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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM JZZET 

Osmanlı 
borçları Klazi Hz. Başvekil e uzu mü ikat apblar 

• , '!W" 1 _ ,- W _ ;, ·~ ·•" :,.••. ~; - . _ . • . .;, -. • ~ 

l'ranııız gazetelerinin yazdığı-
• göre, Lauaanne sulbünden beri 

·· p gelen Osmanlı borçları me· 
leai halledilmek üzeredir. Saraç 

'.flu Şükrü Beyle kupon hamille
"ııi temail eden murahhaalar ara· 
lıııda bir müddetten beri Pariı
lt cereyan eden müzakereler mü• 
l.ı bir netice vermittir. Ve kan· 
~ bir mirasın son pürüzünü taa-
6yt edecek olan mukavele imza 
lolilmek Üzeredir. 

Başvekil dün Re· si 
cümhur Hz. ile uzun 
müddet görüştüler •• 

Gazi Hz.4 
Reislcümhur Hz. dün 

alışanı Sakarya motörü 
ile Marmarada bir de
niz gezintl.~i yapmışlar 
ve geç vahit saraya dön
müşlerdir. imzalanacak mukavele şu esas· 

a istinat edecektir: 

1 - Osmanlı borçlarının aene· 
murettebatı 700,000 Türk al
olmak üzere teabit edilmiştir. 

2 - Cümhuriyet hükiımeti, bu 
dar için "ünitürk'' namını ta· 

an yüzde yedi buçuk fai1.li tah· 

Bu mülakattaB.M.MeclisiReisi 
Kazım Pş. Hz. de bulundu •• 

Kime hüc 
Ediliyor? 

m 

• t çıkaracaktır. Bu auretle e•ki 
anlı borçlannm, Türkiye cüm 

·yetine iaabet eden hisae, im
atorluktan aynlan diğer dev• 

fere tahais edilen k111mdan ta-
ife ayrılarak cümhuriyetin 
aen~u~ i olacaktır. Yani bu 

lıviller Oamanlı borcu olmak
ıı çıkarak Cümhuriyetin ilk ha
i istikrazını tefkil etmit olacak· 

r ranıız gazeteleri tarafından 
l'ilen hu malumatın hakikate 
dereceye kadar tevafuk ettiği 
Üz bilinememekle beraber, 

~anlı borçlannın tediyesi mese 
"'İnde hükümetin aldığı vaziye
t., az çok benzer tarafları olduğu 
~ göro bu tesviye tarzını 
"'iruya yakın olarak kabul 

ı lıı:ıck lazımdır. 1928 Paris mu-
~velesinin hükümlerine göre. Os 
~nlı borçlanna nıaluuben sene· 

rı do iki milyona yakın bir meblağ
~ İııtı haşlayarak üç buçuk milyon 

riliz lirasına kadar çıkan taksit 
~ tedi;·e etmek lazım gelecekti. 
~alümdur ki hükumet bu şartlar 
lınd:ı tediyeye devam edcme:l'in 

l üçte bir ni.Jbetinde. ödeme~i 
•' lif etmişti ki ıimdi imza edil-
11,,k Üzere bulunan mukavele ile 

uit edilen mikdara yakın bir 
~blağdır. Binaenaleyh senf'lerce 

en müzakerelerden sonra Jcu .. 
h5.rniHcri, hükUmetimizin ~ak

~~ teklif ettiği noktai nazan ka· 
"ili ediyorlar demektir. Garip bir 

düf olmak Üzere 1928 Paris 
kaveleoi de Lauaanne'da teklif 
~ te kabul ettirmeğe muvaffak 
'Ollıadıiımız mikdara yakındı. 

Bütün borçlu devletler, vere
~~erini tediyeden kaçınmak iate 

J ~eri bir aırada Türk cümhuri
l'<İnİn, kendine ait olmayan bir 
ı:'!'cu tediye etmeği kabul ehnesi 
'"'iki de garip görünebilir. Ancak 
~u hatırlamak lazımdır ki biz, 

Oün Başvekil P1- Hz. bazı sefirlerin 
ziyaretlerini de kabul 

ettiler ve sarayda meıgul oldular 
Baıvekil ismet Pı. Hz. dün Dol

mabahçe r.r.rayına giderek bir müd
det mC§gul olduktan sonra B. M. 
Mecliıi Reisi Kazım Pf. Hz. nin :zi. 
yaretini kabul etmiıler n biraz son
ra hep birlikte Gazi Hz. tanıfmdan 
kabul buyurulmu•lar ve uzun müd
det. Bezdlerinde kalmıılardır. 

Dün öğleden ronra Franıız sefiri 
Comte de Chamhrun ve ltalyan mas 
lahatıüzarı M. Kok Dolınabalıçe 
aarayma giderek lamet Pı. Hz. ni 
ziyaret etınişlcıdir. BatvekiUmiz ev
velki gün Heybeliadada rahatsız 

bulunan rPfikalan l:lf. ile oğlu Ö-
mer B. le gorüttül<ten sonra Dolma-

• 

bahçe sarayma ıtitml'k Üzere bir mo 
tör ile Heybeliud .. dan aynhrutlaraa 
da Burgaz açıklarında tenezzüh et
mekte olan Gazi Hz. nin JJl(>törüne j 
teaadüf etmitlcrdir. ismet Pt. Hz. yüz tulmııtlur. 
Gazi Hz. nin daveti üzerine, motöre 
neklederek birlikte saraya ıitmitler 
dir. 

Memnuniyetle aldığımız habere 
göre Baıvekil P§. H:t.. nin refikası ve 
mahdumlarınm hastalıklan iyilijie 

Şükrü Kaya Bey 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B.dün 

Dolınabahçe aarayında bir müddet 
meıııul olmutlar ve Alman masla
hatgüzarı M. Fabricius'u kabul et
mi,lerdir. 

Dünyayı saran buhran 
nihayet hafifleyor mu 
Nikbin bir hava esiyor, buhran 

had devresini geçirdi L:"'oanne'dan beri Osmanlı borç
t ~ru tediyeye çalıııyoruz. On bir 
i l~den beri tediye için bir e•aa 
~UnamamıfN. bunun sebebi, bi .. 

~ tediyeden kaçmmaklıiımız Ticaret ofisi tetkikatı ne netice veriyor? ;.'iil. alacaklılann memleketin 
~li ve iktıaadi vaziyetini otdusu 
••i görmekten uzak görünerek 
~i bir bat üzerinde ı~rar et
~cridir. 

. aeynelmilel horçlann ödenme-
1 ~e tediye kabiliyetinin nazan 

;,,"ara alınmaaı lazım geldiğini 
~ ileri aüren devlet Türkiye ol
_..,.tu. Biz bu noktai nazan ileri 
~erken, diğer devletler tediye
~·" büsbütün kaçınmak İ•tediği
L '~i zannetmişlerdi. Zaman bize 
~lı: vermiştir. Netelr.im •İmdi bü-

1 t;" devletler o yola gelmişlerdir. 
~~ iktıaadi buhranın derinle~mcai 
. heynelmilel borçlarm tediye-

11, ~d., yegane mikyas, mali kabili
ıv· L.: olduğ'1 bütün alacakh dev

"ller tarafından teslim edilmiltir. 1 

1 1,}.ausanne'da teklif ettiğimiz Cemal Bey 
1 ~dıırla 1928 mukavelesinde teı- • . .. 

'.it <'dilen rakam ve imzalanmak . lkbaadı buh•anı.n aeyr~ -::e dunya 
~t bul··--- yen· k ı ·ı pıyaaalarında yeruden gorulen faa
'I' -~ ı mu ave e ı e 1. I . h kk d ibra _, .. 
t... q~l er!ilen esas arasında mühim ıye~ ema ... c erı a ın a cat ocısı 
~ar olmakla beraber, hakikat ı tetkikat yapmaktadu. 
w~" farktn hayale yakın oldui:'ll Ofisin tetkikatma nazaran, bir 
."11ıa edilebilir. Çünkü herkes tea- müc'.dettenberi dünya piyaa.ılannd" 
~ "der ki, 1928 senesine nishet· salilıa doğru bir seyir müaahede e

dilmekte ve ilk emarelere a:örc ilrti
aadi buhranın azami devresi geçınit 
addedilmektedir. Bir müddettenberi 
bilhaıaa Amerika ve lnıilterede pa 
ra kıymetinin yükaelmf'si, efYa fiat
lerinin umumi tereffiıü, mevaddı ip
tidaiye atoldanrun a:7.a]maıı ve ma
den çenherleri piyasasında görülen 
umumi •alah hunu temin etmektedir. 
Yün fiatlerinde de aon zamanlarda 
devamlı bir tereffü bariz bir şekilde 
dir. 

Vesminatr bankasının haftalık bül 
teninde dünya piyaaalannda görülen 
•elah hakkında deniliyor ki: 

" Dünya piyasalarında henüz ha
kiki faaliyet devresi batlamaırut ise 
de hu sahada bütün hazırlıklar ik
mal edilıniıtir. Neıicenin tahakkuku 
bütün memleketler'.n g5ıtereceği hüı 
nü niyete bağlıdır. Hali hazır şerai
ti böyle eyi bir neticenin tahakku
ku için pek müıaittir. 

" Dünya piyasalarında yeniden 
belirmeğe başlıyan faaliyet emare
leri umumi harpten sonra baıhyan 
iktisadi buhranının had devresini ge 
çirmİt olduiu kanaatini verir." 

, 1932 de paranın kıymeti birkaç 
li artmıt ve hinnetice tediye de 

biabette mÜ§lr.ülleşmiştir. 

'türk ciinahuriyeti bu derece a
-,. bir mali yükü omu:zlanna al-
tı bir aırada alacaklı devleıle

~'. da.ina tediye imkanlannı ael
~~k yollara aapmamalarr İ· 

4 ettiğini hatırlamalan lazım
~. Bir devlet horçlann• ya altın, 

Ankarada büyük 
bir yangın 

ııt ta mal ile tediye edebilir. 
leketimiz, her sene 700 hin 

lıııın ihracına müsait değildir. 
'lo.at bunun bir çok mi•li mal fü

edebilir bir vazİyettt>yiz. Ve 
ihraç kapıları kapanmayıp ta 
ıraa 1"'rçlann tediyesi de o 
ite kolaylatır• Ancak müza-

e mevzuu böyle bir formül tat. 
dan uzaktır. Bununla hera-

haıta Franaa olmak üzere a
lı olan devletlerin bundan böy

~•un, bizimJe <ilan mali, üt:iıadi 
Ucari miinaseheUerinde bu nokta
tiiz önünde tutmalan temenniye 
•ıa ;ayandır. 

Dün gece çıkan yangında 6 
dükkan ve 2 ev yandı. Bele. 

diye dairesi güçlükle kurtanldı 
ANKARA, 12 (Telefon) -

Bu gece saat yirmide belediye
nin yanındaki Celal Avni Efen 
dinin bakkal dükkanından yan 
gm çıkmı§tır. Yangının parla
yan bir gaz ocağından çıktığı 
zannediliyor. Yangın, hemen 
bu dükkanı sarmıt• ispirto, 
gaz, benzin ve yağlar alet ala· 

···ıve "ük-

kanları duman ve alev kapla· 
ınıttır. itfaiye derhal yangın 
yerine gelmiş. ateşi söndürme
ğe ıava§mı§tır. Mevcut arazöz 
!erdeki sular, bütün kuvvetile 
yangının üzerine tevcih edilmiş 
se de çıra halinde bulune.n bu 
dükkanlar ve arkalanndaki ker 
piçten yapılmıt evler, alet ara· 

(D<!vamı 6 lDCl sahil<!d<!) 

Hamdi B. çıkan yazı 
benim değil diyor 

"A. H.,, Bey meydana 
çıkmayacak mı? 

Kooperatif mecmuasının son 
nüshasında bir makale cıktı. 
Bilhuaa sana
yicileri tenkit 
eden bu maka
le A. H. imzası 
ru ta§ımakta idi 

Bu makalenin 
Limanı tirketi. 
le alakadar bu
lunul bir mec· 
muada çıkması 

1 bu imzanın da 
1 Liman şirketi 
1 müdürü Ahmet 

Hamdi Beye a
it olacağı zeha. HAMDI DEY 

bını verdi. Ve, etraftan derhal 
hücumlar batladı. Muhtelif ga
zetelerde, muhtelif ,ahıs ve te· 
tekküllere ait makaleler. yazı
lar çıktı, bir çok kimseler fikir
terini söyledi. :Sütün bu yazılar 
da bilhassa Hamdi Beyin tah
aına hücum edilmektedir. Bu 
işin garip tarafı bu yazılardaki 
hücumlara hedef olan Hamdi 
B~yden hiç ses. seda çıkmama 
sıdır. 

Dı.in bu itin İç yüzünü anla· 
mak için bir muharririmiz Ham 
di Beyle konutmuttur. Hamdi 
Bey diyor ki: 

"- Evr.t hakkımda yazılan 
yazıları görüyorum. Bunlara 
hiç cevap vermedim. Vermek 
niyetinde d,. değilim. Sebebi 
fU: Bu ite sebep olan ve koope 
ratif mecmuasında çıkan maka 
lenin sahibi bütün iddialara rağ 
menı ben değilim. Hakikat böy 
le olunca bu itin bana tealluku 
ne olabilir ve niçin ceva9 vere
yim. '' 

Pr. Yansen 
Geldi 
İstanbulun planı 

Pr. e verilecek mi? 
Ankara tehrinin plirunı yapmıı 

olan Alman §ehır müleha11111 prof. 
Yansen dün Berlin'den tehrimize 
gı>lmiştir, planın tatbikatına nezaret 
etmek üzere bir kaç ~ne kadar An
karaya gidecektir. Prof. Yansen dün 
öğle yenıejiini Alman konaoloaane
aind~ yemit. ögleden sonrada kana
lizasyon tirk~tini ziyaret etmİftir. 

Prof. Yanıen dün Perapalaı ote
linde kendiaine mulilki olan bir mu
harririm;zcı demiştir ki: 

- AnkaFa tehl'i planının tatbi
katına nezaret için Ankaraya cidece 
iim. Esasen ara sıra ayni maksatla 
gelip ıitmekteyİm." 

Prof. Yanıen İstanbul plirurun da 
yapıp yaprmyacağı bakında aor
du~muz ıüale de fU cevabı ver
rniıtir: 

- lıta'1hul planını yapmak hak
kınd" ban, bir teklif vaki olmamı,. 
tır. htanbul'un ~imdilik bütçesi de 
buna mü•a;t olmadığını itittim. Ma
m:ıfi bıona bu hususta bir teklif vaki 
oluna memnuniyetle kabul ederim.• 

Fransanın Berlin 
sefiri 

PARIS, 12 A.A. - Havas 
ajansından: Chikago Tribun ga 
zeteainin Pariste çıkan nüsha
sında Frasanın Berlin sefirinin 
vazifesinden affedilmesini iste
mek r.iyetinde olduğu yazılmıt 
hr. Havu ajansı bu haberin ta 
mamile asılsız olduğunu bildir 
meğe mezundur. 

Bir anda bir kDI gığınına ve harabezara dlJnen yalılar 

• • 
Yangın Istanbulu ve Istanbullu-

ları bitirecek galiba! 
Büyükderede bir yangın faciası oldu 4 ev 
yandı, 2 kişi öldü, bil"çok ağır yaralı var •• 

Ölüler, bacağı kolu kınlanlar, ağır yaralılar hep ateş içinde 

1 
kalan ve evlerden çıkamıyan zavallılardır; facia nasıl oldu? 
Evvelki &Cet. saat 24 ten sonra 

1 
Büyükd.,,.eJe Polis merkezi yanın
da Ahiler sokağında yangın çık

ı mıf ~e genç bir kı2ın ölümü ve bir 
kaç kitinin ağır surette yaralanmaaı
nr, 4 evin de taman1en kül olmaıını 
ir.t3.Ç eden bir facia olmu,tur. 

Poli't rapoı una gOre, gece saat ya. 
""'da çıkan yangın, Yunan tebea
ıından M. Ptlh•hoı'un evinden zu
hur etmiıtk Bu evde komiayoncu 
lbrahim ve Hollanda Bankaaı muha
.,.ı,.,ciıi Rmk B. ler oıunnakta idi
ler. Ateş, ev halin uykuda iken zu
hur ettiği için alevler her tarafa >i
rayet ettikten aonra farkına vnıla
hilnıit, itfaiy" yetişinciye kadar yan 
ı;ın bititilc evlere de geçmiı, alt ka
tı ate! kaplayınca üıt kattakiler diri 

Hastaneye nakledildikten 
sonra iJlen genç kız 

Hastanedeki ağır yaralılardan •• 
diri yanmaktan kurlulmak için ken- ı diliyoraa da ne ıuretle zuhur ettiıii 
dil<'Tİni bal'~ondıın sokağa atmıılar- henüz layikile tesbit edilememittir. 
d,,., Bunun n~ticesi olarak tatlara ı Gerek zabıta ve ııerek Müddeiumu 
okiten lhrah•m Ef. nin heınıiresi milik tahkik11ta dün ek....,.. kadar 
Nazinin ve kızı Nadide H. lar, Hü- devam ederek lüzum ıörülen kimae
.,.yin ef. zevce.i Talaı H. oğlu Nuri, )erin ifadelerini almıtlarclır. 
lnzı Nadire H. lar vücutlannın muh Yangın sönmeden Vali Muhittin, 
telif yerlerindeıı ağll" surette yaralan Polis müdürü Fehmi ve itfaiye K. 
mıtlardır. Yangın çıkan evin bititi- Ihsan B. ler mahalli harika siderek 
iindeki Rıhtım Şirketi muhasebecisi tertibata nazar~! et.mitlerdir. 
M. AHred';,, evi de tamamen yan- Yangının zuhurunu haber alır al
mıt, Ate, bilişikteki Yanko Ef. nin m~z BüyüJ.dcre Kaymakamı Hildal 
evine de g"Cenk o evi de tamamen B. de yangın yerine gitmit ve aon 
yt\nlDlf, ittisalindeki Ticaret müdür- dair.ikaya kadar orada bulunmuf· 
lüğü mü>.eakait memurlanndan Ali tur. 
B. İn bo, evi de yanmıf ve ondan K;,ymakan B. dün bize tunlan aöy 
ıonn söndiırülebilmiştir. Yangının 
.. ıPktrik knnt•kından çıktığı zanne- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Büyük 
Talihliler 

100,000 Liralık 
ikramiye 

kimlere çıktı? 

l ,11111111111111 IUllUlllmtlllRUlltllftllHUllUllUlllUlllllHllUtlimlllllllll ~ 

ı Yeni Tarihi Tefrikamız ı 

~93 f ellketl Ve lsn tlef 1 
13 üncü tertip tayyare piyanıoıu

nun 3 üncü keşide•i cliin ikmal edil
miıtir. Dünkiı ketide çok heyecanlı 
olmut, 100 hin, 25 hin, 15 bin ve 10 
bin liralık ikramiyelecin hemen hep 
ıi de en son dakikada çıkmııtır. 

lstanbuld.ı Kad• r ıiıeainde bü
tün büyük ikramiyelor toplanmıftır. 
Kaderin müşterilerinden Beyoğlun
da Mm Evdokıiya 100 bin,Göztepe
de Seyfi bey 25 bin, Kumkapıda 
Mlel Y anolla 15 bin, Beyoğlunda 
Jak efendi de 10 bin liralık ikramiye 
leri kazanmışlar<lır. 

Rauf gişesi müşterilerinden Harbi 
yede oturan Fran11z tebaaından Ma 
dam Nüri ve gene Harbiyede kuıtdu 
TI'.CJ Viker.ef.100 bin lira kazamnıftır 
Servet giıecinin 5attığt biletlerden 
de 100 bin v~ 25 bin liralık ikrami· 
yeleri ka:ı:an .. nlar \'arsada ıriııe he
nüz ikramjycleriııi tediye etmemit 
olduğu için i•imlerini bildinnemit
tir. 

Japon - Fransız 
ittifakı mı? 

TOKIO, 12 (A.A.) - Hari
ciye nezareti Japonyanın ittifak 
akdi için Fransa hükUmeti nez
dinde iatimzacatta bulunmut 
olduğuna dair olan haberi kat'i 
ıurette tekzip etmektedir 

1 Hem bir tarih, hem bir roman ••• Tuna i!; 
~ boyunun, Balkan geçitlerinin elimiz- ı 
5 den gitmeaini bir adam Boğaziçinden 1 nasıl hazırladı? Körler arasında bir 
g açıkgözün neler yapabildiğini bu ı 
li yazılarda okuyacaksınız •• 
~ "Milliyet'' yakında c93 felike- j Ayaatefanos ve Berlin muahede- B 
~ti ve lırnatief» diye bir tefrika leri bu yaznun içinde herkesin il 
!§koyacaktır. Bu yazı, hem bir ta- anlayacağı dille · yazılırut bulu-ı 
Erih hem bir romandır. nacaktır. 
E Tarihtir: Çünki Abdülaziz vak- Roman'dır: Çiinki bütün bu 

§! tinckn Berlin kongresine kadar anlatılan teyleri ulacı, kant ık. 1 & olup biten teyleri olduiu ııihi birbirine bağlanmaırut yolda söy

s ortaya koyacaktır. Ali n Faat l~iyecek, belki he~aini~ iç yüzle 

lpa'nlllr
. 3 · .. N ı , d nnı. adlan ıeçenlcrın yurek duy- E 
ın uncu apo eon a a- • . :IS 

. plarım, olan bitenleri birbirine _ 
yanan polıtikaları, Mahmut Ne- ba •1 k ani t akt Oku = g ıyara a ac ır. yan-= 

1 dimin Rus büyiık elçisine güve- lar bu tefrikad,. tarihin en merak- 3l 
niti, Abclülaziz'in indiriliti, 5 inci ı. bir olmuıunu hu parçada ar. Murad'ın çıldırııı, Abdülhamid'in tan bir duyğu ile, bir roman gibi,~ 

Iİİ;hapmacıklan, Bosna ve Bulgari•- oku;•c:-~l~dır. H~r ~arçanın so
l! tan is yanlan, Sırp ve Karadağ nıı ılen11 ıçın yenı bır merak u- _ 
....;muharebeleri, Ru•ya ile 93 harbı. yandıracaktır. :;; - -
~ Pelc yakında.. ~ 
\tunınuU11mnuıll1Wllllıııııııııııııı # 
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Dil köşesi: 

Ecnebi kelimeler yerine 
hangilerini koyabiliriz? 

·--- --

_H_A_R_i_c_i ......:....._H __ A_B_E_R_. _L _E _R_J l lll'Hl.DA K.illLILı. 

Okurlarımızın tekliflerini, sual ve 
cevaplarım, münaka

şalarım bu sütunda neırediyoruz .. 
Kurultay t.:ırafındaıı kabul olunan son takririn maddelerinden 

biri de giindelik gazetelerde Dil itlerine !er ~erilmesi~~· Bun~ ""!' 
bebi meydandadır: Kurultaya ıuud her Türk aza olabdıyona, şımdı
'ti Dil cemiyetine de her Türk yardım edecektir. Bu yardım naoıl ola
bilir? 

"Milliyet" bugünden itibaren bir c Dil kö~ " açıyor. Bu Di! 
ııı:öşesinde yurttaşın kelimeler, ublahlar ve lahikalar .h~?da~ 
tekliflerini münaka:ıalarıru, sual cevaplannı netttdeceğız. Dil ko
şesi" ndeki yazılar bir araya toplandıktan aonra, dil cemiyetine ha· 
kiki bir yardım te§kİI edebilir. 

Misal olarak bir muharririmiz, bazı brilerimizle görüşmüştür. Bun 
lan a,ağıya yazıyoruz. "Dil köte-i" nde en çok kelimeler, "!'lah
lar , lahikalar hakkında kıaa teklifler, münakatalar, ao!"'• .~a bil~ 
sa ecnebi lisanlarından bir kelime ile tercüme edemeyıp cumlele~tır
diğimiz tabirlerin Türk lahikalan ile kelianelqtirilme•İ naoıl .. mfun!riin 
olacağı hakkında fikirler neıretınek iateyoruz. ilk tart gondenlen 
mektupların kısa olmasıdır. 

Karilerimizin aualleırirı.i ne,rederken, ceyaplarnu da yine kari
lerimizden istemi~ olacağız. Aynca memleketin belli batlı liaancıla· 
rınm da yardımını isteyeceğiz. .. . . 
Üşenmemek lazım! 

Muharrir Bey, 
Ben diyorum ki Dil yeniliği 

en <ince gazetelerde başlamalı
dır. Türk gazeteleı·i istiklal 
cEnginden beri dünyanın hiçbir 
yerinde eşine rastlanmayan bir 
can tezliliğile he.? inkılil.p atı
Iış larının başmda gitmişlerdir. 
Dil değişikliğinde de ilk çetin
liği gene onlar yenecekler. o
kurlarına yeni yazının doyum
suz varlığını onhr tattıracaklar 
dır. 

Dünkü gazetelerden söz ge
lişi bir iki cümle alayım: 

"Vatanın her köşesinde imar 
ve uyanıklık hareketlerine, a
şayiş ve huzura ait müşahede
lerinden çok memnundur". 

Bu bir haberden bir cümle. 
"Dil inkılabını yanlış izah 

etmeyelim." 

kumb.ra alınız" 
Bihnem bunlar pek aykırı dü 

ftiyor mu? 
Sonsuz saygılarımla ..• 

Atıf 

Kelimeler 
F eriköyünden M. S. Bey şun 

lan teklif ediyor: 
Bu sebeple - Bundan ötürü 
Meclis baar - Dernek arka 

daşları 
Asli aza - temelli arkadaş

lık 
Müzahir aza - Yardımcı ar

kadaşlık 
Kulüp - Birlik 
Heyeti merkeziye - Orta 

dernek 
Elbise - Urba 
Lazım - Gerek 
Künye - Kütük 
T aahbüdü şehri -
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Ay Irk 
vergi 

Almanya, hukuk 
müsavab istiyor 

Başvekil başka tarzda ikb. 
saden ile. 

rilenemiyeceğini söylüyor 
MONIH, 12. A. A. - Volff ajan 

1 
Yon Papen bu •özlerden sonra~ 

ı,..dan: tisadi meaelele<e geçerek Alman hu 
Alman baı vekili M. Von Papea, kUmetinin, ıem~H keyfe Te istibda

Münihte Bavyera iktisadiyat mümes da dayanan bir idare fikrini kat.'i 
•illerinin lolrşıaında program mahi- surette reddettiğini, iktisadi bir 
yetinde mühim bir nutuk söylemit- harp istemediğini, ancak Alman zi-
tir. ratinin fevkali~e kararsız olan yazİ 

Yon Papen, bu nutkunda bütün yetinin ecn~bi meınleketlerce kav
Almanların Alman birliğini huıuai ranmaomı bddediğini söylemittir · 
meııfaatlarda" üstün tutulma11 li- Yon Paperı nutkuna şu suretle de 
zım gelen en nıukaddeı bir nimet vam etmİftİr: 
aaydddarına kani olduju.nu beyan " Ecnebi hükumet ve memleketler 
ettikten ııonra demittir ki: Almanya'nm kontenjan aiyaaetini 

" Şimdiki hüloimetin bafbca vazi bof'l çıkannak istiyorlarsa Alman aa 
fcli, Alman milletinin lam hakimi- ..,.yiinin mahsullerini çekip almalı
yetini "" hukukça diğer milletlerle dırlar. 
beraberliğini yeniden tesis etmek- Bundan .-.nre baıvekil Alman ka 
ten iberettir. Bu iki ,art, bütün mil- nunu esasisinde bazı tadiller yapıla
letlerin en esaslı haklanıu, ıulhun cağım haber verınit, bu tadillerin 
en sağla.m teminatım ve milletler a- bilf.-"Ssa Prusya ile Almanya arasm 
raımda iyi ve feyizli iktisadi müna- daki ikiliği ortadan kaldırmak ve 
sebetlerin il:C ıartını teşkil eder. bir ayan mecliai kunnak suretlerile 

" Hukukça müsavilik olmadıkça hükiimeti rn·kalardan müıtakil bir 
Alman ikttaadiyatmm ilerlemeıine hale getirmek gayesini gideceğini i
imki.n yoktur. Almanyanın hukuk lave etmiştir. 
mÜsaYatı uğrundaki mücadelesi. de4 

mek oluyor ki, iktisadi varlığınm en Von Pape1t nutkunu fU suretle bi. 
esaslı fllrtlarım elde etmek maksadı- tirmiıtir: 
m gÜden bi" savaşmadır. " Hüki'imet, yeni Reiclutag ınecli 

" Almanya ne yeniden silihlan- si açılınca bir kanunu esaıi projesi
mak, ne de harp macerasına atıl- ni vermek niyetindedir. 
mak arzusunda değildir. Almanya- " Hükumet çalkantdı bir fırkalar 
om istediği bir tek ıey vardır. O da denizinde dalgaların keyfine tabi o
doğru!uk, adalet. milletlerin kendi larak batı boı giden bir enkaz par
mukadderatlarına kendilerinin ha- çası olmak halinden artık kurtulma
kim olmııları gibi ezeli ve ebedi ka- ğa azmetmi~tir. Hükümet yeni bir 
nunlv esaaı üzerine kurulmuı sulb- siyasi ve iktisadi nizama vücut ver
pen-er yeni bir Avrupamn vücut ınck azmine ve kuvvetine sahip bu-
hulmuş ohuaoıdır.n , lunınak~dır. 

Gazeteciler 
Federasyonu 

Komünist 
Nümayişleri 

Romanya 
Ve Sovyetler 
Bir ademi tecavüz 
misakı aktedilecek 

PARIS, 12. A. 
A. - Tituleıco -
Herriot ara11nda 
yapılan mülaka
tın Romanya ile 
Sovyetler arasın 
da bir ademi te
cavüz misakı ak
dine dair anla
sdmamazlıkl 11 r ı 
~rtadan kaldır
mı~ olmasından 
dolayi memnuni
yet gösteren Le 

M. TituJ:::sco .lourn.al, bu ko-
nuşmanın Fran

sa ile Romanya arasındaki itilafı 
kuvvetlend~, mit olduğunu yazmak
tadır . 

Bu konuşmalar neticesinde cihet
ler meydana çılam,tır: 

1 - Fransa, Romanyayı Sovyet
lerle herloan&i bir misak akdi için 
zorlamamııtır. 

2 - Romanya, Leh - Sovyet misa 
kmın meriyet n1evkiine konulmaıı
n:ıı ve F~an11zlarla Sovyetlerin bir 
misak akdebtıelerine, bu miaaklar 
Franoa - Leh Romen itilafı baki 
keldıkça, kıtiyen muhalefet etmiye
c<ıktir . 

Le Journal ilave ediyor: 
M . Titulesco, M. Herriot'ya Ro

mllnyamn Rusya ile Leh-Sovyet mi
sakına benzer bir miıak akdetmeği 
memnuniyetle kabul ede<:eğini, fa
kat Bri•nd - Kellog misakının ehem 
miyetini tenzil edecek ve Besarabya 
meselesini münazüünfih bir mesele 
ha!inde herhangi bir misaki imza et
meği kabul edemiycceğini kolaylıkla 
izah ve isbat etmiıtir. 

M. Titulesco Bükreşte 
bekleniyor 

ROKRI:Ş, 12. A. A. - Siyasi me 
hafiii, vazİ:-'eiİ tenvir ~decek yegine 
adam olan M. Titulesconun mu
vasalatını sabırsıziıkla beklemekte
dir. 

"Bi taraft an da içimde kav
ga yapmak arzusu vardı. O ba
hane ile ve o infial ile evden 
mı.ifarakat eyledim ." 

Bunlar da birer yazıdan al
dığım cümleler. 

Almanlar 
Da mı? Bu defa Londrada 

toplandı 

sonra Londra, 12 (A.A.) - İki M. Herriot'dan 
onlar da Londraya 

gidecekler mi? 
Londra 12 (A.A.) - Resmi 

mehafil, bir sabah gazetesi
nin M. Herriot' un icra ede
ceği mülakatlardan sonra 
Alman hükumetinin de Lon
drada mükilemeler yapmak 
tasavvurunda bulunduğu su
retindeki haberi hakkında 

ihtilalciler mahke
m eye verildiler 
Sofya, 11 - Birkaç gün 

evvel Y~niköy kasabasında: 

bir komünist hareketi olmuş 
zabıtanın derhal müdahale
sile bastırılmış tir, Verilen 
malumata göre üç Bulgar 
askerile bir zabit kasabaya 
gelmişler ve Bolşevik cÜm· 
huriyeti ilin edeceklerini söy 
leyerek ihtilal çıkarnıek is
temişlerdir. Bunlar Kıralm 
fotoğraflarını yırtmışlar ve 
" kahrolsun cenerallar, ya
şasın Bolşevik :cümhuriyeti,, 
diye bağırmışlardır. Bunun 
üzerine belediye reısı ve 
polis müdürü harekete gel
mişler, fakat yapılan müsa
deme neticesinde polis mü
dürü yaralanarak ölmüştür. 
Bir müddet sonra bir askeri 
müfreze gelerek ihtilalcileri 
şiddetle takip etmiş, hepsini 
yakalayarak filibeye getir
miştir. Bunların daha başka 
arkadaşları olduğu zannedil
mektedir. Hükumet ciddi ted 

Filvaki M. Vaida, bilhassa Sovyet 
Rusya ile Jı ir aderr.:i tecavü z misaki 
ak.ti mesele~iude Romanya'nın hari
ci siyasetine vermiş olduğu istika
mette za'>itikadem k•laacğını telgraf 
la bildirmtıtir. 

M. Titulesco, nok taj nazarında is
rar eylediği takdirde M. Vaida. Mü 
maileyhin n' csai arkadaşlığından 
vazgeçcektir. 

Acaba " izah" yerine anlat
m ak, "infial" yerine dargmhk, 
"müfa rakat'" yerine "ayrıl
mak" kelimelerini bu m uharrir 
bey yazısında kullanamaz mı 
idi? Eğer kullanmış olsaydı ya
zı tam türkçe olacaktı. 

Sor.ra o naklettiğim haber 
cümlesindeki "asayiş ve huzur" 
yerine düzen ve dirlik dem.ek, 
"müşahede" yerine gÖl'gÜ de
mek oek yerir-de olurdu. Öz 
türkçe yazmak pek zor değil. 
Fak at, galiba üşenmeyenler i-
çın ! ... 

Galip Fethi 

Teklifler 
Üsküdarda Atıf Bey yazıyor: 
lktısat - Tutum 

malumatsızlık beyan etmek
tedir. 

M. Herriot, Madrlt'e 
gidecek 

Paris 12 (A.A.) - M. He
rriot, ayın 31 inde prensip 
itibarile ispanya hükumetini 
ziyarete kar~r vermiştir. 

Muktesit - Tutumlu Hilaliahmer ve Yu-
Acaba bu iki kelimeyi kullan- nanistan zelzelesi 

mak yer;.nde olur mu? Bu iki ATlNA 12 AA o·· ' .. - un 
kelime ile birer dı. cümle yapa- Türkiye elçisi En;ı Bey, Türk 
yım. hililiahmerinin. zelzeleye u!tra 

"Mehmet Bey çok (tutumlu) yanlara gönderdiği 600.000 
muktesit bir adamdır!" Fransız frangını M. Mauı·edis'e 

"Celal B. İn tutum (İktısat) vermiştir. Bu yardım. çok iyi 
işleri üzerindeki yenilikleri her bir tesir yapmıtbr. Gazeteler, 
tarafta alış verişi çoğalttr." j bundan hararetle bahsetmekte

"Tutumlu olunuz ve birer dirler. 

· senede bir toplanan beynel

milel gazeteciler federasyo
nunun 1 bu sefer Londra' da • 
yaptığı içtimada federasyon 

reiıi M. Richardson söyle

diği bir nutukta gazetecile

rin dünya sulhu lehinde ya· 

pabilecekleri gayretlerden ve 

çalifmalarından bahsetmiştir. 

Bu içtimada İngiltere, Al
manya, Avusturya, Belçika, 

Brezilya, İspanya, Danimar

ka ve Çekoslovakya murah

hasları ile ecnebi matbuat ve 

beynelmilel mesai büroso 

mümeasilleri hazır bulun
mutlardır. 

M. Ricbıırdson, nutkunua 

sonunda bilhassa demittir ki: 

" Gazetecilerin milletler 

arasında karıılıklı korku duy

gusu ve silahlanma arzus~ 

yerine dostluk ve itimat his

lerinin hüküm sürmesini te

mine çalı~maları lizun gelir.,, 

Sayet yeni hariciye nazırı, kralı 
ke.,'..di nok tai nazarına meylettirecek 
olursa o t-.ıkdU de de M. Vaida İstifa 
etmek mecburiyetinde kalacaktır . 

M. Coolidg'in 
Bir nutku 
Sabık Reisicümhur 

M. Hoover'e 
propaganda yapıyor 

NEVYORK, 12 A.A. - M. Ho
over' in lehinde bir nutuk İrat e
den aabık reisicumhur M. Coolid
y,e, tarifele rde tenzilit icrası tak 
dirinde Amerikadaki ecnebi tka
retinin artacağı iddiasını reddet· 
nıi~ ve vasi mikyas dahilinde mü
tekabiliyet esasmm ameli birteY 
olanuyacağını söylemiştir. 

Müşarünileyh demiştir ki: Ecne 
bi memleketler, emtia.mızın cinsi 
iyi ve fiati ucuz da olaa, mecbur 
kalmadıkça bizim piyasalardan 
hiçbir ıey aa.tm almamaktadırlar. 

M. Coolidge, Amerikanın tari
ft:olerile ticaret nizamnamelerinin 
ecnebi memleketlere çok mmait 

bir almıştır. Yakalanao ih- olduğunu, halbuki o memleketler 
tililciler divaniharpte muha- ı nizamnıunele?nin Amer~kanı~. o 

. . . derecede lehıne olmadıgını ılave 
ıkeme edılecek 0 ır. etmiştir . 

Atina Olimpiyadında tenis 
müsabakaları 

ATINA, 12 . A. A. - Diin yapılan tenis müsabakalarının neticeleri 
Tenis, Romanya,, Yunarıistan'ın 3 muvaffakiyetine kartı 6 m11vaffllkiyet ld 

:ı:anmıştır. 

Tek kadınlar : 
Mile. Louoı (Yunanistan), Mlle Zissovitch (Romanya) yı 7 / 5, 6/ 

yenmittir. Mme.Cambell (Yunaniıtan),Mlle Golesco (Romanyayı 4/ 6, 8/ 
ve 6/4 yenmiştir. 

Mile Zissovitch ;Romanya), Mile. Caml>ell (Yunanislanj ı 
yenmiştir. 

Çift Kadınlar : 

Romanya takımı, Yunan talmm 7 /5, 8/6 yenmiştir. 
Tek erkekler: 
Poulieff (Romanya), Stalios (Yunanist..n) ı 8/ 6, 4/6, 6/Z, 6/ 4 yenmi! 

lİre 

Reti (Romanya) Ralli (Yunanistan) ı ô/d., 4/6, 7/5, 7/5 yetımiıtir. 

Çift erkekler : 
Romanya, Yunaniatan'ı 6/4, 8/ 6, 4/6, 3/6 yenmiıtir 

Çift Muhtelitler: 
Romanya, Y ıınaniıtan'a 2/ 6, 6/0, 8/6 c~lıp gelmİftİr. 
Bulgariıtan - Türkiye maçı: 
Türkiye talmnmuı Bulgar talınurua aıfırtna kartı 3 muzafferiyeti \'& 

dır. Suat (Türkiye), Alekoff (Bulgaristan) ı 6/ 1, 6/3, 6/2 ,.enmiftir • 
Sedat (Türkiye), Souroul:ı:ieff (Blllgariotan)'ı 13/11, 6/Z, 6/2 ye 

miıtir. 

Çift Erk•lder: 
Türkiye tııkmu Bulgariıtau h•Jmnma 6/8, fi/O, 6/0, 7 /5 galip g 

mittir. 

Türkiye birinciliklerine iştirak 
edecek takımlar 

IZMIR, i2. A. A. - Tüı kiye birinciliklerine iştirak cbtıek üzere Is 
bul grupu şampiyonu l.tanbuhpor takımı f.ğe •apuru ile ve Eıkqelıl 
gurupu şampiyonu Tayyare takımı da 16 tayyare ile bu sabah tehriı:niJ 
gelmişlerdir. Konya gurupu şampiyonu geç vak\t trenle ve Merıln gurup 
ı:ampiyonu Tı·abzon takunı da yarınki Mercin posl;tsını )apan Seyriaefaf 
vapuru ile gelecklerdir. Nihai müsabakaları idare etmek üzere futbol fed 
rasyonu reiıi Hamdi Emin Bey de yann şchrimi7dc bulunacaktır. 

Rus karışık takımı Moskova 
takımını 2-1 gendi 

l\10SKOVA, 12. A. A. - Sovyet futbolcuları dün akf'UD Türkiye' 
gitmek üzere trene binmişlerd ir . Türkiye sı>firi v~ !.eden terbiyesi aza11 
umum k&.tibi sporculan !'Cliunlamışlardcr. 

Sporcular ayrılmazdan evvel Moskova karışık taknın ile maç yapını 
tır. Bu maçı 20 bin kişi seyre tmiştir. Sovvet ka,. ı ş ık takmu Moıkova ki 
rışık takım ınr bire kat"Şt iki ~ay; ile yenmi1tir. 

Çankırı panayırı açıldı 
ÇANKIRI , 12 (A.A. ) - - Çankırı panayırı bugün büyi 

bir kalabalık önünde açılmıştır . 

Viya na - Paris 
ekspresi 

Bir .~u ikast keşfedildt 

VlY ANA, 12 A.A. - Viya 
na - Paris battı üzerinde bir su
ikast teşebbüsü meydana çıka
rılmıştır. Suikastçılar tarafın
dan 10-12 metre boyunca ray
lar yerlerinden çıkanlmıştır. 

Viyana - Paris ekspresinin 
tam zamanında durduru1ması
na ve bu suretle feci bir kaza
nın önüne geçilmesine muvaffa 
kiyet basıl olımuttur. 

Bağdattaki Alman 
heyeti 

BERLIN 12 A.A. - Wolff 
Ajansından: Milletler cemiyeti 
lrak'ı cemiyet azalığına kabul 
etmiş olduğundan dolayı Bağ
dattaki Alman heyetinin sefare 
te tahvil edileceğini gazeteler 
yazmaktadırlar. Bu heyetin re
isi olup geçenlerde elçiliğe ter 
fi edilmiş olan ve Bağdattaki 
Alman tebeasına ait işleri ida
re eden M. Fritı: Grobbo, yeni 
sefareti idare edecektir. 

Bitler Viyanada 
faaliyette 

ViYANA, 12 A.A. - Polia 
diriyeti, Nazilerin bugün öğled 
sonra Avusturyalı tacirler taraf 
dan yapılacak olan nümayiıi · 
lal etmek taaa.vvurunda oldukl 
rıru bildirmektedir. Naziler, m 
kabil bir nümayİf tertip etmiıle 
dir. Poliz, Hitlercilerin yapacak 
n her türlü nümayite mani olm 
için tedbirler alınııtır. Binle 
polis memurlan aeferber edi 
tir. 

Bir obüsün infila 
ROMA, 12 A.A. - Manev 

lar esnasında bir ıipere ob' 
düterek patlamıt- iki ailih 
zı lödürmüş, onunu da yara! 
mıtbr. 

Bu sene az pastır 
yapılacak 

• 
l Iktısadi ve Mali Hafta ~ 

aüyun muamelesinin temin ettiği 
tasarrufa rağmen. bütçede tıkıla
cak daha •ekiz milyarlrk bir delik 
mevcut olduğunu, bu açığı kapa
mak icin bir care bulunamadığı 
takdirde. hazi"iıe, umumi mesarifi 
tecfıytden izharı aczedeceğini; hal 
buki buna meydan veı·memek için 
açık kalan yegane yola, yani "in
flation" a müracaat etmek mecbu 
riyetinde kalınacağını beyan et
miştir. 

paranın 8.688.590 lirası. karşılığı 
yüzde yüz altın olmak üzere ban
ka tarafından çıkarılmıştır. Epey 
:ıamandan beri bu miktar sabittir. 
Altın mübayaatım, banka kendi 
kasa mevcudu ile yapmakta; ayrı
ca banknot çı..lrarmağa lüzum gör
memektedir. 

Esham ve tahvilAt yok~ur, Seri A 6,70; B &50; 
6.45 lira etmektedir. 

---------------------~ Sarrafiye alemi geçen hafta zar
fında büyük bir ıırra muttali oldu. 
Meğer. ılünyanm en sağlam paraH 
addolunan dolar. geçen ilk bahar
da, az kalam, ıterling gibi, altın e
aasından aynlarak alelade bir kağıt 
para menzelesine dütecekmiı. Mr. 
Hoover. bu hrıkikati, ahiren. "Des 
Moines" tehrinde irat ettiği bir nu
tukta ifta etmittir. O vakit maliye 
nazırı bulunan Mr Mellon, kendisi
ne müracaatla, dolarm geçiTmekte 
olduğu feci dakikaları izah etmit 
ve şayet iki haftaya kadar bankalar 
dan altın çekilmesinin arkası alına
madığı takdirde, doları altından 
ayırmak mecburiyeti hasıl olacağı
nı söylemiş imit. lşte, dolar böyle. 
'?<-af ve tehlike gösterdiği bir :ıııra
da. Washington hükumeti, dünya· 
nın endişesini bertaraf ile, doların 
gayri kabil teshil' olduğu hakkında 
teminat vermekle meşgul unış. 
Şimdi anlaşılıyor ki Mr. Hoover i
"leme kartı nikbin görünmeğe çalı-

gizliyormuf. 
Avrupa gazeteleri bu geçmit 

müıkülabn, geç de olsa, itiraf edil 
meıi keyfiyetinden bir ibret dersi 
çıkarmak mümkün olduğunu be
yan ile. bundan sonra, her hangi 
bir hükümet. milli paranın sağlam 
lığını iddia ederek altın mikyası
na sadık kalmağa kat'i surette az
mettiğini ifade edecek olursa, mev 
zuu 'bahis para •hakkında, pek hatc 
lı olarak füpbe edileceğini söyli
yorlar. Binaenaleyh, şayet ileri
de, dolar tekrar böyle bir tehlike 
atlatacak olursa. Mr. Hoover bel
ki kendisinin de biısetmediği em
niyet ve itimadı kimseye telkin 
edemiyecektir. 

Bu hadiseye biz de bu suretle 
muttali olduktan sonra, ahiren 
Fransa hazinesinin vaziyeti hak
kında, bizzat hazine nazın Mr. 
Palmade tarafından, "Saintes" şeh 
rinde irat olunan nutuktan ne ma
na çıkarmak lazım geldiğini kesti-

B&fvekil M. Herriot pek d'eğcr
li ve fakat pek şanssız bir devlet 
adamıdır. 1924 senesinde mevkii 
iktidarda bulunduğu vakit. hazine 
gene büyük müskilat içinde idi ve 
bunun neticeıinde frank yuvarlan
mıttı. 

Acaba şimdi de böyle bir teh
like varit midir? ...... 

Cümhuriyet Merkez Bankası
nın 6/ 10/ 932 tarihli bilançosunda 
bir evvelki hafta bilançosuna naza 
ran aşağıdaki değişiklikleri gör
dük: 

Tedavüldeki baknoLlar 174.000 
liralık bir amortisman yüzünden 

Pasif kısmında vadesiz tediat 
yekı1nu 55871 lira çoğalarak 9.138. 
242 liraya baliğ olmuş; döviz mev
C:uah da 882,964 lira azalarak 
1,507,790 liraya inmiştir • 

Aktif kısmında kasa v~ muha
birler nezdindeki mevcut 29A77, 
417 liradır. Bunun 18,623.424 lira 
ya tekabül eden miktarı 13280 ki
lodan ibaret halis altındır. Altın 
mevcudu geçen haftaya nisbetle 
133 kilo kadar artmıştır. Bu mü
him tezayüdü, altın kaçakçılığının 
azalmasma atfetmek doğru olur. 

Altına tahvili kabil serbest dö
vizler 240,072 liralık bir farkla 
147,006 liraya inmiş; buna muka· 
bil iekonto edilen senedat 125,315 
liralık bir fazla ile 4,937.086 lira
ya baliğ olmuştur. 

Hafta zarfında lstanbul Men
kul kıymetler ve Kambiyo Borsa
sında ıayanı kayıt hadise Rumeli 
Şimendifer tahvillerinin mühim 
surette tereffü olmuttur. Bunun 
da sebebi geçen bir icmalimizde 
söylediğimiz gibi, Rumeli tahville 
rinin. kupon ·müzakereleri mevzu
undan hariç tutulması. ve bunların 
ikramiye keşidesi muamelatına ya 
kında tekrar başlanması ümididir. 
Geçen hafta bu kağrtlar 5 lirada 
kalmışlardı. Bu hafta zarfında 
5,90 liraya kadar yükseldikten son 
ra dün aktam S.70 lirada kaldı. 

Düyunu muvahhide kağıtları 
bilniıbe sakin kaldılar. Dün bütün 
gün piyasa soğukça idi. Esasen 
bir kaç günden beri hötün Avru
pa ve Amerika piyasalarında ka
rarsızlık görülmektedir. Avrupa
nıp ahvali siyasiye ve iktıaadiyesi 
bunun başlıca amilidir. Düyunu 
muvahhide dün 59 '14 lirada ka
pandı. 

Mütedahil kuponlara 
A. B. ve C. miimeasil 

. ' .... .. 
ait Seri 

senetlerin . ... . . ... , 

istikrazı Dahili muamelesiz 
Vz ta dır. 

İş Bankaları da geç.en haf 
9.35 lira fiatini muhafaza etme 
tedirler. 

Anadolu kağıtları gene mahs 
derecede yükseldiler; Kapanı§ fi 
leri şunlardır: 

Aksiyon 22,10 
Obligasyon 34.15 
Mümesail 36,30 
Tramvay 47,50; Terkos 3 

Bomonti 23,50; Telefon 15; Şa 
Değirmencilik 2.60; ittihat De 
menıcilik 25,10; Arslan çimen 
8.90; Reji S.05 lira etmektedir. 

Mısır Kredi F onıiyeler şu fi 
larda kaldıtar: 

1886 tertibi 170 li 
1903 .. 88 .. 
1911 .. 86,50 " 
Serbest piyasada gayri müba 

bonoları 28 1/ 2 kuruş etmektedi 
Altın da 919 da. geçen haft 

,,... • • • .. ,. •• 'V 



Sütçüler de sütlerdeki karışıklığı itiraf e iyo la 
Ekonomi 

Fındık ihracatımız 
I 
I 

artıyor mu, 
ı nerelere yapıyoruz? 

En fazla Marsilya, Triyeste, 
Hamhurga ihracat yapıyoruz 

Ce\e< malumata nazaran Eylülün 
ikinci tıahnda Ordu mmtakuından 
ecnebi memleketlere 162,300 liralık 
lıabuklı ve İç fındık ihraç edilmiş
tir. Er fazla ihracat yapıJan memJe-
1.etler<Iamburır . Triyeote ve Marsil 

.1 yadır. 
Ayr müddet zarfında Gire•undan 

ll>UiıtÜ memlek••lere 240000 liralık 
hndılibraç edilmiıtir. Ba,lıca müş
lerile Mrıı...- Vt: Alman}'adır. 

lususi müsaade 
Mır hükıimeti '>azı sebze ve mey 

•elen ithalini huıuıi müıaadeye 
tabi tubnuştur. ithalat yapmak İ•· 
leye tacirler malın ithalinden bet 
itin v ... el Mı•ır ziraat nezaretine 
ıoürcaatla ithal vesikaaı i•teyecek
lerd bl • 

P' 

Dün gelen 
buğdaylar 

i Diın f"brimi._. Trakyadan 2, Ana 

~
r.daa 26 vaıron ve limanlardan 

Sı çu•.I buidıoy ıre!mittir. 
S.nada dün buğday azami 7,5 

huı., fiat olmustur. 

Biraya rağbet 
Son zaınanlarcla bira memleketi

llİzin ihrsç lnılddeleri meyanında 
e,.,. .lmap batlamıtllr. Türk arpa
•ndan yapılan bifft hariçte büyük 
!ir raibet ıörmektelir. Bilhasea Su 

1jye, Fili.tin. Rodos biralarnnıza 
kı""lıca mahreç olmaktadır. 

Ozüm alımı 
IZMIR, 12. - Ziraat bankası ü-

;;.., mübayaatına devam etmekte-

l• Mübayaa •dilen üzümler birden 
e borsioh "tıhnıyn ktır Piyasa 
düzeltmek l~ln bir müddet depo
da muhafaza edilecektir. 

~ürekkep satacak, 
halı alacak 

al Almanyada bir mürekkep 
dJllbrikası, türkiyeye mürek
fltep satarak yerine halı ııa
iltııı alacakbr. Bu müessese, 
1:'ıracat ofisinden i ı a hat 
leı'temiştir. 

~ Kepek ve yulaf 
rl İtalyanlar harici ticaret ofi 
· 'ııe mliracaat ederek Tür
tiyeden yulaf ve kepek al
ak istedilerini bildirmiıler-

vr Bir ihtillf çıkb 
bii Trabıonda Şimdiye kadar 
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Ağostos içinde altı bin, ey
lül ayında da yirmi bir bin 
çuval iç fındık ihraç edildi. 
Bunun beş bin çuvalı borsa
dan geçmiştir. 

Borsanın ıslahı için bazı ta 
cirler telgrafla vekalete mü
racaat etmişlerdir. Bunun üze 
rine ticaret odası buyetı ka
rarile Y eniyol gazetesinde 
Borsayı müdafaa eden bir 
yazı çıkmıştır. 

Tacirler tüccarla Borsa ara 
sındaki ihtiiifın tetkiki için 
vekaletten bir müfettiş iste
miştir. 

Fransa'ya kereste 
ihracatı 

lstanbul 12 (A. A.) - İh 
racat ofisinden tebliğ edil
miştir. "F radsanın yeni kon
tenjanında kerestenin dahil 
olmadığını gören bazı ihra
catcılarımızın Fransaya ke
reste ithalinin serbest bıra
kıldğına veya büsbütün me
nedildiğine zahip oldukları 
anlaşılıyor. Fransaya kereste 
ithali her defası için müsa
ade istihsaline tabidir. Bina

enaleyh kerste ihracatçılarımı
zın ofisse müracaıtla bu husus 
taki ahkamı okuyarak ona 
ona göre kereste ihracatında 
bulunabilecekleri beyan olu
nur. 

Yunanistana hay
van ihracatı 

İstanbul 12 (A. A.) - İh
racat ofisinden tebliğ edilmiş 
tir. "Yunanistan 15 mayıs 

1933 tarihine kadar ithal e
dilecek kasaplık hayvanın kon 
tenjanmı tesbit ve hangi Ji. 
manlardan girmeleri lazım 
geldiğini tayin etmiş oldu
ğundan alikadaranın bu bap· 
ta malümat almak üzere ofise 
müracaatalrı.,, 

lngiltere 'nin harici 
ticareti 

Londra 12 A.A. - Geçen 
eylülde ithalatın kıymeti 54 
milyon 266 bin 652 lngiliz 
lirası olarak tesbit edilmiştir. 
Bu mikdarda 1931 eylülüne 
nazaran 14.027.347 liralık bir 
eksilme vardır. ihracat kıy
meti 26.228.666 lngiliz liruı 
olarak hesap olunmuthır. Bu 
yekünda ıreçen sene eylülüne 
nazaran 3.617.381 liAalık bir 
noksan vardır. Mükerrer ih
racat geçen sene eylülüne 
nisbetle 858.324 ilra noksan 
olarak 2.901.751 lngiliz lira
sından ibaret bulunmuttur. 

lzmirde incir üzüm 
sahtı 

lznıir 12 A.A. - Şehrimiz 
Ticaret ve Sanayi Odasının 
üzlim ve incirlerimiıin ticari 
vaziyeti ve ihracatı hakkında 
tanzim eylediği rapora göre 
mevsim başlangıcından 8 teş
rinievvel 1932 tarihine kadar 
lzmir borsasında 28.545.588 
kilo üzüm satımıştır. Geçen 
sene ise 4 teşrinievvele ka
dar 9.001.473 kilo üzüm sa
bloıqtı. Mevsim iptidasından 
8 teşrinievvel 1932 tarihine 
kadar lzmir limanından ec
nebi memleketlere olan ihra
cat 20.580.655 kilodur. Ge· 
çen 4 teırinievvele kadar 

Vtllgette 

Metruk 
Emlak 

1000 okka süt çıkıyor, 1 ~:i;,::rede 
2000 okka satılıyor! yapılacak? 

Müfettişler elde tapu K d• k d• • •• v •• ) d 
olup olma- en 1 en ısıne gugum er e 

Muazzam projeden 
vaz geçildi 

Maarifle 

Avrupaya 
Talebe 

Gönderilecek ta• .. _ 
1 be için 

dığını arattırıyorlar çoğalabilen hu sütlerin sırrı ne? 
lski.n idares.ındr ıneydana çıkan

Jan sui İıtim3lde ~ kadar metriik e 
vin sahte veııkalarla tapuya bağlan~ 
dığı ve ipot ~k suretile de satıldığı 
görülmüştü. 

. Bütçe zarureti dolavi>ile beledi>"'' neler düşÜnÜlÜyo?'! 
nın hemen ._tsrı biı lı~I yapltramı)~· 

cağı anln~ılmı.ıtıo B{lediyt- mu;ı< · 
zam hil prı..•~elc ·jıün tetkikinden de 
.,.·azgeçmift". ~chrın 1t-tiyacına te~ 
!rabül edehi!·.!\:~:.. l•cr r.avyrın int&' 1 

muvaftk gÖru1ınİ.Jştıir. Pavyon ke ·es 
tecilerd~ İnşn ediecek • l·bze veıair~ 
nin alemi sahn11 h•.!r.ld"' teJ..ıif edile 
cektir. Pavyon al~ap olsc.ağınt'~ıı 
a2 bir Ot ıs•·:-(J,ı İn~ ı,:lilebiJeceL.tir. 

Tapu ve maliye .nüfettişleri bu 
hadise ÜZf'"'in~ metrf•!<. f ınl&k itlerini 
çok yakın lan tetkika 1 •şlamışlardır. 

Metruk emlaktan tapuya bağlan
mış olanl.::.ı ır tap ıl;:trı eıaılı şe:dlde 
tetkik olunmaktadır. 

Sıhhiye vekili 
Sıhhiye Vekili Refik Bey dün sıh

hiye müdürirctine ıre!erek müdür A 
li Rıza Beyi zjyaret l'lmit ve bir 
müddet nıcsgul olmuıtur. 

Tıp talebe yurdu 
Çenberlita~taki eski lıakteriyoloji 

hane binası Tıp talebe yurdıına tah · 
5İs edi1miıtir. 

Hususi 
Vapurlar 

Tek beyanname 
veren vapurcu yok 

Milli vapur sahipleri bu aym on 
yedisine kajar beyanname vermek 
mecburiyetinde oldukları halde ıim 
diye kadar hiç bir vapurcu bıı be
yanname vermemiıtir Müddetin dol 
mauna dört gün daha vardır. Yel
kenci zadeler yeni aldıldan vapurla
nnı, hükiimele satmak niyetinde de 
ğildirler. 

Bunlardan Erzurum, Vata. . va
purla•ını lsıanbul - Pire - lakencle 
riyc arasında işleteceklerdir. 

Yelkenci zadelerin İ'l1etme müdü
rü hu limanlar hakınde lizım gelen 
tetkikatı yapmıttır. Diğer vapurcu
ların ne yapacakları pek belli değil
dir 

Bir vapurcu da, 1 stanbulla Suriye 
liman1nrı arasmda vapur iıletmeği 
dü:tünmektedir 

Vapurcular Birliği erkinmdan bi
ri, kendiıile eörüıen muharririmize 
şunları söyleın.qtir: 

- " Beyannamelerin kabulü için 
mühletin bitme•İne 35 gün var. lk 
tisat Vekili Celil Bf. lıtanbulda İ
ken bizden bir heyeti Anka•aya ~·
fırtıp görüteceklerini biıflirMiılcr· 
di. Şimdi davet bekliyoruz Ankar11-
ya gidecek heyetimizin alacağı neti
ceye göre ne yapacaiımızı tayin e
dece!Hz." 

istenen malumat 
hazır lam yor 

iktisat vd<iletinden i•tenen malU
mata cevaplar huırlamakla meısul 
olan tali knmisyon dün de Ticaret 
oclaaında içtima ederek hııdiyetine 
devam etmittir. Komisyon bilhaua 
memleketimizin hakiki •ınai kudre
tini ve hakiki istihaal mıktannı tes
pitle Jne!ıul olmaktadır. Şimdiye ka 
dar bu yolda yapılmıt hakiki bir sir
küler mevcut deiıildir. iktisat veka
letince sorulan ilhalllln tahdidi etra 
fındaki suallere cevap verebilmek i
çin her ıeyden evvel ıinai kudreti
mizin temamer.. malüm olması zaru
ri ıröriilm..ı.tedir. 

Konferans bugüne 
kaldı 

Bir koç giındenberi Jeiırimizde 
bulunan maruf Alman profeoörü Dr 
Bauer ha•t1i olduğu için konferansı
nı dün verememi~tir. Profeaör kon
feran•ını buıııin '"at 11 de tıp fakül 
lesinde vttecekti r. 

8.844.431 kilo idi. incirlere 
ırelince mevsim bqlantıcın
dan 8 teşrinievvel 1932 tari 
hine kadar lzmir borsasında 
7. 706.600 kilo incir aablmq

tır. Geçen sene ise tetrini
evvele kadar 8,293.076 kilo 
incir eablmqtı. Mevsim bq
langıcmdan 8 teşrinievvel 
1932 tarihine kadar lzmir li
manından ecnebi memleketle
ketlere olan lihracat 8 mil
yon 537 bin 222 kilodur. 
Geçen sene 4 tetrinievvele 
kadar 8.969.233 kilo idi. 

lzmir 12 A.A. - Dün bor
sada 11 kuruş 20 paradan 
32 kuruta kadar 4878 üzüm 
ve 5 kuruştan 12,22 kuruşa 
kadar 4 73 çuval incir sabl
pıııtır 

•••••••• 
Sütçüler cemiyeti dün toFlandı, hilekar
lığa karşı koyacak tedbirler alınıyor 
Sütçüler ve İnekçiler cemi- için bunların haki birer ceket 

yeti yeni idare heyeti dün içti- giymelerini ve yakalarından pi
ma etmiş ve süt satışına dair rinç üzerine İ!lenmiş ruhsatna· 
mühim bazı kararlar vermistir. me numarasını bulundurmala
lçtimaı müteakip kendiaile ·gö- rını tensip ettik. 
rüşen muharririmize, cemiyet Bu mukarreratımız, Ticaret 
reisi şu izahatı vermİttİr: müdürlüğünce de tasvip edildi-

"- Halk, aütü pahalı ve hi- ğinden heman tatbikata geçiyo 
leli aldığından müşteki bulunu ruz. Şayet cemiyetimize mukay 
yor. Biz, bunun sebeplerini tet· yet seyyar sütçülerden de kay
kik ettik ve gördük ki, mesela makaltı ve sulu süt satanlar o-
1000 kilo siit istihsal ediliyorsa lursa, birinci defada kendileri
şehirde bun.un 2 misli aüt satı- ; ne ihtar yapılacak. ikinci defa· 
lıl'.o~. Bundan maada cemiyeti ı sında cemiyetçe verilen ruhsat 
mızın kayıtlarına göre .1600 i- nameleri İptal edilecektir. Bun 
nekçi ve sütçü mevcut iken ha- fara bir daha ruhsatname veril 
riçte 2000 den fazla seyyar süt memesi için iptal keyfiydini 
çü satış yapmaktadır. mensup olduktan kaymakam-

Bu suretle iatihsalden fazla lıklara da bildireceğiz. 
satılan sütler, Belediyece esa- Bu suretle cemiyetimiz halka 
aen menedilmiş olduğu halde nafi bir hizmet yapmr~ olacağı· 
gene satılan Krema ve kaymak na ve bu sayede şehirde aıhht 
altı sütlerinin satılmasından ha süt içilebilmesi temin edileceği 
sıl olmaktadır. ne kanidir. 

Binaenaleyh, cemiyetimiz, Bu mücadelede halkın da yar 
sıhhati umumiyeyi ihlil ve hal dımını bekliyoruz. y akalarinda 
kı izrar edenlerin en cok halis ruhsat numarası olmiyanlardan 
süt satmiyan seyyar s.ütçüler ol süt almasınlar; ruhsat numara
duğu neticesine varmıştır. Her lan olup ta iyi ıüt satmiyanları 
ne kadar Belediye. bunları tef- da haber versinler. 
tişe tabi tutuyorsa da, cezalan Cemiyetimiz, bundan sonra 
geçikmekte ve bu itibarla mü· mevcut hayvan adedile ne ka· 
essir olmamaktadır. Biz, daha dar süt istihsal edildiğini teı
cezri harekete karar verdik. bit edecek ve süt meselesini 
Seyyar sütçülük yapanlarm cezri tedbirlerle hallı çalışacak 
halk tarafından tt\nınmaları tır." 

Dişçilik mektebine de 
kalfaya da lüzum var •• 
Mektep mezunu olmayan diş

çilere ruhsat 
verilmesinin sebebi nedir? .. 

Dişçi mektebi müdürü Azmi Beye 
ceyap 

Dünkü nüshamızda dit ta
biplerinden Ali Azmi Beyin 
ditçi mektebine ait fikirlerini 
neıretmittik. Bu zat di§çiliğin 
artık apjı bir tekle dü~tiiğünü 
ditçi mektebinin lüzumu kalma 
dığmı söylüyordu. Ali Azmi B. 
in sözleri darülfünun ditçilik 
§Ubeainde ve serbest dit tabip· 
leri arasında büyük bir alaka 
uyandırmıttır. Darülfünun cliı
çilik §Ubeai müdürü Dr. Sait 
Cem;I B. dün kendiıile görüten 
bir muharririmize bu hususta 
demiıtir ki: 
"-DitÇilik mektebi burün mem 
lekete büyük bir randman ver
mektedir. Maarif vekili B. mek 
tebe geldikleri vakit faaliyeti 
görcı'uler. Bu mektebin lüzumu 
yoktur, demek indi bir ' hüküm 
olur. Bilakis mektebin mühim 
bir lüzumu vanlır: Ali Azmi 8. 
tıabip kelime.ile doktor kelime 
ain.in manaımı da biri>irinden 
tefrik edemiyor. Doktor tabip 
olabilir. Fakat her tabip doktor 
olamaz.Doktor aslı !itince olan 
bir kelimedir. Ve üstat. allame 
manasına gelir. Ditçi mektebi, 
çıraklara, kalfalara sudan bir 
imtihanla diploma vermez. Dip 
loma almak ucuz bir §ey değil· 
dir. Anadoluda it görecek bir 
çok ditçiye ihtiyaç vardır. Bu 
ihtiyaca tekabü 1 edecek diplo
malı dişçi kifi değildir. Hüku 
met bu ihtiyacın önüne geçmek 
için muvakkat bir kanun çıka , 
dı. Ehliyetli ve senelerce mu
vaffakiyetle it gören kalfalar 
imtihana tabi olmak şartilı! ken 
dilerine dişçilik yapabilecekle
rine dair bir vPSika verilmesi 
kabul edilmiştir. Bu VP.sika dip 
!oma def1 ~uhsatnamedir. 

Türk ,~I •nin m kt•be rai!-

• 
verıyor .. 

bet etmediii de dojru dejildir. 
Geçen sene mektepte 240 tale
de vardı. Bunlardan 122 ıi ec· 
nebi diğerleri Türktü. Bu sene 
daha fazla müracaat vardır. He 
nüz kaydu kabul devam ettiğin 
den şimdilik kat'i bir t•Y söyle 
ıaemez. Sonra biz mektebe ida
di mezunlanru eleji!, liseme· 
zunlannı kabul ederiz. Çünkü 
dişçilik mektebi Darülfünunwı 
bir tubeaidir. Mektebimiz tale
besinin mühim bir kısmını ecne 
bi talebe tetkil ediyoraa bu da 
bizim için ıayanı tükran bir t•Y 
clir. Bu müessesemize kartı u
mumi rajbeti, netice itibarile 
mektebin mükemmeliyetini röa 
t . " enr. 

Bir Yunan 
Vapuru 

~---

Bozcaadada kaya-
lara çarptı 

lıtanbnl (A.A.) - Ruaya
nm Odeaa limanından gele
rek fnaiJtereye &"itmekte olan 
Yunan bandıralı 6500 ton 
hububat yüklü Panormitis 
vapuru bu sabah Bozcaadada 
Gadaro feneri kayalıklarına 

çarpmııtır. Vapurun aldığı 
büyük yaralardan ambarlara 
su dolmaktadır . Vaki olan 
yardım talebi üzerine Türk 
gemi kurtarma şirketinin La
valet tahlisiye vapuru kaza 
yerine gitmiş ve kurtarıııa 
işine başlamıştır. Kazaya 
ui>; ıyan gemir'~ ~~iyeti 

••';ikeliılir. f ~-
1• 

Yeni itfaiye grupları 
Yeni teşkil edilecek itfaiye grup

iarının noksanları ilunal edilmi.ıtiı-. 
Yeni den bazı efrat da alınmııtır. Y ~ 
ni grupJnr içinde üç tane de deniı: 
ıırupu vardır. Gru~ılar yakında faa 
Jiyete eeçfceklerdir. 

Zeynep Kamil 
hastanesi 

Oskiidıırda tamiratı ikmal edilen 
Zeynep KaıWI hastahanesi bütçe 
tasdikten gelir gelınez açılacaktı. 
Fakat hastahanenin faaliyete ıre<;me 
si için lizmı gelen >naoraf bütçedeki 
tah•isatı ıreçmektedir. 

Sılıhiy~ fasillaı·ı araoındR bazı na
killer yapılabilınek için hastahanenin 
biraz d3'1a geç açılması muvafık gÖ· 
rülınüştüı·. 

Kahveciler ne 
yapacak? 

Aya•ofya canı.iioin dit tarafındaki 
kahvelerin dııarıya i•kcmle koyma
ları belediyece menedilmifti. Kahve 
müıtecirleri, mahkemeye müracaat 
ederek belediy,ce kesilen cezaların 
İptaline dair k11ı·ar almıtlardrr. Fakat 
belediye, meydanların umuma iit ol 
dufunu ileri sürerek kahvecilerin dı
tariya iskemle atmalarının men 'inde 
iırar etmel..: ted_ir. 

Halkevi tahsisatı 
Belediyo hütçe•inden lstanbul 

Halkevi hiaseıi olan 30 bin lira Halk 
evine teılim edilmiıtiı-

Pollat~ 

Bir tra 
Yandı! 

vay 

Yolculardan birisi 
de yaralandı 

T opkapı - Sirkeci arasında 
İficyen 48 No. lı tramvay 
evvelki gün Lli.lelide elektrik 
kontak yaptığından büylik 
bir tehlike geçirmiş, aleYle
rin etrafa salmıya bqladığı
nı gören yolcular, heyecana 
kapılarak pencereleri kınp 
kendilerini sokağa atmqlar
clır. Bu meyanda Nurettin 
Ef. isminde biri yüzünden 
Ye ellerinden yaralanmıfbr, 
Motörü yanan araba Beya
zıt meydanına çekilmiftir. 
Kazazede arabade fenni tet
kikat yapılmaktadır. 

Esrar çı.kmıtf 
Galatada Nizamettinin kah
Yeslnde kumar oynayan 5 
kişi cürmli meıhut halinde 
yakalanmıf, üzerlerinde de 
bir mikdar esrar zuhur et
miıtir. 

Yanatma•ım 
yaraladı 

Kuaglimrükte Nealifah 
mahallesinde in kçi Hayati 
Ef. Din yaııqmuı S61eyman 
diğer yanaıma Haaanı yara
lalDJf ye yakalanmqtır. 

Motörden çalmıtf 
Büyilkadada iskeleye bağb 

Hudaverdi motörüne sirkat 
maksadile giren Malatyalı 
Zlllfikar derdest edilmif, ü
zerinin taharrisinde bir cep 
feneri, iki elmu tqb küpe, 
bir altın yüıük ve saire 
zuhur etmiştir. 

Çalarken yakalandı 
Sabıkalılardan Mehmet Te

pebaşında bir in\ a ı t yerin
den io a"'-'t - .. ızemesi ça.~. • · 

Maarif vekaleti bu sene tah 
sil için Avrupaya elli talebe 
göndermeği kararlaştırmı tır. 
Bu talebe, Avrupada iken. ma· 
arif müfettişleri tar,,frndan sı- 1 

kı bir disiplin altında bulundu- 1 
rulacak, tahsilleri daimi suret- ' 
te kontrol edilecek, hükumetin 
bunlar İçin sarfedecegi paranın I 
heder olmamasıra dikkat ede· 
cektir. Vekalet Avrupaya gön 1 
dereceği talebe ara..ından tarİ· 
himizi, tetkik vP tct.ebbu için 
latince, sansikrit, d?.mı lısan
larına vakıf müstakbel aııw!er l 
yetittirmesine de cok dikkat e- 1 
decektir. Avrupaya tahsile gide 1 
cek talebenin, behemeh 1 dokto j 
ra İmtihanını vermeleri ı},. mec 

1 
buri tutulacaktır. Taleb nin ! 
hangi merkezlere göndrrileceği 
henüz belli değildir. Şimdıye 
kadar maarif, Avrupaya la(,.be 
göndermekte gelişi güzel biı 
usul takip ediyordu. Halbuki 
Avrupanın büyük irfan merkez 
leri ayni zamanda avrı ayrı kül 
tür hareketleri merkezi olduğu 
İçin ilim ihtiyacımıza Pn muva 
fık olan bu merkezi_ den birini 
İntihap etmek, düşünülecek en 
mühim meselelerdı-n biridir. 
Avrupaya gönd'erilecek talebe, 
bundan sonra geliti güzel bir 
darülfünuna gönderilmeyecek, 
Türk ilim ve harsını inkişaf t· , 
tİrecek feyizli neticeler almak 
İçin en muvafık merkezler seçi 
lecektir. 

Stenoğrafi kursu 
Darülfünunda hukuk fa

kültesine merbut olmak üze· 
re bir stenoğrafi kursu açıl· 
mıştır. Bu kurs dört ay sil· 
recek ve haftada iki gün öğ
leden ev":-' d.:.ıs yapılacaitiır. 
Bu kurs stenagrafi öğretm _k 
içindir. Sür'at kursu bilihırra 
açılacaktır. 

1 •••••• 1 

Şoförler 
Kanunu 

Dahiligl' Vekili ne ı:iyor? 

Şelırimi.zdc bulunan Dahi
liye vtokili Şükrü Kaya Bey 
hükümı!tçe şoförlük hakkın
da bir kanun layihası tanz:m 
edilmekte olduğunu söyle· 
miş ve demiştir ki: 

- Şoförlüğü bir meslek 
haline koymak istiyoruz; şo
för olacak kimselerde bulun 
ması lizım gelen evsaf ve 
şeraiti tayin eden bir ka· 
nun hazırlanıyor. Bu kanun 
ikmal edilince meclise veri
lecektir. 

Gazi mükafatı 

Son tetkik bugün 
yapılacek 

lnkilap n Demokrası hakkında 
en süzel ıeaer y•z.ana verilm k ü2e
re ibdaa edilen darülfünun Gezi 
Mustafa Kemal miiW.ı. mu111balaa 
11na dııir ıönderilen eserlerin lf't· 
kilci jüri h"yetince ikmal edilmittir 
Heyet buaün ıon i~tiınaını )aparak 
e•erleri bir daha gözden ııeçirecelc
tir. Son kararın buırün verilmesi de 
muhtemeldir. Söylendiğine ıröre ııön 
derilen eaerler ara•mda mükafata la 
yik bir eser bu sene de yoktur. 

ken rakayı ele vermiştir. 

Çakı ile vurmut 
Şehremininde oturan doku

macı Sabri Ef. aral.ıtrında 
çıltan kavga neticesinde do· 
kumacı Raıit- tarafından çakı 
ıle baca· ından ralanmıştır. 
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Gelen evrak ıreri verilmez -
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku· 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir~ Gazetemiz ilanların me4 

ı'uliyetini kabul etmez, 

BUGÜNKÜ HAVA 
Rasathaneden aldığımız malu

mata göre dün hararet en ço&r: 30, 
ea az 19 du. Buııün rüzg~r lodcs
tan mütedil eı~cek, hava "çık o
lacaktır. 

IF.:·E~ 
Susuz mektep 

Suauz oldu mu hiç bir teein 
:evki kalmaz.Y emiıin, tarlanın 
ıehrio ıusuzu makbul değildir. 
\mma mektebin susuzu feci o
uyor... Burada iıim zikretme
len yazacağım. Dün bir mektep 
.e T erkos suyu keailmitti. Mek 
ehin yüzlerce talebe.inin hele 

:lünkü gibi öğleden evvel susuz 
<alme.u acıklı oluyor.. Lakin 
lmüş adama tehdit kal' ecler 

'llİ?. Bu yılbaşı gecesi ruhunu 
'>e!ediyeye teslim edecek olan 
r erkos şirketine ne söylesek 
bo. tur... Denize dü~enin yağ· 
Durdan pervası olur mu?. Be· 
lİm maksadnn acıklı bir şey 
ikiye etmek.. Şikayet etmek 

değil!. 

Cemiyet ve cemaat 
İsim tasrihine gene lüzum 

yok!. Erbabı aı~lar. Ben bir ce
miyette azayım.. Bu cemivet 
bir cami cemaatine benzer .. ~Ja 
sıl o camiin kayyum ve müezzi 
ni de camie çok cemaat gelsin 
de şenlensin isterse bizde de o 
cemi;:e~İn e:-kir.ı bizim oraya 
gitmemizi bu zihniyetle iater. 
Halbuki biz, tıpkı teravih na· 
mazmdaki cemaat gibiyiz. Ev: 
de de kılsak o sevap, camide de 
kılsak o sevap... Bu gibi cemi· 
yetlerin azası. cemiyetin hik· 
meti vücudü kalmayınca cema 
at haline giriyor. 

Bir dakika sükut 
Allah gani gani rahmet et· 

•in! Ahmet Rasim merh mun 
ı..ürmetine geçende Matbuat ce 
rniyeti kongresinde bir dakika 
sükut edilmit·· Arkadaşlarım
dan birisi bana bu hareketin ne 
kıymeti olduğunu sordu.. Va· 
kıa bir batkası için bir dakika 
susmak işten değidir.. Hatta 
b!r kıaım adamlar vardır ki; sus 
tukça kıymet peyda ederler ... 
Jaha doğrusu sustukları için 

MAJİK'te ' 
Bu akşam 

Büyük GALA Olarak 

lktısadi bahisler ) Kari sütunu 

Evlerde kalan 
çöpler Maden ve sanayi politikamız Belediyemizin elinde memle

ketin tanzifatını toplayacak 
kadar vesaiti nakliye olduğu 
söylenmektedir. Fakat tanzi
fat işlerini iyi idare ederek ver 
diği emirlerin tatbik edilip edil 
mediğini üşenmeden teftiş ve 
takip edecek memurların nok
san olduğu anlaşılmaktadır. 
Kıztaşından itibaren yeni yapı· 
lan apartımanların önleri ve ci· 
varı her gün sulandırılmakta 
olduğu halde Ortaçeşme cad
desinde beygir müzehrafatın
dan geçilmiyor. 

Hükumetin devamlı yardım 
ve koruması Türk sanayi ha
yatında açık bir ilerleyiş gÖs· 
teriyor. San'atın her sahası 
ıçın öbek, öbek -hem çoğu 

1 

Türk olmak üzere-- paralar 
döküldü; ocaklar tüttü. Salta· 
nat yıllarının çıkırıkları maki
ne, tezgahları fabrika oldu. Bi· 
ribiri ardı sıra dizilen sergiler 
her Türkün göğsünü -gunır· 
la denemezse de- sevinçle 
şişirecek kadardır. Garp tehir· 

1 !erindeki sergilerde bile yüzü
müzü ak eden yer kazandık. E· 
vet aradaki az zaman ile bu 

1 yükseliti ölçünce Türk işçiliği
ni, kabiliyetini. mütetebbisleri
ni takdir etmemek yabancıla· 
rın bile elinden gelmiyor. Bun
da şüphe yok. Fakat bununla 
beraber. Türk sanayiinin ga
yeye eriştiğine, hatta yolunu 
tuttuğuna inanmak doğru değil 
dir. Garbın demirleri su gibi a
kıtan cehennem kadar kızgın. 
kocaman ocaklannı, fırtına hı
zile işleyen dev gibi makinele
rini, nihayet çok eskiyen mele
kelerini ve uzun yılların besle· 
diği, büyütüğü teşkilatını dil· 
şünerek; onlara yetitmek için 
yorulmadan koşacağız, onu
müzde uzun ve çetin bir yolu
muz var. 

Bu yolda sağa. sola sapma· 
mak için planla yürümek li.zım 
dır. En canlı nokta budur. A
caba planımızı yaparken nele
ri göz önünde tutmalıyız? Ku
mat, İpek, karyola, şeker gibi .. 
ilh .. itlenmiş san'atlarda garba 
ne dereceye kadar rakip olabi
liyoruz?. Memleketimiz buma
mul san'atlarının istatistiklerin 
de metre, adet, kilo yek\inların-

--·--········-·······················-···-··· 
kıymetli zannedilirler ... Bakkal 
dükki.nlarırun mostraya konu
lan bo, konserve tenekeleri. 
!ıisküvi kutuları gibi... Amma 
gazeteci için susmamak asıl
dır .. Ve onun içindir ki; mer
huma hürmeten bir dakika sus
muılardır. Zateı>. iki şey sustu
ruyor .. Briai Ahmet Rasim B. 
merhum gibi ahu babalarımı· 
zm hitıruı. diğeri Matbuat ka 
nununun hatırası .. 

60 lira ile 
evleneyim mi? 

İki gün evvel gazetelerden 
birinde bir kari mektubu oku
dum .. Bir zat, o gazetenin mu
harririne soruyor: 

"60 ı· 1 • E ıra ay ıgım var... .v-
leneyim mi? .. " 

O gazete, bu zata evlenme 
tavsiye ediyor. Ben aksini tavsi 
ye edecek değilim.. Yalnız ev 
kirası. rop. manto. tuvalet para 
sı, gezme tozma masrafı, gibi 
ıeylere para sarfetmeyi hatır
dan çıkarmalı... Evlenip 
şöyle hücra bir köye çekilip ra
hat etmeli, o zaman saadet 
mümkündür ve illi! ... 

FELEK 

da göze çarpacak bir kabartı 
var, böyle giderse gümrük kapı 
!arımızı çok çabuk kapayacak. 
Türkün ihtiyacını Türk İfçİsin 
den alacağız. Buraya kadarı 
çok güzel ve erişmek istediği
miz ilk hedeftir; amma işt'!! o 
kadar.. Şimdiki halde bu gİ· 
bi mamul sanayide kendi ihti
yacımızdan fazlasını düşün
mek. ihracat yoluna sapmak ha 
talı olur. Binaenaleyh: Sana
yüo bu kısmını başı bot bırak
mayıp bilikis sıkı ve kıskanç 
bir kontrole tabi tutmalıyız. 
Çünkü memleket dahilinde -
hükilmetin koruması neticesi 
kira kapılarak- ihtiyaçtan faz 
la irili, ufaklı fabrikalar yan, 
yana dizilir, fakat. yarın bun
lar satıştan tam gıdasını ala
mayınca arada amansız bir çar 
pqma başlar ve kavi zayıftan· 
hıncını alır, bunun zararını da 
Türk ve Türkiye görür. Vakıa 
Avrupada bizdeki minare ade
dinden belki daha fazla sık ,.e 

Şu yaz günlerinde süprüntü
lerin evlerde toplanıp kalıyor. 

Apartıman sakinlerinin halı 
rı için sulatılmasına bir şey de
rneğe n,. hakkımız olabilir. Hiç 
olmazsa Ortaceşme caddesinin 
temizlenmesi ve evlerden her 
gün çöplerin aldırılmasını rica 
ederiz. 

Daimi okuyucularınızdan 
Suphi 

irtihal 
bol fabrika bacalarından or· Eski Edirne Posta Telgraf müdü· 
manlar var. Fakat onların 0 ka rü Ahmet Fethi B. vefat etmittir. 
dar da çok ve geniş müstemle· Cenazesi bu~ün •aat 10 da Tıp Fa
ke meraları var ki. Bugün Mar kültesinden kaldırılarak saat 10 ı.u. 
silyada sabun fabrikalarının ih çukta Haydarpaşadan hareket ede
raç defterlerini karıştırırsak cek ve Sirkeci i•kelcsine de uğnya
F ransız kolonilerinin isimlerile cak olan Binnaz motörü ile Eyüpıul 
dolu buluruz. Fazla İstihsalle· I tan'a nakil ve orada defnedilecektir. 
rimizle oralarda mı rekabet e- Ailesine taziyet beyan eder ve kendi 
deceğiz? sine- rahmet dileriz. 

Yeni Türk 
mecmuası 

Diğer taraftan düşünelim 
ki: Kendi ihtiyacımız icin la
zım olan maır.ul sanayiin bile 
makinelerini, parçalarını hat· 
ti bazı k•sımda mühim iptidai Yeni Türk mecmuası İstan· 
maddelerini hariçten getirmek ı bulun kültür mecmuasıdır. tik 
mecburiyetindeyiz. Bunun için 1 nüshasında Ahmet Şükrü, Fa· 
de bir karşılık ister. Bu da lih Rıfkı, Faruk Nafiz, Hasan 
garp piyasalarında kolaylıkla Ali, Nurullah Ata, Bürhan Ü· 
rakip olabilec~Şi?'iz İptidai mit, Reşat Nuri, Ahmet Cevat, 
maddeler sanayııdir. B~ kartılı- Nusret Kemal, Mustafa Şekip. 
ğa denk gelecek, belkı artacak Salih Murat Beylerin makalele 
kadar yurdumuzun toprakları · · d" h 'kı • 
b h d ·· .. ,.. h · I I rını ın vıs a la n kaynagına 

u sa a a gomu u azme er e ı d . B h . 
d 1 .ı T b. t b" b • aır erg,onun meş ur eserı-

o uaur. a ıa ın ıze agıs- . .. · · b h h ı ku 
1 d " b b"" "k · !iki · nın tercumesını e ema a o a ı5 ı u uyu zengm er-
den şmidiye kadar layıkı veç· •yu!l!l!o!!!uz!!!!!ll. l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!! 
hile istifade edemediğimiz mu 
hakkak. Hatta bu istifadeleri· 
miz gün geçtikçe azal.mı,tır. 
Bunu bize istatiatiklerimiz ga
yet açık olarak gösterir. İşte 
"Antimuan, Araenik, Borasit, 
Bakır Civa, Çinko. Simlikur
tun• Krom, Zlmpara. Manga
nez'' 

Cevherlerimizin 
(1907-1323) 

istihsalitı: 

(1928.) 
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düşmüştür. Halbuki bu müd
det zarfında dünya ihtiyacı ve 
sarfiyatı bizim istihsalitımız 
aksine olarak çoğalmıttır. Ne 
acıklı bir vaziyet ... Dikkat edi· 
!"irse gerek harpten evvel. ie· 
rek harpten sonrası için aldı· 
ğmı.ız mukayese seneleri hem 
bizim, hem dünya için normal 
addolunabilir. Vaziyeti mazur 
görebilmek için "buhran" keli
mesinin himayesine sı(ınanla· 

ra I'le susturucu cevap. değil 
mi? Buhranın tesiri inkar edi
lemez; fakat bizde buhrandan 
evvel kökünden kaldırılması il 
zım batka tesirler de olduğu 
memydandadır. Bu tesirler ka 
nuni, idari. sebeplerle kökleı· 
mit ihmallerden doğmaktadır. 
Şüphesiz bütün memleket ti
caret ve sanayiini candan tet· 
kik eden her sahadan salahiyet 
ve cesaretli lktısat vekilimiz 
Celil Bey Türk cümhuriyeti
nin iktısat rejimini bir proğra· 
ma bağlayacaktır. Bu arada 
cetlerimizden kalan bu ihmal 
perdesini koparıp atacaktır. 
Çünkü: Memleketimiz dahi
lindeki mamul sanayii de Yata· 
tacak, yükseltecek, yurdumu
zu, Türklüğü bugün ve yarın 
refaha eri9tirecek ihraç ma
taımız İptidai maddeler sanayi
idir. 

Sadreddin Enver 

"Jfilliget,, in edebi romanı: 13 ğio bir hakikati söyleyeyim: havadisi olmuştur. biliyor mu
sunuz? Dokuz gün ... Ya cüm. 
huriyet? Üç dört gün.. O da 
daha ertesi sabah erken mi ol
du, geçmi, dedikoduları ile ta
dı bozularak! Kraliçenizin bi
rinci sayfalığı iki ay dokuz 
gün sürdü .. 

ROMAN 
İnsanlar, hodbindirler. Zayıf 
görünmeğe gelmez. Bir defa 
zayıf zannettiler mi. inmeli 
bir hasta gibi, herkes yanından 
kaçar. N~eli olacaksın. Kar· 
nını tok gibi, cebini dolu gibi 
göster. Yazan: Falih Rıfkı 

Mebustan vekile kadar biraz 
~üfuzlu kim Haydarpafaya a· 
:1- ak basarsa, karş11ında onu bu
lur: 

- Hoş geldiniz, beyefendi .. 
Eğer tanımayorsa: 

- Avukat Şakir, bendeniz. 
Ve yazıhanesine geldiği 

zaman, kendini bekleyenlere: 
- Affedersiniz, der .. Nafia 

vekili dostumdur da... Bugün 
geldi. Kendini oteline bıraktı· 
ğım için &'CÇ kaldım. 

lktısadi dehası korkunçtur. 
Yalnız orman. taşocağı, yazı· 
hane değil, hürriyeti hürriyet
sizliği, müsavatı müsavatsızlı
ğı. uhuvveti uhuvvetsizliği, 
hakkı haksızlığı. her şeyi işlet
mesini bilir. Ankaraya gideme
yen Rumun işi birinci elden, 
iflis etmit Yahudinin i,i ikin 
:i elden. Türkiyeye gelemeyen . -~--- . 

• • 
dır. ı Avukat Şakir: 

Mehmet Aliye tam zama- - Diin Sirkeci İstasyonunu 
moda para verir, Raşidi tam göreliydiniz, dedi; Ece'miz gel
vaktinde doyurur. Biri parası· di. Ne kalabalık. ne kalabalık. .. 
nı harcayıp bitirinceye kadar. Yanında bir fotoğrafımı çekti
öteki yemeğini hazmedinceye rinceye kadar esvabım paçav· 
kadar: raya döndü. [Bana dönerek] 

- Canım gene Şakir gibisi Falih Rıfkı Bey, aiz meb'us-
yoktur. derler. muşunuz. Vali Beye söylese-

Muallim ~ç:adri saf bir idea- niz, böyle milli günlerde baş· 
listtir. Mehmet Alinin nüktesi- ka türlü inzibat ister. 
ni gözü yaşararak, Raşidin ı Mehmet Ali: "Milli.. Milli!" 
hıncını gözü dolarak, avukat diye mırıldandı ve çebinden ke
Şakirin borsa oyunlarını ağla- ,, narı karalanmış bir gazete çı
yarak; ve bütün bunları, bu va- kararak: 
tan niçin kıymetlendirmez, bu - Bakınız, dedi; sabahleyin 
millet niçin şuurlu şuurlu an- 1 üşenmeden bir hesap yapt;m. 
lamaz, hep buna hicranlana· 'Gazetede kraliçeresimlerinin bü 
rak dinler ve sever. Aç kalır, yüklüğü 40X68 santimdir. O 
haksızlığa uğrar, fakat şikayet gün 31 ağustos bayramı idi. 
etmez. Bir gün içli içli dütün· Zafer resimlerinin büyüklüğü 
dü~ü vakit avukat Şakir ona ise 20X25 santimdir. Dahaırı 
lleınıt' i, ki: İzmir· ldıil~ız 
,-

Mualim Kadrl - Fakat Av
rupalılar arasında bizi zenci 
gibi kara zannedenler var. Ke
riman Hanım beyazlar arasın
da birinciliği kazandı. 

Raşit : 
- Bir kazino eğlencesin· 

den milli dava çıkardık. 
Fakat bu sızın "milli" nizin 
değeri ... Milli Kaolünüz, milli 
Nesteleniz, milli Koti'niz bi
le var. 

Avukat Şakir: 
- Efendilerim. yoo... Milli 

sanayie ciokunup milli serma
yeyi ürkütmeyiniz. Bu bahis 
başka.. Biz gene kraliçemize 
gelelim .. Ne kazandık. biliyor 
musunuz? 

Mehmet Ali: 
- Bir tenasüp hesabı kanı; 

mışız. Cenap Şahabettinin bir 
yazısında okudum. Boyunla 
bacak, gcğüsle gövde,., yüzle 
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i PARIS KIZI 
Öksürük ve nefes darlığı boğ
maca ve kızamık öksürükleri için 
pek teıirli ili.çtır. Her eczane .. 
de ve ecza depolarında bulunur. 

lsbanbul beşinci İcra memurluğun 
dan: Dr. Hüseyin Avni Beyin Kuru 
çeşmeae Cemal Ef. korusunda otu
ran Sami Beyden al~cağı olan 4900 
lira ile ~aiT ve masarifi İcraiyenin 

temini için birinci derecede ala
caklıya İpotek edilmit bulunan ve pa , 
raya çevrilecek olan Calatada Sul
tan Beyazıt mahallcıinde lğrıkapı 

1 
Sirkeci sokağında c'ki S ve 7, ve 
127 ve yeni 15,179, 181, 183 ve 

185-1 185 numaralaı·ı ınuhtevi arsa 
ve kAğir mağaza ve dükkinlan müş 

' temil bir bap hanın 18 hisse itibarile 1 

Üçer hisseleri olup ııağ tarafı damla . 
lık mahalli ile kısmen emlaki milli. 
ye f!'n113ki ıol tarafı karakol hane ve 
loımen Sitte Fransız çıkmazı arka
sı emlaki milliye ve Sitte Franıız, ı 

hanı cepheıi Karaınuıtafa paşa cad 
desi ile hudutlu mezkür numaralar 
altındaki cayri menkulün onıekiz 

hiııe itibarile üçer hissesinin açık 

arttırm.:ı ile paraya çevrilmeıi lüzu~ 
muna karar verilmiı ve birinci - art 
tınnası Teırinievvelin 3 üncü pazar 
lesi günü yapılmış ve 2000 lira be. 
delle alacaklı11 Hüseyin Avni Beyin 
üzerinde kalmı,tır. ikinci arttırması 
9-11-932 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 ten 17 ye kadar lstan 
bul betinci icra dairesinde İcra edi
lecektir. Şartnamesi şimdiden talik 
edilmiştir. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi a
lınll". Müterakim verıri ile Vakıf ve 
Belediye resimleri vesair rüsum iha 
le tarihine kadar borçluya ait olup 
ihale tarihinden sonra işleyecek mez 
kUr bilcümle rüıum müıteriye ait
tir. Ve &atıf peşin para iledir. Hak
lan tapu sicillerile sabit olmayan 
İpotekliler alacaklılar ile diğer alaka 
darlftrın vr. İrtifak hakkı sahiplerile 
bu haklarını faiz ve masarife ait o

lan iddealanru tarihi ilandan itiba· 
ren 20 kÜn zarfında evri.kı müıbite 
!erile bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu ıicillerile sabit 
olmayan satış bedelinin paylaşma· 

aından hariç kalırlar. Alakadaranın 

evvelki icra ve ifli.ı kanununun 119 
uncu madedıi hükmüne ıröre tevfiki 
hareket etmeleri ve fazla malumat 
almak isteyenlerin 932-33 No. lu 
doıyaya ve daireye müracaat etmele
ri i)jn olunur. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

l)arülbedayi Temsilleri 

Filmi nin ılk bü yük iraesi. Dıin ı aı·n bailıCa sinemalarında parlak mu,af 
fakıyetler kazınmış olan mevsimi• en şen \'C en eğlenceli opereti Yıl 
dızları: Uilber GRAZIA DEL RIO ve sevimli Lt;CIE .. c: .\L\S. Humsi 
bir cazibeye malik olan bu filmden sonra FOX J L' RNAl..in en son ha
lihazır dünya havadisleri gösterilecektir. ~erefli GLORYA CAZI her ak 
şam, bu parlak filmin şarkıları üzerine yapılan fantezi, meşhur Pari>li 
meddah MARCEL HYnin iştirakile crennüm edecektir. l .uks halkım \'C 

localar eHei<len tedarik edilebil ir Tel : il O. +Hioh 

Bu akıam ARTİSTİK sinemasında 

Saadet Şarkısı 
Süperfilminin tık iraesi 

G ITTA 
GUSTAV 

ALP AR ve 

FROHLICH 
tarafından. 

Layık olduğu parlak muvaffakıyetler k.ızanacak ve bütn 
İstanbul halkı gidip görecektir. Reji,ör: Cari Fröhlıcl
Mus!ki: Hanson MiHe Meiss~er - Or.ı:estra: DAJOS BEU 

Yüksek Baytar Mektebi 
Rektörlüğünden 

Selimiyede Yüksek Baytar Mektebi küçük hayvan haıa
hanesinden beyaz üzel'ine kahverengi benekli bir av köpeği kç· 
mıttır. Bulanların mektep idaresine t~lim etmesi rica olunu. 

(54li) 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Hambourg Darülfünunu profesörlerinden Dr. Brnuerin t~

neffüs güçlükleri hakkında Tıp Fakültesinde verecek len dünk.i 
konferansın kendilerinin rahatsızlıkları dolayısile bugün saııt 
11 de verileceği ilan olunur. (5110] 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Nümuııesi veçhile 200 adet hayvan timar fırçası 16 JO 932 

pazar günü saat ondan on bire kadar pazarlıkla satın alınacak· 

tır. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için mezkur günün muayyen ~aatlerinde 
komisyonumuza müracaatları. (5412) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Nümuneleri veçhile 15000 metre kaneviçe ve 50 kilo kın
nap ve 100 kilo sandık çivisi ve 100 kilo balya İpi ve 40 kutu 
ambalaj boyası 161 10/932 pazar günü saat on betten on altıya 
kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin mezkur günün mu 
ayyen saatlerinde komisyonumuza müracaatları. (541 l) 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

.... 

Suvare 
ıaal 21 • 30 

Pazartesi ... Pc" 
tembe. Yazan : 
Muaalıip zade 
Celal Set· 

Umuma 

Sarayburnu 1.2,3, ,No. ambarın çatı, saç ve çinko dereleri· YÜ 

nin olbaptaki keşifname ve şartnamesi mucibince tamirinin mü· offi 
zayede ve münakasa ve ihale kanununun 18 İnci maddesinin A. 
fıkrasına tevfikan pazarlıkla münakasası icra kılınacaktır Talip •'y 
olanların Teşrinievvelin 22 inci cumartesi günü saat 14 te İs- ~fi 
tanbul İthalat Gümrüğündeki komisyona müracaatları. (5413) ~~tl 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa Komisyonu Riyase- 8 
Darülbedayi müdürlüğün

den: 
Balet dersleri için talebe ka 

bulü yakında kapanacaktır. Vü 
cutleri dansa müsait genç ha
nımların şimdiden her gün Da
rülbedayi' de rejisöre müracaat· 
leri lazımdır. 

tinden: 
Bakırköyde kain Akliye hastahanesinde yaptırılacak 8000 

lira bedeli keşifli tamiral olbaptaki keşifname ve şartnanıesi veç
hile ve 25-10-932 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale 
edilmek iızere münakasaya konulmuttur. Bu baptaki kfşifnarn~ 
ve tartnameyi görmek isteyenlerin komisyona miiracaadarı. 

(5152) 

ler varmıt; Keriman Hanımda nasını yeniyor. Eğlenceleri de Mehmet Ali: 
bu nisbetler tamammıı. Yahu, nedir, bilir misin, olimpiyat -Yokcanım,deği·okadaı 
biraz Beyoğlu caddesine. Fa- yüzgeçlerinin göğüsleri ile Ni· Akifi hatırlan:az mıın? Ana· 
tih yollarına çıkınız. Tenasüp yagara sularını dövüştürmek! dolu geliyor, diye Rır.: malla· 
davasını sokakta kazanalım. E· Avukat Şakir : nı yok pahasına devir alınaği\ 
cit bücüş bir sürü kadın erkek, - (Güler) Horoz mu dövüş başlamıştı. Tam Mudnya mü· 
bohça gibi karınlar; yağdan- türüyorsun. azizim. (Gözü dala tarekesi olunca, Ru~lar biraz 
lık gibi gerdanlar, paytak ba- rak) Hele bir dünkü halk kala· rahatlandılar. Akif ~nim ya. 
caklar, soluk yüzler... Bir de balığını görebilseydiniz.. kama sarılmış. çılığı~ "- Al· 
Moakova sokağını, Berlio bul- Raşit : çaklar, diyordu; yürilüler, yü. 
varını. latokholm cadd~ini göz - Siz İstanbul kala- rüdüler. tam benim :azanaca-
önüne getiriniz. Selim Sırrı balığı nedir, anlamak için, ko- ğım zaman duruverder !" 
yirmi senedir cüce uzanmağa, mik Şarloyu getirmelisiniz. llk O, Anadolu'yu hiçlurmadan 
kambur yassılamağa çalışıyor. sayfa rekorunu kıran havadis lstanbul'a yürür g~mek isti-

Muallim Kadri : Mehmet Alininn zanettiği gibi yordu ... 
- Ruha bakınız, ruha ... Ça Keriman Hanım değildir. [Ba- - İstanbul, yalız Keri-

nakkaledeki düşmanlarımızın na dönerek] Sizin Yavuz-ha· man Hanıma değ• R;n Tin 
hepsi bizden daha uzun boylu vuz hikayesidir .. Kalabalık ise Tin dirilip gelseydi .ıu seyret-
idi. Anadolu... bir Defi'dir. meğe de ayni kalabağı gönde-

Mehmet Ali: - Ne Defi'si? rebilir. Laf lafı aça Gazete-
- Anadolu mu? O gü - Dünkü kalabalığınızı ben !erimiz Ahmet Ras-İn cena-

lünç değildir. Anadoluda bir Sultan Hamit öldüğü za- zesi arkasından il vah vah 
yedi yatında çocuk, yet· man. bir de Refet Paşa latan· cektiler; sinema köı:fii RinTin 
miş yaşında lstanbullu gibi bula girdiği vakit görmüttüm. Tin'in, mersiyesi sü1nları kap· 
pişkin. tutumlu ve olgundur. İstanbul, ittihatçılara inat için !adı. Kraliçe kal>alığından 
Biz ise şehirlerde çocuklar mil- Hamidin ölüsünün peşine düş· bahsediyorduk. Buu demek
leti oluyoruz. Gittikçe hafifle· tü. Refet Paşanın arabasına tir ki fBana daha kkatle ba
yoruz, fakat kafamızdan! Mu· takılanların yüreğinde ise. İn· karak] AnkaralılarHaydarpa
al!im Beyefendi, biz boybos giliz vP Fransız bayraklarına şa istasyonunda ~nız iki sı
muaye·1esi ;fe uğraşırken pro- karşı hınç çıkarmak zevki var· ra polis, bir tabur nktep çocu
feııör Piccard haavnn .ı .. onda dı. Herkes, bunlar gitse amma, ğu, bir düzine de Jon şapka 
ki laboratuvarınd· , 
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r.Piccardl6700metreyeçıkarak' İngiltereden Canada'ya uçmağa 
yen· bir yükselme rekoru yaptı muvaffak olan ilk tayyareci 

. -
Almanya, Fransa, lngiltere ve Amerika bu 

sele bilecek 
mesafeye yük_ 

tayyare yapmağa çalışıyorlar 
yani. tayyar laburatuvar balona J de balonun Merame istikameti 
raptedildi.Profe.ör Piccard bir ı ne teveccüh ettiği haber verili
komple apor elbisesi giym;, ve ' yordu. Saat 11,31 de gelen tel
batmda bir bere ile bu işlere ne si-z 16.500 metre irtifadan En· 
zaret ediyordu. Biraz sonra Ma gadine üzerinden geçildiğini.va 
damPiccard dört çocuğile tay- ziyetin mükemmel ve soğuğun 
yare meydanında göründü. O- şiddetli olduğunu bildiriyordu. 
nun arkasında (Graf Zeppelin) 11,40 da son telsiz geldi. Pro
iamindeki methur kabili sevk feaör Piccard bu telsizde Adri
Alman balonunun kumandaı yatik denizine dÜfmemek için 
Dr. l.lceoer Profesör Pccard'la hemen işine geçeceğini haber 

• mua't'iııi tqyie geldi. Ayni za- veriyordu. Balon l 7 yi biraz ge 
manda bir ııcJ4ı: ta,-aflıırdan mu- çe yani havalandıktan 12 saat 

\ vaffakiyet temenni eden mavi sonra ltalyanın Mantoue vila-
telğraflar yağmala baıladı. yetinde Garde gölü üzeride 1· 

Profesör Piccard saat dört talyanlann •Ürat deniz tayyare 
buçuia doğru meydanda hau- !erinin maülharekesi olan De

aenzao civarında yere inmittir. 

Mollison bu uçuşla Atlas denizini geçen 

yaptıktan 

Mollison tayyareden 

tayyarecilerin 
muvaff ak1yeti gölgede hırakh 

lndlll zaman "" ııendiainl o anda 
beyanat verirken •• 

11akalagan gazeteciye 

/ 

1 Yeni bir 
Kulüp 

Amatör yüzücüler 
kulübü 

tesis ediliyor .. 
Şehrimizdo fsta.1bul birinci A 

matör Yüzme ihtisas l:lübü teıisint 
teıebbüı edimiıtir. Bu klübüo mü 
l8febbiıleri Deniz~ilik fedarasyon' 
reisi Ekttm Rü,tü, eobak bariciy 
nazarı Asım B. lerclir. Maarif Vekil 
Dr Reıit Galıp B. klübü himayeli 
ne almağr vadetmiştir. Ekrem Rüth 
B. klübüo nizarnnamerini hazırla 
mqbr. Klübün yalanda resmi mua
melesi y11pdarak teşç:t edilecektir 
bu kıt ha.-ıı-lıklar ikmal edilerek ge 
lecek yudan ; ibaren klüp tealiyet 
lıqlıyacaktır. 

Klllp yüzme ve yüzıneğe faydal. 
olan oporlarr yapacak. bu meyanda 
111tletizm ve jimnasti!o. ve 4k.İ rilt 1 
sporlar yaparak .,;en~lt"rİ yüzücülü I 
ie buırlıvacaktır. Klübün ehemmi
yet vereceği 19ylcrcier. bir• de caı 1 
kurtanna iıleridir. 

Yüzücülükte ilerilôycbilmek içiı ı

1 kapa)r bir yüzme hant, na şiddeti< 
ihtiyaç v1' ... dır. Kapalı ; iı yüzme ha• 

za olmadan yüz 1
' ··~'"' =n beynelm; 

lel musal-.akalara ı-ıreh'.lecek bir !" 

•" 

Profeaör Piccard'ın 16.700 
metre çıktığı anlaşılmaktadır 
ki, geçen sene mayıstıt kazandı 
ğı cihan irtifa rökorunu 1000 
metre kadar fazluile yine ken
disi kırmıt oluyor.Şu halde Pro 
feaörPiccard geçen senenin ma 
yısmdan beri dünyanın en yük 
sek adamıdır. O tarihten evvel 
cihan irtifa rökoru tayyarede 
idi. Amerkia tayyare zabitlerin 
den Mülazım Apollo Soucek 4 
haziran l 930 tarihinde tayyare 
ile 13.157 metre irtifaa çıkarak 
bu rökorü Alman tayyarecile
rniden Neuenhofen'in elinden 
almıştı ki, bu irtifa tRyyarelere 
mahsus cihan rtifa rökorudur. 

Şu son günleı·de cihanın 
gözleri Bahrı Muhiti Atlaaiyi 
Avrupadan Amerikaya tek ba
şına ve küçük bir spor tayyare 
sile geçen lskoçyalı me9hur 
tayyareci J. A. Mollisfon'un ü
zerinde temerküz etti. Bu hadi 
se tayyarecilik aleminde ilim 
ve metanetin şimdiye kadar f"m . 
uline tesadüf edilmemiş en 
yüksek bir nümunesini teşkil 
etmesi itibarile fevkalade dikka 
te §&yandır. Küçücük bir spor 
tayyaresinin içinde tabiatin en 
cotkun ve azğın kuvvetleri kar 
şısmda ucu bucağı bulunmaz 
denizler üstünde havada bir 
kuş tüyü gibi şuradan şuraya 
atılırken bu kuvvetlerle tek ba
şına 30 saat boğuşatak hedefe 
erişen bu kahraman bugün sa· 
dece bir İngiliz tayyarecisi de
ğil, cihan kahramanıdır. 

kilde hazularunalarına imkan yok 
tur. Bun~ nazat"ı c!iklil\t~ alan klüı 
müteşebb'sleri lstanbu!da kapalı !>i• 
yüzme 1-avzu yaplrrn1ağa karar ve'" 
mitlerdi<. Çara&anda \lir ıpoı aaray 
yapdma'ı ve yÜ7ıre hav2unun da b.. 
rada İnşa ~, düşünulınU~ isede bu
nun çok masranr ol~cağr görülerel 
•ıazıı;~ilmiştir. Şimdihk Seyrisefaiu 
iclare•İnc ait Toı:iıaned•ki saat kule 
ti m~,; :)ar.ırtd._'t bir '"ap:ıla vUzme ha' 
n Y•P1'Juatı tftittlnolJyor . E\..<Wı·, 
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Proft1•IJr Ptccard'ln 18700 metreyt1 çıkmalı ıartlle 
11aptılı harlkulide rt1korun muhtelif en•tantane

lt1rlnl zaplt1den reslmlt1r 

Balon tayyareye kaptırdığı 
bu rökoru geçen sene tekrar is 
tirdat etmiş ve bu Jefe., daha 
arttınnıştır. Bundan 3 l sene ev 
vel yani 31 temuz 1901 tarihin 
de Alma'> ilimlerinden Süring 
ile Berson yine fenni tetkikat 
için balonla 10.800 metre irti· 
faa çıkmıtlardı. Tayyare bu İr· 
tifaa ancak 19 sene sonra, ya
ni 1920 senesinde çıkabilmiş
tir. Bugün dört millet (Alman
ya, İngiltere, Fransa ve Ameri 

Aiustoıun 18 nici günü ci- bulunan gazetecileri toplıya· ka) Stratosfer ta;1ıaresi yap· 
n en büyük iki hidseaine rak ahval ve teniti mapla meığuldür. Bu sayede 

it olmuıtur. İsviçreli Profe cevviyenin müaait olduğu b .. ki önümüzdeki sene tayyare 
r Piccard balonıla 16700 met ve sıfır derecei tiddette ler irtifa meselesinde belonlarl\ 
yükseğe çıkmıt ve İngiliz rüzgarla havaya yükseleceğini mülhit birer rakip kesilecekler

ü- ollison tek batına Bahrı Mu· ve yükseklerdeki rüzgarın ıid· dir. 
A. i Atlaaiyi Avrupa' dan Ame- . deli tenakus etmekte olduğunu Profesör Piccaı'd, aletleri-

l"I .. 

' 'ya geıçmtitr. Bu iki hadise söyledi ve kendisine bu teıeb- Tnn iyi itlemiş olduğuna naza· 
şimdiye kadar hiç bir insan hüsünde yardım edenlerin kif- ran bu sefer pek mühim ve kıy 
una na.İp olmıyan muvaffa fesine tefekkür ettikten sonra mettar malumatla yere inmiş 
etlerdir. vedalaştı. olsa gerektir. 
Belçikacla Brüksel darülfü- Balon, saat beti beş geçe Is Profesör Piccard'ın maksa-

1\u mu•llimlerinden Profe· viçe Milli martı ile selamlanır- dı ne idi? Amerika alimlerin
Piccard'ın 27 mayıs 931 ta· ken ve bir taraftan da sayısız 

l b' b 1 · Ik 1 den Millikan bundan bir çok se Qİnde ır alonla Almanyada seyirci erın a ış arı arasında 
lıgıburg ıehrinden k?.lkarak balonlara mahsus an'ane bük- ne evvel bir §U& keşfetmiş ve 
~'781 metre İrtifaa çıktığı ve müne giren üsulde -salıverile bunun şiddetinin deniz seviye
ılhaasa kaiıat şuaatı hakkın- rek havalandı ve süratle yük- sinde az ve And dağlarının üs· 
' yapacağı tetkikatın balonda seldi. Otomobiller balonun '.Iİl· tünde, yani havanın kesafeti az 
~kua geler. ufak bir arıza yü- tiği İstikamette koşuştular. Fa olduğu yerde fazla olduğunu 
ilden yarın kaldığı h"tırlar- kat mütehav,~l esmekte oian görmüttür. Güneşin ziyası . 
dır. Bu ik cıkışta mumai· rüzgar otomobilleri p<'k büyük j ak bi t k. - d d an 
)h • · ı · d b' k 1• ku d tk· c r gaze e agı ın an geçe , yanını n:uavın aın en ır müş ü ata so yor u. ı bT X . .. d 
•tıfer'i almetı. 1 tayyare kalktı. Birisini meşhur 1 1 ır,. şuaatı ıse .. v~cu umu-
. Piccard. b tetkik~tırı ikmal 1 lsvi~re "As''.larından Mittelhol zun bı.r.tarafından o~uıta~afın.a 
rı o tarıhtn berı hazırlan zer ıdare edıyordu. Yarım saat j' geçebılır ve fakat ıncecık bır 

ğa 'kta idi.' Mımaileyh balonun sonra indi. Bu pilot. balonun madeni livhadan geçemez. Hal 
u- ti veya t.ndalı denilen •, pek süratle yükselmekte olma· buki bu şua her feyden geçer, 

k yükseklee çıkacağı için sı takibe imkan bırakmadığını nüfuz kuvveti şaya:u hayrettir. 
a- r tarafı kaplı ve hava geç· ı söyledi. Ancak beş metre kalınlığında 
az 

l· t~ bir alüm1yon künden iba Balon, yarrm saatt"n az bir za- kurşun lavhadan geçemez. Bu 
ü- t bulunan lburatuvarında \','! i manda 4500 metreyi geçmişti. şuaın güneşle VP sair seyyare
a- tlikte götüıceği aletlerle ilı< Biraz sonra havanisleı· gel- !erle alakası görülmediği gibi 

llşta edindii tecı :::belere isti meğe başladı. Balonun Avus· ı kür~i arzdan değil, fezadan gel 
den bazı tailat yapmıştır. turyada Alberg üstünde oldu· diği cihetle ismine kainat şua
Profesör 'iccard bu sefer ğu bildiriliyordu. Arı.~sırdan 1 atı - Ra} 1ns Cosmiques) de-
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1'<içrede Zür sehrinin Duben rüzgar istikametinin -~eğişmesi miştir. Bu şuaatın mahiyet ve 
l'f tayyare ıeyda:ımdan ha- balonun tekrar İsviçre üstüne 1 menşei bugün tabiatin en mü· 

. ket etti ve ~nına mu<tvinle- getiriyordu. Saat 10,40 ila ba- him ve füaünkar esrarından bi-
llden Cosynı aldı. Mumai· lon lsviçrede Davos'dan görül- ridir. ~k çok gayret ve feda
Yh Zürih'te ıüsait hava için dü. Buradan gelen habere naza karlıklara rağmen şimdiye ka· 
İiıılerce beki.;. Nihayet ağus ran balon (Sen Moriç) İstika· dar meçhul kalan ve yerden 
. Un 18 inci inü hareket et· metinde sürükleniyord:.. yükseldikçe şiddeti, nüfuz kud 
I; Hareket hırlığı bi~ gece Haberin en doğrusu balon- reti artan bu şuaı tetkik etmek 
~.,el sabaha Jdar devam etti. dan geliyordu. Balonda telsiz ci içindir ki, Profesör Piccard ve 
'-t 10,30 dabalon müvellü- hazı olduğundan balondakiler onu himaye eden Belçika Ta
~lına ile tişiıneğe başlandı. dört defa bulunduktan mevkii harriyatı ilmiye yardım sandı
~ı saat sonra ılonun üst ucu bilairmişlerdi. Saat 9,25 te ge- ğı bir çok masraf ve fedakirlık 

metre yükslikte idi. Saba len telsizde vaziyetin iyi ve a· !arı iki defadır göze almakta
karşı saat cide hazırlığın !etlerin mükemmel bir surette dır. Yakında Profesör Piccard' 
trıı azamı ilal edilmiş bu- işlemekte olduğu ve balonun ın raporunu okuduğumuz za

lluyordu. Bala son 400met bir saatten beri 15.000 metre man beşeriyetin bu t.,tkikattan 
~ trıikaplık gala dolduruldu. İrtifada bulunduğu bildiriliyor ne kazançlar edindiğini öğrene 
1~ aaat ıonra alonun sepeti du. Saat 9.40 da - 1---- •- 1 -'~- ,_;;,;-

Mollison'un bundan evvel 
Avusturalyadan lngiltereye ve 
İngiltereden Cenubi ıAfrikacla 
Kap şehrine yaptılı meıhur u· ı 
çuılar okuyucularımızın hatı
rındadır. 

1 Rlitlt. B. bu ınescle ıı.;,ı.,Mıa 5.yrı 

•efain u"!Um müdürü Sadullah B 
le görü,ruektedi, 

lngiltereden Afrikanın cenu 
bunda (Kap) a 4 gün ve 17 sa· 
atte ve Avusturalyadan lngil
tereye 8 gün ve 22 saatte uç· 
mak şartile bu noktalar arasın 
daki sürat rökorunu uhteainde 
bulunduran Mol\ison 18 ağus
tosta İrlandadan kalkarak Ka
nadada (Bronsvayk) Pennfield 
- Rfge inmiştir.Mumaileyh doğ 
rudan doğruya New·yok'a uç
mak istediği halde kesif sis ve 
yorğunluk buna mini olmuş· 
tur ki, New-yorktan 900 kilo
metre beridedir. Bindiği tayya 
re tek satıhlı küçük bir Pus 
Mot tayyaresidir. İsmi "Kalp 
Ferahlığı" manasına gelen"He 
art's Content" koymuştur. 

Mollltwn büyük muDaffakıgetlerlnden .anra poll• 
kordonu altında laygare nıt1gdanından uzaktaıırken .. 

dir. Molliaon tayyaresine 724 
litre bensin almıştı. Bu suretle 
tayyarenin sahai faaliyeti5800 
kilometreye çıkanlmııtı. Doğ

rudan dofruya New-york'a uça 
bilcliti takdirde katedeceği me 
safe 4200 kilometre idi. Fakat 
tiddetli ais buna mini olmuştur. 
Mollison Kanadada (Sen Con) 
un 85 kilometre şarkında Pen· 
nfield Ridge'e indiği zaman 
tayyaresx;de New-york'a ka
dar uçabilecek benzin vardı. 
Fakat 30 saat tek başına uçu' 
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Methur İnriliz kadm tayyareci 
!erinden (Miu Ami Conıon) i 
le bir kaç ay evvel eYlenenMol 
liaon 9 ağustostan beri (Dab· 
lin) le müsait hava beklemit· 
tir. Port-Mamock tayyare mey 
danından hareket ettiği gün 
Bahri Muhiti Atlasi üzerinde 
hafif bir rüzgi.r esiyordu. Rüz
garın sürati saatte 24 kilomet 
re idi ve bittabi muhalif istika· 
mette yani Amerikadan Avru
paya doğru esiyordu. Şeraiti 
ceviye heyeti umumiyesi itiba-
rile mükemmeldi. . 

Mollison lrlandadan (Yeni 

Avrupadan Amerlkaya gl'fen lngillz tayyarecllerin
den Molllsoıı hareketinden bir dakika eoııel 

karısı ' t ::.. •• ..., .. P' .... _ ... ,: ... • 

~· 

Bronavayk) m payitahtı olan 
(Sen Con) a kadar olan 4320 
kilometrelik mesafeyi otuz bu
çuk saatte uçmuttur. Bu men 
fenin bu kadar u:ı:amaama se
bep Mo!Hson'un bindiği küçük 
ıpor tayyaresinin her halde tid 
detli rüzgarlarla çarpıımıt ol
masıdır. Saatte 170 kilometre 
süratle uçan bu tayyarenin aü
rati rüzgarın muhalefet ve tid
deti yüzünden 144 kilometreye 
inmiştir. 

Molliıon, bu teşebbüsü lie 
Bahri Muhiti Atlaai'yi Avrupa 
dan Amerikaya tek başına ge
çen ilk tayyareci olmuştur. Q. 

nun içindir ki, Ameriltalılar tay 
yarecyi pek büyük bir ikramla 

ve rüzglrlarla mücadde tayya • 
recinin tabu tuvanmı tamamile 
kesmi,ti. Binaenaleyh, bir güo 
istirah..t ettikten sonra New· 
york'a uçmuttur. Bu CPsur ve 
çok metin tayyareciy'! Aml!rİ

kalılarca yapılan muazzıım İs· 
tikbal ve tezahürat pek yerinde 
olmuştu. 

Mollison 3 gün içinde lrlan 
dadan New-york' a gidip gel
mek üzere yola çıkmı~tı. Faka! 
bilihara progamını de ğİştirmiş 
ve New-york'ta bir hafla kal• 
dıktan sonra oradan tekrar (r. 
landeya uçmağa karar vermİş· 

istikbal etmitlerdir. Miralay t' 
ır. 

Lindberg Amerikadan Avrupa-
ya tek başına ilk geçen tayyare I 28 ağust~s saba~ı saat rı, 
cidir. Rüzgarlar Avrupadan A- 50 de ( Parıs saatıle 17,20) 
merikaya geçerken daima uçu· New-york'ta Roosvelt Fid<i 
fa karşı geldiğinden Mollison Taya re meydanından donü~ u
un teşebbüsü daha güc ve daha çuşuna girmiş ve hareketinden 
kıymetlidir. Bu uçu'a büyük evvel zevcesine şu telgrafı çek 
bir kıymet veren bir diğer cihet miştir: 
te Mollison'un bindiği tayyare "Sen Con (Yeni Bronsvayk) 
nin küçük bir spor tayyaresi ol Harburgreys (T ernöv) tarikile 
masıdır. Yalnız ayni tip tayya- hemen Kroydon'a hareket edi 
re ile meşhur İngiliz pilotarın- yorum." 

dan Hir.Mer geçen sene kanu- Birinci ve ikinci uğraklaı 
nuevvelde tek başına Brezilya· 900 kilometre mesafededir. 
dan Afrikaya Cenubi Bahri Mu 
biti Atlasiyi geçmişti. Mollison Mollison sis yüzünden Sen 
evvelki teşebüslerinde olduğu Con (Yeni Bronavayk) da İne 
gibi bu sefer de biı· Puss-Moth miyerek tayyare meydanından 
tayyaresine binmitti. Motiirü 28 kilcmetre mesafede bir tar-
120 beyğir kuvetinde bir Gipsy : lay ·0 •1 yapmı§tır 8 29 d 
Ilı .... 'd' y 1 'h a ı ' • a motoru ı ı. a nız fU cı e y . 1 k d k•' S'd ' 
t . d .. ı ek ı · d ki b em s oçya a aın ı ney e 
ı e soy em azım ır , u . . . • . 

tayyareyi Havillland Fabrikası ınmıştır. Fakat yagmur, sıs ve 
Bahri Muhiti Atlasi geçişi için fırtınadan şehirden 8 kilometrr 
hususi olarak imal ve 4 ağus- uzağa sürüklenmittir. 
tosta Mollison'a teslim etmiş- Mollison •~krar uçmak iate-
tir. Tayyarenin mahzuru takvi· miş, fakats sa--· .... ~•"" ~tG·~-- .~ 
ye edilmit ve telsiz postası kal layı mu" "'""" ~..ı; .,ı'1~'0 
dırılmıştır. Bu tayy!re11in seva ı.~r 1 caatlaft i ~;ş. ""' 
..... -. • '!!.. ... ~ ... ::J>" 

1 
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3H:usıısi silah fab ri
da alarının ilgası! 

c~nevre 12 (A. A. j - M. 
reı,aul Eonceur Parise gitmek 

ere Cenevreden hareket et f !nez den evvel M Henderson 
te M. Aloizi ile görüşmüştür 

b . Boncour küçük itilaf de~ 
! ~tleri murabba sları ile Lehis 
111

an Belçika ve Yunan mu· 

1 

ahhularına da mülaki ol
nuştur. 

f ransa bu devletlerle mü
a bık kalmak suretile iş gör

Sıek arzusunda bulunduğ'un
ulad bu mülakatlar Fradsız 
!',lanı pro jesiniıı tadzimi hak
r<ında cer · yan etmiştir. 

M. Bo ncour içtima tarihi 
a lım olmayan teslihatın tah 

idı konferansı divanının iç
ma devresinde hazır bulun

tn ık üzere Cenevreye avdet 
"edecektir. 

Cenevre 12 A.A. Sala-
biveltar komisyon, dün öğle

e hususi silah fabrikalarının 
ı! ası meselesinin tetkikine 

a lamıştır. M. Y ouhauks 
(France) bibassa Danimarka 
ve ispanya murahhaslarının 

müzaharetine istinat ederek 
1 hususi silah fabrikalarının İp· 
kası taraftarlarından noktai 
nazarlarını müdafaa etmeleri
ni ri a etmiştir. Salon, derin 

bir süküt içinde kalmıştır. 

Bıraz sonra M. Yuhoks'un 

sözünü kesen lngiliz raümes
sili muvakkat muhtelit komis-

yonun hususi fabrikaların il
gası aleyhinde olaıı raporunu 

kabul etmekle iktifa eyledi
ğıni söylemiştir . M. Yuhoks 

hemen ·evap vererek mezkur 
komisyon raporunun tanzi
minden beri bir takım hadi
s rin vaziyeti değiştirmiı 

olduğunu ve bilhassa tahdi

~i te.slihat konferansı içtima 
ının nazarı dikkate alınması 
laz ım geldiğini beyan etmiş
tir. 

Kimse söz isteı:ııediğinden 
müzakere çarşambaya bıra

kılmıştır. 

Tokio 12 A.A - Hükumet 
sabık cenubi Mançuri der.ıir
yolları müdür muavini M. 
Yo uke Matsouka'nın Cenev
rede toplanacak olan Millet
ler cemiyeti celselerine işti

rak edecelı: Japon mümessil · 
leri aruında bulunmasına ka
rar vermiştir Diğer murah
haslar şunlardır: Paris sefiri 
M. Nagaoka ve Brüksel se
firi M. Naotako. 

Malıkemelt>rde 

Bir sene hapis! 

Müflis 
Banker 
Atinadan Ameri
kaya gönderiliyor 
ATINA, 12 A.A. - Yunanis 

tan ile Amerika arasındaki müc 
rimlerin iadesi muahedesi imza 
edilmemiş olduğundan Samuel 
lnsull serbest bırakılmıştır. 

ŞiKAGO. 12 A.A. - Yunan 
memurlarının Samuel lnsull'u 
serbest bırakmış olmalarına 
r?: :nen lllinois hükumeti müd
deı umumisi mumai!eyhin aci
len Amerikaya avdetini temine 
fahsen yardım etmesini rica et 
mek üzere M. Hoover'i görmek 
maksadile Vaşington'• gidece
ğini beyan etmiştir. 

VAŞİNGTON, 12 A.A. -
Ayan meclisinin borsa muame
leleri hakkında tahkikat yap
makta olan komisyonu lnsull 
müessesesinin iflası hakkında 
tahkikat yapmak üzere Şikago
ye gitmektedir. 

VAŞiNGTON, 12 A.A. -
Hariciye nezareti. Yunan me
murları tarafından tahliy<! edil
miş olmasına rağmen Samuel 
lnsull'un Amerikaya avdetini 
temin için yeniden mesai sarfet 
mekte olduğunu bildirmekte
dir. 

Sanıuel İnsull 
VA-:;INCTON, 12. A. A. - Yu

nani"bn z.ıbi~;: sı tarafından bir müd 
det r:ıe vk·ıf hulundurulan Sarnuel
lnıull'iin flhİren tahliye.sine rağmen 
nıümaileyhin müttchldei Amerika 
hükıimetine lPslimini temin için aza 
mi gayretff"r sat"folunacağı hariciye 
nezaretince bildirilmektedir. 

At.inadan gelen bir habere naza
ran, lnsull. bir ay kadar Atinada 
kalmak niyetin<!• bulunuyor. Dostla
rına inanm"tk J~zım gelirıe, lnsull 
hiçbir tarafta n 1'~1ihiyel almakıızın 

55.000 dohr k ıymetinde hisse senet 
leri te..ıa,·Ülc çıkarmaktan batka bir 
suç İş)em,.rni~tir 

Yir.c ayni doıtalara göre. lnsull .ı
leyhtne ke•İlen te \'kif müzekkeresi, 
ancak krn<lisin; mali itleri hakkında 
h esap vermeğe mecbur etmek mak
oadil~ çıkarılmıştır. 

Yunanistarıdaki Amcı-İkan sefare
tinin i .ıte'1:iğ' Ü7.erine Yunanistan'a 
bir te vkif enıri gönderilmjıtir. Bu 
müzckkir cnih hemen A tinaya vuru
dunu müteak'p muhakemesine bas· 
IBnacaktu·. · 

lnsull'ün krı uma vekilleri müek
kilJei':ne miica·i,nler iadesi kanunu
nun t ath~k olunamıyacağmı isbata 
çalı ş:~cJ:kl~ı ·dır. 

lnsull ise Aınerkay;ı kartı vaziyeti 
ni duzcltçhilecğınden ve böylece A
merikaya dôncbileceıinden ümit ''ar 
bulunmaktadır. 

• 
lrlanda'da 
Kargaşalıklar 

Halk polislerle 
çarpışıyor 

ölü ve yaralı var 
BELFAST. 12 A.A. -- Ak

şamın sonuna doğru çıkan 3 
yangının bir suikast e~eri oldu
ğu nzannedilmektedir. 

Sokaklardaki lambaların bir
çoğu kırılmıştır. Burdan dola
yı polis, elektrik pıojöktörleri 
kullanmak mecburiyetinde kal-

-· " Y~n~ın 4 c. v tamamen yaıı.-

Büyükdere 
Yangını 

1
1 ( Başı 1 ınc i s.hilede) 
Iemis•ır: 

l 

Ankarada 
Büyük bir 
Yangın 

( B a ·ı ı rncı a1'•fede) 

sında kalmıştır. Manevra yapı-

Muhabir mektubu 

l dıktan •ooır~ sondürülebildi. itfaiye 
?'f"rikmedr:; R' t"ldi. Anadolu yakasın
c!aki orman yangını dolayisile ihti !arak şehrin bütün suyu, yan
yatru Çubuklu Gnz Depolarında bu gın ye

0

rinde toplanmı~ ve ara-
lunan motopomp gEl<li. lstinyeden : zözler Bentderesindcn ve diğer 
ve •onra B~yoğlıı itfaiyeleri yetişti · su d~posundan doldurula;ak 
!er. lt•lva Tayyao • kavargilhının mo .. · k d'J 
l"'>bomıı;ı da calr,tı , Fakat her taraf m~t~mad~~en yangına s~v ~ ı 
;ı.h~ao oldueu için ,{aha evvel ateşin mıştır. Dıger taraflann ıtfaıye 
ii'lii alman ·adı . cidden büyük kabiliyet ve feda 

Tekaütler için en ko
lay geçim yeri .. 

Gönen en ucuz kasabalardan 
birisidir. 

Yangın c•kan evin 2 inci ve 3 ün karlıkla yangının genislemesi· 
cü kııtlnrı arasındaki merdiven ara- ne mini olmak için ale;ler icin 
lııhn,l.an a\e~ ir> ç ıktı ~ ı zannoluniyor d k' b. 1 k t B · 

Şimdi elektrikte yapılıyor .. 
V t hkik t d d ·ı· B e ı ına arı yı mıs ır. u su-e aJ a :-ı evam t:. ı ıyor. un· · . . 
dan dol:ayi 3 üncii katta kalanlar, a- retle yangı~ın genışlemesıne 
lı-vlerin s3rdığ ı ,,ıt kattan geçcme- meydan verılmeyerek zararı 
mişler. konJilcrini sokağa atar:tk tahdit edilmittir. Belediye dai-
r• lanm •s !a•dır ." resi. sakaflanndan tutuşmuşsa 

Yaralılar ne diyorlar? da gösterilen gayret neticesin
Dün bir muharririmiz. yanl(Jn .,.. de atıeJ söndürülmüştür. Bele

na .. nrla soka~~ atıırken yaralanan- diye dairesinin bütün e!yaları 
larla ııorüımu,tür. 'ı arahla"dM Na boşaltılmıştı. yangın ırece sa
zenin H. ik kızı Nadide H. lar Bey 
ojılu ha:.tahanesinde tahtı at 22 ye doğru, Merkez bakka-
tc<!aviye alınmışlartlır. Nazenin H. !iyesi, Şevket bakkaliyesi, Şark 
"'"harririmi7c, manifatura mağazası, Yahya 

- " Buı, orta katta oturan Refik Efendinin bakkal dükkanı. ya
B.in bağırrt'as1nı işiterek uyandım. 
Mcr<livene ko mak i•tedim, merdi
ven ayaklal'"n'• illevler içinde gÖr
dÜ!:l Kızınıla. kendinıizi balkondan 
aok>.ı(a ~ttık. Oturduğumuz evin ,.)t 
knt..ı knjıi:, ,(iğer 2 katı ah..-ptı. Ba; 
k:ı bir ıev bilmiyorum.' 

Nazenin 11 . ın yüzünde yanıklar, 
belinde "2İHeı vardır . Kızı Nadide 
H . rn bir aı·ağı ve bir ko1u kır1k, 
yii.zü yrrr yer yanıktır. 

Talat H. Hiiseyin ve Nuri Ef.ler 
f.lfol hastahanesinde lahti tedavide 
bulunma'<tadırlar. 17 yatrndaki Na
dire H. d, dün •aat 5 te bu hastaha
ncd~ vefa• etmiştir. Talat H. ile Hü
seyin Ef. ağır hastadırlar, konuşa
cak h:tldc değildirler . 

Tuhafiyeci Nuri Ef. 14 yaıların· 
daclrr; ;a" elinin iki parmağı krrıl ~ 
mııtır; ba~1 da yaralanmıştır. Nuri 
Ef. muhaı ı ·irimize demiştir ki: 

- · ·• Bir gürültü duyarak evveli 
bcr, ııyantllm. Kapıyı açtım.. içeriye 
kesip bir d11man hücüm etti. Derhal 
iıiJem eft"adını uyandırdım, taraçaya 
çıktık, bir İple ötekikri aşağı indir
rriye ç.llışt1l .. . En 1iOn.,.a da ben atla
dnr. ve yere düştüm. orta katta otu
ran Refik B. ailesi ha•tanede oldu
ıl;un'1:m son günlerde eve gelmiyor
du. Yangın akşamı J{elmiıti. Biraz 
çalğı çaldı. Ben o kanaatayim ki, 
yaneın R•fik R. katından çıkmışlıT. 
Refik B C\ıinin eşyasını dııanya çı· 
karabilmiftİf . Kendisinin 3 tabanc.a 
ıı va.,.dı, birini kullanıaydi, hepi
mi? vaktin,1e uyanac1tktık." 

Can kurtaran yoknıu? 
Büyükder. y~ngmında altı ki , i

nin balkonJan ıokıığn atılmaları ve 
bir ~enç kt'Zh~ bu )"Üzden ölümü ha
disesi 1.c:arşı :. ırıda t'tfalyenin (Can 
kurtaran) 'la.rının n~rede olduğunu 
düıündük. Bu mülahaza ile yangın 
yerinde bulLmnt-n etfaiyr kJmandanı 
İhsan B. ile ı-'irü•tük Ihsan B. di
yor ki, 

- " Yan,ıım ~ıkar çıkmaz, bal
konrlan atılmı;lar, etfaiyenin yeti§· 
mesini hel.. 1ememişlerdir. İlk defa 
deniz motVı·ü, Pa§abağçede orman 
yan~ınmı !'Cn<lürmekle meşcul iken 
Büyükdercl!cki alevi görmüı. derhoJ 
oraya hareket ehnİftİr. Ve yetişin. 
cey• karlar •·radan 16-17 <lakika geç 
mi~tiı·. lstinye ıtıubu da müteaki 
ben uıbıtadan keyfiyeti habc• alarak 
oraya gihniıtir. Etfaiyc yetiıtiği .<a 
man yan~ın çıki'tn ev. tamamen çök
mÜŞ: bulunuyol'du. Benim orada gör
düğüm, yanı{tn cıkan ev yanmıştır. 
Yanındaki yeni boyanmış yağlı boya 
IP\•İn ,.rk~ k1smı, onun yanındaki kü 
-::iik bir evin ön kısmı yanmıştır. 
Etfaiye vaztfellİDİ yapmış; gittikten 
sonra .:an kurtn.r:ınların kullanılma· 
sına mahal ~Ormemi1tir.Yangının se 
Mhi zuhurunı • ben bilmiyorum,fa
kat henüz .~hep tespitine çalı~ılmak 
t:P..dır~" 

nındaki saatçi Omega acentesi 
ve yanındaki berber dükkanı 
ve arkasındaki iki ev yandıiı 
halde söndürülmü~tür. Yan-

Muhabirimiz Ragıp Kemal B. hapislerle konuşurken 

gının söndürülmesinde itfaiye 
muvaffakıyet göstermiştir. Şeh 
rimizdeki vekiller, Ankara vali
si, yangına gelmi,Ier. başın
dan nihayete kadar bulunmuş- GÖNEN: Gönen ka~aba- ı görmek insanı cidden mütees· 
!ardır. Belediye kamilen boşal- sının mütekaitler için yaşana- sir ediyor! Birçok yurttaşlar it 
tıldığı vP damı ile yangın tara- cak bir yer olduğu iki sene eve} !edikleri günahların burada ke 
fındaki drvarı t'saslı tamire ki mektubumda bildirmiştim. faretini ödeyorlar ! Genç ihti
mühtaç olduğu için yarın öbür Filhakika memuriyeten çekilen yar 45 kadar vatan evladı bura 
gün yangından çıkanlan evra- arkadaşlar İatanbulda zaruret da hürriyeti-erinden mahrum o
kın tasnifi ile meşgul olunacak çekiyorlar. Onlar, buraya gel- larak ıstıraplar ve haaretlt'r i
tır. Ankara müddeiumumisi ve miş olsalar maişet dertleri kal çinde yaşayorlar. Senelerce me 
hakimi Hacıbayram karakolun mamış olur. Nitekim bir çok deni ve insani haklardan ve 
da yan~ının mes'ullerini yakala mütekait arkada,lar Kemal ihtiyaçlarden tecrit edilerek ge 
tarak sorguya çekmektedir. Ge • Paşaya geli~ yerle~mişlerdir. çirilen ömrün açtığı yaralar, ha 
ce yansına kadar yangının ne·· ' Bunların hepsı de hayatların- pishaneden çıktıktan sonra da 
den çıktığı henüz kat'i olarak dan memnundurlar . işliyecek v"' iltiyam bulmıya 
belli olmı:mıştı. Reılediye yan· ELEKTRİK caktır! iki oda içinde üst üsle 
gın sahasını temi? etmeğe baş- yığılmış olan bu cesetleri birer 
Iamıştır. Bu suretle. şehrin '• Ali, Ahmet ve Rasim bey- birer tetkik eyledim, hepsinin 

ler namında üç arkada~ Rus- kalplerinde birer nedamet ale· 
geçit noktasındaki geli~ ve geçi çuklu değrmenini almıtlardır. şinin yandığını gördüm. Bun· 
şin sıkışmamasına çalışılmakta Burada su ile elektrik yaparak !ardan kırmızı suratlı, kafası 
dır. Yangın yerine sevkedilen şeh ri tenvir deceklerdir. Beledi tıraşlı palabıyık bir adam7.5 
temizlik amelesi, enkazt şimdi 

ye dairesi de senevi vermekte seneye mahküm ! 3 senesini yat 
kaldırıyor. • olduğu 3000 lira miktarındaki mış aaha 4.5 senesi var. İsmi 

Polonyada tütün 
ziraati 

Polonyada ekilen tütünler 
takriben 5213 hektarı işğal el· 
mektedir. Bu senenin tiitün 
mahsulü geçen senekinden 500 
bin kilogram fazla olmakla be
raber 8.750.000 kilograma ba
liğ olacaktır. Polonya tütünle
rinin nevi günden giine ıslah e
dilmekte ise ,ı,. gene şark tütün 
!erine ihtiyaç görülecektir . 

gaz parasını bunlara vermeğe Ömer olan bu bedbaht bir za· 
muvafal<at eedecektir. Ben ken vallının kanına girmiş! Ona a
dilerine buteşebbüste muvaffak cınmaz. Müstehaktır çeksin ce 
olmalarını temenni eylerim. zasını ... Mustafa sirnnde birisi 

F ev kala de komiser 
şehrimizde 

İngilterenin Filistin fev
kalade komiseri dün akşam 
Toros ekspresi ile şehrimıze 
gelmiştir. Teşrifat için bele
diyeden Turizm şubesi amiri 

SU VE TANZİFAT 

Kasabanın suyu yoktur. ve 
bulanan sular bakteriyoloji 
tahlilinde iyi netice vermemi~
lerdir. Şimdi içilen sular üç pı 
nardan künklerle gelmekte ise 
de yolları muhtacı tamirdiı·. 
T arızifat işleri de yolunda J!;l
miyor. Evv,.lce kantar nısu
mundan 8 bin VP oktorvadan 5 
bin lira alan belediye şimdi bu 
varidatlardan mahrum ka\dğın 

· dan VP (18.000) lira da borca 
girmi~ olduğundan hidematı 
amme layikile yapılamamakl.ı
dır. 

KAÇAKÇILIK 

Bir senede tütün ve sigara 
Ekrem Bey memur edilmiştir. kğıdı üzerine (12) vaka olmuş 

İngiliz fevkalade komiseri tur. Bu yakınla:da (12) okka 
nin Londra'ya· gideceği haber kaç· k Psrar yakalanmıştır. Se
verilmektedir. 1 kiz aydan beri (32) "lğırceza 

hadisesi rüyet olunmuştur. 

Memleketi~ TÜTÜN iŞLERi 

( 12) defa kız kaçırmak suçun· 

Dün üçüncü ceza mahke- 1 mıştrr. 
pinde Amerika' da iken bir BELFAST, 12 A.A. -- 2000 
Ermeni gazetesinden naklen müsellah polisle zırhlı otomo-- Üsküdar krızası dalıilinde Hekim-

Orman yangınlan Bataklıkları 
Kurutma 

Evvelce tütün rekoltesi bir 
milyon kilo iken bu sene 
(200.000) kilo olacağı şüpheli 
dir? Buralarda tütün aleyhinde 
propağand& yapılmış olduğun 
dan ziraat pek az yapılmıştır. 
inhisar idesi 21 den 85 kurnşa 
kadar tütün almıştır. Şu sınıda 
tüccarlar görmez kısmından u
cuz tütün almakt'1dırlar. Bir 
milyon kilodan ancak yüz bin 
kilosu satılabilmittir. Buranın 
tütünlerinin tahammürleri pt'k 
müşkül olmaktadır. Tahammür 
devrinde tıra gibi sular akmak 
tadır. 

dan beş seneye mahkum! Ona 
da acıyan olmazcezasıdır çek
sin! Gönenden Fırıncı Musla· 
fa tamam 58 yatında bir piri fa 
ni. Adam vurmuş. evveli (5) 
seneye mahkfun olmuş. Evı·akı 
nı temyize göndermiş 15 sene
ye çıkarmışlar! Bu adam mem 
leketin ileri gelenlerinden ve 
hali vakti yerinde olanlarınc'-'.n 
dır. Kadir atlı bir genç te sir
katt~ 6 seneye mahkum! Ne 
ayıp. ne fena bir kabahat! Hır
sızlık insan olan için ne kadar 
bir yüz karasıdır! İbrahim na
mında VP 60 yatlarında bir köy 
lü 10 seneye mnhküm. Tn
nkçı köyünden Mustafa amin
de birisi katilden ( 15) sen.ıye 
mahkiim ! Dört senedir yatı
yor. Daha 11 ıı.enesi var. Bult 
sene dile kolaydır; fakat Allah 
kimseyi düşürmesin! Ne zor ve 
ne azaplı bir hayat! Tabanlı 
Mehmet namında birisine eşkı· 
yalıktan ( 7) &P.ne caza kesil 
miş. 5 senesini yatmıştır. 
Bunlardan batka katilden (15) 
seneye mahkfun 8 kişi daha var 
ki '· ınlar her giUt birer defa 
manen ölüyorlar ve azabı vic
dani içinde krvranıyorlar. 

biller ~hirde karakol gezmek- b•şı çiftl;ğin<lcn yanr.ın çıktığını 
inti~ar eden bir yazıdan do- T-tedir. Şehrin etrafında bir kor- yazınıştık. B~ yanıttn dün söndürü 
layı Haber ) gazetesi aley- mobil ve otobüş münakalatı Jebilmiıtir Erkeklerden 2 - 3 
hine açılan dava intaç edil- d d 1 . . O Bundan ba!ka Hacıoıman baymn ' k 

b h 
,_ on vücu e getiri mu;tır. to- .ı..n iltride Derbent civannda funda lira alınaca 

miş, u yazı ü .. ı'.imetin •ah- uurmu•tur 
'< ~ • lıklardan dün yan .. ın çıkmııtır. Yan IZMlR 12 - Bataklıkların ku-

siyeli maoeriyeaini rencide Şehrin bir kısmında nümayiı ı,ıın ıeveuü etmektedir. nıtulma81 için 18 yaşından 65 ya-
ve Türklüğü tahkir eder çiler siperler vücude getirmit- yna kadar olan erkeklerden iki 

h. rüld _ _._ ler ve barikatlar yapmıtlardır. d ür lira arasında bir miktarda ba· 
ma ıyette gö üğünu<Cn re- Polisin hücum etmesine mecbu Meccani ersler .:klıklan kurutma parası dına-
fikimizin neşriyat müdürü riyet hasıl olmuıtur. lstanbul Halken R•iıliğinden: 1- caktır. 
Hasaıı Rasim 8. bir sene Neticede bir ikiti ölmüş 12 iri talyanca d~nlcri acılacakbr. Bu BüyÜk Halkapınar bataklı(Tı-
hapse mahküııı olmuttur. ti yaralanmıthr. Saat 23 ten derılerc devam etmek iıteyen kayıt- nm kurutulmaıına başlanmıştır. 

bete kadar ıtık yakılması mene lı kayıtsız h•nıl'I' -.e Mylerin mual- Halktan istenecek para; enharı 
Polis müdürü dilmiftir. limlerile ı,,nıştırılmak ve derılerin aağire kanunu mucbince alınacak 

Pol.it Müdlirü Fehmi 8. BELFAST, 12 A.A. - Öğ· ıün ve saatlerini kararlB!lırmak ü- tır. 
VARİDAT 

üa Müddeiumumi Kenan leden sonra karııaşalıklar tek- zere 15 birinci teırin cumartesi ırü- Feci bir kaza Gönen kazasının vardiatı 

8. İ ziyaretle bir miidd~t rar baılamııtır. Ahali münaka- nü saat 17 de Halkevinin Cağaloğlu (200.000.) liraya kadar çıkmak 
~ 1- i · 1 • bb BALIKESiR 10 - Balıkesir t d y · .. · " .. r..J d' ata m nı o maga teıe üs et- hazrr bulıınnıalan ve henüz kayıtla- h' 1 . d 1 H d a ır. enı esasat uzerıne ta-

Ol'Ufm..., er ır. . . M l il na ıye erın en o an avran a h . . 
mııtır. ağaza ar otomobi e nnı yaptHm~mıı bulunanların cu- çok feci bir otomobil kazası ol- I akk~ mu~~lesı ık.mal olun 

dam kararı verildi ve tramvaylar taşa tutulmuş- merkezindeki konferans salonunda muttur. Bir kamyonet Havran yo, muştur. Tahsılatı sayımda o/o 
K d Se tur. Polis, nümayişçileri dağıt- martesiye kPdar her ııün idare me- !unu takip ederken bir arizaya 199 ve dig" erlerinde 01

0 70 tir. 
onya - Beytehrin e - " mıştır. Fakat nümayitçiler tek murluğuna müracaatları rica olu- tesadüf ederek devrilmiştir. Kam- Tütünün satılamaması tahsili!-

it Ali ve Mehmet İlminde rar harekete geçmi,l~r ve muh- nur. Dersler için üc.-t alınmaz. yonda bulunanlardan bir küçük tı aksatmaktadır Hususi mu-
i kiıiyi birden öldürmek telif mermilerle polislere hü-. --·-··-·-- zabit k~y~nun .'.'ltı~d'.' ~8:l 11 r_'.'k, hasebenin geliri .ise (80.000) 

e Mustafayı katle teıebbüs cum etmi•lerdir. Nihayet, bir ı•ık yakılmaması emredilmi•tı·r vefat etmıştır. Dıger ıkı kıtı agır ı ıı· d t h ·ı-t 'kd c~ 55 
'I' 'I' T •urette yaralıdırlar. ra ır ve a sı a mı arı / < 

etmekle maznun olan Ahmet çok silahlar atılmış. polis mu· 15 yaralı vardır. A . ti . . kA tir ki bu da tütnlerin para et· 

Diğer odaların birisincl.e de 
anakız iki kadın birer seneye 
mahkfun olmuşlar!Bunlar müd 
detlerini ikmal ederek çıkmak 
üezeredirler. Bu iki bedbaht ka 
dının daima günahkar oldukla
rını v,. ahlak mefhumlarına kat 
iyyen riayetkar olmadıklarını 
söylediler. Sarıköy nahiyesin
den kopuk İsmail il,. evlenmit 
olan bu kızcağız kocasının cal
dığı efyalara anasile beraber 
yataklık yaparak bu eşyaları 
pazarlara satarlarken sahipleri 
tarafından görülerek yakalan
mışlardır. Kocası kendi :ıöcere 
sinden karısının odasına geçe
rek kafasına çakıyı sapladığın
dan Balıkesir hapishanPsine 
naklolunmuştur. 

Büyüklerimiz: "Mektepleri 
açıp hapishaneleri kapamalı" 
derlerdi. Bu söz hakikaten çok 
doğru bir sözdur. Benôm gezdi akkında An-- "v~et'. mah- kabele mecburiyetinde kalmış- BELFAST, 12 A.A. - Nü- fire erın IS anı memesindendir. 

. · "4>o <'l' 'Vı t E d ··k· t • · 1 d ı · d c;p> ... ~rı/,J· t" ~. . d ka- ır. n sonur a su un esıs e- mayı§ er esnası~ a 31r a am t~ KONYA - Vilayet atiretlerin HAPiSHANEYi 
., 'Q: .:ı e dilmiştir. Mağazalar kapalıdır. lef olmuştur. İkı yarnlının vazı i•kan vaziyetlerini ikmal için bir I 

ZIY ARET gım hapishanelerde mektep 
görmüş. ilim sahibi bir adam 

-~ı, v.. göremedim. Bunlann hepsi ca-4,,. "'°'> .• el.de.n., .. '.:'.A· ''-•IPr,.~>"""1 1~ .. ~. ?r" · •himdı'r, .,? polis· '"'H'•" lı ı t B Hapı'shanev: • • k d - ki .. ,. ~ , k • Ua a•' pror..ı.r.a azil' a_mış ır u m·.o- ı . aa etmı . 'l'..,;.ı lfl ı ın• ugu va ' ""' -..:ı"rf.; ı • . ıs u• " 
• ~- ı · k" I Anm tı .- ~ 1_. 1 bacak gc" ..,.,dt •kmaJde yüz,n. oradakılt _ elGen. Türkiyeye gelem~en oemı! ı. ı: . • • var: ızmıı ~~.... ıraya , ,.--- _ , , . , 
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,.; ,lill. v ' · ' · .• ağhi.p kimse-
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1 
Balkan konferansı 
ve Yunan matbuatı 

ATINA. 12 A.A. - Eleft,.ro" 
V ima gazeteıt, yakında Bü ı c$'te 
toplanacak o1an Balkan konlentrı 
sı hakkJnda d iyor ki: Bu k\Jnfe. 
ransıa konu.~uJacak meselcler, 
çok mühimdir. Romanya'nrn h~ . 
klunet merkez.inde aa.rfolun.ır~· k 
.gayretleri idare etmek Üzere "e· 
lecek şahsiyetler, çetin ha!,ıkat 
sahasında çalışacaklardır. Ancak 
böyle bir sahada çalışmaktır ki, 
milletleri istenilen. çalışma birJ,. 
ğine cötürebilir, bu toplantıdd 
Balkan konferanaı eaerini te lılil.. e 
ye Jiiıürebilecek ihtilaf!, iyıı ııet 
noktalarının da halledileceğıni 
umarız. 

RADYO I 
Bugünkü Proğr-m 
ISTANBUL (1200 m.) - 8 or

keıtra, 19,5 Kemal Niyazi B y il 
Samiye Hanım tarafmdan alah;,ka
saz, 21 tag.ar.ni, 22 gramofon. 
BOKREŞ (394 m.) - 20.4-0gra

~ofon, 21 ıaıkı konseri, 21,20 enfo 
nı. 

BELGRAT C430 m.) -20 Anan 
ca musahabe, 20r'l0 Doktorun lvıi
yeleri. 21 Vi~·anadan naklen "'1fo· 
ni. 

ROMA (441 m.) - 21 habo ve 
gramfon, 21.20 ev kadınına tavve-
Jer. 22,30 komc,}ı. . 

PRAC (411ıt m.) - 20 lngİo:ce 
ders, 20,15 A•km bando, 21 .30t~l 
ye tiyatrosund•n nalı.il, 23,30 rğ 
konseri . 

ViYANA (517 m.) - 20.20 lki 
ve veni be.tekirlar, 21,05 Bethq,n 
gecesi, 23.15 d.ı.nı havaları. 
PEŞTE (550 m.) - 21,15 Çian 

orkestrası, 22,45 Zag>·epten nak-,.n 
kuvartet 
VARŞOVA (1411 nı.) - 21 il 

fif kon•~r, 22 tarkı konseri, 23,S 
komedi. 

BERLIN ( 1635 m.) 20 yeni n"1'i 
yat, 21 askeri konıer. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

K.O. ve 1. İnci fırka kıt'aları 
nın ihtiyacı olan 63300 kilo pn 
sa 25.200 lahana 37800 kilo ıs· 
panak kapalı zarfla münakasa· 
ya konmu,tur. İhalesi 22-10· 
932 cumartesi günü saat 11.30 
da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak İsteyenlerin her gün iha 
leye iştirak edeceklerin vııkti 
muayyeninden evvel komiay<> -
na miiracaatları. (850) (5192) ...... 

K. O. ve 1 inci fırka kıtalarıo 
nın ihtiyacı için yüz bin iki yüz 
elli kilo bulgur kapalı zarfla mü 
nakaaaya konmuttur.26-10-932 
çarşamba günü saat 11 de ihale 
ıi yapılacaktır. Şartnamesini al 
mak istiyenlerin her gün ve iha 
leye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo -
na müraeaatları. (849) (5191) ...... 

K.O. kıtaatı hayvanatı için 
kapalı zarf usulile (300,000) 
kile yulaf münakasaya konmu• 
tur. 22-10-932 cumartesi günü 
saat ( 11) de ihalesi yapılacak· 
tır. Şartnameyi almak iıteyen· 
lerin her gün, ihaleye ittirak 
edeceklerin vaktinden evvel ko 
misyonumuza müraceatları 

(841) (51301 

!erdir. Gerçi mektep görmüt 
kimselerden de hapse girenler 
oluyor. Fakat bunlar feref ve 
haysiyetlerinin kurbanı olan ve 
yahut vücudundaki feııalık hö
ceyrelerini ilimle,irfanill doldur 
mağa muvaffak olamıfan kim
selerdir ki bunların d; miktarı 
ötekilerine nazaran hçtir. 

Bir hapishanenin kpı51 üs· 
tündeki kitabe ıayanı ibret ol • 
duğundan bazı parçıılan yazı· 
yorum: 

Mücrimini adaletinhepsi 
Burada çeksin merıreti hap

si! 
Hırsızın, katilin, faitir ve ga· 

ni. 
Daima bir cezası Jduğuni, 
Burada görsün, l;Urad·,. öğ· 

rensin ~ 
Elinin kirlerinden iirensin ! ~ 
Hep nedametle irıetin zin

dan, 
Fakat, ey pik ve 1-f olan vic 

dan! 
Bize göster•· fazietin yolu

nu. S 
Bükmesin kimu kimsenin 1 

kolunu. 1 
Herkes olsun o 'iltbe m•s- ~ 

t•ğni ~ 
Almasın kimse yılda buldu· 

iuni 
Arayan şerri buJlasın feı-ı;, 
İyilik kaplasın htün beıeri. 
İyilikten hayat ~k alım, 
Bu bina daima tJı kalıın ! 

Ra~ KEMAL 
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l Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Listemizdeki numaraların ikramiyelerini Beyazıtta İtimat ve Yeni İkbal gişeleri derhal vereceklerdir. 

No. Lira No. Lira No. Lira No .. Liı-a No. Lira No. Liı·a No. Lira No. Lira No. Lira 1 No. 
40 965 
40 26072 

Lfra No. Lira No, Lira No. Lira No~ Lira 
40 

40 
41) 

60 
40 
60 
40 
04 

40 79 40 40 904 40 747 40 399 411 :'00 40 868 
60 80 40 40 977 60 810 40 706 2~') ·~97 lOvO S84 
60 127 40 40 8017 40 826 60 847 40 572 ısor..cı 910 
40 183 40 40 43 40 908 40 872 41) :'0!16 4C 963 

40 324 
40 402 
60 652 
60 660 

60 226 
60 275 

40 909 
200 240 
40 246 
60 329 

40 985 40 246 40 589 
40 990 40 295 60 606 

40 2·16 40 622 
40 633 

86 
127 
239 
381 
384 
418 
418 
468 
469 
626 
639 
641 
659 
691 
716 
737 
754 
764 
771 
808 
867 
946 

1068 

60 230 40 

401 
446 
451 
519 
580 
620 
825 
827 
991 

40 140 5000 996 40 978 
40 i5172 
40 365 

4ı:f t·~S 5(\ 965 40 693 40 386 40 585 

401 992 
40. 997 
40 32022 

40 345 
40 531 40 634 

60 235 40 
60 344 40 
40 428 40 
60 538 40 
60 589 40 
40 601 40 
40 642 40 
40 678 40 
40 791 40 

16000 805 60 
40 812 40 
40 845 1000 
40 894 1000 
40 920 liO 

40 970 40 
40 990 40 
40 3067 40 
40 1os 40 

5049 
56 

287 
337 
485 
526 
522 
647 
629 
643 
762 
867 
898 

60 444 
1000 467 

60 642 
40 662 

200 793 
40 968 
60 982 
60 992 

200 9343 
60 358 

200 4%7 
60 436 
40 471 
40 650 
60 654 
40 761 
60 770 
40 802 

40 12031 
40 101 
40 250 
40 291 
40 363 
40 368 
60 403 
60 473 
40 490 
40 510 
40 528 
40 536 
40 S41 
40 627 
40 772 
40 934 
40 970 
60 13020 

200 406 
40 585 
60 007 
40 653 
40 674 
40 764 
40 772 
40 788 
40 888 
60 900 
40 002 

1500 lJ99 
40 16191 
40 273 
40 334 
40 445 

20ll 1>33 
40 tl58 
4'11 44'8 
40 ·.,'1;6 

69 /)19 
60 .~64 

4U 962 
60 !.~l 

40 11;'(".lO 
60 .2 

20J l 
40 130 
40 380 
4C 388 
40 462 
4(1 475 
40 522 
4a 538 

4C! 21036 
4G 62 
40 85 
40 262 
40 285 
'!:• 337 
•IO 390 

l!lf\:ı 450 
40 563 
4ı.• 636 
1'.I 724 
40 .ııııı 

40 96& 

40 985 
60 22049 
40 105 
40 140 
40 145 

60 732 
60 895 

200 900 
60 2'1031 
40 79 
40 88 
40 133 
40 136 
40 176 
40 205 
40 1,67 

40 332 
40 483 
40 494 
40 542 
40 543 
40 594 
60 641 

60 
60 

40 1 
60 1 

60 
40 

40 
60 
40 
40 

395 
401 
481 
585 
491 
697 
751 
874 
823 
953 

1000 27016 
40 1 139 

40 594 
40 657 

200 818 
40 819 
40 892 
40 30099 
60 141 
40 241 
40 262 
60 351 
40 364 
60 382 
40 395 
40 503 
lllO 599 
60 604 
60 647 
40 768 

100() 89 
60 187 
40 209 

200 573 
200 685 

1000 764 
40 769 
40 781 
60 836 
40 897 
60 909 
40 986 

1000 996 
40 150 
40 260 
40 33044 
60 295 
40 346 

1000 623 
40 829 
40 898 
60 922 
60 972 

200 36259 
40 251 
40 275 
40 320 
40 343 
00 730 
40 821 
60 821 
40 836 

200 889 
200 37122 
200 322 

1000 421 

40 708 
40 822 
60 877 

40 8!!4 
40 ~9039 

200 179 
60 401 
40 410 
60 !I02 
60 897 

200 "'0081 
60 308 
60 801 
40 41074 

1000 316 
40 901 

200 42093 
60 ~05 

1000 

40 
200 

3000 
200 
21)(1 

1000 
ı;o 

1000 
1000 

40 

73 
93 

145 
284 
S05 
507 
511 
532 
537 
559 
641 
669 
702 
764 
826 
838 
872 
894 

40 118 60 
6128 
167 
235 
243 
273 
653 
684 
855 
936 
950 
987 

1000 955 1000 26 40 488 40 5611 40 147 40 760_ 

40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
60 

6ı) ' 

40 
1 

40
1 

60 
4ll 

144 
148 
278 
294 
319 

356 
514 

564 
570 
605 
697 
738 
834 
856 
790 

945 
977 

60 982 40 565 40 471 40 247 

3000 
2()11 

200 
200 

1000 
40 254 40 

1000 437 40 
40 su 40 
40 558 40 
40 768 60 
40 787 40 
60 803 60 
40 851 40 
40 853 40 
40 915 40 
40 4001 60 

1000 38 200 
40 4091 100000 

40 966 
60 991 
60 10038 
40 53 
40 188 
60 286 
60 426 
40 443 
40 557 

200 615 
40 t1214 
60 292 
40 336 

40 64 
40 123 
60 128 
60 156 
40 439 
40 365 
40 573 
40 591 
40 fitil 
40 796 
40 849 
40 896 

40' 915 

60 644 
10000 7;;5 

40 795 
• 

40 "/98 
200 624 

40 b50 
60 ;)58 
40 922 
60 17130 
40 2'19 
60 2b5 
f,') 410 
6~ 566 

4'0 847 
ı;ı: 618 
411 865 

ıooıı 20057 
Af\ 66 

50 101 
61i 208 
411 189 
40 222 
4C 229 
60 282 
40 441 
40 456 

40 177 
40 277 
40 408 
40 489 
60 534 
40 621 
40 678 
40 703 
40 747 
40 760 
60 763 
40 882 
40 896 

40 <;69 

40 780 
40 788 
40 789 
40 25074 
40 :.ı95 

60 337 
40 166 
80 :!88 
40 .ıo1 

60 555 
40 571 

200 576 

40 . 31025 
60 31 
40 36 
40 47 
40 129 
40 147 

1000 40 319 
40 208 
40 352 
60 365 

4D I 

: ı 
40 28170 40 '418 

200 238 60 491 
60 397 40 506 

60 596 
40 766 

200 791 
40 34126 
40 147 
40 217 
40 227 
40 338 

200 365 
60 350 
40 395 
40 - 560 
40 620 

40 552 
40 624 
40 626 

1000 632 
40 658 
40 833 
60 912 
60 95.'J 
40 38058 
40 216 
60 240 
60 248 
40 298 

60 329 
40 43068 
6(1 338 
40 l 44009 
40 41!1 
4'1 693 
40 4f;0?.6 

200 46173 
40 900 
40 't"7165 

200 469 
40 697 

200 
4" 

1000 
40 

lllOn 

:>OO 
.;o 
61) 

?')O 

40 
15{lll 
]<'.'}() 

'-11 

40 194 40 

7222 
264 
438 
526 
727 
731 
843 
855 
863 

40 478 200 976 40 fi38 60 604 40 904 40 599 40 799 
40 880 
40 1 893 
40 . 197 

40 561 1000 673 40 301 
2M 4f:?OJ1 

40 986 
4ll 4i'071 
60 

200 217 60 40 610 60 14069 40 7~8 !'O 637 40 921 40 606 60 662 40 758 60 420 
60 294 40 40 478 200 211 40 ?09 40 ' 776 40 23014 60 794 40 752 1000 772 60 426 
40 353 40 40 636 

40 663 
40 345 411 iı,1183 

40 ·,14 
6~ 798 200 107 60 874 60 875 200 35017 40 536 40 

2031 40 365 60 40 357 60 S40 40 182 40 933 40 29Ul8 60 921 60 40 40 573 M 

Kumandaabğı 

155 Adet Sıra 
3 Adet Yazı tahtası 

) 
) Bir ,artnamede 

3 Adet Muallim kürsüıü ) 
200 Çift altlı üstlü karyola bir şartnamede 
Harbiye mektebi ihtiyacı için yukarıda yazdı malzemeler 

iki şa\·tnameclt! pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlıkları 
15 10 / 932 cumartesi günü saat 14,30 da Tophanede Merkez ku· 
ına:ıdanlığı satınalma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliple
tin cümunelerini görmek için mekteıbe ve şartnamelerini görmek 
için her gün komisyona ve pazarlığa iştirak için de muayyen vak· 
tinde kornİ3yonda hazır bulunmaları. (140) (5360) 

* * * 
Eı·zincan askeri orta Mp. 

i
htiyacı için 1200 metre 'ayak 
atın alınacaktır. Münakıısası 

IS tetrinievvel 932 sah günü 
Ücüncü fırka aııtmalma komis 

~
. ;nunda icra kılınacaktır. T e
tııinatı 178 liradır. Taliplerin 
artnamesini görmek ve müna 
asaya ittirak için mezkur gün 

Ve saatte 3 üncü fırka satmal
llta komisyonunda hazır bulun 
ltıalan. (104) (5145) 

* * * 
Harbiye ve merbutu mek· 

epler hayvanatı ihtiyacı için 
2000 kilo ot pazarlıkla satın 

lınacaktır. Pazarlığı 16/10/ 
32 pazar günü saat 14,30 da 
ophanede Merkez kumandan 

ığı satınalma komisyonunda 
cra kılınacaktır. Taliplerin 
\artnamesini görmek için her 
tün ve pazarlığa i~irak için de 
!ıı.uayyen vaktinde komisyonda 
azır bulunmalan 

(152) (5401) 
• * :;.. 

Harbiye mektebi talebeleri 
İçin 44 adet masa pazarlılda 
1ahn almacııktır. Pazarlığı 15/ 
l0/932 cumartesi günü saat 10 
da Tophanede Merkez Kuman 
ıdanlığı satınalma komisyonun
~a icra kılınacaktır. Taliplerin 
1~ahat almak için her gün Te pa 
~e.rlığa iştirak için de muayyen 
Vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (149) (5398) 

Tophanede Merkez Kuman· 
danhğı binası pazarlıkla tamir 
!ittirilecektir. Pazarlığı 13/10/ 
~32 perteınbe günü saat 14 te 
ı ophanede Merkez kumandan· 
~ığı satmalma komisyonunda 
1tra kıhacaktır. Taliplerin tart 
~amesini görmek için komisyo1 
ba müracaatları ve pazarlığa 
+tirak için de muayyen vaktin 
~il\ komisyonda hazır butunma· 
\rı. (146) ( 5377) 

* * * H R lrcıol! lu 1 htivat Zabit m,.lc 

!ıkla satm alınacaktır. Pazarla· 
ğı 16-10-932 pazar günü saat 
10 da Tophanede Merkez ku
mandanlığı satmalma komiayo 
nunda İcra kılınacaktır. Talip
lerin izahat almak için hergün 
ve pazarlığa İ9tirak için de mu ı 
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (142) (5373) 1 

~ f'/. * 
Merkez kumandanlığına mer 

but müeueaa.t ihtiyacı için ka· 
lay, pamuk, nitadır pazarldda 
satın alınacaktır. Pazarlığı 16-
10-932 pazar günü saat 1 O da 
Tophanede Merkez kumandan
lığı satmalma komisyonunda ic 
ra kılmacaktırTaliplerin izahat 
almak için her gün ve pazarh
ğa ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır hulun
malan. (141) (5372) 

* * .;: 
Ordu Sıhbiyeıi ihtiyacı için 

iki adet pnomotoralı:a aletile bir 
adet ditçi altın silindiri pazar
bkla ~atın alınacaktır. Pazarlı
ğı 15-1()..932 cumartesi günü 
aaat 10 da Tophanede Merkez 
kumandanlığı satınalma lromis 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa iıtirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan 

(138) (5338) 
.. * * 

700 Yatak kılıfı ) 
1400 Yatak çarşafı) lmaliyeleıi 

500 Nevresim ) 
Maltepe Liseıi ihtiyacı için 

yukarıda yazılı malzemeler bir 
ıartnamede pazarlıkla imal etti 
rilec:ektir. Pazarlığı 13/10/932 
perşembe günü saat 11 de Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
sal'ınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin 9artna· 
mesini görmek için her gün ve 
pazarlığa ittirak için de muay· 
yen vaktinde komiııyonda 'hazır 
bulunmaları. (144) (5375) .. " .. 

A91c.,ri T ıbbive melctebi t11le-

Milliyet Ma aası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kltapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura .. El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait kliteleri Klişehanesinde yapar 

--- --- -• 

İstanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kadıköy Mal 
Müdürlüğünden: 
Raıimpafa mahallesinde yel

değil'mıeni rokağmda atik 8 mü 
kerrer cedit 10 10/1 No. lı ar 
sanm müzayedesi bir hafta u· 
zatılarak bu ayın 19 uncu salı 
günü iki buçuğa bırakılmıthr. 

(5406) 

Laster Silbermann ve Şii. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, lstanhul 
ve Bahrisiyah arasmda azimet ve av 

det muntazam postalan 
Hamhurg, Brem, Stetin, Anverı ve I 

j Roterdam'dan limanımrza muvasala~ 

1 tı beklenen vapurlar 

1 DERINDJE vapuru 15 T.evvele 1 

doğru. 

NICEA vapuru 16 teşrinievvele 
doğru 

GALILEA vapuru 27 le,rinievvele 
doğru 

MOREA vapuru 31 t. evvele doğ 
ru. 
Burgaz, Varna, Köslence, Kala. ve 

lhrail için limannnızdan hareket 
cdec.ek vapurlar: 

DERINDJE vapuru 15-17 T. evvele 1 
doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anven 
ve Roterdam lima,nları için hareket 

edecek "*"urlar. 1 

AVOLA vapuru 15-16 T. enrele 
doğru. j 

I Tl~OS vapuru 17-18 T. evvel~ I 
doıına. 1 

1 AKKA vapuru 22-23 T. eyyele J 

1 doğru. 
NICEA vapuru 25-26 T.evvele doğ .... 

: Fazla tafııilat için G.alatada Ova
kimyan hanında Lıuter Silbennann 

' 
ve Şürekatı vapur acentalığma mü-
5acat. Telefon: 44647-6. 

Üsküdar hukuk Mkimlifinden: 
Hüııeyin Rdkı beyİn Üıküdarda val 
deyi atik mahalleıinde abaco dede 
ookııiimda 2 No lu hanede ..ı.ia Le 
man Nazlı H. aleyhine açtaP lelci
li talak da ... omın yevmi mübakeme
•İnde ııelrnediğinden hakkındaki tah 
kikatın giyabeu icrasına ve lfİyap 
kararuun mahkeme divan haneaine 
taliki ıuretile ilanen tebliğine karar 
veril.erek tahkikat 31-10-932 paur 

erteoi lilLllt 10,30 talik kıllilmlf Ye ol 
baptaki giyap karan ve ilinname 
....,.hı.eme divan baneoine talik edil
mit olduğundan yevmi nıezkürda M. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Bumin Pınar 
Vapuru 13 Teşrinievvel 

Perşembe 
günü alqam saat 18 de Sirkeci 
·ıhtımmdan hareketle(Zonguldak, 
nebolu, Samsun, Ordu, Gire

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

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
:nenet hanı altında acentalığına 
nüracaat. Tele. 22134. 

Naim Vapur idaresi • 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
vapunJ 

Her p b 
hafta erşem e 
günleri Galata nbtımmdan saat 

tanı 17 de hareketle doğru 

lZMlR'e 
ve pazar giinleri lzmir'den saat 
14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av 
~et eder. Tafıilat için Galata, 
Gümrük kar,mnda Site Franoe> 
'ıan No.12 yıızıhaneaine müracaat. 

-- Tel. B. O. 1041. ! 

SEYRlSEF AIN 
15 Birinci tep-inden iti

baren Bandırma ve Kara
biga postaları lstanbuldan 
saıt 17 de kalkacaklardır. 

Adalar ve Yalova hat· 
tının Köprll' den saıt 18 
Ye Y alovadan da 6,30 da 
direk postaları 31 birinci 
teırin tarihine kıdar tem
dit edilmi~tir. 

lstanbul ithalat Gümrüğü ambanna vazedilecek haı-ik ihbar 
zilleri içioı olbaptaki keşifnımıede yazılı (125) lirahk malzeme 

münakasa ve müzayede ve ihale kanuuımun 18 inci maddesinin 
A fıkraaına tevfikan pazarlıkla mübayaa edilecektir. İtasına ta

lip olanların 24 Teşrinievvel 932 tarihine müsadif pazarteıi gü
nü ııaat 14 te İstanbul İthalat gümrüğündeki komisyona müra
caatları. (5414) 

Beyoilu ilördüncü sıalb hukuk hi 

kimlifinden: Şiılide Celilpafll so

kağmda 58 No. lu hanede salıiıı i

ken Eylül 932 tarihi de vefat eden 

Yugoala.ya devleti tabasından Pe-

aleyba Leman Nazb H.yine celme-j·-----------· 
eliği ourette müddeinin beyyinatı si 

zarlılda satm alınacaktır. Pa· 
zarlığı 16/10/932 pazar günü 
&Ut 10 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı ıatınalma komiı 
yonunda icra kılınacaktır, Ta· 
)iplerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa ittirak için de 
muayyen vaktind'e komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 

(156) (5430) . . " 

but müeateaat. ihtiyacı için 
2000 kilo kuru üzüm. 4000 kilo 
lanmzı mercimek pazarlıkla ıa 
tın alınacaktır. Pazarlığı 15/ 
10/932 cumartesi günü saat 10 
da Tophanede Merkez Kuman
danlığı aatınalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Tal iplerin 
izahat almak için heı· gün ve 
pazarlığa iştirak için de muay
yen vaktinde komisyonda hazır 

yabında iıtima edileceği ilan olunur. 

htanbul betinci icra memurluğun 

dan: Satılm11tma karar verilen bir 

ter Korpar'm vaııiyetnameoi açılarak çok ev eıyaoı 19-10-932 tarihine mii 

lotanbul yedinci icra memurlu-

iondan: Bir borçtan dolayi mahcuz 

ve paraya çevrilmesi muk111Ter kana 

pe takunı aynalı dolap vesaire qya 

16-10-932 pıızar giiıı.ü oııat dokuz-

uıulen tenfizine batlandığmdan bu 

bapta itirazı olanların tarihi ilandan 

sadif çarpmba ırünü saat 13 ten iti- dan itibaren Kınalı adada funın ıo
baren Beyoğlunda Alion sokağında kağında 6 No. lu hanede bilmüzayi

5 No. lu Olivo ap•tımıonının önün 
itibaren bir ay zarfında Beyoğlu dör 

de satılacağından ioteyenlerin mez. 

düncü sulh hukuk mahkemeıine mü kür gün ve saatta mahallinde bu-

de paraya çevrileceğinden talipl ... in 

yevmii saab mezkiirde mahallinde 

,hazır bulunacak memuruna müra-
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Is tan v T 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

• 
Alpullu şeker fabrikasının Istanbul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 

atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak Üzere sahlır. 

Kristal toz, kilosu 36, 1 s-Çuvalda küp, kilosu 38 ı I 2 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 knrustur. 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 

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

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Tel~raf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

Sultanhamamı'nda 

8 iL 
MAGAZASINDA 

terki ticaret dolayısile 
tasfiye 

GÖRÜLMEMiŞ 
TENziı.AT 

Sergi ayın on beşinde başlayacaktır. 

~ Gilnep ve tere rağmen daima 

MAT VE TAZE BİR VECHE 
Malik olmak için BEŞİR KEMAL LETAFET SUYU 
1<' .. lJanınız. D•posu Sirkeci' de Beıir Kem•l v .. Mahmnt 

Cevat Eczanesidir . 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
On bir kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı verilmek üze

re tartname ve nümunesi veçhile aleni münakasa auretile tabetti
rileceğinden münakaaası 26 teşrinievvel 932 çarşamba günü saat 
14 te Galatada Karanıuslafr.paşa sokağında İstanbul Limanı sa
hil sıhhiye merkezinde yapılacağından taliplerin şartname ve nü 
munelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller sıhhat 
umlHD müdürlüğü ayniyat muhasipliğine ve İstanbul'da mezkur 
merkez levazım memurluğuna müracaatları. (5252) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baştababetinden: 

Heybeli Sanatoryomu için lüzumu olan 75 adet tezlong battani 
yeıi ile 75 adet kaim karyola battaniyesi ve 2250 kilo pamuk, 
nümunelerı veçhile ayn ayn aleni münakasa suretile mübayaa 
edilecektir. Münakasa 24 Tetrinievvel 932 pazartesi günü saat 

on dörtte Galatada Kara Mustafa Pata sokağında İstanbul Li
manı Sahil Sıhhiye Merkezindeki mübaaya komisyonunda ya
pılacağır.dan taliplerin nümune ve ıartnamelerini görmek üzere 
her gün mezkur merkez levazım memurluğuna müracaatları. 

(5209) 

1 Evka~ müdiriyet ' ilan arı 1 

A u 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncii Vakıf Han fstanbul 

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

l'ürkiye İt Bankası tarafından teıkii olunmuıtur. İdare meclisi ve 
mildilrler heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta ·Şirketidir. Tiirkiyenin her tarafında (200) il geçea 
acentalarının hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTİYAZ - Telefon~ İst. 20531 1 

111 

Muhterem Halkımızın 
Nazarı Dikkatine 

lpekiş Müdürlüğünden: 
İPEKİŞ kumaşlarının kazandığı bü

yük muvaffakıyet ve rağbetten istifade 
etmek istiyen bir kısım mağazalann 
bazı ipekli kumaşları İPEKİŞ mamula
tı olarak satmakta ve muhterem halkı
mızı iğfal etmekte oldukları haber 
alınmıştır. 

Bu itibarla hususatı atiyeyi muhterem ı 
halkımızın bir kere daha nazarı dikka-
tine vazederiz: 

Görülmemiş 
Parlak bir muvaffakiyet 

Ademi iktidara, belgev
§ekliğine Vt; zafiyeti u

mumıyeye 

kartı kati teıir gösteren 

GLANDOKRATIN 
M"§hur prof. Brown Secquarl v< 
Sleiııach'ın keıfidir. Kadm ve er 
kek farkı yoktur. Her kulu deru- 1 

nunda ıürkçe olank ıarifeoi mev
cuttur. Umum deposu lot. Balı· 
;ekapıda ZAMAN ecza depo•u
dur. Her eczane ve ecza depolann 
da bulunur. Kuluou 200 ku
ruılur. DOKTOR BEYLE -
RE ıeoirini tecrübe için makbuz 
"11ukabilinde bir kulu gönderilir. 

Frankfort ve Viyana 
Kliniklerinden mezun 

KULAK, BURUN, BOCAZ 
Mütehaıaııı: Dr. 

Şevket Hüsnü 
Kadıköy, Mühürdar caddesi 
No. 59. Saaı 14 ten sonra 

Vakıf paralar müdürlüğüne borçlu olan 1-İPEKIŞ kumaşlannın kenarında 
zevatın nazarı dikkatine . l - lar ilanları 1 

Askeri fabrika-, 

•• •• •• .. •• sağlamlık ve güzellik garantisı o an ·--------' 1 

Vakıf Parala mudurlugunden: altın yaldızlı IPEKIŞ markası vardır. Aıkeri Fabrikalar Yollaması 1 

İdaremiz namına merhun bulllllan gayrimenkul emval yeni İ E İ l İ ki içlıi 1200 aclet boı gaz tenekesi 
~cra ve_ iflb_kanununa tevfikan~ EylQI 932 tarihinden itibaren ı 2 - p K ş kumaşları ya nız pe ş mübayaa edilecektir. Satmak 

ıcra daırelen tara~dan -~atılaca~ ve badema va~yel~ son~~ magv azalannda satılmaktadır. iıteyenler Tophane Salıpazann 
borçlulara idaremızden uç aylık ıhbamame teblıg edılmeyecegı da yollama bimısmda Satınal-
ve ldffei muamelit ve takibatın mezkur dairelerce ifa edileceği ma Komisyonıma müracaatları 
al&kadaranca malfun olarak borçlarını vadeleri sonunda ödeme- (5405) 
!eri veya usulü dairesinde yenilemeleri lüzumu ilin olunur(S290) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

iştirak ediniz •• 

Nehari Nişantaıı'nda 1 1 Leyli 
Mabeyincilik ve Halil Rifat Paıa konaklarında 

Şişli Terakki Lisesi 
Tesis tarihi: 53 sene evvel 1879 torihinde SelAnık'te. Ana, ilk, Orta, 
Lise sınıfları - Fransızcı, lngilizce kurları. Kayıt muamelesi: Hergün 
10 dan 17 ye kadar yapılır. Ayrı ayrı bi11larda kız ve erkek talebeye 

mahsu< inil ı· "ki!Atı mevcuııur Talim••n<me gönderilir. 

Kız 1 i Telefon: 42517 1 Erkek 

. *. 
Bakırköy barut fabrikaları 

muhafız efradı için 31 Mayıı 

933 gayesine kadar sekiz ayda 
(13600) kilo ekmek alınacağın 

1 

dan talip olanlann 90 lira temi
n-atı muvakkatelerini mal san
dıklarına teelinıi ve ıartnameyi 
görmek için pazartesi ve per· 
tembe günleri ve münakasaya 
girmek üzere 24/10/932 pazar 
teai günü zevalden sonra Top -
hane Eski Salıpazannda Aske-
ri Fabrikaları Yollamasında Sa 
tmalma komiııyonuna müraca
at eylemeleri. (5404) 

; BESLER ; : BESLER : 

" BESLER ,, HAKİKATEN " BESLER ,. 
Çünkü: Gıda için ne lazımsa hepsini 

E 
Çikolata ve biskiiilerinde bulabilirsiniz. 

Beslenmek için 

BESLER Yemeli! 

Toptan fiatma hergün taze taze fabrikasın :lan alabilirsiniı 
Bahçekapıda Topkapı - Yedikule tramvayları 

durak yerinde .. 

MEKTEP KOOPERATİFLERİNE TENZ~LA T 

1) BESLER ı l BESLER ı 

? • 
No 200 

-

12ay vadeyi değiştirmiyerek 

Elektrik Tesisatı 
Fiabndan 

0 ! o 20 indirmişt • 
eıin tediyat için hususi şartlar vard1r 

Çankırı Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Memleket hastahanesine ilaveten İn§a olunacak hariciye 
viyonu (28762) lira (20) kuruş bedeli keıifle 27-9-932 tarilı 
den itibaren ve kapalı zarf usulile bir ay müddetle rnünakas•. 
konulmuştur.Talip olanların 27-10-932 perşembe günü saat t5 1 

yüzde 7 ,5 pey akçesini hamilen vilayet daimi encüuıenine müıl 
caatlan ve ihaleden laakal bir hafta evvel de taliplerin vilaf 
Nafia başmühendisliğine müracaat ederek kendi veya istihdı 
edeceği fen memuru hakkında ehliyet tasdiknamesi alması 1 

fazla tafsilat almak isteyenlerin Nafia baımühendisliğine miİ, 
caatları ilin olunur. ( s2:ıı 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekre 
MİLLİYET MATBA> 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Zafiyeti umumiye, iştihasızbk 
ve kuvvetsizlik hala\ında bü
yük faide ve tesiri görülen Fos atlı Sark Malt Hulis Si 

Kullar .. ıırn~ 
Herec2aıı' 
de S'.t? 1._.bt· 
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