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NUSHASI 5 KURUŞTUP-

• 

1 1 M Venizelos 
Türk irfanı, Türk ze- Ali Fethi B. yeniden ' .... 

k A T•• k Cezrı bır 
ası, ur mebusluğa nam- hareket • • ı· f • .., • • • k ? Va ptı 

sermayesı ış ıyor • zetltgJDl IDJ oyuyor• Fevkala-de~içtimadan 
Cumhuriyet merkezinde asrın bü

tün tekamülüne 
sahip bir müessese çalışıyor! 

Haklı bir gururun ifadesi
1 

::::.::.::...:~-=---------~~ ı 
Ankara (Milliyet) - Yü

tiiıniyen işleri yürütmek it 
Bankasının şiarı oldu. Altı se
lle kadar evvel Ankara civarın· 
da bir yün. mensucat fabrikası 
tesis edilmişti. Bu fabrika ilk 
kurulduğu zamıan, iki sebeple 
lnuhitin ve hükUınetin takdir ve 
lneınnuniyetini celbetmitti. Bir 
defa mühim bir sınai müesse
•e Anadolunun ortasında, cüın
huriyetin merkezinde kurulu
Yordu. Mühim bir nokta da bu 
t~r~etin sermayesi kamilen yer
lı ıdi. Hisııedarlar Ankaramn 
6'rafı tüccarı ve bazı vatan
daıla:dr. Herkes büyük bir is
t~kle bu ite girınitti· lntaat 
bıtti. Fabrika kuruldu. itle. 

ek' .. ) 
ıııe.ğe başladı. Fakat t .. -::. 
ettınnek için elde tedavul 
ııık ayesi kalmamıştı. ite bat::-
en, her taraftan gelen .~ ..' 

"Ve takdirler ıirketin mutk~.il 
bir J:amanmda hiç bir teza~Ü~ 
&öıterınedi. Kiınae bu mı 1 

llıiiesseseye el uzatmadı. 
ttatti hükfimet bile onu kur 

larlllak için esaslı bir y~rdım 
Yapamadı. Nih11yet tasfıyeye 
llıec:bur kaldı. . 
.. lı Bankası bu müesses~yı 
ll:ıerine almak kararmı verı!
ken ıu mülahazaları nazarı dık 
kate almıt tı: 

1 - 200 bin liradan fazla 
bir Türk sermayesi, topraklar 
altında çürüyecek harap olacak 
tı. 

ğuna inanmak içi~. mutla~a tez I 
gahları üstünde ~o~ek lazım· 
dır. Fabrikaya gıttıgım zama_n 
yüz kadar amele hummalı bır 
faaliyetle çalıııyordu. Bur~d!' 
yapağı cesim kazanlara gı~
yor. Sodalı ve sab~lu su ıle 1 

yıkanıyor. Sonra _kuruyor ve 1 

tekrar yıkanıyor. Üç defa bu 1 

tekilde yıkanıp kuruduktan 
bu··yu··k taraklara almı· 

sa.ıra 1 1 Burada yünler te te o
Y1 or. kadar iğneli taraklar
uncaya ki ba ın

dan geçiyor. T~r~ ·~ . t 
d . . tulumu gıyınmıt bır gen 
aıtçı .. 1 .. . ek" ve cevval goz en na 
cınzı ·J " ba 
zan dikkatimi celbettı .. §ÇI • : 

11 bu gencin nazarı dıkk~tımı 
cdbettiğini görünce kulagıma 

eğildi: . . Re- . 
_ Şurayı Devlet reı~ı . 

tat Beyin oğludur, dedı. S,taı 
görüyor. Soara Alm~nhyadY_a 
"decek ve mensucat mu en ı-

gı 1 

ai olacak. 
ihtisasa giden yolun. en ~yı , 

baılangıcı ıüphesiz fabrı~a. •t· ' 
.1 .. . oldug"una öteden beri ınan 1 

çı ıgı 

mıştllll· 1 
Yünler tarandıktan sa.ın. . 

bükülüyor, iplik oluyor, oıasu- l 
ra1 sarılıyor. Masuralardan 

ara . Ve 
sonra mekiklere g~ıyor; 

b .. ··k dokuma makinelennde ı uyu , 
halis Türk kumatı dokunuyor. : 
Bu fabrikayı gez.~rken .tara~•.: 

b. kısmı Mudafaaı Mıllı 
rın ır 1 d 

lazım olan kumaş an o-yeye d 
kumakta idi. Bir kısmı a en 

od zarif kumaılar doku-
son m a ··d·· ·· den d Fabrika mu urun 

Nuri Bey C. H. Fırkasına girdi sonra .. 
ATINA, 18. A. A. - Ajana Ha

vas'ın Yunanistan muhabiri biJdirİ· 
Fethi Beyin fırkaya girmesi muhtemel yor: Atheneika Nea gazetesi, M. 

ıd v "b" •• t k•l } k Venizeloı'un Cemiyeti Akvam mali 
O ugu gı l mus a 1 O ara komitesi, Yunanistan maliyeıi hak-

namzetligv ini koyacağı da söyleniyor.. kında karar vermemiş olsa bile ko
mitedeki Yunan mümessillerinin Pa 

Sabık Kütahya meb'usu Nuri Be~~. ~em;zi Be".,den inhilôl eden ı·isi terkederek avdet ebnelerini ta-

G . A ınta meb'usluğuna nam;z;etlıgını koyacagını evvelce ya:<· lep ettiğini yazıyor. 
azı Y P • h ·· b" · ··ıd· 

k ı t .h b n ne vakit yapılacagı enu;z fes ıt ed ilmif degı ır. , Siya•i mahafil, M. Venizeloı'un 
mıfh.nıaı , . .. . I · 
Fakat habeı· aldığ•mı;z;a göre Nun Beyın Cumhurıyet Halk Fırkası· bu hareketle ıüratli kararlara vazı-

'den girmesi maan1eleıi yapılmıfhr. Diğer taraftan rivayet yetin tevazzuhunu muıirren iıteme--
na yem . . c ·· ·· h , . F h" 1 ği muvafık bulduğunu zannetmek-
edildiğine göre, sabılı. Parİ• selrrı t'e ~~uf ane meb uau Alı et ı tedir. 

8 · de münhal meb'usluklardan bırme namzetliğini koyması 
eyın h · B • C ·· h · k Batvekil milli bir kabine teşki

muhtemeldir. Ancak Ali Fet ı eyın um unyet Halk Fır cuına tine teşebbüs edecek ve muvaffak o-
girdiktcn sonra mı veya müstakil olarak mı nam;zetliğini koyacağı 

belli değildir. 

"' * * 

Tevfik Rüştü Beyin 
kabinedeki izahatı 

Bulgaristan1a aramızda halledil
medik hiç bir iş kalmamıştır 
ANKARA, (Milliyet) - Hariciye Vekili Tevlik Rüıtü Be> 

Heyeti Vekiledc ıeyahati ve temasları hakkında •ITallı i:..ıhat ver· 
miftir. lran ile aramızdaki meselelerin hallini intaç eden ve b~ 
kom§U memleketle iyi münasebat deııreri açan bu seyahatin neti 
ceri memnuniyetle telôkki edilmiıtir. 

T evlik Rüıtü Beyin komıu Bulgari.standan geçerken hükumet 
merkezinde gördüğü ıamimi kabul memnuniyetle kartılanmııt,,.. 

Filhakika Tevfik Rüıtü Beyin Sofyadaki kabulü resmi nezaket hu 
dutlannı aımıı, bir dootlult tezahürü ıeklini almlfhr. Salôhiyettar 
zevat diyor ki: 

- Bunu tabii görürüz;. Çünkü Bulgari.tanla aramısda hiç bir 
mesele kalmamıştır. Bizim Bulgari~tan halıkmtlaki temennimi: 
Bulgar milletinin terakki ve refahından ibarettir. Bulgariatanın da 
buim hakkımrda ayni hissiyat ile mütehassis olduğu T evlik Rü~. 
tii Beyin ziyaretile bir dela daha te;z;ahür etmiştir. 

M. Veni..:elos 

'

: Jnmazsa ıeniş bir temerküz bbinesi 
tesis etmeğe çalıtacaklrr. 

1 

ATINA, 18. - Yunan kabinesi 
M. Veniz:elosun riyaıeti ~ltı.nda f~v
kalade bir içtima akdetmıttir.Bu iÇ· 

'ı timada. ''Yunan harici borçlannı 
bet ıe~e müddetle tecil edilebilme~i 
için Yunan hükUmetinin borç takaıt 
le ini Merkez ihraç Bankasına yatır 
m:aı hakkında ileri sürdüğü tart .et 
rafında münakaşalar cereran etmaı
ti Neticede Möıyö Vemzelos Pa· 
ri:te bulunan Yunan Maliye Nazı.-.. 

Cemiyeti Akvam komisyonunun 
;: şartını serdetmesini bildinnittir. 

• 

Sahip ve liaşmuharrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdüril 

ETEM İZ7.ET 

Galatasaray lta~yanlar maçında heyecanlı bir atı~ 

lstanbulda spor he-
yecanının 

hakim olduğu gün! 
Galatasarayla Italyanlar berabere 
kaldılar; Fener Perayı 5-1 yendi 

Dün sporun bütün harareti ıahalara hakimdi! 
Dün Kadıköy ve Takoim stad

yomunda çok hararetli maçlar ol 
du. Stadyumdaki maçların merke 
zi •İkleti Olimpiyat tiki için olan 
Galatasaray ltalyanlar maçı Üze· 

rinde idi, F enerbahçede i11e Fener 
- Pera ..• 

Stadyumda olaun, Fener 1tadı11 

(D,,vamı 5 inci sahifede) 

Bir/jk kongresine iştirak eden murahhaslar Halkevi 8n0nde 
2 - Halkın hahiıle it· 

ti.rak ettiği ve her taraftan kı:'1 
dıaine yardım vadedilen bir 
lniiessese böyle göz öoündı: ba
t~raa, it ve sennaye sahıple
~in bütün enerJ' i ve atiye olan 
ır •matları kırılacaktı. 

3 - Esasen bu it, yani An· 
karada aann bütün tekiınülatı 
Ilı haiz bir fabrikanın muvaf· 
fak olması muhakkaktı. Eksik 
0!aıı §ey, sermaye, teknik ve 
b•dcli ve dürüst idare ise, bunu 

yor u. ld ki tesisat bir mis 
haber a ım ' . · Ç .. nkü 
r daha tevsi edılıyor. ~k . 
ı . n kuvvei muham esı 
fablrıkanldı g"undan tesisatın tev· 
faza o u .. 

· · e müıaıttır • 
sım Müdüre muvaffakıyet . te

"kten sonra fabrıka--ni ettı det 

Habeş Başvekili İstan
bula geldi ve dur

madan Ankara'ya gitti 
• 

Başvekil salı günü dönecektir 

Pariı müzakerelerinin bu hi.diıe 
üzerino alacağı şekil malumdur. Ce
miyeti Akvam komisronu. ':unaniı
tana bir istikraz venlmesını muva
fık bulmıyacaktır. 

Bu ihtimali derpiş eden Yunan 
kabinesi haricin yftJ"dımı olrnaksı~ 
iktiaadi buhrana yalnız batına ıo
ğüs germeğe karar v.enn~ıt ve al_ın
ması laznn ırelen tedbırleı-ı tetkika 
başlamıttır. 

Talebe birliği dün te
şekkül etti· 

11 memlekette en iyi iş Ban• 
kaaı yapabilecekti. Bu karar
~armda ne büyük isabet oldu
ııun~ it Bankası bugün idra!' 
~I bir vaziyettedir. fabrı-
ayı aldıktan sonra it Bankası 

r · ·ı aııonel bir mesai programı e 
:a.liyete geçti. Ve bu ?:11tına 
arzı semeresini gösterdı. Bu

nun neticesini ben de kendi gö
z~ınle gördüm. it Bankası he
n11z Yeni fabrika maınulitının 
reklimın1 yapmağa baflam•· 
lnııtır. Bunun içindir ki ben 
:e tesadüti olarak haber ~-

111>. Bankanın muhterem Mu
dürü Umumisi Celal Beyefen
dinin üzerinde ıüzel bir k~:"0 
rengi koatüm varJı. Kendısile 
~Örüşürken ~ yerli mallara 
~tikal etti. Celil Ber, ~·~ 
bır gururla giydiği elbıseyı g 
t r ek· 

- Bak dedi, bizim fabri~a
llın mamulatı . Iran seyab~t~m 
de bu elbiseyi giydim. Hal~ ılk 
l'apıldığı gün nasılsa öyledır. 

Bundan sonra da Ankara 
ci-varındaki yeni fabrik~d~ 
bahsetti. Ertesi gün ilk ıtım 
fabrikayı ziyaret etm~ .oldu. 
Bu ziyaretimin iyi ıntıbaın1 

llıuhterem karilerime bildirıne
ii bir vazife bildim. . • 
. Türk yapağısile Türk _ışçı· 

11 tarafından yapılan ıagl?ın 
kuınaılann burada dokundug~
ııu gördüm. Bazı ku~f nu· 
lrıuneJeri vardır ki, yerlı oldu-

m.,.... ld Ankaraya av 
dan ayrı T~~ serınayesile te
ederk~n uTürk haın maddesi 
sis edılen, T .. rk itçisi tarafın 
kull~an. ve ;:brika makine. 
dan ııletılen kul g· ımda tatlı 

· • aadası • 
l~rının 'k" gibi çınlayordu. 
bır musı ı Ahmet ŞOKRÜ 

----·-· 
F da Yeni intihap raosa 

ıekli 
A) _ Fraıuız 

PARIS, 18 <f'<: d·.. bütün gece 
ech•ı un 

meb'usan m. ı&hma ait kanun pro 
intihabatın 11 •. keresine de-

. . ınuza 1 b' 
jeııDJJI . ve eV'Ve ee me •. 
vaın etın~ı. fından kabul edıl 
usan meclıaı t,ara ecJiaince red· 
lip bilabara •Y.at o :ben M. Man-

i veınuea ~ . 
do un•": . deki arayı umumı-
del'in ~yaaetıı':rafından geriye.•· 
ye enc"":'e":ı d vrei intibabiye ıle 
ı __ - jkincı e . . tih 
JJ.PCl'n, veruıeaıne, m ap 
kadınla!'D rey mecburi reye dair 
ed·ııneaıne ve h l"f 1 ezkür projeyi 227 mu a ! 
olan m 229 rey ile reddetınıı 
rey~ kartı cliıince kabul olunup 
~e. •>;ade::i intihabiyeyi mubaf~ 
ıkıncdı kadınların rey vermeıı, 

a e en b • • 
~ "h olunmaıı ve mec un reyı 
ıntı ap kanun metnini 111 mu
reddeden k b · ı 152 rey ile ka 
halif reye mu a ~ '. 
bul va taavip ebnıştır. 

Muhafazakarlar 
Kazandı 

LONDRA, 18. A~ f"· .- Dumbar
tomda yapılan kısım ıntihapta Lı;';':9 
hafazakarlardan. ~o~hrane • • 

1 "ntihap edılıruıtır. Rakıbi. olan 
:".!e~: fırkası namzedi Johnıtoa 
13704 rey almıft~ •• 

fırkaların vazıyetı itibariyle ~ 
deiifildik yoktur. 

de Habeşistanın Pariı maılahat
güzan M. Tagen olduğu halde, 
dün!W ekspresle Pariıten şehrimi 
ze gelmiş, doğruca Perapalas ote 
line gibniş, orada yemek yedik
ten ve bir müddet istirahat ettik
ten aonra yanında bir tercümanla 
Topkapı sarayı , müzelerini ve 
Ayasofya camii.ni ıezmi,, Sirkeci 
den huıusi bir motörle Haydarpa
şaya geçmit ve akşam trenile An. 
k a raya hareket eylemiıtir. Ha
beş Başvekili n refakatinde bn
h_·nan M. Tagen, melon §apka, si
yah elbiseyi labis bulunuyorlardı. 
4 5 • 50 yaşlannda görünen Beci
randa Zallaka Cenaplarınnı çene
sinde küçük bir sakal vardır. Ge
rek Baıvekil, gerek refiki, eamer 
çehreli, ıevimli, s~".'p~tik !<imıe
lerdir. Bir muharrırımız, dun Pe .. 
rapalasta Habeı Baıvekiline mü
laki olmuı ve kendiı!le görüımüı 
tür. M. Beciranda Zallaka Cenap 
lan muharririmizin ıuallerine 
fra~ıızca cevap vererek fu beya .. 

Habeşistan Başvekili Bec1tanda nalla bulunmnıtur: 
Zallaka cenapları _ "Habe~iatan imperatorluğu-

H b · t B k"I" Be · ı nu faıdik eden devletler merkez-• eıus an aıve ı ı cıran- . · h ·ı d ) 
da Zallaka Cenapla n, refakatin- 'Devamı 5 ıncı sa 1 e e 

Dişçi fakü/te.•İ tarafından Ecn,,bi taıeı,. ~,-,,tine vt*rlJ,,n ziyafette 

Bir milyoner şehrimizde 
Amerikalı milyonerlerden Mr. 

Kram, kerimeıile birlilıte Suriye
den şehrimize gelmit, Perapalaı 
oteline miıafir olmuıtur. Milyo
ner ve kerimeıi, dün Robert Kol
lej muallimlerinden biri ile birlik 
te tehrin ,ayanı temata mahalle
rini gezmitlerdir. Bir iki gÜne ka
dar Atina'ya ıridcceklerdir. 

Alman seyyahlar gitti 
Evvelki ırün ıehrimize gelen 

Alman aeyyahlar, Karlaruhe va
puru ile Akdenize müteveccihen · 
hareket etmi,lerdir. 

Konferansı verecek mi? 
Tayyareaile şehrimize gelen ln 

giliz moda kraliçeıi Leydi Çartor' 
dan Aero kulüpte bir konferans 
venneıi için rica edilecetkir. Kon 
ya • Halep • Bağdat tarikile 
Amerikaya gitmekte olan Ley
di Çartor 'un bugÜn hareket etme 
zae bu ricayi kabul edeceii ümit 
edilmektedir • 

. 
işsizlere iş, işçi 
Arayanlara işçi 
Buluyoruz! 

- ikinci sahifede. 

ve intihabını yaptı! 
ikinci celse epeyce hararetli oldu, 

16 murahhas 
kongreyi terketmek istedi .. 

Üçüncü celsede ihtilaflar izale edilmiş ve 
idare heyeti seçilmiştir 

Milli Türk talebe birliği heyeti u- heyetin eaki nizamnameyi tadilen 
mumiye içtimaının ikinci celeıeıi hazırladığı yeni nizamnamenin mü
dün sabah Halkevi aalonunda yapıl- zaker-esine geçilmit ve daha nizam-
mı9tır. namenin birinci maddeıi okunur o-

llkevel geçen celeaede oeçllen bir (Devamı 5 ind sahifede) 

Etıbba mub8del»t cemi;yct/Dia daa QarWabar'da v«dll/ PY 
ıdyaletiade 
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işsizlere iş, işçi 

'r HAIRöC1 HA~lERLER 
1 -~~~~~~~~~-

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

İşsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Bize yazınız 1 
lı ara,....larla !Ki arayanlar •-1 ze bildirlrlerse bize müracaat et

rumda tava11uta bqladıfmm mit ve adreslerini bıralımıı olan 
günden heri, ıerek it arayanlar- itıizleri kendilerine bildireceğiz. 
dan gerelae itçi anyanlardan pek Bu suretle hem itıiz kalan ve 
çok mektuplar almaktayız. Bu memeleketin neresinde it bulabi
mektuplar maksadı tesbil edecek lecejiııi bilmediği için bunalan 
bir tarzda tasnif edilmektedir. vatandatlarnmza hizmet etmİf, 

" Milliyet " memlekette ço- hem de memleketin her tarafına 
ğaldığmdan bahsedilen itıizliğin, bir çok ııüzjde iıçilerin dağılarak 
iısizlerin ihtiyaç sahalanna dağıl- müfit hizmetler deruhte etmeleri
maôldarnıdan ileri ıeldiğıne ka- ne yardım etmit olacağız. 
nidir. Huıuıi müesseaat sahipleri de 

Birçok kaza merkezlerinde, bu huıuıtaki ihtiyaçlarını bize 
hatta vilayetlerde makineci, mo- bildirirlerse memnuniyetle kayd
tÖ1'CÜ, teaviyeci, tornacı, iyi bir edeceğiz. 

dülger, marangoz, ilib ziraiye 
tamircisi; elektrikçi ıu •eya bu 
ihtisas itçileri ve uıtalan yoktur. 

Onul'. için biz ifıizlerle itçi ia
teyenler ara11ncla tava11utta hu
lunmak iıteyoruz;.. 

Gerek lıtanbtıla, ıerek mem
leketin her kötesine f&mİI olan bu 
tavauutun daha mü.amir ve fay
dalı olma11:ıı isteyoruz. Onun i-
çin 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diier taraftan beledi
ye reisleri, fırka ida.re heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ali
kadar idare amirleri bulundukları 
yerl~rdeki işçi ihtiyacıru (tekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve İt tartları tesbit edilerek) bi-

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:mız vari' 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mr' 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri arasında da hu ta
vassutu yapacağız. iş İsteyenler 
de, iıçi ve memur arayanlar da 
mektuplarını "lıtanbul, Milliyet 
gazetesi iş tavaasut büroıu" na
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vata11-
dasa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

iş ve işçi • • • istigenler kimler? 
Dünden itibaren iş isteyenlerle İşçi arayanların isimlerini ve tarı. 

farını neıre başladık. Şimdilik en çok müracaat it isteyenler tarafın. 
dandır. En ziyade Anadolu ve Trakya'da iıçi ihtiyacı olduğu için be 
hu•uataki taleplerin muhaberat itibarile biraz gecikeceğini zannediyo-
ruz. 

ı, iıtiyenlerin adreslerini de kaydettiğimiz için iş vennek istiyen
ler ya doğrudan dofruya taliplere yahut ta bize müracaat etmelidirler. 

iş istiyenler 
6ı - Kuımpeşacla kulalcuzcla 

Sait Ali Çelebi mahallesinde man 

dacı sobjmcla 39 No. lu hanede 
Abmet otlu lsmail. T .. viyeci ve 
buhar kazanlan tıımİrab.. Tqra
ya ıider. 

Ateıçi ııe hademe .. 

62 - Beyoğlu Cihangir ~ 
35 No. lu Büyiikada aartmıanuı
da No. 1 Cihangirli K.izmı 28 ya 
şıııda atqçilik ve hademelik 40-
45 lira maaş istiyor tafraya gi
der. 

63 - Zeytinlik odacıhafı so
kak No. 55 hat!ede Hüseyin Ca
hit. Elektrikçi gündelik 150 ku
ruş, tqrada ise 3 lira yevmiye iıı,.. 

ter. 

Reuam ele tae1yeci ... 

64 - lstnbul Şehremini kü
çük saray meydaru Mimar Acem 
maball .. i 34 No. lu hanede Na· 
zif. 21 yqmdadrr Ressam ve tes 
viyecilik bilir.Tqraya ıider. 

66 - KunnfAp&Cfa Zincirli ku 
yu caddeei No. 174 Hahan. 38 
ya,ındadır. Makinist teniyecilik 
ao-ıoo lira istiyor, la!raya ıi
der. 

66 - Balat Kurçı çeşm .. i cad 
desinde pastırmacı yoku§anda 
çıkmaz tokak N o. 4 Şevket 28 ya 
şındadU'. Makinist ve tesviyeci 
lik bilir. 80 - 100 lira maat iıı,.. 
tiyor, taşraya gider , 

67 - Küçük Ayaıofya medre
se aokak No. 18 Cemal tornacı ve 
tesviyecilik bilir, 19 yaşndadır. 

Yevmiye ı00-250 istiyor, ıa.ra 
ya eider. 

68 - Kasımpaıada Zincirliku 
yucadcleaindemümeyyizıokağm 

da No. 8 Arif lsmail tesviyeci ve 
tomacdık bilir la!raya gider. 

KurruJf ve tlokwnm:ı 

69 - Eyüpte Kızıl meoçit ma
halleoi 35 No. ela Salih•ddin, 22 
Yatmdadır. Kumat dokumacıbiı 
bilir, 150 kurut yenniye istiyor, 
taşraya 200 k. 

70 - Oıküdar Tembel bacı 
Mehmet maballeıi ve sakağı No. 
3 Süleyman Bey haneıiade, Ef
dal, tes•iyecili.k bilir. Tatraya ıi
der. 

71 - Küçük Unga poliı kara 
kolu kartumda aşçı ve tallCI Nu
man Ef. vasıtaıile Cemal. 26 ya
tmdadrr. Amele ve yahut kapıcı
lık yapabilir. Taıraya gider. 

72 - Gazipqa caddesi halk 
fırkası ittisalinde Karacabey kı
raathanesinde Kaya usta. Dülger 
ve beton arme itleri bilir. Yalnız 
lıtanbulda. 

73 - Babıali Şeref ıokak No. 
1 ı Sedat, 18 yqmdadır. Mücel
litlik bilir yevmiye 100 kuruı tq 
raya sibnez. 

74 - Emek yemez karamolla 
tokak 14 Salvator Şaul, 45 yqın 
dadır, T .. viyecilik bilir. 350 ku-
rut yevmiye İıter 
mez. 

taıraya ıit-

Beyaz; ele renkli iıler .. 

75 - Kadıköy Talimhane civa 
n mahallebici ıoıumda 50 N o. da 
Emine Mehmet. Singer makine
sinde brode, beyaz ve renkli i!
leri bilir. Eve siparit kabul eder 
BW'la,fzmit ıihi yakın yerlere gi
der. 

76 - Unkapanı Zeyrek caddesi 
Hasan HulU.i eczalıanesi yaıunda 
No. 6/ 1 izzet. Makinist ve ıofcir
lük bilir, 50 lira mllltf istiyor. Taı 
raya gider. 

77 - Unkaparu Zeyrek cadde.
si Hasan Hulusi eczahan .. i ya
nında No. 6/ı mimar ofullar1n
dan Hakkı uıta ithatılık, duvar
cılık, hetonculuk bilir . 

Not: 
1 -lş isteyen veya işçi arayan/ar 
için bir gün yazdığımızı ertesi 
gün tekrar etmiyeceğimiz cihet
le bu listeler allikadarlar tarafın
dan muhafaza edilmelidir. 

2 - lşçi isteyenlere eğer bu lis
telerde matlfip evsafta kimse 
yarsa tavsiye ediyoruz. Yoksa is
tenen evsafı haiz işçi veya me
murlar bize müracaat ederek talip 
olmıılıdırlıu lci kendilerini tavsi· 
ye tıdelim. 

3 - Bir ilci gün sonra yalnız 
listeleri neşre ba§fıyacağımız ,._ 
çia bu sütunları tahsisteki malc
sadı izah eden satırların dikkat
lı okunmasını bütün ali.kadar/ar
dan rica ederiz. 

1 j a p on ya' da darbei hü- 1 
Harp borcu 

k "' . h } ? Ne olacak? 
umetmJ azır anıyor• Amerika: Harp mi? 

Aksayı Şarkta vaziyet gene yep
yeni bir saf ha ya girdi 

sualine cevap veriyor 
VAŞiNGTON, 18. A. A. - Ha

riciye nezareti, Cemabiri Müttehide 
hükiimetinin harp borçlarının tesvi
y .. i hakkında yeniden müzakerat aç 
mak niyetinde olduğunu reımen tek 

Bir tarafta sulh müzakeresi oluyor, öbür tarafta zip etmektedir. 

Çin'liler yeni harp kuvvetleri hazır'.ayorlar 
1 

Reisi Cümhur M. Hoover'in harp 
borçlarının tenzilini arzu etmedifi-

ŞANGHA Y, 18. A. A. - Sulh orta elçisine gönderilınittir. ni söyleyen Ayandan M. Reed'e ce-
müzakeratında bir tevekkuf dev- Alınan malümata ııöre Japonya J . 

· h 1 ı · · b' •· t k akd' -'-'-·t · vap veren sabı.k hazıne nazın A-reıı usu e ge m14tır. ır mu are e ıne muva..-&IUI •-
Çin bir· yuvarlak masa Konferansı ' yandan M. Glaaa ıunlan söylanit

Şimdi herkesin nazarı dikkati 
Japonyanın dahili vaziyetine mü.. toplanmasını ileri sürmektedir. Bu tir: 
leveccihdir. Konferans ve Japon askerleri geri " Şimdiye kadar hasıl olmad11e 

Çünkü J aponyada pek yakında çeki_lmed~ ~vvelbo emnk i~et ve 1'el81 •: de bile öyle vaziyetler tahuıul ede-
mctın temmı ve y olaJ meıe e en . . 

askeri bir darbei hükumet yapı· hakkında tetkikatta bulunacakbr. ı cektır kı ; o zaman harp borçları 
Jacağma dair muıırrane bir takrm Japon Kabineainin vaziy~ti meseleıini yeniden tetkik etmek en 
şayialar deveran etnı.ektedir. TOKYO, 18. A. A. - Japonyada hayati menfaatimiz icabından ola-

iyi maliımat almakta olan ve Çin hüküm süren vazhim iktisadi buh- caktır. 
dava1ına taraftar bulunan bir takım ranın lnukai kabinesinin düşmesine F ed' . ki A l l t d' 

sebep olacağına kani bulunan siya-

1 

arz ınız . . vrupa 1 
"'.: e. ıye 

kimseler Şanghaydaki Japon mu- ıi mabafilde milli bir hükumet tet- edemeyeceklenm açıkça soylediler. 
rabhaalan tarafından kabul edilmif 
olan şartlar, Tokio hüküınetine reci kili ihtimali yeniden mevzuu babı- Ne yapacakımız? Avrupalılar'm söy 

dedildikçe bir ıulh mukavelenamesi 
olmağa batlanuttır. lediklerini kabul edecekmiıiniz; yok 

vücuda getirllmeıinin pek ümitsiz ........... sa harp etmek cihetini mi iltizam ... 
olduğunu beyan etmektedirler. Mühim deceksiniz?" 

Ceneral Suimomoto'nun muhtelit M. Reed hu sözlere kartı yalnız 
livası Ujinaya müteveccihen vapura Bir ihbarf ıu bir kaç kelime ile cevap vermit-
binmiıtir. Bu eınada birçok mühim- Başvekili tutup suya tir: 

· mat, yiyecek, içecek ve harp leva- d ? " Harp etmeyeceğimiz pek tabi'i 
Zımt mütemadiyen gelmektedir. mı atacaklar 1 / VQ a~İk;;rdır.'' 

Nankinden gelen bir telgraf, SYDNEY, 18 (A.A.) - Alman 
Tchan Kai Chek'in askeri mecliı bir telsiz telgraf yeni köprünün Avusturya ve Macariıtanın mali 

1 k k .. t · · e va~iyeti reiıliği ile erkanı harbiye reisliğini yarm yapı aca Uf& meraıımın 
deruhte etmiş olduğunu bildinnekte riyaset edecek olan Cenubi .Yfıeni BALE, 18. A. A. _ İıtihaal edi-
dir. Gallea baıvekili müfrit men.ı r-

kaaına mensup M. Lang'ın mera- len bazı istihbarata &'Öre, Ma.cariı~ 
Aksayı Şark daimi komi•yonuntla 

CENEVRE, 18. A. A. - Dün Ak 
aayi Şark daimi komisyonundaki 
müzakere esnasında M. Boncour, 
reisin mütalealarını takviye eylemit 
tir. 

ıim esnaamda komünist aleyhdarı tanın vaziyeti hakkında beynelmi
bir tetkilat azaları tarafından ya- ı lel tediyat bankasırun dünkü celaesi 
kalanıp ıuya atılacağını ihbar et- esnasında alınan malıimat, bu dev• 
mit olduiu ıöylenmektedir. !etin mali vaziyeti her zaman için 

Cenubi Yeni Galleı hükiimeti- ld k km 1 '.. k M 
· Lo d d k' • · M o u ça 11 b ı ııoaterme te ve . 

nın n ra a ı umumı ajanı . • .. • . . 
Villis böyle bir telgraf göndermiş Tardıeuoun bu baptaki hareketim 
olduiunu ve bu su'i kastın yapıla haklı gösterecek mahiyette hulunBunu müteakip, Çin mümeııiline 

cevap veren M. Soto, hali hazırda 
muvakat bir itilaf yapılması mevzuu 
hahiı olduğunu, fakat bilahare ha
kiki bir itilafa vuıul iôn ciddi mü
zakereler icrası laznn geldiğini söy
lemiıtir. 

cağnn ıayaru itimat bir menbadan maktadır. 
istihbar eylemit bulunduğunu be

Bundan oonra reis M. Hymans, 
söz alarak; yapılan muhtelif beyana 
b tebrike şayan ııiinnüı ve evvelki 
komisyonun vazifelerini teırib ve 
t .. bit etmiştir. 

ŞANGHA Y, 18. A. A. - Çin me
nabiinden gelen telgraflara nazaran 
Çinli gönüllüler Mukden'i Japonla
nn ellerinden almağa hazırlanmakta 
ve bunun için mezkur tehir kartısın 
da mühim kuvvetler toplamaktadır
lar. Söylendiğine göre, 100 bin ki
tilik diğer bir kuvvet daha 3 kola 
munkasim olarak Mukden'e doğru 

yÜriimekte ve yollan üzerinde Yeni 
Mançuri devletine ait olarak tesa
düf ettikleri bütün alametleri tahrip 
etmektedirler. 

Japonların Mukdende örfi idare 
ilan ettikleri ve ıehrin ehemmiyetli 
askeri noktalariie kapılarına loplar 
tabye eyledikleri bildiriliyor. 

1 

Yuvarlak masa 

TOKYO, 18. A. A. - Bir müta
reke akdi haklrnıdaki teklife dair 
Japon hükumeti tarafından tesbit e 
dile n kat'i talimat Japonyanm Çin 

yan ve teyit eylemiıtir. 

Cenevre 
Başllyorl 

PARIS, 18 (A.A.) - M. Tar
dieu ile M. Boncour, Dumesnil ve 
Fabry ile M. Hyınanı ve Zulueta 
ve Büyük Britanya heyeti murah
hıuaımm bir kısmı dün alqam Ce· 
nevreden hareketle bu sabah 7 de 
Parise vasıl olmuılardır. 

Mali tedbirler devam 
edecek 

LONDRA, 18. A .A. - Lordlar 
Kamarası, Avam Kamaraımca 
kabul edilen ve istisnai mali ted. 
birlerin devamına ait bulunan ka· 
nun projesini kabul ve taıvip et
mit ve kanun Kral tarafından da 
taıdik olunmuıtur • 

Ceset yakıldı! 
ROCHESTER (Nevyork eyale 

ti) 18 (A.A.) - Piıkopoaluk kili· 
seıinde yapılan dini meraıimden 
aonra, müntehir milyoner Eaıt
man'ın cesedi yakılmııtır. Muma
ileyhin külleri mahalli veladeti o
lan Nevyork civarında Vatter
vile kiiyijne nakledilecek ve orada 
pederile vnldesinin mezarlannın 
yanına defnedilecektir 

Bulgaristan borçlarını 
ödeyemiyor! 

Hükumet tediye imkansızlığını 
karar altına aldı 

SOFY A, (Huausi muhabirimWlen) - Bulgar Mec!Ui nüz:ı:art 

ha.ta bulunan Maliye Nazırının evinde akdettiği bir içtimada Bulga
ristanın, Cemiyeti Akvamın tetkik komiayonunun tahkikatından aon
ra mali ııaz;iyetin çok lenalaftığını ve bundan böyle harici borçları
nın takaitlerini ödeyemeyeceğini karar altına almııtır. 15 Martta 
Bulgariatanın harpten ee1e1el ele tonra akdettiği iatikrazlara karfı 40 
mifyon leva ötleme•i İcap ediyordu. Hükumet altlığı karar ile bu pa
rayı ödeyemeyeceğini biltlirmİ§tir. Çünkü Bulgar Milli Bank.uıntl-. 
umum kambiyo yekunu yalnız (120) milyon leııatlır. Hükumet bu pa
rayı ilaç ve saire gibi memleketin en ziyade mühtaç olduğu eıya için 
saklıyor. Mart nihayetinde Bulgaristan Romanyatla Bulgar emlakine 
r>a:zolunan haczi kaldırmak için Romanyaya 55 milyon leva ödeme• 
ai lazım itli. Bu1gar hükumeti bu parayı da ödeyemeyecektir. Pan.te 
içtimaını akdeden Cemiyeti Akııamın mali komia1onu ancak Bulııa· 
riatan 40 milyon levalık taksiti ödedikten •onra karannı verebilece
ğini biltlirmiftir. Fakat Bulgar hükumeti mali komia;yonun kararını 
daha z;iyade bekleyemeyecek bir ıJaziyette oltlufunu, bu takaiti öde
yemeyeceğini ele Pari.te bulunan murahh.ulanna komi.yon haza. 
runtla Bulgari.tana bir an evoel mühtaç oltlağu yartlunuı Clerilme•I 
için urar etmelerini biltlirmiıtir. Bulgar Milli Bankıuı müdürü Pa
riaten So/.JIG.JIG çağırılmqtır. Onun iftirakile Meclisi niiz:ı:ar levlra!Me 
bir içtima aktletlecek ııe bu içtimadan .anra Milli Banka müdürü 
tekrar Pame gidecektir. Pariaten gelen haberlere göre Bulgar dtiJıı. 
razlarının lngiliz; hamilleri de Franıızlar gibi Bulgarlara bazı ko
laylıklar göstermejji muvafık bulmu1lartlır. Felemenkli hômillerin 
vaziyeti daha belli değildir. Umumi ıJtUiyet ıu birkaç gün :ı:arlıntla 
teb<!llür etlecehtir. Hükumetin taksitleri örleyemeyeceği hakk111tlaki 
kararı dahilde memnuniyetle karfllanmıftır. 

Maamafih, hafif bir salahın vücu
da ı.ıeldiği zannolunuyor. 

Diğer taraftan Macariıtarun vazi
yetinin daha müsait olduiu kaydo
lunuyorsa da beynelmilel tediyat 
hankaımm mazbata mnharriri, hu 
hapta çok husuıi ibtirazi kayitler 
denneyau eylemqtir. 

lngiliz 
Borçları 

Amerikalılarla müza-
kere ne safhada 

V AŞINGTON, 18 (A.A.) 
Amerikan Ayan aza11ndan M. 
Reed Amerika matbuatında inti
ıar eden ve Büyijk Britanyanın 

Müttahidei Amerikaya olan borç 
larınm yeniden tetkik olununca
ya ve yakında Londraya ıidecek 
olan M. Mellon'un bu bapta lngi 
!iz zimamdarlarile yeni müzakera 
ta giriımeğe memur edildiiine 
dair bulunan haberleri reiıicüm· 
hur tarafından tekzibe memur e
dilmittir. M. Reed, bu meselenin 
M. Mellon ile müzakere edilmedi 
iini ve bu hususta yeniden müza
kere yapılmaaı derpit olunmadığı 
m ili.ve elmİf ve hali hazırda 
mevcut olup harp ve tamirat borç• 
larma ait bulunan itilaflar muci
bince Büyijk Britanyanm Cemahi 
ri Müttahideye tediye ettiğinden 
pek fazlaaım Avrupa devletlerin· 
den almakta bulundutunu aöyle
ınittir. 

Vatikana mı 
Sabldı? 

Bulgarlara sahlan tarihi 
evrak ve yeni bir haber 

Roma 17 - Ayaıofya mah 
zenlerindeki lüzumıuz bazı f!llf· 

rak arasında Bulgarlara ıab· 
lan Türk tarihine ait vesilcala. 
nn bir kıımı Vatikan aniv 
müteba11111 tarafından 1atm a
lınmıştır. 

Vatikan müteha11uı bunları 
taınif etmekle mll§guldü. 

Bu evrak araıında ıoo dere 
ce mühim bazı eski muhabere 
evrakı vardır. 

Amerikaya muhaceret 
VAŞiNGTON, ıs (A.A.) -

Meb'uaan Meclisinin muhaceret 
encümeni, muhacereti hali hazır
da mevcut mikdann yüzde onuna 
indirmeği teklif eden karara leh
tar olan raporu kabul ve buvip ey 
lemiıtir. Bu karar mucibince garp 
m11f kürreıine dahil memleketler 
den gelecek muhacirlerin mikdan 
30 Haziran 1930 tarihinde niha
yet bulan senei maliye zarfında 
vürut eyleınit bulunan muhaciri
nin yüzde onu dereceıinde olacak 
tır. 

D~i 
Amerikada ecnebi aktörler 
VAŞİNGTON, 18 (A.A.) - Reisicümhur M. Hooverir 

imzasına iktiran eden kanun mucibince fevkalade meziyet ' 
ehliyet sahibi aktörler müstesna olmak üzere ecnebi aktörle 
Amerikan tiyatrolarında icrayı 1an'at edemiyeceklerdir. 8 
tedbir; ecnebi aktörleri muhaceret kanunu ahkamına tabi tul 
maktadır. 

Bir borsacının tevkifi 
PARlS, 18 (A.A.) - Stockholm bangerlerinden HogmaP 

ın tikiyeti üzerine borsa ıimaarlarmdan Barrault emniyeti sui 
iıtimal ve piyasada kanuna mugayir muamelelere girişmei 
cürmünden dolayı tevkif edilmittir. 

Berlinde siyasi nümayişler 
BERLlN, 18 (A.A.) - Hükumet tarafından bugiın net 

rolunan bir emirnamede 20 marttan 8 ni1ana kadar siyasi fa• 
liyetlerde bulunulması menedilmittir • Siyasi alaylar tertibi 
ve siyasi beyannameler dağıtılması da menedilmittir. BinaeJI' 
aleyh reisicümhurluk intihabı için yapılacak siyasi mücadele 
ancak bir haftaya inhisar edecektir. 

Amerika - Rusya siyaseti 
MOSKOVA, 18 (A.A.) - Londradan bildirildiğine gö-

re, Vaşington mahafili Sovyet Rusyanm tanınması meselesini 
tetkik etmektedir. 

Cemahiri Müttehide uzak tarkta bir kuvvet müvazeoesi 
tesis için Sovyet Rusyanm kuvvetlenmesini arzu etmektedir. 
Cemahiri Müttehide Sovyet Rusya ile mukarenete karar ver· 
diği takdirde atacağı ilk adım Sovyet Rusya'ya bir heyeti mu• 
rahhaaa göndererek ticaret muahedesi aktetmek olacaktır. 

Sovgetlerle Japonlar arasında 
müsademe olduğu doğru değil 

MOSKOVA, 18. A. A. - Taı A
jansının salahiyettar mahafilden al
dığı malumnta göre Sovyet hudut 
muhafızlariyle Japon kuvvetleri a
rasında Siberya hududunda nrüsade 

meler vuku bulduğuna ve bir Japon 
tayyaresinin yere indirildiğine dair 
lngiliz memhalanndan çıkan haber-

Çocuk 
Bulunamadı! 

NEVYORK, 18 (A.A.) - Bu 
gÜn 18 inci gÜn olduğu halde, Po 
liı, Lindberg'in yavrusunu bulmalı: 
için yaptığı bütün taharriyatta, 
ilk kaçırıldığı gecedeki kadar mu 
vaffakıyet iktisap edememiı oldu 
ğunu açıkça kabul ve takdir et• 
mektedir. 

Gene bir tayyare 
kazası 

LONDRA, ı8. A. A.- Vitte
ring "Luuex,, civarında uçmakta 
olan bir aıkeri tayyare dütmÜf 
ve iki rakibi bu sukut neticesinde 
ölmütlerdir. 

Fas için istikraz 
PARIS 18 A.A. - Meb'uaan 

mecliıi, 6 senelik bir müddet zar
fında ikiye taksim auretile tahvil
leri ihraç edilecek olan 1.535 mil
yon franklık Faa istikrazı projeıi
ni ıelecek hafta müzakere ede
cektir. 

lıbu istikraz, Faı'taki nafia U• 

muruna, içtimai itlere ve umumi 
tedrisata sarfolunacaktn. 

Fransız bütçesi 
PARİS 18 (Havu) - (A.A.) -

Ayan m4'Cliai maliye encümeni ına 
liye nazırını dinledikten aonra, en 
cümenia. umumi mazbata muhar· 
ririni mecli. kürsü.ünde Fransa
nm hakiki ınali vaziyetini ve meb' 
usan mec:liıine tevdi edilmit olan 
bütçenin mahiyetini burih ve tav 
zihe da•et etmefe karar vermiıı
tir. Encümen bundan batka, büt
çeyi 3 ı Mart tarihinden evvel tas
dik ve kabul ettirmek mabadile 
bütün faaliyetini sarfetmeie ve 
ııelecek ıenelere ait bütçeleri ta• 
ahhüt albna alarak umumi maı
raflan tehlikeye koyan projet 
metnini reddebneği de kararlq
tırnuıtır. 

Kredi Fon siye tahyilleı:i 
KAHiRE, 18. A. A. - Yüzde 3 

faiz ve ikramiyeli Mmr Kredi 
Fonaiye tahvillerinin ı6 mart ke
tidesinde: 

1886 seneai tahvillerinden 
297.403 numara 50.000. 1903 -
neıi tahYillerinden 623.280 nuına
ra 50.000 • ı9ı ı seneai tahviUerin 
den ı 79.639 numara 60.000 frank 
kazanmıtlardır. 

Fransız meb'usları 
azalblmayacak 

PARIS ıs (A.A.) - Mebuaan 
meclisi müatakil meb'ualardan bi· 
riai tarafından verilen ve Franaız · 
meb'uıları adedinin 400 e tenkisi
ni istihdaf eden projeyi 204 muha 
lif reye karıı 303 reyle reddetmit 
tir. 

ler hakikate mukarin dei;ildir. Sov· 
yet hudut mubafizlariyle Japon ku' 
vetleri araaında hiçbir müsademe "" 
ku bulmaıruı ve hiçbir Japon taY· 
yareıi de Sovyet arazisi üzerine!< 
uçmann§br. Esasen Mançuride bu· 
lunan Japon kuvvetleri Sovyet hu· 
duduna ıimdiye kadar yaklaşmıı· 
nuşlardır. 

J Ölüm 
Ve doğum 

1931 ll!ncıi hidayetinden itibareıı 
viliiyet merkezleri için tertip edileli 
iilüm ve doium istatistiklerinin 1932 
senesi hidayetinden itibaren kaza 
merkezlerine de tetmiline karar ve
rildiii iktisat Vekiletinden vilayet• 
b.ildirilmiıtir . 

Şimdiye kadar vilayet merkezle 
rinde olduiu gibi 932 senesi kanun· 
ıanisinden itibaren kaza merkezle
rinde de vukua ııelen her öHim v< 
doğum vakaaı için birer fit bulun· 
durulacaktır. Ölüm fiti eri kazalarııı 
belediye hudutları dahilinde vuku 
bulan bilumum vefat vakalan içi• 
tanzim edilecektir. Yeni belediye de 
fin ruhsatiye kayıtlanne nazaraıı 
doldurulacak ölüm fiılerinden maa· 
da Belediye hududundaki askeri. 
mülki huıuıi bilumum hutahane
lerdeki ölüm vak'alan için bu müet 
ıeselerin ıertabipleri marifetile fit
ler doldurulacaktır. 
Doğum vekayÜne ııelince beledi

ye kabilelerinin Sıhhiye V ekaleıi
nin emri veçhile tutmağa mecbur ol 
duklan doğum defterlerindeki ma
lumata nazanın her doğum vak1111 i· 
çin bir fit doldurulacakbr. 

Kazalara tevzi edilmek üzre ölünı 
ve doğum fitleri V ekiletten gönde
rilmiıtir. 

llyas Bey Vrioni öldü 
PARIS, 18 (A.A.) - Arnavul 

luk hükiimetinin P aria sefiri Uya> 
Bey Vrioni, dün alqam vefat et• 
mittir. 

Aile kavqasının sonu 
Aliiye - Gazi Pata sih· 

hat itleri memuru ilci evlidir. 
2'.evcelerinden biri köylü, diğe
ri de tehirlidir. İki kadın ge· 
çinemezler, memur Fazıl Efen· 
di de köylü olan refikasını e.
den uzaklattırır. Bunun üze. 
rine kadın Nahiye Müdürüne 
gider ve kocaıırun kaçak tütün 
sakladığını haber verir. Me
murlar derhal eve giderler. Fa. 
kat kapıyı açtırıımazlar. Niha
yet içeri girdikleri zaman eviıı 
ortasında gaz dökülerek yakıl
IDlf bir yığın tütün bulurlar ve 
yakalarlar. Fazıl Efendi, ele 
ııeçen bu tütünün kendisine 
ait olmadığı iddiumdadır. Mu 
hakemesi görülmek üzere An· 
talyaya ıf!llfkedilmittir. 

ikinci Ziraat sergisi 
Mayıs ayı zarfında açılacak .,. 

lan ikinci ziraat serıiıi hakkında 
timdiden hazırlıklara batlarumr 
tır. Sergi vilayetin yanındaki mey 
danlıkta açılacak, çiçek, sebze, 
meyve ve tavuklar tethir edilecek 
tir. Tethir edilen etya sahipleri 
jüri tarafından tayin edilecek mil 
kafatla taltif edilecektir. 
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yeni bir çok girişiyorl 
Mahkemelerde 

Bedava eğlenmenin 
yolunu bulmuşlar! 

•••••••• 

Ayasofya 
Mozaikleri -·---

Su yolda hiç bir feda-· 
karlıktan çekinilmiyeck 

Belediyede 

Deniz 
Hamamları 

Yatırılan dipozitolar 
Ayasofya camisinde sıva al varidat k d d'Id" 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Güzelim Gülhane parkının 
bugünkü hali .•• 

Biri mezeyi, biri rakıyı temine 
gitmiş, öteki de sofrayı hazırlamış! 

tında kalan mozaikleri meyda. ay e 1 ı r 
na çıkarmak işini deruhte eden Belediye, İstanbulda beton 
mütehassıs M. Dast~n ca~iin deniz. hamamları tesisi işini iki 
hasır ~~ası. k~smındakı tetkika- zata ıhale etmişti. Bunlar ta· 
tını bıtırmı§tır. ı ahhütlerini ifa edeır.ediklerin-

Ancak mozaikler gayet in. den mukavele feshedilmiş ve 
ce birer tabaka teşkil ettikle- müteahhitler zarar ve ziyan 
ri için b1;1nların ameliye a~a~.rn taleb~le açtıkları davayı da kay 
da sıva tle beraber yere do kül- betmışlerdir. 

"Bülbül ham fış, havz tehi, gülsitan harap!" 
Bütün boşta gezenler burada! - Yanımda pul parası yok ta ... - Pat 

pst ... - Ehhem, ehhem ... - Haniya hararet 
Arsen efencH kat'Ôaflı, karagöz

lü, l'Ür ılyah aaçlı bir ermeni deli
lcanlıaı. Sitrak Efendi 35 i l'eçmit. 
P&P"l'&n barunlu,lannı:aı çehreli,iri
cilueli bir adam. Noemi Hanım da
ha bıyoklan te..Iememiı, yanakları
nın ali pençe pençe, etine dolğun 
bir ermeni &'üzeli. Oçiide bir sıraya 
hakim huzurunda, iiçücle ıirlaıttan 
tnunum. 

Sitnk efendi mahalle bakkalından 
••la çalDllf. 
Arıen efendi manavdan elma, ar

nıı•t, portakal afırmıt, Noemi Ha
nımda bu ıırbta onları teıvik et
ıniı. 

Efendim Arıen efendiyle Sitrak e
fendi aralanna Noemi Hanımı da a
larak bir pazar l'ÜnÜ fÖyle dört 
~tı mamur bir eiJenti tertip etmek 
ı~ternİJler. Fakat paralan olmadığı i
Çln eğlentinin lbnnı l'•yri müfariki 
olan rakıyı ve mezeyi tedarik ede
~enı.iıler. Dilşünınüşler, taıınnuılar. 
Sıtrak: 

- Ben timdi cider bir voli ya-
~ar -1--- eti" • • ,_, Ara.., 
d 

·~yı I' nnm uenuf, 
e: 
- Öyleyıe mesele kalmadı ben 

de mezeleri tedarik ederim demif, 
Noeıni Hanım daı 

- Hay sözünüzün bel>eJini se
veyım. Siz ıı;elinciyedek ben ~e ao~
rayı hazırlarnn derniı, bu ıekilde •t 

Poliste 

bölümü yapıldıktan 20 dakika sonra 
da bizim iti iıret hazırlanıp hey 
heye baılannut· 

Batlanmış ama Sitrakin raki aşır· 
dıJmı bakkal Araenin elma armut 
qırdığmı ma:Wv farkebnitl.er, ge
lip kapıya dayarunı,Iar, bir kızılça 
kiyamettir kopmut, iş poliıe akset; 
mit ve nihayet mahkemeye sev~edil 
mitler. Sitrak efendi iti tevil edıyor: 

- Yalan deor efendim, bu bak
kal böyle deorsa inanmayın, doğru
ıur.u ben deyeceğim.. . Benim bu 
bakkala biraz borcum var, o gün de 
&'İttim bu rakıyı ve.esiye aldım. Ar
k•dan ııelip kapının önünde irazalet 
çıkarmanın ınahanall vardır ... Ar· 
sen efendi büsbütün münkir: 

- Ben katiyen elma, armut, por
takal atırmadım. O ııün manavın Ö· 
nünden bile l'eçmedim, hem kos 
lıocaınan portakal , elma, armu.t cebe 
sığar? Elimde paketi ırörmenuf. 
_ Paket mi yaptındı aıırdıklarını? 

- Ne paketi efendim, bir f9Y •· 

ıırrnadım ki ... 
Noani Hanıma ıreiince o bütün 

bunlardan malumatlar ol~d~ı, 
her pazar evde eğ~.en~e tertı~ınm 
mutat olduğunu soylıyordu. ~irb~ 
isbat edecek ~~~er gelmemıılerdı. 
Şahitlerin celbi ıçın muhakeme bef
ka güne bırakıldı. 

•· Sait 

Komşunun hayırlısı 
höyle olur! 

•••••• 1 

Kıza beş kuruş verip evden savmış' 
kendi de eşyayı toplayıp savuşmuş! 

dan geçen hamalHüıeyinin gizlice 
yanına yaklatmı§ ve bir bıçakla 
çu•ah keaerek ıabun kalıplarını 
birer birer atırmağa ~atla~~tır. 
Bu oırada poliıler v~k ~ya .~uda· 
bale ederek Kemah curmu meı· 
but halinde yakalamıılardır. 

Fenerde, Mimar yokuı.~mda 
• 33 No. lu evde Ham:aa Ef. ııın ka 

•ıaı Necibe H. l'eçen gün ç~uğu· 
nu evde bırakarak çalıımak uzere 
fabrikaya l'itmiJ. E'lki komtula• 
tından Fatma kadın meğerse eve 
rirnıek için böyle bir fırsat bekli· 
l'ol"Jnuf. Necibe Hanım ne olur ne 
blmaz diye iki kız çocuğunu ~vd~ 
. •rakmıı. Hayırlı komşu içerı gı· 
•ınce hemen büyük kızı okıaya· 
•ak: 

- Hadi ya vrurn, sen şöyle ka· 
Pı ?nüne'" çık ta geJ.. Ben, ann~n 
&'elınceye kadar beklerim! demış. 
l<ız, eline 11kııtırılan beş kuruıun 
•e'Y'incile dııarı fırlamı,. Kız, çıkın 
ca Fatma H. hemen faaliyete ko
Yulmuş. Sandığın kapağını kıra· 
:~k İçinde yükte hafif, pahada 
dgır ne varsa aldıktan aonra orta· 

a., sıv14mıf. Polis, Fatma kadını 
araınakla me,guldür. 

CORMO MEŞHUT HA
LİNDE YAKALAN Dl 

k Kemal iıminde bir sabıkalı, ar 
asında bir çuval sabunla Mercan .... 
Bu da ba,ka 
lürtü 

Y urnurta aandıldannda 
eaki taşlar! 

. E Vvelki ııün Haydarpafaya getİ
•ılen Yumurta sandıkları içinde be· 
~1 luYmetli asari atika bulunmuıtur. 
Sa.ndıkların fazla ağırlıklan nazari 

dikkati celbetmit ve açddddar1 :ıa
llıan İçinden üzeri resimli ve yazılı 
b~, eaki ....,....,. tqları :auhur etmit
tio-. "raılann Anadoludaki eoki R_.a 
Yalilerillin kıtabeleri olduju tahmin 
.. lilnıet.ted" ır. 

"r"'lar miizeye naldedilmit •• ~
Rt~rta aahipleri adliy.,.e teılim ..ıil
""'lerdir • -------
"•por idareleri 
8irlettirilemiyor 

TAM SAVUŞURKEN 

Beyoğlunda Hamalbaıında o
turan Madam Angeliki,. Unk:ap~-

da ismet Hanımın evme rırml§ 
::::ıe geçirdiği bir ta <nıfu, batını 
kopardıktan aonra da alıp savu!· 
mak istemişse de tam .••yuıac.agı 

d Yakayı ele vermııtır. 
sıra a 

HEM DE YARALANMIŞ! 
Balatta oturan Kemal, .. Ne~.i-

. 11· desi Annayi hem dovm'1§ 
mın va I hem de hafifçe yara amıştır. 

BİR SARHOŞ 

Gece yarııı sarhoş o~arak 4:t~a: 
f aarkıntıhk eden Nurı, _kendıaını 
~kiinete daYet eden ~!•• memur 

su d hakaret ettıgınden ya· 
larlına ak Adliyeye verilmittir. 
ka anara 

Mübadele 
Büroları! 

Şimdilik boyle 
tasavvur var 

bir 

Türk ve i'unan ~ük~.metleri 
.. . de Muhteht mubadele 

butç~lerın için me~cut tahaiaat 

~~fu.:!';:':Jden tabıi~t "e~~eye 
• . 1 •tı Tah•ı .. t bıttıkten 

cegı yazı Jftly • h ·· 

" 
ml·a,.onda mevcut enuz 

sonra o ı · hali" . d"lmem;• meaele erın ı mtaç e ı ~ . . 1 . d . . ·ı.· hükümet harıcıye erın e 
ıçın ı ı h I .... 1 birer büro teıtkili mu teme goru 
mektedir. 

Heyelan vaziyeti 
Tepeköy\indeki . hel'.el.i.n ~

kında Dahiliye ".e~aletı ~~l~ıye 
d izahat iıtemıttır. Darulfunun 
a'derriılerinden bazıları heyeli.n 

i:J.kında tetkikat yapacaklardır. 

Sudan ucuz! 

söndürüyor-Leblebi şeker ıam fııhk ... Görün Beyleri Görün Hanımlar! 

mesinden endişe ediliyor. Bu Emanet müteahhitlerin de
sebeple mozaikleri temizleme pozito olarak bıraktıkları 10, 
ameliye.sinin. son derece ?ik. 000 lirayı irat kaydedecektir. 
kat ve ıt'ina ıle yapılması ıcap Belediye şimdilik mevcut 

Gülhane parkına bu yakın· 
!arda uğradığınız var mı? Ca
nım bahçe, adeta balta girme
dik bir Afrika ormanına dön. 
müş!.. 

yır! Atnafi,Ierden. ~iri, aı- ı Bu ~itabeyi irat eden fapka 
~ık .hammal~ kıyafetlı bir erkelı aız herif, :ail zurna aarhottu. 
ge ışmar edıyor. Yolda iki yanına sallanarak ci 

Herifin keyfinden ağzı ku. ~en birine çarpmıı. Dirseği 
lalarına vardı: Cebirıden yor- yıyen adamın: 

etmektedir. deniz hamamlarını ıslah ile ik. Hani meşhur bir mısra var
dır: 

gan çartafı büyüklüğünde kır- - Kör müaün, önüne bakaa 
mızı bir mendil çıkararak hora n~ !. Demesi ıarhoıu kızdırmııt. 
oyununa çılcmıt gibi bir iki de- Şımdi herkese atıp tutuyor. Ko 
fa salladıktan aonra müzeye gi puldardan biri yüksek aesle atıl 
den yolun üatünde kaybolu. Şır dı: 

M. Daston Şamela Eme- tifa edecektir. 
viye camiinin mozaiklerinin 
meydana çıkarılmasında Fran
sızların kullandığı bir usulden 
istifadeyi düşünmektedir. 

M. Daston'a göre Kariye 
camiinin mozaikleri de iyi te
mizlenmiş değildir. 

Amerika Bizans asarı ens
titüsü bu iti başa çıkarmak i. 
çin hiç bir fedakarlığın dirig 
edilmemesini M. Da.tona bildir 
miştir. 

Çeımelerde su 
Belediye bu sene akmayan 

çeşmeleri tamir ettirmek niye
tindedir. Halkalı ve Kırçeıme 
sularına ait bentler bol yağ
murlarla dolduğu için bentler
de kafi derecede su bulunmak
tadır. 

Balıkpazarı caddesi 
Eminönü Balık pazarı ile 

Bülbül hamüş , havz tehi, 
gülsitan harap!. 

İşte Gülhane parkının bu. 
günkü manzarası .. 

Senelerden beri temizlenme 
miş yosunlu suyu ve içinde do
laşan kırmızı balıklarile zavallı 
bir zamanki mamur havuz.. Ve 
kopuk kuyruğu, delik detik ol 
muş vücudile uzaktan bir iske
leti andıran vazallı arslan hey
keli! .. 

küçük hanıma da bakın: Elinde - On paralık rakı içtim di. 
bir menekşe demeti, koklaya ye yüz paralık çalım atmaia 
koklaya geçiyor. Belli ki kok. kalkna!. 
!ayanın burnunu dütürecek çi- - Ben ha .. Çalım .. Çalım • 
çeklerden biri de kendisi.. a~ı!orum ben .. İşitin beyler, 1-

Hızlı hızlı yürürken etraf- fttın hanımlar .. işitin polis E. 
fendiler .. 

tan öksürenler oldu: Açık gözün biri bilmem na-
- Ehem!. sıl b 1 ı· d 

O 
umut, e ın eki küçük çın· 

- hbü... gıra.ğı sallamağa başladı: 
- Abha ahha... S · k k ı 
- Kühhü kühhü... - eyrı ır paraya .. Yeni 

icat bu .. Sokakta sinema!. 
Ve lakin menekşeli kız, hiç Herkes kahkaha ile gülüyor 

du. 

Rüstem Pata camisi arasında
ki caddenin iki tarafında istim 
lak edilecek bina sahiplerine 
tebligat yapılmıştır. 

Belediye fen heyeti istim. 
lak edilecek sahanın haritası

frticai hareket nokta- nı tanzim etmiştir. Unkapanı 
d d jstimlaki tehir edilerek buraya 

Sabri kaptan 
Mahkum oldu Suyu akmayan zavallı çeı- birine iltifat etmedi. Beklediği 

me. Tarhlarını, yabani otlar varmış meğerse ... Uzaktan gö
bürüyen zavailı patika yollar... rünce koşup karşıladı. Beraber 
Ve hele, h~sinden fecii, bir ce sık ağaçlıklar ara:;ına daldı. 
tek çocuğun bile ziyaret etmedi lar. 

Tramvayda iki hanım, ko
nutuyorlar: 

ıın an a sarfedilecek para.nın Balıkpaza 
ayrıca takibat yapılıyor rı istimlakine tahsis edilmesi 

ği zavallı çocuk bahçesi.. Ya kapının önündeki satıcıla 
- Aman, ne güzel krep bir. 

manlar çıkmış .. 

Rüıtemiye vapuru ıuvari.si Sabri 
kaptan kaçakçılık cürmünden dolayı 
ihtisas mahkemesince dokuz ay hap
se ve 140 lira para cezasına mahkU.m 
edilmiştir. 

Kaçakçının kamarasında 419 çak
mak tatı, üç çakmak makinesi, 48 
yaprak cigara. kiğıdı, 66 rus ciga
raıı ve 50 &ram ruı tütünü bulun
muıtur. 

Mahkıim kaptan hakkında ayrıca 
irtica tahrikitı ve komün.i.zm propa
gandası yapmak cürmünden dolayi 
takibat yapddıJı malumdur. Polis 
Beıinci ve Birinci tubeler tarafından 
ikmal edilen tahkikat cürmün t"!eb 
büs aahasına çıktıiını kat'i surette 
iıpat edecek bir mahiyet arzetme
miıtir.Maamafih iıtintak lıılkimi,tah 
kikata vaziyet etmiftir. Rüstemiye 
vapuru evvelki akıam saat ıs de l:ı 
mire müteveccihen limanmuzdan ha 
reket etmİ!tİr. 

-Cemiyetlerde 

C. Gençleri 
Mahfilinde 

Cümhuriyet gençler mahfili ta 
rafından dün Beyoğlunda Cümhu 
riyet Halk Fırkası salonunda bir 
müsamere verilmiı ve gençler
den Müçteba Salahaddin Beyin 
yazdığı 14Aktör Kin gibi" iıimli e
aeri temsil etmitlerdir. T email 
çok muvaffakıyetli olmu,tur. 

Çay ziyafeti 
Önümüzdeki Pazar günü Far .. 

makoloklar Birliği tarafından bir- ı· 
lik azasına Garden barda bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

Doktorların çayı 

Etıbba Muhadenet Cemiye
ti tarafından dün saat 16 da 
doktorlar şerefine Gardenbar'. 
da bir çay ziyafeti verilmiş ve 
samimi birkaç saat geçirilmis
tir. 

---.----
Bu fark nereden 

geliyor? 
Toptan fiatlarla perakende 

fiatlar arasındaki fahiş fark 
Belediye ikbsat müdüriyeti 
tarafından tetkik edilmekte. 
dir. 

Bu meyanda bazı havayici 
zaruriyenin iıtihaal ve mali
yet fiatları alakadarlardan so. 
rulmuştur. 

Tayyarecilik 
. . 
ıçın .. 

dütünülmektedir. 
Belediye bu yeni 

25 metre genişliğinde 
tır. 

cad-Oeyi 
açacak· 

Maarifte 

Ecnebi talebe 
Şerefine .. 

Dün bir müsamere 
verildi 

Darülfünun dit tababeti fube
ai talebe cemiyeti mektepteki ec
nebi talebe ile samimiyetlerinin 
ve arkadqhk:lannın tarıini eme .. 
liyle dün Halkevi salonunda bir 
müıamere tertip etmi4lerdir. Mü
samere pek aamimi olınut, Talebe 
ler araımda nutuklar irat olun
mut, danaedilmif, ıamiıni dakika 
lar geçirilmittir. Müsamere sa
bahleyin baılamıt ve öğleye ka
dar devam etmittir. Cemiyette yü 
zü mütecaviz: Macar, Romen Bul 
gar, ecnebi talebe aza olarak mu 
kayyet bulunmaktadırlar. Cemi
yet Türk talebe ile ecnebi talebe 
nin ıık sık temaılarını tenıin için 
arasıra eğlenceler tertibine karar 
vermiş bulunmaktadır. -----
Memlekette 

iki idam 
Mahkumu 

• 

•simlerini değiştirip 
kaçak gezen 

mahkumlar yakalandı 

Kim bilir, nerelerden bulup ra ne dersiniz: 

bulutturulup, ve kim bilir ne 1 - Sevda bademi verelim .• 
kadar itinalarla bahçenin en gö Çıtır çıtır yeniyor beyler .. 
ze çarpacak taraflanna serpil- . - Haniya, hararet ıöndürü
miş bu yeşil şemsiyeli ağaçlar, j yor? .. 
niçin göz göre ölüme terkedili. içlerinden biri, 
yor?. 

1 düzmüş, makamla 
mini bile 
mırıldanı-

Şu havuz, küçük bir el eme- yor: 
ğile temizlenemez mi? "Leblebi şeker, şamfıatık, 

Gel buluıalım sık sık aık!" 
Şu çeımeye, ıu ver«ı boru-

Bir görsen ağzının auyu a
kar ... 

- Bu sene onların moduı 
yok! Krep.ankalar daha fazla 
geçiyor. 

- Hiç te öyle değil.. Krep. 
ankanın yüzüne bakan yok?. 

Münakaıa büyüdü ve bir tür. 
lü halledilemedi. 

Renk meselesi de ayrıca ih
tilafı mucip oldu: yu açmak, o kadar güç bİT it 

·7 
mı .. 

Tramvay, Şehzade durak - Elektrik rengi! Canım 

Şu delik detik heykelin, ye. 
nieini tedarik etmek mümkün 
olmuyorsa iıkeletini ortadan 
kaldırmak ta mı akla gelmiyor? 

yerine gelmeden durdu. Önü. elektrik renııi !. 
müzde omuz omuzu sökmeyen H d · 
b 

- a iıiiiii.... Geç elektrik 
ir kalabalık toplanınıttı. rengini.. Bu senenin modası 

- Sakın, bir kaza filin?. k ··ğ ·· umru go su .... 
Galabalık arasma sokulunca Lyla'ya bayılıyorum ben ... 

Şu çocuk bahçesini, sahici ç.o işi anladım. d - Kumru göğsünden ıonra 
cuk bahçesi yapmak için evlet Şaplcaıız bı"r herı"f, etrafına d" • · k · be" I en sev ıgım ren , gn. J • 
şurasının kararı mı lazım?. ı 1 top anan ara avazı çıktığı ka- Bunca renk arasından bir ta 

Sözün kısaaı, bugünkü ha- dar bag- ınyordu·. . . b"I 1 nesını seçe ı se er yüreğim yan 
rap halile, Gülhane bir park de c·· .. be I mayacaktı. 

1 
. - orun y er .. Görün ha· 

ğil, bir mezbe e<hr... ' 1 G Kendi kendime dütündüm: 
nım ar.. örün polis elendiler .. 

Ziyaretçilerine şöyle bir göz Rezaleti görün, ahlikaızlığı gö - Hanımefendileri, İpekitin 
d . . . B ""t" ' b t e moda bürosuna göndermeli! .. 

gez ırınız: u un oş • g zen- rün. Kepazelig" i ııörün.. Kendi 
1 bu d b 

1 Belki mütküllerini orada kolay 
eri ra a u urıunuz.. halinde bir adama sululuk eden ca hallederlerdi. 

Dün, bir aralık yolum düt· leri görün.. M. Salahaddin 
tü, parkta 9öyle bir dolaıayım 1 ========================~ 
dedim. Daha bet on adım atma 
dan, yırtık pantalonlu bir ço
cuk kartıma. çıktı: 

- Efendi amca .. Bir cigaran 

var mı? 

Boş bulunup paketi uzattnn. 
İçinden bir değil, iki sigara al • 
dıktan sonra teşekkür ederek 
çekildi. 

Meğer, vereceğimiz haraç 
bu kadarla kalmayacakmıt. Bir 

Alaiyedeır bildirildiğine ö- az daha ilerleyince bu sefer, ya 
re, 337 senesinde itlenen tir 1 rım iskarpinli, bir ıürtükle kar. 
cinayet davaaında gıyaben ida- ~ılaıtım. 
ma mahkum edilen Mehmet 0- Ağzını büzerek; yanıma yak 
ğullarından Ali ile oğlu Ah- !aştı: 
met, başka bir isim altında şim _ Beyefend" Affed · · . 
d. d k d"l · · ki 1

• ersınız ıc ıye ka ar en ı ennı sa a. d . . • 
mağa muvaffak olmuşlar. ra aıre•~. ne~en gidilir? 

Baba ile oğul yakalanarak Yolu gosterdun. Fakat ar. 
tekrar muhakeme edilmek üze- kamdan aynlmadı: 
re Silifkeye gönderilmitlerdir. - Şey için uğrayacaktım da. 

Cereyana kapıldı Birinde alacağım var. İnat etti, 
vermiyor. 

Edirne 16 - Burada bir 
bahçeli kahvenin çırağı elek. 
trilc tellerinde çamaşır kurut
mak isterken kendini cereyana 
kaptırarak öldü. 

Tütün alacaklar 

İstida lizım dediler. Yanım-
da pul paraaı..... Demete kal· 
madan, ayaklarım suya erdi. 
Sen miıin, parka giren? Ters 
yüzüne döndüm. Kim bilir, bel 
ki daha ilerilerde insanı boiun 
tuya da getirirler. 

Ankaradaıı avdet eden Şirketi 1 
"-Yriye müdürü Yuauf Ziya Bey 
°"vabiJi mütecavire vapurlarntlD 
t.,,..hidi naaari,. .. İ halinde dofru Seyriaefain • Vapurcular arasın Sivil tayyareci Vecihi Bey tara 
01nıaı.ıa beraber, tatbikatta bun· da tekrar rekabet baıladı~ı, Sel'. fından, dün Moda'daki yakında 
elan ii.mit edilen taaarruf ve ~~0: risefainin e~ya navlununu ındırdı ikmali ve resmi kütadı mümkün 
flla.. tin tahakkuk etmiyebileceg .. ını ·· 1 d olacak hangarında, Aero kulüpte ği ııibi tl.:ccar vapur arının a 

Eksprot Tabako kompani, ber Ben, kapıdan çıkarken, bak-
sene M11ır için Bulırariıtandan tım arkundan bir aea: 
mübayaa ettiği tütünleri bu aene 
memleketimizin Trakya mahau· - Pıt,Pst... bubran var. Bir ayda llir liray Y ' " 
lünden mübayaaya b .. ,lamı,tır. Acaba bu pat, ı.- miyim.? ~ş Jruruı faı"ıı isı.yo,__ baliM ııcıyoıum dJJ eodaa... Yoltsa bu -n· ~Ylenıif, Ankarada ıirketle !!'.um· Trabzon& 3 liraya kadar yolcu ta sivil tayyarecilik deralerini takip 

l1ilc idarui araıında tnhadduı e· • b ı d ki haber veril edenlere, tayyarecilik hakknıda 
_ _ ..... ı......: ihtilifı halle muv:a~ff:,:a:,:k:_:0,;,;1 d:.u:.·.ı..'iı'•mılıaılıg•aılİ.•a•' •a•ı•alrlı •••••l.İ · · · · Bu mübayaatı~ 7~0 bin kilo.mlİI. İlikl-llDİierİİsiİnİİİİzİ. İDiônİ .. .... ıbaİİİktmı;m~: ~H~·~-~d~•;..P";r~•~oe;;;.;r;de;.;.? ·~'·;-______________________ _;aı 
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Jlflil ıyct , 
Asr,n umde1li uMtLtlYET" tir. 

19 MART 1932 
İdarehane: Ankanl c:ad&tıi. 

100 No. 

Telgraf adresi: İst. Mllllyet 
Telefon Numara tan; 

Başmuharrir ve Mlidür 24318 
Yazı i~eri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tilrlıiye içia Hariç için 

LK L K. 
3 aylıği 4- 8-
6 • 1 50 14-

!2 • 14 - 28 -

Gelen evnlı: ~eri ...erilmez -
MMdeti geçen nllshaı.r 10 lnı 

r111tıı.r. Guete ve matbaaya ai 
işler için ı:nüdiriyetıe müracaat 
edilir. Guetemiz ilinlarm m~ı'tt· 
1 i yetini kabul etmez. • 

BUGÜNKO HAVA 
Y etilköy ruat merkezinder 

aldıfımnı maliima.ta söre bu
giİD ha•a bulutlu olacak. riiz. 
gir timali utikametlerden eae· 
cektir. Y alnnır yaimau lmYVel 
ı~ muhtemeldir. Dün hava taz. 
yikı 760 milimetre idi. Eıa fazla 
ııcaklık 12 en az 3 idi. 

Haftanın Yazısı 

Sıpanın beli 
Kırılacak! 

Hanidir, yazayım diyordum. 
Bir türlü elim deyıp te yazama 
dım. Araya başka mevzular gir 
di. Şu bu, elhasıl olmadı idi. Bu 
gün -biraz geçikmeme rağ. 
men- artık bu babae ilitece -
ğim .• 

Efendim mesele moalOmunuz. 
Bir kaç hafta evvel bizim mat
buatta kadınlann ne kadar pa
ra aarfetmesi lazım geldiğine 
.lair bir anket açılmıfb. Türlü 
c:evaplar verildi. Daha bu ce. 
vaplara dokunmadan evvel an
ketin eaasile biraz alay edeyim: 

Her yerde mühim, faideli 
-nı güç §eyler üzerine anket a
çarlar. Bizde de ne kadar para 
sarfetmeli diye.... Para olduk
tan ve kimse aea çıkarmadıktan 
sonra kadın içm para sarfetme 
nin hududu olur mu? Hele kea:ı 
di kazanmazsa .•• 

Bir kadm ne kadar ve nasıl 
para kazanır, ne kadar çalıtır 
diye anket açmayı anlarım am. 
ma, ne kadar para yer diye an. 
kete aklım ermez. Zaten açan
ların ve cevap verenlerin de ak 
1ı ermedi ya! .. Hepsi kendi ar 
zusuna göre cevap verdi. lşin 
hakikatine göre değil ... Eski 
devrin yaşlı hanımları: 

- Kadın müsrif olmamalı, 
bir fiatanla iki aene idare etme· 
li.. dedi .. Yeni devrin genç ha
nımları: 
- Bir kadına en aşağı 30 çift ço 
rap 12 manto bilmem ne kadar 
rop lazımdır.. iddiasında bu. 
lundu. 

Dikkat ettim.. Yıenilerin be 
men hemen hepsi bol elbise, fis 
tan, manto, koku; boya, çorap 
taraftarı.. İçlerinde pek azı; o 
da şüphesiz kacasının tesirile 
iktısat taraftan ... Bu •ırada bir 

1 fistan vasati 70 - 100 Jira .. 
1 Kürksüz bir manto da o ka
dar .• 

Bir ipek çorap üç lira 
Bir çift İyice eldiven 4-5 li 

• ra.. Falan filan, 
' Lakin şöyle terliyerek para 
lrazananlara bir kere sorun ba
kalım .. 100 lira nasıl toplanı
yor.. Nasıl kazanılıyor! .. 

Bereket versin bu israflar 
hep böyle lafta kalıyor .. Bu id· 
dialan yapanlar ortaya attıkla 
n rakamlara varamıyorlar .• El 
kesesinden cömertlik edercesi
ne atıp duruyorlar ... Hanımla
rımızın bu yukarıdan attıkları 
gardirop rakamlarını okudu
ğum zaman aklıma §U hikaye 
geldi. 

Karlı bir kı§ gününde çergi 
nin deliği dqiği az bir tarafına 
sığınmış bir çingene ailesi. Ka. 
n koca bir de çocuktan mürek
kep, erkek sepet yapmakla ka
dın da çocuğun batını kanşbr
malda mqgul .• 

Kadın laf olaım diye söze 
başlıyor .• 

- Y abu bir eşeğimiz olsa ne 
iyi olur ... Değil mi?. 

Erkek [Vakurane] - Evet, 
iyi olur. [Sanki hemen qeği al 
mıt gibi - Erkekler enayidir
ler veaaelam). 

Kadın - Amma diti olma
lı ! .. 

Erkek - Neden? 
Kadın - Komşunun e&eği 

ile çiftleştiririz .. 
Erkek- Ey?. 
Kadın - Gebe kalır ... Sene 

ye doğurur ... Bize bir sıpa ve-
rır ... 

Çocuk - [Ellerini çırpa
rak] Ben sıpanın üstüne bine-
nm .. 

Erkek [Elindeki sepet bıça
ğile oğlanın başına vurarak]
ln ulan aşağı! Sıpanm belini 
kiracaksın ! .. der .... 

Böyle binlerle liralık sarfi
yat kararlan veren bannnlanmı 
zm da sıpanın belini kırmaların 
dan korkarım .... 

FELEK 

Yeni ne,riyat 

Havacılık ve spor 
navacılık ve Spor mecmuaıının 

67 inci sayısı çıkmr9tır. Bu sayıda 
Türk hava hatlanna ait mühim bir 
y.zı ile bu tetebbii•e dair matbua
tın ne düıündüklerinin hülisa., 
vardır. Hava sporlarına, Fethi Tah
ıin Beyle yapılan bir mülakata, dair 
yazılan zevkle okuyacaksınız. -------....... 

Sümbül Gözlü 
Kadın 

Calip Fuat Beyin ,ür 
lütabı ne,redildi 

Konferans 
Yük~ek mühendis mek 
tehi rektörlüğünden: 

Elektrik mühendisi müder
ris Refik Beyefendi tarafından 
19/Mart/932 cumartesi günü 
saat (18) de Gümütsuyunda 
Yüksek Mühendis mektebinde 
(tehirlerde otobüs ile nakliyat) 
mevzuu üzerine umuma mah. 
ıus bir konferans verilecektir. 
(1021) 

Milliyet'in Edebi Romanı: 43 

GÖZYAŞLARI!. 
Et.m iZZET 

ceğim.. Erkim harp kaymakamını 
Nuıl olta onlan ele seçire-ı dul. 

Kafalannı ezeceğim!. bahriye zabitini aöyletti •• 
Diye diye yürüyordum. Cr Şimdi sıra iatihbarat müdü-

lız ve zayif bacaklarım vücudü ründe! 
mü zor çekiyordu. Kafam o- Devletin onda ne aun var 
muzlanmm üzerine ağır geli- İse onlan da öğrenecek! 
yordu. Onu da yere vuracak!. 

Zihnimde bin şey varda. Onu da benim gibi yapa-
Jçim yanıyordu!. cak!. 
- intikam.. Ve.. tedbir dütünüyordum: 
Diyordum. Göğsüm nefes- - Sabriye her şeyi anlata-

leriırc l!ar geliyordu! yrm.. 
- O beni yere vurdu, ben Haber vereyim!. 

de onu vurayım da görsün! Bu kadmın mahiyetini dö. 
Diye içimden kopan bu in. küp saçayım!. 

tikam hini yava§ yavat bütün Beni isticvap eden bakimle
hüviyetime nüfuz ediyordu. Fi. re gideyim •. Her feyİ aöyliyo
kirler zihnimde •ıralanayordu: yim !. 

- Bu kadın muhakkak ca. Ve .. karar verdim: 
su•!. Müddeiumumiye ıidc-

Sifre .. .. .. .. 

NilLLlYET CUMARTESl lq MART 

1 • 1 Dil iş eri 1 • 1 

( B. D, C) kai esi yan
lış mıdır? 

imlamızda kabul edilen prensip, imlanın 
grarnere ve iştikaka değil, kullanışa ve 

tel~ffuza uymasıdır 
Yeni bir dil mübahasa., başlamıt: 

Falih Rıfkı Beyefendinin (Hakimi
yeti milliye) ve (Milliyet) ıütunla
nnda neiredilen (Zeytindajiı) şahe
ıerinde haç kelimesi geçiyonnuı, 
Milliyet mürettipleri ıonnuılar; 

- Bunun son.unu ç ile mi yaza
lun? Öyle yazanak Kilıeye gitmek 
manauna olan Haç ile iııtavroz mana 
ıma ırelen haç biribirine kanımaz 
mı? 

Bu ıual ve cevaba ıahit olan Vili 
Nurettin Bey arlradafıınız, bu iltibu 
tan mühim bir netice çıkarmıt: Türk 
çede kelime ıonunda b. d, c bulun
maz yolunda konan kaide yuılıt
mıt; bunu hemen tashih etmeli imiı. 

Dil inlulabt faaliyetinin en mü
him simalanndan olan Falih Rıfkı 
Beyefendi, (Hakimiyetimilliye) de 
ve (Milliyet) te nqrettilderi bir bat 
makale ile, dil inkılabının hedeflerini 
izah ettiler. Dil hareketlerinde inkı
laba hakim olan aol ve ileri zihniy• 
tin ruhunu gösterdiler. Bu ruh, türk 
çeyi, içine kanşmıı olan ecnebi keli
melerin icaplanndan uzaklqtırmayı 
ve türkçeye keneli öz kaidelerini vCf 
meyi hedef edinmiıtir. 

Renk rengi 
Başak başağı 
Etek eteği 
Şekilleri için bir ıey söylemiyor . 

Halbuki bu ne iae b-p, d-t, c-ç teba 
dülleri de odur. 

Vali. Beye Ankara'clan mektup 
yazan zat bir de karımnza ıu misal
leri koyuyor: 

at atı ata 
ad adı ada 
add addi adde 
Bu mioaller düıünülmemiı, akla 

gelmemi, ıeyler deiildir. Hatta ben J 

kendim Encümende müzmin mukabi 
li olan bit ve çizgi manaıına olan 
hat kelimelerinden ayırmak için de 
rece ve hudut manaaına gelen hadd I 
İn aonu müstesna olarak d ve uhte 
manaıma olan kalp tan ayırmak için 1 

de yürek manaama gelen kalbin so- j 
nu gene müıteona olarak b olaun eli 
ye bir teklif yapmı§bm. "Yeni türk j 
grameri hakkında bir kalem tecrü
besi,, iaimli küçük kitabımda da bu , 
teklifi ncıretmİ§tim. 1 

Fakat iltibasa kartı koymak için 
müstesna teklif ederken kaideyi yık 1 
mak batınına bile ırelmedi. 

Vala Beye mektup )'QllD zat isim 
manasına olan at kelimesini ad yazar j 
sa Harezm hükümdannın adını 

1932 ., 
Falih Rıfl ı Beyin · 

eserleri 

l - Denizaşın 

Cenubi Amerikayı anlatan ye 
.ne türkçe kitap. Yeni yazı ılc 

ıasrlmış kitaplann en nefis, 
>apyekuşe üzerine tabedi imi 
nütead-dit re-»imler. 

-o-

2 - Faşist Roma 
Kemalist Tiran 

ve 

Kaybolmuş 
Makedonya 
Faşist 1 tal yadan, inkılapçı Ar· 

·ıavutluktaı1 ve bizden sonraki 
-\fakedonyadan bahaeden ycg&nc 
cürkçe kitap. 

-o---

3 - Yeni Ruıya 
Rus inkılabından, bolşevikle

rin terbiye ve telkin metotların
ian, Rua inkılibının bugünkü 
'aziyetinden bahsc-ien yeğane 

·ürk5e kitap. 
-o-

Bu e41erlerin hem san at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya
" ile herkes.in hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacağı en iyi ki· 
~ aplar bunlardır. 

-o-

He,pai Muallim Halit kütilpha
~osin.<k bulunur. 

1 

Fakat Vala Nurettin Bey arkada 
tımız gene kanmadı. Keneli yazdı, 
Ankara' da Cebecide bir zattan mek
tup aldı, neşretti. ille şu b, d, c ka
idesini kaldıralım demekte devam et 
ti. 

Dil itleriyle çok zamandan beri 
uğraştığım için Vila Nurettin Beyi 
kandırmak ve kendilerini aldatan 
noktayı ortaya koymak yolunda bir 
tecrübeye kendimi arzetmelden geri 
duramadım. 

Adsız diye mi yazac:ak? 

lımini beienmiyen birine [ RAD VQ ı 
- Ben hu addan memnun deli'- .f ı 

lim mi dedirtecek 7 
"-~~~~~~~~~--J 

* * * Viı.li Nurettin Bey b, d, c kaidesi 
nin yanlışlığına sebep olarak ıunlan 
ileriye ıürüyor: 

1 - Sonunda p, t, ç yazılan keli 
melerden bazılan tasrifte b, d, c ye 
dönüyor. 

2 - Ayni kelimeler uclalı bir 
harfle batlıyan diğer bir kelimeye 
ağızda bilişerek söylenirse gene ay
ni tebadül oluyor. 

lıte bu iki delile iıtinat ederek 
Vi.la Bey hükmediyor: 

"Ahmet, Yakup, Saraç kelimel&
rinin Ahmed, Yakub, Sarac diye yaz 
malı., diyor. 

V8.la Beyi bu muhakemede alda
tan §ey taırifleri olıun, liaiaonlan ol 
sun hep ilk harfi sadalı olan lihika 
ve kelimeler üzerinde olmasıdır. 

Vakıa 
Ahmet Ahmedi 
Yakup Yakubu 
Saraç Saracoğlu 

Oluyor. Fakat ne çare iri 18.lıib 
lar ve kelimeler hep sadalı harfle 
baılamaz. Bir de ıunlara bakalım: 

• • • 
V8.la Nurettin Beyi bu iddia,_ 

aııl sevkeden ıey fU iltibaıdar oldu
iu anlaşılıyor. Fakat türkçede imla 
aı bir, manası ayn kelimeler pek çok 
tur. Kendimizi yeniden arabm ,edde 
ıine esir ederek add, hadd, hacc yaz 
malda bunlara çare bulamayJ2. 

lıte ıuraya hemen aklına gelive
ren birkaç iltibaslı kelimeyi yazıyo-
rum: 

Kır (açıldık yer) - kır (kırmak
tan) 

Bin (adet) - bin (binmekten) 
Yüz (çehre) - yüz (100) yüz 

(yüzmekten) 
Karış (gerilmiı el) - kant (ka

rıımaktan) 
Al (renk) - al (almaktan) 

Bugünkü program 
lSTANBUL - (1200 metre 5 ki 

lovat) 18 gramofon, 19,5 Darütta
lim heyeti, 20,5 ırramofon ile opera 
parçaları, 21 Darüttalim heyeti, 22 
orkestra. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtildil caddea.i Bü

yük Parmak kapu, Afrika hanı

na bititik Apartıman No. 21.

Tel: Beyoğlu 'Z'/97. Saat: 14-18. 
Kız (evlenmemiı hanım) - kız 

1 (kızmaktan) lim---------El (uzuv) - el (diyar) - el 
(yabancı) 

At (yemek) - q (qmaktan) 
Koru ( ağaçlık ) - koru (koru

maktan) 

Hangi birini sayalnn? TÜt'kçede, 
buıuıiyle fiillerin emir ııyıralarile 
iaim ve aıfatlar anumda, böyle yüz.. 
!erce IÖyleniti Ye yazılııı bir, mana-
11 ayn kelimeler vardır. Bunların im 
li11nı ayırmak için imlida oavti usu
lü bütün bütün terketmek lizımdır. 

* • • 

Doktor 

Hafız Cemal 
D,ahiliye haatalıklan 

mütehaıaısı 
Cuu.ılan maada hergün öileden 

sonra saat (2,30 dan Se) kadar lo
tanbulda Divanyolunda 118 numa
ralı huıuıi dairesinde dahili baıta
lıldan muayene Te tedavi eder. T e
lefon: lıtanbul 22398. 

F=:ız::ıl==nBll! .. cıa:;ı:;::aaa~:::::!!~:m::ı===::=::::=:;:::;;:ı;:a; 
Dil;,or M A R Y G L O P. Y 'yi b r '·KOÇOK DAK' ILO" 

halinde gcr(fü,.üz. Y kmda zenıı-in bir varis el !< ve "GEL EVLE· 

NELll\l" filn.inin mübdei FERNAND GRA VEY ile beraber pek 

nuvaffak olduğu 

Düşes lacaksın 
(TU SERAS DUCHESSE) 

--~ H A Y R E T B A H Ş filminde g ö re c e k s i n iz. ... •• 

"YA.~IK KALPLER" filminde "MARLENE DIETRICH" in 

güzel aşıkı G A R R Y C O O P E R 

Şayanı hayret bir kadm olan ... 

S 1 L V 1 A S l D N E Y ' in İflİrakile temsil ettiği 

Tehlikeli Yollar 
(LES CARREFOlJRS DE LA VlLLE) 

Tamamen FRANSIZÇA SOZLO filminde bütün kad•nları 

meftun edecektir. 

Sinema- Tiyatro 1 1 A S R 1 

Darülbedayi Son Temailltti S İ N E M A D A 
BUGÜN AKŞAM B A H R 1 Y E L 1 

Saat 21,30 da iı~nbul Bılıdlgnl ! Ş A R K 1 S 1 
1 9 ~ h' ~fı' t j (Coeur de M rın) 
aJilufOZ e ı'ılıııı'ıllııiıılıosu 1 Bug~:;:d~ar;E~~~~~nati-
Hl~~I 111...11 ... V.AR-:u·::=.~=-~-: ı::c~~!ICa:cııkL~AR:::scl ::İİ 
Yakında: 

SAATÇi 
ikinci musikili komedi 

22 Mart salı ırünü ak~amı Göte 

ıecesi Büyük ihtifal temsile saat 

21 de batlanacaktır. 

ı•ı 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
Şehzadebatı 

Bu aktam oaat 21,30 da 

Ladamo 

Kamelya~ 
Aleksandr Dü- a 
mafüin laye-
mut eıeri. Piyeı 

5 perde 

Zabitan, muallim, talebeye ten
zilat. Kartlar muteberdir. 

ECONOMOU OPERET HEYETİ 

Fransız Tiyatrosunda 

Bu a.lqam saat 21,30 te ilk defa 
olarak 

VAGABOND TON AFTERO 

1 

ALEMDAR 
SlNEJ.lvlASINDA 

Büyük ve dehakı.r artist 

.~ARLEN DİTRlCH ' i 
Fransızça ıesli ve sözlü 

27 No lu C A S U S 
filminde mutlaka e-örünüz. 

Gündüz: 2,30--5. Gece 9,30 d~ 

Yarından itibaren 

HAYOUT AŞKI 

Memleket dahil ve hııridnd h 
nevi e§ya nakliyatı ve sayfiyeye 

göç nakli İçin 

Yataklı - Vagon 
Kuk 

Şirketinin Galata şubesine 
{Köprü Baıında) müracaat etme 

niz ki.fidir. 
Şirketin mütehassn memw-lan 

e,yanızı muntazam ambalaj deru
nunda hasara uğratmnksızın is 

tedijiiniz yere nakle amad~ir. 
Ahmet Ahmette 
Yakup Yakup Paşa 
Saraç saraçlık 
Şimdi bunlan Abmedde, Yalrup 

Paşa, aaraclık ıekillerinde yauak im 
li. ile tel.iffuz araaında bir münase
bet kalır mı? 

Vila Nuretin Bey arkadqımıza MAMA 
şunu da hatırlatmak isterim: T asrife le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!! ~ ~ 
müstenit imli yapmak, cliJ inkılabı- biribirinin sesine tesiri vardır. Meıe- , ' 

Telefon B. O. 1069 

Anadolu ile İstanbul ara
sında en seri bagaj ve 

mesajeri &e visi. 
ikiden biri: Ya mevcut kaideyi 

kabul edeceğiz; yahut şöyle bir ka
ide koyacağız: 

'"Sonu b, d, c ile biten kclimele 
rin mücerret hallerinde bu kelimele 
rin son harfleri p, t, ç ıadasiyle oku 
nur. Bu kelimelere oadaııız bir harf 
le ba'lıyan bir lihika ilave olunursa 
b. d, c harfleri p, t, ç ye tahavvül e 
der ve li!ıikanın ilk harfi de bu ta
havvüle uyar.,, 

Nasd?Böyle bir kaide mevcut olan 
dan deha ııüç ve daha kanıık olmaz 
mı? 

K - g - ğ tebadülüne Vi'.ali. Nu
rettin Bey hiç itiraz etmiyor: 

Casusu buldum .• diyeyim!. 
Naran' ı tevkif ettireyim.. 
Hepsini aöyliyeyimı!. 
Ve •. bu kararda huzur bu

luyordum: 
- O bana yaptı. Benim de 

ona yapmak hakkımdır •• 
Diyordum. Ve .. ilave ediyor 

dum: 
- Sabrinin de ona devlet 

sırlarını verdiğini ihbar ede
. ' yım .. 

Onu da tevkif etsinlerı. 
O da biraz bana benzesin!. 

Emniyeti umumiyenin kapı 
amdan girdim. Dilimin ucunda 
cümlenin baıı bile hazırdı. U
mumi müdürü görecek, 

- Size asıl casusu buldum! 
Diyecek, ilave edecektim: 

- Şimdi daha mühim bir 
devlet şebekesinin muhafazaya 
çalııtığı bütiin sırlan ala yor!. .. -\' 

Umumi müdürün kapısı ö. 
nünde idim. Odacıya sordum: 

- Beyefendi içerde mi?. 
- Evet içenle .. 

nın ana direklerinden birini sarsmak la horoz kelimesini kestim fiiliyle be ı Dr. Hakkı Şinasi 1 
tır raber söylerseniz horozun z si s Je-

•inkılabın daha illt haftalarında şir. Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 
mahut ( dir - tir) mübahasası aynı Dil encümeni yazıda ayn lan keli 
maksada müteveccibti. Bize: melerin ..,. tebadüllerini göstenneğe 

- Ziyanı yok, biz daima dir l'll- cesaret edememişti. Vala Bey bunu 
zalım da onu bazen dir, bazen tir tek da ırösterelim deseydi, daha ileri bir 
)inde söyliyelim ! teklif yapmıt olurdu. Fakat: 

Demişlerdi. Şimdiki iddia da he-
men hemen aynıdır. - Mademki her ıeı tebadülünü 

_ B, d. c yazalım da bazen öyle, gösteremiyoruz. Bunları da göster-
bnzen p, t, ç ol<uyalmı: miyiverelim. 

iddiasını kabulden İae b, d, c o- Demek iki c li hacc ını muhafaza 
kuduğumuz zaman b, d, c; p, t, ç -o- etmek istediği araplann tu meıeline 
kuduğumuz zaman da p, t, ç yaz. de muhalif obnaz mı? 
mak, dahn doğru ve daha savti de- Mi liyüdrek küllehu liyütrek 
ğil midir? küllehu 

Yan yana gelen iki kelimenin de 

- Kim diyelim?. 
- Ben ..... 
Dedim durdum. . Dilim bir

den bu noktada takılıvermitti. 
Yine ne oluyordum?. Gözlerim 
kararıyor, ıröğaüm sıkılıyor, 
kalbim güpür güpür atıyor; 
dehıetli bir ağırlık gözlerimi 
bastırıyordu. Sinirlerim, hissi
yatım yine değitiyor; deminki 
mukavemet, inat, ısrar yerine 
her vakitki zayıf, düşkün, cılız 
hislerim benliğime hakim olu
yordu. Bir saniye daldım. Oda
ca, emıMyeti umumiye müdürü. 
nün kapısı, içinde bulunduğum 
muhit, dekor her şey gözlerim 
den silindi. Bütün bunların ye. 
rine Naran bakıtlarıma doldur
du. 

Yine sevimli idi, 
Şendi, 
Gülüyordu, 

Gözlerinden aşk, şebvet, sev 
gi tqıyordu.. 

Temizdi!. 
Dalgmdı.. 
Kollannı bana açmısı:ı. 
Gel.. diyordu 

lbrnhim NECMi 

Sık.. diyordu. 
Ve.. bu hayal gittikçe göz· 

lerimde büyüyor, c:anlamyordu: 
Yürüdü. 
Tanı önümde durdu. 
Nanaklanmı avuçlannm içi-

.ne aldı, Öptü: 
- Canun .. 
Dedi. 
Sonra, ağlamağa batladı. 
Gözlerinden dizi dizi yq aı-

ralanıp akarken söylüyordu: 
- Niçin böyle yapıyorsun?. 
Ben senden batka kim.seyi 

aevmedim!. 
Senin im!. 
Masumum .• 

Bana kıyma!. 
Benim, hiç günahım yok!. 
Ben bir fey yapmadım!. 
Bu hiyanetliği aklından m. 

ıd geçirdin?. 
Mücadele ediyordum• 
- Hayır!. 

Hiyanet ettin!. 
Sabri Beyle berabenin .• 
Beni sevmiyoraun!. 
Beni aldatıyorsun!. 
Ben seni stıdece bir dalım 

1 t:t:ih.a.clı A-1.i Ii 
TÜRK SlGORT A ŞiRKETi 

Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

L Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Fikirlerimi deiittirdiıı. 
Kahbe .. Dedim!. 
O da değilıinl. 
Caausaun!. 
Mel'ım lazam 
Katil kızım!. 
Beni yıktın! • 
Mahvettin!. 
Öldürdün. 
Hizmetçiden her feYİ &iren 

dim!. 
Yine onun aesi kulajama 

seldi: 
- Hizmetçiden mi?. 
Ve.. kahkahaları kulatı

yırtacak gibi acı idi: 
- Kah •• kah .• kabl .. 
Hizmetçiden ne öğrsıilir?. 
Bir defa da bana sormak yok 

mu?. 
Bu sea kulağımda iyice yer 

etti. 
- Evet bir defa da ona aor

mak yok mu?. 
Dedim. Ve •• onunla lmnu,a 

konUJ& yürüdüm. Menlivenleri 
bıdim. Kapmm önüne çıktım 
ve.. yine yürüdüm!. 

Kalabahim arasındaychnı. 

Otomobil komaları!. 
Bir toförün: 

- Hey .. efendi çekil. EziJe. 
cekainl. 

Deyi§i; bir hamalın: 
- De.tur efendi! • 
Diye baimfı beni a:JJ ttı. 

Kendime ıreldim. Yuıludım. 
Naran'la berabet- değildim.. E· 
minönünde v Balıkı>uarmın 
ağzmdaydım! . 

Şqırdmı •• 
Düşündüm!. 

- Ne yapıyorum? • 
Dedim. Zihnimi topu-lam -

ya çabaladım! • 

AVUKAT SOZ lSTEDl!. 

Za . . 
: 

- Zihnimi toparlamaya ça· 
baladım! . 

Der ve.. c:ümleyi bitirUken 
k&rfı tarafm avukab mu 
üzerine: 

- Küt .. küt! • 
Kavvetle vwdu. He<J-11• 

birseale: 
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1..:"""E:...ı.1 _...:s:....ı~_h_a_t _iş~l:-:-er_i __ I !] B i 
Hastalarımızı ve çocuklarımızı bes 
liyeceğimiz süt nasıl ~imalıdır? 

inci sahifeden geçen yazılar 

. . d" eb.li . ki, ı binde elektrik bataryası var, mektep 
S ••t el . ıran, ıy ı rım ka--•-- b' ko u mes esı ' ld k faz lere gönderiliyor, bu ....., ır r 

mcslekdatlar<m arasınb~ ? d u beça nim. donla elektrik prizine raptolunarak 
1 t .. t pa ırdan ın11 e · • .ı al '-'-' lek a e u ya ~- · d tJak kasa derununda ıı.-er tmcıaıu e 
~er Avrupa'ya s~yab~ ":.-- trik bataryası aayesinde umıyor ve 
bırkaç modern .•ut fa G il yaada çocuklara sabahlan sıcak sıcak siit 
den avdet ..ı-;yonmı. eçen · • 1 
ki ıon seyahatimde ~vrupaeld~ı ~ ve~ ı:eı. abırtannda sütün evaa 
daşanmla yine bu sut meı .. eııne . a .. • i İn ineklere 
• ·· ·• ··r1t Ceneve'de ıut falıri- fmı mueaur yapmak ~ . . .. ka go:ıu ,;:';;,ıe bahsetmeleri üze- ültraviyol bile tat~k ettıkl:::or-
ri:~nsey:batimi oraya kadar temdit düm. Ah'";"dan, ınt::;" f b v.~ 
etmiıtim. Bu sene de, yine bu süt sağan ellennden, ~ nıı;u. h':,ık:. 
fabrikafarını gezmek için P..ia, Ber- kaıına kadar n fa 11~ b' 1.,_ 
lin ltalya, laviçre, Viyam, Holanda teslim olu~uncara kad1ar s 1'u··t'iıtib • ka bi 1 • '--dar . . t dairesınde ıcra o unan ve Danimar :ıe r en""' aa ırıt- raı . trol · · bir ıehri 
tim. Ve bu şehirlerin yalnız ıüt fab- :salitını yıİe . k?.n bi '~slu bir ıe 
rıkalarmı değil ıebir haricindeki e~e alalmı. ~ !'!z :..~elif mahaller 
inek abırlannı, ineklerini ve ineld&- hırde elkon~.tlıçıd: iki yüz elli nü-
. dal b ıo • t&- den 1 en ıu er ril' rın gı: arını, UlilS& en ınce a1 k uayeneden geçi ı-

ferriiatna kadar tetkikatta bulun: ınune buınara m ede sütün yağı, ki 
d eh. 1 • .. b kkmdaki yor ve muayen • 

um. Bu t ır enn sut a . k afeti kuru maddeleri, hamızı 
vasi teıkilatlarını görü~ce, !"~d;<e rı, f ~w.'.z reduktaz, lökosit, su
timizdeki sütleri nasıl ıçebildıgımı- ye 1

' 'kd• ve mikropları muaye 
h 

· yununmı an .,.. 
ze ayret ettım. .. olunuyor. Ve yine bu tqkilat sa 

Haıbelmeslek fU _on bet '!"un zar- ne · d bozuk çıkan bir ıütün der
fın~~ '?.ütahedelenmden bı~~ ta t:1:ı,~1 bulunarak ogiin, 0 ahırın 
?esını .. ~~~!ersem,_ memlek~tımızd~ tekmil inekleri hakiki bir muayen~ 
ınek ıutu de çocugunu bealıyen an d · ·ıdi"' ·bi debfelli de bır 
nenin ne elim bir vazi.!'~. karı::.: .::.:~ düı:...ır:.ıuyor. Buna muka 
k:tl~ığnu anlamakta ıı_uçlük çe - bil de hükUnıetin kabul ettiği yağ de 
sınız. ... Hıuumm çocugu beı1 aylıktır. recesi yüzde Ü~ iıe her hangi bir 
Mıayenemde bu kadar ay ık çocu- . -•· · · ··w·· ·· ya' g" muayenesin-
- ıkl d. b uk il ıekiz kilo ın .... çırun su nun 
gun s eti ye •. uç .~ .. kil de bu dereceden fazla yağ bulunuraa 
olması tazım ıken benuz ~rt o sütü muayyen olan fiyattan 
sıkletinde zaifülbünye, kemık hasta- fonun! fi tla almanık bu ıuretle inek 
1 - L...-[ h ı · ar iskorpit az a Y• til ıgı _, aınıı, ava esı .'! , sah .b. d taltif olunmak sure e teı-
olmuı, bir gözü sönmuı olduğunu 'k 1ed1 • 1~ .. d.. vı ı ıyor. elerd. ? 
gor um. 1 . bir sütün ..,tlan n ır. 

Bu anne çocuiunu. mabo.ll~~en /~ inek ıamıa1ıbha olmalı. Ve-
aldığı inek sütü ile beılıyordu. Dıııer iltihabı ve aair inek hasta 
bir anne çocuğu dört aylık adeta ... ret kim, memt eemmu .. m olan ineklerin süt 
k b. I . d.. •ıo d". t bu ı an, es 

a ır. hale ge mıt, ort '"' ... 0~ - leri olmamalı. .. 
çuk kilo ııkletinde olması ~zmıken 2 _ inek Liakal haftada uç d"!-
henüz iki buçuk kilo sıkletınde da- • -- -•- Ostü kirli ve inek pıa-. • k •• tımar OIJJIAll-
lma ishali mevcuttur. Bu da ıne su r · · bulatık olmamalı. 
tü ile besleniyor. Hiili.ıa b~ ve."'!- '8'13 _Yeni doğmuş ineğin ilk sütü 
nun _gibi gayn sıhhi inek sutlennın olmamalL . 
verdiği kurbanlar pek çoktur. . 4 _ Ahırlar havadar, zıya~ ol-

Sütün iyi olmaaı için yalnız fahrı mal • dahili tetkilitı ııbhi ıekilde ol 
kanın bulunması ki.fi değ!ldir. ~ena maı:: Duvarlan çini ise Arap sabuni 
~erait dairesinde elde edilen ı~tle.'. le sık sık temizlenmeli. Duvarl~ yı 
•çin fabrika bilakis muzırdır. <;;un~~ kannuyacak tarzda ise sık s~k kireç 
fabrikada takim olunan. f~na bır su- badanalı yapılmalıdır. Keskın koku 
tün kesilme ba11ası gecıkir, halka sa 1 dezenfekıiyon ilaçlan kullarulma
tılınca kesilmez ve bunu alır ç~~k; .:alı çabuk bozulacak ve küflenecek 
larınııza içiririz. Ve muz~r teaın?ı otJ~ veya fena kokan otlar abD"da 
görürüz. Cünkii süt fabrikaya I~~ sak]anmamalL 
ceye kada~ acaba inek verem mı. ı- 5 _ inek ahırında tavuk, güver
nckte .air onri hastalıklar var ~ cin ve aair diğer hayvanat beılenme
"'• mesi iltihaplı mı? Pek ~k; ç~ meli. 
anneleri biliriz ki, memelen ~t;!:\: 6 _ Sağmadan bir aaat evvel ahn 
l•nır, h•lb·•ki inekte meme ı t 1 ı temizlenmeli ve inek temizlenmeli, 
•nııanlara nis~tle. daha fazl:' ~· ahırda toz kalkmı' olma~, memeleri 
S:ı ı:an eller pıs mı, verem mı,_ • temizlenmeli, badehu sağılmalı. 
gı ıni sair haotalık var mı, batta evın 

7 
_ Sağılan ıüt kaplara kaynatıl 

deki kardeşleri veya Ç°':~klarında bu imalı, veya islim buharile te-
la~ık haıtalık var mı, •.u~ k~plan ~,.. =~:ameli ve bu kaplann üıtünde 
rn., mi, tabammuzdan an mı, bu P .. bulunmalıdır. 
lar temiz su ile ıni yıkanıyor, !<a~- suzgeç k el -t kabına ıolcu 
Yo .. ınu ineg"in gıdası tıbbi bir şekil- 8-Süt aağılır en sd~ ··tt 1 

' ' k.. • k ka ıyeıu eısa-de mi, yokaa Bomontinin arpa ~ıpe lup ıagar en. ..ysın . 1 mamalı 
leri, rakı fabrikalannın meyve kuıpe tarak kaptaki sut telvısnılo un k uı.,'. 
leri babçı' vanın !alına prua sapla- 9 _ lnekler~e kulla aca ı • 
'I ' 1 ' ah bava f k ı· d temız olmalı ve marazı rı e mi besleniyor? nek ırı, ev 8 a e • imal dır 

d · · ek ık k ahırdan mikroplardan azade o ı · ar, :tıyadar mı, ın s 11 • 1 eld • altına konulan ot 
~1.kanhp güneşlendiriliyor mu, __ ?'e- 10 -

1 
n · ~n tekrar yedirilme-

Rın içtiği ıu temiz su mu, yedigı gı ve saman ar ınege 
da ıırf kuru mu ve yalnız hergiin bi~ melidir. . . 
ç~Jİt gıda mı, ahırların duv~I~ ~· l l _ Süt aağanlann elbıs~ı yıka 
nı mi veya yıkanmaya musaıt bır k tarzda olmalı, kollan dırıekle 
t d (" . L. I •• naC8 imalı bu ramHır at;: a mı, inek haftada ......., uç 'ne kadar kıaa o • ,.--~ -
gün tımar oluyor mu ahır toz içeri- r taakal haftada bir yıkanmalı, her 
•İnde mi, altına kon~lan otlar sık ~; sağantn laakal iki gömleği olma
•ık değiıtiriliyor mu ve inek bu ot- ~u 
lardan da yiyor mu? inek yattığı •- ı. 12 - Sütü gağmazd~n e~vel eller 
lı ... da mı aağılıyor sağılmazdan ev- .. elce yıkaıunalı, temız bır peçete 
"el memeleri yı~nıyor ve yağ!•~- rı:z kurulanmalı, "!eme e~ı. sağıl
Yor mu? Süt sağılırken süzgeçli bır dan evvel temızlenmeli,. ılk ~,._ 
~ba mı sağılıyor? Sağılır gağdm!'z "':den çıkan ıüt ka!'tan bar!°!' sagd 
•utı.,,. süzülerek makine vasıtasıle :::.,. memeleri temızlemek ıçın kul
~eya buzlu dolap derununda zait 2 lanı~n bez yıkanınalı ve ~~tılma 

••eceye kadar soğutuluyor mu? it 1 sağarken ~n ıyıcj kay
;e bu 1aydığım şeraitin hepsi yapı· .::_., için parafin ile yaglanm• 

1 

·~ ~a bir tanesi yapdmazaa yine bu S .. t sağarken kullanılan 
~~t ıyi iıtihıal edilmiş bir süt deiil- .. l~ve ~er biç bir zaman ahır 
ır. gom ~---·'·dır. da saldannıau-- .. , t 
. Memleketimizde ise, bunlarm hep s··t kapları, suzı:eç, ıogu 

••nin yapıldıinna kanı' deg" ilim. Bina 
14 

- u · malzeme tahammuz e D" mak kabı ye aaır - d 
nllleyb sütlerimiz de sıhhi aayıla- edecek maddeden ve pastan aza e 
~ ve böyle ıüt fabrikada pifirilin- dır 
)• derununda fermanlaktilder mabvo olmalı • Sağılan sütler mümkün ol 
ı::rk ferman proteülitiklere meydan ıs - bir müddet zarfında 
!"" 1Yor ve bu ferman çoğalarak ıü- dutu kadaı: "'::ı.tına kadar soğutul
Un ID"•·- b daha . d 10 derecenın -L-- •• dailme tı,., ~ a11a1mı zıya e ar- mut olduğu halde ,...,,. ıon 

1-r Yor. Derunundaki muzır mikrop-

" 

Çofalır. Halbuki fennan taktik li. ırd ··ı saklanmamalı, 
eıtı bu J6 - Ah a su . h muzır milaoplara mani olu- h . mahalde temız. ava-

fYor, benı de ıüt eskimeye baıladı mı ahırdan dannlç k bir yerde muhafaza 
.,..,. __ ıo...., -1.uk dar ve ay ı 1 •-- b' it :-U ~k sayesinde ıüt _..... 1 buraya sütten bat.., ır 
.;•ıldiğinden biz böyle sütü bile bile olunma 1 ve lı · k bulunmamalı. 
........... konmama ' sıne . ıh 
d ·•uyo,,.z. Bu aayede muzır tesirin ıeY s·· •• ifan kimselerın • -
en lcu brika 17 - ue - fr . ı.,. rtuluyoruz. Halbuki fa batı tam olmalı, verem. e1~~~~~ aa-

r ... ~ tesirin öniine perde çeı.... . baıtalıklar ve sari baıta ~~ ma 
.:: b_!Zden ııizliyor. Bu suretle tanıt iaı olmadığı gibi evind~. dah~ sarı has 

1 •. dıı:ından aldanıyoruz. Zararın• talık yarsa bu IJnıse sut sagmamalL 
0 1'iiYorv.z. 18 _ ineğin gıda11 sırf bomo~-

• . "-- -•- ı..: ı·~ bir ıu··ı elde etmek • •nb' me~e küs '""-~-- ..... , . tı·k bira küspesı, ı ısarm , • 
..., Yalnız ıüt fabrikasmm _.,cadi- mamalL 
Yet• Lo~ brika ·ı L- pelerile ol . . . _. 
ı..,,:' -• cleiildir. Fa ı e ,_-a- 19 _ Çocuk ıütleı:i ı~ın megın 

lfe ahırlar inekler YO inekle meı d nın çok ehemnuyeti vardır. 
tuı olanlar.ıa.; baflam:.k tazımdır. f1ad~ni gıdalar ve vitamini havi gı-

Ugün Avrupa en ufak ıehirlerine dalar intihap olunmalı. Yazın çayır 
"aı-ın'*Y• kadar sıhhi bir süt elde et da otlamalı, ve kıım da aym otun ku 
lııelı İçin lazım gelen tqkil&tlan verilmeli. Bununla beraber pan 
!l\prnıılar ve o ıuretle h~~et _edi- rusu mııll'. kepek de verilmeli. 
ı,?'lar. Hatta 0 kadar ilen gıtmışler car'2o _ İ;ocuk •Ütü olarak verile
ı.:: IÜtii aağarken gerek el ve gerek celı:ıe inek gebe olmamalı ve ogÜnÜn 
di "". •aaıtaıile mikrop kanftDl'llD ıütü olmalı. 
•iYe ~ele ahırlanna yaptı~_bus~- 21 _inek ahırları şehir baricin
t'" eçbııteler va11tasile makına ile ıu- de olmalı. Bir veya bir kaç yerde san 
ı:" YÜ:dinü görmeden inekten kap- tiralize olmalı, bu takdirde kontrolu 
İl rıı sağılıyor ve derhal yine makina kolay olur. 
y:. 001ia!ularak 9i1elore t ~•!m olu: Görülüyor ki iyi bir süt .. el~e ~t-
•·- ."c uıtüne o ııünün tarihı, batta k için tartlar oldukça muhımdır. 
-....ı. ~- 1 me rfi . k 'Q'' ıyor, V bu sarılara ha yen rıayet etme 
~ Daha var bazı ıehirerdc bu ıüt, ~tile içilecek bir süt tedarik edile-
d ne !İteler derununda altmıt dört §'I L--L- • b .. t "'ece duk bilir. Bununla ~r yıne u •.u. e 
ı- de Yarım saat pastörize ol mikropsuzdur denılcmcz. Onun ıçın 
lıı 'i.,,":•n bira ıiıelerinin knsaları g! bu ıütün piıiri!meai lizımdır. 

Talebe birliği 
Teşekkül etti 

Dünkü spor hareketleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
kunmaz ııençler araıında çok hara
retli bir münakata baflamııtır. Mü
nak•pnm sebebi eski nizamnamenin 
birinci maddesinin yeni nizanuıame
de tadil eclilmemit olma11dır. Eski 
nizamnamede bu madde fÖyledir: 

" Türkiyede fakülteler ve Ali 
mektepler talebe cemiyetleri ara11n
da bir talebe cemiyetleri birliği tq• 
kil edilmiıtir." 

Kon,reye iıtirak etmiı olan Hu
kuk, tıbbiye, Mühendis, Mimari mu 
rabbaslan bu maddenin tadil eclil
memiı olma11na itiraz etmiıler. ve 
tadil lüzümunda ısrar eylemııler
dir. Bu tadile bir kaç noktai nazar
dan lüzum olduğunu ileri süren bu 
mürabbaılar bilhassa talebe cemi
yetlerinde miikayyet talebenin mev 
cudun onda birini bile teıkil etme
diğini, bu vazi ye~te ~~-yeti~ vü 
cude getireceği bır birligın Turk ta
lebesini temsilden çok uzak olaca
ğnu, eaasen evvelki birliğin bu mad
de yüzünden faaliyetine devaın ede
miyecek vaziyete ııeldiğini aörlemiı 
ter, maddenin Fakülte :'e A~~-m~k
tepler talebelerinin tq~ et~~. bir
lik teklinde tadil edilmes.ım ıst&
mitlerdir. Bu talepte bul~nan maralı 
basların adedi 16 dır. Diier tarafta 
24 kitllik bir ekseriyette maddenin 
hali 1ıazm ile kalması lehinde beya· 
nı mütalea etmitler _ve hil_haıaa ıu 
nokta.i na zan serdetnuılerdır: 

Birlik cemiyetlerden tqkil edil
mediii takdirde cemiy~ Y~
maya mahkum kalırlar. Çunku tale
be doğrudan doğruya birliğe kayd
olunurlar ve cemiyetleriyle alakadar 
olmazlar. Birliğin cemiyetlerden teı
kili zaruridir. 

Bu iki zıt mütalea gençler arum
da saat yanma kadar ıüren uzun 
bir münakataY• mucip olmuf, mad
denin tadiline lmum ıören mW'alı
haslar mevcut cemiyetlerin talebeyi 
tatmin edemediklerini, bunun için 
alaka11zlığa maruz kaldıklanru bir
liğin ceıniyetlerden tqkili takdirin
de de bu aliikasızlığm devam ecl,.. 
ceğini, üstelik birliğinde bir faaliyet 
göıterememiye mahkUnı kalacağnu 
ıöylemiılerdir. Oç buçuk saat de
vam ve çok hararetli aafbalar arze
den münakatalarılan sonra madde
nin aynen ibkasma karar verilmit. 
vakıt geçtiği için celese saat 14 te 
tekrar toplanılmak üzere tatil olun
muıtur. Celeseyi müteakip kongre
de bu maddenin tadil edilmesini ia
tiyen, fakat talepleri kabul eclilmi
yen Hukuk, Tıbbiye, Mühendis, 
Mimari talebelerinin 16 murahhası 
kongrenin üçüncü celeaeaine iıtirak 
etmemiye karar -.ermitlerdir. 

Üçüncü celse 
Kongrenin üçüncü celesesi öğJ.,. 

den sonra ııene halk evinde yapd
mıı ve nizamnamenin madde madde 
müzakeresine devam eclilmiıtir. Her 
madde merinde ayn ayn tevakkuf 
edilerek müzakere cereyan etmiı, 
neticede kelimeler merinde but ta
diller yapılrnı:ı ve nizamname heye
ti umuıniyesi itibariyle muvafık gö
rülerek kabul edilmiıtir. 

Bundan sonra birlik için idare he
yeti intilıabına geçilmit, Mülkiye
den Hasan Şükrü, Ticaretten Şey. 
ket, Fenden Naci Tıptan Muzaffer 
Canbolat, Edebiyattan Macit, Ditçi 
den Mahir, EczaCıdan Rqit, Mima
riden Necmi Beyler heyeti idareye 
intihap edilmiılerdir. 

1 dare heyeti azası pazar gunu 
yüksek muallim mektebinde topla
nacaklar ve kendi aralarında vazife 
taksimi yapacaklardır. 

(Ba§t 1 inci sahifede) 
da olıun maçlar sabahtan itibaren 
baıladı. 

Stadyumda sabahleyin Beşik
taı - Galatasaray küçükleri ve 
Süleymaniye - Galataaaray küçül< 
leri araıımda maçlar yapılmıştır. 

Öğleden sonra ilk maç Anado 
lu ile İıtanbulıpor araaında oldu 
ve lstanbulspor sıfıra karşı sekiz 
golle hıununı mağlup etti. 

Bundan ıonra Süleymaniye ile 
Beıiktat arasında olacak olan lik 
maçı evvelce yazdığımız gibi Be
ıiktatın likten cekilmesi üzerine 
yapılmamıı ve Süleymaniye bük
men galip gelmiıtir. Nihayet Tak 
simin en mühim maçı olan ve O· 
limpiyat refikimizin tiki için çar
pıfa.cak olan Galatasaray ve İtal
yanlar sahaya çıktılar. Galataaa· 
raylılar ~yle çıkmışlardı. 

Ulvi 
Bürban Vahi 

Muammer Nihat Mitbat 
Celal Ş. Kemal ş. Leblebi Necdet 

Rebü 

()yun labik İıtanbulıporlu ve 
aabık Galatasaraylı Emin Beyin 
idaresi altında baıladı. 

Maç ilk devrenin batında mü
tevazin cereyan etmeğe baıladı. 
Kih Galatasaraylılar ki.h !tal· 
yanlar hücum ediyordu. 

Burada bir Galataaaray akını 
neticeainde ltalyanlar bir penaltı 
yapblar ve Necdet bu penaltıyı 
gole tahvil etti; bu birinci haftay 
mın on sekizinci dakikasında ol· 
muıtu. 

Bundan sonra Galatasaraylılar 
se.~t oynamaj;ı ba9ladılar,bilbassa 
Burhan ve Nihat haddinden fazla 
aert oynuyorlardı. Bu oyuncular 
kafalanndan ziyade vücutlarile 
oynuyorlar ve toptan evvel adama 
çıkıyorlar. Bu arada aan-kınntzıh 
lar çok ciddi bir tehlike geçirdiler 
ancak bunu Ulvi kurtardı. Bürban 
her önüne gelene tırpan atmakla 
meıgul. Caponi bir akın emaam• 
da bu tırpanlardan birine rastge
ldi ve çorabı battan bat• yırtıldı. 
~ d.a ~runaçar çıkarak çorap. do 
ğ~~~rdı. Fakat tekrar girmek 11te 
dıgı zaman hakem mümanaat etti 
ve ltalyanlar bu devre 10 oyuncu 
ile oynadılar. Oyun buna rağmen 
çok mütevazin devam ediyor. 

Galatasaraylılar ortadan bir bü 
cum yaptılar ve mukabil kalenin 
Üç paı yakınına kadar geldiler. 
Kemal Şefik buradan çok ııla bir 
§Üt çekti. Bunu kaleci Kandilli 
bloke edemedi ve yeti,en Leblebi 
Mehmet le gole tahvil etti. Bu ıu 
retle birinci haftaym, 2 • O bitti. 

ikinci devre 
Bu devra baıladığı zaman Ca

poni yerine geçmifti. Oyun hafif 
surette Ga.lataaarayın hilcim.iye
tinde devam etmeğe ba,Iadı. Bir 
aralık uzun bir decajmandan iati 
fade eden Roberto tek batına to
pu kapb ve Vahinin bütüu çalıı
maaına rağmen 13 Üncü dakikada 
ilk golü attı. 

Oyun gene mütevazin devam e 
diyor. Galatasaray for battı ıe· 
çen haftadan iyi değil. Maamafih 
aşağı yukarı haklın oynuyorlar 
buna da sebep Rebiinin 9ahsi ça: 
hımaaıdır. 

Gene bu aralık İtalyanlar ırü• 
zel bir akın yaptılar ve bu sefer 
Caponi soldan aldığı bir pa11 mü
kemmelen ortaladı ve aağ içleri 
de yetişerek golü attı. 

Vaziyet 2 • 2 ye beraber ... 
Bu golün üzerine Galataaaray 

lılar ltalyan kalesi önünde oyna
mağa baıladılar, fakat gene uzun 
bir degajmandan İstifade eden Ca 
poni tek baıın~. t~pu .. kaptı, Ulviyi 
de atlatarak uçuncu golü attı. 
Vaziyet 2 - 3 ltalyanlar galip. 

Oyunun bitmeaine heı dakika 
Süt na•ıl pitirilmeli: Tekrar söy var ... Galatasaray Rebiinin vaıııta 

!emek mecburiyetindeyim. iyi bir sile hücum ediyo~- Rebü ortaladı, 
ıüt pifiriline faydaaı vardır. Fena Leblebi de kafa ıle zorlukla üçün 
ıütü piıinnekten bir faide çıkmaz. cü golü attı. 
Yine süt fenadır, muzırdır. Sütü pi Nasıl oynadılar 
ıirmek için en İyi usul 46 derecede Oyun önce çok ırüzel baıladı 
ıütü yarım saat bekleterek pitirilir. Ancak Galatasaraylılar sert oyna 
Bu buıus için fabrikalar fayaru arzu mağa baılayınca zevk kaçtı .. Ga
dur. Çünkü fabrikaların diğer bir fa lataaaray takımında bütün sertli
idesi de halka kartı meı'uliyeti de- ği yapan Nihat ve Bürbandı. Bun 
ruhte ederek ayağnruza kadar temiz !ardan bir derece sonra Vabigeli 
ve pİfmİt sütii teslim etmesidir. Ve yordu. Mithat ta sert oynuyorsa 
yahut yukanda söylediğim ıeraitte da ötekilerine naze.ran daha te
elde edilen bir süt çiy olarak zait 2 mizdi. Bu arada bir hadise oldu 
dereceye kadar soğutulmuı olduğu ki burada zikretmeden geçemiye 
halde kapımıza teslim olunmalı, ve ceiim. Ovunu idare eden Emin B. 
bu sütü evimizde derhal çocuğumu- birinci haft,.vmda Caponi hakeme 
zun ıüt şişelerine takıim ederek ten- sormadan sahadan çıktığı İçin ni · 
ceredeıu dolu bir k•ba oturtup bir zamname ahkamını tatbik ederek 
defa kaynayıncaya kadar bekletmek bu ovuncuvu ovundan çıkardı, bu 
kafidir. Aksi takdirde ~ehrimizdeki fazl~ bir hareket olmakla bera
hali hazır ıerait daireıinde elde edi- her doğru idi. Ancak ikinci haf. 
len ıütlerle çocukları besliyerek ya- taymda kaptllnların <ıcasile tek
tabnak tabiatin te•adüfune bağlıdır. rar oyuna ginn..,sine F..min :ley mü 
Bazı anneler bu sütleri korkuların- llllade etti. Bu barek..,tile Emin B. 
dan içerisindeki mikroplan öldüre- tatbik etmek iıtediği nizamname 
ceiim diye fazlaca pitiriyorlar. Hal- yi kendisi dinlememi~ oldu, çün
buki ıüt pitirilirken sıcaklığı 46 dere kü bu hus.,sta nizamname sarih
ceden yukarı dereceye çıkıldıkça al- tir, ve bu tarzda çıkarılan oyuncu 
bomini ve vitamini, sonra maadinle- hic bir surette tekrar oyuna idhal 
ri, daha sonra lezzeti ve rengi bozu edilemez. Ya bu işi yapmamalı ve 
luyor. Ayni zamanda da bu kadar yahut ta yapılırsa ondan geri dö
fazla sıcaklıkta piıen ıüt gerçi kesil- niilmemelidir. 
mezse de derununde bulunan mik- Kadıköy maçları 
rolann toksinleri ve ineğin yediği Dün Fenerbahçe ıtadyomunda 
tahammür etınit gıdalarm sütüne ge muhtelif maçlar yaoılmıt ve pek çok 
çen tokıinleri mabvolmadığmdan m 11\kldar ta.·afından zevke seyredil 
böyle bir sütün hem besleyici baısa- ı mi• 1 ir. 
., nokaanlatır, hem de derunundaki Evvela Fenerbahre ücüncii takımı 
toksinlerden dolayı çocuğun bağır- ile c;;,ıeoe Amcrkan Koleji takımı 
aaklannı bozar, yani ishal olur, ke- k r~ılaşttlar. Fener kü•ükl ri güzel 
mik hastalıgı olur, havale olur, idı:oı· bir oyun oynadılar ve 1-0 ı:aliı> gel 
pit olur, diler. 

Dr. Ali ŞOKRO ikinci o un Fener " 

kımı ile Makriköy idman Yurdu bi
rinci taknnlan araımda yapıldı. Mak 
rıköy takımı S«i ve kombine bir o
yun oynıyarak F enerbahçe talı:ımmı 
tazyık ediyorlar ve pek çok gol fır
satlan elde ediyorlardL Fakat, bir 
türlü frraatlardan istifade edemi
yordu. Ancak birinci haftaymın son 
!arına doğru Makrıköy takımı ıol 
İçi ilk golü kaydetti. 

ikinci haftaymda Fenerliler ken
dilerini topl:ıdılar ve biribiri arkası
na birkaç hücüm yaptılar. F enerbab 
çe bu hücümlanndan birini muvaf
fakiyetle neticelendirerek beraber
lik sayılarını temin ettiler ve oyun 
1-1 beraberlikle neticelebdi. 

Üçüncü oyun Altunordu- Hilil 
takınılan arasında icra edildi ve ne
ticede Hili.J takımı 4-0 oyunu kazan 
dı. 

Dördüncü oyun F enerbahçe B ta
kımı ile Tıbbiye takımları araımda 
oynandı. Her iki takım da esas kad
rolarından mahrum idi. Çok zevkli 
bir ıekilde devam eden bu oyun, 
F enerbahçe takımının 2 • O 
galebesile neticelendi. 

Moda-Kurtuluı takımlan araıın
cla yapılan bqinci müsabaka Moda 
tnlmmrun güzel ve hakim bir oyunu 
ile devam etti ve fakat netice hiç te 
lehlerine olmadı. Modalıların tazyik
leri yavat yavat erirken mukabil ta 
rnfmda hücümlan inkitaf ediyordu. 
ilk gölü kurtuluılulllr yaptılar. i
kinci baftaymda kurtuluılular hü
cümlarını sıklattırdılar ve biribirini 
müteakip iki sayi daha yaparak 3-0 
maçı kazandılar. 

F enwrbahı;e • Pera 

Kadi.köyündeki maçların merkezi 
sikletini teşkil eden Fener-Pera ma
çı Fen erin galebesile neticelendi. F e 
nerbalıçe ıahaya Reı-t, Sadi ve Ra
llİmden mabrun olarak :;öyle çıktı: 

Natik 
Hadi Furuzan 

Ziya Cevat Refik 
Lütfi, Fikret, Zeki, Muzaffer,Niyazi 

Birinci devrede Fener faik oyna
mağa baıladı. Fakat bir aralık Pera
lılar bir akın e$nasmdaF ürüzanm bir 
bata11ndan iıtifade ederek ilk ve 
ıon rollerini attılar. 

İkinci dene 
FenerWer ıene bakim oymyor

lardı, ancak bütün gayretlerine rağ 
men birinci devre gol atamadılar ve 
1- mağlup bitirdiler. 

Fenerliler talmnlamıda ufak te
beddülat yaptılar ve aai içi Lütfi 
sol açığa Fikret sol içe de Muzaffer 
geçti. 

Haftayının altıncı dakikasında Pe 
ralılara bir pen altı oldu ve ben 
Fenerliler &"ole tahvil ettiler. 

Bundan sonra ııraıile §U OJ'UD

cular gol attılar. 
Niyazi bu arada kalelinin yaka

layamadığı topu onu elinden kaptı 
ve -.ğlara tak~ı. Oçüncü golü_ so!. •: 
çıktan Fikretın attığı ıand~ ~u~ 
kafa ile kaleye soktu. Dorduncu 
golü gene Fikretten g~en bir top~ 
Zeki hüsnü istimal ettı ve yaptı. Nı
bayet son golü Fikret aağdan gelen 
bir topu 11kı bir vuruıla Pera kale
ıine soktu ve oyun bitti. 

Voleybol maçları 

Dun d" Galatasaray lokalinde vo
leybol maçlarına devam edilmit ve 
ıu neticeler alırumıtır: 

Fener - Kaiımpafa (15-9) (15-7) 
Bqiktaş - Eyüp (15-3) (15-9) 
G. S. -Suleymaniye (15-3) (15-5) 

Giiref müsabakaları 
Dün mıntakanın resmi güreş 

birinciliklerine batlanmıştır. Vefa 
Kumkapı • Haliç, Anadolu - Betik 
taı - Kuleli - Harbiye - Bahriye 
takımlarnnn ittirak ettiği bu mü
sabakalara 27 gürctçi dahil olmut 
ve 56 kiloda Vefa Kumkapıdan 
Rıza, 79 kiloda da Vefa Kumkapı 
dan Yusuf Kenan birinci olmuı
ardır. Güreılere ııelecek hafta da 
devam olunacakllr. 

Dawis kupası maçı 
LONDRA, '8. A. A. - Roman

yanın evvelki karanru Jieri almaama 
müsaade edilmesi hakkında İngilte
re tarafmdan yapılan teklifi Fransa 
taıvip etmittir. 

Dawia Kupası maçı 13, 14, 16 
Mayısta yapılacaktır. -----·----
Habeş 
Başvekili geldi 

(Ba~r 1 inci sahifede) 
ferini ziyaret için fcvkali.de elçi 
ve murahhas aıfatile bir müddet 
evvel Adisahaba'dan aynldım. 
Londı·a, Brüksel, Holanda ve Pa
ris'i ziyaret ettikten sonra İıtan
bula celdik. Habeş imperatorluğu 
nun Türkiye cümhuriyet hükiıme 
lince taadikmdan dolayı !etek.kür 
etmek üzere Ankaraya gidiyoruz. 
Orada Reisicümhur Gazi Hazret
lerine imperatorumun hi.mil oldu 
ğum bir mektubunu da takdim e
deceğim. Ankaradan pazartesi gü 
nü hareket ve salı günü lstanbula 
avdet eyleyeceifim. Avdetle bir 
iki gün bu güzel ıehirde kalmak 
istiyorum. lstanbul'u hakikaten 
çok cazip buldum. Türkiye • Ha
bqistan münasebatı samımı ve 
dostanedir. Türk inkılabı Habeşis 
tanda alaka ve muh:ıhbetle takip 
edilmiıtir. Habeşktan, Türkiye ve 
Türkler için çok geniş mana ve 
1>1iltyast.":. dost b:ı· muhittir. Aııka
radan avdetimde daha uzun cörü 

. - " 

Muhabir mektubıı 

Halkın kahvehaneleri 
doldurmasının 

•• •• onune ı . . ' geçme ıyız ... 
Anadolunun bir çok yerlerinde 

halk niçin kahveleri dolduruyor? 
ZONGULDAK: (Mlliyet) - vakit geçirmek mecburiyetinde 

Zonguldakta havalar çok sert ve kalan bir zevçte her aktam evine 
çok soğuk devam eylemekte oldu- ıeliyor ve ailesile meıgul olarak 
ğundan ve bilhalSa geceleri ayaz kahvehane kötelerinden uzak 
lan tahammül edilemiyecek bir kalıyor! 
dereceye geldiğinden iki yorgan Maarif 
bir battaniye ile insan sabahı güç 
bulmaktadır! Limanda ve liman Maarif müdürü Ziihtü Bey şı. 
haricinde bir çok gemiler kömür binkarahiaara nakledilerek anın 
almak için nöbet bekliyorlar, ço- yerine Trabzon maarif müdürü 
cuklar elleri ceblerinde ağızların- Fahri Bey gönderilmiıtir. 
dan buhar savurarak mektebe ko Vilayet dahilinde (164) mek
şuyorlar. Bir çok ameleler sokak- tep, merkezde resmi ve Bartın'd:ı 
ta bir aşağı bir yukarı dola,ıyor- ~ususi iki orta mektep, 299 muaf 
lar. ı lım, 8,000 kiiaur talebe vardır. 

Kılburunu gazinoıu hincahinç Mekteplerden bir kaçını ııezdim. 
dolu! Herkes tavla ve iskambil Bunlardan 175 mevcutlu Namık 
oynıyorlar. Tütün dumanları için- Kemal mektebi gerek mevki ve 
d.e. ~ömür tiizündan her tarafı gerek bina itibr.rie çok everiflidir. 
sımaıyab bir zemin üzerinde bat Çok kibar tabiatli olan bqmual
~ata vermiı olan vatandaıların ha liın Hikmet Hanım mektebin ida 
lı~e acımamak kabil değildir. Çün resinde büyük bir kudret ıöster
k~ buradan batka o~urulacak mektedir. Geçen sene bu mektep 
hır yer yoktur. Mesela: Sam- ten 24 çocuk mezun omuıtur 
sun kütüphanesi gibi istifadeli ve . · 
lüks bir salon burada niçin olma- h·ı Mıt~at .Paf'.' mekte~ide her veç 
malıdır? insanların aziz ve kıy- ~ e m~aaıt bır maanf ~rayıdır. 
metli vakitleri hep tavla •e kumar ektebın mevcudu 355 dır. Ge

çen sene 26 talebe çıkamuıtrr. 
Mektep çok galabalık olduğun
dan bir ıube daha açılmaaına tid
detle lüzum vardır. Bat muallim 
Ahmet Rifat Bey ve arkadaılan 
çok kıymetli ve çalııkan ıençlcr
dir. 

Kozıuaa aeğırnı~n agzı 

batında mı geçecektir! Bakıyo
nımda kimsede okumak zevkini 
ıöremiyorum. Gerçi zevkin de. 
eğlencenin de bir ıırası vardır ve 
inıanlarda bu bir ihtiyaçtır fakat 
bu zevkin bir haddi, bir hududu 
olmalıdır. 

Kahvehanelerin hali 

Tetkik seyahetlerimdeki meı
hudatımın ibretamiz cihetlerini 
vatandaşlanına bildirmek bir va
zifemdir.Herhangi memlekete git 
sem göriirümki kahvehaneler in
sanlarla doludur. Kapı ve pencere 
ler aon ııkı kapalı, tütün dumanı 
ve ağızdan çıkan hamızı karbonla 
bozulmuı bir hava içinde vakit ge 
çirmekten zevk alıyorlar. Bu halk 
acaba neden dolayı kabvehanele 
re bu derece bağlıdırlar? Bunlar 
evlerinde kitap ve gazete okusa
lar ve yahut çoluk çocuklarile 
eğlenip vakit • geçirseler- olmaz 
mı? Olmaz 1 Çüukü bizde halkın 
elueriıi ailelerile darğındırlar! 
Onun için ak.fam yemeğini yer ye 
mez soluğu sokakta alıyorlar. Bu 
kabahatin büyük bir lu11DI da ha 
nımlanınızdadır. Eveti Gelinlik 
devri geçipte birde çocuk doğur. 
dumu kendilerini salıveriyorlar. 

Ve kocalarını ihmal ediyorlar. O 
koca ki, ilk evlendifi zaman allı 
pullu ve Üıtii batı kokulu olan ha 
nrmmı, bir sene sonra etekleri bu 
l~~·k .. su!.una b~tmıf, saçları yüzü 
nun ustune dagılmış, ayağından 
çorabını çıkarmıı, elleri tava kara 
ıma bulaınuş, renkıiz entariıinin 
Üst~e- İpten bir kufak bağaıtuf 
ve ustu başı kokmuı bir halde gö 
rüyor ! Koca ise, dııarda her gÜn 
nefis tuvaletlere rast geldikçe ak 
lı zıvanadan çıkıyor ve kendinden 
geçiyor! .. Bu hal bu suretle de
vam ederken kan koca ate,len
miş iki bomba gibi her ak.tam pat 
lıyorJar, ve ufacık bahaneerle cav 
ga ediyorlar. Bit~ .. ~i artık tat, tuz 
kalmıyor ve erkekte cümle kapm 
nın anahtarını arka cebine yerle, 
tirerok fU kahve senin bu meyha .. 
ne benim diyerek işi hovardalığa 
veriyor ve bir müddet sonra da 
kan koc" m:ılıkemc kapısında gö 
rülüyorlnr! 

Halbuki bir taıaftan asri lıir 
hanımefendi mutbah itini bitirdik 
ten sonra kocaımı ııüzel tuvalet
ler ve mis gibi kokularla kanıdı 
yor ve onun hazırladığı masanın 
baıına oturup mutadı ise bir iki 
kadeh İçtirtiyor veaaz biliyorsa on 
danda bir faaıl yaparak kocasına 
zevk veriyor ve yemekten sonra 
gelen ailelerde bir arada gramo
fon ve aaz çalarak hotca bir vakit 
geçirirorlar ve tabii~.ir ki müna· 

Millet mektepleri 

Millet mekteplerine devam e• 
denlerin adedi (120) erkekten i
ba.retir ki maarif vekiıleinin mil. 
let mekteplerine verdiği ehemmi. 
yetle mütenasip omadığr meydan 
dadır. · 

Vatanın kara günlerinde 

Zonguldağın kara ırünlerindc 
hizmet edenleri tahkik eyledim. 
Bunlar meyanında timdiki defter 

1 dar Halil Beyle müftu lbrahim 

1 
H.~kkı Efendi, poliı komiıeri Ab
ducebbar acente Necip, ,imdi 
Kar.ta bulunan aakerlik ıube re
isi Halit, o zaman kaymakam olan 

ı timdiki Karı valiıi Cevdet, yüzba 
'ı mütekaidi merhum Ethem, müd 
deiumumi Ömer Lfıtfi, madenci 
Makıut, timdiki Bursa orman mü 
diriyeti baıkatibi bulunan orman 
memuru lbaan, kömiir tirketi mü 
taviri Hüseyin Fehmi, Sabile bel• 
diye reisi Nuri Beylerle Dunun re 
isin isimleri hürmetla yadolunmak 
tadır. 

Vilayetin ümranında ise Kars va 
liai Cevdet Beyle vali Hüsnü v" 
Akif Behzat ve jandarma kuman. 
danı merhum Neaimi B.ler tayanı 
takdir hizmetler ifa ebnqlerdir. 
Şimdiki Şurayı devlet reiıi Reşat 
Bey dahi çok yüksek bir mesai ile 
vilayetin terakki ve tealiaine baı 
lanu, iken buradan baıka yere 
tahvil edilme•İ vilayeti onun kıy
metli meaaiainden mahrum bıral,a 
mı ıtır. 

Hükümctimi~n na%G'rı ıelltatine 

Askeri yüzbatılıktan mütekait 
mer~um Ethem Beyin kara (Ünler 
dekı vatanperverane hizmetleri 
herkesin lisanı takdirinden düıme 
mektedir. Mumaileyh burada bu
lunduğu müddetçe lstanbul büku 
meti tarafından gönderilen polis 
ve aakerleri Kuvvayr milliye tara
fına çevirmese muvafffak olmuı
tur. Damat Feridin Zonıuldağa 
sureti mahıuaada gönderdiii mu 
laaarrıf Kadri Byede yalandan 
ftferkez lrumandanlıiı yaparak 
bu sayede kazandıiı nüfuz ile mil 
li hükUınetimize deierli hizmetler 
de bulunduğunu söylüyorlar. Bu 
bedbaht yüzbaımın aile.inin tim
di lıtanbul'da pek muhtaç bir bal 
de ve elim zarureter içinde çırpın 
makta olduğunu İfİttim. O yiizba
§ınm hizmeteri elbette hüldbn ti
ınizcede tahkik olunabilir. Vata
nın kara günlerinde hizmet eden
i ri bükıimetimiz birer suretle tal 
t!f buyu~uftur. Bu yüzbatı aile
aıne de bızmatı vataniye tertibin. 
de~ ~uaven~tte bulunularak fela 
ketının tahfıf edilmesi mahallin<> 
maanıf bir eseri tefkat nlurl 

Ragıp KEMAL 

Aero kulüp kongresi 
Türk Aero kulüp kongreainin 

gelecek cuma günü daveti takar
rür etmiftir. 

Yüz kaçakçılık! 
Kaçakçılık kanununun tat

bikinden bugüne kadar güm. 

rük idareiine ihbar edilmİ§ o

lan kaçakçılık vak' aları yii2e 

baliğ olmu9tur. 

Kaçakçılık daha ziyade i. 
pekli kWDllf, çakmak tafı, ci
gara kağıdı, film ve aaire üı:e-



6 MiLLiYET CUMARTESi 19 MART 1932 

Bu sene haşerattan ve bilhassa tahta kurularından 

kurtulmak için şimdiden bütün haşeratın yuvalarını A ile tahr·p edin=z. 
ZON M VA 

mevaim ıçın almak ihtiyacında 

bulunduğunuz 

Kostüm veya Pardesünüzü 
Bulmak için 

Bütün mağazaları do~aşnıak lüzumsuzdur. 
Galata'da Karaköyde kain meşhur 

EKSELSOR 
Büyük Elbise Fabrikaları 

En müntehap ve son moda çeşitlerini 
en ucuz fiatlarla satmaktadır .. 

Tediyatta teshilat 

Memedeki Çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

Yıldız Çocuk Unu 
Fazla foaforu ve vitamini vardır. Çok bealer. 

Deposu: Hasan ecza deposu • 

lstan~nl Evkal Müdiriıetin~en: 
Kıymeti muhammen esi: 

Lira 
450 

Tamamı 14 - metre terbiinıde bulunan Gedilqıaşada Mimar 
Hayrettin mahallesinde Gedikpaşa hamamı caddesind~ 76 Nıo. 
lı üzerinde barakayı müştemil arsanın tamamı satılmak üzere 
20 gün müddetle ilan ve müzayedeye konmuştur. Talip olanlar 
Martın 23 üncü günü saat 15 te kıymetin yü:ııde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçeierile bil'likte İstanbul EVkaf Müdüriyeti 
binasında MahlOiat kalemine müracaatları ilan olunur. (800) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Pazarlıkla aatm almmuı icabeden (1885) adet portatif bez 
au kovaaının pazarlığı 20 Mart 932 Pazar ıünü ıaat 14 ten on 
beşe kadar yapılacak ve fiat haddi layık görüldüğü takdirde iha
lesi icra edilecektir. Taliplerin tarbıame ve nümuııeyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa ittirak için teminatı evveliyelerile 
beraber mezkUr ıünde muayyen ıaate kadar komiıyonumuza 
müracaatları. (1024) 

lstanbul Liseler Müba
yaat Komisyonundan: 
1 IstanbulKızMual-

lim mektebinde yapıla
cak betonarme çatı irı
şaatı ile Sıhhi tesisat 
12-4-932 tarihine müsa
dif salı günü saat 15 te 
ihale edilmek Üzere ka
palı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştiraik edecek olanların fenni ehliyetlerini 
resmi v~aikle isbat etmeleri lazımdır. 

3 - Proje ve şartnamelerile daha fazJ, izahat almak lsti
yenlerin İstanbulda Fındıklıda kain Güzel San'atlar Akademi
sinde Maarif Vekaleti Resmi Mimarı bürosuna müracaatlan. 

4 - Taliplerin yukarda yazılı ihale gününde teminatı muva!k
katc ma.M>uzlan ve ehliyet vesikalarile birlikte İstanbul Maa
rif müdiriyeti bin.asındaki Liseler Mübayaat ıkamisyonuna gel
meleri. (981) 

Tütün in~isarı unıunıi oıü~Orlüğlln~en: 
Şartname ve nümuneaine tevfikanı 
1 - 350 kilo San Yaldız 
2 - 150 ,, Vernik 
MezkUr iki malzemeyi vermek iatiyenlere '?o 7,5 teminat 

alrçelerini hamilen 21/3/932 pazartesi ıünü ıaat 10 da Ga. 

TUZU HAZIMSIZLIK, INKIBAZI,, BASURU KÖKÜNDEN KESER • BARSAKLARI TEMiZLER • KANI T ASFlYE 
EDER. 250 gramlk büyük 'işesi 100 kuruş "MAZON MEY VA TUZU,, nun tesirinden memnun kalmayanlara Bahçeka 
pıda Mazon ve Botton ecza deposuna müracaatlarında bedeli iade edilir. 

Milliyet atbaası 
Ber Ne ; 

Mecmua , Duvar Afiş eri Baş ve diş ağnlarına, alimı asabiyeye. romatizma 
kmklıklara ve GRIPE karşı 

Mektep Kitaplar 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt 

Zarf - Kartvizit -
. NEOKALMiNA 

nafi bir devadır. 
HANIMEFENDİLERE MÜJDE! 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
Kadınların hut:u~i tec!r.vi)erini son derecede alikadc.r edecek ve her 
kutu i'?erisindcki matbu ili\na müracaatlan ehemmiyetle tavsiye olunuı·. 

Her eczanede satılır. 

TABED.LıR 
.. ................................ . 

Tütün in~isarı umumi ınü~irli~in~en: Defteri lfebir, Yevmiye ve 
Kas defterleri mevcuttur. 

Adapazann<la Düzce, Bolu ve havalisine sevkolunacak se
nevi takriben (125000) kilo mamulat ve levazımın şartnamesi 

mucibince nakli kapalı zarila ve yirmi gün müddetle mahallin
ce münakasaya konulmllijtur. Taliplerin şartnameyi görmek 
ü:rere her>gün Galatada Mübayaat komisyonuna ve münakasaya 
iştirak etmek üzere de (375) liralıık teminatlarını ve Ticaret 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmua a ait klişeleri Kli ehanesinde yapar 

: Odalarından alacakları vesaiki hamilen (21-3-932) pazartesi 
ı günü saat (15) te İzmit'te Tiitün İnhisarı Başmüdiriyetine mli· 
racaatları. (859) A©lıre~: ANKARA 

HilliJI f Kitap 

Gıripe 

Korizal ~oRvzAı 

Kullanınız 

Nezlenin 

Düşmanıdır 

Her Eczane~e 
lulonur 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahioleri .. 

2500 lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 

750 lira 

250 " 
10 kiıiyc "100,,erden 1000 ,, 
10 kiıiyc "50,, erden 500 ,, 

1 Türkiye İş Bankası 1 

ile 
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Merhum 
Muallim Mt:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Haıat alimi 

(Ber~erl N. GA~~~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 
yavrularınızı Yeni müfteri bulmak san'atı 
besleyiniz. 1 Eserleri gayet güzel bir 

Gürbüz, kuvvetli şekilde intişar etmiştir. 
olur. Bütiin iş adamlarına tavsiye ederiz 

Nçab,ukı· by~r~r. Tev~ Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
eşe ı uyur. 

Depos~: Bahçek.apı .;;;;;;:~e;~ kitaplar için poıta t1creti alınmaz' 

Salıh Necatı 

Susuz 
Sabunsuz 
Fırçasız 

1 TIRAŞ olu-
lahzada yorum 

SEYRlSEF A1N 
Merkez acenta: Galata Köprü 

b"§ı B. 2362. Şube A. Sirlııeci 

Mühtir>darzade han 2. 3740. 

İzmir • Pire • lskenderiye 
taıı (EGE) 22 Mart Sa 

ı 11 de Galata nhbmmdan 
kalkar. 

LLOYD 
TRIESTINO 

3 üncü Kolordu 
lllnları 

Aakeri ihtiyaç için 80 kar•· 
vana almacakbr. lhaleai 26. 3 
932 cuınarteai günü ıaat tf 
te komiıyonumuzda yapılac•lı' 
tır. Taliplerin ıartnameaini al· 
mak ve nümunesini görmek iİ' 
:ıere her ıün ve aleni münak•' 
ıuma iıtirik edeceklerin dl 
yevmi muayyeninde komisyo
numuza müracaatları. (108) 
(828) 

Yüzüm daima muattar ve yumu- Umanımıza muvaaalitı beld-
SATILIK ECZAHANE: şaktır. TaharrÜ§llt w kırmızılık lT ALYA vapuru 23 mart çıtrflllD-

kalmamıftU. ba (ltalya n Yunanistan) dan. 
BULGARIA vapuru 23 mart çar-

! l4.IYJ T E ~;:=-
• P'Uls .g.@!4#@ STELLA ;;:::LYA vapuru 20 

Muhakkak bir defa tıecrübe ediniz. mart pazar oabah tam 10 ela (Lloyd 
En sert &aka.l bile dabaıl ve ağnııız Eluprea) olarak (Pire, B.-W, 

Kartal sulh mahkemesindenı K"' 
talcla vefat eden eczacı Mehmet Si' 
lih Beyin terekealnin tasfiyesi :oıf'j 
moda Kartalda istasyon ci~ 
Kiin eczahanede bulunan bllwn" 
edriye ve c:emekin ve eczacılıp 
mevcut bilcümle t•lomlar •• ..,, 
hane devren ve hanesinde bulu~ 
_ ... ,,_ "bi • _,ıı t 

tıra§ olıuıur. Y-.lik ve Trieate) ,... 
·- ve çaınafn- gı efYllJ'I ı.eyr 
yeai bilmüzayede oatılacağmclan tf 
lip olanlann müzayede ırünü dl 
24-3-932 tarihine müsaclif ~ 
ırünü saat onda Kartalda ı.wl • 
arkasında Ki.in mezkür ~ 
hazo- bulunmaları ilan olunur. 

TllbU her yerde SO 1ı:uruf 

KONYA1CRA 
RE1SL1C1NDEN: 

KiritÇi zade Mustafa Sabri 
Efendinin konkordato teklifi.. 
nin mercice kabul ve terviç e
dildiği ve 15/3/932 tarihinden 
muteber olmak üzere muma
ileyhe (iki) ay mehil verildiği 
ve Konya avukatlarından Ali 
Haydar Beyin kom.ser tayin o-

1 lundutu ilin olunur. 

CAŞTAYN vapuru 24 mart per-
f411Dbe (Burcu. Yama, Köstasce, 
Suliııa, Kalaa ve lbraile) ye. 

GIANIKOLO vapuru 23 mart çar 
tamba (Burgaz, Yama, Köıtence, 
NoYorosiık, Batum, Trabzon ve -----------
Samsun) a. KİMYAGER 

(CASULICH LlNE) kumpanya- Dr. CEVAT T AHSlN 
ıımnı lükı vapurlarma aktarma edi- Hactalık1aırm kat'l teıhl&lui ı 
!erek ıimali ve cenubi Amerika li- idrar, ka.n, kazurat ve aaircnln 
nıanlarma aitmek için tenzilith dot lilleri.ni yapar. Divanyol.u, JJI 
na bilet verilir. Ywdu altında. Tel 23334 

Her nevi tafsilat için Calatacla _________ ...) ti 

Merke::. Rıhtım Han {Uoyd Tr.... D AJ ş J 
tino) ser acentesine Tel. B. 771 ye f. bert aıJ 
4878 veya Galatauıraymda sabd< Se ~ Dahilt lwıtalıkJ.ar mütehassısı. 
lanik boıımarıesi bi-dald J'&ZI• l&t, Rlfat Ef. ııolı:alı: No. 9 Pa 
hane. Telefon Beyoğlııı 2490 Ye J'll• maada htt gUn 1-4 Tel. 2. 217' 
hut Eminönil, lzmir sokak No. 14, 

yazdıanesine müracaat ...!İbuj Te- --------"""] 
lefon J,•-..a.uı 231. 111LL1YET llATBA 


