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7 inci sene No. 2407 

NUSHASI S KURUŞTUR 

•• 
Uçüncü IGazi • •• z. ın r Balkan 
konferansı 1 i . 1 ,_ .. ' • ;-.. \ ' 

19 uncu asır Avrupaaı ile 20 
~i aur A vrupaımı ııöateren iki 
""ıitaya bakılacak oluraa, göze 
krııacak en ehemmiyetli nokta, 
19 uocu asır Avrupaamm Üç bet 
l,;Jiik devletten iba!et olmasına mu 
~hil,yirminci aıırda Anupanm kü-
1\ık kücük bir takım memJ,ketle-
r • 
t- ltyrılmıı olmasıdır. 

Geçen aarm ortalarmda Avru· 
~run haritaaı basit idi. lngiltere
(! kıt'a dıtında sayarsak, Garpte 

1t' lapanya vardı. Sonra f'ransa, 
~1\ika ile Felemenk Viyana kon· 
~">inde birtetıni§ iken 20 sene 
.. daı· evvel aynlmıJlardı. Orta 
~'l'Upada Viyana muahede•inin 
••kil ettiği Alman konfederaoyo
~· Prusya ve Avusturyayı şamil 
l,,Yiik bir siyasi teıekldil mahiyetin 
~ .idi. Bunun da şarkmda Osmnn· 
~·lllıperatorluğu ve Rusya vardı. 
~11'1ni sene evvel aynlan küçük 
~ııaniatanı heaaba katmayacak 

0,h;araak, Avrupanın cenubu şarki 
~ laınamile Osmanlı imperatorlu
lıırıdan ibaretti. 

Ankarada büyük bir 1 Reşi! ~alip B. 

h 1 k 
Enstıtude 

azJr ) Var Ankarada büyük bir 

Başvekil ve Dahiliye Vekili de 
bu akşam haraket ediyorlar 

kütüphane 
tesisi düşün·ıtlüyor 

ANKARA, 21 (Telefonla) -
Maarif vekili Reıit Galip Bey 

dün Gazi enstitü 
•Üne giderek mu 
alliınlerle uzun 
bir hasbühalde 
bulunmu~, gerek 
riinün kültür it 

lerini gerekse en 
büyük terbiye 

Reiaicümbur Gazi Hazretleri
nin bugün Ankaraya avdetleri 
muhtemeldir. Reiaicümhur Haz
retleri dün otomobille ve Topkapı 
yolu ile Bakrrköyünü teırif bu
yurmuılar ve oradan ayni yolu ta 
kiben Şiıliye kadar çıktıktan son
ra, tekrar Beyoğlu, Şifhane yoku 
ıu ve Galata tarikile Dolmabahçe 
sarayına dönmÜflerdir. 

Baıvekil lomet Paşa ve Dahi
liye vekili Şükrü Kaya Bey bu ak
faln hareket edeceklerdir. Meclia 
reiıimiz pa:rarteai günü gidecek
lerdir. 

Mecliı teıriniaaninin birinde a
çılacağı için gerek tehrimizde, ge 
rek intihap dairelerinde bulunan 
meb'uslar da peyderpey gitmek 

Üzeredirler. Bugün lıtanbulda bu 
lunan bazı meb'uslar da Ankara
ya gideceklerdir. 

Mecliste ve vekalellerde 
hazırlık 

ANKARA, 21 (Telefonla) yurtlarından bi-
Mecliıin içtima deneai yaklaştığı ri olan enstitü-
için, Ankara yava., yavaf eıki fa-
al ıimaımı almak üzeredir. Yeki nün en büyük r aydayı temin .,_ 
!etlerde bu sene meclise verilecek debilmesi için ik yeni liyihalarm nokoa:ılarını bitir 

k ., h ı b' f r .. i mali icap l'C!en 
me ıçm ummAnak ı ıdr aa ıye_ı bg_o nokıaıılar üze-
ze çarpıyor. ara a umumı ır • .xeşıt Ual.ip Bey ri d ·· ·· il 
h ık B"t' h" t 1 n e ııoruım ı 
ti~zır .. ı ı,ar: 1 d u ... uj şe. ır ~ ve czun boylu t.Jfı;İfi:\t ıt:lıruştır.Hoca 

Tbs~lietı e Magıl~ ad§ına ••: J lar mektebin yükselmesi İçin dü
?1~ an e !'!'r_· ec ıste e yenı l 'ündüklerini sö l-1~ıui~lcr ve bHhassa 
ıçtıma ~neaı ıçın hazırlıklar rle- biiyük bir kiitüphanenin lü.ı:umun 
vam edıyor. ı dan bahsetmişlerdir. Vekil Bey bu 

-=--=~--------=-~--=--======--=~ 1ı ihtiyacı daha geniı bir i)lçü ile 
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Sahip ve Ba,muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi N~riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

• 1 e 
~-·. · ı 

' ... ~ . ,, 
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Bugünkü manzara nedir? Yal
~~ Osmanlı İmperatorluğunun 
~ 'rupadaki kısmı eski Avrupa
" umum devletlerine yakm par

'-lara ayrılmıtbr. Sekaen sene ev
••lki vaziyetini binniabe muhafa
lt edebilen Garbi Anupadır. Va
'-ti ve şarki Avrupanın büyük 
t•letleri parçalanmııtrr. Rusya
I •, F enlandya, Es ton ya, Leton
~lt, Litvanya, Lehistan çıkmı~trr. 
ı. lınan konfederasyonu tekrar 
t lı:rar taksime uğramıt, bütün 
~&ati Avrupada on kadar devlet 

'iicude gelmiıtir. Oomanlı impe
~torluğu parçalanmış Yugoslav
~· Türkiye cümhuriyeti, Bulga
'-tan, Romanya, Yunanistan, Ar-

l.artılamak için de dÜftindiiğünü 
ve hatta Ankarada bir mill et kü
tüphanesi açmağa da taraftar ol
duğunu söylemittir. 

Başvekil dünkil maçı allJka ile takip ederken .• 

"1ıtluk meydana gelmittir. 
lı. Bu ayrılma ameliyesinin baş· 
-"ıı•cı büyiik Fransız ihtililidir. 
'Polyon muharebelerile Avrupa 
~. her tarafına yayılan milliyet 
~~ırferi, bütün 19 uncu asırda git 
'- Çe kuvvet bulmuf, büyük impe
lt lorluklar tedricen zayıflamıı, 
'i~alanna aynlmağa baılamıf ve 

•ı.ai ııafhaaına da büyük harbin 
~Uııda girmi§tİr. Yugoolavya ia
~ "" edilecek olursa, denebilir ki 
1.,~Pa kıt'asmın her tarafmda 

ıdeal tahakkuk etmiştir, 
~illetler bu ideali tahakkuk et 
ı;. •le için çok çalı~blar. Denilebi-
1 ki son zamanların tarihi mil· 
~lerin bu ideali tahakkuk ettir
le;;k yolunda aarfettikleri gayret
~l rı hüliaaaıdrr. Bu mefkGrenin 
~ı.alı.kuk ettiği gün dünyanm cen 

1 olacağı zannedilmiıtl. 
19 uncu asır Avrupaomm bu 

~~ladaki ümitleri ne kadar par
~~ ıae, l-ıarpıonraıı Avrupaıının da 
~ Ula hayali o derece elim oldu. 
'-~ harı>ten sonra her devlet ta
'ı '"dan terviç ve tatbik edilen 
1" l,&adi kifayet ıiyaıeti bu suku-

ayali ziyadelettirdi. 
!ıııt'n zamanlarda milletler ara
~a tekrar toplanmağa doğru 
~ dilmeğe ba,lanan meyil, bu 
-,;)al sukutunun akıül&.melidir. 
~~I ı~ .. ,bbüslerin bazılan çok ıll
'- l~dür: Briand'm maruf Avru
\bbırliği projesi l(ibi. Bazdan da 
"~ vardır: Bail<nn ittihadı ta-

•uru gibi, 
ı, lierkes bilir ki bunlar bugün 
~". '?lacak itler değillerdir. Ve 
~ llıaınin tahakkuku daha müı
fıı • hangisinin daha kolay oldu
"'-d~ ınünakata kaldmr bir me
lı;jdır. fakat herhalde cazip fi. 
ıq. "~~ir. Ve bir zarif arkada~ımı
~. IOylediği gibi, herşeye "ol-
·"'ı" d' H B • b"I ~ ıyen aıan eyı ı e arka· 
"-~·h" koıturduğuna bakılırsa, 
~ eıi cidden büyük olmalıdır. 

~ llaan Bey evvelki gün kala
~lı. bir heyetle Bükreıe gitti ve 
" ltomanya payitahbnda üçün· 
•ı ,,.Balkan konferanamın açılma
~l>lı.arrerdi. Balkan konferansı 
~il aene latanbulda toplandı
' ~~ Türkiv .. .,fkin umumiyeai 
~llıle yakından alikadar ol
'ıı.~" hemen söyleyebiliriz ki 

Şeker sanayii memle
ket için hakikaten 
bir nimet oluyor •• 

l' Gresini benimaemitli. 
~· •kat mesele bizimle bitınez. 
\ 11

1 
Balkan ittihadı mefkUresin

~ ~l'tran bir asırlık mazi var
lı;", " bir a11r zarfında her mil
İf.. <>telı.i milletten nefret etmeği 
~~IUniıtir. iki sene evvel Bulga

Şeker mıntakasındaki köylü 
refah içindedir ve 

tediyatını yüzde 99 yapmışbr 

Alpullu fabrikası dün gezildi; ıeker naaıl 

~"" misafir olarak gittiğimiz T k 'd 
~~ ...... bizi eğlendirmek için ter- ra ya a ne 

e.lılen müaamerede milli tar-

yapılıyor, fabrika 
teairler yaptı ve yapıyor? 

._ .•.. 1 • 

..:'il t·~y eyen hır kız, "nişan]raı-
~tiıı·"rkler tarafından" katledil- Alpullu ıeker fabrikasını itler 
~ıd ~ylemiı.ti. B~r kaıda matuf vaziyette görmek için bir çok taraf
~ 1ll•na kunaenın asla ıüphe lardan ııösterilen ıiddetli arzu üze-
.... "Yeceği bu hadiseyi, başka- rine lıtanbul ve Trakya teker ve 

~ ıı' r~nc_~de edebilecek §eylerin 1 iıpirto fabrikaları tarafından Alpul
· '•a Rtınluk havatımızın itiyatla luya tertip edilen gezinti, dün ya
~·.,.j~l\a girdiğini göıtermek için pıldı. 

...... •Yoruz. Mazinin bu mirası Davetlileri ta,ıyan huauıi tren, 
~~lkdele etmek lazımdır. sabah saat ıekizde Sirkeciden kalka 

~:.lin~nan~~~:~Aka::.:fk.!~~::: rak 13,5 ta Alpulluya varmııtır. 
~~ ~aldığı zamandır ki tahak- ••··-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·--· 
.~'•I ebilir. Bunun için de cok nu da unutmamak lazımdır ki, ha 
~~ıı:~ Yapmak lazımdır. işte zrrlığm en mühimmini, her büro

b • ıene Atinada, ııeçen sene nun kendi menıup olduğu ınemle~ 
IQp~lda ve bu •eoe de Bükref- kette bu uğurda sarfedeceği gayret 
ı, ":,nan konferanslar bu ha- tetkil edecektir. 

c 

Hayri Beyin beyanab 
Davetliler, Alpullu istasyonunda 

Şeker şirketi meclisi idare reiıi ve 
Edirne meb'usu Şakir, Edirne vali
ıi Salim, Kırklareli valiıi Faik Bey
lerle fabrika erkanı ve halk tarafın 
dan kartılanmıılardır. Davetliler, 
doğruca fabrikanın ııazinosuna alı
narak burada i;ğle yemeğini yeıniı
lerdir. Yemek eınaaında, Şakir B. 
ayağa kalkarak, davetlilere hitaben 
krıa bir nutuk irat etmiştir, 

Şakir Beyin nutku 
Şakir Bey, fabrikayı gezmek için 

buraya kadar zahmet eden davetlile 
re teşekkürle nutkuna b~şlayarak 
fabrikanın ( 7) •ene evvelki kurulu-

Hariciye vPkili 
Bugün geliyor 

··cii;;;J;~;i;~ı--··-·-ıauslarla ilk maçta 2-2 
Bayramı berabere kaldık 

lstanbuldan 2000 iz-
Tevfik Rüştü Beyin ci Ankaraya gidiyor Karagümrük takımı da Selinik 
bu akşam Ankaraya 29 tetrinievvel Cümhuriyet t k 3 2 d• 
•t • h • Bayramı günü Ankarada yapı- a ımıDJ • yen lee 

gı mesı mu temeldir lacak büyük geçit resmine i,ti 

Cemiyeti .akvam içtimaına ittirak 
eden Heyetı murahhaıamız reiıi ve 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyin 
gell"<'•İ ihtim~Ene mebni dünkü ekı 
preste kartılamak üne tErtibat alın 
mıt~ .. Fakat Tevfik Rü,tü Bey gel 
memııtr. Evvelce cı,, yazdığrmız gi
bi, Tevfik Rüştü Beyin •ı a&bahki 
ekspre.ı~ ıehrirnize celınGı beklen
mektedır. 

Hariciye Vekilimizin doğruca An 
karaya gitmesi de muhtemeldir. 

Balkan 
Konferansı 

Tafsilat son habt'rlerimizde 

rak etmek üzre buradan bu haf 
ta içinde gidecek olan izc;iler 
hazırbklanm görmektedirler. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Leh 
Tayyarecisi 
Diln öyleden sonra geldi, 

bugün gidiyor 
iki hafta evvel tayyare ile teh 

rimizden geçerek tertip ettiği bü 
yük bir seyahati ikmale ııiden Leh 
tayyareciıi yüzbafı M. Kabrinski 
seyahatini iknıal etmİf ve dönmüt 
tür. M. Kabrinski dün aaat 15,45 
te tayyaresile Yeşilkoy rasat istaı 
yonuna inmitşir. Mumaileyhin re
fakatinde bir de makinist vardrr. 
Yüzbaşı Lebiatana müteveccihen 
bugün yoluna devam edecektir. 

93 felaketi başımı 
eldi 

'" 
Yeni tarihi tefrikamız Maçtan gilzel bir enstantane 

93 ... Bu aayı bize pek acık- ı rücü bir muahede imzalatmıt
lı bir zamanı hatırlatrr: 93 de- tı. 

yince bir yandan Abdillhaıni- Yeni tefrikamız bu adamın 
din millete bir aldatmaç Rusça ba•ılmıf bir hatırcuma 
olarak yaptığı ve bozduğu dayanıyor. Baıka bir dile çev

S Millet meclisi oyuncağı, öte rilmemit olan bu batıra, lgna-~ 
Syandan Tuna boylanndan ti 

1 ı R.us takımı 
Ankara ya 
Gidecek 

i5 tief'in yalnız Edime ve Ayas-_ 
--Y etilköye kadar gelen Rus or· f , , -

ta anos ta yaptığı ııleri anla·=·-ı = duları akla gelir. tıyor . 
5! Bütün bu felôketleriıı bay· F k b · b = 
E::kUfu yıllarca lstanbulda Rus a at ız ununla kalma·== 

dık. O zamana ydİfnıİf yerliS 
Ebüyük elçiai olarak oturan bir b" b" k = = ve ecne ı ır ço adamların :ı:: 
=adamdır: Ceneral l1I11atief... = 

yazılarından /gnatief'in muha-= i Bu adam, A.bdülazi.z zanıa- rebeden evvelki İflerini de top-$ 
:= nmdcr sarayın 11• hükumet a- la<lık • _ 

jidamlarının damarlarına ırir- Yakında okumaia baılıya-=:ı 
= mif, devleti zayıflatacak her coğınız 93 felaketleri 11e lgna-= 

1 
=çareye b"f vurmuıtu. Bu a- tief, bütün bu iıleri en ince ""I ' 

dam, Bosnalıları a7akl~ndır- gizli noktalarına kadar anla
mıı, Sırpları ııe Karadaglıları tan bir ya:aıdır. Tarihin içinel 
ayağa kaldırmıf, Buigarlara yalan katmaz; yazdığı her 
baı kaldırtmııtı. Türk orduları ' vak'ayı olduğu gibi gösterir. ' 
bunların her &irile döuü~e dô- : Bununla beraber bir roman gi. g 
vüıe kuııııeıten düıtüiü zaman 1 bi tatlı tatlı okunabilecek bire 

i gene bu adam Rus ordularını yolda yazılmıştır. , 1 
1 

Tuna üzerine yürütmü~tü. Y azm da açık ve sade türk-

Ruslar Balkanları yarıp çedir. Her okuyan ne demek ii 
yırtarak latanbul kapılarına iatenildiiini kolayca anlıyacak. ~ 
dayandıklan vakit gene bu a- Hem tarihi öğrenecek, hem de İ! ! dam Ruı murahhası olarak acıklı ııe sülünç tarafları olan il 

IAyaotafaPEKere YAKJNDu'Aacaktır. I 

Rus 
mı 

iakımı oe Tflrk takı
kaptanları maçtan 

6VL•el •• 
Ruı kardeılerimizle oynayaca 

ğımız oyunlann birini dün Kadı· 
köy ıtadında oynadık. Havanın 

çok bozuk ve rüzgirlı olmaaına 

rağmen her iki millet menıupları 
stadyumu adam akıllı doldurmuş-

ANKARA, 21 lTelefonla) 
Ruı takımı ayın 27 inci günü An• 
karaya gelecek ayın 27 ci ıı:ünü An. 
kevinde ıereflerine verilecek ziya 
fette hazır bulunacaklardır. 28 
teırinievvel günü miaafirler Gazi 
çiftliğini, Ankara erkek muallim 

(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 

Kış kapıya 
Dayandı 

Dün bir çok kimse
ler palto giymitlerdi 

Hava evvelki geceden beri olduk
ça değiımittir. Dün havıı hemen he 
men aktama kadar bulutlu geçmit 
ve dün sabah rüzgarla karıpk ser
pinti olmuıtur. 
Havanın bu değişildiği ve ıoğu

ğun baı göıtenneai dün sokağa çı
kanlarm bu k11mına pardeıü hatta 
palto glydirrnittir. 

Dün kııın kokusu duyuluyoı·du. 
Bu manzara fakirleri düşundürdüğÜ 
kadar odun ve köınürcüleri ııevin
dinnektedir. 

Dün Y eıilköy hava raıat merke
zinden ıorduk. Bugün hava bulutlu 
geçmekle beraber ,daha gÜn~li p,ün 
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lktısadi bahisler 

Ziraat mı, sanayi mi? 
• • HARiCi HABER.LER 

ı• 

Hiç olmazsa ihtiyacımız nis. 
betinde sanayi. 

leşmek mecburiyetindeyiz 
-2-

Bundan sonra "ziraat mı 1 ler ve vergilerin çoğunun ec
aanayi ıni" teklinde ortaya ÇI· nebilere tqmil edilmemesi yü. 
kan meselenin diğft bir cephe- zünden iktıaadi noktai nazat'-

Fransız 
Bütçesi 

Tevazün için ne 
tedbirler alınacak? 

PARlS, 21. A. A. - Meh'uaan 
meclisi maliye encümen.inde maliye 

Almanya ve 
Kontenjan 
Reihschbank mü-

dürü 
Lüther'in bir nutku 

1' sini tıetki.k edelim. dan timali Afrika ve Hindiı-

ve bütçe nazırlannın verdikleri in- . HAMBURG, 2!· A. A. - Vol!f 
hattan açıkça anlatıldığma ıröre hü- a,ansından: Rayhı!bank umum mu
kiimet verııi tahailatında hileyi .., dürü M. Luther .ted~vül~e bulunan 
yolsuzluğu ortadan kaldırmak ve 1 kayt paranın ırenış hır "?ıkya~ta o~
bazineye ait hakla•·ı korumak için tadan kaldınlma•.~ ale;yhındekı mu
muhtelif tedbirlerin alınmasını par- ~~.el~ h~nda . -~en!z aşırı kulu
li.mentodan isteyecektir. Bu tedbir- bü • u~d': soy.led.'g~ hır. nutukta ev· 
ler araaında hilbıuısa bankalardaki veli hukumetın ıktıııadı program ve 
mevduatın mürakabeye tabi tutul- planına dair izahat vermittir. 

F arzedelim ki dünyada buh- tan gibi bior müstemlekeden 
ran yoktur, istihlak iıtihsalden batka bir ıey olmayan Oıman. 
fazladır. Binaenaleyh her müa- lr imparatoroluğunda c:lahi icabın 
tahsil yetiıtirdiği her malı bü- da dampinge kadar giden ec
tün piyasalarda kolayca sata- nebi rekabeti yüzünden eski 
biliyor; ve dolayısile evvel be- aanayi ölmüı ve asri sanayi 
evvel dahili piyasa gibi emin doğamamııtır. Ve fU cihet u
bir piyasa aramağa ve ona mal nutulmamahdır ki Almanya 
yetiştirmeğe çalıımaya mahal dahil, bütün Avrupa ve Ameti
yoktur. kada sanayim inkişafı, ancak 

Bugünkü ve her halde ya. N apoleon harpleri esnasında 
kın yarınki vaziyetlere pek u- büyük bir tekaddüm kazan
zak olan böyle bir vaziyete gö- mıt olan İngiliz mamul malla
re muhakeme yürütürsek da. nna kartı ağır gümrükler vaz'
hi, tereddütsüz ve muğlak su- ile kabil olmuştur. 
rette deriz ki ıanayi zin.attan Sevr muahedesinde en şid-
çok karlı bir it.tir. detli maddelerin askerlik ve ik-

Bunun ilk delili bilhassa zi- bsadi kapitülasyonlara ait bu-
raatçı olan memleketlerle bil. lunduğu ve o zamanki düıman
hassa sanayici o1an memleket- lanmız tarafından en geç vaz 
ler arasında yapılacak bir mu- geçilen müktesep hakların bu 
kayesedir. sounculan olduğu hatırda tu-

Mıaır kadar ziraate elve.. tulu•sa bunlara verilen ehem
rişli memleket taaavvur edile- miyet, ve bizi aciz bırakmak 
mez. Halbuki Mısır nüfusca o- icin bunlardan beklenilen yar· 
nun yarısına vannayan sa.;ayi. dımın derecesi kolayca anlaıı
ci Belçika ile servet ve um- lır. 
ran noktai nazarından kıyas Türkiye Lausanne muahe

d'esHe kapitü'lisyonlan atmak
la sadece iktısadi noktai na. 
zardan müstemleke vaziyetin
den çıkmak imkanını elde et
mittir. Bu vaziyetten filen çık
mış olmak için imkan dairesin
de ve hiç olmazsa ihtiyacımız 
niıbetinde sanaytleşmek lazım 
dır; ve bu hususta pek geri 
kalmışızdır. Zira Avrupada sa
nayi sahasında bizd'en geri yal
nız Arnavutluk vardır. 

bile edilemez. 
Bunun ikinci delilini müs

temlekeci devletlerin siyasetle. 
rinde görürüz. Bunlar bir ye
ri feth ve yerlilerin isyan dev
resini geçirdikten sonra o yeri 
kendi memleke tlerindeki fab
rikalara ham madde yetıttirici 
bir kıt'a haline sokarlar. Ve 
vergi ve gümrük siya ~etleri va
sıtasile yerli sanayii batırırlar; 
sonraları da onun asrileşmesi
ne kartı ellerinden gelen her 
türlü tedbirleri alırlar. 

Son yetmiı seksen sene için
de şimali Afrika ve Hindistan 
tarihinin en bariz vak' alan bu 
hadisenin muhtel'f şekil ve 
safhalarından ibarettir. 

Meseli büyük harbe kadar 
Hindi&tanda idi kuma' yapan 
pamuklu mensucat fabrikaları, 
lngilteredeki fabrikalara Hin
distan piyaşaınnda rekabetten 
menedilmek maksadi!e. zama. 
nm ihtiyaçlanna g iire değifti
rilen aynca bir hususi vergiye 
tabi idiler. Bir mütetebbiııin u
zun lifli pamukla çalışan ve 
dolayıııile iyi cins kumaf ya
pan bir fabril,a açması üzerine 
Hindistanda yetişmeyen ve Mı 
sırdan gelen işbu cins pamuğa 
öyle bir gümrük konmu~tur ki 
fabrika işleyemez olmuş ve in. 
gilteredeki fabrikatörler bu ra
kio•en kıırtulmu~lardır. 

Sanayile zi.Taatin temin et
tikleri faydalar arasındaki bü
yük farkı anlamak ıçın basit 
bir misal zikredelim. 

Toprağa gömülen bir to
humdan ancak pek müstesna 
hallerde on bet ili yirmi misli 
mahsul alınabilir. Binaenaleyh 
zinatçi bir cemaatta, onun 
mensuplan yani köylü, diğer 
sınıflar ve hükumet ancak bu 
farkı aralannda taksimle geçi
nir ve itlerler. Sanayide İse bu 
fark nisbetsiz derecede fazla
dır. Vasati surette 6 ili 7 lira
ya Htılan bir yünlü kumaşın 
içinde bulunan yün, koyundan 
kesilmiş. halde. altı yedi kuruş 
ya eder ya etmez. Binaenaleyh 
burada altı yedi kuruş kıyme
tindeki bir mal üzerine binen 
muhtelif emekler onun kıyme. 
tini yüz misli arttırmış oluyor
lar. Ve sanayici cemaatin muh 
telif sınıflan ve onların basın
daki hükümet arasında tak~im 
edilecek fark çok büyüktür. 
Bundan dolayıdır ki galio ve 
fatih milletler kendilerine sa. 
nayiciliği ve mağluplara zira
atçiliği tahsise çalrşmışlardır. 

:ı(. ,,. 'l· 

mail ve kupon hamillerinin hüviyet M. Lu~h~r nutkuna §U suretle de
lerinin tahkik ve tevsiki busuılan vam e~ştir: . . . 
vardır. "Bu planın mu~~ffakiyetle tatbıki 

Memurların maaşlar.:nda yiizde İ- herşeyden evve~ ıtıınat esasın~ da
ki ili 10 niıhetinde tenzilat yapıla- yanmakt.adır. hımat duygusu ıse an 
ğı da ooylenmektedk cak e?'.nı,;et ve bak sahaım.da. f~yd_a 

Bunda nbaşka harpte kocalarını vereb.ılır. .M. L~l~er huıu11 hll' ıkll· 
kaybedeı-ek dul kalanlnrdan evlenen ~t sıstemı t~tbıkıne taraftar oldu
lcre verilen maaşlarrn kesilmesi. gunu kaydettiken .. so?ra, A~manya
h~rp maluUerıne hastalık sehebile da huduların ecn;h,•. tıca~et eşyaakı 
baş:Jaoan tahsisat üzerinde yeniden na kaP;iltı.l~a~ı duş.':1nces~nden artı. 
tetkikat yapılınaaı, bazı nevi vergi- v.azg~ildıgını de soylerruş ve demıf 
lerin yeni ıartlan uydurulma11 ve tır kı: . 

1
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bilha5 'ia İrat veı·gisi hakkında yeni Konten.Jan usu.unun dogurdufu 
bir harem tanzimi ııibi bir takım me!.el~lerı ortaya çıkaran A!~.nY.:a 
tedbirler <'aha teklii edilecektir degıldır. Bu meselel~ı· ernebi huku-

Franaanm Amerikaya olan borç· metlerin ~iya~i - tica~i mahiyette 
lanna mahsuben verilmesi lazım ge- bazı tedhırlermden dogınuştur. 
len ,'e 18 kanunuevvelde vadesi hu- " Alacaklı ve borçlu memleketle
lul edecek olan taksit hakkında ma· nn iktiıadi va:ı:iyetleri arasındakı de 
Jiye ve bütçe nazrrlarınct muhtelif rin uçurum .~cak ti~aret .eıyasının 
ıüaller oorulmu,tur ıerhestçe mubadelesı suretıle durdu 

Bilhaıoa M. Mal~y tediye kabili- nılab~ir, yahut ta?~m"?~l edilebile
yetinde vuku bulacuk her türlü de- cek bir h~d~e ı:etırılebılır. ltt~ bun 
ğlşiklikleri parlamentoya haber ver- dan dolayıdir kı, bu serbest muhade 
meğe hükUmeti mecbur tutan "hak- leye set. çeken e?gelleri kaldırıp yok 
ların konımnaıı~ maddeoinin parla- etmek Iizım ırelır 
mentJca vaktile kabul edildiğini ha· "BüY!!k .. m':"'!eketler evvel~e . >:p 
tırlatmı~ Lausanne konferanımda tıkları buyuk ıstıkra;ı:ları kendı ıs e
Alman ...:rçlarında tenzilat yapıldık dikleri ile tahvil. e~ı~ ol~uklarmdan 
tan sonra Amerikaya parlamento- borçlu devletlenn ıktısndıyatım e
nun izni olmak1ızın hiçbir tediyatta ze~ a~r yüklcrı .hafifletmenin artık 
bulunamıy~cağı mütateasını ileri m';!mkün .. ol~a~ı ~cap. eder. 
sürmüştür. Bugun~ ıkt_ısadıyatın ~n efa•-

M. Palmade verdii{i cevapta, hü- lı ve ehem~yet~~ .. m?.seles~ bo~çlu 
kUmetin bu teahhüdünü tanonamaz- memlcketlerın bulun d~nya ıle tı~a; 
lık etmediğini ve müsait bir zaman- ~etçe ~ul~nm:J< vasıtaııle borçlarını 
da 18zım gelen müsaadeyi iıteyece- odem~.g~. ım~n bulamad~kları halde 
ğini söylemi,tir. yer yuzundekı a~tı.nın. bırkaç mem-

Encümen bütçelerin tetkikine ya- !ekette. yığılıp bd!rıkın!ş ".lması'?.da'! 
rın başlamağa karar vermiştir. ıbarettır. l~tısa ı vazıyetın tabıı hır 

surette yenıden canlandırılması ça

Avam kamarasında 
LONDRA, 21. A.A.- A. 

vam Kamarası Ottava konfe
ran11 esnasında akdedilen ti
caret mukaveıle ve itiliflannın 
tasdiki hakkıdaki karar sureti
ni 84 muhalif reye karşı 451 
rey il.e kabul etmittir. 

Acıklı bir yangın 

relerini arayıp bulmak zamanı arlık 
gelmiştir. -'' 

Anvers'teki Yunan 
konsoJoshanesine 

ıLaarruz 

ANVERS, 21. A. A.- Uzun 
müddetten beri Anvera lima
nında ve civartnda serseri bir 
vaziyette dolaşan ve birço!lu 

PARlS, 21.A.A. -Eski Pa. komünist olan 30 kadar Yunan 
ns istihkamlarının bulundu- gemicisi dün zorla Yunan kon 
ğu sahada bir aile tarafından ş0loshanesine girmişler, koso
raber halkı ~lit ve korkuya dü I.osile iki memura ağır muame
İfgal edilen ahşap bir kulübe- lelerde bulUD'mlUŞlardır . Bu 
de yangın çıkmıştır. Aile reisi taarruz üzerine zabıta dün ge
~ehlikeli surette zehirlenmiş, ce ve bu sabah iki araştırma 
kanaı ile 4 çocuğu yanarak kö yapmış , 40 kadar kimseyi tev-
mür haline gelmislerdir. kif etmiştir. Bunlardan birçojiu 

• Yunanlıdır. 
Amerikan bütçesi- Konsolosla memul'lar bu y-

• v ı kalananlardan 12 isinin mu-
nın açıgı taarrızla. rda olduklarım tanı-

VASHİNGTON, 21. A. A . 1 mışlardır. Bunların hepsi Yu
Amerikan bütçesinin açığı 17 nanlı gemicilerdir. Aralannda 
T etrini evvelde 554 milyon d o- Abramides isminde bir de ko-
ları bulmuştur. münist vardır. 

Almanyada dalgalı 
berçlar 

BERLİN, 21.A.A. - Volff 

Bu adam geçenlerde Jean Va 
tis vapurile Anverse gelmi,tir. 

Fatih milletıin k~~sız işi fet
hettiği memleket ahalisine ve 
karlısını kendisine hasretıresi 
tabii olduğundan bu hareketler 
aanayii:n ziraaattan karlı oldu. 
ıhma hüküm için ,.n kuvvetli 
deliller arasındadır. Güll'riik-

1 ajansından: Almanyanın dal
iiii;;;;;;;;;;;;iiii;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; g alı borçları Ey I ul nih a yetide 
mektebini gezeeekler ve oyundan Takas 1731 milyon marktan ibaret bu 

Abramides'in Anversteki Yu 
nan mahafil•nde kargaşalık çı
karmak maks~dile sureti ımıah. 
susada göderildiği zannolun 
maktadır. 

sonra Ankara sporculan tarafın- 1 
dan verilecek ziyafette bulunacak Komisyonu unmuştur. 
!ardır. Ciimhuriyct (>ayramı günii Ağustos sonuna bu borçların 
misafirler sabahleyin meclisi ge.. l:EI! miktarı 1908 milyon markı bu 
zecek, öğleden sonra da geçit reı Pazartesi güniJ ilk luyordu. 

Konsolos, Abramides'in kon 
soloshaneyi basan çetenin ba
şında bulunduğunu gördü!lünü 
söylemiştir. 

Bu taarruz esnaıında Nico. mi seyretmek ibere hazırlanan 
yerde mevki alacaklardır. lçtlmaını ak/ediyor M. Poincare 

Pazar günü öiilclen evvel hıf-
Pariste laides dudaklarından yaralan-

zıasıbha enıtitü.ii ile Sıhhat vcka ANKARA, 21 (Telefonla) -
Jeti ve ziraat erutitüaünü gez~ek Takas kom.iayonu pazartesi günü 
!erdir. lzmirden Rus misafirlerin ilk toplanmasını yapacaktır. 
lzmire gelip gelmeye<"ekleri so· Komisyonun tediye .nüvazenesi
rulmuş, fakat Ru«ya ile lıtanbul nı'n muhafa•aıı içı"n çok mu"hı"m 
arasındaki teyrüı.e{cr tarifesi bu· ... 
na mani olduğ:ı cihetle !zmire gi- karar vermesi beklerunektediı-. 
dilip gidilm.,meoi Ruayadan iıti-
zan edilmiştir. 

Saha hazır 
ANKARA, 21 (Telefo,,Ia) 

- Muhafızgücünün İstiklal aa 
hası Türk . Rus maçları için 
kabil oldu~ kadar düzeltil. 
miş, tribün tamir edilmiştir. 
Ruı oyuncularına Ankara batı 
rası olmak üzere buradaki o
yunlar ve tesaml rdan mürek
kep gayet güzel bırer fotoğraf 
albümü verilecektir. 

Ankarada antrenman 
ANKARA. 21 (Telefonla) 

- Ankarada Rus sporcularile 

Ankara ziraat 
enstitülerinde 

ANKARA, 21 (Telefonla) 
Ziraat enstitülerinde tedrisata 
başlanılmıştır. Enotitüye ginnek 
için müracaat eden talebeler Ga· 
zi orman çiftliğindeki talebe yur
d0nda çalı§lllAya haşlamıtlardır. 
Bu talebe çiftlikte işleyerek tııtbi 
kat görmektedirler. 

. ................. ·-·-·-···········--·-
takımı ile Çankaya spor takı
mı arasında olmuttur. Genç
ler birliğinden gayri klüpler-

• • • •• .....1-. 1 'I 

P ARfS, 21.A.A. - M. Poin 
care Pariste bulunmasından is 
tifade ederek bugün öğleden 
sonra Fransız akademisinin iç 
timaıda hazır bulunmuştur. M. 
Poincare yanında M.Hanstaux 
olduğu halde otomobille akade 
miye gelmiş, hürmetle selam. 
lanmış ve akademi azası tara
fından pek hararetli surette 
karıılanmıthr. 

Otta va uzlaşmaları 
VASHİNGTON, 21.A.A. -

Yeni Zelanda parfimentıoau, 
Ottava itilaflarını tasdik eyle.. 
mittir. 

LONDRA, 21. A. A. - Ot
tava uzlatmaları hakkında bu
gün parlmentoda cereyan eden 
müzakereler eanasmde işçiler, 
Samueliıtler. uyuşma1arın 6 ay 
evvel fesholunabileceğine dair 
L" 1' i .. :~::c__ • re 

mıştır. 

Çağrılan bir cerrah yaranın 
kenarlarını dikmiştir. 

Mistres Pouley ser
best bırakıldı 

NEY -CHANG, 21. A.A.
Mistress Pouley ile Charles 
Corkran Japon ve yeni Manıçu
ri hükümetıi askerlerinin muha 
fazası altında oldukları halde 
Nev-Chang'a gelmişlerdir. 

Madrit telgraf 
konferansı 

MADRİT, 21. A.A. -lapan 
yaya ve komşu memleketlerde 
tesis olunacak kuvvetli telsiz 
alıcı istasyonları arasındaki 
muhaberatm doğrudan doğru
ya ali.kadar hükUımetlere ait 
yüksek tevettürlü cereyanlar 
vasıtasile temini hususunda 
... .ı . '• bevnelm:ı~ı telli ve tel. 

Mançuride 
Temizlik 

Eşkıyaya karşı 
hareket başladı 

NEV CHANG, 21. A.A. - Ja
pon aıkerlerinin Taianın cenubuna 
doğru ilerilemekte olduklan ve l!fkİ 
yaya kartı bazı hareketlerde bulun
duklan bildirilmektedir. 

Miıtrea Davley ile Corkrani kaçı
ran baydutlann ve maiyetindeki 100 
kİ§inin nihayet teslim olmağa mec
bur kalacakları umulmaktadır. 

HARBiN, 21. A. A. - lngiliz 
ceneraJ konsolosu poJis müdürü ce
neral Chin Yung Kaiyi ziyaret et
mİ§, ve Mistres V oodruff'un geçen 
lerde öldürmesi vakası hakkında ya
pılan tahkikatın neticelerini öğTen
mİ§tİr. 
Alınan hu neL'celer polisin vazife 

sinde büyük kusur ve ihmalleri ol
duğunu gÖotermektedir. 

Salahiyettar Japon makarnalı teı
kilatını düzeltme•i ve iyileştirmeıi 
lüzumunun polis müdürlüğüne bil
dinniştir. 

TOKlO, 21. A. A. - Reımi ma 
hafilden öğrenildiğine göre Miat
reıs Pavle ile Corknan için verilen 
130 bin yenlik necat fidyesinin 
65.000 yeni lngilizler, geri kalan kıı 
mıru da yeni Mançuri hükilmeti te
min etmiıtir. 

lngiliz işsizleri 
LONDRA, 21. A. A. - Avam ka

marasında M. Mac Donald bir ıuale 
cevap vererek demiştir ki: "Hüku
metten tahıiaat ala niuizlenn mal
ıet vaııtaları hakkında yapılmakta 
olan tabkikatlann kanun dahilinde 
cereyanını temin İçin hükômet daha 
şimdiki içtima devt·~si esnasında par 
Iimentodan bir kanun çıkarmak az
minde bulunuyor. Yapılan tahkikat 
geçende vukuhulan karışıklıklamı 
başlıca sebebini teşkil eyleınittir. 

LONDRA, 21. A. A. - Prens 
George Londrarun şarkında kalaba
lık bir mahalle olan Poplar' da yapı
lan gemidiler ve denizciler yurduna 
ilftve edilen yeni kısmrn açılrş resmi 
ni yapmağa geldiği zaman orada bu 
lunan ahalinin bir kısmı tarafından 
" Biz aclıktan ö'ül'ken ıiz otomobil 
lerde ge~İyorsunuz'' suretinde bağ
nşmalarla karşılanmıştır. Falmt u 
mumi alin~ .esleri bu bağTışmaları 
bastırmıştır. 

Prenı. George gelmeden evvel iı
sider lıir nümayiş yaprmşlardır. Bu 
nümayiı eanaaındR birçok işsizler 
yurt hiıuısına zorlıt girmişleı-, fakat 
biraz oonra dışarı çıkarılmışlardır.3 
kişi tevkif edilmiftir. 

Kingston'da 
Kargaşalıklar 

KlNGSTON. ( Ontarioda). 
21. A.A. - -Kingston hapis 
haneainde yeniden bazı karga
ıalıklar çıkmııştır. Bu esnada 
silah sesleri işidilmittir. Der
hal çağrrlan bir müfreze asker 
sükôn ve huzuru iade etmi§tİr. 

Alman demiryolla
rında sui kastçılar 

BRANSCHVS1G, 21.A. A. 
Volff ajıımından: Alman de
miryollan memurlarından 10 
kl§i Magdebourg - Braunsch
vsig demiryolu üzerinde yapı. 
lan birçok suikastlann failleri 
yahut müteVVilderi ~mak cilt'· 
mile tevkif edilmitlerdir. 

Bu suikastlar ehemmiyetli 
zararlara sebep olmamakla be
ıürmüştür. 

On senelik ltalya 
LONDR.A. 21.A.A. - Timea 

gazetesi, " On senelik Faıist 
idaresi" başlığı altında yazdığı 
bir makalede ltalyada Faıizm 
tarafından elde edilen maddi 
ve bilhassa manevi muvaffa'ki
yetleri tehli1 ettikten sonra di
yor ki: Buğday harbi İtalyayi 
hububat hususunda diğer dev
letlere tabi olmak vaziyetinden 
kurtarmıştır. ltalyada yollar o 
derece tamir ve isli.h edilmit
tir ki, bu yollardan geçenlerin 
eskiden buradan geçtiklerini ha 
tırlamalanna imkan kalmamıt· 
tır. Roma gibi büyük merkez. 
ler fenni bir plan dahilinde y.ep 
yeni bir tekle konmuıtur. Bu 
merkezl.erde büyük mahallleler 
vücude getirilmiş bir çok ba
taklıklar kurtulmuş ve liman
lar yapılmıştır. F akalı M. Mua
solini tarafında meydana getıi
rilen en büyük eser İtalyan nı 
hunun değiştirilmesidir. Harp. 
ten sonra dahi Avrupada sırf 
bir nezaket eseri olmak üzere 
ltalyaya büyük bir devlet na-... 
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f"R .DAXıiil 
Balkan konferansı bu 

gün ·10 da açılıyor 
Dün konsey toplandı ve komi. 

telere reisler seçildi •• 
•••••••• 

Balkan misakı akdi için hareketler 
BOKREŞ, 21 - (Heyetle bera

ber giden muhabirimizden) -
Heyetimiz buııün saat on hir de bu
raya vardı. lıtaıyonda samimi suret 
te iıtikbal edildi. 

Heyet Athene Palas'a indi. Saat 
on beşte konferan• konseyi toplan
nıı1 ve içtima geç vakte kadar de
vam etmiıtir. 

Aktam saııt yirmi bir buçukta as
keri mahfelde heyetimiz azası, di
ğer heyetler azası ile yeıriın vegan 
tanışm1şlardır. 

Romanya hükıimeti lı.onferanı a
zalan için azami teabililt göıteren 
tedbirleri ittihaz etnıiıtir. 

Yarın saat onda konferans resmi 
içtimalanna başlayacak bu içtimalar 
meclis binaaında olacaktır. 

Y arm aktam da hariciyede mü
kellef bir kabul resmi yapılacaktır. 

Konsey içllmat 
Bugiin yapılan konsey içtimaı ol

dukça hararetli cereyan etmiıtir. 
Söz alan Bulgar murahhasları, 

Balkan ıniııakırun temini ve akalli
yetler meselesinin halli gibi iki mü
him meselenin konferansın asıl halle 
deceği itler olduğunu ileri sürerek 
münakaşalı bazı müzakereye yol 

açmıı, neticede Tüı·k ve RomaofS 
heyetlerinin ırelecek teırinievvele k• 
dar alakadarlar arasında halli kararı 
le münakaşalara nihayet verilmittir. 

Bulgarlarm da bu seferki Balka" 
konferansına iştirak etmiş olmalar• 
dolayıaile artık Balkan misakının io~ 
tacına bir mani kalmadı~t göı·ülmiit# 
tür. 

Badehu muhtelif komiteler intİ· 
babalı yapılmıı, Türk heyeti murıoh 
hasa reisi Haoan Bev lktısat koıııİ· 
tesi riyasetine, Roma.oya heyeti mu· 
rahhaaa reisi ,İyasi komite riyaseri: 
ne, Y ugoılavya !ıeyeti murahhası ~ 
ıi Adli komite riyasetine, Bulgar h 
yeti murahhasa reisi vesait; nakfİY' 
komitesi riyasetine, Yunan heyet 
murahha11 reiıi sıhhi teıkilat koırıi_t: 
si. riyasetine, l\rna\P\lt heyeti muraa; 
hasaaı reisi Fikri yaklaşnıa komite51 

riyaıetine seçilmi~lerdiı·. 

Sırp ve Bulgar ınuı·ahhasları, 
Balkan konferansınm gelecek sen• 
içtimaının Belgrat veya Sofyada ak· 
tedilmeıi hususunda birer teklif!< 
bulunmuşlar, heyeti umumiye ~e: 
iki yerden birinin tayinini, teklıfİ 
yapan iki devlet mııı·abhaslarma ter 
ketmiştir. 

Cümhuriyet bayramı 
(Başı 1 inci sahifede) 

Geçit resmini görmek ve 
Cümburiyet bayramı gecesi ve 
rilecek olan baloda bulunmak 
üne şehrimizde bulunan sefir
ler de Ankaraya gitmek üzre 
dirler. 

Bugünlerde şehrimize gele. 
cek olan İran Hariciye nazırı 
Furuği Han da Cümhuriyet 
bayramında Ankarada buluna
caktır. 

Ankarada yapılacak geçit re .. 
mine iıtirak edecek olan f.t,.nbul 
izcileri dün Taksim otadyomunda 
bir yiirüyüş talimi yapııııılardır. 

lotanbul mektepleri izcilerinden 
iki bin talebe yarın Ankaraya ha 
reket edecekJerdir. Dünkü taliın
ler muvaffakıyetli netice vermif
tir. 

.• 
•• 
Olüm 
Saatleri 

insanlar en ziyade 
ne vakıt ölüyor? 
ROSTOCK, 21. A.A- Ros 

tock darülfünunu profesörlerin 
den Fischer, son yedi sene zar
fında ölen 3.769 kişi üzerinde 
yaptığı tetkikatı neticesinde 
bunl~rdan çoğunu sabahın saat 
üçü ile altısı arasıda öldükleri
i tesbit eylemiıtir. İkinci dere
cede en tehlikeli saatler 20 ile 
23 arasındaki saatlerdir. En az 
ölüm vukubulan saatler gece 
yan11dır. 

-----.-.~-~ 

Borah boyuna 
söyleyor 

V ASHINGTON, 21. A. A. - Bir 
Ieıik Amerika Reisicümhur intihabı 
mücadelesinde Amerikıının milletler 
cemiyetine kart! vaziyeti meseleıi
nin bilii bir rol oynayıp oynamadıfı 
na dair aorulan bir suale C9\I aben 
ayandan M. Borııh, Avrupanın A
merika askerlerini, Avrupaı aıkeri 
reislerin emrine tabi kılmak malua
dını takip eder gibi göründüğünü 
söylemiştir. 

VASHINGTON, 21. A. A.
Ayandan M. Borah harp borç 
larıru kayıtsız ve tart.ıs ilgası
na muarız olduğunu tekrar be
yan etmiştir. M. Bo.rah bu borç 
!arda ecnebi piyasalarının A
merikan ihracatı lehine çoğal
tıl yolunda İstifade edilmesini 
yeniden tavsi:~ etmittir. M. 
Borah sözüne devamla demit
tir ki: 

" Avrupa hükümetJeri vari. 
datlanmn yüzde 85 ini silah
lanma uğrunda sarfetmekten 

• "' " A. •1 L ,. 

1400 izci 
ANKARA, 21 (Telefonla) -: 

Cümhuriyet bayramı münasebet•· 
le Ankaraya gelecek 1 lOO izci ~ıı 
auai bir programı~, :şehri gezece1': 
ler, Ankara ve Ankaranın mili• 
mücadele hatıraları hakk •nda aY" 
dınlatılacaklardır. izciler Türk'" 
Ruı takımları arasında yapılacadk 
futbolde sahanın bir yanını dol " 
racaklardır. 

'1000 kişilik tribii11 
ANKARA, 21 (Telefonla) _.. 

Cümhuriyet ~enliklerine iştirak e• 
decek olan izciler Ankara.ya ııel• 
meğe haşlamışlıırdır. Ankara ~j 
lediyesi Büyük Millet Meclisi ca 
desinde yapılacak olan büyiik g~ 

. . . d"I . . . 'leô• 
çıt reımının seyre ı me~ı ıçın 

hin kişilik tribün yaplırmaktadıf• 
~ 

o---

1 Alman 
Dilekeleri 

İngiltere yeni 
tekliflerde 

bulunacak mı? 
LONDRA, 21 J'A.A..l - · sa-h; 

lan azaltma meselesine döİr yaııd• t 
bir makalede Tiınes gazetesi diY

0 

ki: "Cenevre silah bı·akma koof: 
ransı çalı şmalarına Alıuanyaya l•~J 
rar iıtirake ikna için t n11ilte..-e h\.I ., 
metince ciddi l{ayı·etler sarfrn• ~I~ 

b•. zum vardır. Buna muvaffak ol•' · 
. • l ·ı 1 d'I klet' mek açın ngı tere, A man ı c 

ni nhaklı cihetlerini nazarı itiba.1"
1 

' 

lan bir takım yeni tcklifle<de bulıı.I'" 
al . a••~· m ıdır. Fransa ıle Almanya ar . 1 

daki husumeti azaltmanın yeg•:~ 
çaresi ln!!'iltere tarafından ~;dd•ııl· 
bir teşebbüs ve harekette b..ılu~ 
masıdrr.'' 

Havai bir postal 
rekoru 

FRlEDRICHSHAFEN• zl·, 
C ·•·a''" A.A. - enup Amer•". ·, 

yaptığı seyahatlerin ıekiı•~ 
sinden dönen zepelin baloıl~" 

etı 
Avnıpaya 40 bin mektup g ,e, 
mit ve böylece hava paıt• 
korumı kırlDlfhr. 

----<•~• .... llMl•I~•....-•~----
Konferans ,, 

Dünya buhranının "''"':" ,,ı"' 
sebepleri hakkında lstaı>~" ışfl' 
busu Ziyaeddin Beyefeııdı, .. •"' ...... 
fından 23-10-932 pazar g.ı 1.,. ,.. 
şamı saat 23,30 da Beşikt"~k iıf' 
karetlerde Cümhuriyet f'fdı ıı#' 
ka$ı kaza merkezi salonu.rı •e-' .) 
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Tütün ihracatımız Yarı Yarıya azadı 
Ekonomi 

• 
lzmir üzümleri bu 
sene sası) satıldı? 

Mevsim başlangıcından bugü_ 
ne kadar 24 

milyon kilo üzüm ihraç edildi 
Son tetkike nazaran, Ege mm 

lakaamda çeldrdekaiz 5!14890, 
ltazakı 87514, a.lyah 68741 ki ce
llıan 691150 dönüm baf vardır. 
llu bailann batlıca bulunduktan 
llıahaller: Kemalpafa, Urla, Ka
•aburun, Seferihisar, Menemen, 
ICaaaba, Manisa, Salihli, Akhiıar 
~. Alatehirdir. Çekirdekıiz üzüm 
lerin bilyiik bir kıımı dahilde la
lihlik, ecnebi memleketlere ihraç 
edilmekte ve bir kıamından da 
llıüıkirat imal olunmaktadır. Ra
takılarm bir kıamı yaf olarak ia
lihlak ve ihraç ediliyor. Siyah Ü· 
aiimler ı.e taraplıfa yaramakta· 
dır. Ep mmtakaımm normal ku
ru üzüm rekolteai 45 milyon kilo
dur. Halbuki ıreçen aene rekolte 
al yalnız 26 milyon kilodan iba· 
'etti. Bu aenenlıa ilk mahıulü 16 
-fustoa tarihinde piyasaya çıka· 
!'lhnıqı. ihracat mevalminin bat· 
ıa;;;;cma ltaret olan bu tarihten 
lıugibıe kadar lsmir boraasında 
32 milyon 582 bin kilo aatıt yapıl 
...,, ve bu miktann 24 milyon 
488 bin kiloau lhreç edllmi,tir. 

Geçen aene ayni tarihlerde 
(10) milyon kilo üzüm aablmıt 
~e bunun S,S milyon klloau ihraç 
edilmlftl. 

Fiatlere ırelince ı Son hafta 
~•rfmda lzmir boraaaında 8 numa 
•o.dan 12 numaraya kadar olan 
~\imlerin beher okkaaı 15 - 34 
lıuru, araımda muamele ırönnüt
liir. 

Geçen aene ayni tarihte üzüm 
lıİyaaaaı 32 - se kurut a~aımda 
dolatmlfb. 
• Bu rakamlar da ıröıteriyor ve 
l&bat ediyor ki mU..t.bail bu aene 
tltiinıQnll 90k ucuza, hatıl mall
tet flabndan nokıana satmakta· 
dn-. 

Çünkü, borç içinde bocalayan 
llıllatahıil malını bir an evvel elin 
d~ıı çıkarmak mecburiyetinde kal 
llııtbr. lıtlhaal miktarı bu aene 
"ormal hadden daha yükaek, ya
lli 116 milyon kiloya baliğ olduğu 
lçı,, lzmir plyaaaaına fazla mal 
~edilmekte, ihracat tacirleri de 
''ltnlan ucuz fiatlerle alarak ec
ll~hl plyaaalannda taaavvurun 
f~ldnd., ehven fiatlerle aatmakta 
drrtar. 

Üzümlerimizle Hamburg ve 
}onrda gibi mühim cihan piyaaa
llı-ında Yunan, Kalifornlya, ve f. 
"e.ıı ilaOmleri kartmnda bir nevi 
~Damplnır) yapmakta ve bu ıuret 
ı.· rakip memleket ümüzleri Tür-
~e üzümlerinin ucuzluğu kartı· 

lıııda aablamamaktadır. 

1• Vaktile Alyora üzümlerine kili 
~etli ıabf yapan ihracatçılar bu 
'-ııe bu yüzden iyi bir klr temin 
'bııiflerdlr. 

Gemlikte zeytin 
• 

pıyasası 

d Son ırünlerde zeytin fiatlerin
d a bir canlılık batlamıfbr. Bun

!'-1>. bir iki hafta evvel Gemlik ve 
~•arından Sovyet Ruaya 30 ton 
d"'anyaya da 60 ton zeytin gön 
ıı,.~ilıneıi, fiatler tizerinde iyi te-

Yapmıfbr. 

Son hafta içinde, ıreçen aene 
::..-lıaulll ıs kuruıa kadar çıkmıt
t • Daha evvel, 10 - 12 kuruta 
""dar zeytin aatılıyordu. 

Ucuz tütün 
.. Tütün ihracab dolayııile her 

!\e mem1eketimiz~ eiren para ru •kçe aulıyor. Son iatatistik
,t~u.e bu ftUhf daha bariz ıuret
d &örülmektedir. 930 oenesinin 
~ltuz ayında tütün ihracab 28 

:;ııYon 988 bin lira idi. 931 ıene
ıı:;,de iae 16 milyon 480 lira olmuı 

· 932 aeneıinin dokuz ayında 
;: hu mikdar 14 milyon 99 bin 
~Ya inmittir. Netice ib'lıarile, 
~ &eneaine nazaran, tütün ihra 

1• geliri yan yarıya azalmı§br. 

Üzümlü ekmek 
ı,. l:tınirden bildiriliyor : lrmir 
~ncılarmdan bazdan, üzümle-
1\i ınemleket içinde aarfedilmeıi
h• kendi kredilerini düıünerek 
ı.,~ klcarar veriyorlar: Üzümlü ek· 
ı.: çıkaralım.. Bu karar aözde 
•Llrrıı, değildir. İzmirde üzümlü 
"llıek çıkanlıyor. 

}ehiatan Bulgaris
il11dan tütün alıyor 

lar bu ay nihayetine kadar Sofya 
da Lehiatan rejlılnin idaresine tea 
lim edilecek ve münakaaa hemen 
icra edilecektir .• 1930 oenesi mah 
aullerine §İmdiye kadar mütteri 
çıkmadığı için tüccar ve koopera
tifler bu yüzden aıkıntı çekmekte 
idiler. Şimdi Lehistan rejiıinin bu 
tütünlere müfteri çıkmaaı Bulga
ristan tütüncüleri tarafından mem 
nuniyetle kartılanmıtbr· 

Bulgaristanın ceviz 
ihracatı 

Sofya muhabirimiz yazıyor : 
Son ırünlerde Bulgar cevizlerine 
kartı hariçte rağbet fazlalaşmıt· 
mııtır. Bulgar Ziraat nezareti bu 
rağbeti arttırmak ve Bulgar ceviz 
!erine hariçte daha iyi pazarlar 
bulabilmek için bütün ceviz tüc
carlanna ııönderdiği yeni b;r ta
mimde cevizlerin daha temiz ve 
beyaz olmaaı için muhakkak au 
ve kum ile yıkanmaaını ve depo
larda ceaametlerine göre ayrılma 
lannı tavıiye ebnektedir. 

Bulgaristanda 
• • 

pırınç 

Sofya muhabirimiz yazıyor : 
Bulgar Ziraat bankası bu aene pi
rinç müıtahıillerine fazla yardım 
etmeie karar vermittir. Pirinç ar 
paıınrn kilosuna Ziraat bankası 
tarafından Üç leva kredi verile
cektir. Pirinçler fabı·ikalara de
po edilecek ve umum Bulgar zirai 
kooperatifleri te§kilab tarafıııdan 
temizlenip sablacaktır. Ziraat 
bankaemm tahminatına nazaran 
bu aene Bulgaristan 7,200,000 ki
lo pirinç iıtihaal edecektir. Geçen 
aeneden kalan 1,200,000 kilo pi
rinç ile bu aene Bulgariatanda 
' 400,000 kilo pirinç olacak ve 
bu mikdar Bulgariıtanm umum 
pirinç istihlakine kifayet edecek
tir. Hatta ufak bir mikdar ihraç 
bile edilebilecektir. 

Manisada tütün 
zeri yatı 

MANiSA 19 - Manisa ve mül 
hakab dahilinde bu aeneki tütün 
zeriyat mikdan aşağıda gösteri
len mikdarda tahmin ve tesbit e
dilmiıtir. Maniaada 340,000 Ak
hiaarda 1,500,000 Gôrdöa ve Sa
lihlide 100,000, Kırlı.ağaçta 320 
bin Somada 330,000 kilodur. 

Banka Polski'nin 
skonto fiatı 

VAR.ŞOVA, 21 A.A. - Banka 
Polaki müeueseai akonto haddini 
yüzde yedi buçuktan albya indir 
mittir. 

Tiftik fiatları 
yükseliyor 

Tiftik fiatleri yülr.aelmektedir. 
Bundan bir iki gün evvel 42 kuru 
ta aatılan tiftikler, 50 kuruta ka· 
dar çıkmıtbr. Halbuki bundan bir 
kaç ay evvel, Eakifehirde batta 
lıtanbul piyaıaamda bir okka tif 
tif 25 kuruta kadar dütmüttür. 
Bu yükselişin sebepleri şunlar
dır: Hükilmet 930 acneainden ev
vel, köyüden satın alınan banka
lard ave tüccara ait ambarlarda 
bekleyen tiftiklerin, takas uıulile 
ihracını temin edecektir. lktısat 
nkaleti buna dııir bir talimatna
me de yapmıtbr, Bundan maada 
yeni tetkikat neticeıinde mensu
cat fiyatlannın yüne yüzde 25 nis 
betinde tiftik karıttıracağı tecrii
belerle anlatılmıfbr. Fabrikalar 
bu yoldaki tecrübelerine devam 
etmektedirler. Tiftiğin yerli fahri 
lr.alar tarafından yüzde yirmi bet 
niabetinde ıarfedilmeıi piyaaayı 
canlandmnıttır. Menaucat fahri· 
kaları, tiftiklerimizi daha ziyade 
kullanacak olurlana, fiyatlar da 
o niabette artacakbr. 

Vatandaş: 
~,1Sofya muhabirimizden: Le· 

•n rejiıi 1930 ,.. 1931 aeneai ı 
~11ııullerinin af&ğı nevilerinden 
ı. hriatandan 65 milyon leva 
'-~tinde Bulırar tütünü almaia 'ı 

Bankalarda 31 milyon lira 
yı bulan tasarruf hesaplarım 
50 milyon liraya çıkarmak 
ille hedefimizdir. 

•ı- verınittir. Nümune ~e ıart• 

B~ltıdlgtıdtı 

Umumi 
Meclis 

Önümüzdeki ay 
batında açılıyor 
lstanbul umumi mecliai tinü

müzdeki ay batında açdacak ve 
İftimalara batlayacaktır. Bu hıı· 
ıuıta hazırlıklara baılıınmı~tır. 
Bu içtimada reia, reis •·ekilleri ve 
katiplerin intihabı yapılacaktır. 
Geçenlerde bir kaza neticeainde 
vefat eden Topkapılı Mehmet Bey 
merhumun yerine bu devreye ye
dey aza arasından en çok rey kazan 
mıt !'lan fırıncı Şakir Bey iştirak 
edecektir. 

Belediye 
Ve Terkos 

Terkoa tirketinin yeni teai•ab· 
na ait İn§aat bihnittir. Fakat yeııl 
teıisat ile eıki tebekeyi bağlama· 
ğa imkBn olmadıiı için yeni in•a .. 
attan henüz bir faide temin edile
memiıtlr. Diğer taraftan belediye, 
halkın susuz kalmasından dolayı 
Terkoa şirketi aleyhinde dava aç
mak için baılayan tetkikata, Be
ıikt"'• Ortaköy ve civarmdaki ba
zı ticarethane, fınn ve e•lerin su .. 
yu kesildiği için, Betiktaş beledi
ye zabıtaımm yaptığı zabıtlar e
aaı teıkil ediyordu. Fakat beledi
ye hukuk itleri bu zabıt vara.kala
rmın davaya eaaı teşkil edemeye 
ceğine kanaat ıretirmiıtir. Hukuk 
işlerinin noktai nazanna göre, 
Terkoı ıu şirketi Nafia ile muka
vele :rapmıştır. Şirket taahhütleri
ni ifa etmediği takdirde davacı 
mevkiine gecı:De8İ icap eden Nafia 
vekaletidir. Bundan baıka Terkoı 
tirketi, kendi abonelerine au ver
miyorsa, ancak aboneler kendi 
namlanna dava açabilirler. Bele
diye, tehir halkının hususi vazi
yetlerini müdafaa için vekaleti ha 
iz delildir. Bu mütaleaya göre be
lediye halk namına dava açama· 
yacaktır. Ancak, belediye müesae 
aelerinde ve yangın muslukların· 
da su bulunmadığına göre beledi
ye şehri yangın tehlikeıine bıra
kan ıu buhranı için bir dava aç
mak fikrindedir. Bu maksatla be
lediye, hangi ırfinler ve hangi aa
atte kendi müeueaelerinde ve 
yangın mualuklannda au bulunma 
dığınm bir cetvel halinde bildiril
mesini ve azbıt tutulmaıını emret 
mlştir .. 

Binbirdirek ocak 
kongresi 

Cümhuriyet Halk fırkasının o
cak konııreleri devp.m etmekte
dir. Bu meyanda dün sabah aaat 
onda Alemdar nahiyesine mer
but Binbirdirek aemt ocaiındn ae 
nelik kongreıi Dizdariye camiin .. 
deki ocak merkezi salonunda ak
tedilmi9tir. Kongreye kaza heye
ti idare reiıi Methi Sait 'e kaza 
heyeti idareıinden Dr. Bürhaned
din Beylerle Alemdar nabiyeıi re 
isi Rifat, ve diğer zeval i~irak et
mitlerdir. Binbirdirek ocak reisi 
Ratit Bey kongreyi açtıktan son
ra, reiı ve katipler intihap edil· 
miı, ve intihap neticeainde kon· 
ırre riyaıetine Dr. Ihsan Sami B., 
ikinci reialiğine Eıat Hami, kitip 
liklere de Re,at ve Ferit Beyler 
intihap edilmiflerdir. Ocak reisi 
Ra~it Bey tarafından ocağın bir 
aenelik meıai raporu okunmuş ve 
rapor kabul edilmis ve mahalle
nin ihtiyaçlan ve dilekleri tesbit 
edilmit ve bu meyanda bir çok a
za söz alarak bazı temennilerde 
bulunmu9lardır. Bundan aonra he 
yeti idare intihabatına geçilmit, 
neticede ocak reiıliğine aabJk o .. 
cak reisi Raşit B.,y ,.e azalıklara 
da Cemal, Fehmi, Ferit, Ahmet 
Beyler l'le.r ''"'&"'lcrdir Ve nahiye ... 
v~ gönderilecek mümeHİlliklere 
de Eftalett in ' • Cemal Beyler in
tihap edilmitşir. 

Firdevsi için ihtifal 
Tahrandan ırelen maliimata 

göre (Şehname) iımindeki eseri
le büyük bir §Öhret kazanan :ıair 
Firdevıi Tusi·nin ölümünün binin
ci yıldönümü münaaebetile lranda 
büyük bir ihtifal yapılacakbr. 

Bir vapur oturdu 
İzmitten tehrlmize cioğru ırel

mekte olan Brezilya d.umpanyaaı 
nm Nejat iamindeki tilepi lzmit 
civarında Diliakeleıinde ıiıten ka 
raya oturmuştur. Şilepin kurtarıl
ma11 için ica peden tedbirler alm
mıtbr· 

Adanada köpeklor 
öldürülüyor 

Adanada dehıetli bir köpek mü
eadeleai baılamııbr. Ayın birinden 
beri mahalle e.ralannda ye çarşıda 
dört yüzü mütecaviz köpek öldürül 
miittür. Bunlann öldürülmuine de
V11Dl ol-ktaclır, 

İnhisarlard• 

Tevhit 
Muamelesi 
Ay sonuna kadar 

ikmal edilecek 
Gümrük ve lnhiaarlar vekili 

Rana Bey, lnhlaarlar umum mü
dürlüğünde, inhisara ait iılule 
uğratmaktadır. Verilen ma1Uma
ta göre, inhisarları birle~tirme i~i, 
vilayetlerde bu ay nihayetine ka· 
dar bitecektir. Esaıen birleııme 

iıi, vilayetlerde bu ay nihayetine 
kadar bitecektir. Eıasen b:rleıtir
me iti pek az viliıyetlerde olma
mıttır, bir iki gün sonra, umum 
müdür Hüınü Bey, ve memurin 
müdürü Abdülkadir Bey, Sıvu, 
Amaıya, Samıun taraflarına , gide 
ceklerdir. 

Poltate --
Gene 
Toslaştılar 

Bir kamyonla tram
vay çarpııtı 

Evvelki aktanı ıaat 6,5-7 ara 
larında Topkapı-Sirkeci ıeferini 

yapan 190 numaralı araba Koska 
ya yaklatırken Li.leliden aon aür
atle gelen 3611 numaralı yük 
kamyonile çarpıtmıştır. Müsade
me pek ani olmu4tur. Şiddetli o
lan müsademeden yolcular fevka 
iade korkarak bağırıtmağa baı
lamışlar ve birkaç kadın bayıl

mak tehlike•i gcçirmitlerdir. Mü
Mdeme neticeainde tı·amvay ara .. 
basının ıol merdiven ve parmak .. 
tıklan kimilen harap olmuştur. 
Kamyonun yalnız çamurluklan 
hunra utram ıtır. 15 dakika ka
dar ı<'nÜs<'fer tevakkuf etmittir• 
V lltman 'e toför karakola ıevke
dilmiılerdlr. 

Bir evin alt katı 
yandı 

Kuşdilinde Selmanağa aokaP,-m 
da Cemile Hanımın evinden yan
gın çıkmı§, bodrumun bir kısmı 
ile ait kat odaların döşemeleri ta
mamen yarunışbr. 

Otomobil kazası 
Hukuk fakültesi talebelerin

den Feridun Bey köprü üzerin
den geçerken 1510 numaralı oto
mobilin altında kalarak muhtelif 
yerlerinden yaralanmıttır. Şoror 

Davit yakalanmıtbr· 

. Topkapıda yangın 
Topkapıd" Arpaeminl yolnı

nında 23 nun" alı Karpiain köt· 
k.inden van~ • çıkmı" fakat der
hal vrti,.il~rek söndüriilmü,tür. 

Bir kız denize düıtü 
Büyükada iskelesine yana.ş~nak 

la olan vapur yolculanndan Eli 
isminde bir kız iskeleye çıkar

ken denize dütmÜştür. Kızcağız 
boğulmak Üzere iken kurtanlmıt· 
tır. 

Bir amele çiğnendi 
Tramvay kumpanyaıı amele

sinden Abdullah dün Karaköyde 
yol üzerinde çalıtırken toför M.,h 
met idaresindeki 3508 numaralı 
kamyona çarparak başından ya
ralanmı§, Beyoilu haıtahancsine 
kaldınlmıtbr. 

Komşu kavgası 
lçerenköyünde Hamam ıoka

iında oturan Kadir Ağa ile kom
ıusu Lütfiye Hanım hiribirlerile 
kavga ebnİflerdir. Kadir Ağa so
pa ile Li.tifa Hanımı dö•müı, ba 
tından ve muhtelif yerlerinden a 
ğır surette yaralamııtır. 

Beraat kararı 
Bundan bet ay evvel lıtanbul 

tapu idareıi veznesinde vukubu
lan bir pul ıuiiıtimalinden dolayı 
tapu müfettitlerince itten el o;ek
tirilen veznedar Mehmet Abdi B. 
ile Hüaeyin Efendinin iiçü.ncü ce
zade rüyet edilen muhakemeleri 
nihayet bulmuı ve her ikisinin be
raatine karar verilmiftir. 

Konservatuvarın 
konseri 

Dün konaenatuvarda piyano 
muallimi M. Friedrich Von Stat
zer tarafından bir konaer verilınit 
tir. Konıer ırüzel olmuf ve birçok 
davetlil.,r b•lunmuıtur. 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Çukurbostan stadında bir saat •• 
Kaleye öyle bir akın edişleri, topun üstüne 
öyle bir atılışları, hasılı öyle bir canla başla •• 
Boğaz bu mevsimde neye benzer? sabahları taze bir kız, 1 

öğleye doğru ateıli bir kadın ... - Çukurbostandakilerin en 
küçüğü kan kırmızı - Hay yaıa Sakarya! .. - Şeker gibi şüt 
çekti, neme lazım .• - hovardalar kimdir, paradi neresidir? 

Takvime baktım: Önümüz. 
deki pazartesi gunu. bağ 
bozum zamanı batlıyor. Ne ya
palım, her düzenin bir bozumu 
var. Eğer zaman çarkını dur
durmak elimizde olsa. ömıii. 
müz, gençliğin sıcaklığını kay
betmeden, senelerimiz bir tek 
mevsim içinde geçse, hangimi
zin ne derneğe hakkımız olur. 
du?. Bahan yaz kovalıyor. Ya. 
zın arkasından güz yetİfiyor ve 
nihayet kıt< çıplak iskeleti ile 
Azrailin gölgesi gibi kartımı
za dikiliyor. Bir hafta evvel. sı 
cağından şikiyet etti~im yaza, 
bugün mersiye yazdığımı gii. . 
lünç mü buldunuz?. Hayır! 
Hiç te gülünç değil. Biz insan
lar, böyleyiz. Daima geçeni a
ranz. Bugünün çocukları. ya. 
rın şu içinde yafadığımız devri 
nasıl hasretle anacaklar?. 

f'.n ~çüğü kankırmı.zı dedıkle. ı nu hafifçe çekti. Etraftan bu-
11 

n cmsten .. Ateş mı atef hep- nu görenler gülü9üyorlar: ·I 

si de. .•• Kaleye öyle bir akışla- - Harum nine, koltuğu ki. 

Sıhhatimizin bile kıymetini 
onu elim~zden kaçırdığımız za 
man anlamıyor muyuz?. 

Y ann kış gelecek. . O za
man da: 

- Ah, sonbahar. • diyece
ğiz. 

Geçen çartamba sabahı, uy 
kulanndan sırtlannda birer ür. 
perme ile uyananlar, mevsimin 
değittiğini farkettniler. 

Artık veda o güzel yaza .. Ve 
da o güzel yazın hatıralarına. 
Yok, yok.,. Kendimizi birden 
bire ümitsizliğe kaptınnıya
lım. Daha önümüzde, Epeyce 
ilik günler var. Henüz pastır
ma yazma bile girmedki .. 

Bir gazeteci arkadat vardır 
beni her görütünde Emirgan. 
dıaki evine davet eder. Geçen 
gün gene çağırdı: 

- Gel de, bizim yalının 
bahçesinde denize kartı bir par 
ça çekittirelim •. 

- Kimi çekittiriyoruz? di
ye aonmca güldü: 

- Merak etme canım, çekit 
tireceğimiz şey. canlı mahlfık 
değil. 

- Anladım. dedim, teıek-
kür ederim, davetine. • Yalnız 
bana kalsa Boğazın zamam 

. ' geçtı ... 
Yaz. kıt Emirginda oturan 

hazret: 
- İşte bunda yanılıyorsun, 

dedi, ben bu mevsimde Boğazi. 
çini hiç bir yere deği9mem ••• 
Her sabah, gelinlik çağma er
mit bir kızın. mahmur mahmur 
karşında soyunduğunu görmek 
istemez misin?. 

- Oooo. • dedim, bu gelin
lik çağına ginnit \az da kim?. 
Yalının '.1rıartıımda bir yosma i. 
le mercimeği fınna mı verdin 
yoksa?. 

Güldü: 
- Bildiğin yosmalardan de. 

ğil bu ... Boğaz, azizim Boğaz •• 
Onun gözü ile Boğaz, sabah 

lan taze bir kızını§. Öğleye doğ 
ru ateıli bir kadın olurmut.Ben 
ıordiım: 

- Ya ortalık kararınca?. 
- O zaman da kıvrak bir 

Jozefin Beker •• 
Emirginlı arkada~ın bu cu

ma için bir yerde iti çıkmasay
dı Boğazın sabahlığını. öğleli. 
ğini ve geceliğini beraberce aa 
recektik, olmadı. 

Edirnekapıdan bir kaç istu 
yon evvel. Çukurboatan iımlıt
de bir durak yeri vardır. Bir cu 
ma günü öğleden ıonra burada 
tramvaydan ininiz. Bir kaç a
dım yürüyünce Çukurbostana 
gelirsiniz. Admm bostan oldu. 
ğuna bakıp ta burasını kavun 
karpuz, yetittiren bir tarla san
mayınız. 

Bu çukur arsa, bir kaç aene
denberi bostan değil, sporcu 
yetiştiriyor. Hem ne sporcu ••• 

n. topun üstüne öyle bir atılış- ralık zannetti ..• 
!arı, öyle bir tekme vuruşları, - Şakir. • oğlum. Soı· baka· ' 
hasdı öyle bir canla başla oy- lım, sütlacı kaymaklı mı?. 
nayışları var ki, büyüklerde bu Satıcılar, yayakaldırımını a· 
cantezliğini. bu acarlığı nıüm- deta muhasara altınn nlmışlar: 
kin değil bulamazsınız. - Haniya eğlencelik • • 

Stadyomun önünde çepeçev - Limoon. • Haydi limon 
re bir duvar var. Bu duvara a- verelim .. Halia limooon., 
banabilenler maçları başından - Okkası yirmi kuruşa ba 
sonuna kadar bedavaca seyredi dem.. 
10rlar. Fakat arkada kalanlar Kestaneyi yiyip yiyip ka. 
yandı. • Bir göz uydurumluk buklannı biribinerinin suratına 
yer bulacağım diye biribirlerini atanlar ml, ayakta beklemek
saatlerce çekeleyip kakıştırı- ten yorularak duvara çıkıp yü
yorlar. İki rakip sahaya çıkın- zü koyun uzananlar mı, maç 
ca sağdan soldan takdirler bat- bir parça aralık verince "üç yıl 
hyor: beni sevdanın ipek saçlıtrı sar. 

- Hay yata Sakarya. . dı.. tarkısını mınldananlar mı, 
- Gözünü sevdiğim Kara- neler yok. . Stadyomun içinde 

gümrük. . Çık ta boyunu gös- oyun ttyredenleri şöyle par
ter bakalım.! maklannızla sayayım deseniz, 

Ve maç devam ederken se. bir elinizin parmağı kafi gelir 
yircilerde eller ayaklar, başlar Kendileri azlık ama, azametler 
hep birden hareket halinde: çok. • 

- Ulan itme be. . ''Bugüne bugün. ]>aramıza 
-Vur beyni balasına •• Hat hükmümüz geçer!. der gibi du-

ö 1 rup durup duvar dibindekilen f Ye .. 
- Şeker gibi tüt çekti, ne. tepeden tırnağa, fÖyle bir süzüt 
1, !eri var. me azım •. 
Derken yüzlerce ağızdan çı- Kulağıma sık sık tu sözler 

kan bir uğultu: çarpıyor: 

- Goooooooool !. . - Hovardalar daha düşme. 
Arada bahge tututanlar var: di. • 
- Sakaryaya benden bir - Bugün hovardalann gü-

.. d ""''' yirmi betlik... nu eısu ... 
- Benden Karagümrüjte Bu hovardaların kim olduğu 

yarım kağıt. • nu merak ettinizse hemen ha-
N eticede kaybeden paralan ber vereyim: Maçı parasile sey 

sökülüyor. redenler .. 
Seyirciler arasında yatlı Duvardibi seyircileri. kendi 

batlı adamlar da goruyorum. aralarında. oyun seyrettikleri 
Spora merek sarmak kırkından yere de "paradi., ismini vermiı 
sonra saz çalmak gibi bir fey a ler • • 
ma. bir kere dadanmıtlar. bıra- Stıadyomda bulutmak için 
kamıyorlar demek. .. Hele fU biribirlerine söz verdikleri zn. 
altmıılık acuzeye bakın, iki de- man, yerlerini §Öyle tarif edi
likanlmın ara yerine sokulduk. yorlar: 
ça sokuluyor: - Paradide sağdan ikinci 

K • l ş koltuktayım ! - uzum, og um.. u aan 
yeşilliler hangi takımdan?. Tiyatronun paradisi ile Çu-

Cevap veren olmayınca sağ kurbostanm duvarı arasında 
kolunu sağdakinin, sol kolunu yüksekten bakıt noktasında 
solundakinin omzuna attı.Guya hemen de bir fark yok ••• 
maç seyrediyor ama. başkaları Eğlenmekten yana ise. Çu
mn kendiaim seyrettiklerinin kurboatan alemi en heyecanlı 
farkında olmuyor. ' bir filim tema§asmdan daha 

Delikanlılardan biri, kadının zevkli ve daha sürekli oluyor. 

burutuk yüzüne bakarak kolu- M. SALAHA TT j N 

Maarifi~ 

Açığa çıkarılan 
Muallimler 
Kısmen vazifelerine 

iade edildiler 
Ecnebi ve ekalliyet mekteple

rinden aon kadrolarda açıia çıka· 
nlan 200 kadar türkça mualli
minden bir kıamı vazlfel...tne İa· 
de edilmiılerdlr. Oirendltiml•• 
ıröre, kadrolar yapılırken Darül
fünuna deYam eden ırençleı de 
yanlıtlıkla vazife harla lralaut
lardır. Maarlf .,.,klletl ı.- ..,-. 
den ..,.vel yilkMk t .. hailİllİ yapan 
ırençleri himaye etmeli elzem ad 
dettiiinden 1on kadrolarda yapı•an yanlı9lığın önüne ıreçibnlıtlr. 

Cenup 8fİretlerile 
k-anh vak'alar 

MARDiN, 21 (Milliyet) 
C'.enuptaki a,air ile Franaızlar a
raamda kanlı vak'alar olmuştur, 

Bir atiretten para ve ailah iıteyen 
Franaız tahsildar ve jandarmala
nnın atiret halkı tarafından öldü 
rüldilfil haber alınmıştır. Söylen· 
dlflne ıröre bu ölenler arasınde 
Franıın iftlhbarat zabiti de var 
dır. 

Glresunda bir 
cinayet 

GiRESUN, 20~ fallın zade Ali, 
Taç Ali zade Nihat, Topal Hasan oi 
lu Halil, Hacı zade Abm.,t Beyler, 
Mehm~ Efendi lokantııaırun bir ma
aade toplanmıtlar, rakı İçmiye 

Siirt- Diyanbeldr bllflllDU!lardır. Şiıeler ırelip ırittikçe 
kafalar dumanianmı,, Nihat ile AH 

yolu Ağa araarnda aoy sop mcael .. ıi açı-
SURT • 21. (Milliyet) _ Sürtte !arak, necabet aaal"i münakaf11sı ol

İıııar .,.. Umran faaliyeti ıriin ıreçtik mu,tur. f t biraz sonra kızıımış, to
çe ıreni9lemektedir. Vilayetin bilhaa- lıatlar. ıu bardaklan birbirini talıip 
aa ticaret noktaımdnn Büyük bir e- etmiş bir aralık Ali belindeki bıçajı 
hmımjyeti haiz olan Siirt • Diyar- nı çıkarmıt ve Hact zade Ahmedln 
~ yolu üzerinde hummali bir f~ karnına aaplamıf, Nihadı da kolun-
liyet ıröze çarpmaktadır. Bu yol U· 1 d b aklam k 1 k . d-'·" K zer'' kö' . .. il 1 . an ıç ış, ••P ftSJDı "ara yo-:ı:erın eaı ·• e p1·uıun n anu 
ri bıtJT'lel:: vr- .. Ba,ur'~ köprüsünün la revan olmuttur 
in,aatına baılanmak Üzredir. Bu iki Ah ed' dı H 
..,, .. •1• ıı· t' . 'kı· d' ha 1 m ın yaraaı agır r. ayatın 111Vt>ru vı avc: n ıca'"ı ve ı ısa ı - .. . . . & • 

yatında büTiik varlıkla< yaratacak- dan umıt keaılmı!tir. Katıl Akkaı. 
br• aırtında yaka)anrnııtır. 

' 1 
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r ;itlilliy~t 
As;,'n umdc&i cMILLfYET» tir. 

22 T.EVVEL1932 
idarehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 
Telcraf adreıi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Ba~mubarrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE üCRETLERl: 
Türkiye için Huiç için 

L. K. L K. 

3 aylıfı 4- 8-

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

Gelen evrak ceri verilmez -
Müddeti c~en nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Guetemiz ilanların me· 
s'uliyetini kabul etmez 

BUGÜNKÜ HAVA 
Bucün ha va kısmen bulutlu 

olacak, riizcir şimali istikamet 
lerden eaecektir. Hava iyil&f
mektedir. Dün bava tazyikı 
78S, en faıda .. caldık 19, en az 
Jlararet 9 dero~t· idi. 

Haftanın yazısı 

El eninin 
Yüzii 

Bana ara sıra tanıdıklarım 
ıorar: 

- Yahu! Her gün baıka bir 
mevzu nasıl bulursun?. 

Evvel- men:uları her 
gün bulamam. her gün 
aarfederim. Gün olur ki; 
hiç bir teYe tıeaadüf et
mezsiniz, gün olur ki üçii dör. 
dü birden gelir. . Mevzu topla 
mak. tıpkı balık tutmağa ben
zer. Kah dokunur, kah dokun

maz. Ama. bir kere mevzulan 
kendinize alıştırdınız mı, o ken 

eli kendine önünüze düşer. lşte 
size bir tane ... 

Komşumuz var. Latif B. İs

minde hakikaten zarif ve latif 
bir zat. . Evlidir. . . Allah ba
ğışlaam bir de çocukları var. 
Hanım gayet rabıtalı. . Rahat 
sakin bir aile •. 

Onlar ikide. biz üc numara
da oturuyoruz. Tabii komşu ol 
duğumuz için biribirimimzin 
içini dışını biliriz. Li.tif Beyle
rin bir de hizmetçisi var. Eleni 
isminde bir Rum kadmı. • Bır 

az delice ama iyi kadın .. 

İki, üç gün oluyor. Merdi

venden çıkarken Hanıma ras
geldim. Hal hatır sordum .. Bi
•az neıesizdi. Sebebini anlattı. 

- Bizim Eleni hasta' Yü7.ü 
ıözü ' tişti. . Yılancık oll!lasın 
d;ye merak ediyorum .. 

- Ağrıyor mu imi~?. 

-- Sormadım. . Bir k re ba-

1 
kar mı11nız? .. Size zahmet a- ı 
ma •• 

- Hay hay! 

Birlikte çıktık. . Kapıyı çal 
dık. . Eleni açtı. . Ben gülme. 
mek için dudaklarımı ısırdım .. 
Biçare Eleninin suratı davul gl 
bi genimi,, gözleri dışarı fırla
mış. . Ve bir Mogol karısı şek 

lini almıttı ... 

- Ne o. geçmiş olsun Ma
dam Eleni !. . Ne oldu yüzüne .. 

- (Gülümaiyerek) Vallahi 
bilmem Pasam. . Galibıt gece 
bir böcek gezdi. . Şimdi böyle 
oldu •• 

- Ağrıyor mu?. 

- Y ook.. Ağrımaz .• 

bir parça yanıyor .. 

- Yanıyor mu? 
- Evet!.. 

- Ne zaman başladı .• 

Ama 

I - Na!.. Ne zaman sabah 
kalktım .. 

- Ne yapıyorsun?. 

- Pasman yapazayim ..... 
Ve gülüyor .. Deli mi ne? 
Hanıma dedim ki: 

- Zannetmem .. O korktu 
ğunuz ağrı yapar .. Bunda böy 
le bir tey görmüyorum .. Maa. 
mafih eğer şiş inmezse bir he
kime göateraeniz fena olmaz .. 

- A !. . Şimdi götüreyim .. 
Ben meraklı kadınım.. · 

Ben dıtarı çıktım. . Bir bir 
buçuk saat sonra avdet ettim. 
Merdivenden çıkarken onların 
kapısı aralı'ktı ve hanımın hid. 
detli hiddetli Eleniye çıkıştığı
nı işittim .. 

Ve nihayet Eleninin hastalı
ğının mahiyetini anladım .. 

Efedim. Eteni, şimdiki mo
dem hizmetçilerin ekserisi gibi 
tuvalet ve boya meraklısıdır. 

Fırsat bulduğu zaman hanımın 

tüp içindeki Nivea, T okalon gi 
bi kremlerini alrr yüzüne sürer 
mlş. . Zaten genç hizmetçisi o
lan kadının krem. pudra ve bo
ya masrafları mutlaka - iki mia 
li değilse - üçte bir fazla olur .. 

Bizim kom,u hanım bumın 
farkına varmış .. Ve kremleri. 

ni saklamıf. . Saklamış ama, 
Eleni bir kere hanımın kremle-

! 
rinin yüze pek iyi geldiğine i
nandıktan sonra bu itiyattan ko 
lay kolay vaz geçmemiş. . Ge
ne yüzüne Hanımın şeylerini 
sürmüş. . Ama ne siirmüş bili
yor musunuz?. Tüp içinde diş 
pastasını. . Sabun ve oksijenli 
bir macun olan bu krem tabii 
Eleninm suratını davula dön
dürmüş ,Hanım bunu yem.ekten 
sonra dislerini yıkamak icin ma 1 - • 
cunu aradığı .~aman farketmiş 
ve Eleni'ye sormuş: 

- Kız, sen benim diş macu
numu sakın yüzüne sürmüş ol
ma! .. 

Eteni de itiraf!.. Hanımda 
memnuniyet. .. Ya yılancık ol
saydı. Ilık su ile güzelce yıka
dıktan yarım saat sonra Eteni-

Osman 
Osmanın size, hepinize se

l&mı var. Nasıl?. Oamanı tanı
mıtchrıız mı? Nasıl tanımazaı. 

nız canımı. Muhsinin kardeşi. 

Hoppala Muhsini de mi tanıma 
dınız?. Bu mümkin d'!ğil, Muh 

j man. Muhsinin kardeşi. Hani 
şu Ziraat Bankasındaki Huhıi-
nin. 

Onlar da ıizin gibi tanıma. 
mış görünürler ve Oamam. za
vallı Osmanı tanımak istemez-

sini tanımamak kabil değildir. ler.F akat ben onlara tanıtırım. 
Muhsin. Canım bizim Muhsin 
Hani Ziraat Bankaıında. Ge
çenlerde hastalandı. Cerrahpa
fa hastanesinde eh şöyle böyle 
bir buçuk ay kadar yattı. Za. 
vallı Osman kardeşi için az mı 
çalıştı. Çabaladı. Osman. Za
vallı Osman. Öyle fedakar ço
cuktur ki. . Nasıl oluyor ela o
nu tanımıyorsunuz! Harbi u

mumiden beri onu tanırım. Bir 
gün kendisine güceıımiş deği
limc5r. Oamana gücenilmez ki 
güceneyim. Osman bu. Koca 
Osman. Aksaray yangın yerle. 
rinde yedi serseriye bir meydan 
okuyuşu vardır. Sonra Trakya
da eşkıyalara kartı gösterdiği 
yararlık. Osman bu. Yahu. ya-

Zorla tanıtırım ve artık Osman 
tanınmalıdır. Dün Selamiye te
lefon ettim: 

- Osmanın selamı var. De. 
dim. Hangi Osman diye sordu. 
Muhsinin kardeşi dedim, tanı· 
madı. Ziraat Bankasındaki Mu 
bsinin kardeşi dedim. tanıma
dı. Tanım adı vesselam. 

Doğrusu, size bir şey söyli
yeyim mi?. Ben kızıyorum.Hep 
sine. hepinize kızıyorum. Zira 
Osman tanınmıyacak adam de
ğil. Oam.an bu. Ht:y gidi Os. 
man hey! 

1lhamiye telefon ettim,. 
- Osman yarın sana gele. 

cek dedim. 

- Buyursun. dedi. Yahu 
mandır. Osman yamandır. Bu. 

t bu hangi Osman?. Anlattım. 
nu iyi belleyin bilmiş olun ki 1 

tanımadı. Gene yaşuın Uhami. 
fU insnalık daha Osman gibi a-

! Osmanın ziyaretini reddetme-
dam yaratmamıştır. Osman 

di. Osman ona gidecek mi? Git 
batkadır. Başkadır o. Size ya-

miyecek mi, bilmiyorum. 
lan söyliyecek değilim a. Ge. 
çen gün bana geldi. Öyle zayıf . Osman. Muhsinin ~ar~eşidir 
lamış. öyle bitmiş ki: j Dıyorum.Zannetmeyın ki Muh 

N ld O ? d d' sin Oamandan daha cok tanın-
- e o un aman. e ım, ? D h h b ... d. ? 

sana ne oldu?. İçim acıdı yahu 

1 

mış. a a m~ş ur.. ırısı ı~. 
Koca Osman. Osman böyle o- Hayır! Mubsın mutevazı bır 
lacak adam mı idi?Eh! Düşmez banka memurudur. Fakat üs. 
kalkmaz bir Allah!. man. Koca Osman. O başkadır 

Neyse şu kadar söyliyebili- 1 Onu tanımayan yoktur. Gerçi 
rim ki ben ölseydim de Oama-

1 
kimse tanıyarum demiyor ama, 

nı b~ h~lde görm~eydim. 1 onu herkes tanıyacaktır. Her
Şımdi madem ki Osmanı ta- kes Osmandan bahsedecektir. 

nımadınız. Daha doğrusu tanı - O · b"t•• · · t 
1 - 1

. 1 smanı sıze. u un ınsanıye e 
~amaz ıga ge 1yorsunuz. Ben tanıtmak benim için bir borç. 
sıze onu tanıtacağım . b. ·fed. 

ır vazı # ır. 

Osman! Muhsinin kardeşi. 1 ş· di k O 
H . z· B k d k" ım artı amanı tanımı 

anı su ıraat an asın a ı ı d. b"' · · · ? H ı 
Muhsi;,. Bizim Muhsin. Bildi. yoruz ıye ıır mısınız. ayır. 
niz ya. İşte onun kardeşi. Muh- Zira siz Osmanı artık tanıdı. 
ıinin kardeşi. O~man. Fedo 1-"ı nız. 
Osman! Bu Osmanın ne kadar Aziz karilerim sizden bir ri
yame.n adam olduğunu ;ın\ata. cam var. Oamanı bütün bildik 
bilmek için size fU kadarını lerinize, tanıdıklarınıza tanıtı
söyliyebiJirim ki bu Osman yer \ nız. Zira 0 •İzin tarumaklığınız 
yüz~~de~i bütün Osmanların 1 lazım olan bir adamdır. Osma-
en guzelr, en akıllısı ve en kah. d k k k 
ramanıdır. nı tanı ı tan sonra or mayı. 

Bir def b 'J d x.·ld. 1 r.ız . Her feli.kette sizin imdadı 
V 

a deu .. 1•d~an e,.ı ır. nıza yetişir. Sizi eğlendirir. Oa 
e mevcut gı ır. d y , 
Nasıl şey bu demeyiniz. Bu man bu! Her hal e oyo dan 

benim .Osmanımdır. Oy le sev- daha meşhurdur. Yalnız ben 
gili ve kıymetli Osmaııım ki. bir haftadır onu göremedim. 
Hiç kimseye ~eğitmem. Os- Şayet içinizden biri ona ras!ie
man. Muhayyelemin Osmanı. lirse benden selam söylesin. 
Benim Osmanım. Benim kah-
ramanım. 

Ve .•.. Ve sora şu Osma
nın talihsizliğine bakınız ki ki. 
me: 

irtihal 

- Osmanın selamı var. de
sem, hangi Osm'ln ai ye sorar 
lar. Daima onu tanımamazlığa 

nin yüzü yerine gelmiş. gelirler. Ben anlatmm. 

Mülga Harbiye nezareti Top
çu dl'liresi reisi mütekait topçu 
feriği Ali Refik Pa,a ve fat etmiş
tir. Cenazeai bugünkü cumarte~i 
günü Göztepedeki köşkünden on
at iki buçukta kaldırılarak cena
ze namazı Gö~tepe can1iinde ba
deleda S"hrayıceditteki aile kab
ristan2na defnedileccl<tİl". FELEK : - Osman canım. Bizim Os. 

Memlekette 

Şir çiçek, 
Uç böcek 
Oç aıık bir kadının 
kocasını öldürdüler 

AMASYA, 19.- Kadın yüzünden 
bir cinayet oldu. 

Amaıyaya iki saat megafede Ka
vak çayırı denilen bir köyde Ali oğ
lu Temel isminde bir adamın Şa
ziye namında &'enç ve ııüzel bir ka
nıı vardır. Bu kadına Bölmebiık ko
yünde Hamza oğlu Ali ve Buğa köy 
lü M.ehmet ve Rumeli muhacirlerin
den Hasan oğlu lbrahim alô.kalanı
yorlar. Dün gece bu üç işık sözle
ferek Temelin evine giriyorlaı·, bu 
eınada uyanan Temel tabancasını 
kaparak mutaarrızları def için kar
ıılarına çıkıyor. 

Oç mütecaıır kaçacakları yerde 
müttehiden Temelin üzerine hücum 
ile elinden aldıkları tabanca ile zaval 
hyı mühlik surette yaralıyorlar 
ye oradan kaçıyorlar. 

Fakat hadise derhal jandarmay" 
aksediyor. müddeiumumi Aptülbari 
beyle merkez karakol kumandanı 
baıçavuş Mehmet Feyzi ef. Kavak
çayınna yetiıerek ağır yaralı Tetne
lin ifadesini almakla beraber müte
cavizleri de kamilen yakalayarak A
masyaya R"Önderiyorlaı·. 

Mecruh aldığı yaraların tesiriyle 
biraz sonra vefat etmiştir. 

Eşek cinsinin ıslahı 
lzmirden yazılıyor: Kazalardan 

vilayet baytar müdürlüğüne gelen 
maliimata göre önümüzdeki sene zar 
fmda etek cinsinin ıslibı için şimdi 
den çalışılmaktadır. lzmir için bu se 
ne etek ayğırı satın alınacaktır. 

Bir çok köylerimizde de ziraat 
vekaletinin emri dairesinde katrr 
yetiıtirme kiçin te,ebbüalel'e başlan 
mııtır. 

Bir çete imha edildi 
Muştan yazılıyor: Geçen sene gör 

düğü tazyik üzerine hududu aıarak 
!erde tekrar hududu geçmiş ve köy 
lüyü rahatsız etmiye başlamıftı . Jan 
dannalar[mızın amansız takibi neti
ceıinde bu azılı eıkiya çetesi 9 kişi 
ölü, diğerleri diri olarak yakalanmış 
tır. 

iki yüz çocuk 
sünnet edildi 

Gönenden yazılıyor: Kasabamızın 
çocuk nüfusu citikçe artmaktadtr. 
Bu ıene kasabamız bir düiün evi 
halini almıştır. Her hafta. muhtelif 
yerlerde, muhtelif sünnet düğünleri 
tertip edilmektedir. Şimdiye kadar 
iki yüz sünnet düğünü yapılmııtır, 
bu düğünler de çocuk miktarının art 
tığını gösteren en büyi!k bir delil
dir. 

Urfada bir cinayet 
davası 

!Şeyh 
Abdurrahman 

1 Diyarıbekirde 
Banka 

- - ·- -
Avenesinden biri Dokuz vilayet bir 

tarafın- yardım 

dan öldürüldü bankası açıyor 
MARDiN, 20. (Milliyet) - 341 DIYARBEKIR, 21 (Milliyet) -

senesinde Siirdin Eroh ve Pervari Umumi müfettitlik mıntakaıı dahi· 
kazalarında iıyanın elebaşısı bulu- !indeki dokuz vilayetin iştirakile Di
nan ve bir kaç zabit, rnemur, jandar yarbekirde bir yardım bankasının a 
mamtzın ıehadetine s-ebebiyet ver- çılmaıı tekarrür etmiştir Diyarbe· 
dikten sonra cenuba firar etmiş o- kir Vilayeti 15 bin Mardin 6 bin li· 
lan ve dört seneden beri hoybon ce- ra, diğer viliyetler de bütçelerinin 
miyeti namına Türkiycye geçerek mali müsade&i nisbetinde Bankaya 
propaganda, tetkİİih'I yapan ınedre&e hissedar olmutlard1r. 
li Şeyh Abdürrahman bu defa budu Bilhassa erazi sahiplerile köylüye 
du geçerken beraberindeki çete ef- kredi açacak olan bu bank•mn teeı· 
radından Siirtli Rağda oğlu Necıni süıü Umumi müfettişlik mıntakııım ~ 
tarafından öldürülmüştüı·. da iktisadi büyük inkişaflara amil o-

Vamn Şıtak kaymakamlığına da- lacaktır. 
halet ettiği söylenen Necminin mak- MARDiN, 21. (Milliyet) ·-Va
tul Şeyh Abdürrahmanın Üzerinde limiz T abt beyiıı riyaseti altmd• 
bulduğu evrakı havi çantayı da ~,j_ fevkalade olarak toplanan vilayeti· 
kUmete teslim ettiği haber alınmış- miz umumi meclisi Di)'~rbekirde açı 
tır. 1 lacak Yardım bankaıına 6 bin lira İ· 
-·-···•••••••••••••••••••••t•-···-···········--· 1 

le iştirake ve bankanın nizamname-

dan Daniş ve Raif beyleı", halk fırka 
ıı salonunda, dünya buhranı hakkın 
da birer konferans vermişlerdir. 

Raif bey konferansında dünya 
buhranının Türkiyeye olan akisle
rin izah etmİf, serbest iktisat siste
mi ve devlet iktisadiyatı a:-a~ındaki 
farkları anlatmııtır. 

Konferans münakatalı olmuştur. 
Bazı aençler, bu mevzu üzerinde 
sualler sonnuılardır. 

Yeni bir köy 
lzmirden bildiriliyor: Tire kaza· 

ıında Rahmanlar civarında yeni bir 
köy kuTulacaktır. Bu köy; Rahman· 
lar köyüne 20 dakika 01eıafede ola
caktır. 

Tirenin Hacı Mukaddes çifliğin
de senelerden beri yarıcılık ederek 
geçinen 150 türk ailesi vardır Kur
ıaklı aıireti namını tasıyan ve ôz 
türk olan bu halk mü,kül şerait i
çinde yaşamakta idiler .Satın almak 
isteseler bile bu havalide arazi bula
mıyorlardı. 

Vilayetçe maliye vekileti nezdin
de yapılan teşebbüs üzerine bu türk 
ailelerinin yeni bir köy teşkil etmele
ri ve ekndilerine Tepeköy emlaki 
milliye çifliği araziıinden §İmdiye 
kadar köylüye tevzi edilmemiş olan 
2000 dönüm arazinin tevzii muva
fık ııörülmüttür. 

Cenupta iki kaçakçı 

sini tanzim, iptidai muan1elatile it .. 
tiğal edecek olan muhtelit encüme
ne mürahhas olarak azadan Rifat 
beyin gönderilmesine karaı· vermi,
tir. içtimada Vali Talat B. Yardını 
bankasının istihdaf edece~i gaye ile 
iş Bankasının bugünkü ~ayani şük
ran faaliyetleri etrafında da 1nühirr1 
izahat vermiştir. 

içtima iki buçuk saat kadar de· 
vam etmiştir. 

Ş 1 K SlNEMASINDA 
Pek büvük muvaffakiyetle 

deval'\ eden 

HAYDUT 
AŞKI 

TINO PARTIERA ve koınik 
ARMAN BERNARD tarafın

dan te:kmili Fransızca sôzlü o
pera filminin son iki g\inün-

den İstifade ediniz. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Maline •aat 15,30 ve 

3 perde 2 

Suvare 

=·· t 21,30 
MUC!ZI:. 
Yazan: R. d• 
Fl~t"$ V? t". 

Craisset. r t::.t"~ü 
me eden: 1 Ga 
lip bey. 
Halk gecesi. 

ta11l -> koıucdi 

Fevzipaıadan bildiriliyor: Aılan 
Halepli olup memleketimize iltica 
ederek burada oturan Vahit ve Şev 
ki isimlerinde iki ki,iden şüphe edil 
mekte idi. Bunların arasına Bulgur
lu İstasyonuna bir sandık baııai yap 
tırnıalan ve şüpheleri kuvvetlendir-
mekte idi. --------------

iki cün evvel Vahit ve Şevki efen , .. -~ 
diler yine Bulguılu İstasyonuna bir 
aand•k bazaj yaptırmışla< ve mev-

URF A, 20. - Siverek etrafından cul 1iiphe iizeı-ine sandık açıldığı 
oabık Urfa meb·usu Mahmut beyin vakıt içinden yüz kutu kaçak sigara • 
mahdumu Odabaşı zade Mehmet E- kiğıdı çıkmııtır. V akadan derhal 
min beyin katli maddeoinden maz- Islahiye adliyesine malumat veril
nun olanJarın Urfa ağır ceza mahke mi!' ve her iki kaçakçı müddei umu 
mesinde muhakemelerine başlanıl - milik tarafından tevkif ettirilrniştir. 
mıştır. ~çakçıların. evleri .vakayi mütea-

Bu suçu işleyen, ve bu suçu iıle- kip aranmış ısede bır st'y lıulunama 

DlKKAT~"lil 
Müttehit Ermis Emni
yet Kartal Konserve 

Fabrikaları 
Türk Anoniın Şirketi idarcha 
neunı bu kere lst~nbul'c!a 
Balıkpazarında MAKSUDIYE 
Hanınn\ zemin katında 9 nu 

~aireyc oaklc•mist· 
yenleri teşvik ve tahrik etmekle ı' mıştır. 
maznun olanlar mühim bir yeki'ina • 
baliğ olmaktadır. Aşiret ruhunun ve 
ikiliğin kurbanı olan merhum Meh. 
met Emin bey namu,tu, mert, sahi, 
faziktkar ve hayırhah bir zattı. lyi
liğile bu muhitte fÖlıret almış ve 
herkese kendini sevdirmişti. 

Mahkeme salonu maznunlarla, şe 
bitlerle ve samiinle lebalep dolmak
tadır. 

İTTİHADI 
TÜRK SiGORTA ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ic:-. eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti huvidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanrnda Trabzonda iki 

konferans 1 Acentası bulunmayan şehirlerde acenta 
ı_ 

TRABZON, 19. -Mebuılarımız-
--- Tel: Beyoğlu : 4887 ~~ 

"Milliyet,, in edebi romanı: 22 di. Korkun:dan yalnız dostlarım
da bulu~uyorduk. B;r gece nasıl
sa aklımıza esti. Tarabyadaki ote
le akşam yemeğin gittik Hafta a
rası. kalabalık olmayacağ mı zan
nediyorduk. Kimseler de yokmuş. 
Y eclik, içtik. Dansettik. Gülüştük. 

"En basit Fokstrot ayaklarını 
unutmuftum. Neden korkuyordum 
erkekten mi?. Hatta korkuyor mu 
idim, o da değil. Küçülüyordum. 
Kabul etmeğe mecburdum. 

Oynadık. Kendimi nasıl tuttuğu
mu bilemezsiniz. Bütün teri boşu
na gitti. 

" Ye kalktım. Hikayemi na5ıl 
buluyorsunuz?. Fakat d'nhası var; 

·• Kocamdan ayrılmama bu eri« 
ğin mektubu sebep oldu. ROMAN 

çekemediği, karın yaramadığı. 
kürek cezası veremediği için sız
layan Türk kadını görmedim. Di. 
şilikten kurtulup kadın olamadık
ları için ağlayanları gördüm. 

Yüzüme baktı: 
- Batka bir şey daha söyle

mek isterim. Sizde kadın.... Bil. 
mem nasıl anlatabilirim, bir şeref. 
bir gurur davası bile değil, çünkü 
bu dava ancak hürmet edilen bir 
şeyin davası olabilir, sizde kadın 
ihtiyarladı mı. biraz çirkin oldu 
mu, kafası. beyni, ahlakı ne olur 
sa olsun. ona yüzünüzü ektitirsi
niz, evet. bilmem ne davası deme
li, belki bir horoz davası ... Doğru. 
cioğru. bir horoz davası... Aman 
~imdi ne gülünç şeyler hatırıma 
geliyor! Ne teklifler ne oyunlar ... 

- Belki biraz kıakancız, belki 
biraz kanımız oynak, fakat ... 

Kıskanç! Mal kıskançlığı. ma
lınız olduğu kadar .. Kulağıma ka
rısını çekiştirmiyen pek az erkek 
gördüm. Başkaları önünde şerefi-

Yazan: Falih Rıfkı 
dının nesini kıskanıyorsunuz? Kıs 
kanılacak nesi kalıyor?. Mallığın
dan başka, kibrinizden başka ... 
Size başımdan geçen bir hikaye an 
la tayım .. 

- Bir Kokteyl İçer misiniz? 
Katılır gibi güldür 
- Evet Kokteyl.. Siz de ka· 

deh değiştirir misniz?. 
Anlattı: . 
- Şahısları sıralayım. Biri 

ben, biliyorsunuz, biri eski kocam 
tanımazsınız, üçüncüsü bir ecnebi 
ahbabım. bilmezsiniz, dÖrdüncüsü 
birinci sınıf bir Tük erkeği .. Ko. 
cam iş için Avrupada idi. O kadar 
kendi rüyalarımın erkeğine susa
mıştım ki, ecnebilerle düşüp kalk
maktan, konuşup dolaşmaktan 
kendimi alamıyordum. Şimdi ser
besçe söyliyebilirim: Hiç birisile 
eğlel'ceden başka bir şey düşündü 
ğüm, yaptığım ela yoktu. 

"Kocam deli gibi kıskanç. kıs
kanç demeyim, çünkü ben onun 
bir düzüne karısından niki.hlıaı, yü 
zük.l .. ·· idim deli ibi Harem i i. 

"Bir arahk, masada otururken 
bi seıı işittim: 

"- Madam, dansedebilir mı
yim ?. 

"Başımı kaldırdım. Kimi gör-
se:r. beğenirsiniz, kocamın arkadaş 
!arından birini ... Yüreğim oynadı, 
"- Evet, dedim. ama. buz kesil 

dim. 
"Kalktık, oynuyoruz. Belimi 

tatlı tatlı sıkışlarından, enseme kö 
tü kötü soluyuşlarından, dizkemi
ğinin aakarlarından babsetmiyece
ğim. İstanbul dedikociı;lHından 
korktuğum içi: 

"- Beyfendi, dedim; bir sür
priz oldu. Geçende çağırdılar. Gel 
memezlik edemedim. İçim de sıkı 
lıyor<l'u. Akşam yemeklerini kabul 
ettim. Fakat kocamın haberi olma 
sını istemiyorum. 

·•- Aman efendim, ne münaşe
bet. .. Ahbap kadınlarının eğlence 
lerine karışmak değil, onları eğlen 
dirmek t'l borcumuzdur. Acaba bir 
akşam ben de ayni kavalyeliği 
yapamaz mıyım? .. 

"- V R ilahi bilmem ki ..• 

"İkinci bir havayı uzun uzun el 
çırparak istedi. Anlaşılıyordu ki: 
"Evet!,. siz ayrılamıyacaktık. 

" - Evet, dedim. Beııi ararsı
nız. 

"Eve kapandım. Hastalanmış 
olacaktım. Bir iki gün, sonra belki 
unutulup giderdi. Hizmetçiye: 

"- Bir Türk erkeği telefon e
derse, hastayım, dedim. 

·• Daha ogün iki defa telefon 
çaldı. Cevap dediğim gibi oldu. 

"Ertesi gün, öğleden sonra, hiz. 
metçi: 
"- Madam, dedi; sizi hır ecnebi 

arıyor .. 
"Telefona gittim: 
·•- Madam, siz misiniz?. 
"- Evet! 
"- Biraz durur musunuz?. 
" O geldi.. . T utuldum,kurtula 

madım, akşam üstü çıktık. 
·•yemekte o ne dil, o ne söz .. 

Hoşuma bile gitti. Fakat karar ver 
miştim: Bir damla içki içmiyor
dum. Zayıflamaktan değil, onu za 
yıflatmaktan çekiniyordum. 

"- Buyurmaz mısınız'!. Dedik 
çe ben kaskatı. buz taş .. 

"Yemekten sonra dans basladı. 

"- Madam, dedi; dansı seviyor 
sunuz. Ben iyi tango yapamıyo

rum. 1 sterseniz, son derece terbi. 
yetidir, buranın bir danıörü var, ta
nıdık ta yok, Tango havalarında 
onu getirteyim. 

"Gülüçtü ama, kalkmadan evvel 
hem istediğim gibi oynamış ola
caktım. hem de vakti ondan uzak 
geçirmiş olacaktım. 

"Kalktı, gitti. ilk Tangoda kar 
şıma bir fraklı Rus dikildi. Öm
rümde o kadar güzel erkek gödü
ğümji hatırlamıyorum. Yerimden 
kalkarken, sapsarı kesilmişim. Ak 
lıma şimşek gibi, bu adamın çirkin 
fikri, İğrenç fikri geldi. İrkilip 
baktım: Benim içmediğim hafif 
kokteyl kadehini, kendi kadehile 
değittiriyordu. 

"Düşünmüştü, ki bu erkekle 
cinsimin sarsılmaması imkansız
dır. Bir iki daa, bir iki onun kok
teyl'i başdöndürücü erkek. ve bat 
döndürücü İspirto .• 

" Danaöre: 
"- Hayır, rahatsızım, dedim. 
"O, masadan uzaklaştıktan son 

ra: 
"- Size terbiyesiz demeyiceğim 

siz daha korkunç bir şeysiniz, su: 
erkek değilsiniz. dedim. 

"Lugatlerinizi değiştirirkell 
her şeyin türkçesini, fakat hır ke 
limenin. kadın kelimesinin, igiliz· 
cesini alınız. 

- Fakat siz Tük erkeği diye 
bir levatenden bahsettiniz. 

- Ya kimden bahsedeyim? ". • 
omdaki Macar artistini dans İÇ1~ 
arkadaşına bile vermeyPn ötelıı 
horozdan mı? Ben size kadındall 
bahsetmek istemi ştim. 

- İşallah gene görüşürüz, M3 

dam .. 
- Zannetmem. Ben hafta)'' 

memlekete dönüyorum. 
B. t 

- Uğurlar ola, Madam ..• !z, 
bir erkek örneği gönderir misıııı:ı: · 

-14-
Üsküdarda, ZünbiifoğftJ 

bağçesinde ... 
yı· 

lstanbul, ne tükenmez pe ~ıı 
zaj ... Bir ömür çürüttüm her gtıf 
her göşede bir yeni şey, b!r b~İÇ 
ka şey bulurum. Bu şehrı. 
bir edebiyat ezberliyemedi. , 

Ü sküdarın Marmara sırtlarıll , 
dan Sarayburnuna kadar bakıJl:P 
yı bu sen,., öğrendim. Hele gı.ır 

(Devamı var) 

• 
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ı ÇOCUK 

Gemici 
Çocuklar 

HAVA 

Bir kadın tayyare
cinin muvaffakıyet • 

ilk stüdyo müze haline konacak 
Louls Lumiere ilk filmlerini Marsilyada 

bir tiyatroda göstermişti 

' 

25 kanunuevvel 1896 te Möa ı 
)ii Louis Lumiere küçük film
~ti. Marailyada bir tiyatroda 
ılk defa göaterditi zaman. ti
htronun müdürü olan J. Mella 

bıı filmleri ve makineyi satın 
1lllıağı teklif etti. Lümiere bu 
lı,kliff kabul etmedi. Çünkü fen 

li kqfini kimseye fq etmek lı 
1etıriyordu. Fakat Melles uğra
il u§raşa bundan iki aeme aon
tl küçük film parçaları vücude 

letirmeğe muvaffak oldu. llk 

nillıi bir kumar oyunu taıvir e
~Yordu. Melia büyük masraf-
11rdan çekiniyordu. Evinin bah 

leıinde dekorlan yapıyordu. A

Mı; havada güneş veya yağmur 
ıltında çalıtıyordu. 1896 sene
Iİl\tfe korkusu biraz zail oldu. 
Cünkü filmleri kapışıyorlardı. 
~,, geliyordu. Bahçede çalıta· 
11•Yacaktı. Onun için fotoğraf 
11elyeleri gibi, ziyanın her ta· 
'1~an girmesini teminen etrafı 
~~lı bir atelye yaptı. Yüksek 
~ı 6 metre. uzunluğu 17 met

Meşhur tenor Challapalne'ln Don Ouicnotte'u filme 
lriığını gaznıışfık. Bu resim Challapsine lle Sancho 

Pansa rolünü alan Dorville'l giJstermekfedlr 

'! olan bu oda, ilk atelye oldu. 
1897 de Melis tecrübelerine is

'iııaden sahnenin altına üç met 
! derinliğinde biT delik yaptı. 
Q~ndan maksat, artiıtin bazan 

'lhneden kaybolmasını temin 
l\ınektl. Atelye küçük gelmeğe 
ltaladrğından iki taraftan iki

~r metre daha büyütüldü. 
liidyoda battan bata demir 

liiııtiiler yapıldı, Melies saat 

~ birden üç buçuğa kadar mü 

~llıadiyen film çeviriyordu. İş· 
bu mesailedir ki, film icin aç 
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lan dünyaya dört bin fil;,,_ ver 

ğe muvaffak oldu. Ertesi se 

stüdyoyü büyütmek 18.zrm 
leldi. Üzerine bir kat dah" ila 

'e ettiler. Atağı kat artistlerin 
1 Yİnmesine tahsis edildi. Bu sı 
larda bir zat, Meliese müra· 

•at ederek kimse görmeden 
endisinin bir filmini cevirme
~i rica etti. Melies düşiindü, 
tndı, nihayet on be! büyük 
ba ile bu filmi almağa mu-

11ffak oldu. Gece ve karanlıkta 
~ alınan film budur. Eskiden 
~tık havalarda film çevrile mi 

tluBundan sonra bu mahzur 
~ kalmadı. Ve istenilen şekil 

Ar/ette Marchal 
de filmler, istenilen zamanlarda 
çevrilmeğe başladı. Melieı bu 
yüzden büyük bir şöhret ve st'r 
ret kazanmı§tı. Vaktaki 1914 

harbi umumi ilan olundu, ifler 

bozuldu, birden bire Meliea if. 

li.s etti. Ve büyük bir fakra dü

çar oldu. Gözbebeği gibi sevdi 

ği stüdyoyu boşaltılar. Dekor· 

!arı eskicilere satıldı. Hatta 60 
sene içinde oturduğu evi dıı.hi 

parça parça satılığa çıkarıldı. 

Bu satırları yazan muharrir di
yo ki: 

- Bir arkadaşımla iyi bir ye 
mekten sonra, dünyanın ilk 

stüdyosunu gezmeğe gittik. Bu 
rada bazı pencereleri kırılmış. 
bazı yerleri yıkılmış bulduk. 
Stüdyoyu baştan başa iki saat

te gezdik. Mekşuf san'atm ve

receği şöhret küçüktür. San'at 
gayrimektuf iken icat edilen hü 
nerler büyüktür. 

llan ediyoruz: Biz; Fransa 
ainemacılığı namına bu stüdyo 

yu almak Vf> bir müze haline 

getirmek emelindeyiz. Arzu e
denler uzattığımız elimizden 
tutsunlar. Binanın kıi.in bulun-

duğu sokağın İ•mini ilk stüdyo 
sokağı suretinde deği tirmek 

için hükumete müracaatta bu
lunduk •. Stüdyoyu gezip, dı a· 
rı çıktığımız zaman. b ütün duy 
gularımız, hıçkıa hıçkıra ağla. 
mak ihtiyacını duymaktan ~·a:; 
ka bir şey değildL 

Yf'ni filnılerdf'n "Kral Pausole., filme alınırker 

Yeni ''Tennenberg,, İçinizde bazı arkadaşlarınız 
vardır ki, gemiciliği çok ıever 
rlettarolunpyüöfgmbc 

Fransız tayyarecilerinden Mache
naud birkaç ay evvel para,ütil. 
7900 metreden 11tlıyarak bir Avrup. 
rökorü yapınqlı. Bize haber verildi 
tine göre Alman kadın tayyarecile. 
rinden Mile Lola Schroeter Kield, 
yaphfı bir tecrübede paraıütil. 
8.080 metreden atlıyaı·ak 28 dakik, 
da muvaffakiyetle yere İnmiıtir. Pa 
ratüt kendisini tayyareden pttıg, 

noktadan 40 kilometre uzağa indir. 
mittir. 

Bir harp fimi daha 
~"."İ~icümhur Mare:Jal Hinden- ni kumandan i ın bir talih eseri 

bur~ un tarihi '~terini tasvir eden 
"Ta~ <"nherg0 isimli yeni Alman 
harp filmi, bir kısmının bizzat bu 
hareki.t esnasında hakiki bir Su· 

rette yapılmıf olmau haaebile hu 
suıi bir ehemmiyeti haizdir. Bu 
film, Hindenburg'u, J .udendrof'u 
ve diğer Alman jenerallerini biz
zat kendi tahsiyetlerile göaterir. 
Yeni filme çekilen diğer cihetle· 
rinde iae bunlar kendilerine çok 
benzeyen aktörler tarafından tem 
ıil edilmiılerdir. Alman film aan
Mirleri bu filmi Reislcümhurun mü 
aaadeıine taliken ınenetmi9lerdi. 
Avusturya mahafil~ resmiyeai de 
ayni veçhile hareket etti. Hatırlar 
dadır ki harbi umumi zuhur etti
ii vakit Hindenburg Hanovrede 
hali inzivada yafamakta idi. Fa
kat farki Prusyanın Rus istiliır 
tehdidi altında kalması ve diğer 
bri Alman jeneralinin Rus selinin 
önüne geçememesi yüzünden Hin 
denburg 22 Ağuatos 1914 tarihin 
de bu cephede bulunan 8 inci Al 
man orc'uıu ku"1andanlığına ta
yin edildi Luden lruı da bu ordu 
uun erkinı haı h Y• reiai oldu. Ye 

olmak üzel'e f.!'1.er .,, Hofman o ıı 

radı 8ınci o• I • .un harekat tube 
~i cnudı.irü id( v~ Hindenburg or
duya iltihak ,ııiği vakit yapıla
cı\k harekat hakkında bir takını 
planlar hazırlamış bulunuyordu. 
Bu plinlat yeni kumandanın pli.n 
ru ,arki Prusyayi iki ordu ile Ma
zori göllerinin şimalinden ve ce
nubundan sararak istila ebnekti. 
Bu iki Rus ordusundan birisi jen~ 
ral Rennenkampf ve diğeri jene
ral Samsonov'un kumandası altın 
da hareket ediyordu. Maamafih 
Rus ordulanrun ileri hareketi 
Franoayı tazyikten kurtarmak 
makıadile vaktinden evvel tacil e 
dilmi9ti. Teıkili.t nakıa ve kıtaabn 
iaşesi fena idi. 1914 aenesi ağusto 
sunun 26 smdan 30 una kadar 
dört rün devam eden muazzam 
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Mazori muharebesi neticeıi.nde İ· I 
ki Rus ordusu mahvoldu. Alman• ' 
lar bu muharebede 125,000 esir 
ve 500 top iftinam etmi~ler ve 
Rus ordulanndan birinin kuman
danı bulunan jeneral Samoon't_Y 
ricat eenaamda intihar etmiıtir. 

Belki ılz de ıeviyoraunuz. Bir 
küçük havuzda gemi yüzdür
mek b.ngi çocuğun hoıuna git 

mez? 
Kırk santimetre uzunluğun 

da bir kamıt keıiınis. İki ucu 

Prof. Pikarın dere
cesi 16,201 metre 

olarak kabul edildi 
lsviçre hava kulübü Prof Pikarır 

yükaeliıine ait baroğrafı muayen 
ettikten sonra resmen 16.201 m•tre 
olarak kabul ve ilan etmiştir. :ju ha 
le göre profesöa· evvelki rökorun• 
420 metre farkla kımııtlır. Bdçik• 
hükUmeti Madam PJk· rı , zevciniı 
her iki tqebbüsü esnasında göıter
Mİ4 olduğu yüksek sabır ve metan< 
tinin ve bu suretle bu büyük eıe 
rin tahakkukuna yapmı~ olduğu hir 
metinin bir şükı anı olmak ıiz~r 
(Chevalier de L ~opold) nipnile ta 
lif etmi,tir. Resmioıiz Pikar ailesin 
bir arada gösteriyor 

Bir lngiliz tayya-
• • • 

recısının 

ı j muvaff akiyeti !-1 1 ·ı· -ı ' d .. ba .- ngı ız layyarecı erın ~ yuz şı 

'.} Cyril Uwin• bir Bdstol tayyareıile 
.j 3,412 metre yük•ekliğe çıkaıak 

' l "° ~ ıimdive ka<laı Amerik;dı Soucek t~ 
;r..,...,.-.. rafından l:l,1~7 metre ile muhafaza 

edil<n rokoı·u kırmıştır. 

nu tıkayınız Bu kaşımın orta
yerinde açacağınız bir yarığa 
ağırca bir cisim sokunuz. Bu 
suretle kamışın suda müvazene 
si hasıl olmuş olur. Fakat bu 
ciıim kamışı büsbütün suya ba 
tıracak kadar ağır olmamalı. 

Kamı~ın yarık açtığınız ye
rin mukabil tarafında müsavi 
aralıklarla üç delik deliniz. Bu 
deliklere on, on bet santmietre 
uzunluğunda İnce çomaklar so 
kunuz. Bunlar geminnii direk. 
leridir. Bu direklere ince tel
lerle gerilmiş kumattan yel
kenler ilave ediniz. işte gemi 
hazır! 

Genişçe bir havuza koydu. 
nuz mu, gemi rüzgarın keyfi
ne göre kendi kendine havuzda 
ilerler. Enğer evde İseniz ve 
rüzgar yoksa, üflesen.z de ge-
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Zvirko tayyaresi 
Mesleğinde büyiık bir iktidar ve 

•ebat ıöıt ren bu piloıa maattees
suf Kah ... ;.ma~ı olduğu Avrupı. ha
, a çal1?nçı ulur getirmedi . Muvaf

faİ<ı) •ti. i~leri .. lehinde yazılan 
yüzlerce mak'l\lelerin nıü,·ekkepleri 

da!:ıa k•ırol'l'adan 12 eyllılde Varıo· 
•ada.ı Praf ,ehrine uçaı kcn Çekos
lavakya hududu civannd~ kuvvelh 
bir fırhnaya rastgelen Zvirko bir 
müddet tayyaresine hakim olama· 
mış Vf!' muvazeneyi temin ederoiye· 
rek sukut netice.; yanındaki arka
da~ile beı·aber hava kurbanları ara
sına karıımı~tır _ Zvirko'nun Avru4 

pa müs~bakP.larına İftİrak ettiği tay 
yare büyük bir müeıgesenin vücude 
getirdiği bir eser değildir. Vartova 
Darülfünununun ha\'a mühendisliği 
kıamında çalıtan Üç genç bu tayya. 
reyi İnfa etmişler ve bu yüksek ka
biliyet ve muvaffakiyeti elde etmi1 
!erdir. Polonya hükumeti bu g•nçlemi yine yürür. 

İsterseniz, ceviz kabukla. ri taltif ederek (R. W. D, 6) ismini 
tafıyan bu tayyareyi seri olarak inıa 

nndan yapılmış gemilerle bir etıneğe karar vermiıtir . 
yarış bile tertip edebilirsiniz. Akron balonunun 

Resimde gördüğünüz gibi 
bir ceviz kabuğunun yarısı, or başından geçenler 
taya büyükçe iğneden direk, Hepimizin tanıdr"'ı, koca bir kabı-
yelken yerine de bir kartvizit lisevk balon vardrr. Amerikan.n Ak· 
ve yahut kalınca bir kağıt ki.- ronu.Bu hava aygırı günün birinde 
fidir. ıiddetli bir fırtınaya yakalanarak 

Böyle on kadar gemi yapı- y~k·.~~ .. dağların arasma düşe!· .ve 
nız. Gemilerin devrilmemesi i- duştugu çemberden .kur~ulmak ıçın 

· 1 fi b. ·k· · · safra atmak mecburıyctındc kahr çın a t tara arma ır ı ı çıvı 0 •1 mak · - "k 1 k · k ag arı at ıçın yu ~se me ıcap 

Knrım beni aldatırsa filmi artlsllerit1den d(Jrdii 
ça mız. . . .. I ettiğinden ve balmıda da kum 'e 

?ndan sonra hepaını sıra ~- kurtun safrası kalmadığından kapta 
zenne havuza koyunuz. Üfu- / nın aklına balondaki tayyare! ge 
rükle gemileri yürütüniiz. Ki- lir ve deıhal kararını v<ıtrek tayya
rmn üfürüğü daha kuvvetli ise releri nuçmasını ve balondan ayrıl 
onun gemisi daha e-vvel yarı,ı malarıru emreder. Her şey yolunda 
kazanır. gittik en sonra tayyareler ana ge

( Sinema haberleri ) -----* Clara Bow yeni bir film çe
virmektedir. 

* Boria Karloff bir filmde Üç 
bin tene sonra verilen bir mumya 
rolünü oynamaktadır. 

* Sinema komiklerinin hi.aae 
senetleri Nevyork boraasında yük 
aelmektedir. Buhranın sonu geldi 
mi? 

* Son bir iatatiıtiğe göre Ame
rikada 21 yatından aşaı;ı 23 mil
yon seyirci vardır. Yedi ya~ından 
aşağı altı milyon seyirci de her 
hafta sinemay agitmektedir. 

* MarlCne Dietrich'in Paramo
unttan ayrılacağı ıöyleniyor. 

* Amerikalılar "Avdet" İsmin 
de bir film hazırlıyorlar. Bu film 
için 12 milyon dolar tahsis edil
mi~tir. 

• Jacie Coope:-'in dokuzuncu 
yıldönümü teı'it edilmifftiı·. Ziya
fette yüz çocuk bulunmuştur. 

* Virgi.na Bruce kocaeı John 
Gilbert ile beraber yaaşmak için 
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ainemadan ayrılmağa karar ver .. 
miştir. 

* Pola Negri Ne,york'un hii· 
yük tiyatrolarından birinde son 
derece muvaffakıyet kazanmakta 
dır. 

* lngiliz yıldızlarından Joan 
Marion Wamer Broa tarafından 

beı sene müddetle aııgaje edilmiş 
tir. 

* Londrada tutulan bir İ:!tatie
tiğe göre, yeryüzünde 185 milyon 
insan her hafta sinen1aya gİtmıE:·k 
tedir. Bunun doksan milyonu A-

merikadadır. 

• Alman boks ıampiyonu l\lax 
Schmeling yakında ainemaya ıtire 
cektir. 

* Bu sarışın sinema yıldızı as· 
len Çektir. Uzun zamanlar Ber
tin ve Viyanada kalmıştır. Bilhas
aa Almanlar bu artisti çok beğen 
mektedirler. 

* Albert Prejean'ın bütün tek 
ziplere rağmen, Annabella ite ev· 
leneceği tekrar söyleniyor. 

""DouğlasFairbanksm Robin 
son Crusoe'si Nevyorkta göste 
rilmeğe batlamıştrr. Bu film 
kendi ayanndaki seyahat film· 
!erindendir. Bilhassa en muvaf 
fak tarafı Douglas'm bu rolü 
çok iyi yapmasıdır. Ancak bü
tün bunlara rağmen o sınıfın 
en yüksek eserleri olan Beyaz 
gölgeler, ve Tabunun şöhretini 
geçememektedir. 

* Romanya veliahti Michel 
Londrada iken .a.na5ı HelCne ve 
sabık Yunan kralı ile birlikte Lon 
dranın meıhur Elatree aütüdyola 
rını gezmiflerdir. 

* Danimarkada hükumetin te 
zahüratı ile kültür filmleri vücu
de getirmek Üzere bir şirket tet
kil edilmitşir. 

* lrlandada katolik ıinema 
filmleri reisi, orada da bir aİne· 
ma payitahtı vücude getirmek is
tiyor. Çevrilecek filmlerin kalo· 
lik propaganda&ına ait olac-ağı 
nı söylemeğe lüzum yok. Bu tir
ket Hollyvood'un "gayri abli.ki" 
filmlerine kar~ı "çok ahlaki" film 

RADYO 
1 

Bugünkü Proğram 
ISTANBUL - 18 orkestra 19,30 

saz (T anburi Refik bey ve arkadat
lan Nihal ve inci hanımlar), 21 or
ftestra. 

BOKREŞ (3,942 m.J - 18 kon
ser, 19,10 konser. 20 müsahabe, 
20,40 gramofon, 21 op~radan nakil. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) 
21,15 gramofon, 21,45 konıer. 22,45 
konser, 23 orkestra konseri, 24 danı 

miyi terkederler ve hakikaten balon 
da yüksek irtifa kazanarak tehlike. 
den kurtulur ve dağları aşar. 

Bu tecrübeden ıonra Amerikad.1 
büyük balonlara tnyyı\releıin safra o 
tarak kullanılması lcararloştırılmı,. 
tır. Bunun faydası bilhassa inişlf!rde
yazdığımız bu .._m liyatın aksi )'11• 

pılınca çok pahalı olan Heliyom ga
zının bo, yere ziyaına meydan veril 
miyecektir. 

Kısa mesafeleri 
uçarak 

atlıyan tanklar 
muıikiıi. Gelecek harplel·ın ne derece tid-

PARI!> (1725 m.) - 21 ıapka detli ve yeni fen vasıtalarile çok kan 
bahar, ?.1,10 orkestra, 22 edebi ki- lr ve feci olacağını her gün tevali e 
raat, 21,40 'uun, 22,45 radyo, kon- den yeni icatlardan anlıyoruz. 
ıeri, gramofon, 23.3o dans. 1919 senesindcnberi Tanklar Üze. 

PRAG ( 488,6) - 20 Bratialiı.va- rinde yeni baluılarile meşhur olan 
dan nakil, 20,20 Brün'den nakil, Amerikan mühendislerinden Valter 
21.45 Bratislavdan nakil. 23,15 son Cristy namında bir zat yeni bir tank 
haberler, 23,20 Ostradan nakil. meydana getirmiştir. Yüksek bir sur 

ROMA ( 441,2 m.) - 18,30 tar· ate malik olan bu yeni tank• asker. 
kılı ve çalğılı konser, 21 bavadis.gra ler uçan araba ismini vermişlerdir. 
mofon. 21,45 ltalyan kadını Cezair- Azami sürati 160 km. dir. Resını 
de operası. tecrübelerde bu tank 80 km. süratle 
VARŞOVA (1411 m.) - 18,40 üç defa ve beheri 10 ila 11 metrelik 

konferans. 21 hafif musiki konseri, yarıkları ve manıol<trı a!lıyarak geç-
23,40 ıuun , 24 dana musikisi. mittir. Kuvvetli )'&Y ve liistiklere iı-

VIYANA (517,2 m.) - 20.30 tinat eden ve 5 ton ağırlığında olan 
radyo jurnal, 20,40 şMkı. 21.45 or- bu yeni tank gele<ek haı·pleı·de pİ
kestra konseri, 22~5 radyo jurnal, yadeye cok emin bir pi:ıtar rolünü 
23,10 dana musikisi. i yapacaktır. 183 metre meaafede 80 
-1 --:···-··km-··:· .. ·---·--·-- km. sürati temin edebilen ve 96 lı..rn. 

er çevırece ış. .. "! 9 tr · · d d h ı d 
• Sherlock llolmeı te Arneri- s~ra .. ı e m~ .. e . .'çan e . er .a ura· 

kada filme geçiyo•·· Miimeaailleri, 1 bılen bu yent olum malcinesı 7.6 ıan 
Clive Brook, Erne~~ Torrenç, 1- ti~et~elik ~ir top ve. ayrıca ':'ütead-
van Simpaon ve Mırıam Jorden. dıt mıtralyozteı-le mucchhezdır. 
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•• Şeker sanayıı memleket için hakikaten 
bir nimet oluyor •• 

[Ba~i 1 inci sahifede] 
ıundan bahsetti ve bu arada 
ki : 

dedi 

- Fabrika, tesis edildiği tarihte 
günde 500 ton pancar iıleyebilecek 
kabiliyette idi. iki sene zarhnda, bu 
nun ihtiyaca kifayet etmeyeceği gö
rüldü .••. 

Ve fabrikanın istihsal kabiliyeti 
çoğaltılarak ıı:ünde 600 ton pancar 
İfleyebilecek bale getirildi. Fabrika 
nın taıfiye teıisatı kuvvetlendirildi. 
Yanı beımda bir de ispirto fabrika· 
11 yapıldı. 

Bundan sonraki senelerde de, de
rece derece fabrikanı" tekemmülüne 
çalı,ılch. Evvelki sene, Alpullu mil• 
e11eıelerimizi ziyaretle bizleri bahtl 
yar eden büyük Gazi Hazretleri, bal 
kın pancar ekmek, huıusund..ı.i ar
zusuna cevap verebilmek i~ln fabri
kanın kabiliyetinin tevsii emir ve ir 
.-dında bulundular. Emirleri der
hal yerine ıı:etirildi. Fabrikaı:ımıa ka 
biliyeti ıı:ünde bin ton pancar ltleye
cek dereceye çıkarıldı.Fabrikaya kilp 
teker tesisatı ilave edildl. Tasfi
ye teıhatı mük~I bir hale kon
du. Bu mikdarın da yine, köylillerl
mizin pancar ekmek için vaki mllra 
caatını tamamen karıılayamadığmı 
görerek geçen sene bu kabiliyeti 
1200 tona çıkardık. Önüm6zdeld H 

ne icin de ayni yolu takip ederek bu 
l<abiliyeti bir derece daha yiik...It
mek niyetindeyiz !' 

Şakir Bey, sözüne devamla ıeker 
sanayiine yeni başlam" olmamrza 
rağmen alınan neticelerin çok ta)'• 
nı memnuniyet oldu§unun iftiharla 
kaydedilebileceğini tekrar ile ıeker 
sanayÜn)n memlekette kurulmaslDI 
t min eden Cümhuriyet idaresinin 
büyük tellerini selamlayarak nutku· 
na nihayet vermiıtir. 

Fabrikanın gezi/meal 
Dav~tlilcr, ziyafeti miltealop, ı• 

ker ve İspirto fabrikalarmı, fabrika 
müdürü Şefik Beyin dellletlle gez. 
diler ve tesisatı tetkik ettiler. 

PRncann teker haline gelinceye 
kadar ıı:eçirdiği bütün istihaleler 
hummalı bir faaliyet devresinde bu
lunan fabrikada davetlilere ayn ayn 
gösterildi. Pancarın. elfa teıiıatı va 
sıtasilc ıilolardsn fabrikaya nakil, 
yıkama dolaplannda yıkanıp parça 
!anması, otomatik kantarlarda tartıl 
htı, kesme makinelerinde ey makar 
na11 teklinde doğranması, tazyikli 
11cak su ile muayyen hararet derece 
sinde difüzör denilen kaplar içinde 
özü alınması, kalan küspenin preue 
lerden geçerek tranıportorlerle kuru 
tuluşunu, ham terbet halinde ele 
geçen tekerin kireç kaymajtı ile mu 
amele edilerek tasfiyeye ujtratılııı, 
aatüre hale geliıi, ıurubundan aynla 
rak kriıtalize edilişi ve nı1ıayet elek 
!erden g~e,..k bildF•imİ>; küp veya 
toz şeker halinde çuval ve sandıkla
ra dolduruluğu ziyaretçilerln birer 
birer rözleri önünden canlı bir ılne 
ma ıaidi gibi ıı:eçirildi. 

ispirto fabrikası 
Bundan sonra İspirto fabrikan 

ziyaret edildi. ispirto, bu fabrikada 
f('kerin meliıı İsmi verilen tebellür 
etmeyen kıımı yakılmak suretile is
tihsal edilmektedir. 

Her iki fabrikada ıı:örülen yüksek 
t•knik kabiliyeti davetlilerin üzerin 
de müıteana bir tesir yapmıştır. 

Fabrikalar ve yeni yapılan hasta 
ne, memurin bhıaları, paA<, ve di
ier tesi..,t ziyaret edildikten ıonra 
hazrrun •İnema salonuna davet edil
mişlerdir. Burada Alpullu teker fab 
rikaımın ilk tesis edildijti günlere 
ait bir kaç prodüksiyon göstenlmit 
tir. 

Daveıı;ıcr. buıı~an sonra trenle
rine bine:ek lstanbu),. harek~t etmit 
!erdir. Dav.ılileri hamil tren, dün ge 
ce saat 11 ,40 ta Sirkeciye dönmüt
tür. Alpullu gezintisine sabık Tica
ret ,.,kili Rahmi. Sinop meb'usu Re 
cep Zühtü, sanayi ve ticaret müdür 
!eri. Refik ve Muhsin, zahire borsa
" reisi Fortün zade Murat, it banka 
11 lstanbul tubesi müdüril Yusuf ZI 
ya Ziraat bankını lstanbul müdürü 
Ahsen Beyler Bankodi Roma ve 
Banka Komersiyale! talyana na,;,ına 
~ Bcnzon ve M. Popi, Döyçe 0-
rıent bank namına Sadi Beyler, 
~efterc!ar Mustafa Bey, Şark timen 
dıferl•r müdürü M. Pa•kal ve Mat
buat erkanı davetli olarak iıtirak et 
mişlNdir. 

Hayri Eey/11 beuanatı 
A!pull':' ziyareti münasebetilc fC 

•er tırkctı müdürü murahhas izi 
Hayri Bey, clünya teker istihaa
llh ve memle~etimizin ıeker vazlye 
tl h~nda b12e ıu taYanı dikkat 
malumatı vercll: 

- Şek~_r ~yü, ı,nemlekete fay• 
clalı~r. ÇiiııJa! :a:ıraati ummumiyenin 
lakvıy .. ıne hidiın ol-!'!•n batka 
cloinıdan dofruya ve bıU•asıta bir 
çok faydalan dahi vardır ki ın.'gün 

Eer sanayİİııİ memleketine 'sokmak 
tiyarlıiuu kazanamaınıı olan hü 

6metler bile bunu tesise çalıımak
tadırlar. Geçen ..,..,. _lrancla iki 1._ 
~r fabrikuı tesis edil elifi gibi 1 rals 
ta ela teker fabrikaları teti• edilmek 
tecHr. lngi!tere, hemen bizim gibi 
lıimaye usulleri vaz'ı suretile ıek.r 
sanayiini tesis ve ihyaya çalqmakta 
dır. Şeker fiatlaımm bu kadar düt 
madne ralmen daha iki ay eTVel R • 
pcla lıir teker fabrikatı kuruldu. 
Şark n ıı;arbm bütün tiyui ve iktı
,.di ricalini miie11ls fabrikalarının 
dnamına çalıımakta ve bir taraftan 
yeniden fabirkalar açları, ıeker ıa
neyÜnin memlekete çok faydalı oldu 
funa canlı bir misaldir. 

KarıJ bir 11okta 
Hallnmı:nn luıfasrnJ.ı lıora ltir 

nokta var; ıeker, siimrük kapıları
mıza kadar yedi kuruta mal oldajtu 
halde bizde 30--38 kuruta mal edil 
mesi şüphesiz ki ya memleketin ıe 
ker sanayiine h·eriıll olmamasm
dan, yahut teker istih...ı&tmda yan 
lıt yollardan ıı:irilmesine atfedilmek
tedir. Çok kimse bilmiyor ki şeker, 
dllnyanın hiç bir yerinde yedi kuru
ca mal olmamalrtadır. Seker, maliye 
ti bu saıı'ati yli:ı oea.clen beri be
niınsenıiı olan memlelı:etler:liı:le nl 
hayet 18--23 kuruta mal _ kta
dır. Efv dünyada pancardan teker 
istihsal eden fabrikalar evnlemir
de senelerden heri, fabfrıı.ıarmı he
me ntamamen amort i etmlılerdir. 
!.luerisinln pllnçolarında fahrikala
nnın maliyeti sıl<ra lndlrilmiıtir. Dl 
ler taraftan pancara bize nlsbetle 
çolr az para verirler. Zira, AYrupacla 
iri tarlalar mtltelrAmll bir hale gel
sniıtir. Randmanlan fazladır. 2,5--3 
ton kadar mahsul alırlar. Biz iH 
dönümilne vasati 1,5 mahsul 
alahillyoru:r. Şekerin maliyetinde 
pancarın mtlhlm roltl nrdır. Bu ıe· 
kft' maliyetinin takriben yllzde 60-
60 ı pancar bedelldlr. Avnıpada bize 
nltbetle pancara az parıt ven1diği gl 
hl bir san'•t m-leketi olmak itiba 
rfle _,urlnl fennlyeye de yine bl:ıı 
ılesı az ücret verilmektedir. Bunlar, 
tekerin -1iyeti lizennde mlleuir l 
mlllerdencllr. Bizim ıekerde Avrupa 
-Uyetlne yaklatılmamız 7.aman me
aeleslclho. Esasen bu yedi kurut flat, 
maliyet tlab defli. istihsal fazlah
fuıdan ileri ıı:elen bir flathr. Devlet 
I•, lstihas fazlalıjtma çare bulmak 
IPn Briikselde beynelmilel teker 
konleranslan topladılar .,. fnzla stok 
lan sarfedebllmek için lstlhsa\itı 
tahdit ettilft'. 

Şeker, gllmrUkll r, vergi 

Zannediliyor ki buraya yedi ku
ruta teker satan devletler, kendi 
memleektlerindc rkeri daha ucu:ıı 
satıyorlar. Halbnki her memlekette 
reekrln aatıı fiatı, bizdekinden faz. 
la, bazı memleketlerde ise iki misli 
ziyadedir. Meseli ltalyada ••kerln 
kilosu 80 kuruştur. Şeker ihraç e
den Çekoslovakyada bile flat bizde
kinden fazladır. Şeker istatistik fiat 
lannın tetkilri bunu gösterir. Bir de, 
Alpullu ve U fBk teker fabrikalannı 
yafatmak için hüktımetln gümrük 
reımlnl arttırdığı iddiası yardır. Bu 
iddia nrit olamaz. Ziya, ıeker her 
dnlette en iyi bir verld mahrecl
dlr. Mutan11ıt ailelerde bile ayda, 
nihayet tG-15 kilo ıeker tarfolu-
nur •• 

10-15 kilo ıekerin oalıt fiatı, bi
zim para ile 4 • 6 lira araımda
dır. Ayda 4 • 8 lira hiç bir ailenin 
bütçeıini rahnedar etrne:ı. Binaen 
aleyh, hükUınetle pek haklı ola
rak ıekere doğrudan ıloıtruya ve 
bili vasıta vergi tarhetmektedlr
ler. Yerli fabrikalar sfimrük bl0 

111ayeainden tamamlle mOstefit le 
değildiler. Her sene, istllualitın
dan kiloda 8 kurut istihllk öde
mektediler. De.-letler, şeker fab
rikalannın hayatiyetini temin ile 
mükellef olduklarmde.n vaziyete 
göre onlan ya gümrük himayeleri 
le, yahut prim uıullerile koru
maktadırlar. Binaenaleyh yeril 
fabrikalan korumak için gümrük 
resmi arttınlıyor iddia11 tamamen 
yanlıttır. 

Şeker fabrikalarının 

kazançları 

Şeker fabrikaluırun kazançla 
n ethaaı huauıiyenin cebine airi
yor deniliyor. Halbuki U§ak fe• 
ker fabrikaıının sermayesinin te
meli hükt'.iınele ait olduğu gibi, Al 
pullu ıeker fabrikaaı ıermayeıi
nin yüzde 80 i milli bankalarla ma 
halli vilayetler, idarei !ıusuıiyele
rine ait mütebaki yÜzde 20 si zür 
raın, müesaialcrin ~\'! eşhaaı bu~u· 
aiyenindir. Bir mües3ettenin sahi
bi, aermayeıinin ekseriyetine ma
lik olanıdır. Bu oahip müessese
nin hal ve istikbalini korumıık i
çin geniı bir ihtiyat elde bulun
durmak ihtiyacındadır. Bilhassa 
şeker sanayii .;ibi Üç veya dört ae 
n~de bir ıenenin kııır itibar olun· 
duğu bir İ§te 3-4 senelik fazla ka 
rı, bir kısır ı;.ıenenin getireceği za· 
ran kapatabilecek halde değildir. 
Bu. münasebetle fabrikayı amorti 
edinceye kadar hisoedarlanna fe
yizli senelik kazi\n('ıru tevzi ebne 
ıi ihtiyat11zlıktrr. Bu sebepledir 
ki Alpullu, teeuüıünden beri ser
mayedarJarın.ıt ancak yüzde 12 te 
mettü tevzi imkinmı bulabilmiı· 
tir ki bunun yiizde ikisi kazanç 
vergisine gittikten sonra geri ka· 
lanı sermayedarlar,. ancak kala• 
bilmektedir. Şu halde hususi eşha 
sın yüzde yirmi hisseıl olduğuna 
ve ıirketin sermayesi 750 bin lira 
dan ibaret bulunduğuna söre mil 
it banka haricindeki hiuedarla
nn 6-7 seneden beri ellerine ge
çen temettü mikdan senevi 15 bin 
lira raddesinde Alpullu hi11edar 
lannm memleekte bu kada.r fay• 
dalı, fakat o nisbette kendileri i
çin tehlikeli bir iıe koyduklan ser 
mayeden senede yüzde 15 temet
ttl almaları fazla görüle~ek bir 
teY midir? Sanayie konulan bir 
~yenin temettüü. biç olmaz 
•• yuzde yirmi olmalıdır. 

Bu snıf'kl ı.,tih.'181 
Alpullu fabrikaaınıa bu ffneki 

iıtihaali, ıı:örunüıe nazaran 1700 
.-agondur. ilurıun tutarı buıııinkii 
piyasaY" göre altı milyon :>OO bin 
lira radde•ind.,dir. Takribi bir .., 

rette bu paralarm nerelere veril
diifni Uıab etmek iııterim: Bir J..e 
re kiloda 8 kuru,tan bir milyon 
360 bin liraoı Maliye haiznes\ne 
lstih11k versiıi olarak verilmekte 
dir. Bir milyon 400 bin lirası zür
raa pancer bedeli olarak verilmek 
tedir. 180 bin liraar, kazanç. buh· 
l'&D, mü..-azene, arazi vergilerine, 
170 bin lirası Zonguldak lrömi!F 
ha.-zaaına,75 bin liraeı sene yerli or 
manlarımız mahıuU.tı olan san
dık tahtaların,., 40-50 bin lira11 
kireç ocaklanndan istihsal olu
nan kireç tatma, 150 bin lirau •· 
mele ücretine, 150 bin lira memu
rin ve müıtahdemin mattıt1ann~ 
300 bin lirası kampanya zarftaki fab 
nka maarafına,500 hin Şark ılmendi 
fer kumpanyaamR, 600 bin lirası 
müeuesatı ma.liyey.,, 500 bin lira 
11 amortitınana, 170-180 bin ı;.,,.., 
tohum bedeline, 100 bin lirıuı çu· 
val bedeline gitmektedir ki netice 
de hlS1edarlua kalan para en fe
yizli senede 2-3 yllz bin lirayı teca· 
vüz ~bnu. 

Ziraat mıntakası 

Alpullu şeker fabriknoının se
kiz ziraat m1ntakası vardtr. Çer
kesköyÜnden ba.,Iayıp Edirnede 
nihayet bulur. Bu mmtakalard•. 
200-250 köy bulunmaktadır. Şlın 
diye kadar 15000' çiftçi ile pan 
car mukavelesi akdetmit bulunu
yoruz. 3-5 dönüm ekenler olduğu 
gibi 1000 dönıinıe kadar zeriyat 
yapanlar vardır. Koylülerin pan• 
car zer'ine oalih olan arazisi biz· 
de ve Avrupada tahsillerini ik
mal etm.İf ziraat mühendislerimi:r 
tarafından mütemadiyen teftiş o· 
lunmakta ve hem ıirketi, hem köy 
lüyü korumak için ancak pancar 
ziraatlne elverişli arazi intihap O• 

lunmaktadır. Bu çiftçiler 6-7 ae· 
neden beri pancar zer'! uıullerlnl 
tamamen 3ğrenınl,Jerdlr. f'ennf 
bir usulle tarlasmı hazırlayan, 
zamanında eke;ı ve çapl\layan 
köylü, çok iyi mahsul alacağını, 
geçirdiği se'1elerln tecrilbesile bll
dlll ııfbl pancardan eline geçecek 
paranın, diifer mahsullerden ala· 
cağı, paradftn çok fazla olduiunu 
da biliyor. Bu itibarla pan<:ar ek· 
mek, tirketle mukavele yapmak 
arzulannı çolalbrıaktadır. Ş!Tlı.et 
teıls edildlli zaman. Adeta yalva 
nrcaıma pancar ektlrildli'I halde 
bugiln fabrika lö:ııumundan faıda 
pancar ekmete taliptir. Şirketin 
gösterdlfl kolaylıklar ıunlanlırı 
Pancar zilrrama istihsal aıasrafla 
rını azar azar ..... faizılz verlyor. 
Toh11m ve tohum ekme nıaklneal· 
rl ve ekici u•talannı, köyllln011 
emrinde bulunduruyor. ('apa 7&• 
manı geldikçe çapa ameliyeıi lçlıı 
lazım selen ma.arafı da •·eriyor. 
Ha ...... t hücumuna manız kaldıtr 
zaman zehirll mevaddı dağıtıyor. 
Sahipler hem kendi ve hem de hü 
kiimet vesaitini harekete setlre
rek, köylünün evvelce oldulu gf. 
bi eli böğüründe kalmaama mey• 
dan bırakmıyor. Hasat vaktinde 
erken yetiıen pancarları dahi 
mümkün oldu§u kadar llraya ko
yarak, pancarın sikletinden kay· 
betrnesine fırsat bırakmayarak, 
ııökme masrafmı da gene fl.izoi:ıı 
vermekten, ve tarlalarına en ya
kın tesellüm iıtasyonlarmda pan· 
carlan tartarak almaktadır. Bu 
tafsilattan anl-.ıla ki zürraa ı... 
tihoal masrafını, pancar bedelin
den mhsup olunmak fuı:ere iıtih
salden bet altı ay evvel azar azar 
vermekte ve kendi çoluğu ile çocu 
ğu ile tarlada çahıan :zürraa dahi 
bu maoarifi ödemektedir. Köylii 
kendi tarlaoında adeta amele üc
reti almakta ve bilahara pancan• 
nı oatarak iyi çalıttıiı, hava yar
dan ettiği tkdirde kar temin et
mektedir. 

KiJylerdekl inkişaf 

Bu rayede pancar eken köy
lerde, çiftçi gerek vergisini, ce
rek ıahsi borçlarını seve seve Teri 
yor. Mal memurlanmızm bize an 
!attıklarına göre pancar eken köy 
!erde vergi tahıilatınm yiizde 100 
ü tahsil edilmekte, pancar ekme
yen köylerde ite bu niabet yüzde 
50 yi bulmamaktadır. Pancarın 
bankada paraaı olan bir 'l.dam•n 
itiban kadar klSylüye itibar temin 
ettiği muhakkakbr. Pancar cüz
danı para cüzdanı kadar kıymet
lidir. 

Yedi aenedekl tekamDI 

Alpullu ıeker fabrikası 926 
senesinde, ancak 46 ••son teker 
utihsal eclebilmitıl. 927 de, istih
sal 418 •asona çıkmıt. 928 de 
330 vagona dilfmilıtür. 929 da iı 
tilual 480 vasondan 930 d~ 820 
vagon teker utihsal ed.llmlJ. 931 
de 1412 vagon olmuıtur. Bu -
neki utihaalin 1700 vasona halli 
olacaiını ümit ediyoruz. Kampa· 
ny baıladıiından düne kadar fab 
rika silolarına 106 bin 346 ton 
girmiı ve bunun 102 bin 56 tonu 
itlenmiıtir. Fabrika zeriyat saha· 
sında 106 bin dönüm pancar ekil 
mcktedir. Ve P"ncar tarlalarında 

çalııan amelenin feyizli seneler
de çapalama bedeli olarak fabrika 
dan aldıkları para 400 bin lira
dan az: J.,iiildir. 

Ruslarlarla ilk maçta 2-2 berabere kaldık .• 
[Ba,i 1 inci sahifede] 

lardı. Saat 3,20 geçe lımet P&1a 
Hazretleri bu maçı huzurlarile 
tereflendirdiler. Yanlannda Halk 
fırkaoı idare heyeti reiai Cevdet 
Kerim, Bey, mebuılar ve pqalar 
vardı. Rus konsolosu da oyuncu
larla beraber stada gelmitti. Sa
hada seyircilerin bot zamanlarını 
durdurabilmek için bir radyo mil 
eneaeai radyo tertibatı almıa ve 
çok güzel parçalar çalmııtır." Bu 
arada dünya •e yerli tpor hadise 
!erini halka bildirilmitşir. Bundan 
baıka ipek film maçın baılangıcı 
nı ve cereyanını filme almıştır. 
Tam aaat 3,25 te Oyuna Nuri Be· 
yin hakemliği ile baılandı. Takun 
lar fÖyle idi : 

Rus takanı : 
Babkin 

F aliın lstaralinabseandre 
lıtaraalln Andlrla Silin Brigriyef 
lstaraılin Nikola, llislyef, Butaof, 

Pavlof, Prikofiyef 
Türk takımı : 

Hüsamettin 
Bürhan HOsnü 

Fikret Nihat Cevat 
Rebii, Muzaffer, Zeki, Hakkı 

Leblebi Mehmet 
Ruslar bu devrede rüagir liatün 

de idiler. Bizim, ilk ak.ınmıız Rus
lar tarafından durduruldu ve mu
kabil akına geçildi. Oyun çok se 
ri ve vole bir sistemle devam edl 
yor. Ancak bu ilk dakikalarda 
biziın takımın müdafaa.. iyi oy
nayamıyor. Her iki bek te top kon 
!rolünü daha temin edemediler. 
Rastgele topa çıkıyorlar ve müte 
madiyen Ruılann lehine topu ha
valandınyorlar. Ruslar bu fırsat· 
lardan istifade ederek niıbi bir 
hakimiyet teels etmeğe muvaffak 
oldular. Bu niıhi haklın.iye! bizim 
müdafaanın ve dolay11ile takımın 
muannidane bir tarzda oyun yo 
nunası dolayısile tam bir hlklml 
yete münkalip oldu. Bizim oyuncu 
lar Rua oyunculannm kartmnda 
seri oynayamıyorlar. Buna da se· 
bep misafir oyuncuların vücut iti
barile bizimkilere fa.ik olmasıdır. 
Halbuki onlar tam bir serbesti i
çinde oynayorlar. Ruslann tek· 
mil forlan çok seri ve kafalı oy
nuyorlar. Biribirlerini iyi görilyor 
lar. Bu arada bizimkiler üç dört 
dakika süren bir akm yaptılaı· ve 
oldukça hatım kalesini zorladı· 
lar. Ancalı: ıilt atan>am•mız dola
yıtile gol çıkaramadık. Ruslar bu 
ta:ııyika derhal mukabele ettiler 
ye ayni tekilde onlar da bi:ıl ukıt 
tırdılar. 

ltk golleri 

Bizim müdafanın ileri •aziyet 
ta bulunmaımdan istifade eden 
Ruı forndi topu ileri sürdü •e ıol 
iç te topu durmadan bizim kale
ye 25 pastan ıüt çekti ve top at· 
!ara takıldı. Bu gol oyunun on Q. 
çüncü dakikasında yapılmı§tır. 

Oyun devam ediyor 

Bu golden sonra bizim takım 
biraz canlanır gibi oldu. Muavin 
ve fonet hattımız çalıııyor. Fakat 
müdafaa gene çok bozuk oynuyor 
Ruslar atletik kabiliyetlerine inzi 
mam eden süratleri sayesinde o
yunu kolaylıkla kendi lehlerine 
çeviriyorlar. Oyun bizim nmf sa• 
hada cereyan ediyor. Ruslar hiraz 
favüllil oynuyorlar. Bu arada bir 
akın yaptık. Top Hakkıda. Yal
nız kaleyi pek iyi göremediği i~in j 
topu avuta attı. Gene bir alem e> 
nasında Rebiiden gelen topu Hak 
in bir kafa ile kaleye yolladı, fa
kat kaleci yerinde bir çıkı' yapa
rak topu yumrukla kornere yolla 
dı. Korneri çektik. neticesiz. O
yunda tevazün ba,ladı. Bu arada 
Muzaffer çok iyi bir aürüı yaptı 
ve mü.aait vaziyette iken topu a~ 
vuta atb, biraz ıonra devre bitti. 

/11/ncl haftayım 
Bu devrede bizim takımda u

fak değitiklik yapıldı. Cevadın 
yerine Supbi, Leblebi Mehmedin 
yerine de Niyazi girdi. Rüzgar da 
oldukça hafifletti· 4,25 te oyun 
tekrar batladı. Misafirlerimiz ge
ne faik oynamağa baıladrlar. Bil
ha.aaa santrforları çok iyi pao tey. 
ziatı yapıyor. Bundan dolayı Ru• 
lar çok tehlikeli vaziyetler ibdaı 
ediyorlar. Bizim bir ak.ınımız es
naoında Ruılara bir penaltı olda 
ve halı.em sörmedi. Rus! ar çok ae 
ri bir akın yaptılar ve kaleye milt 
hl tblr tüt çektiler, bunu Hü,.. 
mettin sola bir blonjon yaparak 
kurtardı ve alkıılandı. Bunun he
men arkasmdan bir tüt daha gel
di. Hüsamettin bunu Öne kapana 
rak tuttu ve böylelikle kalemizi 
büyük bir tehlikeden kurtardı. 

Bl:ıim golllmD:ı 

Mukabil akın yapıyoruz. Fik
ret topu bütün hızile sürerken ıai 
müdafi bir favl yaptı, Fikret çek
ti. Ruı kalesi önünde bir kargata 
lık oldu ve Hakkı bir kafa paoı ile 
ilk ıolümüzü attı. 

Oyun deı•am ediyor 

Bundan •onra oyun n1lite'\azin 
şekilde her iki talumm akmlarile 
devam. e<! r ... e~ı. !"1.us Kaltsi önün
de 32 inci dakikada cene bir kar
sa~alıktan istifade eden Hakkı 

~ ..t. __ -
Karagllmrllk - Sellnlk 

sıkı bir müdahale ile takmımıızın 
ikinci golünü attı. Bunun Üzerine 
Ruslar büsbütün canlandılar ve 
akabinde bize bir sol daha attı
lar. Bu suretle oyun iki iki oldu. 
Haftaymm sonlanna dogru Rus· 
lar tazyiklerini büsbütün arttırdı
larsa da fazla bir teY yııpamadı
lar. Rus mlsafirlerile ılk maçımız 
Z • 2 berabere neticelend~ 

Oyundan sonra Başvekil İa. 
met Pata Hazretleri Sporcula
rın soyulllml odasına giderek 
kendilerine yine ayn ayrı itti. 
fatlarda buludular. Gösterdik
leri muvaffakiyetli oyunların 
dan dolayi her iki takımın kap 
tanlan tebrik ettiler. 

Karagümrük _ 
Selanik maçı 

Dün gayrıfedere kulüplerimiz· 
den Karagümriik, Çukurboıtanda 
ki aaba11nda Selanik muhtelitile 
karşıla,.ı ve güzel bir oyundan 
sonra 3 • 2 galip seldi. 

Bazı oyuncuların pasaport mu 
ameleıi vaktind .. ikmal edilemedi 
ğinden evvelcf' tesbit edilen tarih 
ten bir hafta sonra maç yapmafa 
mecbur kala., Selanik t~kımırun 
dünkü oyunu tehrimizin futbol 
meraklılan arasında büyük bir a 
l&lı:a uyandınnıf, Çukurboıtan 
ıtadyumu m-.ç saatinden pek ev• 
vel dolmağa başlamıştır. 

Maç nasl/ oldu? 

Saat 3,20 de evvela Selinikli
ler ye iki dakika aonra da Kara
gümrük alkıtlar arasında sahaya 
çıktılar .. Mutat mera•İm yapıldı. 
Kale intihabında Selanikliler ka
zandılar ve oyun 3,30 da Ner.ıni 
Beyin bakemliğile haıladı. ilk a
kını Karagümrük yaptı. Fakat Yu 
nan müdafaası bu tehlikeyi kolay 
)ıkla atlattı ve akabinde ha,iın 
kalesine mukabil bir akın yaptı. 
Karagümrük kalecisi bu tehlikeyi 
güzel bir çıkış yaparak kurtardı. 
Oyun ilk dakikalarda mj;tevazin 
cereyan ediyor, kar~ılıklı h\i.('um
Jar bir netice vermiyor. 

Karagümrüğiln 11/ı golD 

Karagümrük ıoldan yaptığı a
kınlardan birinde Yunan müdafii 
• hiç lüzumu olmadığı halde • 
topu eliyle tuttu ve penalhya se
bebiyet verdi. Karagümri\klüler 
bu fırsattan İstifad" ederek ilk 
gollerini böylec·> yaptılar. Bu gol 
haftaymın 11 inci dakikesmd:ı ol 
muıtur. Şimdi Karagümrük daha 
canlı oynuyor, fakat muha< imle
rin biribirile anlaşanıama1arı ve 
aıabileşmeleri yiizünden bir çok 
ıı:ol fırsatları hed<'r oluyor. 

Se/Aniğln birinci golll 

Selanikliler bir aralık soldan 
.eri bir hücum yaptılar. Karagüm 
rük aleyhine kurner oldu. Korne
rin kale önünde yaptığı karg&fB· 
lıktan istifad.> eden Selinik muh
teliti saf hafı tak.m•nm ilk golii· 
nü yaptı. Bu ııol haftaymın 16 ın 
cı dakika11ndR olmuıtur. Selinik
liler bu golden sonra sağ c"nab
lan vasıtasile tehlikeli akınlar yftp 
mala baılad.Iar ve bu akınlardan 
birinde uzaktan sıkı bir şütle ikin 
ci •e son aayı~annı yaphlar. Bu 
golde Karagüm~;ik kale ·i.inin 
büyük hatası ,,.,ırdır. Oyun ıerileı 
ti... Karagiimrük müdafauı kale 
önünde şandel yapmak bati., n
dan bir türlü vazıı;eçemiyor. Her 
iki taraf ta ı;üzel hücwnlar yapı· 
yor ve mühim fırıııtlar kaçırıyor
lar. Oyun mütevaz•n cereyan edi
yor. iki tak•m da zaman zaman 
vaziyete hlkim oluyorlar. Kara
gümrük orta hafı daima kenarla
r akaçıyor, muhacim hattını ""k· 
kiyle besleyemiyor. Oyun bir ara 
lık durgunla~tı. Karıılıkh yl\pılan 
akınlar netice verıneden ilk haf
taym bitti. 

takımı maçtan evvel. 
rüklüler arka arlraya iki mühim 
fırsat kaçırdıI..r. 

Karagilmrüğütı ikinci golD 

Karagümnik müdıtfauı •İmdi 
daha iyi isle Jf'lt·~ Mırı>fnkim mÜdafa 
anın büyük fedakarlıkla kurtu
dığı top muhanmlerc geçti. Sağ
dan güzel bir akın .. Selinlk ll\kı· 
mı aleyhine koT'le(.. Korner Ga
ragümrük n1"rkeı muavinin acri 
bir hamleıde Sclinik muhteliti af 
larma ikinci defa olarak takıldı. 
ve beraberlik ıee .. ii• etti. Bu gol 
haftaymın 13 üncü dakilra11nda 
olmuıtur. 

Golün hızı ile oyun serilesU. 
Hakimiyet 'imdilik Karagiimı \lk
lülerde. Müdafaa lüzumsuz şan• 
delleri, muhz.cim hattı faydallz 
drübllngle\'İ bıraktı. 

Bir aralık Karagümrüklüler 
tağ cenahlarile güzel bir alı.ın yap 
tılar ve m.>~ke·ı mubaclmlerl R>aa 
vasıtaslle galibiyet gollerini atma 
ia muvaffak oldular. Karagllm· 
rük arka arkay" ilç güzel alon 
yaptı. Vaziyetin vehametlnl kavra 
yan Sellnlk muMelitl canlandL 
Top timdi ortalard.ı dolatıyor ..• 
Karagümrük müdafaası fedalılr 
oynamaıına rafmen atır ve müte 
reddit ... Sellniklilcr bir aralık 
sağdan teri bir ak•n yaptı ve mll
hlm bir sol fıroatı kaçırdı. Oyun 
eski süratlni kaybetti. iki taraHa 
da yorgunluk alimetleri görülme 
ğ ebaıladr. Afrrlaıan oyun hake
min keskin dlldü~ ile ve Kara• 
gümrilıtün 3 • 2 salibiyetile netice 
lendi. 

Taksim maçları 

Dün TakJim ıtadyomunda 
stadyum idarc,ı luafından tertip 
edilen turnuvanın ikinci baftntı 
oynandı. Gayrifeder-. ecnebi ku· 
lüplerin ittirak ettili bu turnuva 
intizamla devam etmektedir. Ka
rilerimize dömifinal ve flnallerin 
tafıilatını önümüzdeki haftalarda 
bildireceğiz .. 

ArnavutkiJg sahasında 

Dün Arnavutköy sahasında 
ırayrifedere kulilplerln atletleri 
bazı atleti kmüsabakalar yapmıt· 
!ardır. 

Ping-Pong mı1sabakaları 

Haber aldığımıza söre tebri
mizde büyük bir ıporcu kütlesinin 
alakadar olduiu ping bung oyunu 
nun turnuvaları yapılacaktır. Bu 
müsabakalar iki kataıı:ori Üzerin
de İcra edilecek ve her ild katego 
rinin f&Dlpiyonlanna madalya Ye 
rilecektir. 

Cam/altı sahasında 

Dün Camialtı sahaomda Sü
leymaniye ile Kaoımpaıa karşılq 
tılar ve dostane bir maç yaptılar. 

Fenerbahçe B - Trabzon 
mıntakası 

Dün Rus · Halkevi maçından 
evvel Trabzon mmtakaslle Fener· 
bahçe B takımı bir müsabaka yap 
mııtır. Bu maç tamamen dostane 
idi. F enerbabçeliler Trabzonlu 
doıtlanna çok centülmence bir o 
yun göstermiştir. Maç pek büyiik 
bir fark arzetmemekle beraber 
F enerbahçe B nln attığı beş gole 
mukabil Trahzonlular 3 gol ata
rak mağllip olmuılardır. Trabzon 
mıntaka11 tak.ımmda nazarı dik
kati celbeden oyuncular bilhassa 
tunlardır. 

Sol açık, sol iç, santre, haflar 
da nazan dikkati celbeden santra 
hafla aol bek İyi idi. 

Trabzon mıntaka11 takımının 
futbolü iyi benimoemiı olduğu oy 
nayıtlanndan belli oluyordu. ileri 
de daha iyi olacakları muhakkak 
tır. 

Türkiye 
Şampiyonu 

l•tanbulspor final maçını 
kazandı •• 

ikinci haftaym 1ZMİR. 21.A.A. - Buıün 
ikinci haf';ı.ym 4,25 te ba~ladı. Alı~ak. atadyomuncla yapı. 

Oyun ıı:erı" miiteva7ir., fakat seri .
1 

lan Turkiye futbol birincili fi. 
Seliınik kaleaine inen Karaılİln· nal maçında lst.abulapor takı 

1 mı, Altunordu (lzmir) i sıfıra 
kartı üç aayi ile mağlup ederek 
Türkiye şampiyonluğunu ka 
zanmıştır, 

1 
Türkiye eskrim 

birincilikleri 

1ZM1R, 21. A.A. - Türki
ye eskrim birinciliklerine düıı 
aktam saat 17,30 da Halkevviıı 
de başlamıtbr. Proğram ınucİ 
bince milli kılıç takımı ile h· 
tanbul 932 kılıç takımı aruııı· 
da takım mübarezeai yapılınıŞ 
ve neticede 16 mübarezeden ,e 
kiz mübarezeyi millt tak:mı. ıe· 
kizini de İstanbul takımı k1t2an 
mııtır. Milli takını 15 tuf, ls
tanbul takımı 25 tut almıttır· 
Milli takım. llhami Enver• • 
Fuat ve ihtiyat Muammer BeJ 
ler ve İstanbul takımı da Or 
han, Adil, Niha~ ve Cihat BeY 
lerden teıekkül etmiıtir. 

Hanunlar ve küçükler BJöre 
mübarezesinden on iki yatında 
ki Nihat üç hanıma ıalip gele 
rek birinciliği alnuıtır. Hanıııı 
!ardan birinci Suat Hanım (İl• 
tabu!), ikinci Neriman (lıtaıı· 
bul), üçüncü Sabiha HanJJll 
(Ankara). 

Ferdi kılıç ve flori aeçınele 
rine bugün yapılacaktır. 

Ankarada sonbahar 
at ko~uları 

ANKARA, 21. A.A. - soıı 
bahar at koıulanıım üçüncil 
'ıafta koıulan bugün yapıldı· 
Hava giizeL ıaha ı;ok kalabalılı 
tı. Bilha11a döı<düncü ve be 
tinci kotular seyirciler t.arahn• 
dan heyecanla takip edildi. sıı 
hafta yantlaar kartı artan bit 
alaka gme çarpıyordu. 

Birinci kotu Uç yaımda. kır 
'u kazanmamıt, yerli arap er• 
kek ve eliti taylar a~mda idi. 
Bu koıya. bet hayvan ıirdi. 1'1 
zım Efendinin Efesi birinci 
Murat Efendinin Serdarı ikin• 
ci. Binbatı Şevki Beyin Avcı•' 
üçilcü ıeldiler. 

İkinci koıu 932 ıeneainde 111· 
tr yüz liradan fazla lkraıniYe 
kazanmamıt u~ ve daha yufcarl 
yatlı haliskan lngilh at ve kı• 
aarklar arasında yapıldı. Me•j 
fe 1600 metre idi. Koşuya g 
ren ilç hayvandan Akif Beyin 
Bedyan birinci. Anna Sabri 8° 
yin Pazan ikinci, Yilzbatı J-lu· 
lilsu Beyi Mesterembolu il• 
çUncU oldu. 1 

ÜçilncU kotu 2600 mesafe! 
idi, Dört ve daha yukarı yatl1' , 

ki yerli ve Arap ve laaraklara 
mahıuıtu. Kotu ilci hayvan ~
raunda yapılc:fı. Mehmet Beyill 
Tayyare birinci ve Kizıın t> 
fendinin Y avm:u ikinci geldi. 

Dördllcli kotu Uç ve daha.~ 
karı yaıtaki Haliakan lngıh' 
at ve kısraklar arasında yap~; 
dı. Mesafesi 2000 metre i b 
Ko,uya ıekic hayvan ıirdl·.ı\ 1 
met ve Fikret Beylerin Pipet 
birinci, Mm. Anna Sabri Bey!O 
Jasoku ikinci, M. AliotinİJJ 
Gosseri üçüncü geldi. 

Betine! kotu üç ve daha Y11~ 
kan yatlı yerli ve arap at f 

kısraklara m<ahsustu.Sekiı Iı•f 
van girdi. Mesafesi 1600 JJle!' 
re idi. Emir Salih Efendİ~tı 
Klasa birinci seld1, ikinc?\1• 
Zeynel Efendinin. N aaibi• 8 çüncülülil Ahmet ve Fikret · 
!erin Maltayı aldı. 

Klltahgada futbol 
1'a 

KOT AHY A. 21.A.A. -- ·ıe 
tabyanın Halkevi takı1D1 ~
Eskitehir kulübii araaında lı , 
gün yapılan maçı 3-1 Kütalı1 
takımı kazanmıttır 

Doktor 

Rusçuklu HakW 
Calataaarayda Kanzük ee;o

zahanesi kal'fmnda SabJıO ,.. 
katında 3 numaralı apartJJll~ 
ela 1 numara. - T el<ioıı of, ....., 

Doktor 

Hafız Ce111ııl 
Dahili)'.'.e haıtalıklııfl 

mütehaı.ı•ı ~ 
c..-•• ......ıa Mqb 6!, ft' 

sonra saat (2,30 claıa ıs.; ıı- , 
tanbulda DiY8Dyoluncla ıı.• :.,il' 
ralı buausi dair..U.de dahili 1' 

~ '"'' Jıkfaıı _,._ H tedari ... 

w ... ı ........ 21398. , 



1 Komıu memleketlerde\ ·----, 
Matbaası 

lnhisa1'lar Umum 
Müdürlüğünden: 

·-----------~,! Sadıkzade Biraderler 

Surye meclisi 
Açılıyor 

Siyasi faaliyette 
bir canlılık var 

Milliyet 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Evvelce (400) kilo Küulü mutlak, (75) kilo Kinin (17,500) 
kilo ambalaj kağıdı iki milyon beş yüz bin mantar ve üç bin adet 
şişe kapsülü için kapalı zarfla yapılan münakasa müsbet netice 
vern- •·~inden n;ezkür malzeme 13259 numaralı kararname mu 
cibince başabaş takas veya bedeli türk parası olarak tediye şar. 
tile ve pazarlık suretile satın alınmala.n kararlaştırılmıştır. 1 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa 1 

i~tirak etmek üzere ?o 7,5 tl"mmat akçelerini hamilen 25-10-932 
salı günü saat (15) te Galatada Mübayaa Komisyonuna müra. 
caatları. (5552) 

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan 

15,000 Kilo Pirinç: Açık münakasuı: 30 Teşrinievvel 
1 

Vapurları 
Karadeniz Postası 

Sakarya 
Vapuru 23 Teşrinievvel 

PAZAR 
günü akıam ıaat \8 de Sirkecı 
rıht-ınında.n hareketle(Zcn"uldak 
J nebolu, Samıun, Ordu, Gire 
son,. Trabzon ve Rize) ye 
nimet Ye a.vdet edecektir. 

Fazla tafıilat için Sirkeci Mey
menet hanı a.lhncla acentalığına 
müracaat. Tele. 22134. 

................ ııımi 

SEYRISEFAIN 
M~=kco aunta: Galata Koprü l ı 

hafı B. 1362 Şube A. Si rkec.! ,, 

• 

Halepten Adana gazetelerine 
yazılıyor: lbrahim Hanano Bey 
iki gün evvel an.sızın Şamdan bu
raya gelen Fahri Barudi Beyle 
birlikte Humuaa hareket ettiler. 
Sonradan öğrendiğime ıröre, Hu
musla fevkalade toplanh yapıl
mıf ve bu toplanh fırka umu:ni 
reiai Hatimületa Beyin evinde ve 
riyasetinde yapılmı,tıT. içtimada 
meclisin yakında - yani 25 tetrini 
evvelde • toplanması ve Panıot' 
nun da bu hafta içinde Suriyeye 
avdeti münaaebetiylf' bugünkü ıi 
Yaıi vaziyet müzakere edilmiş "e ı 
altı saat ıüren bu mühim toplantı 
yı müteakıp Fahri Barudi Şama 
ve lbrahim Hanano Bey Halebe 
avdet etınişlerdir. Fahri Barudi 
Beyin Şama muvaaalatmı mütea· 
kıp derhal vatani ricali Fario Hu
ri Beyin evinde mühim ve müıta
cel bir içtima aktederek Humus 
11\Üzakerahnın hülaaaar Fahri Ba
rudi Bey tarafından İzah edilmiş 
ve bu toplantı da dört aaat sür-
11\ÜftÜr. Mecliıin yakında açılma· 
il dolayııile Suriyede ıiyaai faa· 
liyet yeniden canlanmı,ın. Her ta 
rafta fırka gruplan içtima ederek 
trıühUn kararlar vermektedirler. 
F'akat bütün bu kararlar ve müza 
kereler i~in çok arkı bir ketumi
Yet muhafaza ediliyor. Ancak il· 
:ıa.n haberlere göre Humus İçtima 
ında bilhaaaa >0n defa lngiltere 
tarafından lraka verilen istiklal 
•e !rakın milletler cemiyetine gir· 
ın.,,; müzakere editmi, ve Suriye 
ilin de hiç olmazsa •imdilik böyle 
bir istiklale kavutmaaı eaıulan 
hakkında. miizakcrat cereyan et
rrıi,tir. 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

932 pazar günü saat 11 de. 
5,000 Kilo Sabun: Açık münakasası: 30 Teşrinievvel 

WWıllrclana& han 2. ~HO. 
ı• 

IZMlR - PfRE • ISKENIJE-

Surye ve ldbnan 
Son hafta ıçinde Suriye ve lüb 

ilan gazetelerinde, Lübnan ile Su 
tıyenin birleşerek müşten'k bir hü 
kumet tetkil edilmesi lüzumuna 
dair oldukça manidar yazılar ya
zılmaktadır. Bu mevzu Üzerinde 
evvelce pe husu olan Franıız· 
lar Jimdi bu netriyatı tekzip et
memektedirler. Bundan anl~ıldı
tına. göre bu ittifak meselesi Fran 
•ızlann da taavip ettiği bir keyfi
>'et gibi telakki edilmektedir. 

* * • 
Suriye Vatani matbufttmda 

l"ürkiye lehine çok derin ve mu· 
L,.laaatkirane yazılar devam et· 
l>ıektedir. Her vesile ile komtu ve 
ltard91 milletten hararet ve aami 
l>ıiyetle bahsedilerek Türk lnkıll· 
l.ının Suriye münevverleri için en 
tüzel bir nümune oldufu ileri tÜ• 
!"\ilmektedir. 

Sovyetlerin 15 inci 
yıldönümü 

Ruoyanm her tarafında SoTyet 
"akimiyetinln 15 inci yıldönümünii 
1•a'it etınek için lıazırlJclar ya.pd
J:;kta.dır. Bu münasebetle ilim lldam 
I ı mühim eıurlf'r neırehnektedir-

"'· 
Rusyada tarihi 

tetkikler 
I Rusyada yeni ilmi tetki'mtta bu
Uııarak üzre yf'di heyet teşkiline ka 
~r verilmiştir Bu heyetlerin biri 
ırımda araştırmalar _yapılacak ve 

'aki Yunan f"'hri olan Pontikapia'da 
~lı.ikatta bulunacakhr. Oyrot"a 
tonderilccek heyet iae bu ül:ı:enin 
tık, feodalite demndeki va.ziyeti 
~ldunda hir fikir eôinmek Üzre Al
V n Kurgan' da hafri,a.t yapaca.khr. 

0 1ga havzaıma aidecek 1 eyet'te 
~•>ar Ye Altm ordu devrine ait eıer 
•r; arqtrracaktır. 

Rusyada amalar 
\t Ruoyadaki imlaların kongresi 
_oıkovacfa toplanmı~lrr. Ruıyadaki 

)l.ltLiıı müesseselerin meaaiıi eibi, a 
ltııların fadiyet sahası da bet ıene
ıı, plana göre teıbit edilmiştir. A
~lar birliğinin otuz bin azası var
ır· Birlikten seçilen mur.Jıhaalar 
t •enelik plin dairesinde meaai aa 
!arını te bit etmiflerdiı·. Birlik a-

~111lda 15 000 k" . . .. iti . n . ışı sanayı muet1se-
l ~nde çalıımal taclırlar. Amaların 
ı: kliibü, 86 kızıl yuva11. 104 kü. 
~!>hane.; vardır. Bu kütiıphaneler-
~ )"alnız amilar tarafınc!an okunan 
·~t Onlar için telif edilen lcitaplar bu 
ili nınaı.tadır, Kongre birlik şubeleri. 
~ bine ve azasının l!5 bine iblağc 
~rlattrrılmıttır. Bunlardan başka 
~k lar İt;İn altı mecınua çıkanla
ı._ .. ltr .. Bu mecmualal' ru•ça, fİmal 
ı., Çeıı ve eaperanto dillerile reşro- ı 
llacaktır, 1 

l'ifliste matbuat 
• • 

sergısı 

ııı_ Ruı .. gazetelerinin :-erdiği malü
~ la Rorc, yakında Tı'liste matbuat 
~~1~•ıi açılacaktır. Rusyada mevcut 
ı...,.kPlıaneler ve müzel~r sergiye İş· 
ıı, 1 hn iızre hazırlığa başla
' '~:•~ır. Sergiye İ~ti. ak etm<k uz 

932 pazar günü saat 14 te. 
RIYE POSTASI 

Her Müesseseye Elverişlidir. 15,000 Kilo Kuru fuulya : Açık münakaaaaı: 30 Teşri
nievvel 932 pazar günü saat 15 le. 

15,000 Jo::ilo Nohut: Açık münakuası: 31 Teşrinievvel 

( EGE ) 25 . bir.nci 11 
1 teşrın salı 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 932 pazartesi günü saat 11 de. 
11 de. 

Adres: ANKARA Caddesi 
5,000 Kilo Kuru üzüm: Açık münakasası: 31 Teşrini

evvel 932 pazartesi günü saat 13,5 ta. 
TRABZON POSTASI 

(ANKARA) 
MİLLİYET Kitap Kısmı 

5,000 Kilo Karpit: Açtk münakasası: 31 Teşrinievvel 
932 pazartesi günü saat 14,5 ta. 

5,000 Kilo Kazan Tutyası: Açık münakaaası: 31 Te,
riniev~el 932 pazartesi günü saat 15,5 ta. 

26 birinci tc,rin ı,:arşaml:a 
18 de. Dönüşte Tirebolu· 

Telefon: 24310 - 24319 - 24318 
1 

ya da uğrar. 

-. ---. . 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarları 

yazılı e§yanm münakaaalan hizalarındaki gün ve saatlerde ya
pılacağından fartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve ver
meğe talip olacakların da münakasa gün ve saatlerinde muvak
kat teminat makbuzlarile birlikte Kasmıpaşada Deniz Levazım 
satınalma komisyonuna müracaatları. (5292) 

İZMIR - MERSiN POST ASI . .... -- ----

(İNEBOLU) Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz kuvvetleri için bir adet ltddak açık münakua ile sa· 
tın alınacağından şartnamesini ıönnek iıteyenlerin her gün 
ve münakaıaya iştirak edeceklerin 14. 2. tetrin. 932 pazartesi 
günü saat 14 le Kasımpaşada Deniz Satmalma Komiıyoıwna 
müracaatlan. (5605) 

Konya Mıntaka san'at 
Mektebi Müdürlüğündenı 

Konya Mıntaka San'at mektebinin 120 lira ücretli döküm
hane tefliği münhaldir. Taliplerin ehliyetlerini ve men,elerinl 
gÖlteıir vesaikile birlikte 28 tetrinievvele kadar lıtanbul Mm. 
taka San' at mektebi müdürlüğüne müracaat eylemeleri lizımdır. 

İmtihan 30/10/932 pazar günü lıtanbul Mmtllka San'at mek 
tebinde yapılacaktır. (5583) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet vekaletindenı 

1 - Erzurum Nümune haatamai için (117) kalem illç ve 
sıhhi malzeme. 

2 - (115) Muayene ve tedavi eri için (101) kalem il&ç ve 
sıhhi malzeme. 

Satın alınmak üzere ayrı ayn tartnamelerle ve kapalı zarf uau 
lile münakasaya konulmuttur.lhalesH12) tetriıııUani cumartesi 
günü saat on bette Ankarada ııbbat ve içtimai muavenet veka
letinde komisyonu mahsus tarahdan yapılacaktır. l.teyenlerin 
şartnamMİlli görmek ve listelerini almak üzere lıtanbulda Sıb-
1ıat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankaracla lçtimaf 
Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaatlan ve talip olanlann 
du ıartnameleri veçhile tanzim edilmiş teklif mektuplarmı ve 
muvakkat teminat akçelerinin tayin edilen zamanda V ekilete 
tevdi etmiş bulunmaları. (5534) 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedllen .... . 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberl N. GASS~N )un 

ZA Yl - 529 aicil numaralı a
rabacılık ehl:retnamemi zari •t· 
tim. Y eniaini alacağımdan hükmü 
olmadığını ilan erlerim. 

Fmdıklıdo.re içinde 11 numara 
da arabacı Hasan Şakir 

6öz Hekimi 
PROFESÖR 

Dl-ESAT PASA 
~ BABIALI 

('iNi< llRll CllDDl!SI N•6t> 

3 üncü kolordu 
ilanları 

. . HarbiY_e m~ebi • ihtiyact ı nam.esi veçhile hazır.hyacakları 
ıçm 200 kilo zeytınyagı pazar. teklıf mektuplannı ıhale gunü 
Wda satın alınacaktır. Pazarlı- nün muayyen vaktinden evvel 
ğı 23/10/932 pazar günü saat komiıyon riyasetine vemıele-
10 da Tophanede Merke-z ku- ri. (155) (5429) 

. 

mandanlığı satmalma komiayo * • • 
nunda icra kılınacaktır. Talip- Merkez kumandanlığına 
!erin izahat almak için her gün merbut müeuesat ihtiyacı için 
ve pazarlığa ittirak içbı de mu 90.000 kilo kuru fuulya kapa
ayyen vaktinde komisyonda ha lı zarf ıuretile satın alınacak
zrr bulunma.1.an. (183) (5598) tır. Münakasaaı 6-11-932 pazar 

• • • günü saat 14.30 da (lstanbul-
Kulell ukert liıeai binut da) Tophanede Merkez ku- ı 

ketfi muci.bince pazarlıkla t.· mandanlığı sahnalma komiıyo 
mir ettirilecektir. Pazarlığı 25 nunda icra kılınacaktır. Talip
-10-932 aaiı gOnü saat 14 te lerin ıartnameaini ıörmek için 1 
Tophanede Merkes kumandan her gün komiıyona müracaat. 
lığı ıantmalma komiayonunda lan ve müııkasaya i9tirak için 
icra kdınacaktır. Taliplerin de tartnameai veçhile hazırlıya 
tartnameainl gönnek için her caklan teklif mektuplannı iba
gün ve pazarlığa ittirak için de le gününün mua.yyen vaktin- 1 
muayyen vaktinde komiayon- den evvel komisyon riyasetine 

1 da hazır bulunmalan. (180) vermeleri. (154) (5428) 
(5595) ••• 

., • • Merkez kumandanlığına 
Gülbae hastaneaf ihtiyacı merbut müessesat ihtiyacı için 

için 225 kilo beyaz yağlı boya 38000 kilo sabun kapalı zarf 
pazarlıkla aatm alınacaktır. Pa ıuretile satın alınacaktır. Mü
zarlığı 25/10/932 aalı günü -kaaa11 7·11-932 pazartesi gü 
saat 10 da Tapbanedt" Merkez nü saat 15 te Tophanede mer
kumaodanlığı satmalm• ko- kez kumandanlığı satınalma 
misyonunda icra kılınacaktır. komisyonunda İcra kılınacak 
Tal iplerin izahat almak için hr. Taliplerin artnamesini 
her gün ve pazarlığa ;,tirak görmek için her gün komisyo· 
için de muayyen vaktinde ko- na müracaatları ve münakasa· 
nriıyonda haztr bulumnaları. ya it.tirak için de ,artnamesi 

(169) (5568) veçhıle hazırlayacakları tekı;f 
• "' * mektuplarını ihale gününün 

26 birinci rşrin ça rşa:nl:a 
10 da. Galata rıhtımından 
kalkarlar. 

12,000 ki o kazan tut-
yası münakasa ile satın 

alı'!ıcaktır. !halesi 1-11-93~ 
saat 16. T"mi'I~+ o., ı 5 + r. 

RUS 
ANTRASİT 
Bu sene bilhaua ayrıca celbolu· 
nan ekatra nevinden Rus ant 
raıitini cihan piyasasında mev 
cut emıali antrasitlere gerek 
kunei haruriyesi ve gerek sair 
OYaafı hikemiye ve kimyeviye-• 
•İ itibarile her cihetten faik 6f_" 
doğu Almanyada vesoir memle
ketlerde ahiren ya.pdan tahlil· 
ler neticesinde fcnnen tahakkuk 
etmiı olduğu ve itbu tkıtrn 
Rus antraıitlerini de yine mü
hürlü çuvall•rda olaıak ınünh~
aıran Çinili Rıhtrm hanında 
4 üncü laıtta (';o. 8 A. SARI. 
DIS Efendinin Ofttmağa menın 
olduğunu toptan veya peraken
de mübayaa. yapmak arzcısunda 
bulunan muhterem mü,terilerİ· 
mizin nazan dikkatine arzc -
leriz. 

Rus kömürleri 
Türkiye bayiliğe 

Hukuk Fakült<ı•İ M.derrisi 
Muota.fa Reşit Beyir: 

Muasır hukuk ıınsık•opcdm N.~ 

Fıatı 15 K•. 
. • ' muayyen vaktinden evvel ko. 

ili. K. O. namına pazarlık Ask~r ko~a~ı bması kogu§la miıyon riyuetine "vermeleri. O A 
suretile dört ila yedi yaşlarında rı ketfi mucıbmce pazarlıkla ta (153) (5427) r. . L 
binek ve koşum hayvanatı sa- mir ettirilecektir. Pazarlığı • * • Karaköy Boı·ekçi fırını smu • •ıı 34. 
tın alınacaktır. Komisyon Dol- 25 110. '932 salı günü saat 14 le Merkez kumandanlığına 

Vaaati 40 amele çal<1tıran ve del t
rik malzemesi ima.I eden bir 

fabril<a için 

iŞLETME AMtRt 

mabahçede hayvan ~<'!vİrindell Tophanede Merkez kumancfan merbut müeueıat ihtiyacı için 
9-932 tan1ıinden itibaren vazi. lığı satınalma komiıyonunda 100.000 kilo pirinç kapalı zarf 
feye başlayacaktır. Taliplerin İcra kılınacaktır. Taliplerin İza ıuretile satın alınacaktır. Mü
evsafı almak ve hayvanatını · hat almak ve keşfini görmek nakasası 7-11·932 pazarteıi gü 
göstermek üzere her haftanın • üzere komisyona müracaatlan nü saat 14.30 da T ophan.ede 
pazar ve salı günleri saat 9,30 i ve pazarlığa iştirak için de mu· Merkez kumandanlığı aatm veya 
dan 12 ye kaıiar komisyonumu ayyen vaktinde komisyonda ha alma komisyonunda İcra kılı· USTABAŞI ARA YOR UZ 
za müracaatları. (749) (4579) zır bulunmaları. (170) (5569) nacaktır. Taliplerin şartname-

İDEAL BÜRO 
" 'I' '" IF 'l' * . k h sıni görme için er gün ko-

1 Yetilköyde hava müfrezesi- Levazım Yollama Müdürlü • miıyona müracaatlan ve müna 
ne ait tayyare hangarının ta· ğü ihtiyacı için üç ton motorin kasaya ittirak için de ~artna
mir ve ilavesi aleni münakua yağı pazarlıkla satın alınacak· meai veçhile hazırlıyacakları 
ya konmuştur. 30 10/932 pa· tır. Pazarlığı 23 10/932 pazar teklif mektuplarını ihale günü
zar günü saat 11.30 da ihalesi günü saat 11 de Tophanede nün muayyen vaktinden evvel 
yapılacaktır. Ke!ifnameyi gör- Merkez Kumandanlığı satına!- komisyon riyasetine vermeleri. 

Talip olanların: 1 - Yatlarını, 
2 - Tahtil derecesini. 3 - Evvelce 
nerelerde v~ n~ azife ile çııl•ştıld -
rını, 4 - istediği maaş 1·eyn yevmi
ye mıkdarını. 5 -- l\dreılerinı. K. 
v. K. rumuzile Galata 1093 po ta ku 
tusuna bildirmeleri. ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Mi1liyet Mat~aası 
' Taşraya ~önJeriıen k:tap'.a: çın post:ı licr~ i alın:n 

mek İsteyenlerin her gün ve i ma komisyonunda icra kılım. (151) (5400) 
haleye iştirak edeceklerin vakti caktır. Taliplerin izahat almak • * * 
muayyenden evvel komisyona için her gün ve pazarlığa İflİ· 2500 Kilo balya ipi 
müracaatları. (873) (5369) rak için de muayyen vaktinde 600 kilo ince sicim 

Askeri fabrika- ı 
lar ilanları 

* * * komiıyonda hazır bulun.malan. 14000 kilo çember Bakırköy barut fabrikaları 
Kayseride K. 6. Tayyare fab- (161) (5508) 20000 adet çember tokuı muhafız efradı İçin 31 Mayıs 

rikası ihtiyacı için aleni müna. "' "' "' Ordu aıhhiya.i için yukarıda 933 gayesine kadar ıekiz ayda 
kasaya konan 60 ton kriple ma- Merkez kumandanheına yazılı çember ve toka, balya ipi (13600) kilo ekmek alınacağın 
den köır.ürÜ'le verilen fiat ko- , merbut ır.üeasesat ihtiyacı için ve ince sicim iki tartnamede a· dan talip olanların 90 lira temi
misyonca gali görüldüğünden! 1 19.000 kilo zeytinyağı kapalı leni münakasa suretile aatın alı nalı muvakkatelerini mal aan· 
bir hafta müddetle tekrar aleni zarf suretile satın alınacaktır. nacaktır. Münakasaları 30..10- dıklanna teslimi ve şartnameyi 
·nünakasaya konmuştur. ihale- Münakasası 6-11-932 pazar git 932 pazar günü saat 14,30 da görmek için pazartesi ve per· 
si 26 10 932 çarşamba gunu nü saat 15.30 da Tophanede Tophanede Merkez kumandan· şembe günleri ve münakasaya 
saat 15 t,. yapılacaktır. Şartna- Merkez kumandanlığı satın· lığı satınalma komisyonunda i girmek üzere 24 10 932 pazar 
meyi görmek istiyenlerin her alma komisyonunda icra kılı- icra kılınacaktır. Taliplerin tart· lesi günü zevalden sonra Top. 
gün münakasaya iştirak edecek nacaktır. Taliplerin şartname- namelerini görmek İçin hergün 1 bane Eski Salıpazarında Aske
lerin vakti muayyeninden evvel sini görmek için her gün ko- ve münakasaya iştirak için de ı• ri Fabrikaları Yollamasında Sa 
komisyona müracaatları, misycna miôracaatları ve mü- 1 muayyen vaktinae komi~~~~~~ tınal~a k?m_isyonuna m~;~:~-
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Süt 

veren 
annelere 

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocuklann kemiklerini 

Kuvvetlendirir Fosfatlı Şark Miat Hül&sası 
======~~~~~~~~~~~~-:=====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hayalinizde yaşatbğınız 
kumaşın ta kendisi! 

tl N~~lTEt~lZ 
1,.içre l ·mumi Sigorta Kumpanya" 

HarikKısmı 

ıııı 

Sanayi ve Maadin 
Bankasına ait Galata'da Ünyon 

Hanının 57-58-59 
No. )arına nakle

dilmiştir. 
1 E oz 1111 I". 

?osta kutusu: 1048 Tel: 4247(' Debağat 

Be§İktaş 

Dikiş Yurdu 
'il 111\ i 

T ahaili en yüksek biçki melde-
bidir. Az zamanda biçki dikiı. fstanbul Bahçe 
nakı,, şapkacılık ve boya ile re- kıpı, Beyoğlu 

sim öğretilir. Müsaddak diplo- lstiklftl cadde-

ve Kundura 

Fabrikaııı 

Ayakkaplarını 

daima tercih 
ediniı:. 

Sabf yeri: 

:y::n•:ü~~;::ev= e::::;: 1 :~d·~~~~r~:~~::\~:~~~ .1111 il'' YERLi MALLAR p AZARI 
.. __ Akaı·etler 64 No -- j met cadd., i. 

-- Mekteplile._r_e_m_a_h_s_u_s_ ----'-... --,~--
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ŞEHZADEBAŞI CADDESİNDE AÇILMIŞTIR. 

u e e N 
Darülfünun ve Liselere 

çok yakındır 

Krep Mizam 
932 kış sezonu. 
nun en muvaf. 

fak olmuş 
kumaşı •• 

K M • Genİf, bU)~ük bina ve yeni, temi~ eşyay ı görmek, elveritli teraiti anlarep ızam 1 mak ican he.gün Şehzadebaıında Konservatuvar sokağında Yurt bina
sındaki Müdiriyete sabahları (....,t 8-10) a ak,amlan (16-18) e 

kadar müracaat edilmelidir. 

Tuvalet ve rop - "" - • .-

Yukarıdan 

Aşağıya 
• 
inerken 

için en çok be. Ehlı hayvan sergısı Sağ tarafta •• 

ğenilen muhte. 
lif renkler 

Bu iş te IPEKIS 'indir 

stanbul ve Tra ya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

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

Dolmabahçede eski has ahırlarda 30 
TEŞRINlEVVEL PAZAR GÜNÜ AÇILACAK 

Kaydü kabul. 22 T e~rinievvel cumarteıi gününden 26 çar
şamba günü akşamına kadar serği mahalliiııde 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Merkezimiz için kapalı zarf uaullk alınacak olan bir Dizel 
motörü için 3 Teşrinisani 932 tarihinde saat 14 te münakua 
yapılacağından taliplerin şartnamesini almak üzere Galatada Ka 
ra Mustafapaşa caddesinde merkez dairesincle Levazım memur
luğuna müracaatları. (5441). 

Ucuz Mallar Pazarı..
Aşağıdan jl 
Yukarıya .dJ_ 
Çıkarken 

Sol tarafta 

Zonguldak Sıhhat ve MAHMUT PASA'da 
içtimai Muavenet Miidürlüğünden: _ 
12_, 10/ 932 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere münakasaya ______. 

çıkarılmıt olan beş yüz liralık kilormıaiyeti kinin komprimeıinin 
münakasa müddeti tai;p zuhur etmediğindsı 2-11.932 çartamba Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletindeıı 
gününe kadar 21 gün daha temdit edilmi9tir. İtaya talip olanla- ı .• 

Trahom hastahane ve dispanserlerine lüzumu olan (55) "' 
rın İstanbul ve Zonguldak Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür- . 

lem ili·· ve sıhhi malzeme olbaptaki •artname ve listesi mucib10
' 

lüklerine müracaatları ilin olunur, (5529) "' ~ r 
---------------.:.....------ c:e kapalı zarf uıulü ile münakasaya konulmuttur. 26-10-932 ç• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa Komiayonu Riyasetinden: 
Bakırköyde kain Akliye ve asabiye bastaneai için lüzumu o

lan (2000) metre yerli elbiselik kum&f olbaptalri ıartnameai ve 
nümuneıi veçhile ve 8 Teırinisani 932 salı ıünü ıaat 14 te aleııf 
münakasa suretile ihale edilmek üzere münakasaya konmuıtur. 
Şartname ve nümuneyi görmek iıtiyenlerin komi.yona müraat
ları. (5419) 

DOKTOR HORHORUNl 
Mektep ookaiınclaki muayenebaneai EmlıNlntlnde Valide kıraathane
si yanına uakletmit ve sabahtan alqama kadar hastalarını kabul eder. 

ıamba günü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve içtimai Muavenet ve . .... 
kiletinde lı.omiıyonu mahsusunca ihalesi yapılacaktır. Şartn•"· 
ve listeyi görmek iıteyenlerin latanbulda Sıhhat ve içtimai J\'fılV 
venet Müdürlüğüne, Ankara'da Hıfzıssıhha İtleri 
mum müdürlüğüne müracaatlan ve taliplerin tartıı~· 
mesindeki tarlfat veçhile hazırlanmıt teklif mektuplarını. tetıl'' 
nat akçelerini muayyen zamanda vekalete irsali ve komisY0~ 
mahsuıuna tevdi etmeleri ilin olunur. (S~ 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundaıı: 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu 391

/ 2 kuruş 

Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAletinden 15000 kilo sığır eti: 
,. 

Açık münakasası 23 T eırinievvel 932 11 • 

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

sigorta ettirilir. 

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

Trahom haatahane ve dispanserlerine lüzumu olan (50) ka
lenı cerrahi alat olbaptaki tartname ve liıteai mucibince kapalı 
zarf uıulü ile münakasaya konulmu9tur. 26-10-932 ça11amba ıü
nü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve içtimai M-venet vekaletinde 
koımiıyonu mahsusunca i'haleai yapılacaktır. Şartname ve listeyi 
görmek isteyenlerin İatanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü 
düılüğüne, Ankarada Hıfzıssıhha itleri Umum müd~rlüğüne mü 
racaatları ve taliplerin şartnamesindeki tarifat v~hile hazırlan
mıt teklif mektuplarını. teminat akçelerini muayyen zamanda 
Vekalete irsali ve komisyonu mahıuıuna tevdi etmeleri ilan o

Dr. 1 H S A N S A M J 

ISTAFİLOKOK AŞISI 
atafilokoldardan mütevellit (er
ııenlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bütün cilt ha5-
talıklarına kartı pelı: teairli bir 

a,ıdır. Divanyolu No. 189 

Efzayiş Suat hanım 
TÜRK KADINI 

hal.kın~" ~eni yazmıı olduğu eseri 
çıkmıştır tevzi Mahalli ikbal 

Kitaphanesidir. 

(5230) 

zar günü saat 14 te. 
15000 kilo sığır eti: Açık münakasası 23 Teırinievvel 932 11 

,. 
zar günü saat 15 te. r 

500 kilo çay : Açılr münakasası 23 Tetrinievvel 932 Pşt' 
pnü saat 16 da. ~· 

Marmara Ossübahri ve Kocaeli Müstahkem mevki kuJll' ~· 
danlığı ihtiyacı için yukarıda yazılı üç kalem erzakın hizalşrı e" 

daki günlerde açık münakaaaları icra olunacağından ıartn•'° a 
!erini görmek için hergün ve münakasaya ittirak edecekle~in_~e 
naknaa aün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile bırh ,ı· 
Kaaımpatada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna mür•'ş g) 

lan. ~ 

' 


