyet • • • ıil etmiıtir. Betler konferansı d ed 
ıı. > b kad üm en bir prensrp" tir. Şim-<1.e;chstag'ında ekseriyeti temin • • • te Millet Meclisine benzer. Bir ihti Cen~eki ikinci mühim irtima namı verilen u içtimada Alman-

.,. di dünya, hem Almanyanm müaa-
tıltınemiş olmakla beraber, her hal- Haftanın diğer mühim meseleıi lafın kabinede müzakeresile Millet da AlınanyB'Dm tekrar teslihah a· yanın silah münvah müzakere e- vatını hem de Franııarun da em-

bu
e Yon Papen,clen daha iyı" bir ka· de Mançurya meıel~ini tetkik et- Meclisinde müzakeresi arasında zalbna konferansına ittirakini tıe- dilmiftir. I 

niyetini te if edecek bir for· 1 ~örmüştür. Birkaç gün evvel mek üzre Milletler Cemiyeti Umu· claima fark vardır. Bu Mançurya min için yapılan teşebbüstür, Ha.- Müzakere bir defa daha ailih· mül bulmak mecburiyetindedir. 
lı.lınan Meclisi açılmış olmakla be m-i Heyetinin toplanmasıdır. Ma- Meselesinin iki heyet tarafından tırlardadır ki geçen te:r:muzda lan azaltma meııelesinin ne de- Almanya silahlanırsa emniyet 
taber, henüz Riyaaet Divanırun in- lümdur ki Meclis evvelce toplan- müzakeresi meselesinde de bufarkı konferans müzakerelerinin tatili rin bir çıkmazda olduğunu göa-
l" kalmaz. Emniyet oluraa Alımanya 1'llabile meşgul olduğundan itimat mı§ ve bu mesele hakkında Lytton görüyoruz. Umumi heyet te birta- zamanından beri Almanya kon· termittir. Çünkü Almanyanın mü- ıiliblanamaz. İçinden çıkılır bir 

~-·~liesii~m~e~v~ru~uib~a~h~i~s ~o~l~m~a~rm~·~t~ır~.~~K~o~m~ii•~v;o;n;u~b;r~a~f~ın;d;a~n~h~a~z;ı~d~a;n~an~~~kı~m;k~i:•·~·;· ~d;~;k;t~m~ın~~;h;a;~~a;r~ı ~~;·z~~~f~er~~=~t~a:n~~ç~~~· ~yet~ ~~~~.~~ba~a~ ,. -,. ,. mesele clrğil vesselam ..• 
llııılhmumsmumsmumnmd~amdmim· ..ı...;;z;ak,;;ere;,;...;;ed.;,;il;ec;ek;;..,:b;ir;.,;;m;e:s:e:le:;_·o~l-:._L..._.._._.._.~~....Lbaı.M...sJÜl::..B.ll.~~~J 



\srın umdesi cMILLlYET» tir. 

9 K. EVVEL 1932 
1 daı·ehane: A nka<a caddesi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müdürlüfü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için 

L. K. 
Hariç içir 

L. K.. 

takımın 
aşağıya 

naaıl oynadıklarını 
yazıyoruz •• 

7 Kanunuevvelde dünyanın en 1 çok iyi oynlllDlşlardır. Maamafih 
müh.iın ve en büyük futbol maçı her iki takımın da tam kıymetlini 
lngilterede oynandı. ancak; Viyanada yapılacak olan 

Bu maç dünyanın iki futbol Üı ikinci maçtan •onra anlayabile-
tadmr kat-tılaıtırması noktaım- ceğiz. 
dan da ayrıca hueusiyeti haizdi. Maçın nasıl cereyan ettiğine 

Maamafih ıunu derhaJ ili.ve et gelince: 
mek mecburiyetindeyiz ki bundan Gelen telsiz haberlerine &Öre, 
evvel yazdığnmz yazıdaki bütün İngilizler sahaya çıktıklarının ilk 
dütündüklerirniz husul bulmu§- betinci dakikasında Hampson'un 

3 aylığı 4 _ 8 _ tur. ayağile ilk sayılarını kaydetrni§-
Avusturyalılar mağlup olmut- (erdir. Bunu müteakıp 13 üncü 

6 " 1 50 14 - tur. Ancak şura11nı da unutma- dakikada Hugthon ikinci golü 
! 12 ,. 14 - 28 - mak lazımdır ki böyle mağlubi- yapmı§tır. '·--·------..... ---ı yet, mağlubiyet değildir. . Bu arada Avusturya oyuncula-

Gelen evrak geri verilmez - '. Maçtan evvel bütün lngiltere rr, sahaya yabancı olduklarından 
Müddeti geçen nüshalar 10 ku· ' Matbuatı, 7 Kanunuevvelde yapı- dolayı bu gollerin olmasına tam 
ru§tur. Gazete ve mathaaya ait 1acak olan lgiltere .. Avusturya manasile mani olamamışlardır. 

.. maçında, Avusturyalıların çok fe- Ancak bu ilk •a•kmlık alaimi 
işler için miidiriyete muracaat 1 . • :ıı: :ıı: 

ci bir akibete düşecek ermı, ve gertikten sonra hemen mukabil a 
cGilir. Gazetemiz ili.nların me- b k"I ·1· ı ~ Üyük sayı far ı e mag up o a- kmlara geçmi§lerse de birinci dev 
s'uliyetini li:r.hul etmez 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy Askeri Rasat Mer-

kezinden verilen ma1Umata gö~ 
re, bugün hava bulutlu ve Ce
nubi istikametlerden rüzgirlı 

olarak devam edecektir. 
8-12-932 tarihinde hava taz-

yiki 763 milimetre, sıcaklık en 

caklannı bilakaydü şart iddia e- rede neticeyi değişıirmeğe imkan 
diyorlardı. olmamıştır. 

Merak ettiğimiz nokta acaba ikinci devrede Avusturyalılar 
bu zevatın maçın cereyanından Rischek'in ayağile iki gol atmışlar 
sonra da ayni fikirde olup ohna- ve lngilizler de tekrar Hampson
dıklarrdrr. un ayağile bir gol atrnrşlardrr. Bu 

İngilizler büyük bir fırsat ka- gollerden sonra vaziyet 3-2 ln
çrrmrşlardrr. Çünkü kendi toprak gilterenin galebesi şeklinde de
larında yenemedikleri, Avusturya vam ederken Avusturya muhacim 
milli takımını, ecnebi bir memle- !erinden Sindelau bir gol daha at 
ket toprağında yenmeleri im- mağa muvaffak olmuşlardır. Va
kanSlz değilse bile çok zordur. ziyet üç üçe berabe bir şekil ar-

fazla 18, en az 12 santigrat o- y f b t' · ·· a ruz u maçın ne ıceaıne gore zebneğe başladığı zam.an Avustur 
laı·.1k kaydedilmiştir. lngilizlerin fena oynadıkları anla yalılar İngilizleri kaı'i hakimiyet-

i
- _ ~' j şılmasın, bilakis Avu•turyalılar lb<;ri altılnka balmrı!.arh~ır. lngi!ikzler 

ır ara ı u mut 1§ tazyı ten 
'i 1 kurtulmuıılar ve 4 üncü gollerini 

.. .. 1 E ı "Diğ".~ ~emlek~t~ere ~azara!! atmıılar ve bir kaç dakika son-
- _ !!!! -- pek sonuk musıkı varlıgrmızı ra da maç bitmittir. Oyunun bu 

Çelebi böyle 
Olur •• 

Ben musikişinas yani musi
kinin iooeliğVıe vakıf bir a
dam değilm Buna rağmen bu 
güzel sım'atın kıymetini tak
dir etmeye can atarım. Çünkü 
insanı i~an eden böyle şey
lerdir .. Bir kaç gündür İatan
bulda (Rubistein) isminde 
bir piyanist var. Bu adam dün
ya şöhretlerinden biridir ... Böy 
) eleri durmaz dinlenmez, tur
nede dolaşırlar. Yazın (Vi
chy) de iken oraya geldi ve iki 
konser ~di. Gidemec:ı'im. Yer 
bulmak pek güç idi. Bu zat de
cliğim gibi bir kaç gündür ls· 
tanbukladır. Zaten buraya bi
rinci geli,i de değildir. Boyoğ
lunda Fransız tiyatroalHlda 
iki konser verdi. Gazeteleri
mizde ne yok?. Amma ne 
yok? ... Kavga, cinayet. Yo-Yo 
hakkında mıakaleler, aeııı bana 
ve ben sana atıp tutmalar ... Da 
ha ne bileyim insanın fikrini 
ve manevi varlığını harekete 
getimıiyecek her şey... Fakat 
şu adamın verdiği konserler
den eHslı suf"ette bahseden 
yok!.. Bu, bir milletin fikir ve 
san' at bayatı için parlak bir mü 
şahede değildir. 

Ben bundan şikayet etmek 
üzere iken İstaı:ıbulda teşek
kül eden (Musiki sırın'atkarla
n cemiyeti) nelen bir mektup 
aldım. Bu cemiy«, halkuı llltl· 
sikiye alaka göııl~mi 
teessürle zikrediyor ve bizi ya
ni gazetedleri bu alMcayı ha
relrete getirmeye davet ediyor~ 

canlandırmak için matbuatı şekline nazaran Avusturyalılar 
vazifeye çağırıyor. Ben buracl'a mağlup oldukları ha.ide rakiple
bir itiraf görüyorum. Musiki rlni gok zorlaıruılar ve adeta mü
varlığımtz diğer memleketlere aavi bir vecih anetmişlerdir. 

Maçı müteakıp Hugo Mayzel 
nazaran sönüktür. Bunda te- İngiliz idarecilerine maçın revan
reddüıle mahal yok!.. Lakin bu şının Viyanada yapılmasını teklif 
futbolaeki mağlubiyetimiz ka- etmqtir. Bakalım lngilizler ne ce 
dar bizim .ınlitefeldcirleri ala- vap verecekler? 

kacle.r etmez... "" "" '~ 
"Çelebi böyle olur bizde 

konser dediğin!" 

Atlıyoruz ya ! .. 
Bir dehşetli muhbirle bir

lilcte Ak,am'ı okuyorduk. Gö· 
züme (Hikmet Feridun) un 
yazısı ve hele şu son cümlesi 
ilişti okuclum: 

"Gazetelerde gördüğümüz 
Bernar Şov'un ip atlarken çe
kilmiş resimlerinden ibret ala
lım." 

- E birader, dedi ... Atlıyo
ruz ya! 

Bize atlıyor denirse dünya
nın hangi gazetecis;ne atlıyor 
denebilir. 

Tayyare IA.fı 
ederken •. 

Ben tayyare li.fı ederken yü
retim oynar.. Korkaklıktan 
nu bilmem .. 

Arkadatlardan birile tayya
re seyahatınden, tayyarelerin 
tekemmülatmdan ~erakkiya

tından bahsediyorduk .. Ben sor 
dum.. Herkese sorduğum gi
bi: 

- Tayyareye binmesini se
.. ? ver mısın ... 

- İnmesini daha ziyade se
verim. dedi .. 

Ben Cl.e öyle ..... 
FELEK 

Lik maçları 

Galatasaray - Betik
taf, lstanbulspor -
Vefa ile çarpışıyor 

Bugün yine iki sahada birden 
tik maçlarına devam edilecektir. 
Lik maçlarının ikinci haftasını 
te§kil eden bugiln oynayacak ta
knnlar ftinlardır: Galatasaray
Beıikta~, l.ıanbulıpor - Vefa. 

Bu iki klübün B takımları da 
çarpıtacaklardır. Stadyumda oy
nayacak olan Galatasaray - Be
şiktaı maçı mevaİ.min en heyecaµ.· 
lı çarpışmalarından biri olacak
tır. Beşiktaf takımını daha bu 
mevıimde .aahada görmedik an
cak deveran eden şayialara ve ri
vayetlere nazaran oldukça kuv
vetli bir tekilde imi§ .. 

Galatasaray takımına gelince, 
bu takım hafta içinde iki antre
neınan müsabakası yaptı ve ol
dukça ümit verici bir vaziyette ol 
duğunu meydana koydu. 

Beşikta§ın nuıl sahaya çıka
cağmı bilmeyoruz. Ancak Gala
tagarayın §U kadro ile çıkması kuv 
vetli ihtimal dahilindedir. 
· Avni, Şakir, Burhan, Suphi, Ni
hat, lbrahim kuçük Necdet, Leb
lebi Mehmet, Büyük Necdet, La
tif, Rebii. 

Bir · diğer ihtimal de u .zun za
mandan beri sakat olan Mitadın 
merkez muhacim oynamasıdır. Ba 
kalım maçm neticeai ne olacak? 

Ka.dıköyünde 1931-1932 se
nesi Türkiye ıampiyonu olan la-

MalJ/ıemelerde 

Çifte köıkler nasıl 
yanmıştı? 

Çamlicacle.ki Çifte köşkler 
namiyle maruf köşklerini sigor 
ta bedeline tamaen yakdıkları 
icidiasiyle Ağırceza mahkeme
sine sevkedilen Feride Hanım- 1 

la biraderi Y akup Efendinin 
muhakemelerine dün devam e
dilmiştir. Dünkü muhakemede 
de birkaç şahit dinlenilmiş, Üs İ 
kijaar itfaiye grupu amir;nin ı 
şahit şrfatıyla celbi İçin muha- 1 

keme başka güP.e bırakılmıştrr . . 

Enıin Vafi D. 
1 

Babıali caddesinde vukubu
lan otomobil faciasının mes'u- ' 
lu olarak Ağırceza mahkeme
sinde muhakeme edilmekte o- ' 

l!:Jl2 
.. . ; 

TÜRKÇE 

Bir Millet Uyanıyor 
Rejisör: Ertuğrul Muhsin - Yazan: Nizamettin Nazif 

Elhamra ve Melek sinemalarında 
Temsil odenler: Komik NAŞIT B. (Tilki rolünde) E. BEHZAT, FERDİ, EMiN 
BELİG - ATIF SAİT - MAHMUT Beylerle EMEL RIZA ve KEVSER Hanımlar 

Dikkat: Her seans nihayetinde salon tahliye edileceğinden seans başlarında gelin-
mesi ve 10-12-14 seanslarının tercihi rica olunur. 

Matineler ELHAMRA'da 10-12-14-16-18-20 
MELEK'te 10-15-12,15-14, 15,16, 15-18, 15-20, 15 

havadis gazetesi yoktur - Serbest kart'ar bu film için muteber değildir. lan Emin Vafi Beyin muhake- Matinelerde 
mesine diir: ri.evam edilecekti. ı ıııııı. 
Fakat ehli bibre sıfatıyla celbi -
teka~rü~ eden T~v~ik Bey gel- Yeni eserler 
memıştı. Bunun ıçın muhakJe- ------- , Yalnız bir hafta 
me başka güne bırakıldı. 

Bir n<tkız 
E vvı>lce komünistlikten 4,5 

se.rıe hapse mahkUın edilmiş o
lan Celal hakkındaiı.i hüküm 
temyiz mahkemesi tarafından 

nakzedilmiştir . 
Dün Ağırceza mahkıe '.'.I:esinde 

bu davamn yenic!e·.ı rüyetine 
batlarımıştır. Muhak--.e hafi 
olarak yapılmaktadır. 

Konferons 
11-12-932 pazar günü sa.at 16,5 

da Hukuk Fakültesi konferan• sa
lonunda Müderris Muslihettin A
dil Bey trafmdan Türk geneliği
nin mes'uliyetine mütedair bir 
konferans verilecektir. Buraya bü 
tün yüksek tahıil ve lise gençleri 
Hukuk Talebe cemiyeti tarafon
dan çağırılmıştır. 

Sağır ve 
cemiyeti 

Dilsizler 
konı.reıi 

Sağır ve Dilsizler C.miyeti se
nelik kqnıı:•ırsi bu~ün öğleden oon 
ra Ş.t.zadeba§ındaki Letafet -r
tımanınila toplanacak ve Cemiyet 
reisi taı:!afından Ankara'daki te
§ebbüaleıine dair izahat verilecek 
yeni id~e heyeti de 1<>9İleeektir. 

Mahkemei Temyiz azalığmdııı.n 
mütekait Hüseyin Hamit Bey Kara
köy Pela,s Hanının üçüncü katında 
bir yazıhane açmış ve avukatl,P. 
batlıımıştrr. Hüaeyin Hamit Bey "" 
velce lstanbul'do. maht..rn..i ullye 
ikinci Ceza daireoi riyasetinde u:ııu11 

müddet bulunmuttu. 

tanbulapor takımı ile Vefa takımı 
arasında lik maçı oynanacaktır. 
Bu maç ta oldukça -tereoandn-. 
Birinci takımlar maçından evvel 
her iki klübün B takımları da oy· 
nayacaklardır. 

Cross Country 
Bugün B"§ilı:taş klübüpün mev 

sim Cro .. 'ı yapılacaktır. Beıitkaş 
.. tlet1eri bir kaç hafta~n bı>r~ ça 
lıımalar yapmı§lar ve ıyi netice
ler elmıılardı. Bakalnrt bugfuı ne
netice alacaktır? 

Berezilya 
Sabık Riyodujaneryo elçisi Ali 

Bey, bu başlık altında Brezilyanın 
Tarihi, Siyasi, lktısadi ve Coğrafi 
maliimatına dair bir eser neşret
miştir, •atış yeri Şafak Kütüpane· 
!İ, karilerimize tavsiye ederiz. 

!Mi 

Sinema 
Bu cidden Avrupa sinen1a mec 

muaları nefasetinde büyük bir i
tina ile neıredilen sinema mecmu 1 

asının son nüshası birçok sinema 
yazıları ve mebzul reaimlerile in
tişar etmiştir. Tavsiye ederiz .. 

---;ını. -

Şark tütünleri 
Habip Edip B. yeni bir eser 

ne§retti: "Türk • Şark tütünleri 
ve ih,racatı". Bu e.ser ti.itünü yal.. 

1 ruz ihracat maddesi olarak tetkik 
etınekte ve bu tarzda memleketi
mizde ilk defa yazılan bir kitap 
olmaktadır. 

Kitabın sonuna da birçok gra
fitler, cetveller, ihr.ai malUmat i
li.ve olunmuştur. Karilerim.ize tav
siye ederiz. 

Harp malullerine 
Mütekait harp malulleri cemiyeti 

umumi merkezinden : 
1 - Be§ senelik mesai pro/ıranu

mızrn 45 inci mad'.desi mUcibince 
harp nıalilllerinin yakalarına taka
cakları alaıneti farika örneği yaptı-

> 

' . . .. 
·, .:~ ~ - '~ ' .. - ... · ·- ... ··""' 

BU FEVKALADE PROGRAMIN MÜDDETİ 
BtTiYOR. 

•• İki...,muazzam film birden: 

S U K U T Yaşasın hakikat 
[CL~~~e ~~~ôKJ IS~~;~~i~i1~ 

ALEMDAR SINEl'JiASINDA 
~~~-~C~um~a matine : 2-4-6, gece 9,30 ----ı• , 

Bütün ' sıkıntılarınızı unutmak ve fevkalide bir ses dinleyerek 
dimağınızı zevklendinnek iıteraeniz 

ARTİSTİK Sinemasında " Berlinin 'bülbülü •t 

GİTTA ALPAR 
Kadın Severse 

filminde TRA VIA TA ve nefiş melodiler görüp dinleyiniz. 
118.vetenı rox; son dünya havadi•leri. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı fiatlarla matine ....... . 

-----
o p R R A ' da 

Çin milliyetperver kıtaatı ile aıiler ara•ındaki müthiş mücadelele.rini 

Harp Muhabiri 
rılmıştır. Rozetler isteyenlerin sayı- i filminde gidip prünüz. Baş rollerde : 
sına göre imal ettirileceğinden. ' Jack Holt Lila Lee Ralph Graves 

A - lstanbuldaki :u-kadatlanını- . 
zır• birinci kanun ayı içerisinde kati- ~~~~~~~~Bugün 11 de tenzilatlı matine 
bi umumiliğe gelip ro2et pa.ra.ıını ve -
rerek isimlerini hususi listeye yazdn
maları ve T E Ş E K K O R ' İstanbul Belediyesi 

B - Taşradaki me•lekdaılarınu
zın rozet paraor olan bir lirayı mer 
kezi umumimizin poıta adresine 
"lstanbul Beyazıt posta kutuıu 12" 
No. ya göndermeleri rica olunur. 

. I Şehir Tiy:atros~ 
Pek genç bir yqta uful eden ye- D ••Jbed . -T •11 • _ _ . . aru ayı emsı erı 

ga.ne oglumuz Zıya Osman Beyın B k 

C - Bu ricalarımıza göre birinci 
kanun ayı zarfında katibi umumili
ğe parasrm yatırmryanlar talip ade
dinden fazla yaptınlnuyacağından 
bir daha rozet alamayacaldardrr. 

2 - Emlak banka" mart yoklama 
sı yapılmadan ikrazatta bulunacak
tn-. Arzu buyuran mealekdaşlanmız 
malmüdürlü!derine kuponlarını tas
dik ettirdikten sonra hemen baııka
dan para alabilirler. 

cenazesinde bulunmak veya telgraf 
ve mektupla taziye etmek suretile 
teessüratımıza iıtirak buyurmuş o

lan muhterem akraba ve dostlarımı
za arzı teşekkür ederiz. 

Merhumun validesi Nazife Cevdet 
Hemşiresi Kaniye Selahatıin 
Dayısı esbak 

İbrahim Hakkı. 

Kastomoni Vali.si 

u a !;l!&m saat 

21,30 da 

(UÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

R~it Bey. 

Besteleyen Cemal Reşit Bey. 
Umuma 

3 peı·de 27 tablo. 
798 
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SEN ve BEN 
Muazzez Tahsin 

fon var. Fazla korkarsanız bana 
söylersiniz. Her ne olursa olsun 
bana emniyet ,.diniz. Halecanlan
mayınız. Koıkacak bir şey yok.. 
Göreceksiniz göklerde 1'Çmak top
raklarda gezmekten nekadar baş
ka güzel •... 

nüz bir kelime bulamamışlar. 
- Korkuyor musunuz Hanı-

mefendi? 
- Hayır ... 
- Biraz daha yükselelim mi?. 
-Evet ... 
Ve yükseliyorlar .. yükseliyor

lar. İçlerinde yedi kat göklere çık
mış gibi bir saadet sevinci ... 

Hayat ve ölüm kavgası ... 
Genç kızın kafasından, bir şim

şek sür'ati ile, teyzesi ve nişanlısı 
geçti, onları bir daha görmiyecek 
miydi? Bu düşünce onu titretme
di. Geniş ve kuvvetli ~muzlu tay
yarecinin yeşil gözlerinden aldığı 
emniyet, kalbinin çarpınt,ııını ya
tıştırıyordu. Mutlaka aşağıya sağ 
olarak ineceklerdi ... Bu tath uçuş 
zevkinin ölümle bitmesi kabil de
ğildi. 

buluşmanın verdiği laübali bir ha· 
lecanla ateş gözlü genç kızı omuz
larından tutup yere ind'iriyor. 

Evvela camlar altında iki çift 
göz biribirini buluyor. Sonra si
nirli bir <"l hareketi bu camları iti
yor. Yeşil gözlü siyah kirpikli tay· 
yarecinin gözleri, ateş gözlü kızın 
gözlerinde parlıyan yaşlara hayret 
ve takdirle bakıyor. 

Günetli ve sıcak bir ağustas 
günü .•. Yeşilköy tayyare meyd'a-

"T ayyarreciler İstanbul üstün
de uçarken yanlarına yolcu alıyor
lar!" havadisi bütün tehirde hale
cıı.nlı bir tecessüs upndırdığı için 
kadmlı erkekli büyük bir kalaba
Irk, meydam dohAurmut. 

Gömler, tayyarecilercfen ziyade, 
bu kalabalık arumdan aynlıp gök 
lere do.ğru uçal:ıilmek ı:eaaretiniı 
gösterecek kadın ve erkeklere bay 
ret W! merakla bakıyor. 

Bir geııç kız, etrafını saran baı
ka kızlarla bir erkeğiııı ellerini sı
kıyor. Kızların gözlerinde sami
miyet, merak, kıskançlık ve iatih
za ... Erekeklerinkinde ,e&at ve 
endişe var. 

Genç kız ince ve çalak vücudile 
tatlı krftı.Qarhı bükülerek, ffT 

beat adımlarla arkad.şlarmdan ay
nld'ı. Ta uzakta duran hif" tayyare
ye doğru gidiyor. 

Uzun boylu, geniş omuzlu tay
vareci_ basını saran saoka~ını g-İv-

takmış, biraz sonra gözlerini örte· 
cek ve uçacak.. uçacak ... 

- Efendim, ben uç·mak istiyo
rum .. Birlikte götürür müsünüz? 

Siyah kirpikli, yeşH gözleri ev
veli. sert ve hakim aonra tl'lllı ve 
mütfik. • kartuını:laki koyu gözle
re clahyır: 

- Korkmuyor musunuz? Bu 
yeni halecan sizin için tehlikeli ol· 
maz mı?. 

- Hayır korkmuyorum ... 
- Havalandıktan sonra sinirle-

nir, ağlar, bayılıraanız? ... 
Bu sesm soğuk ve müstehzi a

hengi genç kızı ürpertecek kadar 
htrçın, 

- Nekadar yükseklere uçşanız, 
ne bir !le&, ne bir gözyaşı .. Yıemin 
ediyorum. 

- Peki geliniz .. 
Genç kız küçük höcreyıe yerleş

ti.Dik bakıtlı ve müotehzi sesli tay 
yareci, onun gözlerine bir gözlük 
taktr. Dizlerinin üzerine bir örtü 
verdi, kend~ıi de siyah kirpikli ye
sil <>özlerine canı ları indirdi. 

Başlarken sert ahenkli ses, git
tikçe yumuşadı v;e sonunda tatlı bir 
musiki nağmesi gibi bitti. 

Genç kız başını çevird'i .. Arka
daşlarını bulmak istedi. Onlıarı, 
çok uzakta -oldukları için kalaba
lık arasından seçemedi .. Ve .. tay
yar.e uçtu. 

Kalbi, ilk yükselişte, çalhyacak 
kadar kuvvetli çarparken yavaş 
yavaş sakinl~ti, tatlı bir gevtek
likle, önünde yalnız geniş ve kuv
vetli omuzlan görülen tayyareci
ye baktı-, •ımra bulutlara daldı. ve 
düşündü: 

Kuşlar gibi uçmak ne tath bir 
ze'!"kmiş-. Yerden ve topraktan -u· 
zaklaşmca insan, içinde ha(ifleşen 
bi.rşey duyuyor .. Aşağıdaki insan
lar yerle bir ... Uçanlar Allaha yak
laşıyorlar .. Maddeten ve mi.nen ... 

Bir bulut . ay! çarpacak.. bizi 
ezecek!. . Geniş omuzlu tayyareci 
korkmadan bunu yarıyor.. Oteye 
geçiyoruz. Ayağmuzm altında gü
zel İstanbul. . Fakat bulutlar dün
vası her§evdPn Pİi7.el 811 o-İi7""1 li Pi 

Boşlukta uçuyorlar. kayıyorlar. 
Artık ne deniz, ne gök .. hiç bir şey 
görülmüyor. Dümdüz bir boşluk 
dünyası ...• 

Genç kız gözlerini kapıyor. Bir 
beşikte sallanır gi\,i baş_ının içinde 
uyuş tunJcu bir st'.rsemlik var. 
Tatlı bir hisle kendinaen geçecek 
sanki ... 

·Birdenbire bir sarsıntı oldu .. 
1.iözlerini açtı. 

Geniş ve kuvvetli omuzlu tay
yarecinin geniş ve kuvvetli omuz
lannda sinirli bir titreme var. Bo
ğulur gibi bir ses kulağında söylü
yor: 

- Korkmayınız ... Motörde ha
fif bir sakatlık oldu. Sizi aıağı in- ' 
direceğim ... Üzülmeyiniz, tehlike 
yoktur. 

Genç kızın korku i.le açılan göz 
leri, çaresizlik içerisinde, etrafın
daki. boşluğa baktı; fakat iradesini 
buldu ve verdiği sözü hatırladı: 

- Korkmuvnrnm ... T,.ıa.~ .. tmP 

Yeşil gözlü tayyareci, kafasını 
en ince sinirlerine kadar motörüne 
düğümılemiş.ma<kinelerine bakıyor. 

içinde boğucu bir sıkıntı var: 
Bu ince vücutlü, ate§ gözlü, 

mağrur kı•ı yol arkadaıı olar.ak al. 
masaydım bukadar tela, etmiye
cektim. Onu kurtarmalıyım .. Bu 
gözlerde yanan hayat sönmemeli
dir. 

Ve. . iniyorlar .. süzülür gibi ... 
kayar gibi iniyorlar 

Geniş omuzlu tayyarecinin be
cerikli elleri, bu kocaman kutu, bir 
oyuncak gibi idare ediyor. 

Saniyeler. birer asrr kadar u
zun .• Karayı görmek, mev'ut arzı 
görmek kadar güç ... 

Ve kocaman kuş yere iniyor ... 
mıyor. 

TOPRAK! .. 
Kuvvetli vı> !'-enis nır.ıuzlu tav-

- Siz cesuı· bir kızsınız ... Sizin 
le küçük bir kız gibi alay et.tiğim i
çin beni affediniz .... Bu küstah gu
rurumun cezasını ikimiz cektik. 

Ateş gözlerden bir kı;ılcım sıç
radı ... 

- Neredeyiz? Ne yapacağız?. 
- Uzaklatmadık. Uzun zaman 

ayıııi sahada kaldık. Bakınız kartr 
da Pendik ve bütün Anadolu gö
rülüyor .. Öteki tarafta komşu ada
lar .. Burası hali adalardan biri .. 
zannederim Tavşan adası, Hanı
mefendi. 

- Şimdi biz ne yapac.ağız? Bak 
sanıza .. akşam karanlığı çöktü. 

- Maalesef yapacak hiç bir 
şey yok. Bu saatte bir yerden im
dat istiyemeyiz. Geçen vapurlar 
bizi göa"emezler, biz de onlara bir 
haber veremeyiz. Bu geceyi bura
da geçirir, sabah şafakla, motörün 
sakatlığım tamir edebilirsem, tay
vare He Y esilköve. olmazsa önü-
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Bu hafta gösterilecek filmler 

Elbamrada 
Melekte 

Bir millet 
Uyanıyor 

ve 

E:mel Riza, .Atıf, Erciime1tl 
Hehzat, Ferdl, Tagf'ıır 

Her iki sinema da bu ilk ıeali tiri< 
'ilmini gösteriyorlar. lıtikli.1 barbl-
11i canlandıran bu filmin mevzuu f'l• 
dur: 

Büyük harp mütarekesi olmuıtur, 
lstanbul işgal edilmiş Anadolu'cla 
~illi hareket baflaıru,br. Bahketir
ti<ki kumandanlık Lap.iki'deki Mil
li müfrezeye Akbaş'taki cephanel.i 
alıp Anadoluya kaçırmak emrH 
vermişti. Hamdi Bey müfrezeıi bu 
vazifeyi yaptıktan sonra İfte yarar
lığı gözüken zabitlerden biri olan 
Yüzl>ali Davut Beyi lıtanbul'daki 
!'.:illi teşkilata bir vazife ile ıönde
ı·ir. Davut Bey bu vazifeyi yapark:M 
bir I ngiliz casusu olan saray yaver
ll!rinden F eridunun bir entrikasına 
kurban olarak bir kuvayi insibaıiT· 
ye müfrezesi tarafından t.,...klf e6-
li, , fakat Tavıancıl'dalri Milli mü#. 
tne kumandanı Yahya Bey badiae
Yi zamanında haber ahr ve Yüd>afi 
Davudu muhakkak bir ölümden k1lr 
tarır. 

Yüzbaş:i Davut'un teyzeıinin kaı 
olan Nearini Saray yaveri Feridua 
sevmektedir. Kız F ericluna ytiz ver· 
rncz Davud"u aever. Kııkançlık -
sen fena ahli.k.lı olan Feridunıı J>a. 
vut aleyhine bir kat daha tahrik • 
der nilıoyet öyle bir vaziyet tabad. 
diis etler ki Nesrin kendisini ıevme 
diği atıl;ına teslim ehne'~se ııevclll 
Davut ölüme mahkum olacaktır. N .. 
rin uzun nefsi ınücadeleden 50nra 
F eridunu öldürm~k üzere tayin olu
nan randevuya gider fakat Nurinln 
teyzesi Feridunu öldürmiiıtür. 

Yahya kaptanın Milli bükıimet 
l hine olan hareketleri lıtanbul hü
k.:!mctinin canını sıkmaktadır. Bun
dan dolayi Yahya yı imha eder, Y ah 
Ya kaptanın yanında bulunan Da
\·ut n1üsademe esnasında eıir edilir 
r.kat kur,una dizlirken kurtulur. 

Bu sırada Milli hareket kuvvetlen ı 
rniş Milli ordu teşekkül etmiıtlr. 
M ti O rdu lzmiri istirdat eder,., 

lıtanbul'un düşman iıtilanıından 
kurtulduğu gün Nesrin'le Davut bir 
l~ştrler. 

Artiatilı'te 

Kadın 
Severse 

GlTIA ALPAR 

Artistik'te ııösterilen bu filmin ! 
Jnevzuu ,udur: 

Her gün çıkabilen bir fırsat i .. 
ki genci biribirine yaklattırır. ı, .. 
le kumpanyaaının yıldızı olan met 
lıur muganniye Eva Petri ile Ma· 
r na prensi araıında da bu böyle 
olmuştur. Eva onun kim olduğu· 
ııu bilmemektedir. Prens te alaka 
Peyda ettiği kadının Maranaya 
hareket etmeie mecbur olduğu 
'kşam mcthur muganniye oldu
iunu öirenıniıtir. 

h-larana Prensinin amcazadeıi 
Venzel de, servetini Marananın 
Petrol menbalannı ele geçinnek 
ıçin l·ullanmayı bilen banker Ra· 
Vel ile birlikte Eva'ya aşıkhr. O, 
Lu işin içinde ne olduğundan ha· 
beri olmayan Eva ile uyu~ur. E
\ranın kendi servetini de idare e .. 
d~n bı.ı sahsa hudutsuz bir itima .. 
dı vardı~. 

Ravel, ihtiyar Marana prensi
llİn uzun müddet ömrü olmadığını 
Öğrenir ve Evanın villasında veri· 
l~n bir veda ziyafeti esnasında 
\r enzele mukaveleyi imza ettirme 
Yİ dütünür. Aynı ak§am, Mihael, 
!::vayı TRA VIAT A'yı söylerken 
dinler ve onunla göriitmeden git
l'ltemeğe karar verir. Mihael'in E
•aya aşık ohnası v cnzelin talihi
ile yardım eder Kibi rörünmekte
dir. O aktaın, ., da Evanm villa· 
••na geldiğinden Ra v<'n hiç bir ıey 
den şüphe etıniyen Mihaeli Eva· 
l\ın yanında bırakır ve himayeki..
t't ile birlikte tayyare ile Mara. 
llaya hareket eder. 

Mihael itin çok geç farkına va 
l'ır. VenYel Maranaya ıideı· ıit. 
l>ıez Mihaelin memlekete ginnesİ· 
ili men için hududun kapatdmaaı 
Ilı eın.retrniştir. 

1 
Haftanın 
Filmleri 
Elhamra ve Melek'te 

Bir millet uganıt1or 

Ar#l•tllr: Kadın severse 
Olor11a:K"dın haysiyeti 
Opera: Harp muhbiri 
Majllr: Mektepli kızlar 

Milli: Trader Horn 

' 

" Bir millet uganıgor,, 
filminden bir sahne 

" Harp Muhbiri,, filmin· 
den bir sahne 

Jenny Lind,, den bir 
salı11e 

. Bu ıuretle esrar içinde başhyan 
lılrnde, vukuatı takip ederken ııüzel 
"'°rçaları ve Traviyatayi da dinleyo
~z. Her fihnde olduiu silH bu 
folrnde ıeadetle neticeleniyor ve E
•a prensin kollanna düıüyor. 

" Kadın severse filminden 
bir salıne 

Opera'da 

Harp 
Muhabiri 

geçen, kadınla karışık meraklı bir 
film gösteriyor. 

!Wevzuu şudur: 

Meıhur harp muhabiri Frank· 
lyn Bennett, daima cesaret ve şe
caatinden bahsetmekle beraber, 
havadiılerini tt-h!ikeden emin, 

! dea radyo ile diinyaya netreder. 
lıte, Bennett j'ene, "Jeneral 

1 

c.._-• imı.ile Çinlilerin milli kuv 
vetleri VU SU~G'a kartı harbe· 
d- mahir bir tayyarecinin kahra 
mantıklarını, bu ouretle tehlike· 
aia ve emin bir yerden mikrofon .. 
la bildirm.ır.tedir. 

Jeneral CheDI' hakikatte, para 
içİA dOviifen J im Kenyon isminde 
bir Amerikalıdır. 

Kenyon tayyar..Unden indiii 
zaman Julie March iıminde bir 
kadın onu beklemektedir. Şüphe· 
siz bu kadın zevceai olacaktır. 

Bu huıuata izahat almak iıte· 
yen harp muhabiri radyo vaaıta· 
aile Jeneral Chenl' ile bir nıüla· 
at yapmıya uğraıır. 

Bennett Şanshay .okaklarında 
j'ezerlı:en bir kacı.rua tecavüze ui 
radığııu ııörerek -u kurtarır. Bu 
kadın Julie March'tır. lkiıi ara
ımda b!.r muhabbet baaıl ohır. 

Kenyon harp ııuntakaaında 
Julie'nin muhabir tarafından kur 
tanlınaoı bikayeaini okur. F evka· 
iade millıalisalı olarak yazılmıı 
olan bu makalenin muharriri harp 
muhabirinin bizzat kendiıidir. 

Kenyon loıkançhk &tefleri için 
de yanmaktadır. İki adam araam• 
da bir kin ve nefret doimut ve bu 
kini, her ikiıinin de aynı kadınl 
arzu etmeıi arttırmııtır. 

Cenoral Cbena radyo ile milli.
kata nca ııöaterir. Bennett, C..ev 
ile Bennett'in fevkalade doat ol• 
duklarmı aleme ilan eder. Ken· 
yoR , bir riyaki.r, bir alçaktan bq 
ka bir teY olınathjı hatde Bennek 
in bu ıuretle kendini metbetm~ 
ne son dereoe hiddetlenmektedir. 

Bennett nihayet l'e~ kızı tay· 
yareciden aofutınaia ve onunla 
cvlenmefe muvaffak olur. 

Julle, Kenyonun heıaplanna 
çalıftıiı rakip ordu rııJıi ve mit
hiı bir hayd6t olan F....- tarafın· 
dan eıir edilir. Bennett, k-dlni 
bu mütktil mevkiden kurtannuı 
iein tayyareciyi imda4ına çafmr. 
Tayyareci, bu teklifi ı...dının tek
rar kendiaine avdet otınesi ıartile 
kabul eder. 

Mükafatının bu noktada oldu· 
iunu bilen Kenyoa, F anc'rn karar 
gihı umumisine gider. 

Paxarhkta iken Bennett ıelir. 
Kenyon Fana'• öldörör. Ve ölü Je 
nerali ayakta tutal"llk aıker tabur 
larr araıında ceıedi gezdirir. Fa
kat hile meydana çıkar ve aaker· 
ler onu takip ederler. Bennett ve 
Julle otomobillerine iltica ederler. 
Aıkerler onları takibe koyulurlar. 
Kenyon, tayyareaiJe, takip olunan 
ların üzerinde uçarak kahraman
ca onların firarlarını temine ui
ratır. Fakat, askerler tarafından 
atılan bir kurıun, onu iİlüm dere· 
ceainde yaralar ve tar.r.aresi dü
şerek parçalanır. o olür .. fakat, 
Julie kurtulur ..• 

Gloryada 

Jenny Lind 
Glorya bir Amerikan romanından ı 

iktibaıeıı alınan bir film ııöıteriyor. 
Mevzuu şudur: 

Vak'a, ondokuzuncu asrın ilk 
nısfı evvelinin nihayetinde, bir kıt 
aktamı geçmektedir. Sayfiyeler 
arasında kaybolmuş küçük bir mi
safirhanenin önünde bir kızak du 
rur. içinden genç bir kadın iner. 
ismi söylenir söylenmez miıafirha 
ne sahibile ailesi hürmette istical 
ederler. Gelen, Jenny Lind'tir. 
Jenny Lind, Stokholm Operasının 
muganniyesi, "faveç bülbülü". 

O, sobalı ve piyanolu bir oda 
İsteme-1<.tedir. Onun arzusuna mu
vafık tek bir oda vardır. Bu oda 
da maalesef genç bir pansiyoner 

1 
tarafında. n itgal edilmittir. Onun, 
odasını me,hur muganniyeye ter
,ı<edeceğıne hiç şüphe yoktur. Bu-

l 
nunla beraber hayn. Onun üze· 
rindene teıir yapmıttır? Kadın 
hakikaten hırafenin aıka i.ıi ola· 

1 

rak göıterdiği bir mahh'.ık mu· 
dur? Tatlı ve acı tatlı ve acı bir 
kaç sözden sonra, ona ancak bi
tirdiği tarkıııru aöylemeai şartile 
odasını terke muvafakat eder. O 
kadar memnun olur ki, hiuettiği 
perestiş daha tatlı bir lıiıse kl\rı 
şarak onu kucaklar. Bu celsevi bir 
tokat kapabr. Ve delikanlı kibar. 
ca odaıını yeni gelene terkeder. 

Brandt Jenny Llnd'e qık o). 

nıu9tur. O, onu temıil verdiği her 
yerde takip eder. Bir aktam A
LAYIN KIZl'nı oynarken onu ya· 
nmda fia'üran olarak sancak elin
de görür. Brandt temıilden sonra 
Jenny'nin evine •ider. Jenny onu 
hatta baıbaıa kabul eder. Bu da
imi mülizemet, bu ıükiiti i.ıık-
ta,lık acaba hiısiz muganniye ü
zerinde bir teıir mi bırakmı,tır?. 
Evet.Hatta ümit etmediiinden faz 
la ... çünkü onu dinler. Ve zevceıi 
ohnağa muvafakat ede,~~ktir. 

Fakat, Brandt, meşhur bir ka· 
chna mabviyetperver bir koca ol· 
mak istememektedir. Onun iıte· 
diği, gözükmeden onu sevmektir. 
Kadın bundan gücenmez, bunun-

• 
cıvarına 

S_,. llelelcli•luır lhleretlerlnin k11ilul salonları, ortada ReisleOmhurun şahsına mahıuıs 
INtlık ballçe ( Reıimfle canıekjnfa lrapalılmıı kıtım ) ve zemini neeı·merle dll1t1nmlf 

daire, 
hltfla:s.. 

sagda 

Sarayın bir kısmının ve giil baltresinllı bir ma11ıarası 
Cümhuriyetle i<İare imıen ı Bu binanın miıan Viyana 

Bilardo ıcalonuna miJcavlr salonlardan biri. Duvarda 
Gazi Hz. nt11 askeri üniforma ile agakt~ gaglı 

boya bir resimleri memleketlerde reisieümhurla - Güzel Sau'atlar Akademiai rek 
nn ikametlerine mahsuı saray- tötü Pı-. Ckmena Holıı:meiater 
lar vardır. Vatingtonda"Beyaz ve dekoratörü d" gene Yiyana
ev" Pariate Elyaee sarayları gi- lı Pr. Eisler'dir. 
bi •.. Ahiren An·karada intası Riyaseti cümhur sarayı bir 
hitam bulan Riyaaet.i cümhur tepenin üzer•ncie inta edilmiş 
sarayı, diğer memleketlerin ri- oldujiu için, ıehre tam bir ne· 
yaseti cUmhur sarayla,.ına naza zareti var<lır. Mimar bu yeri İn 
raıı, mütevazı olmakla beraber. tihapta iaabet göatermittir. Sa 
bütün manaaile Avrupakari bir ray beyaz boyalı ve daha ziya
;1i11.a olnauıtur. de kübik bir tarzdadır. Damı 

düzdür. Antreai beyaz, lonnuı 
ve giimüti renklerin güzel bir 
imtisacı içinde eidtlen cazıp 
bir hale gatirilmittir. 

Traçaye bet kapıdan geçil
mektedir. Ayrıca gül bahçeaine 
İnen kapılar da vardrr. 

Holden kabul salonlarrna, 
füll'varlara ve diğer kısımlara 

giden kapılar açılmııtır. Sara
yın zemini mermerdir. Mefru. 
tat! !ilkedir. 

Sarayda ayrıca bir kütüpha· 
ne ve Reisicümhurun mesai o
dası vardır. 

Ranforse betondan yapılan 
bina, bütün sadeliği içinde ıü
zelliği de toplamıt bir binadır. 

kabul .'Blouu .. 

hi5, ve ondan bir daha ırörünme· 
mek üzere uzaklaımaıını rica e
der. 

!lrandt uzaklaşır. Fakat onu 
daima görmektedir. O, kadının, 
en uzak yerlerde bile peıinden sij 
rüklediii ve tiyatroda verdiii tem 
ıillerde kendini alkıtlıyan pereı· 
tiıkarıdı. Filhakika o timdi Mila· 
nm Skala tiyatroıunda bulunmak 
ta ve rakibeıi Roıatti'nin kendiıi
ne tefevvuk ettiii ezici NORMA' 
yı teganni etmektedir. Ahali onu 
alkıtlar ve ıevkü heyecanla bü
yük havayı tekrar ebnesini iater .. 
ler. J enny Lind tereddüt, fal.at 
nihayet kabul eder. Likin ıeaine 
çok ıüvenmiıtir. Birdenbire aeıi 
kesilir. Ve temsili bitirme<k ıçın 
Roıattiyi getirmeğe mecbur olur
lar. O eınada Brandt'm bulundu 
ğu tiyatro galerisinde bir kahka
ha kopar. Jenny Lind'le edilen bu 
istihzaya karı• Brandt onu tala· 
katle müdafaa eder. Brandt kafa· 
ama bir darbe yer vebaygm deh· 
]ize uzanır. 

--~· -- ------ - ----
-· - - - - -

rinde bir tesiri vardır. Brandt aör 
memek tehlikeıine maruzdur. lı .. 
veçe çekilmeden evvel Jenny Lind 
İn sesine tekrar sahip olduğunu 
görmek iıtemektedir. Evvelce 
Jenoy Lind'in hocaıı bulunan am· 
cauna müracaat eder. Ve Profe
sör Garcia relerek eski talebe.ini 
tedavi, fakat ona yiğeninin devam 
lı muhabbetinden ve onu tedavi 1 

etmeıi için kendisine yalvardığın. 
dan da babaeder. 

cesareti yoktur. Kadının kendiı.ln 
den JÜphe etmiyeceii dereceae 
sönnekte oldufundan aaadetini 
kabul eder. Fakat, erteıi gün 
maddi malüliyetini nazan dikka
te aln. Ve Jenny'ye nevmidane 
bir mektup yazdıktan ıonra ka· 
çar. 

Nevyorka ııider ve Babrımuhit 
ikiıi arasında bir haile tetkil e
der. Meşhur mültezim Branum 
da Jenny'yi Aaıerikada bir devir 

Brandt timdi memleketine av- yapmak üzre anaaje etmittir. Bra 
num cibi bir mültezimi olunca 

Sekiz seyyah 
vapuru gelecek 
Bu sen'e ıehrimize gelecek 

muhtelif seyyah kafilelerine 

dair alakadar şehrimiz mehafi

line malumat gelmiye bqlanuı 
tır. Bu seyyah kafileleri tubat 

içinde gelmiye baılıyacaktır. 

Şimdiye kadar öğrenil&iğine 

göre, 8 seyyah vapuru gelecek 

tir. Bunlar Atlantia, Stella Po-

det etmiştir. Doktorun, onun he· nazarı dikkati celbetınemek kabil 
men hemen kaybolmuş olan baaı- değildir. Binaenaleyh Brandt, 
raımı iadeye hiç ümidi yoktur. O J Jenny Lind'in ilk konserini haber 
gün ilkbahar bayramıdır. Çimen· , alır. Un.ktan bu konaerde bulu· laris, Monta Roza, Arondoro 
ler içinde bulunan muhitte ıevk y · 

f h .. k.. f d K" 1 .. 1 nur. e aayfıyenin küçük oda· İsfar, Jeneral Fon Şpoyben, 
ve aa a u um enna ır. oy u e· smda bestelemiı olduğu ıarkıyı 
rin hepsi zevk ve neşe içindedir- dinler. Orfort, lstedftıdan ve Yieeroy 
ler. Bu zevk •e neıe Brandt'ın da 
kalbini dolduracaktır. Çünkü Jen- Muııanniyeye bu parçayı reh· Of lndiya vapurlarıdır. 
ny onu görmeğe gelmektedir. O, beri ve dostu vermiıtir. Ve ona ı 
timdi sesini tekrar elde etmit, o· Pa~I Bran~t'ı birkaç gün aonra d~ Diğer taraftan bu sene Pire 
nunla kalacak, gölgede biribirini 1 getırecektır. O Paul Brandt kı , Limanını 30 seyyah vapuru zi. 
ilk sevdikleri gibi seveceklerdir. artık kalp gözünden ba,ka gözle 1 

Brandt'ın ona hakikati aöylemcğe , ıı:örememektecür. ! yaret edeceği anlaşılmıttır. 
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Bir kutu 
Kibrit için --
Tarsus civarında 

müthit 
bir cinayet oldu •• 
T nrauıtan yazılıyor: - Tarıu· 

oun Karıııh köyünde bir hiç yü
zünden müthit bir cinayet olmut-
tur. • 

Köyün yerli ebaluind .. olup 
bir arada oturan Mehmet çaTilt 
oğlu Yuouf ve kardeti Haaan bir 
gün evvol bir kutu kibrit yü.siin
den fena halda kavıa odiyorlar. 

iki kardetten büyüiil Yuauf, 
evlidir, lı:üçüfii Hasan da bekh-

Bir ııün evvel yapbklan kavsa 
da miinak•p.ya kanp.n kardeti 
Yuıufwı kanama fena halde iç.,.... 
liyen Hasan, YUlllfun evine ııell
yor. Falurt yenııeainin evdo olma
dığım vo baba11 Hamiı Muıtafa• 
am evine ıittiib>i ötre- H....._ 
dOlinıca kardetinin kayın babuı· 
nm evine aidiyor. Vo orada buldu 
i:u yenııeaine; alç1ıt evden aynlcb· 
ğıru IOl'UyOr. 

Huanm "-ufuıundaıı ve ııö• 
lerinde okunaıı öfkeden, kötü bir 
niyeti oldufuna anlıyaıı Hamia 
Muıtafarun karuı. yani Yuoufwı 
kaynaııuı, bir taraftan Haaanı 
teakin otmeie ufraıırken dil• 
taraftan da kınnı kaçırmala çalı 
ııyor. 

Fakat zavalbnm, Haaam t .. kin 
huouaundaki bütün emekleri bo,e. 
aidiyor. Ve ııittikçe hiddetlenen, 
kudurfun bir hale ııelen Haaan, 
bıçafmı çekerek iki ııözil de sa• 
kat olan kardotinin kaynana11 E
mlnenİll üzerine hllcum ediyor. 
Ve bir çok yerlerinden bıçaklıya• 
rak öldürüyor. 

Bu arada - .. ıen Yaaufua 
bymbabau da ayni aldbeto ui· 
rayorı asıım katil. onunda ib~ 
ne hücqm ederek ollndeld bıçalı 
Tilcudunun milt-ddit yerlerine 
aaplayarall - da aiır aurette 
yaralıyor. 

Köy, bu mülhit einayetin doim' 
dufu derin bir dehtet ve heyecan 
içindedir. Katil dnayetini itledik
ten aonra kaçmap muvaffak ol
mu- da çok ııeçmeden yakalan
maaıru tomin edecek müeuir ted· 
birler almmıtlır• 

Karacabeyde teker 
fabrika•• 

Karacabeydon bildiriliyor: -
Çeı.o.lovakyanm Erane Brünner 
mü-aeai tarafmdan burada bir 

'

eker fabrikaaı teaia edilmealne 
ktısat V ekiletinco mliaaade edll
mlıtir. 

Yalımda Ankarada mukaveJ. 
imzalanacak Ye fabrika kurula· 

MiLLiYET 

!Halk mı okumuyor, mu 
harirler mi. razamıyor 
Harf inkılabından beri 4,000 
kitap basıldı, fakat sabş yok •• 

Bu •ahpızbğın •ebebl nedir, kitap
çılar ne eliyorlar? 

Biade ıaiçin as kitap aatılıyor. 
Halk niçin az okuyor? Bn ıual ar• 
tık ııünün tikayetleri aruına sir· 
di. 

Evet okumuyoruz. Yahut pek 
az oku1onız. Netriyat &leminde 
acıklı bir ıiildit var. 

O halde halka okuma znkini 
qılamalr llzım. Bunun için ne 
yapmalı? Birkaç n114irimi:de söril 
fOrek bu huauata ne düıündükle· 
rİnİ aormaiı faydalı bulduk. Ka
naat ldtapbaneal aahibi ıu müta
ı-da bulundu: 

- Okuma zeykinin artmaıı, 
netri:rat aahalannm açılma11 bir 
saman meaeleaidir. Yeni neail, ya
al bqGnlri1 llkmektep talebeıi 
hayata atıldıJı saman bu sayo 
tahakkuk etmit olacaktır. Fakat 
ita s•m•n• loaaltmak ve beldenea 
utikbali daha ziyade yaldaıtır
mak mümkündür. Meaela serek 
Dk mekteplerde, serek ortamek· 
top ve U..lerdo talebeyi yalruz 
mektep kitaplarını taafiye delil. 
lı:-dlaine faydalı olabilecek net
riyatla da alakadar ebnefe mec· 
bur etmeli, onda mütalea zevkini 
iptila dereceaine çıkannalıdır .. 

Zaten den kitaplarmm miktarı 
ve nov'l eakiıine niapeten çok azal 
mııtır. Binaenaleyh, talebe pro
sram haricinde kalan ldtaplan 
bol bol mütal-1a vakit bulabilir. 

Bunun için be11eyden eYYel bu 
Yadldeld ne,riyata ehemınlyet ..,._ 
rllmelldir. Ben harf inkılabından 
beri mektep çocuklarmm zevkle 
okuyabllecefl 200 den fazla ld. 
tap bubın. Y apbfım tetebbila 
beni m-.ıun edecek aemerelor 
verdi. 

MüneYYer ımıf haricinde kalan 
azim halk kütleolnde de mütalea 
ııevki uyandmlabilir. Fakat halla 
Battalııazi, Kankaleıi bı1ı:lyelo
rinden ayınp daha faydalı aaba
lara imale ebnek Te daha modern 
neıriyat yapmak lazımdır. Bunun 
için de halkın alakaımı tahrik e
decek zeminler hazırlamalı: icap 
eder. 

Fikrimce köylü kendi kendine 

Yeni 
Oktruvamı? 

herhaıısi bir kitabı aramaz. Ara
l& bile o babaamdan, dedeainden 
görüp itittiii Kankaleıini arar. 
Ona faydalı nefrİyab tanıbnalı· 
dır. Bu da köy kahvelerinde, mub 
tar odalarında, hatta tehir kahve 
!erinde, avukat yazıhanelerinde, 
doktor muayenehanelerinde, bek
leme aalonlarmda, vapurlarda, U· 

fak m.ikyaıta birer kütüphane te
ıisile balkı alkadar olmafa mec
bur tubnakla kabil olabilir. 

Bu tarzda bir :zemin hazırlanır 
aa köylü boı ıeçlrecek zamanını 
doldurmak ihtiyacıru duyar ve bu 
ihtiyaç arbk kökle,mit olur •• 

Bunlardan maada münevver 
kı-mm fikri sıdaaıru temin edebi 
lecek ne,riyat ta çok noksandır. 
Bu aalıada çalıpnak vazifeoi de 
biz tabilerden ziyade prubarrir Ye 
müelliflerimize dü,er. 

K.itapçrlar cemiyeti rebi Sudi 
Bey diyor ki ı 
"- Halk için yazmıyoruz. Biz

de kitap okunmamaaının sebebi 
budur. Sonra daha ziyade latan• 
bul, lıunir, Trabzon, Adana gibi 
merkezleri dütünüyoruz. Köylü
nün kendinden babaedilmeoini ve 
okuyacaiı kitabm içinde kendi 
hayatmm tetrihini iatemekte bak 
lıdır. Harf lnlı:ılibmdan beri 
( 4000) o yalan kitap nqrolundu. 
Fakat kitap denilebilecek olanlar 
bu miktarın yüzde yinnl betini 
bile bulmaz. 

Ban Ioondl heaabıma kitap okun 
mamaaırun kabahatini okumayan
larda defli, hallan iatediilni bill 
anlamayan muharrirlerde bulu-
rum." 

Şark K.itaphaneai aahibi H6-
yin Kaaım Bey fU fikirdedir: 

"-Kitap aatılmıyor. Çilnldl 
pahalıdır. Umumi buhranı nazan 
dikkate alarak ne kadar müın
künae o kadar ucuz kitap bauna
lıyız. Bundan baıka, daha doi'ru· 
au herte:rden evvel okumafı, ye
yip içmek, ıılyinip kuf&DIDak ııibl 
halkın tabU lhtiyaçlan araıma 
sokmalıdır." 

1 ''Esnaf,, 
Ne demektir? 

9 KANUNUEVVEL 
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Cenevrede 
Bir hadise 

Japon murahha•ı 
bir karar •aretlne 
tiddetle itiraz etti 
CENEVRE, 1. A. A. - Milleti,.. 

Cemiyeti büyük mecliııinde lıpanya, 
İrlanda. lıveç ve Çekoalovekya znü.. 
meHilleri toralmdan verilen karar 
ıureti projeei, ebamniyetli Wr h&dl
aeye ıebep olmuftıır. Bu karar ıur. 
tinde, 1931 eylülünde vukubulan bi.
cliıelerden aonra, viıi mlkyuta ya
pılan ukeri itıal hareketlerinin ..,.. 
ru bir müdafa tedbiri auretinde telak 
iri edilemiyecefi ve Mançuride bu
a-ün mevcut olan idare ıddiııin ta
nınmumın beynelmilel taahhüt ve 
mükellefiyetlerle telif eclilemiyeceii 
beyan edilmittir. 

M. Matsuoka, bu karar ıuretinin 
Japonyayı ittiham eder mahiyettl> 
olmaaını h09 gönnemit ve karar au 
retinin seri alınmaamı iıtemiıtir. 

M. Matauoka, bu karar auretinln 
tetkik ·.-e müzakere edilmeoini, onu 
kaleme alanlar tarafından arzu edil
miyen bir takım neticeler clofurabi
leceğini aöyledifi zaman, mediııte 
büyük bir heyecan uyandırmıfbr. 

Meclis reiıi, umnmi müzakerenin 
devam edeceğini bildirerek , ıülriinn 
iade etmlıtir. 

Japon murahhu heyetinin reami 
bir mümeHill, ııazetecilere nlri bo
yanabnda bu yolda bir karar ıure
ti verilmeainin urf Japonyaya baka 
reti iıtibdaf eder ııibi ııöründiijünü, 
çlinld bu karar ıuretinin birçok dev
letler tarafından uzlatma teklifleri i 
!eri aürüldüfü bir sırada tevdi edil
miı olduğunu aöylemittir. 

CENEVRE,8.A.A. - Büyük 
media, Çin.Japon ihtilifma müteal
lik umumi müzalaoTeler devam et
mektedir. 

M. Aloiıi iki taraftan hiçbiri mü
zakerabn açılmıuı fikrine itiraz et
memit oldufuiıdan bu torik ile bir 
netice iıtihııal edilebilecefi mütaleo
ımı aerdetmittir. 

Uzlafma iti için Lytton raporu 
mukarrerabnı elutikiyetten mah
rum birer kaide gibi kabul etmek 
zaruri olmayip birer hareket noktau 
telakkiai icap eder. 

M. Von N eurath, milletler cemi ye 
tinin meseleyi mücerret prenaiplen 
ııöre halle kıyam emı-İ lizım 
ııeldiği mütaleumdadll'. 

M. Yon Neuratb iki tarafın.......,. 
nı bulmak meaeleolılde Amerika ile 
Ruıyarun te..-iki mesailerini temin 
etmek td<liııff Slr John Simon tara
fından yapılmıı olan teklife müzah6-
ret etıni.W., 

1932 

Türkiye 
Mısır 

( Baıı birinci sahifede) , 
f•atlm lehine ilıl milleti 6osuıtıır 
.... cımniaini ,,........... yabus 
6u sorla meHlolendirilmif ,.._,. 
ıa;yiaanı delil. Wr.lıar ..,.edon6e· 
ri cfeııcım ocfen oe sona 6ir türlü 
,,..;ulü 6ulunma.lı müm.lıiin olmı• 
yan rina hcrre.lıetler ele hatınmıs
da idi. 

Mısıra ,iclip selen arlradotlan
mıs 90.lıtar. Tilr.lı -tedl.ri lllı
nrda.lıi neıriyatı yalıından ta.lıip 
•deri.s. llluırlılarm Tür.lılere lrarfl 
heslecli.lılm lıarcletli.lı aevpi h~ 
6irimi.s ~in meshul defiltlir. Bu 
.lıarcl8flilı aevğirini firndiye kadar 
rivayeti.,., fOyialar uc tellıinlalc 
lıırmalt t91e66iUlcri alılnı lıalmlf" 
lır. 

En İJIİ lır•at i.lıi millet ara.ında 
bir i.ssetl nefie da...., uyandırabil 
melı olduiuna fÜphe yoktur. Mil· 
li gurur dava.mı eline alan politi
ka ed e6iyatı aklı ve muhalıemeyl 
UJIU§turabilir. Memleket matelelı
.lıirlerini ha.ıret•İ.sliğe clüfÜrebilir. 

Son fitneyi tertip edenlerin bu 
ince politilıa oyununu bildilılerine 
fÜphe etmiyoruz. 

Fakat bu tertipçilerin bilmedik 
leri bir,.y 11ardır ki o da Türkiye 
devlet ve milletinqa f>öyle oyunla· 
ra karf1 ha .. aalılının ne kadar 
derin oldalu Türlı inltılcipçdan· 
nın açılı konupnak .,. oyanları açı 
la ımrmak husuaundald lıarar ve 
tecrübeleridir . 

Hü.lıiimetlerin vasilui ,,,.;aı 
olmıyanlann büyült milli menla
aılrre :zarar uerecek nifak IJe tah 
rilılaine elkdrı umumiyeleri lıap 
ttrmcık delil, bilôlıU elitin ıana
miyelm clüıüncemlerin ve flllll'· 
naların teairinden lıoramalı oldu 
iunu Kahire i.lıtidarmın da Anlıa
ra ilıtidan lıaJar bildilüade te
reddüt eclile11tC2. 

Bis elkin amamiyemiai illi hü
lııimet araamclalti muhabereler, 
ucuiyete lcbun,elen uusuh ue -
rahati ıJCrinciye lıadar, erlıen ha
kümlcrle fQfalatmamcık huauaan· 
daki dürü•t neıriyatçdılı rolömüs 
ele dcuam edecefU. 

T eclblrin, baalretln oe yiikııek 
nıilli menlaatt.r duypınmun Mı· 
nrcla kalemlerini fırıldak rWıgltn 
na kaplırrnlf olan mealelıdaılan
mısa da h8kim olmannı arzu eder 
dilı. Bu nv:olelıd.,lann hem kendi 
milletlerinin menfaatinin ne oldu 
iunu daha iyi bilmekte, hem do 
in'kdôpçı Türklyen/n .....,llarİm 
daha iyi anlamakta sararlan de
lil, ancalı laydalari olabilir. 

Falih RIFKI 

Münür Pş.nın 
Beyanab 

cakbr. Köylüler fabrikarun ı.uru. Bir kısım eıyaya da 
lacafmdan haberdar edllmiıler 
Ye p.-r aeriyatına b.,lamıılar- oktruva 

Bu •uale cevap 
verilemlyecek mi? 

CENEVRE, 1. A. A. - Milletler 
cemiyeti büyük mediıinde Lytton 
raporunu mii.zakereıi ,.,....mda M. 
Motta, aieikUr raporu tuYip etuııit 
Ye tesviye uaullbıe müracata :zmu
ret lılıd olmemıuı için telifibeyin 
uıulilnün muvaffoldyetle neticel
mesi t-niılnl izhar etmlttir. 

M. Politia, bilyilk meclialn iki ta
rafın arumı bulmuı ve fakat Ja. 
ponyarun miaaklan yanlıt tefıir et
mekte oldufunu meydana çıkannotı 
unutmaınalf lilzıııt seldifini aöJfe

( BOfl 1 inci eahileldc ) 
tim; taamülen de bu böyledir. 

Şunu da aöyliyeyim ki benhn 
pımi aene kadar Avrupada bu
lunduğum saman M11ır bidiY ha· 
nedarundan ve Mmr okibirindan 
ye aalreıinden bir çoklarmı tanı
dım ve &'Ördüm. Bunlardan biç bi
rinin feae ehemmiyet vsmiyerok 
cümleainin p.pka ile sezdikleri
ni ııördüm. Hatti davetli olarak 
benim Mfaretime bunlardan ııe
lenlerin dahi biç bir Yakit fede 
•eldikleri viki olmamıfbr. 

;İlA.• muevileri de konulması isteniyor Esnaf ne demektir?.- Ba ıaal 
son ırünlerde eovabı vwrllemeyon 
ehemıniyetli bir meaele tetkil et
mektedir. T .. k k k ANKARA, 1 - lkbaadi buhur çe onupca ran teoirile birçok varidat memba- mittir. 

M. Boneour, cemiyetin hiçbir za• 
man bu kadar kantıl< bir meoele kar 
111ında kalmamı! oldajunn ve W.. 
naenaleyh inceden inceye tetkikatta 
bulunanılıı bir aay uıulü meydana 
setirmeai ve bilha11a oaflam ve ... 
riJı bir eaaı teşkil etmekte olan Lyt 
ton raporu mukarrerat ve netayicini 
yakından nazarı itibore alma11 la

Miliıtan bildiriliycırı - lzmir. lan azaldıfı ıribi Belediyenin ok
deki MuıeYilerin türkçe konutma truva Yaridah da azalmqbr. Bir 
hareketinden aonra tobrimlzde do umanlar latanbul oktruva varida 
bir "Türkçe Konutturma Birlifi" b oenede bir buçuk milyon liraya 
teaiı ediJmittir. Birlik faaliyete bali.i olduğu halde, ııeçen aeneld 
baslanıqtır. Yarİdat bir milyon lirayı bile tut 

manııfbr.. Bu siditle varidat da
Bir otomobil kazası ha zi1ade dü,ecek Ve tehir iıleri

Ticaret Odaunda bu kelimenin 
mana ve tümulüıoü araıbrmak il· 
zere tetekkül eden komiıyonun 
aza11 ayn ayn tetkikatla meı
ııul olmaktadır. Komiıyon pazar-. 
teai günü ilk içtimaıru yapacak ve 
eonaf kelimeaiııin minaaı hakkm 
daki kararını Yerecektir. 

Hattl bunlar meyarunda e:z· 
cümle ıimdiki Kral Fuadm aelefi 
olan Kral Hüaeyin bile daima h&f 
açık ıirerdi, fea koymazdı. Bira· 
deri lbrahim Pata da keza feoe 
ehemmiyet vermezdi. 

lzmirden yazılıyor: - Buma• 
va'dan lıunir'e selmekte olan 17 
numaralı tenezzüh otomobili; to
förün dikkabizlifi yüzünden bir 
kazaya uiramq Ye içinde bulunan 
be9 kitiden ikiıi ağır, diierleri ha· 
fil yaralanmıtlır. 

Vak'a; Otomobilin lzruir'e doi 
nı ;cldiiı ıırada toförün arka ta
•afta bulunan yolculard;ıı.n mendi
linı istemeaindcn eılm\l!tur. Direk
siyon anaızr:n yana döntnÜf? ot~ 
ınr,bil bir lıendrie y1n·arllUlllllf
l•r. Otomobilde kadın nıü,teri de 
vardı. "lak'a tahkilu.tına devam 
edilmektedir. 

lzmirde Türkçe ezan 
IZMIF:. f - l:.rmir müezzinle

ri türkçe ezan -tklrrine b114la· 
l'l\Jflardır. 

Kadın oynatırken 
cinayet 

Ciresunden bildiriliyor: - Bir 
takım s-ç. çocuklar, pazar sünii 
aktamı kız oynatmak için Aı.... 
<ıvanndaki Abacı biikü elenilen 
rı•ahalle gitmişlerdir. 

ISir m.iiddet sonra, lbrahim "° 
diğer lbrahim i.>mindek; yerifmit. 
ev bark ve çoluk çocuk aabibi ol
muf, iki d"likanlı, koy kahnaine 
dahil olmuılar, ye eilenenlerdea 
Mehmete tokat abnaia h&flalruf
lar, aonra da tabanca ile zavallı 
Mebmedin üzerine at8f ederek 
çocukcaiızı öldünnüılerdir. 

lbrabim evinden alınarak tev• 
kifhaneye sötürülmüt Ue de cJiier 
lbrahim henüz yakalanınamııbr .. 

İzmir vali•i lzmire 
dönüyor 

ANKARA, 8 A.A. - lzmir 
Valiai Kazım Pata Haıretleri bn 
gün ö1fle vakti hareket edecektir. 
Kazım Pt. vazifeıine ve lzmire 

ait iıler için Vekaletlerle günler
ce çalıımııtır. 

nin, tehir hizmetlerinin ifa edil
meıi çok ııüçle,ecektir. 

lıtanbul Belediyeai bu vaziyeti 
Dahiliye Vekaletine izah etmit· 
tir. Eaaaen Vekalet, Belediye büt· 
çeainin taadiki sıraımda da bu mü 
him noktaya temaa etmİftİr. 

Şehre dahil olan bir kıaım eıya 
ye maddeler oktruvadan iıtiana 
edilmiftir. Şimdi bunlann oktruva 
ya tabi tutulmau ve oktruva tari· 
feıinin bir miktar çoialblma11 dü 
ıünüliiyor. Vekalet, yakında be
lediyelerin oktruvaaı etrafmda 
tedbirler alacakbr. Bu buouata ı._ 
taııbul Belediyeıinin ııöaterdiii e· 
aaılar nazan dikkate almmııbr. 

icra ve iflAa ka-
nunuıerbi 

ANKARA, 1 - Adliye Vek&.. 
leti yeni icra ve lfliı kanunu ter
bini hazırlamıya b114lamqbr .. 

nueYYOI akfallll kendiaini yemeio 
daYet ~, Ye yemekten aonra u
zun müddet ahkoymUftlır. 

Dün öileyin Moclia Reui Pata 
HazretJeri, lzmir Valiai tereflne 
evinde yemek nnniftir. Akp.m 
üzeri Ba9vek.il ile baıbata :rmnelı: 
te bulunmuı vo Meclu Reiai P.,.. 
Din da selmeaile billharo uz
müddet sörüımüılerdir. 

Crup'la 
Müzakereler 
Heyet vekaletle 

temasa geçti 
Bazı demiryoılları ve diğer na

fıa intatı için Crup fabrikaları 
müdürü ile diğer bir Alman mü 
eneıeai mümessilinin Ankara' 
ya gittikleri yazılmı9tı. Oğreo 
diğmme göre, bu heyet, Crup 
fabrikaları müdürü M. Bamber 
gc.r ile Deutacbe Bank'ın Ber
lin merkezi bııtmüdürüM. Leb
reyht vr Juliua Berger'in umu
mi müfettiti M. Volııomut'tım 
mürekkep bulunmaktadır. 

Heyet, Nafıa Vekletile tema 
aa gelmittir. 

znn geldiğini aöylemi,tir. 
CENEVRE, 8. A. A. - Bü~ük 

mediıte M. Paul Boncour'dan aonra 
Sir Jobn Simon' .öz alarak Lytton 
raponınu fevkalade methetmiı n Asabiyet ve heyecan 
bu raporun Mançuri meseleainin n 
hamet ve kanııldıiını ortaya çıkar- devam ediyor 
mış olduğunu ve her iki taraf hak-
kında mutedilane tenkitleri ihtiva et ANKARA, 8 (Telefonla) 
melde buluncfujunu aöylemittir. Mıaır aefiri Abdülmelik Hamza 

Gh k' Beyin feıinden çıkan meaele üze-
7 chang - Kal - I' in rine, Mı11r hükfuneti tarafından 

bir telgrafı ııönderilen notaya verilecek ce-
CENEVRE, 8. A. A. - Çin ı- vabm fırka ıırupunda tuvip edil

yeti, Tchans Kai Chek'den alnut ol diğini bildirmiftim. 
dulu af&iıdaki telıırafı neıretnüı- Hadisenin burada huıule se· 
tir: tirdiği infial ve aıabiyet henüz 

" Milletler Cemiyeti, hali hazırda zail olmamıtbr. 
Çin-Japon ibtilihnın halline çalı!- F eai daha yakın bir zamanda 
maktacln-. Çin ile Japonya arasmda terkeden ve hatta M11ırhlara bile 
doirudao clojruya müzakerat icra a fea ai:rmeıini öfreten Türkl
dilmeoine taraftar olduğuma ve bu- timdi Mı11rWarm fea adabmı öi
nu teohil etmekte bulanclufuma rebnefe kalkmalan da aynca 
dair olan tayialardan dolayi hayrete sülünç sörülmektedir. 
düıtiim. Bu ıayiayı ortay atmak- F OIİ bırakan Türklere feııi ba-
lan makaat, milletler cemi:retini Çia 
aleyhine veçirmek ve cihan eflrin la baılannda taşıyan Mıaırhlann, 
umumiyeoini aldabnaktadll'. bu bahiate infiale kapılmalannda-

ki aaikin belki bafka taraflan o
F erf bot me•elen Japontar boyuna ştkilget 1up oımadıiı da ca:rı ııiaı sörü1-

gag· dırıgorlar mektedir. Türk inkılibma her ne 

--------
ANKARA 8 - Trenlerin a- 'f'eaile ile olursa olıun, kimaenin 
b 

CENEVRE, 8. A. A. - Japcıa 
ıa a vapurile Haydarpa,aya heyeti, milleti.., cemiyeti ı.za11na bir dil aıı:atmauna müaaado edemi-
nakli etrafında bir İngiliz gru· ıürü telsrafname tevdi etmiftir.Bu yoceiimiz berkeain ınalümu oldu
pu ile devam ıeden müzakereler telıırafnameler, Tıençin, Cbansehov, funa ııöre, böyle bir f .. hiki,..ı 
neticelenmittir. Yapılan muka Xansbay, Poochov, Honııkong ve öne •ürülerek, endirekt ve aİıllİ 

Mühendi• talebe•İ ı · · · v kili H KHtonda Japonlar aleyhinde boyko tabrikata da söz yumamaya.:afı· ve enın proJesı e er eye- mız bedihi sörülmektedir. 

tetk.kat apıyor tine tevdi edilecektir. taj yapılmakta olduiunu bildirmek-
• Y ıı: 'F "' tedir. Mmr hükiimetinin kendi mu-

R h • • temel aefirine inarunıyarak, lı:en-
ANKARA, 8 - Bir müdllet Feribot iti ve bazı limanları- US mu arrırı fe- diaini gazetelerin neşriyabna kap-

tenberi burada bulunan mühen mızın intaaı için tetebbüsat ve f • • f t tırınatı ve ortada hiç bir hadiae 
diı mektebinin IQD ıımf talebe müzakeratta bulunan Colonel re ıne zıya e yokken meaele çıkarmak iıteıne-

Barry ve refakatindeki M. Ket- · AN" ADA 8 (Milli ) · J J b' k' ıi yarın Tosunlar bendini vesa- ·~......, yet ıı, an &fi maz ır muaJD1Da teı il 
chell, bugÜn Ankaradan tehrimi- T" k 'h · ı·ı inkıl - b .. k d' ir nafia in,aatı.nı gezeceklerdir. ur ı tı a ve a ıru ııoateren etme te ır. 

T ze advet edeceklerdir. bir film hazırlamak üzere buraya Maamafib salip bir kanaate 

İzmir Rıhtım tirketi Tayyare postaları gelen Rua ıinemalan mümeasili ve göre, Mmr bükfunetinİll cevabi 
senaryo muharriri M. Zarhi ıere- notamızı aldıktan sonra, hakika· 

IZMIR, 8. (Milliyet) - Rıhtım ANKARA, 8 - Tayyare po.. fine buııün l1met Pı. enıtitüıünde te ererek, meaeleyi kapanmıı ad-

Fime 
Çekilecek 
Bir mevzu 

(Başı birinci sahifede) 
seferinden avdet ederkıen v a
pur kamarotlanndan Feyzi or
tadan kaybolmuttur. Fakat bu 
kaybolut ıesıis aedaaut olma
mıt, vapurda iki ıilih paÜa
Dllf, aonra vapurun komanyacı 
aı Süleymarun makine dairesi
ne indiği görülmüt ve: 

- Kamarot Feyzi bana ailih 
çekti dediği ititilmittir. 
Bunwı üzerine kamarot F ey· 

zi aranmış. bulunamamış, kay. 
bolduğu anlaıılınııtır. 

Vapur 1ıtanbula gelince ka
marot Süleyman öldürmek cür
miyle, Meto Süleymanla diğer 
bir arkadatı öldürmeğe yardım 
etmek cürmiyle, kaptan Oıman 
Nuri B. le üç tayfa da tahkika
t• ifkal etmek auçuyla tevkif e
dilmitler, ağırceza mahkemesi
ne verilmitlerdi. 

Cereyan eden muhakemeler 
esnaımda mahkemeye Y akup 
imzalı bir mektup gehnit• bun
da Feyziyi Meto Süleymanın 
Ayte iıminde blr kız yüzünden 
ISldürüldüğü yazıhmt.AYte çağ 
nhnıı, Metıo Süleymanm kan
ar olmak üzere olduiunu, fakat 
cinayetten haberdar bulunma
dığını aöykmit• Y akup ta bu
lunamamıf, ımı.hkeme kuman
yacı Süleymandan maada diğer 
bütün mevkufların tahliyesine 
karar vemııiıtir. 

Muhakemenin dUnkü celae
ainde mahkemeye gene bir mek 
tup gelmittir. Fakat bu mek
tup ta Liz Rıza imzuı ve Lb 
Rızanın sarih ad:reai •ardu. 

Bu mektup ta Feyzinin 6111-
münü gayri mevkuf bulunuı 
Meto Süleymanla geminin kl· 
tibi pek ali bildikleri haber ve
rilmekte ve eğer bu adMJJiar 
aöylemezlerııe hidiıeye iami 
karııuı ve evvelce Meto Süley
mamn nezdinde otururken bl
llhare infikik eden Ay,-fn 
ıöyliyeceği, çllnkil artık Meto 
Süleymamn teairi altında bu
lunmadıiı yuılıyordu. 

iddia makaınm1 inal eden 
Kitif Bey mektubu yazan Lb 
Rıza ile gemi k.ltiblnin ve Ay. 
tenin ,.hit aıfatıyla celbini late 
inittir. 

F eysinin v~eeinin vekili 
de kumanyacı Sü}eymanla lııa· 
marot F eysi araımda bu clna
yeti tevlit edebilecek bir husu· 
met bulunduğunu .öylemlı Ye 

bunu bilen üd ,ahit aöatıererdr 
celbini latemittir. 

Diğer taraftan kum-:rııa 
Süleyman vekili de tahllye tale 
binde bulunmuttur. 

İddia makamı vereae vekili. 
nin talebine ittirak etmi9, tah
liye talebinin reddini iatemi•
tir. Mahkeme tahliye talebini 
redd'etmit ve tahitlerin celbi iı
çin muhakemeyi ayın 22 ıine 
bırakmıştır. --"'----... -~~ 
Sinema 
Artistleri 

(Başı birinci sahilede) • 
bu ıiırema idarehanesine ge
len cevabi telgrafnamede, Al
man artistlerinin geçen cumar 
teai günü tayyare ile lskenderi 
yecien Atinaya hareket ettikle 
ri ve Atinadaki adresleri bil
dirmittir. 

Diğer taraftan Freulich im
zasile dün Pera Palu oteline 
Berutuı gelen bir telgrafta 
dün gece için iki oda tahıiı e
ctilmeai bildirilmittir. Bunun ü 
zerine dün alqam saat 18.S 
ta Haydarpqaya gelen trene 
intizar edilmiı, Alman artiatle
ri bu trenden de çıkmunıılar
dır. Şu hale ııöre, aı:tiıtlerin A· 
tinaya gitmit bulunduklarına 
bülanedilmektedir. 

Aldığımız nıaliimata ıöre 
kan koca iki Alman artiıti. 
Beruttan Atinaya ııitmitler,bir 
hafta orada kalmıtlar, ıonra 
lıkenderiyeye geçmitlerdir. 
Kendileri (Şark Sür'at Katan) 
diye bir fi~ çevirmektedirler. 
Bu film icabı olarak şehrimi· 
ze gelmeleri esaıen beklenmek
te idi. 

Maamafih bu vaziyette ne 
günü gelecekleri belli değHdir. 

latanbul - Brendizi 
tayyare postası 
Bu haftadan itibaren latan

bul - Atina • Brendizi tayyare 
postaları, mevıim dolayııile 

Reiaicümhur Hazretleri 6 kanu 

ıirketi dava11run Temyiz mahkeme- taları yapılma11 için yeni bir ka- bir çay ziyafeti verilmi,tir. Ziya- dedeceii ve hiç yoktan doıtlnk 
ıi tarafından nakzedildiii huauıi nun projeai ha:::ırlanmaktadır. feıte Maarif Vekili, Maarif erki- münaaebetimizi gölııelendirmi
aurelte ha~r al•nmıttır. Maamafih Seforler bu kanun çıktıktan aon- ni ve ııazeteciler hazır bulunmut· yeceii kuvvetle ümit edilmekte. 
bu huıusta rt:emı ınalUmat yokt~u~r:._. _!_~r~a'._b~a~9~l~ıy~a~c~a~k~\~ır::.· _______ .!,.;l~ıı!rd::.:.:ır~. ------------~İıiİİİrl.•••••••••••llİlı.i:İİ.İl•İl-iİ:iİİ:_İİ,İ-İ•'• 

• 
Bitaraflarda 
24 mesele 

( Başı 1 İnci sahifefde ) 
emlakini tesbit ederek tali ko
misyona bildirecektir. Tali ko
misyon ~a. bu emlakin sahiple
ri filhakika firari olup olmadı· 
imı tetkik ve tesbit edecek . ha 
kikaten sahipleri firari olan em 
ilke Yunan hükuır. etince vazi
yet edilecektir. 

Garbi Trakya'daki Taii mü
badele komisyonu Türk murah 
hası Fuat B. birkaç gün evvel 
Ankara' ya gitmittir. Fuat B.in 
Batmurahhaumız Şevki B. le 
birlikte avdeti · muhtemeldir; 
Buradan Gümülcine 'ye d öne
cektir. 

Celal B. te' kik 
seyahatine çık~ cak 

ANKARA 8 - lktısat vekil i 
Celal Bey yakınc~a xem!eket 
dahilinde bir tetkik &ryahati 
yapacaktır. -----lzmir dericilerinin 

müracaati 
IZMIR, 8. (Milliyet) - Derici

lerdıon mürekkep bir ııruP Belediye
ye müracaat ederek htanbuldan ııe · 
tirilen derilerin i,lerine ıekte vurdu · 
fu aöylemitler ve bu halin önüne 
secilmesini iıtemi~lerdiı- . 

Türk - Fransız 
Mahkemesinde 
Muhtelit Türk · Fransız mah 

kemesi bu devre faaliyetini bi
tinnittir. Reiı M. Aser pazar· 
teai günü memleketine döne
cektir. 

---•• .-

Amerikalı 
ıerefine 

profe sör 
ziyafet 

ANKARA, 8 (Milliyet) - Ro
ber Kollej müdürlerinden ve Ko
lombiya Darülfünunu profesörle. 
rinden M. Nonru ehrimize gelmiı 
tir. Profeoör terefine Maarif erka
nı tarafından bir çay ziya feti ve
rilmiftir. 

Reichstag'ta 
Kavga 

BERLIN, 8 A.A. - Dün Rayif
tatda reiıicümhurun gaybubeti 
uzua müddet devam eylediği tak
dinle yerine kimin kaim olacağı 
meaeleai dolaynile vahim karga
tahklar olmuttur. 

Komüniıt meb'uılar Hinden
burs için "Darbei hükUmel reisi, 
Yenay aiıtemi reisi" demişlerdi. 
Bu esnada bütün komünistler 
"Kahrobun Hindenburıı" diye ba 
fırmıtlardır. 

Künide Nazilerle komüniıtler ara 
ımda bir mücadele zuhur etmiştir. 

Bu mücadele biraz aonra 50 kadar 
meb'uı arasında ciddi bir kavga tek 
lini alm14 ve birçokları mecruh ol
muıtur. Rayiıtağ reisi, bunun üzeri
ne celseyi tatil etmiştir. 

Celae tekrar açıldığı zaman, Ra
yİftaıı komüniatlerlc Soıyalistl~r la· 
rafından verilen ve doğrudan doğru
ya veya dolayisile hukümt aleyhin· 
de bulunan takrirleri nazarı itibara 
almamııtır. 

Parliınentonun muvakkaten teati
li lehinde bir ekıeriyet teşekl<ül et · 
mesi muhtemel görünmektedir 

Tatil mPsele.~ ; 
BERLIN, 8. A. A. -Volff ajan· 

undan: 

Merkez fırlııalarına menıup mah
fillerde büküm aüren kanaae ııöre 
Reichstag mecliıinin yarın için bek 
lenen tatili huftuıunun ancak cumar 
tesi günü kararht.ttırılmaır muhte
meldir. 

Parlamento mehafili, Reichstaıı 
mediıinin dün yaptıjı içtimaın . -
Bu esnada ...ukubalan müe•sif bir 
tek badiae iatiına edilecek oluna -
ev...elki muntazam ve tabii içtimala 
ra lıenzediii fikrindedir. Yine bu 
ınabfillerdo hüküm ıüren kanaate 
göre, mebuılar, mccliıe Terilen ka 
nun liyibalarını afaki bir surette !et 
kik ve müzakere ebtıitlerdir. Bu 
hal. mediıte müıbet i, ııörmek ve 
ıükün içinde müzalııentta bulun
malı: iatiyen bir ekaeriyet mncut ol 
duiunu ııöıtermektedir . 
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Heybeli Ada Orta Mektebi 
10-12-932 cumartesi günü derslere Baılanıyor. 

POTO llTllW 
Ankara caddesi Cagaloğ'la yokuşu numero: 4l 

Devlet Demiryolları idaresi Hanları 

Eıkitehir - Konya hattı üzerinde llım iıtaıyonu civarında 
kilometre 319--820 de hattan 650 metre mesafede vaki tat 
ocağından çıkanlacak 16.000 M 3 h.laatin kapalı 11arfla miinaka
sası 25 Birinci Kanun 932 paar pnü aaat 15 te Ankarada idare 
Merkeziode yapılacaktır. Tafaillt Ankara, Ha~arpafa ve Kon
ya veznelerinde ikitet" liraya ıatılan ıartnamGlerde yurlıdır. 

J (6379) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (10) kalem yün 

iplik, k«don tel, kuru pil. d..nca. muıamba fırçası, para çan
t a•ı imaliyeai ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pa
zarlığı 12-12-932 tarihine müsadif pazartesi günü mağazada k· 
ra kılınacaitınclan ta.liplerin yenni mezkilrda saat 9 da·ıı 11 e ka
dar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri. Bu baptv 
ki malzemenin müfredat liıteai mağaza dahilinde aaılmıt olup 
niimllne getirilmesi İcap eden malzeme için pazarlık günü 
nümunelerin beraber ııetirilmeai, nüm1111Miz tekliflerin kaha\ 
edilmiyeceği itin olunur. (6504) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ket dede büyük ikramiye 

50, 00 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

ldfiyi zengin etmittir. 
Fır atı kaçırmayınız 

1..:-ak ect• • "'~ ınız •• 

Etem izzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
&on romamı 

Göz yaşları 1. 
Blltün kitapçılarda •ardır 

Türkiye lı Banlı.tı111 l.tanbul Şu
l>uinJen: 

Mülaa itibari Milli Bankalllllll 
39263 N. lu muvakkat hiaM -
dile 373076/373085 N. on adet 
aıli hiue aenedi zayi edilmiftir. 
ikinci nüılıalan ita edilec:efind
uıllarırun hükmü olmadığı ilin 
olunur •. _______ ~-

- 1 ıtanbul 2 inci icra memurlatun
clan: Mabcw: ve para1a sre..ntm.i 
mukanw kalınıhane ef)'UI 12-12-
932 tarihine müaadif pazarteaİ cünii 
saat 9 da Beyoilu latildil c:adcı.i 
Hava ıokak No 6 blıvelıaneda bi
rinci açık artırma ıuretile aablaca
ğınclan taliplerin mahallinde memu
runa ınliracaatları illa olllJIUI'. 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Darülaceuden yiyeceği ve 
giyeceği verilmek ve müeaıeae 
de yatmak ıartile yir-
mı lira ücretli bir a-
tetÇİ lzımdır. Evli bulwı-
maaı ve 30 yatından yukarı ol
ması lazımdır. Taliplerin hüı
nühal tahadetnameleri, hüviyet 
cüzdanlan, askerlik veaikalarile 
_!.aareye müracaat etmele_n_· ·~-

Göz Hekimi 
O~ Süleyman .ŞDkrO 

Birinci sınıt mOtehllS'lıa 

( S.bıatı) Antıır• cadd•I No.ao 

G0ÇeD oeneye kadar S0Yi1et Ant
ruitlerinin aatıtı ile qtigal eyleyen 

NIKOLA DAVRANOF Ef-dinin 

bu lıle blçblr alüa11 ohıwdıiı ve it
bu kömürlerin münhuiren Galata, 

Çiaili Rdabm Han 4 illıcü kat 8 

nwnerocla AJeko Saricfia Efendi ta
nıfmdaa taptaa .... penıkancle aatıl

mUta olduia eörül• lüzum üs.i
M İlin ol-

DONETZ COAL 

lıtanbul ikinci icra memurfuiun
clan: Bir borcun temini iıtifaaı ipn 
nWıcaz Ye _,.. çen;ı-i ınukar 

rer )'1IZI -ı.;...;, tlmıir kaaa. eca
cılara elverifli Pariı ve yerli mamu
liltınclan baaaaa teraailw .... 200 ki-

' lo uitborik .... aaire "tY&DID 12-12-
932 pazart.,.i cünü aabah aaat 10 da 
Kuquncukta eczayl tiJı1ıi anonim 
ıirketi fabrikaaında ikinci açık arbr

- IUl'etİyle aatılmu. mukmTer ol
dupndan talip olanlann yövm ve 
aatı mezkürda -ı..m...ıe hazır bu 
hmacalı: memuruna 932-3909 numa
ra ile müraeaatlan lüzumu ilin olu 
nur. 

Kooya icrumdanı Kendi talebile 
1'-5-932 tarİ)ÜBde Konya aaliye tnah 
kemeaince iflaıma karar verilen ı... 
hı dede mahalleıinden demirci tüc

can zoralı aacle s.,it Ali Ef•ılinin 
ifli11 lııuit tuliye ıualine tmıkuı 
mevcut malları aatıt.ndı: tutarlan a
lacald.ılanna verilmelde bıı •uretle 
taafiyen.in hitam buldaiu iflas bra
nnı V""'1 ımhkeme,.e bu rapor arz 
edilmekle S.12-932 tllrih ve 1309/ 
1060 nwnaralı kararla tasfiyenin 
kapanmaııma kabili temyiz otın.lı: ü
zere brar verildiği ilia olunur. 

Göz Hekimı 

Pf\OFESÖR 

Df ESAT PAŞA 
- BABIALİ -

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbaıı gecesi yapılacaktır. 

Taliinizi deneyiniz •. 
Acele ediniz •• 

MiLLiYET PERŞEMBE 9 KANUNUEVVEL 7 

lat. Mr. Kumandanlıiı 

Sabnalma kom. ilanları 

Gülhane hastahanesi ihtiya
cı için 200 metre murabbaı cam 
ve ayrıca ordu ihtiyacı için 150 
kilo Naftalin ayrı ayn pazarlık 
la aatm alınacaktır. Pazarlığı 
13-12-932 Sah günü Naftalinin 
ıaat 11 de,camm ıaatlOÜa Top 
hanede Mer. K. sabn alma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için 
aabah saat 9 dan 10 a kadar 
her gün ve pazarlığa iştirak i- ' 
çin de muayyen saatte komiı
yonda hazır bulunmaları 

(336) (6500) 
..,. ..,. ..,. 

Ordu Sıhhiyeai ihtiyacı için 
4 kalem katküt pazarlıkla ıa- 1 

tın alınacaktır. Pazarlığı ıı- \ 
12-932 Pazar günü aaat 11 de 1 
TophaneC:e Merkez Kumandan 1 
lıfı Satınalma Komiıyonunda 
icra kılmacaktır.Taliplerin tart 
namesini gömnıek için sabah sa 
at saat 9 dan ona kadar her , 
gün v" pazarlığa iştirak için de 1 
muayen vaktinde komitıyood'a ı 
hazır bulunmaları{338) (6502) ı 

• ~ * 1 

' Kuleli Lisesi ihtiyacı için J 

45 kalem laboratuvar malzeme ı 
ıi aleni müoekaıa ıuretite aabn / 
almacaktır. Münakaıuı 31-12- ı 
932 Cumarteai günü ıaat 14 le 
Tophanede Merkez Kumandanı 
lığı Satınalma Komisyoınunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
tart:nameıini görmek için sa
bah ıut 9 dan ona kada• her 
gün ve münakasaya ittirak için 
de muayyen vaktinde komiıa
yonda hazır bulunmalan. 

(339)(6503) . " " 
Saat 

500 takım dahili elbise 14 
1500 havlu 10 
1500 Fildikos fanila 14,30 
1500 ., don 15 
1500 yün fanila 15,30 

Maltede Askeri liseai ih-
tiyacı için yukarda yazılı 
malzemeler aleni münakasa 
auretile sabn alınacaktır. Mü
nakHaları 10-12-932 cumar- 1 

teıi günü hizalarındaki saat
lerde Merkez K. s&bnalma 
komisyanunda icra kılınacak
hr. Taliplerin nümune ve 
prtnamelerini görmek için 
sabah saat 9 dan ona kodar 
her ınn ve münakasaya İf
tirak için de ·muayyen vak
tinde kamisyonda hazır bu
lunmalan (287) (6115) 

809 

.. * * 
Harbiye mektebi için 82 ka-

lem muhabere malzemeai pa· 
zarlıkla Plın almacakbr. Pa
zarlığı 12-12-932 pazartesi gü· 
nü aaat 10 da Tophanede Mer
kez K. ıabnalma komiıyonwı· 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
liıteaini görmek ve yevmi mu
ayyende pazarlığa ittirak et
mek için vakti muayyencle ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(329) (6451) .. ..,. . 
Gedikli Küçük Zabit mekte

bi ihtiyacı için 27 ton livama· 
rin ve 400 kilo odun pazarlıkla 
•atın alınacaktır. Pazarlığı 12-
12-932 pazartesi günü saat 11 
de Tophanede merkez kuman
danlığı aabnalma koımi.ıyomm· 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her gün sa
bah saat 9 dan 10 a kadar ko
misyona müracaattan . 

(330) (6452) 

* * * 
Kuleli Liaesinde mevcut 4 

bin atlet kitap pazarlıkla ciltlen 
dirilecektir. Pazarlığı 11-12-
932 pazar günü saat 10 da Top 
hanede Merkez K. ıatınalma 
komisyonunda ~ra kılınacak
br. Taliplerin izahat almak için 
her ııün sabah aaat 9 dan 10 a 
kadar ve pazarhp if tirak için 
de muayyen vakitte komisyon
da hazır bulunmaları. 

(331) (6453) 

••• 
Mer. K. lııjma 'lllerbut mües 

ıeaat ihtiyacı için 5000 kilo 
lahna 5000 kilo pırasa pazar
lılda aatma alıı'.191Caktır. Pazar
lıfı 10-12-932 cumartesi günü 
saat 10 da Tophanede Mer'koez 
K. ıatınalma komisyonunda ic 
ra kılınacaktır. Taliplerin iza-

Istanbul Ziraat 
Bankasından: 

1 - 1470 numıırah zırai kredi kooperatifltri kanununa ve remıl ıa:ıe
tenin 25-10-932 tarihli ve 1630 numaralı nlahaanda mllııtefİr eaa• 
mukavelename ahklmına teyfikan tqkil edilen gayrı mahdut mes
uliyetli köy "Çıftburpıı: zırai kredi kooperatifi., iktisat Vekileti 
c .. ı:ıesince tasdik lıtanhul Albncı Noterliğince tescil edilmiş ol
makla mezkftr kooperatifin resmen teıekkül ettiği ilin olunur . 

2 - 1470 numaralı :ııraE kredi kooperatifleri ksnuııuna ve resmi ıa
zetenin 25-10-932 tarihli ve 1630 numaralı nllıhasında mllntefir 
esas mukavelename abkimına tevfikan tefkil edileıı gayn mıhdut 
mes'uliyntli klly "Anac!olu Feneri :urai kredi kooperatifi., İktiıat 
Ve~letince tasdik ve OıkDdar İkinci Noterlifince tescil edilditin· 
den meıı:kftr kooperatifin reımen tetekküln ilin o!unur. 

5 - 14 70 numaralı :ıirai kredi kooperatifleri kanununa ve re!mi gaze• 
tenin 25-10-932 ve 1630 numaralı nllshasında mllnteşir esas muka
velename ahkamına tevfikan teıkil edilen gayn mahdut mes'uliyetli 
köy "Rumeli Feneri-Karipce zirai kredi kooperatifi,. fktısat vekale
t 'nce tasdik ve Beyoğlu Birinci Noterliğince tescil edildiğinden mez
kür kooperatifiıı reımen teıekkül ettiği ilin olunur. (649 4) 

• 
lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

A ~pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Poıtaıı 

~unılu Pınar 
Vapuru 11 lrinunuevvel 

PAZAR 
ıünii alqam aaat 18 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle (Zonguldak 
lnebolu, Samsun, Orchı, 
CU...O.., Trab- ve Rize) 
ye azimet ve BYdet edecektir. 
Pula tahlllt için Sirkeci Mey

mmet hanı altında acentalıiuıa 
mar...L Tele. 22134. 

MUSTAFA CEMAL 
VAPURLARI 

Zonguldak - Bartın 
Sür'at Postası 

BURSA 
Vapuru 

10 K.Evvel cumarteai 
Karaköy rıhbmındaa ıaat 16,30 
de hareketle Enıj-li.Zonguldak, 
Bartın iıkelelerine gid<c<ktir. 
Galata, Küçük Rdıtan Haa 
No. 4 - S. Telefon : 4-0913. 

1 
Barzilay ve Benjamen 

Gemi Mliic:eh~leri l Galata Merkez Rıhtnn Hıın No 5 .9, 
Telefon: No 40989. 

Mahr hali. 5 inci pazartesi rünü 
f Men.in'den hareket ed"" "NECAT" 

't'llp.lru bu ayın onun<:u Cumartesi 
cünii ljm.nqnıq vürut ve hamule~ 
sini tahliyeye ba,lıyacaktır . 

MezkUr vapurda malları olan ze.. 

I Yat ..ktü zamanile orclinoları almak 
iiznı )'&Zllıananize miinlcaat eyle
ıneleri rica ve ..-lal- Yapur bu ayın 
on ikieci Puaıteaİ ırünii Zonguldaga 
miile•eccihen hareket edeceği ilin 

ı olunur. 

l!"' .......... lml ..... 
S~ Y RISEF AIN ._ .. -= cı.ı.te UprL 

ı.,ı B. "62. Şube A. Sirlı:ec · 
"llılrdanadt ben 2. J7 40, 

Trabzon Postası 

Cumhuriyet 
12k::~:ci PAZAR 
saat 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
1 

Kadıköyünden saat 8,05 
de hareket eden vapur 12-
12-932 pazarteai güniioden 
itibaren 8 de ka'k1caktır. ... _____ ... 

Çuvalda küp, kilosu 381f2 kuruş ı .. E-cne-bi -me-mıe-ket-ıere .... 
giden tüccar ve 

Sandıkta küp, kilosu39
1

' 2 kuruş Banta1ômiefçiJale 
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. 

Adresı f.1tanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 6ncü kat, 
Telgraf adreai: btanbul Şeker - Telefon: 24470-.79 

hat alıı:ııak için ıabah saat 9 
dan ona kadar her gün Ye pazar 
hğa iftirak için de muayyen 
vaktinde komiayonda hazır bu
lunmaları. (332) (6454) . ,,. .. 

Y eıilköy Hava mektebi ihti
yacı için 10 kalem kı,lık ıeıbze 
pazarlıkla aatm alınacaktır. Pa 
zarlığı 12-IZ-932 pazarteai gü. 
nü saat 14 te Tophanede Mer
kez Kumandaıılıtı Satualma 
komisyonunda İcra kılınacak
tır. Taliplerin tart-~ini gör 
mek için sabah saat 9 c?..n ooa 
kadar her gün ve pazarlıia itti 
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulW1111aJa.. 
n. (334) (6475) 

ZA Yl - 241 sicil nıımualı araba
cı ..,liyetimi zayi ettim Yeniaİııi çı
kartacağnndaa eakiı.inia hülmııli yok 
tar. H üaeyin. 

lıtanbul 4 Üncü İCl1l ın.,.._fqu

DA: Bir alacağın temini it'an zım
mıncla Tıolıtı hacze alman Ceriz bü
fe mermer aynalı konaol kolbdı, aan 

dalya - aJelctirik limbe.11 p IO 

lıa gar&rop abajur ve aaire "tJ'&Dln 

llorcnı' •..nı.n.nit 11 K. evv .. 1132 ta 
rihiıM mibadif pazar günü aaat on
dan onildye kadar tarla bqında de
mir lıaı aokafında Ömer bey apar
-nında 2 n..-ralı claireaindıı mü 
sayede ıuretile aatılacaiı yövmi ~ 
klirde memuruna müracaat edilm6. 
ai ilMı olunur. 

61 

Sablık hane 
Nif'llllat. Metrııti,et, Hacıı Man· 

ıur sokak 36 No. la 12 oda teri<oa, 
elektrik, caz, 430 U'Jm ana üzerin. 
de yarım biir Hane oatılıktr. lçin
delcilere müracaaL 

BeyoiJu Tapu idmwi...t.ı S.,.
oilunda Kaı.rhatıın -ı..H•iade 
Kordalya aokaiında atik 16 cedit 
61,69 No. la ana baklanda -.iz 
tuarrufala ki,_ uhiplai -
na teaeili icra kılımaimclaaı bu yer 
baklanda lıir iddfll\J'I taaarnıf .ı •. 
'- vana tarihi ilinılan itibar. 16 
a1in zarfında veaaiki müabit .. erile 
birlikte 931/3867 /3868 muamele 
No. ıile müracaattan ili.a olunur. 

lTALYANA 
S--yeai 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyabin çekleri) 
.. tar 

Liret, frank, lnıı:iliz liraSI vey. 
dolan frank olarak tatılan bu çe~ 
!er aayeainde nereye git~cniz pn 

ranın kemali emniyetle ta,ır "' 
!tw -.. isterteniz dünyanır 

!tor laralnıda, teh.irde, otellerde. 
vapurlarda tresılerde bu çddeii 
en küçiik ~diyat için nakit mn 
lqımmda kolaylıkla iıtitneJ ede 
lıiliniıWı. Travellert çekleri ha 
<iki sahibinden bafka kimıenk 
kullanamayacağı bir trkild• ter 
tip n ihtaı ...ıilmi,tir. 

243 

Askeri fabrika- 
lar ilanları · 

Tophanede Aakeri ~ ,ı'atlar 
mektebi için 400 kilo beyaz 
peytıir ile 300 kilo zeytin tane
ıi pazarlıkla alınacaktır. Şart!la 
ıneaine ııöre vermek isteyenle
rin 12·12-932 Pazartesi günü 
Aıkeri Yollamasında Satm al
ma komiıyonuna müracat(ar. 

(6495) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Bö~kçi fınnı sınmnd.t 34 
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3 üncü kolordu 
Resimli Ansiklopedik Neşriyat ilAnlan 1 .__ ____________ _. 

Cilt, 37 Kitap 
Herkese, her mektebe, lazım 

ciddi bir kütüphane 

1 
K. O. ve Birinci fırka krtala

rı ihtiyacı olan 27.000 kilo prin 
d kapalı zarfla münakasaya ko 

1 nulm1J!tur. ihalesi 14-12-932 
'ı çarıamba günü saat 10 da yapı 
lacaktır. Şartnamesini görmek 

ı üzere her &ün komisyona mü-
1 racaat ve münakasaya iıtirak i· 
1 
çin o gün ve vaktinden evvel 

Tarih, Edebiyat, İlim ve Fen, Sanat 
teminat ve teklif mektuplarım 
tevdi etmeleri. (970) (6212) 

1071 
Muharrem Feyzi Beyin Jeneral A•plnall Oglander'den tercüme ettiil • • • 

Birincı fırka hayvanatı ihti
yacı olup kapalı zarfla müna· 

1 kasaya konulan iki yüz bin kilo 
ı yulaf Ankarada ilin edilmedi· 

<:inden ihalesi tehir edilınittir. 
'.lezkiir 200,000 kilo yulaf ka
palı zarfla münakasada olup i
halesi 14-12-932 çar§amba gü· 
nü saat 10 da yapılacaktır. Şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için 
o gün ve vaktinden evvel ko
misyona müracaatları. 

A AKKALE 
Muharebesinin resmi tarihi 

Fiah 100, ciltlisi 125 kuruftur. 

Resimli Ansiklopedi~ Neşriyat Serisine 
Dahil Diğer Kitaplar 

Halil Etem Beg: Topkapı sarayı 50, Yedikule hiaarları 50, Camilerimiz 75. 
Ahmet Refik Bey: Eski İstanbul 75, Mimar Sinan 50, Bnyllk İakender 75, BilyGk 

• Freclrik 75. 
Cenap Şahabettln Begı Vilyam Şekapir 150. 
Abdülfeggu Teofilt Beg: Gök 75, Soğuk ve Sanayide tatbikab 75. 
Abidin Daver Bey: Deniz 75, Gök 75. 
Bürhan Cahlt Beg: Gazi Mustafa Kemal 50, Guinin dllrt ıllYariai 50, lzmirin Roman 50. 
Faik ,')abrl Beg: jül Vem Hayatı va eserleri 50. 
lbrahim Necmi Beg: Abdülhak Hlmit Hayab ve eserleri 100. 
ismall llikmet Beyı Ziya Pllfll Hayab ve eaerleri 150. 
Reşat Nuri bey: Üç uırbk Frauıı edebiyab XVIl, XVDJ, XIX -rlar. ( 3 kmm 

bir arada 150) 
Kemalettin ŞOlırO Be111 Namık Kemal ve eserleri 100, Terlik Fikret ve Pirleri 100, 

Napoleon Bonapart 50, Frauu: ibtiWI 50, Kriatof Kolomp 50. 
Fikret MualliJ Bey: Siller. liltfullela Kemal Be111 Leourd de Vinci 50. 
Kllmlran Şerif Beg: Neron 50, Kleopatra 50. Kan Demir Begı Şehit Kubiliy SO. 
Nedim Re/Ilı Beg: Temirlenk 150. Nusrat Kemal Be11: Mogo:lar 75. 
Selimi izzet Bey: Raaiıi Ye Korney. Sedat Simavi Beg: Jan Jak Ruıo 50, Suli 

Ye aeuiz ainema 50. 
Ba kitaplann her birinin ecza halinde flab klzalannda yazılıdır. 

37 kitaptan ibaret 11 cildin te= 35 liradır 
Natiriı latanbul - Kanaat kütüphanesi ----• 

(953) (6156) 
903 

• • • 
K. O. ve 1. F. Çatalcarun ih 

tiyacı olan 995 kilo beyaz sala
mura peyniri pazarlıkla satın 
alınacaktır. ihalesi 12· 12-932 . 
Pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin ıartnameıini ıı;ör
mek üzere her ıı;ün ve münaka 
saya ittirak için o gün ve vak
tinden evvel komisyona müra
caatları. (5001)(6509) 

• • * 
Birinci Fırka ihtiyacı olan 

200 ton arpa kapalı zarfla mü· 
nakuaya konulmuıtur. ihalesi 
31-12-932 C~i günü sa
at 15 tecfır. Şartnamesini ıı;ör· i 
mek üzere her gün ve münllka • 
saya ittiak edeceklerin o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatlar. (999) (6507) 

* 'A * K.O. ve 1.F. kıt'aları ihtiya 

_,.. Nizamettin Nazif Beyin <( ! Sipahi ocağından 
Ocaiua senelik umumi toplanb11 

23-J2.8.13 mrilaine müoadlf CWM ıü 

nü - 14,30 da Y11Pdacakbr. Mah 

t..- azanın teır.illeri rica olanar. 

cı için 3300 adet Osrarn ve Fi
!ips markalı ampul pazarlıf:la 
ıatm alınacaktır. lhaleai14-12· 
932 Çarıamba günü saat 14.30 
dadır. Talipl.rin tarlnamNini 
ve cins listesini görmek üzıere 
her gün ve pazarlığa ittirak i
çin o i\in ve vaktinden evvel 
komia:ııa11a müracaatlar. 

Bir Millet Uyanıyo 
Sinema Romanım 

Okuyunuz 
İıtiklal mücadeleleriııin en Canlı ve heyecanlı safhaları 

30 kadar resim ve 16 tablo 
Fiatı 30 kurllf, tafraya 35 kuruştur 

N·u:r·· Y ~n~ t ütüphanesi. F!lltil" kitapçı'arrla bulmıar. 

Istanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Başmüdiriyetiıniz kaçak etYa ambarlannda müterakim tah 
minen 20000 kiloda 699 parça bakır alalı taktiriye ile 201 parça 
çam ı r kazanı 26-11-932 tarihinden itibaren 20 gün mückletle 
açık müzayedeye konulmuıtur. Çamaıır kazanları aynen diğer
leri alan tarafından hurda haline konulduktan sonra satılacak 
ve çama,ır kazanları ile alitı taktiriye için ayn ayrı fiat teklif 
olunacaktır. 

Yevmi ihale 15 kiııuııueYYel 932 tarihine müaaclif per,em
be günüdür. Talip olanların mevcut etyayı görmek ve teraiti mü 
zaye<1eyi anlamak üzere Kabatatta İnhisarlar Batmüdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilin olunur. (6434) ' 

GRiPE TUTULMA YINIZ 
Her .. bab Wr ka .. 

NEO ~ı!zdaLMiN A 
Vücudünüıe gripe karşı en kuvvetli slllhı vermiş olursunuz. .ıllDEYI 
ve KALBi KA'l"IYYF"\Y011'1A7. -li v'12 ~"• ' ik hıınl•n i<tninlz. 2.' 

1 ----------r.:I Usküd~r _hukuk bikimliiinden: 1 

T M d• i Tekebekir oiullannol.a Ba:rnm oi· • Urya ıS la Mustafa efendi. Osküdarcia inlu- 1 
3S8, lstiklil cadclaai 1 lap mahallesinde buliurlu Mescit 

Mapze•mm terki ticaret dola- caddesinde 29 No. lu hanede sakin 1 

1isile tasfiyesi nihayet reji amelesinden Kanmz Fabna ha-
nım t•afından aleybiaize açılan bo 

hitam buluyor. Umum j f&l>IDll davaaı üzerine tarafııuza be-
1 mallaronız fiatları üze- nyi teblit ııönderilen dava arzuhali 

rine yeni tenzilat 2. 1 /2 li- sureti ııösterilen ikametgihdan 15 
radan itibaren iradın kundura- ı sün evvel çıkıp ıittiiiz ve yeni ika- . 
lan, büyük tenziliı.tla 1 deal ve metıihınızda bilinemediti ıerhile 

Öreka çocuk lruncluralan. ı' hila teblii iade edildiii ırörülmüı 
Az ırün kalmı§br. Derhal ve müddeiyenin talebile ilanen tel.-

istifade ediniz. liiat icnuma kanır verilmit olmakla · 

ZA YI - 1681 sicil numerolu araba

cılık <hliyctnamemi k~ybettim. Yeni 

s:ni afacnğımdan hükmü yoktur, 

Hacı bin Mehrnel 

dava arzuhali suretile 20 zarfında 

cevap ve la)in olunan 24·1-933 salı 
saat 10 da mahkemeye ıelmek üze
re bu baptaki davetiye ve dava ...... 
zubali ıureti mahkeme divan hane
•ine talik edilm< klc keyfiyet aynca 
gazete ile de ilan olunur. 

Güzel Bii' " , 
\ Teşehhüt 

1 

Tır&f bıçağının bil-indeki ehemmiyet maliim
dur. Bıçağı kendi kendine bileyen VALET makine
si; bu hususta pek basit bir uıul öğretiyor' ve bı
çaiı makineden çılrarmalmzm 10 saniyode bileyor 

ve keza 10 aıuıiyecle temizliyor. 

" V A L E T " AUTOSTROP 

•NAKiL 

(5000) (6508) 

Foto Ferit İbrahim Atölyesi 
Beyoğlu Küçük Parmaklrapu tramvay iıtaayonunda Abdullah 
Efendi lokantası karımncla Hasan Bey apartırnaııma nakleclil

miıtir. Yeni atölyem çok büyük ve aon terekkıyata söre 
tanzim edilmit bir 

ST0DYODUR 
Fevkalade artistik resimlerini ancak atölyeaıizde 

yaptırabileceksiniz. 

50 K 1 Ş l L 1 K 
Bü,ük ııruP1ar dahi atölyemizde yapılmalı: üzere tertibat 

,.,. ....... br. 

E N E S K 1 
Resimleri ihya edilmek suretile fevkalide ag
randismanlan bizde temin edersiniz. Fiatlar : 
Vesikalar· 50 kurup, 6 kartpostal ve bir karton

lu 1 lira ve kabine beş liradan hatlar. 
Sair iılerimizde %50 tenzilat yapılmıtbr 

Umum Emlik 
Acentası 
Irat Sahiplerine 

Emli.klarının kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres: İstanbul, Bahçekapu 

Tat Han No. 20 - 21. 
Telefon: 20307. 

, 

Gençliğin en son ve kat'i can kurtaranı 

P RO F 1 LAK SINdir. 
Bir tüp 15 defa •id trensi ve belaojaklağu afetinden kur..anr. 

Her eczanede bulunur. Flab 75 karuıtur. 
lstanbal 651 posta kah·IAUla 5 kuruşluk pul gllnderene gi.z'i haıtalıldar 

kitabından meccane'l gl>nde~ili·. 

ölveri.şll 
olması2iya 
. iktidarı İ12 

birliAfe 
OSl2AM 
ampuJiinıl 

en çok istimal, 
oli.ınaıı Ziya 

rnenJxıı rnevkiine 
getiJ>miştir. 

Beykoz 
Debagat ve Deri Fabrikası 
Kadın 

Erkek 
Çocuk 

Kunduraların en zarifini, en 
ucuzunu, en sağlamını yapar 

Yol çantalarınızı, Evrak cüzdan
larınızı, Para çantalarınızı, 

Mektep çantalarınızı, 
Cüzdanlarinızı ve Bavullannızı 

erli allar Pazann an alınız 
Hanımlar! El çantalarının en güzel 

çeşitlerini de orada bulursunuz 
Ankara'da 
Çocuk Sarayı 

cadde•lade 

lstanbul'da 
Bahçekapı'da ve Bey

oilu'nda l•tiklAI 
cadde•inde 

Samaun'da 
Bankalar caddesinde 

Beykoz fabrikası kunduraları Beyoğlu'nda HA YDEN 
mağazasında satılır. 

Resimli Şark Mecm'1ası 
22, 23, 24 üncü ıayıları bir arada olarak gilzel yazılar, faydalı bilgiler Ye zarif 

resimlerle çıkmı•hr: Yurdumuzuıı bu deq.e·li mecmuasmı olcuyunus. 

ıu,nk bazı mallarımızı tamamue e.den çıkarıyoruz. 

nzilitl Sahs Sergimizi 
1 Kiıı:unuevveidenberi açıldığını muhte,.em miişteriler.imize arzederiz. 

Ziyaretiiliz sizi fevkalade memnun edecektir. 
iSTiCAL EDiNİZ 

Sultanhamamı'nda HALI TASFiYEDE bulunan 

--Balcılar Mağazası· 
------

AMAN NE SANCI! (ABUK! SAHCI GEÇTİ 
ADEH BIÇU DARBELERi GiBi ı BiR ALKOK YAKISI OH, NE RAHATLIK 1 

Bir Aaok y- ""'" ..aı. -· - - .... - yakıa .... lloçlanD - _,.. __ -
tairiDi ten •• WlaD .. tcdaTt ........ lfm.izk llMfC .. -oda-ppor.0.,....ub.-ular.dialcr 

dhuaJ luıd bir .... ~dıko vı:rc bcnıan mc~ınab çok 
aJl A.Uu* yalouaa tatbik cdiniı.Dcrhal.ı&Tıyı tedtiıı eder. 
Palcat Al.tok ısmin.ı hatıruuı.da tutunu •e Ukbtlc:rdcn 
ukınmu.. Htt ecıa.ucdt buJunur. 

,.....,. ·- Auınl 
0 
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G. a A. BAKIR Ud -----·- •·MBdtt·1 ~ ~·13 :•E1 a ~1 ı 

SANCIYI ZALE EDER 


