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NUSHASI S KURUŞTUR 

ün T tbi ına 
Daha 

ihracatımızın tanzimi 
için en fay dalı 

tedbirler alınacaktır 
1 

Dört veya alh aylık, fakat daha genif 
ve müsamahalı bir kontenjan listesi 

yanlıt anlaımalann önüne geçebilir 

Karşılıklı menfeatlerin telif 
edileceğine şüphe yoktur 

Türkiyenin her devletle u. 
lok iktisadi, ticari münasebeti 
._rdır. Bu münasebetler. en 
"ilam, en verimli eaaılar üze
l'İııe kurulmuş değildir. Muh· 
telif devletlerle ticari alikala
l'ııııızın tanziminde o devletler
le olan aht verişlerimizin az· 
lığı. çokluğu göz önüne alın
llıamıştır. Halbuki her memle
\etin bir hususiyeti var. Her 
llıemlekete karşıı ticari cephe· 
den bizim de bir hususiyetimiz 
"-r. Umumi bir tedbiri, ayni 
:~~ir ve hükümleri her mem
""kete ayni derecede tatbik 
etınek yanlıt olur. 

Bu mülahaza ile hükume
tin muhtelif devletlerle ayn 
t)'rı görüşmek ve meseleleri
llıizi onlarla karşı karşıya hal-

rini saydıi!ımız bu memleket
lere kartı alacağımız vaziyet. 
ayni olamaz. Bunlarla daha a~ 
ni,, daha müsamahalı bir daire 
de görüşmek lazımdır. Bizden 
mal almamak, memleketimize 
döviz sokmamak kararını alan 
ve bunu tiddetle takip eden 
Avusturya'ya kartı elbette ka· 
pılanmızı açık bırakamayız. 
Ancak Türkiyeden alıı verit 
etmiyen memleketler hakkında 
alacağımız takyidi tedbirleri; 
en iyi müıterilerimize de tat
bikte isabet olmaz. Lüzumsuz 
takyitler. aleyhimize netice 
verir. Unutmamalı ki. her ted 
bir mukabil tedbirleri davet 
eder. lıleri yalnız bir cephe
den, yalnız menfaatimiz cep· 
hesinden tetkik edersek aldanı 
rız. Alınmıt öyle tedbirler var 
ki, döviz müvazenesinde fay
dasını. ağırlığını hissettirmedi 
ği halde karşı tarafta lıasaasİ· 
yet doğurmu,, menfaatlerimi
ze dokunmuıtur. 

Teşkila-c encıtmenl içtima halinde 

Nizamname encümeni 
projesini hazırladı 

Projeye göre cemiyet faali ye. 
tini memleketin her 

köşesine teşmil edecektir •• 
Dün cuma olduğu için Büyük dil 

Kurultayı içtima, yapılmarruşbr. 
Bupn öltleden sonra Dolmabahçe 

sarayında kurultaya tahıiı edilen 
aıılonda içtimaa devam edilecektir. 

Bugünkü program clifer günlere 

nazaran daha dolgundur. Bunun da 
sebebi perıesnbe günkü içtimada söz 
alan Aptullah Battal, Zakir Kadiri, 
ve Fuat Beylerin tezlerini okuyama 
malardır. 

(Devamı 6 rncr sahifede) 

Çaldaris bir şartla 
başvekil olabilir 

ntenj 
Nefes 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

n a a • 

Aldır acaktır .• 
,lllllllllllllllllllllllllllllllWllllllllllHlıttıtHmHllUllHHllllllllllHUIHIH' 

Relstcümhur Gazi Hz. 1 Herşeyden evvel E 
dün Dolmabahçe rıht:- 1 
nıından bir motlJre bl- J k t f t• = 

rGazi Hz. 

nerek K11ııaklara kadar :1 mem e e men aa 1 __ -
bir deniz tenezzt1hü 

yapmışlar, Kauaklardan ~- Vapurcuların ikhsat vekı·ıı·_ § 
sonra Haliçte de bir 
gezinti yaparak saraya ~ ne yeni bazı tekliflerde 
avdet buyurmuşlardır. ~ ._. ____ __. I bulunacakları söyleniyo1' •• 

Son 1 Posta vapurculuğu hakkında Meclisten çıkan kanun 
m~lumdu~. ~a'!unun tatbikma hazırlanmak için verilen A J muddet bıtmıttir. Fakat vapur sahiplerinden bazısı hiili · n aşma İl bey~nname vermemi,lerdir. Bu zatlar, İktısat Vekaletin-

Saracoğlu Şükrii 
yarın gidiyor 

Saraçoğlu Şührii ve 
Nurullah Esat Beyler 

B. 

Saraçoğlu Şükrü Bey yarın 
tehrimizden Parise hareket ede 
cektir. Şükrü Beye Nurullah 
Esa Bey de refakat edecektir. 
Pariste kupon bimillerile hü
kii.ınetimiz arasında vukua ge· 
Ieı son anlatmaların esasları 
tesbit edilecek ve itilifname im 
za edilecektir. Saraçoğlu Şükrü 
Bey bugün bazı veda ziyaretle 
ri yapacaktır. 

i d~k.ı son. teb~dd~ld~ ümitlenmi§ler, kanunun değişece· 
ğını. eski vazı~.etı.n ıade edileceğini dütünmütler. Onlara = bu kanaat ve umıdi veren 9ey; kanunun müzakeresi ea-

5 nasında yeni İktısat vekilinin bu it halckmda tezahür a eden fikir ve kanaatidir. Meb'us Celil Beyin bu mesel&= deki düşüncesi, vapurculann befki lehinedir. Fakat or-
5 tada bir kanun var. lktısat vekili her ıeyden evvel bu 
5 kanunun tatbikma memurdur. Ancak gene bu kanunun 
5 veıdiği saliihiyetten istifade ederek Mahmut Celil Bey a yeni bir temdit kararı alabilir. Nihayet kanun. ayni me-
:: (D~vamr 6 rncı sahifede) 

ı:ım111111ıuıııııııııııııııııııııııııumt11111111111ıum1nmım••ıııılii 
Eve/ki akşam sarayda bir 
düğün merasimi yapıldı 

Perşembe ü ak§amı Dol 
ıı:ıababçe sarayında mükellef 
bir düğün merasimi yapılmıt· 
tır. Ordu müfettiti F ahrettin 
Patanın kerimeleri Hayrünniaa 
Hanımefendiyle Operatör Mim 
Kemal Beyin başmuavini yüz
başı Kamil Beyin izdivaç mera
simleri tes'it edilmiştir. Düğü-

nü Reisicümhur Hazretleri de 
huzurlarile tereflendinnitler
dir. Merasimde Maarif vekili 
Reıit Galip Beyle Cevat. Saıt 
Ş~krü Naili, Basri Patalar v~ 
bır çok güzide zevat hazır bu
lunmutlardır. Milliyet yeni ev
lilere saadet ve bahtiyarlık di
ler. 

11111111111 11 1111111111111111r1111111111111 

~nıek için İktisat vekiline sa· 
,.hiyct vermesi pek isabetli 
~r ıey oldu. Bu kara

0

rdaki iyi· 
~le yalnız memleketimiz için 
I e;;;ildir. Alakadar memleket
er de bundan memnun olur. 
"1alımut Celil Bey; bu kararı 
lttbik edecek, bu itin içinden 
~lıvaffakıyetle çıkacak kadar 
'leaapta, nezakette. kartılıklı 
llıenfaatleri telifte. dirayeti, tec 
~i, salahiyeti olan bir veki
lllıizdir. 

Hükumetin son kararlarile 
ve bilhassa ileride dört aylık 
ve belki altı aylık için tanzim 
edilecek genit bir kontenjan 
listeaile bütün bu yalnıt anlat· 
maların ortadan ka1kacai!mı 
umuyoruz. Her halde muhte
lif devletlerin miimeasillerile 
en halis niyet ile bu noktai 
nazardan konutmağa batlayan 
İktisat vekilinin bunu da kolay 
lıkla sökeceğine ve ihracat it· 
!erimize daha iyi bir cereyan 
vereceğine inanıyonız. 

Yunan reisicümhuru M. Zaimis Fırka 
müşaverelerine başladı Kongreleri 

ROMAN 

Müstahsile yardım etmek. 
llıenılekete kabil olduğu kadar 
~ getirtmek esaslı bir iti· 
llıi&dir. Bunu temin için alman 
~birlerde gayri ıiyaıi, gayri 
llkuki, hasımane bir mana 

)olctur. Her memleket ayni 
~rt ve ıztırap içinde başını 
t r~.ırmağa çalıtıyor, cebri 
f l!dbirler alıyor. Bunda men
~t mülahazası değil, mevcut 
"llhran zorluklarına karşı da
?~nıak ve yafamak zarureti 
"'lllıl oluyor. Yeter ki alınan 
t'birlerde isabet olsun; dahil
i Ve hariçte lüzumsuz tazyik
~. tikayetlere yol açmasın. 

liilt Bazı mallarımızın fiatı dü
h tür. Köylünün e:inde kalan 
~ azdır. Bu fiatı yükseltmek 
fit enıiz haricindedir. Çünkü 
bir tlar, dünya piyasaıma tabi 

ıeydir. Hükumetin yapa· 
:ıı teY• her vasıtaya müra-

•t ederek ihracatı arttırınak 
:tetile eksilen parayı bulmak 
İlıı'. Şunu da unutmamalı ki, 
,. ile; mallarının fiatı dütme
ı;:e karıı, ithalat emtiasının 
~ı da ayni derecede dütmüt· 
1 • Bunun faydaaı ıu ki. mal
~l'nnızı harice ucuz sattığımı· 
~ lııııkabil biz de muhtaç ol· 
d iıınıuz yabancı malları dahil 
ı,j,.~sbeten ucuz bir fiatla bu
ııı·.11Yonız. Ticaret ve tediye 
llı~Vazenesinde bunun da lehi-

IZde tesiri oluyor. 

le Baıka memleketılere ni&bet
~ Almanya. İtalya, Yunanis
lek' Mısır ve daha birkaç mem 
ııı· etle ticari münasebetleri. 
Ilı~ çoktur. Tabii ki. bize bet 
~ ~ liralık eıya sattığı hal· 
lık den yalnız bq bin lira
al llıal alan Japonya'ya kartı 
~«:ağımız vaziyet ile isimle-

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Celil B.in 
Tetkikatı 

Bugün sanayicileri 
dinle-

me si muhtemel 
lktısat :vekili Celil Bey tet

kikatma devam etmektedir. Bu 
gün de Ticaret odasına gelerek 
son kararnamelerin piyasada 
tesirleri hakkında ıanayi ve ti
caret erbabmm fikir ve mütale
alarını dinlemesi muhtemeldir. 

Kontenjan 
Tatbikah 

Son listenin bugünden 
itibaren 

tatbikına başlanıyor •• 
Bugünden iıtibaren üç aylık 

ıon kontenjan kararnamesinin 
tatbikına batlaoıyor. Bu defaki 
kontenjan listesi bundan evvel 
kilerine nazaran daha §Ümullü 
tutulmut olması itibarile piya· 
ıanm genitleyeceğine tüphe 
yoktur. 

ATINA, 30. A. A. - Reiıicümhur 
M. Zaimis bupn M. V enizeloa, Pa
panulasyou ve M. Cafandariı ile 
iıtitattde bulunmu§lur. 

M. Cafandariı, matbuata verdfi 
beyan.atta, ıerek reiıcümhur ile ge
rekse halkçılar hrkaaı reiıi ile yapb 
ğı mülakatlardan vaziyetin normal 
bir ııurette halle doğru ilerlesnekte 
olduğuna dair luımen kanaat getirdi 
fini söylemiıtir. 

M. V enizeloı, E thnoo gazetesine 
beyanatta bulunarak eümhuriyet re 
jİmi M. Caldariı tarafından tama
men ve katiyen tanılır !anılmaz ka
binesinin iatifa edeceiini ve r~ıicüm 
bura yeni kabinenin te§kİIİne M. Çal 
dari11in memur edilmeaini tavaiye 
edeceğini söylemi, ve yeni kabinenin 
ya bir milli ittihat kabinesi, yahutta 
'•Coaliıion •• olacağım ilave etmiftir, 

M. Çaldariı te ıazetecilere beya. 
natmda, cümburiyet rejiminin tanm 
ması meselesi için bir çarei hal bulu M. VeniulotJ 
~alını .~':1-;mit ve rejim meoeled ı menııa boılda ol=· hinu iliYe etm1t 
run kendi11 ıçın zaten hiçbir zaman tir. 

Dünkii futbol maçlarından bir an 

Yazısı Spor kısmımızda -

Ocak kongreleri 
bugfinden baılayor 

Cümhurlyet Halk fırkası kon 
greleri bugünden itiıaren bqla 

r.or. Bugün ocak konsreleri bat 
ayacak ve aym ıonuna kadar 

devam edecektir. Bu aene. biri
birine yakın ve küçük bazı o
caklar tevhit edilecek. tevhit ka 
rarlan kongrelerde verilecek
tir. Ocak konarelerinde mahal
li ihtiyaçlar ıöriitillecek. bir ae 
nelik mesai raporları tanzim e
dilecek, halkın dilekleri ve lht; 
yaçlan bu raporlarla ocaklara 
bildirilecektir. T eırlnlıani ba
tında nahiye kongreleri ve ao
nunda da ocak kongreleri yapı 
lacaktır. Vil&yet kooırreai ldnu 
nuıanide toplanacaktır. 

Kış 
Temsilleri 

Darülbedayi bu ge
ceden itibaren 

temsillere baıladı 
Darillbedayi bu ııeceden itibaren 

yeni temıillerine ba§lıyacaktır: ilk 
tenuil Seniha Bedri hanımın Alman 
muharrirlerinden Hauptmanın uRo
ıe Bernot" isimli eserinden adapte 
ettiği "Yedi köyün Zeynebi" dir.Her 
hafta yeni bir piyea temıil edilecek· 
tir. 

İngiliz kral ve 
kraliçesi 

l.ONDRES, 30. A. A. - lngiliz 
kral ve kraliçe.•i Balmoraldan Lond 
raya avdet etmiılerdir. 

Falih Rıfkı Beyin eserini bu 
gün tefrikaya başladık 

Muharrirle bir müllkat 
- Bal(Ün romanın12<1 bafla

yonıa. 

- Biliyorum. Fakat roman ke
limeaini brnak içine alınız. Çün· 
kü bu tefrika, gazete okuyucula· 
nnm roman diye gönneğe alıt· 
tıklan edebiyat çqitine pek az. 
benzer. "ROMAN" ı kafamı 
kurcalayıp duran bir çok feyleri 
söylemek için yazıyorum. Söyle
mek iatedifiın bu "tey'' !er biri
birine benzemez, biribirini tut
maz, biri biri içine ıeçirilemez, ki ta
bllDID hakiki bir romana benze
meyifi bundandır. Fakat bep bu· 
ıün içinde bulunduğumuz ha· 
yat ve hakikat havaıma aılu ıılu 
karqmııbr: Kitabnnm dafmıklık 
içinde bir vahdet manzaraaı alma 
11nm aebebi de budur. 

"lnaaıı söylemek iatediklerini 
.. °"" ıibi ders vererek, veya içti• 
mai, Iİyaai etütler ıibi ciddi mec• 
mua makaleleri haline sokarak, 
yahut aazetede bafırarak, türlü 
türlü, söyler. Ben bu sefer eğlen· 
dinırek aöyl-k i.teclim. 

- "Roman" da balııettilinUı 
fQlıularda 6awün YGfG'YG" /ıims~ 
leri hulacalı mlfUI, diyorlar. 

- Bu ne i.akandal, ne de bil
mece kitabıdır. Bahaettiflm kiın
aeleri tanıyacak11nız. Fakat her 
"kimae" yi muayyen bir kitide a· 
ramayınız. Zaten bütün ımıflar· 
dan inaanlarm biribirine öldürü
cü bir yekneıaklrkla benzediği 
timdiki hayatımızda orijinal ne 
kadar azaldı! Hayatta olmayanı 
ben zorla na11l yapayım? 

"Doğruıunu İster misiniz, iliç 
içmeyen çocuk gibi, kariler "cid-

R o 

Falih Rıflıı Beg 
dr' den fazla bılanlfB benziyor• 
lar. Tatlıya kanthnlarak verilen 
çocuk ili.cı ıibi, "ciddi" nin ka· 
tıhfmı ve aomurtganlıfmı eğlen
cede eritmek isterim. Eğer fikiT 
adamları fazla hafif, fikir itle
rinden hazetmeyenler de fazla 
ağır bulurlarsa, muvaffak olma· 
mıtım demektir . 

Fakat aabrederek aonuna ka
dar okuyanlann araııra eğlene .. 
ceklerini zannederim." 

.. Bugünden itibaren 4 üncü sahife
mizde takip edilecek emsalsiz bir eserdü 
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Bir deneme: 

türkç e 
Osmanlıca yazılmış güzel bir parçayı 

• 
IC H 

Chaco'da 
Muhare eler 

Cenevrede 
Mülakatlar 

R E 
• 
Iran 
Filosu 

Paraguvayhlar bin Tevfik Rüştü B. bugünün orta • 
tü k · virince nasıl oluyor? kadar esır aldılar M. Herriot 

Yeni yapılan altı 
gemi yola cıktı 

r çesıne çe ASSOMPTlON 30 A .A.- 1°le de go""ru··ştu·· • ROMA, (Milliyet) - lran hü-
Dil Kurultayında konu~ulurken azadan biri "alaka" yerine cbağ- Harbiye nazırı Chaco'daki kıta CENEVRE 30 (AA) kUmeti tarafından ltalya tezgi.h-

lant•» denilmeaini istedi ve Kurultay bunu benimaedi. ı t ku d d b" t 1 f 1 • • • - lanna sipariı olunan ve ahiren _ . _ _ . . . ., . a man anın an ır e gra M Herriot, M Y evtich'i ve mü 
Dun bu: de bu yolda k:üçuk brr deneme yapmak ıatedık. Edebıyatı almıştır Kumandan bu telgra· ı · .. : . . . in,aatı hitam bulan altı gemi ey· 

cedide" ninen usla ve üatün bir yazıcıaı olan Halit Ziya Beyden bir f d k t t d"" dü .. k ek leakıben Turkiye Hancıye veki liilün 16 aında Napoli'den Tran· 
parçayı aldık. Su parçayı aşağıda olduğu ıibi okuyabilirıiniz. 1 ~~bal" r aba. ınınl kor .. yu sb" li Tevfik Rüştü Beyefendiyi ka toya müteveccihen hareket ebni' 

b. d .. '- . 1 ._ B d 1 rut e ı za ıt o ma uzere ın b 1 . .. .. ·ı hl br. Tarantod b" - k ld kt Sonra bu parçayı rr e orta tür .. çeye çevırmeie ça ııtı... un an ki . . t . ld ki b"l u etmış ve muşarunı ey e · a ır ırun a ı an 
çıkan yazıyı da onun karşmna baaıyoruz. 1 d" şı eskır ed_m'fp 0 u al rlını b 1 

- Bağdat simendiferleri meselesi aonra Ba~ra lıörf~inde Muham-
.. .. .. . . . . . . ırme te ır. araguay ı ar un · .. .. . .. mereye ııdecelderdır. 

Goruluyor kı eskı yoldaki yazılardan anlıyanlara yenı brr ıf çıka· d b k 6 d t t t · hakkında goruşmiı•tur Bundan Gemiler Napoliden hareket et 
k Ed b . "hi d ı · · · b ki la . dil . an aş a a op zap '! mış- Y , , 

ca : • . e ıyat tan ers en ıçm u ea yazı n yeru e çevrr· 1 d" B h b h lk d sonra M. Herriot, Romanya ile mezden evvel sureti mahruaada 
mek ışL er ır. u a er a arasın a 1 R da imi 1 Bah . 

·· b"" ··k b" · · Sovyetler arasında akdi mu- oma n ıe ' o an rıye na· 
"Orta türkçe" dediğimiz, bugünün alıtılmıı sözlerile söylenen, ye- uyu ır meserrf>t teVlt. etmış 1 t d · t ·· · kı zırı Amiral Sirianni lranlılardan 

· b" b ı dil"d" t ı d"k ·· ·· ı td k 1 b ff k ti B asavver a emı ecavuz mısa 1 • nı ı.- u uf aramıyan yazı • il'. fen ı ten, uıtü.ne ça ıtı ı tan o up u muva a ıye erın O· 1 • •• • ""- mürekkep olan tayfa ve zabıtana 
aonra bulunacak "'ileri türlı.çe" değildir. livya ile mevcut ihtilafın yakın dolayısıle mevcut olan muşkila Duçe'nin ıeli.miru tebliğ eylemiş 

Böyle iken iki yazıyı kar~ıla,brınız bakalım: _ da hitama ereceğine delil oldu- tı hı:ıllet.m~~e çalışmıştır. Fran tir. Ami~al ıemileri te~tit eder-
ğu fikrinde bulunmaktadırlar. sız bqvekılı bu buıuı hakkında ~en gemılerden on yedı parça se-

Osmanlıca 

Sadayı İncil 
Bu, insanın amala me"cudiye

tine, ıuya kemiklerini dele dele, 
07a oya, lu:ııım bir iğne ile yazı· 
lan ve arbk orada ebediyen men· 
luq kalacak olan müthit ve mu
azzam rüyalardan biriydi. 

Rüyalara mahawı, meçhulat 
karanlıklarmı yarıp ıeçen bir 
ilim ile rüyalara maluua, mekan
ları ve zamanlan a,ıp ıeçen bir 
aür'atle biliyordum ki latanbul
dan Edirneye u:ııanan aahralarda
YtJllt ve bütün bu mesafeyi, aon 
oafahatı alam ve meoaihi yapya 
yafaya, bir rüzıar dalguı §eklin
de dolqıyordum. Ve yanrruı 
köyleri, harap tarlalan, yıkılmq 
camileri, daha aonra, cabeci., ö
lü yığınlarını ıörüyordum. Ve bu 
n..onzarai aefalet üzerinden kıv
ranarak, bir kasırga devraniyle, 
uçuyordum. 

Birden durdum. 
Buraaı bir kiliae idi. Etrafında 

yanmıt bir köyün enkazı serilen 
bir tepenin üzerinde gıcırdaya
rak elvahr aefileaini yayıp imti
dat eden bipayan aahralarm man· 
zarai Yabş.etine, aafiri itabü mu .. 
abu:ealni ıönderiyor ıihiydi. O. 
nun IJ\etrukiyeti etrafmda ıece 
gelmit, incimat ebnİf, rüzgarlar 
uyumuı, hayab tabiat bir nefeai 
mualli.kla tevakkuf ebnitti. Ne 
bir ıeı, ne bir inaan.... Y avaıça. 
aea venneyen ayaklanmla, sürün· 
meyen vücudumla kayarak kapı
dan girdim, ve o zaman gördüm 
ki harbin müıtei kahn onun oak· 
find- bir parçasını drvarmdan 
bir kıamını yıkrruı, dev~ş idi. 

Orta türkçe 
• 
incilin sesi 

Bu, kemiltkrini dele dele, oya 
oya, kızgın bir iğne ile, inaan var
lıiuun ta dibine yazılan ve artık 
orada ııonuna kadar kakılıp kala· 
cak olan korkunç ve ulu rüyalar
dan biri idi. 

Rüyalardaki, bilinmez; ,eyle
rin lraranlıiı yarıp geçen bir H· 

ziıle,. yine rüyalardaki, yıllar 11e 

yollar afıp giden bir hızla, biliyo
rdum ki latabaldan Edirneye uza 
nan kırlardayrm. Ve orada, son 
ı•tırap ve lelôlıetleri yafaya yafa· 
ya, bir rüzgıir dalgan gibi dolaşı· 
yorum. Yanmış köyleri, bozul
mUf tarlalan,. yıkılmıf camileri, 
daha ııonra yeryer, ölü yığınlan
nı görüyordum.Bu yoksulluk man 
zara•ı İİ•tünden, kıvranarak, bir 
kasu-ga dönüfii ile, uçuyordum. 

Birden durdum. 
Burası bir kilue idi. Y anmıı 

bir köyün yık ı ile çevrilmiş 
bir tepe üzerin e, sanki yokı;ul 
levhalarını yayıp uzanan sonsuz 
kırlara doğru, dargın ve küskün 
•eaini gönderir gibi, kapısının a· 
çık kanatlan rezeleri üstünde gı· 
cırdayordu. Onun ıssızlığını •a· 
ran gece gelip donmuı,. rüzgôr
lar uyumUf, hütün tabiat hayatı, 
bir neleıin ortasında, durm:ış
tu. Ne aes, ne İn.san... Yavaşça, 

au p.karmayan ayaklarlmla, sÜ· 
rünm,yen vücudümle kayarak 
kapıdan girdim. O zaman gör
düm, ki harbin zulüm yumruğu 

onun çatuından ve duvarından 
bir parçayı yıkmı1, devirmişti. 

Küçük bir istatisfik 

1 b. "b" · · ·· kı M M -..I-- lam topu atılmışbr . 
ıtlhkanılar zaptettiler ırı ırını mu~ea. P · a"!d Bu küçük ilk lran filoıu Pa-
ASSAMPTtON AA- ru ve M. Lıtvınoff nezdın e lermo'da inta olunan (Baba, Pa-

30 · · ıslarlarda bulunmuftı.ır. Akşam lanı) namında iki moto kanoni-
Paraguaylılar Boqunon istih- olduğu halde henüz bir itili.f yer ile Napolide inta edilen (Si
kamını zaptetmi,ler ve 1000 e- hasıl olmaınıt idi. Milletler Ce morgh,_ C~abaro~, Chah~a~! Kar
sir almışlardır. . t" b "yük' r .. t" kaos) ısmmde dort motorlu ka

n:ıye ı u mec nı ıç ımaım rakol zemiainden ibarettir. Moto 
ASSOMPTlON, 30 A.A.-

Paraguaylılar T oledo istihka
mını geri almışlardır. 

Brezilyada 
RlO DE JANEIRO. 30 )A. 

A.) - İhtilalciler sulh teklifin 
de bulunmak üzere muhasema 
tın hemen tatilini talep etmit· 
!erdir. 

Zelzele 
Durmuyor 

yarına tehir et mittir. Avrupa kanoniyerler 950 tonilato hacmin 
birliği komisyonu yarın topla- de, 62,40 metre tulünde, 9 metre 
nacak ve Stresa konferanama arzmda ve 1900 beygir kuvvetin-

al.t raporu dın" leyecektir. M de makine ;!e mücehhezdir. Sa
• aite azami ıür'ati IS mil bahri

Herriot'nun bu komisyon riya- dir. 102 m. m. lik 2 top ile 76 m. 
setinde müteveffa M. Briand'a m. lik 2 tayyareye karıı topla mü 
halef olacağı söylenmektedir. cehhezdir. 

Motörlü karakol gemileri ise 
M. Henderson 'un bir 350 tonilato hacminde, 52 metre 

P
rojesi tulünde ve 6.70 metre arzındadır. 

Her biri 900 beygir kuvvetinde 
CENEVRE, 30 (A.A.) - motörlüdür. Ve saatte azami aür 

Havas Ajansının diplomasi mu atleri 15 mil bahridir. Eslihası: 
habiri - Hendersonu İsviçreyi 6~ m. ~· lik i~i top _ile iki küçük . . ı1 mıtralyozden ıbarettır. terketme:tden evvel t.ahdıdı tes İran sevahilinin muhafazasına 
lihat konferansı divanındaki re hadim olacak olan bu yeni sefa.in 
fiklerine bir proje tevdi etmi! j lran hükıimetinin Baara körfe-

s I A •k h lk Ati ld • d · · "hb b zinde bııhren ilk müdafaa va•ıla e anı a ı - o uguna aır ıstı aratta U· aını teşkil ebnektedir. Sefainin 
naya iltica ediyor l lunmu~tur. Bu.~roje. müz_aker~ 1 b_ütü~ zabıtanı ile. erkanı cerriy_e: 

k esas olmak uzere aşagıdaki 1 sı (Llvorno) hahrıye al..ıdemıaı 
ATlNA, 30 (A.A.) - Dün 3 prensibi kabul etmektedir. kurslarında talebe olarak hulun-

akşam Halkidikya yanmadasın 1 Al k ·ı·h mutlar ve sonra ltalyan ıefaini 
. . . l - manya te rar sı a • bahriyeainde de sitaj görmüıler-

d_a 3 ze!zde dah~ hıss~ı~mış- lanmayacaktır. dir. Diğer İranlı zabit vekilleri 
tır. Selamkte de şıddetlı bır zel 2 D h . d .. il h ile tayfalar iıe ltalyan (bahriye 

- a a zıya e muse a f ) k ı · d h ·ı ze:e olmuş ve birçok evlerin 1 l d". d l l l"h l tay a me tep erın e ta sı et· 
hl

. • b . h I o an ıger ev et er tes ı at arı mişlerdir. 
ta ıye~ıne mec urıyet ası ol- nı tenkis VP tahdit edecekler- Bu ilk lran ıemi ve gemicil&o 
muştur. dir. rine ilk uzun seyahatlerinde, her 

ATİNA, 30 (A.A.) - Dün 
3 

B . . k b l d k ihtimale kartı, dokuz İtalyan bah 
k.. 1 1 d d h • - u .pro1eyt a u e ece riye zabiti ile mikdan ki.fi ltal-

u z~ zS ~. e?k sohrİ· .ek şete dg olan bütün devletlerin teslihat yan zabit vekilleri ve tayfalar re· 
r~yahrı e anıkil a a ısalı. a~1ar,kü~ hususunda müsavi hukuka ma· fakat ebnektedir. 
nız, av~ na ~asıt ~~ e t ı lik oldukları reemen kabul edi-
leler halınde Atmaya iltıca et- 1 • kf s· J h 5· b 
mektedirler. Jeoloji bürosu re '.ec~ ır. •r 0

• n. ımMon u Pf.roh 
· · S ı· · ·· t k"J•t · Jeyı kabul etmıştır. aama ı , 
ısı, e anıgın eş ı a ı arzıye- 1 . .. • . . 
sinin hiç bir tehlikeye maruz ol bırçok heyetler muteaddı~ ıhtı 
madığnıı bildirmektedir. 1 :azlar dermeyan etmektedırler. 

ATINA, 30 (A.A.) - Hal- M. Herrlot, M. Litvinof{'u 

Cüretkarane bir 
şakavet 

SCHVARZENBERG, \Sakıunya) 

Yukarıdaki iki yazıdan Ü•manlıca olanında Türk diline uyınnz 
y ,(da yapılmlf tamam 12 tane acem uaulü terkip vardır. En büyük kidikya yarımadasında zelzele- kabul etli 
a<;rrlık ta bu gÜrülti.Jü terkiplerden gelmi,tir. Orta türkçede bunlar ler devam dır.ekte v~ tahriba- CENEVRE, 30 (A.A.) -

' 30. A. A. - Bir takım maokeli adam 
lftr bir araba ile mühim bör meblağ 
nakleden bankalardan birinin mÜ•· 
tahdiminini tabanca ile tehdit ederek 
bankaya ait paralardan 39 bin mark 
aşırdıktan sonra otomobille kaçmış
lardır. 

hıç yoktur. ta sebebiyet vermektedir. Bazı M. Herriot, öğleden sonra Sov 
01111Anlu:a yazıda dilimize uymaz Arap, Acem kelimelerinden kt J d k 7 k 

29 tane, a7 çok türkçele.<miş denilebilecek Arap, Acem kelimelerin- ne a ar a topra metre çö 1 yet Hariciye komiserini kabul 
den de 17 tane vardır. Orta türkçede 29 Arap, Acem kelimesi kaldı· müştür. Selinfkt,,. de_ bir zelze- I etıniştir. Bu mülakat hakkında 
rılmıf, türkçel~mif kelimeler de 14 de inmqtir. le olmuş v.., bırçok bınalar çat- biç bir maliimat alınaıv.ımıştır. 

Fakat bu rakamlardan daha kuvvetli olarak okuyanlara ,unu so- . lamıştır. Felakete uğrayan mm 1 !'ti H l t' tk 
ralnn: takaiarda korku ve dehşet hü- · ' err 0 nun tbnu t u ve 

H • • · t ? · k.. ·· ekt d" ı ·ı· b h . Fransız ma ua ı - angısın ı an ıyorsunuı;. um surm e ır. ngı ız a rı 

Ajansın dili • Pavio.l 'un veda 
Türkçe yazalım. açık yaza- ziyafeti 

lım, berkesin anlayabileceği gi Sof H • . . .. 

yetileri ile Yunan mMnurları ba PARIS, 30 (A.A.) - Gaze 
raaklar tesis etmi~ler, çadır. yi-

1 
teler, dün M. H~rriot'~un Ce

yc =ek, içecek ve ilaç tevzi et- 1 r:evrede irat ~t!°ış oldug~ nut-
mislerdir. kunun mütedılane oldugunu, 

. fakat ayni zamanda hali hazır

Bir kablo koptu 
VEIMAR, 30. A. A. - Tram

bach, taş ocaldanru iataayona rapte 
den 7 kilometre uzunluğunda bir 
kablo birden bire kopmuttur. 

Kablo üzerinde kaymakta olan 
108 yüklü vagon 40 metrelik br irti 
fadan düşerek derince toprağa gö
mülmüştür. 

bi yazalım diye dünya yerinden ı ~a .arıcı>:~ .. n~zaretı ~-
d d" eki ·· k" ···k muru sıyasıye muduru umumı- Müthiş yağmurlar 

~irn~ı;~:a~ ;ünl:rl:2 D~f~~- !Miğinpe talyıf· n edilen !Bkulg_ar .•efiri NiCE, 30 A. A. - Sabahleyin 

da beynelmilel zulmetleri ten

vir etmekte bulunduğu ehemmi 
yelle kaydeylemektedir. 

Kaza mahallinin etrafında birçok 
ıcyyahlarla amele bulunduğu halde 
inıanca hiçbir zayiat olmamıttır. 

b h d 1 d fak t • av o • mem e etımızden Akcl<niz ıahillerinde zuhur eden •id a çe ecaışıp uruyor; a 1 .. _L_ ·ı M k ' 
A d 1 • A · d h h"I" ayrı ması munas.,.,.,tı e aç a- delli fırtına bilhassa Antibeıde his- ' 

1 
na1m0 u . 1 Ja.ndsı .!'

0
!' ad": an- daki ikametgahında bir veda sediımi1 ve oracıa sokaklar. mahzen- r Almanyada 14 bin 

aşı az <11 ını egış rme ı. . . . . R . 1 1 ı- , • e .. ıen· ---m· katla albn • .. • , resmı tertıp etmıştır. esı:ıı ca '" • n -~u re su ı • b 1 d 
Mesela dun M. Herrıot nun b ld M y ef" I • da k•lmı~trr. '. ameleye ı• u un U 
ku b k 

h kkınd u e ısır ve unan s ır erı. y 
nut nu ve u nutu a a İt 1 F F 1 k Yağan yağmur o kadar •iddetli ol 1 BERLIN, 30. A. A. - 14.000 ka-M f t · · .. t 1 a ya, ranaız, ~ e e emen . . , 

a ın gaze esının mu a easmı f ti . l h t .. I muştur kı, deniz kılometreler boyun dar amele ve müstahdimine son za-
bakınız nasıl anlatıyorı r İre erı ~i·s a . a ~uz~r arı, ca kül ren!l"i ve kaba,..k bir hal almr, manlarda Almanyanrn aınai havali-

' ta ya ateşemı ıterı. ta ya ve tır . •İnde iş tedarik olunmuttur. 
' Matin gazetesi dünkü nut- Fransa ateşenavalları Bulg,tr 

kun Grarnat nutkunun mütem· konıolosu, aefaretlere mensup 
mimi olduğunu yazmaktadır. daha birçok zevat hazır bulun-

Garamat'da M.Herriot Fran muştur. _...._.._ 
Tarihi silahlar 
tasnif edilecek 

Aakeri müzedeki tarihi ıili.h
iar timdiye kadar ilmi bir tasni
fe tabi tutulmamlfb. Müze ida
resi bunların tasnifine karar ver
miş ve ilk defa ite tüfek.terden 
batlamqtrr. Tüfek.terin taanifi bit 
tikten aonra eski toplar da devir
lerine göre aıraya konacak her 
kıaım için ayn ayn rehberler do 
ne,redilecektir. 

M. Titulesconun Alman iktisadiyatı 
istifası BERLIN, 30. A. A. - Alman ban 

k'lları merkez federaıyonn tarafın
BOKR~Ş: :lO .A. A. - M. Titu. ılan kabul edilen bir karar ıuretin-

leıconun ıahfası parlamentoda uzun ! d h""k" t h ırlanan iktisadi .. k .. ka beb" e uumeçe az 
muza erat ve muna şata ae •yet mili" "ktı" d" l t lırar · t• pı-ogramın ı ı sa ıya tn e 
vermış ır. . . . · • ·ı t-..ı.&. ·· ı · 

.. . . .. dırilmeıi içı.n sınt~ en ~~~s ~n 
. Fır~ ru~a~ı. bu ıstifa~an m~tevel hüsnü neticeye iktıranı. ve ı~ıı~gın 

lıt enılitelenru ızhar ebnıtlerdır. çoğalmaaına mani tedbırl~· ıttihazı-
M. Vali da, Milletler Cemiyetini ne imkan bırakacak ve ümit verici 

hararetle müdafaa ve methederek bir iıtilıbalin ibzannı kifi vaitlerle 
Romanyanın Ruıya ile münasebatıru mali bir tetvik teıkil ettiği beyan e
normal bir aafbaya sokmak için Ce- dilmektedir. 
nevre mefkU.reıine tevfikan çalışma· 
ğa devam etmesi lazım geldiğini söy 
lemiıtir. Yeni bir torpil 

Hintlilerin silahlan 
LONDRA, 30 .A. A. - Kabine 

toplanmıştır. Bu toplarufla Hintlile 
rin eslihadan tecridi meıelcsinin 
mevzuu bahis olduğu zannedilmekte 
<'ir. 

Yeni nazırlar henüz yemin etme 
dikleri için içtimada hazır bulunama 
mııl•rdır. 

ltalya kralı 
Portsaitte 

PORTSAIT, 30. A . A. - ltalya 
kralmı taşıyan Savoia yab buraya 
gelmiş ve mutat merasimle seljmlan 
MlflJr. 

Gandhi 
BOMBA Y, 30. A. A. - Hükümet 

Gandiye bundan aonra mülakatları 
ile muhaberatında kendi•in~ alelade 
mahpus muamelesi yapdRcağını bil
dirmiıtir. 

sa ile Almanya arasındaki suite 
febhüme cepreden tema etmit 
dün Cenevrede ?ıe beynelmilel 
bir teşriki m~sainin daimi im
kanlarını tenvir etmeğe çalış
mıştır. Bu harekete Almanya
nın silahlar.masmı yalnız buna 
r.rnhalefet etmek suretile değil 
belki Alman metalibatının bey
nelmilel yeni emnüııelimet sis
temi vücuda getirirken nazarı 
itibara almak suretile menet
meğe matuf müzakerabn pla
r.ında faydalı bir surette devam ·------· .. -·-------
olmak icap eder." Fransızcadan. yahut başka bir Alman 

BERLIN. 30. A. A. - Volff a- Macar kabinesi 

Anadolu Ajansı dünya ha- ecnebi dilden tercüme yapmak 
berlerini memleketimize geti- o dildeki kelimelerin karşılıkla Şimendiferleri 
ren biricik yerli vasıtadır. He- rını dizivermekten ibaret değil- BERLIN, 30. A. A. - Volff a
pimiz onun ağzından siyasi ha- dir. Tercümeye türkçeleştir- janaından: Ağuıtoı ayi zarfında Al
berleri, dünya vak'alarını öğre mek demekte hakkımız var Ter man fimendiferl ri masarifi, mezkür 

h 
demiryoUar vario .. bndan 17 milyon 

niriz. Yukarıya aldığımız par· . cüme erşeyden evvel türkçe ol alt k · tı" • d .. . . un mar ıeçmıt r . 
çadan. hele bunun son karıtık malı ır. Dunya ıle Türkiye ara. 
cümlesinden nasıl mina çıkan smda habercilik yapan · Şimendifer miiatahdiminin yekıi-

. . .. aJUlH• nu ağuatoata 601 bin 882 kiıiye ba. 
lır? Yalnız kelime!-er değil, mızdan rıca edenz. türkçe YaZ- ı lit olmuttur. Bunların ,.dedi Tem. 
cümle bile türkçe deiildir. aın. muzda 606 bin 318 miktarmda idi. 

janamdan: Alman mühendiılerinden BUDAPEŞTE, 30. A. A. _ Nai-
Spietsch kücük bir motörle müceh bi hükümet amiral Horty ,müdafaa 
h~ .. bi~ hava -torp~i inta edebileceği nazırı M. Jules de Goemboesi'yi saat 
ru ~ıt ~tme~tedır. . • .. yedi buçukta kabineyi teşl<ile me-
Mumaıleyhın yaptıgı hea~p~ara go mur etmittir. 

re, bu torpil 50 bin metre ırtıfaa ka 1 
dar çıkabilecek ve atatorferde yap•- ı 
lan ilmi taharriyatta işe yarayacak· 
tır. 

Bu torpil ayni zamanda tonlarca 
yükü börkaç dakika içerinıinde 1000 
kilometreden fazla mesafeye naklede 
bilecektir 

Yeni bir Fransız 
torpitosu 

DUNKERQUE. 30. A. A.- 2831 
tonluk bir torpito muhribi muvaffa
kivetle denize indirilmiıtir 

tın mı kaçı or? 
Dün gece Avrupa ekspresi 2 

saat geç hareket etti 
Dün gece .aat dokuzda hareket etmesi icap eden Avrupa 

eskipresi tam vaktinde hareket etmemiş. 2 saatlik bir teahburla 
ancak ) 1 de hareket edebilmiştir .. Bu gecikme, polisin trenin ha· 
reketine mini olmasından ileri gelmiştir. Hatta polisin trende ta 
harriyat yaptığı ve şef dö trenin üzerinde 4000 altın lira zuhur 
ettiği hakkında bir de rivayet vardır. Vaktin geç olması dolayı· 
sile hadisenin sıhhatini tahkik kabil olamamıştır. 

Ankarada ehli hayvan • • 
sergısı 

ANKARA. 30 (A.A.) - Yüksek yarış ve Islah encümeni· 
nin ehli hayvan 'ergisi bugün saat 14,30 da Ziraat Vekili Muhliı 
Bey tarafından açıldı. Açma merasiminde Vali Nevzat Bey, Zi· 
raat Veklı !eti erkim ve kalabalık bir halk hazır bu:unmuştur· 
Sergide iyi tay yetiştiren kısraklar arasında yapılan seçmede Bal 
vekil İsmet Paşa Hazretlerinin kısrağı ile Zir nahiyesi müdürli 
Şevki Beyin kısrağı ve iyi yetittirilmiş taylar arasında yapılaıı 
seçmede Koçhisar tuz inhisarı memuru Aziz Beyle Taşpınardaıı 
Abdullah Ağanın tayları birinciliği kazanmışlardır. Boğalar ara· 
sında yapılan seçmede Ali Ağanın boğası birinciliği almış, or· 
man çiftliği inekleri , boğalan ve kınn:ıklan takdir edilmiştir· 
Sergiye getirilen hayvanların adedi her sene artmaktadır. Bo 
sene 100 at ve kısrak. 300 koyun iştirak etmiştir. 

Dört şaki cezalarını buldular 
MARDİN, 30 (Milliyet) - Siirtte Garzan ve BC!iri kazıı· 

ları taraflarında şekavet yapan Dilisli Abdullah Simi ve üç arka· 
daşı Beşiri ve Garzan jandarma bölük kumandanlarının emrirı· 
deki müfreze ile yaptıkarı müsademede maktul dütmüşlerdir· 
lki şaki de yaralı olarak yakalanmıştır. Şaki Abdullahın amratl 
Halil Simi gecenin karanlığından istifade ederek kaçmışsa cb 
takipten kurtulamayacağı muhakkaktır. 

Türkiye birinciliklerinin 
grup müsabakaları 

IZMlR. 30 A.A. -Türkiye birinciliklerinin üçüncü grup mii· 
sabakalarına bugün Alsancak stadyomunda binlerce halkın hıı· 
zuı-unda ve Bahke&ir, Manisa. İıparta ve Denizli mıntakalarınııı 
iştira.kile baılandı. Bütün takımların karıılaşmaları büyük bir 
samimiyet ve intizam içinde cereyan etmiıtir. iki müsabaka Balı 
kesir ve Manisa takımları arasında yapıldı. Oyunun hakemi ls· 
tanbuldan Refik Osman Beydi. Bu maç tamamiyle Balıkesir ta· 
lamının hakimiyeti altında cereyan etti ve 4 • O Balıkesirlileriıı 
galibiyetile neticelendi. Bundan sonra lsparta ve Denizli takını· 
!arı kartı'aştılar. Müsabakanın hakemi Uşaktan Yusuf Ziya Bef 
di. Bu maçta İsparta takımı görülmeğe değer bir oyun oynadı. 
Buna mukabil Denizli takımı ise çok fena oynadı, biihassa Deniı 
li takımının kalecisi Adeta top tutmuım bile beceremiyordu. İt· 
parla takımı maçı 6 - O gibi büyük bir farkla kazandı. Müsabaka· 
lara pazar günü devam edilecektir. 

M. Baldvin Snovdene 
halef oldu 

LONDRA. 30 (A.A.) - M. Baldwin mührühas lordu tayiıı 
ed!lmiştir. Mumaileyh bu vazife ile beraber şimdiki vazifesi olaıı 
Başvekalet lordluğunu da ifa edecektir. Diğer tayin olunanlar 
~unlardır: M. Horebelisha (milli liberal) hazine nezareti maliye 
müsteşarı; M. Burgin (milli liberal) ticaret nezareti parlamento 
müsteşarı; Lord Plymouth (muhafazakar) parlaır.ento müsteın· 
lekat müsteşarı; M. HeadJam (muhafazakar) münakalat neza· 
reti parlamento müsteşarı; M. Butler (muhafazakar) par:ameo• 
to Hindistan işleri müsteşarı. 

irfanda parlamentosunda 
BELFAST, 30 (A.A.) - İşsizlik hakkındaki takririn;.r. 

müzakerat fihristine kaydedilmemesinden hiddettenen amele 
fırkası aza~ından M. Beatie, parlamentonun dünkü içtimaınd• 
zühulü şiı \ 1etle protesto ettikten sonra Avam kamarası reisinill 
oturmakta olduğu koltugun önündeki masaya yakla§arak riyaset 
alameti olan asayı yere atmıttır. Orada hazır bulunan çavut riY~ 
•et alametini tekrar yerine koymuşsa da M. BeiUie bu alameti 
bir daha yeı·e fırlatmıştır. Bunun üzerine Reis M. Beatie'ye mii· 
zakere salonur.u terketmesini emreylemiştir. M. Beatie ancalı 
siddetli protestolardan oonra bu emre itaat ey"emiştir. 

Alman çiftçisini 
himaye 

BERLIN. 30. A. A. - Volff a
janımdan: Reami gazete, çiftçiler i
çin büyük bir yük le!kil etmekte o
la., bazı huausatı mahıua derecede 
hafifletmek maksaılile reisiciimhur 
tarafından isdar edilmit olan emirna 
meleri neşretmektedir 

Bu emirnamelerde ezcümle İpotek 
ti borçlann faizi miktarının bir sene 
iç.in izami yÜzde bire indirilmesi der 
pİJ olunmaktadır . 

Açlık grevinden 
vaz geçtiler 

BOKREŞ, 30. A. A. - Hükümet 
ile mütekait zabit vekilleri aııumda 
bir itilaf haaıl olmadığından zabit 
vekilleri açlık ırrevinden vazgeçmiş
ler ve konırreciler Bükreti terkeyl f 
mişlerdir. 

Fransada askeri 
talimler 

CHALON SUR MARNE, 30.A.A. 
Askeri talimlerin ikinci .ıafhaır dün 
Vakmy ovasında nihayete ~rmiştir. 
Bu talimler tam manasile as1ceri bi
ı er manevra olmayip kara muharip
lerile hava cüzü tamları arasındaki 
irtibat ı!etkik etmek mak•adib muh 
telif sil&hlar arasında yapılan alelade 
talimlerden ibaı·ettir. 

Müttehidei Amerikıt 
ve tahdidi teslihat 

CENEVRE, 30. A. A. - A•k"' 
mevcutları komitesi bu.;in ilk içti 
mamı yapmıştır 

Miittelıidci Amerika ınurahh•"' 
Hovver tekliflerini taşrih eden tıit 
'eıikayi komiteye tevdi eylemiştir 
Veıika alakadar memleketlerin P" 

liı ve milli müdafaa l<UV''et1erif'Iİıl 
miktarını tayin eylemektedir. 

Kısa bir mÜ.ot.akere eı;naslnda fııf· 
Bockur asıl mühim meselesinin ın~' 
cutların birbirinden tefrikanda !' 
mutelif memlek'!'tlere ait askerferıJI 
kıymeti harbiyesini göıteren bir lı"' 
remin tanziminde olduğunu bel"'~ 
ebnit ve Fransız murabbaı heyet!' 
nin müoak&f&yİ ~niyet sahaaı dah1

• 

linde muhafaza endişesiyle müteb•' 
rik olduğunu ilave eylemi~tir. Mii" 
kerenin devam gelecek celseye bc1'' 
kılmıftır. 

• 
Sir John Simon 
Cenevreye dönüyot 

LONDRA, 30. ı\. A. - Siı· Jo!ı~ 
Simon pazar ı;;nü h•va tıırikiyle C' 
nevreye dönecektir. 

Parçalanan vapu1' 
SAN FRANCISCO. 30. A. A· / 

Nevadanın tayfaaı Amchitlm ada••,,. 
da karaya çıkmıttır. Hepoi de .,.ı-" 
ve •alimdir. Jiapcalıroya nnlıledileP. 
!erdir. 
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Tehacüme Rağmen hiç bir Çocuk mektepsiz Kal adı .. 
Darülfünunun ıslahı 
pek esaslı olacaktır 

Tadilat meyanında müderris_/ 
ler arasında da mühim 

değişiklikler beklenilebilir •• 
İstanbul Darülfünununun ıs Edebiyat fakültesinde liğvedi

İahı hakkında porfeıör M. Malş lecek üç kürsü olduğu ve buna 
•ın verdiği rapor Maarif veki- mukabil de iki kürsü ihdas edi 
letince tetkik edilmiıtir. Rapor leceği ümit edilmektedir. Bu 
Başvekalet tarafından da tetkik meyanda şerhi mütun kürsüsü 
edilmektedir. Yakında heyeti lağvedilecek ve müde.-ris bulu
•eki.le içtimalannda müzakere nan Ali Ekrem Bey tekaüde sev 
edilecek ve Me1clisin açılı9ında kedilecektir. Hukuk fakültesin 
ilk içtimalara yetiıtirilecektir. de kanun bilen ve tatbik eden 
Haber aldığımıza göre hükU- adamdan ziyade hukuki kafa ile 
illet Darülfünunun tam minui mücehhez hukuk ilimi yetittir 
le modern bir ilim müessesesi mek maksadı gaye ittihaz edil
haline ııetirilmeai için maddi, diğinden fakültede mesai tar
ın&ııevt hiç bir fedakarlıktan çe zında bazı tebeddülat yapıla
kinmeyecektir. Darülfünun ıs- caktır. Roma hukuku dersi liğ 
lah edilirken. bu meyanda bazı vedilecek ve tarihi hukukla bir 
Yüksek mekteplerin vaziyetleri !ettirilecektir. Darülfünun ho
de mevzuu bahsolmaktadır. Ez caları meyanında seıi>est dok
tümle profesör M. Malş Mühen torluk, avukatlık yapanlardan 
diı mektebinin ilgasile, bu mü maada ücretli olarak memurluk 
eıseaenin fen fakültesine raptı yapan, liselerde muallim bulu
Ilı terviç etmektedir. Bundan nan müderrisler ve müderris 
başka Ticaret mektebinin alt muavinleri de vardır. Darülfü
kıamı da Darülfünuna bir 1ktı- nun profesörlerinin ücretli da
•at fakültesi halinde ilhak edi- hi olsa hariçte memuriyet yap
lecek, programlarda esaslı tadi malarına ve bilhassa liselerde 
l&t yapılacaktır. Darülfünun ders okutmalarına kat'iyen mü 
bütçesi halihazırda 800 bin li- saade edilmeyecektir. Serbest 
radır. Bu bütçe yeni tetkilatta avukatlık ve doktorluk mesele
tevsi edilecektir. Bu da 1933 sine gelince. bunu da ancak mü 
•eneai için olacaktır. Fakülte- him konsoltasyonlar, yüksek ih 
lerde liğvedilecelc kürsülerden tisas itleri ve mühim hukuk 
başka kürsüleri lağvedilmeden meıeleleri deruhte ve intaç şek 
tekaüde sevkedilecek veya açı-
ğa çıkarılacak bazı müderrisler linde yapabilecekler, sırf maddi 
•ardır. Tıp fakültesinde )abura düşüncelerle doktorluk, avukat 
t11var mesaisine çok ehemmiyet lık yapamayacaklardır. Darül
•erileceği için laburatuvarda ta fünunda ıslahat yapıhlıktan 
lehe ile birlikte çalıfmayan ho- sonradır ki bareme göre son de 
calar fakülteden uzaklattınla- fa yapılan maaf sistemi tatbik 
taktır. Kürsüler ve müderrisler edilecektir. Geçen sene hocala
•rasında epeyce deiıitildik olan ra 500 - 400 ilh .. maaşlar tayin 
fakültelerden biri de edebiyat edilmişse de müderrisler henüz 
fakülteaidir. Bu fakültede ensti bu maaşları almamakta, eski 
lü meaaiaine çok ehemmiyet ve maaşlarını muhafaza etmekte -
rileceği için bu ilim şubelerinde dirler. Bu maaşlar yeni tetkila
llıüderrislerin tamamen darülfü ı tın tatbikını müteakıp verile
'lllna bağlanmalan istenecektir cektir. 

Ekonomi 
• 
incir 
Vaziyeti 
İ:ımir ticaret odası

nın bir raporu 
lncirlerimizin vaziyetine dair lz

llıir ticaret odasınca mühim bir ra
llor hazırlanmııtır. Bu rapora göre 
lııev•İm iptidasından timdiye kadar 
llorsada 5,614,510 kilo incir ıatılmıt 
lır. Geçen oene ayni tarihe kadar 
s,342,785 kilo incir satılmıitı. 

1 
Borsa fiatleri: Bu hafta zarfında 
~ir Boraaamda süzme 15-25 ku
"'ıtan, elleme 10-18, paçal 6,875 -
14,S , natürel 9.11, hurda 6 kuruştan 
"'tılmıştn . 

ihracat: Son hafta zarfmda lzmir 
liınanmdan ecnebi memleketler li
~nlaruıa 2,649,567 kilo İncir sevke 
~ lınittir. • 
lı.i ~ıim iptidasından 23 eylı.il tari
' he kadar muhtelif ecnebi meml.,. 
•tlere 4,488 ton 253 kilo İncir ih

>ııç olunmıııtur. 
~en sene ayni tarihe kadar 4,624 

'o.ı 724 kilo ihracat yapılmı9b. 

Mani•a bor•a•ı 
l\.tANISA, 30. A. A. - Diln öğ

~l'e kadar boraada 11-18 bırut araım 
"" 392 çuval üzüm ve 4,30 paradan 
7 kuruı araımda 130 çuval buğday 
•e 3 buçuk 4 kurut aruında 17 çu 
~al arpa ve 16.S kuruıtan 2 çuval 
:ll•aın, 10 kunııtan 17 çunl koza oa 
ıld, . 

Dünkü üzüm aatqmm yekunu 601 
~llvaldır. 

8uigaristana gön
derilen balmumlan 

Memlekette -----
Baba 
Katili 

Bir şerir mavzerle 
babasını öldürdü 
Ceyhandan yazılıyor: Bu civarda 

Adatepe köyünde oturan Mustafa is
minde ıerir bir evlat, yetmlt ya~ın
dat.i babaımı öldürmü~tür. Mustafa 
cinayet ıı;eceıi iki arkaclnıı ile birie
ıerek Karılı Hatice isminde bir alüf 
leyi köy haricine ıı;ötürmü ler ve eğ 
lentiye baılamıılardır. Bir aradlık 
aarhoı olan Mustafa bir taarruza uğ 
radıklan takdirde müdafaa için silah 
!arı olmadığım tevehhüm etmiş ve 
köye dönerek evdeki mavzeri almak 
iıtemiıtir, fakat babası mavzeri ver
mediği ıı;ibi kendisinin gitmesine de 
müsaade etmemittir. Bundan mui· 
her olan Mustafa, mavzeri kaptığı gi 
bi baba11 Raşit Ağanın üzerine bo
f&ltmiı ve öldümıüıtür. Yakalanan 
Mustafa, mavzeri, babasını öldür
mek kaatile atmadığım, babası kendi 
ainin evden çıkmamaıı üzerine kapı 
yı kilitledijfini, mavzer kurıunlarile 
kilidi kınp çıkmalr için ailib attığını, 
fakat kurıunların bu eanada dıtanda 
bulunan babasına ioabetle öldürdüğü 
nü söylemektedir. 

Bir kadını kalbin
den vurdular 

Sındırgıdan yazılıyor: Bigadi
çin Orta mahallesi ahalisinden 
Mahmut, Hüseyin Efenidinin evi
ne girmif ve ailesi Hatice Hanımı 
tabanca ile kalbinden vurup öl
dünnüttür. 

Maariftt 

Açıktaki 
Muallimler 
Şurayı devlete 

müracaata 
karar verdiler 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rinden son kadroda açığa çıka· 
nlan 180 ni mütecaviz türkçe mu 
alliminden bu,,ları haklarını ara
mak üzere Şurayı devlete müra
caat etmeğe karar vermişlerdir. 
Bu muallimler 3--1 O seneden be
ri ayni vazifede bulunduklarmı 
iddia etmekte ve çıkanlmalann
da bir sebep olmadığını sôylemek 
tedirler. Kendilerile ıı;örüıtüğü
müz açığa çıkarılan muallimler 
den bazılan diyorlar ki: 

- Biz hu vazifeye layık de
ğilsek evveli niçin bizi tayin et· 
tiler? Ve ıimdiye kadar bazı ku
surlanmız oldioe 8 seneden beri 
niçin vazifemizi almadılar. iki se 
ne evvel vekalet müfettiıi umu
milerinden mürekkep bir tetkik 
ve taafiye komisyonu vücude ıe
tirilmifti. O komisyon uzun tel· 
kikattan sonra bizi vazifemizde 
bırakmııtı, bu sene böyle bir ko
misyon yapılmamıı. tetkikat icra 
edilmemiıtir. Kadrolar alelacele 
yapılmıttır. Açığa çıkanlan mu
allimlerden bir çoğu haksız mua 
meleye uğramıılardır." 

Stenoğrafı kursu 
BugÜn Cağaloğlundaki Ame

li hayat ticaret lisesinde umuma 
mahauı yeni bir ıtenografi yani 
seri yazı kursu açılacaktır. Tedri
sat üç. ay sürecektir. Yazılma mu 
aıneleıi bugiinden sah günü ak
tamına kadar devam edecektir. 

ilk mekteplerde 
tedrisat başladı 
Bu aabah şıohrimizdeki bü

tün ilk mektepler yeni sene ted
risatına b&~layacaklardır. Bu se
ne bütün tedabir evvelce alındığı 
için hiç bir çocuk mektepsiz kal· 
mamııtır. Yedi yaşında olan her 
çocuk mektebe kabul edilmiş, 
hatta 6 yatında olup gösteriıli o· 
lan çocuklar dahi almmıtlardır. 
Bu sene lstanbul ilk mektepleri 
birinci ıınıflarına dört bini müte
caviz talebe kaydedilmittir. Bir 
çok semtlerde birinci smıflara ıu 
beler ilave edilmiştir. 

Sanat mektebinde 
tadilat 

Sultanahmetteki mıntaka san 
al mektebi binasında esaalı tadi
lat vücude ıı;etirilmektedir. 

Mektebin matbaa kıamı kaldı 
rılmıtt yerine elektrik atelyeıi ya 
pılmıf, demirhane ahıap iken be 
tona tahvil olunmuıtur. 

Mektepteki demirhane ve dö
kümhane bacası 28 metre irtifaa 
yüksetilmiştir. 

Tahlisi yede yeni 
tertibat 

T ahliıiye ldaresi, Boğaz hari
cindeki bazı iıtaıyonlara yeni ter 
tibatıa deniz fenerleri, kurtarma 
aletleri ve saire temin etmiye ka
rar vennİftİr. 

Bilhassa Boğazın en tehlikeli 
iki noktasına yeni bir fener ko
nacak ve bu meyanda da tahlisi
ye vesaiti alınacaktır. 

Tarihin Çinde din 
ve felsefe kısmı 

Türk tarihi tetkik enciimeni,'Türk 
tarihinin ana balları'' ünvanh ese
rin "Cinde din ve felsefe tarihi" kıs 
mının yazılmasına darülfünun lihi
yat fakültesi dinler tarihi müderrisi 
Hilmi Ömer beyi memur ctmittir. 

Hilmi Ömer bey, lngiltcrcde felıe 
fe ve içtimaiyat tahsil etmiş, bilhas 
sa din tarihine. eski dinlerin zuhu
runa. tesisine ait tetkikat ile meşğul 
olmuı. bu hususta salahiyettar bir 
zattır. 

Mersin limanından 
giden vapurlar 
Fransız bandralı Li Mortin 

vapuru altmıt altı ton makine 
malzemesini hamilen limana 
gelmit ve bir mikdar ihracat 
emteaaı alarak Suriye tarikiyle 
Marsilyaya avdet etmittir. hal 
yan bandralı (Federiko ve Bul 811tgariotan Türkiye b&lmumulan 

•., kartı fa:ıı'-& ıı;ümrük resmi koymuı 
~r. Bu vaziyet karıısında Türk 
.. ıınumulanrun piyasada fiatlan düt 
~•dir. 

Bir tahsildar seno) vapurlan limana yirmi 

Son fiat Karadeniz balmumulan 
~ kuruı. Anadolu balmumulan 71 
..:ıruıtur. Bulıı;ariıtan hükiımeti,Tür 
't·~" ile yaptığı ticaret muııbedeıinde 
. 'ırk balmumularma kartı asgari ta 

kayboldu ton ticari eıya getirmişler ve li 
mandan yüzelli ton kadar hubu 

lZMlR, 29 - Kemalpafa ka- bat ve bin iki yüz meva,i alarak 
za merkezinde ikamet eden tah- Suriye ve Malta tarikile Marail 
ıildar Mahmut Ef. ismindeki bir yaya gitmitlerdir. 
zat evvelki sabah bir kahra bin· lıiıllliı•iilı•Iİıı•••••••
mit; keçilerini beraberine alarak 
otlatmak Üzere civar dailara çık 
mıt. Katır akıam üstü bot olarak 
eve avdet etmit, bütün İntizarla .. 
ra rağmen Mahmut Ef. gelmemiı 
tir. 

EMLAK SAHİPLERİNE 
ve MiMARLARA 

Beyoğlu Gaz Şirketi her nevi GAZ 
teıiıalıru eıki fiatlarından yiiade 30 
noksanına deruhte eder. 

Belediyede 

Sıhhi 
Mürakabe 
Belediyede yeni 
teşkilat yapılıyor 

Şehrimizin kenar mahallelerinde 
bazı fakir hastalar ıı;ünlerce yattığı 
halde yardımlarına yetitecek tefki
lit yoktur. 

Belediye, hem halki hastalığa kar 
şı muhafaza etmek, hem de hastala
n tedavi edecek 11hhi veııtlyadR bu 
lurunak üzere bir sıhhi murakabe he 
yeti teşkil etmittir. Heyet, lıtanbu
lun her mahallesindeki evleri dola
ıacak. nerede fakir, hasta aile bu
lunduğunu tetkik ederek haıta ara
yacaktır. Bu arama neticesinde ayak 
ta tedaYİ edilecek olanlar tedavi edi 
lecek, bazılarına ııhhi tedbirler tavıi 
ye olunacak, hutaneye sevkleri la
zım olanlar da hastaneye kaldınla
caklardL Yeni teıkilatta kafi miktar 
da hekim ve hasta bakıcı bulunacak 
tır. 

Mürakabe heyeti bilhassa haıta
lıklann ne ıı;ihi va11talarla geçtiğini, 
nasıl korunmak lizım ıı;eldiğini anla 
tacaktır. 

Yüksek kaldırım 
tamir edilecek 

Belediye yeni sene işleri içinde 
Yüksekkaldmnu esaslı bir ıurette 
tamir ve yeni bir ııekilde tadile ka
rar vermiştir. 

Et neden pahalı 
Son zamanlarda· ıehrimize külli

yetli miktard• koyun geldiği için U 
zun çarıı ve Kadıköyünde bir ko
yun 350-400 kunıı arasında satıl
maktadır. 

Buna rağmen mezbaha ı·e&mi yUk
ıek olduğu için et fiatlan pahalıdır. 

Hayvan boraasında ayakti\n, ya
ni diri olarak bir lıaraman k~yunu~ 
nun kilosu on, on be, kuruştan mua 
mele görüyor, Karaman koyunu ke
sildikten sonra yarı ağırlığını kaybe 
diyor ve on kuru,a hayvan borsasrn 
da muamele gören karamanın kilosu 
yirmi kuruşa çıkıyor. 

Kiloyu okkaya tah ı' dince tah
minen etin okkaıı otuz kuruta geli
yor. Buna okka başında on kurut 
mezbaha re5mini, on kuru, da top
tancının karını zam etmek lizımdır. 
Perakendeci de bu malı dükkanda el 
Ji kunışa satıyor. 

Kıvırcık koyun eti de ayakta ola
rak kilosu yirmi bet kuruştan satıl
dığı halde ayni seyri takip ederek 
kasap dükkanında sekıen kuruta çık 
maktadır. 

Darülfünuna giden 
belediye memurları 

Dahiliye Vekaletinin verdiği bir 
emir Üzerine bundan ıonra belediye 
ye alınacak memurlann Darülfünu
na devam etmelerine müsaade edil
miyecektir. 

Bu emir üzerine bütün Belediye 
memurlarına bir tamim yapı1mıı, 
elyevm Darülfünun tahsili yapan on 
sekiz memurdan batka bundan son
ra hiçbir memurun Darülfünuna gi~ 
demiyeceği bildirllmiıtir. 

Ada 
Seferleri 
Bugünden itibaren 

tarife değişti 
Seyrisefain idaresinin Ada

lar ve Yalova hattı tarifesi bu 
günden itibaren değişmi~tir. 
Bu sabah yeni tarife tatbik e
dilmektedir. Yeni tarifeye na
zaran her giin Y alovadan la
tanbula sabahları 6,30 da. ak
şamları da 16.40 ta Köprüye 
iki vapur hareket edecektir. 

Köprüden de Yalovaya 8,25 
te ve 18 de iki vapur gidecektir. 
Pendikten köprüye 6.55 te ve 
14.30 da, Köprüden Pendiğe de 
10,20 de ve 19;30 da iki vapur 
hareket edecektir. 

Büyükadadan Köprüye sıra
sile 6,JO, 7;10 da; 7,35 te; 8 de, 
9;30 da; ıo;40 da; 15;10 da; 
16,20 de; 17,35 te ve ı8;5 te 10 
vapur hareket edecektir. Köp· 
rüden Büyükadaya da hergün 
ıo.20 ; ı4;30; ı6; 17;35; 18; 
ı8;15 ve ıs.ıs te birer vapur 
hareket edecektir . 

Büyükadadan 8 vapuru ile. 
Köprüden 8,25 ve 18 vapurları 
doğru postadır. 

Kadıköyünden Büyükadaya 
S.45 te diğer adalara da 10.40 
ta birer vapur hareket edecek-

>ife tatbikini deruhte elmitti buna 
~kahil Türkiye de, Bulgaristanm 
-~"" kömürlerine ve k•şlatval pey
~rlerine karşı asgari tarife tatbik et 
....,lrtedir. Bu vaziyet karımnda,Bul 
t"'İ•tanın ticaret muahcdesindeki 
._Yılla-• riavet etmediği anla~ılmak 
~dır 

Mahmut Ef. dört günden beri 
kayıptır. Bir cinayete kurban git 
· _. edili or. ltleriniz için .Şirkete müracaat ediniz tir 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Kef eliköy suyunun başında .• 
~ İstanbulun şifalı sularından biri, Boğaziçinde 
Kireçburnu yanında, sicim gibi akan bir sudur 
Sizin kulaktan aşık olduğunuz var mıdır? - Çayırbaşılıların 
toplandığı çeşme başı .. - Bir desti su, kaç saatte dolar? - Bir 

içim suya doyum olur mu? - Su yüzünden yaz kış 
Kireçburnunda oturanlar var - Armudun iyisi ve suyun iyisi .• 

lnsan. kulaktan aşık olabi- da, derenin içine doğru seslen
lirmi,. Bunu, ben kendi nefsim di: 
de denedim. - Pembe, kız ... Cici Beyime 

Kaç zaman var ki. kiminle yol aç .. Su içecekmif .. 
görüt.em, onun methini itilir Bu Cicibey. her halde ben 
oldum: olacaktım. Fakat, kendi üzeri-

- Aman, azizim .. Su değil me almak işime gelmedi. En 
ıerbet .. Bardakla İçme ... Bu- ciddi tavrımı takınarak aıağı 
lursan damacana ile iç!.. indim. Kefeliköyün methur 

- Mide. bağırsak. böbrek.. çeşmesini size birkaç kelime 
kum, taş ... Ne hastalığın varsa ile anlatayım: Toprağın içine 
kökünden söküyor! yerleştirilmiş ~ekiz on santim 

- Kaç zamandır İstanbul- uzunluğunda. geniş ağızlı bir 
da yaşa da bu sudan bir avuç boru .. Bu borudan sicim İnceli
olsun içme! Adeta inanacağım ğinde bir su akıyor .• Buna akı-
gelmiyor.. yor denemez, damlıyor demek 

- Kefeliköy suyuna git- daha doğru olur.. Çeşmenin 
medin ha .. Aşkolsun sana.. üstündeki gümbete sıra sıra dea 

Dedim ya, beni adeta kulak- tileri dizmişler. Bir destinin 
tan atık ettiler. Geçen gün, ne I dolması için. hiç olmazsa iki 
olursa olsun, diyip yola çıktım. saatlik bir zaman ister. Bana 

Bu namlı suyu bana tarif e- ne zaman aıra geleoeğini dütü 
derlerken: nürken, tombul Çayırba!ılı-

- Kireç burnu ile, Büyük- nın sesi duyuldu: 
dere arasında .... demişlerdi. - Çekilseneze be.. Ağabey 

Yolda vapurun çımacısına ciğim su içecek!... 
danıştım: Ne iıe, bu sefer bir derece 

- Kireçbumunda mı in- terfi ettik, Ağabey olduk. Maa 
sem, yoksa Büyükderede mi? mafih, Ağabey hitabı, Cicibey 

Çımacı. bir parça düşündük ~1~ daha hoşuma gitmedi de-
ten sonra. cevap verdi: gı · 

_ Kireçburnuna daha ya- Avucumu dua eder gibi aç-
kı d .. 1 tım. içerisini çukur!atarak 

n uşer... 1 1 d ld 
Rumeli sahilini takip eden alabi diği kadar au i e o ur 

vapurumuz, çarçabuk Tarabya- dum, fakat bu bir pençe au, 
d bana mısın demedi. ya vardı. Tarabyadan sonra a 

Kireçburnu ... İskeleye çıkınca Tekrar bir avuç .. Yine hiç 
sağa saptım .. Bet on adım yü- içmemiş gibiyim .. Bu sefer, iki 
rüdüm. yürümedim bir çeıme avucumu kullanmata karar ver 
göründü. Üzerinde dün yazıl- dim. Nafile ... Kandırmıyor. 
mış gibi pırıl pırıl bir kitabe Çayırbatılı kız, yeniden bir 
var .. Kitabede şunu okudum: ıarkı tutturdu; 

Seni sevmiş te yaratmış ya
radan ..• "ishak Ağa. Emini gümrü

kü Aıitine .. Sene 1163., 
Acaba söyledikleri ç.,.me 

bumu? 
Su dolduran bir ihtiyara 

sordum: 
-- Buralarda bir çeşme var-

mıt• pek methurmuş.. Acaba 
bu mu? 

İhtiyar, elindeki kovayı çeı 
menin musluğu altından çeke
rek durakladı; neden sonra ha
tırlayarak: 

- Anladım, dedi, sen Ke
feliköy suyunu arıyorsun .. Son 
ra elile Büyükdere caddeaini 
gösterdi: 

- Doğru bu yolu tut ... Oto 
büs durak yeri var. Oradan 
sap ... Yüz adım kadar yuru ... 
Solda bir tepe göreceksin. T e
penin altındaki dereye in .. l,te 
men§ur su oradadır ... 

İhtiyara teşekkür ederek 
yoluma devam ettim .. Durak 
yerine gelince sola saptım. 
Çıplak ayaklı birkaç çocuk. gü
neşe karşı oynuyorlardı: 

- Çocuklar .. Buralarda iyi 
b. t 
ır su varmıt ... 

Daha sözümü bitirmeden 
saçlarına cumalık mavi kurde
lasını takmış yetişkin bir kız, 
önüme düştü; beni birkaç a-
dım yürüttükten aonra elile 
uzakta bir tümseği işaret et-
ti: 

- Bak ... Çayırbatılılar otu
ruyor! •... 

- Cayırbatılılar da kim? 

Kafirin ne de güzel sesi 
var. Yanında çamur rengi bir 
kadın var. Kız şarkı söyledik
çe. homurdanıyor: 

- Abe ne oldu 
gün ... Tuttu yine 
marın? •. 

aana bu
sevdalı da-

- Aman sen de.. Ne olur 
aevdalı olursam .. Şimdi cümle 
alem sevdalı .. Biz de modaya 
uyuyoruz ... 

İhtiyar çingene kanaı. çü-
rük dişlerini göstererek gül-
dü: 

- Modalı mııın sen kız? 
- Modalı mıyım, Adalı mı 

yım, ben de şaşırdım ..• 

Çeıme batındaki nöbet uıu 
lüne hiç diyecek yok doğrusu .. 
Herkes sırasına razı .. llk ge
len. kendinden sonra gelenden 
daha kıdemli sayılıyor. Çayır
başılılar hak, hukuk tanır in
sanlar .... 

Bir Rum kızı. ti Tarabya
dan yayan gelmit. Belli ki iti 
de acele .. Fakat sırayı bozma
ğı aklından geçirmiyor. Yal
nız ikide bir kolundaki saate 
bakarak; 

- Ah, vire •.. Sok vakit geç
mif ... Daha üç desti dolacak ..• 
diye söyleniyor. 

Bu çeşmeden, cuma günleri 
ta Adalardan. Bakırköy, Yetil 
köy gibi uz'ak yerlerden ıu dol 
durmağ• gelenler varmıt. 

Ve Çayırbafılı diyor ki: 

yine midesinde bir şişkinli1 

duymayacak. 
Haaılı ey kariler .. Bu suy 

bir içim su dediğimiz dilberleı 
gibi doyum olmuyor .• 

Dönüşte. iskele memuru ile 
yine suya dair konuştum: 

- Beyim, dedi, bizim Ki. 
reçbumunun suları biribirinder: 
aladır. Şu gördüğünı.iz 1 ha' 
Ağa çetmesinin suyu öyle cok 
idrar verir ki, insan bira içmi. 
gibi olur ... 

Mübarek su. kış gelince ısı· 
nıyor, yaz sıcağında da bu. 
kesiliyor. Amma , Kefeliköyü 
nıin suyu başka ... Onun dünyı 
yüzünde bir eşi daha yok .. 

Bu su yuzünden Kireçbur· 
nunda yaz kış oturanları bili. 
rim. İsmi lazım değil. bir dok· 
tor vardır, yalnız bu sudan i· 
çer. Sonra, kum, böbrek has· 
talan tl nerelerden gelip bura· 
dan su alırlar. 

Malum ya. herkese inan ol· 
maz. Kendi elinle doldurma. 
!ısın ki tifalı su içtiğini anlaya· 
sın ... 

Dönü,te kendi kendime dü. 
şünüyorum: 

- Annudun iyisini dağda 
ayılar yer, derler. Ya:ı.ık ki 
suyun iyisini de Çayırb~ınm 
kıptileri içiyor! 

M. SALAHADDiN 

Hayatı 
Ucuzlatmak 

Dahiliye Vekili 
yeni bir 

tamim gönderdi 
Dahiliye Vekili Bey, müsb<t neti 

cesi her tarafta balkı memnuıı eden 
pazarlar hakkında belediye ve idare 
amirlerini yeniden teıvik ve tahril. 
İçin bir tamim ıı;öndermiştir. 'Bu e· 
hemmiyetli tamimi neırediyoruz: 

1 - Şehirlerimizde her yerin ıcap 
ve ihtiyacına aöre pazar yeı-1eri a 
çılmasının temini hakkında V ekiılct 
tamiminin idare ve belediye rcislerı 
tarafından fili tatbikatı. açılan yer
lerde halkm memnuniyetini mucip 
olacak İyi neticeler vennektedir.ŞBh 
si müşahedeler, resmi raooı-lar, hu· 
ıusi mütalealar, aile tecrübeleri, ~a~ 
zetelerdeki iktisadi makalel"r ve kro 
nikler ve bilha .. a alakadar fertlerin 
ifadeleri bu neticeyi teyit ve teşeb
büste devamı tevik edecek mahiyet
tedir. 

Bu müspet ve müsmir neticeyi da 
ha verimli ve daha tutumlu ya~m"k, 
yani mevcut içtimai ve iktuH!di fZlrt 
lar altında halka ve ai!e ilitı.,.dına 
bu kadar faydalı olan mue•seselen 
mevcut imkanlar dahilinde dahil zı. 
yade tekemmül ettirmek idare ve be 
Jediye amirlerinin ilk vazifel<·rinden 
djr. Vekil etin noktai nazaTına gQre 
bu vıuife ihtiyaç "arıııı )eniden pa· 
zarlar açmak ve açılanları l~kemmül 
ettirerek ucuzluk, temi7Jik ve İnti
zam noktalarından gayeye yakla~tı
rarak ifa olunabilir 
• Binaenaleyh idare ve belediye 

reislerinin pazarların açılması, tan4 

zim ve ıslahı ile bizzat alakadar ola. 
rak et, ıehze, yağ, ıüt, yumurta gibi 
esaslı ıı;ıda maddelerinin temizlik ve 
tazeliği ile fiatlarının da mahalli 
tartlara uyğun olmasının Polis veya 
belediye memurlarından birisinin ve 

- Geceden çıkarız yollara.. yahut bir kaçının heyet halinde pa-
d 1 zar komiseri sıfatiyle dl\imi suretle 

Kız~ğız.. bu cehaletime 
hafifçe gülümsedi: 

- A ..•• Çayırbatılılar itte .. 
Gösterdiği yerde, birkaç 

yeldirmeli kadın oturuyordu. 
Çayırbaşılılar. bunlar olacak
tı .. Yolumun üıtüne çıkan ku
rumut bir derenin dolambaçlı 
yatağını takip ederek bir tepe
ye tırmandım .. Fakat çetme 
hali meydanda yok.. Tombul 
bir kız, bacak bacak üstüne at
mış, huvardaca tarkı söylü-

Bakarız, yine o mut insan... murakabe ettirilerek he zaman neza 
Yok rabat, bu yabancılardan ... ,, ret altmda bulundurulması icapeder. 

Çetmenin auyu para ile pul 2 _ Kıtın da pazar yerlerinin faa 
la değil amma, buradan bir liyetini temin icin sabcıları yağmur 
deıti su doldurmak. yerin al- dan ~amurdan koruyacak tertibat 
tından bir küp altın çıkarmak ıimdiden düıünülmelidir. 

k d 3 - Yakında pazar yerleri için u-a ar zor... . . 
Maamafih geceleri nisbeten cuz ve ihtıyaca uygun tip!e planlar 

vekaletten Vilayetlere gönderilecek 
kalabalık az oluyor, yani iki tir .Bununla beraber büyük hanlar 
saat kadar beklenirae bir Da- v" sair mevcut tesisattan istifade edi 
macana su doldurulabiliyor- lerek kış için pazar yerlerinin tertip 
muş.. ,.<' tanzimine başlanılmasını ve ntte 

yor Biraz sıkılarak yanına yak- Maamafih, metedildiği ka- terde pazarlar Rçıldığımn bunların 
d B .. .. d b ııc ıt'İbi noksanlarının, ikllUll ve ıs-

laştım: ard vahrmı'şf. ~n .~'!'r~mh e l u lahlannın neve mütevakkıf bulundu 
- Affedersiniz .• Bu taraf- ka ar afı su ıçtıgımı atır a- ğunun işarını rica ederim." 

larda bir çeşme varmış.. mıyorum. Bütün gün fasılasız 1 Dahiliye Vekili 
Şakrak bir kahkaha arasın- , bu sudan itilecek olsa İnsan. ŞÜKRÜ KAYA 
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Gelen evrak geri verilmez -
.tüdd~ti geçen nüıhalar 10 ku

ru tur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me
ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy raaat merkezinden : 
Bugün hava ekıeriyetle, poy

razdan mutedil kuvvette rüzgir1ı 

olarak devam edecektir. 
30-9-932 tarihinde hava tazyiki 

7ö4 milimetre, en fazla sıcaklık 
28, en az (20) aantiırrat kayde
dilmittlr. 

ı Haftanın yazısı 

'j İntikam 
. İki ay dıtanda... kaldıiım 

müddetçe g3rmedıııım doatla
nmdan jeoloji muallimi Aziz 
Bey ismindeki ahbabım dün 
odama ıeldi •. 

- Merh.ba ! yahu! Safa 
ıeklin! Ne var ne yok baka

' lmı ... Yediğin içtiğin senin ol
sun gördüğünü geçirdiğini an
lat! ... 

Sözile sohbet kapısını aç
tı ... 

Pek sevdiğim bir adam ol
duğu için gelitine memnun ol
dum. Ben it zamanında misa
fir almaktan hiç hoşlanmaz
ken. özlediğim bir dostumun 
huzuru bana itimi unutturdu ... 
Ne göriitülür? .. iki ay ayrıl
mış iki dost ne üzerine g&riite 
bilir? .. Hal hatırdan sonra 
müşterek atinalar hakkında 
soruşturmaya ba9ladım: 

- Hüseyin ne yapıyor? .• 
- Hangi Hüseyin ... 
- Canım komisyoncu? .. 
- Ha!. İyi! Suadiyede bir 

pansiyonda oturuyor .. 
- Akaaraydaki evi kiraya 

mı verdi ... 
- Hayır! kayın valide.ile 

geçinemedi ... Kansını aldı. O-
raya gittiler .. . 

- Ev ne oldu?. 
- Hic! Bombot duruyor •.. 
- Aliden ne haber? .. 
- Tekfür dağına gitti .. 
- Ne münasebet!. 
- Vallahi ihtiyar bir bala-

sı mı, teyzesi mi varmış. basta 
lanmış. 

- Desen e ! miras yıye-

1 - E sen ne yapıyorsun? 
1 bakalım ... 

1 
1 

- Ben iyiyim. .. 
- Müdürle aran nasıl! .• 
- Onu hiç sorma!.. Ara-

mızdan su sızmıyor .• 
- Amma yaptın ha! Ya e-

vel; hiç geçinemezdiniz? .. 
- Ey kuzum! intikam! .• 
- Ne intikamı? ... 
- Onun bana ettiklerini bi-

lirsin!. 
- Canım sana hususi bir 

garezi yoktu ya! O adamın ka
rakteri öyle!. 

- Ben karakter , marakter 
bilmem. On beş gün kıstel
yevm, iki defa ihtar. Bir senede 
hangi hocanın batına gelmiş 
şoeydir? .. 

- E ne oldu da intikam
dan bahsediyorsun?. 

- Dinle!.. Malfun ya! O
nun bir mide hastalığı vardır. 

- Evet!.. 
- Ben bu mide hastalığını 

hareket noktası olarak aldım .. 
Evveli. gayet candan bir 

dost sıfatile üç dört gün mut
tasıl midesinin nasıl olduğunu 
sordum .. 

- Sonra yavaş yavaş mide 
hastalığının ehemmiyetinden, 
ihmal edilmemesi lazım geldi
ğinden ve eğer bakılmazsa (ül
ser) olup del ineceğinden ve a
damın ölümüne sebep olaca
lından bahsettim ... 

Birkaç ta mevhum misal ge 
tirdim .. Bu menval üzere üç 
dtirt gün çalıttrm .. Öyle bir 
merak ve (ipokondri) geldi 
ki; ite güce bakmaz oldu. On
dan sonra her ·gün beni gör
dükçe sormağa ba,lad•: 

"- Dün aktam yine midem 
pek şitkin idi. Gazdan çatlaya 
caktrm .. 

- Ne yediniz?. 
- Hiç! Zaten ittiham yok! 

Biraz domates salatası yedim: 

- Aman!.. Vitamin D var· 
dır .. Zayıf midelere gelmez! 
Semmi katildir. Ağzınıza koy
mayın!" 

Bir gün sonra: 
"- Aktam midem ağndı 

yine! .. 
- Bir şey dokunmut ola

cak ne yediniz? .. 
- İmambayıldı?. 
- Neeee?.. imambayıldı 

mı? .. Ne yapıyorsun yahu! Bir 
lokması zehirdir.. Patlıcanda 
Asit Kirkirik ( !) vardır. Mi
denin eı9ayı muhatiıini tahrip 
eder. Patlıcanın ağız yaktığı
na dikkat etmediniz mi? Sakın 
ha! .. 

lki gün geçer, bir daha!. 
- Aman birader! Bütün 

gece midemde bir ektilik. bir 
kaynama!. 

- Ne yediniz?. 
- Fasulye! . 
- Sağ yağlı mı?. 
- Hayır! Zeytin yağlı!. 
- Vay vay vay!. Doktor 

size zeytin yağını menetmedi 
mi yahu! 

- Hayır bir şey söyleme
di .. 

CUMARTESi 1932 

Diridiri yakacaklardı 

Okuyan ayı 

IZMIR, 29 - Kartıyakanın So 
ğukkuyu mahallesinde Meşruti
yet sokağında ikamet eden Adil 
B. isminde bir genç, evin bahçe 
kısmındaki odasına yatmak için 
girdiği sırada üç kitinin tarruzu .. 
na uğramıştrı·. Hüviyetlerinin te3 
bitine imkan bulunmayan hu şa
hıslar Adil Beyin yüzünü, gözle
rini ve ellerini sımsıkı bağlamış
lar, ayrıca karyolaya da bağlaya 
rak odaya ateş vermitlerdir. Bun 
dan aonra bu Üç şahıstan ikisi o .. 
dadan çıkını§; içeride son kalan 
şah11 Adil Beye hitaben: "inti
kam böyle alınır!" diye hağrrmış 
ve çıkıp ııitmiştir. 

Kahraman Efendi çok inat
çı bir adamdı. nuh der, peygam 
her demez, her §eyi bilirim id
diasında bulunurdu. 

Söylediğinin aksini iddia e
denlerin elinden çekmedikleri 
kalmazdı. 

Yalnız bir tabiatı vardh çok 
doğru bir adamdı. Bilmediği 
şeye karıfmaz. yalan söylemez, 
hakkı teslim, hatasını itiraf e
der, fakat bir şeyin de doğru
sunu öğrendi mi bildiğinden 
şatmazdı. Kahraman Efendinin 
bi-r de oğlu vardı: Nevzat .. 
Nevzat babasının aksine müla
yim tabiatlı. her söze kanar. 
her güler yüzün karşısında yel 
kenleri suya indirirdi. Babası 
oğlunun bu tabiatini ahmaklığı 
na, kalın kafalılığına verir: 

- Benim gibi, zeki, akıllı, 
şeytanın yattığı yeri bilir bir 
babanın böyle oğlu olur mu? 
der, Nevzadı nasıl adam edece
ğini düşünür, dururdu. 

Kahraman Efendi bir aralık: 
- Şu oğlanı mektebe vere

yim, belki okuyunca zihni açı
lır. diye dü9ündü. Kalktı, tanı
dığı mektep müdürlerine müra 
caat etti. fakat hepsinden de: 

- Olamaz, cevabını aldı. 
Çünkü oğlu 17 yaşına geldi

ği halde elifi görse mertek sa
nırdı. Kahraman Efendi biricik 
oğlunu: 

- Aman üzülmesin, 
- Aman zayıflamasın. 
- Küçükken okursa ahmak 

olur. diyerek okutmamış: 
- Hoppala beyim. 
- Dandini paşam, diye ağu 

cuklarla büyütmüştü. 
Okutmayı şimdi düşünüyor

du, düşünüyordu amma hiç bir 
mektebe de kabul ettiremiyor· 
du. 

Bu 17 yatındaki mektep med 
rese görmemiş delikanlı ile uğ 
raşmayı hiç bir hoca da deruh
te etmiyordu. Bir aralık Kahra 
man Efendi kendisi okutmak 
İstedi, Nevzadı karşısına oturt
tu: 

- Elif direk gibi 
- Be tekneye benzer, 
- Cim karnında bir nokta, 

-·-·························-·················-· 
de yarası ... 

d., 
ı. 

- Eyvah! Ne yapayım şim 

- Hiç! yapılacak şey ba
sit. Zeytin yağı yememeli .... 

Ve işte bu menval üzere 
azizim herife yemek için kızar 
mış ekmek, haşlanmıt patates 
ve sade suya pirinç çorbasın
dan başka bir şey bırakma
dım .... Git te halini gör.. Mi
desini düşünmekten ve açlığa 
idman etmekten, bizimle uğ
raşmaya vakti kalmadı .. 

Şimdi pek rahatız .... 
- Ha! intikam bu mu i

di? .. 

- Ayin ağzını açmış. şeklin 
de tariflerle ona eski Arap elif
besini öğretmeye çalıştı. çünkü 
kendisi bundan başkasını bilmi 
yordu. Fakat Nevzat bu alela
cayip. kargacık, burgacık harf
leri hi.fızaaında tutamıyordu. 

- Bu oğlan bunları anlamı
yor. anlamamakta da haklı. 
Ben bile yedide başladım. yirmi 
de ibareyi sökebildim. Başka 
bir çare düşünmeli! Endişesile 
Kahraman Efendi oğluna yeni 
Türk harflerini öğretecek bir 
hoca aramağa başladı. 

Bu adamlar gittikten sonra A
dil B. bağırmaya, iniltiler çıkar· 
maya başlamıt; pederi Nazmi B. 
bu feryat ve iniltileri işiterek ye
tişmiş ve Adil Beyi kurtarmıştır. 
Şüphe üzerine iki kişi yaaklan
mıştrr. Mddeiumumi muavini Şev 
ki B. tarafından tahkikat yapıl
maktadır. 

··················-········-···-··················· Hoca çoktu amma kimse 
h Ef 

sın •..• 
Ka raman endinin oğlunu o _ Efendim tecrübesi mey-
kutmak istemiyordu. Bunun i- danda, Ayınızı verin bendenize, 
ki sebebi vardı: Kahraman Ef. iki ay sonra huzurunuzda oku
nin etliye, sütlüye karışarak: mazsa size 300 lira veririm. O-

- Dediğim dedik, öttürdü- kursa siz bana iki yüz lira verir 
ğüm düdük. diye inatçılık et- misiniz?. 
mesi. oğlunun da mankafa mı - Verdim gitti. 
mankafa olması. Zaten Kahra- Yeni hoca ayıyı aldı gitti. 
man Efendinin bu tahsil paza Hoca zeki bir adamdı. Koca· 
rında da inadı tutmuştu. Hoca man harflerie bir alfabe yazdı. 
lara: kocaı:r.an defterin bazı sahifele-

- Götürü pazarlık. Benim rine bu yazıları yapıştırdı. Def
öyle ders başına para veyahut terin diğer sahifelerini boş bı
aylık vermeye aklım ermez. Oğ taktı. Her sahifenin arasına ga 
lanı üç ayda mı, altı ayda mı. yet az et parçaları koydu. Ayıuı 
ne kadar zamanda okutursan o bu defterin başına oturttu. Eli
kutur, alırsın paranı! diyordu. le yaprakları çevirip etleri ayı-

- Oğlan ibareyi sökmeden. ya yedirdi. Fakat ayıyı ertesi 
gazeteyi yüzünden su gibi oku güne kadar aç bır11ktı. 
madan metelik vermem. Ertesi gün defter ayni min 

Bu pazarlığa da hiç bir hoca val üzere hazırlandı. Açlığa da
yanaşmıyordu. Nihayet birgün ' yanamayan ayı bu sefer yaprak 
bir adam çıka geldi: ları kendi çevirip etleri. yedi. 

- Ben Nevzat Beyefendi oğ . Daha ertesi ~ünü Hoca Efen 
lumuzu okuturum dedi. dı ancak defterın yazılı sahıfe-

- Amma evveli pazarlık e- !erine et koydu, yazısız sahife-
delim !eri boş bıraktı. Ayı boş sahife 

_ Hay hay efendim. leri. çabuk ça~uk .. ç~virdi, yazılı 
Kahraman Efendi yukarıda- sah~felerde et~ gorunce du~p 

ki şartları tekrarladı. Yeni ge· yedı ve tam hır ay yazılı sahıfe 
len hoca derhal tasvip etti ve !erde. Pt bulmaya çalıştı'. 
pazarlıkta uyuştular Bır ay sonra ayının kıtabın-

p l .ı,. t · F k t ' da her yazılı sahifede et yoktu. 
azar l."' uymuş u. a a ye 1 A b h'f l . . . · h b • t d h k d yı oş sa ı e erı çevırıyor, ya 

nı oca. ır .tar a 8 oy u. zıh sahifeye gelince duruyor, 
. - Bır cıhet daha var efen- bakıyor. ve muayyen olan eti 

dım. . . .., bulamayınca: 
- Bıtmedı mı· - Homur homur. homurda 
- Bitti efendim, ya~'.'ız ben nıyor, diğer ~ahifeyi çeviriyor; 

dehane uzakçadır. herg~.n tram eti bulunca yiyordu. lki ay ta
vay p~.ras! falan ver~c~gım, bu- marn olunca Hoca Efendi ayı
nun yuz lırasını peşın ıhsan bu- yı alıp sahibine götürdü. Ayıyı 
yursanız?. önüne getirdi. kitabını onune 

- Ya oğlan okumazsa. . koydu ve Kahraman Efendiye: 
- Okumaz olur mu efendım? -Ayınız okuyacak efendim 
- Olur ya... Benim oğlan dedi. ' 

hayvan gibi bir şeydir. - Okusun bakalım. 
- Zarar yok efendim, hay- Ayı kitabın kapağını açtı. ya 

vanlar da okur. bendeniz oku- zı yoktu, yaprağı çevirdi, gene 
turum. yazı yoktu. bir daha; bir daha; 

Bu söz Kahranlan Efendiyi bir daha çevirdi, nihayet yazılı 
kızdırdı. sahifeyi gördü, fakat üzerinde 

- Hiç hayvan okur mu? di- et yoktu , başladı homurdanma 
ye haykırdı. ya: 

- Okur efendim, okumaz o- - Homur homur, homur .. 
lur mu?. Ve bu homurdanma kitabın 

Kahraman Efendinin inadı nihayetine kadar devam etti. 
tutmuştu: çünkü ayı yazılı sahifelerde et 

Kari siilunu 

Karanlık sokak 
Sultanahmette oturan bir ka

riimiz yazıyor: 
Mehmetpaşa yokuşundan Ka

dirgaya ve Küçük Aya•ofyaya gi 
den yollar zifiri kara nlık içerisin-
dedir. 1 

Bu iki yol evlerine geç dönen 
itçi kadın ve erkeklerin geçidi
dir. Buraya lamba konulsa mü
hinı bir ihtiyacın önüne geçiln1i~ 
olacaktır. 

Kapatılmıyan lağım 
Sultanahmette Alman çefme

sinin önündeki liğnnlar patlamış 
tır. 

Bu civardan kokudan ve pi3-
likten geçilmiyor. Seyyahlar da 
bu berbat manzarayı görüp bu
runlarını ve gözlerini kapamakta 
dırlar. Tamir edilemez mi? 

Lambasız istasyon 
Bakırköylü bir kariimiz yazı-

yor: 
Şark şimendiferleri kumpanya 

sı Yenimahallcde yeni bir istas
yon tesis etmiş, fakat bu istasyo
na ne halkın beklemesi için yer 
yapmış, ne de geç trenlerle ge
lenlerin bir kazaya uğrama.mala 
rı için elektrik tesisatı koymuş
tur. iki yük vagonunda bir sene
den beri müterakim çöpleri ve 
pisliği temizletmemeleri yüzün
den bunların içine girilememekte 
dir. Önümüz kış olduğundan hal
kın beklemesi ve yağmurdan ve 
fırtmadan muhafa:zaıı için şimdi
den tedabir alrnmaıı lizımdır. 

Verem mücadele-
sine yardım 

AŞKTA. 
GALİP 

JEAN MURA
KATE de AGY 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi Temsilleri 
Suvare cu~artesi: 1-10-932 

Saat 21.30 
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fil YEDi KÖYÜN il ZEYNEB! 

iı ~ m 1 ~ ;::;;"'~ ~;e:ı:~:~: 
ı ha Bedn Hanım 

!!illi Halk gecesi . 

KİRALIK EV 
Kadıköyündc Mısırlıoğlunda N ı:h 

bey sokağında 22 numaralı elektrik 
ve suyu bulunan altı odalı ev kiı·a
lıktır. Görmek için hekciyc anlaş -
mak için de gazetemizde Raıniı: B. 
ye müracaat edilmelidir. 

lstanbul mahkemei asliye biı·incİ 

ticaret daireainden: 20 Eylül 932 ta
rihine müaadif salı ırünü saat 20 rad 
delerinde Ereğli civarında Kandilli 
açıklarında vukubulan harikten do
layi gark olan Türk aancağını hamil 
Kehlül vapuru suvariıi lbrahin1 
Mehmet efendi tarafından nıahke· 

memize verilen raporun tasdiki talep 

edilmiı bulunduğundan deniz tica-
reti kanununun 1065 inci maddesi 
mucibince tetkikat icraıı i~in ~10-

932 tarihine müsadif Per,enıhe ırü-
Cümhuriyet bayramına mü- nü saat 15,30 kararlattırılmıştır. Bu 

sadif 29 teşrinievvel cumartesi itle alakadar olan herkesin rapor a
günü Verem Mücadele ceıniye. lmırken yevm ve saati mc~kurda 
ti rozet tevzi edecektir. Cemi ye mahkemede bizzat bulunmağa veya 
tin Erenköy~~de tes!s ett~.ği il v~li~i ıröndermeğe seli.hiyettar ol· 
sanatoryom ıçın cemıyeL but- dugu ılan olunur. 
çesinden azami fedakarlıkta bu .. ••••••••••• .. 
lunduğundan bu sene halkımız D 0 k t 0 r 
dan fazla bir gayret beklenmek R ki H kkı 
tedir. usçu u a 

Sıhhi coğrafya 
Sıhhi ve içtimai muavenet veki

leti, memleketimizin ııhhi coğrafya
" hakkında tetkikat yaptırmaktadır. 
Bu münaıehetle, her vilayet sıhhiye 
müdüriyetine bazı ıualler sorulmak 
tadır. Suallerden baflıcaları şudur: 

1 - Şehir, kasaba ve köylerin he 
ledi ve içtimai vaziyetleri. 

2 - Sular ve mahiyeti 3 Umumi 
belediye teıkili.tı, ve sıhhi müeı
ııeaeleri 

4 - N üfuı harekatı 
S - Doğum ve ölüm vaziyeti 
6 - Haata.lsk vaziyetleri, azalıt 

veya artıt niıhetleri. 
Sıhhiye müdüriyetleri hu ıualler 

etrafında tetkikat yapmaktadırlar 

Galataaarayda Kanzük ec
zahaneai kartııında Sahne so
kağmda 3 numaralı apartnnan
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada her~ün öğleden 

ıonra saat (2,30 dan Se; kadar lı· 
tanhulda Divanyolunda 1 Hl ruma· 
ralı hususi dairesinde dahili hasta-
lıkları n.ıuayene ve tedavi eder. Te· 
lefon: htanbul 22398. 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

İstanbul Kız lisesinde yapılacak döşeme ve tavan ve saire 
tamiratı 26 10 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ko· 
nulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için İstanbul E. lisesi 
kaleır.int: ve ihale günü Maarif dairesindeki komisyona müra
caatları. (5170) 

İTTİHADI 
TÜRK SiGORTA 

MİLL 
ŞİRKETİ 

.. 
ı . 

cek !... 
- Kimbilir?. 

- Aman kardeşim! Zey
tin yağında olein vardır. Mide
si hasta olanlar hazmedemez
ler .. Hazmedemeyince kara ci-

- Ne sandın ya! .. 

- Süphanallah ... Efendi be- bulamamıştı. Kahraman Efen- 1 

nim bir ayım var. okutabilir mi di bu vaziyeti hayretle seyret-
siniz? ti. bahsi kaybetmişti: H arik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

- Elbette efendim, iki ayda - Okuyor amma. dedi, ben icr.: eyleriz. - Peki! .. Ragıptan ne ha-
ber!. ğer fazla safra ifrazına mec-

- Bildiğin gibi gece gün- bur olur ... Bu sefer midede saf 
düz çekiyor ... Geçen hafta ge- ra çoğalır ve kaynamaya baş
ce yarısı evP dönerken soymuş lar .. Eğer önüne geçilmezse 
!ar.. ı ağrılar başlar ve daha sonra mi 

O gitti, ben derin derin dü
şündüm .... 

Medeniyet ileriledikçe in-
yazıyı yüzünden su gibi söktü- ı bir şey anlamıyorum. Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir, 
rürüm. - Anlamazsınız efendim. A 1 Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

tikam vasıta ve silahları da 
değişiyor ... 

FELEK 

- Ayıya mı?. yı lisanile okuyor; anlamak için 1 1 Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. ı 
- Evet efendım. ayı olmalı. Ve Hoca Efendi üç jlll _ 
- Efendi beni çıldırtacak- yüz lirayı alıp uzaklaştı. iM- Tel: Beyoğlu : 4887 ==-

"Milliyet., in edebi romanı: 1 

ROMAN 
dik, o kadar ... Git, aşağıda, ku- baz oynatmayoruz. film yapı- \ "Stüdyonun kara kutusu. 
mun üstündeki kızlara bak; yoruz.. yirminci asrın kafasını kalıpla
tekrar boyanmak lazım olmasa tik seyirci - Hoş geldin, yan Allah maskesi olmuştur. 
hepsinin gözyaşları değil, göz inhisarcı başı! DerX: kenarına Örtünün aralığından 1,9 ob
sularının boşanacağına şüphe sebil parmaklığı gibi çıplak diz, jektifin bebeksiz gozu bakı-

Yazan: Falih Rıfkı 

1 

yoktur. ı karşılarına geç: Bük belini, dik yor: Beyaz esvaplı bakireler, 
"' "' "' göğsünü. kaldır bacağını ... Se- altın saçlı delikanlılar. kolları-

- Haydi müzik ninkiler Yavuz Selim çıplakla- nı çaprazlamış. diz üstü, ona 

Yeni ba1tan aynı hava .. 

Sanat Kapısı Mari - Acaba bugün para 
alabilecek miyiz? 

- Mari, kapıyı neden çabuk 
kapamadın? Haydi bir daha. 
tekrarrr ... Raşit, tut ıunun ko
lundan! Sizinle iki gün daha 
çalışsam. aklımı oynatabilirim .. 
Haydi şimdi hepiniz birden: 
bir .. iki.. Gir içeri Eliza .. Çık .. 
. k H . 'k 1 gır ... te rarrr... anı muzı a. 

Hava: Sin Spaniche Tango 

Selma? Bıktım, usandım. 

- Sesleri işitiyor musun. kı-
zım .. 

Luiz - F atmanın yemek 
çantası olmasaydı, dün aç kal
mıştım. 

Alis - [Karnına basarak] .. 

- Evet, nedir bunlar? - Göksu çayırında mısınız, 
- Yıldız yetişiyor .. Yalnız yahu ... Fatma. sırıtmakta mı 

Türk stüdyosunda değil, pek biln:ezsin? Mektepte cezaya 
sevdiğin Hollyvood stüdyola- kalkmış gibi duruyorsun, Hişş. 
rında da başka türlü olduğunıı J kızım. oynadığın filmin adı: 
zann.,tme! Marlene Dietrich , "Ekşi surat Mari!" değildir. 

- Bu ne diz Fatma. bu ne §erit üstünde iki saniye süren ' Hepiniz içeri .... Şimdi hep bir
diz .. Çiftetelli mi yapıyorsun? tatlı bakıtını tutturabilmek den: Birr... iki... tekrarrr .• 
Alis, belini daha yavaş bük... için. kim bilir kaç saat ağla- Miyavlama keman! Daha ıert, 
Raşit. şunun sağ omuzuna bas. \ tılmıttır? "- İyi esnemediniz, daha keskin ... Birr ... iki.. 
daha bas. basss ... Haydi şimdi Marlene .• Bir daha... Olmadı. Bir seyirci - Baştan üçün-
hepiniz birden: Bir ... iki ... Dur- tekrar .. Ağzınızı daha açınız... cünün bacakları hoş .. 
mas:ına müzik! Ust dudağınız dişlerinizi fazla Yanındaki ikincideki 

örtüyor, göğse bak, göğse ... 
"Bizdeki Re"isör - Efendiler sanat-

Aynı lıava .• 

rını da geçti. tapınmaktadır .. 
Fatma olduğu yerde iki üç "Hiç bir tanrı. onun kadar, 

defa sıçrar. herkesin birden olmamıştı. 
Rejisör - Ne o Fatma, blak Stüdyo, kereste ve karton de-

butona mı geçiyorsun? posu, stüdyo, ampul ve objek-
F atma - Ne blakbutonu tif ambarı. hangi katedral o

efendim .. Kaynar kum ayağımı nun kadar ruh zorlamıştır? 
yakıyor... Giderken sizin pa- "Mutambalaşmış surat, kir
puçlarınıza sığdırabilirsem ge- pikleri kavrulmuı iki gözçana
ne şükür... ğı, stüdyonun bütün korkunç 

- Şimdi hep birden ... Haydi esrarlarını istediğiniz kadar 
müzik.. söyleyiniz. Paramount ıeriti 

Uyuma armonik... genç kız rüyalarını, yılan gibi, 
Horlama fülüt... boğum boğum, sarmıştır. Şerit 

"' "' "' üstüne gelmek, şerite çıkmak! 
"Yirminci asrın korkunç ay- Yirminci asır. yirmi otuz yatı· 

dınlığı. üç bin mum. dev bakışı na kadar, sancı gibi, hep bu şe
gibi bembeyaz cam yuvarlağı, rit hasretini çekiyor. 
ve bütün genç kız rüyaları, "Sırat köprüsünün hangi hi
kelebekler gibi, bu kilovat ate- kayesi, M.G.M. veya F ox veya 
sine çarpa çarpa düşüyor. Yer- Paramount negatifine kadar 
de cigara külüne dönmüş ka- geçilen yolun ıstıraplarını anla
nat yığınlarına bakınız: hepai. tabilir? 
bo hava a dağılmak için bir 

zerinde, hiç şüphesiz şeritte gö 
rüp uzattığı şakak saçını bura
rak dalgın dalgın düşünen de
likanlıya bırakarak evime dön
düm. 

.. " * 
işte ötekiler arasında çürü

yüp gidecek bir başlangıç da.
ha ... 

-2-
Blr ronıan yazmak nasıl 

aklıma geldi? 

Bu yaz Bostancı kıyılarında 
oturuyorum. llk haftalar kolay 
geçti. Sabahları tuzlu suda yı
kandım, Kum üstüne serilip de
rilerini yakan kadın, erkek ve 
çocuklan seyrettim. 
Yanık deri modasının bize na 

ad geçtiğini bilir misiniz? Es
ki Rus yada yazları Kırım' a an
cak kibarlar gidermiş. Sonba
hara doğru Petresburga. deri
leri kararmış olarak, dönerler
miş. Salonlarda ve sokakta yüz
leri, kolları ve derileri yanık 
olanlar, yazı Kırım'da geçinniş 
sayılırmış. Sonbaharda kibar 
zannedilmek için. İç Rus şehir
lerinde bile, yazın, vücutları 
soyarak güneşte kızartıp ka-

hacirlerinin lstanbula getiı·diği 
meraklardan biri de budur. 

Deri yakmak ıstıraplı bir 
şeydir. Yüzükoyun veya sırtüs· 
tü kum üstüne serilmiş olanla
rın yalnız yüzlerine baksanız• 
ya dişleri sökülüyor. ya kolla
n burkuluyor, ya karınları ya· 
rılıyor, sanırsınız. Hepsinde• 
ameliyat masasında, bayıltıl
mamış bir has ta yüzü vardır. 

Kararmak oldukça uzun sü· 
rer. Vücut önceleri kabak içi 
rengindedir. Bir iki gün sonra 
kollara ve omuzbaşlarına do· 
mates kırmızılığı çöker. Niha· 
yet, bütün vücutta. her deriye 
göre değişen esas karartının 

yerleştiği görülür. Bir kadın 
için teninin üstündeki bu tunç 
kızılı. en pahalı Samur kürk 
kadar aranır bir kılıf olmuştur. 

Kırmızıdan ötesine dayan· 
mak bana güç geldi. Yandım· 
sa da kavrulamadım. Gündü· 
zün güneş sıcağı. geceleyin ağ· 
rı v,. nöbet, gösteriş hevesimi 
yendi. 
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Majik'teK b.. .. .. Sessiz filmler için ne diyorlar? 
acı asımın uyusu A".rupa sinem.a ga~eteleri~ 

. . . 1 den bıri bazı artıstlerın seslı 
O gün, zarif giyİmİf, güzel tavur vel ile Fraoıuazın tesırıne ragmen fi k d 1 · dikle 

lıı üç gtıllf Tancada karayn çıkm.ıt- Cerantek ve Stravber mütee11ir ol- ~ m çı . mfltl e':'vh.ı;;vı~ 
l.rdı: Gü-1 Wr ıeyabat yapmap ita mutlardır. r~. ~_esaız ~.erı ın a ~e 
,., v--:1 olan Brötonli milyoner B da G 1_,_ · duşunduklerını merak etmıt 

- ~ 1 u c.ena eran eae esrarengız . I 
J~telr, la~ıt. ve. fevkali.de cesar bir aurette bir mektup gelir. Bu mek ve bepaıne ayrı ayrı mektup ar 
~ıütdem ıld ıncılis, Mılok ve tupta ~unlar. yazılı~ır. ':1~yalınız b~- ı yazarak muayyen sualler sor-
tıııvber. yük bır tehlıkededır. Sızı kurtarabı- ı muştur. 
Genç Briitonlu, vapurda, faı hava lirim. Yarın akşam saat ona doğru, , Bunları biz de çok faydalı 

llıinde arazi ltleten amcasının yanın V?lübilis . harabelerinde bulun.ın. bulduğumuzdan dolayı aynen 
d.o tatillerini geçirecek olan aevimli Kimseye bır ıey açmayın. / "kt"b d" k ı ı ı as e ıyoruz. 
tenç bir kızla tanıırr. Ona atı o ur Genç adam nasihati takip eder. I Roger Lion kendisine soru-
'• aynlacafmdan clolayi müteuir Kimseye bir şey söylemez. Fakat,ge 1 . 
lıir bal içinde iken cenç kızın çok ne meçhul bir şahis odasına girer, an. . . 
ı-ı. ve samimi bir adam olan amcası ceketinin ceplerini arar ve mektup - E ':"'dce çevırmış olduğu 
t.1.ruvel, ilç sevimli delikanlıyı eğ- muhteviyatını anladıktan sonra onu nuz sessız fılmler hakkında ne 
ı......ek ve va1ot geçirmek üzere çift tekrar yerine koı·. düşünüyorsunuz? Sualine şu 
11

tille davet eder. c k cevabı vermı"ş ·. Ertesi sün , Fransuaz. erantc ~ 
Fakat oraya gitmeden evvel' ten mektup ifadeıini öğrenir. Ve bi- - Sesimiz çok güzel olma-

Stravber, Mldlok ve Jeranteki şeh- lateair onu nmülakat yerine gitme•i dığı.ve eğer sessiz sinema olsay 
l'İıı ıenni .ı...,..t meraıiminde evvel ne mani olmağa çalışır. d h" 1 b 
Stravber, Mf.iJok ve Jeranteki şeh- ı, ıç o mazsa u yaştan sonra 
tin ıenm ırlyaret meraıiminde bu- Muayyen saatte Franıuaz harabe bir de ses temrinlerine çalış-
l11ıım.1ıı lbıere Mollay ldriıe götüre- lmnde onunla birleşir. Her taraf •Ü mazdık. Ma:ımafih bunu söyle
..ı.tir. Mollai ldriıte, Midlok ve kun idndedir. Gece sükit ve güzel- melde beraber, sesli sin~manın 
Stravber ild doatlarmı bulurlar: in- dir ... Gerentek ve Fransuaz biri bi- aleyhtarı vaziyetinde değilim. 
tllı- !aralı bava kuYVetleri yüzba rine itirafi aşk ederler ... biri birini Bilakis, kendi zararıma da 
ıtlal'tlldan Lavıon ve otomobil tam ıevmektedirler... . olsa bugünkü filmcilik tekniği 
Piyonr Vuclland tatırırlar ... Gerante- Zevk icinde harabeler arasında ko nin bundan evvelki ile muka-
ı..; talrttın edeırter. k ed ıarken Fransuaz. arkasında hançer yese abu! etmiyecek derec e 

Blrllkte ziyaret meı·aaiminde bu- G k d"" ·ı · Jd ı,,llurlar, fakat Lavııon ve Vudland, saplı bir cesede çarpar. erante o ı erı o uğunu görüyoruz. 
'Jni alrtam tanoaya hareket ederler. ner: Bu uzakta zannettiği Lavsonun Yalnız yukarıdaki cümleyi 
\'iizbaıı, ayın yirmi betinde Berfin ceıedidir . Bu da ki.hin tamfından i 1 sarfetmemdeki sebep, evvela 
ole beynelnn1el bir tayyare mitinğine ıaret olunan üçüncü ıahıstır ·· Bu ' sade hareketlerimizin ve itmi
•• otomobil f&Mpiyonu da Targa ölüm, öleceklerin dördüncii•Ü olan ı zazlarımızın iyi ve hoıa gider 
F'!ondo yanpna ittirak edecektir. Stravberle Gerantekin heyeca.n~aı·ın! tarzda olması için çalışırdık. 

Cereyan eden tasavvuf ve taauup arttırır. Genç Franaız, F~u gıdıp ka Halbuki şimdi buna bir de ses 
••hile!-' --aında, yanında ....,.elibir bini bulmağa karar vem·. Stravber 1 . ·ı· d"I' k" b 
L. __, -- ~-,, F mese esı ı ave e ı ıyor ı u 
""dın bulunan pa••vn.lar i•inde, ondan aynlmas. Maruvel ve ran- d t" · I h" I ...- • . a ar ıstın a ey ıne o uyor. 
llıiiıteluelı lıir yerli delikanldarA na ıuaz da onları takıp eder(P(. Fakat Ç . d".. . . fi 
..,r boncuju teklif eder .Kadının göz' Fasla, sihirbaz bulunmaz olur. I d- h~vı~ ~g~nızhsessızbe~ m 
it · ·· idi Mldlolr · · •--ld . er en lınguını sa sen ge-r, guze r. peçetıını ım ır Dört gece daha ... ve ... ay, bedrı · . . ? • 
.. _,_ . bidd . d ı· d . . ktı" nırsmız .. -. .,. .. 11ter... etın en çı gına Ü- tam hahne gırece r. E b • d" •. f"I · 
ilen dilenci kutaiından hançerini çe - · n egen ıgım ı mım 
~ F •-- dl .ı••L li d Stravberin asabiyet ve füturu ar- Bretanye'yada çevı'rdig"ı"m (Les 
.... a .... t Mi ok .innn e n en tar ... Gerantek yeiıle Holü gözden · 

-ırı ve onu yere yuvarlar. O zaman Fiancailles Rouı;es) filmidir. 
~•rli, parmaiını uzatarak onların ü- ~;~~:~~:~~~ ~~~;li~a~!~:kb:e~~:~ Bu kurdeli o kadar iyi olmuş-
~-rine arapça yazılı bir beddüa atar. tur ki, eg" er seslisi yapılırsa 
oı --LL-~ ._~ d ·· d venleri çıkar. Gerantek onu takip e-r...,,....,.. ._ı 1 tercame e er: · bundan u""stu"'n olamıyacag"ına der. Ve Stravber girdıği odanın ki-

" Ay bedri tam haline girmeden 
lıepinb lllecelı:ainiz." 

Ve betinide ayrı ayrı parmağile 
töıterlr. 

lit deliğinden onu terasut eder.Sıra~ tak'iyen eminim. 
ber bir mektup yazar, bir çanta a- - Eskiden çevirdiğiniz ses 
çar, icerisinden bir rövolver çıkarır, siz filmlerin sesli kopyalarını 
namlıyı ağ:ıına doğrultur. Gerantek çevİ\"mek ister misiniz? 
fırlar, ölüm fıkrinin kendini taciz el _ Tabii.. Hatta yaptım 

• 

. Erteai akıam, bet kibar Tancecle 
lıiŞ r kafe tantanda eflenmektedirler. 
lthoı olan Midlok bir danı yap

J""k niyy,.tile teraçanm etrafında bu 
\l.na.n parmaldrfın üzerine çıka1'. 

Y Rnlıt bir adım atar, düter. Ka
~•lıklann dilıönde, 10 metre ""'ğıda 
•niz fııırdamaktadır. Nidlok kay
~lınuttur: O, ıihirbazın i'aret etti 
sı llladurların biri.nciaidir. 

meıi? Stravberi intihara sevketmek bile son filmlerimden olan ( Pa 
te olduğunu dütünür. Fakat, delikan 

riste Maruis) filmi sessiz sine
lı hakikati itiraf eder. Bütün gece 
kumar oynamıt ve müthiş bir para ıra zamanında Jaumant'da bü-
kaybetmiştir: 1,700.000. Bundan te yük muvaffakıyetler kazanmış 

Paramount'un ıR; çoR güzel artisti sarışın Yan/ne 
Gui.~e ile buğday renkli Ragnıoude Al/ani ~on moda 

nıeı•simlik elbiselerile. 

selli bulan Gerantek gülmekten ka- olan (Küçük Brötanyalı) fil- filmleridir. 
tılır: "'24 saat sonra para elinize gc- minin seslisinden başka bir 'ey Onun için sessiz sınema 
çer. Yaptığı bu ülvü cenaplıktan değildir. zamanında bunların muvaffa-

Lavson ve V udland kararla, tığı 
~•çbile vapura binmiıler, Gerantek 
·~ Stravber Naruvolin çiftlifine git 
"°'1!1erdir • 

memnundur. Stravber yaşaJıkça kor Bundan ba,ka gene eski kıyeti pek olmuyor ve çabucak 
kacak bir ,eysi yoktur · filmlerimden birini (Benim en unutuluyordu. 

Ertesi gün, çarşıda bir gezinti es-
1 küçüklüğüm) namı altında ses 

naaında, Gerantek ki.hine rastgelir. liye tahvil ettim ki bu sefer 
Arlraaından kotar, ona yetişeceıi sı bu filmim çok büyük bir sükse 
rada dilenci bir eve girerek kaybo- yapacaktır. 

lı.ı Orada, amca ile yifan araaında 
t Y.•t pelı latif bir aurette geçmek
Odır. Fakat "Vigie Marocaine" he

~'ce.lllı lıör havadiı getirir: Sidney 

111tdland Berline havada bir canbaz
'..: Yaparken ölmüttür. 

l\ıl'ayyarecidilenci tarafından iıaret 
• d" ilanlardan ikinci mağduru !et kil 
t 1Y~rdu. Buna itikat etnıeyen Maru 

lur. Gerantek onu merakla takip e- İstikbal için eski filimleri-
der. Bir dıvarı kaplayan bi,. örtü ar min ıenaryolarını sesli filme 
kasından bir ses i,itir. onu kaldırır... k 

göre tebdil ederek te raı· çevir 
Filmi görerek bu feci vaziyetin 

Gerantek ve fransuaz içiıı ne ba!'iit 
bir ıekilde hallolundujiunu bizzat 
göreceksiniz •.. 

meyi düşünüyorum. 
Roger Lion 

Gaston Ravel de şu cevapla 
rı vermişir: 

- Biraz gecikmiş olmasına 
rağrren sessiz film hakkında 
sorduğunuz bu cevaplara kema 
li memnuniyet ile ı:evap veriyo 
rum. 

Çevirdiğim 82 
içinde bazılarının 
hala saklıyorum. 

sessiz filmin 
hatıralarını 

Onlar çok mes'ut zamanlar 
da, krizden uzak olarak büyük 
sermayelerle çevrilmişlerdir. 

Filmlerim içinde en beğen
diklerim: Ateş bekçisi. Chuchu. 
Hafif sıklet, Madam Recamier, 
Figaro'dır. 

Filmlerimin sesli kopyasını 
çevirmeei çok arzu ediyorum. 

Bilhassa bunlardan. Melle 
Jcaette, Karım, ve 47 numaralı 
koltuk. filmlerini sesli olarak 
çevirmek İstiyorum. Çünkü 
bunlarda çok zevkli dialogue 
lar vardır. 

Gaston Ravel 

Henry Rousell' e gelince, 
1 bu artist Gastorı Ravel kadar 
ı sessiz film çevirmemiş olr.•ası-

1 

na rağmen, fikirleri ve düşün
celeri çok faydalıdır. Henry 
Rousell sinema art is ti olduğu 
kadar ayni zamanda aktördür 
de. Binaenaleyh bu ncl:tadan 
da söyleyeceği sözler ayrı bir 

C . • . . . hususiyete maliktir. 
lQ. 0rınne Grıfıtte uzun muddet ekranda görünmüyordu. Cünkü Henry Rouaell kendisine 

l~tıdsi:~eden.~eri kocası.yla_ ~ondr;>. -la yerleş~iş bulunuyor. Söy. 1 ya_zıl_an mektub-ı. şu cevabı ver 

~t' .,ıne ııore tekrar ıngılızce filmler çevırmeğe başlamı§tır. mıştır: . . . . . 
ınne Grifitte arti:tlcr arasında İngiliz veliahti tarafından ilk - Bınncı sual: Benım fılm 

fıı d , d d"I k • !erim esas itibarile hissi kurde 
ar.a avet e ı en aaır.cır. Beraberce tango oynamıslar- ı·ı d O · · ·d· 1 · b 

• C! ar ır. nun ıçını ır 't.h un 

İknici suale gelince: 

Nasıl istersiniz ki bu biribi-

rinden çok sevdiğim eserleri

min bir tanesini ötekilerine 

tercih edeyim. Ancak mutlaka 

bu cevap isterseniz bende en 

çok iz bırakan iki tanesini size 
söyleyebilirim. Onlar da (Arzı 
mev'ut) ile (Veda Valsi) dir. 
Ben bu ik\ filmi çok İsteyerek 
çevirmiştim. 

Filmlerimin sesli olnrak çe
virmek isteyip istemediğime 
gelince; böyle şeyi hiç dü~ün
medim. Çünkii bir artist eski 
yi tercih etmemeli bilakis her 

' lth JHer.ı fııraletini 

zaman yeni §eyler yaratabilme 
lidir. 

Benim kanaatlerim bundan 
ibarettir. 

H. Rouuell 

---~• •• .... IHt+t• .. •--

"" Jackie Coogan Amerikada 
Sanla Clara darülfünununda 
tahsiline devam etmektedir. 
Dört sene bu darülfünunda ka 
lacaktrr. 

"" Nevyorktaki Brodvey sine
malan senede 42 milyon dolar 
ilan parası sarfetmektedirler. 

"" Douglas Fairbanks Çine 
hareket etmek üzere tekrar yo 
la çıkmıştır. 

"" "Simon işte böyledir" fil
rr.ini Florelle çevirecekti. Fa
kat son geçirdiği otomobil ka
zasından sonra yerine Meg 
Lemonier intihap edilmiştir. 

Poliste 

Kasımpaşada esraren
giz bir cinayet oldu .• 
Kim olduğu, kimin vurduğu 

belli olmayan bir cinayet •• 
lstanbul Emniyet müdürlüğü 

ikinci §Ube cinayet komiserliği 
dün esrarengiz bir cinayetin tah
kikine batlamıftır: 

Cinayet 
Dün aabah Kasımpa"1da Bul

car mezarlığı civanndan geçen .. 
ler mezarlığın yanındaki dere 
kenarında yÜzükoyun kapanmı.ş 
bir ceset görmüşlerdir. 

Amele kıyafetinde, 27 yafla
ı;ında esmer renkli, orta boylu 
bir adam olan bu ôlünün sol böğ
ründe gayet derin, sağ elinde •·e 
çenesinde de o kadar derin olma
yan üç bıçak yarası vardır. Mak
tul Bulgar mezarlığından çap· 
rast yürümüş, sürülmüş bir tarla
yı geçmiş, derenin kenarına gel
mİf, düşmÜ§ ve ölmüt!Ür. Bu ci
hetler yollardaki kan lekelerin· 
den ve ayak izlerinden anlatılmı' 
tır. 

Ceıedin vücudünde uzun bir 
boğuşmanın izleri görülmektedir. 

ihbar 
Cesedi görenler keyfiyetten 

zabıtayı haberdar etmitlerdir. Po 
lia derhal Emniyet müdürlüğüne 
ve müddeiumuliğe haber vennİf, 
müddeiumumi muavini Nuarat 
Beyle cinayet masaaı tefi Cemal 
Beyler derhal vak'a mahalline 
gibnifler ve tahkikata vaziyet et
mitlerdir . 

Ceset Üzerinde ilk it olarak 
bir arama yapılmıt, ölünün yat
triı yer tetkik edilmiıtir. Cesedin 
bulunduğu yerde mebzul mikdar 
da kan vardır. 

Kinı imiş? 

Cesedin üzerinde büyük bir 
bıçak, bir marangoz metroau, bir 
hüviyet cüzdanı bulunmuıtur. Bu 
hüviyet cüzdanında iaim yeri ai
linmittir. Yani hüviyet cüzdanı· 
nın sahibinin iami okunmamakta, 
aadece 926 ııeneainde Edirnede 
Havza köyünde Salim kızı Naci
ye ile evlendiği ve babaıınm iami 
nin Yusuf olduğu yazılmaktadır. 

Kendi İsmi, aaıl ve vazıh hü
viyeti anlaşılamayan maktulün 
kimin tarafından, neden ve naııl 
öldürüldüğü anlatılmak içi:ı der
hal icap eden tedbirler almmıt, 
ceaet te tethir edilerek, celene 
geçene göaterilmiı, fakat kimae 
tanryamamıttır. 

Muharririmizin 
iJğrendikleri 

Vak'ayı baber alan muharTiri 
miz vak'a mahalline gitmitt vazi
yeti ve meıeleyi tahkik ederken 
yanına celen bir ıahıı demittir 
lr.i: 

- Dün akıam Kurtuluıta An
don Pisili.ki Efendinin fırınına 
bir kaç eli bıçaklı şahıa gelmişti, 
bu adam onlardan birisi olmasın? 

Bu adamın verdiği malUın.ata 
nazaran, Andon Efendinin fmnı· 
nın önünde bir adam üzüm &a• 

tıyorrnu§. Andon Efendi üzümcü
yü oradan kovmuf, fakat aradan 
bir kaç aaat geçince bir kaç eli 
bıçaklı adam fırına hücum ile 
tezgi.htarı tehdit ve Andon Efen 
diyi cerhetmişlerdir. Malı.imalı 
veren adam : 

- Andon Efendi getirilse, ce
set !:endlsine göstel'İl~ belki tn
nır. Bolki maktul Andon Efendi
yi tehdit edenlerden birisidir. de
miştiı·. 

Polise malumat 
Bu son cümle muharririmizin 

nazarı dikkatini celbetmiş ve key 
fiyeti polise bildinniştir. Polis 
derhal Andon Efendiyi celbetmiş, 
maktulü göstermiş, Andon Efen
di tanımadığını ıöylemiıtir. 

Bunun Üzerine po1iı muharri· 
rimize anlatılan vak'ayr anlatmıf, 
doğru olup olmadığını oormut!ur. 
Andon efendi de: 

- Evet böyle bir şey oldu. Be
nim yanımda çalıtmakta olan bir 
genç vardı. Bazı uygunsuzlukları 
nı gördüm ve yanımdan kovdum. 
Bu genç bu halden muiber ol
muş, bir kaç kişi i_le gel~i, .. te:ı;gah
tarı tehdit etti. Bıraz gurultu yap 
h ve yine geldiği adamlarla dön
dü gitti, demiştir. 

Polis bu hadisenin zabıtaya 
ihbar edilmemiş olmasını nazarı 
dikkate almış ve cinayetle hi.diııc 
nin irtibatı olup olmadığını da 
tahkike başlamıttır. 

Netice 
Tahkikat neticeai henüz alına 

mamıştır. Maktulün kim olduğu, 
kim tarafından, niçin öldürüldü
ğü belli değildir. Ceset morga 
nakledilmİf!İr. Fotoğraflan tek
sir edilerek polis merkezlerine 
gönderilmiş ve tahkiki emredil
miştir. 

Müddeiumumi muavini Nuırat 
Bey ıüphe ettiği bazı kimseleri 
bizzat isticvap etmittir.Tahkikata 
gece de devam edilmiştir. Bugün 
maktulün hüviyetnin !esbit edi
leceği tahmin edilmektedir. 

Şüpheli bir ölüm 

ran Niko Macara Efendi evvelki güı 
ölmü~tür. Cesedini muaye"le eden 
doktor ölümü şüpheli gördüğü için 
Müddeiumumiliği haberdar etmiştir. 
Yapılan iddiaya göre, Niko Macan 
Efendi uyuşturucu bir madde veril
mek surttile öldürülmüştiir. Müd
deiumumilik iddiayı tesbit edebil
mek için cesedi Morga raklettirmiş
tir. 

Sekiz r:..ndevu 
kapahldı 

• 
evı 

Zabıtai ablakiye tarafından son ya 
pılan tetkikat neticesinde Beyoğlu 
ve lstanbul taraflarında 8 evin giz
li randevu yeri olarak kullanıldığı 
tesbit edilmiştir. 

Bu evlerde bulunan kadınlar mu• 
yeneye sevkedilmişlerdir. Evleri iş
letenler adliyeye verilecekle.·dir. 

Tramvaydan 
atlarken 

Mustafa iıminde 11 yaşlarında bir 
çocuk dün Karqümriikte tramvay
dan atlarken düşmüt, batından teh 
likeli ıurette yaralanmıştır. Çoculı 
hastaneye kaldınlmıttır. 

Başka otomobil 
yok muydu? 

Evvelki aktam Pangaltıda garip 
bir kavga olmuttur. Şoför Sami efen 
eli otomobille Pangalhda caddenin 
kenarında dururken Mihriban hanım 
isminde bir kadın gelerek keneli ba
tma otomobilin kapıamı açıp içeriye 
gİrmif ve Sami efendlyle otomobili 
•Ü.nneaini .öylemittir . 

Fakat Sami efendi otomobilinin 
bot olmadıfını, bir müşterisini bP.k 
Jedijlni ve hareket edemiyecejini 
aöylemittir. 

Bu cevap Mihriban hanımı kız· 
dırmış ve: 

- Benim canım ıezmek istiyor. 
Sen niçin rezdirmiyorıun, benim ve 
receğim parayi beyenmiyor muıun? 
Diye bağıra çağıra kavğa ve ,oföre 
küfüretmeye batlamııtır. Kavııra bu 
yÜmÜf, İte polis kantmış ve kadın 
yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Hırsız garson 
Büyükderede bir otel sahibinin 

çekmeceainden para cüzdanile 73 li
rası kaybolmuttur. 
Adamcağız her tarafı aramıf, tab ~ 

lrikat yapmrf, paraııru bulamayınca 
poliıe müracaat etıoiıtir. Zabıta tah 
kikat esnaamda otelde garaon Tanat 
imıinde ifadeainde paradan haberi 
olmadığını eöylemİftİr. Bunun Ü.Zeri 
ne Tan&ftn üzeri aranmıt ve kaybo
lan paradan bir k11mı cebinde bulun 
mutlur. 

Bu vaziyet karşısında Tanaş art1'4 
inkardan vazgeçerek suçunu itiraf 
etmiş, parayi kendisi çaldığını söy 
!emiştir. 

Hiddetten bayıldı 
Köprünün Kadıköy iıkel~ıinde C· 

manetçi madam Sara ile kocası Vltı 
li bir emanet almak meselesinden Ki 
mil isminde bir hammalla kavrr.t et· 
ınişlerdir. Kamil son deroc·' hidd•t 
lenmis ve Vitali ile Sarayi fena h•f· 
de dö~miiıtür. 

Kimil o kadar hiddetle dayak nt 
mış ki. kendini zaptedemiycrek ye· 
re dütüp bayılmıştır. 

Yakaya yetişen polisler Kamili 
baygın bir halde hastaneye kaldır
mışlar, Sara ile Vitali de tedavi altı 
na alınmıştır 

Ambara düştü 
Beyoğlunda Kalafat yeı·inde ıü 

rat motörunda çalı1an ıeyyar mararı 
goz Ret•t efendi müvazenesini ka)I 
bederek anbara düşmÜf, ağır suret. 
te yaralanarak Saint Georges haıta 
neıine yatırılmıştır. 

f RADYO · ı 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL (1200 m.) - 14 Kı 

rultay müzakereleri, 111 orkestra , 
19,5 Tamburi Refik Bey ile arl<.\· 
da~ları tarafından, 20.5 Nihal ve 1 ~ 
ci Hanımlar, 21 orkestra, 
BOKREŞ (394 m.) - 20 radyo 

Revü, 21 iki piyano, 21,20 Gabi,2: 
Enesku lokantasından nakil. 

BELGRAT (429 m.) -20 operet 
parçalarr, 21,40 konıer. 

ROMA (441 m.) - 20 gramo
fon, 21,45 Baronin Karini operası. 

PRAC (488 m.) - 20 Brönodan 
nakil 21,55 musikili komedi. 

ViYANA <517 m.) - 19 mando
lin konseri, 19,45 halk konsni, 21,45 
ümit daima bakidir İ•minde bir ope
ret. 
PEŞTE (550 m.) - 20 salon or

keatras 1,15 neş'e veren havalar. 
VARŞOVA (1411 m) - 20 dini 

havalar, 21 hafif tarkılar, 23,05 Şo
pen konseri . 

BERLIN (1635 m.) 20 Fransızca 
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Muhabir mektubu 

Ayvalıkta fazla ve ek
sik olan şeyler ne? 
Bilmeyenlerin ilk sorgusu: 

Burada kahve_ 
altı simit ile rakı mıdır? 

Ayvabğın tesis tarihi ve bugüne kadar 
geçirdiği safhalar .. 

AYVALIK, (Hususi muha yedinci asırda. ilk defa bazı 
birimizden) - (Çanakkale bo- Rumlar, civar adalarda korsan 
ğazı) ndan çıkıp ta. büyük (Mi ların aarkıntılıklarından bıkıp 
dilli) adaaı ile (Anadolu) kıyı- usanarak buraya hicret etmiş
ları arasından geçerek (İzmir) ler. 
e giden vapurların yolcuları. Bilhassa (Midilli) nin (Ba-
ön tarafi (Cunda) adası ile tık) köyünün halkı burasını. 
kapanmış olan tirin (Ayvalı- korsanlara kartı kapalı bula
ğı) göremezler. rak (Midilli) den buraya taşın 

Ancak küçük vapu;lar. pek mıf. llk zamanlarda Türklere 
dar bir boğazdan dikkatle ge- çobanlık ve hizmetc;ilikle işe 
çerek Ayvalık limanına girebi- baılayan Rumlar az zamanda 
lirler. Dört tarafı kapalı Ayva arazi sahibi olmutlar. ticareti 
lık limanı, biribiri içerisine gi- de ellerine almışlar. 
ren koylarile. koyların etrafını Midillili bir ailenin (Ayva· 
çeviren adacıkların çamlı tepe lık) ta doğmuş evladı olan 
!erile tabiatin nadir yarattığı (lkonomos) adlı bir papaz, ls
bir güzellikten başka. eşsiz bir tanbulda bazı Rum bangerleri 

1 ı sıgmak ve barıntı yeri arze- ve devlet adamları ile tesis ey-
1 der. !emiş olduğu iyi münasebetler 

1 
"" "" "" den istifade ederek. Ayvalık 

Vapurdan kayığa, kayıktan Rumluğuna adeta bir istiklal 
1 nhtıır.ıa atlayınca, insan kendi- temin eden bir fermanı 1789 
, sini, biribirini kucaklamağa ça· da padişahtan koparmağa mu-
• lııan taştan evlerin arasında vaffak olmuı. 

açılmıt daracık sokaklarda gö- (Ayvalık) ta tek bir müslü 
rür; soluğunun tıkanacağı ge- man ailesinin oturmaması. 
lir; serbestlik arar .. Jşte. Ay- Türk kaymakamın mahallf 

, valığın birinci karakteristiki Rum ahali tarafından seçilip 
bu darlıktır. Sokaklardan, yan tayin ve azledilmesi. Türk bi
rana iki araba geçemez. Şayet kimin maaşının Rum halk ta
karşılaşırlaraa, daha yüz adım- rafından verilmesi, kasabanın i 
dan. birisinden birisi yan so- çine tek bir askerin ve kuman 
kağa sapar. danın girmemesi ve hatta için 

Fakat bu sapııta güç bir ma den yolcu olarak geçememesi, 
na vardır. kısa çarklar yapmağa vergilerin ve inzibatın, Rum 
çalı§an arabaların or. darbele- halk tarafından seçilen bir he· 
,;, çamurluk toslarr ile köşe ev yet vasıtaaile toplanması ve te 
!erin duvarları ne kadar atın- min edilmesi gibi mükemmel 
mış ise, arabaların zarar ve zi ı hukukları Ayvalık Rumlarına 
yanları on misli fazla olmuş- hediye eden bu ferman sayesin 
tur. Bu a~ınış taşlı kötelerin de daha o zaman Türk vatanr
üstünde insan bu dönüş esna- nm bir bucağında bir Yunan 
smda şöyle bir yaftayı aıılı gö ocağının kurulmasına müsaa
rür: "Bu caddenin sekiz metre de edilmi9. Bu imtiyazları gö
genişletilmesine belediye mec- ren civar adaların Rumları bu
lisince karar verilmittir ... Am· raya akına başlamı9lar. 
ma. yedi yıl evvel asılan bu !iv Şehir. az zamanda büyümü§. 
baların yazdıkları ne zaman Ve Yunan ihtilaline tel<addüm 
yapılacak. Belki de saç yafta- eden yıllarda ıehrin nüfusu 40 
lar çürüyüp düştükten sonra. bine varmış. 

" " "" Birçok mektepler, hastane-
Kanalizasyonsuz Ayvalığm ler kurulmuş. Hatta Avrupa· 

ta~ dö~enmi9 sokakları muka- da bile adı bilinen bir akademi 
ar bir şekildedir. Çamaıır su- açılmıt. En n:üıntaz şahsiyet
yu, zeytin yağı ifrazatı. çeşme ler bu akademide muallimliği 
suyu. her şey buradan, her mev deruhte etmi9ler. Yalnız Ayva 
simde açık ve serbest akar. Bu lık ve civarı Rumluğu için de
kanallar. otomobillerin makaı· ğil, belki bütün adalar ve nefsi 
!arını kıracak kadar tiddetli Yunanistan Rumluğu için dahi 
sarsarlar ve bu yüzden otomo- bir irfan ve propaganda yuva· 
biller şehir İçinde insan adrmın sı olan bu akademiden her yıl 
dan biraz hızlı geçebilirler. yetişen yüzlerce talebe. mual
Dar sokaklarda, kazaların önü lim olarak etrafa, adalara. Yu
ne geçecek ve şoförleri yavaş ı nanistana dağılmışlar. Türk 
yürümeye sevkeden otomatik düşmanlığı ve istiklal ruhunu 
bir amil. : yaymışlar. Hatta. 1819 yılın-

Ayvalıkta, sabahleyin er- ı da, bu akademiye bağlı olarak 
ken kalkanlar. sokaklarda si- bir de matbaa açılmııtır. ki 
mit <alan bir çok çocuklara · o zaman henüz Yunanİ•tanda 
tesadüf ederler. Fakat, simit 1 dahi rr..atbaa yokmuş. 
tablasının yarısının simit ile, Bu çiçeklenmiş ve büyümüş 
yarısının da rakı ti~esi ile dolu medenileşmiş Ayvalık, Yunan 
olduğunu görünce. acaba Ay- ihtilaline filen ve silahla kan
valıklıların sabah kahve altıaı fıp yardım etmek gibi büyük 
simit ile rakı mıdır diye hayre j bir hata irtikap edince, Bur
te düşerler. Fakat sonradan sa valisi tarafından gönderilen 
anlaşılır, ki şişeler bot ve mü- (Davut Paşa) nın yeniçerileri 
badele vaaıtasidır. Yüz paralık ve Altın ovanın zeybekleri ta· 
bir rakı ıişesine. elli paralık rafından 1821 yılında tamami
iki simit verilir. Bir sabah er- le yakılmış. ve ahalisi evvelce 
kenden meraklının birisi, simit geldikleri yerlere kovulmuş
çi çocukların tablalarındaki şi,e tur. 
!erin adedini saysa. Ayvalıkta- Rumlar, 1835 te tekrar Ay· 
.ı;i ak9amcrlann adedini kolay- valığa dönmek müsaadesini al 
lıkla bulur. mışlar ve bir iki yıl içinde tek-

• " • rar on bine varmışlardır. On-
Zamanımızda (Ayvalık) ta dan sonra artık Balkan harbine 

meşhur ve bol olan 9eyler şun- kadar Ayvalık tekamül etmit· 
!ardır: Zeytin yağı. sabun. Ü· tir. Bu harbe tekaddiiını eden 
züm, barbunya balığı, kayısı. yıllarda (Ayvalık) ta yirmi ka
nar. ayva; turup. sıtma. pirinç, dar zeytin yağı fabrika11, bir 
piket; dedikodu; poyraz. çok sabun fabrikası. birçok de. 

Kıtlık ve kesatlık ta tunlar ri fabrikaları. toprak boya fab 
dır: Düzlük ve genitlik , iyi rikaaı vücut bulmıqtur. 
su, karıılıklı itimat. ferah ab- Zeytin yağı, sabun, iıleıımiş 
desthane, hinterlind, yağmur; deri. palamut ve saireden hatka 
genç kızlara koca. bilha1&a silah kaçakçılığı ile 

• "" "' zenginle9miş olan Ayvalık 
Şimdi de Ayvalığın pek en· Rumları. (Ayvalık) ta, talebe

teresan olan tarihinden biraz !erin miktarı üç binden yukarı 
bahsedelim: (Ayvalık) kasaba- sayılan bir cok mektepler, has
"' pek eski zamanlarda ilk ev- tımeler. emrazı akliye hastane
vel küçük bir köy olarak Türk si, öksüz yurdu gibi bir çok ha 
!er tarııfından kurulmus. On yır müesseseleri tesis eylemi · 

MiLLiYET CUMARTESl 1 TEŞRiNiEVVEL 

memleketlerde! ı• 
Herşeyden evvel 

Spor 
Suriyede 
neler oluyor? 
Vatanilerin lideri 

yakında 
fstanbula gelecek 

Halepten Adana gazeteıine ya 
zılıyor: İbrahim Hananu Beyin e 1 
vi artık bir ziyaretgah olmuştur. 1 

Vatani lideri giinde en aıatı 
iki, üç yüz kiti :ziyaret etmekte
dir. Ziyaretçiler ara11nda Mısır, 
Filiıtin ve lrak'tan gelenler de 
vardır. 

Timea gazetesinin Berut mu
habiri buıuıi ıurette Halebe ge
lerek kendiaile görü,müt ve mü- ı 
lakatını telgrafla gazeteıine bil
dirmiştir. 

lbrabim Hananu Beyin İstira
hat etmek üzere yakında bura· 
dan lıtanbula gideceiini ve bat
ti pasaportunu vize ettirdiğini 
hususi bir membadan haber al· 
dım. 

Reisi vüzera bir reımi tebliğ 
neırederek Halepte gon defa atı
lan ve Halep belediye müstetarı· 
run bahçeainde patlayan 15 inci 
bomba -intihaptan beri patla
yan bombalar 15 i bulmuştur
hadiıeıini tiddetle tenkit ve tak
bih ve bu hallerin Suriyede ıükun 
ve huzuru tehdit ettiğini ve bina
enaleyh bu gibi hareketlerden 
u.rfı nazar etmeleri li.zmı geldiği 
ni bütün Suriyelilere tavıiye et
mektedir. 

Suriye bilhaaaa Antakya ve 
havalisinde Türkiye Darülfünun• 
!arına gitmek iatiyen talebeler bir 
çok müşküli.tla karşılaımakta· 
dırlar. Bu gibi talebelerin mek· 
tep taıdiknameleri vize edilme· 
mekte ve diplomaları zamanında 
verilmemektedir. 

Bu yüzden bir çok Türk genci 
liıeyi ikmal ettikleri halde itıiz 
ve boş olarak dolaşmaktadır. 

Muamelelerinin ikmali için 
evraklarını dolattırmakta olan 
bu gibi talebelere bütün devairde 
Şam darülfünu~una gih?eleri ~-
rarla tavıiye edılmektedır. 

Bu vaziyet kartmnda muhak
kak Türk darülfünununa gitmek 
iıtiyen talebeler ,aşırınıt bir vazi 
yette kalmıttrr. 
Kıral Faysalın seyahati 
Beruttan Adana cazetelerine yazı

lıyor: Suriye Meclisinin yalanda açd 
maıı münasebetiyle Vatani Mebua
lar .Şam.da tekrar içtimalara batla
mışlardrr. 

Bu denmlı toplantılardan maksat 
Mecliıte takip edilecek hattı hareke 
ti tesbit ve ayni zamanda mülha
kat mebuslarından kendi frrkalanna 
yeni azalar ili ve etmektir. 

Dün Farisülhuri beyin hanesinde 
böyle bir içtima aktedilerck kabine
deki iki vatani nazmn ittirakile mü 
him müzakereler cereyan etmiş ve 
bilbaua lılah fırkasıyla tetriki me
sai çareleri düşünülmüttür. 

Filistin gazeteleri Kral Fayıal ile 
oğlu ve Veliahti Emir Gazinin A
man ve Kudüı'ü ziyaretlerini ve e1-
babı ıeyahatını ıöyle izah etmekte
dir: 

"Arap devletleri arasındaki husu
meti izale ederek Arap vahdetini teh 
likeden kurtarmak maluadıyla Kral 
Faysal Ammana ııelerek Hicaz Kra
lı lbniasuut ile .Şarkulerden emiri 
Abdullah arasındaki münaf~reti iza
le etmiş ve aralarında bir dostluk it 
tifakı zemini hazırlamııtır 

Bu ittifaka nazaran Emir Abdul
lah Kral lbnissuudun Hicaz ve Ne
cil Üzerindeki hüklıındarlığını ka
bul ve lastik ve bilmukabele lbniı
suuttan Emir Abdullah'ın .Şarkiiler
den Emirliğini lastik ve kabule ait 
olup kendi tarafından vnktile hacze
dilen emlakin iadesi ve sahjplcrinin 
Hicazda oturmalarını kabul etmit
tir 

Bu mühim kararlardan sonra. I
rak kralı F ayıalm oğlu Emir Gazi 
ile Abdullahın kzıının nikahları kı
> ılınıştır. 

Bugün Kudüı'ten ahnan bir habe 
re nazaran Kral Fayaal Kudüoten 
Ammana avdet ve oradan çarınmba 
günü tayyare ile Bağdada h11reket 
etmiştir. 

lerdir. 
Ayvalık deri fabrikalarına, 

ham deriler ti uzak şarktan 
ve Amerikadan getirtilir. bu 
deriler burada itlenerek harice 
ve hatta F ranftya bile ihraç e 
dilirmiı. 

191 O yılında. Ayvalıktan 
4 milyon kilo zeytin yağı, 250 
bin kiloluk toprak boya.160 bin 
sarı Türk lirası kıymetinde 
i'lenmit deri. 150 bin sarı al
tınlık sabun çıkarılmış. Ayva
lrğın ihracatı 800 bin sarı lira 
ve ithalatı da 700 bin sarı lira
yi tutmu§. 

Bugünkü Ayvalık. zeytin 
yağı ve sabun istihsalitı husu
sunda Rumluk Ayvalığına ye
tişmeğe çalışmıyor değilse de 
boya veya deri imali işine he
ves bile edilmemiştir. 

Ayvalığın gerisinde, 30 kilo 
metre İraklıkta. çam fıstığı a
ğaçlarından büyük ormanlarla, 
dünyanın f'n güzel ve çeşit çe
sit üzümlerini yetistiren bai-

memleket menfaati 
(Başı I inci sahi fede) 

Kadıköyünde 
l futbol maçları 

hususA 
yapıldı 

• •••••••• sele üzerincle Vekil Beyin yeniden tetkikat yapmasına 
mani değildir. Tetkikatın neticesini hükumete, Büyük 
Millet Meclisine arzetmesi de tabiidir. Onun için vapur
culuk itini mütalea ederken, şu amilleri gözönünden 
ayırman.ak lazımdır: Mevcut kanun, Seyrisefainin vazi
yeti. İktrsat vekilinin şahsi kanaati ve salahiyeti, seyrü
sefer işlerinin tanzimi, vapur sahiplerinin arzu ve men
faatleri, memleketin umumi menfaati ... Herhalde gene 
Millet Meclisinin karar ve iradesile kanunda tadilat ya
pılsa bile bütün bu amiller nazarı dikkate alınacak. muh
telif menfaatler telif ecıilecek ve memleketin menfaati 
herşeyden üstün tutulacaktır. 

iki kulüp senelik kongre_ 
)erini yaparak 
heyetlerini seçtiler • 

yenı 

Nizamname 
Encümeninin 
Projesi • 

(Ba~ı 1 İnci .<ahifede) 

Bu tezler bugÜn okunacağı için 
program şöylece teıbit edilmiıtir: 

1 - Fuat Raif beyin tezi. 
2 - Aptullah Battal beyin tezi. 
3 - Zakir Kadiri beyin tezi. 
4 - Tanzimattan buııüne kadar 

Türk dili Ali Canip bey 
5 - Tazimattan sonra resmi ve 

ıiyaıi dil Ahmet Cevat bey. 
6 - Dilimizin bugünkü ihtiyaç

ları, Reıat Nuri bey. 
7 - lıtıliıhlar, Talim ve terbiye 

reisi lhaan bey. 

EnciJmenlerde 

Petrol 
Kuyusu mu? 

Barbnda bir evin 
kuyusunu 

petrol istila etti 
Bartın refikimiz yazıyor: Bir kaç 

gündenberi şayanı hayret bir tabii 
hadise karıuında bulunuyoruz: Yu
karı cami karııaında Murat Beyoğlu 
Ahmet ve Hüseyin Ef. lerin ıu kuyu 
sunun cidarlarından petl'o] nkmnkta 
dır. 

Yaptığımız talıkikata ııöre: bu ku 
yu çok eakidir. Hatta aile efradın
dan seksen bq yamda bir kadın bile 
anne ve babasından bu kuyunun ka
zıldığı hakkında ancak rivayet tari
kiyle malümat alabildiğini söylemek 
tedir. Buna nazaran kuyu en a!ağı 
iki asırlık olmak 13.zımııelir. 

Dün Kadıköy ıtadında muh· 
I telif futbol müeabakalan yapıl
mıştır. Sabat saat 10 da Fener
bahçe genç takımı ile F enerbab-

1 
çe B takımı ekzersiz mahiyetin· 
de bir maç yapmıtlar ve 2-2 ye 
berabere kalmıtlardır. 

Saat 1.30 da lstanbulspor ve 
Pera takınılan karşılaıtılar. Bu 
çın ilk devreıi aıfır sıfıra bitmiı
tir. ikinci devrenin 25 inci daki
kasına kadar Peralılar iki gol yap 

Dil kurultayının iki encümeni de 
çalışmaktadır.Bunlardan takrirler ve 
temenniler encümeni gelen takrirle· 
ri gözden ııeçirerek Riyaset divanına Ev balkı, bu kuyunun ıuyunu, yir 
vermektedir. mi gün evveline kadar kullanıyorlar 

Nizamname encümeni projesini ha mış. Yirmi gün evvel suda petrol ko 
zırla.mıtlır. Bu projeye göre Ceıniye kusu duymuşlar ve düşmanlık eseri 
tin 9 kitilik bir umumi merkez heye olarak suya gaz döküldüğü zannına 
ti olacaktır. Bunlardan biri Reiı. bi kapılarak kuyudan kovalarla •u bo
ri umumi kit.tip, yediıi de çalış.ma şaltmışlar, ayni zamanda zabıtaya 

Vefa maçında bir 
kargaşalık 

k il fi · 1 kt Çal k 1 da haber verınişlerdir.FakRt . gaz ko o an şe en o aca ır. ışma 0 ' mag-a muvaffak olrnuılardır. Bun 
1 1 d kusu gittikçe artını• ve ıu kullarul-
arı şun ar ır: ' dan sonra lıtanbulıpor kuvvetli maz bir hale ııelınittir. Öyle ki, alı-]) Filoloı"i. akınlarla Peralıları eıkııtırmağa nan suyun üzerinde bir yağ tabaka· ı 

2) Lengüistik. batlamış ve biri penaltıdan o · 
sı hasıl olmağa ba•lamıştır. Kuyu •a k ·· ·· J • 3) Etimo1oji, .,. ma uzere uç go yapmaga mu-
hipleri bu yag"lı suyu tanıdıklarına ff k im M"' b k b 4) Gramer ve ıentakı va a o uştur. usa a a u su 

5) Derleme göstererek kuyudan gaz çıkt•ğını •Öy retle 3--2 lstanbulaporun galibi 
6) Lügat lemişlerse de herkes bunu tereddüt. yetile bitmiştir. 
7) Neşriyat . le kartılamış . nihayet işin ciddiyeti- üçüncü müsabaka Galataaa· 

· · h ·ı· k · d ne inanılmıttır. Evvelki eün Beledi- ray ve Vefa takınılan araeında 
Cemıyetın ~ vı ayet mer ezın e J .. h d' • R B ık t 1 yapılmı•tır. Galataearay takmıı, 

b. •- h t' ,__ --L • ye mu en ısı eıat . ç an pe ro . , 
ır mers:ez eye ı, IUl.Z.~ mıuıye ve . • • . . Üç dört oyuncusundan mahrum 

köyle.-de d ,ubeleri veya muhabir d~n hır ııteye !opla_~ıt ve ~aJ:ılıl ıçın bir halde sahaya çıkmıttır. Bu 
azaları olacaktır. J dun Zonguldaga gondermıştir. Tah d . f f 

maçın da ilk evreıı ıı ır aı ıra 
Halkevi olan vili.yetlcrde Halkevi l lil neticesi henüz malUm olmamakla neticelenmi§tİr. ikinci devrede ev 

dil, tarih ve edebiyat ıubeleri mer- · beraber, kuyu duvarlanndan sızan vela Vefalılar bir aayı yapmıtlar 
kez heyeti yerini tutacaktır. mayiin petrol olduğuna kimsenin bilahara Galatasaraylılar buna 

Cemiyetin Hami Rei~i Gazi Muıta §Üpheıi kalmamııtrr. Çünkü kova~ mukabele etmitlerdir. 
fa Kemal Hz. dir Türkiye Maarif !arla cekilcn suyun üzerinde biriken Oyunun bundan sonraki kıa-
vekili fahri reis sayılacaktır. madde toplandıktan sonra ayrı bir mı pek sert olmuıtur. Müsabaka 
. -· kapta bir müddet bırakıhnca. kabın bir bire beraberlikJe neticelenmit 

Çocuğun elinde 
bomba 

dibinde katrana benzer bir madde tir . 
kalıyor üstünde lt,jriken kısım ise e] Bu maçtan sonra da F enerbab 
lambalarmda, batta şayanı hayrettir çe birinci takımı, Sultanahmet ta 
ki - lükılerde bile iş yapmadan ya knnile bir ekzersiz maçı yapmıf· 

MARDİN, 30 (Milliyet) nıyor! Bu mayiin kokuıu tamamiyle tır · 
Siirdin Vuraz mahallesinden petrol kokusudur rengi de - biraz Kasımpaşa klübü
lbrahim ismindeki şahsın 12 ' bulanık olmakla beraber - petrol 

d k" ·1 evde kimsenin rengidir, Kuyunun baıı her gün nÜn kongresi 
yatın a 1 ~g u. d k • mahşer ııibi kalabalıktır. Kuyuya a- kl"b" 
bulunmadıgı ?ır sıra ~ s~. ag;a ğaçlar ve zincirlerle inme tertibatı Dün Kaeımpafa idman u u 
cıkmış Vf' elıne geçırdıgı bır yapılmıt, mütemadiyen gazlı su çe- mutat senelik kongeresini Kasım 
bomba ilP oynamağa başlamı,. kilmekte ve kaplara alına,.ak petrol paşadaki lokallerinde yaptılar. 

Kongreyi eaat 11 de reia Etem lz
tır. Bir aralık bomba çocuğun aynlmaktadır. ' zet bey açtı ve kongreye bir 
elinden yere düşerek patlamı,, Kuyunun hakiki derinliği malum reiı ile iki ki.tibin intihap edilme 
çocuk yüzünden ve kolundan a- değilse de, ailenin ecdattan naklen 1; li.zım geldiğini söyledi. Bundan 
ğır surette yaralanmıştır. bildiklerine ııöre 12 boy, yani yirmi sonra heyeti umumiye kongreyi 

metre kadardır. Su aathrndan yuka- idare etmek için Ahmet Fevzi B. 
rısı halen bet metre kadar olduğu- reis intihap edildi ve iki de katip 
na göre kuyuda 15 metreye yakın •eçildi. Müteakıben eski heyeti 
su var demektir. Sızıntının çıktığı idare kitibi umumisi Cavit Bey 
yer, ıuyun yüzünden bi.r metre ka- ı ruznamenin heyeti idare raponı, 
dar yukarıdadır. Petrol, cidarın muh masraf plinçoau ve yeni nizam
telif yer]erinden sızıyol'aa da, bir name olduğunu söyledikten son
noktasından , adeta ııözle görülecek ra heyeti idare raporunu ve plan 
derecede akmaktadrr. Bu civarda ol çoyu okudu. 

Bir haydut 
yakalandı 

MALATYA, 29 - Bir müddet 
evvel Siverek belediye reisi Emin 
Beyi çarşıda dövdürüp kaçan ve 
o zamandan beri haydutluğa de. 
vam ederek bir çok cinayetler İ~· 
leyen Celalhanlı Koca Ali Pütür
genin Vanko köyünde dört saat 
süren bir müıademeden sonra ö
lii olarak yakalanmıştır. 

duğu ııibi kuyunun bulunduğu la- 1 Bundan sonra Sadi ve Kemal 
snn da tamamiyle "kayran" denilen 1 Beyler .Oz alarak eaki idare he
beyaz laflan (tisi) müte!ekkil oldu yetinin leh ve aleyhinde ıöyledi· 
ğu için, petrol bu tat kütlesinin ara- ler. Bunlara Etem izzet Bey he
sından sızmaktadır. Esasen yarı saf yeti idare reiai olmak haıebile ce 
halde cıkmaaına dA, kayranın tabii vap verdi ve bundan ADnra yeni 
bir süzgeç vazifesi görmesinin funil nizamnamenin maddeleri ayrı ay 

!arla örtülü olan (Kozak) tan olduğuna ihtimal verilmektedir. n müzakere edilerek kabul edil-
bahaetmeden olamıyacag" ım E t b" h d' 1 k k di. Bundan aonra yirmi kiıilik bir 

• n ereean ır a <le o Rra ay- k b t' b ki Tk b · 
Karakulaktan mükemmel buz 

1 

dedelim ki: •enelerden beri kuyuda mb er ezd bey~ 't. vhe etclild. 11 1 k ır 
• · k kul .. _ eyet a a ın ı ap e ı ve on-

gıbı sular. çam o u ve ce- yaşayan uç balık, petrol •knı~ga baş re bu suretle neticelendi. yeni 
reyansız bir hava, bol üzüm. !ayınca bem .. be~_az ha!e gelmıtler ve feyetlere muvaffakıyetler temen 
İsviçrede bile emsali az hulun- b,landaarak oklokmuılerdırk. ba~uyul nunk ni ederiz. 
d - b' b'l agzın gaz usu ço nz o ara 

ugunu ızzat ecne 1 er tas- hissedilmektedir. Albnordu klübü-
dik ediyormut. Yirmi gün otu Bu petrol ıızıntıaının zengin bir 

menbadan gelip gelmediği ve ne d• 
receye kadar istifade edilebileceği 
bittabi henüz malüm değildir. Bu
nun için bir mütehaııııR sondaj yap 
tırılacaktır. 

nün kongresi 
Dün Altınordu klübü senelik 

kongresini Kadıköyündeki lokal
lerinde aktetmişler ve yeni he
yeti idarelerini seçmişlerdir. 

dar devam etmiştir. Bu toplantı· 
da muhitin bütün ıporcu zençleri 
bulunınuı ve gayet güzel bir gWı 
geçirmiflerdir. 

Arnavutköy 
Sahasında 

Dün Arnavutköy eabaamda 
Galataaaray ikinci ımıf atletleri 
le Arnavutköy klübü atletleri ara 
smda bir müeabaka yapılmııtır. 
Bu müsabaka ııayet muntazam 
ve canlı olmuı ve müsabakalar 
her iki ldüp arasında hemen he· 
men paylaıılmııbr. 

Ancak Arnavutköylüler rakip 
lerine nazaran bir kaç müsabaka 
fazla kazanmıılardır. 

lstanbul kürek 
Birincilikleri 

Dün lstanbul nuntakası kürek bi
rincilikleri mli'8bakasına da Beykoz 
da devam edilmiı ve bittitirilmiıtir. 

Şiddetli bir gün doğruıu poyrazı
na rağmen kıdemli üç çifte mesafeyi 
Beyokz 9,51.8 de aluuıtır. 

Yeni mahalle ve Salacak iıkeleleri 
arasmdaki uzun mesafenin l'alibi o· 
lan bu üç çifte eluöi çok güzel kü
rek atışla ve blhaaaa yanta dakika
da 36 kürekle batlayıp vasati 34 kü
rekle bitirmeleri nazarı dikkati cel

i betmittir. 
Hanımlar yantlannda iki çifte 

6.42 de ve üç çifte de 6.37 de alm
mı,tır. Tek çifte hannnhır 1500 met 
re yanıı bilhaaaa ııüzel olmuıtur. 
Beykoz kulübünden Azar H. ayni 
kulüpten Nevin hanımdan daha ev
vel meaafeyi bitirmittir. Netice iti
bariyle bu ıenenin de denizcilik şam 
piyonu Beykoz külübe olmuttur. 

Halkevi spor tubesi 
İstanbul Halkevi spor ıube· 

si pazartesi günü tetekkül ede
cek ve yeni idare heyeti intiha· 
bı yapılacaktır. Bu suretle İı· 
tanhul Halkevinin dokuz hara 
ve faaliyet tubeainin tefkili de 
ikmal edilmit olacaktır. 

Tükriye 
Başpehlivanlıkları 
Müsabakası 

ANKARA, 30 (A.A.) - Tür· 
kiye Baıpeblivanbklan müsaba· 
kaaına bugün de tehir bahçesin· 
de devam edilmiftir. Bahçe çolı 
kalabalıktı. Milli müdafaa, GiiDı 
rük ve İnhiaarlar Vekilleri, meb· 
uslar ve bir çok zevat bulunuyor· 
du. 

Müsabaka neticesinde küçük 
ortada Burealı Haaan, Karamür
aelli Hilmiyi ve Adapazarlı Bekir 
Kızılcahamamlı Mahınudu yen
di. 

Büyük ortada Gönanlı Hamdi 
Maniaab Öıneri yenerek büyük 
orta birincisi oldu. 

Bat altında Mandıralı Mab• 
mut Afyonlu Süleymanı yendi; 
Uzunköprülü Hüaeyin Bursalı lb 
rahimle berabere kaldı. 

Bat güreşte Kara Ali, Hüaeyi· 
ni ve Rifat, Arifi yendi. Vakti11 
geç olmaıına binaen bugün de 
Türkiye Baıpehlivanı taayyün et 
medi. Pazar gÜnÜ müaabakalara 
deva medilecektir. 

iki azılı katil 
yakalandı 

MARDiN 30 (Milliyet) -
Haziran sonlarında şehrimiz h• 
pishaneıinden kaçan mahkuın· 
!ardan Davut oğlu İzzet. Vadii 
sefa bahçelerinde olduğu anlat• 
!arak, merkez karakol kuman· 
danı Süleyman Çavuşun idare
ıindeki jandarma müfrezesi ta· 
rafından gizlendiği yerde yak• 
lanını,tır. . 

Ayni zamanda kayın pederı 
ile anasını ve kanaını feci suret 
te öldürüp üç seneden beri arıı 
nan Vanlı Şeyh Musa oğlu Kar 
mo da hanlandıtı kuyudan çıka 
rılarak yakalanmııtır. 

ran en aıağı on kilo alıyor. 
Burası sıhhat ve zevkini tanı
yanlar için bulunmaz bir hazi
ne. Fakat çok yazık. ki Ayva
lıktan buraya gidenler parmak 
la gösterilecek kadıtf a:ı:. 

Kozak'ın son turfanda üzü
mü büyük bir ihraç meyvaaı
dır. Fakat bu yıl bunun da 
müşterisi yok. Fıstık ağaçlan 
da yedi yıldan beri meyva ver-

Siirt inhisar müdü
rü öldü 

Kurtuluş klübünün Kabahat Amerikadıt 
.. • SIOUXCITY, (lova). 30. A.A.-, 

mı yor. 
"' .,. .. 

hte Ayvalrğın halinin ve 
mazisinin hikayesi. Halkı mü
nevver ve zeki olan. gençliğin 
de kan ve can farkedilen Ay
valığın ergeç yükseleceğini bek 
liyelim. 

MARDİN. 30 (Milli.yet) -
Teftiş için Garzan kazasına git 
miş olan Siirt Tütün inhisar 
müdürü Sakip bey avdet eder· 
ken yolda otomobilin lastiği 
patlamıtlır. Li.atik tamir edilir 
ken diğer yolcularla haabühal 
eden Sakıp Bey si.gara içip ko
nuştuğu sırada birden bire düt 
müş ve kain sektesinden ölmiit 
tür. 

musameresı Ziraat erbabından mürekkep dinleyı 
Dün saat 1,5 ta Kurtuluı klü- ciler kütleıi müvacehesinde bir nu· 

bü kendi binalannda bir müıame tuk söyliyerek c:ibandaki iktisadi i~ 
re vermitlerdir. Müaamere ga- bitatın batlıca iki sebebi olduğurıU· 
yet güoı:el olmut ve bir çok numa bunlardan birinciıinin Amerika 
ralar göıtermitlerdir. gümrük tarifeıi ve ikincisinin de >--

Müsamereye muntazam bir merikada hiç dütünülmekıizin ecne 
resmi geçit ile baılanmıttır. Bu bi memleketlerine yapılan iıtikr~J· 
reami geçite 110 atlet i,tirak et· lardan jbaret bulunduğunu aöyleın-'t 
mittir. Resmi geçitten sonra, muh tir. 
telif ıpor hareketleri yapılmıt· M. Rooıevelt, cümhuriyetper. eri• 
tır. Ezcümle basketbol maçları, rin tarifelerinin muvafık olmadığırıı 
da yapılmıttır. en iyi çarenin mütekabil gümrÜlı 

Bundan sonra piramitler ya.. muahedenamelerindPn ibaret bulun-
ılmış ve müıamıere vakte lca mi tir 
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ILKMEKTEP MUA LI LE E Alemdar Z. Mehrr.et 

Vapuru 

ı BÜLE 

D ı VAPURU 1 Teşrinievvel Cumar 
, tesi günü Zonguldak, 1 nebolu, 

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize ve Mapavriye azimet ve av
detle ayni iskelelerle Vakfıkebiı
Görele ve Unye'yc uğrayarak av
det edecektir. 

Acentesi: Alaiye Han No. J. 
Telefon 21037 Beş kısmı da tamamen dört renk olan, memleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı , 

1 ismail Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi görülmemiş derecede mükemmel, hayat bilgisine_ uygun, yalnışsız, son 
derecede nefis, cazip bu eseri Türkiye'nin her tarafında büyük bir muvaffakiyet kazandı. 

SEYRISEFAlN 
Jıkrkca acenta: O.laıa K!lprii 

baıı B. 2363. Şube A. Sirke'"' 
'>filhllrdarsııde han 2. 3740. 

Bu • esen görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebesini 
mahrumiyetini istemeyen bütün kıymetli 

seven ve 
IZMİR - PiRE -iSKENDE

RİYE POST ASI 
(ANKARA ) 4 Tqriniev
vel salı 11 ele 

muallimler, bu eseri almakta, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 
TRABZON POST ASI 
(CUMHURİYET) 5 Teş

rinievvel Çal'f&lllba 18 de 

Kıraat 
Her 

Dersleri Avrupa kitaplarında ender görülen bir 
taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım tamamen 

nefasete maliktir. 
çıkh. 

IZMİR-MERSIN POST ASI 
( lNEBOLU) 5 T e§riniev
vel çarpmba 10 da. Galata 
rıhtımından k1karlar. 

;~ .·r ·- ... 
• ·\. T • .,,. : Sühulet Kütüpanesi tarafından çıkarılmıshr 

Fatih Malmüdür
lüğünden: 

. . ., . Y enikapıda Katip Kasın 

latanbul tramvay şirketinin 
tahvilat hamillerine 

1 LAN 
Tahvilat üzerinde yazılı 

metindeki (dördüncü fıkra) 
tartlara tevfikan. teda
vülde kalan tekmil tah
vilat bedellerinin 1 Ni
&an 1933 ten itibaren ve aşağı
da gösterildiği YeÇbile tediye· 
&İne meclisi idarece karar ve
rilmit olduğu İstanbul T ram
vay şirketinin tahvilat bi.mille 
rine bildirilir. 

MezkU.. metne tevfikan mev 
zuu bahis tahvilat 1 nisan 1933 
ten itibaren faiz getirmeyecek 
ve bedelleri tediye edilmek i
çin 1 nisan 1933 te vadeleri bu 
IO.l etmemİ.f olan bütün kupon
ları hi.mil olacaktır. Aksi 
takdirde ru>kaan kuponlar bede 
li tediye olunacak meblağdan 
tenzil edilecektir. 

V adeai bulUl etmit kupon
ların bet sene zarfında müruru 
zamana tabi olarak hükümsüz 
kaldığı bu münasebetle hatırla 
·tılır. 

Bundan maada tahvilat hi· 
milleri arzu ederlerse 1 nisan 
1933 vadesini beklemeden 1 teş 
rinievvel 1932 den itibaren tah 
villerini tediyeye ibraz edebil
melerine Meclisi idare karar 
vennittir. Bu takdirde, tahvi
lat bedeli ile beraber son ku
ponun tediye tarihi olan 1 tet
rinievvel 1932 den itibaren tab 
villerin tediyeye ibrazı gününe 
kadar işleyen faizler dahi kendi 
lerine tediye olunacaktır. 

Tahvilat tediye edilmek üze 
re Şirketin Beyoğlunda, Tünel 
meydanında, Metro Hanında 
kain merkezi idaresine veya 
Galatada Osmanlı Bankasına 
ve yahut Galatada Selinik Ban 
kasına ibraz olunmalıdır. 

İstanbul, 29 eylul 1932 

Göz Hekimi 1 
Profesör Dr. ESAT 

l\ahıali) Ankara cadrlc<i "lo. 60 

Edirne Pirincil 
Yeni mahsul Fenerde Mehmet 

Karabekir ve Şürekaaı 

Çeltik F abrikasma 
Gelmittir. Ecnebi pirinçlerinin 

cümlesine faik ve memleketimi-

İstanbul Sıhhi Müt!sseseler Mübayaa Komisyonu Riyase
tinden: 

Bakırköyde ki.in Akliye hastahanesinde yaptırılacak 8000 
lira bedeli keşifli tamirat albaptaki keşifname ve şartnamesi veç· 
bile ve 25-10-932 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale 
edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Bu baptaki keşifname 
ve şartnameyi görmek isteyenlerin komisyona müracaatları. 

İat. Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanları 

---- mahallesinde v~ Y enik:ıpı iske 

l
r------------------------ı lesinde eski liman dairesi altın 

3 üncü kolordu ilanlan da iki göz kayıkhane 22 Eylu 
932 tarihinden l 1 Birinci T eş 

münakasaya konmuştur. ihale rin 932 tarihine kadar yirm 

(5152) 

• 
Em. iş Umum Müdürlüğünden: 

1 -- Üniformalı polis. komiser ve merkez memuru için 
4462 ila 4639 takım -ceket, pantalon. şapka· elbise ve 1290 ka
put imal ettirilecektir. 

2 - Sivil memurlar için de 275 ili 310 takım -çeket, yelek, 
pantalon ve palto- yaptırılacaktır. 

3 - Kezalik bu memurlar için 4737 ili 4949 çift fotin imal 
edilecektir. 

4 - Bunların hepsi yerli mamulatından olacaktır. 
S - Münakasa kapalı zarf usulile yapılacak ve ihalesi de 

münakasa müddetinin hitamı olan Teşrinievvelin 20 inci günü 
saat ikide Müdiriyeti Umumiyede müteşekkil komisyonca icra 
edilecektir. 

6 - Mukavele ve şartnameleri görmek ve izahat almak is
teyen talipler bu komisyona müracaat edeceği gibi İstanbul Em
niyet Müdürliiğüne dahi müracaat edebilir. (5151) 

Deniz Levazım Satınalma 

Boludaki kıtaat için (72360) 
Merkez kumandanlığına mer kilo sığır eti kapalı zarfla mü· 

but müessesat ihtiyacı için nakasaya konmuştur. İhalesi 
83000, 141340 iki şartnamede 29/ 10 932 cumartesi günüdür. 
kuru ot ve diğer bir şartname- İhaleye iştirak edeceklerin vak 
de 106500 kilo saman pazarlık ti muayyeninde Boluda satı.o 

1 la satm alınacaktır. Pazarlıkla- alma komisyonuna müracaatla-
' n 4-10-932 salı günü saat 14.30 n. (842) (5155) 

da Tophanede Merkez kuman- " " "' 
danlığı satınalma komisyonun- K. O. 1. 3. cü Muhabere ve 
da •cra kılınacaktır. Taliplerin 5. inci Al. lar. Gümüşsuyu has
şartnamelerini görmek için her tahanesi hayvanatı için 70.000 
gün ve pazarlığa iştirak için de kilo saman pazarlıkla münaka
muayyen vaktinde komisyonda saya konmuştur. İhalesi 1/ 10 
hazır bulunmaları. 932 cumartesi günü saat 16,30 

(105) (5134) da yapılacaktır. Şartnameyi 
• " .. görmek isteyenlerin her gün İ· 

Harbiye mektebi hayvanatı haleye iştirak edeceklerin vakti 
ihtiyacı için 336,000 kilo arpa muayyeninden evvel komisyo
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa numuza müracaatları. 
zarlığı 3-10-932 pazartesi günü (826) (5084) 
saat 15 te Tophanede Merkez * .. • 
Kumandanlığı satınalma ko - K.0. hayvanatı içi.o (60000) 
misyonunda ;cra kılınacaktır. kilo yulaf pazarlıkla münaka
Taliplerin şartnarnderiıri gör- saya konmuştur. 5-10-932 çar· 
mek içi.o her gün ve pazarlığa şamba günü saat 13.30 da iba
iştirak ~çin de muayyen vaktin lesi yapılacaktır. Şartnameyi 
de komısyonda hazır bulunma- 1 görek istiyenlerin her gün iba
ları. (102) (5132) leye iştirak edeceklerin vakti 

,.,.,. 'd lk. 

K • d . . . . . . muayyenın en evve omı.syo· Omtsyonun an: Maltepe Lısesı ıhtıyacı ıçın numuza müracaatları. (846) 

1
1500 adet yüz havlusu pazarlık (5159) 

15000 kilo sığır eti: 
zar günü saat 14 le. 
15000 kilo sığır eti: 
zar günü saat 15 te. 

Açık münakasası 23 Teşrinievvel 932 pa- la satın alınacaktır. Pazarlığı ,. ,. * 
1 12-10-932 çarşamba günü saat Çatalca Müs. Mv. kıtaatı j. 

Açık münakasası 23 Teşrinievvel 932 pa- 15 de Tophanede Merkez Ku- çin 600 kilo domates salçası pa 
mandanlığı Satınalma komisyo zarlıkla münakasaya konmuş
~unda icra kıln_ıa~ak~~r. Tal~p~e tur. 5-10-932 çarşamba günü 
nn . şartnamesını gonnek ıçın 1 saat 15,30 da ihalesi yapılacak 
her gün ve pazarlığa iştirak i- tır. {haleye iştirak edeceklerin 
çin de muayyen vaktinıde ko- vakti muayyeninden evvel ko 

500 kilo çay 
günü saat 16 da. 

Açık münakasası 23 Teşrinievvel 932 pazar 

Marmara Üssübahri ve Kocaeli Müstahkem mevki kuman· 
danlığı ihtiyacı için yukarıda yazılı üç kalem erzakm bizalann
daki günlerde açık münakasaları icra olunacağından şartname
lerini görmek için hergü.n ve münakasaya iştirak edeceklerin mü 
nakasa gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müracaat
ları. (5149) 

lnevlet Demiryolları idaresi ilanları 
29.9.932 tarihine müsadif perşembe gününden itibaren 35 No 

banliyö katarının vakti hareket cedvelinde atideki şekilde tadi
lat icra edilecektir. 

Pendik H. 16.59; Yunus H. 17.02; Kartal H. 17.06; Maltepe 
17.15; Küçükyalı Mürur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29; 
Erenköy H. 17.34; Göztepe H. 17.38; Feneryolu H. 17.41; Kı
zıltoprak H. 17.43; Haydarpaşa M. l 7.50; H. 17.58; Köprü M. 
18.15 tir. 

Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (5172) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Evkafı Mazbuladan Karacabey kazasında balıklı çiftliğinin 

bej senelik icarı müzayedeye konulmuştur. Müzayede 23 EylUl 
932 tarihinden itibaren 24 Teşrinievvel 932 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat on beşte ibaleai icra kılınacağından taliplerin 
yevmü mezkurda Bursa Evkaf Müdiriyetine müracaatları(5140) 

Üç senelik icar kıymeti muhammenesi 
Lira 

75 
Saim c,cuğı arazisi dahilinde Nazirin mekanı üstünde elli 

dönünı tarlanın üç senelik icarı müzayedeye konulmuştur. 22 
Teşrinievvel 932 tarihine müsadif cumartesi günü ihalei kat'iye
si İcra kılınacağından taliplerin yevmi mezkôrda saat on beşe 

misyonda hazır bulunmaları. misyonumuza mü.racaatları. 
(loı > (5112) (840) (5129) ,. ,. ,. 

Levazım dikim evi ihtiyacı "' " .ı; 
için 120.000 çift küçük kopça Gümüşsuyu ve Haydarpaf8 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa hastahaneleri ihtiyacı içi.o pa
zarlığı 3-10-932 pazartesi gü- zarlığa konmuş olan 840 ton 
nü saat l 1 de Tophanede Mer Leva maden kömürüne verilen 
kez kumandanlığı satınalma ! fiat komisyonca gali görülmüş 
komiıyonunda İcra kılınacak- 1 tür. 1 10/ 932 cumartesi günü 
tır. Taliolerin şartnamesini gör saat 16 da p~za.rlığı yapıla
mek icin her gün müracaatları caktır. ihaleye ıştırak edecel<le 
ve işti;.ak için muayyen vaktin rin ".akti mua.!yeninden evvel 
de komisyonda hazır bulunma komısyona muracaatları. 
ları. (103) (5133) (828) (5086) 

* * * Merkez kumandanlığına mer 
but n:üessesat ihtiyacı için ka· 
lay, pamuk, nışadır pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 4; 
10/ 932 salı günü saat 10 da 
Tophanede merkez kumandan
lığı ııatınalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Tal iplerin iza 
bat almak için her gün ve pa
zarlığa iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (99) (5110) 

* * * 
Piyade Gedikli Küçük za

bit mektebi ihtiyacı için 6 ka
lem ders malzemesi pazarlıkla 
Jatın alınacaktır. Pazarlığı 
4-10-932 salı günü saat 10 da 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı satınalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin iza 
hat almak için her gün ve pa
zarlığa iştirak için de muayyen 

.. * * 
Kayserideki K. O. Tayyare 

fabrikası ihtiyacı için ( 60) ton 
kırıple maden kömürü aleni mü 
nakasaya konmuştur. 19/ 10 
932 çarşamba günü saat 10.JO 
da münakasası yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen 
lerin her gün. ihaleye iştirak e
deceklerin vakti muayyeninden 
evvel komisyonumuza müraca
atları. (825) (5083) 

Burdurdaki kıtaat hayvanatı 
için 183,875 kilo kunı ot kapa
lı zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 16 1O 1932 pazar 
günü saat 16 dadır. Şartnamesi 
ni görmek isteyenlerin her gün 
ihaleye iştirak edeceklerin vak 
ti muayyeninde Burdurda Top 
çu Alayı Satınalma komisyonu 
na miiracaatları. (813) (4986) 

,,. ,. 4 

si 8-10-932 cumartesi günü sa- gün müddetle müzayedeye ko 
at 15 tedir. Şartnameyi almak nulmuştur. Taliplerin il Birin 
isteyenlerin her gün ve ihaleye ci Te~_ri~ 932 ~arihine ~üsadi 
iştirak edeceklerin vakti muay- salı gunu komısyona muracaa 
yeninde Kayseride K. O. Al. Sa j lan. (5075 
komisyonuna müracaatları. 

(805) (4918) 
4 ,. .. 

Borsadaki kıtaat ve askeri 
lise ihtiyacı için 30.000 kilo şe 
ker kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 13-10-932 
pertembe günü saat IS tedir. 
Şartnamesini görmek isteyenle 
rin her gün komisyonumuza, 
ihaleye iştirak edeceklerin vak 
ti muayyeninde Buruda fırka 
satmalma komisyonuna müra· 
caatlar. {795) ( 4857) 

* * * 
K.O. ve birinci fırka kıtaatı 

nın ihtiyacı olan (3000) kilo 
şeker pazarlıkla münakasaya 
komuştur. 1-10-932 cumartesi 
günü saat (15.30) da yapıla
caktır. Şartnamesini görmek is 
teyenlerin her gün. ihaleye işti 
rak edeceklerin vakti muayye- J 

nin<kn evvel komisyonumuza 

1 
müracaatları. (831) -{5101) 

1 
,,. "' ,. 

Üsküdar cihetinin kara nak J 

liyatı müttehit nam ve hesabı· 1 
na pazarlıkla münakasaya kon ' 
muştur. 1-10-932 Cumartesi gü 
nü saat (15) de ihalesi yapıla
caktır. Şartnamesini almak iste 
yenlerin her gün. ihaleye işti- ı 
rak edeceklerin vakti muayye- 1 

ninden evvel komisyonumuza 
müracaatları. (830) (5100) 

"' 4 ,. 

K.O. kıtaatının (100) kilo 
kırmızı biber müteahhidi nam 
ve hesabına pazarlığa konmuş· 
tur. 1-10-932 cumartesi günü 
saat l 4 te ihalesi yapılacak· 
tır. Şar•namesini almak istiyen 
lerin her gün ihaleye iştirak 
edeceklerin vakti muayyenin
den evvel komisyonumuza mü
racaatlarL (847) (5160) 

* * * K. O. Top. Is. Nakliye Tb. 
!arı hayvanatı için 66000 kilo 
saman pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. 1 ' 10 932 cumarte 
si günü saat l 6,30 da ihalesi ya 1 

pılacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün, iha
leye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo· 
numuza müracaatları. 

(827) (5085) 

F rankfort "le V İyana 
Kliniklerinden mezun 

KULAK, BURUN, BOCAZ 
Mütehassısı: Dı·. 

Şevket Hüsnü 
Kadıköy, Mühürdar caddeıi 

No. 59. Saat 14 Len sonra 

Kartal Malmü
dürlüğünden' 

Pendikte 356 Kartalda 29E 
ağacın zeytin taneleri satılma~ 
üzere yirmi gün müddetle mü· 
zayedeye çıkarılmı,tır. lhaleaı 
11/ 10 '932 salı günü icra kıh· 
natağından taliplerin malmü
dürlüğüne müracaatları (5001) 

Gayrin.üt add 

BONO 
Jarı alınır, Satdır 
Yeni postahane karş sında 
biiyiik Kınacıyan Hanında 
No. 24 Telgraf adresi: 

İstanbul Ziyator 
-• Telefon· 22716 -lfi• 

he besleyiniz. 
Gürbüz, kuvvetli 

olur. 
Çabuk yürür. 
Net'eli büyür. 

Deposu: Bahçekapı 

Salih Nec~ti 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

25 Ton benzin: Pazarlıkla mübayaası 3 Teşrinievvel 932 
Pazartesi günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 25 ton benzinin 
28 Eylul 9Jl çarşamba günü kapalı zarfla yapılan münakasasın

d!\ verilen fiyatlar komisyonumuzca gali görüldüğünden daha 

ehven fiyatla vermeğe talip olacakların muvakkat temu;atlarile 
da D 



j 

u 

• ve r r rı r 
TÜRK ANONİM ŞİRKETiNDEN: 

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

Kristal toz, kilosu 36, 1 s-Çuvalda küp, kilosu 38112 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 tnrnstur. 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 

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

Adres: İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

Zafiyeti umumiye, iftihasızlık 
ve kuvvetsizlik halAtında bü
yük faide ve tesiri görülen 

~---MUALLiM BEYLERE._ __ _ 
KiTAPLARI GÖRMEDEN KARAR 

VERMEYiNiZ 

'' iLER '' IIkmektep Kitapları 
Tem alfaheler 

Celil Nuri ve Raıuf Ahmet Beylerin büyük emeklerle yazdıktan ve 
bütün dünyanm en pzel mektep kittıplan dereceıinde enfes baoılmıı 

bet ımıfblı: kıraatleri, dördüncü ve betlnci ımıf için ııramerler. 

Celal Nuri Beyin 4 üncü ve 5 inci sınıflar için yazdığı 
GUNEŞ GiBi PARLAK 

{Yurt Bilgisi) {Vatandaşlık) 
Kitapları 

Galata Kefeli Hllrlyet Han (ileri), perakende. Cağaloflu yokuşunda 

(Kainat) Babıilide (irfan) Beyoflu'nda: Tünel başında Seryİyadis 

.. ________ kütüphaneleri. --------· 

Kullanınız. 
Her eczane 
de satılır. 

Terkibinde külliyetli mikdarda iyot 1 .. --• Eskiliği kadar eskiciliğe düşmanlığı .---· 
tanen ve fosfat mevcut olup enıicei yeniliğe ve veniciliğe dostluğu ile tanınmış 

. uzviyeye sür'ati temessülü sayesinde. ŞEMSÜLMEKA"' 1. p 
kansızlığa, vereme istidadı olanlara 

.,, ve bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti 

tA1'l!ıi1f umumiyeye tesiratı 9ifaiyeai vardır. 

.,;ı>'11 t<P Genç kızlarla. çocuklarda tesirab 

(llHG-ASAN nafiası pek seri olup renksiz, hasta-
" lıklı. zayıf, sıraca veya kemik haıta-

l \\ll~ı bklarma müptela çocuklar az zaman 

[ KU~~[l' ~ ~~\\ ""ı zarfında dit çıkanrlar. Çabuk yürür-

~ 
_. "" ler. Tombul tombul olurlar. 

zAf\'<l'\ ~ Sui itiyatla sabavetini ve gençliğini 1 
\(~"~~~~ ~\~ sui iıtimal eyleyenlere. ademi iktida-

1 ~ ftt;O\'/ı(lfl ra pek müessirdir. Kam tezyit ve taı-

t
~ftft\~,rit1z!I\\ fiye, hazmı teshil, renge tazelik ve 
"~LI 1 \. 

flf'•eıf~l'tf~ veçhe taravet bahteder. Bez, evram. 
,.~'6:;:,.,. cedir; çocuklann yüz ve batlanndaki 

\ ti' 

Bu kere §İmdilik yalnız (Ana) ve (ilk) amıfları ihtiva etmek,en becerikli 

ve temiz, en elverİfll ve çalııkan eller tarafından idare edilmek üzre 

• Beşiktaı, Akaretler, park kar1111 74 No. da 

Yeni Bir Şube Açmış 
Kayıt muamelesine batlamııtır. Birinci Teırinin 8 inde tedrisata ba,laya
caktır. (4) ve yukan yaşlanndaki yavrular için ıemtin en yeni, en UV<"U 

bir müeoıeoeıidir. Ocret de ehvendir. 

Sultanhamamı'nda: ATA REFiK 
Her nevi manifatura, tuhafiye, taPka. dantela, fanile trikotaj, 
kadın manto erkek ve çocuk hazır elbise, kundura,dairelerini havi 

(SABIK ŞAMLI MACAZASINDA) 
....,,,, çıbanlar, ergenlik ve ekzemada pek 

"dl'll~ müessirdir. 
O Hasan kuvvet 9urubu Avrupa' da 

birinciliği ihraz eylediği 'ibi bütün 
alemi tababette takdir tevlit eylemi,. 
ecnebi ve memleketimizin etıbbaaırun 
raporlarını kazanmıftır. Şi9eei 60 bü
yük 100 kuruıtur. Deposu : Hasan 

Emniyet Sandığı- ~ .. 
na Borçlu Olan · 

Ecza Deposudur. Eczacı1ar 
WlJ.llU!JLWLWW.WJl.W.il.1J.Ulll.u.ı.1.JJ.1.UJU.U'1.l.l.u.ı.u.a.~~ tancılara büyük tenzilat. 

1 Teşrinievvel 932 tarihindeıı 

itibaren 

FİATLAR MAKTU 
Kıılık ihtiyacınızı mağazamızda mallann cinı ve fiatlanru t~tkik 

Zevatın Dik
kat Nazarlanna 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Sand,1< numıı. merhun bulunan menkul ve ıayri menkul 
emm yeni icra ve illu kanununa tevfikan 4 eylill 932 tarihinden 
itibaren icra daireleri tarafından aablacaktır. Evvelce olduiu gi
bi badema Sandılıma tarafından borçlulara üç aylık ihbarname 
ıönderilmeyecek ve bütün takibat mezkilr dairelerce yapılacak
hr. Keyfiyet allkadaranca malUnı olarak borçlannı vadeleri hü-
16lünde tidemeleri veya yenilemeleri lüzumu ilin olunur. (5142) 

Ka ve erlı:elc - Leyli ... Nehari 

istiklal Lis • Si 
iLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HAViDiR. 

Bütün uruflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESİNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Her siin -t 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZİ ARKASIND.A 
.. _ _______ Telefon: 22534 - - ------· 

1 Liraya Yizü be Kuıtüyü YASTIK 
lısıanbul'da Çatmıkçılır, Sandalyıcılar'dı Kuıtfiyfl Fabrika•ında 

kuştüyünUn klloıu 100 turuı, yüzü ile yorgan li, şilte 10 liradır. Kuştüyüne 
mahsus kumqlar bulunur, Toptan satışı tenzildı vardır. Tel. 23027 

Ankıra'da satış mııtızası · SAL Tİ FRANK O 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keş:dede büyük ikramiye 

O Lir dır. 
, 11ango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
u atı kaçırmayınız 

i tirak ediniz •• 

Galata'da Karaköv'de fırın •ıraaında biivfik maballebiciDln üatünde kilin 

EKS • 
1 

Büyilk Elhi•e Fabrika•ı 
Muhterem Ye çok mfitterilerlni memnun etmek Ye memleketin her tarafından vaki olan 

milteaddlt talep ve arzuları tatmin eylemek emelile 

Ankara'da MODA PAZARI mağazasında 
bir metlıer kütat Ye 1 ili 31 Teırinevvel bir ay devam edecektir. Muhterem mil9teriler 

orada, kadın, erkek ve çocuklara mahaus 

Pardesüler, Muıambalar, Paltolar ve Trençkotlar 
ve•aire İ•tanbuldaki fabrika fiatıııa bulacaklardır. 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Muhammen 

KISyü Mevkü 
M. Ş. Pap Eıki boıabane yolu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" 
" 
" 
., 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

tt n 

Yeni ,. 
Alibahadır yolu 
Bulgar mahalleıi 
Cami. mahalleli 

" " ., ,, 
Köprü caddeai 
Leylekli mahallesi 

" •• 
" " 
" " 

Mektep üatD 

Cami arkası 

,. mahallesi 
Köprü " 

" " 
" " 

mevkii 

Bozahane yolu 

Mektep maballes\ 

No. Cimi 
124 hane 
126-58 hane 
108 " 
1-78 dam 
7-23 hane 
59-55 ahıap 

58M.-64 dam 
50 ahır 
35-65 hane 
33-8-90 hane 

80-77 
81·17 
94-82 
100-92 

hane 
hane 
hane 
hane 

Kimden metrıık kıymeti 
olduğu Lira 

Muıto 150 
Miço otlu T•nat SO 

" " 20 
Haralambuz 15 
Bulgar Draganço 10 

dam Dok1an oj'lu Vasil 10 
Yan oğlu Nikoli ve lataıya 8 

,, ,. 
Diden oğlu Andon 
Hah oğlu Nikoli 
zevcesi Elenko 
Fırçacı oğlu Hiristo 
Sebzevatçı oğlu Andon 
Yani kızı Filya 
Nikoli çocukları ve 
Katina Polikini 

12 
10 
~o 

25 
25 
ıs 

15 

49 ana ( 75 metre Zıh oğlu Dimitri 5 

53 
27-39 
37 
41-72 

115-32 

98-71 

murabbaı) K. Katinko 
arsa ( 80 ., ,. ) Sağır oğlu Koço 8 
arsa ( 50 ,. ,. ) PapklSylO Panayot 6 
arsa ( 50 ., ,. ) Kalyon oğlu Dimitri 4 
harap dolma ahır Koman oğlu Desya 8 

30 metre murabbaı ve P•nayot 
dükkin arsası Yarım oğlu Tanat 20 

2 dönilm 
dilkkin arsaıı Kosti oğlu Pavli 4 

20 metre murabbaı 
Yukarda cins ve evsafı yazılı emvali metrukeye 25 eylül 932 tarihinden ftibaren 20 giln 

müddetle mevkii müzayedeye çıkanlmııbr. Yevmi ihale 16 Teırinievvel 932 pazar glinli 
aaat 13 tedir. T'lliplerin vevm ve saati mezklirda Beykoz Malmüdürlühline müracaatlan (5017) 

ebneden batka yerden almayınız. 

Yüks k Baytar Mektebi 
1 artl n: 

1 - Yüksek Baytar mektebi leylt ve meccanidir. 
! - Yalnız lise mezunları kabul obınur. 
3 -Talipler atağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek 

lıtanbul'da bulunanlar Selimiyede Yüksek Baytar mektebi Rek• 
törlüiüne. tatradakiler mahalli Baytar Müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler. 

A) Türkiye Cümhuriyeti tab'aıından olduğunu natık hüvi· 
yet cüzdanı. 

B) Her türlü hastalıktan salim olduğuna dair sıhhat raporu-
C) Lise ıebadetnameıi. 
D) Ahval ve ahlakı tahıiyesi mazbut olduğunu natık polis• 

ten musaddak hüsnühal varakası. 
E) Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç edildiği vey• 

mektebi ikmalden sonra memurin kanununun maddei mahsu•aSI 
mucibince hüktimetin ıöstereceği mahallerde muayyen müddet 
hizmetten iıtinkif ettiği takdirde hükumetçe yapılan masarifi 
maa faizi nizami tediyeye mebur olduğu hakkında noterden mıı· 
aaddak kefaletname senedi. 

F) Dört adet vesika fotoğrafı. 
4 - Kabul teraitini haiz olanların ta§radan talip olanlarııı 

yol masrafi hükiimet tarafından tesviye olunacaktır. (Bunun içiıı 
taliplerin yaptıklan masrafı ıöaterir evrakı müsbiteyi ibraz et 
meleri lazımdır) • 

5- Muaven• muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. (4996) 

Ankara Yü sek Ziraat 
Mektebi Rektör üğün e : 

Bu sene Ankara Yüksek Ziraat mektebine vuku bulan talet' 
kadrodan çok fazladır. Taliplerin vesikalarını sür'atle ikmal el' 

mesi lazımdır. Vesaiki noksansız mektep rektörlüğüne tevdi t•; 
rihlerine göre sırasile ve kadro adedince talebe kayıt ve kabil 
olunacaktır. Şimdiye kadar kayıt ve kabul için müracaat et111il 
olanların evvelce ilan edilen §erait mucibince veo"'•alarını hl" 
men ikmal ederek mektep rektörlüğüne göndermeleri. cs120) 


