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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
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l'Grk.Fransız 
Anlaşması iZ 

Frugi Hz~ .çarşamba 
• 

günü-stanbula geliy~r 
• 
Iran Hariciye nazın 2 teş. 

• • • 
rınısanıye 

a 

Gazi Hz. 
Ankarada samimi 

tezahü
ratla karşılandı 

ANKAR.4., 23 ( A.A.) -

kadar Ankara'da kalacaktır •• 
1 

Reisicümhar Hazrctlerı bera· 
bnlerinde B<ı~rJekil ismet Pa
ta Hazretle_rile Hariciye Vcki· 
li Te1Jfik Rüttü .• Dahiliy• Ve· 
kili Şükrü Kaya, lktıaat Vekili 
Celal Beyler bulunduğu halde 
bugün saat 12.15 t• fehrimiıe 
avdet buyurrnu:lar 1Je istas
yonda Büyük Erkanı Harbiye 
Reisi Müşür Fe1Jzi Para Haz.
r·etlerile Vekiller, mebuslar •e· 
lirler, mülki 1Jc askeri erkan 
tarafından kar9.tannıı§latdır. 

Frugi Hz. Gazi Hz. tarafından da 
kabul edileceklerdir. 

handan bir de heyet geliyor 
Hariciye Vekilimizin Tahran'ı zi. 

yaretini iade için Cumhuriyet hayra 
mmda Ankara' da bulunmak i>zere 
bugün fehrimi7e gelec<'ii yazılan 1-
ran Hariciye Nazırı Frugi Hz. nin 
dün Pariı'ten hareket ettiği anlaııl
mıtbr. F rugİ Hz. refakatinde Abbaı 
Gilu Han Garip ve Muaa Han Nuri 
Iafendiyari olduğu halde çarfllJDbıı 
ııaJı.bı ekıpreale Sirkeci'ye viiııl o
lacak, merasimle kartala nacaktır. 

Fruııi Hz. ni hudutta hükWrıet 
namına karplamak üzereRefik Amir 
Ye Hariciye Vekiıleti namına.istikbal 
için Iran itleri tubeai muavini Cev
det Beyler dün Ankara'dan ııelmit· 
lerdir; hu alqam Edirne'7e ııidecek
lerclir. 

Fruıri Hz. için Pmıpalas'ta bir 
daire ihzar edilmiıtir. Çartamba ııü· 
n~ müıarünileyh lerefine Vali Mu
hittin B. tarafından Pmıpalas'ta bir 
öğle ziyafeti nrilecektir. F rugi Ha. 
ayni akşam Ankanı'ya gidecek ve 2 
t"§riniaaniye kadar orada kalacaktır. 

Ankarapalaı'ta ikameti için bir 
daire hazırlanmııtır. 
Ankıırada ıerefine miiteaddit ziya

fetler verilecek, resmi k:ıbuUer ter
tip olunacak, lran sefareti de bir zi. 
yafet ketide edecektir. 

Frugi Hz. Ankara'da Reiıicümhur 
H:ı.. tarafından da kabul huyurula
caktır. 

Frugi H:ı.. ile birlikte Ankara'ya 
aitmek üzere, bugün Tabran'dan 

• 

lran Hariciye nazırı 
Frugi Han Hz. 

Batum tarikile Iran aabık lktıaat 
Müatepn Hasan Han Rayet, Kolo
nel Muhsin Han Diba ve Culam Rı
za Han Nurzat'tan mürekkep bir h• 
yet tehrimize gelecektir. 

Frugi Hz. nin Ankara'yı ziyaret
leri iki komşu memleket araımdaki 
doıtluiun bir kat daha kuvvetlenme 
ıini mucip olacağı tabii addedilmek 
tedir. 

ltalya Avrupada 
hekemonyaya 

karşı koyacak! 
M. Mussolini'nin bir nutku 

Ga;ı;i Hazretleri gerek mu
ıxualat ue gerek iıtasyondan 

mülarekatlerindl! İstasyonun iç 
,,., dııında toplannuı olan bin
ince halk ue eır.al tetckl:ül
leri tarafından çok samimi te· 
;ı;ahüratla lıar~ılanml§, piyade, 
riilJari, jandarma ile polia kıt'· 
alan taralmdan .. tômlanmıı· 
hr. 

FransızlaTla 
Müzakere 

ltilafnamenin ya
kında imzalan

ması muhtemeldi .. 

Franaız sil/iri "Kont 
DIJchambrun cenapları 

Türi< - Fransız müzakerab· 
m intaç etmek üzere F ran11z 
sefirinin bugün Ankaraya ha
reketi mubtsneldir. Sefir Ce. 
naplan ÇUtamba günü Harici· 
ye vekili ile Ankarada temasla 
nna batlayacaktır. Müzakera
tın yakın zamanda beklenen ne 
ticeyi vermesi ve itilifnamenin 
Akarada imzalanmaıı muhte
mel görülmektedir. 

Balkan 
• 

Konferansı 

Romen hariciye 
nazırınıu nutku 

• 
ır. 
Al pullunun 
Beraeti 

Beraet pek mühim ve 
dikkate şayan esas
ları ihtiva ediyor 
Alpullu fd<er tirketi aleyhi

ne açılan davanın tirketin ve 
I ,irkete izafeten murahhas aza 

Hayri Beyin beraetile netice
lendiğini diinkü nüahamı%da 
yazmıttık. Dün aldığımız tafsi
li.ta ve Temyiz mahkemesinin 
nakz ilamı üzeriırıCdô tetkika
tımlZıt göı e beı aet kararı pek 
mühim ve dikkate pyan esas· 
lara istinat etmektedir. Tem· 
yiz mahkemesinin, İstanbul 
aulb ceza dairesinden verilen 

1 karan bozmasında amil olan en 
i mühim noktaların hülisaaı fU• 
1 dur: 

Alpullu teker tirketinin ml 
nevi tahaiyetinin de mahkftml
yetini intaç eden h&diaede ha
kiki mea'ulüin tayini ile cezası· 
nın ona tevcihi icap ederken bu 
cihetin yapılmaması kanuna 
muhalif görülmü§tür. Diğer ta 
rahan, I 7 tubat tarihinde mez
kiir tirket bayilerine 40,20 lira 
ya satılan I2 vagon tekerin U
sak şirketi tarafından aatılmıt 
olduğunu isbat ecleo evrak ve 
vesikııların tetkiki ile keyfiyet. 
zikrolunan şirket ve bankadan 
ve icap ederse mezlnlr vesika
lar münderec.atma gl>re h&.diıe 
den malumatı olduğu ve hattl, 
satış bedelinin tenzili hususu
nu Uşak §irketine emretmİ§ o1 
duğu anlatılan lktısat vekale
tinden istizah olunacaktı. Ve 
lüzumu halinde Utak şirket ve 
sanayi bankası defterindeki ka 
yıllar tetkik ettirilerek netice
ye göre karar verilmesi icap e
derdi. Halbuki. mahkeme, bu 
delillere temas etmemiştir. 

Mahkeme kararında bundan 
maada, a11l bayii isbat huıuıun 
da bir ehemmiyeti olmayan 
makbuzdan ve teslim edilen 
maim Alpullu tirketi malı oldu 
ğundan bahsederek satışı Alpul 
lu tirketine izafe etmiş ve AI. 
pullu tirketinin bu alını ve sa
tımda hayirhah bir mutavassıt 
olabileceği ihtimalini nazarı 
dikkate almamıştır. 

Kararda, Alpulunun bu tarz· 
da hareketinde cürüm unsurla
rının ne suretle meydana gelip 
auç teşkil ettiği de izah nedil
meden geçittirilmiJ, ve lazun 
gelen tahkikat yapılmaksızın 
hüküm verilmittir. Kezalik, 
mamul ,e1ı:ercilere ariyet ola
rak verildiği iddia olunan şeke 
rin pek az zaman sonra 34.40 
dan kat'i satıta tahvil edilmesi, 
henüz hilafı sabit olmayan bir 
iddia iken bu muamelenin 19I3 

(Devamı 2 inci sahifed~) 

Kazım Pş. Hz. 
B. M. M. Reiıi Kiizmı Pqa Hz. 

huııün Ankaraya avdet edeceklerdir. 

• 
Italya ile 
Mukavele 

ANKARA. 23 (Telefonla -
Maliye müsteşarı Ali Rıza 

Bey bir, iki güne kadar Anka
rada bulunarak İtalyanlarla ya 
pılan borç para mukavelesini 
hükiimete arzedecektir. 

Orada iti ne? 
ORHANGAZl (Milliyet)-Orhan
ıui'nin Çakırlı köyünde Necati B. 
adiyle gezen ve hüviyetini saklıyan 
Aıop isminde bir Ermeni tutulnıut 
tur. Agobun üzerinde bir de tabenca 
bulunmuıtur. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yan Müdürü 
ETEM İZZET 

Dün Rus ve Yunan 
takımlarına yenildik 
Ruslarla maç çok sert oldu ve 

ıbu yüzden kaybettik •• 

Ruslar :4. H. S: O., Yunanlılar:3 Pera:t 

Dün Takıim atad7omunda 
Ruı miaafirlerimizle Halkevi apor 
takımı ikinci maçlDI yaptı. Bu 
maçlar doat iki devletin ıporcula
nnı karfı karfıya ıetirdiği için 

synca huauaiyeti hııisdi. Maç ıa· 
atinclen çok eYTel her iki milletin 
taraftarlan atad7omu doldunna
fa baflllDUfb. Dün, cuma giinkü
- nazaran daha az kalabalıktı. 
Şehrimizdeki Ruı koloniainin he
- hepai orada idiler. 

Cama ırünldl maç tafsilatını 
•erirken de 7azdıfuna aibi, Rua 
lar, atletik mezaya itibarile bize 
eok faik bir vaziyettedir. Buna in 
almam eden ırücut kabiliyetleri de 
oyunu kendi lehlerine çeviri7or. 

Yalnız dünkü oyun lüzmnun
dan fazla oert oynandı. Ruslar 
kendi oyun alatemleri dolayıaile 
Mrt oynuyorlar. Bizlmkilene o 
aertlilte mukahele ederek OJlladı
lar ....,,.aıuldılar, netice itı1ıarile 
Rıular bünye ve boy itibarile bi
zimkilerine faik olduğu için bizün 
tatbik ettitlmiz aert oyun aiatemi 

' mlann lehine oldu. Diğer bir ku· 
wrwnuz da topu çok fazla hava· 
landmnamı:ı:dır. Onlar daha ça
buk topa yetitebiliyorlar ve eli
mizdeki fınatı da bu muannida-

[Devamı 6 ıncı sahifede] 
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Yakında •. 
93 feliketi başımıza 

·nasıl geldi? .. 
Yeni tarihi tefrikamız 

93 ..• Bu aayı hm pek acılc- ı rücü hir muahede im:ııalabluf
:= lı bir zamanı hatırlatır: 93 de- b. 

=: yince bir yandan Abdülhami
= din millete hir aldabnaç 
=olarak yapbğı ve bozduğu 
=Millet mecliai oyuncağ-ı, öte 
=yandan Tuna boylarından ti. 
=Yeıilköye kadar ıelen Ruı or· 

duları akla gelir. 

_ Bütün bu felaketlerin bay-

Yeni tefrikamız bu adamnı 
Ruıça bant,,,., bir hatıra.mo 
dayaıu7or. Bqka bir dile çew
rilmemit olan bu batıra, lıına
tief'in yalnız Edirne ve A7a .. 
tafanoı'ta yaptığı itleri anla-
tryor • 

;; kaıa yıllarca latanbulda Rua tlık. o .amancı yetİfnıİf ynli 
=:büyük elçisi olaralı oturcın bir &>e ecnebi bir ı;:ok adamlcınn 
E adamdır: Ceneral lgnatief... yaıulcırıntlan /patiel'in muha

§ Bu adam, Abdülazi:ıı zanıa· rebedcn cuuelki itlerini tle top. 
= d h""k" t--'k 5 nın a sarayın ve u umet G• ""' • 

:=damlarının damarlarına 8İr· Yalımda okumaia bG§lıya
- mİf, de11lt1ti :ııayı/latacak ht1r calınız 93 felaketini &>e /gno-

1 
çareye baı ourmUflu. Bu a• tit1I, bütün bu itleri en ince ile 
dam, Bosnalı/an ayaklcndır· gizli nolıtalanna katlar anla
mıı, Sırpları &>e Karadağlı/an tan bir yazıdır. Tarihin içine 

l
ayağa lıaltlırmlf, Buigarlara yalan katma;ı;; ya;ı;dılı her 
baı kaldırtmıffı. Türlı ordulıln oak'ayı alduiu gibi gösterir. 
banlarrn her birile dö&>Üfe dö- Bununla beraber bir roman gi

!5 11üıe ku&>ııetten t/üflüiü ııamcrn flİ tatlı tatlı olounabUeeelı bir 
İi gene bu adam Rıuı ordularmı yalda yasılnrqtır. 

E Tancı iiznİn• yÜriitmüfta. y....,. da açık •• aade türk-
1§ Rualar Balkanları 7anp çedlr. Her oku,..n - demek 

1 
yırtarak latanhul kapılanna ı.tenildlfinl kola,..,. anhyacalı:. 
dayanchklan vakit ııene bu a- Hem tarihi öirenecek. hem de 
dam Rua murahhaaı olarak acıklı ue ,;illlnr; tarafları olan 

IAyastafanPEKere YAbKiNDu'Aacaktır. 
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HARiCi HABERLER lkbsadt bahisler 

Ziraat mı, sanayi mi? 

--
- ~Lo.ıt • 

İngiltere 
Bizde sanayicilik ve ziraatçılık Rusya 

Teslihab 
Tahdit 

Yeni Romen 
Kabin ası 

Ruslarla Ankara'da maç 

kavgası çıkaranlar memlekete 
fenalık edenlerdir •• 

MühafazakArlar ti
caret muahedesi

nin feshi aleyhinde 

M. Boncour'un tek
lifleri itiraz

ları celbedecek 

Rusya ile ademi 
tecavüz 

misakı aktedi!ecek 

ANKARA. 23 (Telefonla) - Ruslarla Ankarada yap 

cak oyunda oynamak üzere lzmirden Sezai, Sait, İhsan, Fuat 

Nafiz B.ler geldi. Yarın Vehap la Liitfi de bekleniyor. Ayın 
sinde Ruslara kartı oynayacak bütün sporcular Ankarada bu 
nacaktır. 

-4-

Burada teessüfle şahidi ol
duğwnıu; bir vak'adan bahset
mek iater'İz. O da memleketin 
muhtelif İf balümü sahipleri a· 
rasına yok yere .olrulm.k iste
nilen dü,manlık hiasid ; ı· . Bazı 
yazıları okuyanlar şöyle bir 
2anr.ıa kapılabilirler: TOrkiye. 
de ziraatçı himaye görmüyor· 
muş, ve sanayicinin gördüğü 
himaye ziraatçının zararına l· 
mit? 

atçı..lık bir nevi ihtiau mahi
yetinde ehemmiyetsiz sahala
ra münhasır kaldı. Buna muka 
bil İngiltere iki büyük fayda 
temin etti. Evveli dünyanın 
her tarafından gümrüksüz ge
len yiyecekler aayeainde mem
leket, lüb ciheti müıteana, 
dünyanın en ucuz yqanabile
cek, ve dolayısile her şey d 'r· 
pif edildikten ıonra en ucuz e· 
mek tedarik edilebilecek yeri 
haline geldj; suıiyen itsiz ka
lan köylüler ara11nda aanayici
ler bol bol amele bulabildiler. 
ve dünyaya m.beten ileri olan, 
İngiliz sanayii gümrük politi
kasile kendi aanaJ"İİni himaye 
edemiyeo memleketlerdeki sa
nayii öldürüp oralarahikim ol· 
du ve bundan 25 iti 30 sene ev-

LONDRA, 23 A.A. - lngiliz - PARIS, 23 A.A. - Milli müdafaa BOKREŞ, 23 A.A. - M. Maniu, Almanga'da arbedeler olugof 
SoyYet ticaret muahedenamesinin yükıek meclis tetkik komiteıinin matbuat mümesıillerine beyımatta 
feeftin, mubafuakarlann natiri efk& dünkü içtimamdan b..ı.seden Pelit bulunarak hükllmetin çifçi programı 
rı olan gazetelerde bir takım mütale Pario.ien gazeteıi, M. Paul Boncour nı tahakkuk Mbaarna iaal ve ı..,.'ia 
alar ıerdetınelerine baiı olmuştur. tarafmdan tanzim olunan tahdiru teo istikrarını muhafaza etınek azminde 

Daily Telecraph, "lngiliz ticareti- lihat planının çok muğlak olduğunu oldutunu ıöylemiıtir. 
nin inkişafa mazhar olması•• l!amına hatırlatmakta ve harbiye nazırrnm Mumaileyh, Romanya'nM ali men 

BOCHUM, 23 (A.A.) - 80 kcmıüuiat, intihap propal 

dası risaleleri teni etmekte olan 40 uaziye hücum etmitl 

Müsademe ancak iki dakika kadar de.-am etmitse de polis 4 

zinin ağir surette yaralanmış otduklannı meydana çıkarınlf 

Sovyetlerle tekrar münaıebata giri- bu planı 3 teşrinisaniden evvel teo- fa.atlarını ve fakat haysiyetini muha- ' ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıı-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiii;;;;;;iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ll"I 
tilmeıine e.as itibarile taraftardır. fa.atın tahdidi konferanı divanına faza etmek tartile mali kalkınması İ-

Evvela bu iddia tamamen 
yalandır; ı:lra fiinırilk ı!yaıe
timir dahili piyasayı. pek az Is 
tisnalarla. kamilen Türk zira. 
atçiıine tabai. etmit ve onu ~ 
men her türlü _harici rekabet
ten lrurtarnııttır.Suıayi için ise 
hal bu mertebeye varmaktan 
çok uzaktır. Saniyen ihracat 
ziraat mallarımız eskisi gibi ve 
eski fiatla satılamıyorsa bu sa
dece dünya buhranı VI' bütün 
dünyadaki fiat sukutları yüzün 
dendir. Hınayiimizin bunda bir 
dahli yoktur, ve cihan buhra
nını gidermek Türle h!lkOmetl. 
l'lin elinde değildir. 

Salisen aanayllmiz. satıla
mayan veya pek ucu• satılan 
tütün. afyon, buğday uzum 
ve saire gibi m.allanu ekildik
leri yerlerin btr kıamma klrfı 
bir ıurette satılabilecek pan
car, pamuk. yal istihsaline ya 
rayan muhtelif nebatlar, gı1ıl 
§eylerin eki1mealnl mümkün 
kılmakla ziraatçmın yardımcı
ıı hatta kurtarıcısıdır. 

M-ıızlıtı bu kadar a,ik&r 
olan bir propıagandarun yapıl
ma1111dakl sebepleri biraz arat 
tırnıak faydalı olur ıanınz. Bu 
.ebepler iki ziimıeye ayrıla
bilir: Bilmemek •e suiniyet. 

BilmsnezHk yüzünden bu 
tarzda propaganda yapanların 
ba,ınila. muhtelif A..-nıpe. iktı
&at ve tarih kitaplarında oku· 
duklanru. zaman ..-e mektn 
farklan göze tmiyerek, memle
ketimize tatbik etmek isteyen 
kitap ilimlerimiz gelir. 

19 uncu uırda İngiltere sa. 
nayiin daha kl.rlı olduğuna 
hükmedq, bir çok sebeplerle cİ· 
hanın büyük bir kısmında ken
d:-i için bir nevi ımai inhisar 
tesisinin mümkün olacağına 
ka naat getirince, ekseri mal. 
lar • • gümrük resmini kaldır 

ı ve mıınıf "l.ibr E~a>tjiat" 
~!itikasmı tatbika koyulmuı· 
tut. Bu ted ·r zuaatçı!um sa
nayicilere fedası demek idi. Zi
ra lngilterenin h em en daima 
kapalı sema ı alt• da yorulmuı 
toprağı üzerind e çalı~au lnı:i
liz ziraatçısının Amerika Ro-

nya ve Ukraynanm güneşi!. 
yonılmamıı ve münbit toprak 
larında ,-etişen ma aullerle re
kabet etmesi 1ml<&naız idi, ve 
edemedi; ve l ngiltercde zira-

fnlıisarlar Vekili 
İnhiaarlar Vekili Rana bey düa 

fıahisar idareıinde bir müddet l'Det
olmuştur. V ~kil B. bugünlerde 

Ank ra•,... avdet eciecelrtk 

Sıhhiye müsteşan 
Be,.Ynelınile! Hlfzmhlıa ko~esi

ne İftiralı: ettikten IODl'a cuma aünii 
Marailyadan avdet eden sıhhiye müı 
lefarı Hüıwnettin Bey dün sıhhiye 
müdür "fünde meırul olmuıtur. Ba 
kşauı Aıabnıya pocrldM. 

N- Chronicle. atağıdaki müta- tevdi edebilmek üzere o tarihten ev- çin ınilletler cemiyetinin mali muave 
lealarr ileri sürmektedir: vel kabul ettirebiLneoinden şüphe netini temin etınek üzere mü ... kera-

Ruıya'dan avdet eden sabık mu- etmektedir. ta giri şeceğini ihıaı etmittir. 
bafazakar nazır, bu memleketin 11- Bu gazete diyor ki: Filvaki M. Harici siyaaette hükôrnet, ittifak. 
nal iıtikbalini heoaba katmakta ve in Boncour'un teklifleri, cesurane mahi lara sedakat ve muahedelere riayet-
1riliz • Ruı ticaretinin jnkitaf ve te· yette olma'ı dolayıs!le. bir takım iti ten ibaret olan ananevi yoilar~ a.zim-
Yesaüünü iltizam eylemektedir. razlal'a m• hal vermekten hali kalmı karane takip edecektir. 

Bu, manidar bir şeydi.r. Hakikat yacaktır. Romanya, Sovyet Rusya ile iyi 
halde Ruıya ile ticari münasebetle- Pek cizli tutul"-" bu tekliflerin mün~sebetler idamesine taraftardır. 
rİn idamesi aleyhinde hiçbir delil bu- milli müdataamrz kayııulanndan Ve bir ademi tecavüz miaakr aklini 
l•-ktadw. mülhem olduğunda hiç fÜphe yok- 1 arzu etmektedir, fakat Kellog m.İsa· 

Bu sahada Ruıya'ya kartı husu- tur. . kı~ İmza etm.İf olan Romanya, bu 
met, ancak ınakul hiçbir sebebe isti- 1 Ancak bu gazete, bu tekliflerin ; rnısa.kı kale almıyan batka bir mi
nat etıniyen bir talrnn batıl akideler beynelmilel vaziyeti ve müatakbel j aak ımza edemez. 
den mulhem olabi.lir. tealiı..tın esas ;tibarHe tedafü olma- - -------

velleri ne kadar bu piyasalarda Rus ga:zetelerlnln 
Avrupalı rakiplerine muzaffe- mülaleaları 
raı:ıe kafa tuttu. MOSKOVA, 23 A.A. - Tau A· 

işbu lnciliz siyasetinin ianar bildiı-i)-or: 

" suretinde Cenevre'de kendini gös
teren temayülü ve konferansın aka. 
metine mdni olmak jçin evvelden ha 
rekete geçilmesi lüzumunu hesaba 
katmaşı lazım g~ldiğini yazmakta
dır. lıveıtjya g-azeteıi Rus ticaretine 

maaaaı sanayiiııe cihan piyasa karır bir Jarbe ve lngiliz sanayiinin j Lorıdra ile lJerlin 
ıını fetettinnek için ziraabnı menfaati başlıklı bir yazıomda diyor 
fedad111 ibaretti ve tabiatile ki: arasında ip koptu 
bir çok dahili çarpıtmaları mu lngilten hiiküm<ti Pruıya ile o- BERLIN, 23 A.A. - Frankfurter 

la kk · h- ~ · · Zeitung' .. n Londra muhabiri, tealiba 
cip oldu. Bu sı"yaset daha son- n muva •t ticaret mua <-uesıN 

f h " k f d ka bn tahdidi rneaeleainde Almıın hari-
ralan fakat daha kü'çük nı· -L-t- es etmeyi '•!tava on eransm a . . . 

""" ı..ıl ettı lnıı(ltttP hu'cirmeti Kanada cıye ııezaretının kabul etmif olduğu 
te Ve daha ı;ıolc :ti-dal ile Al- 1 ' n bilOh•tt Cenubi : Müttehideye intizar siyasetiııi tenkit eden bir ma
manya tarafından da tatbik e- ya~la,matına mo. . olmak için bu ta kaleıinde "Berlin ile Londra ru-asın· 
diıd• D--'-'-- LH-' • d · ~ b ı ~ B L_ f ·ı da maruf tabiri ik, İp kopnı9ştur", ı. awuere muomıyeti o- vıroe u ur " • •alUll ngı tere denu*:• . 
layuile harp halinde dahi dai- emperyalizminın ı:ünd"n güne va- ·e<ar 
ma yiyecek tedarik edebilece· himleıen dunya kapitalizm rekabeti 1 - -------

1 nın k.~nrnd~l..ı bütün aczini .g-Öste- A t 'd ğinden emin olan ngiltere bu rir. lngi.liz ~p .. ry~li=i u,.ak şark vus urya a 
iti temin ve mantıki neticesi- ta Japon)'• ile Arnerik>ya karşı acz 
ne götürebilir idiıe de Alman- i~inde k.ıvrarmakıulır.. Karışıklıklar 
ya ayni vaziyette olmadığı için r "an•~ Almanya rekabet ve 
i • · ......ı • L- t fed miinafereti ~mnda da acizdir. Ve 

z raatmı a 7 ... rutDet e a e· bu •• d F iki' 1 ---
_.___ dl etmed" B • b" aezını e mnanın tazy a tın• K •• • l • 
ucmez · 'f'e 1• U Dil 1 ela Almanya"ya bundan evvelki ıene OmUnıt;t enn nÜ-
taklt te tabbıf Almanvada bir !erde ka7.an::ıBt olduğu mevkii b.y- • • • • k• k d 
aauayid ziraatçı kavgasını mu 1 bettiren notalıır yazmak our..tile is- mayı~.erı a ım al 1 
cip oldu. Franu ise vı:un dahi- bat ebnektedir. İngiltere Kanada da ViYANA 23 it ücad Jel d - • Amerika ı"kah~tine lrıırır mucadele _ .. .' ~.A. --:. G~:n ~a-
hmınıh e •~-': IO br~ zına: edebilecek 'VWyetu olmad.ğmdan j z~r g'unk' uND~mc'de oldürulmüı 

snen ........ en ımayeyı Sovyet ihracatına lraJ'fl koymağı va- o ~n ı ı azının dün cenaze merasi
teırcih elmİf bir memlekettir. declerdı: Kanada kapitafütlerinin bir mı Y:'pılmıştrr. Polis, mühim inzibat 

kıımı dav;u,ını kazandı. tedbırleri almı,trr . Bu meraıir.1c Hit-
Böyle bir siyaset l~iltere aanayı l~ı· kıtaatı c:üfrezelcri iftirak etıniı-

nrn ve amele ımıfrnrn menfaati aley 1 tır. . .. _ .. . ,. • 

• 
Italyan 
Tayyarecileri 
24 tayyare devri

alem 
seyahatine çıkıyor 

ROMA, 23 A.A. - İtalyan tayya 
rcriliği tarafından icra edilecek olan 
ve geçen yaz mevoiminde pek çok 
bahsedilen mühim tavylU'e aeferi ya
kında yapılacaktır. 

Yapılacak ıeyl\hat, aaatte 200 ki
lometre sGr'atle uçacak olan 24 tay
yare tarafından icra edil~ bir dn 
rialem seyahatidir. 

Beynelmilel hitabet 
müsabaka-

sını kim kazandı 
NEVYORK, 23 A.A. - Beynel

milel yedinci hitabet müıabakasım 
Paul Domin~ isminde eenç bir Fran
sız kazannııflrr. Mumailey i bir A
merika'lı •e bir lnı;iliz takip etmek
tedir. 

Naziler ümitl..?rh. .. i 
kesmeyorlar 

Menılekette 

Zavallı 
Hoca! 
Karısının aşıkı gene 
kadının tavsiyesile 
adamcağızı öldürdü 

MERZiFON - Bu civarda 
Karamağara köyünde feci bir cİ· 
-yet olmUf. Hüseyin isminde bir 
köylü, karurnın teşviki ile karm 
run ifıla tarafından öldürülmüı· 
tür. Hüıeyinle ailesi 3 çocuk aa· 
hıbi bır an~ baba olarak seneler
ce beraber yaşarnqlardır. Fakat 
aon zamanlarda köyde iki kanlı 
ve yeti§ kin kız !arı olan bir adımı· 
la kanar aevitmiştir. Bir gün Hü
ıeyin, kar11r ile dostunu cürmü 
metbut halinde yakalaırııt ve bu
nun Üzerine evinden kovmuı, köy 
lülerin tavaaautu üzerine üç çocu 
ğun batrrı için tekrar kanıile ba
nımqtır. 

Fakat &on gün kocasının oduna 
gideceğini ~aber alan kadm bu 
marui ortadan kaldırmak için dos 
tuna ricalarda l>ulunmuf, gözü ka 
raran "ki erli adam Wı Hüseynin 
yolunu beldiyerek biçareyi til
fekle ~rup öldürmiiştür. 

Kardeşini yaraladı 

KONYA - Şeb~imize tabi 11-
cm kazaımda feci bir cinayet ol
muı, Hasan Halil isminde biriıi 

kardetin i bıçakla ağır .sarett~ ya• 
ralamı,trr. 

Mecnıh hutnneye kaldmlrr· 
ken aldığı yaralardan vefat et. 
mittir. 

Şarbon hastalığı 

Bizde :ziraatçı Ye sanayu:ı 
kavgası •e düf!Dımlığı varım§ 
gibi yazı yazanlar. bu memle
ketlerd .. hariçteki sınai pazar· 
ları frthiçin dahilde zlirra ıı
nıfınm feda edilmesi meaeleei 
hakkında okumuf olduklarını. 
laf olsun &ye tekrarlayorlar. 
Ve bunun, bizde bugün mev
cut zaviyetle, uzaktan ve ya. 
lodan .ali.kaaı olmadığına biç 
bakmıyorlar. 

hindedir Sovyetlore lngiltere ihraca 1 P'!~'•. mudurunun men ın_e ragmen 
tuıın art=':ta oldıdh111u rakamlar k?munı&tl r açık '·a•·ada bir nüma
"boı elmektedir. 19 ~ d.ki üç miJ. 3'.1~ ıcrasrna teJeh~üs etmişlerdir. Po 
y1~ 70rı lıin 5t..,.Jink'"· ihracata mu- 111 memurları, mudahelede bulun
k, bil g<'Ç•n ıe~e ln,.ilterenin Rus- muşlardır. Komünirtler, ~i~leri ta-
1:aya "''"rı tıg ı ihı :"ı:a• 7. 100 bin ster- f!' tubnuşlardn: . ... Bunun uzeınne po. 
line çrİm1<s,t11 . Hayali ıiyaıi menfaat j lt1ler, havaya .~ilfilt ,at?'ışlardrr. Bun 
lcr muk.1 ilirı.!e jktr•adi menfaatleri dan korkan numayııçıler, dağrlmrt
ni feda edip edcmemeğe karar ver- lardrr, 

BERUN, 23 A.A. - Havas Ajan . 
• -.ı.N.irinclea: Pruıya diyetinin ı .. ~~A - Tekrrdafmr? 
Nazi reioi fÖyle diyor: B~yiikalr ve Çorlunun Seynuon kö 

mrk lngi:tere lıülrunıctinin bileceği 1 
bir ıiftir. fü,.vetler hiıktimetinin va· 1 M 
zifesi iae, Sovyetler ticaretinin dün- • • ff oover'İD 

Batvekil M. von Papen, Nazilerin Y~ kryılarmda ıa~on . ~aıtalıtı 
90 ila 100 azalık kaybedeceklerini 1 çrnmıt v~ hutalıı:r~ geçıcı celep
zannediyona aldaniyor. Nazi'lcrin !erden aırayet ottıgr an!aplmış~. 
kaybedPCekleri birkaç yüz reye gelin Bu haatalrfm Kırklarelı ve Edır· 
ce bun'a• • geçen intihabatta Nazil,.. ?e hayvanatrnd".' da mevcut ol~u 
rin hüküm<te kartı müsamahalı da.,. gu a~.ıa,r~ıf,. bılh~soa Babae•k!· 
ranmış olduklarını zannedenlerin rey de mu•tevli bır tekıl almıştır. Dı-
leri telafi ede«ktir fer ımmtakalara airaye tine mey-

ya •İYB•<li için bir mülıadele akçesi 

o'ı:a"·k kn~ı~nıı•m~~cajh~ı ve 110 Nutukları 
!"'iyon n~"~u ~vuk ~ n_ı~e~et j 

M S 1
. f , .. dan verilmeme•i için tertibat alın 

• amue nsuL u n mqtır. 

ile olan tıcar~ 1J1unase~ ı rın in!ci!a COLUMBUS. 23 A.A. _ Colum-
fm•n e\>emıruyet atfec:!•'"'•"• layık b · tasi nd:ı k di • • tas .\ Tl~'A, 23 A.A. _ fnsull mese-
bi.- keyfiyet olclniunu fngi!t re hü- ı tru-ı ~· '· yo:',_ • _,_:'.'.:_ !""_1_1.:'?:an 
k • "-'- "--- -~-L 'J.m k . . n .. ır.a RU mu.....,. ~ev.....,.w;un· leıinde yeni bir safha ortaya çrkmıı-

u.mcu,1.....u .....,tii ~ı e .ıçın ne da • ' f d d M H t y A 'k 'ad . .. • "b ' t db" 1 'tt'h 1. ld' ' · n ıstı a e e en . oover, buhra rr. un..., - men anı eı mucn-
gı • e ır er 1 1 ıızı azım ge ıg1- -'L- "-- Jı.aclar "'h t• min ınuabedenaıneşinin muoaddak 
nr karar vennektir. . nrn ."ha''""d'Yd~-:0 d' .ı':'t u ~bacere r as-i t" et . I .

1 
. garı ıne ın ınn...,, en ı ret olan suretleri teati edilmek üzere Vaşing-

nea ıya gaz etı, ngı tererun siyaseti d edcceğ" • .. 1 tt>n'daki Yunan sefirine gönderilmif 
Ru~ya ile olan ticaret muahedeainia . 

1
. ne evam ını soy e.. t• 

f h. • .. b"J k . . mlf ır. ır. 
eı ını mazur gostcre ı mf ıçın F Irat h t ela t tıı k · 

Sovyetlerin .._ __ in• tatbik ~ek- M. Hooı,er'iı prolestmıu " t uraauu a ır " 18 .. 

vaziyeti ne olacak Karaya oturdu 
IZMIR 23 -Türk bandıralı bir 

ticaret vapuru Dil iskele~i civarın 
da karaya oturmu,tur. 

Aydın hattında 
teftiş 

Bu tarzda propagandaları ıui 
Diye e yapd'lar ise manifatu
ra ithalitçdarile aanayiimizi 
in · af ettirip kuvvetlenmemi
zi •e Lausanne'da aldığımız 
haklan kullanmamızı her ne ıe 
hep le olursa olsu n.. istemeyen· 
!erdir. Bir takım Beyoğlu bü
yük mağazalarının yerli malla
ı-a ka11ı taYIT ve manevraları 
ve bazı ma1iim mahafilin Türk 
sıı.nayiciliğine kar§I kullandık. 
lan lisan. güdülen gayeyi pek 
bariz surette gösterir. 

~.., ~ "~' cap eder ki, tevkif müzekkeresi A-
te olduğurıa dair M. Th<>mas tara- DE OROITE, 23 A.A. - 20,000 tina'ya geldiğ'i zaman M. lnsull'iin IZMIR, 22 - Bir hafta evvel 
fID<lan ileri •üriiJ,.n idıliayi 1iddetle ki,;ı i hazır olduğu halde !lir nutuk iadesine karar ıverebilecelı: olaa ye- Londradan tebrİnaİ7e gelen Ay. 
protesto etrnrktedir. &Öyleycn rei•İcumh;:ır M. Hoover • k y Demiryolu Londi'a heyeti merke

• l.'J=. * 

Şevki Bey "(eld 0 

Muhtelit Mübadele Komiıyonun
clııki Btıfmul'llhba11m17 Şnki B h 
Marailya tarikile •ehrimize luuek~t 
ettiğ.i,or dair komisyona malüna• 
gelmiıtir. Şevki B. çaıı;amba günu 
avdet edecektir. 

Komiayonun bitaraf Reisi M . An
cl'.ınoa'un da b'18'ünlerde AYt'~·. 
dan avdeti beldenmektediı . 

~· 

Varşova'ya ~itti 

' g3ne ma ~' u~"n adliyesidir. 
M. Roouvtlt'nin iddialanna kartı ziyesi azasından Dr. M. ;Suofilt i-

Pr~vda ne dl 1or? proteatoda bulanrmı,tur. Fransız meclisinde le lr:"" i u=. M Çew :rketin 
!OSKOVA, 23 A.A. _ Pnıvda \.fü§eriinileyh, b'U...ıa iktısadi ı' • • muımıelab Üzerinde bazr teftişat· 

gv.et .r ho hu•u"a şunları ııöyle-, vaziyetin gitcide Aaiah kesbelmekte ıstızah'ar ta bulu~ukta" OOl'.lra Bandırm:a 
•or: ?.ngiltf'"f' Uükiimeti tarafmd- ı olduğunu ve hülrUm.etin takip et- PARIS 23 AA Salı .. .. . ekspreaıle lıtanl,ula lutreket ettı-
lnı::ilter:. Ruoy, r ttYllklaıt ticaret mekte olduğu siya•etİn tam buhrana 1 tiıu!IW'JD '1nt1r ·kol ~ ıç- l~. K ndil rini §İrket koıni.erle
itil~Rltm•~i~n feahi l'!giltere _ Ruı- gale_b<; çalacağı bir ~ırada. tadil eclil- ın<ı<"IW, e"vv,._ıi.. t::'cli :.!._"':; . n Beyler ve rü-aı tefyi ettiler. 
Ya tıcareb;un temellenni yrkıruıtır. mearnın .jofru olamıy~cagını ıöyle- t bit edec>ekl.ir. 
Ti~•rn i!ilafnnroesiain feshi So,;,et 1 mittir. . 1 M .. r: si• lırr se;d-n .ttvel Urici Tahkikat yapılıyor 
lenn lngil ereye vennekte olduldan M. Hoover, bu derecede mtibrem l •İyaaete ait iıtizahl11nn acilen müza-
tipRri<fPr :ır '"-"tr"'''~~ vapmakta olduğu hiçbir zrııt1an hiısedilaıemls ı kere cdilmeıine l<~rar venneai ve bu Hatıp .nahiyesinde Bonıktolu 
•ıJ.luğu mübayaatı muhakkak suret- olan ıimd~.ki gümrük tarifesinin m-;. 1 karan lıük'metin kabul etmeoi muh köyünde bir kavga olmu9tur. Ay 
te azaltacaktır. hafaza11 luzumundan da ehemmiyet t eldir. ni köyden Kuım oflu Mısto ço-

Nasrl ki , Amerika İçin ~ böyle ol- le bahsetmittir. letizRh t.ıtlaü-leriııi muhtelif Iİyaıi ı ban Mustafa ile hay .. an .oularlar-
muştu, bundan loa•ka İngiltere - • t-ayiiUere ubip olan M. Louiı ken kavga etmitlerdir. 
yj; ·o •kullanclıt< iptidai .,.ddeler ile y Man., M. Franlı:Iin Bouillaıı ve M. Mııto Muatnfayr aopayla döY-
basfıca grda mııddeleri f'ıatlarınm da eni Belçika B müdafaa cdecelderclir müt, ba tnı iki yerinden yarala-

(Çkocla) markalı tek aatıklı açık yiiJ.sdmeıine sebep elRcaktrr. • ·• • llllfbr. 
Hüsnü B. gidiyor ~Y!areail! Kibil'e kadar gidfp feft- . C~ur~ ve Beav ... Broodu~leria k b. • Bel çıka meclisı Çoban bir kaç gün sonra clar-

. _ nmtzde dönen Leh tayyarecııi M. gu•tnklerr Sovy<'t aleyhtarı aıyaset 8 lneSJ f h d•J• bıo teairlle ölmü.tiir. 
İnhı...-lar ~ ~6!'i ~öooü ~~~a.ı.i, dün ~ - 6 ela Ye- • l< tiyle lnr!'ıli, Burjuvaırna pek pa· . es e ı ıyor Ölüme sebebiyet ..eren Mıato 

ıB. ~~mbe ,gurur _tevhi~ J!l~ne ne l f.111.;;,.'deo tay;vvesıle Var'°'""'Y• j hal•ya mal 0J,..11shı o derece ki, bpi ~RO~E~ 23 A.~ Ka~ın~ •· BRÜKSEL. 23 A.A. - Yeni ka- yakalanmqtır. Tahkikat devanı • 
zaret ıçrn ~raclcnız sahillenne hare hareket etmi,tir. talizmin daha kısmen müstakar bu- tacrdaki. ~:*ilde.teıeldriiJ etm!ttir: bine, mebuaan D)ec)isinin feahine mil , diyor. 
ket edecektir. • - lun~uğu >am farda hile bu siyaset- Ba."' "" '.e _7.u ..... ı tOUuı ı. Bro- j teaUik bulunan kararname ahkimmı ' 

jkı• Ank •d• l 1 tc~ vazgeçmek mecburiyeti hioıl ol- qu~ ,lhru:ıye aum M Hymanı, yarın tesbit edecektir. 
a ger geldi araya ,,ı l'"!Or :;,ıır mu~tu. " Dııh..:ıi e HZıl't M P<,>";'iet!. Maliye 1 M li • • 

Belçrkalr bancer M. Helbing de Marangozlar cemiyetinin tesis ... i Bugiı~ü iktısadi b11laranr11 en had nazı::ı .ıı . V:m::•"· ~I mu~aa na-, Almanyada otomo- usso mmn 
Bal bor 1 a M Afferd deceti Satı Koo tifi . 1 devrelermde Churchil siyasetine dön zm M Tbeunıa, Mustemlekat nazı- b., h 1 -"- k N k 

:<BC Ye aacı arın an . __, . '... .~e~~< . n•zamna- mek lngiltere burjuvası için daha rı M. Tschoffen, !" ... ıa Telgraf Ye . L ırsız ız1na arşı ut u 
Bathot ..,hrimize ıelmit ve Parapa- --. c •Y- _., ...... ettın Ye umu. h" · . 1 Telefon M F rth S 
ılas oteline miıafir 1 ılardır. ~ kltibi Fıısıt B .&er taralından bu- va ''!' _netı<:Pl<'t' veHCekt'.r. Sovyet- . ~ · 0 omme, ana DERUN, 2.' A.A. - Volff ajan. 

Bir kaçakçı 
G~ ,eün bir kaplq;rlrlr meyda-

a çılı:anlau9tır. Tüccardan birinin 
Bulgari.landa ctirtt:ğ; 57 kilo a
ğırlı" ında İpekli 1.uırnaıı muhtevi çu 
valın ~<d<i k '1u çdaınlarak 
çuvala iki yorğan '"' kitli Çam&frr
lar konmuı t • 

Kaçakçılık Eclirne gilmrük müdi
riy i manurlan t.vafuıdaa mey@. 
na ç • Hi iae l1e ali!r.11 
olan bir tah11 ihtisas mahkemeıine 
verilmi,tir. 

günlerde Ankva'ya cötiirülecelrtir ı ""': kifı duece kuvvetlidir ve Clıur- ;.' >Ve........, nazırı M. Heytnan, Na- srndan: Reiıicümhur mar"flll Hin- [Bap 1 inci sahifede] 
· " .•1 • Bca,•erb,oodı;ı'lerin biitiiıı -- •• Da%D'I ~ Hap, Ulu?' ve Sanayi 1 denbourı:'un bir emimaınc,;, son deaıiftir: 

trikaları Ruayaıua istilı<baklcki inki- .o;ızın :M. Ll!'f"'n!· Adliye nazırı M. , g\iJ>lercle pek fvlalas " olıon oto- Bir ıene nvel aöylecllm, bu itin 
Ha.talık azdır tafına ençel oıarniyacaktır J .• Rll<>~. :r- ka~e.3. k~tolik, s bil Ye biıildet ıirkatleri faiUeriııin üzerine bir sünger çekmek zamruu 

SıhlUyf' ıniKl.iini Ali Rıza ı..,. tela - • - • -- - - ~ 3 r!eınokra. • lıirı tl)·an. t de j ficldetle cer.alandırdacaklarmı natık gelmittir. O taribtea oonra Laa--
r.iıui7de tifo vukııatmın •~en aene- 78 k" •ı•k b• •ı • Mi cena1u- -•up bır zat btılı;nmaktaclır. ne konfenollll J.akkmda aaıba "-. . .. .. -, ı ı ı ır aı e ........... s· h . h d ...... _ bu koaferan11a ...... olmuı ol-
nın bu mersimine ni,bctle az bulun- ·--. " 
dulrtınu, nnle ve girip baıtalıldarına BELGRAT, 23 A.A. - Sarapivo'- ır ap• S ane e duğu neticeleri inkar mı edecek? 
da tek tiik tesadflf cdildiiini ıöyle- da bir yortu münaaebetile bir araya Çc:kos!o v1:tkya arb<ede 1 M . Muuolirrl, nutlınınu faıiz.m re-
miştir. ıeUnit olan bir aile efradının 78 ki- - jiminln dahHl noktai nazm-dan elde 

ıi.ı.t ibaret olduğu görülmüotiir. kabinesi 1 NEVYORK. 23 A.A. - Caat • Ri ! etm.iı olduğu neticelerini - at-

A A · . . vw~r We!fftr - lsland hapiıhaneoin mele suretile bltirmlıtir. merika sefiri ncak J~ ya•ında olan aile reiıi i- PRA~UE, 23 A.A .. - Kabınenın j de bır arbede vukua gelmit, mahpuı I Oniimllzcleki 10 ıeneye ait yeni 
. . • le ze-vcrsırın etrafında 16 çoeuldarr re•~ıe!' ·~ufa&ı ve k~bı.~e buhranının J lardan biri bıçakla öldürülmüıtür. 

1 

parola ıudur: 
Amerı~a sefirı, pertembe günü j 62 torunları ve 1 S torun 5ocukla:ı b.allı, ıht.•mal aalr cunune kadJr ge- Bütün pclis kuvvetleri vak'a ma• "11-' yurume·· ·· k, ı"n•• ve ım· ar et-

memleketınden avdet edecektir. toplanmı•tı• k k 1 ~ı .-
• cı ece hr halline gönderilmietir. mek ve icabında mücadele etmek." 

Balkan 
Konferansı 

[Başi 1 inci sahifede l 
ümitaizliği de ortadan kaldırma" 
zundır. 

Siz .._.w.izj İftet böyle bir 
fÜnceye haarebniş bulunuyorsu .... 
Filhakika konferanslannızm t' 
clı Balkan rnilletleriıün b;ribiriııe 
krnlatmasrna çalr9malr ve bu ~ 
!er arasında daha sıkı bir it birliii 
ç.İa efkin-ı umumiyede zemin bati!' 
Lunalr: çarelerini bulmaktır. ~ 
niz ile hükUınetlerin icraatını !"'" 
kolaylaıtrrmq oluyoraunuz. sıJll" 
devletlerinin anla,maaı yolund~""' 
zinin bir çok tefebbüsleriyle r~ 
bulunan Romanya eserinize bıl'.11 

müzahet'ette bul~nmalotıı ' uıur eJI 
mezeli. 

Atina ve lstanbul konferan•I~ 
da kabul edilmit olan kararl.,... 
bazılarını gözden geçirirken . saJ!ııl' 
devletleri araundaki it birliğine~ 
cak sulh muahedeleriain t.,.....~, 

tatbiki bir esıı ı olabileceginin teftİ' 
ne lüzum cörmöı olduğunuzu ~ 
bede ecfjyorum. Eaaıen Balkan~· 
!etleri araundaki her türl jj ani~ 
nın milletler cemiyetinin çerce" .... 
ve mefhumu içiode yapılması ıjjılll' 
munda israr etmiı bulunuyorsu .... 

Bu gibi prenıipler kendinize ~ 
her edinmek ve mrntokAvİ malıi~ 
anl,.ımalar için .,.Jıımak aureOF 
Avrupa kıtasmın tenıiki eserini il" 
laylaştınnakta olduğunuza ~jjplı' 
yoktur. Çalıımanu ho~a gideotel- ~ 

Filluıkik;, , kJnferan11nızda t,...... 
edilmekte olan bütün milletlerirt ti' 
ımda bugiin menfaat birliği old~ 
llU hiç kimse inkar edemez. s# 
bu milletler, çoğrafya vaziyetleri (f 
bilhaaaa tarihleri itibariyle müştt~ 
bir ınecleniyeti!l unsurlannr elcle 
ııliı bulunuyorlar. 

Ekaeriya diişunüş ve anlayıtlll' 
ve h.M~ ya;.ı,, ı.r t.ı:.J.ar. hL:·lc1ir, ~ 
natlan, şiirleri ve musikiler biribil" 
ne çok benzer, Balkanları kana.!':' 
ğan dehşetli muharebelerin verclİI' 
mü,terek iztiraplarla, hakiki bir ; 
r b,lık t~•is:n• ~ok ıarJrm etrnİf O' 

laı . bir mui •I• , o.4layet aiy.,i ti 
;ktısadi bir çok miifterek me~ 
ri ıİn mÜt sıfa \t ı va , ~o.rınr artı' 
mak ı ·: ıunıyle birleşmit bıılUJlllll' 
Avrupaıµn bu "•unındaki mille~ 
beynelmilel te•anüc:!ün ryi teoirl;,;ıı 
duymaktndırlar. 

Buııün d.iyebilirlm ki: mazide b'f' 
nelmilel tabrikatuı ocatr olarak ~ 
lakki edilen Balkaı:lar bugün P 
cayretiniz aayesinde ıulh bi""'~ 
yegane aaflam eıas olahilen batlı 
nna zarar venned n biribiriınde fi 
dnn edelim düıtunına i•tinat # 
meii i.stibclaf eyleyen bir oerl~ 
bat göatetrmiıtir. 

Iılerinizde mo.ıvafJak olmanaı ~ 
tün kalbimle dilerim.'' 

Gazi Hz. ne Bal~ 
kanlıiar1n a~imletf 

BOKREŞ, 23 (Milliretl - ~ 
manya kralı Hazretlerinin hiınıo~ 
ve Tüdı: marahhuı Reıit Safbıl , 
İa riyaıeti altında bugü

0

n Bük•.~ 
ıneb'aıan sarayı divanında top~ 

üçüncü Balkan turizm federa•r;j; 
koncresi Türkiyeyi flll'kta ku~ 
bir ıulh medeaiyet ve terakki ,,. 
yapan Ulu Gazi Hazretlerine ,J1 
Balkaa •-lekoti murahbaa~ 
iıaralarile bir tam telcrafr ~ 
ve nıubrreratrm berayr tatbik ~ 
kan konferanama teblii eylemifiİ" 

Al pullunun 
Bera eti 

(Bali 1 inci sahifede) .~ 
numaralı kamında göstel'I"'" 
cürüm uaurlanna ne suretle ~ 
DIH ettiği ve para ceza1ı"8 &f 
ıu olan kinu nasıl heıap ~il' 
yiu olunduiu tafıil edilın~ 
tir. Temyiz mabknemeıİ,~ 
bu esaslı noktalan tahlil ed "J> 
verilen karan bozmuş v~ 
pullu ıeker ıirketinin yeDI~ 
yapılan muhakemesinde t!I ~ 
keme, 12 vagon tekerin ~atıjılf 
da Alpullunun bayi .. faule. ,. 
bir alakası olmadığını te~...16 
derek aza ııfatile Hayri Pl'l;;, 
rollerini hayirhahane bir t~ 
suttan ibaret addetınit ve 
etine karar vermi tir. 



MlLLlYET PAZARTESi 24 TEŞRlNlEVVEL 1932 .. 
Bu Sene Uzümlerimiz Geçen Sene en Çok Sah dı .. 
konomi 

züm ihracatımız bu 
sene daha çok •• 

Geçen seneye nazaran bu sene 
daha feyizli ve hara. 

retli bir ihraç faaliyeti var •• 
Mevaim bidayetinden 16 Tetrl

nievvele kadar üzüm ve incirleri .. 
~izin ticari vaziyeti hakkında O· 
fııin hazırladığı iatitiatiğe naza
•an mevsim baflangıcmdan 16 
1 eırinievvele kadar muhtelif me
llıleketlere ihraç edilen llzüm mik 
"'1-ı 24.458.000 kilodur. Geçen se
~e 12.389.000 kilo idi ki hu aene 
Uiı:ürn ihracabmız geçen aeneye 
nazaran bir misli fazla demektir. 

Bu sene 16 Tetrinievvele ka· 
dar olan incir ihracatımız geçen 
~eden 4 milyon kilo noksan ola· 
•ak 10.210.000 kilodur. Almanya 
da Türk ticaret odasının raporu· 
Qa nazaran A • stos içerisinde iz. 
llıitden ihraç .. dilen lncirlerimiz 
i•rek Hamburg, gerek Londra pi 
'a.sa. larında tayanı memnuniyet 
iorülmemittir. Alakadarlar Ağus 
to~ ayında incir]er henüz yeni o] .. 
<luğundan bu ayda incir ihracatı· 
llın fürk tükümeli tarafından me 
lledilmesi temenni edilmektedir. 

On beş günlük 
ihracatımız 

ihracat Ofisi Teırinievvelin 
•Ilı: on beı günlük harici ticareti· 
"'iıi muvakkat mahiyette alarak 
~~bit etmi,tir. lstanbul, lzmir, 
'"•rsin, Samsun, Trabzon, Kara, 
lırfa ve Zonguldak gümrüklerin· 
den gelen malumata iıtinaden ha 
~ırlanan İ&latistiğe nazaran 032 
lenesi Te,rinievvelinin ilk on bet 
tünlük ithalatımız 2.802.400 Ji. 
•a. ve ihracatımız ise 4.140864 il· 
'adır. ihracat lehine 1.338.264 li
•:o bir fark vardrr. 931 aeneai Tet
~nievvelinin ilk onbe~ günlük itha 
'lınız ise 5.182. 184 lira ve ibra· 
•atımız ıae 7.125.329 lira idi. 

Romanya 39 9.8 15 
Suriye 22 3.4 

Yekun 11909 1501.8 1801.7 

inhisar üzüm alıyor 
Müakirat inhisar idaresi 3.12. 

bin okka kuru üzüm almıya ka· 
rar vermiıtir. Bu üzümler Gazian 
tepteki Müskirat fabrikaama .-ön 
derilecektir. 

Bu mübayaa için münakua 
mllddeti Teıriniaanlnin ikinci &"Ü· 
nü bitmektedir. 

Benzine ispirto 
Ziraat Vekaleti benzine ispirto 

kan•tJrılmaaı için bir kanun liiyi· 
hası hazırlamııtır. Vek:ilet bunun 
hakkında Ticaret Odalannm fik· 
rini sormu§tur. Oda idare heyeti 
azasından, Sanayi müdürü Refik 
B. bu meseleyi tetkike haılamıt
br. 

Üzümlerimizi •ür
mek için 

Milli lktıaat '"'Tasarruf Cemi 
yeti üzOm, fındık, incir gibi mah
auli.tın memleketimizde iatlhli.ki
ni arttırmaia çalıımaktadır. Bu 
alhuuebetle helvacılar, helvala· 
ra üzüm, fındık, ceviz karııtırma• 
Ja totvlk edilecektir. Son zaman 
!arda helvacılarm çoiu helvaya 
kakao kanıtırmaktadırlar.Bu yüa 
den, hariç memleketlere kakao 
paraaı .-itmektedir. Bunun yerine 
helvalara yerll mahsullerden Ü· 

ırii.m, incir, fındık kanıtınlmaaı 

temin olunacaktır. 

Maarifte 

Tetkikat 
Yapılacak 

Darülfünuna alına
cak yüksek 

mektep mezunları 
Darülfiinun fakültelerine kay· 

dolmak için müracaat eden lise
ler haricinde bazı yllkaek mektep 
mezunları hakkında Darülfünun 
Emanetince teteddüt haaıl olmut· 
tur. Emanet bazı yllksek mektep· 
lere birer tezkere yazarak bu 
mekteplerin vaziyeti, ne ıeraltl• 
talebe aldıklarmı sormuıtur. Bu 
yüksek mektepler liae mezunu ta 
lehe alıyorlarsa hu yüksek mek· 
teplerden mezun cılanlar Darülfli· 
nun F akilltelerlne kabul edilecek 
!erdir. 

Muazzam bir la
boratuar yapılıyor 

EDiRNE - Liae ile Orta mek· 
tep binası arasında Maarif Veki.· 
leti tnrafmdan muazam bir labo
ratuvar binası yapılmaktadır. Bi· 
na ikmal edildikten ainra her iki 
mektep fizik ve kimya tecrübele
rini burada yapacaklardır. 

Darülfünun divanı 
Müderrislerden bir kısmı Bük 

reıe .-ittikleri için Darillfünun Dl 
vanı dün toplanamamıftır. içtima 
perfelJlbeye hırakılmııbr. Pertem 
he giinü toplanılarak G.azl müki.· 
fatmı kazanaa eser hakkındaki 
karar tezekkftr olunacaktır. 

Ecnebi mekteplere 
talebe 

Ecnebi mekteplerine nehari 
meccani alınacak talebenin lmtl· 
hanlan ayhatmda Maarif müdilr· 
lil~nde yapılacaktır. 

Tıp talebe yurdunda 

Mahkemelerde 

Limon kıralının y 
den muha

kemesine başlan 

• 
nı-

ı .. 
Liman şirketinden daha bazı 

izahat talep edilecek •• 
Gümrük resmi verilmiş gibigöı ı ınaıına ve kon,mentolarm celbi .. 

tererek 170 •andık, limonu reıim ne karar vererek muhakemeyi 1 
si• ithal etmekle maznun limon kı Teıriniııani salı gününe bıraktı. 
ralı Diyamandi Y anakalü Ef. nln 
8 numaralı gümrük ihtıaas mah. 
kemeıinden verilen karan temyiz 

Müdafaa yapılacak 
bozmuıtur. Çatalcada bir taıoc.ağında. çalı 

Diyamandi Ef. nin muhakeme• tan Salih, ustabatl3ı Tevfiği arala 
aine nakzen devam edildiği sıra- rında para yüzünden çıkan bir 
larda ihtııaı mahlcemeai hi.kimi kavga neticesinde bıçakla vurup 
çekilme talehind,. bulunmuş ve öldürmüştü. 
bu talep temyize" kabul edilerek 1 Salibin dün muhakemesine A· 
Diyamandi Ef. nin ayni salahiyet ğırcezada hatlandı. Dinlenen ıa· 
li 9 uncu asliye ihtıaaa mahkeme ı hitler Salibin Tevfi"i öldürdüğü· 
ainde muhakeme edilmesi karar nü söylüyorlardı. Duruıma, müda 
altına alınmışlL faa için ba;ka güne kaldı. 

Diyamandi Ef. nin dün 9 uncu ı • k 
ihtıaas mahkemesinde duruşmıuı y enıden muha eme 
yapıldı. Suçlu yeniden ıorJtuya çe u · · 
kildi. iddia makamı limon yÜklü Haber,. gazetesı aleyhınde 
mavnalara aı't · k. • ti ·ı k memur maaşlarınm bono olarak 

ıf agı arı e OD§· ·ı • · h kk d · • · b. 
mento1annın celbini ve bazı hu- verı ecegı a ın a ne,rettıgı ır 

1 Lim . . . yazıdan dolayı nçılan dava ı:aze· 
auı arm an 'ırketınden tahkı- le ne!.rİyat müdürünün bir ay yir 
kini İstedi. Müddei Vekili de bu mi b~ş günlük mahlc" miyetile ne· 
talebe iıtirak etti. Maznun vekili ticelenmitti. Temyiz mahkemesi, 
işin tahkikat aafhaaı bitmiı oldu- bazı noktalardan karan bozmut· 
funu, tevsii tahkikata lilzum ol· tur. Dün. birinci cezada bozma ta 
madıiını ileri aürdü. lddia maka- lehine uyuldu "e Haber'in yeni· 
mı talebinde ısrar etti. den muhakemesine ba,landı. Mah 

Hlkim, Liman tirketinden ba· keme, karar için, duru,ml\yı ba•· 
zı anlaıılmıyan noktalarrn •orul- ka giine brraktı. 

Pollıte --
Kuyuda 
Boğuldu! 

--------

Cümhuriyet 
Bayramı 

- 1 ••• ' 

Proğram tespit 
edildi 

Hastalık 
Var! 

Tavukları kolera
dan saklamak için 

tedbirler alındı 
Aldığımız malümata göre kın 

günlerde ıehrimizde kümea hay· 
vanatı haatalığı nrllDl§tu. Bilhas. 
sa kolera ve difteri tavuklar ara· 
amda çok zayiatı mucip olmakta· 
dır.Bunun sebebi d" son aylar zar ' 
fında hariçten, muhtelif mmtaka- j 
!ardan lstanbula keairnlik hayvan 
çok gelmesidir. Bu hastalıklar $&. 
ri olduğundan, yekdiğerine yakın 
bulunan hayvanlara derhal geç· 
mektedir. Hiikümet bu meseleyi e
hemmiyetle nazarı dikkate nldığın
dan hasta bulunan hayvanları mecca 
nen tedavi ve serom, atı tatbiki için 
baytarlıklara tamim ppmıtlır. 

Bu hususta nn ~e kümes hay• 
vanlan yeti~tirme cemiye-tinJn de 
bir tebliği vardır. Tebliğ şudur: 

Belediyede 

Süte u 
Karışmış! 

Yeni icat edilen 
makine 

tecrübe edildi 
Salahaddin Sami Efendı ismin 

de bir zatın vücude getinniş oldu 
iu hileli sütleri anlamıılia yara· 
yan aletin tecrüh..si dün aııbab 
belediye makine mlihendialeri hu 
zurunda yapılmıştır. Fakat maki· 
nenin belediyece esaslı surette 
tetkik li.zmıge\diiinden makine 
hakkmda henüz kat'i bir karaı 
verilmemlftİr. Makinenin ıGte •u 
kanıtJrılıp kanıtmlmadığını ne 
tekilde meydana çıkaracağı \"e 
bütün ıehirde na11\ kabili tatbilı 
olacağı araştJrılacaktır. 

Kokmuı etler 

An ve küme• hayvan/an yetİf lan ~:~:!e~~d~e~~~~e ınr:;;;,ı:; 
tirme c .. miyeti lstanbııl merkezin miktarda et yakalamı~lardır. Un· 
den: kapanında Mehmedin dükkiı.r.m· 

Gerek mevsim, gerekse etraf da 16 okka aığır, Beyoğlurıdl\ Hü 
köylerden latanbula kesimlik hay aeyinin dükki.nmda 24 okka dana 

1 1 • d 1 ·ı J b 1 Kuzguncukta Dimitrinin dükki.-
van ar ge mcsı o ">''"' e •tan u d 7 5 kk "') k s '- ğ 
da tavuk hasta ıgı artmıştır. ı • cmda aahihi meçhul bir dükkan· 1 • B'l 1 nm a , o a o:s A , ...,aKiza a-

hassa Kolera ve difteri gibi ha... da 26 okka dana, Beyo~lunda Oı 
talıklar girdikleri kümeslerde manm dükkanmda 8 kilo aıifır,Fa 
hflVV1tnfa rı a/İpÜriİyor. 

Halkın ıu hususla nazarı dik· 
katini celbederiz: 

l. - 15 gün karantine etme
den kümeıinize yabancı har.~ 

a.okmaymız. 

2 - Hayvanlannızda haıtalrk 

batlamıısa derhal hasta hayvanı 
diğerlerinden ayırınız~ 

3. - Ölen hayvanlarınızı mut· 
laka yakınız. Yahut kireçle gö
münüz. Sokağa atmakla komıula 
nnıza ve memleket servetine kar .. 
tı suikast yapnıı.j olacaA'ınızı unut 
mayınız. 

4. - Kümesinizde veya komıu· 
nuzda hastalık oldurrı,nu sörünce 
bulunduğunuz mahalle en yakın 

memurini be.ytariyeyc müracaat 
ediniz. Hayvanlarınıza meccanen 

tihte Mustafanın dükki\nında 9 
okka Karaman eti müsadere edil· 
miş ve mezbahaya aevkedilmiı· 
tir. 

Tarihi hırka 

Müzeden mi, 
bardan mı 

am
çahndı? 

.. 932 Tqrinievvelinin ilk onbet 
hnıinden Eylülün ilk onhet günil 
~· nısbetle ithalntımızda 655.298 
tra. ve ihracatımızda isel.441.000 
ıra nokıan görülmektedir. 

Nakliyat fiatları 

Tıp Talebe Yurduna bu aena 
kabul edilen 127 talebenin listesi 
Sıhhiye Müdürlüiüne .-elmlıtir. 
Bu 127 talebeden 81 ldlln yurda 
dahil olmuıtur. 

100 taleb çıkıyor 

Boğucu gazler 
zavallı 

adamı öldürdü! 
29 Tetrinievvel Cümhuriyet aerom ve atı tatbiki için hük<lmet 

Müzeden çalman Muhittini A· 
rabinin hırkası lle kıymettar aec· 
cadenln yapılan tahkikat netice· 
sinde 331 aenesi ıığu&loaunun 19 
unda o tarihte KonyadaEvkaf mii 
dürü olan Cemali B. tarafındr.~ 
latanbula gönderildiği anlatılmıt· 
tır. Evkaf idare3', hırka ve aecca• 
de ile diğer kıymettar bazı eşya. 
nrn evkaf idaresi taraftndan mti
zeler müdürlüğüne teslim edildi
fini doayalarmdaki kayrtlarma ia 
tinaden iddia etmektedir. 

_ 932 Teşrinievvelinin ilk onheı 
~linünde 224.191 liralık yumurta 
l'l. ~ 79 liralık yün, 24. 793 liralık 
l'.~lık, 1.625.480 liralık kuru Ü· 
? 11rn, 37.638 liralık fındık, 1.205. 
64 liralık tütün, 102.482 liralık 
b~on, 34.650 liralık pamuk, 202. 
)." 612 liralık maden kömüril 
q ~~ç edilmiştir. Yumurta, kuru 
ı:unı ve tiitün ihracatımız iyidir. 

, 932 Tetrinievvelinin ilk onbeı 
tlirıür.C:e ithal ettiiiimiz batlıca 
lııa.ddel iae 197.792 liralık yün 
:'.'ensucat, 74.337 lirahk pamuk 
'Plikleri 396.165 liralık pamuk 
~•naucat, 161.260 liralık makine 
8.256 liralık demiryo\u ve yük 
~l&on\an, 45.669 liralık demir ve 
~lik boru, 61.289 liralık her nevi 
bıernir, 71.338 liralık kl\lar<ız pa· 
i "_k mensucat, 94.138 lir .. lık yün 
Pliltleri ve 40.632 liralık camdır. 

, 'teşrinievvel ayı zarfındaki ih· 
l:ı_catımızın on milyon liray"a ba· 
.jt olacağı ve lehimizde inkit"f e 

"<:eifi tahmin edilmektedir. 

8ulgaristana bir 
teklif 

1 1 
Celen malümata nazaran Alman 

;. ik ve demir trüıtü Bulgari.tana 
t 011derdiği bir heyet va11taıile Bul· 
İlı~ tütünlerine kartı Bulgaristanm 
lt'ı ~acı olan ray ve sair demir malze 
.,~! 5 sene için vermeği teklif et
~Hır 

~ llııl~aristanın 928 • 930 senelerin
tti •~tılnıamıı tütünlerinin ıtoku ye-

llıılyon kilo kadardır. 

~•ndık ihracatımız 

Ticaret Odaaı ihracat emtiamı 
zın nakllye ticretlerinde bu aene 
içinde tenezzül bulunup bulunma 
dığını tetkik etmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan tetki· 
kattan öğrenildiğine göre O§ya fi· 
atlerinde .-örülen tenzili.t dolayı· 
aile nakliye fiatlerinde de malına 
.-öre yüzde 25-35 nisbetinde dil· 
ıüklük haaıl olmu,tur. 

Şikago sergisi ve 
bir müracaat 

Şikago aergiainde her memleke 
tin hu.-finkü ticari vaziyet ve tek 
lini göateren paviyonun bir köıe· 
sinde gene o memleketin 100 aene 
evvelki ticaret müeıseaelerini gös 
teren bir kısım ayrılacaktır. 

Ticaret Odası lktısat Vekaleti 
ne müracaatla bu kısımların mü
tehaasıı Türklerin ne.:t:at"cti albn
da yapılmaaı temenni edilmi~tir. 

Balıklar nasıl ihraç 
edilecek? 

Pire Ticaret mümessilimiz O
daya yazdığı bir tezkerede sıcak 
havalarda Yunanistaııa ihraç edi 
len balıkların ağırla.}tıi:mı bildiri 
yordu. Ticaret Odası ba lıkçılrk ih 
baaı komiıyonu bu meseleyi tet
kik etmiı ve tuzlanan balıkların 
henüz tuzu içmeden derhal aevke· 
dilmesinin bunda amil olduğu ne 
ticesine vararak balıkların ihraç· 
tan evvel dinlendirilmesi lıizumu
nu göstermiştir. 

Ticaret Odası dinlendirilme· 
yen balıklara ihraç vesıkaaı veril 
memesini dü4ünmektedir. 

demir 
•• 

Tapu ve Kadaıtro Meslek mek 
tabi imtihanları 3 Te,rlnlaanide 
bitecektir. 4 Totrinisaniden 19 
Teıriniaaniye kadar talebe kayde 
dilecektlr. Bu aene mektebin fen 
ve hukuk ıubelerinden 3 il hanını 
olmak Üzre 100 talebe mezun o
lacaktır. 

Tekirdağ valisi 
Tekirdağ valiai Fahreddin B. 

tehrimize .-elmiıtir. Mumaileyh 
tehrimlzde bir iki gün kaldıktan 
sonra .-ene Tekirdağma gidecek· 
tir. 

Haliçte gece 
seferleri 

Haliç Şirketi gelecek ay batın 
dan itibaren aece aeferleri tertip 
etmeğe baılıyacaktır. 

Maluller davet 
ediliyor 

Harp malUllerı ceıniyeti urnu
m merhez;inden: 

29 Tetrinievvel Cumhuriyet 
Bayramı merasimine geçen sene
ki gibi harp malülleri de iştirak 
edeceklerdir. l,bu merasim için 
li.zmıgelen fevkalade ha:<ırlık ya 
pılmak Üzre bilümıun arkadatla· 
nn 25. 1. Tetrin sah giinü saat on 
buçukta Veznecilerde Cemiyet 
merkezini behemehal te,rif bu· 
yurmalan ehemmiyetle rica olu· 
nur. 

Vatandaı: 

ltalya'da 
madeni sanayn 

!'aııllıracat ofisinin yaptığı bir ista
~ ~ ha..1:aran 1932 senesi mevsim 
~'~dan 15 tetrinievvele kadar fın
~ ~lıracatımız Gireaundan 5,722. 
L. ~ •ı-•\ık 1718 ton iç v• 1312 ton Ta··-·f tm k d ek 
"'l>ukJ ROMA 25 (A.A.) - Reım'ı gaze -·u e e em parayı ~ • .,. u, Ordudan 4,314,000 liralık d --'-\ 

1 rab d 7 911 0001' al te. corporation nazırının bir kararna ev e...,. amak demek değildir. '"n . zon an , , ır ık 2676 

Ramide Yeni Mahallede Y ~il 
aokakta oturan Mu&tafa Ef. nin 
kuyusunu temizleyen kuyucu E. 
min ağa kuyudaki boğucu gazle· 
rin tesirile boğularak ölmüştür. 

Bir ev kısmen yandı 
Sü\eymaniyede Belkis 

mın evinden gece yangın 
evin bir kıunı yanmıştır. 

Hanı· 

~ıkmış 

Evin 1000 liraya ıigortalı ol· 
dulu ve yangmm elektrik konta· 
lından çıktılı ı.nlfttillnı,tır. 

Otomobil kazası 
Beyoğlunda şofor Kemalin i

daresindeki otomobil 7 Yatlarında 
Zehra isminde bir çocuğa çarpa· 
rak batından yaralamıştır. 

Heroin kaçakçısı 
Rıza isminde bir genç Beyoğ· 

lunda tüphe\i bir vaziyette kahve 
lere girip çıkarken yakalanmııı, 
cebinden paketlerle heroin çık

mııtır. 

Rıza bu heroinleri Billhüldere 
ainde Madam Marikadan aldığını 
söylemittir. 

Marikanın evinde de paketle
re aanlmı• bir çok heroin bulun· 
muıtur. 

Böyle dostluk 
olur mu? 

Galatada oturan Cemil İ•mİn· 
de biri, bir müddetten beri birlik 
te ya .. dığı Latife ismindeki kadın 
la araıı açılmaıı üzerine doıtunun 
eıyaaını alarak ,.vu,muş, fakat 
biraz sonra yakalanmııtır. 

Azıb bir sarhot 
••'Ç 144 ton kabukludur. mesini neJretmektedir. Bu kararna- Tasarruf etmek demek Bankada 

ilı;"ernleketlere göre umumi fındık me, demir madeni aanayiinin muhte- bir tasarruf h.aal>1 olmak va pa- Muatafa isminde biri evvelki 
"'1 8Clllımız fÖy\edir: lif tubelerinin hali hazırdaki ,eraitini rayı i~Jet""'k demektir. .-ece aon derece aarho, olarak Fe-

"llıleketler Ton Bin T.L. tetkik edecek bir komisyon ihdas et· 1 ;lııı••••••••••••ııııll I nerde Nazmiye H. isminde birinin 
'\lıııa iç Kab. mektedir. 1' · ı evine gitmiı, kapıyı ~almıt, fakat 
'\rıı ~.Va 1764 90 564.4 Bu komisyon, muhtelif müe11ese 1 açılmayınca kamaaını çekmi., e· 
'\ •ıka 189 60 leri ziyaret etmek, bu müeaaeıeleri vin alt kat camlarını kırmıttır. 
•uaı 'd d nl · d' ı k · yıp bunların Franaaya ithali ıcrhest il~ . urya 11 3 ı aree e en ın eme ve umumıyet 

il 1çıka 32 4 11 .3 le faydalı göreceği bütün icraatı tat. tir.'' Gürültü üzerine yetiten poliı 
f) u &ııriataı 3 1 hik etmek hakkma maliktir. Lehistanda iskonto ler, hu azılı aarho§u Yakalamak 
f) ançig iatemitlerdir. Mustafa, poli•lere 

"" 
1 0

·
4 Fransaya ko fı•ah de kama ile hücum etmi• ise de t~. ""ark, 18 5.5 nserve • 

~ "tin .h d yakalanarak adliyeye aevkedil· 
" n 2 14 3 1 raç e ebilcegv iz VARŞOVA, 23 (A.A.) - Lehia- mittir. 

Bayramı için her türlü merasim baylan beyler halkın milracaatle 
hazırlıklan ikmal edilmi1tir. Bu rini beklemektedirler. Hükümetin 

1 
hususta hazırJanan program mat göaterdiği bu kolaylıktan iatifade 
haaya verilmit olup bugün tab'ı etmek varken faydalı hayvanla' 
bitecek ve al&kadar e' at ve mü il rın ölmesine mahal brrakmayıruz.. 
essesata tevzi edilec~ktir. Cünıhu.. - - ----·---
riyet Bayramı günü olan 29 Tet· ı• •d 
rinievvelde tlaireler bir gün, mek 1 rana gı en 
tep!er iki gün tatildir. Ankarada Kafı•ıe •• 
yapılacak muazzam geçit re~mine 
iştirak edecek olan l &tanhul mek-
tepleri İzcileri yarın tehrimizden 
hareket edeceklerdir. Bu aene An 
karaya 650 lstanbul izcisi itlirak 
edecektir. Galatasaı·ay 1iseıi İzC'i- f 
!eri Cümhuriyet Bayramı aktamı 
Ankara Halkevinde bir mÜ•ame· 
re vereceklerdir. 

Sefirler gidiyor 
Cümhuriyet Bayramında bükü 

met merkezjnde bulunmak üzere, 
şehrimizde bulunan ecnebi aüfe
rası, hafta içinde Anknı-ayl\ gide· 
ceklerdir. 

Veremle mücadele 
rozeti 

Cümburiyet bayramına mü .. dlf 
cumarteai günü Veremle Mücadele 
Cemiyeti rozetleri tevzj edilecektir. ---------
Kadıköy otobü• 

şirketi 
Kadıköy Halk Otobüsleri ş;... 

ketleri komanditleri son defa bir 
İçtima yaparak tirketin vaziyeti-. 
ni görüıım\qlerdir. Şirketin taaii
ye ve tekemmül ettirilmeai veya 
bir batka ıirkete devri baklanda 
tetkikat yapılmaktadrr. 

Nahiye kongreleri 
başlıyor 

Kadıköy kazası dahilindeki 
Cumhuriyet Halk Frrkaıı Ocak 
kongreleri hitmiı ve raporları ha
zırlanarak nahiyelere verilmiştir. 
Bu ay sonuna kadar Ocak kon&"• 
releri her tarafta bitmiş olacak 
ve ay ba,ında nahiye kona-releri 
başlıyacaktır. 

açık kuyuya diiferek 
tur. 

boiulmut-

v~ .. 24 saat içinde 
meydana 

çıkarılan şakiler 

Soyalan kafile ı•e yaka/ •• -
nan fJBkller 

BAYBURT, 22 (Milliyet) - la
tanbuldan lrana .-itmek üzere bura· 
dan geçen bir kafile Nemlizade Tah
ıin B. in kamyonu içinde Gümütha
ne ile Bayburt ara11nda bazı soyiun 
cular tarafından bir baıluna uiradı
lar. Soyguncular 10 lıitiden ibaret 
olan yolculann bütün paralııruu ve · 
kıymetli etYalannı alarak kaçmıtlar
dı. Kafile Bayhurta .-elerek mabaUi 
hükiımete ıikiyette bulundu. Bunua 
üzerine kaymakam B. ve jandarma 
kumandanı bizzat jandarma ile taki· 
be çıkarak 24 aaat zarfında soyırunu 
yapan bütün teklleri yakaladılar. 
Soyulan 91ya n 900 lira para 20 li
ra nokaaııile bulunarak sahiplerine 
iade edllmlıtlr. 

Tarihi hırka lle seccadenin ne
reden, ne ıuretle atın ldığı hen(b 
teshit edilememittlr. 

331 tarihinde eTkaf müzesi te
ıia edilmemit olduiu için bu qya 
nm müzenln ambarlarından ça• 
lmmıt olma11 ihtimali vardır. 

Tahkikata muhtelif cepheler• 
den devam edilmektedir. 

Gaz kuyusu 

Bartınlılar ısrar 
ediyor 

BARTIN - Şehrimizde bir ku 
yudan çıkan petrol, hiç kesilmek 
ıizin, hatıl daha ziyade artarak 
mütemadiyen akıyor. Artık petro 
\ün tahiatten geldlfine ıüphe kal 
maml<tır. Bunun\ft beraber, ilk 
tetkikata gelen mühendis ~•ermi 
Beyin raporundan d" heniiz bir 
netice yoktur. Belki pek çok mü
him olan hu tabii hi.diaenin mahi· 
yetini anlamak için esaslı tetkikat 
yapı\mau li.zımıelmektedir .. 

Cereyan bekleniyor 
Bağdat caddeainden Göztcpe 

ye kadar olan sahanın elektrik 
tesisatı bitmiı, kablolar muhavvi
le merkezlerine raptedilmi,lerdir . 
Her türlü hazırlık ilcmal edilmıt 
olduğundan cereyanın verilmesi 
beklenmektedir. Dif,er taraftan 
kablo ferıi Erenköyüne kadar de 
vam etmektedir. 

Sabık batvekil 
Sabık Macar Baıvekili Koni 

Betlen yann tehrimi:te gelecektir 
Kont Bethlen huıasi ıurette ıeya. 
hat etmektedir. 

MUAZZEZ HANIM 
Paria'ten ptirdiği modellerini 

bugünden itibaren 3 gÜn müddetle 
saat 15 ten 17 ye kadar tqhir eda 
cektir. Bu ilinm davetiye makamın· 
da kabulü rica olunur. 

Osmanbey, Afitap sokak, Kömur 
eüyan Apt. 

Emlak Sahiplerine 
ve im rlar ;:olanda .029 59 334 tan Bankaaı idare meclisi, iıkonto fi. Otobüs çarpmı• 

fll•lter• 260 81 ISTANBUL, 25 (A.A.) - ibra- atını % 7,5 tan % 6 ya indirmeğe Kuyuda boğuldu 'fi 

1 •~. 308 - 100 cat ofisinden tebliğ edilmiştir: ; karar vermittir Koca Muıtafapa .. dan Sirkeci- 29 Teşrinievvel Beyoğlu Havag8%J Şirketi oütün 
l~~i 8 - 3 1 ·•fransanın son kontenjan listesin Bu tedbirin Lehiatanın it aleminin Tepebatında Küçükhendekte ye itleyen 3549 numaralı otobüı gaz teaiaatınaı mea'uliyeti tahtında, 
.. ı 4 - 1 3 de seb,c konserveleri için Türkiyeye 110.000.000 zlotiden fazla bir para ta oturan kunduracı Yasefin oğlu Bakırköyünde oturan Ali Kemal Veremle 
\ı, ı .t230 164 552 hisse .,yrılmamı,tır. Meyve konserve ı sarruf etmesine medar olacağı soy· altı yatında Moiz Ya~maksıyıran Ef. ye çarparak yÜ~Ünden yara· Mücadele Günüdii.r. •ekabet kabul etmiyec'k derecede 

ılıııı....~~~~~~~~~J ~l -J~l~3~9!.,.~5~SW3!..!_ı!le~r~iji~s~e~e~s!a!se~n:!Jk~o~n~t~en~·~,~~n~a~t~a~b~iJo~l~m~a!..ll~le~n~m!!!.•k~t~c~d~ir!:_~~-~~~-~~..L5cai!5Jd~d~e~ıhin~d~e~k~iLJıh~a~liL!.a~rsuaud~aaJbuutll~u~n~a~nL.!..11awn~mw,ıa11.11ınwı.Jsıslı~~·~~!l.!..~v:~•ı;l!!~;UlJ~·r~.~~Li1!!1••••••• .. • .... 111111!L.:eh~v~e~n fiatla yapar. 
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, )ll\iiliy~t 1 
renmiştik ki; bu projeler Avru ı 
padan İstanbula gelirken kay
bolmuştu. Polis romanı gibi bir 

\sn,.; umdcsi «MILLll'ET• tir 

24 T.EVVEL1932 
İdarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adresi: 1 st. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

datmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
TIJrkiye için Hariç içjı, 

L. K. L K. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 1 50 14 -

12 .. 14 - 28-

Jey !. KoıkocamBll projelerin 
ne olduğu anlaşılamamıştı da 
galiba ikinci bir nüshası isten
mişti. Bu köprüyü İnşa için ta. 
lipler de çıkmıştı ... Lakin köp
rü senelerden beri yapılamadı .. 
Bir köprü kolay kolay, çabucak 
yapılamaz.. Amma çabucak ta 
başlanamaz mı ya! ... Hayır biz· 
de çabuk başlanamaz... T etki. 
kat lazımdır. Amma beride mü 
kellef vergiyi vermektedir. Onu 
belediye fen heyeti düşüne
mez ... O muhasebe işidir ... 

Tabii Gazi köprüsünün ya
pılması böyle ~ecikince Unka
pam köprüsü Istanbul halkın
dan daha çabuk sabırsızlanma
ğa başladı, üstünden araba ge
çemez hale geldi ve en sonra 
şu gülerde piyadeye bile yol 
vermeyecek kadar kağşayınca 

Gelen evrak aeri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
tuıtur_ Gazete ve matbaaya ait 
işler için mödiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me· 
,'uliyetini bhul etmez. 

1 

belediye fen heyeti buradan in
san geçmesini de yasak ettı. 
işte Unkape.nı tarafında otu-

BCGÜNKO HAVA 
Y etilköy rasat merkezinden al

dığnnız malıimata nazaran bugün 
hava az bulutlu olacak rüzgar 
mütehavvil esecektir. 

23 / 10/932 tarihinde hava taz
yiki 765 milimetre, hararet en 
fazla 25, en az 12 santigrat idi. 

Nasıl 
Söyliyeyimee 
Bazı çocuklar vardır: 
- Y avrom elini a~zına sok

ma! dersiniz .. Aksini yapar .. 
- Ayağmla oynama! dersi

niz. Oynar ... 
Bazı adamlar da vardır. Ay

ni şekilde bir teYin yapılmasını 
rica edersiniz. Yapmaz... Bu 
bir ruht halettir ki; batkaaının 
reyini beğenmemek ve batka
srndan gelen fikri tatbik etme
yi küçüklük tellkki etmek ne
ticeaidir. 

Esef ve teeuürle yazabill
r>m kiı bizim belediyenin bil
hassa fen itleri dairesinde bu 
haleti ruhiye hakimdir. Orada 
pişirilen fikir yemeklerinin ta
dından şüphe etmek en büyük , 
kabahattir. Kimse o daireden 
daha iyi dütünemez ve oradan 
hati doğamaz. Onun içindir ki; 
ben ne zatman bu daireye karşı 
bir mütalea beyan etmek cür'e
tinde ( !) bulunsam mutlaka 
aksi tesirini görürüm. Buna 
rağmen bugün gene bu daireye 
ait bir karan tenkit edeceğim. 
Bunu benden bir okuyucum İsti 
yor. 

Unkapanı köprüsünü bilirsi
niz. Azapkapısı ile Unkapanı
nı biribirine bağlar bir tahta ge 
çittir. Bu köprünün yeniden 
yapılması için senelerden beri 
karar verildi ve senelerden be. 
ri de İstanbul halkı bu iş için 
muayyen bir vergı ve-
n yor.... Gene senelerden 
evvel bu köprüye ait 
projeler yaptırılmıştı... Şa-
yanı hayret bir vak'a olarak öğ 

ran bir okuyucum bana bundan 
sikayet ediyor: "Her sabah mek 
tebe giden mektepli gündeliği. 
nin yanımı, işe gid"n amele 
gündeliğinin onda birini karşı
va geçmek için kayığa vermek
te ve bu çeşit kRyık nakliyatı 
tehlike ihtimallerini de arttır
maktadır. 

Yarın kar, kıt başlayınca 
bu yol bir hastalık yolu şeklini 
alacaktır. Acaba belediye köp
rüyü \Öyle bir parçacık tamir. 
ile piyadelere açamaz mı?" di-
yor. 

Vallahi nasıl söyleyeyim. 
Haklı da söylesek haksız çıkı
yoruz. Unkapanı köprüsünün 
madem ki; tahammülü 
bu kadar kısa idi, ne 
den yeni köprünün in-
tasına başlanmadı? Madem ki; 
yeni köprünün yapılmasına ko 
lay kolay başlaııamayacaktı, ne 
den Unkapanı köprüsü muvak
kat hizmetine devam edebilecek 
kadar tamir edilmedi?.. Gönül 
İstiyor ki; bizde de bu işlerle 
metgul olup belediyeyi kontrol 
etmek için intihap edilen şehir 
meclisi azaları benim kadar ol
auo bu meselelerle uğraşsnL. 
Ben Unkapanı tarafında otur
madığnn için belediyenin bu 
köprü hakkındaki yasağı-
nı bir kari vasıtaaile 
öğrendim. Eğer bu ya-
sak yapıldıysa halkın ne bü
yük güçlüğe sevkedildiği bil-
mem dütünülmedi mi? .. Acaba 
o taraflarda belediye azasından 
kimse oturmuyor mu? .. Şimdi 
bunları yazıyorum ya! Biliyo
rum ki; bu satırlar tamamen 
aksi tesir edecek ve belediye 
fen heyeti kariimin istediği şe
yi yapmayacaktır. Buna rağ
men ben gazeteciye düşen vazi 
feyi yapıyorum. Üst tarafı bana 
değil, bu işler gözlerinin önün
de cereyan eden şehir erkanına 
dü~r... n 

Bu müaaebetle aklıma, İs
tanbul limanının ıalahı fikirle
ri arasında ortaya atılmış olan 
"dahiyane" bir proje geldi; 
Galata köprüsünü kaldırıp hal
kı bir yakadan öteki yakaya 
çatanalarla geçirmek teklifi. Al 
lah ülemaya zeval vermesin! .. 
Bizde öyle ağızdan dolma mil· 

"Milfiget,, i11 edebi romanı: 2.J 

ROMAN 

•• 
Karımı Oldürdüm 

Nazmi Bey polia karakoluna 
ı:irdi. Kapıda duran poliıı. memu· 
nıft sordu: 

- Serkomiaer bey içeride mi? 
Polis memuru gayet .sade ve 

alakaarz: 
- Gir, bak! dedi. 
Nezmi Bey girip haktı. Serko

miser odada, elindeki zinciri ~e~ 
hadet parmağının etrafında çevi
re çevire dolatıyordu. Birisinin 
kapıdan baktığmı görünce, seılen 
di: 

- Gel, ne iat~yoraun 
Nazmi Bey ;çeri girdi: 

- Efendim, ben. te~lim o1mağa 
geldim, dedi. 

Serkomiıer dik dik kendiıine 
haktı. Üzerinde ~ık bir kostüm, 
parmaklarında prrlanta yüzükler, 
kravatında zümrüt bir iğne taıı· 
yan halinden zengin olduğu bel
li olan bu adamın. bir de aklı bo 
zuk olup olmadığını anlamak iste 
di. 

- Niçin te•lim olmağa geldi
niz? Bir cürmünüz mü var? 

- Cürüm ne d~m·~k? Cinayet 
deyiniz efendim, cinayet ... 

Serkomiıer birıa~ şa4ırır gibi 
oldu. Fakat istifini bozmadı: 

- Dur bakalım, dur bakalım! 
dedi. 

Derhal maaanın Üzerindeki .ı.:ile 
baptı. iki pofü göründü. Serkomi
aerin ancak polisler ara51nda anla 
tılabilen bir göz ifadesilc, orada 
bulunan ıık zat sıkı bir taraa al
tında bulundurmak emrini almıl} .. 
!ardı. 

Serkomiaer ma&&sına oturdu ve 
cinayet itlediğini ~yliyen zab da 
kar,ııına oturttu. 

ifade alıyordu: 
- Bu cinayet nedir efendim? 
- Efendim, hen bugün metre-

aiın Lili'yi öldürdüm. LiH Şitli •o· 
kağında, Tomahyan apartnnanın .. 
da benim kirasını verdi~im bir 
apart.on.anda oturuyordu. 

tehassıılar var ki; başkasına 
benzemiyen bir fikir ortaya koy 
mak için vapurların dümenini 
bat tarafına takın.aya kalkarlar. 
Uııkapam köprüsünden hıı.lkın 
geçmesi menedilincıe ortaya cı
kan müşkül&t, Galata ' köprüsü 
kalkarsa ne ni~bette büyür, bu
nu kariler yorulmadan takdir 
edebilirler. Bereket venin ki; 
böyle battan yukarı projeler·; 
tatbik edebilecek kadar ileride 
değiliz .. 

Garip teklif! 
Dünyada her türlü huy, her 

çetil zihniyet m<'vcuttur desek 
le bunlar arasında tuhaf bir nu 
maraya tesadüf edince yadırga 
mamak elden gelmiyor .. 

Benim daimi karilerimden 
olduğunu söyleyen bir zat bana 
muayyen bir adamla alay etme 
yi tavsiye ediyor... Böyle bir 
teklifin sizde ilk yaptığı tesir. 
bu mektup sahibinin o adam
dan öc afmak İstemekte olduğu 
dur. Şimdiye kadar bu sütunla
rı, ne şahsıma ne de başkasına 
ait yaralayıcı hisleri tatmin et
meye vasıta etmedi~in İçin ta
bii bu teklife de iltifat etme
dim. Amma dünyada ne g:ırip 
zihniyetler olduğuna bir kere 
daha şaşmaktan da ndsimi alı
koyamadım. 

FELEK 

- Çoktan beri beraber mi idi
niz? 

- iki aeneden beri ... 
- Niçin öldürdünüz? 

- Efendim, ~partımll.na ba,ka 
!arını alıyormuş. 

- Şu halde kıskançlıktan .. 
- Evet efendim, neye sakla .. 

yayım? Kıskançlıktan. 
- Nasıl oldu bu i~? 
- Anlatayım efenidm. Bende-

niz haftada bir defa akşam saat 
be,te Lili'ye uğrarım. Dün akıam 
nasılsa saat dörtte gittim. Daha 
girer .girmez, arka taraftaki mer· 
diven kapıaının kapandıf{ını duy· 
dum. Bir de baktım, Lil i'nin oda
sında bir erkek şapkl\Sl duruyor. 
Hiç şüphesiz merdiven kapıarn· 
dan kaçan kimse, o unutmuş. Lili 
benim işin farkına vanııayacağı· 
ını zannetmiş ol a<:.ak. yine her za. 
manki güler yÜ7.le kaı· :uma s:eldi. 

- Sonra? 
- Fakat ortada ıat·i\hat var-

ken benim yüzüm güler mi? Bir 
kaç gündür Üzerimd .. bulundurdu 
r-m bıçağı çektifim t:::ibi .. 

- Öldürdünüz .. 
Serk:)mİıer me3elenin ciddi.ye .. 

tini kavrayınca, Nazmi Beyi mu .. 
hafaza altında bulundurmakla be 
raber, derhal m~-.·zuu bahis apar 
trmana gitti. Ortalık karmakarı
tık .. Fakat ortada l.ili'nin ülüsü 
yok .. Bu muammalı hidise kartı· 
~nnda konukom~uyu İsticvap etti. 
Aldığı cevaplara göre kimi "'ü .. 
rültülü münaka~lar olduğunu i
titmiş, kimi işitmemiş.. Kimi bir 
otomobilin apartıman önünde U· 

zun müddet durduğunu görmüş, 
kİlni görmemiş .. 

Serkomiser bu tahkikattan 
s.onra tekrar karakol" döndü. 
Nazmi Bey orada, iki poli.1in ne .. 
zareti altında .. 

Serkomiaer hiddetli hiddetli 
sordu: 

- Pekit söyle bana .. Lili'nin ce 
sedini nereye götürdün? 

Cani bu suale kartı sadece: 
- Ne bileyim hen? dedi. 
- Nereye götürdün, söyle:se .. 

ne? 
- Bilmeyorum .. 
- Fakat 5Öylemez.aeniz, vazİ· 

yetiniz, daha vebamet kesbeder. 
- Bilmeyorum. 
- lster&eniz söylemeyiniz, biz 

o zavallı kızı nereye götürdllfü
nüzü de öğrrniriz. 

• • * 
Nazmi Beyi adliyeye verdiler. 

lıtintak hakimi daha derin tahki 
kata giriJti. Nazmi Bey orada dır. 
Lili'nin ce.edini ne yaptığını söy· 
lemeyordu. 

Aradan dört hafta geçti. Ölü
yü bulmak kabil olmadı. Bir gün 
istintak bakimi Nazmi Beyi çağrr 
dı: 

- Beyefendi, dedi, &İz cümhu· 
riyet adliyesini beyhude yere iı
gal ettiğiniz için hakkınızda ta
kibat yapacatım. 

- Anlamadım efendim, bir 
,ey mi oldu? 

- Bahaettiğiniz Llli ölmüı de
ğildir, kendisini bulduk. Bllakia 
ııapa sağlamdır. 

- Yok canım nerede? 
- Kadıkôyünde, bir ,oförle be 

raber oturuyor • 
Nazmi Bey içini çekti: 

- Hay Allah ıizden razı ol
sun, dedi. 

- Peki, mademki Lili'yi öldür 
mediniz. Niçin .zabıtayı ve adliye 
yi meşgul ettiniz? 

- Anlatayım efendim. Ben bu 
kadmla iki seneden beri müna!\e 
bette bulunduğumu sizden ııakla 
maml§tım. Fakat itiraf edeyim 
ki, bu kadın yaptığım bütün maa 

RADYO il 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL - (1200 m.) 18 M. 

Şerre( H. ile Mahmut B. tarafından 
alaturka konser, 19,S orkestra, 21 
Hikmet Rıza H. ile arkadaşları tara- • 
fından alaturka saz. ' 
BOKREŞ - (394 m.) 20 Radyo 

Darülfünunu, 20,40 ıarkı konıeri, 21 ı 
salon orkestrası. 

BELGRAT - (430 m.) 20 Al
manca ders, 22,30 Milli şarkılar. 
21,30 Zagrep'ten nakil . 1 

ROMA- (441 m.) 21 gramofon, 1 
21,30 kitap ve muharrir, 21,45 hafif , 
konser. ı 

PRA(; - (488 m.) 20 Brüno'dan 
nakil, 21,30 sesli filmlerden parçalaı·. ı 

VIY ANA - (517 m.) 20,40 Ay
da operası, 23,30 orkestra. 
PEŞTE ~ (550 m.} 20,30 opera 

Önümüzdeki Çarşamba akşamını bekleyin:ı. 

Sinema artistlerinin en güzeli ve tam 
manasile K A D 1 N olan 

MARLENE DIETRICH 
ile CLIVE BROOK tarafından misilsiz bir surette 

temsil edilen 

Şanghai - Ekspres 
harikalar filmi 

ELHAMRA Sinemasında 
parçaları, 22,45 haber, 23 gramofon, B .. 
24,15 çıgan orkestrau. I ugun 
VARŞOVA- (,1411. m.) O ~u- MiLLİ SiNEMADA 

sahabe, 24 Kalman ın btr operetı. 
( Tüccar Horu ) 

A:Vl~:RIKADA \'AHŞI llAY\'A,. 
L,\R ı\RASl!\D ,\ (,'E\' HILE.. 
BL TÜ:\ Fll.\11.l·:RI\. tıı hari· 

BERLlN - ( 1630 m ) 20,20 kon İki sözlli film birden 
ser. 

Yeni neşriyat 

Beni yakan bir 
ateş var! I 

Ragıp Şevki Beyin bu güzel e
seri çıktı. Dört renkli nefi, bir ka· 
pak içinde. 200 sayfaya yakın bir 
dolgunlukla çıkan hu kuvv .. tli E»e 
ri karilerimize hararetle tavsiye 
ederiz. Na,iri Şafak kütüphımesi
dir. Her kitapçıda. bulunur. 

Olimpiyat 
78 inci nüıhaoı fevka iade çok 

yazılarla çıktı. Karl\<(Ümriik - Se 
liınik ve Rus milli oyuncularının 
dünkü şayanı dikkat maçları, taf
silit ve enstantane ı·e.simler. 

Çocuklara resimli 
yardımcı kıraat 
lstıuıbul maarif müdür muavİ· 

ni Hıfzırrahman Raıit Bey bu i
simde bir kitap neşretmiştir. Ço· 
cuklarm serbest kıraati, hayat bil 
ciıi, tabiat derıleri, mektep ve il 
ruf kütüphaneleri için çok lüzum 
lu bir kitaptır. Tavsiye ederi.ı.:. 

raflara raimen, bana kaqı •oğuk 
davranıyordu. Son aylarda vaz.İ· 
yet büıbütün vehamet kesbetti. 
Hatta bir toförün otomobilinde 
mükemmel gezintiler yaptıfı kula 
iıma kadar gelmiş. fakat verdi. 
tim para ile pek i.ll otomobilde 
sezİlecefİnİ dÜfÜDerek aeıİmİ CJI• 
karmamıftım. Bahaettlflmi gece, 
yani haftada bermutat ziyaretimi 
yaptığım gece, aparbmanda kim
aeleri bulamadun. J.ill kaçmıı, ait 
mitti. Nereye ıitti, kiminle gitti, 
ne bileyim? Ertesi gün adamlar 
saldırdım, gizliden gizli)·e tahki
kat yaptırdım. O kadar para sar
fettim. Kimse Lill'nln nerede ol
duğunu öfrenemedi. Polise müra .. 
caat edip te, ''Lili benim met
reaimdir, kayboldu. Nereye kaçıp 
gitti. Bilmeyorum. Allah atkına 
ıunu arayın!" deaem, benim yÜ· 
züme gülerler. O zaman zabıta· , 
nın kuvvetli teşkilatı akhma gel
di. Lili'yi bulmak için bu te4kilat
tan nasıl istifade edebilirim, di· 
ye düşündüm. Apartnnanın kira· 
aını vermitim, elektrik masrafını 
vermişim. Geçenlerde bir rop yap 
tırdım, onun da pat"asını venni .. 
ıiın. Anladım ki, bu işe cinayet 
şekli vermedikten ba,ka, polisten 
i.tifadeye imkan yok. Biliyorum 
ki, i,i büyülttüm, fakat ne yapa
ynn, Çareaiz kaldrm. Şimdi <İz 
bana ceza verecek..ıiniz. Zararı 
yok. Fakat Lili'yi bulduk ya .. Yal 
nız rıcam ,u: Beni kefaletle tah
liye ediniz. 

David Golder 
fran'."ızca sOzllı his~i a~k \ e 

sergüzeşt filmi 
................... ~,~ ................... 
llhetcn: ZOR r\IKA il Meşhur 
komik MAU:K'in ilk se<li levka 

ilde komedisi 
~latincler 2.~0-4,30 Surm• 9 .• lO 

Pek yakında 

ARTIS TIK' te 
Fransızca sözlü film. 

ZAFER 
Fransız tayyarelerinin za

feri üzerine yazılmıt ve 

BRIGITTE HELM ve 
ANDRE LUGUET 

Tarafından temsil edilmiştir 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Yarınki Salı günü akşamı birinci 

defa 

BLÖF 

kııl~de>i, en hakikisi , .• en 
mi.ıhcyyicidi r. 

l ialkımız tar;fından krallar gihi 
tekrar tekrar ~örülecek bir film
diı. 13ir film değil Nr harikadır. 

Bu per~ernb c ak~ıını 

GLORYA'da 

EVLiLER VE 
SEVDALARI 

( Gn coup de telephonc ' 
nüktelı oidu~u kadar sen bir fllm 

\: e iki ~aaclik ne~e _,... 

Artistik Sineması 
Beyoğlunun bu şlrin, zarif ve ki~ 

bar sineması, geçen hafta Saadet 
Şarkısı filminde bize hiç bilmediğ_i· 
miz DlTA ALPAR'ı yeni bir artı .. 
ti tanıttı. DiT A ALP AR yüksek ve 
ahenkdar aesi, mükemmel dansları, 
fevkalidc oyunile batkı me5t ve tel'" 

hir etti. Bu hafta da. MARY GLO. 
RY ve FLORELL'in temsil ettikler• 
M"ôıyö, Madam ve Bibi filmini gö:o· 
te i or. Möıyö, Madam ve Bibi h~· 

ten MARY GLORY' nin şimd 1 • 
ye kadar gördüğünüz filmlerinin r_n 

Yazan: nefis ve mükemmelidir. Bunu tek bır 
Gaorges kelime ile izah için söyliyelim ki dii 11 

Delanca. aktam salonu tamamen doldur~" 
halk fa11lasız her sahnede katıi,,co· 

Nakleden: sına gülüyor ve filmi alkı,lıyorlard•· 
M. Feridun. Sinema idaresi çok ırüzel bir d<: Cı· 

Komedi: 3 Perde nütle Maestro Polianski'yi de aıı!I' !' 
Muallim ve talebe ıeceai je etmi,tir. Maestro Polianski 12 kı· 

•••iiiiilii&••iiiiiil••illi•l 'iden mürekkep orkeslraıile filmin
den evvel filmin bazı parçalilrİ1c a· 
dapte ettiği havaları çalmış fo;ıl.t 
eanaıında da salonda güzel bir ·~i:r·ı 
feti muıikiye vererek dirnağımızı tel 
ziz etmit ve çok alkışlanmı~tır. 

-•DiKKAT~• 
Şehir dahilinde veya memaliki 

ecnebiye beyninde: 
En mükemmel ambalaj dahilinde 
arzu edilirse siıortalı ehven ıe

raitle Eıya nakletmek arzu 
ederseniz 

Yataklı Vagonlar 
Şirketinin 

Galata acantaıına müracaat ediniz 

Tel. 4 1 o 6 9 

irtihal 

Kur .. ıBARA 
SAHiPLERİ: 

29 tetrinievvel kumbaı·anızı 

doldurma günüdür 

··---
KUMBARASI 

OLMIYANLAR: 
Bu hafta için e iş I ' ankasın 

dan alacağınız kumbaraya, ilk 

arttıracağınız parayı 29 teşrini~ 

evvelde atınız. 

Sabık Müneccimbatı ve Mecliıi 

tetkikatı Şer'iye azalığından müte
kait Hacı Mehmet Arif Efendi ve
fat etıniıtir. Cenazesi bugiln Süley
maniyede Hoca Hamza mahallesin- J 

de Devoğlu yokuıunda 72 No. lu 1 

hanesinden kaldmlarak, öğle nama I 
zı Eyüp camü terifinde kılındıktan 

1 

-Türkiye İş Banka"ı 
sonra makberi mahsusuna defnedile .. ___________ ... ~ 
cektir. Mevla rahmet eyleye. 

cı zevk, san'atkardadır ... Bana o
nun bulunduğu yeri söyler misin? 

bir yeni yer buldum dlyoı'. Stra
tosfer turizm zanaatına pek güzel 
yarayabilir." 

aında son tecrübelerini tamamla
mış. Fakat bir vidaıında yanlışlık 
yaptığı için, demir adam, kolunu 
kaldırmış, bir yumrukta allahını 
öldürmüf. 

Pariste. bir gözü gökteki yıldızd~· 
meşhur şaşı adam. tanzimat adaıt'' 
bu yarı-havada kundaklanmıştı!"· 

Yazan: Falih Rıfkı 

Ağzına sen ve ben, biz fikir ve 
san'at adamlarının lsveç türküsü 
vererek sokakta dolaştırdığımız 
çocuklarrmızm, Tango bestesi ile 
milli maq söylettiğimiz kalaba
lıkların, Avrupa türküsü diye ba
loz kantosu dinlettiğimiz halkın 
zevk kargaşalığı, zevk bozukluğu, 
neyi ispat eder, kimin suçunu? 

"Fakat Stratosferde rüzgar u
zunluğuna estiği için tayyareler 
kolaylıkla 700 kilometre yapabile
ceklerdir. Yalnız tayyare motör
leini işletebilecek hava makinele
ri lazım! Fen bunu da yakında bu
lacaktır. 

"Ki.tabı mukaddes'in Allahı 
ne kadar olsa ,arklı, şarkın da 
Suriyelisi olduğu ıç.ın yarattığı 
et-adam'ı kadın peşine taktı. A
dem, tehvetten cinayete vakit bu. 
lamadı. Fakat et-adam'ı yaratan 
Allahın ilk torunları biribirlerinin 
başlarını yediler. 

"Tanzimat kömür ve çelik ıne111 

lekeli olan lngilterenin müheıı: 
diıi gibi bir demir -adam değil, ıııı 
maymun.adam yarattı. Y eni-Os· 
manlı. Jön Türk, Yeni Türk, tıeP 
bu maymun-adam'ın lakaplarıdır. Dün gece Zünbüloğlu bahçe-

5İnde Kemalizmin L.ayıllığmı 
gösteren şey, ne idi, hala bilmi
yorum. Bilirsin ki, bfr harp de
ğiştirdigimiz zaman, Türkiyede 
herkes sağdan yazıyordu. Kendi
miz için de en kolay yazı, otuz 
kırk senedenberi, bütün klişeleri -
ne alıştığımız, yarım arşrn uzak
tan sekiz on cümlesini bir arada 
okuyabildiğimiz eski ya21 idi. 

«Kemalizm, bir ihtiras hamle
si değil, bir akrl iradesidir. 

«Bir insnnın asrl kudreti, düş
manmı değil, kendisini yenmt:sin 
de görünQr. Kemalizm, Ankara
ya gittiği zaman, lstanbulun 
güzelliğini tatmıyor değildi. Sa
rı Ankara toprağma ağaç tohumu 
döktüğü zaman, bu ormanın an
cak çocuklarmı gölgeliyeceğini 
bilmez değildi. lstep'te tohum
dan orman yetiştiren Kemalizm 
ihtilalciliği , Şark musikisi denen 
bir medeniyet musikisinin kökle
ri ne kadar derinlerde olduğunu 
bilir. Ben de alaturkada hatıra sar 

kılar, hatıra besteler arryorum, a
ma, bu musikinin öleceğini de bi
liyorum. 

«Alaturka yeşermiyor: yaprak 
döküyor! Hem de kuruyan dalm
dan kurumuş yaprağını ... Udunu 
kanununu, gazelini bıraktr; tam
buruna çelik tel taktı. Dün ak
şamki Hanı mm kızı varsa, o be
nim oğluma, göğsünden şarkı 

söyliyecektir. 
«Dün geceki heyecan, bir eğ

lenti co~kunluğu idi. Ben öyle i
ki bin değil, on bin kişilik bir ka 
rar heyecanı da gördüm: Saray
burnunda liıtfrı harfi ile Arap mu
ğanniyenin kasideleıu:e kar.~ı Ke
malizm hükmünü söylı:dıgi L.a
maıı. 

Orada 10,000 boğa.L. yırtılırca
sına ba;;ırdr. Boynunu bükerek : 
- Evet! demedi. 

Halk o geceden beri değil.çok 
tanberi yeni bir ses bekliyor. Da
rülbedayi operetinde, Sünbüloğlu 
kantosuııda bu sesi auyor: Ne se
mai, ıı.: dL' peşrev sesi ... Yaratı-

F. R. 
-15 -

istanbul radyoıunde 
bir gece .. 

- Size 16.500 metrodan inen 
bir tiiri ben okumak isterim. Bu 
ses. Stratosfer' den geliyor. Labo
ratuvara benzer bir balon odası 
içine kapanmıt, sıska ve gözlüklü 
bir alim, s<ınsuz boşlukla yerylİZÜ 
havası arasından bize haber salı
yor. Eğer balon odasının zarında 
bir iğne deliği açılsa, insanın bü
tün damarlannın kanı bir saniye
de son damlasına kadar boşalabi
liri. Bu yarı - hava aleminin ha. 
vadislerini telgraflarda okuyoruz: 
" ... F ırtınaaız, yağmursuz, kar
sız, buzsuz bir ki.inat... Burada 
hüküm süren iki kuvvet var: Sü
kut vp sa ğuk !" 

"Profesör Piccard: 
zünden bıkıp kaçmak 

"- Yeryü
isteyenlere 

Düşününüz, havamızı ekme
ğimiz gibi, yanımıza alıp yarı - ha
vaya çıkacağız; motörümüzün ha
vasını da orada ayrı bir makine ile 
vereceğiz. 

' Gazetelerimizden şikayet et
meyiniz. Ara sıra, hayali günler
ce oynatabilir, böyle havadisleri 
de onlardan alıyoruz. 

Raşit: 
- Stratosfer bir yılan gibi, 

Piccard'ın kanını emdikten sonra, 
bir koyun gibi, kapitalistlere tes
lim olacaktır. 700 beygilli Yun· 
kers. gelecek sene, Berlinden Nev
york'a Stratosferin işletilmesi şir
ketinin eshamlarını taşıyac .. ktır. 

Mehmet Ali: 
- Bugünkü gazetelerimizinı en 

düşündürücü havadisi bu değildi. 
Bir İngiliz mühendisinin yaptığı 
demir-adam'ın hikayesini nasıl o
kumadınız? Mühendis yaralhğı a· 
damı 30 bin dolara iki Amerlknlı. 
ya satmış. Müşterilerinin karşı-

Mehmet Ali, yol dönemecinin 
latanbulun her köteSini gösteren 
yerinde durdu, geni, bir nefes ala
rak: 

- İtle Stratosfer! dedi. Bizim 
Stratosfer .. 

Sümbüloğlu bahçesi havasını 
ciğerlerimizden atabilmek için a
vukat Ş.kirin Çamlıcadaki ahbap
larından birinin kötküne misafir 
gidiyorduk. 

- Abdülhak Himidin ''Bili. 
dan ses" ini okumutunuzdur. İşte 
o Bala. burasıdır. Osmanlı İmpa
ratorluğunun yan-havası, Tanzi. 
mat'ın fikir, edebiyat, ihtilal. nesi 
var nesi yoksa, düşünüldüğü, du
yulduğu, doğduğu yer ... 

"Şarktan iğrenen tanzinıatçı
lar, aşağı toprağa sürünen. aşağı 
suyu yalayan yer-havasıudan 
buraya kaçmışlardı. Bir gözü 

"Darven insanları mayın~ıJl• 
dan getirmeğe uğraşırken. biı o· 
nun davasını, insanları maymuna 
götürerek isbat etmeğe kalkıştık·, 

"Her gün yeni bir maı·ifet iiır 
retiyordu: . 

"- Otur bakalım, efendileriıı'I~ 
ze göster, Parislinin nasıl yeıt'e 
yediğini. ı-

•·- Kalk bakalım, paşalarııı'I t 
za göater, Parislinin nasıl kıra"3 

taktığını, . e 
"- Yürü bakalım, beylerİrt1 1ı 

göster, Parislinin nasıl kınttığ'' 

nı... " 
''Maymun kadar yaptı; papı:ğıt. 

kadar söyledi. Yeni. yerti son !il~ 
da kadar yeni ... Eski eski iıı•ı 
maymun kadar eski.. ,, 

· tOr "Biz oynattık, parsayı Parıs 
ladı. 

1 
·ı-

"Stratosferle Boğaziçi kıyı "'" 
na doğru, ılar bir iklimde "11;~
yaşayabilen maymun-adam• .10;. 
karanın 1000 mP,tı·esinde öleb~ 

(Devamı var 
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Muhabir mektubu 

• s 1 N E M A • Şarabı ile meşhur 
memleket: Bozcaada En zor konuşulabilen bir artist: 

Hanry Garat 
" Hanry Garat ile çevirdiğim filmler beni tat. 

min eder, eğlendirir ve neşelendirir •• 
Her artistin bir adeti var- i 

dır. Hepsi bir şeyden hoılan
llı!Qlar. Fakat ekserisinin de l 
korktukları ve kaçtıkları gaze-1 
1tcilerdir. Maamafih gazetecile 
te de mültefit olanlar · yok de
iildir amma bunlar pek az bir 
~ekun tutarlar. Gazetecilerden 
~;fret eden artistlerin batında 
Qıç şüphe yok ki Greta Garbo 
te Lilian Harvey gelmektedir. 
Qıı iki artist. gazetecilerden bu 
lak bucak kaçarlar. Şayet yaka 
tnacak ol&alar bile iki Uç ke-
11lıe ile t!e: ·lar. Erkek ar. 
tistler arı.smJa da Henry Ga
taı birir.ci planda gelir. Dikkat 
edecek olursanız bu Jone 
Preınier'nin beyanatı gazeteler 
de hemen hemen yok gibidir. 
A.vrupa gazetelerinden bi:ri bu
nıı kendisi için bir izzeti nefis 
llıeaelesi yapmış . ve başlamıı 
Carat'yı takip etmeğe. tik ııti· 
~i.i sabah!~~-m <ok erken bir sa 
ltte Garat',..in , İne telefon et 
l:ıi~. Karşısına büyük art+atin 
ada hizmetçisi çıkmış ve efendi 
1İnin stüdyoya gittiğini söyle. 
ltıiş. Bu sefer gazeteci artisti 
Çalıştığı stüdyodan aramıf, ora 
dan sadra şifa verecek bir ce
tap alamamıştır. Çaru naçar ta 
h· trisini ertesi güne taHk et
ltıek mecburiyetinde kalmı9. 

Ertesi günü gene taharriya
ta ba,lamıt ve bu sefer de Ga. 
1at'nin sabah trenile Berline 
tittiği cevabını almıı. Artık 
~ıı adamı bulmak t•adüfe bağ 
1 olduğunu kabul eden muhar
l'ir biitün i,ı gildJ. bırakmıt ve 
'rtiatin peılnde dolatmaita bat 
laııı,,, Nihayet bir akıam Ga-
1lt stüdyodan çıkıp evine gi
lerken gazeteci de otomobiline 
Cİrıneğe muvaffak olmuş. • Bu
~tın üzerine artık kurtulut im
·!ıinı kalmadığım anlayan ar
liat. gazetecile beraber evine 
lİdiyor ve aşağıya yazdığımız 

Paramount'un Henry Garat'11 

1llrett .. konufuyor. 

lienry Garat mutat suallere 
~ap verdikten sonra şöyle an 
atıııağa baılamıştır. 

Muıic Holl'da ıarkı söylüyor
dum. O da o aktam Re - A Du 
pont'nun çevireceği film için 
bir Jeune premier aı-ayormuı. 

Beni l'örmüt ve bende · bir ka
biliyet ııördüğü için benimle ko 
nutmak için iki perde arumda 
lruliıe ııelmiı Rejisör vaaıta
sile biribirimisle tanı, tık. Fa
kat bu perde arasındaki miili
katımız pek kıaa oldu. Ancak 
biribirimizden bir randevu ala. 
cak kadar vakit bulabilillk ve 
ben hemen sahneye çıktım. İt
te o tarihten üç hafta sonra bi
rincı sınema konturatımı İm

za etmis oldum. Tam bir ay son 
ra da makinanm kolu filmini 

.._ Ben sanki Muıic Holl'da almak için dönmeğe batladı. 
\a.lışmak için yaratılmışım. Artık ben sevinçten çıldıra-

D cak bir vaziyette idim. Nihayet 
aha çok küçükken Pariste l d b · t h ··ı tt" )a sene er en erı a ayyu e ı-

ı. ı.:ı .an hem er. hemen bütün - . b" .. k .. h"l · t. 
''l . gım uyu ruya sa ı eşmış ı. 
• U.ı c Holl numaralarını bır llk fil · k kt 
t aadakatile takip ederdim. Çünkü benim tabiatıma uyma-
ı k 1 mım ço canımı sı ı. 

L.~Yem de bir gün kendimin . ı·· k 5 • k k ( 
Yle bir artist olmamdı. Niha d B f"l · · · ""k· d·· 

"il 1 yor vl" ro um 90 ogu a ı-
tt . . , yor u. u ı mm ısını ı ı un 
1 l tabır caızse ben de san at ,, .d. y d d ·t 
ql • ya ı ı. e yanım a a paı e-
, Yatına arka kapılardan gır- 1 k hh M GI •i ner o ara sa ar ary ory 

Ilı ve ilk defa olarak şatafatlı .1 M d" d B 
~biaelerle dansör olarak sahne 1

1 
e b axu ıan oynuyor u. unk

)t . • ar ana nazaran o zaman ço -
çıktım. O zaman bızım tru- ·ı · ' 1 t' ti d" T b" t" 

~ll. . . ı erıde <ı an ar !S er ı. a ta ı 

Q n baş artisti Misstinguet ıdı. le ben de onların yanında pek 
d U artistle benimle çok yakın- soğuk kalıyordum. yalnız en 
'n ali.kadar oluyor ve nerede 

t memnun olduğum bir taraf var 
'~~ gelse: dı. O da artrk stüdyoların kapı 

.._ Nasıl oluyor mu? Mem- tarı bana açılını§ olması keyfi
:ıın nıusur. " diye sorardı. Ben yeti idi. ikinci filmim (Efendi

t kendisine: 
Cf H d'i .._ Çok memnunum ıye 

ttı.ap verirdim. 

~ Fakat hakikatte hiç mem
.:;ı degildim, çünkü ben dan. 
t . olmaktan ziyade sinema ar 
d'lı olmak istiyordum. Arka
~larımı ve bizzat Misstinguet 
it ~aman film.yapmamı söy
~ tdı, Günlerden bir gün, ben 
~onlara ve bilhassa Miss'e ıu 

ahı verdim: 
b .._ "Hakkınız var, ben de 
ı:::;;ıan başka bir ıey İstemiyo 
aı · Mademki hemfikiriz ne 'ı 
~ 1llr bana bu imkanı hazırlasa-
~~ .. d d" ~.. e ım 

ta. F •kat bütÜn bu arzularıma 
~ g~en ne yaptımsa sessiz film 
\'ttenıedim. 

' Nihayet meşhur ııinemacılar 
!~~· Marele Vandal beni keş-

1· Bu d ö le oldu. 

lerimiz ve hizmetçileri) dir. Bu 

nu Londrada çevirdim. Bu film 
den ıonra sahne vazıları benim 
hangi tip filmlenle muvaffak 
olduğumu anladılar ve ondan 
sonra da hep bu nm lrordela
lar çevirtiyorlar. Meseli (Cen
net yolu) bu cümledendir. 

- Hangi filmlerinizi en çok 
beğenirsiniz? 

- En beğendiğim filmlerim 
neıeli ve tabiatmıa tevafuk e
den filmlerdir. Ben tab' an ne
teli ve hoppa bir adamım. Ağır 
ve dram kokusu olan senaryo: 
!ardan hotl-mam. Çünktl bun 
lar benim tipime tevafuk etmi. 
yorlar. Şayet şoz olarak öyle 
bir film çevirirsem mecburum 
çok soğuk olmağa. bu da tola
mmı göstermeme mani oluyor. 

Binaenaleyh telhis • etmek 
lazım· · gelirse ben ağır filmle
re skeçleri tercih ederim. 

En beğendiğim filmlerime 
gelince. Hiç şüphe yok ld bun
ların başında (Kongre eltcınl. 
yor) gelir. Bu filmde isteyere!İ 
çalıştım. Buna inzimameıı par
tenerim de harikulade idi. Neti 
ce de güzel bir film meydana 
çıktı. 

Bundan başka beğendiğim 
filmlerin başmda Cennet yolu 
gelir. Bunda da yaptrğım Vic
tor rolünü çok benimsemittim. 

- Partener olarak kimleri 
tercih edersiniz? 

- Hiç şüphe yok ki bana eı 

1 Sinema Habederi ı Beni bu akşam sev 
'------------ Bazı kadınların şahane rol

,,. Roi Guiuart Paramount !erde muvaffak oldukları gay
ıtüdyolarında çevirdiği (La rikabili inkardır. 
poule) İsmindeki filmi bitmiş- Ancak artistlerin içinde 
tir. Jeanette Mac Donald'dan bat-

Bu film Henri Duvemoia' kası bu güzel komplimana la
nın romanından alınmıştır. Ye yık değildir. 
ni film Fransız filmciliğinin Bu artist harikulade bir su. 
en ümitli escerlerinden biridir. rette kraliçe prenses rollerini 
Filmde rol almıt olan Fransız yapıyor ve çok muvaffak olu
artiatleri tunlardır: Andre Lu. yor . 

Bütün adada dört milyon 
üzüm kütüğü bulunuyor 

guet, Arlette Marchal, Mar- İşte bu mevsimde İpekti 
guiritte, Janino, Edith Mera, kardeşler şirketi sinemalann
Robert Ancolin, Janino Guiso, da seyredeceğimiz (Beni bu ak 
Chmtan Gerard, Raymonde I şam sev) filmi de bu cümleden 
Allai, Micbelo Alpha, Jacpue- dir. 
line Brizard, Jules Moy ve Jeanette Mac Dıonald bura-
Drancin. da da Maurice Chevalier'nin 

Bu artistler F ransanın en karteneri olacakbr. 
iyi artislerinden maduttur. Bu artntin ekran üzerin-

,,. Yves Merande 'nın roma- de yaptığı büyük töhreti gün
nrndan alınarak Paramount den güne dev adtmlarile iler· 
atüdyolannda Charles Antoine !emektedir. 
tarafından. çevrifen ( Simone 
böyledir) filmi bitmistir. Bu
nu çeviren artistler de şunlar
dır: 

Henry Garat, Mag Lemo
nier'dir. 

* Paramount şirketi T riatan 
Berord' ın bet skeçini bu se
ne çevirmek hakkını almıştır. 

Bunlar da: 
Köyün tek haydudu. 
Piston'un mektebi. 
Briç partisi 
Tesadüfün oyunu. 
Nazır krizi. 

dir. Tristan Bernard'rn bu e
serleri komiklik itibarile çok 
zengindir. Bundan dolayı sine 
maya iyi tevafuk edecektir .• 

* Actualites F rancaise Pa
romount)un beşinci haftası çev 
rilmiştir. Bu havadis gazete
sinde şunlar vardır: 

M. Lebrun'un Alsaceda 
seyahati. 

Yıldızlar memleketinde R. 
101 m uğradığı kaza, Atletizm. 
Prince Michel ile beraber. Mu
ıikitinaslann günü, İıveçte 
Prince de Gaile. Büyük bir izdi 
vaç. Curillea adalarılnda bir sik 

>n. 
Saatte 100 kilometre. 

Kalbim tereddüt 
ediyor 

Bu film Mary Glory ile No. 
el Noel'in çevirdiği en son film 
!erden biridir. Mevzuunu söyle 
ce hülasa edebiliriz: 

Genç bir adam evlenmek üze 
redir. Namzet olduğu kadın iyi 
ve zengindir. Ancak bu ge'1<; 
severek evlenmiyor. Tam e' 1 ' 

neceği sırada başka bir gene .• ı 
dma rast geliyor. O zaman ne 
yapacağı, hangisile evleneceği, 
hakkında genç adam mütered
dit kalıyor ve film bin türlü eğ 
leınce havasile geçiriyor. 

Bu güzel film Gves Mirand
ın güzel bir eseridir ve çol.. gü 
zel çevrilmiştir. Yakında !ehri 
miz sinemalarında geçecektir. 
................................. ·-----··-··-

oV' Paramount şirketi Reisi 
sanisi Emanuel Cohen ile 8. P. 
Sehulberg ahiren bir angajman 
yapmışlardır. Schulbcrg Para
mount hesabına dokuz film 
çevirecektir. Bunlardan birinci 
si Silviya Sidney'in çekeceği 
(Madame Butterflay) dir. Bu 
filmler seri halinde çevri!ecek
tir. 

dlr Millet uyanıyor flfmlnln baş artisti Atıf. 
Yahye kaptan rolilnde 

olmasını ~ zi~~de istediği.m J mak için işte yazıyoruz. 
kadı~ art11t Lıha~ Harveydır. Liliane Harveye hangi film 

Dikkat edersentZ en muvaf- !erini tercih ettiğini soran bir 
f'.'1< c:serlerim onunla çevirdik le muharrir şu cevaplan almıştır: 
nmdır. " 

Boacaadadan 

B O Z C A A D A - Lau
aanne muahedesi iile Ana
vatana kavuıan Bozcaada, Ça. 
nakkale boğazının hemen met
halinde ve (20) mil mesafede
dir. Buraya Seyriaefain vapur. 
lan uğramadıklarmdan Tavil 
zacelerin Saadet vapurile gel
dim. Diğer kumpanyalar da 
buraya vapur itletmemektedir
ler. Adanın üzerinde akan su
lar ve ormanlar yoktur. Suyu 
ve havası iyidir. Adada evvel
ce bet altı bin nüfus ve (1200) 
hane var iken şimdi iki bin nü
fus ve 500 hane kalmıttır. Ev. 
ler çoksa da kısmı küllisi ha
rap olmuştur. Ahlak çok iyidir 
yalnız seviye itibarile vaaattır
lar. Bir mektep vardır Rum ço 
cuklar da oraya devam etmek
tedirler. Rumların ekserisi 
türkçe konuşurlar. 

ASAYİŞ 

Bu adada ahlaksızlık namı
na bir hadise yoktur. Kapılar 
M.baha kadar açık bırakılsa bir 
fert içeriye girmez. Hırsızlık 

l nedir bilmezler. insanın bir ma 
lı kaybolsa eğilip le yerden al
maz. Hıristiyan ahali çok mu. 
taassıp ve tesettüre çok merak 
lıdırl ur. Katil vak'aaı hiç ol
maz. Yalnız be~ sene evvel bir 
kız kaçırma mesele~inden İı

li.mlar arasında bir katil hadise 
si olmuştur. 

CARŞI VE PAZARI 

Adanın çarşı ve pazarı pek 
küçüktür. Y 11.lnız Hl kahveha
ne, 7 bakkal, 4 manifaturacı. 

1 kasap 2 cami, bir kir •e ve ha
li faaliyette sekiz yeldeğirme
ni mevcuttur. 

MAHSULATI 

Bozcaadası denince akla ü
züm VP. şarap gelmelidir. Sene 
vi buradan 220 bin kilo çavuş 

ve şaraplar için de 500 bni kilo 
siyat üzüm aevkolunmaktadır. 
Umum adada dört milyon ü
züm kütüğü v~rdır. Her sene 
( 400) bin okka şarap yapıl

maktadır. Arazi dardır. topra
ğın kuvvei inbatiyesi vasattır. 
Yazın bir katre yağmur düş

mez. Onun için üzüm tatlı olu 
yormuş. Meyvalardan yalnız 

nar ve İncir olmaktadır. Bir 
mikdar buğday, arpa. bakla ve 
biraz da nohut yapararsa da 
kendileri istihlak ederler. 

iSTiKLAL MEKTEBi 

Başmuallim Necati Bey ta
rafından idare olunan bu mek. 
tepte (160) talebe vardır, bun 
!arın yansı hıristiyandır. Mek 
tep dört sene evvel tekrar açıl 
mıştır. Bu mektebin 8 senelik 

Ondan sonra en tercih etti
ğim artistler de Mary Glory 
ve Meg Lemonier'dir. Meg Le 
monier ile çevirdiğim (Trende 
bir kadm) filmi işte meydanda. 

- ''Tam mi.naaile uyuşabil
diğim yegane erkek partener 
Henry Garat' dır. Onur. la o ka
dar iyi uyuşuyor, o kadar anla-
şıyoruz ki tarif edemem. bir hayat.ı varsa da bri müddet 

- İstikbal için ne düşiinü
yorsunuz. 

- O ıimdilik uzakta. Ben 
istikbali düşünmektense hali 
yaşamağı tercih ederim. 

Herıry Garat'run L;liane 
Harvey için söylediklerini oku 
duktan sonra Lilian'ın Garat 
hakkında re düşündüğünü ta
bii merak edersiniz. 

Beraber çevirdiğimiz filmler- kapanmak zarureti karşısında 
de ben kendimde ne kadar kabi kamıştı. Talebenin ':'t 8 i fa
liyet varsa sarfediyorum. O be kirdir. Talebe •ıtmadan muz
ni tatmin ediyor. eğlendiriyor tariptirler. Mektep elverişli. 
ve neşelendiriyor." 1 dir. Dershaneler muntazam. le 

- • miz, yazıtahtalarile silgileri 
oV' Paramount şirketi Londra çok kullanışlı, salonu genit ve 

da Watter Hackett'in eseri o- bahcesi muvafıktır. Müzesi ma 
lan (The horton miyctery) se- , har~tli ellerle tanzim olun
naryosunu filme almak müsaa- muş, zevki selim sahibini meş-

bir mansare 

mlırir. Ştmdiye kadar mektep
ten (21} talebe mezun olmuş· 
tur. 

KARAGÜNLERDE 

Balkan harbinde bu adayı 
Yunanlılar itgal etmitlerdi. 
Bir buçuk ay sonra bizim bir 
torpitomuzla Hamidiye ve Me 
cidiye kruvazörleri adayı bom
bardıman etmitlenlir. Bu sıra· 
da da Yunan aakeri kasabayı 
tabliye ederek adanın dahiline 
doğru firar edince Müftü Şerif 
Efendi bafte olduğu halde a. 
hali kaleye hücüm ederek bu
rada ve gerekse belediye ve li
manda çekilmit olan mavi be
yaz bandıralan parçalamışlar 
ve biziımı sacağı derhal çekıniş 
!erdir. Donanmamızın avdetin
de Yunanlılar yerli rumların 
iıtrrakile bu mücahitlerden 
198 kiıiyi kollarmm ikişer ye
rinden bağlayarak ve bir çoğu. 
nu da dayaktan geçirerek Mon 
dros'a sevk ve Limni kalesin
de hapsetmİflerdir. Buyurtdaş
lar dört ay bitler içinde orada 
mevkuf kalmışlardır! Harbi u
mumide de İngilizler Müftü 
Şerif Efendiyi d'"ôrt arkadatı 
ile Mondroaa ve bir müddei 
sonra da Maltaya sürmüşler

dir. lzmirin Yunanlılar tarafın 
dan ifgalinde buradaki müslü
nırnalara çok işkenceler yapıl
mıştır. Lausanne konff'ransı

nın devam eylediği müddetçe 
halk çok heyecanlar geçimtİf
ler v,. Anadolunun istihli.sın

dan bir sene sonra yani 20 ey. 
lül 339 senesinde Anavataııa 

kavuşmuşlardır. 

VARİDAT 

Buranın maliyesi müstakil
dir. Varidat (14) bin lira ve 
masraf İse (21) bin liradır! 

Simdilik (7000) lira açıktır. 

Bu açık halkın zimmetnide kal 
mış olan bakaya ile kapatılmak 
tadır. Bu bakayanın mikcian 
(30) bni liradır. Maaşlar mun 
tazaman verilmektedir. Vila
yetten istiane olunmaktadır. 
Varidatın başlıcaları. arazi, bi
na, kazanç ve sayım vergileri
dir. Hususi muhasebenini vari 
datı 12000 liradır. Bu idare de 
müstaklidri. Muallmilerin ma
aşları her ay verilmektedir. 

BELED1YES1 

Belediye reisi lstanbula git 
miş olduğundan ııörütemedim. 
Belediye binası deniz kenarın
da bir dairedir. Varidatı 4000 
liradır. Hükümet doktoru Şe· 
fik Bey tarafnıdan belediye İş
lerine dP. bakılmaktadır. Ebe 
hanımın maaşı 52 lira olup 32 
si hususi mnuhasebece tesviy; 
olumaktadır. Bu sene bir mo· 
törpomp alınması mmukarrer
dir. Tanzifat için yalnız bir ara 
ba vardır. Mezbaha henüz ya. 
pılamıştır. Kadrosunda 40 li
ralık bir ki.tip ve 30 liralık bir 
çavuş vardır. 70 lira da aceze· 
ye tahsis olunmuştur. Belediye 
reisi Hazim Bey ayn; zamand:ı 
Halk fırkası idare reisidir. Çok 
dereğli çalışkan ve iyi kalpli 
bir zat olduğunu işittim. 



Dünyada neler oluyor? 
• 
ltalyanlar sahih iki 

şehir yaptılar? 

Bunlardan biri sefere başladı, 
diğeri de indirilmek Üzre •• 

ita/yanın geni silperatlantiklerlnden Reks 
F atizm rejimi aayeıinde, <tD 

aene zarfında, lıalyanın terakki 
ve tekamül yolunda her cihetten 
Jüksek derecelere vardığını •ak· 
lamafa lüzum yoktur. Bu meyan 
da ltalya ticareti bahriye filoau 
da :ziyadeııile yenileşmiş, zengin· 
lepnif, büyiik bir ehemmiyet kea 
betmiıtir. 1926 aeneainden beri İn 
fa edilen (Roma • 32.500 ton), 
(Auguatua 35.500 ton), Conte 
Crande 37.000 tan), (Victoria) 
(Vulcania • 27.000 ton), Sturnia 
27.000 ton) ilh.. Transatlantikle
rine zamimeten bu defa da her 
biri 54.000 tonilato hacminde ve 
Rex ve Coute di Savoia namında 
iki aüper transatlantik daha inta 
olunmuıtur. 

Rex, lıalyan tranzatlantikleri 
arasmda gerek inşaat, tecbizat ge 
rekae yenilik mükemmeliyet itiba 
rile birlnciliii ibraz eylemekte· 
dlr. 

27 nil&n 1930 tarihinde Ce
novada Seatri Ponente'de Ansal· 
do fabrikaamm Beraagliere tez· 
ıılbına İı:oıiulan bıı muazzam ••· 
bih tehrin on alb ay aonra, kra· 
im huzurile, denize inme meraıi
mi yapılmııtır. Lizımııelen müte• 
addit tecrübeleri yapılmq ve sa· 
atte azami (30) mili bahri aür'ati 
olduğu aabit olmu,tur. Bu muaz· 
ııam sefine aaatte vaıati (28) mil 
aür'atle Cenova ile Nevyork ara· 
amdaki meaafei vaaiayı altı bu· 
çuk günde katedecektir. 

27 eylUI 932 inci ııünü ilk de· 
fa olarak Cenovadan Amerikaya 
müteveccihen hareket eyleyecek· 
tir. 

Bunun eti olan Coute di Savoia 
da onümüzdeki ilkbaharda tama· 
mile hazırlanınıt olacak ve Ce
nubi Amerika seferine baılaya· 
caktır. Rex tÜper transatlantiği
nin azamet ve ehemmiyeti ıu taf 
ailat ile kolayca anla1ılır: 

Rex'in tulü 268.25 metnıı, ar:n 
31 metre, omurgaamdan kaptan 
köprüsüne kadar irtifaı 36.50 met 
re ve alklet hacmi de 45.000 tonİ· 
latodur ••. 

Rex'in İntaaı için 28.000 toni
lato madeni mevat, tekne ve ka· 
burganm yapılmaaı için bet mil· 
yon çivi ve dahi) ve haricinin bo
yanmaaı için de iki yüz tonilato 
vernik ve boya kullanılınıttır. 

Makineai: Her biri bir perva• 
neyi tahrik eden on dört kazan 
kuvveti haiz ve buhar tazyikini 
havi müstakil dört grup türbin 
motörleridir. lkiai bir tarafta ve 
ikisi diğer cihette olarak dört per 
vaneai vardır. Dizel .. dinamo mu 
evin echezeai ile mücehhez olan 
makinelerin temin etmekte oldu
fu elektrik kuvvetleı-inin mec· 
muu 4700 kilovattır ki bu kuvvet 
( 150.000) kitilik, metoeliı (Bari) 
kadar bir tehri kafi -:lerecede ten 
vir etmeğe aalihtir. 

Pervanelerin her birınin kutru 
bet metredir . 

Yanııına kartı sekiz bölme 
mevcuttur ki bunlu h"men aleti 
mevzii kılmakta ve her bir bolme 
de de yangını aöndürmeğe mah· 
au• ecbeze bulunınaktadır. Bun
dan maada aon aiatem her türlü 
alat ve edevatı ile yirmi bet kiti 
den mürekkep bir de itfaiye takı· 
mı teıkil edilmittir. Veaaiti tahli
aiye meyanında ba!lıca pyanı 
tezki.r (22) adet büyük tahlisiye 
motörü ile dört adet, radyo i1e 
mücehhez, motör mevcuttur. 

Avrupa ve Amerika ile muha· 
bett eden son siatem radyo teai
aa tından maada bir de (uzun, or 
ta ve kıaa) mevceli otomatik Mar 
coni iıtaayonu vardır. Bunlar, im
dat vazifesini ifa eyleyeceği gibi 
hepıi (alır • verir) radyo fonu ol 
duklanndan bütiln yolcular eına 
yı seyahatte timali Amerika ile 
Avrupanın her hangi bir malıaJ. 
linde bulunan doat ve otelcilerile 
ıühuletle muhabere edrbilecek 
lerdir. 

Rex'in en karakteriıtik cihet· 
!erinden biri de köpı iilerinin, ko· 
ridorlarının, aalon, veranda ve ha 
vuzlannın çokluğudur. Bütün 
bunların mecmuu 40.000 metre 
mikabı teşkil ebnektedir. Seyyar 
şehrin muhtelif yerlerinde elek· 
trik ile müteharrik 24 aaansö
rU vardır. 

nun genitliği 800 metre mikabı· 
dır. Bu muazzam salonun ortaam 
da ( Carrara) nın meşhur yeıil 
mermerlerinden aekiz aiitun var
dır. Salonun tenviratı tavanda giz 
li l&ınbalar vaııtaaile endirekt o
larak yapılmaktadır. Orta büyük 
aalonun vüs'ati iae 650 metre mİ· 
ki.hıdır. Duvarlal'r, ta\anı ve ter .. 
tibatı en kıymettar ve nadide a· 
ğaçlardandır. 500 metre mikabı 
vüsatinde bulunan mera~im salo
nu ise ltalyan barok si.teminde 
ve envai türlü t~zyİnai ve altın 
yaldızlı ve cesim aynalarla ve fev 
kalade Venedik işi avİz<>!erl" mÜ· 
z.eyyendir. 

135 metr .. mikabı vüs'etinde 
bir de kiliaeai mevcuttur. 

Bu muazzam seyyar !ehr~ 
aür'ati bidayette (27) mil uzerın 
den tahmin ve terti9 edilmişti. 
Fakat aon günlerde müteaddit de 
falar Cenovadan (Balear) adala· 
nna ve Lidodi Ronıaya kadar ya• 
pılan tecrübelerde makineleı-in 
fevkaladeliği aayesinde (30) mil 
aürati iktiaap eylemi.tir. R.,x'in 
mürettebatı ıudur: 

51 zabit, 2 doktor, 2 muavin, 
kuvertü serviıi için 80 tnyfa, ma· 
kine daireai için 112 ki•i, salon ve 
kamaralar aerviai için 380 kişi, 
mutfak için 84 kiti. Mecmuu 716 
mürettebat. Rex'in nüfu1u, birin
ci mevkide 378 yolcu, husuıi ikin 
ci mevkide 478 yolcu, turiıt ikin 
ci mevkide 410 yolcu ve üçüncü 
mevkide de 866 yolcu olmak üze· 
re mecmuu 3000 ki,iden ibaret 
olacaktır. 

Geminin hayrete ••yan leva:zı 
matı şunlardır: 

12.000 yatak Ç&rf8fı, 9000 yor 
ııan, 30.000 havlu, 10.000 masa 
örtüsü, 21.000 küçük büyük ka· 
tık, çatal ve bıçak, 12.000 tahak, 
7000 fincan ve 14.000 bardak, bu 
etyanrn hepıi yerli ltalyan malı· 
dır. 

Rex'in erzak depn•u da şu mik 
darda erzakı hiımil olabilecek 
vüs'attedir: 37.000 kilogram et, 
tavuk ve balık, 40.000 kilogram 
patatea, aoğan ve •ebze. 75.000 
yumurta, 30.000 kilol!'ram çuval 
un ve makarna, 15.000 kilogram 
peynir, aucuk ve konı:ı.erve, 12 
bin kiloııram ıüt ve tereyağı, 28 
bin kiloğram, meyva, 35.000 litre 
tarap, 7500 tişe İyi markalı ince 
tarap ve f&IDpanya, 10.000 şişe 
maden auyu, 5000 •i•e bira, 1500 
tİşe likör, 6000 kilogram ınulı•e
lif bakkaliye levuın11, 4000 kilo 
tuz. 

Avrupa ve Amerika mahafi· 
linde ciddi bir o.laka uyandıran 
bu muazzam tranıatlnntiğin kü
f&! seyahatinde hazır bulunmak 
Üzere bir takım Amerikalı gaze
tecilerle zenginler ve fabrikatör
lerden mürekkep bir gnıp Conte 
Crande trantatlaotigile 21 eylw
de Napoliye ııelmi,ler ve buradan 
Cenovaya hareket eylemişlerdir. 

(Neptunia) sür'at 
vapuru 

Triyeıtede methur (Cosulich) 
vapur ,irketi hesabına. Moufal
cooe tezgi.hlarında inqaat ve tec
hizatı ikmal olunan Neptnnia sür' 
at vapuru 5.1.Tetrin. 932 tarihin
de Triyesteden Cenubi Amerika.
ya ilk aeferine ba,laı•acaktır. 

20.000 tonilato hacminde bu
lunan Neptunia'n.ın eşi olan Oce
ania vapurunun da deryaya İnme 
meraıimi bu ayın 29 uncu gunu 
Moufalcone'da icra edilecektir. 
Bu vapurların tulü 180, arzı 24 
Te yüksekliği de 17 metredir. Sa
atte vasati olarak 19-20 mili bah· 
ri aür'ati haizdir. 

Neptunia sür'at po&tuı Triyea 
teden hareket ederek Spalato 
(Dalmaçya), Napoli, Cebelütta• 
nk, Kanarya adalan, Santüı Ri· 
yogranda, Montevideoya u!traya
rak Boenus Ayrese gidecektir. 
Cebelüttank'tan Pernambuko'ya 
kadar mesafeyi 7 günde katede· 
cektir. lntaat ve techizatı tama· 
mile son ıistem olan bu vapurlar 
da bir yenilik daha ic!at edilmit
tir ki bu da muhtelif mevkilerin 
bulunmamaııdır: Yalnız iki mev .. 
ki vardır. Bin. cabine claue
birinci mevki, diğeri üçüncü meY• 
kidir • 

Rus, Yunan takımlarına yenildik J( ____ sa_n'a_t _ha-his_ıes_i __ ] 
[Baıl l inci sahifede] Miaafirlarimizin sağdan yap· tü mudafaamız mütkülntla kur- E_J b"' 

ne hava oyunumu7 dolay151le ka- tıklan bir akında büyük bir gol tarabildi. 1 ue 1 
çırıyorduk. tehlikeai atlattık. Oyun sert ve aaabi bir bava i- mektepler, edebiya ımıı 

Yalnız ıuraaını da 2ikretma- Merkezden yaptığımız bir hü· çinde cereyan ediyor. iki taraf o-
den ııeçemiyeceğiz ki, oyunun bu cumda ani içimizin çektiği tütü yunculan da lüzumsuz favuller 
tekilde devam etmeıinde bir par- Ruı kalecisi yere yatarak kurtar• yapıyorlar. Oyunun zevkini kaçı
ça da haktmin tesiri vardı. Kom· dı. Ve çok alkışlandr. Sağ hafımız nyorlar. Ruılann ortadan yaptık 
•u ve dost millet hakemi, kendi aksıyor. lan akm avutla neticelendi. Ve 
memleketinde idare ettiği sistem·• Topu ayaklarında durdurma· akabinde sağ açıklarının yaptığı 
de bizim oyunumuzu da idare et.. dan seri akınlar yapan Ruı mü- bir hücum n;üdafnamız tarafın
mek istedi. Halbuki barada vazi· hacimleri karı11ında müdafaamız dan kurtarıldı. 
yet değişiyor. Cünkü Ruıyada a· müşkül vaziyetlere düşüyor. O- Sol hafımız lüzumsuz dribling 
pğı yukarı her iki rakip takım yun gene ısert ve aaabi cereyan e- Jer yapıyor. Oyun mÜtSıl'azin ve 
da ayni boy ve atletik kabiliyet- diyor. sert . Sağaçıklannın kalemize çek 
tedir. Halbuki biz onlnra naza· Misafirlerimiz aol cenahlarlle tiği sıkı bir tütü Hiiaameddin ye
ran daha cüsaesiz olduğumuz için güze) bir akın yaptılar, ,~a~ar kur re yatarak kurtardı. 
sert oyuna tahaınınül edemiyor- tardı. Ruslar hakimiyeti tekrar al· 
duk.Hakem oyunun bu derece Zekinin çektiği aıkı ve vole bir makta gecikmediler. 
aert olmauna müaaade etmemeli şütü kalecileri kurtardı ve alkış· Oat üste iki tehlikeli akın yap· 
idi. Bundan başka halkımı71n da landı. tılar. 
aert oyunu teJvik eder bir tarzda Rus takımı aol a~ığı merkez· Soldan yaptığımız akın avutla 
baöırmaları oyunun çığırdan çık· den aldığı pası •ürdü. Fakat Ya· neticelendi. 
masına sebebiyet venni~tir. ,ar ani bir çıkış yaparak bu teh- Roslar daha ziyade açıldılar. 

Maç nasıl oldu 
Saat 15.20 de Rue ve Türk fut 

bolcülerl kol kola 8"haya çıktı
lar. Ve çok alkışlandılar.. Mu· 
tat merasim yapıldı. Para İntiha
bında misafirlerimiz kazandılRr. 
Rus hakemin idaresi altında oyun 
başladı. 

Ruslar ayni takl'l1lln oynadı· 
lar. Bizim takım ise şu !"kilde ter 
tip edilmi,ti: 

Hüaamettin, Btlrhan - Yaşar, 
Hüınü • Nihat· Suphi, Rebii • Fik 
ret • Zeki • Hakkı • Muzaffer. 

Yaptığımız ilk hücum favulle 
neticelE"ndi. Misafirlerimiz buna 
aai!dan kombine ile yaptıkları gü 
zel bir golle mukab••I ettiler.Gol 
oyunun üçüncü dakikaomda ol· 
muştur. 

Daha ilk dakikalarda mRi\'lup 
vaziyete düşen futboldilerimiz 
canlandılar ve muhaoım kaleye İ· 
ki aeri akın yaptıla•. Bunlardan 
biri ohaytle neticelendi. Diğeri 
ise diin cidd"n güzel oynayan Rus 
takımı kalecisi tarafından kurla· 
nldı. 

Soldan bir büeumı:muz eona· 
aında Fikret Muzaffere uzaktan 
bir pas verdi ise de 58.ğaçığımız 
topa yetişemedi. Bu hücumumuz 
da akim kaldı. Ruslar sağdan se
ri bir akın yaptılar. .'\leylıiınize 
favul oldu. Çekilen topa va":it~iz 
çıkan Hüsameddi.n az kal•m ıl;cin· 
ci bir gole sebebıyet verecektı. 

Aleyhimize bir fa.,uı daha ol· 
du ise de avutla neticelendi.Her 
iki takım da favullii ve sert oynu· 
yor. . .. . 

Sağdan yaptıiinnız hır hucumu 
Muzaffer topu geriye ıııtmak ,u. 
retile durdurdu. 

Ruslar aoldıın seri ve kombine 
bir akın yaptılar. Nihat bu leh!i· 
keyi topu avuta atınak aureble 
bertaraf etti. Ru•IRnn attıf:ı kor• 
neri Hüsnü kafa ile kıırtardı. 

Ruılar göttı-ek pasla9ıyorlar. 
Kafa oyunları çok güzel. 

Soldan bir hücum yaptıkaa da 
neticesiz kaldı. Rakiplerimizin 
mukabil hücumunu müdafaamız 
durdurdu. 

Ruslar daha ziyade sl\ğ cenah 
larile oynuyorlar. Sa<'-lan yaptık
ları hücu.,.....ı .. ..,,.ı-- ' · · '"'1 "' Eil.-han 
'bir Rua mühaciınini hafifçe •akat 
!adı. 

Sağdan seri bir hücum daha 
yaptılar. Tehlikeyi topu avuta a· 
tarak aavutturduk. Ablan korne· 
ri Nihat kafaylll kurtardı. 

Bürhan ve Ya~rın top kont· 
rolü pek emniyetli değil. • 

Mühacimlerimiz biribirlerile 
anla,amıyor. Topu daima Rııola· 
ra kaptırmak su'l'etile akmlan ~<;· 
der ediyorlar. Sağ cenahımız ıyı 
itlemiyor. Rakiplerimizin hava· 
dan oyununa kapılıyonız. 

Aleyhlerine entbol oldu. Nihat 
çekti. Fakat kalecileri tarafından 
kurtarıldı. 

Rus merkez mua.,ini mühacim 
hattını iyi işletiyor. 

Fikret ıakatlandı ç•ktı. Yerine 
E,ref girdi. Sağdan bir hücum 
yaptıksa da mühacimlerimi:ı:in 
durgunluğu bu f\kınımızı da pek 
neticesiz bırakıl. 

Rua.1a.r vücutlerile oynuyorlar. 
Rakiplerine nisbeten cüuesiz olan 
futbolcülerimiz bu sert vücut oyu 
nuna mukabelede güçlük çekiyor 
lar. 

hücum (l•t üat neticesi"! üc 
yaptık. 

Rusların ~ağcenahlarile yaptık
ları bir akını müdafamız topu ta• 
ca atınak ıuretile kesti. Ortadan 
yaptığımız bir akında Zekinin 
çekti~i ~ütü Rus müd"fii atılarak 
kurtardı. Akabinde aağcenabımı:ıı 
la bir akın yaptıksa da MuzaHer 
ve Hakkı Rua müdafasma bera· 
ber atılmak ıuretile favule sebe· 
biyet verdiler. 

Ruslar merkezden yaptıkları 
kombine bir hücumda mühim bir 
gol fırsatı kaçırdılar. 

ikinci akınlarını Bürhan güzel 
bir çıkıt yaparak kurtnrdı. 

......... ·-·-························-··········-· 
lki, üç, dört, altı ve sekiz ki,ilik 
müteaddit kamaralardan mürek· 
keptir. iki büyük yemek salonu· 
nu havidir. Yemek masaları, bi
rinci ve ikinci mevkilerde olduğu 
gibi dörder kqilik ayn ayrı kü
çük maaalardan ibarettir. Üçüncü 
mevkiin müteaddit °'a1onlan, fo. 
mövarı, sinematografı, ban vel
hasıl yükaek m !vkilerde mevcut 
olanların hepsi vardır. 

likeyi aavu,turdu. Ve aon dakikalarda iki gol daha 
Zekinin aağ ayağil~ çektiği atarak maçı O - 4 gibi büyük bir 

tüt rakip kalenin iistünden y,eçe· farkla kazandılar. 
rek avut oldu. Soldan yaptığımız 
bir akmı Rus sağ müdnfii fa,•ul 
yaparak durdurdu. 

Favulü Etref çekti. Kale önün 
deki kargaşalıktan istifade eden 
Rebii hasım kalesin" sıkı bir ıüt 
çekti. Fakat mi'!Afirlf'rlmiı: kale
cilerinin yerinde bir müdahaleıile 
bu tehlikeyi atlattılar. Oyuncular 
asabileşmeğe ve dola~'l•İle favul
ler sıklatmağa başladı. 

Ruslar sağ c .. nalılarile bir a· 
kın yaptılar. Sağ açıklarının çek· 
tiği şütü HüaamE"dı:lin kurtardı. 

Oat Üsle iki favul ve iki kor· 
ner oldu ise de neticc•iz kaldı. 

Bir akınunız esnasında Rus ka 
lesi önünde bir kargaşalık oldu. 
Merkez muhncimimiz Zekinin şÜ· 
tü Rus kalecial kurtardı ve ilk haf 
taym böylece nihayet buldu. 

Bu devrede Ruslar oyuna ha·· 
kimdiler. 

İkinci baftaym 
ikinci devreye ,u şekilde bat· 

ladık: 
Hüsameddin, Bürhan ·Yaşar, 

Cevat • Nihat • Muzaffer, Rebii
Etref • Zeki • Hakkı • Şeref. 

ilk akını Ru•lar yapb. Sol ce
nahımızla mukabele ettik. Ruslar 
sağdan seri ~i .rakın ~":h":. ".~pt~· 
lar, sağ içlerının çektığı ıutu ~ü
aameddin yere yatınak ouretıle 
kurlardı. Ve alkışlandı • 

Miaafirlerimizin yaptığı akın· 
!ardan birinde • ..,) açığın çektiği 
sıkı bir şüt kale direğine çarpb. 
Bu tehlikeyi de böylece atlattık. 
Ru31ar aeri oynuyorlar. Pes)ftrr 
hesaplı ve dÜzgÜn. 

Soldan yaptıkları akın akim 
kaldı. Top beş dakikadır bizim nı 
aıf aahada dolaşıyor. 

Nihayet &nidan bir akın yapa· 
bilc!ik. Rebiinin çektiği ,ütü kale· 
cileri kurtardı. 

Ruılar aoldan bir hücum yap· 
tılar. Bürhan aert bir müda~ale İ· 
le bu tehlikeyi be•taraf ettı. 

Mübacimlerimiz iyi yer tuta
mıyorlar. Verilen paslar Ruı oyun 
culanna gidiyot. 

Ortadan yaptıkları bir akmı 
Bürhan kesti. Sağdan yaptığımız 
aeri bir hücumda aleyhl .. rine bir 
korner oldu. ~ref çekti. Avutla 
neticelendi. Me.,.kezden yaptığı- • 
mız akını Rus müdafii elile tut·· 
mak suretile kesti. Miaafirlerimİ· 
zin havadan oyununa kapılmamız 
aleyhimize oluyor. 

Ruaların aağ cenahlarile yap· 
tığı bir akın ofaayıtla neticelendi. 

Bir hücumları esnasında kale· 
mizin önünde olan karga,alıktan 
istifade eden Ru, mühacimi l'ıkı 
bir 9üt çekti~e de top dir~ğe ça~; 
parak geri döndü. Akabınde mu· 
him bir tehlike daha atlattık. 

Umumivet itfbt\rİ le oyuna on
laı hi.kim. Müteaddit hiicumlar ya· 
pıyorlar. Bir aralık onldan aeri bir 
akın yaptılar. Ru• soliçi topu dur 
durmadan güz.,ı bir ~üt çekti. Ve 
takımnun ikinci golünü yaptı. 

Hakimiyet gene onlarda. 
Merkez muavinleri kalemize 

aıkı bir ıüt çekti. A vt oldu. 
Hüsnünün falaolu bir vuruıu 

kornere aebebiyet verdiae de mil 
dafa.amız bu tehlikeyi de atlata
bildi. 

Oyun daha ziyade aertleıti. 
Futbolcülerimiz kendilerinden 

daha çok cüıseli ve atl~tik ~lan 
rakiplerine vücut oyunu ıle muka· 
bele etmek hatasına kapılıyorlar. 
Bu iıe pek tabii olarak aleyhimi
ze oluyor. 

Pera. Selanik 
muhteliti 

Dün Çukurbostan atadyomun· 
da Selanik gayri federe klüpler 
muhteliti ile Pera ikinci müsaba .. 
kayı yaptı. 

ilk evvela Yunanlılar alkışlar 
arasında sahaya çıktılar. Onları 
Perahlar takin ettiler ve alkı1lan 
dılar. 

Mutat meraaimden sonra oyu .. 
na Necmi Beyin hakemliği ile baş 
landı. 

ilk devrede Selanik takımı hi· 
zimkileri aıkıthrmağa batladı. O· 
rada bulunan ve cuma günü ayni 
takmım oynunu aeyret•niş olan .. 
lar bu takımın dejiiştigine kani o· 
labilirdi. Oyunda Selanikliler fev 
kalade denebilecek bir taı-zda ve 
insicamla paılaşmaia haıladılar. 

Onlann en iyi oyuncusu aağlç
leri bir aralık geriden mükemmel 
bir paa alarak iki Peralı müdafii 
atlatb ve günün ilk aayı11nı Pe_ra 
aleyhine sıkı bir ıütle k~ydettı. 

Bundan ıonra oyun Peralılarm 
zayıf faikiyeti altına girdi. B~n· 
bino burada çok rüzel denebıle· 
cek dört beş ~üt çektise de şan .. 
aızlık yüzünden bunlar da sayı ol 
madı. .. . 

Gene bir l\ralık oyuna mueuır 
olan Yunanlılar Pera kale•İ önün 
de bir ceza vuruşu kazandılar. u. 
zaktan çekilen bu şüte Pera kale 
cisi plonjon yapmak ist-;di. ~a~at 
top geçtikten •onra yetışe bıldığl 
için bu da biç bir ite yaramadı. 

Vaziyet: Sel&nik 2 - Per~ .O. 
Bu gol Üzerine l'eralı1ar btraz 

daha canlandılar. Ve biribiri ar· 
kasına hücum etmel!e başladılar. 
Fakat bunların kimi Selilnlk mÜ• 
dafaaaı kimisi de kaleci tarafın· 
dan neticesi?. bırakıldı. Pera dün 
muhakkak ki 9anasızdı. Oyun böy 
le deva mederken birinci devre 
bitti. 

İkinci haftayim 
ikinci devre batladıiıı zaman 

Peralılar takımlannda küçük ta• 
dilit yaptılar. iki taraf ta bütün 
kudretlerile oynuyorlar. Devrenin 
ortalarma doğru Sel.ô.nik ai açıiı 
Pera müdafaaamm ayağından to 
pu kaptı ve korner hattına kadar 
aürdükten aonra ortaladı. Ortada 
müsait vaziyette bulunan Yunan 
merkez mühacimi çok 11kı bir tüt 
le bu topu da gole tahvil etti. O· 
yun bu auretle bitmek üzre iken 
Peralılar da Çaponi'nin ayağile 
biricik gollerini atblar ve miiteka 
bil akınlar araaındn uyun 3 • 1 
Peranm mağlubiyetile bitti. 

lstanbulspor bugün 
geliyor 

Türkiye birinciliğini alan lı- • 
tanbulapor kliibünün birinci takı· 
mı buııün lzınirden ,ehrimize ge· 
lecektir. Sporcular •aat 14 te Ca 
lata rıhtımına çıkacaklardır. Rıh 
bmda İstanbul valiai, Fırka ve Be 
Jediye erkanı ile bütün •porcular 
tarafından istikbal edileceklerdir. 1 

Rıhtımda tehir bandoıu da mera· J 
sim havaaı çalacak, belediye tara· 
fmdan bir buket verilecektir. Sı· 
porculan istikbal merasimine da· 
vet eden teıkillt tebliğleri ber
veçhi atidir: 

Sporcuları davet 
Merkezden topu kapan Rebit. 

nin rakip kaley<> çektiği 9ÜtÜ Rua lstanbul Halkeui Spor Şubeıi 
kalecisi kurtardı. Bir hücumumuz Riyasetinden: 
eınaaında Rus müdafilerinden bl. Şehrimize Türkiye Futbol bi
ri Zekiye favul yaptı. E~refin çek rinciliğini kazandıran latanbul 
tiği favulii avuta atmak auretile apor birinci futbol takunı 24-10-932 
kurtardılar. Korneri Şeref attı. pazarteai ııünü tam saat 14 te Ad· 
Fakat neticesiz kaldı. 1'an vapu•u ile Galata nbbmına I 

Bir aknımız favulle neticelen· ııeleceklerılir. 
di. Hakem oyunu iyi idare edemi <;rh.imi?e bu yükıek terefi ka 
yor. Oyunun sert cereyan rtmeaİ• za"d,...,n kıymetli klüp arkadııt· 
ne sebebiyet veriyor. lanmızı kar9ılamak Üzre Evimize 

Her ;ı.· ... /:. · ' .. - mensup bütün aporcular mezk4r 
Oat üate yaptıimu& iki akma gÜn ve aaatte Galata rıhtımında 

aeri iki akın ... utl(! ettiler. hazır bulunmalarını ehemmiyetle . 
Hakimiyet gene onlara geçti. rica ederiz. 
Sol cenabıınızla yaptığımız bir • • • 

hücumda RPbiiye favul yaptılar. lstanbul Mıntaka3ı Riyıuetin· 
Atılan favulün kale önünde yap· den: 
tığı karga§alık e•nasında merkez Türkiye futbol şampiyonu ı .. 
mühacimimiz Zeki kaleye hafif tanbulspor takımı pazarteıi rünü 
bir şüt çekti. Fakat top aol direği 1 aaat ondörttc Adnan vapunı ile 
yalayarnk avut oldu. lstanbula gelecf'ktlr. latanbula ilk 

Bazı edcliyat tarih1eı·ile, gene milli benliği terennüm etmipr..,ro
bazı mecmua ve gazelelerin ede- mantiznı höreketi de klAaik ede.o 
biyat aahifelerinde: "Bili mek· biyatlann dar ve kaideci çc:nbe
tebi edebisi, Nefi mektebi edebi- rinden fırlayarak eski bir iotika· 
si, Fikret mektebi edelıi•i veya mete ilerlemişti. XIX uncu ·rda 
serveti fünun edebi mektebi ... " Aug. Comple'un metafiziki r · 
gibi, bir takım garip tabirlere te- ve inkar eden Po·ıitiviste felsc•e· 
ıadüf edilmektedir. Halbuki, bu, si maddi alemle manevi ·lem ıı· 
tamam.en indi ve gııyri il,ni bir rasrnda hiç: bir fark olm !dıi;ını ıJ 
tasniftir.Zira edebi mektep-Ecole bat etmiş ve bili.hara H. Taine 
LittCraire fikirde, ve'Zinde, ınev- ile E. Renan bu felsefe i tarit.ıe 
zuda tekilde, edebi meslek ve ne· ve tenkide tatbik edcrt'k hakıkııt 
vilerde külliyen Exotique aykırı 
hareket etmek ve o zamana ka- lerin yüzünü aydmlatmtı:::la.rdı. Bu 
dar mevcut ve müessis olan edebi kuvvetli cereyan edebiyat U eri· 
nazariyelerin haricinde peyyeni ne şiddetle miies6İr olarak m·; B'" 

bir tarz yaratmak, demt'klir. Sim hede ve tarauuta İt.tinat eden ,, e 
diye kadar edebiyatımızda, İıe- bütün ihtirasları fiziyolojik sebeP 
nüz böyle kuvvetli bir hareket ~ !erle izah eyleyen Realimıc cdeb• 
Mouvement ııörüleınez. Şekil iti· mektebinin doğmasına ael:ıep ol• 
barile biraz klasik, nıh ve mevzu muştu. Bu edebi mektep te hayal 
itibarile iakolaatik bir mahiyet ar· ve duyguya büyük bir pay verel1 
zeden divan edebiyatı, ile Avru- Romantiısme'i yıktı. 
pai tanzimat edebiyatı, Serveti fü 1866 da tabi l.emerre tarafın· 
nun edebiyatı, fecri &ti ve hattl dan muasır Parnassc unvanı nJ .. 
son edebiyat cereyanlarında da tında bir mecmua ne;redildi. B~ 
böyle bir tezahür mevcut degil- mecmua etrafında ve l.econte d• 
dir. Lisle'in riyasetinde toplanan genÇ 

Bu edebiyatların mevzuları a- ler Parnaasiens edebi nıcktebifll 
fağı yukarı biribirinin ayni oldu· tesis ettiler ki, bunların estetik 
ğu gibi vezinde, şekilde de tam nazariyeleri her şeyden ev ve! gaf 
bir benzerlik göze çarpar; Serve· rişabsi olmak ve ,ah•i heyecan· 
ti fünunla Fecri&tiye e-elince,mev dan kaçmak ve Plastinue bir tt 
zuun tenevviiüne rağnıcn vezin k&ınül vücude getirmekten ibnre! 
ve lisanda bu mü~ahehet pek ba· ti. Bunlara halef olan Sym ,.,. 
rizdir. Bugünün edebiyatına ba· ı liste'ler de Parnaaııiens'Jcrin Jıi· 
kılacak oluna. orada dn Serveti lafına şeklin mülkiyetine hiç e
fünun ve FecrlAtl lisanının ve vez hemmiyet vermediler, kendi de" 
nının aykırılığına teıadüf edilse nıni tahasüslerini İ.\te(likl~ri ribl 
bile gerek şiirlerde ve r.erek ro- kullandılar. Nihayet Futurist~•ıer 
mantarda gene bir benıberlik &Ö· iae kendi zamanlarına !tadar ıne• 
rünür. ,Bu tesirin aebebi, bilhassa 1 cut olan bütün kayıtları kırarak· 
tanzimattan sonra edebiyatımı .. \ gene kendilerine göre muayYCU 
zın Avrupa edebiyatile •ıkı prensipler vazettiler .. 
bir aut·ette temasa ge]mi~ olma· San'at cereyan.larının şu kıt-• 
aı, şair ve naairlerimiz üzerinde izahından ısonra tekrftr edcbiliri.ı 
tesir icra ederek şirimizin mevzu ki, henüz bizde böyle bir çığır " 
larile hikayelerimizin mua11r ro- ı t 

t kn ._. d • b" .. 1 çı mamış ır. 
~~n e •.gıne .oıı:u ır ~e~ayu Ecole Litteraire bah~inde, ınÜ• 
ııo•termesmden ılerı gem_ıı,tır. Ke nekkit ve edebi müverrihlerin 
za bu noktada da edebı mektep I . . .. .,,. 
tesiH hiç bir aurette iddia edile- pek çok dıkkat cdeceklcrı muhı 
mez. ı bir nokta vardır; bu da, tetkik r 

G" ·· d b. t d b.lb dilen herhangi hir eser hakkınd• 
unun ~ .e ıya rn a, 1 •• a~ kat'i hüküm vermeden e'V'lel 

n~z.'."'1 .. teknığınde ba.zı1 yenNıl!kler 0 eserin hangi edebi mekteb• 
goru uyor; genç şaır er azım 

Hikmetle birlikte veznin çerçeve mensup olduğunu anlamak icaP 
ai haricine çıkıyorlar; fakat, bu 

1 

eder. Aksi takdirde, o eser hak• 
cereyan, bizde yeni gibi telakki kında verilecek hükiimler,okadıır 
ediliyorsa da, bunun garpte 25 sathi ve manasız olur ki... Zira, 
senelik bir hayatı olduY,u için biz tetkik edilen eser, hanr.i cdeb• 
buna "kopyacılık'' unvanını vere zümreye hitap ediyor::.a o :ıümte 
ceğiz. Zira, bu, bizim m:ıhsulü- içindeki tesir derecesinin fiddet•· 
müz değildir. Bugünün esteti- ni ölçmek lazım gelir. Me•ela, id• 
ği vezne, kafiyeye değil, ruha, alist bir eserden zevk duyanJ,.r 
içe bakıyor. Nazım Hikmet, eser Syınboliame ve yahut Realiste bir 
lerinin mevzuunda Markaizmi te- parçayı sevmezler; o halde blr e 
rennüm ederken şekilde Futu· debiyat müverrihi bu heyecan v• 
riste'lerden ve Marc lckovvicz'in duygu kaynağını ara,ıınrkeıı. 
malôm nazariyelerinden harice 

1 

mutlak 0 zümrenin tahaısüı)erİ· 
çıkamıyor; şair, bu cins eaerlerin.. ne vi.kıf olmaıı .,arttır. Bu aurctJe 
de, ıiirin cana yakın sıcaklığını tahlil edilen eserin ne dere· 
doyuramıyor. Bu manzumelerde· ı ceye kadar muvaffak o!• 
ki hız, ,öhret K. Marx'ın Capl. duğu anlatılabilsin. . Böyle b'.r 
tal'inden fışkırıyor. Lô.kin, ne ka- metodla hareket edilmezse, verı• 
dar sönük. . Zira 1909 da Mila- len hükümler sürekıiz olur. 
noda doğarak Figaro'da büyü
yen, Franaaya, Rusyaya, Alman· 
yaya, lngiltereye sirayet eden Fu 
turisme cereyanı, her memleket .. 
te, o memleketin ihtiyaçlarına ııö 
re ba9ka bıqka i•imler almı,tır. 

Bu Doctrine'i k11aca hulaaa et 
mek lazım ııelirae: Akademik 
aan'ata isyan. Gerçi, her edebi 
mektebin vaafı da budur. Futu
rısme, Franaada Cubizme, Popu .. 
li~e, Almanyada Expre11İo· 
nunze Ruayada Communiıme ce
reyanlarlle karıımıt, fakat bizde 
henüz ciltten kafaya girememİ§· 
tir. 

Skolaıtik cereyana aksüli.mcl ma
hiyette olan klaıik edebiyat, nasıl 

Maalesef, bizde ~imdiye kadar 
yapılan tenkit ve tahliller bll no_!< 
tadan kıymetaiz ve çok defo gu· 
lünç oluyor, pek haklı olarak te~ 
kitten şikayet ediliyor. 

Sainte-Beuve "tenkit ve teteb" 
büde gözden uzakla~tınlmıyacal< 

' en mühim nokta, gayritahsi Jıare· 
ket ebnek ve edebi mektepler ~e 
neviler hakkında eıaslı malüınııt 
sahibi olmak zaruridir." 

Der. (1) 
Orhan RIZA 

(!) Gelecek makalenıitdc oPar· 
nassiena" mektebi hakkında mah:'" 
mat verl·lccektir. 

Merhum 
Muallim Mcbahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. GASSON )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İf adamlarına tavsiye ederiz 
Her mevkiin verandaları, ço

cuklar için eğlence lonlnrı, bar 
lan, fomüvarlan, küçiik tiyntrola 
n, kona r ve dan• aalonlan, ya· 
zı • kıraat aa1onları ve kütüphane 
ıi vardır. Huauai kabinf'leri!., iki 

Cabine claıae, birinci ve hllra mev 

1 kiler makamına kaimdir. 
Oçüncü mevki ise; ikinci, Ü- , 

çüncü ve d~rdüncü me"'kilerin ma 

Vapurun en Üst kab cabine 
classe yani birinci mevki ve eli.Yer 
katl•n ba,tan başa tamamile Ü· 
çüncü mevkidi~ •. Buna demokrat 

Soldan yaptı' ımız akında Eş- 1 defa olarak bu ~erefi kazandıran 
ref topu kaptırdı. Nihat her tara- arkadaşlarımızın layık oldukları 
fa yetişiyor. Fakat o da bütiin o· sekilde karşılanma•• va7ifemi,dir 
yuncular gibi aıabi. . Bütün sporcu llrkadaş,ların mez· 

Tevzi Ma~alli: Milli ye Mat~aası 
gönderi~en rcı l Posta ucreti alınınaZ· 

Ruslar ~ol cenah!nrile cıkın ki'ır rün ""e alt'! Galatn rıhtım,n 
1 .,, ,., l r nı ,_ 



• • Istanbul Zıraat 
Bankasından: 

Senrti Mahallesi Sokağı Emlak No. Nev'i 
8eyoğlu Kamerhatun P apa.Mc:öprü 7 Dükkaa 
Beyoğlu Kamerhatun Çakmak ıs Hane 
Beyoğlu Kurtulut Değirmea 13 " 
Beyoğlu Kurtulut Şahin 28 " 
Beyoğlu Kurtulnt Marsık 45 " 
Galata Emekyemez Şi,liane 23 " 
Beyoğlu Kamerhatun Kiraz 21 

,, 
Beyoğlu Feriköy Kun•11at• 78 " 
Beyoğlu Feriköy " 80 Dükkan 
Beyoğlu Feriköy .. 82 " 

MiLLiYET 

3 üncü kolordu 
ilA.nlan · 

TEŞR N EVVEL 1932 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Naim Vapur idaresi 
İzmir ıür'at postuı 

(20Saat) 
Uilu 

ADNAN ..._.. 

~lta Perşembe 
giinleri Galata nlı an aaaı 

tam 17 de lıard<etle doğru 

lZMlR'e 
.,.. - pnleri lznair'den aaı 
14 1/2 ıbı harebtle latanbul'a av 
det eder. Tahilat için Galata, 
Gümrük lmrıwnda Site Fraasez 
!ıan N o. J 2 rz±ııııtti- Ü racası. 

Beyoğlu Feriköy " 84 
Beyoğlu Feriköy " 86 

" 
Fırm 

932 senesi ikinıc:i tetrin ayı· 
nın birinci günü açılacak olan 
mezunlar kursuna ittirak et
mek isteyen Darülfünun ve bu
na muadil yüksek mektepler 
mezunlan ile lise muadili me
zunlannm kayıtlan İcra kılma
cağından girmeje istekli olan
lar ellerinde bulunan memuni· 
yet diplomalan ile 1 ikinci tes 
rin 932 gününe kadar Beyuıt· 
ta fakülte talim taburu kumac- ı 
danlığına müracaattan. 

(866) (5324) 
* * * 

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

Tel: 4. 1041 --· 

Beyoğlu Sanlütfü Jurnal ıs Hane 

Yukarıda yazılı emlal: kiraya verilmek üzere ıartnamesine 

tevfikan açık artırmaya konulmuttur. leteyenlerin gün ve saati 

;} ale olan 24-10-932 pa%arteai günü saat ikide yüzde on pey 

a.kçelerile Bankamıza miıl"aca•tlan ilin olunur. (5249) 

fstanbul Belediyesi Darülaceze 
Müdürlüs?ünden: 

Kolordu ve birinci fırka krt' · 
atmm ihtiyacı olan 66.000 kilo 
patates ileni münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 30-10-932 
pazar günü saat 11 de ya 
pılacaktır. Şartnamesini gör- ı 
mek isteyenlerin her gün ve iha 1 
leye ittirak eclecelderin vakti : 
muayyeninden evvel kozniıyo
na müracatlan. (868) (S326) 

1 
Jt. .,,. * 1 

BULGAR 
Vapur Şirketi 

latanbal Acentııihğı, Merkez Rıh
tnn Han N 7 

" B vap ıı · ·ı Urgaz ,, Tr~r nin 21l 

Bedeli keşfi iki bin iki yüz otuz sekiz lira yirmi yedi kurut 
olan çamaşır kurutma cihazı ile bedeli keşfi on iki bin beş yüz on 
lira seksen dokuz kuruş olan çamaıır kurutma mahallt ve bu
laşıkhane inşasınfn kapah zarf uaulile münakasuı 17 Te,rinisani 
9~2 perşembe günü saat 14 te icra edilecektir. Taliplerin yüzde 
Yedi buçuk nisbetinde teminat akçelerile müeaseaeye mrracaat· 
ları. (S626) 

Çorludaki lot' at için yirmi j 
dört v,. T ekirclağdaki kıt' at i. 
çin otuz iki bin kilo patates ay
rı ayn tartnamelerle aleni mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
6111/932 Pazar günü saat 14 
de yapılacaktır. Şartnameyi gör 
m.ek isteyenl«in her gün ve 
münakasaya ittirak edecekle-

1 
rin vakti mıuayyende Çorlu'da 
Sa. Al. K.o. müracaatları. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuva da küp, kilosu 381/2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

una doğru gelerek, ayni gun akşam 
1 Haifa, lakencleı-iye, Port-Said, Kıb
l na için hareket edecektir Gayet ten 
:ıilMlı fiatla 1 inci. il iııci. il 1 üncü 
mevki yolcalar n mallar kabul ey 
lar. Grup lıalinde 10lcular için husu 
si tarife? lr-, Irak ve Hobefistan 

l limanlan.a mal kabul ve sevk olu-
nur. 

SEYRISEFAIN 

İst. Mr. Kurnandanlığı Satınalma kom. "lihılııl'ı 

Harbiye ve merbutu bulunan ı Maltepe ukeri liaeai ihtiya
lnektepler ihtiy11e1 için 336 ton cı için yedi kalem ec:ne
ilrpa kapalı zarf suretile satın bi kitap ve yüz kırk yedi a
llınacaktır. Münakasası 5/11/ det Tüı4< edebiyat tarihi kitabı 
932 cumartesi günii saat 14,30 pa:ı:arlıkla satın alınacaktır. Pa 
dıı Tophanede merkez kuman- zarlıtı 24-10.932 pazartesi ırtı· 
da.nlığı satmalma komisyonun nü saat 11 de Tophanede Mer
da İcra kılınacaktır. Taliplerin kez Kumandanlıiı aatmalma 
!•rtnameaini görmek için het" komisyonunda iıcra kılınacak. 
tün ve mlinakuaya ;ttirak için hr. Taliplerin iıı:ahat almak i. 
de fartnameai veçhile ha:ı:ırla· Fin her ıriin ve pazarlığa if tirak 
l'acaklan teklif mektuplannı i ıçin de muayyen vaktinde ko. 
hale günUnün muayyen vaktin- misyonda huır bul.-alan. 
den evvel komisyon riyasetine (189) (5622) 
•ermeleri. (129) (5300) * * • 

Kuleli Aabrt Lisesi ihtiya
cı için 5 kalem türiı.-çe kitap pa 
zarlıkla aabn alıııacaktır. Pa
zarlığı 24-10-932 11azarteai ıü 
nü saat 10 da Tophanede Mer
kez kumandanlıfı aatmalıne ko 
miayonımda icra lalmacaktır. 
T ellplerin iıı:ahat almak için 
ber ırün ve pazvlıfa ittirak i.. 
çin de muayyen vaktinde kıomis 
yonda hazır bulunmaları. 

• • * 
Hamiye mektd>i için 4 adet 

•ernaver tamir ettirilecek ve 25 
'elet çay giitfunü pazarlıkla sa 
tın almacaktır. Pazarlıfı 26-
lQ.932 çarıaınba gilnli saat 16 
te Tophanede Merkez kuman
danlığı aatmalma komisyonun
~· İcra kılmacaktır. Taliplerin 
1~ahat almak ve nümunesini 
törınek için her gün ve pazar· 
lığa iftirak için de muayyen 
rıktinde komisyonda hazır bu
Unmalan. (190) (S6J2) 

* .... * 
Asker ko.nağı binası koğutla 

il keşfi mucibince pa:ı:arlıkla tıa 
tlıir ettirilecektir. Pazarlığı 
21'5, 10 ı 932 sr.h günü saat 14 te 
<ıphanede Merkez kumandan 

!•ğı aatınalma komisyonunda 
~tra kılınacaktır. Taliplerin iza 
~at almak ve keşfini görmek 
U~ere komisyona müracaatlan 
'" paz rhğa işti•ak için de mu· 
':Vyen vaktinde komisyonda ha 
~ır bulunmalan. (170) (5569) 

• • • 
~ Kuleli askeri lisesi b;na11 
l!ffi mucibince pazarhkl. ta

llıir ettiril~ktir. Pazarlıfı 25 
tl0-932 salı günü saat 14 te 

1 OJ>banede Merkez kumaadan 
.'ir aantmalma komisyonunda 
~a lalmacaktrr. Taliplerin 
krtnameaini ırönnek için her 
tihı ve pazarltfa ittirak içiıı de 
~'-nen vaktinde komiayon-

1. hazır bulunmalan. (180) 
(559S) 

••• 
;,.. Kuleli Askert Lisesi ihtiyacı 
·-.ıtı 14 kalem kitap pazarlıkla 
~~ltn alınacaktır. Pazarlığı 24-
d ·932. pazartesi günü saat 11 
~Tophanede Meıke:ı kuman-
11. ":lıtı aatınalma komisyonun
~ ıcra kılınacaktır. Taliplerin 

ah1.t almak için her glin ve 
:11.~1.rlığa ittirak için de muay. 
~ eaı vaktinde komisyonda ha
ır bulunmalan. (184) (5612) 

• • • 
qı Yollama Müdüı-lüğiıne ait 
11-ı· No. lı motör pazarlıkla ta-
1~r ettirilecektir. Pa:ıarlı~ 27· 
d .932 perşembe günü saat 11 
~ Tophanede Merkez Kuman
d n_lığı aatınalll!a komisyonun
tıı. a. •cra kılınacaktır. Talipler-ln 
l't Olôrü gönnek için Salıpaza. 
't tıda Y ollarna müdürlüğüne 
,,~ Şartnameyi görme!: için her 
.. un ve p 1 • • . k . . ' ııı a:ı:ar ıga 4tıra ıçn (le 
~,uaryen vaktinde komisyonda 

'ıır bulunmaları. 

(188) (5623) 
• • • 

Topçu'"' Nakliye mektebi 
hayvanatı i.btiyacı için 
10 tuı ot pa:ı:arlıkla 
satm almacaktır. Pazarlı. 
ğı 26-10-932 çar9amba günü 
saat 10 da Tophanede Merkez 
kumandanlığı satmalma komia 
yonunda ··jcra lolmacaktır. Ta 
tiplerin izahat almak için her 
gün ve pazarlıfa ittirak için
de muayyen vaktinde komiı
yonda hazır bulunmalan. 

(191} (5633) 
.. * * 

Gülhae hastanesi ihtiyacı 
için 225 kilo beyaz yağlı boya 
pazarlıkla &atın alınacaktır. Pa 
zarlıit 25/10/932 .. 1ı günil 
saat 10 da Tophanede Merkez 
lrumancfanlıfı aatınalmıa ko
nriayonuada icra ktlmııc:aktır. 
Taliplerin izahat almak için 
her ıün ve pazarlığa ittirıak 
için de muanen vaktinde ko.. 
mıl.ayonda hu:ll' bulunmaları. 

(169) (5568) 
•• * 

Harbiye ve meıi>utu bulunan 
mektepler hayvanah ihtiyacı 
için 432000 kilo ot pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 27-
10-932 pe!lembe günli saat 14. 
30 da Tophanede Merkez Ku
mandanlığı aatınalma komiıyo 
nunda icra kılınacaktır. Talip
lerin farbı.amesini ıörmek için 
her gün ve pa:ı:arlığa ittirak i
çin de muayyen vaktinde ko
misyonda ha:ı:ır bulunmaları. 

(192) (5634) 
~ .:ıt· ~ 

Ankara Dekovil bölüğü için 
Haydarp&f&da Maonada mua
yene ve vagonda teslim 40 ton 
lavamarin kömürü pazarlıkla 
satın almacaktır. Pazarlığı 26-
10-932 çarıamba günü saat 11 
de Tophanede Merkez kuman
danlığı satm alma komisyonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
ıartna.ıneaini görmek için her 
gün ve pazarlığa iıtirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulnnıınaları. 

~rlııea acentıı : Galata ICilprii 
bqı B. 1362. Şube A. Sirker.' 

(1001) (5498) ...... 
Kayseride K. 6. Tayyare fab

rikası ihtiyacı için aleni müna. 1 
kasaya konan 60 ton kriple ma
den kömürüne verilen fiat ko· 1 
miayonca gali görüldüğünden 
bir hafta müddetle tekrar i.leni 
münakasaya konmu9l;ur. İhale-

1 

si 26/10/932 çartamb. ~ 
salllt 111 te yapılacaktır. Şartna
meyi ırlSrmek • tiyenlerin her 
gün münakasaya ittirak edecek 
lerin vakti muayyenİ..d..:n evvel 
koaıisyone. müracaattan. 

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

1ıla.btııdua6r han ı. 3740. 

IZMIR • PiRE • ISKENDE-
RIYE POST ASI 

( E E ) 25 bir" c; G terin salı 
11 de. 

TRABZON POST ASI 

(ANKARA) 
26 birinci teırin çarşamba 

sigorta ettirilir. 18 ele. Dönüşte Tirebolu-
ya da uğrar. 

(889) (SSIM) 
••• 

Kolordu kıtaab bay.anatı 
ihtiyacı için kapalı :uuf usulü 
ile münakasaya konulan300000 
kflo yulafa teklif edilen fiyat pa 

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

IZMtR - MERSiN POST ASI 

(iNEBOLU) 

halı Jörüldüğünden pazarlığa 1 •---------.. 
konulmu,tur. ihalesi 26-10- ' Doktor 

ZA Y1 - 1626 aidl numerola ara

ııa. elıU,.mamemi :ıafi ettim. Yeni 
aiıd .ıacatmıclan hlllnnll 7oktnr. 932 çarşamba ırünU saat 16.30 R kJ H kJcı 

da icra edilecektir. Şartıııemeai- usçu u a Sili.,_ 
ni görmek üzere her glin ve iba Galataaarayda Kanzük ec-
leye ittlrak için o gün ve vak. zahanali karpamda Saime ııo-
tindeıı evvel komisyooa münı- kağmdo. 3 numaralı apartıman- Hüseyin Cahit 

Beyin 
Oğluman Kitaphaneai 

caat edilmesi. (890) (5617) da 1 nwnara. - Telefma 4.4354 

* * * Kolordu ve 1. Fırka kıt'ala-
rmm ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakasaya konulan 63.300 ki 
lo prasa. 25,000 kilo laha
na ve 37.SOO kilo ıspa. 
nağa teklif edilen fiyat pahalı 
göriildiifünden pazarlığa ko
nulmuştur. ihalesi 26-1~932 
cartamba günü saat lS.30 da 
yapılacaktrr. Taliplerin 9artna. 
mealnl glSrmek üzere her elin 
ve ihaley. iftirak için o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mil 
racaatlan. (891) (5618) 

B. O. Tapu Bqm-urlafundaı 
BotuJçlndeı Y enikll7de Klly hap 
eolıaimda atik 128, 130 cedit 148, 
150 Numanlı dlikkbo miitt...U. bir 
hap lııaae Froao ..,ıatJan Ef'tim,a ve 
Katina ile Anaıtas7a kızı Atina ve 
teldl lan Mııry_,.. iatllral etmek 

6z•e mürııcaatta bulunmu,Jar iae 
de mezldlr mahallin Tapuda b7dı 

ZA Yl - Ad'fiye yazdı tatbik mil

hürümü zayi ettlır. Y eniainl kazdsa 

caimıdan zayÜn hükmü yoktur. 
Z~te No. 22 Advi7e 

ZA Y1 -1550 aicll aumerolu anlıa 
a&rüci ebll7etna._,ıi ka1bet:tlm. 

Yeni.ti alacafmıdan za)'İin hükmi 
1oktur. Hasan biD Ahmet. 

Oğlumun kitaphancslni ı04kil 
eden ve nefis bir su:ene citli 
bulunan bu meızııam ve mfütes· 
na kitaplar. merıtt.lınnın ucuz vı 
tolıylıkla tedarik cdebilmelerl için 
perakende ve koleksiyon halinde 
beher kitap 50 ku~ satılıyor. 
Yegbe mahalli mUucaat, lstanbul 
Anhr.ı caddesi illi G'lvr•ı 

kitıpbanesldlr. 

İstanbul Belediyesi Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Kalın kösele ince köıele Yama vidala Glase Meşin 
Kıyy. Kıyye ayak ayak adet 
soo 300 600 100 200 
Ballda ciıta ve lılıikdan muharrer ayaldm!ıi malzemesinin 

kapalı zarf usulile mUnakuaaı 18 Tetrinipnl 932 tarihinde Çar· 
tamba ırtınil ıaat 14 te icra edilecektir. Taliplerin yüzde 7,5 niı. 
betinde teminat akçeleri.le mlieHeaeye müracaatlan. (11627) 

mncut olma)'JJ> ancak 280 tahr:rin- D o K T o R H o R H o R u N ı 411- .. 
de bir gÜna senet muayene edilme- Mektep sokafmdald muayenelıaaeal Emln3nil•de Valide lmaatı.an. 
den 15/ca/250 tarihllle laı,.lı:cıı A- .i :ranına nakletmiş ve sabahtan ak- kac!Rr baatalannr kabul eder. 
naataı zevcesi Maryola Bintl Fotl J lııİİİllıiİmiİİııiiiilİ•ııııİ••miıiıiııİııiıııiıiıiiiiiıiiııiıııı.ı.--------· 

Beyoğlu kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokaiı No. sı Cinai Muhammen ican Müddeti 
Hiiseyinağa Yeniçar91 11/13 Dükkan 300 lira Bir senedir. 

Balada evsafı muharrer emvalin ican 20 gün müddetle mli
zayedeye konulmuttur, 5 Tetrbıisani 932 cwnarteai günü Hat 
16 da ihalesi icra kıhnacajimdan taliplerin temiat akçelerile Bey
oğlu Maldaireainde müteıekkil komisyona müracaatlan. (5590) 

Ankara'nın en büyük -. . -• ' 

· Kitap, gazete ve 
1 - • ~ .• ~- •,. . . • 

, . Kırtasiye ;'mağazası :·· r• l:~---:, o\--~~,:-~ :ı.:J~~~-~- .''<' ,-~~·:~;·--. ~.~/".._. 
:4'r.ı A '.~V,.;·Bf-A:·· .. '. 
~~{;hl ·{v~" ~-ırıa~ :,e~iri~:;~ 
.. ·"·' • . ' ;., 1-' '. ,. - . . ~. • . 
" .. ·. . . Ana(artalai ;..İ:addc•l' :·· ··. ·~' 
:,' · .. ··i: · - r<1~.)'°':ıJ11 ' .• ~ı.·.;• · 
·~;~~--~.'~:·~·~;:~~,;~:~ ... _,{:·:_~ ~ 
ı• ··."Her -hsanda .· gazete ·:.;r· 
:<:' -~ -· rrie~mJ~-·~v~ kitJ.P ~r ... -~-
-~...L -" .,,.·~,-:~. ·,r_-·-;.·.~· ·.· '"·~ 

26 birinci teşrin çarşamb:ı 
1 10 da. Galata nhbmından 
ıf kalkarlar. 

YELKENC. 
Vapur idaresinden 

idaremize mensup Anadolu ırapu . . . . 1111 22 tqnnı.,.....d 932 tarilıınden ıti 
baren Tahta Kale'dc Balkapani Ha
nında 61 No. lu yazıhanede ~ehmet 
C-1 Be1e İcar edilmiı olduğıın
dan Anadolu vapuru için yapılacak 

müba,....t •e muamelatı ireden 

~~""'41;':trr?"!:·''t .~Y. !-.~":~ ';~~~;;,_~ ·;.~ 
·:· Her nevi kırtasiye e~yası( 

• -~ -· _ı •. : 
1 ·• ·· ve mektep levazımı · 

dolayı aureti kat"iy7ede mea'ul alınır 
dıimı1ZJ huaulü maliimat z:mınrndd 
ilin e7leriz. 
)~~~~~~~~~~ 

-· ~-: !".,._ •.. '1- ~ . ·- • . •.. ,....... ., ... 

i','·/ Her . türlü Fotoğraf ·~ 
. .. levazımı • m:ıkinder 
"' · .. ve amatör i~leri 

Etem Pcrt:ııv, ıtriyatı . . ·. . ' . 
, . , Kütahya çinileri. .. 

He7beliaclada lsmet PBf& sokağın [ 
da S9 No. da Teoclora Hf. l 

t.....ı..ı Üsilnri 1- M •• Lt- 1 
laadu: 1-U B~ ..ı.. tiaizcle 

1 
bulıınaa 1003 lira maa faiz •• -- j 
rif ve llcreti uUl~ ıı.cia yoU,le 
'ffkİ bılcip tal~hl ilrttfne ıanlfmıza 

icra emri allnderllmiı ise de malrilr 
mahalde olmacbim•:ı n ibmeta&Ju
nızm meçhul bulundufu ıuılaıılma- I 
ama binaen iıı- teblll-t icraoma 

........ ....ılmiftlr. r 
T arihl illnclan itibaren bir a7 -. , 

RUS 
ANTRAS1Ti 
Bu - bilhaua a7nca celbo • 
naıı ekatra nevinden Ruı ant
ra&itini cihan pi) asasında meY 
c:ut i antr.ıııitlere ıı:erek 

kunıei lıaruriyesi ve ı;erek sair 
ovaafı bikemiye ve kım) evıye 
ıi itilııırile her cihetten f.ıik ol 
duia Almanpcla vesair memle
ketlerde ahiren yapdan talılil. 

ler neticesinde fennen falokkuk 
etmit olduja ft iflıu ıtra 
Ru anlruitlerini de yiae •Ü· 

lıiiırlü ça...U..rcla elarak miinloa 

•ıran Çiaili Rıhtım hırnmda 
4 üncü katta No. 8 A. SARI. 
DlS Efendinin Ofttmaia mezun 
alduianu hoptan n,a ı>eı°llkt!D 
de mübayaa yapmak arzusuıada 
bulu- muhterem müşterileri
mİzİll ıuzan dikkatine arze,
leriz. 

fmcla borcu masraflari7le birliktet ö- ı ·--· 
demeniz !bandır. Boecua -na 

Rus kömürleri 
Türkiye bayiliği 

Ye7a bir loemını ,..but al•celdwı.., ta 
kibat iaraaı haldmuı dair bir itiraa Dr. A. KUTiEL 

namma ııepticleft ... edilıniı •e -
bure dahi Froıo ve Anaıtasya ve 
Teklinin murltleri olduiu ilmühaber 
mündericabnda anLıJılmakta olup 
dlikünın cluhancı dükkanı olmuı i

tibarile keyfiyetin mezldir tarihli do
ruhdeye göre bir kerede 6 İnci Hu
kuk m~bkerneainc!en aorulması ten
aip eclilerelı 819/931 t...ılıiade -
rul"*t murur varit olan 17 /9/932 
tarihli malıkernd mttkiırenin dertro

n...-ında bittetki.k mezkir ka7cl. te
aadif edimedifi bilcllrilmft oldafun- 1 
dan taaan-ufunun tespiti ta,hıi için 
-ı..n.. tahlôlmt icruı •nui gö.. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

mz .,_ ,.lıı.e bu müddet içinde tlfa Kar.köy Börekçi fırını aıraımcla 3" 

..... ....,. """ n. 32/3689 dos711 nu- -----------

.......,... lıildlriııi. Ye barcua lılr lataabul ikinci İcra Memurluğu 
lamıma itiraz ettiğiniz luılde o la-

'ı anım cihet Ye mikdan açılrca pthır daa: Mahcuz '" parayoı çevrilmeti 
~ lbmıchr. Ahi takdirde itiraz nıuı.an.,. 1Wtaai1.,-e ait kalem Ye 

1 
riilmüıttlr. Şu laale &Öl'• intikali ta- ı 
lep edilen dükkan n baaeye mez. 
buretandan taıarnd lddieımda kiın- ı 
ıe mevcut oldufu taktirde tasarruf 
vesikalan ile birlikte tarihi ilandan 
ltllıaren nilıayet bir ay arfmda Be. 
yolla Tapa Bqmemurluiat1a 3742 
numlll'O ile müracaatları akai taktir 
de al&kaclarlan yenid llltllrrUI 
kaydı tcı · ı ,.., tapu aenecli ,,....iJec<iH 

40,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

iştirak ediniz •• 

1 ecll'-it 1a:rıJ-fr n borcu ted.i7e saire Galata etki Giinıriilı aokak Çe 

1 vaya itiraz atmecliibıiz takdirde )'İ- çe,... haa 13 • 14 n.....-ada 27 /10/ 

1 

ne bu mü~ _içinde len ve ~ ka- 932 ~-ıı. aünü 1Ut 9 dan iti 
DUDUB 74 \&DCÜ madde mucibince rea ikiaci açık arttırma ıuretile a&• 

mal beyanında buluamaanı ve mal ~•--"--'·- tal" 1 • · • d 
~uıında lıalu-MDıır hapisle j ....,....,.......... ıp enn •)'al gun 
•·- "k ı --"--·- h kikat ve a7ni saatte mahallinde mem.aru-~YI o una-.a1.1.1.u;. ve a ı mu· 
hallf be7anda bulunuraaruz hapisle na müracaatlan ilan olunur 
cezalanclmt.c:atuuz ve borcu öd&-
mez ve7a itiraz olunmaz İte hakla

! nızda cebri İcraya devam olunacağı 
mezkur ödeme emrinin te li ınaka-

ZA YI - 2495 ıicil numerolu a 
bac:ıl.ık ehliye~ ,..y; ettim. Ye 
niıini alacağund n hükmü yoktur. 

1 

t 



Bu bir harika değil midir? 
Btr kaç beyaz tabletçfk ve bunların içinde isti

rahat ve uykunun bütün sırrı! 
Kim sinlrll, heyecanh. yorgun ise bu tabletçik· 

ler, ... e..,.. .. Adalln tabletleri sayesinde ertesi sabah in· 
aamn yataktan keyifli ve nef eli olarak kalkmaıım temin 
eden bir istirahat& ve uykuya nail olur 

dal in 
IECZANELERDIN REÇETll iLi ALINABILlA. 

KrepPreton 
İpekiş m~da bürosu 

takdim edivor: 

Krep Preton, çay elbiseniz 
ve tayyörlüğünüz için inti. 
hap edebileceğiniz en lüks 

ve modern kumaşbr. 
• 

Bu işte lpekiş'indir 
a " ' Şarkı Pro~esörü 

Mm Pavla Zavaros 
V'ayana anuiki ve t....n aana7i yiUuek akademiaindea mUUll ve 

• aeae methur sma •• muaiki profeaörü Mme ROZAP APIER 
PAUM GARTENER 'in ulatam olarak ça)ıfllllf ••halen Darillbeda· 
,ı sma profeeörti olan Mme Za•ar-oa prlu .. operet temsili için ta
Mbe U..... etmek lbere huaaai der•ler açmqbr. Müracaat edecek t&· 
lebe,i. Pazarteai, t:IP'P'mba, camarteü ıünleri öileden sonra saat 
4 te TGnelbqmda naaia aokağıncla 4S No. dörcHlndi kattaki hanesin
de uysun ,....ıtle kabul eder. 

u rana ragmen 
Galata'da Karaköy'de fırın ııraıında büyijk mahallebicinin üstünde lcain ve ı 

Dalma en iyi malları en mutedil fiatlarla satmakla meşhur 

1 EKSELSiOR 
B0Y0K ELBiSE F ABRIKASI 

Fıatlannı tekrar ıayanı lıayret bir ıurette teull etmekle ucuı:luk rekorunu kırmıtbr. 

Erkeklere Mahsus Hanımlara Mahsus 
iyi ciılı Ciha•tilmul bir t&hreti haiıı 

Mandelberg 
Marka empermabilize 

PARDESÜLER .ı~~ 

İPEKLi 
11uşambalar 

23 1/2 lira 
Muflonlu GABARDiN 

PARDESÜLER 
27 1/2 lira \ 

Muf'onlu 

GABARDİN 
Pardesüler 
24 1/2 lira 

Trençkotlar 
13 1/2 lira 
İNGİLİZ 
Muşambaları 

8 1/ liradaa 
2 itibaren 

21 1/2 lira 
Çevrilebilir 

lngiliz Muşambaları 
12 1/2 lira 

Çocuklara Malıaus 
lngiliz Muşambalar 

4 1/2 lira 
Trençkotlar 

8 lira 
Kadm, erkek ve çocuklara mahsus en mllkemmel ciaı koıttimler, pardeıOler, 

muşambalar, paltolar ve trençkotlarm müntalıap çefitleri mevcuttur. 
""- TEDIY ATTA R0Y0K TESHİLAT 

Şu neş'eli çocuklar arasında: 

bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 teşrinievvelde bir Kumbara 

· Hediye ederek onu da sevindiriniz 
Tlirkiye'de Ctimhurlyetin kurulaıu glinfl, bU.ttln 
dtlnyamn ( Tasarraf gihıtl) dtlr. Ktlçllk, btlyilk, 

kadın, erkek herke• o sfln para 
blriktirmeje baılar. 

Bu hafta içinde it banka•ınclan 
alacağınız Kumbaraya para 

atmıya baılayınız. 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

[TÜRKİYE iş BANKASI 1 

Oamanlıl~mm Gala-
1 İstanbul Gümrük Muhafaza 

~ y~~i v~ ~yoğlu davai· llnıamüdür )Üguv ••&den• 
n, Ctimbunyetin ıl&inı bayran11 ~ • 
münaıebetile telıri carinin 29 t - ( 2670 Metre utarbk 
uncu cumartesi günü kapalı bu ( 891 o ,, çamqı_rbk ı,. 

lunacaktır. kapalı zarf ile kırdmnaya konulmuttm. 
2 - Kırdırma prtlan klirdmm tasdikli suretleri Batmtkfi. 

riyetten almacaktır. 

ANADOLU 
3 - Kırdırma Betınü.&riyette kurulacak alım Mbm komiı 

yonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kmlrtm'a 8/ 11/ 932 tarihine raslıyan salı sünü ıaat it 

dedir. 

Türk Sigorta Şirketi 
4 Ondl Vakıf e- ı.tanbul 

ihtiyat we Sermayem (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir· 

Ttirkiye lı Bankam tarafından teıkU olunmuıtur. idare mecli•i ve 
m8dtirler heyeti ve memurlan klmilen Tilrklerden mürekkep yegine 
Türk Sigorta Şirketidir. Tfirkiyenin her tarafında (200) ü seçen 
acentalannm hep•I Tfirkttir. Tfirkiyenin en mUhim mlle••eselerinin ve 

bankalanmn •lgortalarını icra etmektedir.· 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomohil 
aigortalarını en iyi şeraitle yapar. Ha18r vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öoer. 

Tel af ı iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

S - Her istekli, biçilmit bedelin '?c 7,& ğu olan 279 lira 72 
kurutluk muvakkat güvenme "teminat" lari"' belli ... uea evvel 
konWayoma gelmeleri. 

6 - Omek: l.tanbul Gtbnrtlk Muhafua 8qanü6iyettedir. 
latekliler orada görebilirler. (8524) 

On Be§İnci Hudut Taburu 
Kumandanlığından: 

1 - T abuı wı ihtiyacı olan 26(),()()() kilo odun ile 20,000 
kilo saman ve 26,000 kilo otu 10 Tetrinienel 932 tarihinden 
itibaren 20 pn müddetle ikinci defa münakasaya vazedilmiıtir. 

2 - 30 T eırinievvel 932 tarihine raalayan pazar günti saat 
15 te ihalei kat'iyeleri İcra kdmacağ'lndan taliplerin depozito 
akçelerile birlikte Edirne Malmüdürlüiii dairesinde mütetekkil 

• 

Ay,P~zaınaııda tvini~d~ liisler., 

Fwt bu~inazm her :~Jden,· e-.~ .. en· büyül< ıne· 
faiyeti T E C E F UN NEN: nıanoJatmdiın .olinasıd ır.1 

Çünkü· T·E l. E IVQ.N_K·t ·N. markasını taşiyaıı ,,,. 
he,~. h i z~.: rad)Ol'l_!tıoini~lb i r.; u.h~serj_d i r 

'0par/1Jrü oy'nt , mahftızQı ' iQNl,t tl6 ya lıyrı ola1t 
- ' .. J ' ~ ~ Aoi; t.,,unkm;S40.:ahUdi15ı.~-,,,crabty• lıazınz. 

/ T E L E Fs.~l)~N K E 
1 /""' .. 

1 llOORLA BiRADERLER v 
S .A T 1 E ıa Ev o A L\J. - 1a 1t '!'Az ı _T.-K A 

MAGAZALAAI 

lstanbul Gümrük Muhaf 
Başmüdil~lüğün 

4450 metre elbiselik boz çuha 
1 - 4450 metre elbi.elik boz çuha kapalı zarf ile 

ya konulmuttur. 
2 · - Kırdırma fadlan kiiıdmm tasdikli suretleri 

riyetten alınacaktır. 
3 - Kırdırma Baımüdiriyette kurulacak alım sat 

yomı tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 8/ 11/ 932 tarihine raalıyan aalı g .. 

tedir. 
5 - Her iatekli. biçilmit bedelin o/c 7 ,5 ğu olan 

kuruıluk muvakkat ıüvenme "teminat" larHe belli saa 
komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: lıtanbul Gümrilk muhafaza bqmüdi 
lıtekliler orada görebilirler. 

Konya Mıntaka san'at 
Mektebi Müdürlüğün 

Konya Mmtaka S.n'at mektebinin 120 fıra ücretli 
hane tefliii münhaldir. T aiiplerin ehliyetlerini ve m 
ıöaterir veaaikile birlikte 28 tetrinievvele kadar lıta 
taka San'at mektebi müdürltiiüne müracaat eylemeleri 

İmtihan 30/ 10/ 932 pazar günü İstanbul Mmtaka S 
lehinde yapılacaktır. ( 5583) 

Yiik•ek Mektepler Mübayaat 
Komi•yonu Riyaseti 

Mülkiye Te Yükıek mualltın mekteplerinin 932 
keame ve toz teker ihtiyacı aleni ıuretile münakasaya 
tur. Taliplerin teraiti anlamak üzere mektep müdürlü 
münakasa için &-11-932 tarihinde F mdıklıda Güzel s 
kademiıinde yüksek mektepler muhasebeciliğinde müb 
misyonuna müracaatları ve münakuanın ıaat 15 ten 
dar devam edeceti teminatı muvakkatelerin ihale .gün 
ye) muhasebe veznesine yatırılması lüzumu ilin olunur. 


