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r Memlekete en büyük 1 

· fenalık sınıf kav
gasına yol açmaktır •• 

Muallakta hiç bir 
mesele kalmıyacak 

Fransızlarla borçlar ve diğer 
meseleler etra_ 

Gazi Hz. 
ReislcDmhur Hz. dDn 

akşam motörle Moda 
açıklarında bir gezinti 
yaptıktan sonra Dol
mabahçe sarayına dön
müşlerdir. 

iı 

k 

n: 
ıye 

rilı 

as• 
15 

'rürkiyede sanayii korumak 
zarureti şimdiye 

kadar olduğundan çok fazladır 
fında müzakereler oluyor 

makta olan Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü B. Franaız Baıvekili M. Her
riot ile mülakatta bulunduğu gibi 
Parİo sefirimiz Suat B. de aynC: 

Başvekil bir 
Yere çıkmadı 

"A. H." imzalı makale - Yazıyı yazan 
kim? - Şeref 8. , Celal 8. ve •• bir sual: 

Pariote M Herriot ile mualli\k me
selelerin halli etrafmcla bir mülakat
ta bulunmuıtur. 

Evvelki gün, Franıız ıefiri Comte 
de Cbambrün'ün Dolmabahçe aara
ymda ismet Pı. ve Şükrü Kaya B. 
)erle vaki olan miililibnda gene 
muallak meseleler ıörüıülmüıtür. Is 
met Pı. ve Şükrü Kaya B. daha br 
kaç gün ıehrimizde kaldıklan tak
dirde müzakereye burada devam e
tlilecektir. 

Hangisinin yaptığı doğru? 
Sanayi düımanlıp nereden geliyor? 

Devlet itlerinde hafiflik yapılamaz· Yllk•ek per· 
deden ablan sözler • it Banka•ı Ye liberalizm.. 

Siirt meb'uau: Mahmut 
Verilen habere göre müzakerat 

iyi bir mecra takip etmektedir. Bil
haua Osmanlı borçları meseleıinin 
kati hal yolunu tutmut olmaıı FrRn
oa ile Türkiye arasında muallal<ta 
kalmıt olan Suriye hududu, Suriye 
ıimenclifer hattı gibi meselelerin tas 
fiyealne doğru mühim bir adım teş
kil etmittir. 

En büyük fenalık. memleket 
it &ınıf farkına, sınıf kavgasına 
)ol açmaktır. Fırkamızın pro
fraınmda bu nokta çok açık ya 
lılıdır. F ırkanm, hiikihnetin.. bil 
~k feflerin kafalannda böyle 
l r fikir yaıamadığı halde hal
._ aksini ıöyliyeruer --bilerek 
•~a bilmiyerek~memlekete fe 
t•lığıo en büyüğünü yapıyor
ı.'· Buna benzer nazik mevzu
• r; fikir ve kalem hürriyetle

tiııiıı ötesinde kalmalıdırlar. 

"' "' "' 
L İstanbul Liman !İrketi tara· 
'llldan çıkanlan bir mecmua 
•ar. lton nüshasının baı yazısı
~~ okudum : "Sanayici efen· 
~l~rimiz, biraz susunuz!" bar 
,"llt Yazının imza yerinde A.H. 
~lretj var. Bana dediler ki ma
... ~eyj Liman tirketi müdürü 
il illet Hamdi Bey yazmıf .. 
llııa inanmamıttım. Çünkü iyi 

~rııdığım bu arkada,ın; ne İs• 
tdiği anlatılmayan, ilerisi 
leıiaini, biribirini tutmıyan 
tıtiarla dolu böyle bir yazı ya
~ğmı biç ıımmamıtbm. 0-
~diın doğru çıktı. Hamdi Bey. 
" Yazıyı ben yazmadım, el;. 
•Ot, 

• • • 
Makalenin muharriri eski lk 

~t. Vekili Şeref Beyi tiddetle 
~t ediyor: 
L "Mustafa Şeref Bey, b6yOJı: 
'h""te deYletin lkmat qlerinl 
ll~t Nazm 11fatile idare •tmlt 
~.Ot'adan aldığı tecrübeler, ken 
~llıde yanlıt fikirler bırakmııb. 
Ilı letin Nkı kayıtlarla ticaret Y• 
lıa.t itlerine kanpnıumı zarar 
~ ı.ulan eski nkil, kontenjan 
~onıpanaaayon usullerinde, ..,.,. 
ıı.; ticaretine ıiden ve umumt 
dı,. rlıiıı ihracat heyetlerini canlan 
~ ~" garip bir tahdit yoluna 
1ı.>.t:i. Mustafa Şeref Beyin ikinci 
~ bataıı iae, memleketin ve 
•ı..;"•nın iktıaadi vaziyetlerini 
t' ı. ve mahdut bir zaviyeden 
~erek, son dünya buhranı ve 
ı._ ~ lel.etlmi2de 11kmblarm ae
t;"lerj hakkında yanlıı malilma 
tii "'-lik olma11, Ye bu malam.ta 

•&iterek tedbir alması idi. 
Ilı S-bık lktuat Vekiline ıröre, 
.ı.fıl>ıleketimizin bugün maruz kal 
~ •ıkmblar, dünya buhranının 
diiı, ti bir neticesi idlı fU halde 
~ta buhranının düzelmesini 
~ leınek ve onu düzeltmek için 
~ternasyonal anlqmalara ka 
ı, k lizmıclı. Bu bükme sap
~ lJ olan bir d.,...Jet adamı i
<lı. L ~ugiinkü 11kmblı Yaziyetler
t...ı.;!:laelerin ve lcaplann taban 
~ zıddı olan tedbirleri ulu 
lt.\f• ~lnıası için ise, biraz cesaret 
!tııı. 1 •di. IHm adamı olarak tanm· 
tı;1 '"'• rağmen, bu cesareti eski 
1, ~'-t Vekili kendisinde fazlasi-

Qtıldu 

~ '::::,u~la berabet", Mustafa Ş. 
lıotı . , dünyanın difer memle
!azı ""1nde buhranın bizden çok 
1"1ıı • olduğunu zaman zaman ally 
l> ,ı:,.ı.t~n de Yazgeçemlyomu. 
llıtı t bu aözilne rağmen, dünya
)-ıı ~aşka hiç bir memleketinde 
l.b·1 ~~14 olan bilyük tahditleri 
t!ııı "'ı •çın nıuvafık ııördü; ya, bi
t...,. bııhrandan az mllteeHir oldu 
tıı,. ~z &Özü yanlı,b ı yahut bü
trı12 ltıyadan fazla tedbir alma
lı! ~ lı:~~u değildi. Bu auretle e&
dıı.,.:_ ıı, SÖzile itini blribirina uy-

-..a.•dı.0 

~ t!;t.i lkt:sat V :kilini böyle
tı..t Vıt ~en muharrlr,yeni Ut 
~~ıliıttn kabiliyetinden, 

111den ,aldığı tedbirler-

deki isabetten. bu tedbirlerin 
piyasaya bir hareket ve ümit 
verdiğinden. mevcut bazı tahdi 
datm yeni kararnamelerle kaldı 
nldığmdan,kontenjan usulünde 
mühim tadilat yaparak. bir kı
sım eıyanm seri>eat bırakılması 
nın doğru bir ıey olduğwıdan 
bahsediyor. 

Kontenjan usulünün sanayi 
ciler lehine bir bici' at olduğunu 
söyleyen muharrir, yukanda 
söylediklerini unutuyor ve di
yor ki: 

- " Fakat ne de olsa bir dev 
Jet adamı olan Mustafa Şerel Bey, 
haldı olarak mamul eıyaya kon
tenjan konduğu halde onlarm 
mevadı iptidaiyesini serbest bı
rakmaktaki mana11zlığı anladı. 
Kontenjanı mevaddı iptidaiyeye 
de tetmil etti." 

Bu sözlere bakılırsa sanayi 
mevaddı iptidaiyeainin ıerbeıt 
bırakılması doğru bir fey olma
DUf., O halde yeni vekilin ilk 
tedbirlerinde isabet olduğunu 
söyliyen muharririn, bu iddia11 
da doğru olmaz. Acaba onun 
nazarında doğru olan ıey; fab
rikaların kapanması, aanayiin 
öldürülmesi midir? Muharrire 
göre ae.nayicilerin muhtaç ol
duğu mevaddı iptidaiye hakkın 
da Şeref Beyin aldığı tedbirde 
isabet var. Celil Bey ise ayni 
mevaddı lptidaiya için büsbü
tlbı akal bir mlbir alıyor.Bunda 
da isabet var! Ciddi mevzular
da ciddiyetten bu kadar uzak
latılmaz. Esaslı bir nokta unu
tuluyor: F-abrikalannıız, sa.
nayiimiz; devletçe, halkça mad 
dl ve manevt bir çok fedak&rlık 

M. Conte de Chambrun 
Franaa ile Türkiye ara11nda mual 

likta bulunan meselelerin müzake
resine devam edilmektedir. Bu hu
ıuıta Fransa ile üç cepbeden temas 
lar vaki oluyor. Cenevrede bulun-

Aldığımız habere ıöre ıimendifer 
meselesinde timdiden bir bal sureti 
bulunmuştur. Bir Fransız tirketine 
ait olan hattın, Türkiye toprağında 
kalan kıımının hükiimetimiz tara
fından ıatın alınmaıı tekarriir et
mittir. 

Büyükdere yangını 
nargileden mi çıktı? 

Tahkikat böyle bir ihtimali de 
hatıra getirmektedir 

Büyükderede 4 evin tamamen yan 

1 

teıinden bir parçasının, nargile kal
ma11, 17 yaıında bir kızcağızın ölü- dınlırken merdiven ayağına düştü
mü ve S kitinin yaralanmasile neti- ğü ve buna dikkat edilmediği zanno 
celenen müeaaif yangın faciaııhakkın lunuyor. Maamafib, yangının elek
daki tahkikata dün de ııerek müddei trik kontağından çıkımı olması ihti
umumilik •·c ııerek zabıtaca devam mali de nazarı dikkate alınarak be
edilmiıtlr. lediye heyeti fenniyesine keşif yapıl 

Büyükdere kaymakamı Hüdai ma11na lüzum ııörülmüştür. 
Bey bize adliyece vaziyet edilen bu Yukanda iımi geçen Hüseyin Ef. 
yanım tahlrikatmın henüz neticelen de kendilerini balkondan sokaia ata 
medllini aöylcmlttlr. rak yaralananlar meyanında bulun

Diier taraftan öjrendljimize sö 
re, fİmdlye kadar yapılan tahkikat, 
yangmnı bir dikkatsizlik eseri zu
hur ettitini zannını takviye etmek
tedir. Y angnı çıkan evde oturanlar
dan lbrabim Efendinin eniıteıi Hü
seyin Ef. nin akfatlllan narıile lçti

maktadır. 
Dün çocuk hastanesinden Hüse

yin Efendi ile diier 4 yaralının vazi 
yeti 11hhiyelerini •orduk. Nadire 
Hanımdan batka vefat vuku bulma
dığını, yaralılarm iadei afiyet etmek 
te olduklanm öğrendik. 

ii anlqtlmııtır. 
lar neticesinde bu hale gelmit- At8fin merdiven aralığuıdan çık
tir. Milli servetimizhı, iktısadl tıiı da teibit edildiiinden narıile a-

Refik B. in izahatı 
Diğer taraftan, dünkü nüıhamız

(Devamı 6 zncz sahifede) 

Başvekil ismet Pı. Hz. diin 
biraderleri Hasan Rıza B. in Hey
bcliadadaki kö,klerinde istirahat 
etmişlerdir. Memnuniyetle aldığı
nuz habere göre oğullan Omer 
B. İn hastalığı günden güne iyi
liğe ,,Uz tutmuıtur. 

Miiarif Vehili Ankaraua 
gitti 

Maarif vekili Dr. Reıit Calip 
B. dün ak(lamki trenle Ankaraya 
avd~t etmi~tir. 

Vekil B. iotasyonda Maarif er
kanı, mektep müdürleri ve daha 
bir çok zevat tarafından tefyİ e
dilmiştir. 

Mecliste 
Hazırlık 

Vekaletlerde layı
haları hazırlayorlar 

ANKARA, 13. - Büyük Millet 
meclisinin açılma zamanı yaklaıb

ğmdan mecliste hazırlıklara baılan
mtf br. Bu münasebetle vekaletlerde 
de büyük bir çalııma vardır. Mecliıe 
verilecek kanunlar hazırlanmakta

dır. 

:tr::;;:ız!d;~~ku1!:'.!il: .-.111111111111111111 .. •m•ımuwınıımunmtlllllllU/Vuu_ 
bile dağıtamayız. ~ ~ bilciimle meselelerden bahıed"ılecek-

,,_ 1(. • Yeni Tarihi Tefrikamız eltir.Mecliıaçıldık~nbirhu:tasonra 

Meclis 1 teırinisanide açılacak 'Ye 
Cazi Hz. senelik nutuklanru İrat e

deceklerdir. Nutukta dahili ve harici 

S ld• Bı'zde bu = da ismet Pata bır nutuk ırat ed&-ISz aıraıı ge ı: -== rek hükumetin son aylar zarhndaki 
sanayi düımanlığı nereden ve 93 F 1 
niçin geliyor? Sanayii çok ileri el A keti gnatl f faaliyetini anlatacaktır. 
giden bazı memleketlerde sana E 
yi aleyhdarlığmın bir dereceye E Yeniden 

• 
intihabat 

kadar manası vardır. Ancak bl- Hem bir tarih, hem bir roman ••• Tuna ~ 
zim gibi henüz kendi ihtiyacmı § -
temin edemiyen sanayi hareke- il boyunun, Balkan geçitlerinin elimiz- ~ 
tine kartı gelmenin maıw11 ol- ii den gitmesini bir adam Boğaziçinden § ATINA, 13 (Huauai) - Hü

maz. !i nasıl hazırladı? Körler arasında bir § kumet, milli bir kabine te,kiııne 
Mevaddı iptidaiyemizi kendi ii Çaldariı'in razı olmama11 dola-

memleketimizde mamul bir ha- ı açıkgözün neler yapabildiğini bu ~ ynile meclisin feshi ve intihaba-
le getirmekten istifade edenler ) d k k § tm nioan ayında yeniden icr&Ama 
yalnız fabrikatörler; sanayici- yazı ar a O uyaca sanız.. ie karar vermiftir. Yakında fırkalar 
ler midir? Müstahsillerin, köy- İl "Milliyet'' yakmda c93 felike- j Ayaıtefanoa ve Berlin muabedo- E yeniden hıaliyete ıeçecekler
llilerin faideai ayni derecede 5 ti ve lıınatiefıo diye bir tefrika leri bn yazmın içinde herkesin§ d" 

- 1 = ır. değli midir? Hatta teker sana- =koyacaktır. Bu yazı, han bir ta- anlayacaiı dille yaz.ı mq bulu-E ----------
yiind'e olduğu gibi köylüler §rih, bem bir romandır. nacaktır. E 
fabrikatörlerden daha çok ka- i Tarihtir: Çünki Abdülaziz vak- Roman' dır: .Çünki biitiin bu il5 
zannnyorlar mı? etinden Berlin kongreaine kadar anlatılan teylen 11kıcı, kanıık,E 

Cümhuriyet Türkiyeai mem ~olup biten ıeyleri olduiu gibi birbirine bağlanmamıı yolda aöy-~ 
lekette milli sanayii kurmağa 5 ortaya lmyacaktır Ali F at lemiyecek, belki hepsinin iç yüzle ::z 
k _ı: . k = . Ye u 1 • •• ek d = 

arar veıvığı zaman; ço esas- !i P8§alar'ın 3 üncü Napoleon'a da- rini, adları ııeçen enn yur uy- s::: 
lı hesaplara. mülahazalara, tel- = . . ıularmı, olan bitenleri birbirine e 
kiklere istinat etmitti. Buna &yanan polıtıkalarr, Mahmut Ne- ba"lıyarak anlatacaktır. Okuyan-SS 
karar ver!ldiği zamanki ıerait ~dimin Ruı büyük elçisine giiv.,. ıar\u tefrikada taribin en merak-= 
değiımiı değildir. Hatta deni- ğiniıi, Ahdülaziz'in indiriliıi, 5 inci lı bir olmuıunu her parçada ar-§ 
lebilir ki, Türkiyede sanayii :=Murad'ın çıldırııı, Abdülbamid'in tan bir duyğu ile, bir roman ıihi§ 
korumak zarureti, timdiye ka- jyapmacıklan, Bosna ve Bulgaris- okuyacaklardır. Her parçanın so-§ 
dar olduğundan çok fazla ola- 5i tan iıyanlan, Sırp ve Karadai nu ilerisi için yeni bir merak u-= 
rak kendini hissettiriyor. Bu = mubarebeleri, Rusya ile 93 harbı, yanclıracaktır. = 
mevzuda istenecek tey; devle- _ § 
tin hangi sanayii himaye ede- 3 /'ı k I/Gkında.. E 
ceğinin tesbit edilmesidir. =: S 

Memleket mevaddı iptidai- ~ _ı 
(Devamr 6 1nc1 sahifed~) 1 -~llllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllWWllUllllllllllllllllUlllllmııwnmu•· 

lngiliz prenslerinin 
seyahati 

KOPENHAC, 13 A.A. - Mal
moe'dan gelen prena de Gaile ila 
Prens Georıe dün saat 14,SO da 
burada karaya inmitlerdir. Prenı 
ler, prens ve prenıeı Ax ile 
prens Eugcne tarafından istikbal 
edilmitler ve 10 dakika sonra 
Hamhurıı mütevecciben havalan
mıtlardır. 

LONDRA, 13 A.A. - Prens 
Georgea, bugün hava t.lrikile Lon 
dra'ya dönmüıtür. Prens de Gal
les, F elemenk'te biraz kaldıktan 

ıonra cumartesi afuıü avdet ede· 
cektir. 

1 Fransız Başvekili dün 
Londraya vardı 

M. Herrlot 
ranoı dolabına dütmeyeceii hak
kmda teminat almıı olduğunu 
yazmaktadır. 

Müzakereler 
LONDRA, 13 A.A. - M. Her

riot ile M. Mac Donald, ilk ve hu 
susi bir mülakat yapm19lardır. 
Bundan aonra aaat 11,5 da reami 
miiki.lemeler batlamıftır. 

Bu M>n göriitmelerede hariciye 
nazm air John Slmon, hariciye 
daimi ki.tibi umumisi Sir Robert 
N anıittart ile birkaç yükaek me
mur da hazrr bulunmutlardrr. 

M. Mac Donald, bugün M. 
Herriot'un terefine bir öğle ziya • 
feti verecektir. Bu ziyafette bil
haaaa hariciye nazırı air John Si
mon, M. Baldwin, harbiye num 
Sir Eyres-Mousell'de bulunacak-

(Devamı 6 1nc1 sahifede) 

Seyyar sütçülerin 
azaltılması mı lizım 
Dağınık sermayeler lstanbula 

iyi süt temin edemiyor 
Belediye bu itle filen uğraımağa baıladı 

tiatik malômatı üz.rina tetltiJıat 
İnkİfal ettirilmektedir. Belediye
nin i.tatiatiiine ncuaran, eiitçüler 
cemiyetinin buldulu rakamlar 
yanlq 11e eknk addeJlt.bilir. Be
lediye i.tatiafikine ıröre, l.tanbul
da, yani on ltaymakamlık hudu
du dahilinde mi i.tlh:ıal edilen 
inek adedi 4915 dlr. 

Hususi ba21 koyun, lteçi ııe ke
za inekler bu yekundan hariçtir. 
Bu İnek~rin bakıldılrlan ve son 
zamanlarda ,.lah edilen ahırların 
adedi 939 dur. Bu ineklerden gün 
de 28490 lrilo ılit çılıarılmalrta
dır. Fakat lıtanbula ci11ardan da 
günde vaaati 5 bin lrilo mt gel
mektedir iri mecmuu 33490 lrilo
dur. lıtonbulda mallCUt ineklerin 
en la%la.sı günde 18 kilo, en azı 
da ıründe 3 kilo .ıit verebilmekte
dir. Halbuki yapılan tetkikattan 
/stanbul süt ihtiyacının günde 50 
bin kilo olduğu ve bu kadar rot 
istihlcik edildiii anlatılmıştır. 
Süt istihsal yekunu 33490 kilo ol 
duiana göre aradaki büyük ve 
bari2 farkın ne ile ve nasıl te!Cill 
edildiği l1ir sır halini almaktadır .. 
Sütçüler cemiyeti reisinin ifade 
ettiği gibi iatihlôlr edilen aüt mik
tarı istihsal edilenin ilri miali de
ğildir. 

Bu hesap faz.la mübalôğalıdır. 
Diğer taraftan aon ;ısamonlarda 

o- L·· - h _J • l "°kaklarda, mohalle aralarında 
, U?RU nus. a~ı":"'a siitçuler. ve .ıit satan aeyyar ırütçülf!r çok /az. 
mekçıler cemıyetının _konı:renn- Zalaımıftır. Bütün latanbulda 3 
den bahaederken1 cemıye~ l~tfH!- bin aütçünün mevcut olduiu tah
bul halkına nhhı ve tftlnı;r; aut ı- mln edilmektedir. Ortada müta• 
çirtmek için ba%ı cezri tedbirler vas•ıtlar çoğaldıkça ve sermaye 
dütündüğünü kaydetm!ttik. tak.im olarak gittikçe küçül-

Oirendiğimi:u ııör•, Belediye dükçe halkın temiz süt içmen 
de aon :zamanlarda aüt meııele•i daha az lmkôn dahiline glrmelr
ile •-•lı sıırette mefgul olmaia tedir. 
bQflaRUfhr. Haber aldıiunı;ısa 11ö- Belf!dlye dütündüiü ilk tedbir 
re, Belediye :ıütçüler cemiyetin-
den daha evvel bu İfİ tetkik etmiı Zer arasmda ırlltçülerin tahdidini 
ve aüt miktarı, inelr, ahır vaziye- lü%Umlu görmektedir. Bu auretle 
ti halrlrında daha doğru malumat murakabe ve mnayenc daha -
elde etmİftİr. Toplanan b• uta- lim bir ıekil alacaktır. 
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Dil köşesi: HARİCİ HABER.LER 
Ecnebi kelimeler yerine 
hangilerini koyabiliriz? Belfast'ta 

Karışıklık 
Vadimizi 
Tutmadık 

Venlzelos 
Çekilsin! 

, ........ DAl'.i~ı -Harp silahlarına dair 
tezimizi söyledik .. 

l -
Okurlarımızın tekliflerini, saal ve 

cevaplarını, münaka
şalannı bu sütunda netrediyoruz .• 

Lloyd George yeni 
bir nutuk ıöyledi 

Çaldaris Reisi
cümhurdan 

bunu istiyor Kurultay t.ırafından kabul olunan oon takririn !"~ddelerindcn 
biri de ııünd.,lik ııazetelerde Dil işlerine !er ~erilmeaı~~- Bun~ •<;· 
bebi meydandadır: Kunıltaya na11l her Turk ~a olabıhyoraa, ~ımdı
ki Dil cemiyetine de her Türk yardım edecektır. Bu yardım naaıl ola· 
bilir? 

"Milliyet" buııünde~ itibaren bir c Dil kö~i ~ açıyor. Bu Di! 
lı.oşe•inde yurttaşcn keluneler, ıatılahlar ve lahıkala~ .ha~,kı?d~ı 
tekliflerini münakıı.şalannı. aual cevaplanru neşredecegı7. Dıl ko
ıesi" ndcki yazılar bir ara.ya toplandıktan sonra, dil cemiyetine ha .. 
kiki bir yardım tetkil edebilir. 

Nümayişçilerle 
daha çarpış

malar olacak mı? 
BELFAST, 13. A. A. - Her ihti

male karşı cuma ırünü buraya bir 
miifreze a k.- celecelrtir. 

Vaziyet yeniden ırerginleşmi!tir. 

LONDRA, 13. A. A. - l.ondra
d&ki beynelmilel 9ulh cemiyetinin 
bir içtimaında aöz alan M. Lloyd 
George, halihazırda zuhuru muhte
mel harp dolayisile hissetmekte ol
duğu enditeleri izah ve tqrih el:mİ§ 
ve şöyle demiştir: 

ATIM, 13. A. A. - Halkçı fırka

ya mensup meb'uılar, M. Çaldariıin 
M. Zaimise ııöndenniı oldufu mek

tubu taıvip etmektedirler. Halkçı 
fırko11 reisi bu mektubunda milli bir 
birlik hükiimetinin ne ııibi sebeple
re binaen memleket menfaatine ve 

arzusuna uygun olmadığını iz.ah ve 
en iyi hal çaresinin Venizelo• kabi

.. neıinin iıtifaıı olacağını ili.ve etmek 
tedir. 

Yarım kontrolü kabul edemi .. 
yeceğiz Necmettin Sadık e. 

terki teslihat 
komisyonunda izahat verdi •. 

p; 
1 

Dün nümayİfçİler , ekmek götüren 
bir kamyonu yağmaya teıebbüs et. 
tikleri ;ırada tüfek aleti teati cclil
miftir. 

~isal olarak bir muharririmiz, bazı ka ·ilerimizle gör~müştür. Bun 
ları aşafıya yazıyonız. "Dil köşesi" nde en çok keli.meler, ıatılah
lu, lahikalar hakkında kmı. teklifler, munakatalar, sonra da bilbas
aa ecnebi tisanlarrndan bir kelime ile tercüme edemeyip cümlcle~tir· 
diğimiz tabirlerin Türk la.hikalan ile kelimeleıtirilmesi nasıl mümkun 
olacağı hakkında fikir!er neşretmek uteyoruz. ilk şart gönderilen 
mektupların kısa olmaaıdrr. . . 

Karilerimir.in ıuall"rini ne,rede-rken, cevaplannı -:la yın~ karı· 
lenmizden utemi§ olacağız . Ayrıca memleketin belli b"4lı liıanc • la
rınm da yardımını iateyeceii:ı:. 

Arbede pek fena bir şd<il almış ve 
poliıler ,;ıaı. atmak mecburiyetin
de kalncflardrr. Şehirde 3000 poliı 
memuru mevcut bulunmaıına ve: 
ıokal&rda dumY.k ve toplanmak me 
nedilmit olmasına tağmen isyancı

lar, yine barikatlar yapmağa ve ye
niden yağmakerliklerde bulunmağa 
muvaffak olmutlardrr. 

Bir haberin yazılışı 
Buı:iinlrii Akf&ID ııazeteainde 

fo)yle bir yazı okudum: 

Fransa ile müzakere 
Franaa ile araınııda henüz 

muallak bulunan Suriye hududu 
ve •İmendi(er m-lelerinin halli 
için bir müddetten beri yapılan 
müzakereler iyi bir safhadadır. 

Dün Franau ıefiri, batvekilimi
zi ziyaretinde bu müzakerattan 
bah•etti!fi gibi Pariı sefirimiz Su
at Bey de uç ııün eYVel FraDMZ 
baıvekilile mülakatmda bu pürüz 
lü meseleleri ııöriifmiiftür. 

Bunu oz dilimizle pek ili fÖY
lece yazabiliriz: 

Fransa ile konuşma 
Fransa ile aramızda timdilik 

umtıda bulunan Suriye omır ve 
demiryolu i~lerinin kotanlmaaı i
çin bir ara yapılan konu~malar 
iyi bir yola ginnittir. 

Dün F ranuz elçi.i Bat vekilimi 
zi görmeğc ııeldiğinde bu komq
maları •nlııttıiı gibi Paru Elçimiz 
Suat Bey de Fransız Batvekili le 
bu pürüzlü qleri ııörü..,.ü,tür. 

Türbe: M. Ş. 

Kelimeler 
Şirket - Ortaklık 
Resmi kabul - konuk ağırlama 
Beynelmil 1 - Budunlar ara11 
Mübaıir - Ulak 

_ariyer- AhnNt Sinan 

Tel!llfler 
Ecn bi: )abancı 
Kelime: Söz 
Teklif Mmek: aletmek(al-etmek) 
Teklif: aledit 
Sl1al : •orııu 
Cevap : söyııü 
Münak1L4a: çeki~ 
Sütun: dizgi 
Nc~retmek: ileıtirmeli" 
Kabul etıoek: alıagamak 
Kabul: alrngama 
Takrir: yazllak 

Bir Alman vapuru 
battı 

STOKHOLM. 13 A.A.- Volff 
A İan ından: Alman bandıralı ve 
k;,re•le yiiklü Kauel vapuru Fen 
landiya körfezinde oah günü çı
kan bir fırtına elllasmda batmıt
tır. Kaptarun kanat ile 4 erkek 
boi\ulmuşlardır. Kaptan ile nir 
mnço kayalık bir küçük adaya 
yuze yüze çıkmağa muvaffak ol
muşlar ve bucün baxı balıkçılar 
tarafından kurtanlmıtlardır. 

Alman haıvekili 
Ber ine döndü 

Sebep : ötürü 
Cemı•reti: topluluk 

B;,tka rozler ' 
Muhtelif: batkabalka 
Muvazi: denk 
Tc· ·zin: d~nklettinne 
M üte 1ouin · denkli 
Zifaf: ı•erdek 
Nadir: ıeyrek 
Mecburi: Zorııun 
Mecburivel: zorııunluk 
ihtiyari ; i.teiebağh 
itibaren: b-..Iayarak 
lstıliı.h: denik (demek: denik ye

mek: yenik) 
I..ihika : takık 
Hakiki : Özüdüz 
Misal : Örnek 
Bilhassa : ille 
Cümle ' dizi (yahut aözdiziai 1 
Tabir: ti enik, yahut deyiş 
Mümkün: olağan yahut olurit 
Filr.ir : diifiinüt 
Mektup : yazııı 
Memleket : yurt 
Tercüme: ciilertmek (delirtmek 

gibi) 
Kafi : yetik 

Ceaur : özüpek, gözüpek 
Aile : gil (aile isimlerimizin sonu 

ua hep gil getirilmek mec 
buri olsa fena mıdır?) 

Hünnetler 
A. 

Bir ka('. kelime 
Bedeli muhammineli - Değer ta-

4rmlı 

At'.sa = Yapı yeri 
Temliken Kökünden satılmak 
Müzayedeye · Arttınlığa 
ihaleyi katiyeai Son satıtı 
Talip ••lanlann -istekli olanların 
Müracaat eylemeleri ' bat vur-

maları 

( J) Tar.ımhmk tahmin etmek 
Selanikten Oskübe kadar olan 

Türk kaııaba ve köyleri lehcesin· 
den. mioal: 

Bu i i kaç ııünde yapabileceği-
ni tasımi.arıın. M. H. 

Amerikada çifçi
lerin hali fena 

Bu kargaşalıklı:ı rın kısmen 

sefalet neticesi olduğu da muhak
kaktır. Filvaki, birçok kimseler yi
yecek, içecek alabilmek için etYala
rını satmak mecburiyetinde kalmış
lardır. 

Büyü:ı: Britanyadaki işıizlerin gör 
mckte oldukları yardımlarla kıyas 
kabul edebilecek yardım görmeyen 
İ•sizlerin miktan takriben 100,000 
dil". 

BELFAST, 13. A. A.- Gec" va
ziyette salah hasıl olmuştur. Fakat, 
3000 polis ile zırhlı otomobiller ka
rakol ırezmektedir. 

Bazı sokaklar vücuda getirilmiş 
olan barikatlardan dolayi geçil~mcz 
bir bale ııelmiştir. 

Bugüa birçok tevkifat yapılacak
tır. Tevkif edilecekler meyanında ka 
dmlar da vardır. 

Ağır surette yaralanmıt olan 6 po 
lis baotaneye kaldınlmıttır. Birkaç 
polis le hafif suretle yaralanmıştır. 

M. Mac Donald 
66 yaşında 

LON"DRA. 13 A.A. - M. Mac 
Donald, dün doğumunun 66 ıncı 
vıldönümünü tea'it etmittir. r.ııu~ 
maileyh, öğleden sonra bir çey
rek aaırclan fazla bir müddetten 
beri her hafta Çarıamba gününü 
muntazaman evinde Margarct 
Ma<: Donald et Maric Middleton 
kıliniği için çahfttlıŞ olan aad<k 
do~llArı ~erefine bir çay ziyafeti 
venniştir. 

Milletler cemiyeti 
umumi katipliği 
CENEVRE, 13 A.A. - Millet

ler Cemiyeti umumi kitipliiinin 
yeniden tensiki meselesi hakkın
da teaviye rureti derpİf edilmek· 
te olduğu temin ediliyor. En mu
var ık \ı'e muhtemel bal suretinin 
umumi katibe biri ltalyan ve di
ğeri kü~ük devletlerden birine 
mensup bir zat olm k Üzere iki 
katibin terfilc edilmesidir. Bu tes 
viye ıuretlnin hatt& bugün kabul 
edilme•İ ihtimal dahilindedir. 

Macaristan parla-
LONDRA, 13 AA. - Vaşbg-

ton'dan o,.;ıy Telegraph'a bildi- mentosunda 
rilid~e göre, ifl~s dereceoine PEŞTE, 13 A.A. _ Meb!laan 
varmış 100,000 zurra nam~na, mecli.sind~ aon iki giin zarfmda 
sc_ıoo cif~i~en ib_aret bir ~file h~- cereyan eden müzakereler esna
kumetıcn ıane 11temek uzere ka-ı ırnda ıoayaliıtlerden kralcılara 
n~nuevveJin. 7 ainde Va,ington'a varıncrya kadar bütün muhalefet 
ııdeceklerdır. kab" · · G b •· F 

ı 
~ne reıel oem oea ı ran.aa 

spanyada açlık ile iyi münaoebetler idame lüzu-
• mu üz.erinde kuvvetle iarar etme· 

grevı miş olmakla ittiham eylemi§tir. 

BARCELONE, 13 A.A. - Ha- Hiristiyan sosyalist fırkaaı aza-
piıhanede IDeTkuf bulunan ve mu smdan bir mebus ezcümle Tuna 

BERLIN 13 A.A. _ Volff A- hakemeleri yapılmayan sendika- havzasına müteallik meseleler
janSJndan: Miinih'den dönen batı listlerin birçoğu teY!ı.iflerini pro- den biçbi•ınin yardımı olmaksıı:m 
vekil ~on Papen, bu aabah Berli- testo .,tmek üzen açlık grevi ilan ne siyuet<n ne de iktiaaden h.al-
ne gelmiıt•r. etmişlerdir. lolunamıyacağmı aöylemiftir. 

" Hiç kimse harbi istcmeyor. Fa
kat bu harp olmıyacaktır demek de 
ğildir!' 

M. Lloyd George fU sözleri ilive 
etmiştir: 

•· Biz Veraaillea' da Abnanyaya si
lahlarımızı tahdit etmek hususunda 
kendisini takip edeceğimizi vadet
tik. Fakat bunu vaı>mad.Jc. bu ayıp
tır.'' 

Suriye 
Konıiseri 

M. !>onsot ayın 
1 7 sinde dönüyor 
ADANA, 13. A. A. - Uzun za

mandır Paris'te bulunan Suriye fev
kalade komiseri M. Ponaot bu ayın 
J 7 sinde Berutta olacaktır. M. Po"
sol, gelir, gelmez siyasi suçlular i
çin geniı bir af ilan edeceği ve kapa 
tdan gazetelerin tekrar açılacağı aöy 
lenmektedir. Aynı 17 ıinde Suriye 
meclisi tekrar açılacaktır. Meclisin 
bu defoki toplanmasına büyük bir e
hemmiyet verilmiıtir. 

Bu defa, Fransa ile yapdacak 
muahedenin kararlaıtırılacağına mu 
hakkak gözüle bakılıyor. 

Fransız ayan ve 
meb'usan meclisleri 

PARIS, 13 A.A. - Nazırlar 
meclisi, M. Herriot'nun Ayan ve 
mebusan meclislerinin içtimar ta
rihini bu aym 25 i olarak te•bit 
eden kararmı tasvip etmiştir. 

Bu ictima. hemen hemen mün
hasıran" teslihatm tahdidi konfe
ransında mevzu edilmi, olan me
selelerin tetkikine hasredilmiştir. 

Maymun gibi insan 
BOKREŞ, lJ A.A. - Bacan 

nalıiyesilıde bir kadın, erkek bir 
çocuk dogurmuttur. Canlı olan 
bu malıh'ıkun vücudu, maymun 
vücuduna pek benzemektedir. 
Kolları, haddinden çok fazla u
zundur, ayakları orangotan ayak 
!arı gibidir. Vücudu kıllarla örtü 
lüdür. Başı, bir maymun başını 
andırıyor. 

Lehistanda 
tevkifler 

V ARSOVA, 13 A.A. - Lwow 
Okraynıı.'lı talebe yurdunda polU 
tarafmdan yapılan bir arattırma 
n~ticeainde yurt müdavimlerin
den bazılarının hükumet aleyhin
deki faalyelİDİ isbat edecek bir 
takım veıikalar bulunmuştur. 

Talebe yurdu müdürü ile fen 
do•tları cemiyeti katibi tevkif edil 
mi~lerdir. 

Uyutucu maddeler 
tacirleri 

PARIS, 13 A.A. - Bir ay ev
vel tevkif edilmiş olan "Koko kra 
b" Harter'in mensup bulundu~ 
uyutucu maddeler tacirlerinden 
mürekkep bir çete izaamdan 4 
kişi tevkif edilmittir. 

Çelenin bu maddeleri alm..kta 
olduğu depo meydana çıkarılmış
tır .. Kilolerca morfin, kokain, he. 
roin ve afyon müsadere edilmiotir 

Duçe'nin 
Mevkii 
Yeni teşkilat ile 

bir kat daha 
kuvvetlendiriliyor 
ROMA, 13. A. A. - Yeni Fa,iıt 

tqkilat nizamnamesi, neşredilınİ}tir. 
Bu nizamname Duçenin aalilıiyet

lerinin taJııi mahiyetini takviye et
mektedir. 

Nizamname, dahili disipline ait 
çok noktalan, kanun tekline sok
makta ve Fatist hareketinin ilk gün 
!erinde bu "8rekete qtirak etmiı o
lanlann istisnai nufuzunu ipka et
mekle beraber fırka efradı mevcudu
nun arttırılmaamı derpiı eylemekte
dir. 

Ouçe, fırkanın haricine ve fevkin
de bir mevkie çıkanlmııtır. 

Genç F •tisi hizmetlerinde yetiı
mit ve retit oldukları zaman fırkaya 
girmiı olan delikanlılar, Fatist hare
ketine ilk günlerinde ittiralı: etmit 
olanlar ayni seviyede bulunacaklar
dır. Fakat bu hareketin muvafiaki
yetle neticeleruneainden sonra fırka
ya ııirmiı olanlara fırka dahilinde 
hiçbir mevki ve vazife verilmiyecek 
tir, 

M. lnsull "Atina 
zabıtasının misafiri 

ATINA, 13 A.A. - M. Sanm
el lnsull, Atinadaki ikametinden 
memnun olduğunu aöylemittir. 
Mumaileyh, Amerikadaki vaziye
tini bu ay zarfında düzelter.e~ini 
ve bu suretle rakiplerinin kin ve 
gadebi )Üzünden ortaya çıkanl
mıt olduğu telakkisinde bulundu
ğu mesele nihayet bulacağını ü
mit etmektedir. 

Kua müddet mevkuf kaldığı 
&irada hakkında gösterilmq olan 
nezaket ve riayetten dolayı te
şekkür etmek üzere dün poli. i
daresine gitmiıtir. 

Polis müdiriyeti kendi.ini mev
kuf tellkki etmeyip belki "zabı
tanın misalin"'' addeylemit oldu
ğu cevabında bulunmuştur. 

VAŞiNGTON, 13 A.A. - Ha
•-icive nezareti Atinadaki Amen
ka ~Iç:liğine Sıunuel lnsull'tlen 
elindeki pasaportu iade etmesini 
talep etmek için talimat vermi,
tir. Bundan maksat Samuel 'ln
aull'un Y unani.tan haricine çıka
mamaunın teminidir. 

Büyük Ehramdan 
düşerek öldü 

KAHiRE, 13 A.A. - Himala
ya'ya giden Alman - Amerikan 
heyeti azasından Amerkalı M. 
Herrom, bil.yük Ehrama çıkarken 
ayağı kayarak dütmÜf ve hemen 
ölmüştür. 

(_H_a_f_t_al_ık __ S_iy_as_i _i_c_m_a_l __,I 
konferanslardan daima kaçın-
maktadır. İngilterenin iki 

yetin muhafazasına matuf tedbir
den ibarettir. 

yüzlü ıiyaseti F ran11zlan 
korkutan bir amildir. Bu· 
nun için beynelmilel müzakereler 
den evel, Fransa. İngiltere ile an
laşmak ister. 

CENEVRE, 13 A.A. - Anado
lu Ajan.,nın muhabiri bildiriyor: 

Terki tealihat komisyonu ge
çen temmuzda tatil kararı verıne 
den evvel gerek buıuıi, serek reı 
mi harp silihları ve mühimmatı 
imal eden fabrikalann bir niza.
ma raplı hakkında bir karar ver
m;,ti. Bıı karara nazaran ıimdi
den bu meoeleyi tetkik ederek 
konferansın gelecek içtimaında 
ted:!ifte bulunmak Üzere bir ko
mite te~kil edilmiştir. 15 devletin 
dahil bulunduğu bu komis)·ona 
Türkiye de davet edilmiştir. Hu
SU§İ veya reami ıilih ve mühim
n-:at imlalhtının tanzimi komisyo
nuna hükUınetimiz namına millet 
ler cemiyetinin içtimaı müna.\ebe
tile Cene\Tede bulunan Necmed· 
din Sadık Bey ittirak etmektedir. 

Komiıyonun bugünkü İçtinıarn
da Neemcddin Sadık Bey, beya
natta bulunarak Silah ve mühim
mat iınal.iıtı hakkında Türki~·e 
noktıti na::ıarını anlatınıttır. Nec
meddin Sadık S..y, silah ve mü
himmat fabrikalarına malik 
memleketlerin tealihatlarmı artır
mağa ınecbur olduklarını ve bu
nun teslihatta rekabete müncer o 
lacağmı hu•uıi fabrikaların ise 
kazanç ~ikaaı ile fazla miktarda 
mühiınmal satmak hevesine kapı
larak cihan sulbünü tehdit eden 
bir amil teşkil eylediklerini, •İ
lah ve mühimmat fabrikalan kon 
trol altına alınmadıkça terki tea
lihattan bahsedilemiyeceğini an
latmıt ve Türkiye noktai nazarın 
dan bu kontrolun yegane çaresi 
silah •·e mühimmat imal eden hu
susi fabrikalarla devlet fabrikala 
rının beynelmilel bir idare oldu
ğunu .Oyliyerek bu beynelmilel 
müıterek idarenin ne tekilde tat
bik edilebileceğini İzah ederek 
gerek husuai aermayelerin ve ge
rek münferit devlet fabrikalan
nm ortadan kalkacağını ve hiçbir 
de• lelin kendi arazisi dahilinde 
bütün •ilah!an birden imal ctınek 
imkAnına malik olamayacağını aö
ylemiştir. 

Necmeddin Sadık Bey yalnız 
hususi ~ilifı ve mühjıoınat fabr.i
kalarınm ilgası ve devlet fabrika-

larının serbest bırakılmasını tek· 
lif eden Franaız murahbaaına ce-
vaben devlet fabrikalarının da bd 
susi fabrikalar gibi beynelmı11 
kontrola tabi tutulmadıkça tedb• 
rin yarım kalacağını aöylemj~ "e 
demiştir kl: "Huauai ailah ve nJ&t" 

himmat fabrikalarmı ilga edere~ 
de\ let fabrikalarını silah imalİP" 
de ıerbe•t bırakmak bu s:ıhad' 
hiçbir *"V yapmamı§ olmağa nı~ 
•avidir. Böyle bir yarım tedb' 
faydah olmaktan ziyade mıızuı·· 
dur. Çünkü devlet fabrikalarını~ 
malik c;hnıyan memleketleri d<• 
ğerlerinin keyfine tabi tutmak· 
tır. '\palnız hu&uai fabrikalat' Ü7't" 

rinde cari kıami bir kontrol Tw-t 
he~etince silib ve- mühimmat r 
m~linin kontrolu değil bir kısııı' 
devletlerin diğer bir kıarm devi~ 
ler tarafından kontrol edi!m ... 
demektiı·. Türkiye böyle bir,eye 
razı clamaz. Eaaıen bu ~jbi emel· 
ler bevnelmilel sahada kabili ti' 
hakkuk değildir. Eğer yalnız hd' 
suıi fabrikalar ilga edilirse h~ 
devlet kendi : •emleketinde fabt" 
kalar intasına baılıyacaktır." 

Murahhaaımrz Türkiyeyi mi•, 
sal r:et irerek silah imalatını .,,. .,ıtr 
caretini tahdit eden beynelmil , 
bir mnkıı.vele akti ihtimali üzet" 
ne milli müdafaasına çok luı""' 
ve kıskanç olan Türkiyenin biİ' 
yük •İlah ve mühimmat fahrik,.11 
rı İn'a etmek mecburiyetinde kıJI• 
dıi(1nı .-e bunun için bu malı bulı
ra;. devrjnde milyonlar aarfetlİ~· 
ni anlatmış ve eğer hususi fabrilı' 
lar il~a l'dilirae diğer memleket• 
lerin de Türkiyeyi takip edecek• 
lcrini söylemiş ve sözlerine ~u t# 
retle nihayet Vf'rmittir: "Husu!f, 
ve devlet fabrikalarırun bevııelııı' 
lel kontrol altına alınmasını ı~· 
lep eder. Tedbir bu fekildt' bil' 
tün devletlere müaavi hukul< balı' 
•eden lam bir kontrol mahivetİ"" 
de olmazu Türkiye silah ve nılİ' 
himınat intalatın!.'1 serbest kalnı~· 
sına taraftardır. Kısmi bir konl1"' 
lu tazammun eden ve tam fiili .,., 
hakiki hir kontrola münceı· ollfl'" 
van hkbir mukaveleye istirıı.k et• 
;...iyer.e~ini teeuüllerile beyan &

der.'' 

Cemiyeti akvamda Türkigenirı 
bir teklifi 

CENEVRE, 13 (A.A.) - Umumi katipliğin yeniden tefkil ve tıd" 
sikinde bir tesviye sureti elde edilmediği takdirde Türkiye ütatülı.~ 
nun idamesini Ye Sir Drummond'a milletler cemiyeti riyuetinde lıİ' 
aene daha kalmaoını teklif edecektir. 

Hizmet gazetesi beraet etti 
IZMIR, 13 (Hususi) - fokadi zade Şekip Beyin resmini koycl:l' 

ğundan dolayı mahkemeye verilen Hizmet gazetesinin da \'ası bir celsede 
neticelendi. Mahkeme otuz s~kizinci muaddel maddevle Hizmet'in b'" 
raetine ka.-ar verdi. 

Kurultay ve Suriye Türkleri 
ADANA, 13 (A.A.) - Türk dil kurultayı Suriyede bilhaua _ıı.ır 

talya Ye lakenderoo Türkleri tarafından büyük bir tlliı.ka ile takiV 
dilmittir. 

Antalyalı Türk gençlerinden bir heyet 400 seneden beri milliY" 
ve milli kültürlerini muhafaza eden Babir Bueak Türkleri araıınd> 
bu hususta tetkikatta !>ulunacak ve bura Türkleri araunda konu~ır 
lan türkçe kelimel .. ri toplayarak Ankarad" dil hev.,tine .. önderecelr 
tir. 

mubtariyetine pek düşkün olııl' 
Baviyera'nm merkezidir. Buracl1 

söylediği bir nutukta Alman k•' 
nunu esasisinde yapacağı tadilatı 
anlatmıı ve bir de ayan mecliıi jlı' 
daa edeceğini bildinni,tir. Vo~ 
Papen fırkaların fevkinde bir b~' 
kUmete bayat baltkı verilmesin~ 
bahsetmittir. Bu, tıpkı Biamardı' 
m kurduğu sisteme uygundur. 

• * * . 
Hafta araaı Alman Reisicüıı' 

ıı., .... 
1 

., 
ı., 
b. ,, 

1 
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Beşler. dörtler. üçler derken, 
Lon<I"ra konferansı dün Herriot i
le Mac Donald arumda iki taraf
lı bir müzakere teklini aldı. Al
mar.ya silahlarda müsavat mese
lesi yü:ı:ünden konferansın büro
sundan çekildikten ve bu müsavat 
tanuımadıkça. Cenevreye dönmiye 
ceğini bildirdikten sonra diğer 
devletlerle Almanya arasmd'a te
mas kaybolmuttu. Çünkü Alman
yayı tekrar müzakereye imale et
mek için müsavatını tannnak la
zımdı. Müsavat ta tanındıktan ıon 
ra müu.nkereye lüzum bile kalmı
yacakh. Bu çıkmua karşı İngiliz 
Ba9vekili Mac Donald bir çare bul 
du: Londrada dört büyük Avrupa 
devletinin i~tirakile bir konferans 
akti.Fakat daha ilk adımda miifkü 
lıit ba~ gösterdi. Konferans lngilte 
re. Fnınıa. Almanya ve ltalya a
rasında olacağına göre.Fransa yal 
mz kalacağından korktu. Almanya 
ile ltalyanm noktai nazarlan biri
birine ayu)'or. lngilterenin vaziye 

ti de çok sarih değildir. Ve müza
kerelerin her hımgi bir noktasında 
Alııı.nyaya meyledebilir. Etmese 
de F ranaa lngiltereyi kendi e!i'e 
hakem vaziyetine koymak isteme
di. Bunun için kendisine yakın o
lan Lehistan. Belçika ve Çekoslo
vakyanın da iıtirakini ileri sürdü.. 
Almanlar da resmen söyleme 
melde beraber, gazetelerile Avus· 
turya. Bulgaristan ve MaC"lrİstanın 
ittirakini iltizam ettiler. Hüli.sa 
ilk adımda böyle bir konferansın 
toplanmasından bir fayda çıkmıya 
cağı anlatrldı. 

Bunun üzerine lngiltere ile 
Fransa arasında hazırlık mahiye
tinde huıusi bir müzakere yapıl
masına karar verilıii. işte Herriot' 
nun Londra seyahati bu maksatla 
yapılmaktadır.Böyle İngiltere ile i 
ki taraflı hususi mükaleme Fran
sız siyasetinin ananesi halindedir. 
Tamirat meselesinde de böyle ol
muttu. Franaa kendi müttefikleri· 
nin iştirak etmediği beyr.elmilel 

Te!gıaf haberleri Fransız Baıı
veki"inin Londraya sili.blara azalt
mak vP. Almanyanın müsavatım 
tanımak hususunda ehemmiyetli 
bir proje ile gittiğini bildirmekte
dirler. Bu projenin rubu şudur ki, 
Fransa Almanyanın hukukta ve 
tealihatta müaavatmı tammazdan 
evvel, timdiki vaziyetin muhafaza 
aı için bir t•kıın ıiyaıi teminat al
mak istiyor.Bu teırinat mı:.liimdur 
ki garp budutlan hakkında Lokar
no miıakile verilmittir.Fakat şark 
hudutlan baklanda Almanlar bir 
taahhüde girmemiflerdir. Halbuki 
Almanya, şark hudutlarını da 
garp buciutlan kadar bir emniyet 
amili telakki ediyor. Bu siyasi te
minattan maada tedricen beynelmi 
lel bir askeri kuvvet ihdasını, umu 
mi bir misak aktini ve daha buna 
benzer bir takım teklifler vardır 
ki.heveti umumivesi, şimdiki vazi-

Londra mülakatının ne netice 
vereceği malum değildir. Fakat 
tayanı dikkat olan nokta. Fransa
nın tedricen Alman noktai naza
nna yakmlatmasındadır. Fransa
nın hukuk noktumdan haklı ol
ma•ma rağmen. beyn'el.milel müna 
sebetlerde müsavatsızlığı idame 
etmek isteyen bir hukukun haddi 
zatında haksız olduğu baklanda 
bir lr.anaat Vlltdır. İtte Fransanın 
hukukta kuvveti V ersailles mua
hedesi, zaafı da budur. 

"" .. 
Almanlara gelince; onlar san

ki mesele halledilmit ve müsavat 
kazanılmıt gibi davramyorlar. Von 
Papen hükUmetinin bu meselede 
iki tabiye kullandığı anlaırlmakta 
dır. Filhakika timdi Almanya ilan 
ettiği müaavatı filen tahakkuk et
tirmek için bir harekette bulunma
yor. Üçüncü cep zırblı5mın inşa
sı Versailles muahedesine muga· 
yir değildir. Alman gençliğinin 
terbiyesi babanesile yapılan aske
ri talimler de tevil edilebilir. Fa
k at Almanlar pek ili. biliyorlar ki, 

kendilerinin ittirak etmedikleri bir 
ıili.hlan tahdit konferan11 bir ka· 
rara varımıaz. Bunun içindir ki 
konferanstan çekildikten sonra 
kendi dahili itlerile me,gul olma
ğa batlamıtlar ve silahları tahdit 
konferansının muvaffakiyeti namı 
na kendilerini konferanıa getire
bilmek için tedbir alınmasını ln
giltere ve F ranıaya bırakınıılar
dır. Von Papen'i bu aralık meşgul 
eden mesele Almanya ile Pruıya 
arumdaki ikiliğin izalesi olduğu 
anııtılmaktadır. Maliimdur ki, 
Weimar kanumı Biımarck'm kur
duğu siıtemi değiıtirdi. Ayn bir 
Alman Batvekilliği Ye ayn bir de 
Prusya batvekilliği ihdaa etti. Al
manya ile Pruıyamn araıındalci bu 
ikilik her iki hükümeti de zayıflaf
tmyor. Bunun için Von Papen bu
nu izaleye ve eski Bismarck ıiste
mini iadeye karar vennittir. Bu da 
Prusyamn ayn muhtariyetini kal
dırmakla olacak. Ancak diğer 
muhtar Alman hükiimetleri böyle 
bir akıbetin kendi başlarına da ge
leceğinden korktuklan için baş
vekil lazım gelen teminatı vermek 
üzere Münih'e gitmiştir. Münib. 

huru Hindenburg, 85 inci yatıı'! 
idrak etti. Son zamanlar ta;.Jıl 
Alman Reisicümhurunun şahsııı' 
da mündemiçtir.Büyük harp bati' 
mazdan üç sene evvel. 1911 ıerı~ 
sinde. 45 senelik ,erefli ukeri lı' 
yatını kapamıt ve tekaüde se•lı' 
dilmitti. 1866 da Sadowa'da 11J1'' d 
harebe eden. 1871 de Alman i"j'. 
paratorluğu Veraailles'da ku~ .• 
duğu zaman hazır bulunan ve b~. 
tün imparatorluğun tarihini y•~. 
yan Hindenburg 1911 de bilıl'ı, ' 
yordu ki kendisi için yeni bir lı' 
yat mukadderdi. 

Filhakika harbin baılamall tıd 
ihtiyar asker için yeni bir hayatııl, 
baılangıcı oldu. Şarki Pruı. !{11

1 
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Brezilya ile anlaşacak mıyız? Ankarada müzakere yapılıy r 
Ekonomi 

Yeni ölçüler için hazır 
lık yapılıyor •• 

Fiat farklarını tespit için bir 
komisyon teşkili muhtemel 
'ticaret oduı ırelecek acne bi

"-1etınden itibaren tatbik edile
~ olan yeni ölciiler için hazır· 
'""1aktadır. 

Oda yeni ölçüleri alakadarla
!~ \re emafa t•m•mile öjretmek 
~Ilı icap eden her feyİ yapacak· 
~;~ için yeni bir bro9Ür Y•· 

E:&ki ölçülerin yenilere tema
~ tahYili ve fiat farklarının 
d İti için bir komisyon tetkili 
• lauhtemeldir. 

l>qn gelen buğday 
't l>iQ, ,ehrimize Anadoludan 36, 
d •-ı.yadan il vaıon ve limanlar· 
q 100 çuval buğday gelmiıtir. 

~eyrut limanı 
~ Suriye hükUıneti Beyrut lima
~~ faaliyetine dair bir -r net 
'""'ttir. Bu bültende Beyrut li
~ reami ile muhtelif limanların 
) .. llnleri araaında mukayeaeler 
-:P•lınalrtadır. Bu mükayeaclere 
~ ~•ran lstanbul lhnan reııhnleri 

h'uttan !iç defa fazladır. 

A\1rupa borsalann
da vitrinler 

ı. lhracat ofisi hariç memleket
d rd., ihraç eıyamızın propaıan
•ıı için Avrupanm batlıca ticari 

BORSA 

( lı Baııkaımdu almuı ceı ... Jıllr ) 

13 Teırlnievvel 1952 
Alqun Fiatları 

• '•tlbulu Tala.Ut 
1 1 ..... to, ı/t 
~ık f.Jeluı ~.M 
C ·loı"ıUt•e H~O 
~""1ıw M O 
..:••ı .... 7,11 

ttdıt ··-
1 "lttrıyı 8,-
. 1 .. lr Btlıfifı 
""lr... .. 

ı.-...... 
1,-

'"'- ıa.-
.Aa&Ml'I 1 ..... 

• M IS,
.Jıl .. •11 '6,11 

E.ı.a. 
11
'-"- t.80 Tlllı• 81,10 

~:~•it. 11,fO Çl•HIO 41- 8,ro ... .... o., ... .,.. ·~. it 
t, .• .,._.. ıuo ..,. ,.,. 1.60 

~ ... ., 48,- '""" l.M 
l "••t-.- IG,10 t-" w. - Ut 
...... U,Je TılılN lf,11 

'ııı. ç-. Hallan 
ı. ıt." Prıl ....... 
.... r111 YIJua 
•nıt 47 ,11 lıla4rlı 

ltıı.., 1 ,.,.... t,14 trllı 

.... 1,40,61 ....... .... 
tı...,. 1'9,- , .... 
ı.. 14,CI,,. lllnf 
-.::· 66,U ... .... 

- ..... l.lf,66 .... _ 

Nakut (oabf) 

1 l•nı• 
<t.tı -
'"' - ırı,-''°·-~-== ili,-" 1' 111,
... llfib 118,-

•ı ~~ ar.
ı...,'"'" n.ı-
•ııı.. 11,-
"' ı ıta .,._ 

•• Çot;~ 114,-

1 ıuı.. .... 
1 putla 

1 •arlı ·-..... 10 • .,. 
• •ıuı 
1 ç. ....... ...... 
1 ııı.-,. 
ı ••• t .. 

11,07 
4,11,f!li 
l,P7,91 
l,9P,1 r . ..... 
t.68.-

19.48,
fi.Ol 

lt,8',H 

lunıı 
111,-
17,
ıo.

ı~

•t.-
u.-
69,-

G,11 

114.
ur-

tehirlerindeki bonalarda birer 
vitrin Yiicude getirilmesine karar 
vermiştir. Ofis, bu vitrinlerin h• 
gi tehir borsalarında olacafuu 
teabit etmiıtir. Vitrinlerin konula 
cağı borsalara keyfiyet bildiril-
miftir. · 

Suallere cevaplar 
lktısat vekaletinin istediği ma 

IUmata cevap hazırlamakla met .. 
ırul olan tali komiayon dün öğl.,. 
den evvel Ticaret odaamda İçti
ma ederek müzakerata devam et
miıtir. 

Tekirdağda yer 
fıstığı 

Tekirdağmda yer fıstığı ye-
tiştirmek için bir müddetten beri 
yapılan tecrübeler muvaffakiyet-
li netice vermittir. ' 

Tekirdağ vilayeti yar iıtihsali
ne yarayan ve çerez olarak yeni
lebilen bu mahsule ne kadar ih
tiyaç olduğu, nerelere ve ne ka
dar ihraca mütehammil olduğu 
mahreçlerin nereıi olabileceğini 
ve şartları lstanbul Ticaret oda
aından sorm.uttur. 

Muğlada zeriyat 
MUGLA, 13 A.A. - Bütün vi

li.yette yağmursuzluk vardır. Kurak 
lıktan darı ve mışır mahsulü çok za 
r&T gÖnnÜftİİr. Diğer mahallerde 
oaclaa yapılmaktadır. Vilayetin mer
kez kaza•ında darı ve mısır hasadı 
bitmittir. Bu sene üzüm mahsülü 
yüzde 100 fazladır. Bağlar bozul
muıtur. 

ingilterenln harici 
ticareti 

LONDRA, 13. A. A. - ithalat, 
Eylül ayında 54.266.652 lnırliz lira
•ına baliğ olmuttur. Yani Ağustoa 
ayı r•k•mlarına nazaran 950.838 li
ra fazla ve 1931 Eyhilüne nazaran 
14.027.347 lira noksandır . 

ihracat afuıtoaa nazaran 
2..323.120 ve 1931 eylülüne nazaran 
3.617. lira tenaküa etmittir. 

Tarih cemiyeti 
azasını davet 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyetin
den: 17 ikinci teırin 1932 paıwte. 
Iİ ııünll aut 14 te Dolmabahçe Sa
rayında toplanacağından genık 11mu 
mi ve ırerek medeniyet kımunı de
ruht.ı eden bütlln azasının tetrifle
ri rica olunur. 

10,000 lirayı kim 
kazanmış? 

Tayyare Piyanıroaunun son 
k<>tldesinde 100 bin lira kazanan• 
)ar meyanında, biletini Ka<ler gİ· 
!l"alnden almıt olan Madam Edok
siya'nın da bulunduğu yazılmıt
b. 

Kader gi,eainden yaptığımız 
tahkikata ıröre, bu talihli, kadın 
defi), erkektir ve iı.mi de Mm E
doksiya değil, Odisea Ef. dir. Gi
teY• yalnız isim yazdıran bu talih 
li zat dün ak-a kadar henüz 
ikrıuniyeoini almamııb. Gitede, 
bunun için adreainin bilinmediği 
aöylenmektedir. 

• 
ihtikarı 
Tetkik 

Komisyon gümrük 
idaresinden 

bazı malumat istedi 
Bazı petrol •..e benzin kump

yalan Vili.yettalııi ihtikirr tetkik 
komiayonuna Yarilmitti. 

Bu kumpanyalar fiatm yiik
ııelmeıine kontenjanın ııebebiyet 
Yerdiğini ileri a6rmüılerdir. 

Bu vaziyet kartıamda ko..U.. 
,._ bazı huauoab ~rilkten _.. 
muıtur. 

Bdedlgede 

Yol parası 
Vermeyenler 

Hastalık iddia 
edenler mu

ayene edilecekler 
Yol parası vermeyip de, yolda 

billiil çalı§malı Utiycn lrimseler· 
den bazıları hlUta oldulrlannı id
dia ederelr mükellefiyetlerinin ge 
lecelr seneye tehirini istemişler· 
dir. Bu gibiler muayeneye ııevlre· 
dilmiftir . 

Kadıköy-Kayıtdağı 
otobüsü 

Kaylfllağı ile Kadıköy arasın· 
da otobüs ifletilmui ~ civar 
halk Belediyeye müracaat ebnİf· 
tir. Müracaat tetkik edilmelttedir. 

Otobüslerden 
şikayet 

Oslıüdar halkı Belediyeye mü
racaat ederek Osküdar cihetinde 
iJIİyen otobüslerden Jilrayet et
miflerdir. Mahalli kaymakamlı· 
ğın tramvaya rekabet etme&inler 

diye otobüıleri m"nettiği iddia •· 
dilmektedir. 

Tekaütlük 
nizamnamesi 

Belediye memurları ~ haz.u
lanan tekaütlük ni~mnamesi Be
lediyece ikmal edilmiftir. yakın
da tetkik edilmek Üzt<re Dahiliye 
vekaletine 11önderilecektir. 

Kaçak etler 
Edirnekapılı Abidin oğla Hü

oeyin imıinde birinin dükkanında 
45 kilo kaçak ınğır eti bulunmuf· 
tur. Etler miiıuıdere edilerelr m.,.. 
bahaya 11ônderilmqtir. 

Nafia Vekili 
Amasyadan geçti 
AMASYA, 10 - Üç gün evvel 

buauai trenle Sıvaıtan Samıuna 
azimet eden nafia vekili Hilmi B. 
bugün ayni trenle Samsundan 
,ebrimize ıelmittir- Vekil Bey ia
taayonda vali ve erki..nı memurin 
ile halk fırkaoı ve belediye reia
lai beyler tarafından istikbal edi
lerek belediye dairesini te,rif et
miıler, orada biraz istirabattan 
sonra 19brin mÜzeaini, eıki eserle 
ri ve aair tema§llya değer y"rleri 
gezdikten sonra geldikleri hususi 
trenle Sıvasa hareket etmiılerdi. 

ğe başladığından timdi bu misakı 
kendisi imzalıyacağı gibi. mütte
fiklerinin de imzasını istiyor. 

Mahkemelerde 

Karaltıyı korkutmak 
için silah atmışlar 

Cinayetle maznun iki korucu 
başlanndangeçenianlahyorlar 

Silivriye tabi Celaliye köyünde 
çoben Aflk lmıail oğlu Mustafayı 
öldünn.elrten aaçlu korucu Muata
fa oflu Hüaeyin ile korucu Nu
hun muhakemelerine dün Afırce· 
za nıahkemeainda bqlanılmı9tır •• 
Y apdan tahkikatta çoban Muıta
fanın dumdum kurtumyla öldü
rüldüğü anlatdnuttır. 

Suçlular diyorlar ki: 
- Biz gece devriy., ıreziyor· 

duk, patikada bir karaltı gördük. 
- Kimsin? dur! diye ..,.ıen• 

dik, durmadı, sea te vermedi, üa-
telik bize silah attı , biz de o za
man •İli.h attik, fakat silahı vur
mak i!;in değil, korkutmak iç.in at· 
mıştık. Bir kör kurşun ona rut 
gelmiı ve öldünnüı. Bildiğimiz 
bu kadardir. 

Mahkemede tahitler dinlenil
mi,, bunlar da silah seslerini iti· 
dip yangın var zanniyle dışan 
uğradıklarını söylemişlerdir. 

Muhakeme şahit c'lolbi için hat
ka r.üne kalmıştır. 

Sahte damga mı? 
Dün Ağırceza mahkem.,ainde 

§&yanı dikkat bir davanın rüyeti
ne ba~lanılmııtır. 

Davanın suçlusu Mihal ismin
de bir kasaptır. Mihal efendi et
lere sahte damga TUrmakla maz
nundur. O mezbahadan aldıiı ke
çi etlerinin üzerindeki keçi dam .. 
gasını kazır, yerine kıvırcık , man
da etlerine de dana damgası •-u· 
rur, keçileri halis kıvırcık, man
daları da ho.lis dana diye satar
mıf. 

Bir gün Belediye m"murları 
kaşla göz arasında k~ileri kıvır· 
uk, mandaları dana yapan bu 
mariçetli adamı yakalamışlar ve 
mahkemeye v"nniılerdir. 

Mihal efendi mahkemede dük-

Hepsi de usta 
Kalfa mı? 

200 dişci kalfası 
imtihana girmit 

hepsi de kazanmıt 
Diş tabiplerinin ara&mcla intibam 

"dilen kaUalar meaeleıinden çıkan 
münakata harantli bir ıekil almıt
tır. Gülhane haatahaneei sabık dit 
tabibi Muammer B. de tunları IÖY· 
lemekttlllir: 

- Ortada dit tabiplerini haklı o
larak sinirlendiren bir permi meeele 
a.i vardır. 928 de kalfalık imtihanına 
giren 200 kitiden hepsi muvaffak ol
muıtur. Dünyanm hangi tarafında 
görülmüştür. Bir ihtihana 200 kiti 
girsin de hepsi muvaffak olaun? .. 
Ve bu imtihanda muvaffak olıniyan
lara kuralar açılarak muhakkak mu
va.ffak olmaları temin edilmiıtir .E
ğer bu imtihan Sait Cemil beyin de 
difi ıribi yapddı ise, o halde İmtibllll 
beyetinden o zama11 üç kiti niçin is 
tifa etti? Ben .,ekaletin sordufa 
•uallerin liiyiklle sorulmadıfı kanııa
hndayİm. Ma!Uın olduğu üz.,re, ka
nun mucibince bu imtihan bir ckfa • 
ya mahsustur ve 1928 ıeneainde ya

pılmıtbr. Halbulô imtihanlar hala 
devam ediyor." 

kanma kat'iyen keçi eti sokmadı
ğım, sattıklarının hakiki kıvırcık 
oldufunu, damaalarm da sahte 
olmayıp mezbahanın kendi dam· 
galan olduiwıu aöylemiıtir • • 

Muhakeme mezbaha damırala· 
rmın tetkiki için baıka ırüne 
kalmıflır. 

Limon kaçakcılığı 
davası 

Sekizinci ibtiıaa mahkemesi 
tarafından reddi hakim kararile 
temyiz mahkemesine gönderilen 
limon kralı Diyamandi ef. ye ait 
kaçakçılık davaama ait evrak do
kuzuncu ihtisaa mahkemesi müd
dei umumilifine gönderilmiştir. 
Yakında dokuzuncu ihtisas mah· 
kemesi bu davayı rüy..t edecek
tir. 

Neıriyat davaları 
Haber ırazetesinde müheyyiç 

ne§riyatta bulunmaktan bir ay 
hapae mahkUın olan ve kendi bak 
kındaki beraet kararını neıretti· 
ğinden dolayı da beraet eden net 
riyat müd!irü Hasan Raaim Bey 
hakkındaki hüküm temyiz mah
kemesince bozulmuştur. 

Temyiz Hasan Rasim Bey hak 
kmdaki mahkumiyeti lehte, bera· 
eti de aleyhte bozmuştur. 

Mahkeme nakza ittiba etmit 
ve muhakeme evrakın tetkiki için 
b~şka gline bırakılmıştır. 

Komünistler 
Dün Ağırceza mahkemeainde 

komUrıistlerin hafi muhakem"l"ri 
devam etmi§tir. Şoför Emin, şoför 
Muhsin, Mehmet Lıitfü, Kerim ve 
şoför Sürreya ile Sıdıka hanımdoln 
mürekkep ü çüncü komünist parti
sinin muhakemeaine de te,riniaa
ninin birinci günü başlanacaktır. 

Balık 
83lluğu 

İhraç çareleri 
araıtırılacak 

Bu aenr lstanbul ıularmda fev 
kalicie çok balık avlıuımııtır Fa• 
:..at, maal .. aef mevcut vesaitin İp· 
tidailiii dolayısile bu balıklardan 
,>ek azı iLtaç adilebllmit, cliğerle-
inln de dahili piyasada hepılubı 
aatıl:ıuuına imkln sörü1-ıeditin
den pfu ı°'krar denize dilküimilt 
tür. 

lhrarat ofisi tabiatin memleka 
Wni~e bab14'ttill bu acrntten 
hakkile İ•lİfade edilmeal için e· 
...... 1ı surette m"fıul olmaktı.dır. 

Ofis bu ifl, "V'f'elemirde balıkla-
1 ın i~ raç (ldilebllecek bir t.alde 
'1ızan ye ··onra yeni mah~u 
hulaı ak lhıaç iti olmak 6aerc iki 
ccplteden tel kik ve takip •~ "~k· 
:edir. Bu reee i~ ıreçmif otmak· 
: a b•:raber Ofis selecek ııeo::eye 
0.adaı hanrlanacaktır. 

Vali çocuklanm 
•Ünnet ettirdi 

Vali cıe Belediye reiai Muhittin 
B. eoııellıi akıam konakta çocult
lanrn IİÜllU!t ettinnİftir. 

Brezilya 
Bizden 
Ne alabilir? 

Ankarada bu 
hususta 

müzakereler oluyor 
Brezilya'nın milli maJuulleri

mizden hiç bir ıey ahnadığı için 
Brezilya'ya döviz vcrilmiyeceğini 
ve bunun netice•i olarak Brezil
ya kalıvelerinin memleketimize 
itlaal ırdilemiyeceğinj yazmııtık. 

Bu mqele hakkında Ankarada, 
lkbaat Vekaleti ile Brezilya "kah
ve konseyi'' nin Ankara'da bulu
nan miinıeuili M. Charlea Sevi a
rasında müzakerata devam edil
mektedir. Dün bu te§kilata men
sup bir zat bize bu hususta fU 
maliimab vermittir: 

- Brezilya, bildiriniz Teçhile 
en !;Ok kahve yetİftiren bir mem
lekettir, fakat Brezilya'dan bat· 
ka kahve yetittiren memleketler 
de vardır. Türkiye de sarfedilen 
kahv.,ler hep Brezilya kahvesidir. 
Türkiye bi:ı:den kahve sabn aldığı 
halde kendi mahsulatını bize ta
nıttırmak için de hiç bir şey yap
mamıflır. Bizim ithalit tacirleri
miz Türkiyr' den ne ithal "decek
lerini bilmiyorlar. Bundan da bi:ı: 
mes'ul değiliz. 

Sonra Brezilya kahve trüstÜ· 
nün, Türkiye'nin, Türkiye'ıl"n 
mal almak mnkabilinde, Brezil
ya'dan kahve &atın almak talebi· 
ni reddettiği haber veriliyor. Bre
zily a'da bir kahve trüstü mevcut 
olmadığından bu haber doğru ol
mamak lazımdır. Brezilya'da her 
ihracat taciri İstediği malı harice 
•atabilir. 

Rrezilya'da ''Kahve konseyi" 
denilen reuni bir teşekkül vardır 
ki vazifesi, ihraç edilecek kahve
nin kalitesini kontrol etmektir. 
Bundan maksat fena cinıten olan 
kahvelerin ihraç edilmemesini te
mindir. °Kahve konaeyi" Türkiye 
ile olan kahve ticaretini tanıiın 
ve Türkİy<" ile müzakereye ıı:irit· 
mek için Ankara'da bir büro aç· 
mı~tır. Bu müzakerenin mevzuu 
da ınühadele eclil.,cek qyanm 
listeai.ni ve mübadele teklini ta
yin etmektir. 

Şuraunm da ilave edeyim ki. 
Tüı kiyey sat •an Brezılya kahvele
rinden mühim bir kıunı, Marsil
ya, Tiryeate, Hamburg ıribi İkin• 
ci ellerden geliyor. Ankara'da 
ba,lıyan müzakerenin ırayelerin• 
den biri de buna mlni olmaktır . 

"Kahve konseyi" mümeaalll M. 
Claarleı Sevi ile, sabık lkbaat ve
kili Muatafa Şeref B. araunda 
baılıyan ıı · üzakereye, CeW B. de 
devam etmittir. Celll B. ,_ait te 
büyük defiıikler yaptılmdan mil 
zakere adrta yeniden başlanmıt 

ıribi bir tekil almııtır .. Yalanda 
bir itll!f elde edileceğini i!m.it e
diyorum. Bununla beraber an bll
J'ilk müflı:ilat, buradan Brezllya•
J'& ihrq edilebilecek malı tayin 
etmektir. Brezllya'da tlltllıt yetit 
tlrildiflnden, bunu alzden alama· 
J'IZ· Fakat zeytin, zeytlnyaft, in
cir üzllm alablllriır:. Bunun için de 
her ...,.den evvel iki memleket 
tacirler! aruında dofrudan dof• 
ruya maı.a.ebet teala! lbımdır. 
Bunu elde etmek içln,Tllrkiye ileBra 
zilya araamda dofru bir bahrl 
bat t..W en elvarlıll bir yoldur." 

Matbaacılığa ait 
kelimeler 

Gazetecilik ve matbaacılıkta 
kullanılan yabancı kelimelerin az 
türkç.,lerini bulmak üzere matbu
at cemiy.,tinde bir heyet ıeçilmit
tlr. Heyet yakında mesaisine bat
lıyacaktır. 

Poliste 

Bir kumarhane 
Basıldı 

Kumarbazlar da 
cürmü meşhut ha
linde yakalandılar 
Beyoğlu Kuloğlu sokağında za· 

bıta tarafından bir kumarhan• 
meydana çıkarılmııtır. 

Hadiae şudur: Beyoğlu Kulol 
lu aokağı 13 numaralı Norodik
yan apartunanmın dördüncü dai
resinde ispanya tebaasından Ma
danı Serope oturmaktadır. 

Burada Şavrel ve Çula iaimle· 
rindelıi şahısların kumar oynatbk 
lan zabıtaca haber alınmııtır. Ev 
gÜnlerce tarassut altında bulundu 
nı1mu, ve evvelki gece araıbnna 
yapılmqtır. Bu araştırma müsbet 
netice v"rmiş, 378 adet fiş, 7 des 
te iskambil kağıdı ve 532 lira 
para bulunmuştur. 

Cürmü meşhut halinde görü
lenlerin .iaim1erini yazıyoruz: 

Kasap L"on, dellal Y orgi, Va
sil, Aleksan, Jozef, Gürcü Cop, 
Şavren. Jorj, Andon, Todorit Mes 
rup, Mehmet, Süleyman efendi
ler. Bir de Jorjun karıu Kerope .. 
Bunlar dün Emniyet müdürlüğü
ne g~tirilmiftjr. 

Ruhsatsız rakı 
Tepebaşında kahveci Andonun 

kalı,·e•inde ruhsatsız rakı içildij'i 
görülmÜ§, takibata başlanmıştır. 

Dayak atmışlar 
Feriköyünde sokak ortaaında 

bir dayak hadisesi olmu§tur. Fe· 
riköyünde oturan Veli Ağa ismin 
de birisi o civarda Ayazma cad· 
desjnde oturan Emine Hannnı, or
tada ciddi bir sebep olmadığı bal 
de ısokak ortasında fena halde 
dö' mü~tür. Kadmcağız baygın 
bir halde evine ırötürülmüş. yeti
şen polis memurları Veli Ağayı 
yakalamışlardır. 

Topkapı cinayeti 
Dört gün evvel bir gece yanı~ 

Topkapı haricinde Merkezefendi 
civarında kanlı bir cinayet olmuş. 
Resul otlu Hasan iaminde bir 
genç feci ve esrarengiz surette 

öldürülmüştü. ilk hamlede bu 
kanlı hadiaenin seb.,bi ve katille· 
rin hüviyetl.,ri meçhul bulunuyor· 
du. Fakat yapılan tahkikat neti
ceainde facianın bütün eararı mey 
dana çıkmıttır- Bu kanlı hadise
nin faili olarak H..-ıı ve HÜ•"· 
yin iaminde iki bağ bekçia.i zan 
altına almnııftır. Öldürülen genç 
o gece Darülfünun müderrislerin· 
den Yusuf Ziye Beyin Topkapı 
haricind.,ki baftnm önünden geçi 
yormuf. O sırada üzüm kütükle
ri aruma sokulan birkaç kişinin 
üzüm aıırdıklarını anlıyan bekçi
ler sili.ha davranmıılar ve korkut 
mak maksadlle atet etmişlerdir. 
itte bu ııuretle ablan silihlardnn 
çıkan kurtunlardan birisi Hasa· 
nm tem beynine isabet etmiş ve 
bu delılıanlı kafa taaı parçalan· 
mak IUJ'etile derhal yere yuvar· 
lanımttır. Hasan yerde biraz çır· 
pmmlO ve bet dakika sonra ölmüt 
tllr. &kçiler yakalanarak adliye
ye v"rilmitlerdir. Müddei umumi· 
lik bu huauıta tahkikat yapmakta 
bldiııenin ırlzli bir safhası olup 
olmadığını araıtınnaktadır. 

Kurultay zabıtları 
neşredilecek 

ANKARA, 13 - Dil Kurultayı 
müzakereleri zabıtlarmm kitap 
halinde basılmasına batlanılmıt· 
tır. Zabıtlar Kurultay azalarına 
ye alakadarlara dağıtılacaktır. 

mit bulunuyor. Aınen'kada intiha
bat mücadeleıi devam ederk.
namzetlerin kazanma ihtimalleri
nin bonuı vardır. Bu hona her 
gün inip çıkar ve bu ihtimaller et
rafında para bahli yapılır. 

tulacak oluna, Hoover'in intiha
batta kazanmak ümitleri hayli za· 
yıf olduğu takdir edilebilir. 

ı,l'ı ·-=---- -
~~-~~lama uiradıtı zaman o 
~~ cotmYa•Dll iyi bildi
~· it batma çaimlcb. Tannen· 
>,t 1 kazandı. Almanyanm ha
'tk llıeQıat mücadelesinde en yük
lıt~:alceri m..tôi İfga) etti. lm
~lııı 0 rluk yıkıldıktan ııonra da 
liJı'll'-' lllil)eti kendiıini reiılite in 
~~ti. Bir aıra yakın öımrtine 
)' • Hindesıburr htll Alman.. 

iitl'. )"tlııe lıluka.dderatma hlkim olan 
,ıl'! ~, h adanıdır. Ve 85 inci yqı
.rilı' ),d,'•ınası müıı:aıebetile Alman-
.~ !'ııı, h tapılan tezahürat. Almanla-

Lehistan Rusya ile misakı İm· 
zalamıttır. Fakat henüz tasdik 
etmemi9tir. Romanya'yı bekliyor. 
Romanya'ya gelince; devletler bu 
vesile ile Rusya ile Romanya ara· 
ımda ibtilif halinde olan Besa· 
rabya meselesini de halletmek is
temişler. Yani Besarabyanm Ro
manya'ya ait olduğunu Ruslara 
tanıtmak istemitlerdir. Ruılar da 
buna yakla9mamıtlar ve miıak 
imzalanamam19tır. Romanya ile 
Sovyet Rusya arasındaki misakın 
imzalanamaması Lehistanla Rus· 
ya arasındaki misakı tutuyor ve 
F rama da Rusya ile müzakereleri. 
ni intaç edemiyor.Bunun için Fran 
aanm lazyikile Romanya hükUme
ti Rusya ile müzakereye girişme
ğe karar vermiştir. İşte bu karar
dır ki Titulesco'yu İstifaya sevket
miştir. 

nazırı olarak kabineye girdi. Bu 
beklenmeyen hadise üzerine ar
tık Romanyanm Rusya ile müza
kereye giritmiyecefi muhakkak 
teli.kki ediliyordu. Halbuki Bat· 
vekil Vaida htli. noktai nazannda 
ısrar ed\yor. Rusya ile müzakere
ye gİri§mediği takdirde Titulesco
nun "arkadqlığmdan ayrılacağı
m" söyliyor bu. ne demektir? Ha· 
riciye nazırını mı azledecek? Ken
disi mi istifa edecek? Her halde 
bu Romanya vaziyeti bu dakika
da azacık müphem görüaüyor. Ti· 
tulesco da henüz Romanya'ya dön~ 
memiıtir. Herriot ile bir kaç saat 
görü§tüğü bildiriliyor. Vaziyet 
Titulesco'nun Romanya'ya avde
tinden sonra anlaşılacak. 

anlatılmaktadır. KaroJyi, dahilde 
liberal bir siyuet takip etmİf• ha· 
riçte de Fransa ile anlatmak yolu
nu tuhnuttu. Bu yollar Macariı
tanı istediği hedefe doğnı yaklq· 
tırmadı. Yeni Bqvekilin 1919 dan 
beri hayatını bilenler fapst idare
sine yakın bir idare kuracağına ih
timal veriyorlar. 1919 da komü· 
nistlere karşı beyaz terör hareke.,. 
tinde Gömbös mühim bir rol oy
namıtb. Sonra müthit bir Musevi 
düşmamdır. iktidara geçer geç· 
mez, İtalya fatist tefi Muıolini'ye 
çektiği bir telgrafla da gerek da
hili ve gerek harici siyasette ta
kip edeceği yolu çizmit bulunu· 
yor. Gömböe kabinesmm iktida
ra geçmesile. Karolyi kabinesi za
manmda Macaristanm harici eİya· 
setini bürüyen müphemiyet hava
sı izale edilmit oluyor ve Macari.
tan beynelmilel müvaze.nede kat'i 
vaziyet alıyor. 

Bu aralık borH Rooaevelt'ba 
lehine olmak üzere bete kartı J'&
didir. Yani bet Hoover'iıD kazan. 
muma, yedi demokrat namzedi 
Roosevelt'in kannmasma bahse
diliyor. Bütün emareleT, intihta· 
batta demokrat namzedinin kaza
nacağına deli.Jet etmektedir. Va· 
lililc ve diier ufak tefek memuri
yetler için yapılan intihaplarda 
demokratlar kazanmaktadırlar. 
Deniliyor ki eier yarın bir intiha
b.t yapılıa. Rooıevelt'!n intihabı 
muhakkaktır. Ancak bir ay içinde 
-intihap 8 te§rinisanide yapıla
cak- bazı sürprizler olabilir ki 
efki.n tekrar Hoover lehine çevi· 
rebilir. Fakat bekleneo ıilrprizler
d- biri de dünya iktı .. diyatmnı 
düzelmesi ve Amerika ticaretinin 
inkişafıdır.Böyle bir hadisenin bir 
ay içinde olması ne derece uzak 

Diğer taraftan Hoover var kuv
vetile çalıımakta ve memleketi do
)qarak nutuklar irat etmektedir. 
Deı Moinea'te irat ettiği bir nu· 
tulda geçen yaz Avrupa devletleri 
Amerikadan altın çekeTken. dola
mı kıymeti tehlikeye düttüğünli 
ifıa etrniıtir. Hoover' e göre eğeı 
altm ihracı iki hafta daha devam 
ebe imiş. dolar sukut edecekmiş. 
Amerikada epeyce heyecan uyan:"' 
dıran bu aırnn ifşası Hoover'in 
lebüıe mi oldu yoksa aleyhine mi? 
Bu mal6m değil. Çünkü doları su· 
kuttan kurtardığını söylerken, u
çurum• o derece yakla9tırdığını 
da ıöylemit oldu ki. Amerikalı
lar. doları uçuruma sürüklediğio
den kendisini mes'ul tutmaları mı, 
yoksa dü9mekten kurtardığından 
kendisine müteşekkir mi kalmala· 
rı lizım geldiğini kestiremiyor
lar .•• 

ati' lt;i11" ~ .tefe rajjmen büyük rei1-
~ç llııtını ıtıınat ve muhabbetleri ol-
b'' n &öıtermektedir. 

'"' il "' "' '! 
ntl' ~., ~tnaııya' da geçen hafta Lon-

iııı' '~-' aretinden iırifa eden Titu-
1 -ıl' ""• an H ı~ ~· sızın ariciye nezaretine 
bir >ıt,ı~ İstifanın sebebi fU idi: 
ıt~' ~lııy ın~ur ki bir müddetten beri 
Jııılı;: '~d,~ e Lehistan ve Fransa ara· 

tıııdl!ıı r ademi tecavüz misakı ak· 
'' \ı ... 11>.Laediliyor. Vaktile Fran-btl 1. •Oeb" • 

ı "'~ detil . •r mıaakm aktine taraf-

"','~· .......... ' .. ııı~İil dı. Fakat Rusya ile tica-
l\. • lı -'Lata. ..... PTnn";111' ... t •~ .... ----

Londra sefirinin İstifası üzeri
ne Romanya ile Rusya müzakere
ye başlıyacak zannedilmişti. Hal-
~ •• ı,; T: ••• ı-....... ı.. •• ~.ı.. ı.. ..... : ... :_,.,. 

~ ~ . 
Macaristanda da kabine değit· 

ti. Betblen'den sonra gelen Ka
rolyi kabinesi çekildi ve yerine ce
neral Gömböe Bll§vekil oldu. Göm· 
böı teşkil ettiği yen· kabinede 
ayni zamanda harbiye nazındır. 

Karolyi kabineiıinin çekilmesi, 
parllımento vaziyetinden ziyade 
n.•""' J.ln.t•'nı.... ,.,,..,.,c;l. _...J,1.,.~. 

• • • 
Amerikada reiıicümhurluk in· 

tihababna bir aydan daba az va
kit kalmıştır. Bu itibarla intiba-
ı.. •• -:;,~ .. ..ı .... 1-: "·•'~ ··"'···-- -=-

:AHMET ŞÜKRÜ 
__ L! .... :L .. :....,-1 el.J __ .. _ ı 4 
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Telgraf adresi: lst Milliyet 

Telf.fon Numaraları: 

Ba~muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i;leri Müdürlüğü 24319 

idare ve l.'.12tbaa 24310 

_, ABONE ÜCRETLERİ: 
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Türkiye için Hariç için 
L K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-
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" 
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Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti ıeçen nüıhalar 10 ku
ru9tur. Gazete ve matbaaya ait 
İ!ler" için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilini arın me · 
s'uliyetini bbul etmez 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y 8filköy askeri raaat mert<e 

1 zinden veri.len maliimat.a nazararı 
~ bucün hava bulutlu olacak rüz• 
1 ı ıir ti._I istikametlerden esecek-
ı ı tir. 

Din tazyiki nesimi 760 mili-
,.. metre, azami hararet 27, aıcari 

İş 18 derece idi. 
• 1 

~~~IFm:•E~ 
ır 

;c Dikkat! 
.c 

Vaktile. türkçenin genitle
;a' ~ mesi li.zım geldi~ zaman bu 
pa· 1 işi salahiyetle yapacak bir yer 
siaı , olmadığı ~ önüne gelen bir 
luı · terkip, bir ıablah icat ederek 
mı ' bir aürü yabancı kelimelerle di
~~i :l limizi bugünkü karııık tekle 
Hı aokmuılar ... Şimdi bunu temiz
ve !emekle meıgul oluyoruz. 
,,. Halbuki, dikkat ediyorum. 
lü Bu sefer de herl<es kendi heaa-
: ~ bına dili sadeleıtirmeye çalıtr 
c;• yor. Görülüyor iri; bu hareket 
m te ilk tağpf hareketi gibi ka
bı t yıhız ve salihiyetaiz bir cere
oı yan halini alacaktır. Bunun ö
l'' c nüne geçmellyiı •• ÇUnkli ne de 
"
1 

( olaa yalmt bir laıllme kullanı-
la kulla111la dilde yer tutar ... 

J Sonra bir ele bu yanlıı kullanı
n r lan kelimeleri atmakla utratı· 

ı b t rız. Bilmeli ld; bu dil iti batı ! 1 bozuk gidemM:.. Türkçeyi aa
• 1 delettirmek ve düzeltmek iç.in 
c < bir encümen var. Onun salihi-
1 c yetini her birimiz kendi üzeri-
1 mize alınak. bu ciddi mevzu 
1 ı 
, ] sonra çorbaya d&ıer. Onun 
, 1 için, artık fazla gayret göater-

r mek kaygusile kendi kendimi
! ze icatlar, tercümeler. uyduruş

lar yapmıyalım. Zararı var, ki.-
• •ı yoktur. 

' 

A. H. meselesi 
Bir garip mütahede yapıyo

"\lZ ••• İktıaadiyatımızda rol sa
hibi bir müessesenin müdürü 
olan bir zat genit bir faaliyet 
İsteyen işinden arttırdıjtı za
manlarda çalıştığı müessese
nin paraaile çıkarılan bir mec
muaya yazılar yazıyor. Nasıl 
anlatayım mesel&.: Bir şimen
difer kumpanyau müdürü 
tayyarecilik hakkında o kum
panyanın kasasından masrafı 
ödenen bir mecmua çıkarıyor 

orada kendi fikirlerini yazıyor. 
Günün birinde yinıe iktısadiyat
la ali.kadar bir zat bu yazılar
da bir münasebetsizlik seziyor 
ve iş gazetelere aksediyor. Bir 
işin gazetelere aksetmesi de-

' mek Tıp dilinde kangren ol
mak demektir ... Li.kin işin en 
tuhaf ciheti zeki ve o müesse
se müdürü olan zat yazıla
rına imza atmayıp isminin ilk 
harflerini yazıyor. Vaktaki o 
mecmuada çıkan bir makale 
tenkide uğrayor ... O zaman: 

- Bu harfler vakıa benim 
ismimin de baş harfleridir 
amma, bunları ben yazmadım 
diyor. Tabii buna inanmak za
ruretindeyiz... Çünkü kimse 
kendi fikrini inkil.r etmez .. La
kin işin tuhafı makale sahibi 
meydanda değil... 

1 Ben bu garip müşahededen 
I şu dersi aldım .. Meseli Mah

mut Ali Bey isminde bir zat 
1 bir makale yazıyor. Altına da 

M. A. harflerini imza diye atı· 
yor .. Bundan dolayı suale ma
ruz kaldı mı: 

- Hayır efendim! Ben yaz
madım. Bunu Mahmut Adil, 
Mustafa Avni, Mehmet Avni, 
Mehmet Amir, ilh .. bey yaz
mıştır ... diyor... Davacının işi 
yoksa bu adamları arasın! .. 

Saat düdügü 
İki kariimizin ' müşterek 

gön<i'erdikleri bu mektubu ay
nen dercediyorum: 

FELEK 

"Geçen gün Milliyette aia 
düdüklerinden şikiyet ettiniz. 
Hamdolsun sustular. Şimdi bir 
nokta üzerine nazarı dikkatini
zi celbedeceğiz: Her ne kadar 
F ekğe akıl öğrebnek kimsenin 
işi değilae de her teklifin mut
laka akıl iti olduğuna kanaati
mizin pek te aağlam olmadı
tmdan cesaret alıyoruz. Sene
lerden beri Galata kulesine bir 
toparlak çıkarıp tesadüfen gö
rebilecek mevkide olanların sa
atlerini ayar ettirecektik. Ne 
iae. olsaydı bari, çok iyi bir 
teydi. Fakat. timdi artık buna 
lüzum kaldı mı? itte tahlisiye 
idareai imdada yeti!ti Ye bele
&yeyi. bu müşkülden kurtardı. 
Likbı farkında değil... Şu ai. 
düdüklerini vara yofa O.fırt· 
tılar, ta T rabsondan ititec:ek 
oldular da öfle üzeri ild defa 
öttürüp aenelenlen beri ufT .. ı
lan bir mütkülti halletmek a
kıllarııra gelmedi. Acaba l>ele
diye aeai fazla çrkan teJlerden 
hoılanmıyor mu?.. Bunu ab 
gazetecilerin takdirine bırakır 
Ye hürmetlerimizi takdim ede
riz efendim." 

iki okuyucunuz 

HAZİN BİR ÖLÜM 
Tıp Fakültesi emrazı umumiye 

muallimi Doktor Necmettin Rifat 
Beyin refikası ve Ali Rifat Beyin ke 
rimesi ve Biıa Meb'usu Samih Rifat 
Beyin yeğeni Nerime Hanım müp
tela oldufu hastalıktan kurtulama
yüp vefat eylemiıtir. Cenazesi bu
cünkü cuma ıünü saat onbir buçuk
ta Kadıköyünde Bahariye caddesin
deki hanesinden kaldınlıp Karac:aah 
met'teki aile mezarına defnedilecek
tir. 

Kederdide aileıine beyanı taziyet 
ederİ7. Allahın rahmeti üzerine ol
sun. 

"Mllliget,, in edebi romanı: 14 

RO MAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

•enha zannetmesinler. Sirkeci
ye bu gidit• Keriman Hanuna 
gidiyorum. değil, Haydarpafa
ya gelmeyorum. demektir. 

Mehmet Ali: 
- Azizim, Falih Bey. Ra

tide darılmayınız. Meb'uı o
luncaya kadar bağıracaktır. Si
ze bir ölçü: Biriai fazla bağır
mağa batladı mı. meb'us olmak 
isteyor demektir. Fazla tddat· 
tı mı, sefirlik İsteyor. demek
tir. Fazla düşünmek, sizde ne
ye yarar, bilmeyorum. 

Muallim Kadri (İçini çeke
rek): 

- Aylığın yirmi bet; ayın 
otuz bir olsun da, neye yaradı
tını anlarsın! 

Mehmet Ali: 
- Sen bu depderin nük

te ile mizah gazetesi çıkar. ne 

- İstanbul... latanbul... 
Mehmet Ali: 
- lstanbul, büyük bir 

tantajdır. dedi, (Bana ba
karak J aisin tantajmız ! Her
kes yalnız ağuatoa sıcağını 
değil. Ankara kızgınlığını da 
çlkarmak için buraya gelir. Siz, 
aiz Ankaralılar? latanhula hot 
görünmek için gazetelerinin 
yaprakları araaıoa kurulup bo
yalanrr, durursunuz. Saltanat 
arabası. sırma esvap! Ankara
da biriniz bir rütbe aldınız mı, 
aklınıza hemen İstanbul ıre
lir. Ankaraya gitti.niz mi: 

"- latanbuldan ne haber? 
"- Aman efendim. ltanbul 

bu. Bizans, çürümüt tehir .. ls
tanbula geldiniz mi, cameki
na konmuş manken· gibi. ne 
söylese o güler yüz, ne istese o 

Altı 

M. F trnand ırözluiünil dilzelte
rek sordc: 

- Neye ağlayoroun? 
Sırlannı söylemek istemeyen bü

tlİn kadınlftr gib~ Simone da omuz
larını ıilkere"k cc.vap verdi: 

-- Hiç! 
Tuhaf şey! insan bir hiç için ağ

lar nu7 
M. Ftnııtrd ktımuı bir adamdı. 

Bir insanın ıebepıiz &flaması man
tığına sıjmayordu. Ellerini havaya 
açarak, başını &ağa, sola sallayarak 
öteki odaya geçti. 

Fakat, iyi amma, Simone'a da 
ne olmuştu? M. Fernand'ın altı sene 
lik halim s~lim karısında buıı:ün bir 
fevkaladelik vardı. Bu .isyan neden? 

Daha izdivaçlannın ilk günü mo
milyalan yerleştirirken, Simone ko
casına. pembe muılinden bir celelik 
göıtennişti. Kocası ne olduğunu ıo
runca, genç ka lın iftiharla cevap 
vProıışf İ: 

- ht,. hafif hir aktam tuvaleti .. 
-Yaa.aa' 
Yeni kocaıının yüzü birden bire 

buruımuştu. Demek madam ıecelc
ri de çıkmak niyetinde .. 

F ernand o zamanlar, belki böyle 
dütünmekte haklı idi. Dört sene o
nu adeta eve hapıetmişti. Ne birlik
te bir yeı-e ıötünnüı. ne de yalnız 
salıvermitti. Buna rağmen genç ka
dın hiç itiraz etmemişti. Pembe mus 
kavva kutusuna tekrar koymuıtu. 
!inden dekolte tuvaleti katlayıp mu-
0 kadar ... 

Koca11 üç senedir hani harıl çalı 
ııyordu. Hele bunlan bitirsin de, bir 
müderris olıun, ondan sonra keki. ... 
Dünyanın zevkini çıkaracaklardL O 
zaman, itiyi düşünerek sadece ev 
kadını olmağa karar vermitti. 

Gündüzleri yemek pitiriyor, or
talığı düzeltiyor, çamatırların oökük 
!erini dikiyor, aktam üıtü de koca
ımm kitaplannr tqıyor, ınüıvedde
lerini beyaza çekiyordu. 

Ara sıra, haftada, on be, günde 
lıir de ıüve yemesin diye elbiseleri 
çıkarıp muayene ediyordu. iri, hiç 
bir fey yok .. Elbiseler ııül ıibi duru 
yor .. 

Aylar böyle ıeçtl. Y ava, yavat 
Simone'un canı sılnhnağa bafladı. 
Bari, Wr çocuklan olaa, hi~ olmaz&& 
onunla avunurdu. Y abua orbıcla bir 
süril kitap var. Fakat bunları ela o
kuyup anlamak ne :ııor ıeY ! 

Ara sıra pembe muılln çıkarılıp 
fdranlıp 11111&yene edillrdi. Fakat ••
neler f_eçtlfi için, bu robun üzerin
de tad!lit yapmak için, modaya uy
durmak lbım. .. çunkti moda o vakit 
ten beri kaç defa deilıml,tl? 

• • • 
Seneler böyle ıeçİp ıitti. Pembe 

ma.Unl kıaa etek moduına ıöra kı
aaltmıftı. Etek modası uzayınca, bu 
aefer de altına ba,ka kumattan bir 
f4')'1er ili.ve etti. 

Ah, fU kitaplar bir bitoe de Fer
nand müderris olsa .. Fakat ne cilç 
iımiı bu! Bir türlü yürllmeyor .. Son 
ra ela imtihana ıirmek lazım. E ... 
müderris olmak bı taka it değil .. 

Slmone evde, koca5r kitaplarının 
bafmcla böylece çalıtmağa devam e
diyorlardı. Herkeı balolarda, çaylar
da eğlenirken, biçare kadının hiç bir 
şeyden haberi yoktu. Şöyle bari bir 
sinemaya gitıe, bir varyete şcyretıe, 
ne gezer! 

Günün birinde imtihan .. Fernand 
birinciıinde muvafak oldu. Bir imti
han daha! Yine muvaffakıyet! Erte
si gün gazeteler böyle yeni bir mü
del'l'İse kürsü verdiğinden dolayı da 
rülfünunu tebrik ediyorlardı. lıte 
Fernand nihayet müderrİ• olmuştu. 

Artık inıan içine karıta bilecek· 
!erdi. Simone hemen yukarıya kot
lu. Pembe muslin robu kutusundan 
çıkarıp ütülemek istedi. Fakat altı 
senedir bir defa ıiyilmeyen kutuya 
hapsedilen bu ropla da hayır kalına 

lu.. Sözündeki İstanbul kelime
sinin manalarını anlatmak için 
koca bir kamu• lizım. Cenne
tin yolu Mekkeden geçtiği gi
bi, Türkiyenin her yerinin yo
lu da latanbuldan geçer. 

"Ankarada her hangi bir 
yerden ci'iiten. doğru lstanbula 
düter. Gazeteleriniz sürüm ta
aauna kapıldılar mı. hemen 
latanbulun rabzının tutarlar: 
"- Acaba hatmetmaap la

tanbul hazretleri bu meselede 
nasıl dütünmeklitimi emir bu
yurur? 

"Öyle ya, biraz da tenkit 
li.zım değil midir? Fakat ten
kitte sekiz müşterili Rize kim
senin hatmndan geçmez. 

"Bayramları Anlcaradan bu
raya bir sel gibi boıanan tren
ler. dönüşte. sanki yola dişli 
zincir geçirihniş gilıi, nefesle
ri kesilerek çıkarlar. 

"Sanki İatanbulu bırakmış
lar. Haydarpaşa ekspresine An 
karanın bir tarafını halka ile 
ilittirmek mümkün olsa. koca 
tehrin, bir cıf gibi yuvarlana 
yuvarlana. Marmara üatüne ku
rulup adala,acağına şüphe mi .. , 

sene 
-Fransızcadan-

mııtı. Bazı tar.Elan ıolmuı. bazı bı
rafları çürümüıtü. Daha eline alır al 
maz, pembe rop kuru bir yaprak gi
bi avucunun İçinde dökülüverdi. Bu 
ıüzelim elbise neden böyle eskiyi
vermitti. Bunu düıünürken kar!ıki 
aynada kendi hayalini ıördü. Ah, ne 
rede altı sene evvelki Simone ! .. O 
ıub, o taze kadın! ~imdi aynada 
yüzü buruıuk bir kadının hayaleti 
aksediyordu. Hani o daima mütebes 
sim gözler, hani o müstehzi dudak-

SiNEMALAR • 

1 Mosyö, Madam ve Bibi. Mümessilleri: Marie Glory - Florelle • Rene Lefevbre ve Jea Dax 1 

GLORY A'da 
Dün akşam gösterilmeğe 

başlanan 

PAR1S KIZI 

Bugün E L H A M R A sinemasında 

İHTİRAS Fırtınaları 
Mümessilleri : 

EMİLJANNINGS - ANNASTEN 
lar.. 1 

filmi parlak muvaffakiyet ka 
zandı. Neşe saçan bu emsalıiz 
operet salonu kahkaha tufanla
rile çınlatıyor. Herkesin tekrar 
tekrar zÖreceği bir harikadır. 

FOX jurnal halihazır dünya ha
vadisleri alkıtlanıyor. Her ak
tam GLORYA CAZI; bu fil
min bütün şarkdanna ait fante

ziyi meddah M'ARCEL BY'nin 

Filme ili.ve olarak: Paramount Dünya havadisleı-i ve Maarif Vekili 
REŞiT GALiP Beyefendinin Türk Dili hakkında IPEKFI LM ga

zetesine beyanatları. 

Yanakları çukurlll§mış, gözleri
nin kenarlarında buruşukluk hasıl 
olmuıtu. Dayanamadı. Pembe muı
lini ayaklannın altına aldı, çiğnedi 
çiğnedi. Sonra da hıçkorarak aşağı
ya kotlu. , 

* * * - Niçin ağlayoraun? 
• 

Diye F ernand o zaman sormuı
tu. 

Kadın: 
- Hiç! dedi. 
Deseydi ki: 

- BaJo için altı Jene evvel yapıl
mıt pembe muılin bir tuvalet vardı. 
Bucün baktun lıi solmuı, oaramu,, 
deıe, ilim, fakat saf kocaıı, altı se· 
ne ile beraber karısında en güzel 
ıençlik senelerinin mahvolup gitiği
ni anlayabilecek miydi? 

Ne gezer? 1 -------
lstanbul yedinci İcra memurluğun ı 

dan: Bir borcun temini znnmında , 
mahcuz ve paraya çevrilmeıine ka
rar verilen balık balıkağı ve iğnesi 
16-10-932 tarihine müsadif pazar 

günü sa"t 10 ila 11 arasında Balık 

pazarında peynirci sokağında 14 No. 
dükkanın önünde hazır bulunacak 
memur tarafından açık arttırma ıu

retile satılacaiı ilin olunur. 

lstanbul üçüncü İcra memurluiun 
dan: Paraya çevirilmeaine karar ve 
rilen Fortiran markalı Tiraktör, Bi
çer bağlar onık ve Tinas &&vurma 
makineleri 5-11-1932 bırihine müsa
dif cumartesi ıünü saat 11 den 12 • 
kadarÇalunakçdar yokuıunda Büyük 
yeni handa açık arttmna suretile 
oatılacağından talip olanların mahal
linde hazır buluiuıc:Uı memuruna mü 
racaatları llln olunur. 

lsUınbul ikind icra memurlufun
dan : Bir borçtan dolayi mahçuz ve 
paraya çevrilmesine karar Yerilen, 
Beyoğlunda Sanlütfi mahall..u..tıı 

Meırutiyet caddesinde 175 numaralı 
Amram hanının 4 üncü daireainde 

bir portmanto, üç adet tablonun 17-
10-1932 tarihine müsadif pazartesi 
günii saat 9 dan 10 na kadar ikind 
açık artırma ıuretile 18tılacafından 

taliplerin müayyen gün ve saatte ha 
zır bulunaaık meınuruna müracaat

ları ilin olunur~ 

ZA YI - Yükıek Baytar mektebin
den aldığım tasdiknamemi zayi et

tim. Y eniıini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü kalmamııtır. Üsküdar 
lhsaniyede 142 No ela. Abdülkadir. 

ZA YI - Kanclilli Kız Liıesinden 

1~-1924 senesinde aldığ\m tasdik 
nameyi :zayi ettim. Yeni sini çıkara~ 
cağımdan eıkisinin hükmü kalma

mııtır. Saffet Riza. 

lu aize kartı değil. bizzat aiz 
de Ankarada lıtanbulu birbiri
nize kartı kullanıramız. Fikir
lerinizin. f(ihretlerinizin. dava
larınızın, kavgalarınızın bütün 
Ankara mallarının ihraç iake
leai İatanbuldur. Ankara ao
kaldarına anlatmak iatediğiniz 
fey bile. evveli. İatanbula ge
lir, burada damgalandıktan aon 
ra döner. 

Sabahleyin uyandınız mı. 
"- Bir kahve .. 
"Arkasmdan hemen: 
"- Ve İstanbul gazeteleri .. 
"Bu gazeteleri çıkaranlar 

kimlerdir? Meb'usun.uz Mah
mut, meb'usunuz Yunua Nadi, 
meb'usunuz Necmettin Sadık, 
meb'usunuz Hakkı Tarık ve 
Asım ... 

Eğer bunlar yazdıklarım si
ze şahsan orada söyleseler do
yar mısınız? Hayır. Önce latan 
bul okumut görmüş olmalıdır. 

"Sanki eaki saltanat zama
nında Bağdat'ta oturan valiriin 
her yolcu gelişinde: 
"- İstanbulda benim ıçın 

ne dütünülüyor? 
"Dediği zamandan beri ne 

-· i? Ankarada dü en do"-

Bugün MELEK 
sinemasında 

Franaanın en büyük artisti 

CHARLES BOYER 
ve 

ARMAND BERNARD 
Hakiki bir &an'at abidesi olan 

• 
ihtiras 

Fırtınaları 
filminde 

ilave olarak: Paramount Dünya 
havadisleri gazetesi. Cochet'in 
mağlubiyeti. En ıüzel kadın 

vücudu müaabakaaı veaa.ire ..• 
Seanslar saat 11 de baılar. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T emsiJleri 
Bugü" matine ıaat 15,30 da ve 

Suvare 
saat 21 - 30 

Pazartesi • PeP 
.-ıbe. Yazan: 
Musahip zade 
Celll Bey. 

Umuma 

Darillbedayi müdiriyetin-
den: 

Balet dersleri için talebe ka
bulü yakında kapanacaktır yij

cutları dansa müstait genç ha
nmıların timdiden her gün da
rülbed'ayi, de rejiıöre müra
caatlan l&zımdır. 

Devredilecek ihtira beratı 

BÜYÜK TÜRKÇE GAZETE 
111•••••- Seanılar saat 10,45 de başlar. ••••m•-

MAUR1CE 
ve J E A N E T T E M A C - D O N A L D 

Aık reımi eeçidinin rejisörü 

ERNST LUBtTSCH 
tarafından hazırlanan en son taheserlerinde : 

SENİNLE BİR SAAT 
RADYO ŞİRKETİNDEN 

lıtanbul Telsiz Telefon irsal merkezimize ahiren getirttiğimiz esaf 

akümüli.törlerin yerlerine vaz'ı için ayın 15 ve 16 ıına müaadif cumartesi 

ve pazar aktamları radyo ne§rİyatı yapdmıyacak ve ancak pazartesi saat 

18 den itibaren tekrar muntazamen neıriyat yapılacaktır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

SOOOOkilo sabun: Kapalı zarfla münakasası: ıs Teşrinievvel 
932 cumartesi günü saat ı ı de. 50000 kilo Pirinç: Kapalı zarfla 
münakaaası: ıs Tetrinievvel 932 cumartesi günü saat ı3.S da 
12600 kilo Zeytinyağı: Kapalı zarfla münakaaası: ıs Teşriniev· 
vel 932 saat 15 te. 10000 kilo Bulgur : Açık münakasası: 16 
Tetrinievvel 932 pazar günü saat 11 de. 60000 kilo kuru fasul· 
ya: Kapalı zarfla münakasa: 16 Teırinievvel 1932 pazar günü 
saat 13.5 da. 42000 kilo Toz şeker: Kapalı zarfla münakaaası: 16 
Te,rinievvel 1932 pazar günü saat US te. 40000 kilo Nohut: Aç.ılc 

ınünakaaaııı 16 Tetrinievvel 932 pazar günü saat 16 da. ,30000 
kilo Makama: Kapalı zarfla münakaaaaı 17 Teırinievvel 932 pa 
zarteıi günü saat ı ı de. 20000 kilo Kuru üzüm: Açık münakaaa
aı: 17 Teırinievvel 932 pazarteai günü saat 14 te. 47000 kilo Zey 
tin: Kapalı zarfla münakaaası: 17 Teırinievveİ 932 pazartesi 

günü saat 15 te. 
Marmara Üssü Bahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki Kuman· 

danlığı efradı için lüzumu erzakın cins ve miktarlarile ihale 
günleri yukarda gösterilmi,tir. işbu erzakın tartnamelerini göt 
mek iatiyenlerin her gün vermeğe talip olacakların da münaka· 
sa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kaaunpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaat 
!arı. ( 4946) 

" Kuvvet iddihanna mahıua uıul 

ve tertibata ait islahat" hakkında 

spnayi Müdiriyeti umumi,.esinı1en ... - Gazino, Garaj, Fabrika 
IS Teşrinievvel 1930 bırih ve l032 istimaline elveritlİ, mağazanın altında su kuyusunu havi Tarlaba~ı 
numara ile istihsal edilmit olan ihti- caddesinde Taksim tramvayına 3 dakika mesafedeki bina, tamame~ 
ra beratı üzerindeki hukuk bu kere veya kısım kısım kiralıktır. Fatih Tütün depoıu muhasebecisi 
batkasına devir ve ferağ ve icara ve- Sami Beye müracaat. 

rileceğinden mezkiir ihtirayı satın 1----------------------------
alınak v<"ya isticar etmek arzusunda BEREKET TAVUK ÇiFTLIGI 
bulunan zevatın lstanbulda Bahçe- Uamızlık, Yumerta • Piliç, tavuk, beıli, yağlı, sem,z 
kapuda Tat hanında 43-48 No !arda 1 ta,.uk, piliç - tavuk h11talıkları cumaları öğleye kadar 
kain il. W. STOCK Efendiye mü- 1 meccanen tethis edilir. 
racaatlan ilin olunur. Erenköy Kazasker camii kar,ısL Tel. Erenköy 210 

tim. Y anlıt• Ankarada ve her 
yerde dütenin ayafı da latan
butda kayar. 

"Kendi fırkanızın İatanbul
lu gazetesinde on glin hiciv olu 
nan adam, aizin için. memle
kette itibardan dütmiit olur. İa 
tanbul, cümhuriyeıt itibarları
nın batlıca piıyasuıdır. 

"Ankara gövdesinin, bet yüz 
küaür kilometro bir boyundall! 
aonra, ağzı, kulağı, gözü ve 
bumu gibi kıymetli balarını 
tutan batı buraaadır." 

Avukat Şakir, benim yanım
da oldufu için kızarıp bozara
rak yutkundu clurdu. GCSzünün 
ucu ve dudaklarının kenarı: 

- Mehmet Alidir bu.. der 
gibi kıaılıp açılıyordu. 

• * .. 
Kalkarl<en Ratit: 

- H& ... Durunuz, dedi; si
ze milli bir ıeref te ben göster
mek isteyorum. Bakalun, han
gi akşam? 

-10-
lik gelen mektuplar .. 
«Milliyet» ten, adeta Keri

man Hanıma yağdığı kadar, 
bir sürü mektup geldi. 

dii§Qnür olduğum bir kaçım 
nakledeyim_ Belki başka mu
harrirlerin de işine yarar. 

Genç bir /rıx. 

Bir kız mektebi son sınıf 

talebesiııden Hamdiye İmzalı 
mektup: 

"Allahtan imdadıma yetit
tiniz. Bende bir romanlık de
iiL kaç destanlık dert var. Bir 
keskin kalem arayıp duruyo
rum. Keskin defli, duygulu, 
tuurlu bir kalem... Bir genç 
kızım. Sinemaya ve maça gide
rim. Artistlerle sporcular bo
tuma gider. Erkeği erkek de
ğil de. tip diye alırım. Bütün 
zevkim de tiplerimle tanıtmak! 
Sioemadakileri nerede bula
yım? Pek güzel değilim. ki mü 
sabekaya girip, belki raatgeli
rim diye, Avrupaya gideyim. 
Spordaki tipim, ihtimal tanır
aınız, ihtimal değil tüpheaiz ta
nırsınız, ıol açık Cımbız Ah
met! Cımbız lakabını da arka
daılarımla koyduk, hani görür 
görmez insanı tutup çekiyor, 
dan cinu! Nihayet prezan
te olduk. Benim sinema mera
kımı anladı. iki film tercüme-

r --

pencerem Marmaraya karşı 

tercümeyi açmıtım, onu mu o· 
kuyorunı. Ahmedi mi- dütünii· 
yorum. dalgm kendimden geç 
mitim. Deniz uzağımızda de
ğildir. Ara aıra sesini bile iıiti· • 
yorum. Sanki dalgalar. onuıı 
iamini söyliyerek karaya çar 
pıyor. 

Bir gün anama yalvarduıı: 
- Bir arkadaıım var, sol ,.. 

çık Ahmet ... Çaya çağıracağıııt' 
dedim. 

Anam okumut yazmıt de
ğildir. P eçesini bile zorla çı· 
karttık. Y üzüme baktı, deri~ 
derin: 

- Yi.i. .•.. dedi; bundan aoll' 
ra ne maç c>.e hac ... 

Ağlamaia ba,ladım: 
- Üstüme varırsan ne Jt 

mektep! . 
içlendim. vereme döndüJll· 

Ne karnıma yemek, ne de al< 
lıma ders girdi. 

Dramı diişününüz: H,.,r gii~ 
gazetelerde maç havadislet1' 

sol açığın atlarken resmi. kıı' 
§arken reami. baş vururken re#' 
mi, ceketli resmi. fanilalı re'' 
mı .• 

i 
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Glorya'da Paris kızını oynayan kadın art/81 Gaby Morlay ve Victor Frances A.rlane de 
lfaftanın filmleri d<;~li bi,r .. mü-::.adele neticesinde 1 d~r ~- düşün~i~or ve istiyor yor. Bu teklife göre, Andre, Pit-

Guatav ı olduruyor. ki kendiame kalbını açan erkek riya viye ıehrinde oturan zengin bir 
ll~lhanıra'da : <ihtiras fll'tınaları) Po.li~in takibinden ~orkan Ra~f elan uzak olsun. Konstantinle arala- adamın kızı Jorjet Lizron ile e\'• 
:'~. Emil Janningı. ad.re~ı~ y~ln~~. A?Y".' ı~e evlatlıgı rında aık baılıyor. Sabık Don Juan lenirse, kendine yarını mily·•n 

1 
P.t.ıeı.: (İhtiras fırbnalan) Fran- Wıllı nın. b~ldıgı g~.zlı hır ~e:"e k~- bu genç kızı sevmesine rağmen ira- frank v.:rec.,ktir. Andre düıünüı> 
~ Charles Boyer. çıyor. Wıl.lı ~er g.un kendı.sıne yı- desine hakim olmak istiyor. Fakat taımıyor, nihayet Jörjet ile evle. 
Ctorya, (Pariı Kızı) Fransızça. yecek ve ıçkı getırm~~t':dır. Fa- yav&§ yavaı aradesinin zayifladığmı nip paralan almağa, sonra boı'\• 
~-İilc: (Genç Ru• kızı Ariane) kat y~nız.d~al~? b".Vıllıkılbe fnya görünce Ariane terk ederek Ameri- nip Nikpletin yanma gelmeğe ka

t ~nıızça. Gaby Morlay, Victor araa;.h a §l etrı. ır ~·b' •t ~mı§ kaya gidiyoı·. Bilmukabele Ariane'de rar veı·ı ... ·or. 
'<ııcen. t~r.d ı ay~t pıko uWın .t11~ ı .' net1ı~<;- onu ıevİyor. Nikolct, Andre'yi trene bindir 

E 
sın e yenı •f ı ı ı yı po ısın F ka d . d . h. 1 k dikten sonra mah:ıun evine dönun 

ıh d d ku k · . A a t o a ıra eııne $a ıp o ara . amra a tazyıkm an rtarma ıçm nya k •. . t d... .b. I' ce Barı:n Votye ısmin~e birisi ta-

t 
w..t Ralf'ın adresini vermeğe mecbur er egın ıs e 1~1 gı 1 ge 1~ geçen rafından gönderilen hır çiçek ve Lt• k lıy r maceralar peıınde koıan bır macera <• ak1an, İçin bir yemek davetiye· 

q lr8S a Raff .tevkif ediliyor, fakat gene perelt kadın olduğu kanaatini ver: si alıyo .. 
h poliain elinden kaçarak evine ge- ~efe ~a_lı§ıyor. An~ .b~ ayrıhk ıkı Nikol"t önce kızıy°"' fakat oon 
fJrtınalarJ liyor, Anya'run ölüm korkusu ve smde ıııne gelmedıği ıçın Konıtan- ra diışünüyor. Andrenin zengin 

heyecam içerisinde Raif kendisi- tin iki ay sonra .tekrar Parise geli- olmasına kendisi mini olmakta-
tıki bir haydut olan Raif nin kimin için ele Terildiğini öi- yor. dır. Eğt r ikisinden birisinin feda-

Genç )"Ukanda söylediğimiz mi- kirlik t..ınesi lazım gelir ... , hu, 
mal üzerine hayatları geçmeğe ha!- Nikolete diifer. 
lıyor. Yalnız Konıtantin de ohun, Nikolet bu kararını telgraf., 

Aletek'le ayni {timin Fransızca kopyasından Emil Yantngs ihtiras fırtınalarının Almanca kopyasında 

~- bir aahne 
,~, ~apaaııeden çıkıyor, hapİl· ı renınek İstiyor, nihayet bu tehli
"'~ ~ iyi ahWô oezaomdan keli rakibi göriiyor, bu evlatlığı 
ı~llç ayının afvolunmasmı •11tac genç Willi'dir öldürmek için üze 
~i ~ llr. Hapaaneden çıkınca es• rine atılıyor; zavallı genci büyük 
·-..ı,"•tu Anya'nm evine gidiyor. müıkülitla canavarın elinden 
''b• 11"'1n zamanlar Anya ile be· kurtanyorlar. 
~.1{ Yataınıttır, fakat bu e•ltİ Raif tekrar hapiıbaneye giri
~ı. ~ IUılfm hapaaneye ırirme- yor, Willi ile Anya'da temiz bir 
1<>t., ""Ya'nm Glbta.,, İlminde bir hayata baılamak Üzere birleıiyor 
'ıı\11~fçı ile münaoebet tesiıine lar. 
~lolatrıamııtır. 

4• ••~ lıürriyetine kavutunca ıre· 
~~ııı IDuhitine, eııki arkadaıla
~li İt~6!.,iltile karanlık ve tehli
~ r ı.· "l'e devama baılıyor. Feda 
ilt;•,.'f .arkadaşının oğlu olan 
~ '1 •slahaneden çıkararak evi 

il. 'Yor. 
\,\ "'11"- . bil"-- hlik • ) ·~1.:-= .!e!.1 anna, te enın 
'•B.ğ llgunu, muvaffak olunamı
~•ıı '"k defatle söylemesine rağ
~~Yı Ilı' adll§ları büyük bir ban· 
~ 1r. l' "°Yın".~a kar":r vermişler
ı•t• 

11
e,ehbus ademı muvaffaki-

' ltı _ fl:ıYor. Bankanın gizli terli· 
•I ~etıce· d h ·k ~ 1)orJ •m e epsı apana kı-
~ •lr o. "ı;· Hadiseyi haber alan 
ı·~I~) r adaılarının yardımına 
;~·~ "h• ve bin fedakarlıkla teh
ı'. ~rt ertaraf ederek kendileri
'' "ll •l'tyor. Gece hepsi büyük 
~l\)o.• •ncede toplanıyorlar, Raif 
~'ııı "'n çok arzu ettiği bir kürk 
'-o.ı.. 0711 

kürkçü diikkarundan ça 
• lletirdikt en aonra, Anya'nın >, "'tdo fo~ırrafçı Güatav'ın 

Majikte 

Genç Rus 
Kızı Ariane 

Bu film dünyanın en fazla okun
muş olan ayni ismindeki romandan 
alınımı ve Gaby Morlay, Viktor 
Francen tarafından çevrilmi,tir. Bu 
iki artistin fevkalade san'atlarile bu 
eser daha ıcüzelleımiıtir. Mevzuuna 
gelince onu da §Öylece hulasa ~de
biliriz. 

Konıtantin isminde parlak ve mu 
vaffakiyetli maceraJanna güvenen 
bir Don Juan Ariane isminde henüz 
ciddi maceralar geçermemiı olan 
bir Dariilfiinun talebesine raıt geli
yor ve aralarında bir sempati hatli
yor. Koıtantin bundan evvelki ma
ceralarında kullandığı uıulleri kulla 
narak bu genç ve ıaf kızdan olan 
kiını almak istiyor. 

Ariane olaun at"§ bacayı sarmqbr. 
lkiıi de kendilerini zor tutuyorlar. 
Arada geçen bazı hadioap bu iki kal 
fın vaziyetini birbirlerine ifta edi
yor ve ortada mesele kalmamıı olu
yor. 

Gloryada 

Paris kızı 
Montparnau.n bir tavan arasm.· 

da, Andre bir taraftan ıevgiliıi 
Nikolet ile boı bir vakit ıreçirir· 
ken bir taraftan şarkılar besteli
yerek geçinıneğe çalıııyor. 

Zira, Andre'nrn babası Kont 
Başbur artık ona para vermeme· 
ğe baılamiıtir. 

Nerde ise oefil kalacaklar, ne 
yapmalı? Karınları da aç! 

Nikolet cesaretini toplayarak 
eline sepeti alıyor, ve esasen boT.ç 
lan olmasına rağmen bakkala gi
diyor gene veresiye öteberi almak 
iıtiyor. Bakkal, zavallı kızı tersli 
yerek ıavuyorıa da peıinden aesJe 
nip ona istediğini veriyor. Bu ga. 
rip muamelenin sebebi nedir? 
Nikolet bir haylı düıünüyor ise 
de, ııayet tık ihtiyar bir möayö
nün gelip, bakkala onun namma 
bin frıı.nk verdiğinden haberi ol
muyor. 

Ancak bu hayat böyle devam 
edemez. Zaten Kont, oğluna, Je. 
niko İlminde ihtiyar bir haciz me• 

~nd.-.,ye bildiriyor. Andre tam h<• 
cana-da l.izronlann ıatosunda. nı 
~an meraaiıninde bulunuyor. _!ı.n
dre telı. rafi alır almaz hemen ka 
çiyor ve garip bir otomobil ile 
t1'ar111;e cJi1r.i.iyor. 

Nikofet, baronun davetini ka
bul ed.p gitmiıtir. Onun, sababte· 
yİn so!-- ahta rastladığı ihtiyar 

Cıgara kağıdı bahsi 
Mirkovıka fabrikasının 250 bin li 

rabk tütün mukabilinde inhisar ida
resine ciğara ltiğıdı satmak i•tediği 
fakat evvelki kontenjan vaziyetinin 
buna mani olduiu yazılmqtı. 

Lebiıtanda bulunan bu fabrikanın 
lıtanbul mümessili demittir ki: 

-Tütün inhisarına aelen nümune 
ler kontenjana tabi değildir. Doğru 
inhisara ırelir. Mezkür fabrikanın ki 
ğıtlan tlltün inhioan tarafından vak 
tile tetkik edilerek matluba mu.,a
fık ııörülmüttür. Mirltovoki fabrika
" takas imltinmı buldufu tekdir
de her zaman tütün inhisanrun ıiaa 

ra kağıdı münakaaasına ırirmek itin 

vaziyet kendiıine müıaittir. Ve tü

tün inhisan mübayaat huıuıunda re

kebeti temin için her türlü teıhilat 

möayo olrluğunu da görüyor anı
ma, zavallı kız, kendini satmak 
azm.ındt", ve bunun iç.n bir cok 
iç.ki de ;\mesini rağmen, macer-a 
ıını bar••n Votyeye anlatıyor. 

Baron Votye Nikolet namu!.lu 
br kız olctuğunu anlamca Andre 
~Je e"'~nnıe!'ine müsaade ediyoı-. 

Maarifte 

Çatalca mektep
lerini teftiş 

Mıı.arif müdür muavini Hıfzırrab
man Ratit beyle üç müfettlı dün 
Çatalca ve civar mekteplerini tefti
ıe gitmiılerdir. Tefti§ler bir kaç ırün 
aürecektir. 

Pr. Brauer konfe ---
ransını verdi 

Alman profesörü Brauer dün aa
bah bp fakülteıinde saat 11 de n• 
feo pçlülderi mevzulu konferanamı 
vermittir. Konferansta bir çok dok
torlar ve talebe hazır bulunınuttur. 

İstanbul köylerine 
•eyahat 

ffalhevin; köycüllilr ıube•i ya
lıında l•~anbul köYferine bir .eya-

_ !§ 

Muhabir mektubu 

Pomakların değiştir
medikleri adetleri 

Pomak erkeğin kuşağı ara_ 
sındaki şişkebabının manası 
ERDEK: Erdek benim tanı 

dığım bir yer değildir. Burasını 
iki sene vevel bir kiraz bayra· 
mmda ziyaret etmiştim. Vazi· 
yet tamamile eskisi gibidir, Yu 
nanldarın istilasında harap ol
mu9 bir kasabadır. İmar namı· 
na bir iki mağazadan başka bir 
9ey yapılmamıştır. Erdeğin en 
cazip yeri deniz kenarında ağaç 
ların gölgelediği meydanlıktır. 
Bandırmadan buraya iki güzel 
fOI& vardır. Makineler arabalar 
bu yolu yarım saatte almakta
dırlar. Fiatı ise adam başına ya 
nm liradır. 

ALIŞ VERİŞ 

Burada halle ile yaptığım te 
maslardan öğrendiklerimi ya· 
zayacağım: Kazanın yegane ha 
sılatı balık ve zeytin olduğu 
halde maalesef bunlardan ne 
halk ve ne de hazine İstifade e
dememektedir. Beyaz köpükle
ri ve laciverdi renklerile sahille 
rin eteklerini okşıyarak sevımli 
dalgalar ve bunlar arasında bi
rer inci gibi yükselen adalar ve 
Kapıdağı yarımadasının pırlan 
ta vaziyetleri bugün sönmüt gi 
bidir! 

Halk azim bir endite ve ıs· 
rap içinde ferdaya ümitsizlikle 
bakıyor! Çünkü bu iki kıymet· 
tar mahıulün iıtihzar ve muha 
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fazuma baılıca mani ve engel 
olan bir madcfe vardırı Tuz! 

Tuz inhisar idaresi bu mü
him ve hayati meseleyi hiç dü-
ıünmemekte ve halkın feryat 
ve müracaatlarına arkasını çe
~rmekte V• kulaklarını tıka· 
mektadır. Bu tuz derdini evvel 
ki ziyaretimde gazetemize acı 
bir il.anla bildinniıtim. 

Yanı baıımızdakl Yu· 
nan balıkçılarına bu yüz. 
efen rekabet imkanı kal-
madıAından bura balıklarile 
zeytinleri depolarda çürümekte 
ve müfteri bulamamaktadır! 

Memleketimizin en bÜyük 
servet ıınenbaı olan bu iki mah 
sulün fU ıuretle mahvolup gİt· 
meai yürekler acısıdır. Bu hal 
relah ve aaadeti selbeylediği gi 
bi buhranın da devamına sebep 
olmaktadır. 

HükUmeti Cümhuriyemizin 
bir çok makamatma arzolunan 
bu hazin vaziyet her nedense 
timdiye kadar nazarı dikkate 
alınmak bahtiyarlığına nail ola 
mamıştır . 

1 Binaenaleyh senelerden beri 
de-vam edeğelmekte bulunan 
bu vaziyetin ıslahı ancak ve an 
cak tuz fiatinin indiı·ilmesi ve 
parasının da balık ve zeytin ih
raç olunduğu zamanlara tahsi· 
li ile mümkün olabilecektir. 

KOOPERATİFLER 

Birisi merkezde olmak üze· 
re beş Zirai Kredi Kooperatifi 
teşekkül etmiştir. Merkezdeki 
hali faaliyettedir. Diğerleri de 
yakında ite başlıyacaklardır. 

VUKUAT 

Yukarıyapıcı köyünden To
pal Kahyanın oğlu Mehmedin 
kaybolduğu hükiımete ihbar 
olunmuttur: 

İki üç gün yapılan taharri
yatta zavallı Mehmedin karnı· 
na bıçan ıokulmuş ve boğazın· 
dan boğulmuş olduğu halde 
fundalıkların arasında bulun
mu§tur. Etrafa intitar eden ke
rih bir koku cesedin bulunma11 
na yardım eylemittir. Maznu
nen tevkif olunan üç dört şahıı 
tan birisi cinayeti itiraf etmeli 
te idi. Ondan sonra ne oldu bl· 
!emiyorum. Jandarma kuman
danı Ylizbatı Mehmet beyin ca 
nilerl derdest için gösterdltl 
muvaffaldyet tayanı tebriktlr, 

GARiP ADETLER ! 

Erdek köylerinde ıakin Po
maklar araaıncla pek tuhaf adet 
ler olduğunu bana hikaye eyle 
diler! 

Bunlar mucibi merak oldu
ğundan ben de yazmaaına lü· 
zum gördüm: • 

l - Pomaklar kehleleri öl
dürmezler, tutar atarlarmış! Se 
bebi de öldürürler ise o kadar 
mallan noksan olurmut ! 

2 - Keçiyi tifte kebap et
tikten sonra parçalarım kutak
larınm araama sokarlarmış! Ve 
gittikleri yerde çerez gibi çıka· 
rıp yerletmit ! Hatta bir erkek 
et kokmazsa kadınlarca asli 
makbul olmazmış! 

3-- Kızlar gelin gittikleri ev 
de kendi odalarına girer gir
mez iç taraftan kapının balası
na avucunda tuttuğu br tutam 
ıad'e yağı yapıştırırlarmış ! Bu· 
nun sebebini bilen yoktur. 

Pomaklar vurucu, kırıcı a
damlardır. 

Rağıp KEMAL 

..._( _İş_ve _____ İşç __ i _f __ , _R_A_D_Y_O_ 
Milliyet bu sütunda if ııe iffİ 
ütiyenlere taııa&$Ut ediyor. it 
ve İfçİ istiyenler bir melıtup .. 
la lf büromuza müracaat et· 
melidirler. 

işçi isteyenler 
35 - Marangozhanede çalıı· 

mak üzere 14 - 15 yaılarmda 
lk tahsilini bitirmit namuslu bir 
Türk çocuğu ihtiyacım vardır. 

Adres - Çenıberlitaş Eıir pa
zarı sokak No. 61 marangoz Mah 
mut Ef. 

36 - Mersin için manükür ya• 
pan 25 • 30 ya§larmda bir hanım 
İster ortaklık veyahut maaıla a
rayorlar. 

Adres - Mersinde lstanbul o
teli civarında kadm perükirı 
Muatafa Fahri. 

İş arayanlar 
515 - Sirkeci Ebusuut caddesi 

No. 62 Madaın Luna panayonun
da Mersinli Mehmet Aziz. Memu
riyet arayor .. 

516 - Milliyet gazetesi İf bü
rosunda K rümuzuna müracaat. 
Fransızca, rumc.a, ve türkçe bilen 
bir matmazel, namuslu bir aile 
nezdinde çocuk mürebiyyelik, ya
zıhane temizliği veyahut doktor 
yanında çalıımak üzere it ara
yor. 

S 17 - Bı.ıiktat imam zade so
kak No 67 Sadullah Bey. Fransız 
ca, türkçe deraleri verir, huauıi 
ders aaa tl 211 kuruı. 

518 - Galata Eski ırümrük so
kak No. 46 Berber Sotlri vasıta· 
ıile Haydar. - Odabaıılık yazı
hane odacılığı iıleri yapabilir. 

519 Galata Topçular caddeai 
N o. 182 fınncı Remzi ef. vasıta
ıile Hazini Şefik 18 ya~mdadır. 

Bugünkü Proğram 
lSTANBUL - (1200 m.) IS 

Vedia Rıza ve Belkis Hanımların 
iştiraklerile alaturka saz. 19,5 or· 
ke.tra, 21 inci, Eliza ve Cennet 
Hanımlar tarafından konser. 

BÜKREŞ - (394 m.) 20 Rad· 
yo Darülfünunun 20,40 gramo· 
fon, 21 komedi, 24,45 muhtelif e · 
serlerden bir konser. 

BEll(tRAT - (430 m.) 2C 
Franşızoa ders, 21 milli şarkilar, 
21,30 kuvartet. 22,45 radyo or
kestrası. 

ROMA - (441 m.) 21 gramo 
fon, 21,45 Polis müdiriyetinin or
keatrası. 

PRAG - (488 m.) 20,15 k<m· 
.oer. 

ViYANA - (517 m.) 21,15 
Amerika'dan nakil, 22,30 ak•nm 
haberleri ve akşam konseri. ~ 
PEŞTE - (550 m.) 20 Marika 

isminde bir operet. 
VARŞOVA - (1411 m.) 20 

muhtelif, 20,45 radyo gazeteıi . 21 
muzikili musahabe, 21, 15 senfo
ni, 24 dana havaları. 

BERLIN - (1635 m.) 20 dok
torun tavsiyeleri, 21 konser 23,'.\0 
Vaşington'dan nakil. 

kefil verebilir. 
520 - lstanbul Cağaloğlu A

lemdar mahallesi Mektep sokak 
No. 15 Mustafa, izzet. Diplomalı 
ziraat makinistidir. 28 ya§mdadır 
Müna•iP bir ücretle çiftliklerde 
it arayor. Tqraya gider. 

521 - Galata Bursa otelinde. 
Karabet Kuyumcuyan. Bekçilik, 
kapıçılık, fransızca, türkçe bilir 
İ§ arayor. 

522 - Milliyet it büroaunda 
müracaat Gönen sabık nahiye mÜ· 
~ürü. K~dri Bey. Kendisine müna 
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Spor 

Atina olimpiyatları 
Yunanlılarla yaptığımız tenis 

maçları nasıl geçti? 
ATINA, 13. A. A. - Diin yapılan 

Diık ve Çekiç atma müsabakaları: 
Çekiç atma : 
1 inci Kozic (Yusoıl'lvya), 46 

metre 865 "Balkan rekoru", 
2 inci Zupan (Yuııaılavya), 
3 üncü Bodera (Romanya). 
Diık atma : 
1 inci Syllaa (Yunaniıtan), 42 

metre 08 "Yunanistan relıuru'". 
2 inci Lleut (Yusoılavya). 
3 üncü Gantcbec (8ulgariatan), 
Umumi taınif : 
Yunaniıtan, 47 puan, 
Y upılavya, 32 puan, 
Romanya, 25 puan 
Türkiye, 10 puan, 
Bulgariıtan 7 puan. 

İngiliz bahriyelileri 
olimpiyatta 

A TİNA, 13. A. A. - Balkan O
limpiyatlarına cumarteıi ve pazar 
günleri Stadyomda devam edilecek
tir 

{>yun1ara davet edilmit olan İn 
ııfliz bahriyelileri, pazar ııünü önle
rinde müzika olduğu halde ı~dyom
da bir seçİt yapacaklardır. 

Olimpiyat oyunlarında bıuır bu
lunacak İngiliz bahriyelileri adedi
nin 2000 den fazla olacafı tahmin 
edilmelr.tedir. 

Tenis maçında 
AnNA, 13. A. A. - Türkiye -

Yunanistan arumda tenis maçında: 
Suat (Türkiye), 6/3, 3/6, 6 13, 7ı S 

Stalloı (Yunaniıtan) ı yenmitlir. 
Y ukarıki rakkamlardan da anlatı

lacağı veçbile maç çok hararetli ol
muı iki oyuncudan kilı biri, kah di
ğeri fa.ikiye! söıtermiıtir. Suat ııa
yet güzel bir oyun oynamıtbr. 

Nicolaidiı (Yunaniıtan), Şidn
yan <Türkiye) yi, 6/4, 8 / 6, 7/ S yen 
mittir. 

Çift erkekler müsabaka11 karanlık 
baıhğmdan tehir edı1mi,tlr, yann 
tekrar oynanacaktır. 

Türk talmru birinci seti kazanmıt, 
ikinciılnl kaybetmlt, üçünellıünü de 
yine kazanmıt idi. Dördüncü set'in 
icrauna biraz yukanda ıöylediğimiz 
•eçbile karanlık mani olmuttur. 

Yugoalaııya - Romanya 
Tumuvanın gözde talumı olan Yu 

goılavya timi, seçen ıencki turnu
•anın gallpleri olan Romanyalılan 
yenmiıtir. 

Tebll(J 
IST ANBUL, 13 A.A. - Ltan

bul mıntakaaı riyaaetinden ı 1 :> !et 

• 

ı·jnievvel 932 cumartesi cünü şeh 
rimize ır,t'!luek olan Sovyet spor· 
culannı kartılamak Üzere mınta .. 
ka heyetkrimize dahil aza ile 
miııtefik klüpler idare heyetleri 
ve $porır:ulannuzın o ıün aaat8,30 
da Tophane'de Seyrisefain salonu 
onünde hazır bulunmaları rica .... 
Junur. 

Tilrklye bfrincillklert 
kur'ası reklldl 

lZMlR, 13 A.A. - Türkiye 
futbol birinciliklerine iıtirak et
mek Üzere dün aktam geç vakit 
Konya idman Yurdu ve bugün 
aktam üzeri de Trabzon idman 
ocağı ı:ehrjmize gelmi,lerdir. l-ler 
iki kafile lnnir aporcuları ve mın 
taka erkanı tarafından karşılan· 
mı' ve otellerine yeı-le,tirilmi~er
dir. 

Türkiye futbol birincilikleri 
nihai mü~bakalarına bizzııı t neza 
ret etmek üzere futbol federaıyo
nu reisi Hnmdi Emin Bey de Mer· 
sin ''apuru ile şehrimize gelmi~tir. 

Hamdi Emin Bey, İzmir oyun· 
cularından lıtanbul ve Ankara sa 
halannda j!"Öremediklerini lzmİr· 
de görm~k arzuaunu izhar etmiş 
olduğundan 21 tqrinievvel cum~ 
günü yapılacak final maçınd<tn 
f!vvel iki lzmir mubteliti tetkil edi 
!erek bunlar araaında bir müııaba 
ka yanılacaktır. 

Türkiye futbol birinciliklerine 
iştirak edecek olan bet grup birin 
cisi arasında çekilen kur'a netice
sinde takı~lar şu numaraları al
mıt"1nrdır· 

"J • Kc.nya, 2 - lstanbul, 3- iz 
mir, 4 .. Trabzon, S - Eski,ebir." 

Buna naz.aran fiküstür ,u suret 
le ıesbit edilmiştir: • 

14teşrinievvel cuma: aaat 13,30 
da resmi ceçit, aaat 14 te bir ve 
iki numaralı takımlar ara,ında 
maç. Hak .. m Cafer Bey, Saat 16 
da iiç ve dört numaralı takımlar 
aruında maç. Hakem Abdullah 
Bev. 

16 teşrinie..vel pazar: saat 16 
da bir v e ;ki galibi beş numaralı 
takımla karşılaıacakhr. 

21 tesrinievvel cuma: ıaat 14 
te iki lz~ir kanşık takımı arRıın 
da huıusi müsabaka. Saat 16 da 
üç ve dört galibi ile 1, 2 ve 5 g a
libi arasında final. Berabere ka· 
lan takımların oyunu temdit edile 
cektir. Temdide rağmen berabere 
kalanlar hafta araaında karşılaş
tırı 1 llcaklardır. 

Türkiye- lrakdostluğu 
Reisicümhur Hz. ile Kral 

Faysal Hz. 
arasında telgraflar teati edildi 

ANKARA, 13 (A.A.) - Reisi 
cümhur Gazi Muıtafa Kemal Haz 
retleri lrakm milletler cemiyetine 
girmesi münaaebetile Irak kralı" 
Faysal Hazretlerine a,ağıdaki tel 
grafı l!"öndermi9tir: 
"Komıu ve dost lrakın tam iı

tldiiline sahip bir devlet olarak 
milletler me:cliaine sirmesi beni 
•e Türk milletini pek memnun e
den bir hiidiae olmuıtur. !Hara• 
retli tebriklerimi takdim eder ve 
çok r.aınimi dootlu1ı; hiılerimi bu 
mt's'ut vesile ile de tekrar eyle
rim." 

Gazi Muıtafa Kemal 
lro\k Kralı F ayoal Hazretleri şu 

cevabı göndermittir: 
"lrakın tam iıtiklal sahibi bir 

devlet olarak milletler cemiyetine 
girmesi dolayısile zatı fahimanele 
rinden tebriklerinizi mutazammtn 
aamimi telgrafnameniz üzerimde 
en güzel teıiri yaptı. Daima her 
türlü takdiı· ile bahrlayacağunız 
kuvvetli dostluk hiolerini ifade bu 
yurmanızdan dolayı kendi namı
ma ,.e lralr milleti nam.ma en sa .. 
mimi 4ükrnnlarrmı zatı fahlmane· 
)erine takdim eder, zatıfahinıa.ne 
)eri için izzet ve saadetin de?am.ı 
nı, şanlı Türk milleti için bir ebe
di ikbal teır.enni eylerim." 

Kral Faysal 

Yeni Macar kabinesi iş başında 
PEŞTE, 13 A.A. - Gomboes 

k•bineai parlamentoya ıriderek 
beyannameılni okumuttur. Bafve 
kil M. Gomboeı bir burjuva ol· 
mak ufatile oennaye ile iıin uz
la.,naıma çalıtacağmı .,,., oo•yal 
demokratların ameleyi kendi men 
faatleri uirunda baaamek olarak 
kullanmalanna meydan venniye· 
ceğini oöyliyerek demiıtir ki' 
"Diktatörlük mevzuu babı c!~ğil· 
dir. Muarızlarımmı açık bir mü<·a 
dele ile yeneceiJa. Hürriyet hak 
!arının kullanılmaaından ancak 
milletin menfaatlerinden batka 
düıünceler arkaaından dotanlara 
kar,ı manialar konulacakhr .. Ka· 
pİtalizmde deJitiJdik yapılntas•
na kat'i lü7um vardır. Fakat, ka· 
pitafüt nizamı sanacak tedbirler 
bckl.,nilmemelidir. Ben inatçı bir 
adam c!eğilim. inandığım her iyi 
dü~ünceyi kabul ederim. Hane
dan meselesine selince bu mesele 
üzerinde durmak atemiyorum. 
Çünkü bir defa bugÜDÜn meselesi 
degildir. Hatta Ottava taraftarla
rı bile bu meselenin timdiki şart· 
lar i~inde görüşülmesini İstemez . 
Böyle bir ~ eyin ne tahtın, ne kra
lrn ve ne de milletin menfaatine 
uygun olur. Bu mueleyi gör~ 
mek ı.1raaı geldiii zaman aç,kça 

ı kar ı a elebiliriz. Devlet 

etmek İalediğim iddiaaı çok gülün 
çtür. Saltanat Naibinin bütün Ma· 
carlan sahıında temsil ettiğine ve 
biitün milletin ümitle bakabilece
ii mmtakanın ancak devlet reiü 
olduğuna bdlDimİyetle kaniim. 
Macaristanın harici siya.etine ge· 
lince; bu •İyaoet kont Bethlen •i· 
yasetinin devamıdır. MaRmafih 
bu memleketin menfaatleri İcap 
ettirse de bu yolda deği~iklikler 
yapılm1yacak demek değildir. Ma 
caristan komtu1anna kar§ı müca
dele değil •ul açmıttır. Herke• Lo 
zan dü~Unceainin tatbikmı İıteınek 
temektedir. Fakat ailabların hıra 
kılma11 meaelesinde de berab.,rlik 
obnalıdır. Macari•tan aillhlan
mak Petinde kOfD!uyor ve biç bir 
harp aiyaaeti ıı\i.tmüyor. Bizim aİ· 
'"&etimizin ana çizgisi manbk ve 
aklı selimdir. Ancak Tuna havza. 
sında Macaristan11z hiç bir siya. 
adin yürütülmeyeceğini Avrupa 
aiyasetlyle uğraşanların anlamaaı 
lazımdır. lktıaat meaelelerinde i
se umumi moratoryom dütüncesi 
ni kabul edemem. Bu, ikhoat işle· 
rimizi altilst eder. Kua •eya uzun 
vadeli ecnebi kredilerine uygun 
bir ~ekilde alacaklılarla anlatabi 
liriz. Bitaraflı hiç bir tedbir a ima 
yı düş,ünmiıyonız." 

!' arlamento 25 t · • vvelcle 

Memlekette 

Kendi kendine 
Sünnet 

Bir çocuk dağda 
kendini 

aünnet etti 
Kuladan bildiriliyor: Kazamıza 

merbut Soğanlı köyünde Kıbnz oğ
lu lsa iıminde onaltı yaıında bir ço
cuk dağda kendi kendisini ıünnet et 
mittir. lsa onalh yaıma selinceye 
kadar, aünnet olma zamanının gelip 
seçtiğini, biran evvel ıünneı edil
meiİni dedesinden rica etmiı İse de 
dedesi, bu it için para11 olmadığını, 
biraz daha sabrehneoini söylennit• 
Arkadaılarının alay etmelerinden fe 
na halde sinirlenen l sa nihayet kes
kin bir bıçak almıı, köy yakinindeki 
palamut dağına ç.rkmıt ve orada ıün 
net ameliyatını bizzat icr• eylemiı
tir. loa, iki SÜn kadar yattıktan 100 

ra iyilqıniıtir. lsa bu suretle arka
daşlannın alayından kurtulmu9, 
hem de Dedesini maıraftan kurtar
mıştır. 

Bir meczup boğuldu 
AMASYA, 10.- Nereli ve kimin 

nesi olduğu meçhul bulunan Kamil 
iıminde bir meczup şehir içinde do
la,makta ve çoluk çocuğun eğlence
si olmakta idi. Bu zavallı dün sece 
ekseriyetle yatmakta bulunduğu be 
lec!iye önündeki ırmak duvarının ü
zerinden nebre düşerek boğulmut, 
ıabableyin natı görülerek belediye 
tabibi ve müddeiumumi beyler tara 
fından muayeneıi yapılmıt, defnine 
ruhsat verilmiıtir. 

Hasır iskemle yasak 
BURSA, 12.- Bursa belediyesi, 

verdiği bir kararla, tekmil kahveler
deki hasır iskemleleri kaldırtmıt. ye 
rine tahta ııkemle konulmaılftl 
taminı etmi~tir. 

Para için cinayet 
Ceybandan yazılıyor: Kasabaya i

ki saat mesafedeki Kıvrıklı köyü 
on beş kitilik bir çete tarafından ha 
11lmışhr. Haydutlar köylülerden Ha 
cı Hüıeyİn oğlu Muıtafa ağanın e
vini baımıtlar 170 lirasını almıılar, 
kendiıini de mavzer dipçiğile kafa
ııru ezmek ve mahrem uzuvlarını 
lıcomek suretile öldürmüılerdir. 

Haydutların elebaı11ının Menkit 
köy mubtan Kara Mehmet ve ayni 
köyun korucuıu Mümin Akif oğlu 
Hüseyin ve Selim oğlu Abmet oldu 
ğu anlatılmıı, üç;; de tevkif edilmit 
!erdir. Diğer ıeriler aranmaktadır. 

Dörtyol portakalları 
Dörtyoldan bildiriliyor: Dörtyo

lun Ticaret ve Sanayi Odaaı İkinci 
Reisi Haoan Vicdani Bey ıu izabati 
verdi: 

- Biz Dörtyollular seçen ıene 
portakaldan çok ziyan gördük. Ruı 
tüccarları vaktinde mal almadılar. 
lstanbula ancak 30-40 bin oandık 
gönderebildir. Şimendifer tarifeleri 
daha ucuz olsaydı hem biz, hem de 
kumpanya zarar sörmezdi. Bu se

ne de vaziyeti iyi görmüyorum. Bu 
sene 40-50 milyon portakal iıtiboal 
edileceğini tahmin ediyorum. Eğer 
nakliye ücretleri tenzil edilmezse 
portakallanmızı vapurla aöndcrece
ğiz ve sandık batma bet altı kurut 
iıtifade etmiye çalıtacaiız. V ekillete 
müracaat ettik. Tren Ücretlerinde 
tenzilat yapılacağını zannediyoruz. 
Portakalcılarnnız on gün oonra mah 
ıullerini toplıyacaklardır. 

Yolda bir ceset 
U,.ktan yazılıyor: Uf8ia merbut 

Çarikköyle Ortaköy araıındaki yol
da meçhul bir ceıet bulunmu,ıur. 
Tahkikata giritilmi,tir. 

Bir çocuk haılana
rak öldü 

Bursadan yazılıyor: Burada çok 
te oturan gümrük hamalladarından 
feci bir kaza oldu. lıtanbul - Fatib
Kaı11n Efendinin oğlu 12 yaıında 
Salahaddin annesi ile beraber kaplı
caya gelmitıi. Dün Salahaddin kay
narca kaplıcasında havuza düımü,, 
tepesiüıtü havuzun içinde ve kaynar 
ıuda bir müddet kalmıt, baflanarak 
boğulmuş ve ölmüttür. 

Elektrikten öldü 
Trabzondan yazılıyor: Burada -

vallı bir adam elektrik ceryanma 
kapılarak öldü. Nafiada memur olan 
Nuri Efendi evinin damını alrtanuı 
bir amel~ damda elektrik teline do
kunmuı ve hemen cereyana kapıl
mıttır. Diğer amele arkadatını kur
tarmak iıtemipe de o da cereyana 
kapılmııhr. Birinci amele ölmüt. i
kinci amele yaralanmııhr. 

Muhtelit mübade
lede umumi içtima 

Mllbtelit Mübadele komisyo· 
nunda dün umamf bir toplanh 
yapılmıt. büroların çıkardıiı ~ 
re dair olan okunarak 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Memlekete en büyük fenalık 
sınıf kavgasına yol açmaktır 

(Başı 1 inci sahifede) 

yesini kullanan sanayiin daha 
:ziyade himayesidir. Teşviki 
sanayi kanununda ba:zı madde
lerin tadilidir. Müktesep hak· 
lara riayet 9artile bunları tan
:zim ve tesbit etmeyi kim iate
me:z? Esasen lktısat vekili 
Mahmut Celal Bey. memJeket 
sanayii hakkında düşündükle
rini şöyle ifade etmiıtir: 

".Konlenjantm.an sistemini"'6 
Türkiyede tatbikı ... Bizdeki ıana 
yiin inkitafma hizmet etmit ve 
onlara ümitli bir saba meydana 
getinnittir. Ancak bundan oonra 
ki tedbirlerimizle sanayiimizin 
himayeıini kat'i bir tekle bağla 
mak kararındayız. Ve bu himaye 
yi gümrük tarifesinde yapılacak 
tadilata raptetmek kontenjant
mandan doğan himayeye mürec· 
cah bir usuldür. Sanayi.imiz için 
bir program tanzim edip ilin ede 
reğiz. Bu proıramla hangi aana· 
yün ne şekilde himayeye mazhar 
olacağı teabit edilmiş olacakhr." 

Y a:zısının bir yerinde mu
harrir diyor ki: 

- "Teessürle sörüyoruz: Büyük 
11kınh ve buhrandan herkes müte 
eısir ve mustaripken kimse ne ia-
tediğini, ne gibi tedbirler arzu et 
tiğini söylemiyor. Gazetelerimiz 
derin bir uykuda.. Alimlerimiz 
ezeli sükiıtlarmda. iş adamları ve 
idareciler ise •az.iyete tamamen 
liıkayt.. Kimse bu iıe karıımak ;.. 
temiyor, fikrini beyan etmeyi 
küstahlık, nezaketsizlik addedİ· 
yor." 

Bu sözlerin de hakikate uy
gunluğu noktasından tutar ye
ri yoktur. Ga.zetelerimi:z hak
kında böyle bir hüküm vennek 
için onları hiç görmemek, oku
mamak 18.:zımdır. 

Hakikatin -mutlaka bi:zim 
tarafta, bi:zim ya:zılanmı:zda ol· 
duğunu iddia edecek değili:z. 
Fakat aklımızın erdiğini yaz
maktan da geri kalmıyoruz. 
Muharrir bey, kendi fikrini be
yan etmeyi küstahlık, ne:zaket· 
si:zlik sayabilir. Fakat başka
larının da kendisi gibi, böyle 
düşündüğünü sanmağa hakkı 
yoktur. 

Böylece yüksek perdeden 
söyleyen ve yazan bu :zatın ya
:zılarını okurken, umarsınız ki, 
makalesinin nihayetinde huh· 
ranını. ıstırabın yaralarına ilaç 
bulacak, derdin çarelerini bi
rer birer sayacak. işin içinden 
öyle çıkacak.. Yazık ki ümidi
niz boşa çıkıyor. Ne yeni bir 
fey öğreniyorsunu:z, ne de mak 
sadı anlayorsunu:z? Yarım res
mi bir müessese tarafından ay· 
da bir defa çıkarılan lktısadi 
bir mecmuanın başya:zıaı de
magojik ~eylerle mi dolmalı? 

"" "" * 
Makaleyi yazan efendi, ls-

tanhulda bir kaç fabrika mü
messilinin ortalığı velveleye 

Fransız 
Başvekili 
Londrada 

(Başı ı inci sahifede) 
!ardır. 

M. Baldwin ile harbiye, bahri. 
ye ve bava işleri nazırlan Cene• 
re'de toplanan ailih kuvvetlerini 
azalhna lı.onferansına İştirak et• 
mi!'lerdir. 

rran•ız • ltalyan göriifmeleri, 
bütün gür.. devam edecektir. 

LONDRA, 13 A.A. - Reami 
mehafilde Herriot ile miilakatla
rında Mac Donald'ın mutlak bir 
fikir ve hareket aerbeıtliğine ma
lik olaca/!ı teyit olunmaktadır. 

LONDRA, (Havaı) 13 A.A.
Ba,vekalet dai,....inde ......,fine -
rilen öğle ziyafeti bittikten sonra 
ruikmfon önünde birkaç söz ııöy
lemesi kendiıinden rica edilen M. 
Herriot, M. Mac Donald ile yap. 
tığı mülalratlardan memnun kal
dığım söylemekle iktifa etmiftir. 

M. Fon Meurath'ın 

mektubu 

CENEVRE, 13 A.A. - Alman 
hariciye nazm M. fon Neurath, 
M. Henderaon'un kendisine lesli
hat ıahaamda hukuk müsavatı 
mf'oeleıi hakkında ba9lanılını, o
lan müzakerelere devam ehnek 
üz.ere Cenevreye gelmesi İçin yaz 
mı~ olduğu mektuba verditi re
•apta bu meaele hakkında lngiliz 
başvekili M. Mac Donald ile gÖ
rü~mekle olduğıınu ve bu sebep· 
ten dolayı M. Henderıon'ıın bu 
davetini kabul edemiyeceğini bil
dirmittir . 

M. Fon Neurath Ceneı•
r11,,e gitmiyecek 

verdiğinden bahsederken di· 
yor ki: 

" .. Uç buçuk ıeı, kontenıan 
ve tahdidatın adeta aleyhinde o
lan memleket efkarı umumiyeıİ· 
nin (fikirlerine!) tercüman sibi 
afakı tuttu. Fabrikatör efendileri 
miz, bir Vekili haatalıktan İstifa
ya mecbur ettiler!' 

Devlet işlerinde böyle ha
fiflik olamıyacağını bilmeyenle 
re diyecek sözümil:z yoktur. 
Cümhuriyet Türkiyeainde hiç 
bir vekil, kalabalığın haksız 
dileklerine. yerai:z tari:zlerine 
kartı mevkiinden çekilme:z. Ka 
labalığa rüşvet vermenin bizim 
rejimde yeri yoktur. Sonra 
dikkat ediliyor mu, sözleri a· 
rasında, memleket efkarı umu
miyesinin kontenjan ve tahd'i
datın tamamen aleyhinde ol· 
duğunu da söyliyor. 

Başka bir yerde de şöyle 
diyor: 

"- Fabrikatörlerimiz işleyen 
bacaları gibi açılmıt ağızlarını bi 
raz kapaaınlar. Memleketin baf
ka dertleri de vardır. İkbsat Ve
kaletini vf' hükıimeti, o dertleri 
düşünmek ve hallehnek İçin çalıf 
pıağa fabrikatörlerimiz lütfen mü 
saade etsinler!" 

En hafif bir tabir ile gafle
tin büyüğü şu ki, bu muharrir 
lktısat vekilini veya hükume
ti yalnız ve yalru:z sanayicile
ri tatmin için çalışır gibi gös
teriyor. Köylü ve amele lehin
de edebiyat yapıyor. Başka bir 
vesile ile de ya:zmıştık: Hiç 
bir sebep, hiç bir mülaha:za; 
Türkiyede köylü ve müstahsil 
sınıfını unutturamaz. Çünkü 
milli kuvvetin temeli, kaynağı 
odur, ticare<e yer ha:zırlayan 
odur. bütçe müva:zenesını ya· 
pan odur. Onun içindir ki, hü
kumet; sanayi meselelerini 
mütalea ederken olduğu gibi, 
bütün karar ve tedbirlerinde 
köylünün müstahsilin menfaa
tini her şeyden üstün tutuyor; 
alınan karar ve tedbirlerin bu 
ana kütleye nasıl bir nimet ve
ya külfet getireceğini mutlaka 
düşünüyor. 

* 
Mahmut Celil Bey, İş baın.

kasının umumi müdürü idi. O
nun bu sıfat ve vaziyetine ba
karak lktısat velrilimi:zin iktı
satta liberal olduğunu sanan
lar varmış •• Böyle düıünenler, 
şüphe yok ki, ne Celal Beyin, 
ne de bankanın hakiki karakte
rini bilmeyenlerdir. Hakikatte. 
lı bankası; milli iktısat bün
yesi içinde bütün manaaile mil· 
li bir u:zuvdur. (Başka bir ma
kalemde bu meseleyi tahlil ve 
i:zah ederim.) 

Siirt meb'uıu 
MAHMUT 

Harp malülleri 

Buhran vergi•i 
alınmıyacak 

Harp Malulleri c:emİ)'9tİ umumi 
Merkezinden: 1 - Harp maJUf. 
!erinin maaflarile terfih zamlan· 
nın 1847 No. b kanunun 2 inci 
maddeainin A ve D fıkraları mu
t·ibince kazanç ve 1890 No .. lı ka
nunun 2 inci maddesinin B fıkra. 
ıı mucibince buhran verğiaind~.n 
müste•na tutulmalan lazım seldi
ğini Maliye Vekaleti celileainin 
3634/ 34 N11. lı emirlerile bilu· 
mum defterdarlıklara tamim edil 
miştir. 

2 - 551 No. lı terfih kanunu 
mucibince 200 lira dcJerinde era 
zi tefvizi icabeden beşinci ve al
bncı dereceden malUI efrattan 
ıimdiye kadar arazi almayanlara 
istihkaklarının derhal tefvizi !fi. 
zumu Maliye Vekaleti Celilesinin 
394 / 28 No. 1ı emlrnamelerile def· 
tcrdarhklara tamJm olunmuttur. 
Gerek vergiler hakkmda yanlıtlı· 
ta maruz kalmıt olan ve gerekae 
arazi alamayan malul arkadaşla
rın derhal merbut bulunduklan 
malmüdürlüklerine müracaatları 
1'İca olunur. 

Neurath'ın Cenevreye gitmiyecefi 
resmen teeyyüt etmittir. 

M. Henderoon'a sönderilmiş o
lan cevap, Almanya bet devlet 
konferana.ına ıtirak e- için Jn. 
giltere tarafından YUku bulan da
vf'ti kabul ehnİ§ olduğundan do
layı M. fon Neurath'ın batka tür 
lü hareket "dememek istirarında 
olduğu taari1ı edilmiftlr. 

Büyükdere 
Yangını 

(Başı J İnci sahif~d~) 

da yaralılardan 14 ya,ında Nuri Ef. 
nin bazı sözleri çıkmııtı. Bu meyan
da iımi seçen Holland11 Bankaaı mu 
hasebeciıi Refik B. bize tunları IÖy 
lemiıtir: 

"1 - Yangın benim katundan 
çılonanuftır. Ben hanenin orta luı
hnda oturur ve diğer birinci ve ü
çüncü katlar ile hiç alakam olmadan 
bahçe kapmndan ırirer ve bir tat 
merdiven ile doğrudan doğruya ikin 
ci kata kendi daireme cirerim. 

2 - Merdiven batmcla bulunan 
ve bizim katı merdivenden ayıran di 
ier kiracılar tarafından ıürgülenmit 
bir c.am•kin ile ayrılır. 

3 - Kayınvaldem tarafından sa
at yarımda uyandınldıfım zaman 
camelıanlarm arka tarafında yani di 
ğer müıtecirlere ait taı·aftaki merdi
venin alev1er içinde o1duğunu ve zi
ya camekanlardan akıederek bizim 
oofayı aydmlattrğını gördüm. 

4 - Yangını aörür görmez ca
mekanlı kapıyı zorladım, açamadım. 
Yukarı kattakilere bağırmağa batla
dım. Onlar biraz geç, fakat gerek lb 
rahim Efendinin ve gerek diğer ha· 
nımların beyanatına nazaran benim 
bağırmamla uyanmışlardır. Yastığı
mın alhnda bulunan bir tek taban
cayı ahnak hatırıma geldi, tabanca
yı aldım fakat uyandıkları için ata-
madım. '" 

S - O aralık Büyükder~ poliıi 
mürettebatından Refik E.fendi ile 
karfılathm. Yukarıda İnsanların ol
duğunu söyledim. Mumaileyh tara
fında kırılan camekanın kapnından 
onlara bağırıldı. Alt kattan orta ka
ta kadar olan merdiven yanmıı, biz
den yukarı olanı daha yanmamııtı. 
Eğer balkona çıkmayıp merdivenden 
bizim kata inseydiler hiç birisine bir 
ıey olnuyacak, bahçe kap11mdan oağ 
salim kurtulabileceklerdi. Ben ve po 
lis Efendi buradan inmeleri için ba
ğırıyorduk. Belki sesimizi işitmiyor
lar diye pencereyi ~çtım. balkona 
bağırmağa başladım. 

6 - Komtu Yanko Efendi o ara
lık ookakta, kiracılar da balkonda 
ferdat ediyorlardı. Y anko Efendi on 
ların atlamaları için bir halı iıletli. 
Salonun halısını çekip attım ve ıon· 
ra üç dört kiti tuttular. Halıya atlı 
yorlar zannile ben da eJe geçenleri 
kurtarmağa çabalıyordum. 

7 - 14 yaıında Nuri Efendinin 
dediği sibi qyalanmı kimilen kur
tarmış değil. ancak gHrdiroptaki et
yalamnı maıanm örtüıüne sarıp dı
ıarı atığım gibi, kayın,·aldem de di
ğer taraftan ü•uknmit duran bir 
kaç Ç:lmaşrr ile eline geçen lüzumu 
olmayan çocukların eski elbiselerini 
ancak cı! •rabilmi~tir. Bu kurtarış
ta da m'"IT'UI P.efik Efendinin yardı 
mı çok olmu9tur. Sonradan kimin 
lmrtardıgını bilmediğim f•kat erte
ıi günü komıulanmız tarafından ve 1 
rilen iki parça ıeccadeden ba,ka et
\ am lc:ılmilen y t.ıınış hatti arkama 

1 
piy• cek vftkit '> ılnmamıtım ıokağa 
arkamda pijama, yalınayak ve terlik 1 

ile fırlamıtımclır. Buna ela beni o hal 
de gören ve elimi 11karak taziyette 
bulunan muhterem vali Muhiddin 
Beyefendinin ıehadetile f8bittir. 
Hatta kendi emirleri! bir polis efen· 
dinin kaputunu arkaın.ı verdiler. 

8 - Pek kıymetli olan kanarya 
kutumu almağa ikinci defa girdiğim 
zaman oofa çökmüt idi. Bu da tava 
run aşağıdan çokdandır yanmakta 
olduğunu söıterir. 

9 - Son MJllMınlarda eve gelme
me setince refikam 48 sündür tifo
ya müptela ve yirmi sündür, Şitli 
•mbat yurdunda çok ağır rabataa:
dır. EYde daima kaymvalclem ve bir 
kaç pn evetine kadar kaympede
rim vardı. Ben ise iki iiç ıründe bir 
elbise ve ~ deiitmelr n iıtira 
bat etmelı: için Büyükclereye sidiyor 
rum. Bir sece ..... .ı orada ve yan
gın peni sene orada idim. 

10 - On dört yatındaki zatın be 
yanatma nazaran o ıece çalgı çalını 
ımı. Refikam hasta oldu olalı çalsı 
çalmadım. Son zamanlarda yesane 
dütüncem refikamm çok alır hastalı 
ğı hatta bir kaç defa ümidi kesen 
doktorlar idi. Senlerden beri yash
fınun altında bulunan bir tabancam 
dan baıka da silah un yoktur." 

Tutuıan fundalıklar 
.öndürüldü 

Hacı Osman bayırından ileride 
Derbent civarındaki fundalıkla
rın tututtuiunu dünkü nü.hamız· 
da yazmıştık. 

Bilyükdere kaymakamı Hüdni 
B. evvelki sece yangm aahaama 
giderek jandarma tarafından alı· 
nan tertibata nezaret etmit. köy· 
lünün de yardmılle alet aabaha 
kartı oöndürülmilttftr. 

1 •••••• 1 

Harpte kaybolanlar 
MUENSTER, 13 A.A. - Volff 

Ajanamdan: Eald harp eairleri ce 
miyetlari kongreıl, diter milletle 
rin mümaail cemiyetlerini harp 
mezarlıklannm mütekabllen mu· 
hafazası husuıunda anlapaa)ı: il· 
zere Bremen'de toplanması muh
temel olan beynelmilel kongreye 
avdet ehneie ·ve kayitlerlna kay· 
bolclulı:lan itaret edilmlı olan bh
çok kimoelerin ne olduklannı an· 
lamak, meydana çıkarmak ic;ln 
büyük harbe i4tirak etmit olaa 
bütün askerlere müracaat -ı- 1 

M. Fon Papenin 
bir nutku 

MONIH, 13 A.A. - Volff 1' 
jansmdan: Baıvekil M. Fon,,_. 
i.zaıı huzurunda bir nutuk \Öylr 
miştir. Mumaileyh bu nul wıclf 
harici siyasetinin mülhem o~doJ' 
fikirleri izah ctmiı, b u siya:ıctiO 
lıayabn caaılı ve ezeli bakikatlr 
rine İatinat ettiğini ve bu aiya~ 
"Devletin muhafazasını temin i
çin takip edilen bir istikamet" dl' 
nilebileceğini söylemiştir. Bund~ 
sonra M. Fon Papen, medeni '°"' 
Jetler arasında ahenkli bir me..ı 
i~tirakini tahakkuk ettirmeğe r.-'. 
lışan harici ıiyaaetinin sayelerİll' 
tarif etmit, fakat her türlü H~ 
monya temayüllerini ve dünyaJ' 
elastikiyellen mahrum bir takıJll 
muahede zencirleri ile bağ!~ 
tetebbü.slerini reddehnittir., 

Almanya, yalnız kendi hürri1' 
ti için değil, aynı zamanda garl' 
kültürü için mücadele ehnektr 
dir. 

Müteakiben dahili aiyaae~ 
bahreden Alınan ba9vekili, h;ır 
met ile milletin iradeai araaın4' 
yeni biı- devamlı rabıta -,uco/1 
setirmek niyetinde olduğunu bl' 
yan chnittir. 

Alman kültürü ne Alman rut' 
na yabanı·ı olan bir kültür, ne r 
asi anarıi olan bir fertcilik ve ti 
de halk kültelerinin kollektif lı' 
rekelleri içinde kendisini kayı..t 
memeli. hiristiyanlıia i.tinat 1 

den milli esaıı bulmalı, ona Jel' 
vu~alıdır. 

lrlandanın senevi 
taksitleri 

DUBLIN, 13 A.A. - M. ıl' 
Valera'nın riyaseti alhnda bulf' 
nan "bir lrlanda heyeti lngilteı' 
hükumeti ile senevi taksitler rtı! 
selesini görüşmek Üzre Lond~a1' 
hareket ehnİ§tİr • 

Ç t·n ve amausız hayat 
e ' uval· 

müc.ade\esi~~e ~ artı 
lakiyetin bınncı ş 
olan 1. tnu\lavernet ı 

sinirlere 
malik degiı.eııiz 

&rom ura\ 
-KnoH· 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec· 

zabanesi kart11mda Sabne 
kağmda 3 numaralı apartımaıt 
da 1 numara. - Telefon 4.43 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehaııııı 
Cumadan maada herırün öğled" 

sonra aaat (2,30 dan Se; kadar it 
tanbulda Divanyolunda 1111 ru•"' 
ralı busuıi daireıinde dllbili hnıP' 
lıkları muayene ve tedavi eder. 'fi 
lefon: lstanbul 22358. 
--~~ ,, __ __ ... 

Ankara'nın en büyüh 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AK-·BA 
llıta, tll H kırtısııecılik 

An.ruyı.. ctdJ.,i 
Tc ll'to": 3377 • 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye en· ası 
ve mektep levazımı 

' 
Her türlii Fotoğraf 
levazınıe • makineler 

ve amatür işleri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

Göz Hekimi 
re Süleyman Şükrü 

Blrfııcıl .....ı moteı.

(Babıali) Anka•• oaddael No.00 
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Tak•İm'de Panorama Bahçe•i •' 

AL::TatRKAca'M~~l~I d~E~ETI 1 
- Her akşam devam etmektedir. ~ 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Baştababetinden: 
Merkezimiz için kapalı zarf usulile alınacak olan bir Dizel 

ınotörü için 3 Teşrinisani 932 tarihinde saat 14 le münakasa 
Y<pılacağmdan taliplerin şartnamesini almak üzere Galatada Ka 
ı-a Mustafapaşa caddesinde merkez dairesinde Levazım memur
luğuna müracaatları. (5441). 

• 
lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa Komisyonu Riyasetinden: 
Baku-köyde kain Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu o- 1 

lan (2000) metre yerli elbiselik kumaş olbaptaki şartnamesi ve 
liÜmunesi veçh;le ve 8 Teşrinisani 932 salı günü saat 14 te aleni 
ınünakasa suretile ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. 
Şartname ve nümuneyi görmek istiyenlerin komisyona müraat
:arı. (5419) 

Beyoğlu Kazası Deff erdarlığından: 
Mahallesi Sokağı Kapı Cinsi Muhammen Müddeti 

le hçali paşa Topçular 

" " " 
" . " " 
" .. " 
" " " 

Dükkan .. 
" 
" 
" 

icarı 

366 
85 
72 

Bir senedir. 

" .. 
" " .. 

" 

•• .. ,.. ...... ............. 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit • 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

-o 

j üncü kolordu 
ilanları 

Kolordu ve birinci fırka kıt' -
atının il\tiyacı olan 66.000 kilo 
patates aleni münakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 30-10-932 
pazar günü saat 11 de ya 
pılacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve iha 
leye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo
na müracatları. (868) (5326) 

... 
Çatalca Mst. Mv. kıt'aları

nın ihtiyacı olan 7,500 kilo pı
rasa 6.900 kilo lahana ve 4,500 
kilo ıapanak, 9,900 kilo pa
tates aleni münakasaya 
konmutlur. ihalesi 22-10-932 
cumartesi günü saat 10 dadrr. 
Şartnamesini almak İsteyenle
rin her gün ihaleye ittirak ede 
ceklerrn de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(852) (5210) 

* * * 
III. K. O. namına pazarlık 

suretile dört ila yedi yaşlarında 
binek ve koşum hayvanatı sa
tın alınacaktır. Komisyon Dol
mabahçede hayvan revirindell 
9-932 tulihinden itibaren vazi
feye başlayacaktır. Taliplerin 
evsafı almak ve hayvanatını 
göstermek üzere her haftanın 
pazar ve salı günleri saat 9,30 
dan 12 ye kadar komisyonumu 

1 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 16 Teşrinievvel 

PAZAR 
günü akşamı Sirkeciden hareket
le Zonıı:uldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize'ye azimet ve av
det edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentalığına mü
racaat. Tel: 21515. 

İİıııl .............. ... 

SEYRlSEF AlN 

15 Birinci teşrinden iti
baren Bandırma ve Kara
l iga postaları lstanbuldan 
sa'!t 17 de kalkxcaklardır. 

Adalar ve Ya1ova hat· 
( ıo·n Köprü'den saat 18 
ve Yalovacan da 6,30 da 
c irek postaları 31 birirci 
teşrin tarihine kadar tem
C:it edilm~ştir. 

.. " .. 

No. sı 

343/ 353 
399/ 409 
439/ 449 
339/ 349 
348/ 2 
381/ 391 
423/ 433 
395 '405 

" 

220 .. 

250 " 
90 .. " 

~ \ za müracaatları. (749) ( 4579) 
• ~ Jf. :.[. 

120 metr~ mik'abı meşe 
kütüğü paz.ırlık guretile 
15/10/932 tarihinde müba-

" .. .. 
" " .. 

Hacı ama Yeni kapı .. " .. 
" " " 
,, " Şehıuvar 

" " y 'k enı apı 

liüseyinafa Yeni çarşı 
leağıthane Çoban 

24 
20/ 18 

22 
3/ 30 

16 114 
7 

12 dönün 
çeşmesi tarla 

.. .. 
" 
" 
" .. .. .. 
" 

96 .. 
108 .. 

72 " 
95 " 

120 
125 
108 
504 

S6 

.. 
" 
" .. 
" 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Balada evsafı muharrer emval pazarlık suretile müzayedeye 

~onulmuştur. 15 Teşrinievvel 932 cumartesi günü saat 16 da 
ihalesi icı·a kılınacağından taliplerin teminat akçıelerile Beyoğlu 1 

llıal dairesin<i'e müteşekkil komisyona müracaatlan. (5368) 

Merhum 

bt. Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. "li:ılını 

) 
) 

3 Adet Muallim kürsüsü } 

155 Adet Sıra 
3 Adet Yazı tahtası Bir şartnamede 

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

iki ıartnamecle pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlıkları 
15/10/932 cumartesi günü saat 14,30 da Tophanede Merkez ku
mandanlığı satınalma komisyonunda İcra kılmacaktrr. Taliple
rin nümunelerini görmek için mektebe ve şartnamelerini görmek 
için her gün komisyona ve pazarlığa iştirak için de muayyen vak
tinde komi3yonda hazır bulunmaları. (140) (5360) 

* * * 

Muallim M1:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A.keri Tıbbiye mektebi tale
besi için 40 adet aerd sırası pa
zarlıkla satnı alınacaktır. Pa
zarlığı 16/10/932 pazar günü 

1 saat 10 da Tophanede Merkez 

izahat almak için her gün ve pa 
zarlığa ittirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmalan. (149) (5398) 

"' "' "' 

... 
Ameli Hayat Alimi 

'· (Her~en N. GA~~~N)un 

Kumandanlığı aahnalma komis 
yonunda icra kılınacaktır. Ta -
!iplerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa ittirak için de 
muayyen vaktiod'e komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 

(156) (5430) 

* * * 

Harbiye mektebi ve merbutu 
bulunan mektepler ihtiyacı için 
4000 kilo nohut açık münakasa 
suretile satın alınacaktır. Mü -
nakasa11 2 / 11/ 932 Sair günü 
saat 14 de Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satın alma ko -
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa-

-Tecrübeler 
gösterdi. gösteriyor 

ve gösterecektir ki : 

-yerli-

KURT ~jM[NJOSU 
ÇOK YÜKSEK-
ve her lfte, her noktadan 

EN ELVERiŞLiDiR. 

4 cQ Yakıt Hın • cO Kat Tel. 2-1788 

ISTANl.JUL 

İDEAL BÜRO 
Harbiye ve merbutu mek

tepler hayvanatı ihtiyacı için 
432000 kilo ot pazarld<la satın 
alınacaktır. Pazarlığı 16/10/ 
932 pazar günü aaat 14,30 da 
Tophanede Merkez kumandan 
lıitı ıabnalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
tartnamesini görmek için heı· 
gün ve pazarlığa iftirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan. 

ya ittirak için de muayyen vak- l••••••••••••I[ 
tinde komisyonda hazır bulun-

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Taşraya gönderi:en kitaplar içİ'I posta ücreti alınmaz. 

-- -- ---- .. . . 
---- ---

Eyüp ıulh icra memurluğundan: f Birinci 11nıf Mutahuıu 

(152) (5401) 

• 
Harbiye mektebi talebeleri 

için 44 adet mua pazarlıkla 
satın alrnacaktrr. Pazarlığı 15/ 
10/932 cumartesi günü saat 10 

1 

da Tophanede Merkez Kmnan 
danlığı satınalma komisyonun

' da iua kılınacaktrr. Taliplerin 

malan. (127) (5279) 
~ * • 

Harbiye mektebi talebeleri 
ihtiyacı için alınması ilan edi· 
len altlı üstlü 200 karyolaya i
laveten aleni şartname ile daha 
47 altlı üstlü karyola pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 22-
10-932 cumartesi günü aaat 
14.30 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satmalma komis 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
li.plerin şartname ve nfununesi
n.i görmek için komisyona mü· 
racaatlan ve pazarlığa ittirak 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmalan. 
(157) (5431) 

, ~vlet Demiryollan idaresi ilanlar 
l'ırk lira kıymetinde 2 karyola BAKTERiYOLOG 

SQ lira kı}'IDetinde kardrop 2 tane Dr. İHSAN SAM l İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (46) kalem va-
'• d · d b' al 20 lira Bakteriyoloji Laboratuvarı na, cı:vata, Deki.tirin, 25 kıtlem boya fırça Elektrik malzemesi; lı tca e 10 lira an ır tuv et Umum kan tahlilatı. Frenai noktai 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

~an'a konınıer~iJale 
lTALYANA 
Sennayeıi 700,000,000 

(ihtiyat akçe.i: 
580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çekleri) 
........ 

Liret, frank, lqiliz lirası veya 
dolan frank olarak sahlan bu çek 
ler sayesinde nereye gitseniz pa. 

ranızı kmıali emniyetle tatır ve 
h ... zaman iıterıeniz dünyanın 

h... tarafında, tehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla istimal ede
bilininiz. Travellen çekleri ba
kilô aahibinden batlr.a kimsenin 
kullanamayacağı bir tekilde ter
tip ve ihtas edilmiıtir. 'l'ınetinde 10 lira k171netinde bir ya nazarından (Wauerman ve Kahn yatak çartafı; çelik kablo tel; mermer kırığı; İngiliz anahtan; 

>ı rııasa11 30 lira kıymetinde bir ya- teamülleri) kan küreyvab saydma- Motör bujisi, kalas, saç, deri makası ve saire gibi muhtelifülcins 
~ı makinesi 5 lira kıymetinde dört ıı, tifo ve mtma haııtalıldan te§hİIİ malzemenin pazarlığı 17-10-932 tarihine müsadif pazartesi &ünü 
~ b' , idrar, balf1~, caralıat, kazurat ve ıu Geyve aıliye hukuk muhake-

Ue aandalya 30 lira kıymetinde ıt t hl"l't uı~ ·ı---k · h • mag" azada icra kılınacag"ından taliplerin yevmi mezkurda saat d'k a 1 a ı, ..., ınhuva opı uıuaı meıinden : Geyve Taraklı na-

~ İt makinesi ve 5 lira kıymetinde k~ :s~::s~~,!"'.:;l:dar:::.!.ek:'. 9 dan 11 e kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu biyesi Mahdumlar karyesni-
·, demir karyola Oıman ~de ki- yini. Divanyolunda Sultan Mahmut baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde aaılmıt den Muatafa wafmdan 0 köyden 
~it ıokağmda 29 n_...ı.. hlınede türbeıi No. 189, Telefon: 20981. olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü Mustafa oğlu Kaıif aleyhine açbjı 
tl'up icra11 vuıtaıile lalanbal ıelı- Or. A. KUTI EL nümunelerin beraber getirilmesi nümunesn teklifleri kabul edil- davanın cari tahkikatı oll'lllında 
••ıtıaneti bedesteninde açık arttırma miyeceği iliin olunur. (5440) Müddeialeyh namına imla n bera-
'••etile aatılacaktır. Sabf prtname- Kanılı:öy Börekçi fmnı lll'Ulnda 34. :vi tebliğ gönderilen davetiye ve da-
•i 12-11-932 cumartesi günü divan- ---------------------------!va arzuhali zahrmda mümaileyhin 

h~ Fatih Mal- Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: mücadeyi milliye harbine iıtirak ede 
l Ye talilı: edilecektir. Saat 14 ten d 1 d rek bir daha dönmediği karyesinden 
? Ye kadar 11çık arttırma auretile .. mü ür üğün en: Mahallesi Sokag" ı Cinsi Muhammen kıymeti 

l 1 muta muaaddak ilmühaberden anla-
: acaı.hr. Sab§a i;tirak için yüzde Samatyada balıkçı Kigork Galatada. Soma haı?ında Matbaa makinesi 2590 lira 

11
1mq ve müddeide ilinen tebliğat 

11 ltfninat akçe•i alınır. Tellaiye sokağmda (32) No. b kırk ye- Mal dairesinde Hurda makine 50 " icrasını iıtemiı olmakla bermuci-

yaa edilecektir. Depozito 
K. O. Merkez kıt'atmın 4 
lık % ıs tir. 

ay 412 ton arpasma verilen ·----------•••• fiat gali görüldüğünden pazar-
lığa konmuştur. 20-10-932 per PiYANGO MÜDIRlYETINDEN: 
şembe günü saat 16.30 da ihale 100.000 lira kazanan 4091 numa-

1 

si yapılacaktır. Şartnamesinô ralı biletin üç parçası lstan~~lda,bir 
.. ek · t 1 · h .. . parça1r Bursada sahlmış . dıger p•r 

gorm ıs eyen erın er gun t· ı çalan çatılmamııtır 
haleye iştirak edeceklerin vak · 
ti muayyenden evvel Ko mura 25.000 lira kazanan 18572 numara 
caatları (878) {5446) lı biletin b~ parçası lıtan_"':'lda bir 

.y. ~ * 
K. O. ve 1. ci F. kıt'atı için 

senelik 31,250 kilo nohut açık 
münakasaya konmuftur. 5·11-
932 cumartesi günü saat 10.30 
da ihalesi yapılacaktır. Şartna
mesini görmek isteyenlerin her 
gün ihaleye iştirak edecekle
rin vakti muayyenden evvel 
Ko. muracaatları. (882) 

(5450) 

* * * 
K. O. ve 1. F. lut'atının bir 

senelik ihtiyacı: olan 15.000 ki
lo kırmızı mercimek açık mü
nakasaya konmutlur. 5-11-932 
cumartesi günü saat 11 ,30 i
halesi yapılacaktır. Şartname
yi görmek isteyenlerin her gün 
ihaleye iştirak edeceklerin vak 
ti ımuayyenden evvel Ko. mü
racaatları. (881) (5449) 

* 
Çatalca Ms. Mv. de bulunan 

Sanderaon markalı maa pulluk 
bir adet tıraktör (bir silindiri 
çatlak) pazarlıkla satılacaktır. 
3-11-932 perşembe günü saat 
15 le balesi yapılacaktır. Tı
raktörü görmek istiyenkrin Ha 
dımköyüne pazarlığa ittirak e
deceklerin vakti muayyende 
Ko. müracaatları (879) (5447) 

• * * 
Trabzon garnizon ihtiyacı i· 

çin 438 bin kilo un kapalı zarf 
la münakasaya korunuştur. İ
halesi 31-10-932 pazar günü 
saat 13 tedir. o/o de yedi buçu
ğu 2610 liradır. İkinci fabrika 
unu olup gluteni % 11 den 
aşağı olmıyacaktır. Şartname 

· sini almak İatiyenlerin lrer gün 
münakasaya gireceklerin de 
vakti muayyeninden evvel T rab 

1 zoıı satmaima komisyonuna 
miiracaatlan. (883) (5451) 

• • • 
Ezine ve Bayramiçteki kıtaat 

ve hayvanat ihtiyacı için atağı 
da miktar ve cinsi yazılı 5 ka
lem erzak ve ~ aleni müna 
kasaya çıkarılmıştır. ihalesi 6-
11-932 cuınartesi günü saat 
14,17 dedir.Ezine ve Bayramiç 
samaıu ayn ayn ıartnamelerde 
dir. Nohut fi1ltı gali görüldüğü 
takdirde yerine fasulya alma 
caktır. Taliplerin ıartnameyl 
görmek üzere her gün ve ihale
ye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel Ezinede li 
va karargahındaki satmalma 
komisyonuna müracaatlan. 
(877) (5445) 

parçası lzmırde oatılınq, ıkı parçası 
lstanbulda, bir parçaın Tekirdağda 
bir parça&1 Eskişehirde satılamıya
rak iade edilmiş dört parça11 satıl
maınıthr. 

15.000 lira ioabet eden 716 numa
ralı biletin iki parçası lstanbulda bır 
parçası Buraada satılmıı, bir parçasr 
lıtanbulda satılamıyarak iade edil
miş altı parçası satılmamıştır. 

10.000 lira kazanan 13123 numara 
lı biletin iki parçası lstanbulda, bir 
parça11 Gazi Aymtapta aahlınış mü' 
tebaki parçalan satılmamıştır. 

latanbul birinci iflaı memurluğun
dan: 1 - l ıtanbul' da Mercan Cafe-
riye hanında Hafız Bedri Zahit ve 
ıürekası efendiler iflas etmiş ve if-
1811 7 Temmuz 932 tarihinde açılmış 
olup tasfiye adi şekilde yapılacak

tır. 2 - Müflisten alacağı olanların 
veya mallııruıda ;.tihkak iddiasında 
bulunanların alacak ve iddialannı 

işbu ilandan bir ay içinde eyyamı 

resmiye müstesna olmak üzere her 

gÜn saat 9 dan 12 ye kadar Sultan
.ıımette vaki Adliye biruuında icrai 
vazife eden birinci iflis dairesine ge 
!erek kayt ettirmeleri, senet ve def
ter ıı:ibi dedilleri her ne iıe • .ınlarrn 
asıl veya muaaddak suretlerini tev
di etmeleri. 3 - Hilafına hareket ce 

zai mesuliyeti müstelzim olmak üze
re müflisin borçlularının ayni müd
det içinde kendilerini ve borclarmı 
bildirmeleri. 4 - Müflisin mallarını 
ne sıfatla olursa olsun ellerinde bu
lunduranlaruı o mallar Üzerinde ki 
hakları mahfuz kalmak fllrtile bun
ları ayni muddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadık~a cezai me
saliyete uğrayacakları ve rüchan 1ı; k 
hırmdan mahrum kalacaldan. 5 -

24-10..932 çaqamba günü ıaat 13 te 
yukarıda yazılı olan iflas dairesinde 
alacaklılana ilk içtimada hazne bu

lumnaları ve müfliı ile müıterek 
bot-çlu olanlar ve kefillerinin ve bor
cu tekeffül eden sair kimaelerin top 
!anmada hazır bulunmağa hakları 
olduğu ilin olunur. 

lstanbul icra tetkik hakimliğinden: 

lttiiıteriye aittir. Mezkur eıyalarm di artın miktarındaki ananoı y d' ku I d 
32 

, 
1 

,,._ 

Galata'da Fermeneciler'de İp tücca
nadan Aııtipa biraderlerden ve ha
len ikametgilu, meçhul lıpiro ve To 
dori Ef. ter Beyker ,irketine olan 
boRunuzdan dolayi Beyoğlu' oda 
Ynıe1 ıokaimda atik 17 nıımaralı 
lıanenin dörtte bir hissesine haciz 
vazedilmiı ve bu kere ikametgahı

nızm meçhul olması dolayisile satıt 
tanının tayinine karar verilmiı ol
makla 14-11-932 tarihine müsadif '-il satış müzayedesi 29 EylUI 932 e ı yu ar aki 214 aqm araa 1 ' bi ta ep ~en tebliğat Ezine içiıı Bayramiç için 

1 • " olanla...., yevmi ve saati mez- 'h' d 23 e· · · · Kara ağaçtaki 13 ad'et balon arabası 260 " icraaı zımnında tabkik•tın 25 teırini k I kilo c· · pazartesi günü saat 14 te lıtanbul 
~\trde bedest .. ııde bu1unmaları ve ~ı;r~ ::-O:ıe kadarı:n;;m~eşb: - evvel 932 aalı saat 10 na talik edil- 40.~o 00 Bulıns; icra tetkik hakimliğinde bulunmanız 
~a ziyad., malumat almak iateyen gündür. Taliplerin 23 Birinci Balada evsafı muharrer emvalin pazarlık suretile müzayede mittir H. U. K. K. nun 141 ve 142 20,000 5000 No6ut ı veya bir vekil gündenneniz, akai tak 
~riıı Eyüp lcrasmda mevcut 932-58 teşrin 932 tarihine müsadif pa· konulmuttur. 15 T. evvel 932 Cumartesi günü saat 16 da ihalesi inci maddeleri muo'bi.nce tebliğ ma- 70,000 365,000 Saman dirde giyaben mıırafaanız icra kılı-
~~olu dosyaya müracaat ehnele- zar günü satıf komisyonuna İcra ktlmacağmdan taliplerin teminat akçalarile Beyoğlu Mal kamına kaim olmak üzere ilin olu- 20,000 5000 Fasulya nacağından tavetiye Taraka11 iliınen 

ıııııı!!....;:~;.:.,!!!a.ııl;ıuaıu:.. ________ Ln:ıüı,;;.,ca.atla'1!'L..lsıı76l-_:_ __ ..J....nıaiı..,.iru:la.nıJiilı....,kkilJlroııniU{<:truL..lll'.UIJraı::aa.tLıı.n....IJS3li!O:l.----.l..ı!IU:..efı!:IHIİ!l!:.--~------l.ıı6.!llOClL._ ___ JHl-.S..Ldlı~:&.ız:ıJJt~eb!!!!liğolunur. 
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16· BİRİNCİ TESRİN PAZAR GÜNÜ 
> 

Talili FORD Sahibi anlaşılacaktır 

Veni bir Ford arabasının meccanen hediye edilmesini veya bedelinin 

verıımesını istihdaf eden Ford ikramiyeli satışları hakkında geçen 

Haziran bidayetinde tafsilat verilmişti. 

Bu satışlar halkın pek büyük rağbetine mazhar olmuştur. 

Keşide merasimi 

16 BiRiNCi TEŞRiN PAZAR GCJNCJ 
SAAT 11 DE TOPHANEDE FORD 
.PABRIKASININ SALONUNDA 

Yapılacaktır. 

13ütün Ford müşterll$rlnln bu samlml merasime iştirakleri rica olunur. 

LINCOLN fordsor\ 

~IRCRAllT 

M 
lJ 
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~ """' .................................................. , .............. .a .................................................................................. lllllı~t 

lstanbul ve Trakya Şeker abrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

• 
Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 

atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36, 1 s-Çuvalda küp, kilosu 38112 -Sandıkta küp, kilosu 39112 korostor. 
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: İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Tel~raf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

.----... Y A L N 1 z-----~ 

KOCATAŞ 
MENBA SUYU VE GAZOZU 

1Ç1N1Z 
En yüksek kimyaferlerimizin raporlarmcla böbrek, karaciier, mide 

hastalıldarma kartı taYanı tavsiye olduğu ııöıterilmiıtir. 
Türlıiyenin en saf Ye hafif, en leziz fevkalade temiz suyudnr. 
Fabrika: BOYOKDERE PiYASA CADDESi. Tel. 32.54. 
Merkez deposu: Galata, Fermeneciler 102 Tel. 40713. 
Beyoifh d•posu: Beyoilu Kooperatif bakkaliye maiazası. 

·· Kalyoncu-Kulluk 13-15 .Tel. 40338 4m----
Nafıa Vekaleti Satınalma 

Komisyonundan: 
300 adet meıe köprü traverai pazarlık ıuretile mübayaa edi

lecektir. Pazarlık 19; 10/932 tarihine müaadif çarıamba günü aa
at 15 le Ankara'da Nafia vekileti miibayaa komisyonunda yapı
lacaktır. Pazarlığa ittirak edeceklerin yüz liralık teminatı mu
vakkate ve cari ıeneye .ait ticaret odası vesikaaile birlikte ayni 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler tartna
meyi görmek üzere Ankara'da Nafia Vekaleti levazım müdürlü
ğüne, İstanbul'da Haydarpatada İn9aat tesellüm ve muayene 
memurluğuna müracaat edebilirler. (5227) 

ISTANBUL TiCARET MODORLOGONDEN: 
lstanhul Otelciler ve Hancdar Cemiyetinin idare heyeti intihabatı 

16-10.932 pazar günü saat 10 dan 14 e kadar Sirkeci Hüdavendikar cad
desi Hocapafa ıeb>li yanında kain Cemiyet merkezinde yapılacağı alaka
darana ilin olunur. 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: , 

(Maden kömürü mlibayaaıma dairdir.) 
1 - Batmüdiriyetimiz merakibi için (20) ton live marin 

maden kömürü pazarlıkla açık kırdırmaya konulmuttur. 

2 - Kırdırma ıartlan klfıdmm taıdikli ıuretleri Baımüdi
riyetimizden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Başmüdiriyetimizde kurulacak alım satım 
komiıyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 18/10/932 tarihine raılayan salı günü saa' 
11 dedir. 

5 - Her iıteldi, biçilmit bedelin yüzde 7.S ğu olan 22 lira 
50 kurutluk muvakkat güvenme "teminat'larile belli ıaatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: Batmüdiriyetimizdedir. lıtekliler orada gör&-
bilirler. (5387) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza mülhak mektepler için komiıyon idar~~ 
deki şerait mucibince yaptınlacak 250 adet 11ra 26-10-932 tari
hine müsadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere 

? • 
N~ 200 

? • 

Güzel bir kür 
Almak için 

Beyotlu'nda latildAI cadde
sinde 391 No. da 

EPREM 
mağazasmı ziyaret etmek 
lı:lfidir. Rekabetslı: fiatlar. 

Veresiye 
ay vade ile iı· 
tediğiniı: MağıJ 
zalardan pa· 
zarlık ettikteıı 

sonra Verece· 
ğimiz kupoo• 
larla iıtediği· 
niz eıya alı· 

bilirsiniz. 

Teshilat 
Celil Bey han No. 33 Oroı· 
dibak kartısında Tel: 23946 

kapalı zarf usuiile mevkii münakasaya konulmuıtur. Taliplerin Mektep sokağından Zambak aokaima nakleden Dr. Horhoroni bu 

m?zkur günde teminat makbuzlarile Maarif daireıindeki komiı- kere Eminönü Valide kıraathanesi yanma naklebniıtir. Ve her gün ........................................... --~ 
yor.umuza müracaatları. (5194) ........ hastalarını sabahtan aktama kadar kabul eder. -----ı MİLLİYET MATBA>S 
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