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NUSHASI S KURUŞTUR 

Umumi Neıriyat ve Yuı Müdürü 
ETEM iZZET 

Birtkbsadi 
'recrü e il ş ey en n •• 
Buhranı. :ı:orla mağlGp et

llıek için bir iktısadi tecrübeye 
Iİritilmittir. Amerikalılar, bu 

1 le.cr;mede önayak olmuılardır. 
l>iiten eıya fiatini zorla yük
ltltınek iatiyorlar. Bir takım bU 
Yillc sermayeli tirketler tesis e
derek, pamuk, buğday, maden 
tilıi ham maddeleri yüksek fi. 
-.ıa satın almak ve böylece 
huhranın asıl sebebi telakki o
lıınan fiat sukutuna mani ol
llıak gayeleridir. 

Bu cebri usulle buhran mağ- ' 
lüp edilebilir mi? 

• 
ismet Pş. Hz. bu sabah 
Konyadan geçiyorlar 
Başvekilimiz ağlebi ihtimal 

şehrimizde bir gün kalıp 
Ankaraya avdet edeceklerdir 

Maarif vekili bugün gitmeyor 

Gazi Hz. 

Dün akşam Tarab
yadaki Tokath
yanı teşrif ettiler 

Ga:ıi Hz. dün akşam 
otomobille Bofjazi('inde 
bir gezinti yapmışlar 

ve Tarabyada ki Tokat
lıya11 gazinosunu teşrif 
buyurmuşlardır. Gazi 
Hz. gazinoda bir müd
det istirahat etlikten 
sonra geç vahit saraya 

1 M.Muşanof 
Razgratta! 
Cenıilekaı·ane bir 

nutuk söyledi 

1 Attila'nın Peştede bir 
heykeli dikiliyor 

1500 sene sonra Macarlar bü. 
yük Türkün hatırasını 

hürmetle tebcil edecekler 
Malumdur ki, üç sene evvel 

bllhran Amerikadan çıktı. Dün 
)aya oradan sirayet etti. Buna 
dikkat edenler diyorlar ki, eğer 
diinya için bir salah mukadder
~ bu salah Amerikadan başl:ı.
)lcak, dünyaya sonra yayıli
~tır. 

Ba§vekil lamet Paşa Hazretleri
nin Malatyadan hareket ettiklerini 
bildirmiştik. Öğrendiğimize gi're, 
Başvekilimiz Şark vilayetlerinden 
doğruca lstanbula geleceklerdir. is
met Paıa Hazretlerinin bu akf'llll ve 
ya yarın tehriınize ııelmeai beklen
mektedir. Baıvekilimiz burada aile
bi ihtimal bir ııün kalacaklar ve tek
rar Ankaraya avdet edeceklerdir. 

1 avdet buqurmuşlardır. 

Bulgar Başvekili M. Muşa· 
nof geçenlerde Bulgaristan da
hilinde yaptığı bir seyabatta 
Razgrad'a da uğramış ve orada 
kısa bir müddet kalmıştı. Raz
gratta oturdukları memlekete 
karşı her türlü vatandaşlık ka
yıtlarını tuurla muhafaza eden 
Tü:ık knrdeşlerimiz Bulgar Baş 
vekilini selamladılar. M. Mu-11 şanoff bu ziyareti münasebeti-

1 ıe söylediği bir nutukta ezcüm
le demiştir ki: 

mek doğru olmaz zannederim. 
Yalnız fU muhakkak ki, gidilen 
yol bütün Türk dünyasını ala.. 
kadar ebnektedir. Gelecek ıene 
AtiUi.nın tahta çıkıtının 1500 
üncü yıldönümüdür. Bütün Av 
rupayı avucunun içine alan, 
kudretin; ve kuvvetini tanıtan 
bu büyük Türkün terefine bu 
münasebetle Budape,tede bir 
heykel dikilecektir. Heykelin 
tekli hakkında büyük san'at
klrlar arasında bir müsabaka 
açılını9tır. Neticede heykelin 
abidevi ve panteon tarzında ol
ması kararlaşbnldı. Merasim 
esnasında beynelmilel izci kon 
gresi de Budapeştede toplana
cağından dünyanın her tarafm
dan gelen 20 bin izci orada ha
zır bulunacaktır. Merasime her 
izci kendi milli tarkısını söyle
yerek ittirak edecektir. Bu ve
sileden istifade edilerek bir de 
Turan musiki konıresi yapılma 
ıı tasavvur edilmektedir. Dün
yanın en büyük fatihlerinden 
aayılan bu yüce Türk için yapı
lacak merasimde Türkiyenin de 
temsil edilmesi ve hatta İstan
bul ve Ankarada da merasim 
yapılması tayanı arzudur. Bit
tabi bu ıenei devriyede matbu
ata da büyük bir vazife teret
tüp etmektedir. Attila için dün 
yada. muhtelif lisanlarla 800 
eser yazılmıtbr. Senei devriye 

Amerikada giritilen bu tec
l'iibenin iki aylık bir mazisi var. 
Ôııce eaham boraalarından ite 
h-ılandı. eshMm fiatlamn yük
•elbnek tecrübesi yapıldı. Mu
'•ffak ta olundu. Kullıı.~ılan u-
1111 basitti. Amerikada esham 
'l111ak için aynca Borsa kredi
li vardır. Bu kredi birden bire 
~CUzlatılmıttır. Bu suretle ko
layca esham satın almak imkan 
ları hazırlanımıttır. Esham ta
lebi sun'i olarak arttınlmıt ve 
lıorsalarda esham fiatı birden 
bire fırlatılmıtbr. Amerikada
lı.i bu hareket derhal Avrupaya. 
lıiıhaua lngiltereye airayet et
li, bugün İn·giliz eshamı da fır
l1111ıt bulunuyor. 

Ham• madde kıymetlendir
llıek tecrübesi. esham tecrübesi 
lliıı mabaadi oluyor. Zaten es
haınla bam madde biribirine 
bağlıdır. Fiatlan ekseriyetle 
beraber iner, beraber çıkar. Bir 
llıaden ocağının eshamı fırladı 
llıı, arkasından madenin kendi
Iİ de fırlar. Bir pamuk istihsal 
tirketiin eshamı fırladı mı, ar
kaamdıın pamuk ta fırlar. Ame-
l'İka iktısat tecriibecilerinin ön
~ eahamdan ite batlamaları. 
esham kıymet kesbettikten son 
ra, olanca kuvvetle ham madde 
İiıerine dütmeleri, esasta man
lıktı olan bir taktik sayılır. 

Fakat müıbet, histen i.ri ve 
lletke bekleyen bir bakıtla ba
ltıhrsa, görülür ki, esham ve 
haın madde fiatlannı böyle mi
baııiki ve cali usulle yükselt
llıek, büyük buhran davasını 
bir kötesinden tutmakla iktifa 
'ltnei< oluyor. Çünkü salahiyet 
li addolunan kimseler diyorlar 
IQ, buhranı bertaraf etmek için 
( altın paraya rücu etmelidir ) , 
( gümrükleri kaldırmalıdır ) , 

1
( ihtiyaca kadar istihsal yapma 
•dır), (iskonto ihtiyaç seviye-
'İııde tutulmalıdır). Amerika
daki yeni tecrübe ile bu tavsiye 
lere yandan dahi bakılmıt ol
llıllyor demek oluyor. 

Anlaşılıyor ki Amerikalılar, 
bııhranı dünyadan değil sadece 
A.ııı1 erikadan tardetmek iıtiyor
lr . O da muvakkat bir müd
det için. Amerikalıların buna 
~ ihtiyaçları vardır. Zorla 
"'1hranı mağlüp etmek cereya
llınm bükiimetten geldiğine 
tı_kılıraa. bu cereyanın esbabı 
llıucibeıi kolayca anlatılır. 

Filhakika son defa Amerika 
~İiınbur Reiıi intihap olunur
"'taı, timdiki iktidar fırkası, or
taya bir feyz - Proaperity ıö
~ü atmıfb. Fırka namzedi o 
l'-ııan bu aözün füaunkir teai
l'İle muvaffak oldu. Lakin bu
tüıı Amerika ikbaadı. bu tktısa 
dı İyi tanıyanların ifadelerine 
~ore, korkunç bir karanlık için 
.. ~ir. Feyz bunun nereainde
"lr? denilmektedir. 

. Ki.nunueTVelde yapılacak ye 
lıi Cümhur Reiıi intihabından 
~el feyiz denilen teY, zonki 
~~ ıöyle bir kere halka göı 
~ek iırtenilmit olacak. Son 
f ~e Cümhur Reisi muvaf
lt..lk olamadı diyenlere. itte pek 
ı..' feyiz! demek için eaham ve 
~ madde fiatlan cebir ile art 
k hyoraa, bu nihayet mahdut 
b~r. müddet için göz kamaıtıra· 
ilır. Fakat mağlup edilmesi il 

lını gelen cihan buhranı, berta-
1'\f olmaz, belki eakiıinden be
~ Jiddetle devam edebilir. 

Müderris 
Nizamettin ALI 

~if vekili doktor Reıit Galip 
Beyin ilün Ankaraya hareketi mu
karrer iken, Bqvekilimizin lıtanbu
la ııeleceği haberi üzerine bu hare
ketini tehir etmiıtir. Reıit Galip B., 
Ba§vekilimizle beraber Ankaraya av 
det edecektir. 

Konyada intl:zar 
KONYA, 9 (Milliyet) - Yarın

ki pazartesi sabahı saat sekizde 
Ba§vekil Pata Hz. nİ himil olan hu
ıuıi tren Konyadan geçecektir. Bat· 
vekili istikbal resminde bütün Kon
ya halkı, vali ve kumandan P"fÜar 
adıeri ve mülki rüesa,. muhtelif 
cemiyetler reia n azaaı ve mektepli
ler hazır bulunacaktır. 

Paf8mn Konyada lıiraz kalması 
ihtimali vardır. Konya belediyoai li
zım ııelen bazırlıklan almaktadn. 

Maraştan geçerken 
MARAŞ, 9 (A.A.) - Baıvekil 

lımet Pqa Hazretleri, dün tehrimi
ze muvaıa]at etmİf, iıtaıyonda ve 
tehir methalinde çok aaınimi tezahu
ratla karfılanınııtır. Her taraf do
nanını,tır. Şehir bayram ya~amakta
dır. 

MARAŞ, 9 (A.A.) - Baıvekil 
lanet Pqa Hazretleri bugün reami 

. 
daireleri ve mektepleri ziyaret ettik
- aonra aaat 14 te ,ebrimizden 
mufarakat etmitlerdir. lımet Pqa 
Hazretleri, Eloğlu iataıyonuna ka
dar hararetli bir ıurette tqyi edil
miılerdir. 

Kagserlde 
KAYSERi, 9 CA.A.) - Baıvekil 

lmıet Pa,a Hazretlerinin Kııyseri 
ye konak olacağı haberi ıebrimiz
de büyük bir meserret uyandır
mııtır. Zengin bir kartılama proji
ramı hazırlannut, ve ıehir takızafer
lerle ıüslenmiıtir. Milli Müdafaa Ve 
kili Zeki.i Bey refakatlerinde müste
ıar ve Sıhhiye Reiıi Pafillıır bulun
dnjiu halde bu akşamki treni" ıeh
rimize ııelecelderdir. 

Anadolu çevresinde 
5350 kilometre .• 

Kahraman tayyarecilerimiz 
Anadolunun dört 

köşesini 34 saatte dolaşbla1' 

Yeni Türkiye turunu 6 günde ikmal eden kahraman 
uçucularımı:ı dlJndiJklen sonra kıymetli kumandan
ları Celili B. ( a9akta soldan altıncı ) ile bir arada 
Saldan altıncı ismet Pş. H:ı. nl Ankaradan lstanbu-

la ve oradan Ankıuaya uçuran Yüzbaşı Zeki Bey 

Eakitehir tayyare .alay ~an- r (~ .~il~~e_!re 5 aaat 45 dakika), 
danı kaymakam Celal Beyın ku- Dorduncu gun (Adanadan lzmire 
mandaaında 8 tayyareden mürek· (950 kilometre 6 aaat, 5 dakika) 
k"P bir hava bölüğümüz bu ay Beıinci gün lzmirden latanbula 
nrfmda Anadolu etrafında çıkb (700 kilometre, 4 aaat, 35 claki
iı tumeıini ilmıal etmiftir. Büyük ka). Altıncı ııün lzmirden lnebo
bir intizam ile batanlan bu turne ı lu, Ankara ve .Eakiıehire ( 950 ki
de 5350 kilometrelik bir mesafe lometre, 5 aaat, 50 dakika} ki 
kateclilmiıtir. Tayyarecilerimisin ' cem'an 5350 kilometre 34 aaat, 
bu tumeıi Türk havacılığının ip- 25 dakikada lıatedilmİftİr. Kıy
tiharla kaydedeceği müvaffaki- metli tayyarecilerimizi tebrilı e-
yetlerden biridir. deriz. 

Milletin kendilerine emanet et
tifi bu kuvvetli ailihlan kullan
malı bilen öz Türk çocukları bü
tün Türk budutlarmı ihtiva eden 
11350 kilometreyi, yüluek dağlan 
llf8J'U hiç bir i.rızaaız 35 aaat 25 
aaniyede katebniılerdir. 

Seyahat Eıkitehirden batlarnı~ 
ve 6 ketif tayyaremiz ittirak .. t~ 
mittir. 

Alb gün devam eden bu aeya
hatte katedilen merhaleler tunlar 
dır: 

Birinci gün Eıkişehirden Erzu
nmıa ( 1050 kilometre 6 aaa t 20 
dakikad .. almmııtır). İkinci gün 
Erzurum dan Diyarıbekire ( 850 
kilometre 5 aaat, 50 dakika) üçün 
cü güa Diyarıbekirden Adanaya 

Dil kiJşesinde 

Falih Rıfkı Beyin 

l"ürkçeleştirmek 
Değil, 
Türkleştirmek ... 
Ya:ıısını ikinci sahife

mizde okuyunuz. 

Ne kadar 
Buğday alındı 

- ·· -
Ziraat bankasının 
elinde şimdi 5 mil

yon kilo buğday var 
ANKARA, 9. (Telefonla) 

Buğday alımı ve sair ziraat iş
leri hakkında Ziraat vekili Mııh 
liı Beyle görüttüm . 

Muhlis Bey muhtelif mesele. 

Ziraat Vekili Muhlis B. 

ler bakkrnda kısaca fU beyanat 
ta bulundu: 

- Ziraat Bankaıının buğday 
alimı köylüyü sevindiren bir ı 
yolda devam ediyor. Şimdiye 
kadar alınan buğday bet mil- 1 

yon kiloyu bulmu§tur. Banka 1 

aldığı buğdayı muhtelif yerler- · 
de biriktirmektedir. Biriktiri
len buğday münasip zamanda t 
aablacaktır. Bugün buğdayın 
aabf değeri geçen yıldan daha 
yükaektir. 

Pamuk 

- "Ben dostumuz Türkiye
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Tevfik Rüştü 
B. in ziyafeti 

Hariciye Vekilimiz 
Cenevrede 

bir ziyafet verdi 
CENEVRE, 9 (A.A.) - A

nadolu Ajansının huauıi muha 
biri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Bey dün akşam Milletler ce-
miyeti umumi katibi terefine 
bir ziyafet vermittir. Umumi 
katiplik erkanı ile şube müdür
leri ve heyeti murahhasamız er 
kanı ziyafette hazır bulunmuş
lardır. 

Profesör 
HerrnBauer 
Bir çok maruf dok

torlarımızın 

hocası ıehrimizde! 

Yurdumuzun birkaç yerinde 
açı:lacak olan dokuma fabrikala 
nnda harcanacak iyi itlenir pa 
muk yetiıtinnek için vekalet 
hazırlı~ar yapma~adır. ~da: 1 Pr. Herrn Bauer 
nada bır pamuk çogaltma çıfth Alman profeaörlerinden Herrn 
ği çılacakbr. Bau ... , refikuile birlikte dön aabah 

ıehrimize ııelınit ve Tokatlıyan ote
line inmittir. Profesör, dün n:faka
tincle operatör Burbanettin B. oldu-

Benzin, ispirto 

Benzine ispirto kanştınlma 
ıı için yapılan kanun projesi
nin ana çizgileri çizilmiştir. La 
buratuvarlanmızda yapılmakta 
olan denemeler daha henüz bit 
memittir. Bunlar bitince ka
nun projesini bükümete verece 
ğiz. 

Rus milli 
Takımı 

İki maç yapmak 
için geliyor 

Rua milli taknnı, 15 veya 16 
tetrinievvelde, Çiçerin vapuru ile 
lıtanbula gelecek ve Darülfünun 
takımımızla iki maç yapacaktır .• 
Birinci maç, 21 eylulde Kadıköy
de, F enerbahçe ıtadmda, ikinci 
maç da 23 eylulde Takaimde ya· 
pılacaktır. 

Darülfünun takımımız muhte
lif klüplere menaup Darülfünuna ı 
devam eden futbolculanmız tara- ' 
fmdan teıkil edilecektir. Takım 
iyi tetkil edildiği takdirde İyi bir 
netice almaaı ihtimalı vardır. 

Sovyet milli taknnının ıehriıni 
zi ziyareti, iki memleket arasın· 
da mevcut aıkı doatlujiun bir defa 
daha tezahürüne aebe olacaktır. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

93 felaketi 
Ve İgnatief 
Milliyetin yeni ta

rihi tefrikası 
Yakın tarihin en acıklı ha

tıralarından biri de 93 fell
ketleridir. O zamanki Os
manlı lmperatorluğunun 
elinden bütün Tuna boyu
nun gitmesine ıebep olan 
bu felaketli harbin faciaları 
daha evvelden baılamıftı. 
Harbi hazırlıyan ve Ayaa
tefanos muahedesine bağlı
yan Rus diplomatı lgnati
ef'in bütün bu macerada pek 
mühim bir rolü vardır. lg
natief'in yalnız Ruıça' da çı
kan hatıralarından ve o de
virleri yatamı9 ricalin bi
raktıklan yadigirlardan 
toplanarak yazılmış olan bu 
eseri yakında Milliyet tefri
kaya başlayacaktır. 

AttllA 
Türk tarih cemiyeti ile bir

likte çalıtmak üzere ıehrimize 
gelen ve hükiimetimiz hizmeti· 
ne ıiren Macar profesörü Pr. 
Zojti F erenez ihzari tetkikatla 
meıgul bulunmaktadır. 

Profesör, dün kendisile görii 
şen bir muharririmize fU taya
nı dikkat malümatı vermiştir: 

- Bütün Macaristan Türk 
inlalabmı ve onun yaratıcı reisi 
nin açtığı feyizli yollan en can 
dan bir alaka ile takip etmekte 
dir. Türk tarihi tetkik iti hak
kında !!İmdiden bir §ey söyle-

• 
it ürür, 

(Devamı 6 ıacı sahifede) 

Kervan yürür!. 
Memlekette yeni bir inkılap propaganda arumda bir müna 

baıladı. Dilimizi kurtaracağız. ıebet bulınak ne kadar ıüçtür. 
Fakat her yeni hamlede olduğu Dil kurultayının ıayesi mil
gibi timdi de bazı acayip aeı- ı lete yeni, ve hiç iıleumemit, 
ler duyuluyor. Giritilen yolun bi1i11111eyen bir dil öğretmek 
hedefini kaaden yanlıt gösteren d'eğiL lisanımıza busfuıe kadar 
)er var. Bunlar zannediyor veya ginnit olan ve ös ttirkçe olma 
but zannettirmek istiyorlar yan kelimeleri atmak. onların 
ki, ortaya uydurma bir dil çıka- yerine türkçe kelimeler bulmak 
nlacak. tır. 

Öz dile kendi yolunu açmak
tan ibaret olan bu giditi halka 
batka türlü anlatanların kasdi 
anlaşılmaz tey değildir. 

Son günlerde hatta mektep 
lere kadar giren garip dediko
dulara şahit oluyoruz. Mesela 
"merhaba" yerine "kazıklarız" 
denecekmit. Kaymakam yerine 
"oturak", "kız mektebi" yerine 
"kancık mektebi" ve saire .. 

Nezahate o kadar meftun o
lan Türk milleti. bu kadar §E!-

ni bir kabalığı affedemez. 
Halbuki Türk dili inkılabı-ı 

nm gayeaile. bu kadar menfur 

Netice olarak. ıuurlu 
ve vatansever halknnıza ıunu 
bir daha tekrar etmek iatiyoruz 
ki, Büyük Gazinin itaret ettiği 
ber inkılap yolunda yürürken 
dütünülen teY yalnız milletin 
mi.nevi ve maddi yükaetitidir. 
Şimdiye kadar bir çok defa tec
rübesini gördüğümüz gibi, her 
inkılap hareketinde yurttatlan 
yürüdükleri salim yoldan çevir 
mek isteyen nankör insanlar or 
taya çıkmıt, mütemadiyen aley 
be propaganda yapınağa uğrat 
mıttır. Fakat Türkün aelim ak 
lı onlara yol vermeyecel<tir. it 
ürür. kervan yürür! 

Dün de bir sporcuyu gömdük 

Hiç Qmit edilmedik bir anda vefat t>den sporcu 
Şeref mezarında 

- Yazısı iç saı·famızda • 

• -
• • 

• 
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Dil köteai: 

Ecnebi kellme!er yerine 
hangilerini koyabiliriz? 

HARİCİ HABERLER 

I' 
Okurlanmızm tekliflerini, •aal ve 

cevaplarım, münaka
plarını bu sütunda neırediyoruz-
Kurultay tarafındaA kabul olanan son taJa:irin .m~ddelerinden 

1 birı de ırfu>delik gazetelerde Dil itlerine yer verilmeaıdır. Bunun se• 
bebi meydandadır: Kurultaya naul her Türk ~za olabiliyona, ~imdi· 
ki Dil cemiyetine de her Türk yardan edecektır. Bu yardım nasıl ola· 
bilir? 

"Milliyet" bugünden ib"baren bir « Dil köıesi • açıyor. Bu Dil 
koşP.oinde yurttapn kelimeler, ıablahlar ve lahikalar hakkındaki 
tekliflerini. münakatalarmı, au.al cevaplarını neıredeceğiz. "Dil kö· 
şesi" ndeki yazılar bir araya toplandıktan sonra, dil cemiyetine ha· 

ı kiki bir yardım teıkil edebilir. 
Misal olarak bir muharririmiz, bazı karilerimizle göri:.,müıtür. Bun 

1 ları a;aj:ıya yazıyoruz. "Dil köıeai" nde en çok kelimeler, ıstılah· 
lar, lahikalar hakkında kıaa teklifler, münakatalar, aonra da bilhas· 
aa ecnebi li•anlarından bir kelime ile tercüme edemeyip cümlcle~tir
diğimiz tabirlerin Türk lahikalan ile kelimelettirilmeai nasıl mümkün 

1 
olııcnorı haklondn fikirler ne,retmek iateyoruz. ilk tart gönderilen 

ı 1 mektupların kısa olmaııdır. 
Karilerim:zin RUtllerini nel!rederken, cevap1armı da yine kari

~ lerimi.ı:den istemİI olacağız. Ayrıca memleketin belli başlı liaancıla· 
rının da yardımını isteyeceğiz. 

• 

Türkçeleştirmek değil, 
Türkleştirmek •• 

ıl 
Senelerce evvel ilk adan ola· 

11 rak Arap ve Acem kaideleri
ni atmağa batladığonız zaman, 

1 tuhaf bir yazı türediği habrlar
dadır. Bu da osmanlıca idi; fa
kat yabancı terkipleri, cemileri, 
failleri. mef'ulleri tercüme eden 
bir osmanlıca .•. "Nazarı dikka· 

l ti calip buldum" yerine "dikkat 
nazarını celbeder buldum" di
yorduk. Çünkü kafamızda ter· 
kiple, Arap ve Acem kalıpları 
ile dütünüyorduk. Bu osmanlı
ca bozmasının, kafasında fran· 
sızca veya almanca düşünenle-

1 rin fresık bozması türkçesin· 
1 

den farkı yoktu. 

"Hakkımdaki teveccühatı ne 
cibenizin bekasını rica ede· 

11 
rim" cümlesi ne kadar oaman

lı 
lıca ise, "hakkımdaki necip te-
veccühlerinizin bekasını dile
rim" cümlesi dP. o kadar os
man lıcadır. 

Bugün bazı yeni yazılarda 
' gördüğümüz sakatlık. bu ikin-

ci osmanlıcaya da yalnız kelime 
1 karşılığı bulunarak türkçe ya· 
1 zılıyor. sanılmasıdır. Yukarda 
1 cüır:lenin "hak" , "necip" , "te-

veccüh" , "beka" kelimelerinin 
de öz türkçe kartılığı bulun· 
makla, gene ba,ka bir türlü os
manlıca elde edilmit olur. 

"Tahliye talebinin nabema- ı 
hal olduğuna karar verildi" 
cumlesi yerine "salıverilme İs
teğinin yersiz olduğuna söz ke
ııilo~" diyen memur, tam me
celle osmanlıcasmın içindedir. 
Oımanlıcanın kaidelerini at· 
mak o kadar güç değildi. Ben .. 

Sual 
" Haıan Hayri" imzası ile 

aldığımız mektupta soruluyor: 
"Hasbuhal, mükaleme. beya· 

nat, n:ıiilakat" kelimelerine kar 
şılık istiyorum.,. 

Devlet dili 
Diğer bir kariimizin devlet 

dilindeki kelimelerin türkçelC!· 
tiri:meıi en batta olmak lizım 
geldiğinden bahıederek, teklif
ler iıteyor. 

Meseli havale. emirname, i· 
rade. mucip, talik. tefhim, ter· 
cümei hal varakuı. müracaat; 
istida kelimeleri ve bqkalan 
hakkında r-• demeliyiz? 

Bu kariimiz büyükten küçü 
ğe "talep ellerim" yerine "iıte 

Duc d' Aoste, Lon
draya gidiyor 

LE BOURGET, 9 <A.A.) - Lon 
draya ıitmek üzere Milano"dan ge
len dük d'Aoıte, muntazam ha,.. 
serviıinin bir tayyaresi ile sut 9.15 
le hareket etmittir. 

Almanlar bira sar
fiyatını azaltmışlar 

BERLIN, 9 (A.A.) - Wolff a
jansından: 

Harpten evvel Almanyada adam 
baıına senevi 100 litreden ibaret o
lan bira İıtihl&ki, geçen aene ancak 
56 litreye çıkabilmittir. 

4 

ıekiz on ıenedir pek kılite olan 
!arından batka hiç bir yabancı 
terkip, cemi. fail, mef'ul kul
landığımı bilmiyorum. Fakat 
şunu hatırlarım, ki ilk zaman· 
larda cümlelerim hep terkipli 
düter. bunları !kağıt üzerinde 
tersine çevirirdim. Uzun müd
det sonra ise terkipli bir ıatır 
yazmak istediğim vakit bile. 
muvaffak olamadığımı görüyo-

rum, 1 Şimdi yolun hem en verimli, 
hem de en çetin yerindeyiz. 
Öyle bir yazımız olacak, ki, o
kunurken. onda öz zevk, hasta 
olmayan zevk. hiç bir yabancı· 
!ık, yalnız kaide ve kelime ya
bancılığı değil, ifade yabancılı
ğı da ıezilmeyecek. 

Bu. kağıt üstünde değil, ka
fa içinde olup bitecek bir şey· 
dir. Bütün yabancı mefhum 
ve mazmun kılitelerinden kur· 
tularak düıünebilmek. yazıyı 
türkçeleştirmek değil. eğer böy 
le denebilirse. Türkleştirmek: 
İşte asıl zor san'at! 

Eğer bugün tam bir lugati
miz olup ta gazetelerimizdeki, 
kitaplarımızdaki her kelimenin 
karşılığını bul.bilsek, hiç ya· 
hancı kaidesiz ve kelimesiz, hep 
sini öz türk-eye çevirebilsek. ne 
olur bilir misiniz? Hem tataız 
olur, hem de gene kimse anla
maz! 

Dil inkılabı, ne bir sarf. ne 
de bir lôgat inkılabıdır: En baş 
ta kafa inkılabıdır., 

Falih RIFKI 

rim", küçükten büyüğe "istir· 
'ham ederim" yerine "dilerim" 
derneğe hemen batlanmMını 
söylüyor. 

Teklif ve kelimelor 
Ö. F. imzası 

mektuptan: 
ile aldığımız 

Tek ifler 
Lahika -ek 
Prefixe - önek - ön - ek 
Surfixe - ardek - art--ek 
Hinterland - içel 

Kelimeler 
Kran - Hattıbali 
Sapak - Yolun sapılan yeri. 
Çatak - Dik hattı içtimaı 

mey ah. 

Paris'te 
abide 

Briand için 
dikilecek 

PARIS, 9 (A.A.) - Reiıicümhu 
run riyaseti albnda toplanan kabine 
müıarünileyhin riyaseti alt>nda bir 
komite teşkiliıü taavip etmittir Bu 
komite, Paris'te Briand'nın hatırası 
Dl teyit -tlaarule diki(ecck abide 
İçin milli iane toplamağa memur
dur. 

Paris sefirimiz 
Herriot nezdinde 

PARIS. 9(A.A.) - M. Herriot, 
dün öğledmı sonra Lord Tyrll ile 
Türkiye sefiri Suat Beyi kabul et. 
mittir. 

Kanlı bir arbede 

Alman yada 
Hayret! 

Avusturya Almanya 
mn hukuk müsava
tını istemiyor mu? 

BERUN, 9 A.A. - Havaı A
janıı muhabirinden: Avuaturya'· 
nm Cenevre'deki daimi murahha· 
sı M. Von Pfluegel, M. Paul Bon· 
cour'a müracaat ederek Alman
ya'nın tealihat aahaaında hukuk 
müaavabna dair olan noktai naza 
nna Avusturya'nm ittirak etme
mekte olduğunu söylemi§ olduğu 
suretindeki haber, Alman siyasi 
mehafilinde büyük bir hayret U· 

yandırmııtır. 
Viyana hükWnetinin tekzibi, 

bu 1-aberin tevlit ettiği elim inti
baı ancak kıamen tahfif edebil
mittir. 

Filvaki Berlin'deki Avusturya 
elçisi, dün ak§Am Alman hariciye 
nazmna Franuz gazetelerinin bu 
huıuaa dair vermit olduğu haber 
!erin asılsız oldufunu aöylemİf· 
tir. 

M. von Pfluegel'in -zifesinin 
munhasıran Avusturya utikrazı 
hakkında M. Paul Bonconr ile gö
rüşmekten ve mumaileyhe Avuı
turya'nın aıkeri 1&.hada müaavata 
taraftar olduğunu söylemekten İ· 
baret oldufu söylenmektedir. 

Alman aiyasi mehafili, M. von 
Pfluegel ile M. Paul Boncour'un 
beyanatlarının biç bir suretle A
vuaturya siyasetinin aon zaman
larda ve bilhaua Lauaanne proto 
kolunun imzası tarihinden beri 
Alman ıiyaaetinden uzaklaşması· 
nı acı bir !ilanla kaydebaektedir
ler. 

Alman aiyasi mehafilinde mer· 
gup bir zat olan Avusturya'nm 
Berlin aefiri M. Frank'm geri ça• 
ğmlmaaı ile Avuıturva'nın müa.
takbel Paris sefiri olacağı aöyle· 
nilen M. von Pflueııel'in hattı ha· 
reketi araıında bir münaaebet gö
rülmektedir. 

Nuyonaliat matbuat, M. von 
Pfluegel'in hukuk müaaTatı mese
lesinde hükiımetinin aiyaaetine 
muhalif harekette bulunmuf oldu 
ğunu yazmaktadır. 

M. von Pflueııel'in bilir Te 
Fransizca konutur görünmeğe ça• 
lıttığı ve Legionne d'Honneur nİ· 
fADMID rozetini lafnnakta olduiu 
nu habrlatan Der Tag diyor ki: 

Her halde Avusturya hükiıme
ti, Paria'e onu göndermeii düşü
nüyor." 

Letitia limanı 
meselesi 

SANTIAGO DE CHILI 9 A.A. 
- Letitia .nehir limanı meaeleıine 
müteallik müzakereleri idareye m&
mur Columbia komisyonu Perou'ya 
vaıd olmuttur. 

Komisyon azası ibtilifın halli ar
zusunda olduklanru aöylemitlerdir. 

Yeni bir 
Nutuk daha! 
Herriot gene sulh 

M Ye emnu 
selametten bahsetti 

KEMBS, (Yukan Rhin) 9 A. 
A.) - Rhin üzerindeki büyük 
Kembı ıedinin reiıicumhur tara
fından kütat re•minin icraıı mü
nuebetile M. Herriot. bir nutuk 
irat ederek sulh, emnü selamet 
meııelelerine telmih etmİftİr. 

Mumaileyh demiftir ki: Seviili 
evlatları oldufunuz bu Fransa, 
gerek doatlarile ve gerek konlfu
larile sulh halinde yafUllaktan 
batka birfey istemiyor. 

Geçenlerde bir notamızda ıÖy· 
!edik, Avrupa'nın ve cihanın ikb· 
aad salah .e itiliaında bizim gibi 
menfaati olan büyük ve çalıtkan 
bir milletin aayi ve medeniyet U· 

haımdaki gayretlerine gayretleri 
mizi teırik etmeii çok arzu ede
riz. 

Bütün milletlerin dikkatlerinin 
temerküz etmit olduğu korkunç 
bir meaele mevzuu bahistir. 

Yaşasın 
Mançurya 
Tokyoda htyük bir 
nümayiş yapıldı 

TOKIO, 9 A.A. - Rengo Ajan 
amdan: Tcbanf-Tchoun'dan bildi
riliyor: Mançuri'nin Japonya ta
rafından tanmm.aımı tes'it için 
burada büyük bir numayiş icra 
edilmiftir . 

Baıvekil M. Tcheng-Siaaou i
le kabine arkadaşları ve birçok 
resmi zevat bul nümayiıte hazır 
bulunmuşlardır. 

Bu nümayişe iki memleketin 
bayraklarını aallıyan ve marşlar 
söylüyen Japon ve Mançuri mek
tepleri talebesi de iştirak etmiı· 
!erdir. 

Belediye reisi M. Tchin, Mançu 
n ıcra mecliai reiai M. Henry 
Pou:ri'nin bir telgrafnamesini oku 
mU§tur. 

Nazırlarla birçok hatipler, teb· 
rik nutukları söylemiflerdir. Nü
mayifte bir karar sureti kabul e
dilıniıtir. bunda Japonya müatea 
na olmak üzere ecnebi memleket 
!erden Mançuri'nin şimdiki vazi· 
yetini daha iyi görmesini bilme
leri ve yeni Mançuri devletini he
men tanımalan talep edilınekle· 
dir. 

Bu karar aureti, 30 dan fazla 
memlekete telgrafla bildirilmit
tir. 

Henry Pouyi, telgrafında Man· 
çurinin Japonya tarafından tanın 
mamıf olmasından dolayı mem· 
nuniyetini izhar etmekte ve Man
çuri'yi "Y atamak için ideal bir 
memleket" haline getirmek müm· 
kün olduğunu ifade eylemekte
dir. Mumaileyh, halktan bütün 
meaaiaini bu gayeye tevcih etme· 
sini istemektedir. 

M. Schnee, Manrurl me
selesinden bahsediyor 
BERLIN, 9 A.A. - Almanya'· 

nın aabık müatemlekit valilerin-
den ve Lytton komisyonu azurn
dan M. Schnee, uzak tark'taki 
aon aeyahatine ait intibalarından 
bahsetmiştir. 

Mumaileyh, Mançuri'deki mÜŞ• 
kilitın uzun müddet devam ede· 
ccği ve orada ıükünun teeuüı et
meai için Japonlann pek fazla 
gayret aarfma mecbur olaealdarı 
mütaleasmdadır. 

Mumaileyh demiftir ki: 
Mançuri'nin Çin'li halkının ek· 

aeriyetinin yeni Mançuri devleti
ne taraftar olmadıkları inkar edi· 
lemez. 

iki memleket araımda musli· 
hane bir itilaf haaıl olmadıkça 
Mançuri meaelesinin halli müm· 
lriiıı değildir. 

Batlıca mütkil, Mançuri'nin 
Çinden ayrılmasında mündemiç· 
tir. Birçok .ebeplerden dolayı, 
Cin'in Mançuri üzerindeki haki. 
~iyetinden vazgeçmeai ona pek 
ağır gelecektir. Fakat diğer taraf 
tan Japonya'nm Mançuri'de pek 
büyük menfaatlan vardır. Mubıı· 
ceret meselesinin baıkaca Japon· 
ya'nm bilbaua aevkulceyıi noktai 
nazarmdan emniyeti, bu meaele· 
de Japonya için mühim bir rol 
oynamaktadır. 

Marsilyada grev 
MARSILYA, 9 (AA.) - Me

aajeri Maıitim ile Anııkor gemisi 
mürettebatı araımda ve dün akşam 
mesai borsasında yapılan bir içtima
da çıkan bir ih~if dolarnile .mü
rettebat ile gemıde umumı ser.ıs .a
janları, greve devama karar vermış
lerdir. 

Bunlar hakem tekliflerini reddet-
1Dİ4ler ve' meaajerinİn b~tün ~Rpur
larmı tevkife karar vermışlerdll'. 

Hali hazırda ihtilif, bu kumpan
ya gemilerine münhasırdır. Çin pos
tasını yapan Angkor, bala rıbtımda
dır. 

Denizde müsademe 
LONDRA, 9 (A.A.) - 1327 ton 

luk Cbarente vapuru dün ıabah 
Dungeneu acıklannda ~ ~.867 ton
luk Afrie Star isimli lngili:z vapuru 
ile müsademe etmittir. 

Londradan Bueno• Aireı' e git
melı:t~ olan bir lngiliz gemili, Cba
rente'nin mürettebatını toplayıp al-

Mütemadiyen Cenevre'de bulu mııtır. "ld" "ld... .. 
nan Franııa, tedrici tahdidi teali· Folkeotone'dan bı ın ıgıne go
hatın ve aulhün tenaikine müteal· re Afrie Star' da miihim hasaı lara uğ 
lik bir plan hazırlamaktadır. İcap ramıt olduğu halde istimdat işaret. 
eden mütal-lar alındıktan •e b•ı leri n'l'lnek ıuretile yavaı yavaı 
mütalealar kabinece müzakere e- Douvrelya doğru gitmektedir. 
dildikten aonra tahdidi teılihat Charente, bütün fenerleri ve lam 
konferansı divanına tevdi edile- haları söndürülerek .t-;rkedilmiı.tir. 
cektir. Bu gemi, Manche denızınde .ıeynae-

Bizim istediğimiıı: teY, uıuli bir ı f~n için bir tehlike addedılmekte
aayide bulunmak ve buluau niye- dır. 
timizi izhar etmek için zaruri o
lan mübletlerdir. Tcıekkülü anin· 
den beri ıulh için çallf&n bir hÜ· 
kiımetten nasıl şüpheye düıülebi· 
lir? 

Denizde tayyare 
enkazı 

Yine bir takım itilaflar iıtiyo- ROMA, 9 ( A.A. - Bir lngiliz 
ruz. Fakat bu itili.flar, samimi ve vapurunun kaptanı Ceneve açrkla
hali.sane olmalıdır. Siyaıetim.izin rında bir tayyare enka21, bilhassa 
başka kanunu yoldur. ıiyah, kınnızı ve mavi bir diıki ha· 

E ypt'in altınlan 
PLYMOUTii, 9 <A.A.) - Ar

tiglio, ma • ruk Eııypt vapuru hazi
neainin bir kısmını teıkil eden 701 
bin lngiliz lira.ıı kıymetinde altın ile 
buraya ge!mi tir. 

.Ş.mdiyc ka~ar bu vapurdan çı
l:annl n altın mikdarı 750.000 lira
f& baliğ- olmu;hır. 

Et r her yerde Lizim hüsnü ri- mil bi~ kanat parçası bulmuştur. 
macao ıehrinde polislerle milli mu- yııtimizc muadil hır hüsnü nivelc Bioayette Ameriean Nurse ismin 
hafızlar arasında zuhur eden bir ar- tesadüf edilecek olurıs:ı bu !ıal, deki Ok)"a:lOI tayyaresinin enkazı 
bedede 4 polis ile mahallı nüddeiu- : mil! •ilerin aulh a;ıhaaında hiribir. zannedilmişae de bu tayyarenin da
mumiıi telef olmuş, bir çok ki'i ya- ı lerine yaklaımaların medar ol- j ha ziya..ıc bir Fransız tayyare!İ ol-
ralanmı trr. 200 el siLih alttmr~trr. mııtktan hRli kaim z.. .. masma ihtimal veriliyor. 

PORTO RIO, 9 (AA.) - Hu-

Hoover 
Teklifi 
Vaşhington ve Lon
dra muahedelerini 
nasıl değiştiriyor? 

LONDRA, 9 A.A. - M. Nor
man Daviı'in ziyareti. münasebeti ... 
le M. ·Hoover'in teklifinin Vaıing 
ton ve Londra muahedenamelerin 
de ne gibi değişiklikl"r vücude 
getireceğini kaydetmek faideden 
hali değildir. 

Vaşington muahedesi mucibin
ce büyük harp gemilerinin adedi 
üçte bir nisbetinde tenzil oluna· 
caktır .. 

Hoover teklifi lngiltere, Ame· 
rika ve Japonya hakkında l.on· 
dra muahedenameaile hacimleri 
tesbit edilmit olan gemilerin ha
cimleri miktanru dörtte bir nisbe .. 
tinde indirecektir. Yalnız atideki 
İsti.analar vardır: 

Tahtelbahir hacimleri yekunu 
üçte bir netibetine indirilecek ve 
biç bir memlekette tahtelbahir 
hacimleri yekiinu 35,000 tonu geç 
miyecektir. Bu da mezkur muahe
denameyi imzalamıt olan 3 de•le· 
tin üçte birden biraz fazla tenki· 
aat yapması demektir. 8 puıluk 
toplarla mücehhez kruvazörler 
hacmi yekiinu 160,000 tonu JeÇ· 

miyecektir. Bundan lngiltere bi· 
raz müatefit olacaktır. Çünkü 
Londra muabedeai mucibince, 
146,000 tona maliktir . 

Japonya ile Amerika'nın aley· 
hindedir; Çünkü hunların malik 
olduktan hacimler yeki'inu müte
kabilen 180,000 ve 208,400 ton· 
dur. 

Norman Davil'in Londra'da gi
riteceği müzakerelerin esaslan 
bunlardır. 

M. Henderson'a bir telgrafı 
VIY ANA, 9 A.A. - Beynelmi· 

lel harp malulleri aabık muhuip
ler konfederaayonu reisi federal 
meclis azaaından M. Brandeiu, 
tahdidi teslihat konferanaı reiıi 
M. Henderson'a bugün a§&ğıdaki 
telgrafı çekmiıtir: 

"12 memleketin 14 milyondan 
ibaret ıabık muharipleri, tahdidi 
tealihat konferansının yeniden 
toplanmaaı için her çareye bat 
vurulmasını sizden talep ve bu 
konferansın bütün dünyayı mem· 
nun edecek bir neticeye viaıl ol· 
maaı için muhali mümkün kılma
nızı iatirham Od.erler.'' 

M. Henderson'un uguru 
P ARiS, 9 A. A. - Herriot -

Henderson mülikab, her iki dev· 
let adamının mülikattan sonraki 
neşelerine bakılırsa, pek aamirni 
olmuftur. 

Bir fotograf muhabirinin mag
nizyomu yanmadığından M. Hen
derson M. Herriot'ya "barıtınız 
ıslak" demittir. 

Müteakiben M. Henderaon, u. 
ğur diye daima Üzerinde taşıdığı 
ufak cep kruvazörünü çıkararak 
aon derece ciddiyetle "Bence bü
tün silahların çapı, bunun çapını 
geçmemelidir." demitlir. 

Sler yerine 
81er mi? 

Konferansın Ce
nevrede top

lanması muhtemel 
BERLIN, 9 A.A. - Franaa hü

kUmetinin S l"r konferanıına i~
tirak etmek için konferansm C.,. 
nevre'de toplanması tarbru ileri 
ıürmiiJ olması Alman diplomaai 
mehafilinde hiç le hayret tevlit 
etmemiştir. 

Alman hükiımetinin konferan• 
Bın toplanma mahallini intihap 
meselcaini bir pren.sip meaeleıi 
yapmaması muhtemeldir. Fransa' 
nın teklifi veçhile Cenevre'yi ka
bul edeceği zannolunuyor. Maa• 
mafih, 5 ler konferansı ile bera· 
ber ayni zamanda tahdidi ledİ· 
hat konferaa.sı bürosunun veya 
komİlyonlannm içtima etmelerini 
istiyecektir, zira, hukuk müaava ... 
tı meaeleıi halledilmedikçe bu 
konferanım meaaiaine, bilvaaıta 
bir şekilde dahi ol .. , iıtirak eder 
tavrını almak arzu etmemektedir. 

5 ler konferansına iştirak ede· 
cek devletlerin hangi devletler o
lacağı meselesine gelince Alman 
ya, bu meselede lngiltere'nin da
vetnam.,.ini esas olarak kabul el· 
mektedir. Bu davetnamede iami 
zikredilen devletler lnı:iltere, 
Fraıua. Alman.ya, İtalya ve ica
bında Amerika'dır. 

Kendilerinden bahaedilmit olan 
Belçika, Lehistan ve Çekoslovak· 
ya devletleri mukaddema tealihat 
meselesi hakkında doğrudan doğ· 
ruya yapılan müzakerelere ifti
rak etmemiflerdir .• 

M. Neurath, bu devletler, kon 
feranaa davet edildikleri takdir
de Almanyn'nın da diğer devlet· 
lerin ve ihtimal Avusturya, Maca 
ristan, Bulgariatan ve ihtimal Rus 
ya'nın davetini talep edebileceii 
mütalcaaında bulunmaktadır •• 

lllll'HI .DA&ilK .. ı 
Olimpiyadın ilk neti

celeri anlaşıldı 
Puvan hesabile beş millet 
arasında dördüncü geldik! 
ATINA, 9 (Huauıi) - Bugün Balkan olimpiyatlan müsa· 

bakası, 30 bin seyirci huzurunda yaprlmıttır. Neticeler tunlardır: 
100 metre sür'at müsabakası - Birinci Frangudis (Yunan) 

ikinci Mandikas (Yunan). üçüncü Semih (Türk) 
800 metre sür'at müsabakası: Birinci Leon Pasi (Yunan)• 

ikinci lstavrinos. 
10.000 metre mukavemet müsabakası - Birinci Manos (Yıı 

nan), ikinci Panayit (Romen) 
Yüksek atlama müaabakası - Birinci Papanikolao (Yunan) 

ikinci (Haydar) kazanmışlardır. Birinci Nikolao (1,80), ikin· 
ciliği kazan.ı.n Haydar 1.75 atlamıtlardır. 

Bayrak koşusu (400) metrelik - Birinci Yunan. ikinci Ro· 
manya, üçüncü Sırbialan. dördüncü Türkiye. 

Neticede bitinciliği Yunanistan (38) sayı 1le, ikinciliği Ro· 
manya 20 sayı ile. üçüncülüğü Yugoslavya (18). dördüncülüğü 
Türkiye 10 sayı. beşinciliği Bulgaristan 3 sayı ile almıtlardır. 

lzmirde komünistlerin 
muhakemesi 

IZMIR. 9 (Hususi) - Evvelce askeri mahkemece muhtelil 
cezalara m>ahkfun edilen. fakat askeri temyiz divanından nakzeD 
adliyeye geçoo beş erkek, bir kadın komünistin ilk muhakemesi· 
ne ağır cezada bugi.in başlandı. Maznunlar isticvaplarında ili< 
tahkikat ifadelerini cebir gördüklerini iddia ederek iınkir ettiler. 
Mahkeme şahitleri dinledi. Duruşma ayın on sekizine kaldı. 

Hisse senetlerinin bedelleri 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Cümhuriyet Merkez bankası· 

nın vilayetlerde satılan hiue senetlerinin bedellerini vermeyen· 
!erden bu paraların faizi ile beraber aranması tasavvur edil· 
mektedir. 

Yeni bütçe tetkikatı başladı 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Maliye vekaleti 1932 - 1933 

bütçe tetkikatına batlamışbr. 

M. Muşanof Cenevreden döndü 
CENEVRE, 9 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muh• 

biri bildiriyor: Bulgar Başvekili M. Mutanof, Hariciye vekiliıı:ı• 
zi ziyaret ederek veda etmi~tir. M. Mutanof, Cenevreden Sof· 
yaya hareket etmiş ve istasyonda heyeti murahhasamız erkini 
tarafmda11 teşyi edilmiştir, 

Pr. Herrn Bauer 
(Ba~ı ı inci sahifede) 

fu halde 4 seneden beri fahri mü
derrisi bulunduğu Gülhane hastane
sine gitmiştir. Buıüu de haataneyi 
ziyaret edecek ve Tıp Fakültesinde 
son seneler zarfında bütün tetkikat 
ve tetebbüabnı hasrettiği (Nefe• 
güçlükleri) mevzuu üzerinde bir 
konferanı verdikten ıonra perşembe 
günü Almanyaya dönecektir. 

Profesör, 60 yaşında olınalda be
raber henüz dinç bir haldedir. Mam
burg'tan hareketle bindiği otomobi
li bizzat idare ederek ve 7 memleket 
geçerek Sofya'ya kadar gelmiı, ora
dan trenle buraya gelmiştir. 

Sofya'dan lıtanbula ıeleceğini 
Tevfik Salim Pataya bildinni,, fa
kat P&f& Avrupada bulunduğundan 
iıtikbalinde kimse bulunamamıştır. 
Profeaör, Haydeberg ve Marburg 
Darülfünunlarmda dahiliye müder· 
riıliği yaptıktan sonra Hamburg'ta 
Almanyanın en büyük baıtaneıi o
lan 2500 yataklı Ependorf haıtane
ıine -bip olmut, Almanyada ve
reme, kansere ait 10 tetkik ve teteb
bü müeaseseai tesia etmİf, verem.le 
mücadele için çıkarınlan üç gazete
ye başmuharrirlik etmiştir. 

Bilihara Hamburg Darülfünunu
na rektör olmuttur. 

Umumi harpte iki aene Malı: .. 
donya ve bir ıene de Fili..tin cephe
sinde liva doktonı rütbesinde buln· 
un profesör, Nabluı'ta Gazi Hz. ile 
gÖriiflÜğünü aöylemelı:tedir. 

Profesör, dün alqam Tokatlıyan
cL> kendisini ııören bir muharririmi· 

ıra tunlan söylemiıtir: 
-" Harbi umumiden sonra Tür· 

iriye ile çok alakadar oldum. Epeıı· 
dorf hastaneainde bugünkü Tür~ 
doktorlarından ekseriıi ikmali talı· 
sil afmittir. O derecedeki liaanı öi· 
rener bir Türk doktonı, her ,.,hed• 
hir Alman gibi çalıtmııtır. Hatti. 
Almanlar, ziyafetlerde irat ediled 
nutuklarda, bana (Türk baha11) eli· 
ye hitap ederler, Türkelere o kadat 
doıtum. 

Buraya çoktan beri gelmek iıtİ
yordum. Dostlarımdan n bir müd• 
det evvel de fakülteden da.etler al· 
dım. Bu davetlere timdi icabet edi· 
yorum. Burada bir çok aziz doıtı.· 
nm vardır. 

Bu meyanda bulunan doıtum Sıb 
biye Vekili Refik Beyin balunduğıı· 
Ankaraya vaktin müsait olmadııı· 
dan gidemiyeceiim için çok mütee' 
sirim." 

Profesörün Gülhanenin teaiaiıs· 
de hizmetleri ıepketmiıtir. Op.,.... 
tör Burhanettin B. onun AlmanY"" 
ya giden Türk dostlanna naaıl bü•· 
nü kabul göstermiş ve rehberlik et· 
mit olduğunu hararetle kaydetnıe!'" 
tedir. Tevfik Recep, F11at ~ 
Hamdi, Orhan Apti Beyler """' 
rebbcrliğiııi ııörmüılerdir. 

1932 seneainde Rıuyada bir ı.of 
konferans •eren profesör; -.ubi ~ 
§İmali Amerikada, lsviçre, N~ 
Duimarlı:a, ispanya, Sofya, Sırbi" 
tan ve F ranaada da müteaddit ...,... 
ferıuular vermiıtir. F akültade vere
ceği konferans, ehemmiyetle beklet' 
mektedir. 

ihtısat Vekili CellJI B.ln, Anharaya vardığı zama11 fotod· 
ıaf muhabirimiz tarafından alınan resimleri 



.... 

übadiller için 
Ekonomi 

Dahili piyasa da rad
yoya verilecek 

&u usulün ihracatımıza mües. 
sir olacağı tahmin ediliyor 
Mısırdan bir müessese Ofise 

~racaat ederek dahili piya•a 
~berlerinin radyo vaııtaıile ne'
~ilır,esini temenni ebnİf ve bu
~ Mısıra olan ihracatımızın art
ı~ l~auna yardım edeceğini bil· 
"'f'llıı tır. 

. Ofis harici piyasa haberlerini 
lııııdiye kadar radyo vaııtaıile 
ltıretmekte idi. Bundan ııonra 
~ili piyasa haberleri de radyo· 
' Yerilecektir. 

korsa laboratuarına 
~~rilecek nüm un eler 
._l'icaret borsa11 idare heyeti ba· 
~a borsa li.boratuvanna Teri· 
~ nümunelerin miibürln ka
~ ve torbalar içinde olmuma 

ra.r vermiştir. 

Yugoslavyadan 
nıeyva ihracab 

t. Almanya ve Y ugoılavya ıimen• 
1fer idareleri arasında YuaoılaT 

1'dan Almanyaya taze meyve 
~itli tarifelerinin tenzili hakkın· 
" bir mukavele aktedilmittir. 

Pdısırda gümrüğe 
zam 

~ Mısır hukiımeti mahalli ınahıu
~1 himaye maksatile Muıra İl· 
~ 1 olunacak un, buğday ve diler 
li ıı hububatm gümrük raılmlerl· 

0.rttırmıttrr. 

.\iman devlet ban
kası iskontosu 

~I Alman Devlet Baukası 20 ey
' d itibaren iskonto miktarını 
~ıden beşten yuzde dörde indir· 
'ftir. 

Bremenden mal 
isteniyor 

•- Alnıanyanın Bremen ıebrin
"'" muhtelif firmalar Oflae müra 
::-ıı,. kuşyemi, dan, keten tohu· 
· il, •usam. haşhaı ve kitra almak 
'>tcdiklerini bildirmişlerdir. 

\' umurta tacirleri-
ne yardım 

'1 lapanyanın Türkiyeden ithal 
r""an mevadda karıı döm tak
dt~tı vazederek bedelleri için 
'- "•z vermemesi bilhaaaa yumur· 
ı. t•cirlerini epeyce aaramııtır. 
i'." k..rarm ..erilmeainden ""'el 
~llnyaya mühim miktarda yu
~"'"la sevketmiı olan Türk tacir
i · ınallarınm bedelini alamanut
'1-dır. 

. llu vaziyete diifen tacirlerlml-
1'~ rd "k" . • • b 
1 

zara an vı ayeaı ıçm azı 

•!birler derpiı edilmiıtir. Aldığı· 
~z malümata nazaran, bu tadr-
~ it ve Ziraat Bankalan birer 
~tar avans verecektir. Tacirler 
~ O.vanıı ispanyadan mallarmm 
~ elini aldıkları zaman iade e
'<:eklerdir. 

ttansız kontenjanı 
~Fransız ticaret nezareti 1 teı· 
-,, hvelden itibaren üç ay mİıte
~ olmak üzere kontenjan liıte· 
t neıretmittir. Bu liste Ofise 
•imiştir. 

\"eni liıte tetkik edilince amai 
~dddere ait yeni bir madde İ· 
~:" edilmecliii ve eYVelki liateler 

..,evcut kontenjan miktarlan
:-- llt!brılmaclıiı anlaıılmakta• 
~ Buna mukabil 40 kadar mad· 
J~n ithali hu ... awıda evvelki 
4- Ye nlıbetle daha müaadekir 
~ "ro.nılmıı ve kontenjan ınikta
~"zyit edilmi9tir. Tezyit niabeti 
~dade 20 - 30, bazılannda 80 e 

r çıkanlllllftır. 
~ llazı maddelerin ııon üç •:r 
"d·ııtda Fraıuaya ithalleri .,.,. 

•Inıııtir. 

ltusların aldıktan 
zeytin 

il l~"yet Soayaliat Cumhuriyetle 
~lıhaclı Haziran 1932 den iti· 
~ n Türkiyeden altı partide 
~: l~n kadar zeytin alaraiı: aev
-.,,..,ttlr. 
~t':' alman aeytinlerin lamıı 
ı.:._-~ıaı Gemlik,.. Mudanya men 
ıii:.':.""n ve 1929 ve 1931 aenesi 
ı...~danclır. Zeytinler iki 

taraf için müaait olan bir fiatla 
almmııtır. Alınan zeytin partile
rinin Ruıyada yapılan muayeneai 
malın iyi evpfı haiz olduğunu İı· 
pat etmiıtir. Ailebi ihtimal Rus· 
lar Türkiyeden aerek Türk zey· 
tinleri, aerekse zeytinyaiı müba· 
yaaaına devam edecektir. 

Fransada buğday 
fiatlarını proteato 

CHARTRES 9 A.A. - 76 na• 
biye müdürü, buğday piyuaıının 
lnclirilmeaini protesto için iıtifa 
etmiılerdir. 

Fransız ihracat 
tacirleri 

P ARiS, 9 A.A. - Ticaret na
zırı ile Bank de Franee araemda 
Fransız ihracat tacirlerinin döviz 
çıkmaımı men :reya tahdit eden 
memleketlerde ikamet eden mfıt· 
terilerindekl matluplannı alabil. 
melerini tem.in makaadile icra e
dilen müzakerelerin iyi bir neti. 
ceye iktiran etmit olduiu habeP 
nrilmektedir. 

Bu huıuıta ..ukua aelen teah· 
hurler, bu aibi memleketler itha. 
li.tmın ihracata tekabül etmeıin
den ileri aelmekte olduiu aöylen. 
mektedlr. 

Bundan ııonra, Bank de France 
m müzaberati ıayeıinde Franaız 
ihracat tacirleri takaı ofisinde 
kredilerini mobilize edebilecek· 
!erdir. 

Sis 
Düdükleri 

Vapurların selameti 
için çalmağa 

devam edecekler 
Siı düdüklerinin, ıiı olmadıiı 

aaatlerde de, bilbaıaa l'Ün doğar• 
ken çalmakta olduğu ıikiyetleri 
mucip oluyordu. 

Kendisile aörüttüiümüz Deniz 
Ticaret müdürü Zeki B. demittir 
klı 
"- San ırünlerde üat iiate ıia 

oldu. Bu aaatlerde de ıia düdük
leri çaldı .. Bu düdüklerin çalm· 
_ .. MyrÜaeferin selimeti icabı
dır. Düdüklerin fena ıeı çıkarma 
aı, herkesi rahatsız ebneıl Beledi
yenin dfıtüneeell bir qtir." 

Tahliıiye umum müdürü Nec
mettin B. de demittir ki: : 

"Şimdiye kadar aia düdi1kleri 
bir türlü aelmedl, diyen bazı ga
zetelerin, timdi de tenkitlere bat
ladıklannı aörüyorum. Sia dlldük
leri lkbsat Vekiletinln emrile ae
tirtilmittir; idal"elDİE iera Taziye
tindedir. Bugün Monalı:o'dald 
Beynelmilel Tahlisiye merkezin. 
den aldıiımız mektupta, ıla dil· 
diiklerimizin teac:ll ve bütün de
nizcilera tamim edildiği bildlril
mittir." 

Diier taraftau öğrendifimize 
cöra, 2 milden ifidileeek diye ae
tirtilen ıiı düdüklerinin 5-6 mil
den duyuldufu bitteerübe anlatıl· 
mıftır. Bunun aebebi, rlizırlrm 
mu ha lif iatik.amette eunq olmııaı, 
mukavele ise 2 milin lodoe ha· 
Yalar için konuldufu Heri ıürill· 
mektedir .. 

Türkler, en u Üzüm. in
cir, Fndık yiyen bir millet
tir, 

Halbuki Türkiye Üzüm. 
İncir, Fndılı: memleketidir. 

Üzüm. incir, Fmdık yetit
tirmeyen milletler, bu ye
miıleri Türkiyed.en aetirtiı
yorlar. Halbuki. biz, kendi 
memleketimizde yetiten ii· 
zümlerimize. incirlerimize, 
fmdıklarımıza iltifat ebıılyo
ruz. Bu ne gafleti 

IULLl IKTISAT VE TASARRUF 
CEMIYETI 

Mevlidi şerif 
Murat Zade Mehmet Bey 

mahtumu Niyazi Bey merhu
mun ruhuna bağıtlanmak iize. 
re bue\in öğle namazından son 
ra Betiktaşta Sinan Pata cami
sinde mevİicli terif okutturula
caktır. 
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Sabş Listelerine Yeni Emlik Konuyor 
Mübadil 
Bonoları 

Sabı listelerine 
yeni mal 

ilave edilecek 
Maliye vekaleti, mübadil bonoları 
fiatlarının yükselmesi için yeni· 
den bazı çarelere teveaaül e!mit· 
tir. Bunun için lzmir, latanbul al
bi milli emlak aalıp yapan yerler 
deki sabt liıtelerine yeniden mal 
ilavesine karar verilmittir. Yakın
da genit mikyasta bu malların 
sahıma baılanacaktır .• 

Memlekette 

Kadın 
Meselesinden 

İki kiti öldürüldO, 
bir kiti 

de ağır yaralandı 
ARAPKiR 8 - Burada Adliye 

odac:ılanndan Abdullah Efendi ile 
ofulları birim.dm meaeleai yllzünden 
ut muallimi Filpoıun evine taarruz 
etmltler Fllpoa ile Artin isminde bl 
rlıinl öldilmıiiıler ve Paylan ismin
de bir Ermeniyi de afır surette ya
l'alamıılardır. Abdullah Efendi ile 
oJulları yakalanmıılardır. 

Bu sefer de peygam
ber olmuı 

Adanadan bildlriliyor: İbrahim 
hoca isminde bir üfürilkçü, çoeup 
olmayan kadmlan.n aölfıalerine ya
zı yazmak auretile para kopannıya 
batlamıı. yakalanacafını iptlnce 111' 

tadan kaybolınuıtu. Bu adam Dört· 
yol civarındaki kll:rlülere kendisini 
pe:raııınber diye taıutmq, ,.. danlı 
ki: "Ben peyaıunberim. Beni denize 
ataalar boğulmam At"le koysalar 
yanmam. Viieuduma kurıun lıle
mk Derimi hqerat ditlmnes. Is
mirden buraya deniz seçerek, dal
lar atarak Hızır Peygamber gibi ael 
dinı." 

Fakat kurnaz köyltller bu düzme 
Peygamberin martavallannı yut
nıanutlar ve: "Sen mademki Pey
aamberain, senin bir de nemrudun o 
lııc:ak. Nemrutaux lbnıhim yepaam· 
ber olamaz." dcmlıler ve bn ülrük
çü yobazı jandarme.ya teslim etmek 
iıtemitl•cllr. Fakat ıabteklr herif 
bir it.olayını bulup ortadan &avuf
muıtur. Şiddetle aranmaktadır. 

Serseri kurıun 
FETHiYE 8 - Buraya dört sa

atlik mesafede Cermike köyündeki 
ıleiirmende un üfütmckte olan Top 
Hasan enelki a- bir ..... ~ kur
ıunla vurulmuı ve ölmiiıtür. Silih
lan atanlar teıbit edilınlt. bunlar
dan Şabuı lanıindelô phu :ralıalu
-fbr. 

Hiç yüzünden 
NAZiLLi, 8 - Hacıbe,.U köyün 

clea Hacı Yuauf oilu Lutfl ile ayni 
kll:rden Şevket arumcla ehemiyetds 
allm bir meaelııcJee kaYp ......... 
neticede LQtfi dört kurıun ataralı: 
Şevketi aiır llH'ette yarbuunqbr. 
Şnketin vaziyeti telıliktildlr. 

Bir mektep yandı 
BOZDOOAN, 1 - Gece ilk mela

tepte YBllilD çıktı •• bu muazzam 
mektep al...ı.- içinde kül oıcı.. Yan 
ııuun aebepleri h.ı.lunda tüJôkat 
yapıın.ktadır. 

Neıriyat davalan 
1ZMIR, 9 - Şehrimizdelıi <Hb

met) ve Otak) aazeteleri °*'kem• 
ye yerllmqtJr. 

Kanaım balta Ue 
öldiiren adam 

TEKIRDA(l 8 - Hiç bir Jıaba. 
bati olınamsama rafmen bir hiddet 
yüzüncl.., kanımı balta ile parçala
yıp öldüren bir katil lıurada 18 -
aiır luıpia"-.... mahlıiim edilmiı 
tir. 

Soyguncular 
TEKIRDA(l, 8 - Kuabıı:ra 

dört kilometre meaafecle Sulıılqeç
- mevkiinde bir balıkaJ clükkinı 
evvelki aeee dört müaellAlı phıı ta
rafından ııoyulmuıtur. Hırsızlar bir 
bahçıvanın da beyairlni çalmqlar " 
..ıadan ko.ybolmutlardır. 

Harman baskını 
SOMA, 8 - Birlıaç aün evvel s ... 

vlıler köyünde Halilln hannanını ba 
aarak aoyiuncaluk yapan meçhul a
damlar teabit edilmiıtir. Bunlar So
manın Olarca köyünden Haydar, 
Halil ve Cwna isminde ÜÇ kitidir. 
Yakalıınn..ı. üzeredirler. 

Mahkemelerde 

Şevket Bey tekrar 
muhakeme edilecek 

Temyiz karan nakzetti 
Zevceai lclil H:onımı ko•kanç• 

bk yüzünden öldürmüı olan Gü
zel San'atlar Akademisi muallim· 
!erinden Şevket B. hakkında ve· 
rilmiş olan mahkfuniyet kararını 
temyiz mahkemeıi bozmuıtur. 

Şevket Be:rin yakında yeniden 
muhakemeaine bqlanacaktır. 

Arkadq katili 
Arkadafl Ahmecli bir kavra 

neticeainde öldüren Kamilin Alır 
cıezada dün muhakemesine de· 
T&m edildi. 

Suçlu K&mil, Ahınedi öldiirdil· 
fünll inkir ettiı 

- Ahmet benim üzerime bıçak 
la saldırdı. Aiznn burnum kan 
içinde kaldı. Yere düımüı, bayıl
mııım. Ondan ııonraunı bilmiyo
rum. 

Dinlenen tahltler ıuçluyu elin· 

de bıçakla gördüklerini söylüyor· 
lardı. 

Suçlu: 
- Benim de şahitlerim var. Allah 

için burada aelip bildiklerini söyle
ıinler. 

Müddei umumi, talebin kabulü 
lehinde bulundu ve mahkeme d ~ 
müdafaa ıahitlerini dinlemek Ü· 
zere duruşmayı batka afıne hı· 
raktı. 

Usulsüz zabıt 
Kanuna aykın zabıt tutmak, 

aahte ödeme emirleri teblit etmek 
le ıuçlu icra dairesi memurlann· 
dan Nuri ve arkadatı Fikri Bey· 
Jer aleyhine açılan davaya dün 
Afırcezada devam edildl. Maz· 
nun vekilleri uzun uzadıya mllda· 
faalarmı yaptılar. 

Muhakeme karar için kaldı. 

Ticarette ilim ve ihti
sas ayrılacak 

Yüksek iktısat mektebi ve 
ticaret lisesinde 

yeni ıslahat vücude getirildi 
Yükaek İktısat ve Ticaret mek· 

tehi ile Ticaret liaesinde esaslı ış. 
Jahat yapılmıftır. • 
Bu suretle Yük
aek lktıaat ve Ti
carat mektebi bir 
llim müeaaeseal, 
Ticaret liaeıi ise 
bir ihtiaaa mekte 
bi haline aetiril
miıtir. Ayni za• 
manda bu iki 
mektep araımda· 
ki tedahilller kal 
dınlmııtır. Tica· 
ret lisesinden me 
1EUn olan talebe H iiMıü B. 
ımıf imtihanın· 
dan ıwı.ada bi~ de b~kalorra İm· 
tihanı Tarmedikçe Yuksek lktısat 
Te Ticaret mektebine airemeye· 
ceklerdir. Bütün bu ıslahat hak· 
kmda mektep müdllrü Hilanü Bey 
bize ıu izahatı vermiıtlrı 

- Vekil Beyin mektebi teırif· 
leri eınaımda kendilerine muhte
lif kaımlar ye tedriaat hakkıoda 
iaahat verdim. Mektebin liae k1&
mma yeni bir çalı§ma ıiıteml ver
mek için baıka memleketl .. de ol· 
dulu gibi, mükemmel bir çalıflDI' 
kadroıu vücude aetirilmeıi lüzu· 
muna dair mütalealarını aldım. 
Biz buradan çıkacak talebenin ma 
it, ikbsadi müesseselerde h-.ıen 
Tazife alacak kabiliyette yetifme
lerine çalıpcalız. Bu aeneden iti
baren llae kıımmm ıon ımıf tedri· 
aat araama bir de "pratik büro" 
ilive ettik. Bu ıaretle talebe mek
tepten :r•tftlrken bir it evinin mu· 
amelit ,... muhuebeai naaıl olaca 
fını mükmD111elen alirecek ve muh 
telif meacleler üııerhıde monofra
fller luunrlamafa mecbur tutula· 
caktır. Gene bu kııım talebeıl için 
"Talebe mesai bllroau" vdeude ae 
tiribaittir. Bu büroda talebelar 
ihaai arafikler, bir 11blahlar lü· 
aati ve tetkik etlltleri hazırlaya
caklardır. Bunun için blribirine 
münasebeti olan deraleria mual
llml.-i bir ıı:ümre halinde bu me
aai bürolannda ~lıflD&f• batla· 
mıılardır. Böylelikle b_u kısımdan 
yetiıen talebe için takıp edilen a· 
meli a•:re:re aittikçe yaklqaea· 

lı•·" 
Yüksele lktıtJBI oe Ticaret 

mektebinde •• 
Yükset lkbaal ve Ticaret mek 

tebinin tedrisatma daha ilmi bir 
iatikamet vermek üzere müderria 
ler ders ve meaai proiramlarmı 
meclise tevdi etmitlerdir. 

Umumi iktuat ,... ikbsadi mez· 
hepler tarihini alb deTI'ede tale
beye -amen ikmal ettincafia. 
Sınai iktısat dersi meyanmcfa s6-
riilen içtimai iktuat için aynca 
bir devre tahaiı edilmiıtir. 

Liaan kurılan itibarile laıım
lar araamdaki yilluek talebenin 
lisan dersleri miinhaaran o kıaım 
müderrialei tarafmdan cöaterile
cektir. 

Ticari ve mali emtia, İkbaa· 
di eoğTafya ve tekniloji deraleri
nln proiramlannı tetkik ettik. 
Bu de,,..Jerde aörülen tedahüller 
çıkanlmıı ve daha ziyade i.htisaa 
deroleri halinde okutulmalan için 
yeni proiramlar yapılmııtır. Ti
caret hukuku derai için :reni sa-

atler ilivesile noksan kalan de
niı: ticareti hukunun da tedrisi 
imklnı hazırlanmııtır. Bu kıımm 
imtihan ve aömeıtr f&J"llanna da
ir talimatnamede menut bazı ae
niı ahkAm tadil edllnılıtlr." 

ÖÇendlfimize aöre bu mek· 
leple ılmdiye kadar talebe imtİ· 

han vermeseler dehi mihaniki 
bir tekilde ıınıf aeçmekte idiler. 
Yalnız mektepten mezun olabil· 
mek lçln bütün derslerin imtihan 
!arını vermefe mecbur tutulurlar 
dı. Bu ıuretle de zamauı geçen 
imtihanlar için talebe aldığı not· 
tan her devra için bir numara kay 
bederdl. Yeni talimatnamede ted 
ıU ve !dara tekilleri araaındaki 
lıu tedahül kaldınlmııtrr. Aynca 
talebe her tene imtihan vermeie 
mecbur olacaklardır. Bunun için 
fakülte imtihan talimatnameleri· 
ne müıabi.h bir talimatname VÜ· 
eude aetirilecektir. Bu yeni tall
matnamede bir dersten imtihan 
Teremiyenlerin bir yÜkaek lllllfa 
seçebilmeleri aibi hukuk fakülte 
sinin aon kabul ettili talebenin 
bir aeneainin ziyama meydan ver 
miyecek bir usul tatbik edilecek· 
tir. 

Ayrıca öğrendiğimize aöre, 
boc-çlar hukuku derai Suphi Nu
ri Beye verilerek eıkl muallimin 
idari huauaat ile metaul olması 
kararlllfbrılmıfbr. 

Bu lcıunm tedrisab ayın 111 in
de baılayaeakbr. 

Cümhuriyet 
Bayramı 

Bütün esnafın tem
ail edilmesi 

takarrür etti 
Cümhuriyet Bayramı meraaimi 

için yakında bir proaram h.azırla
ııacaktrr. o aiin yapılacak aeçlt 
resmine :anaf c.ni:retlerinin tem
aili şekilde qtirakleri tekarriir •t· 
miıtir. Hw cemiyet, bir kamyon 
tutarak menauplannm yapbklan 
ite aöre, içinde, helvacı lae helva, 
kahveci lae kahTe pifirerek Te ilk 
tekilleri t-.silen aeçide cirecek
tir. Her cemiyetin kamyonunu, o 
cemiyetin menıuplan yürüyerek 
takip edeceklerdir. 

Tevhide nezaret 
inhisarlar umwn müdür munln

lerlnden Münir Hüsrev Pı. Orta 
Anadolaclalıi tütün, tuz ve müskirat 
inhisar idarelerin.in tevhit kadrolan 
nm tatbikabna nezaret etınelı: üzere 
dün akpmki trenle Kayseri ,.. Si
ttaa miitcvecıcihen hareket etmit
tlr. 

inhisarlar wnum müdürü Hüınil 
Beyin de buaünlerde Karadeniz ae
vahilindeki inhisarlar teıkilatının 
tevhidine nezaret İçin hareketi muh 
temeldir. 

Belediyede 

Terkosun 
Devri 

Yeni teşkilat için 
talimat

name yapılıyor 

Belediyede Terkos hakkında tet
kikat yapan hususi komıiyon dün 
Vali ve belediye reôıi Muhiddin Be
yin rİyJSetinde şon i~timaını yap
mııtır. Belediyede bir .ular umum 
müdürlüğü !etkili kararlattD'ılmış
bt. Tcrkoıun idattai bu müdüriyeti 
umumi yeye verilecektir. T erkoı ko
misyonu vazifesini bitirdiği cihetle 
artık içtima etıniyecektir. Terkosun 
belediyeye devri bir kanunusani 
1933 de resmen yapılacak ve bu ta
rihten itibaren ıirket ortadan kalka· 
nı.k 1 ıtanbul ıu ihtiyacı iti belediye
ye aeç.ıniı olacaktrr. 

Teıekkül edecek ıular ıımam mü 
dürlüiü için bir tqkil&t ve vaaif ta 
limatnameai ihzar edilmektedir. 

Kimse•iz çocuklar 
yurdu 

Şehiryab mektepleri müdürleri, 
bapiıhane, Maarif müdiirü Halkevl 
muaveneti içtimaiye ıubesi reiıi, ea
ki darüleytam müdürü Salilıaddin 
Beyler dün valinin riyasetinde top
lanarak Galatacla açdacak olan kim
sealz çocuklar yurdu haklımda .. ~ 
rütmüılerdir. Yurda alınacak çocuk 
lar için bir talimatname yapılacak
trr. Yurt bu ay ııonunda açılabilecek 
tir. 

Maarifte 

Mektepler teftiı 
edilecek 

Şehrimizde bulunan Maarif ve
lıileti müfettiıi wnumileri mektep
lerde tedrisat baıladıl> cihetle ya· 
kında Anadoluya dafılarak liae, or
ta ve muallim mekteplerini tttıiı e
decekl•clir. Bu tcltitler bir ay de
vam edecektir. 

Maarif müsteıan 
gitti 

Maarif müıteprı. Salih Zeki ve 
heyeti teftiıiye reisi Rıdvan Nafiz 
Beyler dün akıamki trenle Anko.ra
ya aitmitlerdir. 

Yeni değil! 
Dünkü Sonpoata ııazetesi Kadı

köy lisesi edebiyat muaUimi Sadul
lah N üzhct Beyle Konya lisesi ede
biyat muallimi Baki Beyin vekile! 
emrine alındığını yazıyordu. Aldığı
mız malümata göre, bu yeni defi!, 
iki ay evvel cereyan eden bir hiıdiae 
ılir. Bu huıuıta tahkikat ta o vakit 
yapılmıfh. Bu iki muallim elyevm 
Maarif vekaleti hizmeti haricinde
dirler. 

. 
Marangozların sahı 

kooperatifi 
Maranao.zlar -.ıiyeti Wr aabı 

kooperatifi tealdne karar vermit ve 
nizamnamealni Ticaret müdürliiiü
ne vennittlr. Cemiyetin Fincancılar
claki satq m81heri de bu kooperatife 
raptedileceldlr. 

Po/fs/p 

Bir motör 
Parçalandı 

9000 kilo nohudun 
çoğu döküldu 

Marmara Ereğlisinden gelmek 
le olan Ahmet kaptanın Ayvalık 
motörü dün sabah Bakırköy önle
rinde Tat iskelesi civannda aia 
yüzünden tatlara çarparak. On 
kısmı parçalanmııtrr. 9000 kilo 
nohut hamuleainden çoğu kurta
nlamamııtır. 

Zavallı kız 

Beyoilunda Eleni iaminde 5 
yaılannda bir kııı: çocuiu aokak· 
ta oynarken oradan aeçmekt~ o
lan 15 yaılannda Kaminanta ;.. 
minde bir ÇO<ıUk birdenbire Elenl· 
:ri arkaundan itip yere yuvarla· 
mı9br. 

Oüfllle neticesinde Eleni, batı 
ıivri bir taıa çarparak tehlikeU 
surette yaralanmııbr. Çocuk haı
taneye kaldırılmııbr. 

Lotaryacılar 

Öt•de beride lotaryacılık ve fı. 
nldakçılık ıuretile halka kumar 
oynatanlar aene çofalmııbr •. 
Zabıta bunlar hakkında aıkı la· 

kibat yapmaktadır. Evvelld aün 
Kumkapıda. Dikran 1-inde biri. 
al ıokak ortaunda fırıldak ~eTİ· 
rlrken yakalanmııtır. 

Balatta Pandeli i.ıım.inde bir a
dam da kahve •e meyhanelerde 
lotarya çektirirken iı batında ya• 
kalanmıılardır. iki kumarcı adli· 
yeye veriJmitlerdir. 

iki hırsız yakalandı 
Bir müddetten beri Oaküdarda 

Kıuklı ve Bağlarbat-ı taraflanna 
bir takım hıruzlar dadanınıı, bir 
çok evleri aoymuılardır •• 

Zabıta bu itin bir ,ebeke tara· 
fından yapılmakta olduğunu mey 
dana çıkarmıı ve bunlardan ikisi 
ni yakalamııtır. 

Yakalananlar Refik Ye Hida· 
yet iaimlerlnde iki ldtidlr. Suçlu· 
lar hakkında tahkikat bltlrilmiı, 
ikiıi de Oaküdar adllyeaine tealim 
edilmqlerdir. 

Hesap yiizünden 
kavga 

Limon iakeleainde oturan Meh
met Cemil efendi ile teıviyecl 
Naci ve arkadaıı Muıtafa, CüJ. 
bahçe aaslnoıunda heaap cörür
ken kavaa çıkmıftır. 

Bunlar gazinocu İbralılıQ, &ar· 
aon lbrahim ve Celi.J tarafların· 
dan dövülmüflerdlr. 

Hiç bir vapurcu be
yanname vermiyor 

Posta ınıpurculııp cJeyJet inhi
aan kanunu, ae!ecelı a:rııa 17 aindc 
üçüncü aafhıı:ra ıh wek, vapurcula
rm beyannamesi o tarihten aonra ka
lıul edilmiyeccktir. DGn akta- ko.· 
dar biç bir vapurea Deniz Ticaret 
müdürlüpne be,..._ vermem.it
tir. 

Çiçekçi ve tavukçulara madal. 
ya ve diplomaları tevzi edildi 

Ziraat odasında d/Jn madalya '"' diplomalar 
tevzi edilirken 

latanhul Ziraat oduı tarafın· 
dan bu sene ikinci çiçekçilik, ta
..ukçuluk ve sebzecilik aeraiai •· 
çılmııh. 

Bu ..-aide kazananlara dün 
ziraat odaunda medal:ra ve mü· 
klfatlan verilmiıtir. 

7 büyük şeref dlplomau veril· 
mittir. Bu diplomayı alanlar ıun· 
lardrr: 

1 - Yalova Millet ve Baltacı 
çiftlifi, 2 - lıtanbul Bel..tiye 
bahçeleri, 3 - Erenköy la'nlkha-

neai aablbi Katip Tahir B., 4 -
LUtfi Arif B., S - Üalrildar Fazı. 
Jet ıa.....ı.bancal sahibi Omer Ultfi 
8 - Halkalı Ziraat mektebi, 7 - Al 
bn an Ye ticarethanesi sahihi Sadi 
Bey. 

Bunlardan batka: 22 a.lbn ma· 
dalya, 55 gilmfıt madalya, 19 
bronz madalya, 12 yalnız dlplo
ma, 23 nakdi mükafat, 18 ırümllı 
diploma&ız madalya, dlplomaauı 
bronz madalya verilmiıtir. 

• -
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külpesent olması kadının her 
zaman göze çarpan süslenme 
ihtiyacının tesiridir. Bu ruhi bir 
ihtiyaçtır. İtte ben buna bir o,;a 
re bulunmumı istiyorum .. Ka
dının da smokin. frak gibi mu
ayyen bir gece kılığı olmalı ve 
onu kesesi zararına ınuttuıl 

1 

deği9tirmek hevesinden vazgeç 
melidir_ 

itiraz hastalığı 
Ruh değitikliklerini tetkik 

eden ilimler artrk her ruhi İp· 
tiliya bir hastalık adı koymak
tadırlar ... Ben İstanbulun belli 

1 
batlı gazetelerinden birinde 
spor muharrirliği eden bir zatı 

l 
tanırım ki daima ı;ürkiyede 
spor tetkilitına ve bilhassa be
nim ali.kadar olduğum atle
tizm federasyonunun işlerine 

Gelen evrak ıreri verilmez - çatar... Hele Balkan oyunları· 
i Müddeti geçen nüshalar 10 ku- nın lafına bile tahammül ede-
' ruştuı . Gazete ve matbaaya ait mez .. Geçen seneler bu çatıtla-

lr işler için müdiriyete müracaat rın en kuvvetli tarafı olarak be-
~ 1 edilir Gazetemiz ili.nların me-

1 

nim bir seyahat bu&alası oldu-
;' tliyetini kabul etmez. I ğumu ve atletleri Atinaya sırf , ·~·------------• ı kendi seyahat zevkrmö tatmin 

j BUGÜNK ü HAVA için götürdüğümü yazardı. Bu 
sene oraya ben gitmedim ... Fa
kat bu zat gene itirazlarını, ten 
kitlerini yaptı .. İtiraz hastalığı 
nın bir aksesi olan bu harekete 
ne denebilir? .. 

1 ~ Y eşilköy rasat meı·kezinden 

1
1 1 aldığımız malUmata nazaran bu

gün hava bulutlu ve rüzP'itrlı de· 

ıl . am edecektir. 
9/10/932 tarihinde hava taz

yiki 762 milimetre, hararE.:t en 
' azla 29, en az 15 santİgn-at idi. 

I~~~~ 

~lflCLE~ 
ı Kadın kılığı 
J AnlayorlJID; dilimizi düzelte
. im. yabancı kelimeleri atalım, 

lerkeain anlayacağı gibi yaza
ım .. Falan filin.. Hepsi iyi .. 
L.i.kin rahmetli Deli Ali Pata· 

1 lın dediği gibi tu leblebiye bir 
1 ~arh koysak ta çoluk çocuğun 
: •hu figanı kesilse! .. 
1 Bu ipi sapı olmayan başlan
ı gıçla eirmek istediğim mevzu 
ı <adın kılığıdır .. Kadın kılığı de 

nilen ıey artık örtmek ve 
1 Iiydirmek hedeflerini tamamile 
1 <aybedip yalnız terzi ve kumaş
ı çılara kazanç vesilesi olan bir 
• masraf kapıaıdır. Hele gece 
: tuvaletleri kadının neresini giy
' ~iriyor? .. Soranmı. Ben bundan 
1 şikayetçi değilim! Yanlıı anla
r mayın! Aleme mürayi mürayi 
ahlak dersi de vermek istemiyo 

• rum. İtiraf ederim ki; giydiğini 
r yakıttırmak tartile eece kılı
' ğında bir kadın salon için ha-

kiki bir sUı, göz için tarifi güç 
ı bir zevkti1. Fakat!. Gelgelelim 
ı itin içyüzüne ... 

Kadınlarm bu hususta erkek 
: lerden büyük bir farla var. - Kı
l lığına merak eden - bir kadın 

bir haftada iki süvare olursa bu 
iki süvarede de ayni gece tu

~ valetini giymek istemez, İki 
• çay olsa birincisinde giydiği fis 
. tanı ikincisinde giymm: ve eğer 
1 

bu ikincisi için eapabı yoksa 
oralara gitmez ... Şimdi bu va

j ziyeti on bet günde bet altı sü
vare ve bir o kadar çaya gitme 

, si lıizrm gelen bir kadına tatbik 

1 
ettik mi İş atağı yukarı 1500 
liralık bir masraf puslasına da

e yanır ... 
Halbuki erkek hep ayni smo

• kini. hep ayni caketi giyer, bu
; rada kadının erkeğe nazaran 

1 
bariz bir israfı vardır. Erkekle 

. müsavat iddia edip dururken 

1 
ondan on defa daha fazla müş· 

Bu zat büyük salahiyetle ida 
re ettiğine zahip olduğu spor 
sütununda geçen gün diyordu 
ki: 

"Federasyonlar artık yaptık
ları şeyleri bize haber vermeye 
lüzum görmeyip gizli yapıyor
lar." 

Bir gazeteci. hatta alelade 
bir gazeteci için bile bu pek ga
rip bir itiraftır. Dünyanın hiç 
bir yerinde havadis gazeteciyi 
aramaz. gazeteci havadisi arar. 
Kaldı ki; federasyonlar efkarı 
umumiyeyi alakadar eden bü
tün hareketleri ajana va11lasile 
gazetelere vermektedirler. Fa
kat biliyorum ki; çok defa bu 
spor bültenleri gazetelere geç 
vakit geldiği için gece muhar
riri onları yırtıp atmaktadır. 

Spor işlerimizin bilhassa at
letizm şubesini nitangih itti
haz edip mutta11l ona çatan bu 
zat eğer atletizmle zerre kadar 
al&.kad'ar olsaydı. 23. 24, 25. ta
rihlerinde birinci defa olarak İs 
tanbulda yapılan Türkiye birin 
ciliklerinde hazır bulunurdu .. 
Fakat kendisi o esnada yağ gü
retçıaı Kara Ali ile mülakat 
yapmakla metguldü. Bu zatın 
gazetesinde o birincilikler hak
kında edna mertebe fenni müta 
lea çıkmadı amma son günler
de Balkan oyunlarına ittirak 
için Atinaya gönderdiğimiz at
letlerin yüzünü bile görmedi
ği halde: 

"Çocukların bakımsızlıkları 
yüzlerinden belli idi.. Hepsi me 
yus idiler, , diye hakikate uy
mayan şeyler yazmaktan kendi 
ni alaır adı... O ç senedir yazıla 
yazıla eskiyen bu satırlarda bir 
damla hakikat olmadığını bura 
da bir kere daha yazmağa ve 
Türkiye atletizm birincilikleri
ni Kara Alinin yağlı güretini 

seyretmeye tercih eden müte
hau11 zatın atletlerimizin form 
lan hakkında artık beyanı mü
talea edememek mecburiyetin· 
de kaldığını kendisine bir kere 
daha hatırlatmaya mecbur ol
dum. Omarım ki; bu sözler ken 
disini bir parça insafa yaklaştı
nr. FELEK 

Eriko ile F eriko 
-Bir Perde -

( F eriko elinde bir ıite ile Eri
konun odasına ırirer. Fakat kapı 
açılır açılmaz masanın altından 
tif'Dan, aarı bir köpek fırlayarak 
tiddetle havlamağa hatlar.) 

Feriko - Yavaı be! .. Bacağı
mı ıaırdığın bir ıey değil, tİlemİ 
elimden düşüreceksin.. 

Merdivenin üat batından bir 
kadın aesi - Kukla! .. Geliyorum 
ha! .. 

Eriko - Yahu, sen misin? 
Bu ne hatmet, ne azamet .. Bü
tün mahalleli ayağa kalktı .. Kuk
la bile seni selamlıyor ... 

Ferik o - Bu kadar iltifat ki.
fi!.. Biraz suaaa da bir kenara iliş. 
sem .. Fakat söz anlar gibi değil.. 

Al uğursuz Kukla .. Al da zift 
len .. 

( Kukla Ferikonun yere attığı 
aucuğ-u kaparak kanepenin altı
na ırirer.) 

Eriko - O elindeki ıite ne· 
dir7 

Feriko - Bil bakayım? 
Eriko - Bildim. Ondan ben· 

de de var. Bak, masanın üstünde 
duruyor. 

Ferik o - (Şişeleri yan yana 
cetirerek) haklısın amma bunun 
etiketi başka.. Maamafib tecrübe 
si kolay ... Uzat bakayım kadehi
ni.. Hah işte.. Şimdi gel bakalım 
dokuşturalım. 

Eriko - Vay canına be! .. Göz 
!erimden ateş çıkıyor ... 

Feriko - Fena mı? 
Eriko - Öyle bir ıey aöyleme 

dim. F eriko? 
Feriko - Ne o? 
Eriko - Yahu, aen bu odaya 

ırirdikten sonra kucaklatlık mı? 
F eriko - Vallahi farkında de 

ğilim. Maamafih bu da para ile 
değil aınma, bir daha kucaklata
lım! 

Eriko - Hakkın var. Ah be· 
nim cici, ıeker, bal, badem ezme 
ai gibi tatlı F erikocuğum ! 

Feriko - Hepsini sana ayen 
iade ediyonım canım! 

( Kucaklatılar.) 
Eriko - Yahu Feriko, Bu şi-

tenin İçinde ne vardı 1 
Batım dönmeğe batladı. 
Feriko - Taliin varmıt! 
Eriko - İyi amma fml fırıl 

dönüyor. 

Feriko - Öyle iae daha çok 
talili imitein ! 

Eriko - F eriko? 
Feriko - Ha? 
Eriko - Sen naaıl11n? 

Feriko - Benim başım da dön 
meğe başladı. 

Eriko - Talün varmış! 
Feriko - iyi amma çok dönü 

yor .. Adeti .. 
Eriko - Öyle iae daha talili 

iınitsin. 
Feriko - Ah Eriko, ıu dünda 

yok mu? .. Kendimi adeta yıldızla 
rm altında zannediyonım. 

Feriko - Oh! Oh!.. Aman bi 
raz bava gelsin!.. 

Havaaızlıktan patlıyacağım. 
Eriko - Ben de öyle, şu ma· 

aamızı deniz kenarına çekelim. 
Fakat sonra soğuk almıyalım? 

Feriko - Hayır, korkma .. Tut 
ıu masanın ucundan .. 

Oh! .. Püfür püfür esiyor .. Fa· 
kat şişenin dibinde bir ıey kalma 
dı. 

Eriko - Aman kalmaaın, da
ha İyi.. Ben doiruıunu istersen 
bu rüzgira rağmen kendimde bir 
değifiklik ıröremiyorum. Sen? 

Feriko - Ben? .. Öhhü öhhü.. 
Galiba da öyle .. Hatta batım git
tikçe ağırlatıyor. Şuraya biraz 
uzansam acaba birşey derler mi? 

Eriko - Uzan, uzan .. Ne di
yecekler .. Hatta ben de ıı(jyle bir 
sırt üstü yatmak istiyorum. 

Feriko - iyi edersin.. Oh! .. 
Arka üıtü yatmanın zevki batka 
türlü oluyor veaaeli.m ! 

Eriko - Ne demezain! .. Şim· 
di yalnız bir şey eksik .• bil baka· 
yon nedir o? 

Feriko - Bildim. 
Eriko - Nedir? 
F eriko - Bir şişe daha .. 

Eriko - Hay Şemsinin ~erri
ne uğrayaaın, ne çabuk ta ketfet 
tin! .. Haydi öyle iae gidip bir si~ 
daha alalım .. 

Feriko - Haydi! 
(Fakat bütün gayretlerine rağ 

men yerlerinden kalkamazlar. 
Ve uğraşıp dururlarken ikisi de 
birden kışlık bir soba gibi horla
mağa baılarlar. Kukla saklandı
ğı yerden çıkarak masanın üatün
den hırlar. Şapur şapur artıktan 
yer.) 

PERDE 

Adana Erkek Muallim 
Mektebi müdürlüğünden: 

1 - 26225 yirmi altı bin iki yüz bet lira ketifli mektebimi
zi ı yaıııkhane pavyonunun Tıraça tamiratı. mektep temellerinin 
takviyesi; haricen çimentolu sıva. badana ve dahilen yağlı boya 
ile telvini, heli duvarlarına müzaik İmali ve su oluklannın tecdi

di. unıumi inşaat tartnamesi esaslarına tevfikan ve lııetifnameai 
mucibince tamir ve inşası 26 eylul 932 den 15 teırinievvel 932 
tarihiue kadar kapalı zarf usulile ve yirmi eün müddetle mevkii 
II'Ünakasaya vazedilmittir. 

2 - Taliplerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklifname 
ve itbu inşaat ve tamiratı ifaya muktedir olduklarına dair resmi 
vesaikin teminatlarile birlikte ihale günü olan 16-10-932 pazar 
günü ~aat 14 te Adana Maarif Müdürlüğünde içtima edecek o
lan komisyona müracaatları ilan olunur. (5093) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza mülhak mektepler için komisyon idareeln
deki şerait mucibince yaptırılacak 250 adet sıra 26-10-932 tari
hine nıüsadif çarfamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere 
kapalı zarf uıulile mevkii münakasaya konulmuttur. Taliplerin 

m~zkur günde teminat makbuzlarile Maarif dairesindeki komis
yor.umuza müracaatları. (5194) 

Yeni neşriyat 

Boş beşik ve 
Temiz türkçe ile yazılm'ş ilk .-o· 

mandrr. Yürüklerin , köylüJerin için
den toplanmıı, onların yaşayışların
dan alınmııtır. On dört milyonluk 
Türkün hepıi okur ve anlar. Konser 
vatuvar müdürü. ve halk bilgisi der
neği müme11ili Muğlalı Yusuf Ziya 
Beyindir. 

On iki formadır. Bu meraklı ve 
bu yolda ilk defa yazılan kitabı her 
kese tavaiye ederiz. 

Hali taıfiyede bulunan 
MiLLi SiGORTA 

Türk Anonim Şirketinden: 

Hali tasfiyede bulunan Milli Si
gorta Türk Anonim Şirketi, nizam
namei dahilisi mucibince ve Ticaret 
kanununun 456 ncı maddesine tev
fikan hiıaedaran heyeti um~miyesi
ni 9 teşrinisani 1932 tarihine müsa
dif çarşamba ırünü 11.30 da Şiı·ke

tin Galatada Ünyon Hanındaki mer 
kezi idaresinde fevkalade heyeti u
mumiye içtimaına davet eyler. 

lıbu içtimaa İltİrak etmek için 
biliimum bi11edaranın malik olduk
ları hiııe ıenedatını ticaret kanunu 
nun 371 inci maddesine tevfikan 
yevmi içtimadan asgari bir hafta ev
vel şirket merkezine tevdi ederek 
mukabilinde duhuliye vaı·akıuıı ah
zeylemeleri rica olunur. 

RUZNAMEl MÜZAKERAT, 

1 - Tasfiye memurları ile mura
kıp raporlarının kıraati, 

2 - Hesabı kat'inin kabul ve taa 
vibi, 

3 - Şirket mevcudatın,n hisse· 
darlara tevzii, 

4 - Ticaret kanununun 451 inci 
maddesi mucibince Şirket defatiri
nin bir yeddi adile tevdii, 

5 - Tasfiye memurlarının tebri
yeaı 

Tasfiye memurları 

Milliyet bu sütunda İf ve İ§Çİ 
istiyenlere tavassut ediyor. lı 
ve ifçi istiyenler bir mektup
la lf büromuza müracaat et .. 
melidirl~r. 

iş arayanlar 
506 - Almanyada yüksek tah· 

sil ırörmü, ve Bolonya konservatu 
vanndan mezun almanca, fransız 
ca, İtalyanca, türkçe ve rumca Ji .. 
sanlanna vi.kıf iyi bir aileye men 
sup bir hanım kız piyano dersı 
vermek ve kız mekteplerinde mu
siki muallimliği yapmak arzuslın- ı 
dadır .. 

* Huıuai piyano deraleri tecrü- I 
beli bir Matmazel, hanım kızla· 
ra huıusi piyano dersleri vermek 
arzusundadır, arzu edenler Hay
riye sokak Çorlu apartıman 6 N. 
dairede. 

329 - 330 ıeneıi lıtanbul 
Sultanisi mezunlarından olup ha-

1 ti hazırda hiç bir ;,ıe mcuul de
ğilim. tüccar yanlarında ve fab- 1 

rikalarda katiplik vazifesine ta- 1 
libim. Maaş (45 - 50) lira ara 
ıındadır. Elimde bonservisi erim 
vardır. Arzu edenler Milliyet it 
büroaunda "S,, nımuzuna müra
caat etıinler. 

Adres: 
Babıali Vilayet kaqmndaki 

kıratanedeki Şükrü Bey vasıtasi
le M. Sabri. 

• * * 1 
Franaı2ca ve türkçe muallimi 25 

kuruş mukabilinde evlerde ders ve-. 1 

rir. Betiktaş imam zade sokak No. ı 
67 Sadullah Bey. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kartı en müe11ir deva SERVOIN 
haplandır.Oepoıu, lstanbul'da Sirke 
cide Ali Riza Merkez eczanesidir. 
Tatraya 150 kuruş posta ile gönde
rilir. lzmir'de lrgat pazarındaki, 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden 
Trahom hastahane ve dispanserlerine lüzumu olan (55) ka

lem ilaç ve Aıhhi malzeme olb:ıptaki tartname ve listesi mucibin
ce kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 26-10-932 çar 
ıamba günü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve 
kiletinde komisyonu mahsuıunca ihalesi yapılacaktır. Şartname 
ve listeyi görmek isteyenlerin İıtanbulda Sılihat ve İçtimai Mua 
venet Müdürlüğüne, Ankara'da Hıfzıa11hha lıleri U 
mum müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin tartna
mesicıdt•ki tarifat veçhile bazırlanmıf teklif mektuplarını. temi
nat akcelerini muayyen zamanda vekalete irsali ve komisyonu 
mahsusuna tevdi etmeleri ilan olunur. ( 5229) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
Trahom hastahane ve dispanserlerine lüzumu olan (50) ka

lerıı cerrahi ali.t olbaptaki ıartname ve listesi mucibince kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuttur. 26-10-932 çarıamba gü
nü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaletinde 
komisyonu mahıusunca ihalesi yapılacaktır. Şartname ve listeyi 

görmek isteyenlerin İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü 
dürlüğline, Ankarada Hıfz1111hha itleri Umum müdürlüğüne mü 
racaatları ve taliplerin ıartnamesindeki tarifat veçhne hazırlan
mıt teklif mektuplarmı, teminat akçelerini muayyen zamanda 
Vekilete irsali ve komisyonu mahsusuna tevdi etmeleri ilan o
lunur. (5230) 

Devlet Demiryollan İdaresi ilanla'" 1 
Eskitehir istasyonuna bir sene zarfında gelecek maden kö

mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası 30 
birinci tetrin 932 pazar günü saat 15 te Ankarada idare merke
zinde yapılacaktır. Tafailit Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
birer liraya satılan ıartnamelerde yazılıdır. (5299) 

GITT A ALP AR ve \ 
GUST AV FRÖHLICH -I 
İzdi\·aç merasimini sabah ı 
belediye dairesinde icra ve 

o akş~m 

SAADET ŞARKISI 

filmlerinin ilk iraesine 
iştirak etmişlerdir. 

Pek yakında 

ARTİSTiK Sinemasında 

Önümüzdeki Çarşamba 

EL HAMRA 
Sinemasında 

Dürıya!lın en büyük artisti 

Emil Jannings 
T ehlikelı kadın 

ANNA STEN 
tarafından harikulade bir 

surette temsil edilen 

İHTİRAS 
Fırtınalan 

filmini la 'c 1 -n -,dece 'ct'r 

Giızel bır opere, 
cl>.em ve zaruri t>ı c şcydır : Çü nkü; 
ivi vakit geçirmek için C:CL:\lf,;1-: 
LAZl:\1D!R. ve iyi gülmek içia 
de nefi5 musiki. gü7.cl sarkılan 
ve pek kıvmetlı snhnelerile. 

PARİS KIZI 
operetini ıı-örın~k lazımdır 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri 
ıuvare saat 21,30 da 

Ya<.nki salı 

günü -lk~mı bi 
rinci rJcfa 

Pazarte!.;1 4 Pc.r 
şembe. Yazan : 
Muıahip zade 
Celal Beı 

Muallimlerle 
talebelere. 

---
BONO 

Mübadil, Gayri mübadil ve hazine 

bonoları alır satar ve ipotek yapar 

Sirkeci'de Liman hanında . ·o :ıo 

Ömer Ltlıfi . Telefon 24~00 

Beşiktaı ikinci Hukuk Mahke
meıinden: 

Ortaköyde Taş Merdivende Pa
lanıra caddesinde 21 No. lu hanede 
mukim iken vefat eden Hasan Paşa 
kerimesi ve merhum Ferit Paıa re· 
fikası Nevber Hanım terekesine mah 
kemece vaziyet ed'1mi~tir. Mütcvef· 
fanın bıraktığı e~ya 19 teırinievvel 
932 çarıamba günü saat 14 te Açık 
arttırma ile satılacağından talip o~ 
tanlar yevmi mezkUrda mahallinde 
hazır bulunmaları ve tarihi ilandan 
İtibaren esbabı matlup ve alİıkad•, 

ranın bir ay ve miraıcılaı-ın üç a) 
zarfında Beşikta, ikinci sulh hukul 
mahkemeıine müracaatlat-ı ve işbL 

müddet ıreçtiktcn ıonra ter<keden 
bir hak talep edilemeyeceği ilan olu 
nur. 

DOKTOR 

r.ttlN ŞÜKRÜ 
t:.Jıili hastalıklar müteha.,11 
Her gÜn öğleden som·a l stanb,· 
Türbe Babrali Cadde•i No. ır 

Telefon 2,2622 

----------------.oJlll!l ...... _.. ..... '!'!'!!!!!!!!!!!"!!!!~--~--~----lll!!!!""""!!""''!'!!!!!""'"!!""""!!!!!!!~"!!!!"!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!'!!"!'~~!!'!!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!~~!!'!!!""~--~~!!!_!"!!'"!_ ...... ----------"""""!"
"Milliyet,, in edebi romanı: 10 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

"-Ah. der; bir de bekta
< şılıkta gizli din var, derlerdi; 

o gizli din cümhuriyet değildi 
1 

de ne idi? 
"Bu aktam hepsi toplanmıt 

1 olacaklar. Münakaşalarını din-
leriz .. 

Klavuzum kulağıma eğile
rek: 

- Bak, diyor; itte Haki 
Bey, Hacı Haki Efendi derler
di .. 

Dilııkat ettim: Gözsüz de
necek kadar buram buram kır
çıl katlı bir ihtiyar. insana da-

- Olamaz.. ha fazla yayvan burnu ve kaba 
- Alamayız .. , dudağı bakıyor. 
- Almayız... - Şöhreti, Kuvayı Milli-

- Daha geçen gün kızını ye zamanı şehitlere atir oku-
4 çartıd'a gördüm. Aktara mavi mut olmasıdır. Sağındaki tak-

bezden pantalonla gelmiş.. keli adam, köy tarlalannın ya-
- Karısının Ahmet Beyin rııının tapusunu ele geçirmiş-

oğlu ile... tir. Şeyh efendinin koyunları-
- Rica ederim, bırakınız, na otlak verir. Şu batı göğsü

' bahsettiğiniz adam bugünkü ı ne sarkan, girik alınlı ihtiyarı 
günde bir mühendis.... . 1 görüyor musun? Şeyhin eli a-

( - Mühendis mi? Hah hah ... 1 yağı gibi bir şeydir. Doksan 
Bize hendeseden evvel. ahlak ' senelik hoca iken. bir günde 

' lazım.. sarığını attı. kasket giydi, der
i .. 

k u keti yere vurur. çiğner, du
rurmuf. 

"- Ben giymiyorum, seni 
bana giydirdiler.. Demek i
çin ... ["'] Fakat ayazmanın ila· 
tline oturdu. 

- Ne ayazması? 

- Bahçesinin bititiğinde 

"Tarihi hi.la elyazmasmdan 
okur. 

Birden içeri y•kasız göm
lekli, kıaa top sakallı, içeriye o
yuk gözlü birisi girdi: 

- Söz bana ... Söz benim, 
diyordu. 

Etınde mecmuaya benzer bir 
§ey vardı: 

- Klübümüzün· içinde kim
ler var? Ya Gazi Patamız du-

idi. Rumlarla davalı imiş. Dok
san yatında kafasını kasketledi 
diye, kulüp azalan el birliil o
lup onu haklı çıkarttılar. Şim- yaraa .. 
di sıtmalılara su satıyor. Şap- Herkes kulak kesilnnt• is
ka, bafın<la, cümburiyetin yum kemlede oturanlar doğrulmut, 
ruğu gibi durur ama, ne yap- yenle oturanlar bağdatını sert 
aın? lıettirmiş. onu bekleyorlar. 

- Korkunç bir yobazdır. Es 
"Onun solundaki tıknefes kiden lakabı 31 mart Hakkı idi. 

Tanziymat Hariciye memurla- Sarığı ile mektepli zabit boğ
rrndan birisinin oğlu olduğu i- muş, bile derler. Fakat camide 
çin, Kulüpte, ihtiyarlar arasın- · demokrasi vaızlarına batladı
da Avrupa işlerinden o bahse- ı ğından beri hoş görülür: 
der: "Ali Pata merhum demi• l "- De ... mukk .. ri .. si. diye 
ki ... " Ve ıizin Tevfik Rüttü'yü yumruğunu kürsü tahtuma 
hervakit Ali Paşanın sözüne ge çarptığı vakit. kadınlarm tek
tirir. bir getireceği gelir. Frenkçeyi 

"-Ah, sefirlerimiz hep böy- mükemmel tecvitlemittir. 
le olsa ... derler; Gazi Paşa is- "Vaktile şeriate uyduramadı 
t ğı şeyleri, şimdi de bir tüdü er ama ... 

demokrasiye uyduramaz: 

(1] Sen ölmedin, seni öldürdüler, "- Demokrasi demek edep 
demektir, b"" ·· -

demektir, hakiki teriat demek
tir. Behey hanım. açıl demekse 
saçıl demek değildir! Demokra 
si göğsünü, enseni, bacağını 
göstermek midir? Yoksa çorap 
sız mı dolatmaktır? Köyden 
kalk, kumsala git. elin izbandut 
gibi heriflerinin yanında deni
ze gir. Sonra da anan evde sı
kıttınp sordu mu. ne o. küçük 
hanım gusül abdesti alırmış! 
Ya kuma yüzü koyun devrilip 
ettiğin halt ne idi, teyemmüm 
mü? Bir gün milletin gai'abına 
gelirsiniz. Bu millet ölmemit
tir. İmha) edene ihmal etmez. 

"31 mart Hakkı'nm Volkan' 
dairi makalelerinden herhangi 
birini alınız; şeriat kelimelerini 
demokrasi. Allah kelimelerini 
millet ile deği~tiriniz, bugün 
yazılmış kadar yeni ve zamana 
uygundurlar. 

Hakkı Ef. hali. ter siliyor ve 
nefes boşaltıyor. Nihayet mec 
muayı açtı: 

- Bakınız, dedi; hani geçen 
sene reisliğe üzenen çapkın 
yok mu. Edip Beyin oğlu, ismi 
nedir or.un .. 

- Halit .. 
- 1 te bacaksızın Dinle-

«Bilmem siz Allaha inanır 
mısı.ı:ıız i' .. 

Haki Bey: 
- Vay ki .. 
Dedi, 
- fir •.• diyecekti, 
Sakalını trat etmlt olduğu

nu unutup alt dudağının bam 
teli yerini ısırdı; talvarsız oldu 
ğu aklından çıkarak elini pan
talonunun bacak boşluklarına 
soktu: 

- Vay boltevik! dedi. 
-Okuyorum: 
«Elektrik kaçıncı asırda keş

fedildiğini bilirsiniz. Bütün 
kuvvetler kuvvetinin tarihin 
karanlığında keşfedilmiş oldu
ğu nasıl kabul olunabilir? lnsa 
nın bilmediklerinin, anlama
dıklarının, korktuklarınm topu 
na birden Allah denilir. Hepi
mizde bilgi ve anlayış arttıkça 
Allah azala, yerine insan ge
lir ... 

Meclisin sabrı tükendi; sanki 
hasır yerinden sökülmlittü. ek
ti ter kokulu bir toz havayı kap 
ladı: 

- [Homurdanarak] Zındık.. 
- [Soluyarak] Mason ... 
Haki Efendi - Ah sevhim. 

Şeyh Veysel Efendi - Ho
cam. ah hocam .. 

- Devam ediyornm. 

« ... Peygamber Al/ahtan de· 
ğil, kendinden, insandan ha
ber getiren adam demektir. !ıı 
sandan evvel ve insandan sorı· 
ra yoktur. Şimdi Alfalı ve pey· 
gambere, yaratıcı irade dl'nit 
Biz kendimizi yarattık. Allah 
teslim olmuş olanların rüyası· 
dır. 

- Allah aşkına bırak. 
- Lillah aşkına kes_ 
- Muhammet atkına sus 
- Ali atkına dur. 
- Hayır, hayır.. Adamları· 

nızı anlayınız: 
« ..• Yaratıcı irade teslim ol· 

mamv~ olanların allahlrğıdıt· 
Muhammet Alla/un peyganı· 
beri değildi; Hicaz araplarınıfl 
dahi, şefi, kumandanı ... » 

- Korkarım, Gaziye dil uza 
tacak. • 

- Ağzını yırtmalı .. 
- Çene&ini koparmalı. , 
- Ensesine kör bıçak! 
- Susalım arkada!lar: 

<Devamı var) 



Eski şuh, hoppa kız yerine 
şimdi ağır başlı artist •• 

192'1 
~ ~azı okuyucular vardır ki, 

ık; nevi mukayeseledea hot 
~'.rlar. İpte iki tane Harvey 

1~lııın biri 1927 de. biri de 
32 de .. 

lüian Harvey, 1927 de Ber 
de .;ldukça tanınmıı bi1' ar

~ iti. Daosederdi, tarkı söyler 
, Ele avuca sığar tey değildi. 
,'k11t İçin için de Anny Ondra 
'• d • eta maç yapıyordu. 

~ lilian o zamanlar bir kaç 
~ ııı çevirmişti. Fakat bu fiılm
ı: IÖnük kaldı. O zamanlar 
'<lldİ$inde gençliğin en ,eytani 
tı 'b Ilı~, esi vardı. Öyle her feye 

1.tııtıniyet vermiyordu. latedi
r' gibi yeyip içiyordu. Fakat, 
'ıııdi beynelmilel bir töhret a
~~ca., bütün yediği bir kuru ek-
~k" derecesine indi. 

1 
1927 nin Harvey'i Lilian 

~~diği kadar sarıtın değildi. 
~lÜde bugünkü ağırlık yoktu. 
~ llerinde daima bir ı,ık ve te· 
d' 11iinı vardı. Öyle seıt-Appeal 
ı 1)e Amerikalıların yeni icat
lr 
~ 111il kulak asmıyordu. Sade-
~1-ldığı vaaati derecedeki haf 
Ilı 'ia ve hatı neş' e içinde geçir 
~iie bakıyordu. Yirmi bahar-

bir serçe ku,u ! 

~· Fakat bugün öyle mi ya? 
~~~teti var. mukaveleleri var, 
~~r-,, var. Seri gibi çevirdiği 
1,1111enn verdiği yorğunluklar 
•r. 

1982 
Lilian her ak,am stütyoya 

ölü gibi bitkin bir halde çıkı
yor. Fakat buna rağmen herke 
se gülümsememek. yerinde lat
lı bir iki tey konufmak lazım .. 
San' at icabı bu! 

Şimdi beş sene evvelki Li
lan kalmadı. Daha ağır batlı, 

kızlıktan kadınlığa ntkal etmiş 
gibi bir şey .. Zaten yukarıdaki 
iki resim sarahaten bunu göste 
riyor, Dudakları bütün makya
ja rağmen daha olğunlatmış. 

daha haasaalapnış. T ebessiim· 
lerieskisi gibi alabildiğine de
ğil, daha çekingen. daha içli .. 
Geçmi9e veda! 

Gözlerinde de ağırlık var. 
bakııları dünyayı peri alemi gi 
bi görmüyor. Saçları darma da 
ğınık.. Bu modayı da Brigitte 
Helm ile otomobil firmaları 
meydana çıkardılar. 

Fakat manen Llian Harvey 

bugün br alemdir. eski kayğu
suz dansöz nerede? Şimdi omu 
zuna mes'uliyetler yüklenmiş, 
bankada hesabı cari~i olan. her 

taraftan derin hürmet ve tak· 

drler gören. mukavelelerin 

maddelerile bağlanan, binlerce 

mektuplar alan ıimdiki Lilian 

nedere? 

Şimdi herkes sorar: Acaba 
mes'ut mu? Ah, saadet öyle 
bir muama ki .. 

lfarlene Dlett'lch'ln en yeni resim/erinden 

Noel Noel'in şayanı 
hayret makyajları 

Şu altı çehrenin aynı adam 
olduğuna bin şahit ister 

Noel Noel bir şarkıcı idi. halk komedilerine teveccüh et
Aaıl aahneye hiç girmemitti. diği zehabına dü9tülar. 
Yalnız Pariste Pie quie drante Noel Noel der ki: 
sahnesinde küçük skeçler oyna - Bence her zaın.n dnma 
mııtı. Lakin hiç film çevirme· tik veya komik fiLm çevirmek 
mitti. doğru değildir. Hayata her ıey 

Sesli film çıkınca sahne ar- dram veya komedi değildir. iki 
tiatleri ve ıarkıcılar stütyolara si kanıık geçer. Filmde de böy 

, doğru akın etmeğe baılaclrlar. le koktey yapmalı. 
Noel Noel de bunlardan bir ta fnsanlann en istiraplı zaman 
nesi idi. larında bazen ne komik hadise 

1930 da Şen şarkıcının ilk ler olur. Komedi ile dram hali 
filmi görüldü: teainden uıaklatmak. hayatan 

"Gölgede güneş" .. Bu bir ko uzaklaşmak demektir. 
medi idi. Yeni sinema aktoru 1 Noel Noel' in sinemadaki ka 
da kendi kendini tevkif ve haps riyeleri Paramonnt tarafından 
eden hapishane müdürü rolünü anğaje edildiği zaman başlar. 
alıwtb, bu filmden sonra her- Bu firma üç film çevimıişti. Bu 
kes artistin karikatör tipinde filmlerin üçü de kendisi için bi 

~er merhale olacak kadar gü
zeldir. Maamafih artist kısa ka 
rajlı komediler de çevirdi. 

Monsiar Albert de Noel No 
el tık bir delikanlıdır, hayatta 
ne İse o ... Fakat diğer filmlerin 
de seyirci için kendisini tanı
mak hayh güçtür. 

Mesela fU iri bıyıklı polis 
memuru Noel Noel mi? Şu ge 
niş üniformalı nefer o mu 1 
"Mesut yaşamak çin" filminde 
ki genç Amerikalı, "Müzeyi zi 
ya ret" deki geniş yüzlü Tuna 
köylüsü, "F antoma oteli" nde
ki metrdotel, şu yeşil kıyafet
li başçavuf• bütün buıılar Noel 
Noel mi. ayırt etmek mümkün 

Noel Noel değildir. 

Noel Noel 'in ma.~heleri 

Harold Lloyd 
Fransaya geliyor 

Harold Lloyd yakında Parise 
geliyor. Bütün Parisliler geçen 
sene Şarloya yaptıkları gibi, 
Harold'e de muazzam bir istik 
bal resmi hazırlıyorlar. Fakat 
bu istikbal öyle resmi program 
!ara tabi değildir. Halkın için
den gelen bir şeydir. İstikbal 
hazırlıyorlar demek, bütün Pa
risliler Harold'ü istasyonda 
görmek İstiyorlar demektir. 
Bundan daha ır.uazzam ve sami 
mi istikbal resmi olur mu? 

Harold "Allah aşkına!" is
mindeki filmi dP. yüreklerdeki 
bütün muhabbeti kendisine bağ 

At ve artist 
.lak Oake Joan Marsh bir 

çayda beraber içmişler. Konu· 
şularken Muzikhol artislerin
den zengin bir adamın polo o
yunu için güzel atlar satın aldı 
ğı öğenilmiş. 

Joan demiş ki: 
- Ben gidip göreceğim. 
- Siz güzel at sahibi İnsan 

lan ~P.ver misiniz? 
- Hayır. ben atı severim. 
Jack içini çekmiş: 
- Kişneme3İni nereden öğ 

renmeli? 

Kadın nerde? 
layan ıen ve cidden sevimli Bustir Keaton anlatır: 
komiklerdendir. ı Bir adam doslarından birine 

Harold'ün Fransayı ziyareti bir fotoğraf göstermiş: 
"mavi sahiller" de bir parca - Bak, demiş, zevcem at 
dinlenmek içindir. Maamafih üstünde .. 
Harold İngiltereye rle gidecek- Dostu fotoğrafa bakmıf ve 
tir. Çünkü orada Blyth kasaba hayret etmiş: 
sı ecdadının doğup büyükdüğü - Yahu, fotoğrafta bir at 
yerdir. var amma. üstünde zevce-

Harold' e karısı ve iki kızı da niz yok. 
refakat etmektedir. Bunlardan Öteki fotoğrafı almış, şöyle 
biriıi Gloria 8 yaıında, diğeri bir baktıktan sonra demiş ki: 
Peggy 7 yaşındadır. Daha son- - Ah bu kadın, ah hu ka-
ra oğlu da var. Bu çocuk 19 ay dm! Yir.e mi attan düştü! 
lilctır. Doğduğu zaman üç kilo ·-···· .. ••••••••••••·•••••••••·•··••• .. ············-
bile gelmiyordu. Şimdi Ameri- nanası da beraberindedir, kızla. 

en üzel rocu - d nn ır.ürebbi esi dP .. 

sı 

Collen Moore tekrar geliyor Sinema haberleri 

"" Methur Alman rejiıöı-le
rinden Erik Pommel Ufa firma 
sından ayrılmıştır. F ox film he 
sabına çalışacaktır. Fox Film 
tarafından anğaje edilen Lilian 
Harvey de birlikte Amerikaya 

ı hareket etmitlerdir. 
"" Maurice Chevalier yakın

da Avrupaya Turnaya çıkacak
br. Viyana. Perağ, Amister· 
dam, Lahi, Brüksel, Milat. To 
ren,Roma Müzik hollerinde şar 
la söylyecektir. Bu ay Pariste 
!arkı aöyliyecektir. 

"" Paria rasathanesi geçenler 
de vukua gelen huaufu filme al
mııtır. 

"" Metbu Çinli artist Anna· 
vay Wong bir otomobil kaza
sına sebebiyet verdiğinden dola 
yr Viyanada tevkif edilmi9tir. 

Dünkü ve bugllnkll Col/en Moore Franca Dhelia 
Bir baeı badelmevt daha! 
Yani Türkçe olam ölüm· 

den sonra diriliş deyeceğiz. 
Collen Moore geliyor. Hani 

şu kısa saçlı. perçemi katları
nın üstüne düz bir çizgi halin
de inmit• f«I, ıuh, ıakrak ar· 
tist yok muydu? lıte o! O kısa 
etekli, yerinde durmaz bacaklı. 
siyah saçlı, inci gibi dişli kız .. 

Fakat bu gelen o Collen Mo 
ore mu ya? Ne gezer! Şimdi 

artist Madam, yahut Miıter Al. France Dhelia bir müddet i
Scott'tur. Kerli ferli bir hanı- çin beyaz perdeden kaybolmut 
melendi.. llk çevirdiği filmin artistlerden biri idi. Nihayet 
adı "Kadın eti" dir. onu da tekrar göreceğiz. Fran

Collen de Janet Gaynor gi· ce Dbelia'nın son ıeıli filmi 
bi. eskiden kendilerine o kadar 1 "Paris yumurcağı" dır. 
muvaffakiyet temıin eden laze, . F rance Dhelia se1aiz filmin 
ten roller bırakıyor, daha ağır ı en baıta gelen artistlerinden 

il 1 
biri idi. Sessiz filmleri içinde 

ro er a ıyor. . en h ı ı h d meı ur o an an ve atır a 
Bari yerlerine o ayarda yeni kalanları tunlardır: "Sevda sul 

!eri gelse... tanı", "Akropol'a doğru" , "Eh 
---------------------- li salip", "Fena tesadür', 

"N' " ''E gi . " Valantinonun 
Külleri 
Valiintinoya hala aıkı olan ka 

dınların yüreklerine yeni biı· ok 
aaplandı. Bu o kadar çok sevi
len müteveffa artistin külleri 
Balbani isminde biı- adama ait 
kabirde duruyonnuf. Balloni 
son günlerde kendi satın aldı
ğı bir kabirde duran V alentins' 
nun tabuaunu çıkarıp atmağa 
karar vermiı. 

Bu haber şayi olunca. Valen 
tino'nun dostları hemıen bir ia
ne açmışlardır. Toplanacak pa 
ra ile mezarlıkta daimi bir ar
aa satın alınacak. Valentinonun 
bakayası oraya gömülecektir. 

Ayrıca mezarın üzerine Va 
lentinonun heykeli ile beraber 
muhteşem bir bide dikilecek
tir. 

Evlatlık 
Marian Hopkina de bir ev

latlık aldı. Sinema artistleri a
rasında evlatlık almak ta bir 
moda oldu. Fakat iyi bir moda. 

Fakat bunu da tehlikeleri 
var. Mesela Myrian 'ın bu iili
cenabane hareketinden sonra, 
fena diler çözüldü: 

- O çocuk zaten kendisi
nin .. Eski bi sevrdanın yadig
rı .. Dediler. 

Çocuk üç yaıındaymıf. O za 
mana kadar gizliden gizliye bü 
yütülmüş imi. Bunun ftira ol
duğu sonradan anlaşıldı. Bir de 
fa çocuk üç yaşında değil.. Da· 
ha mini mini bir fey.. Sonra 
Myan bir seneden beri dunnak 
sızın film çeviriyor. Bu çocu
ğu gebe kalmadan mı doğur
du? 

Bir anket 
Holeyvood'da artiıtler ara

sında br anket açılmıı. Sinema 
artistleri içkinin aleyhinde mi, 
değil mi? 

lıte neticeler: 
Ankete i!tiralc edenler 312 
lqki lehinde 286 
lki aleyhinde 23 
Fikrini aöylemiyen 3 
Yani sinema artistleri yüz-

de 91,6 kurt rejiminin aleyhin 
dedirler. lçmet istiyorlar. 

Çok beliğ değil mi? 

Renee Adoree 
Amerikada Arizona hükame 

ti dahliinde bir aanatöryomda 
iki seneden beri tedavide bulı.ı 
nan Renea Adoree Hollyvood' 
a avdet etmştir. Genç 11rtist ve 
remli idi ve ciyerlerinden biri 
son derece fenalaıınıştı. Fakat 
iyi bir tedavi, bilhassa Ronee 
nin gençliği hastalığın hakkın 
dan geldi. Renee Adoree uzun 
zamandan beri ayrıldığı sine· 
ma hayatına avdet etmek üze
redir. 

Tesadüfe bakın! 
King Vido ile Eleonor Bo

ardman boşanmeğa karar ver· 
mişler. Anlaıılan Hollyvood'da 
devamlı br izdivaç mümkün de 
ğil.. Bunların boşanmak isteme 
!erindeki sebep te, erkek çocuk 
lan olmaması imit. 

Tesadüfe bakın ki, her ikisi 
botanmağa karar verdiklerini 
ilin ettikleri gün. King Vidor' 
un evvelki karısı Florence Vi
dor br erkek çocuk dünyaya ge 
tirmiıtir. 

"Bugece beni seı•,, filminin kadın erkek iki 
baş artistleri: 

Janette Mac norıald ı•e ll-farlenl' Dietriclı 

ene , sraren z ışaret , 
"Olvi kalp" .. Ondan sonra da 
bllhaasa "La garçonne" u çevir 
ml;;ti. "Geçici kutlar" , "Kü
çükler" , "Prens Zilah" ve daha 
bir çok filmler ... 

Se.li film çıkınca France 
Dehlia bir müddet sahneye çe
kildi... Ondan ıonra Cenubi A
merikaya gitti. Buenos Ayrea'
te Montevideo'da Ris'de Ja
nerio'da temsiller verdi. Fakat 
o kadar çok sevdiği sinemaya 
avdette de gecikmedi. 

ilk sesli filmi "Mephisto" 
dur. ikinci filmi de "Pariı yu
murcağı" dır. 

Fotojenik 
Fotojenik misiniz? Bir reji

alSre göre, bunu anlamak gayet 
kolay! Eğer katlarmızdan biri
sini diğerini oynatmadan kaldr 
rabiliyor ve oynatabiliyorsanız, 
fotojenikıiniz. Bu kabiliyeti ha 
iz olanlar on sekiz kişide bir ki 
şi imiş. Demek ki on sekizde bir 
kiti fotojeniktir. 

Anna Bella 
Evlenmiyor 
Fransız artistlerinden MI. 

Anna Bella'nın yakıda evlene
ceği şayi olmu~tur. Genç artist 
bu havadisi tekzip etmektediı·. 

Film çevrilmeden 
yangın 

BERLIN, 9 (A.A.) - Wolff a
Jannndan: 

Berlin 'in film tirketlerir>den biri 
ıi, bir yangını filme almak makaadi
le yakmak üzere Berlin yakininde 
bir bina ıahn alnuş idi. Dün o bina· 
ya konulmuş olan iıtial edici madde 
ler, vaktinden evvel tutuıarak yan
gın çıkmııtır. 

1 tfaiye efradı, yangını söndür
mek için bir oaal uğraşmıştır. Film, 
çekilememiştir. 

F 1 K R A 

Hocanın kavuğu 
nasıl yandı 

Dilimizi temizlemeie uğra~tı
tmuz 9u aırada &f4ğıdaki fıkra 
yerinde4ir: 

Hocanın biri !)ade tÜ l·kçe ko
nupnalara çok kızar ve tabii okut 
tuiu talebesini de arepça acemce 
terkiplerle dolu tumturaklı bir dil · 
kullanmağa mecbur edenniı. 

Meseli hocaya göre: "Bir bar 
dak au içtim" denilecek yerde, 
fÖyle söylemek İcap ediyormuı: 

- "Bir kadeh abı h<>JkÜvar 
DUJ ile teskini at91 bikarar ve ikti 
Hht ferahı hiıümar eyledim.'' 

Günün birinde mangaldan ho
caıım kavuğuna bir lavılcrm sıçra 
tnıf ve aank hafiften yanmağa 
bqlamıf .. 

- Hoca efendi, aarıiınız yaru 
7or, demek kimin haddine 1 

Talebeden biri, bunu hocanın 
liaaııma göre ııöyliyebilmek için 
bir bayii diifünmüı ve en sonunda 
demi§ ki: . 

"- Ey hacei bimiaal, vey üato 
dı zikemal 1 Şu ..,kirdi piirkel&I 
ıu veçhile arzıhali melal eyler ki. 
nari mangaldan bir ıerarei cev
val ıoçrayarak seri aliililinizdeki 
kavuğu it'al eylemiftir.0 

Hoca İfİ. anlamıt amma, o vak 
te kadar kavuktan da hayır kal
mamıt·-

-
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Spor 

Atina o impiyatları 
Spor temasları milletler arasın 
da en iyi tanışma vesileleridir 

Atina sefirimizin beyanatı 
ATINA, 9 (A.A.) - Üçüncü 1 müdafilerin büyük hataları yü

Balkan olimpiyatlanrun açılmau zünden fazla gol yemesine rağ
münaaebetile Türkiye sefiri Eniı men - İyi bir oyuncu olduğunu 
Bey, fO beyanatta bulunmU§tt.ır: gösterebilecek fırsatlar zuhur e· 

Balkan gençliğinin atletizm diyor, çok .cüzel kurt~nş~ar vapı
sahaamda ıcıriki mesaisi, gayet yor, fedakare ve tehlıkelı atılış-
iyi bir fikirdir. Balkanlann sport- lar yapıY_or. . . 
men ııençlerinin her aene bu ıu- 41 ıncı dakıkada Tevfıkten gc
retle karfılatmaları ahlaki fazi- 1-;n yüksek bir ~aaı Orhan ~iizel 
!etlerinin inkitafına medar olur. ~ır ka.~a ~ru4'! ıle gole tahvı! et
Ve Yanmadada oturan milletle· tı. 44 uncu dakık~_larda ~ale.cı .~r:; 
rin doatluk ve birlikte çalışma fi- ka arkaya _gelen uç tehlıkelı J'!tu 
kirlerini kuvvetlendirir. Bu •Cne g~yet ma~ıran~ .kurtardı:. Butun 
de Atina'nın (IÜzel Stadyomunda yuk .k~l.ecıye bınıror~ .. _Mudafaa
yapılacak Olimpiyat oyunlarının nın ıyı ıılememeaı yuzunden çok 
k ld ğu b yoruluyor. 
azanmıı o u rağ et ve mu- D . d k"k ı d o 
ff k . d 1 b"lh b h evrenm son a ı a arın a r va a ıyetten o ayı ı a,.. a h 1 S b · · ı·· ·· d 

tı. Ati tı" d ld d'I an at. porun eııncı ııo unu e 
yarım.. e zm e e e e ı en 1 

t kki t, ·ıı ti · hl.k yaptı. Ve devre 5-0 at. Sporun 
era. . ya mı e erın a ~ en lehine bitti. 
tealıaı aahaamda mes'ut akıaler 
hi.111 eder. Bu sene için de genç 
Balkanlılara bütün kalbimle bü
yÜk muvaffakiyetler dilerim. 

lstanbulspor: 11 
Bandırm•: O 

IST ANBUL, 9 A.A. - Türkiye 
birincilikleri anıp müaabakalan
na buırfuı Fenerbahçe •tadında 
devam edildi. Cuma günü Kocae
li mmtakaaı f&mpiyonunu yene
rek dömlfinale kalan lstanbul 
f&IDpİyonu lstanbulapor bugün de 
Bandırma f&mpİyonu ile ka~ılaş
tı. Maçm hakemi Nuri Beydi. 

latanbulapor fU tekilde: Kemal, 
Samih, Ali - Fahri, Sabih, Azia -
Tevfik, Orhan, Sal&heddin, Kü
çük Sallheddin, Nihat. 

Ve Bandırma f&D'pİyonu da fU 
tekilde: Necati - Tahsin, lamail -
Recep, Abdullah, Nuri - Nuri, 
Osman, Yatar, Salaheddin. Ah
meL 

Yer aldıktan sonra saat dôrtte 
maç bafladı. ilk bilcumu Bandır
malılar yaptı. Top bir iki paıtan 
sonra derhal Bandırma kalesi 0-
nline ııeldl ve müdafiin uzun bir 
vuruıu ile uzaklaıtı. 

Oyun kartılıkh hücumlarla de
vam ediyor. Denebilir ki hemen 
hemen muvazene var. Bandınna
lılarda büyük bir canlılık ııözükü 
yor. Fakat, paalarma bakim de
ğiller ... Seri oynamalanna rai
men hep havadan paslaıtıklan i
çin topu elueriyetle kaptmyorlar. 
Bandırmalılar bir an Jstanbulapor 
kalesi önilnde iyi bir fırsat elde 
ettiler, Sai açık ıür'atle ıürdüğÜ 
topu çok (IÜzel ortaladı. F..ğer 
merkez muhacim bunu iyi bir şe
kilde içerimeğe muvaffak olsaydı 
bu gÜ:ıel fırsatı heder ebnemi4 o
lacaktı. 

Bunu takip eden bir latanbul
apor akınında ayni tekilde bir 
fınat kaçınldı. Kaleci ile kartı 
karııya kalan Sali.heddin acele 
yÜzünden topu avuta attı. 

18 ıncı dakikada Bandırma ka· 
le.Ü önünde bir kanıık vaziyet 
hasıl oldu. Topu zamanında kapa 
bilen saf içeri Orhan lıtanbulapo
run ilk ıolünü yaptı. Üç dakika 
sonra lstanbullular tekrar soldan 
bir akınla Bandırma kalesine so
kuldular. Çekilen bir tütü kaleci 
plonjonla kurtardı ve fakat topu 
elinden kaçırdı. latanbul için çok 
açık ve kat'i bir sayı fırsatı var ... 
Topa hemen kalenin bet altı adnn 
önünde yetiıen sağ içeri Orhan 
acele yiizündtn topu avuta attı. 

Bu tehlikeyi atlatan Bandırma 
lılar aağdan bir hücum yaptılar. 
Top ayağında sür'atle ilerleyen 
Bandrrma aai içinin ilerlemesine 
lıtanbulapor müdafiinin ııayri ni
zami bir 9ekilde mani olu9u yü. 
zünden favul verildi. Kaleye pek 
yakın bir yerde verilen bu ceza 
vuruıundan Bandırmalılar iatifa
de edemediler. Asabiyetten lopu 
çok havadan avuta attılar. 

Hiçbir taraf kat'i bir hakimi
yet teaiıine muvaffak olamadan 
oyun kartılıklı akınlarla ııeçiyor
du. 

Otuıı:uncu dakikada Bandınıa 
aleyhi- bir komer oldu. Sağ :ı
çık bunu çok ıüzel ortaladı. Ka
le önünde birkaç paalaımadan 
sonra Nihat latanbulıporun ikinci 
ıolünü yaptı. 

Bundan sonra latanbulaporlu
lar hücıımlanru daha aıkl&Jtırdı
lar ve ya•at yavat tazyika batla
dılar. 

Otuzuncu dakikada ortadan 
aldığı bir paala kaleye doğru iler
leyen Nihadı, Bandırmalılar ofsa
yt addederek topa çıkmadılar, 
kaleci de ayni vehme kapılarak 
hareket.Üz kaldı. Hakemin düdük 
çalmadığına dikkat eden Nihat 
sür'atle ilerledi, üçüncü golü de 
bu suretle kaydetti. 

iki dakika sonra lıtanbulapo
run tehlikeli bir hücumunu kaleci 
Salabeddinln ayaklanna atılmak 
suretiyle aavutlurdu. 

latanbulsporun hücumları biri
birini t•kip ediyor ... Fakat, ne
dense şütler çoğu iaabelliz gidi
yor ve muhakkak fırsatlar da bu 
yüzden heder ediliyor. Bununla 

ikinci devre 
Bandırmalılar ikinci devreye 

şevk ve azimlerini kaybetıni9 bir 
halde ba9ladılar. Yorgunluklan 
nazarı dikkati celbediyordu. Bu 
yÜzden lıt. Spor hemen başlangıç 
ta kat'i ve tam hikimiyeti teaiı 

ediverdi. Oyunun aonuna kadar 
adeta tek kale vaziyetinde oynan 
dı ve goller biribirini takip etti. 

12, 15 ve 17 inci dakikalarda 
Küçük Salaheddinin kısmen şahsi 
kıımen güzel kombinezonlar neti 
cesindo aldığı paslarla yaptığı al· 
bncı, yedinci ve aekizinci golleri 
iki dakika sonra Büyük Salahed
dinin, aekİ3: dakika aonra Orha
run yaptıfı dokuzuncu ve onuncu 
goller takip etti. 34 Üncü dakika· 
da da yine BüyÜk Salabeddinw 
yaptığı on birinci gol oyunu 11 -
O vaziyetine soktu. Bu vaziyet kar 
9ısında hakir olarak aaabileşen 
Bandırma kalecisi merkez muha
cim mevkiine geçti. Bu suretle 
hic, olmazsa 9eref aaymnı kurtar
mak İ•tİyordu. Fakat tek bir gay 
ret bir semere vermedi. Oyun bu 
suret le 11 - O lıtanbulaporun 
galebesiyle nihayet buldu. 

Eskişehir 4 
Ankara 2 
ESKiŞEHiR, 9 A.A. - Ankara 

faIDpİyonu Gençler birlii:i taknnı 
ne Eıkitehir tıoy;vare takımı ara
sında bugün yapılan maçı tana· 
re takımı ikiye kaqı dörtle kaza
narak Ankara takımını mağlup 
etmittir. 

At/nada teniste kaybettik 

ATINA, 9 (A.A.) Teniı maçlan
na tabıiı edilmlt olan Balkan olim
piyatlannın ilk ııününe ait neticeler: 

Yunanistan - Romanya: Romanya 
Yananiatan'ın kazandığı bir maça 
mukabil iki maçla batta gelmekte
dir. 

Türkiye - Yuııoalavyaı Yugoa
lavya - Türkiye maçlarında, Yugoa
lavya aıfıra karıı iki maç kazanmıt
tır. 

BuJııariıtan - Yunanistan: Tek er 
kekler; Baliı (Yunanistan). Sou· 
routzieff'i 6/2, 6/1, 6/0 yenmiştir. 

Çift erkekler: Stalioı ve Xidis 
CYunaniıtan), Souroutzieff ve Ale
koff'u 8/1, 6/2 ve 6/1 yenmi9ler
dir. 

Atillinın 
Peştede bir 
Heykeli 
Dikiliyor 

(Başı l İnci sahifede) 

münasebetile aynca büyük bir 
eser yazılmaaı mukarrer oldu
ğu gibi. Türk ansiklopeclisinin 
de ayni tarihte neıri arzu edil
mekteclir. 

Attilanın yıldönümü tarihten 
hız alan Tü&lere en güzel 
enerjiyi verecek büyük bir kuv 
Yettir. 

Prof eslJr hareketini 
tehir etti 

Türk Taribi cenıiyeti ile bir 
likte ç•lıtmak üzere tehrimize 
gelen Macar profesörü Zejti 
Frenez, dün Ankaraya hareke
tini birkaç gün için tehir etmit
tir. 

Kral Fuat Hz. nin 
cülus günü 

Mısır kralı Fuat Hazretlerinin 
tahta çıkıılarının yıldönümüne mÜ· 
aadil olması münaıebetile dün ıeh. 

rimiz Mısır konıoloshaneıinde bir 
kabul resmi yapılmış ve Mı&ır sefiri 
tarafından koloninin tebrikarı kabul 

MILL~Y-~_T_P AZARTE~f _ı_o TE'ıRINlEVVEL 1932 

Kıymetli bir 
Sporcu 
Kaybettik 

Muhabir mektubu !( K A n 1 N 1 
Karacabeyde gayet iyi '--A..;..k-va-r-iy_o_m_•_u _A_b_a

1
-·u_r ___ ) 

Şeref memleketin 
hakikaten istifade 

edeceği 
bir sporcu idi 

Teeuüfle haber aldığımıza ııö. 
re San kırmızrhlann en iyi vüzü. 
culerinden Şeref Hüsam hiç bek· 
lenilmedik bir zamanda aramız
dan aynlmtftır .. 

Türk aporculuğu için büyük 
bir ziya le•kil eden bu ölüm bü. 
tün aporcuJar araaında derin bir 
teessür uyandırmıttrr. 

pancar yetişiyor ~ 
Karacabeyliler orada da bir 

şeker f abri_ 
kasının inşasını bekleyorlar 

BugÜn aramızdan aynlmıı bu
lunan Şeref çok aevditi ve muvaf 
fak olduğu deniz sporu ile çolı: 

küçük yattan beri mctııul idL 
Kendisini yetİ4tİren Galataıarayh 
lar kendi renklerini birçok kate
gorilerde bu gençin omu:ılarma 
venniıler ve bir çok seneler Şeref 
bunları lerefle latıntnıftır. Abajurun iizerindeki balık dekoru 

Müıir Ömer Rüttü patanın to
runu ve Hüaaınettin patanın ol
lu olan bu genç ayni zamanda 
yüzme komitesi reiıi Ekrem Rilf. 
tü Beyin yeğeni vt: Mecdi Hü
Beyin de kardetidlr .Kendisini çoıı 
genç yatında kaybettiiimizden 
dolayı biz de diğer aporcu l\rka
dallanmız gibi son derece müte-
eaaırız. 

Şerifin cenazesi dün sabah ••
at 1 O da Emirııandaki evinden 
büyiik meraalmle kaldmlarak 
Rumeli hiaarmdaki aile makberi
ne defnedilmiıtir. 

Şerefin kederli ailesine ve ken. 
disini seven sporculara ve arka
daılanna beyanı taziyet ederiz. 

Harada Merinos koyunları 

Modern evlerde akvariyom 
çok bota giden bir zeynettir. 
Hatta geceleri bile bu camdan 
akvariyomlann içine elektrik 
lambaları koyarlar. 

Balık resminin dekorasyon
larda ne kuvvetli bir mevzu tef 
kil ettiği malumdur. Fakat şim 
di canlıları da dekor gibi kulla 
nılıyor. • 

Bizim burada bahsecleceği
miz cansızıdır. Fakat tarifimizi 
tatbik ederseniz, çok güzel bir 
abajur meydana getirmit olur
aunıız. 

Abajurlu IBıiıfla yanarktfl 

Evveli abajor için istediği
niz 9ekilde tel kafes yaparsınız 
ve yahut hazır yapılmıtmdan aa 

Federasyonun taziyeti tın alırsınız. Yalnız o şekilde pılacaktır. Kağıdı daha kaf~ 
ISTANBUL, 9 (A.A.) _ De- bir tel kafes intihap etmeli ki, geçirmeden evel bir masanın~ 

nizcilik federasyonu reislifinden ayni şekilde, fakat daha kücük zerine koyunuz. Üzerine kur 
Spor i.lemimize intisap giinüı>- batka bir kafes daha içine koy şun kalemle reamini yaptı~•· 

den itiraben dahil oldufu bütlin mak mümkün olsun. Bu ikinci mız balıklan çiziniz. . 
apor hareketlerinde klübünü teıkill- Harada Monta/on inekleri (18 - 22) kilo sllt verirler kafesle birinci kafes arasında Ondan sonra Çin mürekkelı1 
tonıza kartı ınütenyit bir truvaffa- ~ki sanümetre mesafe buluna- ile beyaz ve siyah balıklar üte 
kıyet ve varlıkla temıil eden Galata KARACABEY: İki sene 1 Randımanı bu derecelerde caktır. Üst taraftaki kafesin rinden geçiniz. Yukarıdaki bJ" 

evvel ziyaret eylecliğim Kara- •kuvvetli pancar yetittiren bu p 
ıaray Terbiyeyi bedeniye klübü d... zarfı. buzlu ca.m gibi seloloit lık sulu boya ile V<' portakal r~ 
nizcilerinden Hüııamettin Pa18 zade cabey kaaabasmı bu defaki se- topraklarda bir şeker fabrika- kağıtla örtülecQ:ktir. Kafesin te ğinde tersim edilecektir. Deııi1 
Şeref Beyi türklüjii harice kartı yahatimde oldukça değİ,fmİf sının yapılmaması ınilletin za- line de gümüti renkte iple rap- otlar da yine sulu boya ile kff 
temsil çağında ani olarak aramızdan buldum. Evvelce hazırlığı ya- ranna kaydolunmağa seza bir teclilecektir. Sıra 111ra açılacak mızı ve yetil olarak boyanacalı 
kaybettik. Kederdide ailesine. klübii pılını§ olan ve kuabayı orta- hüsrandır! Pancard kalbiliyetin- deliklerden bu ipi geçirip tele tır. 

d 
• • .... __ d 1 kil• aından ikiye bölen tulani park den batka bir çok ere erin mev ·'- 1 l ne ve enızcı anuo aı arına tet atı . d" .1 l v d" . K cab bo' 'Dağ amak ve sonra ikici delik- Bu suretle abajur hazır aıı· 

şım 1 yem~ı o mu§ ve agaç cu ıyetı, ara ey gazm- t · k k• v d t d kt ı· b k 11 mı~ nanuna arzı taziyet olunur. -..,-, h I d .. l I k" t k en geçıre.re agı ı amamen ı ıın sonra, an: ayı ya tııı 

l ları da büy"düğü ci et e mem- an motor ere sev ıya ın a- 1 k :. b" d 
•il i i l hk" " 1 k . . b" b'I 1 B d 'b" . te e raptetme guç ır şey e- mı, renkler diş abajora ak•'" ,. es n n eşe .uru e etın orta yen ır müşeccere ı oması. an ırma gı ı ıt- . ğ"ld. der. siyah ve beyaz balıklar ist 

ISTANBUL. 9 (A.A.) - Mer- hal!ni al~ı,tır. ~asa~anın met lek bir iskel~~e ~İvar bulunma- 1 
1 

t~inci kafes te yine seloloit müphem bir gölge gibi kalır· 
hum sporcu Şerei'in ailesinden A- halıne halnm guzel hır yerde sı ve Okçugol ıstasyonuna da •-• v 1 k 1 k A k F k •- d h • 

beıecl .. l b" ·ı (lO) d kik ><agıt a apatı aca tır. nca a at manzarası o 11<a ar o, 
J·anı, •u mektubu almı9tır: •ık ve kübik bir İye daire guze ır .,.,ıe ı e a a- L k d d h ff f b h 1 • .., 

Çok sevgili evladımız, ltardeşİ· 
miz, yeğenimiz, Şcrerin pek genç 
yaşta ve beldenilmiyen bir zamanda 
hazin ölümünden duyduiumuz de
rin acılara iıtirak etmek lütfünde 
bulunan zevat ve müesıesata ve bil
hassa halk fırkau idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim. Sanyer kaymakamı 

' • d "d"l •v. b h 1• • f b- 'DU ağı ı a a şe a ir ale ve güze dir ki, doyulmaz. ı.a ... 
si yaptınlmıt ve o meydanda a gı ı meaı u ava ının a t" k · · ·· · d k ı b ·· d · d"" · ·· b 'of 

b d "k 1 . k d 1 ge ırıne ıçın, uzerın en a m ayı son iır unuz mu, a aJ 
dairevi bir göbek ve ir e za- rı a ar ınşasına ne a ar e ve- k b" f ·ı b' d d'" d k be-

d ·ı · ı· ld - b" .. h. ca. yumuşa ır ırça ı e ır ta üm uz ür. ya tınız mı, rif çe•me vücu e getirı mi•- n• ı o uguna ırer mu ım se- b k ı·d· 1 • • bep• . H ilan , d d a a acetone geçirme ı ı.r. men renk i manzara canlanır .. 
tir. Bu sahaya nazır bir hat tır. a agzın an a l t d k ı b k' • d E · ı b" b · r · "t •v• B kil § e e orası u agı a ya- v ıçiıı ne güze ır a aJL' üzerinde de kargir bir hükiimet ışı tıgıme nazaran aşve ,. 
konağı kurulmuştur. Bu kona- ~azretleri bu~~d~ bi~ şeker fab- y O Z G O Z E L L f G f 

Hüdai, Galataaaray lisesi müdürü 
Fethi ve Şerefin pt'k sevdiği vefa. 
kar tefi Muzaffer Beylere, teeuürle 
rini göz ya,larile göıteren Galataoa
ray lisesi ve klüpçü kardqlerine ve 
billımum sporcu ve Seyrisefaindeki 
candan arkadaılarma ve Uluköy 
muhterem halkına borçlu bulunduğu 
muz ıükranlanmızın arzına Anadolu 
Ajansının llıtüf ve del8Jetini rİf'a ide 
riz. 

ğın yeri maalesef çok fena inti- rıkasının teaıaını vaıt buyur
hap edildiğinden iyi bir plan muş olduklarından bunun kuv
dahilinde kurulmu~ olan bu veden file ihracına her gün inti 
muhteşem binanın kasabaya zar eylemektedirler. 
vereceği letafet fecla eclilmiş

MAA.RIF VE EVKAFIN 
NAZARI DiKKATİNE tir. 

F ABRIKALARA LÜ-
ZUM VARDIR Kuabanın en ticaretgah bir 

Vaktile feshane nazın Mu- mahallinde bir takım boş ar-
salar vardır. Bunlar kısmen 

bittin Paşa tarafından Beykö- maarife ve kısmen de evkafa 
yünde kurulmut olan bir yün ait olduklarından bombot d'ur
iplik fabrikası maalesef bugün maktadırlar. Bu arsalar ne sa-

Ten güzelliği sadece tene 
gösterilen ihtimamın neticesi 
değildir. Daha ziyade vücudun 
umuıni mihitile alakadardır. T e 
nin tazeliği ve yorğunluğu bil
hassa tagaddi tarzına bağlıdır. 

Onun için her şeyden evvel 
rejime dikkat etmeli. Hayatı in 
tizama sokmalı. Hazımdaki in
tizaını bozan ğidaları yemek lis 
lesinden silmeli. 

l bir iskelet halinde kalmıştır. tılıyor ve ne de üzerlerlne eb-
Deniz miisabakaları tehir 1 İşittiğime ı>azaran sekiz on se-

l d niye yaptırılıyor! Bu yüzden 

Açık havada ve yahu yağ
mur altında gezintiler teni ihya 
eclerler. Buna mukabil rüzgar. 
sıcaklar ,bilhassa fazla soğuklar 
çehrenin düşmanıdırlar. 

edllıii , ne evvel bir ına mü ürünün k b 1 . h . 
SO 000 r ·b· v b" · asa a şen enıyor ve ne de azı 

ISTANBUL, 9 (A.A.) - Deniz- 1 'h !ıra g~ 1 a~ır .;.r tvergı I nei devlet vergi alabiliyor!. Za 
cilik federasyonu reisliğinden: 1 tar.

1 
e! emesfıı dv,. nbgı ız .~hy!a ten Yunanlılar tarafından ya-

M . .. recı erı tara n an azı mu ım kıl 1 bu .. 1 k b erhum Şeref Beyın hatırasına bur• k · ·k··ı·· I mıt o an guze asa anın 
Ten nazik bir şeydir. müstab 

zarat fabrikaları teni daima ta· 
ze bulundurmak maksadile şiın 
diye kadar pek çok uğraşmışlar 
dır ve hala da uğraşmaktadır
lar. 

t b fed t ' a samının so u up a mması "b 1 .. .. d b.. 1 me en u cuma era&yonumuz a- . . . f" 1. . tu 1 ma yuzun en oy ece sı-
af d 1 cak d . "lik .. , Muhıttın Pa•anın ın ıa mı mu- k b" h ld b kıl r m an yapı a en•zcı muoa· . ' .1 h k" nt an ır a e ıra ması a-

bak t ı 21 10 932 cıp olınuş v,. mumaı ey ma ı h r . "k" .. 1 •• 
ası ;.e -~n rtealnikenındn"lad~ı .. t-bı·-- neleri sökerek lzmire nakley- a ı~ın 1'1 ayet ve tı:essur ennı 

cuma gunune e ı ıgı e ıg o- . • mucıp o maktadır! Bınaenaleyb 
lu~ur. lemıştır. bu arsaların müzayedeye çıka-
----·~ YENiDEN 11\ıtARI rılması ve satılarak Üzerlerine 

Eski zaman kadınlan yüzle
rine una kavun karıştınlınış bir 
nevi hamur sürerlerdi. Onaeki· 
zinci asırda Paris kadınları yü.z 
)erine kanlı et sürerlerdi. Söy
lendiğine göre, bu usul yüz den 

M.Muşanof 
Razgratta! 

(Başı ı inci sahifede) 

yi ziyaretiınde sizin büyük ve 
saygılı hemtehriniz ismet Pa
§a ile görü§tüğüm zaman onun 
üzerimde bıraktığı iyi tesirlerin 
henüz füsunu altındayım. Siz, 
Razgratlılar bu büyük bemşeh 
rinizle ne kadar iftihar etseniz 
yeri vardır. Refikamla birlikte 
ailelerini ziyaret ettiğim vakit 
ismetli valideleri beni ve refika 
mı bir hemşehri aıfatile karşıla 
dılar ve bizi tam bir samimiyet 
le istikbal ettiler. Bir defa daha 
tekrar edeyim ki: ismet Paşa· 
nm valideleri Razgratta doğ
mUf ve buradan dokuz Y&!ların 
da aynlmıttır. Doğdukları ev 
henüz yerindeclir. Büyük ana 
ile muhterem oğlu ana toprak
laıını ziyaret için müsait zaman 
ve fırsat beklemektedi-1 ~r. Ken 
dilerini yakın senelere'.~ ı: ramız 
da görmekle terefyap olaca-

Karacabey, malum olduğu binalar inşasına fırsat verilmesi 
üzere, hayvanatile meşhur bir çok rica olunmaktadır. 
kazadır. Bilhassa son zaman- MAHSULATTA BEREKET 
larda Merinos cinslerinin yetit VE TiCARET OFiSi 
tirilmesi burada yi:.n faaliye
tine büyük bir saha açmıştır. 
Eğer ki Beyköyünde bala iske 

; Jetleri ınevcut fabrika binala
rına yeniden makineler konmuş 
olsa Türkiye'nin yün iplik ihti 
yacı tamamile tatmin eclilmit 
olur. Bu ipHkler yüzünden her 
sene Avrupaya verdiğimiz pa
ralar birer yürek acısıdır! Mem 
leketimizde yün kumaşlar imal 
eden fabrikalarımız ne çare ki 
ipliklerini Avrupadan getirt
ınek mecburiyetinci'edirler. ., 

ŞEKER F ABRIKASINA 
DA PEK MÜSAiTTiR 
Karacabeyin topraklarında, 

pancar, ve buna mümasil ba
sali mezruatın yetiştirilmesin
de pek büyük bir kabiliyet ol
duğunu söylüyorlar. Dört se
ne evvel yapılan tecrübeler de 
bura oancarlarının şeker mik
tarı <;~ 22 derecesinde bulun-

Karacabeyde en çok yeti-
şen soğan ve bostandır. Sene- kalbimizle temenni eyleriz. 
vi 9 milyon old<a raddesinde SU DERDi 
istihsal edilmekte olan aoğa· Karacabey balkı kısmen Ha 
nm mahalli sarfı olmadığın- nifederesi suyunu, kııınen de 
dan okkası (2) kuruta kadar dağ suyunu içınekteclirler. Ha· 
burada satılmaktadır. Eğer ki nife suyu aıbbate o kadar el
takas suretile Rusyaya ve diğer veri9li olmadığı gibi dağ ıuyu 
Avrupa hükumetlerine sevke- da çok miktarda kireçli oldu· 
dilebilmiş olsa memleketimize ğündan her ikisi de sıhhate 
bu yüzden çok paralar girmit ınuzırdırlar. Bu aebepten dola 
olacaktır. Bu mübarek mahsul yı bura halkı çok muztariptir
her yemeğe girer, ~şni ve lez- ler. Kasabaya 16 kilometre me 
zet verir, onun için en çok ia- safedeki Gölecik suyu çok ne
tihlak edllen bir gıdadır. Tica fis bir sudur. bunun kasabaya 
reti hariciye ofisi gere'k bura- getirilınesi kime nasip olursa 
nın ve gerekse T ekirdağınm onun hatırası Karacabeylilerin 
soğanlannı ecnebi memleket- kalplerinde ehediyyen yafaya
lere sevke muvaffak olursa hal caktır! 
kın refahına bihakkin hizmet HUBUBAT 
etmiş olur. Ticareti hariciye Karacabeyde külli~li mik-
ofisinin ehemmiyetle nazan tarda hasıl olan hububat arasın 
dikkatine koymağa seza olan da bakla ve yulaf ta vardır. Bak 
bu mesele ile Ziraat vekaleti- , lanın bugünlerde harice sevki-

sini tazeleştirir ve kuvvetleştİ' 
rirmiş. 

Fakat bu günün kadınları •1 
ni neticeyi elde etmek için s~1 

yapıyorlar V<' bilhasa yüz teıı!" 
nin sıhhatine ihtiınam gö~tefl' 
yorlar. Hakları da var. 

Bir defa yüzü yıkamak içi~ 
mümkün olduğu kadar filitre
den geçmit ve yahut kaynatıl· 
mış su kullanmalıdır. Fakat ~~r 
şeyden evvel suyun sıcak degı ' 
soiluk olması li.zımdır.Bilhl'ssJ 
ya~mur ve dere ~uları makbı.ıl· 
dür. Eğer bu sudan bulmak k' 
bil değilse, kendi suyunuza bİf 
ıniktar boraks ilave ediniz. 

Çok sıcak su yüzdeki kırfll1 

zılıklara ve erğenliklere iyi ge
lir. Sıcak su yüzü yağlı olanla'' 
nafidir. Fakat umumiyetle so· 
ğuk au kullanmak şayanı terci~ 
tir. Sıcak su deriyi temizluııe 
le beraber, ensaci gerginleştirir 
ki, bu bir mahzurdur. 

Ancak yüz yıkandıktan so~ 
radır ki, losyon ve ondan soııı1' 
k~em V<' oodra kullanmalıdır· 

teri yoktur. Evvelce yulafl~ 
ltalyanlar çektiğinden ve Ç f 
para da ettiğinden halk yul• 
zeriyatma sanlmıttır. Bugill' 
milyonlarca okka yulaf del'°' 
larda bekliyor. Alan. isti1;ı; 
7oktur. Kontenjan dolayı•! 1 Avrupalıların çekıneclikler.!j 
aöylüyorlar. Bu mahsul ne ' 
caktır? 

HOKOMET KONAlil 
Bu güzel bina natanı•~ 

kalm19tır. Bu sene verilen 3 bı 
liralık tahsisatla yalnız alt k~; 
tı yapılacak ve devairin bt 
kısmı oraya tatınacaktır. Ilı• 
mali için daha 9 bin liraya İ~ 
tiyaç olduğunu aöylüyorlar 
bu kadar cüz'i bir para içiıı 0 

canım hükumet konağının 1~; 
rım yamalak bırakılma•• c•

1 

değildir. 
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Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
._ . . . . . . - --

j
1
_RA_D_Y_o__,J 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL - (1200 m.) 18 Mü

terref Hanını tarafından alaturka 
lron&er 19,5 orkestra, 21 Hikmet Rı
._ Hannn ae arkaclatları tanfmdan 
lıon&er. 

BOKREŞ - (394 m.) 20,40 gra
nıofon, 21 salon orkeatra•ı, 20,45 
harp ııolo. 

BELGRAT- (430 DL) 20 Alman 
ta, 21 1e1 komeri, 21.30 Zagrepten 
nakil, sünün habeerleri, sonra Çigan 
<>rkestra&L 

ROMA - (441 m.) 21 ıınmolon, 
21,45 haf"of komer. 

PRAC - (488 m.) 20 laııillzçe 
nıülıileme, 20,15 orkestra, 23,15 ak
tanı lmnoeri.. 

VİYANA - <517 m.) 19,35 kon 
fera..., 20,30 orkestra, 23,15 alqam 
lıonseri . 

PE~TE - (650 m.) 20 Macar 
llt>'ız 'tuvıapmı sı'ız'trepıpııi '11"'1 
IC.ııvartet, 22,45 haber ve Çiııuı. 

VARŞOVA - (1411 m.) 20.30 
nııı&ahabe, 21 alqam konaeri, 22,10 
İlıinci kıaun kon.er, 23, 16 elam ha
•alan. 

Böz Hekimi 

PROFESÖR 

DrESAT PAŞA 
- BABIALİ -

('4NK llRA CADDl!Sİ N~(j(> 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıklan 

mütehaaaıaı 
Camadan -da hergün öfleden 

'<>lira -t (2,30 elan s..; kadar ı ... 
t.nbulda Dinnyolunda ll8 ruma• 
•ıı!ı hu&uıi claireıinde dahai haıta
lılılan aıuayene ve tedavi eder. Te· 
ltfon: lıtanbul ~23S& 

ZAYl - Bundan 7 ay evvel ll'an 
ı..,.,oolo.unda tecdit dmİf olduğum 
ı...ı._ -e 1310 tarih ... 
~520/45 N. lu paıaportumu on li
•a İle beraber Haydarpaıacla 24-7 
-....932 tarihinde zayi ettim. Pua
Port bana ait olduğundan batka•ı
lıın elinde bulunoe hükmü olmadıiı-
111 ilan eyliyorum. 
tı.ı!.ran tab'a11ndan Rahim oi{u lı-

Üoküdar icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolavı mahcuz ve pa-

~aır. çOTrilmesi mukarrer 4 sandık 
.. nıe tekeri 4 çuval Hindiye pi

•ıllci lı.., 1 çuval oebun 13-10-932 tari-
lı e nıilsadif perıembe güııü oaat 

den 12 ye kadar lıtaohul balık 
~.,nda satılacağından talip olan-

>ııı 11ıahallinde lıazır bulundurula
·~ı. 
iı, nıemurura müracaat eylemeleri 
~ olıınur 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük ec· 

zahaneai karımnda Sahne so
kağında 3 numaralı apartıman
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Blf'inci sınıt mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No.60 

Askeri fabrika
lar ilanları 

hL Mı. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. illnlan 

Mfllkez Kumandanlığına mer 
bat mii•••at ibti,.ecı için 
6117 pld odua pazarlıkla Atla 

Naim Vapur ldareai 
lzmir sür'at poataaı 

(20S...t) 
Liib 

ADNAN 
v:ıa;s_.. 

aline• ... br.Puarhlı ıı.t()..932 ffha•ftar Perşembe 
aalı gilnQ saat 14.30 da Topba· 
nede Merkez kumanclanlılı H· ııünlm Galata nbtmundan aaat 
tmalma komisyonunda icra kıtı tam 17 de hareketle doğru 
nacaktır. Taliplerin ıartnamesi 1 z M 1 R ' e 
ni görmek için her gün ve pazar ve pazar ııünleri lzmir' den aaat 

lığa i,tirak için de muayyen 14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av 
vaktinde komsyonda hazır bu· det eder. Tafoilit iç.in Galata 
lunmalan. (134) (5334) j Giimriilı: kar111mda Site Franse; 

• * * han No.12 yazıhaneaine müracaat 
Harbiye mektebine ait 7 adet 1 -- Tel B. O. 1041. --· 

I araba malzemesi pazarlıkla alı ; ••••••••••••• 
nacakhr. Pazarlığı 11-10-932 t SEYRISEF AlN 
salı günü saat 10 da Tophane· 1 

de Merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonunda İcra. kılma 
caktır. Taliplerin tamir edile
cek arabaları görmek için Har
biye mektebine müracaatları ve 
pazarlığa i,tirak içi.ıı de muay
yen vaktinde komisyonda hazır 
bulunmalan. (135) (5335) 

• • • 
Merkez lrumandanlrğma mer 

1 

but müeueaat hayvanab irtiya . f 
cı için 106500 'kilo aaman, 1 

1 

141340 kilo ot. 83000 kilo ot ay 
rı ayn üç 9artnamede pazarlık 

·la ıatm alınacaktır. Pazarlıkla

lkrlı:u acente: Galata lt!lprU 
bqı B. 2362. Şube A. 8irlı:ec ' 

"lllhllnlarado hail 2. 3740. 

IZMIR • PİRE - lSKENDE

RIYE POST ASI 

(EGE) ~i~ ~~~~iı t~!~ 
TRABZON POST ASI 

( Karadeniz ) 
12 birinci tetrin çarşamba 
18 de. D&nOıte Tireboluya 
da uğrayacaktır. 

Teni, herkesın hayretle taktir ettiği taze
lik ve güzelliğe bugün artık malik değil
dır . Dünkü düşünceler ve geceki uyku
suzluk o güzel çehrede şayanı dikkat 
izler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etme· 
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle güzelliğinizin 
sadık bir bekçisı olan ADALİN tabletle· 
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİN tabletleri kullanırsanız sabah
leyin taze, canlı, nes'eli gül renkli ola· 
rak kalkarsınız! 

tabletleri. 

ECZANEl.EAOEf'f MECE T E iLE •l.1NA81L l t:t 

" 11-10-932 salı günü ıaat 16 
da Tophanede Merkez kuman
danlığı ntınalma komisyonun IZMIR - MERS~ POST ASI Şarkı Profesörü 

(MERSiN) b~!c: I Mm Pavla Zavaros da icra kılınacaktır. Taliplerin 
ıartnamelerini görmek için her 
gün ve pazarlığa ittirak için de 
muayyen vaktinde komiıyonda 
huır bulunmaları. 

• (139) (5339) 

• • • 
Harbiye ve merbutu bulunan 

mektepler tbtiyacı için 336000 
kilo saman pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. Pazarlığı 11/10/932 
Sair günü eaat 15 de Tophane
de Merkez kumandanlığı satm 
alma komisyonunda icra lı:rlma
caktır. Taliplerin tartnamesini 
görmek için her gün ve pazarlı 
ğa ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (128) (5280) 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin 20 ton kok kömürü pazar
bkla satın alınacaktu. Pazarlı
ğı 10-10-932 pazartesi günü sa 
at 14 te Tophanede Merkez ku 
mandanlrğı eatmalma komiayo 
nunda icra krlrrıacaktır. Taliple 
rin ıartnameaini görmek için 
her gün ve pazarlığa ittirak i
çin de muayyen vaktinde komi. 
}'Onda thuır bulunmaları. 

(125) (5265) 

• •• 

te4rin çarşamba 10 da. Ga • 
k Viyana muaiki ve temsil Mlna) ı yükaek akademisinden nıezun ve 

lata nhbmından alkarlar. on aene meıhur grnd ve mu•iki profesi>rü Mme ROZAPAPIER 

idare muhasebesine mil· 
nbaka ile iki memur alı

nacakbr. Müsabalc a 16 tef· 
rinevvel 932 tarihinde ya
pılacakbr. Arzu ede-ıler 
teraiti öğrenmek il.zere 
timdiden muhasebe mü
dllr muavinliğine mllraca
atlar ·. 

3 üncü kolordu 
ilAnlan 

Samsundaki kıtaat için 320 
bin kilo un kapalı zarfla müna
kasaya konmuttur. ihalesi 24-
10-932 pazartesi günü saat on 
!>ettedir. İhaleye i9tirak ede
ceklerin vakti muayyeoden ev
vel Samsundaki fırka satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(860) (5283) 

• • • 111. K. O. namına pazarlık 
ıuretile dört ill yedi yatlarında 
binek ve kotum hayvanatı ea
tm Alınacaktır. Komisyon Dol· 
mabahç.ede hayvan revirindell 
9-932 tarffıinden itibaren vazi. 
feye bqlayacaktrr. Taliplerin 
evsafı almak ve hayvanatınr 
göstermek üzere her haftanın 
pazar ve sair günleri saat 9.30 
dan 12 ye kadar komiıyonumu 
za müra.caatlan. (749) (4579) 

••• 
Boludaki kıtaat için (72360) 

kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakaeaya konmu,tur. ihalesi 
29-10-932 cımıartesi günüdür. 
İhaleye iftirak edeceklerin vak 
ti muayyeninde Boluda eatınal 
ma komisyonuna müracaatla
"· (842) (5155) 

• • • 

PAUM GARTENER 'in asistanı olarak çalrşmı, ve h"len Oarülbe<! ft • 
yİ gına profeaörü olan f;lme Za'"·aıoa tarkı ve operet temaili için ta
lebe ihzar etmek üzere husuıi denler açmıfbr. Müracaat edecek ta
lebeyi, Pazartesi, <"arşamba, cwnarteai günleri öğleden sonra saat 
4 te Tünelbaşmda ~n•iı aoka{'Jnda 6 No. dördüncü kattaki hanesin
de uyııun şeraitle kabul eder. 

fi •S ~t11tUIT S.4&.1"• 
~O susama, yum beferiyete 

·~ olan cezasıdır. Tabii havası 
hazmiyeye malik Eno's

1 

"Fruit Salt" gazozlta toza 
bir mı\:dar limon sıtıldıkda 
ıusamayı &iderea lltif, 
lihh1 ye mükemmel bir 
mtlatahı:ır tettil eder. 

._..,.. 
9;Tir.o• --,_ -&-r--:. 

WM ,. ..,.,,, 6/r ,,.,_ 
dalı ., ......,. bir -- ...... ,.,..,.,.. 
/rMİdf. 

Satılık Soğan, Sarımsak 
İstanbul Ziraat mektebi çiftliğinde mevcut 10 bin kilo kuru 

soğan 2000 kilo kavurmalık soğan ile 2000 kilo sarımsak Teşrini 
evvelin on betinci cumartesi günü müzayede ile satılacağından 
taliplerin saat 15 şe kadar Yeşilköy civarındaki mektep çiftliğine 
müracaatları. (5347) 

Bursa İpek Böcekçiliği 
Enstitüsü Müdürlf-ığünden: 

Evvelce verilen teraiti fenniye daireıinde tohum kı,lak bi
nasının yalnız üıt kat üç odaar tebrit olunacağından iştirak ede
ceklerin 31 Tetrinievvel 1932 tarihine kadar Enstitü müdürlüğu. 
ne müracaat etmeleri. ( (5342) 

1 Evkaf müdiriyeti ilan ar ı 1 
Evkafı Mazbutadan Karacabey kazasında bahkh çiftliğinin 

beı senelik icarı müzayedeye konulmuttur. Müzayede 23 Eylul 
932 tarihinden itibaren 24 Tetrinievvel 932 tarihine müsadif pa· 
zartesi eünü saat on bette ihalesi icra krhnacağmdan taliplerin 
yevmü mezkiirda Bursa Evkaf Müdiriyetine müracaatları(Sl40) 

Oç senelik icar kıymeti muhammene.i 
Lira 
75 

Saim cocuğı arazisi dahilinde Nazirin mekinı liıtünde elli 
dönürı, tarlanın üç senelik icarı müzayedeye konulmu,tur. 22 
T qrinievvd 932 tarihine müaadif cumartesi günü ihalei kat'iye
ai icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkiirda saat on beşe 
kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi Kalemine 
müıacaatları. (5139} 

Kıymeti muhammeneıi 
Lira 
234 

Tarabya'd1< Murat Hamis mahallesinde Dağ mahallinde Nt
kokli sokağında • 7, 67, 21, 1 - numaralarla murakkam bir bap 
hanenin mevcut enkazı yirmi gün müddetle müzayedeye konmuf 
tur. ' ıalesi te§rinievvelin ctuz birinci pazartesi günü saat ol\ 
beşk :r. Taliplerin İ6lanbul Evkaf Müdiriyeti binasında mahlıl-

At kAl,:amİnfl' mi1rsı.raatl.r.. IC:."l.A..,,\ 
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8 MİLLiYET PAZARTESi 10 TEŞRiNiEVVEL 1932 

1 • r 1 r 
1\N 

llp, kilosu 39 1 ı 2 kurustnr. 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 

ödenmek Üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mesuliyet 
müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

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

18SS senesinde tesis edilen 

ETABLİSMAN OROZDI -BA 
Bahçekapı - lstanbul 

Şarkın en vasi, en güzel tertip edilmit Ya en ucuz satan müessesesidir. 

Beyaz çamaşırlı Yünlüler Gümüş mamOlltı Yatık örtüleri Sahtiyan mamultıı 
Tuhafiye 1 ipekliler Çaı.I kıfık ve bıçak takımlan 1 Tefrişıt levazımı 1 Muıbah levazımaıı 
Eldivenler Pamuklular Saatçılılc Masa örtüleri ve Itri yat 
Şapkalar Her nevi kumaşlar Demir mamQIAtı peçeteleri Z!iccaciye 
.\yakkaplar Kırtasiye El hnluları Oyuncaklar 

Kadın, erkek ve çocuklara mahsus 
hazır elbiseler. 

Sabı Toptan ve Perakendedir. 

°' S T A R ,, Ye " M E G 8 A R ,, 
gibi Ttırkiyeııin iki büytlk ayakkabı fabrikuıaııı depoau. Kadıa, erkek ve çocuklara 

mahauı lükı Ya her,Ua giyilecek kundura11r vel&ire .•• 

O R O Z D İ · B A K mOeue1atıı hJç bir yakit spekülbyon 
stoklsnnı as17ari kirla satar 

Galata'da Karak6y'de fırın sırasında bllyilk mahal!ebicinin üatünde kilin 

• 
1 

Nestle Şirke i 
ikramiye dağıtma yıuıhaneaini 

NAKLETTİ 
Nestle Şiji<etinin Galata'da 
Mumhane ~deıinde 96/98 nu 
marali binada bulunan ikrami
ye dağıtma .!Demurlıığunun Ga
lata' da T oııçular caddeıincle 68 
Numaralı yeze <Bebek tramvay 
lan durak yeri) tafmmıt oldu
iu muht-.ı halka ilin olunur. 

uhterem 
lar 

~G HAKiKi ~~~ 
!o o o: }~ RADiUM Jğ) 

Şayet bugiine kadar HAKiKi RADİUM hraı bıçaklarımızı kullanma<Jınız 
·ae vakit kaybetmeden hemen bir tecrübe ediniz ve diğer ecnebi tırat 
bıçaklarile mukayese ederek kanaa~inize göre hareket etmeniz menfa· 
aliniz iktizasındandır. Her tarafta arayınız. Hem metin hem ehvendir. 

Pt:rakende tanesi S kuruıhar. 

Radium Ticarethanesi Telefon: Beyoğlu 2878 
Telgraf: Radium lstanbul 

N 
T··rk 

OLU 
Şirketi Sf2orta 

4 Oncll Vakıf Han lstanbul 

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

Türkiye İt Bankası tarafından teıkll olunmuıtur. İdare mecliai ve 
müdürler heyeti ve memurları kAmilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Tilrkiyenln her tarafında (200) ii geçe:o 
acentalannın hepsi Türktür. Tilrkiyenln en mühim mii .. aeselerinin ve 

baıakalannın ııigortalarmı icra etmektedir • 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi weraitle yapar. Huar vukuunda zararlan alr'at Ye kolaylıkla öder. 

di) 

ka 

Büyük Elbiae Fabrikası 
Muhterem Ye çok mtlfterilerinl memııuıı etmek ve memlelcetia her tarafından vaki olan 

mOteaddit talep ve arzuları tatmin eylemek emelile 

Dr. A. KUTiEL 
Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 

'n 
Ankara'da MODA PAZARI mağazasında 
bir meıher küıat ye 1 Ut 31 Tqrinevvel bir ay devam edecektir. Muhterem mllıteriler 

orada, kadıu, erkek Ye çocu1dara mahauı 

Pardesüler, Mupmbalar, Paltolar ve Trançkotlar 
veaaire İstanbuldaki fabrika fiahna bulacaklardır. 

al z 1 
Zarif ve sağlam mallar ucuz fiatlarla satılmaktadır . .._ 

Hereke Fah.rikasımn kos
tümlük kumaşlan 425 ku
ruştan başlar. 

Hereke Fabrikasının safi 
ipek kravatları 225 kuruı. 
Hereke halıları ve döıemelik 
kumaıları Isparta halıları 
artın murabbaı 5 7 5 kurut• 
Beykoz Fabrikasının kadın 
ve erkek kunduralan 250 
kuruştan başlar. 

Beykoz Fabrikasının mek
tep çantaları 9 5 kuruştan 
215 kuruşa kadar. 
Beykoz Fabrikasının evrak 
çantaları 2 50 kuruştan 30 
liraya kadar. 

Süt 

İsta11'0ul : Bahçekapı 
Birinci V~kıf Han 

veren 

Bakırköy Bez Fabrikasının 
envai mamulatı. 
Altın - Mekik Fabrikasının 
her nevi ipek kumaşlan. 
Lake ve pirinç karyolalar 
12 liradan. 
Kadın çantalan ve para 
cüzdanları. 

Kadın, erkek ıemsiye ve 
ıapkaları. 

Selanik ve yün fanilalan ve 
trikotaj ipek çoraplar. 
ipek ve yün jerseden hazır 
ve ısmarlama bilumum ka
dın çamaıırları. 

Küçük ve büyük hazır el
biseler •• 

Beyoğlu İstiklal caddeai 
Haçopulo paaajı yanında 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

100,000 Liradır. 
Piyango timdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsab kaçırmayınız 

iştirak ediniz •• 

-1 Liraya Yüzü lıe Kuıtüyü YASTIK 
lstanbul'da Çakmakçılar, Sandalyacı[ar'da Kuttilyil Fabrikasında 

kuştüyünün kilosu 100 kuruş, yüzü ile yorgan 12, şilte 10 liradır. Kuştüyüne 
mahsus kumaşlar bulunur, Topı.n satı~a tcnzlltt vardır. Tel. 230V 

Ankara'da satış mağazası: SAL Tİ FRANKO 

.-----N 1ŞANTAŞ1 N D A 41111 __ _ 

Leyli ve N eha.ri - Kız ..e Erkek 

l•-1 BESLER ı l BESLER [ 
" BESLER ,. HAKİKATEN " BESLER ,. 
Çtlnktiı Gıda lcln ne IAzııına hep•inl 

BESLER 
Çikolata ve biakililerinde bulabilirainiz. 

Beslenmek için 

BESLER Yemeli! 

Toptan fiahna berıün taze taze fabrikasın::lan alabilirıiniı· 
Bahçekapıda Topkapı • Yedikule tramvayları 

durak yerinde .• 

MEKTEP KOOPERATİFLERiNE TENZİJ~AT 

·-ı BESLER ı l BESLER : 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Riva Süvan Muhafaza11D1n tamirine dairdir. + 
1 - Riva Süvari Muhafaza mmtaka binasının mevcut J<et1 

aameıi mJCibince pazarlıkla açık kırdırmaya konulmuttur. ~, 
2 - Kırdırma ıartlan kiğıdmın tasdikli suretleri Ba!Jll 

Memleketimizin bu en eski huıuıi müeuaai talim •• t..tıiye lllhuın- diriyetimizden almacakbr. .-~~ 

f eyziye Lisesi 
daki faaliyetine 17 Eylül 932 tan'Jılnden itllı.ren batlamqtır. 3- Kırdırma 11-10-932 tarihine raıtlayan çartamba gll~~ 

--- Talebe kayıt ve kabulüne dnun edilmektedir. 411-111111111 saat 14 te Baımüdiriyetimizde kurulacak almı aabm komi•Y0 

tarafından yapılacaktır. . pıl 

t t b 1 D • L 4- HM istekli. biçilmit bedelin yüzde 7,5 ğu olan Y'~eıı s an u enız evazım lira 75 kurutluk muvakat ıüveume "teminat" larile belli aa•1 

S b 1 K • d eYYel komiayo- gelmeleri. ··re' a na ma OmJSyOnUn an 5 - Örnek: Ba,müdiriyetimizdedir. istekliler orada ~) 
bilirler. (~ 74 Kalem Ecza malzemeai: Pazarlıkla münalı:aaaaı 11 Tet -

rinievvel 932 ıah günü saat 14 le. 1 D ff O R ff O R O N ı• "' 
,·.153 Kilo Çay: Pazarlıkla münakaauı 11Te,rinievvel932 .,.. r. 

salı günü aaat 15 te. 1 Mektep aokağındaa Zambak sokağına nakleden Dr. Horhoronİ lıll 
··~ Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukardaki cina ve mikdan ya- kere Eminönü Valide kıraathanesi yanma nakletmiıtir. Ve her g~ 

zıh iki kalem malzeme hizalanndaki gün ve saatlerde pazarlık --===~h:a•;tal;ar:•:n•~•:ab:ah:ta:n~ak;:ıam:;a;ka:d:ar~ka;b;u~I e:d~er~. =~~~ 
ıuretile aatm almacağmdan talip olanlann Kaaunpatada Deniz ı !!!!! 51 
Levazım aatınalma komisyonuna müracaatlan. (5293) MİLLİYET MATSA/. 

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 


