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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Londra 
Mülikab 
Almanyanın tealihab tah

dit konferansından çekilmesi 
İizerine husule gelen vaziyeti 
tetkik etmek üzere Londrada 
lngiliz Baıvekili ile F ranaız 
Baıvekili arasındaki müzakere
ler müsbet bir netice vermedi. 
Mac Donald · Herriot mülaka
tı, İtalya ve Almanyanm da it
tirakile aktedilecek olan dört 
taraflı bir konferanam zemini
ni hazırlayacaktı. Verilen ha· 
berlere göre, mülikat netice
•inde Cenevre tehri konferan
•ın içtima yeri olmak üzere 
teıbit edilmittir. 

İtalyanın Cenevreyi kabul 
ettiği b;Jdiriliyor. Ancak Al· 
lllanya, Cenevrede tealihat me
•eleainin görüşülmesini, mü
•avatı tanınmadığı cihetle çekil 
diği konferansın devamı telak
ki ettiğinden bu şehre murah
has gödermemekte ısrar et· 
llıektedir. 

Almanların konferansa İşti· 
tak etmemek için ileri sürdük
lerj sebep bu olmakla beraber, 
hakikatte Lodrada iki ba9vekil 
~•asındaki müzakerelerin aldı
ğı cereyanı beğenmedikleri an
laıılmaktadır. 

Fransız Ba9vekili Herriot' -
llUn Londraya bir proje ile git· 
liği bildirilmiıti. Bu projenin 
tııahiyeti anlatılmıştır: Fransa, 
•ilihlann tahdidini emniyet me 
•eleaine raptetmektedir. Filha· 
kık. bir devletin emniyet ve 
•elametini araması kadar tabii 
bir hak olamaz. Fakat Fran
&ızlara göre emniyet, yalnız 
transanrn tecavüzden masun 
kalması demek değildir. Ver· 
'~illes muahedesinin Avrupada 
Çtzdiği hudutların muhafaza11 
le kurduğu sistemin devamı 
~emektir. Emniyet tabirinden 
t'anaa bunu murat ediyor. Ve 
ranıız Ba9vekili Herriot Lon

draya bunu temin edecek kan· 
tık bir proje ile gitmittir. 

Mac Donald'm İngiltereyi 
~r takım yeni siyasi taahhüt
erle bağlamak gayesini istih· 
daf eden bu Fransız projesini 
ile dereceye kadar kabul ettiği 
~altım değildir. Fakat lngiliz
trin, Lokarno muahedelerin· 
den daha geniı siyasi taahhüt
ler altına girmek İstemedikleri 
0teden beri malum bir keyfi· 
)etti.Maliimdur ki Lokamo mu 
"1edeleri yalnız F ransanm ve 
~elçikanın hudutlarını beynel
~ilel kefalet altına alıyor. Şark 
l lldutlan değişmiyeceğine dair 
llgilizler bir taahhüt altına 
tirınedikleri gibi, Almanlnr d:ı 
bu hudutları kat'i ve nihai ola· 
~k kabul etmiş değillerdir. Ve 
'-aaen 1925 senesinde Lokarno 
'tıuahedeleri imzalanırken, Al
'tıanların garp hudutlarını mü· 
bakaşa etmeği kabul etmeleri
te sebep te şark hudutlarında 
b eııd'lerine müsaadekarlıkta 
. tılunulmasını temin etmekten 
~•retti. Binaenaleyh İngilizler, 
,'<ınsızların §ark hudutlarına 

\ı~ noktai nazarlarını kabul et
~.e er dahi. Almanların bir 
k ş,ıiı: Lokamosu" imzalamağı 
/1buı edeceklerine ihtimal ve· 
1 eıtıez. 
ı_ Methur sözdür: Bütün yol-

r Romaya gider. derler. Av
~a devletlerinin münasebet· 
• l'i mevzuu bahsolunca; daima 
~· &elir, Veraailles muahedesi
~ ırı lr.ırduğu sistemin dr • lllllı 
~a bozulmasma dayanı l1ü· 
~ beynelmilel ihtili.<Jarın meb 
) ."e menşei budur. Yalnız si· 
~ ihtilafların değil, iktısadt 
'ıı tanın da sebebi budur. Bu 
,. '•tik vaziyetin devam etme
)ltte sebep, alikadar devletlerin 
~11çizip asıl esas mesele ile 
~'tılaımak İstememeleridir. 
1-l'~lmilel müzakerelerde aa
de~'Yet aranmasa da realizm 
ııej1len bir ıey vardır. Son se
t\ er zarfında toplanan konfe
~•larda bu unsuru göremiyo
lj • 14 senelik tarih fU bakika. 
lel tebarüz ettinnittir ki meıe· 
~ kr realist bir zihniyetle mu
ltiikijeme edilip te ihtilaflar 
l~ nden halledilerek devlet
~ münasebetleri yeni bir ni
lei a .~ağlanmazaa. beynelmi
de.., lnunaaebetlerdeki bu anarıi 

•ııı edecektir. 
Ahmet ŞÜKRÜ 

ransızlarla 
•• 

kt Si n 
Fransızlarla cereyan eden müza

kerat bitti ve prensip 
itibarile itilafta· neticelendi •• 

Şimdi yapılmakta olan temaslar mukavele. 
lerin yazılış tarzına 

ait bazı noktai nazarlar teatisinden ibarettir •• 
M. Ponsot bu sabah geliY.or. Yarın Reisicümhur Hz. tarafın

dan kabul edilecektir. İtilaflar ne zaman imza ediliyor? 
Fransa ile muallak Suriye me

seleleri etrafında Hariciye Ve
kaleti Vekili Şükrü Kaya, Harici 
ye Müstetarı Numan Rifat Bey
lerle Fransız sefiri Comtc de 
Chambron ııraamda cereyan et-. 
mekte olan müzakerelere dün de 
devam edilmiştir Evvelki ak...,,. 
Numan Rifat B. Dolmabahçe sa· 
rayında Şükrü Kaya Beyle uzun 
müddet görüttükten sonra saat 
21.30 da Fransız sefaretine gi
derek Sefirle bir saat süren uzun 
bir mülakatta bulunmUJ ve bila
hare sarayft ciderek Şükrü Kftya 
Beye mülaki olmuttur. 

Numan Rifat B. bundan •onra 
mükabil bazı projeler ihzan ve 
bazı doayalarm mütaleaaı İçin sa-

Fran11zlarla dünkü temasları idare 
eden hariciye müsteşan 

Numan B. 

l\u sabah şehrimize g•lecek oıaıı 

M. Ponsot 
Fransız ıcfarethaneainde Compte 
de Cha mbron ile g:;rü,tükten son 
ra T okatlıyan oteline gelerek Şük 
rü Kaya Beyle görütmüt ve bila
hare her ikisi birden Dolmabah· 
çe sarayına giderek evrak ve doa 
yalar üzerinde akşam aaat altıya 
kadar meıgul olmutlardır. 

Dahiliye Vekili Ş. Kaya B. bir a
ralık Reis;ciımhur Hz. tarafından 
kabul edilerek müzakeralm son 
aafha11 hftkkında kendilerine ma• 
IUınat arzelmittir. Numan Rifat 
B. de saraydan çıkbktan aonra 
geceyi gedrmek üzre Kadıköyü
ne gitmittir. 

baha kadar metgul olınuıtur. Nu- ı Müzakerenin mevzuunu teıkil 
man Rifat B. dün saat 14.30 da etmekle olan Suriye demiryolu i-

Malatyalılar Başvekil
den ne istediler? 

• 
Malatya az emekle bir lzmir 

olabilir •• 

Husuat reslmlerlmlz:BaşveRtl Malatyada, Malatyada ku
rulan belediye takıı, elektrlk şirketinin qapfığı tezyinat 

Batvekil !.met PllJ& Hz. dün bir ı istirahat etmişlerdir. 
yere çıkmamıtlar ve Heybeli adada (Devamı 6 mcı <ahif~de) 

le Suriye tebaasının Tüı·kiyede 
ve Türkiye tebaasının Suriyede 
bulunan emlaki meselesi etrafın· 
da prenaıp itibarile itilaf hasıl ol· 
muthır. iki ıı; r nden beri cereyan 
etmekte olan nıüzakereler, pren
•ip meı~lelerin etrafında olma:yıp 
mukavelelerin yazılıı tarzına da
ir olan bazı n oktai nazarlftr teati
sinden ibarettir. Bu sebeple itila
fa, muhakkak nazarile balolabil· 
diği gibi, mukavelelerin bufl'Ün· -
!erde imza edilmesi kuvvetle Ü· 
mit edilmektedir, 

Müzakerenin hitamında biri 
Suriye dcmiryoluna, diğeri de em 
lik meselesine ait olmak üzre iki 
mukavelename imza edilecektir. 

Müzakerelerde son ııünlerde 
istical edilmesine sebep bugün 
Pariaten §"hrimize gelecek olan 
Franaantn Suriye feYkali.de koıni 
seri M. Ponııot'nun yapacaifı ne
zaket ziyareti esnasında muallak 
meselelerin kimilen halledilmit 
olduğun" görmek arzuıundan ile
ri gelmiştir. 

Bugün Numan Rifat B. le Fr
ansız sefiri araaınd müzakerele
re devam edil~ 'r. Fakat M. 
Ponsot'nun şehriınize gelmesi ve 
sefirin, yapacağı ziyaretlerde 
kendisine refakat etmek mecburi 
yetinde bulunması hasebile te
masların biraz gecikmeai muhte
meldir. 

Mukavelenamelerin imza gü
nü henüz tayin edilmemiştir. Bu
nunla beı·aber bugünlerde imza 
edilmesine muhakkak nazarile 
bakılm!lktadır. mukaveleleri Fr
ansa namına Comte de Chambron 
İmza edecektir. Türkiye namına 
müzakere bugünlerde bittiği tak 
dirde Şiikrii Kaya B. tarafmdaa 

(Devamı r; ıncı sahifede) 

Maske 
Düşmedi! 

ı A. H. için Ahmet 
' Hamdi B. ne diyor? 

Meçhul muharrir niçin 
meydana cıkuııyormuş? 
Liman tirketinin yardım ve hİına-

yeaile çıkan Kooperatif mecmuasın
da bir çok t"!ekkül 

ve plnılarp hü- ' 
cumlar yapan A.H. 
Beyin tahsiyeti el- . 1 
rahndaki esrar de ~ ıl 
vam ebnekteılir. 

A. H. Beyin ya- · k · · ' 
ıtılarile muhtelif ta· ı\ /-
hıalara ait fikirlere 1\ ı 
hücumlar yapbğı 
halde kendi şaha! 
yetinin elin böyle 
perde arka,mda 
gizli kalma11 hay. 
retle ka,..ılanmak-
tadır. Liman tlrketi 
müdürü Ahmet Hamdi Bey bir mu

harririmize A. H, Beyin gizli kalma-
11nın ıebebini izah ederken demittir 
ki: 

«- Bu zat ınünakaJalarda tahsmm 
mevzuu bahıolmaıını iıtemiyor. 

Çünkü bu genç iktısatçı kendiıine 

«Sen da1ıa dün mektepten çıktın ne 
bilinin, veya E"ılin mett:uriyeti iste.
din de muvaffak olamadın ondan 
böyle yapıyorsun denilmesinden çe
kiniyor.• 

Aliıkadarlar A. H. Bey meydana 
çıkarsa o vakit bugilnkü müphemi
yetin ortadan kalkacağı kanaatinde
dirler. &u suretle Liman tirketi mü
dürü Ahmet Hamdi Bey de tahsına 
yapılan bazı hücumlardan kurtul
mut olacakbr. 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

-z ere pren 1 
n tic • 

1 
Gazi Hz. 

Reisicümhur Hz. diln 
Doloıabahce .flBrayında

kl dairelerinde meşgul 
olmuşlardır. 

6,672,000 lira perşem
be akşamına 

kadar ödenecek •• 
Dün de zelzele Rıhtım şirketi bir değil bir ka 
oldu!.. noktadan suçlu görülüyor 
Gecedenberi ıeh-

• • • 
rımızı 

3 zelzele sarstı 

Tabiatın cebri ve gağmur
auzluk devam ediyor 

Fatin B. 
Son zamanlarda tabiatta ırayrİ ta.. 

bii bidiıeler sık, aılı: tekerrüre ve 
kencliaini devamlı surette hiuettir
meie batlamııtır. 

Yunanistan ve civanncla ırörülen 
son tiddetli hareketi arzlar, Frıuısa
nın cenubunda Nice haYalisinde ge
çen hafta vuku loulan büyük fırtına, 
ıiddetli yağmurlar, enuali az görül
müt feyezanlar, arazi kayınalan ve 
diğer taraftan bir çok memleketlerde 
kendini tiddetle hiaaettiren yaimur
ıuzluk bunun en büyük mi..Uerin
dendir. 

Evvelki ırece yan11ndan sonra teh 
rimizde vuku bulduğunu yazclıimuz 

(Devamı r; mcr samf~d~) 

Tapu 
• 
işleri 

Rıhtmı ıirketi ııınb... ve antrepo. 
larmcla dönen yolıuzluiun tahmin
den daha büytik ve ıümullü olduğu 
anlatılmaktadır. 
Yapbğmuz tahkikata nazaran 

Gümrükler teftit heyeti bu ~!erle 
alikaclar olarak bazı eller teobit el
miıtir. Rıhtım ambar ve antrepolan 
kapalı bulunduğu zamanlar kapıla
rında iki kilit vardır. Bunlardan biri 
Rıhtnn kumpanyası memuru diieri 
siimrük memuru tarafından kilitle
nir. Ayni tekilde bir mühür de YUru· 
lur. Bu itibarla, ambar H anlr•p> 
)ardan etyanın çu. arılnv nna havret 
edilmektedir. Ortada bir hidiae oldu 
ğuna göre iki tarafın da meoul olma 
11 liznn selclij'i fikri ileri sürülmek
tedir. Bacün meydanda bulanıaıyan 
4000 lrüaur kap etyamn muhtelif 
Rıhtnn ambar ve antrepolanncla ka
yıp olduğuna bakılarak bu itlerin 
mahdut bir Uç kitinin veya ufak bir 
ıebekenin iti olmadığı anlaıılmakta
d.r. 
Rıhbm tirl<eti ıu noktalardan me

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ı-.anbul gümrükıcri baş müdürü 

Seyfi Beg 

Balkan konferansına 
hazırlık yapılıyor 

Konferansa Türkiye namına 
kimler gidiyor ve ne yapılacak 

Balkan Birliği Türk ıırupu 
aon sünlerde hemen her gün top
lanmakta ve Bükreı lı:onferanaı• 
na hazırlanmaktadır. Dün de G&
lataaarayda Hasan Beyin riya
tinde bir içtima yapılmıftır. Türlı: 
grupu Umumi Katibi Ruten Eıref 
B., dün akıam bir muharririmizf' 
ıu beyanatta bulunmuttur: 

"- Üçüncü Balkan konferaa
aı 22 1. inci tetrinde Bükreıte Ro
manya Mebusan Mecliainde içti
malanna bqhyacaktır. Bizim mu 
rahhaa h.,yetiıniz aym 20 sinde 
sabahleyin saat 10 da hususi su
rette gönderilen Prensipeyza Mar
ya vapurile buradan hareket ede 
cektir. 

Cemal Bey fzmir- Murahhas heyetimiz 
Murahhaslarımız fU :ratlardır: 

deki Reis - Trabzon mebusu Ha- Türk Heyeti reisi Hasan 

t k .l,. h • h d• ( Devamı 6 ıneı sahifede) Bey ( Trabzon) 
eş ı a ıza e ıyor 

Kara, Artvin, Trabzon, Sam- -~11111111111111 mnum lfır(I,,~ 
sun İzmir vilayeti tapu idareleri- ~ 'T' "h'"' 'T',,.~r;kamız ~ 
ni teftiş eden tapu ve kadastro U• a .ı <lT ,f l .ı ıı:,'. c. = 
mum müdürü Cemal B. ,.,hrimi- a ~ 
ze ırelmi~ dün lıtanbul tapu - e 
.dairesinde mefgul olmu~tur. Bu- § 9 f eiaA ketı'" ve gna• §İS 
gün Ankaraya gidecek olan Ce- =: 

:'a~a~~:~:::!:::~~;e:u~ i tief'İn habraları 1 
ri lzmirin tapu aicil muhafızlığı §S Ei 
teşkilab tatbik edilmektedir. Ta- =: § 
sarruf muameleleri ikmal edildi- = vak n Ja başlıyor e ği halde tapu senetlerini alama· - ;:: .ı 4 l Uı •• =: 

yan it ·~ipleri, . şimdi sür'atle ;;;; 99 f el/Jketlnt carlık Rusyasının /stanbul sefiri = 
tapu alabil?'ektedır. .. = 1gnatle/'ln halıralarile mezcederek yakında = Merkezı Ankarada olmak uz. = 1 ' = 

:: tefrika halinde neşredeceiJ1%. Pek ziyade şayanıı -

Tapu müdilrD umumisi 
Cemal B. 

re Çankırı, Yozgat, Kırtehri, Ço
rumda da tapu aicil muhaf.,lıkla 
rı teıkilatı vücude getirilecektir. 
Bu muhafaza tetkilatın.ı gelecek 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

= dikkat hakikat/arı 11e meraklı aa/haları lhtioa !!!! eden bu lefrlkamızın kaynakları şunlardır: _ = 1 ~ O ;samanlarda )'<lfOmlf bilmİf bir politika adamıdır.= 

1.,. bu İfler• çok kartfmlf adam- Bu adam, parmaimm namda!! 
lann baaılmıt oe bcuılmamlf çeıJirdifi dolaplarla koca Oa-

§ hatualcını manlı imparatorluirmıı öliim 
:;ı 2 i • _,,, A. 1 uçunununan kenarına lıadar ::1 . - ıpıati..,. ın yaata a· t. . tir 
,.,,. noa adı alhnda ycudıfı lıitap. tıC ırmtf ' 
= Sarayın lı<Jr V• aaltr duvar-E Bu kitap yalnuı nuça olaralı 
ıı:c lan, o :zaman BabıalUinin lıor= baa.lmıf, baflta dillere çeıJrİI- kak .,. aptal lıoridorlan önün-
5 memİftir. . .. = § de gös 11or.1 gore memlelıeti :: 
a lfl11atief, ,,d1atta Boia:tıiçin- uçuruma aürükleym bu ine•~ 
=:de Rua biiyük elçiai olarak o- diplomahn 93 felaketindeki ro-3 = turmDf, içima. ırirmif, - ine• lünü derinden derine araıhranl 
=: doyplarurwa ôir•rurtİf. :ııayıf bu telrikaya yakında baflıya
;;; damarlaruru:tıdan yalıa/anuı;yı ealuı. 

~ J:JEK YAKINDA .. 
'"uıı11111111111nıııııııınıımıııııııııııııınıw11ıwoı 
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• 
icra, flas kanunu ta-

• • • 

HARİCİ HABER.LER 
limatnamesi geldi lngiltere 

lrlanda 
Milletler 
Cemiyeti 

Talimatnameye göre yeni 
itilaf aktine imkan 

basil olmadı kan n nasıl tatbik edilecek? Umumi k~tipliğe 
bir Fransız 

intihap edildi 
• 

• 

1 

1 

1 
1 
• 
1 

• • 

! 

1 

Yeni icreı ve ıfli.ı kanununun 
ondordtincü maddesine tevfik.1n 
mezkür kanunun tatbikatına dair 
Adliye Vekaletince teklif ve Şu
rayi devletce tadilen tanzim edi
len ve Htv~ti Vekile tarafından 
tuvip olu~ talimatname dün 
vilayet gönderilmi§tir. 

Talimatnameye g6re 
Talimatnameye göre: 
Aynca iflaı daireai bulunma· 

yan yerlerde icra ve ifli.a i§leri İc 
ra memurunun meıuliyeti alttnda 
icra dairesinde görülür. 

Borçludan vaki olan tahsiliıt 
borcun tamamına baliğ olunca 
borcun ifa edildiği derhal memu· 
ra bildirilmesi laznnd1r. 

icra ve i!IB.ı memurlanrun gay 
bubetinde vazifeleri muavinleri 
tarafmdan ve muavinleri bulun· 
madı!ı takdirde tetkik mercünce 
tensip edilecek bir katip tarafın· 
dan vekileten ifa olunur. 

icra ve iflas kanununun 10 
uncu mnddesi mucibince bir me
murun ıörem.iyeceği işler tetkik 
mercii tal'afmdan diğer bir me
mura gördürülür. 

Yaz ıile veya tifahi surette ya· 
pılan itirazlar ve mal beyanlan 
derhal ait olduğu :ı:abıtnamelere 
dercolunur .. 

icra ve if1iı kanununun 16 a
cı madd~ai mucibince tetkik mer
cüne !ikayet vukuunda tetkıü: me 
rcii işin doayaaını celp ve tetkı1c 
edip kanun dairesinde bir karar 
ile icra dairesine İftde eder. Tet· 
kik mercii tarafından takibin ge
ri bırakılmaaı emrolunmadıkça 
tetkikat takibin devamına mini 
olmıyac .. k surette yapılmak la
zımdır. 

icra daireıi mercün karan da
İreainde li.~ımgelen muam"leleri 
yapar. 

Bir ödeme emrine ""'1ı vlki o
lan itirazın ref'i talep edilince ic .. 
ra dairesi i~in doıyaııru hemen a
it olduiu tetkik merciiae gönder 
mekle mükelleftir. 

Tetkik merciinde her i~ için 
bir dosya ve duru,malar için ay
rıca Hnkl'k Usulü Muhakemele
ri Kannnuna göre zabıtname to
tulmaaı ve gerek !İki.yet ve gerek 
itiraz Üzerine verilecek kararla
rın mezlrur Uıul Kanununun 388 
inci maddesinde yazılı buauılan 
ihtiva ebne~İ liizımd1r. Mezklır 
Uoulü Muhakeme Kanununun 
389, 390, 391 ve 392 ind madde
leri hük:imleri bur.ıda da tatbik 
olunur. 

Haciz muamelesine dair o-
lan zabıt varakaları icra ve IOaı 
kanununun 102 inci madde•inde
ki t .. rifala muvafık olarak mahal 
!inde tutulur. Bu zabıt varakala
nnm iıin ait oldl!!u doıyaya ko
nulmaıt ve muamelenin ifa~ını 
müteakip keyfiyetin takip defte
rine kaydı lazımd1r. 

Yeni alacaklılann hacze i~ti
raki ve bu yÜzden ilftve suretHe 
yapılan yeni hacizler bu zabıt va 

Spor 

rakaıının altına İtaret olunur. 
Hacze giden memur para kab 

zına mezun olup ta borçlu borcu 
nu t&mamf'n öderse kendiıine Da 
irede tebdil olunmak üzre muvak 
kat bir makbuz verilip lıaci:ı: mu 
amelesi durdurulur. 

Haczolunan paralar, banknot· 
lar, tahvilat ve eıham ve hamili
ne ait ve emre yazılı senetlerle a
ltın, gümü, Ye diğer kıymetli şey 
ler kasada veya Bankada muha
faza edilir. 

Para kabzma memur olanlar 
aldıkları parayı yanlarında tuta
mıyacaklan gibi cinsini de değiş
tiremezler. Tahaildarlar ayni hük 
me ti.bi olmak üzre ancak tah&İ· 
tine memur edildikleri parayı 
kabzedebilirler. 

Arttıt'"t1la .. rtname ve itinlan 
icra ve lfliı Kanununun tarifatı 
dairesinde Adliye Vekaletince 
ta=im ve tııınim edilecek nümu
nelere tevfik olunur. 

Arttırmalar için tutulacak za· 
bıtnamelcrin nümuneye muvafık 
olarak tutulması ve ihalelerin üç 
defa ba;tnldıktan sonra yaı>ıldığı 
tasrih E'dilerek memurdan başka 
mal kendisine ihale edilen kimse 
ye ve münadiye dahi imza ettiril
mesi lit:ımdır. 

Temyiz vukuunda yapıla
cak muRnıele 

icra ve lflu kanununa göre 
temyiz edilen takip hukukuna 
müteallik kararlardan tebliğ ile 
tekemmül edenlerin temyiz eden 
tarafa ve her halde temyiz istida 
•e layihalarmm diğer tarafa teb· 
lifini natık ilmühaberler ile doa
yada mevcut bulunan diğer bü
tün enakı mübeyyia müfredat 
pusulası ~in doayaaile birlikte 
Temyiz mahkemeaine cönderilir. 

Ancak icraam veya takibin 
deTIUIU için lüzumlu olan evrak 
Dairece alıkonularak Temyiz ma 
hkemeaiae gönderilecek d06yaya 
bunların muaaddak ıuretleri ko
nulur. 

Temyizin kanuni müddet geç
tikten aonra yapıldıiı veya tem
yizi kabil olmayan bir karara ta
alluk ·•ttiiti beyanile tetkik mer
cii tarafından temyiz talebinin 

LONDRA, 16 A.A. - lngiltere • 
lrlanda müzakerelerine ait reımi bir 
tebliğ maatteessüf bir itilaf aktine 
imkan hiısıl olmamıt ve müzakerde 
rin nihayete ermiş olduğunu bildir
mektedir. 

Sebep 

CENEVRE, 16 A.A. - Millet
ler Cemiyeti konıeyi, gizli bir celse
sinde Joıeph Avenolu (Franaa) Sir 
Eric Druır. ond'un yerine Cemiyet 
Umumi k8.tipliğine tayin· etmiıtir. 

LONDRA, 16 A.A. - M. de Va- Yiiksek JıiJtlpllk teşkilatı 
lera'nın pek yakı,;inde bulunanlar- RE 1 A A B" hafta CENEV , 6 • . - ır 
dan bir za~ ~avaa 8:jaruı m~~biri- devam eden hararetli müzakerel~r-

ta
ne dLond~aakda ıcra edılakaen lngıliz: lr- den ıonra dördüncü komisyon. bun· 

n a mu_z .. erat~nm met.e. ugra- dan böyle milletler cemiyeti yükıek 
ması .. buyük ~ikyasta ~ngilız na- katipliğini ida~e edecek olan kaide
zırl~ınm .ıebebıyet ~~rmıt oldukla~ı !eri ittifak ile teıbit etmi,tir. 
nı aoylemıı ve •lngılız naz...!an, bı- ı B d böyle yüksek katiplikte 
zim delillerimizi cerhebnekle iktifa "ki ;n an uıni kiltip bulunacak, bun 
ederelr.1 ın;;•~D biç~ir. teklifte bulun- İarda: ';:,;si konıeyde daimi mümeı 
maMrru! "':

1 
ırh . 1':.'"ı~tir. . . sili bulunmıyan bir devlet tebaasın-

umaı ey , ı ave ebnıştır: d 1 ktır H . , I T rl .. an o aca . 
ek ep1m1Z, ~gı ızb. nazı . annın ?'u

1
- Bundan ba!ka 3 katibi umumi mu 

za eratın meı ut ır neticeye vac.ı · · b 1 acakttT 
1 . . "b ed ki . . avını u un . 

o ma~ı ıcın ~ raz ece. en~ zan. Yüksek kitibinin hizmet müddeti 
n~lmış oldugumuz şevkı goıterme- 10 ıene, umumi katibin 8 sene, umu 
mış oma1anndan dolayı hayretlere .. •-=-ti muavinlerinin 7 sene ola-
d .. t""k mı "" p 
u~ u. · . .. • . caktır. 
.. 1.strk~l, h~ç §UP~.esız bız.e d~ Bundan başka büyük meclis tara 

büyuk bır tarife. m~cad~le11 ~ll- fından evvelce izhar olunan arzuyu 
yor. Herhalde ,ımdi resimler ıpka iı'af etmit olmak için, yüksek katip-
olunacaktır.• !iğin erkanı anımda ayni tabiiyette 

M. Thoaıas ne diyor ikiden fazla kimse bulunmamı111 ve 
bu prenıipin mevcut mukavddere 

LONDRA, 16 AA.- lnıiltere ve halel getirilmekıizin mümkün oldu
lrlanda beyetleri arasında yapılan u ğu kadar kısa bir müddet zarfında 
zun uzun müzakerelerin hitamında tatbik olunması karar altına alınmıt 
konferans mahaUinden çıkan M. 
Tbomaa, clngiliz • lrlanda müzake- tır. 
ratı bir neticeye iktiran ebnedi• De· 
miştir. 

Mumaileyb, yazİyetin müzakerat
tan evvelki vaziyetin ayni olarak kal 
makta olduğunu ve mesele lıakkmda 
önümüzdeki salı ıünü Avam kama
rasında beyanatta bulunulacağını İ-
lave etmi,tir. 

M. Herriot'nun 
Seyahati 
Fransız Başvekili 

ay sonunda 
ispanyaya gidecek 

Beşler 
Konferansı 

Tetebbüs niçin 
aklın kaldı? 

BERLIN, 16 A.A. - Havas a
ian•ı muhabirinden: 

reddine karar verilip te temyiz e p ARiS, 16 A.A. _ M. Herriot, 
den §&luı bu karan kabul elınez- lapanya ıefiri M. Mıadariaga'yı ka
se temyiz arzuhAli ve varsa l:\yi- bul etmit ve lıpanya hükumetini 
ha., diıfer tarafa tebliğ edıldik- resmen ziyaretine ait program halr:
tea sonra temyiz edilen karann kında kendiıi ile görü,müttür. 
sureti ve veriline cevap liyihaıi- . . . . 

Gazeteler, 5 ler kooferao11 teıeb
büıünün akim kalmımndan mütevel
lit mesuUiyetİ fransa'ya yükleten ..,. 
Cenevre'ye davet teklifinin Alman
ya'da büyük bir hakaret telikki edil 
mekte olduğunu ifade eden yan res
mi bir tebliğ netretmektedir. 

M. Ma .. igli'nin Cenevre'deki hat
tı hareketi ve Alman zabıtası aley
hindeki beyanat ve iddiaları, böyle 
bir davete icabet ettiği takdirde AI
manya'run nasal bir vaziyete dütece
ğini açıkça cöstermektedir. le bir!:;;. te Tfltlyİz Mahkemesine Fr~naa ~ıvekılı, ~1 .teıı;ınıevvd-

gönderi'ir. Temyiz Mahkemesi de g.ıd-:cekt~. 1 teınnıaıuude ~ıpan 
tetkikatı neticeainde dosyanın ya hükumeti tarafından verilecek 
gönderilmeıine lüzum göıterirae 1 reımi ziyafette haz1r bu~unacak -:'e 
33 üncü madde hükmü tatbik 0 • gece Fransa aefarethanesınde venle 
lunur cek ziyafette lıpanyol kabinesi erkô 

T~tkik mercii tarafından ceza nını kabul edecektir. 
ya müteallik olarak hükümlere 1 2 tetrinisanide M. Herriot. Tole
karıı icra ve lflaı kanununun , de'yi ziyaret edecek ve radikal fırka-
333 Üncü maddesine göre temyiz nın kongresinde hazır bulunmak ü
vukuunda mezlr.Ur hvkme taal- zere 3 tesrinisanide Toulouıe da bu
liik eden dosya müfredat pu•ula· !una~. 
ıile birlikte hflnP.n Temyiz M .. h. 
kemeaine gönr1erilir. 

Arnavutlukta idam
dan kurtulanlar 

Bu tebliğ, Almanya"nm, konferan 
sın iıligait dairesini tevsie diqman 
olmadığını beyan etmekle beraber ih 
zari olan bu müzakerelerin milletler 
cemiyeti kadrosuna ithalinin 1191lbk 
ıızlık teşkil edeceiini ifade ~
tedir 

Alman zabıtası meselesi 

[ 

a 

" n 
Rus futbolcuları dün şehri 

PARIS, 16 A. A. - Arnavutluk 
sefareti, Arnavutluk kralmm ıiyaıi 
bir dava neticesinde geçenlerde hak 
lannda idam hükmü verilmiş olan 
7 kişinin cezasını müebbet hapse 
tahvil etmit ol.1uğunu bildinnekte
dir. 

CENEVRE. 16 A.A. - Almanya· 
nm Milletle.- Cemiyetindeki baş mu
rahha.oı M. Ro•emberg matbuat mü
measillerine beyanatta bulunarak M. 
Massigli"nin ordu mevcutlan komite 
&inde Alman zabıtasının aakeri ma
hiyet ve mevcutlarına ait vermit ol
duğu izahattan hayrete dütmüş ol
duğunu ıöylemiıtir. 

M. Rosemberg, M. MaHiğli'nin 
bir takl]ll iddialarını cerhtemeğe ve 
gerek t"§tkkülü ve gerek kumanda
lı itibarile vahdetten mahrum olan 
ve natemam bir takım malzeme ile 
mücehhez olan Alman polisinin aa
keri maksatlarda kullanılamıyacağı. 
nı iıbata çalışmı,tır. 

•• • 
d ve muzeyı gezdiler 

Şebrimizde bulunan misafir Ruı 
ıporculan dün aabah müzel~ ve aıh 

1
, hi müzeyi ziyaret etmİflerdir.Rus 

ıporcalar bilbaua askeri müzedeki 
İç kıyafet kolleka.i)·onlrile çok alaka
n dar olmuıtardır. 
k• Öğleden evvel Taksim ıtadyo-

manda kısa bir entrenman yapanRuı 
fudbolculan yemekten aonra lıtan
bııl semtinde bir otomobil gezintisi 
yaprnıtlardır. Ak,am üzm misafir
ler Ruı aefare:thanesir.i ziyaretle se
fir Suriç yoldaıla görüşmüşlerdir. 
Miaafirler dün gece darülbedayie git 
mitler ve temail edilmekte olan Mü 
sahip zade Celal Beyin Pazartesi 
Perıembe namındaki eserini temata 
etmi~lerdir. 

l 
e 
a 

h 

• 
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Seyrisefain takımı 
Seyriaefain B. futbol takımile 

Kurtul•ış B. t~krmı dün T~luim ıtad 
yomunda bir maç yapmıtlardır. Ba 
maçta Seyrisefain takımı ıüzel bôr 
oyunla 1)....-6 galip gelmittir. 

Atina 
Olimpiyatlan 

ATINA, 16 A.A. - Üçüncü Bal
koıı Olimpiyatlannın ikinci gününe 
clS te4riniev.el• ait neticeler fUO

lardll': 
200 metre düz 
Birinri, frangouliı (Yunanistan) 

22 Pniye 9/10; 
ikinci, Lobenfeld (Romanya), 
Üçüncü, Semih (Türkiye). 
5000 metre: 
Birinci, Tıoukalar (Yunanistan ) 

16 dakikş 7 saniye 4 10. 
ikinci. Nanoı (Yunanistan), 
Üçüncü, Koren (Yugoılavya). 
408 metre minôalı: 

Birinci Hadiicriporiou ( Yunaniı· 
tan), 58 saniye 1/10, 

ikinci, Katsiz (Yunaniıtan). 
Üçüncü Vrigil (Romanya), 
3 adım: 

Birinci, Papıuıicolau (Yunanistan) 
13 metre f;l,5, 

ikinci, Mikitch (Y ugoılavya), 
Oçüncü, Elefteryadiı (Y unanis

tan). 
Yunan usulü diık atma: 
Birinci, Gantcbeff (Bulgaristan), 

37 metre 29, 
ikinci, Syllaa (Yuaaniıtan). 
Üçüncü. Kleut (Yugoslavya), 

Balkan bayrak yanşı: 

Fransada 
Feyezanlar 

SAINT RAFAEL, 16 A.A. - Sa-
bil mmtakadaki feyezanlarda vulaıa 
gelen basar miktarı, 40,000,000 fran 
ca baliğ olmuştur. 

Almanyada intişarı 
menedilen gazeteler 

(100 m. -1- 200 m. + 400 m. + COLOGNE, 16 A.A. - Volff A-
800. ~) • . janamdan: Rhin eyaleti yüksek rei-

B.rnnct, Yunan takımı 3 dakika 28 'ı ıi, eyalet dahilinde müntetir bütün 
saİıJe ~/10, nasyonal aoıyaliıt gazetelerin intİfa 

~cı, _Romanya takımı, nnı 5 gün için menetmiştir. 
Oçuncu Yuıoalnya takımı • 
Umumi tasnif: . Bu cazetdenn sayısı 9 dur. Tatil 
Yunanistan 90 puan y ugoılavy edilmelerine sebep, bükiimet baklan 

4! puan. Romanya 44 'puan, Balga~ da. t~kir yollu makalder netretme
rutan 15 puan, Türkiye 14 puan. lendır. 

Tenis: 
Romanya, Bulgar talmnı ma 

gelmediğinden calip i!An edilmiı: 
Romanya talmnı sıf1ra kartı 3 m~

v-!f~kiyetle Türkiye takmuru yen. 
mıttır. 

Umumi tasnif: 

Romanya, 21, Türkiye 3, 
riıtan O. 

ATINA, 16 A.A. - Yunan halla 
bugünkü pazar pnü Atina ıtadyo
munda Balkan olimpiyatlmmda ha
zır bulunacak olan lnciliz babriyeli
lerine muht"f-. bir istikbal yap
mak için hazırlanmaktadır 

lncili:ı: lrahri muzikası Yunan ve 
lnciliz mar 1-. çalacaktrr. 

Yunan vapuru 
kurtarıldı 

ISTANBUL, 16 A.A. - S gün ri' 
vel Bozcaada' da Gadaro feneri civa
rındaki kayalıklara çarparak mütead 
dit yerlerinden yaralanan ve ambar
ları ıu ile.,!clolarak be.tmak tehlikesi
ne m~~z kalan Yunan bandıralı Ra
normıtıı vapuru, Türk eemi kurtar 
ma limited ,irl<etinin Lavalett tahli
ıiye vapuru tarafından rahneler; ka
patılmıt ve sulan bo§Altılarak dün 
sabab yüzdüriilmü,, bu sabah ta Ca
nakkale civannda Nara limanına ge
tirilmittir. 

Birkaç gÜn sonra kurtanlan gemi, 
ıeferine devam edebilecektir 

M. Rooemberg, netice olarak tesli 
batın tahdidi meselesinin bir kere 
daha aaıl sahasından çıkarılarak bat 
ka bir sahaya nakledilmiş olmasına 
teeHÜf etınittir. 

ltalganların nıiJlaleaları 

ROMA. 16 A.A. - lta!yan efkirr 
umumiyesi, Almanya'nın Cenene'de 
aktedilecrk 4 veya 5 devlet konferan 
sına iıtirakten imtinaını tiddetle tca 
kit etmektedir. 

Fran8lz matbuatının 

mütaleaları 

PARIS, 16 A.A. - Siyasi meba
fil, daimi ıurette milletler cemiyeti
nin faaliyet ve icraatına müzıılıeret 
eden M. Herriot"nun takip ettiği aİ· 
yasetin ana hattına tevfikan Franıız 
la lngilizler anımda cereyan eden 
müzakerelerin neticelerini memnuni 
yetle karşılamaktadır. 

Cenevre'de yapılmakta olan mük& 
lemeler, Almanya tarafından hukuk 
müsavatı meselesinin ve Fransa ta
rafından emnü ıelAmet meselesinin 
mevzuu babıedileceii, teslibatm tah 
didi konferansı için mukaddeme tet 
kil edecek mahiyettedir. 

Almanya'nın imtinaı, tiddetle ten 
kit edilmektedir, zira bu bal, Alman 
ya'nm ıilahlan azaltma huıuıunun 
tah8!<kuk, sahasına iaal etmeği değil. 
belkı yenıden ailihlanmağı arzu et
mekte olduğunu ıöstennektedir 

lngiltere, Fransa, ltalya ve ~eri 
ka yeniden tealibat yan,ıta müncer 
olacak olan böyle bir !abiyeye muha 
lefet etmektedirler. 

Bir gencin 
Muvaffakıyeti 

Kemal Cemil Bey 
Ruama 

karşı serom buldu 
PARIS 14 - Akdeniz memleket

lerinin doktorları tarafından Marail
yada faydalı bir bdz1111hha kongresi 
toplandı ve bir Türk fen adamı, bu 
kongrede, göğüı kabartacak kıymet 
ti bir eıerile ispatı vücut etti. Bu zat 
Pariıteki Paıtör kuduz ve doktorlu· 
ğa ait fenni araştırmalar müe.sıeseai 
nin müdürlerinden Profesör Lcgru' -
nün asistanı Baytar Kemal Cemil 
Beydir. Profesör Legru, kongrede i
zahat verirken hayvanlardaki ruam 
baıtalığile vebaya kartı •on derece 
tesirli bir serÖm bulunduğunu, bu se 
romuıı bulunmasında kendisi kadar 
baytar Kemal Cemil Beyin de bizme 
ti ve fenni çalııma11 geçtiğini bildir
di ve ilave etti: 

c- Şimdi, müt.erek~n. ayni esu 
iızerin'°'e vürüverek v !•em için bir 
serom arı}·oruz. Mts"-imizin ~imdi
den yansına gı-ldiğ'ni müjddiyebi
lirim. Bucün teessürle haber aldım 
ki t-übe ve letebhülerini bir sene 
daha devam ettirmesi fen noklaıın
dan lüzumlu bulunan bu &'enç ve 
çok kıymetli fen adamı, Türkiyeye 
dönmesi için emir almıştır." 

Dün Yugoslav, hükumeti Paıtör 
müeısefiesİ erkanına, Paris ıefiri Spa 
laykoviç vedaatile birtakım nitımlar 
venniştir. Bu arada Baytar Kemal 
Cemil Bey de Sen Sava nİfarunm o
fiıiv "'-alibint a1f"'ı$t ·r. 

!'ıi itan alan mlıe ıe.- müdürleri 
ıun.•rdır: Müdür 'e P .11feı~r Ru • 
be\ aL ı arta! 1Jİpnı. Lilora'.uvar ıe. 
fi ı • ofesör Eıl>il 1 'ıru • Se" Sava 
nis "ının tuyı k k>rdnnu, klinik §e
fi Salimb•ni ~ Sen 5ava nişanınm 
büyük aalibi. A•İ•tan Kemal Cemil -
Sen Sava nif1U1ının ofoıiye salibi. 

Hindistan da 
Caleyan 
Yeniden kanlı mü

sademeler oldu 
BOMBAY, 16 A.A. - Valü umu 

mi, siyasi vaziyet ve bilhaıaa yakın
da Londra'da akti mutasavver Yu
varlak Masa konferansı hakkında 
Hint1i liderlerle cörütmelr. Üzere 
l'oona'ya vaıd olınuıtur . 

V alii umuminin Gaadhi ile cöriit
mesi muhtemeldir. 
Alınan bir telgrafa göre M. Mac 

Donald tarafından verilmit olan İn· 
tihap hakkı, müılümanlann hakimi
yetini kabul etmek iıtemiyen Pen
çap sikhs'leri arasında galeyan tev
lit etm.iıtir. iki taraf anumda kanlı 
bir müsademe olmuı, 14 kiti ölmü!
tür . 

Galeyan, civar bavaliye de sirayet 
elmİftİr. 

M. Mussolininin 
seyahah 

TURINO, 16 A.A. - Duçe'nin 
geleceii haberinden dolayı tehir, se
vinç içindedir. Talebeler, sevinçleri 
ni izhar etmek için tehrin sokakla 
nnda dolaımak.tadırlar. 

Belediye reiıi, belediye namına, 
Duçe'ye bir telgraf çekerek ebalinin 
meserretlerini iblağ etmiı ve ıeda
kat ve ihlaı hiılerini yenilemittir. 

işsizlik meselesinin 
halli için 

PERTH, 16 A,A. - Sabık lagiliz 
dabiliye nazırı air Herbert Samuel, 
hkoçya1ı liberallerin bir toplantum 
da bir nutuk aöyliyerek ipizli.lr. me
ıelesinia halli için vücude getİrmif 
olduğu programı tasrih etmit ve bu
nun hakkında izahat verrniatir: 

1 - Ticari mübadeleler( engdler
den kurtarmak; 

2 - Ruıya ile ticareti genitlet-
mek; 

3 - Zirai Y&Zİyeti ıslaha çalıımak 
4 - Sermayeleri i!letmek; 
S - lıtihaale badim olnuyan _... 

si yüklerini tahf"ıf etmek. 

Roman yanın 
borçlan 

!-ONDRA, 15 - Romanya biikii 
meli, memleketin iktuadi ve kambi
yo Y&Zİyeti yÜzÜnden 1922 oeneai 
borç taksitlerini ödeyemeyece!ini 
re.~n alakadar devletlere teblii et
ınıttir. Bükret kabinesi diker borç 
talu.itlerinin ve bilhassa 1929 ..,.,.. 
ıinde Romanya paraımın kıymetini 
konımak için aktetmit olduğu iıtik
raz ve takıitlerinin de tecili için aJi. 
~de: devletlerle müzakerata cirit
llllf Ür. 

Almanyada 207,375 
gönüllü itçi 

BERLIN, 16 A.A. - Volff Ajan. 
ımdan: Alınan cençlerine kendi ihti 
yarlarile ve müştereken bedeni. fikri 
ve ahlaki terbiyelerini tekemmül et
tirmek fırsatını bahıetmeğe matuf 
ihtiyari çalı,ma aervisi komiseri, 30 
erl!il tarihinde 207 .375 gönüllü it
ç~nın çalı,makta olduiunu bildirmiş 
tir. 

ı.,.-
.DAll(i 
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Türkiye birincilikleri 
Dün lzmir'de yapılan maçta 

Istanbulspor galip geldi 
lZMfR, 16 (A.A.) -Türki bul sol açığına Eskişebim mü· 

ye birinciliklerinin dömifinali dafileri tarafından 18 yarda c!• 
İçin bugün lstabulıporla Eski- bilinde yapılan gayri nizami bir 
ıehir Tayyare takımı kartılaş- harekete hakem penaltı verdi. 
tılar. Hakem İzmir mmtakaam Samih, güzel bir vuruşla bu 
dan F ebmi Beydi. fırsatı gole tahvil etmekte güç 

Takmılar: lstanbulspor: Ke lük çekmedi. 
mal, Ali, Samih, Aziz, Hasan; Nihayet bu şekilde çıkarılaıı 
Fahri; Reşat; Nihat; Sali.bat- oyunun bu ilk golü sür'atle 
tin; Salahattin, Tevfik. beraber sertliği de arttırmış ol· 

Eıkişehir: Ki.mil, Cafer, İr du. Bu vaziyet dahilinde bilha• 
fan, Rahmi, Hüseyin, Cahit, sa Eıki9ehirliler biribirini takiP 
Kemal; Orhan; Necati; Emin; eden favuller yapıyorlar ve bu 
Saim; Lutfu. hal üzüntülü ve zevksiz bi h• 

Oyuna Tayyare takımı bas- va yaratryordu. Galibiyet vaıi 
ladı. tlk dakikalar İstanbulsp~- yetini elde etmiş olan İstanbul 
nın güzel paslaşmalarile geçi. takımı Eskişehirlilerin bu hat• 
yor. Eskişehirliler falsolu vu· lı oyunlarından iatifade etrne)'İ 
ruşlarla paa kesmeğe uğraşıyoı· bilerek oyunda ağır basmağ• 
lar. İıtanbulspor oyunun he· ve niabi bir hakimiyet elde et· 
men dördüncü dakikasında b;r meğe başladılar. Bilhassa sağ• 
fırsat kaçırdı. Salahattin kaleye dan hücumları tehlikeli ve nıii 
pek yakın bir yerden topu avu- essir oluyorsa da uğ açığın a1 

ta attı. Tayyare takımının sol dığı pasları iyi kullanamaması• 
hafının aksaması. lstabulspor- ibdaı edilen fırsatların kaçırıl· 
lulann bilhassa sağdan mües. mııamı mucip oluyordu. 20 inı:.İ 
sir surette işleyebilmelerini in· dakikalarda Tayyare takımınııı 
taç ediyordu. Bir an sağ açığın ı kendisini toparladığı, bozuk 
çok güzel bir ortalayııını Eski bir tekilde devam eden oyunları 
şehirli müdafi müşkülatla kur- nı düzelterek İstanbul kalesine 
tarabildi. Eskişebirtrler arka müessir akınlar yapmağa başla 
arkaya birkaç tehlike atlattık- dığı görüldü. F aket. İstıınbul 
tan sonra topu nihayet uzaklaş kaleci ve müdafilerinin gayreti 
tırdılar. İstanbul kalesine inen bu akmlann hiç birisinin nl'tİ" 
top kalecinin yerinde bir yetiş- ceyi değiştirmesine meyda11 
mesile geri döndü. 10 nucu da- vermiyordu. 
kikada bir çarpışma neticesin- Sati.haddin gibi sağ açık ta 
de İstanbul takımından T evfi iyi işlemit olsa netice lstanbul 
ğin ayağı incinerek dışarı çıktı. için daha iyi olabilecek ve Sala 
12 inci dakikada Tayyare aley baddiniın ayağında büyük bir i~ 
bine biT firikik verildi. Çok gü tizamla husule getirilen iyi va~ 
zel bir vuruıla kaleye gönderi yet ve fırsatlar heder eciilmeınİf 
len top müdafilerden birine olacaktı. 
çarparak geri döıKlü. İstanbul 24 üncü dakikada havadaıı 
muhacimleri topa tekrar yetişti gelen bir topa sıçrayarak kafa 
lerse de bu defa top avuta kaç· vurmak isteyen İstanbul müda 
tı. Bunu Tayyare takımının fii Samih, hatalı b;r hareketle 
sa~dan _iyi bir akın~ takip etti. düşürüldü. Bu suretle hafif bir 
sag açıgm ortaladıgı topu la- şekilde sakatlanan Samih 0 yun 
tanbulapor • mü~afileri kornere dan çıktı VP lstanbulıpor bir 
atmak suretıl~ bir. t~hlilce.~avuı müddet on kişi ile oynadıkta~ 
turdular. Eıkiıehırlıler hucum- sonra Samih gene yerine girclı. 
lannı aıklqt.ırdılar •• İstanbul ta Oyun beklenilen tftm heyecall 
~ınd~ çekıngen bır ?Yun baş ve zevki~i almış olduğu halde 
g~ste;dı. 29 ~u .dakikada Es devam ediyor. lstanbulsporlu· 
lrişehır aley~ı~e bır k~~ ol - lar galibiyeti daha emin bir va 
du. ~alahatt~!n çok ~uzel orta ziyete sokmak için hücumlıı.rııı~ 
ladıgı topa mudafilenn zama· sıklaştırıyorlar. Eskişehirliler ı 
n_m~a ~ü~ahalea~ Eskişehirlile- se ı . o majilı'.'iı> vaziyetten )cut 

n cıddı bir .~ehlık~en ~rtar.- tulmak emeliyle olar.ca emek!~ 
dı. Oyun mutevazın bır şekıl rile hücumlara mukabele edı• 
tahtında devam ediyor, her iki yorlar bilhassa soldan işleme• 
taraf~n g~yretleri netice ~zeri· ğe uğ;ıışıyorlar .. Bunun i~in ele 
!De muesaır olamıyor. Dakikalar açık bir oyun aistemi takibi yo 
hu suretle geçtikçe herkes sa- luna düştüler.. Fakat heını>l1 
bırsızlanıyor. iki üç dakika süren bu açık ve 

40 mcı dakikada İstanbul- dağınık vaziyetten İstanbul· 
ıporlularm yaptığı bir favulden aporlular zamanında istifade e!' 
çekilen topu kapım Tayyare ta meyi bildiler. Sa!!dan seri brr 
kımı muhadmleri sür'atle İs. akınla Eskişehir kalesini ~ardı 
tanbul kalesine indiler ve topu lar .. Topu ayağına geçirt'n Te~ 
sıkı bir havaıe ile kaleye gön· fik bir iki c-alımla müdafi!E'rı 
derdiler. Kaleci topu maharet· atlatarak takrmının ikinci sayı· 
le tuttu. smı kaydetti. 

44 üncü dakikadaki bir Eski Oyunun aon dakikalarıııdll 
şehir hücumunda Lutfi sakatla yapılan bu golden sonra oy\lll 
narak oyundan çıktı. Son daki şirazesini kaybeder gibi oldu··· 
kada lıtanbulspor kombine bir Top gayrimüntazam paslarla 
akmla Eıki,ebir kalesi önüne oradan oraya gidivor •• Bu soıı 
kadar sokuldular •• Eıkitehirli- dakikalarda bir aralık topu af~ 
ler fU aon dakikada buıule ge- ğına geçiren Eskişehir saği.~1• 
len tehlikeli va~iyeti kalttileri· tahsi bi~ hücum yaptı. Cektıgı 
nin cidden fedak&rane bir kur- aıkı bir şüt yan kale direğini 51 

tantı sayesinde atlattılar ve top yırarak avuta kaçtı. 
ortada bir iki paalatmadan son Top ortalanıp bir iki pasla~· 
ra ()..() beraberlikle devre niba. madan sonra devre 2 • O htaıı· 
yet buldu. bulsporun galibiyetiyle niharet 

İkinci devre sert bir cereyan buldu. 
la başladı. Hemen ilk dakikalar C~a günü saat 15.30 da ft 
da. İata11bul hücumlarından bi· tanbulsporla. İzmir Altınorcl~ 
rinde kendisi için iyi bir fır. takımları final maçını yapacB 
aat elde ettiği bir anda latan. !ardır. 

ihracat mallarımıza mukabil 
kahve ithal edilecek 

ANKARA. 16 (A.A.) - Yumurta. kepek. zeytin, zeytİJI· 
yağı, her nevi deriler; incir, halı. 1930 veya daba evvelki senelel 

mahsulü tlitünlerimizin memleketten ihracı mukabilinde ıı:ıetl'· 
~lekete kahve ithali icin İktıaal vekaletince bir mukavele akdeOil 

miştir. Bu mukavele -mucibince. getirilecek kahveler, tacirlerİll~ 
beynelmilel fiyat ve kahve satışındaki teamüller dahilinde dot 
rudan doğruya muhtelif limanlarımızda satılacaktır. Bize kab..C 
ithal eden memleketlerin buna mukabil kendi sarfiyatları ;çitı 
bizden mal almalannı temin makaadile ve bu memleketler pa• 
·zarlarını mahsuli.tımıza açmak gayesile İktıaat vekaletince itti• 

haz edilmiş olan bu tedbir muvakkat bir mahiyettedir. Böyleee 
memleketin kahve ihtiyacı temin olunduktan sonra kahve pıe•" 
zuu üzerinde ayrıca daha esaslı tedbirler alınmaımın ?ekaletçe 

mukaner oldu"u da müstahberdir. 



Belediye Bir 
Ekonomi 

Petrol fiatlarındaki 
yükseklik 

tahakkuk ediyor •• 
Ticaret odasının tetkikatı 

şayanı dikkat 
\'aziyetleri ortaya çıkardı •• 

Romanya'dan gelen cevap 
• 'ticaret odasınm benzin ve petrol 
~Ueri hakkındaki bir müddet evvel 
~ edilen tetkikatı yeni ve tayanı 
-t bir ıafbaya girmiştir. 

Oda bu tetkikatı yaparken kendi 
~biinılen malıimat talep etmekle 
....... bu bir taraftan da petrol ve ben 
~ launpanyalarmdan malümat ta
"11 etmi,ti. Oda benzinin Köıtence
~ lci!oıunun 2,19 kuru, olduğu ne
lit.aine varırken ıirketler de Köıten 
=..~tinin 3,35 kurut olduiunu bil
""'111111 .. di. 

.ı..?.da idan heyeti bu iki fiat anıım 
:"'l<i farkın çok büyük ve kumpanya 
ı-.,ıı Öne dirclüğü fiatin de çok yük 
:ilı olduğunu ııörerek hııkiki fiatin 
"'-bilm.l için Köıtenceden &0rul
t"nıa karar venniı ve telıırafla d .. 
~ rıat iatemniıtir. Köıtenceden g• 
O cevapta benzin fiatinin kiloda 
~nan ııöıterclifinden de af'liı ola-

2 kuruı 17 nntim petrol fiatinin 
~ Çok düıük olduğu ve düımekte 
ı.,,.duğu bilclirilmiıtir. Bu vaz!yet-

4' Petrol kumpanyalannın fiati 0-
, 1- hakikatten çok daha yüksek 
tôıterdilderi anlatılmaktadır 

ileri ticaretimiz· 
ı.:. ~ec;i ve oğlak derileri ithalat rea
;;;ırı ıızaltı)ma&ı için Manilya Tica 
1ı..?da11 Fransa hükümeti nezdinde 
~bü&atta bulunmuıtur. Bu ıekil 
~ltuk ettiği takdirde deri ticare
~ hayli müstefit olacaktır. 

Çay fiatını yük
seltmek için 

ve 1931 de ise 460.463 kilo likör 
ve konyak imal edilmiıtir. Bu i
malatın müfredatı berveçhiatidi,·. 

1930 
Kilo 

A) idare imalatı: 
Şiıli likör fabrikaaı 
B) Mıntaka itibarile 
Hususi imalit. 
lıtanbul 
lzınir 
Ankara 
Samsun 
Trabzon 
Eslciıehir 

Kayıeri 
Erzurum 
Kastaınoni 
Çanakkale 
Balıke&ir 

Yel:.ün 
Birinci yeldin 

Umumi yel.Un 

260,213 
23,629 

8,273 
!,223 

27,235 

3,510 

3,879 

1128.962 

348,962 

1931 
Kilo 

194.127 

189,127 
27,464 

2,446 
8,464 
1,146 

32,742 
952 
663 
516 

1,492 
1,320 

266,332 
194,131 

460,463 

Almanyanın harici 
ticareti 

BEERLIN, 16 A.A. - Almanya' 
run ey!UI ayına ait harici ticareti, a
ğust0& ayındaki 97 milyon reicha
marka kartı 84 milyon bir fazlalık 
göıtermektedir. 

1 •••••• 1 

Malmüdürlükle
rinde tebeddül 
Malmüdürlükleri memurlan a 

~taret odaaına gelen malümata raımda bazı tadilat ve becaylsler 
n çay fiatlerini yükseltmek i- yapılmıJhr. Eminönü iki numara

\ Sey!iin, lngillz ve Holanda Hin- h kazanç muavini Ramazan Fik· 
1\ laıııan çay ihracatçıları müzakere ret Beyle Beylerbeyi maliye ~ube 
~ tlriımiflerdir. Fiatleri yük.eh- ai kazanç memuru Mazhar Bey
' İçin batlıca tetbir olarak çay ih- terin becayİ§leri icra edilmİ•Iİr. 
\.tınan yilzde 16 niıbetincle azaltıl Fatih malmüdürlüğü icra me· 
• 

1 lazım ııe!ciiii öne aiirülmekte-
~ b muru C-hit Beyle Eminönü İcra 
~ u tekilde bir anlatma olacağı memuru Akif Beyin becayhleri 

etle ümit edilmektedir 

t icra edilmittir. 

ehiatan gümrük Divanyolu Maliye tahsil §Ube· 
tarif esi ıi memurlanndan Mehmet Reyin 

yedinci seyyar tahakkuk mer:.ıur
' lebiatan hükümeti uzun müddet- !uğuna, yedinci ıeyyar tahakkuk 
'\; ~i yeni bir gümrük tarifeıi tan memuru vekaletinde bulunan Ab 
~ 1\.İn hazırlanmakta idi. Bu yeni dürre?.ak Beyin Hocapa~ mali
'ı • ıltmai edil.-ek reami pzetede ye tahsil şubesi tahsil memurlu-

""dilınittir. I' ğuna ve Hocapafa tahsil şubesi 
\.d •ni tarifede 5000 kısım reaim muavini T e•-fik Bey de terfian 
\,ıır, Tarife biri ticaret muahedeıi Divanyolu §Ubesi tahsil memurlu 
?'ıı ~ olan memleketler, diğeri ğuna tayin edilmişlerdir. 
~ık~' olan memleketlere ait 
I,; tİzere iki kııma aynİl'llJJlır. Defterdarlık varidat mümey
~tııi tarife eskiıinden çok farklı yizi iken naklen Eminönü maJınü 
~l~ için Leh hükümeti neşri ta- dürlüğü muamele vergiai memur
~~eıı bir aene &onra yani· 11 tq- )uğuna tayin edilen Ziya Beyle 
l,\J •el 933 taribind.,n itibaren tat 

n; t1>naip etmiıtir. Çarıı şubeıi veznedan Sadık,Def 

L terdarlık varidat katibi Bedri, ve 
İkör ve şarap Beyoglu malmüdürlüğü katibi Ce 

• l'İir'-·1 ed k inh. ·d lal Beyler de berayi tabı.il Mali-
:ı.. 11 y e sere ısar ı are- . .. • . 
\terek huauıi amiller tarafın- , ye meslek mektebıne gonderılmıı 
~30 aencıinde 228,962 kilo )erdir. 

~ l' 0rd kumpanyası, Hazirandan itibaren acentelerinden birer 
• J~il alan müıterileri için bir piyanko tertip etmiıti. Bu piyan-

1' "'1 Tophanedeki Ford fabrika11nda meraaimle çekildi. Ve "t: otomobili olan ikramiye Remzi Efendi iaminde bir .:ata 
· le ere.imde Belediye ıeiı muavini Hamit Beyle Dünya gÜ• 
t~ "rUnan Hanım da davetli olarak hazır bulunmutlardır. 

•d kumpanyası Hu.irandanberi Türkiyede 115 otomobil aat
""ıı~ Bu miinasebetle piyanko çekilirken alınan bir resmi derce-
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Aleti Tecrü e için Yangın 
Yangın 
Bekleniyor 
Yangın çıkarsa 
Belediye köpük 

tecrübesi yapacak 
Yeni bir yanıın söndürme aleti 

icat etıniı olan Alman mühencliılerin 
den M. Curt Schöne bir kaç gün .,.,_ 
vel tehriınize ııelmit ve alit hakkın
da tecrübelere başlamııtır. Perapa
lao otelinde oturmakta olan M Curt 
Schöne ile görüıtük. Bize verdiği 
habere göre arkadaıları olan bir kaç 
mühendis tarafından icat edilmiı o
lan bu alatin Belediye tarafından sa· 
tın alınması e&a& itibarile tekarrur 
etmiştir. Yalnız bir iki tecrübe yapd 
masına lüzum 8'Örülmüttür. Bu alit 
bir tulumbadan ibarettir; tulumba
nın icinde bava, su ve aero esans de
nilen bir mahlüt vardır ki bunun % 
90 ı hava, % 0,8 i ıu, ve o/o 0,2 ıi 
de aero eıanstir. Bu mahlUt itfaiye 
arazözlerinde bulunan su ile karı,tı
nhua chava köpüğün denilen bir 
köpük lıaııl olur ki. bu köpük yan· 
gİni aöndürmege ki/ayet etmektedir. 
M. Curt Scböne'nin beyanatına ııöre 
ba köpük arazözlerde 1000 litre ıu 
ile karııtmlırıa 10,000 litre köpük 
husule e-etirmekteclir, ki bu ıuretle 
yangınları söndürmek için su yerine 
köpük lcullanılmıt olacaktır. Bu tak 
dirde bu alet, yangınlarda ekseriyet
le auzusluk karıısındiı kalan htan
bul için elvenıli bir ıey olacaktır. 
Alet itfaiye arazözlerinin radyatöde 
rine önüne konulmakta ve bir boru 
va11taıile, yukanda teı kibini yaz· 
diğimiz mahlüt su ve hava ile ka
rıtlırılmaktadır. 

Mucitlerinin iddiaaına göre bu 
köpük yalnız ateşi sündürmelde ik
tifa etmiyerek, yangına bitişik olan 
yerlere 11kıldığı zaman. o yerin alet 
almasına mani olmakta imiı. 

Evvelki gün Fatih'te iki barakaya 
ateş vermek auretile bu aletin tecrü
beai yapılmıt ise de bu tecrübe kafi 
görülmemiıtir. Son bir tecrübe de 
hakiki bir yanııın üzerinde ve itfaiye 
arazözleri ile yapdacaktır. Bunun i
çin 50 kilo ıildetinde bulunan tulam 
banın arazözl .. den biri üzerine ta
kılarak lamn ııelen tertibatın yapıl
masına bqlanmııtır. M. Cuıt Schö
ne 'imdi bu hazırlığın bitmesini vo 
tehirde bir yangın çıkmasını bekli
yor. 

Otomobil 
Kazaları 

Sigorta meselele
rine yeni bir vazi

yet veril
mek düşünülüyor 

Ticaret Odası bir müddeten• 
beri otomobil kaza sigortalan ha 
kkında tetkikat yapmaktadır. 

Son aenelerde memleketin her 
tarafında, bilhaa&a latanbulda o
tomobillPrin, netice itibarile ka· 
zaların çoğaldığını nazan dikka· 
te al an Ticaret Odıuı otomobil 
aigortalannı- ehemmiyetli bir 
tetkik mevzuu bulmuıtur. Oda' 
bu tetkikatı yaparken otomobil 
kazalannda en büyük zaran oto
mobil camlarının verdiğini cör
müştür. l•tatistik1er Üzerinde 
yapılan tetkikat otomobil kazala 
rmda yaralananların ve ölenlerin 
yüzde 70 inin camlann kırılması 
neticesinde bu hale düçar olduk· 
larını göstermektedir. 

Oda evvelemirde buna çore ol 
mak üzre otomobillerde kınlma
yan ve bugün bazı memleketler• 
de kanunla mecburi kılınan emni 
yet camlannın kullanılmaaını lü
zumlu ııörmektedir. Bu tekilde 
tehlike azalınca sigorta priminin 
de tenzili imkanı görülmektedir. 

Tarih cemiyeti 
toplanıyor 

Türk Tarihini Tetkik Cemiye
ti ikinci Heyeti umumiyesi bugün 
oaat 14 te Dolmabahçe sarayında 
toplanacakbr. Bu toplanışta ilk 
Heyeti umumiyede aeçilmit olan 
ihtııaa ııruplan tarafından mey• 
dana ııetirilecek kitabın kendi kı
ıunları için ihtiyaç görülen ha
cimleri hakkında izahat verile
cek ve kitabın hacmi takarriir e
decektir. 

Bundan &onra gruplar meaaİ· 
)erine de"am edeceklerdir. Kiı.nu 
nuııanide umumi bir içtima yapı· 
!arak mesai ııözden geçirilecek 
ve Eylül 1933 tarihinde toplana
cak kongreye gruplar yazdıkları 
kıaımlan arzedeceklerdir. 

Kont Bethlen 
geliyor 

Sabık Macar B11Jvekı1i Kont 
Bethlen'in istirahat makndıle üç 
dört gÜn için şehrimize ııelecği ha
ber almm1'1rr. 

Kont Bethlen ayın yirmi betinde 
Tiryeıte' den ıehrimize hareket ede-

Dişçiler arasındaki 
mesele kapanmadı 

Azmi Bey ehliyetname veri_ 
lenler üzerin_ 

deki fikirlerinde ısrar ediyor 
Niçin bir cerraha operatörlük unvanı 

ve hakkı verilmiyor da 
bir kalfaya dişçilik hakkı veriliyor 
Ditçi mektebine hücum eden ı aöyledikleri gibi Sıhhat Vekaleti 

Diş tabibi Ali Azmi B. e, mektep tertip ebnez; Müdür B. in riyase
müdürü Sait Cemil B. tarafından tinde toplanan imtihan heyetince 
verilen cenabı neşrebnittik. Ali tertip ve Vekaletçe taıtik edilir. 
Azmi B. de Sait Cemil B. e ceva· imtihanların bütün heyeti imtiLa
ben yeniden fUnlan söylemekte- niye huzurile nazari ve ameli ya
dir: pılmaaı da kanun ahki.mmdan· 

"- Sait Cemil B. dişçi kalfa dır. Fakat daha geçen hafta, bir 
ve çiraklarına diploma değil, ruh· kalfanın imtihanında bu abkima 
satname verildiğini ve bunlann riayet edilmemiıtir. imtihan, 3 
diş tabibi değil, diıçi ünvanını ka- doktor ve 2 dit tabibi huzunında 
zandıklaı:ın~ s~y?yor. fst~r ruh- yapılmıı; bu heyetin dit tabibi a· 
aatnameh dışçı, ıater dıplomalı zası bu kalfaya iktidarsızlığı do
diı tabibi olsun, hepıi ayni huku- )ayuile sıfır vennq. fakat dolctor 
ku haiz, Etıbba odıuına dahil ve azaiar aliyüliila derece tayin et
icrayı aan'at huıuaunda ayni İm· mişlerdir. Buna ne buyurulur? 
ti yazlara malik değil midirler? M kt - d - ·· B T" k t ı 
Hıutahanelerde çalııan nice cer- b ~tep mu bu~ · .~rl d':'..'; 
rahlar vardır, bunlara operatör ed mtlı danrufn, 1 enımld • soy e ~~1• 

• 1 d . . a e er en az a o ugunu zoy ı-
dıp omaaı ne en verılmıyor? Se- T .. k 1 b d ğ·ı f k t 
nelerce eczacı kalfalığı yapanlar, ykor. T~rk el aaksı e '1•. a aktır· 

d . 1 . . an ur o ara meae a me e• 
eczacı ıp omaaı alabılıyorlar b. 2 · · f d k. t ı be d .,, ın mcı ıınr m a ı a e a e-
mı y·· I b. di, söylediğimden fazla değildir. 

. uz er~. ına yapan kalfal~r~ Zannederıem, Anadolu'da da her 
mımar denılıyor mu? Neden dışçı d b. k d. b.b. · · 
k lf ki d' Tk d. yer e ır aç ıt ta ı ı ıcrayı &a• 

a a ve çıra arma ı~çı 1 ıp.. nal ediyor lstanbul ioe dittabip-
lomau :verme.!'- yalnız ditçilili~ lerile domı°uştur. 
mektebme munhaırr kalıyor? Bı
çare Halit Şazi'nin ruhu ıadobun, 
tesis ettiği mektebin kalfalara, v· 
raklara sathi bir imtihan üzerine 
nasıl diıçilik hakkı verildiğini gö
rebilse, eminim ki, çok müteAair 
olacaktır. Müdür B. e ıanu aora• 
rmı: 

Senelerce okuyUp yeti,,en bir 
mektep mezunu, sathi bir imtihan 
la, haiz olduğu ayni huk1>k ve İm
tiyazatı herhangi bir kalfa veya 
çirağm da iktinp edebilmeaini 
hoş görür mü? 

Sonra bu kalfa ve ' çiraklann 
imtihan ıuallerini, Müdür B. in 

Poliste 

Şimdi mektepte okuyan gayri 
Türklerin de ekseriyetle İstanbul' 
da kalmayı tercih edecekleri dü
ıünülüne müdür B. in bu huııuala 
aöylediklerinin i&abet derecesi ko
layca takdir edilebilir. 

Doktorluk ve tabiplik ünvani 
meselesine gelince, Diıçilik mek
tebi ali bir mektep veya DarüJfü. 
nun bir tubesi İse neden mezun
larma doktor diploması V<'ri'mi
yor? Diş tabipleri, Ditçilik Mek· 
tebind.,n, mezunlanna doktor ün 
vanını da verebilecek aurette çalıı 
masmı bekliyorlar." 

Bir Hırsız çetesi 
yakayı ele verdi 

Asmaalh'nda hırsızlık yapan 
bu şerirler nasıl yakalandılar 

Hırsızların Emniyet mBdBrlDtJDnde çekilmiş reılmlerl 

lstanbul polisi, Zındankapı polisin elindeki delil çok kat'i 
ve Asmaalb civar:.,da günler- ve keskindir. Bunların on gün
den beri bir çok hraızlık hadi- den beri soydukları mağazalar
seleri yapam. dükkanları soyan dan çalman eşyalar bet bin li· 
bir hıraa tebekesini nihayet radan fazla tahmin edilmektc
meydana çıkarmıf• çetenin fe- cfir. Çalman eşyaların bir kısmı 
rir mensuplarllll tamamen yaka bulunmu'*ur. 

lam19tır. Bu civarda son zaman Denizde 
larda hırsızlık hadiselerinin 
çoğalması ve hele bu hadisele. 

rin hep biribirine benzemesi 
polisin nazarı dikkatini oelbet
mit• fakat terirleri yakalamak 
mümkün olmamıştır. Bunun Ü· 

zerine emniyet müdürlüğü bu 
civarda ciddi tertibat alarak e· 
saslı şekilde bir takip hareketi 
ne geçmiftir. işte bu takip ha· 

rekeei neticesinde çete ve cete. 
nin bütün efradı teker teke~ ya
kalanmıştır. Bunlar üç azılı sa
bıkalıdır. Birinin ismi kambur 
Yorgi veya T eoros, diğerinin
ki lsmail, üçüncü şeririn ismi 

Mehmettir. Aymıca bu çeteye 
yataklık etmekle maznun lran· 
lı Veli isminde birisi de yaka. 
lanmıştır. Hadise bir 

çarpı~ma 

Şirketi Hayriyenin Sühulet 
vapuru dün Kabatatta iskeleye 
yanaşırken iskelede bağlı bulu 
nan Mustafa reise ait yelken 
ııemisine çarpm19, geminin bat 
tarafı parçalanmqtır. 

BJrakılan yavru 
Galatada Mumhane cadde

sinde Ayatiryadi kilisesinin ö
nünde dün gece 3 gülük bir ço
cuk bulunmuştur. Çocuğun üze 
rinde bulunan kağıtta kendisi· 
nin Rum ortodoks milletinden 
olduğu anlaşılarak cemaate tes 
lim edilmiştir. 

Çemberlitaı 
yangını 

Dün sabah saat yedi buçukta 

Mahker ·erde 

Rece nasıl 
•• 
Oldürüldü? 
Rüstem ve arka

daşının mu
hakemesi başladı 

Geçen eylôl İçinde Üsküdar 
hapishanesi kanlı bir boğuıma· 
ya sahne olmut, ağırcezalı mab 
kUınlardan Arnavut Rüstem, 
arkadaşı Recebin yardımile §O· 

för Recebi sustalı çakı ile yara 
lamıştı. Vak'a faili Arnavut 
Rüstemle akrabası Recebin dün 
Ağırceza mahkemesinde duruş 
malan yapıldı. Dava evrakı o
kunduktan sonra suçlular sor. 
guya çekildiler. Arnavut Rüs· 
tem şoför Recebi kendisinin 
yaraladığını inkar etti. 

- Recep, bana yumrukla 
vurdu. Kendimi kaybetmişim. 
Ne yaptığımı bilmiyorum. de
di. 

Arnavut Recep ise kendisi
nin ilktıı kavgaya seyirci kaldı. 
ğını, toför Recebin hücum et· 
mesi üzerine kendini müdafaa
ya mecbur kaldığını söyledik
ten sonra dedi ki: 

- Şoför Recep Rüsteme 
sert sert bir şeyler söyledi. Rüs 
tem de Recebe karşılık -rdi. 
Derken kapıştılar. Bu ona vuru 

yor, o bun•l.. Rüstemin elinde 
bıçak filin görmedim. Ayırmak 
için aralarına girmeğe çalışır
ken 9oför Recep, bana da hü
cum etti. Yanımda ufak bir çivi 
vardı. Bir iki salladım. Sonra 
Recep yere yıkılmış. Fakat oou 
vuran ne Rüstemdir. ne de be
nim. Kalabalıkta irimin vurdu
ğu anlaşılmadı. Rüstem, toför 
Receple eskiden beri tanıttıkla 
nnı, ~öylerken dedi ki: 

- Recep. dışarıdan nefea 
(esrar) getirtir, ben de hapis ha 
nede arkadaşlara satardım. Sus 
talı çakıyı da bana getiren odur. 

Bundan sonra mabkUmlar
dan 8-10 kadar şahit dinlendi. 
Bunlar Rüstemin Recebi bıçak 
ladığını gözlerile gören kimse
lerdi. 

Bu arada Üsküdar hapisha
nesi müdürü İsmail Hakkı Bey 
le birkaç gardiyan dinlendi: 

lsmail Hakkı Bey, toför Re 
cebirı göğ~ünden kan akarken 
gördüğünü, Rüstemin elinden 
sustalı çakıyı zorla aldıklarını. 
§Oför Recebin: "Beni Rüstem 

vurdu!" diye haykırdığını. kav 
ganm sebebini bilmediğini, eski 
bir geçimsizikteo ileri gelmit 
olduğunu söyledi. 

Durutma diğer tahitlerin ça. 
fmlmaama kaldı. 

fnkAr ediyor 
Beyoğlunda, Turkuvaz lo

kantası önünde Koço isminde 
birine bıçak çekmek ve yaka
lamağa gelen zabıta memurla
rına hakarette bulunmaktan 
ıuçlu lranlı Kazımın dün ağır 
cezada duru,maıı yapıldı. Ka. 
zım. suçunu inkar etti. Muhake 
me ,ahit celbi için kaldı. 

--------··----
Peyikbuıe caddesinde bir yan· 
gm çıkmıftır •• Yangın (Matba
ai Osmaniye) sahiplerinin mu
tasarrıf bulunduklan ve Yuvan 
Nina isminde birinin mülteci· 
ren bulunduğu boya fabrikasın 
dan çrkmıtbr. Fabrikanın üst 
katında bu kurutma dairesinde 
ki iki oda yandıktan sonra sön 
dürülmüştilr. Y angmm söndü
rülmesi iç.in lstanbul ve Beyoğ 
lu gruplan yetiımitlerdir. Yan 
gmm sebebi sobadan ateı çık
masıdır. Fabrika yedi bin lira· 
ya sigortalıdır. Zabıtaca tahki
kat yapılmaktadır. Dün yangın 
mahallinde bir keıif yapılmıt
tır. 

Ant iki ölüm 
Küçükpazarda Hacıkadm 

aaddesinden geçen hanıma) iz· 
zet yolda fücceten vefat etmit· 
tir. Belediye doktorunca yapı
lan muayenesinde soktei kalp
ten vefat ettiği anlatılmıftır. 

Ortaköyde tülün deposunda 
çalııan Bekir paydos esnasın· 
da taşlıkta gezerken fücceten 
vefat etmiştir. Muayene netice 
sinde mide kanıerinden vefat 
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or 
Dil inkılabı 
Hareketleri 
Halkevi bu uğurda 

çok mesai 
sarfına hazırlanıyor 

Halkevinin bütün ,ubeleri tet
kil edildiğinden evin bütçesi de 
tasdik olunduğundan ıubeler fa. 
aliyete başlamıştır. lstnnl>ul Hal· 
kevi R.,;,; Hamit 8. bize dün fU 
izahatı vermiştir: 

- Dil, edebiyat, tarih ~ubeııi 
ıimdiye kadar Kurultaym 'erece 
ği direktifleri bekleyerek yalruz 
bazı hazırlıklar yapmakla iktifa 
ediyordu. Türk dili tetkik cemiye 
ti nizamnameıi Halkevlerinin dil, 
edebiyat, tarih tubeleri kendi fa 
aliyeti için bir merkez addettiğin 
den latanbul Halkevinin bu şube 
ai de cemiyetin lıtanbuldaki mü
mesıillerile teşriki meaai edecek, 
latanbuldaki Darülfünun ve liae 
hocalarmrn da yardımını bır ara
ye getirmek suretile Kuıtıltayın 
gayeleri dahilinde çalı~an bir 
merkez olacaktır. Darülfünun ve 
yükaek tahr.il ııençliğinin de bu 
faaliyete kendi iateğile ve hara
retle işt;r...ı.: edeceği ümit c.lun· 
maktadır~ 

Şimdiden bir çok ııenç)e, ça· 
lıımak İçin ve yahut evv lcc vap· 
tıklan tetkiklerin mahsullerini 
•ermek için müracaat etmekte·. 
dirler. 

Kütuphar.e ve neşriyat şubesi 
Yeni Türk mecmuasmın ikinc:i sa
yısını gayemize daha uygun bir 
~ekilde ha7.rrlamaktadır. Mecrnua 
her say,.rnda daha kuvvetli cıka. 
cak, Halkcvinin ve bilhu&a Dil 
Kurultayının makaatlarma daha 
ziyade teveccüh edecektir. Ayni 
2amanda bu fube tarafından Be
yoflu ve o.küdar aemtlerinde bi
rer okuma oda$J açılması için tet 
kikata ba!lanmıştır. 

Temsil ıubemiz bir takrm genç 
!erin ittirakile lam bir hazırlık 
devresi gccirmektedir. Ya,ı.r Na
bi Beyin yazmıı olduğu Mete pi
yesini Cümhuriyet Bayramında 
temsil dmek Üzre hazırlanmak· 
tadır. Temsil şubesinin ha,. lılrla 
n yalnız bir piyesi oynamak kin 
bir takl!D gençlerin ulun!'ta ro
va yapmaeından ibaret de ildir. 
Temsilin ilm mefhumu n zarı 
dikkate alınarak tednsat bu
lunulmaktadır. 

Köycüler ıubeıi mev im mü 
aaadeıinden iatifade edere Siliv 
ri ve Çatalca köylerinde ll"tkikat 
yapma'!'a başlamıştır. 

Halk dershaneleri ve kurdar 
,ubeai de faaliyete ha,lamıştır 
Şimdiden almanca, franarzca kur 
ları açılmıştır. lngilizc<', ltalvan
ca kurlan da yakında açılacaktır. 

Alman gazetelerinin 
yanlış neşrlqatı 

Berlinde çıkan bazı Almanca 
ııazeteler M>n zamanlarda Türk 
tarihi tetkik Cemiyetinin meaai
ainden bahoederken Avrupa t~t· 
kikatma yüzçevrildiği ve ehem- • 
miyet verilmediği yolunda bir ta· 
kım yazılar neşretmiılerdir. Bu 
gazeteler, Türkl~rin tarihlerini 
kendi ba~IArına tetkik edip mey
dana çıkarmak iıtediklerini ya:t
maktadırlar Ayni gazeteler Ta
rih konııresinde Gazi HazrcUe
rinin de bir nutuk irat ettiğini 
kaydetmektedirler. 

Darülfünun Edebiyat Fal·ülte 
ai Türk Edebiyatı Tarihi Profe· 
sörü Dr. Koprülü Zade Mehmet 
Fuat Bey Berlinde intiınr eden 
bir Almanca gazetede bfr maka
le ne§red<:rek, Alman ga zetelm
nin aon neıriyabna cevan venrıis.. 
tir F•ıllt Bey bu maİralesindd' 
A ' 'ı toplanan Tarih kong• 

• r- 'e Gazi Hazretlerinin nutuk 
f etmediklerini, dinleyici ııfn. 

··~ konlT<'yİ takip buyurduktan. 
"" evvela taohih ettikten sonra 
kongrenin gaye ve mahiyelini i~ 
zah ebnektedir. Fuat Bey, Tarih 
kongresinde ecnebi ilimlerin tel· 
kikatına hic; bir vakit yüzç.,vri). 
mediğini ve. bilakis verilan kon
feranalarm hemen hepıinde Av
rupa tabarriyat ve tetkik !eri m" 
haz olarak gösterildiğini ynlnı:r 
bazı Avrupa müelliflerinin ka.tı 
mahııu•!a Türk tarihini karanlıia 
doğru götürmek isteyen, yükselt 
Türk medeniyetini inkara varan 
eserlerinin nazan ihbara alrnzna· 
dığmı, kongrenin hakikati oldu
iu gibi meydana çıkarmak gaye
ainde olduğunu izah etmi~tir. 

Fuat Bey makaleoinin sonun
da Tarih kongreıinin zabıtlannm 
yakında kül halinde n91redilerek 
herkesin nazan tetkikine arzedı. 
leeeğini ilave ebnektedir. 

inhisar müdürleri 
Tekirdağı 9arap fabrikaamı teftit 

için Tekirdağına giden inhisarlar u
mum müdür muavinlerinden Asım 
Bey tehrimize avdet etmiıtir. 

lnhiaar idarelerinin tevhit kadro
lanna nezaret için orta Anadolu'ya 
ıitmiı bulunan 1 nhioarlar umum mil 
dür muavinlerinden Münir Hüorn 
B. de dün 9ebrimize dönmü9tür. 

lzmir'de bulunan lnhiaarlar me
murin müdürü Abdalkadir Be de 
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idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telııral adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

BaşmuhaJTir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE üCRETLERl: 
Türkiye için Hariç için 

L K. L K. 
3 aylıiı 4- 8-

6 7 50 14 -.. 
12 14 - 28-

" 
Gelen evrak geri verilmez -

Müddeti geçen nüıhalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Guetemiz llinların me
ı'uliyetiai kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etllköy rasat merkezind- al

dıiımn: malUınata nuaran buıtin 
hava u bulutlu, rüzgir mütehav
vil olacaktır. 

16/10/932 tarihinde tazyik 760 
milimetre hararet azamı 28. asga
ri 13 aantiıırat idi. 

rt•U~ 
Bere, Ceket 
Çorap 

Zannederim, yün fabrikaları 
tın gayretile bütün dünyada 
:lişi yün takımları moda oldu ... 
Simdi ev yok ki: Orada ya bir 
,ere,ya bir ıüveter.veya bir ıpo' 
'anili.sı örülmesin... Vakıa. bu 
moda yün satıcılarına kir yolu 
lhıyor amma, kadınlara da sü
<unet vesilesi oluyor. Çeoeleri 
oynayacak yerde elleri işliyor .•. 
Ve ortaya bahalı da olsa giye. 
cek bir şey çılayor ... 

Yün fiyatlarının bahalılığın
dan tiki.yet eden erkekler o yün 
lerin ıettiği hizmeti düşünse
ler ona verdikleri paraya acı
mak hatırlarına gelmes. Çünkü 
&ncak bu elislerilenir ki; ka "'n 
arın yaradılıılarında mevcut 
çekiştirme huyları örtülü kalı. 
yor ... Bu elitlerinin bir iyiliği 
de herkesin kendine yakışan ıe
yi örüp giymesindedir .. Geçen· 
de bir hanımla görüştüm ve bu
rada yazdığım şeylerden ona da 
bahsettim. Dedim ki: 

- Şu başınızdaki bere, boy. 
nunuzdaki eşarp ne güzel! .. 
Doğrusu iftihar ediyorum. Ha

: nımlarımızın böyle kendi giye
ceklerini kendilerinin yapmala-

1 rına .•. Acaba erkekler için bir 
teY öremez misiniz? .. 

Gülümseyerek cevap verdi: 
- Öreriz •• Çorap .. 
Artık.. ayaklarına mı, başları 

na mı oraamı sormadım ... Çün. 
kü bu. şahsa göre değişebilir ... 

Toprağı bol olsun! 
Bir yerde oturuyoruz ... Neza 

ketten, muaşeret adabından fa· 
lan bahsediliyor... İçimizdeki-
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Su ve ördek 
Belediyede 

Elektrik 
Fiatları Umumi harpten evvel ve sonra 

balıri teslihat 

Onlar apartnnl\run üıt katında 
biz de alt katında oturuyo
ruz. Onların da balkonu var. 
Bizim de. Artık balkonlarrmu:ın 
alt alta olduklarını oöylemeğP. lü 

·-- Mary Glory ve Fiorelle 
MÖSYÖ,MADAM 

Cemiyeti akvamın himayeai al 1 
tında batlayan terki teslihat mü
zakerelerinin ifliıına, aakeri &&· 

hada bahri teslihatm artması ka· 
dar aıikar bir delil bulunamaz. 
Harpten evvelki bahri teslihat ile 
aonraki mukayese edilir ise pek 
garip neticelere varılır. 193~ 
1931 ••nesinde lngilterede bahri 
teslihat masarifi harbiye bütçeai
nin yüzde 47 aini, Müttehit Ame
rika hükümetlerinde 43 ünü, Ja
ponyada SS ini, .i-"ranaada 34 ü
nü, ltalyada 35 ini beleylemekte
dir. Bu rakamlar emperyalist hü
kümetlerin deniz tealihatıru art
tırmakta olduklarına şahidi adil
dir. 

Büyük harpten evvel 1914 
aene•İnde bet devletin harp do
nanmalan zirdeki veçhile idi: 

Memleket 
lngiltere 
Amerika 
Japonya 
Fransa 
ltalya 

Gemi adedi Tonilato 
571 2.205.040 
191 909.780 
ısı ss8.560 
357 731.190 
183 402.140 

Yekün 1.453 4.806.710 

Bu azim deniz kuvvetleri 1921 
de Washington bahri terki teali-.................................................... -
!erden birisi piyaz yemektedir •.• 
Fasulye piyazı... Heoimiz bu 
zatın lokmalarına hasretle bakı 
yoruz.. Piyaz bayağı şey am. 
ma. iştiha veren bir şey... Ben 
utancımdan yutkunamıyorum. 
Ağzım, karşısında limon yala
nan zurnacının ağzma döndü .... 

Hani, bir fıkra vardır. İki 

arkadaş . ~a~d~lda ge~i~o_rla.~- ı 
mış.. Bınsı kürekte, bırısı du
mende... Dümendeki portakal 
armut mu, şeftali mi elhasıl su. ı 
lu ve ağzın suyunu akıtacak 
bir yemiş soyuyor ve evveli 
kürekteki arkadaşına vermeye 
hazırlanıyormuş.. İçimizde a
dam soyan var mı yok mu bil
mem amma hepimiz yemiş soy 
muşuzdur. insan adam soyar
ken sovan soyar gibi gözü su. 
lanır •. Yemiş soyarken de ağzı 
sulanır ... Sandalda yemiş soyan 
adamın da ağzı sulanmış. Bu 
adam. elinde soyulmuş yemişi 
arkadaşına vermeye ve denize 
tükürerek ağzını boşaltmaya ka 
rar vermiş, fakat yaT1lışlıkla bu 
iki işin yerlerini şaşırmış, elin
deki yemişi denize atmış ve ar
kadaşının suratına tükürmüş .. 
Yemişi ona verip denize tüküre 
cek yerde ... 

Ben de piyaz yiyen arkadaşın 
önünde hemen hemen böyle 
oldum... Beriki hiç aldırmıyor 
ve iri iri atıştırıyordu. Dayana 
madım. 

- Yahu! dedim ... Lokma 
lan ne iri yutuyorsun! Hiç te 
mi... Daha li.kırdımı bitirme
den: 

Senin haberin yok gali
ba! .. Aristokrasi öldü ... 

Arkadaşlardan birisi İçini çe 
kerek: 

- Vah vah.. Toprağı bol 
olsun ... dedi. Sordum: 

- Kimin ... 
- Bahçekapısındaki Rum ec 

zacıdan bahsetmiyor musunuz? 
FELEK 

hat konferansında 
mit idi. 

yarıya indiril- zum yok. Uat kat balkondan alt 
kat balkona, alt kat balkondan 
üst kat balkona yalnız ruhlar 
arasında müstamel bir telsi.-: tel
graf mühaberemiz de var. Mek
tup postalarımız o kadar muta· 
zam işlemtz Zira onun kocası, 
bizim karı böyle vesikaya müıte~ 
nit aşk evrakından her hald-. h()l! 
!anacak ta değiller ya. Ara sıra 
bükülmÜ• biı· kağıdın okumakta 
olduğum. gazetenin Üstüne pat! 
diye düştüğü de nadir değildir a· 

O vakitten beri yeniden İnfaat 
ilave edildiğinden harp donanma 
ları 1932 kanunusaniıinde ataiı
daki gibi oldu: 
Memleket 
lngiltere 
Ama-ika 
Japonya 
Fransa 
İtalya 

Gemi adedi Tonilato 
317 1.213.024 
412 1.120.823 
238 781.662 

237 642.732 
189 379.889 

Yekun 1.393 4 138 130 ma ben onlara mufaHal mektup-
• · lar diyemem. Bizim göz muhabe 

Bu iki cetvelin muayenesi de- releri daha tafsili.th ve nıiikem· 
niz kuvvetlerinin bu aene harpten meldir. 
evvelki dereceye geldiğini göateı· Sevmek ayıp ve günah d.,ğil. 
mektedir. Fakat başkaaının karısını bıışka-

Bundan başka yukardaki cet- •mın koca•• vaziyetinde olan bir 
velde yalnız zırhlılar, tayyare ge adam i:;i~ı böyle gizli ve liübali 
mileri, kruvazörler, muhrip ve muaşaka muhaberelerile rahat~ır 
denizaltı aemileri gibi devletler ebnek ne kanuna, ne vicdana sı· 
araaında müzakereye mevzu teş· ğar. Arna diyeceksiniz k;: 0 Bu
kil eden ~emiler göaterilmittir. nu bilivoı-ıun da niçin böyle küs
Bunlar haricinde kalan bütün ge- tahhkl;,rla ahideıin?., 
mil eri nazarı itibara ahrıak 1932 Siz de bilirsiniz ya çok kere İn 
için şu cetvel çıkar• ııan dü1ündüğü gibi hareket et-
Memleket Gemi adedi Tonilato mez. Maamafih bir onu görseniz 
İngiltere 596 2.017.640 yemin ederim ki bütün evli erkek 
Amerika 663 2.106.133 leri baştan çıkarabilir. 
Japonya 323 }. 187.230 O balkona, ben de balkona. 
Fran•a 447 897.154 Sabah erken kalkarız. Şirket.. ye 
İtalya 397 526.436 tişebilmem için ancak sabahları 

yarım ,ı;ont kadar bir vaktim var· 
YekUn 2.426 6.770.593 dır. Koca&r da doatum. Ve ayvl 

y ardmıcı kruva· şirkette calışıyoruz. Birlikte er-

.zörler 
Yaj!la 
lunan 

teshin o
vapurlar 

82 1.151.887 ken~:: ~'~f~=~z:. g~~;~:bah çi-

120 2.809.526 çeklerimi sularım. O balkondaki 
be•lediği ördeklere yem verir. 

Y k • o 73 006 Yarabbi bu çiçek •ulama ve e un 2.628 1 . 2. 
yem verm<0. Dünyada bu iki met 

Bu cetvelden emperyalist hü
kümetlerinin hakiki deniz kuvvet 
leri anlatılır ve Alman hüküme
tinin resmi neşriyatından alındı
ğından doğruluğuna fÜphe yok
tur. Bu devletler araaında tesli
hat terki değil bilakis yantı var
dır. Ve bu derece ııili.hlanmanın 
tarihte emsali yoktur. 

Beş deniz devletinin harpten ı 
evvel ve sonraki deniz bütçeleri 
mesele:vi daha tavzih eder. 1905 
ten 1914 e kadar on •enede •ar· 
fettikleri para: 

gale kadar ruha yakın bir it he
nüz tanrmadıın. Diyeceksinl7. ki 
"Ne tuhaf ~ey?. A~kın su ve yem 
ile, ördek ve çiçekle al&kası ne?., 

Gayet basit!. . O balkona ör
deklerine yemvermek bahanesile 
çıkar. P.••n de çiçeklerimi aula
mak için çıkarım. Balkondan 
balkon~ hu göz ve kalp muhabe
releri bö,~1ect- de•am edip gİbnek 
tedir. 

Sabahın en erken saatinden 
ba,layan bu tatlı meşgale, öi!le
yin yemek zamanında, .ak,am i~-

Memleket 
lngiltere 
Amerika 
Japonya 
Fransa 
ltalya 

Altrn mark ı ten gelince ve hatti. geceyarısr bi 
7.991.910.000, le tekenür eder durur. Ördekle
S.308.946.000 t re yem ve çiçeklere au. Gunlerce 
1.589. 731.000 , devam eden bu ı,ar§ılıklı gayret. 
3.191.350.000 ı' Hiç bıkmadan, uaanmadan, ü~en· 
1.747.032.000 meden devam eden bu ırarret. E 

min olun ki bir elektrik düğmesi
Y ekıin 19.828.969.000 ne bı ... lmı• gibi hareket eden iki 

vücut ~ibiyiz .. 
- Canım bu ne kadnr au! .. 
Ka rıııı ı ~uatururum : 
- Bizim çiçekler suya doymu 

yorlar. O alay eder: 
- Bunlar ııaliba K<>rbela çi

çekleri. 
Evet bu çiçekler hakikaten bir 

bela ama. Bana değll ona. 

Tarife yeniden 
tetkik edilecektir 
Elektrik tarifesi tetkik edilerek 

yeniden te•bit edilecektir. Bu hu 
suata Şirketler mümeıailleri Na
fia Vekaleti murahhaslanndan 
mürekkep komiayona ReleJiye 
de bir aza göndennittir. Komi:1-
yon tetkikata başlamıştır. Yeni 
tarifeler yakında teıbit edilecelc
tir. 

Belediye lokantası 
Belediye memurlar ıiçin açıla

cak lokantanın yeri bir türlü ta
yin edilememektedir. Düyunu u
muıniyenin alt katı belediyeye u
zak olduğundan burası muvafık 
görülmüyor. Belediyenin yanın· 
da bir bina bulunmutaa dol Sl\hİp
leri fazla para istediklerinden u· 
yuıulamamaktadır. Lokanta için 
li.zimgt?len alit ve malzeme ih
zar edilmistir. Bina meselesi hal
ledilince lokanta derhal faaliye-
le geçecektir. 

Zeynep Kamil 
hastanesi 

Oaküdarda Zeynep Ki.mil hao 
taneainde yapılan tamirat ve tadi 
lat için bütçeye konan tahsisat 
kafi gelmediğinden faaıllar ara- , 
sında yeniden münakale yapılmış 
tır. Tamirata yeniden ba,Ianmış ı' 
tır. Önümüzdeki ay ortalannda 
hastanenin açılacağı ümit edil- · 
mektedir. j 

Ya yaptıracaklar , 
ya yapılacak 

Belediye kanunu mucibince 1 

bazı büyiik şirket ve müease~ele- . 
rin önlerindeki kaldırımları yap· 
tırmaları icap etmektedir. Reledi 
ye bu kabil şirk•tlere bir çok de· 
falar ihbarat yapmışsa da alaka
dar olmamrtlardır. Belediy.~ s'ln 
olarak yaptıj!ı bir iş'arda yapma
ları icap eden kaldırrmları bir an 
evvel tamir etmeleri, akai takdjr
de buralarrn belediyece yaptırı
larak maı.rafı tirketlerden alına
cağını bildirmittir. 

Balat atelyesi 
Belediy~nin Balat atelyesi ye

niden ıolah olunmut ve bir çok 
lediye dairelerine ait bütün ah
noksanları ikmal edilmiştir. Be
fap vesait ve levazım badema Ba 

lat atelye•İnde yaptmlacak bas· 

Washington konferansına ka
dar bu bütçeler yükselmiş, sonra 
da bir müddet için tenaku• edip, 
tekrar yükselmiş ve on senedir 
lngiliz ve Amerika bütçeleri hiç 
temevvücat göstermemit hem.en 
ıabit kaldıklan halde Fransa ile 
Japonyanınki yükaelmi,tir. Hal
buki ltalyanınki 1922 seneıi büt· 
çesine nazaran 1932 de iki misli 
artmı~tır. 

Elimdo- su teatİ•İ hem çiçekleri ka müeaaeaelere para verilmiye- -
Suluyorum. Hem Ona bak.yorum. 

1922-1923 ten 1932-1933 e ka-
cektir. Atelyede demir levazım 

O ördekl~rine yem vermekle 

,. . 
ve IS l B 1 

Filminde 
hakiki bir zevk 

ı·ı:•annı ,.c d.ı ~s ı.: tılnıı~ 

STRAUSS 

M A J i K 

Bugiinden itibaren 

MiLLi SİNEMADA 
Büyük filmler serisinden iki sözlü film birde'l 

MONTE KARLO BOMBALAR ALTINDA 
KATE de NAGY ve JEAN MURAT tarafından temsil 
edilen tekmili Fransızca sözlü ve şarkılı büyük operet. 

GİZLi MAHKEME 
\'AL.\S REllll\ \"C LE\\'I · STO:\~: tarafın<'.•n tekmili ,.;zlü heyecao 

Pek 

Yakında 

••••••• 

Sine· 

('inayet mahken1c
sint11 mutehcvyiç 
ha,·aııdır 

:-iaminıi ve hu:;u:-ıt 

hayatın bil.\ perva 
ıf~J edilmc-idir. 
Bdki de masum 
bir ba~ın üstüne 
talik edılmi~ ka 
nunun ke:;kin kı 

lıcıdır. 

Hü~ette Duilos 
Cha rle; Boy er 
nın tt:m:-ııli olan 

masında ~leıro - t:old wyn 
'llayer'in Fransız 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

!1arülbedayi Temsiller! 
Yarmki Sah 

günü akşami bt 
rinci defa: Mu· 
cize, 

Yazan: R. de 
Flers ve F. 

Croisset. 

~f ercüme eden: Y Galip Bey. 
MUALLiM ve TALEBE 

GECESi 
1 3 perde 2 talebe komedi. 

1

, Darülb;da~ müdiriyetin· 
den: 

Balet dersleri için talebe ka· 

1 

bulü yakında kapanacaktı.- vü· 
cutları dansa müstait genç ha
nımların şimdiden her gün da-

l rülbedayide rejisöre müracaat· 
••••••••••••• .. ları lazımdır. 

ca :-;özlü hir süper 
..._ ____ _. fi!·n"dır 

Türk yerine 
ecnebi mi? 

Karilerimizden bir kaçının İmzasl
le aldığımız bir mektupta Balatta 
mevcut bir tütün depoıunda çalıtan 
Türk amelenin ekıeriaine yol verildi 
ği bildirilmektedir. Mektupta bu de
poda it bitmediği ve çıkanlan Türk 
amelenin yerine ecnebi tebaasından 
bazı kimselerin alınarak çalı9tınlma
ğa batlanıldığı ilave edilerek ait o
bn makamın nazarı dikkati celhedil
r i 1ttedir. 

Kadınlar birliğinde 
kurs 

Askeri tebligat 

1. F. As. D. Rs. inden: 

1 - 316 : 324 (dabill dor;um 
!ular ve bunlarla muameleye tabi 
Yükıek ehliyetnameli Ef. lerle D. 
fıkrasına tabi olanlar 1. 2. T q. 
932 de ihtiyat Zabit Mp. inde h..ı· 
lunmak Üzre sevkedileceldenlir. 

dar ayni memleketlerin deniz tes
lihatına >arfettikleri meblağ: 

meşgul. yapan kil~-Uk bir kıarm da tesis e 
Artık üç günden beri çiçekle· dilmiştir. Kadınlar birliği yeni liıan kun 

rin •ak .. da kökleri gönindü. Sak ları açmıştır. Bu kurslaı·da türk-

2 - 325 D. lu ve bunları,. mu· 
ameleye tabi 316: 324 D. luların 
bakayaJı; Kısa hizmetli ve eh1i· 
yetnameıizleı· 1. 2. Teş. 932 de, 
Orta ehliyetnameliler 1. 2. Kamı< 
933 te, fam ehliyetnameliler 1 
Mart. 933 le hazırlık kıtal .. rınd" 
bulunacak "eçhile ve Yük""k eh· 
liyetnamelilerle D. fıkra>ına la.,i 
olanlar da J, Mayıs 933 le lh. z. 
Mp. ind..? bulunacak veçhilı.! sev· 
kedileceklcrinden 325 D. hılar 
d adahil olduğu halde bili"ımum 

kıaa hizmete tabi Ef. !erin As. ~· 
lerine müracaatları ilin olunur. 

Memleket Altın mark 
lngiltere 11.440.486.000 
Amerika 14.621.541.000 
Japonya 5.305. 743.000 
Fransa 3.397.041.000 
ltalya 2.157.026.000 

YekWı 1922-1932 36.921.837.000 
imdi beş emperyaliıt büyiik 

deniz devletlerinin masrafları 
harpten evvel 10 sene için 19 ve 
küsUr milyar altın mark iken, 
harpten aonra 1 7 milyar yani 
r~ 75 artmııtır. Buna 1924 ten be 
ri Almanyanın deniz teılihabna 
•arfettiği 1.4 milyar, ve diğer beş 
hükuın.,tin hali harpte donanma-

. · d b" d 1 t k k 1 çe, almanca, fransızca öğretilm"'k 
madı. 1 • • tedir. A>rıco. bir de türkçe okuma sının ıçın e ır am a opra a 1 

1 Onun ördeklerine gelince, 0 o- iş Ve işçi yazma kursu açılmıştır ki burada 
bur ördekler öyle bealenmi;ler ki ._ _________ _, ___ _. hiç bilmiyenlere okuma yazma 

artık Yu···.·u·yemı"yorlar. Nered."'! ise öğretilecektir. 
Milliyet bu sütunda İf ve İffi -·---

çatlayacaklar. üıtiy•ınlae tavauut ediyor. Iı 
ve ifçi iotiyenler bir mektup- Sahte paralar ....... ·-···················-·-·····-··--

ya muavenete aalih vapurlara ver 
mekte oldukları külli mebaliğ ve 
yeniden ihdas olunan müstemleke 
ve yardım donanmaları masarifi 
zammolundukta 40 milyar altın 
mark'a baliğ olur. l,te tenkia nağ 
melerine mugayir olarak devletle 
rin denize döktükleri para. 

Hikmet SILAHOR 

la .lı büromu·za müracaat et• Ticaret odasına gelen malômata 
melidirler. 

iş arayanlar 
523 - Bir miıesıeıenin "TI.uhasebe 

ıini batlı batına altı sene idat"e et
tim. Mükemmel fransızca ve daktilo 
bifü bir genç kızım. 40 lira aylıkla 
çalışırım. !at. P. K. 46 V. B. 

nazaran Y ugoalavyada bir tebeke 
1000 Dinarlık evrakı nakliyeyi tak
lit ederek piya.aya külliyetli miktar
da çıkarmıştır. Bu paralardan piya
samıza da geldiği zannolunmakta
dıi-. 

Oda alakadarlara vaziyeti bildire
rek teyakkuza davet etmiştir. 

Agop Marta yan Ef . 
Liıan mütehassı.11 Martay .. 1n 

Efendi, dün Vali Muhiddin ve mu 
avini Ati Rıza Beyleri .ziyaret c-t 
miştir. 

Haber aldığımıza göre Vtart..ı 
yan Efendi bundan böyle Türk 
dili Cemiyetinde çalışııc;ık .-
Bulgaristand dönmiyecektir. 

"Milliyet,. in edebi romanı: 17 Cephenin asıl çarpışacağı düş
man geride idi. 

bulabilsek. .• Bu şehrin sokak hava 
sından onları koparıp alabilsek. .• 

Ordu gibi disiplin, bölük gibi, 
manğa gibi disiplin: işte benim 
terbiye sistemim! 

cüme proğramlar, Beyoğlu alaf
rangaaının Avrupalılığı, bu yapma 
hava. uydurma hava, kapalı bir 
camlık. limonluk havası •.. 

Fakat bu mektuba r:eden devaın 
ediyorum? Muall;m vr muharrir 

Saroç, 'Talim ve terbiye" mec· 

muasından ısmarlanan makalesini 
neden bana yollamış? ROMAN 

kac kurban verilebilir. Talihimize 
kü;eriz amma, milli menfaat pren
siplerinin bizim yüzümüzden kötü
lenmesini istemeyiz. Milli sanayie 
elimizden geldiği kadar hizmet 
ettik. Kader kısmet bu imiş ... 

Beyanatın başlığı da: "Hakiki 
feragat böyle olur!" 

'!- ){. J(. 

Bu sefer sıçradım: - işte 
mevzu. .. . Aşk var, entrika var. 
yanğın var, jandarma var, iç içe 
bin tilr/ü plan! 

Fakat el dokunduramam. iki 
işçi ritiz olmamalıdır: Romancı 
ve dabak! IJıi bir romancı ve da
b~gın. burun ve damağı olmamalı 
dır. Pis deri oğmasını, elini kursa 
ga sokmasını bilmelidir. 

~ ~ .. 
Bu da bir hoca 

Mı•allim ve muharrir Saroç : r• 
'Ben mevzu bulma<lım değil. bul· 

Yazan: Falih Rıfkı 
rinde hocalık ettim. Bir seneden 
beri fstanbuldayım. Bir iki mek· 
tep. bir kaç muhit değİ!tİrdim. 

"İyi bir edebiyatçı is~niz, roma 
nınız için Türkiyede bulabileceği
niz en iyi tez, hava'dır. Kafalara 
ne sokarsanız sokunuz, bu hava ci
ğere dokunduğu zaman herşey de
ğitiyor .lradeler, bastalanmıı diş si 
niri gibi, ilk zamanları acıyor; son 
ra uyutup alıtıyor; çürüyüp dütü
yor. 

"Siz bugün ıenç dediğiniz nes
lin iki büyük yalnızlık faciasını 
düşünüyorsunuz? 

Biri harp. 
Öteki inkıraz .. 
Harpte bütün ahllk kı}·metleri, 

ideal kıymetleri cephegerisinin 
kaskatı, dimdik madde ve kazanç 
duvarına çarpa çarpa yıprandı. Bir 
cemiyet namussuzluğu bile kıy· 
metlendirirse. ahlak odur. Harpte 
cephegerisi kaygısız, tasasız gün 

Sokak politikacısı. Aanadolu
nun adeta midesinden çıkarılmış 
kaı·a unun tüccarlığı ile milyoner
leşen türedi çatanasına binmiş, ra
kı ve üzüm tepsisinin karşısına ku 
rnlmuş, Çanakkaleye giden ahşap 
geminin bordralarından taşan genç 
lere bakıyor, sanki göbeğinden ge 
len sesle: - Haydi evlatlar! di
yor. 

Arkalarına bir de. yanındaki 
orospuların ağzından farkı takı
yor: - Canımız feda .... 

Zafer nasıl bir tasfiye olurdu, 
bilmem. inkıraz korkunç ve tersi· 
ne bir tasfiye idi: Harbin bütün 
cephegcrisi kıymetleri ortada kal
dı. Yıpranmış. yorulmuş, usanmış 
cephe. semiz ve kaba gerdanlı 
cephegerisine avuç açh. 

"Bugünkü nesil, bu çarpışmada 
tuurundan değil, şuuraltının ta 
köklerinden sarılmıştır. İşte he
nüz İçme karıştığı havayı bir tür
lü bırakıp gitmeyen, hava ile, terıef 
füsle birlikte alınan, zehir, Atmos. 
fer zebiri ... 

"Kemalizmin gençleri, bizler, 
senelerdir eski kıymetleri, eski ah 
lak kıymetlerini diriltmeğe çalışıyo 

Ya şimdiki sistem? Geceni erde 
bir talebem: · 

- Muallim bey, kıravatınızın 
rengi gömleğinize uymamış, dedi, 
suratıma güldil. . 

Roman. hikaye, tiir, bütün san' 
at, harbin cephegerisi, ve inkırazın 
lıtanbul havasına sili.hlarmıızın 
hepıi ile hücum edeceğiz. 

Bir aileyi alınız; bu havalar 
içrode ciğerlerini çürüttükten son
ra, çocuğun ciğerini kurtarınız. 

Kışlamsı mektepler, kararıi.
hımsı serbest hayat, itte sanator. 
yomlarımız ! 

- iJ: r J, ha p-elirsem kendimi 
nasıl satacc.ğımı bilirim, 

Diyen kadınların analığı, 
- Bir daha eıki itimi bulur

sam.namusun ne olduğunu anlatı
rım, 

Diyen erkeklerin babalığı, 
Ve "Bir daha ... " yı hep bunun 

İçin arayan İnsanların kucağı, bize 
nasıl bir 8 yaş gönderiyor, bilir 
misiniz? 

Birinci hava bu, ya ikinci hava. 
limonluk havası? 

İçinde Fransız Afrikasının yap
rakları, Japon çiçekleri bile yetişi
yor. Fakat bu yaprak ve çiçekler· 
den her hangi biri, limonluktan çı 
karılıp. Türk havasına dokundu 
mu. yanıyor, kavruluyor, dökülü
yor. 

Ben en sarp Anadolu dağların
da bile tutunabilen yerli yaprak isti 
yorum. Dağlarımıza kuru otlar, 
sarı dikenler kalıyor. 

Limonluk çocuğu, vatan diye 
Türkiyeden ötesini, millet diye 
kendisini, ahlak diye hevesini, şeb 
vetini, süsünü seviyor. 

Mektep çocuğunu Anadolu hava 
aı bir sam gibi itiyor; harp ve inkı 
raz havası, hotbinliğin, gün, saat 
ve dakika menfaatinin kızğın ibti-

. rası içinde çalkanıyor. 
İdealist olduğum için gülünç' 

üm. 
Anadolucu olduğum için gü

lünç'üm. 
F erağat. fedakarlık gibi kelime 

!eri ağzıma aldığım için gülünç'üm. 
İşte İKİ havanın ve onların yap. 

tığı edebiyatın. san' atın kuvveti! 
Kemalizm san'atır.1n vazifesi 

Gardenbar'ın iist loca.~ında 

- Ahmet Bey yavrum, sağı· 
mızdakinin ismi nedir? 

- Mari Luiz. 
- Ne cinsten?. 
- Fransız .... 
- Sor bakayım, fransızca sen• 

seviyorum. ne demekmiş?. 
- Je vous aime .. 
Rakı kokusu karışık döner 

kebabını bir iyi böğürdükten son· 
ra: 

- Mad ... ma ... zel . . . Je. · • 
voua .. ha, nasıldı? 

-zem ... 
- zem . • 
- Hah .... hah .. Mais, ecoutd 

moı ... 
- Ne diyor? 
- Demin beş lira istemişti y•·· 
- Dörtte, dersin, saat dörtte·· 
Kız somurtur. 
- Ahmet Bey. yavrum, şu so· 

lumuzdakinin İ'mİ neair? 

- Lilya .. 
- Cinsi?. 
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• 
iyi ve kötü süt nasıl 

Sinema yıldızı olmak göründüğü 
gibi kolay şey değil 

belli olur? 
Hiyleli sütleri anlamak için 
evveli neler bilmek lazım? 

Antta PB(Jtl bi•ilılt1tl çok st1vigor 

Dorotg Jordan'ın geni rt181mlt1rinden 

ı 

l 

j 

1 

Filmcilii'in en mühim bir taıab 
da stüdyonun içinde çalıımak. Hele 
yıldız olmak: 

- Marl~ne Dietrich 
- Greta Garbo 
- Lilian Harvey 

- Kathe Von Nagy 
Gibi artistlere benzemek hevesi

ne düıenler için çok ibretamiz. Bu 
9<11it hevesliler bu meraka düıme
den evvel bir film sahnesinin çekili
ıinde yanın saat buluna.alar neye 
heves ettiklerini pek güzel anlarlar. 

Geç.en günkü yazımın sonu ola. 
rak ben anlatayım: 

"Karım beni aldatırsa'' filminin 
Suadiye plajında tezgah önünde bir 
fragman • k11mı. Bu kmm çevrilme
den evvel stüdyonun içinde bir te
laştır gidiyor. Herkes kendi işile 
meşgul.. .. Dekorcular dekorların ta
mamlanmayan taraflarını4hazırlıyor 
lar. . Elektrikçiler lambaların İyi iş
leyip iılemediğine bakıyorlaı, çalgı· 
cdar, çalacakları parçaların tecrübe
lerini yapıyorlar. . . Müziği idare e
decek olan Mesut Cemil B. elinde 
be.ıretile onları idare ediyor hatalı 
buldutıı yerleri işaret ediyor ve tek 
rar çaldırıyor. Ben stüdyonun bi.
köıeaine çekilıniı bütün bu hareket 
leri seyrediyorum. itte köşede reji
.ar makinenin seli.ıına oturmu4, gö 
sünü vizöre uydurmuı makinenin 
gl!rebileceği yerleri tayin etmek üz
re. Bu, işin artık başlamak üzre ol
duğunu haber veren ilk işaretir.Bir 
aralık Kemal Necati Bey rejisörün 
yanına yaklaıtı: 

- Her şey hazır efendim. 
Dedi. 
- Peki öyleyse başlayalım. Hay 

dl kızlar yerinize. . Hizım sen ner
de duracaksın?. 

- Burada! Kolumu da böyle da
yayacağıın. 

- iyi.. Biraz daha sağa dön .. 
Ha çok güzel. Galip sen de Hiizımın ı 
yanında duracaksın. 1 yi odu . Lam
bafan yakın .. 

Saatte 6000 litre sildii temiz/egen enstallasgor 

Evvela sütün evaafıru bilmek 
lizım, rengini koku.sunu, aıidite
sini, v-e tadını, izah edeyim: 

Görünüı: Süt beyazdır, hafif. 
çe aarı renge kaçar, k:remaeı alın 
mıt süt ıeffaf ve mavimtıraktır. 
Sütün üzerinde koyu renkte sarı 
lekeler görünürae yeni doğurmuş 
hayvanın sütüdür. Eğer kırmızım 
tırak ve san olursa hasta süttür. 

Kokusu: Pis veya asi.tlenmit 
sütün kokuau çok fena bir koku
dur. 

Tadı: Bunu anlamak için bir 
kaç zaman iyi süt tatarak tecrübe 
etınek lazım. 

Diğer karııık maddelerin keş
fi için sütün kesafetini bilmek la
zımdır. 

için de ayriyeten ıütün yaj kıamı 
nı göateren muayeneye bat vur
mak li.zımdır. 

Avnıpada bütün bu muayene .. 
ler, sırf süt için yaprlmıt daireler 
de yapılır. Ve ayriyeten bir he
yet her hafta bütün ineklerin süt 

- .. Çat, çat, çat, ~at, çat. · • . Bunun için "Themolactodeu-
Lambaların hepsı yandı ve bır . 't " üt d · 'btı' .. ld sımc re s erece11ıne ı yaç 

anda atudyo apaydınlık o u. d (F' 150 k ) C . . t var ır. ıa~ uruştur . am - c .. zmı 214 numaralı ı.,mba dan küçük bir alettir iki kısma 
yı biraz ~aha "?la _çevir. · Sen ayrılır; üat kısmı der~cei harare
de Remzı şu Hıkmetın sandalye- ti it kısmı sütün kesafetini göa-. • . k ' a 
aını gen çe . terir. 

- Haydi ba§lıyoruz. Va:<ife 
lerinizi bir daha tekrarlıyorum. 
Dikkat ediniz. Şimdi Hazım büfe 
nin önünde dururken siz de onun 
la hiç meşgul olmuyormuş gibi 
davranacak ve sigara İçeceksiniz 
anladınız mı? 

- Dikkat, çeviriyorum. 
Birden koca .stüdyo sustu.Her 

§eye yalnız rejiaörün sesi hB.kint. 
- Haydi Cezmi .. 
Makine işlemeğe başladı.Her· 

kes vazifesini yapıyor, kızlar si
garalarını sanki film değil de hu 
auıi bir mecliste oturuyorlarnu~ 
gibi içiyorlar. Hariçten bir göz 
bu parçanın tam bir surette mu
vaffak olduğunu zanneder. Hal
buki öyle değil .. 

Makine durdu. Rejisörü mem
nun etmek te ne zor şeymiş?! Btt 
sefer de memnun değil. . Gene 
bağınyor. 

- .Siz neden makineye h-ıktı
nız?. Efendim burada makine 
yok. Hiç bu tarafla meşgul olma-
7aeakaınız. Sen krzrm, i.skemleni 
blras daha geriye çek, ve koıt ... 
rmla masaya yaslan. • Haydi çe
viriyonım .. 

- Dikkat ... 
- Haydi çevir. 
Gene makine iılemeğe başla

dı. Ve bu tekrar bqlayıf, belki 
7-8 defa yapıldı. Niharet rejisö
rü memnun edebilmek kabil oldu 
ve bu 'ahne de filme geçti. 

Tabi süt 15 derece harareti 
1030, veyn 1033 tür. Sütü iyice 
karıştırdıktan sonra dar bir kabm 
içeriıine koymalı ve dereceyi ya .. 
vatça sütün içerisine bırakmalı· 
dır. Derece 15 gösterir, ve aşağı 
kısım 30 veya 33 gösterirse iyi
dir. 

Kesafet derecei hararete göre 
değişir. 15 dereceden aıağı veya 
yukarı olan hararete tabii süt 
kesafetini cem veya. tarhetmeli
dir . 

Yalnız kreması alınmıt sütün 
kesafeti fazladır. Bunun için hile 
k8.rlar, kremasını aldıktan sonra 
içerisine su ili ve ederler ve tabii 
süt derecesine çıkartırlar. BUnun 

Saatte 100 gilğllm siJdü 
sterllze eden alet 

)erinden birer nümune alıp numa 

ra koyarlar. 

Muayenede hangi ineğin .sütü 
fena ise derhal haber verilir, bil
hasaa süt için kanun gayet sarih. 
tir. Hileye teveaaül edenin vay 
haline! Esasen süt ile büyük ena
titüler mefgul oldufu için çok 
mikdardaki sütün muhafaza ve 
isterlizeıi fennin en ileri usulleri
le, yapılmaktadır. 

FERHAN 

Zafrnaboluda bir maç 

·. 

Geçen sefer de söylediğim ııi
bi sinema artistliğinin kolay blr 
ıey olduğunu kat'iyen zannebne 
yiniz. O belki bütün meslekler. 
den daha zor ve yorucudur. Re
jisör hiç bir ıeyden ıne:nnua ol
maz, her ~eyi kabahatli bulur. 
Onun gözü başka görür. Bütün ı 
bunlardan dolayıdır ki Avrupa- 1."'------------~·--------~-~=-A 
da milvonlarca sinema artisti ve 

figüra~ı vardır. Ancak hunlar-
1 

J:S d b' kaç gün evvel yet ve kazalara müteaddit maç 
dan 30-40 tanesi yddız olabilmi•· un an d " 69 l f lar yapmak için oidecektir. A· 
!erdir. Hem de nasıl?. Ne kad;,. ,.Zafranbolu a ncu a ay ut· • 
üzülerek, ne kadar gözyaşı döke-

1 
bol takımile Zafranbolu spor lay kumandanı Miralay Nuri 

rek. .. 1 yurdu arasın·da bir futbol maçı Beyefendi, Binba~ı Mustafa, 
* • yapılmış, neticede berabere Haaan İhsan Beyler bilhassa 

D O • h tl 
1 
kalınmıştır. Fakat 69 uncu alay futbol ve diğer spor iti !Tİ.le ya

OD UIC O e 1 takımı çok güzel oynamış ve kından mes~ 1 olmaktadırlar. 

F•1 l çok alkışlanmıştır. Takımda Alayın koşu' sahası. Volleybol 
J me 8 lnJyOr mülazim Şev~et, Nnamettin, ve Tenis takımları da vardır. 

Don Quichotte romanım ••ağı CemaL Nazmı Beyler çok mu- Bilhaua yapılan kotu müaaba
yukarı lıerkeo okumuştur. Okuma vaffak olmutlardır. 69 uncu a- kalarrnda.' alay büyük muvaf. 
yanlar da az çok fikir sahibidir- !ay talamı yakmda diğer vilS.. fakıyetler ihraz etmittir 
ler. Meşhur Atlantide romanının !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
ıesli ölarak filme alan Alman re- !! 

jİ•Örü Pabst bu defa da Cervan
tes'in bu meıhur romanını filme 
nlmakta<hr. DonQuichotte rolü 
maruf teııör Chaliapine'e veril· 
mistir. Sandro Pamser rolü jcitı 
de· fırant-ızca deraiyonunda D~r
valc, lng<!İzce versiyonunda Ro
bey intihap edilmiştir. Film ~imdi 
Nis ciıra~·inda çevriliyor. 

şişman bir adamdır. Bin~enaleyh 1 :r~~ünü Niste ~~lamamıtlar. Mar
<>nun 1 oliinü alanlar da şışmandır 

1 

.. lyadan bet yuz kadar koyun ge 1 
lar. fakat Nisteki eşekler zayıf tirtmişler. . Fakat bu koyıın~an 
nnhi~ şeylermiş. Bunlardan ban- k<>pekl<r muhafaza etmektedn·. 
gisi eşeğe binse c;ökertiyorlarmış.. Film. çevrllme~e baılanm;'!• 
Onun için uzak yerle~den daha ~-o~ Qw~_hotte elmde karg~oı ıl_e ı 
metaneti i etekler getirtmek mcc- o uru ye h_~cum ed~k. : Hıç ~o
bm·iyeti huıl olmut. pekler hucum ettınr mı? Chalıa-

Y alnı:ı: bu mu?. Mallıın, Don pine'~ öyl~ bir saldırış aaldı.nıış-

• 

ÇOCUK 

Cümle oyunu 
Evde toplandığınız zaman, 

eğlenmek isterseniz, her biri· 
niz birer kağft kalem alınız. Sa 
ate bakarsınız. Tam bet daki
kada bir cümle yazacakaınız. 
Fakat bu cümledeki kelimele

rin hepıl de beter harften mü-
rekep olacak : 

Meııeliı 
Bugün ann-. çarfı içine 

çıktı. 
Tecrübe ediniz. O kadar ko 

lay olmadığını görecekainiz. 5 
dakika içinde kim en uzun cüm 
leyi yazmıtsa kazamış olur. 

Bu oyunda harflerin adedi
nıi yedi, altı, sekiz olarak değiş 
tirebilirsiiz. BB.§kalarmın daha 
evel zihm1erinde kelimeler ha
zırlamalarının önüne geçmek 
için. oyuna haılamadan evvel 
ilk harfin meseli C yahut M 
olacağını söylersiniz. 

Öğrenilecek şeyler 
Beynin vasati si:kleti: in

sanda 1500. maymunda 1200, 
atta 10000, köpekte 200 gram. 

* Avrupada 10.250.000 kilo-
metre murabbaına 500 milyon 
nüfus isabet ediyor. 

"° Yer yüzünde 800 milyon 
beyaz, 640 milyon sarı. 150 mil 
yon zenci, 10 milyon da lazıl 
derili insan var. 

"'Elektrikte tabirler: Ohm= 
mukavemet. amper = kesafet, 
volt = kuvvet. 

"' Üzerincle oturduğumuz ar 
zın kaç kilo olduğunu öğren
mek ister misiniz? 61 rakamı
nın önüne 23 tane sıfır koyu-
nuz. 

"° Arzın kabuğunun kalınlı· 
ğı takriben yüz kilometredir. 
Her yüz metrede aıağıya in
dikçe hararet 3 de.-e artar. 

"' Ses, havada saniyede 335 
metre, suda 1438 metre kate
der. Ziyanın ıilr' ati ise saniye
de 300.000 kilometredir. 

* Güneıteld hararet derecesi
nin SOOaantigırat olduğu ölçUl 
müttür. 

"' Günet arzımızdan takriben 

1 
150 milyon kilometre uzakta
dır. 

( 

ı Sun'i çiçek 

ıınıı~•ınımmrrnm 

On santimetre uzunluğunda. 
2 santimetre genitliğinde muh
telif renklerde kağıtlar keııiııiz 
ve bunları merdi'Ven biçimi kı
vınnız. Sonra bu kiğıtlarm iki 
uçlarını yapııtınnız. Bir huni 
teklinde bu halka kağıdın bir ta 
rafını birleıtiriniz ve bir iple 
bağlayınız. Bu suretle çiçek 
meydana gelmit dlur. Yetil bir 
kağıttan da tomurcuk yaparak 
bu çiçeğin batladığınız yerini 
kapatınız. Her çiçeğin üzerine 
yqil kağıtlar sanlmıı ince tel
ler geçiriniz ve bu çiçeği ayrıca 
aak vazifesini gören daha kalın 
ca biı- tele bağlayınız. Sonra ye
til kiğıttan yapraklar keserek 
ayni tekilde saka bağlayınız. 
Çiçek meydana çdcar. 

J(ırda .son cuma 

; 

Memlt1lıtttltt 

Bir odacının 
Cinayeti 
iki kadını vurdu, 

kaçarken yakaland 
GAZiANTEP - Şehrimizde mil. 

hİf bir cinayet iılendi ve iki kadn 
bu cinayete kurban gitti Bu kani 
hadiseyi iıliyen adam, Tütün lnhi 
aar idareli odacısı Nebi oğlu Memil 
ağadır. Memik Ağa bir müddetler 
beri Sabiha isminde bir kadına kar
ii alaka duymuı, fakat bir aralık he 
raber bulunduklan bu kadm son gür 
lerde Memikten yüz çevirmiştir. Be 
vaziyeti hazmedemiyeo ıerir adam 
bir gece yansı Sabih.anın evine git~ 
miş. duvardan atlryarak içeriye gir 
miş ve kar111ma çıkan Sabihayı ta
banca ile derhal öldürmüştür. Me 
mik ağa kaçacağı sırada Sabihanır 
arkadaşı Güllüye tesadüf etmiş ,., 
tabancasında kalan son kuf'Junlar 
da bu kadına atmıştır. Ağır surette 
yaralanan Güllü baotaneye kaldırd 
mış, fakat biraz sonra ölmüştür. Kı 
til yakalanmı~tır. 

Yüzme bilmeyen 
adam 

Cuma günü_ Kanlı ırmağın «Kır. 
gözlerin evaltı» denilen mahallinde 
18 - 19 yaşlarında bir genç boğul 
mu§tur. 

Meclis mahallesinden çakmakç 
Süleyman Kalfa oğullarından Tilkı 

namile maruf Hüseyin ustanın 18 . 
19 yaılarındaki oğlu Halil, Gün de. 
reye girmek için soyunmuş ve orack 
bulunan çocukların «burası derindir 
yüzme bilmezsen girme!» diye yap. 
tıklan ihtara kartı, yüzme bildiğini 
lilyliyerek ıuya atlamıı, fakat ıyı 
yüzme bilmediif için bir daha çık
mamı,tır. 

Barbndaki gazll 
kuyu 

BARTIN - Bartında bir evin ku 
yusundan petrol çıkma hidiaeol elan 
earannı muhafaza etmektedir. Tetki 
kat yaptıktan sonra Zonguldağa dö
nen mühendis Nermi Beyin veki.lete 
verdiği rapordan henüz maliimat 
yoktur. 

Petrol, ayni ıekilde, kuyunun du
varlarından akmakta devam ediyor. 
Ev sahiplerinin her gün su üzerin
den toplayabildikleri caz, üç, dört 
kiloyu bulmaktadır. 

Avrupaya gönde
rilecek talebe 

Avrupaya tahsile gidecek 50 
lise mezununun bütün hazırlıkla
" ikmal edilmi§tir. Bu talebenin 
hareket etmeleri için icap eden 

aon muamelelerile Vekilet ınüfet 
titi umumlerinden Reıa t Nuri B. 
menul olmaktadır. Talebe bir 
haftaya kadal' Avrupaya gidecel< 
tir. 

Otomotrisler işliyor 
ADANA. - Mersin - Adana 

hathnda otomotroslerin islctifmt!· 
aine başlandı. 

Bu Juretle günde Adanll · Mer 
ıin arasında dört otomotri~ ve iki 
tren olmak üzre altı defa huekeı 
vardır. Ayni suretle Mer"inden dır: 
Adana istikametine günde altı de 
fa ot9motrİ! ve tren hareket ede
cektir~ 

._I _RA_D_Y_o_ı 
Bugünkü Proğram 

lSTANBUL - (1200 m.) 18 or
kestra, 19Jj birinci kısrm saz, 21 gra 
mofon, 22 orkestra. 

BÜKRE.Ş - (394 m.) 20 Radyo 
Darülfünunu, 20,40 gramofon, 21 ~a 
lon orkestrası. 

BELGRAT - (430 m.) 20 Al
manca ders, 20,30 gramofon, 21 ope 
radan nakil. 

ROMA - (441 m.) 21 hl\her ve 
gramofon, 20,30 kitaplar ;; muhar-
rirler, 21,45, hafif konser. 

PRAC - ( 488 m.) 20,05 ! r.giliz. 
ce ders, 0,20 kitara konseri, 21 balk 
ı..,nıeri, 21, t 'i er ;rnohn ile dana ha 
valar., 21,30 Kav1Jier a Ja rose ope

retinden parçalar. 

ViYANA - (517 m.) 20 konfe· 
ranı, 21 senfoni, 22,15 dans. 

PEŞTE - (550 m.) 20 muıahe
he, 21,45 orkestra. 

VARŞOVA - (1411 m.) 21,15 
Şopen konseri. 

BERLIN - (1635 m.) 20,15 K;;.. 
niyrlcri;'den nakôl, 21 Viyanadan 
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Muhabir mektubu 

Başka kurtuluş ve 
gidiş çaresi 

olmazsa ne yapılır? 
Seddülbahir köylerinde baş_ 

layan ısıtma 
ile mücadele etmek lazım 

lMROZ YOLUNDA 
lmroza hiç bir vapur i,leme
diğinden motörle gitmek mec
buriyeti vardır. Her cumartesi 
Çanakkaleden bir motör kal 
kar. Saat (12) de iskeleye gel
diğim zaman motör açılmıştı. 
Bir sandala atlayarak güç halle 
yeti,tim. Kolarımdan. budum 
dan tutarak beni içeri aldılar. 
Bu motör Hazreti Nuhun gemi 
sine benziyor. Etrafıma bakın
dım her çeşitten insan ve eşya 
ile dolu! Bana güzel bir yer 
gösterdiler. Makinenin üstüne 
geçip oturdum. Bu motör Ada 
ile Kale arasında yegane bir 
vasıtai nakliye olduğundan i
manına kadar doldurmutlardı. 
Hükumetin postasını halkm ef
yasını taşıyan hep bu teknedir! 
İçinde yeni hlkim Hüseyin 
Hüsnü Beyle e.ld jandarma ku 
mandanı Haaan Bey, latanbul
dan dönen Rum hizmetçi kız· 
lan, muallimler, tüccarlar ve 
tanıyamadığım bir çok inıanlar 
var. 

YOLDA 

Hava çok aert. rüzgar tiddet 
li, deniz dalgalı. Bir taraftan 
makine, bir taraftan yelken, di 
ger taraftan suların akıntısı 
bizi uçuruyor!. Her kt'es sakin 
ve neteli ! Böylece Seddülba
hir iskelesine yanaştık ve ta· 
mam 1.30 saatte buraya geldik 
hepimiz motörden çıktık. Sa
hilde bir çok makineler. raylar 
henüz ambaliiji açılmamış mal 
zemeler var. Bunlann arasın· 
dan geçerek Fransız mezarlığı 
na gittik. f>. Buraaı tuhaf bir 
manzara irae E'diyor. Etrafı me 
tin duvarlarla çevrilmit• çam
lar dikilmiş ve içerisinde iradı 
nutuk edeceklere mahıu.a gibi 
muhteşem bir mihrap ta yapıl
mıştır! Üzerlerinde adlan ve 
tarihi vefatlan yazılmış 11ra aı 
ra mezar taşlan var. Fakat me
zar namına bir kUnbet yok! 

SEDDOLBAHIRDE 

Havada bozukluk ve uzak
larda köpüklü dalgalar göriil
düğü cihetle bir müddet iıkele 
de kahxı.ak ve havanın süki'.inet 
bulmasını beklemek mecburi- -

1 
ti hasıl olduğundan motör hal

ı kı takım takım Seddülbahir kö 
yüne tırmandık, ve denize na
zır bir kahvehanenin çardağına 
oturduk. Kamım çok acıkmıttı 
baygınlık geçirecek dereceye 
gelmittim. Bakkaldan hemen 
ekmek peynir, kavun karpuz 
getirttim. Güzel fıçı aardalya-

fena olmaz. Zavallı halka yazık 
tır ! 

-AHLAK-

İşret, kumar ve fuhşiyat 
yoktur. Halkın ekserisi yerli- -
dir. Harpten sonra gelip te yer 
leşenler de vardır. Az rok de
dikodulu bir yerdir. Ve. kadın 
lar henüz et'lı:eklerden kaçmak 
tadırlar. !. 

·-ZiRAAT -

Burada her türlü hububat 
yetiıir. Zeytinlikler de vardır. 
Barbunya ve lüfer pek mebzul
dür. 

- Halkın dilekleri -

Burası harpten evvel güzel 
bir liman irnİf. Harpte lngiliz
ler ağzını kapamıtlar ! Sonra· 
da oradaki memurların himmet 
!erile bir dereceye kadar a
çılmışsa da gemiler içeri gire· 
mediklerinden alış veriş üzeri
ne fena tesirler yapmaktadn-. 
Boğazın açılmasına köyün kud 
reli yoktur. Hüki'.im•mtin lutfü 
ile şu boğazın bir anevvel açıl
ması rica olunmaktadır. 

İkinciıi: buradaki sıtma hal 
kı kasıp kaY1trmaktadır. Buna 
bir çare bulunması istirham o
lunmaktadır. 

Üçüncüsü de köy tarafın
dan dört bin lira aarfile yapıl
mıt olan mektebe muallim gel 
miyor ve gelen muallimler de 
henüz başlamadan başka yere 
nakloluyorlar. Kilidülbahir mu 
alimi buraya tayin olunmuşsa 
da ora ahalisi uğraşıyorlar ve 
bırakmıyorlar. Buraya esaslı 
muallimler gönderilmesini yal· 
varıyorlar ki hakları da vardır. 

Ragıp KEMAL 

.. * .. 

İtletilmeyen 
Madenler 

BlGA (Milliyet) - Genit ve 
muntazam •okaklan, büyük çar
pıı, elektriği, auyu, yiyeceğe mü 
teallik mahsulatın bolluğu ve ıra 
yet ucuzluğu itibarile Biga tehrl 
hakikaten yaıanacak bir memle
kettir. Tiyatro, sinema Ye aaz gi
bi bedii :ıevkleri tatmin edecek 
vasıtalar olmadığından ırenç ruh· 
lu kimseler için biraz dikenli bir 
yer olabilirse de ıu asırda para 
olmadıktan ıonra o gibi ejilence
lerin olduğu tehirlerde oturmak
tan da bir fayda yoktur. Paralı 
bahtiyarlann yapbklan zevkleri 
uzaktan corüp te içini ıreçirmek
tenae uzaklarda rahatça yqama 
nm çaresini aramak daha akıllı
ca bir hareket olur. 

- PARASIZLIK -

ı 
11 da var dediler. İçimizdeki 
muallim beylerden biriai çok 
nazlı idi. Elini balığa aiirmek 
ntemiyordu. Ve kibrinden ye-

Köylere vanİıcaya kadar her
kes parasızlıktan dem vuruyor! 
Fakat, ;ıerek köylerde paraların 
aaldanmaıı ve aerekıe tehirde 
lüzumsuz İnfaala yatırılması yü
zünden ortalıkta para aörür.n1ea: 
olmu~tur. 
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mek te yemedi! Hasan Bey der 
hal caketmi çıkardı. kollannı 
sıvadı ve bana güzel bir salata 
yaptı. İtte gördünüz mü hayat 
adamını dedim ve muallim be
ye nasihatlerde bulundum. O
rada öyle bir yemek yedik ki 
baklava börek olsaydı bu kadar 
lezzetli olmazdı.!. 

MANZARASI 

Denize hikim sırtlar üzerin 
de bombardımanlardan kısmen 
harap olmut heyi'.ili gibi büyük 
bir kale. Bu kale denizden düş 
man donanmuile ve kanadan 
da bizim toplarla baykuş yuya
sına çevrilmi§tir! Köy ise bu a· 
teşlerden masun kalamıyarak 
harap olmuı ve evler bir enkaz 
haline gelmiştir. Burada üç 
smıflı güzel bir mektep, 2 kah
vehane. 3 bakkal, 65 ev, 238 
nüfua ve 98 erkek vardır. Ha
vası ıuyu iyidir. Fakat burada 
da bu sene artma afeti batlamıf 
tır. Rüzgin şiddetli, sivrisineği 
tatarcığı pek çoktur. Sıtmanın 
nereden geldiğini bilemiyorlar 
Çanakkale ııhhiye müdürü bu 

- ASARI ATIKA -

Bigaya yirmi kilometre meaa· 
fede Kemer köyünde mühim iısa 
n atika vardır. Maarif Vekaleti
nin burada hafriyat yapmak i~in 
932 bütçesine tahsisat koyd~
nu duydnm. Geçenlerde 3 bin se
nelik bir mezar çıkarılmı~tır. lı
kenderi kebirin Mıaıra giderken 
burada G~anikiü ovasmdan v .. 
Grandi boğazından geçtiği riva
yet olunmaktadır. Liıbdin üzerin
de eaki Yunan yazılan vardır. Bu 
yazılarda Çanakkale boğazmm 
letafetleri methedilmektedir. Bu 
mezann l.kenderden evvel bir 
zamana ait olduiu anlatılmıfhr. 
Buradaki eserlerin bir kısmı mey 
danda bir kıam ıda toprak altın· 
dadır. 

-MADENLER-

Kaza dahilinde bir çok maden 
ler vardır. Tezylnatta müstamel 
krizopTaa madenile demirlerin el 
lilanmaaında kullanılan molip
den madeni, o.imli kul"fUD, demir 
alçı ...., linyit madenleri mevcut
tur. Gazi Muhtar Pa§&Dlll da 
hissedar bulunduğu simli kurtun 
madeni elli sene e..-vel qlen:miJ w 
hlla makineler mevcut bulunmu' 
ise de harap ve muattal bir bal-

• Birinci a ı e en eçe 
Balkan Konferansına gi ecek · 6,672,000 lira 

•• heyet hazırlanıyor Odenecek .. 
(Batı 1 inci sahifede) 

&an Beyefendi. 
Kitibi umumi - Ben. 
Diger murahhaslanmız alfa.be 

aırasile fU zatlardır: inhisarlar 
müdür mua.vini Ahmet ~ at, 
Fakülte müderrislerinden Ahmet 1 

Reşit, ve Ahmet Hacim, Tıp • i\· 
kültesi müderrislerinden Dr. Akil 
Muhtar, Balkan Cemiyeti katibi 
Abdülhak Şinaai Beylerle Türk 
Kadın Biı"liği azasından EfzayİJ 
Suat Hanım, lstanbul Belediyesi 
Turizm bürosu müdürü Ekrem 
Besim, lstanbul Belediye reh mu 
avini Himit, B. M. M. azaııından 
Fazıl Ahmet, Hukuk Fakültesi 
müderriolcı·inden lbrabim Fazı!, 
Mualihidin Adil, Anadolu Ajanoı 
umum müdürü Muvaffak, Edebi
yat Fakülteıi Reisi Muzaffer. B. 
M. M. aza.,ndan Nazım, !stanbul 
Ticaret ve Sanayi Odaoı Rei•İ 
Nemli zade Mithat, Ticaret ve 
Zahire borsası umum katibi Dr. j 
Niza.meddin Ali, Turing klüp re
isi Reşit Saffet, Hukuk Fakültesi 
Reisi Tahir, B. M. M. aza•mdan 
Vasfi Ratit, B M. M. umumi ka
tibi Veysel Adil, B. M. M. aza•ın 
dan Y akup Kadri, ve Zeki Mesut 
Beyler. 

bir Balkan bahri ofisiinin teaisini 
dahi ihtivR <eden Balkan memle
ketlerinin bahri nakliyat ve ale!U
mum münnkali.bnın müsterek bir 
surette inki;.afı. . 

2 - Bnlkan demiryolu ~ebeke
lerinin ve yollarının iltisakı hak
kında yeni projeler,. 

3 - B..Ikan payitahtlan ara
sında münakalatı kolaylaştırmak 
gayeaile demiryollarınm otomobil 
yollarile tt"mdidi. 

4 - BalkAnlar arasında umu
mi mesainin bir pli.nının vaz' ve 
teaisi. 

5 - Hava münakalitı. 
Sıhhi te~kilıit IJe içtimo:ıi nıuave

net komisyonunda: 
1 - Balkan tebeasmm tahsi 

hukuku U7C4rİnf" mukavele; 
2 - Bir BRlkan iş (meoai) ofi

si nizamnftme:1i, 
3 - Cocukları himaye ve kR· 

dınlan İstismar ticaretine karp 
müsterek mUcadele, 

4 - E li kadının tabi olacağı 
hukuk ve kanunlar meselesi. 

5 - B" ikan memleketleri ara
sında sıhhi ve baytari mukl\vele. 

6 - Ver.,me karşı mÜ}tereken 
mÜcRdele. 

itte üc;iincü Balkan konferan-
sınrn meşı:ul olacağı ruzname 

h"omls11onlarda ('Blışacak 
murnhhRsfllrımız 

Bu 'Zevat. muhtelif komİ!\yon
larda Türk grupunu temsil ede
ceklerdir. 

1 - Terkilat komisyonunda 
Hasan Bey ve ben; Kanunları bir 
leştinnc tali komisyonunda Tahir 
Ahmet Hacim ve Nazım B. !er. 

2 - Siyasi komisyonda Haı;an 
Bey, ben, Zeki Mesut Bey; Bal
kan Misakı komitesinde Ahmet 
Reşit, Muzaffer, Tabir Beyler. 

3 - Fikri yaklaşma koınisvo
nunda Abdülhak Şinaai, Fazıl Ah 
met, Yakup Kadri Beyler. 

4 - lktısat komisyonunda Ah 
met Mithat. lbrahim Fazıl, Nem
li Zade Mithat, Muvaffak Be)'ler. 

5 - Münakalat ve seyrüsefer 
komisyonunda Ekrem Besim, Ha
mit, Reşit Saffet, Veysel Adil B. 
ler. 

6 - Sıhhi teşkilat ve içtimai 
muavenet komisyonunda Dr. Akil 
Muhtar, Efzaylş Suat, Nizamettin 
Ali, Vasfi Raılt B. ve Hanımlar; 
Balkan şubesinin tabi olaca/iı re
jim komitesinde Ahmet Mithat, 
Mu•lihiddin Adil, Niza.mellin AH 
Vasfi Ra~it Beyler çalrtacaklar
dır. 

Mll:zakerat ruznamesi 
Müzakere ruznamesi fUdur~ 
Siyasi komisyonda: 
1 - komiayon1arm ve umumi 

heyetin çalışması usulüne dair ni
zamname, 

2 - ikinci Balkan konfennsı 
mukarreratmm tatbiki ve bu 
mukarreratın Yerilmiş oldup 
tali komisyonlarm, komitelerin ve 
sair teşekküllerin ihdası. 

3 - ikinci Balkan konferan• 
unda Fikri yaklatma komi•yonıı· 
nun ittihaz .-e tatbikini konferan 
aın konıeyine havale elıni4 bulun 
duğu temennilerin ve kararlann 
müzakereıi. 

Balkan Muakı komitninde: 
1 - Balkan Misakı. 
Siyan komisyonda: 
1 - Balkan tarihini tetkik eM 

titüsü nizamnamesi, 
2 - Balkan milletlerinin mede 

niyet tarihleri bakkmda bir eser 
projesinin ihzan. 

3 - Balkan edebiyatlarmdan 
tercüm .. ler Vt" Balkan tiyatro pi
yeslerinin tercüme ve temsili. 

4 - Ballran filmleri, 
5 - Balkan radyo iatasyonla

rmın mesaisinin teşriki, 
6 - Balkan telgraf ajanslan

nın münnsP.batrm temin ve Bal
kan matbuatı arasında münasebet 
tesisi. 

Fikri •aklaıma komuyonlD>da: 
1 - Cüz.'ı gümriik ittihadı mu 

kavelenamf!sİ ve Balkan memle
ketleri arasında iktıaadi mesai 
te$riki, 

2 - Balkan Ziraat Odaııı tesisi 
ve nizamnamesi. 

3 - Fenni, zirai ve aanayii zİ· 
raiye letkikatmda Balkan millet• 
lerinin t~sriki meaaiei. 

4 - ZirRi kredinin inkisafı kin 
Balkan memleketlerinin · teeriki 
me~aiai. 

Münakalcit 111: &eyrii.el~ ko
misyonunda:. 

1 - M~rkezi lstanbulda olan 

-······-----····-··········--·-·-
demir madenleri asırlarca evvel 
işlendiği halde bilahare terkedil
miştir. 

-ACILLAR-
Koyunların muhafazaaı için 

yapılmış olan bir ağıllar kanunu 
vardır ki hakikaten çok güzeldir. 
Fakat bu kanunun memleketi
mizde tatbilona balen imkan ırö
rülmemekte olduğundan vaki mü 
racaatler Üzerine iki aene için te
cil olurunu,tur. Hük:Umetimiz bu 
tecilde isabet buyurmuttur, çiin
kü: mesela: 100 koyunu olan bir 
adam aiti yaptırmak için koyun· 
!arını beşer liradan aataa ve üze
rine be4 yüz lira da koymuş olsa 

maddeleri bunlardır. 

Konferansın muvakkat 
pro{Jramı 

Konferansın bize dün Riyaset 
tarafından gönderilen ve Üzerin
de (muvakkat program) kaydi 
bulunan programmı da arzede
yiın: 

21 Birinci Tetrin Cuma - Sa
at 15 te konferansın konseyi top 
!anacak. Saat 16 da konsey kara• 
n mucibince konferansın açılma
sından önce toplanması lizrmge
len komiıy<>nlar ve komiteler top· 
la.nacak. Saat 21 de murahha•f,.. 
nn ve Hanımlarının askeri mah
fil sarayında Romen grupu tara 
fından kabul resmi. 

22 Birin Teşrin, Cumartesi -
Saat 10 da konferan11n açılma•ı. 
Saat 13 te konferans reisi tarafın 
dan murahhas heyetleri rei.leri
ne ve konM!'y azasına Sina lokan
tasmda öğle yemeği. Saat 16 da 
komisyonların tetkili ve toplan
ma11. Saat 22 de Hariciye Neza
retinde kabul resmi. 

23 Birinci Teşrin, Pazar -
Şehri ve civanm gezif. Saat 14 te 
Sinaguvaya tenezzüh: Orada 
Bükreı Belediye Reisi M. Dobı"Ca
ko tarafmdan çay ziyafeti. Sal\t 
21 de Biilue, ıehri tarafından 
murahhaslar terefin'" ak§&m ye
meği. 

24 Birinci Teşrin, Pazartesi -
Saat 9.30 da komisyonlar topla
nacak. Saat 21 de Maarif nazın 
tarafından heyetler ferefine Bük 
reı operasmda fevkalide müaaına 
re. 

25 Birinci T efrin, Salı - Sa
at 9.30 da komisyonlar toplana
cak. Saat 15 te umumi celse. Sa
at 21 de Bükreı Ticaret Odası ta 
rafından akşam yemefi. 

26 Birinci Teırin, Çar,amb" -
Saat 10 da umnmi heyet toplana• 
cak. Saat J 5 te konferan•m ka· 
panma cel..,•i. Saat 21 de Roman 
ya hükumeti kraliyesi tarafmdl\n 
Askeri mahfil aaraymda ziyafet. 

27 ıre 28 Birinci Teşrin, Per
fembe ve Cuma - Moreni, Kam 
pina, Se13nik, Sinaya ve Bra,ov'u 
zlvaret (petrol kaynaklan, tak
tirhaneler, tuzlalar, tayyar" fab
rika~• ve Mire). 

l,te ücüncü Balkan konferan
ımın cerevanı hKl<krnda verece
jl>im malilmAtm hülnsaaı bunlar-
dır. • 

Murahhas heyetimizin 
hazırlıkları 

Türk murahhas heyeti azası, 
on iki gündür komisyon komiayon 
toplanarak raporlannı hazırla. 
mışlardır. Bunlar baabnlıyor. 

Bundan bllfka geçen sene f,. 
tanbuldaki ikinci Balkan konfe
ranamm mukarrerah ve veaikala· 
nna ait olan kitaplar cemiyeti
miz tarafından bazırlanmı,. baa
bnlmıştır; üçüncü Balkan konfe
ranuna götürülecektir. Murah
has heyetimiz sah ve Ç&J"§&mba 
gÜnleri de umumi bir İçtima yapa 
caktır. Bu içtimalann saati umu. 
mi katipli!< tarafından gazetelere 
aynca bildirilecektir. 

Hegetlmlzle gidecek 
gazeteciler 

Heyetimizle birlikte matbuab
mızdan üç gazeteci arkadaf ta 
gidecektir. 

Belçikada meclisler 
fesih mi ediliyor? 

BROKSEEL, 16 (A.A.J - La 
Deniere Heure gazetesine göre tim
cliki hükümetin mali ve ikbaadi siya 
setinden memnun olmayan liberal na 
zırfar, hüki\metten ayan Ye meb'U• 
oan meclislerinin hemen feahedilme
ıini talep etmeğe karar vermişler
dir. Bu talep, kabul edildiği takdirde 
teşrii intihabat, kabinede tadiliıt icra 
edilmeyerek teşrinisani ortalanna 

(Başı J İnci sahifede) 
sul tutulmaktadır: 

1 - Şirket kendi mes'uliyetine tev 
di edilen efyarun ziyamdan birinci 
derecede mes'uld\i.r ve cezasını ver
mek mecburiyetindedir. 

2 - Bu malların, sahiplerine taz
minat vermesi ve eşyanın bedellerini 
ödemesi lazımdır. 

3 - Ambar ve antrepolarda kay
bolan bu e•yanın mmılekete girdi
ğinden fÜpbe edilmemektedir. Bu su 
retle almmau lazım gelen gümrük 
resmi alınamamıı ve hazinenin men· 
faati ziyaa uğramı,tır. Bunun da 
tazmini lüzumlu görülmektedir. 
Rıhtnn şirketine tebligat perşem

be günü yapıldıfına nazaran tirke
tin gelecek perşembeye kadar iıtetÜ
len 6,672,000 lirayı ödemesi lazım 
gelmektedir. 

Şirket müdürü ne 
diyor? 

Rıhtım Şirketi ırümrük idaresinin 
gönderdiği ihbarnameyi Hukuk Mil
favirliğine havale etmiıtir. 

Şirkete ait muhtelif itler için mer 
kezi idare ile görüımek üzere Parise 
gitmİf bulunan Şirket Direktörü M. 
Kanonj, dünkü ekapt'eıle Paris'ten 
avdet "bniıtit. 

M. Kanonj, bu meoele hakkında 
kendiaini ziyarete giden bir mubarri 
rimize demiıtir ki: 

« - Henüz Pariaten geldim.. Me
seleyi tetkika vakit bulamadiiim gi
bi, bu hususta bence söylenecek bir 
fey de yoktur.» 

Fransızlarla 
Müzakere 

(Bllfı 1 inci sahifede) 

imza edilecek.., de imza tarihi 
Cenevrede bulunan Hariciye Ve
kili Tevfik Riiftü Beyin avdet gÜ• 
nüne yakın olduğu takdirde, Tev 
fik Rüttü Bey tarafmdan imza e
dilecektir. Tevfik Riiftü Beyin 
21 veya 22 Tqrinievvelde Cenev
reden dönmesi muhtemeldir. 

M. Ponsot bugün 
geliyor 

Şehrimize geleceğini dün ha· 
her verdiğimiz Suriye ve Lübnan 
fevkalade komiseri M. Ponsot, bu 
sabahki ekspresle Sirkeciye vaıııl 
olacak ve hükilmet namına Vali 
B., ve Fraıuız sefiri Comte de 
Cbambron ve sefaret erkinı tara
fından karıılanacaktır. M. Ponsot 
hükUmet namına Perapalas ote
linde misafir edilecektir; kendisi· 
ne Suriye fevkalade komiserliğl 

erkinından yiiksek rütbeli bir za 
bit refakat etmektedir. 

Şükrü Kaya B,. bu sabah M. 
Ponsot'yu Dolmabahçe sarayın· 
da kabul edecek ve müteakiben 
Perapalaa otelinde bu ziyareti i
ade edecektir. Bugün, Şükrii Ka
ya B. öğle Üzeri M. Ponsot tere
fine Cercle d'Orient da bir ziya
fet verecektir. Bu ziyafette Bat
vekil ismet Pata da bulunacak va 
M. Poıuot ile ırörüfecektir. 

Y ann Reialdlmhur Hz. Dolma 
bahçe sarayında M. Ponaot'yu ka 
bul edecektir. 

M. Ponaot, yann Fransız sefi· 
ri Comte de Chmbron tarafından 
terefine verilecek öğle yemeğin
de bulunduktan sonra akşamı To
ros ekspre•ile Suriyeye hareket e 
decektir. 

M. Ponaot'nU1) ıehrimize vaki 
olan seyahatine siyasi mehafilde 
ehemmiyet verilmektedir. Suriye 
de kalacafı iki ırün zarfında ken
disile mualllk meseleler etrafm. 
da mühim mllzakereler olmasına 
ihtimal nrilmektedir. Bununla 
beraber, Fransa ile Türkiye ara• 
smda muallakta kalmıı olan Jru. 
ponlar ve Suriye meselelerinin 
kat'i taafiyeıi aluıblnde :vaki olan 
bu ziyaret ,iki memle!.et araam· 
daki dostluğun yPniden tezahürll 
ne bir Tesile teıkil edecektir. 

Dün de zelzele 
Oldu! •• 

(B•~ı 1 inci sabilt>de) 

hareketi arzdan sonra dün ...ıı.h ela 
yeni bir hareketi arzolmuıtur. 

Kandilli raıat merkezinden aldıiı 
mız malıimata nazaran evvelki gece
ki hareketi arz saat 24 ü 19 dakika 
8 saniye pçe olmuıtur. Bu hareket 
uykuda bulunanlar tarafından bile 
bissolunacak kadar tiddetli olmut
tur. Hareketi arz 10-15 saniye de
vam etmiıtir. Merkezinin t'"hrimi.ziıı 
yakınmde olduğu anlatılmaktadır. 

Dün sabahki hareket arz da saat 
7,5 ta olmut ve hafif ıreçınlıtir. 

Diler taraftan ırelen malumata 
nazaran dün geceki hareketi arz 
menıleketimizin bazı yerlerinde de 
hi&1edilmlttir. 

ÇANKIRI, 16 - Dün ırece teiı
rimi~de hafif bir zelzele olınuıtur. 

z 
Malatyalılar 
Ve Başvekil 

( Bafı 1 inci sahifede) 
Baıvekil Hz. nin mahdumıı Ömer 

B. İn hastalığının nev'i şimdiye ka· 
dar tesbit edilememiıti. Ancak son 
dakikada hastalıfın bir nevi bronıit 
olan Bronko Plemoni olduğu anlaşd 
mııtır. 

Hastalığın önü alınmış ve Ömer 
B. in ııhhati salaha doğru ilerleme
ğe batlamıştır. Muhterem Başvekili
mizin mahtumJarının bir an evvel şi~ 
fayap olmasını temenni ederiz • 

Malatgalıların temennisi 

Başvekil ismet Pata Hazr .. tleri 
son seyahatlerinde Malatyaya da uğ 
ramışlardır. Paıa Hazretlerine Ma
latyada bazı temenniyatta bulunuldu 
ğunu y8zınıttık. Öğrendiğimize göre 
bu temenniler araıında,tüccardan Se 
merci zade Hakin Beyin, Malatya 
kayısıları hakkındaki maruzatı bil. 
hassa kaydedilmeğe layiktir. 

Hııkkı Bey, Başvekilimize Malat
yadaki kayı11 bahçelerinin çoğaltıl. 
ması ve kayısı cinslerinin ıslahı lüzu 
mundan bahsederek, lzınir nasıl bir 
üzüm ve iner memleketi ise, kayıaıla 
n ile meşhur olan Malatyanın da bir 
az emek ve gayretle Türkiyenin en 
büyük kayısı ihraç merkezi olabilece 
ğine iıaret etmit ve Malatyaldann 
işte hükumetin yardımlannı bekledik 
ferini aöylemittir. 

Semerci zade Hakkı Bey, Pata 
Hazretlerine kayısdar hakkında ez
cümle şu maruzatta bulunmuıtur: 

- Halknnızı nefis kaysi bahçeleri 
yetiıtirmek merakı oarnıqtır. Sene
den seneye yÜzluce bahçelerim.iz art 
maktadır. Sulanmız ise hükiıınetimi 
zin gayretine rağınen maalesef ıu 
mecralarının bozukluğu yüzünden 
ıimdiden ihtiyaca kafi gelememesi 
dolayısile bir çok aile yuvalannın lk
tısadl vaziyetlerinin sandması ile se 
falete sürüklenmelerine sebep olu
yor. Vakhnde su mecralannm eaaolı 
bir şekilde islalu için iyi tedbirler a
lınmazsa iktıoadi feliıketimizin tema 
di edeceği ve daha elim facialara ma 
ruz kalacağımız muhakkaktır. 

Komşu Vilayetlerimize nisbeta 
memleketimizin Maarif te,kilatı da 
çok noksandır. Bugünkü teşkilib ir
faniyemiz ihtiyacımızı tatmin edeme 
mektedir. Bu itibarla bir leyli liseye 
tiddetle ihtiyacımız VRrdır. 

Bu husu•lann temini Zab devletle 
rinizin büyiik himmetlerine kalmış
tır, inayetinizle bhlt>ri ihya etmiı o
lacağınızı minnet ve şükranla arze
derken batut112dan daima eksik ol
maaıaruzı en derin kalbi ııamimiyet
lerlmle temenni eylerim Sevgili Pa
f&IIU2. 

Baıvekil Pata. bu ymnde rica
nm, ehemmiyetle tetkik edilect"ğinl 
ve yardımlarda bulunulacağını vad
detmişludir. 

Bu munaaebetle Pa§& Hz. nin 
Malatya seyahatlerini tesbit eden 
bir kaç intibaı dercediyoruz. 

Tapu 
işleri 

(Bap 1 inci sahifede) 

sene hazirandan itibaren latanbul 
da Alemdar nahiyesinde ve Be
yoğluna ait tasarruf iılerinin tas 
nifi ikmal edilen 16 mahallede 
vücude ıretirerek yeni tapu ai· 
cillerini tatbik için ıimdiden ha
zırlıklara başlanmıJbr. 

Bu yeni teşk:ilabmızda vazife
nin bütün ağırlığı muhafız ve mu 
avinlerine yiikletilmit olup me
mur amıfınm işi hemen hemen 
daktilolara inhisar etmektedir. 

Gerek tapu tahriri ve gerekse 
knyudu taonif auretile vücude ge 
tirilen defterlerde mmtaka eaa11 
kabul edildiğinden iş sahiı>leri i]. 
mübaber ve beyanname gibi me
rasime tabi tutulmak11zm yalnız 
hüviyetlerini bbat auretile idare
ce tanzim kılman senedi resmnin 
münderecedatım muhafız huzn
runda lm7.ıılamakta Ye kendileri
ne derhal tapu senetleri verilmek 
tedir. 

Bu oayede Jzmirin teıkı1atll\n 
.,,,..el 24 m~muru varken bugÜn 
14 memur kalmıftır • ., 

Cemal Bey, Şark vilayetleri 
aeyahatine ait lnb"balann:ı da şöy 
le anlatmıftır: 

"- Yalnı:ıı Şark vilayetlerin
de tatbik t"dilen huauıf bir kanun 
vardır. Orada tatbik edilen bu ka 
nunun daha iyi neticeler Yermesi 
!cin icap eden tadilat hakkında 
Vekalete bir raporla teklifte bu
lunacalım." 

Gelecek 
eneye ka ı! 

Darülfünun ısla
hatı bir 

sene tehir ediliyor 
Aldığımı;,. malumata göre !'r. 

M. Malch'in raporuna göı e Da· 
riilfünunda tslahat ve yeni lc§ki· 
!at yapılması gelecek seneye kal· 
mışbr. Çür..kü rapor Üzerinde 
tetkikat o zamana kadar tama· 
men ikm"ll edilmiş olacaktır. Da· 
rülfünunda yeni teşkilat ayni za
manda bir bütçe meselesi oldu
ğundan mali sene başı olan hazİ· 
randan itibaren tatbiki zaruri gC 
riilmektedir. Evvelce yazıldığı 
gibi 1933 kinunuaaniainden iti· 
haren y~ni şekil derhal tatbik e· 
dilecek değildir. Bu husustakı k• 
nun Büyiik Millet Meclisinden Ö·' 
nümüzdeki Hazirana kadar çıka· 
nlınıı olacak ve tatbikatı da önü 
ır ·:zdeki Ocrf aenesi baı.nda ya· 
ni Teırinie,,.velde kabil olar.aktır. 

Evkafta 

Evkaf umumi 
Müdürü geldi 

Evkaf umumi müdürü Rü,tii 
B. tehrimize gelmiş ve dün Evkaf 
müdiriyetlnde bir müddet metgul 
olmu~tur. 

Evkaf kira 
alamıyor mu? 

Evkaf idaresinin lstanbu 1 da i· 
rili ufaklı mevcut bulunan 1500 
kadar ikıırı senevi 30 bin lira !<• 
dar irat getirirken bu sene bu vi 
ridatta bir miktar düıüklük go· 
rülmektedir. Bazı kiracılar da 
vaktinde tediyat yapmamaktadır 
lar. 

Kıymetli bir lavha 
Akşam gazetelerinden biri 

Çengelköy caıniinden kıymetli 
bir levhanın zayi olduğunu yas• 
mıftır. 

Evkaf idaresi, bu levhanın ba• 
kikaten zayi olup olmadığıı:ı ve 
evvelce Evkaf tarafından alınnııt 
olup olmadrğmı tesbit için mnt
raf müdürü Sait Beyi tetkikat• 
memur etmittir. 

Kapıyı kıracaklardı 

Beyoğlunda Yeıil sokakta 
sakin Çaycı Haticenin hizmet· 
,.isi lstimat kadının bağırmak· 
ta olduğunu duyan zabıta me
murları yetişmİ§ler ve iki şah· 
Hn kapısını kırmakta olduğu· 
nı• "irmüşlerdir. Bunların aşÇI 
H .t ile Ekrem olduğu anlaşıl
mış ve yakalanmışlardır. 

Çocuğu ezecekti 
Şoför Mayerin 15i2 numara 

1ı otomobili Beşiktaştan geçeı~ 
ken İzzet namında bir çocuğa 
çarparak hafifçe yaralanmasın• 
sebebiyet vermiş ve ı şoför ya· 
kalam ıştır. 

Esrar içerken 
yakalandılar 

lbrahim. Reşit. Hamdi, Ah• 
met, Cemil ve Mehmet ismin· 
de altı esrarkeş Fenerde Lonca 
caddesinde 54 numaralı köıniit 
cü dükkanının arkasınd~.ki Ya· 
kubun bahçesid·e P.srar içerler• 
ken yakalanmışlardır. 

Düşerek yaralandı 
Şirketi Hayriye fabrikasııt• 

da marangoz ustası Y akuf Ef· 
kızakta bulunan bir vapurUl' 
güvertesini takip etmekte iket' 
müvazeneaini kaybederek yere 
dnütmüt ve beli kınlmıştır. Y~ 
ralı berayi tedavi Balat hastah• 
esine kaldmlmıtlır. 

Siyast mahkdmlat 
HALEP - Suriye Meb'uaan ,,,ee 

!isi ayın sekizinde tekrar içtimaforı
na başlıyacaktır. Mecliıin, bu içt~; 
devresinde siyasi mabkiımlann •. 
meaeleaini ırörüımeai mubtetmeldıf• 

Hindistanda 7500 kişi öldü 
BOMBA Y, 16 (A.A.) - Allahibat mmtakasmda kıtlılı 

batgöstermeğe ·baılamıttır. Geçen hafta Bombay eyaletiııde 
7500 kiti vebadan ölmüıtür. 

Mussolininin Venedikte nutkıı 
ROMA, 16 (A.A.) - M. Muasolini, bu sabah V~ik ıııc~ 

danında toplanmıt olan 2500 faşist reuine hita~ kııa Jııf 
nutuk söylemi§tİr. Mutedil bir lisan ile ıöylenilmit olan bil ııll' 
tukta Duçe. faıizmin halihazırdaki bil&nçoıunu çizmit ve bilh"" 

aa gençliğin istikbalde ııörülecek iılerdeki rolü üzerinde ıstı'' 
etmitti 



İstanbul Su Şirketinden 
İstanbul Su Sirketine ait ve ı Kanunuevvel ı932 tarihinden 

itibaı en SOll frank üzerinden ted'iye edilecek olan yüzde 4 faizli 
tahvilatın keşide muamelesinin 14 Teşrinisani ı932 pazartesi 
iÜnü sabah saat 10 da Şirketin merkezi idaresi olan Beyoğlun
da istiklal caddesinde Terkos çıkmazındaki 3 numaralı dairesin.
de alenen icra edileceği tahvilat hamillerine ilin olunur. 

ııt. Mr. Kumandanlığı 

Satınalma kom. ilanları 

Adet 
2000 Yemek tabağı 
500 Katık 
500 Çatal 
200 Cam tuzluk 
200 Sürahi 
700 Su bardağı 
700 Çay fincanı 

Harbiye mektebi için yukarı
da yazılı malzeme bir tartna
llıede açık münakasa ıuretile 
1•tm alınacaktır. Münakasası 
24-ı0-932 pazar günü saat ıs 
le Tophanede Merkez kuman
danlığı ıatmalma komisyonun
da İcra kılınacaktır. Taliplerin 
t•rtname Ye nümunelerini gör
lllek için her gün ve münakasa 
Y,• ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun 
llıaları. (116) (S2ı5) ..... 
1500 adet Fildekos don 
ısoo adet Kısa kollu fildekot 

fanila 
lSQo adet Yün fanila 

Maltepe liaesi ihtiyacı için 
Yukarıda ya71lı melbusat ayn 
'Yrı üç tartnamede aleni müna 
~sa suretile satm almacakbr. 
"tÜnakasalan ı8/ı0/932 salı 
tünü saat ıs te Tophanede 
l\teıicez kumandanlığı satmal
llla komisyonunda icra kılma
~ktır. Taliplerin tartnameleri
llı gönmek için her gün ve mil 
llakaaaya iştirak için de muay
len vaktinde komisyonda hazır 
ttlunmaları (100) (Slll) 

.. .. * 
Harbiye ve mel'butu bulunan 

lllektepler ihtiyacı için 336 ton 
'!Pa kapalı zarf ıuretile satm 
; •nacaktır. Münakasası 5/1 ı/ 
~2 cumartesi günü saat ı4,30 
d Tophanede merkez kumao.
d •~ığı aatınalma komiıronun 
• ıcra kılınacaktır. Talıplerin 
'~.ttnameaini görmek için her :un ve münakasaya ittirak için 
e tartnameai veçhile hazırla
tacakları teklif mektuplarım i 
d •le güniil'ün muayyen vaktin
en evvel komisyon riyasetine 

"ermeleri. ( 129) ( 5300) 
* * • 

f· liarbiye mektebi için 1 ı50 
~•.ldikos fanila ve 400 çift terlik 
ır Şartr..amede aleni münakasa 

•uretile satın alına~ktır. Mü
~kuaaı 24/ı0/932 Pazar gü
~ u ıaat 16 da Tophanede Mer
k ~ Kumandanlığı ı tın alma 
t 0ıniıyonunda icra kılmacak
ır • Taliplerin 9artname ve nü
~ltnelerini görmek için hergün 
ltıe tnünakasaya ittirak için de 
~ ltayyen vaktinde komiayonda 
•~ır bulunmaları ( 177) (5216) 

* * * ~Merkez kumandanlığına mer 
lh~- _rnüessesat ihtiyacı İçin 
~ve ı4ı340 kilo ot iki 9art 
ta~ede pazarlıkla satın alma-
1 I ır. Pazarlıkları 18-10-932 
~ 1 günü saat 10 da Tophane
li Merkez kumandanlığı satm
tıı~"' komiayonunda icra kılma 
t" ır. Taliplerin §&rtnamesini 
~rrrıek için her gün ve pazar. 

'·hnw "P m5ı wv.ıqlı vlln "'k . . -ı • • "-, 
l11ıı tinde komisyonda hazır bu-

tnalan. (159) {5480) 

* * * ti c.lilhane hastahanesi için 
la ~ı beş metre mtkiibı 
ı,_ "&o tahtası ve yİnni 
~ •andık muhtelif boyda çivi 
ıı~ 2!>00 metro murabbaı tava. 
tır 1rrıali pazarlıkla yapılar.ak
ll\i. Pazarlığı ı8.10-932 salı lfÜ 
ı, ıaat ı4 te Tophanede Mer 
·c~ ı __ 
Ilı· "Ulllandanhğı sahnalma ko 
l' ~~onunda ;cra kılınacaktır. 
R" Plerin izahat almak için her 
d~ıı. .,. pazarlığa i,tirak için 
ltı' 7:nıuayyen vakitte ko
tı ''Yanda hazır bulunmala-

• {163) (5509) 

s 1 * • * 
ı,111 

11 1 pazarında L~vazım Yol 
rak·İ,· . Müdürlüğünde me
lt 1 ınden üç numaralı 
ttr .~ayıih pazarlıkla tamir 
932rı ecekti ... Pazarlığı 19.10-
l' Opharşanıba günü saat ı 4 te 
lıtı •nede Merkez kumandan
İ~a ~~hnalma komisyonunda 
!tattı .~acaktır. Taliplerin şart 
"e eaını !':Örmek icin her gün . . . . 

Kömürcüyan a&arı (Yeni harflerle) 

Yeni muhasebe uıulü 175 
Ticari malumat ve bankacılık 150 
lkbsat ilmi 125 

lhtisao muhaaeb J cilt 250 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 

Ticari ve mali heoap(be•dl}'or) 150 

ZAYi - Nafia Vekaletinden ah
zeylediğim 20/10/928 tarih ve 22 
numerolu mühendialik ruhaatiyemi 
kazaen ~•yİ ettiğirndP.n yeniıini aJa
cağinı cihetle eskisinin hükmü yok
tur. Beyoğlu Kumbaracı Camcı so

kak F'1ltlcalacı Han No. 8 Kari 
Klinger. 

ZAYi - Konta toı>(U alay 5 ta
bur 2 6 ıncı bölüğünJen aldığım ,.._ 
keri terhia tezkeremi zayi ettim. Ye
nia.ini alacağnnclan hükmü yoktur. 
Yalova Tqvikiye köyünden 322 do
ğumlu M. Enün oğlu Haldo. 

ZA YI - 423 ıicil numerolu ara
bacı ehliyetnamemi zayi ettim. Yeni 
sini alacağımdan hükmü yoktur. 

MuıtaEa oğlu Yuıuf 

lıtanbul 2 İnci lfliı Memurluğun 
dan: Müfliı Yuıuf Ziya Bey masa
ıma ka,..t olunan 39 No. lu alacaklı 
Omer efendinin ( 1250) lira alacağı 
6 ıncı ııraya kayıt ve kabulü ıure
tile sıra defterinin düzeltildigi ilan 
olunur. 

htanbul Bqinci icra Memurlu
ğundan: Mahcuz ve sablmasına ka
rar verilen bir adet Singer dikit ma
kinesile dört adet muhtelif cino altın 
yüzük 22 T. "'9'el 932 cumartesi gü 
nü saat 14 den itibaren lıtanbul'cla 
Sanclalbedesteninde oahlacağmdan 
talip olanların mahallinde hazır bulu 
nan memuruna müracaattan ilan o
lunur. 

Kartal icra Memurluğunclanı Pen 
dikte Arabacı sokaiında kain ve 
Zehra hannnla Ruhi efendinin müt
tereken ve pyian mutasarnf olduk
lan üç oda ve bir tafhk ye bir ahır
dan ibaret 53 No. lu bir bap hanenin 
izalei fDJ'U ımnmmda füruhtma ka
rar ven1mit olmakla 19/11/932 ta
rihine müsadif cumarteai günü saat 
14 te açık arttırma ile aaı.lacağm. 
dan talip olanlann ye f&rlnamesini 
görmek iıteyenlerin kıymeti muham 
meneai olan 800 liranm yüzde yedi 
buçuk pey akçesile Kartal Sulh 1 cra-
11na müracaatlan ilan olunur. 

Sultanahmet Oçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: lıtanbulda Arna
vutköyünde yeni mahalle Sokağında 
87 No. h hanede mukim iken ikamet 
gilu meçhul Y anim Ef. kerimesi Ka
tine hanıma: 
Hüıniye hanım tanıfmdan aleyhi

nizde açılan 250 lira alacak davaım 
elan dolayı ilanen yapılan tebliğata 

rağınen 28i9/932 tarihine müoadif 
Çarıamba günü saat 10 da mahke
mede hazır bulumnadığınızdan hak
kınızda gıyap karan verilmit ve müd 
dei yemin teklif ebnit olduğundan 

berayı yemin 7-11-932 tarihine mü
•adif Pazartesi ıiinü saat 10 da mah 
kemecle hazır bulunmanız lüzumu 
akıi taktirde nakil ve davaya sabit 
nazarile bakılacağına dair hukuk u
•ulü muhakemeleri kanununun 402 
ve ıonraki maddelerile 337 ve 141 
inci maddeleri hükmüne tevfikan 10 
gün müddetle ilin olunur. 

lıtanbul ikinci IRaı Memurluğun 
dan: lfla11na karar verilen lıtanbul
da Fıncancdarda 16 numarada mani
faturacı lliya Connezano efendinin 
alacakldarile aktetmiı olduğu kon
korclatoman mahk..-e tudikine 
karar verilmiı olduğu ilin olunur. 

ZA YI - 5/1072 kamarot cüzclan1 
nı zayi ettim. Hükmü yoktur. Yen
ıini alacağım. 

HAKKI 

zır bulunmaları. (ı64) (5510) 

* * * Merkez kumandanlığına mer 
but ır.üeuesat hayvanatı ihtiya 
cı için 106500 kilo saman pazar 
)ıkla aahn alınacaktır. Pazarlı
ğı 20-ı0-932 pertembe günü 
saat 10 da Tophanede Merkez 
kumandanlığı aatmalma komiı 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin tartnamesini gönnek 
için her gün ve pazarlığa itti
rak için de muayyen vaktinde 

• • 
lstanbul inhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
13-10-932 tarihinde yapılacağı mukaddema ilin olunan mü

teferrik etya aatıtına ait müzayede neticesinde verilen fiatlar 
haddi li.yıkmda görülmediğinden müzayedenin bir hafta müd
detle temdiden 20-ı0-932 pertembe günü saat on bete talik edil
diği ilan olunur. (5483) 

• • 
lstanbul inhisarlar 

Başmüdürlü., ünden: 
Piri Patada rüsumat atelyesinde emaneten mevcut idareye 

ait Şahini Bahri nam motör ıS-ı0-932 tarihinden itibaren yirmi 
gön nıüddetle müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanların mezkiir motörü mahallinde gördükten son
ra pey sürmek ve şeraiti müzayedeyi anlamak üzere Kabataşta 
lnhiaarlıtr Başmüdürlüğüne müracaat eylemeleri il.in olunur. 

(5482) 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

idare Merkezi Afyon'karahisarda bulunan "Terakkii Servet 
Bankası Türk Anonim Şirketi" tarafından çıkarılmıt olan beheri 
beşer Türk lirası kıymetinde 40.000. - hisae aenedinin, btanbul 
Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsuma tescilile muamelat sa
lonwıda alınıp satılmasına müsaade edilmiştir. (5484) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
idaremiz için ıartnamesi mucibince pazarlıkla 125 ıandık 

çivi alınacaktır. Taliplerin yüzde 7 ,5 teminatlarını hamilen 
20-10-932 perşembe günü saat 15 te Galatada Mübayaa komiı
yonuna müracaatları. (5409) 

• • 
Istanbul ithalat Gümrüğü 

Müdürlüğünden: 
lıtanbul ithalat gümrüğü üçüncü 90 aantim boyunda ve 28 

santim geniıliğinde çelik taçtan mamül ve İçerisi ateı tuğlalari
le döıenmif kömür ve icabında odun yakım nelaon ıiıteminde 
dört adet yeni soba mübayaaıile mevcut ıobalardan yedi adedi
nin içerlerinin alet tuğlaları değiıtirmek ve isgaralan talik ve 
diğer noksanları ikmali ve diğer altı adedinin nokaan iıkaralan 
ikmal ve cümlesinin boyanmaıı ve on yedi adet ıobanm da 
mahallerine vanz'ı noksan boru ve tablaların ikmali pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Talip olanların Teırinievvelin 26 mcı Ç&rtamba 
günü $&at ı4 te İstanbul lthalit gümrüğünde müt~ekkil komiı
yonuna müracaatları. (5499) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Bqmüdürlüğümüze ait ambarın tamiri münakaaaaı 
1 - Başmüdürlüğümüze ait ambarın pazarlıkla tamiri kır

dırmaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma tartları kağıdının tasdikli ıuretleri Batmü
dürlüğümüzden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Başmüdürlükte kurulacak olan alım ıatun 
komiayonu tarafından yapılacaktır. 

4- Kırdırma 20-ı0-932 tarihine raslanyan perteuıbe günü 
saat 14 tedir. 

5 - Her iıtekli. biçilmit bedelin yüzde 7,5 ğu olan 13 lira' 
38 kurutluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek lat. Muhafaza Batmücturlüğündedir. lıtekliler 
orada görebilirler. (5492) 

Merhum 
Muallim cbahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. GASS~N)nn 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aaın 
Taşraya gön 'erilen kitaplar içh pos'.!l iic·eti alınmaz. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

14,693 lira 22 kuruş bedeli keşifli Tekirdağ - Malkara yolun 
da O 000 dan 16 000 kilometrolari arasında S320 metroluk 
mahallin tamiri 3 'ıo 932 tarihinden 23-ı0-932 tarihine kadar 
21 gün müddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Şartname, keşifname ve proje suretleri Tekirdağ vilaye 
ti yollar başmühendisliğinden istihsal olunacaktır. 

2 - lhalei kat'iye 23 10 '932 pazar günü saat on altıda Dai
mi Encümence İcra kılınacaktır. 

3 - Müteahhitlerin gösterecekleri mühendis ve fen memur
larının ehliyeti fenniye vesikalarının ihale gününden evvel Tekir 
dağ Başmühendisliğine göstererek tasdik ettirmeleri. 

4 - Talipler (661) numaralı müzayede. münakata ve ihale 
kanununun onuncu mı>ddesindeki izahat dairesinde tanzim ede· 
cekleri teklif mektuplarına yüzde yedi buçuk nisbetinde temina
tı muvakkate vesaikile birlikte fen memurununa ait vesikayı lef
federek 23 110 932 pazar günü saat on altıya kadar vilayet ma· 
kamına tevdi eylemeleri lazımdır. (5469) 

Zonguldak Gümrüğü 
Merkez Müdürlüğünden: 

Merkez Müdürlüğümüz hududunu teşkil eden Sakarya man 
ıabınm garbında İhsaniye mevkiinden Cidenin şarkında ve Ke
rempe ile Güble araıında Gilivri mevkiine kadar imtidat eden 
sularda yüklü merakibi bahriyentn esbabı mücbire olmaksızın ve 
en yakın Gümrük idaresinden müsaade almağa mühtaç bulun
makıızın sahilden en az on bet mil açıktan yollarına devam ede
bilecekleri ve aksi halin cezayi mültezim olacağı Gümrük kanu
nunun ı9 uncu maddesi hükmüne tevfikan ilan olunur. (5491) 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

(200) kilo (Nitrate de Soude): 
Saf olmamak yani (Technique) olmak ve elliter kiloluk 

eğaç fıçılarda ambarımıza teslim olunmak üzere mübayaaıı ka
rarlaştırılan mezkiir eczayi vermek isteyenlerin yüzde 7,5 temi
ıoatlarıru hamilen (20-ı0-932) pertembe günü saat (15) te Ga
latada Mübayaat komiayonua müracaatları. (5407) 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1932 - 1933 senesi müsabaka imtibanmda kazanan efen-
dilerin isim ve numaralan aşağıda gösterilmittir: 

837 Rüıtem Ef. 795 ldriı Ef. 
818 Enver " 791 Kemal " 
8ı9 Hurrem " 836 Hüseyin " 
807 Abdurrauf " 811 Sezai " 
863 Saffet " 832 Mehmet " 
814 Vecdi " 794 Ekrem " 
825 Necdet " 869 Mahir " 
805 Sedat " 823 M. Nuri " 
812 Fethi " 853 Fethi " 
810 Huluıi " 792 Şevket " 
803 Fehmi " 790 Bahaettin " 
839 Orhan " 835 Namık " 
828 Rivım " 848 Rahmi " 
804 Salahattin " 854 Asım " 
796 M. Ali " 855 Fazıl " 
838 A. Hulusi " 808 Talat " 
884 Hakkı " 891 A. Ali " 
860 Cemal " 833 Kemal ,. 
8ı3 M. Arif " 809 Ramazan " 
806 M. Ali " 840 lbrahim " 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğündenı 
On bir kalem evrakı matbua kiğıt ve levazımı verilmek üze

re ıartname ve nümuneai veçhile aleni münakasa suretile tabetti
rileceğinden münakuaıı ZG teırinievvel 932 çartamba günü saat 
14 te Galatada Karamustafepafa sokağında lıtanbul Limanı sa
hil sıhhiye merkezinde yapılacağından taliplerin 9artname ve nü 

A en1d r L.. Mehn c. 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 18 Teşriniewel sah 
giinü Zonguldak, lnebolu,Sam
ıun, Ordu, Cireıun Trabzon. 
ve Rizc'ye azimet ve avdetle 
ayni iıkelelerle Siınnene, Vak
fıkebir Cörcle ve Onye'ye uğra- 1 
yarak avdet edecektir. 

Acentesi: A!aiye Han No. 1. 
TelPfor. 21037 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
"apuru 

Her p b 
hafta erşem e 
giinleri C.Jata nhbmından oaal 

tam 17 de hank _ti~ doğru 

lZMlR'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 
14 1/2 ela hareketle lıtanbul'a av 
det eder. Tahilat için Gcl ta 
Giımrük karşısında Site Franau 
ban No. l 2 yazrhaneıine müracaat 

.. __ Tel B. O. 1041. __ .. 

SEYRISEF AIN 
Merlı<:• ac:enta: O.lata Jt&pr 

bqı B. 3562. ~ube A. Slrkec 
\IOhllrdarsa& ban 2 S740. 

IZMIR - RIRE - İSKI NDE-
Riye POST ASI 

(I• ZMI• R) 18 ~irinci 
teşnn ulı 

ıt de. 

TRABZON POST ASI 

(GülGEMAL) 
19 Birinci teşrin çarşamba 
18 de. 

IZMIR- MER SIN POST ASI 

(Cümhuriyet) 
19 Birinci teJrİn çarşamba 
10 ela. Galata rıhtımından 
kalkarlar. Bu s~fer gidifte 
Gelibolu v~ Marmarise de 
uğr.:ınılacaktır. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Çatalca Ms. Mv. de bulu
ran lokomobilin ihzar edilen 
motör dairesine konulması ve 
revirin tamiri pazarlıkla müna 
kasaya konmuştur. 19-10-932 
çarşamba günü saat 15 te iha. 
lesi yapılacaktır. Lokomobili 
görmek isteyenlerin Hadımkö
yüne. keşifnamesini görmek İs
teyenlerin her gün ve ihaleye 
İştirak edeceklerin vakti muay 
yenden evvel Ko. müracaatla
rı. (880) (5448) ..... 

Çatalca Ms. Mv. kıtaatının 
ihtiyacı için 8000 kilo bulgur 
aleni münakasaya konmuştur. 
26-ı0-932 çartamba günü saat 
11,30 da ihalesi yapılacaktır. 
Şartnameyi almak isteyenlerin 
her gün ve ihaleye ittirak ede
oeklerin vakti muayyenden ev
vel komisyona müracaatları. 

: munelerini görmek üzere Anlcara'da Hudut Te Sahiller aıhhat 
umum müdürlüğü ayniyat muhasipliğine ve lstanbul'da mezkıir 

(86ı) (5284) ..... 
, merkez levazım memurluğuna müracaatları. (5252) K. O. ve 1. F. kıtaat ihtiyacı 

için 5000kilo kuru üztim pazar 
!ıkla münakasaya konmuştur. 
19/10/932 çar9amba günü sa
at 15.30 da ihalesi yapılacaktır. 
Şartrnamesini görmek İsteyenle 
rin her gün VP ihaleye İttirak 
edeceklerin vakti muayyenden 
evvel komisyona müracaat! -
rı. (886) {549S) 

Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Eakitehir iatuyonuna bir ıeae zarfında gelecek maden kö
mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakaauı 30 
birinci tetrin 932 pazar günü saat 15 te Ankarada idare merke
zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpa9a veznelerinde 

1 
birer liraya satılan 9artnamelerde yazılıdır. (5299) ..... * 

Kolordu Topçu, istihkam ve 
Nakliyetaburları hayvanatı için 
66.000 kilo saman müteahhidi 
nam ve hesabına pazarlıkla mıi 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
19-ı0.932 çarşamba günü saat 
16 da yapılacaktır. Sartnamesi 
ni görmek isteyenlerin hergün 
ve ihaleye İ9tirak edenlerin o 
gün ve vaktinden P.VVf'I komis
yona müracaatlan(888) (5497) 

' 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Evkafı Mazbutadan Karacabey kazasında balıklı çiftliğinin 

be.ı ıenelik İcarı müzayedeye konulmuttur. Müzayede 23 Eylıll 
932 tarihinden itibaren 24 T e,rinievvel 932 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat on beşte ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
yevmü mez!cilrda Bursa Evkaf Müdiriyetine müracaatlan(5140) 

Üç senelik icar kıymeti muhammenesi * * * 
Lira K. O. kıtaat merbutası için 
75 268 ton saman kapalı zarfla 

Saim ocağı arazisi dahilinde Nazirin mekanı üıtünde elli dö. 
1 

münakasaya konmuştur. 9-ı J. 
nüm tarlanın iıç senelik ican müzayedeye konulmuttur. 22 Tet- 932 çarş mba günü saat 10 da 
rinievvel 932 tarihine müsad;f cumartesi günü ihale! ikat'iyesi ihaleai yapılacaktır. Şartnamesi 
· k ı · d ı· 1 · • '-" d 1.--- kad ni görmek isteyenlerin hergün 
ıcra ı ınacagın an ta ıp enn yennı meZKur a saat on ""'Y"' ar ih 1 · ti" k ed kl • k .. .. • • . . _ a eye ış ra ece .. .,n va 
İstanbul Evkaf Mudurıyetınde Orman ve Arazı kalemıne mura- ~i muayyeninden evvel Ko. mü 

(5139 arı. (887) (5496) 
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o. Talili bir FORD müsterisi 
' 

Q0MA 

..-4 Nedir? 
• 
Istanbul halkını 

Dün FORO meccani ikramiyesini 
Toohanedeki salonlarımızda 

Bilhassa hanımları 
Pek çok sevindirecek 
Bir ••• 

HAMiT BEY 
( Belediye Reis Muavini ı 

himayeleri altında keşldesi yapılmış ve ' 
ikramiyeyi 

,-ELEFUNKEN 343 
????? ••••••• ODEMİŞTE SAiTOGLU REMZi BEYİN 

Bu tanınmıt Markanın piyasaya çıkmaslle 
Radyo aleminde mühim bir yenlllk doğmuştur. 

1 ...................................... ... 

"lelelunken 343 Af80ıdekl yenlllklerll• k•n· 
dini 911.termlfllr: Perezlte kerfı eyerlı ol• 
mHı, kendlllOlnden '•dlng'I dUzeltmeal, 
Çerçeve Uzertncle lataayonlerı doOrudan 
doOruJll aydınlık olarak gllatermeal, bir tek 
dOOM• ile kullenılmeaı, ylll<Hk konu9enı 
Rlektrocllnemlk olmUI, •Jlrm• tc.uwellnln 
'DkMkllOI, ...ıe -.ınclekl tabllllk. 

TELEFU K EN. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango timdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsab kaçırmayınız 

İttlrak ediniz •• 

. , 

İstanbul ve Trakva 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının İstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381
/ 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

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

MUHTEREM 

Çeltikçilere _ve Pirin_ççilere 
fennin en son terekkiyatını her an takıp eden 

(lST ANBUL ÇEL TIK F ABRIKASI). 
pek müsait ıeraitl<> faaliyete ba,lamııtrr. Ve beher okka çeltik 45 

paraya temizlenir ardiye ücreti a)mmaz. 

Hali : fener Caddesi. Apti Suba,ı No. 302 • 308. Telefon 20406 

1, Bono•-.. 
Her türlil bonolarla mazbata 'le 
vesikalar, eleyin ilmühaberi ü-. 

rine her ıekilcle itler yapar. 
Balıkpazar, Maksucliye Han No 
35 Uiurlu Zade M. Oenlt-

Sizi rahatsız eden 

Du karın şlşglnll§lnl 

izale ediniz. 

Halil LI N 1 A senlüril.ıU fi r;niz. 
VucudUnU1de mevcudiyeti ıı bile bssel· 

mlyeceksınız . Gıydiğiniz anden jtibaren 

sahip olduğu bilet kazanmıştır. 
SAİTOGLU REMZİ BEYE bu bilet lzmirde 

Charıes P. Balladur ve s~ı. 

vücudunuz lıema11 bır çok sanlimetro O 
ıncelecektır. F~la olarak iyı ·~ ellst~kl 1 acentem izden satın aldığı bir FO ~ 
ırıkoıunun daımı •• münsır masaıı sayesın· k . . . . . . 
dezahmetSIZHJOrucurejimdenariolaralı j amyon şası mukabılınde verıtmış idi~ 
bütün fazıa semızliği ızaıe edecektir. Talili müşterim·z ş· d. c8 

Bunu, mağazamıza gelip tecrübe edi· I 1 m 1 Va a V nen Ve m eC 
nız. Veya_kamınızın lıut~runu H me~~u nen bir kamyon ŞaSI alacak ve ya arzı) 
trtllaını bıldırere~ ıdresıntze göndertınız. 

naıı . 11.ııra-sıyat.20 ııra ettiği taktirde bunun bedelini nakte'1 
Vatnuır, Beyo~lu'nda 

Tünel meydanında 1 2 No. 

latlkl81 CaCICl••I 385 No. 

m•O•z•l•nnda satılır.ı 

.PA•ıs. ı a.oG .. Ro•ld. R•as,.ma•• 

Mağazamı:ı 
için 
aranılan 
isim 
bulundu 

YON-İPEK 
dir. 

'Yün - fpek 
Mağuısı Babçekapı 

da Meydıncık'ıa .Sabık ,'rJu51.1fa 
Şamlı mUes.esaıı yanında 53 nu· 
mırıdır. 

YÜ -İPEK 
Mıfazımızın açılacatı gıin ayrı
ca llln edilecektir. Yun - lpek 
kendlsine i•lm bulmak zahmetini 
ihtiyar eden müşıerilerlne !•fek· 
kürlerini takdim eder. 

Devredil~k ihtira beratı J 

" Kuvvet iddiharına mahsus usul 1 
v<> tertibata ait islahat" hakkında 

SPnayi Mücliriyeti Umumiye.inden · 
. 15 Teırinievvel 1930 tarih ve 1032 

numara ile iıtihsal edilmlt olen ihti
re beratı üzerindeki hukuk bu kere 
baJkaaına dem ve fent ve icara ve
rileceiinden mezkür ihtirayı aabn 
almek vPya iıticar etmek arzusunda 
buluDlln MVaba lstanbulda Bahçe
kapuda Tat benmda 43-48 No !arda 
kain H. W. STOCK Efendiye mü
racaatları ilin olunur. 

alacaktır. 

Saitoğlu Remzi Beyi samimiyetle tebril' 
ederiz. 

i..INCOLN fordsoA 

AIRCRAFT 
• 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncü Vakıf Han latanbul 

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

Türkiye it Bankası tarahndan teıkil olunmuıtur. İdare meclisi ve 
mildürler heyeti ve memarlan kAmllen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket\cllr. Türkiyenin her tarahnda (200) ü geçed 
acentalaruun hepai TUrkttlr. Ttlrkiyenin en mühim mileaaeae!erinin ve 

bankalanmn aigortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ııigortalannı eıı iyi şeraitle yapar. Haaar vukuunda zararlan silr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı İMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

Asri mobilya mağazası No. 66 
Milli bir m essese olan Rua Pqa yokuıundaki Aari Mbbilya mağazamı kıymetli müş· 
terilerimdc:ı gördüğllm rağbete binaen yokuıun altbaıındaki 66 numaraya nakJe ; ip 
asri zevkin bütiln inceliklerini cami ve her keseye elveritli- ( desenlerde) kllbik yata1' 
odaları, Rlon ve aa!amanjelerle milteaddit yazıhane takımı ve teferruatı herkesçe ıou· 
aaddak olan metanet ve zarafetine bir kat daha takviyet vererek vasi ıalonu ıda t eşhir 
ettiıiinl ve e9yayı beytiye namına her 9eyin mevcut olduğunu muhterem müşterileriıııe 
tsshir ile ta,ra~an vuku bulacak her hangi bir aipariıi kabul ve aevkini tem;., A ·,..: rıı . 

Telefen: 2,3407 Hacı İbrahim zade Ahmet Fevzi. 

ATiE 
12ay vadeyi değiştirmiyere~ 

Elektrik Tesisab 
Fiatından 

o/ o 20 indirmiştir 
eıin tediyat için hususi ıartlar vardır. 

oöz Hekimi 

F'ROFESÖ~ 

D! ESl\T PAŞJ\ 
- BABIALI -

,-f"INH ARA CADOl!Sİ Nt°60 • 

Doktor 

Rusçuklu HaklO 
Galataaarayda Kanzük "";., 

zahanea.i kal"fısında Sahn" 
kafında 3 numaralı apartıı:;; 
da 1 numara. - Telefon 4 ...... 

l 


