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NUSHA!l 5 KURUŞTUR 

-= 
A vrupanın hali, 
Balkanlarda 
Vaziyet, 
Kemalist Türkiye 

Beynelmilel olyaaf •a&İ7«1 ati 
~in ümit verici halde deiildir. Bu 
1'2İyet karanlıkbr; endİf"'lidlr. 
l>i;l\ya politikaıırun disgininl el· 
ı..;,:;de tutan büyük devletler a· 
'~aında açık bir ıörilf farkı, de
liıı bir menfaat farkı vardır. Al· 
llı•nya; kendiai için müaavat hak· 
ı., tanınmadıjı için Cenevreden, 
lo.hdidi tealihat konferansından 
l•kildi. Onu bu konserden ay>nna 
:ak için yapılan te,.,bbüsler; 
""?'linin ıaran kart1unda suya 
~'4üyor. Almanyanın harici va· 
tlyeti kadar dahili •aziyetinde 
~·· her gün yeni sürpri:ı:ler hazır· 
'"Yan bir mana, bir müphemiyet 
1"~· Diğer taraftan Franııa; Ver
lt.ılJea muahedesinin dokunul· 
'llıtz, rubu ve eaaalan değitmez 
llııucaddea bir eminyet vesikası 
~du/'runda ısrar ediyor. Paris ile 
~lin araaında en derin ihtilaf· 
'-• olabilir; tarih ve efkan umu
>ııiye buna alıımııbr. Fakat Av· 
lııpanm büyÜk dev Jetlerinden ha· 
~ıı .. .., bir tarafı, bazılan da öbür 
~rafı tutaraa; o vakit bu ihtiliı
'" tnanaaında çok büyük tehlike 
~~•enlere bak vermemek hak•ız· 
'l.IS: nlur. 

Büyük devletler araaınclaki bu 
1 •kir ve menfaat aynlığı, Avrupa• 
~ıı diğer devletleri üzerinde de 
.. İrden hali kalmıyor. H"r ta· 
'~ita iktıaadi müskülattan ba~ka 
11)1lıi gerginlikle~ hlikilm sürü
tor. Dünyada hüküm aüren iktı· 
~di hnhranm hafi.flemeğ" ba~la· 
~!.'Dı, İyiliğe gittiğini aöyleyen· 
. tırı bf'lki hakkı vardır. Ancak 
~ll•İ havadaki bozukluk; halka 
Ilı İyiliği hiaaettirmiyor. Unutma
) •lı ki. ortalığı saran buhranm 
~~ sebebi mali ve ikbaadi mÜ§· 
ı,,~lilttan geliyoraa, yarm da ruh· 
t .. daki iatikrarıızlıktan, vazi
t tte <'mniyetsizlikten, maneviı a· ? bozukluğundan geliyor. Bu 
•dif, i>i değildir. 

• • • 
.}~!kanların vaziyeti de İyi de-

1 dır. F enahğın sebepleri ara .. 
ı·"da harici tesirler kadar dahl
~"a:ı:iyetlerin, fırka ihtira•lıırı· 
ita• nıali ve ilrtısadi buhranm da 
~İri vardır. Her memlekette va· 
\• ~aşlar; her zamandan ziyade 
"lik, tesanüt dair-inde çalıt-
~ mecburiyetindedirler. Hal
lı., ı Balkan memleketlerinde 
d' llun aksi görülüyor. Dahilde 
'tl!ıen yerine bir nevi anarti var. 
ı. lltoalavyada fevkalade hadue
ıı: oluyor. Bir Hırvat İsyanından 
~&ediliyor. Bu gibi haberlerde, 
,~kere mübalağa olur. Ancak 
~ Yanmadığı yerden de du
\' " çıkmaz. Şu muhakkak ki, 
h~R,<>slavyada Sırp umurunun 
,::;,llDiyeli altında, bir nevi İmpa· 
lji. •luk idaresi kurmak te§ebbü
't • nıuvaffakıyetle yliriimüyor. 
)~•:ı>ik ve ıiddet idareıinin nlha· 
Ilı • kadar sürecefi kabul edile-••. 
d•I \' ~naniıtanda intihap müca· 
l~IJrıin geçirdiği safhalar ma· 
~lı dur. intihabın neticeaini gör
'Gı, ~ Bu neticeye göre bugün bir 
~ı.!IJDet tetkil edilemiyor. Bu 
'- o.rıaızlık yÜzÜnden Yunania
~ ııı,. dahili vaziyeti karıtık bir 
lı,ı."•ara ıöateriyor. Manzaraya 
~kak memleketin lti idareai 
'-ıı •nda türlü türlü fena ihtl
~re aapanlar oluyor. Bu 
ıı,~k~ketteki mali Ye iktıaadl 
ıı.1 .k uller de aynca memnuniyet
)•~· lere; inti:ı:amarslrta, emnİ· 

it ı:diğe yol açıyor. 
).,,.0nıanyada hük\lmet buhranı; 
'

1 kabinenin teıekkülüne rağ
''ıı~ hala devam ediyor. Bu buh
h,ti ~ Yalnız dahili tesirler değil, 

<ı ıebepler de &mildir. 

t,~o.lkanlarda göze çarpan bu 
loı.ı;~a~iilikler; vakıa bir harp 
~ . eıı yarabnıyor. Bun1ann 
lııı;:ı de gelip geçici teyler ola
bq h Fakat §U da muhakkak ki, 
ııı-ı. ~ller; güzel günlere kavuı· 
)• • •nıkanını uzaklaştırıyor, lti
~•liı'iı. beynelmilel aulh ve teaanllt 
lıı;;d ~aının muvaffakıyeti yo-

llkı ümitleri zayıflatıyor. 

• • • 
•~ .. "btupanın, Balkanların halin
t.;• ahaederken, kendi halimize 
lı.ı, j,'."ıamak olmaz. Şu muhak
'•ı..,.1 ı, Kemaliıt Türkiye; bey
~İll; 1 

el nıünaaebat, dahili nizam, 
lt\o~ Ve siyaıi birlik, rejimde 

;•ııı.:t: mali ve iktıaadi Taziyet 
~ ç0k1ı!'~en Balkanlılara nlsbet· 

iç h. ıyı vaziyette bulunuyor. 
!'ıı. " devletle aiyaai bir ihtillfı· 
')j ı.;;'ok~r. KoJDfulanmızla en 
lııı.ı.. 11'.ıunaaebet dahilinde do..t
'l'i:v0:;.11Dı:ı:ı bir düziye ileri götü. 
'-)iı k. Memleket dahilinde a
~liı(ı.., arı~n~ hakimiyeti, ıiyaai 
L-ı Ilı hıalennde ıükun ve iti
"ilıı, r e".cuttur. Kemalist Türkiye 
~·~ "l?" ıneaeleıi, artık iatigale 

1ttır. ar. ~ev:ı:u olmaktan çık"'fl,. utun vatandatlar; büyiik 
~l!ııi ;Çhğı nurlu yol Üzerinde 
~I\~..; erıı terakki ve inkişaf he'. 
"'it .. "".,doğru koımaktadırlar. 

e ı•tıaadi ıahalarda takip 

B kan Konferansı Yarın 
Balkan konferansı murahhasları 1 

dün Bükreşe gittiler 
Balkan konferansı yarın ilk resmi celsesini 

görüşülecek ? açıyor, bu konferansta neler 

Muralılıaslar bugün Bükreşte bulunacaklar 
Oçüncü Balkan konferanaı bugün 

Bükr"f'te parliımento binasında ih
zari bir içtima ile açılacak ve ilk rea 
mi celse yann yapılacaktır. 

Konferanaa i9tirak edecek olan ev 
velce isimlerini yazdıjmuz Huan 
( 1 rabzon) B, in riyasetindeki mu· 
rahlıaalarimız, buılannın refikalan 
ve ıazetecilerden mürekkep 40 kiti· 
lik heyetimiz, Romanya hükumeti
nin ıureti mahausada )imanımıza 
gönderdiği Prencipeaaa Maria vapu 
rile dün Bükref'e gitmek üzere Kös 
tenceye müteveccihen hareket etm4t 
!erdir. 

Vapur, bu münuebotle dahil.n va 
haricen Tuı·k ve Romen bayraklari
le ıcalenn lşt. VMurun büyük salon 
lar.ı d~ G .>i Hz il ; diğer bazı ricali
mi n ve Romany .1 kraHnin reıim1eri 
bu ·\. nuyordu. 

Murahtıa\larnnız~ 'aat 10 da va· 
pura gitmıtler, vapur zabitanı ve 
Romanya Jeneral Konıo]oıu tarafın
dan kartılanmışlardır. Teıyide bulu 
nan bir çok zevat araaında Bulgar 
Sefiri, Romen jeneral Konaoloau, 
Matbuat Cemiyeti reiai Hakkı Tarik 
B. erkiıru mahalliyeden ve Darü)fü. 
nun müderriılerinden bazı zevat bu
lunmuılardır. Vapur, saat 11 de Ga
lata Rıhtnnından demir almııtır. Bu 
11rada Haıan B. ve diğer murahhaı
lanmız, vapurun güverleıinden, rıh
lımclaki zevatın teıyilerine ve selim
larma mukabele ediyor, mendiller 
sallanıyordu. Hareketten biraz ev
vel Haaan B. 3 üncü konferansın 
Balkan Birliii gayesine daha çok 
yııldaıtıncı netayiç vereceğı ümit ve 
temenniıini izhar ebıÜftİr. 

Tilrlt, Yunan, Arnavut murahhasları hareket 
esnasında vapurun güuertestnd11 

Konferanı ıünlerirıe ait proğramı 
evvelce neırefırıittik. Ayın 29 unda 
Bükrq sefaretimizde bir kabul reı· 
mi yapılacak ve heyetimiz al'.ın 31 
inde §Chrimize avdet edecektır. 

Yunan murahhasları 

Daçya vepurile evvelki gün şehri
mize gelen Yunan heyeti murahhasa 
11 da diln ayni vapurla Bükret'e git
miftir. 

rahhaı heyetinin takip edeceği haltı 
hareket hakkında 'u beyanatta bu
lunmuştur: 

Murahhaılarmıız, bugün Bükreı'e 

- Bizim Balkan konferanslannda 
ki hattı hareketimiz ötedenberi ma
lumdur. Her mesele hakkında rapor
larımızı hazırladık. Konferansta mü
zakere edilecek, Balkan misaki, ikti 
ıadi ve fikri yaldatma meaeleıfode 
öleden beri takip ettijimiz fikrin İ· 
lerilemesine çalışıyoruz. Biz daima 
itilifperverane ~ surcıtte çalııtık 

vaad olacaklar ve konferanaın ilk Yunan heyeti reisi M. Papanaata-
lçtlnıama ittirak edeeelılerdir. syu dün bize konferanıta Yunan mu [Devamı 6 mcı sahifede) ..... ,,,,., .. ,~················· ...... ············· ·•···•···•······•···•··••··•···••• 
Misafirlerimiz abide
ye çelenk koydular 

Tevkifhanede 
Tahkikat 

Müdür Mekld Beye 
işten el çektirildi Bugün ilk maç Kadıköyünde 

oynanıyor 
UllUll :ıamandan beri tevklfha 

ne idarealnde yolauz ve uaulaua 
hareketler yapıldığı, meydancı ta 
yin edilen bazı mevkufların te.
ki.fbaneye ıelen yeni mevkufları 

adeta aoyarcauna para a]dıkiarı 
ıöyleniliyordu. 

Bu ıayialar gittikçe dal budak 
salmıttı. 

Şayialar hatlar baılamaz müd 
dei umumilik tevkifhanede tahki 
kat yapmaia baılamıt ve bir kaç 
mevkufla tnkifhane memurla
"• •ardiyanlar dinlenilmiştir. 

Dün aörülen lüzum üzerine 

tnkifhane müdürü Mekki bey" 
itten el çektirilmiıtir. Tevkifhane 
müdürlüğüne vekaleten Asliye 
mahkemeleri başkatibi Avni bey ta

yin edilmiıtir. Müddei umumilik 
tahkikata devam etmektedir. 

Rus dostlarımı% abideye çelenk koyarlarken .. , ' Rua miaafirlerimiz dün de 
tehrimi:ı:in muhtelif yerlerini gea 
diler. Miaafirleı bu arada da 
Takainı abidesine büyük bir çe· 
lenk koymuılardır. Ruı do·;tları
mız topraklanmızda geçirdikleri 
günlerden aon derece memnun ol 
duklannı her hraatta tekrar tek
rar söylemektediler Bilha8"a Ya
lova için bir tek kelime söylüyor 
lar ve sadeceı 

- Cennet, 
diyorlar. Bu samimi münasebet· 
!erimiz Ruı kardetlerimizle ara· 
mızda mevcut büyük dostluğu 
çok kuYVetlendirmektedir. 

Bugün Rus seçme tak.mı ile 
Halkevi takımımız ilk maçını ya
pacakbr. Onlann naaıl bir ekiple 
çıkacaklarını bilmiyorua. Çünl..ü 

olunan müvazene politikası; müa
bet neticeler vermiıtir. Ayni mÜ· 
vazenet politikaaının bundan böy-
1-. de devam edeceği, her vesile 
ile en aaliıhiyettarlar tarafından 
t"yit ediliyor . 

lamet Paıa; çok yüksek goril· 
ıü ve takip fikrile, hayati me· 
oelelerimizin üstünde dikkatli ve 
hasaaı duruyor. Şimdiye kndar 
alınan ve bundan böyle alınacak , 

her iki takım da daha henü ... teı- z· t ? 
bit edilmit deeğildir, ancak bi- ıraa mı. 
zim takımımızın fU ıuretle çıkaca 

ıı tahmin edilmektedir. Sanayı· mi? 
Hüaamettin 

Hüsnü Bürhan Son günlerde bu mesele .,. 
Muzaffer Nihat Cevat 

Rebii Fikret Zeki Hakkı hemmiyetli bir münaka§a meıı-
L !·• hm :ı:uu olmuftur. Salahiyettar bir 

Takımın bu suretle çıkacağına z.at bi:ı:e bu ehemmiyetli meıı-
. "" et. , 

kat'iyetle emin değiliz ancak, zu hakkında bir makale s-.rU.i 
kuvvetli bir ihtimale göre böyle yazmıftır. ilk makalesi bngün 
olmaaı dÜ§Ünülmektedir. L 

ikinci sayfamı:ztla çı .. a11 bu yn-

Selanik- K. gümrük zıları kari/erimizin alaka ile o-
Bugün Çukur Bostan aahasın· kuyacaklarrna fiiphe.mi;; yok-

da Karagümrük takımı ile Sela- tur. Bundan sonraki yazılar 
nik muhteliti oynıyacaktır. bu ma 1 da her gün sıra ile çıkacakhr. 
çm tafailiıtrru da karilerimize ve- im••••••••••••• 
receğiz. 

olan her tedbir; memleketi, ruh
ları biraz daha iıtikrara götürü
yor. Muhakkak ki, halka biraz 
daha refah vermek, memlekette. 
ki mütkülleri biraz daha azalt
mak yolunda mümkün olan her 
tedbir alınacakbr. Bununla bera
ber alınacak bütün bu tedbirler
den sonra Türkiyemizjn dört ba
'ı mamur, pembe ufuklu bir hale 
gireceğini düıünmek fazla nik-

binlik olur. Aaıl marifet; bugün
kü vaziyetimizi düne ve bafkala· 
rona nishet ederek görebilmek· 
tir. Unutmamalı ki, bir memle
kette iıtenen iyilik; ancak bütün 
vatandatların maddi ve manevi 
kuvvetlerile, yardnnlarile hasıl 
olur. Vatandaılık vazifesi de bu. 
nu emreder. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yam Müdürü 

ETEM iZZET 

esml 1 tim ına Başlayor 
Gazi Hz. 

Reiaiciinılıur Hs. dün ÖfG· 
ma doğru, relalıatlmnde mu· 

tat :aeıJat bulunıluiıı halJe, 
Dolmabalıçe Sarayından otoma 
bille aynim.,, lstanbul ile Boy
oğlu tarallarında tenessülıte 

bulunmQflardır. 

Ga;U Hs. bir llıi süne lttular 
Anlıara'ycı lıarelı.t buyııracalı

lar ile ailebi ilıtimal pasar ıriJ· 
nli Ankara'da ı.m-calılanlır. 

BOftıeltil J.,,..t Pı. Hs. Jiin 
şarayJa m.,lfllı olmaılardır. 

Celil Bey 

'Baıvekil ile uzun 
müddet görüıtü 

Şehrimizde bulunan lktıaat V eld
il CeW B. tetkikatına devam etmek
tedir. Celal B. öğleden aonra Ba,ve
kil ismet P•taYı ziyaret etmiştir. 

Celal B. ile lımet Pata an111nda 
iri bu mülakat uzun müddet devam 
etmiıtlr. 

. Oirendiğinıize göre, lktıaat V eki 
li Baıvekil Paııa ile birlikte Ankara. 
ya dönecektir. 

Riyaseti 
Cümhur 
Başyaverliği 

/11tanbrıl matbuat cemtgetlnde teşkil edilen 
ltoml1111on dilnkil lçtlmaında .. 

• 
Istanbul matbuatının 

Dil inkılabı 
ile yakın alakası 

Matbuat sözlerinin toplanma. 
sına ait usuller tespit edildi 
lstanbul Matbuat Cemiyetinin dil 

lnkılabile yakından alikadar olduiu 
nu ve matbuat sözlerini toplamak Ü· 
zere bir heyet teıkil eylediiini yu 
mqtık. Bu heyet ilk içtimaııu dün 
Matbuat Cemiyeti binasında yapmıı 
tır. 

Matbuat sözlerinin top]anmaıına 

ait uıal ıu auretle teobit edilmiıtirı 
Muharrirlikte, muaahhihlikte, müret 
tiplikte, hurufatçılıkta, makinistlikte 
miivezzilikte, matbaacılıkta, kitapçı· 
ı kta, ldqtcıhkte. litoirafyacılıkta ve 
linotipi iıı.inde kullanılan sözler bu 

[Devamı 6 ıncı sahifede) 

IST ANBUL, 20 A.A. -- Riyaae .ı D •• k k• 
t~ Cümhur Başy".verliğin" ~eki.le· 1 un a şam 1 yangın tınde bulunan Bınbaıı Celal Bey j 
tayin edilmiıtir. ' 

Al pullu 
Şekeri 

fstanbuldan bir 
heyet bugün 
fabrikayı 

gezmeğe gidiyor 

Alpullu şirketi müdilrll 
Hayri Bey 

Alpullu teker ve İspirto fahri 
kası yeni sene faaliyet devreıi
ne gi..miştir. 

İt ve ziraat itibarile Trakya 
için şeker ve İspirto istihsali i
tibarile de gene Trakya, lstan. 
bul ve havalisi için büyük bir 
nimet teşkil eden bu fabrikayı 
işler bir halde görmek için mü
essese müdürlüğüne birçok mü 
·-- ~aatlar yapılmıştır. Bu müra 

ıtları nazarı dikkate alan mü 

· riyet bugün için fabrikaya bir 

ziyuret gezintisi tertip etmiş· 

tir. 

heyecan uyandırdı 
•• 
Usküdarda belediyeye ait bü. 
yük bir köşk tamamen yandı 

Diin akıam ıaat 17 ye dotru, 
hava birden bire karannıı Ye bir 
karayel hrtınau gök yÜzünli bu
lutlarla doldurmuıtu. AkflllDill 
karanlıima lnaimam ed- bu fır. 
tına eanaamda itlerinden çıkarak 
kôprü üatünden geçmek mecburi
~ethıde bulunanlar Oaküdar cihe
tinde koyu bir kızıllık araaında 
aJey)erin yijkaelmekte olduiunu 

•i>rmÜ§lerdir. 
Az zaman içinde görünüt 

korkunç olan bu yansın halk a 
amda heyecanı mudp olmuı 
her taraftan yanfınm •-tinin taı 
ni için poU.., itfaiy.,,., Oıküd. 
kaymakambfına ....... bizza 
prek telefonla ..Uı.addit mür -

[Devamr 6 mcı sahifede) 
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Yakında •• 
93 felaketi başımıza 

nasıl geldi? •• 
Yeni tarihi tefrikamız 

il ~3 ... Bu tayı bize pek acık· j rücü bir muahede imaalaımı,. 
i5 lı hır zamanı hatırlatır: 93 de- b. 
5 yine-. bir yandan Abdillhaıni
;;;;;; din millete bir a ldatmaç 
=olarak yapbğı ve bozduğu 
=Millet mecliai oyuncağı, öte 
=yandan Tuna boylarından la 
= Y etilköye kadar gelen Ruı or-

duları akla gelir. 

- Bütün bu lelalıetleruı bay· = kuıu yıllarca latanbulda Rua 
=:büyük elçisi olarak oturan bir 
=adamdır: Ceneral lgnatief ... 

Bu adam, Abdüla;oiz zama-
5 nında .ıarayın ve hühümet a .. = Jamlarınm damarlarına l/İr· 
= miı, devleti :aayıllatacalı h•r 
S çareye baı vurmuıtu. Bu a-

l dam, Bo•nalılan ayaklondır
mıı, Sırpları ıı. Karadağlıları 

1 ayaia knldırmıı, Bulgarlara 
baı kaldırtmııtı. TiJrk orduları 

- bunların her birile döııüıe dô-
tlÜJ• lıuııııetten düıtüiü sama11 

Yeni tefrikamıa bu adamın 
Rusça b....t11Uf bir hatıuurna 
dayanıyor. Bafka bir dile çev• = 
rilmemiı olan bu hatıra, lgna· 3!i! 
tief'in yalnız Edime ve Ayas-= 
tafanoa'ta yapbiı itleri anla·;; 

tıyor. = 
Fakat ba bununla kalma-= 

dık. O zamana Y"tİfmİf yerli -
ııe ec11ebi bir çok adamların= 
ya.zılanndan lgnatief'in muha- f!5 
reb~den euvellıi işlerini de too-5 
ladılı • § 

Yakında olıumaia başlıya·§ 
calmu; 93 felaketleri ııe lgna· = 
tiel, bütün bu iıleri en ince ııe = 
giali noktalarına kadar anla-; 
tan bir ~a~Jır. Tarih~ içine~ 

yala11 lıatmas; yazılıgı her§ 
ııak'ayı oldaiu gibi •Ö•Lerir. -
Bununla beraber bir roman gi. 
bi tatlı tatlı okunabil..celt bir 

gene bu adam Ru• ordularını yolda yazılmııtır. 
Tuna üzerine yUrütmüftÜ. 

Alpullu fabrikalarınr ziyaret 

bugün yapılacaktır. Şirket da. 

vetlileri icin hususi bir tren ha

zırlatmıştır. Tren bu sabah sa
nt sekizde Sirkeciden kalkacak 

13.1 O da Alpulluya muvasalat 

edecek, alqam 18 de tekraı- Al. 

pulludan hareket edilerek gece 

23,40 da Sirkeci istasyonuna 

avdet edilecektir. Ziyaretçiler 

arasında bir çok it 0damları. 

müesaesat sahip ve müdürleri. 

Matbuat erkanı vardır. Herhal 

Y azıu da açık ve sade türk
çedir. Her okuyan ne demek 
iatenlldifini kolayca anlıyacak. 
Hem tarihi öfrenecek, hem de 
acıklı il• gülünç taralları olan 
bir hikiye okumuı olacaktır. 

Ruılar Balkanlan yanp 
5: yırtarak lıtanbul kapılanna 
i5 dayandıklan vakit •ene bu a

dc bu ziyaret memleketin şel<er c dam Rus murahha11 olarak 
gibi büyük bir ihtiyacına cevap ii Ayaatafanoa'ta Türklere öldü-

veren Alpullu fabrikalarını ı EK YA KJND A 
kampanya mevsiminde görmek P 
;::a~~:~ istifadeli bir ziyaret o- 1 '-ıu1111111uuıaı1111uııııuıııııııııııııııııııuıııııııuııııııııuuıııunınınun11111# . 



iktısadi bahisler 

Ziraat mı, sanayi mi? 
Bu şudur: süalin cevabı 

Alıcısı çok ve 
einin olan mal yetiştirmek 

HARİCİ HABER.LER 
M. Maniu 
• 
iş başında 

Kabineyi teşkil etti 
Titulesco 

Sulh 
Baltalanıyor 

Bir casus 
Yakalandı 

---
10 yaşında bir çocuk 12 yaşında 

bir kızı öldürdü 

-1-

Bir müddettir efkiin umumiye 
mızın iktıoadi meselelerle me~gul 
olduğu görülmektedir, bu c<~et 
tükrana dei~r, ~ira biz: nulletm. 
münevverler• ıktııadıyat _ ı!bt 
memleketin mukadderatı uzerıl!'
cle 600 derece mücaair olan bır 
meaele ile ne kadnr çok mqgul 
olurlarsa o sahada doğru yolun 
bulunup teobiti o nisbette kolay 
olur. 

yetıttirmek hususunda. :ziraate 

hariciye nazırı 
BÜKREŞ, 20. A. A. ;- Kabine ıu 

ıuretfe teşekkül etmııtır ~ 
i(abi:te reısi M Maniu, 

lzvestiya Rusyanın 
vaziyetini anlatıyor 

MOSKOV A, 20. A. A. - Tu a
jansı bildiriyor: 

l z\•f'stiya 2azctesi. '~sulh Baltala~ 
nİyor" batlığıla yazdığı bir makale· 
de diyor ki, uzak larkta vaziyet çok 
vahjm bir şekil aldığı bir aıı·ada Sov 
yet hükümeti soğuk kanlılığını bir 
an için ol•un elden bırakmadı. Ve 
aulh styasPtİne öylP bil" ıükünetle 
devam ettiği, en ileri militaristler bi 
le sulhu bozmak teıebbütünden hiç 
değİl&e şimdilik vazgeçtiler .Sovyet 
hük:lmeti Finlandiya, Estonyaı, Le .. 
tonya ve Lehistan ile ademı teca· 
vüz miıakları imzaladı. 

Meşhur alman 
casusu 

Trebitch Lincoln 
BRÜKSEL, 20. A .A. - Brüksel 

adliyeıinin adli zabıta memurlannın 
mebareti sayesinde meıhur casuı 
Trebitch Lincoln. Midi iıt~•yonun· 
da te ·kif edilmittir. 

ANKARA, 20. (Telefonla).- Ankara lnkilap mektebi dördüncü •1111 

talebes;nden 12 yaşlarında Melahat H. la betinci ıınıf talcbesndcn 10 ya 
şanda fethi Ef. öğle teneffıisünde kavııa etmiıler, küçük Fethi lnzc~ğırın 
yanağına üç tokat indirmiitir. Kızcağız derhal kusmağa başlamış, yav~I 

· d - 1m .. ...,,_ n -r· urıf yavaş Nezfidimaği olmuş \'e dün gece evın e o Ufuar. u o um m 
muhitinde derin bir teıir uyandırm~br. Yapdan otopsi neticesinde kızc•· 
ğızın nezfidimağiden vefat ettiği anlaşılmııtır. 

•arfedilccck himmetin nisbeten 
Kabine reİ$ muavinligi M. Mlro-az olacağına hükmolunabilir. 

nesco, Ankaranın su ihtiyacı Bu &Ö"Elerimiz ziraahn sanayi ile 
ali.kası olmayan veya \Ok az o· 
lan kısmına aittir; fakat ziraatin 
mueli. dokumacılık, şekercilik 
ve emsaliyle ali.kaoı olan kıaımla· 
rına ııeçenek, meaele bü&bütün 
değiJir. Orada henüz itlenmemit 
ve pek feyizli neticeler vermeğe 
müaait bir aaha durur. 

Harıciye nezareti M . Tituleıco, 
Dahiliye nezareti M Mihalache, 
Maliye nezareti M. Madıı~uru, 
Sanayi. ve ti<'l'l1"et nezareti M. Lu-

loshano. 
Yeni nazırlar yem.İn etmek üzere 

kralın huzuruna çıkmıştır. 

K"'1disi Buda ra~.ibi kıyafeti,e ıir 
miş idi. 

Emniyeti umumiyeyc tevdi edil
miı olup hudut haricine çıkarılacak
tır. Lincoln, Brüksele pazartesi gÜ· 
nü ııelmiş Chakung i&mi altmda bir 
otele inmiş idi. Şanghay belediye ko 
misyonundan alırut olduğu 16 Tem· 
muz 1932 tarihli pasaporta bu isim 
yazdı idi. 

ANKARA. 20. (Telefonla) -Ankaraya yakın olan Emirgölıi civarında 
bulunan su kaynakları b\I sabah Darülfünun Jeoloji profesörü M. Chapllf 
ve bir fen beyeti ~arafından tetki k cdilıniıtir. Su miktarı .. niyede 70 lil· 
redir. Suyun tahlili yapılmaktadır. Ankaranın su ihtiyacının bu kaynaklarla 
defedilmesi için tetkikat yapılacaktır. 

Pasaportuna nazaran 53 yatında 
olup Macaristanda doğmuştur. Hiç 
bir devlet tabiiyetinde değildir. 

Çanakkalede şiddetli 
yagmurlar 

ÇANAKKALE, 20. (Milliyet) - · Diin tchrimiz ve civanna şiddetli 
yağmurlar yağmqtrr. Karayel fırlması devam etmektedir. 

Zannederiz ki son aylarda en 
7 iyade münakaşa mevzuu ol;-11. 
nıe~elelerden biri de "ziraat mı 
aa rayi mi" tarzında ifadeai. müm
kiin olan meseledir. Yeni Tilrkiye 
de ziraata mı ıanayie mi daha zi
yade ehemmiyet verilmelidir, ve 
tedarik edilebilecek resmi veya 
husuıi sermayeler, daha ziyade 
bunlardan hanııuinin inkİJafı i
çin oarfedilmelidir n;ıeoelesidir. 

iplik, kumat ve teker olarak 
memleketimize aenevi giren mal
ların k.-ymeti daima yüz milyo~ 
liradan fazla olmutlur. Halbukı 
bu paranın hemen ki.milen me~ 
leketimizde kalması, ve muhtelıf 
Avrupa memleketlerinin köylü, 
işçi, memur, serm~yedar ve c,n:Ia
rın verdikleri vergıler dola:vı•ile 
hükUınetlerine temin ettigi fayda 
yı Türk köylüsüne. Türk İsçisine, 
Türk memuruna. Türk sermaye~ 
danna ve neticede Türk hükUme 
tine temin etmcai, hem ınümkün, 
hem de niabeten kolaydır. 

BüKREŞ, 20. A. A. - M. Maniu, 
ga7•tecile•e demittir ki: " Yeni kabi 
neye M. Tituleoco da ııirecektir. M. 
V aida ise kabine ancak Roınaoya 
Sovyet ademi tecavüz muahedesinin 
imzasından sonra ıirecektir. Çünki 
Vaida Tituleaco aynlığı, bu mesele 
üzerinde olmuıtur. Bununla beraber 
bu iki devlet adamının hu&uıi ınü
nuebetleri çok İyidir. Romen - Sov· 
yet konutınalarma devam edilecek
tir. 

Sovyet sulh siyasetinin bu muvaf
fakiyeti F ran .. da Sovyet düşmanla
rının tahriki.tına rağmen Sovyetle
rin sulh siyasetine doğru yörüyen 
un&urları kuvvetlendirdi. Sovyet 
Ruıyarun bütün konutmaları içinde 
ademi tecavüz miuıkını istemiyen 
yalnız bir Romanya vardır fakat bu 
memleketteki ademi tecavüz ıoiaaln 
dütmanları, uzun müddet Sovyetle
rin ıulh ıiyaıeti.ne kartı duramaz
lardı . 

Almanya için muntazam pasapor
ta malik bulunuyordu .Fakat vizeıi 
Belçikada oturmuma müsait değil 
idi. Bu sebepten dolayi odutnda tev 
kif edilmiıtir. 

• 
Romanya kabinesi teşekkül elit 

Münak&Ja bu şekılde ,.e az çok 
müphem mahiyette kal~ı~ça U· 

zun gÜrebilir. Bunan hallını kolay 
la•tırmak için buna biraz ba~ka 
bi~ şekil vereceğiz. Ve diyece~İz 
ki: 

"Alıcllı ç.ok ve emin olan mal 
yetiştirmeğe çalışılmalıdır. Ve dö 
külecek sermaye evvelbeevvel bu 
gibi itler için dökülmelidir.',' 

Buna kimaenin itiraz etmiyece
ğini zaanederiz. Bu fikir kabul e· 
dildikten sonra verilecek hüküm 
k<"ndiliğinden çıkar: Türkiyede 
vedirilecek, ııiydirilecek ve her 
türlü ihtiyaçları tatmin edi(er,ek 
14 belki de daha fazla, milyon 
haİk vardrr. Bu balk için yeti~ti· 
rilecek mallar ecnebi bir iradenin 
kararlariyle aahlmak ... k:ullan•l· 
maktan menedllemezler. ihracat 
mııllanmızm hariçte ıüriimünü 
temin için elden geldiği kadar ça· 
lıtdmak vazifedir. Fakat hiç bir 
vakit hatırdan çıkarılmamalıdır 
ki her an bir iki ecnebi devletin 
kendi memleketlerine ait konten· 
jan veya dövizler hakkında ala
caklan kararlar •eya aralar•nda 
aktedeeekleri ticari muaheclelerle 
bizim ihracahmız allak bullak e
dilebilir; nasıl ki birkaç senedir 
bu gibi vak'alara mütemadiyen 
şahit olmaktayız. 

Binaenaleyh yeniden büyük 
mikyuta emek ve sermaye aarfe· 
dileceği vakit bunları evvel beev
vel emin yani dahili p)yuaya mal 
yetiştirmek için aarfetmek zaru· 
reti vardır. Ve ancak bu piya .. 
için emek ve aermaye sarfma ih
tiyaç kalmadıktan oonradrr ki ha· 
rici plyualar için ayni zahmetler 
ihtiyanna lüzum kalabilir; fakat 
bu vaziyetten çok uzak olduğu
muzdan bu cihetin ayrıca tetkiki
nin uzun seneler için ameli bir 
fııydası yoktur. 

Y ea.i zahmetlerin evveli. dahi· 
li yani emin bir pİyaNl için sarfı 
lüzumu kabul edildikten sonra 
bunun için zirai Yeya sınftt &aba
nın mi tercih edilme&i lazım gel· 
d~i meselesi ortaya çıkar. 

Kısa bir tetkikle bu meselenin 
halli mümkündür. Pirinç ve çay 

Hiç tereddÜL-.Üz denilebilir ki 
bu sırada ikhoadi sahada &arfe· 
dilecek emek ve •ennaye bu yol
da sarfedilebilir. Binaenaleyh bu 
gün Türkiyede yapılacak en mü
hinı it dahili pİyaaamtzı işba hali 
Df" cetİrİncİye kadar ranayİİ ve 
~ın>ıİ ziraati inkitaf ettirmekti.;-. 

Tetkikatımıza göre .\.lpullu şe
ker fabrikaar pancar yeti~tiren 
takriben altırut b;n köylü ailesi· 
nin refahına sebep olmakı,.d:r. 
Bundan kuvvetli daha iki fabrik• 
ya ihtiyacımız vardır. Bu iki fab 
rika kurulup işlemeğe batladık
tan aonra, yeniden pancarcılt~a 
dökülecek olan yüz elli hin kadar 
köylü ailesine, refah ~etirilecek 
demektir. Kurulma., mutasavver 
iki pamuklu fabrikasının da, on· 
lara pamuk yetiftirecek ayni mik
tarda kövlü ailesini terfih edece
fi tahmin olunabilir. 

Yalnız bu dört fabrika yüzün 
den Üç yüz bin aile, yani bir bu· 
çuk milyon balk, yani nÜfuMJmU· 
zun dokuzda biri refaha kavu>a· 
bilir. Ve diğer müteaddit ihtiyaç· 
lanmızı temin edece le mütcad~ İ.t 
direr fabrikalar belki bir o 1 ,_ 
dar, belki de daba fR1'1a volanda 
~. refah temin edebilir. 

Bu yüzden memlekette hi.sıl o
lacak olan it hacminin bi1yümeıi 
vc iatihli.kin artma&1, hububat zi· 
raatciıinden ta bankerlere kadar 
herkese menfaat temin eder; ve 
cihan buhranmm bizdeki tesiriııi 
azalbnak için baıka çare yoktur. 
Ve buhran dolayuile mc"8i ve e
kim sahalarını küçültme~e mec· 
bur olan, tütüncü vesair · ziraat· 
cilerimizln vaziyetini kolayl~tır· 
;,,ak için, yapılacak en iyi şey on· 
lara ki.rlı &urette satılabilecek 
aair madde•-~ ekmek iınkanmı 
vennek - · .. "\,.ettir. 

Briining'in 
tenk.tleri 

Bu konutmalar ancak M. Litvİ· 
noff'un Cenevreden aya-ılması üzeri
ne tehir edilmitti Batveki.letten bat 
ka hiçbir nezareti üzerine almıy•ca· 
ğnn. 
BÜKREŞ, 20. A. A. - Selihiyet

tar mehafilde söylenildiğine ııöre 
M. Maniu hükıimetioin 'ktidara ııel
mesi, kral ile milli köylü fırkasının 
temameıı anl;&tmıt olduklannı gös
terir. Çünkü bu fırkanın biz:ıat lide
ri bu Hler hükıimeti teşkil etmekte 
dir. Romanyamn harici ıiyaaetine 
gelince, M. Maniu, 1929 da Briand
Kellog misakını imzalamakla açmıı 
olduğu çığırda devam edecektir. 

BRÜKSEL, 20. A.A. - Kral, bu 
sabah M. Jaspar ve M. Broqueville 
ile görüşmüt, mütaveretlc bulun
muştUl' • 

Kralın yeni kabineyi !etkile M. 
Broqueville'i memur ettiği zanno
lunmaktadır. 
• 
Belçlhada habltıe buhranı 

BRÜKSEL, 20. A. A. - Gazete
ler .buhranın halli için yeni care 
meclisin feshi olduğunda müttefiktir 
ler .Maamafih, M. Rankin ile kato
liklerin ekseriyeti bu tedbire taraf
tar olmadıklanndan Mayi& intihabı
na temine çalışmak Üzre kuvvetli 
1&h&iyetlerden mürekkep bir kabine 
teşkili muhtemeldir 

Her ne oluraa ol&un vaziyetin bil
hana D'ali vaziyetin vahameti acil 
bir hRlli iltizam etmektedir. 

Hindenburg'un 
sıhhati iyidir 

BEERLIN, 20 .A. A. - Mareşal 
Hindenburıı'un dü!er~k vahiın suret
le yaralanmıt olduğuna dair bir ıa· 
yİa deveran etmiıtir. 

Bu haber, a•dsızdır. Reioicümhur, 
bir hafta evvel ntip bir toprak ü
rinde ayağı kayarak dütmüt ise de 
kencli&ine hiçbir ıey olmamııtır. 

Londra eğlenmek 
istiyor 

LONDRA, 20 A.A. - Deal 

imdi Romanyayı idare edenler Sov 
yetlerle ademi tecavüz miaaki imza. 
aını iıteyip iıtemedilderine dair bt'i 
bir cevap vermelidirler. Romanya bii 
tün Avruparun dilediii bu mi .. ki im 
zalıyarak tark Avrupaoında sulhu 
kuvvetlendirecek mi yoksa, sulhun 
akim bırakmak istiyen ..e bunun i
çin en iyi yerin Romanya olduğunu 
düşünen unsurlara beynelmilel siya
sette yardım mı edecektir? 

Chaco'da 
Muharebeler 

Paraguaylılarla 
yeni bir 

boğuşma başladı 
LONDRA, 20. AA. - La Pn'

dan bildiriliyor: 

Henüz teeyyüt etmemit olan ha· 
berlere nazaran Bolivyahlarla 14000 
Paraguaylı arasında Chaco mıntaka 
sında bir muharebe batlamııhr. 

Boliryaldann, mutaamzların ilk 
hücumunu tardebniı oldukları söyle
niyor. 

intihabat propa
gandasında 
radyo yok 

BERLIN, 20 A.A. - Volff A· 
jıınsı tebliğ ediyor: Hükumet fır· 
kalann siyasetine teallıik eden 
her !C'yi, telsiz neıriyatı haricinde 
tutmak istediğinden dahiliye ne· 
zareti, fİmdi yapılmakta olan İn
tihap mücadelesinde intihabat 
hakkında ııöylenecek nutuklann 
tel•İzlf' netrine artık müsaade et
memeğe karar vermiıtir. 

Almanyada radyo 
dinleyiciler 

6 Eylülde Marsilyaya çıkmıt oldu 
ğuııu, müteakiben Berliae «"ittiğini 
ve orada budizm hakkında konfe. 
ranslar verdikten sonra Münihe ııit
mİJ olduğunu aöylemiıtir. 

Cumartesi günü Brükaele ııelmek 
üzre trene binmiıtir. 

Belçikada ikameti arzu edilmiyen· 
terden ve hudut baricine çıkarılmaoı 
mukarrer olanlardandır. Buııün Ko
lonya trenine binmesine müıaade o
lunacııktır. 

Waşhington'a 
Yürüyüş 

Daha muazzam bir 
alay hazırlanıyor 
NEVYORK, 20. A .A. ·- 4 nü

ma) işçi ıırupu öniimüzd ki ki.nunu
evel ayının birinde Vashington üze. 
rıne yürümeğe ha:zırlanmaktadırlar .· 

Bunlar yeni bir bonusler ordusu 
ile, itıizlerden mürekkep bir ordu 
birçok çiftçi ve grevcilerle yalnız 
komünist propagandası yapmakla 
kalmayarak diğer nümayİJçİ grup
larla ve direktifler vermekte olan 
komünistlerden mürekkeptirler. 

-··-
M. Herriot'un Madrit 

seyahati 
MADRIT, 20 A.A. - Kortez· 

lerde M. Herriot'nun seyahati 
hakkında sorulan bir suale ceva· 
ben M. Zulueta, ecnebi memleket 
!erde bu me&ele hakkında şayi o
lan haberlerin uıloız olduğun•ı 
oöylemi~tlr. 

Hükiimet, kanunu eıA.ainin ru
huna ve ahkamına müna{i ııizll 
hiçbir içtima aktedmiyecektir. 

Esasen ispanya bu husus hak
kında hiç bir hükiimet ta•·afmdan 
mürar:aat vuku bu1mamış.tır. --- . 
Sovyet hükumetinin 

yeni Roma sefiri 
ROMA, 20 A.A. - Yeni Sov

yet aefiri Potienkin buraya gel· 
miftir. 

Fransanın Roma 
büyük elçiliği 

BOKREŞ, 20. A. A. - Y eui kabine M. Maniu·nun riyasetind• şu .... 

retle leteid<iıl eımi,tir: . 
Batnkil M. Maniu, Bqvekil muavini, Mironeoco, Dahiliy~ nuırı, ~ı· 

kalaehe, Hariciye nilZırı M. Titiıleaco, Maliye nazın M. Madgearu, Adli~ 
nazın. Popoviçi, rw1aarif nazın M. Guıti, Münakale nazırı l\<1. Mirto. 

Mesai nazırı lontzeaco, ziraat naz.1rı M. Nit:zescu, sanayi na7..ırı M. f..i~ 
go&İann, milli müdafaa Jen;,,·al Somıonoviç, ayni zamanda Transilva,..
miısteşarlığına Cri&an, Beaarabya müatep:rlığına Halippa, 8uk<>vinya ıni'ı• 
teşarlığma da Saveanu tayin edilmiılerdir. 

Yeni kabine saat 13 te yemin ebnittir. M. Maniu, M. Titulesc.? ve Li· 
gosianu hariç olmak üzere öteki bütün nazırlar Vaida kabhıeaind., de na• 
zır bulunuyorlardı. 

Annam sahillerinde kasırga 
HONVY, 20. A. A. - lndo-Pacifique Ajan11run verdiği bir habere gÖ· 

re 15 teırinievvelde Annam •ahi/terinde şiddetli bir kasırga olmu~lu". T•ll 
raf telleri kopmuf, birçok evler yılulmq ve müteaddit köyler hasara uil<'. 
nuştır. Birkaç ki•inin de oldüğü bildirilmiıtir. 

Kuraklık 

MUGLA, 20 A.A. - Yağmur

suzluktan bu aene, bal mahsulü
nün yanya yakın e~ik olacağı 

tahmin ediliyor. Bütün vilayette 
41,131 arı kovanı vardır. Bu ko
vanlardan 76,585 kilo f>al ve 17, 
814 kilo balmumu almaca!iı tah· 
min edilmektedir. 

AMASYA, 20 A.A. - Uzun 
zamandan beri Amaaya ve hava
lisine yağmur yağmiyordu. Bu ge 
ce ynğmur yağdı. Ve bir &aat ka· 
dar •Ürdü. 

Tuna memleketleri 
arasında ticaret 
BERLIN, 20 A.A. - Volff A· 

jan•mdan: Gazetelerin verdikleri 
babtrlere göre Tuna memleketle· 
rin" ait meselelerin tetkikile uğ
rqınak üzere beynelmilel ticaret 
oda•mın deli.letile tqkil edilen 
daimi büro, bugün Budapeşte'de
ki Macar milli bankasında içti
ma" ba,lıyacakhr. 

Büronun içtimalan 23 te,riniev 
vele kadar devam edecektir. 

Ruznameye konan me.ıeleler a
rasında bilhaoaa JU iki madde v .. r 
drr: 

1 - Hareketsiz bir halde ka· 
lan kredileri harekete getirmek 
için. Tuna bükUmetleri arasında 
döviz kontrölünün kaldmlması, 

Almanyada işsizlere 
verilecek tahsisat 
BERLIN, 20 .A. A. - Volff ai-" 

sı tebliğ' ediyor: 
Alınan mesai nazın M. Scl>aeffer, 

İfsizlere Ye yardıma ihtiyacı olanl•· 
ra verilecek munzam tah•İıat b•I<· 
kında hükümetin ne~retLİği emj~8" 
meye dair aöyl~cliği bir nutukta bol 
S<'lle ağustos ve eylül aylarında it· 
sizlerin aaym.,nda 300.000 ki~iye '!' 
kın bir azalma görüldüğünü bilha• .. 
kaydetmiştir. 

M. Schaeffer nutkuna şu sureti• 
devam etıniıtir: 

" Halbuki 1931 genesinin ııyni a1· 
lan içinde itsizlcrin miktann~• 1 
360.000 kifilik bir tezayüt vukubU'· 
mut ha. 

Ümit ve cesaret verici bir mahİ~ 
yette olan bu hadisenin sebepleri •· 
ra&mdia bükiımetin evvelce aldığı jlı 
tiıadi tedbirleri de göstermek i~P 
eder." 

Paris - Saygon 
ATINA, 20. A. A, - Paris .e 

Saygon ıehlrlerini en kı•a bir ıniid· 
dette hava yolile hiribirinc ba~la~: 
ğa tef('bbüs edon Fransız tayya~ 
Lefevre, bindiği bir tayyar., ile d~~ 
Atinaya ııelmi~tir. 

Fran.,z tayyareri, H.Ieb'e gitnıelı 
üzere bu sabah saat 6 da havafıl11" 
mıtbr. 

Zeppelin balonu 
tekrar döndü 

"bi mahdut bl!zı madd.-ler müıı
trt-na Türkiye kendisinin yetiştire 
bileceği zirai mallardan hemen 
hic birini ithal etmeğe muhtaç de· 
f,ildir. Belki kuraklık seneleri icin 
~ide ıtok kalma!I makoadile buğ. 
cay istihsalini biraz a~tırmak li.
nmdır. Belki bazı nevi 1>uijdaylll· 
rımız ve arpalanmız hariçte pek 
cm in bir mahrece malik oldukla
ı·ından, ve it hakikaten boyle ise, 
fazla ekilmek zahmetinin ihtiyarı 
na değerler. Fa1':at bütiin bunlar 
büyiik yekfuılara Yarmazlar. Bu· 
na binaen yukard" zikretmiş ol
duğumuz fikir daire3İnde, yani 
evvel beevvel müşterisi emin mal 

COLOGNE, 20. /\. A. - Merkez 
fırka•mm bir ictimaında nutuk •ÖY· 
liyen sabık baı~ekil M. Brıining, ez
cümle demittir ki: "Von Papen ka
binesi, ancak şan ve şeref politikası 
ru takip eylemektedir. Şimdöki kahi· 
ne Hitlerciler hakkında pek acemice 
bir siyaıet takip eylemiştir. Hitlerci 
ler hükıimete i!tirake davet edilme· 
sini temenni eylerim, Siy .. ctte bu
ma kalıp tabirler kullaıunak ve dahi
li politikaya ait bir takım mutaleala 
rm tahtı tesirinde davranmak daima 
bir hatalı hareket tarzmr.~ Demiş
tir. 

şehremininin teıvikile lıarpten be 
ri cari olup gece eğlence mahalle 
rinin kapanma saatlerine ait ka
nunları prote•to için Albert Halt 
aalesindc büyük bir içtima yapıl
mııtır. içtimada hazır bulunan 
biiyük kalabalık arasındıı Lloyd 
Ccorge ile birkaç şehremini ve 
müteaddit parli.mento azalan bu
lunmakta idi. lngiliı: milletinin 
~ahsi hürüyetini darlaştrran bu 
kanunların hemen feshini hükU
melten talep eden bir karar su
reti kabul edilmittir. Karar, dahi 
(iye nazırına bildirilecektir. 

BERLIN, 20 A.A. - Volff A
;aıuından: Almanya'da Radyo 
neıriyabnı dinleyicilerin aayıarn
da 1932 aene&inin üçüncü 3 ayı 
zarfında 42, 184 kifilik bir tena• 
kuo kaydedilmiıtir. 

Radyo dinleyiciler arasında ııö 
rülen bu azalmanın ubebi para 
sıkıntı&ıdlt'. 

ROMA, 20 A.A. - Fransız ga
zetelerinde ııörülen haberlere gö
re Franaa'nın Berlin büyük elçi
si M. Poncet ayni sıfatla Roma'ya 
tayin edilecektir. 

2 - lstiluali.tın bazı ıuheleri 
baklanda rüçhan eaaoına mü&te· 
nit gümrük tarifesi tatbiki usulü 
nün tatbikine müteallik projele
rin müzakereti. 

FRIEDRICHSHAFEN, 20 /1•1 
A. - Volff Ajı.nsından: !{~", 
Zeppdin balonu, cenubi Amerı~. 
ya yaptığı aekizinci ae(eı;ndcn ; 
nerek dün aktam saat 2 t ,4:1 . 
Friedrichahafen•de yere iıuniıtır· 

( Haftalık Siyasi İcmal ) 
Milletlerin hayatında karar

sızlığm en mütebariz hususiyeti 
olan bir devirdeyiz. Bu kararsız
lık yalnız beynelmilel münase
betlerde görülmüyor. Denilebilir 
ki pek az bahtiyar memleketler 
müstesna olmak üzre her mem-
leket siyasi buhran içindedir. Ce
nubi Amerikadaki. ihtilalleri heaa· 
ba katmıyoruz. Şimali Amerikada 
intihabat mücadelesi en had safha 
sına girmit bulunuyor. Bir mem. 
leketin intihabat mücadelesi bir 
kadının vaz'ı hamil aancılanna ben 
zer. Almanyada da intihabat A
merika intihabatından iki gün ev
vel olmak üzre 6 Teşrinisani ol
mak üzre tesbit edilmiştir. Belçi. 
ka, Çekoslovekya ve Romanya ka. 
bineleri hafta arası istifa ettiler. 
Yunan kabinesi de ekalliyette ka
lacağına şüphe edilır.iyen bir Mec 
!isin huzuruna çıkrnağa hazırlanı
yor.Yugoslavyada ih•ilı!.I çıktı.Rus 
yada iktısadi vaziyet gün geçtikçe 
vahimleşiyor. Uzak Şarkta da buh 

n d" · 

İtte 1932 senesi sonbaharına 
girerken siyasi planço bundan iba
rettir. Şimdi bunlardan bazıları. 
na daha yakından bakalım. .. ,. ,. 

Beynelmilel münasebetler nok
taamdan en ehemmiyetli mesele 
§Üphesiz, Almanyayı tekrar tesli. 
batın tahdidi konferansına itti
rak ettirmek için yapılmakfa olan 
teşebüstür. Hatrrladadır ki Al
manyanuı Cenevreden çekilmesi. 
le husule gelen inkıta vaziyetine 
çare olmak üzere Londrada dört 
taraflı bir konferansın içtimaını 
teklif etmişti. Fransızlar bu içti
mada yalnız kalacaklarından en
ditc ettikleri için evveli. lngilizle 
anlatmak istediler. Ve Herriot ile 
Mac Donald arasında Londra'da 
müzakere oldu. Bu hususi müza. 
kere Almanları hiddetlendirdi. 
Çünkü bu defa Almanlar müttehit 
bir lngili1l-F ransız cephesi karşı
sında kalacaklarından korktular. 
Binaenaleyh Cenevrenin İçtima 

kabul edemiyeceklerini ileri süre
rek konferansa iştirak etmiyecek. 
!erini bildirdiler. 

Almanyanın bu karan üzerine 
vaziyet inkıta halinde devam edi
yor, Fakat beynelmilel hava da 
gittikçe kararmaktadır. Çünkü Al 
manların bu kararı Fransızlar ü
zerinde fena bir tesir bıraktığı gi
bi, Almanlar da Herriot ile Mac 
Donald müzakereleri esnasında 
Londraya davet edilmemelerini. 
iıotihfaf telakki ettiklerinden alet 
püskürüyorlar. Almanlar timdi 
Herrict • Mac Donald mülakatına 
mukabil, Londrada Mac Donald 
ile Von Papen arasında hususi bir 
mülakat yapılmasını isteyorlar. 
Velhasıl Almanyayı tekrar silah
ları tahdit konferansına ittirak et
tirmek için iki haftadan beri ya. 
pılan temaslar müsbet bir netice 
vermek şöyle dursun bilakis. Al
manyayı daha ziyade uzaklaştır
dığı anlaşılmaktadır. ,. .... .... 

Cenevrede Milletler cemiyeti 
umumi heyeti 13 üncü içtimamı 
bitirdi. 13 üncü içtima denilebilir 
ki cem;yet tarihinde en kısır içti· 

miyete kabulü ve umumi katiplik 
teıkilatınuı tadilinden batka bir 
fey yapılmadığı iddia edilebilir. 
Ve dünyanın ne elim ıiyui buh
ran içinde oduğu göz önünde tu
b.ılacak olursa, umumi heyet içti
malarmrn debdebeli merasimden 
batka kıymetleri olmadığı iddia 
edilebilir. 

T eılihatm tahdidi meoelesi bile 
cemiyet kadrosunun dıtına alın
mıştır. Umumi katiplik teılcilatr 
hakkuıaaki karar oldukça ehem
miyetlidir. Malfundur ki cemiye
tin tesis tarihinden beri umumi 
katiplik vazifesini yapan Sir Eric 
Drummoııd iıtifa etmittir. Ve iı
tifaaı 30 haziran 1933 tarihinden 
itibaren mer'idir. Binaenaleyh ye
ni bir umumi ki.tip tayin etmek 
lazımdır. Bu veaile ile umumi ka
tiplik teıkili.trnda cemiyetin 13 
senelik iatihalesine uygun bazı ta· 
dilat yapılmasına da karar veril
miştir. Umumi katip hayat l<;ay. 
diyle tayin edilirdi. Ajaıuın haberi 
nıı göre bu, tadil edilmit ve 1 O se
neye indirilmiştir. Umumi katip
lik vazifeoine de Sir Eric Drum• 
mond'un muavini olan Avenol ta-

tip bir Fransızdır. Ve tayini etra
fında çok pazarlık olmuştur. Teı
lrilittaki diğer tadiller. Anadolu 
Ajansı müterciminin bu haberi 
karmakantık bir hale koyması yü. 
zünden iyice anlatılamam.ııtır. 
Bunun için yeni tqkili.tm mahiye
tini anlamak İçin Avrupa gazetele 
rinin gelmesini beklemek lizım
clır. ...... 

Geçen hafta izah ettiğimiz 
Rus.Romanya misakı etrafındaki 
ihtilaf nihayet Romanyada Vaida 
kabinesinin iatifasma sebep ol
muftur. Mink akdi teıebbüsünün 
tarihi muhterem karilerimizin ha
tırlanndadır.Romanya öteden beri. 
Rusya Beaarabyanrn Romen ara
zi.i olduğunu tanımadıkça misa
kın aktine muanzdı. Fakat Vaida 
hükfuneti Besarabya meselesinin 
meskUt geçilerek bir misak aktini 
iltizam edince Londra sefiri Titu. 
lesco İstifa etti. Titulesco'nun bu 
noktai nazarda yalnız olmadığı an 
Iaıılmaktadır. Ve esaaen Londra 
sefirinin istifası akibinı:le de bu, 
sarih surette anlatıldı. Çünkü Vai
da ile anl ... amadığı cihetle istifa 

binde ayni Vaida kabinesine lı•' 
riciye nazın olarak girdi. . e-

Hiç te vazıh olmayan bu ıat.•'/ 
ti anlamak için şunu bilmek li\ı.ııtl' 
dU' ki, V &ida kabinesine dahi~ ~ 
milli ~ylü fırkasının köylü b.S 
reiıi olan Mihalaş ta misak me~: 
lesi hakkında Titulesco'nun ıı~di
tai nazanm terviç etmekte 1 ., 

Binaenaleyh milli köylü fırl<•il 
erkanı arasında bu noktada 111 • 

him bir ihtilaf tebarüz etmişti. ·"" 
Bir kaç gün evvel Titulet; 

hariciye nezaretinden istifa etıııif 
tir, Ve bu istifanın sarsıntısı aJtıll" 
dan kurtulamıyan Vaida kab~ 
si de çekilmitlir. Şimdi fırka lı~ 
ri Maniu hükfuneti teşkile '?. , 
mur edilmittir. Esasen milli ~':!
lü fırkası hükGmeti geçen .s!J ,,. 
tosta fırka lideri olan Manıı.ı ~ 
rafından tetkil edilmeli idi. 'f ıde 
lif Maniu'ya yapıldığı bdetİ 
kral Karol'un memlekete .~ rıl' 
sıralarında ve o zamandan so pı$ 
da kendisile kral arasında kal';-. 
esasiye ait bazı ihtilaflar dol• lı" 
le kabul etmemitti. Bunuıı~ 
raber Vaid. kabineıi lideri 
bütün müzaheretine ınat. 
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Tasarruf Bayramı Haftası için Tedbirler Alınıyor 
Ekonomi 

•. -----
Italya ile 
Ticaret 

Kereste, odun ve 
hayvan 

ihraç edebileceğiz 
Yllgoslavya hillı:ômetinin İtalyan 

11ıal1anna karşı döviz vermemesi yü 
•iinden ltalya ile Yugoalavyanın ti
'-" münaıebetinde bir gerginlik ol
llııı§tur. 

Yugoslavya ltalyaya fazla hay
'lıı, odun ve kereıte ihraç etmekte
dir. Buna mukabil halyadan az id
lııııatta bulunmaktadır. 

Yugoslavya hükumeti buna rağ
~ ltalyan mallanna döviz verme-
1iııce ltalyan tacirleride hükumete. 
llıiracut elmiflerdir. 

8unun lbıerine 1 tal ya hüküm eti 
of., Y ugoalav ınallannın bedeline mu 
"-ııİI yü:ııcle 10 döviz vermeie mü
toıı.k; bedelin lıir bankaya yabrdma 
..... kanr vermiıtir. 
, 8u vaziyet üzerine ltalyan tacirle 

11, kereete canlı hayvan, odunu Ma
"ristan, A vuıturya ve Romanyadan 
~. baflamıtlardır. 

lstanbul ticaret odası kereste, o
~ ve hayvan ihracatı yapan tacir
~la keyfiyeti hildirimlı ve fıroattan 

lifade edilmesi ı. · mlatm)ftır. 

Bir İııgiliz firma•ı 
•ebze istiyor 

ı... 8ir l.,.ıtiz müeue-i konıerve o
..,..k bol lahana ve kuru fındık ala
"iuu, bu itlerle ufrqan birkaG fir
llııı ile tanııtmlmasmı lstanbul ti..,et odaımdan rica etıniıtir. 

'1ısır meyve ithalini 
takyit etti 

l'tlııır hükümeti me;yva hakkında 
)tııJ bir karar vemıiıtlr . 

Bu karanı göre bundan aonra Mı-
1,"• idhal edilecek meyvalar sıkı bir 
"OtllroJa tabi tutulacak ve çurük bo 
~k olanlar katlyen ldhal edilmlye
~ir. 

Ceçeniorde, bu karardan haberi 
.,.Yan lıirkaç tacir Mıııra elma 
!.0ııdennqtlr. Fakat elmalar bozul
"'lilu,.ı.., Mıııra lcllıal edememiı ve 
~~Ye getirmek sureti ile büyük bir 
~~...,. uiramııtır. Ticaret oda11 bu 
1~ıta alikadarlann nazarı dikka
""1 eellıetmlttir. 

Fransaya yumurta 
ihracatımız 

lSTANBUL, !O. A. A. - ihracat 
'lflıiııden tebliğ edilmiıtir : "Franoa 
~ leııei mııliye birinci ve ikinci teı 

Ve birinci kiııun aylannda ithal 
~lecek yumurtan kontenjanından 
oliıliı-kiye için 1470 kental tabıis e

diği alikadarane teblif olunur." 

l'rabzon horsa•ı 
~aABZON, 20. A. A. - Dün 
ıs aada 37.5 kunıJtan 3843 okka iç, 
~ kurut 30 paradan 17,5 kurufB 
... ~ 120.800 okka kabuklu fındık 

llınııtır. 
~llııün 67 buçuktan 38 kuruıa ka 
~ 53.576 okka iç, 16 lıuruıtan 17 
fııı ta kadar 105.461 okka kabuklu 
l. ~~ oahlmı,tır. Fiyatlar yükselme 
~ -ılamııtır. 

'-Üllükten ihracat 
~IJ~LA, 20. A. A. - Eylülde 
~t~lik iskele&lnden dııarı memle
lılc re 80 aıiır 16 koyun 61 geçi 

llıııtır. 

ll1dgaristan balmu
mu istiyor 

1STANBUL, 20. A. A. - ihracat 

Tasarruf 
Bayramı 

Cemiyet bir haftalık 
proğram hazırladı 

29 teırinievvel günü bütün 
dünyada beynelmilel tasarruf ve 
iktnat ırünü ittihaz edilmiştir. Bu 
seneden itibaren 29 teşrinievvel
de biz de taaarruf günü ittihaz e
deceğiz. Sene başındaki taaarruf 
ve iktıaat hafta11 gene devam e
decektir. 29 te,rlnievvel gÜnü bu 
haftaya ilaveten yapılmaktadır. 

lktııat ve taaarruf cemiyeti f •
t anbul ıubeai bankalar ve•aİr mü 
eaaesat mümeuillerinin iştirakile 
dün aktam Halkevinde umumi 
bir içtima yapmıştır. lçtiınaa sa
bık ticaret vekili Mustafa Rahmi 
B. riyaaet etınittir. Dünkü içtima
da 29 tetrinievvel günü yapılacak 
taıarruf ve iktıoat propagandası 
için bir progrıı.m hazırlanmıştır. 

Bu progrıı.ma nazaran 22 - 29 
teırinievvelde her tarafta taaar
nıf hakkmde el ilanlan dağıtıla
cak, duvarlara afitler yapı§tırıla
cak, mekteplerde taaarruf umde
lerine dair talebeye tehkinat ya
pılacak, radyoda Mediha Muzaf
fer ve Meliha Avni Hanımlar ta
ı-afından konferanalar verilecek, 
caınilerdeki hutbelerde tasarru
fun faziletlerine temas edilecek
tir. Bankalar da bu hafta içinde 
faaliyetlerini arttıracaklardır . 
Bütün bu tasarruf propagandala
rma bir hafta devam edilecektir. 

Beynelmilel lkt11at günü olan 
29 tepfoievvelde de herkes tasar
ruf auretile arttırdığını banka la· 
ra yatıt"acaktır. 

Bu mevzuda gelecek sene İçin 
daha çok çalı,ılacakhr. 

Ankaraya gidecek 
izciler 

29 teırinievvel Cumhuriyet bay 
rıunmda bulunmak Üzere ~ehri
mizden Ankara'ya gidecek İzçİ· 
ler dün Maarif umum müfettişle
rinden Selim Sırn B. in daveti ü
zerine Galatasaray lisesinde top
larunıılardır. Selim Sırrı B. izcile 
re kıaa bir nutuk aöyliyerek ken
dilerinden beklenen teyleri ve bir 
izcide bulunması lazım gelen va
aıfları İzah etmiı, kendilerine, An 
kara'da yapılacak geçit resminde 
intizamı muhafaza etmeleri için 
bazı naalhatlllJ' etmiştir. 

Konservatuvar 
Islah ediliyor 

Miltehassısa yol parası 
giJnderlldi 

Küçük 
Dilenciler 

Dilenmelerine mey
dan verilmiyecek 

Dahiliye Vekaleti dilenciler 
hakkında Belediyeye mühim bir 
tamim göndermİftir. Bu tamimde 
kücük çocukların bilhassa dilen
dirilmemeleri için sıkı takibat ya
rılma .. bildirilmektedir Küçük 
çoculdar toplanarak ebeveynine 
teslim edilecek ve bir daha dilen
dirilmiyeceğine dair ellerinden ke 
faletname alınacaktır. Ebeveyni 
olmıyan çocuklar da Darülaceze
ye gönderilecektir . 

Kimsesiz çocuklar 
yurdu 

Türkçe ezan 
Ve kamet 

Gifteler bugünlerde 
konservatuara 
gönderilecek 

Ramazanda bütün camilerde 
ezan ve kametlerin Türkçe okun 
ması için Diyanet İ§leri reisliii ta 
rafından hazırlık yapıldığ-.nr, e
zan ve kametin tercüme edilmif 
nüshalannm yakında Kon&ervatu 
ara verilerek beateleneceğini yaz
mıttık. 

Dün Konaervatuar müdi\rii Yu 
auf Ziya beyle bu mesele hakkın 
da görüttük. Yusuf Ziya bey bize 
dedi ki: 

- Türkçe ezan ve kamet hak 
kında sizden fazla bir f"Y bilıni
yorum. Ezan ve kametin güftesi
ni de görmedik. Yalnız ıreçenler
de ezan ve kametin Türkçe ola-

&le:.•1 ;yece Galat~'da kimseıiz rak beıtelenmeai arzusunu bildi
çoculdar için t<-.iain, karar verdi- ren bir tezkere aldık. Fakat bun 
ği yurda ait hl\zırlıklar bitmek Ü· dan sonra ne olduğunu bilmiyo
zeredir. Sokaklarda, sefil ve ser.. rum." 
reri}ane h~yat g<•çiren kimsesiz Türkçe ezan "e kametin güfte 
çocuklar lıu yurtta gecelerini ııe- I si ~ugiinlerde Diyanet işl~ri ri:ı:a
çireceklerdir. Bunl,arın okuyup zetınden Konservatuara gonderıle 
yazma öğrenmelerine de ehem· ceği ümit edilmektedir. 
miyel verilecektir • 

Şehrimizde ne kadar kimseoiz 
çocuk bulunduğu malôm değildir. 
Ana ve babalan meçhul çocuklar 
la metruk çocuklardan Darülace
ze'dc bulunanlar, belediyece be .. 
leni;> büyütülmektedir. Bunlann 
mevcudu ise her zaman değİ§mek 
le beraber 200 Ü geçmemektedir. 
Bunların haricinde 7 - 8 yaşların
dan 17 - 18 yaılanna kadar bir 
kısım kimae.iz çocuklann gecele
ri şurada burada, hatta sokaklar
da yattıklan görülmektedir. Ge
ne bunlardan bazıları, bir takım 
efha• tarafından kendi heaaplan 
na dilenciliğe aevkedilmekte, biz 
metçilikte kullanılmaktadır .. 

A>gari bir tahminle bu vaziyet 
teki çocuklarm Jehrimizde birkaç 
binden az olmadığı muhakkaktır. 

Bu itibarla belediyenin Galata
da açacağı yurt, hakikii bir ihti 
yacr kar,ılamıt olacaktır. 

Bundan baıka, ana ve babası 
tarafından zanıret ve geçimsizlik 
gibi •ebeplerle aokaklara bırakı· 
lan çocuklann ebeveyni, tahkik 
edilerek bulunduğu tahdirde mah 
kemeye aevkedilecektir . 

Belediye, ebeveyni meçhul olan 
ve metruk bulunan çocuklann a
det yaş ve cinslerini göstermek Ü· 
zere bir de istatistik tanzimini dü 
şünmekledir. 

istimlake itiraz 
Belediye iıtimli.k komisyonu 

dün içtima ederek 3 itirazı tet
kik etmi§ ve paralarını verrui;ıtir. 

Yeni Yugoslavya 
sefiri 

Ankara'ya gitmit olan Yugos
lavya sefiri M. Miroalav Yanko· 
viç, vaki olan heyanr.~mda bun
dan 10 sene kadar evvel de bir 
defa Türkiye'ye geldiğini, bu de· 
fa gelitinde arada pek büyük te
rekki farkları gördüğünü söyliye· 
rek demittir ki: 
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Reisicumhur Hz. ne takdim et
mekle iktifa etmiyerek orada yer
leşecek ve Türkiye ile Yugoslav
ya arasında dostane münasebatrn 
inki~afrna çalışacağım ." 

Bir rumca gazete 
tekrar çıkacak 
Bir müddet evvel Vilayetçe 

aeddedilen şehrimizde münt•şir 
ruınca (Neotera) gazete.•İ haklim 
dakı set karan DevJet Şurasınca 
refedilmittir. Bu karar Vilayete 
tebliğ edilmiş ve mezki:ır gazete
nin :yeniden intİ§arına müsaade o
lunmuştur. 

Türk-Yunan mah
kemesinde 

Konaervatuvar için celbi ka- Köprü merdivenleri 
rarlaıtınlan Avuıturyalı müte
haaaıs Jozef Markoa, ay nihaye
tinde tehrimize gelecektir. Müte· 
hassıam yol masrafı dün Viyana
ya gönderilmittir. M. Jozof Mar-

Muhtelıt Türk - Yunan mahke
mesinde tatil müddeti 17 te~rini
evvelde bitmiştir. Fakat bitaraf 
reisin haatalığı henüz devam etti 
ğinden mahkeme faaliyete geçe
memİ§tİr. 

. kos konıervatuvann ders pro
ırramlan Üzerinde tetkikat yapa· 
rak müıahede ve intibalanna 
dair bir rapor hazırlaya.:aktır .. 

Konservatuvar mütehas.sısı 
fehrimizde üç hafta kadar kala
rak Viyana ya dönecektir . 

1\1. Marko senede iki defa l•
tanbula gelerek konservatuvarı
mızla meıgul olacaktır. 

__.. ........... ·--···········--·········· .. ·· 
ofüinden tebliğ edilmittir: "Sofyada 
Bulgar St. Synode Knaçlaryasında 
takriben 1.740.000 leva kıymetinde 
15.000 kilo, saf san ve İyi cins Ana 
dolu balmumu mübeyeası için 5 teş
rinisani 932 tarihinde kapalı zarf u
aulile münakasa açılacaktır. Alaka
darlar, münakasa ıeraitini Ofis'ten 
öğrenebilirler." 

Köprü Üıtünde vapur iskelele
rine İnen merdivenlerde bilhassa 
ıabah ve akıamlan çok izdiham 
olduğundan inmek ve çıkmak İ· 
çin ayrı ayrı merdivenler tefrik 
edilecektir. 

Hükumet konağı 
tamir ediliyor 

Hükümet konağının ön ku~mı
nın tamirine baılanmı~tır. 

flütün dosyalar 
tetkik ediliyor 
l.kan idaresinde meydana cı

karılan auiistimaller bazı şüph;
ler daha uyandırmış •re bu gibi 
dosyalarm tetkikına başlarunı~
tır. 

Mesut bir evlenme 
Kolordu kumandanlarından 

merhum Cabir Paşa kerinıeai Sel
ma Hanıınefendile kıymetli ban
kacılarımızdan Türkiye lı Banka 
sı Eakişehir tubeoi müdürü Ahmet 
Muhtar Beyin evlenmelerinin dün 
ak~am Perapalas aalonlannda 
tes'it edildiğini memnuniyetle ha· 
ber aldık. Bu meı'ut merasimde 
lktısat Vekili Mahmut Celal, Siirt 
mebusu Mahmut Beyefendilerle, 
iş Banka11 umumi müdür vekili 
Muammer, bankanın latanbul •u
beai müdürü Yuıuf Ziya, sabık 
liaricjye nazırlanndan Asım, sa• 
bık sefirlerden Galip Kemali,bah 
riye miralaylığından mütekait 
Şevket Beyfendilerle diğer bir 
çok güzide zevat ailel .. rile bir
likte bulunmutlardır. Yeni evlile
re tıaadetler temenni ederiz. 

Maarifte 

Yerli malı 
için miting 

Talebe cemiyetleri 
büyük bir 

miting hazırlayor 
Darülfünun ve yükıek mek

tepler talebe cemiyetleri senenin 
son günü büyük bir yerli mal
lar miti.nği yapacaklardır. 

Bu huıuıta hazırlıklar yapmak 
üzere bir komite seçilmiştir. Yeni 
senenin ilk günü tasarnıf ve ikb 
Hl gÜnü olduğundan bir gün ev
vel halkı ve gençliği ikaz etmek 
muvafık görülmektedir. 

Ecnebi mekteplerde 
Türkçe 

ihmal mi ediliyor 
Şehrimizdeki bazı ecnrhi mek

tepleri son zamanlarda sıkı tefti
şata tabi tutulmaktadır. Aldığı· 
mız malômata göre, bazı ecnebi 
mekteplerinde Türkçe tedriaab
nın çok zayıf olduğu anlaşılmış
tır. Yapılan tahkikatta türkçe 
deralerinden muvaffak olıı.madığı 
için muallim tarafından 11mfta İp· 
ka edilen bazı talebelerin mektep 
idareleri tarafmdan numarası tas 
hih edil<1rek müteakip sınıfa terfi 
ettirildiii anlatılmıttır. Bazı ecne 
bi mektepleri iıe türkçe dersler· 
den 11nıfta katlyyen bırakmamak 
tadrrlar. Bu vaziyet karşı~ındn sı
nıfta dönmek tehlikesi olmadığını 
gören talebe tiirkçe derılerine ça 
lışmamakta, alakadar olmamak
tadır. Bu yüzden ecnebi mektep
lerin 12 inci ımıfına gelmiş ve 
bakalorea imtihanına giren tale
be türkçeden çok zayıf bulunmak 
ta, hatta orta mektep bakalorea
sı derecesinde bile muvaffak ola
mamaktadır. Bu rağmen talebeye 
lise diploma11 verilmektedir. 

Malll'İf vekaleti bu mühim me
sele ile esaalı surette meşgul ol
mağa başlamıştır. Ecnebi mektep
lerinde tiirkçe tedriaatma laznn 
gelen mahiyeti verebilmek için 
bazı tedabir ittihaz edilecektir. 
Bu şekilde tiirkçeden çok zayıf 
yetişen talebenin Türk tarih, coğ
rafya ve yurt bilgisi derslerini ta
kip edip öğrenmelerine de imkan 
hiıtıl olamamaktadır. 

Mekteplerde 
temizlik 

Sıhhiye müdüriyeti mektepler 
de temizlik yaptırmaktadır. Mek
tepler eksedyetle per1embe gün
leri öğleden sonra dezenfekte e
dilmektedir. 

Orta mektep Fran
sızca muallimleri 
Ortıı.mekteplerde fran5ızca 

muallimi olmak istiyenlcrin imtİ· 
hanı dün Darülfünunda yapılmış
tıT. 

Fakir çocukların 
listesi 

r.~ aarif miirlürlüğü bt.ihin ilr. 
ır · I lepl,.rdeki fa\.ir •,.tebenin lia-
1esir. tamamen Hlli!iah ı ·r cemi 
yetirt• vermediği için bazı ilk 
mekt<>plerd > gıdaoız t'lebeye öğ
le yemeği verilmesin~ ba.lanama• 
mı§Lı•. Hilaliahm.,ı· nı uriften lis· 
leyi 19temiştir . 

, ,., mintoka'ard• Hilaliah· 
mer •etkil8tları ür gü 1 verilen ye 
meği t pf111da ılf'•<!e, bete çıkar
mak için tetkıknt yapmaktadır· 
lllJ'. 

Bir talebeye !,"Ünde 7,5 kuruı 

Mahkemelerde 

Kayık nasıl 
Devrildi 

Poliste 

Tramvaydan 
Atlarken •• 

iki kitide bu yüzden Bir çocuk yuvarlan 
boğuldu dı, ayağı kesildi 

Adalar açıklarmda oandalının 
yelkenini idare edemiyerek dev· 
rilmesine, neticede de Selma ha
nımla Kadri efendinin boğulına
ıma Cemile hanmım denize diit· 
mesine sebep olan kayıkçı Muıta· 
fanın muhakemeaine dün Ağırce
za mahkemesinde devam edilmiş
tir. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
Muıtafanm oainak halinde bir 
rüzglr geldiği zaman yelken 
lketoraım idare edemediği ve san 
dalın bu yüzden devrildiği anla
tılmıtbr. 

Muhakeme f&hİt celbi için baı
ka gÜne bıralcılmıfbr. 

Bir ihtilas davası 
Li.ğvedilen muhauasatı 2.atiye 

idare.inde 1 782 lira 76 kunı, ih
tilh etmekten auçlu Kemal Beyle 
bu ihtiliaı kolaylattmnaktan su\"
lu Vehbi efendinin muhakemele
rine dün Ağırceza mahkemeıinde 
devam edilmiıtlr. 

iddia makamı tarafından her 
ikisinin de cezalandirilmalan İste
nilen ıuçlular dün müdafaalarını 
yapmıılar ve auçu birbirleı-ine at
federek beraetlerini iıtemiılerdir. 
Muhakeme ıahit celbi için batka 
bir güne bırakılmıstır. 

Sahte yaver davası 
Kenduine Reiaicümhur Gazi 

Hazretlerinin yaveri süsünü vere
rek sahtekarlık yapmaktan auç
lu Hüseyin Fikri efendinin muha 
kemeaine dün Ağırceza mahke
mesinde devam edilmiştir. Gelen 
fahitler bir şey bilmediklerini söy 
lemiılerdir. 

Çağınlan tahitlerden bazılan 
da gelmemiılerdir. Muhakeme 
şahit celbi için ba,ka bir güne bı 
ı·akılmııtır. 

Sporcu Sait B. in 
katilleri 

Sporcu Sait Beyi öldürmekten 
suçlu Cemal, Retit ve Salahattin 
ef. !erin nakzan muhakemelerine 
dün Ağırceza mahkemesinde de
vam edilecek ve avukatlar müda· 
faalannı yapacaklardı. 

Müdafaa vekillerinden biri gel 
mediği, diğeri de hasta olduiu i
çin muhakeme cumartesi oabahı
na talik edilmiıtlr. --.............. ___ _ 
1 

Vatandtıf: 1 
Her Türk, aenede yalnız bir 

/iı·a laaarrul ebe bir HneJe 14 
milyon lira loplanrr. 

··-·-······-..................................... . 
isabet etmektedir. Bu aene ekmek 
çok ucuz olduirundan 7,5 kurutla 
iki yemeklik ekmek alınabileceği 
te•bit edilmittir. Yemek olaı·ak 
da peynir, zeytin gibi kul'll ıeyler 
verilmektedir. 

Darülfünunda 
konferans 

Bir kaç ır\in evvel şehrimize 
gelen Lyon Darülfünunun hukuk 
faltülteıi profesörlerinden M. 
Pero dün Hukuk fakültesi konfe· 
rans salonunda "Fransa kanunu 
medenisinin tekamülü " mevzulu 
bir konferans vermiştir. Konfe
ransta hukuk müderrisleri ve ta· 
lcbe hazır bulunmuştur. 

69 numaralı tramvay arabası 
l 067 numaralı vatman idaresinde 
Beşiktaştan Fatihe giderken Top 
hanede Necatibey caddesinde bir 
çocuğun bacağını kesmiştir. 

12 ..,. ~lnında clRn ve bfü; yeti 
henÜ.l "bit edilemi·ıen bir kü
çül< gaz• t~ nüve~ ' . arabadan 
a.tlarken muva7e-.,esini kaybetmiı 
ve tekerleklerin ahında kalmıı· 
tır. 

Çocuğun bir bacağı k&milen lce 
oilmi, olduğundan derhal hastane 
ye kaldınlmııbr. Vatınan hakkın 
da tahkikat batlamııtıı·. 

Büyücü bir kadın 
Kurtuluı Ermeni mezarlığı 

bekçiai Dimitri, bir kaç günden 
heri sabahlan mezarlıkta bazı 
ayak aealeri İfİtmekte ve müte
yakkız bulunmakta imiş. Nihayet, 
evvelki gece de sabaha karşı a
yak sesleri İfİten Dimitri, etrafı 
tarasauda batlamıf ve bir kadmm 
bir mezan kazarak bir takım ka
ııklan römdüğiinü görmüştür. 
Tahkikat neticeainde bu kadmm 
Satuli iuninde büyücülük yapan 
bir Ermeni kadını olduğu anl84ıl
mış, evrakı Adliyeye verilmiştir. 

Yangın batlangıcı 
Ü&küdar'da Hakimiyeti Milll

ye caddeıinde e.ki Per~mbe tek 
kesinin bir odaımda oturan Na· 
zım'm zevcesi Nuriye H. m sön· 
dürmeden atbğı sigaradan p ence· 
re pervazlan ile bir ot minder kıs 
men yanmıştır. 

Pıçaklı adam 
Arap cami aakinlerinden Ra

miz'in Üzerinde bir bı\'ak buluna 
rak müoadere edilmiştir. 

Tututan tahtalar 
Topane'de Cami aokağında Sa· 

it Ef. nİn evinin mutbağında hıra 
lalan atqten u~r•yan bir kıvıl · 

cim, bitişik m<1bilyacı Kazım Ef. 
nin odası tahtalarını tutuşturmuf, 
bir metre murabbai yer yandik· 
tan aonra söndürülmüştür. 

Sabıkalı hırsız 
Eyüp civarında muhtelif brnız 

!ıklar yapmakla maznunen Kadri 
isminde birisi yakalanmıştır. 

Bu adamın daha bir çok hırsız
lıklardan sabıkalı olduğu anfa~ıl
mıştır. 

Polis 2 inci tube müdiriyeti tah 
kikata devam ediyor. 

Merdivenden aşağı 
Tophanede Karabaş mahalle

Iİ.nde oturan bir buçuk yaşında 
Kemal merdivenden dÜJerek muJ. 
telif yerlerinden yaralanmı~tır. 

Tramvay itçilerine 
mahrukat parası 

Tramvay Şirketi, bihinıum a · 
mele ve müstahdeminine, e\kile 
rine 30 ve yenilerine 20 lira üze 
rinden kıtlık mahrukat parası ver 
miştir. Bu paralar, ücretlerden 
ke•ilmiyecektir . 

Tramvay Şirketi Amele Sandı
ğındaki paralar da iş, Ü•manlı ve 
Selanik bankalarına te' di edilmi~ 
tir. 

~r!ıamda Maniu'nun uzakta kal
) lsıa imkan yoktur. Binaenaleyh 
:~i hükfuneti Maniu'nun teşkil 
"'lesi tabii görülüyor. 
~usya ile misak meselesine ge
f e; Romanyanın bu noktadaki 

1 ')aaeti ancak yeni hükumetin 
d~kilinden sonra anlaşılacak iıe 
11

' lğ}ep bir ihtimal Vaida noktai 

11 l~arının Titulesco'nun noktai 
/~ıına teveffuk etmesi merke
d'lldedir. Kralın da bu fikirde ol-

sında müsademe olmuş. ilk ham
lede jandarmalar mağlup olmuş
lar. Bazıları esir alınmış. Ve bu 
vaziyet üzerine Belgrat hükume. 
ti Lika ınmtakasındaki zabıta 
kuvvetlerini takviye etmiştir. 

los hükUmetmin imtihan günü 
yaklaşıyor. Eğer tehir edilmezse 
yeni meclisin 24 teşrinievvelde 
toplanması lazımdır. Ancak bazı 
meb'uslarm Bükreşte toplanacak 
olan Balkan konferansında bulun
malanru temin etmek için mecli
sin bir hafta tehir edileceği de bil
diriliyor. 

miştir. Fakat milli hükUmet teşki
line yaklaşmamıştır. İktidarın ta
mamile kendisine teslim edilmesi
ni istem~ştir. V enizelos ta buna 
yaklaşmadığından vaziyet şimdi
ye kadar o halde devam etmiıtir. 

ka maruz kalmışlar Pire' de bazı 
muhacir mahalleleri bu sebepten 
kasten yakılmıştır. Bir defa Çal
daris iktidara geçerse, rejim me
selesini mevzuu bahsetmiyeceği
ne dair neşretttiği beyannameye 
rağmen, "milletin arzusu bu mer. 
kezdedir" diyerek hükümdarlığın 
iadesi için tedbirler alacağı tah
min edilmektedir. Hulasa Yuna
nistanda vaziyet çok buhranlı bir 
safhaya girmektedir. 

min ediyorlar. Bu rüçhanlar çok 
muğlak bir takım cetve lle re isti
nat ediyor. 

Mukaveleler İngiltere parla

mentosuna verilmiş ve bir ay de. 

vam edeceği tahmin edilen- müza 

kereden sonra kanun haline inkı
lap edecektir. 

llt"... •. 1 k edi "" soy enme t r. 
'1- '1- '1-

~· Yugoslavya bir zamandır ıçın 
~ kaynayor. Belgratta darülfü
S· talebesi arasında arbedeler. 
,~h.aj muhakemeler, ordu men. 
Ilı. ııları arasında ara sıra beliren 
ı~ltınuniyetsizltk alametleri. Grev 
~~Köylülerle müsad'emeler. Vel
liıı 'l tazyik altında olan bir mille. 
lak ımıldanışmı ifade eden bir 
dıık~ hareketlere şahit oluyor-

'İi Son hafta içinde daha ciddi gö. 
ııı~ bir hareket karşısında kai
l tayız: Hınatistamn Lika mın 

Y\Jg0$lavya hükumetinin bu 
küçük kıyamı kolayca bastıraca
ğından şüphe edilemez. Ve belki 
de bu dakikada kıyamdan eser kal
mamıştır. Bununla beraber, kıya
mın bastınlması Yugoslavyanm 
meselelerini halledecek değildir. 
Yugoslavya, tee11üs ettiği gün
den beri kararsızlık içindedir. 
Diktatörlükle, ml!!ruti ve demok
ratik idare arasında sallanıp du
ruyor. Büyük Sırbistan mı ola
cak? Yoksa Avusturya imparator
luğuna mı benzeyecek? Yugoslav
yamn devlet ricali de buna karar 
vemıiı değillerdir. 

Yugoslavya devleti derme çat
ma olduğu içindir ki, Lika kıyamı 
nı kolayca bastırabilmekle bera
ber. bu nevi sarsmtılara çok mü
tehammil de değildir. 

,,. '1- ,,. 

Venizelos'un liberal fırkası son 
intihabatta ancak 102 meb'us te
min edebildiğinden ve bu mikdar 
hükUmet teıkili için kifi bir ekse
riyet olmadığından. hükfunetin 
ademi itimat reyi alacağı tahmin 
edilmektedir. 

Esasen Venizeloı, İntihabatın 
arifesinde ve neticenin kendi lehi
ne tecelli etmediğini anlar anla
maz istifa etmeli idi. Bu istifayı 
meclisin açılacağı tarihe kadar te
hir etmesine sebep, arada Çalda
ris fırkasının da iştirakini temin 
ederek bir milli hükUmet teşkili 
idi. Bunu yapmak için de bir şart 
ileri sürdü: Çaldaris'in rejim me
sele&ini mevzuu bahsetmeyeceği
nı. 

Ancak 24 teşrinievvelde ve ya
hut bir hafta soııra meclis topla
nıp ta V enizelos hükumetine ade
mi itimat beyan ederse vaziyet ne 
olacak? Ademi itimat beyan edi. 
len liberal fırka ve Venizelos hü. 
kUmeti olduğwıa göre hükfunet 
teşkili vazifesi tekrar kendisine 
verilemez. Liberal fırkadan sonra 
en büyük ekseriyeti haiz olan Çal
daris fırkası hükUmet teşkaine 
memur edilmelidir. Bu vaziyette 
eğer meclis Çaldaris hükumetine 
de ademi itimat beyan ederse. 
meclisin dağıtılarak yeniden inti
habat yapılması ihtimali kuvvet
lidir. Bu intihabatta fırkaların va
ziyeti ne olacak? Yunan vaziyeti 
ile yakından temasta olanların 
söylediklerine göre, Çaldaris'in 
bu defa ekseriyeti temin etnıesi de 
mümkündür. Venizelos'a altını§ 

••• 
lngilterede tim.diye kadar gizli 

tutulan Ottava konferanaı muka
velelerinin metinleri neıredildi. in 
giliz gazetelerinin sahifelerini 
dolduran bu mukaveleler o kadar 
uzwı ve okadar teknik esaslara 
dayanıyor ki yabancı bir günlük 
gazetesinin sütıunlarmda bunlan 
hulasa etmek mümkün değildir.E
sasen bunlan anlamak ta müşkül
dür. Netice şudur ki İngiltere do. 
minyonlarma zirai mahsulat huıu 
sunda rüçhan tarifeleri tatbik et. 
meği kabul ediyor. Onlar da ln
giltereye mensucat mamulatında 

HükUmet bu ameliye ile meş
gul iken hükUm.etten ayrılan libe
ral zümre Simon zümresi liberal

lerden maada diğer liberaller ile 
birlqmiş ve bütün liberal fırka 
hükUm.ete karşı faal bir muhalefet 
cephesi tl!!kil etmeğe karar ver

nU§tİr. Ancak hükiimetin son inti
habattaki ekseriyeti o kadar ka. 

birdir ki hiç bir muhalefetin siya

set üzerine müessir olması bekle

nemez. Ottava mukavelelerinin 

kanuna inkılap edeceği bir emri 

vaki olarak kabul edilebilir. Bina

enaleyh İngiltere cihan iktısat 
konferansına bu mukavelelerle 

bağlı olarak gelecek demektir. 
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)}ılilliy~t 
\srın umd<si cMILLIYET• tir. 

21 T.EVVEL1932 
ld·rehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telııraf adresi: lıt . Milliyet 

Telefon Numaraları: 

'1ıL;muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve l\1atbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy~ için Hariç içın 

L K. L. K. 

3 aylıiı 4- 8-

6 
" 

1 50 14 -

12 
" 1'4 - 28-

Gelen en-ak ııeri verilmez -
Müddeti ııeçen !'üıbalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
ifler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me· 
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y .. ilköy Aakert raaat merke-

alndeıı verilen malômata ailre 
clünlrii kerayel fırtınası Mar
mara haT&aaı, Çanakkale ve 
civarında ılcldetH yapurlarla 
tezahür etmittir. 

Baırün hava bulutlu ve rüz
garlı [rüzalna ılddetl azala
caktır] olarak devam edecek· 
tir. 

20/ 10/ 932 tarihinde hava 
tazyiki 7116 milimetre en çok 
sıcaklık 26 en az 10 Hntifrat 
kaydedilmİftlr. 

IF.:··~ 
Barhndald 
Gaz kuyusu 

Gazeteler Bartmda bir ku
yudan gu çdctıAını ve her gün 
tenekelerle balkın gaıı: çektikle 
rini yazıyorlar. Bundan yirmi 
beş otuz aene evvel bizim bah
çedeki kuyuda da böyle gaz çık 
mı,tı. O zaman bütün Imlhalle. 
li babam merhumu tebrik etmi' 
tiler. Bizim kuyudan da gaz te
neke.ile çekilen suyun yüzün
de dört parmak petrol vardı ... 
Aailece sevindik, hem nasıl se. 
vindik! ... Lakin iki gün sonra 
bitişikteki bakkal haber vt'l'di: 
Dükkanın bodrumuna koydu 

ğu yirmi t.«ıeke gaz bitmiş ... ru 
tubetten tenekeler delinmif, 
petrol toprağa topraktan ta ku
yuya sızmıf. 
Bartındaki kuyu civarına da 

bir baksalar fena olmaz ... 

Yanık mersiyeler 
Balkan oyunları dlSnüşü yine 

bazı hamiyetli muharrirlerin 
çala kalem etrafı kesip biçmele 
rine sebep oldu. Ben bu işteki 
alakadarların en başında. (Fe. 
derasyon reisi sıfatile) geldi
ğim için bu mağlubiyetten be
nim duyduğum teessür her hal 
de gazeteci arkadaşlannkinden 
a~ağı değildir. 

Şimdi eğer bu zatların bu a
cıklı feryatları her mağlubiyet. 
te i!itmeğe maalesef alıştığı 
mız yanık helvacı mersiyelerin 
den değilse bu zatlar hayatla. 

'OHBITİ 

Türk edebiyatından gazel çı. 
kalı bir asır oldu. Tiirk musi 

kisi hala gazel oku yol" e• 
Fıkra sahidir ve metburdur. 

1 
Bir zaman Pariı sefaretimi

ze lstanbuldan bir imam yolla
mıtlar Pek Ebusauut Efendi 
torunu olan imam efendi Fatih 
teki çifte bat kurşunlu medre. 
seden kalkıp Pariı gibi mede
niyetin kumkumasına gidince 

l 
ta.tırmış. Zor zahmet sefaret
haneyi bulmuf ve çok ,ükür 
dil bilir vatandaşlarına kavuş
muş. imam Efendiye bir oda 
göstermişler. Öğle olunca da 
katiplerin, ataşelerin sofrau
na davet etmişler. 

Etmişler ama, imam Efen· 
diyi aradınıa bul. Küfür diya
nnda her hangi bir yemeAin i
çinde domuz eti bulunması ih. 
tlmallni hatırlayan İmam E
fendi beraber getlrdl~i sucuk
la kater peynirini yemek için 
en üst kata, hizmetçilerin daire 
sine kadar çıkmıt. 

İmamla başa çıkamamışlıır. 
Ve OINl binanın en ilst katında 
ki çatı aruı odalanndan birim 
vermişler. İmam Efendi orada 
yemeğini kenJ; piflrme
ğe ifini kendi görmeğe, ve hav 
luıuna, mestine. cübbesine ki. 
fir eli değdi!'mmlek için hizmet 
çileri de yanına sokmayarak 
çifte boş kurtunlu medremeae. 
ki hayatını Pariste de sürmeAe 
batlamıı. Bir hafta on gün bay 
le geçm~. O zaman Paris se
faretimiz Şanzelize üzerindeki 
bulvarlardan birinde imif. 

İmam Efendi her akşam er 
kenden yemeğini yer, kavuğu
nu devirir, dışarı ayak atmadı
#t için can sıkıntısından halk~-

-·--··-·-·-······-····--··-·-
rında bir defaya mahsus olmak 
üzere zahmet edip allkadarlara 
gelip gazet;elerde el &lem ~ 
llne döktükleri hırpalayıcı sual 
leri tifahen sorarlar. Vakıa Tür 
kiye atletizm birinciliklerini 
görmeye tenezzül etmiyen ve 
e'Zbere mütalealar yazan zevat 
içi.rı bu lf pek kolay yapılır şey 
değildir. Fakat atletlerimizin 
Balkanlardaki geri mevkilerini 
gazetecilikte de onlar itgal et
mek istemiyorlarsa bu söyledi
ğim yolu tercih eder bu işin ha 
kikatini bir de hiç temas etmek 
istemedikleri tarafta ararlar. 

K. N. Beye 
- Dürü.at mektubunuzu al

dım. Size müspet cevap vereme 
diğim için müteessirim. Hür
metler. 

Lami İmzalı mektup sahi. 
bine: 

Mektubunuzun edasında sa
mimiyet göremediğim gibi altı 
na attığınız İmzanın hakiki ol. 
madığına kail olduğumdan onu 
"Milliyet' ,. koymadım. El\er 
hakiki hüviyetinizi açıkça ya. 
zarsanız mektubunuzu derçte 
mahzur görmem. 

FELEK 

na çıkar bol bol gazel, ıarkı. 
mani, ilahi ıöyler. 

Şol cennetin ırmakları 
Akar Allah deyu deyu ! 
Yahut ta 
Gönül ki alkana boyandı 

Şarabı neyleyeyim! 
Cifer ki ödlere yandı 

Kebibı neyleyeyim! 
Diye yanık yanık ilahi okur 

çok defa da: 
Medet, medet, medet aman 

aman! diye gazel söylermİf. 
Sefarethanenin kom~uları ak 

şam sabah böyle: 
- Medet. medet, aman a. 

mani diye feryat eden bu ada
mın ıstırabını pek haklı bul
muşlar ve fmamm Türkçe (me 
det) i.ni kendi dillerince: 

- Mes dettes (borçlanın) 
-naıında anladılcları için bir 
olup bir kaç frank toplamışlar 
ve kapıcıya gelip: 

- Yahu, demiıler, sizin ça
tı altında bir fakiriniz var. Her 
akşam borçlarım, borçlarım a. 
man aman diye feryat ediyor. 
Zavallı anlatılan borcundan 
pek sıkılıyor. Şu naçiz hediye· 
yi kendisine verin de artık •i
klyet etmesin! 

Yar aman, medet aman, ec
nebiler için belki gülünç bir 
feryattır. Fakat bizim musiki. 
mlz için artık iğrenç bir hal al. 
mııtır.lpe sapa gelmez aman a 
manlann Cümhuriyet Türkiye 
si san' atinde yeri olamaz. Bu 
fen ve ilim aarında musikinin 
de bir teknik ölçüsü vardır. 
Sarhoş kafaları bu çembere so 
kmak ve Türk musikisini alay 
lı halinden kurtarmak lizım· 
dır. Meyhanelerde ayyaşlara 
bir kaç kadehdaha içirmek.bet 
on tabak meze artıAını daha 
yutturmak için mlçolara tem. 
po tutan musiki Türk cemiye
tinde yer tutmamalıdır. 

Ikına ıkına bağıran gazelci
ler Arabın (yalelli) sine benze
yen bu ( amtı.n aman) ları bırak 
madıkça Türk musikisi Y eniçe 
rilikten kurtulmıyacaktır. Ra. 
kı alemlerinde şakır da ıakır 
göbek attıran havaların bile 
temposunu değiştirip Smokin 
giydiği bir devirde ahlı oflu, 
medetli, yaheyli gazellerin ma 
nası kalmamııtır. 

Yeni Türk Cemiyeti iı;inde 
gazel , elektrik devrinde bed
baht bir mum gibi isli isli tütü
yor. 

Türk edebiyatından (Gazel) 
modası geçeli bir asır oldu. 

Türk musikisi hala gazel o
kuyor.!. 

Türk musikişinasları. bilhas 
sa Avrupada musikinin ilim ta 
rafını öğrenmiş genç san'atkar 
Iar mesleklerine musallat olan 
bu kaldırım gazelcilerinin zor. 
balığına nihayet vermelidirler. 

Her mesleği etrafında böy
le kırıntıdan çöplenen dilenci 

1 
ruhlu goygoyculv bulunur. E- ı 
debiyıı.tçılar da bir zaman Ta
vukpazan şairlerile uArattılar. 
Nihayet köklerini kuruttular. 
Genç ve san'at sahibi musikişi. 
na.star da bu mücadeleye giriş
meli ve musikiyi kaldırım yay
garalarından kurtarmalıdırlar. 

Ve bunlardan evvel Maarif 
Vekaleti, Dahiliye Vekaleti 
memleketin odukça yüksek 
bir inkıllp propaganda merke- 1 

zi sayılan (Radyo) dan işe baş 1 

lamalıdır. 

Bugiin herkes 

ARTİSTİK 
sinemasına &İtmelidir. 

Bütün seyircilerin kahkahadan 
kıvrandıkları bir sinemaya gir
mek çok sevimlidir. Siz de bü-

SiNEMALAR 

1(_M_A_R_L_E_N_E_D-IE_T_R_ICH--., 

ı, .... ..--------------------.-" Taraf,ndan TemsiJ Edi e n 
Radyonun neşir kuvvetini 

kendi aleyhimize kullanıyoruz. 
Memleketteki fikir ve san'at 
inkıllbını biz yarı resmi bir a. 1 

ğızla radyonun her tarafta iti- 1 
tilen sesile kendimiz baltalı
yoruz. O radyo ki yalmz erkek • 
gazelcileri değil giifte taksima 
tını, ses akorunu beceremeyen 1 

bazı kadın hanendeleri bile sık 

tün ııkıntılarınızı cidennek ve 

kahkahalarla gülmek iıteneniz 1---
Mary Glory'yi 

ŞANGHA Y EKSPRES 

sık: 
- Aman aman c::ye ciyak 

ciyak bağırtıyor. 
Dünyanın her taı·afmda 

MÖSYÖ, 
MADAM ve 

BİBİ 
fikir ve san'at terbiyesi için en filminde mutlaka görünüz. 
yüksek bir istifade merkezi o- I Bu film, l\1ARY GLORY'nin 
larak kullanılan radyoyu biz \ şimdiye kadar ııördüğüniiz film 
P _.. hl k d ' · d lerinin en mükemmeli ve sesli a<llşa ı evrını. en erun I 
nağmelerini ve meyhane feryat 

1 

sinemanın bir harikasıdır. 
!arını hatırlatacak bir medrese ilaveten her akıam: 
bacası gibi tüttürüyoruz. Maestro P O L 1 A N S K 1 

Memleketteki dil inkılabı- i nin tahtı idaresinde 12 kişiden 
nın resmi veçhesini büyük nut- j mürekkep bir orkestra bu fil
ku ile gösteren genç Maarif 1 min parçalarile adapte edilen 
Vekili Retit Galip, ve Türk İn· nefiı havaları çalacaktır. 
kılabının çetin bir cephesi olan 1 l\1lle. LILI tarafından 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ı •-'S•P•A•N•Y-O•L-•D•A•N•S•L•A•R•I• 
Beyler radyonun dil, san'at ve 
musiki hare1retlerinde ne bü- I O P E R A ' da 
yük bir propaganda aleti oldu· 
ğunu bizden daha iyi takdir e- J Betty Amann ve 
derler. Şimdiye kadar ihmal e- Henry Kendall 
dilen, rasgele ellerde bırakılan 
bu fen mahsulünün kudretini 1 
israf etmiyerek, hatta milli fi_ J 

kir ve san'at hareketlerinden J 

aykırı yürümesine meydan ver 
miyerek derhal tedbir almak 
zamanı gelmit• hatta geçmiş. J 

tir bile. 
Burhan CAHfT 

l RADYO 1 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL -;-r 18-19,30 saz (Ve

dia Riza banan, Belkiı hanun); 
19,30 - 21 orket ra, 21-22 saz (inci 
H. ve Eliza H.) I 

BOKREŞ (394,2 m.) - 19,10 rad 1 
yo orkestra11, 20 müsahabe, 20,40 
aramofon, 21 radyo orkestra11, 21,30 
konferans, 21,45 ıarkı , 22,15 konoer, 
22,45 radyo jurnal. 
BUDAPEŞTE (550,5 m .) - 18,15 

ıtenoğrafi ders, 18,45 salon orkest- ı 
rası konseri, 20 konferans, 20,30 o
peradaki temsilin nakli, 23,15 hava-
dio, gramofon, dans muıikiıi. I 

LONDRA (355,8 m.)- 20,30 or- ı 
kestra, 22 komedi, 2~ ?~kestra kon- j 
seri, 12,35 dans muııkiıı. . 

PARIS (1725 m.) - 21 büyük 
devletlerin teıkila tı ve Veimar kanu
nu esasisi hakkında konferans, 21,20 
orkeıtra 22 konser, 22,40 yemek ha 

' 1 berleri. 

R0!\1A (441 2 m.) - 20,15 hava· 
dis, gramofon,' 21 .45 musikisi kon
ıeri, 22.30 komedi, 23 konser, 23.35 
havadİ5. 

VARŞOVA (1411 m.) - 19 danı 
musikisi 20 30 •Üun, 20,45 radyo ' ' ,. . jurnal musikisi müsahabesı, 21,15 
senfonik konser, 22,40 havadis, dana 

garip sera-üzettler filmi olan 

ŞANGHAY 

YOLUNDA 
ilaveten : F O X Halihazır 

Dünya havadisleri. 

Fransızça sözlü 

ZAFER 
filmi, müessir, dramatik ve mü
hiç hadiselerle dolu bir filmdir. 

l\1ümeasilesi: Sehbar 

BRlGlTTE HELM 
Andre Luguet 

ve Jean Gabın 

Bu g un 

ALEMDAR 
sinemasında 

iki muazzam sesli ve sözlü 

filim birden 

ılgınlar oteli 
VILLY FRITCH tarafından ve 

FRAKLI ADAM 
F ernand Gravey ve 

Suzy Vemon tarafından 
l\1atineler: 2-4-6. Suvare 9.30 te 

............... _ .................................... . 
muaikiıi . 

ViYANA (517,2 m.) -20,25 rad 
yo jurnal, 21,35 şarkı, 21,10 komedi , 
23 son haberler, 23,15 akşam konıe
ri. 

Bugün şehrimizin bütün sinema meraklıları ~ 

~~.~~ .. !~m~,!~~~~a ' 
SENiNLE 

Bir SAAT 
şaheserini g C:.rn1eie koşacaklardır. Baş rollerde 

Maurice Jeanette 

Chevalier Mac-

Pierr Donald 

Stschbach Lily Damita 

Filme ilave : Paramount gazetetti - Rus futbolcularının şehrimize 

geli ş i . Seanslar bugün ELHAMRAda 10,45. MELEK' e 11 de başlar. .. --------------·ı ........ 
Dün akşam: GLORYA sinemasının 

Gala Müsameresinde: Bütün Salon Halkı 
HUGUETTE DUFLOS ve CHARLES BOYER'i 

Fransız filmlerinin en müeısir ve en fevkalidesi olan 

MARY DUGAN'IN DAVASI 
filminde candan alkıılamıştır. 

hiç bir zaman unutmayacağınız bir isim 

KARIM Olacaksın 
mlltemadi kahkaha 

Davetler 

Malulleri davet 
Harp malulleri cemiyeti umu

mi merkezinden: 

29 teşrinievvel Cumhuriyet 
bayramı merasimine geçen se. 
neki gibi harp malulleri de işti
rak edeceklerdir. işbu merasim 
için lazım gelen fevkalade ha
zırlık yapılmak üzere bilumum 
arkadaşların 25 110/ 932 salı gü 
nüne kadar her gün Vezneciler 
de cemiyet merkezini bebeme. 
hal teşrif buyurmaları ehemmi 
yetle rica olunur. 

ÖLÜM 
Hikme t Paşanın refikas ı hanımın 

pederi, Viyanada Watt - Kremenez~ 
ki ampur fabrikası direktörlerinden 
1\1. Sigmund Schweitzer vefat et
miştir. Kendilerini taziye ederiz. 

Meclis reisimiz 
Glorya sinemasında 

Mecliı Reisimiz Kiznn Paşa H~· 

dün Glorya sinemasına a:iderek, hu4 

&uıi bir seansta Trader Horn filrnİ .. 
ni seyretmişlerdir. 

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T em!Iİ1leri 
Matine ~aat 15,30 ve 

Umuma. 

Suvare 

:ac t 21 ,30 
MUC !L L 
Yazan: R d4 

Fl~ro v' t' . 
Craisset. r c.·r .CO 

me eden: 1. G•· 
!ip bey. 

3 perde 2 tablo komedi. 

"Milliyet,, in edebi romanı: 21 bin espri döküyor. Yirmi sene
dir hep bir modelin serisi: F ord 
gibi, çinkodan! Niçin? Zevk mese
lesi .... 

güzel san'atlerln hakkını çalarak 
zengin olduğu, 

yorum? Siz Türkler, siz kadın sev
mezaınız. 

Sizin kadınlarınızda isteri, bir ciıt· 
si nöbeti değil, kalp hastalığıdır: 

ROMAN 
San'atı korumakta ihtilaller, 

ariıtokrasileri, saray ve hanedan
ları geçmelidirler. 

inkılap kıymetlendirilmit kıy
metıizliklere kar,ı isyan, kıymet
sizlenmiş kıymetlere kartı hür
mettir. 

Size bu mektubu Fatihin bir 
kereste evinde mermersiz ve itsiz 
bir san'at1<irın ıstıraplarını dinle· 
) iniz, diye yazmıyorcm. Etrafını
za bakınız, zevksizliğin. estetiksiz 
!iğin bayatı hatta inkılabı ne hale 
iOktuğunu görünüz. 

Zevk. . zevk .. akıl İnsanın ya
rısı zevk öteki yarısı. belki daha 

' fazlasıdır. Bir fikri zevk güzelleş-
t i rdiği içindir ki san'at dinleştirir. 

- Bir yeşillik ister im• 
İşte bir fikir .. _ Arnavut lahna 

bostanı, Alman çiçek bahçesi ya· 
par, İşte zevk! 

İnkılabınızın belediyeleri kart
postalı resim yerine asıyor; h ey. 
keltraş yerine, ucuzdur, diye-
mezar tafçısını seçiyor. Odunu 

Yazan: Falih Rıfkı 
nuz. Evlerinizi Macar köylüıiine 
alaca bulaca badanalattıktan son· 
ra: 

- Tıpkı kağıt, sanki dıvar ka
ğıdı. . diye öğünüyorsunuz. 

Mümkün olsa ahlak, hatt'i :ıa· 
mus kelimesini bir kaç sene este -
tik kelimesi ile değiıtiriniz, der
dim. 

Babam anlatırdı. lngiliz zırhlı· 
sında Maltaya gidiyorlarmıf. Ge· 
miden çıkacakları gün. birkaç kiti 
İngilizlere zarar olsun diye özür 
bularak, havlu petkir örtü çalmış
lar. Kaptan bir kaç kitiyİ çağırıp 
sıralamış, demit ki: 

- İşittim ki arkadaşlarınız bü 
yük adamlarmış; belli başlı kimse 
!ermiş. Ben size namusluluk iddi
asmda bulunmayacağım. Belki bu 
gemiyi çalabilirim, fakat havlu 
çalmam. Çünkü çirkin bir şeydir. 

Gazetelerinizi açınız, bakınız: 
Hoca Nasrattin kaç sene }'"llfanııt· 
tır? Her halde senesine ya bir ya 
iki espri düşüyor. Bizim muhar
rirlerin her · · 

İstanbul ıebirciliğini tenkit e
denleri haklı görüyorsunuz, fikir .. 
Gözönünde bütün peyizajleri, u
fuk çizgileri sönüp gitmektedir, 
zevk .. 

Yedi kat apartman, yedi bo· 
ğum yumruk gibi suratınıza çar
pıyor. Yedi katlı ev, iki katlı ev 
nazariyesini biliyorsunuz, fikir .... 
Yumruk acısı duymuyorsunuz, 
zevk .. 

Tanzimattan sonra Osmanlı f"V 

lerine giren usta döşemeciler 
Türk evinin bütün estetiğini yok 
ettiler. Şimdi gene o cins kalfa
lar. İstanbul manzarasını gözö· 
nünde öldürmektedirler. Uzun çar 
fi• hep o revk ... Eskiden tehir içi· 
ni bozanlar tahta ve kumatla boz 
dular, belediyeniz beton ve demir· 
le bozuyor .. 

Geçen gün: 
- Üsküdarda imar faaliyeti ... 

diye bir havadis başlığı okudu
ğum vakit, yüreğime iniyor san
dım: 

- Eyvah o da bitiyor, o da Be 
yoğlu, o da Galata, o da Samatya 
oluyor diye inim inim inledim. 

Dahası var, 

Ben elimde çelik çekiç ve ka· 
lemf bunalıp inlediğim zaman. 

şte bütün dünyada sokakla 
kafa gbi iki korkunç tezadı kucak 
laş tıran asıl tezat! 

San'at ve fikrin ıstıraplarını 
yazınız!,, 

E'şlnden ayrılan madam .. 
Boğaziçinin öyle dönemeç yer

leri vardır, ki oralardan karşı ve 
atağı manzara. kartpostal gibi, o 
kadar basma, o kadar deği,iksiz 
gorunur. Madam Cecat'Ia tamt
tığıma kö,k böyle tepelerden biri
nin yaınacmdadır. 

Uzun parmakları ile kumral 
saçının şakak köklerindeki beyaz
lan örterek, tezlongu üstünde bir 
daha doğruldu: 

- Sevmek ona derler ki düşün. 
meyeceksiniz. Aklınız kapalı, gÖ· 
zünüz kapalı, yalnız gönlünüz a
çık .. 

- Buna hayat denmez, madam, 
nesir denir. Biraz daha uzatabilir
seniz altını İmzalarım bile ... 

- Aşkta düşünülmez, Mösyö .. 
- Akıl da, tuz gibi, kendi başı· 

na kullanılmak ıçın değildir. 
Her şeye karıştınlabilir: Hisse de, 
ihtirasa da, göz yaşına da, hatta 
deliliğe çılgınlığa ... 

"me ned 

- Biz mi? 
- Evet siz .. Bilmem nasıl de-

meli, siz kadın yersiniz. İşte ben 
Türk kocadan yeni ayrılıyorum. 
Yedi senelik ömrümden ne hatıra 
kaldı, biliyor musununz? Etimin 
üstünde iki sıra diş. derimin üs
tünde ağız soluğu gibi bir ıey .. 
Kalbimin içinde hiç bir ~y .. 

- İşte nesir, hem de şiirli n~. 
sir .. Siz erkekte bu dişleri, bu solu· 
ğu asıl bunu aramaz mısınız? 

- Şüphesiz... Belkide sizde 
bulduğumuzdan daha fazlasını a· 
rarız. Bu, bizim dişiliğimiz, bu bi
zim cinsimiz, fakat öbür tarafta 
ya kadınlığımız, ya İnsanlığımız? 
işte sizde bunu bulamayoruz. Ha
rem' de bunu kaybediyoruz. 

- Pierre Loti öldü, Madam. 
- Harem ölmedi, Mösyö. se-

lamlık ölmedi .. Harem dediğiniz 
nedir, kafes mi, peçe mi, kaçgöç 
mü? Türkiyede kadın, yalnız ana'
ya denir. Kadın ancak çenesi sark
tığı, yavruları dizlerini doldurdu
duğu zaman kümeslilikten çıkar. 
Bir salona erkek girince,kadınları 
mzm daha yarısından fazlası aya
ğa kalkıyor.Sokakta kadın üstüne 
dikilen bakışlara dikkat ediniz.Bir 
çoklarınızın avucundan, tokatb dı

du ulabilir. 

Harem - selamlık, iki ayrı ev, il<• 
ayrı pencere, iki ayrı duvar mıdır? 
Hayır ... lki ayrı ahlak, iki ayrı na· 
mus, iki ayn ırz, iki ayrı terbiye. 
iki ayrı hayat, iki ayrı felsefe.·· 
Erkek flörtü ahlak, kadın flörtiİ 
ahlaksızlık, erkek sokağı namus. 
kadın sokağı namussuzluk. haııgi· 
niz bir başka kadını tecrübe etırıe· 
diniz, hanginiz sizin olll'ayaıtıll 
bir kadının tecrübesini bile hot 
gördünüz? Erkekler saltanatı. 
tanrı - erkekler saltanatı ... 

- Madam, haremi böyle genit' 
)ettiğiniz vakit onu F raruıada dıı 
buluruz. Kaldı ki biz F ransaY' 
seversek te onu kadınımızda iste• 
meyız. 

- Karılarınız solc:ağa F raıt•11' 
yı aramak için değil, sizinle bul~!; 
mak için çıkıyor. Son asrın biıY~j 
kavgası kadın - erkek beraberlılf 
kavgası değil midir? Sizde fU uı· 
haflık var, ki, siz kadına kart'' 
kendinize hak ve ahlak diye ~o· 
kağı ve geceyi aryırdığınız içııı• 
kadın da sokak V P geceyi hal< 0!"; 
rak kazamağa çalışıyor. Beled;>:

1 
azalıg .. ı • doktorluğu, avukat 1•. . 1'0 
siz onlara Fransızladan daha .. rliİ 
!ay veriyorsuuz. Fakat bir tu d't 
kadınlığı vcrmeyorsunuz. Ben )

1 

<Dev•mt vat 
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Istanbulda bu hafta gösterilen başlıca güzel filmler .. 

"elek, Elhamra'da 

Seninle 
kir saat 

Oynayanlar 
Bu filmde Maurlc11 Ch• 

~lllier'yi bir d11f• daha 
·1Pannette Macdonald ile 
Ulirüyoruz.. Ayrıca Llll 
Damlta da rol afmııtır. 
ftPJisör Jearınette il• Mau 
tice 'in bundan euoelkl 
bp/fl başlı filmlerini ld• 
re eden Ernest Lubltsclt. 
d/r, 

-· 
Opera'da 

Şanghay 
'<olunda 

--·--
Oynayanlar 

Son zamanlardaki film 
1Prife blfha8.~!J na:ıarı dik 
katı celbeden Alman ar-
11~tterinden Betty Amann 
f;;fs:.,. Rando11h, Henrg 
liPnda/, Jean Barry .. Fi-
1111/e beraber Londradan 
·)ıınghay'a kadar giJ:ıel 
bır seyahat fırsatı da 
~ eren bir film. 

j•J 

Majikte 

Johann 
Strauss 
\re aşkı 

-----
Oynayanlar 

\!tyana oper•sı tenoru 
"1ichael Bohner, Lee Par 
~il, Grell Theimer .. Film 
8111 Viyana gibi bir mu-
~lıi diyarının filmidir. 
kır aşk mevzuu ıcıne sı-
11f1rıl 1111ş cidden gU:ıel 

llııı.~ikl pıtr('afarı vardır. -
Gloryada 

~ary 
l) ugan'ın 
avası 

__.._ 

Oynayanlar 

1 
llaş artistler Hugette 

~llfto11 ile Charles Boyer. 
11 filmde bir çok Fran-

ı,~ 

1 arttstleri de rol almış-
~4"dır. Andre, Burger, 

1 
Pa1111a Helbling, Fran-

ı?18e Rosay, Rotla Vorman 
·tfıue Chaıılard ve saire •• -
.\rtistik'te 

~Ösyö, 
adam 

Ve Bibi 

Oynayanlar 
q 4tadam Baumann rolün 
~~I ~arie Glory, daktilo 
ı., 11tıde Odette Florelle, 
~~ 8aumann rolünde ile-
bilf l.efet•re, Amerikalı 
o1, run .lf. JJrr>vn roliinde 
'" l>;ıhıı. 

" Bir saat senini" ,, fll .. inden otr sahne 

" Şanghag golund• ,, filminden bir sahne 

.. Johann Straus• De aıkı ,, /ilminden bir sahne 

" MBru Dugan davası ,, 11dan bir saluu 

- . 

Seninle bir saat 
Doktor Andre Bertier kansı Coletle'i çılğın bir aşkla sevmektedir. Hal 

buki Colette'in en samimi arkadaşı Mitzi Olivier de sevimli Doktoru zev
kine pek uyırun bulmaktadır. Kendi,ine hasta süsü vererek Doktoru evine 
çağnyor. Colette sevgili arkdatının hastalığını ciddi zannederek kocumın 
arkadatının evine gibneıi için israr ediyor. Andre karısının iırarına daya
namıyarak gidiyor. kabat kendisinde değil ya ... Karısı isriİr etti. 

Andre namuslu bir koca kalmak fikrindedir Lakin kaı·m verdiği ziya
fette kendisini Mitzi'nin yanına oturtmak istiyor. Andre kartları değiıti· 
rerek Mme Martel iımind~ baıka bir kadının yanına oturuyor. Yemekten 
sonra Mitzi Andre'i bağçeye çağırıyor, ve münakaşa esnasında Andre'nin 
kravatını çööyor. Andre hiddetleniyor ve o ıırada oradan geçen madam 
MarteI'e kravatını düzeltmesini rica ediyor. Colette madam Martel'in bu 
hareketini görerek kocasını ile Martel arasında bir münasebetin mevcudi~ 
yetinden tiıpbeleniyor ve kocasını tahkir ediyor. Andre bu hak11z ithama 
kızarak bu defa b;r doktor gibi değil, bir itık gibi Mitzi'nin evine gidiyor. 
Kocasının kaçmasına kızan Colette ötedenberi kendisine kur yapan Adolf'u 
evine çağırıyor, Adolf Colette'i öpüyor kendine gelen Colette sevmediği 
bu adamın bu hareketine kızıp kendisini kovuyor. 

Bu filmdf' herkes kabahatlıdır. Onun için en sonunda biribirlerini affet
meleri müşkül olmayor. 

Şanghay yolunda •• 
Bu film insan •fllğı yukarı bir seyabata çıkmış gibi louyor. Londradan 

baılıyorıunuz :P~ı·ise uğrayorsunuz. Oradan Marıilyaya iniyorsunuz. Yol 
usun va~uı·a bıruyorıunıu. Ver elini Mısır .. Port - Sait, ondan sonra Co-
1~. Sıngapu~, e.n ~onunda da Şan<?hay •.. Herkeain haftalarca bitireme
digı bu seyahati, hır ıki saat içinde sinemada bitirmek te hoş şey ... 

Mevauu ıudur: 

Fre_<J, .sabahtan aktama kadar bayatını rakkamlar arasında geçiren bir 
mubaııptır. ~sandığı bu hayattan nasd kurtulcağını düşünürken bir gün 
amcasındau hır mektup alU'. A.mcaır ona servetini hayatında hibe ve iyi bi.r 
ıeyabat yapma11nı tavalye etmektedir. 

Bu ga~ı::ı muntazar ıervetten nihayet derecede memnun olan Fred ve 
kanıı Emılıe, tarkta ur:un bir seyahate karar verirler. 

Kara seyahati bitip denize çıkılınca deniz tutan Fred kamaraıından 
çıkamaz olur. Emilie yalınız baınta güvertede vakit geçirdiği vakitler Ko
mandor G?rdonia tanııır ve az zamanda ahpap olurlar, ve Fredin bulun
manuuı, guzel geceler Emiliyi Gordona daha fazla yaklaştırır ... 

. Fred, karaya ya~laıır~en cesaretini toplayıp güverteye çıkar. Bir lıa
dioe, onu, prense• dıye dıye çağırdıkları bir kadınla tanıttınr. Fred pren
sese meftun olur ... Halbuki ne prenses ne bir şey .. Sergüzeıtcunun biri ... 

Emili~ vu.>y~tin tehlikeye girdiğini görünce, Gordon'u bırakarak, ko
casını kurtarmaga kotuyor. Fakat prenses bir aralık fırsattan istifade ede-
rek, F~d,in. çantaı~nı ve içindeki paı·alarını asırarak sırra kadeın baııyor. 
Bunu.a üaenne fakırane bir dönüt seyahatinden ıonra, küçük evlerine av
det ediyorlar. 

Artık Fred't:ı küçük evi bir cennet karıır bir huri mütevazi ıoft'aıı 
mükell<"f bir ziyafet ınaoası gibi ırörü:mektedir. ' 

Johan Strausu ve aşkı 
Bu film ıüzel bir •ık mevzuunu ıeyretmelde beraber ayni zamanda 

musiki ziyafeti gibi bir ıey .. Zaten İsmi de öyle intihap edilmi4. Halka Vi
y~ ha~aları dinletmek i9fn, bettekir Strauss'un adını senaryo'ya almak 
~ .. ; V ıyana operası tenoru Michael Bohnin1 i dinlemek isteyenler için 
ıyı bir fırıat ... 

Film de şöyle: Bestekar, Llli İsminde bir kadını seviyor ve bitirditi 
Flederın&!.1.11 operaıı bir defa Viyanada oynanırıa, saraya ""rkestra ıefi. 
olabileceğini ve bu suretle sevgiliıi ile de evlene bileceğini ümit ediyor. 
lfelbuki Lili Komi Doınaki'nin metreıidir. Onun müdahalesile ilk temsil 
biç rağ~ ırörmeyor. ~stelik Lili Komtla beraber Pariıe gidiyor. Bir ta
raftan muvaffakiyetsizlik, bir taraftan sevgilisinden uzak kalmak yeıi ile 
Strauu °'Viyana kanı" isminde batka bir bava besteleyor. 

Film ~aylı, debd~li eıki Viyanayı pek iyi canlandırmıttır. Burada 
ıaı·~y. entrıka~arına ıa~ıt ol~.>:oruz. Epeyce mihnet gören Strauıs Lilinin 
peşını bırakmiyor, Panse ırıdıyoı. Dostlan Fledennauss'un bir defa da 
Berlinde oynatılmasında iırar ediyorlar. Nihayet opera Berlinde büyük bir 
muvaffakiyrt kazanıyor. O sırada Viyana sarayı orkestra şefliğine 
Strauıı'u li.yik görenlM de emellerine muvaffak oluyorlar. Yeisten yeiıe 
düşen beatcl~ir, şimdi aevinçten 5evince uçuyor. Bir defa Lili Komtla be· 
raber, gizlice Berline ge1miı temıildEki muvaffakiyeti P-"~rmÜ'i perde ara .. 
unda ıridip aşıkını tebrik etmiftir. O sırada Avuıturya

0 

sefa~~! katibi de 
saraya 01·kt:ıtra ,efi tayin edildiğini müjdeleyor. 

Sonu mal Um! Besteki.rlR sevgiJjsi en nihayette birleşiyor ve evleniyor. 
lar. 

Mary Dugan'ın davası 
Amerikada ceı·eyan eden garip hadiselerin iç yüzünü gösteren beye ... 

canlı ve çok beıeri bir facia Mıılrİ Duganın Davaıı iıimli bir eserde çok 
kudretli bir ıurettt" gösterilmiştir. Bu eserde baş rolleri iki büyük ve ta
nınmış artist olan Hugelte Dufloı ile Charles Boyer almıtlardır. 

Bütün dünyad~ methur olan esere istinat eden bu film, piyes tiyatroda 
oynandıfı zaman göıterilmeıi mümkün olmıyan bir çok nokta.lan ve te
ferrüati da meydana koymaktadır. 

Malum olduğu üzere bu hadise, bir bankeri bıçakla öldürmekle maz
num olan metresinin davasıdır. "IC.adını, cinayet mahkemesinde kardeşi 
müdafea ediyor ve avokat olan bu kardeıin müdabaleıi, epeyce ilerlemit 
olan davanın şeklini heyecanlı bi.r surette değiıtiriyor, ve bütün vak.anın 
ıafabah yeniden ve pek miieııir bir surette meydana konuyor. 

Dahı. fazla olarak, bu eserde İki ba§ artistten batka hiç bir franıız 1 
~e oaıip olmamıt .~enl'İn bir artist kadroıu ~ .. ardır. Meseli filmde, iki
smden batka Andre Burger, Marcej Andre, Fransoise Rossy, Jeanne Helb

linır, P!eret Cayol, Georges Molua, Rolla Norman, Adrienne d' Anbricour 1 
ve Emile Cbaatard vardır. 

Mösyö, Madam ve Bibi 
Tesadüflerin tevlit ettiği tuhaflıkları ırösteren bir film ... Bu noktadan 

da çok eğlenceli... Senaryoyu yazan, sırf seyirciyi eğlendinneği düşün
mÜf. Seyirciyi eilendinnek için ne !azım? Bir Amerikalı zengin patron, 
bir de bu patronun idare ettigi. otomobil firmasıwn Fransadalci acentası 
Paul. .. 

Telefonun zili çalıyor, karısının sesi duyuluyor: "iki elin kanda bile 

olsa, çabuk eve ırell" Paul kota kota eve ıridiyor. Kansının iki sözti iki 
ç<lflll•! Sebep? Bibi butalanmıı. O •ırada Brawn proirıundan bir ırfin ev-
vel act"ntalıia çıka ıellyor. Herkes onu müıteri zannediyor. ~ 

Anni iımindeki daktilo yanda kal .. n raporu tamamlamak üzre direk

törün evine aidiyor. Brawn da acenlaıırun evine telefon ediyor. Patronu- ı 

nu bir gün sonra bekleyen Paul Jatırıyor, o ?tkınlıkla Brawn'ı yemeie 
3avet ediyor. Evde de yemek yok amma, lokantada da yok değil ya ..• 
Fakat karm Clarie sofrada Bibi için de yer bıızırlamağa kalkıyor. Kocası 

iıtemiyor Kavııaya tutuşuyorlar Claril kızarak, kocaıının bütün recala
rına rağmen, anneıinin evine gidiyor. 

Çat kaps! Brawn geldi. Ne yapnalı? Daktilo Anni kapıyı açıyor Pat• 
ron gene kızı acentaıının kanır zannediyor. Paul'Un iıareti üzerine Anni 
de işi bo'=ayor. Madam Baumann imit gibi haraket ediyor. Fakat annesi
nin evine giden aııl Madam Baumarın yaptığına pİ4man ol.mut, kocaıını 
haklı bulurak eve çıkar gelmez: mi? Kocaıının bin minnet ve reçaıı üzeri~ 
ne o da daktilo rölünü alıyor. 

Odette Florelle 
Sahneden sahneye dolaşan bu 

Fransız artisti de 
nasıl geldi? •• • 

sınemaya 

Fforelle çocuk 

- Benmı hayatım g"nçleri dü
şünceye sevkedecek bir miaaldlr. 
Sableı d'Olonne'da doğdum. Ba
bam bir ticantlıanede çalıtırdı. 
Para11 yoktu. Gündelik rızkını ka 
zanmaktan, benim istikbalimi dü
,ünmeğe vakit bulamazdı. Teyae· 
)erimden bir taneıi Pari~te Cigale 
tiyatroaunda giıede çalı4ryordÜ. 
Beni daha küçükken Pariate, o
nun yanına verdiler. Teyzem be .. 
ni çok ıeviyordu. Pertembe pa· 
"ar gÜnleri tiyatroya giderdim. 
Bütün vaktimi orada ıreçirirdim. 
latedlğim yerlere •lrer, çıkardım 
Kimr.e sesini çıkarmazdı. Tam bir 
hüıTiyet içinde idim. Tabii merak 
ve tecesıüıümle her şeyi ı;rörmei• 
ve öğrenm.eğe çah91yordum. Artiı 
tlerin hayatı bana ideal bir şey gö 
rünüyordu. Hepaine Allah ıribi 
bakıyordum. Onlar da beni okşu
yarlar,mubabbetime mukabele e
diyorlardı. Söyledikleri şa,.kılar
dan öğrendiklerimi ben de söylli
yordum.: 

- Küçük Odette, bir giln sen 

Daha sinemayı diişDnme
dlğl zamanlar 

de aahneye çıkarsın. Sen d., bizim 
gibi olunun, diyorlardı. 

Onlar öyle söyledikçe, benim 
de kollarım kabanyordu. Ha ttl 
teyzem bile: 

- Pek ili. olur, neden olma~ 
sın?. derdi. 

Artık artist olmak fikri yavq 
yavftf kafama yerlqmiıti. Bllbas 
aa ~arkıya heveıim vardı. Evde 
santözleri taklit eder, elime ne ge 
Çer&e eiyinir, kendimi onlara 
benzetmeğe çalıtırdun. Mektepte 
hoc.a derı verirken, benirn aklım 
fikrını tiyatroda idi. 

Evveli dansözlülde ite başla
dın1. Bana bu vadide yol göate· 
,.,.,nler çok oldu. Çok ıreçmeden 
Petit Casino'da perde kalktıktan 
ı-.onra birinci numara bende idı. 
Şarkı .öyler, bir iki dan1-ederdim. 
O :otıralarda sinema hi.; aklmta gel 
memişti. Ne yalan ıöyliyeynn, pa 
ramız olmadığı İçin harp başladı
gı zamanlara kadar, .ıin..-maya bir 
defa bile gidememittim. 

Baktım, Fransada bana ~ ver 
miyecekler. Cenubi Amerikay" 
aittir.ı. Buenoı Ayrett'te en iyi ti
yatroJarda evveli. franştzca, son• 
ra İspanyolca temailler verdim. 
l&panyolcayı orada kı .. bir za• 
man içinde öğrenmqtirn. Halk be 
ni benimsedi. Turneye çıktnn.Çok 
para kazandrm. 

Tekrar Parise döndii~lim za .. 
man, bakhm, gene memlekette 
bi=e ;, yok. En oamimii alıbap bil 
diklerim, hep birden al.,yhim• yil 
rüyorlardı. Hatti. Romain CooJus 
yazdığı bir piyeste bana ha :•rolü 
,ermİfti. Tiyatro müdürü bu ı·olü 
ba7fetmeğe karar verdi. BerE!ket 
ver.cin, muharrir tiddetli. müdaha 
le.~ile beni yerimde bıra~ttıımağa 
muvaffak eldu. 

iken, bir takai otomobilinde milli 
müdafaayı ali.kadar eden mühim 
bir evrak bulmu9tunuz. Dalgın bir 
ceneral otomobilde unutnıuştu. 

- Doğru 1 Otaribte Clem.,n
c-eau ile tarutlım. Mevzuubahis e• 
rakı ,ötürüp verdim. O zaman bu 
meseleden epeyce baluedildi. U 
kin hadisenin ehemmiyeti çok i .. 
zam .. dildi. O zaman turneye çık
mak i•tiyordum. Bu me..,(eyi de 
kendim için reklim veaileaı yap· 
mak, hiç aklımdan ;!.!Çmİyordu. 

- Peki, sinemaya nasıl girdi
nız. 

- Söyledim ya, sinema benim 
için m~hul bir alemdi. Hem de 
hiç cezbetmiyordu. Unutmıya
lım ki, harbin ba9lang-ıcında ben 
dRha c>ndört yafında idim. Hiç si 
nemav• ıritmemi4thn. Yava~ ya
~-a~ PAris ıtüdyolannı l'İVJ'lret et ... 
tim ve orada artistlerin naaıl oy· 
nadıklarını gördüm. Açıkça itiraf 
edeyiYn ki, hiç botuma gitmedi. 
Hatta küçük bir tecrilbe yaptım. 

Kendlat .. 

Gene beienmedim. Ancak çok 
M>nradır ki, filme batladon. Ber
lindaydlm. Stüdyolardan birinde 
mütevazı vazifeai olan bir deli
kanlı bana, bir rejiaörlbı benim ti 
pimde bir kadın aradığını allyledi 
Bu re.iiaör Pabat idi. Dellka.nlı be 
ni tanrftırdı. 

Pabıt beni hl9 beğenmedi.Sert 
bazı t•Yl•r Mlyledi. FilHki ben 
hayatımda nabot teyler iıltmedim 
de~ •.. Fakat Pabat'm allyledik
lerl hududu geçiyordu. Taham
mül edemedim, afladım. 

O zaman Pabst: 

- Haydi, bir tecriibe,baka-
lım ne çıkar?. Dedi .. 

Derhal söylemek icap eden 
"Gelincik tarkııı,, diye bir ~arkı· 
yı öğrendim. Piyanoda hir repe· 
t.iayondan ıonra, aahneyi çevirdİJ:D 
"Ertesi gün ırell,, dediler. lliraf 
edeyim ki, neticeye merak ediyor 
dum. Ben sinemadan bir ıey bek
lemiyordum. Fakat arti•tlik İzze
ti nefsim mevzuubahioti. 

Bizzat Pabot beni 
T vrı çok değİfmi9ti: 

kar ıladı. 

- Siz tam benim istodJiim lu 

Bata - Clan'da bir 
reviJ'de 

dınaınız, dedi. Fena halde aldan
mıton• imanlar hakkında bukiim 
vermokte ilk defa bu kadar alda· 
myorum. Bu hatadan dolayı ken
dimi affedemiyorum. 

Beni yazıbaneoine çağınb.Hi-; 
ümit etmediğim ıerait dahilinde 
angajman verdi. Benim rolümü 
Madelt:ine Renaud'ya vcrruek is
tiyorlarm19. Fakat onun bAfka an 
gajmanları olduğu için, rolü oyna 
masına 'akti yokmuş. Pabst bana 
çok. iyilik etti. Hayatımı ıinemaya 
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Muhabir mektubu Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Samuel lnsull nasıl 
Yeniden dirilen ve 
hayata gelen köyler 

Balkan Konferansı murahhas_ 
ları dün Bükreşe gittiler 

Dün akşamki 
Yangın 

iflas etmiş? 

Maydos'ta hemen hemen b·a_ 
lunamıyan şey kiralık evdir 

[Batı 1 inci sahifede] 
ve Balkan birliği fikrin hakikat ol
ma11 içi11 de ayni tekilde çalııacağız. 

mecburiyetindedir. 
Fırkamu:, M. Kafandaris ile birlik 

te bir milli tMDerküz kabineai teıki
line muvafakr1t etmiı İ•ekte, bu da, 
diğer fırkaların muhalefetinden ka
bil olamamıttır. Öyle anlatılıyor ki, 
Halk fırkası , liberallerle te,riki me 
sai etmedikce tutunabilecek bir ka
hine teşkili kabil olamiyacaktır. Bu 
vaziyet kar~ıı1nda ne bir milli temer 
küz kabineıi, ne de !.>üyük ricalden 
mürekkep bir kabine !eskili mevzun 
bahsolamaz. 

(Baş'ı 1 inci sahifede) 
caatlar olmuttur. Yanımın bir 
saata yakın bir zaman devam et· 
meai ve Usküdar aemtinin kamİ· 
len ahşap ev !erden ibaret olmaaı 
umumi merakı daha 7.İyade art· 
lınllTştır. 

"Kapıda iş isteyen adamlar 
ne kadar çok olursa, mües. 

Bu filain, lıa:u ideolial kimaeler 
nezdinde bilbaaaa Balkon Birliği fik 
rini ~ok makta '>ulduğu Türkiyede 
ve buy:ik reiı'. Gazi Mualafa Kemal 
.. ~~. nezd1rıdro büyük bir muza.ı.1ıar~le 
mazhar olduğunu görmekle çok me
ıuduz. Geçen sene lstanbul'da ve An 
karada g(irdüğiimüz miaafirperverlİ· 
gine mefklıremiz;n tahakkukuna bü
yük yardımı dokunaca k olan müsait 
zemini asla unutamayiz.. 

sesede çalışanlardan 
MA YDOS - Çanakkale k~za

ları arasınd3. bili y&nJırD yen ma 
nzaraıım ıöıteren bir kasa var 
aa o da Maydoatur! Kazanın adı 
Aceabattır. Çanakkaleden bura· 
ya her pn sabah akşam munta-
7.aman motorlar iflerler. Fakat 
boğaz dalına rüzıarlı olduğun• 
dan bu motorlar yelkenle iılemek 
te ve 15 kuruta yolcu taıımakta· 
dırlar. Halbuki npurdan Çanak· 
kaleye çıkmak için ıündüzleri ve 
ıeceleri 50 kurut alan diğer bir 
kumpanya da Yardır. Çanakkale 
kayıkçılar tirketlne vilayetin tid· 
detti ve ciddi bir müdahal .. i li
zıındır. 

dir. Halk ki.mil en tırlaian ve 
zeytinyağı kullanırlar. Maydo,ta 
ev bulmak bir meseledir. Bazı 
memurlar Kilidibahirde oturmak 
zaruretinde kalırutlardır. Ki>"alar 
çok ucuzsa da ev bulmak müşkil· 
dir. Kiralar 4 liradan ziyade de· 
ğildir. Buradaki evlerin harap 
olmaıı, kıımen bombardımandan 
ve kıımı azamı da kerestelerinin 
sökülerek harp meydanlarında ıi 
perler yapılmaamdan dolayıdır. 

Nihayet yangının Oaküdarda 
Nuh kuyuıunda Nezafet idareein 
de olduğu ve etrafının bot bir 
koruluk bulunduğu abıap binala· 
ra sirayet imkinı olmadığı anla
şılınca herkes sükunet bulmu~tur. 

o kadar randıman alınır,, 

MA YDOSUN MANZARASI 

Buraa.ı umumi harp .. nasında 
~ar09 körfeaind• endirekt en· 
dahtlardan yanmıı, yıkılmış •• 
yalrua 6ç bet bina kalmıftır. Yu· 
nanhlarm iki buçuk aenelik i~gal 
leri zamanında muhacirlere mah· 
..,. yer odalan yapılan,tu. Kaaa. 
ba tulini bir ookakla ikiye bölün 
ıaüt, sayrİ muntasam yıkık dö
kük ..,,Jerle manzara yanım ha
lini almıtlır• Sahilde küçük bir 
mendireii, ah,.p bir lakelesi, ia 
kele bqmdald kıraathanesi, Üç 
adet yiyecek 1&tan adi dükkanla
rı, bir fırnı, 2 ham, 3 kabvehane
ai, 2 un Ye pamuk fabrikası, mi· 
nareai kırık bir camii, 2 berberi, 
bir ka1&bı buranın Ya1'himı l"§kil 
eylemektedirler. 

BOYOKLOCO Ye MAARIFl 

- MAHSULAT-

Maydoaun en makbul ve en 
methur mahaulitı pamukla susam 
dır. Arpaaile huidayı da çok meb 
zuldür. Arpalar biçildikten aonra 
•u•am ekerler. Kaza dahilinde ev 
velden 50.000 balya pamuk "e i· 
k.ibuçuk milyon kile arpa çıku· 
ker. timdi 400 balya pamuk ve 6 
yüz hin okka arpa hasıl olmakta· 
dır. Sebebi ia.e nüfusun azalmaaı
dı,-. Karpuz, kavun, inciT ve seb .. 
zenin haddi, hesabı yoktur. Bade 
min en çok çıktığı yerlerden biri
oi de Maydoa'tur. 

-VARiDAT-

Gecen sene Balkan Birliği fikri 
hayli · ilerilemişti. Bük.-eşte te bu fik 
re ayni müsait zemini bulacağımm 
orada da bu &aye uğrunda ileriye 
bir adım daha atacabiloceğimizi Ü· 
mit ederim. 

Biliyoraunuz ki Batkan milletleri 
müşkülat içinde bulunuyorlar. Bu 
milletler ancak birleımekl~ bu ınüt
kilitın önüne geçebilirler. Ben, şu 
münasebetle kardeı Türle milletine 
bitap ederek Yunan milletinin selam 
ve doatlul.lannı beyan ederim. iki, 
m illet arasında mevcut doılluk, baş
lad ığumz eserin mm•affakiyeti için 
en kuvvetli bir zam~n te~kil edecek· 
tir." 

Yunan/standa siyasi 
(ıaziyef 

Kazarun aenevi varidatı 50.000 M. Papanaslasyu, bug\in Yuna-
liradır. Bunun yüzde seksenbeşi niatanda bulunan mJJhalif siyasi fır-
tahail olunabilmektedir. mesarif katarın baslıcilanndan birinin lideri 
iae 113.000 liradır. Aradaki •an- dir. Çiftçi "ve amele fırkası reisi bu
dık açığını viliyet teaviye eyle- lunan M. Papanaıtasyuya, Yunanİı· 
mekte.dir. Jandarma mektebile fanda ıiyaıi vaziyetin nasıl olduğu
mütekaiidin ve uir mübrem mas nu JoTduk , dostumuz bize şu cevabı 
raflar mali müvazeneyi bu hale verdi: 
kojm.uftur. Borç için laap1tedilen ! - Y~naniıtanda siyaıi vaziyet 
ancak yüzde ikidır. pek karanlıktır. çünkü hiç bir fırko 

Huıuai muhasebenin ' ıüJ"a.ud tJ İ· 
ae 7.000 liradır. Tahsilit yuLde 
aek•endir. Borç için hapis yüzde 
ondur. Maahaz:a muallimlerin ma 
atları muntazaman verilm ektedir 

HOKOMET DAIRELERl 

son intihapta ekıeriyet temin ede
memi,tir. En büyük müşkülat Halk 
fırkasının, Liberallerle teıriki mesai 
etmek İ•tememesinden ileri ırelmek
tedir. Diğer fırkalar da biribirlcrine 
muhalefet ettiklerinden hiç bir 
hükumet teşkili için diğerine ekaeri
eyt temin etmek iıtemiyor. Bu vazi
yet karşısında küçük fırkalar tarafın 

Bugünkü bale sebepte intihabat 
mücadelesinin hep eski idarenin yol
suzlukları etrafında yapılmıı olma· 
11dır. Halbuki buıı:ün milleti alaka
dar eden eaki itler değil, istikbalde 
yapılacak iılerdir. Bu sebeple eski 
itleri bir tarafa bırakm·ak bugünkü 
müşkülat karşısında yapılması la
zun gelen i,leri düşünmeli ve ona gö 
re bir kabine tqkil etmelidir. 

Ben•e, bunun için . büyük rical· 
dt-n miiıe 1 · kep bir kabine tetkitinden 
başk>: ;t\re yoktur. Vaziyet bir kaç 
gün annra yenı mecli, reisinin inti
habından sonra anlaşılacaktır. Reis 
intibahında ekseriyetin hanııi taraf
ta olduğu anlatılacaktır. 

- Meclisin fe-hi mevzuu bahis 
midir? 

- Meclisin feşhi için Önce ayanın 
muvafakatini almak laznndır ondan 
evvel bir ıey söylemek kahil değil 
dir. Ay~n meclisi de tam t~ıekkül 
halinde değildir. Ayan azasının bir 
kısmı Darülfünun. bir kısmı halk,di 
ier kısmı da meb'usan ve ayan aza• 
ları tarahndan İntihap edilir. Aya
nın, mecliıin feıhine bir karar vere
bilmesi için hu tarzda lam biı· !etek· 
kül halinde toplanması lbm:dır." 

Bülıreş sefirimiz gitti 
Mezunen tehrimizde bulunan Bük 

rq sefiri Hamdullah Supbi B. dün 
Prençipessa Maria vapurlle Balkan 
Konferansına i'tirak edecek murab
haslamnızla birlikte Köstence'ye git 
mittir. 

Hamit B. de gitti 

Yangın hakkında yap· 
btl"ımız tahkikata nazaran yanan 
bina büyük bir kötktür. Oskudar· 
da Şehitler aokaimda bulunan bu 
köfk belediyeye aittir ve temizlik 
itleri idaresi memurlarının tahtı 
itp,Alindedir. 

Yangın, temizlik itleri müdürü 
İhun Beyin ikamet etti~i kıarm· 
dan çıkınıtlır. 

Binanin mevkiinin yüksek ol· 
ması ve fırtınanın şiddetlenmesi 
yangını büyütmüt ve ancak koca 
kötk yandıktan sonra söndürüle· 
bilıni~tir. Yangın tahkikatile ı;e· 
rek Ü•küdar kaymakamlı!iı, ge· 
rek zabrta me§Kul olmaktadır. 

Yangının neden çıktığı resmen 
henüz tesbit edilememi,tir. 

Matbuatın 
Dil inkıli.bı ile 
Alakası 

[Başı 1 inci sahifede] 
ıubelere menaup isimleri tayin ecli· 
len zatlar tarafından on ıün içinde 
ayrı ayrı yazılıp cemiyet katipliğine 
tevdi olunacaktır. Bundan oonra 
matbuat sözlerini derleme heyeti tek 
rar umumi bir içtima yapacak ve bu 
sözleri tetkik ve tanzim edecektir. 

Samuel lnaull isminde Ameri· 
kalı müflis bir bankerin Atinada 
polis nezaretine alındığını yaz
mııtık. Bu adam hatta latanbula 
gelmek ialiyormuf. 

Kreuger'den sonra, dünya 
matbuatını metırul eden bu adam 
kimdir?. lnaull 1859 da Lond· 
rada dofmu9tur. Doiduklan son
ra anası babaaı rene lngilterede 
Reading'e oturmaia ıilmitlerdir. 
Çocuk orada ondört yaıma kadar 
okumuıtur. Fakat o vakitten aon· 
ra çocuğun tahsiline devam ede • 
bilmeıi için ailesi paraca yardnn 
imki.runı bulamamıthr. lnaull o 
vaktiler içinde ıteno ve daktilo 
öğrenmişti. Londrada kendisine 
de it bulmuıtu. Fakat az sonra 
kapıdıtarı ettiler. lnaull gazete• 
terde it verenlerin ilanlarına bak· 
b. Meıhur Ediaonun Londradak.i 
mümeaaili Jboıuon'un yanmda bir 
katiplik buldu. Jhonson bir rün 
Edisona yazdıiı mektupta §Öyle 
diyordu: 

"Eğer bir katibe ihtiyac-ıruz 
vana, fU mektubu kendisine yaz .. 
dırdığım genç biiçlmiı kaftandır." 

Bir müddet oonra Jbonıon A
merikaya gittiği zaman Edioon 
lnsull'ün her hafta Londradan 
gönderdiii raporlara baktı ve 
gencin tam bir it adamı olduğunu 
anladı. Bunun üzerine acenteıinln 
katibini Amerikaya davet etti. 

Ke1&bada iyi kötü buırün 350 
ev ve 869 nüfus vardır. Kazanın 
umum nllfuau 7000 Ye köylerin a 
dedi 18 dır. Ka1&bada hamam ve 
eczahane yoktur. Merkezle bera• 
ber 11 mektep, 111 muallim, ve 
500 ldbur talebe mevcuttur. Tah 
oll çafmda 150 çocuk daha oo
kaklarda dol~aktadırlar. Mer
kezdeki mektepte 78 talebe oku· 
maktadır. 

Harp yüzünden sahildeki hü
kiimet konağının İç kısmı h ara p 
olduğundan hükı'.ımet da ireleri b i 
rer paviyona yer]eştiriln"ti{ tiı". Bun 
tarın bir kıamı harap '.>lmu~ ve ha 
.zt~ı da harap olmağa yÜztUtmuş
lur. Bu binalar Venizelcr. tara
fından muhacirlere mah•u• ola
rak yaptırılınıt iki keçeli bir •ıra· 
ya dizilmit yer odalarıdır. Kı~ın 

daire efendileri biribirlerine git .. 
mek için yağmur ve >"Üzgar alhn· 
da yürüdüklerinden ütüyüp has· 
U.lanmaktadırlar. Bunun için pal 
to, ~mıiye ve muf&lllba ile daire
den daireye reçmek mecburiyetin 
dedirler. Burası mezarlıkları ziya 
rete gelen ecnebilerin uğrak ma· 
halli olduğundan bu daiı·eleri de 
gezmek ve görmek istiyorlar. Ha· 
rap hükümet konaiınm tamiri 5 
bin lira kadar cüz'i bir para ile 
müınkin olacağını sövlüyorlar. Şu 
arzeylediiim daireler satılmıt ol· 
sa hayli para tutar ve bu para ile 
hükUınet konağının ihyası mÜm· 
kin cılur. Vali Süreyya Beyden bu 
bapta bir hamle yapmasJDJ bekle 
riz. 

dan bir hükumet teşkili kabil olama Bükreşte toplanacak Balkan birli-
mışlır ği konferanslarına iıtiraJ. etmek üz. 

Sözlerin derlenmesinde de tu uaul 
takip edilecektir: Meslekte buırün 
kullanılmakta veya evvelce kullanıl
mış olan sözler toplanacak, bunların 
yanlarına manalan ve kullanılıt yer
leri yazılacak, içlerinde yabancı ke
limeler varaa bunların karşılarına Öz 
Türkçe mukabilleri bulunarak teklif 
halinde kaydedilecektir . 

Ediaon ile İnsull'ün bili.hare 
kurdukları ıirket Amerikada e· 
lektrik aanayiinln inkiıafında 

mühim bir amil olmuıtu. Her şey 
den evvel miiatakim bir it adamı 
olan Ediaon İnaull için emulab 
bir hoca olmuttu. Büyük muhteri 
daha o zamanlar yirmi yaımda o· 
lan genç katibinin her teyl pek i· 
yi bildiğini ve kavradıiıru anla
mııtı. O kadar ki, çok geçmeden 
bütün itlerinin geniı mikyasta ma 
li idaresini katibine bıraktı. 

AHLAK ve SEViYE 

Bura halkı bep mübadillerden 
ibarettir. Eoasen burada Rum a· 
hali ukin olduiundan bunlarm 
yerine mübadiller iskan edilmiı
lerdir. İfret Te kumar varsa da 
fuh~iyat yoktur. Köylerde timdi· 
ye kadar bir cinayet olduğu işitil 
memi9tir. Halk çok nezibtir Ye ıe 
Tİyelerile içtimai Yaziyetleri zarar 
oızdır. 

- YENiDEN DiRiLME -

Aceabat köyleri muharebede 
harap olmut ve halk çok peritan 
bir hale dütmiifken bet on aene 
a.arfmda kendilerini toparlamıt
lar Ye fena vaziyetten kurtulmu,.. 
lardır. Şimdi terefle tüten baca· 
larınm sölselerinde mazinin fCCA 
at ve kab1'amanlık izleri görünen 
bu köyler tarihin unutulmaz ve yı 
kılmaz birer nirenıri noktalan ol· 
muşlardır. 

Kazarun arazisi bom bottur. 
Bu mübarek topraklat'da metfun 
olan aervetin itlenmeoi maalesef 
çin~enelere Terilmlt ve onlar da 
bınlnp ,itmişlerdir. Bu altın top
raklar ziraatçi muhacirlerle ne 
Yakit doldurulur1& hem onlar ve 
bem de bütün kaza balkr refah İ· 
çlnde yaıamıt olacaklardır. Akai 
takdirde bu ıüzel topraklar ço• 
nk olacak ve halk ta dirilemiye• 
cektir! 

HAV ASI ve Suyu 

Maydos bavuı aert bir kasaba· 
dır. Daima tiddetli rüzgarlar e•er 
ve İnl&ru aersem eder. Bununla be 
raber yazm oıcak havalarda yay
laya rltmeie hacet kalmaz. Serin 
bir hava her zaman mevcuttur. 

Buranın havuı ve auyu çok gÜ· 
zeldir. Ancak bu yakınlarda bir 
utma belası ba91östermiıtir. S<;y. 
lediklerine ıöre bu aıtma Canak· 
kale • Ezine yolunda çalı..;. ame· 
leler .,aııtaıi1e buraya sirayet et
miştir. Nüfusun yüzde yehni•i 
artmalıdır ve bunlardan ölenler 
de vardır. Sivrlainek lıücumundan 
ııeceleri uyumak müaı~in değil
dir. Kasabaya bir buçuk kilo· 
metre mesafede, Çamburnu deni 
len mesire mahallinde Miralay 
suyu namile maruf daha enfea su 
da var. Hava11 Ye •uyu bu kadar 
l!'iizel olan tU memlekf'tte sıtma 
afetinin tahn1ıat yapm..., - ka· 
dar yazıktır. Vilayet •ıhhlye mü
düriinün bura.ile blraı: meıırul ol 
ma•ı llzım defil midir. 

PAHALILIK ve EVSiZi JK 

Buraoı pabaldık bir yerdir. 
Bakkaliye etyuı Çanakkaleden 
geldiii için ihtikira yol açınış_ıı~. 
Bur .. da sade Yai henıen yok •ıbı· 

ASA YIŞ ve TELEFON 

Bura ahalisi kendi halinde, it 
güçlerile metıul nezih insanlar
dır. Altı ayda bir vak'a olmaz. 
Kapı, baca açık bırakıl•a kimse 
donüp le bakınaz. Hapishanede 
yalnu bir mabkUın vardır. 

Kaza dahilinde 10 köye tele· 
fon yaprlmıftır. 

-DERTLER-

Halk ile yaptığım temaslarda 
ban'> dert olarak şunlarr söyledi· 
ler : Kazanın 80000 dönüm mikta 
r.ndıt ziraate elveritli emvali met 
rukeden arazisi vardır. Bu arazi 
bom boştur. Bilhaaaa nefsi May
doala Kirle köyü pek tcnhalaş· 
mıslır. Bailar, bahçeler ve hesap 
s•z zeytin ağaçlan metruk bir hal 
dedirler. Burada para buhranın
dan ziyade İnaan buhranı vardır. 
Sonra hane İntaaına elvcritli pek 
çok temel dıvarlan ve hane arsa
ları mevcuttur. Bir çoklarının da 
dıvarlan var ve örtüleri yoktur. 
Buralara cüz'i masraflarla evler 
yapılarak muhacirler iaki.n oluna 
bilir. Ve ev aıkıntıaı da ortadan 
kalkar. iskele harap bir haldedir. 
Mevcut mendirek kıunen yıkılmıt 
tır. Kı,ın bu iskeleye yanatmak 
Ye hi\rııımak mümkin değildir.Bu 
rada vaktile 2000 hane, yedi kili 
se ve altı bin nüfuo varken bugün 
kasabada kurşun ablmış olsa kim 
oeye raaıelmiyecek kadar tenha· 
hk vardır. Yalnız Kirle köyünde 
4000 nüfus varmql Su yolları da 
bozulmuştur. Ka1&bada dehtetli 
•u kıtlıiı Yardır. Bu dertlere vili.
Yelin çare bulmaaı rica olunmak• 
tadır. 

Rarıp KEMAL 

Münakasa tehiri 
Tekirdağı VilAyeti Daimi E~~ümeninden: 

Tekirdağı-M lkara yolunda 23 tqnnıevvel 932 tarihinde 
munakaıuı ilin edilen şose tamiratından görülen lüst> ... üze

rine aarfı nazar edildiRi ilin olunur. (5584~ 

...-

Hükumet iae tutunabilmek için,li re belediye reis muavini Hamit B. 
herallerin muzaheretine dayanmak - dün Bükrete harekeı etmittir. 

Matbuat sözlerini derleme heyeti 
bütün sözleri toplayıp T ürkçelerile 
biı-likte tesbit ettikten ıonr:ı vücuda 
.-elu. Matbuat Luıratini cemiyetin i
dare heyetine tevdi edecektir. TABİAT 

Yunanistan 
Zelzelesi 

Her tarafta zaman zaman ol
duğu gibi, son defa da zebele 
Yunaniatanda köyleri altüst etti. 
Biz ki ayaiımızın bastığı toprağı 
en aailam 9ey sanırız. O bile çii· 
rükmüf. Bilbaasa hemen ekserisi 
dağlarla çevrilmit Eıre limanların 
da, insan toprağa baktığı zaman 
içinde bir emniyet duyar. Fakat 
"zavabire aldanmayml., diye de 
bir söz vardır. Hakikaten bir, al· 
danmağa ıelmez. Ege mmtaka11· 
nın bazı yerleri hiç süYenilecek 
ıibi değildir. 

Jeologlar, bu mınlakaya ''Rep 
reayon çukuru,, iamini verirler. 
Şimdiye kadar vukua selen zelze 
leler, tetkikten seçirlldikten oon• 
ra, zelzelesi çok Ye oık olan yer
lerin bir damar gibi kür<eyi do
laıtıimı görmütlerdir. Bu damar 
Egeden ba9ladığmı kabul ederaek 
Kafkastan, !randan Hindi • Çini· 
ye, oradan Japonya ve Sonde ada 
larına ulaştıktan sonra şimal ve 
cenup Amerikalarmı birlettiren 
Panamayı ııeçer, Antil adala.rma 
varır ve Bahrimuhiti geçcı ek Ce
belüttarık'a oradan Sicilya yolu 
ile gene Egeye varır. Bu damar Ü 
zerinde zelzeleler, diger ınıntaka 
)ara nazaran daha fazla oluyor. 

1888 Tefrinievvelinde Sicilya
nın cenubunda Lipari toplu ada· 
lan içinde Vulkano adası civarın 
da deniz birden bire kaynamıştr. 
Vulkano yanardaiı, adı üt.tünde 
ateş ve li.v kuaarken, yapılan ~un 
daj neticeıinde deniz dibinin 68 
metre yiikaeldiği anlatıldı. 

Gene Akdenizde Sanlorin ada 
smda Mili.itan 97 aene e.vvel bat· 
)ayan tahtelbahir indifalar, daha 
geçen aeneler durdu. Tabii bu ail 
kunetin muvakkat olduğuna da i 
nanmak lazundır. Bu kadar ıene 
içinde de o taraflarda yeni yeni 
adalar peydah oldu. 1831 de Si· 
cilya ile Pantellaria araomda bir 
adacık haaıl olmuştu, bu adaya 
Julia adası diye loim de koydular. 
Çok ıeçmedi. Julia adası bir ara· 
lık sene ortalıktan kayboldu.Hem 
de 80 metre irtlfala. . Bir rün p 
ne bakblar, ada meydanda yolr. 
Kaybolmuş .•• 

19011 aeneoindeki Meaina zel· 
seleoini hlli hatırlayanlar Yardır. 
Bu mülhit zelzelede ynyarlak rak 
kamla 100.000 kiti ölmtı,til. 

Kllrenin üstlinıle daha batlıa 
zelzele damarları vardır. Bu da· 
marlardan en mfthimmi de cenu
bi Amerikada Cordillere dalların 
dan seçer. 

Y11D&Dİatam mateme ookan 
oon zelzele lllr iatiana t .. k.11 etmi
,,.,. Bllllrio _,. "bir kanunt ta• 

1 
Tirede bir soygun

culuk 
Hatta bir müddet sonra Edi

son §Öyle demiıti: 
- "'lnaull Amerikanın en hÜ· 

Tire kazaaının Gökçen nahiyesine Karakeçili aıireti yük iş adamlarından biridir Ye 
bağlı y eniıer köyünde bir ırece Ha- deniz dalgalan naarl durmak ve 
san Ağanın evme slliıhh d(;rt bet reisini öldürdüler yorulmak bilmezlerse, o da bil-
kiti relmiı ve baakın suretile para- mez.,, 
1 k li URFA, 18.- Karakeçili aıiret 1n -- '- d arını ve rymel etyaaını a~mnrş· aull paraya an"'"' yar nncı 
)ardı. reisi Abdülkodir hey akrabal~rmda.o sözü ile bakardı. Aaıl iatediii teY 

birisi tarafından, ıeceleyin çadmn- 1 ı k b' 
Vak'a duyulunca Tire ve Odemit da ti di elektrik inhil&rIDI e e a aca ır ko e imiştir. Katil ve müşevvik O 

lıaymakamlan, beraberlerinde jan- teri ve arkadaıları yakalanmıtlardır. kumpanya vücude getirmekti. 
darma müfrezeleri olduiu halde ha- Katil meselesi hakkındaki tahki- srralarda zayıf aermayeli bet e• 
dise mahalline yelitmit ve genişle- kat bitınit ve evrak mahkemeye aev elektrik ıirketi, biriblrlerile boy 
mek suretile tahkikata ve araıtırma- kedilıniıtir. ölçiifmek için didinip duruyorlar· 
ğa batlaınıılardı. yakında hqhyacak olan hu mu ha dı. lnsull Şikago tebrlne elektrik 

k ki taki ed• tevzi eden bu b•• rakip ve zayıf Alman ciddi tedbirler sayesinde eme mera a p ilecektir. ...,, 
vak'anın failleri olduktan anla,ılan tirketi bi1'l"§tirdi ve Common 
bet ki,i tamamen yakalanmııtır wealth Electric kumpanyasmı VÜ 

Bunlar, Yenitcr köyüne yakın eli. Derleme itinde Halk cude setirdi. 
ier köylerde oturan bazı kimseler- bilgı" si derneği Şikasonun havaıazı kumpan· 
dir. Hepai de adliyeye teslim edil. yası da binniabe fakirdi. Bu tirket-
mittir. Halk bilsiai derneji Dil derle- te ' İnsullün mGdahaluini bekli. 

Y eniıer köyünün zenginlerinden me iıinde bütün hız ile faaliyete yordu. Jnsull b" in ti zan uzun 
olan Hasan Ağanın evini haatıkları geçmek için hazırlık yapmakla bırakmadı. Havagazl kumpanya· 
sece itkence suretile aldıkları altın, meıguldür. Dernek heyetinin Kü. sırun da batma geçti. 
zinet altınları, gümüt paralarla em tabya ve Tavtancıl bavalisinde Onun bir lt.aideoi vardı: "Para 

yaptıiı oon oeyabatin intibalan d · · b'I k E kı nakdiye vesairenin hemen tama- yı a amma vermesmı ı me ,,. n 
yakında kitap halinde neşredile- il • h b k · d · • 

mı meydana çıkarılmı, ve sahibine cektir. Diğer taraftan dernek he- ıüç mütkü en ep u aı esını 
teslim edilmittir. . harfi h·, 'in takip ve tatbik et· 

yetı Ankaradak.i Türk dili tedkik 
Şerı'rlen'n Ha··- Aaadan aaapet- · · k h mek ıuretile hallehneie muvaf• -· • • cemıyeti mer ez ayetinin verece 

tikleri para miktan 88 altın lira, 47 ii direktiflerle senİ§ ,ek.ilde söa fak oluyordu. 
buçuk lirohk ırümüt mecidiye, 71 derleme faaliyetine batlayacak· Fakat nedense havaıa:ıı kunı-
kağıı lira, köatekli bir saat ve bir tir. panyasmda itler modernize edil· 
miktar zinet altını bulunmuş ve sak 1 mit deilldi. Amele İnsafsızca ça· 
ladıklan yerden alınarak Hasan A· ı• ı• e ı lıttınlıyordu. Yevmiyeleri azdı. 
ğaya erilmittir. Ş . Ve ŞÇI Bittabi yavaf yavaş bu hotnutsuz 

Haaan Aianm evini basanlardan _____________ _._ i luk ameli bir bale selmek üzre 

Hüıeyin ve lsmail ismindeki şahıs- Milliyet bu ftitunda İf ııe İffİ idi. Tlnı Murpby isminde bir gan• 
lar da takip neticeainde yakalamnıı- utiyenlere taııauut ediyor. lı geater bunu sezdi. Derhal amele 
!ardır. Üzerlerinde bir Alman, iki ııe ifçi utiyenler bir mektup. araaında bir birlik vücude setirdl 
Türk mavzeri ile bir çifte tüfeği ve la lı büromu.za müracaat et• Kayde §ayandır ki, aktedilen 
tabanca bulunmut, müsadere edil- melidirler. bir konferaıuta lnaull'ün eski ha· 
ıni,tir. f 

M. Herriot'ya Al
man niıanı verildi 

P ARiS, 20 A.A. - M. Herriot, 
M. fon Hoesch terefine bir ziya. 
{et vermit, bu ziyafette Alman 
sefareti ve F ranaa hariciye ne2a. 
reli erkanı ile oiyaael alemine 
menmp birçok zevat ha= bulun 
mu3tur. 

Ziyafetin hitamında M. fou 
Hoesch, Mareıal Hindenburıı ve 
Alman hükiimeti namına M. Her
riot'ya Goetbe medalyasmı tevdi 
etınittir. 

M. Herriot, mumaileybe t.,...k. 
kür etmit ve Fransa hükfuneti na· 
mma kendiaine Sevres poraelerin· 
den mamül bir ma1& hediye eyle· 
miı Ye M. fon Hoeoch'un meziyet 
Jerinden ihtiau ve k.iyaaetinden 
takdirle baboeylemittir. 
M. fon Hoeach, hararetle tefek· 
kür ebnittir. 

bi bulunuyor. O da üzerinde k11& 
cık hayatımızı ıeçirdifimiz 9u 
topraim o kadar süvenilecek ına· 
tah olmamuıdır. 

1 aımlarmdan aYUkat Richberg me• 
1 arayan ar 1&i meaeleslni ortaya atmııb. İn· 

523 - Bir miieuPaenin -nubasebe 
sini hqlı hqına alb aene idaı-e et
tim. Mükemmel fransızca ve daktilo 
bilir bir genç kızım. 40 lira aylıkla 
çalıf11'1ın. lsı. P. K. 46 V. B. 

--ı: :ı -.. -. - ·' ı &rom ura\ 
.. ı.no\\• 

riıne\erinl bugün 
1tomP edenler yarın, 
istimal d bir nimet 
en kıymet ar 

olan s\niılerin 
m\l~aıenes1 

maz\ıar 
balıtiyar\l~ına 
olurlar. 
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\tf\lll 9' 1' pvl \Qt-
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ıull'den itlerin insani bir tarzda 
idaresinin daha iyi bir netice Ye
receğine inanıp inanmadıimı sor
du. Samuel lnaull aert bir aesle 
cevap verdi: 

- Benim tecrübeme söre, i· 
tin müeuir olması için, fabrika 
kapısında birılıirl arkasına zincir
leme iş.;z ifçilerin lı beklem .. ı il 
zundır. 

Artık vnf'le ile lnsull arasında 
harp batlamıtb• Tim Murphy bir
liği saz kumpanyasından bası ta• 
leplerde bulundu. Kumpanya reci 
detti. Bunun üzerine amele, Ame 
rika tarihinde ilk defa olarak ırre 
ve hazırlandı. Bllyllk bir tehir en 
baılıca ihtiyacından mahrum edil 
mekle tehdit ediliyordu. Bu aebep 
ten bütün tehlrde kumpanya a· 
leyhine dönmilftü. O zaman in· 
sull korktu. Amele blrliil ilf' bir 
itillf aktedileceii ilan edildi. Bu 
eorarenıiz itillfın mahiyetini 
Ricbberg çok sonra anlamıtb. Ga 
yet basit: Tim Murphy'ye para 
nrilmitti •• 

Samuel lnaull, saz ve elektrik 
kumpanyaları ile tramvayların ba 

ıma ıeçmit, §&hamı belli etmede• 
sağlam bir iatihk&mın arkasın• 
çekilmittl Bu suretle bir aevi in· 
aull siatemini kurmutlu. KimseY• 
lnsull kimdir • tabii yakınlar• 
miiatesna - bilmezlerdi; balbuk• 
bugün iflastan aonra ön safa ,~· 
ti. Şimdi isınini bütün dünyıı ı• 
fİtebiliyor. fnıull me9hur Vander• 
bilt'in "halkı deriaine kadar ""d~· 
malı,, kaidesini tatbik edenler •· 

Mükemmel konutmaamı bili• 
yordu. Makaleler yazıyordU• 
Konferanola1'a, davetlere giırnek· 
te istiğna göotermezdi. 

1926 te 1nsull hatmet ve ae<"• 
tinin evci hali.oma varmıftı. Şik•j 
soda, on iki sene devam eden il 
zel zamanlarda haftada üç, dörl 
milyon dolarla oynuyordu. 

lnaull'ün aon iflaaında ba~!ıc• 
Üç amil vardır: 

Birinciai bu adamın kurclui'" 
imperatorlufun idare çarkları"' 
yalnız kendiainin bilmesi idi. O
nun İçin bu çarklar sakatlandık~ 
düzeltip tamir ebnek kendisirı' 
dilfüyordu. Vakit bulamayııı.,. 
bozuk çark İyi işlemiyor ve bitW 
bi idare mekanizmaıını sarstyor~ 
du. 

ikincisi lnaull'ün kendisine P"~ 
süvenerek körü körüne nikbin ° 
masıdır. Derler ki lnsull 1929 J•' 
ki metbur buhrandan aonra ;,dl~ 
rini tenie çalıfmasaydı, ke!'. 1 

muhitinde gene 1&ilam kalabılır• 
di. Buna raimen lnsull buhran"' 
çabuk geçeceğini söyler ve hel' 
gün mucizevi refahın avdet el· 
mek üue oldufunu söylerdi. e• 
fikir ve kanaatle de borçlandıM• 
borçlandı. 

En mühim üçüncü aebep ba•· 
katara olan borcudur. Son a:•lar 
içinde lnsull'ün artık kurtul111"~1 

na imkan kalmamıftı, hatta b•' 
mucize bile böyle bir marifet ıı0' 
teremezdi. idare ettiği kumpaıı' 
yaların feci vaziyeti anlatılrnca+ 
lnaull istifa elmeğe mecbur kald•· 
Hatta Şikagoda oturması bil•• 
kendiaini bu badireden kurı.,r• 
mak iatiyenlere müşkülat ihdıı• Ü 
diyordu. Şunu söyliyelim ki ln•11 

85 kumpanyanın müdürü idi. 

Şimdi tahkikat yapılıyor. J.• 
merikan ayanmdaki Bankal'11' eO 
cümeni fnaull'ün ifli.ar etrafrnıl~ 
tahkikat yapmağa memur edild'j 
Fakat encümen tahkikatı ikıt'~ 
edemedi. lıuull bir müddet had•· 
satın alacaiı fekle intizaren Şii<• 
sodan hareketi tehir etti. Oto"'" 
bilinin iç taraftan zırhlı otdui" 
n gece sündüz polis hafiyeler~· 
nİn nezareti altında bulundus;. 
söylenir. Halbuki bütün bu te 
birlere nimen lnaull'e karşı %•"1 
birde bir husumet yoktu. NihaY• 
sabık milyarder, bu itin çıkar ,.,. 
rafını göremeyince, vapura biat• 
di. AYrupaya doğru yola çıktt.V• 
Atinada da Amerika hükürn•1'" 
nin tetebbüaü Üzerine polis neıo· 
retine alındı. 

BORSA 
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Memlekette 

Kurt 
•• ucumu 

ir kurt sürüsü bir 
k öye akın etti 

Tekirdağmdan bildiriliyor: Malka 
t q .ın buraya gelen haberlere göre 
o navalideki köylere müt:tit ve kor 
kunç bir kurt hücumu batlamıfhr. 
iki gün evvel MalkMa civarındaki 
Şahin köyüne bir kurt sürüsü hü
cum etmiştir . 

Kurtlar köyün içine kadar inmiş
ler, her tarafa saldırmaya başlamı1-
ı..rdır. Bu vaziyet karşııında müıbif 
lıir korku basıl olmuştur. Kurtlar 
Ortada dolatan hayvaniara hücum et 
Ilı.işler, üç etek ve bir beyğiri parça 
Parça etmişler, hepıini yem.ifler,son· 
'- kBÇIDJflardır. Köylüler bu vaziyet 
lıarı11mda hep birlikte tedbıt almı
h karar vermişlerdir. 

Şimdi köyün etrafında köyl"iler 
)enj bir lı:ıırt hücumunun önüne geç 
ltıek üzere ıülihlananık nöbet bekli
)orlar. 

Hiç yüzünden 
Adanadan bildiriliyor: Hürriyet 

llıahalleoinde Cemil, şoför Mustafa, 
lıa.ıap Hilmi, Durmuş Ali, Hacı Ah
ltıet araımda bir hiç yüzünden kaY• 
ta çdmuı, Cemil Hacı Ahmedi Muı 
lafa da Hacı Abmetle, Durmuı Ali
n vurmUJhır. Hepsi yakalanmıım. 

Birbirine giren 
köylüler 

IGliaten bildiriliyor: Acar köyü 
balkeıdan öteden beri aralannda diit 
...._nlık bulunan bazı lôm•eler ceçen 
lerde Kiliıten köye giderlerken bi
'İbiriniıı yollarını beldiyerek çifte 
•v. tüfenlderile biribirlerine ateı et
"'ı. ışler , Palaz Alinin oğlu Halil, Ça-
<ı Alinin oğlu lımail ve lıör Mıs

lıi[ın oğlu yaralanarak Kilis memle
ket hastanesine getirilmişlerdir. 
,_ Hastanede yaraldardan lamail i
"' kör Mıatığm oğlu ölmiif, Halil de 
~~vi edil~kte bulunmu~lur. Ha
""n ıaçma ile husule gelen J'lll"UJ ağ 
illndad.r. Kurtulacağı ümit ediliyor. 

Köy imamları 
imtihanı 

BERGAMA, 18.- Burada köy i
~ imtihan edilmelerine hat 
~. Bunlardan mühim bir kıs
::. imtibaııda muvaffak olamamıı· 

Ordu - Fatsa yolu 
ORDU, 18. - Ordu. Fatsa yolu

~!' açılma resmi yapılmıştır. Bu 
llliİRbebetle nuhıldar İrat eclilmiı ba 
'-retli tebrik telgrııflan çekilmiıtir. 

Ot.lu - Mesudiye yolu da yapd
llıaktadır. Yakında burasınrn da a
Nınası ümit ediliyor. 

Bir mahkum kaçh 
k .. Düzceden bildiriliyor: Biçki atik 
.?Yünden sevdiği bir kızb evlenece
t•ni haber aldığı için Recep isminde 
lci delikanlıyı öldürmek mak•adile 
t~n ve 8 ıene hapıa ruahl<um 
"'-n Rauf evvelki gün mahkı'.imla· 
~ ~e teneffüs etmelerinden is 
-- ederek kaçmı~tır. Raufun Re
~lıi ölılünnek makaadile kaçtığı an
~lmıytır. Jandarmalar Recebi mu
t.o-aza altına almışlar, Raufu da a
-onya koyulmu,lardır. Şerir herif 

;::l•mnak üzeredir. Cinayete mey 
L. · Yerilmiyecektir. Recep sevdiği 
"Q(a evlenmek üzeredir. 

Kardeş katili 
.ı,, l<ırteiıirden bildiriliyor: Şehrimiz 
ı..; çok feci bir cinayet i~lenmiş, üç 
ili •deıten en büyüğü küçük kardefİ· 
b kama ile öldürmüı, kansını da a
b;r surette yaralamııtır. Şehrimizde 
~!!ldıaiı mahallesinde Gari;:ı oğul. 
it· dan Fahri, Şeyh Ömer ve Enver 
•Qılerinde üç kardeı vardır. Bunlar 

~elikle ll"Çinmektedir. KardO!le
lı;~den_ Env~, ~balarından kalın.ı 
~ bagda bır kiraz dalı kesiyomıut, 
~ ~iik kardeıi buna fena halde kı· 
"••k Envere birkaç tokat vurmut
"''· 
~unu haber alan diğer kardeı 
toı, h.Omer büyük kartleıinin bu ha 
'l e~ kızmq, E:n~erin intik....,.nı 
~ ""'Jı. uz ere F abrının yanma gitmiı 
11: 0•~da bir dil kavguı bat!anu,tır. 
lı; ı!" kavgası gittikçe azışmış 1'C i 
lt,.d. rdeş yumruk yumruğa gelmit· 
~ ır. O 11rada komıular arayere gİ 
ı.-.:,,k kavgayi yatııtırmak istemiıier -._I t mııvaffak olamamışlardır. Bir' 
._1, ık Fahri olamıurutlardır. Bir a
~~ri odasına girerek eline ko 
dtt bir kama almıt ve hiddetle 

llrıya fırlanuıtır. 

..... O...er bu vaziyet karııemda kork 
,..,,~ \·c kaçma~ istemiş, fakat Fahri 
~sından yetışerek kamaıım kal
~~ ve olanea kuvvetile zavallı 
~n arkasına in.dinlJ.İştiı:: ~ma 
itle n sırtından v,ıre rek oDunden 
lııe~ ve ciğerini parçalamışbr. Ö
t~• ~erb.,J yere yu,·arlanıp ölrnüş
~ldi ?.'=':s r~~n kanlar İçinde yere 
ktir ~nı R'?r~~ ş~yh Ömerin karısı 
)ilk defın uzennc ablarak onu 
•la •laınak İstcmİf, fakat muvaffak 
~t-~nuştır. Bunun üzerine tcrir 
~" ~ş k,ması~ tekrar kdo1ırarak 
ttti a iı kadıncag1ı:rn üzerine inclir
ı... ·ıZnu da ağ~~ surette yaralamış 
~ı· ardeş kanlı Fahri yakalanarak 

1 • • •• 
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FJlT G~ZELLil llYU: 
Yüzde hm! olan çil va lekeleri - ergenlik ve sivilceleri kat'iyyen tedavi eder 
Cildi bozmaz ve letafet verir. Tıraştan sonra kullanmak gavet faidelidir. Hariç

te• gelecek mikropları karşı mllkemmel bir antiseptiktir. Pudraya ihtiyaç kalmaz . F"IT 'l~ enıu Yeni ve daha mükemmel olarak piyasaya çıkarılmı>tır. Saçların drıkulmesıni durdurur. u o au Kepekleri ka~beder. Döküle!1 saçla~n yerine veni,ini geti ir \C sıkl:ı ~ tırır. E czanel er 1e 
ec-.<a depolarında ararınıı. \ L'mum ı depos~ Zam3n ecıa d<posudur 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
(65) Glikoz derecesi esas olmak aşağı yukarı derecele~ için 

fiata zam ve tenzil edilmek fakat vasati (58) dereceden aşağısı 
kabul edilmemek üzere Gazi Ayıntap fabrikasına teılim pazar· 
lıkla ve şartnamesi mucibince (312,000) eski okka kuru üziim 
mübayaa edilecektir. T aliplerin o/0 7,5 teminat akçelerini ha
milen 2 111/ 932 çarşamba günü saat 14 te Galatada Mübayaa 
komisyonuna müracaatları. (5489) 

• 
lzmir Ziraat 

Bankasından: 
Mevkii ....- Sokağı Cimi No. Kıymeti 

muhammene 
Kasap Hızır mahallesi Hoca Hasan Hane 43/ 33 12000 
Karşıyaka Donanmacı Yalı C. Hane 70/74 18000 

Yukarda evsafı yazılı emval .kapalı zarfla satılmak üzere 
16 teşrinievvel 932 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarılmıt
tır. Satı§ pefİo para iledir. Gayrimübadillere verillnit olan bo
nolan da nakit makamında kabul edilec:ektU-. 

Talipler talip oldukları mala ait teklif mektubunu bir zarfa 
koyup mühürliyecekler ve üzerine adreslerini yazacaklardır. İt
bu mühürlü zarfı teminata ait makbuz ile birlikte diğer bir zarf 
içine koyacaklar ve zarfı d1a mühürliyecekler ve üzerine hangi 
mala ait olduğunu yazacaklardır. işbu zarftan ihale günü mu 
ayyen saate !=adar müzayedeye memur heyetin riyasetine tes
lim edeceklerdir. 

İhale 8 teşrinisani 932 salı günüdür. Taliplerin mezkur gün

de saat on be,te Ziı·aat bankaıınrn Gazi Bulvarındaki Jzmir şu
besine mliracaatları. Şartname ve emval hakkında daha fazla 
malumat almak istiyenler her gün Ziraat bankasının muhasebe 
servisine müracaat edebilirler. (5474) 

~-------------------------------Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (18) kalem Ma
nometre. Elektirot Amerikan maakab kalemi. ve saire ,,.ibı muh 
telifülscins malzemenin pazarlığı 24/ 10/ 932 tarihine ~nıüsadif 
pazartesi günü mağazada icra kılmacağından taliplerin yevmi' 
mezkiırda saal 9 dan 11 e kadar isbatı vücut ederek tahriren 
fiat vermeleri bu baptaki mab:emenin müfredat listesi mağaza 
dahilinde asılmış olu? nümune getirilmesi icap eden mal7.cme 
için pazarltk günü nümunelerinin beraber getirifmeai nümune
siz tekliflerin t<abul edi!miyeceği ilan olunur. \5599) 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Sandığın malı olan Beyoğluncla Hüseyinağa mahalleainde 
Biber sokağında eski 4 yeni 2 numaralı bir hanenin tamamı üç 
bin lirada mütterisi üzerinde olup 27-10--932 tarihine müsa
dif perşembe günü müzayede bedeli haddi layıkmda görüldü
ğü takdirde kat'i ihalesinin icrası mukarrer bulunduğundan ta
lip olanların mezkur günde saat 14 ten 15 buçuğa kadar s ... ndık 
idaresine müracaat eylemeleri ilin olunur. (5604) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
5/ 11 / 932 tarihi için kapalı zarf uıulile ilan edilen madenı 

kömürünün Tuvenen cinsi laakal yüzde altmıt betinin on mili
metreden iri olması ve on milimetre!tk eleğin üstünde kalması 
meşrut olduğu t.avzih olunur. (5579) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

40000 Kilo Nohut: Pazarlıkla münakuuı 24 birinci teşrin 
932 pazarteai günü saat 13,5 ta. 

30000 " makarna: Pazarlıkla münakasan 24 birinci tet-
rin 932 pazartesi günü saat 14.5 ta. 

5 Ton makine yağı: Pazarlıkla münakasası 24 birinci teş 
rin 932 pazartesi günü 15.5 ta. 

Sl:. YRI~El-, I~ 

il iyet Mat aası 
Merkez ııcent11 : Galata Köprl. 

'>afi 8 . ~362. Şube A. Sirk« 
M:Uhllrdarnde ban 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 
HER NEVİ 

Mecmua 1 Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

(ANKARA ) 
26 birinci te~~;n çarşamba 
18 de Galata r ht:mından 

kalk ar. Dönüşte Tirebolu
y a da ui'-rar. 

Mektep Kitapları 

ROMAN .................... 
lstanbul asliye altıncı hukuk mah 

kemesinden: G ülsüm hanım tarafın

dan Balmköyünde Osmaniye kari
yesinde mektep sokağında 25 No.lu 
hanede Kaıtomonili Hasan ağa aley

hine ikame olunan boşanma davası

na mütedair arzuhal sureti mümai. 
leyhin mezkur adreaden çikıp bit 
semti meçhule gittiğinden tebliğ e
dilemediği mubaşir tarafından ve~İ

len meşruhattan anlaşıldığından key 
fiyetin ilanen tebliğine karaı· veril-

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
i &Jiş olmakla on beş gün zarfrnda mu 

hakememize 932-1533 No.lu dosya· 
ıına cevabı liyiha&ı verilmeıi ve tab Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
kikat günü olan 17-11-932 perşembe 

Adres: ANKARA Caddesi günü saat 10 da mahkemede hazrr 
bulunması malt.im olunmak üzere i
linen tebliğ olunur. MİLLİYET Kitap Kısmı 

lıtanbul dördüncü İcra memurlu

ğundan: Temamına beş bin lira kıy 

met taktir edilen O sküdarda Yeni 
mahallede seli.mi Ali efendi mahal
lesinin mezarlık karşısı sokağında 
(Bağlar başından Haydarpafaya gi
decek tramvay caddesi üzerinde) ye 
ni 33 numaralı maa bahçe ahşap ahı 
n havi kirgir müceddet fırının tama 
nıı açık arttırmaya vazedilmi~ olup3 
Teırinisani 932 tarihinde §Brlname

•İ divanhaneye talik edilip 17 T eş
rinisani 932 tarihine müsadif per. 
tetnbe günü saat 14 ten 16 ya ka

dar lstanbul 4 üncü İcra dairesinde 
açılı: artırma suretile .,.tılacaktır. 

Artırma ikincisidir, birinci arhrma

da bin beş yüz liraya talip çıkmış
tır. Bu kerre en ziyade artıranın ü
zerinde bırakdacaktır. Artırmaya İf 

tirak için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır, müterakim vergi, bele

diye, "akıf icaresi miitteı-iye aittir. 

929 tarihli İcra kanunun 119 uncu 
maddesine tevfikan haklan tapu si
cillerile sabit olnııyan ipotekli ala

caklılar ile diğer al2 kadaranın ve ir 

tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarife dair o.. 

Jan iddialar<nı ilan tarihinden itiba
ren yİrmi gün içinde evr3kı müsbi4 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galalaaarayda Kanzük ec:

zahaneai karımnda Sahne ..,.. 
kağında 3 numaralı apartıman
da 1 numara. - Telefon 4 .4354 

Göz Hekirrıi 

F=>ROFESÖR 

DrESAT ~AŞA 
- BABIALI 

,,..NI< llRA CADDE.Si N1!60 

uo.KTOR 

r .~ t N Ş O KR O 
r ....nili hastalıklar mütehassıs 

Her gün öğleden soru·a lıtanbul 
f ürbe Babıa!i Caddesi No. 10 

Telefon 2,2622 

-

Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

İst. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. " lii:ı h.n 

Harbiye mektebi ve merbutu 
bulunan mektepler ihtiyacı için 
4000 kilo nohut açık münakasa 
suretile satın alınacaktır. Mü · 
nakasası 2/ 11/ 932 Salı günü 
saat 14 de Tophanede Merkez 
Kumandanlığı aatm alma ko • 
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin fartnamesini gör· 
mek için her gün ve münakasa
ya ittirak için de muayyen vak
tinde komisyonda hazll' bulun
maları. (127) (5279) 

* • * 
Ankara Dekovil bölüğü ihti 

yacı için vagonda teslim 40 ton 
Livamarm kömürü pazarlıkla 
~atın a1macaktır. Pazarlığı 21-
1/J-932 cumartesi gİinü saat 11 
de Tophanede Merkez kuman
danlığı satınalma komisyonun· 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
hergün ve pazarlığa ittirak için 
de mnayyen vaktinde komia. 
yonda hazır bulunmaları. 

(166) (5541) ,,. ,,. ,,. 
18 adet Buvat 

144 metre Boru 
175 metre izole tel 
21 adet Komütatöı 

4 adet Armatör _ 
Maltepe lisesi ihtiyacı için 

yukanda yazılı malzemeler pa 
zarlıkla satm almacaktrr. Pa
zarlığı 23-10-932 pertembe gü 
nü saat 10 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satm alme 
komisyonunda İcra kılınacak-

-
tır. Taliplerin izahat almak i
çin her güın ve pazarlığa İşti· 
rak İçin de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunma. 
ları. (164) (5542) 

*** 
Çeki Saat 

Ölçme taburuna 850 14 
Topçu Atıı 

Mektebine 1132 14.30 d'a 
Merkez Kumandanlığına mer
but yukard'a yazılı müessesata 
hizalarmdaki miktarda odun İ
ki şartnamede aleni münakasa 
suretile satın alınacaktır. Mü
ruıkualan 13/ 11 / 932 Pazar 
günü yukarda hizalarında yazı
lı saatlerde Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
nıKyorıunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamelerini gör
mek için her gün ve münakasa 
ya iştirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun-
malan. (181) (5596) 

• * * te ile bildinneleri liizımdır. Aksi bal 
• Tıbbiye mektebi ihtiyacı i. de haklan tapu sicillerile sabit olmı-

ÇIU 48 adet ders sırası pazarlık y.mla t bed ı· · 1 1 t al kt p 1 " r sa ,. e ınm pay aşmasın-

22
a .s/alOın/932ınaca ırt. . ~a~ ıgı ' dan hariç kalırlar. Alakadarların iş

cumar esı gunu sa- ı 
at 14 te Tophanede Merkez bu _maddei kan~niye ahkamına göre 
kumandanlığı aatınalma komis f haıeket etmelen ve daha fazla malü 
yonunda icra kılınacaktır. Ta- . mat almak istiyenlerin 932-78 dosya 
liplerin şartnamesini görmek İ- 1 nümerosile memuriyetimize müra
çiıı her gün ve pazarlığa işti- caatları ilan olunur. 
rak için de muayyen vaktinde 
komiayonda hazır bulunmaları. 

(179) (5594) Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

1 

! 

Muallim M..:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 1 

1 

ı , 

Ban~a ~onınıer~iyalr 
lTALYANA 

A 

Ameli Hayat Alimi ' 
1 

{Berberi N. GASSON)uo 1 

1 

1 

1 

Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

Tra....ılera (Seyyahin çekleri) 
ıatar 

Marmara Üssübahr· ., Müstahkem mevki kumandanlığı ef 1------------ 1 İDEAL BÜRO 1 

ı ı 

Liret, frank, l ngiliz lirası veyr 
dolan frank olarak satılan bu çek 
ler sayesinde nereye gitseniz pa
ranızı kemali emniyetle taıır ve 
~er zaman isterseniz dünyanm 
~ler tarafında, ıehirde, otellerdcı 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit nıa 
kamında kolaylıkla istimal ede
bilinini.z. Travellers çekleri ha
kiki sahibinden başka kimsenin 
kuUıınamayacağı bir ıelıilde ter. 
tip ve ihtaa edilmi,tir. 

radı için evvelce münakaaaya konulup ta teklif edilen fiatlar 
gali görülmesinden dolayı tekrar pazarlıkla münakasaya vaze
dilen nohut ve makarna için daha ehven fiatlarla talip olanla
rın ve İstanbul Deniz Levazım deposu için evsafı veçhile ve pa 
zarldda bet ton makine yağı vermek istiyenlerin hizalarında. 
ki gün ve ~aatlerde pıuvakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka 
sımpaıada Deniz levazım ıatınalma komisyonuna müracaatlan. 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sın~ mııt..hauıs 

( Babuıll) Anlıar• caddıııd No.60 

(5544)ı-~~~~~~~~ 

Sarıyer nüfus m nurluğundan: 

Küçük Ayaaofya 'lahallesinin Cımrer sokağında 1 No. 1ı ha

nede mukayyet ok.> elyevm kazamızın Büyükdere mahallesinin 

Kahkaha sokağında 25 No. lı hanede ıakin bulunan Hacı H&fn: 

Abdülcelal Bey kerimesi Mütide Hanımın ismi mahkeme kara

rile Mürşide olarak tashih ve tebdil edilmif olduğundan bu yüz 

den mutazarrır olanlar varsa kanunu medeninin 26. ncı madde. 
sine binaen bir l'-.i.cinde tedbil kararma itiraz eylemeleri illin 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıklan 

mütehaaıııı 

Cumadan maada hergün öğleden 
sonra saat (2,30 dan Se; kadarı .. 
tanbulda Divanyolunda 118 r.uma
rab l:.uıusi dairesinde dahili haata· 
lddmı muayene ve tedavi eder. Te· 

· lıtanbul 223!18 

1 : 

! 
1 

i ~ 

1 : 

1 . 

1 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
tekilde intişar etmiştir. 

Bütün iı adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzl Ma~allt Milliyet Mat~aası 
Tap-aya g6nderilen kitaplar için posta llcreti alınmaz. 

----

1 

j 
1 

1 

1 
ZA Yl - 1251 oicil numero!u araba 
cılık elıliyetnamemi kaybettim. Yeni 

t si alınacağmdan zayiin hükmü yok-
hır. lslam hin Abbas 

ZA YI - 3405 numerolu otobüsün 
plakası zayi olmuıhır. Yenisini çı
lı:ırtacağnn :<ayiin hükmü yokhır. 

1 

T'."'sim Amerikan Garai sahibi Le
wıı Haclı: 



___. Mekteplilere mahsus --... 

Talebe Yurdu 
ŞEHZADEBAŞI CADDESİNDE AÇILMIŞTIR. 

Darülfünun ve Liselere 
çok yakındır 

Getüı, buyük bina n yeni, temis •n·•:rı sörmelı:, elveriıli teniti anla

mek için haırün Şelızadebqında KOIYftVatunr ıokatında Yurt hina

"1ndaki Müdiriyete sahabları (saat 8-10) a alqaınlan (16-111) e 
kadar müracaat edilmelidir. 

BEREKET TAVUK ÇIFTLIGI 
Hı!l- kanlı bışlıcı cins tavukların yumurta ve Piliçlerı, 

fenni surette beslenmiş yağlı tavuk ye pili~lcr. 

Tn"llk hasıılıklın cumılırı öğleye kadar meccanen teşhiı edilir. 
Erenköy Kaza•ker camii kart•••· Tel. Erenlı:öy 210 

KAPPS 
Alman kitapçı, Alınan kitapları en 
ucuz satar, Beyoğlu, lıtildil cadde

ai 390, lıveç sefareti kartmnda. 

Zonguldak Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
12 10 932 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere münakasaya 

,ıkarılmış olan beş yüz liralık kilormaiyeti kinin komprimeainin 
münakasa müddeti tal;p zuhur etmediğinden 2-11-932 çarşamba 
gününe kadar 21 gün daha temdit edilmiştir. itaya talip olanla
rın ı ~tanbul ve Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür
lüklerine müracaatları ilan olunur. (5529) 

• 
Is tan bul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
Rumeli ve Garibce muhafaz;ı. mevkilerinin tamiri münakasa11 

1 - Rumeli ve Garibce mevkilerinin tamiri pazarlıkla açık 

kırdırmaya konulmuttur. 
2 - Kırdırma şartları kiiıdmm tasdikli suretleri Bapnüdü

riyetimizden alınacaktır. 
3 - Kırdırma Batmüdüriyetimiııde kurulacak alım satım 

komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 23-10-932 tarihine raslıyan pazar günü saat 

14 tedir. 
5 - Her istekli, biçilmit bedelin o/o 7.S ğu olan 89 lira 78 ku

ruşluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten evvel 
• komisy..ına gelmeleri. 

6 - Örnek: İst Gümrük Muhafaza Batmüdüriyetindedir. la
tekliler orada görebilirler. ( 5438) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimize daha talebe al11111Caimdan talip olan orta mek 

tep mezunlarının veaikalarile birlikte mektep idarealne müraca
atları. (5540) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

Ucuz 

lıtirak ediniz .. 

No. 200 -

Pahalılığa karşı ilk defa 
mücadeleye başlıyan küçük 
bir mağazanın numarasıdır ı 

Mallar Pazarı ..................................... 

Yünlü ve ipekli 
• 
ihtiyaçlarınızı şaşılacak 
derecede ucuz tedarik 
edeceğiniz A yegane 

---
' • • • • : •• ~.·'"···.. ~ ••• ~ .. J;' - ..... ~ ... :c. 

Krep Mizam 
Hayalinizde yaşatbğınız 
kumaşın ta kendisi! 

Krep Mizam 
932 kış sezonu. 
nun en muvaf •. 

fak olmuş 
kumaşı •• 

Bu iş te 

• 

Kre " 
ızam 

Tuvclet ve rop 
için en çok he. 
ğenilen muhte. 

lif renkler 

• 
1 

Istanbul ve T akya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

• 
Alpullu şeker f abrikasıııın Istanbul depo. 

lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablıl". 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu 391

/ 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 1J1Üşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

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

Mahmut aşa'da 
----ııııııilı..---- 1 Dokumacılar: 

Melı:ilı:, Taralı:, Gilcll Yeaair her nevi dokumacı maJ. 
zemesinin çefitlerini bulacağmııı depomuzun aclreıl 
lııtanbul'da Sirkeci, Nur Haıı No. 21 

HiLMi NAiLi 

DENİZ KIZI 

EFTALYA 
SADİ Hanımın 
Yeni ıarkılarını pek yakında 

COLUMBİA 
dinliyeceksiaiz. 

ALEM RAKISI ~• ıc 
Teşrinievvel 932 tarihinden itibaren lobiaarlar ida

r~a1nin müsaade Ye kontrolu tahhnda uzun m6ddet 

fıçılarda bekledikten sonra 

Dinlendirilmiş 
olarak satılacağı muhterem mÜfterilerimize ilin olunur 

rleyo&"ıu'nda Iıtildil cadde
sinde 391 numerolu 

EPREM 
Kürk mağazasında 

her vakit güzel ve şık 

KÜRKLER 
rekabet kabul etmez fiat

.. _ !arla bulursunuz. 4lfllll 

k:~S~R. BE5i 
--~ - . ~-1 

EMAL 

- .. ı RUS 
ANTRAS1T1 
Bu sene bilhassa ayrıca celholu
nan ekstra nevinden Ru& ant
rasitini cihan pİyaaaıında mev· 
cut emsali antrasitlere gerek 
kuvvei haruriyeai ve l'erek aair 
CYsafı hikemiye ve kimyeviye
ıi itibarile her cihetten faik ol
duğu Almanyada vesair memle
ketlerde ahiren yapılan tahlil
ler neticesinde fennen tah/.kkuk 
etmiş olduğu ve işbu ekıtra 

Rus antrasitlerini de yine mü
hfülü çuvallarda olarak münha-
11ran Çinili Rıhbm hanmda 
4 üncü katta No. 8 A. SARl
DlS Efendinin satmaia mezun 
olduğunu toptan veya peraken
de mübayaa yapmak arzusunda 
bulunan muhterem müıterileri
mizin nazarı dikkatine arzey6 

!eriz. 

Rus kömürleri 
Türkiye bayiliii • 

3 üncü kolordu 
ili.nlan 

Çatalca Mat. Mv. kıtalarının 
ihtiy<.cı için 8400 kilo nohut a
leni münakasaya konulmuttur. 
İhalesi 9 11; 932 çarşamba gü
nu saat 10,30 da yapılacaktır. 
Şartnameaini görmek istiyenle 
rin her gün ve ihaleye ittirak 
etmek arzu edenlerin muayyen 
vakit ve saatinden evvel komis 
yona müracaatları. 

(885) (5478) 
••• 

1 
Çatalca Mat. MY. ihtiyacı i-

çin 5800 kilo kırmızı mercimek 
1 aleni münakasaya konmuttur. 
9/ 1 11 '932 çartamba günü sa

l at 10,30 da ihaleıi yapılacaktır. 
Şartnameıini görmek iıtiyen
ler her gün ve ihaleye ittirak 
etmek arzu edenler vakti muay 
yeninden evvel komisyona mü
racaatları. (884) (5477) 

• • • 
Birici fırka hayvanatı için iki 

yüz bin kilo yulaf kapalı zarfla 
alınacaktır. lhııleıi 26-10-932 
çartamba günü saat 10 da yapı 
lacaktır. Şartnamesini almak iı 
tiyenlerin her gün ihaleye işti
rak edeceklerin de vakti muay
yeninden evf>l komisyonumuza 
müracaatları (855) (5243) 

'f "' * 
K. O. kıtaat rnerbutası için 

268 ton saman kapalı zarfla 
münakasaya konmuttur. 9/ 11 / 
932 çartaınba günü saat 10 da 
ihalesi yapılacaktır. Şartname
sini görmek iıtiyenlerin her 
gün ihaleye ittirak edeceklerin 
vakti muayyenden evvel Ko. 
müracaatlan. (887) (5496) .. . . 

~ 

lat. 6 mcı lcraımdan: Bir deY11
; 

temini iıtifa11 zımnında lıtanbul ıi' 
Balık pazannda Peynirci sokai111 ,ı 
14 numarada mahcuz ve ıatıtııı• ,ı 
mukarrer bir adet kaıa ve iınpd"' 
yazı mak'.nesi yazıhane ve ç.i"~ ıo ,.,;i. 
prez makinesi 23-10-932 tarihıne ı 

saclif pazar ııünü saat dokuzdaJI 
1

• 
ye kadar satılacaktır. Taliplerin"''; 
hallindeki memuruna müracaatl•r• 
lan olunur. 

d .,.iP 
lıt. 6 mcı lcra11ndan: Bir •> d' 

tem.İni iıtifuı zımnında GaJaU• ~ . o~" Y ükıek kaldırunda Merteban• 1 ııl• 
imdaki matbaada mahcuz ve "" t . ,,,. 
maaı mukarr• bir adet Dreıner ıO-

kalı hurufat basma makineıi 2~· ,ı<' 
932 tarihine müaaclif pazar gün° 11 
at 10 dan 14 e kadar mahalliııd•. ~. 
lacaktır. Taliplerin mahallindelıı 
muruna müracaatlan ilan olun/ 

., 
O ·· ·· · ı • dan· il• çuncu ıcra memur ugun · ı 

deynin temini iıtifa11 için ınah~. 
bir adet piyanonun sablması"" 'ft 
rar verilmiş olduğundan 23-10-~cl# 
pazar günü ıaat 10 da lstıınb01 ıP 
Yerebatan'da Orhanbey apar~ıet' 
d 'ki' k . ed• a ı ncı açı arttırması ıcra ~~ 

iinden talip olanların yevm .,e 1ı ...... ,. 
halli mezkU.rda memuruna ınu 

lan ilan olunur. __./ 
----------.,.!>' 
ZA YI - 514 ıicil numerolo 

1 
., 

Kolordu ve birinci fırka ihti
yacı için münakasaya konulan 
S.000 kilo üzüme talip zuhur 
etmed~en pazarlığa kon· 
muttur. ihalesi 26/10/ 932 çar 
tamba günü ıaat 16 dadır. Ta
liplerin muayyen vaktinden ev
yeJ komisyona müracaatları. 

(886) (5602) 

aürücü ehliyetnamem kaybol"'~~ıııa 
Yenisi alınacağından zayiin bll 

yoktur. Hüseyin bin Şerif. / 

.. --······························->s• 
MlLL1YET MATB.4 


