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Umumi Nctriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM İZZET 

Milletler Cemiyeti 1 

Umumi Katipliği 1 Başvekil Baharda Yeni Bir Seyahata Çıkacak 
. "1illetler Cemiyeti umumi heye
liııin, bu içtima de~inde meı
!"I olduğu ehemmiyetli meseleler 
.. ., biri de umumi katiplik vazi-
~tidir. Milletler Cemiyeti 
i' drosunda umumi kitipli-
ti '" hususi bir ehemmiye-

vardır. Çünkü evveli 
~kilatm daimi bir reisi yoktur. 
erek. umumi heyet reisi ve gerek 

t'~lis reisi aza araaında münave .. 
~ ıle intihap edilir. Sonra reisle-
" idari salahiyetleri yoktur. Bi
~•naleyh umumi katip, Milletler 
~lniyetinin mümessili vaziyetin-
1• .olduğu gibi, teıkilat Üzerine 
~l'ıııci derecede amildir. Umumi 
oL !iplik mali, siyasi, münakale, 
"•lliyetler, mandalar, sıhhat, u
~!lurucu maddeler, neşriyat gibi 
•I> takım şubelere ayrılmııtır. 
"llnla.rdan her birinin bir ıefi ve 
t•"ıt kadroları vardır. Ve teşkili.
"" lıer sahadaki faaliyeti bunla
~ ınürakabeleri altındadır. Umu 
ı' katip, bütün içtimalarda hazır 

1•lunur. 

~ ~lilletler Cemiyetinin teşkili tari 
1 "den beri umumi katiplik vazi· 
~,.illi bir İngiliz yecpmaktadır. U· 
~ 'llııi kitipliğin teşkiline dair o
d "'·cemiyet miaakınm 6 ıncı mad· 
~·~ umumi katibin misaka rap· 
t dılen zeylde zikredileceğini 
öt~a~or. 

ı,, ~İsa.kın bu maddesi yazıldığı 
· llı&n Amerikanın da teıkilata it 
t•ki hesaba katılıyordu. Ve e• 
b~t Aınerika aza olsaydı, galip 
lik ilıtimal olarak, umumi katip
\· gibi en ehemmiyetli mevkie 
'ti> Amerikalı geçecekti. Amerika 
~ ~iyete girmeyince umumi kB
~lık bir lngilize verildi. Altıncı 
~ddenin bahsettiği zeyl yazıldı. t ~ric Drummond'un umumi ka
~lığ; zeyl ile beraber misakın bir 
~t'ü oldu. Binaenaleyh umumi 

1 ~İp misak ile tayin edilmiı ve 
~~ıl ve tebdil edilemez demektir. 
~ 'l>kı hükümdarlığı kanunu esasi 
• teyit edilen bir kral gibi ... 

d· ,l:.ğer Sir Eric Drummond ken· 

1 "• çekilmek istemeseydi, ölünce
~kadar umumi katiplikte kalma
d •ı ic;in hiç kanuni sebep olamaz 
~Fakat geçen sene umumi ka· 
1 • 1933 ten itibaren mer'i olmak 
!er • 'f ' ' B . 'b 1 ~ e ıstı a etmııtır. u ıti ar a-

1'> ~i cemiyet timdi bu ehemmi
ı:,ı. mevkiin mukadderatile meı· 

olmaktadır. 

ı Sir Eric Drummond neden iatİ· 
~•bniıtir? Evvela tahsi vaziyeti 
~ ep olarak ileri sürülmektedir. 
~tınıi katip bu vazifeye geç· 
~~den evvel, lngilterenin belli 
~! diplomatlarındandı. Diplo-
1 ı ıneslekinden daimi surette 
~ hılınak istemediğinden bahııedi
~'•r. Hatta Sir Eric Drummond 
'tİ·.diden lngilterenin Watington 

~l"liğine namzettir. 

~•kat umumi katibin çekilme
\ bundan daha derin sebepler
~ ••a:mak lazımdır: Milletler ce
ı:•eti, ilk letkil edildiği zaman· 
~e.n sonra büyÜk iatihaleler ge· 
~1'.!ftir. llk zamanlarda lngilte
'ıı ""kim iken, sonra Fransa, Av· 
ıı:-da teıkil ebneğe muvaffak 
~ ciu bir takım kombinezonlar
~enevrede nüfuzunu arthrmıf, 
~ flnyanm cemiyete girmeıi de 
ı.,;.'lip mahiyetinde bir hareket 
~ it-ini yapmııbr. O zamandan be 
~~e ehemmiyetli İstihaleler geçi-
"'1ekıedir. 

llılltllı.ı istihalelerin neticesi §U ol
~lur ki, cemiyet, ilk zamankin 
tir c;ok ziyade beynelmilelletmiı 
ltİ· bu beynelmileHeşmenin, cemi
li;; 1• ehemmiyetli meselelerin hal
ıı., te daha müessir bir unaur hali
""- ~YUp koymadığı ayn bir me
~)dır. Bilakis bu noktadan 
'"~fladığı iddia edilebilir. Fakat 
~ •kat tudur ki cemi· 
~ bu istihaleler netice-
~(ı. d..ı,a ziyade beynelmilel 
~ "ıahiyet almıttır. Bu yeni vazİ· 
~iflı:atibi umumiliğin vaziyetile 
tı:'• kabul ebniyor. Ve Sir Eric 
ti~ond çok tenkit edilmiıtir. 
~ ltnı1 i katip te bundan müteea· 

11 arak çekilmittir. 

lı\~ıniyet misakına göre, umumi 
,~. umumi heyetin tasvibile 
~ 'i.' tarafından tayin edilir. An 
~ u, umumi katiplik teıkilitı· 
d~~a değiımesi için bir fırsat ol· 
~~ takdir edilmektedir. Esasen 
I~ t c; ~ene evvel, umumi kitip
"ıı.:ii:kilatmm 11lahı meselesini 
tqilıı;· için bir komisyon intihap 
d,11•1 

•tti. Noblemaire komisyonu 
ı.,~. <;,n bu heyet katibi umumilik 
ı,11 j1atında ehemmiyetli ıslahat 
\~11

1 lnasıru tavsiye etti. Komisyo
liııt·ı,la."•İyeaine göre, umumi ka
~İt ~ tetkilatı, bir umumi katip, 
ı,~t" ua'Yİn, 11.lb katip ve sekiz di
:111 °~~~!' ibaret olmak Üzere on 
!"lir ""'ilden terekküp edecekti. 
~ d Uınn""i kitin on sene, diğer 
~ı._p" Yedişer aene müddetle in
~l>ı_ Ye t~yin edileceklerdi. lnti
~~d ceınıyete aza olan devlet• 
lıı;ı,:n ınümkün mertebe fazla 
~:llıd"nıın umumi katiplik te•ki
loliı,,; a .temsn edilmesine dikkat 

"" tavsiye ediliyordu. 

:).; . ~- ' . , . ., ' . . ' . 

Şark vilayetlerinde en1 

çok istenen şey 
mektep ve hocadır •• 

Hükumetin şarkta alacağı ida. 
ri ve içtimai yeni tedbirleri 
Gazi Hz. tasvip buyurdular •• 
Baıvekil Hz. 

Şark vilayetle• 
rindeki tetkik 
seyahati hak· 
kında Reisi • 
cümhur Hz.ne 
ıifahi raporu -
nu arzebnİftİr. 

O havalideki 
tetkikat netice 
ainde Baıvekil 
derpif ettiği İ· 
dari ve içtimai 
tedbirler, Gazi 
Hz. ince de taı 
vip buyrulınuş 
tur. Bu tedbir
lerin hepai de 
halka biraz da 
ha refah ver• 
mek, onların BaşDekll kiJylOler arasında 

mİlnevi ve fikri seviyelerini yük
aeltmeğe matuftur. ismet Pa§&, Ö· 
nümüzdeki senenin ilk bahannda 
yeni bir tetkik seyahatine çıkacak 
tır. Bu seyahat, Karadeniz sahil
lerinden baılayacak, Şark hudut
larımızda, Cenup hudutlanmızda 
ki viliyetlerinıize teımil edilecek
tir. 

Son seyahatlerinde, halk ile le 
mas ve müaahabelerinden Başve
kil çok memnundur. Halk her iyi 
ıeyi, her türlü ıalahat teşebbüsle
rini memnuniyetle karşılayor. 
Şark vilivetlerimizde Başvekil· 
den en çok istenen ıey mektep ve 
hoca olmuıtur. 

Başvekilimiz dün de 
istirahat ettiler 

Baıvekil lamel Paşa Hazretle· 
ri dün Heybeliadada biraderleri 
Haaan Rıza Beyin köşkünde İsti
rahat etmişlerdir. Başvekilimizin 
Ankaraya avdet edecekleri gün 

henüz takarriır etmemiıtir. 

Adananın pamuğunu 

alacağız 

Baıvekil ?aşa Hz. Adanadan 
geçerken, bir heyet Fevzipaşaya 
kadar istikbale gitırjşti. Başve
kil heyeti kabul ederek, Adana 
hakkında i:ıabat isteın\ştı. O.in r:e
len Adana gazeteleri bu mülakat 
etrafında tafsilat verirken diyor· 
lar ki: 

"Adanadan ve Adanalılardan 
bahsederken Pş. Hz. !eri yapıla
cak mensucat fabrikalarmdan ve 
bunların ehemmiyetinden bahset· 
mit ve demişlerdir ki: 

- Fabrikayı Adanada açmıyo 
ru7 ama, Adananın pamuğunu a· 
lacağız. 
Adanayı teşrifleri hakkında he 

yetin istirhamlarına karşı da: 
- Pek yakında Adanaya gele 

ceğim, pamuğunuzu eabn alarak 
güler yÜzle gelınek istiyorum." 
demitlerdir. 

Yeni bir musiki mek
tebi açılacak •• 

Musiki san'atkarları cemiyeti 
faaliyetle işe girişti •• 

Cemiyetin yeni binasının açılışında hazır bulunanlar 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün 

lJğfeden sonra Sakarya 
motortle Marmarada bir 
tenezzük yapmışlar ve 
Adalar civarında biraz 
dolaştıktan sunra Dol· 
mabahçe sarayına av
det buuurmuş/;;;rdır. 

• 
Yeni ispanya 
Sefiri geldi 
~--

Sabık sefir kalp 
hastalığından 

Madritte vefat etti 
Mezunen Madride gitmiş olan 

lspar.yol sefiri M. Ye.., SerV<'sly 
Vesi rahatoızlığı hasebile tekaüt 
lüğünü istemiş ve yerine ispanya
nın Kolombiya .sefiri M.Aristegius 
tayin edilmiıtir. M. Ariategui bir 
kaç gün evvel şehrimize gelmiştir. 
Gazi Hazretlerinin Ankaraya av
detlerini müteakıp, Ankaraya gi
derek itimatnamesini takdim ede 
cektir. M. Aristegui 1924 senesin
de ispanyanın Ankara sefareti bi 
rioci katipliğine tayin edilerek 
memleketimize gelmiı, ve birkaç 
sene burada kalmıt, memleketimi 
zi tanıyan bir diplomattır. Diğer 
taraftan teessüfle aldığımız habe 
re göre, sabık aefir M. Yean Scr-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kahve alaca. 
ğız, fakat •• 

Brezilya ile bir 
anlatma 

zemini buluuacak 
ANKARA. 13 - Brezilya 

kahve ihracat müesseseleri na
mına lktısat vekaletine bir mil 
racaat vaki olmuştur. Bu müra 
caata nazaran Brezilya Türki
yeye ihraç edilen kahveye mu 
kabil bizden mal almaya razı ol 
maktadır. Ancak iktısat veka· 
leti Brezilya tarafından bizden 
alınacak malın nevi üzerinde 
bir kaç madde göstermiş ve mü 
badeleye bu nralların eıas tu
tulması noktasında Hrar etmit 
ti. Halı, zeytin ve zeytinyağı 
bu meyandadır. 

Brezilya kahve ihraç mües
seseleri ise Türkiyeden alacak 
!arı malları intihapa serbet kal 
malannı istemişlerdir. Müzake 
re devam etmektedir. Bir an
laşma zemini bulunacağı zan· 
nediliyor. 

Mısırla 
Ticaretimiz 

Mısırlılar neden 
bütün tütünlerini 

bizden almayorlar 
Birkaç gün evvel Avrupadan 

tehrimize gelmit olan Mısırda Mı· 
sır Bankası idare meclisi reisi, Ta
lat Paıa Harp, bugün Filistin yo
lile Mısıra avdet edecektir. Talat 
Paıa, ıehrimizde bulunduğu bir 
kaç gün zarfmda iş Bankası erka 
nile müteaddit defalar görüşmüı 
ve memleketinıizin iktıaadi vaziye 
ti hakkında malilmat almııtır. Ta 
lat Paıa Harp, dün Perapalao ole 
tinde kendisini ziyaret eden bir 
muharrimize Türk - Mıaır iktıaadi 
ve ticari münaaebatı hakkında fU 
heyanatta bulunmuıtur: 

- Türkiye Mısır ticareti müna 
sebatı arzu edildiği derecede inki 
şaf bı;lmanuıtır. Bu meselt.> ba,Iı ba 
şma tetkik edilecek bir meseledir. 
Mısır, Türkiyeden pek çok ıey 
idhal etmektedir. Buna mukabil 

(Devamr 6 mcı sahifede) 

Zaro'yu 
Sattılar mı? 
Karısı arasıra gelen 
paraları kimin. gön
derdi,Pni bilmiyor 

Etrafındakilerin elinde 
kaldığı anlaşılan Zaro ağa 

Zaro ağadan uzun müddet· 
ten beri mektup gelmemekte 
olması ailesini yeniden endişe
ye düşürmüştür. 

Zaro ağadan bir kaç günı ev 
vel ailesi Kudret Hanıma 3 İn 
giliz liralık bir çek gelmittir. 
KudTet Hanım bu parayı al· 
mak üzere Osmanlı banka11ma 
gittiği zaman. Zaro ağanın ad 
resini sormuş. banka ''bileme
yiz" cevabını verince enditeai 
büsbütün ıirtmıştır. Bu paranın 
hakikaten Zaro ağa tarafından 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 
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§ Yen: Tar ·hi Tt!frikamız ı 

93 Felaketi Ve Jgnatief 1 
I! = Hem bir tarih, hem bir roman ... Tuna ~ 

~- boyunun, Balkan geçitlerinin elimiz- § 
den gitmesini bir adam Boğaziçinden § = nasıl hazırladı? Körler arasında bir § 

E açıkgözün neler yapabi!diğini bu : 
_ yazılarda okuyacaksınız.. § = "Milliyet'' yakında «93 fel5.ke- J Ayaatefanos ve Berlin muabedc-!i 
=ti ve lgnatief» C:iyE: bir tefrika lerj bu yazının Jçjnde herkesine 
=koyacaktır. Bu yazı, hem bir ta- anlayacağı dille yazılmıt bulu-~ 
=:rih, beın bir ı-oınandrr. nacaktır. 5 
;;;;,; Tarihti,.. Çünki Abdülaziz vak- Roman' dır: Çünki bütün bu 5 

lstanbul Musiki aan'atkarlan oğlu kaymakamı Sedat Beylerle =tinden Be;lin kongresine kadar anlatılan ıeyleri 11kıcı, kanıılı, = 
cemiyeti Beyoğlunda Bursa aoka cemiyet mensupları ve bir çok ze. =olup biten ıeyleri olduğu gibi birbirine bağlanmamıı yolda ıöy-E 
ğında yeni bir binaya nakletmif vat hazır bulunmutlur. Evveli, - 1 · k b iki h · · · ·· ı ;;;; 
ve dün öğleden sonra yeni binanın Zeki Beyin idaresinde bulunan 5 ortaya koyacaktır. Ali ve Fuat emıyece ' e epaırun ıç yuz e ~ 
açılma resmi yapılmışbr. Mera- on üç kişilik orkestra heyeti tara· ~ Paşalar'ın 3 ıincü Napoleon'a da- rini, adları geçe~lcrin ;ü'.'ek. ~uy- & 
.ım• de Cümhuriyet Halk fırkaaı fmdan istiklal marıı, müteakıben = li 'kal Mahm N gularım, olan bıtenlerı birbınne S!!i ==yanan po tı arı, ut e. ... = 
idare heyeti reiai Cevdet Kerinı, = . baglıyarak anlatacaktır, Okuyan-= 
Gireson meb'usu HakkıTarık, Bey (Devamı 6 ıncr sahifede) ~dimin Rua büyük elçısine güve- lar bu tefrikada tarihin en merak-5!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' i 5 niıi, Abdülaziz'in indiriliıi, 6 inci lı bir olmu§unu her parçada ar-$ 
il§Murad'ın çddırıtı, Abdülhamid'in tan bir duyğu il<', bir roman gibi E 
§yapmacıkları, B oına ve Bulgari&- okuyacaklardır. Her parçanın so· E 
=tan isyanları, Sırp ve Karadağ nu ilerisi için yeni bir merak u-§! 
=muharebeleri, Rusya ile 93 harbı, yandıracaktır. ! 

tiplik tetkilitmm ıalah ve tenaiki 
etrafındaki mesai henüz müsbet 
bir netice verememiştir. Ve bir ka
rar verilemediği içindir ki umumi 
katip Sir Eric Drummond'un bir 
sene daha vazifesinde kalması 

Türk murahhas heyeti tarafından 
ileri sürülmektedir. Eğer bu tek-

katiplik meselesinin halli gelecek 
seneye kalacak demektir. Millet· 
ler cemiyeti teıkil edildiği tarih
ten beri bir çok istihaleler geçir· 
mittir. Fakat en ehemmiyetli iati· 
hale, cemiyete hüviyetini verecek 
olan İrtihale, umumi katiplik teı· 
kilalmm alacağı §ekle bağlıdır. 

= Pek qakında.. e = = 

l Almanlar her türlü 
silahı kullanmalı! 

Diğer devletler de tedricen 
silahlarını azaltmalı 

Londrada İngilizlerin ortaya sürdükleri 
hal çareleri bunlardır 

LONDRA, 14. A. A. - M Her
riot saat 18,30 dan bir&J: sonra bat
vekiilet dairesinden ayrılmıştır. O 
vakte kadar yapılan görüımelerde 
ne gibi terakkiler elde edildiğini so
ranlara~ çok bir terakld husule gel
ınedi" cevabını vermiıtir. 

Buna mukabil lngillz mahafili 
dünkü günün ve yapılan mülakatla
rın çok dostça "" memnuniyeti mü
cip olacak surette ce .. eyan ettiğini 
söylemektedir. 

" Mülakatlar öğleden ıonra saat 
18,30 a kadar devam etmiıtir. 
Görüşmelere yarın •~at 10 da tek

rar batlanacaktır." 
Salahiyettar İngiliz mahafili tara

fmdan verilen izahata göre bu görüı 
melerden maksat aillıh kuvvetlerinin 
azaltılması hakkında Ceuevrede ya
pılan müzakerelerin ka.·111ma diki
len çıkmazı vücuda geriren sebepleri 
ortadan kaldırmaktan ibarettir. Hal
buki, alakadar hükil.mc.tlerin mümeı 
silleri arasında kar!• kar-~ .yit geçile
rr-lr fikir teatisinde ve bazı gorüı
mdenle bulunmaksızın böyle bir ne
ticeye ulaımağı ummaga inıki.o yok 
tur. 

istihdaf edilen ıraye tahrudi ıesli
haı konferan&ının faaliyetinde de. 
vam ebnesini mümkün kılmaktır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fransızlara glJre, Alman
lar muhtemel yeni bir 
harpte en ziyade zehirli 
gazlere güDeniyorlarmıs 

Bütün memleketlerle 
ayrı ayrı itilaf 

lkbsat vekaletinde mütehas_ 
sıslar vaziyeti tetkik ediyorlar 

ANKARA, 14 (Telefonla) -ı ruz halindedir. 
lktıoat vekaletinde tetkik faaliye- Mütehaaaıslardan mürekkev 
ti devam ediyor. Mecfue arzedi- bir komisyon bütün devletlerle o
lecek bazı kanun liyihalarmm ha lan ticari muamele ve münasebet• 
zırlanması için çalııılıyor. Bu me- !erimiz üzerinde tetkikat yapmalr 
yanda Tetviki sanayi kanunu ile tadır. Bu tetkikat, vekaletin dol 
Sanayi ve Kredi bankası ve ofisi rudan clofnıya her memleketle ay 
kanunları araımdaki tezatlar tM n ayn temasına, \er Jevletle kar 
bit edilmektedir. Bu aon iki kanu· tılıklı hesap ve menfaat eaaıma 
nun bazı maddeleri Cümburiyet göre ltil.lflar yapılmaaıoa -• teı 
Halk fırkasmm proırramile taa• kil edecektir. 

Dün ilk çalışmasını gapan talumımı:zm 
oyunundan bir an 

Takımımız ilk çalış
masını dün yaptı 

Eski Kurtuluş Yeni Kurtuluşu 
3. O yendi 

Dün Ruslarla oynayacak olan 
Halkevi ıpor teıkili.b takımı ilk 
çalıımasını KadıköyÜndeld Fener 
bahçe stadında yaptı. Ruslarla ya• 
pılacak maçlara bütiln Türk spor 
efki.n umumiyesl bir ehemmiyeti 
mahsusa atfetmektedir. Çünkü 
Ruslar bundan evvel bir kere mem 
leketimizl ziyaret etmitlerdlr. Bu 
ıefer ikinci defa olmak tlzere top 
raklarımıza ıreliyorlar. Bu mtlııa. 
aebetle karileriml:ııe Ruı futboHi 

faydadan hali bulmuyoruz. Ruı 
futbolü; dofrudan doğruya atle. 
tik kabiliyet Üzerine müeueı bir 
siıteme maliktir. Ruılar çok atlet 
olduklanodaa dolayı, ıistemlerini 
de kendilerine uydurmutlar ve o
na göre oyun oynamaktadırlar. 
Ancak bu eiıtemin zayıf noktası 
teknik kıymetlerini nas olmasıdır. 
Ruslar takl pettiklerf rejim dola· 
yıaile A'n'llpa mllletlerlle •por te
maaı da yapmıyorlar. Yuıl 9;,,._a 
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Dünkü spor hareketleri H ici H BERLER 
(Batı 1 inci sahifede) ı 

milel tetkilita dahil de&ildirler. 
Binaenaleyh o teıkiliita dahil o
lan milletlerle reamen temaa ede· 
mezter. Eğer Ruslar bu mi..ni do· 
layısil .. kendi çerçeveleri dahilin
de bulunmak zaruretinde olmasa· 
lar. malik oldukları bedeni kabi
liyete bir de teknik kabiliyet ila
ve ettikleri gün hiç şüphe yok ki 
Avrupa futbol Ü için bir silindir 
olabilir. Fakat bu maniler dolayı
sile Ruslar bugün olduklarından 
fazla bir feY olmayacakları kana· 
ahndeyiz. Oynayacak olan bizim 
takımla Rua takımını mükayeae 
edersek gayri kabili imki.r olarak 
atletik kabiliyetlerinin bize hik 
olduğunu kabul etmek zaruretin· 
deyiz. Bilmukabe!e !>~z d~ on~~
dan bilgi ve teknık ıtıbarıle yuk· 
sek vaziyetteyiz. Burada ve An
karada oynanacak olan maçlar 
hakkında fikir beyan etmek lü
:ıumsuz olur, çünkü futbolde ev
velden tahminler ekseriya insanı 
utandırır. 

vet, Zeki Rıza, Kemal Rifat Bey
ler, ve her gazeteden bir muhar
rir ile bir fotoğraf muhabiri ve 
mihmandarlar ve tercümanlar bu
lunacaklardır. lstanbul Sovyet ce
nera 1 konsolo•u M. Ziyoyling ıle 
tercümanı Ahmet Bey ve Tau A· 
jan11 muhabiri M. Paplonaki de 
bu motörle istikbale i,tirak ede
ceklerdir. 

Çin de 
Korsanlık 

Diğer maçlar 
Kadıköyünde bu vçalıf'DAdan 

evvel Vefa-Kumkapı ile Süleyma
niye arasmda bir maç yapılmıt ve 
Vefa-Kumkapı rakibini aıfıra kar· 
şı iki golle yerunitıir, 

Taksim maçları 
Dün Takaim atadyomunda bir 

kac haftadan beri yapılan futbol 
tur~ uvaaınm finali yeni ve eski 
kurtulut kulüpleri arasında oynan 
dı. Bu iki kulüp biribirinden •Y· 
rılmıt iki ayn tetekküldür. Yeni 
Kurtluş kulübü eski Kurtulut ku 
lübünden aynlmıt olan oyuncular 
dan mürekkeptir. Bu münasebet· 
le her iki talmn arasında çok de· 
rin bir rekabet caridir. itte dün 
yeni ve eski Kurtulut kulüpleri 
karşılaştılar. Takımlar saat üç bu 
çukta taraftarlarının büyük teza· 
hüratı aramda sahaya çıktılar. 
ilk akrnı yeni Kurtuluılular Y"Pti 
lar ve on dakika kadar haaımlan 
nı iyice ııkı§trrdılar. Ondan eonra 
oyun mütevazin1eşti ve yavaf ya· 
vaş eski Kurtulut hakimiyeti ele 
aldılar. Bu arada yeni Kurtulutlu 
lar bir akını esnasında bir firikik 
yaptılar. Bunu e•ki Kurtulutlular 
gayet iyi çekerek ilk gollerini kay 
dettiler. Bundan sonra Kurtulutlu 
lar iki gol daha attılar ve devre 
3 • O bitti. ikinci devre batladığı 
zaman ıinirler büsbütün gerilmit
ti. 15 inci dakikada hakem Basri 
Bey gayrnizami hareket eden bir 
yeni Kurtulutluyu oyundan çıkar 
mak istedi. Buna yeni Kurtuluslu
lar itira zettiler ve sahadan çekil· 
diler. Bunun Üzerine bükmen mağ 
lup oldular ve kupayı eski Kurtu· 
luş kazandı. 

Kara gümrük 
sahasında 

Karagümrük aahasmda yapı· 
lan tumuvada Altay talmnı Edir
nekapı takımı ile oynamıt ve Z • 1 
galip gelmittir. ikinci maç Türk· 
apo" ile Heybelispor arasında ol
muş ve Heybelispor 3 • 2 ralip gel 
mittir. Nihayet son maç Pera • 
KaragÜmriik arasında olmuş ve 
Peralılar 4 • 1 galip gelmitlerdir. 

Askeri yurtlar ara
sında spor faaliyeti 

Dün Harbiye, Kuleli yurtları a· 
rasında Kuleli ıahasmda her iki 
yürt atlet ve voleybolcüleri kartı· 
laşrruılar ve çalıtmalan nisbetin· 
de yurtlarına muvaffakıyet kazan 
dınnıtlardır. Müsabakalar 13 te 
resmi geçitle batlamıt, program 
ikmalinden sonra Kuleli misafir 
ağabeylerine çay ziyafeti vermq.. 
ler. Sportmen kuleli müdürü ya• 
rının ordu sevk ve idareci• ine 
çok kıymetli irtadatta bulu ıınuş 
ve ezcümle demiftir ki: 

"Sağlam bir kafanın sağla " bir 
vücude bulunacağı bugün • apor 
medeni milletleri terakkiyatı ile 
bafbqa gittiğini biliyoruz. Bi:rim 
de sporda çalqıp saflam iradeli 
mallımatlar olarak yetiımemiz la· 
zımdır. Her birinizi sporun ba•hn 
gıcı olan atletizme intiaabmızdan 
dolaıyı tebrik ederiz. Daha mu
vaffak olmanızı temenni ederim." 

Sporcuları daoet 
(Halkevi) nin davetlisi Ye mi

safiri olarak tehrimize gelecek o
lan Sovyet aporcul~n doatlanmızı 
istikbal ebnek il'zere bilumum 
spor kulüpleri heyetlerinin ve 
ıporcu1arrnm 15 Teırinievvel cu· 
ınarteıi •:ıbahı saat sekiz buçukta 
tophanede Seyrisefain yolcu aalo 
?'11 parkında hazır bulunmalan 
mercudur. 

Heyeti Tertibiye n<11'tll1a 
Taip Servet 

Rusların istikbaJ 
merasimi proğramı 

1 - Sovyet aporculan misafir
lerimizi hiimil olan Çiçerin vapu· 
ru 15 teırinievvel cumartesi saba· 
hı saat altıda Büyükdereye gel
mit bulunacaktır. 

2 - Sabah saat yedide heyeti 
istikbaliyeyi hiimil olan bir motör 
Galata Mehmet Ali Pata hanı ö
nündeki iskeleden hareket ede
cektir. 

3 - Bu motörde latanbul valisi 
ve belediye reiai tarafından tercü 
man Vedat B~y, Halk Fırkası ta
rafından Mckki Bey, Halkevi spor 
~ubesi ta~afmd~n Sadun Ga}ip B. 

4 - Motör Çiçerin vapuruna 
Y eniköy açıklarında yanaşacak 
ve bu heyet vapura geçerek miaa 
firlere ilk raaifei hoşamediyi ifa 
edeceklerdir. 

5 - Vapur sekiz buçuk radde 
)erinde Tophane açıklanna gele
cek ve misafirler motörlerle Top· 
hane rıhtınuna çıkarılacaklardır. 

6 - Misafirler karaya çıkar
ken ve merasimi istikbaliye eana· 
amda şehir bandosu terennüm ede 
cektir. 

7 - Rıbmnda evvelen Halkevi 
apor şubesi reisi Fethi Tahsin Bey 
Halkevi ıporculan namına misa
firlere beyanı hoıamedi edecek ve 
hazır bulunan kulüpleri ve spor· 
cular ımiaafirlere takdim eedcek
tir. 

8 - Misafirlerimizi Seyrisefa
in idaresinin yolcu salonu önünde 
ki parkta, latanbul valisi ve bele
diye reisi Muhiddin Bey namına 
mektupçu Haluk Bey, Halk Fırka 
aı namına Rüknettin Bey, lstanbul 
mmtaaksı namma Orhan Bey, fut 
bol federasyonu namına Sait Bey 
istikbal ed-"Ceklerdir. Şehrimizde 
bulunan Sovyet kolonisi de miaa· 
firlerimizi burada kartılayacaklar 
dır. 

9 - Fethi Tahain Bey ile kulüp 
ler mümeaailleri tarafından misa
firlere buketler takdim olunacak
tır. • 

10 - Bu merasimden, yolcu sa 
!onunda bir müddet İstirahatten 
sonra miaafirler hususi otomobil
lerle otele izam olunacaklardır. 

Asri apor yurdunda 
.<\ari spor yurdu tarafından ter 

tip edilen boka ma~an Atik 
Ali Paşa cami ittisalinde Merkez 
aile bahçesinde icra edilmittir. 
Asri spor yurdu boksörlerinden 
D. Nazır Efendi çıkacak olan ha
sım boksör Halit Ruhi Efendi gel
memiş Nazar Efendinin galibiyeti 
ilan edilmittir. Buna rağmen Na
zar Efendi gene mağlup addedi
len Halit Ruhi Efendiyi davet et
mektedir. Eski ve kıymetli bok
sörlerden San latavri ile Nazar 
bir göaterit maçı yapını' sürekli 
alkışlarla kartılanmıttır. Eski bok 
sörlerden K.impo ile talebesi Ke
mal gösterit maçı kapmıttır. Ve 
Kemalin istikbalde güzel bir oyun 
cu olacağı görülmüttür. Aari spor 
yurdunun birinci. derece bokaörle 
rinden Arap oğlu ile Kınalı ada
dan Leon Efendi maçı icra edil
miş, neticede Arap oğlu galip gel 
miıtir. Önümüzdeki cuma İçin ic 
ra edilecek olan miikifat ve ma• 
dalyalı maçlara boksörlerden An· 
don, latani, Kimpo, Nazar, Arap 
oğlu, Kemal, Leon, Kaya, isti1'ak 
edecektir. 

Türkiye futbol 
birincilikleri 

IZMIR, 14 (A.A.) -Buırün bet 
rurup arasında Türkiye futbol bi
rincilikleri nihai müsabakaları bat 
ladı. Alsancak stadyumunu doldu 
ran binlerce kitinin önünde takım 
lar bir ıeçit remıi yaptılar. 13,40 
da haılayan bu ıoçit resmi çok al 
kıtlandı. Bunu müteakıp müatah· 
kem mevki muzika talmnı istik· 
lal mal'fını çaldı. C. H. Fırkası i
daı-e heyeti reisi Ye Balıkesir meb' 
usu Hacim Muhddin Bey, sahanın 
ortasına gelerek talmnlara fU hi
tabeyi söyledi: 

A:ııüı ıençler, eevgili konuklar; 
Hot ıeldiniz. Cümburiyet üllce· 

sinin dört köteainden yamk yurdu 
muza ..,...,fler ıetirdiniz. Arka
datlar, Türk kelimesinin yaruba
tmdıı ayni minayi ifade eden ba.t 
ka kelimeler de vardır ki onlar· 
dan biriai de idman Ye spordur. 
Türkler bütün dünyada söyleni
len "Türk ıibi kuvvetli" darbı· 
mc•clini kuvvetleriyle temin etmif 
lerdir. D-k arkadaılar, Türk 
ve ıpor kelimeleri iki mi.nayi İfa· 
de eden iki kard.,.ıir. 

Arkııdatlar; herıeyde olduğu 
gibi •por itnde de medeniyet dön 
ya11 yeni bir yol açmıttır. llu yol
lardnn birisi debuıün metgul . ol
duğunuz ve muvaffakıyet için bi· 
birinizle çarpışacağmız futbol n
yunudur. Hepiniz"' muvaffakıyet
leı diler ve tekrar honeldini:ı: de· 
rim.;' 

Ha~im Muhittin Beyin çok al
kı,lanan bu nutkundan sonra bq 
takım l:rmir hallonı seli.miadı. Me 
rMİm bittikten sonra latanbubpor 
"" Kony» takımlan sahayı İJgal 
ettiler. Hakem Trabzon mıntaka· 
aından Cafer Beydi. Takmtl~ı- ııu 
şekilde yer aldılar: 

lstanbulapor: Kemal, Ali. Sa
mi, Aziz, Haaan, Fahri, Nihat, Sa 
lihaddin, Salahaddin, Orhan, Tev 
fık .. 

Konya: Nebil, Sım, Sabri, Sü 
leyman, Şevket, Cemal, Nail, Re
şat, Hakkı, Adnan , Arif. 

Haydutlar bir 
vapuru 

nasıl soydular? 
HONG- KONG, 14. A.A. - Dün 

gece ytı:rısı bir takım korsanlar İngi· 
bitlerini baskına uğratmışlardır. Ge
liz bandrralr Helicon vapurunun za
mıyi, Hong Hai körfezine gOtürmü' 
ler ve orada yağma etmitlerdiı. 

HONG KONG, 14.A.A.- Korsan 
lar baskına uğrattıkları Helicon va
purur.u 45 ı;aat sonra serb"St bırak
nuşlardır. Korsanlar geminin tabiiye 
tini belli etmemek için bacalan ho
yamı~lar, bir harp gemi i olmasın· 
dan korktukları bir vapurun yaklat
bğını görünce gemi zabitlerini ölüm 
le korkutmuılardır. 

l•kenceye uğramaktan korkan İ
ki çinli yolcu kendilerini denize at
mışlardıı-. Bunlardan biri gemide ka
l"n krzına acıklı bi.r surette veda et
ınit~ ir. 

'ı olculardan 5 çioli rehine olarak 
alınıp götürülınüttür. Vapurda bu
lunıın ik.i Avrupalı kadın hicbir aıı
retle incitilmemiştir. iki lngiliz tor· 
pito muhribi vaka maballıne pek 
geç ol;ırak &'elmitlerdir. 

Helicon vapuru bu suretle üçüncü 
defa olarak korsanlann bıa.ruzuna 
uğr~ bulunmaktadır. 

fstaobuhın güzel bir akını ofsayt 
la neticelendi. Ofaayt 1'\lnlfUn· 
dan topu kapan Konya aağ •\i 
hir iki çalandan sonra latanbul 
kalesine güzel bir tüt attı. Kale
nin sağ tarafında dışanya çıkan 
btö. tütten sonra oyun mütevaxin 
bir tekil aldı. 14 üncü dakikada 
Salahaddinin aıkı -bir tütü Konya 
kaleainin direğini aıyırarak dışarı 
çıktı. Biraz daha teknik oyunlan 
gi>rülen lstanbulaporlular henüz 
hiikimiveti aalmadılar. Salahad
din bi; iki çalımdan sonra tekrlU" 
güzel bir ~üt attı. Konya kaleriıi 
hunu tuttu. Yalnız latanbubpor
da bu dakikalara kadar nazarı 
dikkati celbeden bir şey vat', 8 
favl yaptılar .. 

18 inci dakikada 18 yudıı ha.· 
ricinde bir iki çalımdan sonra iten 
disine verilen paıı Salibaddin i· 
kinci defa Konya ağlann" taktı. 
Bu ;ıolden sonra Konyalıla.- du
rakladı. latanbulapor forlanrun 
hen Salabaddini beslemelerine 
bi; türlü mini olamıyorlar. NPI<" 
kim Salahaddin gene giizel bir 
pas aldı. Derhal kaleye ha ... le et 
ti. Fakat, hakem bunu ofsayt çal· 
mış bulunuyordu. 22 inci dftkil<a • 
da Hf içi İstanbul kalesi önüncH
çahm yaparken İstanbul müdafi· 
krinden biri eliyle topa vurdn. 
Hakemin urdiği penaltıyı Konya 
ldar kalecinin solundan güzel bir 
gole tah•İl ettiler. Konya taknnı 
golü yaptıktan sonra açıldı. Daha 
canlı ve ~aha ıuurlu bir oyun tat· 
bik ebneğe hatladılar. Ukin ıreri 
hatlanna nazaran forlann büt;ln 
gayretleri yabana gidiyor. Oyu
nun heyeti umumiyeai üzerinde 
müessir bir vaziyette iken Ko,.ya 
for hattının bozuk oynaması nio!>i 
!o iki yetin laetanbulapora geçmesi 
ne aebe poldu. Dakikalar geçtölı:çe 
bu hakimiyet biraz daha fazlalat 
tı. Y alruz bu hakimiyete rai:mt'n 
Konya merkez muavininin lstruı• 
bul müdafileri ıeriaine dofnı •er 
dii:<i uzun bir pası aür' atli bir çıkıt 
la Konya sağ içi sıkı bir şiltle go
le tah»il etti. Bu pasa ne müdafi 
yelişebiımit, ne de kaleci çıkıt ya 
pabilmıttir. Konyanın bu golü u
zun uzadıya alkıtlandı. Bu defa 
latanbul taknnı durakladı. Beş al 
tı dakika için fUurauz bir oyun ta 
kip ettiler. Bu vaziyet Konyalıla• 
rın fazla enerji sarfetınelerino v~ 
bu yüzden tn'bünleri dolduran bin 
len:e kişinin alkıtlarnu toplama-
1 .. rına veaile oluyordu. Devrenin 
bitmesine bet dakika var. Nisbi 
hakimiyet tekrar İatanbula geçti. 
s.,n bir iki dakika içinde bu haki 
miyet razyika inkılap etti. Be~ f . .,. 
iiç har, Konya kalesine bücıun e
divor .. Konya aleyhine bir kemer 
dısan atıldr, ve devre bitti. 

!kinci devre lstanbulun bir hü 
cumu ile ba,ladı. ilk dakikad" 
Konya aleyhine bir korner oldu. 
Konya takımı çok geri oynuyor. 
Bunu hisaeden latanbulspor oyun 
culan hücum seklini deği,tirdil<'r. 

Yedinci dakikada SaJ>heddin vole 
bit" v~ruıla topu Konyn kalesine gön 
derd•. 1 oo üat direği Y•l•yarak geri 
dışarı cıktı. 

13 ünciı dakikada Konya müdafii 
Sırrının eo,ağı incineıck. sahadan 
çıklr. Konya 10 kiti ile oynrımağa 
lıaşl?dr. Konya talmnı busbiitün g~ 
ri çekildi. Oyun adeta tek kale ıeldi 
ne ııirdi. 16 mcı dakikada Sırrı tek
rar oyuna. cirdi. t ıtctubulun hucum
~"" devamda. Maaın•fitı, bıitün bu 
hücumlara rağmen gol yok... Oyun 
revkıizll!tti. 

Oyuna Konya başladı. İlk akın 
İstanbuhpor müdafileri taı-afın· 
dan kesildikten sonra, Konya ka
leı;ine doğru akan İatanbul•por 
forları birkaç pastan sonra 5ala
haddinin ayağile ilk golü kaydet
tiler. Golden sonra Konyalılar mu 
kabil bir hücum yaptılar. l •tlln· 
bul aleyhine bir korner oldu. Kor 

ı. 9 uncu dakik.a•Ja 

25 inci dakikada Kt·nya biraz can 
landı. Ha~ta latanbul takımını bo
zuk oyuna aevkedecek kad.r canlan
dılar. ! stanbul defansı sıkışık ve bu 
~uk .ıynuyor. Müdafilerin vuruşlon 
fena. Konyalılar huna;.,, çok ce'3ret 
alarak lıücuma batlad;[ ı ·. fstanbul 
kalc•i : •İ<o!tı. Kalecini fedakarlıfrı 
bu aıkış:İ< vaziyette lstanbul takımı
nı Üç def" lubiyettcn kurtardı. 

Barcelon'da 
Nümayiş 

20,000 kişi sokak
larda dolaııyor 

BARCELONE, 14. A. A. -
20.000 nümayişçiden mürekkep bir 
kafile resmi surette zan aitına ahn
mış b:tzı sendikalist mücadelecilerin 
tevk;f." oi protesto etmitle~c'ir Nüma 
yı ıçi!er Katalonya hükwreti dahili
ye nazu ı tarafından kabol edildik
ten !.:>ara Barcelon<ı'un bütün sokak
lannı dolaşmıtlar, poliılerlr arbede
ler çıkarmışlardır. 

t .. h.§.Ulı Üztti bir bomhü patlamq, 
eht:>mmiyetli zarar ve ha!,ara sebep 
olmuıtıu. Bu hareketin venişleyip bö 
yiımeıir.den korkulmaktadır. 

Almanyada ihtira 
beratları 

BERLIN, 14. A. A. - Statistikle 
re göre ihtira beraatleri almak için 
patenta idaresine verilen iatidalann 
yekunu 1930 dan epeyce azalmış
tli". Bu taleplerin miktarı 1930 da 
78,40'" e baliğ iken o seneden beri 
vasat< olarak senede 50 bin istida 
verilmektedir. Patenta idaresinin 
11!711 deki tesisinden beri 500 bin
den fazla ihtira beraatleı i dağrtıl
nı.stır. lhtiralann ancak yüzde o
tu~ patentaya bağlanmıştır. 

Oyun iızerinde bu defo Konya sağ 
içi müea•İr oluyor. Çdk tahsı oyna· 
nıasına r rığmen lstanbul def"n-,rnı 
lılar muhakkak bir sayı kaçırdılar. 
hırpalayor. 36 mcı dakik"dn Konya· 
Gc.!lus ve kafa ile ikl metreden kale
ye sokulamk topu sağdan dışarı at
tılnr. 

latanf:.ul takımı çok iyi bir akın 
yaptı. Muh;.kkak ıı-ol olacak bir ha
voleyi Konya kalecisi kornere attı. 
Konyalılar mukabil bir alan yaptı· 
(;ır. Top •ağ içte. Bir iki çalımdan 
sonra sağ müdafii de atlatar"k kal" 
nin sağ ,aviyeainden bir gol aıtılıır. 
Bu gol dakikalarca alluılandı. Oyun 
başlayıncı. htanbulavor biraz sert 
oynamağa batladı. Fak."lt bu serlik 
ekseriyR kendi aleyhlerit>e oluyordu. 
Konyalılar daha ahlııan oynamağa 
ba>ladılar. Oyunun bitmesine 6 dn
ı.ika var. Top bir orya bir buraya 
gide &'ele nihayet Kon)°a kaleıi ö
nünde fazla dolatmağa batladı. Dev 
re sonuna iki dakika kaldı. Konyalı 
1.ır tekrar açddL Son dakiluıd" top 
tekrar Konya kalesi önüne geleli. 
Müdftfiler:n biriıi gayri ni..am bir 
hnrekette bulundu. Ve.ilen penaltı
yı f ıtaııbul•porlular ıi!z.ef bir vu
ruıla ıı:ole tahvil eylP.<!aer. Bu aur•.t 
le oyun ;1.3 beraberlilcle bittir. 
Maçın muayyen miiddet zarfında 

lik talimatnamesi mucibince birer 
çeyrek ... tlik iki dev··~ .~aha temdi
di lizım;ıeliyordu. V • böyle yapıldı. 
beraberlikle bitmesi ii:ı:crİne birinci
Bet dakika istirahaUan sonra ta
kımlar yeniden sahaya çıktılar. ilk 
on bef dakikalık baftaym~ Netice 
almalı icin bütün gayretleriyle çalı
pn ber ·iki takan çok candan bir o
yun oynuyorlardL Koayalılar, SaJiı.. 
beddine nefes aldımı•nıak için etra
hna bir muhasara çemberi çevinnit
lerJi. Oyun, ekaeriyetl2 Konya kele
ıi etrarmda oynaıuyordf. latanbul
aporun soldan inkitaf eden bir hü
cumu esnasında aolaç>k demarke kal 
mumdan istifade ed...ek Konyalı
ların bleaine kadar indi. Ve aüzel 
bir pula topoa 5a1i.hetl.!inc yr.lladı 
Salnhaddin üzerine at:1an Konya mü 
clafilerinin müdahalesine meydan 
~ ıüzel bir pliıse ile takımı
na ıalibiyet .. yıaını kuand'.'"dı. Koa 
yıılılarm bu ıolden ı~nr~ .biç ,te ol-. 
n1azıa bcraberliii temtn açın ~·~ ıayı 
yapmafa çalqacakları zannedılı~or
du. Fıo'oıl, bilikin defan .. çekildiler. 
Halbuki daha fa:zla gol ycoeler bile 
n<>tİce değipniyecekti· ~u. yanhf lta
rt'ket latanbalıparun ıı.- yaradı. 
Ve emin bir oyun oY'ıama~a batla
Jılar. 

ikinci çeJn!iı: saat z•.rfında latan
bulaporun bi.kiıniyeti bi.la his'."'lu
ııuyordu. Fakat iki t•~•t ta sayı YB· 
pan1a-',1ar ve maç fatanbulıporun 
4-3 galebesiyle bitti. 

Mistres Voodruff'un 
katilleri 

HARBiN 14. A. A. - Yeni Man
çuri bük~ti zabıtası bir iki ıı:ün 
evvel öldürülen miatrea V oodruff'
un katillerinden birinin Y~~d_ı
ğını 1 ngiliz konsolosuna bildırmıı· 
tir. 

itimatname 
Takdimi 

PARIS, 14. A. A.-: İtalyanın ~a 
ria sefirliğine tayin edil"?. kont Pıc 
noti Morano di Cuıtazo, ıtiınatname 
ıini r~Hcümbur M. Lebrun'e tak
dim etmittir. 

lrakın garp 
Hududu. 
CENEVRE, 14. A. A. - M. Pa

ganon Irak hududunun teabiti hak
kında Fransız ve lngiliz hükumetle
ri arasında akdedilen itiliif protoko
lunu Fransa namına imzalamı,tır. 

1 Romay~ 
hücum! 

--· 
Havadan Romaya 

hücum 
manevrası yapıldı 

ROMA, (Milliyet) - Ey
liilün 16 ncı günü öğleden 
sonra Roma ve civarının duvar 
larına Roma prefelığinin (28. 
29, 30 eyliil 932) günlerinde 
Romaya kartı tayyare hücumu 
tecrübesi yapılacağından aha
liyi haberdar eden beyanname 
ler yapıştırılmıştı: 

Beyanname mucibince. tay
yare hücumu alelmutat bergün 
tam zevali ihbar eden düdükle 
ri' çalınmasile ilin olundu. Ev 
veli 20 saniye mütemadi dü· 
dükleri müteakıp 10 saniye fa
sı la verildi v" nihayetind" 20 
aaniye mütem·adi düdük çalın
dı. 

T eblikeyi ihbar mahiyetin
de olan bu iıaretlerden sonra 
mütemadiyen ,bili.fasıla. düdük 
ler çalmmııtır. T eblikenin yak 
laıtığını ihbar eden bu son dü 
dükler üzerine aokaklarda bu
lunan ahali kapı içlerine galeri
lere velhasıl bulunduklan yer
lerde her hangi kapalı yerlere 
iltica etmifler ve tehlikenin za· 
il olduğunu bildiren son düdük 
!ere kadar gizlendikleri yerler
de kalmıtlardır. Tramvaylar. o 
tobüsler de bulundukları yer
lerde durmuılar ve yolcular da 
hemen inerek kapalı yerlere il 
tica etmişlerdir. Hususi araba 
tar ve yolcuları dahi ayni suret 
le hareket etmişler&r. 

Tecrübe esnasında hususi 
binalardan hiç bir kimae; me
rak aaikuile pencereden bak· 
maınıt• taraçalara çdcmamıtlır. 

Ayın yirmi aekirinci günü 
&&at 22 den ayın yirmi dok .... 
zuncu günü guruba kadar ve 
29 uncu günü saat 22 den 30 
ucu günü tulu vakti.ne kadar 
sokaklarda li.mbalar asgari de 
recede yanmıttır. 

Ticaretha- ve dükki.nlann 
elektrikli ilinlan ve levhaları 
yamnanııtbr. Huauai binalann 
pencereleride aydılık görülme
mif> bilhassa binalann en üst 
katlannda ve sanayi müessese
lerinde bütün elektrikler hariç· 
ten görünmeyecek surette ka
pablmııtır. Fabrikalarla sair 
mücssesab ımaiye, müıtahde
mini için İJ baıla:ma •e paydos 
düdüklerini istimal etmemifler 
dir. 

T eblike düdükleri çahmr 
çalınmaz solc:a:klardaki bütün 
limbalar sönmüttür.Hücum tec 
rübesi yapan tayyareler bomba 
:rerine kes tane fitengi kullan· 
mıılardır. Bu fitenlderden dam 
lara, caddelere ve sokaklara dii 
tenlere ahali tarafmdan kat'iy
yen dokunulmamıt, ve bunlar 
ahali tarafından görüldüğü za· 
man hem'en memurlara haber 
verilmiıtir. 

Aym yirmi betinden hücum 
tecrübesi günü olan 28 eyltile 
kadar tehlike düdülderile ka
ranlık tecrübeleri yapılmıftır. 

Bu talimata riayet etmeyen 
ler ve hi1ifmda hareket eden 
bazı kimaeler kanun ahkimı· 
ne göre tecziye edilmif lerd'ir. 

Prens Louis Napo
leon ölüm halinde 
CENEVRE, 14. A. A. - Şu arra 

da Lem,.n &'Ölü kenarında Frıuıgin 
tatosunda oturan prens Louia Na
poleon ölüm halindedir. Prenı bir 
hafta evvel pyet vahim bir zatürri 
ye tutulmuı idi. Hastalığın seyrini 
dordurmak için yapılan bütiin teda
viler semeresiz kaldığından hastanın 
anbean ölmesi bekleniyor. 

İtalya kralı dönüyor 
ROMA, 14. A. A. - Savoia zırh

ı ısı Siıveyt kanalına &'İrmİ,tir. Kral 
Fuatın batmabeyinciai 7.ülfiltar Pa
şa miışarünileyb namına kralı -
l.imlamıştır. 

İngiltere - İrlanda 
konferansı 

LONDRA, 14. A. A. - Ingiltere
lrlanda konferansı saat 15 e kadar 
mesaisini tatil eylemiştir. Konutu· 
lan ~eyler hakkında fİmdiye kadar 
hiçbır tebliğ tıetredilm~miştir. 

~ 1' .. '· . .. ;,-...··: DAl(i 
Ankarada sonbahar at yarışları 

ANKARA, 14 (A.A.) - Sonbahar at yarışlarının ikincifi 

bugün yapıldı. Hava kapalı ve yağıtlı olduğu için seyirciler gt' 
çen haftaya nazaran azdı. Satış koşusu adı verilen birinci kof!' 

dört ve daha yukarı yaşta halis kan İngiliz at ve kıaraklarma nıalı 
sustu. Mc$afesi 2.000 metre olan bu koşuda Mme. Anne Sair 

ri 13eyin P, zan birici, Hasa ağanın Demirkırı ikinci, yine Moıe. 
Anna Sabri Beyi Kalmeti üçüncü gelmiştir. 

İkinci koşu, üç yaşındaki yerli ve arap tayları arasında yapıl 
dı. Mesafesi 1200 metre i<İ~. Bu koşuya beş hayvan girdi. Meit 

Salih ağanın Bozkurdu birinci, Zeynel Efendinin Nasibi ikiıı· 
ci; Binbaşı Şevki Beyin Mebrukü üçüncü geldi. 

Üçüncü kotu üç ve daha yukarı yaştaki halis kan İngiliz at 

ve kısrakları arasında ve mesafesi; 2200 metre idi. Dört hayv•· 

nın girdiği bu koşuda Ahmet ve Fikret Beylerin Piperi birinci. 

Akli Beyin Bedyarı ikinci. yine Ahmet ve Fikret Beylerin Firi· 
ği üçiincü geldi. 

llordüncü koşu; dört ve daha yukarı yattaki yerli ve arap al 
ve kısrakları arasında idi, Mesafesi 2000 metre olan bu koşut' 
giren üç hayvand .. n Prens Halim Beyin Hakanı birinci; Ki.zıdl 
Efedinin Y avıızu ikiciliği kazandılar. Ahmet ve Fikret Beyit 
rin Maltayı üçüncü geldi. 

Birinci kotu; 932 senesinde kazandığı ikramiyelerin tutal' 

600 Jirayı geçmiyen arap ve yerli atı ve kısrakları arasında y.

pıldı. Mesafe 1400 metre idi. Sekiz hayvanın iştirak ettiği bu l<O' ltn 

ıuda Ahmet Beyin Çankayaaı birinci; Osman Efendini Kırcef ~ 
lanı ikinci; Kaymakam Hasan Beyin Ceylanı üçüncü geldi. lot 

Edirne muallimlerinin seyahati ~ 
EDİRNE, 14 (A.A.) -- Erkek muallim mektebi gençleri tef 

biyevi müli.hazalarla tertip edilen köy gezintilerine bugünkü ti' 

til günü ile baılamışlarddır. Muallimlerinin refakatinde yapılal' 
bu dolaımalar vatandaılık terbiyesinin fili bir tezahürü ola~ 
ve köylü ır-uhitide lisan, tabiat tetkikleri yapacaklardır. 

ilk gağmur Edirneye gağdı 
EDİRNE, 14 (A.A.) - Dün gece memleketin aylardan be' 

ri beklediği yağmur bir saat kadar bir müddet yağmıştır. Fak•I 

bugün yine sıcaklar çok fazladır. Suhunet derecesi zait 30 dur. 

Çankırı panayırı kapandı 
ÇANl(I RI 14. A.A.-- Çanl<n ı pana)•ırı dün dağı!"·"''" . ll~ vii• 

içinde birçok 3lışvıoı İş olmuş etraftan binlerce lıslk gelmi,tİ• 

Sökede gaka/anan ka çakçılaı 
DENiZLi, 14 A ı\. - Denizli il~ Söke aıa••nda kaçakç.l•k yH1rnn bir· 

lraç kişi yak:alanrruıtır. l'z•·ılrtİıılfC kac;.k ııgaı-"- kağıdı bulunaıu~tıu 

Denizlide /eci bir kaza 
DENiZLi, 14.ı\.A. - Denizlinin Kahya ~oyünde köylüler tn•alınd•• 

bulunan bir t.:>p güllesini iki kiti kucaklarken gülle ateş .tlrı.; l•unh ·.l•t 
biri d.rhal ölmüş di~~" ağır olarak vo.ralıınmıftır. 

Von Papen'e 
Cevap 

Bugünkü Almanya 
eski Alman

yaya benzemiyor 
~ARiS, 14. A. A. - Tcmps gaze 

tesı, Yon Papen'iıı Mi.nihte aöyledi
fi nutka tahsis ettiği bafmakaleainin 
sonunda diyor ki: 

c Aluıanyada 6 T .. riniaanide ya
pılacak ıntibabat büyük siyaoi fırka
lar vaaıtasile hareket• ıı:eçecek olAD 
Alman möfletinin -- Van Pepen'in 
bal""· v~rdiği veçhİI• - konunu 
e•uide değitildilder yapmak gibi 
cüretkirane bir teşel.l.üae kartı -
koymağmı azmettiğirj, yoksa dikta
törlük kartıamda boyt. n eiip çeki
meğe mi razı olacatmı bize öirete
cektir. 

c Ancak Voa P&p'!>ll'ia bize bildir 
diği ve haber •erdiii < Yeni Alman
ya~ imperatorluk deV"indeki Alman 
yaya o l:aclar loeazayot ki, bütün 
dünyuıuı bi.liı pek elim bir ııurette 
acmnı çeldiii büyiik harp feliketini 
do''Ur&D l>ir tecrübeye· aYdet gibi 
bir vaziyete AYTUpan•r itimat gös
termemesine imkiD yoktur. 

Prusyada taharrlyat 
BERLIN, 14. A. A. - Volff ajan 

sondan' l,eipziı ili mahkeme•i müd
dei umumiıinia taleb·. üzerine ıiyui 
..t11brta 8e1'1inde ve Prusyanın elif .. 
bütün büyük tdllrlcnode komünist 
tetkiliitına ait merkezlerde ve mat
baalarda taharriyat yapmıf , balla 
vatana lıiyanete le!•İk irin pyri 
kanuni "urette baaılnu.ı riaaleler bu
lunup buıunmadajını ar&mlftır. 

Bu ~ra•lırmalar net!ceıinde bir
çok ya.z.ıiı kaatlar, küçük risaleler 

Bcrliude aiyaai zabıta, ahırlardan 
birinde komünistler tarafından b
ve nutıı"1ar ele ıeçm !§tİr. 
nuna muı;ayİr bir surette kurulmut 
bir suretle kurulmuş bir matbaa 
meyd3n• çıkanlmıt, rotatif makine 
lerle birçok yazıb kiatl ,., müsadere 
etm~~ıır. 

Bolivya'da 
Moratoryom 

LA PAZ, 14. A. A. - Hükümet 
bankalara ve huauıi efrada olan 
borclar hakkında bir aeııc cıüddetle 
cari' olmak üz.re moralr,ryom iLinı 
bö'ldundaki kanunu tasvip etıu~tir. 

Milletler 
Katipliği 

Almanlar bir nok
taya itiraz ettiler 
CENEVRE, 14, ; A.A - MiUel· 

ler meclisi umumi kiitiplık daireoiJıİ 
y~ıtic.len tenaike memur komitenİ" 
Alman azası milletler mecı;si muhit' 
lif müdiı ler heyeti i.ziaı araaındaı 
ayni millete mensup l>i · müdird"" 
fazla müdirlerin bulunmaması noki' 
amda İnar etmiı olduıunılan kooııi' 
te Portelru:, Norveç ve Çekoalov~lı
ya izilaı-ı anısından aeçılmit bir Iı' 
yeti itilaf zemini bıılmai(a memur tlo 
miştir 

er Ni:. VRE, 14. A. A. - Mille!" 
!er ce-.niy<.li meclisi kadınlann tabiİ' 
yetine ait karar suretini tasvip ,ı• 
tiktt'n ıonra esaretin o..tadan ı..J
dmh ımna müteallik projenin te~ 
kine ııiritmiıtir. 

Rooevelt'in bir 
nutku 

ALBANY (Nevyork hükumeti"' 
de). 14. A.A. - Vali M. Rooıeve!' 
tPbiz telefon vaaıtaaile söylediği bil' 
nutukta Amerikada pek çok işairl~ 
bulunduğundan Amerikıı hükirmelY 
nin bunlara yardım etmek vazife•il' 
mükellef olduğunu beyan etmi~tir. 

M. Roosevelt muhtelif Ameriks" 
hükumetlerinin bunlara yardım ti-' 
mek vazifeaile mükellef olıluğ11"°' 
beyan etmittir. 

M. Rooaevelt muhtelif Amerilı"' 
hüküıı.etlerinin İfaİzlİK ta.hsiuı~ 
arlınr.ak için mecburi '" ette içi!'. 
mai ai!:orla usulünün kabulü lehi~ 
olduğunu da sözüne ilive etmittit'• 

Borah yeni bir 
konferans isteyot 
LONDRA, 14. A. A. - Am~ 

iiyanmdan M. Borah dün ak,.,.,, ,#1 
lendiği bir nntukta bir taraftan ~ 
miralın ilgası, diğer tarnftan ur.ı?" 
teslihatm tenzili ve nihayet çift~ 
borçlarının çiftçilerin tediye iuı , 
yetine göre tayini itlerile me,gı.ıl 
lacak yeni bir konferanaın topla,,.ır 
rılmaaı fik.rini ortaya atmıştıı·. 

1 
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Şehir Plinı Yapılmadan Yeni Caddeler 
ı 

Açılmayacak •• 
,i Ekonomi 

~ ıcontenjan etrafında 
ı odadaki müzakereler 

ıl 

jc kir hafta daha devam edecek 
\ lktısat vekaleti, kontenjan paa müeueseler -vcutıur. Bu ima 
.,•kkında, ticaret odalarrnm fi· li.thanede saatlerin bazı parçalan da 

a· ııtlenni sonnu,tu. Ticaret oda yapılacaktır. 
~da her gün tacirler toplana- ihracat tacirlerimlz 

·. l ~ bu huıuıta müzakerede bu . 
"lllııy0 la ihracat ofial, memleketimi><deki ih 

it r r · . , racat tacirlerinin adreslerini bir ara-
at ~ k toplanıtta verılen karar ya tıoplayanılı: bir kitap çıkaracak

~' konuşulan !eylerin gazete- 1 tu-. Bu kitap muht.Hf liaanlarcla 
• 1r~ 9erilmeıi dütünülmilttilr. olacala bütün dünya ticaret odalan· 

"il karara riayet edilmektedir. na l'Önderilecektlr. 
r • içtimalar pek hararetli ve 

~llakatalı geçmektedir, bu 
.., ~nakaşaları ikiye ay~k 
,. -"-k·• d'" ""il un ur. 
•· 

1 
ithalat tacirleri, hükı'.imetln 

~ 'niş mikyasta kontenjan yap-
1' •ıını ileri sürmektedirler. Sa 

~i erbabı da bunun aksini isti 
ı ~tlar. Kontejaa dahil 800 Ü 
1 ~tecaviz maade etrafıda mil· 

kafalar olmaktadır. 
et 

1 
içtimalar, bir hafta daha de 

ı· 1 11ı edecektir. 

\'eni fabrikalar 
~n bir iki ay içinde ıehrimizde 
ı-; Yeni fabrikalar açılmııbr. Bun
~ d_-n biri bir İtalyan vubunun 
~~•de açbiı demir boya fabrika11-

~~u fabrika yalanda lıtiboalltım 
~ 2İyacle arbracak, Balbnlara 

•bracaı yapacakbr. 
"ı '(eni fabrikalar ara11nda lbtlk ka 
' !Ooon fabrikası ela vardır. Bu
\ da müe11iıleri ve ıermayedarla 

jjı ••eçlilerdir. 
~ •bril... Ey ipteki t .. İMtıru ikmal 
~l."ftir. ıon .-ünlerde, fabrikada 
~tnak üzere, loveçten kaclm mü
~••ıa amele l'etirilmiıtir. 

ir· ~ llunlarclan baıka, bir Türk --
11/<dar da kakao yait fabrikuı a9' 

i .. teıebbüı etmiıtir 
t~İr sermayedar l""'P ta ıaat ima
"lllııneoi açmak için tetkikat yap
~ladır. imalathanede hariçten I'"' 

.~ 1\1!0n saat parçaıan takılarak saat 
·r •ne getirilecektir Eoaıen bunu ya 

.. 

... 
... 
el 

!:!M11ette 

ltesmi 
'1ubaberat 

Itısa ve sade ol
"ıası tebliğ edildi 

1\ 11 .. ıni muamelitta muhaberenin 
ı}~ kıoa ve çok kolayca anlqıla
i::°ttk bir tarzda yazılma11 ntan
;;'1-r.n itlerinin baıit tdrilde intacı 
L l>ıuhabenıta yol açılmamaııı bak
~ Dahiliye Vekiletinden Yiliyet 
• bir tamim gönclerilmi,ıir. 

Bir tünel daha 
açıldı 

t ÇANKIRI, 13 - Ankara -
~ili hattı üzerindeki Batı Be 
lıt, eki muazzam tünelin açıl
) •tneliyesi bugün muvaffala 

~ ~le nihayet bulmuttur. Tü· 
~· kıırıılıklı olarak tamamen 
t 111tniıtir. 
~llıirde kaçakçılık 

azaldı 
tiıY "'-; 1ZMR, 13 - lhtisaa mahkeme 

ıı ~ k faaliyete l'eçtiii &'Ünden be

lef 
ıi· 

,ile 

lzmirden dzüm incir 
ihracatı 

Mevıim iptidaımclan 8 Teırini.
enel t;ırlhlne kadar l:mıir boruım 
ela 28,544,588 kilo ildim aatılmııbr. 

Geçen •- 4 t"lrbıevvele kadar 
9,019,473 kilo üzüm oatılmııb. 

Son hafta zarfında boruda oatıı 
pen üzüm fiatı ~,S lnmlı 6%6-
rinde tahavvül etmittir. 

5on hafta ıwfuula lzmirclan muh 
telif ecnebi memleketlere 7,969,839 
kilo üzüm ihraç edllmlıtlr. 

MllYdm letida11nclan 8 T.,.nnlev
. ...,el kadar lıımir llmanmclan muh
telif ecnebi memleketlere 20,580,685 
kilo oe•klyaı yapılmıftır. C.Ç... ... 
ne ayni tarihte yapılan ihracat mlk-
tan 8,812,431 kilodur. . 

Mevolm ipticlaımclan 8 T eırinlev
vel elradar boroacla 7,706,800 kilo 
incir oatılmıtbr. 

Son hafta zarfında bonada oatq 
gören indr flatı 5-25 kuruthır. 

Son hafta zarfında yapılan ihracat 
8,310,594 kilodur. 

Mevolm iptldaımclan 7 T"lrlnie..-· 
le kadar 8&47 ton 222 kilo incir ih
raç edilmittlr. Geçen ııauı ayni ta
rih zarfında 8,966 ton 283 kiloluk 
oevldyat yapılmıfb. 

Brezilya boyuna kah 
ve gönderiyor 

RlO DE JANEIRO, 14. A. A. -
Santoo limanının ticarete yeaiden a
Gılmuı münaıebetile Nevyori<'a &'ÖD 
derllemk üzre eamllere 50.000 kllo 
kahve yüldetilmiıtlr. 

Maarifte 

Halk 
Kütüphaneleri 

VekAlet balkın 
okuma ihti

yacını ddtünilyor 
Maarif veklleti memleketi

mizin hemen her tarafında halk 
kütüphanelerine büyük bir e
hemmiyet verecektir. 

Halk kütüphaneleri halk ev 
!erinde ba§ka diier münaılp gö 
rülen yerlerde tesis edilecek 
bu kütüphanelerde hallan oku· 
ma ihtiyacını temin edecek her 
nevi kitap. mecmua bulunacak 
tır. 

Feribot iti 
Haydarpa§a ile Sirkeci ara· 

ıında feribot tesi.atı yapmak 
için Nafia vekaletine teklifler
de bulunmu, olan lngili:ı: ser· 
mayedar grupu mümessili K~ 
lonel Barry bugün Anlt.raya gi 
decektir. Kole>M Barry'ye re
fakat etmekte olan mübe!ldis 
M. Ketcbeil grupu memleketi· 
mizde temail etmekte olan Şe
fik Esat Beyle dün akıam An
karaya gitmitlerdlr. 

Uzunköprilde 
yangın 

UZUNKOPRO, 14.- Uııanköı>

Ortağını 
Vurdu! 

Paralan toplayıp 
l.tanbula eğ

lenmeğe lniyormuı 
Pendikte bir dnayet olmuı, bir 

bahçıvan ortaiını vunnuıhır. 
Mu ... h,fa ve Amevut Nuri iı

ıninde blriıi ile ortak olarak bir bah
ta ldraJUD1tlar ... dikecekleri to
huınlan tedarik için de bir faizciden 
para kaldmmılardır. İki ortak ilk ay 
!arda borçlanru muntasam ödemit
leroe de oon iki ay zarfında ortaklar 
elan Nuri İti bomıuı, akpına kadar 
aattıldan oebzelerin paralannı cebi
ne abp lıta.Lula inmlye. l'nİP el
lenmefe clalmıtbr. Muatafa ortağına 
müteadcllt defa naalhat elmİJ> bu ;. 
tin ıonu olmaclıinu aöyl-.iıbr. Son 
eünlerde faizci hemen her &'iln Pen
clit• gel<rek Mustafayı 11kıtbrmafa 
l>Aflamqt.r. 

Muıtalıı evvelki ırfin Penclikte 
Baidat caddeılncle l.aiıvecle otiırbr
kaa, Nuri görünmDı ve latanbula in 
m.ı. üzere İ•taıyona doiru hızlı hız 
lı yiiriimiı,tiir. Muıtafa hemen ye
rinden fırlıunıı, Nurinin üzerine atı
larak, çılaımıı ve Nurlnln kolunu tu 
tarak traıe ııihnaoiae mbl olmuı
tur. Bu oıracla •on tr.ıln düdüiünü 
çalarak uaklaıtıimı gören Nuri fe
na halde kızmıt, ortaiı ile kavgaya 
tutuımuıhır. Bir aralık Muıtafa eli
ni beline ııötürenık parabelliam ta· 
bancaaını çekmiı, Nuriye dClrt el a
lef etmiıtir. Çıkan kul'funlarclan bf. 
ri N urinln l'Öioüne, diiari kalçauna 
laabet etmlt. alır ıurelt• yaralamıt
tır. Carih derhal ,..ı..Iammı, .ı;,. ıllr 
liyemlyecek bir halde bulwıan Nuri 
.ı. Tıp falrillteoine glitilrilLnfittilr. 

Kaçak et 
Sırtlarmcta birer çuval bulwıaa i

ki aC:ıını Kallavi aol.afıadan l'eçer
ken çevirllmlılerclir. 

Çuvallarda 48 kilo kaçak 11in' eti 
bulunmuıhır. Bu adamlar, etlerin A 
biclin of!. Hüıeylne ait oldufunu 
allylemiılercllr. Etler müaadere edil
mlı , kaçakçılar yııkalanmııtır. 

Bilet almak mesele
ıinden kavga 

Balatta oturan Refik efendi ile ıo 
för Seyfettin ve biietı;i Muzaffer e
hndiler eıaımcla lıilet almak yüzıin
den bir kavi• çıknutl11'. 

Seyfi ile Muzaffer Refik efendiyi 
oai katından yaraladıldan için yaka 
lanmıılarclır. 

Bir amele üıt 
kattan düttü 

Fatihte yeni yapılan bir binada ça 
lıımakta olan ameleden Mehmet bi
nanm üat kabna beton celunek için 
bailıuımq olan ipin •ilam olup ol
madıimo tecrübe için ipe a11lmıt ve 
ip kopmuttur. 

Mehmet binanın üıt katmdan "'8· 
fıya taılann üzerine düterek muhte 
lif yerlerinden tehlikeli ıurette yara 
lanmıttır. Mehmet baıtaneye kaldı
nlmıttır . 

Çocuğun altınını 

koparıyordu 

SabılWı yankeoki Bursalı lomail 
Çarşamlıapazarmda kııcaimda ço
cuk ile oturup fuulyo oatmakta o
lan Düner hamının yanına faaulye 
almak bahanesile yaklatmıtbr. lı
hlaİI bir taraftan pazarlık ederken 
cliier tarWtan Diiner ha- kuca
ğındaki çocuk ile meıırul olmıya
maılamıtbr• Düııer hanımın cliiar 
müıterilwie meuul olmaımdan iıtl 
fadc eden lımail, çocufun ommun
da clilOlmİf olaıı bir liralık albnı ko 
P9l'mlt ve oavıpnak iııemi,tir. 

Bu esnada omuzundllki altının ko 
panldıiıru gören küçük çocuk ta eli 
ile altım kopanldıfı yeri anneıine 
l'Öd:ererek "Cici... Cici ci .•• " diye 
fttyat elllliye lıaflamıtbr. Ba feryat 
üzerine bdmcaiu İfln farkma var
mıı ve hınızı yakalatmıfbr. 

Bisikletler de 
Çiğne yor 

l>İ' \,~d •Ç&kçılık badiaeleri mmtaka 
~ı..o. yüzde yetmif niabetinde &• 

~ ... tır. Şimdiye kadar cereyan 
l\, kaçakçılık hldioelerine na· 
ı~,'"• bu mıntakada en fazla Kuı 
Jııld ". ._hillerinden kaçakçılık ya 
llıı~ anlatılmııtır. ŞehrimiEdeki 
'ııilJ,. ı nıahkeme&İ, bu hafta iki 
tlı!q ~ kaçakçılık davaaile met· 
llt

1 
lir-. Bunlardan biri, Sökede 

,i, '!'lııs tarafından yapılan genİf 
~t~ırara kaiıdı kaçakçılıfıdl1'. 'd a kiiıdı kaçakçıhimdan ha· 
lo.ltç ~r olan zabıtamız Sökede ka 
l\q 1 o.rla müoadane etmit. bu a
'lıo.~ı,.J..çakç.ılardan aafır HalaB 
ttı.., 1 dÜflniiftür. Sat olarak ele 
'ilu Ali oflu Mehmet, Muatafa 
li&ııı Mehmet, Ali oğlu Hüaeyin, 
'tlu "" oğlu Mehmet ve Mercan 
~ Ahmedin beraberlerinde 
ı,ı..,j defter kaçak sigara kaftdı 
~':'rlr 8lUrııttır. Maznunlar elye.m 
ı:oııı llftur. Bu hafta içeninde 
~i~ ~da bir karar verilecektir. 

rü'niia Habip boca maballeoinde ot Kılral'ümrükte Fevzi pap cadde
yığmlarmdan dün •kfUD oaat on sinde oturan Muıtafa oğln Ahmet 
bir raddelerinda lıir J'BDl'ID çıkmıı, bindiği bioikletle Karııl'iimrülrten p 
Rüzl'inn teoirile derhal teve11ü ede- çerken MeDmet: .ı-dinitt 7 yqmcla 
rek etrafa ıirayete baılamıftır. ki kızı Zohraya çarpm•t, alır ıaret-

Etrafa bulunan ahır ve oamanhkla te yaralamrutbr. Ahmet yakalalUIUf
ta ıirayet eden JUll'lll lodoı rüzga-t 

~ ~··· ..... h. 1 ~~ı,: u un dava; ıtanlr.öyden 
~to.:" mikdarda kaçak qya ve 
'oı~ilı: ~ii.lıdı getirerek Ku9ada11 
~fı., "1nden memlekete idbale 
~ "':n _çerkeı Hamdi ve ıüreka 
~ı,••ttir. Çerkea Hamdinin or
• ~i ~"'dan. Kaoap Yuıuf ta bu 

t-d"n m vkuftur. 

rının teıin1e büyihnefe iıtidat &'Öl· tır. 
termit ,.. mevcut vesaitle itfa edilme 
ıine çalıaılmaıoa ela daha ziyade ge
aqlemeıinden korkularak Edirne it
faiyesi de Uzunköprüye iıtenmqtir. 

Edime itfaiyeai ırfdinceye kadar 
yangın baıtmlmııtır. 

Yaııcm neticeaincle bôr ev, dört 
ahır, alb oamanlık kfımilen yanmıı
br. Kıunen yanan oemanlıklarda 
vardır 

Hizmet gazeteıl 
beraat etti 

IZMIR. 14 - intihar eden 
T okadf zade Şekip Beyin reı· 
mini baıhğmdan dolayı mah
kemeye verilen Hizmet gazete 
ıi beraat etmiıtir. 

Beledl11ede 

Yeni cadde 
Açılmıyacak 

lstanbul N . sıl Eğleniyor? 

Baltalimanın a bir kır alemi 
Şehrin yeni planı- \ Bu nasıl teşrindir ki bize temmuzun 
Da intizar edilecek günlerini arattığı Oluyor ••• 

en sıcak 

Son zamanlarda belediye yeni 
bir lalam ıokak ve caddeler aç
mıtbr· Fakat bunların çoğu dar
dır. Buna mukabil yeni yapılan 
binalar yüksektir. Bu yüzden ye
ni mahalleler eskilerden daha fe· 
rak ve aydınlık olmayor. Tak•İm 
meydanında açılan ookaklar bu· 
na mioaldlr. Bir vakitler 15 - 20 
metroluk caddeler geniı farzedil· 
dlii halde be talb katlı binalar yü 
zünden timdi bu kadar genitlik 
lyetitmiyor. Belediye bunu düıü
nerek Jıtanbulun planı kararlattı 
nlmcaya kadar yeniden cadde ve 
ookak açmamaia karar vermiştir. 
Bu pland acadde ve aokakların 
kaçar metro geniıliğinde olacağı 
l'Öaterilecektir. Plan yaptırılırken 
bir an nvel çıkarılına11 için hüku 
ınet nezdnde tetebbüoatta bulunu 
lacakbr. 

Şehir planı 
Anlr.aramn planını yapmıf o

lan M. Yanıen pllıım tatbikatına 
nezaret etmek üzere Ankaraya gi 
decek ioe de, profeoörün burada 
İstanbul planı hakkında da bele
diye nezdinde bazı teıebbüolerde 
bulunacafı haber verilmektedir. 
Belediye, latanbul planı hakkında 
tehir miitehaaa11lan arasında bir 
mmabaka açmafa karar vermit· 
tir. Profesör Yanoen'in de hu mü
sabakaya girmesi muhtemeldir. 

Haıeki hastanesin
de yeni daireler 
Haseki haıtanesinde bir 

müddetten beri yapılanı memur 
lar dairesi hemen hemen bit
mit gibidir. Yalnız dahilinde ıı 
va ve saire gibi teferruat kal
mııtır. Memurlar dairesine ka 
!drifer konmuttur. 

Hastanenin ameliyat daire
aHe memurlar dairesi arasında 
ki ahıap pavyonların bugünkü 
ııhhi ihtiyaca muvafık olma· 
dığı anlatıldığından belediye 
gelecek ıene bu ya'l!)>onlann 
yerine son sistem· bir hastane 
intası için tahsisat ayıracaktır. 

Belediyede bazı 
esaslar hazırlanıyor 

Hükmetin bu sene Büyük 
Millet Meclisine vermek üze
re bir toförler kanun layihası 
hazırladığı yazılmıştı. Şoförlü· 
~ün daha muntazam bir mes
lek haline konması için beledi
ye de bazı eeaslar hazırla· 
mıttır. Şimdiye kadar bir se
bepten dolayı mabkı'.im olarak 
mahktbniyet mUddetlni bitiren 
bir toför, mesleğinde devam 
edebiliyordu. 

Ağır bir ceza ile mahk\ıın 
edilen şoförün bir daha toför
lük edemiyeceğlne dair kanuna 
bir madde konacaktır. 

itfaiye mütehassısı 
geldi 

Belediye taraWMlan celbedl· 
len itfaiye mütehauıaı M. 
Curt Scböne b'r kaç gün evvel 
19brimise gelmittir. 

Adana elektrik 
ıirketl davası 

ADANA. 14 - Aylardan 
beri süren elektrik tirketinin 
yanım davaıı nihayet bitmit· 
tir. Mesele hakkında karar ve
rilmittir. Şirket 111Udürleri. tab 
aildarlar, umunıl katip. tercü
man Kimi, muhasip Fahri B. 
ler ve diğer maznunlar beraat 
etmiılerdir. Y .alnız seyis Ali 
bir ıene alb ay hapse mabkiiın 
olmuıtur. 

Şevket B. in muha
kemesi bugün 

Geçen seme Betiktaıta sokak 
ortasında kansı idil Hanımı 
tabanca ile öldüren güzel San' 
atlar akademiıi müdür muavi
ni Şevket Bey hakkında mah· 
kfimiyet kararı verilmit temyiz 
mahkemesi bu karan bozmuı· 
tu. 

Cumartesi günü ağır ceza 
mahkemesinde Şevket Beyin 
yeniden muhakemesine b94latl9 
caktır. 

Ketki odun almakta acele etmeseymiıiml - Bu yıl, yazlığa 
gidenlere gün doğdu - Bu mevsimde bile bülbül ötüyor - Ulu 

köyün dilberleri - Karganın sesini duyunca •.• 
Hani tair söyler, söyler de - Baltalimanı koruıu. . ğız bu kadar tath konutamaz. 

sözünü şöyle bitirir: Ben atıldım: Ya o fılardaklıklan. o cana ya-
"B" bö 1 1 .. · ö . . - Ömrümde gittiğim yer kmlıklan, 0 çıtıpıtlıkları .. 

ız Y e ıgf 
1 

g b ~mı!~z deiil.. • Baltalimam konııuna gelin 
as 1 a ann. l:ı:ahat verdi: uye kadar. Boğum rüzelleri· 

Şimdi biz de onun gibi; gü:ı: - Dünyanın en güzel man· ni bol bol aeyrettik ama, yut-
faılınm böylesini görmemittik :ı:aralı koruıu. . Azizim, dütün kunmaktan da adet. boğazol • 
desek hakkının yok mu?. ki bu mevsimde bile sabahlan duk! .. 

Bu nasıl T e,rindir ki bize bülbül ötüyor!. . 
Temmuzu arattığı günler olu- Giilüttük: 
yor?. - Desene bizim gibi onlar 

Geçen sene bu mevsimde da hazan bülbülü .. 
geceleri mangalın etrafına hal· - Llfı uzatmayın, vapuru-
ka olduğumuzu çok iyi hatırlı- kaçıracağız ... 

Ötekilere sordum: yorum. 
Şimdiye kadar pardeaüleri 

değil, paltolan bile giymit• 
kışlık fanilalan ıırtımıza geçir 
mi§ tik. 932 T eşrininde ise ço • 
luk çocuk, hali denize giriyo
ruz. Hali sokaklarda yançıp· 
lak dolatıyoruz.Hala akın akın 
mesirelere koşuyoruz. 

Hala bir elimizde mendil.bir 
elimizde yelpaze. tmltınl, bat
ta isterseniz, zmlzınl ter döktı 
yoruz. 

Havanın giditine bakıp ha· 
kıp: 

- Keşke odun almakta ace
le etmeseymişim. diyenler var. 

Bir ay evvel (320) kuruta 
satılan kuru ıneteııin çekiaini, 
oduncu1ar, "280., e hem de yal 
vara yalvara veriyorlar. 
Soğuk bir ıey içmek için 

terbetçi dükkanlannda hala sı· 
ra bekliyoruz.Sıcaktan bunalan 
İstanbul dolusu halla esintisi o 
lan denizkıyısı yerlere taııya 
taşıya vapurlann adeta kabur
ga kemikleri iğrildi. Hani can 
atmak diye bir söz vardır.Cu
ma gelince, herkes bir tarafa 
gitmek için adeta canatıyor. 

Benim bildiğim bir 'ey var· 
sa, bu yıl yazlığa çıkanlara gün 
doğdu. 

Ötedenberi EylOI ortası ge
lip te havalar aerinlemeğe yüz 
tutunca .ayfiyecllerin akın a· 
km lstanbula dönütU hatlardı. 

Şimdi balayonmı da. lıtan
bulun adım anan yok. . Yap • 
rakların aaranıma. sabahlan 
havanın sisli olutuna bakarak 
vakitsiz göç tedarikine kalla· 
fanlar bile. yerli yerinde kaldı
lar. 

- Ne derainl:ı: çocuklar?. 
- Ne diyelim?. Şu Baltall-

manını da bir bre görmUt olu· 
ruz .• 

Vapura girmeden eYVel g~ 
rülecek itimiz vardı: 

Balta limanında ağ:mnızı 
Poyraza açacak değiliz ya .• 
Bereket verıin, iıkelede. ne a· 
raraanız var. Bir kutu :ı:eytin
yağlı dolma, biru peynir. dil 
Mlaın. • • Ve il& aramızda 
küçük birer tite Uzümıuyu.Ar
tık sefeıber ıayılabHiıU .. 

Arkadatlar, o kadar aabır
ıız ki. mümkin olsa, vapurda 
çakmtıya ba9layacaklar. Balta 
limanına Rumelihisan yolu ile 
gitmek te vardı ama, b~ Ulu· 
köye çdmn.ayı tercih ettik. 

İskeleye ayakbasarken, ar
kadaşlardan biri, göğUı göğıe 
geldiği yalabuk bir Rum dilbe
rini bana gösterdi: 

-Azizim, biz galiba beame 
leaiz yola çıktık .• 

Hakikaten teytanm bugün 
batka İfi olmamalı idi. Bizi da 
ha ilk adımda gtinaha aoktu. 

Bundan sonra. sağa baktık, 
günaha girdik, sola baktık gil 
naha girdik. 

Yol uzasın diye yürüyiltU
müzü aiırlathrdıkçe alırlatb· 
nyoruz. 

Boyacıköyle Rumelihaan a
rası dilberlerin ne de bol oldu
ğu yenniı meğerse.. B- kal 
sa gelecd< seneki Ec.e'yl bu , 
sahilin kızlan arasından seçer
dün .. 

Türkçeyi hiç bir yabancı a· 

Korunun tenha keçlyolların 
da, tepemizde çadır kuran ulu 
ağaçlann gölgesine yangeldiği 
miz zaman. gözümüzün önün -
de emaa1ıiz bir manzara canlan 
dr. Bütün Boğazı, en küçük 
kıvnmlanna kadar görüyoruz. 
Şiteler yumruk tirbilfODU ile 
çoktan açılmıfh. Dilleri, dol
maları. peynirleri önümüze 
serdik. 

Baltalimanı. belki meşhur 
Baltaoğlunun gününden beri 
böyle neıeli bir atem gönnemit 
tir. 

Bizim gibi kafadengl üç ar
kadaıa değil böyle korular.sa· 
mantık bile seyran olur .. 

Bir aralık bu mevıiınde bile 
koruda bülbül öttüğünü söyle
yen arkadata takıldım : 

- Hani ya. ıenin biilbiiller? 
Ağacm eltma yangelip bir 

,.rla mmldanan arkadat g&· 
terdi: 

- Karganın ıeslni duyun
ca kaçtılar.. . 

Baltalimanı koruıunun ha· 
vaıı zaten insanı aarhot etm&
ie k&fi. . . Batka içkiye hacet 
yok. Fakat biz, keyfin katmer
lisini yapıyoru:ı. 

Bir yudum rakı, bir yudum 
hava!.. Bir yudum bava ve bir 
yudum rakı .. 

Akf&Jlla kadar o tenhalık 
içinde yalrus kendi ıesımızı 
dinleyerek ve yalnız kendi ken 
diınizin olarak. eilendik. 

Dönütte rasladığmım köy 
kızlarma şöyle bir bakıp geÇtl
ğimi:ı:i gören arkadatı • 

- Hadiyin. dedi. ,tdip tun
lardan birine balta o!..lım. 

Ben atıldım: 
- Hiç çekinmeden balta o

labiliriz. MalOmya. Baltalima
nmdan geliyoruz. 

M. SALAHATTIN 
Vallahi, bana kalsa, hiç bot 

yere zahmet etmesinler.Şunun 
§Urasında kışın bitmesine ne 
kaldı?. Birinci tetrinln sonlan
na geldik demektir. İkinci teı· 
rin gülıuyu gibi bir iki yağ
mur araımda geçip gider. Bi· 
rinci kinunu naııl olsa atlatınz. 
ikinci ktnunu da ıöyle böyle 
mangal baımda pinekliyerek 
bir kere arl<amın bıraktık mı. 
güdük tubatla nasıl olaa kozu
muzu payederiz! .. 

Süde tebeşir bile 
karıştırıyorlarmış! 

Geçen cuma iki üç ahbap 
ıözleştik. Üsküdar vapur iske
lesinde bulu,acağız. Ve nereye 
gideceğimi:ı:i de orada kararlq 
tıracağız .. 

Buluttuk. Fakat gidilecek 
yer için uyutamadık. Reyler 
dağıldı.Üç arkadq, üçümüz de 
ayn ayn fikirde idik. 

Ben, Boğum yukan köyle
rinden birine gidip, akşama ka 
dar nkit geçirmeyi. meseli 
Sulara gitmeyi teklif ettim. 

Ayaküstü bir bayii münaka 
fa oldu: 

- Kanlıcada fikir tepesine 
gidelim! 

- Ay orada da Fikir tepesi 
var un?. 

- Var ya .. Fıatık ağaçla
rmm altı. timdi kim bilir ne se 
rin olur ..• 

- Ben yorgunum!. • Y o
kut çıkamam .. 

Arkadatlardan biri: 
- Durun, çocuklar, dedi, 

ben gidilecek yeri buldum .. 

- Neresi bulduğun yer?. 
Büyük bir müjde verir gibi. 

haykınh: 

Bir sütçü 
hileleri 

okuyucumuz bazı 
sayıp döküyor 

Bize aaf ııe taze 11ilt ••llf
tlrecelı oe11111t lbım 

Bir ıutçü olnıyucacnuz hı. yazcb
iı mektupla diyor ld: 

« Bence aabcıyı ezaltnı2ktama 
latanhulun ihtiyacı olaa iyi sütil 
ihtiyaca &'Öre temin etmek lazım .. 
Sütün azlıiı dofrudur, hele bu 
aydan oonra iyi ıüt bulmak çok 
&'Üç bir teY olacal<111'. E'l'Yali bu
nun çareaine bakmalı. Avrupa ile 
tıımıas ettithn için faydalı şeyleri 
bilhaHA sütün hilelerini bütün 
....ıeket lmirlerine söylemeli 

vicdani bir vazife addederim: 
Hileli süt na11l olur: 
Sütün batlıca lüle tekilleri tun 

!ardır: 
1 - Sütün kremuım almak. 
2 - 56te • ili•• etmek 
3 - Kanpk süt 
4 - Silte bazı maddeler illve 

ebnek. 

ı - Krema almma11: - ineli 
..ğdıktan biraz aonra sütün üzeri 
ne lwtrı kabaraldar ye loöpiikler çı
kar. Bunları alırlar ki bunu anla· 
mak cüçtür. Bir de .ütü birkaç 
aaat bekletirler .,.. oütün Üzerine 
çıkan kranayı alırlar. 

2 - Su ila•ea.i: - Hilekirlar 
ıüte • ilave ecl.ler. Bu sütçü i
çin gayet kolay bir hile olmakla 
beraber bu hile,.; k8"etm.ılı.te &'•· 
yet kolaydır. 

3 - Krema11 almmq ıüt ile ha 
lb aütfi kanıtırmak. 

4 - Süte baıka maddelerin ili 
Yesi; bunlann mü atam -!ini yazı 
yonım: 

Alçı, tebetir, (hayret ediyorıu· 
nuz defli mi) bunlar aütün renl'i· 
al, kuafeı ini muhafan ediyor. 

Sütü koyulatbmıak için hileler: 
buiday unu, pirinç unu, arpa unu, 
yulaf unu ili.ve etmekle olur. 

Görüyorsunuz ya bir çok hile
ler za•allı minimini türk yavrul4 
rmm mideoinde toplanıyor. 

Bunlar için lıir t•f yapıldal» 
yo&.! .• 
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c ' MiLLiYET UMARTUI lS TE RINIEVVEL 
----~ ~ 

~illiy~t' 
nrz. . DokUz can ne elem.ektir 
bilir miıin? .. Anlatayım: Sof
raya oturduğun zaman, ortaya 
gelen yemeğe dokuz el birden 
kuz, ikiter lokmadan on sekiz, 
üçer lokmadan yirmi yedi .... 
Dörder lokmadan otuz altı lok 
malık yemek lazımdır . Bunu 
her zaman temin etmek güç o
luyor •.• 

( Yeni neşriyat ) , ____ _ 
Aııcın umdesi cMlLLJYET» tir. 

IS T.EVVEL1932 
Hukuku umumiyei düvel 

idarehane: Ankara caddesi, 
100 No. 

Yazan: Ahmet Reşit 
-1-

Telııraf adreıi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Bllfmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE üCRETLERl: 
TIJrkiye için Hariç için 

L K. L K. 
3 aylıit 4- 8-
8 " 

7 50 14-
12 .. 14 - 28-

Belki farkında değilsin, bu 
dokuz canı sana izah edeyim .. 
Altı tane çocuğum var .. Bir de 
karım. yedi .. Kaynanam sekiz 
ben dokuz •. 

T enaaül bereketini bende 
görsünler . . Guya bekarlık ver 

,,. gisi çıkacaktı da, çocuğu çok 
olanlara yardım edilecekti.Hep 
o hülya ile bir hayli geçindik. 
Hatta bizim ev Ufağı bu yar-

i dımla 11rtma bir manto yap 
•------------•, mayı bile düşündü. . Lakin ha 

Gelen evrak ııeri verilmez - ' la kahverengi Katmertikos yel 
Mllddeti ııeçen nüıhalar 10 lw- dirme ile geziyor. 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait Sofraya oturduğumuz za· 
itler için mfidiriyete müracaat man dokuz el birden sahana da 
edilir. Gazetemiz ili.nların me· l b • ı· k arsa biri irimozin e ıni yeme 
s'uliyetini kabul etmez. tehlikesi mevcut olduğu için iti 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y 8fİJköy aılıı:eri ı·A•t't meıke

l'İnden .-erilen malümata nazaran 
DUl(Üft haYa az bufutlll ' 'C timal 
istikametlerden rüzıılrlı ohcıık
ıu. Dün tazyiki noısimı 763 mili-
01etre , en çok sıcatchlr. 26, en az 
ı ı aantiıırat idi. 

Haftanın yazısı 

Bana bir iş bul! 
Mektep 11ralanndan beri 

beraber büyüdüğüm, İdadiyi 
beraber bitirdiğim bir arkada
şım vardır. Şimdi kırkını 
geçmİ! olması llzmı gelen bu 
adam Anıadoluda bir mektep 
hocasıdır. Zannederim tarih o· 
lmtuyor.İstanbulda muallim i
ken kendi isteğile Anadoluya 
geçti. Burada aldığı para a· 
ilesini geçindirmeğe kafi gel
miyordu. Düşündü, ta,mdı: 
masrafı az olacak bir yere be
cayi! istedi, timdi oradadır. 
Dün bu çocuktan bir mektup 
aldım. Mektubun bazı pek hu
ıust noktalarını çıkanp aynen 
dercediyorum: 

"Kardeı! 
Aylar var ki; sana mektup 

yazamadrm. Daha doğrusu ay
lar var ki; elime kalem alma 
dım . . .. Yazı yazmak İşinde 
l· ullanacafmı kuvveti geçinme 
zorluklarını altetmek için kul· 
tanıyorum. . Allah seni inan
dırsın zaman oluyor ki kalemi 
elime aldığım zaman nasıl ya 
zacağnnt birden bire kavraya
mıyorum. Hayat endi,eıi beni 
o kadar sarını' ki; uzvi vazife 
!erimden bir kısmını vücudüm 
yapmaz oldu. Meseli artık hiç 
aksınnıyorum. geyirdiğimi gö
ren yok! Eskiden ıırsıklam 
terlediğim halde !İmdi o da ke 
sildi. Suyu çekilecek para kal· 
mayınca vücudümün suyu çe -
kiliyor. 

Ben burada memleketin en 
ucuz yerinde yatıyorum.. Ya
tıyorum ama, ille o dokuz ade
di yok mu?.! İtte o belimi bü· 
kUyor. . Her feyi dokuzla he
sap etmeliyim. Her aldığım teY 
uzanır... Birer lokmadan do
dokıızla kabili taksim olmalı
dır. Çünkü biz evde dokuz ca-

üçer üçer taksim ettim .. Bizimki 
küçük oğlan, kaynanam birin

: ci lokmaları alırlar.. Arkadan 

1 
ben, aşağıdan ikinci ve üçüncü 
çocuklarım alırız . . Daha sonra 
dördüncü. beşinci, altıncı ço 
cuklarım yerler.. Gurupları de 
ğİftirmeden hazan batlama sı
rasını değiştiriyorum. Çünkü 
kah birinci kah sonuncu hak
sızlığa maruz kalıyor .. 

Eve yumurta alsam doku
zun emsali bir adette alırrm, 
ceviz, armut şeftali gİi>i tane
li §eylerin mutlaka dokuzla ka 
bili takıim olması lazımdır. Bu 
dokuz adedinin emsalini o ka
dar iyi ezberledim ki; herhan
gi bir rakkamı bana söylediğin 
zaman sana dokuza nisbetle o
nun kıymetini derhal söyleye
bilirim. En büyük 11kıntıyı gi 
yimı huıuaunda çekiyorum. Da 
ha doğruıu kundura bahsinde. 
Çünkü benim caketimi, panta
lonumu bozup büyük oğlana o
nunkini ikinciye ve bu suretle 
ll§afıya kadar ufalta ufalta 
bozup giydiriyoruz. En küçü· 
ğe indi!ti zaman elbisenin yal
mz omuzlannda ve koltuk alt 
larmda biraz hav ve renk ka
lıyor. . Bu teklimizle biribiri
nin içine giren tahta yumurta· 
lara benziyoruz. Lakin kun-
durada bu olmuyor. . Evveli 
bizim hanrm kunduracı değil. . 
Sani~n kunduranın küçillme
ıi zaten mümkin değil. Onun 
için her biri.ne bir tanıe kundu· 
ra almak lazım.Bunu da ayn ay 
rı aldık mı kıyamet kopuyor. 
Geçen gün çarııdan altı çift 
kundura ile eve gelirken, yolda 
bir kadm: 

- KaYaf! .. Bana bak! Ka
ça verdin o lipçmlan?. diye be 
nl. ayakaatıc111 zannetti .. 

İnıan çoluğunu çocuğunu 
11hhatte görürse tabii memnun 
olur.Ben de öyleyim ama, inan 
ki; bu dokuz can bana çok bar 
otuyor. Vaktile ne gibi dütün 
ce ile peydahladığımı hatırla
madığrm altı clğerparemi ne
reye koyacağımı bilemiyorum. 
Bizim memlekette altı çocuklu 
babanın senede altı lira ki.n 
vardır. Yani yol para11 vermek 
ten muaftır. 

Bu vaziyette benim nuıl 
ders okutacağımı artık sen dü· 
,ün. Geçen gün ıınıfta dü,ünü 

"Milliyet,, in edebi romanı: 15 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

Zayıf zayıf İmtihana girdim. Marmara yerine de Boğaziçi 
eleseniz olur." 

Hulr.ukudüvel ilmi aon zamanlar
da, bele Umumi Harp"ten ıonra, 

çok, batta aaıllarında, eaaslarmda, 
deiitnıelere ve inkiıaflara mazhar 
olmuf, Avrupa'da ve Amerika'da 
bu ilmin ııidişine uyjun bir hayli e
ıer vücude ııetirilınit ve getirilmek
te bulunmuı iken, Türkçede bulr.ulr.u 
düvel telifleri çolr. eski ve çolr. muh
tasar bir lr.aç eıerden ibaret kalınıt
lrr. Bu hal menılelr.etimiz İçin büyiilı: 
bir vakiıadır, alelbuıus Darülfünü
numuz Hulr.uk F alr.ülteaine ve diğer 
yüksek maarif müeııese)erine devam 

eden talebenin zaranna büyülr. bir 
noksandır. Vakıa proğramlarında hu 
kukudüvel dersi mevcut olan mek
teplerimizde notlar tutturulup alel'a 
de ta§ basmaı i le bastırılmakta isede, 
bunlar zaruri kısadır ve faideıi bun
ları haaan mektebe münhasırdır, de
mek olur ki gayet mahduttur. Di
ğer cihetten, bunlann bazılarında 
zabıt ve baıma yanlıtları - cokça 
bile - vardır. · 

DarüUünun Hukuk Fakültesi ve 
Harp Akademiıi ile Deniz Harp A-

-· .. -···-····················--··-
yordum. O akşam bakkal z.ey. 
nele olan borcumu vermeyi va
detmittim. Halbuki cebimde 
kırk iki kurufum vardı .• Hep 
onu dütünüyordum. . Çocuk· 
!ardan birisi sordu: 

- Efendim, üçüncü Fir'a
vunun karısının adı ne idi?. 

Ben de dalgınlıkla : 
- Zeynel. . diyiverdim .. 
Sın.fta bir alkıştır koptu .. 

Hep etvi, borçlarnnı, dokuz 
canı düşünmek yüzünden ha
zan gideceğim yeri unutup yo
luma devam ediyorum. Geçen· 
de bir güıi mektebin orta katın 
daki 11nıfa çıkarken dalgınlık
la en üst kattaki çatı arasına 
çıkınııım. . Rezalet olmasın 
diye soranlara: 

- Mektebin nezaretine bak 
t.n.. dedim .. 

Şimdi söylesem İnanmazsın, 
bu dalgınlık yüzünden bir ke
re ceketsiz, çok defa çorapsız 
sokağa çıktım.lakin en berbadı 
kayın valdeııin iıkarpinlerile 
bir kere ÇartIYa gidişim oldu .. 

Neyse kardeşim! Seni kendi 
gailelerimle yormak istemem .. 
Ben burada dikit tutturamıya
cağnn .. Ve gene İstanbula dö
neceğim.. Hiç olmazsa orada 
bizim büyük oğlana da brr iş bu 
labilirim. Artık onaltısını bitir
di. Günde bir lira kazansa aile
ye yardmıı olur. Onun için sen 
den, bana İstanbulda şöyle bir 
i,, ayak işi. yazı iti gece işi 
ne olursa olıun, bir fey bulma
nı rica ederim.. Böyle bir vazi 
yet zuhur ederse sen benim ta· 
rafımdan söz ver, aza çoğa bak 
ma ... 

Eh, artık. kağıtta da yer 
kalmadı. Şimdilik Allaha ıs· 
madac!ık, gözlerinden hasretle 
öperim .. Adaların arslanı İzze
te (1) de selim .. " 

Allah yardımcıaı olsun .. 
FELEK 

( 1) Bu bir müşterek arka· 
daşnnızdır. 

"Sofrada da her gün koca-
sından bllfka kırk sularında bir 
adam, belki o da tüccar. bir de 
yeğeni mi, yoksa yakın tanı· 
dıklarından birinin oğlu mu, 
toy bir genç bulunur. Hiç ko
nuflJlazlar: O kadar ki nefesi
mi tutsam. çatal tabak sesleri
ni bile duyabilirim. 

"Bir gün ... Şimdi esrar geli 
yor, bir öğle üstü ne görsem Hesaptan. coğrafyadan dön· 

dürdüler. O gece elimde mek
tebin kağıdı, aramadığım ne 
kibrit suyu kaldı, ne kezzap ... 
Şimdi, bakın tasavvur ediniz, 
ben ıize bu mektubu yazarken 
hıçkırıyorum. Anam içeriki o

dada rahat uykusunda, yata
ğım boş. hava karanlık. uzak· 
ta dev giıbi Adalar, kenarda 
Kızkulesi ... 

Dedikodu beğenirsiniz, kırk sularındaki 

İtle milli dert! İşte bugün
kü genç kızın ıstırabı! Bari 
çektiklerimizi gazete sütunları
na dökünüz. Analanmızı uyan· 
dırdınız. Ah, cümhuriyet, ne
redesin? 

İşte size roman mevzuu, İş
te size şiir mevzuu!" 

Bir de küçük hamiş var: 

adam kadını kolları arasında 
İmza Üç yıldız: "Roman 11kıyor. Sofrada somurtkan, 

mevzuu arayonunuz, bende ro sessiz, durgun bir esnaf bo
marun kendisi var. zuntusu iken, görseniz ka-

Bizim evin hizmetçi odası rırun saçını tutarken, kolunu 
penceresinden yanımıza çap· çekerken, omuzunu koklarken. 
raz düten apartnnanın salonu adeta, Darülbedayi aşıklarına 
görünür. Apartımanda oturan benzetirsiniz: 
zat, tücardan bir kimsedir. - Hey gidi namus, dedim. 
Gündüzün inik perdenin bir a· "Ben bu oyunun yalnız evin 
ralığından, geceleri lambaları salonundaki parçalannı görü
söndürerek bu evin hayatını yorum. Üstlerindeki aparlı· 
seyrederim. Bir gün sokağa manda olsam, her odadan bir 
çıksam, roman değilse de, oir delik açar. size her şeyi daha 
küçük hikaye kaybolur. tamam verebilirdim. 

-'Bu esrarı size kimse vere- "Gözlerime inanamayaca-

kademiıinde bulr.ukuumumiyeidüvel 
muallimi, Ahmet Rqit B. bu mühim 
noksanlan ve mahzurları defetmelr. 
Üzre mufa11al bir 
miyeidüvel" yazmağa 

ıni1tir. 

" liukukuumu
teşebbüs et-

Bunun cMethal• lfasikul 1) İ te 
mamen ve ilk ( •Sulh>) k11mından 

da epeycesi (fuilr.ül il) nqrolun· 
muttur. 300 den fazla büyülr. aalıife
den te§eklr.ül eden " Methal" de 
müellif cHukuk ilminin umumi ta
rifi , ni ve t:umum\ tak~= nıa t ~ ını U 
mumi Mukaddime• unvanı altında 
yaptıktan ıonra , «Hukt1lr.udüvel ınef 
bumu», cH . D. İn iki şubesi» , o:H. D. 
in en••~. "H. D. İn sübutu ve müey 

yidesi0 , «H . D . İn cereyanı sahası» , 

C'H. D. in menbaları» , "H. D. (ve

ya cbeynelmilel») ile hukukudahili
ye (veya cmilliye• ) nin alalı.ası», 

"H. D. in talr.nini", ilh. hakkında 
mufassal malümat ita ve mülahaza
lar beyanı etmiştir ve «H. D. ilmi
nin sureti tekevvünü» ve cH. D. il
minin sureti tekamülü > namlarile i
lr.i lr.ısma ayırdığı " H. D. tarihi'" ni 
bilhassa tafıil ve İlma ile yazmış

tır, öyle ki yalnız bu tarih bahıi ki
tabin 240 sahifesini tutmuştur. Bu
na bir siyasi tarih, bir muahedeler 

tarihi nazarile de bakılabilir. Tarihin 
ve coğrafyanın H. D. tetebhü eden
ler için ne kadar lüzumlu olduğunu 
söylemeğe lüzum yolr.tur. Darülfü
nuna girenlerin çoğunun bu cihetler 

ce malı'.imatlannda ııörülcn büyük 
ve derin botluklan kitabın bu kıs
mı doldurur. Diğer taraftan. beynel
milel siyaset ve muahedeler noktai 
nazarından toplu, açık, ki.fi malu
mat edinmek isteyen her hangi bir 
şahaıo ihtiyacını tatmin eder. Müel

lif Hariciye'nin - Hulr.ulr. Müıavirli 
ğinde , Umuru Siyaıiye nıiidiriumu

miliğinde, müsteşarlıjında, daimi ve 
fevlr.alade elçiliklerinde uzun müd
det bulunmuş - bir eıki memuru ol 
mak ııfatile .filiyat ve tecrübe aaha-
11nda edinm olduğu malümatı da 
umumi iıt ç e .ınevkiine getirmiş

tir. bilhassa tarih lr.umının memlelr.e
timize tealluk eden cihetlerinin taf· 
silti vazih ve dürüst yazılmasına ça-

' 
lıımış tır. 

" Fasikül 111' ' ün niçin muhtasar 
yazıldığını ilk sahifesindeki not izah 
eder. Esasen bu fasikül müvakkat
tir. 

" H ukukuumumiyeidt:.vel Notları 
na gelince, fihristinde İzah olundu
ğu veçhile, "işbu Notlar müellifin 
Darülfünun Hukuk Fakültesi ile 
Harp Akademilerinde, takrir ettiği 

derslere zamime ve 1928 de tabolu
nan « Hukukuuntunıiyeidüvel :o ine 

[ •] tetimıne" iıede, bunun ınuhtevi 
olduğu bahislerin çoğu büsbütün 
müstakilJir ve tamdır: ''Konsolos

luk müessesesi." ve uKapitüliı7on
lar» gibi, ki esasen Türkçemizde 

bunlar kadar etraflı yazılmıt bahis
ler hiç bir lr.itapta, risalede veya me
kalede mevcut değildir. 

Ahmet Reıit Beyi milli kütiipbane 
mize ehemmiyetli bir iliın kitabı ka-
2ardrrdığı için tebrik edE>riL 

[ ' ) 699 büyük sahife, "Harp A
kademisi Kumandanlığı M atbaaaı". 

"Gözlerimi oğutturdum. bir 
daha baktım. Aldanmayordum. 

"Aşıktan sonra Jigolo! Ak
'am üstü kocası ile gülerek ko
nuturken, perdeyi açıp yan be
lime kadar sarkıp: 
"- Hey sahte kadın, diye 

bağıracağım geldi. 
"Düşündüm, taşındım. A

damcağızın adresine imzasız 

bir mektup yolladım: Aldan
ma. dedim. Dostun karının itı
kıdır. çocuk ta jigolosu! 

''Merak ve heyecan İçinde 
bekleyordum. • Adamcağız bu 
paçavrayı evinden kovacak, 
Şiıli kalpazanlıklanndan biri 
daha anlqılmıt olacaktı. 

"Ne oldu, biliyor musunuz? 
Mektubun ertesi günü, bak
tım, koca herif karısını öpüyor. 
Öğleden sonra itık metresini, 
akşama doğru da hanımefendi 
jigolosunu ! 

"Hiç bir tiyatroda bu kada
nnı görmemiştim. Gazetedeki 
ilanı okuyunca. hemen size yaz
mak hatırıma geldi. Ah roman 
değil de, bir piyes yazsanız, bu 
apartımana dört bilet yolla-

MARY DUGAN'lN 
DAVASI 

En kuvvetli heyecanı uyandı· 

ran cazip bir muamrn'l 
HUGETTE DUFLOS 

Anlaşamamazlık 
ve CHARLES BOYER 

tarafından tem•İI edilen b~ 

Fransızca sözlü film. Pek ya· 
kında: Bütün lıtanbul halkını 

Armand nihayet Genevieve' 
den vadı koparmıştı. Genç ka· 
dm ertesi gün saat dörtte a
partımanına gelecek. Ayrıldı
lar. Orkestra başka bir tango 
çalarken, Genevieve'i tanıd1k
larmdan brr diğer genç dansa 
kaldırdı. Fakat genç kadın hep 
vaadını dütünüyordu. Hakika· 
ten onun apartrmanma gidebil 
mek için, kendinde cesaret bu
labilecek midi? Çok ısrar etıniş 
ti, bugün atlatamadı. Sonra 
Armand hoşuna da gitmiyor de 
ğildi. Fakat bir zaaf aninde 
böyle bir vaitte bulunacağı da 
hiç aklına gelmemi,ti. Hep 
bunda üst üste içtiği tampan
yalann da tesiri vardı. 

Dans bittikten sonra kocası 
geldi: 

- Artık gitsek Genevive, 
dedi .. 

- Naaıl istersen .• 

Otomobilde zihni hep bu 
mesele ile meşguldü. Gidecek
ti. Lakin sırf bir arkada§ gibi o 
turup görü,mekten maada bir 
şeye fırsat venniyecekti. .. .... 

Arınand apartımanında. He
yecanla genç kadını bekleyor .. 
Saat dördü on dakika geçmiş
ti. Fakat malum ya, kadınlar 
daima geç gelirler, hele sevil
diklerini bildikleri zaman .. 

Belki onuncu defa divanın 
üstündeki yastıkları düzeltti. 
Saat beş oldu, bet buçuk oldu. 
Ne gelen var, ne giden! 

Armand'nın fena halde ca· 
nı sıkılmağa başlamıştı. Bir ki 
tap alıp okuyacak oldu. ne ge
zer? Satırlar gözilnün önünde 
karıncalanıyordu. 

Nihayet telefon çaldı. Uzak 
tan bir kadın Genevieve'in se· 
si: 

- Armand sen misin? 

- EYet. benim. Bir buçuk 
saattir bekleyorum. İnsan ver
diği sözü böyle mi tutar? 

- Kızma yavrum. Dün ge
ce sonunu dütiinmeden sana 
bir sözdür vermiş bulundum. 
Fakat bugün kendime gelince 
bunu çok tehlikeli buldum. 

Armand fena halde içerle
mitti. Muhaberenin kesilmiye
ceğini bilse, telefonu ayağının 
altında parçalayacaktı. 

Genevieve: 

- Hafta içinde bize geldi· 
ğiniz zaman. batka bir müla
kat günü tayin ederiz, dedi. 

Armand artık dinlemiyor, 
sadece: 

- Pek ili, pek ili, diyor- I 
du. 

Ahizeyi kaparken Genevieve 
in her zamanki kahkahası yine 
telin ucunda çınladı. 

Artık her tey bitmişti. Bir 
daha o kadının yüzünü görme 
ğe tahammül edemiyecekti. Du 
rup dururken nıe diye kendini 
azaba ve ııhraba aokıun? ..... 

Aradan bir hafta geçmİ§tİ. 

tukta otururdum." 
Ealıi lıınç ... 

Hiç esnemeyiniz. Daha bir 
kaç sayfalık mektup okuya
caksınız. işte üçüncüsü, gene 
imzasız: 

"R ' . oman roman aız, roman 
Ankara... lıtanbula kadar ne 
zahmet buyurduuz? Fakat ma
demki iıteyorsunuz, işte ıize 
destan: 37 odalı konakta doğ

dum. Dedem vezir, babam pa
t•• kocam utufetlu, Erenkö
yünde yazlıiımız, Adada ba· 
harlığımız... Üç defa padişah 
yüzü gördüm. KOID§um bir ıul· 
tandı. Kızına oğlumu verdim. 
Sizin fansış ıuratsız günlerini
ze kadar onların aylığı, benim 
kiralar. rahat rahat ya§ayıp 
durduk. Sanki İzmiri Yunan·· 
lıya sultan gelinim verımiş gi· 
bi, İzmirden soluğu bizim ba
tımızda aldınız. Bin senelik 
hanedanı Sirkeciden yolcu va
gonlarına attınız. İt batına da 
kimler geçmedi, kimler! Eski 
dadımın torununu tutan za· 
bit paşa mı olmadı, oğlumun 
gömleğini gıyen mühendis 

- Franıızcadan -

Genevieve kanapeye uzanmış, 
ağlayordu. Kocasile adam a· 
kıllı kavga etmişlerdi. Böyle 
haksız ve egoist adam olmaz. 
Neler söylememişti, ne haka· 
retler etmemişti. yarabbi! 

En sonunda da kapıyı sura
tına vurur gibi çat diye vur
muş, çıkıp gitmişti. Genç ka
dın , kendisini candan teselli e· 
decek birine muhtaçtı. Bir 
dost, bir arkadaş, yahut bir sev 
gili .. 

.Birden Armand'm hayali 
gözlerinin önüne dikildi. Ona 
kartı geçen sefer ne zalim dav 
ranmıt, zavallıyı beyhude yer
lere bekletmitti. Hazır bu ve
sile ile kusurunu da affetirebi· 
lirdi. Hemen telefona yapıştı: 

- Allo. allo ! 
Saat dört, Armand her hal

de evdedir. Yüzü güldü. Çün
kü delikanlı evdeydi, cevap ve
riyordu: 

- Yavrum. hali bana dar
gın mısın? O günden beri hiç 
bize gelmedin. Halbuki ben 
bak kabahatimi unutmadım. 
Onu affettirmek için bugün 
sana gelmek isteyorum. 

Annand'ın yüzü buruıtu. 
Genç kadına kartı hiç te için
de eski iştiyakı duymayordu. 
Zaten onun da sözüne inanılır 
mı? Belki yine vaat eder de gel 
mez. İnsan bir defa aldanır. 

Madam bu ziyareti geçen 
defa pek tehlikeli bulurken. 
timdi acaba neden fikir değiş· 
tirdi.? Sonra da Armand, saat 
beşte başka bir kadına söz ver 
mişti. Genevieve'in sözüne bağ 
!anıp ötekini de kaçırmak he
sapta vardı. Hayır. bu aptallı
ğı yapamazdı artık.. 

- Affedersiniz madam, de
di. evvelce başka tarafa söz ver 
diğim için. bu tereften mah· 
rum kalacağım. Diğer bir gün 
teşrif edemez misiniz? 

Genevieve bu cevabı alınca 
hızla telefonu kapattı: 

- Ah bu erkekler! dedi iyi 
ki geçen defa gitmemişim .. 

Armand da şöyle düşünü
yordu: 

- Küçük madam. bizi oyun,. 
cak zannediyor. Söz verdiği 
zaman değil, canı İstediği za· 
man gelecekmi, .. 

Bu anlatamamazlıktan her 
ikisinin ziyanını kabul etsek 
bile muhakkak kazanan birisi 
vardı: Genevieve'in kocası .. 

GLORYA 
sinemaıına celbedecektir. .................. 
İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Suvarc 

ıaat 21 . 30 
Pazartesı .. Pc' 

tembe. Y azon : 
Muaahip zade 
Celal Sey. 
HALK 

GECESi 

Darülbedayi müdiriyetin· 
den: 

Balet dersleı·i için talebe ka· 
bulü yakında kapanacaktır vii" 
cutları dansa müstait genç ha· 
nımların şimdiden her gün da· 
rülbedayide rejisöre müracaat· 
!arı lazımdır. 

Vefat 
Mülga Nafia nezareti Turuk~ 

maabir müdürü umumi nıuavin~ 
kondüktör mektebi muallimlerin· 
den mühendis Osman Fıtri Be1 
dün hınalr.ı sadırdan v• birded 
bire vefat etmİftİr. Ce nazeai bl.I 
gün saat 14 te Tetvilr.iyede Va.Iİ 
konağı caddesinde Fıtri Bey apar 
limanından kaldınlacaktrr. Zevce 
ıi, lr.ızı ve oğulları; akr~ba, dool 
ve meslek arlr.adaılannı bu bazİll 
merasime davet ederler. 

,,_RA_D_~_o___.] 
Bugünkü Proğranı 
lSTANBUL - Telıiz telefon ,ir· 

keti yeni akümülitörlerini yerine kO 
yacağından bu akıam ve yarın aı.~ 
fam lstanbuldan radyo ne~riyatı ~· 
pılmryacaktır. 

BOKREŞ (394.2 m.) - 19,tO 
radyo orlr.estrası, 20 müsahabe, 20,30 
gramofon, 21 keman, 21 ,30 müıah•· 
be, 21,50 orkestra konseri. 
BÜDAPEŞTE (550,5 m.)- 20,30 

operada verilen temsilin nakli . çı g3'1 
orkestrası. 

LONDRA (355,8 m.) 20,30 kon· 
ıer, 21,45 orkestra konıeri, 23 od~ 
musikiıi, 23 danı mu5İkisi . 

PARIS (1725 m.) - 20,20 g ra· 
mofon, 21 edebi kraat, 21 .40 { UUO• 

21,45 revü, 22,30 ııramofon . 

PRAC (488.6 m.) - 19,25 Al· 
man radyo neıriyatr, 20 müsahnbc, 
20,15 lr.onser. 20,50 Brunundeu na· 
kil, 22 Bratislavadan nakil, 23 son 
havadiı. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20.45 
radyo jurnal , 21 hafif musiki kon· 
ıeri, 23,05 konoer, 23,40 ıuun, 24 
dana muıikiıi . 

ViYANA (517,2 m.) 20.SO rady• 
jurnal, 21,30 komedi, 22,10 orkesl· 
ra, 23,20 radyo jurnal. 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SiGORTA ŞiRKETi 

Harilc Vıt hayat üzerine sigorta muamelesi 
ict.: eyleriz. 

Sigortalan halle için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Onyon Hanmda 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

törtüsü ile bakkala giden kom
fU kızı müıteşar karı11 mı ol
madı, intihapta kunduracı us· 
talan, Zeytinburunu amelesi 
için sandıklar mı dolatmadı? 
Her ne ise ... Ben hanedan da· 
madt oğlumu, paditah torunu 
sultanımı Avrupa sokaklannda 
garip mi bırakayım? Bir evde 
oturacaklar. bir otomobilcikle
ri olacak,kira,esvap. şoför uşak 
paraır. bir kendimi rehine koy
madım. Esnaf ıuratlı bankacı
larınıza yüz suyu döktüm. O 
satıldı, bu satıldı, oğlum: "Ah 
anacığım, artık toförü çıkara
cağız. Tasaruf için otomobili 
karım kullanacak!" diyor. Ah 
•ultanım, sultanım, seni o'to
mobiller götilrtmeni mi göre
cektim? Atlas kupalara kuru· 
lup konağa gelirken Avrupa 
apartımanlarında ağasız hala
yıksız, Ankara kad'ını gibi ya· 
şamak akla gelir mi idi? 

"Büyük babamın Şam hedi
yesi sadef takımını da daha ge· 
çen gün sattım. Ankaranızın 
bütün kulübelerini. gazeteler
de resmi çıkan bir katlı saman
lık yüzlü, kahve badanalı evle-

nıza!Sonra da al vergi,sat vergi 
yolla vergi, ye vergi, İç vergi .. • 
O kadar da değil, yok Avrupa· 
ya para gönderemezmişiın!· 
Anlaşmlan bir gün evleri b•· 
aıp varımızı yoğumuzu yağın• 

mı edeceksiniz, nedir, herkesiıı 
malı mülkü parası yanında kal· 
malı imiş! Bizim Horozaki f:· 
fendi Atinaya giderken. eğef 
cesaret edip paraları karısııııll 
mantoıuna dikmeseydi, sult~· 
nım otomobilini de satıp yiye· 
cekti. 

"İtte roman! Asıl roman bıl 
amma, kimde o cesareti bulıı• 
ynn? Mektubumun harfleriıY 
den korkarsınız. İnşallah bit 
gün hepinizi Sakaryalar ahi' 
götürür de: 
"- Ahh .... Çekerek deği, 
" o b ç k k ··ı·· ··~ - o ... e ere o uru .... 
"Ankara küllüğüne gidil' 

gelirken batınızı çeviriniz de 
Göztepedeki o canım paŞ' 
köşklerini. Beşiktaştaki o g~· 
zelim vezir konaklarını. eşti' 
taşlarında kafanız ezilesi haf1e" 
dan ocaklarını ne hale koyclır' 
ğunuzu görünüz. Kırk halayı1" 
lı saray yavrularına kaç se 

"Rftmanda <.: mhn A hm,.,ı· 

mez. Evin kadınını, bütün Şitli ğım, geldi: Başka bir gün, ge· 
esvaplı ve papuçlu namus ne bir öğle üstü, gene kocası 
zanneder. Üç dört ahbaptan i~~cfe iken, ne görsem beğenir-

• ' k; ....... ..ı....u..;......A. ........ ..ı; .... .ıo. ........ ._....ı.~.;....ı~~..ı...ıı;,..:;"--··..-.. '-'·~· ~-......ıı....~....ı.:.ı..J~-ı...._L..:..-L...ı..;'--~~..ı..~~.Ll.~..ı..."""" ........ ~~ ......................... .._ .... ...ı~--ı...~~<--~~......ı .... ~~ .... 



r TABİAT -
l' ayyare ile 
13,412 
rtfetre irtifada 
o 
&zar gllnü Stratospher'e 
bir fişek atılacaktır 

Profeııör Piccard her tarafı 
~"l<ı kapalı bir balonla 18.1100 
ı,:tre irtifaa çıkh. Fakat seçen
İl de lngiliz yfubatı Cyrill Uvins 
1,. ~rdı~ı rekor, ehemmiyeti iti-

l'tle profeaörün tecrübeıinden 
~tı deltildir. Çünkü bu zat ka· 
. lı bir balonla deiil. alelade 

tayYare ile 13.412 metre irti· 
;• çıktı. Bu rekor;:ı 4 haziran 
~ 3? danberi 13157 metre ile A
ttıkalı tayyareci Soucete'te idi. 

• 
1 
C.örülüyor ki lngiliz tayyareci 

ı. olmuı bulunuyor. Gürültüsüz 
l· hrtııız, kahramanlara vakr-,An .... . 
- levazula bu kadar yilkoek me 
felere erken bu lngiliz zabiti 

'- ! inme.,, derhal yÜkıelitlnin 
~'<:elerini Netional Physical Le 
~ •tory miieııaesealne tesbit ettir 
r Barografların uzun uzadıya 
\ l.ıceden inceye tetkikinden son 
<O~enlan irtifa rakkamı resmen 

'ı it edildi. Bu ceuurane mu
~kıyetten vnre lngiliz Royel 
~ Club'ü 16 Eylulde yapılan 

tecriib<"yi defterine yazdı. 

Demek ki methur Stratosphi'r 
.'~arların keyfine tabi kapalı 
.• balonla deiil, ke11di istikame
~· daima hakim bir tayyare ile 
ıı, fetlıedilmit oluyordu. Strato•· 
~ere tayyareleri meselesinde bu 
j ı...,U§ln büyük bir kıymeti var 
1
"· 

1
"YiikBek Atmoaphire,, İn 

'•ı le9ekkülünii anlamak üzre 
:0i bir kapı daha açılmıf demek 

••• 
!\üreyi bir sömlek gibi her tara 
<!an saran bu Ahnosphire biri

~ti Ü:ı:erine mevzu bir çok taba· 
. '••halinde tehallül ehnektedir. 
"incisi 4000 metreye kadar yük 

,·1•n tabakadır. Yağmur, kasırga, 
"tına hep bu tabaka dahilinde 
'kua geliyor. Bütün su buhan, 
.t"i veya madeni tozlar hep bu 
:akadadır. Karanlık bir yere 
~b. bir günct güzmeıi hava da
_İndeki bu mebzul tozlan pek 

töeterir. 

, lltinci tabaka 4000 metreden 
"00o metreye kadar olan taba· 
dır, Bu tabakadaki hava kütle :ilin hareketi hiç ufki değildir, 
1tlta amudidjr. Yalnız daha üat 
bakalarda vaziyet deği9ir. Bu 

tabakalarda pamuk yıiınlen-
~ benzeyen ve "Cinuı" denilen 

11ıt1ara teaadilf ederiz. Bu bu
,~ •• büyilk sür'atlerle tebdili 
~ •lci ederler. Bu bahsettiiimb 

ı •itaya da "Troposph~re" diyor ,._ 

1111 tabakadan itibaren 80 kilo
' lre irtifea kadar ba,ka bir ha
~ ~akaoı daha gelir ki, burada 
... ~ kütleleri hemen hemen hali 
) '•llhattedirler. Kesafetleri ga
lt • d b' 'b" 1 . .. . k· -..:z rr ve ın ır erıne muvazı 

1,, •ide üstüste mevzu dururlar. 
''>t 11lbe~ye da "Stratosphere" di 
'lıtı-. Büyiik volkan indifalenn
~~kan göl ve dumanlar bu ta• 
~· Ye kadar yükselir ve orada 

1 •eziyette dağılırlar. 

• • • 
1111 St • •· b" .. ,.. ratospere ın utun eıran 
"• anlatılmış değildir. Hava· 
buradaki tarzı terkibi ancak 

.. ~•ri hesaplarla tayin edilmekte 
ıı.' llu nazari hesaplara göre, 10 
. ~etreden itibaren azot nisbe
tt; ''çoğalmaıı lizımdır." Buna 

;t-bil müvellidilhumuza nisbe
~ de azalması .. 13,500 metre

'~ 1~•Yikın, toprağın üstündeki 
ı~ın yedide biri nisbetinde a

t\ ıı icap ediyor. Hararet de· 
t:•i de bu irtifada nakıs 56 dır. 
~,:ı.iın yüzbaıı Woins çıktıiı ir-

11) ı' hararet derecesini nakıs 
• "1-ak bulmuıtur. Bu irtifalar

~"thur kozmik fUa&tı tetkik 
lı1 ı k daha kolay oluyor. Fakat 
~ ~eaele, buralarda hava mu
·:"'eti az olduğu için tayyare

~tb ·~Üyük sür'etlerle seyahat 
1 d' l>ıeleri imkan dahilinde ol- 1 
't' ır. 
, 

6YYare ile Stratosphere'e ka
'd Çıkıtın asıl ehemmiyeti bura
~'>. Bugün yüzbatı Uwins'in 
·'iitarl_ak bir tekilde baıledığı 

'-t-il erun yann nerelere kadar 
~I JB.iını kestirmek o kadar müt 

s,eiildir. Çok yakın bir zaman 
ık • ~&toaphCre tayyarelerin en 

'f ediği bir hava yolu olacak-

<~11fRLIN, (A.A.) - Gayet bü-
1>Jirıır ~ifek, gelecek pazar günü 

''• cıvarındaki Tempelnof tay 
~ı. meydanından havaya atıla
••• ( Bu ileti bulup yapan mÜ· 
~lı~' Pilling'e göre fişek Stra
, .,~•e tabaka.o ına yetişebilecek 
ıl "jnk, fevkalade bir irtifaa 

+.tl{tıd a.~a.iı zama.n, !\ağında ve 
~ ı,!' ıkı kanat açılacak ve böy 
>I~ ft;; olmazşa nazariyat itiba-

1tek bi rtayyare gibi yava 

Bir haydut filmi 
• 

Meşhur Şikagolu haydut Al 
Capone'nın hayatı filmde! 

Paul Munl kendi şefini lJldllrnıefje hazırlanıyor 

Amerikanın meıhur haydutla
rından ve içki kaçakçılarından Al 
Capone'nın hayatı da filme alın
dı. Bu film Amerikdan sonra, tim 
di de Avrupa ıi.nemalarında göa
teriliyor. ismi de "Scarface0 dır. 
Malıimdur ki Al Capone'nın diğer 
bir ismi de budur. Yüzünde ilk 
haydutluğa başladığı zamanların 
hatırası olmak üzere bir bıçak ya 
ra11 mevcut olduğundan, kendisi
ne böyle bir isim daha izafe edil
mi9ti. Bu filmde Al Capone'nin 
bütün cinayetleri temsil edildiği 
gibi, Amerikadaki haydutluk hak 
kında seyircilere bir fikir de ve· 
rilmektedr. Filmlerinde o kadar 
sık bir voning kullanan Amerika
lılar, bu filmde bütün diğerlerini 
yenyolde bırakmıılardır. Malıim
dur ki haydutluk bilhassa Şlkago 
da batlamıf ve yavaı yavat bütiln 
Amerika 9ehlrlerlne, bilhassa Nev 
yorka sirayet etmlıtir. Bu haydut 
lar arasında rekabet vukue selen 
ınitralyözlü mllaademeler, hiç bir 
memleket zabıtaaımn vukuat def 
terine yazılımı defildir. Bu hay
dutlar, memleketlerinin kanunla· 
rını b.içe sayarak, bll&merhamet 
en korkunç cinayetleri itledller. 
Bidayette halk korktu. Fakat vak 
alar o kadar sık tekerrilr ediyor• 
du ki, artık halk ta yavaı yavaı 
alıth ve bunları tablt görmele bat 
!adı. Bootleger denilen içki kaçak 
çıları, Gangater denilen hlmileri, 
polisleri, polis amirleri, hakimle
ri, hattl maruf politikacıları bile 
battan çıkardılar. Etek etek rÜf-

vet da(ıttılar. Bu suretle karakol 
da ve mahkemede bile kendileri
ne yardımcı buldular. Nihayet A
merikalılar , medeni bir memle· 
ket için şin teşkil eden bu adam~ 
larla ciddi bir mücadeleye geçti
ler. Bu mücadelenin faydaları ol
madı değil... Fakat bu neviden 
filmleri baıka memleketlere gon· 
dermek, Amerikalılar lehinde iyi 
bir propaganda mıdır?. Scarface 
filminde Avrupa ve Amerika me· 
deniyetleri arasında bariz farklar 
görmemek mümkün değildir. Bu 
film Al Capone'ni" hayatını ta•· 
vjr ediyor dem~~ik. Azim bir ser 
vete, maliki.nelere, garajlara, bü
yük mağazalara aahip olan bu he 
rif, timdi on bir senelik mahku
miyetini geçirmek için Amerikan 
hapishanelerinden brinde "sayfi- 1 
yeye" çekilmit bulunuyor. Bu 
mahkumiyet te ~ayanı dikkattir. 
Diyorlar ki, Al Capone'ye karşı 
daha müthit bir rakip belirmiı. 
Bu rakip kendisini idama mah
kıim ehnif. Al Cepone batına ge· 
leceii bildiği için, günün birinde 
vücudünü mitralyöz kurıunlarile 
delik detik ettirmemek makaadile 
kendiıini mahkiim ettirmiş, Bu su 
retle hapishane dıvarları arasında 
hayatını sigortaya çekmi9tir. Hat
ta bugün isterse, bugün hapisha· 
den çıkabilirmif. Fakat tehlikenin 
seçmesini bekliyor, diyorlar. Ge· 
ne bu haydutlardan Diemond hak 
kında verilen idam hükmünden 
kurtulmak içi nAvrupaya kaçmı§, 
fakat nereye sitti ioe hudut harici 

Miss Amelia 
Earhart 

Sinemaya giriyor 
Bahrimuhiti tek baıına tayya

re ile geçen Amerikalı kadın tay
yareci Amelia Earhart yakında 

ainemacılığa başlayacak. 

Bir çok gazeteler ve mecmua· 
lar bir kadının gösterdiği cür'et 
ve cesaretin bizzarure o kadına 
bir san'at kabiliyeti bahşedemeye 
ceğini ileri sürerek,. itirazlarda bu 
lundular. 

Filhakika bunun bir çok misal 
!eri de görülmemit değildir. Mese 
la kanlı ve heyecan! ıbir cinayet 
ten sonra beraat edenler, herhan 
gi beynelmilel bir müsabakada 
birinci gelenler, güzellik müaaba 
kalarında kazananlar, deha bu· 
nun gi.bi rekli.ına müsait muvaffa 
kıyetler elde edenlerden bir çofu 
na ainema finnaları roller vermiş 
lerdir. Fakat af ağı yukarı bun· 
]ardan hemen hç biriai, sinemada 
kendilerine bi .. iıim yaratmağa 
muvaffak olamamı§lardır. Filva
ki bir müddet bunlardan bahsedi
liyor, fakat ilk teceaıüs ve merak 
zail oldu mu, hepsi de unutulup 
gidiyor. Bittabi hiç birisinin de 
mukavelesi tecdit edilmiyor. Bun 
ların içinde en çok muhabbet gÖ· 
renler, beynelmilel apor ıahaaın· 
da mevki edinenlerdir. Fakat ya
vaş yavaş onlar Ja silinip gidiyor 
lar. Şimdi Amelia Earhart için de 

Mlss Amelia Earhart 

ayni şeyler ııöyleniyor. Acaba bu 
kadın ıinema ilemini, Bahri.muhit 
gibi kolayca fethedebilecek mi? 

·-·····················--······ .. ···················· 
edilmitti. Nihayet Almanlar yaka 
ladıklan gibi kendisini Amerika
ya iade ettiler. Diamond Amerika 
ya vardığı zaman, bütün tedbirle 
rini aldı. Evvela yattığı otelde bas 
kına uğradı. Birkaç kurşun yedi. 
Hastahaneye kaldırdıla~. Kurtul
du. Birgün az kalsın, hastahane
yi de basacaklardı. Haıtahaneden 
çıkınca, oturduiu kötkü müstah
kem bir kale haline soktu. Her ta 
rafına mitralyözler yerlettirdi, 
gözcüler koydu. F a!-tat gene içi 
rahat değildi. Nihayet kendisini 
hapsettirdi. Mahkeme kendisine 
birkaç aylık ceza vermitti. Dia
amond cezasını bitirip hapishane 
den çıkhğı gün, beklediği akıbete 
uiradı. Rakipleri verilen idam ka 
rannı infaz ettiler. Cesedi bir ba
taklığa gömüldü. Af Capone da
ha akıllı hareket ediyor olmalı ki, 
kendisini on bir seneye mahküm 
ettirmif. O zamana kadar kimbi
lir neler olur? Al Capone bu son 
çevrilen filmde bat rolü bizzat 
kendis almak istiyordu. Hatta mü 
aaade edilmeıi için resmi makama 
ta bile müracaat ebnifti. Fakat 
bu müsaadeyi vermediler. Çünkü 
beyaz perdede yalancıktan değil, 
sahiden bir haydut muharebesi 
seyrehnek ve Al Cepone'nin kur
tun yağmuru altında yuvarlandı
ğını ırörmek ihtimali vardı. Son 
filmde Al Cepone rolünü alan mü 
kemmel artistlerden Paul Mani'. 
dir. Beyaz perdede olmak tartile, 
rolünda Al Capone'yi bastıracak 
muvaffakıyet göıtermiştir. Garip 
deiil mi? Onun bu muvaffekıye
tini bir çok Amerikan kızlarının 
gönüllerini çeldi. Seven sevene! 
Şimdi Paul Muni Amerikada Al 
Capone kader 4öhret sahibidir. 
Scarface bir kabus filmidir. Hay
dutların kancıklıklan, hileleri, al
çaklıklan ve bilhaua vahti hay
vanların ta .. vvur edemeyecekleri 
zulümleıi bütün teferrüatlle tea
bit edilmittir. Film hareketle do· 
lu olduğu için Amerikada muvaf
fakıyet kazanmı4tır. insan bu fil. 
lnİ ;'Cyredin~e, .. sini~.lerin imtihan 

Firketeleri kaybetmeyiniz! 

Norma Shearer 

Bazı sinema arti.atleri var ki -
kadın değil mi? - eski itikatlar· 
dan bir türlü ayrılamaz. Bunlar
dan biri de Norma Shearer' dir. 

Kanadaden gelen ve oradaki 
ınavi göllerin rengini ıözlerinde 
ta~ıyan b.ı en çok modem artist, 
huousi hayatında son derec• mu
hafazakardır. Son senelerde töh
retleri borsaya tabi imit gibi inip 
çıkan arti•tler erasmda Joen Cr
awford'lan evvel Norma Shearer 
gelir. 

Bugün birinci snuf artistl .. rden 
olan Norma Sheerer vücudü ka· 
ba saba, yüzü hiç te fotojenik ol· 
mayan alelade bir köylü kızından 
farkaıdı. Fakat, sebat ve sabırl11 
Norma bütün kusurlarını giderdi. 
Makyaj kuvvetile gÜzelliğinin \'e 
caı::ibeıinin ıihrini meydana çıkar 
dı. Rolden role geçerken de t•h 
aiyeti ve .. n'at kabiliyeti olgun

lefb. 

Sinema aleminde o kadar di
kenli yollar açmıt ve o kadar 
kendisini değiıtinnİJ olan bu ar
tist. simdi iyi bir zevce ve şefkat· 
li bir anadır. O kadar boğuf& bo
ğufa boguf• ve güçlükle elde et
tiği muvaffakıyet onu bqtan çı
kannıı, kafasını döndürmüt de -
ğildir. Her teYden evvel ev ka
dınıdır. Kaliforniyedaki bütün 
kolonilerin ellence ve müa.a.me
relerine nadiren ittirak ed.er. Gre 
ta Carboyu taklit ediyor deme•in 
lcr diye, biraz sağda solda &Öriİ· 
nür. 

Yalnız bu kadın son derece İ· 

tikatçıdır. Meoela stüdyoda ken 
disini 6,İyindiren kedmın deii~ti
rilme~ini İ•temez. Bundan bir u
ğurıuzluk ıezer. Locaaını l~t'i· 

yen değiştirmez, soyunup giyindi 
ji bu loca ta sinemaya ilk batla· 
dıiı locadır. 

Evi de Öyle. . Diğer artistlerin 
muhteıem sayfiyelerini ırörüraü
nüz, lıalbuki Norma'nın evine 
nerdeyae, çöküp gidecek bir mer 
dhenle çıkılır. içeriye sirdiğiniz 
.7.antan, bu daracık evde naaıl ne
fes alıyor diye hayret edersniz .. 

Sebsiz film zamamnda, artİ•l· 
ler için kudretlerinin azami rand 
manlannı verebilmeleri diifünüfe 
rek, film çevrilirken, orkeatra çal 
drnlırdı. Sesli film çıkınca buna 
lüzum kalmamıttır. Fakat n<>rma 
bu mızıkacıları sahvermedi. Hili. 
kendi cebinden aylıklarını verir. 

!'lorma.'ya göre bir kadın kal'
iyyen firketesini kaybebnemeli, 
kaybederse, muhakkak bir doetu 
nu da kaybedecektir. Onun için 
Norma'nın kaç defa saatlerce 
kaybolmuf firketesini aradığı ~ö 
rUlmüş,tür. 

Norma'nın iyi bir muaiki4inaı 
olduğunu çok kimseler bilmez, 
gayet ince, fakat kuvvetli par 
maldarına rağmen iyi piyano ça4 

lar. Gariptir ki elinin ölçüsünü 
de bilmez. Bir defaaında film çe
Tirirken Robert Montgoanery'ye 
bir tokat vurması icap ediyordu. 
Öyle ölç.ürüz vurmut ki zavallı 

Robert arkadaki paravanaya ka
dar gerileyerek üzerine yıkılmıt 
ve bayılmıı ... 

Norma telit içinde, filmin mü 
temadiyen çevrildiğini unuhnuı ... 
Fakat bu sahne aynen zaptedil
diği için halkın son derece ho u
na gihnittir. Norma küçüklüğün
de tam manasile iyi bir atlet ol
mak istiyordu. Manti yÜzerek 
geçmiş, rn borularından çatılara 
tırmanmak, tayyareden paratütle 
atlamak hotun• giden hülyalar
dan.;.. Bugün bunlara sülü)"or .. , 
.:Sadece evindeki havuzda yüzmek 
le iktifa ediyor. 

SIHHAT 

Adam sende 
Deyip 
Geçmemeli! 

& 

Soğuk su hazmı geçiktirir. 
"' Souğun vücut üzerinde laa 

men teıiri romatizma haad r 
der. Bütün vücut üzerinde te
siri böyle bir netice hasıl et
mez. 

"' Hazımsızlığa uğrayanlarla 
sarhot olanlar yemesini ve iç
mesini bilmeyen inıanlerdır. 

* Et yemekle adale kuvvet
lenmez. Bilakiı ekmek yeyiniz. 

* Kışın ayaklarınızı sıcak 
tutmak için, kunduralarınızın 
içine bir mukavva Vf'! yahut ıe
kiz on kat gazete kağıdı koyu
awı:. 

• Öğle üzeri iyi yeyiniz. Fa
kat akşam yemekleri hafif ol
sun. 

"' Romatizmalılar ve damla
lılar. kereviz yeyiniz. 

* Beden terbiyesi ile m~
gul olunuz. Gençliğiniz uzar. 

"' Yemek akibinde yorucu ve 
kesif mesaiden uzaklefınız. 

* Uyurken, pencereniz mev
ıime göre ya açık. yahut ya
rrm kapalı dursun. Büsbütün 
kapatmayınız. Üfürseniz üzeri 
nize kalınca yorgan veya bat
taniye alınız. 

• Gözlerinizi her bes sene 
de bir muayene ettiriniz: 

* Aldığınız gıda yaptığınız 
it nisbetinde olmalı. 

"' Mide iltihaplarında beyaz 
peynir iyi bir ilaçtır. 

* Kıtm bir odanın en iyi ha
raret derecesi 15 ili 18 dir. 
Bundan fazlası sıhhate doku· 
nur • 

,. Hayatı uzatmak, onu kı
aaltmamağa bakmakla olur. 

* Ellere dikkat! Çünkü eller 
bir alay mikrobun nakil vasıta
sıdır. 

"' Yağlı yemekler mugaddi
dir, fakat hazmı güçtür. 

* Balık VP sebze tam bir gı
Ja tetkil etmeğe kafidirler. 

* Bir tarafır.ız sıyrıldı mı. o
raya tentürdiyot sürür.iiz. 

• Az ışıkta çalışmakta bü
yük tehlike vardır. 

• Sebepsiz D'aden SU j kul
lanmayınız. 

* İşkembeyi iyice pişirdik
ten sonra yemeli. 

,. Kadının gıdaya ihtiyacı 
erkekten azdır. 

* Sütü iyi hazmetmek ıçın 
yudum yudum içmeli. 

* Yemekle banyo arasında 
hiç olmazsa üç saat fasıla olma 
lı. 

"' Çok kimseler sabah kal
karken dişlerini fırçalarlar. 1-
yi ! Fakat asıl yemekten sonra 
fırçalamalı. 

,. Ekmeğin kabuğu içinden 
daha mugaddidir ve daha ca-
buk hazmedilir. • 

* Eğer yemek saatleri inti
zamını kaybederse. mide de in 
tizamını kaybeder ve netice ola 
rak çabuk bozulur ve hastala
nır. 

* İyi çiğneyen iyi hazmeder. 
* Bir anartıman tutacaksa

nız, en üst katı tutunuz. Kay
betmezsiniz. KPseden de, gü
ne§ten de, havadan da .. Merdi
venleri inip çıkmak ta İyi bir 
idL·•·.ndır. 

* Çocuklara kahve 
mek ana ve babanın 
dir. 

içirtme
vazifesi-

* Beden talimleri ve ılık bir 
banyo mükemmel uyku geti· 
rir. 

·-···-·-···········-···························· 
Akıl hocası 

* Dostun bedbaht ise, sit ken· 
di.aini gör. Mes'ut iae, bırak o se
ni gelip sörsün. 

•. 1;'.özebileceğiniz diiğümü kes· 
meyınız. 

• Bir adaml doıt yapmakta &· 

cele etme .. Dostunu bırakmakta 
da istical gösterme .. 

• Her hak için bir vazife Yar
dır. Vazifeni yap, sonra hakkını 
ara! 

• Ne çok yavaş, ne çok acele! 
* Hatayı itiraf etmek, bin tür. 

lü hileki.rane cevap vermekten j. 

yidir. 
Ananızın 

tiyaılığmda 

düıününüz. 

ve babanmn ih 
kendi çocukluğunur:11 

* Y apabileceğ-in iti, baıkasma 
bırakma! 

• Hakikati söyle .. Fakat güle
rek ... Ne kadar acı da olsa tahaı11 
mül edilir. 

* Kendine ~iıkim olursan, baı· 
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Memlekette 

Köylerde f erağatle 
çalışan muallimler 

Çorumun hemen her köyünde 
bir ilk.mektep vardır 

Çorumda kiJg muallimleri bir arada 

ÇORUM (Huauıi) - Burada 
maarife çok fazla ebeınmlyet ve
rilmektedir. Hemen hemen Çoru
mun her köyünde bir ilk mektep 
vardır. Yirmi gÜn eYTel ilk tedri
sat müfettiılerinden Nuri Bey Ço
rwna l'elmit ve bütün köy mual
lü~.icrini merkeze dav<l eder<'k,on 
!arla on l'lln devam eden haobü
haller yapmJf. konferanslar ter
tip etm.İf ve nümune deraleri ver
mittir. Köy muallimlerinin büyük 
bir allka ile takip ettikleri bu 
deralerde ve konferanalarda usu
lü tedrlıten ve derılerdeki gaye
lerden bahsedilmiı, dera vaaıtala 
rının naaıl tedarik olunacaiı aala
blmıı, bilhaasa köy muallimleri
nin ehemmiyetine temas olunmUf 
tur. Köy mualllmlerinin İfbatı yap 
mazdan evvel bu auretle bir ara
ya toplanılıp meıleki ve içtimai 
esaslar dahlinde fikir ve faaliyet 
birliği yapılmaımm çok hayırlı 
ve f eyi?.li neticeler vereceği tah
min edilmektedir. Köy çoeuklan
na irfan nuru verecek feral'al a&• 

hibl muallimler bu deraler ve kon 
feranslarla yeni dera seneılne bat 
ta rken mümklln olduğu kadar da
ha taze ve tecrübeli malı'.imatla 
!~ehiz edilmlı olmaktadırlar. Ma
arifimizin bilhusa köy mekteple
rine verdiği ehemmiyet, ilk tedri
aat lnÜfetlitlerinin de bu eh- • 11mİ· 
yelle mütenaılp bir allka ile ça• 
lıımalan takdire ıayandır. 

Diyanbekirde bir 
cinayet 

DIY ARBEKIR (Husuıi) 
Ayın dokuzuncu 11eceai burada 
postahane önünde bir cinayet ol
mut, Mehmet iaminde bir adam 
Abdülkerim isminde dlier bir a
damı öldürmüttür. Cinayetin se
bebi bir kadın meseleıidir. Katil 
olan Mehmedin vaktile nikahı al
tında bulunan Eana Hanım son 
zamanda maktul Abdülkerimle 
evlenmit bulunmaktadır. Mehmet 
bu vaziyet kartmnda mahkeme
ye müracaatla Esma Hanımın e]. 
yevm nikahı altında bulunduğu
nu, Abdülkerimle evlenemeyece
ğini iddia etm4 ve her ikiıi aley
hine dava açmıtllr. Fakat Meh
met açtıiı da•arun neticesini bek
leyememiı, k11kançlık kendialni 
deli bir hale getirmi, ve bu cina
yeti iılemiştir. Cinayet i.şlendifi 
esnada atılan lrurtunlardan birisi 
sokaktan l'<'Çlllekte olan Mehmet 
Emin isminde bir zata isabet et
mi, ve afır surette yaralamqbr. 
Katil vak'adan sonra kaçarken 
yakalanmıt, tahkikatı müddeiu
mumi Mehmet Hlki ve doktor A
li Rıza Beyler ele almıtlardır. 

Adanada ·pamuk 
çifliği 

Adanadan yazılıyor: lktuat 
nkaletinde Ziraat •e lt Bankala
rmm Adana piyaaaımdan alacaiı 
pamufun mübayaa fekli teıbit e
diJm;,tir. Ziraat vekaleti bu sene 
Adanada pamuk tohumu çiftliii
nin açılmaıma karar •ermiıtir. 
lllıı maıraf olara kta on aekl.z bin 
liralık havale vermittir. 

8 yaıında katil 
Kanlan yazılıyor:Ovaıelmit kö 

yünde ince Gül oflu Yusuf ağa I'" 
ce evine dönerken yol üzerinde pu
ıu kuran bir ıerir tarafından öldü
riilmüıtür. Y apdan tahkikatta bu ci
nayeti 8 yqmda bir çocuiun yap
tığı anlafılmıı çocuk derdest cdil
miıtlr. 

Su altın olur mu? 
Emetten bildiriliyor: Burada eski 

lılr harafeye &'Öre. çepneler, dere
ler, çaylar aleliimum akar ıular, se
-;n bir ıı\inünde, ıece yarmna doğ 
ru ayw naibe ohınnut-· . ,. \ ..... 

sadllf ederler~ kaplan altm ile do
lamı.ıt- Eıkidea bazı aileler bu yüz.. 
den fevkalii.de z.,....in olmuılarmıt
Bu ailel.-in ahfadından yafJYanlar 
vannıf, faket eski zenginliklerinden 
timdi eser kalmamq imiı. Kasaba 
dahilinde büyük bir Çetme mevcut
tur. Adı üıtünde Koca pınar ... Suya 
çok oldutu ve kurnaaına yüksekten 
aktıft için, ımltw. komıu evlercleoı 
bir niııni l'ibi , işitilir. Bilbusa g-
leri ... 

Geçen! ... de bir sece, &D11Z1J1 bu 
çqmenln Jırıllm ititilmez olıu-. Bu
- hi11edenlerden cKoca pmar UY1>
du, ıuyu altın olmuıtur» diye teıti
ıini ve tenkeıini alan çeımcye ko
IM ınz-mı apll>j '"" apuı-ıaıA 3 · ai 
tencere varsa ağzına kadar hepsini 
doldururlar. Sular allln olacak üıni
dile . heyecandan sabaha kadar uy
ku uyuyamazlar. 

Bir az sonra da cKoca pınar ıuyu 
nun - yolundaki bozukluk netiee
ıi - bqka yere akllğı anlaşıln-. 

Hiçten kartılıklı 

cinayet 
NalWuından yazılryor: Köylerine 

dönen ameleden ikbal oğullarından 
Muıtafa çıkmıı erik kopanrken din 
seç oğullarından Ahmet oflu Tah
sin ağacı aallıyarak erik toplamalı: 
iıtemiftir. Salınll üzerine Ali yüzüı 
tü yere düımüt ve Tabıine küfret. 
mittir. Bu küfürden muıiber olan 
tahıin bıçai1Dı çıkarak Alinin bqm 
dan aiır •urette yaralamııtır. 
Eıaıen küçük olan Ali kanlar i

çinde toprakta yuvarlanırken can a
eiıile o da bıçağını çekmiş ve Tah
sinin kasıkhrına bıcağını claldırrn!h 
bıçak T ah sinin en nazik uzuvlarını 
parçalıyarak ölü olarak yere serilme 
ılne sebebiyet •ermiıtir. Batından 
ağır surette yaralı olan Ali kanlar i
çinde ölen Tahıinin yanına yuvar
lanmıı, bunu gören köylüler derlıal 
merkez jandarma karakoluna hab... 
verınitler. 

V aka mahalline ııiden müdantık 
ve ııhiye memuru ôJü ve yaralıyı 
merkeze ."aklettirmJılerdir. 

. 
Yeni bir musiki 
Mektebi 

(Baıı I inci sahifede) 
Garp muıikisine ait üç parça ça· 
lmdıktan sonra alaturka saz heye 
ti tarafından bazı parçalar çalın 
mıtlır. Bundan sonra cazbandın 
refakatile dansedilmiı ve davetli 
ler büfeden izaz edillt'ittiı Cemi
yet, son kongresinde verilen kara
ra tevfikan bir muhip azalık ;ı,. 
daı etmittir. Memleketin musiki 
si sevenleri cemiyete muhip aza
aıfatile kaydedilecek ,,. haftada 
iki defa tertip edilecek tedaman 
lara ittirak eedbileeeklenlir. Ce
miyet ayni :aamaacla balolar •e 
cuma ıüaleri alaturka Ye alafran 
l'a kODSerler tertibiae karar ver
...qtir. Ayni zamanda bir musiki 
mektebi açılacak burada prkı ,,. 
balet cleraleri nrilecektir. Bu. melı: 
tebin luı:zırlıklarma bqlannuı ,,. 
muallimlerden bir kımu timdideıı 
tedarik edilmittir. 

Gençler mahfelinde 

Cümhuriyet l'ençler mahfilinin 
yeni ....,e açılma meraoimini düa 
C. H. F. Beyoğlu merke.zinin ün 
kat salonunda yapdmııbr. Mera
ıimde eTTela mahfil ummni kiti
bi bir nutuk okumut. Cevdet Ke
rim Bey bu nutka mukabele et
mit ve salonu •çmıftır.. Bundan 
sonra müıaınere bqlamıt iki eser 
temsil edilmiş, pek çok alkıı ka
zanılmııtır. Müsamerede vali Mu
hittin, Kaymakam Sedat Beylerle 
aair güzide zevat hazır bulunmuı 
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Türkiye e elektrik 
sanayii ne halde? 

Altmış yaşında fakat genç bir Türkiyede ilk elektrik tesisa. 
kadın b~zı şayanı hn! yapan şehir Tarsus'tur 

dikkat sırlar ifşa ediyor •• 
Amerik•rwn güzelliğile itb na bir komprime uprin ilave 

har etmit olan kadmlanndan ediniz -
MiH Pheng timdi belki altmıt * Ripolen veya yağlrboya 
ikilik vardır. Hi.li da genç gö- ile iki tabaka boyadığınız za· 
rünür. Bir gazeteci bu kadar manlar, bu iki tabaka arasında 
ıenç ve güzel kalmanın sırrını hiç olmazsa kırk sekiz saat va
kendisinden öğrenmek istemiş. kit bırakınız. 
O da kendi itiyatlarını şöyle * Limba fitillerini sirkeye 
anlatmıf: batırır ve kuruturıanrz, yaktı-

- En mühim itiyadım. her : ğmrz zaman daha iyi ıtık ve

• • • 
sabah bir bardak su içine bir rır. 
limon sıkarak içmektir. Bazıla· 

Yeni 
Şanday 

n her aahalı limon yerler. Eğer 
böyle bir itiyadmız varsa. yani 
her gün limon yiyorsanız, aa· 
bahlan yalruz bir bardak su içi 
niz. Herkesin kendisini genç 
tutmak ve genç göstermek için 1 
kendine mahsus usulleri vardır. '! 
Onun için umumi tavsiyelerde 
bulunmak mütküldür. Yalımı: 
unutmamalı ki vücudün çehre 
ile münesebeti vardır. Vücudü 
çirkin olanın yüzü de çirkindir. 
Güzellik ve tenasüp vücudün 

8 

~;::eti umumiyesinde olmalı- #; l r ı·lıı ı' !~ 
Yaz ve kıt pencereleriniz a- ~ , !J fil"'i ·ı ,; ~7 ı f 1 

çık olarak uyuyunuz. Fakat 1. D.%~/; z İ"'I: tl ı. 
kendinizi ısıtmak için gecelik , . 'I /'./ ~ /. ! ı t 1 

rop döşambr giyiniz ve güz~~ ·ı//; 
örtününüz. İyi çalı§lllak ve ıyı ı/, ~ 
uyumak sıhhatin batlıca ıartla % 
nndandır. Fakat ne fazlaçalıt· 
mak, ne fazla uyumak •• 

Hergün mutedil surette jim 
nutik yapınız. Beden hareket
lerini açık havada yapmak 
mümkünse daha iyidir. Yüz· 
mek. gezmek. yani yol yürü· 
mek güzel olmak için batlıca 
tedbirleT<lendir. Benim gibi alt 
mıt yaımı geçtiği halde genç 
ve güzel kalmak isterseniz, ke 
der denilen teyi ruhunuzdan e
bediyen kovunuz. Dalına ten, 
daima neşeli olunuz. Keder ka· 
dar çirkinlik amili olamaz. 

Yüzünüz için mayi kremleri 
tercih ediniz. Kremlerden ev· 
vel soğuk su ile yıkayınız. Ge
ce yatarken yüzünüzde kat'iy· 
yen pudra bırakmayınız. Ben 
boynumu ve adalelerlmi. for
mülünü Hindiatanda buldulum 
bir yağ ile ovarım. 

Sonra cildin de kendine göre 
bir gıdaaı vardır. Daima ayni 

kremi kullanmamalı. Cildin ııı 
dasını değittirmek için ben sıra 
ile dört türlü krem kullanırım. 
Eğer tampuvan kullanıyorsa· 
ruz, saçlannızı yağmur suyu ile 
yıkayınız. Yağmur suyu bula

mazsa.ruz, talııtir edilmit veya in 
bikten geçmit su iyidir. 

Adi sularda saçlan bozaıı 
milhler ve alevtl.er vardır. O
nun için saçlanna itina etmek 
isteyenler, aleltde sulan kul
lanmaktan içtinap ediniıı. 

Ben tampuvandan sonra saç 
!arımı tahammül edebileceiim 
kadar 11cak su. ondan sonra da 
mümkün olduğu kadar soğuk 
su ile yıkarım. Ve bunu so
ğuk sıcak olmak üzere dört bet 
defa tekrar ederim. Saçlan bu 
suretle temizledikten sonra. 
havlı ile kurulanın. ve mümkün 
se bir mikdar günete arzede
rim. 

Her şampuvan yapmadan 
bir gece evvel saç.larmızı zer 
tin yağı ile uğunuz. KullıiDaca 
ğmız zeytinyağm aaf olmuma 
elbette dikkat edenüz. Seçlan- · 
mzı bir gece zeytin yağlı olarak 
bırakınız ve yudığı kirletme
mek için de batmızı aanmz. 

Ditlerinizi ihmal etmeyiııia. 
En atağı günde -iki defa •• Sabah 
leyin yatağmızdaıı kalktığınız 
zaman ve •ktam yatağınıza ııir 
diğiniz zaman.. Fırçanızı atağı 
yukan olmak üzere kullanınız. 
Böyle olursa difleriniz daha iyi 
temizlenir. 

Ispanak, soğaıı, haYUÇo fuul 
ye. pancar Ye meyveler elitlerin 
muhafuası için icap eden me
Yaddı haizdirler. 

Senedeüçdeladiftabminize 
ııiderek ditlerinizi muayene et· 
tiriniz. Eğer diflerinizden teda 
vi edilmesi icap edenleri varsa. 
hemen itina ile teda..-i ettiriniz. 

• • • 
• Asprin keailmit, çiçekleri ta 

:ı:elendirir ve canlandrrt"". 0-

Şimdi roplarda olduğu gibi 
şandaylarda da iki renk kullan 
mak moda oldu. Bunun bir ci
hetten de fU faydası var. Art· 
mış kumaşlardan ve yünlerden 
istifade etmek •• Yukardaki tan 
day tayyor fistanla pek iyi gi· 
der. Tam!Plevsimidir. Bu da i
ki renk üzeı iııııedr. Koyu ve a
çık Yetil, yahut maron ve •arı. 
yahut ta mavi ve penıbel 

Mısırla 
Ticaretimiz 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
Mmnn Türkiyeye ihracab azdır. 
Bu hususta mliobet neticelere va• 
rabilmek için Mısır maluulatm
dan buraya -ıer idhal edilebileee 
finl. ve bunUJI için Mıaır ,,. Türki 
ye piyıualannda tetkikatta bulun 
mak lbımdır. Meseli M11ır, Tür. 
lı:iyeden ve dllar hariç piyasalar
dan lrillliyetll mikdarda tütiln id· 
hal etmektedir. Hariçten aldıfl
mız bütün tütnleri Türkiyeden al 
malı: laem Mısır, hem Türkiye için 
arza edil- bir teYdir. Burada bir 
m..Je hatıra l'ellyor: Acaba ni
çin Mııaır blidln tütünleriıü Türki
yeci- alıaayor 7. lıte bu meaele 
batlı batma bir tetkik mevzuu. 
dur. Bunun çln Tlirklyenin Mıaır 
ply&1&1lannı tutabilmesi - Mıaır 
da bir kapı -m edebllmaal ll
snndw.0 

Seyyah vapurlan 
Buraya uğramayor 
Turins Klöbün Heyeti daimealnin 

geçenki içl:İmanla Vapur Acenteleri 
de davet olunarak; Akdenizde dola
tan seyyah ·"rıtırlruımn Lİmaıumı
za uiraır.ıı-ları ec ll&bı tetkik ,,. 
müzakere e ·' lm.f ve l'eleceiı: ,_ j. 
ı;in timdiı1en ic o eden lefelılhiaat. 
ta bulunulma.. lurarlapnqtır. 

Bu sene Haziran'•· itibaren Akde 
Dizde dolatan Olu7 •eyyab . V 91>uru 
nun hiç biri ıehrimi.ze uiramamııtır. 

1 ıtanbul ııebrinin Turizm mm taka 
!arına tefrikile birinci mıntaka addo
lunan yukarı Boiaziçinia tenlendl
rilınesi için alii.bdarlarclan mürek
kep bir Komite tetkili müzakere ve 
teabit olunmuthlr. 

Hililiabmer El işlerinin Tarins 
Klöbün Niıtelô Türk - Frıın11z -Ko 
mitesirun deliletile teıbiri için hazır 
ltk yapılmaktadır. 

Feci bir otomabil 
kazası 

DUSSELDORf, 14. A. A - Ta
den Herhert Eulenber-s bir otomohil 
tarafından denilerek tebli:Celi su
rette yaralanınıfbr. Sıhhi vazi,reti 
u........,\• \\an ıuo • •- ---

• 

Anluıra elelıtrllı .. ntran 

Elektrik miihendüılerinden Ha 
san Halet Be7 tarafından Türkiye 
de elektrik sanayii ve bunlarm 
kullandddan kuvni muharrik• 
hakkında fr&n11zca faydalı bir e
ser nqretmiqir. Bu ......-de Yerilen 
malilmata nazaran elektrik bun
dan takriben otuz sene eırvel Ab
dülhamit zamanında bir çok talı:
yidat ile memleketimize lclhal e
dilmiıtir. Abdülbamldin etrafında 
kiler elektrik ile bombalar, li.fmı 
!ar patlatıldıfmı aöylemek aureti
le kendiıini korkutmutlardı. Fa
kat biraz sonra bahriyeye elelı:trlk 
latihsall için müsaade verllmlt ve 
ilk defa sarayda ve aonra da Mı· 
ar Hidlvinln Çubukludaki sara
yında elektrik latlmaline baılan
mıttır. Bundan sonra Beyoğlunun 
Tokatliyan ve Perapalu sibi bü
yük otelleri elektrikle tenvir edil 
mittir. Türkiye tehirleri içinde illı: 
defa olarak elektrik tesisatı yapı· 
lan yer Tanustur. 1902 senesinde 
Taraua nehrinden istifade edilmelı: 
auretila bir fabrika teala edilmit
tir .. lstanbuldaki elektrik fabrika 
., 1914 te yapılmıtllr. Bundan son 
ra diğer ıehlrlerde elektrik teıisa 
b yapılmııtır. Elyevm mevcut elek 
trik fabrlkalanndan otuz biri Al
man ıirketleri, altw Macar, beti 
ltalyan, üçil Belçika, ikisi lnglli.z 
ve biri de Çekoslovak tlrketi tara 
fmdan yapılmıtıır. Elektrik fahri 
kasma malik olan tehirler, iki mil 
yon nüfuıa elektrik cereyanı ver
mektedir , ki bu da memleketimi.z 
nüfusunun yüzde 1318 ini teıldl 
etmektedir. Elyevm 48 ıehirde 
mevcut elll fabrikadan dördü bu
harlı turbln, 11 i ıu ile, 28 i Di.zel 
motörlle, dördü lokomobil ve üçü 
de gaz motörile itlemektedir. Bil
tün bu fabrikalar 100,000 kilovat 

elektrik latihaa.I edebilecek kabili 
yettedir. Elyevm Anlı:aracla flrket 
!ere ait bir, lıtanbulda tirketlere 
ait iki, husuu bir, Maratta ıirket
lere ait 2 hu...U bir, Denizlide be
ledlyeye ait Jö, husuıi iki, huıusi 
idareye alt bir, Aksarayda tirket 
lere ait bir, Diyanbekirde beledi 
yeye ait bir, Eakifehir.ıe ıirketle
re ait bir, Antalyada firketlere •· 
it bir, Gümü,hanede hususi bir, 
Aydında hususi üç, huauıi idareye 
ait bir, Rizede hususi idareye ait 
bir, Trabzonda ılrketlere ait bir, 
Burdurda huauıi bir, lzmirde ıir
ketlere ait üç, belediyeye ait alb, 
husuıi bet, Y ozgatta firketlere ait 
bir, Kayseride belediyeye ait bir, 
Çanakkalede ıirketlere alt bir, hu 
auıi bir, Erzunımda huıusi bir, 
Zonguldakta tirketlere ait altı, 
belediyeye ait bir, Çonımda bele 
diyeye ait iki, hususi idarelere a
it bir, Adanada hu1U1I bir, Sam
sunda ıirketlere ait bir, belediye
ye ait bir, lspartada tirketlere •· 
it iki, Boluda belediyeye alt iki, 
Buraada tirketlere ait bir, Kırklar 
elinde ıirketlere alt iki, belediye 
ye ait bir, Balıkeairde ıirketlere 
ait bir, belediyeye ait iki, Koeae
lide ılrketlere ait bir, belediyeya 
ait iki, husuıl bir, Merıinde ıir
ketlere alt üç, Tekirdağında bele
diyeye alt bir, Manlsada tlrketle
re ait dört, belediyeye ait ilç, hu
auıi üç Malatyada tirketlere alt 
bir, Konyada tirketlere alt bir, 
belediyeye ait bir, Giresonda bele 
diyeye ait bir, Muğlada ıirketlere 
alt iki, huauıi iki, Kaıtamonide 
belediyeye ait bir, Karıta beledi
yoeye alt bir, Kütahyada belediye 
ye alt iki fabrika eeman 97 fab· 
rika ıııuveuttur. 

.11.nlıara •lelıtrlll dalreılnln malılna dalreıı 

Zaroyu 
Sattılar mı? 

(B-.ı 1 inci :<abilede) 

mı, yoksa bqka birisi tarafın
dan mı ııönderildiği malilm de 

tild"u-. 
Kudret Hanım bu enditesin 

den bahsederken: 

- Zaronun yanında ölen Ma 
aanm kardqi Osman gitmiftir. 
Zaro aianm yanındadır. O her 
hafta buraya babasma mektup 

ve para gönderiyor. Gönderdi

ği parayla babası dört ev. 2 a

raba. iki otomobil aatm aldı. 
Halbuki Zaro bana 6 ayda bir 

3 İngiliz lirası gönderiyor. Bu 

para benim -yime yetsin? Os 
mandan Zaronan adre.ii iıtiyo 
ruz, ıröndermiyor. Galiba onu 
orada İgilizlere aatmıtlar. Bizi 
Zaroauz kodular. Osman bura
dan eTralmu istetiyor. lngilia 

tebauma geçecekmif. Bundaıı 
da alıyoruz ki Zaroyu lngilizle 
re satmıtlar ve Zaro ihtiyar ol 
duğu için bunun fariunda değil 

dir. Onun için buraya ııelemez.. 

Zaro ağanın bir de dama· 

dı Mecit ağa vardır. Yakınlar

da Bitlisten gelen ve yetmit ya 

şında olan bu ihtiyar damat Za 

roun en küçük kızı ile evli bu-
.1 ... - n ~ - .""ft ... m 

• 
Yeni ispanya 
Sefiri geldi 

(Başi 1 inci sahif.,d~) 
..ety v .. t de bundan birkaç l'İİll 
eırvel Madritte vefat etmiftir. 
M. S--tiy v .. t kalp baatabfma 
müptela idi. Mezunen Madritte 
lıalundutu eıınada hutalılı •in'
l&JllU!h bunun üzerine talebi üz.-i 
ne tekaüde sevkedilmitti. Müte
"effa, 1868 -inde doimUf ,,. 
1887 de devlet hinnetina l'irmİf. 
Ve evyeJa Pekin sefareti üçüncü 
lı:i.tlplitine, ııoara da ..... a. Ko
lombiya sefareti ikinci kitlplifine 
Samin:raırodoaiki birinci kitipli
iine •e Kar:ı.!toa orta elçillfine ta 
yin edilmiqir. Müteveffa 1918 -
nesinde lıpanyanm Türkiye sefir 
liğine tayin edilmİf ve on dürt -
ne memleketiml.zde kalmııhr. M.. 
Servetey V .. t bı. müddet aarfmo 
da, Türkiyede memlelı:ıetini ıı:n6-
lremmel surette temail ettifi l'İbl 
tchrimi.z mahafllinde de bndiaini 
sevrurmiıti. 

nm uhhatinden endife etmek
tedir. 

Diyor ki: 
- Şu kaynat.- adresini 

bir elime ııeçiraem yanma gide 
cek Ye onu lıtanbula ııetirece
tim> amma bir türlü adresini e
lime geçiremedim. Bana Zaro 
apnm adre.ini bildirecek a
dam çok büyük iyiliiii edecek· 

Almanlar her 
Türü silahı 
Kullanmalı 

(Ba~ı 1 inci sabi/ede) 
Dünkü içtima n müli!ut ıl.i ıartl· 1 
tan her birinin öteki taı·.tlııı fikirle-, 
rini nnl•rna•rma imkin "rı...zırlaılllf" 
kartılıklı bir kavrayi~ kolaylaııa· 
mıştır. 

icıdiye kadar yapılaıı ınüJiJ<ali" 
müukereden ziyade gôriıtmc nıaJıi· 
yetini haiz bulıınmuıtu:. 

Bn l'Örütmeler balonda vapıJ.o' 
Vf' yapılacak tebliğler digeı · biik~ 
mrtlere karı• bir nezak~t ve cemıl•' 
>er; olarak İcra edilecek ve 4 d"'" 
let "raımda akdi dü1üniil•n konft 
ranıa bir batlanl'Jç o1i.lr.:ıktır 

Bugiin lnsilıere hükunıetini lıl 
konferanı için yaptığı daveti tckral 
t~tkik veya İptale mecbıır edelıilec<l 
hiçbir ıey olmanu1tır . Ayni zaın•O" 
da bul'iin baf81"ılan iıle• diğer larJ· 
lara zorla kabul ettirileck bir ıaJı"" 
kararlara ulaıacak dtı;olclir Tcıııİ' 
edildiğine &'Öre 1 nsilter • .:; ~ or d"' 
Jetlerle de görü,meğe tamamile Jıl 
~ır bulunmaktadır. 

Daha ıonra dörtler koni eran•' 
toplandığı zaman al&l<ad"r tarafls'" 
dan lıer bri tetkilciı. o vazcdilc~ 
noktalar ve maddeler hdkkında ıııO' 
>".akere ve münakaıada >erbcsl oJı 
caktır. Bütün kapıların açık bır•ıJ 
d1ğı ehemmiyetle kay<fodilmekıcJir 
Fran1J1yİ, Almanyayi, fıalyayi. l, 
giltereyi ve küçük uıi:I • or rin tik1 
ye!lerine sebep olan halk: hakkı•ı!I 
hiunü niyet ve kartılıkl : )timnl ıilt 
ııiy~tile müzakerede bulunmaları~~ 
müsait bir vaziyete g.e:(İt'n!t:kl ~ hı1kt 
ki bir tahdidi teılihata y •I aeıJnııl 1 

lacağ, ümit edilmektedir -

Ceneı•rede loplanacall 

LONDRA, 14. A. A. - Ha""' ' 
jansmdan: M. Herriot, 4 devlet•"' 
ımda yapılmaaı düıünülen ko11fet-' 
ım Londrada değil, fakat Cene.,.
de toplanmasnun daha muvafık ,; 
cağına M. Mac Donald"ı iknaa ,,,~ 
vafık olmuı l'İbi görünmeHedir. il~ 
nunla beraber bu haber reımi bir ~ 
hiyette değildir. 

/ngllizler ne istiyor? 

l.ONDRA, 14, A. A. - Halla•' 
jan11run buıuıi muhabiri bUdiriy•1' 

Usul ve muamele tarz• mesrle51 

balledilmiıtir. M. Herriot ıl < M.ı# 
Donald Cenevrede mev2uu bahi• ~ 
lan meıeleleri derinden derine 1 ~ 
kik edebilmişlerdir.Franıa •ilah k~~ 
vetlerinde yapmaia hazu- olduğu ı• 
dideb kendi emniyeti luıklunda d:ıJı' 
fazla teminat verilmeai•ı.> bağlı ıul· 
makta, hu munzam temınutı istiıs: 
mahiyete! miıaklar ve fl'ıntakavi ;ır 
laflar akdi yolunda aramak niyetirr 
.ıe aebat ııöıtermektediı 

lngiliz devlet adamları İ•e bey~,!· 
milel herhangi bir yeni teahhüde ı" 
rlımeği kabul etmemekt• ve bilb~ 
sa "1 hal çarelerini o ' taya ıürıııv 
tedirler : · 

t - Almanyayı buııiııl.ü ar~ 
ıtatükoıuna bağlı tutacak 10 ıe11el 
siyaıi bir mütareke yaı>ılnıa11, ,) 

2 - Almanyanın - miktarları 1 , 
elit edilmek ıartile - b.,.- turhi ıt 
lii.h kuvvetlerine malik olm..ı. bıı•" 
ıunda -ı.e.t bırakılmuı, .,,1 

3 - Diğer devlctlcr:ıı de ıİI' 
kuvvetlerini tedrici ıurette uatı""1 
lan. 

M. Heriot'nun gazetl'clleff 
beganatı 

l.ONDRA, 14. A. A.- M. fi.~ 
riot l'azeteeilere ıunlatı ıöylemiı11'' 

lnsillzlerle mutlak bir itilafa "~ 
mak buıuıunda hiçbir ıorluk. ~ 
medim . Yazık ki. Sir John Sı ~ 
tarafından dün Roma ve Berline S" 
derilen davet ancak ltolya tıu·sf1' 
dan kabul edilmiıtir. Almanya ~ 
feranıta bulunmaktan inılina ec!!Y el 
Bence bu meselenin iyi bir ~ılı ,r· 
vardır. O da hiçbir tarafı tacı~ıl' 
melnizin doğrudan doğruya ~ 
(yani lnsilizlerle) m.,...leleri . J 
fıraat ve imki.nınm zuhut etmıŞ 
maııdır. 

Fran811 hariciye naUJrt' 
tinin bir tebliği 

PAR.IS. 14. A. A. - Fransa~ 
ciye neuretindea tehliğ edilınit~ 

F...-ız ve lnsiliz nazı.-fo.n, J· ,Jı 
su • lnslliz • Alman - l r..Iyan

0 

'::,ıı 
reDllDL Cenevrede topland 
karar nnnitlerdir. . ıJ1 

ihzari "' nİınrelmi bir mabıy~ 
bulunacak olan konfennı mii!t . ( 
meaaye tekrar baılamak çareletl ,,d' 
rayİp allkadarların taı'nÖİne arı 
cektir. 

Maıtalıbel Cenevre 
lıonuımaları , 

LONDRA, 14. A. A. - Ha.,-•!"' 
janunadn: ln..Utere, Fransa, I~ ~I 
araaında Cenevrede yap 'lma11 d~,.r 
edil• konupnalar berlıalcle tef<'~· 
ıaninin onuna doğnı vukıı buı..,
br. 

Stephani ajanı• 
muhabirliği 

tr 
ltalyanm Stefani Ajftnll 1 ~ 

rim.i.zde bir muhabirlik tasiaiI'pifıl' 
tar "~t~ir. Muha~İt M. 
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aksim Gorki 
Edebi hayahnın 40 ıncı yıldö. 
nümü Rusyada tes'it edildi 

[Makaim Gorki'nin edebi ha
yatının kırkıncı yıldönümü 
münasebetile bütün Rusyada 
merasim yapıldı. Büyük edi
bin hayatı Ut! Ôsarı etra/ında 
gazeteler fevkalade nüshalar 
çıkardılar. Birı;ok sokak, mü
esseae ve ıehir Uimleri Gorki 
namına izafe edildi. Yal
nız Rusyada değil, bütün 
dünya gazeteleri de Maksim 
Gorki ile mefgul oldular.] 

-A utoblographie'sl -

Benim asıl adım Alexia Maxi
tnotich T echkoff, müatear ismim 
de: Maxime Gorki .. 14 Mart 1869 
da Nijni Novgorad'da doğdum. 
[Şimdi Sovyetler bu ıehrin ismini 
Corkiye tebdil ettiler] baba ba
bam aakerlere kartı zalimane ha
r .. ket ettiği için, Çar 1 inci Niko
lanın bıflDln& uğramış, rütbeai re
fedilmişti. O kader haşin adamdı 
ki, kendi oğlu, yani babam bile 
on, on yeai yaşlan arasında hf"'' 
defa evden kaçb. Son defa öyle 
bir kaçıf kaçtı ki, bir daha eve 
dönmedi. Yürüye yürüye Tobolık 
len Nijini Novgorod'a gitti. Ora
da bir kilimci dükkaruna çırak gir 
di. Babamın zeki bir adam oldu
iuna inanıyorum. Çünkü daha 66 
Yaşında iken Volga Seyriıefain 
şirketinin Aıtraban şubesi müdür 
lüğüne tayin edilmiıti. 1873 te '!· 

Makslm Gorkl 

rada koleradan öldü. Büyük an
rıem babam için iyi kalpli, zeki ve 
"•teli olduğunu aöylerdi. Ana ba
bam Volgada vapurlarda çalıflr• 
dı. Sonra bir eanafm yanma aa
hcı olarak girdi. Daha sonra Niji
rıi Novgorod'a gitti, orada kumq 

ve put sabnağa başladım. Griasi -
Tarihine demiryolunda geçit bek 
çiliği ettim. Ekmekçilik yaptım. 
Bazan sefili.ne ve yaya olarak 
Rusya içinde dola9tım, durdum. 
1888 de Kazanda idim. Orada ta
lebe ile tanıttım ve kendi kendine 
yetişmit münevverlerin kulübüne 
dahil oldum. Bir ıene sonra bü
tün bu münevver zümrenin içinde 
kendin>i çok yabancı hi11etmeğe 
batladım, aeyahate çıktım. Yaya 
olarak Nijini Novgorod'dan Taa
riatine'e, Don mıntakaaına, Uk· 
ranya, Besarabya, Krona, Kou· 
lan mıntakasına, Karadeniz sahil 
lerine gittim. 1892 tetrinievvelin
de Tifliste bulunuyordum. Orada 
iken "K.afkaaya" gazeteainde 
"Mak.ar Tchondra" iıminde ilk 
İlikayem inefl""ltim. Bu hikaye 
müaait surette karıılandı. Nijini'· 
ye döndüğÜm zaman Kazan'da 
çıkan Votiski Vieıtinik gazeteıi.n 
de hikayeler neıretmeğe baılamıt 
tun. 1895 te BouHkoie Boguatova 
eserlerimi neıretti. Fakat o zama
na kadar beni tamamile tatmin e-

den iyi bir §<OY yazamamıştım. 

Bazı eserler 

Gorki habratı arasında kendi
sinden böyle bahaeder. Fakat o 
tarihten aonra yazdığı yazılarla 
Gorki talebe, amele ve ibtil&lci 
gençlik arasında tanınmıı ve aevil 
mit bir adam oldu. Çar hükUnıeti 
endi§eye kapıldı ve kendisini za
rar vermeyecek hile getirmek ia
tedi. 1901 de Gorkiyi tevkif etti
ler, sanayi merkezlerinden uzak
lqtırmak için Argamaı iıminde 

küçük bir kaaabaya nefyettiler. 
1902 de menfasından döndü ve 
Ruı Soıyal Demokrat fırka11na 
girdi. Bir aene ııonra bu grup Bol
§<'Vik fırkasını ibdaa etti. 1905 
aeneainde Gorki Novcia Nijin i ... 
minde bir gazete çıkardı. Lenine 
bu gazetenin bqmubarriri idi. 
Gorki Moıkovadaki ihtilat teıkili 
bna ittirak etmişti. Fırka kendisi
ni iane toplamak Üzere 1906 da 
Amerikaya gönderdi. Bu propa
ganda ...,,ahati eanaaındadır ki 
Gorki en gÜzel eaerlerlnden olan 
"Ana" yı yolda yazdı, Garpte 
milyonlarcıa basılan bu eaer, Rıu
yada Çar hükUıneti tarafından 
müsadere ediliyordu. ilk nüaha11 
Rusyada ancak büyük ihtili.lden 
sonra, 1917 de basılabildi. irtica 
hareketi üzerine GQrld ltalyaya 
gitti. Orada birçok eaerler yazdı. 
1913 le bir Bolşevik gazetesinin 
baımuharriri idi. ihtilalden beri 
"Artomonoff'lar" ve (Klim Sam
cuine) iamindekl ......terini neıret 
ti. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden 

NeYi Mikdan 
Demir tel 3500 Kilo 
Siklop Çemberi 5000 " 
Raptiye 250 " 
Nevi ve mikdarları yukarda yazılı levazım t32S9 numaralı 

karaname ahkamına tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. Talip
lerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığa işti

rak etmek üzere ~1 7.S teminatı muvakkate akçelerile birlikte 
22-10-932 cumartesi günü saat (IS) te Galatada Mübayaa ko
misyonuna müracaatları. (54SS) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa Komisyonu Riyasetinden 
Bakırköyde kain Akliye ve asabiye hastanesi için lüzum olan 

-27S()C}.- metre muhtelif cnis yerli bezi olbaptaki şartnamesi 
veçhile ve 8 teşrinisani 932 salı günü saat 14 te kapalı zarf uıu
lile ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur Şartname ve nü 
muneleri görmek iıtiyenlerin komiıyona müracaattan. (5420) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüiünden 
Adet 
ıso Küçük Sepet 
165 Büyük " 
Pazulrkla alınacak olan bu sepetleri vermeğe talip olanların 

o/o 7,S teminatlarını hamilen 19-10-932 çartamba günü aaat lS 
le Galatada Mübayaat komiayoouna müracaatları. (5408) 

Beyoğlu kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokağı Cinsi No. 11 Muhannnen 

Kıymeti 

Feriköy Baruthane Dükkan enkazı 62,64.66 66 l 648 lira 
" " mülkiyeti " " 640 lira 

Balada muharrer emlak 20 gün müddetle müzayedeye ko
nulmuıtur. Taliplerin 22 tepinievvel 932 cumartesi ııünü ıaat 
16 cian on yediye kadar tenıinat akçelerile Beyoğlu mal dairesi 
milli emlak kıımında müte,ekkil aatıı komnyonuna müftcıurt• 
ları. (Sl27) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için muhtelif eb'atta biri 316 metre 785 de

simetre ve diğeri 71 metre 940 desimetre ve 530 santimetre ol
mak üzere iki kısım tahta pazarlıkla satın alınacaktır. Taliple
rin şartnameleri gördükten s<ınra pazarlığa ittirak etmek üzere 
o/o 7,S teminatı muvakkate akçelerini hamilen 26-10-932 çartam 
ba günü saat (14) le Galatada Mübayaa komiıycınuna müra
caatları. (5457) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
ldaı emiz kimyahenesi için pazarlıkla alit ve edevat aabn a

lınacaktır. Taliplerin liıteyi gördükten ıonra pazarlığa ittirak et 
mek üzere o/o 7,S teminatı muvaldc:ate akçelerini himilen 22--10 
-932 cumaıtnesi günü saat (IS} te Galatada Mübayaa komia
y<ınuna mitracaatlan. (5456) 
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boyacılığına batladı. Çok seçme- 1 
den patron oldu. Emlak sabn al- Kari sDtunu stanbul Gümrük Muhafaza 
dı. Oç boyahane açtı. Çok dindar o 
"e aon derece haaiıti. Dokaan iki sküdar tramvay- BaşmÜdÜrlÜgw Ünden: 
Yatında tecennün edere köldü. Jarı fa-
8abam ve annem büyük babamın Rumeli ve Garibce muhafaza mınıkilerinin tamiri mıı.n.kuaaı 
ıtıüsaadeıi olmadan evlenmİ§ler- kültede durmıyor ı - Rumeli ve Garibce mevkilerinin tamiri pazarlıkla açık 
di. Çünkü büyük babam biricik Oıküclarla Haydarpap araıında kırdırmaya konulmuıtur. 
lu:unı aileaiz ve istikbali metkiik iıliyen otobüslerin Tıp fakültesi ö- 2 _ Kırdırma şartlan kiğıdmm tasdikli ıuretleri Bapııüdü-
bir adama verme kiıtemiyordu. nünde durmunaıı. fakülteye basta 
Ailemde kimae beni aevmezdi. sötüren Oıküdarldann ~ik.~yetine riyetimizden alınacaktır. • 
Yalnız büyük annem müatesna.. meydan vermiştir. Üsküdarlılar, oto- 3 - Kırdırma Batmüdüriyetimizde kurulacak alım ıatım 
Bu iyi kalpli ihtiyar kadını ölün- büalerin ya eakiıi gibi faltülte önün komisyonu tarafından yapılacaktır. 

de durmuına müaaade edilmesini ve 
ceye kadar hürmetle ve muhab- yahut haatalann karda, 11cak hava- 4 - Kırdırma 23-10-932 tarihine raalıyan pazar günü aaat 
betle anacağım. Amcalanm genit da aaatleree tramnv h<'klememeleri 14 tedir. 
>'atamaıını, yani iyi yiyip, iyi iç- için tramvay seferlerinin arttırılma- 5 _ Her iıtekli, biçilmit bedelin % 7.S iu olan 89 lira 78 ku-
ll>eaini severlerdi- Daima aarhot •mı iatemifl...ıir. 
olurlar, kendi aralarında veyahut nqluk muvakkat güvenme ''teminat" larile belli saatten evvel 

bergiin evlerini dolduran misafir- ır------------ komiıy,ma gelmeleri. 
lerile kavsa ederlerdi. Kanlarını 1 6 - Örnek: lıt. Gümrük Muhafaza Batmüdüriyetindedir. lı-
da do00verlerdi. Hatta bir tanesi da- Göz Hekimi tekliler orada görebilirler. (5438) 
>'akla kanamm ölümünü tacil et- p ROFESÖR - .---------------------

~e!~y~e=a'!.~=~~ ~'::' ı.:~: / lnhı·sarlar Umum 'İle içinde kimae okuyup yazması D~ ESAT PAŞA 
rıı bilmiyordu. 8 yqında iken be- - BABIALİ Mu·· du·· rıu·· g" u·· nden rıi kuduracı çıraklığına verdiler. 1 iki ay aonra ustama ııötürdüğüm ı /'iNKARA CADDESi N•60 
llcak çorbayı devirdim. Ellerimi l s,.._._ __________ _. 

hktım. Uatam da beni kovdu. İyi l Tc-kat. Erbaa ve Niksar inhisar idareleri ambarlarında mev-
leıtikten aonra, beni uzak akraba- 'i DO k t O r cut ve kabili tezayüt ve tenakus olmak üzere cem'an 600 bin ko-
de.n bir re.samın yamna verdiler.. R ki H kkı d a· USÇU U a lo mikdatındaki yaprak tütünün Tok.at ve Erbaa an Samsuna. ır aene aonra gördüğilm fena mu I 
•ıtıeleden ıuan.mıt kaçmıftmı. Bir 
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Galataaarayda Kanzük ec- NiksardanÜnyeye kadar olan nakliyatı olbaptaki fartnameıimuci 
"apurda aıçı çıraklığına girdim. zahanesi karşısında Sahne IO· bince 10 teşrinievvel 932 tarihinden itibaren (20) gün müddet-
.&.,çıbatı Michel Antonocittcb eski kağında 3 numaralı apartıman- le münakasaya konmuttur. Talip olanların 3ı tetrinievvel 932 
ll>ubafız alayı çavuılarmdandı. 
p hli da 1 numara. - T.'!lefon 4.4354 pazartesi günü &aat on dörtte Tokat tütün inhisarına ve .....,.iti e "van yapılı. aon derece kuv- :r-·-
"etli bir adamdı. O zamana kadar anlamak üzere inhisarlar Umum müdürlüğü yaprak tütün ıu-
ltitaplardan ve matbu feylerden besine müracaatları. (5437) 
hotlanmazdon. Fakat Smouroff Göz Hekimi ------------------------
ltah tiddet, kah mülayemet göıte t h• ) 
rerek, bana kitap aevgiaini qıta- D~ Süleyman Şükrü n ısar ar Umum 
~'- En çok hoJuma giden ilk ki- Blrlncl sınıl mOtehassıa 
flp "Büyük Petroyu kurtaran ne-
f~rin hikayesi" idi. Smouroff'un (Babıali) Ankara caddesi No.60 
1rili ufaklı kitap dolu bir aandığı 
"•rdı. Bu aandık içinde her çefİt 
tey bulunan alelacayip bir kütüp il 
ha.he idi. O zamandan itibaren e-
liQ,., d"" .. • k d On ne uıtiı ıae o u um. ya .. 1 
ltrıda iken intibalarımı bir gazete
<le I>efretmeğe ba§lamıttım.. Bu
"" takip eden seneler pek kanıık 

DOKTOR 

f"Jv11N ŞÜKRÜ 
C:...ıüli baıtalıklar mütebau111 
Her gün öğleden sonıa latanbul 
Türbe Babıfili Caddeıi N o. 10 

Müdürlüğünden: 
Tip nümunesi veçhile ve pazarlıkla: 
1.- (204.5) metre kostümlük kumaş; 
2.- (73} çift fotin satın alınacaktır. 
3.-· Kumaşı idareden verilmek üzere -mevcut mooeline gö

r- (73) takım elbiıe diktirilecektir. 
Taliplerin nümunelerimizi gördükten sonra -pazarlığa iı

tirak etmek üzere-- ı7-10-932 pazartesi günü saat 14 1. 2 ta Ga 

RADYO ŞİRKETİNDEN 
İstanbul Telıiz Telefon irsal merkezimize ahiren getirttiğimiz esaı 

aI<ümülB.törlerin yerlerine vaz'ı için ayın 15 ve 16 sma müsadif cumart~si 

ve pazar akşamları radyo neşriyatı yapılmıyacak ve ancak pazarteai aaat 
18 den itibaren tekrar muntazamen netriyat yapılacaktır. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 
234 

1 

Tarabya'da Murat Hamiı mahallesinde Dağ mahallinde Ni
kokli sokağında - 7, 67, 2ı, l - numaralarla murakkam bir bap 
hanenin mevcut enkazı yirmi gün müddetle müzayedeye konmuş 
tur. ihalesi teşrinievvelin atuz birinci pazartesi günü saat on 
beıtedir. Taliplerin İstanbul Evkaf Müdiriyeti binaaında mahlı":t
lat kalemine müracaatları. (S346) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Alemdar L':. Mehrret 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 18 Te,rinie.-vel salı 

günü Zonguldak, lnebolu,Sam 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon. 
ve Rize'ye azimet ve avdetle 
ayni iskelelerle Sürmene, Vak 
fıkebir Görele ve O nye' ye uğra 
yarak avdet edecektir. 

Acenteai: Alil.iye Han No. 1. 
Telefor. 21037 

SEYRISEF AlN 
M~rlııes 1eenta: Galata K:öpr; ; 

bap B. 2363. Şube A. Sirkec 
\l llhUrdarsade ban J . 37 40. 

Eskiıehir istasyonuna bir sene zarfında gelecek maden kö- IZMİR - RİRE - ISKENDE-
mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapah zarfla münakaaa11 30 Riye POST ASI 

birinci tetrin 932 pazar günü saat ıs le Ankarada idare merke- : (İZMİR) 18 Birine" 
zinde yapılacaktır. T afsilit Ankara ve Haydarpafa veznelerinde ı le ırin ~ılı 
birer liraya satılan tartnamelerde yazılıdır. (S299) ·

1 
__ 1_1_d_e_. _______ _ 

lst. Mr. Kumandanlığı Saboaıma kom. •l'°\ ı ·ı 

Kilo 

SOOO Piyade Atıı mektebine) 
3528 As. Tıbbiye Mektebine) 
7000 Kuleli Lisesine ) 

15528 
7300 GüHıane haıtahaneıine) 
3072 Askeri Müze ) 
8000 Ölçme taburu ) 

18572 
6472 Eczacı mektebl 
ısooo Maltepe Lisesi 

21472 

) 
) 

4500 Gedikli Kç.Za.mektebi) 
7600 Levazon Dikim Evi ) 
5650 Asker Konağı } 

ı7750 

Bir ıartnamede 

Bir prbıamede 

Bir ıarbıamı;c!e 

Bir tartnamede 

Merkez Kumandanlığına merbut yukarıda yazılı müeaıesa-
ta hizalarındaki mikdarlarda mangal kömürü ayrı ayn dört ıart
namede pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıkları 17/ 10/932 pa
zartesi günü aaat 10 da Tophanede Merkez Kumandanlığı satın 
alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin ıartnamelerini 
görmek için her gün ve pazarlığa iıtirak için de muayyen vak
tinde komisyonda hazır bulunmaları. (5399) (150) 

• * * 
Merkez kumandanlığm• ı veçhile hazırlayacakları tekli( 

merbut müeasesat ihtiyacı için mektuplarını ihale gününün' 
100.000 kilo pirinç kapalı zarf muayyen vaktinden evvel ko
ıuretile satın alınacaktır. Mü- misyon riyasetine vermeleri. 
nakaıa11 7-11-932 pazartesi gü (153) (5427) 
nü aaat 14.30 da Tophanede • • • 
Merkez kumandanlığı satm Merkez Kumandanlığına mer 
alma komisyonunda icra kılı- but müeaıesat ihtiyacı için 
nacaktır. Taliplerin ıartn.ame- 2000 kilo kuru üzüm. 4000 kilo 
ıini görmek için her gün ko- kırmızı mercimek pazarlıkla sa 
miayona müracaatlan ve müna tın alınacaktır. Pazarlığı lS/ 
kasaya iıtirak için de ıartna- 10/932 cumartesi günü saat ıo 
meai veçhile hazırlıyacaklan da Tophanede Merkez Kuman
teiclif mektuplarını ihale günü- danlığı satınalma komiayonun
nün muayyen vaktinden evvel da İcra kılınacaktır. Taliplerin 
komiıyon riyasetine vermeleri. izahat almak için her gün ve 

(151) (5400) pazarlığa iıtirak için de muar 
• • " yen vaktinde komisyonda hazır 

Merkez kumandanlığına bulumnalan. (143) (5374) 
• • • merbut mües-t ihtiyacı için 

90.000 kilo kuru fuulya kapa· 
lı zarf ıuretile satın alınacak
tır. Münoakaaaaı 6-11-932 pazar 
günü saat 14.30 da {lstanbul
da) Tophanede Merlı:ez ku· 
mandanlığı aatınalma k<ımiıyo 
nunda icra lalmacaktır. Talip
lerin ıartnamesini görmek için 
her gün komiıyona müracaat
lan ve müııkasaya iıtirak için 
de tartnamesi veçhile huırhya 
caklan teklif mektuplarım iha
le gününün muayyen vaktin· 
den evvel komiıyoo riyuetine 
vermeleri. (154) (5428) 

* * * Merkez kumandanlığına 
merbut müesıeaat ihtiyacı için 
ı9.000 kilo zeytinyağı kapalı 
zarf ıuretile satın alınacaktır. 
Mün.akua11 6-11-932 pazar gü 
nü saat lS.30 da Tophanede 
Merkez kumandanlığı satın
alma komnyonunda icra kılı
nacaktır. Taliplerin ıartname
ıini görmek için her gün ko
misyona müracaatları ve mü
nakasaya ittirak için de şart
namesi veçhile hazırhyacaklan 
teklif mektuplarım ihale günü 
nün muayyen vaktinden evvel 
komisyon riyasetine vermele
n. (155) (5429) 

'!' .. * 
Merkez kumandanlığına 

merbut müeaaeıat ihtiyacı için 
38000 kilo sabun kapalı zarf 
auretile satın alınacaktır. Mü
nakasası 7-11-932 pazartesi gü 
nü saat ıs te Tophanede mer
kez kumandanlığı ıatınalma 
komisyonunda icra kılınacak· 
tır. Tal iplerin şartnamesini 
görmek için her gün komisyo
na müracaatları ve münakasa· 

2500 Kil<> balya ipi 
600 kilo ince ıicim 

14000 kilo çember 
20000 adet çember tokası 

Ordu 11hhiye6i için yukarıda 
yazılı çember ve toka, balya ipi 
ve ince ıicim iki ıartnamede a· 
lent münakasa ıuretile aatm alı 
nacaktır. Münakaaalan 30-10-
932 pazar günü ıaat 14,30 da 
Tophanede Merkez kumandan
hiı ıatmalma lrıomiıyonuoda 
icra kılınacaktır. Taliplerin ıart 
namelerini görmek için herııün 
ve münakasaya iıtirak için de 
muayyen vaktinde komiıyonda 
hazır bulunmaları (132) (5303) 

• • • 
Aıkeri Tıbbiye mektebi tale

besi için 40 adet ıerd ııraaı pa
zarlıkla aatın almacaktır. Pa
zarlığı 16/ı0/932 pazar günü 
saat 10 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı aatınalma komis 
yonunda icra kılınacaktır. Ta -
!iplerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa iıtirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. ı 

(156) (5430) 
••• 

Harbiye mektebi talebeleri 
ihtiyacı için alınmaaı ilin edi
len altlı üıtlü 200 karyolaya İ
laveten aleni tartname ile daha 
47 altlı üıtlü karyola pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 22· 
10-932 cumartesi gunu saat 
14.30 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satmalma komiı 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin tartname ve nümunesi
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve pazarlığa ittiralt 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

j 

TRABZON POST ASI 

(GülGEMAL) 
19 Birinci teşrin çarş m· a 
18 de. 

IZMIR- MEF SIN POSTA Si 

(Cümhuriyet) 
19 Birinci teşr:n çarşamb:ı 
10 da. Galata rıhtımıncan 

kalkarlar. Bu sefer gidişte 
Gelibolu v~ MarmarLe c' e 
uğr .ınılaca k tır. 

15 Birinci teşrinden iti
baren Eaniırma ve Kara
biga postaları İstanl uf' d.1n 
sallt 17 r'e ka"k C'l·la· ır. 

ZAYİ 
Sahibi olduğum kamyonum 3500 

nu.merolu plikaıını zayi ettim yenis 

ni çıkaracağımdan eıkisinin hükmi 
yoktur. 

Şitler 

3 üncü kolordu ı 
ilan lan 

Burdurdaki kıtaat hayvanatı 
için 183,87S kilo ot kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. lha 
lesi 16-ı0-932 pazar günü saat 
16 dadır. Şartnamesini görmek 
iateyenlerin her gün ihaleye iş 
tirak edeceklerin vakti muayyı' 
ninde Burdurda Topçu Alayı 
ıatınalma komiıyonuna müra . 
caatlan. (813) ( 4986) 

• '!' '!' 

Boludaki kıtaat için (72360) 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü· 
nakaaaya konmuttur. İhalesi 
29-10-932 cumartesi günüdür. 
İhaleye ittirak edeceklerin vak 
ti muayyeninde Boluda satınal 
ma komisyonuna müracaatla
rı. (842) (SlSS} .... 

Birici fırka hayvanatı için iki 
yüz bin kilo yulaf kapalı zarfla 
almacaktır. lhal.~i 26-10-932 
çarp.mba günü ıı at 10 da yapı 
lacaktır. Şartnamt'Iİni almak iı 
tiyenlerin her gün ihaleye itti
rak edeceklerin de v'kti muay
yeninden eve' k<ımiıı•onumuza 
müracaatları (855' (S243) 

••• 
Samıundaki kıtaat için 32( 

bin kilo un kapalı zarfla müna
kaaaya konmutlur. İhalesi 24-
10-932 pazartesi günü saat on 
bef tedir. İhaleye iıtirak ede
ceklerin vakti muayyenden e· ,. 
vel Samsundaki fırka satınalm ' 
komi•yonuna müracaatları. 

(860) (5283} 
'!' •• 

Maltepe Piyade Atıt mekte
binde yapılacak garaj pazarlığa 
konmuttur. lS-10-932 cumartıı 
si eünü aaat ı6 da ihalesi yapı
lacaktır. Taliplerin keşifnameyi 
görmek üzere her gün ve ihale 
ye ittirak etmek iıteyenleri:ı 
vakti muayyeninden evvel k<' 
miay<ına müracaatları 

(869) (S327} 
••• 

Çatalca Ms. Mv. de bulu
ran lokomobilin ihzar edilen 
m<ıtör dairesine konulması vt 
revirin tamiri pazarlıkla müne 
kasaya konmu~tur. 19-ıo-932 
çarşamba günü saat IS te iha
lesi yapılacaktır. LokamobiF 
görmek isteyenlerin Hadımkö 
yüne, keşifnamesini görmek is· 
teyenlerin her gün Vf> ihaleye 
iıtirak edeceklerin vakti mua) 
yenden evvel Ko. müracaatla-



• 

l 

.• 

Muhterem Halkımızın 
Nazarı Dikkatine 

lpekiş Müdürlüğünden: 
İPEKİŞ kumaşlarının kazandığı bü

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

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

1 - IPEKIŞ kumaşlarının kenarında 
sağlamlık ve gÜzellik garantis! olan 
altın yaldızlı IPEKIŞ markası vardır. 

2 - IPEKIŞ kumaşları yalnız İpekiş 
mağazalarında satılmaktadır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

15000 kilo aıiır eti: Açık münakuaaı 23 Tetrinievvel 932 pa· 
zar günü aaat 14 le. 
15000 kilo aığır eti: Açık münakuaaı 23 T e§rinievvel 932 pa
ur günü aaat 15 te. 

500 kilo çay : Açık münakasaaı 23 T eırinievvel 932 pazar 
günü aaat 16 da. 

Marmara Oaaübahri ve Kocaeli Müstahkem mevki kuman
danlığı ihtiyacı için yukarıda yazılı iiç kalem erzakın hizaların
daki ş;ünlerde açık münakuaları icra olunacağından ıartname
lerfoi görmek İçin hergün ve münakaaaya ittirak edeceklerin mü 
nakaaa gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kuımpatada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaat
ları. (5149) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango ıimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

İştirak ediniz .• 

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan 

16,000 Kilo Pirinç: Açık münakasaaı: 30 Teşrinievvel 
932 pazar günü saat 11 de. 

5,000 Kilo Sabun: Açık münakasaaı: 30 Tetrmievvel 
932 pazar günü Hat 14 te. 

16,000 Kilo Kuru faaulya : Açık münakasası: 30 Teşri
nievvel 932 pazar günü saat IS te. 

15,000 Kilo Nohut: Açık münakasası: 31 Teşrinievvel 
932 pazarteai günü aaat 11 de. 

6,000 Kilo Kuru üzüm: Açık münakasası: 31 Teşrinf. 
evvel 932 pazartesi günü saat 13,S ta. 

5,000 Kilo Karpit: Açık münakasası: 31 T etrinievvel 
932 pazarteai günü aaat 14,S ta. 

S,000 Kilo Kazan Tutyası: Açık münakasuı: • 31 fet· 
rinievvel 932 pazartesi aünü aaat ıs,s ta. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarları 
yazılı eıyanm münakaaalan hizalarındaki giln ve aaatlerde ya
pılacağından §artnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve ver
meğe talip olacakların da münakaaa gün ve aaatlermde muvak
kat teminat makbuzlarile birlikte Kaaımpatada Deniz Levazım 
aatmalma komiıy~una müracaatları. (5292) 

MUHTEREM 

Çiftçilere ve Pirinççilere 
Fennin en son terekkiyalrru her an takip eden 

(IST ANBUL ÇEL TlK F ABRlKASI) 
pek müaeit ıeraitle faaliyete bqlamııtır. Ve beher okka çeltik 46 

paraya temizlenir ardiye ücreti alınmaz. 
Haliç: Fener Caddezi A.,ti Suhası No. ~'l2 • 108. Telefon 20406 

• 
Istanbul ve 'f rakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN~ 

• 
Al pullu şeker f abrikasıııın Istanbul depo. 

larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
. bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kris al toz, ilosu 36,75 kuruş 

Ç valda küp, kilosu 381/2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu 391 

I 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir c Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fsta.nbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: İst nhu Şeker - Telefon: 244 70-79 

Görülmemiş 
Parlak bir muvaffak.ıvet 

Ademi ıktidara, be gev 
şek.iğine v~ z fye.i u

mumıyeye 

kartı kat'i teıir gÖılforen 

GLA DOKRATIN 
Vlethur prof. Brown Secquart w 
3teinach'ın keşfidir. Kadın ve er 
'<ek farkı yoktur. Her kutu deru· 
ıunda türkçe olarak tarifcıi mev· 
outtur. Umum deposu lıt. Bah 
•kapıda ZAMAN ecza depozu-
iur. Her eczane ve ecaa Ôei)olaru. 
· a bulunur. K !usu 200 ku 
· ,tur. DOKTOR BEYLE . 
~E teoirini tecrübe için makbuz 

3 GÜNDE 
Yeni Bevaz Cilt 

Mikroıkob 

keıfi budu· 

,-Bono , 
Her türlü bonolarla mazbata ve 

veıikalar, deyin ilmühaberi üze

rine her tekilde itler yapar. 

Balıkpazar, Makaudiye Han No 

36 Uturlu Zade M. Derviı. 

Hali hazırda ·""'n {en bilir kiı 
"'l·'k"h:rn~_. b; .. 1<,·t·1 '"'<'!'l<irra'- cilt ınetamatmm taharrü.ıü, meaa-

Beyoğlu üçüncü ıulh hukuk mah
kemeainden: Dayiremizin 31-1433 
numaralı doayuı albnda Jorj Kulut 
ros ol. tarahndan AW. D..Hla bin
li Yani Mavromata haıum aleyhine 
ikame olunan bir ıza1..,.; fUTU dava-
11 münaıebetile müddaleyh ikamet
Phmcla bulunamamıı ve bir mahal
li meçhule ıılttiii yapılan tebliiat 
makbu:ııunclan anlatılmuı üzerine 
muhakemenin 6-11 -932 tarihine mü
aadif cumartesi ııünü aaat 10 a talik 
edildifinden 20 sün fasıla ile ilanen 
tebliii kararglr olmakla keyfiyet t• 
bligat makamına kiyim olmak üzre 
ilan olunur. 

menin inbioatına ve bil&hare aiyah 

1 
benlerin zuhuruna ve burutuklukla-

A M A nn huduıuna ve kalın ve aoluk bir 

(. 

........ 
1 cilde ıebep olur. Beyu rengindeki -----------

' (yalıız) yeni Tokalon kremi, cildin D k 
Dr. akkı Şinasi ı mesamatındak.i ııayriaaflığı hal, ta. o t o r 

vrunuzun en sıhhı gıdasıdı. harrü,ü teokin, ıiyah benleri izale Hafız Cemal 
ettiti gibi münbeıit mesamatı da l<k 

Yavr 

İle besleyiniz. 
Gürbüz, kuvvetli 

olur. 
Çabuk yürür. 

ıif eder ve kalın ve esmer bir cilt 
yumuf&ll1ıt ve beyazlanm•t olur, Be- Dahiliye hastalıkları 
yaz rengin ki bu yeni Tokalon kre mütehassısı 
minde beyazlatan ve kuvvetlendiren Cumadan maada herpn öfleden 
kabız mevat ile kanıbnlmıı taze aonra ıaat (2,30 dan Se; kadar lı· 
krem ve aaf zeytin yağı vardır· En tanbulda Divanyolunda 1111 r_uma. 

kuru bir cildi nazil< bir nem ve ta- l:'alı huıuıi daireıinde dahili lıaata
zelil< tutar, yaflı bir cildin parlak-

lddarı ıı.:ıuayene ve tedaYi eder. Te· 
lıtını ııiderir. Cildi o derece yeni ve lefon: lıtanbul 22398. 
gayri kabili tarif bir ııilzellik ve ta-
zelikle ıüıler ki bunun batka ıuretle ----------
temini ııayrİmümkündllr. 

Sono .ara A van ... 1 
Mübadil, Gayri mübadil, Hazi 
ne bonoları alır talar. Satmak 
istemeyenlere avans verir. Sir
keci Liman Han N o. 30. 
Tel 24300. öMER LOTFl 

Devredilecek ihtira beratı 
Neş'eli büyür. " Çeııne inıaat, iıkelet inıaatı,de 

Deposu: Bahçekapı mir İllf&llt veıaire ve onlardan ma-

N 
mu! ebniyeleri doldurmaia mahıuı Salih ec'!lti inıaat unıuru" hakkında 14 Teırini 

.. _________ _. ı evvel 1930 tarih ve 1042 numara ile 

Frankfort ve Viyana 
Kliniklerinden mezun 

KULAK, BURUN, BOCAz 
Müteba11ıaı: Dr. 

Şevket Hüsnü 
Kadıköy, Mühürdar caddesi 
No. 59. Saat 14 len sonra 

1 Sanayi Müdiriyeti aliyeainden iıtih
oal edilmiı olan ihtira ber:atı üzerin
deki hukuk bu kere bafkaaına ferai 
veya icara veriJecefinden mezkur 
ihtirayı oatm almak veya isticar et
mek arzuıunda bulunan zevabn lı
tarıbulda Bahçekapuda Tat Hanın
da 43-48 No. larclı> ki\in H. W. 
STOCK Efendiyr ol.irac:aııtları ilan 
olunur. 

&:11----------------

o.20 
Pek yakında bütün istan .. 
bul halkının bileceği bit 
rakam olacak. Çünkü ••. 

SATiE 
12ay vadeyi değiştirmiyerek 

E ektrik Tesisatı 
Fiatından 

0 /o 20 indirmiştir 
Peşin tediyat için hususi şartlar vard•r 

Adana Erk~k Muallim 
Mektebi müdürlüğünden: 

1 - 26225 yirmi altı bin iki yüz bet lira keıifli mektebiıııİ· 
zi ı yaınkhane pavyonunun Tıraça tamiratı, mektep temellerini~ 
takviyesi; haricen çimentolu aıva, badana ve dahilen yağlı boY' 
ile telvini, hela duvarlarına müzaik imali ve su oluklarının tecdi· 
di, 1'mumi İnşaat ıartnamesi eaaalarma tevfikan ve ke,ifnames' 

mucibince tamir ve in§ası 26 eylill 932 den IS teırinievvel 93Z 
tarihiue kadar kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle mevkii 
münakasaya vazedilmiıtir. 

2 - Tal iplerin uaulü daireainde tanzim edecekleri teklifnaıııe 
ve itbu inıaat ve tamiratı ifaya muktedir olduklarına dair resıııl 
veaaikln teminatlarile birlikte ihale ailnü olan 16-10-932 paı~r 

ııünü saat 14 le Adana Maarif Müdürlüğünde içtima edecek er 
lan komisyona müracaatları ilan olunur. (S093) 

Barut ve Fişek inhisar 
- idaresinden: 

Ecza tüccarlarının ve fabrikatörlerin nazarı dikkatine: 
Memleketimizin bütün ihtiyacını temin edecek aurette fab· 

rikalarımızda iatihaal edilen sınai ve Türk Kodeksine tamamPll 
mutabık ispençiyari sulfat deaut aabta hazırlanmııtır. İhtiyacı 

olanların gümrük ve aaire aibi muamelatla meıgul olmadan kıs~ 
bir zamanda sipariılerini temin etmek ve beyhude harice paraıııı· 
zı çıkarmamak üzere idaremize müracaat etmeleri. (S349) 

1 --

Merhum 
Muallim M~bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaa"ltızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

IBer~erl N. GA~~~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir • 

Bütün iı adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası ı 
Taşraya gönderilen kitaplar içh posta ücreti alı'1m •z. 1 

·----


