
1 
ı 

' 

19 

7 inci ıene No. 2404 

NUSHA.51 S KURUŞTUR 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdllril 
ETEM iZZET 

Madenlerimiz 
Ne halde? Reisicümhur Hz. • nsot'yu Buyur ua 

' L ' • ",...; • • ~ ' 1 

Vaktile ecnebiler. impera· 
lı>rluk Türkiyeıi için: " Hazine 
ler üstünde oturuyor; fakat 
k.rnı aç ve çıplak! .. " derlerdi. 
Boğazımıza takılan siyasi ve 
iktıaadi zincirler, asırlarca kı
llııldanmamıza mani oldu. Cilın 
buriyet T ürkiyesi bu zincirleri 
kırdı. Memleketin maddi ve 
llıinevi kabiliyetinden, yer al
tında ve üstünde bulunan ser· 
•etinden iıtifade yolua g irdi. 
F11kat iddia edilemez ki, müm
kün olan her şey yapılmış. her 
•aııtadan istifade olunmuştur. 

Türkiyenin tabii servetinden 
lı.hıedilirken en evvel akla ge
len tudur: Madenlerimiz ne 
hııtde? .. 

Bir defa Türkiyede maden 
iıı>lluğu ve bu madenlerin yük
lek kıymeti etrafında kimsenin 
lereddüdü yoktur. Halbuki ma 
dencilerfn bugünkü hali tetkik 
tııliHııce ıu hükme varılır: 

Başvekil Hz. M. Ponsot ştJre/lne Fıansız se/arelhane•inde -v_erllen zi11afette .. 

1 - Madenlerimiz normal 
•amanlarda bile inkltaf etme
llıiftlr. 

2 - Buhran aenelerinln a· 
lıonna• tenkf olmaıa bile bu 
1"eraltı ıervetinden lllifade için 
"ulı bir himayeye ihtiyaç var 
dır. 

Gazi Hz. dün sarayda Suriye f ev
kalide komiserini kabul ettiler 

3 - Buhran ve ODun yarattı 
lı terait; madenlerimizin vazl-
1"etinl bir kat daha gllçlettir
'-'lıtlr. 

M. Ponsot bu sabah Toros ekspresile ve Halep 
yolu ile Suriyeye avdet ediyor ,.-----------------.. 

4 - Buhranın bu mllfkülltı 
1' kartı koymak. madenlerimi
'ln biç almazsa eski vaziyetini 
idame etmek için bazı muafi-
1"eller. muvakkat bile olsa. bazı 

Konuımalar 
Müsait bir 
Hava içinde geçti 

ledbirler alınmak lazım idi. Ya ISTANBUL, 18 A. A. - ReO. 
llılmadı. Belki vasıtalı, vasıta- aicümlıur Hazretlerine tazimle· 
'•z yeni bazı vegilerin tesirine rini ar,.etmelı ve deıJfet adam· 
l&bi tutuldu. larımı;ı;la göriiımek için mem-

Hazinenin menfaati. blitçe leketimize ııelen Fransanın Su· 
llıülahazası çok kerre meauli- Tiye Ho KonıL.,eri M. Ponaot, 
:l"et mevkimde olanları, zahi- Fransa Biiyiik elçi&i Comte de 
ten faydalı, hakikatte zararlı Chambrun ile beraber Gazi 
leıtbirlere sevkediyor. Maatte- Haz.retleri tarafırıdan kabul •· 
l!ısüf madenlerin talü. bu tec· dilmif ıJe BQfV.,kil PafG ile Ha
liibeye maruz kaldr. İşleyen riciye V. Vekili Şiilırü Kaya 
lıir madem:len hükUmet. hiç bir Beyle göriiımüştiir. 
tesim almasa bile; orada çalı. Bu konugınalar es'1amıda 
•llılarm refahına, ted iye kabili Türkiye ile Sariye arasındahi 

l
:tetinin artmasına, nihayet on- iyi lıomıufok münasebt>tleri 
-..ın devlete vermekle mükel· meıJauu bahı olarak bunlanıı !" oldukları tahsi vergilerin her ilıi taraf için en iyi netice
<ıa:dneye gelmesine. işleyen !er verecek ı•lıilde inkiıal et
llıaden ihraç malı ise, döviz tirilmeai ar:ıusu izhar e<iilmiı 
lıoktaamdan lehimizd, bir vazi ve biitiin konuşmalar çok mü
)et husulüne, dahilde istihlak e sait bir haı>a ırinde geçmittir. -d!Jiyorsa dövizinin barice gitme , .. ____________ • 

lbtıaine. dolayısile paramızın 
t~ilde kalmasına mühim nis-

e yardım eder. HAibuki atıl 
le kar bir halde bırakılan yer· 
lltı servetinin kime. ne faydası 
d«>kunur? 

. Şehrimizde bulunmakta olan 
Franaa'nın Suriye ve Lübnan fev
kalade komiseri M. Henri Pon· 
sol, dün sa•h yaveri Miralay 
Dodde ile birlikte Perapalaa ote
linden çıkarak, lstanbul tarafın
da bir gezinti yapmııhr. M. Pon· 
aot, saat 13 te Fransız aefiri Com 

M. Ponsot Fransız seflrile birlikte Relslcilmhur Hz. 
tarafından kabul edilmek il:ıere saraga giriyor 

Türkiyede çıkan krom made 
lllırin ihracatı vaktile dünya 
l~iyacatının, galiba yüzde elli 
:~ - tekabül ediyordu. Bugün 
~.bu niıbet aıfıra dütmüş gi
"ldır. Tekrar edelim: Bu düş
llıede yalnız buhranın do~urdu 
f'1 fevkalade vaziyet müessir 
~~amıt~r; belli başlı sebep; 
_.-.uıya pıyasaımın cereyar-nı 

~-ıa_p edemeyi.ıimizdir, maliyet 
)atlarımızı dünya piyasasına 

tllre uyduramamaldığımızdır. 
~ııhakkak ki, bazı madenleri· 
llıize konan reaim1er idame e
dildikçe, bunlann maliyet fiya
ltııı indirmeğe. onları dünya pi 
~llaaaında eürmeğe imkan yok-

r. 
.l. !ir maden mlltelıasaısımız 
""Giki: 
"- Bugünkü şerait ahında 

tidenlerimizin inkişafı kabil 

le de Chamhrun tarafından sefa
ret konağında ;.erefine verilen öi 
le yemeğinde hulunmuıtur. Ziya· 
fette Baıvekil ismet P,. ile Dahi-

Tevfik Rüştü Beyin 
beyanatını Suriyeli
ler sevinçle karşıladı 

!iye Vekili Şükril Kaya, Hariciye 
müıteıarı Numan Rifat Beyler, 
Kolordu kumandanı Şükrü Naili 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

1 Kıbrıs 
Türkleri 

Ders programlanmı
zı takip ediyorlar 
Kıbnı Türk mektepleri umu 

mi müfettişi İbrahim Hakkı B. 
mezun en fehrimize gelınittir. 

İbrahim Hakkı Bey, dün bir 
muharririmize, Kıbrıs Türk 
mektepleri hakkında şu malu. 
matı vermiştir: 

- Kıbrıs mekteplerinin ders 
programlan Türkiye mekteple 
ri ders programlarının aynidir. 
Mekteplerimizde yeni harflerle 
ders okutuyoruz. Türkiyede ka 
bul edilen mektep kitaplarını , 
biz de mekteplerimiz için kabul 
ettik. 

ildir. Maden piyasasında e
'aa, İngiliz parası idi. Sterlinin 
'ııkııtu, bizde maden fiyatlan· 
d~ da yüzde otuz niıbetinde 
~ınesine sebep oldu. Meseli 
d ın madeninde İfte böyle ol
ı~· Halbuki bu sukuttan lngl· 
Ç tröstü: müteeıısir olmadı. 
k İinkü İngiliz lirasının sukutu. 
k etıdi memleketlerinde İftira 
... ~~iliyetini düşlirmemittir. De 
ı"""":" ki, İngilterede madenci· 
:n istihsal maerah. paranın 
k tıneaile artmamışhr. Halbu. 
ı·' Türkiye kromları hem İngİ· dl lirasının ıulrutundan, hem 
ltıe kıymetinin yüzde kır\ı:ma ya 
d ıı rüsum v_.e saire fa~kı yüzün-

ADANA, 18.A.A_ - Beyruttan 
bildiriliyor: lrak'ın rnilletlcr mecli
sine girmesi münaaebetile Türkiye 
mur.ıhhaaımn söylediği n»tukta Su
riycnin de yalan bir zamatıda müsta 
kil bir devlet olarak miUPtler cemi
yetine girmesi hakkındaki temenni
lel'i bütün Suriye halkı ara•mda min 
net ve sevinçle karşılanmışhr. Suri~ 
yede çıkan bütün gazetehr hu husu 
aa dair uzun uzun makal~ler neıret
mişler ve sitayifkarane yazılar yaz
mıflardır. Bilhassa vatani fırka11mn 
naıiri efkan olan Eleyyam gazetesi 
Tevfik Rüftü heyin nutku hakkın
da diyor ki: Türkiye murahhasının 
milletler cemiyetindeki bu beyanatı 
Suriye efkarı umumiyeai tarnfından 
alelade havadisler gibi okunup geçi Kıbrısta. yeni harfleri he-
le~-ek aöz!er. değildir:. Türkiye aiyase 1 men bütün Türk m emur. !arı öğ 
tinde lehıınıze tebaruz eden hu te- rendiler. Mahalli hükiımete ve-
veccüh eseri yalnız Tevfik Rüştü rilen istidalar, t !lmamen yeni 
heyin heyanahna mahsus değildir. Teııfik Rüştü Bey harflerle yazılmaktadır. 
Büt~ T~rk milleti.nin ·- ~~riyedeki ı y~ın"ın htanbul muhabiri~in mektup İbrahim Hakkı B~y, Kıbrıs 
h11diselen nasıl takıhetlıgını Eley- (Devamı 6 mcı sahıfede) ( Devamı 6 mcı sahıfede) 
....................... ~ .......................................................... ,~ ................... ,,,,,,,,,, 
yukarı ayni akıbete maruzdur. 1 bir de teknik ve tetkik cephele 1 döviz vaziyetimize yardımı ol· 
Harice sattığımız kömürün fi. ri vardır. Madenlerimizin bu- mak noktasından esaslı bir tef. 
yatı maliyet fiyatından çok aşa günkü halini mevzuu bahsedişi kike tabi tutulursa en sağlam 
ğıdır." miz, alakadarları bu büyük me- hükümlere varmak ve neticede 

Madenlerimizin bugünkü ve sele üzerinde tetkike. karara en doğru tedbirleri bulmak müş 
yarınki mukadderatı hakkında- sevketmektir. Kanaatimizce bu kül olmayacaktır. 

· ·· · mesele memlekette it yarat- Siirt Meb'usu 

1 Ali Rana 8. 
_Dün geldi 

~--

Dün geç vakte ka
dar inhisar idare
sinde meıgul oldu 

Gümrük ve lnhi..arlar Vekili 
Ali Rana B. dün Ankara'dan ~h
rimize gelmiş ve öğleden sonra 
inhisarlar umum müdürlüğüne gi 
derek umum müdür Hüsnü B. le 
tevhit itleri ve sair inhiaarlara a· 
İt hususat hakkında görü,müt ve 
aktam ıreç vakte kadar orada 
meıııul olmuftur. Vekil B. bugün 
!erde Ankara'ya avdet edecektir. 

Ali Rana B. dün Dolmahahçe 
•arayma giderek Reisicumhur 

Ali Rana B. 

Hz. ne an:i tazimat etmİf ve Baı· 
vekil lamel Pı. yı ziyaret etmit· 
tir. Rana B. dün şehrimize vaki 
olan seyahati hakkında fU heya· 
natta bulunmuıtur: 

- lstanbul'da bir hafta kala
rak inhiaarlann tevhidi İfile met• 
gul olacağım, tevhit faaliyetine 
devam ediliyor.0 

Vapurcular 
Satmıyorlar 

Daha hiç bir va
purcu beyan

name vermedi 
Posta vapurculuğunun Devlet 

inhiaanna devri zamanı çok yak
laıtığı için milli vapurcular yeni 
tetbirler almakla metııuldürler. 
Vapurculardan mühim bir kııunı 
vapurlarını inhisardan aonra da 
satmak niyetinde olmadıklann· 
dan, ıimdiden bu vapurlan ne te
kilde kullanacaklarını diilünmek· 
tedirler. 

Diğer taraftan Seyriaef ain ida· 
reıinde de inhiaar hazırlıklanna 
baılanmıfbr. inhisar idaresi va· 

,..........____, 

Sadullah B. 

Gazi Hz~ hafta so
nunda Ankarayı 

teşrif buyuracaklar 
Başvekil de Gazi Hz. ile 

birlikte döne. 
cekler. Celil Bey geliyor •• 
Reislcümhur Hz. dün akşam otomobille Şişli 

cihetinde bir gezlnll yaptılltan aonra Dolmabah
çe sarayına diJnmllfltJrdlr. 
Mevsulı bir membadan iJğrelUllğlmlze nazaran 

Relslcilmhur Hz. atJlebllhtlm11l hafta sonunda 
şehrlml:ıdtJn mD/arakatla .Anlıara11a teşrif buyu
racaklardır. 

Başvekil lamtJt p,_ da OaH H:.. lltJ birlikte 
Ankaraya aodtJt tJdeceklerdlr. 

'11' •• 

Celal Bey bu sabah geliyor 
Ankara, 18 (Telefonla)- lkt18at vekili Mahmut 

CeliJl Beg bugDnkil trenle lstanbula hareket 
etmiştir. Celili Bey, iki De gDn lladar lstanbul
da kalacak, vekAletl al/Jkadar eden bazı lşltJrle 
meşgul olacah ve iki tJc giJn zarfında Anllaraua 
avdet edecek olan BaıotJkll H:ı. ile birlikte 

j l...!!6rrecektir. 

Rus sporcuları dün de 
antrenöman yaptılar 

Karagümrük. Pera takımlarile 
oynayacak 

olan Selinik takımı da geldi 

Cuma gDnil lllı maçını yapacak olan Ru• takımının 
beı açığı: /ligin, Smlrnof, Nllıolag Stereatnl, Kamkof 

ve Prokoplge/ .. 
Dün, ıehrimizde üç sünden heri ı ve eyi kofaD oyunculardır. Oyun 

miaafir bulunan Ruı ıporculan ikin- ıi.temleri hu ..... a müıtenittlr. Bu 
ci ' :r.lrenömanlaruu Kadıkö)'ücdeı.: ııün tehrimizde hulunaa Ruı takı
ıtadda yaptılar. Misafirlerimizin aey mı, Rıııyanın oeçnuılı: lıiır talmmdır 
rettiiiinıiz hu çalıtmalvı oy..ınları ve oyuncuları Mosvoka, Klyef, Le
hakkmda evvelce yazdığımız bııaa- nİngrat, Harir.of tehrlleriııe menıııp-
timizi takviye etti . turlıu . Kafileye bir claldor,bir tDMt>İ 

Ruslar çok atletik "riicuda malik (D<ıv•mı 6 ıneı ubJleda) 

Tefrikamız 

93 f elik eti ve İgna· 
tief'in hatıraları 

purculara ait vapurların muayene 
ve mübayaası itine 17 teıriniaani
den itibaren baılayacak ve bir ay 
zarfında bu işi bitirecektir. Buıtü 
ne kadar vapurculardan hiç biri 
vapurunu satmak iç.in b .. yanname 98 fellJketlnl carlık Rusya,,nın latanbul stJ/lrl 
vermemekle beraber, vapurcula· ı ı , .1 k rın hiç beyanname vermiyeceklerl .ıgnatlef in hatıra.larlle mezctJuere 11akında 
de tahmin edilmemektedir. tefrika halinde neşredectJi/l:ı. Pek ziyade fllyanı 

dikkat hakikat/arı "" meraklı safhaları ihtiva 
yeni Yugoslav il eden bu ıeırıkamızın kaynakları şunıardır: = 1.- O samanlarda )IClfGmlf 1 bilmif bir politika adamıdır.= Sefiri İi"e bu iflere çolı kQrıf111•f adam- Bu adam, parmağının ucundai 

11 ların baaılml§ 118 baaılınamtf çevirdiği dolaplarla koca Oı-
haııralan; manlı imparatorluiunu ölüm :s:ı: 

Dün geldi. Bugün 
Ankaraya gidecek 

Geçen sene vefat eden Yugos
lavya sefiri M. Neçic'ten münhal 
kalan Yugoılavya'nın Ankara se· 
firliğine tayin edilen Dr. Miroalav 
Y ankoviç dün fehrimize gelmiı
tir. M. Yankoviç, yeni vazifesine 
tayin edilince bundan iki ay evvel 
ıehrimize gelerek Ankara'ya git· 
mitti. Gazi Hz. nin Y alova'da bu
lunmaları haaehile itimatnameaini 
takdim edemediğinden Belgrat'a 
dönmüıtü. Sefir, bugün refakatin 

2 I ._.,. A. al uçurumunun kenarına katlar§ 
. - fl'lati..- m yaat a· ti" ,...., _ . _ ge rm~ •• r. ::: 

noa adı alhnda ymu/ıiı kıtap. = 
B k "t 1 , __ L Sarayın kör ve .alır ıluı>ar-= 

a ı ap ya nuı nuça ouıır..,. 1 B b ·ı· · · 1ro :::1 
ba l b k dili vril arı, o zaman a ıa uının r -

-
81 ?"!• aı a ere çe • kalı .,. aptal koritlorlan önün-

== merntfhr. J .. ·· ·· l lı · = e ~02 60re •orc •em e etı 

~ /gnatiel, yıllarca Boğançin· uçuruma silrükleyen bu ince 
5 de Rua büyük el# olarak o- Jiplomatrn 93 lelôlıetindelıl ro· 
E turmUJ, İçimiZ41 gİrmİf, en ince lünli derinden derine ara,hran 
S Jaygularımuu öğrenmif, ıuıyıl ba tefrikaya yakında b'Jflıya· 
§ damarlarmu;ı;dan yakalamayı cağuı. 

1 PEK YAKINDA .. 
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Türkiyede Amerikan HARİCİ HABERLER , ....... 
• 

sermayesı Tekrar 
Çağırdılar 

Romanya 
Kabinesi 

ve mektepleri •• 
Amerikan kollejlerini yaşatan Fakat Alman~a 

• Cenevreye gelmıyor 
• 
istifa etti ve besliyen sermayf" nedır? BERLIN, 18. A A. - .~oıff A-

;ansınd•n: Gazeteler, lngılız mula
hatgüzarmnı dün öiledrn sonra Al
man hariciye nazınnı ziyaret ve Ce
neV'"ede toplanma11 düıünülen 4 ler 
konf•ranaına gelmesi için Almanya
y,. c.vvelce yapılmıt olan daveti t•k
rar etmİJ olduğunu haber vermekte 
dir. 

Amerika sermayesi Türkiye 
ye iki tekilde girmiştir. B~ 
gayriticari, diğeri ticari. Gayrı 
ticari sermaye, misyoner faali
yetini teşvik eden ve besleyen. 
Amerikan kollejlerini yaıatan 
sermayedir. Bu faaliyetlerin 
Türkiyede yaptığı ve yapacağı 
neden ibarettir? Amerika darül 
fünunlaından birinin iktısadi
yat müderrisi Profesör Leland 
James Gordon, Türkiye - Ame· 
rika münasebetlerine dair yaz
dıgı eserde bu meseleyi nafiz 
bir muhakeme ile tahlil etmit 
ve eserinde bu meseleye dair 
mühim bir bahis ayırmı~tır. Bu 
bahsi hülasa ederek naklediyo-
ruz: 

''Amerika dan T ürkiyeye gi. 
ren ilk sermaye. istifade ve ka
zar.ç arayan sermaye değildir. 
Bilakis Türkiyeye giren ilk A· 
merikan sermayesi, dini ve in
sani faaliyetlerile tanınmış mü 
esseseleri beslemekte idi.Şu var 
dır ki, bu müesseselerin faali
yetleri, Türkiyeye veya Türkle 
re hizmet etmedi. Çünkü bun. 
lamı hedefi Ermeniler. Rum
lar ve sair ekalliyetlerdi. Bu va 
ziyet mühim bir takım siyasi 
neticelere varmış ve bu müesse 
sel er 1923 te yepyeni meseleler 
le karşılaşmıştır. 1923te ekalli 
yetlerin mühim bir kısmı Türki 
yeden ayrıldı. Bugünkü Türki
ye ise yüzde doksan dokuz 
müslümandır. Onun için bu 
müesseselerin birkısmı.mübade 
leden evvel. bir kısmı da müba 
delden sonra Türkiyeden çekil 
miştir. Fakat yakın fark kolej 
leri Türkiye ve Türkler için ça 
lışmak üzere Türkiyede kalma 
JI tercih ettiler. 

Osmanlı devletinin misyo
ner faaliyetine karşı vaziyeti 
tetkik edildiği zaman onun 
ilk elli bet sene zarfında yalnız 
müsamahakar değil, yardımcı 
da davrandığı görülür. Devlet 
inhitata yüz tuttuktan ve kudre 
ti tenakus ettikten sonra onun 
misyoner faaliyetine karşı vazi 
yeti de değiştin ve muba lefete 
döndü. Osmanlı devleti. bu his 
sini açıkça göstermemiş ise de 

1865 ten itibaren onun bu faa
liyetlere mütemadiyen müdaha 
le ettiği görülegelmi~tir. Bu 
müdahale 1917 de azami dere
ceye varmı§ ve bu yüzden iki 

taraf arasındaki siyasi münase 
betler inkıtaa uğramıştı, bu mü 
nasebetle mütarekeden sonra 
eski hükümetle de. yeni hükü
metle de iade olunmuştu. 

Amerikan da misyoner faa 
liyetine karşı vaziyetini tahlil 
ettiğimiz takdirde 1890 dan ev 
vel Amerika bükümetinin bu 
faaliyetine pek te yardım etme 
diğini fakat 1917 den itibaren 
hükümetm bunlara yardım ve 
müzaberette bulunduğunu gö
rürüz. 

Fakat 1923 ten beri. uhutu a 
tikanrn ilgası, misyoner faali· 
yellerini ve kolejleri doğrudan 
doğruya Türk kanunlarına tabi 
kılmış. 1923 muahedesinin 
ayan tarafından tasdik o-
lunmaması bunları teminatsız 
bırakmı§h. 

Türkiyedeki misyoner faali
yetlerinin atisi hakkında bir fi
kir vermek için her şeyden ev· 
vel bugünkü Türkiyenin kuv
vetli bir milliyet ateşile yandı
ğını gözönünde bulundurmak 
icap eder. Türkiyede hilafetin 
ilgasına ve dini işlerin gevşedi 
ğine dair intitar eden şayialara 
rağmen, son tahriri nüfus.Türk 
niıfuıundan yüzde 99 unun 
müslüman olduğunu göatermit 
tir. Emniyetle söyleyebiliriz ki, 
istikbalde, Türkler arasrnda hi 
riatiyanlığm neşrine müsamaha 
ile bakılmayacaktır. Hatta. bu· 
na müsaade edilse bile onun bir 
netice vttmesi şüphelidir. 

Eski devirde, mektepsizlik 
ve haatahanesizlik yüzünden 

"ıyonerler faaliyet göstererek 
-ve kolaylığın her türlüsünü te
min ederek dini maksatlara var 
mağa imkan buluyorlardı. Bu 
esiri devir geçtikten baıka mek 

H,1riciye nazırı, sadece bu husus
taki. ır.~vabın evvelce ve .. ilmiş. oldu
itunu ve Almanyanın C..enevreyi içti 
nıa ınahalli olarak kab~l edemiyece
ği c..e"·abını vennittir. 

tebe muhalefet biHi de zail ol
du. Yeni bükiimet, talim ve 
terbiye namına her kolaylığı •e 
min etmektedir. Onun için ı 
teplerin sayııı baddikifayeye •a 
rmcaya kadar. Amerikan mek
tepleri ladini bir program ta· 
kip ettikleri takdirde Türkiye
de devamlanna müsaade edile 
bilir. Ondan ıonra bu mektep
lein çocuklara Türk milliyetini 
veren: rmeleri, vermek isteme
meleri, onlara biç bir lüzum his 

PARIS, 18. A .A - lneiliz mas
lahatgi.zarı, Alman har·r.iye nazm 
•·on N~uratb'ı Cenevre.1., toplanacak 

solunmaması. sonre bu ~ektep .:.lan 5 ler !: ,nferansttıl\ çağırmqtır. 
lere yardım eden Amerıkalıla- H~rc;1-. nazrrı, Alman) anın ancak 
rrn sırf terbiyevi bir maksat 1 lırı~vk beraberliği !anındığı takdirde 
uiirunda yardımda bulunma· bu k•mferansa gelebile~eğini söyle
yı ıememeleri bu mekteplerin ,,.:,ıiı · 
atisini §Üpbeli bir hale getire- M. Mac Donald'ın 
cektir. beyanatı 

Onun için Amerikanın bu va 
dideki sermayesini büyütmesi
ne mahal yoktur. 

Tıbbi faaliyetler de hastaha
ne faaliyetleri de bövledir. A· 
merikanın İstanbuldaki üc kol 
leiine gelince va7.İyet deği~ir. 
Türkiyede ili tah~ili temin e
cf..n yegane müessese lsta.,bul 
Darülfünunudur. lotidai mek
teo mezunlan Hselere girerek 
cd<tıktan sonra daha yüksek 
bir tahsil ist,.veceklerdir. Bu 
yüksek tahsili f.tanbul darülfü 
nunu ile Amerikıı.lıların üç kol 
leji temin eder. Türkiyenin bu 
çeşit yüksek müeseseleri coğalt 
ması zamana mütevakkıftır. O 
nun için Amerika kollejleri 
Türkiye talimatına uyar, ve 
Türkiyeıoin ihtiyacatına göre 
inkişaf edene devamlı bir su· 
rette yaşarlar. 

Fakat bunların ço~almaları 
ihtimali pek zayıftır." 

1 ••••••• 

Rekor 
Kı1'ılacak mı? 

Boussoutrot ve Rossi 
bugün uçuyorlar 

ISTRES, 18. A.A. - Bilindiği veç 
hile bir taraftan Bou11outrot ile Ros 
ai tarafmdaa Merrnauz ve Mailloux 
namındaki Fransız tayyareciler, hat
tı mü,takim üzere uzun mesafe reko
ru kırmaia teıebbüs için ilci tayyare 
ile bu sabah cenubi Amerikaya ha
reekt edeceklerdi. 

Mermaz ev Maillaux'yu taşıyan 
tayyare saat 7, 19 da yola çıkmağa 

baılamışsa da biraz yükseldikten 
aonra tayyareciler benzin muhafaza
sını bo~llmağa mPcbur olmuşlar
dır 

Bouııoutrot ve Roısi de bugün i 
çin seyahatlerinden vazgeçmİflerdir. 
Tayyareciler, yarın saat 5 te yola 
çıkmak niyetindedirler . 

Doktor Schnurr 

l.ONDRA, 18. A. A. - M. Mac 
Donaicl, milli amele fırkaoı komite
~irıiu bır ziyafetinde §Öy~c den;;işıi,. ~ 

· Almanya, kendisine teslihatm 
tnhdıd" konferansında ır.Jsavi mua
mcl~•İ yapılması talebine lngiltere
nin iti~·az ve muhalefet <·hniyeceği
ni P' k ala bilmetl.,dir. 

Mi•maileylı, 4 d•vlet! • · konferan
sının içtimaını temine ınetuf mesai-
51ne ~ı.vam eemek•e ve yakın bir za 
n.~:ıon bu busua ı-~ · kkmda beyanat
'" ~.·ı.ı)unabileceğinl ürn\• eylemetke 
oiJu~uou ilAve etmittir 

Hukuk müsavatı prensl
blnln münakaşaya 

tahnmoıiJ/il yoktur 
l:LRLIN. 18. A. A. -- Havas A· 

janıı muhabirinden: Hiiklımete,dört 
lcr ~oderan11 hakkrnda lneiltere ta
rafmdan yeni tebliğat yapılmamıı-
tu•. 

3on zamanlardıt de-.et"tn eden bir 
p ~ .. ,y t rağmen 1 n tilttt ! Lükiımeti, 
M. '• • n Neurath'ı Lo..draya davet 
'"tıni.t Oeğildir. 

kuıada aerdedil ... ı m'i:~lea, böyle 
\,j, «tebbüaün diğer devletler tara
fmdan yapılma11 İcap eder olduğu 
\.C t.Jmanyanın vu ruatt'l caeyanıru 
-<•l.un ile bekliyeb leceğı merkezin
Jcı!ır. 

Diğeı· taraftan Cenevredeu gelen 
haberl~rde de ihsa• oluuduıiu veç
t ;ı,... Dörtler kon(.?rans1 , ıt içtimai 
Tt;ı r.isani ayına tehir edildiği tak
dirtlc bu hal, AlnG'1ya.'a hiçbir be. 
yec~n uyandırmıy:ı:.-ıkhr. Maamafih, 
ernebi memleketlerde Almanyanm 
te•Flıatm tahdidi 11vas d noktai na
zıı~nc!&:n 5 tqrinisani t;.1rjhinde ya .. 
p. • ıı ok Alman umumi İntihaba tına 
fazla •hemmiyet aıfodilmemeıi doğ
ru bulunmamaktadır. 

Filvaki, hiçbir Alman hükumeti, 
hu:cuk müsavatı m?!set~inde 'imdi
ki huln~metin ittihaz ~trr.it olduğu 
hattı ı.areketten b~~ı.;,.. bir hattı ha
reket takip edemez. Hukuk müsavatı 
n1eıclt.ıinin münnk.ıı!::ty · ı tahammüh.i 
yoktur. 

Leh Alman hudu
dunda bir hadise 

fngiJterede hayat 
bahablığı 

M. Maniu yeni ka
bineyi tet-

kile memur edildi 
BOKREŞ 18 A.A. - Volff A· 

janımdan: Romanya kabineai is
tifa etmittir. 

SINAIA, 18 A.A. - M. Vaida 
kral ile 45 dakika devam eden 
bir mülakattan sonra §Öyle demit 
tir: Krala, cuma aktamı yapnuf 
olduğum istifa teklifimi tekrar 
ettim. Kral, istifamı kabul ve be
ni buhranın hitamına kadar gÜ· 
nün itlerini tedvire memur etti. 
lstitarelere hemen batlan•lacak
tır. 

Buhran etrafında 
BOKREŞ, 18 A.A. - Vaida 

kabinesi teşekkül ettiği zaman 
kral, yeni nazırlara bu kabinenin 
kat'i teııekkülü itibarile, şimdiki 
parlamentoya uygun gelecek ye• 
gane kabine olduğunu söylemit 
idi. 

Bu hal, Vaida kabinesinin isti
fası dolayıoile badi• olan şiınıliki 
buhranın vehametini izaha kifİ· 
dir. 

ileri sürülen faraziyeler, şu su· 
retle taksim olunmaktadır: 

Yeni bir kabine kombinezonu 
tecrübe etmek, ikinci bir Vaida 
kabinesi teşkil etmek tecrübesi, 
parlamentonun feshi ile yeniden 
intihabat ic:raır. 

M. Maniu'nun bir kabine tetkil 
etmesi mü,kil görülmektedir. 

Maamafih siyasi mehafil, M. 
Maniu'nun ikinci bir milli çifçi ka 
binesi teıkil ebnc'li kabul edeceii 
ni beyan eylemektedir. 

Milli bir çifçi fırka&< köylü hi-
ziblnin reisi M Milıalache'ın 
vücuc!e getireceii biı· kabi-
nenin pek az yafllyabi!eceğl söy
lenmektedir. 

M. Tituleaco, milli çifçi frrkaam 
dan lazım oldu/iu derecede müza 
heret göremiyecektir. 

Siyaoi mehafil, Romanya'nm 
maruz bulunduı,ı vahim mali 
müşkilatın rniltt ;y._.i kuvvetlerin 
umumi dikkatini istilzam etm~kte 
olduğu bir ande kabinenin iıtifa 
ebnit olmaaına teenüf etmekte
dir. 

Bütün kombinezonlar, auya düt 
tüğü takdirde ikinci bir Yaida 
tetkiline teıebbüs edilecektir. 

Manlu, yeni hablneyl 
lt>şklle memurdur 

BOKREŞ, 18 A.A. - Mebusan 
ve i.yRn reisleri, saraya çağmlmı' 
lardrr. Kendileri yeni hükUıneti 

teakil vazifeıinin Maniu'ya tevdi 
edilmesini kral;ı tavsiye evlemiş
tir. Kral, aaat J 2 de Maniu'yu ka
bul eylemi,tir. Mülakat iki saat 
sürmü,tür. Saraydan çıktıktan 
sonra M. Manin icra 1 tarafından 
yeni kabineyi teşkil" memur edil
diğini, bu teklifi r<'~deyl:'~"diği
ni ve fakat dostlarıle l!tı'!"rede 
bnlunmnk hPkk•nın mahfuz bulun
durduiunu söylemiştir. 

Romanqanın Badapeşte 
sefirinin beyanatı 

BUDAPEŞTE, lR A.A. - Ro· 
manyanm Budape~te sefiri, bir 
Macar gazetesine şöyle demittir: 
"Macaristan ile Romanyanın kral 
Charles'm idaresi alımda birleş
mesi mümkün değildir." 

Merkezi Avnıpanrn çiftç.i dev:
letleri araaında bir gümrük itıiha 
dı d<"iiil, fakat bir kartel vücuıle 
getirilmesi hususunun derpiı edi
lebileceğini ila'le eden mumaileyh 
M. Comboea'in sulh lehinde ve 
komşu devletlerle ticari mübade
lerin artırılmasnu terviç yollu vu
ku bulan beyanatınd:ın çok mem 
nun kalmış oldu~unu aôylemi;1tir. 

Lord Rothermere 
Berline geldi 

BERLIN, 15. A. A. - Volff ajan 
1 11 teblii ediyor: 

6 milyon okuyucusu olan 31 lnıı;i-
Türkiye tütünlerinin Al- KHULMAS 18 A A (Be t d R 

1 ) H. k• · . · ·b k ~: liz gazetesinin sahibi or other-
manyadaki en büyük müşterisi ga e - ınt ongre11 . sa ı rem mere Almanyadaki siyasi vaziyet 
Dr. Scbnurr bir kaç gün için Elsuval Datta meçhul bır şalın tan bakk da t tkikat yapmak üzere 
memleketimize gelmi,ti. Bu fından tabanca ile katledilmittir.Ci- Berli:.e geıı:ittir. 
zat. ayni zaman.ela Türkiyenin nayetin sebebi, maktulün polis men-
Almanyada fahri konsolosu· faatına casusluk yaptığından tüpbe I 

edilmesidir. • de fırka dur. Dr. Schnurr tütünlerimi- Zmır 
zin bu seneki vaziyetini tetkik kongreleri 
etmiş, geçen senelerden kalma iki hırvat lideri 

IZMIR, 18. A. A. - Cümh11riyet 
tütünlerin muayenesile uğrat- tevkif edildi Halk hrkası kongreleri, yakında top 
mıştır. Bu tütünlerden bir par- lanmaaa ı.-·lıyacaktır. Semt nahi-
t . t 1 D S b PEŞTE, 18 . A.A.- Macar ajan- • -. ,_ 

ı sa ın a an r. c nurr geçen ve kaza kongrelerinin toplanma ha-
senelerin tütünlerinden kalan sın~. Zagri:Jter; ~d~ğı ~~~1':'"';.ı~ö zırlıklanna devam edilmektedir Vi 
kı•mın da satılmasına calısa· re . •rvat ı er crıdn eln ı. . ıı ır- ı· k . . -

• .. • • · • vat ısyanı hakkın a ngıliz gazetele ayet ongre11, bu konıı;relerden 
cagını _ıoylemış!ır· M. Schnur_r rine tafsilat verdiklerir.den dolayı ! sonra toplanacak ve yeni vilayet i
evvelkı aktamkı okıpcsle Berlı· ı Yugoslavya polisleri tarafından ya- dare heyeti azaaını intihap edecek-
ne avdet elmİ•tİI' kalanmıstar.ı.... tir 

• 
lngiliz 
P~rlamentosu 

Ottava itilaflarını 
müzakere ediyor 
LONDRA, 18. A. A. - Busüzı 

toplanacak olan 1 nıı;iliz parlıımento
aunun bu içtimaına hususi bir ebem 
miyet izafe eden keyfiyet, Ottava i
tilümm müzakeffaidir. 

Ottava itiliflanna ait müzakereler, 
ihtimal 3 veya 4 hafta devam edecek 
mütealoben kısa bir tatilden sonra 
parlamentonun yeni içtima devresi 
önümüzdeki Teırinisaninin 22 isine 
doğru açılacaktır. 

Siyasi mahafil, önümüzdeki içti
maa büyük bir ehemmiyet atfetmek 
tedir. Filvaki M. Mac Donald'ın ta
sarruf fikrile vazifelerinden çıkard
mıı olan bazı memurlan tekrar vazi 
felerine iade etmek taasYYUnJn.). 
olduğu Ye bu mesele yÜzilnden ka
bine içinde ihtilaf hasıl olacağı tah
min edilmektedir. 

Ruslar Ankarada Halkevi 
takımile maç yapacaklar 

ANKARA, 18. ı Telefonla). - Ruslarla llalkevi takımı an•ınd• A~ 
urada bir maç yapdacaktır. Halkcvı takımı Zeki B. tarafından l<~kil edı 
lecektir. Maça ittirak edecek oyuncular ayın yirmi ciöc'dünde burada bul~ 
nacaldardır. 

Ziraat bankası u. müdürü 
ANKı\RA, 18. (Telefonla) - Ziraat Bankası umum mudürii Şükrü 8 

latanhul'a h11ttket etmiıtir. 

Hariciye Vekilinin avdeti 
ANKARA, 18. (Telefonla) -· Buı·aya p.elen malümata göre Cenevre.it 

bulunan Huiciye Vekili Tevfik Rüştü B. cumartesi günü lst~nbulda tıu· 
luna caktır. 

Iran Hariciye nazırı geliyor 
ANKARı\, 18. (Telefonla) - lran har:cıyp nazm Frugi Hnıı"m paz•U .. 

tesi ırünıi lstanbulda bulunacagını haber a!ıiım. 

Belçikada kabine buhranı 
BROKSCL, ıı; . ı\. A - PB.l~nı<ntoyo :\İt havadis sahiui ma!Mhl ka· 

Hatta iki meselenin •'ecnebi et ve binedeki liberal nazırlaxan bu al-~tm istlfa edecekleri zan ve r.nütıılcasırıc'a 
domuz etlerine yeni resimler vaz'ı bulunmaktadır. 

ve ki!kis'.zliie karıı .~igh?,rtk~nın Y"._'_'.!~"._n Batvckil M. Renkin'ın ıntclır.lcnn dağılılma11 hakkındoki ~..,i,·n•m•P 
tel ı tasavvuru u umet cnuuıı Kr I diki k · · · · h · ·· - k d" a ın tas na arzetrne ııter:ı•y•· ce;:ı sı1 p cıız gorunme t~ •:: 
arasında tefrika çıkmasına sebebiyet• · 
vermesi tehlikesi bile vardır . -- . ~ 

Şu halde mesele, lngilter .. kabine- 500 mevkufun 
ıinin bir sene evvel batlamıt olan k bb • " 
milli icraata ne nisbet dahilinde de- açma teıe iısu 
vam edebileceğini bilmektir. MONTCOMERY, (Alabama), 18 

M. Litvinof 
Lehliler 

ve 

VARŞOV A, 18. A. A. - Lehis
tan ile Romanya arasmdaki dostane 
münuebetler dolay11ile Romanya • 
Sovyet ademi tecavüz mİs•kmıo im
zaaı keyfiyeti ile alakadar olan Le
histan, M. Litvinoff'un son beyana 
tını büyük bir alika ile kıırtılamıt
tır. 

Siyasi mebafil, bilhasaa, M. Lit
Yinoff'un beyanatının Lehistan'm 
mutavassıt sifatile oynamıt olduğu 
role dair olan kısmını bilhusa teyit 
eylemektedir. 

M Litvinoff'un betbinliiinln mu
hik olmadıir mutalea11 M!l"dedilmek
tedir, zira mevcut müıkilata rağmen 
mi.akın alıtedilmesi ihtimali JDeYcut 
tur. 

Leb1iler mevcut müıkiffitın önü
ne geçileeeği, Romen-Sovyet ademi 
tecavüz miaalmun imza olunabilece
ii ve bu suretle prki A vrupanın si
yasi vaziyetinde bir nebze istikrar 
husulü mümkün olacafl mutalea11n
da bulunmaktadırlar. 

Yunan 
Parlamentosu 

ATINA, 18 .A .A. - Balkan kon 
feransrna muralıhaa olarak iıtirak e 
dccek meb'usların Bülcreıe gidebil
melerini temin için parln.mentonun 
içtirklaa davetinin bir hafta sonraya 
bırakılacağı zannedilmektedir. 

Müthit bir tren 
kazası 

A.A - 500 kadar mecusi .milli ha-
piabaneden kaçmağa teıebbüa etmit 
terdir. Muhafızlarla mabouslar ara· 
sında bir arbede çıkmı,ur Bir telef 
ve iki yaralı vardır, 

KINGSTON, 18. A .A. (Onta
rio)~ içinde 1000 kauar mevkuf 
bulunan Lortsmouth hapishaneıinde 
bir ihtilal çıkmıttır. Gardiyanlarm 
mevkuflar tarafından tepclenmeain
den korkulduğu için gece geç vakit 
imdat kuvvetleri çağırmak lhmı 

gelmiştir. Bunlar gelinciyc kadar 
gardiyanlar, nefislerini müdııfaa için 
silah kullanmağa mecbur olmuılar
dır. Hapishaneye giden bütün yol
lar, aıkerler tarafından muhafaza al 
tına alınmııtır.AskerlPrin kıtlalanna 

döndüğüne bakılacak olursa resmi 
makkamların yazİyete haklın olduk
larına hükmetmek lazımdır. isyana 
sebt'p, mevkuflardan birinin beyhu
de bjr firar tqebbüsü üzerine diğer 
bilcümle mahpuslann birf'r hücere
ye kaP,11tılmalanna karar verilmesi
dir. 

Mevkuflar ,bu emre it.,atııın imti. 
na <"derek bir takım maniler ve bail 
terle etraflarında bir 
getİrmİflerdir. 

siı>er vücude 

M. Herriot'nun Mad
ridi ziyareti 

LONDRA, 18. A. A. - M. Her · 
riot'ııun yalanda MadrilP. yapacağı 
seyahate telmih ed•,n Daily Teleg
rapb , yazıyor: 

Fransa batvckili. 1 !l'anya reisi
<.umhuru M . Alcala zn.ı.,ra ya L<"· 
gİon d'Honneur nİ§an«nın büyük ıa 
libini tevdi edecektir. Mümaileyb, 
eyni zamanda Fransa ile l•panya· 
nın :ıalruz f'As'ta değil, ~yni zaman 

JlUKREŞ, 18. A .A. - Temia- da Cenevrede yeni ve hakiki bir iti
hoare durairndan saat 20 de kalkan !iıf öairesinde hareket etme"ni temı 
muhtelit tren, makaslardan geçer- , ne de çalışu.11lctır. Bu itilaf Franııa· 
ken yoldan çıkmıı ve posta vagoni- ' mn Akdcnizdelci emniycti•ır müteal 
le bir yolcu vagonu parçalanmıştır. lik olacaktır. 
24 kiti ölmüı ve 7 kiti yaralanmıı· 
lır.Kaza makasların yanlı, açılma
smdan ileri gelmittir. 

F ord Hoover'i istiyor 
DETROIT, 18 .A.A. - Ford oto

mobil kumpanyaoı , memleketteki 
bütün müstahdiminine bir tamiın 
ıı;öndererek M. Hoover"in tekrar in
tihabını iltizam etmiı ve mütarüni
leyhin programının tatbikinde vu-

kua getirilecek ufak bir tevakkufun 
sanayi için pek muzir olacağını ila
ve eylemittir. 

Milasta orta mektep 
MUCLA, 18. A. A. - Geçen sene 

kapanan ve bu ıene tekrar maarif 
vekaletince aı;dan Milas Orta mek· 
tebiain açılma meruimi dünkü güa 
bilkUmet memurlarile muhtelif müea 
seaat mümesaillerinin buzurile yapd
mııtır. 

Mektebin yeniden açılrtı, umumi 
bir seviç uyandırmıttır. 

Yeni ltalyan sefiri 
Ankarada 

ANKARA, 18. A. A. - ltalyanm 
yeni Ankara sefiri M. Lojacovo bu
günki trenle ıehrimize gelmiı ve is
tasyonda teşrifat umum müdür mua 
Yİni Münir lbnıbim ve hariciye ve
kaleti hususi kalem amirlerinden Re 
fik Amir beyler ve ltalya ıefareti 
erkanı tarafından k'IJ"l1'anmıttır, 

Belçika yeni kon
tenjant-

man yapmıyacak 
BRUKSEL, 18. A. A - Kabine 

yeni kontenjantmanlar d.,rpiı etme
meğe karar vermiıtir. 

Evvelce yapılmasma karar veril
miş olan kontenjantmMlar yeniden 
tetkik olunacaktır. Kabı"'' yarıto 
•İyıısi yııziyetin tetkikine devam o
dect>ktir. 

Bir tren kazası 
RIO DE JANEIRO, 18. A.A.

E nterio' da TUkua gele.ı bir tren ka
zası retic:eainde bir mühimmat tre
ninde infilak ırukua gelnit 6 kiti 
olmüıtür. 

12 kadar yaralı .-ardır 

Gandhi'ye nüzul 
• • 
ınmemış 

PONA, 18. A. A. - Gandiye nü
zul isabet etmit oldufuna <lair olan 
haberler resmi surette tekzip edil
mektedir. 

Mussolini S0,000 
polisi teftiş etti 

ROMA, 18. A. A. - Bqvekil M. 
Muaaolini, zabıta kuvvetlerinin bü
tün ihtisas tubelerine mensup 50.000 
polisi teftit etmit va bunlara bir ge
cit reımi yaptırmı tır, 

M. Troçki 
Çekoslovakya'ya 

gitmiyecek 
Şehrimizde oturmakta olan eski s~· 

yet Harbiye komis<-ri M. Trotçki'111n 
iki ay tedavi için Çekoslovaky•1" 
gideceği yazılmıttı. 

ltittiğimize göre M. Troçki git· 
mekten vazgeçmittir . 

Muhtelit 
Mübadelede 

Muhtelit Mübadele komisyooll 
3 üncü büroıu, dün M. Rivaa'ıP 
nezdinde içtima ederek bazı fir•' 
ri emlakine ait itlerle metgul ol• 
muıtur. 

Müflis banger 
geliyor mu? 

Amerika'dan firaı· ettiği >'.a~;· 
lan müflis Amerikan banker• ,.,. 
Samüe! lnsull'un Atina'dan bUj 
gün ıehrimize gelmesi muhteın• : 
diı·. Milyonlarca liralık bir hiJel• 
iflas takibatı yüzünden memlekr 
tini terkeden bu adamın, hiç b.it. 
kabahati olmadı~ını iddia ett.ıi1 

• halde niçin firar ettiği Amerika· 
lılar arasında merakı mucip ol· 
maktadrr. 

Gönen'de zelzele 
GÖNEN, 17. - Dün gece buracl' 

şidd<tli bir zelzele o• lu ve balk· 
heyecana düşürdü. Zelzeleler saat 
18,35 te baıladı ve hafif üç sar11ntr1' 
ıiddetli bir sallantı takip etti. z.ııe
lenin en tiddetlisi tam saat 14,15 ıe 
hissedildi. Kasabamızda zclzetcl•' 
son günlerde sık aık hi1Bedilmekte' 
dir. Bu sarııntılann Yunaniıtand11' 
ki Halkidikya zelzelelerile alakad1". 

olduğu ve o sarsıntıların buradalıl 
akislerinden ibaret bulunduiu talı· 
min edilmektedir. YunanistandıııJ 
zelzele faciası henüz halkın gözü Ö

nünde olduğundan ve havalar da •1
• 

cak ve durğun gittiğinden halk ,r 
bepsiz olarak zelzeleden kortanı:r' 

• IJ 
başlamııtır. Zelzeleden nüfus zayı• 
ve hasarat vukubulmamııtrr. 

Uşakta sıcaklar 
UŞAK, 17. - Son günlerde ~ 

naltrcı sıcaklar hüküm sürmekte.11'· 

Bu yiizden mektepler öğleden soıır; 
tatil edilmektedir,. Dün akşam ı.af 
bir zelzele olmuttur. Hasarat yalı 
tur. 

Kuyudan çıkan ga1 
E>ARTIN, 18. - nurad1 

bir kuyudan ga, ,.,rt:~r· 
nı bildirrniıtim. lktısat V ekaletİ ,,,e 
seleyi ehemiyetle nazaı·ı dikate •1~ 
rak mahallen tetkikat icra etın•k ... 
zere buraya bir mühediı y0Uanı1tlıl'· 

Mühendis kuyuda t~ıkikat y•~ 
rak ndet etmiştir. Bu t~tkikııt ,.eı 
cesi Vekalete bir rapo '3 bildiri!~ 
tir. Rapor hakkında henüz maJ11.,... 
almamamı ıtır. 

lngiliz-Rus ticaret 
muahe-

desi f eshediJdi 
tfıD' 

LONDRA, 18. A. A. - M· ~pi 
maı, İngiliz - Ruı ticaret muah 
nin feıhedildi" İni bildirrrıi tir 

.. 

... 
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Bir Amerikan Şirketi 
Ekonomi 

Amerikalılar şarap 
almağa hazırlanıyor 

İçki memnuiyetinin hafifleşti. 
rileceğine emin görünüyorlar 

Amerikadan bir müeuese Ti
Ct.!el odaaına taY•nı dikkat bir 
"'ııracaalla bulunnıu§tur. Bu mÜ• 
•&aeae önümüzdeki ilkbaharda A· 
~erikada içki yatağında bazı la· 
dıl~t yapılacaimı ve bafif içkile· 
~ ınüaaade edilmesinin muhak· 
~•k olduğunu bildirmekte ve bil· 

d~saa hafif taraplara müsaade e
ıleceğini öne sürmektedir. Müeı 
~ bunun için memleketimizde 
l\liluaJ edilen ,..rap ve Amerika· 
)o Yapılabilecek ihracat miktarı
ll_ı 'Ye ,..raplanmızm nevinin bildi 
tılınesinl istemektedir. 

Yunanistan da do
nıates çıkaracak 

Bundan bir müddet evvel Ti
~ret Oda11 tetkikat tubesi müdü 
tıi Hakkı Nezihi Bey domates ih
;~tmm memleketimiz için çok 
lllldeli olacağına dair bir rapor 
""zırlayarak alakadar makamla 
~ Vermiıti. 

Celen malUmata nazaran, Yu .. 
~•niıtanda da Yunan Ziraat Ban· 
"-aile meyve ihraç cemiyeti birle 
ht"ek domatea ihracatı için bir 
~teldriil vücude getirmişlerdir. 
!' tetekkül Viyana ve Pragda 

'ıe.nbk teıisi için tetkikat yap· 
llııoktadır. 

Japonyanın memle
ketimize ihracatı 

Bizden bir teY almamuına mu 
~bil Japonyanm memleketimize 
~bııtatı, bilhaua manifatura etya 
~ •ahaamda mühim bir yekuna 

liğ olmaktadır. 
MıslJ' ırfunrük istatistiklerine 

~zııran, Ağustos ayı zarfında 
•rr tarikile memleketimize 

lt0.903 liralık yalnız Japon ka· 
~llt bezi sirmiıtir. ithalat bilhu
'" lzınir, Mersin ve lıtanbul li-
111•nlarmdan yapılmııtır. 

Her kafadan 
bir ses! 

~· .Dünkü aktam refiklerimizden 
!"~de piyaaada tanınmıt bir ta· 
~':'n bir ikbsadi prosram çizilme 
' 'l;İn bir ikbsat kurultayı toplan:•11 teklifinde bulunacağını yaz 
•ktadır. 

• h . "h Bu sene Brezilyanın ka ve ıstı • 
s,.J:ltı ise ı 7,840,000 çuvaldır. 

Kontenjanda ta
rak, iğne, pıçak .. 
Bazı tacirler Ticaret odaama 

müracaat ederek kontenjan liate• 
sindeki dikit iğnesi, ta· 
rak, jilet. bıçak ve makiııeleri, ta
rak tahsisatı az olduğundan fazla 
laştırdmaaı için teşebbü•alta bu· 
]unulmasım temenni ebni,Jerdir. 

Ottava kararları 
Ottava konferanıı eınasında 

dominyonlar murahhasları İngiliz 
emtiaaı için tenzilatlı tarife tatbi
kini ka bu 1 etmi,Ierdi. 

Gelen malümata nazaran, A ... 
vuıturalya yeni gümrük tarifesi
ni bu esas üzerinden tertibe baş· 
lamıştır. Bu tarifede 440 ecnebi 
eşyaf!ı resimlerine zam yapılmak· 
ta 20 kalem lngiliz e§yaaınm re· 
simleri tenzil edilmektedir. 

Fındık ihracatımız 
ihracat Ofiıi Trabzon, Giresun ve 

Ordu limanlarından doğrudan doğ
ruya muhtelif ecnebi memleketlenı 
932 seneai mevaim bidayetinden ey
lül ıonuna kadar yapılan fındık ibra 
catını tespit etmİ§ ve şayanı dikkat 
bir iıtatistik hazırlamıştır. Bu ista
tiıtiğe nazaran 
lere yapılan 
leri şunlardır: 

Almanya 
Avuıturya 

Amerika 
Belçika 
Fransa 
Filistin 
lngiltero 
lsveç 
ltalya 
Mısır 
Romanya 
Suriye 
Danimarka 
Holanda 

muhtelif memleket-
ihracat kıymet-

336.920 Lira 
3.487 • 

42.608 .• 
6 .567 " 

193.148 .• 
1 350 " 

43 082 .. 
2.560 • 

532.935 .• 
27 765 " 
12.372 • 
2.368 " 
4.9ı8 • 
39.05ı " Bu iıtatiıtiğe nazaran bu sene 

mevsim bidayetinden eylül sonuna 
kadar en fazla fındık ihracat ettiği
miz memleketlerin batında ltalya 
selınektedir. Fak at Tiryeate ta
rikile ba§ka memleketlere çıkmıt· 
tır. Sonra 11rasile Almanya, Franaa, 

ıı_ İktıaadi mebafilde bu haber lngiltere, Amerika ve Holandaclır. 
ı· >'retle karıılanmıttır. Eaaaen A- Mısıra olan fındık ihracatnnız da 
~ iktıaat mecliai bu maksadı temi 1 artmaktadır. 
1 klfi sörülmektedir. Ali.kadar-
~· ?ükUmetin iktıaadi vecbesinı Dünya buhranı 
~ın ve müabet bulmaktadırlar. 

llrezilyada kahve 
Ilı ihracat ofisinin topladığı malu
.., O.ta nazaran Brezilyanın .1931 
, ilesi kahve iatibsalab beheri 60 
' kiloluk 13.135,000 çuvaldır. 

BORSA 

( tı Bankaamdan •lmaıı cet.,..Jdir ) 

18 Teırlnievvel 193:.1 
Alqam Fiatlan 

1 lıtılı.rnlar TalııTillt 
1 '' ~ıtın t«.H :u· '·!•ilan S,60 llıtırlk 
t ı.ı,.,uı.e 17,!5 Tnanf 

l111rtkltr ı,,o Thtl 
··-S,·· 
t.-

'•ı 1 .... 
' - 7,U 

ı.1,1iıa JC,tl 
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ıı:•.-
9.40 

ı~.ıs 

1,60 

l.J• 
ı.ao 

U,21 

Çek fiatlan 
11.05 Pnt 
l'i7,.5 'Ytyaıı 

47 .16 Mııtrıı 

15,09,-
4,0•.-
5,78.81 
l,<>ll,91 
Ut,-
1,64)1 

~,!4 

1.40.•9 
79,08 

1,47,PJ 

lırllı 

YtrfOY• 
Pcftı 

111:..., 
iti ırat 
Moaılorı 

Nukut (sabı) 
Kurut 

t • ıırısıı 1"7i:= ı fllla, .a .. 
•ita 

<t.lar 
140,-

113.-
·l liıtt !18 
·l ı • , 

nttçlka 1 I• -
1 • 
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~ .. 
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• 
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1 aari. 
1 ••iti 
1 ptııf• 
ro ley 
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1 ~l•ddlyı 

J9.91,-
17,()6 

18,IT,M 

ICıırut 
18,-
17,
il.-

"·
•ı.-
11,
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Roma Beynelmilel Ziraat Enıtitü
sü ı931 ve 1932 aeneleri bütün 
dünya memleketleri buğday istihsa
l&tmı tespit etmittir. Hazırladığı is
tatistik §Udur (Milyon kental ola
rak): 

İngiltere 
Fransa 
Beçika 
Holanda 

Merkezi Avrupa 

1932 ı93ı 

11 3 
90 1 

4 1 
3 6 

9 7 
73 3 

3 7 
1 8 

Almanya 5ı 3 42 6 
lıviçre 1 5 ı 5 
Avusturya 3 3 2 5 
Çekoslovakya ı 4 5 10 4 
Polonya ıs 2 20 6 

Cenubi Avrupa 
ispanya 
ltalya 
Yunanistan 
Yugoslavya 

Şarki Avrupa: 
Romanya 
Bulgaristan 
Macariıtan 

Şimali Avrupa: 
laveç 
Norveç 
Danimarka 
Fenlandya 
Letonya 
Lituanya 
Eıtonya 

Şimali Afrika: 
Cezair 
Tunus 
Faı 

49 ı 
72 3 

5 
ı7 6 

20 
ı4 6 
ıs 8 

7 
> 
)1 

o 3 
> 
2 2 
o 5 

87 
42 
6 

Şimali Auıerika : 

36 6 
66 8 

3 3 
27 

36 8 
ı6 6 
17 6 

5 3 
o 2 
> 
03 
09 
2 3 

69 
3 8 
8 

Amerika kıt ı20 3 214 9 
Amerika ilkbahar 76 4 28 5 
Kanada 12ı 1 82 7 
Mekıika 2 4 4 3 

Hindiatan ı 9ı 7 94 5 

lzmirde büyük bir 
kooperatif 

lZMIR, ı8 A.A. - Meyve ve 
sebze müıtahsilleri tarafından 
§ehrimizde büyÜk bir aatıt koope 
ratlfi teıkil olunmut ve nizamna· 
meai veki.let e taadik edilmiıtir • 

Maarifte 

Köylü 
Okuyor 

Çatalca ve Silivride 
mektepsiz köy yok 

Bir kaç gün evvel teftit ve tel 
kik için Çatalca ve Silivri kaza ve 
köylerine giden lıtanbul maarif 
müdür muavini HJfzırrahman Ra· 
tit Beyle Maarif müfetti§leri ,eh· 
rimize avdet etmişlerdir. Hıfzır .. 
rahman Ratit B. dün bize bu hu· 
susta fU izahatı vermittir: 

- Evvola Silivriye gittik. Si
livri merkez muallimleri, talebe .. 
sile temas ettik. Umumi maarif 
vaziyetini tetkik ettik ve ıayanı 
memnuniyet gördük... Silivride 
"köy mualliminin dershanede ve 
dershane haricinde vazifesi, köy· 
lüyü yükseltme yolları, köy tedri· 
satının mihveri mevzulu., bir kon 
feranı verdim. 

lstanbul Halkevi köycülük ıu· 
besi tetkik heyeti de Silivriye 
gelmit bulunuyordu. Heyetten ha 
nım azalar köy evlerine girerek 
kadınlarla temas ettiler. Konfe
ransta hazır bulundular. 

Köylerde okumağa kartı bü
yük bir heves ve rağbet vardır. 
Mekteplerd talebe adedi gün· 
den güne artmaktadır. Tam dev· 
reli ilkmektep bulunmıyan köy 
halkı mektebin tam teşekkülü ol
ması için bize bir çok yardımlar 
vaadetmekledirler. Silivride ve 
Çatalcada mektep olrnıyan köy 
yoktur. Yüksek dağ köylerinde 
çocuklar daha uyanık bir zeki.
dadırlar, sıhhatları daha İyidir. 
Çatalca ve Silivri ve köylerinde 
feyizli bir maarif hayatı vardır!' 

Gazi mükafatı 
Demokraai ve Cümhuriyet hak 

kında yazılan en güzel eser oldu· 
ğuna karar verilen Türk tarihi 
tetkik cemiyetinin dördüncü cilt 
tarih kitabı Darülfünundaki ko
misyon tarafından Divana veril
miştir. Divan pazar günü içtima 
ederek verilen kararı tetkik ede
cektir. 

Divan komiayonun kararını 
taadik ettikten sonra ı5oo liralık 
Gazi Mustafa Kemal mükafatı 
Tarih cemiyetinin eınrine verile .. 
cektir. 

Köy mektepleri 
Maarif vekaleti köy mektepleri 

ve köylerde yapılacak mektep bi
nalan için viliyete mühim bir 
tamim göndenni,tir. Vekalet köy 
mekteplerine çok fazla ehemmi
yet vermektedir. Köylerde yapı· 
lacak mektep binalarına itina e
dilecek biribirine yakın olan köy
lerin araaına mükemmel mektep 
binaları yapılacakbr. Bu binalar 
köy çocukları için intizam, mede
ni hayat, aıhhat noktasından bir 
nümune olacakbr. 

Vfligette 

iskan 
Tahkikatı 

Suiistimal bütün 
vesikalan 

ile tesbit olundu 
iskan idaresindeki aui iatimale 

ait tahkikat fezlekesi ikmal edil
miş gibidir. Mülkiye ba~müfeıtişi 
Hacı Hüsnü Bey fezlekenin bir 
kısmım Dahiliye Vekaletine gön
dermiştir. Müfettiflik sui ietima
h madde madde ve bütün veaika
lara istinaden tesbit etmiıtir. 

Cümhuriyet 
bayramı 

Cumhuriyet Bayramına teıadüf 
eden 29 tetrinievvel cumartesi ııünü 
daireleı- tatildir. 

ite batlrracaktır. 
inhisarlar idareaince §İmdiye 

kadar ı,111,000 okka siyah yaf 
üzüm mübayaa edilmistİt'. Bun .. 
lar, Burnova fabrikaaı;,da •uma· 
ya kalbedilınektedir. Yaş üzüm 
mübayaatına nihayet verilmiştir. 

Eğe mıntakasındaki 
tütün zeriyatı 

IZMIR, ı8 A.A. - Ege mınta· 
ka11 dahilinde bu Jene tütün zeri· 
yatı için 175,490 dönümlük ruhaa 
tiye alınmış ve bunun 150,000 dö
nümlük sabaaı ekilmiıtir. 

lıtihsali.t miktarı kuraklık JÜ· 
zünden 8,670,000 kilo tahmin o
lunmaktadır. 
Yakında yeni aene piyaaaaınm 

aç.ıl.maaı beklenmektedir. Geçen 
sene rekoltesinin en ıon vazjyeti 
26,000,000 kiloyu bulınuıtu. Bu 
reko:tede 23.000.IJOO ~·ıosu sal•l
mış, 3,000,000 kilosu kalmı~tır ki 
bunlar da petderpey satılmakta-

Hafif Şarap Nümuneleri istedi 
Borsa 
Sıkınbda 

Tütünlerimiz 
Satılıyor 

Ticaret ~d:'sınclan 

1 

Fakat geçen •ene-

1 
para ıstıyor ye nazaran 

Aldığımız malümata nazaran, daha UCUZ satıbyor 
Ticaret boraaaı yeni mali bir aıkın 
tı içindedir. Bu ııkıntı kendini 
tiddetle hiasettirdiği için acilen 
para bulmak lüzumu hi.aıl olmUJ
tur. Boraa idare nıecliıi aon içti
malarmda sıkıntının önüne geç
mek için Ticaret Odasından 5000 
liralık bir istikraz istenmesinden 
batka çare görülmemi§ ve buna 
karar verilmiştir. Bu talep Odaya 
vaki olmuştur. Oda meclisi bugün 
toplanarak meaeleyi tetkik ede· 
cektir. 

Son senelerde Boraa.nın varida 
tı çok azaJmı,tır. Bunun için Bor
sa Odadan Üç senedir mütemadi 
istikrazlar yapmaktadır. Fakat, 
bu defa Oda bütçesi de dar oldu
ğu için son teklifin kabul edilebi
leceği şüpheli görülmektedir. 
Borsanın Odaya olan borcu 20 
bin liradan fazladır. ... - __ ..._. __ _ 

Arsada ziynet 
Altınları 

Toprak elendi, bir 
hayli para bulundu 

Fatih - Vefa caddeainde kara• 
kol karşısında me,hur Vefa boza· 
cııı Hacı lbrahim efendinin yeni 
,,Jdığı bir araa vardır. Bu arsaya 
ev yaptırmaktadır. 

Evvelki gün bu arsada amele 
Süleyman temel kazarken bir kaç 
zinet altım bulmuştur. Süleyınan, 
parayı evirip çevirip bakarken 
k<'ndisini Hacı lbrahim efendi ile 
Recep usta görmüştür. 

Bunlar, Süleymana elindel<inin 
ne olduğunu sormuşlar ve Süley
man da para olduğunu söylemi§· 
tir. Bunun Üzerine polise haber 
verilmiş ve dün maliye ile müze· 
den gelen memurların huzuru ile 
arattırma yapılmış, toprak elen· 
mittir. 

Bu aramalar rıeticeıinde 21 gÜ· 
müş kırk para, 10 yirmi kuruşluk 
zinet altını, 5 küçük altın, ı 6 Me 
cidiye ve diğer ufaklıklar bulun· 
muftur. Bundan başka yüzük ve 
aaire de bulunmuı ve zabıt tutul· 
mu,ıur. Paraların tarihi ı20 1Pne 
lik olduğu söylenmektedir. 

Sarhoş 

Tophanede Lüleci hendekte 
oturan arabacı Setir •arhoş bir 
halde Şeftali aokaiı_ndan geçer
ken Ayşe isminde bır kadına ta· 
arrüz etmiı ve yakalanmı,tır. 

Tramvaydan 
atlarken 

Beyoğlunda Oaınanbeyde ı3 
numaralı evde oturan Yuda, Tak 
timde tramvaydan atlarken yere 
düşmüş ve aağ bacağı kırılmıştır. 
Mecruh hastaneye yabnlarak te
davi altına alınmıştır. 

Kahvede eroin 
Tarlabaıında Ali ve Mehmedin 

kahveleri ile Beykozda Pazar ka· 
yığı iskeleıinde Mustafa çavu,un 
kahvesinde eroin ve eırar bulun• 
muştur. Kahveciler yakalanmış
tır. 

Zavallı hamal 
Mahmutpa,ada Abut efendi 

hanında yatan hamal Haıan Ba· 
hkpazarından aldığı ağır bir JÜ· 
kü hana götürürken ayafı kaya
rak düşmÜ§, söz söyliyemiyecek 
derecede yaralanmı,br. Hamal 
hastaneye yatırılmıştır. 

Nöbet meselesin
den kavga 

Pangaltıda Rus sokağmdllki 
çetmeden su alan s~a Ömeı· il~ 
lıımail ve Durmut nobet meaelpaın 
den kavga etmitlerdir. Omer ..,_ 
pa ile başından yaralantruştır. 

Kooperatif 
Mecmuası 
Liman şirketinin taJJ%fhl 

• lstanbul liman tirketinden: 
Son sünlerde matbuattaki müna

kaşalar dolayısile "Kooperatif'' mec 
muasmın Liman !İrl<eti tarafından 
netrolunduğu veya ıirketimizle a· 
)&kadar olduğu hakkında sazeteler
de bazı yazılar görülmektedir. Ne 
mezkUr mecmuanm ne de tirket me
murları tarafından teıkil edilmiı bir 
tirket olan liman kooperatifinin tir
ketimizle bir güna alakası olmadı
ğının tashihan n~rini mecliıi idare 

Son ııünlerde tütünlerimizi aa
bn almak Üzere muhtelif ecnebi 
ıırupları mümeuilleri tebrimize 
gelmiılerdir. 

Bu meyanda, Alm.anya'nın en 
kuvvetli tütün ııruplarmın batın· 
da bulunan Her Schnutt ile Berg· 
man Fabrikası müdürü ıebrimize 
gelmit ve inhisarlar ldaresile te
maa etmitlerdir. 

Tütün almak için gelen Sovyet 
heyeti de tüccar depolanndaki 
tütünleri görmektedirler. 

Bu son günlerde külliyetli mik 
tarda tütünJerimiz mübayaa edil 
mektedir. 

Amerika grupları da epeyce 
mübayaatıa bulunmuılardır. 

Diğer taraftan, tutulan istatia
tiklere göre, 8 ayda 12,825,000 
kilo tütünümüz ihraç edilmiş, bu
na mukabil memlekete ı2,191, 
879 lira girmiştir. Geçen sene da
ha az miktarda tütün ihraç eden 
memleketimize daha fazla para 
~irmişti. 

lıtatiıtikler, birinci derecede 
tütün müşterimizin İtalya, sonra 
Amerika, Almanya ve Çekoalo
vakya olduğunu gösteriyorlar. 

Beledlqedf' 

Yüksek 
Apartımanlar 

- -~ -·--
Dar sokaklarda in
taları menedilecek 

lıtanbulun eaki planına sö
re tesblt edilen sokaklarda üç 
kattan fazla yükseklikte bina ya
pılması tazım gelmemektedir. 

Halbuki son zamanlarda bir 
çok dar sokaklarda dahi yüksek 
apartmıanlar yapılmağa başlan

mıfbr. Bu şekilde yeni binaların 
aıhl\i vaziyetleri bozulmaktadır. 
Belediye reis muavini Hi.mit B. 
bu huauıta tetkikat yapmaktadır. 
Çok dar aokaklarda apartnnan 
yaptırılmıyacakbr. 

Yeni bir dava 
Belediye Bakırköy, çimento 

fabrikası aleyhine yeni bir dava 
açmıttır. Bu dava 200 bin liralık· 
tır. Fabrikanın orada bazı yolla· 
ra temellük ettiii iddia olunmak· 
tadır. Belediyenin bu fabrika aley 
bine açbğı davalarla bu üçe baliğ 
olmaktadır. 

Darülbedayide 
Darülbedayide haftada bir de

fa yapılan halk gecesi ve talebe 
seceai çok rağbet bulduğıındıua 

bu gecelerin haftada ikiye çıkanl 
ma11 için tetkikat yapılmaktadır. 

Sarayburnu 
• 

gazın osu 
Saraybumu parkının mukave· 

leai hitam bulmuttur. Belediye 
Sarayburnu ııazinoıunu bu defa 
Avrupalı bir srupa vermek niye
tindedir. Fakat şimdiye kadar 
böyle bir srup müracaat etınemit· 
tir. Gazino için bir kaç yerli srup 
talip vardır. 

Fakat bu talipler bahçenin ken 
dilerine uzun müddetle verilme
aini iıtemekte, ancak bu §ekilde 
burada bazı eflence teaisatı 7apa 
bileceklerini bildirmektedirler. 

Kandan düğme 
Bir Alman ıırupu belediyeye 

müracaat ederek kandan düğme 
yapabileceğini bildirmittir. Mez· 
babadaki kandan bu hususta isti
fade edilip edilmiyeceği hakkın
da belediye tetkikat yapmakta· 
dır. 

Mezbahada yeni 
tesisat 

Mezbahada '.l'apılmakta olıua 
hatb haYai ve yeni teaiıat ikmal 
edilmek üzeredir. Mezbaha.J. et
lerin kilo üzerinden tarblmasına 
iki ay sonra batlanacaktır. Bunun 
için li.zım ıelen otomatik kantar 
selmittir . 

Seyyar esnaf 
bağırmıyacak 

Ekaeri esnaf sokaklarda yük· 
sek aesle bağırarak ıabf yapmak· 
tadır. 

Bu suretle halk rahatsız oldu
ğundan belediye yüksek ıesle ba-

Mahkemelerde 

Kaçakçılık 
Davaları 

Bir ispirto kaçak
çısı mahk6.m oldu 
lıpirto kaçakçılığından suçlu 

meyhaneci küçük Hüseyin ef. do
kuzuncu ihtiır.as mahkemeainde 
muhakeme edilmit ve mahküm ol 
muttur. 

Küçük Hüseyin ef. nin evi aran 
dığı zaman 6,5 kilo kaçak iıpirto 
bulunmUflur. 

Hüseyin: 
- Benim annem Rizede ebe

dir, bu ispirtolan ona gönderecek 
tim, demiş, fakat yapılan muha
kemede yakalanan ispirtolar da
ha fazlayken bunların küçük Hü
seyin tarafından imha edildiği an 
latılmıtbr. 

Küçük Hüseyin cereyan eden 
muhakeme neticesinde cürmü aa· 
bit olduğundan evvelcede kaçak· 
çılıktan sabıkası bulunduğundan 
7 ay hapse, hapis cezasınm bitir
dikten sonra, da 6 ay müddetle 
Kaatamonuva aiirg ün edilmeğe 
mahkiim olmu§tur. 

Yazıhanede bulunan l 
çakmak taşları 
Küçük Asya hanında komis

yoncu Şerefettin Beyin yazıhane• 
ainde ihbar Üzerine bir arama ya ... 
pılını§ ve neticede ambar ittihaz 
edilen odada iki küçük paket içe
risinde 7500 tane çakmak taşı bu· 
lunmu,tur. 

Şerafetıin Bey mahkemede bu 
taşlann oraya düşmanlan ve ra· 
kipleri tarafından bırakılmıt ol· 
maaı ihtimalini söylemiıtir. Muha 
keme şahit celbi için başka güne 
bırakılmışbr. 

Hoca Yusuf Ef. 
beraet etti 

Hendeğin Şeyh köyünde imam 
lık yaparken caminin tavanını 

delip içine 300 kilo kaçak tütün 
aaklamaktan suçlu olarak ınuha
kemece ıo ay hapse ve 1500 lira 
para ce•.sma mahkiim edilen 
hoca Yaauf efendi hakkrndakl 
hüküm temyiz mahkemesince nak 
zedilmi~tir. Yuauf hoca yen.iden 
yapılan muhakeme neticesinde 
beraet etınit ve derhal tahli7e o
lunarak serbeat bırakılmıtbr. 

Kaçak oyun 
kağıttan 

Karamürselde kahveci Etem 
ve Ali efendilerin kahnlerinde 
kaçak iskambil kiğıdı bulunnıut. 
her ikiai de muhakeme edilmek 
üzere dokuzuncu ihtiaas mahke
m..,.ine sönderilmittir. 

Yapılan muhakeme neticesin· 
de Ali beraet etınit. Etem 6 ay 
hapae 30 lira para cezaaına mah 
kUm olmuttur. 

Tefevvühatta bulu-
nan adam 

Geçen aene asılan baba katili 
Süleymarun idamını mevzuu bah
sederek tiirklük hakkında tefev• 
vühatta bulunan Fatihli Dervit 
dün birinci ceza mahkemeainde 
muhakeme edilmittir. 

Derviş cürmü sabit olduğundan 
bir •ene hapae mahkum edilmit
tir. 

Fakir talebeye 
Gıda 

Hilaliahmer sıcak 
yemek 

vermeğe batladı 
Hili.liahmer cemiyeti ilk mek· 

tep talebesinden sıdaaız olaıılara 
·öğle yemeği vermeğe batlamı9tır. 
Bu sene 3 bin çocuğa yemek veril 
mektedir. Fakat para ki.fi selme
diğinden haftanın ancak üç gÜ· 
nünde yemek verilebilecektir. Bu 
üç gÜD cumarteai, aah ve ÇIU"f&m· 

hadır. 

Hililiahmer cemiyeti fakir ilk 
mektep talebesine yemek vermek 
için seçen sene 9553 lira aarfet
miıtir. 1926 senesinden bu seneye 
kadar bu yardım yapıldığından 
timdiye kadar 77130 lira aarfedil 
mİ9tir. 

Bu huıusta muhtelif aenelerde 
sarfedilen para miktarı ıudur: 

ı 926 da 5674 lira, ı927 de 
ı8285 lira, 1928 de 26157 lira. 
1929 da ı3111 lira, 1930 da 
ı3903 lira harcanmıştır. 

-·-
Amerika sefiri 
Amerika sefiri, ayın 27 sinde 

inhisar/arda 

Tütün inhisarı kanununu tadile 
memur komisyon, mesaisini bitirmiı 
tir. Akfa111 gazetelerinden biri, ha
zırlanan yeni kanun layihasının lkb 
sat Yeki.Jetine ıönderildiğini yaz. 
n~ufta da l.iyiha be-nüz r~ önderil'llcnı;, 
tir .Bugünlerde lnhi.-rlar Vekaleti
ne gönderilecek ve lktıSP..t ve Ziraat 
Vekioletlerince de tetkik edildikten 
sonra Mecliıin önümüzdeki devresi .. 
ne yeti§tirilecektir. 

Yeni l&yihada, zürraa bir çok ko
laylıklar temin edilmiş, tütünün iıti 
fası hakkında hükümler konulmuı, 
ihracahn inkişafı çareleri nazarı dile 
kate alınmıttır . 

Ne kadar likör 
çıkarılıyer 

lnhiaarlar umum müdürl"" ğüne 
ait Şiılideki likör fabrikası , geçen 
sene 60 bin 632 kilo likör, ı33 
bin 499 kilo konyak yapmı,tır. 

. ....... . 
Murahhaslar 
Yarın gidiyor 

Yunan murahhas 
heyeti 

de bugün geliyor 
Ayın 22 sinde Bükreş'te topla

nacak olan üçüncü Balkan konfe· 
ransma ittirak edecek murahhas· 
lanmız, yann saat 11 de Kösten· 
ce'ye müteveccihen tehrimizden 
hareket edeceklerdir. Heyetimizi 
Köstence'ye götürmek Üzere Ro
manya hükUmetinin tahsis ettiği 
Prencipessa Marya vapuru bugün 
limanımıza gelecektir. Murabba .. 
larımız, yarm saat 10 da bu vapu 
ra binmit olacaklardır. 

Konferansa iştirak edecek mu· 
rahbaslarımız, bugün saat 11 de 
Galatasaray Liaesinde toplanacak 
lardır. Bu İçtimada, eşyaların" 
konulmak Üzere Romanya'dan 
gönderilmif olan etiketler k endile 
rine verilecek ve hareket hakkın .. 
da görüşülecektir. 

Arnavutluk, Yugoslav ve i,ti· 
rakleri halinde Bulgar murahhas 
he7etlerinin kara tarikile Bükre
§e gidecekleri anlafılmaktadır. 

M. Papanaatasyu'nun rİyaactin 
de bulunan Yunan murahhas he· 
7eti buııün öğleden aonra Daçya 
vapurile Pire'den fehrimize srele
cek .. e ayni vapurla yann Kösten 
ce'ye sidecektir. 
Konferanll a%alarını davet 

ISTANBUL, 18 A. A ·- Bal· 
kan Birliği Cemiyeti Umum Ka
tipliğinden: 

Umwnt bir içtima aktedilece· 
ğinden üçüncü Balkan k<ın feran
ıına ittirak edecek muht~rem mu 
rahhaslarm buııün -ı9 birinci t<'f• 
rin çartamba gÜnÜ - saat on yedi· 
de cemiyet merkezini te~rifleri 
rica olunur. 

Hava 
Döndü 

Dün hava dönmüs. hafif ve 
fasılalı yağmur yl\ğm.ışlır. Yağ 
mur, civara VI' AnRdolunun ba
zı yerlerine de diişmiiş•ür. Bu 
yağmurlar, mRhs 1 itibarile bü 
yük bir mPmnunİ)ctle karşılan 
mı,tır. 

-········--·-····,.·-···-······················-
Dil köşesi: 

Yeni kelimeler 
Kirkaç kelime de bımdeniz 

gönderiyorum. Bunları çoi?u 
lieenımızda şimdi l..-ullanılmı.k. 
tadil'. 
Durgulamak - tesbit etmek 
Arık-temiz 
Yunmak - tathir edilmek 
Tevazu - alçak gönüllülük 
Tekzip - doğrultma 

Ni9antatı: H. Z. 
Karşılık JJarken •. 

Y eniköyde karilerimizden 
Osman Bey yazıyor: 

Gazetelerde hala karşılığı o
lan birçok arapça kelimeler 
kullanılıyor. Mesela, toplamak 
varken dercetmek, aşağıda du
rurken "atide" , son varken "ni 
hayet'', sayı varken "adet" di
yoruz. 

Bazı gazetelerimiz. dil sava 
şında ileri karakol işini görecek 
!eri yerde, bizi hain g~mişin 
diline bağlı tutuyorlar. Hak· 



• 

• 

' 

r 
l 
l 

• 

1 

1 
4 
1 

1 

1 
l 
1 
1 

t 
~ 

} 

t 
t 
r 
t. 
d 
• 
il 

v 
•• 
D 

i 
\ıı 

4 MlLLlYET ÇARŞAMBA 19 TEŞRlN1EVVEL 1932 

San'at köşesi ) 

'----' 
iken kırıldı. Uzun ve ıstıraplı ha· ı 
yatım, her nefeste uzaklaşıyor; 
ne gözyaşlan, ne de eninler, onu 
durduramıyor ve ölümün kanadı 
bana ağlıyan tuncun üstünde, ke 
ıik darbelerle son saatimi vuru
yor. 

Hikaye 

Vakıfla mütevelli 
\srm ı.:ndesi cMILLll'ET» tı Lamartine Evkaf memurları, kendilerini, 

vazifeleri iktizası tamamile ma
ziye, kayıtlara, kütüklere. tapu· 
lara vakfetmi, değillerdir. Hatta 
biz kendi gözlerimizle gördük ve 
tanıdık. Bu Evkaf memurlarından 
bir tanesi a,ık bile olmu,tu. 

19 T.EVVEL1932 
idarehane: Ankara cacldeai, 

100 No. 
Telııraf adresi: !at. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

1 dere ve Matbaa 2431 O 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Huiç içııı 

L. K. L. K. 

3 aylıiı 4- 8-

6 1 !IO 14 -
" 12 14 - 28-
" 

Gelen ım-ak ıreri verilmez -
Müddeti ır~en nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler isin müdlrlyete müracaat 
edilir. Gazetemiz illnların me· 
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilldSy nısat ınıukezinden 

verilen malümata ıröre buırln 

hava az bulutlu ve sakin olarak 
devam edecektir . 

18-10--32 tarihinde lıava ta· 

zyild 784 milimetre en çok •ı· 
caldık 17 - az 13 santiırrat 

Huyat :.'f' k-.1, aktt>rİ. - xı:ıı: 
uncu asrın büyük ~airleri '1raım
da en methuru olduğu gibi, edebi 
hareket i,aretini ilk defa muvaf 
fakıyetle vermiş olan da Lamar• 
tine'dir. 

Alphonse de Lamartine 21.:ıt. 
1 790 tarihinde Macon' da doğ· 
muştur. Babası hararetli bir kı
rallrk taraftarı idi. Terreur'den 
aonra, az kaldı ıiyasi fikirlerinin 
kurbanı olacaktı. Nihayet Micon 
civarındaki Milly çiftliğine çekil· 
di. Genç Lamartine, burada, aile 
ıinin ıefkat ve muhabbetleri ve ta 
biatin tatlı ilhamları arasında bü 
yüdü: 'Ormanlarda, keçilerin boy 
nuna aaılan çınğıraklann ~ağır 
seslerini, ağır yükler altında a
rabaların gürültülerini, havaya 
dağılan aktamın ihtizazlarınr din 
lemeyi o kadar seviyordum ki .. ,, 

Tahailine ihtimam edildi; mu· 
allimliğine hususi bir rahip tutul
du. 

Muhayyeleıi üzerinde roma
nesk nev'in büyük bir teıir icra 
ettiği görülüyordu; Jocelyn'i yaz· 
dı. Lyon kollejine ve bili.hare de 
Belly medreaeaine verildi. Çok 

1 

mutavauıt bir tahıll gördü. Ha· 
yalat ve ilhamları içinde yetişti. 
1814 te askeri hizmete girdi.1820 

Bu eseri, birdenbire büyük bir 
muvaffakıyet kazandı. 1823 te A 
kademiye aza oldu. iki sene aon 1

1 

de Les Meditations'lerini ne,retti. 

!!!!!!!!~!!!!!!!~ .~.~--~~~~~:~.~~-~: .. :~.:::.=: ...... :.:~~~-~::~ 
lfm:LE~ 

kaydedllmiıtir. 

Yürümek 
Ve ısınmak 
Tarikatleri 

raftarlığı ediyorum zann<:tme
yin ha! Maksat latifedir. Lati. 
fedir amma, bir kere düşünün! 
Bu Tibetli papaalar, karm içi· 
ne gömülüp oturuyorlar ve et
raflarındaki karı şakır şakır eri 
tiyorlarmış. Hatta bunlar üşü
mezlik imtihanı geçirmek için 
çıplak vücutlarına buzlu suda 1 
ıslatılmış çarşaflar sararlar ve I 

1 Bu serlivhayı görunce sizin bunlardan muayyen bir adedi 
tuhafınıza gidecektir.. Çünkü vücudünde kurutanlat· artık ica 
manasız gibi görünen bir ter- zet alrrlannr,.. Fransız mada· 

• kip .•• Amma aşağıdaki satırları mına inanırsak bir gecede sır. 
okuyunca sız de anlaya- tında kırk tane ıslak çarş<ıf ku· 
calr.aınız ki; i! alay değil rutanlar varmış .. 
ciddidir . . . . Efendim, şiın· Şimdi düşünün! Biz böyle ha 
di iammı hatırlayamadı!tım le gelsek. .. Kışın evde od, ocak 
bır Fransız kadın 15 • 16 istemez, sırtımıza palto, fanila 
sene (Tibet) in Lama denilen lüzumu kalmaz ... Hele tramva
papasları ile birlikte oranın ma : ya, otomobile bfnmeğe lüzum 
nastırlarında yaşamı~ ve onla- görmeyiz ••. Yürü bre yürü ne 
nn bütün din ve yaşayış adetle rahat şey! Yalnız otomobil çiğ 
rini öğrenerek bir kitap yaz- nemese. yaya kaldırımına çıkan 
mış •• Kadının ismi aklıma gel· ı hamallar çarpmasa vı: kaldı. 
miyor .. Gelse de yazsam daha rı:nlarımız üstünde yürünür gİ 
iyi olacak ya! .. Çünkü isim ve bi olsa! .. 

r~kam söze doğruluk çeşnisi ve Dilsiz mt' ktebi 
rır. 

E,·et; bu Fransız hanımının müdürlüğü 
yazdığı kitaptan hülAsa edil. Acınacak teY ! Dilsiz melde-
miş bir makale okudum. Bu ma bi, müdür bulunamamak yüzün 
kaleye inanmak lazım gelirse, den kapanacakmış... Anlamı. 
(Tibet) te bir tarikat varmış yorum .. Neden bu ite talip bu 
ki; ooun dervişleri yorulmak hmamıyor. Söz söylemek. dil· 
bilmezler, beş saat, on saat, on lenmek haydi bir san'attir di
beş, yirm" otuz saat yürürler- yelim. Lakin auamanın da hü
miş. Latife etmiyorum. (Tibet neri, güçlüğü yok ya! •. Gazete 
teki" tarikatlerin birinin men- cilikten kadro harici bir arka· 
sopları telkin kuvvetile yorgun dat ta lt'A bu işe talip olmadı a· 
luk his~etmeden dere tepeJÜrÜ caba! 
yormuş ... Bu. bir. 

Mudanyada Yahya Beye: İkincisi: Gene bir tarikat er ı 
babı üşümek nedir bilmezmiş. , Melrtubunuzu aldım.. Türk· 
Sıfırdan a§ağı on on beş derece çenin aadelettirilmesi mevzuu
d~ karın içinde çırçı:plak oturur nu daha ciddi telakki etmez
larmış... sek, hepimizin elemle işittiği· 

Ben bu iki tarikatin dervişle miz mahut ve manasız kelime. 
rine verdiği kuvvetin pek fay- ler bilmeyenlerin ağzında yer 
dalı olduğuna kailim.. Aman bulur efendim. 
dikkat ed'n! Dervişlik falan ta- . 
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ziyaret etti. Avdetle Şarkta aeya· 
hat ünvanlı eserini yazdi. Vazıh 
bir fikre malik olmamakla bera 
ber meb'ualuğa seçildi; git ıride 
muhalefet fırkasına temayül etti; 
demokratik fikirlerin ~u.irliğine 
meftundür. Bu fikirler Hiıtoire 
des Girondins'de görülü.-. HükÜ· 
meti mutlakanın sükutuna ·yar
dnn etti. 1848 de Provisoir hi!kı'.i
metine aza intihap edildi. Artık 
ihtiyarlık kendisini yeise clüşürÜ· 
yordu. Parasızlıktan sıkıntı çek 
tiği için dehasının icap ettirdiği 
i,Ieri görememeye ba,ladı. 2 il 
1869 da öldü. Şair, arİ•tokratik 
tabiati istihfafla kar.,Jadı . Dahi
yane eserlerini ncşre'derek idea
li.at bir siyaaetçi olmut ve adiliö-e 
dü,memeğe çok çalı,mıştı. 

Eaerleri. - Eıerleri, bir kaç 
kitapta toplanır; kuvvetfe şayi
dir ki, Lamartine, hüner ve ehli
yet Talent sahibi bir san'at
kar değil, bir deha şairidir. O, 
batkalan gibi hüner ve ehliyete 
güvenmez, bili.kis kendiıJini 'bir 
amatör,, olarak tarif eder. Dai
ma ilhamlarına tabi olduğu için 
tertipte hatalara düşer. Fakat 
her şeye rağmen Lamartine'i mo
dern tiirin üatadı telakki ettiren 
PremiCre Meditationa'leridir. 

Eıerlerini hiç bir iddiaya İsti
nat ettirmiyen fair, yalnız derin 
duyduğu heyecanlarını ifade e
der. 

Lamartine, din ,iirlerle de şöh 
ret kazanmıftır. La Foi; La Pri· 
ere. Dieu; Le chritien mourant); 
ciddi ve derin atk 9Hrleri (Le lac) 
te; tabiat terennümü de L'autom .. 
ne'de toplanır Fakat, onun bü
tün dulğulan lirik ,iirlerde yaşar. 
Bu aiatem Lea Nouvelleı Medita· 
tions) Les Harmoniea Poeticıuee, 
Les Recueillemenaı)da da caridir 
Jocelyn' de mevzuun garabeti hi .. 
lafına bir ldylle epique yazmak 
te,ebbüsünde bulundu. Burada 
hayrete fayan aergüzeftler göze 
çarpar. La chute d'un ange fel<e· 
fi ş.iir nümune leridir. 

Lamartine temiz bir ~ekle ma 
liktir. Siyasi nutuklarında alice
nabane hayalleri, umumi fikirleri 
inkişaf ettirir. Histoire de• Ciron 
dins, tarihi romanın bir ~aheserf
dir. 

Dehası ve muharrirliği. - !?a
irin dehaıında tenevvü ve yumu .. 
taklık yoktur. Galip ve yüksek 
duyguların, daima çok temiz ifa
delerini taşır; onu hemen her an 
insanlık hislerinin büyük meaele· 
leri rahataız eder: "Uçurumları 
yokluyorum, heyhat! Orada her 
'eyi kaybediyorum; bu düı:ıyad" 
acılık, acıhk üstüne zincirlenmiı
tir. Gün, günü takip ettik<;e ıs
tırap ııtırabı kovalıyor .. ,, 

Hiristiyan ve Platonit olan La. 
martine, her yerde Allahı arar: 
" ... kalbimde, nazımlarımda, her 
yerde tabiat vaaıtasile Ulühlyetin 
kudretini derin bir sureti., duyu· 
yorum. Allah, her yerde hazır ve 
nazırdır. Tabiat, onu, benim göl
sümün içine nak~etmfttir.,, 

Bu tabiat şairi parlaklıitı, renk 
leri, nıhunda yaratır. O, bilhassa 
yan karanlık a.aatleri, !onbahar 
mevaimini ıever; ince hayallerin 
manzaralarını terıim eder. Şai
rin nazarmda şiirin Ahengi, §ek
lin berraklığı muharrirlik vaaıfla· 
nndandır. Hiç bir tair onun ka· 
dar yükselemez. Lamartine, em· 
salaiz bir kolaylı~a maliktir; kıt' 
alarını yazarken ne bir coht, ne 
bir taahih yapar, sühuletle kell
melerden resimler çizer; fa.katt 
bu kolaylık, onun en güzel nazım 
larında bazı kafiye hatalarile ku
surların bulunmasına mani olama 
mıtbr. 

MCditationa'dan parçalar: 
Şair ölürken 

Günlerimin klaesi henüz dolu 

* • • 
Teganni edelim, madeın ki par 

maklarım henüz rebaburun üstün· 
de; teganni edelim, mademki Ö· 
lüm ahret diyarının kenarında ku 
ğu kutu gibi bana da ahenktar 
bir sayha ilham ediyor .. Ruhum· 
dan gelen mesut bir duygu bana 
di7or ki: Mademki nıhumuz aşk 
ve ahenkten başka bir şey değil· 
dir; onun vedaı da ili.hi bir nağ
me olsun. 

• • • 
Rebap kınlırken en giı:zel naii· 

meıini çıkarır, sönecek limba bir 
denbire canlanır ve en temiz bir 
,,ıkla parlar. Kuğukutu son sa· 
atinde ökleri ıeyreder. Yalnız 
insan, gözlerini geriye çevirerek 
ağ1&mak için günlerini sayar. 

• Acaba, günlerin ağlamay;ı ıa .. 
yık neleri vardır?. Bir güneş, bir 
güne§İ, bir saat bir saati ~~İp e .. 
der durur. Gelen saat, gıdene 
berı'zer. Birinin getirdiğini diğeri 
alır gider. Çalışma1 istirahat, ıa· 
tırap; bazen de rüya, işte gün. 
Sonra gece gelir. 

* * * Ah! O azgın senelerin ankazı-
na bir sarmaşık gibi sanlan ve is 
tikbalile beraber ümidinin akıp 
gittiğini gören iıuan ağla&m. Ben 
yeryüzünde kimscaiolmayan ben! 
akıam rüzgirının alıp götürdüğü 
hafif bir yaprak gibi külfetsiz gi 
diyorum. 

.,. * * 
Bülbüle: 'Niçin ötüyordun?,, 

diye sor; niçin, bütün gece onun 
ahenktar ıeai gölgeliklerin altın
da akan derelerin tatlı sesine ka. 
nıır?. Dostlarım, insan nasıl te· 
neffiis ederse, kut, naaıl öterse, 
rüzgi.r naııl eserse, su eı.ko.rken 
nasıl mırddanıraa ben de öyle te
ganni ediyonım. 

* * * 
Ruhuma cevap vermek için bir 

sesten başka bir şey olmayan, bu 
rebabı kırınız. Rüzgarlara . dalga· 
lara, alevlere atmız. Biraz sonra 
benim parmaklarımın altında me 
!eklerin çalr.ısı inliyecek. A7. •on· 
ra onlar gibi layemut bir hiilya 
lçi~de ya~ayarak belki de :_es!mle 
dolan ııöklere rebabnnla h<ık•m o 
lacağım. 

Az sonra, fakat ,ölüm, ağır ve 
hiaaiz elini tele dokunduruyor. O, 
kırılıyor, ve .ıröklere dotru elem· 
li ve yorgun bir nağme fırlatıyor. 
Artık kmk rebabnn su•uyor; 
doıtlar, şimdi, siz, rebabın17.1 alı· 
nız ve ruhum mueikinizin na~e 
!erile bir alemd.,, diğerine geç· 
. ' ıın .... 

Doumic'ten nakili: 
Orhan Rı:ı:a 

lııtanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Oarülbedayi Temsilleri 
Suvare 

:ut 21,30 
MUCfZf. 
Yazan: R. de 
Flers ve I'. 

Craiıset. r t:t'CÜ 

me eden: 1. Ga
lip bey. 

Zabitan ıreceai. 
3 peı·de 2 tablo komedi. 

Darülbedayi müdiriyetin
den; 

Balet deuleri için talebe ka
bulü yakında kapanacaktır vü· 
cutları dansa müstait genç ha
nımların şimdiden her gün da
rülbedayide rejisöre müracaat
ları lazımdır. 

Hem de mütevellilerden biri· 
ne .... 

inanmazsanız Efsane sokağın· 
da Kocakasnn çıkmazındaki Mü
berra Hanıma gider sorarsınız. 
Memurun ismi Halit Efendidir. 
Ahım ıahım olmamakla beraber, 
vazife.sinde hergün ters surat göa 
tere göstere, dürüşt muamele ya
pa yapa artık hayatta da buna a· ı 
lıttığını zannedersiniz. Hayır, Ha 
lit Efendinin arasıra gülümsediği J 
görülmüştür. Onda da aizdeki, ben 
deki gibi bir yürek vardır. 

Müberra Hanım babaıund'1.n ka 
lan tevliyetle alakülühal ya,a· 
maktadır. 

Hergün dört defa • cuma gün
leri müstesna . penceresinin altın 
dan Halit Efendinin geçi,ini bek
lerdi. Bu adamı tanımazdı. Fakat 
içinden: 

- Kerli ferli ağır ba;h bir ada 1 
ma benziyor, doğruau çok beğen· 
dim, diye düşünürdü. 1 

Halit Efendi bunun farkına va• 

Bu aktam 
MAURICE CHEV ALIER 

ve 
JEANETTE MAC-DONALD 

SENiNLE 
BiR SAAT 

şaheserinde 

MELEK ve 
ELHAMRA 

sinemalarında 

ıruştı. O da kendi için.ıen: !!11111.. YARIN AKŞAM 
_ lyi bir kadına benziyor am 1 G L O R y A ' da 

YARIN AKŞAM 

:fi~• dur bakalım ne olacak? der- , MARY DUGAN'IN 
itte Halit Efendi bu auretle ka 'ı DAV ASI 

dına atık olmu,tu. Fakat a,krnı filminin ilk iraeal. 
izhar etmek için pencerenin altın \ Zamanımızın en büyük ve bari
da bir dakika olsun durup konu, ı kulade eaeri olup asri bir alef-

tenin hayatını bili perva ifşa e-maktan içtinap etmitti. 1 

Tesadüf bu ya! Ya insanların 
· · · b d ·· ıı· f t b"' t c!ildiğini musavver Franıızca ışını ozar, ya uze ır. ' e oy e r 
bir teıadüf, her ikiıini kar~ı kar~ı sözlü fjlm. 
ya getirdi. Bakın naaıl? HUGUETTE DUFLOS ve 

Birgün bir icarei vakfiye kağı ' CHARLES BOYER 
dındaki rakamların fazla yazıl· 
mış olduğu zehabına kapılarak, tarafından. 
meseleyi anlamak üzere Evkafa Yerlerinizi evvelden temin edi 
gitti, tanımamazlığa geldiği - na niz. Metro-Goldwyn.Mayer filmi 
ati tanıtıkhk etıin, hiç konuştuğu 
adam değil · Halit Efendiden iza· 
hat i•tiyordu. Halit Efendi de ta· 
nnnamazlıkt~n gelmekle beraber, 
mümkün mertebe sevimli davran· 
mağa calı~ıyordu. 

işte orada tanıttılar. 
Müb erra Hanım, İş,İ ıçın her 

hafta penceresinin altından yirmi 
dört defa geçen zat ile konu,mak 
lizrm geldiğini anlayrncat içini 
bir sevinçtir kapladı. Me11ele İcare 
kağıdında on beş kuru§luk bir faz 
!alığa taallük ediyordu. Kadın bu 
parayı verdiğini ~öylüyor, ve iade 
sini istiyordu. 

Aman Allahım, hazinei Evkaf 
tan geri para iıtenir nıi? Mevkuf 
para! imkanı yok! lhtiliı.f mÜt· 
hi,ti. 

Halit Efendi vazife hissi ile sev 
da arasında deruni çetin bir mü
cadele geçirdikten aonra, vazife 
hini galebe etti ve sevgili müte
velliyenin itirazlannı ,iddetle çü 
rütmelte çalıştı. Çünkü herçebat 
abat hukuku evkafın ıiyanet edil 
me.si icap ediyordu. EU vicdanı Üs 
tllndeı 

- Hanımefendi, dedi, verginiz 
dikkatle heaap edllmittir, yanlıt· 
lık olmasına imkan yoktur. Onun 
için şikayetinizi kabul edemem. 

············~--······ · ········-····················· · 
uyku uyuyamaz oldu. Bunca ıe
nelik memurdu, batına böyle bir 
iş gelmemi,ıi. On be, kurutluk 
bir farkın, bir zühulün içinden çı· 
kamasın! bunu, namusuna yedire 
miyordu. Bunda muhakkak şeyta 
nın parmağı vardı. Halit Efendi, 
bu noktaya gelince dütündü. Ka
dın parmağı vardı, kadın da şey
tandı. 

Fazla dütünmedi , defterleri ka 
padı; Efsane sokagında Kocaka
ım çıkmazındaki Müberra Hanı 
mın evine t;it i. f,1üb rı:a Hanım, 
Halit Efendiyi hüsnü kabul etti. 
Halit Efendi, uzun mukaddeme 
kapmağa lüzum ırörmedi: 

- Hannnefendi, dedi. Siz mÜ· 
tevelliye, bendeniz Evkaf memu· 
ruyum. Hem, bunca senelik memu 
nım. Ne yaptınız, ne ettiniz, b{J. 
miyorum, benim heeaplanmı §&· 

şırttınrz ! Başıma açtığınız bu he
sabı, aiz temizleyin artık! Şimdi
den sonra ben sizin vakfınız ol
dum, siz de benim mütevelliyem 
olunuz! Badema. hukuku evkafı 
siyanet İ!;'İn kendimi Sİ7.e vakfedi· 
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Mösyö, Madam 
ve Bibi 
filminde. 

Musikiıi : Paul Abraham'ın 

Her akşam : Maestro Polianı· 
ky'nin idaresinde 11 kişilik or
keıtra, lıpanyol dansöz ve 
şantôzü Lily'nin istirakile ic
rayı terenniim '.?dece ktir. ..... 

BR1G1TTE HELM 

ZAFER 
filminde 

Andre Luguet ve 
Jean Gabin 

ile_ beraber~ 

Müberra Hanım, iae bilakis ken 
di hakkından emin, öyle bir dil 
kullan.lı ki nihavet Halit Efendi 
gevıedi, hesabı defterden kontrol 
etmeğe muvafakat etti: 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

- Mademki ısrar ediyorsunuz, 
bir de defterden kontrol ederiz, 
dedi. 

Uzun tetkiklerden sonra hesap 
anla,ıldı mı? Hayır! Meaele, yan 
lıt mı? do§Tu mu? hakikat bir 
türlü tezahür etmiyordu! Ortada 
on be, kuruşluk bir fark vardı. 
On be, kurut amma, nihayet bir 
farktı. Bu sefer Halit Efendiyi me 
rak sardı, eski defterleri açtı, tek 
mil kayıtları yokladı. Halit Efen 
di, yemekten, İçmekten kesildi; 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanınd;ı kilin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilıifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

kestiği akşam yüreğime indi. Yok bilmem, büyük meb'us- !onu düşünmüyorsunuz. Salon sı· bu hem de Dekobra'nın dili, Be· 
yo'ğlunda söylediğini Kutuplarda 
duyarlar .. 

Ya hazır ismokin kravatı? Di· muş; Vekil olabilirmiş: Çaya bir kıntısını hesaplamıyorsunuz. 
kişlerini söküp param parça et- gün nasıl gelse beğenirsiniz, hem "enim size söylemek istedi· 
mek için elim k&iınırdı. Eğer iş i· kış ortası. •arı pabuç, açık esvap'.. ğim işte bu gülünçlükleri toplayıp 
çin lazım olmaııalar bunca ehnebi- İki saat salonda leke gibi yayıldı tipler yapıp herkese muamele öğ-
ler onlara selam verirler mi idi durdu. Kadınlarınız gündüzün retir bir roman yazsanız .• C .. Ha· 

Hatta isterseniz, siz de onttC 
janrından yazınız. Hem ders olu,. 
hem de hoşa gider . ., 

Yazan: Falih Rıfkı sanırsınız?. yüzlerini açtılar ama, ,geceleri kol nımefendinin dediği gibi: 

"Şimdi Hüriyet tepesinde ne 
olacağını zannedersiniz?. Yarın 
sabah herkesin pişma olacağı bir 
ııey •• Bu gecea'emi değil bir sür
gü avı! Kadın ku~una doğru, dişi 
kuşuna doğru .. 

Muharebenin • sonuna doğ re )arını açıncaya kadar alemi yedi - Yalnız muamele vergisi de-
lanları. meşhur olanları defter herşeye az cok alıştılar. Yalnız es· sene beklettiler. Hele saçlar?. Oı·· ği), biraz da bilgisi! 
defter büromun gözündedir. lami. vapta değil, pokerde bile şıklaştı- gülerini dibinden kesip üat tarafı- Hem kocamın istediği olur, 

Altında JÖyle bir not var: Bu melı· 
tubu z.arfa koyraken, Hacer yanımda 
idi: 

- Şişe ve kadın! .. 
- Sonuna kadar .. 
- Ve polis düdüğü!. 

- Silahsız geceyi, kültürlü ka· 
ranlığı bulacağız. 

- Ey zulmeti leyi!.. Bir viski 
ha içer misin?. 

- 12 
iki salon Jıanımı ue bir 

sanatkar 
Son aldığım ve göz gezdiri!ın_e· 

ğe değer iki üç mektubu da bırlık
te okuyalım: 

"Efendim; 
"Benim kocam eııkidenberi me

raklıdır, salonumdan adam eksik 
etmez. Evlendiğimizden beri her 
hafta bir iki davet veriyoruz. On 
beş senelik listelerimi görseniz, 

ni duyduklarınızın, bildiklerinizin lıır. Yüzüm kızarmak.sızın salonu· ııı Allaha emanet etmişler. Rah· hem de ben rahat ederim .. 
kimi çayımdan, kimi dinem'den mu kapadığım oluyordu. metli Saffetiye söyler, dururdum. Hele a11l kadınlar. Ankara 
geçti. Antrparantez, pek az hoş- Madam X .. der ki: Beyefendi Ankaradasmız, bir er- kadınları! Onlara biraz el ver· 
landıklarım muharrirler, edipler· - Bir erkeği tanımak ıçın ne- kek savoir vivre'i, bir de kadın meaini el almasını öğretseniz, bir 
dir. Eğer siz de boynu katı yaka· sine bakmalı, bilir misin? Reat savoir vivre'i yazsanız, tercüme iki moda gazetesine abone ol sa-
lık görmeyenlerden değilseniz, sö derken jestine! etseniz, dağıtsanız ... diye! Hoş o· lar ... Flört nedir, haddi nedir, an· 
züme alınmayınız. Her ne ise Mütareke hoş geçti. nun da giyinişini beğenen hanım- lasalar.. Geçenlerde birisi: 

Çünkü Ttliit Paşayı katı yaka· O zaman salona Türk liizun değil !arımız da pek azdı. - Hanımefendi bugün ne ka-

- Aman, bekle, dedi. Bi•· meklıJP 
ta ben yazdım. /kisini birlikte yollar• 
.!in •• 

Mektubunu dün getirdi, ne o be· 
nimkini okudu, ne onun ne ya:z.dığıtı• 
ben biliyorum. 

ya alıştırıncaya kadar neler çekti· idi. Bir iki Fransız kabalığından işte Beyefendi, on sene uğraş, dar şıksınız, ne kadar güzelsiniz ... 
g"imizi bilirim. llk zamanları o- ba•ka zevkimizi bozan vak'alar biraz salona girmeg"i, kadına yak· Diyen bir erkeg" e: - Siz beni k b" • • .•. sarışın, sıs a. genç ır a 
nu ecnebilerle bir arada bulundur hatırlamıyorum. Bizimkilerden !aşmayı kadınla nasıl, kızla nasıl ne zannediyorsunuz, demesin mi? dam! O kadar Amerikalı ki tad~ 
maktan sıkıldığım bile olmuştur. Pı·eruıleri çağmrdık. Biraz şima· konuşulur, portakal nasıl soyulur, Mademki nüfuzdasınız, ecnebi· nasıldır, diye Afrikaya insan etı 
Alemi biribirine düşürdü, fakat rıktırlar ama, ne kadar olsa Prens sabahlık nedir gündüzlük nedir, !erle dü•üp kalkıyorsunuz. Ar"· 
L • yemeğe bile gitmi~: ui Sez takımla çarşı uydurması. tirler. Prens Dö Gal'in yanlışı gecelik nedir, biraz öğrendiler mi mızda olsak neyse, fakat bu ecne· 

b. "b" d ede ed" .... · k" d 1 ki · - Pek te ağır değil, diyor. nı ın ırin en ayırt m ı. mey bile moda olur, bilirsiniz. kimi ıpe, ımi zm ana, kimi teka- biler memleket erine gitti erı va-
veyi pek kaba yerdi. En çabuk hr· Gel gelelim Cümhriyete ve bu üt! Haydi arkadan yenileri: Tek- kit. Bir kahkaha attım: - Elli•00' 

nağmı yaptıran Cavittir. mektubu niçin yazıyorum?. rar yemekte yan tabağa bakışlar, - Türkler mi?. Haydi efen· dedim; tatlı da olsa pratik değil.· 
ittihatçılarla ilk yemeğe otu· Sizler üstelik ortaya kadınlı küt tırnaklar, yelek arasına dim, onlar daha salon muamelesi Kasabını bulamazsınız. Hartn1A11 

ruılanm aklıma geldikçe beni bir çıktınız. İttihatçı hanımlarının sokulmuş peşkirler •. Ya danaları- bilmezler ki, Devlet muamelesi bi yüz senede bir yetişir .• 
tikaintidir, tutar. Yemek yerken ayıbını kafes örterdi. Gene bizi nız, ya danslarınız, aman Alla· lecekler. . Neyse, asri demek istediğirtV 
o ne sesler, o ne çatal tutuşlar, görenler Piyer Loti'yi okudukları hım! .. Balolar karnavala döndü. Demesinler. çok açık sözlü, aklına geleni ıöYj. 
her lokmaya dokunuşta o ne yana na pişman olmazlardı.. Adeta bir köşede durup sizleri Ben bu süjeyi Dekobra'ya ver· ler. doğru değil, meraklı bile bıı 
bakmalar.• Hele biri bir gün bol Bir araltk kocama: seyrederek kıs kıs gülmek için da- mek istemiştim ama, ne kadar ol· sa hemen yapar. 
çanağının alhndaki d~a~n~te=li~y~i..,!ta~-;;....L~--==--~A.~r~t~ık~c~a~ı~d~a~d~in!!Se.ıi.J!ı:..J~~L...lv~e~l~s_&.iı~~tlılı.uııı...~~~~~~...l.....ıı.ıı....l:.!aeb1annsc"ıd~ı~r~·jk~e~n~d!!iıimntiz~iL-.....!dtii~li~nlt,......1.~-~~~~~~~~~~~~~ ..... 



• 
Meşhur Greta Garbo lstanbulda 

evlenmiş te, haberimiz yok 
Memleketine dönüşünün sebebi, ölen koca

sından kendisine kalan 
mirası başkalarına bırakmamak içinmiş! 
Hollyvood'a dönüşünde haftada 25000 lira alacak .. 

Stokholm'dekl Amerikan 
konaolatosunda muallakta du
ran bir dava var. Davanın mev 
zuu Stiller'in bıraktığı miras
tır.Bu servetin kısmı azamı Av 
rupadadır. Ve Greta Garbo da 
müteveffanın kansı sıfatile. mi 
raatan hakkını almak için Av
mpayan gt!lmi9tir. 

Bu mesele haki<rda Stok-
bolm' deki Amerikan konsola
tosu da bir !ey' söylemiyor. Fa 
kat muhakkak olan bir şey var 
sa, o da müteveffanın aileıılnin 
Greta'ya blr 9ey vermek isteme 
meddir. Onun için Greta çetin 
bir mücadele içindedir. Bırakı
lan miras mühim olmakla be
raber Greta Garbo da çok zen 
gin bir k;ıdındır. Paraya hiç ih 
tiyacı yoktur. Fakat mirastan 
kendisine düşeni almak için. 
meseleyi adam akıllı benimse
diği ıınlaşılmaktadır. 

Hatti onu da söyliiyorlar: 
Greta Hollyvood'a döndüğü za 
man, yeni mukavelesi mucibin 
ce 12.500 dolar alacaktır. 

l~!r:ıema JI!lberlerl 
Bir !ırrı daha anlaşılan mt!şhur Greta Garbo BELÇlKADA : 

1 
Greta Garbonunn Hollyvo- Gretanm Pabet tarafından " Sinema mııtbuatı cemiyeti 

Gd'tan memleketine döndüğü çevrilen "Netealz sokak,, İs· 9 teşrinievvelden 17 teşriniev
ilıal(Jmdur. Mensup old'uğu fir- mlndeki sensiz fllmln kazandı vele kadar sürecek olan bir mil 
~adan bir kaç ay mezuniyet a- ğı muvaffakıyet üzerine, Stil- sabaka yapmıştır. Bu müsaba
dıı artist, Kaliforniya güneşin ler ve Greta Garbo habersiz A- kaya herkes iştirıı:k edebilir. 
eıı ve stüdyolann gözalıcı lam merikaya gitmitler ve Stitler Müsabaka sinemaya en uygun 
~alanndan uzakta. ailesi içinde orada Greta'ya bi film daha çe senaryoyu hazırlamaktan iba. 
1stlrahat ediy()I'. virtmiştir. Bu film de çok ra~- rettir. 

Daha doğrusu matbuatın fa bet görmüttür. " Georges Vaxelaire, Emil 
"eçli artist hakkında ~erdiği Hol1yvood'ta kimse şimdiye De Meyst, Georges Moussiaux 
llıdUınat bundan ibaretlr. Bu· kadar iki artist arasında böyle ve Gio Folk (Altı gün aşkı) 
~Une kadar herkes verilen bu bir münasebet olıdutunda fÜP· diye bir film çevlnneğe başla-
llıalumatı olduAu gibi kabul et· he etmiyordu. mışlardır. 
llıiş görünüyordu. Halbuki ma- Neden bunlar kan koca ol- AMERİKADA : 
dal b' de f du.klannı herkesten sakladılar? "' Bütünı sinema meraklıları Yanın ır tera tara ı var-
llııt. Greta'nın Stokholme gel- Beı1ki de Stiller Greta'nın halk mahut (Sarı Venüs) filminin 
~esinin asıl daha başka ve mü arasında kazandığı şöhreti boz başına gelenleri pek iyi bilirler. 
Q,ın bir sebebi varmış. mak İstemiyordu. Bu filmi çeviren Rejisör Yon 

d' Biliyor musunuz, o da net?· Greta Garbo için "dul kal 
•., diyo .. lar. 
. Meşhur rejisörlerden Mau

lice Shiller'in karsı değil mt i
~İş?, Bundan evel Gretadan 
•hıederken, Stiller'in bir kaç 

~';~e evvel vefat ettiğini ve ken 
lsıııi dünyaya tanıtan bu ada. 

~ııı vefatından Greta'nın ne 
,.. 11.dllr teessür duyduğunu yaz
••ııttıl<. 

il lienı Gret.a Maurice Stiller 

1 
e nerede evlenmit• biliyo mu
lıııuz?. 1923 te latanbulda ! 

Stiller öldükten sonra Gre- Sternberg ile Paramount sirke 
ta daha münzevi, daha dütün. ti idarecilerinin arası açıl~ıştı. 
celi, daha herkeıten kaçan bir Bllnun üzerine Yon Sternberg 
iman olmu9tu. Hiç bir ziyaret iti yarıda bırakmış ve çekilmiş 
kabul etmiyor ve kimseyi de ti. Nihayet araya bazı adamlar 
ziyarete gitmiyordu. Stüdyo- 'tirerek uyuşma zemini hazır
dan evine, evinden stüdyoya gi lamıtlar, bu mesele de böylece 
diyordu. Yalnız, hep yalnızdı. kapanmıfh. Şimdi haber aldığı 

Hollyvood'ta onun bu hali- mıza göre bu film için bir mil
ni kıymetli bir arkada~ kay• yon dolar aıı.rfedilml,tir. Bu bti 
betmenin verdiği teessüre atfe- ytik yekiln · filmin bu mevan; 
diyorlardı. Kimse bir an koca- dolayıaile tahmin edilen zama· 
sız kaldığını düşünmüyordu. DJD iki misli zamanda yapılmıt 
Şimdiye kadar o derece itina i- olmasından dojimu11tur. Baka
le saklanan bu sır nasıl meyda- ı lım bu kordela bu kadar büvük 
na çıktı?. bir yeldlnu çıkarabilecek mi?. 

" """'~ ,,,, .. , .. , ........................................................................................... .... 

Suzy Vernon nasıl 
evlendiğini anlatıyor 

lmerikada bir sene kaldı, ken. 
lisine nefes bile aldırmadılar 

iSıızg Vernon ve Ramon Novarro 

- Bakın. size kocamla nasıl ! ına gitmedi. Fakat gece, tehir 
tanışdığımı anlatayım. İngiliz j bütün simasını deitittlrlyor, 
jönpremiyeleri12den Warivide .çok, hem çok güzelleşiyor. 
Ward, Jannings ve Lia de Pu- Bu tehirde her9ey ifrdta .• 
tti ile birlikte "Varyete" filmi- Yazı çok sıcak, kıtı çok ıoğuk .. 
ni bitirmişlerdi. Ralph ile beni Nevyorkta çok kalmadık. Jean
taıiıştırdı. Bu adam bana hiç ne Halbllng, Daniel Mendaille, 
tahammül edilemeyecek bir in- Rolla Norman hep beraber, 
san gibi geldi. Biı· sinema blo· franaızca seııli film çevirmek il 
ku vücude getirmek üzere, bir zere Ka1ifornlyaya gidecektik. 
Fransız grupunu temsilen Ser Avrupadan Amerikaya seya· 
!ine gelmiş bulunuyod\.ı. Grup hat dört gün, bes gece sürüyor. 
Alman - İngiliz - Fransız ser- Vapurun. trenlerin temizli!ii, 
mayedarlamıdan mürekkep o- vagon restoranlardn iyi servis, 
lacak ve Avrupa piyasasına ha kompartımanlardaki konfor yo 
kim olan Amerikan filmlerile !un uzunluğunu insana unuttu 
mücadele edecekti. ruyor. Hatta seyahat eğlenceli 

Bu ilk mülakatı ne iyi hatır- bir hal alıyor. 
larmı. Çay içiyorduk. Ralph Beşici gün Los Anl{e-les'e 
sinema hakkında ortaya bazı fi vardık. Bize muhteaem bir is
kirler attı. Öyle fikirler ki hiç tikbal merasimi yaptılar. Bizi 
hoşuma gitmedi. Fakat kendi. angaje eden Frist National bü
sine emin insanlua has bir tav tün mühim şahsiyetleri is.tasyo 
ru vardı. Hele sinema hakkın- na gelmişlerdi. Bizi memnun e
daki fikirleri çok ileri idi. Ayrıl debilmek için adeta parçalanı. 
d'ığıınız zaman, onu tekrar gör yorlardı. Ah, bu Kalifomiya. 
mek için içimde zerre kadar he dünyanın ne güzel memleketi! 
ves yoktu. Birkaç gün sonra ldeal, ılık bir havası var. Nere 
tesadüfen gene buluştuk. Bir ye baksanız çiçek! insanın ha· 
sinema baloıu akşamı. hayva- kiki olduğuna inanamayacağı 
nat bahçeııinde .. Aktörü, senar kadar güzel, masmavi bir se· 
yorcusu, ejisörü, prodoktörü, ma .. Birkaç adım ileride namü 
hepsi de oradaydı. Rolph ora- tenahi plajlarile büyük Okya
da, bir lotarya başnda idi. Ba- nus .. 
na sellim verdi ve oyuna iştira Hollyvood'a geldiğimiz za
kimi teklif etti. Belki yirmi de man, şimdi "Allahın bahçesi" 
fa taliimi tecrübe ett<m_ Bir diye isim verilen Alla N nzimo. 
defa olsun kazanan numara çılC vanın ski malik&nesine misafir 
madı. Kendi kendime kızıycr- ettiler. Geniş bahçeleri, yüz
dwn amma, sinirden kahkaha mek için havuzları ile rahat bir 
ile gülmeğe başladım. Rolph yer •.. 
bir defa çekti kazandı. Ondan Rahat diyorum amma. ''Alla 
sonra birkaç defa daha çekti. hın bahçesi" nde o kadar istira 
aşağı yukarı hep iyi numaralar hat edemedik. Hemen ertesi 
çıkıyordu. :{Ün repetisyonlara başladık. 
Akşam yemekte yanı başım- Hemen şöyle geniş bir nefes al 

da otul'uyordu. Sinemadan ko- madım biribiri arkasına "mu· 
nuşuyorduk. Anladım ki son kabil tahkikat" , "Haydut Lo
hadiseler, Rolph'm sinema hak pez" , "Hoflyvood maskesi" ni 
kmdaki ileri fikirlerine hak ve- hayet R•mon Novarro ile "Se
riyordu. İşte o ~aman Ralph vil şarkıcısı" filmlerini çevir. 
bana tam manasile bir "erkek" dim. Ramon Novarro ne sevim 
göründü. Hangi kadın vardır li adam! Beraber çevirdiğimiz 
ki, bir adamı "tam erkek" his- bu son film Amerikadrm getir
ıetain de, ona mağlup olmasın! diğim en güzel hatıralardandır. 

Nevyorhta Bu filmi çevirirken Ramon bir 

Nevyork.. s;r temmuz saba 
hı sıcak havada, vapuumm: li. 
mana girdi. insan ilk defa Nev 
yoorku görünce müteheyyiç olu 
yor. Yiibek yüksek binalar in
sanda müvazeneli bir hendese 
&lemine girmit gibi bir his bı
rakı or. NeYJ.ork. güzel olmak 

papağan yetittirmi,ti. Kuşa şu 
nu öğretti: "Umurumda bile 
d "'1 '" b R 1 "h " egı . unu amon ço < o~ 

buluyordu .. 

Bir gün gene film çeviriyor
duk. Ramon senaryo icabı ba
na ilanı atk ediyordu: 

- Ah, seni seviyorum. seni 

En çok hangi meslek 
rağbet görüyor? 

Darülfünunda en çok talebesi 
olan fakülte Hukuk fakültesi.~ 

Mektepler açıldı. Dersler bat· 
ladı. Bütün bir yazı istirahat ve 
eğlence içinde geçiren genç mek
tepliler, tekrar sıralannın ha~ına 
oturup dört elle kitaplarına •&
rıldılar. 

Biz bu münasebetle yeni nesli 
tetkil eden gençlerin en ziyade 
hangi meoleği intihap ettiklerini 
meraklı bularak Fakültelerimiz
de bazı ara§tırmalar yaptık. Bun 
dan edindiğimiz kanaat şudur: 

Gençler, artık ameli adam ol
mak gayesini giidüyorlar. lleri•i 
olan, sahası genit, karın doyuru
cu meslekleri ötekilerine üstün 
buluyorlar. 

Halbuki bundan beş - altı sene 
evveline gelinceye kadar, gençle· 
rlmizin en çok rağbet ettikleri 
meılek, edebiyattı. 

Aıağıdaki istatistik buna dair 
bize iyi bir fikir verebilirı 

1926 - 1927 dan ffneıinde E
debiyat Fakülteılnln ilk smıfmda 
okuyanlar 374 kişi idi. 

Bu miktar 930 seneıinde (240) 
a düşmiittür. Geçen sene Edebi
yat fakültesine rağbet biraz faz• 
lalatarak ilk şene mevcudu 282 
ye çıkmı§sa da bu sene bu fakül
temize girenlerin adedi ancak 80 
kitidir. 

Buna mukabil Hukuk fakülte
ılnln mevcudu hel' sene biraz da· 
ha artmaktadır. 

Bu fakülteye 931 - 932 de 763 

Feci bir 
Tren kazası 

Suriye'de iki tren 
çarpıştı. 250 

yaralı ve ölü var! 
Halepten 13 tarihile Adana gazete 

!erine yazdıyor: Halep · Şam hat
tında ve Baıılbek iıtaoyonu clvann
da bulunan Lebve iıtaıyonunda bir 
makaıçırun hataıı ylbrilnden çok f&
ci ve dehtetll bir tren kan11 olmut
tur. 

Halepten ıelen trenle ~an 
aden tren brbirlerlyle çarp•!IDlf va 
her Ud trenin de vaion ve lokomo
tifleri parça parça olmuttur. Yolcu
lardan 2110 mecruh ve ölll oayıl· 
mııtır. 
!?•ın ve Halepten a:ISnderilen imd~t 

trenleri yaralı ve ölüleri nııkletmlt
tlr. Maddi ııarar yiiz binlerce Sur!)'• 
llra11 tahmin edilmektedir. 

Yeni neşriyat 

Holivut 
Her hafta renkli bir artiıt hediye 

edecek olan Hollvut'un 31 el aaym 
çok ıiizel realmler ile intişar ebnlı
tlr. 

kiti girınittir. Bu sene İse henüz 
kayıtlar bitmediği halde ilk sı
nıfa kabul edilen talebe miktarı 
736 dir. Daha 70 - 80 müracaat 
olduğuna göre ilk arnrf mevcudu 
800 Ü R"eçecektir. 

Bundan evvelki seneler Hukuk 
fakültesine girenler, 300 Ü geçmi
yordu. 

Eczacı ve ditçi şubelerine ge
lince 929 - 930 ders senesinde ec
zacı mektebine 12 kişi girmittl. 
Bu miktar 930 - 931 de 22 e, 931-
932 de 23 e çıkmış, bu •ene İle 30 
a yükselmittir. 

Bu rakamlar eczacı meslekine 
rağbetin arttığına dellllet edeı:. 

Dişçi mektebine de girenler 
gittikçe çoğalmaktadır. 

Bu mektebe 929 - 930 dera -
neıinde girenler 37 kiti idi. 930 -
931 de bu miktar 64 e 931 - 932 
de 120 ye çıktı. Bu oeneki mevcul 
95 dlr. 

Fakülteler içinde erı az iltllat 
edilen, lllhlyat falrilltuldlr. G• 
çen ffne bu fakillteııbı yalnız ild 
talebeıl vardı. Bu ffne de mevcut 
ne fazla, ne eksiktir. 

Mühendlılik mektebi de genç
lerin hevea ve arzu Ue sanldıklan 
meslekleı:den biridir. Bundan IOll 

ra bukuk mesleli ıeliyoı:. 
Hukuk mezunlt1rmm her ıah.,. 

da serbest olarak çalıtabilmelerl 
bu mealeie olan rafbetln baıhcıa 
•ebebldlr. 

\ IKomtu memlelıetlerdej 

Suriye' de 
Kapanan 
Gazeteler 

Tekrar çıkmalarına 
müsaade ediliyor 
Suryeden Adana ıazetelerine yazı 

lıyor: Kapahlmıt olan yedi gazete
den üçünün tekrar intlfll" için riya 
1etl cilmbur tarafından bir kararna
me neıredilmittir. Tekrar çıkmaları
na müsaade edilen ıueteler ıunlar 
dır: Franıızça Edıo de Damu, A
rapça: Elkabes, ve Elmudhik, diğer 
El'ahrar, ElıuayP ve El'nıaraz ıaze 
teleriyle Antakyada çıkan Türkçe 
Yeni Gün ııazeteleri hakkında ek 
pek yakında teknr lnti§Ar kararı ve 
rileceii muhakkak aayılmaktadır. 

Mevkuf vataniler 
Halepte tevkif edilen vatani fırb-

11 büyüklerinin ne zaman tahliye e
dilecekleri hakkında hiıı bir mahl
mat yoktur. 

Mahkeme müıtantılo M. Kalondl
ni t.~ ılderek adliye veziri va 
ftt ele komiserlik makamlyle te
mu etmlt "" izahat vermittir. Mev-
kufların kefaletle tahliye taleplerine 

mez mi? 
- b81a bir cevap verilmemittir. Ma

mııfllı ıızan haberlere ııöre bu mev
kuRar baldunda kat'i deli.il elde edi 
lemenılttlr. 

- Umurumda bile deiiil! 
Aman. ne güldük, ne güldük! 

T ahit filmin o parçasını yeni. 
den çevirmek İcap etti. 

Amerikad'a bir sece kaldım. 
Fakat dört film çevlrdiğlm için 
&tüdyodan uzaklaşamadım. Ya 
ni doya doya gezemedim. 

Dllnllyoruz 
Dönüyoruz. Bir ıene "Alla· 

hın bahçesi" nde kaldıktan son 
ra, tekrar tene bindik. Nevyor 
ka doğru uçuyoruz. Vagon sa
lonunda on kişi kadaı· varız. iki 
Amerikalı, dört erkek ve biz de 
iki kiti.. City- Kansas'tan ke
yifli bi Amerikalı daha bindi. 
Elinde bir valiz, içi viski dolu .. 
içtik, şarkılar söyledik.. İki A
merikalı sarhoş oldular. Yalnız 
bir adam vardı ki, ıslanmak is
temiyor, mütemadiyen ''kuru 
kuru" oturuyordu.Ralph kula
ğına eğildi: 

- Yoksa siz men'i müski
rat memuru musunuz? 

Kadınlardan biri herkesi ku
caklamağa başlamıştı. hem de 
bir papasın kansı idi. İçki içme 
yen adam: 

- Evet, dedi, ben men'i müs 
kirat memuruyum .. 

Bu söz bir bomba teıiri yap 
tı. Papazın karısı çırpınıyor, i 
deta saçını yoluyordu: 

- Eyvah, diyordu, namu
sum mahvoldu. Bırakın, kendi
mi trenden atacağım. 

Kendisini zor tuttuk. 
Nihayet Paristeyiz. Avdet e

der etmez Paramount beni an
gaje etti. Evveli Pierre Batcb
eff ile birlikte "Aai kadın" , 

M. Ponaonun avdetinden aonra 
tabliyenin muhakkak olduğu söylen
mektedir. 

l_RA_D_Y_o_.ı 
Bugiinkü Proğram 
ISTANBUL - lS.19,30 Hafız 

Ahmet ve Muzaffer hanım, 21-19,30 
orke1tra, 22-23 Münir Nureddin 
bey, 22-23 ıramofon . 
BOKREŞ (394,2 m.) - 19.10 

radyo orkeotraoı,20 müoahabe, 20,40 
gramofon, 21 ıarkı, 21,30 konferans 
2lt45 piyano, 22,15 piyano viyolon
sel konseri , 

BUDAPEŞTE (550,5 m.)- 19,15 
lıa!yanca ders, 19,45 konser, 20,45 
orkestra, 21,45 konferans, 22, 15 o•
kestra konseri, 23,45 çıgan orkestra 

"-
LONDRA (355,8 m-) - 20,30 

orkestra, 22 vodvil, 23 askeri muzika 
12,35 dans musikisi. 

PARIS, (1725 m.) - 21 tıbbi mü 
sahabe, 21,20 orkestra, 22 radyo ti
yatrosu, 22,40 moda §Üunu. 

PRAG (488,6 m.) - 19,30 alman 
radyo neş.riyatı, 20 rady·o jurnal1 

20,05 Brünn'den nakil, 21.05 şarkı, 
21,35 konser, 21,55 Brünmlen nakil, 
22 son haberler, 23,30 dört kişilik 
konıer, 21 aramofon. 

ROMA (441,2 m.) - 18,30 çal
ğılı konser, 21 havadis, gramofon, 
21,15 tıbbi müsahabe, 21,45 operada 
verilen temsilin nakli. 
VARŞOVA (1411 m_) - 19 ha

fif musiki, 20,30 şüun. 22,05 konser, 
23 müıahabe, dans muttikisi, 23,40 
konferans. 

ViYANA (517.2 m.)- 18 orkest 
ra konseri, 19,35 tıbbi müsababe 
20,25 konfenını, 20,50 radyo jurnal' 
21 Berl~nden nakil, 22,10 Frankfur~ 

ID.~ 
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Memlekette 

Sahte Diplomat! 
• • •••• • 1 

Eskişehirde bir mühendisi 
nasıl dolandırmış? 

~ • • ~-t 

MİLLiYET ÇARŞAMBA 19 TEŞR1N1EVVEL 1932 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
• • • ":' • ... f, • 

Gazi Hz • 
M. Ponsot'yu 
Kabul ettiler 

(Başı 1 inci sahifede) 

1 Russporcuları 'Yeni Yugoslav 
Antrenöman Sefiri 
Yaptılar 

(Başi ı inci sahifede) 

(Bati l inci sahifede) 

Muhabir mektubu 

Sıtma ile mücadele 
etmek zarureti var .. ....... ' 

,. 

Eıkitehirden bildiriliyor: Şehri-
' Mil mizde dolandırıcılık yapan o 

dört oaat dah., yani ertesi ıüııldi 
treni de bekliyor. Fakat ne gelen 
var, ne ıiden t 

Pı. Vali Muhittin, Batvekilet ka
lemi mahıuı ıntldürli Vedit Bey
ler, lnırillz oefiri ıir Georgeıı 
Clark, Fran11z ceneral konooloau 
M. de Saint .J uan i),, sefaretane 
ve konsolaaane erkinı hazır bu
lunmuılardrr. 

cı ve bir de hrk"nı re\-akat etmekle 

de ııefaret katiplerinden M. Vla
diınir Çerbina bulunduğu halde 
Ankara'ya gidecektir. 

Dr. Yankoviç, Yugoslavya dip
lomatları arasında mümtaz hir 
mevkii haizdir. Şimdiye kadar 
kendisine verilen vazifelerde mu• 
vaffak olmuıtur. 

Lipseki'nin ihtiyaçlarından 
biri de üzüm. 
müşteri bulmaktır 

1 

1 

• 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
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Briç iıminde biriıi Bursada yakalan 
mıtbr• 

Uzunca boylu ve açık kumral Uf· 
lı olan Milo Briç'in Buroaya kaçtığı 
;ınlaşılmıt, muavin Reşat Beyin ta
kibi neticeainde yakalanarak Buna
dan ıehrimize getirilmiştir. Milo 
Briç'İn Bursada üzeri arnnmıf, ~4 
lira bulunmuıtur. Fakat oturdugu 
odanın gizli ve kuytu tarafları aran
dığı zaman etyanın arkaıına ıakla
mıt olduğu 152 lira da ele geçmİJ· 
tir. 

Milo Rri• Eskişehire ilk geldiği 
gün kendiıini görenler onun bir mil 
yoner. yahut bir milyoner zade oldu 
ğunu zannetmişlerdir. Çünkü altın
da mükemmel ve mükellef bir ıpor 
otomobili vardı. 
Ortayaşlr olan Milo bura da ilk 

ı:öründüğü gün, hayli şık v. bir cent 
lemen manzaraı rarzediyordu. lndi
f!İ otelde ilk olarak Fransızca bilen 
bır "'vukat aradı. Kendlıine hmail 
Hakkı Beyi tavıiye ettiler. Bundan 
aonra kendi11ni otelciye taktim edi
yor: 

" - Ben Ankara Arnavutluk ıe
ıareti erkl.nından MiJo Briç. Hava
i r<!an iıtifade ederek Türkiye dahi 
!inde otomobil ile ıeyahate çıktnn." 
diyor ve biraz sonra da tekrar lüko 
olomnbiline atlıyarak avukat lımail 
H~kkı Beyin yaubanesinc gidiyor. 
A, kat Bey kcndiıinc yer gösten
yor ve Milo oöze ba,lıyor. 

.. - Ben rtlilvutluk Sefareti er
ki\nmdanım. Arnavutluk hükiimeti 
Kıraliyeıi namına Eıkiıehirde gÜzel 
bir Konsolo luk biruuı oatm almak 
istiyorum. Konıo1os bu eece buraya 
gelecek. Bina çok mükemmel ve tam 
manasile lükı olmalı. Bu iı için ıi
zin delalctinizi muvafık buldum.~ 

Avukat lamail Hakkı Bey bu 
milyonet kıyafetli hariciye memuru 
nun arzusundan ilk hamlede §Üphe 
etmiyor. Fakat elmdiıi emlak itleri
le mefgul olmadığmdan komiıyoncu 
Şukrü Efendiyi tavsiye ediyor. 

Bunun üzerine diplomat efendi 
tekrar lüks otomobiline atlayarak 
Şükrü Efendinin bulunduğu yere gi
diyor v~ arzusunu kendisine anlatı
yor. Ce..-ıtilmen diplomat. Şükrü E
fendiye tunu da ilave ediyor. 

" - Almak istediğim bina için 
hükumetim yirmi ~I bin lira tahsiı 
ctmiıtir. Bina mutlaka güzel, lüko 
ve mükellef olmalıdır. 
Şükrü El. bu sözler üzerine bü

yük heyecnna kapılıyor. Çünkü orta 
,la yirmi beş bin liralık mühim bir 
alış veri5 meıeJesi vardır~ Bu arada 
centilm.~ diplomatla Şükrü Efendi 
ırastl'!d;:\ tercümanlığı eczacı Kenan 
Bey yapıyor. Bu 11rada oradan mü
hendis Vahit Beyin geçtiğini gören 
eczacı Kenan Bey derhal kendiıini 
çağırarak: 

- Buyurunuz V&lıit Bey, diyor, 
tam ıizin için gÜzel bir iş ... Bu zat 
Arnavutluk hükiimeti diplomatlarm
dandır. Mükemmel bir bina arıyor. 
Sizin apartmıan bu it için biçilmiı 
bir kaftandır. 

Bu teklif üzerine centilmen diplo 
matla Vıihit B. mükilemeye batlı
yor ve ilk görüımelerde bir itilif ha
•ıl olduğu İçin Vihit Bey centil 
men diplomatı .Jarak binayı göıter
miye götürüyor. 

Viohit Beyin apartımanı hakikaten 
cent"Jmeo diplomat için tam ınanl.iİ 
le biçilmit kaftandır. Çünkü binayi 
görü, görmez beğeniyor ve .. tın al
mıya karar veriyor. 

Bu it bitıi':ten sonra centilmen 
di lomat o akıam Eskişehire gelece 
ği'." söyledi •i konsoloıu iıtikbal için 
Vilhıt Beyle birlikte ist,uiyona gid;. 
yor, Fakat centilmen diplomat ıeya 
~t e•nn11nda birçok para ıarletmiı
tır. Çek defteri bittiği gibi yanında 
da para kalmamışbr. 

Bu ıebcpl Eskişehirdcki ufak te
fek masraflarını ödemek için Vahit 
Beyden (250) lira istiyor. Vahit 
Bey, lo:ırşısındaki adaırun tavrrlan 
dan hiç tüphclenmediii için kendis: 
ne d"'.:hal _ 250 lira vermclrte bir mah 
zUr gormd. u

1
yor. Bu parayı alan cen

t m.~n .. ıp omat Vahit Beye funla
n ıoyluyor: 

•· - Ben fU trene atlayıp konoo.. 
losu iıtikbal için Çukurhiaara kad 
"--k. . ar gh.mc ıstiyorum. Akşam üzeri kon-

ooloıla beraber geleceğiz. Siz biz.i 
bekleyiniz.' 

Vahit Bey bu oöz'lerin de doğru
l~ğunclan fÜphe etmiyor ve f"ılhakika 
dıplomaı Ef. trene •tlıyarak gidi
~or, .Fakat gidiı 0 sidittir. Akşam 
uzerı tren &'eldiği nkit ne diplomat 
n~ de konıolos çılunanu~tır. ' 

Vihit B. her ihtimale kartı yirmi 

Göz Hekim: 

PROFESÖR 

Df ESAT PAŞA 
- BABIALi -

Bunun üzerine çok mahirane ku
rulmuı bir dolandmcılık tuzafımı 
düttüğünü anlıyan Vihit Bey poliııe 
siderek meseleyi anlatıyor. Poliı der 
hal takibata giriıiyor ve kendiıine 
diplomat ve ıelarethane memuru .S- . 
ıü veren Milo Briç Ef. yakayt ele 
veriyor. 

Milo Briç'in bir aralık Arnavutluk 
Selarethaneoinde kısa bir müddet 
katiplik yaptıit anlaıılmııtır. Şimdi 
müıtantik Bey bu adamı ioticvap et 
mektedlr. 

Edirnedeki yeni 
hapishane 

Edirneden bildiriliyor: 
Burada yapılacak aari ve bü
yük hapisane binası için hazır
lıklara faaliyetle devam edil
mektedir. Hapishane Y anıkkıı 
la denilen eski ve muazzam bi
nada tesis ve kısmen yeniden 
inşa edilecktir. Projeler Maarif 
Vekaleti miman Profesör M. 
Eğli tarafından hazırlanmakta· 
dır. Bu hapisbane yeni ceza ka
nunumuzun kabul ettiği esaıla 
ra muvafik olacaktır. 

Orman yangım 
Bozlardan bildiriliyor: -

(Sazak) ormanlarında Uç gün· 
den beri yangın çıkmıttır, sön 
dürülmesine çalışılmaktadır. 
Bozkı kaymakamı bizzat yan
gın yerine gitmittir. 

Tarsus borsa•• 
lağvedildi 

Tarsuıtan yazılıyor: - Tar 
sw Ticaret ve Zahire borsası
nın geliri masrafını koruma· 
makta ve esasen Tarsus mah. 
sulatmın Mersin ihracat tacir
leri tarafından mübayaa edile
rek ihraç edilmekte vP alım sa
tnn itleri de ekseriyetle Mersin 
borsasında yapılmakta idi. 

Bu esaslar nazarı dikkate a· 
lınarak Tarsw borsasının lağ. 
vı ile evrak, defterler vesair eı
yanın ve borcu varan ödend'ik
ten ıonra artacak paranın Tar
sus ticaret ve sanayi odasına 
devri Vekiller heyetince tasvip 
ve kabul olunmuştur. Keyfiyet 
alakadarlara bildirilmiıtir. 

Edirne jandarması-
nın spor şenliği 

Edimeden yazılıyor: - E
dime Jandarma mektep efradı 
talim devresinin bitmesi müna 
ıebetile Edirne stadında bir 
spor tenliği yapmıılardır. Sen. 
liğe geçit resmi ile başlanılmıt• 
idman talimleri, 100 metre sü
r'at kotusu, atlama, çuval ko
tusu. 200 metu sür'at koşusu, 
yürürken simit yemek, manialı 
koşu. yumurta kosusu, disk at
ma. basketbol, bayrak koşusu, 
pehlivan güreşi. 1200 metre ta 
bammül kotusu, hisiklet, bay
rak yetiştirme. yüksek •/lama. 
halat çekme, merkep koşusu ya 
pılmıs, bir de futbol maçı ter. 
tip edilmiıtir. 

Askeri tebligat _ ı 

Kısa hizmetlilere 

Ziyafette, lımet r,. ile Şükrü 
Kaya B. M. Ponaot ve Comte de 
Chambnın arasında umumi me&e 
leler etrafmda noktai nazarlar 
teati edilmiıtlr. 

Gazi'nin huzurunda 
M. Ponoot, aaat 14,30 tan son

ra Comte de Chambrun ve yaveri 
Miralay Dodde ile birlikte sefaret 
konafından çıkarak Dolmabalıçe 
sarayına gİbnİftir. 

M. Ponsot merdivende Riyaaetl 
cumhur yaverlerinden Şükrü B. 
ve salonda aeryaver Celal B. ta
raflarından karşılanarak iç salo
na almmııbr. 

Reiaicümhur Hz. saat 15 te M. 
Ponaot'yu kabul etmi~lerdir. Mu
lô.kat aaat 16,30 " kadar devam 
etmi,tir. Mülakat eınaarnda Şük
rü Kaya B. ve Comte de Cham
brun hazır bulunınu~lardır. 

M. Ponsot. Dolmabahce •ara• 
yından çıktıktan l')nra ~ehirde bir 
gezinti yapmış ve saat 18 de 
Fransız sefaret konağına giderek 
Suryani katolik patriğini kabul 
etmiıtir. 

M. Ponaot. bu aabah saat .10 
da Toros elupresile Halep'e, ora
dan Beyrut'a gidecektir. 

M. Ponoot bundan 18 ııene ev
vel de bir defa ıehrimize gelerek 
pek az bir müddet kahmıtır. Su
riye fevkallde komiseri dün bun
dan bahsederken tekrar İstanbul' 
a gelmekten pek ziyade memnun 
oldufunu söylemi,, gördüğü hüs
nü kabule tetekkür etmiştir. 

Müzakereye devam 
muhtemel 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve 
Hariciye müste,an Numan Rifat 
B. !erle Fran"z sefiri Comte de 
Chamhrun araımda muallak Su
riye Demiryolu ve emlak me•ele 
!erinin halli için başlamıt olan 
müzakerata bu~iinlerde devam 
edilmesi muhtemeldir. 

Tevfik Rüştü 
Bey ve 
Suriyeliler 

(Başı J in<İ sahifede) 
)arında ve Türk l'azetPlerirıİn huıu
si hir ıtina ve dikkatle bize ayırdık
ları ıütünlarda açıkça görmek müm 
küodür. 

Türkiyenio muhterf'ltl Hariciye 
Vekilinin bu beyanatı Suriyede de
rin akisler ve halk üzerinde minnet
li intibalar bır•kın•ıtır. 

Türkiye Cümhuriyeti Tl'Ümeıoili
niu milletler cemiyetinde Suriye le· 
binde y•pmq olduiu bu muhabbet 
e•~rİne kartı Suriyelilerin derhal 
telgrafla mukabele etıneii c!üıünen
leri pek çoktu. Suriye siyaai heyet
lerinin bu huıuıta geciknmneleri ta 
znndı. Siyaoi mehalilin bu yecikme
ıi, 1 ürkiye murabhasının milletler 
cemiyetindeki temenniyabnı Suriye 
hPtkının büyük ıevinçierle karııladı 
ğlrı ilin etmemize bir mani te,kil e· 
dc..nıl.!~. Suriyelilerin ne<.ip Türk 
milletinin vefakarlıtına ve iyi kom, 
ıuluk hareketlerine karsı c'uydukla
n şükran duygularını .ıa buraya if
tiharla kaydedelim. Komıu memle
ketin Suriye hakkındaki bu do&tane 
temayiHünden Suriyelilerin istifa
de edeceğine şüphe yoktu:· 

Bu dostluk, Suriyer.in istikliiline 
kavu~masını ve milletler cemiyetin
d-.? yErin.i almasını taci1c :ı;nil olacak 
trr. 

.Tevfik Rüıtü Beyin "Suriye'yi ya 
kın zrımanda milletler cemiyetinde 
gÖrm•k emelimizdir'' demesine kar
tı "Suriye milletler remiyetind<' 
Türkiyenin yerubatmda oturduğu 
zarnı.n bu temenniyatı k~mali ıük
ranla kartılıyacaktır'' Deriz. 

Kıbrıs 
Türkl.el'İ 

Kadıköy, Kartal, Adalar: Aş
kerlilı tubeşİnden: 1 - Kadıköy, 

Kartal; ve Adalar ıubelerine yer
li ve yabancı kayıtlı 316 i!a 324 
(dahil) doğumlu ve bunlarla • 
muameleye tabi olan muhtelif 
ımıflara menıup • yüksek ehliyet 
nameli efendilerin 1/2 inci tetrin 
932 de ihtiyat zabit mektebinde (Başi 1 inci sahifede) 
bulunmak Üzere sevkedilecekle-
rinden hemen ti.ıbeye müracaat· erkek ve kız liseleri için müna 
lan. ıip müdürler aramaktadır. Ken 

2 - 316 ila 325 (dahil) bihi- disi, Maarif vekilimiz Reşit Ga 
mum ımıflara menıup ehliyetna- !ip Beyle de temas etmittir. 
meıiz kısa hizmetli efendiler-1/2 Retit Galip Bey, Kıbnsa 
inci teırin 932 de hazırlık kıtala gönderilecek mekten müdürle-
nna sevk edileceklerinden tnbeye ' " 
müracaatları. rinin intihabına ciddi bir alaka 

gö•tererek bu işle meşgul ola

Göz Hekimi 
~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınrl mOlehassıs 

, .. 

cağını vadetmiştir. 
Maarif vekilimizin, Kıbrıam 

hususi vaziyeti dolayısile, gös
terdiği bu alakayı memnuniyet 
le karşılar, ve adaya kısa bir 
zamanda münasip mektep mü-. . 

clirler. 
Oyuncuların iıimlerini, oynacldda

rı yerleri ve menıup oldukları tehir 
leri afaitya dercedlyoruz: 

Andre Starostin, Merkez muavin 
Moskova. 

Siliyin Sol Açık, Moıkov•. 
Simirnof Sağ açık, Moskova. 
Nikitin Sol haf Moskova 
Prakopiyef Sol açık Kiyef. 
Famin Sol müdafi Harkof. 
Pavlol Sol iç, Moskova 
Frumin Kafile doktoru Moıkova 
Nikolay Stareıtin Sağ açık Moskova 
Yelisiyel, Sağ iç, Leningrat 
Pçelikol Sol müdafi Moskava. 
Selin Merkez muavin Moskova. 
Butusol Merkez muhacim Leningrat 
Granetken , Kaleci, Moskova. 
Simiyanol Kaleci, Leninıırat. 
Bapken, Kaleci, Harkof 
Pofvof, Saghaf Leningrat. 
Aleksandr Stareıtin Sağ müdafii 

Moskova. 
Diyomin Kafile reiıi, Moskova 
Baykof Masajcı Minsk. 
Kamkol , Sağ açık, Moskova. 
Vasiliye! , Hakem , Moskova. 
Privilvol. Sol bal , Har kof, 

Bundan ba§ka cuma günü maça 
gelerek olan ııeyircile,.., ayrıca bir 
de sürpriz hazırlanmııtır. 

Selanik muhteliti 
Kara gijmrük ve Pera takımlari

le üç maç yapacak olan Selanik pro
fesyonel takmu dün Konvansiyonel 
trenile ıehrimize gelmiılerdir. Misa
firler 22 kitidir Ye Hidivyol oteline 
İnmiılerdir. 

Maçların birincisi cuma günü Ka
ragiimriik takimile Çukur bostan aa
lıa.,r.da yapılacaktır, 

Maçlar nerede 
yapılacak 

lstanbul Halkevi reiıliğinden: 

S. S. C. 1. Milli futbol takımı ile 
Halkevi Futbol takımı arasında ya
pılacak maçlardan birinciıi 21 bi
"rinci teşrin cuma günü Kadıköy F e 
nerbahçe ıtadiyomunda ve ikinciıi 
23 pazar Taluim Stadromunda yapı 
lacaktır. Biletler bugünden itibaren 
Bahçekepuda Zeki Riza Spor mağa
zasında ve cuma ıcünü ondan itiba
ren Kadıköy stadyom e-işeıinde aab 
lacaktır, 

izdihama meydan ''Erilmemek i
çin Stadyomlar kapılan on ikide a
çılacaktır. 

Ruslarla müsabaka 
ve bir tebliğ 

lSTANBUL, 18. A.A. - Halke..i 
Spor ıubesi riyuetindenı 

1- 21-10-932 cuma günü Sovyet 
cüınhuriyetleri itıihadi milli futbol 
takimile lıtanbul balkevi futbol takı 
mı arasında Kadıköyünde F enerbah
çe stadında ilk müsabaka yapılacakl 
tır. 

2 - Meralime ıaat tam 15 te haf 
lanacaktır. 

3 - Giıeler oaat 10 dan itibaren 
umuma açıktır. 

4 - Aıağıda i•İmleri yazılı fot
bolculann saat 13,30 da Fenerbahçe 
Kliibünde bulunmalan mercud..ır: 

Avni , Hüsaınettin, Burhan, Hüs 
nü, Nihat. Cevat. Muzaffer, Fikret. 
Eıref Hilmi, Şeref, Hakkı, Zeki, Ni
Y"zi, Leblebi Mehmet, Olvi, 

Atinadaki Balkan 
olimpiya ti arı 

ATINA, 18. A.A.- Balkan Olim
piyatlarmm ıon günü olan dünkü 
gün Yunanistanda atlet•?m harokeıi
nin en büyük piıvası olan ve geçen 
hafta velateden Jean Chrissafis'in 
hatırasını tebcil için i1c.i dakika sü
kut edilmiı ve bu müddet pek heye
canlı bir an olmuıtur . 

Carnera gene galip 
LOUISVILLE, (Kentucky). 18. 

A.A. - Pimo Carnera, 10 ranvutluk 
bir maçın ikinci ravndunda Jack 
Taylor'u nakavt etmek auretile yen 
mittir , 

Kongreye daıvet 
C. H. F. Şiıli nahiyeti Metruti

yet Ocağından: 933 scneıi kon
gresi Birinci te~rinin yirminci per 
şembe günü ıaat 20 - 21 de lop-

lerine 
Dr. Y ankoviç 19 teırinievvel 

1882 de Belgrat'ta doğmuttur. 
1910 hukuk doktorasını almıt ve 
1912 de Hariciye nezaretinde bir 
katipliğe tayin edilmiştir. M. Yan 
koviç 1919 Yugoslavya'run Pariı 
sefareti Batkatipliğini, 1920 de 
Brüksel sefareti müıteıarlığinı ve 
Yugoslavya Hariciye Ne:rareti ıl· 
yaai itler umum müdürlüğünü, 
1923 ten 1925 e kadar Brükıel 
maalahatgüzarlığım, 1925 te Mad 
rit maalihatgüzarlığını, 1925 ten 
1929 a kadar Parla cencral kon
ooloaluğunu ifa etmiştir. 1929 da 
Rul~ı.r hududu ... da bulunan emll
kin tasfiy~sine memur heyetin 
reisliğinde, 1930 da ıene Bulgar 
hududunda •ulh ve· emnlyetin te
minine memur tahkikat komisyo. 
nu reisliğinde bulunmuıtur. M. 
Yankovıç 1930 da Fransa ve Ho
landa ile Yugo•lavya araıımda bi
rer ticaret muahedesi aktina me
mur edilmiftir; ayni tarihte Ha
riciye nezaretinde şube müdür
lüklerinden birinl ifa ettikten 
sonra geçen haziranda Ankara 
orta elçiliğine tayin edilmiştir. 

LIJpsekl'de bir deve giJreşl 

LA PSEKl - Aktamın es- 1 !erde asayit vehuzur çok yolun 
merlikleri sulara çökerken ben dadır. Ahaliıi iyi huylu ve çol< 
Çardağı terkederek Lapıe. namuslu insanlardır. 

I kiye doğru yollandım. Ga- Kaza merkezi sahilde ise de ÇOCUK zetemiz hakkında Çardaklıla· halk daima yukarı taraftaki çat 
nn gösterdikleri muhabbet ve tı laımında kalabalık halde bu *'" ___________ ,,.,. ıamimiyete bağlanarak bir ge. lunurlar. Binalardan çoğu ah· 

:e cfaha kalmak lazımgeliyor- ıaptır. Güzel kirgir evler de 
. du ise de hazır vaııta varken vardır. Kasabanın bir lasrJll 

__ . k,,':. --------~ panayırdan dönenlerle beraber harap olmut ve tarla haline gel 
harekete karar verdim ve sahi- mittir. 

~. li takip eden güzel bir şoseden - BELEDlYESl -
5:$ _ 'J!.. ~~ grubu seyrede ede ezanda Lap- Buranın belediye reisi Kıb· 

sekiye geldim. Burada kim- rıslr Hasan B. belediyede riya· 
'ç.r\t- seyi tanımadığımdan batmual. set maaıı almaluızın parasr:t 

~~'~ ~ _\l !im Ziya B. bana yol göıterdi. hizmet etmektedir. Varidatı 1 
--~ Ben kendi batıma çarşıyı bu- bin lira ise de bunun ancak ya· 

.Jl _l ~ lup bir berber dükkanına gir- rısı tahsil olunabilmektedir. 1t 
~ ~ ~ dim. Dükkan sahiplei Hüseyin faiye vasıtaaı karı kadtm el tu· 

---~ - - ve Ihsan Efendiler çok yüksek Iumbalanndan ibarettir. Tanzl 
~'- j bir misafirperverlikle benim İs fat bir tek araba ile yapılmakU 
V-- - ~'t tirahatimi temine uğraştılar. dır. ., 

•------ --- Biraz çartıyı dolaştım. Her-
. {~ kes evlerine gitmi~, gaz lamba-
\" V. larrnın sarımtırak ve zayıf 151k 
-'~ ~ '2'::::.. ------- lan li.yikile sokakları aydınla-

Yazısız lılhllye 

Kaybolan 
Cüzdan 

tamadığından yollarda ihtiyat
la yürüyordum. Dükkanlar ka

' panmış, bir iki bakkal dükki.nı 
nın yarı kapalı kapılarından ıı· 
zan hafif ziyalar içinde İnsan 
gölgeleri gördüğümden içeriye 
girdim. Ve yiyecek bir ıey ara 
dım. Fakat bulamadım. 

Küçük Mualli. odasını dü- : Belediye reiıi Hasan B. ba-
zeltmeğe gelen hizmetçi kız Eı na bir yatak hazırlanmasını o
maya sordu: telciye tembih ettise de bot ya 

- Kız Esma, benim para tak olmadığını söyledi. Sonra 
cüzdanım nerde? jandarma karakol kumandanı 

- Görmedim, kücük hanım. Mehmet çavut kendi evinden 
Elbisenizi getirdiği~ zaman. yatak getirerek belediyede ha· 
cüzdan yatağınızın üıtündey- na bir karyola kurdurdu ve ge
di. Şimdi yok. Acaba bir yere ne evinden ekmek peynir ~etir-
mi diiftü? terek bana ikramda bulundu. 

Küçük Mualla aradı, aradı. 
Bulamayınca dövümeğe batla· 
dı: 

- Eyvah .. Bütün paraları
mı dün cüzdana koymuştum. 
Peki amma, cüzdan nereye gi
der? Madem ki sen de gönnüt· 
sün. 

Yatağı yukarıdan aşağı kal
dırdılar. Şiltenin altına. üstü
ne, sağına, soluna baktılar .. 
Yok, yok, yok.. Cüzd.an yok. 
Küçük Mualla gidip meseleyi 
annesine anlattı. O da aramağa 
geldi. En alda gelmedik yerle
re baktı. Nafile! A~tık cüz da. 

KAZANIN iDARESi 

Ertesi gün hükumet konağı 
na gittim. Buraya henüz kay 
makam gelmemiş olduğundan 
Beyçayn nahiye.i müdürü Zih 
ni Bey vekaleten idarei umur 
etmektedir. Zihni B. Tekirda
ğrnın genç VP münevve~ evla. 
dından ve çok kibar tabiatli ve 
cidden kıymetli idare memur
larındandır. Kazanın iki nahi
yesi ve 52 köyü, 400 hanesi ve 
2000 :ı;ıüfusu vardır. Gerek mer 
kezde, gerekse nahiye ve köy. 

nm kayboldu~unu kabul etmek zaman fÜphelenmediğimizi 
lazım geliyordu. kendisine söylemeli. 

Hizmetçi laza: "Bu c.üzdanı Kücük kız annesi ve babası 
sen caldın" demediler amma, ile birlikte Esmanın evlerine 
evdeki muamele değişti. Zaval gittiler. Hizmetçi kız bala nıah 
lı Esma kendisinden şüphe e- . zun, ı ·enin yanında dikiş 
dildiğini anlıyor ve son derece dikiyo. ~. Muallanın annesi 
kederleniyordu. Hatta dayana- Esmava dedi ki: 
madı ve evi bırakarak. ağlaya - Kızım, cüzdan bulundu. 
ağlaya anasının. babasının ya- Haydi eve gel. Eskisi gibi seni 
nına döndü. ailemizden sayacağız. 

Aradan epeyce bir vakit geç Esma cüzdanın bulunmasına 
ti, Küçük Mualli.run karyolası- çok memnun olmuştu: 
nı tamir etmek icap etti. Baba- - Ah, Hanımcığım. şu daki 
sı karyolanın bütün tahtalarını ka yüz bin lira kazanmış gibi 
söktü. Bir de ne görsün, diz- sevindim. Teşekkür ederim. Fa 
dan tahtanın aralığına 11kışmıt kat artık Pve gelemeyeciğm. 
orada durmuyor mu? Çünkü evleniyorum 

Mualla cüzdanın bulunduğu - O halde bir hediyemizi 
nu duyunca sevincinden kabına kabul edersin .. 
sığmayordu. Kayboldui!unu - Hayır, hayır! Bana getir
zannettiği parasına tekrar kavu diğiniz şu haber, dünyanın en 
şunca. sanki dünyalar onun ol büyük hediyesidir. Başka bir 
muştu. Fakat annesi ağır bir ıey istemem. içimde bir keder 
tavurla kızına dedi ki: ~~rc:h. Şimdi o da dağıldı. Onun 

-HASTALIK-

Kaza balkı sıtmadan kırıl· 
maktadır. Bir dirhem kinin 
yoktur. Doktor da yoktur. Bu 
hastalık herkesi yeiıe dütür· 
müttür. Vili.yet sıhhiye müdU· 
rüniin nazan dikkatini celbe· 
derim. 

Burada deniz kenarında ruııı 
!ardan kalma güzel bir mektef 
vardır. 7 denhane içinde 211 
talebe okumaktadır. Bunlar· 
elan batka ta hail çağındaki 1 !'iO 
çocuk ta mektepıizliklen so· 
kaklarda dolatmaktadırlar. 
Bunlar için de yeni bir mektef 
yapılmak üzre old\ığunu itit
tim. Mektep mevcudUnden 90 
ı kız talebedir. Çocukların yü# 
de ellisi fakirdir. Cocuklarda 
sıtma vadır. Taleb~in kısmı•· 
zamı hastadır. Kazanın 52 kö· 
yünden 12 sinde mektep var 
dır. Millet mekteplerinde hal· 
lan yüzde onbeti okutulmut· 
tur. Çocuk velileri maarife kıır 
şı yabancı vaziyettedirler. Bu• 
nun da sebebi fukaralık imiş! 

-DERTLER-

Halkın en büyük derdi sıt· 
madır. Burada mülhit bir •ıl" 
ma aalgmı vardır. Behemehal 
bir mücadele tetkilatma tidde! 
le ihtiyaç vardır. Sıhhiye V el>A 
!eti celilesinin Lapseki hakkın 
da seri ve acil bir muavenetine 
intizar olunmaktadır. lkirıd 
dert te doktorsuzluktur. Şu hal 
vaziyetin ne kadar vahim oldU' 
ğuna delildir. Vilayetin yanıb• 
şmdaki bir kazada doktor bu· 
humması tayanı teessürdür· 
Vilayet sıhhiye müdiriyetinin 
bu hale kartı lakayt kalması 
pek fecidir. Üçüncü dert ise bil 
rada pek külliyetle yetişen u:ıil· 
mlerin Tekirclağı fabrikasınca 
aatm alınınamaaıdır. Bu üzliJll 
ler ne olacaktır? Halk burad• 
külliyetli üzüm çıkanyor ve ~· 
mitler besliyor. Sonradan da 11; 
zümlerine piyasa bulamıyoı j 
Hiç olmazsa Tekirdağındak 
ıarap fabrikası çoktanberi ha· 
rap bir vaziyette bulunan Lap· 
sekinin imdadına yetitmelidı1"~· Her ne kadar bu üzümler Ge ı• 
boluya sevkolunmakta ise el• 
bağcıları tatmin edememekte'" 
rlir. Bu üzümlere de bir piyat• 
bularak balkın yüzünü güldiir' 



lst. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. ilP..11\arı 

14800 Kilo Kesme makarna ) 
14800 Kilo Çubuk makarna ) 
10000 Kilo Arpa tebriye ) 
3500 Kilo Tal fdıriye ) 

19500 Kilo Kuru üzüm saat ıs te. 
Merkez kumandanlığına merbut müesaesat ihtiyacı ıçın 

yukarıda yazılı kuru üzüm ve makanı. ıehriye ild ıartnamede 
kapalı zarf ıuretile 3/ 11/ 932 perıembe günü hizalarmdaki saat
lerde Tophanede Merkez kumandanlığı aatmalma komisyonun
ds icra kılınacaktır. Taliplerin ıartnaınelerini görmek için hergün 
ve münakasaya iıtirak için ele tartnamesi Teçhile hazırlayacak
ları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen Yaktind'en evvel 
komisyon riyasetine vermeleri. (ı48) (5397) 

• • • 
45000 Kilo Nohut bir ıartnamede kapalı zarfla saat ıs te. 
ı7SO Kilo Çay bir şartnamede kapalı zarfla aut ı4,30 da 

ı 7000 Kilo Mercimek aleni münakasa ı4 te. 
Merkez kumandanlığına merbut müesaesat ihtiyacı İçin yu

karıda yazılı erzaklar 3 '11 / 932 perıembe günü hizalanndaki 
saatlerde Tophanede Merkez kumandanlığı satmalına komisyo
nunda icra kılınacaktıı·. Taliplerin şartnamelerini görmek için 
her ııün ve münakasaya i§tİrak için de ıartnamıeleri veçhile ha· 
zırlayacakları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vak· 
tinden evvel komisyon riyasetine vermeleri. (ı47) (5396) 

• lf * 
Levazım Yollama Müdürlü -

ğü ihtiyacı için üç ton motorin 
Yağı pazarlıkla satın alınacak· 
br. Pazarlığı 23/ 10/ 932 pazar 
günü saat 11 de Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satm.ıl· 
ına komisyonunda icra kılma. 
caktır. Taliplerin izahat almak 
İçin her gün ve pazarlığa itti
rak için de muayyen vakfoxle 
komiıyonda hazır bulunmalan. 

(ı61) (5508) 

• * * 
Merkez kumandanlığına mer 

but müeasesat hayvanatı ihtiya 
cı için ı06SOO kilo saman pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 20-ı0-932 perşembe günü 
•aat ıo da Tophanede Merkez 
kumandanlığı satmalma komia 
Yoaunda icra kılmacaktır. Ta
liplerin tartnameaini görmek 
İçin her gün ve pazarlığa iıti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala
rı. (158) (5479) 

••• 
18 adet Buvat 

144 metre Boru 
175 metre lzole tel 
2ı adet Komütatör 

4 adet Armatör 
Maltepe liıeei ihtiyacı için 

Yukanda yazılı malzemeler pa 
tarlıkla satın alınacaktır. Pa-

Fa,.ih Mal 
Müdürlüğünden: 

Unkapamnda Haraççı kara 
Mehmet mııhatlesinde Oskübi 
tııddeıinde yeni 27 ve 29 No.lı 
fevki odalan müştemil dükkl· 
tıın kıymeti bet bin b~ yüz li
r, olduğundan müzayedesi ka
llalı zarf uıulile İcra edilecek· 
lir. Müzayede müddeti ıo birin 
Cj teşrin 932 tarihinden 3 teşri 
llİsani 932 tarihine kadar yirmi 
bet gündür. Taliplerin 3 Teş· 
tİnisani 932 tarihine müsadif 
llerıftnbe günü saat onda Mal 
lııüdürlükte müteşekkil ı müza 
~edat ve ihalat komlayouna 
ltıüracaatlan. (5323) 

zarlığı 23-ı0-932 pertembe gü 
nü aaat 10 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satm almt 
komisyonunda İcra kılınacak
tır. Taliplerin izahat almak i- ı 
çin her gün ve pazarlığa İşti· 
rak için de muayyen vaktinde 
komiıyonda haZIT bulunma. 
lan. (164) (5542) 

*** Ankara Dekovil bölüğü ihti 
yacı için vagonda teslim 40 ton 
Lavaınariırı kömürü pazarlıkla 
satm aiınacaktır. Pazarlığı 2ı-
10·9~2 cumartesi günü saat 11 
de Tophanede Merkez kuman
danlığı sAtmalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
hergiin ve pazarlığa istirak için 
de muayyen vaktinde komis. 
yanda hazır bulunmaları. 

(166) (5541) 
• • * 

ı500 Çih tire çorap 
ı500 adet yüz havlusu 
ı500 adet fildekoa fanila 
ı500 adet fildekos kıaa don 
ısoo adet yün fanila 
M 'lltepe lisesi ihtiyacı icin ev 

velce satm alınması muhtelif 
tarihlerde ilin edilen yukarıda 
yazılı malzemenin görülen lü
zum üzerine aatın alınmasın· 
dan sarfinazar edilmiştir. 

(168) (5543) 

ZA YI - 3896 numaralı yük araba 

plikası zayi olmuttur. Y enial alma

cağından eılı:ioinin hükmü ,.oktur. 
Ahmet Şükrü 

lotanhal 3 üncü icra memurluğun
dan: Bir borcua temini iotifuı için 
mahcuz Ye paraya çevrilmeoi mukar 
rer sinema projektör nıakineoi ve
plvanometre ye sair fizik al&tı ve 
kasa ye pİJ'&ftO Ye kanape talmm ve 
•aİr qya,.ı beyti,.., İf'ln'aımda F ey
ziye lisesinde 24-10-932 pazartesi gü 
nü saat 11 den İb°baren 1 inci açık 
arttırma ouretı1e satılacaktır. Talip
lerin mahallinde bulunacak memuri
ne müracaatlan ilin olunur . 

Merhum 

Terkibinde külliyetli mikdarcla iye t 

tanen Ye fosfat mevcut olup ensicei 

uzviyeye sür'ati temessülü sayesinde, 

kansızlığa, vereme istidadı olanlara 

ve bilhassa emrazı asabiye Ye zafiyeti 

umumiyeye tesiratı şifaiyesi vardır. 

Veresiye._ !~"' 
ay vade ile is· -
tediğioiz: Mağa d\Qdı 

Limanımıza muvaoalib beklenen ı 

BULGARIA vapuru 19 T. evvel 
çartamba (Cenova, Napoli ve Pire) 
den. Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı ı 

nafiaar pek seri olup renksiz, huta

lıklr, zayıf, ııraca veya kemik hasta

lıklarına müptela çocuklar az zaman 

zarfında dit çıkarırlar. Çabuk yürür· 

ler. Tomkul tombul olurlar. 

zalardan pa
zarlık ettikten 
sonra Verece
ğimiz kupon
larla iıtedigi
niz eıya ala

bilirs'niı. 

Teshilat 
1 GAŞTAYN vapuru 23 T. evvel 
J pazar (hal,.., Yunaniotan ve Sela-
1 nik) ten. 

Sui itiyatla sabavetini ve gençliğini 

sui istimal eyleyenlere. ademi iktida· 

ra pek müessirdir. Kanı tezyit ve tas· 

fiye. hazmı teshil, renge tazelik Ye 

veçhe taravet bahteder. Bez. evram. 

cedir; çocukların yüz ve batlanndaki 

çıbanlar, ergenlik ve ekzemada pek 
müeaairdir. 

Hasan kuvvet turubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 
alemi tababette takdir tevlit eylemit· 
ecnebi ve memleketimizin etıbbaaaıın 
raporlanru kazanmıştır. Şitesi 60 bü
yük ıoo kuruttur. Deposu : Hasan 
Ecza Deposudur. Eczacılar ve top

WlW~..U..WllJl..11'W..WWWJ.J.JL.L&ıL-4.l.&.u..ı.u. ..... ..ı.ı.ıoı.ı.ııwıı.u..a tı\ncılara büyük tenzilat. 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt-

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

Celil Bey han No. 33 Oroz· 
dibak kar~ısında Tel: 23946 

Rüya Kitabı 
l inci ve 2 inci cildi tamamlandı . 

Fiatı 50 kuru 'ltur. 

Tevzi merkezi: lotanbul Nümune 

! matbaası . 

3 üncü kolordu 
ilanları 

K. O. ve 1 inci fırka krtalan
nın ihtiyacı için yüz b;n iki yüz 
elli kilo bulgur kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuttur.26-10-932 
çarşamba günü saat l ı de ihal~ 
si yapılacaktır. Şartnamesini al 
mak istiyen!erin her gün ve iha 
leye İftİrak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komiayo -
na müracaatları. (849) (5ı9ı ) 

• • • 
K.O. ve 1. İnci fırka kıt' alan \ 

nın ihtiyacı olan 63300 kilo pra 
sa 25.200 lahana 37800 kilo ıs· 
panak kapalı zarfla münakasa
ya konmuıtur. İhaleıi 22-10-
932 cumartesi günü saat ı ı.30 
da yapılacaktır. Şartnamesini 

almak isteyenlerin her gün iba 1 
leye ittirak edeceklerin Takti 
muayyeninden evvel komisyo - l 
na müracaatları. (850) (5192) J .... .. 

Liınananızdan hareket edecek 
vapurlar: 

STELLA DITALYA vapuru 20 
T. evvel perıetnbe sabah tam 10 de 
(Uoyd Elupreo) olarak (Pire, Bren· 
dizi, Venedik ve TriesteJ ye. 

BULGARIA npuru 20 T evvel 
pel'fembe (Burıraı, Varna, Köoten
ce, NoTorosiık . Batunı, Trabzon ve 
Samsun) a . 

GAŞTAYN vapuru 23. T. e..vel 
pazar (Burgaz, Varna, Kôotence, 
Sulina, Kala• ve fbrail) eye. 

Şimali Cenubi ve merl<czi Ameri
ka ile Avuıturalya, Yeni Zeyland ve 
Aksayı ıark için doğr.a bilet ~ 
rir. "iT ALIA" vapur kumpanyası 
nın lük, vapurlari le müttehit servis 

Her nevi tafsilat iç in Caıatada 

Merkez Rrbtnn han ( Lloyd Trieslİ· 
no) oe.- acentesine Tel. B. 771 vr 
4878 veya Cal taSJlrayınJaki yazı!r 

ne. Telefon Beyoğlu : 2490. 

Naim Vapur i daresi _. 
İzmir sür'at postası 

(20 tJ 
Lüko 

ADNAN 
vapuru 

~:ita Perşembe 
günleri Galata nhtım.mdan saaı 

tam 17 de hartk ti doğru 

1ZM1R'e 
"e pazar günleri lzmir'den oaat 
14 1/2 da hareketle l ıtanbul'a av 

Kolordu ve birinci fırka kıt' - Jet eder. Tafsiliıt için Galata 
atının ihtiyacı olan 66.000 kilo '.;üınrük karı111nda Site franseo 

TABEDiLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 

patates aleni münakaaaya ko- 1 ı~n No.J2 yazıhanesine müracaat 
nuJmuıtur. İhalesi 30-lo-932 '--• Tel. B. o 1041. --· 
pazar günü Hat 11 de ya ı 
pılacaktır. Şartnameıini gör· !'ö'•--•-••m:ım-g,: 
mek isteyenlerin her gün ve iha 1 SEYRISEFAIN 
leye ittirak edecek1erin Takti 

1 
muayyeninden evvel komiıyo
na müracatları. (868) (5326) 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar ,. • • l 
Çatalca Mı. Mv. de bulu-

Ad ANKARA Cadd • ran lokomobilin ihzar edilen ! res: esı motör dairesine konulmaaı ve 1 

MI.LLI.YET Kı·tap Kısmı ~:~a; ~=~:;:~r~·ı:~; ' 
çartamba günü saat ı5 te iha- ; 

Telefon: 24310 _ 24319 _ 24318 lesi yapılacaktır. Lokomobili I 
görmek i&teyenlerin Hadımkö

-----. . . . . ~ 

_M ı yüne. ketifnameaini görmek ia· 
• teyenlerin her gün ve ihaleye 1 

1 L A N ı lotanbul ~~c'. icra ~e~urluğun ı .. -----111----•!1 ittirak edeceklerin vakti muay ı 
Geyye hukuk halı:imliiiinden: Gey elan: Niko Kibnti EKalf"".~nm Be,.oğ 'a Neuch'a"teloı'se yen(d880en )evv(~o). müracaatla-
Akh"ııanmn Fevziye köyünden !unda Tepebqmcla ınikoa apar- IJ U rı. 

;:;,.,...t :.aıu Mustafarun müddei&- tnnanmcla miikim Madam Di)'OllİA- lsviçre Umumi Sigorta Kuıııpanyuı • • • 
leyh lotanbul Oıılcüclar tavaıi Huan ,... Kalinı'l<oo zimmetinde alacalı lıa ff •k K K. O. ve 1. F. kıt'atrnın bir 
ağa mahalleoi bakkal oolıak 42 

ha- lunan 11500 on bir bin bq yüz lira an ısını senelik ihtiwacı olan ıs.ooo lci-nede Ali efendi kızı makbule Muaz- ___ ,., . • . , 
nrn faiz ve sair IJ1&1NUUln termm ı.. G 1 t 'd O 1 kı -ım· k açık mu~ zez banım aleyhine açtığı boıanma a a a a nyon o rmızı m~·~ e • 

dava.o-nın yapılmakta olan tahkikatı çin birinci derecede alacaklıya ipo- H 
57 58 59 

nakasaya konmuıtur. 5-11-932 
ııraomda dava edilen Muazzez bam· tek edilmit bulunan n P""'T• çey- anının • - cumartesi günü saat 11,30 i
mın ik&metgahmın meçhul bulundu rilmeoine karar verilen Be,.oğlunda No. lanna nakle- halesi yapılacaktır. Şartn•me-
ğuncfan tebliğat yapılamadığı ınuba· Asmalı M.-ıciıte Tepebaıı caddeoin- dilmiştir. yi görmek isteyenlerin her &ün 
fİr twafrndan bildirilmit olmasına de eski 37,37 mükerTer Teni 61, 63 ihaleye i&tirik edeceklerin vak binaen ilanen tebliiat ifasına karar Posta kutusu: 1048 • 
.. erilerek tahkikat 14-11-932 pazar- numerolu albnda bir bap dükkanı ti muayyenden evvel Ko. mÜ· 
tesi günü oaat 10 na bırakılmıt oldu- m\4temil Kaliniko• apartımanmm Askeri fabrika- rac:aatlan. (881) (5449) 

•rlıu ııceııta: Galata ILOpn 
>afi B. ıw. Sube A. Slrlıeo 
'.l llhllrdarsadr harı 3. 3740. 

TRABZON POST ASI 

(Gül CEMAL) 
19 Birinci teşrin çarşamba 
18 de. Galata rıhtımıodan 
kalkar. 

10 Ton Benzin 

10 ., Gaz 
S ,. Mazot 

Kapalı zarf uau' ile satın 

alınacaktır. Ka palı zarfla 
umumi ahk i m dairesinde 
tanzim edilmiş olduğu hal
ce ihale günü ııaat 16 ya 
kadar komisyona tevdı 
edilecektir. Teminat % 15 
dir. lbale 22/10/932 

Muallim M..:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

ğunclan iıbu gün ve oaatta Muazzez dört hisoe itiNrİle bir hiueoi olup • • a 

1 
~~= :;ı'::lı vge=~~=~ bir tarafı Haçapolu namıle maruf lar ilanları K. o. Yet. ci F. kıt'atı için 

Çllllt bir tarafı Roprdina ,..ıU... eenelik 3ı,250 kilo nohut açık 

lotanbul mahkemei asliye 4 üncü 
hukuk daireoinden: Madam Kat ina
nın Aıpaıya ve Froso ye Zoi •e 

lzmaro ,,. Olenıp.iya ve müteveff:ı 

tih<ryarun kızları Katin ı ve lltar:k:ı 
zlınmetlerinde alacat ola., iki 
bin lıet ,.ii1: liramn hiilanen tahoili 
tal ..... müteda,.ir dava iotidaname 
sinin birer ouretferini l>1mhtrdnn Ma 
dam Zoi ev..elce oturduğu Kumkap• 
Nqancumcla havcz:lu hamam müh
re oobğmda 10 No. lu hane ve di· feri_....., ı-o Yeni Kapıda De 
P..... Mbğmcla 34 No. lu hane,.e 
bera}'i tebliğ cönderilmi, ioede mez· 
........ - - .,.,,,.. "-rib,.. git 

tilderial ,,.. "-·• d•lri aclreolen 
mcçlwd oldaki miilıaıir tarafmdan 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~ert N. GASSON )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
l'a,raya gönderilen kitaplar için posta ücreti alınmaz. 

lüzumu H. U. M. K. 141 "" 142 inci bı"r •---'- Rum Panaiye avlusu tarafı akı k b f brikal 
maddelerine tevfikan ilin olunur. taran B r Öy arut a an münakasaya konmuttur. 5·11-

rabü Tepebaıı caddesile mahdat o- muhafız efradı için 3ı Ma:ru 932 aımarteai günü saat lo.30 

1
, lotanbul aaliye üçüncü hukuk-=:; lan gayri menkulün tamamına 933 gayesine kadar ıekiz ayda da ihalesi yapılacaktır. Şartna
keıneoindenı lıtanlıul rıhtım tirketi 66000 elli altı bin lira kıynıet taktir (13600) kilo ekmek alınacağm mesini görmek isteyenlerin her 
memurlanndan ŞeYki bey tarafın- edilrniıtir. Birinci arttırma 8-10-932 dan talip olanların 90 lira temi- gün ihaleye ittirak edece.kle-
clan kantı E,.üpte Fethi çelebi ma- tarihinde icra edilmit olup altı bin n•tı muvakkatelerini mal ıan- rin Takti muayyenden eTYel 
ı.all,..inde Tokmaktepe 1akağında 10 lira,.a alacaldı üzerinde lu•lmqtır.Bi dıklarma teslimi ve tartnameyi Ko. muracaatlan. (882) 
No la hanede mükime Osman keri- rinci arttırmada kıymetini bulmadı- görmek İçin pazartesi ve per (5450) 
meai Hedi,.. Zebra banan ale,.ı.ine ğından 14-11-93% tarihine miiaadif tembe günleri ve münakuaya 
açılan botannıa davaoında: dava ar- pazarteoi günü oaat 14-16 kadar İ· girnıek üzere 24/ı0/932 pazar 
mhali oureti mücldaaleyhin ikamet- kinci arttırması icra lal1111lcaktır. teai günü zevalden sonra Top -
glhııua meçhul olmaaı baıebile bil& Arttırmaya ittiralı için yüzde 10 te hane Eski Salıpazannda Aıke
teblit iade edilcıit olduğundan ili- minat alıçeıi alınır müterakim ver- ri Fabrikaları Y ollamaıında Sa 
nen tebliiat ic:raaıua ve tarihi ilin- gi ile beledi,.. reolmleri n yaluf i- bnalma komisyonuna müraca
dan itı"barea 10 gün zarfında müd- careai ve aair rüown ihale tarihi- at eylemeleri. (5404) 

••• 
K. O. ye 1. F. kıtaat ihtiyacı 

için 5000 kilo kunı üzlim pazar 
lıkla münakasaya lmmnııttur. 
19-lo-932 çartamba günü aaat 
15,30 da ihalesi yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek iateyenle 

claal.,.hin ceyap vermeoi lüzumuna kadar borçlu,.a ait olup ilnıle tan1ıin 
ve lıohkikat günü olan l-11-932 per den oonra iıleyecek mezkilr bilciim
tembe ııııat 10 da mahkemede huır le rüam müıteriTe aittir. Ve aatıt 
bulunmauna karar verilmiı olduiu pqin para iledir. Haklan Tapu sicil 
ili.nen tebliğ olunur. lerile sabit olmayan ipotekli alacak

Doktor 

Hahz Cemal 
Dahiliye haatalıklan 

mütehasaıııı 
Cn-dan mudıı berırün öileden 

tonra .aat (2,30 dan se; kadar ı .. 
tanbulda Divanyolunda 118 r.ama
ralı busasi daireoinde dahili haota
lıklan DWa,ene ,,. tedaYi eder. Te
lefon: lotanbul 2239' 

hlar ile diğer alakadarların irtifak 
hakla aahiplerile bu haklarını faiz "" 
muarife ait olan iddialarını tarihi i 
landan itibaren yirmi ırün zarfında 
e.rila müıbitelerile bildirmeleri li
mndır akoi halde hakları Tapu aİcil
lerile sabit olma,.anlar taht bedeli
nin paylatmasınclaa bariç kalırlar.A 
lakadararun mülga icra, iflao kanu
nunun 119 uncu maddeoi hükmüne 
gÖre tevfilı:i hareket etmeleri Ye faz 
la malUnıat almak isteyenlerin 

Fatih Mal rin her gün ve ihaleye iştirake 
cleceklerin vakti muayyenden 

Müdürlüğünden: enel komisyona müracaatları. 
Balatta Sefer çavuı mahalle (886) (5495) 

ıinde T ahtaminare sokağında • • • 
63 No. h dükkan 12 birinci tq Kolordu Topçu, lıtihkim Ye 
rin 932 tarihinden 31 birinci Nak1iye taburları hayvanatı i. 
teşrin 932 tarihine kadar ican çin 66,000 kilo aaman müteah
yinni gün müddetle müzayede hidi nam ye hesabına pazarlık 
ye konmuıtur. Taliplerin pa• la münakasaya konmuıtur. lha 
zar günü saat onda malmüdür- lesi ı9-ı0-932 çarşamba günü 
lüğünden mütefekkil müzeye- ıaat ıs da yapılacaktır. Şartna 
dat ve ihalit komisyonun~ - ii mesini görmek iıteyenlerin 
racaatlan. (5385) ber gün ve ihaleye iştirak eden 

l loin o gün ve vaktinden eTVel 
932-1080 clooya numero · . dairemi- komisyona müracaatları . 
ze müracaatları ilin olunu• 

ilmühaber arkaom.da yazdıklan terfı 
..._ anlepb·q olmakla talep ~-

hile haldarmcla ilanen tebliğat icra
- .... 17-11-932 pel'Jembe - i 

&aat 14 tahkikat günü tayinine lıa
rar ...nlmit olmakla o güne kadar 
rrıeldmn. lı:alem.ine müracaatla ioti
d.Jan alıp da..,,.. ceyap vermedilde
ri ,,. tahkikat günü gelmedikleri .... 
,.. ..mı cöndenneclilderi takdirde 
gipp karan ittihaz edileceii ilan ;: 
lunur. 

ZAYl - 1473 sicil numerolu araba
cı ebliyetnamemi zayi ettim. Y enUI 

ni alac:aimıdaıı bii voktur. Meh 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosf ati 1 Şa-rk---- -
ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide ve tesiri görülen uıas 1 

Kulla:;;.unıZ· 
Hereczaııe 

de satılır. 

No.200 
Bir sinema llanı mıdır? 
Bir roman ismi midir? 
Yoksa Darülbedayide yeni bir eser mi? 
Hayır, 

Hiç biri değil! •• 
O halde? 

Yarın bu sütunlarda 
taf silit vereceğiz 

MUHTEREivf 

Çeltikçilere ve Pirinççilere 
Fennin en aorı lerekk.İyatını her an takip eden 

(1ST ANBUL ÇEL TİK F ABRlKASI) 
pek müsait teraitla faaliyete Jıatlamqbr. Ve beher okka çeltik 45 

paraya temizlenir ardiye ücreti alınmaz. 
Haliç: Fener Caddea.i, Apti Suba~ı No. 302 - 308. Telefon 20406 

V Göfüsleri zayıf olanlardaki ökslır ıl klcre büyük ebemmJycı 

eremvtrınelidir. KATRAN HAKKI EKREM tehlikenin önüne geçer. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

14,693 lira 22 kurut bedeli keıifli Tekirdağ· Malkara yolun 
da O + 000 dan 16 + 000 kilometrolari araıında 5320 metroluk 
mahallin tamiri 3 1101932 tarihinden 23-10-932 tarihine kadar 
21 gün müddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. 

1 - ~artname, keıifname ve proje ıuretleri Tekirdağ vilaye
ti yollar ba~mühendiıliğinden iıtihaal olunacaktır. 

2- lhalei kat'iye 23 101932 pazar günü saat on altıda Dai· 
mi Encıimence icra kılınacaktır. 

3- Müteahhitlerin göıterecekleri mühendia ve fen memur
larının ehliyeti fenniye veıikalarının ihale gününden evvel Tekir 
dağ Baımühendiıliğine göatererek tasdik ettirmeleri. 

4- Talipler (661) numaralı müzayede, münakaıa ve ihale 
kanununun onuncu maddeaindeki izahat daireainde tanzim ede
cekleri teklif mektuplarına yüzde yedi buçuk niıbetinde temina· 
b muvakkate vesaikile birlikte fen memurununa ait veaikayı lef
federek 23 ' 10 932 pazar günü saat on altıya kadar vilayet ma· 
kamına tevdi eylemeleri lazımdır. (5469) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Baımüdürlüğümüze ait ambarın tamiri münakuaaı 
1 - Bapnüdürlüiümüae ait -bann pazarlıkla tamiri kır

dırmaya konulmuıtur. 

2 - Kırdırma 9artları kliJClnnn taadikli ıuretleri Ba9mü
dürlüfümüzden almııcaktır. 

3 - Kırdırma Ba9müdürlükte kurulacak olan alım aatım 
komiıyonu tarafmdan yapılaalı:tır. 

4 - Kırdırma 20-10-932 tarihine raalanyan perıembe günü 
aaat 14 tedir. 

1 - Her iıtekli, blçihnit bedelin yüzde 7,5 ğu olan 13 lira 
38 karu9luk muvakkat güvenme "teminat" larile belli aaatten 
-ı lr.omiıyona ıelmeleri. 

6 - Örnek lat. Muhafaza Batmüdürlüifuıdeclir. lıtddiler 
orada ıörebillrler. ( 5492) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa Komisyonu Riyasetinden 
Bakırköyde ki.in Akliye ve asabiye hastanesi için lüzum olan 

-27~ metre muhtelif cnis yerli bezi olbaptaki ıartnameai 
veçhıle ve 8 teşriniaani 932 Hlı günü saat 14 te kapalı zarf uıu· 
Jile ihale edilmek üzere münakasaya konmuıtur. Şartname ve nü 
muneleri görmek iıtiyenlerin komisyona müracaatları. (5420) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu kefidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango timdiye kadar binlerce 

kipyi zengin etmittir. 
Fırsah kaçırmayınız 

İştirak ediniz •• 

Hükümferma olan buhrana rağmen 
GaJata'da Karaköy'de fına sırasında büyük mahallebicioin üstUn:le kain ve 

EKSE.LSiOR 
BÜYÜK ELBİSE F ABRiKASI 

Fiatlennı tekrar şayanı hayret bir surette 

Erkeklere Mahsus 
Cihanşümul bir şöhreti haiı 

Mandelberg 
Marka empermabilize 

PARDESÜLER 
27 1/2 lira \' 

Muflonlu 

GABARDİN 
Pardesüler 
24 1/2 lira 

Trençkotlar 
13 1/2 lira 

INGILIZ 
Muşambalan 

8 1/ liradan 
2 itibaren 

tenzil etmekle ucuzluk rekorunu kırmıştır. 

Hanımlara Mahsus 
• İyi cins _ 

iPEKLi 
Muşambalar 

23 1/2 lira 
Muflonlu GABARDiN 

PARDESÜLER 
21 1/2 lira 

Çevrilebilir 

lngiliz Muşambalan 
12 1/2 lira 

Çocuklara Mahsus 
lngiliz Muşambalar 

4 1/2 lira 
Trençkotlar 

8 lira 
Kadın, erkek ve çocuklara mabıuıı en mükemmel ciaı koııtümler, pardeııOler, 

mu,ambalar, paltolar ve trençkotların müntahap çefitJeri mevcuttur. 
• TEDİYATTA BÜYÜK TESHILAT 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikalan 
TÜRK ANONİ ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasıııın İstanbul depo_ 
)arından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 
Sandıkta küp, ~ilosu391/ 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 Gncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

1 MAMA r Dr. Hakkı Şinaal ' 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetindenı 

Tasfiye dolayısile 

Akıllara hayret veren 

UCUZLUK SERGİSİNE 
KOŞUNUZ. 

Sultanhamamı'nda 

BALCILAR 
l\ı' AGAZASINDA AÇILDI 

1 Zonguldak Sıhhat ve 
1 İçtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
1 12. JO, 912 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere münakasaY1 

! ç ıkarılmış olan beş yiiz lirahk kilormaiyeti kininı komprimesirıİll 
1 münakasa müd<1eti tal;p zuhur etmediğinden 2-11.932 çarşamba i gıinüne kadar 21 gün daha temdit edilmİftİr. İtaya talip olanla· 

rm İstanbul ve Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür· 
lüklerine müracaatları ilan olunur. ( 5529) 

Yüksek Mektepler r~:tübayaat 
~Comisyonu Riyasetinden: 

Aleni we pazarlık ı.uretile münakaHya konulan mülkiye 'ie 

yüksek muallim mekteplerinin 932 mali aeneıi ekmek ihtiyacıııJll 
itaıına talip zuhur etmediğinden mezkUr ihtiyaç bir haftto. zar· 
fmda pazarlık suretile ihale edilecektir. Taliplerin 26 r 10 ,ı 93Z 
tarihine tesadüf eden çar§amba günü saat on dörtte Fındıklıd• 
Güzel san'atlar akademiıinde yüksek mektepler muhaaebeciJiğİfl 
de mübayaat komisyonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(5520) 

İnhisarlar idaresinden İlin 
Nevi 

Köhne kaneviçe 
Köhne kınnap puçaları 
Köhne çul parçaları 
Köhne İp parcaları 
Şi9e muhafazasına mahıuı 

bot sandık 

Muhammen 
mikdarı 

32000 kilo) 
1550 kilo) 
3300 kilo) 

11550 kilo) 

Eıyanın bulunduğ~ 
mahal 

Azapkapı tütün dl." 
posurda 

4000-8000 P&Jabahçe fabrikasında 

Köhne tütün sandıklarına 1200 adet Cibalide tülün fab· 
mahıua muıamba rikaaında 
Kola fıçısı büyük boy 20 adet " " " 

13/ 10/ 932 tarihinde ıatrlacağı ilin olunan balada yazılı 
e'1• için elde edilen fiyatlar haddi layık görülmediğinden 20 
10/932 tarihine müaadif per,embe günü saat 14 te yeniden pa· 
zarlığı icra kılınacaktır. Taliplerin teminatı muvakkate akcelerİ• 
le Cibalideki lnhiaarlar J.evazım tubesindeki aatı9 komisy~nurı3 

müracaatları ilin olunur. (55J3) 

İstanbul Ziraat Mektebi MüdürlüğündeO' 
Mektebimize daha talebe almacaiından talip olan orta nıek 

tep mezunlarının vesikalarile birlikte mektep idareıine müraca· 
atlan. (5540) 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baftababetinden: 

Merkezimiz için inıa ettiril«:ek bir motör tekneıi kapııl'. 
zarf uaulile münkaıaya vazedilmittir. Münakasa 16 Teşrinisall1 

932 tarihine müaadif çarşamba ıünü saat on dörtte icra edile• 
cektir. Taliplerin tartnameaini almak üzere hergün Galatad• 
Kara Muıtafapafa caddeainde Sahil Sıhhiye Merkezi LevazıJ'.11 
Memurluiuna müracaatları. (5547) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

(3000) metre ambalijlrk benzin münakasaııdır. 
1 - Gümrük Ye lnhiaarlar Vekileti levazım ambarı ibtiy•" 

için (3000) metre ambalijlık bez açık kırdırmaya konulmuştıır: 
2 - Krrdırma şartlan kiiıdmm tasdikli suretleri Bapniid' 

yetimiz alım aatrm komiıyonundan alınacaktır. 
3 - Kırdırma Baımüdiriyetimizde kurulacak alım satırıl 

komiıyonu tarafından yapılacaktır. 
1 

4- Kırdırma 30.110/ 932 tarihine raalayım pazar günü sıı• 
14 tedir. , 

5- Her iatekli, biçilmiı bedelin yüzde yedi buçuğu oları 6' 
lira 60 kurutluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli •••

1 

ten evvel komiıyona gelmeleri. 
6 - Örnek: latanbul Gümrük Muhafaza Batmüdürliiğiifl~; 

dir. latekliler orada görebilirler. (~ 

inhisarlar Umum 
1 YaYrUnuzun en 11bht cıdaaıdır. I 
..... Dr. IHSAN SAMI 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefal darlıjı boi
ınaca ve kızamık ökaürilldeıri için 
pak te.irli ilaçtır. Har eczane
de ve ecza depolanncla bulunur. 

Mu •• du··rıu··g" u·· ndeıı: 
Mülkiye ve Yükıek muallim mekteplerinin 932 malt aeneal 

keame ve toz teker ihtiyacı aleot auretile mtlnakaaaya konulmuı· idaremiz için aatın almacak (500) ton maden kömüri.ifliJ~ 
tur. Taliplerin teraiti anlamalı: üzere m*tep müdürliiklerine ve tartnameai mucibince ve kapalı zarf uaulile münakaaaya koıl~, 
münakaaa için 9-11-932 tarihinde Fmdrklıda Güzel aan'atlar a- ~Uftur. Tali_p.olanların şar~nameyi &'Ö~me~ ü_zere her gün ~e,;;, 
kademiıinde yUkıek mektepler muhuebecilitinde müba aat ko. tırak etmek ıçın o/o 7,5 temınat akçelenle bırlıkte zarflarını Jl ,,, 

miıyonuna müracaatları ve münakManın aaat 15 ten 16Y k _ yet 5-11-932 cumartesi günü •aat 15e kadar Galatada Müb') •I 
ya a k . 1 . (545q 

dar devam edeceği teminatı muvakkatelerin ihale gününden ev- J omısyonuna verme erı. f-1 
vel muhaıebe vezneeine yatınlmaıı lüzumu ilin olunur. (5521 \ MİLLiYET MATBJ\.4

5 


