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Romanya 
Buhranı 

Ruaya ile Romanya ara11nda 
•ltdedilecek misak meaeleai etra
lıııdaki ihtilaf yüzünden Roman
>•da geçen ağuatoatan beri iktl
'-da bulunan ikinci Vaida kabi
"'1i iıtifa etti .Birinci Vaida ka-
1;.Desi, geçen haziranda Yorga ka 
Oırıesinin istifası Üzerine iktidara 
l";ttıişti . Bu kabinenin vazifeai, 
:"!ihabatı yapmaktan ibaretti. Fil 
""lcika yapılan intihabat Vaidamn 
'-Yandığı milli köylü fırkasına her 
Ilı.; mecli&te de bir ekseriyet temin 
ttti, intihabat neticesinde fırka
lııl lideri olan Maniu, başvekile
~.kabul etmediğinden n ayni fır
~ köylü hızbı reisi olan Miba
':t ta kabine teşkili vazifesini üa
~ almak istemediğinden ağua
~la ikinci Vaida kabinesi teşek
uı etmqti. 
Bu kabine fırka lideri Maniu' -

~llta yarcfnnını t-min ettif!i ~ibi, 
ı."'kanın liderlerinden olan Miha
"'t'ı da kabineye ~rmeğe imale 
llıııişti . Binaenaleyh bütün zevahir 
t,tçen ağustoata t~kkül eden i
'llJ\ci V aida kabinesinin mütesa~ 
~t bir hükıimet olduğuna delalet 
'diyordu. 

Romanya için hayati bir mese
l,, olan Rusya ile misak m .,,1elP.ai 
~ı,.,,,.ile bu te•anüdün nihayet 
~zulduiu anlaşılmaktadır. Bu 

'-'h-aa.k meaeleıinin uzunca bir ta• 
~lıi •ardır: Ru~ya ne Lehistan 
k defa olarak 1926 - 27 senesi. 

~İıt kısında aralarında bir misak 
~2ala~ağa teşebbüı etmişlerdi. 
.l\cak Fransa bunu terviç etme• 
dıfinden bu teşebbüs bir netice 
'ttrnuıu.t: f'h..,f"" """'ra da bir mi .. 
"'k akdi ic;in zamaa zamaa yapı
ı.., teşebbüaler Fransanm teain1e 
ıı..ıiceaiz kaldı. Aneak Frann 
l&Jt senesi wazında ticari müna
"'he;ler tesisi mülihazasile Rus
r~Ya ka"ı bu misak ıİyaaetinİ de
•l&tirdi. Ve o zamana kadar Le
~İ•tanla Romanv11run da Ruaya 
• misak imzalamalarına karşı 

~ltlc:i olan itirazından va'lgeçtiği 
t!,i>i, bu iki fark müttefikini bü
rı. kom.ularile miaak imzalama
~~ teşvik etmeğe başladı. Geçen 
•n.unuaanide Lehistan .. Rusva 

!ttisaJc:ı İmza1anmıstır. Ve tasdik 
ıçin Rom,.nyanm da bövle bir mi
~k İmzalaması b eklenilmektedir. 

t'a.naa ile Rusya aı-•amdaki mİ· 
... k ta parafe edilmiştir. 

Romanyaya gelince; Beaarab
)a11nı Romen ara7.isi oldufu Rus
)• tarafından aarib ıurette kabul 
~dilınedikçe, misakı İmzalamak 
"t-emekte idi. Ancak Frama
~ tazyik.ile Maniu hükumeti 
.. laaya ile temasa girmqtir. Bunun 
:_~e.rinedir ki fırka erkim arasın· 
._, ihtilaf tebarüz etmiıtir. 

. Romanyanın en mühim devlet 
~linden olup Londra sefaretin• 
lı e bulanan Tituleaco, hükümetin 
L". •İyasetini taavip etmediğini i
....., •ürerek iatifa etmiıtir. ritules 
~an noktai nazarına ıöre, Ro
" Ya bu miaak işinin hallinde 
;.budan doğruya Ruaya ile te
d etmemelidir. Meaele ba,ka 
eı.fetlerin tavaaautu ile halledil

llıelj ve miaak ta ancak Beaarab
>•nrn Romen arazisi olduğu Rus
~ tarafından tanındıktan aonra 
.... :ı:a edilmelidir. 
d 1-Iemen tunu söylemek lizon-
'! ki Vaida hükiimeti bu müzt"' meseleyi halletmek için bat
~ devletlerin tavaaautuna müra
lı• t etmerniı değildir. Riııa'da Le 

11 
latan bükfuııetinin tavaaautu ile 

f ~n müzakereler cereyan etmit 
~ müsbet bir neticeye varıla-

fh. 

\I' .Titulesco'nun iatifaaı Üzerine 
'foi -ıda hükiimetinin kendi bildiği. 
~kuyacağı ve Rusya ile müza
t Ye girişeceği zannedilmişti. 
•kat birkaç gün sonra Titiıleaco 
~" Vaida kabineaine Hariciye 
f! 'ıırı 11fatile girdiği bildirildi. 
)' U ,haber üzerine, Vaida'nın Rus
ı:ı ıle miaak akdi meseleainde Ti
"t ~o'nun noktai nazarını kabul 
't•lığine ihtimal verilmişti. Simdi 
lı '~uleaco'nun kabineden çekildiği 
,.&uer verilmektedir. Ve Hariciye 
) ~rı bu hareketile kabineyi de 
~~•tır. Çünkü anla,ılıyor ki 
ıı "" liderlerinden ve Titulesco-' 
ı.11" en yakın dostlarından Miha
"'t ta ayni fikri terviç etmektedir. 

Murahhaslarımız 

Balkan konferansına iştirak ede
cek murahhaslar bugün gidiyor •• 
Yunan heyeti de dün geldi. Akşam şereflerine ! 

Başvekilimizin de 
hazır bulunduğu bir ziyafet verildi •• 

Yunan Başmurahhasının ilk sözleri .. 
Bükre§teki üçüncü Balkan kon 

feranaına iştirak edecek olan Yu
nan murahhaı heyeti dün öğleden 
sonra Romanya acenteıinin Daçya 
vapuru ile ıehrimize gelmişlerdir. 
Yunan murahhaılan vapurda Tür 
kiye Balkan cemiyeti ve Türk mu 
rabhaa heyeti reisi Hasan, wnuml 
kitip Ruşen Etref, murahha•lar
dan Yakup Kadri Beyler taraf;n
dan kartılanmıflır. Hasan Bey 
vapurda Yunan heyeti reisi M. 
Papanastaayu ile görüştükten son 
ra birlikte nhtıma çıkmışlardır. 
Yunan murahbaıl•n nbtonmcla Yu
nan sefiri M. Polihronyadia, Mü· 
badele komiayonunda Yunan bat-
murahba11 M. Foku taraf-
larmdan kar1ılanmııw. Yu-
nan muralıhaalannın ekseriai bun 
dan ev-velki konferanslara l9tirak 
eden 25 zattan mürekkeptir. Yal
nız Yunanistanm sabık Ankara se 
liri M. Argiropuloa, yeni olarak 
Runan heyetine ittirak etmit*fr. 

Yunan gazetecileri de 
geldiler 

Yunan murahhaalarile berabe!" 
kenferanaa ittirak edecek olan 
Yunan gazetecileri de ıebrimize 
gelmişlerdir. Murabhaalar ve ga
zeteciler, geceyi vapurda geçİrmİf 
!erdir. Bugün ayni vapurla saat 
12 de Köstenceye hareket edecek 
!erdir. M. Papanaatasyu dün aefir 
M Polihronyacliı ile birlikt• ıehir
de bir gezinti yapmıf ve belediye 
ye giderek Muhittin Beyi ziyaret 
etmiştir. 

\ 

Dlin akşamki ziya/ et 
Türk murabbaı heyeti reisi Ha· 

san Bey dün ak§alD, Yunan mu
rabluulan ,erefine, Cercle d'Ori· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Dün Galatasaragda toplanan murahhaslarmı:z, dlin 
gelen Yunan ve Arnavut murahhasları, bugün mu

rahhaslarımızı glJtürecek olan vapur •• 

• 
iş kanunu meclisin bu . Ramazanda 

• Türkçe ezan 
devresınde çıkarılıyor 
Kanuna hem amelenin hak~ı, 
hem de sermayedarın menfaati 
mütekabilen hakim olacaktır 

Kanuna Başvekil ve hükumet bilhaııa 
ehemmiyet atfetmektedir •• 

Odadaki dünkü lçtlmaa ri
yaset eden Ahmet Beg 

ANKARA, 19 (Telefonla) -
Senelerden beri üzerinde çah§ıldı 
ğı halde ikmal edilemeyen it ka
nunu üzerinde yeniden çalıtd
maktadır. lkbaat vekaleti baZJ da
irelerini ve lstanbuldaki bazı mü
eaaeaeleri bu kanun Üzerinde tet
kikata aevketmiıtir. Büyük Millet 
Meclisinin bu seneki içtimamda it 

kanununun çıkanlmaamı hük6-
ınet ve bilhaua Batvekil Hazret
leri İltemektedirler. Herhalde iç· 
tima devreainin nihayetine doğru 
kanunun Meclia tarafından tetkik 
-ve müzakeresi bitmi, olacakbr. 
it kanununda bir taraftan amele
nin haklan, menfaatleri dütünü
lürken sermayedarlann hukuk 'Va 
menafii de ayni derecede dütü
nülecektir. 

f ş kanunu oda mec
lisinde de görüşüldü 

Ticaret oda11 mecliai diin reİI 
vekillerinden Ahmet Beyin riyaaa 
tinde toplanmıttır. Bu içtimada o
danın 932 temmuz hülasai hesabi 
yesi, Borsanın haziran ve temmuz 
mizanlan ve 933 bütçeainin müte
ferrika maddesine ziyafet madde 
ainden 200, matbua maddesine 
başka bir fasddan 300 liralık mü
nakale yapılmaaınm, 1932 bütçe
ainin gayri melhuz masraflar mad 
deaine 3200 lira iliveainin lktısat 
vekaletine arzına karar verildik
ten sonra Hüseyin Sabri Beye -
yabate çıkacağından dolayı ihti
kir komİlyonundaki oda mecliai
ni temsil memuriyetine üç ay me
zuniyet verilmesi kabul edildi. 
Mülga ihracatı teabit komisyonların 
da Odayı temail eden azaya veri-

(Devamı 6 zncı sahifede) 

Diyanet iıleri reis
liği müftülere 

bir tamim gönderdi 

lstanbul müftüsü 
Hasan Fehmi B. 

Ramazanda bütün camilerde 
e:ııaa Ye kametlerin türkçe okun
mau İçin Diyanet işleri riyaseti 
tarafından hazırlıklar yapılmakta 
dır. Ezan ve kametin tercüme e
dilmit nüabaları yakında konaer• 
'Vatuvara verilerek beatelenecek 
Ye Ramazana kadar yetittirilecek 

(Devaım 6 1nc1 sahifede) 

• 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdllril 
ETEM 1ZZET 

Romanya'y 
rGazi Hz. 

Reisicümhur Hz. dün akşama 
1o~l"t: refakatlerinde mutat zc .. 
ıJat {Jllllunduğu halde Sakarya 
rnotörile Dolmabah~e sara.>vı· 
elan ayrılmıı ve evvelci a<lalar, 
oı·adan Florya'ya do8ru bir de
niz. gezintisi yapmqlardır • • 

GGii H,.. nin bir iki güne 
kadar Ankara'ya nudf!t buyu
r<Kakları teeyyüt etmİ§tir. Baı· 
vekil lnnet Pf. H,., nin de mü· 
şarünileyh H:ıı. ile birlikte a11-

detleri mukarrerdir. 
BQfvekilimiz, dün Heybeli'

den latanbul' a inmi§ler ve ak
§am üstü Dolmabah<;e aarayına 
11itmitlerdir. 

Meclis 
Reisimiz 
Ayın 24 ünde Anka

raya gidecekler 
BüyÜk Millet Mecliıi ReW Kl· 

z!m Paşa Hazretleri dün akfaDI 
Tokatliyana ıiderek oir müddet 
iotirabat etmit ve orada Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Beyle ıörilf
müıtür. Kizmı Pata Haaretl.-1 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Satılığa 
Çıkarılan 
Çocuk! " 

Çocuk ticareti 
yapan 

bir kadın tutuldv 

İktısat vekili diin 
Ankaradan geldi 

Kahve için harice bir santim 
döviz verilmiyecektir 

Celal Beyin gazetemize mühim beyanab. 
lktaat -vekili Celi.! Bey dün 

aabah Ankaradan ,ebrimize ıel
miştlr. Haydarpafa garında tehri 
miz ilıtıaadi devairi, 11 Banka11 
müdür Ye erkinı, banlıa1ar ve ,ır 
ketler müdürleri tarafından kartı 
lanan Celil Bey bir mufla lıtan
bul cihetine ıeçmittlr. Celil Bey 
öğleye kadar lı Baııkaamda met
gul olmUf -ve öğleden sonra ihra
cat ofuinl ziyaret etmiştir. Celil 
Bey Ofiate Ticaret müdürü Muh
Iİıı Beyle uzun mtiddet ııöriitmüş
tür. lktısat vekili dün kendiaile 
görilfen bir muharrlrimize kanton 
jan hakkında muhtelif zümrele
rin Ticaret odumdald faaliyetle
ri netice.ine intizar ettltinl aöyle 
dikten aonra, kah- -ıeaı halr 
kında tu tayanı dikkat beyanatta 
buhmmuıtur: 

- Kah•enin memlekete ancak 
kontenjan tarlklle ılrebUmealne CellJl Beg 
karar verdifimiz zaman -ki bu ı ket mallarmm kahve aatan mem
deırre kontenjanına dahil değil leketlere MTkedilmeal için -.eki.le 
dir - kahve buhranına sebebiyet te müteaddit ve mühim teklifler 
verileceflnd- endişe edilmlfti Ye de •ardır. Hııtti bmıun lçeriainde 
bu endlte biliyoraumıa ki, bazı ıa mali menfaat ıöaterenler de mev• 
:ııete ıütunlarmda da yer bulmut- cuttur. Bu teklifleri yapanlardan 
tu. Bu endi,enin ne dereceye ka- bazdan Velril<!ıtle •i>riİflnek İçİll 
dar varit olduğunu teabit etmek yolda bulunuyorlar. Kendilerile e 
müşküldilr. Çünkü: Kahve •toku aaalı bir aurette konutmak ve mü 
göze ıörllnmeyen bir haldedir. zakere etmek :ram•nmı elde et
Diğer taraftaiı kah- alııı için dö mek için ve ayni zamanda memle 
Tiz verilmemekle beraber memle- [Devamı 6 met aahifede] 

M. Ponsot Halep yolu 
ile Suriyeye gitti 

F evkalide komisere Halebe 
kadat" hususi 

vagon tahsis edilmiştir 

Fransızlarla mGzakerenin devamı için 
Tevfik Rüıtü Bey bekleniyor 

Şehrimizde bir nezaket ziya
reti yapmıf olaa Frıuuanm Suri
ye ve Lübnan fe•kalide komiseri 
M. Henri Ponaot, dün aabah To
roa elupreal!e Suriyeye ııitmi,trr. 
M. Panaot dün aabab ya ... eri Mira 

~~i'.t41 lay Dodde Boğazlar komiıyonun 

müdürü Vedlt, Riyuetidiımhur 
ya-rlerind- Nqit, Harieiye müa 
tetarı Numan Rifat, Vali MuJıid. 
din Beyler tarafından tetYI edil
mİf ve bir müfreze polia tarafın· 
dan aelimlanmıftır. Vedit Bey 
Madam Ponaot'ya lımet Pqa na 
mma bir buket takdim elroİftİr. 
M. n Mın. Ponaot'ya bülrUmet ta 
rafından Halep'e kadar buaual 
bir vaıon tabaia edilmİftlr. M. 
Ponaot tetyİe ıelenlerin ayn ayn 
ellerini 11karak Yeda etmit Ye ıör 

811tılıf1a çıkarılan Edibe 
ve h•dt11e11i megdllna 

çılı11r11n F11tm11 Saime H. 
Betiktat poliı merkezi aon ıh 

!erde mühim bir meselenin taJıki. 
kı ile metıuldür. Bu meselenin • 
..., çocuk ticaretidir. Ortaköyde 
Yukan Kaptan paf& akaretlerin
de 96 numaralı e•de oturan Fat
ma Saime Hanım henüz emzikli 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Milliyet 
Bugün 4 üncü sahifede 

Agop Martayan 
Begln Türk dili hakkında 
pganı dikkat bir m11kaleal 

da Fransız murabha11 M. Pozzi, 
sefaret at"f41lerinden Conte Oı
troroı, atatemiliter Miralay Sar
rau ile birlikte Liman tirketinin 
İf motörü ile Haydarpaşaya geç
miftlr. M. Ponaot iıtaayonda la
met Pqa namına kalemi mabaua [Devamı 6 mCI ubifede) 

1111111111111111...... 11111 1111111""' 
Torihi Tefrikam_ız 1 

93 f laketi ve lgna· -1 tief'in hatıralar -
= 98 fel•ketinl çarlık Rusgaaının lstanbul sefiri 1 
E lgnatief'ln hatıralarlle mezcederek gakında § 
§ tefrika halinde neşredecef11z.. Pek 'Zlgade pyanı e 

1 dikkat haklkatlan '"' meraklı 1J8fhaları lhtiua e 
eden bu tefrikamızın kaynakları şunlardır: a = 1.- O ı&amanlarda ;)'GfGmlf 1 bilnıİf bir politika adanudn-. = 

i-.,. ba ifln• çok kcrnpnıf adam- Bu adam, parmağının ucunda 'i 
lann baaılmlf ... lıcuılmamı1 çeuirdiği dolaplarla 1roca o .. a 
hfllıraları; manlı İmparatorlaiuna ölüm S 

ufuramanun kenarına ltadGI' -
2. - lıınatiel'in A.yıutala- . . . = 

gehnniftir. E 
noa adı alhnda .,,..,,.lığı kitap. e 

Sarayın kör ve •alır duvar-= Ba kitap yalıua rusça olMah -
lan, o :ııaman Babıa!Uinin kor-;;; 

bcuılnut, baıka dill..-e f•vril- ..,. 
memİ§tir. • luılı oe aptal koridorları önün-i§ 

9 de •8" göre göre memleketi= 
B Jgnatiel, yıllarca Boiaıriçin- uçuruma ııüriikleyen bu İne•= 
;;::;; de Rwı büyük elçiai olarak o- diplomahn 93 lel<ik.etindek.i ro-S 
:= turmuı, içirni:ıı. girmif, en ince lünü derinden dtltine ar<Jfhran = = duyıularırrwa öirenmİf, _,.., bu tefrikaya yakında başlıya-a 
;;;;; damarlarımı:ııdan yakalamayı cağl:1'. 

•ı. ~u 'Vaziyette Ruıya ile misak 
de dı ıneseleai Romanyada birinci 
le ~e ehemmiyetli ve milli 
di;'lu fırkaamm tesanüdünü teh· 
~den bir buhran meydana ge
~lftİr. Bu ,erait altındadır ki 
l'f nın lideri olup ta ağuatoıta va· 
ııi " ~abu) etmek İltemeyen Ma
~ ~iikiinıet teşkiline davet edil
,ıı.. tir', Filhakika Romanyada bu 
lı• ~·ili köylü frrkumdan başka 
ıı:!:ı: hır . fırka bükıimet tetkil ede· 
ıı,;11: B.~naenaleyb Maniu veyahut 
llıet 1 koy.lü liderlerinin biri hükü
fıı.ı teşkıl edemezae, meclisin da
'llaa ar~k yeniden intihabat yapıl
l'İn ! ~z!"' gelecetkir. Kralın, bi
~.., c;_ıt h aıda kabineainden evvelki 
~~tÜ e aaırılar hükllmeti" namı 
"trııe en ve hiç bir fırkaya iatinat 
ilet• Yen Yorga hükumeti iyi bir 
'-• 'j,':. ve~emit,i. Ve kralın tek
llıı· 0 Yle bır tecrübeye girmesine 

jt.al .. verileme:ı:. 
Utün bu mücadelenin arka11n 

da Romanyarun Franaa ile olan 
münasebatı, beynelmilel siyaaet 
ileminde ne derece Fransadan 
müatakil hareket edebileceği, Le· 
biatan ile ittifakı ve bir taraftan 
Ruaya, diğer taraftan da f.lalkan J 

devletlerile olan münasebetleri 

gibi davalar vardft- ki, buhranı, 
Romanyanm dahili bir politika 
kavgası olmaktan çıkararak ehem
miyetli beynelmilel bir mesele ha 
line koyan huıusi:ıretler de bun
lardır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
Yunan/standa yapılan Balkan olimpigaliarından dün 

dönen atletlerimiz rapur<ta .. 

i PEK YAKINDA .. 
'-ııııııuıııııııuıııuwuıııuıııııııııııııııuıııııwıımııııııwmımımımwal 
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HARİÇTEN .AL-İ>IÖIMIZ TELGRAFLAR --.-~~) 8 
İngiltere Almanyayı M.Herriot'nun Avrupada iki kabine _ll_a_lk_ı_ok-u~tma işlerine geni l 

Seyahati -
iknaa çalışıyor Fransız başvekili buhranı daha! bir hız ver~:;~f7:~mimi 1 

• 
Almanya ısrar ederse, lngiltP_ 

renin bu işten 
geçmesi muhtemel •• vaz 

LONDRA, 19 A.A. - Alman- ı 
yanın Cenevrede in~kat edecek 
o.:; ·ller konferanaına i~tirakten 
ikinci defa olarak imtina etmiş ol 
masına rağmen Almanyayı bu 
konferan$... ~tirake ikna için mü-
.... al..ere1cre Levaın edilmektedir. 
Bazı nimresmi ma.hafHde ağız

dan ağıza aôylendiğine göre, bu 
battı hareket pek yakında değif
tirilmediği tllkdirde lngi!tere hü
ls:Umctinin dörtler konferansr fik
riııİ temamile terkebneai mümkün 
dur. 

Ancak, diğer bir devletin Al
manyanın muvafakat edebileceği 
bir mahalli teklif "yfomesi hali 
mü~tesnadır. 

Bcrlin gazeteleri ne 
diyorlar? 

BERLlN, 19 A.A. - Havas A
jan>1 muhabirinden: Nasyonalist 
Alman gazeteleri Cenevrede ini
kat edecek dörtler konferansına 
i~tirak için lngiliz maslahatır\iza.. 
rı tarafından yapdan d1tveti mem 
nuniyetsizlikle karışık bir hayret· 
le karşılamaktadır. 

Liberaller Almanyanın imtinai 
ıebeplerini mücbir telakki etmek 
te olduklarından bu fırkanın r,a
zeteleri bazen pek ziyade şiddet 
ke•beden bir eda ile infiallerini 
i-zhaı· etmektedirler. 

Deubche Allgemeine Zcitung, 
yalnız Fralll"& ile lngilterenin baı
başa kalma.mı kabul etmemekte 

Alman yada 
Bir ihtilaf 
Layipzig ali mah

kemesi mühim 
bir arar verecek 

BERLIN. 19 A.A. - Havaı A
jan11 muhabirinden: Leipziır ali 
mahkemesi Pn1sya hükiimeti tara 
fından Reich hükJim.,ti aleyhine 
açılan dava hakkmthki kararım 
aym 25 inde ver.,.,ektir. 

Bn karar ağlebi ihtimal bir 
"Hazreti Süleyman hükmü" tek
linde olacaktır. Karar, davaya ae
bep olan emirnamenin hukuki 
tekli ve mahiyetine itiraz etmekle 
beı·aber bu karardan doğan siyaai 
vaziyeti ıükut ile geçiıtirecektir. 

Ağlebi ihtimal mahkeme, umu
mi iısayİJ tehlike al-da bulundu 
fu zaman reisicumhura muhtelif 
Alman hükiımetlerinin dahili İfle 
rine kanpnak imkiınmı bahşeden 
Veimar kanunu esasisinin 48 inci 
madc!esinin ikinci frkrasrnm tat
bik tarzını tayin etme1'e gayri aa
lahiyettar olduğuna hükmederek 
umumi İlşayİ§in tehdide man>z o
lup olmad•fı noklasmı tayin an
cak n is;rumhııra alt olduğuna 
bildire< •~tir r 0 1n~ mukal>il, - Yi
ne galip lıir i~tim~le göre - mah
keme, gllvR Pnısv! bükUmetinin 
vazifesinde kusur ettiZi h.okkında 
20 temmuz tarihli cmİt-namede 
serdedilen iddiayı baksr7. bularak 
!>ı• h tu!ta Pru3vt hüküm.etini 
haklı cıl<~rmı•lır 

Zannoluoduiuna gara mahke
me, 20 tımmuz tarıbli emirname
nin Vei" 11t.r kanunu eaaaiainin 48 
inci mJtdd~ 'i birhıci !ıkraaına iRti .. 
n t t den kısmrnm •Ativ nı rebi
dimhura teklif etmeğe karar va
ra( t lır 

Em,.mııune, ... anu 1U eaaa.inin 48 

ve Almanyanıo da yalnız olera.k 
Londraya davet edilmesini iste
ınektedir. Berliner Boeroen Zei
tung'un ~iddetli bir ifadesi bir ln
~iliz - Alman görüşmesine müsait 
bir hava husule getirecek mahi
yetle değildir. 

Hariciye nezaretinden mülhem 
gibi görünmekte olan bu gazete 
dörtler konferansının içtimaına 
ait son teıebbüsün akametinden 
bah>ederek diyor ki; 

İngiltere Beynelmilel nezaket 
kn.idelerinin eıı İptidailerini ihl!lal 
etmi~tir!' 

Daha mutedil gazeteler Al
manyanın menfi hareketi dolayı
sile endişe izhar etmektedirler. " 

Avam kamarasında 
bir sual 

LONDRA, 19 A. A. - Avam 
Kamara11nm bu İçtima devresine 
ait ilk istizah dörtler konferansı 
hakkında olmu9tur. Liberaller
den M. Mander'e cevap veren Sir 
Jbon Simon,......, alakadar dev
letler tarafından kabul edilmiş o
lan dörtler konferan.,nın içtima 
mahalli hakkında bir itilaf husu
lü için hükômetin İcap eden ted
birleri ittihaz edeceğini söylemiş
tir. 

lngilterenin daha ameli teklif
lerde bulurunaamın arzuya şayan 
olup olmadığı hakkında amele 
mebuslardan biri tarafından soru
lan •ual cevapsrz kalmıştır. 

Chacoda 
Muharebe 
14,000 Paraguaylı 

ile yeni 
bir çarpışma oldu 

LA PAZ 19 A. A. - 14,000 
Paraguay aııkerile Bolivyalılar a
ı·aomda Chaco mıntakasmda ~id
detli bir muhar.,be olmuştur. 

Resmi olmıyan bazı telgraflara 
ıröre Parageliler geri p ilskürtü 1-
müşlerdir. 

Şimali ve Cenubi 
lrlanda 

BELFAST, 19 A. A. - Simali 
lrlanda başvekili M. Craigavon, 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
açıkça §Öyle demittirı 

Ulster, katiyyen müttehit lrlan 
da cumhuriyeti ile birle~miyeceği 
gibi, cumhuriyet il.in ed;hnese de 
yine cenubi lrlanda ile birleşmiyo 
cektir. Mumaileyh. "biz, temami
le lngiltere - irfanda müzakeratı 
haricinde bulnnuyoruz." Demiş
tir. 

----.. ·······-·-· 
inci mi\c'd~in:n iki .ci fıkraımca 
bnnd•n bö,te mer'i ve baki kala
cağı içm ttisirümhura teklif edile 
cek ta.ıiı yap••.,.. bile emirruıme
den mütenllit yaziyet .,.ki halini 
muhafaza edec .. ktir • 

Siyasi mehafilin fikrince, böyle 
bir hüküm ve karar Reirh hükü
meti tarafından 20 temmuz tarih
li emirname ile tatbik mevkiine 
konan u.aaller hakk•nda manevi 
bir nevi muahaza mahiyetinde o
lacaktır. 

neden Mad
ride gidiyormuş? 

PARIS, 19 A.A. - lopanya 
reiıicumhuru Zamora'ya Legion 
d'Honneure ni~anmm büyük riit· 
besini vermek ve bir de iki cum
huriyet araaındaki dostluk bağla
rını kuvvetlendirmek üzere M. 
Herriot, bu ay sonunda lapan ya' -
ya kısa bir oeyahat yapacaktır. 
Bu ziyaret, hakkında en hayali 
rivayetler dolaımıştır. 

llkönce Herriot'nun seyahatin
den maksat, Fransız nüfuzu altm 
da bulunan Tanca mıntakasmın 
lspanya'ya ait Riodel Oro mü.s
temlekesile mübadele•i olduğu 
iddia olunmuştu. Bunu müteakip 
Amerika telgraf ajan•larından 
biri, Herriot'nun Almanya veya 
ltalya tarafından Fransa için bir 
harp tehlikesi zuhuru halinde Ba 
leares adalannm muvakkat bir 
zaman için Fransa tarafından iş4 
galine lspanya•ca mezunivet veril 
meaini temin için Madrid'e gittiği 
zemininde bir haber ortaya çıka
nlmı~tır. Ve nihayet b•ı'l'Ün bile 
Beı·lin'de çıkan Hitler'cilerin nafi 
ri efkarı Der Angriff gazete•i !\1. 
Herriot'nun Madrit seyahAtile ls
panya'da beynelmilel bir silah 
deposu vücude getirilmesine mil
letler cemiyeti tarafından müs.-a
de gösterilmesini İatemek niyetin .. 
de olan Fransa'nın bu ıo.ıuhayyel 
tasaVTUnJ ve Fransa'ya Akdeniz 
hakkında aktolunan bir bkım e
meller arasmda bir münasebet 
m~cut olduğunu ileri aüıiiyor. 

MezkUr gazete, bu iddialarına 
şu mütalealan ilave ediyor: 

Fr11nsa'nın bu yeni .siyasi hare
ketinin inkifafını en büyiik dik
katle takip etmek için yalnu 1-
talya İçin değil hatti Alme.nya i
çir. bile pek ciddi sebepler mev
cuttu. 8u teşebbüsün askerlik sa
hasında tahakkukuna baliğ ol
mak içio. Almanya azami gayret
lerini sarfetmeli ve indelhace mil 
Jetler cemiyetinden çekilmelidir. 

Milletler cemiyetinden çekil
m.,kle Alman\'&, bütün hareket 
ıerbeatiaini tekrar elde edKektir. 

Fransa salahiyettar mehafili, 
bütün bu haberlerin sırf bir tasni 
eıteri olduğunu beyana lüzum gö
riiyorl:ır. Hel'T'İot'nun ispanya se
yahati, sırf bir nezaket için ya
pılın•• bir ziyarettir. Pek az •Üre 
cck olan bu sevahat e•na•ında si
yasi hiçbir itilaf aktedilmiyecek
tir. 

Avam kamarasında 
Ottava kararlan 
LONDRA, 19 (A.A.) -

Dün öğleden sonra. Avam ka
marıuıma tevdi edilmiş olan Ot 
tawa itilaflanoa kanun kuvve
ti veren karar suretlerinin met
ni sabahleyin M. Chamberlain 
tarafm<lan neşred;lırıi§tir. Bun
lardan birisi. itilafnamelerde 
münderiç bulunan riiçban esas. 
!arma mütealliktir. Diğer biri
si, itilafnameler mucibince va. 
zedilecek resimlere aittir. Üçün 
cü haııineye, müna•İt= gördüğü 
'laman. bu rüsum ta.dil eden e
mirnameler neşri salahiyetini 
vermektedir. 

lrlanda ln~iliz malı 
istemiyor 

DIJBl.1111, 19 A .\ - lnıriltere 
mahıullerine yeniden bazı resim
ler konulacaktır. Hatta M. de Va
lera'nın lngiliz emtiaama ambar
go vazım diifürunekte olduğu söy
leniyor. 

Belçika ve Çekoslovakya ka_ 
bin el eri de istifa ettiler 

BRÜKSEL, 19 A.A. - Kabine, 
istifa etmqtir. istifanın aebelıi, li
beral nazırlarla başvekil arasında 
-zuhur eden ihtilaftır. 

Liberaller, meclisin feahi ile U· 

mumi intihabat ve eyalet intiha
batı icrasını iltizam etmektedir
ler. 

Halbuki M. Renkin, bu usulün 
mali ve iktıaadi kalkınma işini 
geç bırakacağı ve tehlikeye düşü 
receği mütalea.arnı bulunmakta 
idi. 

Prag11e kabinesi de •. 
FRAGUE, 19 A.A. - M. Udra 

zal, kabine riyasetinden istifa et
miştir. 

PRAGUE, 19 A.A. - Kabine 
reisi M. Udrazal'in istifasını rei
sicumhur M . Maaaryk'e verdiğine 
dair ortaya çıkan ilk hal>erler 
doğru değildir. 

M. Udrazal, kabine reisliğinde 
kalıp kalmamak husu•unda çifçi 
fırka•mın vereceği kararı kabul 
<·deceğini, çifçi fırkaaı reisine bil
dirmittir. Kabinenin bugün istifa
•• bekleniyor. 

Romanya 'da •. 
BOKREŞ, 19 A.A. - Roman· 

ya•run siyasi vaziyeti pek ziyade 
vahimleımiş gibi görünüyor. Siya 
si mehafil, M. Maniu'nun M. Titu 

lesco'ya ziyaretini iki hükUmet a• 
damı arasında bir itilaf husulü
nün imki.nsızlığına ve böyle bir 
uyuşmağa varmak için yapılmak
ta olan müzakerelere buncian böy 
le devam etmenin lüzumsuzluğu
na delalet eden bir delil suretinde 
tefsi• ve telakki etmektedirler. 
BÜKREŞ, 19 A.A. - Kral, ye

ni kabinenin teıkili vazifesini köy 
lü 1 ırkaaı reisi M. Maııiu'ya tek
lif etmİ§tir. M. Maniu, i§tişareler 
de bulunduktan sonra cevap vere 
~.ektir. 
BÜKREŞ, 19 A. A. -- Kabine 

buhranı, gazetelerin uzun uzadı
ya mütalea serdetmelerine bili• ol 
muştur. 

l\eşrettiği maliimatı ekoeriyet
le kralın yakınında bulunan kiın 
ıelerden almakta olan Cuventul, 
buhranın harici ıiyaaete müteal· 
lik bir ihtilaftan ziyade fırkalar 
arasındaki nizadan mütevellit ol .. 
duğunu yazmaktadır. FHhakika 
serek hükümdar ve gerek kabine 
ademi tecavüz mi~aktnı kayit ve 
f'U'l•ız taıvip emekteJirl<r. M 'Ti
ttılesco'nun noktai na~arını kabul 
eden Mihalache'ın bu suretle ha
reketi buhram doğurmu,tur. M. 
Maniu'nun haiz olduğu büyük nü 
fuzun M. Mihalache'ın harelceti 
yüzünden çıkan mÜ§külatı izale 
edeceği ümit olunmaktadır. 

Heimvehrenler re- Londrada işsizlerin 
isinin sözleri nümayişleri 

ViYANA, 19. A. A. - Binbaşı LONDRA, 19 A.A. - ln-
Fey'in müfrit fırkaların :ıçık hava- gilterenin her noktasından gel 
larda her türlü nümayişlerde bulun- 1 mi, olan birçok işsizler, muave 
malannı meneden emirnamesi ile bir im d b" k k" 
ı'k ·· h · ti" • ti" • claresi net yapı a an ır ta ım tet ı 
1 te cum unye n emnıye ı - k . b · · · 
· · mu"ıte•anmn biı· beyanna- at ıcrası mec urıyetını vaze-

run yem ' d "M T " d ·ı· mesi de neşredilmiıtir. en ve ens eııt enı ıp. 
Bu beyanname, mümaileyhin "'ic- h~lkça hiç hot görünmeyen ted 
• lru eti artırmak ve devleti inlıi ı bıre kar§ı protestoda bulunmak 

raı vv 1 k""d li.le uğratınağa uğraşan kuvvetlere üzere. par amento ya ının e 
kartı mücadele etmek" tanvvurun- bulunan belediye dairesine ka
da olduğunda katiyen JÜpheye ma- dar ilerlemeğe teşebbüs etmit
hal brrakmamaktadır. lerdir. Takriben 2000 kadar iş-

Heimvehrenlerio rei•i, bu tqki- siz toplanınıttır; fakat piyade 
latm icabında icrıa kuvvetlerinin faa 
liyetine müzaheret edecek bir u~- ve süvari polisler yaf)tıkları bir 
sur olduğu tezini müdafaa etmiş, hücum ile bunları ı!ağrtmışlar 
sosyal demokrat te~eklcüllerine dai- vearalarından birçoğunu yarala 
ma ihtiliılci bir mahiyet izafe eyle- mışlarilır. Yalnız birkaç yüz iş 
mit olduğundan Fey'in lisam tıama- siz münferit olarak belediye da 
mile açık bir mana ifade etmekte ve d O 

iresine vasıl olmu'l~r ır. ra-Marks aleyhtarı ıiyasete rücu te- ~ 
mayülünü !"Öatermektedir. da muazzam bir i01:ibat servisi 

Bu temayüle kuvvetle müzaheret vü-de getirilmiş idi. Belediye 
eden hiriıtiyan sosyalist fırkası, ga- dairesi umumi katib;. 3 iısiz
zetelerinde memleketin emniyeti i- den mürekkep bir heyeti nim 
çin teslilı edilmif olan teşekküllerle reıımt surette kabul etmi' ve 
bir fr kanın hizmetinde bulunan te- • 
şckküller yani Heimvehrezı (nasyo- kendilerine belediyi" meclisinin 
nal) lar ve Schutzbunı:I (sosyalist) pazartesi günü resmi bir heyeti 
ler arasındaki firkaları ehemmiyetle kabul ve taleplerini tetkik ede-
kaydetm•kte ve soyafütlere kartı ceğini aöylemİ§tir. 
şiddetle hareket edilmesini i•teınek-
tedir. 

Sosyal demokratlar, Fey"in emirna 
mesine mukabele etmekte ve mümai 
lcyhi kanunueaasiyi ihliıl il., itham 
ve Viyana halkına bu baptaki hük
münü vermeğe davet eylemektedir. 

F ırkamn nafiri efkaı~ olan gaze. 
te diyor ki: 
Eğer Fey, HeimvehrCftler için caiz 
g~rülen nümayi9leri 700 000 Viyana 
b yapmasına mani olabileceğini dü
tünüyoraa pek yakında Viyana hal
kının bütün vatandaşların musavab
m müdafaa ettiğine şahit olacaktır. 

Vaziyetteki gerginliğin hiç fÜplıe 
ıiz Avusturya parlimentosunun ya 
rın başlryacak olan müzakerelerinin 
pek heyecanlı obnasmr intac edecek 
tir. -

Bir Macar heyeti 
Rom ada 

ROMA, 19. A .A. - Macar milli
yetçileri birliğinin bir murabbaı he
yeti Romaya gelmiştir. Heyet Maca
ristan'ın ltalya bükümeti ve papalık 
nezdindeki orta elçilerile bu elçilik
lerin yüksek memurlan, faıiıt fırka-
11 katibi umumisi M. Staraco, müı
teıarlardan M. Roaso ve daha ba§lra 
yüksek memurlar tarafından kar,ılan 
mı§tır. 

Bu heyet, iki buçuk milyon Ma
car'ın İmzasını tafıyan 300 defteri 
baıvekil M. •Muıaoliniye tevdi için 
Rcmaya gelmit bulunuyor. 

diyoruz: 

ANKARA. 19 (A.A.) - Maarif vekaleti halkı okutma iş
lerine yeni bir hız vermek için vilayetlere a,ağıdaki tamimi gön 

dermiştir: "Önümüzdeki ikinci teşrinin başında her yıl oldu· 
ğu gibi halkı ckutma işlerine başlayacağız. Bütün varlığımızD• 

desteği cümhuriyetimizin, yurdumuzun temeli halk \"e köylüyü 

en kestirme yoldan en az günde okutmak ve yetiştirmek içİD 
dört yıldan beri tuttuğumuz yolda gittikçe artan bir atılganlık
la yürünecektir. Bu çalıtma için bu iti can ve gönülden benimse

yen muallimler ve okumu§ gençlerimiz emrinizdedir.B~•nların b' 

tında geçen yıllardan edinilen denemeler kuvvetiyle ve her za· 
mankinden üstün aşk ve heyecanla yaratıcı gayretinizin büyülı: 
ve değerli neticelerini hasat edeceğimize şüphem yoktur. Mek• 
teplerin açılışı ve çalışma yolları ve bunlarda yürüyüş hakkında 
haberlerinizi bekleyerek saygılarımı sunarım efendim.'" 

Tıp talebe yurdunda 
ANKARA, 19 (A.A.) - İstanbul Türk Tıp Talebe Yurdu 

na bu sene liselerden çıkmış 126 efendi alınmıştır. Bunların liı• 
tesi Darülfünun emanetine ve İstanbul Sıhhiye müdürlüğüne 
bildirilmiştir. 

Almanyada işsizlere 
yardım 

BERLlN, 19 A.A. -Wolff 
ajansından: İşsizlere ve başka 
yoksullara verilen yardım para 
smı mali vaziyetin ümitsiz bir 
h.ı.I alması yüzünden geçen ye:z. 
pek ziyade azaltmaP,a mecbur 
kalanAlman hükumeti gelecek 
kış mevsimi için bu işsizlere ve 
yoksullara munzam tahsisat 
b:ığlamıttır. 

Büyük seferler 
ORL Y, 19. A .A. - Reiıicümhur 

kupası müsabakasına iıtirak eden 
tayayreci Lefebvre, dün 40 beyğir 
kuvvetinde bir motörle Sı.igon'a ha
reket etmiştir. 

Cümhuriyet 
Bayramı 

Merasim proğranıı 
hazırlanmak üzre 
29 te§rİnievvel Cümhuriyet bayt• 

mında yapılacak merasim proğl'a .. 
mmr hazırlayacak komisyun bugün· 
)erde vali muavini Ali RLJ:a B.in riy• 
setinde içtima edecektir. Belediy• 
reiı muavini Hamit B. bugün RC>" 
manyaya gideceği için konıisyon rı" 
saisini Ali Rıza B.idare ed~cektir.Bd 
ıeneki merasim için geçeıı seneki 
program bazı tadilatlıı tatb:k edile
cektir. Vali konağınd"' o gece veril• 
oek balo için davetiyeler gönderil· 

Tayyarecinin ilk merhalesi, Roma meğe başlannuıtır. 
olmuıtur. Mekteplerde de geçit resmine ;,ti 

Mümaileyh, 15 zü·ulen az bir rak edecek İzciler hazırlıklara basla 
müddet zarfında Saizon'n vasıl ol- mııtır. 
mak mecburiyetindedir. Bu müddet, 
reisicümhur kupasının kazanılması 
için tesbit edilmiı oıan müddettir. M. Henderson f1rka· 

Aeropostal meselesi 
PARIS, 19 A.A. - Aeropoa 

tal meselesi hakkındaki tahki. 
kata devam eden istintak baki 
mi bugün jeneral Weygand'ın 
ifadesini almıştır. 

Jeneral Weygand, adlıye dai 
ı·esinden çıktığı sırada herhan· 
gi bir beyanatta bulunmak iste 
memiştir. 

M. Mac Donald ik
bsat konferansı 

riyasetini kabul etti 
LONDRA, 19 A.A. - M. 

Mac Donald, dünya iktısat kon 
feı ansına riyaset etmeğc davet 
edildiğini Avam kamarasına 
bildirmittir. 

M. Mac Donald, konferansa 
riyaset etmeği kabul etmiıtir. 

Fransız meclisleri 
P ARiS, 19 A. A. Reanıi gaze

te, ayan ve meb'uaan meclislerini 
bu ayın 25 inde fevkalade olarak 
içtimaa davet eden kararnameyi 
neıretmiıtir. 

dan istifa etti 
LONDRA, 19 A.A. - M. Hen 

denon, bütün faaliyetini te•liha
tm tahdidi konferansı reisliğin• 

baaretmek Üzere amele fırka•• 
reisliğinden istifa etmi,tir. 

Kendisine parlamento lideri r.'I· 
Lambury'nin ha.lef olması muht• 
meldir. Bu takdirde amele fırkaSI 
iktidar mevkiine geldiği zaman 
baıvekil M. Lansbury olacaktır· 

M. Herriot'ya Almaıı 
• 

nışanı 

PARIS, 19 A. A. - Son :ı•• 
manlarda Londra sefirliğine ta• 
yin edilmiş olan Almanyanm Pa• 
riı ıefiri M. Fon Hoesch, bugÜI' 
M. Heriot'ya Goethe'nin 100 üncü 
yıldönümü madalyamu tevdi ede
cektir. 

Bu meraaimin hitamında 1\1. 
Herriot, Alman diplonıabnın şe
refine bir ziyafet verecektir. 

Frugi Han ayın 
24 ünde geliyor 

Şehrimize geleceğini ypzdığnn"' 
lran Hariciye Nazm Frugi Han 24 
tefrİni.,,,...elde lstanbula' l"elecek ve 
ayın 28 inde Ankarada bulunacak· 
tir. 

kubuldu. 
geçen hafta dün akıam ( İkbsadi ve Mali Hafta l , ______________________________ J 

lul eden harici iatikrazat kupon. 
lan tertibini ikmal için lazım olan 
bet buçuk milyon frank gibi nisbe 
ten cüz'i bir parayı tedarik edeme 
diği için Yugoslavya da artık bor
cunu ödeyemeyenler kafilesine il
tihak etmiş bulunuyor. 

liradır. Bun<i'!l 18.812,098 liraya 
tekabül eden miktarı 13403 kilo 
halis altından ibaretir. Altın mev
cudu geçen haftadan beri gene 224 
kilo kadar artmıştır. 

Aksiyon 22,10 L. 23.65 L. 
"Rachat" zamana yaklaştığı içirı 

istikrazı dahiliye talip çoğalmak·' 
tadır. Son tesbit edilen fiat 98 ~ 
dır. Dünya iktıı;at hayatında uzun 

zamandan beri bir değitiklik vu
ku bulmıyor. Büyük küçük bütün 
memleketler, tevekkül ile, alabet
lcrini bekler gibi bir hal iraede 
devanı ecıiyorlar, fakat bu akıbe. 
tin ne olacağmı kimse kestiremi
yor. 

Avrupa gazetelerinden anladığı 
mıza göre, Amerikada, geçen haf 
ta zarfında, mahdut miktarda fa-
liyetler görülmüş i~e d.e. bwılar, 

sırf mahalli ve mevıım ıcabı faa
liyetler olup "ktısadiyatrn iyiliğe 
doğru bir istikamet aldığını işrap 
ecıecek mahiyett~ değildir. Bu 
ctimleden olaca1< mesela demiryol 
larında eşya nakliyatı çoğalmıf, 
demir aıınayiinde f zlaca siparit
ler vuku bulmuş. mensucat fabri
ka! nnda pamuk stoku tenakus 
etmit, petrol ve şeker fiatleri de 
yükselmiş ise de. diğer taraftan, 
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fiatleri gerilemittir. 
Amerika piyasası. geçen hafta

ki icmalimizde mevzuu bahis etti
ğimiz veçhile. Mr Hoover tarafın
dan dolar baklanda vuku bulan if
f&abn hala tesiri altındadır. Bu 
hal Avnıpa da sui tesir icra etmek 
tedir. 

Avrupa baştan başa itsizlikten 
muztariptir. Almanya kaynasıyor. 
Devletler, borçlarının kısmı külli
sini affettikten sonra, teslihat hu
susunda da, Almanyayi tatmin ça 
relerini aramakla meşguldurlar. 
Bütün devletlerin de müıterek bir 
derdi Yar: bütçe açıklan. 

Bütçe açıklan "emMmique" bir 
hafde bulunan tarkı cenubi Avru
pa memleketlerinde, bu dertten 
maada. bir de "transfert'' müşkü
li.bndan dolayı harici bordan öde 
yememek dütüncesi var. Şimdiye 
kadar zahirde müşkülatıta göriinme 
.., ""· v ...... ,,..ı -- - .!~ 'C'_, __ .. 

"' .,: "' 
Cümhuriyet Merke.z Bankasının 

13/10/932 tarihli bilançosunda 
bir evvelki haha bilançosuna naza 
ran aşağıdaki farklan gördük. 

Tedavüldeki banknotlar 56.000 
liralık bir amortisman yüzünden 
164,29&590 liraya inmiştir. Bu 
paranın 8.688.590 lirası kartılığı 
yüzde yüz altın olmak üzere ban
ka tarafından çıkanlmıştır. Bu 
miktar, altın mübayaatına devam 
edilmesine rağmen geçen haftadan 
beri değitmıemittir. Şu halde 
Banka, bu mübayaatı kendi kasa 
mevcudlle yapıyor demektir. 

Pasif kısmında vadesiz tevdiat 
yekfuıu 9,066.868 liradır; dhviz 
mevduatı 234.376 liralık bir fark
la 1,263.414 liraya inmittir. 
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Altına tahvili kabil serbest dö
vizler 72000 lira kadar çoğalarak 
219,695 liraya baliğ olmuştur. 

Başka kayda layık bir şey yok. 
tur. ..... 

Esham ve Tahvilat 
lstanbul Menkul kıymetler ve 

Kambiyo Borsasında timdiye ka
dar "Unifiye" bütün kağıtlara reh 
ber rolunu i(a ederken, geçen haf
ta zarfında bu rol Anadolu Şimen 
difer kağıtlarına düştü. Piyasamız 
bu tahavvülden memnundur; çün
kü bu kağıtlar her kesin gözüyle 
görebildiği milli bir servtti ifade 
eder. Bunlara rağbet müt.ezait bir 
şekilde devam etmekte olduğun. 
dan fiatları da durmadan yükseli
yor. Berlin piyasasında da bu ka· 
ğıtlar pek çok aranılmaktadır. 

r'I>•• 1 1 ,.. • • • •I 

Obligasyon 34.15 ,, 36.25 " 
Mümessil 36.30 ,. 38.50 " 

Buna mukabil "Unifiye" geçen 
haftadan beri epey sanıldı. Ha
millerle kararlaıtmlan itilafname
nin imza hususunu tavik ettirecek 

bir sebep mevcut olmalJl\Uma ba
kılırsa. Unifiyelerdeki sukutu bari 
ci iki amile atfetmek doğru olur: 

birincisi Yugoalavyamn, harici ku 
pon tediyatmı tatil etmesi ("']; i
kincisi de sterling'in, cihe.n piyasa 
ıında, yüzde bir buçuk kadar yeni 
den bir sukut kaydetmesidir. 

Unifiye dün aktam 57 da kapan 
dı. 

Rumeli Şimendiferleri de Uni
fiyeyi takip ederek bir az geriledi
ler. Son muamele 5,55 üzerine vu-

[*] Bundan Paris piyasası müteessir 
olduğu gibi, Belgrade'da "Banque Fran
co .. Serbe" in müessisi bulunan Osman--

it Bankalarına 9,40 liraya taliP 
vardır. Müessis hisseleri de noıni· 
nal 105 lira etmektedir. 

Tramvay 52 liraya yükseldi; 
Bomonti 23,50; Telefon 15; ltti· 
bat Değirmıencılık 25,50; Şar1' 
Değirmencilik 2.60; Arslan ÇiıneO 
to 9.05; Reji 5,05 lira etmektedir• 

Kota harici Mısır Kredi F onsi· 
yelerinin fiati tunlardır: 

1886 tertibi 171 lira 
1903 .. 88 .. 

1911 .. 86,50 " 

Serbest piyasada gayri mübadil 
bonoları mayii yükseldiler. GeÇerı 
hafta fiatleri 28 Yz kurut iken baf 
ta zarfında 39 kuruşa kadar mu•;_ 
mele oldu ve dün akıam 38 de kv 
dı. 

Altın. 919 da. deiiamedi • 
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Belediye Yddız meselesinden yeniden mahkemeye düştü •• 
Ekonomi 

15 günlük ticaretimiz 
nasdgeçti? 

T eşrinievvelin ilk iki hafta. 
sına ait bir istatistik 

~Üklf!I' istati~l< müdü~İY,e~ ı tik hazrrl~ştır'. Bu i~tatiıtiğe na~ 
~rıni.,...vel ayının ilk onbeı gunu ı- zaran, mevum bıdayebnden 8 teşn-
lııı~ı.; ba~ca ithali.t ve .~a!ı J nievvele ~dar ~.ve. in_cir ihraca
~Jı;t etmiştir. Hazırlanan ıotatıstr- tımız •talPd& &osterılmıştir • 
I• cöre oqbq ııün zarfında lthala- OZOM 
~ (2.802.400) liralık bir kıy- Memleketler 
"et ııöıterme•ine mukabil ihracatı
"'• bunun (1.338.464) lira fazlasiy
~ (4.140.864) liraya baliğ olmuıtur. 
Dokuz aylık ralramlar bu son ra
~ ilave edilince bu ıenenin do
~ buçuk aylık ithali.tının (67.649. 
' 18) ihracabnın da (67.707.357) 
~Ya baliğ oldutu görülüyor ki it

• t ile ihracat araımdaki fark, ih
'.'taı lehine olarak ( 58.279) liradan 

bulunmaktadır. 
1' eırinievvelin ilk on bet ııünün

leıq batlıca ithalat ve ihracatımız a
'-iıda ııöıterilmiıtir: 

JTHALAT 
~"' isimleri Lira 
t~ iplikleri 94.038 
!..~ memııcat 197.892 
i:"Eılılı: klğat 38.184 
~tbaa k&iıd.ı 30.116 
p ....... iplikleri 74..337 
~rsız P. men u .. ı 71.338 
~· P. menaucat 396.165 
~Çuval 43.546 
~ ııiıe .W.-•na 40.632 
rı."' ~ev'i demir 61.238 
:"Dıir saç Levha 81.404 
c-ı .... nizl.i Lnha 36.304 
~r nya Çelik B. 45.969 
~neler 161.260 
~r yolu ve yük vaııonlan 52.256 
...., eşya 350.878 
~. iHRACAT 

i?" ismi 
t Yun ve keçi 
~Urla 

~~. d~ert 
t~ .. 

~k 
t-~c1ar dan 

~ "Pek 
~ .... Grim 
~ .. 
~ 'Prak ;ı;m 
~ut 

~~
~ilk 
~~~ 
~ ... ,. 

Ozüm 

Lira 
39.218 

224.191 
21.179 
27.407 
15.978 
61.790 
24.793 
24.524 
28.727 
27.439 
25.773 

1.626.480 
37.638 

1.205.164 
79.649 

102.482 
44.058 
34.680 

202.812 
202.612 

l.371.724 

• • ve mcır 
lhracatUDız 

Kilo 
Almanya ve Şimali Avrupa 6.592.121 
lngiltere 12.482.109 
ltalya 1.088.353 
Fransa 124.782 
Amerika 142.855 
Mısır 104.794 
Muhtelif 125.741 

Yekun 20.580.655 
Bu vaziyete nazaran bu seneki ü

züm ihracatımız geçen seneye niı4 

betle onilü küıur milyon kilo faz
ladır. Vakia bu &encki üzüm istih
oali.tım.ız 52 bin tondur. Geçen se
neki iıtihsalatmuz iıe 31 bin tondu. 
Bu ıene mahsul fazla olmakla bera
ber ihracat ıüraUı ve fazla olmuı
tur. Yalnız fiat düıüklüiü haıehile 
ihracatımız kıymet itibarile azdır. 

Yukardaki istatistikten anlatıldı
ğına ııöre en fazla ihracat yaphğı· 
mız memleketlerin başında lnııiJte
re gelmektedir .Bu memlekete olan 
ihracatımız geçen senekinden on 
milyon küıur kilo fazladır, Sonra 11-

raoile Almanya ve ıimali Avrupa, 
halya, Amerika ..e Fraıua ııelmek
tedir. Bu oene Amerikaya olan ü
züm ihracatımız geçen seneye niı
betle bir miktar fazladır. 

iNCi R 
Memleketler 
Almanya Ye Şimali Avrupa 
lnııiJtere 
Amerika 
Fransa 
İtalya 
Mmr 

Kilo 
1.948 
3.789 
1.691 

6.11 
371 

87 

Yekıln 8.547 
Bu İıtatiıtikten anıaııldıfı veçhi

le bu ıeoeki incir ihracatımız ııeçen 
aeneye niıbetle azdır. Bu seneki in 
cir iıtibıalatımız 29 bin tondur. Ge
çen ıeneki mahsul ise 25 bin tondu. 
Bu ıene mabaal 4000 ton kadar fazla 
olma1111a rafmen ihracatımız &eçeu 
seneye aiabetle bati olımqtur. En 
fazla ihracat yaptığnnız memleketle
rin başında lnııiJtere plmetkedir. 
Amerikaya bu sene iııcir ihracabmız 
seçen .1eneye nazaran azdır. 

Tütün piyasası 
hararetli 

Mahkemelerde 

Yaradan 
•• 
O im emiş 

Yaradan husule 
gelen intanı 

demden ölmüt 
Kaaımpatada Şükrü isminde 

birisini vurmaktan suçlu Akifin 
muhakemesine dün ağırceza mah 
kemesinde devam edilmİ§tir. Ev
velki muhakeme cel•esinde müda 
faa vekili maktuhin aldığı reriha 
dan değil, intanı demden mütees· 
siren öldüğünü iddia etrnit ve key 
fiyetin mutahassıalardan tahkiki
ni İatemİftİr. Dünkü celaede mak· 
tulü muayene eden operatör Fik
ret ve Salih Bekir Beyler ıahit o
larak dinlenmişlerdir. Her iki 
müteha.1111 Şükrünün intanı dem
den öldüğünü, fakat intanı demin 
aldığı cerhadan hasıl olduğunu 
.Sylemiflerdir. Muhakeme dok
torların şahndctile Mor:r raporu· 
nun tetkik edi.ı> kat'i karannı ver 
mesi için eYrakmı meclisi bbbı ad 
liye gönderilmesine karar vermif 
Ye muhakeme bunun i~in bqka 
ııüne bırakılmııttr. 

Bir karmanyola 
davası 

Dün aiır ce2a mahkemesinde 
ıayanı dikkat bir davanın rüyeti
ne başlanmıştır. IJava.mn ıuçlula 
n Riza, Hüseyin, Etem iıminde ilç 
kişidir. Bir de Şefik isminde bir 
davacı vardır. Rıza, Hüseyin, E
tem bir ııece Ramlde hırsızlık yap 
maktan ve bu arada bir polisi ya 
ralamaktan, bundllJI baıka da da· 
vacı Şefik Efendiyi karmanyola 
etmekten rıuçludurlar. Fakat mas 
nunlar cürümlerini inkAr etmişler 
ve davacı Şefik Ef. yi göatererek: 

- Bu adam tevkifhaneye &el
di, bizet 

- Ben ıizin bigitnah olduğunu 
:ıru biliyonım amml', buraya gide 
gele çok maıra.f yaptun, bana SO 
lira verirseniz da"Vamdan vazge
çerim dedi. 

Biz bunu mevkuflardan Acem 
Ali, Hakkı, Hüseyin, Şevki, Meh 
met Eminle, serırardiyanla isbat 
ederiz, demiılerdir. 

Muhakeme hem müdafaa, hem 
de hukuku 8mm" tabitlerinin cel 
bi için ba,ka ııüne bıralu)JDJf!D'. 

Tütün vergileri 
inhisar idaresiııde Tütün Kanunu 

projl'lini bazırlıyan koıniayon hazır
ladığı projede mühim tütiin auntaka 
laılarmda tohum ulah med.ezleri a
çs1ma.., tütiin i.kelelerinde alman 
yüksek vergilerin kaldırılmasını tee 
bit etmiıtir. 

Fakir talebeye -
kitap, Defter 

Maarif cemiyeti ilk mektep talebe 
sinden laklr olanlara kitap defter 
vesaire teV%Üne başlamıfbr. 

\ 1~cat oliai 932 aeneal mevsim bl 
~etinden 8 l8fl'İl1İen-el• kadar 1' telif ecıaebi ınanleketı.re yapı
'tııı; ll:tü.m ve incir ibncatıımzı tespit 
,._, 1 ve üzümlerle lncirlerİmiziıı ti
,.. •aziyetini söstenııı lıir io.tatU-

IZMIR, 19. - Diindenberi tütün 
piyuau son senelerde hiç ııörülmi
yen bir hararet içindedir. Bir ecnebi 
prket Hamburp ııöndcmıek ÜZl't'e 
vapura 250.000 kilo tütün yüklemif l •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!l!!!!!
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Bir Amerikan firlı:eti Akhiııardan 
931 senai mahsulü olmak üzere bir 
milyon kilo tütün aldıfı cibi Roman 
ya Rejisi de yüz bin kilo almııtır. 

Diğf!I' tnraftan A '"1sturya ...,ji.; i
le de iki milyon kilo tütün üzerin
den anlqılmııbr. 

Piya1&da mevcut on aekiz milyon 
kilo stok tütünün bu ay İçerisinde 
kimilen sablacağı tahmin edilmek
tedir. 

Yeni ıene tütün piyaıaıınm yarın 
Odemişte 170 kurutşan açılacağı 
tahmin edilmetkedir. Bankalar tü
tüncülere borç para vermek tekli
finde bulunmaktadu-lar. 

Yunanistanın yün 
ihtiyacı 

Yunaniıtan her ıene ihtiyacı olan 
yapağıyı hariçten alır ve bu sebeple 
yapağdarımızın başlıca rnüıterilerin 
dendir. 

Yunanlılar li.znn olan yünü dahi
de tedarik etmek için bir müddet 
e<oye] Serezde bir Yün enstitüsü vü
cude ııetirmiılerdir. Bu cnıtitünıin 
ıimdiye kadar yapbfı tecrübelerin 
tetkiki için yakında bir bev•t de tcı 
kil edilmiştir. 

. Yunan iktisat nezareti de Yana. 
nıstarun kendi ihtiyacına lazım olan 
yiinün temini için bir faaliyet proğ 
ramı hazırlamaktadır. 

Koza i.stihsalabmız 
Ticaret odası koza iıtihsalat ve 

ticaretimiz baldonda bir tetkik ra
poru hazırlamaktadu-. 

Ba ıene, ipek koza11 istihsalatımız 
1.800.000 kilodnr. Bu rekolte 1931 
ıenesine nazaran fazla iıe de 929 
ıeneıi iıtibsali.bna nazaran azdu-. 
929 aaıesi koza iatihsalibmız 
2.100.000 kilo idi . 
Komıu memleketlerd~ kDza iıtih-

salatı iti henüz çok yeni olamkla be 
raber utiboalab ya bize yaklatmıı 
veya ııeç,nİttir . 

Mesela, Y unaniıtanın 931 iotilıaa
li.tı 1.600.000 kilo, Suripnin 930 
iıtibsalib 3.575.000 kilodur. 

Trabzonda yumurta 
Trabzondan son ııelen borsa ced 

veline nazaran arada yumurtanın ta 
nesi 35-60 paradır. 

Yunanistana yu
murta ihracatımız 
Yunaniıtana yumurta ihracatımrz 

azalmaktadır. Geçen ıene bidayetin
den temmuz sonuna kac!ar memkke 
timiz den Yunanistana 1 .536 ton yu
murta ihraç ettiğimiz halde bu ae
ne ayni müddet zarfında 629 ton ih
raç edilebilmiıtir. 

Yunanistanda nak-
liyat fiatları 

ihracat ofüinin Yunanistandan al 
dığı maliimata nazaran son zaman
larda nakliyat fiatleri ~vkalıide dü
tüktür. 

Yunanistana gön
derilen balıklar 

Gelen malumata nazaran Eylüliirı 
ilk baftaımda Yunanistana ııönde
rilmit olan tuzlu balıklar ve leker
dalarnnızın bir kıımı aıcaklardan bo 
zulmuıtur. 

Mısırda pamuk 
rekoltesi 

KAHiRE, 19. A. A. - Pamuk re 
kolteü miktarına ait ilk tahmin 
3.978.000 kantardır. Geçen ""1leki re 
kolte 6 milyon idi. 

Belediyenin 5,000,000 
lirası tehlikede! 

Ydclız kumarhaneıi hükıimet 
tarafından kapabldığı zaman M. 
M11rio Serra mahkemeye müraca
at ederek belediye aleyhine bir 
tazminat davası açmıttı. M. Mario 
Serra belediyeden be, milyon kü
aur lira tazminat iatiyordu. Dava 
o zaman birinci ticaret mahkeme• 
sinde rüyet edilmekle iken, beledi 
ye ile M. Mario Serra müzakere
ye giritmi§ler ve belediye M. Ma
rio SeJ"ra'ya 36,000 lira vermİf, 
o da da•asından feragat ettiğine 
dair noter huzıırunda bir mukave 
le ünzalamıştır. Bu mukavele be
lediye tarafından mahkemeye ib 
raz edilince, mahkeme de davayı 
reddetmiştir. Aradan 5-6 ay geç
tikten sonra. ikinci ticaret mahke 
meai M. M.ario Serra'nın iflislna 
karar vermi§tir. İflas masası M. 
Mario Serra'nın borçlarmı ve mat 
hiplarmı, muamelabnr tetkik e-

Pollate 

Kınsız kama 
Taşınılır mı? --
Bir sarhoı düştü, 

kendi 
kendine yaralandı 

Nnri ile Zilü isminde iki kiti sar
hot oldukları halde SantrRl sinema 
ıma ııibnek iıtemİf)eJ" ve yola çık
mıılardu-. Sallana ııallaııa ırüç hal i
le Beyoiluna çıkabilen ilıi arkadaş 
tam U-aya ııirecekleri sırada bun 
!ardan Zili.l ayağı kayarak düpnÜf 
belinde kmıız olarak duran koca Jx. 
çak koltuğunun altma aaplanmıtbr. 
Zilal ağır yara almı,br. Haataneye 
kaldmlmqtır. 

Kumar 
Oılriidarda S..Jmanağa ambaTiesin

de lra.ııh Alinin kab,,...inde Riza,.S:l 
lihattin, Niyazi, Onnan, lunııı1 ia
mlnde bet kişi kumar oynarken ya
kalanmqlardır. 

Kumar parası olan 37 Ura müsa
dere olunmuıtur. 

Esrarkeşler 
K.uımpqada Bahriye taddesin

de lranlı Saidin kahvesinde kazancı 
Faik ye bahçıvan Cemal l'lrar çe
kerlerken yakalamnıılardır. 

Yangın 
Fatihte Kırıktulumba aokı.fmda 

Mehmet Vehbi Beyiıı evinden mut
fakta yere dökülen ıııızm parlamaü
le yanıım çıkmıı iıe de derhal ııön
dürülmüttiir. 

Çalınan halı 
Beyoğlunda Su ternzlıi sokağın. 

da oturan tüccar l ımail beyin evin
den pyet kıymetli bir halı çalın
mıştı. Poliı ikinci ıube ,.. ernurla ·ı 
tarafından yapılan arqtınıuı netice
sinde halı Gaİatada Marmaralı Ha
sanın kahvesinde bulunmuştur. Hır
ıızın sabıkalılardan Kadrl oldutu 
anlaıılmıı ve Kadri yakal.ınmıştır. 

Kadın meselesinden 
Fenerde Remzi ve Faris isimlerin 

de iki kiti bir kadın meselesinden 
kavga etmişler, Fariı bıçakla Rem
ziyi tehlikeli surette yarılanuştır. 
~emzi haatahaneye kaldrılımt, Fa
nı yakalanmış!D'. 

Niıanlanma 
Sabık Erzunım mebusu Tahsin 

Beyin kızı Halide Hanım ile e .. 
bak erkS.nı harbiyei bahriye reiıi 
Sıtkı Beyin oğlu tayyare yüzbaıı· 
sı Şerafettin Beyin nişan şenliği 
bu CWJU\ günü Büyükdet'e<fe Tah· 
ıin Beyin evinde yapılmı,tır. Re
iıicünıhur Hazretleri merasimde 
hitfen hazır bulunarak genç ni
fanlılara ve orada bulunan zeva
ta ayn ayrı iltifat buyunnu~lar
dır. Nişan yüzükleri Büyük Millet 
Meclisi Reiıi Kazını Paıa Hazret 
leri tarafından takılmıf ve her 
İki gence saadetler temenni eyle
miştir. 

derken. bu davaya ve bu neticeye 
muttali olmuş ve belediyenin 36 
bin lira vererek uyupnasırun bü
kümıüs olacağmı dilıünerek, be
lediye ile M. Mario Serra arasın· 
da yapılan sulh mukavelesinin ib 
tali için mahkemeye müracaat et 
miştir. Mahkeme meseleyi tetkik 
etıniı ve mevzuu bahis mukavele
nin İptaline karar vermiıtir. Bu 
karar bir ay zarfında temyiz edile 
cektir. Temyiz mahkemesi bn ka
ran tasdik edene, o zaman iflu 
masası birinci ticaret mahkemesi 
ne müracaatla bet milyon kü&Ur 
liralık tazminat davasmm yeni
den rüyetini talep edecektir. Mab 
keme davanın yeniden rüyetine 
karar verirse YD neticede de bele 
diye mahkUm olurıa M. Mario 
Serra'nm alacaklıları bütün mat
luplarmı alabileceklerdir. 

1 Mustafa 
Şeref B. 

Dün Avrupadan 
geldi ve 

Ankaraya gitti 
Sabık lktıaat vekili Mustafa 

Şeref Bey dün sabah Avrupadan 
tebrimize ııe!mittir. Menınnniyet

le haber aldığnnıza ııöre Şeref B. 
Avrupadaki tedavisinden İsbfade 
etmiş ve tamamile İyileşmİ§tİr. 

Muhterem Şeref Bey dün aktam 
Ankaraya ııitmiıtir. Mu&tafa Şe
ref Bey dün kendi.ile gôrüıen bir 
muharririmize demiftir ki: 

- Avrupada birkaç hafta kal
dıın, aıhhatçe çnk istifade ettim. 
Ankara hukuk fakülteainde dera
lerim Yar. Bu ak~ Ankaraya ıri 
deceiim!' 

Vll,gette 
• 
iskan 
Suiistimali 
idare heyeti dün 

de tetkikabna 
devam etti 

idare heyeti dün de Vali muavİ· 
ni Ali Riza Be)'İn riyasetinde top.. 
lanmqtır -

Bu içtimada iskan ıui iıtimali işinin 
tetkiı.u. devam edilmiıtir. Bu nw>
aele pazartesi ııününe kadar iııtaç .. 
dilecektir. 

Şükrü Kaya Beyin 
ziyareti 

Dahiliye Vekili Şüluil Kaya B. 
dün Tokatliyan otelinde Amerika 
maılabat ııuzari M. Shaw'u kabul 
etmiftİr. 

Yugoslav sefiri 
Ankaraya gitti 
Yeni Y ugoılavya ıefiri M. Janko

viç dün aktam refakatinde sefaret 
ki.tiplerinden M. Vilidinıir Çerbi
ma oldrıiu halde Ankarayı!' gİtmİt· 
tir. Cazi Hz. nin Ankaraya avdetle
rinde itimatnamesini merasimle tak
dim edecektir, 

inhisarlar vekili dün 
de meıgul oldu 

Gümrük n İnhisarlar Vekili A
li Rana B. dün öğleye kadar İnhisar 
lar idaresinde meıııul olmuş, bir a
ralık Gümrüklere de uğraınıfbr.Ve
kil B. inhiıarların tevhidi yeni tü
tün kanunu Iayihası, gümrüklerce 
kaçekçdığın men'i itleri ile alakadar 
olmaktadır. 

Romen tayyareci 
geliyor 

Merasime Dahiliye, Sıhhiye ve- Bir müddet evvel tehrimizden 
killeri ve sabık Maliye vekili Ha- geçerek Asyada bir tur yapan ve 
san Beylerle refikalan Hanıme- Afganistana kadar giden Romen 
fendiler, Şükrü Naili ve Salih Pa- tayyareci M. Karpiruki yann öğ
talar, mebus Nuri, Kılıç Ali, Re- leden sonra §ebrimize gelecek. 
cep Zühtü, Hasan Cavit Beyler Yetilköy tayyare kararııahı a i
ve daha birçok zevat ailelt"rİle iş.. neccktir. Tayyareci Romen tefa. 
tirak etmişlerdir . .Şenlik geç vakte I reli eı·kanı tarafmdan iatikbal ~-

\)<adar devam ebniştir. dilecekti.r. 

Beletllgede 

Yeni belediye kanunu mucibin 
ce nıhaatuz ınşaab belodiye yık
tırmak hakkını haizdir. Fakat ka 
nundan evvel muhtelif y.ıngın yer 
!erinde İnf'l edilınit bir çok bina
lar vardır. Belediye bu inşaatı yık 
tınp yakhramaya.ca :ı hakkında 

mütereddit vaziyette kalmıştır. 
Daimi encümen yangm yerlerin
deki bu ruhsatsız binaler için tet
kikat yapmaktadır. 

Seyyahlardan fazla 
para alan oteller 

Beyojlundaki bazı ot ilerin 
ıehrimize ııelen ıeyyahlardan faz 
la para aldıklarına dair ~ikayet
ler olmıqtur. Belediye turizm fU

besi bu hususta tetkia.at yapmak 
tadır. 

Memlehette 

İnsan değil, 
Canavar 

İki kansını ve kayın 
babasım öldürdü 
ZONGULDAK, 18. - Birkaç iÜD 

evvel, Zonguldak 30 kilometre uzak
lılrta, Beycuma nahiyesinde, inııaıım 
aklına durgunluk veren mütbit bir 
cinayet iılendi. Recep İıminde bir 
ıerir iki kanımı ve kayınpederinl 
canavarca parçalamıt ve kaçmak ia
terken takip müfrezeleri tarafından 
yakanlanmııtır. 

Recep, evli ve çoluk, çocuk aahibi 
bir adamda-. Fakat bundan bir müd 
det evvel Muratlı köyünden Muıta
fa Ağannı kızı Azimeye &önül ver
miıtir. Lakin küçük Azime bu, evli 
barklı qdmı iltifatlarına aldmnadı

iından Recep, ı.,...diii kızı babası
nın evinden kaçırmayı tasarlamış ..., 
blr alqaın bu emeline mu•effak ol 
muştur. 

Kızm ı.baaı bidiseye evvela çok 
sinirlenınq, fakat ba anrivaki kar
fllmda bdeJ"e rıza kabilinden zahiri 
bir sükunet ııöstermiıtir. 

Recep, yeni karisile bir müddet 
berabf!I' Y~f, fakat pnün birin. 
de tarladan nine döndüğü zaman 
lrilçük Azimeyi bulamamııbr. 

Eıki kanandan Azimenin, babaa 
nın evine kaçbfmı ötrenen Recep. 
derhal ağzından dolma tüfenfiıaj o
muzlamıt ve kayınpederinln evine 
kotmuttur. Evin önünde kayınpede 
rile aralarında mütbiı bir kavga bat 
Jamıı, terir herif bir aralık tilfeflni 
kaympederinin ııöfıllne boşaltmıt. 
biçare ihtiyarı bıılar içiude ölü o
larak yere sermİftİr. 

Mel'un herif, Azimeain "Eme'" 
köyündeki teyzesinin evinde oldufu 
nu öğrenmit. evine dönmüı ve ço-
cuğunu emziren birinci karıııru hı
~· delik dqik ederek öldiirmüı
tür. Ondan sonra ikinci kansmnı bu 
lunduğu yere titmit n Azimeyi de 
bıçağı ile parçalamıştır. 

İzmirde bir lngiliz 
mahkum oldu 

IZMIR, 19. - lnııiliz tebaa
aından Rişar İlminde biri Türk mil
letini tahkir cürmünden dolayı bir 
ıene bapıe mahkum edilmiıtir . 

Bir genç parça 
parça edildi 

EDiRNE, 18. A. A. - Şehrimiz
de çok feci bir cinayet olmuı Cafer 
isminde bir talebe parça par~ edi
lerek öldürülmüştür. Katil yakalan
mııtrr • 

Habf!I' verildiğine &öre ıerir herif, 
zavallı cenci öldürdükten sonra ce
sedini parçalarını, cürmünü örtmek 
için ceset parçalannı birer tarafa siz 
lemiıtir. 

İdama mahkum 
edildi 

M. Esat B.in 
Hücumları 

Sım Bey "Kocaeli,, 
ne diyor? 

Sabık Adliye vekili Mahmut 
Eu.t Bey lzmir gazetelerinde neı· 
rettiği makalelerde muhalefete 
hücum etmekte ve temas etti~i 
bahisler Üzerinde noktai nazarını 
ıiddelle müdafaa eylemel<tedir. 
Sabık vekilin muhalefet cephesi 
diye tavsif ve bitap ettiği zümre
nin kimler tarafından temsil edil. 
diği mütebariz ve mütezahir ol· 
mamakla beraber derin bir me
rak ve alaka da uyandırm ktadır. 
Dün bu hususta serbeıt mebuslar 
dan Kocaeli mebusu Sırrı Bey bir 
muharririmize dcmiftir ki: 

"lzmir gazetlerinde Esııt Be
yefendinin bu kabil ne riy tt bu 
lunduklarmı ben de okum ktn
ymı. Size katiyetle söyleyebilirim 
ki bugün muhalifler diy hi ap e

dilecek ortııda bir zümre 70' •ur. 
Şahsi ve biribirin bağlanışı olma 
yan düıünütler ve içtih tlar ola
bilir. Onun İçin kime ve hangı 
topluluğa hitap ettikleri · zıh de· 
ğildir. Meclisin dağıJmnmıı iste· 
yen kimdir bilmiyorum. Bir dere
celi intihap meselesi ise '"kti 
merbununa muallak olarak Halk 
Fırkas1nın programında -w:1·dıı·. 

Matbuat kanununa gelince bu k:ı· 
nunun ne gibi ilcaat ile teklıf 
ve kabul edildiğini herk<>s bilir. 
Bunu teklif edenler de, k' bul C· 

den meclis te bilir ki bu knnunda 
fevkaladelik vardır. Cümhuriyeti 
takviye gayeleri karpımda ta• 
hammül edilmİ§ ağırlıkhr. Ve e
ğer cümhuriyeti müdafaa için hu
kuku i.mmeden daha bü)-iik feda 
kilrlıklarda bulunmak la:umsa o 
da yapılmalıdır. Fakat bu, bu ka
nun ıekli hazırile ili'.nihaye kala
cak demek değildir. Takriri ııi· 
kun kanunu da böyle d ğil miy· 
di? .. 

Şahııma gelince ben mebus 
kaldığım müddetçe müstakil bita 
raflığı muhafaza edeceğim" dair 
müvekkillerime karşı v-erdi im 
sözde daima duracağım. Bunu 
bozmamak azmindeyim. 

Halk fırkasmm progrtUımıda 

tarifini okuduğumuz (devletçilik) 
aiıtemine gelince, ona maan ... de· 
filim. Bilikiı mürevviciyİm~ Cihan 
iktısadiyatının aldığı ıekıl ha ta• 
rif dahilinde devletçiliğin kabul 
..., tatbilunı zaruri kılmakt•dır." 

--~----

Vizesiz 
Seyahat 

Yunan Turing ku
lübü böyle bir 

teklifte bulunuyor 
Yunan Turintr KlübU ikiuci reisi 

M. Georgeı Yuvanidia !ıiı· kaç ~Ün· 
denberi tehrimizde bulunmakt•dır. 
M. Yuvanidiı Türk ve Yunanlıların, 
Türkiye ve Yunanistan~n scrlY-sçc 
aeyahatlan hakkında Tiirkive Tu
ring ve Otomobil klübıi r.İ ; R~it 
Saffet B. le görüşmüş v~ bazı t k
liflerde bulunmuttur. M. Yuvdni<lis, 
dün J'erapal:ıs otelinde yaptığı ttk
Jifler hakkında bi,. §U bcyanftlt bu 
lunmuıtur: 

- Türkiye Turin!l klübun Tüı ld 
ye ile Yunanistan arasında ç21s o t 
vizeainin kaldırılmasını tc'<lit <itim. 
Yunan Turinıı klübü pa•R(>Gtt vize 
ıinin kaldırılmasına ve bu l • u ı t 
bükiimet nezdinde tc blni t bd ın 
mağa karar vermİ!tir. Bı 11.e .. le r.,. 
mühimdir. Birbirlerin~ bıi) Ü bır 
dostlukla ba lanmış ol. n Tıirkıv i
le Yunııniıt n amıında pııs port vi
zesi kaldırıldığı takdirde mün~•eba. 
tunız siyasi ve iktisadi •alı ı!n bit 
kat daha inki af edec•ktrr. Türkler 
Yunaniıtan'ın Yunaıı.War da T ıirki
yenin her tarafında vizesi.t oeyahat 
edebilmelidirler. Paıaport vizesi pa· 
hah olduktan mada alınnıası biı 
çok muamelelerin ikmaline bağlıdır. 

Teklif ettiğiimz diğer bir nokta 
da iki m-1eket arasmd.o ıeyahatlar 
tertibidir, Bu da iki milletin birbi
rini tanıması için en iyi bir yoldur. 
Bu oeyahatlar ne kadar 11k sık teker 

ALACA, 17. - Geçen - Ala- rür ederae iki memleketin istifadesi 
canın. ~~ra~ık köyüne Mustafa oi- 1 de o kadar çok olacaktır." 
lu Aliyı olduren Sancı köyünden 
Oıman Çorum ağır ceza malıkeme
ıince idama ve Ki.mil on ıene bapıe 
mahkum edilmiılerdir . 

iki kaçakcı kardeş 
TOKAT, 17. - Dün cece saat 

onda Tokatta Gazi Pat• ""ddesinde 
bir cinayet olmuıtur. Katil Be
kir isminde biri ve knrdetidir. Or
man muhafaza r:ıemu !arından Hu~ 
lusi efendi bu iki kardeşin getirdiği 
kaçak aiacları müsadere tmek iste 

29 Teşrinievvel 1 
Veremle 

İİılı•M-ü•ca•d•e•leml!Gl!!lllllü11n•ü•dıliiirıiıi._ 
mittir Onlar da, kartı koYmuşlar
dır. 

Bekir ve kardeşi ağaçları geçire
miycceklerini nnlaymca Hulusi efen 
diyi sol böğrunden ağır surette va
ralamı!lardır • 
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~illiyet ( ) 

toclunu alalım. Bu metot bütün ı 

D• l b b• l • kelimelerin ve seslerin mukayese 
1 a 18 erı ainden ziyade kelimelerin tarih-

"'------------------------------- ten evvelki devirlere ait {pale-
.\s•m Lmdesi «MILLl!'ET• tir. 

20 T.EVVEL1932 
Türk dilinin eskiliği nasıl 

meydana çıkarılabilir? 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Tela-raf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
3a1muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

ldare ve Matbaa 24310 

Türk dili ile Linguistique Historique 
ve Poleontologique metodları 

BONE 0CRETLER1: 

Türk Dili Kurultayı heyecanlı l lup Türk Dili ve ırkı ile pek ya
çalışmalarını en ziyade iki büyük kından bağlı bulunan Sumerle

. sahada faydalı netice! .... v11rdırdı.Ay rin önünde bile durmıyacaktır. 

Türkiye için 
L. K. 

3 aylığı 4 -
6 .. 7 50 

12 .. 14 -

Hariç içı ı 

L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 1 O ku
ruştur. Gazete ve matbaayf\ ait 
işler için müdiriyete müracaat 
crlilir GazC'teınİz ilanların me · 

ı' i yetini k,b~1 etmez. 

,uN O HAVA 
Yeıilköy rasat merkezinden 

verilen malUmata &Öre bugün 
hava bulutlu olacak rüza-ir ka
rayelden esecektir. 

19-10-932 tarihinde hava taz
yiki 760 milimetre, en fazla sı
caklık 23 ve en az 11caklık 10 
.anlıgrat kaydedilmiştir. 

Bir sükuti 

ni zamanda ameli mahiyeti haiz 
bulunan bu neticelerden biri 
Türk Dili inkılabıdır ki, bizi arzu 
edilen öz ve milli dile götürecek 
tir. 

Ayni derecede ehemmiyetli o-
l lan diğer netice ise Türk Dilinin dün 
yanın en eski Ana-liaanlarmdan 
biri olduğu ve diğer medeni bü
yük lisan gruplarına bağlı bu
lunduğu sabit olmuş olması teıkil 
etmektedir. 

Kurultayda okuduğum tezde 
de işaret ettiğim veçhile bu ea .. 
kilik Türk ve Hint - Avrupa dil
leri arasındaki esaslı bağlan tes 
bit etmekle iktifa etmiyecektir. 
Çünkü Hint - Avrupa dilleri Mi
lattan ancak 2000 aene evvelki 
devirlere ait olduklan için o ka
dar eski olmayıp tarihten evvelki 
devirlerin çerçevesi içinde kal
maktadırlar. Hatta bu eskilik Mi
lattan 3500 sene evvel yaşamıı o-

·-----·····-·····-·------
yaşlı ve küflü adam olan satıcı 
bozuk şivesile: 

- Buna memnun olun! Bun 
dan &onraki malların fiyatları
nı arttıracağız... Çiinkü kon
tenjan, gümrük. ardiye •.. falan 
filin. 

Atinadan bize gelen bir tel· Ben de ağzımın en geniş ta-
graf dünkü gazetelerde - bir iki ı rafını açhm ve aklıma geleni 
müstesnasile - hapimizin meç- 1 ~uayene e~eden aarfetti?' ve 
hulümüz olan bir adamdan bah 1 nıhayet bu sozlerle herke11 :y:ıl. 
sediyordu. Heyecanlı bir eda , drrarak, abmaatıma ket vurduk 
ile tercüme edilmiş olan bu tel- !arını anlatmak istedim. Tabit 
grafta. "Atina Balkan oyunla· anlayamadılar.. Hiddetimden 
rının aon gunünden birkaç gün ifrit oldum. 

t:vvel vefat eden v.o Yunanistan Şimdi ıerin kanlılıkla dUtUne 
d atletizme önayak ?la~l~.r- llm .. Bir takım esnaf gümrük, 
dnn bulunan .lean Hrısofis ın kontenjan ve saire gibi şeyleri 
hatırasını tebcil için halkın iki ellerindeki malın fiyatını yük
dak:ka ayakta sükut ettiği" bil ıeltmek için bahane olarak kul 
ea lıyordu. Ben bu adamı tanı- !anıyorlar... Tabii müfteri bu 
dım ve bütün dünya beynelmi- sözlerin hakikatle nisbet dere· 
lel federasyonun onu (Viteran) cesini bilmediği için yan iaanı 
lar arasına sokmasile tanıdı. Bu yor. yan inanmıyor, fakat böy
'JÜn Yunanistanda en mP.bzul lece bu çeşit alrt veritte güm
mey vderi tnplanan atletizm ve rük ve kontenjanın hayatı ba. 
jimıı ~ s tik ağacının ilk bahçeva halılaştrrdrğı kanaatini lıteme
nı bu adamdı... Ne mutlu ki ye istemeye ediniyor •.. Fena ve 
bu ağacın en yemişli zamanı zehirli iş ..• Ben bütün memleke 
demek olan Balkan oyunlan es tini sevenlere teklif ediyorum. 
nasından gözünü kapadı... Hangi mağaza ki, gümrükten, 

~iz;m bu adamın kabına var kontenjandan, muamele vergi· 
mak hatwmızda!'I geçmez... sinden tikiyet ederek malrn fi. 
Buna rağmen gördüm ki; atle- yatrm yükselttiğini söylerse be 
tizmin Yunanistandaki bu bü- dava da verse oradan alrş verit 
yük ateşleyicisine ancak iki da etmeyelim. Çünkü bu söz bizim 
kikalık bir sükut mükafatı ve- en sağlam yerimizi yıkabilecek 
rildi. Şimdi artık bütün ümi- bir darbenin ufacık parçaları-
dim. hemen hemen hepsi arka- drr... : 
daşlarım olan gazetecilerin u- Bir taraftan bu bozguncu 
fak büyük her frrsatta benden esnafa karşı boyko~ yaparken 
krskandıklan sükiitu, belki öl- diğer taraftan da gazeteler her 
düğüm zaman mükafat olarak günkü hayat ihtiyaçlarına ait 
almaktır... Ne yapalım, bu da idhalit mallarrnın gürnrugu 
bir tesellidir... kaç kuruştur ve bu maim, tane-

B f t sine, düzünesine, okkasına. met 
ozguncu esna • resine gümrük masrafı. nıuame 

Dün akşam bir döşemeci dük len vergisi olarak ne biner bu· 
kanından ehemmiyetsiz bir şey nu yazarak halkı esnafa karşı 
alıyordum.. Fiyatların birkaç techiz etsinler.. Ti ki bu fena 
ay evve!!ne nazaran yüksekliği cereyanın önüne geçelim •.. 
gözüme ilişti ve söyledim. Bir FELEK 

Türk Dili ondan bile çok eski o
lup tarihten evvelki devirlere a
ittir ve o devirlerin en eski ırkların 
dan olan Alp ırkına bağlıdır. Şu
nu da ilave edelim ki bu Alp ırkı 
bizi buz devrinden sonra gelen 
taı devrine kadar götürmektedir. 
O devirde bozgunluk neticesinde 
Himalaya havalisinden dağılan 
Alp ırkı bir yandan Japonya ve 
Amerikaya bir yandan da ispan
ya ve lskoçyaya kadar hicret et
ti. 

Şu halde Türk Dilinin tetkiki 
(linguiatique Historique) metodu
na münhasır kalamaz. Profesör 
Meillet vakıa bu metodu ihbsaıı 
dairesinde bulunan Hint - Avru
pa dillerine tatbik etmekte iae de 
yukarda dediğimiz veçhile o dil
ler nisbeten yeni ve tarihi (his
torique) devirlere aittir. 

Hiç ıüphe yoktnr ki Türkiyat 
ilini telaffuz mukayeseleri ve 
kanunlannın büyük bir yer İşgal 
ettiği bu ı ,etottan da İstifade e
decektir. Yalnız kelimelerin etl
molojiaini yapmak ve onlan mü .. 
kayeae etmek hususunda ( Linguis 
tique Historlque) te o kadar bü· 
yük bir ehemmiyflt verilen telaf
fuz kanunlanrun yegane metot 
ve yegane hakikat ohnadığı mey
dana çıkacaktır. Tarihi devirler i
çin bu metot kat'l bir kanun teı
kll edebilir, fakat dillerin tarih 
ten evvelki devirlerdeki bağlannı 
meydana çıkarmak için ba9ka me 
totlar da vardır. 

Bu tarihten evvelki metoda 
seçmezden evvel prof. (Meillet)' 
nin Türk Diline de uyan (Llnguis 
tlque Historique) metodundan bir 
misal alalım: Meıell "insan,, ma 
naımı ifade eden l&tince uvir,, 
kelimeainl alalım. Telaffuz ka
nunlanna göre bu kelimenin Ö· 
nündeki aes Hint • Avrupa ilk di
linin ( w) sesidir ki, Sanıkrlt Zent 
ve Litvanya liaanlarmda (v), 11-
tincede (u) (bilihare "v"), frlanda 
liaanmda (k), Gal dilinde (g), Kot 
dillnde de (w) olmuıtur. Bu kanu
ne a-öre !itince "'VlR" (bidayette 
«ulr") kelimesinin mukabili ıunlar-
dır ' 

Sanskritçe VlRAH, zentçe Vl-
RO, lltvanca VYRAS, İrlanda di
linde FER, Gal dilinde GWR, Kot 
dilinde W AlR. Dikkat edilirae 
bütün bu dillerin öndeki ( W) 
aeaini v, f, g, yahut w teklinde mu 
hafaza ettikleri görülmektedir. 

Prof. Meillet buraya kadar gelip 
duruyor. Ben ayni metodu Hint 
Avrupa sahasmdan dııarıya çıka
rarak URAL dillerinde de ayni 
kelimenin mevcut olduğunu ve İp 
tidayt (W) seıini muhafaza ettik 
!erini kaydederim. Mesela macar 
ca "F ery,, Samoyet dilinde 'Hu
weri,, kelimeleri ki, her ikisi de 
"insan,, manasını ifade etmekte
dirler. Bundan baıka Alp dilleri
nin de ayni kelimeyi muhafaza 
ettiklerini de gösterebilirim. An
cak, Alp dilleri "w,. sesini muha
faza ebnemiılerdir. Meseli türkçe 
ER (erkek, er adam), Sumerce 
URU, ermenice AlR, gürcüce E
Ri, Lildce ER, Baık dilinde AR, 
Mongolca ERE kelimeleri ki, hep 
"inaan,, yahut 'erkek,, manasını 
ifade etmektedirler. 

Bu misal ( Lingulstique Histo
rique) e aittir. Şimdi de yafeto· 
los prof. (Marr)'ın mütehaum 
bulunduğu ( pal~ontolosique) me-

ontologique) teşekkül ayniliği İa· 
bat etmek suretile diller arasında 
ki bağlar meydana çıkanlmakta· 
dır. 

Çok eski devirlerde tekamül 
etmemiı halinde, inıan dimağı 
hayali mefhumları kavrayamaz
dı. O devirlerde bugünkü şekil ve 
manalarile edat, zamir v. s. mev 
cut değildi. O devirlerde her 
kelime bir ismi cins idi. Edatlar 
ve :zamirlere gelince, onlar da bi
rer iaim teşkil etmekte olup, ted
ricen manalarından boşanarak 
birer edat yahut zamir oldular. 
Cemi teıkil etmek için kullandı
ğımız edat bunlardan biri idi. Me 
aeli. bugün "Masa - masalar,, 
•ev evler" diyoruz. Bu kelime
lerdeki !ar ve yahut ler edatının 
bugün hiç bir manası yoktur, fa
kat tarihten evvelki devirlerde bu 
edatlar batlı başına birer iami 
cinı te~kil etmekte olup, bilahare 
manalarından boşanarak cemi e 
datı olmuşlardır. Diğer tetkik
ler meyanında (Linguiatique Pa 
leontologique) dillerin akrabalı
ğını meydana çıkarmak için bu 
gibi edatlann prensip itibarile 
ayniliklerini de gözönünde bulun 
durmaktadır. 

Mesela prof. Marr "yafetik,, 
teaıniye ettiği Alp dillerinde ke
limelerin genetif halleri ile cemi
leri "evli.t,, manasını ifade eden 
kelimenin iliivesile tetkil edildiği· 
ni meydana çıkarmııtır, zira "ev
li.t,. m manası "doğurmak., 'ço
ğalmak,. mefhumunun timsalidir. 
Genetif '"ileri gelir" calını, cçoğa
hr». Cemi de «çoğalır> . 

URARTU dilinde "evlat" mana
sını ifade eden {Ki) yahut {kini) 
kelimesi vardı ki tarihten evvelki 
ennenicede (KIN) daha sonra da 
cemi edab teıkil eden (k) olmuı 
tur. Alp ırkma menaup olan İs
panyadaki Basklar da ( g~netif) 
!erini ve sıfatlarını (ko) edatile 
teıkil etmektedirler. Diğer taraf
tan bugüne kadar Çerkez ve A
baza dillerinde bugüne kadar 
(ko) yahut (KVA)· "evlat., de
mektir. Slav dillerinde ( senHif) 
ler ile 11fatlarda kullanılan (go) 
edatında Skütahlar ve Likuralı
lar vaaıtasile Kafkasyalılann (ko 
aundan alındığı muhtemeldir. Bu 
misallerden anlaııldığı veçhile 
(paleontologlque) metodu prof. 
Meillet'nin telaffuz kanunlarına 
mukabil kelimelerin tarihten ev
velki devirlerdeki bağlan gözö
nünde tutmaktadır. Prof. Marr 
böyle diyor ve burada duruyor. 
Halbuki, ben bu metodu da 
Türk Diline tatbik ederek ıu ne
ticeyi elde ediyorum. 

Eski türkçede (ğar) edatı 
mevcuttu ki aynen yahut kısal
mış (ar) teklinde Altay ırklan 
iaimlerine edat olarak görünmek
tedir. Meseli. Bulgar, Cungar, 
Hungar, Tatar, Avar, Khazar v. 
s. Bu (ğar) yahut (ar) edatı ayni 
( ğar) teklinde Kafkasyadaki 
(Mdi) milleti dilinde de mevcut 
olup "evl&t,, manaıını ifade et· 
mektedir, ıöyle ki: Viçeğar (amca 
zade) Khunceğar (hemıirezade) 
Ermeni dili de ayni edatı cemi e
datı olarak (yar) teklinde muha 
faza etmittir: Voryar, (insanlar) 
Ginyar (kadınlar). Şu halde Tü
rkçe olan bu { ğar) yahut (ar) e
dab bidayette "evli.t,, manasını 
ifade eden bir isimdi ve (Bulgar) 
ın manası "Volga evli.dı,, Hun
gar) ın manası "Hün evlidı,, idi. 
Demek ki Prof. Marr'ın elde etti
ii neticeye varıyoruz, çünkü prof. 
Marr'ın gösterdiği yafetolojik ce
mi miJali de 'evlit,, mefhumuna 
iıtinat ediyordu. 

Benim fikrime göre "evlit,, ma 
na11nı ifade eden ( ğar) yahut 
(ar) edabdır ki Gök • türkçeden 
itibaren bugüne kadar LAR tek
linde cemi edab olarak türkçede 
kullanılmaktadır (Çünkü 'g, har
fi cb ye tebdil olunmaktadır. ). 

HikiJge 

Otuz iki 
Marifetli.. ' 

Seyyar satıcı portatif masaamı r 
açb. Elindeki valizi üstüne k<>ydu . . 
Avuçlarını uğuıturarak: '. 

- Hanımlar, efendiler, dedi. I 
Bakınız. 

Gelip a-eçenlerden bazıları dur
dular. Durunca da kalabalık bü
yüdü. Herkes ne var, diye kafile
ye iltihak etti. 

Seyyar aabcı bu ıefer valizini 
de açtı ve başladı söylemeğe .. 

- Hanımlar, efendiler .• Sizleri 
kıymetli vakitlerinizden etmek is 
temem. Bittecriibe bilirim ki ha
yat kısadır, vakit nakittir ve işler 
eskisi gibi değil.. Fakat aizlere 
hiç bir yerde miıline tesadüf ede .. 
meyeceğiniz bir marifet gÖ1'lcre .. 
ceğim. 

Bundan bir kaç sene evvel ben 
deniz küçük bir gemide ocakçılık 1 
ederdim. Birgün denizin ortasın- I 
da bir fırtınadır koptu. Dalgalar 1 

vapunı aldı, götürdü. Ben naıılsa 
bir şeker kasaama aanlıp kaldım. 
Gene o dalgalar beni karaya attı· 
lar. 

Orası neresi imif, diye soracak 
aını:z? Ben de pefin orası neresi 
idi bilmiyordum. Fakat karaya a
yak basınca, uzaktan -ellerinde 
harbilerle bir alay zenci belirdi. 
Bana doğru gelmeğe ba~ladılar. J 

Arkama baktrm, deniz.. Önüme I 
baktım, elleri harbili, gözleri kan , 
lı bir alay zenci.. Denizden gö- / 

ETUAL 
SİNEMASI 
MARY GLORY ve 

ALBERT PREJEAN 'm 
temsil ettikleri 

SEVDA 
MACERALARI 

züm çok yılmıt galiba, geriye git· 1 sözlü ve ıarkılı büyük opereti 
büyük muvaffakiyetlerle de-

vam ediyor. 
medim. Zenciler beni yakaladılnr. 1 
Kıskıvrak bağlayıp krallarının İİıı••• 
yanına götürd Ü 1 er. 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Artık dünyaya veda etmeğe ha 
zırlanıyordum, yamyamlann kra
lı İngilizce sordu: 

- Beyaz adam, bu akşam sof
rama geleceksin. Evet, aeni sof
ramda büyük bir kasenin içinde 
bekleyorum. Amma evvela •unu 
&Öyle. Kızartma mr olmak İı.ter· 
ain ha ti ama mı? 

Ne cevap vereceğimi ~a~ırmış
tnn. Nerede iae yamyamların iri 
palalarını çekerek beni alaşağı et 
melerini bekliyordum. Tam o sıra 
da yamyamlar krahnın kızı yanı
ma yaklaıtı ve bana sordu: 

- Sen nasıra iliç bilir misin? 
dedi. 

- Evet, bilirimt dedim ve ne 
yaptım, biliyor musunuz? Cebim 
den otuz iki marifetli çakımr çı· 
kardım: 

- Bu çakının keskin tarafı ile 
nasın kes, bir şey kalmaz, dedim. 

Kız gülümsedi. Anladım ki be
ni sevmi9tl. O zaman babau bu 
sefer Almanca olarak ı 

- Lieber Herr! dedi. Madem
ki kızımı nasırdan kurtardın. Di
le benden ne dilersin. fatersen, 
kızımı al. Ben öldükten sonra 
yamyamlar kralı olurıun. lster mi 
sin kızımı? ister misin tahtnnı? 

Vay canına! Nereden nereye? 
Sordum: 
- Haımetmeap, dedim, ıiz ye 

diğiniz İnaanlan parça parça duğ 

-····················-···-····-·····-··· 
Esaaen L AR kelimesi bugün bile 
Baak diline "çok,, demek' olup 
İptidayi cevlit», •çoğalmak,, ma 
naamı muhafaza etmi,tir. 

Şu halde ancak (Palfontolo
gique) metodu sayesinde türkçe
nin ta İspanyadaki (Bask) lar i
le olan tarihten evvelki devirlere 
ait bağlar meydana çıkmaktadır. 
Maksadım Türk Dilinin tayanı 
hürmet eıkiliğini meydanR çıkar
mak huausunda bu metodun haiz 
olduğu fevkalade ehemmiyetini 
göstermekten ibarettir. 

Agop MARTAYAN 

ramak için kullandığınız bu bıçak 
lan nereden alıyorsunuz? 

Kral dedi ki: 

- Bu bir sırdır amma, madem 

ki kızrmı kurtardın. Sana ıüyleye 
cegım. Bu parçalar lstanbulda 
maruf bıçakçı Ahmet efendinin 
mamul.itındandır. 

işte o zaman ben de milli ma
muli.t ve maanuatımızdan olan bu 
mala nefsimi vakfettim. Yamya· 
mın kralının elini, kızın1n nlnını 

öptükten sonra memleketime gel
dim. O zamandan beri latanbulun 
bütün sokak ve meydanlannda bü 
tün dünyaya bu otuz iki marifet
li bıçağı tanıtmağa çalışıyorum. 

Bir defa bıçağm çelili lngilt.,re
den gelir. Sapı Ruı meıesinden· 

dir. Çivisi Almanyadan gelir. Öte 
ki 32 marifeti de böyledir. Fakat 
burada takıldığı için, dedim ya ha 
lis yerli malıdır. Şimdi hepinize 
soranın. Cümleye o kadar lüzu
mu olan böyle bir çakı alınmaz 
mı? 

Ağaç mı keseceksiniz, iıte çakı 
run büyük tarafı .. Kalem mi yon
tacaksınız, iıte küçük tarafı .. Kon 
aerve mi açacaksınız, buyunınuz. 
Rakı şişesi mi, itte tirbuıonu .. Bu 
tarafında kaıığı da var, çatalı da 
var .. Şuraıı ditinizi kaı·ıştırmak 

ıçm, turaıı kulağınızı karıştrr· 

mak için.. Şu tarafı çivisöker .. 
Hangi marifetlerini sayayım efen 
dim? Hanımlar, efendiler, size 
bir fey daha söyleyeyim. Hiç unut 
mayın ki, dütmanaız İman olmaz. 
lıte efı>ndim bizimki de karııdan 
geliyor. Derhal valizini kapatır. 
Portatif maaa11nı koluna sıkıştıra 
rak 1<>kağın öbür b&Jına doğru 
koşa kO§A kaçar. Halk adamın 

a-österdiği tarafa bakar. Bir zııbı 
tai belediye memurunun geldiğini 
görürler. 

' •J akşam 

M A j İ K 
SİNEMASINDA 

Gala Müsameresi olarak 

JOHANN 
STRAUSS 
ve AŞKI 

Viyana operuı tenoru 
MlCHAEL BOHNEN, 

LEE PARRY ve 
GRETL THElMER 

tarafından temsil edilmit 
büyük musikili film. 

llaveten: 1932 LOS ANGELOS 
OLlMPIYATLARI. 

Telefon: 40690 

EMDEN 
Korsan Kruazör 

Pek yakında MAJİK'te 

DİKKAT 
Müttehit Emıis Emni
yet Kartal Konserve 

Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi idareba
nesını bu kere lıtanbul'da 
Balıkpazarında MAKSUDIYE 
Hanının zemin katında 9 nu· 
maralı daireye nakletmiıtir. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 

Umuma. 

Suvare 
, •• t 21,30 

MUCiZE: 
Yazanı it. de 
Flers ve r·. 

Craisıet. T cr.ci.İ 
me eden: l. Ga
lip bey. 

3 perde 2 tablo komedi. 

Yeni neşriyat 

Havacılık ve spor 
Havacıbk ve spor mecmuaaı~ 

81 inci aaym her zamanki ıib• 
kuvvetli münderecat ile çıkmııt.ıt, 
Bir Türk tayyare mühendisi tara· 
fından yapılan ilk milli tip ta'/'/~ 
reye ait yazı ve resimlerle Ti.ırk•· 
ye turunu altı günde baıaran tıa· 
vacılar yazıları bilhaaaa dikkat• 
değer münderecatı arasındadır. 

Cehennem 
Ragıp Rıfkı Bey tarafınd•' 

tercüme edilen Daute'nln meıh~f 
eseri La Divine Comedie'nln birifl 
ci kıamı "Cehennem" iımi ile or· 
dunun kütüphanesi tarafmd•" 
neıredilmiıtir. Değeri 60 kurut" 
tur. Bu büyük eıerin ikinci kı...,' 
da yakında neırolunacaktır. J(ıı• 
rilerimize tavsiye ederiz. 

Yeni kültür 
"Yeni Kültür'' isimli bh· aan'•1 

ve ilim a-azetesi çıkmağa baılat1'11 

tır. On bet günde bir çıkacaktıt• 
Karileriı:ci"'e ta\'sİye ederiz. 

Afacan 
Çoc•-.k ııazet .. i olan AlacaD" 

ikinci aayıaı bugün pek nefis ol•• 
rak çıktı. 1 erı sualler, f41n fı~· 
tar, hikayeler, bol mükafatlı b~: 
meceler, müsabakalar vardır. sıı· 
tün çocuklara ta niye o:deriz. 

"Milliyet,, in edebi romanı: 20 

ROMAN 
metreai hazmetmeli! Metrese Met 
rnılik. aman'a amanlık ahlakını u 
sulünü öğretmeli! Bizde de böyle 
romanlar, piyesler var ama, hep 
fena görerek. halka yaltaklanarak 
yazılmıt. . Sevdirerek, hotlandıra
rarak değil.! • Bir de gidip U ne 
petite femme danı le train filmini 
gorunuz. Bu bizim bir türlü sin
diremediğimiz , anlayamadığrmız • 

mektup: " .. heykeltraşım. Mad
dem pahalıdır. Mermer, ya tunç
tur. Bir avuç alçıyı güç ele geçi
riyorum. İçimde boğuşan ihtira~
larrmı nasıl dıtarı atayım?. Kale
miniz kamıttan, kağıdınız keten
den ucuz, sizler gene bahtiyarsı
nız. 

meğe çalışıyor. Maddem 100 lira
dır; 50 gün çalışıyorum. 

2x50 1- 100 - 200 lira. 

gibi geçiyor. Siz. naıılaa bulduğ~: 
nuz beni itleteceksiniz. Kara k~ 
mürünüzden daha mı değeraizİfll.' 

Rus ihtilalinde zanatlar ceaed1• 

nin içindeki ruh, san'at detil oıi· 
dir?. Kömür kızararak atet oıdll
ğu gibi, rejim idealleri san'atlat•" 
rak halka malolur. 

Bize geldi;;i zamanlar. davetli
leri ic;erde bırakır, iki üç ahbap. 
ablam ben Şark odasına çekilir. 
sedire gömülür. ona hikaye söyle
tiriz. Evveli akşam bize İngiliz
ce ufak bir kitaptan maksimler o
kudu: Mesela, et ett.-n ayrıldı mı. 
akıl onları birleştirmez. Yahut bir 
kadın. meyve gibi. tam olduğu' za
man çürümeğe de başlamıştır. 
Y ah~t ta. aşkın piçi yoktur. nika
hın piçi çoktur. 

- Yani ne demek istiyorsu-
nuz? dedik. 

- Ne mi demek istiyorum?. 
Ne diye sımaıkı kendinizi İsviçı-e 
kanunlarına bağladınız?. Eski
den Türk erkeği kadına: " - Bon 
jur !., der, ayrılırmış. Kadına da 
o hakkı vermeli idiniz, istediği za
man " - Bonsuvar!., diyip gidi
vermeli idi. Ben üç karımdan da 
üç dost kaybetmemek için a vrıl
drm. 

Gülüttük geçti.. Fakat benim 
ila i or: Kocama k r · 

Yazan: F alib Rıfkı 
dondu bile ... Amerika usulü ayrı
lamıyorum, Fransız usulü tık arı
yorum. Fakat Şişlinin iki kanş ağ 
zı hatırıma geldi mi, adeta cinsi
mi unutuyorum. 

Yalnız Şişlinin ağzı mı, ya itık 
ların ağzı?. Komedi Fransezdcn 
senede iki trup değil, Parisin bü
tün tiyatroları gelse. bütün operet 
leri Beyoğluna dizilse, bütün vod
villeri sinema perdesinden eksik 
olmasa, gene Aman (aşrk) ahli\kı 
nı yerleştiremiyoruz, bu bir. . A
man'a da ahlak vet"emiyoruz, bu i
ki ... 

Ben evlenmeyi nasıl anlarım. 
bilir misiniz? Nişan yaklaştırır. ni 
kah birlettirir, çocuk sağlaştırır. 
metresle aman, bilmem ne demeli, 
kökleştirir! Böyle izaivacı yalnız 
iki zelzele yıkar: parasızlık bir, 
bir taraflı aşk iki.. Zati onlar neyi 
yıkmaz? 

811 felsefeleri size öğretmei.ie 
lüzum yok. Fakat Eliı:n bilmesi 

aması ne e varar?. Öyle cok e-

şeyleri, Fransızlar ne sempatik 
yapmıtlar ! •. 

Kaynanam, pek hovarda bir ka 
dındır, derdi ki: 

- Bizim zamanımızda tram
vay yokuşa geldi mi. iki at çekmez 
diye iki at daha koşarlardı. Aile 
dediğiniz araba da yokuşa kadar 
ikişer, bayırdan yukarı dörder o
lursa yürür. 

Doğru. fakat ya dedikodu. ya 
iskanda!?. Onun için amanın şap
kalısını, ama eski şapkalısını arı· 
yoruz. Kadınlarımız metreslik için 
daha terbiyelidirler. 

Hülisa. şu nikah yüzüğünü bu 
ram buram softa sarığına benze
mekten kurtarmak lazım! Linet 
halka lığından çıkarmak lizım ! 

Şimdilik söyliyeceğim bunlar. 
daha hatırıma gelenler olursa ya
zarım., 

Avru eni dönen he kel-

- Bu memlekette heykeltraş? 
Siz de böyle mi soracaksınız?. 

Garplilik davası. sizin değil mi-
dir?. · 

Siz Garp diye haykırdığınız 
zaman, ben bir sarraf değil, bir ço· 
cuk. ruhu çırpınan bir çocuktum. 
Avrupaya gittim. Mektepte kazan 
dım sergilerde kazandım, geldim. 

Devlete geldim. Demokrasiniz 
beni yığının ortasında tek başıma 
bıraktı. Yığın .. yığın.. Halktan 
mı bahsediyorum? .. Hayır ... Size 
bu mektubu yazarken " "' şehrin
den yeni geliyorum. Ora belediye
sinin heykeli münakasaya koydu
ğunu okumadınızsa. kopyasını 
yolluyorum. İyice okuyunuz. 

Bir iki san'atkir banyo mer· 
meri müteahhitleri ile yanyana 
münakasaya girdik. Reise gittik: 

- Beyefendi, bu nasrl olur?. 
diye şikayet ettik. 

Dedi ki: 
- Mermerin metremikabı ka

çadır?. Kac 

"İşte yüksek san'atin, büyük 
san'atin. ilahi san'atin fiat düstu· 
ru! 

"Heykeltraş. . heykeltraş ... 
Bana ham Marmara mermeri ve
ren bir hayırsahibi bile bulamıyo
rum. Şekillerim kafamda doğup 
kafamda batıyor. Ne İstiyorum ? 
İçim heyecanlandığı. dalgalandı
ğı zaman bir çelik çekiç, bir çelik 
kalem' biraz da külçe mermer! 

''Peki, biz nasıl yaratacağız?. 
Tahta kalem ve beti bir kuruşa 
kağıt ustaları. biz taş yonta yonta 
yaratacağız. 

- Kripel.. 
- Kanonika ...• 
İkisinin de kaç çekiç eskittiği· 

ni biliyor musunuz?. 
Heykelsiz, musikisiz, mimari

siz, şiirsiz inkılap. bu bir cesettir. 
Yığın toprağını san'at yumuşatır 
san'at sular; san'atın yumuşata
madığı, sulamadığı yığın toprağı 
üzerinde fikirler. kuru fikirler, ça 
kıltaşı gibi yuvarlanır zıplar ka
yıp gider . 

San' atı yol mühendislerine ölç
türmeyiniz. Muhasebeci münaka 
•alarınd.-. ayak üstü azarlatmayı
nız. 

Eğer siz, eğer devlet kıyırıe.I 
vermezse, mesele yoktur. Çünkil 
değerim yoktur. Bağırsam. tÜP
helendirsem. beni henüz bugilll• 
belki de daha 1950 senesine kad"' 
potçu diye demokrasinize teslil'li 
edebilirsiniz. 

k 1 deba •••. 
Mi el Anj ıiparit erin 

dır. 
S . . K d" . ıııt• ermayesızım. en ımı ta 1 

bilsem. anlatabilsem bana töbrll 
tir. diye sarılacaksU:ız. Demokr•· 

•inizin işine yarayacağım. C! ~ 
man bir inkılabın, put maske•• ııt 
posu olan Aıya ma'betlerindeıı 
farkı kalır? .

1 Yarın sabah ekmeğim içiıt• bi 
tuğla tüccarının bahçesindeki r~ 
vuza alçı heykel yapacağım. t ~ 
yen bir çocuk veya düdük üfleye 
kanatlı bir kız! 

Tuğlacı: d"f• 
- Burnunu beğenmedioı• 1 

cek. .. 
Elimle düzelteceğim. 
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Schmelling - M. Valkeri doku
zuncu ravntta mağlôp etti •• 

l>ünya şampiyonası için baharda çarpışılacak 
Nevyorkta Long lıland ıtıa

tııda kartı karııya gelen M. 
alkeıı - Shmeling bundan ev-

1!1 Yapılan T oney - Dempaey 
llıaçındaki kadar alaka celbet
~edi, Bu maç nedense pek tu. 
lınacfı. Bunun bir kaç sebebi 

1~r. Evveli maç unvan için de
füdi çünkü bu Sharkey tara· 
tdan hail muhafaza ediliyor· 

· ikinci sebep te sabık ya
~ ağıı; boks ıampiyonu M. 
. llker milli bir şampiyon de. 
lildi. Bu milli tampiyon keli· 1 

~i belki bize biraz aykırı ge
~· Y alruz şurası var ki Ameri
~ ltlar, boksu kendi milli spor· 
ıı olark telakki ediyorlar ve 
~da muvaffak olan yani tam
~Yon olan onların milli şerefi
li lllildafaa eden sporcu olu. 
tor, Kazara bu boksör her han 
~ bir maçta unvanını kaybe. 
~ olursa artık mahvolmuş 
~ktir. Çünkü bir daha A· 
~erika efkan umumiyesi onu 
lıilli şampiyon olarak tanı-
111az. Hatt& onun yapblı sair 
~arda bile gider ona ıslık 
'-llr. Bunun en güzel misali-

dayak yemitti. Bu iddiamızı ma 
çın cereyan ettiği zamanda alı· 
nan resimler pek güzel göste
riyor. M. Walker ilk ve ııon ra 
vuntlarda remsilerde gördüğü. 
nüz fena vaziyete dütmüıtür. 

Bu maçtan sonra Schme
Iling bir tek maçtan Amerika• 

ili'. I>empsey • T oney maçında ı daki taraftarlarının yekUnuna 
~:rcfiık. O zamana kadar o? b~lerce isim daha ilav~ e
~i llıpaey'e tapan Amerikalı ay dıl~ı' ~ldu. 'Y~kanda ~ söy • 
~1 .adam dayak yemeğe başla· ledıgımız gıbı. Amerikalılar 
Ilı iı zaman onu ıslıkla karşıla· 

'-k ve döven adama: 
-.... Ne duruyorsun.. öldür ... 
Diye bağırmıttır. 

\ Bu hadise Ame11ikalıların 
tii kaı nasıl telakki ettiklerini 
~ 1 ~~ermesi itibarile çok faya-

tkkattir. 
Ilı !§te bundan dolayıdır ki 
l~kg\ap olarak m~lli şampiyon. 
~ ,,llııvanm• kaybeden M.Wal 
~r ın maçı Amerikalıların alıi· 

31ııı celbetmiştir. 

lim ederler. 
Schmelling Amerikada sevi 

len boksörlerin ikincisidir. Bi
rincisi de Carpantier idi. itte 
bu iki Avrupalı adama Aınerl. 
kan adalının üstüne çıkarak 
kendilerine Amerikada taraf· 
tar bulmuşlar ve sevdirmiş !er
dir. 

Amerikada bu nevi maçlar 
80.000, 600.000 kiti toplarken 
M. Walker'in fena vaziyetin
den dolayı bu maça ancak 41 
bin kişi gelmittir ki, bu böyle 
bir maç için çok a:ı: bir yekıln. 
dur. Alman boksörü Amerika· 
dairi bu galebesinden sonra ge
çen sefer bir çok dedikodularla 
mağlQp olduğu Şarker ile bir 
daha karşılaşmak hakkını ka
zanlllllş oldu. 

Bu sefer Şarkey Alman bok· 
sörünü pek kolay kolay hakla. 
yamayacak belki de onun ta· 
rafından haklanacaktır. 

Her halde hiç tüphe yok bu 
gün dünyanın en iyi ağır sik
let boksörü Alman Schmelling 
tir. 

Bu tarihlerde Fransada olan 
müstakbel tampiyon Berline 
dönecek ve orada yeni aldığı, 
villasında oturacakbr. Fakat 
ayni zamanda da bütün bir kış 

r~ l\f. w alker rakibine göre 
8.:L' vaziyette idi. Çünkü, 
~~ ''llıelling boyca ondan çok 
ı1~ur. Walker daha ziyade 
~~ f:. oyun oynamak zaruretin· 
1 1~ lmııtır. Çok kuvvetli o
t11tı l\f, Walker rakıbini hiç bir 
ltıı •ıı zor bir vaziyete soka
i~ llııı ve daima Schmenlling. 
ltıı •ert müdafaalarile karıılat· 
Hır. 

t~tı?okuzuncu ravuntta maçı 
ettiği zaman adam akıllı 

kendi vatandatlanmn böyle 1 zamanında çarpışacağı Şarşey 
mağlup edHmesine tahammül maçına hazırlanacaktır. 
edemezler. Ancak gayrikali in· 
kir olan hallerde d'e hakkı tea-

fstanbul idman 
birliği 

lıtanbulun idman birliği bu 
sene de mutat turnuvasını ya· 
pacaktır. Bu turnuva birliğin 

tetekküliinden beri gayet mun 
tazam bir surette yapılır ve et. 
rafta iyice alaka uyandırır. 

Bu seneki turnuvaya geçen 
sene olduğu gibi 16 klüp işti· 
rak edecektir. Turnuva birli
ğin sahasında yapılacaktır. Bu 
huıuau ttsbit etmek için bidik 
bir komite intihap eylemi,tir. 
Bu komite her turnuvanın esa
sını hazırlamakla metguldür. 

İter bit. 

- ·- - ------------ - ---
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Fransız uzun atlayıcısı her giln geni bir rekor kırıyor. Son rekoru 1,IJB dilr 

Balkan güreşleri 3 ve 4 Teşrini 
sanide yapılacak .• 

Balkan güı·eşleri lstanbulda 
3 ve S .ikinci teşrinde yapılacak
tır. Bu müaaba1<alara ~Üreşçileri· 
miz aylardan beri büyük bir f aa
liyetle çalıımaktadır. Güreş mil
li takımı henüz tesbit edilmemiş
tir. Son müsabakalar 20 birinci 
teşrin perıembe ak~ı saat 18 
de Beyoğlundaki Halk fırkası bi
nasında yapılacaktır. Milli takım 
ne şekilde tesbit edilecektir?. Bu 
hususta şimdiden nıutlnk bir ıey 
söylenemez. Fakat fikrimize göre 
giireı milli takımımız en kuvvetli 
olarak şu ıekilde teıbit edilebilir. 
Ağır aıklet Mehmet rakibi Himme 
te teknik ve te<ı·tibo! itibarile fa
iktir. Yan ağırda Faik en İyi vazi 
yettedir. Vakıa faik bb- çok mil· 
sabake.larda rakibi Mustafaya 
mağlüp olmuştur. Fakat Faik gü-

ret tekniğine bihakkın llflna, kep
rüleri gayet sağlam \>ir r;ireşci

dir. Mustafa ise henüz çok ace
midir. Vaaat siklete gelin<"e bu sı· 
nıfı N urinin temsil etmesı lazım .. 
dır. Nurinin biraz rahatsız olma
sına rağmen bu ceıur ve neşeli 
güreşçimizin yü:.!ümlizii ağırta.~a .. 
ğından emin olabiliriz. Yarı ortayı 
da Saim temsil etnıelidir. Kt"'r..Oj~i 
ne her zaman itimat olunabilir. 
Güreşi çok muntazamdır. Hafif 
siklette en kuvvetlı ve eıDin gtire~ 
çimiz Yusuf Ar.\landır Yuouf An 
lanın 66 kiloyu temsil edeceği tes 
bit edilmiıtir. En hafif: Bu sııııh 
Abbas temsil etmelidir. Abbu ki
losunda rakiplerine faiktir. HÜ· 
cum etmek ve oyun almak nokta 
amda Yatar daha müre,cahtır. 

Filiz sikletine gelince bu huauata 

kat'i bir §ey söylemek kabil değil 
ıiir. Esa ... n en hafif kilomuz da 
budur. Netice, Necip, Er.at ve Muo 
tafa arasında payla~ılacaktır. 

Kara gümrük 
Sahasında 

Karagümrük sahasında bu 
cuma giinü Selanik muhteliti 
ile Garagümrük takımı bir maç 
yacaktır. 

Bir köte<fe kendi kendine 
çalııan bu yorulmaz ıporcula. 
ra muvaffakıyet temenni ede
riz. 

• 

Fransa şamplgonası gapılmal• baıladı. 

maçlarla çoh yakından a/Akadar olugor. 
nanın en favori kulilbil Raclng Club de 

Herlle• bu 
Şamplgo

Frauee ile 

Atletler 
Geldiler 
Yine şansımız 
yardım etmedi 

Dün Yunaniatandaki Balkan 
Olimpiyadma iştirak eden mil· 
li atletizm takımımız Dacia va
purile şehrimize avdet ettiler. 

Kendilerini rıhtımda ark?daı 
lan ve aileleri · karşıladılar. 

Kafile reisi Tevfik Hac
car Beyle ayak üzeri konustuk 
bize ıunları söyledi: -

-Kafilenin İntizamından cok 
memnunum, giderken, gelir· 
ken ve orada fevkalade tesirler 
bıraktık. Müsabakalann şekli 
ceı-eyanına gelince gayri kabili 
inkar şansızlıkla beraber şunu 
da söylemek lazımdır kiBalkan 
devletleri atletizmde bize faik
tir. 

Maamafih eğer bir az şantı· 
ıruz yard'ım etseydi bugünkü 
neticeden çok iyi netice alabilir 
dik. Bu noksanlığımızın yega
ne sebebi sık sık beynelmilel te. 
mas yapmamamızdır. Gelecek 
sene daha iyi netice alacağımı
za zannederim. 

- - 1 •••••• 

Soviyet 
Sporcularile 
Temaslarımız 

Ruslarla ilk temasımı~ 1913 •e 
neainde ve Balkan muharebesinin 
arifesinde baıJar. O MOnelerde Fe
nerbabçeliler kuvvetli bir kadro 
ile Od~a ve Nikolayefe '' itmi01er 
ve dört maç yaptıktan so,mı av• 
det etmişlerdir. Bu gruha o :za
man kuJüp reisi bulunan Han1it 
Hüsnü Bey riya.iet etmiş ve Calip, 
Hikmet, Sait, Hasan, Arif, Nüz. 
bet gibi meşhur oyun ;ular işt'rak 
etmi~lt.•:dir Al.nan neticeler bir 
beraberlik ba mağhibiyet ve iki 
de gali~iy' tir. 

Bundan aonraki temaslar Sov· 
yet hükumeti zamanına tesadüf 
eder. Ve 1924 5eneıinin teşrinisa· 
ni aylarında hareket eden bu ka
fileye Taip Servet, Hamdi ve Ziya 
Beyler riyaset etmiş ve aradaki 
anlatmamazlıktan yalnız Galata· 
sarayd,;,.n oyuncular ahnmıştr. 
Çok soğuk havalara tesadüf eden 
maçların Moskovada yapılan ilk 
müsabakada bir galibiyet temin e 
debildikten sonrR birihiri arkaaı· 
na iki mağlubiyet ile Odeaaya ge 
!iniyor ve bul'ada da 1 • O galibi· 
yet ile turne nihayetleniyor. 

1926 senesinde Sovyetler iadei 
ziyaretle Ankaraya geliyorlar ve 
lzmir · Ankara muhtelitini 1 - 6, 
Milli takımı da 1 • 2 ka7.andıktan 
sonra avdet ederlerken .ıı;ehrimiz. 
de iki maç yapıyorlar fakat bu 
maçlar da gene aleyhiır:ize netice 
leniyor. 

1931 senesinde son temıı sımız 
yapılıyor ve gene Taip Servet Be 
yin riyasetindeki kafile Moak.~va 
da bir galibiyet ve bir beraberli'< 
aldıktalt sonra Harkof ve Lenin· 
eratta da mağlup olarak şehrimi
ze avdet ediyorlar. 

Şimdi Sovyetler ikinci iadei 
ziyaret için şehrimizde bulunu
yorlar. Birinci maçlarını yarın F e 
nerbahçe stadında tam üçte bü· 
yük bir merasimden sonra muhte 
lit takımımızla yapacaklardır. 

Hiç fiipheaiz misafirlerimiz bu se 
fer de bize teknik ve kuvvetli bir 
oyun goatereceklerdir. Hafta orta 
aında yaptıkları iki ekoerıizde de 
bu ümitleri kuvvetlendirmiştir. 
Yalnız çok temenni ediyoruz ki, 
bu aaflam futbolculara kartı bi. 
zimkiler de bir canlı ve azimli o· 
yun oynayabilsinler. 

Ayni ıünde atadyomda hazır· 
lanm.ıf olan telefunken radyo teş 
killtı bütün meraklılara dünya 
ıpor havadifleri olimpiyat ve fut 
bol birincilik haberleri ile Ruı 
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Mulıabir mektubu Birinei Sahifeden Geçen yazılar Ru• futbolcalara 
Yalovada 

ziyafet verildi 

DOngada nef Pr otu,,ot!_ 

Telgrafın yÜ-
Çanakka!e mebusları- Sabhğa 
nın halk ıle temasları Çıkarılan 

Ziraat bankası buğday muba. 
yaamnı bu 

bavaliye de teşmil etmelidir 

Çanakkale tJBhll tJıhklge merkezt 

ÇANAKKALE, - Vilayetin i
mar cepheaindeki terakkiyatı en 
ziyadeÇanakkalede gÖzeçarpmalı 
tadır. Elektrik teıisatı, mezbaha 
inşası ve plana tevfikan yeni bi
nalar yapılmaaı zikre ~ayandır. 
Belediye reisile arkada,lannın 
faaliyetleri gÜael neticeler ver• 
mektedir. Çanakkalede zirai ya 
ziyet çok iyi iae de bir zahire 
bonau teaia olunamadığından 
çiftçiler bundan mutazamr ol· 
maktadırlar. Devlet te,kiliitının 
çok kuvvetli olduğu ve her aaha 
da mavaffaluyetle yür'.idüğii gö 
rülmektedir. Yeni muaddel ka· 
nunlar tatbik olunmakta ve halk 
bu kanunlardan memnun olmak· 
tadırlar. Fırka merkezi kazalar 
•• dahil olm:ık üzre bütün köy 
leri kanunlar hakkında tenvir 
eylemekte ve halk la cidden 
büyük bir alBka GÖ&termektedir. 

Mektepler tedriaata batlamıı· 
lardır. Tahsil için pek çok mÜ· 
racaatler vaki olmaktadı.-. Ba· 
hkeair • Çanakkale yolu gelecek 
aene ikmal olunacak ,,. boğazlar 
aaham Ankaraya aari bir §OH! i· 
le baflanmıı o)a.,aktır. Bu bü
yük yolda çalıJ&n muhendia 
Hilmi Beyin meaafai her türlil 
takdirlerin fevkindedir. Ezine • 
Bayramiç yolu bitmek üzredir. 
Biga ile Çanpa7.an araundaki 
45 kilometrelilı yol da derdeıti 
ikmaldir. Vi18yette yalnız Ay•a 
cık Te Lapaeki yollan kalmıtlır. 
Bunlann da in;aamdan aonra Ça· 
nakkale tehri bütün kazalarına 
anzaaız bir Juretıe bağlanmış o
lacakhr. 

Fırka t91kilih çok kuvvetlidir 
..., hallı üzerinde çolı hayırh teair 
ler yapmaktadır. Burad.. bütün 
buhranlara raiınen darlık yok
tur. Mab111lat mütenevvidir. 
Yalnız buidaylan toptan alan 
tiic:carlar mahdut olduğundan z;. 
raat Banlıaamın buranın bui(day
lanm ela mübayaa eylemeoi iatir 
ham olunmaktacl1r. Çanakkale 
mebuılaruun bu bapta le)CbbÜ•t 
ta bulunacaklannr haber aldım. 

KABZIMALLAR MESELESi 

Şurumı eaefle arzedeyim ki 
vilayet mahaulatım lıtanbuldaki 
lıabzımallarla lıomiıyoncular ve 
manavlar mal sahiplerinin ellerin 
den yokbahasma almaktadırlar. 
Bütün aene me.,.kkatli meııaileri· 
le yetiştirdikleri mahıulatıan u.ı 
mal sahipleri istifade edcınemeai 
buhranın temadisine ııebt:p olmak 
tadır! 

ltittiğime göre mebwlann 
!'ihayet vermek için meb'uılann 
ırşadatı ve fırkanın te~•ikatile 
Çanakkale vilayeti m3hıulatına 
tamil olmak Üzre bir kooperatif 
tetkiline karar verilmiıtir. Bunun 
tahakkukunda bura halkının ı •. 
tanbul kabzımallannın ellerinden 
kurtulacaklar nnuhakkaktır. Di
ger vilavetlerin de ıimdid,sı bu 
gihi tedbirler almaaı çolı faydalı 
ola.,aktır. 

llllflardır. Geçen akpm Cümhu
riyet mektebinin salonuna muh· 
terem Çanakkalelileri davet ede
rek faydalı müaahabeler yapmıf
lardır. Ziya Gevher Bey vilayetin 
ahvali umumiyeoi hakkında et· 
raflı ve çok istifadeli bir konfe
rans vermit ... e sonra da balkm 
dilekleri her nedbn ibaretae ııöy· 
lemelerini teklif eylemiıtir. Hazır 
bulunanlardan bir kaç vatandaı 
dertlerini söyliyerek muavenett<> 
bulunulmasım rica eylemi{lerdir. 
Gerek Ziya Gevher ve gerekae 
Şükrü Beyler bunlara lazımgelen 
cevaplan vermitler ve bazı ha
talı dilekleri tashih ederek on· 
lara, başka yollardan yürüyerek 
çalışmak devrinde olduğumuzu 
•e mahıulatın çe•itlendirilmesini 
ve bir iki kalem üzerinde i,Ienme· 
nin fay~.:ı venniyeceği ve her şe
yi Avrupadan retirtmeyip kendi
lerinin de burada yapmalan la· 
znngeldiğini ve hükUnıetin yeni· 
den tadil eylediği kanunlarda 
kendileri için çok faydalı mad· 
deler konduğundan bunlan dik· 
katle okuyarak iıtifade eyleme
lerini aôylemiflerdir. Konferana 
ve müaahabeler bir az münaka
teli ve oldukça şiddetli olmu~aa 
da Ziya Gevher ve Şükrü Beyle· 
rin mantık daireoindeki miitalea 
ve irtatlan karşııında tatlıya 
ba<;lanmış ve Canakkaleliler me 
bualarının kendilerile bu derece 
)erde meıgul olmalanndan dolayı 
bevan1 memnuniyet eyliyerek da· 
ğılmıtlardır. Ertesi perşembe ak· 
....,, da muhterem mebualarm te 
refine Halkevinde bir balo veril· 
mit ve seç vakitlere kadar devam 
ederek eğlenceli bir vakit geçiril
miştir. Bu baloda vali Süreyya 
Beyle belediye reisi Veli, maarif 
müdürü Şahap Beyler ve erkanı 
hükUnıetle Çanakkalenin muhte
rem siınalan ailelerile beraber 
bulunmutlardır. Met.a. BeyW 
geceyarwndan aonra latanbula 
hareket ebnişlerdir. 

Ragıp KEMAL 

TürkTıp cemiyeti 
Türk Tıp cemiyeti aene meaaiıi 

ne başlam14 ve yeni idare heyeti ... 
ni İntihap eylemitşir. Cemiyet re
ialiğine kıymetli operatörlf"rimiz
den Bürhaneddin Bey intihap edil 
miştir. ikinci reis operatör Fahri, 
ve göz hekiıni Hakkı Hayri, umu 
mi katip ıinir hekimi Şükrü Ha· 
zım, veznedar bakteriyoloğ Fethi, 
kütüphane muhafızı sinir hekimi 
Hüaeyin Kenan Beyler olmu,lar· 
dır. Her ıalı giinü aaat 6,5 da u
mumi toplantılar yapılarak mun
tazam aurette tıbbi ve ilmi müza
k..-e ve münakatalara devam e
dilmektedir. 

Çocuk 
[Bati 1 inci aahifcdc] 

olan yavrıuıma arkadaılık edecek 
bir küçük çoc:ulı: ara}'Ol"lllllf· Bir 
ırün kencliaine bet yatmda oldu· 
iu ııöylenilen bir çoc:ulı: ıret4rilmit 
99! 

- Bu çocuk Balıkeairden rel· 
mittir, annesi çok fıkandır. Ço
cuk üzerindeki bütün hukukun· 
dan vazgeçerek bu çocuğu tala• 
caktır. den.ilmİftİr. Çocuk pek ..,. 
vimli, pek fİriD, ayni zamanda bi· 
la kaydü şart n18t edinileceği İ· 
çin Fatma Saime Hanımın hoşu· 
na ıritmit. fakat bir taraftan da 
çocuğu aatmaya katlanan ana vic 
danı hanımda ıztırap ve endiıe 
yarabnıttır. Hanım ölçüp biçme
den bu it bakkmda karar vermiı 
olmamak için çocuğun almmasmı 
erteai güne tehir etmit ve ""ğlık 
veren hanıma 

- Çok güzel, bir yerine iki yav 
nı ... ııibi olacağım demektir, ya· 
nn aroıeai gebin de görü~lim de
miıtir. 

Erteoi gÜn bir kadm mevzuu 
bahis çocuğu elinden tut1'rak gel 
mit. 

- Ne yapayım hanımcığım, 
kendim bile geçinemiıronım, ne 
yapayım, ciğerparemden aynlaca 
lhm diye tazallüme ba,lamr~tır. 
Hanım aormut ve pazarlık hatla· 
mrttır: 

- Kaça verecekain? 
- Petin para ile yirmi bet lira 

ya ...• 
- Yirmi bet liraya mı? Cok ... 
- Çok olur mu hanımcığım, 

boyumca .,ncuk matallah, hem e
linden her İş ırelir .• 

- Ne gibi itler? 
- Bulatık yıkar, çam~ır ütü-

ler, aoba, mangal yakar, bakkala, 
çakkala gider .... 

- Hanım deli misin ıen, yum
ruk k"dar çocuk hunlan yapabi
lir mi?. 

- Yapar hanımcığım ynpar, 
tecrübe edin de bakın ... 

- Amma fİmdi benim '"• İrmi 
bet liram yok. Yinni lira veririm .. 

- Sen ıağ ol hanımcığım, yir
mi liraya veremem. 

Nihayet Fatma Saime Hamm 
bu bet yatındaki yavruyu yirmi bef 
liraya aabn almaia razı olmuf ve 
Galatadaki dükkanmd .. n par" a· 
lrp vermek Üzere bu kadınla cocu 
ii!u yanma alarak bir ntomobile 
binmiıtir. Otomobil Be,ikta, mer
kezine geldiği zaman hanmı ıo· 
före: 

- Dur emrini vermia, otomobil 
durmus. hanım derhal kapıda du 
ran polis efendiyi çağmp çocuğu 
&Alan bu anayı karakola götünne 
sini rica etmi~tir . 

G.:rek çocuk tü.,can kadm, ge 
rek çocuk, gerek hanımefendi ko 
miaerin kar,ıama cıkmışlar. ha
nım hadiaeyi batından İonunA ka 
dAr anlabnıs ve kevfiıretin talıkik 
edilmeaini rica ebnittir. 

Komi.er Bey çocu~u derhal dok 
tora göndenni" kadın1 iıticvaba 
ba•lamıtbr .. V •otlan muayene ne
t:~eıinde çocuğun heraün dayak 
atılarak bula,ık Te çamaıır vıka

. mağa, ütü yaprnağa mecbur edil-
diği anlatılım,, bütün vücud•i ya· 
ra bere İçerisinde görülml1~tür. 

Cocuğun kabaetinde de mua ya· 
nıklan l'\Ü•ahede edilmiı ve ço
cuk bazirganı kadm: 

- Çocuk ber aksam :ıltına İ· 
şer de onun içir • .,Jağladım diye ~o 
caia f""C; ;,.1 .. •ncelıer yaptı .. ını dtt. 
itiraf ebnitlir. 

ilk yaoılan tahkikatta bu ka· 
dının çocuğun ana11 olmadığı, ço· 
.,uğun da Balıkeıirden getirilme
yip Darüw~e:reden alındığı anla
tılmıştır. Bu kadının çocuğu bir 
aene evvel evl&t e inmek Üzere 
Darül&cezeden aldığı ve ısattlı:{a 
çıkardığı, bu iti de kendi•ine meı 
!ek edindiği tahakkuk etmekte
dir. Çocuk, tahkikat neticelenin
ceye kadar bakılmak üzere Fat
ma Saime Hanıma veriJmif, satı
cı kadm da kefalete ve ikametriı 
ha raptedilmittir. 

Polia bu huauıta tahkikata de
vam etmektedir • 

Murahhaslar 
Bugün gidiyor 

(Başı 1 inci s~hifede) 
ent'da bir ziyafet vermittir. Ziya 
fette Baıvelıil lunet Paşa Ha:zret 
teri ile B. M. Meclisi reiai Kaz1111 
Pata, Yunan batmurahhauı M. 
Papanaatuvu ~e c!ii<'r murahhaa
lar Yunan aefiri M. Polibronyadia, 
RUfeD Etref Beyle I iirk heyeti mu 1 
rahhaaasından bu.ı zevat hazır 
bulunmutlardır. Ziyafette ismet 

1 Pata ile M. Papanaıtaayu uzun U· 

zadıya görütmiifler ve Türkiye İ· ' 
le Yunaniıtan ve Balkanları ala· 
kadar eden meaeleler etrafında 
fikir teati etmitlerdir. M. Papa nas 
tuyu dıin bize 1" beyAnatta bu· 
lunmutlur. 

- Bükreş konferansma ~imdi
ye kadar takip ettiğimiz büyük 
gayeye vasıl olabilmek emelile gi 
diyoruz. Bu emel de Balkan mil
letlerini biribirine yakla ıırmak, 
bir Balkan misakı vücude getir
mektir. Bu fikir, Balkanlılar ara· 
sında günden güne ilerlemekte· 
dir." 

Murahhaslarımız dün 
toplandılar 

Balkan konferanaına İştirak 
edecek heyeti marahhaaamız dün 
aaat 14 t,. Galatasaray li•esinde 
umumi bir İçtima yapmıştır. Ha
san Beyin, (Trabzon) riyaset et· 
tiği bu toplantıda, heyetimizin 
konferansa ait hazırlıkları son de 
fa ırözden geçirilmif ve seyahate 
ait teferrüat görüıülmüştür. He· 
yetimizi Kôatenceye götürecek 
Prençipeısa Marya vapuru limanı
mıza gelmittir. Murahlıaıl,.,.•mız, 
bu sabah aaat 10 da m .. zkür va· 
pura bineceklerdir. Vapuı· saat 
11 de limanımızdan harket .. de· 
cektir. Bükret'e gitmekte olan mu 
rahhaslanmız, Aileleri ve ga7ete
ciler 40 kişilik bir heyet te,kil et 
mektedir. Heyet Reisi Hasan Bey 
murahhaslanmızın dün akıa:nki 
İçtimalarında aon hazırlıkları ıııöz 
den geçirdiklerini aöylemiıtir. Ha· 
san Bey bugün hareket ederken 
matbuata beyanatta bulunacaktır. 

Bl1kre1 11eflrlmlz de 
buqün yidlgor 

Mezunen şehrimizde bulunan 
Bükret aefiri Hüaeyin Ragıp Bey 
Balkan konferansma İştirak ede
cek murahhaalarımızla birlikte 
bugün Bük.re;; hareket edecektir. 

•-++••·---

Meclis 
Reisimiz 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
bir muharririmize ayn:ı 24 üncG 
pazartesi günü Ank,.raya hareke 
ti mu.kıu rer bulunduiiunu beyan 
eylemittU . 

Ktızım Pa•' Hazretleri dün 
Erenköyündeki ·verem !anatoryo
munu da rezmittir. 

Burada verem mücadele "Cmİ 
yeti reisi Ali Pat• ve ıanalorycnn 
mütehaaaıaı Ye bat doktoru lhaan 
Beyle birlikte aanatoryom11 teftit 
ederek haıtalarm birer birer ha. 
tınru ıormuıtur. 

Kazım Pata aanatoryomu be. 
ğenmiıler ve Ali Pa,a ile Ihsan 
Beye iltifat etmişlerdir. -·-· ---

İktısat Vekili 
Dün geldi 

İş kanunu 
[Baıı 1 inci sahifede] 

len hakkı huzur mikdan 1588 li
ra olarak kabul edildi. Bor.anın 
mali ııkıntrsı dolayıaile Odadan 
ödünç iatenen 5000 liranın veril
mesi kabul edildikten sonra, ceza 
arz U.hıil müddetinin temdidi mad 
deıine geçildi. Karamürael fahri· 
kım müdürü Mehmet Ali Bey bu
nun aene nihayetine kadar temdi
dini istedi. Neticede teırinievvel 
nihayetine kadar temdit edildi. 
Boruya idhali kabul edilen zey• 
tinvağı hakkındaki yeni muamele 
ve beyanname ahk8mı kabul edil
dikten aonra, Odanın ıuallerine 
cevap vermeyen Sadreddin Enver 
Beyin cezalandmlmaama karar 
verildi. J, kanunu 18yiha11 hak· 
kında husuıi ko~iayonca tanzim 
edilen mütaleaname ba,tan a,ağı 
okunarak azanın mütaleaeı sonıl 
du. Raporda İş •ahiplerinin ~çiyi 
di4ünme•i IAznn geldiği, rekabe
tin önüne geçilmesi amelenin da
ha az çalr~maıı noktaamdan lü
zumlu görerek hiikiımetin bu nok 
tnlarda müdahalesini talep ediyor 
du. Rapor İ'IÇİyİ "tasarruf edilme 
ıi IBzım gelen en büyük aervet o
larak" vaııflandrrdrktan sonra ka 
nun tahlil ediliyordu. Komisyon 
İ• aaatiru aekiz saat olarak müna· 
aip görmekte idi. Bilhana amele
nin aigorta&ı ve iatira hatleı-ine çok 
ehemmivet veriliyordu. Layihada 
grev hakkının ta.nınma.ır komİs· 

yon.,a da taıvip ediliyordu. Ko
misyon, layihayı tasvip etmekle 
b.,raber, kanunun birdenbire tat· 
bilunı muzır görmekte ve bu tak
dirde gerek i~i ve gerek it ..ahihi 
nin zarar göreceğini öne ıürerek 
kanunun tedricen tatbikmı teklif 
etmekte idi. Komisyon bir müddet 
için de amele murahhaslarının lk 
trsat vekaleti tarafından intihabı 
nın bir takım muzir e,haıın faali· 
yete geçmesine mini olmak için 
lüzumlu görüyordu. Bundan aon· 
ra maddelerin mütalea.,na geçile 
cekti. Hamdi Bey bunların böyle 
olmavacai!ına son hakem Jromiıvo 
nile birinci komisyon n idare he 
veti araıındRki farklann ayn bir 
ictimada tetkikini istedi. 13u •ekil 
k"bul edilerek içtimaa nihayet ve 
rildi. 

M. Ponsot 
Gitti 

[Başi 1 inci sahifede] 
düğü hüsnü kabule t<>tckkür et· 
miştir. Tren 10,25 te hareket et· 
mittir. 

Müzakere tevakkuf 
devresinde mi? 
Dahiliye vekili ve Hariciye ve· 

kaleti vekili Şükrü Kaya Beyle 
Fransr.ı: sefiri Comte de Slıambrun 
araımda muallak Suriye meseleai 
nin halli için batlayan müzakerat 
birkaç günden beri te• akkuf ı.... 
!indedir. Verilen habere göre, bu 
tevakkuf Conte de Shambrun'un 
Pariaten yeniden talimat iııteme· 
ıinden ileri gebni,tir. Müzakerele 
re Hariciye vekili Trvfik Rüştü 
B.in cumartesi ırünii Cenevreden 
avdetinden aonra yeni.ı.., lıqlaıuı
caktır. Suriye demiryolu ile em· 
IBk m-leaine dair olan muluave
leler Tevfik Riiftii Beyle Conte de 
Shambrun arU111da latanbulda im 
za edilecektir. Müzakerata itti-

lST ANBUL 19 (A.A.) 
Rus futbolcu misafirlerimiz, bu 

sabah saat sekiz vapuı·u ile, 
Sovyet konsolosu, Cevdet Ke
rim Bey, Fırka ve Halkı:vi er
kinmdan bazı vezat, mihman. 
darlar, heyeti tertibiye, bazı 
Türk sporcular ve refikalan ile 

birlikte 60 kitilik kadar bir ka
file halinde Y alovaya gitmi,. 
!erdir. Misafirler Y Rloıra iskele 
sinde kaza erkanı tarafından 
kartılanmıtlar ve bilahara oto· 

mobillerle banyolara gidilmiş
tir. Rus sporcular banyo almıt 
lar ıre çok memnun kalmışlar. 
dır. Kendilerine kaymak. Halk 
fırkası v,. belediye reisler; Bey
lerle Seyriıefain umum müdürü 
Sadullah Bey tarafından ikram 
cdilmi,tir. Öğleyin şereflerine 
mükellef bir ziyafet veriln iştir. 
Ziyafette her iki taraftan sami 
mi nutuklar söylenmiştir. Ye· 
mekten sonra Y alovanın eski 

ve yeni teşkili.b gezilerek kap· 
lıcaların kıymeti fenniyt:si hak 
kında gerek Türk ıre gerek Rus 
doktorlar tarafında .. , izahat ve

rilmittir. Misafirlerimiz bu se
yahatten feırkali.de memnun 
kalmı,lardır. Sporcular bu gece 
Melek sinemasına giderek ge
li~ ve istikballerine ait mera· 

simde çekilen filmlerini seyret 
mişlerdir. Misafir futbolcular 

yarın saat onda Taksim abide-
sine merasimi mahauaa ile çe
lenk koyacaklardır. 

Mac11rlar 
ISTANBUL. 19 (A.A.) 

Halkevi spor şubesinden bildi. 
rilmiştir: Bugün iki tarafın kap 
tanlan cuma ve pazar günleri 
İcra edilecek oyunlar hakkında 
görüterek hususat. · atiyede 
mutabık kalmıtlardır: 

1 - Cuma günkü oyunu 
Türk hakemi, pazar günkü o
yunu Rus ha.kemi idare edecek 
tir. 

2 - Yan hakemlerile kale 
hakemlerinden birer tanesi 
Türk ve birer tanesi Rus takr 
mmdan olacaktw. 

•• •• • zuncu senesı 
Şu bildiğimiz telgraf ta .,Ü•." 

nelik ömrüne kavupnnk üzrecli'~ 
Morae telgraf, 1844 aeneaincle ': 
merikada Washington ile Balli" 
more ara11nda ilk defa ıa1ıa1<· 
kW< ebnit ve bu naıta ile ı.o...
şu lmu şbulunuyordu. Telvraf 1'1: 
rupaya bundan on sene b~nra ı' 
di. Bu o kadar herkesin i:;inC 1' 
rayan medeniyet vaaıtaaının l'!" 
haf tarafı pttfesyonel bir aJjıılİI' 
dehaaından doğmamı~ olmaaıdıl'• 
Amerikada Ma .. achuıettes baııt' 
meti dahilinde Charlestowll _-;: 
hani şu mqhur dansa ısmi İP'..i 
edilen şehir - ,ehrinde S..~~ 
Finlay • Breaae • Morae ;,mi-: 
bir ressam kazara telgrafı ic:al /. 
miş bulundu. 

Bu zeki ve eaki tabirle kir•!'" 
na çocuk 1813 te Lon<lrad1t talılr 
lanm teşhir etmişti. "Hergiil iili> 
yor,. ve Jüpiterin verdiği hiilril" 
ismindeki iki tablosu ile alt"' .; 
dalye bile almıştı. 

Halbuki rc .. amlık ona elek~ 
kadar tôhret ve servet temin ; 
medi. 1832 de Morae tekrar 1'~ 
rupadan döndüğü zaman N~oP 
Darülfünununa edebiyat müde" 
riıi tayin edilmişti. H nvre'cl-' 
Suly iııminde bir Fraıuız vapıı"' 
na binmi,, yeni vazifesine iltifl.t: 
etmeğe gidiyordu. Vapurda _yo~ 
lar araamda elektrik hak~ 
bir mübahaae b&~ • ..ııftı. Ele~ 
ten i~aret teatisi ~ kanı hi!ıl r 
lacağı konuşuluyordu .. Ba mıılı'' 
vere Mone'un aon derecu olaıı-'° 
m celbetti. Hatta ihtiraı daha ~ 
niz orta11nda iken tahakkuk • 
mit bulunuyordu. 

Morse Nevyorka varınca. 1' 
purun ıüvariıi Willi:ım Bel!"~ 
yanma yaklaştı ve kendiıir.e _. 
ki: 

- Kaptan, benim yapacJll" 
telgraf aleti bir defa ortaya cıİrl' 
ıa, unutma ki ben bu ihtiraıtl" 
Sully vapurundaki yolcul11~ 
medyunum. 

tik telgraf makineıini tÖr!° 
böyle, tabii pek iptida olara!< lıil 
miknatıı ve tahta üıtüvanl~ 
imal etti. Çünkü iyi malzeıne tr 
darik edecek kadar zengin deı'
di Bu makineaini ancak 183S I' 
d ha mükemmel bir hale koy:,;ı,;ı· 
di. 1837 de ihtirannn imtiya.-' 
aldı. Kimae, hatta en tanıJI-' 
mühendisler bile bu lhtiraa .. ...
miyet venniyordu. Ancak 12 ~ 
aonradır ki, yani 1844 te telf!:i 
kabul edildi ve Mone'a 30. il"" 
dolarhk tahaisat bağlandı. Bu rfJ 
retledir iri aervet muhteria ,ülr 
bilmitti. 

Cuma ve pazar maçlarında t::i1 
eyni. tertip muhafaza edilecek- ı f _ • 
tir. ış ve işçi 4' 3 - Müsabaka eaa11nda ka- ._ ____________ ,, 

Milliyet bu .Ü.tanda İf .,. dt 
i.tiyenl.:n ta~ ediyor:ll 
oe İfÇİ iatiyenler bir mcı~ 
t. lı biiromıı:sa müracaal., 
melidirler. 

im de dahil olmak iiure niha. 
yet üç oyWJCU tebdil edilecek. 
tir. 

ISTANBUL, 19 {A.A.) -
Halkevi spor ıubeairden bildi
rilmittir: 

Dünkü tebliğde Supbi yerine 
Hilmi yazılm-. ve Y •tann ismi 
unutulmuş olduiundan Supbi 
ve Y qar Beylerin dAhi muay· 
yen saatlerden en-el stadyom 
larda hazır bulunmalan tebliğ 
olunur. 

rak için tehrimize gelmit olan Ha 
riciye müatetan Numan Rifat B. 
dün akf&Jll Ankaraya dönmiiftilr. 

iş arayanlar 
623 - Bir mireaı.,senin ._h ..... 

&İni lıqb batma altı aene id"!".~ 
tim. Mükemmel franaızca •e dıllP":" 
bilir bir )lenç klZlm. 40 lira ayhiıl' 
çalışmm. lıt. P. K.. 46 V. B. 

1 RADYO J 
Bugünkü Proğra~ 

Akın piyesi Bursada da mu
vaff akiyetle temsil edildi 

ISTANBUL - 18. 19,30 ot" 
keatra, 19,30 ·· 21 Makbule H. "' 
Y eaa~ Asım B., 20,30 • 21 l>aı;l: 
beday<, 21 • 21,30 Nebil oğlu, 
23 orkestra gramofon. 

BOKREŞ (3,942 m.) - 19,ıO 
korner, 20 müsahabe, 20 40 :'9' 
mofon, 21 tarkı, 21,30 ı;enfolljll 
orkeıtra, 22 konferans, 22,35 !<ol 
aere devam. 

BUDAPEŞTE (550,5) - J9,~ 
lngilizce der.si, 20,15 çığan ı11ııl" 
lsisi, 21 Bcnıden nakil. 22,50 ı.-• 
vadia, aalon orkestrası, ca-.baJ't ,, 
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r'ransızca, lrıgılızce, Almanca, lspanyolca, ltalyanca 

BERLİTZ 
YENİ KURSLAR AÇILIYOR 

Sınıf ve hususi dersler. Memurin, muallim ve zabitana mahsus tarife 
kayıt açılmıtbr. 

Meccani bir tecrübe dersi alınız. 
Ark~rn: Hacı Bavram cadclesi lstanbul : 373, 1stiklô.I caddesi 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Eınval No. Cinsi Mevkii Dönüm Vergi kıy Muham· 

16 
'17 
78 
79 
80 

Tarla Ali Fakı ,, " ,, 
J. ,, 

,, 
Karsavran 

60 
50 
60 

110 
250 

men kıymeti 
900 
850 

60 
75 
95 

220 1925 1 
SOO 3 sehimde bir625 

sehmin msfı 
.. " 263 797 3945 
,, " 152 300 2280 1 

" .. 120 300 1800 1 
" " 200 1000 msıf hiasesi 1500 
" Adanalı oğlu SO 00 1000 

1 - 29 S '932 ıaribinde ihalesi tekarrür eden yukarda ev
&afı yazılı gayr i mübar'il mallarına talip zuhur etmediğinden mü 
ıayedenin iki ay daha temdidine karar verilmiştir. 

2 - 24 10 / 932 Pazartesi günü saat on beşte müzayede su

reti! ıhal esi yapılacaktır. 

3 - E llerinde \-laziran 928 tarihli talimatnamedeki e,kale 
:!öre hAk salıiplerine verilmİ§ gayri mübadil bonoısu olanlar bo. 
llolarını bedeli ihaleye mahsup ettirebililer. Şu kadar ki yüz lira
Qan clıın klisurat nakten tesviye olunur. 

~ - Müzayedeye iştirak edebilmek için ihale saatiden evvet 
llıüzayedesine iştirak olunacak emvalin muhammen kıymetinin 
Yi:zcle yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. 

5 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakip ~inen ve 
laınamen tesviye olunur. 

6 - Mezkur emval ile satış şeraitinin teferruatı hakkında 
daha ziyade malumat almak İsteyenler her gün öğleden ıo,-,ra 
l' arsus Ziraat Bankası Gayri mübadil itleri memurluğuna müra-
caat ederler. (5070) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: , 

Ba!urköyde Akliye ve asabiye hastanesinde tamire muhtaç 
3oo adet karyolanın tamiriyesi 25/10/932 salı günü saat 14 te 
Pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin mürııcaatlan. (5549) ' 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Elazi% memleket hastanesi için lüzumu olan ilaçlar 25;10/ 
932 salı günıi saat 14 te pazarlıkla ntm almecaktJr. Taliplerin 
llıuracaatları. (SSSO) 

• 
stanbul Adliye Levazım 

Dairesinden: 
Merkez ve mülhakat mahakim ve devairi adliyesinin sobala

rı Dazarlık suretile vazedileceğincien o baptaki ıeraiti görme-k ve 
ı. lif mektubu vermek üzere hergün lıt. Adliye Levazım dai 
rtı.ııe müracaat edilmesi. (5565) 

'Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mcktebimizin mayıs 933 gayesine kadar ihtiyacı olan sadeı t,- . . k k k be . . ıı, pırınç. esme şe er, roz ıe er. yaz peynır; zeytm; patates 
tlı fasulyası; makarna; kuskus; tuz; salça. yeşil mercimek, un; 

tar peyniri. bezelye, helva fıstığı kut üzümü, kuru erik. kuru 
~Yısı; arpa şehriye; kuru sovan; sabun. yumurta, limon, kuru 
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trıva l<i cem'an 26 kalem erzak ve 18 kalem yaı sebze 13/11/ 

l:! tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte ihaleleri ayn 
:!tı icra ,,dilmek üzere aleni münakasaya konulmuttur. Taliple 
d~'\ fartnameleri görmek üzere Ortaköy caddesinde mektep mü-
lltlii.ğüne ve münakasaya ittirak edeceklerin Fındıklıda Yüksek 

~tktepler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminah muvakka.. 
llınkbuzunu veya bank mektubunu hamilen yevm Ye saati 

llıeıkürda mektepte müteşekkil komisyonu mahıuıuna mürac:ıı
-ll,rı. (5546) 

1 
lstanbul 6 rncı icrasmdan: Bir de

ynin İıtifaıı zımnında Marpuççular 
da Barnatan banmda 4 No. lu dük-

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Öncü Vakıf Han İ•tanbul 

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

Türkiye İt Bankası tarafından teıkii olunmuftur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegan e 
Türk Sigorta Şirket•dir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçe:cı 
aceutalarının hepsi Türktür. Türkiyenln en miihim müe•seselerinin ve 

bankalannın sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları s.ir'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf ı IMTİY AZ - Telefon: lst. 20531 

Nestle Şirketi 
ikramiye daiıtma yazıhanesini 

NAKLETTi 
Nealle Şirketinin Galata'da 
Mumhane caddesinde 96/98 nu 
maralı binada bulunan ikrami
ye dağıtma memurlufunun Ga
lata'da TopçulM caddesinde 68 
Numaralı yere (Bebek tramvay 
!arı durak yeri) taıınmıı oldu
ğu muhlc:em halka ilan olunur 

Beşiktaş 

Dikiş Yurdu 
Tahsili en yi.ksck biçki mekte
bidir Az zamanda biçki dikit. 
nalab fapkacılık ve boya ile re
sim öğretilir. Müsaddak diplo 
ma verilir. Kayıt devam ediyor. 
Gayrı müılimler de alınır 

•••• Akaretler 64 No __ .. 

- •çeltik Fabrikası 
.. Mehmet Karabekir 
~ ve Şürekası 

Milliyet Matbaa S 1 
~:".:ne Bal:eri::des~:::n:: 
randman ve kıymet tahmin e
dilir. Çuval, nakliye temin olu
nur. (Ücret gayet ehven olarak 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

. . . 

Ademi iktidar ve Geyve icra memurluğundan: Satılık H~ne• 
1 - Geyve istuyonuncla Hmet oilu &.& 

bel gevşekliğine Ahmet ile kana Şerifenin pyian ŞiıJide tramvay tevakkuf ma-
kartı en müessir deva SERVOIN mutaaarrıf bulunduktan Geyve istas 1 halline iki dakika mesafede, Ha-
haplandrr: ~eposu, lstanbul'da .~r- yon mahallesinde kiin canibi yemini ı cı Mansur sokaimda 79 numa-

kararlııttırılır) T elcfon: 20732 
T e 1 gr a f • lstanbul Kabar 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Çatalca Ms. Mv. de bulunan 
Sanderıon markalı maa pulluk 
bir adet tıraktör (bir ailindiri 
çatlak) pazarlıkla satılacaktır. 
3-11-932 pertembe günü saat 
15 te halesi yapılacaktır. Tı
raktörü görmek istiyenlerin Ha 
dtmköyüne pazarlığa i,tirak e
deceklerin vakti muayyende 
Ko. müracaatlan (879) (5447) 

'f. 4- ~ 

K. O. Merkez kıt'atınm 4 
aylık 412 ton arpasına verilen 
fiat gali görüldüğünden pazar
lığa konmuttur. 20·10-932 per 
şembe günü saat 16.30 da ihale 
si yapılacaktır. Şartnamesin' 
görmek İsteyenlerin her gün İ· 
haleye ittirak edeceklerin vak 
ti muayyenden evvel Ko. mura 
caatlan (878) (5446) 

* * * Samsundaki kıtaat için 320 
bin kilo un kapalı zarfla müna-

1 kasaya konmuştur. İhalesi 24-
10-932 pazartesi günü saat on 
bettedir. ihaleye iştirak ede-
ceklerin vakti muayyenden ev
vel Samsundaki fırka satmalma 
komiıyonÜna müracaatlan. 

(860) (5283) 

* kecide Alı Riza Merkez eczanesıdır. tarik yesan Hacı Riza tarla11 arkası ralı apartmıan tertibnllı 7 oda, 
Taıraya ~50 kurut posta ile gönde: merkum Hacı Rizanın Müfrez tarla- 1 terkos elektrik ve 600 lll'Jm Çatalca Mst. Mv. kıt'alan-
rilir lzmır'c!e lrpt pazanndaki, . . . il abd t 200 L.L 1 1 ,_,_ · ha nm ihtiyacı olaıı 7.500 ki:o pı-
T _;___ 'd Yem' Ferah eczanelerin- 11 ve tariki bas e Dl u ar- ı U1U1Çes o an ....,.jir ne acele .....,,...,n a d bi L. L •-'-k G---'- · · 1 rasa 6.900 kilo lahana ve 4 •. 500 d bul ım fevkanı iki o a ve r mut...... sauıı trr. .,.. ....... ıabyen er: De-

e unur • tahtan! samanbane ve havluyn miit- runundakilere Ye pazarlık için kilo ıspanak. 9,900 kilo pa-
. tateı aleni münakasa va temi! bir bap hane elınıyesile yeri- de, Maçkada Rekabet bakkali-

nin bilmüzayede aahlmasrna karar ye mağazası aabibi Ziya h"Te konmuttur. İhalesi 22-10-932 
cumartesi günü saat 10 dadır. 

verilmiıtir. 2- Me,kur hane 13-10- müracaat. Şartnamesini almak isteyenle-
932 pertembe ııünü aııat 10-12 ara- Telefon: 43562 _ _. 
sında Geyve istasyon mahaUesinde 1 • • rin her gün ihaleye İştirak ede 

ı ceklerin de vakti muayyeninde 

SATILIK ARSA 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
Vapuru 23 Teşrinievvel 

Perşembe 
gÜnÜ akıarn ıaat \8 de Sirkeci 
· ıhtnnından h.,.el<etle(Zcnguldak, 
' nebolu, Samsun, Ordu. Gire. 
son, Trabzon ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsiliıt için Sirkeci Mey· 
:neoet hanı albnÜa acentahğına 

nüracaaL Tele. ?.2134 , ı, 

KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 20 Teşrinievvel 

Perşemb~ 
;ünü akf&Dlı Sirkeciden hareket· 
le Zonguldak, lnebolu, Samıun, 

Ordu, Gireton, Trabzon, Rize ve 
Hope'ye azimet ve avdet edecek
tir 

Fazla tafsilat için Sirkeci Y eJ. 
l,;enci hanındaki acentalığına mÜ· 
r.ıcaaL Tel: 21515. 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
npuru 

~:ft:a Perşembe 
günleri Galata nhtımmdan saat 

tam 17 de harrkelle doğru 

lZMlR'e 
ve pazar günleri lzmir' den saat 

14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av 
Jet eder. Tafsilit için Galata 

ı ünıriik karfısmda Site Frame: 
12 yazıhanesine müracaat 

Tel. B. O. 1041. __ _. 

il&n 
Türk Anonim Elektrik 

Şirketi, Kadıköy Şubesinin 
apğıdaki adrese naklettiği 
nİ muhterem mÜ§terileri
ne arzeyler: 

Cafer Ağa, Muvakkitha 
ne caddesi, 83 nwnara tele 
fon 60066. 

Havagazı ve Elektrik 
muameleleri ve malfunat 
almak ve faturalarını öde
mek için her kes mezkUr ad 
rese müracaat edebilir. 

Devredilecek ihtira berab 
" Kuvvet iddihanna mahsus usul 

ve tertibata ait ialibat" baklanda 
SPnayi Müdiriyeti Umumiyesinıı.a 

1& Teşrinievvel 1930 tarih ve 1032 
numara ile istihsal edilmit olan ihti
ra berab üzerindeki hukuk bu kere 

Şehzadebatı Zihni Pqa konağı sı
rasında. merhum Hacı Ziver beyin 
400 zira ar1&11 acele satılıktır. Ma
lumat almak ve görüımek için E
aıinönünde Köprübaıında Repdiye 
caddesinde Hüseyin Efendi hanında 
3 No lu yazdıan<fTa müracaat olnn-

açık artırma ve peıin para ile ~ta- , Devredilecek ihtira berah komisyonumuza müracaatları. 
caktır. 3 - Artırın• flll'lnarnesı 1- M~rmi tapaları hakkınde lrtanbul (852) (5210) ba~kasrna devir n feret ve icara.,.,. 
10-932 tan1ıinden itibaren her kesin • Vilayet celilesinin 10 Eylül 1930 rileceiinden mezkıir ihtiraYJ satm 
görmeleri için G~ İcra dairesinin tarih ve 17957 Viliyet evrik numa- • * * almak Yf'J'• isticar etmek arzusunda 
2320 No sında acıktır. 4 - Satılı~ rası ile mukayyet ihtira berat Kayseride K. 6. Tayyare fab- bulunan zevatın lstanbulda Babçe-
çıkanlan gayri menkulün muham- münacatı üzerindeki hukuk bu rikaıı ihtiyacı icin &leni müna. kapucla Tq hanmcla 43-48 No tarda 

Osküdar 2 İnci S. Hukuk H&ımn.- men •--eti (3007) Jindır. 5 - Ar kere '-··'--sına de-'- v-• ' kasava konan 60 ton kriple ma-~you .,....., ·~ -, l<Ain il. W. STOCK Efendiye mii-
liğinden: Kuzguncukta simitçi Ta- tırrnaya ittirak edeeeklerin pyrl icara verilecefindea mezkUr ihtiraYJ den kömürün,. verilen fiat ko- racaatlan ilU olunur. 
bir aokaimda 9 No. lu hanede sakin menkulün mubanınıen kıymetinin satın almak ve isticar etmek arzu- misyooca gali görüldüğüncfen 
iken 29-8-932 tarihinde vefat eden yüzde yedi bur.uğu niıhninde n•y sunda bulunan zevatın Jıtanbal'da bir hafta müddetle tekrar aleni 
ve terekesine mahkememizce.....;. akçası veya milli bir banaknrn temi- Bahçekapıda Taı Handa 43-48 No. ! münakasava kc-nmu,tur. ihale- ZAYl - Galata JthalAt Glimriiiün 
yet edilmiı bulunan kuyumcu Ha- nat mektubunu tevdi etmeleri lizım ' !arda kiiıı H. w. STOCK Efendiye si 26( 16/932 ça~amba günil den 228 va 6 Haziran 932 tarihli be-
ralarnbo efendinin tahrir ve tesbit e dır. 6 - ltbu gayı-imenkul ~n- münıcaatlan ilan olunur. saat. 15 .. te yap~la~ktır •• Şartna- yannıımeye ait alnıan 432424 ve 7 
dilen cüz'i emvali menkulesi 28-lO- de ipotek sahibi ,.ıacaklılarla dığer 
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- - meyı gorme!< ıstıyenlenn heT Hazinın 932 tarihli üç ayniyat 380 
932 cuma günü saat 9,30 da mez- alakı,.larların hak!Rrile faiz ve masra Devredilecek ihtira beratı gün münakasaya i,tirak edecek liralık makpuzu zayi ettim. yenisi a 
kıir hanede satılacağı ve müteveffa- fa dair olan iddialarını tarihi ilan- Tapa emniyet tertibatı hakkında lerin vakti muayyeninden evvel 

al k . bul dan itibaren yirmi giin içinde evril- lıtanbul Vilayet Celilesinin 10 Ey- komisyona müracaatlan. 
kanda me•cut Yİ.dala Ye maroken al- dan! acab' ve ~rç ıddlasmtda . ıı· kı müsbitelerile birlikte İcra d..ire- lül 1930 tarih ve 17955 Vilavet ev- (889) (SSS6) 

nan arm ır man ve veraıe vesaıre . " 
tı adet kııdm çantası 25-10-32 tari- iddiasında bulunanlann da Üç mab sine bildirmeleri ak•İ takdirde hakla rak numara11 ile mukayyet ihtira • • • 

lmacağmdan hükmü yoktur. Vefada 
Zeyrek caddeainde 29 No. da. 

MaranJOZ Mehmet Bedri 

hine müsadif salı günü saat 9-10 da zarfında Yesaik ve senedatı kanuni- 1 n tapu kaydile sabit olmayanlar oa- berat. müracaab üzerindeki hukıık Çorludaki lot'at için yirmi 
tı, bedelinin paylaım•smdan hariç bu kere baıaksma ferağ veya dört ve T ekirdağdaki kıt' at i. satılacaiı ilin olunur. yelen1e birlı'kte Oıküdar ikinci sulh 

hukuk hakimliğine müracaat eyleme 
lstanbul yedinci İcra dairesinden: )eri lüzumu beyan ye aksi taktirde 

lstanbulda Caferiye ban 11-12 nu- ı kanunu medeninin mevadı mahsu
l marada sakin elyeYm ikametgahı 1811 ahkamı tatbik olunacağı ili.n o

meçhul olan Arap oğlu Anastu efen 1 h '1ur. 

olacaklan ilan ecfilrnl• idi yeymi iha icara verileeeiinden mezlrur ihtirayı çin otuz iki bin kilo patates ay-' 
lede mezkur hılne icap eden kryme- satın almak ve isticar etmek arzu- n ayn tartnamelerle aleni mü
ti bulmamış ve ilk arlmnada kry- auncla balnnan zevabn Jstanbul'da nakasava konmuttur. ihalesi 
metin yüzde yetmiş be,lni bulmadı- Bahçekapıda Taı Handa 43-48 No. 6 / 11/932 Pazar günü saat 14 
ğı takdirde ikind ilaninin lfÜnü ta- larda kain H. W. STOCK Ffendiye 1 de yapılacaktır. Şartnameyi gör 
yin kılınmarnı, olması haseblle yev- müracaatları ilan olunur. ı mek isteyenlerin her gün ve 

ZAYl - lstanbul ltba11t Giimrii· 
&ünden almq olduğum 292 nıımero
lu ayniyat makpuz senedi her naul
oa zayi edildiğinden hükmü olmadı· 
iı ilin olunnr. Bakırköy Bez Fabri
kaaı. 

• ihal 1 7 11 932 pa ~ • 1 mu·· nakaıaya ı' ~tı' rak edecekl-mı e 0 an - - zar ~,.,.ı 7 ~- ZAYi - 478 _,_., numerolu ar-L-cı 
olan borcunuzun teaviyesine muta- d'l 1 k ·• 1 • kt' d Ç l 'd """' """ 
diye. Ali Ekber H Gaffar efendiye 

Devre ı ecek ihtira beratı günü saat birde 0 ma uzere tayin • Devredilecek ihtira beratı nn va 1 ~ayyen e or u a lık ehliyetnamemi kaybettinı. Yeni-
zammın gönderilen ödeme emrine (Saniyeli Tapa "iki tesirli tapa") 1 kılınmıı olıfoğundan. f&rlna~yi oku : " Saniyeli Tapa " hakkında ls- Sa. Al. Ko. müracaatları. al al-cajmdan zayİin hükmü yok. 
mahalli ikametinizin meçhuliyeti ha hakkında lstanbul Vilayet celilesi- dukdan sonra yevmı mezkurda zu- tanbal Vilayet celilesinin 27 Eylül (1001) (5498) tur. Mehmet 
sebile teblii olunamarnasrna ve ita- nin 27 Eylül 1930 tarilı ve 18885 hur edecek tftEplerin pey akçeleri!., 1932 tarih ve 18886 VilAYet e'IT8k j 
nen tebliğat ifasrna karar verilmiı Vilayet evrak numaratı ib mukııy- • birlikte iora clAlrcsine müracaatlan numarası ile mukayyet ihtira be- lıtanbul üçüncü icraımdan: s.... -------------
olmatına binaen tarihi ilandan itiba- yet ihtira berat müracaatı üzerindeki liizumu ilan olunur . rat müracaah üzerindeki hukuk tılmasrna ka.:;,.. verilen erkek ve ço- ZA Yl - 9372 No la araba nuıne-
ren otuz ~n müddet zarfmda kanu hukuk bu kere bqkaırna c!evir veya ' bu kere batkasllla ferai veya cuk kostümleri pardesü, caket ve sal rosu zayi ettiın. Yenisini alacatm>-
nen 13yanı kabul bir itirazınız varsa icara verilecejinden mezkur ihtirayı l•tanbul ikinci irtas memurlu· icara verilecefinden mezkUr ihtirayı re 24 teırinievYel pazartesi gÜnÜ dan hükmü yoktur. Kadıköylü: "" 
9Z2 1490 dosya numarasına müra- wıtm almak ve isticar etmek anu· ı ğundan: Müflis Koço Efendiye ait 1 aatm almak ve isticar etmek arzu- , saat 11 de Mahrnnlp"f& kefdi ban· lil. 
caat olunmalı nksi taktirde muame- ncla bul t 1 ta bul'd - • und b ı 1 abu da --'- di·-' "-' • -~ • . • . ıu unan zeva m • n a Ortakoydc Dereboyunda Kahvecı s a u unan zevatın gta l'da 3 numanu.ı ar ,-~e U1ıno a...-uı-• : -------------
leı kan~nıyenm g'.yabınrzda ıfa ~ılı- Babçekapıda Tat Handa 43-48 No. ı sokaimda IS No lu hRne kiraya ve- 1 Bahçekapıda Taı Handa 43-48 No. ma suretile satılaeaimdan taliplerin 
nacaiı od~ emn makamına kaım ı la•da kain H. W. STOCK F.fendiye rilecektir. 1 teyenlerin daireye mli- ı !arda kain H. W. STOCK Efendiye mahallinde bulunacak memunın mü Dr. A. KUTiEL 

1 olmak üzere ılanen tebliğ olunur. ınürocaatlan ili\n olunur 1 rac..atları ilan olunur , müracaatlan ilan olunnr. 
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ili!!!!!: BESLER 1 ; BESLER~ 
" BESLER ., HAKİKATEN " BESLER ,. 
Çünkü: Gıda için ne lazımsa hep•ini 

BESLER 
Çikolata .... bi•kililerinde bulablllr•lnlz. 

Beslenmek için 

Mutlaka BESLER Yemeli 1 

Toptan flabna hergün taze taze fabrikaaından alabilirainiı. 
Bahçekapıda Topkapı • Yedikule tramvayları 

durak yerinde .. 

MEKTEP KOOPERATİFLERİNE TENZİLAT 

. . • ; · ... ;,t. 

Krep Mizam 
Hayalinizde yaşattığınız 
kumaşın ta kendisi! 

GUZEL HAVALARDAN lSTlF ADE EDEREK 

1 

Beyoğlu'nda Tokatliyan pastahanesi kar§ısında yeni 

L u v R 
Tefrişat mağazalarını 

:ııiyeret ediniz. Orada, en müntahap ve mükemmel mallan her yerd"" 
eh .. en fietlarla lıoleadı:11mz. 

Evkaf müdiriyeti ilanlar! 

Kıymeti muhammenesi' 
Lira 
234 

1 

·-ı BESLER ~ 1 BESLER ; 

Zonguldak Sıhhat ve 

Tarabya'da Murat Hamia mahalleainde Dağ mahallinde N·· 
kokli sokağında • 7, 67, 21, 1 • numaralarla murakkam bir baP 
hanenin mevcut enkazı yirmi gün müddetle müzayedeye konınut 

• tur. lhaleıi tetrinievvelin atuz birinci pazarteai günü saat cıı 
beftedir. Taliplerin latanbul Evkaf Müdiriyeti binasında mahlu· 
lit kalemine müracaatları. (534b l 

İçtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
12/10/932 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere münakasaya 

çıkarılmıı olan bet yüz. liralık kilormaiyeti kinin komprimesinin 
münakasa müddeti talip zuhur etmediğinden 2-11.932 çarşamba 
gününe kadar 21 gün daha temdit edilmiştir. İtaya talip olanla
rm latanbul ve Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür· 
lüklerine müracaatları ilan olunur. (5529) 

1 
1 

.-
lstanbul İnhisarla~ 

Başmüdürlüğünden: .Krep Mizam Krep Miza~ 
Piri Pqada rilaumat atelyeainde emaneten mevcut idareye 

alt Şahini Bahri nam motör 15-10-932 tarihinden itibaren. yirmi J 

ıüa müddetle mllzayedeye konulmuıtur. 1 

Talip olanların mezkar motöril mahallinde ıördükten aon- 1 

ra pey ailrmek Ye teraiti müzayedeyi urlamak ilsme Kabatqta 
lnbiaarlar Bapnüdürlll41ine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(5482) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beılktq ÇıraAan caddeai 82 No. lı iki kıaım ana. 
Bal&da adreai yazılı iki kıaım a"a 24 Afuatoa 932 tarihinde 

icra kılman müzayede ve pazarlık neticeainde Yerilen bedel had
di l&yık ııörülmiyerek komiayonca yeniden 20 gün müddetle mil· 
uyedeye vazedilmittir. Taliplerin yevmi ihale olan 5 T. ıani 932 
tarihine müaadif cumartesi ııünü zevali saat 14 te Bet<Jctq mal
müdUrlUAiinde mUtqekkll aatıt komiıyomma müracaatlan. 

(5468) 

--•DOKTOR HORHORUNl411m-I!! 
Mektep oobtmdald mmıyı •,._; Eminönünde Valide lmaatbane
ıi yenma nekletm~ ve .. ı..ı.ıen alqama kader heıtalanm kabul eder 

On Beşinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından: 

J - Tabuum ihtiyacı obın 250.000 kilo odun ile 20.000 J 

lıUo -an n 215,000 kilo ohı 10 T91rini.,,.,,..ı 932 tarihinden 
itibaren 20 fÜD müddetle ikinci defa münakaaaya 'ftZedilmittir. ı 

2 - 30 T e9rinievvel 932 tarihine rulayan pazar ııünü aaat J 

15 te lhalei kat'iyeleri icra kılmacafından taliplerin depozito 
akçelerile birlikte Edime MalmüdürlüAii daireainde mUte,ekkil : 
komiayona müracaattan ilin olunur. (5402) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
1 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

-
No. 200 
Pahalılığa karşı ilk defa 
mücadeleye başhyan küçük ı 
bir mağazanın numarasıdır ' 

Ucuz Mallar Paza:rı · ........................................... 

Yünlü ve ipekli 
• 
ihtiyaçlarınızı 
derecede ucuz 

şaşılacak 
tedarik 

A 

edeceğiniz yegane yer
1 

932 kış sezonu. 
nun en muvaf. 

fak olmuş 
kumaşı •• 

• 

Tuvalet ve rop 
için en çok be. 
ğenilen muhte. 

lif renkler 

• 
Bu • 

iŞ te IPEKIŞ'indir 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN ı 

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

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

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

Mahmutpaşa·'da 1 lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: Efzayiş Suat hanım 
TÜRK KADINI Mektebimize daha talebe alınacağından talip olan orta mek 

tep mezunlarmuı veıikalarile birlikte mektep idareııine müraca-
' atlan. (5540) 

haL.kın~h \•ni YllZIDlf alJuğu eıeri 

çıkmıtbr tevzi Mıahalli ikbal 
KitaıılıaneUdir. 

İst. Mr. Kumanda"lhq.ı Satınalm'l kom. l'l. • . ' 
18 adet Buvat 

144 metre Boru 
175 metre İzole tel 
21 adet Komütatör 

4 adet Armatör 
Maltepe lisesi ihtiyacı i.;.in 

yukarıda yazılı malzemeler pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı 23-10-932 perıembe gü 
nü aaat 10 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacak· 
tır. Taliplerin izahat almak i
çin her gUn. ve pazarlığa itti· 
rak için de muayyen vaktinde 
komiayonda hazır bulunmıa. 
lan. (164) (5542) 

*** "Ankara Dekovil bölüğü ibtl 
yacı için vagonda teslim 40 ton 
L&vamarilı kömürü pazarlıkla 
aatm alınacaktır. Pazarlığı 21-
10-932 cumarteai günü saat 11 
de Tophanede Merkez kuman
danlığı aatmalma komisyonun
da icra ktlmacaktır. T alipferin 
hergün ve pazarlığa iştirak için 
de muayyen vaktinde komis. 
yonda hazır bulunmaları. 

(166) (5541) 
• • • 

Saat 
10000 Metre sarııılık bez 10 da 
50000 ., tülbent 11 de 
5000 kilo Pamuk aaf 14 te 

Ordu ııhbiyesi için yukarda 
yazılı malzemeler iiç tartname
de pamuk ve tülbent kapalı 
zarf diğeri &leni münakaaa aure 
tile aabn alınacaktır. Münaka
salan 17 /11/932 perşembe gü
nü yukarda hizalanndald saat 
!erde Tophanede merkez K. aa· 
tmalma komisyonunda icra kı· 
lmacaktır. Taliplerin 9artname 
lerlni görmıek için her gUn ve 
muayyen saatinden eYVel tekJif 
leri ve teminatlarile beraber ko 
nmyonumuza müracaatlan. 

(171) (5570) 

mesini gönnek için her gün "' 
münakasaya ittirak için de ,.ıt 
namesi veçhile haz.ırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale gün~ 
nün muayyen vaktinden ev'/. 
komisyon riyasetine vermelerl-

(175) (5573) 
• • • 

Kuleli Lisesi ihtiyacı ~~ 
3000 çift tire çorap ve 3uvv 
çift yün çorap iki şart,.aınedt 
aleni münakasa suret'le sat111 

alınacaktır. Münakasaları t:Z 
11/932 cumartesi günü tire çt 
rap saat 10 da yün çorap sa•1 

11 de T ophu.ede Merkez J(ıı • 
mandanlığı sahn alma lwrrıis· 
yonunda icra kılınacak~ır. 1d• 
!iplerin şartname ve nii n:urı ; 
rini görmek için her gün ve ııı 
nakasaya ittirak için ıie muaf' 
yen vaktinde komisvanda ha•1

' 

bulunmaları. (177) (5575) 
• • • 

·~ Aıkeri mektepler ve Dik• t 
evi ihtiyacı için 9950 metre yt 
li mamulatı teli aleni mü11ak•· 
sa aureti!e satın alınacaktır· ,,. 
MUnakasası 10/11/932 l'L. 
şembe günü saat 11 de T oP"1

1 
nede Merkez Kumandanlığı 'ıı 
tmalma komisyonunda icra k•~ 
nacaktır. Taliplerin tartnıı ,...e 
ni görmek için her gün ve 11111 •• 
nakıuıaya iatirak için de mu•f

1 
yen vaktinde komisyonda ~J 
bulunmaları. (174) (55 1 

• • • 
- b. k ·u•1' Asker konagı ınası M? tf 

n ke,fi mucibince pazarlıklj gı 
mir ettirilecektir. Pazar \ı 
25/10/932 salı günü saat •:,, 
T opbanede Merkez kuınall .Jı 
lıfı aatınalma komisyo11U il' 
icra kılınacaktır. T alipleriıı elı 
hat almak ve ke,fini gö4,.ıı 
üzere komiıyona müraca•t..,.r 
ve pazarlığa iştirak için de lı' 
ayyen vaktinde komiıyoıı~.:41) 
nr bulunmaları. (170) ( !):"'" 

• * • • * • ··ır 
Kilo Saat ifayı taahhüt etmeyen .. "'~.,e 

20000 kuru fasulya 10 da ahhit namı hesabına Gulh~ 
15000 Pirinç 11 de baıtanesi için 600 adet tıı e• 
5000 Sabun 14 de ve 100 adet piliç bir tartn11~ 11, 

3000 Zeytin yatı 15 de de açık münakasa ile satın ·~ 
Harbiye ve merbutu bu1unan caktır. Münakasaaı 9/1 t/ "fol 

mekteplerin aenelik lhtiyaçlan Pertembe günü aaat 10 da 1ıJ• 
olan yukarda yazılı erzaklar ay hanede Merkez Kumandııll ;et' 
n ayn dört tartnamede &leni aatm alma komisyonunda ,. 
münakasa auretile satın alma. ktlınaca·ktır. Taliplerin t~.rt" .-' 
caktır. Münakasaları 14/11/ mesini görmek için her giil'al" 
932 Pazarteai glinü yukarda pazarlığa İştirak için de ıll111ıı· 
cins ve miktarları hizasmda ya yen vaktinde komisyond5511l 
zıh saatlerde Tophanede Mer- zır bulunmaları. (173) ~ 
kez Kumandanlığı Satın alma "' 
k • und •-- kıl k Daru" •şafaka lı" •e"" omıayon a ,.;ra ınaca • ~ ,.. 
tır. Taliplerin şartname ve nU- Müdürlüğünden: .• 
munelerini görmek için herglin f'' 
ve münakasaya İştirak için de Talebe için münakasa ile ıf 
muayyen vaktinde kom'İsyonda tınlacak 700 çift kundurııY' 9" 
hazır bulunmaları. (176) (5574 lip olanların24 teşriniev"el e ~1 

• .. .. t t4 t • • ~ pazarteaı gunu saa jl' 

Kulen Llseai ihtiyacı için münakasa ıartlannı gö~fll"" 
1600 pijama, 1600 gömlek iki tiyenlerin de her gün N~ iie' 
tartnamede aleni münakata ıu maniyede Cemiyeti Tedr'(s6ı41 

retile satın alınacaktır. Müna- ye müracaatları. ~ 
kasaları 13/11/932 pazar giinii IJe".'V 
pijamalar aaat 11 de gömlek· Devredilecek ihtir~a ,. ;./. 
ler aaat 10 da Tophanede mer- "Barut halka11ndeki 1ıerııtıı. 
kez kumandanlıAı aatmalma mi ..., tapanm maruz ıl 
komiayonunda icra kılınacak· bir etmoıferden fazla veye ~ti"'. 
tır. Taliplerin ıartname Ye nü· yiklerden müteeoıir olmak•ı:ııı"...,.~ 

1 munelerini görmek için her vafık bir ıurette yıuıma•"" ~ 
gün ve münakasaya lttirak için hadrm tertibat" hakkında ~,,<' 
de ınuayyen vaktinde komisyon Vilayet Celileıinin 9 Tcı et ,-i 
da hazır bu1unmelan 1930 tarih ve 19559 Vil~Y _,,,. 1' 

iJı""" f (178) (5576) numarası ile mukayyet . ~ ı' 
• * • ret müracaatı üzerinde~ •' I' 

Harbi~ ve merbutu bulunan kuk bu kere haıkaıma d ;ıııi"; 
mekteplerin ıenelik ihtiyacı o. icara verileceğinden me:ıkİİt 11 -1,1 
lan 2250 kilo makıtma ve şehri- 18tın almak ve isticar et~ .... lı"~J 
ye kapalı zarf suretile satın alı- ıunda bulunan zevatın f ytB ,..; 
nacaktır. Münakasası 16/11/ Bahçekıipıda Tat Handa 4ı:;ıeP"" 
932 salı günü saat 11 de Top· !arda kain H. W. STOCI( 
hanede Mel'kez kumandanlığı müracaatlan ilan olun~:.:... "· A 
satınalma komisyonunda icra --·M····ı·L· .. L···

1
·y···E···T·····M· >.'f~,., 

kılınacaktır. Taliplerin ıartna· 


