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ETEM İZZET 

Dörtler 
IConfe-ransı kil• . 

aşve ıın z ugünkü Tr nle Şe G liyor • 
ıze 

• 

A.lmııııya ailibJan tahdit 
~anu büroaundan çelcile
? beynelmilel müııuebetlerde 
llıkıtaa benzeyen bir vaziyet 
~ıl oldu. Ve Milletler cemi
)ttinin müzakerelerinde bu
lııııınak üzere Cenevreye giden 
.\iman Hariciye nazın Von 
Neurath, Frama ile Almanya 
~!vekilleri arasında açılan 
~r polemik üzerine annzın 
t>erline döndükten sonra ger
tiıılik büsbütün tebarüz etti. 
Almanyayı tekrar Cenevre

[e getirmek için iki haftadan 
".'ri yapılan teşebbüsler bir ne
ijte vermemittir. Almanya si
llhlan tahdit konferanumn 
. saisine tekrar iştirak etmek 
~in, ailihlarda diğer devletler
" beraberlik prensibinin tart 
01arak tanınmasını istemittir. 
1-falbuki F ransanm. Alın;ınya
t~ ba:ı:ı müsaadekarlıkta bu
·~ağa hazır olduğu kabul &

dılse bile, müsavabnı tanımak 
~dar ileri gidemiyeceğine gö-
1t, Almanyaıun Cene'Vl'eye gel
llıek için ~art olarak ileri sür
~llğü teklif kabul edilememit
lır, Bu itibarla diğer devletler 
..\lınanya ile teması kaybetmit 
"2iyettedirler. 
İngiltere Batvekili Mac Do

~ald'ın Londrada bir dörtler ve 
)~ betler konferansı hakkmda
kı teklifi bu teması iade etmek 
;aksadile ileri sürülmüttür. 
~•İp itibarile bütün alika

de.r devletler bunu kabul etmiş 
olıııakla beraber. henüz konfe
laııam içtimama doğru adım a-
lılaınamıştır. , 

Her şeyden evvel. konferan-
1~ i~tirak edecek olan devletle
liıı hangileri olacağı kararlata· 
~~nnttır. lngilterenin ilk telc
jll dört büyük Avrupa devleti
't Amerikadan mürekkep ol
~ k üzere ~ taraflı bir kon
trana idi. Ancak Amerika 
\' ersailles muahedesini İmzala
llıış devletler araamda bulun
~e.dığmdan ve Almanyanın ai-

h müsavatı meselesi Ver
'-illes muahedesinin tefsir ve
~- tadilile alSitadar bir iş ol
llğundan bu devlet konferan

•a resmen ittirak etmek iate
llıeıııitti. Bunun için Amerika
tıııı bir çok Avrupa itlerin<le 
01duğu gibi, müzakerelerde mü 
hhit olarak bulunmaaı dütü· 
lı~ld'" u. 
ı~ Dört taraflı bir konferans 
j;'Planacağı zannedilirken, 

1 
•ansa, böyle bir konferansta 

~lnıanya ve İtalyanın mütte
~ıt cephesile karşılatacağı ve 
llailterenin de alacağı vazi

)etten emin olmadığı için yal
t~ kalacağı korkuaile Belçika, 

ehistan ve Çekoslovakyanm 
da ittiraklerini ileri sürdü. 
~erlı:es bilir ki bu üç devletin 
ı.ı 'riciye nezaretleri, Fransız 
L ilrİciye nezaretinin birer !U· 
"l!ainden ibarettir. Ve Alman
rllııın da bu şartlar altında kon
~•e.nsa ittirak edemeyeceği a
tıkardır. Bunun içindir ki Al
lııe.ııyanın, mukabil teklif ol
~a.k üzere. Bulgaristan. Maca-

•le.n, Avusturya ve hatta Rus
hııın da davet edilmesini iste
>t.teğinden bahsediliyor. 

~ Konferansın içtima mahalli 
l lesbit edilememi,tir. İngil
,\:._e Londrayı teklif etmişti. 
'-"ilanlar da çekildikleri tesli
i !ı tahdit konferansına tekrar 
.t~rak etmi, gibi görünmemek 't: müzakerelerin Londtada 
~ I asını memnuniyetle kartıla 

1 8.t. Acak Fransızlar Cenev
:\j'e toplanılmasını istiyorlar. 
t lı:ıanlar da t~li muhafaza 
~lı:ıek şartile Cenevreye itiraz 

ll'ıiyorlar. 
~ ~ulasa konferans teklifi, da
l·' ılk adımda bir çok müşkü
,~t ile karşılaşmıtlır. Şekillere 
b ıt gibi görünen bu zorluklar 

1 erıııraf edildikten sonra kon
~aııs toplanacak olursa müa
~ bir neticeye vanlacağı da 

1Q şüpheli görünüyor. F ran
b gazetelerinin tetkikinden 
,~ 1noktada Fransada bir fikir 
Qır ·-. 1 d 1 d •gı o ma ığı an aşılmakta-
' ır, Sosyalistler her halde Fran 
.\.~tun konferansa gitmesini ve 
111 ll'ı"Yaya müsaadt-karlıkta bu-

111tıaaını tale di r a os-

· Silahları azaltmak 
için yeni bir plan 

Bu plan Fransanındır. Alman_ 
ların hukuk müsavab 

talebini tatmin edebilecek mi? 
M. Herriot Londraya gidiyor 

M. Mac Donald 
PARIS, 10. A. A. - Matin gaz<>. 

tcıine göre, pek yakında neden iba
ret olduğu anlatılacak olan ıilahla
nn azalblmaııma dair Fran11z planı, 
tamamile ve haueten bir F ranıız 
plim olmayip 12 ve yann ihtimal 14 
veya 16 heyet tarafından taıvip edi
lecek olan ve onlann riza ve muva-

M. Herrlot 
fakallerile vücuda getirilmit bulunan 
müıterek bir plandır. Bu plan. fran
aanm emnüaelimetine müteallik bir 
proğrıun değildir. Bir çok devletle
rin beraberliği ile aulhun muhafaza
ıı iç.İn bir ıiıtemdir. 

Bu vesikanın yalna Fransa namı~ 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gazeteciler senelik 
içtimalarını yaptılar 

Matbuat ısblahlarının derlen_ 
mesi için bir heyet secilecek 

uazetectlerln dilnlıB Iıongresl 

• lıtanbul Matbuat cemiyeti senelik 
kongreaini dün yaptı Konı:re reiıli
ğine Akf&JD gazetesi lııhrir müdüı-ii 
Eniı Tahıin, katipliklere de Milliyet 
muharrirlerinden M. Sait, Vakit mu 
harrirlerinden Zeki Cemal ve Res
sam Ratip Tahir Beyler aeçildikten 

batvekile soıyaliıt fu4t:asınm 
yardımile iktidara geçtiğini 
hatırlatmaktadır. Diğer taraf
tan her ıün bir mad'desinin 
hükümsüz kalmakta olduğunu 
gören sağ kol fımalar, Ver
aailles muahedesinin nihayet 
sepete atılacağından korkarak, 
Almanyaya karşı mukavemet 
tavsiye etmektedirler. Bunla
nn iddialarına göre, Almanya 
esasen silahlarını terketmiş bu
lunuyorr. Binaenaleyh tesliha
tı tahdit konferansında iti yok
tur. Sağ fırkalar, F ranıayı tec
rit pahasına da olsa. Versailles 
muahedesinde •srar edilmesi
ne taraftardırlar. 

aonra idare heyetinin bir eenellk ça
lııma raporu okundu. 

Raporda aon bir ıene zarfında 
Türk matbuabnın yüzüncü aenesi
nin tea'it edildiği, azanm sigorta ... 
dilmeai için tqebbiialer Y"'Prldıiı ve 

(Devamı 6 ıncı sahifrde) 

zımdır ki, bu defa Fransada 
efkir mukavemete taraftar gibi 
görünüyor. Bunu anladığı için 
olacaktır ki Herriot daha ziya
de sağa meyleder gibi görün
mektedir. Londrada olsun, Ce
nevrede olsun, Almanya ile 
tekrar teması temin edebilir
se, bu temaslardan çıkacak ne
tice de Fransanın alacağı va
ziyete bağlı olduğundan, sos
yalistler ile sağ cenah zümre
ler arasındaki bu mücadele yal
nız F ransanın dahili politika
sı noktasından değil, beynel
milel mür>asebetler bakımından 
da birinci dercce<le ehemmiyet
lidir. 

Gazi Hz. 4'1 Maarif Vekili 

D.. k ş·ı Tıp 
un a şam ı e- F k••ıt • d 

k d b. 1 a u esm e 
ye a ar ır 

gezinti yaptılar 
Gazi Hz. diin akşam 

refakatlerindeki zevat 
ile birlikte motorla Üs
klidara geçmişler ve 
oradan otomobille ve 
1'aşdelen membaı go
lugle Şileye lutdar git
mişlerdir. 

Gazi Hz. Şilede bir 
miiddet kalarak tetkl
katta bulunduktan son
ra gece geç vakit SiJ
ğlitlii gatıyle Dolma
bahçe sarayına avdet 
buyurmuşlardır. 

Başvekil 
Bugün 
Istanbulda 

--.. --
Maliye vekili de 
beraber geliyor 
ANKARA, 10 (Telefonla) -

Baıvekil lamel Pı. Hz. Adanadan 
doiruca latanbula hareket efmit· 
!erdir. 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey 
Batvekil Pı. ile gÖrüfmek üzere 
bugünkü trenle latanbula hareket 
etmiftir. 

Siirt meb'uıu Mahmut Bey Ea
kitehirde Batvekil Pı. Hz. ne ilti
hak etmek Üzere latanbula gitmiş 
tir. Ayni trenle lı Bankaaı umumi 
müdür vekili Muammer ve Ban
kanın lstanbul ıubeai müdürü Yu
ıuf Ziya Beylf'I' de ha
reket etmişlerdir. Maliyt> vekili 
Abdülhalik Bey, B~...,kil Pı. ile 
görüıtükten ao:ıra lıtanbulda çok 
kalmayarak birkaç gün aonra bu
raya dönecektir . 

ADANA, 10. A. A. - Baıvckil h 
met Paıa Hazretleri dün gece saat 
11 de buraya geldiler. Büyük bir 
ıevgi ile karıılanan l•met Paıa Haz
retleri Adanam saygılarını getiren 
heyeti kabul etti ve kendileriyle u
zun zaman konuıtular. 

Baıvekil Paıa Hazretleri saat 2 
de Adanadan aynldılar. 

Bütçe 
Yarım milyar 

Kadro mecmuasında 
çıkan bir yazı 

Müderrislerle bir 
saat görüıtii 

Maarif Vekili Dr. Rqit Ga
lip B. dün öfleden aonra Tıp fa
külteaini ziyaret atını.tir. 

Re,it Galip B. bütün fakülte hoca
lan ve talebe tarafından çok aa
mimi bir ıekilde k.,...Ianmııtır. 
Maarif vekili reblık odasında bir 
saattan fazla oturarak muhtelif 
meaeleler baklı:mda hocalarla ko-
nupnuıtur. 

Reıit Galip B. baıbübalinde 
Tıp fakültesinin kendi yurdu oldu 
funu, burada daha ziyade bir ya
lı:mlık ve samimiyet duyduğunu 
aöylemiıtir. Maarif vekili Tıp tale 
be cemiyeti rebi ile de görüşerek 
talebe vaziyeti hakkında izahat 
almııtır. 

Sıhhi 
Mürakabe 
Teşkil edilen mer-
kez ne yapacak? 
Şebrinıizde bir ııhht mıntaka 

mürakaba merkezi teıkil edilmif
tir. Bu tetkilabn merl<rz komile•i 
latanbul Vilayet 
verem. diapanae .. 
rinde çahtacak
br. Mürakaba 
heyeti reialiğine 
Dr. Kudai B. 
tayin edilmi9tir. 
Merkezin kadro
au reiaten baık.a 
bir muavin, iki 
hemtire ebe ve 
bir hademeden ;. 
barettir. 

Bu teıhilatm 
vazifeıi verem dia· Kudsi Bey 
panserine müracaat eden hastalar 
dan fakir olanlann evlerine gidi
lerek haatalan ziyaret etmek ve 
haatalara tavaiyelerde bulunmak
tır. 

Balkan 
Güreşleri 

Gelecek ay batında 
burada yapılacak 

Himayei Etfal cemiyeti önü
müzdeki ay içinde yapılmak Üze· 
re bir Balkan güreı birincilikleri 
müaabaka11 tertip etmiştir. ikinci 
teırinin 3 ve S inci günleri yapı
lacak olan bu müaabakalara ırü
retçilerimiz, Yunan, Bulgar ve 
Yugoalav gÜretçileri iıtirak ede. 
ceklerdir. Güreı federasyonu mü
aabakalann tertibi ile uğrafmak
tadır. --------
Piyango 
Bugün 

IOJimpiyatlarda on pu
vanla dördüncüyüz 

Semih bütün kabiliyetini 100 
metre finale saklıyor 

Balkan olimpiyatlarının oynandığı Atlna stadı 
ATINA, 10 (Huaual) - Bal

kan Olimpiyatlan burada umumi 
bir merak ve heyecanla takip edi· 
liyor. Stadyomun tribünlerini a· 
iız ağıza dolduran halk kütlesi 
bu alikarun büyük bir delilidir. 
Bet milletin iıtirak ettiği Balkan 

j Olimpiyatlannın ilk gÜnÜ mah
ıeri bir manzara arzediyordu. 

Dünkü oyunlardan son>·a, u .. 
mum.i intiba Yunanlılan memnun 
edecek vaziyettedir. Dün ilk ne
ticeleri bildirmiıtim. 100 metrede 
Semih'in üçüncü gelifi herkesi 
hayrete düıürdü. Fakat Semih'in 
daha iyi kotabileceğine herkes 
kanidir. Semib'in yabancı bir aa· 
hayı yadırgadığı anlaııhyor. Fa· 
kat müddeti 11 5/10 aaniye olan 
100 metrelik finalde Semih'in bü
tün kabiliyetini göatereceğine ıüp 
he edilmemektedir. 

Diin Atinadan aldıiunız husu
ıi telgrafla ilk neticeleri kısaca 
bildirmiftik. Birinci günün netice
lerini dün Anadolu Ajansı daha 
etraflı olarak bildirdi. Ajanaın 
verdiği maliimat şudur: 

ATINA, 10 A.A. - Üçüncü 
Balkan Olimpiyat oyunlan, bu
gÜn Atina atadyomunda ba4lamış 
tır. 

Bu Olimpiyatlara S millet ifti· 
rak etmiıtir: 

Bulıariatan, Romanya, Türkiye 
Yugoslavya ve Yunanbtan. 

Stadyomun tribünlerinde 40 bin 

seyirci yer almıfb. Atletlerin ge
çidi, saat 15,40 da baılamı~br. 
Her taraftan tiddetli alkıılar kop 
muıtur. En batta Bulgar takımı 
geliyor ve onu Romanya, Türkiye, 
Yugoalavya ve Yunaniıtan t.ıkım
lan takip ediyordu. Hepai de mil· 
li bayraklannı taflyorlardı. 

Atletler, atadyomu dolaıbktan 
aonra yüzleri hükii.met erkanının 
bulunduğu tarafa dofru olmak 
üzere aahanrn orta yerinde yer 
aldılar. Hükiimet erkbınm etra
fında birçok ecnebi ve Yunanlı 
zevat ye bilhassa ecnebi memle
ketler sefirleri bulunuyordu. 

Atletler, yemin ettiler, reia M. 
Rinopouloa, hoşgeldiniz, dedikten 
sonra oyunlar baılamqbr. llk gü. 
nun neticeleriı 

100 metre: 
1 - Trangouaia (Yunanistan), 

11 1/10 saniye; 
2 - Manticaı (Yunaniatan), 
3 - Semih (Türkiye). 
800 metre: 
1 - Pau.i (Yunanistan), 2 da

kika, 2 3;5 saniye; 
2 - Stacrinos (Yunaniatan), 
3 - Tucan (Yugoslavya), 2 

dakika, 4 saniye. 
Gülle atma: 
1 - Kleut (Yugoslavya), 13 

metre 37,S. 
2 - Boutaouk (Roman7a), 13 

metre 19. 
(Devamı. 6 ıncı sabifıuü) 

Bize bir mefkôre 
zabıtası lazım! 

Pis ağızlan ancak böyle 
kudretli ve yenilmez 

bir zabıta susturacaktır 

Kadro mecmuasının aon çıkan 
aaymnda Ankara Yüksek Ticaret 
mektebi müdürü Şevket Süreyya 
Beyin iddialı bir yazm çıktı. Sü
reyya B. in bu yazıımın mevzuu 
"500,000,000 liralık Türk bütçe
ıi" dir. 

Süreyya B. in kendi tezi olan 
bu yazmndan bazı kunnlannı a
lıyoruz: 

13 üncü tertip Tayyare p:yan-
goaunun 3 üncü keıideai bugün Bugün çıkan Hakimiyeti Milli· j aiyon tokatını nerede arayaca 
saat 13 te Darülfünun konferan• ye refikimizde dil inkılabına kar· ğız? 

"Toprağımızda itlenmeyi ve 
İn§ayı bekliyen heaapaız kuvvet 
unaurlan var ki, dar bir para hac 
minin bütün inta imkinlannı tak· 
yit etmesi yüzünden ölü birer 
madde halinde kalıyorlar. Bugün 
hudutlarnmz içinde Yaııyan ve 
çabtma kabliyetinde olan milyon 
!arca insandan, sayinin hakk.ile 
kıymetini bulaıa ve inaani ihtiyaç
lanm bakkile realize edilmiı bir 
ıayin bedeli olan (bol ve fiatlı 
para) ile genİf ırenit temin eden 
kaç kiti vardır? 1 

Hulasa; i9imizin ve ihtiyaçla- ı 
nmızın bacm.in.i. paramızın hac
mine esir kılmaktan kurtaralım. 

Bırakalım ki, Türk vatanında 
it çağhyaru, Türk tabiabnın her 
maddesini ve Türk milletinin her 
bir inaanını neı'eli bir şenlik ha
vası gibi sarsın! Türk toprağınıu. 
verim kudretine ve Türk İmanı· 
nın it kabiliyetine hudut tasavvur 
olunabilir mi 1 1 

Türk vatanının yeniden tanzim 
ve inıaaı için 160,000,000 liralık 
bir devlet bütçesi azdır. Yeni Tür 
kiyenin en az "500,000,000" lira 
hk bir varidat bütçeaine ihtiyacı 
var. Bu bütçe bir para bütçesi de· 
ğil bir it bütçeıi olmalıdır! ı 

Paraya göre İt değil, i~e göre 
para! 1 

h bütçeainde aaıl olan varidat 1 
faıulları değil, masarifat faaılla
ndır. lı bütçesinde memleketin 
tanzim ve inta plim görünür. Bü 

salonunda yapılacakbr. t• aon günlerde türeyen .bozgun: l t b 1 k" let b • 
1 h kk d d kk t b s an u u ır en u pıa 

Bu keıidenin büyük ikramiye- cu ar a m a ıayanı ı . a ır ruh, ne zaman İstanbul sokak-
ıi 100 bin liradır. . makale çıktı. Bu makalenın bazı 

1 

parçalarını alıyoruz: lannda, evlerinde dolatmaktan, 

93 felaketi 
• 

Ve lgnatief 
Milliyetin yeni ta

rihi tefrikası 
Yakın tarihin en acıklı ha

tıralarından biri de 93 feli
ketleridir. O zamanki Os
manlı İmperatorluğunun 

elinden bütün Tuna boyu
nun gitmesine sebep olan 
bu felaketli harbin faciaları 
daha evvelden başlamıttı. 
Harbi hazırlıyan ve Ayaı
tefanoa muahedesine bağlı
yan Rus diplomatı İgnatİ· 
erin bütün bu macerada pek 
mühim bir rolü vardır. İg
rıatiefin yalnız Rusça' da çı
kan hatıralarından ve o de
virleri yaşamıt ricalin bi
raktıklan yadigarlardan 
toplanarak yazılmış olan bu 
eseri yakında Milliyet tefri-
1<aya başlayacaktır. 

Ta mekteplere. ecnebi ve görünmekten belinnekten ür
T ürk mekteplerindeki yavrula- ker, yılar, kaçar olacaktır. Bize 
rrn arasına kadar sokulan, so bir meAcure diaiplini lizmıdır. 
kak sokak gezen. kahve kahve Bize bütün Türk yavrulan
dolaşan, avam eşiklerini yala- nın, bütün Tüm gençlerinin, 
yan tayialar, Dil kurultayının bütün Cümhuriyet idealistleri-

1 
temiz ve büyük davasını, ideal 

·ı· d nk" ·· ·· nin ruhlarını biribirine bağla-! ve ı ım avasım sa ı çurutme 

1 

ğe çalıfıyor: yan hepsinden bu büyük ve 
- Müdür yerine ne denecek yenilmez kudretten, genç kud

mit biliyor musunuz? "lt hece- retten bir mefkiire zabıtası la 
'ı ren .. " selim yerine "kazıkla- zımdır. 

mak", "müdür Bey sizi selam- Türkiyede şeref, ancak Türk 
' lanm" yerine "it beceren bey si mefkuresinin davalarına bağla-
1 zi kazıklarım!" nanlara, bu davalar için kafa 

1 
- Biliyor musunuz? '.Artık ?e kol yoranlara, bu davada da 

polia denmeyecekmit. Tramvay heyecanlanmıt olanlara mııh-
1 demek yasak olacakmıt. •ustur. Türk toprağı nasıl 

1 
Aııl hazini, J atanbulun bazı Türk halkı tarafından her teye, 

muhitlerindeki reaksiyon yoklu her tehlikeye rağmen korunur 
ğu, reaksiyon azlığı, vatansız, olduğu fikri milletler arasında 
mefkiireaiz, iğrenç ve korkak. yayıldığı için Türk istiklali em
levantene verilen batı bo~luk niyette ise. Türklüğün mefk\he 
t davalarına kar•ı her hareket ur. T 

Türk yavrulannın ağzma ka Türk münevverleri. Türk mu-
d harrirleri, Türk muallimleri, ar, 

Türk analarının ocağına ka- Türk talebeleri tarafından. her 
dar.. ferdile kartılamr bir ıuç olduğu 

Fakat biz Galatalının suratı- hissedildiği, görüldüğü ve tec
na çarpılan ve ancak meffrure rübe edildiği vakit, bize hürmet 

· • · · elebilecek reak - olunacaktır. 
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Türkische Post gaze- 1 

tesi ve tütünlerimiz 
Türk tütüncüleri Almanyadaki 

tütün vaziyetini bu 
gazeteden daha çok iyi bilirler 

Dili ne oluna olıun, Türk ülke· ı 
ainde çıkan gazetelerin gözlerin· 
d~n uz.ak kalmama•• icabeden 

hcmmiyetli bir ıcy vardır: Bi
zım de milli iktısat meselelerimiz 
ol bileceğini kabul etmek ve bi
zım bunlan tam bir ha11aaiyetle 
takip ettiğimizi bilmek. .. Tür
kısche Post, bunu 20.IX.32 tarihli 
aayııında oldukça unutmuş gibi 
gorunüyor. Almanya•da oturan 
herhangi bir Türk; bellibaşlı Al
man menfaatlerine karşı boyle 
menfi bir cephe alsaydı, kim bi
lir nasıl bir vaziyet buıule celir
di? Türkiacbe Poat, memlekPtİmİ· 
zin büyük ve ağırbaflı bir razete 
11 olan Hakimiyeti Milliye'de tü
tunlerimizin mahreçleri hakkın
da çıkınıı bir makaleyi tenkit Ye 

tahlile çalıııyor .. Bu makaleyi o
kuyanlar, pek iyi mÜfahede et
mitlerdir ki en ehemmiyetli bir 
yurt m-leai olan tütün meaele
ıi orada bütün dertleri ile izah e· 
dilmiıtir. Makale sahibinin de bu 
işi tam bir ciddiyetle tetkik et
nıek fıraatmı bulmut olduğu her 
satırdan anlaıılıyor. Hakimiyeti 
Milliye'deki makalenin mevzuu 
ıudur: Almanlar, Türk tütünleri
nin dostudur. Fakat Alman aica· 
ra triiatü, kunılduğu dakikadan 
itibaren tütünlerimize menfi bir 
cephe almqbr •• Bunu gören triiat 
haricindeki fabrikalar da yavaı 
y.o.v&f Türk tütünlerinden uzak· 
laımağa batlamqlardrr. Alınan 
mahreci, bu yol devam ederse, bi
z im için kaybolacakbr. Halbuki 
iki millet arasındaki samimi ikh· 
sadi münasebetler, bu vaziyetin 
bir an önce hallini icabettirmekte 
dir. Buna kart• Türkiacbe Post, 
yalnız kendi iddialannı çok"tehli0 

keye dÜfiiren İstatistikli büyükçe 
bir makale neırediyor. Bu maka· 
lede yaı:ılan fClyleri dikkatle oku
yan her fert, ıu kanaate •armak· 
tan kendisini çok ırüç kurtarabİ· 
lir: Makale trüıtün Berlin'dcki 
bürosundan gelıniıtir. Çünkü: ma 
kalede ehemmiyetle bahsedilen 
tefleri herhangi bir iktısat mu
harririnin bilmeaine hemen imki.n 
yoktur. Bizi böyle bir telakkiye 
sevkeden ıebeplerin tahlilini baş
ka bir makaleye bırakarak Türki
acbe Poat'un fikirlerini yakından 
tetkike batlamağı daha faydalı 
buluyoruz. Bu guetenin iatatiati
ğine ııöre ceçen seneki tütün mah 
sulümüz yuvarlak hesapla 40 mil 
yon kilodur. Bu seneki maluulü
ınüz ;.. tahminlere göre 18milyon 
kilodur, bu rakam artabilir de, a
zalabilir de. Bu iıtatiatik, kala
cak stoklan be.aba katanak, Ha
kiı:niyeti Milliye'de çıkmıt maka
lenin enditelerini yalnız ve yalnı:ıı 
tekit etmektedir. Makale sahibi, 
trüstün, dört senede Türkiye'den 
aldığı tütün ıniktarıru 17,5 mil· 
yon kilo olarak göstermektedir. 
Biz burada tam bir salahiyetle 
aôyliyebiliriz ki bu alınan tütün· 
!er, ıileriye aürülen rakama kendi· 
mi7.İ kaptrrmamak tartı ile, yal
nız lzmir tütünleridir. Trüat, dün 
yada büyük bir şöhret ka:ııanmıt 
Türk mıntakalarından, hemen, 
hiç tütün aatrn almamr~tır .. Buna 
nazaran lzmir mmtak1t.aı istisna 
edilmek farlı ile geriye kalan 
mıntakalannıız trüst tarafından 
100 de 100 ihmal edilmittir. Bu
nun neticeai de triiatle rekabet 
halinde olan trüat harici fabrika· 
lann ayni nziyeti diğer mmtaka· 
larımıza kartı almak olmuttur. 
Trüstün Ruaya'dan, Bulcariıtan'· 
dan, Yunaniıtan'dan ne ayarda 
tütün aldığmı t~ıbit ebnek çok 
kolaydır. Bizim Sinop tütünleri
mia bile triiatün kullandığı bir
çok tütünlerden kıyas kabul etmİ· 
yecek kadar yükaektir. Bunu t.,.. 

bit ettikten sonra muazzam bir 
iıtifham if&reti ile kartı karııya 
kalmamak mümkün değildir: 
Trüıt, bizden niçin daha fazla. tü
tün almıyor? Türkiacbe Post bu 
sene trüatün lzmir'den 5 Y. mil
yon kilo tütün satın aldığını bildi
riyor. ilk önce anlatalım ki bu ra· 
kam da biraz kabankbr. Biz, fi. 
kirleri hataya dütürmemek için 
söyliyebiliriz ki, triiatün bu kadar 
lzmir tütününe harman tekniği 
ve takip ettiği harman pren•ibi İ· 
tiban ile katiyen ihtiyacı yoktur. 
Çünkü: trüatün elinde geçen mah 
aulden büyük miktarda lzmir tÜ· 
tünü mevcuttur. O halde bu, bi0 

ze kaqı cöatcrilmif bir cemile mi
dir? Hayır ... Biz kendimizi aldat 
mamalıyız? Trüatün yüksek har
manlarmdaki lzmir tütünü bisıe
ai % 10 bile değildir. Halbuki bü 
tün Almanya'nın aic'ara tütünü 
aarfiyab, biraz atağı yukarı İn· 
mek ve çıkmak tarb ile 38 milyon 
kilodur. Triiatün bu sene fazla 
lzmir tütünü almaamm sebebi U• 

cuzluğu ve bu seneki mahsulün 
azlıiıdrr. Trüat e"""elki sene ku
çük bir miktar için verdiği para 
ile bu -e S Y. milyon kilo tü
tün satın almıt demektir. Bunun 
bizim lehimize iktıaadl bir mu· 
vaffakiyet olduğunu belki Tür
kiache Post zannedebilir. Bu caze 
te trüate pden tütün miktarını 
kabartmak için T rieıte üstünden 
ciden •e Orta-Avnıpa'da kıyılan 
tütünleri de beaaba katmak isti
yor, •e 25 t-uz tarihli (L'Eco 
nomiate d'Orient) gazetasini iıhat 
ediyor. Doğnıdur. Trieate'ye gi
den tütünler Almanya'ya, Çekoa
lovakya'ya, v.•. sevkolunur. Fa
kat Orta-Avnıpa çok genit bir ta
birdir. Biz, Çekoalovakya'ya gön
derilen tütünleri trüat beaabılVl 
geçiremeyiz. Türkiacbe Poıt, bi
ze, çok çocukça bir tavaiyede bu
lunuyor ve mill1 bir istihsal meııe
lemizi tahlil ederken iatatiklerimi 
zi, zaruri mahimatunızı Alman 
trüatünden alma.ınızı istiyor. Ca
land işini bildikten oonra böyle 
bir tavsiyeye, bilmiyoruz, ihtiyaç 
var mıdır? Makalede ya Berlin'• 
deki Ticaret Odamıza, yahut ora
daki Ticaret mümeısilliğimize 
kartı kaba ve beynelmilel nezake 
te uymıyan bir hücum vardır. Biz, 
ülkemizin dıtarnmda bizim için 
çalıfllnlarm terefi namına bunu 
tiddetle reddederiz. Türk tütün 
aevkiyatı Almanya'da artıyormuş. 
Nasıl? Türkiache Poat'taki yazıyı 
yazan efendi, Türkleri bu kadar 
tetkiksiz mi aanıyor? Samsun, 
Bafra, Alaçam, Sinop, Tatova, E
dime, lzmit, Bursa, Hendek, Düz
çe, v.a. kullanan kaç Alınan fab
rikası vardır? Kaç tane? Bunu 
rakamla bildirmek icabeder . 
Trüat tetekkül ettikten oonra bü· 
tün bu mıntakalarımıza kapılar 
kapanrnlfbr. Türkiache Poıt, 
Türk tütüncüaüne bir de imalat 
dersi veriyor. Tütün ticaretimizin 
beynelmilel töhreti için fena bir 
reklam olan böyle sözleri, biz mi
satırlerimizden hiç te itibnek iste 
mediğimizi söylemek İsteriz. Al· 
manya'daki tütün trüatüne karşı 
bizim hiç bir buaumetimiz yoktur. 
Bizim milli iatihaalimize ait mese 
leler bizi, biç İstemediğimiz hal
de trüatün münakataama sevket
mittir. Alman tütün trüstünün ka 
aideciliğini yapan Türkiacb-ı Poat 
cidden hayret ediyonız, biz Türk 
ler kadar Alınanya'nın vaziyetin· 
den haberdar değildir. Biz bu hu· 
auata, kendilerini tenvir ebneği, 
Türk ve Alman milletleri ara.ın
daki mea'ut ikbaadi miinaaebetler 
namına, bir borç biliyoruz. Oku
nacak eaerler tunlardır: (Weia
abuch der Deutachen Zigarettenin 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Ahmet Kutsi 

Ş ir Ahmet Kutai, edebiyattan 
bahsedilen meclislerde, ismi en 
çok ceçen adamlardan biri olma
ia bsşladı. Bazıları onun yazıla
rının birer han"ka olduğunu aöy .. 
lerlerhen bazdan da onun ş.iirle
rinde bir fevkaladelik göremedik 
lerini söylemeğe cesaret ediyor
lar. Fakat ekseriyet ne dütünece 
ğini bilmiyor, çünkü bu tairi tanı
mıyor. Onun şiirlerinin bazdan 
"aktife Cümlıuriyet gazetesinin 
edebiyat sayıfasmda çıkmıth; bir 
kaç tnneaini pek az kimsenin eli· 
ne ceçebilen Görüf mecmuasmda 
okuduk. Ahmet Kutsi, vaka Şiir
ler (1) isminde bir kilap çıkardı; 
fakat bu kitabı kite.pçılarda bul
mak kabil delil, cnu okumak için 
muhakkak Kutai ile tanıtmanız 
icap eder. 

Ahmet Kuhi ile on seneden 
beri tanıf&n bahtiyarlardan oldu-

(1) Siva•ta Kimi! matbaasında 
basılmıştır. 

ğum için kitabından bana da bir 
tane verdi ve ekserisini zaten bil· 
diğim yirmi bir manzumeyi bir 
kaç defa daha okudum. Söyledim 
ya! Kutai çok aevdiiim arkadoş
lardandır, Peyami Safa Bey ile 
bir fikirde olmak da bazı kim.ele 
rin İn.aana itibar etmenise sebep 
oluyor; fakat bütün bunlara ve 
hüsnü niyetime rağmen o !İirle-ri 
bir türlü sevemedim; hatta Kutsi' 
nin bir taİr olduğundan fÜpheye 
ba9ladım. O, tiiri tabü bir surette 
aöyliyemiyor, bir hiaai, bir hayali 
vezne koyabilmek için aözü cği
yor,büküyor, anlaşılmaz bir bitle 
koyuyor. Mesela 'u "Yarasa" 
manzumesini alalım: 

"Derdim ki: « Ne olur sen ol· 
masan da - Ardından yıllarla 
Beuem, tara.sam. - Durmadan, 
yıllarla senin inaanda - Ardın· 
dan koıturan derde uğrasam. 

"BOflakta qitip her an semi, 
- Rüzgardır :ıuınnetsem ben nefe 
sini, - y adının alemde ly_• göl
lfesİni - Elimle bir ama gıbi ara 
•amP' 

HARİCİ HABERLER 
M. Titulesco 
Bükreşte 

Hariciye nazırlığını 
kabul etti 

BüKREŞ, 10. A. A. - Yeni bari 
cİye nazırı M. Tituleıco, ÇA11ambıı. 
günü buraya gelecektir. iyi haber a 
111.n mehafilde söylenildiğine göre 
hükümet M. Tituleaco' dan Sovyet
lerle ademi tecavüz mi...ı.i içinde 
Romanyanın harici siyRaetİni lütte
fiklerle tam birlik halinde yörütül
mesini ve M. Litvinof ile müzakere· 
lere ba5lanmıı.ııru istiyecektir. 

M. Tituleaco, bunu kabul etmezse 
kendisi ile hükumet arasında ilerisi 
için çatı,mıı. birliği imkanı kalmıya
caktır. 

BÜKREŞ 10 .A. A. - Univeraull 
gazetesi tarafından çıkarılan mıı.hıua 
bir nüshada M. Titulesconun kabine 
reisi Vaida tarafından M. Titulesco
ya teklif olunlln hariciye nezaretini 
kabule M. Tituleaconun razi olduğu 
ve mümaileybin çarşamba cünü Bük 
rq'e celeceii bildirilmektedir. 

Hiç beklenmiyen bu havadis. aİy&· 
ai mebafilde pek büyük heyecanı 
mucip olmuıtur. Çünkü hükıimet er 
k&nmm telaldôlerile M. Titulesco
nun kana.atlan aruında ötedenberi 
bir takun anlllf&l11amızlıklar mevcut
tu. 

Kabine rciai M. V ıı.ida, gazetelere 
beyanatı amıımda Sovyetlerle mü
zakere edilmekte olan ademi tecavüz 
miaıı.ki hakkında kabine ile Titulea
eo arasında çıkan nllZll.r ihtilüların 
dan do\ıı.yi Tituleaconun ne sibi se
beplere mebni Londra ıefaretinden 
çekildiğini anlatbktan ıonra kralın
munffak.ati ile M. Titulescoya tek
rar Londra sefaretini deruhte etme
sini teklif ettiğini Romanyanın ana
nclerile menfaatine uysun bir harici 
siyasetin takip edilebilmeai için M. 
Tituleaconun bundan böyle dahi ka
bine ile te,riki mesai etmesini temin 
zımnında mümaileyhe nihayerck ha 
riciye nezaretini ttvdic ba'Zır bulun
duğunu bildirdiğini söylemiştir. 

Musolini cezaya 
çarpıldı 

Romıtıd<ln verileo habere göre 
M. Musoolini, bet liret pl\ra ceza· 
aile cezalandınlm1ştır. Düçe, Far
necino bulunan atış meydanına 
gitmiş, orada mükemmel bır atıf 
tecrübesi yaptıktan sonra tüfe~i
ni kundağı kapalı olduiiu halde 
yerine bırakmu~tır. Bu, ihmal ni· 
zamnameye mugayir olduii'undan 
Düçe 5 liret para cezasına malı· 
küm olınuştur. 

·············-·· .. ·····•··· .. ···-·····-······--
duatrie - Harry Levita, Tabak • 
lnduıtrie und T_abaksteuer - Dr. 
Adolf Flüııler, Ein tüchtiger Treu 
hiindler, Neue Mannheimer Zd
tung, 29.Xl.1911, ve nihayet, J)er 
Reemtama - Skandal· T.H. Te
tena, bu aon eaerin sonunda ehem 
miyetli bir bibliyografi vardır.) 
Biz bu eserlerde yazılanların hiç 
biri ile meıgul olmak ve ne dere
ceye kadar hakikat olduklarını a· 
r84tınnak İstemeyiz. Bu, doğru

dan doğruya Almıı.nlıiın bir riabi
li ifidir. Fakat biz. trüat yüzün
den dost Alman piyaaaamdaki ye
rimizi kaybebnPk istemeyiz. Biz, 
bu hususta, veaikalarımızı, Türki
ache Poat gibi trüat muhitinden 
değil, kendi milli iktısadımızm 
gösterdiği vaziyetten alıyonız. E
sasen milli bir istihsal meaeleai 
münıı.k~ edilirken de trüatün ne 
İ.ltatiatiklerine, nf": de onun verece 
ği maliimata göre hareket etmek 
imkam yokhır. Bi::: öyle zannedi
yoruz ki Türkische Post ta bu a
çık hakikate karşı itiraz edecek 
bir vaziyette değildir. D. Ş. 

"Nihayet toprağa koydum ba 
fUI•, - ( Tatmadan üzümün bu 
yıl Y<Zfllll ) - Ôy/eyken, kaldırır 
meza.rt41ını, - Her gece koynu· 
ma gelir yarcuam !" 

ikinci mısrada ki "gezsem, ta· 
rasam" yeni.sözü ( nCologİıme ) , 
tamamile lü.zumauz olduğu için, 
maruf tabiri ile, sırıtıyor. Bu •'ta 
raaam" sırf kafiye hatırı için kul 
lanılmıf. Üçüncü ve dördüncü 
mısraların manası pek anlatılmı· 
yor; zannederim ş-Oyle bir ..,Y ola 
cak: "insanı durmadan, yıllarca 
senin arkandan kotturan derde 
uğrasam." Bu fazlaaile alelade ıö 
zü f&İr, &ırf 0uğrasam0 kafiye.si 
bahn için kullandığından batka 
yezne koyabilınek için de türkçe 
nin nahvini cendereye koymuş. 

Manzumenin en az kusurlu 
parçası olan ikinci kıta da öyle 
gözkam&4tıracak bir güzellikte 
değil. Zaten ikinci mıaramdaki 
''ben" kelimesi, o ufacık cchar
meo ı da bozuveriyor ve belki ho• 
olacak bir kıtayı, " Cihan madeni 
ki laniymİf cıe hem 1tiryeyle ,.;,,. 
yanmıı" mıaraındaki "ve hem" 
bayalığını hatrrlatacak bir bale 
getiriyor. 

Üçüncü kılanın ikinci nu•ram 
da da f&İr yine vezin ve kafiye 
batın için anadiline ehnediğini bı 

Suriyedeki Mac Donald 
20,000 Ermeni Müşkilitta! 
Erivana nakli Ce- Baıvekil iki tık 
nevredegörüşülecek ortasında bulunuyor 

CENEVRE, 10. A. A. - Millet
ler cemiyeti büyük mecliai §il aşağı
daki meseleler hakkındaki raporlan 
hemen hiç müzakere etmeden kabul 
etmiştir: 

1 - Milletler cemiyetinin muhte
lif heyetlerine kadın aza intihabı au· 
retile kadınların aulh teşkil2ıtı i,inde 
erkeklerle birlikte çalıfması; 

2 - Mülteciler ofisinin bilha11a 
Suriyeden gden 20.000 ermeni müf. 
tecinin Erivan cümhuriyetine nakli 
meıeleıini tetkike davet edilmesi; 

3 - Beynelmilel rolünün gün 
ceçtikçe ehemmiyetleştiği Mil. Va
careaeo tarafmd11.n kaydedilen fikri 
mütareket meselesi; 

4 - Münakalatın ve transit işle
rinin düzeltilmesine ait çalışma. 

Bu husustaki karar auretinde na
fia itleri ve milli cihazlanma meaele
ıi hakkında tetkikat yapmamağa me 
mur komitenin ..-ücude getirdiği ese
re pek büyük bir ehemmiyet veril
miştir. 

Büyük meclis, müzakerenin deva~ 
mını yarına brrakmıfbr. 

Meclisin içtima devresinin kıaal
blması için büro tarafından bu ıı.k
f&m bir teşebbüı yapılacaktır. 

CENEVRE. 10. A. A. - Millet
ler cemiyeti büyük meclisi, komsyon 
ların kaleme alcbldarı rıı.porlann tet 
kikine ba§lamıştır. 

M. Mottıı., Avrupa birliği tetkik 
komisyonunun 1932 senesinde ev
velki ydlara cöre daha az ehemmi
yetli olan mesaisi hakkında albncı 
komisyonun hazırladığı raporu 
vermittir. 

M. Mottıı., bu komisyonun Stresa 
konferanıında elde edilen neticeleri 
dikkatle müzakere ettiğini ehemmi
yetle kıı.yde lüzum cördüffiinii söy
ledikten sonra dcmittir ki: 

" Bu komiıyon, gelecek sene, me
aıı.iai bakmırndan daha ziyade alaka 
uyandmıcaktır, Bilhauıı. ilk "Dünya 
iktisadiyat konferanaı" run toplan
ması dolayisile bu komisyonun vazi
feai daha fa71a dikk~te ve alakaya 
c!iğer bir tekil alacak, belki de ehem 
miyetli olacaktır, 

Büyük meclis. albncı komisyonun 
raporunu müzakere etmeden kabul 
etmi,tir. 

Müstakil 
Irak 

lngiltere ilk sefirini 
gönderiyor 

LONDRA, 10. A. A. - Timea ga 
zeteai, lngilterenin Bağdat hüküme
ti nezdinde ilk elçisi olan M. Hudert 
Y oung'un itimatnamesini ancak bu
gün takdim edeceğini yazıyor. 

Bu merasim, Irak iıtiklalinin ila
nı gününde yapdacaktı fakat vesika
ları Bağdat"a götürmekte olan tay
yarenin adalar denizine inmeğe mec 
bur kahtı merasimin gecikmesine ıe 
bep olmuftur. 

Zeplin gene yola 
çıktı 

FRIEDRlCHHAFEN, 10. A. A. 
Volff ajansından: Kont Zeplin ev
velki gece saat 22.44 te cenubi Ame 
rikaya sekizinci seyahatini icra et
mek üzre hareket ebniıtir. 

Yugoslavya deniz 
iuşaab tezgahları 

SPLIT, 10. A. A. - Bir Yuroa
lavya ıirketi heaıı.bma Loire tezgah
larının açılma merasimi yapdmq
br. 

rakmıyor. 
Şürde ne kadar İnce oluraa ol 

- yaln'ız bir takım hisler bu· 
lunmaıı kafi değildir; §&ir, her 
muharrirden ziyade, dili d~ün
meğe mecburdur. "Takdim ve te 
hir" hürriyetinden, ancak bunun
la sözüne bir güzellik cetiriyona, 
iıtifade edebilir. Vezin ve kafiye 
zarureti bir mazeret te9kil ede
mez; vezne ve kafiyeye hükmede 
miyoraa yazmaaın, nesirle iktifa 
etain •. 

Ahmet Kuui'oin ıiirlerinde 
"Yaraaa" manzumeai bir isti.ana 
tetkil etmez. Her hangi parçayı 
alınanız o kusurlarla karıılafıraı 
ruz. Mesela yine en beğenilen 
manzumelerindeıı birini, fU tatsız, 
kuyu auyu kadar baıit "Anneler" 
i alın; içinde bir tek ırüzelce mıa 
raa (Tenimde bir yara itler ribi
ain ) mukabil dördü büsbütün lü 
zumsuz aek.iz mııra var. 

Şekli bırakıp da yalnız mana
ya bakınca da yine tairi cöklere 
çıkaranlan anlıyamıyorum: A
dem babamızdan beri gevelenen 
bir takını hayaller, hisler: 

"Y aalan11t1f, altında ipek bir 
sedir, - Bir kız ki ay ondan be
yaz değildir. - Ôptükçe ağartm. 
bir pi danüir, - ihtiyar bülbü
lün dudalılannda ... " 

LONDRA, 10. A. A. - Bazı ga· 
zeteler göre, maliye na'Zmnın büyük 
bir ehemmiyet vermekte oldıığu büt 
çe taıarrufları lehindeki mücadele, 
bıı.ıvckili endiıeye düıürmekte oldu 
ğu zannolunuyor. Filvaki M. Mac 
Donald'ın taaarruf projeainin bazı 
noktalarının değİftİrilmeıİni arzu et 
mekte olduğu söylenmektedir. Sun
day Referee'e göre başvekil, gayet 
güç bir mevkide bulunmaktadır. Mü 
maileyh, pek yakında ya muhafaza. 
kar arkadaşlannın noktai nazarları
nı kabul etmek veya çekilmek mec
buriyetinde kalacaktır, 

Gandhi 
Bırakılacak mı 

Bütün Hindistan 
tahliyesini istiyor 
SIMLA, 10. A. A. - Hindistan 

umumi valisi Lord Villincton, Gan
dinin serbest bıralolınaaı için birçok 
telgraflar ahnqbr. 

Umumi veli ıilaluız itıı.ıı.taizlik mÜ· 
cadeleainden vazgeçilmek fllrtile bu 
iıtekleri kabule taraftar olduğu zan 
nedilınektedir. 

Söylendiğine göre Mahabna bu 
mücadelenin lıendi dinil akidelerin
den biri olduğunu söylemit olduğun 
dan, çıkanlmıı.11 fÜphelidir. 

ispanyada grevler 
IVIADRlT. 10. A. A. - Llerenıı. 

ve Badajoz komüniatleri amele le§· 
kilitı, grev ilin etmiıtir. 

Llerena'dan endişeli haberler gel
mektedir. Grev komitesi, belediye da 
ireaine yerleşmiş, bütün mağazaları 
ve huıuıi evleri kapatmııtır. 

Grevciler, ahaliye mahsua 4.000 
ekmeği gubetmeğe tetebbüa ehnİ§· 
lerdir. 

Sivil muhıı.frzlar, ateı etmö~ler n 
fakat crevcilerin tehditkar vaziyet
leleri karş111nda ricata mecbur kal
mışlardır. 

Sivil muhafa.lan takviye için kuv
vet gönderilmiştir. Muhafızlar. grup 
halinde dmın çıkr..aktadırlar Çün
kü, yalnız çıkanlar taarruza uğra
maktadır. 

Fransada fena 
havalar 

NiCE, 10. A. A. - Evvelki gece 
Nicede büyük bir fırtına olmuı, teb 
rin birçok meballerinde feyczanlar 
vukua celmiıtir. Cimiez bahçesinin 
payanda clıvan yıkılmııbr. Büyük 
bir toprak kütleıi kayarak iki köşkü 
götürmüıtür. Bir kadm ağır ıurette 
yaralanmıştrr. 

Viyanada Hitler'ci 
" .. 

numayışı 

ViYANA, 10 (A.A.) 
Rasistlerle Pançermanlar tara
fından Versailleı ve Saint-Get 
main muahedelerile Lausanoc 
itilafı aleyhinde yapılan nüma 
:vit esnasında Viyana Hitlercİ· 
leri reisi M. Frawenfeld. ez· 
cümle: 

"Bizim için birer kağıt paçav 
rasmdan bafka bir fe'Y olmayan 
bu muahedeleri asla tanımaya· 
cağız. Çünkü. yaatmak hakkı 
nm bizden almmaaına katiyeıı 
razı olamayız. Bu muahed,..lere 
kartı olanca kuvvet ve ıiddcti
mizle amansız bir mücadele ya 
pacağız." sözlerini söylem.ittir. 

Ahmet Kutsi, arasıra sinema 
eatetiiine ba,vurmaktan da ka. 
çmmıyor: Mesela "Kader ve 
kuyumcu" isimli manzumesi : 
bir adamcağız nitanlmnı cör
mek Üzere aiperden kaçı· 
yor, fakat köyüne döndüğÜ 
zaman kızm o ırün baıka biri ile 
nip.nlandığmı öğreniyor. Bu gibi 
hikayeleri ötede beride duyar ve 
bilhasga sinemada görürsünüz. 
Tesadüfen kızm niıanı, veya kına 
geceai, veya düğÜnÜ muhakkak 
ilk niıanlıamm döndüiü cüne te
sadüf eder. Niçin evet ve1a oonra 
değildir, bir türlü anlatılmaz. 

Bu 21 manzumenin bazı par
çalanna, muralanna bakdmca 
insanın, Ahmet Kutai'de bir mi
zah faİri kabiliyeti bulunacağı 
geliyor: 

"Kaderin yamandır kalple o
yunu, - Gönüldür oynayan a· 
lemde bunu •.. ( Güoercin ) 

"Geceler onunçün hauazda 
kandil... ( Kaplıcada ihtiyar a•· 
lan ) 

"Sonra kOf terlikle haber oer• 
meye, - ''Kiracım bu sabah can 
oerdı" diye, - Üç beı lıİfl duy0 

ıun ue Belediye - Beni kaldır
maya geüin odamdan .•. (Beabelli) 

Ahmet Kutsi, misal olarak al
dığım parçalardan da anlatılaca· 

• 
lngiliz maliyesinin 

bir kararı 
• 
lngilterede yeni hazine 

bonolan çıkanlıy3r 
LONDRA, 10 (A.A.) - Resmi surette bidirildiğine g~ 

hükumet derhal 150 milyon lngiliz liralık hazine bonoları çıka· 
racaktır. Bonoların bedellerinin ödenmesi muamelesi 1935 sene

sinde başlayacak, 1938 ~eneaine kadar devam edecektir. Bu hs· 
zine bonolarmm çıkarılmasmdan maksat 1932 • 34 tarihli ve yiiJ 
de dört buçuk faizli istikrazla 1925 • 45 tarihli ve yüzde dört b• 
çuk faizli harp istikrazmı itfa etmektir. 1932 • 34 tarihli bon° 

!arın hamilleri bu bonoları kısa vadeli yeni bonolarla değiştirınt 

ğe davet edilmiılerdir. Bu değittirmeye teşvik için bu himilJefjl 

yüzde bir buçuk nisbetinde bir prim verilecektir. Bu değiştirme 

teklifi 1925 • 45 tarihli harp istlkrazma timi! değildir. 1932 ....... 
34 istikrazı 139.800.000, han istikrazı ise 12.800.000 lngiliz lı• 
raaını bulmaktadır. 

Milli Müdafaa Vekili Zekai 
Bey Kayseride 

KA YSERI, 10 (A.A.) - Milli Müdafaa vekili Zekai Be1• 

dün geceki trenle ıehrimize gelmit ve merasimle karşılanmıttıf• 

Vekil Bey, sabahleyin tayyare fabrikasına giderek üç saat kadat 

fabrika itlerini gözden geçirdikten aonra vil&.yet, belediye, ko
lordu kumandanlığını. Halk fırkaamı. Halkevini gezmit ve uke 
ri hastahaneyi teftit ederek kolordunun öğle yemeğinde bulun• 

mu~ur. ı 

Brezilyaya döviz yok! 
ANKARA. 10 (Telefonla) - Bizden hiç bir fey satm al· 

mayan Brezilya hükiimetinin her sene ihraç ettiği (5) milyoll 

liralık kahve iç:n hükiimetimizce döviz verilmemesi ihtimali 

kuvvetli olduğundan bahıedilmektedir. 

M. Venizelos Lutraki 
kaplıcalarında 

ATINA, 10. (Hususi) - Ba~\'ekil M. Venizelos, iıtİr•lıat ve ted••1 

için Lutraki kaplıcalarına aiımi,tir M. Venizelaa Lutrakido to gun kndat 

kalacıı.khr. 

Mesinada bir evin damı çöktü 
MESlNA, 10. A. A. - 'ı ıtpılıı.n bir futbol mıı.çmı seyretmek Ü•ere alt· 

mış kadar çocuğun üstüne çıkıp toplanmıt olduğu eski bir evin damı çô
küp yıkılmı,br. Enkaz altından 4!1 yaralı çıkanlmııtır. Bunlardnn altısınıtl 

yaraları ağırdrr-. 

Sovyet-Türk hudut mukave
lesi temdit edildi 

ANKARA, 10. A. A. - Tiırlıiye ile Sovyetiat Soıyafot Ciımhuriyeııeri 
ittihadı araaında hudutta zuhur eden ihtilafların tetkik ve h~lli uaulü hak• 
landa 10 ağuooa 1:12d tar:hinde alctolarunut 0111.n mukavelenamenin mef''i· 
,~tini altı ~y temdit eden yeni bir protokol bugün Hariciy~ vekaletinde ~·
riciye V ekiıleti Vekili Şukı·ü Kaya Beyfendi ile Sovyet Büyük elçisi !'<{. 
Suriç araamda İmza edilmi~tir. 

Yunanistana hayvan ithali 
kaldırıldı 

... 
gasagı 

1STANUBL, 10 (A.A.) - İhracat Ofisinden tebliğ edil· 
mittir: Trakyadan Yunaniatana aev'kolunacak canlı hayvan!a· 
rın men'i idhali hakkındaki memnuiyet Yunaniıtan hükumeti t• 
rafından kaldınlmıttır. 

Leigh 'deki maden kazasının 
kurbanları 

LONDRA, 10 (A.A.) - Leiıh'daki madenlerden birintlt 
vukubulan asansör kazasına uğrayan İtÇilerin hepsi maden kıı· 
yusunun dibindeki suyun içinde boğulmak suretiyle ölmütlerdir· 

iı gibi, Frenklerin "intimiste" de· 
dikleri §Airlerdendir. Derhal aöyli 
yeyim ki manzumelerinin bazıla .. 
n, meaeli. "ihtiyar kızlar'' zaval .. 
lılarm dertlerinden tairane bir e· 
da ile bahsehnek buauaunda bir 
Françoia Coppee'yi geçiyor. Za
ten bütün tiirlerini okorken Fran• 
çoia Coppee'yi dÜ§ündüm; arıı.aıra 
da Albert Samain'i, tiiri elemden, 
ıabraptan iniltili bir liaanla bab· 
setmek zannedenlerin pek sevdi
ği Albert Samain'i babrladım. 
Elem, ölüm, oolgun çiçelı, ıhla· 
mur fincanı ••• Ahmet Kutai'de de 
bunlann hepaini bulabilirsiniz. Bu 
boğucu aun'i tiir ha•aamdan bir 
lahza uzaklapnak İsteyince büs
bütün acemileıiyor. 

"Erirken au:aktan yar. kokula
n, - Ne hottur, ne hoftur kır u7 
kulan!... ( Kır uykusu ) 

Kendine benzlyen bütün tiirler 
gibi Ahmet Kutal de ruhunun, o 
müstesna Ye ince "ene" sinin an .. 
latılınadığmdan fİkayetçiı 

Ruhumun anlatılma:ıı 
Halile anlatan siz 1 
Meleklerden aihirbas 
Bir dil fıaıldaf&D aiz, 
Ruhumla anlatan aizl . . .. 

Bunları yazdıktan oonra içime 
bir bakaızbk ebnİf olmak korku-

au, bir nevi nedamet celdi. Ah• 
met Kutai'yi severim, tiirleri el• 
,u hergün emsalini gördükleriınİ1 
den fena değil, batta çoğund'!~ 
iyidir. Fakat itte o kadar! Niçı~ 
onda bulunmıyan meziyetleri d• 
cörmek iatiyorlar ve bu sade şiİt" 
!eri ifratla methe kalkıyorlar r 
Biz onu, kendilerinden ırüzel ea<'d 
ler umduğumuz, fakat henüz ku 
retlerini göaterememit tairfer a~ 
ama koyalım ve fU cüze! ma,....: 
meaini, beklediklerimizin müjde"' 
ai diye okuyalım: 

"Geceleyin bir au böler uylıd 
m u, - içim ürpermeyle dolaf1 

• Nerdain? - Anyorwn yıllaj 
&lar ki ben onu, - Aııkıyım be" 
çağran bu suin? 

"Gün olur ıürüyüp beni Jerbl 
der, - Bu sea riizt1arlara ka~ 
cid•r. - Gün olur peıimden yır 
rür beraber, - Anaızın haykırfl 
bana: Nerdeain? 

"Bütün sctJ/fİleri atıp içim~~ 
- Varlığımı yalnız ona uer 1 

/1 
ben, - Eluerir ki bir pn ba~~ 
derinden, - Ta derinden bir il" 
bana "gel" desin.'' it 

Bunda Verlaine'i andıran ~ , 
eda var; o p.iri andrrmak da P• 
cenein harcı deiildir. 

Nurullah A 'f /> 
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Ekonomi 
• 
lngiltereye yumurta 
ihraç edebileceğiz 

Diğer memleket yumurtala
rına rekabet 

edebileceğimiz anlaşıldı •• 
doğrudan doiruya vapur aeferle
ri temini için bir İngiliz firmasile 
temastadır. 

. Franaa hükUınetinin yumurta 
""-1i.tmı kontenjana tabi tutma
~ Ye lapanya hükômetinin yumur 
lo.lanmıza mukabil döviz verme
llıeai yüzünden yumurta ihracatı-

_..... lııQın aekteye uğramamaaı için 
~ li• Ofia yumurtalanmıza yeni mah

~ler tedarikile metıul olmakta
d,ı:. Ofis Londra piyasaama yu
"'"rta sevki için tetbirler almakta 

Suallere cevaplar 
hazırlanıyor 
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ılır. 
Londra piyaaaaında mevaim bi-

~'Yetinde taze yumurtalanmız ve 
~İlahare sanayi için diğer yumur· 
~larımızm, lnııiltereye ihracatta 
'lllunan Holanda ve Danimarka 
lııırıurtalarmm fiatlerinin pahalı 
•lıı.aaı dolayısile, rekabet ettlil 
IÖrüimüttür. Ofia, lnriltereyc 
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Ticaret odasında lkt11at vekile· 
tinden relen ıuallere cevap hazır 
lamak üzere içtimalar yapıuı he
yet bugün Odada bir içtima yapa 
caktır. 

Tali komiayon dün Odada İç
tima ederek tetkikatına devl\Dl 
elmittir. 

fzmirden bir hafta
lık ihracat 

lzmir limanından aon bir hafta 
zarfında muhtelif memleketlere 
2,307,000 kilo üzüm ihraç edil
mİ§tİr • 

Mevsim bidayetinden eyliıl ıo
nuna kadar yapılan ihracat mik
lan 12629 tondur. Son hafta zar
fındaki incir ihracatımız 7 48325 
kilodur. Mevsim bidayetinden ey
lül aonuna kadar olan İncir ihra• 
catı 5,236 tondur. 

incir ihracatımızda rörülen 
durgunluğun izalesi için Ofis lel
blrler aramaktadır. 

Kuru meyvalarımız 
ihracat ofisi yılba~ınm yakla~

maaı dolayıaile kuru meyve ibra· 
catımıza daha fazla bir inkİ§af 
vermek için yeni mahreçler ara
maktadır. Ofis ayni zamanda 
mevcut mahreçlerde her ıeyi tez
yit için imkanlar aramaktadır. 

Portakallarımıza 
mahreç aranıyor 
Portakal ihracat mevsiminin 

yaklaşması dolayı•İle ihracat o. 
fiai ihraç edeceğimiz portakallar 
için timdiden mahreç tedariki İ· 

çin tetebbüsata giriımeğe batla· 
mıtlır. 

lngiltere hükômeti Ottava kon· 
feransı neticesinde diğer baı:ı 

mahaul.it meyanında portakal it
hal.it reıım.ini artbrdığından Filis
tin portakallannın da bu aene fe
na bir vaziyette kalacağı ve yeni 
mahreçler tedarikine kalkıtılaca
ğı muhakkak addedilmektedir. 

Yalnız Dörtyol mıntakamıTın 

bu aene ihraç edilecek portakal 
miktarının 250 bin aandığa b:ıliğ 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Kitapçıların ka-ltecep Bey yirmi j 
liin sonra geliyor 1 panma saatleri 

' C.H. fırka11 umumi katibi Recep Bir müddet evvel Ankara cad-
ı;_ .\\•\uturyada tedavisini ikmal e- dcıindeki kitapçılar, akşamları 
~ Alınanyaya reçıniıtir. Recep saat 18 de dükkanlannı kapemak 
~ 20 rün aonra memleketimize huau•unda anlaımıtlar ve bu ka-
4ı; beklenmektadlr. rara riayet te etmiılerdi. 

l' evfik Salim Pş. 
geldi 

~Yanada hazım hastalıklan ve s; de verem kongresine iıtirak e
l.~ etibba odaaı reisi Dr. Tevfik 
"""ıı Pı. tehrimize avdet etmiıtir. 

Ocak kongreleri 
~ li. fırkuı ocak kongreleri de
~ •bnekteclir, Ocak kongreleri bu 
'ıı; 'onunda bitecektir. Ay başında 
, Ye konsrderi başlıyacaktır. 

\ CÜmhuriyet Halk Fırka11 Sü
\ "<:aft aenelik kongresini dün ge 
~Pıruıtır. Ocak reiıi Orhan Bey 
~ bir nutuk söylemiı ve :yapılan 
\: &aymıftrr. Bundao sonra yeni 

• heyeti ıeçilmiıtir. 

M. Yenming• 
~ -'lılcarada bir Kindergarten aç
ı_;ıan Amerika terbiye mütehas

~ıııdao M. Yenninııı dün Aııka
tebrimize re!miıtir. 

Son ırünlerde kitapçıların geç 
saatlere kadar açık bulundukları 
ırörülmektedir. Kitapçılar, mek
tepler yeni açıldığı için yazm sa
at 18 de kapanmak kararını mu
vakkaten tatbik etmediklerini, 
bir ay aonra aaat 17 de kapata
rak kıt saatleri tatbikine hazır
landıklarmı söylemektedirler. 

Vatandaılıktan 
ıskat 

Resmi izin almak11zm Suriye
ye firar edip Fransız hizmetine 
riren ve Türklük aleyhinde çalı- , 
ıan Girmiranlı Hallo oğlu Hallo ı 
ile Hallonun oğullan Çiçaıı. Yu- 1 
suf ve Haaan ve Buraanın Söğü- 1 
talan köyünden idris oğlu izzet 
valandaılığımızdan çıkar1lmı§lar
dır. 

Kaçak konyak 

~l slltunu 

~-yraksız iskele 
,~•ııaz adasında aeyrİ..,fain va 
)\, "keleaine ne hi.kimiyeti milli

...,,.._., ... cuma ııünleri bayrak 

Sirkecide bir tren şefi konyak 
kaçınrken yakalandığı gibi, Ba
kırköy istasyonunda fÜpheli bir 
ntm elinde bir bavul görülmüı 
ve bavul açılınca içinde konyak 
tifeleri bulunmuıtur. Bavul sahibi 
kalabalıktan istifade ederek tre
ne atlamıt ve kaçmıştır. Son za
manlarda bazı Balkan memleket
lerinden Türkiyeye konyak kaçak 1 

MİLLiYET SALI 11 TEŞRiNiEVVEL 

lnhisarlarda 

Nereleri 
Tevhit edildi? 

Bu ay içinde tevhit 
edilecek mıntakalar 

inhisar idarelerinin mülhakat 
tetkilatımn tevhidine devam edil
mektedir. Şimdiye kadar lstan· 
bul, lzmir, Ankara, Bursa, Ba.lı· 
kesir, Edirne, Çanakkale, Mani• 
aa, Kocaeli, Eakiıehir tütün, müı .. 
kirat ve tuz idarelerinin tevhidi 
ikmal edilmittir. lnhiaarlar umum 
müdür muavinlerinden olup ev
velki gün Kayseri'ye giden Mü
nir Hüsrev B. in nezareti altmda 
bu ay içinde Tokat, Yozrat idare 
!erinin ve gene bu yakmla1'da 1-
nebolu, Zonguldak, Samaun VP. 

Trabzon idarelerinin tevhidi ik
mal edilecektir. 

Hüsnü B. perşembe
ye hareket edecek 

lnhiaarlar umum müdürü HÜ•· 
nü B. İn tütün, tuz ve müskirat 
inhisarlarmın tevhidine nezaret 
etmek Üzere Karadeniz sahillerin 
deki şehirlere gideceğini yazmış
tık. Hüanü B. perıembe günü "'h 
rimizden hareket edecek ve ilk 
merhale olarak Trabzon'• uğn

yacakbr .• 

VllAgette 

Is kin 
Tahkikatı 

Tahkikat fezleke
sinin birinci 

kısmı ikmal edildi 
Jskin idaresindeki suiistimal 

tahkikatının ikmali yaklaşmakla• 
dır. 

Mülkiye baş müfettişi Hacı 
Hüsnü Bey tahkikat fezlekesinin 
birinci safhasını bitirmek üzere
dir. 

idare heyeti 
Vilayet idare heyeti dün Vail 

muavini Ali Rıza Beyin riyasetin .. 
de toplanmıştır. 

Bu içtimada idari davalar üze 
rinde göriişülmüıtür. 

İhtikar komisyonu 
ihtikar komisyonu bazı potı·ol 

kumpanyaları hakkındaki ~etki· 
katına devam etmektedir. 

Yeni tartı 
makinaları 

Himayei Etfal cemiyeti 10 o
tomatik tartı makinesi almıı ve 
Boğaz vapur iskelelcrile tren İs· 
tasyonlarına koymuftur. 

Himayeietf al 
şubelerinin teftişi 

Hhn.ayei Etfal merkezi umuıni 
müfettitle .. inden Hikmet B- c<'mİ
yetin Karadenizdeki merkez ve 
şubelerini teftiş ederek şehrimize 
gelmittir. 

Hikmet B. dün de lstanhul 
merkezinde meşgul olmuştur. 

Yakında yeni teftiş mrntakası
na hareket edecektir . 

Sıhhiye müsteşarı 

Belediyede 

4ayda 
6000köpek 

Köylerde de köpek
ler itlaf edilecek 
Şehirde köpek mücadeleai de

Yam etmektedir. Fakat sokaklar
da hail köpekler dolatmaktadır. 
Belediye köpeklerin öldürülmesi
ni teahil için bir kuyruk getİl'ene 
25 kurut verme~ledir. Bu tekilde 
bazı kimaeler kuyruk ticaretine 
çıkmıtlardır. Bu yüzden hususi 
ev köpeklerinin de öldürüldüğü 
tiki.yet edilmektedir. Belediye 
tetkikat yapmaktadır. 

Sıhhiye vekaleti de köpek mü
cadeleai ile ali.kadar olmu9, bü
tün vilayetlere olduğu gibi lstan
bul sıhhiye müdürlüğüne de bir 
tamim ııöndermittir. Mücadeleye 
yalnız tehirlerde değil, köylerde 
de <.evam edilecektir. Son dört ay 
içinde latanbulda altı bini müte
caviz köpek itlaf edilmittir. Kay
makamlıklar her ay nihayetir.de 
öldürülen köpek adedini mımta
za mistatistik halinde sıhhiye ır.Ü· 
dürlüğüne bildirmekte, müdürlük 
de vekalete göndermektedir. 

Bazı kazalarda faaliyet daha 
çoktur. Mesela Eminönünde eylül 
de 306, ağuatoala 414, temmuzda 
280 köpek öldürülmüştür. 

Yalovada dört ayda 314 köpek 
öldürülmüştür. Köpeklerin öldü
rülmesinde kullanılan ilaçlaı·ın 
paraaım aıhhiye müdürlüğü ver· 
mektedir. Son zamanlarda o ka
dar fazla öldürülüyor ki bu kü
çük illçlann parası bile epeyce 
bir yekün tutmaktadır. lstanhula 
köylerden de mütemadiyen kö
pek geldiği için sur kapılarına 
nöbetçiler konmuştur. Bu meınur· 
lar içeri giren köpeklere zehirli 
ekmek vererek öldünnektedirlf'r. 

Bakteryolo jihane 
Belediye bakteriolojihanesinin 

ıimdilik aıhhi müze binaarnda fa
aliyete geçmesi tekarrür etmi,tir. 
Vekaletin bakteriolojihaneai de 
buraya taşınmı,tır. 

Belediye önümüzdeki sene F11-
tihte asri bir bakteridojihane in
şa ~ttirecektir. B.: bi >. bilahare 
bir hıfzıssıhha laboratuvarı hali
ne getirilecektir . 

Şoförlerin mua-
• 

yenesı 

Bütün şoförlerin aıhhi muaye
nesi bitmiıtir. Bu son muayenec:le 
3500 ,oförün muayenesi yapılmıı
tır. 

Şehrin sıhhati 
Öğrendiğimize göre Belediye 

tehrin umumi sıhhatı noktasın
dan çok mühim bir teye karar ver 
mittir. Belediyenin lstanbu lda bet 
emrazı zühreviye dispanseri var 
dır. Bunlar Beyoğlunda, Tophane 
de, Galatada, lstanbulda ve Ka
dıköyündedir. Bu dispanserlerde 
meccani tedavi yapılmaktadır. 
Fakat yalnız frengi musapları le· 
da...i edilmektedir. 

Kinunusaniden itihaTeıı bu 
dispanserlerde belsoğukluğuna 
tutulan hastalar da meccanen le· 
davi edilecektir. 

Bu hususta dispanserlerde ba
zı yeni tertibat alınmaktadır. 

Ekmek narhı 
Bu hafta ekmek narhi ayneıı 

İpka edilmiştir. 

Şoförler için 
"Sabıka,, nedir? 

Belediye sabıkalı toförleı·in sa
natten meni hakkında bir karar 
ittihaz etmiıti. Şoförler cemiyeti 
bu karann tathıkında yolauzluk-

Cenevrede Cemiyeti Altvam 
aıhhi teşkilatında murahhaarmız 
olarak bulunan sıhhiye müsteşarı 
Hüaamettin Bey ayın 15 inde 9eh
rimize avdet edecektir. r lar olduğu iddiaaındadır. Cemiye
•••••••••••••••ı te göre, "ıabıka" kaydından mak 

aal polia veya adliyece kayde reç 
- Vergiler niçin çoğalı- 1 mit mahkümiyet olduğu halde, 

yor? ı· bunun haricinde kalmıt va 'bu ka-
- Çünkü yerli mahsulle- rarm ittihazından evvel, ufak te-

rimizi yemiyoruz da ondan. fek bazı kazalar yapan ıoförle-
- Saçmalama .• Vergilerin rin sanatten menedilmekte ve a11l 

sabikaaı olan ııoförlerin aabıkala-
artmasile, yerli malııulleri- n nazan dikkate alınmamakta-
mızı yememiz arasında ne dır. Cemiyet bu hususta Belediye 
münasebet var? ye müracaata karar vermiıtir. 

- Varya! Hem nasıl? Ü
züm. incir. Fmdık gibi yerli 
m-ahsullerimizi satamayan 
veya yok pahasına satan 
köylü, devlete olan borcunu 
ödeyemezse, tabiidir ki ver
giler artar •• 

Öyle ise: 
Şehirli vatanda§! Vergi

lerin artmamasını istiyorsan 
üzüm. incir, fındık ve diğer 
mahsullerimizi ye. köylünün 
malına müşteri ol! 
MiLLİ iKTiSAT VE TASA'llRUF 

CEMiYETi 

Pr. Braner hasta
neleri geziyor 

Şehrimize geldiğini yazdığı
mız Alman profesörlerinden Herr 
Braner dün refakatinde operatör 
Burhanetıin B. bulunduğu halde 
Cerrahpafa haataneıinin ziyaret 
etmi9, gördüğü mükemmeliyeti 
takdir etmittir. Profesör, yann 
saat 11 de Tıp fakültesinde ciğer 
haatalıklan, tneffüı darliği ve ki
fayetsizliği hakkında bir konfe
rans verecektir. 

Şehrimiz doktorlarından bazı
lan dün profesörü ! ~k~~liyan o-

1932 

açe 
Zührevi 
Hastalıklar 

Umumhaneler için 
yeni bir tali

matname yapılıyor 
Haber aldığııruza göre, 11hl•İ

ye vekaleti Dahiliye nki.leti ile 
teıriki mesai ederek bir yenı ta· 
limatname ihzar etmektedirler. 
Bu talimatname memlekette zÜh· 
revi hastalıklarla mücadelenin 
tevsiini ve umumhanelerle, fal.ıi
ıelerin vaziyetlerine dair bazı 
tedbirleri istihdaf etmektedir. Ta
limatnamede pek eıoaslı maddeler 
vardrr. Talimatnamenin yakında 
ikmal edileceği ümit edilmekte
dir. 

Memlekette 

Kahve geç 
Geldi diye •• 

iki arabacı iki ka· 
yıkçı dövüştüler 

An tal yadan yazılıyor: BuradR bir 
cinayet olmuş, kahveci Arap Alı
metle kayıkçı Ahmet isminde iki 
kişi arabacı Ahmet ve Hamdi isimli 
diğer iki kiti tarafından ağır suret
te muhtelif mahallerinden yaralan
mışlardır. 

Cinayet Arap Ahmedin Kemiklik
teki kahvesinde olmu,, kendileıine 
kahvenin geç verilmesinden muğber 
olan arabacı Ahmetle Hamdi taban
calarını çekip raatgele atmıya başla
mışlRrdır. Çıkan kurşunlarda kahve
ci Arap Ahmclle kayıkçı Ahmede 
rastlayıp yaralanmalarına •ebep ol
muştur. Mütecavizler yakalanmıştır. 

Bir adamın kafası 
parçalandı 

Cuma günü lzmirle Eşrefpaşa mev 
kii arasında itleyen otomobillerden 
Nazmi Efendiye ait ve şoför Ahmet 
Efendinin idaresindeki 374 !'fo.lu 
otomobil ak11 kırıldığından geri git
meğe başlamıştır. 

Şoför otomobili durdunnağa ça
lıtmıt ise de muvaffak olamamış ve 
orada aeyyar manavlık yapan Kürt 
Osman oğlu Hüseyin Ağaya tiddet~ 
le çarpmıttır. Bu çarpmadan başı 
ezilerek ağır suretle yaralanan Hü
aeyİn Ağa çırpınmağa başlamııtır. 

Y etiten halk, kencliaini bir otomo
bille memleket hastanesine naklet
mişlerse de hastanede nezfi sehaya
dan vefat elmiıtir. 

Hadise tahkikatına miiddeiumu
mi Ali Bey tarafından vaziyet edil
ıniı ve toför Ahmet tevkif olunmuı 
tur. 

Üstat Şekip 
cemiyeti 

lzmirde vefatını yazdığımız Oı
tat Şekibin en yakın dostlarmdan 
mürekkep bir gurup (Üstat Şekip 
cemiyeti) teşkil edecektir. Bu cemi
yet, Şekibin henüz intitar elmemiı 
is&rını tophyarak Şekibin edebi, hu
susi bayabna iit uzun maliımatla be 
raber kitap halinde neşredeceklir. 

Her sene Teırinievvelln 6 sında Üs· 
tadın mezannda ihtifal yapılacaktır. 
Cemiyet, pek yakında resmen tqek 
kül elmİf bulunacaktır. 

Bir soygunculuk 
Antep ten yazılıyor: Ba civarda 

bir aoyııunculuk h.idiseai olmuı, Ki 
lia yolu üzerinde iki kamyon ve bir 
otomobil aoyulmuftur. Otomobil yol 
cularından biri de atılan bir kurıu
nun iaabetile ölmüştür. Yapılan tah 
kikata göre bir takım silahlı f"rirler 
7ol üzerinde pusu kurmuılar, eyye
li Anteplen Kilise giden bir knm
yonu durdurarak içindekileri soy
muılardır. Bu sırada bir kamyon da 
ha ırözükmüt ve ıerirler bunu da 
'?".mu?lar~r. Müteakiben birkaç ta
cınn bınmıı olduğu bir otomobil gel 
miı, terir herifler derhal bunlar da 
aoyınuılardır. Haydutların aldığı pa 
ranın yekünu 1500 altın lirayi bul
muıtur. Fakat hadise haber alınır 
alınmaz kuvvetli bir jandarma müf
r'.:"'esi h~ydutlann peıine dütmilı
lür. Takip hareketi tiddetle devam 
etmektedir. Cenuptan ıreldikleri tah 
min edilen bu herifler kısa bir müd 
det içinde mutlaka yakalanacaklar

dır. 

On beş kişi denize 
döküldü 

lzmirde cuma günü akşamı saat 
onsekiz raddelerinde limanda bir ka 
za olmuttur. Ahmet kaplanın idare
Iİndeki körfez idareainin ( Cümhu
riyet) vapuru Karşıyakadan Kona
ğa gelirken, menderek dahiline gir
diği sırada bir kayığa çarpmııtır. 

Kayıkta; limanda bulunan Ameri-. . ..... ._ 

il 
Saç saça, 
Baş başa! 

iki kadın diğer bir 
kadını bayıltıncaya 

kadar dövdüler 
Karabaş mahallesinde oturan 

Hayriye isminde 't bir hanımla 
Meryem ve Rahıme isminde iki 
banrm bir çocuk meselesinden do
layı bir müddet evvel kavga et
mişlerdir. Aradan kısa bir müd .. 
det geçtikten sonra üç kadın ara-
11ndaki bu ihtilaf yeniden ve da
ha ıiddetli bir ıekilde bat :;öster 
mi,tir. Nihayet bu Üç hanım so· 
kak ortasında biribirlerine teJa
düf etmitler ve hemen bir ağız 
kavga11na başlamıtlardır. Bu il• 

rada Rahime ve Meryem hanım
lar birlik olarak Hayriye hanımın 
üzerine hücum etm.iıler ve kadın .. 
cağızı adamakıllı dövmütleı·dir. 
Hayriye hanım yediği tokat ve 
tekmelerin lesirile baygın bir hal 
de yere yıkılmıı ve fena halde 
hırpalanmııtır. Biraz sonra hidi .. 
se mahalline polisler yetişerek 
mütecaviz vaziyette bulunan Ra· 
hime ve Meryem hanımlan yaka 

lamıılardır. 

Yangın başlangıcı 

Dün sabah aaat 6,5 ta Balatta 
yün ve iplik fabrikasından yan• 
sın çıkm.ıt ve etrafa sirayet etme· 
den aöndürülmüıtür. 

• 
Sarhoşluk bu! 

Boyacı Abmet isminde biri ev• 
velki gece aarhO§ olarak manaT 
Arif ef. nin dükkanına gelmi•, tl
~eleri kırmıt, bıçakla da bücum 
etmiştir. Ahmet yakalanmıtlır. 

Tat yüzünden 
Be,iktafta aaatçı yokuıunda otu 

ran Rıza ef. yıkılan duvannı ta
mir etmek Üzere civarda bir yer· 
den taş almakta iken bahçevan 
Cafer ile arkada,, Utif müdahe
le etmişler ve Rıza ef. yi bıçak ve 
odunla yaralamıılardır. 

Kuyuyu temizlerken 
Eyüpte Otakçılarda oturan 80 

yatında Ahmet Ağa, Ramide bir 
kuyuyu temizlerken batına büyük 
bir tat dütmÜf, ağır suretle yara
lanm~ştır . 

Ezilenler 
Şoför lsmailin kullandığı 2778 

numaralı otomobil Galatada Şeyh 
Ali isminde birisine çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamı§• 

tır. 

Ayağı kalınca 

50 yaıında Madam Maryanti 
Arnavutköyde akmlı burnundan 
geçerken ayağı kayarak dütnıÜ§, 
Kripel'in otomobili altında kala
rak yaralanınııtır. 

Çöpçü kokmuı 
balıkları almamıı 

Şiılide çöpçü Oaman arabası
na kokmuf balık almadığı için 
balıkçı Eyüp tarafından dövül
müş, batından taıla yaralanmıf
tır. 

na çalıtmağa ıriden lam onbet amele 
vardı. Müaademe neticeıinde amele 
kimilen denize dökülmüılerdir. Fer 
yadu figao ortalığı kaplaınıftır. A
meleden bir kumt yüzmek te bilmi
yorlardı. Ortalık hayli karamuttı, 

yüzme bilenler kenara doğru kaçı
yor, kurtulmağa çalıııyorlardı. Yüz 
ınelı: bilıniyenler denizin içinde buca 
!ayıp duruyor ve dalıp çdoyorlardL 

Vaktm rec; olman hasebile kaza 
haberini duyan sandalcılar derhal ha 
diae aandalcılar derhal lıi.diae mahal 
Une yetitmiı ve vapur da biraz ile
ride durınuı, oandal indirilerek de

nizdeki amelenin tahlisine batlanmıt 
tır. Çabuk yetiten oandalcılar looa 
bir zamanda kazuedeleri kurtanntf 
!ardır. . 
Bir katil teslim oldu 

Bozüyük cinayeti faili Numan 
ata jandarmaların takibinden ve 
mülkiye Te adliye makamatmm 
aldığı kuvvetli tedbrlerden yıla
rak rizlendiği ormandan çıkıp 
gelerek teelim olmuıtur, timdi 
mevkuf tur. 

Öldürdüğil yazılanlardan E
min ağa lstanbulda Alman halla· 
nesine getirilmiştir. ivi olması cok 

3 

v. 

Maarifte 

Yeniden 8 
• 
Ilkmektep 

flkmekteplerin 
adedi 

406 yı buldu 
Yeniden yapılan 8 ilk mektep 

binası ile lstanbul ilk mektepleri. 
nin adedi 406 ya baliğ olmu,tur. 
Bunlardan 160 laneai şehirde ge
ri kalanı mülhakattadır. 

Çatalcada talebe 
yurdu 

Çatalcada orlamektep tal .. !>e
ıi için açılan yurdun resmi küşa
dı 29 teırinievvel Cümhuriyet bay 
ramında yapılacaktır .• 

Açıkta mezun mu
allim kalmayacak 

Bu sene muallim mekteplerin· 
den mezun olan muallimlerden 
bazılarının tayinleri henüz yapıl
mamıttır .. Maarif Vekaleti bu"• 
lardan bir kısmını ilk, diğer bir 
k11mını ecnebi ve ekalliyet mek
teplerine tayin etmiıtir. Açıkta 
kalan diğer bir kısmın da yakın· 
da kasaba veya köylere tayin edi 
leceği ıöylenmektedir. Maarif Ve 
ki.Jetinin köylere kuvvetli mual
limler röndereceği söylenmekte
dir. 

Mahkemelerde 

Esrar 
Emanetmiş 

--+ 

53 okka esrarın 
mace· 

rası anlaşılacak 

Evinde 53 okka esrar zuhur e· 
den Koatantin oğlu Koçomın mu
hakemesine dün Ağırceza mahke 
mesinde başlanılmıtlır. 

Koço earann kendİ!İne ait ol· 
mayip muhafaza edilmek üzere 
eYine batkası tarafından bn-• kıl
dığını söylemit. muhakeme şahit 
celbi için batka güne bırak•I mış
lır. 

Kuruçeşmelilerin 
davası 

Kuruçe~me'deki Sovyet Kömüı 
Dcpolannın orada açılması üz~rİ· 
ne civar yalı aahipleri tarafıud&n 
bir dava açılmıftı. Mahkeınece 
tayin edilen ehli vukuf, mahallen 
tetkikat yaparak yalı sahiplerine 
tazminat verilmesi lehine bir ra
por vermittir. 

Mukabil taraf buna itiraz et
mittir. Mahkeme yakında lı:arorı
nı verecektir. 

Neşriyat davaları 
Rahip ve Rahibeler tefrika. ın

dan dolayı Ak•am gazetesi me•' -
ul müdürü lak ender F ahrettin "e 
muharrir Vala Nurettin Beyler a
le7hine açılan müstehçen neşri· 
7at davasına dün ikinci ceza mah· 
kemesinde devam edilmi,tir. 

Müddei umumi muavini Kiın1il 
Bey bazı fıkraların müat .. hçcn ol
duğunu aöyliyerek ceza verilme
ıini iıteınittir. 

Suçluların vekili müstehçen ol
madıiını iddia ederek jüri teşkili· 
ni iatemiı, fakat bu talep rc~dedil 
..U.tir. 

Muhakeme müdafaa için ba~ka 
ırüne bırakılmıştır .. 

Komünistler 
Komüniat maznunların muha

kemelerine dün Ağırceza m:ıhke· 
meainde hafi olarak devam edil
miıtir. 

Tapu müdürü geldi 
Şark villyetlerile lzmir ve hava 

!isinin Tapu ve Kadastro iflerini 
üç aydan beri teftiı ebnekte olan 
umum müdür Cel.il B. dün lzmlr
den tebrimize ııelmittir. Celal B • 
bir mubarririmize demittir ki: 

"- İzmir tapu aicil grupu ve 
yaptıiun tetkikat netayicine dair 
hazırladıiun raporu yakında ve
kalete takdim edeceğim." 

Grip 
Şehrimizde, aon günlerde ha

vaların mütahavvil gitmeıinden 
dolayı bazı rrip vak' alan knyde
dilmiıtir. Sıhhiye müdürlüi;ü bu 
huauata li.zım relen tedabiri al-_ ...... ~"" 
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idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lst Milliyet 

Tel don Numaraları: 

Ba;muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

l dare ve M..tbaa 2431 O 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye içia Hariç için 

L K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-
6 " 

7 50 14-
12 •• 14 - 28-

Gelen evrak g~ri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruıtur, Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz i1inların me
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y ~ilköy askeri rasat merkezin 

den verilen habere göre bugün ha 
va bulutlu ve ıimal İstikametin
~en hafif aurette rüzgarlı olacak
tır. 

10-10-932 tarihinde hava tazyi
ki 760 milimetre, en fazla aıcak
lık 27, en az 16 santiffl'al kayde
ilmiştir. 

lfs:LIE~ 
Sıcaklar ve 
Mektepler 
İtiraf etmeliyiz, ve biz itiraf 

etmezsek vücudümüz her gün 
döktüğü terlerle itiraf ediyor 
ki; havalar büsbütün gayritabii 
bir haldedir. T etrinievvP.lin or· 
tasında öğleden evvel 27 . 28 
derece sıcaklık görülmüt teY 
değildir. Vakıa bu sıcak plajcı· 
lara, bahçe ıahiplerine. dondur 
ma ve şerbet satanlara yaramı 
yor değil amma. biz fena halde 
bunalıyoruz ... 

13 Tetrinievvel Pertembe 
aktamı GALA 

mÜ•amere•İ olarak 

Yarın mekteplerde teşemmüs 
ı ve sıcak çarpma vak'alan. bay
' gınlık hadiseleri olmaya bf.!la 
ymca bilmem bu müeueseler ne 
cevap verebileceklerdir. Çünkü 

1 
sıcaklığın derecesi ve talimat· 
name meydanda iken buna uy 
mamak, tevil götürür bir ihmal 
değildir. 

Erkek kostümünde 
tadilat 

Rusya'da, bugünlerde erkek 
kostümünde tad\li.t yapılması 
ve yeni bir erkek kılığı bulun· 
ması dütünülüyor. Her şeye bir 
yeni kulp takan Ruıyada yeni 
bir elbiıe biçimi bulunacağına 
şüphe etmiyorum amma gazete 
!ere nazaran bu teşebbüs henüz 
muvaffak olamamış.. Yalnız, 

(Şeşman) isminde birisi ceket 
ve pantalonda bazı tadilat tavsi 
ye ediyormuf.. Şöyle ki: 

Ceket, evvelemirde bir (bur· 
juva) kılığıdır. Değİftİrmek 18. 
zımdır. Onun için koltuk altla-
rına onar santim kutrunda iki 
del;k açmalı ki; vücut hava· 
lanım ve ter kurusun! Hiç fena 
fikir değiL. Vapur kamaraları 
nm delikleri gibi .. Koca koca j. 
ki delik. .. 

Sonra. ceketin yakası takma 
olacak, yağlandıkça değiştir· 
mek için... Bu da fena değil... 
Bazılarında takma kafa ıı-örüyo 
rum, pek ite yarıyor.. Takma 
yaka da onun gibi it görür bir 
şey olacak demektir. Hem ada· 
mm iki yakası bir araya gelme 
si kolaylaşır. 

Dahası var, cektin astarı kal 
kacak imiş ... Çok münasip, ba· 
zılarına yüz verirsiniz, aatar is 
ter... Hiç olmazsa bu ihtimal 
kalmaz .... 

MAJİK 
SİNEMASINDA 

HIK 

CLAUDE ANET'in 
eserinden muktebH 

Amca dediğin böyle olur 

- Robert burada mı? 
- Hayır efendim. 
- Ben amcasıyım. Amcası 

Victor. 
- Bilmiyorum efendim . 
- Ne zaman gelecek? 
Hizmetçi kadın Leonie efen· 

disinin yanm saat sonra gelece 
ğini peki.la biliyordu. Fakat e· 
fendisinden amca Victor'un 
mümkün olduğu kadar fazla 
sokakta bırakılma11 için kat'i 
emir almıştı. Viktor parası ıu· 
yunu çekmiş bir adamdı. Fakat 
çalıtıp para kazanacak yerde 
eşi, dostu, akrabayı tırtıklama· 
yı daha kolay bulmuştu. Halbu 
ki akraba adedi azdı. Robert 
Victor'un P.n yakın akrabasm· 
dan idi. Amca yeğeninin son 
derece çalışkan olmasını beğe· 
nir VI" bununla iftihar ederdi. 
Victor yirmi dokuz yaşında bü 
yük bir bankada mühim bir 
mevki sahibiydi. Onun için ye· 
ğeninden ne koparırsa kir sa 
yardı. Fakat bunun için de hay 
li müşkülat çekerdi. Robert pa 
ra vermekten ziyade nasihat 
bahsinde daha cömertti 

' - Canım amca, sf'n <le çalış 
san a. ayıp değil mi? 

- Hayır, ayıp değil. 
- Altmış yaşında bir adam 

daha kuvveti yerinde sayılır . 
- Evet dostum, öyle derler. 
- Boş durmaktan hiç te ca· 

nın sıkılmıyor mu? 

- Fransızcadan -

! nı da bilmüdele kutuya koydu. 
Bir kutuyu açtı. Baktı ki ent'es 
sigaralar ... Tabakasını doldur· 
du. Ortadaki masanın üzerinde 
ki vazodan bir gül kopardı. Ya 
kasına taktı. Gamafonu da ku· 
rup işlettikten sonra bir koltu 
ğa gömüldü. 

O sırada dış kapının kilidin· 
de bir anahtar sesi duyuldu. Bu 
gelen Robert' di. 

- Bonsuvar Robertçiğim. de 
dl, ben de şöyle bir uğramı.tım· 
da, seni göreceğim geldi. 

- Ben sana bir şey söyleye· 
yim mi amca, buradan hemen 
tmidi ipi kır. Seni gözüm gör
mesin. B;r ziyaret bekliyorum .. 
Seninle uğraşacak vaktim yok. 

- Anladım yavrum, dedi, 
anladım. Şarap. pötifur; İnce si 
gara .. 

- Yanlış düşünüyorsun am 
ca. ben nişanlanıyorum. 

- Hakkın var yavrum. Bu 
senin yaşındaki insanlar için
dir. Kiminle nişalanıyorsun ?. 

- Bankanın en büyük hi111e· 
darının kızı ile .. Matmazel Di
ane Pepeyre .. Beklediğim kız o 
dur. Evimi görmek istiyor. 

Amca gene bir gözünü kırpa 
rak: 

- Anladını yavrum, dedi. 
- Hic te bir şey anlamadın. 

Diane senin bildiğin kızlardan 
değildir ve annesile birlikte be
ni görmeğe geliyorlar. 

- Eh, mes'ut olun çocuklar. 

der miyim? 
- Aman dikkat. kapı çalım-

yor. 
• • • 

Madam Pepeyer ve kızı içe· 
riye girdiler. Monden misafir 
!er geldiği zamanki istikbal sah 
neleri •. 

Robert amcasını takdim etti. 
Kadınları güldürmesini pek iyi 
bilen amca, kadınların üzerin
de çok müsait bir İntiba bırak 

tı. Robert. genç kıza fotoğraf· 
ları göstermek bahanesile, am 
casile kızın anasını yalnız bı· 
raktı. 

Amca Victor, yeğeni hakkın 
da geniş bir methiyeye girişti: 

- Böyle İyi kalpli, böyle ter
biyeli, böyle felaketzedelere 
yardımı seven İnsan olmaz. 

- Doğru mu söyleyorsunuz? 
Ben eğer böyle İse doğrusu çok 
memnun olacağım. 

- Ben amcasıyım. Kendisi
ne lazım gelen nasihatlarda da 
bulunurum. 

- Çok naziksiniz efendim. 
- Estağfurullah Madam ... 

Sonra ailemden ne kaldı ise hep 
sini kendisine bırakacağım. 

- Yak canım! Ne iyi insan 
1 sınız. 

ı - Yalnız ihtiyar olsam da 
gnölüm tazedir. Kim bilir belki 
bir gün kendime göre bir kadı 
na tesadüf eder, evlenirsem .. 

- Yok canım. Böyle bir fik 
riniz var mı? 

Madam Pepeyer dul idi ve 
amca Victor'u da zevkine göre 
bulmuştu. 

• • • 
On beş gün sona Diane he· 

nüz Robert ile evlenmeğe ka 
rar vermemişti. Fakat Mm. Pe 
peyer amca Victor'la nişanlan· 
dığını ilan etmitti. 

Genç Rus 
kızı 

Heyeti temsiliyesi başında 
GABY MORLA Y ve 
V İCTOR FRANCEN 

Telefon: 406~0 

gıı•••••-Bu buhranlı ve sıkıntılı zam,.nl::ırda mmımm••lml!!! 
Size ~evinç temin edecek yalnız birisi vardır. O da: Geçen sene 

" Haydi Asker " filminde alkıtladığınız meşhur 
lngiliz Komi:i 1. E S L 1 E F U I. L E R ' dir . 
Yarın ak~amdan itilıaı·~n O P E R A Sinemasında 

ş E y H J N D o s T u 
sözlü ve şarkılı büyük komedide tekrar arzı endam ediyor. l)ckol'lar

Sorkılar -- Lüks ve ihtişam ve 200 güzel kadın 

'( 
1 

Mösyö, Madam ve 

RADYO 
Bugünkü Proğram 

1 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 or-

1 

keatra, 19,5 Kemal Niyazi Bey ile ı 
Samiye Hanım tarafından alaturka 
saz, 21 taganni, 22 eramofon. 

BÜKREŞ (394 m.) - 20 radyo 
darülfünunu, 21 radyo orkeıtra~ı, 
21,45 farkı konseri, 22,5 radyo or· 
keıtraoı. 

BELGRAT (430 m.)- 20 fran
ıızca ders, 20,30 gramofon, 21 ope
radan nakil (verilecek oyunun iımi 
henüz teıbit edilmemiıtir.) 

ROMA (441 m.) - 21 gramofon, 
21,45 karııık konser, 22,30 komedi. 

PRAC <488 m.) - 20,45 Barü
nodan nakil, 22 şarkı kon•erı, 23,30 
kuvarto, 23,30 salon orkestrası. 

ViYANA (517 m.) - 19 Nazır
rudan Hernot tarafından konferans, 
20,45 Operadan nakil, temsilden aon 
ra Çigan. 

PEŞTE (550 m.) - • 20 piyano 
konseri, 21 .10 Macar bilgileri. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,30 
musikili muaahabe, 20,45 cazete ha 
berleri, 21 Amerika muıikisi, 22 pi
yano konseri, 22,15 dans. 

BERLIN (1635 m.) - 20 konfe 
rans, 21 ecnebi memleketl~rden na~ 
kil, 23,20 konser. 

Davetler 

20 güne kadar 

GLORYA'nın 
göstereceği GRAZlA DEL RIC 
ve LUCIEN GALLES'in pd< 

kıymetli opereti 

PARİS KIZI 
filmi sayeainde 

Güzel ~arkılar! 
Nefis musiki! 

Bol kahkaha ! 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Dariilbedayi Temsilleri 
~uvare 

saat 21 - 30 
Pazartesı - Pc .. 
şembe. )'"azan : 
Musahip zade 
Celal Bey. 

Muat!:r>1 ve 

taleb~ gecesi. 

Rahmetli Tokadi Zademize 
Nasıl kıydın hayatına? 

- Uçurumlardan - atladın! 

(Ölüm)' sana:- kurıun sıktı - .• 
- Sen-' (ölümü):- tokatladm-1 

T. Şiir Kralı: Filorin~lı Nazım 

TEŞEKKÜR 

Dün hararetten dilim dama• 
. ı ğıma yapıftığı için bir gazoz 

İstedim, kahveci kanı sıcak bir 
gazoz getirdi. Ilık mı ılık! 

Sonra cepler fazla görülüyor 
muf ... Yerden göğe kadar hak· 
kı var. (Şeşman) yold .. şınL 
Bu kadar cebe koyacak para 
kaldı mı? ... Bu kadar cep, oka 
dar delik cep demektir . 

Pantalona gelince bu da muh 
telif takma parçalardan mürek 
kep olacak! Arkaıı eıkidi mi. 
hemen düğmelerinden çıkarıp 
yeni bir arka, paçalar eskidi mi? 
hemen diz kapaklarından çıka
rıp yeni paçalar takılacakmış .. 

- Hayır dostum. Bilakis da 
ha keyifleniyorum. Yavaş ya· 
vaş, acelesiz lokantada yemeği 
mi yiyorum. Koşulara gidiyo
rum, Camekanlara bakıyorum. 
Geçen ~üzel kadınları seyredi
yorum. Daima tf'mİz, traşh, el· 
divenli geziyorum. Tabii arn 
can olduğum idn senin şerefin 
mevzuu bahis: "İşte bak, amca 
sını seven delikanlıya!" diye 
iftiharla seni gösterirler. 

Sizi rahatsız edecek değilim. 
Zaten ben de şöyle bir geçecek 
tim .. Maksadım ... eğer sende .. 
şöyle bir yüz frank varsa.. sak 
lamam doğrusu. , , isteyecektim. 
Çünkü ben cüzdanı evde unut-
muşum. 

işte böyle oldu da amca Vic 
tor mükemmel bir izdivaç yap· 
tı. Halbuki yeğenini de Diane 
mükemmelen ekmişti. 

Yeni neşriyat 

Kadro mecmuası 
Fikir, iktiaat, ilim aahaaında ye-

324 doğumlulara 
Beyoğlu aakerlik §Ubesinden: Bir 

buçuk sene hizmete tabi 324 doğum 
luların 8-10-932 tarihinde ıubede 
bulunmaları lazım iken 18-10-932 
yazılmıttır. Tashihen ilaniyle bu gi
bi mükelleflerin derhal ıubeye mü
racaatları. 

Ayağındaki anzasını Yalova kap .. 
lıcalarında tedavi edip ıifa bulmuf 
iken ani olarak ağır bir kalp buhra
nı &eçiren refikamı acil bir muaye· 
ne ve tedavi neticesinde bir mevti 
muhakkaktan kurtaran muhterem 
kaplıca doktorları Fikri ve Fehnıi 
beylere pek tamimi teıekküratıını 
alenen muhterem gazeteniz)!'! ib13.ğı .. 
nı rica eylerim. 

t 

- Ayol! Neden ıoğutmuyor 
sun! dive sordum •. 

- Efendi! Te,rlnievvelin or
tasında buz alınır mı?. cevabını 
verdi. 

iyi amma biz takvime değiL 
sıcağa bakarız. Kıtın naaıl ha
va sıcak olunca paltomuzu ah· 
yorsak. ıonbaharda da havalar 
bugünkü gibi sıcacık olunca 
buzlu içki aranır ... 

Bu kahvecinin zihniyeti bazı 
hususi ve ecnebi mekteplerinde 
de mP.vcut. Maarif vekaletinin 
hir talimatnameıi vardır. Ora· 
d:ı yazar ki: 

"Hava öğleden evvel 25 dere 
ceden fazla sıcak olursa öğle· 
den sonra mektepler kapatılır" 

Resmi mekteplerimizden bir 
kısmı bu kanuni ve sıhhi emre 
İtaat edip öğleden sonra kapa· 
tıyorlar, !ikin ecnebi mekteple 
rinin aldırdığı yok!. Daha iki 
gün evvel beynine kan hücum 
ederek vefat eden biçare Gala· 
tasaraylı Şerefin sıcaktan öl. 
mediğini kim iddia edebilir?. 

Eğer bunlar yapılırsa, i•te o 
zaman Naarettin Hocanın leyle 
ğe dediği gibi kuşa döneriz ... 
Şöyle düşünüyorum. Aklrma 
cambazhanelerdeki paskallara 
İt kalmayacak gibi geliyor ... 

FELEK 

Hayret! Vietor bu talebi hiç 
reddetmedi. Eskiden mırın kı· 
rın eder, l:ıazan hiç vermezdi. 
Şimdi bu cömertlik neye böyle? 

- Benim için nP. derlt"rse de 
sinler. umurumda bile deliil.. 

- Haksızsın Robertçiğim. 
insan iyi söhretini hüsnü muha Fakat Robert dedi ki: 
faza etmelidir. 

1 

- Fakat bir şartla! Bana bir 
- Sen de kendişöhretine iyilik edeceksiı_ı. Matmazel ~e-

dikkat etsen ,., ı peyer ı,. anneaı, nerede, kim, 
Aralarındaki. muhavere he- nasıl söylemit• bilmiyorum; be 

men hemen hep bu tr""~·· üze· nim hasis olduğumu ~u~Ut· 
rinde böyle cereyan ederdi. lar. Halbu1_ci ne. yanlıt fıkır .. lı· 

O gün hizmetci kız Leonie'. teyorum kı bır a~a~, .?nlaı:ın 
nin cevabına rağinen. altmıtlrk yanınd_a _bunun "k~ını .soylesın. 

Meline Papelyan Hanım, Kurlu- 'ht. _,_. k . . d". . Onun ıçın ben Dıan ıle konu-
t ıyar, ea.Kı ce etının ugmesı . . . 

lutta 40 numaralı Piyano deraane- le oynayarak ısrar etti: şurken, sl"n a~nesım bır ke~a: 
ıinde, yeni ıenei. devriye derslerine B · d d ra alırsın benım ne kadar ıyı. - en gıreyim P. içeri e • • 
batlaınıttır. Haftanın pazartesi gün beklerim. dedi. cömert, haluk .adam old~ıı_u.m-
leri ak~ama kadar. perıernbe ve cu· Leonie amcayı salorda yal· dan bahsedersın. Sen bu ışı ta 
ma ciinleri de öğleye kadar deraane- nız bıraktı, çıktı. tersen, mükemmelen yaparsın 
ainde kendiaini bulmak mümkün- Amcanın bu salonda hic canı amca .. 
dür. arlcılmıyordu. Bir dolab; açtı, - Anladım yavrum. Cö-

Arzu buyuranlar, 4 yatından baş- fçini k~rı!t!r~ı. B;r §İşe t~ıap ı ~ertliğin! me~h~sena e~ece· 
lıyarak umum .. pjy~no .~eveıkarları, buldu. ıçtı. B•r kutuda pötıfur· gım. Fazıletlerını sayacagmı. 
meıhur Profeaor Tıberıın şayanı hay !ar vardı. kendisine hafif bir Canım, sf'n 0 iti bana bırak! 
ret metodundan istifade edebilmele- ziyafet çekti. Bir kutuda yP.ni _ Mersi .. Y ahıız ifrata git· 
ri içi°:. mümaileyhayı ziyaret bu- ı bir kravat vardı. Kravatı boy- me ! 
yurabılırler. nuna taktı. Kendi eski kravatı· - Anladım yavrum, hiç gi-

ııine mecmuamız olan Kadronun 9 
uncu aayıaı da çıktı. Her sayıda ye
ni bir tekamüle phit olduğumuz bu 
mecmuayı gençler ve mütefekkirler 
herhalde okumalı ve tavsiye etme
lidir. 

Bu aayıdalö 500.000.000 liralık 
Türk bütçesini okuyun. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec

zahaneıi karşısında Sahne IO• 

kağanda 3 numaralı apartıman
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

Göz Hekimi 

PROFESÖR 

DrESAT PAŞA 
BABIALİ 

f".NKARA CADDESi N~60 

Tıp cemiyetinde 
içtima 

Türk tıp cemiyetinden: Türk Tıp 
Cemiyeti yeni idare heyetini aeçmek 
üzere 11-10-932 ıalı günü saat altı 
buçukta Beyoğlunda aaka salim so
kağındaki dairesinde toplanacaktır. 
Bütün azanın bu toplantıda hazır 

ı bulunmaları rica olunur. 

. -

Yordan 

Iatanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: Mahcuz ve paraya çevrilme 
ıine karar verilen mühteJif ev eıya .. 
aı 16-10-932 gününe müsadif pazar 
günü saat 11 ili 12 arasında Fındık 
lıda Selim Hatun mahallesinde Os
man çavut aokağında 21 No lu ha
nede birinci açık artırma sut·etile bil 
müzayide satılacağından talip olan
ların mahallinde hazır bulunac."lk me 
muruna müracaatları ilan olunur. 

İTTİHADI MİLLİ 
TORK SİGORTA ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ic;_' eyleriz. 

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

i
l 1 Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

"IJll/liget., in edebi romanı: 11 "Akşam" gazeteıine bir mek - Azizim, beni buraya getir fakat, Aman Allahlısını bilmi- altında, mal kazanmak, ya, ne 
tup... mekten maksat? yordum. /is, ya cisim lezzeti gibi şey· 

lal yemiş, ve giymiş oluruz ... 
Acaba bu, layik, li.tin harfi 

ve şapka softalarının ha· 
ramlarını helallaştıran ilim kuv 
veti ve akıl taıarrufu Dl' olsa 
gerek? 

-Tard ... Tard. - Mevzu aramayor musun? - Sen Naima'dııki Sivasi ler olursa, günahkarlığı abes 
-Tard... - Bütün gördüğüm. duydu· efendi ile Kadı zade hikayesini olmaz. Pekiy, sana sorarım: 
- Tarrrrddd... ğum şeyler arasında yalnız bir bilir misin? altın, gümüş çanak çömlek kul 
- Bir takririm var, .,,ı·.ur·u- lakap hoşuma gitti: 31 mart - Hayır.. /anmakta, ipekli giymekte ne 

nuz . Hakkı! - Softalar arasında kızıl lezzet var? 
Takrir okundu: -Amma 29 teşrinievvel Ha bir kavga vardı: Akıl ilimleri, «Fakat V&ni efendi daha i 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

«Mukaddes ve mübeccel re- !idin hakkında geldi. riyaziye, güzel ses, rakıs ve yi izah etmiş. 
« •.. Dehalar, muvaffak olmak mal hiç bir sırrını 1000 sene isimi> Gazi Hazretlerinin isim 29 te,rinievvel.. 29 teşriniev devir, tütön, kahve haram mı- « - ibadette kimse sizinle 

için zamanlarım ve şartlarını sonra açılıp okunmak noter /erini bolşevikliğe alet eden ve ... Cümhuriyet günü değil dır, değil midir, sonra Yezit çıkışamaz, dersiniz; lakin cari 
okutamazlar. Allah inanılan zarfına koymadığı gibi, eğer Halit Efendi Erenköy Vatan mi? Şi:trd~ köşkünün yanından bahsi, Firavun bahsi, peygam- yeler, inciler, mücevherler, sa 
yerde, peygamber, kuvvete ina olsaydı, Allah ta 100 yıl, 200 kulübü azalığından çıkarılmış· geçeceğiz. O zaman meb'usları berlerin anası babası bahsi... murlar da sizdedir.. Bunun sır 

- Ne olacak, şapkalı devle· 
tin parası! Bu para haram, ,ap 
ka da haram, ikisi birbirini gö 
türür. Haki efendinin mübarek 
kafatası yanına kar kalır. 

-9-

nılan yerde kumandan, fenne yıl, 300 bin sene insanları elek· tır.« ve yanımda ayakta duruyordu: Koca lstanbul Vahabilerirı rı nedir? Deyenlere: Size dlJrt kişi tanıtmak 
inanılan yerde alim o7urlar. trikten mahrum etmeyecek, - Milli üzümleri koruma "- Birinci maddeyi kabul şimdiki Mekkesinden beter bir « - Hey nadan, demiş; ma isterim 
Mustafa Kemal milattan ev· dedelerimiz ömürlerini çıra a- cemiyetinde de azadır. edenler, ellerini kaldırsın! cehennem olmuştu. Kadı efen lın kendisi fena değildir. Fena Vakit varken ve sırası ikell• 
ve!... teşi, yağ dumanı, gaz kokusu - Orada da .. Orada da... - Aman Allah... di bir tarafı, Sivas1 obür tarafı lık olan şey, malın ve lezzetin size lstanıbulda sık sık buluştu· 

- Tuuu... içinde geçirmeyecek/erdi.» - Onu ••rap frçııında boğ- Ve kaldırdı. tutardı Hatta çakşırla donu kazanılması ve tadılması tar- ğum dört bildiğimi tanıtmak i• 
- Hakkkk. .. Tuuuu.... - Bu alçak, Gaziyi milletin malı.. _ ikinci maddeyi kabul e- ayıptır diye çıkarıp peştemal zındadır. terim. · 
Boğazlarını fazla zorladıkla- gözünden düşürmek için böyle - Babasının t•rap fıçısm· denler, ellerini kald'ırsm! kuşanmalıyız, kaşığı atıp ye Sana haram olan lokma, ilim Birisi Mehmet Ali; kırk beı 

rı için gıcıkladılar, ve cümle- yazmıştır. dan ne farkı var? _Aman Allah... meği avuçla yemeliyiz, diyen kuvveti ve akıl tasarrufu ile sularındadır. Tekerleme ile ya· 
nin alt tarafı öksürük içinde - Layik. dedi.. - Yengesi, biliyorsunuz ya.. Ve kaldırdı. /er az değildi. I bana helal olur. Mesela sen ye tar. Birisi için karnı büyüktür• 
boğuldu: - Layik değil, bu bıçkın a· - Ya Halidi? Erenköyün Nihayet inmeli gibi titreye Bir gün sinirli bir adanı, j mek yerken dişlerinin arasına demek bildiğimiz gramer sözü· 

-« .. den ,varatılmı~ bir şey- teşe layık.. taşları dile gelse de anlatsa.. titreye kalkan kolunu tuttum: softanın birinin yakasına yapı- giden et parçasını hiliil dür.Karnı ile dütünür, deruek~e 
dir. Gazi yaratmı!i olan bir şey lstıclratsa li.yiğe karşı türk- Hava iyiden iyi kararmıştı. - Beyefendi, niçin aman Al şıp der ki: ile çıkarıp yutarsın; mekruh nükte vardır. Memleketin bır 
dir: A//ahları dahiler yaratmış çede daha iyi bir nükte henüz Arkadaşlar bahçeyi geçerken lah? - « Siz ne adamlarsınız, olur. Ben dilimi yavaş yavaş çuha fabrikasının tezgahı onuıı 
Tardır. Bilmeyen yığınları, bil- yaplımadığı için karilerim bu arkaclan bir takını kelime Beni süzdü; ağlamalı gözleri kendiniz gizli gizli dünyanın oynatarak, kurtarıp yerim; he- karnına kumaş yetittirerneZ• 
medikleri bir .<eye inandırmak soğuk cümleyi JDazur görsün- ler, sanki peşimize takılmış, ko ni çevirdi: rezaletlerini işlersiniz, sonra fiil olur. Sen haram para ile yi lafı tekerlemedir. Fakat eğer 
ta kolaylık vardır. erkes Fran- ler. şuyor: Yaldız.. Yaldız.. dır.. - Milli küllülvücuh, yav· da lıalkı en küçük lezzetlerden yecek alırsın, haram yemiş o- bu zat cuha fabr:kası müdürlü• 
sayı, Allaha hiç inanmayan Hakkı Bey - Şimdi ıöyleyi- alçak.. çık.. kk.. rum. dedi, milli küllülvücuh. mahrum etmeğe kalkışırsınız. /ursun. Biz yiyeceğimizi, gi- ğü etmişse, tekerleme nüktele 
Klemansonun kurtardığını bi- niz, ne yapacağız? Bu ıon cümleyi Nazım Hik- Aman Allah... " Softa: - Sen ne ahmak yeceğimizi borç ile alırız. Ror 1 şir -

"-~•/•i•r•· •A•I•l~a•h•i.._~ı~·ı.ıe~t...::k~e~n~d~i~s~irıd~~e.ı.....;-;-;.~No.:.:ie.m:::,:i_.~a~a~ca:,ıı," ~z~ı?.._~H~a~lk~~ın::;;e~t ~d~a~h~a~iZ!.' !b:i~r~k~ı~lı~-~·~n!a~s~o~k~a~·;.J. .... ..:;-;;:-_~R~e~y~i~n~~b~e!y~a:z~lı~ı~ı • .....;y~e:ş~i~l-:..ı_.~a~d~a~m~m~ı~.ş~s:ın~,:....'.d~i~y~o~r~;__:b~ı~·r~ı~-n:s:a~n'....·~c~u:_.::d~a~ş!u~"p~h~e~/ı~·jp:a~r~a~m;,;:.ıız~./;ai...:ö:'d~e:-~ .... ~-----~(D~~:v•nıt v
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Evde e~lence 

Evde balık avı 

~ E:vde balık avlamak güzel 

4r eğlencedir. Hatta balığa gi 
iller gibi o kadar zahmete gir 

~~iie de lüzum yok. Alelade 
; baston veya orta kalınlıkta 

Unca bir ağaç dal alınız. Ucu 
it bir ip bağlayınız. İpin de u· 
'lıııa bir çengel takınız .. 
~ Şiındi sıra balıkları bulmak· 
~·· Bakkallarda mantar parça 
~tı satarlar. Bakkaldan man· 
t alınız ve bu mantarları bir 

~kı ile balık şeklinde kesiniz. 
~r.toolu iğneyi kıvırarak halka 
, lınde balığın burnuna geçiri 
~. Mesela mantardan üç dört 

1 1 
~I 

tane balık yaptınız mı. bu kada 
rı kafidir. 

Şimdi asıl marifet balık avla 
makta .. Genit bir liğen alırsınız 
içine su doldurursunuz. Balık
ları d'a içine atarsınrz. Tabit ba 
lrlclar mantardan oldukları için 
suyun üstünde yüzerler. Yapa 
cağıruz it. Bastonun ucundaki 
oltayı mantar balıkların burnun 
daki halkaya takıp suyun için
den çekerek çıkarmaktır. Eğer 
bir kaç arkadaş olta ile bu su
retle balık avlarsanız, daha eğ 
lenceli olur. 

Elmayı çiviye geçirin! 

Size bir eğlence daha .. Tam 
~Vıimidir. Yalnız sizin gibi 
• ~fükleri değil, büyükleri de 
·~ endirir. 

l Bunun için bir ip, uzun bir 
~hta ve sivri bir çivi, bir de sa 
sağlam bir elma klfidir. 

k E:.lınanın mukabil tarafına bir 
Q '<> santimetre derinlikte ve 
~ ~ilimetre kadar genitlikte 
·•ın bir oyuk açınız. 

~ ipin bir ucunu elmanın aap 
~ •a.fına bağlayınız. Diğer ucu· 
il da uzun tahta çıtanın ortası 

• 
na 1 Bundan evvel çiviyi çitanın 
bir ucuna çalımız. İpin uzunlu· 
ğu baflandığı yerden çiviye ka 
dar olan mesafenin bir buçuk 
misil olmalıdır. 
Oyuncağmız hazırdır. Artık 

marifetinizi göstermelc sırası 
j'elmittir. Tahta çitayı sol eli
nizle aapmdan tutarsınız ve 
sağ elinizle elmayı tutarak o· 
yuk yerini çivinin sivri ucuna 
geçirmek üzere atarsınız. Bu o
yuk biraz güçtür amma, dikkat 
ve -baretle muvaffak olmama 
ia imkin yoktur. 

• 
evı Dervişin 

ib ~rır.anın kenarında bir evde bam ne kadar kurt nraa hepsi 
Q 11Yar bir adam oturuyordu. ni öldürüyor. 

il e · 1 · h ~' vı~ ~encere erı er zaman İyi kalpli ihti ar küçücük kı 
Palı ıdı. Bu zavallı adamın yd ı 

\Qk d' •. k .. 1 .. dalı zı orman ortasın a yapaya•nız 
IQ1,; ıevd~~~ .. arısı o dmuf,ğl da nasıl bırakır? 
~I .•ev ıgı uç yaşın a o u a • 
lııu,tü. Şimdi yapyalnız, hep - Gel yavrum! dedı. 

~ları düıünür, onların hatıraai Çocuğu elind'en tuttu ve yola 
h Yaşardı. Konukomşu pek çıkardı. Ondan sonra orman 
ih'~•ız olarak bu yalnız kalmıt bekçisinin kulübesinin önüne 
d. 11

Yar adama "derviş" derler· kadar getirdi. 
~ lialbuki dervişlik nerde. bu 
q ~•Ilı ihtiyar baba nerede? Ev 
~ k~ndisi gibi ihtiyar bir hiz-

t ., lçı kadın vardı. Evin işini o 
Ot .. 

te .urdü. Akıamları baş bata 
1~ rlrler, geçmiş zamanı konu· 
~ r t.rdı. İhtiyar kimse ile ko 
d~lllıazdı, kimse evine gelmez
!~· Bir gün ihtiyar evinin arka 
il-ta.fındaki ormanda her za
d<ı~tıki gibi şöyle yavaş yavaş 
Q· a.,,p hava almağa çıkmıştı. 
~~rden bir küçük çocuk sesi 
c~~du. Dört yaşlarında bir ço
~ d .• Bu çocuk ihtiyarı görün 

di ki: 

~;-:- Beybaba, ben yolumu kay 
ti~~ın. Evime nerden gidece· 

dii llıtiyar baktı. Karıısmda 
rt Yatlarında bir kızcağız .. 

d,..._ Yavrum, dedi. sen buralar 
1ıt{'" ara yorsun? Senin ad'ın 

' 
~ ..._ Benim adım Iıık .. Çiçek 
ı~l1.yordum. Yolumu kaybet· 

~ ..._ Ya ben seni evine götür
~:•eın burada böyle yapyal

lle Yaparsın? 

>Q ..._ Yok. siz iyi adama benzi 
tıttııuz A .... 

~i~ · mma göturmezse-
• ben yalnız giderim. 

'--...... Peki, kurtlardan korkmaz 
ltı? 

Anladınız mı. çoc:uk orman 
bekçisinin kızı idi. 

Ertesi gün ihtiyar , gene her 
günkü gibi ormana gezmeğe 

çıkacaktı. Kapısının önünde ne 
görsün? Küçük ltık orada! kız 
cağız elini ihtiyara uzattı: 

- Beybaba. ben de seninle 
beraber geleceğim, bak ne gü
zel çiçekler toplayacağız. dedi. 

Çocuğun konuşması ihtiya 
rın botuna gitmitti. Beraber 
gezdiler. Dönüşte Işık: 

- Yarın gene geleceğim. de 
di. 

Ertesi f ün bir yağmur, bir 
yağmur.. htiyar gezmeğe çıka 
mazdı. Fakat mera'kla pencere· 
den baktı. Ne görsün? O yağ 
mur altında küçük ltık kapıda 
bekliyor. Hemen ko§tu: 

- Yavrum. dedi, sen bu yağ 
murda buraya ne diye geldin? 

- Sizi almağa geldim efen
dim. Dün öyle konuşmadık mı? 
• Küçük kızın bu kadar sada 

kati ihtiyarın gözünden yaş ge 
tirdi. Işığı hemen kucağına al
dı, Eve S-Oktu. Ocakta güzel bir 
ateş yanıyordu. Sırsıklam olan 
yavrucağı ateşin karşısında ısıt 
h, kuruttu. 

Sonra çalıştığı odaya götür
dü. Orada içi resim dolu büyük 
bir albüm vardı. Çocuğu kuca· 

Ata 
Sözleri 

Baba ve atalarımızın çok gü
zel .özleri vardır. Bu sözlerin 
hepsinin birer hıkmeti vardır. İn
sanların hayatta geçirdikleri tec· 
rübelerden alınmıştır. Onun bu 
ata sözlerini okumak ve akılda 
tutmak iyi bir §eydir. itte aize ba· 
zı ata. sözleri: 

At aralıkta, yiğit gariplikte 
belli olur. 

At merakı, atar merakı. 

Ar İnsana, yar civana yakıtır. 

Artırn ekailmeain, tatıın dö-
külmesin .. 

Al bez en çok Türkün aradı· 
i•· 

Az söyle, uz söyle. 

Akçası ak olanın yüzünün ka
rasına bakılmaz. 

Ne benden sana pazlama, ne 
senden bana gözleme. 

Nerede varlık, orada birlik. 
Sen i~lerıen mal itler, inıan 

6yle genitler. 
Sipahiye sağ sôz timardan yek 

tir. 

Tarlayı koçan zaptetmez, Ö· 
küz zapteder. 

Tedarikli başa kar yağmaz. 
Tek kadın uğğurludur. çifıi 

kuaurlu. 
Dar zamanda kek durmalı. 
Dertli inler, Atık ırlar; 

Derede tarla ael için, tepede 
harman sel için. 

Deli deliden hoşlanır, imam Ö· 
lüden. 

Deliye dalanmadan, yolu do· 
lanmak iyidir .. 

Etli idin hanı derin, güzel idin 
hani yerin .. 

Er bağı bir, eğer bağı üç .. 

Ergene var ergene, taaaaız gir 
yorgana. 

Erliil öğren, sonra evlen. 

Emek olmayınca yemek olmaz 
Öğe öğe öküz ettiler, boynu· 

zunu dokuz ettiler . 

Ökaüz kuzu öveç olmaz. 
Oğlan oktur, her evde yoktur 
Harmanda dirgen yiyen yılm-

da beğilder. 
Hekimsiz, hikimaiz memleket 

le durma. 

lslandun kurudum, sel beni ney 
ler - ellendim bellendim, el beni 
neyler. 

it derisinden post olmaz, U
nımla Erm.eniden doıt olmaz. 

inanma dayına, ekmek al ya .. 
nına. 

iti olmıyanın, aıı olmaz. 
lıleyen demir ışılır, yaUın ö

kilz muıular. 

iki kamçı bir buyruk, herkes 
kendi batına buyruk. 

Geçti bülbül geçti gül, iater ağ 
la iater gül. 

Gavurun tenbeli keti§, müılü
mamn tenbeli "'" -viı olur. 

Görgülü kuılar gördüğünü iş
ler. 

Gözünün yaşına Çukurovanın 
pamufu yetİf111ex. 

Gizliyi gözleme. 
Gurbette taıa yaılanm.ayan e

vindeki haaırun kıymetini bilmez. 
Kabaktan terazinin kuraktan 

dirhemi olur. 

Karaya aabun, deliye öğüt ney 
lesin. 

Kadının birisi ili., ikiai beli. 
Katla göz, geriai söz. 

Kuruıları artbnnak marifet 
yoksa liralan kim olaa arthnr .. 

Kuş kanadiyle, er aliyle müra 
dına erer .. 

Kozayda kar ekailmez, koyun 
da yağ. 

Kekik yetiıen yerde, keklik 
öten yerde ekin olmaz .. 

Geçti güzelliğin çağı, kırıldı 
uçkurun bafı. 

göstermeğe batladı. 

Tam o sırada yağmurda kay 
bolan kızını araır.ağa çıkan or· 
man bekçisi eve geldi. 

Ogünden itibaren ihtiyarın 
evine can geldi Kızın tatlı sesi, 
hof konufması evin mezara ben 
zeyen sükutunu kovmuttu. Ar· 
tık ondan sonra kapalı pencere 
ler açıldı. lşrk §İmdi yarı günü 
nü babasının evinde, yarı günü 
nü de ihtiyarın evinde geçiri
yordu. Orman bekçisi de çocu 
ğunun kapanıp kalmışn isanla
rın hayatına böyle ıırk serpme 
sie çok memnun olmuftu. Şim
di ihtiyara kimse "dervit" demi 
yor. Arasıra orman bekçisi ai
lesi ve cocukları ile ihtiyarın e 
vine geliyor, hep beraber ye-

TABiAT 

Deniz 
Otları 

Günet ıııiının hayat p.rt• 
lan üzerindeki tesirini herke• bi
lir. Şu halde güneıin denizde bl· 
ten otlar Üzerinde de teairi olmak. 
lazım gelir. Yalnız deniz suyu ırü 
neşin ıtığını Öyle ;.olay kolay de
rinliklere salrverıniyor. Muayyen 
derinliklere doğru, günet ıt•im· 
dan ideta bir nevi verıi alır. En 
nihayet bir noktadan aıağıya hu 
duttan hiç salmaz. 

Haaııaa bir fotoğraf camı yir
mi aaat 1200 metre derinlikte bı· 
rakılmıt ve develope edildiği za• 
man, hiç bir güneı izinin plağa 
tesir etmediği görülmütttir ... 

Fakat beyaz •tık dedltmıiz gÜ 
neı ıtığı denizin derinliklerinde 
tahallül etmektedir. En evell kay 
bolan fUa' "kırmızı ıua" dır. Bu 
ıtık 40 metrede aon derece zayıf 
tır. 100 metreden aonra günet ııı 
ğındaki kırmızı f ,ı bulmak nıüın 
kün değildir. Portakal, san, ye
til, mavi ıııklar 400 metreden 
700 metreye kadar İnerler. Violet 
ışık 1000 metreye kadar uzanır. 

Bundan sonra ultra violet ge• 
lir ki, 1300 metrede bulmak ka· 
bildir. Fakat bu, gün.,. ııığırun 
son hudududur. Artık ondan son 
ra mutlak bir karanlık hüküm
fennadır. 

Kınnızı ıfığın sür'atle kaybol 
maaı deniz otlarının hayatı ile al& 
kadardır. Bu otlardan kıamı aza 
mı yaşamak için ğıdalarına lizmı 
olan klorofili kırmızı ışıktan alır
lar. Fakat kırmızı ıtık 100 metre 
den ileri gidemediği için, bu de· 
rinlikten sonra deniz otu bulun
mamak li.znn gelir.. Ve hakika
ten de bu derinlikten sonra, de
niz otlarına pek nadiren teaadüf 
edilir .. Fakat bazı otlar vardır ki, 
kendi huausi uzv)yetlerinin yardı
mı ile mavi ve aan ışığı kırmızı
ya tebdil edebiliyorlar, 

Bu suretle 100 metreden aşa
ğılarda da deniz otlarına tesadüf 
ediliyor. Mahlukatta oldui\u gİ· 
bi, deniz otlannda da violet ve 
ultra violct •tıklar hayati bir ihti· 
yaçtır. Bütün bunlann yardımı i
le 100 metreyi 200 metreye ka
dar indirebiliriz. 

Fakat bu huduttan sonra de· 
niz otlarına tesadüf etmek imki. 
nı yoktur. 

* • • 
Deniz otlarının ziraatte çok fay 

daaı vardır. Çok kimseler bu ot 
lan toplıyarak gübre makamın· 
da istimal ederler. Bu gübre o ka 
dar kuvvetlidir ki, iklimi müaait 
yerlerde senede üç, dört defa re
kolte yapmak mümkündür. 

Bu otlar aanayide de müsta
meldir. Toplarlar, yığın halinde 
yakarlar.Hasıl olan külden Soude 
iatihaal edilir. Hatta bazı fabrika
larda brom ve iyot bile çıkarıl

maktadır. 

·--·-·-·--··---········--····-··-
MİZAH 

Miras 
Bana beş lira ödünç verir 

miain? 
- Y abu, parmağmda pırlan· 

ta bir yüzük var. Rehine koysa .. 
na .. 

- Mümkün değil. Bu yüzük 
bana babamdan kaldı. 

- Eh, benim param da ba· 
bamdan kaldı. 

Boşluk 
Süleyman Nazifin bir yazıam .. 

dan: 
"O kadar yalnızdı ki. bu ıstı· 

rabi.ver botluklar içinde ... " 
Biriıi Süleyman Nazife sordu: 
- Boşluk ta ıstırap verir mi 

imif? 
Süleyman Nazif f\1 cevabı ver 

di: 
- Hey oğul, sizin hiç başınız 

ağrımadı mı? 

Sancı 

- Mide sancıları def il mi? 
Bilirim, bilirim. Ne zor şeydir? 

- Sizinde mideniz ıancılanır 
mı? 

Hayır, benim değil, koca· 
mın.. 

Postanede 
- Bu ne bal? Yarım saattir 

mektup için &'İtenin önünde bek
liyorum. 

- Ya ben otuz senedir site
nin arkasında bekliyorum ya .• 

iyilik 
- Neden karına bu kadar fc 

na muamele ediyorsun? 
- Ben öldükten aonra keder 

çekmesin diye .. 

Küçük dilenci 
- Hali mı dileniyorsun? Ben 

sana mektebe sit demedim mi? 
- Gittim efendim. On para 

Mlrra ı.'Jy·un güzel resimlerinden bir tanesi 

Sinemada musiki 
Sessiz film zamanında çok 

kimseler, hatta filmi görmek· 
ten ziyade. müntehep bir or· 
kestrayı dinlemeğe giderlerdi. 
Sesli film çıktı. Bu orkestralar 
kalktı ve çok kimseler bundan 
memnun olmadılar. Çünkü or
kestra yerine. sesi büsbütün 
büyüten ve tağyir eden bir ho
parlör kaim oldu. Koca salonun 
İçinde bir erkeğin veya bir ka· 
dının konuşması, salonu bu de
rece doldurur mu? Sesli film bu 
marifeti yaptı. Onun için sesli 
filmin tabiilikten blzzarure u· 
zaklaıması, iyi parçalar dinle
mek isteyen orkestra meraklı 
!arının hoşuna gitmedi. 

Film amilleri heniiz doğan 
bir yeniliği inkişafa doğru sev· 
ketmek gayretile onu eşip du
rurlarken, bidayette bu mahzu 
run farkına varmamıtlardı Va
ranlar da halkın botuna gide
celc hafif havalan ve ten şarkı 
ları filmlere sıkıştırdılar. Öyle 
ki bugün bir sesli filmde meae· 
la dört, bet muhtelif ıarkı var 
dır. Bu ıarkılardan bazıları hal
kın botuna gider. alamod olur. 
Gramofon plaklarına geçer. Ve 
bu suretle dudaklarda dolafır. 
O tarkıyı ıslıkla veya güftesile 
ağızdan söylemek yahut gramo 
fonda çaldırıp dansetmek zevk 
li bir fey .. Fakat bu gayretin 
herkesi tatmin etmeğe kafi 
gelmediği anlaşıldı. Şimdi sine 
madan kovulan orkestra, sesli 
filme rağmen, gene sinemaya 
avdet ediyor. Fakat Avrupa ve 
Amerikada ekser sinemalarda 
olduğu gibi, eski klasik orkea-

tra değil, yarı orkestra. yarı caz 
tam yerini bulmuştur. Çünkü 
her iki tarafı da tatmin ediyor. 
Böyle bir takımla herkes yerin 
den oynatan bir romba veyah~ 

Bethowen'in sekizinci senfoni

sini çalmak kabil oluyor. Halk 

sesli sinemanın hoparlöründen 

ziyade. bu orkestrayı sanki bir 

mabede girmit gibi huşu içinde 

dinleyor. Demek biz farkına 

varmayarak, eıki güzelliği feda 

etmitiz. Orkestra bitti mi, sesli 

film, yani gürültü ve patırdı 

başlıyor. lnaanlar kasırgalı ve 

yağmurlu bir gece içinde yürü 

yen yolculara dönüyorlar. Hiç 

tüphe yok ki. halk orkestralı 

bir sesli sinemayı mutlaka ter· 

cih edecektir. Bu meslekte it· 

ıiz kalanlara iş bulunmasını dii 

şündüğü için değil . çünkü İn 

sanlar timdi o kadar "diğerbln" 

değildirler • sırf kendi zevkleri 

için.. Mekanik muzit<a. halkta 

bir li.tarne intibaı bırakıyor. 

Bir gece Luna Paıic.a gitmiş gİ· 

bi.. Bu ihtiyça lstanbulda da 

kendini hissettirdi iıe, kusur· 

suz sinemayı sevenlerin selim 

zevkini takdir etmek icap eder. 

Beyaz perdede san'atini göste· 

ren artisti seyretmek göz için 

nasıl bir zevk ise, iyi bir musi

ki parçasını dinlemek te kulak 

için ayni şeydir. l şidiyoruz ki. 
Avrupa sinemalarının çoğuna 

orkestra girmittir. Elbet, biz

de de .ırirecek! SEM 

• • 

1 1 Sinema haberleri 

• Simon Vandry ltalyan ar· 
tiıtlerinden Tito Schipa ile bir 
film çevirmek üzere Romaya 
gitmiştir. 

• Viyanada "Jeaqueline ve 
sevdası" İsminde bir film çev
rilmektedir. Filmin bat artist 
leri Brigitte Helm Berlinden, 
Albert Prejean Paristen Viya· 
naya gelmişlerdir. 

• Almanyada Mağdeburg'
da bir sinema haftada üç film 
göstermektedir. 

• Küçük Douglas ve Ricard 
Barthelmess Aınerikada "Kırk 
ikinci sokak" isminde bir film 
çevireceklerdir. 

• O kadar kazandıkları hal· 
de gene borçludurlar. Zenginin 
serveti borcundan belli olur
muı. Gregory Rotoff rad~ fir 
muından 650,000 frank alacak 
iken, ancak 60,000 frank almıt· 
tır. Gerisi borçlara! 

• Anny Ondra fU günlerde 
Puzy Sacophone isminde eğ· 
lene.eli bir film çevirmektedir. 

• Ermolieff Franaada Niste 
bir şaıic. masalını filme almak
tadır. İsmi: Bin iki gece. 

"' Paramount en çok ıkeç 
filmler çeviren bir firmadır. No 
el Noel'in "Müzeyi ziyaret" fil 
minden sonra, George Courte
line'in "Beyi yeıreğe davet et" 
İsmindeki eserini filme almış· 
tır. Gene ayni muharririn "Jan· 
darmada merhamet yoktur" ese 
ri de filme alınmıttır. 

"' Yakında "Şahane menek
ıeler" filminde Raquel MeHer 
ile Suzanne Biancbetti'yi göre
ceğiz. 

"' Raimu bir zaman türkçeye 
tercüme edilen Alphonse Dau
det'nin meıhur Tartarin de 
Tarascon'unu filme alacaktır. 
Rejisör: Pierre Colombier. 

Claud1tll,. r.otbert l'fılnln plulnl 6nünd' 
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jKomtu memleketlerde! 

Halepte bir 
Müsademe! 
Bir mahalle halkı 
ile polisler çarpıttı 

Halepten Adana l'azetelcrine yazı 
lıyor: Dün ak.-ın (Ağyol) mahallı>
ıinde sene mülhit bir müıademe ol 
du. 

Ecnebi mahkemesi müddeiumumi
liğinin emriyle bu mahallede bazı ev 
!erin talıarriaine memur edilen 100 
kadar polia aaftlıarp nizammda ma
halleye l'irerken bu vaziyetten Ür
ken halk polislerin üzerine ateı aç
mıf ve iki taraf araırnda müsademe 
batlamıttır. 

Polia kuvvetleri takviye alarak 
mahalleye bticum etmit ve taharriai 
arzu edilen evlere cebren ıirmiıtir. 
Müthit lıir vaveyll içinde ve tüfek a 
teşleri arumda evler taharri edilmit 
70 kiti tevkif olunmuıtur. Derhal 
t9'ekkill eden mahkeme bunlardan 
36 ini lıirer - ile aekizer ay ara
nncla muhtelif ceaalara mahkılm et 
mittir. 

Bütiln tehir tekrar derin bir heye 
can içine dütmüıtilr. Bilyük -kala
mı :mhurundan endlıe edilmektedir. 
Şun ve Halepte matbuat ıiddetli 

makale!• n<1frederek biiki'ımete hü· 
cum etmektedirler. 

Bu nziyet uzerı- Şaında hülai
~ nılai ve reiddlmhurun ittirakile 
millılm Wr içtima aktedilmlt ve bu 
içtimada Franıız delel'e•i de hazır 
bulunmuıtur. Verilen karar henüz 
belli delildir. 

Gazete imtiyazı verilmiyor 
Vezirler reiıl bir kararname neı

rederek mec:llı açdmcaya kadar Su
riyede bJç ki_,.e l'azete imtiyllZI 
nrilmemealnl blldirmittir. Alınan 
malumata ıröre yeni bir mntbuat ka 
nunu hazırlanmaktadır. Bu kanuna 
nazaran l'llZ•te bq muharrir, ve me 
a'ul müdürleri y6belr tahail ırör
ınüı olacaklardır. 

LQbnanın nllfusu 
Geçen aene Lı1ınanda yapılan nü

fuı tahririnin neticesi nihayet ilan 
edilmi,tir. Bu neticeye &'Öre Müslü
manlar Lübnanda ekaeriyet teıkil 
etmektedirler. 

Libnarun umum nüfuıu - Ecne
biler dahil 1.109,610 dur. Bunlar
Sünni müalüman, 155,000 ıüdir. 
Bundan ba,ka 54,000 kadarda dür
zü vardır. 

Bu neticeye naz.aran Reiıicümhu
dan 227,800 maruni rum, 109,000 
run müslüman olına11 icabetmekte
dir. 

Surlyedekl Ti1rkler 
Bu hafta içinde bllhaua §İmali Su 

riyede bulunan ve Suriyeli olup 
la lıakkihiyannı Türkiye lehine iıti
mal eden bütün Tütk tabeası hakkın 
da ıiddetli bir muamelel'e başlan
rruıtır. Bunlar loplanmıt ve bir haf
taya kadar Suriyeyi terketmeleri 
kendilerine bildirilmittir. Dir çokla
nnın huıuıi itleri ve arazileri o]an 
bu zavallı inıanlar timdi çok mü,kül 
bir vaziyete düımütlerdir 

Hudut komisyonu 
Şamdan bildiriliyor: Suriye ile 

Türkiye araundaki hudut ihtilafları
nı halletmek iç.in toplanan hudut ko 
miayonu meaaisini bitirmiıtir. Ko
misyon, ırfunrük mmtakalarmın de
ği,tirilmeai husuaunda bazı karar
lar ittihaz etmittir. Yani gümrük 
mıntaka11 Payaatan Cizreye kadar 
uzanacak ve burada yeniden üç güm 
rük mttkezi ihdas edilecektir. K<>
misyon müzakerelert neticeıinde yaz 
ve kıt mevsimlerinde Türkiyeden 
Suriyeye veya Suriyeden Türk.iye
ye l'eçmek iıtiyen a,iretlere ve bun
lann tatıyacakla.rı efyay11 ait te ba
zı kararlar verilmiıtir. 

Çinli hıristiyan ce
neralın bir tamimi 
ŞANGHA Y, 10 A.A. - Hi 

ri&tiyan ceneral denilen ceneral 
Feng Yubıiaog ile Cbiang Kai 
Shek'in birçok rakipleri tara 
fından oe,rolunan bir tamim 
telgrafında Lylton plim şid
detle tenkit edilmekte , bütün 
milletin aJpooyaya karşı aci
len seferber edilmesi ve Japon 

yaya ıerfru etmeııine mlni ol
mak için merkezt hüldlmetin 11 

kı bir kontrol altına alınması 
iltizam edilmektedir. Bunun 
Chiang Kai Sbek aleyhine tev
cih edilmit ilk hareket olduğu 
zannolunmaktadır. 

Von Bassermann 
Yordan öldü 

MONtH, 10 A.A. - V-.'olff 
ajansından: Yunan jeneral 
konıolosu Von Bassermann 
Y ()rdan. 54 Yatında olduğu bal 
de ölmüıtür. 

Tayfa grevi 
MARSILYA, 10 A.A. - Ya

rın tark memleketlerine ve Mııır' 
a gidecek olan La Martine ve 
Champollion atlı posta vapurlan
nın tayfalan, bu vapurlardan çı· 
kıp gitmiılerdir. Gemilerin hare
ketinin eni ta fa1arla 

• 
cı 

Silahları 
Azaltmak için 

(Başı ı inci sahifede) 
- imza edihniyeceii, belki Franıa
nm adetlerini azaltmak iıtemediği 
birçok memleketler tarafından imza 
lanacaiı muhakkaktır. Planın, bu hu 
ıuıiyeti ıimdiye kadar olan ve ba
zen ıiddetli ve herhalde ciddi bir 
surette tamamen milli programlar 
alıp vermekten ibaret bulunan uaul 
ile zit bulunmaktadır 

Almanlar merakla 

BERLIN, 10. A. A. - Havas A
jansı muhabirinden: 

Franaanın ıiliJıları azaltma plim 
hakkında şimdiye kadar Berline ge 
ler, l'azetelerde itimataizlikla ve bir 
parça korku ile kantık bir merak u
yandırmıştır. 

Maamafih, Koelnich Zeitunl', Fran 
aız plinının Alman noktai nazarın
dan bir uzlaı-ya eaa• olabileceli· 
ni yazmaktadır. Şayet M. Heriot, 
Londrada, Cenevrede veya baıka 
len ve oldukça mühim olan habeT
bir yerde konferanaa hakikaten ihya 
ve imar l'ayesini &'İden bir plan V&
recek oluraa ıil~bları azaltma meaele 
ai yeni bir yol almıt olacak ve Al
manyarun tabiatile hukuk müsavatı 
tanınmak sartile ıilaharı azaltma 
konferanıın~ a-.det etmetti mümkün 
olabileçektir. 

Londra miJUJkatı 

LONDRA, 10. A. A. - M. Her
riot ile M. Mac Donald arasında ya
pılacak mülakat etrafında büyük bir 
esrar perdeıi çekilmekt., olduğuna 
rağmen lngiliz başvekilinin Fransız 
ı.a,vekiline Alman met.eleai hakkın
da sörüımek üzre yarınki salı ıünü 
Londraya gelmesini teklif etmiş ol
duğunu farzetmek pek mümkündiir. 
M. Mac Donald, Paristen gelecek 
cevabın gelmesini b~klemekte ve 
hafta tatilini Cheqaera'de geçirmek
tedir. 

LONDRA, 10. A. A. - Fransız 
bııtvekili, Londraya çartamba yahut 
perfembe günü gelecektir. 

PARIS, 10. A . A. - M. Herriot, 
lngilterenin Paria büyÜk elçisi lord 
Tyrell0i kabul etmiftİr. 

M. Herriot'nun M. Mac Donald 
ile görüşmek ve 48 saat kalmllk Üze 
re pertembe yahut cumartesi günü 
Londraya gideceği teeyyÜt etmiştir. 

fngillz gazt>telerl ne 
di11orlar? 

LONDRA. 10. A. A. - M. Mac 
Donald'ın M. Herriot•yu daveti, bü
yük bir merak uyandırmaktadır. 

Morning Post gazetesinin tabki· 
kine göre davetten maksat, silah •· 
mltma konferan11nda dermeyen edi
lecek ailalı azaltma tekliflerinin tet 
kikidir. 

Daily Herald, gazetesine göre ise 
Mac Donald - Herriol görümeıinde 
Almanya.nın tekrar ailah kuvvetleri
ni azaltma konferansına ittiraki şart 
lannın görüşülmeııi muhtemeldir. 

Times gazetesi, tunu yazıyor: 
Avrupa ıulhünün hem Alman di

leklerinin haklılığını tanıyan hem 
Fnmaanrn kendi emniyeti hakkında 
duyduğu endiıeleri tabii bulan bir 
uyuşmarun huıuliinü istilzam eyle
mektedir. 

Daily Telegraph ve Daily Expreı 
gaz<.teleri, bir harp zuhurunda han· 
ği tarafın mütecAYiz mevkimde bu
lunduğunu kararlaştırmllk vazifesi
ni bir mahkemeye vermek imkSnı
run lngiltere bıralalmauru proteato 
<eylemektedir. 

M. Norman Davls de 
Londrada 

LONDRA, 10. A. A. - Amerikan 
diplomatlarından M. Norrnan Davia, 
hafta sonunda Londrava gelmiştir. 
M Norman Daviı, dün hariciye na

zm sir John Simon ile görüımüş
tür. 

M. Norman Daviı'in ve ıilih kuv 
vetlerini azaltma konferansında ya
nında bulunmu9, olan amiral Hep 
Buru, Londrada bir müddet kalma
larına ihtimal verilınektedir. 

Londraya yalnız M. Herriot'nun 
çağırılclığı, Almanya ile ltalyarun 
bu yüzden batırlanrun kırılma11 için 
lıiçbir aelıep olmadığı da bu münaaa 
betle kaydedilmektedir. Çünki 4 dev 
let araamda bir konferanı toplama
mn faidelerine bu iki hükiimeti da
ha ziyade inandırnwfa lüzum yok
tur. 

l.nııilD. hükumetinin M. Herriot'. 
yu Lonclraya çağırmaaınm bir tek ae 
bebi vardır. O da bu konferan•m 
toplanrnaırna enl'el olabilecek her 
türlü &'Üçlüklerin ortadan kaldırılma 
aıru lnıriltere biikiimetinin pek zi
yade istemeainden başka birıey d&
iildir. 

LONDRA, 10. A. A. - Reuter 
ajansının ~dığı bir habere göre ai
liblanmada hukukça beraberlik temi 
ni için Almanyanın ileriıürdüğüdi
lekleri müdafaa etmeli İngiltere hü
kiimetinin l'Üya üıtüne aldığı yolun
daki iddia hakkında Londrada hiçbir 
t•Y bilinınediii söylenmektedir. 

Bu kadar yanlıt ve aaılsız bir fA• 
yiamn ,imdiye kadar halledilemiye
cek gibi ıörünen bir muelenin &r· 

bk içinden çıkılmasına az çok ihti
mal verildi i bir sırada • neıri bil 

MiLLiYET SALI 11 TE~RINIEVVEL 

a 
Olimpiyatlar_ 
da 10 puvanla 
Dördüncüyüz 

(Baıi 1 inci sahifede) 
3 - Spalıic (Yugoalavya), 13 

metre 10. 
10.000 metre ltOfu. 
1 - Manoa (Yunanistan), 34 

dakika, 25 2/11 oaniye; 
2 - Renait (Romanya). 34 da

kika 28 saniye; 
3 - Koren (Yuıra.lavya), 34 

dakika, 42 saniye. . 
Bayralt JlflTlfl, 4 X 400 metre: 
1 - Yunan takımı, 3 dakika, 

35 3/5 aaniye; 
2 - Romanya takımı; 
3 - Yul'a.lavya takımı. 
Yülııalt atlama: 
1 -Papanikolau (Yunanistan) 

1 metre 80; 
2 - Haydar (Türkiye), 1 met• 

re 75; 
3 - Manteloa (Yunaniatan)
/llr ırünün neticaıinde lır.:zcını-

lan puanlar: 
Yunanistan, 
Romanya. 
Ylll'oslavya 
Türkiye 
Bulgaristan 

38 pUP.n 
20 ,, 
18 .. 
ıo ,, 

3 .• 

Rus taktmı nasıl 
geliyor 

MOSKOVA, 10. A. A. - Yann 
Türkiyeye l'idecek olan Sovyet ka
rıtık takımındaki futbolcular şunlar 
dır: 

Kaleci: Babkine; 
Geri koruyucu: Sriıtin<.. ... , F omino, 

Fomlno; 
ileri koruyucu: Popov. Straatin 

ve Privalov, 
Saldıraıı: Staroatine, Ellcev, Bout 

sok, Rokpliev. 
Takım kaptanı konuşma sı.rasında 

demittir ki: Bu seyahatin Sovyet 
futbolcuları için büyük bir değeri 
vardır. Ruayaya aon ııeliılerinde 
Türk futbolcularının teknik bilğil&
rini gördük . Türk futbolcuları, oy
nanacak oyunları kazanmağı belde
mel<te bizimkiler kadar haklı olan 
çok acar oyunculardır. 

Eskişehirde bir maç 
ESKiŞEHiR, 9. A. A. (Geçikmit 

tir.) - Bugün Eskişehir stadında 
grup mÜ•abakalanna devnm edilmiı 
tir. Cuma günü finale kalan Eskişe• 
bir birincisi tayyare taburu talmnr 
ile Ankara birincisi Gençlor birliği 
arasınd,.ki maç 150!! den fazla bir 
seyirci önünde icra E:dilmittir. 

Bu ikinci maçta grup birinciai bel 
li olacağından birinciden daha bü
yük bir alôka tevlit ediyordu. Ta
kımlar. alkışlar arasında sahaya ~ık
tılar. Oyun, gene Cemal beyin idare 
ıinde saat 16,40 da AnkaraWarm 
saldınlma11 İle ~ladı. Bu saldırma, 
tayyareciler tarafından kesilerek mü 
kabil akına geçildi. 

Oyun çok ıert ve &'eliti güzel oy 
nanıyordu. Her iki takımında bir
çok gol fırsatlan keçmyordu. Niha
yet, tayyareciler, aağdan güzel bir 
akın yaptılar Sağ açıjpn yerden ve 
faholu bir ortalayışını Halit, bey&
candan kendi kaleıine atarak tayya
l'Olden aonra tayyare takunı 11k, sık 
akında. 30 uncu dakikada sağ içeri 
reciler lehine ilk &'Olu kaybetti. Bu 
Saiın, 11kı bir ,ütle ikinci golü yaP
tı. 

Bu l'olden aonra kendine gelen 
Ankara forlan akınları tevali ettlr
meğe batladılaraa da tayyare müda
faası, fevkalade l'ayrct ve enerji aar 
file, bu akınları, uzakla§tırıyorlardı. 
36 ıncı dakikada aantrforun yerinde 
bir paımı güzel kullanan son açık 
Orhan, üçüncü l'Olü yaptı. Ve böy
lelikle birinci haftaym hittiğ, zaman, 
Eakitehirliler 3-0 kazann111 bulunu
yorlardı. 

Bu haftayimde tayyareciler, umu
miyetle aert oynamalarına rağmen 
iyi idi. Gençler birliğinde Halit, Se
mih ve kaleci süzeldi. 

ikinci devrede Ankaralılar, oyun 
üzerinde mÜeHİr olmağa ba,ladılar. 
Ve Eıki,ehir kaleıini sık, sık tehli
keli akınlarla aarıyorlardı. Fakat, 
tayyarenin yirticı müdafaa11, gol yap 
malarma mani oluyordu. 

9 uncu dakikada. tayyarenin sol
dan süzel bir akını &'Ol ile neticelen
di. Bunu Ankaralıların aağdan soli 
l'Üzel bir akını takip etti. 13 üncü 
dakikada Halit bir kafa vuruıu ile 

'ilk l'olü atmağa muvaffak oldu. Bu 
golden ıonra oyun tarjf edilm.iye
cek derecede sertleşti. 

36 mcı dakikada soldan güzel bir 
Ankara hücuma, Adil'in ayağile İ· 
kinci ve son golü yaptı. Bu gol, An
karalıları harekete peçirdi ve oyu
nun sonuna kadar hakim oynamala
rına rağmen diier bir ba,ka gol a
tamadılar. Bu devrede hakemin bir
çok ihtarlanna rağmen hata11 &'Örü
len tayyareden aağ açık Lütfü ve 
•onlara doğru da aalt bek Cağfer, 
oyundan çıkanldı ve oyun 4-2 Eski 
tehir tayyare takanınm galebeaile 
nihayet buldu. 

Bu ıuretlo grup birincisi olan tay 
yare takımı bu ıuretle srup birinci
ai olan tayyare takımı belki yarın 
akıam Türkiye birinciliğine karıı
ma küzere l:mıire l'İdecı:lderdir. 

Ping Pong 
Müsabakaları 

en 
Gazeteciler 
İçtimalarını 
Yaphlar 

( Ba11 l inci sahifede) 
azayı ali.kadar eden diğer çalıtmalar · 
ve tetebbüsler anlatılıyordu. 

Bu arada arkadatlardan Ahmet 
Raaim. A&'ah, lbrahim, Apli Tevfik 
Beylerin vefat ettikleri tee .. ürle lıil 
diriliyM. hatıralannın tazizi isin bir 
dakika auıulmaaı iateniliyordu.lste
nildiği ıribi bir dakika suıuldu. 

Bunclan sonra idare heyetinin ra
porunda altı aylık bir gazetecilik 
kursu açılarak bu kuntan muvaffa
kiyetle sıkan eaki .. azetecil.,rin yük
ıek tahıil l'Örmüı aayılnuısı hakkın 
daki fik aaı konu •ulmağa baılarul
dı. Kone-re azaaı birlik olarak idare 
heyetinin bu itle uiraımaımı kabul 
ve icap eden reımi tetebbüılere he
men batlanılrnaımı idare heyetine 
havale etti. Raporun heyeti umumi
yesi ve cemiyetin bu yıllık hesap bü 
liiaa11 ile bütçeai kabul ve tasdik e
dildi. Azadan bir zatın merhum Ah
met Rasim için ihtifal tertip edilme 
si hakkındaki teklifi idare heyetine 
havale edildi. 

C..,.Jyetln dil meıeleainde bütün 
çalıımaları kendiıinin eaaa vazifesi 
bilerek bu itte en ön aaftıı yürümek 
için İcap eden çalıımaların ve luuır
lanmaların yapılma11 ve matbuot 11-

tılahlarınm da derlenmeai için mü
rettip, muharrir ve matbaa makine
cilerinden bir heyet yapılması ka
rarlaıtınldı. 

Kurban bayramlannda yapılan g• 
zinti kaldınldı. Yerine Ağuıtoa a
yında bir mehtaplı &'ecede gezinti 
yapılma.ama, 29 Teırinievvel Cüm
huriyet bayraırunm da hep bir arada 
toplanılarak kutlulanmasına karar 
verildi. 

Bundan ıonra kongre namına bü
yük Rela Gazi Hz. ne ve B. M. M. 
Reiıi Kiznn, Başvekil ismet Paıa
larla, Maarif Vekili Reıit Gallp,Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya Beylere i
dare heyeti reiıinln arzı tazimat et
mesi kabul edildi. 

En sonra idare heyeti seçildi. it
tifakla Hakkı Tank, Ahmet Şükrü 
Kemal Salih, Etem izzet Sadrl 
Etem, R~ik Ahmet. Eniı ' Tahsin, 
Fuat, Saıp Beyler eaaı azalığa ve 
Avni, Ramiz. Tevfik Necati ve Sır
rı Beyler de yed~ azalığa ıeçildiler. 

idare heyeti rt.i"siiğine Hakkı Ta
rık, ikinci reialiie Ahmet. Şükril •e 
umumi katipliğe Kemal Salih Dey
ler ıeçilerek kongre bitirildi. 

Bir doğrultma 
LONDRA, 10. A . A. - Güya ln

gilterenin Almanyaya kartı bazı taa
hütlere giriştiği şayia•ı resmi lngiliz 
mehafili tarafından kat'i ıurette tek 
zİp olunmaktadır. Cenevreden çıkıp 
sa~b razetelerinin sütunlarına ge~ 
çen rivayete göre M. Mac Donald 
Hukuk müaaviliiine ait Alman dil~ 
ğini iltizam etmeği deruhte eylemiı 
ti. Londrada böyle bir taahhüdün 
mevcudiyetinden hiç kim .. haberdar 
cleğ-ildlr. Şimdiye badar kabili hal 
aayılmıyan bir meselenin düzeltilme 
ıi imkanı belirmeğe baıladığı bir sı
rada bu derece eıa11ız bir rivayetin 
ortaya çıkartılrnaaı. büyük bir bata 
teşkil eylemektedir. Buna mehafili
ne nazaran böyle bir tayianın yayıl
ma11 bir takım ıüpheleri uyandır
maktan itimadı ortadan kaldırmak
tan ve bazı zararlı Vt" gizli nufuzla
rı kuvvetlendirmekten ba~ka bir n&
tice veremez. 

Bir otobüs faciası 
PARlS, 10. A. A. -- Bestekar 

Mauriıe Raval, bir otomobil çarpış
masında yaralanmı§tır. Kendisi,bas
tahaneye kaldmlmıfbr. Sihhi vazi
yeti vahim olmakta beraber endi!eyi 
uyandırmamaktadır. 

···················-····························--
Spor fUbesinden: Mahfilin spor 
ıubesi bu aene büyük bir (Ping 
pong) müsabakası tertip etmif 
bulunuyor. Müsabakaya azalar 
ve hariçten isteyenler ittirak ede 
bilir. iki kateğorİ Üzere tertip e
dilen müaabakaların birincilerine 
mahfil tarafından konulan vazo
lar verilecektir. Müaahıklann kay 
dına teırinievvel 30 birinci Pazar 
gÜnÜ alqamma kadar devam edi
lecek ve teıriniaaninin 4 uncu cu .. 
ma sünü bir heyet J.ıızurunda 
kurra ile fikistür tanzim edilecek 
ve ertesi haftadan itibaren müsa
bakalara baılarulacaktır. 

l,tirak etmek isteyenler her 
cuma ve pazar günleri aaat 14 
ten 18 e kadar mahafilin Cümbu 
riyet Halk Fırkası Beyoğlu kaza 
merkezindeki idaresine müracaat 
lan. 

Maks Şimelling 
Eak.i boka tampiyonlarından 

Alınan Max Schemeling Paris'e 
gitmiftir. Schemelinır Mickey 
Walter ile son yapmıı olduğu 
maçtan asla müteessir deffildir; 
Bir kaç sün Pariate kaldtktan lk>n 
ra Berlin'e veya Bodyaarom'dak.i 
malikanesine l'İdecektir. Max 
Schemeling orada avlanmakla 
vakit l'eçecek ve yeniden ~ampi
yonluğu kazanabilmek ümidile 

1932 

zı ar 
Bütçe 
Yarım milyar 

(Başi / inci sahifede) 
tün teyidini, inkılabın, hadiıata 
tabi olmak deiil, hidiaata tahak
kiim etmek, müdahale etmek ve 
emretmek vaz'mdan alan bu it 
ve İ"-fA pl&runda vatanın bütün 
it ve kuvvet unaurlanrun kat'i be· 
sap ve takdiri vardır. it bütçesin
de milletin "it kabiliyeti" realize 
edilir. iş bütçesinde, milli iş ve 
inta plinı içine alınmaaında faide 
bulunan, zaruret bulunan, her va 
tanda.ıın ve her şeyin bir yeri var 
dır. it bütçeıinde biz, bugün mev 
cut olmıyan ve fakat yarın doğa. 
cak olan milli it tubelerinint zen
l'in bir koyunculuğun, müterakki 
bir ziraatin, yükıek sanayi tekni• 
ğinin yollann, bankalann, kara, 
deniz ve hava vaııtalannın ve 
hepsinin üstünde, zen~in, şen ve 
medeni yüksek bir milletin tekli
ni ve inşa planını buluru~. Milli 
toprak mahsulltına ve sanayi 
maddelerine yükıek fiat, Türk İf
çisine yüksek ekmek hakkı, Türk 
pazanna genİ.f ve hummalı bir mii 
badele faaliyeti ve nihayet dev· 
let hazinesine çok varidat, İf büt 
çeıinin tabii neticesidir. 

Hullba 
Şimdi inkılibrmızın mevzuu, 

milli kuvvet unıurlanmızın, mitli 
bir "it ve inta plinı" içinde he .. 
sap ve tanzim olunu,udur. Bu un 
surlara, yani bir taraftan Türk 
toprağının tabiatında uyuyan ve 
henüz itlenmemiş bulunan verim 
kudretine, diğer taraftan Türk 
inaanınm kanında yatan ve henüz 
itlenmemit bulunan it kabiliyeti· 
ne hayat ve cereyan vermek iıJ, 
busünkü inkılap neılinin eseri •• 
mucizesi olacaktır. 

Kendi yaratma kabiliyetini bir 
mucize haline koymıyan, kendi 
içinde "it" in, milli hudutlar mik 
yasında tanzim olunmuf ahenğl
ne ve disiplinine iıtinat etmiyen 
bir milletin, bugünkü cihanın bu 
derin tekallübatına muk .. vemet 
edebilmesi çok müıkül olur. Ken
di hudutlanmızı masun kılmak 
ve bu hudutlar içinde milleti, hl 
diaatm bütün tekallubatma karşı 
hem dilek, hem de mukadderat 
itibarile mütecanla bir cüzütam 
halinde tutabilınek için, her 'ey• 
den evvel, millet içindeki iş ve ik· 
tıaat münaaebetlerhıi tanzim ve 
totkil etmiye mecburuz. 

Hudut birliği, iş birliği, dilek 
ve mukadderat birliği, yeni "mil· 
Jet" in vasfıdır!' 

Sosyalist gençleri 
kongresi 

PRAGUE. 10. A. A. - Soıyalist 
,.ençleri beynelmilel kongresi, dün 
belediye dairesinde açılmıştır. Öğlı>
ye kadar l'eçen vakit, teşkilata ait ra 
porların ve konl'l"e programının o
kunnıaaına haaredilmlştlı-. 

Öğleden .onra beynelmilel sosya
liıt l'ençliği teşkilatı reisi Viyanalı 
Hainz, Bundan 25 sene evvel Stut
l'artta teaia edilen bu t"fkilatın bir 
tarihçeıini yapım,ıır. 

ikinci enternasyonal bat katibi 
M. Fritz Adler, aov·'

0

st gençliği tq 
kil8tına ikinci enternasyonalin sel~
mını bildirerek bu enternaıyonalin 
gençler teşkilatı ile fili ve fikri bir 
itilaf dahilinde el ele vererek çalıı
mak ve ıilahlanmalMla irtica hare
ketlerine kar•ı l'ençlerle birlikte mü 
cadele etmek arzusunda bulunduğu 
nu •öylemiıtir. 

Kongre, bugün ve yarın çalışma
ğa devam edecektir. 

Banker lnsull Ati
nada yakalandı 
AT1NA. 10 (A.A.) - Ame 

rikalı bankerlerden Samuel İn· 
aull. buraya gelmit, bir otele in , 
miştir. Hakkında bir tevkif mü 1 

zekkeresi sadır o1madığı için 1 
polis kendisini nezaret albnda 

bulundurmakla iktifa eylemi, -

1 tir. Fakat nihayet banker, der-
dest olunmu9tur. Bu tevkif, I 
müttehide! Amerika sefirinin 
talebi üzerine vukubulmuştur. 

Tevkif müddeti. Amerikadao 

bir iade emri gelinceye kadar 
devımı edecektir. 

LONDRA, 10. A.. A. - Reuter 
Ajanımru Atinaden aldığı bir habe
re ıı-öre Samuel lnıull Amerikan or 
ta elçiliğinin talebi üzerine değil,fa
kat pasaportunun usule uypn olına j 
masından dolayi tevkif ve hapaedil-
mittir. 1 

48 ıaate kadar bir tevkif müzekke 
reai çıkanlmıyacak oluraa lnsull aer 
beat bırakılacaktır. Çünkü polis pa
saportu yolunda olma)•an kimseferi 
48 saatten fazla hapsedemez. I 

Amerika hükiimeti lnıull'ün ken
disine iadesini iıtiyecek olursa -
Yunan ve Amerikan hükümetleri a
rasında yapılan "mücrimlerin iade
si" muahedeıi henüz tnıdik edilmit 
olmamakla beraber - bu dilek yeri 

Batan vapurdaki 
mücevherler 

NORFOLK, 10. A. A.- Londra 
b :ılık tacirlerinden olup Meksika im 
peratoru müteveffa Max.imilien'un 
meşru oğlu olduğunu iddia eden M. 
Brichtvell'in 1911 senesinde batmış 
olan Merida'nın ambarında bulunan 
mücevheratın kendisine ait olduğu
nu söyliyerek bunlar üzerinde mül
kiyet iddiasına kalkıı-sı haberi ü
zerine Mekıika sularında mezkfir g• 
mi enkazının bulunduğu yeri aramak 
ve içindeki şeyleri çıkarmağa teteb
büı edecek olan heyetin kumandanı 
M. Harry Bovdoin, böyle bir iddia
dan haberi olmadığını ve maamafih 
bu iddianın kendisini arattırmaktan 
alakoymıyacağınt gazetecilere sôyle
mittir. 

M. Harry Brovdoin, Meridadaki 
hazinenin 21 seneden beri denizin 
dibinde olduğunu ve çıkarana ait o
lacağmı ilave etmiıtir. 

Bir petrol depo
•unda yangın 

LA ROCHELLE, 10. A. A. - Bü 
yük lıir petrol antreposunda heı>Üz 
malum olmayan bir sebepten dolayi 
ani olarak bir yangın çıkınıştıı·. Bir
çok gaz ve benzin depoları atOf al
mıttır. Bu depolarda milyonlarca lit 
re petrol vardı.r. Öğleden •onra çık
mış olan yangm, l'ece geç vakte ka
dar lı.iliı devam ediyordu. Etfaiye el 
radı. civardaki fabrikaları himaye et 
meğe muvaffak olmutlftrdır. 

Mecburi surette 
denize inen tayyare 

MANILLE. 10. A. A. - Dünya 
etrafında bir hava ıeyahaıi yapma
ğa çıkmıı olan Alman tayyarecisl 
yüzbatı von Gronavdan imdat iste
yen bir telıiz almmııtır. Kendiıi bu 
telıizinde Hint Ok,.noaunda Portı 
vettenhan yakmmda denize inmeğe 
mecbur kaldığım bildirmektedir. 
Tayyarecinin bildirdiği mevki ıu
dur: 14 derece 35 dakika ıimali arz. 
97 derece 10 daki tarki tul. 

Bir ölüm 
LONDRA, 10 (A.A.) - in 

giltere'nin ...bak Tokio ataıena 
vali amiral Hutchiaon 70 ya91n 
da ölmüştür. 

Berlindeki atlı kira 
ara balan 

BERLIN, 10 A.A. - Volff A
janımda.n: Berlin'de hali. lılemek 
te olan atlı kira arabaları, aadeae 
83 taneden ibarettir. 

İs. ve 
Mıl iyet b J ~ ' unc'c ıı İlf' 
istiyenlere tava5sul ediyor.-11 
ve işçi istiyenler bir mektuP
la it büromuza müracaat et 
melidirler. 

İş arayanlar 
506 - Almanyada yÜk•ck tah• 

sil görmüı ve Bolonya konservatı. 
vanndan mezun almanca, fransı~ 
ca, İtalyanca, türkçe ve runtCil h• 
sanlarına vikıf iyi bir aileye ırıeıı 
sup bir hanım kız piyano der~ 
vermek ve kız mekteplerinde ntt.I 

siki muallimliği yapmak arzuıı.ut1" 
dadır .. 

* Huıusi piyano dersleri tccı-Ü· 
beli bir Matmazel, hanım kızl• 
ra huauıi piyano dersleri verrnelı 
arzusundadır, arzu edenlel" ffa)" 
riye sokak Çorlu apartırn•.ıı 6 Jll. 
dairede. ,,. ,,. ,,. 

.f.9 - 330 senesi lstanbul 
Sultaniai mezunlanndan olup Jı•· 
li hazırda hiç bir itle me111ul d .. 
iilim. tüccar yanlarında ve fab· 
rikalarda ki.tiplik vazifeıine W 
libim. Maaı ( 45 - 50) lira ar• 
sındadır. Elimde bonaervislerİJll 
vardJT. Arzu edenleı: Milliyet lı 
bürosunda "S., rumuzuna miit• 
caat etainler. 

Adres: . 
Babıali Vilayet kart1<ınd~ 

kıratanedeki Şükrü Bey vasıtaW 
le M. Sabri. 

*** Franaızca ve türkçe muallimi 2' 
kurut mukabilinde evlerde ders vo
rir. Beşiktaş imam 7.ade sokak 1'1°· 
67 Sadullah Bey. 

Churchil iyileşiyor 
LONDRA, 10 (A.A.) - rd· 

Churcbill tedavi altında bulııJI 
duğu hastahaneden bugün çıl<• 
caktır. 

Japonyada bir idaJll 
TOKIO, 10. A. A. - 8 Kıinuoull 

nide imperatora bomba atmıı ola~ 
Koralı lchİl'aya hapiıhane&inde 1 

dam edilmiştir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehasıısı 
Cumadan maada herııün öğledtl' 

aonra aaat (2,30 dan Se; kadar I•· 
tanbulda Divanyolunda 1 lU ı:uııı'· 
ralı huıusi dairesinde dahilı bati• 
lıkları nıuayene ve tedavi eder. 1•· 

Berlin otelleri tröstü ıefon: t.tanbuı 223ss. 

BERLIN, 10 A.A. - Volff A
jansı tebliğ ediyor; 1550 yataklı 
'bi;;;k" hü~otell,;;;-aahip ola,; 
Berlin otelleri trüstü, birinci •mıf 
iki otel daha yaptırmıftır .. Bu o
tellerdeki yatakların sayısı, bu au 
retle 2120 yi bulmuıtur. Berlin'
dek.i büyük kahve, lokanta ve mu 
zikhollerin birçoğu da bu trüıtün 
elindedir. 

23 milyon işsiz 
VAŞiNGTON, 10 A.A.- Müt· 

tehidei Amerika ve Avrupa'daki 
iıaizliğe dair Amerika ticaret n~ 
zareti tarafından netrolunan bir 
iıtatiatlle l'Önt elyevm Avrupa'
nın 310,000,000 nüfusundan 11, 
378,000 i ve müttehidei Amerika 
nm 123,000,000 ahalisinden 11, 
400,000 i itıizdir. Umum ahaliye 
nazaran niıbet, Avrupa'da o/o 

r;, 9.50 dir. 

Heyecan ve s\kıntı yü
ıilnden zayıl\amış 

sinir\eriniıi 
ıtuvvetıend\nnek 
\c;in 
günde birkaç dela 

&rom ura\ 
.. Kno\\,. 

Merhum 
Muallim Mcbahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabediien 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~e~ N. GA~~~ )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
fekllde lntitar etmiştir. 

Bütün iı adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Mahalli: Milli yet Mat~aa~ı 
Taşraya gönderilen kitaplar içirı posta ücretı alıoı:ıtlı· 



TÜRK ANONİM ELEKTRiK 

Ş1RKET1NDEN: 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketleri ile 

İstanbul ve Kadıköy Hava gazı Şirketleri ve T esi11atı 
E:Iektrikiye Şirketi, elyevm ve oldukça uzun bir müddet 
İçin münhal hiç bir memuriyetleri bulunmadığını ilan 
Ye hiç bir netice verilmeyecek olan hizmet talebinden 
sarfı nazar olunmasını bilhassa rica ederler. 

Türk milleti namına icrayi muha
keme ve itayi hökme mezun Silivri 
mahkemesinin asliye hukuk karan· 
dır. 

Hi.kim Tevhit Bey, Müddei Sili•
rin.in Piri pa!a mahalleıinde mukim 1 

Ali kızı Hacer hanım müddeaa.lıtan • 
bulda Samatyada Arap kuyuda 8 nu ı 

maralı hanede mükim dahiliye neza
reti idarei umumiyye kalemi hulefa· 
sından Halil oğlu Mehmet 1 drit e
fendi: lcabı.d: müddeiye Silivrinin 
Piri Mehmet paşa mahallesinde mü 
kime Ali kızı Hacer hanım vekili Is 
mail bey müekkilesinin müddealeyh 
lstanbulda Samalyada Arap kuyu
sunda 8 numarah hanede mükim 
Mülğa C:ahiliye nezareti idarei umu 
miyyc kalemi hülefaıından Halil oğ
lu Mehmet ldriı efendi zimmetinde 
matlubü bulunan yüç yüz liranın 
mafaiz ve ücreti vekalet V<" masarifi 
muhakeme tahsilini talebi dava et
mekle İcra kılınan tahkikat ve muha 
keme neticesinde: müddeaaleyhe U· 

sulü mevzua dairesinde tebligatı ka 
nun.İye icra kılındığı halde mahkeme 
ye gelmediği ve bir vekili kanuni 
dahi göndermediği gibi ittihaz olu· 
nan giyap kararı dahi uıulüne tem
kan tebliğ olunduğu halde müddeti 
muayyenei kanuniyesi içinde serdi i 

Matbaası 
1

~1IDil~I ~ 
KARADENiZ POST ASI 

Binaenaleyh müstedilere alakadar olan hayırhah ze
Yattan gelen tı1Vsiyename ve teşebbüsler baklanda dahi 
keyfiyet aynıdır. 

Laleli Apartımanlarında 
Kiralık Evler 

Tayyare cemiyeti Laleli apartımanlarınm 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kltaplan 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

SAMSUN 
Vapuru 11 Teşrinievvel 

SALI 
günü aktamı Sirkeciden hareket 
le Zonculdak, İnebolu, Ayancık, 
Samıun, Gireson, Tnıbzon, Sür .. 
mene ve Rize'ye azi l ve av
Jet edecektir. 

Fazla tahiliıt için Sirkeci Yel
kenci hanındaki accnlalığına mÜ· 

-

1. dairesinde 3, l 1. 38; TABEDİLIR 
ncaat. Tel: 21515. I· 

2. dairesinde 17, 18, 31; 
3. dairesinde 3, 5, 13; 15; 
4. dairesinde 3, 5, 6; 9; 13; 33; 35; 
No. lı (3, 4, 5) odalı evler müzayede ile kiraya verilecektir. 

lt 10/932 salı gününden itibaren her gün müzayedeye dev&m 
.olunarak fiatlar haddi layıkrnda görüldüğü takdirde saat 12 de 
ı\ıaleleri icra edilecektir. Taliplerin pey akçelerile birlikte apar
trınanlar idaresine müracaatları. (5378) 

İst. Mr. Kumanda<1lığı Satnı.-.lın. li"oı:r. 1 
'- \~ ·-. J 

155 Adet Sıra ) 
3 Adet Yazı tahtası ) Bir t•rtnam.ede 
3 Ad'et Muallim kürsüsü ) 

200 Çift altlı üstlü karyola bir ıartıiamede 
. Harbiye mektebi ihtiyacı için yukarıda yazılı malzemeler 
1ki şaı-tnamec1.:~ pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlıkları 
IS 110/932 cumartesi günü saat 14,30 da Tophanede Merkez ku
~andanhğı satınalma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliple
tın nümunelerini görmek için mektebe ve şartnamelerini görmek 
l~in her gün ti:omiayona ve pazarlığa iştirak için de muayyen vak
lınde koımiayonda hazır bulunmaları, ( 140) (5360) 

• • * 
Merkez kumandanlığına mer 

hut müeuesat hayvanatı irtiya 
tı için 106500 kilo saman, 
141340 kilo ot, 83000 kilo ot ay 
l'ı ayn üç ıartnamede pazarlık 
1, •atm alınacaktır. Pazarlıkla
rı 11-10-932 salı günü saat 16 
d, Tophanede Merkez kuman
dıınlığı aatınılına komisyonun 
d, İcra kılınacaktır. Taliplerin 
ı.rtnameleriııi görmek için her 
tiin ve pazarlığa ittirak için de 
~lıayyen vaktinde komisyonda 

i!litır bulunmaları. 
(139) (5339) ..... 

Ordu Sıhhiyeai ihtiyacı için 
İlti. adet pnomotOTak.s aletile bir 
tdet diıçi altın silindiri pazar
lıkla satın almllcaktır. Pazarlı
iı lS..10-932 cumartesi günü 
'•ııt 10 da Tophanede Merkez 
kumandanlığı satmalma komia 
Yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin izahat almak için her 
tiin ve pazarlığa ittirak için de 
~lıayyen vaktinde komisyonda 
11.ıır bulunmalan 

(138) (5338) 

misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa iıtira'k için de 
muayyen vaktinde komiıyon
da hazır bulunmaları 

(88) (4957) 

• • • 
700 Yatak kılıfı ) 

1400 Yatak çarşafı) (maliyeleri 
500 Nevresim ) 

Maltepe Lisesi ihtiyacı için 
yukarıda yazılı malzemeler bir 
şartnamede pazarlıkla imal etti 
rilecektir. Pazarlığı 13/10/932 
perşembe günü saat 11 de Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
satınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin ıartna
meaini görmetc için her gün ve 
pazarlığa iıtirak için de muay
yen vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (144) (5375) 

• • • 
1500 adet Fildekos don 
1500 adet Kısa kollu fıldekoa 

fanila 
1500 adet Yün fanila 

Maltepe lisesi ihtiyacı ıçın 
* * * yukarıda yazılı melbuıat ayn 

h Merkez Kumandanlığına mer ayrı üç ıartnamede aleni müna 

61ıt mücaaesat ihtiyacı için kaaa suretile satın alınacaktır. 
117 çeki odun pazarlıkla satın Münakasalan 18/10/932 salı 
'lınacaktır.Pazarlığı 11-10-932 günü saat 15 te Tophanede 
'•lı günü saat 14.30 da Topha- Merkez kumandanlığı satına!· 
~ede Merkez. kumanda~ığı sa- 1 ma komisyonunda icra kılına-
111alma komı.syo;unda ıcra kıl~ caktır. Taliplerin ıartnameleri
~~~· 1:a}ıplerm .~artnameaı ni gönmek için her gün ve mil 
lı ııo.~ek ıçı~ ~er gun ve pazar nakasaya İttirak için de muay-
h tftırak ıçın de muayyen yen vaktinde komisyonda hazır 

İ'ktinde komsyonda hazır bu- bulunmalan (100) (5111) 
lınınalan. (134) (5334) 

* • * * * * 
10 Ton Saman 
10 Ton Yu!af liarbiye ve merbutu bulunan 

lkıektepler ihtiyacı için 336 ton 
'tpa kapalı zarf auretile aatm 
; ınacaktır. Münakaaaaı 5/11/ 
l2 cumartesi günü saat 14,30 
dil Tophanede merkez kuman
d •nlığı satmalma komisyonun 
' icra kılınacaktır. Taliplerin 
ı~_rtnamesini görmek için her 
~ı.ın ve münakasaya i9tirak için 
) ' fartnamesi veçhile hazırla
t 'cakları teklif mektuplarını i 
d •le gününün muayyen vaktin· 
't eıı evvel komisyon riyasetine 

Süvari Binicilik mektebi bay 
vanatı ihtiyacı için yukanda 
yazılı yem ayn ayn pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlıkları 
13/10/932 pertembe günü sa
at 10 d'a Tophanede Merkez 
kumandanlığı .. tmalma komla 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa ittira'k için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları(145) (5376) 

1 tiraz etmemi, olduğundan hakkında 
ğiyaben devamı muhakemeye karar 
verilerek müddeinin olbaptaki iıti

dası okundu. Müddei vekili istida11 
mealini tekrar ve İıpatı dava sade
dinde lıtanbul birinci noterliğince 

taıni.ın olunmuı 9 te,rin.ievvel 339 
tarih ve 275-5798 numaralı bir kıta 
mükavelename ibraz ve mealine na
zaran müddeaaleyhi mümaileyh Si
livri kasabaımın Piri Mehmet pafll 
mahallesinde mutasamf buhınduğu 
bir bap haneıini üç yüz lira bedeli 
müsemna mükabilinde müddeiyei 
mezbure Hacer hanıma kat'iyyen 
sabf ve bedelini dahi tamamen al
mıt ve mezkUr hanenin müddeiyeye 
tamamını ita etmek Üzere Silivrili 
Faik reia oğlu Şerif reiıi mezun 
ktlmıt olduğunu mübeyyin olduğu 

görüldü ve müddei vekili davalan 
İ§bu noterden müsaddak ve ikrarı 
deyni mübeyyin ıenette mü.bet ol-. 
duğundan mebliığı müddeabihin tab 
tı hökme alınınumı talep ve k~)fiy 
yet tapu dairesinden istilim oluna
rak mevrut cevapta dahi •alifülbe
ya.n hanen.İn takriri müdcleiyei mez
bure verilmemiı ve elyevm müddea
aleybin uhdei teııarrufunda bulun
duğunu mübeyyİn olduğu görüldü. 
Keyfiyyet teemmül olundu: mebla
ğı müddeabih noterden müsaddak 
ve ikrarı kabzı mübeyyin vcıi' .J rcs 
miyeye müstenit bulunmakla bennu 
cılıi dava ilç yüz liranın borçlar ka
nununun 61 inci maddesine tevfi
lıa nmüddeaaleyten bittahıiJ müd
deiye itasına ve faiz talebine ııelin

ce: müddeaaleybi mümaileyh meb
lağı mezburu alıp mükabilinde iıayi 
blkrin aleluaul vekili kanuni naııp 
ve tayin etmİ! ve her naıdaa Tekili 
tarafından takririn Yerilınemit olma
sından müddeaaleyhin bir ıunu tak 
ıiri bulunmadığı ıribi müaaddak va
rakada da faize dair bir kaydi ten.

hat mevcut bulunmadığı ve müddei 
ye tarafından müddeaaleyhin ifayi 
Vecibeye daveti mütezammın ken
disine protesto dahi çekilmemit ol
ması haaebiJe aynca faiz takdirine 
mahal görülemediğinden müddeiye 
vekilinin bu baptaki talebinin red
dine ve yüzde on beaabile otuz lira 
ücreti Yekilet ile meurifi muhakeme 
nin miiddeahaleybe aidiyyetine ka· 
bili temyiz olmak üzre anilgiyap ka 
rar ....nı-ı. alenen tefhim kılındı. 

Ankara'nin en büyük 
' 'ti 

. Kitap, gazete ve 

: Kırta_siye mağazas! 
~ AKBA · 'ttneleri. (129) (5300) 

"' "' "' r liarp Akademisi ihtiyacı i-
~111 14000 kilo ıığır eti kapalı 
~~-f suretile satın alınacaktır. 

11 .tnakasaaı 26/10/932 sah gü 
t,\' •aat 14.30 da Tophanede 
Ilı Crkez kumandanlığı satmal
Ct. il komisyonunda icra kılma
t'~r. Taliplerin ıartnameaini 
~l'lı:ıek için her gün ve müna
lkı •aya ittirak için de şartna-
1 ~! veçhile hazırlayacakları 

11~. lif mektuplarını ihale günü
~ ~uayyen vaktinden evvel 
~ ıayon riyasetine verme 

• (122) (5248) 

••• 
Tophanede Merkez Kuman

danlığı binası pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. Pazarlığı 13/10/ 
932 pertembe günü saat 14 te 
Tophanede Merkez kumandan
lığı satmıılma komisyonunda 
İcra kılıacaktır. Taliplerin tart 
namesini görmek için kfımiayo 
na müracaatları ve pazarlığa 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
lan. (146) (5377) 

Mıt•p evi wt kırt11ıyecili• 
Analuı.lu c~ddl'N ; 

_. .... - Tclcioll : , 3377 . ,• 

Her 'lisanda gazele . 
· me~1ua ve .. kitap 

' ı· . 

Her nevi kırtasiye cwa11 
ve mektep levazım& 

,. . 

Her\ türlü F otağı-af . 
leviı.zıım - makineler 

v! amatör işleri 
·,_ ·' ; . . . -· 

:. Et~ Ptttn' ;tri)'ah 
·.; "; .... · ·,. . . . . . .. . 

.' · Kütahya ç inı1erl .. · 

Def eri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

~unılu rınar Her Müesseseye Elverişlidir. 
Vapuru 13 Teşrinievvel 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar Perşembe 
Adres: ANKARA Caddesi günü akşam aaat 18 de Sirkeci 

·ıhtmunda.n hare:ı.etle(Zcn~uldak, 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
'nebolu, Sam5un. Ordu, Ci C• 

son, Trabzon Rize ve Hope) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 :nenet han' altında acentalığına ı 

müracıııat. Tele. 22 J34 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Muhammen 

kıymeti 
Lira 

1 

: SEYRlSE.f All'll 

1 llC'rlı:eı accnta: O.lata ltı!priı 

K6yll MeYkll 
M. Ş. Pqa Eıkl bozahane yolu 

No. 
124 
126-58 
108 
1-78 
7-23 
59-55 

Cinsi 
hane 
hane 

Kimden metrllk 
olduğu 

Muıto 
Miço oğlu Tanq 

150 
50 
20 
15 

' 
batı B. 2362. Şube A. Slrlı:et' 

\iUhtırdarıa& han 2. 3740. 

(ZMIR - PİRE - İSKENDE-
" .. .. .. .. .. .. .. 
" 
.. 
" 
" 
" .. 
" .. 
" .. 
" 
" 

.. .. 
Yeni ., 
Alibahadır yolu 
Bu~gar mahallesi 
Cami mahallesi .. .. 

,, tt 

Köprn caddesi 
Leylekli mahallesi 

.. .. 
.. " 
n " 

Mektep ilıtıı 

Cami arkası 

., mahallesi 
Köprü .. 

" " 
" " 

Bozahane yolu 

mevkii 

Mektep mahallesi 

58M.-64 
50 
35-65 
33-8-90 

80-77 
81-17 
94-82 
100-92 

49 

53 
27-39 
37 
41-72 

.. 
dam 
hane 
ahşap 
dam 
ahır 
hane 
hane 

hane 
hane 
hane 
hane 

" .. , 
Haralambuz 
Bulgar Draganço 

d.ım Dokun oğlu Vasi! 
Yan oğlu Nikoli ve .. , . 
Diden oğlu Andon 
Hah oğlu Nikoli 
zevcesi Elenko 

10 
10 

lıtasya 8 
12 
10 
30 

Fırçacı oğlu Hiristo 
Sebzevatçı oğlu Andon 
Yani kı:r:ı Filya 

25 
25 
15 
15 Nikoli çocukları ve 

Katina Polikini 
arsa ( 75 metre Z·h oğlu Dimitri 5 

murabba1) K. Katinko 
ana ( 80 .. ,. ) Sağır oğ:u Koço 8 
arsa ( 50 .. .. ) Pataköylü Panayot 6 
arsa ( 50 ,. ., ) Kalyon oğlu Dimitri 4 
harap dolma ahır Koman oğlu Desya 8 

30 metre murabbaa ve Pıınayot 
115-32 dllkktn arsua Yarım oğlu Tanaf 20 

2 d6nllm 
dllkkln arsa11 98-71 Kosti oğlu Pavli 4 

20 metre murahbaı 

' 

' . 
' 

1 

RIYE POSTASI 

(EGE) 1.1 Birinci leş-
rın s:ıh 11 de. 

TRABZON POST ASI 

( Karadeniz ) 
12 birinci teşri'l çar nmba 
18 de. Dönlişte Tirel:olıı) ıı 
da uğrayacıktır. 

!ZMİ~ - MERSiN POST ASI 

( • ) 12 MERSiN birinci 
teşrin çarşamba 10 da. G-,,· 
1ata rıl-ıt m·n-l kııl1 arl,7 

Dr. 1 H S A N S A M 1 

İSTAFILOKOK AŞISI 
stafilokoklardan mütevellit (er 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı

banı, arpacık) ve bütün cilt has· 
talıldanna karfı pek tesirli bir 

atıdır. Divanyolu No. 189 

Yukarda cins ve evufa yazılı emvali metrukeye 25 eylül 932 tarihinden itibaren 20 glln 
müddetle·mevkii müzayedeye çıkanlmıtbr. Yevmi ihale 16 Teırinievvel 932 pazar günü 
saat 13 tedir. Taliplerin yevm ve saati mezkftrda Beykoz Malmüdürlühline mliracaatlan (5017) 

F rankfort ve Viyana 
Kliniklerinden mezun 

KULAK, BURUN, BOCAZ 
Müteha11111: O... 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Bakırköy Barut fabrikalann
da ihtiyaçtan fazla bulunan ata 
ğıda etkili yazılı bir beygir ve 
bir merkep pazarlıkla aablık
tır. Görmek için fabrika idare
sine ve pazarlık için pazartesi 
Ye peTtembe günleri Tophane 
eski Salıpazannda Aakerl fab
rikalar yollmnaaında aatmalma 
komiıyonnua müracaat eyleme 
leri. (5365) 

Merkebin etki.li 
Erkek 
Yatı: 
Tonu: 
irtifaı ı 

ıs. 
Boz 
ı.25 

Beygirin etki.li 
Tırnak No. 2 
Yatı: 914/12 
irtifaı : 1.38 
Çil kır 
Sol gözü kör 
Fab. No. : 2385 

Kadıköy Mal 
Müdürlüğünden: 

Kadıköyünde Raıimpafa ma 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
ı------

Şevket Hüsnü 
Kadıköy, Mühürdar caddeoi 
No. 59. Saat 14 len soıır:ı Kayserideki K. O. Tayyare 1 dım köyüne. pazarlığa iıtirak e 

fabrikası ihtiyacı için (60) ton 

1 

deceklerin vakti muayyeninden 
kırıple maden kömürü aleni mü evvel Ko. müracaatları. 
nakasaya konmuttur. 19/10/ (871) (5351) rMA A 
932 çarıamba günü saat lo.30 
da münakaauı yapılacakbr. 
Şartnamesini görmek isteyen 
!erin her gün. ihaleye i!tirak e
deceklerin vakti muayyeninden 
evvel komisyonumuza müraca
atlan. (825) (5083) . . .. 

Çatalca Ma. Mv. krtaatmm 
ihtiyacı için 8000 kilo bulgur 
aleni mtinakaaaya konmuftur. 
26-10-932 çarıamba günü saat 
11,30 da ihalesi yapılacaktır. 
Şartnameyi almak isteyenlerin 
her güo ve ihaleye ittirak ede
cıeklerin vakti muayyenden ev-

i vel komisyona müracaatlan. 
(861) (5284) 

• • • 

. .. • • " .. . ı Dr. Hakkı Şinasi ı 
Y~ılköyde hava müfrezeaı- Yavrunuzun en aıhhi ıı:ıdasıdır. 

ne aıt tayyare bangarmm ta- '-------------
mir Ye illvesi aleni münakasa tıa 
ya konmuıtur. 30/10/932 pa- -ı 
zar günü saat t 1.30 da ihalesi Müıtakillen ve münferidf'o Ha"'n 
yapılacaktır. Keşifnameyi gör- Riza nuvanı ticarili (6rma11) altın
mek isteyenlerin her gün ve j da icra etmekte olduğum muamclii
haleye ittirak edeceklerin vakti b ticariyem için (merkezi ticaret) 
muayyenden evvel komisyona ve (ikametgahı kanuni) ittihaz el· 
müracaatları. (873) (5369) mİf olduğum Galatada Om r Ahit 

* * * 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan Kayserideki kıtaatm 
170,000 kilo ununa verilen fiat 
gali görüldüğünden bir hafta 
müddetle pazarlığa konmut.lur. 
ihalesi 16/10/932 pazar günü 
saat 15 tedir. Talip1erin Kayse 
ride K.O.Sa.AI. Ko. müracaat
ları. (872) (5370) 

Yeni Türk 
mecmuası 

b•nmda üçün.CÜ katta 2, 3 numara· 

!ardaki yazıhanemi 26-9-932; tarihin 
den itibaren Galatada Rıh\ıın cadde 
sinde Kefeli Hüseyin hanın•~• 2 incı 
katında 12, 13, 14 numaralı odala· 
ra naklederek mezkür oda !arı mü s
takillen ve münferiden icnı e.ıece

iira muamdib ticari yem içın ( mer· 
kezi ticaret) ve (ikametgahı kanu· 
ni) ittihaz ettim. lıbu nakil tlolayiıi 
le reunen n kanunen yapılma•ı ikti 
za eden biJiimwn muamcl3t tama· 
- icra edilmi,tir. Keyfi yel be> on 
••ilin olunur, Telefon: 41204. 

Tüccardan: Haaan Riza 

K. O. Ye 1. inci fırka kıtaab 
için 22050 kilo mangal kömürü 
ne verilen fiat Ko. ca gali görül 
düğünden 12-10-932 çarıamba 
günü saat 15.30 da pazarlığı ya 
pılacaktırŞartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve ihaleye Yeni Türk mecmuası latan-
ittirak edeceklerin vakti muay- bulun kültür mecmuasıdır. ilk latanbul aaliye mahkemesi üçün 
yeninden evvel komisyona mü-. nüıhaıında Ahmet Şükrü, Fa- cü laukuk daire.inden: Emine banı
racaatları. (870) (5350) lih Rıfkı, Faruk Nafiz. Hasan mm Nezir efendi aleyhine açtığı be> 

• • • .ı\li, Nurullah Ata, Bürhan O- ııanma dava11 üzerine gıyabında mu-
.. "' . 

t ~ııltepe Askeri Lisesi ihtiya 
~ 1çin 1500 çift tire çorap pa
~trlıkla satın alınacaktır. Pazar 
,, 

1 12/10/932 çartamba günü 
l\.:t 10 da Tophanede Merkez 

ltıandanlıih Satınalma Ko-

ISTANBUL 

Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 
Van gölünde 120 lira ücretli 

krt~tanlığa talip olanların 13/ 
10 1932 per,embe günü saat on 
da Müdiriyete müracaatları. 

(5367) 

halleainde Rıhtım ilkele cad· 

1 desinde cedit 81 No. lı mubah 
1 çe hanenin 10/56 hissesinin bil 
j müzayede satılığa çrkanlmııbr. 

------------ Mecmuunun muhammen kıy
ZAYl - Bakırköy Aıkerlik ıube- meli 3500 liradır. 30/10/932 
ııinden aldığım t«hiı tezkeremi lıay günü ihale olunacaktır. Taliple 
bettim. Y eniıi alınacağından bük- rin pey akçelerile müzayede 
mü yoktur. Beyoğlu, Bayram soka- günü aalıf komisyonuna milra
iı No. 18. Şoför Mehmet. caat etsinler. (5363) 

Çatalca Ma. MY. de bulunan mit, Retat Nuri. Ahmet Cevat, , hakeme icra kılınarak !ahitler din
Sandenon markalı maa pulluk; Nusret Kemal, Mustafa. Şekip. . lerunt. ve dava hüküm derecesine 
bir adet traktör(bir ıilindiri çat Salih Murat Beylerin makalele ! gelmiftir. Gıyabında yapıla., mua
lak) pazarlılda aablacaktır. 12- rini din ve ahlikm kaynağına lmelelere bet ııün zarfında itiraz et. 
10-932 çarşamba sfuıü ıaat 15 dair Bergaonun methur eseri- mesi n aksi taktirde gıyabında hü
te pazarlığı yapdacaktır. Tıak nin tercümesini behemahal oku küm ftrileceii H. U. M. K. nun 406 
törü görmek isteyenlerin Ha- JUllUZ mcı maddeıine tevfikan ilin olunur. 
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lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının İstanbul depolanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak Üzere sablır. 

şekerleri 

Kristal toz, kilosu 36, 15-Çuvalda küp, kilosu 381 I 2-Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 kurustnr. 
senedi mukabilinde 

mesuliyet 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule 

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

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

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
6 Birinci Teşrin 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASİF 

Kasa 
Alan ufi kilog. 
Ilıınknoı 
L'f•klık 

Q.431 -'81 

Dahildeki Muhabirler 
Altın $afi kilog. 3.848-205 
Türk Liruı 
Hariçteki Mubabirlen 

Altını ıahvlllkabll Subut dlhbl• 

Ha:a.lne TahYlllerlı 
rerohte edilen tvrala nak!fyı klrtılıtı 
Kınonun 6 ve 8 lııd maddelerlnı tevfikan 
\iki ttdlyıt 

Cüzdan 
Eenedıt 

F:aham ve { Derohtı edilen nrakı nıktlyı 
Tahvillt karıılıgı ( ltlbarlkıymeılı ) 
Esham ve Tahvillt 

Altın ve Dövbı flzerine avan• 
H lıaedarlar 
Muhtelif 

, U:ra ___ ı_3_2_ı o_.S_9_•_,0_7_ı I0.093.356,-
428.030,27 

5.412.827,02 
332Jı06.8 7 

1 
Ura 1~8.748.56:1,

.- S.082.563,-

1 
Ura 4.937.086,36 

.• 27.l\!5.825,
tı 9!'5.000t -

Yekt\n 

ZAMAN 
Mağazasında ipekli, ytınlil, pamuklu kumaşlar 

üzerinde hakilc:i 

BÜYÜK TENZİLAT SATIŞI 
YALNIZ 15 GÜN iÇiNDiR 

İSTİCAL EDİNİZ 
Beyoğlu; latiklil caddeal No. 350 -

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

Lıra 

13.731.983,34 

5.745.433,89 

147.006,86 

155.606.000,-

83.017.911,36 

l 4.374,04 

4.56!.01 l!.31 
l .8W.090,o8 

22 +. 7 64.81 !,:l8 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 

Deruh·e edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevflku 
vıki ıediyat 

Deruhte ediltn evrakı nakliye bakiyesi 
Karı ılığı tamamen altın olarak teda vıile vaz ı4iloo 1 Lira 

Vadeaiz Tevdiatı 
Vöviı mevduab 
Muhtelif 

158.748.563,

-3. 08 2 . .56ll,-

155.666.000,-
8.688.5~_.98 

Yekan 

İakonto haddi % 7 albn üzerine avana % 5,1/2 

Göztepe Amerikan Mektebi Binaamda 

Lira-il 
15.000.000,-

164.354. 589, 98 

9.138.242,86 

1.507. 790,68 

84.76-U 88,86 

2!4.764.812,88 ' 

GÖZ TEPE TÜRK KOLEJİ 
Kız-erkek-leyi~ nehırl-ilk ve bütün sınıflar. Ecnebi mektepleri veyahut diter bir suretle sınıflınru kaybetmiş 
o!an talebe buluadukları aynı sınıflara imtihansız lı:abul ve bakaloryaya ihzar olunur. lngilizce büyük itina ve 
ehemmiyetle okutulur. Mektep Maarifçe musadda<tır- Programlar bıkaloryıya haaırlıyacat surette n resmt 
mektep muallimleri ıarıfmdın tedris edilmek üıre tertip edilmiştir. Almancı TC hansızca kurlan vardır. Mek
tep, deniz kcnannda havadır ve güneşli bir mevkide olup deniz banyoları, hamım ve dutlan ve tız talebe 

• ıı ,-aıakhaneleri vudır. Mektep tedris ve ıerbive faaliyetine başlamışnr. Talebenin mektebe nakli 
oıobüs seferleri vardır. Hcrgün 9-lll ve 2-5 kadar kayıt yapılmaktadır. Tel. Ereaköy il 

Saraçhaneba,ında Münir Pafa konağında 

Ley.i - .,.ehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 

!Jlll----- Y A L N 1 Z -----Pi 
KOCATAŞ 

MENBA SUYU VE GAZOZU 
1Ç1N1Z 

En yüksek l<imyağeı·lerimizin raporlannda böbrek. karaciğc., mide 
hastalıklarına karşı şayanı tavsiye olduğu göıterilmi~liı·. 

Türkiyenin en saf ve hafif, en leziz fevkalade temiz suyudar. 
Fabrik~: BOYOKDERE PiYASA CADDESi. Tel. 32.54. 
Merkez deposu: Galata, Fermeneciler 102 Tel. 40713. 
Beyoğhı deposu: Beyoğlu Kooperatif bakkaliye mağazası. 

Kalyoncu-Kulluk 13-15 .Tel. 40338 

Edirne Erkek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektep binasının tamirat ve tadilatı kapalı zarf uaulile 27 
9/ 932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya koııııl 
mut tur. Taliplerin mali iktidarı ve ehliyeti fenniyeyi haiz diplD' 
malı mühendis veya mimar olmaları tarttır. , 

Şartname ve projeleri görmek üzere her gün mektep ııı~· 
dürlüğüne ve münakasaya ittirak edecekler tekliflerinin yüıde 
yedi buçuğu niabetinde teminat mektupları ile ve münakasa 1'•: 
nı;nuna uygun teklif mektuplarını ihale günü olan 17 Biriıı&I 
Te§rin 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Ecftme HükUıııel 

, Daireairıc.ıe müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 
• (5()60) 

Yalova Kazası Malmüdürlüğünden: · 
Şartnameıinde yazılı terait veçhile 2227 lira 72 kuruş!~ 

ke!ifli Yalova hükumet konağının tamiratı 25-9-932 tarihine!~ 
itibaren 20 gün müddetle münakaıaya konularak 18-10-932 tı~ 
hine müsadif aalı günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin teılli 
nat akçelerile yevmi mezkUrda maliye dairesinde müteşeldı1 
ıatı§ komiayonuna müracaatları ilan olunur. (51 t9l, 

ZÜMRÜT YÜZÜK 
Yedi kırattan fazla, renııi ııayet 

koyu ve cüze! bir zümrüt yüzük 
Sandalbedeoteni'nde tqhir olun
maktadır. 1 inci tqrinin 13 üncü 
pel"fembe ııünü saat 2 de müza-

yede ile satılacaktır. 

latanbu) ikinci iflia memurluğun
dan: 1 - Beyoflunda istiklal cad
desinde 505 numarada Kitapçi A
dolf Pilatney efendinin iflauna ka
rar verilmit ve iflisı 27-7 -932 tari-

1 
hinde açılnut olup taafiye adi §ekil-
de yapılacaktır. 2 - Müflisten ala- 1 
cai> olanların veya mallarında iıtih -

1 kak iddiasında bulunanlann alacak 
ve iddialarmı itbu ilandan bir ay i· 
çinde eyyamı resmiye müstesna ol
mak üzere her 11ün saat ( 13 den 17 
e kadar) Sultanahmette vaki adliye 
binasında ierai vazife eden ikinci if

Görülmemiş 
Parlak bir muvaffakiyet 

Ademi iktidara, belge~ 
şekliğine v-: zafiyeti u· 

muıruyeye 
kartı kat1 tesır ıösteren 

GLANDOKRATIN 
Meşhur prof. Brown Secquart ~ 
Steinach'rn ke,fidir. Kadın ve 
kek farkı yoktur. Her kutu der 
nunda türkçe olarak tarifesi m'' 
cuttur. Umum depoıu lıt. Sr-

1
' 

ıekapıda ZAMAN ecza depo•'' 
dur. Her eczane ve ecza depol~ 
da bulunur. Kutusu 200 i' 
ruttur. DOKTOR BEYJ..C: 
RE tesirini tecrübe icin nuJ<b1 

mukabilinde bir kntu , !"Ön,:; .. ,.:.· 

300 adet mete köprü traversi pazarlık suretile mübayaa edi
lecektir. Pazarlık 19;10/ 932 tarihine müaadif çarşamba günü sa
at 15 le Ankara'da Nafia vekaleti mübayaa komisyonunda yapı· 
lacaktır. Pazarlığa ittirak edeceklerin yüz liralık teminatı mu
vakkate ve cari seneye ait ticaret odası vesikaaile birlikte ayni 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler şartna
meyi görmek üzere Ankara'da Nafia Vekaleti levazım müdürlü
ğüne. lstanbul'da Haydarpaşada lntaat tesellüm ve muayene 
memurluğuna müracaat edebilirler. (5227) 

Maarif vekaleti celilesioın 5 • 4 • 932 tarih ve 18676 numarah emrile biltlln mekteplere 
t mim eciild ği üzere resmi muadeleti tasdik ec.ilmif olan mektebimiıde talebe kaydıaa 
başlanmışhr. Ec!!ebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin 
' ususi otomobil ve otobüslerile nakledilir. Hergiin saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

muameles i yapılma:dadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gllnderillr. Tel. 20530 -
!IJ' lis dairesine 11elerek kayt ettirmele Galatada Merkez Rıhtım hııııl'.,,e-

ri, ıenet ve defter ııibi delilleri her A. Vrahamiı ve N. Sokoo Şirket• ti' 
ne ise bunlann asd veya mu•addak lıtanbul üçüncü icra memurlııi" V 
suretlerini tevdi etmeleri. 3 - Hiliı.- dan: Doyçe Oriyen bankasmın J~ 
fma hareket cezai mes'uliyeti müs- ağustos 929 tarihli ve 61 ırün ~
telzem olmak üzere 'Müflisin borçlu li bir kıt'a senede istinaden :ıiı~ 
larmm ayni müddet içinde kendileri tinizde matlubu bulunan (3ı;o(l) I~ 
ni ve borçlannı bildirmeleri: 4 - ranın yüzde bet faiz ve 300 licr:' j 
Müflisin mallarını ne sıfatla olursa 1 if lı k""~ 

Devlet Demiryollan idaresi ilanlar1 

20,000 m 3 oksijenin kapalı zarf usulile münakaaası 23-10-
932 tarihinde Ankarada Umumi Müdürlük binasında yapılacak
tır. Fazla tafsilat, Haydarpaşa ve Ankarada idare veznelerinde 
üçer liraya satılmakta olan şartnamelerde yzılıdır. ( 5220) 

KAPPS Alman kitapç., Alman kitaptan en 
ucuz satar, Beyoğlu, lstiklil cadde

si 390, lsveç sefareti imı-l11mda. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

100,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiştir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

rtirak ediniz •• 

Asri mobilya mağazası No. 66 
Milli bir müessese olan Rıza Paşa yokuıundaki Asri Mobilya mağazamı kıymetli miiş· 
terilerimden gördüğüm rağbete binaen yokuıun altbaıındaki 66 numaraya nakledip 
aari zevkin bütün inceliklerini cami ve ber keseye elveritli ( deaenlerde) ktıbik yatak 
odaları, salon ve sa amanjelerle mllteaddit yazıhane takımı ve teferruab herkesçe mu
ıaddak olan metanet ve zarafetine bir kat daha takviyet vererek vbi aalonanda teıhir 
ettiğini ve eıyayı beytiye namına her ıeyin mevcut olduğunu muhterem mDıterilerime 
t~~lıir i1e t11•·a 'a'I vuku bulacak her hangi bir ıiparİfl kabul 1'e sevkini temin eiterim. 1 

Telefen: 2,3407 Hacı lbrahim zade Ahmet Feni. 

Nişantatı'nda 1 1 Leyli 
ve Halil Rifat Paşa konaklarında 

Şişli Terakki Lisesi 
Tesis tarihi: 53 sene evvel 18711 tarihinde SelAnik'ıe. Ana, ilk, Orta, 
Lis e sınırları - Fransızca, lngilizce kurları. Kayıt muamelesi: Hergün 
10 dan 17 ye kadar yapılır. Ayrı ayn biaalarda kız ve erkek talebeye 

mahsıı< Je,·li to •~ilAt ı mevcuııur. Talim••nnme gönderilir. 

Kız Telefon: 42517 1 Erkek 

Bursa İpek Böcekçiliği 
En~ titüsü Müdürlüğünden: 

Evvelce verilen şeraiti fenniye dairesinde tohum kışlak bi
nasının yalnız üıt kat üç odası tebrit olunacağından ittirak ede-

! 
ceklerin 31 Teşrinievvel 1932 tarihine kadar Enstitü müdürlüğü
ne mürac.aat etmeleri · ( (5342) 

reti vekiı et ve masar i mu a _,. 
olıun ellerinde bulunduranların o . . . 

1
. -ııh .. 

ve ıcraıyenın po ıçe ve emre •··. ..tr 
mallar üzerindeki hakları mahfuz r 

rer aenet veya çek üzerine takı~ ti 
kalmak f&J'tİle bunlan ayni müddet luyle tahsili hakkında vaki ıaWP ii' 
iç.inde daire emrine tevdi etmeleri ve ·ı ti 
etmezlerse ,_kbul mazeretleri bu- lehi üzerine tarafınıza ıönderı ",.ı,.. 
lunmachkça cezai mes'uliyete uğra- deme emri zahrına mübat!:ı.~: ıı" 
yaaıkları ve rüçhan haklarından dan ven1en meşrubatta m u ıtııli' 
mahrum kalacaklan: 5 _ 18-l0-932 ~ald~ olmadığınızda~ ~liı~en'f•,.;ııi 
sah ııünü saat 14 ıe yukarıda yazıh j ırat ıfasına karar verilmıttir· ııo" 

'" d "b"bar b' zarhnd• " olan ifliıs dairesinde RIRcaklılann uan an ı en ır ay e<1b 
ilk içtimada hazır bulunmaları ve cu ve masraflan ödemeniz, 

1 ·ır' 
müflis ile mütterek borçlu olanlar _ veya itiraz etmediğiniz taktire!• 1' lı" 
ve kefillerini ve borcu tekeffül eden bu müddet içinde icra ve ifl~~ .. :.-

·• ıeılP" 
sair kümelerin toplanmada hazır bu nununun 74 Üncü maddeıi .,,u t' 
lunmağa haklan olduğu ilin olunur. ce mal beyanında bulunman"' h'' 

mal beyarunda . bulunmaz$a"~;~I' 
latanbul alımcı icra mtmurluğun- pisle tazyık olunacağmız ve b _,, ... ,.,. 

dan: Bir deynin temini istifaaı znn- ta muhalif beyanda bulunur 1 ııo" 
mnda mahcuz ve paraya çevrilmesi ha · 1 za1 d la ... ,,e ı pıs e ce an ırı cagınız -•• j! 
mukarrer konsol, ayna, soba, mım- cu ödemez veya itiraz olu.....-ş 
11al vesairenin lstanbulda Kalyoncu hakkınızda cebri icraya d~~""'te]>Iİ' 
mahallesinde Samanci Ali sokağında nacağı mezkıir ödeme emnn"' ;ıJI 
22 numerolu hanede 15-10-932 tari- k iı•'• 

ği makamına kaim olma 
bine müaadif cumartesi saat 14 ten 

olunur. ~ 
16 ya kaıl;ar satılacağından taliple- ;:!"' 
rin mahallindeki memuruna müra- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lf!!ll._~ • A5l 
ciatları ilan olunur. M1LL1YET MAT)jr'" 


