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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
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Sahip ve Baımuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netri1at ve Yazı Müdüril 
ETEM iZZET 

Doğru Deği dir .. 
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• • 
ismet Pş. lstanbulda •• 1 

'' •• içinden çıkamıgacağımız, 
muvaffakıyetle sökemige

ceğimiz bir mesele yoktur •• ,, 

Başvekil diyor ki : "Son tetkiklerim si
yasi ve ik bsadi, umumi politikadaki 

i a beti bir kat daha teyit etmiştir •• " 
Başvekil Paşa; Şark vilayet J 

!erimizde yaptığı tetkik seya· 
hatinden döndü. Hemen aöyle
llıeliyiz ki, muhterem lamel 
l>a,anm intibaları Ç(lk iyidir. 
Sok güzeldir. Başvekil diyor ki: 

- "Sl11asi ve tklısadl, 
Umumi polillkada tuttu
(iumuz yolun doğru ol
duğuna zaten emindim. 
Son tetkik ve mOşahede
ler/m, bu politikadaki 
babell bir kat daha teyit 
f!fmişf/r. Milletfe, hükıl
llıetre sar/edilen emek
lerin, boşa gitmemiş oldu
iiunu yenide11 gllrdüm.,, 

Halkı iyi tanımadan memle
ket iyi idare edi!mP.Z. İmpera
tarluğun hatası. bu hakikati gör 

~eıniş olmasıdır. İmperatorlu· 
tun mümessilleri ; karakterini. 
lı:•lıiliyetini tanımadıkları biı· 
~alk namına, asırlarca hüküm
er, kararlar verdiler. Bunların 
facialı neticelerini çektik. bala 
d, çekiyoruz. 

Türkiyeyi iyi tanımadan. o· 
nıın temayül ve ihtiyaçlari!e 
daiıni temas halinde bulunma
d,n idare etmek sistemi; Gazi 

~evrinde mahküm oldu. Dev· 
et reisi olarak Gazinin. bundan 

0n sene evvel başladığı tetkik 
~e teınas seyahatlerini hepimiz 
ltırlayoruz. Bu seyahatlerdı-.n 

h~ıııan İntibaların büyük ted
• ırlerde, ıslahat kararlarında, 
~ktlap hareketlerin.de birinci 
k~ecede bir imi! olduğunu 

11lı bilmez? 

d Ba,vekil Paşa; itlerin yalnız 
d1f Yüzünü görmekle iktifa e· 

0eıı bir devlet adamı değildir. 

• her meselenin ruhuna dal
llıad•n, onu her cephesinden 

~ta§tırmadan rahat edemez. 
.. 1ı.hterem İsmet P11ta gibi g& 

liit Ve ıezit kabiliyeti çok yük 
~~ olan bir zat için üç haftalık 
h~t ıeyahatin büyük manası, 
Q ~.Yük tesiri vardır. Herhalde 
Ilı 11Y_ük Millet Mediainin. hüku 
l etın yeni çalışma senesi baş
)'tken, Başvekil İsmet Pata 
~ tı:ıj tetkik, tecrübe ve görüşle-

ilden mülhem, kuvvetli bir 

~~İtıı ve iymanla ite ba9layacak 
t. 

tıı s_uhran devrinin tedbirleri. 
<>l dı9eleri, uzun senelere tamil 
~az. Her memleket içinde 
ilt· llnduğu ıeneyi, gelecek bir 
) 

1 •eneyi atlatmak için tertip 
.~l>•Yor. Bunu temin ettiği 
•llıı. k d' . . ) ' en ıtıı emnıyette görü-

<>t T"rk' b · ·b 1 d ~· • u ıye. u ıtı ar a a em 
~'Yet veren bir manzara göste-

Yot: 

t 8aıvekil Hazretlerini görme ı 
• e l::skişehire kadar gelen Ma

'~r~ vekili Abdülhalik Bey. tah 
<>I atın fena gittiğine, tahmin 
Ilı 11han varidatı bulamayacağı· 
~~il. dair şurada burada söyle 
tıı ~ 

•ozlere karşı dedi ki: 
.._"B 

1 u sene varldal nok- ı 

11 
"~111dan sıkıntımız olmı
(j~~ahtır. Evvelce düşündil-
lillıliz mlkdarı bulaca-

kalemlerde de tasarruf e
debill11oruz. Döviz vazi
yetimiz çok iyidir. Nor
mal vaziı\et devam ederse 
daha çoiı iyileşmesi de 
muhakkaktır.,, 

Abdülhalik Bey söz söyler 
ve ıöz verirken çok derin dü§Ü 
nen ve gözünü rakamdan. mü
vazeneden, hesaptan ayırma· 
yan bir Maliye vekilidir, 

İktısat vekili Mahmut Ce
lil Bey Ankara ve lstanbulda· 
ki tetkiklerinden. muhtelif me
selelere temaslarından &ann 
Başvekiline temin ediyor: 

-"Tetklklerlmln neti
cesinde banll şu kanaat 
geldi: Ortada içinden çı
kamıgacağımız, muvaffa
kıyetle siJhemiyeceğlmlz 

bir mesele yoktur!,, 

Başlarında İsmet Paşa gibi 
müstesna bir şahsiyet bulunan 
mes'ul devlet damlarımızın; 

böyle kuvvetli bir iyman ile mü 

cehhez bulunduklarını görmek 
memleketin hali ve atiai hak
kında en büyük bir emniyet 
ifade eder. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Talat Harp Paşa 
Mııınn en büyük Milli Ban· 

ka11 olan ve hükumet tarafın· 

dan en çok himaye ve sahabet 
gören "Mısır Bankası" idare 

meclisi reiıi Talat P11ta• iki 
günden beri lıtanbulda,Perapa 
!as otelinde bulunınalrtadır. Ta 
!it P, .. dün İt Bankasını ziya· 
ret etmit• müdür muavini Ne
jat Beyle görütmüt, Bankayı 

gezmiıtir. Ankaradan avdet ~ 
den umumi müdür vekili Muam 
mer Bey akşam üstü muhterem 
Talat Harp Paşaya iadei ziya
ret etmiştir. Mısır Bankasının 
idare meclisi reisi. galip bir ih
timale göre Ankaraya da gide
cektir. Talat Paşa, İktısat veki 
li Mahmut Celal Beyin iyi bir 
dostudur. 

93 felaketi 
• 

Ve lgnatief 
Milliyetin yeni ta

rihi tefrikası 
Yakın tarihin en acıklı ha

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

elinden bütün Tuna boyu
nun gitmesine sebep olan 
bu felaketli harbin faciaları 
daha evvelden baılamııtı. 
Harbi hazırlıyan ve Ayas
tefanos muahedesine bağlı

yan Rus diplomatı İgnatİ· 
ef'in bütün bu macerada pek 
mühim bir rolü vardır. İg

natief'in yalnız Rusça' da çı
kan hatıralarından ve o de
virleri yaşamıt ricalin bi
raktıkları yadigarlardan 
toplanarak yazılmış olan bu 
eseri yakında Milliyet tefri
ı<aya başlayacaktır. 

Başvekil Hz. Haydarpaşa istasyonunda .• . 
Başvekil Pş. Hz. ve 
Sıhhiye, Dahiliye 

vekilleri dün geldiler 
• 
ismet Pş. meinleketin her 
tarafından gayet iyi ve 

kuvvetli intibalar almıştır 

Paşa Eskişehir'de üç saat tevakkuf 
etmit ve vekillerle görüşmüıtür 

Başvekllden &elAm 

Başvekil lamet P,. Hz. dün 
Şark seyahatlerinde kendilerine 
refakat etmit olan Sıhhat vekili 
Dr. Refik 8 . le umum jandarma 
kumandanı Kazını Pı. Başveka
let ka lemi mabaus müdürii Vedit 
B. ve cvvdki gün A.nl<arn'dan ha· 
reket ederek, Esl<ıtehude. kendi
lerine mülaki olan Dahiliye Veki
li Şükrü Kaya B. lerle şehrimize 
gelmişlerdir. ismet p._ Hz. evvel
ki gün ııaat 14 te Adana'dan ay
rılmıılar ve Konya'da hazırlanan 
huıuai bir trene binerek dün aa· 
hah saat 11,15 te Haydarpaşa'ya 
vasıl olmuılardır. lamet Pt. istas
yonda Reisicumhur Hz. nin umu· 
mi ki.tipleri Hikmet, aeryaverleri 
Celil ve Kalemi mahaus müdürle
ri Hasan Rıza B. lerle B. M. Mec· 
lisi Reiai Kazım Pt. reiı vekili 
Hasan, Maarif Vekili Reıit Calip, 
mebuslardan Esat, Kılıç Ali, Sa
lih, Cevat Abbas, Hasan Reıit, 
Hakkı Tank, Vali Muhittin, Polia 

(Devamı 6 rncı sahifede) 

Maarif Vekili Fırkada 
ve Halkevinde .. 

Halkevinin münevver men. 
· sopları girişilen yoldaki 

feyizlendirecektir • • 
mesaıyı 

R. Galip B. in ~ayanı dikkat beyanab .• 
Marif Vekili Dr. Retit Galip 

I Bey dün öğleden sonra C. H. Fır· 
kuı latanbul Vilayet merkezini 
ziyaret etmittir. Fırkada bir miid 
det oturarak fırka teıkilab reisi 
Cevdet Kerim B. ile ıörüımüttür, 

Vekil B. fırkadan sonra latan• 
\ bul Halkevini ziyaret etmittir. 

Retit Galip B. aaat 5 de Halkevİ· 
ne gebnit ve 6,30 a kadar kala
rak Halkevine ait muhtelif mese• 
leler hakkında görüşmüıtür. 

Vekil B. Halkevinde evi teşkil 
eden 9 ıubenin ve evin idare he
yetin izalarile evin mesaisini \le 
çalıfDl• tarzına dair müdavelei
efkarda bulunmuı ve bilhassa kü· 
tüphane ve ne9riyat, dil. tarih, 

l e~ebi~at .. ve ~eınsil ıubelerinin fa. 
alıyetı · uzerınde fazla tevakuf 
etmittir: 

Vekil B. demiştir ki: Reşit Galip Bey 
"- lıtanbul hır çok ilim mües 

seselerinin burada toplanmı' ol-

1 

alıp tek.-ar bayata ve memleke
maıı dc•layıaile münevverlerin tin muhtelif aen•t.le~İ?e .. da~ıl .rr· 
merkezi ir. lstanbul Halkevi Da· !ar. Bu bayat geçıdırun uzerınde 
rülfünuı.> ve yüksek mektepler ta- mühim _b~r mevkı alan lstanbulda 

1 !ebesini bağrına alarak teşriki Halkevının bu elemanla da me•· 

1 

mesai etmeli müsmir neticeler ğul olarak bunların yetiımeleri 
meydana k~ymalıdır. lstanbul il~ al~k.~lanması ç_ok la:zımdır. E-
Halkevinin mesaisinden çok ümit- vın butun gayelerı temm edece

l;inden eminiz. 0 

Vekil Beye, gazete ve mecmua varım. 

Anadolunun her tarafından bu-

Gazi Hz. l 1'111111111111111111111wıııııwwıııııuuuıı 111111111111111111111111111111 ~ 

,.,:;;;:. ~~ro~'i:,,:'::::::: .. t;::.~ 1 Kabinede değişiklik 1 
da bir deni% ge:z:intiai yapa.-ak sa- - ı k 
::.;;;~~~ir~ *do:ru. sanıya avdet i_a; o mıyaca s ti 

ŞiLE, 10 (Hususi) - Ulu Rei- S 
l simi~ Ga.z~ Hz. bugÜn. sa~t 3,_20 =ismet Paşa Hükumeti en~ eı 

de Şılemızı 9ereflendırnuı lcrdı·. = · = 
Gazi Hz. otomobille kasabayı do- ,_- kuvvetlz" bz"r hal'Je genz" Sene ==-!attıktan sonra Tahlisiye daire•i- Uı 
!"e. inm.i~ler ve burad.-ı bir nıiıddet ı = 9 ' 
ıs ı.rahat buyurmu~l nr, tahlisiye ı = mesaisine hazırlanmaktadır = 
efradı tarafından yapıla!> sandal : =: 
ve roket talimlerini •eyretmişler · =: § 
d!r. Gazi Hz ' .bund= sonra mı;- ' En mevsuk menabiden yaptıgıv m z E 
tore bınerek Şıle kıyılannda bır • = 1 = 
gezinti yapmı !ardır. tahkikata göre kab ine azası arasında= 

Büyük Gazinin kasabamızı ~- bazı değİ!'=klikler olacağına dair ÇI- :3 
reflendirmesi bütün halkı •evindir ~ 
mi,, kadın, erkek, çocuk, ihtiyar =kan haberlerin aslı yoktur. Başvekil = 
yüzlerce halk, Büyük Kul'lancıyı = Paşanın istanbula geli11i bu mesele 
yakından görmek için sokaklara Y 

dökülmü~lerdir. Caddeleı· 9anlı :: ile asla alakadar değildir. ismet Pş. -
bayrağımızla donatılal'ak Şilemiz - hükumeti·, en kuvvetli ve mütecanis = 
hakiki bir bayram günii ya,amış-
tır. - bir halde yeni senenin mesaisine ha-

Gazi Hz. ne bu ziyaretleri es- : zırlanmaktadır. Bir kaç gün sonra = 
, .... mdaşiıe kadınlarının dokumak Bacvekil de dahı"l olduğu halde bu-tu-n 
ta olduklan bezlerden bir kaç nü- Y 

mune gösterilmittir .. Gazi Hz., bu - vekiller Ankarada bulunacaklardır. 

~.~~:ı=~~~~ ?;~a~::.~i:~~;. ve ~IRlllllllllHHlllllllHllDlflnmuuııHNllHın UlllUllllllllUllllllllllllllllllllH -

Muammer ve 
Y. Ziya B. ler 

Muammer ve Yusuf Ziya 
Beyler Haydarpaşada .. 

İt Bankası umum müdür ve
kili Muamıner, lstanbul ıubesi 
müdürü Ziya Beyler dünkü tren 
le lıtanbula gelmiılerdir. Mu
ammer Bey, lıtanbul tubesi 
muamelatını yeni müdür Yu
suf Ziya Beye devrettikten son 
ra Ankaraya gidecdı:tir. Mua
melatın devri bir hafta kadar 
sürecektir. 

Büyük 
• 
ikramiye 
Bugüne kaldı 

13 üncü tertip Tayyaı·c Piyan
goaunun 3 üncü kefide•İ diin Da· 
rüllünun konleran• salonunda 
çekilmiştir . 

Dünkü k~idede 800 numara 
çekilmi§, fakat büyük "ikramiye· 
/erden hiç biri çıkmamı1hr. 100 
bin 25 bin, 15 bin ııe 10000 liralık 
ikramiyelerle 20 bin liralık mü
kafat bugÜn çekilecektir. 

Hamdullah Suphi B. 
Bükrq sefiri Hamdullah Suphi 

B. dün Ankaradan gelnıiştir, bir kaç 
güne kadar Bükreıe gidecektir. 

Rusyada yeni 
fabrikalar 

MOSKOV A - Ukrayanın Lu
gansk tebrinde lokomotif imal ede
cek olan büyük fabrikanın intası 
bitmiştir. Bu fabrika senede 1000 lo 
komotif çıkaracaktır. 

Ozbekiatamn T.,.kent tebrinde zi
rai makineler imal edecek büyük bir 
fabrikada bugünlerde açılacaktır. 

Eaki Buharadan teleğrafla verilen 
bir habere göre, Ozbekistanda çay 
ziraatına başlamak için tecrübeler 
yapılmııtır. Bu tecrübeler eyi neti
celer vermiştir, Çay ziraati için Or-
... a. • 1 • . 1! .l" 

Dişçi mektebinin ''hik
meti vücudü,, yok mu? 
Diş tabipleri arasında hoşnut_ 
suzluğa sebep olan nelerdir? 

Ali Azmi B. ne diyor? 
Difçi kalfalarına, çıraklara 

Di,çi Mektebinde sathi birer ioıti . 
handan sonra diploma verilmekte 
olduğu ve bu vaziyet mektep me· 
:zunu dit tabipleri arasında bot
nutauzluğu mucip olduğu söylen
mektedir. 

Bu hususta, maruf diı tabiple
rimizden ve muallimlerinden Ali 
Azmi B. bize tunları söyledi: 

"- Geçenlerde Kizım Nami 
B. Ditçi Mektebinin ıalahına dair 
p:oel bir makale yazmı,tı. Mek
tep müdürü Dr. Server Bey bu 
makaleye cevap verdi. Fakat ten
kit mevzularile bu cevap batka 
baıka şeylerdi. Ben de bir iki 
noktaya temaa edeyim: 

Herşeyden evvel mektep müdü
rü doktordur, meslekten bir mü
düre ihtiyaç vardır. Bir müddet 
evvel ditçi kalfalanna bilimtihan 
diploma verilebileceğine dair bir 
kanun çıktı. Almanya'da da bôy· 
le olmuştu. Memleketimizde on 
sene yalnız baıma kabine idare 
etmit permili veya permiaiz, İmtİ· 

(Devamı 6 ıncı sahHede) 

" 
Ali Azmi B. 

Istanbul dil için bir 
hazinedir •• 

Ankara merkez heyeti bu 
hafta toplanarak 

bir beyanname neşredecek 

Heyet azası Ankaraya gidiyor •• 
Dil Kurultayında seçilen An- 1 aliyete geçecektir. Heyet ilk it <> 

kara merkez heyeti azaamdan !arak Dil inkılabının gaye ve ma· 
bir kısmı şehrimizden hareket et- hiyetine dair mühim n mufasııal 
mitlerdir. Bugün diğer aza da bir beyanname neıredecektir. Be
Ankaraya hareket edeceklerdir. yannamenin bir haftaya kadar 
Oğrendiğimize göre, merkez he- nqri muhakkak görülmektedir. 
yeti bu hafta sonunda derhal fa· (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Diln Ticaret odaaında lthallJt tacirleri bir içtima yap
tılar Dfl hontrantman meseleleri ilzerlnde gllrüştil!,,,. 
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HARİCİ HABERLER 

Almanya ve Hint 
Müslümanları 

200 milyon 
Kaybetmiş 

Herriot 
Londrada Tütünle rimiz 

Tütün işini iki memleket ara. 
sında dostça halletmek lazım .. 

Aralarında gene bir Atina'da tevkif Bugün Paristen 
ihtilaf çıktı edilen hareket ediyor 

BOMBAY, 11. A.A. _Şimdiye Amerikalı banker PARIS, 11. A. A. - M. Mac Do
kadar kongre taraftarı müılümanla- v ASHINGTON, l 1. A A. _ Ha- ~ - Herriot mülakatı pertembe gü
ra kar•ı müttahit bir halde bulunan · · .: At" d [ · Ame .,__ nu J..ondrada •aat 13.10 da vukubu 

Cumartesi günü halka mühilll 
bir nutuk söyliyecek 

ATİNA, 11 (Hususi) - Almanyanın meıhur fırka reis 
Bir milletin İ$tİhaal faaliyeti 

içinde devletin iktısat politilısına 
da çok ehemmiyetli bir rol diqer. 
lstihaal hayatı yalnız Jahıi men
faatlerden insafaız bir ilham a
lan muhtelif piyasa ve ticaret o
yunlan ile hiç beklcnilmiyen an
za1ara uğrarsa devlet politikası

nın vaziyete karışmaıı kadar ta
bii bir tey olamaz. Böyle bir mü
dahale, birkaç belli başlı menfa
atin "yancın var" feklinde hay
kırmaaına aebep olabilir. Fal-.at 
devletin en büyijk ve temelli v .. zi
felerinden biri de, hiç JÜphe•İz, 
bu geniş menfaat güreşi kar.-;ı.iı-n

da doğru bir naı;ım olabilmektir. 
Durgun bir piyasa, belki, fırsat 

avcılan için eş!İz bir ticaret cen
netidir. Bir lira bir ay içinde be~ 
lira olabilir. Fakat devlet bu dort 
beı fıraat kahramanını değil, is
tihsal kaynağı olan köyÜ dü;;m. 
ınek mecburiyetindedir. istihsali, 
piyasa oyunları ile, para E:lmİyen 
köy yılobtıQ devam ederse, fır

aat çekirgelerinin elinde son kuv
vet filizlerini kaybederse Türkeli' 
nin en büyük ve canlı temeli a..r· 
sılmıt olur. Devlet, Türk istihsal 
kudretini eribnemek tartı i~e, ser 
beat ticaret faaliyetine knrşı el
bette her türlü kolaylığı göstere
bilir. Çünkü: bu l'ibi kolaylıklı1r 
İstihaal hayatı için de çok lüzum· 
lu ve faydalıdrr. Yurdumuzun tü
tün politikasından bahsederken 
d~ bu ana iktııat fikirlerini göz
den uzak tutmamak icabeder. Tü 
tün fU veya bu finnanın i,i olma· 
dan evvel bir Türk Olkui 4idir. 
Bunun mahreçleri de devletin ik
tıaat politikasını birinci derecede 
alakadar eder. Devlet birkaç ko
mlaiyoncunun menfaat mercii ola

mıyacak kadar yüksek ve tarihi 
bir müesse.aedir. Samsun'uo, Edir
ne'nin. Buraaa'nm, lzmit'in, İz
mir'in Taıova'nm tütün yetiştiren 
sırtlan birkaç TJI evvelki yeıilliği
ni kaybetmiştir. Güzel tütün tarla 
lannda boyçekcmemiı mmr fidan 
lan küçük baJ&kları ile, akşam
lar yayılırken, köyÜn derdini fi-
11ldıyor. Niçin? Mahreç yok.. Ne
den? Bütün yeryÜzünde ad bırak· 
mıı tarlalar, köyler neden unutu
luyor? lıtanbul'da bir iki ""rma
yc uıağı haykırıyor: - Yalan, 
aoyliyorlar, diyorlar, bizim mah
reçlerimiz var. Bakınız, filan, ~u 
kadar tütün aldı... Y aba.ncı bir 
dilde çıkan bir l•tanbul gaz•tesi 
tesir altında kaldıj!ı anlasıla" bir 
yazmnda iıtatiıtiklerte ç .. ğıı:yor :" 
- Türkiyc'nin muhterem !>ir ga
zetesi aldanmqtır, diyor, ve tcea-
süf ediyor. Biz tarlalarunı~ı her 
hangi bir yabancıdan daha İyi bi
liriz. Mahsullerimizin talü ile oy· 
n ak isti yenleri de tanınz. Fa
kat, biz zayıf ve dennan•·z İn••· 
nın yolunu tutmak· istemiyoruz. 
Kua bır sözle, Türk tarlasına ba
karak, diyoruz ki karar vermek 
:ıamaru artık l'elmiJtir. Almanya' 
daki tütün trüıtü (Türkiye'de çı
kan yabancı gazeteye göre) biz
den üç senede 17 1/5 milyon kilo 
tütün ıatın almıt veya Bulg1'.rİS
tan'dan bizim bildiğimize göre 
bir aenede 14 milyon kilo almtt. 
yahut pahalı tütünlerinin fiatmı 
düıürmek için lzmir pİyasasmdan 

daha çok tütün al11calanı , bu, 
fert olarak bizi alakadar etmez. 
Bizim bHdiiimiz bir fCY varsa, o 
da, Türk iıtihsalinin birinci dere· 

cede bir devlet mer.elesi olması· 
dır. Batında Dr. Schnur hulunan 
bir trüst, Türk tütününe karsı İs· 
tediği politikayı takip "debilir 
mi? Doıt Alman devleti, iki doıt 
memleket araıındaki iktısadi mÜ· 
naıebetleri hiç te teairıiz bırakmı 
yacak olan böyle bir vazİ}·ete kar· 
şı hareketaiz kalabilir mi? Ttrüs
tün öteye beriye dağıttığı şaşn·tıcı 
iatatiıtikler ne olursa olsun Al
manlar da Türkler kadar trüstün 
iktısat poltikaaından mu:.ı:tarip. 

tir. Son giinlerde vatanperver ve 
idealist bir Alman, T. H. Teten• 
tarafından neıredilen çok vukuf
lu bir kitap, trüst ve Dr. Schnur 
hakkında faydalı malümat ver
mektedir. Almanya'da tütün tıü~
tü tetekkül ettikten ıonra muay
yen tütün mıntakalanmızm Al
man piyaaaaından he.men kalktış(ı 
görülmüttür. lstanbul'da yabancı 
bir dilde netredilen gazete bul'u 
imali.tımızdaki noksanlığa atfedi
yor. ve Orta-Avrupa'ya giden tü
tünleri Abnan trüstü lehine tef•İ
re çalıııyor. Türk öteden beri en 
iyi tütüncüdür. Bütün ehemm(yet· 
li tütün tabirleri bütün dünyada 
türkçedir. Yabancı gazeteciye ha
tırlatmak iıteriz ki kendi İ3tİhaali 
mize ait olan meselelerde biz son 
derecede haısaa olmak mecburi. 
yetindeyiz. Türk tütün istihsali 
ile mahreç arasındaki tabii olmı
yan vaziyetleri tam bir dikkat ile 
takip etmekteyiz. Bizim i•tatikle
rimiz köylerimiz ve tarla~arımJz .. 
dır. Trüıt, Türkiye'ye karşı, hüs
nü niyetini müıpet bir surette gt)ı 
!ermedikçe, bizim için takip edile 
cek tek bir yol vardır: Bu mesele
yi beynebnilel politikanın mevzuu 
yapmak ... Zaten Almanya'da da 
hiç sevibniyen, binlerce Alman'ı 
işsizler aürüaüne ili.ve ~den bir 
trüst yüzünden iki büyük millet 
arasında ihtili.flar çıkma\ı doğru 
değildir. Onun için, biz, '°'~' ehem· 
miyetli bir mahsulümüze ait mah

.... ı-ıcıye nezare~ ına a <ı nKM I kt 
muhafazakar müslümanlar araıında 1 ·ı·-· y h'"k" 1· d S aca ır. c çı ıgı.ıe unan u ume ın en a- F ba •ıı· ba ·· ·· 
bir nifak ve ibtil:ıf hasıl olmuıtur. 1 1 il' "hı·ı· h lık ransız 'VCM ı çanam gunu 

Filhakika muhafa7.akirlardan bir t'ihmetlerile muvakkaten tevkif et- arıs en are e c ea."" r. 
ınue nıu un ı ı as ve rraız. 1 p · l h k t d -·'·ti" 

kısmı, mecuıiler tMafından yapıla- Fransız planı oe Pelit 
cak fedaki.rhkların asguisi peşin o- · 
larak bildirilmedikçe Şe•ket Ali tara , Perlslen 
tından teklif olunan konferansa işti
rak etmek istememektedirler. 

Valii umumi Gandi lehine hapis
hane nizamnamesini hafifletmekten 
İmtina eylcmiştiı· 

Müslümanlar müşterek bir talep 
le bulunmadıkları t•kdiı·de Mahat
ma, muhtelif temayüklcrde olan iki 
taraf reisleri ile temasa giremiyecek 
tir . 

Şevket Ali, valii umumiye bir telg 
raf rtkerek kararından vazgeçme
fini rica etmiştir. 

Luckn:>v müılüman konferansı i
çin yapılan haznlıldar, çok ilerle
miştir. 

Gandi, Şevket Ali'ye Hindutarun 
iki büyük cemaatı arasında devamlı 
hır anlaşma husule gelmesine bütün 
kalbile <;akışacağına d lİr teminat ver 
miıtir. 

Lloyd George'un 
bir mektubu 

LONDRA, 11. A. A. - Lloyd 
l>eorge, gelecek ~-Utatnba günü, bir 
ıniting yapacak olan liberallerin bu 

• 

'?planıtm.d~ ~l~mnağı reddey~eı;niJ Samuel /nsull 
tır. K""duı, mili, federa•yon katip- j • 
liğine gönderdiği bir mektupta ez-

1 

m"?ıini iıtemeai İçin talimat vermit-
cümle diyor ki: tır. 

Mübadele serbestiıi usulünün ter- Amerika ile Yunanistan arasında 
ki, Avrupada 1914 vaziyetinden da- a!"!edilmiı olan mücrimleri iade 
h:ı vahim bir vaziyet doğurmuıtur. m·•abedenamesi henüz taıdik edil
T .,euüf olunur ki, bu hal mevkiden menıiş olmakla ~raber Amerika, Sa 
ı..~ılıca mesul olanlar, iki liberal na- muel lnsull'un tevkif ~dilmesini bi
zırdır, Bunlnr biı:i Cenevrede temsil li\hare iadesini talep etmek için ia
etmiş olan Sir Jnhn .'ilrnon ve Sir te1niştir. 
Herbert Samueldiı-. Zaten ortalığı ATINA, 11. A A. - lnsull iflas 
tehdit eden buhran bu nazırların ha eden bir takım Amerika tirketlerin 
reket hattından dolayi tesri edilmiı- müdüriyteinde Lulunmuıt olduğunu 
tir. lnı;:ilterede liberalizmi kuvvet- ve bu ifliıslardan 100 milyon dolar 
lendirmeğe matuf her yeni gayrete k~ybettiğini oolıs~ •Öyluniıtir. Ken 
iştırake haz:nm. r .ıkat fU şarttaki, dis; hicbir suç ·~lemedijrini, kendi ·
liberal fırkaoı \İmdiki tehlikeli teah leyhin~ hiçbir uıüzakkerp kesilmedi
hUtlerinden sıyrılsın. ğini ve vaktile mensup bulunduğu 

Pr. Einstein 
şirketlerin ifl3..ıiında bile aranamıya
ca~rnı beyan eylen1İflİr. 

reç meselesini doğrudan doğruya MONIH, ıt. A. A. - Volff A· 
Almanya ile münakata "!meliyiz. jansmdan: Bir müddet evvel ölen 
Biz bu hususta Almanya'nın bi7e milyarder Bamberı;er tarafından ku 
karşı çok doat davranacağına aon rulan v 1933 ıcncsi sonbaharıoda 
derecede eminiz. Çünkü: Alman- yeni Jeneyde Princeton'de açıl:ıcak 
ya'ya giden tütünlerimizle biz ge- j olan "!ü~k t~li:',ikl~' !"üe11eses~ 
ne Alman makinesi, Alman malı profesor Eınsteın ı rıyazıyat şubeu. 
alıyonız. Bizçe, trüatü bir ta,.afa n.'üdirliğinc tayin ettifini bildinnit-
bırakarak, tütün işinin iki memle tu·. . . • 

Polis, ln·~ır;: vekili tarafından 
tahliveye da~et tdilmİ§Iİr. Bunun 
sebelıi, lnsull aleyhine hiçbir müzek 
kere çıkarılmıunası ve hüviyet vera
kaları usulüne muvafık olmıyarak 
Y unanistanıla ancak nakli bir ceza 
alınm14lır. Zabita. resmi bir müra
caata maruz kalmazsa, lnıull'ü gali
ba •~rbest bn-~f<ar,.ktır Böyle iken 
nezaret altında bulunduracaktrr. 

k d d ı halı d ·ı . Eınsteın, bu ııfatı sng kaldığı nıüd 
et arasın a os ça e ı meaı .ı h f d k · _ b" b" 11. lk d. aetçe mu a aza e ece tır. en muc ır ır zarure ır. trra ı 

hayatımıza büyijk bir vukufu o
lan ve ilk tedbirleri ile milli istih 
salimize kartı çok ciddi bir ali.ka 
gösteren lktuat Vekilimiz Celil 
Bey. bu vaziyeti en geni~ bi.r sa
lahiyetle halledebilecek bir şab

ıiyeıtir. Onun için, biz, bu huıuı
ta muhterem •ekilimizin tesirli 
tetbirlerini tam bir emniyetle bek 
leriz. Celi.I Bey gibi batlıbatına 
bir tecrübe demek olan bir ıahıi
yet, bugünün normal olmıyan tü
tün vaziyetini ve bunun halli için 
icap eden tetbirleri herkr.sten c:la
ha iyi görebilir, Şimdiye kadar 
unutulan böyle mühim biı· mesele 
nin temelinden halli tercfi de ge· 
ne onun olacaktrr. , D. Ş. 

---- -
Alman Başvekili 

Münih'te 
MONIH, 11. A. A. - Volff Ajan 

sından: Alman batvekili M. Vou 
Papea yanında birçok yüksek me
murlar olduğu halde saat 8,20 de 
Münibe gelmiıtir. Yon Papen, istas 
yonda Bavyera bıışwckili M. Helv ta 
rafından kar,ılanmıttır. Alman bat
vekilinin bu seyahati baklanda mü
talea yiirüten gazeteler Münibte ya
pılacak görüımelcrin ehemmiyetini 
devlet idaresinde bir takım değqik
açzkça göıtermekte , Almanyaıla 
liJder yapma itinin bu görüpnelercle 
pek büyük bi~ ı·ol oynayacağmm 
şüphesiz olduii>Jnu yazmaktadır. 

Banker serbest bırakıldı 
ATINA, 11 \lh.ırn>-. -- o\me 

r.t.ada 100 ınily<>n dolar ihtilas.,. 
C" • ,ı buraya gele'• vt· ·\I" :!rika el .. 
v•İnin talebile tevkif edilen ban
&~r Samuel ln•ııll serbest bırakıl 
mıtbr. 

Müthiş 
Bir kaza 
500 metreden içi 

adam dolu 

PAR!S, 11. /\. A. - Pelit Pari
sicn gn.:-etesinin Cenevre muhabiri, 
Fransız plinıl"tn başhC'a vaııflannı 
izah ve l"şrih etmekte ve bu plinda 
kenditini zab!ta ı,undan böyle dahi 
ki ahki\.onın 1 ol<amo ilil8.flarıru bi
raz haı,rlatmekata vemüıterek bir 
unvau altmd11 hepsi de ayni gayeye 
yani s!.IJhun tensi.ki gayeıine müte
veccih o1"n bir takım ıtiliıf projele
rini bir ~.raya (!'ctirmckt eolduğun!l 
yazmakta.fır 

Fransız pli.nır..da ıuntar vardll': 
1 - Teslibatın tahdidine müteal

lik umumi bir mukavelename, 
2 - Umumi h~tişari bir misak. 
3 -- Muav<'nct, emnüıelamet ve 

kontrole müteallik ınıntakavi bir 
misak, 

4 - Ted<İ<.İ surette beynelmilel 
bir kuvvet vücuda ı:etirilmesine dair 
bir mısak, 

S - Hulıuk minavatı prensipinin 
tatbikine müteaUik bir protokol. 

Beı;inci fıkrada bu pliin.ı kabul e
decek olan bütün de,•letlerin teslihat 
larmın ~imdiki halini gösteren dip
lomatik bir vesika vücucle getirilme 
si teklif olunmaktadır. 

Teslihatının ne lmıJ~ bulunduğu 
tenyin edilec•k olan devletler arasın 
da bittabi Almanya da vardır. Bahıi 
geçen veailcada, bu teslilsat esasına 
gÖre hukuk müsavatı prenıipi kabul 
edilecektir. 

Herriot-Titulesco 
mülakatı 

PARIS, 11. A.A. - M. Herriot, 
M. Tituleıco ile bir buçuk saat gö
rüımüıtür. 

Bu görüıme bittikten sonra M. 
Tituleıco, gazetecilere ıu sözleri 
söylemi§tir: 

11 Romanya hariciye nezaretinde 
bulunmaldı:ğmı, Fransa ile Roman
yayı birbirine baiilıyan rabıtaları kuv 
vetlendirmelrten ba~ka bir netice ha
sıl edemez.'' 

M. Titulesco, yarın öğleden sonra 
Bükrq'e cidecelrtir. Fakat, öğleye 
doğru M. Herriot'yu kabul edebile
ceğini ummaktadır. 

Nazilerin para ihti
yaçları var 

BERLIN, 11. A. A. - Havas A
jansı muhabirinden: Nazi fırkası, pa 
ruı:zlıktao dolayı önümüzdelı:i 6 T q 
ıinisani intibababnda eski intibabat
taki muvaffalıi7e1lerini temin eden 
faal propagandayi y~. 

Ahiren Münihte mahalli Nazi 
rüesasının bir içtimaında, ciddi ta
sarruflar yapılması, bilhassa, -
matbu propaganda - sabasmda ta
sarrufa fevkalade riayet olunması lü 
zumu tebyin eclilmittir. 

Diğer taraftan ftrka idaresi, hü.. 
cam lotaahru mevcudiyeti mablU.I 
miktarda indirmek iırıkirum derpİf 
eylemektedir. 

Söylendiğine ııöre, bazı Nazi nuı 
bafili, Nazilerin 25 ~ ili 30 nisbetin 
de rey •e binaataleyb geçen 31 Tem 
muzda alman neticeye nisbeten Ra
yittagcla 60 il& 10 azalık kaybedil
mesine intizar e•me&ctedirler. 

Hitler pertembe günü buraya gelecektir. Hitlerin bu geliti bir 

tetkik seyahati mahiyetindedir. Nazilerin reisi cumartesi güıı0 

halka mühim bir nutuk ~öyliyecektir. 

Türkiye futbol birincilikleri 
lSTANBlJL, 11 A.A. - Futbol Federasyonundan: . 

l - Türkiye Futbol Birinciliği müsabakaları ilk devretİ~ 
teşkil eden 5 grupun müsabakaları intaç edilmiş ve grup biriııel 

feri belli olmuştur. 

Çukurova grup birincisi: Konya ldman Yurdu, Eskişehir 
grup birincisi: Eskişehir tayyare taburu İdman Yurdu. lstanblll 

grup birincisi: lstanbulıpor. lzmir grup birincisi: lzmir Altınor 
du idman Yurdu, Samsun grup birincisi: Trabzon İdman Ocai' 

2 - Birincilik yarımson ve son karşılatmaları 14'16 ve 21 
teşrinievvel tarihlerinde İzmirde yapılacaktır. Şampiyonlar lz· 
mire hareket etmişlerdir. 

Alpullu f ahrikasının f aal(qeti 
EDİRNE, 11 A.A. - Alpullu şeker fabrikası çalışmasın• 

devam e<>.yor. Şimdiye k&dar 1300 vagon şeker çıkarmıştır. Bıı 
a;:m sonuna kadar çalışacağına göre bu seneki verimin 1800 •8 

gonu bulaca(;; umuluyor. Diğer tarafta İspirto fabrikası da çalı~ 
maktadır, ispirto fabrikası Türkiye ihtiyacatından yüzde ell1 

fazla çıkarıyor. Şirket bu sene bir toprak tahlil laboratuvarı ac; 
mışhr. Bundan böyle pancar ekimi yapan her köyün toprakları· 

nı tahlli edecek ve ona gÖrE' gübre İstimal edilecektir. 

Memleketler arasında telefon 
ANKARA. 11 AA - Ankaraya telefonla bağlı bulun•~ 

dış memleketlerle telefon görütmesinin İyileştirilmesi için P. 'f. 
Telefon U. Müdürlüğünce konulan taşıyıcı cereyan (Courant pot' 
teur) makinelerinin ilk denE"mesi bugün yapılmıt ve çok güzel 

neticeler vermiştir. 

Silah kuvvetlerini azaltma . 
kon/ eransında 

CENEVRE, 11 A.A. - Mevcut kuvvetler hakkında tetki• 

kat yapan hususi komite bu kuvvetlerin azaltılmasına imkiin ol· 

mayan unsurlarının hesabına ait muhtemel amiller hakkında tali 
komite tarafından hazırlanan raporu müzakere etmiş ve heme:ı 

hemen hiç bir değişiklik yapmaksızın kabul eylemİ~liı·. 
Bu rapor. kabul edilen şekiliyle, mevcut kuvvetlerin ve r.ü· 

fus miktarının hesabı esasına müstenittir •. 

Bu suretle elde edilecek malilmat, daha sonra, coğrafi ırıııı' 
takalardaki muhtelif devletlere ait satıh mesahası. hudutların ıı· 

zunluğu ve mahiyeti, hayah merkezlerin vaziyeti, hudutlar ııra· 

sındaki münasebet gibi bazı şartlara ve her memleketin kuvvet· 

let"in mahiyetine nazaran baıka bir tekle konacakbr. 

M. Bon<our mazbata muharriri M. Wilson'un itilifperverli· 

ği gösteren bu formülü evvelce tasvip etmitti. 

Bundan sonra komite deniz atırı memleketlerdeki kuvvetle

rin azaltılmasr mümkün olmıyan unsurlarının hesabına ait nıub· 
temel amiller hakkında müzakereye başlamıştır. 

M. Boncour bu hesaba ait en mühim amillerin arazinin t>il• 
yüklüğünden ve geniıliğinden ve ehalinin sulh hakkındaki fjkri 

nin vüs'atinden ibaret olduğunu. çünkü bizzat nüfus mik18 ' 

rmm ancak ikinci derecede bir rol oynadığını ehemmiyetle k:ı>'" 
detmittir. 

Müzakereye çarşamba günü devam e<lilecektir. 

Marsilyada tayfaların grevi 

Napoleon'un filosu ILondralı bir cevahir
denizden çıkanlıyor ci tevkif edildi 

bir asansör koptu 
LONDRA, U. A. /\. - 19 amelo

nin ölümüne sebebiyet veren kaza. 
Leigh'ten 3 k.ılonıtlre meaafecle 
kain bir kömür mad~ninde vukua 

Tayyareci Fon gelmiştir. 
G ! Bu madeni itleten kumpanyanın 

ronau sağ 2.8()() amele•i·olup 4 koyuda çalq-

Yeni bir neft kuyusu 
MOSKOVA - Gurcistanrn Şinık 

mmtah-da ntıft lruynsn deliair
ken 800 metre derinliğinden dehşet 
li bir neft kaynağı zuhur etmiıtir. 
Bu yen; aeft mmtakaa tetkik edil
miı, 250 hektarlık bir sabılda neft 
tabakası bulunduğu tespit olunmut
lur. (TaH) 

MARS1L YA. 11 A.A. - Şark hatlarına mensup buluoa• 

ve p.rk memleketlerine sefer yapacak olan Champollion, Laın• 
riııe, Compiegne ve Graudier posta Yapurları. tayfalarının ücre1 

meselesine ait bazı sebeplerden dolayı yaptıkları grevde ur•' 

göstermeleri üzerine Manıilyadan hareket edememişlerdir. ROMA, 11. A. A. - Egypt vapu 
runun enluızmdaki altınm çdıarıbna 
oı teıebbüıüniin muvaffalriyetle ne
ticelenmesi dolayiıile Artiglio vapu 
ru kumandanı Abukir limenında 
1879 senesinde batmıı olan birinci 
Napoleonun filosunu çıkarmak üzre 
Mnniı bir imtiyaz sahibi ile müza
kereye l'İrİşmittir. 

Hava taarruzlarına 
karşı tedbirler 

POTSDAM, 11. A. A. - Volff 
Ajaıumdan: Alma sivil ahalisini ha 
va taarruzlarma kartı himaye etme. 
ğe matuf tedbirler cümlesinden ol
mak üzre Berlinde yakınında kiıin 
Pot.dam belediyesi İtf•iye efradile 
hasta bakıcılar vesair muavenet ser
vislerine memur kimıeler için 610 
gaz maskesi n geco vakti bir taar
nı' vukuunda tebrin sokald.ıınndaki 
lambaları birden bire söndürecek 
aletler satın almak üzre 13,500 ra
yişmark tahsis etmiıtir. 

Bir ilim heyeti 
Groenland'da 

KOPENHAC. 11. . A. - Volff 
Ajansından: Bir Alman ilim heyeti 
fizik ve meteoroloji tetkikatı yap
malı üzre Groenland'da hitut ya
kında ki.in Orsuk' itmiıtir 

BUDAPEŞTE, 11. A. A. - Lond 
rarun en maruf cevahircilerinden o-
lan M. Norman Veias, esham ihraca 
tına kanun ah.lıimına muhalefet töh
metile tttkif edilmiıtir. 

M. Noman Veiı, l'eçenlerde Bu
d&p"ftede e10lerunit idi Ye karm ile 
beraber gİtmeğe hazır bulunuyordu. 
Tam bu esnada hudutta tevkif edil-
mit ve üzerinde bir tokan mücevhe· 
rat ve esham bulunmuıtur. 

Mümaileyh, kan11 ile birlikte Bu
d&P"fleye getirilmiıtir. Pasaportları, 
müce10herleri .. e üzerlcrindeki es
ham müsadere edilmittir. 

M. Sanchez Guerra
ya nuzul isabet etti 

MADRIT, 11. A. A. - Krallık 
:um.ıuunda batvelill olan Sancbez 
Guerra'J'& inme imnİftİr. Ha,.atının 
tehlikeye düflD<:Iİnden korkulmakta 
dır. 

Rusyada bir şehrin 
ismi değişti 

MOSKOVA, 11. A. A. - Maıi

BERLIN, 11. A. A. - Volff A- makta idi. l 
jansmdan: Dünya etrafına tayyare işte ameleyi hamil can asansör, 
ile devir seyahatine çıkan fon Bro- bu huyuların en derıninde 500 met
nau gönderdiği bir telsizde bindiği reden koparak baş d~ndürücü bir 
deniz tayyaresinin kazaya uğradık- sür'atle kuyunun su ile dolu olan 
tan bi.·az sonra Karagola adlı lngiLiz dibine inmittir. . 
gemisi tarafmdan bağlanarak Ran- içindeki 20 kitiden ancak bir ki-

ki' . ··w· ··ıd ·· - ·· ·· k d" ti sag" kalnuttır Son derece kuvvet-goon çe ıp go ru ugunu. en ı- . • • .. 
sinin de aağ ye salim olarak Ran- lı bu adam olan bu ~e, asanso
goonıla bulunduğunu bildirmiıtir. il rün battı!• birka~ sa~ zarfında 

Fon Bronau u<;u_una pek yakında kap"":? •ııır demir P tını.~-
tekrar baılıyacaktır. d!rnuıga mu.-affak ol'."uf, kendı11D1 

Dağıstanda ilmi 
bir heyet 

MOSKOV A - Ba,lanncla meı
hur müstetrik ve mimar M. Zaıip
kin olduğu halde, bir heyet Dağiıta
na ve Azerbaycana gitmek için bu
radan baraket etmiştir. Heyet, lran
lıla tarafmdan 6 ıncı asırda Derbent 
ıehrinde İnp eclilmit ollln meıbur te 
meli tamir edecektir. Ayni zamanda 
Bakıida,ki Han sarayını da tamir e
decek Ye Dağiıtanda'ki diğe.r aaarı
atibyi tesbit n kaydedecektir. 

Tibet'te isyan yok 

dıpn atmıt, ve evveliı kuyuya sar
kık bir İpe, sonra da arkaclatlan ta
rafından atılan diğer bir ipe sanl
mak suretile yukarı ç.ılımıttır. 

Hemen imdat tertibatı alınmıt, 
başka bir asansör i.ncliril.mİ§tir. Asaa 
söre 3 doktör ile birçok basatabakı
cı binmittir. 

Halbuki it itten geç.ıniı, kazazede 
asansör, metrelerce derinliğe ıaplan 
mış idi. 

ilk ceset. ancak 30 dakika çalıtıl
c!ıktan sonra çıkarılmıttu. Bunlar
dan ancak ikiıi nefes alıp nriyorlar 
dı, fakat bunlar da çok geçmemi" 
ölmüılerdir. 

Kazarun sebebi malum değildir. 
Resmi tahkikat henüz batl•mamıı
tır. Kaza vukua celen kuyu, çarpın 
ba günü açılacaktu. 

me Gorkinin edebi ve ictima.i faali- SIMLA, 11. A. A. - Tibet'te bir 
yetinin 40 mcı yıl dOnü.:.ıü münase- İıyan çdmu, ve Dalaylamaıun, payi
betile Nijni.NiTogord tehir ve nun- tahtından kaçnuf olduğuna dair o
takasına Gorlııi isminin \'erilmesi ka ı lan haber resmen tekzip edilmekte-
rnr 1trıa alrnmıştır. di .. 

Yeni zelzeleler 
ATINA, 11. A. A. -

devam etmektedir. 
Zelzeleler, 

Bir sür'at katan 
yoldan çıkb 

PARIS, 11. A. A. - P.ns-Bale 
sür'at katan, saat 7 de Paris'e 44 
kilometre mesafede yoldan çdanq
tır. Sebebi meçbulclur. 5 kiti hafifçe 
yaralanıruttır. 

Paraguayblann 
muvaffakıyeti 

ASSOMPTION, 11. A. A. - Pa
ragua,.War, Conales istihkinnnı go
r; Rhnağa muvaffak olmuflardır .• 
Dütınan, iıtibkamı bırakarak çeldJ.. 
mittir. 

Bir tren kazası 
MELUN, 11. A. A. - Belgrade'a 

gitmekte olan Ye sabahleyin Seine
et-Marae eyaletinde V.llepatour'da 
yoldan çıkan Balo-Paris sür'at kata
rı, saatte 110 kilometre siiratle hare 
ket etmekte idi. Bununla beraber bu 
kaza neticesinde çoğu hafif olmak 
üzere sadece 16 kiti yaralanmqtır. 

Nafıa işleri ne h~lde? 
• 
lzmirde bulunan Nafıa müste .. 

şannın yolllar ve Rıhtım 
şirketi işine dair beyanatı 
lZMlR, 11 (Hususi) - Na 

fia mütte,an Arif B. Milliyete 
beyanatında ıunlan söyledi: 

- Cenup, Garp Vilayetlerin 
~ bir çok itler vardır. Yakın
dan görmek için Antalya, ls· 
parta, Burdur, Denizli civarla
nnı dotqtım. Buralarda mev· 
sim itibarile yol, ıu iılerinde 
faaliyet vardır. Her Vilayet 
mükellef amelesini çalıtlırıyor. 
iki sene eYVel Bucak kazasında 
sa altında kalanKestel gölünün 
suyunun çekilmesinden istifa
de edilet"ek açılan cetvellerde 
bizzat halk çalı,ıyor. Ati ıçın 
tehlike yoktur. Antaliya - Af. 
yon fOaesi ehemmiyetlidir. Af 
yon vilayetinin oseleri mükem 

md, Burdurun ıslaha mulıt•t 
dır. İzmir rıhtım tirketinin ııı _ 
bayaa iti bugün itilafa bağ1~11 

di. İmzaya kaldı. Şirketin ııll 
tiyazınm hitamına yirmi, dl~~ 
bayaa hakkmm istimaline ~ 

rd. Hük" A ·ık ti' sene va ır. umet ı lı 

sene için tirkete hisse vereet:e 
imtiyaz sonuna kadar serııı•1b· 
İptali hissesi ayıracaktır. J{ı • 

tını ıirketinin Belediyeye de~ 
hakkında mütteşar B. "İZ~~ 
rin yüksek menfaatlannı dıık 

k k ~· " deu nere arar Yerecegız. • 

Belediye heyeti mÜfteşal"I. :ı:fe 
ret etti. Rıhtım meselesııı.cl 
noktai nazannın kabulüıtÜ rı 
etti. 
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Ticaret o asında fırtınalar kop uğu haberi de ne e ıktı?ı 
Ekonomi 

Tütün mahsulümüz 
tahminden azdır 

Rekoltenin 20 milyon kilo 
olacağı tahmin edilmektedir 

ihracat ofisince yapılar. tetki
kat ·c istihsal mmtakalarından 
R)ınan malUmata nazaran, 1932 
tütün re!<o)teıinin evvelce tahmin 
edilen mik~arın dununda oldıığu 
•nlatılmaktadır. 

Bu aene rekolt noksanlıjı bi~· 
ha .. a lzmir, Manisa, Muğla, Ay
dın ı.·e Eakiş~'ıır mıntakalan istih· 
aalitmda göze çarpmaktadır. 
Bu sene memleketiıni2in u• 
ınumi tütün rekoltesinin 20 mil-
Yon kilo raddeoinde olacağı tab
ının edilmektedir . 

Diğer taraftan lktısat vekale
ti tlltünlerimizin harice aatı§ını 
?emin edecek mühim tetbirl~r ve 
:Cma~lar1a meşguldür. Auatro -
rüı-k tütün şirketinin umumi mü
~ürü Herr Horrek ve bir müddet 
tvvcl Avusturya inhisarı namına 
lfükumetimizle Ankarada müzo.
lı:eratı idare etm~ olan Herr Sek
lı:e) refakatlerinde daha bazı mü
lehaosular olduğu halde cuma 
tünü Hükômetimizlc tekrar le· 
ltıaa etmek üzere Ankaraya gide
<eklerdir. Bu zeval bir müddet
ten beri tütün mübayaaaı ve tlı
lünlerimiz hakkında bazı tetkikat 
jçin lzmir mıntakasında bulun
makta idiler . 

Almanyada Reın• - Ma s;garet 
lf'iistü umum müdürü ve memle
ketimizin Berlin Fahri konsolosu 
lier Schunur de tehrimize gelnıit
lır. Aldığımız maliımata nazarlln 
lierr Schunur da Ankaraya gide
<•ktir. 

l'acirler dün Oda'da 
toplandılar 

Dün Ticaret odasında. şehrimi
:ın tanınmıt ithal.it, ihracat tacir 
"rile fabrikatör ve ziraatçilerin 
'flirakile bir içtima yapılmıtttT. 

Bu içtimada lktısat vekiletin
t•n sorulan bazı auaUer ve İdeni

n ma.lılmatın hazırlıklarile meı
iııl olunmuıtur. 

iki haftadan beri İçtimalar ya
t'n tali komitenin ithalat i!leri 
~kkında hazırladığı proje bu iç
~ada tetkik edilmiştir. Proje 
ı., nüz ikmal edilememittir. Komi
~ memlekete ithali zaruri olan, 
. men ithal edilmesi lazım gelen, 
:~ali menedilmesi fa.ideli olan ve 
"'llıamen •~rbest ithal edil~ile
teı, maddeleri tesbit eden bir cet
~•l hıızırlamıştır. 
'-l<omite faaliyetini ikmal edince 
) Yeti umumiye bir içtima daha 
'ı>acaktır. 

Borsacıların bir 
müracaatı 

) 'ticaret borsası abone ve müba
li~cılan dün Borsa umumi kAtip 
ı.,t•ne bir müracaatla bulunmuş-
t'dır. Tüccar boraa aalonunda 

!ORSA __ , 
( J, Bankasından alman cetvcJdir ) 
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muamelenin yalnız öğled~n evve· 
le hasrni ve saat 10 dan 12,5 ğa 
!<adar devamını istemektedirler. 
Şimdi borsada muamele öğleden 
sonra saat l!I e kadar devam et
mektedir. 

Japon ipeklileri 
Japon ipeklileri oon zamaDlar

da dünyanın her tarafında sair 
memleketler İpeklilerile deh~etli 
bir rekabet yapmaktadır. 

Bunun baılıca amilleri Japo 
yada amele bolluitu, ücretlerin 
a1:lıiı, iı •aatlerinin uzunluğudur. 
Japon amelesi bilbaua ipek sana 
yünde haftada 60 .. at çalışmak
tadır. istirahat müddetleri ve haf 
ta tatili yalnız kadm ve çocuklar 
için tatbik edilmektedir. 

Her yerde ithalat, 
ihracat azlığı 

ihracat Ofiıi iktıaadi buhrandan 
ve İttihaz olunan ithali.t ve döviz: 
takyidatından muhtelif memleketle
rin harici ticaretlerinin ne derece 
müteessir olduğunu tetkik elmittiı-. 
Bu tetkike nazaran bathca memle
ketlerin harici tiuretlerinin umumi 
kıymetleri 1929 senesine nisbetle 
1931 senesinde ithallt 31,198 mil
yon dolardan 18,228 milyon dolara 
ve ihracat 28.487 milyon dolardan 
16,.221 dolara düımüıtür. Tenezzül 
farkı ithali! için yüzde 41,05 ve ih
racat için yüzde 43,l dir. ihracat ve 
ithalattaki bu tenezzül 1932 sene
sinde de devam etmittir. 1929 ıene
a.i kinunusaniıine niıpctle 1932 se
nesinde ithalattaki tenezzül yüzde 
59,8 ve ihracatta ise yüzde 60,4 dür. 
Şubatta vaziyette ufak bir salah 
husule ııelmiıtir. 

Harici ticaret kıymetlerinde görü 
len bu tenezzülün bathca sebebi ilc
tisadi buhran haıebile ell'tia faatla
nnda görülen düşüklüktür. Diğer 

taraftan muhtelif memleketlerde it
halitın tahdicll hususunda alınan 

tedbirler de bu tenezzülde mühim a 
mil olmuştur. ithalatın tnhdidi hu
ausunda alman muhtelif tedbirler 
ber nekadar takip edilen gayeyi bir 
dereceye kadar temin etmiı iae de, 
ihracat üzerinde te~ir İcra edeorek 
mühim miktarda tenakusuna sebep 
olmuttur. Kontenjan suretile ithali
tı tahdit eden Franunın ithalatı bu 
tedbir neticeıi olarak 1930 senesinin 
ilk üç ayına niıpetle 1932 senesin
de 8,388 milyon frank tenezzül et
mİf ve buna mukabil ihracat 8,541 
milyon frank tenakus etmittir. lsviç 
re Çekoslovakya ve sair memleket
lerde de vaziyet aynıdır. 

1930 senesi k&nunusanisine naza
ren 1932 senesinin k:lnunusaniainde 
muhtelif memleketlerin ihracat ve 
ithaliitlannnı tenezzül dereceleri 
tonlardır: 

ITHAA.AT '1t 
lsviçre 21 
fsveç 26 
Avusturya 37 
Japonya 37 
Unıguvay 38 
Brezilya 44 
Cenubi Afrilca 47 
Çekoslovakya 48 
Büyük Britarıv• 39 
Belçika 50 
Fransa 111 
ltalya 52 
Arjantin 54 
Amerika 58 
Macaristan 59 
Yugoolavya 60 
Kanada 60 
lıpanya 62 
Romanya 61 
Lehiıtan 63 
Almanya ..16 
Şili 83 

IHARAT % 
Brezilya 21 
Arjantin 31 
loveç 34 
Belçika 40 
Romanya 4:> 
it al ya 46 
Büyük Britan,. 47 
Cenubi Afrilıa 48 
Almanya 49 
Kanada 4!1 
l•viçre 50 
Franıa 51 
Japonya 53 
Uruguvay 53 
Avu&turya 54 
Lehistan GS 
Şili 60 
Çekoslovaltyı 61 
Amerika 63 
Yugo.Javya 65 
l•panya 79 
Macaristan 70 

Hangi Sanayi 
Odası? 

- ··--~ 
Ticaret Odasında 

böyle bir şey 
konuşulmamıştır. , 

/azmi Nuri ve Vehbi B.ler 

Dünkü "Son Poıta" 19zeteıi 
Ticaret oda11nda müthq bir fır

tına koptu" baıhklı bir yazı neı
rediyordu. Bu yazıya nazaran Ti 
caret odaaında kontenjan hakkın 
da yapılan hafi bir içtimada Sa
nayi birliği umumi ki.tibi Nazmi 
Nuri Beyle Ticaret odaıı umunıi 
katibi Vehbi Bey arasında tid
detll bir münakaıa cereyan etti
fini, Nazmi Nuri Beyin bir sanayi 
odau teıkili fikrini müdafaa et
tiğini ve Sanayi birliğinin çok 
teyler bildiiini söylemea.i üzerine, 
Vehbi Bey Odanın verilecek ma
lümata ihtiyacı olmadığı cevabını 
vennittir. Dün bu hususta tahki
kat yaptık.Ali.kadarlar hadisenin 
tema.men aaılsız olduiunu temin 
ettiler. 

Oda umumi kitibi Vehbi Bey 
bu huıusta demittir ki: 

" - Böyle bir hadise kat'iyen 
olmam19br. Hatta görüıülnıemit
tir bile .... Ne Nazmi Nuri Bey 
böyle bir teY söyledi, ne de bu 
tekilde cevap veren oldu. Böyle 
bir şeyin nereden çıktığına ben 
de hayretteyim." 

Nazmi Nuri Bey evinde hat'ta 
yattığından meseleyi kendisinden 
soramadık. Maamafih içtimada 
bulunan diğer bazı zevat da böy
le bir hadisenin sahibi olmadıkla
nru söylemektedirler. 

Diğer taraftan ticaret ve aana· 
yi odası da şu tekzibi göndermi~
tir: 

"11 te,rinievvel 931 tarihli Sa
lı günkü Son Poata gazetesinin 
birinci sahifeoinde: (Ticaret ve 
Sanayi Odasında aktedilen bir iç
timada Odanın liiğvile ayrı ayrı 
Ticaret ve Sanayi Odaları ihdas 
edilmesi hakkmda müzakere ve 
münaka.-. cereyan eylediğine) 
dair olarak Milli Sanayi Birliii 
Umumi Katibi Nazmi Nuri Beye 
atfen vaki olan neıriyat kat'iyen 
hilafı hakikattir. 
Odamızda böyle bir müzakere 

ve münaka,a vaki olmamıthr. 
Ticaret ve Sanayi Oduı, kanu

nen uhdesine dii§en vazifelerin i
fası hususunda bilumum ticaret 
"Ve sanayi erbabının ve iktisadi te
tekküllerin ve bu meyanda Milli 
Sanayi Birliğinin rey ve mijtalea
larım almaktadır. 

Kat'iyen hakikate tevafuk el
miyen netriyatı vakıa tekzip O· 

lunur efendim." 

1 •••••• 1 

Bir orman 
Yanıyor 

Hekimbaşı çiftliği 
iki gündür yanıyor 

Üsküdar kaza11 dahilinde He
kimbaşı çiftliğinden yangın c;ık
mııtır .. Yanırın çıkalı iki ıün ol
muıtur. Y angm dün gece l•tan
buldan da görülüyordu. Söndürül 
meıi için çalıtılmaktadır. 

Holanda sefiri 
döndü 

lavicre'y• ıitmq olan Holanda 
oefiri M. Ketwic:h Ver11huur, diin 
refika•İle birlikte fehrimize dön
müştür. 

Muhtelit 
Mübadelede 

Muhtelit Mübadele komİ•yonu 
yarın umumi bir toplantı yapacak 
tır. 

Amerika kadın 
birliği murahhası 

Amerika Kadın Birliği murah
hası Mm Andree Rider, yakında 
tehrimize gelecek ve Halkevinde 
0 Havatta kadın'' mevzulu bir kon 
fera;,a verece"ktir. 

Mahkemelerde 

Sahte yaver yeni 
şahitler ikame etti 

Yaver elbisesini hevesine 
mağlup olarak giymiş imiş! 

Kendisine Reiaicumhur Hz. nin / mit olmak için müıarünileyhin 
yaverleri Naşit B. süsünü vPrerek yaveri gibi bir gÜn olıun görün· 
ve resmi üniforma ı.~iynıekle m:\z- mekten meni nefaedemedim. Bu 
nun sahte yaver Hüseyin Fikri ef. hareketimden dol•Y• kimse de 
nin muhakeme.ıı.ine dün Ağırceza benden zarar ıörm.üt değildir." 
mahkemeıinde devam cdilmi,t.İr. Maznun, bundan sonra Çırpıcı 

Geçen celsede makamı iddiaca çayınnda yapılan bir gezintide 
tecziyesi talep edilen maznun, terlikçi Abdullah Ef. nin kendisi
müdafaıını yapacağını ~ylcmiş- ne iltica etmit ve ona yardımda 
ti. Dün celse açılınca, lsa Ef. is- bulunmuı olduğunu, davanın ce
minde biri tarafından mahkeme· reyanı esnasında bu hadisenin a
ye gönderilen bir İstidaname o- leyhine bir hareket olarak gÖıte
kunmuştur. Bu iıtidanamede, İsa rildiğini aöylemit ve: "bu ciheti 
Ef. maznunun kendi.ini de dolan- müdafaa şahitlerile iıpat edece
dırdığını iddia ediyordu. Heyeti ğim" demiş, bazı ıahit isimleri 
hakime, müzakereye çtkil~rek vcmıiıtir. Mahkeme, icabını dü· 
bir az sonra avdet etmiş ve maz· ıünmÜf, lıa Ef. nin iıtidaıını U· 

nuna müdafaaya hazır o]up o1ma ıu]en icabı kanuniai yapı1mak ü
dığı sonılmuştur. Maznun hazır- zere Müddei umumilik makamına 
lamı§ bulunduğu tahriri mUdafaa tevdie, maznunun e~sterdiği n1Ü

nameaini vermit ve bazao ağlar dafaa tahitlerinin celbine, Hfi.M.. 
gibi ezcümle 'unlan söylemiştir: yin Fikri Ef. nin kendiıinden de 

"- Ben yaver elbiseıini dolan- bin liraya yakın para almıt oldu
dırıcılık makıadile giymedim. ğunu iddia eden Hasan kaptan 
Herkcain bir arzuau vardır. Ben Ef. nin de gelecek celaede istimaı 
de çok dt\~in bir hürmet duydu- na ve bu meseleye ait tahitlerin 
fum Gazi Hz. nin yaverleri me· 

d k d . · .. b" ·'k de çağrnlmasına karar vermittiı·. 
yanın a en ımı gormeye uyu _ .. 
bir emel ve heve• duyuyurdum. 

1 
Muhakemeye baıka btr gun d,.. 

Bu en büyük emelimi tatmın et- 1 vam edilecektir. 

Halkın okuma 
Zevkı 

Kitapçılık iptidai 
halinden 

kurtarılacak •• 
Aldığımız malumata göre, Ma

arif vekaleti kitapçıhk ve kitap 
alım aatnnı için bazı projeler ha· 
zırlamaktadır. Kitapçılığı bug ın
kü kan,ık vaziyetten kurtarmak, 
memleketin her tarafına muntaza 
man kitap ve mecmua göndere
rek halkın okuma zev ini artır
mak için kuvvetli bir te1kilata ih
tiyaç ııörülmektedir. Kitapçılar 
aralarında fena bir rekabet hü
küm sürdüğü için bin netice h" I
kın zararına bir vaziyet bitıı1 ol· 
maktadır. Tabi ve neşir işini hak
kile yapabilecek büyük bir tirket 
tesi•İ için tetkikat yapılmaktadır .• 
Diğer taraftan kitapçılann tahdi
di me•eleıi de düıünülmektedir. 
Bu vaziyette kitapçılık yapabil
mek bazı ,eraite tabi olacak, mu
ayyen bir sermaye haddi asııari 
olarak istenecektir. Bu şekilde ki
tapçılar daha ıalim bir şekilde 
çalıtabilecektir, bibliyografileri 
zenginletecektir • 

inhisar/arda 

Tadilat 
Projesi 

Dün kongre heyeti 
umumiyesinde 

müzakere edildi 
Tütün lnhi .. n kanununda tadi

liticTuına memur kongre heyeti 
umumiyeı.i, dün hariçten da,,.et e· 
dilen tütün tacirleri. tütün ,;rket 
leri ve bankalar müme11illerinin 
ittirakile toplanIDJf ve tütün ihra
catmıızın ne auret1e daha ziyade 
inkitafı temin edilebileceğine da
ir bu zevatın mütalealar•nı almış· 
tır. 

Kongre, son bir içtimaı mıitu
kap mesaisini ikmal edecektir. 

Bu kız nerede? 

17 yaşında bir kız 
ortalıkta 11ok 

Akaaray'da oturan Adalet H. 
ıa 17 ya.ımdaki kızı Fatihte Av
,.; B. in trikotaj 
fabrili.aıında çalı
J&n Fatma H. bir 
müddeten beri or 
tadan kaybolmu' 
tur. Validesi, gÜ· 
zel bir kızı olan 
Fatrnaaını ara
madık yer bırak
madığı halde bir 
türlü bulamadığı 
nı söylemektedir. 
Kızın tegayyü .. 
bunden evvel 1 
gece meçhul hır adreao IT'ektup 
yazdıiı görülmüttür. Zabıtaca 
taharriyat vapılmaktadır. 

Pollale 

Bir amele 
Yandı 

Fosfor kutuları 
atet aldı 

Büyükderede Çayır başında 
Kibrit fabrikasında amele, Tak
simde Elma dağında oturan Mu
rat, fabrikada fosfor kutulannı 
açmakta iken iıtial vuku bulmuş, 
el ve yüzünden yanmıştır 

Murat Alman hastaneoine kal
dırılmıtbr. 

Başından vurdu 
Ortaköyde bir mektepte hade

me Mustafa ile kapıcı Ahmet kav 
ııa etmiıltr, Ahmet Mu•tafayı ba
tından yaralamıttır. 

Birbirlerini yara
ladılar 

Ortaköyde Melhon Ef. ııin tü
tün deposunda amele Hasan ile 
Nazif ef. isminde biri kavga et
mişler her ikisi de biribirlerini 
yaralamıtlardır. 

Kaçak 
·satan 

. -
sıgara 

adam 
İhsan iaminde birinin kaçak 

tütün ve sigara satmakta oldu~ 
haber alınmıt ve İhsan Mahmut
pap.da dolatırken poU.lcr kt·ndi
•İni takibe ba,lamıtlardır. 

Ihsan orada dükkanlara ııirip 
çtkhiı sırada yak•lanmıttır. lboa
nın üzerinde 28 paket kaçak tü
tün, ve bir çok ıiıara kagıtlan 
bulunmu9tur. 

Beş kiti birbirlerini 
yaraladılar 

Tekirdaiı kayık İ•kelesinde 
odun botaltılırken tayfalardan 
Bayram, Ahmet, Ovakim, bekçi 
Veli ve Hıdır isimlerinde 5 kqi 
odun para11 yü1:ünden kavııa et
miıler. Araya birçok kimseler alr 
miılene de kavıacılan ayırmak 
kabil olamamıf, bet kiti biribirle
rini muhtelif yerlerinden yarala
mıtlardır. 

Yağmurdan doluya! 
Arnavutköyünde, elli Y•tlarm 

da madam Maryantl, vapurun 
dalgasından korkarak kaçarken, 
karşısına, bir otomobil çıkmıt. a
yağına çıuınm,tır. 

Müşteri kavgası 
Dün saat 11 buçuk raddelerin

de Babıilide Keınal ve Sabit Ef. 
iaimlerinde iki ıoför aruında 
kanlı bir vak'a olmuıtur. 

Sabit ve Kemal Babıalide oto
mobille beklerlerken bir müıteri 
ııelmit ve iki toförden her biri 
mü,teriyi kendi otomobline almak 
İstemittira 

Bu yüzden aralarında kavga 
çıkmıt ve ikiıi de müıteriyi bıra
kıp kavga etmeye baılamışlardır. 
Kavgada bunlardan Sabit, Kema 
li ba,ından yaralamıştır. 

Vak'aya polis ııelmiı, Kemal 

Balkan 
Konferansı 

Efzayiş Suat H. iki 
ra,por hazırladı 

Efzaglş Sual H. 
Üçüncü Balkan konferan11nda 

Türk kadrnlığını tem•il edecek 
olan Ebayif Suat H. hani yak
latma, aiyaıi ve içtimai yakla!ma 
komiayonlarında okumak Ü7ere 
iki rapor hazırlamıttır. Efzayq 
Suat H. hani yaklaşma komisyo
nunda okuyacağı raporda, çocuk
ların terbiyesine itina edilme•İni, 
onlarda milletler arasında kar
deşlik ve harp a.leyhtarlıfı hiale
rini uyandrracak bir terbiye veril
meıi fikrini ileri aürecek ve Bal· 
kan kadın tetekkülleri ara.mda 
daha oıkı münaoebetler teıiai lü
zumundan bah•edecektir. Efza. 
Yit Suat H. siyaıi ve İçtimai yak
lafma komisyonunda okuyacaiı 
raporda iı metodlarından bahse· 
derek kadın ve erkek itçiler ara
sındaki ücret farkının kaldmlma
aı, işçi kadınlardan hamile olan
lara yardım. edilmeei. kadın tica
retinin menini ve fuhşun ka1dırı1· 
maaı fikrini müdafaa edecektir. 
Bu iki rapor Kadın Birlifi idare 
heyetinde okunarak tasvip edil
mittir. 

Konferans tehir edildi 
18 te,rinievvelde Bükreşte top

lanacağını yazdığımız. uçuncU 
Balkan konferansı bir iki gün İ· 
çİn tehir edilmittir. Türkiye Bal
kan Birliği Cemiyeti Reiai Ha.aan 
Bey dün konferansın ayın 21 ine 
tehir edildiğini murahhaslarımı-
71n ayın 15 inden aonra hareket 
edeceklerini, Bulgarların konft·
ransa ittirak edip etmiyecekleri 
hakkında bir haber olmadı~ıru 
söylemiştir. 

----++-<IHl>tl•e-<a>+• ---

Ahmet 
Rasim için •• 

Oturduğu bir ev 
alınıp 

muhafaza edilecek 
Dün şehrimize .:elmiı olan Da

hiliye vekili Şükni Kaya B. ge
çende vefat eden muharrir mer· 
hum Ahmet Rasim B. in şimdiye 
kadar oturduğu evlerden birinin 
Viliyetçe aatın alınarak merltu· 
mun adma izafe ile muhafazaaını, 
Vilayete bildirmiı bu ıuretle bü
yük muharrire karıı bir kadirtİ· 
nashk eseri ıöstennitlerdir. 

Şükrü Kaya Bey hüklımetçe 
tanzim edilecek olan toförler hak 
kmdaki kanun hakkında ııazete
cilere ıu beyanatta bulunmutlu
dır: 

- Şoförlüğü bir meılek haline 
koymalı: istiyoruz; toför olacak 
kimselerde bulunması lazım ge
len evaaf ve teraiti tayin eden 
bir kanun hazırlaniyor. Bu kanun 
ikmal edilince meclise verilec .. k
tir.,, 

Bir Romen kadın 
grupu geliyor 

Y almula Romanyadan iki üç 
yüz kifllllr bir kaalm ıırupu tehrl· 
miza ıelecektir. Bu kadınlardan 
bazıları tehrimiıı:de konferan•lar 
nreceklerdir. Kadın Birlili, Ro
men lı:adınlannı tehrlmizde ka
bul için bir program lıuırlamak
tadır. 

tedavi altına almmı4, Sabit yaka
lanmı~br. 

Böyle p.ka olur mu? 

Vlla11ette 

Suiistimal 
Maznunları 

Bunlar hakkında 

1 

idare heyeti 
karar verecek .. 

1 
lok.in idaresindeki ouiistimal 

tahkikatı bitmit gibidir. 

1 
Maznunlar Adliyeye v.erilmıt

tir. Fa.kat Adliye bunu saliihiyeti 
haricinde gÖrmÜt ve eTI"akı Vili.
yete iade etmiştir. 

Haber aldığımıza göre, b:.ı iıe 
Vilayet idare heyeti bakac&k, lü-ı 
zumu muhakemelerine karar ve· 
rectktir. 

Fezlekenin tanzimi de bitmek 
üzeredir. 

' •••••• 1 

Tohumcular 
Birliği 

--·--
Bursada yeni bir 

birlik daha 
teıkil ediliyor 

Buraa muhabirimiz yazıyor: 
Evvelki gün ıehrimi'lrle mevcut bü 
tün aan'at erbabı 
run iştirakileHalk 
fırkası salonunda 
mühim bir toplu
luk yapıldı. Bu 
topluluktan mak
.. t Buraada da 
bir "Sanayi Birli
ii,, vücude getir
mek, memleketi
mizin ikbaadi in· 
ki fa fını temin e
decek daha etraf 
lı ve ıümullü esas 
Jar ihzanna vesi· 
le olacak faaliyetler uyandırmak
tır. Tam m&naıile bir aanayi mer· 
kezi olan Yeşil Bursamızda şim
diye kadar böyle bir tetekkülün 
.. ücut bulmamasmı teeaoürle gö
ren mmtaka müdürü Doktor Nec
det Bey bu husuıta lium gelen
lerle temao etmİ.f- Kıymetli teşvık 
lerile ,tehrimiz ticaret ve sanftyÜ· 
ne mühim menafi temin edeceği 
~Üpbeaiz bulunan bu teşekkülün 
vücut bulmaoına yeııane !mil ol
muflur. (Uypzinıı) darülfünu
nunda llı:tısat doktorluğu yapmıt 
olan müdür Necdet Beyi dür. zl. 
yaret ettim. Meoleğinde yük•ek 
bir ihtisasa malik olduğunu icra• 
atile de iıbat eden Necdet Bey, 
Sanayi Birlitinin teıeklı:ül ııaye
ıindeki maksat hakkında bana 
dedi kı: 

- Sanayi Birliğinin teet.aÜ•Ün
den makaat Buruda mevcut &an· 
at erbabı arasmda lam bir tesa
nüt temin etmek, buradaki Hnayi 
hayatımıza ait lhtiyaçlan bu he
yet •aartasile tetkik ettirmek, Bur 
sa aanayfinin inkifafmı temine hi 
dlııııı tedablri ittihl!.z etmektir. Bu 
sahada faaliyete ııeçecek olan bir 
likten memleket hesabına büyük 
faydalar temin edileL.,ğine ıiiphe 
yoktur. 

Fabrikatör Ounan Nuri, Rüıtll 
kardeılerden Silleyman, fabrika
tor Nihat ve Debbağ Necati Bey
lerden mütetekkil birlik idnre he 
y~ti bir haftadan beri büyük bir 
faaliyetle mesaiye ba•lamı lard•.r. 
Bu müna•ebetle birlik idare heye 
ti şimdilik burada bir emtea nıü
zesile fabrikalann istifade edebi· 
lecefi kitaplar tedarik eder"k bir 
kütüphane vücude aetiı·ilmeaini 
kararlarrutlardır. Bundan başka 
~•hrimiz tohumeulan da ayni ıe
kilde bir satıf birliği vücudc ge
tirmek taaavvurundadırlar. Mem
leketimizde yalnız ipek böceti to 
humculuiu ile ittiııal eden yirmi 
müease&e vardır. Bunlar • Jıtan• 
bul da dahil olduitu haldP • sene
vi 65000 kutu tohum yapıyorlar
mı,... Fakat, şimdiye kadar yal
nız memleket dahilinde iıtihlik e
dilmekte olan bu tohumlarm da
grtılması itinde mıl~küli.ta te•a
düf edlldllini, hatta bir çokları
run ıatılamamak yü1:ünden atrl
dığnu gören Bursa tohumculan, 
hem kendileri, hem de müstahsil 
için faydalı olacafı dilfilnce•İl• 
böyle bir birleflllanln lüzumuna 
karar ..._İf bu kararlarun İ•tall 
i>uldalı:i meolektaflanna da bildir 
mlılerdlr. Tohumculanmızın bu 
teklifi umumiyet itlban1e kabul 
edllmi9tir. Eter tohumcular ara
unda yapılan mulı:anle teraiti 
harfi harfine tatbik edilecek olur• 
sa • tohum tedarikinde miifkülata • 
teaadüf etmemeoi ve mü .. it to
hum tedariki noktaoından bu işte 
Mı ziyade iatifade edenın gene 
müıtahsilin olacafında tilı>he yok 
tur. Der\'İf 

Y edikulede trikotaj fabrika-
aında amele Şinaa.i ve Hasan isim Polis imtihanları 
!erinde iki kiıi fabrikada ıakala-
fD'larken Şinasinin elinde bulu- Şehrimizde ve diğer vilayet 
nan aiTI'i bir bıçak kazaen Haoa• lerde yapılan polis imtihanları
nm ıöbeğine saplanmıştır Bıçak nın evrakı emniyeti umumiye 
çok derin batbiı için Hasan faz. müdiriyetince tetkik edilmir 
la kan zayi etmif ve hayatı lehli- , f y kınd 'k" · .. .. .. 
keye ginni,tir. ; kır. • a 1 ,• ı ıl~clı .ve uçrf~nl c~ 

Har.an ifade veremiyec .. k bir 1 omıser er e po ıs enn te ı erı 
halde hastaneye lr.aldırı~tır.. tehrimize bildirilecektir. 
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Gelen evrak seri verilmez -
Müddeti seçen nüshalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 

1 iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me· 

• s'uliyetini k11ıbul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Rasathaneden aldığımız mallı· 

nata göre dün haraı-et en çok 30, 
ti :n az 19 du. Bu&"Ün rüzg;r Jodcı 

an mütedil esecek, hava açık o

.acaktır. 

tlCLEDit.1 
i >ehriz ve 
ı ~ahana turşusu 

Şu günlerde dilimizin sade
eştirilmesi cereyanı artık u
numi bir hamle şekline girmiş 
. 'bidir. Hepimiz elden geldiği 
adar, ifademizi bozmayacak 
adar öztürkçe kelimelerle yaz 

ı n k istiyoruz. Ve pek sıkışma
Jan yabancı kelime kullanmıyo 
uz. Bu sadeleşme hareketinin 
yi bir semere vermesi için di· 
in anlaşılmaz hale gelmemesı. 
ele herkesiiı kendi hesabına 

Jir kelime icat etmemesi. ya
hut mevcut ve unutulmuş keli

ı melere indi manalar vermeme
' si lazımdır. Halbuki iş böyle ol 

muyor. İtte size resmi bir dai-
renin gazetelere verdiği bir ila-

' nı yazıyorum. Bu dairenin ba
şında bulunan zat şüphesiz bu 
ilanı en büyük hüsnü niyetle 
bu şekilde yazmıştır amma. ma 

• alesef ilanın yarısı yabancı ke-
1imelerle dolu iken diğer yarısı 
türkçe kelimelerin anlaşılması 
ıüç şekillerile doldurulmuştur: 

ltletme liizımesi. 
1 - Baş müdiriyetimiz em

rin<le bulunan 11 adet vesaiti 
bahri ye için üç kalem işletme 
liizımesi pazarlıkla açık (kırdır 
ma) ya konulmuttur. 

2 - Kırdırma şartları kiiğı
clını:n tasdikli suretleri bat mü
diriyetimizden alınacaktır. 

3 - Kırdırma baş müdiriye
timizde kurulacak alım satım 
komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

4 - Kırdırma 13/10 932 ta-
6hine rastlayan perşembe günü 
saat on dörttedir. 

5-Her İstekli biçilmiş bedelin 

1 yüzcie yedi buçuğu muvakkat 
1 güvenme teminatlarile belli sa

atten evvel komisyona gelme
leri. 

6 - Örnek baş müdiriyefr 
mizdedir. İstekliler orada göre
bilirler. 

Şimdi bu ilandaki (kırılır-
ma) tabirinin münakasa mana 

l 
sına kullanıldığı anlaşılıyor. 
Halbuki (kırdıma) bizde iskon 
to demektir. Bu ilandaki 25 ya 

, bancı kelimeye mukabil yalnız 1 (kırdırma) kelimesinin strtma 
bir münakasa manası yüklet
mek tabii kafi değildir. Vakıa 
resmi dairelerimizin bütün ilan 
ve muhabereleri türkçeden baş 
ka bir dille yazılıyordu. Bunla· 
rın sadeleşmesi lazımdır ve 
ben daima bu nokta üzerine ba 
san bir adamım amma bu ilan
daki ifadeyi beğenmedim .. 

Ben olsam bu ilanı şöyle ya
zarım. Bakalım hangh.. .:nki 
daha iyi anlaşılır. Malfun ya 
bu ilanı tüccarın anlaması esas 
tır. 

işletme harcı 
1 - Baş müdürlüğümüzde 

1 
bulunan on bir deniz vasıtası 

. için üç cins işletme harcı müna 
kasaya konmuştur. 

2 - Münakasa şartnamesi 
başmüdürlüğümüzden alınacak 
tır. 

3 - Münakasa başmüdürlük 
teki alım satım komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Münakasa 13-10-332 
perşembe günü saat on döl'tte 
başlar. 

5 - Münakasaya girmek is 
teyenlerin tahmin edilen değe
rin yüzde yedi buçuğu olan .... 
kuruşluk muvakkat teminatlari 
le birlikte o saatten evvel komis 
yona gelmeleri. 

6 - Örnekler baş müdürlük 
te isteyenlere gösterilmektedir. 

Türk lehçesine uygun olma
yan asıl ilandaki 25 yabancı ke 
limeye mukabil ben herkesin 
kullandığı 22 yabancı kelime ile 
bu ilanı daha açık olarak yaz
dım .. 

Yarım milyarlık 
bütçe 

ifadeler, kılıklar, saç baş tu
valetleri, yaşayiş tarzları değiş-

tiği gibi tabii fikirler de değişi 
yor. Bu değişikliklerin hepsine 
yetişmemize. hele benim yetiş
meme imkan yok! Netekim ... 
Bir muharrir. bir mütehassıs 
zat (Kadro) mecmuasında Tür 
kiyenin iktısadi yükselmesi için 
165 milyonluk değil, yarım mil 
yar liralık bir bütçe lazım gel
diğini yazmış .. Bunu gazeteler 
de okuyunca aklıma su fıkra 
geldi. • · 

Birgün, bir mektep hocası 
(Avrupadan bahsediyorınn} ta 
lebesinden bir çocuğu çağırmı!, 
eline bir şarap şişesi vermiş v" 
demiş ki; 

- Al şu şişeyi de bana bak-
kaldan şarap getir ... 

Çocuk sormuş: 
- Parası? .. 
- Para ile herkes şarap alır. 

Hüner onu parasız almaktadır. 
Çocuk gitmiş ve on dakika 

sonra avdet ederek şişeyi ho
caya vermiş. Hoca şişeyi başı
na diktiği zaman görmüş ki şi-
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Hikaye 

Elektrik 
Tertibatı 

Şefik çok sevdiğim, iyi te
miz kalpli bir çocuktur. Bazı 
İnsanlarda hususi meziyetler. 
istidatlar vardır. Meseli on iki 
yaşında şiir yazmağa başlayan 
çocuklar, küqük ya§!a iken Fe
nerbahçede oynayacak kadar 
sporcu olan futbolcüler, ken
di kendine ralışarak saat tamir 
etmesini öğrenen san'atkarlar 
vardır. 

Benim makine. teknik işine 
hiç aklım ermez. Ayıp değil 
ya, bu sabada en küçük bir is
tidada bile sahip değilim. M11· 
kine deyince gözünüzün önüne 
büyük şeyler gelmesin .. Mese
li. herkes saat kurmasını bilir 
değil mi? .. Ben bilmem .. Birke 
re saatim yoktur. Tesadüfen 
evdeki saatlerden biri dursa ve 
tekrar işletmek lazım gelse, sa
atlerce uğraşırım. Yahut la, 
meıela benim odanın elektri
ği yanmıyor, değil mi?. İmka
nı yok sebebini bulamam. Hat· 
ti elektrikten korkarım. Elimi 
bile sürmem .. Sonra anlaşılır ki 
ampul bir parça gevşemiştir. 
Herkes bisiklete binmesini bi
lir. Ben bilmem. Ve hali., o iki 
tekerlek üzeride düşmeden na
sıl durulduğua hayret ederim. 

Bizim Şefik öyle değildir. 
Maşallah elinden her iş gelir. 
Hele elektrikçilikte dehşettir. 
Bizim apartımanın bütün elek
triğini o tamir .. der. Mesela bir 
yer yanmıyor değil mi, hemen 
araştırır, bulur, yapar. ben de 
hayret ederim. Şefiğe borcu
muz o kadar çoğaldı ki ödemek 
lazım gelirse iflas ederim. Bere 
ket versin dostluk, samimiyet 
para !le biçilmez .. Her defasın
da ona teşekkür ederim, olur. 
biter .. Allah ondan razı olsun .. 
Şefik olmasa, muhakkak ki biz 
karanlıkta kalırız. 

Şefik bizim apartımanın üst 
katında oturuyor. Gecen gün 
balkondan konuşuyorduk. Ba· 
na: 

- Senin çalışma odana bir 
ampul daha takalım, dedi. Kor 
donla yaparız. Masanın üzerin
de istediğin yere koyarsın .. 

Bu, fena bir fikir değildi. 

- Hay, hay.. Çok güzel o
lur, dedim. O akşam eve gel
dim. Baktım ki yeni tesisat ya
pılmış bile .. 

- Sana nasıl teşekkür ede
ceğinıi bilmiyorum kardeşim, 
dedim. 

Benim oda okadar güzel bir ışık 
yağmuru altında idi ki .. İnsan 
bu aydınlıkta hiç durmadan ca 
lışmak hevesini Juyuyor .. Ben. 

--·-·-··············-············ .. ··········-
şe boş .. Çocuğa sormuş: 

- Oğlum, bu şişe boş!. Ço
cuk şu cevabı vermiş: 

- Hoca efendi! Dolu şişe
den herkes İçer .. Hüner boş şi
şeden şarap içmektir .. 

Ya muharrir bey arkadaşı
mız işte böyle ... Yarım milyar 
bütçe ile herkes çalışabilir. Hü 
ner 165 milyonla iş görmekte
dir. 

FELEK 

Dil köşesi: 

Ecnebi kelimeler yerine 
hangilerini koyabiliriz? 

Okurlarımızın tekliflerini, sual ve 
cevaplarını, münaka

şalarını bu sütunda neşrediyoruz •• 
Kurultay tarafından kabul olunan aon takririn maddelerinden 

biri de gündr.lik gazetelerde Dil itlerine yer verilmesidir. Bunun se-

____ iSi ___ _. Bu akşanı ---•CJ---•llllı 

MELEK ve ELHAMRA 
SİNEMALARINDA 

Dünya sinemacılığının en biiyük eserinden biri olan • 
ihtiras Fırtınala ı 
MELEK 1 ELHAMRA 

bebi meydandadır: Kurultaya na11I her Türk aza olabiliyoraa, ~imdi- Sinemasında Fransızcası. Sinem3smda Alm~ncısı. 
ki Dil cemiyetine de her Türk yardım edecektir. Bu yardım nasıl ola- Mümessilleri: Mümessiller·. 

bilir? CHARLES BOYER E i A 1 S 
"Milliyet" bugiinden itibaren bir c Dil köşe•i • açıyor. Bu Dil 1 M L J NN N'G 

köşesinde yurttatın kelimeler, ıatılahlar ve lahikalar hakkındaki , Armand Bernard ANNA STEN 
tekliflerini, münaka,alarını, ıual cevaplarını neıredeceği2. "Dil kö- 1 ()ikkac: Filmle in her ikisini gormek istivınlerc \uzJe 20 tenzilat \':tr<lır 
ıesi" ndeki yazılar bir araya toplandıktan aonra, dil cemiyetin<. ha-

1 
l'ilme il!ve: Paramount dun va havadisleri: il ıvi; kuprn ; COC 1 ı~:·ı 'nıo 

kiki bir yardım teıkil edebilir. ı \'f\ES' m'ı~luhivcti. \merikada dünranın en ~üzel bdın ,·ücudu 

Misal olarak lıir muharririmiz, bazı karilerimizle görüşmüştür. Bun ••••••••••• m1.<;ah:ıka..;ı \ l ..;·1irı:. 
Jarı ai}Ağıya yazıyoruz. "Dil köıeıi" nde en çok kelimeler, ııtılah- ı ~~---m:•••••••••••••••••••••••lı 
lar, lahikalar hakkında kısa teklifler, münakaşalar, sonra da bilhas-
sa ecnebi tiunlarından bir kelime ile tercüme edemeyip cümlcle~tiı·.. E T U A L S A S 1 
diğiıniz ıabirlerin Türk lahikalan ile kelimeleıtirilmesi naaıl mümkün 
olacağı hakkında fikirler neşretmek iıteyoruz. ilk tart gönderilen 
mekh1pların kI5a olmaaıdır. 

Karilerimizin suallerini ne,rederken, cevaplannı da yine kari- I 
]erim.izden istemiş olacağız. Ayrıca memleketin belli ba~h lisanc,Ja .. 

Bu hafta programında diıber ve şuh artist 

KATE de NAGY'nin en güzel temsili 

AŞK HAZRETLERİ 1 rının da yardımını isteyeceğiz. J 

GRETl THElMER -- FRANZ LEDERER "'"'. 
Kadıköyden "Den,irta1" imza•İ 

le mektup göndt..rcn okurumuz di 
yor ki: 

"Leyli ve nehari kPlimelert yeri 
ne geceli ve gündüzlü kelimeleri .. 
m kullanmak için biUıaa•a Maarif 
vekaleti artık tereddüt etmemeli
dir fi.krindeyim" 

Bu da bir süal 
Bir gazetede şu cümleyi oku~ 

dum: "Onlar ya ~uurs'-3.:, ya hain 
dirler .. 0 

Acaba bu cümle Öz türkçe ile 
değilse bile sade türkçe olaun di
ye şöyle yazılamaıı: mıydı? 

4'0nlar ya iyi dü.şünemiyorlar, 
Y•· kcnıgöz ve kemdileklilerJir ." 

Muhakkak mak•ad• ifade için 
J.\rap kelimesinin tam kar~ıhğını 
mı bulmak lazım?. 

M. N. 

Bir kaç kelime 
Bait - Irak, uz.ek 
Şahika - en yüksek tepe, do· 

nık (Anadolu lehçc.ainden) 
Satıh - Yazı (Kastamonu ha-

ilk heyecanla odadaki bütün 
ampulleri ayni zamanda yakı
yordum. Şefik bir akşam: 

- Bende yüz elli mumluk 
bir ampul var. Onu takalım, ha 
kalım nasıl aydınlık olacak. de 
di. Bu cazip bir fikirdi. Hemen 
yüz elli mumluğu taktık. Öte-
ki ampuller de yanmakta de
vam ediyordu. Değil odanın içi 
sokak bile gündüz gibi olmu,
tu. Arttk bendeki sevinci ııör
meyin.. Bir küçük çocuk gibi 
zevk içinde idim. O akşamdan 
sonra yüz elli mumluğu yakma 
dık amma odanın bütün am-

' 
pulleri ayni zamanda yanmak-
ta devam etti. Fakat bu teh\-i 
ayin zevki çok sürmedi. Ay ba
şı olmuştu. Elektrik tahsildarı 
faturayı getirince gözlerim fal 
taşı gibi açıldı. Her zamankin
den bir misli fazla kilovat sar 
fetmiştik. Şefiğin azizliğini şim 
di anlamıştım. O kahkaha ile 
gülüyor: 

- Yüz elli mumluğu vere
yim, yakar mısın• diyordu. 

Ah, Şefik zeki çocuksun ves

selam! 

vati&inde kullanılır .Şu dağın ya- ı 
a.. ....................................... _ 

ı.ısı zibi) düzlük. 1!11••• Yarır. akşan1 
Seyrisefer - Gidipgelme. G L O R Y A ' da 
Def'a - Kerez t Anadolu leh- Müıteına bir l.?tnaşa 

c.,·eıi. Bu def'a: hu kcrcz gibi) Mevsimin en ıen, en g-ülünçJü 
Mütezat - Aykı•-ı, bit·ibirini \ ve en eğlenceli npcl·eti: 

tutmayan. . 
Dahili İ§ler - iç itleri P A R 1 S K 1 Z 1 

Paris bulvadRrır.da 3 aylık 
Bakırk'Jy 

F. Nc.oznt parlak muvaffakivet 

Bir kaç kelimenin 
kai"şılığı 

Kasımpap.da t.z. imza3İle ınck 
fup gönderen okurur.1'1 l diyor ki: 

"Dil köşenizde o~ ı şu kelimele· 
ri teklif olarak neş:ı!lmeniıi isti
yorum: 

Hamle - AltLş 
Cebir - zor 
Hüsnüniyet - iyibk be~leycrck 

!'Jizamname - \'"a,.1 
intihap - Secım 
içtima - toplantı 

Aıgari - en az 
Azami - en çok 

Kilçilk Habe"ler 

"' İstanbul Jandarma mınta 
ka kumandanı kaymakam Mus 
tafa Bey Edirne jandarma mek 
tebi ile oradaki jandarma kıt'a 
sınr teftiş etmek üzere dün E
dirneye hareket etmittir. 

"' Y enicamide yapılan kana
lizasyon esnasında meydana çı-
karıla taş sütun·· evvelki gece 
yüz elli çöpçünün gayretile mü 
ze bahçesine götüriilmü,tür. 

GRAZIA DEL RIO \'e 
LUCIEN GALLAS 

şeytani bir cerbe:le ile danı vr.
taganni ediyorlar Baş döndürü
cü şarkılar ıöyliyor1aı- Ye tema· 
şakiranı mestediyorlar Bu em
sa'6iz fil:ni mütc•kıp F O X 
Juı·nalin en son halihazır dün
ya havadisleri. Filmin şarkıları 
ıizeri.ne yapılan bir fantel'.\ 

Glory'.\ Cazı 
tarafından çalınacak ve bu liıtif 
yegi.ne optr l le parlak bir 
methal te~kil c.decektiı·. 

Üsküdar sulh hukuk hakimliğin
den: Saime hanımın Kadıköyünde 

Osman ağa mahallesinde muhtar 
Sadrettin sokağında 26 No. da sa
kin Reıit Ef. aleyhine ııçtığı ihtar 
davasından dolayi k.:\nunu medeni

nin 132 inci maddesi nıucihince mü

maileyh Rqit efendinin vazifei zev
ciyeti ifa etmek Üzre bir ay zarfında 
hayatı müşterekeye avdetinin ihtarı

na karar verilmiş: ve işbu ihtar kara

n mümaileyhin ikametgahı meçhul 
olduğundan bila tebliğ ;ade kılınmış 
ve bittaJep ilinen tebliğat icraıına 

karar verilerek bu bapta yazılan i
linenamenin bir nüıhaııda mahke~ 
me divanhanesine talik kılınmış ol
duğundan keyfiyet gazete ile de ilan 
olunur. 

Muallim Beylcı·in V.! mektepli 
efendilerin c"ikk:ıtine: 

Muhterem Mc.ı.arif Vt:kilimiz 
REŞiT GALiP BEYEFENDi 

TÜRK DiLi 
hakkında cck cheuımiyetli ve 

kıymetli bir hitah-lsİnin 

1 P E K F 1 L M otudyoıu 
tarafından filme cckilmesinc 

müsaade etn1i~lcl'<Er. 
Bu kıyın•tli film 

Bu ak~mdan itibaren 
ınünhl\tJran 

ELHANRA 
sintrras~nda göst i: cckLr. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

1):\rHbedayi Temsilleri 

1 

~uvare 

saat 21 - 30 

Pazartesi .. Pc~ 

ıtembe. Yazan : 
Musahip zade 
Celal Ser. 

Zahit"n gecesi 

Fransızca dersleri 
lstanbu! Halkevi Reisliğinden: 
Fransızca dersleri bugün saat 18 

de başlıyacaktır. Bu derslere devam 
etmek üzere kayıtlarmı yaptn·mı~ o· 
!anlarla henüz kayıt olmadıkları bal 
de devam arzusunda bulun~nların 
tam •aat 17 de Halkevinin Cağa!oğ· 
lu merkezindeki konferans salonun· 
da hazır bulunmaları ve kayit olma· 
yanlann idare Memuı·luğuna müı-a 
caatla kayıtlarını yaptırmalC\ıı rica 
olunur. Dersler için ücret alınmaz. 

"' Tapu idar~inde tetkikat 
yapmak üzere şehrimize gelen 
tapu ve kadastro umum miidii· 
rü Cemal Bey dün tapu idare
sinde meşgul olmut ve bazı tet 
kikatta bulunmuştur, 

"' Anadolu Ajansı umum mü 
dürü Muvaffak Bey Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Kaza ve Otomobil 

"' Seyrisefain umum müdü
rü Sadullah Bey Y alovadan av 
det etmiştir. 

--~·---
Tıp cemiyeti dün 

toplandı 
Türk Tıp Cemi.yeti heyeti umumi

yesi, dün aktam toplanarak y~ni i
dare heyeti İstihabatını yapmıılır. 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanınd'l kilin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lı.umpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

"Milliyet., in edebi romanı: 12 org gibi seksen türlü ses, davul Kimin, neyın niçin, bilin- diğim ıçın rastgeldikte bana verce kazanç palavrasını icat 
gibi gümbürtü verir. mez. selim vermeyeceğini biliyor- etti. Kazanç. her yerde kupku-

etmez. (1) 

Öteki Rasit: Otuz besliktir. Avukat Şakir, söyle~e? ve dum. Köprüde karşılaştrk; ba- ru. dÜmdüz, apaçık menfaat-

R O M A N Mehmet Aliye benzerse de far- sözü dinlenen herkes gıbı. bu şrmı çevireceğim sırada: tir. Avukat Şakirde öyle de
kı, yavan. sonra da pek kötügöz iki lif tellalının da peşini bı- "- Oo... Mehmet Ali Bey. ğildir: Yeni bir apartıman al
oluşudur. Tırnak etlerini. alt rakmaz. Galatada inkılap yazı- neredesiniz? diye beni bir ku- dığı zaman. lzmiri geri almış 
dudaklarını yiyen manyakları hanesini actıktan beri, yalnız caklamadığı kaldı. Duymamış zannedersiniz. Mademki Türk 

zan: Falih Rıfkı bilirsiniz: Raşit kendini yer. bir şey ister: Sükut! Mehmet olacak. de<iim VP bu sefer daha üstüne yeni bir mal geçirmiş-
0 daha ufak şeylerle uyur.:az. Alinin ağzını kendi kulağı, Ra- fazla söylendim, üçüncü görü!- tir; tapusunu etek gibi öpüp 

Kızıltoprakta oturur ve ilt· 
tiyatlı olmak için her gün A11-
kara treni ile gelenleri göre· 
bilecek bir saatte yola çıkar· 

<Devamı var) 

(1] Methü sena kaplarını -ve« 
di Fazıl kalaya 

Ondan dua bekliyenler avucıı· 
nu yalaya... F. /J;. 

Bir sonradangorme mııyo- ı Mehmet ; li ne mühimsenir. Gece mecnun gibi dağlaı-a frr- şidin kulağını kendi ağzı ile te, iltifatları büsbütün arttı, ve Amme cüzü gibi başınıza koy
ner. Mehmet Aliyi ne umana ne de benimsenir. Tekerlemele Iamaaı hotunuza giderse. bir kapam1ştır. Masraf bir kaç ka- batka bir gün, ev kirasını ne- mahaınız. Cihangir sırtının bir 
kadar kinden , hasetten. hınç- ri uçar, ıaırır sokar, vızlar ve arkadaşınm konsolos olduğunu deh rakı, külfeti biraz naza reden bulacağımı dü,ünerek, caddesi onun İratlarının isimle
tan uykusuz bırakır, bilir misi- bir sivrisinek kovulur gibi §ÖY- söyleyiniz, yahut bir arkadaşı- katlanmaktır. Bir gün Mehmet dalgın yürürken, otomobilini ri ile donanmıştır. İstiklal a-
niz? Şoföriine kavas esvabı giy- le denir: - Canun. Mehmet nın maatı arttığım haber veri- Ali: dur<!1ırdu, beni aldı. yolda: parhmanı, Dumlupınar apart•- ! .,. 

d ld Al. b ı · k 1· 'd " G J'b Dünki tefrikamızda bir çok r•, dirdig"i, bahçe uvarını ya ız- ı u. ofa. Herhangı' iyi haber onu za- -Avukat Şakir. ın ı ap ı a- - a ı a bir sıkıntınız var. manı, 31 ag"ustoa apartımanı. · dıl" 

Tashih 

• M h ),ş•ar olmuttur. Mütumlet;nı 
!attığı. yahut ördek başı pabuç Yalnız bir defa hüriyet ve yıflatır. zayıflatır, ve ancak fe- resi ile İnkılap idarehanesinin e met Ali Bey, dedi. Sizin 9 eylul apartımanı! ~elliyoruz: 
"giydiği güne kadar! İki hiciv itilif kargaşalığında ıivrilir gi- na bir haberle et tutmağa baş- işlerini biribirine fazla karıştı- gibi san'atkılrları dütündür- Tenelce ile kaplanmış gibi, 1 _ ı inci sütun 3 üncü ..,ııt 
cümlesi buldu mu, Mehmet Ali bi oldu ve az daha asılacaktı. Iar. rıyor; demitti. mek bizim kusurumuzdur. Yahudi ile kaplanmıştır. Fakat (Allah) doğrusu (Allaha .. ) :Z ". 
bir lodos durulur gibi, diner. O En fazla unutmafa çalıttığı Mehmet Ali der ki: - Ra- Şakir o günden sonra Meh- Ve içini çekti, sesimi çıkar- yürürken borsadan m1 geliyor, 1 inci ıütun 10 uncu satırcLın •0

" 

nun işkencesi gülünç olmıyan, hatıra odur: tit, İyi kocaya varmış bir genç met Aliyi öğle yemeklerine de madım. Sonra hana: cepheden mi farkedemezsiniz. ra ıu muhavere unutıılmu~tıı~; 
lakaplanamayan adamdır. - Talih bana da bir gün kızı bile kıskanır. çağırmağa ba,ladı. "- Olduğu zaman geri ve- Menfaatine dokunan adam, (Hasan Dayı-ilk gördüğüm Y.~:uıı 

Mehmet Alinin gıdası, ııüldü, fakat sapsarı güldü.hem Bir fark daha: Mehmet A- Gene bir gün gaz~te- risiniz, diye iki yüz lira verme- ipe gitmek için lazım gelen bü- kafa1tnı patlatacağrm .. ) Ayni 51'.,u 
başkası' dır. Başkası'nrn etini ne k.orkunç bir sarı, kanser sa- li zenginden ve nüfuzludan ka- !erden biri avukatın çapra- sin mi? Almamaklığım imkan- kümleri giyer. Parayı hak ka- 12 inci satır (gıcıkladılar) dote· 
yer, kemiğini kemirir. Onda rısı ıle ... der. çar; Ratit ise sokulur. Üstüne ,ık işlerinden birini kurcaladı-- sızdı. Kendi kendime: zanır gibi, bağıra bağıra, al- (gıcıklandılar), ayni sütun °"ıA'" 
fasaallık yalnız san'atlatmış de Memleketi tırnağı kRdu sev kartı terbiyesi, köpek yaltak- ğını gören Mehmet Ali, arka- "- İşte bu memlekette sırtı kr,lar arasında kazanır; marş t:~i satır ~~en:·>.. doğ;u~u · ..,ııt 
g'ildir,· geçim yolu da odur. meyen veya canı kadar seven lığı kadar aşırıdır; Aşağıaına datı olan gazete ba•muharriri- yere gelmeyecek bir adam! de- çaldırarak harceder. a '

3 
- ıncı sutun ·~cı) ı~-• (okunmak) tan sonra ( içın-· ( i•• 

Mehmet Alinin yalanına gü insanlardan bahsederiz. Meh- karşı terbiyesizliği. zulüm de- ne: dim." Her gün bir ur büyür gibi, zım, ayni sütun 16 ıncı satır 0 • 

lünür; doğrusuna inanılmaz.O, met Ali memleketi keyfi kadar recesine varır. - Uğratma. bırak, dedi. Avukat Şakir yalnız bu za- Yahudisi büyümektedir. Fazıl tidrad•a ... ) doğru•u iıtidr,.dJ ,. ... 
bütün bunları. varmak. ermek, sever. Keyfi bozulduğu zaman. İkisi de çok okumutlardır - Nasıl? Bunu senden mi yıf taraftan yapılmı§ basit bir Ahmet gibi söylemek istersem, lacak, önünde bir çizgi bu1 ".,,ı1 
erişmek için yapar. Fakat ha- bütün memleket, gözünde, mar ve yeniden her satır okuduk· itiliyorum, Mehmet Aliden? kimse değildir. Onun bir de pi- derim ki menfaat tenceresinin caktır, 4 - 3 üncü •Ütun 

14 0
d.oP 

1 1. d"" t b 1 k Jd flk k' h' · · · ~ k' ku · d' k k satır (orada da) doğrusu (ora, .. ,,.. 
Yatta ır.uvaffak olmanın ası pur•uz narı ıeye oner. ça. aş arını ~ ırır: - tanı•tıg"ımız va ıt yasa mu ıtı ıçınoe ı vveti ıp arasını göstermeme İçin d ,..,~ 

•--~~~~~~~~~~~~~~~~~---~-~----~~~~-~~·~·-~---~~.~-~~~~~ • - ~ .. ) Qni~~n~~an ry ·~· ııilıliiiiılıminiilemsmô•· ·ı·e·- --v.amrmdmımr.İıll•••-............. ~o:n~d~a~n~v~a~t~a~n~~e~.r~v~e~rl~i=k•v~,.~;h~e~~e~-~~-~- :::~~~~-~~~(:~ı~d~'~P cu aatıı-ın ogrusu: a ı ·":..I<·" 
akk .. •• 
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Spor 
• • 
Ista u or lzmire 

Fransız yıldızlarından 
Vernon sinemaya nasıl 

Suzy 1 Görünmeyen 
hareket etti 

Sinema haberleri 

• • Yıldızlar lf "Madam LPdoux'un yata· 

d ? ğı" İsmindeki son filmini Al-
gır ) • Antonio Moreno - Bilhas- manyada çeviren Fernand Gra 

sa Greta Garboya eş olarak oy- vey' hafif bir kaza geçirmiştir. 
namıştı. Sesli film çıktıktan Bir merdiveden düşmüştür. 0-
sonra da bir çok iıpanyolca nun için filmin franaızca versİ· 

Balka güreş birincilikleri de 
pek yakında başlıyor 

Bir güzellik, bir de sinemada birincilik 
müsabakası tertip edilmişti. 

~imle~ ç~virmişti. D~isy. Dan- yonu tehir edilmitsir. Artistin 
zıger ısmınde zengın bır dul 0 güe kadar iyileş~eği tahmin 
bulduğ evlendi ve Meks;kada I ediliyor. 

Suzy her iki müsabakayı da kazandı bir cok mali işlere girişti. lf "Mavi ışık" ın batartisti 
Nita Naldi - Rudolph Va- Lena Rieffensthal Şimal kut

lentino ye çevirdiği fil~lerden bundan Berline dönmüştür. A.l 
sonra şohret alan bu artıst zen man tayyareci Udet ve rejisör 
gin bir iş adamı ile evlenmittir. Arnold Frank ile birlikte Gro
Şimdi rahatça şişmanlayor. enland'a gitmişlerdi. Orada çe 

Su:y Vernon 

\· Sı.ızy Vernon hi.tıratın<lan me kadar muayene ettiler. Ko
ır kıamını ıöyle anlatıyor: lise döndüğüm zaman yarı bay 
. -.. Pariıte hem güzellik, hem gın bir haldeydim. 

111\enıa birinciliği müsabakası Az sonra "en güzel kız" ola 
)-l>ılacaktı. ı rak birinciliği ve on bin frank 
t' İıtaıyona . çık.~ıktan ~on-.

1 
mükafatı bana ver~işti. 

~· hemen ,g~rı do!1mek ıste- lf lf " 

b Ilı. Bu büyuk şehırde her şey Fakat asıl müsabaka daha 
t~rıa. o kadar karanlık ve ha.zin ehemmiyetli idi. Ayni jürinin 
~li.indü. Acele acele giden in- huzurunda kendi kabiliyetimize 
11\~la.r adeta içimi rahatsız et- göre, şu sahneyi temsil edecek 

1
tti. 1 tik. Elimizde bir mektupla sah 

~ lialbuki ben Niıten güneşle neye gireceğiz. Mektubu açaca 
, llİzin bambatka ve cazip bir ğız ve içindeki birkaç satırdi.'11 
d~rık verdiği yerden geliyor- annemizin öldüğünü öğrenece-
lıtıı. ğiz. 
~ ~:ld~ği.miz ak§&m bir ziya- . Bu sahneler ayni zamanda 
~k enldi. ~e~ namze~e, _mın- fılme alınıyordu. İdare eden d<! 
jlı llaı~~an ıntıhap edılmıt ol- Abel Gance idi. Hayatta 0 gün 
~ttı.ı ıçın bin~r frank dağıttı- kü kadar çok güldüğümü hatır 
\~· ~aka.t ger~y.e ~~ f~ank lamam. Bizi evvela bir makyaj 
lo •ınema bırıncılığı. bır de cının eline verdiler. Sonra bi
~(~ f~ankhk ihtiyari bir gü rer birer platoya çıktık. Aman 

tk musabakuı kalıyordu.. Allahım, neler ııördüm o gün 1 
ı· ~rtesi ııün Journal gazetesi Müsabakaya giren kızlar anne 
i'll lıüyük salonun.ela idik . Jü !erinin muhayyel ölümünü mek 

ber. birinciliği kazandığımı ha
ber verdiler. 

iki gün içinde hem en güzel 
kız, hem de sinema artistliğine 
en iyi namzet • olrak seçilmiş
tim. 

"Sinemada en büyük istikba 
le namzet" olarak çıktığım bu 

1 

müsabakadan sonra, üç sene 
fil çevirmedim. 

Angajman derdi mühim şey 

Nazimova - Sessiz filmin virdikleri filmin ismi şudur: 
büyük bir trajediyeni idi. Nev- "S.O.S. Groenland" 
york tiyatrolarında büyük bir "" "Tabii bir genç kız" filmi
şöhret kazandı. Evvelce kendi ni çeviren Jean Bardin'in d'e bir 
sine aldırış etmeyen sinema kaza neticesinde sağ bacağının 
stüdyoları. şimdi Nazimova'yı kemiği kırılmıştır. Üç ay ka-
paylaşamayorlar. dar yataktan çıkmayacaktır. 

* Douglas Fairbanks'ın Çin· 
Anna Nilson - Geçirdiği de bir film çevireceği söyleni

kazada bir kemiği kırıldıktan yor. 

lstanbulspor kaptanı 
Samih B. 

di. Eprazaryolarla, rejisörler ve 
film amilleri arasında n:ekik 
dokuyordum. 

sora sinemadan çekilmiştir. İs- lf Joan Crawford "Mahvol- Dün lstanbulıpor Ege vapurile 
Bunlardan bir tanesi: "Eğer veçte uzun müddet ikametten muş kadın" isminde yeni bir Türkiye futbol birinciliklerine i~-

sinema içinıe. yarın gel!" diye f I tirak etmek Üzere lzmir. hareket 
ben" k d f G sonra tamamile iyileşerek Ho- İ m çevirecektir. etmittir . 

1 aç· e a savmıştı. ene il d' d"' ·· B lk" d •••••••·••••••·••••"••••······--·-···•••••••••••• Kafileye, lstanbul erkek liae-
ayni adam birkaç sene sonra yvoo a onmuştür. e 1 e · ıı· ı · d N · B " 

tekrar filmde görürüz . len ile evlendi. sinemayı bırak- •1 mua ım erın en acı ey r.ya-
benden bahsederken: set etmektedir. 

- Gördünüz ya, onu nasıl Mabet Normand - Viliam tı. Giden futbolcuların i•imleri 

Yeti•tirdim? diye böbürleniyor ı Deımond Tayler ··td""kt. I Marjorie Rambeau - Sine- 1 şunlardır: Kemal, Ali, Samih Ha-
' 

0 u ~n son d h d ·· · · •·1 A · F h · T ff'k d hh · b . mada a. sa nene e sohretı 1 &an, "' urat, zız, a rı e ı , 
u.. ra sı atı ozuldu ve sınema- d B"lh "S h · ., Orhan Sali.haıtin Sali.hoıtin Ni-

B ·· b • · · k var ı ı assa on ornme u ' • • 
u uç sene enım ıcın pe 1 dan cekilmeğe mecbur oldu. 1 h. d G F . hat, Reıat, Sabih. 

güç geçti Nihayet ilk angıı.J·- . meş ur ur. eçen sene rancıs · Vapur harek•t ederken ken<li-
. ' T ylor esraren tt ··ı G d · · d b' ·ı 1 1 mana muvaffak oldum. F ey- .. .. .. ~ız . •ure " 0 

• ı u g~~ ısmı_n e ır mı yo~e~ e I aile konuştu~umuz t~kım kant":~! 
der bana "Çocuk çehreleri" n· I muş veya oldurulmıiştu. Ken- evlendı ve s:.ıemadan çekıldı. Samıh Bey bıze ellcrın~c'.' J~ldıgı 
d · b • • diıin' o fec' d ·· W il R "d B A · kadar latanbulun şerefını muda-

e yetım lr çocugun annesı ro Nı b 1 Nı gece e en son go- k 1 a _acı>f. ·ı e.ı - u 1 merı faa , ceklerini ıöyledi. 
lünü ve<mişti. tik filmim bu- ren a e . ormand id~'. 926 da .a 1 a~tıst ı.~ın "n popu e~.:r . lst~nbul !porun en kunıetli ra
dur. Lew Cody ıle evlendı. Uzun tıstlerınden ıdı. Uzun ve mu·· kıplerı, lzmır Altın ordu takımı 

Rol kısa idi. Fakat ben çok bir hastalıktan sonra 23 şubat 1 h~ş bir hastalıktan sonra ol'.lZ ile Eakiıehir. Tayyare taknnıdor. 
.. .. bır yaşında olduğu halde 923 Bakalım netıce ne olacak. 

meı'uttum. Büyük bir rol beni 930 da oldu. k" · 'd .. 1d .. 
anunusanısı e o u .. 

korkutabilir ve belki de çok fc Edna Purviance - Bilhassa 
ra oynayabilirdim. İşe ba•lan- Charles "Buddy" Rogers - -

' "Efkarı umumiye" filminden 
gıçtan başladığım için mem· Bir radyo şirketi ile mukavele 

kendisini hatırlarsınız. Bu fil-nun oluyordum. imzaladıktan sonra pek yeni o 
mi bizzat Şarlo sahneye koy-

Her işin başlangıcı güc_tür. !arak sinE.mayı terketti. Nev-
muştu. Edna şimdi sinemadan 

Herşeye ve herkese karşı mika yorkta Lupe Velez ile birlikle 
d 1 k 1 ı b çekilmi,.tir v .. çok seyahat et-

e e etme P.zım. nsan ir sey ' Hot·cha isminde bir revüyü ya 
bilmiyor, halbuki herşeyi öğ- mektedir. Geçenlerde ağır bir fatılar. Şimdi Nevyorkta Pen-
renmek İcap ediyor. hastalık ııeçirmişti. sylvania otelinin orkestrasını i 

Bana ikinci filmimi gen<! Esther Ralston - Müzik dare etmektedir. Arazi alış ve-
F eyder çevirtti: "Hayal" bu hollerde uzun bir turneden son rişinde büyük bir servet topla
ikinci filmle içime itimat ve ce ra, geçen sene sinemaya avdet dı. Şimdi kocası Ben Bard ile 
sa ret doğmuştu. 1 etti. Tekrar çekildi. Çünkü ha· müzik hollerde çahfıyor. 

1 d Ş d Alma Rubena - Sessiz film "H !" f"l · · y· ~ 1 mi e i i. im i çocuğu ve koca 
. da"ykaO ı mın~d ıyladna~~ 1 sı ile beraber turnededir. Ho- zamanında ecnebi kadın rolleri 

çevır ı . rada, sag a so a ı<u il d' d d . b ki . alan bu siyah gözlü yıldız ııe-
çük roller alarak bir sene kal- yvoo a av etı e enıyor. çen sene kanunuıanisinde za-
dım. Viyanada hayat müşltül- Jobyna Ralston - Uzun türreede öldü. Az evel Ricar-
dü. Harpten sonraki Viyana! müddet Harold Lloyd'in eti i- do Cortez ile evlenmiı ve ıine
Herşey hazin. her yerde sefa· 'ı di. Fakat 927 de Richard At- madan çekilmitti. 
letl 

Ondan sonra Mısırda "Fira
vunun İntikamı" filmini çevir
mek üzere beni angaje ettiler. 
Mükemmel bir seyahat yaptık. 
Lüksor, ehram, Sfenks ... "Fiı·
avunun intikamı" filmi gösteri 
lemedi. Çünkü menfi film Mr 
sır çöllerinde temmuz sıcakla
rında eridi. 

Ondan sonra Parise döndüm. 
O kadar tatsız birkaç film çe· 
virdim ki, iıimlerini bile hatır
lamamağı tercih ederim. Artık 
sinemasından da, hülyasından 
da, şöhretinden de vazg~ek 
üzereydim. Tam o sırada Cla 
Gaston Rovel "Fakir delikanlı 
nın hikayesi" filminde bana 

ı 
bas rolü verdi. 

- Nihayet büylik bir filmin 
, baş rolünü aldım, diye dütllnll· 

yordum. hiç olmazsa tallie ıi bir 
defa tecri;be etmeden sine nayı 
bırakrr aycyım. 

Bu filmin dış kısımlarını 
Fnnsada. iç kısımlarını da Ber 
linde çevirdik. Sinemacılıkta 
hakiki hayatım benim oradan 
başlar. 

"Fakir bir delikanlının hika
yesi" ni Gnidoroff'la beraber 
çeviriyorduk. Film icabı yirmi 
günde ata binmesini öğrendim. 
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Balkan güreı 
birincilikleri 

Balkan cüreş birincili&..lerinin 
tarihi katiyetle tesbit edilmiştır. 
Cüreıler te,riniu.ninin 3 Üncü 
Perşembe ak.tamı ve 5 cunuıı-tcsi 
akşamı Makıimde yapılacaktır .. 
Müsabakalara bizden başka Yu
nanistan - Yugoslav ve Romanya 
ittirak edecektir. Müsabakalar 
.. at 20 de yapılacak ve bir sere
moni ile açılacaktır. 

Yugoılavya federaıyon11 bu 
mühim mü .. bakalara İştirak ede
cek olan gÜrt.çilerin isimlerile al
dıkları dereceleri bildirmiştir. Yu 
goslav gürefçileri şunlardır; 
Filiz .sıklet Brankoviç Jovo 
En hafif " Toth Dragulin 
Hafif ,, Uzelac Vlada 
Yan orta ,, Markoviç lvan 
Orta ., Metzner Jurij 
Yarı ağır ,, Palkoviç Franjo 
Ağır ., Nagy Stevan 

1 
Bu güreşçilerin hepsi muhtelif 

senelerin Yugoslavya birincil~ri

dir. Bunlardan ağır aiklcl mütead 
dit defalar f&IDpiyon olmuıtur. 

Yarım ağır 1928, 1929, 1930, 
1931 ve 1932 seneleri tampiyonu
dur. Orta sıkletteki Markoviç 1-
Yan Mili.noda yapılan Avrupa bi
rinciliğinde dördüncülüğü alan 
Arzenıek'i yenmiıtlr. Yugoslav 
takımının kuvvetli bir takım oldu. 
funu tahmin ediyoruz. 

Yugoalavlarla ancak bir defa, 
o da 928 Olimpiyadında karşıla,
mııtık. Saim haammı kolaylrkla 
yenmitti. 

Milli takımımız büyilk bir gay 
retle idmanlanna devam ediyor. 
Önümüzdeki cumaya aon acçme 
yapılacakbr. Geçen cuma günü 
Türkiye birincilikleri yapılırke" 
Çobanın güzel bir müsabakaaını 
aeyrettik. Diğer güreşçilerimiz de 
kendilerinden beklenilen derece
de muvaffakiyetli neticeler aldı
lar. Bakalım ıehrimizde ilk defa 
yapılacak olan bu büyilk beynel
milel müsabakalarda Balkanlann 
birincisi olabilecek miyiz? Bunu 
ıimdiden kuvvetle tahmin edebi
liriz. Ne tenis, ne atletizm ve ne 
de futbolde elde edemediğimiz 
Balkan birinciliğini güre,te ka
zanacağımızı kuvvetle iimit ede .. 
riz. 

Karagümrük - Se
lanik maçı 

~-~eti letekkül etmitti. Bun tuptan haber . aldıktan son_r~, 
~tııı ıçinde Maurice de Wa- ıztıraplarını ıfade etmek ıçın 
ı/• • Yon Dongen, F anny yerlerde mi yuvarlanmıyorlar
~ 'td' ıibi bütün tanıdığım tah dı. saçlarını mı yolmayorlardı. Film çevirirken, o zaman U
ır~ler varlı. Perdede 0 kadar B~r. t~nesi danala~ gibi bağırd~. fanın cirektörü olan Davind-

l.,. .. U,. d' · M Bı d b d k k k d son ile tanı•lım. Bu zat Willy . " alim ve sev ığım ax rısı e eş a ı a a ar su- • 

Ariı, Pauk, lraklis ldüplerin
den müteteldcil kuvvetli Selinik 
muhtelit! Karaıümrük atadyo
munda maç yapmak üzere yarın
ki perf"mbe Jiinü latanbula ı•I .. 
cektir. Takım 14 - 10 • 932 
tarihine teaadüfeden cuma ~U 
mezkur aahada Kara,-ümrlildüler 
le bir maç yapacak, müteakip pazar 
ıilnü ayni .. hada Peralılarla maç 
yapılacak ve 21-10-932 tarihine 
tesadüf eden cuma günü Kara
gümrilk Pera muhtelitile üçüncü 
maçını yapacaktır. 

~~d ... de aralarında idi. O ka ren ~e i~~a~ sesine benzemeyen Fritclı ile bana bir tecrübe fil-
li.. lıofuma giden bu artiıti acayıp ımltıler çıkardı. mi çevirtti. Bunun üzerine bu 
'ildi k d F Alman jön premiyeıi ile "Son \t artım a ııörüyordum a Ben kendim na11l oynadım. 

o k d h d b Vals" filmi için angaje edil-\, a ar müte eyyiç i im ilmiyorum. Yalnız tunu bili-
dim. Bu film büyük bir muvafyorum, ki hareketlerimde ga 

~\tti. jürinin önünden eeçen 
'1ııı en ardından gidiyor
~~ Cüzellik müsabakası yapı 

ı.ı. Aııl ıinema biTinciliği 
lt ba.kuı ertesi güne bırakıl 
,~Jüri diğerleri gibi beni 

ü. Bacaklarımı dizleri~ 

fakıyet kazandı. Bundan aoma yet ağır davranmıştım. Ne ba-
ğırdım, ne büyük jestler yap· da Ufa beni daha üç film için 

1 angaje etti. 
tım. ztırabımı tekıif etmeğe 
çalışıyor, bir deli kıza benze- · Berlindeki ikametim uzun 
mek istemiyordum. Sahnc.~en sürdü. 1926 senesinde idik. lş
çıktığım zaman alkışlaaılar. te o sıralarda idi 1-:i, bilahaı-a 
A . 

Bu maç çok zamanın hazırlıii
le vücude ıelmi, heyecar.lı bir 
maç olacaktır. Gayri müttefıkler 

tice alan Karagümrük 
mühimdir. 

Atina olimpiyatları 
ATINA, 11 A.A. - Dün Türlr 

ve Bulgar takımlan araaında ya· 
pılan tenia maçlarının neticeleri: 

Suat (Türkiye) 611, 6 2 ve 6/3 
Alekoff ( Bulgariatan) ı yenmi~tir. 

Sedat ( ,, ) 12/10, 6>2, 
6 3 Souroudjieff (Bulgariatıın) ı 
yenmiştir. 

Bulgarlarla Türkler arasındaki 
çift erkekler müsabakaları bugiin 
yapılacaktır. 

Tenis - Romanya'lı oyuncular, 
Yunan'lı oyuncuları yenmi,lerdir .. 

ATINA, 11 A.A. - Bütiin ga

zeteler, Balkan Olimpiyatlanna 
uzun &ahifeler tahaia ve bu bapta 
mütalealar serdetmektedirler. Bu 
gazeteler, bütün takanlara uöıte- ı 
rilen güzel kabulden bahsediyor
lar. 

Kathimeri.ni., diyor ki: 

Necip bir rekabetle zaferi bi-
ribirinın elinden almak iıtiycn at• 
letlerin bu karde,likleri, hepimi
zin o kadar arzu etmekte olduğu· 
muz Balkan milletleri kardeşliği 
için iyi bir iıarettir. 

Proia, diyor ki: 

Müıterek bir yemin iizerıne 
gölge salmakta olan S m~li bay
rağı mütekabilen aeliimliyarnk ge 
çen ve birdenbire stadyon1u. dol
duran bir inıan dalgaıı tarafın 
dan ayni surette alkışlanan atlet• 
lerin geçtiklerini gördüğümıiz 

pek hu$uıi bir his ile müt~hassıt 
olduk. 

Boks 
MANCHESTER, 11 A. A. -

lngiltere horuz siklet ~mpiyonlu 
ğu ve meşhur Lord Lonsdale ke
meri için yapılan 10 ranvunllvk 
boks maçında Manchest..,r'li bok
sör Johnny King ile bu siklet 
tampiyonu Dick Corbett kaı·,ıl<.' 
mıştır. 

Johnny King, sayı heı~bile ga

lip gelmittir. 

Tenis 
LONDRA, 11 A.A. - K.ıpalr 

sabada tenis şampiyonlukları mÜ· 
aabakalarr, dün Queeç Club'de 
başlamıştır . 

Tek erkekler. müıabakAll'rına 
i§tirak eden yegine Fransr·'- olart 
,ampiyon Borotre, ilk tıırd'l ln
giliz Coutts'u 613, 6/2, 611 mağ· 
lup etmi,ıir. 

Halkevi spor şube
sinin bir tebliği 

IST ANBUL, 11 A.A. - Halk<> 
vi, ıpor şubeai riyasetinden: 

lkl maç yapmak Üzert! ~ehrimİ· 
ze gelecek olan Rus karı~ı!t takı· 
mına kartı tubemiz takımını tes· 
bit için izi.larımızdan a 1 ağıda İ· 
simleri yazıla olan futbo!C'uların 
14 teşrinievvel cuma günü saat 
15 te Kadıköy Fenerbahçe stad·n 
da bütün lcvazimlerile beraber 
bulunmaları ehemmiyetle rica olu 
nur efendim. 

Ülvi, Avni, Nihat, Tevfik. Bur
han, Suphi, Mehmet, Rebii, l'\ec
det, (G.S.), Hüaamcttin, Ya~ar, 
Muzaffer, Cevat, Fikret, Zeki, 
Niyazi (F.B.). Hüanü, Şeref, Eş· 
ref, Hakkı, Nuri (B.), Süleyman 
(V.), Enver (1.1.B.) 

ISTANBUL 11 A.A. - Halke· 
vi Spor ıubeai riyasetinden: 

1- Şehrimizde hükumetin rea· 
mi müaaadeaile tcf"kkül ebniş n 
Türkiye idman cemiyetleri itti
fakına girmemiş olan Spor klüp
lerinin resmi aal&hiyeti haiz bjrer 
mümeaaillerinin reami tet"'kkül il
mühaberlerile birlikte ıc,rinievve
lin 24 üncü pazartesi günü aaat 
16 da tubeye müracaatları. 

2 - Bu içtimaa mümeaail gön
dermiyen klüplerin bili.har~ vaki 
olacak müracaattan kabul oluna
caktır. 

Merhum ıporcu Şerefin 
babası 

ISTANBUL, 11 A.A. - Mer
hum Sporcu Şeref'ln baba .. tara· 
fmdan Ajans fU tel yazısmı al
mııtır: 

· Ollım. Şerefin beklenilmeyen 
bir 11rada ölümü Ue kanayan kal
bimin acılanru uyufturmak için 
telıraf ve mektuplarla teaelliyet 
buyuran muhterem zevata ayn 



' 
Muhabir mektubu 

Çanakkale iki sene 
içinde çok değişti 

•ehir elektrikle tenvir ediliyor 
bir de mezbaha yapıldı 

Çanakkalf'ge bir bakış 

ÇANAKKALEE: Çanakkal_e.yi 
lıi -ne zarfında oldukça degı.-
1nİf buldum. Bu deiitiklik a~asın 
la en ziyade cö:ze çarpan bırteY 
ıana o da elektriktir. Elektrik 

l>uraya ba9ka bir nur, başka bir 
.,enlik vermif, 4ehri canland~rmış,~ 
ır. ikinci olarak ta burada fennı 

'bir mezbaha yapılmış olmasıdır. 

1 HASTANE 

giren vapurların aıhhi muayenele 
ri yapılır. lki iıtimbottan birüıi 
daima iıtim üzerinde hazırdır. 24 
aaatte 30 vapur kadar geçer ve 
mühim hasılit temin olunur. l\1er l 
kez Bankası çok tirindir.(40.000) 1 
liraya mal olmuttur. Alt kıEmı 
resmi daire ve üıt kısmı memur .. 
lara mahıua oturacak dairelerdir. 
Katipler için de yeni bir daire ila 
ve olunmaktadır. iki ay evvel de 
30.000 lira aarfile betonarme bir 1 Buranın memleket haatanesi 

. evvelce ziyaret eylediğim cib: ~e ·,·:ky~:ı Ye8!~1t7.-ış~~r. b!a~~e!~~:i: 
ğildir. Buraya ıekiz yataklı hır I 

projesi mucibince külli para ar 
,Pavyon daha ilave edilmit, '? te- oarfile hazırlanmıt olan beton 
'5iaatı ilana! ve elektrik temın o- hloklar diğer mübenduin planile 

ı lunmut ve yağlı boya ile boyan- olduklan yerde terkodilerek ayrı-
mıttrr. Hastane 30 yataklıdır. Vi- ca betonarme usulile iskele yapıl 1 liyetio nüfusuna nazaran bunun · 

: altmıta iblağına ihtiyaç vardır. 1 nuş olduğundan mezkür bloklar 
ı Har.tanede mükemmel bir eczane için verilen paralar hedrolup git· 

hir b. b" 1 b 1 miştir. 
1 ve ma ır eczacı, ır a ora u 
nr vana da maaleıef en ziyade 1 POSTA VE TELGRAF BiNASI 
lüzumu olan rontken yapılama· . . 
mıtlrr. Hu•uıi muhasebe tarafın- ı Şehriıı_ en qlek bir mahallm~.': 
dan aenevi 28 bin liralık bir büt. ve eJektrık cereyanının geçtıgı 

ı çe ile idare olunan bu hastanede ! bir cadded~ bulunan postane bi· 
1 

mühim ameliyatlar da yapılmak· nası ele~trık,ten mahrumdur. Ge
tadır. Bathekim Hüaamettin ve ce ve gunduz aaatlcnne dev~ 
operatör Ki.zım beylerin hutane- eylemekte olan memurlar v':. b~l
yi idare husuıunda göıterdikleri ha~a. m~ha ... bere ıiıem.urları !011Lik 
ehliyet aezavan takdirdir. ve ıslı bır lambanın tıtrek zıya ın 

ZIRAA T BANKASI 

Kıymetli bankacılanmızdan 
mudür Halit beyin idare eylediği 
bu mili müeueıe dahili vilayette 
beş Zirai Kredi Kooperatif tetkil 
eylemiıtir. Köylülerden boçlanna 
mukabil aynen buğday alınmakta 
dır. Bunlar piyuada aatılarak faz 
ıa., kendilerine iade olunacaktır. 
Burada bor&a bulunmaması aatı•
larda aelimeti temin edememekte 
•e mal sahiplerinin aleyhine neti 
cdenmektedir. 

BELEDlYE iŞLERi 

da büyük bir ıstırap ile çalışmak 
tadırlar! En mühim devlet mue&• 
•ese.inin şu asırda elektriksiz bı
rakılması memurlann vazifeleri. 
nin rahatça ifa.sına bir enğcldir. 
Memurlaronızın en fedakadarın
dan olan bu gayyur vatandaşla
rın gözlerini söndürmc:ktc ne fay· 
da vardır? 

Rai\ıp KEMAi. 

- •••••• 1 

Ocak kongreleri 
devam ediyor 

C. H. F. tehriıniz ocak konveleri 
Buranın belediy.,.j hayli işler · devam etmektedir. Üc-'1k konı:rrekri 

ıormiqtür. Yanıbatuıdaki araa- 1 bu ay sonunda nihayet bulmuş ola
lar iatimllk edilerek umuma i caktrr. Eyüp nahiyesinin Oç ıehit
mahıu• park haline konmu1tur. 1 ler. Gümüt•uyu ve Eyüp ocakl•n
Belediyenin bata çıkardıiı itlerin ı run biı·l"!-nesile basıl olan yeni semt 
en mühimmi elektriktir. Kanunu- ı ocaltı kongresi de evvelki ak~aru 1- a · 
.. niclen itibaren tenvir edilmekte tih kazası reiaı Dr. Hıkmet ve lnhi .. 
olan Çanakkale bu elektrik ;ıaye· 1 11\J'lar umum müdür muavini Asım 
ainde bqka bir ki.veye bütün- , B. in huzurile ya;ulmr<tır. Yeni icla
miiftiir. Kilovatı (20) kuruıa ve· '"' heyetine Ali, Abdullah, Agah. 
rildiği ve burada (11-00)) hane Yu•uf Ziya ve Bedri Beyler •eçİI· 
mevcut olduiu ve &esi.at ta tak- mitltrdir. Mümeuillikler., Abdullah, 
aftle yapıldıjı halde timdiye k .. - Şiıkrii, yedek mümeuilliğe de Ham 
dar maaleMf (200) abone kayd- di ve Rahmi Beyler intihap olun-
olunabilmittir. mutlUr. 

- + -Şehrin AIYU temiz i- de mik
yuıma' dereceai yii)uek olduğun· 
..... Yeniyol üzerinde ve (40) JU. Talebe yurdu 
lametre meufeclelıi (Balaban) Aldığımız malümata göre C. H. 
.. ,... aarnıçlarla aetirilerek ucuz fırka11 tarafından darülfünun arka
fiatlarla halk~ verilmekt~~r. Bu smda tesis edilecek olan talebe yı.;r
myun dereceaı 5,5 tur. Butün ıu- dunun yaktnda açılabilmes.i için ça
lann _üstünde Kıaılcık. namile ma i lrtrlmaktadrr. Maarif vekili Dr. Re
raf bır IU .-v:"na .da mık!"':! u .. ve ! ti! Galip B. dün bu hu•usı. fnka 
.. _bre setrnlmeaı sayrunumkün· 1 t"tkilit rei•i Cevdet Kerim beyle u
ılürŞe .. hi d "k" L!I k ' ZUI' boylu ıörütmü~tür. Yuı·tta 150 

. r en ı ı auometre '!-za la yükıek tahsil ~encinin iıkitn ve ia
we denız. kenarında fenn bır mez teai temin edilecektir. Yardım idare 
baha teaıı olunınu,tur. Memleke- · · · f k t ı.;ı·t ·ı ber be 
da vaalyeti hazıraaını ve istikbal •• ıcı~ . ır. a ~ C1' a 1 1 e L~~ • r 
.. 1 --" ki' - · b' 1• Halk,.,,, ıçtrmaı yardım tu~mın 
... _ a a~ı • .!: ı1~oaAtel nr ır ilphan tefriki meaaİ•İ de istenecektir. Y ur
- yapı__,.... ıu man m f!n dun bi el ı · · b" ··k 
diü hektarı 17 liradan 28000 lira . . ~ an e"." .. açı ma~ı ıçın uyu 
ya ~lardır.. bir ihtıyaç gorulınektedır. 

Şehirde haatabk yoktur. Tan• 
afat 4 ha,.,. .. - üç el arab~e 
yapdmaktadır. 1,,11 tonhalıt bir aro 
aoz abnını9hr. Dcııı.toru, ..... i Ye 

baytan meYcu-•. 

UCUZLUK 

Şehirde (6.000) nüfaa oaJıin. 
ılir. Ekmeiin kil- 8 Ye yerli u
nundan olan 5,5, koyun 60, kuaa 
50, aıirr 30, çaVUJ Wıümü 6, siyah 
iizüm Ye yerli incir 4 kunı:ıa .atıl 
maktadır. Burada ıreçinınek çok 
lı.olaydrr. 

MAHFELLER 

Burada Halken, Türk ıriJcü ve 
memur mahfeli açılmıt!rr. Her ü
çü de memleketin en güzel ıpor, 
fon ve iatirahat mahalleridir. 
Halkevinin (8) tubeıi faaliyette
~İr.. Kütüphanesi ve her nevi ga 
uteleri umumun mütaliaama i· 
made bulundurulmaktadır .. 

Hamza B. camii 
yıkılacak 

Selanik gazetelerinin yazdığı· 
na göre, Selinilrteki me,hur Ham 
zabey camii aon zelzelelerde bir 
çok yerinden çatlanuıtır. Mühen· 
dillerin verdiii rapor camün -
velevki hafif ol•un - ikinci bir 
zelzeleye, kat'iyen mukavemet e
d-iyeceğini ıı:öıtermektedir .. 

Hali h.zırda ainema olarak 
İltimal edilen camiin ya ••yet e
oa•lı bir A1rette tamiri yahut yı
kılma11 İcap etmektedir. 

Keriman H. ı lzmir 
belediyesi çağırmıt 

IZMIR, ll. - Dünya Güzellik 
K.ıraliçeoi Keriman Halis Hımmı, Be 
lediye tarafından lzmire ıelmeai 

·-· .. 
MlLLl ·ı ET Ç/. RŞAf~1BA 12 TE~:' lNlEVVEL 1932 

Dişçi 
Mektebi 

Başvekil Pş. 1 RADYO f 
Dün geldi 

8
--" _k_"_P_ğ-~ 

ugun u ro ram 
(Başı 1 inci sahifede) (Başı ı inci sahifede) 

han verebilir vaziyet ve luymette müdürü Fehmi Beyler tarafından ISTANBUL (1200 ın.) - 18 Nu 
ancak 5 - 6 kiti çıkabilirdi. Bun- kartılanmışlardır. 

1
1 man Efendi ile Muzaffer Hannn ta

larm bilimtihan diploma almala- ismet Pş. Hz. iatikbale gelen rafından alaturka kon•<r 19,5 orkest 
n tabii haklan idi. Halbuki böyle zevatın birer birer hatırlarını :;or~ ra, 21 Münür Nuriddin Bey konseri, 
olmadı. Çıraklara vanncıya. ka· duktan aonra hazır buJunan bir 22 gramofon. 
dar 200 - 300 kişi imtihana gir· motöre binerek doğruca birader- BÜ E d 
di. Kerpeten nedir? e-ibi ba•it su- leri Haoan Rıza B. in Hevbeliada- D .. 1~.R Ş (3ı:;ı ~.) - 20 ra ~; 
aller soruldu. Bir muallimin sıfır d k" k .. ki · "tm• 1 ·d. aru ununu, 2 ,4 ıı·nmo on, 

a 1 o~ erın*e g*ı * ış er ır. piyano solo, 22,45 keınan ~olo. 
verdiğine batka bir muallim ali- ı 
yülala derece ~erdi. Bu suretle Şark vilayetlerimizde yaptığı BELGRAT (430 m.) - 20 konfe-
yüzlerce kimse, diploma aldı. Hal tetkik •eyahatinden nvdet eden 1 rans, 21 milli şarkılar, 21,30 konser, 
buki kanunun gayesi bu değildi Başvekilimizin seyahat intibaları 22,10 Meterlivek'in bir ltoınediıi.. 
ve bu imtihan mahdut bir müd- ç.ok iyidir. Muhterem lornct Pş. . . 
dete münhaaır olacaktı. Fakat seyahati eanasında her ,eyı gor- .ROM~ (441 m.)-;- .21.Amıka ••-
daha dün bi1e bir permili imtihan meğe çalışmış, herk-sle konuş- mınde hır operet Ctkıncı defa ola-
edilmit ve diploma almıştır. mu~, o havalideki bütün me&elcJe- rak.) 

Vaziyet bu merkezde iken Dit 'ı rin mahiyetini tetkik etmig, sebep PRAC (488 m.) -· 21 aklam kon 
doktorluğu Ünvanı kanun ile Y.al- ve çarelerini araştırmış vıı.:: çok · 20 __ _, 
d im d . 1 b"b" serı .. 23, gra.nwoon. 
ırı ış, ıp omalrlara Diı ta ı ı kuvvetli, iyi intibalar edinrıişlir. 

denilmitlir. O Dişçi Mektebi ki, lamel P5. Hz. Şark't<ın dogru· VIY ANA (517 m ) - 21,05 halk 
kalfalara, çıraklara vannc·iya ka ca Ankara'ya dönmek koıt.rarında şarkıları, 22 dans havaları. 
dar s~thi bir İmtiha~la dip)o.,.a fi idi. Fakat Reis~cumhur H~. ev •t"I PEŞTE (550 m) __ 2115 si asi 
vermış ve vermektedır; Ben <le ce latanbul'a ugramalarr. sonra ' hah" I 

1 30 
L · d d · k"ly 

23 d k 1 d b .. 1 d" ) Ank • d"" 1 · ıs er 2 on ra an na ı o tor o aay nn, oy e ıp oma. : ara ya onme ~rı ar7u~unu 1 . ' ' , 
sahipleri ve böyle bir mektep ı gOsterince, Batvekilimiz. de.. Jstan· Çıgan orkestrası. 
me~unlarına Doktor denilme•İne bula gelmiş, bu vesile ile Hc~b~Ji. 1 VARŞOVı (141 J m.) - 20.45 
dogruau ntı olmıyacaktrm. . adada rahatsız bulunan buyuk I radyo gazetesi 21 konser 23 musa 

Dit<;İ Mektebinde, buı;Ün Rum oğlu Ömer B İ görmek fırsatını habe 23 45 orkealra. ' 
ve Enneni idadilerinden aldıkları da elde etmiştir. Yoksa bo2ı .gaze- ' ' 
ıahadetnamelerle girmi, talebe telerio yazdığı gibi ismet Pş. nin BERLIN (1635 m.) 20,30 Urdin 
var. Bir Zoğrafyon mektebinin ı lstanbula geli,inde hususi hır rrıi.- 1 i mindeki opera. 
veya meaeli bir Kaaapyan idadi- 1 na ve ehemmiyet yoktuı·. 
sinin sertifikası, bir liıe diploma- ismet Pş. nin doiiruca !.tanbu
•• kıymetinde midir? Bunlar da la gelmesi üzerine Maliye Vekili 
yarın yetişecek ve mesleğe dahil Abdülhalik ve Dahiliye Vekili 
olacaklardır. Bunlara karsı, sene- Sükrü Kaya Beylerle Siirt mı,b'u
Jerce okumuş, diploma1a.r almı.,. ~u Mahmut Bey de Ankara'dan 

v~ni Türk 
mecmuası 

diş tabiplerinin vay haline demek hareket etmişler ve Esl'İtehirde 1 Yeni Türk mecmuası fstan
ten başka söylenecek söz bulami- Batveki~e. mü!iıki . ol'."uşlard~_r· J bulun kültür mecmuasıdır. tik 
yorum. Başvekılrn trenı Eskı~ehırde uç .. h d Ah .. .. F 

Etıbba Odası, kendi arasına aaat kadar kalmı,trr. Dahiliy" ve- nus asın a met Şukru, a· 
distabiplerini de almıt bulunuyor, kili ile Mahmut B. lsm~t P,. ile 1 tih Rıfkı, Faruk Nafiz, Hasan 
fakat büyük hata etmittir. Bu çı- birlikte lstanbul'a ııelmi•lerdir .. Ali, Nurullah Ata Bürhan O
raklar, kalfalar, permililer diplo- Maliye Vekili Abdülhalik B. E•- 1 •t R t N · Ah t C t 
ma aldıktan aonra dis tabiplerinin ki~ehirden Ankara'ya donmüş- mNı ' eşKa uın'M mef sevk~ ' 
yeri Etıbba Od85ı Jeğil, e•Mf tür. , us ret ema , usta a • e ıp, 
cemiyeti olmak gerektir. Şükrü Kaya B. in iki !~Üne ka- Salih Murat Beylerin makalele 

Mektepte okumuş, diploma al- dar A~kara'ya dönmeleri muh- rini din ve ahlakın kaynağına 
mış, hakiki dit tabip)erini, bugün. temeldır. . 
di, tabibi olduklarını söy!Pmekten aaır Bergsonun meşhur eserı-
sıkılacak bir hale dütiinnüştür. nin tercümesini behemahal oku 

Sonra bugün Dişçi Mektebinde Memlekette yunuz. 

Pekmez 
Kuy su 

Bir kişinin daha 
ba.,,,~nı yiyecekti 

Kartal Kazası 
Malmüdürlüğünden: 

ki talebenin ekıeri:;ini ~ayri 
Türkler teşkil ediyor. Yalnız 1 in
ci ınnıfta 33 Bulgar, 19 Ermeni, 
9 Rum talebeye kartı 3 veya 4 
Türk talebe bulunuyor. Dif.er sı
nıflarda da bu niabet deği~miyor. 
Bu da gosteriyor ki, Türk tnkbe, 
rast gelene di, tabibi dio1omaM 
verildiğini görerek artık mesleğe 
rağbet etmemekte eczacı kalfa 1•a 
eczacı diploması verilmediğin; dü 

1 şUnerek meseli. o 1nesleği l<'!rc:ıh 1 Zafranboludan yazıhy r: Evvelki 
etmektedirler. Bu terait dahilinde gu. pekme kuyusundo bir k:ıJmın 
Dişçi M,.ktehinin hikmeti vUoeud:.ı lop ak el .. ın~ kalarak Ohni.ııtü. .. Ue 

na bir türlü akıl erdiremiyc-rum~" yuc!a topragı kaza!\ Mustafa İsnalnde 
hiri i de lm ~ ve C'lünı hilıindtl 

Pendikte Bağdat caddesinde 
125 lira kıymeti muhammeneli 
800 zira tarla Kurtdoğmuş kar 
ycsinde 65 lira kıymeti muham 
meneli 3 parça arsa temliken 
satılmak üzere müzayedeye çı
kr rrlımtlır. Bedeli peşin olup 
ihalesi 18-10-932 salı günü sa
at 15 te icra kılınacaktır. Tal ip 
!erin malmüdürlüğüne müraca
atları. (5221) Maarif vekili 

Fırkada 
(Başı ı ım ı ;ıhifede) 

v~ çıkan eserlerin memJekf"tİn her 
tarafına da~J ma~ı Vf' w11tt1Jmns1 
itının daha aslim bir hale konma
•• hakkında bazı ı,,mcnnı)·atta bu 
lunulmuı ve Vekil Bey de bunu 
~ hcmmİ) etli görJ l tlÜı 

Reıit Galip B Isaşw·kıl l•mel 
Paşa Hz ile beraber Ankaraya 
oJnecektir. Öğ ... ·nd:~ mize ı~nre 
Maarif vekili Ankaraya gider !(İl· 
mez müstacel işler meyanında ec
nebi ve ekalliyet melctcplerinden 
açığa çıkarılan 200 e yakın türk· 
çe mualliminin tiki.yc.:t ve vaziy~t 
lerini tetkik edecektir. 

• 
lstanbul dil 
• 
için hazinedir 

(Ba~i 1 inci sahifede) 
Beyanname tekıir edilerek bütün 
resmi husuıi tetkili.ta gOnderile
ceği gibi, bütün mekteplere de 
yollanacaktır. 

Haber aldığımıza göre, merkez 
heyetine yardımcı olmak Ü7ere ı .... 
tanbulda da bir heyet teşkil edi
lecektir. Maarif vekili Reşit Ga· 
lip B. Dil inkılabında latanbul 
Halkevi tarih, dil ve edebiyat fU· 
besinden çok meui beklendiğini 
aöylemiftir. Rqit Galip B. Dil iti 
faaliyeti için demiıtir ki: 

- lıtanbol oananlıcarun ençok 
müntqir bulunduğu bir yer ol
makla beraber, halk araaında öz 
türkçenin en ince, aüzülmü, ve 
aızdınlmıt şekli ıene lıtanbulda
drr. lıtanbul eıki bir oanayi mer
kezi, ve bilhuaa küçük oan'at 
erbabmm en çok bulunduğu bir 
,ehir olma•ı dolay11ile burada tek 
nik iıtilihlarına da çok fazla teaa
düf edilir. latanbul Dil için ::en
gin bir hazinedir. Ba hazineden 
iatifade edebilmek için latanbulda 
tekaaüf e!mit olan bütün muallim 
Ye münevverleri hu İt için faali
yete ıeç.ireceğiz." 

kurtarılabilm' r. P km•z kuyum 
p•k nez yapıl adan evvel pos;.'l•n 
alınma ını te ·r İÇİ!! şirnya atılan 
bir nevi tor: ırm çık.arıl~rğı kuyu 
<lur. Facia ku udan ııekıntz to ~· 
ç ka lr ken vukua ~..ımi tir, Devredilecek ihtira beratı 

Ayd n meb'usları .. Çeşme inşaat, iskelet inşaatı,de 
mir inşaat vesaire ve onlardan ma, 

ozdo ~~anda mul ebniyeleri doldurınağa mahsus 
Bozdoğandan ya<l •yor: Ayd;n inşaat unıuru'' hakkında 14 Teşrini 

mcb'uslan M ~.har.ı Adnan, Tan~in evvel 1930 tari.h ve 1042 numara ile 
Beyler tetkikat yapmak i~in buı aı a Sanayi Müdiriycti aliyesi11den istih
gelch!•• Fakat kazada pek az k:ıl- . 
drk arı için ı 1 aJkla tcrr. 5 edemediler tal edilmiş olan ihtira berab üzerin· 
ve d~ba uzun ınüddeı kalmak, mÜ'l- deki hukuk bu kere bılskasına feraı( 
tehiplerilc görUşmek irin tekrar ~c· veya icara verileceğinden mezkUr 
lece!derini ,·adrdcrck döndüler. ihtirayı a.atın almak veya isticar et

Edirnede yeni bir 
park 

EclirnrdPn yazılıyor: Ha\•alar çok 
5ıc<'k ::itm<.J.tcdir. Mekteplerde spor 
f:..aliy<'ti b:ı\~Jamııtır. San•at mekte
binde elli ki•il;k spor teşkilatı yapıl
mıı ve oYta~ıcktepter i~ine ahnmıı
tır. 

Kıymetli tarihi eserlerle süılener 
ıehrimizde Belediye yeni bnzı eser
ler de vücuda getiriyoı·. Bu meyan
~ belediye binatr öniind~ muaz:ıam 
bir park vücuda getirilmektedir. 
P3rk ıehrimizzin miihim bir ihtiya
cına cevap verecektir 

Orduda yol ve au 
Ordudan yazrlıyoı·: Valimiz Nazif 

B. bir yol programı y<ıpmıt ve tat 
hika baılamııtır. Ordu • Fatıa yolu 
nun tesviyei türabiyeıi ikmal edil. 
mit, Ordu - Maucliye !olunun teo
Yiyei türabiye ameliyesıne de tam 
bet bin amele ile batlandnnthr. Bu 
muazzam yol inpah vilayetimizin 
en mühim ibtiyaçlarmdan biri.ini 
luır.,Iıyacaktrr. 

Vali Bey •u itini de halletmiye ka 
raı venni, bulunmaktadır. Şehri.. 
cenubu tarkiıinde ve 15 kilometre 
uzakta bulunan Turna suyu iıimli 
memba •uyu 120 irin lira uıfile teb
re getirilecektir. Bu ıuretle tehir de 
nüfus ı.a.ına 100 litre içme ıuyu te
min eclifmit olacaktır. 

ihale edilmiı olan su lıoruları ge. 
lir ıelmez kaynağın ~eh1'e akıtılma. 
ırna batlanacaktır. 

mek arzusunda bulunan :.tevatın la
lanbulda Bahçekapuda T af Hanın
da 43-48 No. larda k~in H. W. 
STOCK Efendiye müracaatları ilin 
olunur. 

lstanbul ikinci ifliıs memurluğun
dan: Müflis Marpuccularda 52 nu
meroda hırdavatcı Panayut Kazaki
ya ile Cebrail Kazakiya mahtumlı\M 
,irketine ait borçların letkikati bit
miş ve sıra defteri alacakhların tet
kikleri için dairede ha2.1r bulundu
rulmuştuı'. ikinci toplanm• iç.İn ka

bul olunan alacaklıların 3-11-932 
per9embe ıı:ünü saat 14 le ikinci if
liı dairninde hazır bulunmaları ı

lin olunur. 

Mukaddema Beyoglunda Hüseyin 
ala mahalle.inde Küçük Kırlanıiç 
aokağınd.a 14 No. lu hanede miikim, 
iken balen ikametıüı.i meçhul bulu
nan Mimar Veli bey bin lbnn beye. 

Pr. Brauer'e ziyafet Liman ücretleri bir 

latanbul ikinci İcra memurluğun
dan: Ubtei teoarnıfu.nuzda olup, ma 
elam Mitlayemden utikraz etınİf ol
duğumuz üç bin lira bedel mukabi
linde alacaklı mümaileyhe birinci de 
recede İpotek irae edilen Beyoilun
da Hüaeyin ağa mahallesinde küçük 
K.ırlangiç ookağında atik 14 No. lu 
bir bap haneye ait me>kür borcun 
verilmemeai haıebile alacaklı mü
maileyha izafeten ve vek~leten mıi

racaat eden vekil avukat Kaludiı 
Laskaricli• efencli tarafmdan maruz
zekir ipotekli bulunan hanenin para 

ya çevirilmesini talep edilmit olmak 
la üç sün zarfında borcunuzu tesvi
ye etmediğiniz takdirde mezkür gay 
ri menkuhin paraya çevirme muame 
lesi İptidar kılınacağı malumunuz 

bulunmak ve olbaptaki ıaht ihbar 
varakasının da tebliği makamına 

Şehrimize ıelmi, olan Alman pro- "kd ) dı 
feaörü Dr. Brauer, terefine, doktor- mı ar UCUZ a 
laı tarafından bir 7.İyafet verilmeli 
mukaner idi iM de bu ziyafet pro
fcoörün b .. talıfı haaebile tehir edil
miıtir. 

Kayaeride kuraklık 
KA YSERl, 11. CM.illiyet).- Ye-

Yeni liman tahmil ve tabliye Üc· 
retleri tarifesi iktisat Vekiıktinin 
la•dikinden ıelmi9tir. Tarifed~ bazı 
tacliliıt yapılmış ve bun1arrn ayın 8 
inden beri tatbikine başknmıttıı. 
Bu meyanda eokiden 10 lira olan ma 
tma ücretleri ve teferrüati 9.5, eski
den 9,5 lira olan 2 İnci 51nıf maşına 
·· r tleri 9, 7 lira olan 3 Ün<Ü sı-

1 lst. Mr. Kumandanliğı Satına.m liom_. __ ~ ___ _. 

155 Adet Sıra ) 
3 Adet Yazı tahtası ) Bir şartnamedf 
3 Ad'et Muallim kürsüsü ) 

200 Çift altlı üstlü karyola bir şartnamede 
Harbiye mektebi ihtiyacı için yukarıda yazılı malzemeleı 

iki şa\·tnamec1" pazarlık suretile satın alınacaktır. Paza..lıklar• 
15 10 932 cumartesi günü saat 14,30 da Tophanede Merkez ku 
mandanlığı satınalma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliple· 
rin nümunelerini görmek için mektebe ve şartnamelerini görme!< 
için her gün komisyona ve pazarlığa iştirak için de muayyen vak· 
tinde komisyonda haztr bulunmaları. (140) (5360) 

* * Kilo 

5000 Piyade Atı§ mektebine) 
3528 As. Tıbbiye Mektebine) 
7000 Kuleli Lisesine ) 

15528 
7300 Gülhane hastahanesine) 

8ir sartnamede ' 

3072 Askeri Müze } 
8000 Ölçme taburu ) 

' Bir şartnamede 

18572 
6472 Eczacı mekteb 

15000 Maltepe Lisesi 

21472 

} 
) ' 

Bir şartnamede 

4500 Gedikli Kç.Za.mekttbi) 
7600 Levazım Dikim Evi ) 
5650 Asker Konağı 

~ Bir şartnamede '. 

17750 
Merkez Kumandanlığına merbut yukarıda yazılı müessesa· 

ta hizalarındaki mikdarlarda mangal kömürü ayrı ayrı dört şart· 

namede pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıkları 17 10 932 pa

zartesi günü saat 10 da Tophanede Merkez Kumandanlığı satın 

alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamelerini 

görmek için her gün ve pazarlığa iştirak için de muayyen vak

tinde komisyonda hazır bulunmaları. (5399) (150) 

* * * 
14800 Kilo Kesme makarna ) 

14800 Kilo Çubuk makarna ) 

10000 Kilo Arpa şehriye ) 

3500 Kilo Tel şehriye ) 

19500 Kilo Kuru üzüm saat 15 te. 

Bir şartnamede 

saat 14.30 da 

Merkez kumandanlığına merbut müessesat ihtiyacı ıçın 

yukanda ya:ı:ılı kuru üzüm ve makarna şehriye iki şartnamede 

kapalı zarf &ur~tile 3 '11 932 pertembe günü hizalarındaki saat

lerde Tophanede Merkez kumandanlığı satınalma komisyonuıı

d:ı icra kılınacaktır.Taliplerin şartnamelerini görmek için hergun 

ve münakasaya iştirak için de şartnamesi veçhile hazırlayacak· 

ları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vaktinden e vel 

komİGyon riyasetine vermeleri. (148) (5397) .. .. .. 
45000 Kilo Nohut bir şartnamede kapalı zarfla saat 15 te. 

1750 Kilo Çay bir şartnamede kapalı zarfla saat 14,30 da 

17000 Kilo Mercimek ı.leni münakasa 14 te. 

Merkez kumandanlığına merbut müessesat ihtiyacı için yu

karıda yazılı erzaklar 2 11 932 çarşamba gunu hizalarınd ki< 

saatlerde Tophanede Merkez kumandanlığı aatınalma komisyo· 

nunda İcra kılınacaktff. Taliplerin şartnamelerini görmek içi!' 

her gün ve münakasaya iştirak için de ıartnameleri veçhilc ha· 

zırlayacakları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vak· 

tinden evvel komisyon riyasetine vermeleri. (147) (5396) 

.... * 
Ordu Sıhhiyesi ihtiyacı için iştirak için de muayyen vaktin 

iki adet pnomotoraks aletile bir de komisyonda hazır bulunma· 
adet dişçi altın silindiri pazar- ları. (146) (5377) 
!ıkla aatm alınacaktır. Pazarlı- "' :ı- :; 
ğı 15-10-932 cumarteai günü Harbiye mektebi talebeleri 
saat 1 O da Tophanede Merku İçin 44 adet masa pazarlıkla 
kumandanlığı aatınalma komis satın alınacaktır. Pazarlığı 15 
yonunda icra kılınacaktır. Ta- 10 932 cumartesi günü s at 10 
liplerin izahat almak için her da Tophanede Merkez Kum<'I' 
gün ve pazarlığa iştirak için de danlığı satınalma komisyonun· 
muayyen vaktinde komisyonda da icra kılınacaktır. Taliplerin 
hazır bulunmaları izahat alma için her gün ve pa 

(138) (5338) zarlığa iştirak için de muayyeP 
* * * vaktinde komisyonda hazır 

700 Yatak kılıfı ) bulunmaları. (149) (5398) 
1400 Yatak çarşafı)lmaliyeleri * "' 

500 Nevresim ) Halıcıoğlu ihtiyat Zahit melc 
Maltepe L iaeai ihtiyacı için tehi için 5 kalem ampul pazar· 

yukarıda yazılı malzemeler bir lıkla satın alınacaktır. Pazarlı· 
şartnamede pazarlıkla imal etti ğı 16-10-932 pazar günü sıı.at 
rilecektir. Pazarlığı 13/10 '932 10 da Tophanede Merkez kU· 
perşembe günü saat 1 l de Top mandan lığı satına ima komisY0 

hanede Merkez kumandanlıiı nunda İcra kılınacaktır. Talip" 
satınalma komisyonunda icra lerin izahat almak için hergüP 
kılınacaktır. Taliplerin tartna· ve pazarlığa iştirak için de rot! 
mesini görmek için her gün ve ayyen vaktinde komisyonda b• 
pazarlığa İttirak için de muay- ZIT bulunmaları. (142) (5373) 
yen vaktinde komiıyonda hazır "" "- ır. ı 
bulunmaları. (144) (5375) Merkez kumandanlığına oıe' 

* * * but müeatetat ihtiyacı için ıı-· 
10 Ton Saman !ay, pamuk, nitadır pazarlıkla 
10 Ton Yulaf aatm almacaktır. Pazarlığı t&-
Süvari Binicilik mektebi bay 10-932 pazar sinü aaat 10 b 

vanatı ihtiyacı için yukarıda Tophanede Merkez kumanda~ 
yazılı yem ayrı ayrı pazarlıkla lığı sahnalma komiıyonunda ~ 
ıatın alınacaktır. Pazarlıklan ra kılınacaktırTaliplerin izah• 
13/10 '932 perşembe günü sa- almak için her gün ve pa:zarlı· 
at 10 da Tophanede Merkez ia iştirak için de muayyen"~ 
kumandanlığı aatınalma komiı tinde komisyonda hazır bul!!) 
yonunda icra kılınacaktır. Ta- malan. (141) (53ı .. 
)iplerin izahat almak için her • • • 
gün ve pazarlığa ittirak için de Harf>iye ve merbutu ~t 
muayyen vaktinde komiıyonda tepler hayvanatı itıtiyacı iÇ ., 

hazır bulunmaları(145) (5376) 432000 kilo ot pazarlıkla sat~ ı 
* * • alınacaktır. Pazarlığı 16 1 da 

Tophanede Merkez Kuman- 932 pazar günü saat 14,30daJI 
danlığı binası pazarlıkla tamir Tophanede Merkez kuınan b 
ettirilecektir. Pazarlığı 13/10/ lığı satmalma komisyo.nplun rit' 
932 per,embe günü saat 14 te icra kılınacaktır. T~lı. ebe' 
Tophanede Merkez kumandan· tartnamesini görmek ı~ı~ --:fa 
lığı aatınalma komisyonunda gün ve pazarlığa iıptirak. ı<:::n4' 
icra kılıacaktır. Taliplerin şart muayyen vaktinde komısY 
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1 
Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 

• • 
Listemizdeki numaraların ikramiyelerini Beyazıtta itimat ve Yeni ikbal gişeleri derhal vereceklerdir. 

Lira No. Lira No. Lira No. 

60 539 40 961 60 542 

40 575 200 7054 60 t>~6 

60 627 40 118 40 998 

40 628 60 145 40 942 

40 691 40 161 60 11()-12 

40 766 40 203 40 145 
40 773 40 285 40 155 

40 766 40 433 40 197 

40 !>6S 40 547 40 199 

40 971 40 588 40 :!83 

Lira No. 

40 736 
60 771 
60 788 
40 873 
40 15040 
40 ll6 
40 B3 
40 Hl 
60 292 
60 384 

Lira No. 

40 f~J 

200 ~ ~ı 

40 ·, ;:,5 

40 766 
60 ·;119 
40 1'16 
ı;o 872 
40 !ıf•l 

40 >'fil 

40 1 ı. rıs1 

Lira No. 

40 114 
f'fı 201 
40 .:; .. ~ 
40 !::>q 
4(1 258 
4'1 343 
60 326 
f)R ·•70 

lOll() 411 
200 Sil 

Lira No. 

.ıa sı ·; 

w.:: 596 
l'"I ;17 
10 822 
6l' 33:1 

ôlJ 8~3 

flO .>94 
40 90~ 

ıo 26198 
4!1 2·ıs 

Lira No. 

60 196 
200 293 

40 -129 
6~ 505 
40 5l5 
40 529 
40 72!! 
40 77:.i 
40 864 
40 .ısı; 

40 772 
40 782 
60 801 
40 870 
40 900 
40 992 

1000 33043 
40 55 
40 74 
60 154 

Lira No. 

60 835 
40 873 
60 978 
40 360 l8 
40 :124 
40 :l'!2 

40 396 
40 458 
6ll 516 
40 709 

Lira No. 

40 715 
40 7,;!j 

40 759 
40 '/87 

40 1 832 
40 40074 
40 224 
60 236 
40 • 91 

40 3tı7 

Lira No. 

40 773 
60 866 
60 • f.3 
60 9'.17 
40 G' 2 
40 929 
40 4Jl'i5 

200 1'3& 
40 J ')J 
4Ci 265 

No. 

39 
73 
llO 
138 
163 
253 

548 
621 
607 
683 
798 
997 

1124 

40 4030 
40 89 

60 592 40 405 1000 536 200 !'(! 40 f:14 ~\' 254 40 !156 60 156 40 767 40 404 200 Jl5 
200 1!'7 

138 
931 
244 
278 
336 
388 
583 
696 
748 
847 
850 
942 

40 169 
40 271 
40 297 
40 313 

200 358 
40 498 
40 584 
40 645 

200 ns 
40 734 

1000 844 
40 884 

200 5130 

200 644 40 431 
1000 660 40 638 

40 696 60 655 
60 730 40 886 

60 745 40 12017 

1500 772 40 72 
60 736 40 76 

200 869 40 82 
60 847 40 86 
60 8034 1500 122 
60 87 60 149 
40 94 40 350 
40 97 60 359 
60 99 60 :ıs6 

40 f{;O 
40 563 
40 l'i<O 
40 700 
40 747 
60 705 
40 895 

200 800 
40 :ıt>S 

40 ll>l'24 
40 ı;6 

200 J23 
40 3:;5 
60 628 

40 91 
411 1!'7 
40 :/JJ 
40 :<'45 
50 327 
40 354 
04 <>'·3 

4 O GS9 

60 815 
40 ~ 
4 'l !l! s 

200 Z~ıCl6 

40 56 
40 .·s 

50 6Se 
200 fi87 

40 ''-6 
60 781 
60 94"1 
60 900 
60 ?3CVO 

200 ı.o 

60 !42 
40 1711 
6<ı !"lt1 

4'l "3 
40 f!P 
40 :16 

4ıl 257 
1000 316 

4U 504 
40 556 
4~ 617 
d(I 625 
'jl) 716 
41) ll82 
4'> s:ıs 
4(1 882 

4~ :ı62 

10 271'7 
40 :!32 
.;q 468 

40 100JI 40 276 
40 !;2 60 J95 
40 34 40 506 

40 S2t 

401 540 
40 605 

200 ı:n 

40 3:;9 
40 419 
40 455 40 619 
40 4511 60 718 
40 548 40 741 
6() 649 40 75!) 

40 75.2 200 838 
60 796 40 945 
40 877 40 34109 
40 925 40 112 

40 678 200 4 16 
1000 933 40 ·1&1 40 405 

40 949 60 517 40 FJl 

40 37126 40 526 40 ı;:;ıı 

40 282 40 544 40 772 
40 388 40 549 40 ·~s 
40 354 40 372 40 87S 
40 4.JO 40 59:< 200 4-tl12 

200 4'i3 60 6r.2 200 144 
40 543 200 601 60 l!t9 
40 6.!0 60 ~1)1 40 111{1 
40 649 40 B:!3 40 ıo 

40 E:'otO 40 918 40 416 
40 694 40 !ı:!J 40 •l'>J 

2008 
cıs 

123 
164 
361 
164 
386 

408 
425 

461 
476 
558 
7G4 
731 
754 

8ll 
871 

831 

40 193 40 119 60 400 6000 678 40 j(l9 61) '·76 
"'' 556 

200 31010 40 118 200 ·ıos 40 96() 40 Si:! 

30J5 
87 

179 
321 
348 
334 

352 
;,·ıo 

470 
520 
553 

40 383 
40 386 
40 427 
40 440 
40 465 
40 554 
40 555 
60 665 
40 766 
40 8ı6 

40 861 
40 891 
40 914 
40 948 

40 6020 
40 45 
40 102 
60 161 
40 174 
60 278 
40 2e4 

200 442 
40 477 
40 650 
40 666 
60 692 
40 713 
40 817 

40 149 
40 255 
60 263 
60 306 
40 :•34 
40 367 
40 444 
40 480 
40 560 
40 567 
40 587 
60 589 
40 798 

200 804 
40 831 
40 972 
40 !185 
40 9051 
40 66 
40 82 
40 100 
60 539 

200 630 

40 684 
40 734 
40 881 
40 10017 
40 385 

1000 409 
60 441 
40 4'13 
40 466 
40 646 
40 722 
40 12767 
40 872 
40 876 
60 13J08 
40 419 
40 434 
40 476 
40 516 
60 606 
40 629 
60 788 
60 890 
40 14034 
40 230 
60 285 
40 3!16 
40 405 
60 464 

40 503 
40 S61 
40 649 
40 713 

40 1>46 
60 864 
40 S71 
40 !192 
40 11:111 
60 745 
40 274 
60 3':>9 
06 473 
40 521 
40 6:19 
40 2!5 
40 718 

200 '748 
40 153 
60 783 
60 1119 

200 1Cl'ı41 

40 I68 
40 179 
40 lıı& 

40 208 
40 2l4 
40 279 
40 ?.93 
40 •n 

200 4@.I 
60 r,91 

40 1:;5 
40 2<l8 
60 :ıso 

40 41) 

40 550 
60 610 
41) ti ;41 
40 f'IG 
40 '!.l2 
40 823 
40 ıı~ 

200 c;r9 
60 21M5 
69 PO 
60 1!14 
4ll 'lJ?. 

200 213 
40 774 
40 21.14 
60 :•r.7 
40 3S9 
40 :;7.a 
40 .1~;9 

40 f. '. 1 
4fj 7;5 
40 ~79 

4J ~?'.)10 

49 . :>3 

41' 7?0 
40 737 

200 : /l2 
40 !I s 
40 2'!053 

200 ... 
40 168 
40 2 1 

40 2 '. •• 
40 28G 
4(1 2!15 

40 3'1' 
40 •34 

r.ı' 40,:; 
60 4 .• i 
40 • ' 
60 4~,2 
4iJ •;ı. .. ~ 
40 s51 
40 ggı; 

40 Sll 
1500 992 

40 asr.n 
4{) 58 
60 H7 
40 154 
6ll 261 
40 33 :ı 

6:. &08 
40 C44 
60 688 
4{l 776 
4'l 820 
60 83S 
611 864 
':i'J 28100 
4{\ 112 
4·1 196 
40 28a 
6J 299 
6ll 340 
.ıu 415 
4. 439 

6J 517 
1'j 354 
1~ 555 
1:) 662 

11) 725 
4f 759 
40 783 

211() 793 
40 897 

40 968 
60 29051 
40 77 
40 92 

40 94 
40 235 
40 277 
60 340 
40 367 
40 417 

200 464 
40 552 

200 584 
60 618 
40 672 
60 191 
60 808 
40 871 
60 930 
60 966 
40 980 
40 32174 
40 214 
40 254 
60 267 
40 279 
40 '.!SS 
40 403 
40 457 
60 512 
40 587 
60 708 

200 136 
60 201 
40 229 
60 330 
60 304 
40 ~<t'l! 

40 447 
40 499 
60 665 

3000 724 
60 76Z 
40 870 
40 919 
40 9.JS 
40 989 
40 3S:>J8 

200 284 
40 422 
40 428 
40 499 
40 501 
40 547 
40 559 
40 615 

1600 617 
1000 751 

40 767 
40 776 

60 787 40 41001 40 Sf;7 

60 380!14 40 57 40 ıt1S 

40 419 40 ll.'4 40 en. 
60 451 40 36!1 40 701 
40 479 60 494 40 8(15 
40 534 60 583 40 1'61 
60 585 40 &114 4{ı !127 
60 616 ?,()() 633 40 ·150~7 

40 619 40 Gol 40 20'1 
04 673 60 715 40 lrs 
40 769 10 77S 40 344 
40 786 40 7!'0 40 .)6: 
60 8J9 60 792 40 3<2 
40 sso 40 9: r.ı 40 363 
40 ıı81 40 42139 60 438 
40 !!26 40 1:;() 40 545 
40 983 60 157 40 &H 
40 941 40 174 40 677 
40 30056 40 190 60 181 
60 79 40 218 40 9Sl 
60 ~16 60 2'>4 40 !J37 
60 3110 40 ~ •• S(I 46(1.!7 
60 -157 40 623 40 7J 
40 482 40 bJ4 4<1 1 'i5 

200 499 60 ffti <it; l 90 
40 603 40 721 40 .'108 
60 673 40 1n 1ö 313 
60 598 200 7~ ~ 326 

orveçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü 

Şirketi Hayriyeden: 
Cuma ve Pazardan maada günlerde tarifede mevcut seferle

~e ilaveten: 

1 - Saat 18 de köprüden doğru Y eniköy - Y enimahalleye 
~dar ve 19 da Yeniköyden Paşabahçeai ve Beykoza icra edil

lııekte olan seferlerin Teır;nievvelin 17 inci Pazartesi akıamın-
11,n itibaren yapılmayacağı 

2 - Sabahları 7,58 de Yenimahalleden Sanyer, Büyükde
~e doğru köprüye yapılmakta olan seferin de T~rinievvelin 18 
'ne; salı sabahından itibare icra edilmeyeceği ilin olunur. 

• 
lstanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
(Maden kömürü mübayaasına dairdir.) 

1 - Başmüdiriyetimiz merakibi için (20) ton llve marin 
llıa.den k9mürü pazaı-lıkla açık kırdırmaya konulmuftur. 

2 - Kırdırma taı·tları kiğıdmm ta.dikli suretleri Baflllüdi
ti~ctimizden almacaktrr. 

3 - Kırdırma Batmüdiriyetimizde kurulacak alım satım 
koınisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 18 ' 101932 tarihine raslayan salı günü ıaa\, 
11 dedir. 

5 - Her İstekli, biçilmiş bedelin yüzde 7.S ğu olan 22 lira 
Sa kuru9luk muvakkat güvenme "teminat'larile belli saatten 
t"ırel komisyona gelmeleri. 

b· 6 - Örnek: Başmüdiriyetimizdedir. İstekliler orada ı:öre-
•lirler. ( 5387) 

Barut ve Fişek İnhisar 
• 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Mikdan 

Kromo Erzııts kartonu 15.000 Kilo 
Bir yüzü cilalı kahve rengi ambalaj kağıdı 45.000 " 
İkinci hamur beyaz kağıt 10,000 " 
Beyaz Sellüloz kağıdı 65.000 " 

Nevi ve mikdarları yükanda yazıb qya 13259 numaralı 
kararname ahkamına tevfikan satın alınacaktır. Taliplerin nü
mune ve ,artnameleri gördükten sonra münakasaya İ1-tİrak etmek 
üzere yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen 15110/ 932 cumartesi 
günü saat 15 te Gı.latada Mübayaat komisyonuna müracaatla.ı·ı. 

(5340) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

· On bin harp paketi müteahhidinin tuhhüctünli ifa edeme
mesinden dolayı mezkur harp paketlerinin pazarlıkla almmaar 
icap etmi, ve pazarlığın 15/10/932 tarihine müsadif cumartesi 
günü aaat on J>eıten on alhya kadar icrası mukarrer bulunmuı
tur. Taliplerin teminatla beraber mezklır günün muayyen saat
lerinde komisyonumuza müracaatlan. (5381) 

On Beşinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından: 

1 - Tabuıun ihtiyacı olan 250.000 kilo odun ile 20.ooo 
kilo uman ve 25,000 kilo otu 10 T qrinievvel 932 tarihinden 
itibaren 30 gün müddetle ikinci defa münakasaya vazedilmittir. 

2 - 30 Teşrinievvel 932 tarihine raslayan pazar günü saat 
15 te ihalei kat'iyeleri icra kılınacağından taliplerin depozito 
akçelerile birlikte Edirne Malmüdürlüğü dairesinde müteıekkil 
komisyona müracaatları ilin olunur. (5402) 

Romanya Hükumeti 
İdarei Bahriyesi 

1 imeaımızclan hareket edecek 

vapurlar • 
PRENÇIPEZA MARIA vapuru 1 

15 T. evvel Cumart~i saat 9,30 da 
(V ama ve Köatence) ye. \ 

ROMANYA vapuru 17 T. evvel 
Puarteoi saat 10 da lPire ve laken 
deriye) ye. 

Bu npurlar Avrupa için, Kö.ten
ceclen saat 7,15 te hareket eden ve 
bütün Avrupa iÇU. hareket eden 
trenlerle rabıtaoı bulunan sürat ka
tarile aktarma. 

Ron.nya HükUıneti vapurlanııın 
Köataıceye azimet ve avdet ııünle
ri.nde Oryan Ekspres treninin Ca. 
laia- Bucarest Vqonli katan Kö•- ı 
tence limanına kadac eelir. Roman· 
yanın batbca iatuyonlarile meckezi 
ve cenubi Anupa iataayonlan için 
timmcliifer bileti nrilir. Romanya 
•• PQ!oınymun bütün tehirleri kon· 
fİmento Ue "'ya sevk edilir. 

Fazla tafailit Galata merkez nh
tan Hanında ki.in umumi acenteliği 
ne müracaat. Telefon 44828 lotan
bul - Selinik seyahati 24 saattir. 

DiKKAT 
~ dahilinde veya memaliki 

ecnebiye beyninde: 

Naim Vapur idaresi 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

~:ita Perşembe 
günleri Galata nhtımmdan saat 

tam 17 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lzmir' den sut 
14 1/2 da hareketle latanbul'a av 
det eder. Tafailit için Galata 
Giimrük kar§ısmda Site Franse• 
han No.J.2 yazıhanesine müracaat 

Tel. B. O. 1041. 

~I 
Liman.nnıza muvasal.cttı beklenen: 
ASlRIA vapuru 13 T. eyyel per

!embe (ltalya, Yunanistan, İzmir 
ve Midilli) den. 

KAMPIDOGLIO vapuru 16 T. 
evırel pazar (Tuna) daıı. 

Llmanunrzdan hareket edecek 
vapurlar : 

HELOUAN vapunıı 13 T, evvel 
pel'Jetnbe aaba1ı tam 10 da ( Lloyd 
Ekspres) olarak (Pire, Brendizi, Ve 
nedik ve T rieste) ye. 

En mükemmel ambalij dahilinde 
arzu edilirse siııortalı ehven te

raitJe Eua nakletmek arzu 
ederseniz 

Yataklı Vagonlar 
Şirketinin 

KALDEA vapuru 13 T. evvel per 

1 tembe (Midilli, lzmir, Pire, Kandia, 
Han ya, Kalamata, Katakulo, Vene· 

~alata acantaırna müracaat ediniz 
Tel. 4 l 06 9 

1 dik, Triesle, Fiume ve Trieıte) ye. 
ASIRIA vapuru 13 T. evvel ı>tt-

• §embe (Trabzon, Novoro•İ•k, Sa. 
tum, l'rabzon ve Samsun) a . 

Lira No. 

411 3ill 
49 515 

200 521 
11: 550 
41,\ 647 
40 715 
60 755 
60 &14 
so 810 
!iJ 89ô 
n• ı 965 

1500 995 
4~ 47478 
4'1 575 
·H SJ5 
40 535 
4D 605 
40 63\i 
40 696 
iu na 
60 74J 
40 760 
4!! 7fı3 

40 825 
60 !l·U 

20-, 86<: 
40 872 
11) 876 

20U 991 
7.Cl 4!!041 

40 7•1 
40 Hi9 
~o 175 
60 ~I 

41, 279 
15:>() 319 

6!l <lS8 
60 532 
40 535 

1000 581 
40 638 
40 647 
40 ı;;:7 

40 R56 
60 sa1 
63 906 
40 4~ıQJ 7 

60 69 
200 117 

40 
40 
40 

~I 

274 
325 
4GO 
4i12 
734 

Lir.t 

60 
40 
60 
60 
40 

200 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
6(l 

1500 
Gc) 

60 
40 

40 
200 

4'1 

til 
60 
40 

2()1) 

11) 
·le) 

co 
40 
40 
40 
1) 

4a 
41) 
4(1 

60 
60 

200 
.j() 

40 
4(1 

40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4(1 

40 
41) 

40 
1001 

3000 

HASAN 
Ecza Deposu 

SEYRISEF AlN 
•ra• KıCnta: 0.Jata l[!lpn. 

bap B. 2S62. Şube A. SlrkeC' 
ı.ttılıllrdarııade han 2. 3740. 

TRABZON POSTASI 

( K ~radeniz ) 
12 birinci teşrin çarşamba 
18 de Galata rıhtımından 
ka1kar. Dönüşte Tirebolu
ya da uğrayacaktır. 

idare muhaaebes'ne mü
sııb.ka ile iki memur alı
nacııktır. Müsabaka 16 
teşrinievvel 932 tarihinde 
yapılacaktır. Arzu eden:er 
şeraiti öğrenmek üzere 
şimdiden muhasebe müdür 
muavinli~ne müracaatları. .. ______ .. 
Çeltik Fabrikası 

Mehmet Karabelcir 
ve Şürekası 

Fener, Balat caddesi 46 No. 
Türkiyenin son aiıtem ve en bü

yük fabrikaoıdır. Ücret ıı•Yet eh· 
vendir. Zürru azami kolaylık eo•
terilir. 

EDiRNE PiRiNCi 
Memleketimizin her tarRfında bu. 

tün ecnebi ve yerli pirinçlerine ter· 
cib edilen bu nefis pirinçl~r fabrika 
ımzcla bulunmaktadır. Harice niinu 
neler ııönderilir. Telefon: 20732 
Teleraf: lstanbul: Kabar, 

idaresinden: lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: Şimali Cenubi ve merlı:ezi Ameri- latanbul beyinci İcra memurluğuı 
kaile Avuaturalyıı, Yeni Zeyland •·e dan: Satdmasma karar verilen yazı. 

Ecza tüccarlarının ve fabrikatörlerin nazarı dikkatine: latanbul Ziraat mektebinin sene gayesine kadar muhtaç ol- Göz Hekimi Aksayı tark için doğru bilet verir. hane ve kütüphane ve saire 18-10-

. Memleketimızin bütün ihtiyacını temin edecek surette fab· duğu ekmek 19-10-932 tarihine müsadif çartamba günü saat 15 "ITALIA" vapur kumpanyasını;, 932 tarih salı günii saat 9 dan itiba 
tiltalnrmıızda ıstihsal edilen sınai ve Türk Kodeksine tamamen te ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya p R OF ESÖR-. lüks vapuriarile müttehit •crvis. ren Pangalti Feriköy E"genekon 
llıııtabık ispençiyari sulfat desut satışa hazırlannuştır. İhtiyacı' konulmu9tur. Taliplerin teraiti anlamak için her gün ve qt.irak D,. E J\J PJ\Ş-A Her nevi tafailit için Galatacla ı caddesindeki Kafkas apartımanr ö-
~ı. 1 k · b 1 - S 1\1'..,rkez Rıhtan han (Lloyd Tries. nünde açık arttırma ile satılacağın 
1:•n arın gümrü ve saıre gi i muame illa mqgul olmadan kısa için de yevmi mezkUrda İstanbul Maarif müdüriyeti binasmda · 
Qı tino) ser acentesine Tel. 8 771 ve dan İsteyenlerin mezkür gün ve saat 

r :Zamanda sipari•lerini temin etmek ve beyhude harice paramı- ka·m· lı'seler muh ebec·I· - . ne d' d İ t b 1 z· t. kt_._ · - BABIA Ll ~ ~ as ı ıgı z ın e s an u . ıraa me cuı 4878 veya Galatasaraymdııki yazı - ta mahallinde bulunmaları ilan olu-
.. ı..::..ı:ıı."""ı:wı.mıU....i.iz.""'ı..i.ı:la&aaı.izı._..>ÜJ:aı:.a.ali.lıltaaelaa..~~..J.!>3.ı!LQ.}..l.....Uilwı ..... AL.l.......Ui&.......,,..... .... ....;a....,..,.ıı...._..ı.ı;~.G.}.::....~~~~~~.Uı...:::,,.._1t"~N~X~A~R~A~C~A~O~O~ES~f !N~:~6~C!:_..J.Jl..ı.. ..... ...:ı::.ı...'-..a.~-ı:.-.:ı~~cın 
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V0KSEK SINIFIN EN VENi MODELi OLAN 

343 
BlçlMt RADYOSUNU PIY ASAYA ÇIKARIYOR. 

EN iYi VE KUVVETLi. EN AHENKLi VE AYIRMA KUDRETi 
EN YÜKSEK OLAN BU MAKINAVI BENiMSEYiNiZ. 

Parazite karşı ayarlıdır, kendiliğinden fading'I dü

zeltir. Dos)rudan doğruya okunabilen ışıklı istas

yon göstericisi vardır, Bir tek Düğme ile kollanı

lır, yüksek konuşanı (Oparlör) Elektrodinamlktir. 

BOURLA BiRADERLER ve Ş•ı Galata velzmir, 
SATIE nin Beyoğlu Beyazid ve Kadiköy Mağazaları, 
OTTAŞ Beyol)lu, TELGAS Ankara, T0RKELG Adana, 
ve Anadoluda T ELE F U N K EN satış. imtiyazını haiz 

müesseselere müracaat ediniz. 

Em. iş Umum Müdürlüğünden: 
1 - Üniformalı polis, komiser ve merkez memuru için 

4462 ili 4639 takını -ceket, pantalon. şapka- elbise ve 1290 ka
put imal ettirilecektir. 

2 - Sivil memurlar için de 275 ili 310 takım ..çeket. yelek. 
pantalon ve palto- yaptırılacaktır. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 12 TEŞRiNiEVVEL 

ERKEK 

kunduraları 
ÇOCUK 

kunduraları 
MEKTEP 

çantaları 

4,10 
2,50 
2,50 

1932 

den başlar 

den başlar 

den başlar 

Her çeşit ve fiatta kadın iskarpinleri ter. 

likleri, bavulları, evrak ve el çantaları 

raları 

3 - Kezalik bu memurlar için 4737 ili 4949 çift fotin imal --
edilecektir. _...,. Yerli Mallar Pazarında Arayınız 

4 - Bunların hepsi yerli mamulatından olacaktır. 

5 - Münakasa kapalı zarf uaulile yapılacak ve ihalesi de İstanbul ( Bahçekapı - Beyoğlu) - Ankara - Samsun ... 
münakua müddetinin hitamı olan Teşrinievvelin 20 inci gilnü 
aaat ikide Müdiriyeti Umurniyede müteşekkil komiıyonca icra " Beyoğlunda HA YDEN Mağazasında da satılır" 
edilecektir. 

6 - Mukavele ve şartnameleri görmek ve izahat almak is- 1 
teyen talipler bu komisyona müracaat edeceği gibi İstanbul Em- '•-----• N İ Ş A N T A Ş I N DA ... ____ _ 
niyet Müdürlüğüne dahi müracaat edebilir. (5151) 1 

Sanyer Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Cinai Rakkam ebvabı Mutasarnfmm 

R.Hisar Kala de- Ahtap hane 7-9 
ismi 1 

Fatma Seher Ih
san H. tamamı. 
Nikoğoa ağa 6-7 

runu 
Arsa 151 

Leyli ve Nehari - Kız ve ltrkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu en eıki hususi müesseeeıi talim ve terbiye sahasm

daki faaliyetine 17 Eylül 932 tarihinden iti)>aren loaşlamıştır. 

__ ... Talebe kayıt ve kabulüne devam edilmektedir . .... _ .. 
Y eniköy Ayanikola 
Köybqı hisse • 

200.202,204 Artin, Mığırdıç. -~ Dr. H O R H O R O N 1 ...-Araa Y eniköy Ayanikola 
Köybatı Yaaef Avantiya \ Mektep sokağından Zambak •okağına nakleden Dr. Horhoroni bu 

tamamı. 
1 Büyükdere cadde lratlı arsa 54/ 56 K l Ef t kere Eminönü Valide kıraathanesi yanma nakletmiıtir. Ve her gÜn ona ana . a- , 

mamı. .. ___ hastallll"IDI sabahtan akıama kadar kabul eder. ___ .. 
Kireçburnu ajiaç alb Hane 23 Mustafa Ef. tama 

Kireçburnu Fuat Pata Çimen- 8 
to imalathanesi 

Büyükdere Huan ağa Kulübe 11 
ba~r 

mı. v Göı;isleri zayıf olanl1rdakl öksürilklere büyük ehemmiyet 
Laurancli Ef. ta- eremvtrmelidir. KATRAN HAKKI EKREM tehlikenin önüne geçer. 

Büyükdere Mercan Tuğla ima- 11 
lithanesi 

mamı. 

Şerif Hüseyin Pt. 
tamamı. 

Eleni H. tamamı. 

Tarabya cadde Sabilhane A C. Ahilya. Dimitra-
290 248 ki, Aleko ve saire 

Yukarıda cinı ve evsafı yazılı mahaller muhtelif seneler 
vergi borçlarından dolayı bedeli peıinen verilmek şartile 29 9)'1ul 
932 pertembe gününden 19 Tetrinievel 932ye kadar birinci ihale 
ve 29 T etrinievvel 932 cumartesi günü de kat'i ihalesi icra edil
mek üzere müzayedeye konulmuttur. Talip olanların depozito 
akçelerile birlikte mezkilr günlerde saat 14 te Sarıyer Kazası 
idare heyetine müracaatları. (5126) 

Devlet Demiryoltan idaresi ilanlar2 

İstanbul İnhisarlar Baımüdürlüğünden: 
İstanbul İnhisarlar Batmüdürlüğü ambarında mevcut muh

telif hoı teneke; tabak. bardak, kadeh, çatal; biçak; gazocağı; 
köhne çuval ve lastik boruların aleni müzayede suretile satılına
sı takarrür ettiğinden görmek isteyenlerin mesai saati dahilinde 
her gün ve müzayedeye iştirak edeceklerin yevmü müzayede o
lan Teşrinievvelin 13 üncü perşembe günü ıaat 15 le pey akçe
leri.ni hamilen Kabalaşta İnhisarlar Batmüdiriyeti Satış komis
yonuna müracaatları ilan olunur. (5067) 

Liseler Alım ·satım 
Komisyonundan: 

. . . . İstanbul Kız lisesinde yapılacak döşeme ve tavan ve saire 
Eskıtehır ıstaayonuna bır sene zarfında gelecek maden kö- . 26 101932 "h" .. dif mb ·· ·· 16 d 

tamuatı / , tarı ıne muıa çarta a gunu saat a 
mürleriırin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakaaası 30 "h 1 d"I k ·· ka lı f ulil ki" mu""nakaıay k . ı a e e ı me uzere pa zar us e mev ı a o-
bırinci teırin 932 pazar günü saat 15 te Ankarada idare merke- l t ı· ı· 1 · ln · ·· k · • latanbul E ı· · • 1 nu muş ur. a ıp erın şar ameyı gorme ıçm . ıaeaı 
unde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde k 1 · "h 1 ·· ·· M "f d · · d ki komı"syon ·· . a eır.me ve ı a e gunu aarı aıresın e a mura-
bırer liraya aatılan tartnamelerde yazılıdır. (5299) 

1 
caatları. (5170) 

Y avrulannızı 

ile besleyiniz. 
Gürbüz, kuvvetli 

olur. 
Çabuk yürür. 
Net'eli büyür. 

Deposu: Bahçekapı 

Salih Necati 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fmm ıırasmda 34. 

Nestle Şirketi 
ikramiye daittma yazıhanesini 

NAKLETTİ 
Nestle Şirketinin G.alata'da 
Mumhane caddesinde 96/98 nu 
maralı binada bulunan ikrami
ye daiıtma memurluiunun Ga
lata' da Topçular caddesinde 68 
Numaralı yere <Bebek tramvay 
lan durak yeri) tll!IDIDlf oldu
ğu muhterem halka ilan olunur. 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Öntinden geçenler, mutlaka tevakkuf ediyor 
ve nihayet visi ve müzeyyen 

tefrişat mağazalarına 

• 
Istanbul Havagazı 

_,.. •, •. '/ ..... •' " ... ..,.· .' 
r ... ~ .. , '· or:-ıı~··· .., __ .,,, 

Taktir edilmiş KATRAN (yol için)- ZiFT - ASiT FE 
SA TGAZOL ( karbolineum evsafını haizdir. ) BEN 

( ham ve tasfiye edilmiş) SOL VENT NAFTA -

TOPTAN ve PERAKENDE 
sipariıler için Y edikule gazhanesile Beyoğlunda Metro 
nında 1 inci katta müşteriler caircsiııe mür:ıc .. at e ~ilm 

3 üncü kolordu ilanlar• 

lzmitteki lrıtaatın, ağaşıda cins, miktar, sureti ihale, 
saati yazılı beş kalem erzak ve yem münakasaya konmuşt 
namesini görmek istiyenlerin her gün, ihaleye iştirak ed 
vakti muayyeninde lzmitteki Fırka satınalma komisyonu 
racaatları. (837) 

Beş kalem erzak ve yem: 
Miktarı 

kilo 
Sureti ihale Tarihi ihale Günü 

213970 Kapalı zarf 
1 Arpa 149000 Kapalı zarf 
[ Saman 740900 Kapalı zarf 

K. Üzüm 16620 Açık münakasa 

Un 293650 Kapalı zarf 

18/ 1.ci teş/932 Salı 
18/ 1.ci teş/932 Salı 
19/1.ci teş/932 Çarşam 
19/ l.ci teş/932 Çarşa 
20/l.ci/teş/932 Perte 

* * * Kolordu kıt'atının ihtiyacı i- ne verilen fiat Ko. ca ga 
çin 100 kilo kırmızı biber müte- düğünden 12-10-932 ça 
ahhidi nam ve hesabına pazarlı günü saat 15.30 da paza 
ğa konmuftur. 12/10/ 932 çar- pılacaktırŞartnamesini 
şamba günü saat 16 da ihalesi isteyenlerin her gün ve 
yapılacaktır. Şartnamesini gör- ittirak edeceklerin vakt 
mek isteyenlerin her gün ve i- yeninden evvel komisyo 
haleye iştirak edeceklerin mu· racaatları. (870) 
ayyen vaktinden evvel komisyo * ~ * 
na müracaatları. (863) (5310) . .,. . 

Kolordu merkez kıt'atımn 4 
aylık 412 ton arpa ihtiyacı ve
rilen fiat gal! görüldüğünden 

İ pazarlıkla münakaaaya konul-
muştur. 12/10/932 çarşamba 

1 

günü saat 16,30 da ihalesi yapı 
lacaktır. Şartnamesini almak is 

1 teyenlerin her gijn ve ihaleye 
ittirak edeceklerin muayyen 
vaktinden e~l komisyona mü 
racaatlarL · (865) (5312) 

*** 
Çatalca Ms. Mv. de bulunan 

Sanderııon markalı maa pulluk 
bir adet traktör(hir silindiri çat 
lak) pazarlıkla satılacaktır. 12-
10-932 çartamba günü saat 15 

1 te pazarlığı yapılacaktır. T ı ak 
törü görmek isteyenlerin Ha
dım köyüne. pazarlığa iştirak e 
deceklerin vakti muayyeninden 
evvel Ko. müracaatları. 

(871) (5351) . .,. . 
K. O. ve 1. inci fuka kıtaab 

için 22050 kilo mangal kömürü 

Maltepe Piyade Atış 
binde yapılacak garaj p 
konmuştur. 15-10-932 c 
si günü saat 16 da ihale 
lacakhr. Taliplerin keşif 
görmek üzere her gün 
ye ittirak etmek iste 
vakti muayyeninden 
misyona müracaatları 

(869) 

932 senesi ikinci tes 
nın birinci günü açılac 
mezunlar kursuna işt 
mek isteyen Darülfünu 
na muadil yüksek m 
mezunları ile lise mua 
zunlarmın kayıtları icra 
cağından girmeğe istek 
lar ellerincl'e bulunan 
yet diplomaları ile 1 i 
rin 932 gününe kadar 
t,a fakülte talim taburu 
danlığma müracaatları. 

(866) 

MİLLİYET MAT 

Alpullu şeker fabrikasının İsta~bul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerle 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak Üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36, 1s-Çuvalda küp, kilosu 381
/ 2 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 ~uru 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilind 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mesuliyet 

müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

·· cü kat - Tel raf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 244 70-7 


