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NUSHASI S KURUŞTUJI 

Sahip ve Baımuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat Ye Yuı Müdürü 
ETEM iZZET 

Milletler cemiyeti 
1 lJ.Kitiplik teşkilatı 1 ugün Son içtim Konferan . 

Milletler Cemiyeti Umumi 1 
lıi.tiplik teıkilatındaki tadilat ' r---.,-~--:- ·~ 
dolayıeile geçen hafta Cenev
rede yapılan pazarlıklar, bu 
beynelmilel müessesedeki milU 
tereyanlar hakkında bize bir fi 
lıir Yermesi itibarile dikkate de. 

~ 1 Devlet posta 
vapur lan Roma 

• 
itilafı 

ier. 
Altı aene evvel Almanya 

Milletler Cemiyetine aza olaca· 
iiı zaman. bu devlete Mecliste 
daimi bir azalık temin etmek i
çin teıkil&t battan bJtta değİf
lirilmitti. O zaman teıkilat de
iittirilirken Cemiyeti beynel
llıilel münasebetlerin tanzimin-
d~ daha müessir bir unsur hali
ile getirmekten ziyade, nüfuz. 
lıı bir takım devletlerin arzula
'1ııı tatmin etmek mülahazası 
hi]Qm olmuftu. • 

Umumi katiplik tetkilatımn 
1•1•hı babaneeile geçen hafta 
Cenevrede yapılım tadilat ta 
•Yni tekilde olmuştur: Millet· 
ler Cemiyetinin tetkili tarihin
denberi Umumi katiplik ve.zi. 
fesi Sir Eric Drummond tarafın 

1~ ~arıı yapılmakta idi. Umumi ka
,.ıı hbin bir Fransız müıaviri ve bi-

ti Alman, ikinciei İtalyan üçün 
,~' tüaü de Japon olmak üzre üç 

llıu•vini vardı. Bu üç muavinlik 
lırnumi katiplik tetkilatında 
llıümessilleri olmadığından ti-

o 

Balkan konferansına lllı umumi cel•e Romen 
rel• tarafından açılırken •• 

Balkan konferansında 

Misak projesinde de 
müşkilat çıktı 

Sırplar ekalliyetler kontrolü 
bahsinin pro_ 

jeden çıkarılmasını istediler 
Bulgarlar iştirak edecekler mi? 0 !ıiyet eden ltalye, AJmanya ve 

J il Japonyarun ıerarları üzerine bir 
~ ı. BOKREŞ, 25 (Heyetle gi. sesinde mieak projesi üzerinde 

1J :!er eene evvel ihdas edilmiıti. h b 
"lUavinfer, Cemiyet memurla- den hususi mu a irimizden)- ki müzakerat neticelenmittir. 

ı1'~ tından ziyade mensup oldukla- Balkan konferanaında Balkan Neticede Türk. Yunan. Romen 
tı devletlerin mümeııailleri va- miaaki projesinin müzakeresi- ve Arnavut murahhas heyetleri 
lİyetincledirler. Bunların her ne bugUn de devam edilmi9tir. projeyi kabul etmitlerdir. Sırp 
1
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J 
lıtaarndan intihap ettiğinden 
lıeynelmilel teıkilat içinde bir 
1'kıın milli tetekküller vazife 
tÖrüyor demektir. 

Umumi katiplik tetk:ilabnın 
'ldtğı bu karma kanıık tekil 
ltııJrit edilmekte idi. Binaena
~Yh Umumi ki.tibin istifası ve 
lileaile teıkilibo ıalabı ve bey
~lınilellettirilmeııi mevzuu ba
qıı oldu. Ancak uzun ve çetin 
~•zarlıklardan sonra varılan 
lletice, bu vaziyeti ıslah etmek 

il•t' tiiyle dursun. bilakis eski aykı
lılığr tebarüz ettirmiıtir 

• 

Umumi katipliğe bir lngiliz 
>etine bir Fransız tayin edil
~İftir. lalabatm hedeflerinden 
~ti de tasarruf olacaktı. Hal
ı. ki taksim edilecek kafi mik
"r memuriyet olmadığından 
>tn; bir müsteıarlık daha ibdaa 
~İltnit ve bunların birine bir 1. 
~Yanın tayini kararlattınlmıt 
ı_ • MuaYinliklere gelince; bun
~ da aynen ipka edilmiş ve bi
li lngiltereye. biri AJmanyaya. 
~Üncüıü de Japonyaya tahsis 
!tthnittir. Yani beş büyük dev
i bq yübek memuriyeti ara. 
ı'tıncıa paylaımrılardır. Alman 
~tııı. rsran üzerine ayni devle-

Dörtte üçü yanan Is-
tanbul için 

artık tehlike yok mu? 
!iıı tebaası yüksek memuriyetle 
~ İkisini iıgal edemiyeceği 
d~a bir kaide kabul edil
d •iı içindir ki mustqarlıklar
~~ birine diğer devletlerden 
~linin tebaası tayin edilebile-

Yangından korunmak için ilk 
şart hemen haber yermektir •• 

ktir. 

dit 811 netice gösteriyor ki ta. 
ti ,.. it yapılırken, Cemiyetin 

San lamba, 
lambanın 

kırmızı lamba, yeıU 
felakette rolü? 

"· ~llitaat ve ruhuna uygun bir itfaiye grupunun telefon san-
" ;<tkil tralmdaki memur, önündeki zile 

1# ~ it yapmaktan ziyade nü· bastı. Ta§ koridorlarda uzun u-
....,,!11 devletleri tatmin etmek zun çınlayan bu ses, koca bina· 
~lllihazasr bakim olmuıtur. nm içinde korkunç akisler uyan· 
~er devlet kendisine Umumi dmuı bir felaket haberi teair:I 
, ~bet tetkilib içindea ayrılan yaptı; çlinkü zil; fU İ§areti veri-
'~ k d yordu: · 
) o a ar benimsiyor ki, bu _ Yangm var! İt başına! 

stfJ ~ münhal kalır kalmaz. der- itfaiye arahalannın arka arka-
I ~l •efir tayin eder gibi yerine ya 11ralanarak garajdan çıkııı bir 

A.l efini de tayin etmektedir. kaç saniyenin içine &ıii"nu§b. Bu 

1 •1~ d,
1 
ııı_. •nyanm C:tmiyeti Akvam- manzara ile kafamın içinde bir 

~ • 1 1 mevzu canlandı: ti '1 ın ... munı •1u Be gral sefir i _ itfaiye, yangmı naaıl haber 
~ lıe tayin ec!er etmez, yerine alır? Yangma nasıl gider? Ve o-
t4~ batka,mr tayin etmesi gibi. nu nasıl söndürür? 

, \ı Ilı ııarip tarah 9udur ki bu Bu üç ıualin cevaplannı ıize 
eıı" ~~urlar, bir takım devletle- vermeden evvel, şunu söyleyeyim 

.:k '"• l{ iri, bugÜn dörtte üçü yanan latan ,.,P.· ~il ariciye nazırlan tarafın- bul şehrinin artık yangından kor 
}Z 'ti tayin edilmekte fakat ma- kusu kalmamı~hr. itfaiye merke-

'ıi;~ beynelmilel tetkilat tara zindeki teşkilatı gördükten sonra 

11
. lllrı verilmektedir. . bu hükmü, hiç tereddüt ebneden 

o lJ verebiliriz. 
' Jıl ~~ rnumi katiplik tetkilatı el- Bana anlattıklarına göre, yan 
fş 1 ~I . aki pazarlıklar ve bu me- ım, ya kulelerden birinin i,areti
Jp 0 ~r ~ın son hal ıek!i göstermi~- le, ya bir telefon aboneıinin kısa-
İf~c ~\ltjki ~illetler Cemiyeti, daha ca_: Yangın! parolas.nı verme•i· 
.:1' ·J ~.ı ir Milletler Cemiyeti le, yahut ta polis merkezlerinden 
ed• !\ "'ltan çok uzaktır. Teşkila- \!!!"!""'!"!""'!"!""""!""'!"!""'!"!""'!"~'"'!"-!""'!"~ (5" li11';1ll"yet ve itimat edilemedi- ·--

•~cen bahsediliyor ve bunun tebarüz eden inhisarcıiık zibni
lt'>:e~. ~r.aş.tnılıy~r. hte se- yetidir. 

birinin ihbarile öğrenilir. Günün 
yirmi dört saatinde itinin batın
dan aynlmayan itfaiye merkezi
nin telefoncusu, yangın haberini 
alınca, insanlıktan çıkar, 8.deta 
kendiliğinden i§leyen bir otoma
tik makine olur. Telefoncunun ilk 
iti yangını haber veren tah•m i
sim ve adresini, yangmm çıktıfı 
zamanı derhal zaptedip saniyesi 
saniyesine önündeki santral defte 
rine kaydebnektir. Bütün grupu 
tahrik ebnek için santral memu-

Vekalet çalışma 
• 

proıe- . 
sini hazırlayor 

inhisar zamanı gelince 
tatbik edilecek 

Proje Başvekile 
. arzedildi 

ANKARA,25 (Telefonla) -
Romadan avdet eden Maliye 
müatetan Ali Riza B. İn riya
seti altındalı:i heyet Maliye Ve-

lktısat yekaleti gelec;ek ay bil· kiline yapılan itili.f hakkında 
fiil faaliyete geçttek olan Devlet etraflı izahat verıniıtir. 
poata vapurları inbiaarı çalı!JD.a 
projeaini ihzar ebnekteclir. lktıaat Heyetin verdiği izahat ve 
vekaleti bunun için Ticaret oda- ı proje Vekil B. tarafından Bat· 
aından mÜ•b1cel iıaretile bazı mü Yekil lımte Pt. )"a arzedıünit-
bim malômat iatemiıtir. V ekilet, tir. Mukavele hükUmetçe tet-
aon oenelerd" Türk vapurlarile kik edilecektir. 
lstanbuldan Karadenir., Akdeniz 'lı•••••••••••• 
ve Marmara limanlanna ııe mlk- I' 

Segrlaefaln U. mDdllra 
Sadullah B. 

dar yolcu gittiğini ve o limanlar· 
dan ne kadar yolcu geldiğini, ay· 
:fti limanlara aiden eıyanın cinai, 
ton ve kıymeti, gelen e~yanm mik 
dar ve kıymetlerinin müılacelen 
bildirilmeoini iatemektedir. Oda 
bu ınaliimatı Seyriıefain, Milli va 
pur acentalan ve Vaı-ıncu!ar bir
liğinden iıtemi~lir. i\yni euallerin 
bütün limanlardan İstenildiği an· 
!atılmaktadır. Ayni zamanda 
bu faaliyetten inhİ•ann vakti ge· 

Fransız 
Sefiri gitti 

Bugün Hariciye Ve
kili ile görüıecek 
Fransız aefıri Comte de 

Chambrun muallak Suriye me
eelelerinin müzakerelerine de
vam icin dün akıamki trenle 
Anka;aya gitmittir. Sefire. ae
faret birinci katibi M. de Har
donin, atetemiliter Miralay Sar 
TlllD ve ateıe komersiyal refa. 
kat etmektedir.Comte de Chem 
brun evvelden mukarrer oldu
ğu üzere bugün Hariciye veki
li Tevfik Rüttü Beye müliki 
olacaktır. 

FurugiHan 
Bugün geliyor 

Akşamki trenle 
Ankaraya gidecek 

lince tatbik edileceği vapurcularm Ankara'ya gideceğini yazdığı
üm.itlerinin tahakkuk: etmeyeceği 1 mız İran Hariciye N8..2ırı Funıgi 
ağlehi ihtimal add .. dilmektedir. Han bugiinkü ek•pre•le Paristen 
Diğer taraftan Seyrisefain umum şehrimize gelecek ve merasimle 
müdürii Sadullah Bey de taıbikat karıılanacaktıı·, Oğle Üzeri Vali 
bazırlıklarile metgul olmaktadır. Muhittin B. tarafından Furugi 

Cümhuriyet 
Bayt"amı 

Askeri proğram da 
tesbit edildi 

Cümhuriyet bayramında yapı
lacak merasim hakkında vili.yet
ce tanzim edilen proıranu net· 
retmiftik. Merıuimin askeri kıs· 
mma ait program da ıudur: : 

1 - 10,30 da ilişik kroki ve 
6hriıtlndeki göoterilen Mekteı>
ler Ye Kıt'alar Beyazıtte krokide 
aöııter:llen yerlerini almıı ve top
laıunıt bulunacaldardlr. 

2 - Saat 10,4!S de meraaim 
kumandam Mektepleri Ye Kıt'a

' tan teftlt ..,. muayene edecek ve 
kendlıi bunlar tarafından sellm
lanacaktır. 

3 - Teftlt ve muayene bittik· 
ten ac.ura aaat 11 de Beyazıtte 
krokide gösterilen yerdeki tr:lbun 
da bulunacak olan Vali Beyefen
di ..,. Kumandanpafa hazretleri 
öniinden bir meraıim geçiti yapı
lacaktır. 

4 - Meraıbn geçlfini yapan 
mektepler va kıt'alar Beya:ıııt -
Dl:nnyolu - Salkım .Ofüt - Slr 
keci - Karaköy - Tepebaıı -
Galatasaray - latilı:l&I cadden 
yolu ile Taksime gidecekler ..,. 
orada Cümhuriyet Ahideai önün
de ve Abidenin muhitinde dura
caklardır. Bu 11rada muzilralar 
hep birden İstiklll martını çaJa
calrlar ve kıt'alar reaml tazimi ifa 
•edeceklerdir. Bunu müteakip Vi
layet tarafmdan abideye bir ,, .... 
lenk konacak bade mektep ve 
kıt'alar garnizonlanna dönecek· 
!erdir. 

S - Tam zevalde Selimiye ve 
Maçlradan 21 rer ahm meraalm 
abıı yapılacaktır. 

6 - Geceleyin talebe •e aıker 
tarafından fener alaylan ve eylen 

[Devamı 6 ıncı sahüede] 

Başmuharririmlz 
Ba,muharririmiz:: Siirt Meb ·usu 

Mahmut Bey Almanyaya gibnit
tir. Mahın~t Beyi_n ~eyahati on 

Han terefine Perapalaı otelinde 
bir ziyafet verilecektir. Muhte
rem miaafirimiz llk,amki trenle 
Ankara'ya gidecektir. Ankara'da 
Furugi Han ile iki memleketi a· 
likadar eden bazı meoeleler mÜ• 
zakere edilecektir. Bu meyanda i
ki memleket arasında bir ticaret 
muahedeıi akli ve hudutlarda 
emniyet ve kaçakçılığın meni 
hakkında ittihaz edilecek tedbir
ler göriitülecektir. 

Funıgi Han'a mülaki olmak 
üzere Tahran'dan tehrimize sele 
cek olan sabık lran lkbaat neza• 
reli müıtetan Haaan Han, Rayat, 
Miralay Muhsin Han Diba, ve 
Gulam Riza Han, bugÜn Trabzon 
dan ffıhrimİZe geleceklerdir .• 

Roma sefirimiz 
Ankaraya gitti 
Rcmıa sefirimiz 

dün alqamki trenle 
gİtDÜflİr. 

Balkan gÜreı '8Jnpİyonıuı için İa
tanbula gelecek olan Yugoılavya 

gÜreıçileri 

• 
1 iskan suiistimalinden 

50 kişi 
muhakeme edilecek •• 
idare heyeti dün kararını verdi 

50 maznundan 6 sı mevkufen 
muhakeme edilecell:lerdir 

.Ali Rıza oe B. BDanil Be11ler 

lakin idaresinde meydana 
çıkanlan büyük sui istimal me 
ıelesini tetkik eden Vali mua
vini Ali Rıza Beyin riyasetinde 
ki idare heyeti tetkikatını bitir 
mittir. idare heyeti ıui istimal 
maznunlarmdan elli kifi hak. 
kında lüzumu muhakeme kara 
rı vermiıtir. Bu maznunlardan 
altısının mevkufiyetlerinin de
vamı da bu karar araSJndadır. 

İiimler.h .kisin memurlamı 

dan Nazmi. Zonguldaklı Şem
si, Oaküdarlı Ziya. millt emlak 
sabık memurlarından Atif Se. 
!inildi Hüsnü ve Mehmet efen 
eliler. Diğer maznun mevkufla 
rm kefaletle bırakılmalanna ka 
rar verilmittir. Bun1ar arasında 
lstuıbul eski iıkin memuru Ce 
mil Bey de vardır. 

Tahkikatı yapan Mülkiye 
bqmüfettiti Hact Hüınü Bey 
fezlekeyi bitirmiJtir. 

ita/ya, Yugoslavya, lspanga se
firleri itimatname/erini verdiler 

ANKARA, 25. (Telefonla) - Ga 
zi Hz. tarafından meraaimle kabul 
buyurulan yeni lıalya , Yugoalavya 
ve lapanya aefirleri itimatnamelerini 
takdim etmiılerdir. lıalya ıefiri nut 
kunda ezcümle demiıtir ki: 

- c Hükumetlerimiz araımda te 
yemmünen mevcut teıriki meaai mü 

nasebetlerini daha ziyade kuvvetlen 
dirmeğ matuf talimatname ile mü
cehhez olarak dostane bir zihniyet i 
le doıt bir m...Jeı nezdinde ifa ebne 
i~ ı:Plivonll"I. :ılri milli inhitat ae
hepleri.,e kU1 r memleketlerimizin 
suftbrİf oclufl• muzafferane ıay-

(Lfttfen sahifeyi çeviriniz) 

' ''I ' 1 111, 11' , ·ıııı'I\ 'il i ı ll l t ll il dt11t;1tı ıf l : P'· ,;ı ı ı ,11111111111111 

! 1 Teşrinisani "' Salı •• 
~ 
§ = 

93 felaketi başımıza nasıl 
• 

geldi, lgnatief ne diyor? -
ı Yeni tarihi tefrikamız 
- 93 ... Bu sayı bize pek acık- rücü bir muahede İmaalabııuf-
= lı bir zamanı habrlatır: 93 de- tı. 

yince bir yandan Abdülhaıni

din millete bir aldabnaç 
olarak yaptığı ve bozduğu 

Millet mecliıi oyuncağı, öte 
yandan Tuna boylarından la 
Y etilköye kadar gelen Rus or
dulan alda gelir. 

Bütün bu fel&ketlerin bay
Jı..,.. yıllarca l.tanbulda Rru 
bB,yülı elçin olarcdr oturan bir 
adamıhr: Ceneral lanatief ••. 

Ba adam, Abdiiltud _,,_ 
nmda ...,.aJllll ııe hükumet a
damlarının damarlanna gir

= mif, deııleti :ıuıyıllatacalc her 
= çareJl9 bQf ııurınUffu. Bu a

dam, Bomalılan a;yalclandır

ntlf, Sırpları oe Kar ad aildan 
a;yaia kaldırt1Uf, Bulgarlara 
bQf lıaldırtmqtı. Türle orduları 
bunlarm hn binle döııüt• dö
ıııif" lıuııııeffen düıtülü zaman 
ııene lıu adam Rıu ordularını 
Tana herine ;yiiriifmü§lü. 

Ruılar Balkanlan yanp 
yırtarak latanbul kapılanna 
dayandıklan vakit gene bu •· 
dam Rua muralıluuı olarak 
Ayaatafanoı'ta Türklere öldü-

Yeni tefrikamız ba adamın 
Rıuça bcuılntlf bir hatırıunıo 
dayanıyor. Bafka bir dile çeT· 

rilmemit olan bu hatıra, ~-e 
tiV'in yalnız Edirne ve Ayas-= 
tafanoı'ta yaptığı itleri anla-§ 

= tıyor • == 
Falcat b~ bununla lıalma-i 

dılc. O :ıuımana ;yelİfttıİf :ı-li5i 
.,. ecnebi bir çok adamların::& 

;yasdanrulan 1..-tief'in mtıha-§ 
rebeden eııll<!llti İflerini de top-~ 
lıulılc. = 

Y alcında ole amala b<Jflı;ya-9 
calınız 93 leltiketleri ııe /ırna-51 
tief, bütün bu İfleri en İn.,. .,. :::ı 
ııWi nolctalanna lıadar anla
tan bir )'G2'dır. Tarihin içine 
;yalan lıatması ;yazılılı ha 
ııalc' a;yı oldulıı gibi ıı6aterir . 
Bununla beraber bir roman gi. 
bi tatlı tatlı okunabüttelı bir 
;yolda ;yasılmqtır. 

Yazım da açık ve sade tllrlr
çedlr. Hor okuyan ne damek 
iatenlldlflnl. kolayca anlıyacak. 
Hem tarihi öfrenecek, hem de 
acıklı ııe plünp tara/lan olan 
bir hlklye cıkumuı olacaktır. 

1 Teşrinisanide başlıgor 
'1.ıınnııını ınnnıııııı ınııııııııııııııınmnnn ımmınmnErımnnımunnımt! 
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Ziraat mı, sanayi mi? 
de Sanayi meselesinin bir 

milli müdafaa 
cephesi olduğunu bilmeliyiz •• 

-5-
Sanayi meselesinin bir de 1 re etmelidir. Her 1eyin rnakul 

milli müdafaa cephesi vardır. bir haddi ve tekli vardır. Onu 
Bir harp halinde memleket da- bulmak hükfunetin vazifesidir. 
hilinde bulunan her hıı.n.gi. bir Fakat her halde önümüzdeki 
fabrikanın kıymeti pek büyük- yirmi sene zarfında işler o su. 
tür. Ve yardımı çok olabilir. retle idare edilmelidir ki mem
Bundan baıka asri orduların leketteki küçük ve büyük sey
muhtaç oldukları mütenevvi ve yal sermaye bilhassa sanayide 
müteaddit fenni vasıtaları kul- kullanılmayı tercih etmelidir. 
lanmak için bir fabrika amele Ve ecnebi sermaye memlekete 
si bir köylüye nisbeten daha girmeği karlı addetmelidir. E
çok çabuk. kolay ve iyi yetiıti- sasen Halk fırkası pı-oğramın
rilebilir . da iktısadi devletçiliği şahsi 

Sanayileıme zarureti kabul teıebbüsün kafi olmadığı uha 
edildikten sonra bu itin kimin lara, ve yahut ayrıca bir milli 
tarafından ve ne tarzda yapıl- ehemmiyeti olan itlere hasret
masr rneaeleai gelir. tiği için bu yoldan yürümek sa. 

Fikrimizce bu i!e hükumet dece fırka proğramını tatbik 
ve millet el birliğile sarılmalı- etmek demektir. 
dır. Yani bu hususta hem hil- Hükumete bundan maada 
kıimet bütçesinden hem fertle- mühim diier iki vazife düş
r in elinde bulunna sermayeler- mektedir. 
den itifıule edilmelidir. Zira Birinciıi memleketin iktısadi 
'Türkiye. Fransa ııibi ziraat ve yürüyü1ünde iırafı mümkün 
sanayii biribirini azçok tevzin mertebe bertaraf etmek. Yani 
eden bir memleket, yani imkan evveli i1ba haline ge-
daireainde bir cüzütam halinde len sanayi şubelerinin 
t:e kadr çabuk gelirse o kadar daha fazla inkitafına ve 
iyi olur. Ve her halde bu hadi- dolayıaile bir kısım sermaye· 
se dünyada büyük harbin acı- nin mahYOlmaaına meydan ver 
!arını tatmıt olan neılin aza- memek; hali hazırdaki ipekçi
l ı p. ekseriyeti harp görmemit lik ve trikotaj sanayii gibi .. Sa
r.esillere terke tmesinden evvel niyen gayrı fenni ve asrın ica
tahakkuk etmiı olmalıdır. Zira 1 batına. göre. ~ geri vuıtalar· 
dünyanın bu hal ve gidiıile. it- la yeniden fabnka kurulmasına 
bu yeni nesille rin Cemiyeti ak- ve bu gibi makinelerin memle 
vam mefkuresini m i, yoksa mil kete girmesine müsaade etme
li ihtisas mefkureleri ni m; gil- mek. 

Almanya 
Ve Prusya 

İhtilaf reisicümhur 
lehine halledildi 

LONDRA, (Leipzig), 25. A.A. -
Volff ajanll tebliğ ediyor: Ali mah
keme reiıi, Alman ve Pruıya bükG.· 
metleri arasında kanunu eaaaiye ait 
bir meoele yüzünden 9flran ihti!M 
hakkındaki hükmünü bugün öğle ü
zeri vermittir. Bu it hakkındaki mu 
hakeme, birinci tetrinin 10 undan 
17 sine kadar sünnüştür. 

Bu hükümde Alman reiıicümhu
runun 20 temmuz tarihli emirname
sinio - Aman batveki1ini Prusya bü 
kiimeti nezdinde Alman hükümeti 
namma fevkallde komiser tayin et
mesi "Te Pnısya nazırlarının ellerin· 
den reomi vazifelerini almağa, bu n 
zifeleri ya kendisinin yapmasına ya
hut baıkalarma yaplll"mağa mezun 
kılmall nokta11ndan - Alman kanu 
nu .,..siıi ile telifi mümkün olclu
iu beyan edilıniıtlr. Yine bu hüküm 
de kaydolunduğuna göre bu izin 
Reicbstagda, imperatorluk meclisin· 
de, Pnuya diyet meclisinde ve dev
let ıur. • ında Prusyayı temsil hakkı 
ru Pruıya hükUmetinden nez'etmek 
imkimru haiz değildir. 

HOkılmdarlığın iadesi 
BERLIN, 25. A. A. - Volff ajan 

ımdan: Sanayi mümenilelri huzu
runda bir nutuk söyleyen batv~kil, 
Almanyada pek yakında hükümdar
hğın iade edileceğine dair olan 98yla 
lar bazı gazetelerin intihabat müca
delesinde kullanılması lüzumuna kail 
olduklan usullerden birisi olduğunu 
söylemiıtir. 

1 •••••• 1 

Graf Zeppelin 
yolunda 

VALENCE, 25. A. A. Graf 
Zeppelin, öğleden sonra ıehrin üza 
rinden uçınut ve Rhone vadiıini ta
kiben cenuba doğru yoluna devam 
etmiıtir. 

d eceklerini k estirmek mümkün Fikrimizce bu itleri en iyi 
değildir, ve y ahunt maaleıef görmenin çaresi memleketin u 
çok mümkündilr. mumi ihtiyaçlannın, ehemmi 

Halbuki böyle niıbeten kıaa ~ühi?1?1e takdim ~derek, bir Bomba infilakı 
bir devirde Türkiyede kurul- lısteaını yapm~, ".e ıl~~ .~tme~ 
ması lazım gelen sanayiin ku· v. e. bundaki ıılerın gor.ulmeaı SARAGOSSE. 25. A. A. - lki 

h i t-...L.bil l hükQ kuvvetli bomba, in"' cdimekte olan 
rulabilmesi ancak hülrumetin ıçın şa 1 """"' 1 8 me- bir binayı tahrip etmit ve etrafa 
ve şahım teşebbüsü ayni za- tin uğrafacıı:W~n. ıahaları göa- dehıet ıalmqtır. 
manda ve elele calışmasiyle ka termek, yanı hır iktıaadl proğ. I •------------• 
bil olur. Fikri~izce hülrumet ram yapmaktır. 
ve milletteki paraların müft&- • f-!ü.~ete .. düıen vazifenin 
reken çalışmasını en iyi suret· il<ıncısı ıae mukteıep hakları 
te temin edecek müeıseıeler it !~tal v~ ~olayıs.lle t;ş.e~üs ve 
Bankaaı tarzındaki bankalar ıtımat fikir ve hıalennı ihlal et. 
olabilir. meden sanayit gittikçe daha 

Binaenaleyh tahsi tetebbüs 
erbabını ve para biriktiren un. 
ıurlan ürkütmek. memleketi
mizini zaten a7 olan sermaye
sini dııarı kaçmaya veya apar. 
tım n gibi iılemez ve donuk 
bir hale girmeye aevketmek. 
m emleketin m enfaatine uygun 
değildir. 

Bu sırada iktısadi mahiyet
te olan veki.le tlerimizin erkan 
ve memurları, s anayidler ve 
sanayi işine para veya emeli ye 
tiıtirenler harpte n•ruıan ku
mandan ve askerle r gibi ıelak. 
ki edilmesi ve itibar görmeli
dirler. 

büyük mi;<yasta ve imkan dai
resinde yerli ham maddeleri 
kullanmaya ıevketmektir. Bu 
suretle ıanayiin temin edeceği 
faydalar azami surette memle
ket dahilinde kalır. Hükumet
çe esasen bu yollnın tutulmuş 
olduğunu memnuniyetle gör
mekteyiz. 

Büyük bir istikbal~ namzet 

görünen madenciliğimizden ay 
rıca babsetmiyeceğiz. Yalnız 
fU cihete nazarı dikkati celbet
mek iıteriz ki, nisbeten kolay 
bazı tedbirlerle. dünyanın c:ı 
'mühim deniz geçitlerindaı biri 
nin her iki sahiline hakim olma 
mız sayesinde kömür satışımızı 
pek ziyade arttırmak miımkün 
dür. 

...... * 

tine daima mazhar olacafnuzdan e
min oabilirsiniz. 

Yugoslavya Kralı Hazretlerinin 
tahai saadetlerini v" Yugoılavyanın 
refah ve taalisinl temenni ederim, 
Elçi Hazretleri." 

ispanya sefirinin nutllu 
Altı sene müddetle vatanıma 

hizmet etmek saadetine nail oldu
ğum ve bir aile rahıtasiyle de bağ 
la bulunduğum Türkiyeye bütün 
bir sevgi his:;iyle n1ütever;f'İh bu
lunuyorum, Binael'aleyh hiç bir 
ihtilafın hiç bir zam'1n birihirin
den ayırma"''' olduğu iki memle· 
ket araırnda me,,cut iyi münase
betleri idame ve inki'8f ettirmek 
ve daha JJkı bir hale getirmek va 
zife3İnİ mewn•eılo kabul ettiın. 
Hislerime o kadar uygun olan bu 
vazifenin ifasına bütün gayretimi 
sarf edeceğim. 

Başvekil ismet Pa~ Hazretle
ri tarafındl\n 10 te ,rinisani 923 ta 
rihinde B. M. Meclisi küroüıünde 
söylenilmit olıtn sözler bilha .. a il 
mit ettiğim gibi R.,iıicümhur Haz 
retlerinin vükoek lütiıfkarlıklan· 
na ve hülolmetinin kunetll ve 
doatane muavenetine mazhar ola 
biliroem benim için hem bir meda 

Çekoslovakya 
Buhranı 

Bir memurin ka
binesi 

teıkill muhtemel 
PRAGUE, 25. A.A. - Evvelce

de tahmin edildiği veçhile M. Masa
ryk,dün akf'Ull Udrzal kabinesinin is 
tifaaını kabul ebniıtir. 

Reisicümhur, M. Malyptr'i yeni 
kabineyi tetkile resmen memur et 
mi, tir. 

M. Udrzal, son ıünlerde çiftçi fır 
ka11 bürosuna 11bhi vaziyetinden do
layi istifa etmek niyetinde olduğum• 
bildirmiı idi. 
Buhranın kanuni şekilde ortaya 

çıkmasın<!an evvrl onu halletmek i
çin M Malyptr'i fırkalarla temasa 
memur eden de yine çiftçi fırb11-
dır. 

M. Malyptr'in yapmakla olduğu 
müzakereler iki günden beri akame
te uğramak tehlikesine maruz bulun 
maktadır. Hiçbir fırkaye mensup ol
mayanlardan mürekkep bir memurin 
kabine.inin teıkil edilmeoi ihtimal 
dahilinde ıörülmektedir. 

Fransız 
Planı hazır 

Japonya da yeni ' 
teklifte bulundu 

PARIS, 25, A.A. - Tetkikat ve 
istihzarat komisyonu ile yükoek mil 
li müdafa meclisi bir araya ıelerek 
M. Herriot'nun riyueti altında içti 
ma etmİf ve tealihabn tahdidi kon
feransına tevdi edilecek olan ve tes 
lihatın tahdidi ile emnüselimet meoa 
lelerine müteallik bulunan Fransız 
plinının tanzimine ı.it mesaiye de
vam etmiştir. 

Deniz kuvvetleri ve 
Jnponga 

TOKIO, 25. A. A. - Resmi bir 
menbadan öğrenildiğine ıöre hükd
met deniz kunetlerinin ualtılma11 

hakkında teıbit edilen bir takım yeni 
teklifleri tasvip etmiştir. 

Bu tekliflerin mahiyeti henilz ~ 
ia vurulmamıtbr. Fakat alınan ba· 
zı haberlere nazaran, bu yeni teklil
lerde ıerek M Hoove.-'ln ve ıwelıı 
lngiliz hükiimetlerinin ayni meaele 
hakkındaki telkinleri ne red ne .ı.. ka 
bul edilıniı değildir • -

Zannedildiğine göre Japon hüku
metinin bu yeni teklifleri 1 ngiliz ve 
Amerikan teldifleril~ ayni zamanda, 
fakat bunlardan temıımile ayn .-e 
herşeyden evvel taarruz ıilahlannın 
azaltılma11 maksadını güden bir plan 
ıeklinde ileri sürülecektir. -----
Reks posta vapuru 

Cebe itank'ta 
CEBELÜTTARIK, 25. A. A. -

ltalyanın lüks posta vapurlanndan 
Rex gemisi dün gece yan11 N evyork 
tan Cebelüttarik'a gelmiıtir. Gemi 
bu ıeferi, 5 gün ve 7 saat içinde yap 
mııtır. Bu müddet bir rekor teşkil 
etmektedir. 

Fransa Amerikaya 
ne diyecek? 

Bu demek değildir ki hülru
met vergi ve gümrük ıiyaıeti
ni sanayicileri milyoner ve hal 
kı peritan kılacak ıurette ida-

rı teıvik heın de bir ıamaru mu- PARIS, 25. A. A. - Meb'usaa 

ret ve eski ünlerin gövdesinden fıı- j dım göreceğinize itimat buyurabi- vaffakıyet ola~aktır.'' meclisnin sağ cenah liderlerinden M. 
kıran y.U bir dal gibi kudretli genç ininiz. Reisicümhur Hazretler;nin ceva Marin, dün müttefikler lll'llllndalıi 
I''-' · · h mi · ı nl b · -ı. bl ,n, u~kları' .. ı bo..,.lar meselesini .-e bilhassa Kaını-
,...erının a e11y e a an iıyu y I J " • · lk El H ti 1 · • 
bir istikbale doğru sevkeyleyen ya- U g 08 8 l' se I Tin 1 n n U U • çı. ".z~e erı; •P.a'!'ya cum· nu evelde vadesi bülul edecek Ame 
rahcı ruh esasen tabii isabetini bu Yuıosavya sefiri cı.. nutkunda de- hdurılyeltı !°"~11 hazd~etlerıfnınk "'ı?'dbı- , rilıan matlubabnın senevi taksitleri 

ev et erını nez ıme ev a a e • • • • ~ 
memleketlerin müsbet menfaatlerin- mittir ki: murahhas ve orta elçi tayin buyur run ~e~ıy"ı meseleaın~ meb'usan 
de ve iıtinat ettiklori çoğrafi ve si- Türkiye Cümhuriyeti ile Yugos- duklannı bildiren mektubu mem· m~cl!smde ortaya atacagını beyan et 
yasi amillerle bulan hu tefrik mesai· lavya arasında mütekabil hürmet v~ nuniyetle alıyorum. Mü,arüni... mııtır. 
ye bir yüluek mefkureyi kuvvet bah takdir hislerine müstenit olarak 1r.ev 1 1 h H ı · · b d"ı .. ı I ey azrei C'rın•;ı ana icar•• bes Hatll"lardadır ki ra ıaaı sosyalist 
setmelrtedir. cut 0 an dostluk, r~bıtalarmın müş- !emekte old•Aldarını oöylediğioiz fırka11 Mellon - Beranger itilifının 

Reiaicümhur Hazretlerinı"n cevabı~ terek olan menafiin ayn.i derecede ve h' 1 d 1 h t d 'k' d - t kif 1--1 karıılıklı olarak anla~ılma•ı ile her İ ,. er en ve gere< şa sıma !l"e- 81 ı ı 11ra11n a mua en ,... mıı 
nutuklan ıudur: rek memlekPIİme taalliık eden te olan M. Herriot müstesna olmak ü-

Biiyük Elri Hazretleri , ha•metlu ki tarafın en büyük istifad<si hesa· ·ı d k .. t h . I • ' bına bütün ıahalard.ı pek müfit ne- mennı er en ço mu. e aı•ıs o - zere bir takrir kabul etmiı idi. Bu 
ltalya Kralı Hazretlerinin tayin et- ticekr tevlit edeceğınc kaniim. Bu dum. Genç ve kuvvetlı fspanyol takrirde Franııanın hiçbir zaman Al 
tikleri bildiren mektubu b<iyük bir d 1 cümhuriyetiniıı refah ve terakkisi d 1 - d f • · ı 1 ost uğun muhafausı ve kuvvetlen h k'- d k ' d ' I ._1 • • .1 manya an a acagın an azLuını A-
memnı~~yet e. a d.ım. Çok mümtaz d" .1 • . . a .. an a ı .' .e ... erunız ı e. onun merikayıı tedi e etmiycceg· i be an 
ıclefinızın vazıfeunf? nilıayet veren ır' mesı •çın bütün mesaimi ıarfe~ ı muhterem reısıne karır benım ve olun kta · d" y y 
vedanameyi de alıyorum. Memleket deceğime Zatıdevletlerinin emin ve Türk milletinin hio..,tlİgİmİ7 duy ına 1 ı. 

Fransada buğday 
meselesi 

lerimiz arasında teycrnn..ünen rnev· mutmain olmalarını rica ederim. gular siz:in ifade buyurduklıl\rrnr· ----
cut teşriki meıai münasebetlerini da Reisicümhur Hazretlerini cevabi zın tallUlm~n aynidir. Türkler ve 
ha ziyade kuvvetlendirm<·k husuıun nutku: lspanyollar Akdeni7. atın olan u

da haiz olduğunuz talimat ve gös- ıElçi Hazretleri; Yugo•la•·ya Kra zun tema ve münasebetlerinde 
termekte olduğunuz dostane orzu ve ı H ti · · z · ı · ı · biribirlerini daima se,mekten, kar ı azre erırun 11lıa ı crıni nezdi-
hislcr size karıı en sıcak ve en aa- me . fevk~de '!'~rahhas ve orta elçi •ılıklı takdir etmekten geri !tal
mimi bir kabul ibrazına kili olacak- tayon yldıeklerrnı bildiren mektup- mamıt ve aralftfınn hiç bir ihtilaf 
tır. Bizde dostane arzu v e hi>leri bu !arını memnuniyetle aldı K 1 H ı girmemi• iki do•l mıllcıtirler. 
laca~unızdan cmın· ol • bı'lı"r • ı·nı'z. Pek ti · · m ra az V f 1 d h • t .. 1 • o M ~ le erının haldumda, 1,,e,JediklE·ri his .e aljn~ eı-ın .. ı·r ee:t.sur f· o.c 

ki ve p~k parlak bir tarihe malik ere terceman olan so•ler•ru?.den r•<k rbenmıd' oh~gum 1 mumtalz se e ı?"' 
ol<l. nmHlctler imiz e n kuvvetli azim. mUt~hasaiı oldum. Kendi vüksek ura a u-rmet e nnı an ın<'!~·ut 
l ,; kıracak kadar şedit zorlukları ıahı~yetleri hakl.ında ben de ayni bir hatıra hıra~,nt• ' ve 1 ürk iye -
yendikten sonra bugünkü patlak va... takdır ve doıtluk !-ıi,Jerini duymak- lıJpa.nya ya){1nlr·; ın ~l hi.-:met ~tmi~ 
zıyetlerini iktisap etmiı ve hayret tayım. Türkiye ile Yuı;oslavya ara. tir. 
vericiykseli• yoluna ginni•I r-lir.Bu 11 da t do ti - Zahdevleıl .. r•nin evveke giir· 

. ' ' n mevcu 1 ugun müıterek rnüş, tanımı• oldu ;;unuz memleke 
netıceyi husule getiren amille.- ayni m

1
enfaatlerin karıılıklı olarak anla- timle temoiı' eyledfğı"ıı'ız memleket 

zamanda memlr.ketlcrlmizin dost ol- t• mas ·ı h 'ki ı k · · ı 1 e er l mcm.e et ıçın arasındaki eoki dostluQu daha zİ· 

mmaktaenfaaklileman·ndı"d.:nvrme U-f vaneve bui doysiiktıu'~~ !~Y~!'lı nBeticdelerl v;r~cedğine ben de yade kuvvet!cndirme "i•! sa.rfı gay 
·- ,- K.il:ılllm , u oıt ugun evaın ve İn- ret buyuraı:a i,r"J2'dan emin bulu-

husule ıetinni• 1erdır" . ki•afı" bw" · d t fuk t- " m e arzuınuz.ı eva et nuyorum. Yükııek va.1itenizin ifa. 
Büyük elçi h.zretkri, zatı devlet- mektc old • d h tt" • · · . . ugun an ız ar e ıgınız Ü •ında benim ıahıi müzaheretime 

!erinin yüluck nzifenizi ifa husu- mıdın tah•'-lcuku d"I · • nu ı enın. ve cümhuriyot hiik•imetinin de-
sunda •arfedecez.ini-. me .. aiye benim Yük•-k "f • • ·r 5 ..,.. vazı eruzın ı a ı esnasın. vamlı ve do.ılça muavenetine dai-
ınüzahir olnca;. a, cümhuriyet hu··- da eere'- be · k -mb · ~ • " mm, ıere cu urıyet ma iıtinat eyleyebile<e' inizden 
la~111etinden de cck samuru" • bı·r ~r- hu-k"met' • --'-- ~ .. ,.. " ıruıı mu.&&lUlrCt YC muavene emin olun\.t.z Elci J.t 7r""''"";" 

PARIS. 25. A. A. - H~lihazırda 
Franaada buğday ve ekmek meselesi 
had bir tekilde mevzuu bahis olmak 
tadır. ÇiftçHeı·, memnun değildirler 
ve memnun olmamllkta da hakları 
vardı-r. Zira, ziraat mahsulleri ve bil 
haasa buğday fiatı düşmektedir. 

Belediye reisleri boyuna iatifa e
diyorlar, 

-+ - -

Açlar Viyanaya da 
yürüyecekler 

ViYANA . 25. A. A_ - Proletar
yaya müzaheret komliniıt federas
yonu, Avuıturyanm Mitün işıİ.zteri
nin 3 Ki.1unuevveld~ Viyanaya bir 
açlık yürüyü~ü yapm:llan icin tertİ· 
bA.tta bulunm P. k"'r. r VPrr;,i tir. 

Silahlı 
Almanya 

Avam kamarasında 
bir kaç sual 

LONDRA, 25. A. A. - Almanya
nın hukuk müsavatı talebini tetkik et 
mek üzre 4 devlet mümeuillerinden 
mürekkep bir konferansm lçtimaa 
daveti projesi, Avam Kamara1<nda 
bir takım i.tizahlara yol açmııtır. 

Sir John Simon, bir talmn müıkli 
li.t zuhur etmiı oduğunu çünkü Al
manyanın Cenevreye gitmek iaterne 
diğ:iRi Fransa ile ltalyarun bir uz
laıma kabulüne mütemayil bulun
duklarını söylemiıtir. 

Maanuıfih lnıiltere projesini ter
kebnek tasavvurunda değildir. 

AJmanyanm tekrar silihlanma11 
tahdidine ıelince , Sir John Simon 
bu meselenin her ,ekilde tetkiki icap 
eylediğini söylemiıtlr. 

1 •••••• 

fskenderiye'de bir 
tevkif 

KAHiRE, 25. A. A. - Efradı ea 
rar içen ve dün lakenderiyede bir 
nk'a çıkaran çetenin reiai Avad Sab 
rik Baccar, ltalyan konsolosu tarafın 
dan tevkif edilınittir. 

Baccar. ltalyan tebaıındadır. 

ispanyada bir kilise 
daha yaktılar 

SEViLLE, 2S. A. A. - içinde bü 
yük san'at eserleri bulunan Saint
Sebastien kilisesi, Marchenia'dan a
lınan bir habere göre , meçhul bir 
talmn kimseler tarafından yakılınış
br. Bütün memleket halkının ve it
faiyenin yangını söndürmek için va 
ki ıayretlerin<ı rağmen, kilise bemea 
hemen tamamen yanmııbr. 

Ahali belediye daireıi önünde nü
mayiı yaparak kundakçıların ceza
landırdmalarnu istemiılerdir. 

Diğer taraftan Ecijadan bildirildi 
ğine göre bir çete, oradaki kiliseyi 
ve Soeurı Dechaussees zaviyesini a 
teıe vemıitlerdir. 

Maamafih, felikotin önüne geçil
miıtir. Zannolunduiuna ıöre bir ta· 
lmn ethas otomobille bütün memle
keti dolaıarak dini müesseseleri ate
ffl vermek maksadını takip etmekte
dirler. 

Bolivyalılar 

çekiliyorlar 
SANTIAGO DE CHILI, 25AA. 

iyi bir menbadan haber verildiğine 
göre Bolivya kıtaatı, Achuata, l ul
fanque, Falcon ,Saavedra mevkieri
ni tahliye etmiılerclir. 

SANTIAGO DE CHILI. 25.A.A. 
La Paz'dan bildirildiğine ıöre Ar
jantin tayyarelerinin Bolivya toprak 
lan üzerinde uçmaları dolayisile Bo 
livya hü!.iimeti, Buenos--Airea "te d;p 
lomatik bir teıebbüıte bulunmu,tur. ___ ... 
Amerikada intiha

bata doğru 
NEV JERSEY, 25. A. A. - M. 

Rozevelt'in reisicümburluia namzet 
liği lehinde tertip edilen büyijk bir 
içtimada ıaleyan son dereceyi bul
muş ve bu yÜzden biı ki,i ölmüıtür. 

M. Alımith içki memnuiyeti aley
hinde bulunmuı ve M. Hoover'in 
içki memnuiyetİni iltizam eden kuv
vetlerin lideri olmakla itham eylemit 
tir. 

ATLANTA (Georgie), 25.A.A.
Roosevelt. bura pamuk ınıntakaaı 
sakinlerine hitaben söylemi, olduğu 
nutukta fÖyle demiıtir: 

Çiftçhıin iıtira kuvvetini yeniden 
yerie getirecej'iz. Amerikada rel 
husulü, bir taknn ıeri kalmıt malül 
memleketlere para ikrazından ibaret 
olan planlardan çok daha ziyade 
dünyanın refaha ka\•uımasına medar 
olacaktır. 

Suriye kabinesi 
BERUT, 25. A. A. - Suriye ka

binesinde değiıildik olacağı hakkın 
daki rivayetlw, ıittikçe kuvvetlen
mektedir. Bir .. yiaya IJÖre yeni ka
binenin Vatani fırka lideri lbrahim 
Hanano bey tarafından teşkil edile
ceği ve kabineyi Suphu Berkit'ın 
tetkil ettiği serbest kanunu esasi fır 
bundan da bir kitinin almacaiı 
söylenmektedir. 

---
Egypt'in altınlarına 

ortak çıkamadı 
LONDRA, 25. A. A. - Eıypt ge 

misinin battığı ve tekncıinin bulun· 
duğu yeri ilk evvel meydana çıkar
dığını ve bu tekned~ ele geçirilen al 
tınların kendisine ait olması lizım 
ıeldiğini iddia eden Fransız kumpan 
yaıının açbğı dava, nihayet bulmut
tur. 

Bu davaya bakan mahkeme, Fran 
ıız kumpanyasının bu iddialar1nı red 
delmiştir. Verilen hükümde bu kum 
panyanın yaptığı araştırmaların 
EgyPt gemiıinde bulunan altının çı
kanlmasına hiçbir veçhile tesiri ol
madığı, bu altmın ele geçirilmesi.Un 
sırf Artiglio gemİ•İ tarafından g;}s
terilen ııavret .. yuinde mümkün ol 
du U-u k"' dedilmi tir 

Meclis Reisi Ankarada 
ANKARA, 2S. (T~lefonla) - Mrclis Reisi Kizmı Pı. Hs. buııünlıiİ 

trenle lstanbulclan avdet etti. Kizım Pı. Hı:. istasyonda Baıvelril, V ~killer, 

Riyaseticümhur Umum Katibi Hikmet Beyle Mebuslar tarafından kart~ 

lanmııbr. 

Bütün Ankaralılar Ruslarla 
yapılacak maçı seyredecekler 

ANKARA, 26. (Telefonla) - Rus misafirlerimizle yaptlacak olan ma9 

hazırlıkluı bitmiıtir. Ankara Halkevi bu müsabakayı aeyr~tmek için büteia 

Ankaralılan davet ebnittir. 

Halkevinin f aaligeti 
ANKARA, 25. (Telefonla) - Ankara Halkevinin senelik çalıırna proı 

ramı idare heyeti tarafından yapılan toplantılarda hazırlanmıthr. Pek vakıf 

da Halkevi genit bir aurette çalıımıya baılıyacaktır. 

Kızını fuhşa sevkeden baba 
IZMIR, 25. (Milliyet) - Kızım fuhta teıvik ederek unıumhaneye vr

ren ;,ıki ıeyhlerden Hüsnü baba tevki( edilmittir. Şeyhin brm Cülizar f4. 

kocaırnı dava etmiştir . 

Bir haydut öldürüldü 
ADANA, 25. A. A. - Kadidi ka:ıa1<nda eıkiyalık yapan yörük o!ıl~ 

Yusuf jandarmalar tarafından ölü olarak ele geçirilmiıtir. 

Cenupta gaka/anan kaçak eşya 
ANKARA, 25. A. A. - Aldıgnnız malumatı görr bu ayın 22 İ'1<İ ge

cesi cenupta hududu geçen ka~"kplar Resulaynın 1i,..,.linde muhafa.a ı.ı· 
tası tarafından baılırılarak iki saat süren R"Üsademe sonunda kaçalıç-ılardan 

biri y~kalantnıt ve şeker manifotra yüklü 14 hayvan ele geçirilmİ{ Iİr. 
Musademe muhafaza kıta11ndan biri şehit düımüıtür. 

fzmirde ve Aydında 1 Mahmu;-Muhtar Pt· 
yağmur borcunu ödedi 

IZMIR. 25. (Milliyet) - Uzun 
müddetten beri beklenen yağmur bu 
alqam hafif surette yağmağa batla
mııbr. Yağmur köylüyü sevindirmit 
tir. 

A YDİN, 26. A. A. - Gece y~mı 
baılıyan feyizli bir yağmur aylar
danberi devam eden kuraklığı gider 
o:"• ve yifçilerin yüzünü gijldürmüı 
tür. Yagmur devam ediyor. 

Ankarada fırka 
ocaklan kongreleri 

ANKARA. 25 \Telefonla) -
Cuma günü Ankar4 vılayeti dahi 
tindeki Fırka ocaklan kongreleri 
baılıyacaktır. 

lzmirde millet 
mektepleri 

IZMIR, 25 A.A. - ikinci teJri 
nin birinci gÜni.:nden itibaren "·ili 
yet dahilinde açılacak millet mek· 
teplerinde halkın okutulmasına 

başlanılacaktır.. Cogu koylere 
münhasir ol'Dak Üzere bu ıene 
140 millet mektebi de rshanesinin 
açılmaaı için hazırlıklu ikmal e· 
dilmiştir. 

Denizlide sıcak 
DENiZLi, 25 A.A. - Kuraklık 

•e 11caklık olanca 4iddetile de· 
vam ediyor. Bu yüzden kıt ekimi
ne henüz başlanılmamııtır. 

Vatani rüesası 
serbest bırakıldı 

ADANA, 2S (A.A.) - iki ay 
evvel Halepta tevkif edilen Vata 
ni fırka rüesaaı, Suriye fevkallde 
komi.seri M. Ponsot'nun emriyle 
se.best bıraktlmışhr. 

Köylerde maarif 
KONYA, 25. A. A. - Alqehirin 

iki köyünde maarif vekaletinin proı 
ramına ıöre ilk mektep binalan )'a• 
pılmııtır, Sarigöz köyünde demek 
muhtar ve okuma odaları ile bir iki 
dükkanı ihtiva eden büyük bir köy 
konaiı intaaına ba,lanmıtbr. Enail
li ve Saray köyündeki köy konakla
rının yapm bitirilmiştir. Bunlar köy 
kanununa ıöre emek ıuretiyle ya
pılmııtır. 

Tütün fiatları 
IZMIR, 2;. ( .-1illiyet) - Tütiln 

piya•ft>ı Jtt Yf't' günden güne açtl
ıımkı ac'ır . Fi.ti r 75 le 160 arasm
dır. 

Feci bir düğün 
KAHiRE, 25. A. A. - Yukan 

Mısırda kain Girgadıı düfün yapılan 
bir evin tavanı birden bire çôkmüı
tür. 14 kiti telef olmuıtur. 
Aralarında'. yeni evli delikanlılar da 

Yardır. ---- -
Amerika bir kru-

" vazor yapıyor 
VASHINGTON, 2S. A. A. -

Amerikanın 1933 senesinde 10.000 
tonluk yeni bir kruvazör intaaı ta
savvurunda olduiu haber verilmek
t.,di 

Eıbak Bahriye Na;ıırı Mahınut 
Muhtar Pata Divani illice 21 bİ~ 
küsur altın lira tazminata mah~ 
kİİID edilmişti. Ôğrendiıj imiza ııii
re, ıimdiye kadar bu paranın 'JJI 
bin albn liraya yakın kı.ını ;;d...
miştir; mütebakiıi de bu sene ;çiıı 
de ödenecektir. 

Tramvay seferleri 
kontrol edildi 

Dün muhtelif $3aılarda traJll" 
vaylarm elektrik cereyanlan iki· 
~r Üçer dakika kailmittir. Bu el 
nada kontro!ötler tarafından he' 
tramvay arabası arasındaki nıe· 
aafeler ve vakti har .. ket tııri!elc
rine göre tramvJty lann hulunııı•· 
lan İcap eden yf!rlerle bulunduk· 
lan yerler tetkik ve teabit edil· 
miıtir • 

M. Veyi 
Sabık Reji id ~re mediıi reisi 

M. Veyi dün Ankara 'ya gitmiştir· 

---··-
Lehistan sefiri 
Ankara.ya gitti 
Lehistan sefir i 1\.1, Kazimir Ol· 

zowski diın akıam Ankara'Y" 
gitmiıtir . 

Comte Bethleıı 
Sabık Macar Batvekili coıot• 

Bethlen'in dün şehrimize gelect' 
ği haber veri imi, i~ de coıııte 
Bethlen dün gelmemiştir . • ' 

Palamut bolluğu 
c-Jikten y .. ılıyor : G.,.... 

lilde mülhit bir palamut bollui" 
vardır. Halk çiftini iki üç lı.ut".
altyor. 

Teşrinisani maatı 
Tetriniaani umumi maat• .-Jı 

ııünü verilecektir. 

Konyada kıırakblı 
KONYA, 25. A. A. - Şehriııı::;, 

de havalar kurak gitmektedir. B 
ağaçlar çiçek açmııtır. 

Tayyareci Lefe'1f'e 
İz mirde • ı:.e-

IZMIR, 25. A. A. - Tayare~ ,ı;.. 
fevrenin id.,...inde Pariıten f4ın ı• 
çiniye uçmakta olan bir rrsı;• ... 
tayyaresi, Midilli üzerinde !.a""1 ".t. 
na arİz olan sakatlık yüzünden ııU' k" 
kilitla yoluna devam etmit ,,e S" 
de yere inmeğe mecbur olmuttu'··ıe 

Tayyareci, ıakatlanan ıayYare:.:,1, 
beraber dün akfam ıehriıni•e ge 
tir. --
Muğla mektep

lerinde _ .. il" 
MU~LA, 2S. A. A. - Bulu~ tol' 

mekteplerde ebeveyn derncı.teı;:.~~ 
lanmıttır. Bu toplantıda fakir ç"lın<',t 
lara öğleyin sıcak yemek verı e iti 
karıırl~brılnuttır. Y enıek. v~rın JJıJ 
ne herkeo alin ıöatennıtur;rı' 
t~şkilit kazalara da tesmil " 

1 
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lsveç grup ile yapılan son itilifta hangi esaslar var? 
-
Ekonomi 

23 milyon kilo kadar 
•• •• •• •• tutunumuz var 

Geçen seneden elde kalan 
tütün üç milyon kilodur 

ihracat oliıri 931 ve 932 -1.rt 
'-tin rekolteoi ve vaziyeti hakkın
- lılr iıtamtik huırlamıtbr. Bu ia
~ nazaran, 931 .-ı lrat't 
~!' rekolteai 61 milyon kilo alarak 
;-ıtit eclllmiıtir. Ele mmtaka11nın 
lltilıısa1&b 15 mDyon, Mıınmra mm
._.__ 12 milyon, Karadenizin 10 
lııilıoıı prk ve eemıp mıntüalan
llııı 3 mllyon 600 bin kilodur. Ege 
lıııııt01ra-ı1an eylill• kadar 22,600, 
tııO, Mlll'lllllJ'a ımntakaaından 9 mil
~_ ve Karadeniz mmtakaamdan 
~.000 ldloluk ceman 37 milyon 
- tütün aabldıjma göre elde ka
~~tiln milrtıın il milyon kilo ka-

• Gepn iki ay zarfında bıınla
~ da nrillılm bir ln•JDJ satdmıı ol
,;-nna söre, bııgiin 1931 ....ı. ... ıiin 
~ ıniidnver tütün ıtokıı 3 milyon 
..... kadar tahmin edilebilir, 933 ı• 
~ ınah•ıılllnlin 20 milyon kilOTll 
~ etmerecefl ka'f'Tetle mııht• 
~ oldutundan bu ıene satılacak tll 
" 23 mDyon kilodan fa:ıla olmıya-

. Bamın da lenıamen Te eyi 
aatdeealtı muhakkakm. 

~e kadar ıeker ve 
kahve var? 

:ticaret müdlirlatü gümrükleri
~e mevcut ıek«, kalın ve çay 
--...., tetkik ebnelrtecffr. 

Buhran seyrini 
takip ediyor 

~il zıunanlarda dünyanın her tara 
ı-;; herlreai metgııl eden ve ıoru

lıir ollal ..,..., 
}' B~ran g..,iyor mu? 

ııı.,. Qnanııtanda ea mühim Uı:tieat
!111: araamda bir anket yapılmııtır. 
l.ı:~ ....... et.e ıelen cevaplar fU ıuretle 
~ edilmeı.tedirı Bazı geçici ı
~ aldanarak buhranın ne geç
l".~ ile d. ı.afifledltl iddia edileme:ı. 
~n aaıtat ıeyrlnde devam et
"lledir." 

~-tü 1 • • • d" -n erımızı uıur-

-_eğe çalıııyorlar 
'Sa,, zamanlarda lıezı Balkan ve 
,;.~ Avrupa meml~etleri yetit
~•ri tutünlerin eark tütünü ol
~. nu iddia ederek ve türle tütünle 
\ 'taI-ında l'Ö•tererek bütün dilnya-
:"oPaianda yapmaktadırlar. 
~yorkta pkan «Tabacco» na
le,; .. ki h.ıtalılı l'BZetenin ıon ge
'~sbaaında Yugoslavya tütün!• 
ı.ı. - ihracabam günden glbte art
~ lıun!aruı kalite itibarile tilrk tü: 
~ müeaYi ve tark tütüııleri 
~ını temamen cami olduiu ... 
cı,ı;;Yetie laıydedilmektedir. 
~ tetkikat ıubeoi bu suretle or
-,. tıltünlerimlz aleyhinde bir teh-

Slktıfmı ııörerek tiltilncllllik 

t: BOUA 1 

( lt ...... ...., llıııaa cet.eldir ) 

ts T .. r1a1 • ...:eı ı tS2 
ı_ Aıı.- Floıtlan 

it ~-..uı... Talıı,..lt 
~ •• 99.-
'·ıe.'·taluı 1,11 llohrtt •.-
~-.. ..... H.111 ,-_oy 1,-
~ıttıor MO 'f1H 1.-

~-· 7.16 ..... "·" \"" ı. .. .... 1 l',10 

~it~ ı,- • m 17," 
. .._, ._. .M .. _ 17,U ... " 
\" Eıham 
~ l,~O Ttrıı.. M,7S 

1:1 H,U ~- Ar. 8,80 
i'-....__ 4,U V.1u..,. ı~.u 
'.,.,,. 14,,- ... it • .,.. l,!51 
~~ IJ,50 lılJa a,ae 
~"ı- 10,IO f11t a. - t.11 

18,Jt TıJ- 11,tJ 

ı._,, Çek fiatlmrı 

~ 11,13 .... ıı.ı~.-
1,95 Tlyau •.•s.~ 

~ 
47,49 Maüll l,f6,-.... ltrııa J,'9,t 

3,40,- ...... ,.. ~n.aıı 

~ 80,91 ..... l.6Ş,I@ 
2.44,75 ıttr., 8t.S$,-

'~ 61,71 lıJıroı 16,11.I 
tı•- 1.11 .. •r Mt.ıorı ıt,11,lt 

Nukut (eabf) 
., ~ lıınıt ,.,., 

l i~ m:= 1 ıııı.. ..... il.-I\._, rn,-- 1 ,_ .. 17,-
~.... ili,- 1 •Ut: ••.-
'ı" •11.- 1 1:0111 iM,-

'~· 118.-
1 ,..,. it,-
10 • .,. il,-

ı..ı;. 11,- • •ıur 69.-~ • 11,ı-
ı Çırae'lf -· 

' 17,- 1 .Alıııı ~.ıı ... - ı Mnltliyı 'J0,10 
w.~ 114, ı Banknet >.:ır-

encümeninin nazan dikkatini celbet 
mittir. 

ilk sekiz aylık 
ticaretimiz 

ihracat ofloi 1932 seneoi ilk sekiz 
ayı zarfındaki memleket itibatile ha 
rlci ticaretini teapit etmittir. Bu is
tatiıtı1de her memlekete olan !halat 
Te ihracatnmz görülmektedir: 

ithalat T .L. ihracat TL .• 
Memleketler 1932 1932 
Almanya 13.417.629 5.581.343 
Arnavutluk 1.172 28.764 
Avuıturya 1.202.654 756.737 
Belçika 3.478.094 1.980.927 
Bulgaristan 473.927 432.013 
Çekoslovakya 2.670.939 1.096.442 
Daı imarka .J.947 133.360 
E.ıonya 2.886 25.744 
Fenlaudiya 36.SS3 37.942 
Fransa 5.305.409 5.025.318 
Holanda 1.247.667 1.620.385 
lngiltere 7.170.225 4.294.868 
lspanay 93.150 2.881.68S 
laveç 859.372 259.502 
lıvi~re 614.119:! 187.329 
ltalya 7.512.691 11.339.390 
Letonya -- S. 105 
Lituanya 415 23.201 
Macaristan 321.163 17.216 
Norveç 403.070 8.057 
Lehistan 70.984 5.041 
Portekiz 4.654 408 
Romanya 669.251 456.114 
Rusya 3.965 309 1.805.373 
Yugoslavya 69.685 76.036 
Yunanistan 203.113. 3.899.881 
Çin 57.264 661 
Filistin 7.989 692.414 
Hicaz 3.324 6.065 
Hindistan 983.496 6.111 
lrak 9.187 78.654 
lran 272.244 16.992 
Japonya 2.040.023 162.437 
Suriye 856.705 1.524.689 
Siyam 77 -
Yemen 1.688 1.616 
M111r 998.479 1.451.982 
Amerika M.M. 1.525.460 4.335.657 
Arjantin 23.871 7.274 
Brezilya 886.787 1.049 
Şili -- 38 
Meksika 51 1.413 
D. M. 368.129 1.600.434 
Meçhul 75.983 631.061 

----------
57.931.281 52.402.746 

Bir senelik istihsal 
ve ticaretimiz 

ihracat ofisi 932 senesinde Tiirki
yenin iıtihıal vaziyetile harici ticare 
tine ait mufaual bir istatiıtik hazır· 
lamaktadır. Bu eser 200 sahife ka
dar olacak ve yeni senenin birinci 
günü neıredilmit olacaktır. Eıerin 
ihıııarı için Ofis iıtihb..rat raportör· 
lüğünde iıtatiıtik tefi ve iki memur 
dan mürekkep bir komite teşkil edil 
mittir. Bu ....,,.de Türkiyenin butün 
btihaal ve ihraç "!Yalarile kıymet, 
miktar, istihsal memhaları ve ihraç 
mıntakalarına ait malG.mat buluna
caktır. 

İngiliz lirasının 
sukutu 

PARlS, 25. A. A. - lngiliz lira
•ı, lıoıılangıçta dütük bir fiyatla tes
cil edilmiştir. 84 frank, 25,415 do
lar. 

lzmir'de tütün satııı 
IZ~R, 25. A. A. - Çoktan beri 

beklenılen tütün piyaaaaı, dün Ceş
me, Kırkaiaç, Akbiaar ve Somacİa a
çılmıştır.Kırlıağııç ve Akhisar için tü 
tün kumpanyaları mümebailleri tara 
fmdan 130 ve So-·.ı. 160 lnınıt fi 
yat teklif eclilmİ§ ioe de müstahai.1-
ler bu sene rekoltenin azlıiı ve tü
tünlerin nefaseti haııebile bu fiyatı 
u gördüklerinden sabt ohnanustır. 
Çetmede pİyaea 90 lrunıttan ~Çl
mq, ve müıtabsiller bu fiyatla çok 
tütün salJDJtlardır. 

Özüm ve incir 
IZMIR, 25. A. A. - Şehrimiz ti

caret ve sanayi odaımın üzüm ve in 
cirlerimizin ticari vaziyeti ve ihraca 
tı baklanda tanzim eylediği rapora 
nazaran mevaim iptidıwndan 23-10-
932 tarihine kadar lzmir borsasında 
35.552.368 kilo üzüm satılmışbr.Ge 
çen •ene ayni tarihe kadar 12.952. 
713 kilo üzüm satılımı idi. 
. .Mevsim jptida•ıadan 32-10-32 ta 

nhiae kadar lzmir limanından ecne
bi me'?'1eketlere vaki ihracat 29.312. 
fr!8 kilodur. Geçen oene iıe ayni ta 
rihe kadar 13.546.346 kilo idi. 

incirlere geljnce; mevsim iptida
sında 23-10-932 tarihine kadar lz
mir borsasında 10.981.JS& ki'- '- -'-

• lsveç grupu 
ile itilaf 

1 S milyon yerine 
5 milyon verilecek 

laveç grupu ile hüklimet: ara· 
unda yeni bir mukavele aktedlldi 
ği, Ankara'dan bildirilmitti. Gnı· 
pun :ıehrjmizdeki merkez.inde 
yaptığomz tahkikata göre, yeni 
mukavele ihzar eclilmit Te Dev
let Şurasmm tetkikine arzolun
muıtur. Mukavele, tediyata ve 
demiryolları inşaatuuı. ait bazı te
ferrüata mütealliktir. Bu cümle• 
den olmak Üzere, hükümet bu 19• 

ne 15 milyon lira yerine !! milyon 
lira tesviye edecektir . Eııaoen bu 
ııene bütçı.aine de loveç grupuna 
tediyat için konulan taholaat bu 
kadardrr. 

Öldüğü 
Muhakkak! 

Sait Hikmet Beyin 
paraları 

bankalarda duruyor 
l iyon' da vefat ettiği yazılan 

Sait Hikmet B. in öldüğil tahak
kuk ebnlttir. Pari• Konsolosumu~ 
dan, merhumun ailesine gelen 
bir mektupta, S41it Hikmet B. in 
öldüğü kesbi katiyet ettijti ve 
konsoloolujtun vazifesini yaptığı 
bildirilmektedir. 

Diğer taraftan Sait Hikmet B. 
in zevce&İ namına Fransız ve ls .. 
viçre bankalanndaki mevduatı
nın da yerlerindP. durduğu anla• 
.§ılmış, bu suretle Hikmet B. in 
herhangi bir kadınla bu paralan 
alarak meçhul bir taı-afa çekildi
ği ihtimalindeki isabetsizlik te 
meydana çıkmıştır. 

Eminönü kayma
kamı takdir edildi 

Eminönü kaymakamı Raif B. 
vazifesinde gösterdiği faaliyet ve 
muvaffakıyelttın dolayı bir takdir 
name ile taltif edilmiştir. Raif Be 
yİa şimdiye kadar aldı~ı takdime 
meler üçe baliğ olduğundan bir 
aene kıdem;ne :zammedilmiştir. 

Maarifte 

Avrupaya tahsile 
gidecek talebe 
Avrupaya ta.h•ile gidecek 50 

liae mezunu ta.lehe dün maarifte 
müfettişi umumilerin iştirakile 
bir içtima yapmı§lardır. içtimada 
talebeye Avr•.ıpada takip edecek· 
leri battı hareket izah edilmittir .. 
Önümüzdeki ay batında talebe 
Avrupaya hareket ede~ektir. 

Millet mektepleri 
Millet mektepleri bu sene de 

1 teşrinisanide açılarak tedrisata 
başlıyacaklardır. Bu sene de A 
ve B. olmak Ü7.erE> iki şube olarak 
ders gösterilecektir. MRarif mü
fettişleri mıntakalarda tetkikat 
yaparak ne kadar kurs açılması
na ihtiyaç olduğu teshil etmekte
dif'ler. 

Selim Sırn ve 
Hasan Ali B.ler 
Maarif vekaleti müfettişi u

mumilerinden Selim Sım ve Ha
san Ali Beyler Ankaraya gitmiş
lerdir. 

Müfettişler di.n 
toplandılar 

latanbul ilk tedrisat müfettif
leri dün maarif müdürü Haydar 
Beyin riyaoetinde bir İçtima yapa 
rak ilk mekteplerin vaziyetini, 
yeni llÇ1laıı 4ubeleri ve talebe mik
tannı görüımü~lerdir. 

Malulleri davet 
Harp malulleri cemiydi amu• 

mi merlıeanden: 29 tepinievvel 
Cümburiyet bayramı merasimine 
ıeçen oeneki gibi harp maiülleri 
de ittirak edeceklerdir. l§bu me· 
rasim için lizımgelen son hazırlık 
yapılmak üzere balümum arka· 
daılarm 27 inci pel'§embe günü 
saat on buçukta Veznecilerde c• 
miyet merkezini behemehal t..,rif 
buyurmaları ehemmiyetle rica olu 
aur. 

--
he kadar 12.326.535 kilo incir sabi 
mıt idi. 

Mevsim İptidaoından 23-10-932 
tarihine kadar lzmir limanından ec
nebi memleketlere yapılan ihracat 
11.910.453 kilodur. Geçen ten ise 
-----~ -"---~L - 1 __ _ı_ •- -- • -- • •• • 

Mahkemelerde 

Vapurda kaybolan 
adamı öldürmüşler mi 
Dumlupınar vapuru vak'ası 
şayanı dikkat bir safhaya girdi 

Dumlupınıı.r vapuru cint'yeti 1 nı haber alınca ıitmit Te Süleyma 
dava11 dün fBYa.nı dikkat bir saf- na hareketinin ayıp oldıığunu, ev· 
haya girmittir. Karilerin hadiseyi li bulunduğu cihetle kızla avleae 
hatırlamaları için ima bir hi.ılôıa miyecefin.i ve kı:ıa yazık edeceil 
yapmak faydalı ola~aktır: Dum· ni aöylemif, bu yüzden kavı• çık 
lupmar vapuru Trahzondan latan mıt ve Meto Süleyman Fe:nlyl 
b1Pla gelirke ı. gece saat 11 de öldilrmüttür. 
S•msun a~ıklarında geminin için- Mektup okunduktan -... SÜ· 
de iki el ıillh •• •İ itldilmif, buna leymana böyle bl.r kız tanıyıp ta
mütcakip, vapunı ][omanyacıaı mmadıfı aorulmuıtur. 
~üleymRu birden bire mal<ln> da- Süleyman daı 
i•eoine · -miş 'kamarot Fey:ıi ha· - Evet vardır. Hizmetçi ola· 
r a silah çekti, ko'l"kuyorum·• diye ra.k vapurda aldım, timdi de ba
u k titremi,; "yukan ç.k!" deni!· radadır, demi§. ismi ııorıılmuı, 
t iği zaman da: "Dizlerimin halt Ayte oldujtu ötrenllince, fahlt o
~ özüld ;, cıkam·lltl" demiftir. Oç larak oalona çafnlmıthr .. 16 ya· 
<'ört kiti bir taraftan Si.ıleymanı tmda, karaka§lı, kara gllzlü bul· 
yukarı çıka'l"ırlarken, diğer IA.taf· day renkli bir kız olan Ayf" so
'n clA &ilah <:ektiği idd;a edilen rulan suallere cevap olarak: 

Feyzinin tahanisin, bBflanmı~tır. - Feyzi ile Meto Süleyman a-
Yapılan bütün taharriyat bot• rasmda bir husumet oldutunu bil 

çıkmış, Feyzi bulunamamııtır. miyonım. Feyzi ile hiç alakam 
Vapurda derhal bir tahkil• .. t yoktur. Süleymanın evi! oldufuna 

meclisi teşekkül etmi~, maamafih biliyorum, onu ben ııevdim ve e
müspet, menfi bir netice haoıl ol· vine gittl:aı. Hl:mıetçlsi detflim, 
mamış, vapur lstanbula gelince ileride karısı olmak Üzere onunla 
hadiseye müddei umumilik vazi- oturuyorum. demiıtir. Bu fBhİt· 
yet etmittir. ler dinlenildikten s<1nra vekiller 

Tahkikat neticesinde koman- tahliye talebinde bulunmutlar• 
yacı Süleyman katilden, Kaptan dır. Hikimler müzakereden son
Osman Nuri h~y cürüm delillerini ra marangoz Haoanla kamarot 
imha etmekten, Meto Süleyman Y akubun tahlt olarak getlrllme
cinayeti kolayla•hnne.ktan, Emir, sine, maznunlardan Murat, Emln1 
Murat, efediler de hadiseye işti- Meto Süleyman ve Ooman Nun 
rakten suçhı olarak tevkif ve A· efendilerin tahliye•lne, komanya• 
ğırceza mahkeme•ine sevkedilmis cı Süleyman efendinin mevkuf 
!erdir. J. kalmaama karar vermitler, muha 

Muhakemenin dünkiı celse•in- kemeyi de baska gtine bırakmış
de de bazı şahitler dinlenilmit, !ardır. 
fakat bu ıahitler şu anlattıkları
mızdan fazla bir fey söy].,memit· 
!erdir. 

Şahit!•· len sonra Feyzi efen
dinin d111v~ r ı mevkiinde bulunan 
annesi ayağa kalkmış ve demiş
tir ki: ( 

·- R 1>is 'ey, benim oğlum öldü 
riilMÜSIÜr ve cinayet şöyle olmut· 
tur : B.,. altı ki~i oğlumun üzerine 
çullanmış:ardır, biri boğazım sık 
mış biri •ilerini tutmU§, biri kı
padan'l:!lı~nna n13.ni olmuş, bu su· 
retle öldünnihlerdir. Ölüm ta
m.am oldukta~ sonra, oğlum1ı bir 
çuvala koymuşlar, çuvala da a
ğır bir demir "Ç>arça., bağlamışlar 
ve denize atmıtlardrr. 

Çuval deni:r.e atılırken de iki 
el silah atılmıttır. Bu silah atılış
taki kaıt Fevzi sillh attı denile
bilmesini te~in içindir. Ben bu 
hadisevi ;spat edecejtim. Maran
goz Hasım isminde bir tahldim 
var, onu celbediniz, demiıtlr. 

Maznun vekili bu ıahidin cel
hedilmemesini latemlıtir. Bu esna 
da da müddei umumi Cemil Bey 
söz almıt: 

- Reis bey, bir mektup aldım, 
okunsun demiş ve mektup okun· 
muştur. 

Kamarot Y akup imzasını taıı· 
yan bu mektup "Ajtırceıoa müd. 
dei umumlliğine" başlığını ta~ı
makta ve "Feyziyi Meto Süley
man öldürmüştür" diye başla· 
maktadır. Mektııp çok şayanı dik· 
kattir ve hüluoatan denilmekte· 
dir ki: 

- Vapurda yolcular arasında 
bir zabit ve bu zabitin bir biz· 
metçisi vardı. Maktul Feyzi va
purda bu kızla aşmalık peyda 
etti, Meto Süleyman buna ınatta
li olunca kıza: 

- O kopukla ne konuıuyor• 
sun? Meteliği yok, kamarot h• 
rif, benimle gel, seninle eTlene
lim, dedi ve kızı ayarttı, evine 
götürdü, kız bili Meto Süleynıa
nın evİl!i!eclir, fakat Süleymanm 
kendiıini alacağını oanD' ve onun 
OTli oldafunu bilmez. Maktul 
Feyzi Süleymanın kızı ayarttıjtı-

Spor 

Hikmet Beyin bir 
davası 

Eski müstantik Hikmet Bey 
dün bir iıtida ilo mü\fdej umumi· 
liğe müracaat etınlttir. Hikmet 
Beyin müracaab bir dllyak hiıdi
oeai hakkındadır • 

Hikmet Beyin oğlu Tarik efen
di Galataııaray ıı .... inln Ortaköy 
fUhesinde dördüncü smıftadır. 
Muallim Nahit Bey bir gün ımıf· 
ta Tarik efendiyi dö•mÜş, Tarik 
efendi bayılınııtır. Hikmet Bey 
hadiıeyİ hem maarife tikiyet et
mit, hem de pollııe haber vermiş
tir. Polis Tank efendiyi muayene 
ye sevkebniş, muayenede de da· 
yak aoan tesblt edilmiftir. Bunnn 
Üzerine Hikmet Bey mliddei u
mumllljte müracı>.at ehnfttlr. Mild 
del umumilik iotidayı tahkikat 
yapmakta olan polis karakoluna 
havale ebnlttir. 

Komünistler 
Davalan haflyyen görülmekte 

olan komünistlerin muhakemele
rine dün Ajtıı·ce:ra mahkemeıin
de devam edilmittlr. 

Beraet talebi 
Y azihaneainde 7500 iane çak· 

mak taıı zuhur ettili iddlaııryla 
ihtlıas mahkemeılnde muhakeme 
edilmekte olan komlayonc:u Şera· 
fettin efendinin muhak-aine 
din deTıım edilmfttiı-. 

Müddei umumi Şerafettin efen 
elinin beraetlnl btemlftir. DaTa 
lnhiaar Teldllnln evrakı tetkik et· 
meli için batka gftne hırakılllU§
tlr. 

Çocuğu ezen tof6r 
Bundan bir müddet evvel CI· 

hangirde Belediyeye alt bir kam
:ron Dr. Mehmet Ali Beyin bet 
:r&f!Ddalr.İ oilu E,refe çarparak 
vefatına ııebebiyet vermlfti-. Bu 
kamyon toförü ilrinci ceza mah· 
lı:.mealnde bir eene hapııe mah
kGm ol11111flur. 

Balkan güreşleri 
yaklaşıyor 

Milli güreş ekibimizi hangi 
pehlivanlarımız temsil edecek? 

3 ve 5 ikinci Tefrİnde lstanbulda 
Mıılı:ıim müeHeaeainde yapılacak o
lan Balkan gürq birinciliklerine bü
yük bir faaliyetle hazırlamlmakta
cln-. Milli takımımızın orta, hafif, ve 
fili:ı ıiklet aıruflan tesbit edilmiıtir. 
Ortadan Nııri, hafiften Yuauf As
lan, en hafiften Abbas ve filizden 
Mustafa Türkiyeyi temsil edecekler
dir. Güreşçilerimi:ıin gerek ınüsaba 
ka ve gerek idmanlarından alınan . . . . 

bakalan 27birinciteırin pertembe 
günü Beyoğlu Halk Fırkaamda ya
pılacaktır. 

Balkan güreıleriııe ittintk edecek 
milletlerin güreıçi liateleri ırelmelı:
tedir. 

Yugoslavlar bu mühim müeabalra 
lara tam takımla iıtirak edecekler· 
dir. Yugoslav güreşçileri 31 birinci 
teşrin alctamı Zagrepten hareket e
derek 1 ikinci teşrinde lstanbulda - . . .. . 

İnhisar/arda ------
Kongre 
Dağıldı 

Yeni tütün layihası \ 
Veka-

lete gönderiliyor 
lnhioarlar idaresinde muhtelif 

Vek&.letlerle ziraat mmtakaaı o
len. Vilayetler mümeuillerinin ve 
tütün tacirlerinin iftiralı:ile, Tü
tün lnhiııan kanununu tadil icin 
tetekkül eden kongre dağılmı4br. 
Yeni hazırlanan kanun layihası 
tabedilmft ve hükUıneti merkezi
yeye gönderilmek üzere bulun
muıtur. 

Yeni layihada, tütünlerimizin 
itleme tipleri tayin edileceğine 
dair ahir.im konulmuttur. Bu oa
yede tütünlerimizin hilewz ola
rak ecnebi piyaoalarma arzı müm 
idin olacaktır. 

Yeni layihaya köylllye mecc:a· 
-n İyi tütün tohumu tevzii ve zi
raatin ı.alahı içinde ahkim konul
muştur. 

Bu layiha, Vekiletce tetkik 
edilerek meclisin önümüzdeki İç· 
tima devresinde müzaker., oluna· 
c:aktır •• 

Hi.snü 8. bugün 
gidiyor 

inhisarlar umum müdürü Hüs
nfi B. bugün Karadeniz sevahilin 
deki tütün, tuz ve müskirat inhi· 
sar idarelerinin tevhit kadrolan• 
na nezaret etmek Üzere tehrlmlz
den hareket edecektir. H iianü B. 
Artvin' e kadar gidecek, avdetin· 
de Zonzuldak'a da uğnyacaktır. 

- -

Hayvan 
Sergisi 

Kayıt muamelesi 
· bu ak,am bitiyor 

Dolmabahçe eoki Ha.aahırlar• 
da 30 tetrinievvel pazar gilrıü a
çılacak olan ehli hayvanlar oergl
.ınin kayrt işi bu aktam bitecek
tir. Y ann baytarlardan milrek· 
kep bir heyet eergiye gidettk pu• 
Tantaj yapacak ve hayvan eahip
lerine verilecek ikramiyeleri te.
bit edecektir. 

Tahkikat devam 
ediyor 

KonyAdan lstanbul EYkaf mü
d?irlügiine gönderilen ve müdirl
yet tarafmdan da lalnm asari mü
• eahıe le•lim olunan Muhlddinl 
arabiuln lurkasile kıymetli eecc.a
de halr.lr.mda tllbkikata Evkaf mil 
dürliifünce devam edilmektedir. 

Evvelce Çengelköy camünden 
kaybolan tarihi levlaa iti de ar.,.. 
tmlmaktadır •• 

Mimar Slnanın ti.r
beai tamir edilecek 

Mimar &inanın Süleymaniyede 
ki turbainin 7700 liraya tamiri 
kararlapaıttD'. İstanbul Evkaf i
daresine emir gelir ıelmez tami
rat bll!!layacakbr. 

Mal6llerin içtimaı 
cumartesiye kaldı 

Harp mahllleriıoia itin iı!tima· 
lan mukarrerdi. 

Fakat birinci, ikinci reialerle 
umumi lr.ltip, işleri bulunduiu c.İ· 
betle ıelmedlklerlnden içtima cu· 
marteai tıiinü -bahma talik edil 
miılir 

P"'IP"aDl nazarım Çupmba .... 
pretÇiJer Botazda 1ıir teneaırilla ,..... 
pecaklarthr. ~ ...- ......, :::::-,,::;:::.: -=~ 
Yuıoalav ıiunil-ile ıbfi1e ka 

dar -- .... defa laırtılaJllUltık. 
O da 1921 olimpiyatlanncla. Salın 
1aırt11ım pkanlan Yqoalav atiret
çiainl • lıir -ncloı yendi. Türk 
~ hariçle temu imHnla 
rı - wlesef - ı*o az lıoıllfedildi-
11 için Y ugoalavlarla aramızda bir 
mukayeae yapmak gak zor olııcak
br. 

Gelen listelerden ıınlatılclıtnıa aö 
re YugoolaT takmımcla 3 Macar gü
reıçi vardır. Yu..,.IaT aüretçileri
nin hepai, uzun aeaelerclen beri fllDl 
piyonluk elde etmiı olan kıymetli gii 
l'e!Çllerdlr. Malum oldujtu lizere Ma 
car giiretçileri dünyanın en yüksek 
aiirefçileri olarak tıuuımufbr. Bu i
tibarla Y ugoalavlan kuvvetli rakip 
olarak görmemizde bir hata iflemit 
olmayız. 

Bu büyük müaabakalarda giireşçi 

Belediyede 

Bir mezarlık 
ihtilafı __ .. _ 
Zihni Pş.nın kemik

leri baıka yere 
kaldırılamaz mı? 
Erenköyde Zihni Pş. mahal

lesinde bir mezarlığm yıktın
bp yıktırılamaması meselesin
den dolayı belediyr Maarif, sıb 
biye daireleri ara.. . •. da garip 
bir ihtilaf çıkmıştır. 

Mesele ıudur: 
Erenköyünde Z"ıhni pş. ma. 

hailesi diye bir mahalle vardır. 
Bu mahalleyi vaktile Zihni Pt• 
tesis etmiş, burada bir cami. 
bir mektep ve bir çok da bine 
yaptırmıştır. Bu hayırperver 
zat ölünce bu civar halkı. ma· 
hallelerinin hanisini yakın bir 
yere gömmeği muvafık bula
rak bu zatın kendi yaptırdığı 
cami ile mektep arasına küçük 
bir mezarlık tesis ederek Zihni 
pş. merhumu buraya gömmüt· 
ler. Zihni pş. nın metfun bulun 
duğu bu yer. zamanla, marlıu
mun bazı yakınlarının da defne 
dilmesi suretile küçük bir me
zarlık haline gelmiştir. 

Geçenlerde buradaki Zihni 
pş. ilk mektebi başmuallimi Ma 
arif müdürlüğüne bir tezkere 
yazarak bu mezarlıgm kaldırıl 
masını ve arsanın tesviye edile 
rek bir bahçe haline getirilme
aini istemiştir. Sehep olarak da 
mektebin yanında bir mezarlık 
bulunmasının küçük olan tale· 
be üzerinde fen" bir ruhi tesir 
bıraktığını, ayni zamanda sıh
hi mahzurlar bulunduğunu ile
ri sürmüştür. Maarif idaresi bu 
meselenin tetkiki için bir kere 
de sıhhiye müdürlüğünün fik
rini almağı muvafık bulmuştur. 
Sıhhiye müdürlüğü bura!ımn 
balen metruk bir mezarlık ol· 
ması dolayısile sıhhi bir mah
zur tevlit etmiyeceği kanaatıru 
izhar etmiftir. Maarif idaresi 
de mezarlığın kalabileceği neti 
cesine varmıştır. Fakat son be
lediye kanunu mucibince böyle 
mahalle aralanndaki mezarlık
)ann kaldınl~ası lazım gel· 
mektedir. Belediye bu mezarlı. 
ğı kaldmnağa karar vermiştir. 
Diğer taraftan mektep ba~ mu· 
allimliği de mezarhğın kaldın! 
masmdan ısrar etmektedir. 

Mesele böyle resmi daireler 

ıın.smda muhabere safhasında 
iken Erenköyün Zihni pş. ma

hallesi aakinleri de bu mezar· 

lık ihtilifma muttali olmuşlar. 

dır. Mahalle sakinleri. kendi 
yurtlannm banisi bulunan Za· 
bn mezannın ortadan kaldırıl

masını istememektedirler. Bu

ndaki camiyi .,,e mektebi dahi 

yaptıran Zihni pş. nın mezarı -
nm kalması, namı ve hatırası 

taziz edilmek için arzu edilmek 
tedir. 

Bu vaziyette bu küçük me

zarlığın kaldınlıp kaldırılma

ması çapl'afrk bir mesele halini 

almıttır. 

Belediyede bir 
tayin 

Oaküd.,. tramvay tirketi hu

laık mü,avirliğine tayin edilen 

SiileFman Sım Beyden mün
hal belediye hukuk işleri tev· 

As ve ıouamelit mca1urluğuna 
aalKk İstanbul müddei umumi
lerinden Ridvan B. tayin edil· 
IDİftir. 

Yeni bir köy 
Bakırköy kazau dahilinde 

ATindos çiftliği cwannda iki 
yüz elli nüfuslu mühacir kafile 
li burada elli hanelik bir k6y 
inp etmi,Ierdir. Dahiliye ve
kileti bu köyü Avcılar köyü 
tesmiye etmiıtir. 

Heybeli •ana
toryomu 

Heybeli.da senatoryomuna 
belediye tarafından ilive edilen 
yeni pavyonlarm nokaanları İk· 
mal edilmqtir. Pavyonlar ya· 
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\rı umdesı «MlLLfYET» tir 

26 T.EVVEL1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telı:raf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Ba,mubarrir ve Müdür: 24318 
Yazı İşleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç içın 

ı.. K. L. K. 
3 aylıfı 4- 8-
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" 

7 50 14 -
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" 

14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüabalar 10 lru
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nların me· 
•'uliyetlnl kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy raoat merkezinden 

verilen malümata göre bugün 
ban bulutlu ve karyelden 
kuYVetli olarak rüzgarlı devam 
~decektİT. 

25-10..32 ta.·ihinde hava tab
);ki 756 milimetre en çok sı

u.klık 22 en az 12 santigrat 
k ydedilmiJtir. 

[ F ICLliKJitll 
Bir mesele 

Arkadatlarımızdan biri son 
spor hadiselerini merak etmit··· 
Muharrirlerde spor merakı, ae. 
nede veya senede bir beliren bir 
ruhi halettir ki; mutlaka hırçın 
ve mutlaka ittiham edici ıekil
de görünür. 

Bu spor merakını muharrir
ler nezdinıle en. çok tahrik eden 
sey bizim takımların kaybetme 
sidir ve bu sebepledir ki; Rus 
takımına karşı bizim takımın 
mağlubiyeti şu bahsettiğim ar. 
kadaıı hiddetlendirmiştir. Bu 
zatın iddiası şudur: 

lstanbulda bir ıpor inhisarı 
vardır. Ve bunun ismine fede
rasyon derler. 

Hangi bir yanlışlığı tashih 
edeyim. Filvaki latanbulda bir 
spor inhisarı vardır amma iımi 
ne federasyon demezler. lstan
bulda spor yükünü taşımak 
külfeti bir takım muayyen a
damlara verilmiştir. Bu yükü 
başkası gelip •ırtma almadığı 
içindir ki; o adamlar bunu İs
ter istemez sırtlarında taşn·lar .. 
Buna inhisar demek için işin i
çinde bir kar, bir menfaat te ol
malı değil mi ya!.. Halbuki 
sporda o yoktur ve bazı mües
seseler spor işlerinde çalışan 
mMnurlarını hoş görmezler. 
Sporu bırakmazsa feyizleneme
yeceğini söylerler .. Lakin bazı
larına göre bu davulun sesi u
zaktan hoş gelir... Ve bunda 
kar old~ığunu vehmederler ... 

Bizim arkadaş Halkevi takı
mına, milli takıma. muhtelit ta
kıma giren futbolcülerin de 
hep ayni adamlar olduğundan 

1 da şikayet ediyor. Şüphesiz ay- ı 
ni adamlardır. Ve çaresiz böy
ledir. Çünkü hep bu takımların 
en kuvvetli şekilde teşkil edil
miş olması lazımdır. Bizde de 
en kuvvetli takımı ancak bu a
damlar tetkil edebilirler. Bu a
damlar, gidip kimseye "beni ta 
kıma al!" demez.. Onları, ara
yıp bulur takıma koyular, biz
de de böyle değil midir ya!. Bir 

; kaç kalem sahibi Babıalinin tu-
i haflığını inhisar altında tut

mak İsteriz.. Hem bizi kimse 
çağırmaz iken!.. Bir üçüncü 
hiddetlenecek şey de - bizim 
arkadaş için - Kaı-agümrükte 
yenilen Seliinik takımının bi
zim federasyonla ali.kası olma 
dığına dair olan tebliğdir,. Bir 
tarafta Ruslara yenildiğimizin 
acısını beride çıkaran Seli.nik 
takımına karşı olan galebenin 
kıymetini azaltmaya lüzum 
var mıdır ya? .. 

llk görünüşte çok kuvvetli 
bir iddia gibi görünen bu işin 
içyüzü şudur .. B;zim memleket 
le. dünya spor teşkilatile bağ
lanınıt federasyonlar vardır. 
Bu federasyonları beynelmilel 
teşkilata bağlayan nizamlar. 
memleket dişar11ile olan te
maslara müsaade vermeyi mil
li federasyonlara bırakırlar .. 
Milli federasyonlar da ancak 
kendisine mensup olan spor te
şekküllerine, karşı tarafın fede 
rasyonuna men5up bir spor te
şekkülü ile temas müsaadesini 
verebilir. n 

Karagümrükte Selanik muh 
teliti ile müsabaka yapan genç
ler bizim teşkilata mensup de
ğildirler. Bu intisap edememek 

keyfiyeti onların kabahatidir 
demiyorum, amma bugünkü va 
ziyet budur. Selanik muhteliti 
ismindeki misafir takım da Yu 
nan spor teşkilatına mensup 
değildirler. Binaenaleyh millt 
federasyonlar bu iki memleket 
arasındaki spor temasının ma
hiyetini kendi memleketlerine 
ve bu suretle beynelmilele kar
şı izah mecburiyetindedirler ve 
bunu yapmıtlardır. 

işte bütün bunları bilmeye
rek yapılan feveranlar belki bu 
nu yazanın geçici hiddetini ve 

belki de onun gibi düşünen oku 
yuculann muahaze zevklerini 
tatmin etmiştir amma, sporcu 
ve spor bundan müteessir ol
muıtur. Orasım kimse düşün
mez.. Yalnız "Vur abalıya!" 
der ve vururlar. 

Kadın yankesici! 
Erkeklerle müsavat ilan et

tikten sonra kadının yapmaya
cağı san' at kalmadı demektir. 
Geçen sene Macaristanda mün 
hal olan cellatlığa bile üç tane 
kadın istekli vardır. Dünkü ga 
zetelerde okudum ki; bir kadın 
yankesici yakalamışlar.. Biı·i

nin çantasını çarpmış ... Eldeki 
kanunlar bu birkaç kuruşluk 
çanta çalan yankesici kadını 

tecziye edecek ahkamı havidir. 
Lakin kalp çarpan kadınlar 

var .. Onları kime cezalandıra

cak? •. 
FELEK' 

"Milliyet,, in edebi romanı: 26 

ROMAN 

Bükreıten mektup 

Romanya ciddi bir buh 
ran devresi geçiriyor •• 
Bütçede muvazene temin et

mek, buhranın önüne 
geçmek için tedbirler aranıyor 

1\ 

Başvekil 

milikti. Ve Vaida kabinesinin her 
teşebbüıü ve kararıManİtı tarafın 
dan taıvip olunmakta idi. Anlaşı
lıyor ki, Vaida'dan evvel kabine 
teşkili kendi.;.,., teklif edildigi za 
man bunu reddeden Maniu bu
gün kanaat ve cılrü,lerinde eaas
lı fedakarlık ve değişikliklerle ic
ra mevkiine geçmiş oluyor .. 

Filhakika yeni Romen başveki
li matbuata beyanatında bu nok· 
tayi itiraf ~tıı,;yorsa da zamanla 
bu tahavvülii müşa1'. ecfe etmek 
kabil olacaktır, fikri hakimdir. 

Yeni Romen kabinesinin bir 
huıusiyeti de Besarabya, Ordeal 
ve Bucovine için üç portföyıüz 
nazırın lr:abineyc alınmış olma
•• teşkil ed.,ı·. Bu ni\zırlar yapıla
cak idari ıılalıac İllerile meşgul 
olacaklardır. "[eni Ba~vekilin ıöy 1 
!ediği gibi idarede adimi merl<e- ! 
ziyete doğru ı:idilmesi mukarrer
dir. Bu hususta bazı kanun layiha 
ları hazırlanacaktır. 

• ' jc * 
Romanya ciddi bir mali bu~ran 

1932 

Bu akşam 
ELHAMRA'da 

MARİ.EN(DIETRl 
• ln <itı~~iiiJr 
CLiVE BROOK 

ile berabe: 

Şanghay Ekspres 
tamamen Fransızca sözlü fil
minde. lliveten: Paramount 
Dünya havadisleri \'e Rus
Türk futbolcularının Kadıköy' 

ünde ilk maçları. Yerle
riniz( evelden temin ediniz. 

• 
iNE ALAR 
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_____ ( Daima garip ve güzel 

BR GITTE HEL 
• • 

Yarın ekşam ARTiSTiK Sinemasında 
ANDRE LUGUET, JEAN GABiN ve 

ANDRE ROANNE ile beraber 

ZAFER 
• 

Yarın Akşamdan itibaren: 
SAHNEDE 

8 kız ve 3 erkekten mürekkep 
"BEKEFFY,, revüıü tarafından ZENGiN VARYETE 
Huıuıi Rumb~ • İspanyol tangoları • Arap Şarkı

ları • Çin komedileri vesaire vesaire .•. 

KARAMAZOFF M. Jules Manlu 
BÜKREŞ: 23 birinciteşrin 1 -Yarından itib.'l.ren- •·-----------------------' ALEMDAR ı---- Yarın aktam ı GLORYA 'da Üç günden İ>eri Jules Maniu ka

bineai iktidar mevkiindedir. Ve 
mevcut kanaatd göre M. Maniu 
hükümet riya1'etini en çetin bir za .. 
manda deruht~~ etmek cesaretini, 
daha dofrusıı zanıretini '1is.setmİf 
tir. Romanyayı İ<gal eden bir çok 
meseleler ara>ınd a Ruılarla akde 
dilecek misak ve ınali vaziyet, hal 
li elzem görülen günün mütkül 
davalan halindedir. Milli köylü 
fırkaır lideri kabine:-.ine frrkaaı
nın en ileri gelen simalarını almıt 
ve beynelmilel bir şôhret olan M. 
Tituleaco'yu da - fırka•ından ol
madığı halde - Hariciye nezareti
.ne getirmiştir. 

ı TRADER HORN s N E M A s 1 N D A (TÜCCAR HORN) 
Jean Murat ve Amerika'da vah!İ hayvanlar ıu-aaında çevrilmi, binbir çeşit korku 

Kate de N agy ve fellket ıeçirilmlt filin. 
ıribi iki büyük artistin Mümessileıi EDV1NA BOOTH 

temsil ettikleri 

M. Titulesc.D'nun cevval zeki.
sından, büyük politika aleminde
ki müateana mevkiinden istifade 
olunarak, yeni kabinenin harict 
meselelerde muvaffakıyetler göı
tereceği ümit edilmektedir. Mali
ye n~zaretini deruhte eden Mad
gearo'ya ise burad" mali dikta
tör ismi verilmektedir. Nazarlar 
kabinenin bu ilci mühim aiması ü
zerinde temerkitz etmektedir. 

Ruılarla misak ne olacak? Ce
nevre protokolıi kabul edilecek 
mi? Bu iki •ual bu~ünlerde du
daklarda yer bulmakhdır. işle
rin cereyanına göre yeni kabine 
Cenevrede Cemiyeti Akvam mali 
komiteıi ile akdedilen protokolü 
imzalayacaktır. Esasen yeni Ma
liye na ı:ınna Cenevre müzakera
tmda refakat eden M. Lu.;ojano 
da Sanayi ve Tiı:aret nezaretine 
getirilmiştir.Bu da Madgearo'nun 
noktai nazarınrn h8k;miyetini ifa 
de eden bir hareket telakki olu
nabilir. Gene M. Meniu'nun ifade 
sine göre Ronıanya Ru~va ile bir 
miıak akdine taraftardn·. Ancak 
Kelloğ misakı ile teessiİ$ eden 
vaziyetin muhafazaıı şartile. 

ıt ·"' * 
Bazı Bükre~ gazetelerinin id

diasına göre ı-!aniu kabinesi de 
Vaida kabineı\İnin uğrarJ1ğı 8.kıbe 
tin aynine uğra~ acakttl". Zira di
yorlar ki, Vaida kabinesi f1rka re
isi Maniunun la"tl müzaheretine 

Hariciye nazırı 
M. Nico/as Tltulesco 

devreai geçirmt1ktedir. Dütkün o
lan ley'in - bir liramız 80 ley et
mektedir - mevcut kıymetini mu
hafaza için ciddi tedbirler alın
makla berabf'T bütçede müvaze
nenin teminine çalıtmak, azami 
tasarrufu temin etmek, yeni ver
giler koymak bükUmetin eıuh 
vazifelerini t~kil edecektir. Bazı 
iıtibli.k maddeleri ve yeni binalar 
için yeni vergiler ihdaaı mutaaav
verdir. Zira burada da latanbul 
gibi bir inıaat ha,talığı devam e .. 
dip duruyor .. 

Aşkta Galip 
zengin ve mükemmel filmini 

gösterecektir. Temafageran zevk 
li ve neteli iki saat geçirer.ektir. 

KUl\llBARA 
SAHlPLERl: 

29 teırinievvel kumbaranızı 

doldurma ıünüdür 

KUMBARASI 
OLMIYANLAR: 

Bu balta için • e l t Bankasın 
dan alacağınız kumbaraya, ilk 
arthrau.ğınız parayı 29 teşrini

evvelde atımı:. 

-Türkiye İş Bankası -

Kaza ve Otomobil 

Sirgortalarınızı Galatada Unyon hanında kilin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

dadan işitiyorduk. Rahatsınız ya? tam onu isteyorum. münakaşa ye. 
rine haabihal... Mizaçlarımızın tu
haf bir hastalığı var. Ya durgun 
su kadar sükun, yahut birden bire 
fırtma, 36 sükutundan 40.5 sayık
laması!. 

Mehmet Ali koştu: 
- Aman, dedi iyi ki hafifledin 

Az daha yarın akşamki vak'ayı 
göremiyecektin?. 

- Ne vak'ası?. 

Bütün şehiı halkınm gi~lp rörec•§"i bir taheıerdir. 

En zevkli, neşeli ve eilenceli sahnelcrile en zengin tuvaletleri 
va uefis musikisi ile 

Karım Olacaksın 
Louis Verneuil'ün büyük mizansenli opereti 

Bu akşamdan itibaren 

MELEK sinemasında 
Gül~cek: kahkahalarla gülecek!... gülmekten nğlayacalmnız! 

Saş rollerde: LUClE11j BAROUX ve ALiCE FIELD 

lla,.ten: Paramount Dünya havadisleri - Ru• - Türk 
futbolcülerinin Kadıköy'ünde ilk maçları. 

BUGÜNDEN iTiBAREN 

ALKAZAR sinemasında 
TUrkün kahram:,nlığını, cesaretini, fedakarlığını gö~tercn 

ÇANAKKALE 
Tiirk ordusunun ittirakilc yapılan SÖZLÜ büyük harp filmi. 

TEŞEKKÜR 
Refikamın hazin akıbeti münaae

betile gerek cenazenin tety;inde ve 
gerekıe bilfiil ve tahrirat ile ailemizi 
taziye eden bilcümle ibvan va ahbap 
lara ayrı ayrı minnet ve .,üranlarımı 
bildlrmeğe derin acılarım mani oldu
ğundan bu vazifenin muhterem ga
zeteniz vasıtasile yazılmasını rica e
derim efendim. 

Baba Kurbanof 

Yeni neşri11at 

Gelin duvağı •• 
Etem ve Rasih Beyler tarafınd3• 

müşterek bir çalışma ile •Gelin dıı 
vağı» isimli bir kitap ne-1redil"!,İi 
tir. 

ZA YI - 4230 numerolu araba pil 
kamı zayi ettım. YeniAini alacağ:flf1 

dan hükmü yoktur Mehmet Rafıirt 

sözüne d'udağınızı dokwıdu,dun~ı 
mu; - Vay efendim, terhiyesıı 
olan halk değil, sizsiniz ... 

Yazan: Falih Rıfkı - Sonra anlarsın .. Burada öğ-
le üstüne kadar, istersen bu gece 
de kal .. Biraz terle, çorbadan baş
ka bir şey de yeme, yarın akşam 

üstü 6 da Kadıköyünde iskele kah 
vesinde buluşuruz. 

Delikanlı cıgarasını silkti: 
- Ne iyi söylediniz, dedi; ne 

iyi üstüne bastınız .. Dün kurultay. 
da hep onu düşünüyordum. Niçin 
fikir adamları arasında bile bir 
türlü demagojiden kaçınamayo
ruz? Demagoji.. Bunun osmanlıca 
sı avaınfiriplik idi. Demokrasi a
vam lıifım kovdu. Avam ... Kimin 
haddi bu sözü ağza almak? Avam 
yok. halk var .. Öyle ise demago. 
ji kendini halka beğendirmek için 
hakikatten bilerek uzaklaşmak, 
mı demektir? Kendini halka be
gendirmek.. Fakat hakikat halk. 
tadır, hak halktadır, halkın be. 
ğenmediğinde r.e hakikat ne de hak 
var. işte bizim yeni ideolojimiz! 
Halk. .. Elit ... Bu ikinci kelimeyi 
nasıl İsterseniz terceme ediniz. 
güzide deyiniz, seçgin deyiniz; 
fakat ötekine dudak dokundura
mazsımz. Eski Allah kelimesi gibi 
bir şey ... Bir gün biri, halk kimya 
blmez, dese insanı öküz gübresine 
gömecekler! Hep bildiğimiz folk. 
lori sanatın. ilmin, kültürün ken
c'isiclir, dedik. ortaya attık .. Biz 

deceğimizi zannederken. karşımıza 
otuz bin kelimeli köy çıkardılar. 
Yaklaşa bilirsen yaklaş .. Otuz bin! 
Bizde en büyük muharririn türk
çesi, arapçası, acemceai, hatta bil. 
diği fransızca veya almancası ile 
top yekiın bu kadar kelimesi var 
mıdır? Bütün edebiyatı cedide ki. 
taplarmın lugatlarını sayacağım. 
geliyor. 

" Halk bilir, lafı, Allah ü a'lertl 
yerine geçiyor. Bu kadaı- bilir•" 
neden ona rejimini, adetlerini• kı· 
lığına kıyafetine kadar nesi "ar 
esi yoksa hepsini zorlayoı·u7.? 

Uzak, küçük bir resim, m;sıl 

sinema perdesinde, yakla~a yak 
klaşa, sonra bir yeri bütün perdeyi 
kaplar, koca salonda ondan başka 
bir şey göremezsiııız, elinize yüzü
nüze dokunacakmı~ gibi olur, tlp
kı onun gibi. 

Uzun kırmızı fesler üzerinde 
ıuı~ı. siyah setresinin kısa, dik ya 
kasına takılmış sallanarak, Sultan 
Hamit geldi, yanaştı yanştı, çu
kur gözlerinden IJci nıeulık fos/o 
ru sıçradı, burnunu bıraktı, gitti, 

lğri yatağanlar üzerinde, sivrı 
dağlardan sıçrıyarak, kılıç bıyık
lı Niyazi Bey sökün etti, J'anaştı, 
yanaştı, bir geyik boynu w b;raktı 
gıtti, 

Kara, parlak kırış.kso: çizme
ler üzerindc, yüzü kalıplı, saçı ü
tülü, bakışı duruşu Serfotografii 
Hazr< tı ŞehTiyari lstandardi, l!:ıı
ver geldı, iki bıyık perı. ·; bıraktı, 
gitti, 

Küs küs, küsemen üstünde, tel 

bir sırma gövüslük bırakıı, gitti, 
Sırtında beyaz cübbe, eli onun 

koluna gömülmüş, ba~ında yeşil 
sarık, kulağı onun fesin~ geçmı~, 
5arı atlas minder üstünde Şeyhis
lam Efendi geldi, yanı liyonga/J, 
bir al hamaıı bırakıı. gicti, 

Taliıt Pa~a görÜl•dü, J~olu uza
ndı, uzandı, sıkılmış bir .yumruk, 
Cavit iki camlı bir cavlak, Ce
mal Pa:ja taranıa bir sakal, donan
macı Şefik Bey i.ısıüıılü esreli . bir 
5Ülüs hamiyet mahyası b;raktı 
gitti, 

Ve korkunç bir davul sesi, 
sanki devler miııarelerı tutmuş 
kabirlere vurur gibi .• 

- Derecesi kaç.' 
- 39 a düştü .. 
- Ya nabzı.'. 
Alnımda sirkeli bez, hurnumda 

koloııyalı mendil, kar~ımda a.;ık 
pencereaen lstanbulım y:.rısı.ıı 
görüyorum. 

Ev ~ahibi: 

- 16 -
Ahbablar arasında bir 

münakaşa 
Nöbet yorgunu, köşkün orla 

katına kadar zorla inebildim. Ev 
sahibi: 

- Oo ..• Geçmiş olsun. buyuru
nuz; dedi. Hem yemeğin, hem de 
münakaşanın ortasındayız. Bil. 
mem münakaşa yerine başka bir 
kelime bulacak mıyız? 

Biri atıldı: 
- Kavga .. 
Sinirli sinirli, çatalını tabağına 

sürten delikanlıya bakarak: 
- Türkçede ıonu ona varır 

amma. eğer kelimele•·de terbiye 
vermek hassası varsa, , ·~ha yumu
şak bir kelime aram:ılı. d'"cl• -a, fi
kirleşme. düşünüşme, hatta bile 
bile yanlış yaparak, söyleşme. 

''Halk. .. Elit .. Elit .. Halk:: 
"Halk türküsü tere gibi dağda 

mı bitti, süt gibi memedl:!n mi sa
ğıldı. sanıyorsunuz, ayol.. Anado
luda arif derler' bir halk yetişmiti 
vardır. Bu yetişmiş adam, derin 
geniş bir kültür an'anesindcn ge
lir. Kulak kültürü. dirsek yerine 
diz çürüterek, okumak yer;ne din
leyerek alman kültür ... 

"Lugat birliği, dil birliği nere
de, seviye nerede? 1 sene okuyan 
1 senelik, iki sene okuyan iki sene 
lik anlar; Fiziği de, tarihi de, tiri 
de, sanatı da! 

"Sokakta bir takım başı boşla
rın kurultayı alaya alc:hklarını söy. 
leyoruz. İliım·le alay! Mefkure ilf' 
alay! Kızıyoruz, ayıplayoruz. Fa
kat demagoji de ilim ile alay. 
mefktire ile alay değil midir? Ona 
niçin hiddet etmeyoruz? 

"Neden korkuyorum, bilir mi
siniz? Artık halk terbiyesinden 

"Bize de elit olmak icin ~ene· 
!er, halka da halk olmak • için se,· 
neler İster. Halkın da kendine go· 
re sazı sözü vardır, halkı terbİ)'ş 
için bir yığın edebiyat Iazıırıdır 
~özü nerede, halkın anlamadığı sa~ 
at, sanat değildir, hükımü nerede· 
Kelimelerimizin bir olması rıer~ 
de, cümle anlamak nerede? Refi 
!eri bilmek nerede, resimden arıla· 
mak nerede? .. 

"Demokrasi şeriat, deırıagoJ' 
de onun hilesi ... 

Bir iki defa daha mırıldandı: 
- Halk. .. Elit .. Halk.. Eli~·· 

Sıkılmazsanız, size mütarekede ıı
şımdan geçeni anlatayım. f· 

"B" ·· b · A d 1 tara ır gun em na o u lı-

lısıdır diye yakladılar, Sultan•,. 
met hapisanesine attılar. Muh~o· 
rir olduğum için aristokratl~r. de 
ğuşu denen bir oda vardı •. ıçırıta• 
beş altı paşa. bir iki vah ırııldc• 
sarrıf, bir esk~ meb'us oradj;ı,,r· 
kuzuncu vataıı:ı da bana v,.r 

(Devanıı ,.,r 

c 

1 



.. 
Menıleketlf! 

~ir haydut 
Oldürüldü 

llı.ı azılı şaki bir çok 
kimselerin 

canlarını yakmıştı 
El.AZIZ, 24. - Meıhur azılı haJ 

duUardan (Zazo Hu&So) ismindeki 
r"İr herif uzun takibattan sonra ni
•Yet yakayi ele vermlı, fakat buna 

1•iiınen takip kuvvetelrine karıı sl
lh kullanmıya cilr' et ettiği için mü
~denıe netloesinde öldürülmüıtür. 
Su şerir herif Palu ile Çapakçur ara 
~.nda bir köyde takip müfrezelerimi 
~n puausuna diifmliıtiir. 

Zazonun yanında br da kadın bu-
1%uyordu. Bu kadın da tasllm emri 
Qe riayet etmemlş, billkia ıerirlik ya 
ktak jandarmalara aililı atmıı, mü 
~denıe esnasında ölli olarak yaka. 
•rıınıştır. Zazo ıimdiye kadar bir

l<>k kanb cinayetler itlemiı, seygun 
tn\uldar yaplJllf, bu civar halkının 
·•habnı kaçırmıttır. Bundan kın bir 
Ilı" ı.: Uddet evvel arkasına aıkeri bir el-
- ıiyen Zazo, yolda ııiderken iki 
~Yliiye tendüf ebniı, bunları der
~ Yalmlıyarak ellerini ağızlarını 
d latmıı ve aonra da gözlerini yum 
hnrarak ağızlarım açtırmııtır. Zaval 

MiLLiYET 

., 

L köylüler, bu vaıılyette dururken 
~r herif bunlann açık duran atı• 
~ kurıun ııkmak suretile ikiıini 
~ oldürınliıtür. Fakat ıon takip ne 
tesinde cezasını tam manasie bul-

ÇAY VE SOKAK İÇİN 
~"t oldu. Zazonun aveneslnden o
lıı nlar hakkında da tahkikat yapd-
•ktadır. Bunların da yakalanmala-

~ı .. 
~"' tertibat abnmıştır. 

tılzizde bir cinayet 
Elbizden yaıuhyorı Burada f'll'!I 

~ında bir ainayet olmuı kesikli 
~ lımlnde bir adam ötedenberi 
~ı bulundultu Mıyadınlı Huan 
~ "I dan çartı ortasında tabanoa l-

Q dürlilmllıtür. 

dii Alunet kurtunu yer yemez hemen 
1\ lll'o?t ve ifade verememiıtlr. Ha

. ~ cınayetl müteakip kaçmalı: İsi&
~· fakat Etfaiye memuru Mehmet 
l>oJi Efendi tarafmdan yakalayaralı 

•e teslim edilmiıtir. 

Sivas'ta sudan 
•lektrik çıkanlacak 
ııı::•tan yazılıyor ı Sıva ta bir saat 
\;.. ede (PAfa Fabrikaoı) denilen 

ita.aba vardır, bu iımi alınaıınm 
~bi Rifat PafB tarafından bura
' lıi,. fabrika int• edllmlı olmu1-
~ .. 
~ta fabrikaıında iki tana un fab-

~;. ::::. ::: ~'-!: 
'~mittir. Senelerce bakımıur 
.. bu meyva ve ıelne bahçed 
'lı~ ~nlarda beladiyeye devredll
'llİI-

~!"-.;.. fahrikuoıda çok büyük ve 
~~ ıelileler .vardır. Bu 1..W&

"ıc "'. ıstifacle edilerek elektrik tui. 
'"iicuda ıetirilmeıi düıiinlllın• 
' • ,V: apılac:ak ıantraldan Sıvasm 
~~ •9in de iıtifade edilecektir. 
~~:-'"'le tenunuq kadar yapılacak-

SABAH 
Kışın 
Eşiğinde 

GEZiNTiSİ 

llir aıiret reisi 
dehalet etti 

~;~~NŞEHIR, 26. - Aıiret 

Güzel günler ne çabuk ta 

geçiyor. İtte kışın eşiğinde hu 
lunuyoruz. Herkes yazdan kıı
lan şu son gÜ'neşli günleri hiç 
te kaçırmak istemiyoruz. Fa

kat sonbaharın da bir zevki 
var •. insana kışı hatırlatma

sa, mevsimlerin en güzeli .• 

i"1o tınden Abdumdıman evrılce 
~it defalar Suriye hükiimetine da 
~t 81ıniı, fakat son defa Suriyede 
t~ ~lıddllnnadıtı için tekrar Türki
~ ııduna iltica etmiı, jandarmoı. Moda bu mevsimi hiç ihmal 
~'i: ~eslim olmuıtur. Abdurrah- etmemi§tir. Tayyorlar, rop 
~''ti !<an kanununa göre garp vl- matolar bu mevsimde kadın tu 

"tınden birine gönderilecektir. valetine ba9ka bir ahenk ve za 

tdirnede camiler rafet veriyor. Hava ılık olursa. 
t kürkü bırakırsınız. Rüzgar se. 
fltnir ediliyor rin eserse, bir bolero ve yahut 

1 
~d· pelerin. Öğleden sonraki tay-
~"ed.en bildiriliyor: Edimede yorların bir durları Astrahan
~~ 1 hır tetkilat faaliyeti vardır. lı olabilir. Yahut kadife etek ü
ı. t .. i şubelerinin ıüratle faaliye- zerinde bir jaket. altına da bir 
~·l~eıi için um~i toplantılar ya bol uver .. İstanbul havası bu! 
L1' ~ ladı_r. Belediye yeni arazöz- S ob h d 
""lıljtrn ak ıtfaiye teşkilatını kuvvet- o a ar a güneşe hiç inan ol 

1 
•ktedir. maz. Pol uver yerine krep ıa-

ı;~ '.l3o d tenden bir şömizile. bh: de si-
ı d• lı a vukubulan tayfun netice- yah jüp olursa, çay ic.in. so
~ ~-Br~p olan camilerimizin İnfB 
~ )-:.:ı •şleri __ hitıniı, kabulü ka- kak için kibar ve zarif bir tu. 

~ ... d. "'ı ak uzere Evkaf mimar ve valet taşımıt olursunuz. -·• "e . Ed" rı ırneye gelmişlerdir. Kısla beraber suvareler, zi-
K yaretler. davetler batlayacağı 

l/ Urtlar İÇin UZUD ropJarı şimdiden kuJ-
Sıı ~"nk·· ··d 1 k k k 1 -'- k ~ tı tii opru en yazılıyor: anma , pe er en yo a Ç11<me. 
~"il illerde köylerde •rk •ık olur. Sonbahar daha ziyade pra 
~ç.:•a .tesadüf edilmektedir. tik elbise mevsimidir. 
: llıer ~un Çavuşlu koyünün sı~ı
~rıı,.,.~ ~ ~tlarken üç kurt hay- [ 

'ırı b _ıçıne dalm11, fekat çoban 
~) "tırınası Üzerine hiç bir 
U" Ya 
\~l't !tec Pa~ad~ı~ kaçm\flardır. 
1\ ~İrın .• Y•ne ıkı kurt köyün içi
~~afılld ış ve bir müddet ağılların 
~ ı.,. ,

0

8 unıunıi yollarda dolaş-
~ >ı.Jrııı ~ra h~Jkın ve köpeklerin ı· 
~~ile.r1,.'\aı·ından kaçmışlardır . 
f~le ozulına.:undan sonra 

Vatandaş: 
Bar.icada bir tasarruf hesabı 

olmayan bir fert gece deniz or
tasında feneraız kalını§ bir va
pura benzer. 

29 Teşrinievvel 
Veremle 

Südün hileli olup olmaı!.iını 

anlamcık için bir iğne ucunu süde 
batırıp çıktwrnız. Uc·unda damla 
kalırsa, süt hilesizdir. 

YumUJ'tcının tcuesi ıııia tutu
lursa, ıağdaki gibi karaltı ver
mez. Karaltılı yumurta bayattır. 

Kadife 
Eldivenler 

H 

Giyinit va kutanıtta zerafet ve 
ııkhk, sadece iyice bir ku
mat veya bir şapka intihabında 
delildir. Kadmm ince zevkini gös 
teren ıey tuvaletindeki teferrüat 
tır. Teferrüat kadar bir robun 
heyeti umumiyesini deği~tiren ve 
gözü alan bir şey yoktur. 

Modada kolların bu sene büyük 
bir ehemmiyet alaca~ı anlaşılı
yor. Küçük kollar da geçen sene
ki ehemmiyeti muhafazl\ edecek· 
ler gibi .. Yenilik olarak kadife el 
divenlerin moda olma&ı kuvvetle 
muhtemeldir. Giindüz icin bu eldi 
venler kısa, fakat gece~ için uzun 
olacakbr. Bu sefer de eşarp mo .. 
dadan düşmüt değilrlir, fakat ta
şınmasında bir başkalık var. E
şarp şimdi elbl•erıin k'1maşında.n 
yapılmış geniş bir halkadan ge
çiriyorlar. Yahut elbisenin mubte 
lif yerlerinde e~arpı geçirmek için 
ayni kumaıtan şeritler ilave edil· 
mektedir. ·-Ahçının çocuğu 

Atçı evine dönmüı, ailesile 
sofrada oturuyorlar. Çocu~unu he 
~1t.ptan imtihan edecek. Soruyor: 

~imdi ~u patate•i ikiye bö
)eraem, kaç parça eder? 

- İki baba •. 
- Her paı·.;ayr gene iklsere bö 

tersem, kaç parç aeder? 
- Dört edP.r baba. 
- Aferin! F akıı.t he<r dört par· 

Greta r 
Evlenmiyecek 

Sadece Avrupa sah
nelerinde temsiller 

vermek istiyor 
Amerikalı gazeteciler Greta 

Garbo ile bir mülakat yapmak 
için haylı uğraştıkları halde mu 
vaffak olamamışlardı. Bu İ§e 
en nihayet Rene Krauss ismin· 
de bir Alman gazeteci muvaf
fak oldu ve İsveçe giderek. ar
tistin oturduğu Djurisholm'de 
ağzından bazı mühim beyanat 
aldı. 

Greta Garbo, evell Avrupa
ya Maurice Stiller'in mirasını 
almak için, son günlerde dönen 
şayiaları tekzip ederek, böynle 
bir şey mevzuu bahis olmadığı 
ru söylemiştir. Greta methur 
kibrit kralı lvan Kreuger'in ha 
yatında da hiç bir rol oynama
mıt olduğunu temin etmi§tlr. 
Gilya Greta Garbo bir zaman· 
lar kibrit kralının nişanlısı i 
miş. işlerine karışmış imi§. 

Müstakbel kocası olması ih 
timalinden bahsedilen Soren. 
sen ile de tanışıklığının bir dos 
luk hududunu geçmed!Mjtlni 
söylemiştir. 

çayı gene ikiş<ıre bölersem, kaç 
parça eder? 

- Bir porsiyon patates kızart· 
maıı .. 

Grtanın hiç evlenmeğe ni
yeti yokmut. Sadece tiyatroya 
geçerek Avrupa sahnelerinde 
temsiller vermek orzusunu ız

har etmektedir. 

Şangay ekspres filminin erkek artisti Klagv Brok 

,., -

Yün elbiselerde 
pas lekesi 

Kıt ıeldi. Artık yün elbiseler 
dolaplardan ve sandıklardan çı
kıyor. Fakat bazı kimseler yün el 
biselerini çıkardıkları zaman, ba .. 
zı yerlerinde pas lekeleri görür
ler ve tabii canları sıkılır. Bu pas 
ları çıkannanm kolayı vardır. 

Asit okzalik tozu alrnrz. Her 
« czahaoed~ bulunur. Bu tozla paı 
il yeri "-'rti;nü~ ve yava$ça bir fa .. 
ı i\a p•rÇASile birkaç sanive uğu
nuz. Ondan sonra toY.u bir daki
ki\ kadar lekenin Üzer.inde bıra
kınız. Hiç bir ~ey k .. lma<. Efer 
paa tamamen çıkma7&a, rop kuru 
duktan sonra ayni ar•eliyeyi tek
rar ediniz. 

Fakat lekeli yeri güzelce yıka 
mak U.zımdrr. Hatta yıkadtktnn 
sonra dilinizi götürünüz. Ek..1ilik 
hissederseniz, tekrar yıkayınız. 
Çünkü asit kalırsa, elbiseyi bozar. 

----fi!'u. 

Meyvalar 

Hollyvood'taki dostları hak 
kında sorulan siiallere cevap 
vermemiştir. 

Djurisholm' de Greta etrafın 
da bir dam dö kompanyi. bir 
doktor, iki şoför, bir kaç hiz
metçi olduğu halde ya!amak • 
tadır. 

Diyor ki: 
- Gelişi güzel yaşıyorum. 

Zamanın geçişini seyrediyo-
rum,. 

' iı:ıema Haberleri 1 ---
"' Metro Goldwin'irr müdürü 

İvning Talberg çok yoruldu
ğundan yanma iki muavin ve 
rilecektir. 

"' Hollyvood' daki sinema a
kademisinin bugün 800 azası 
vardır. Son yazılan azaaı Clıı.u
dette Colbert, Miriam Hophins 
Wynne Gibson, Ula Hyams, 
Bette Da vis ve saire. 

"' Londradaki sinema poli
teknik mektebi-r.de bu sene an 
cak yede talebe alınmıştır. 

,. Söylendiğine göre, lngil· 
terede bin beş yüz sinema sa

Opera ve 
Mikrofon üç yerde kullam

lır: Radyoda Sesli filmde ve 
plak alıtmda. Üç mükemmel 
muvaffıikiyet. 

Radyo, mikrofon vasıtasile 
Avrupanm en mükemmel ope
ralarını bize dinletiyor. Gramo 
fon plak neşriyatında opera 
parçalarından ba~ka tam bir o
perayı da işidiyoruz. 

En son olarak sesli filmlere 
de opera temsilleri çekilmeğe 
başlandı. Bunlardan muvafaki
yetle çekilenlerden birisi "Die 
verkaufte Braut", (Satılmıt 
zevce) dir. 

Radyo ve gramofon pli.kın
da dinlenilen bir opera temsili 

"' Meşhur papaz Raspoutin' 
in kızı Marie Raspoutine sine
macılığa girmiştir. Hollyvood' 
da babasının hayatı hakkında 
Barrymoor kardeşlerle beraber 
çevrilecek filmde rol almıştır. 
Paul Bem bir kaç aylık izdivaç 
tan sonra ölmü,tür. Şimdi mü 
tevefanın hayatı hakkında bir 
film çevrilmek üzredir. 

Kirez ağacını .. .ı.\vrt.ıpEtya ithal 
eden ve yetiştirilmeoiİne irnkin "-e 
ren adam Lıtcu11ua'dür. Bu adam 
Pontoa krallrjfını fethetmişti. Ve 
orada Cerasonte i~mindeki lra~a· 
hada -§imdiki Gire!lon- bu a· 
facı buldu. Fransızların ceı·i:se 
Türklerin kirez dedikleri bu mey
vanın ismi de oradan geliyor. Lu
cullua kirezi Romaya getirdi ve 
sonra bütün Avrupaya dağıldı. 

lonu Noele kadar renkli film "' Amerikan memurları Eli
göstermek üzre teçhizat alacak sa Londi'nin Amerikada daha 
le.rdır. fazla ikametine müsaade etme 

Limon: Theophraote' a göre li
mon çok eski zamanlardan beri 

"' Sehrazat ve Casanova fil- dikleri için "Haydi bakalım., is 

W 1 ft "B" "ki f'I · · mindeki filmde rolü Madge or o ır ı gece,, ı mını 1 , • • • 

de ide.re edecektir. •· ·• ·ns a venlmıştır. 
Iranda mevcuttu. Oradan Yuna.. ._ .............................. - ... • .. ··--· .. •••• 
nistana, Yunanistandan ltalyaya 
ve Avnıpaya geçti. ı_xA_D_Y_O __.I Elma: Armut gibi çok eski za 
manlardan beri malUmdur. Ti 
Hazreti Ademden beri diyebiliriz. 
Mademki 'Hazreti Ademin cennet Bugünkü Proğram 
ten kovulmasına sebep olan mey- IST NBUL _ (Haf • L 
va budur. A 18 saz rz ,..... 

Erik: Suriyede, Şamda dağlar- met ve Muzaffer ~a!'ım) 19,~0 or
da kendi kendine yetişen bir mey- ı kestra, 21 saz (Munn· Nureddın B.) 
vrı ağacı idi. Bu ağacı Avrupaya BOKREŞ (394,2 ı •.. ) - 19,10 
sokan .~hlU..liptir. .. 1 radyo orkestra, 20 münhabe, 20,40 

Üzum: Asyadan dunyaya ya- gramofon, 21 konser, 21,25 dini a
yılmııtır. Ooiriı, Baccus ve Nuh yin, 21,45 keman, 22,15 dini ayine 
aleyhiaaelim. in.sanlara ürüın ye- devam. 
tittirilmesini oğretmiılerdi. Avru
paya ne zaman girdijfi mal\rm de 
ğildir. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 19,45 
gramofonla konser, 20,16 konferans, 
20,4S salon orkeıtraaı 22 opera or
kestraıinin konıeri. 

LONDRA (355,8 m.) - 20,30 
orkestra, 21,30 şarkı, 22 vodvil, 23 j 
orkestra, 24,35 danı muıikiıi. 

PARIS, (1725 m.) - 20,40 Al
manca ders,21 tıbbi müıahabe, 21,10 
radyo orkeatrası,22 tiyatr.. temsili, 
23,30 oda musikisi. 

PRAG (488,6) - 19.30 alman 
radyo netriyatı, 20,11 fanfar, 21,S 
konser, 23 son haberler, 23,30 caz. 
band. 

ROMA (441,2 ın.) - 21 gramo
fon, 21,15 tıbbi müsahabe, 21,46 üç 
kiıilik konser, 22,30 komedi, 23 kon 
ıer. 23,30 dans musikisi. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,30 
radyo jurnal, 21 farkı ve keman,22 
havadis, şarkı, 23 müsahabe, dans 
musikiıi, 23,40 konferans, dans mu
ıikiıi. 

ViYANA (517,2 m.) - 19,20 
konferans, 20,10 havadiı, 20,20 meı 
reki konseri 21 senfonik orkestra, 

Mikrofon 
halkı tamamen tatmin edeme
mektedir. Çünkü burada sahne 
görülemiyor. Operayı bizzat 
görmüş olanlar veya mevzuunu 
bilenler bunlardan daha fazla 
istifade ettikleri §Üphesizdir. 

Bir operanın sesli filmde. 
hakiki operada görüldüğünden 
daha iyi olacağı pek tabiidir. 
Meseli üç, dört perdelik bir o· 
pera, filmde daha zenginleşti
rilerek fantazi sahnelerle süsle 
mr. 

Avrupacla sinema meraklıla 
rı yeni çekilen bu Alimlerden 
dolayı bir kat daha artmıt• ope 
rayı sevenler de ~imdi bu filim
Ieri seyir etmektedirler • 

'!- Rusyada 1933 ıenesı ıçın 
yüz yirmi fUm çevrilmesi tasaY 
vuru vardır. Bunlardan seksen 
btıti sessiz, diğerleri sesll ola
caktır. Sovyet ittihadı dahilin
de yüz elli millet ve ırk mevcut 
olduğundan her dilde konuşan 
!ara göre sesli film çevirmek 
mümkin değildir. 

>ı Fransız maliye nezaretinin 
istatistiklerine göre. 1931 de 

temata hasılatı 703, 700,000 
frank tutmuttur. Bunun 360. 
milyon 900.000 frangı sinema
larmdır. 
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Dünyada neler oluyor? 

Roma'ya yürüyüşün 
onuncu yıldönümü 

M. Mussolininin Faşist ordusu 
bugün ileri emrini almıştı 

ltalya F aıiat ihtilillnin onun· 
cu yıldö~ümünli tes'it ediyor. 
ı 922 teırinlevvelinde kencliaine 
yol açan bu lhtUll, ltalyaya yenl 
bir devir ha hşetti. 

t9ı9 aeneainden ı922 aene.ıa. 
kadar Sosyaliıot, bilha... komü
nist tazyikı biraz daha devam et
oeydi, busiln belki de balyada bir 
boltevik lda ... ai hlkim olacaktı. 
Sanayi merkuleri o tarihlerde 
So.,.et rejimhal kabul etmitler, 
hatta fabrikalar kızd bayrak bile 
çelmıiılerdl. Sokaklarda müaade
meler oluyordu. Her tarafla sefa
let, bedbinlik ve dPi)i harp var
dı. 

OYakltF atl:nn mlldahalede bu
lundu. 

1919 martının 24 thıden itiba 
ren, o vaktekadar Milinda münte 
tir Popolod'ltalla gazeteainin mil 
dür6 olan M. Benlto Muaolini et
rafına birkaç kiti toplamJf va 
memleketi tehdit eden tehlikenin 
linüne geçmeie karar vermiılerdi. 
Kendilerine üniforma olarak ai
yab gömleği kabul etmi~lerdi. Bu 
küçük gnıp bir kartopu gibi bü
yüdükçe bü,-üdll ve hakiki bir or· 
du halini aldı. 

Bu Faıist orduıunun mak>adı. 
komilnistler!e mücadele etmekten 
ibaretti. Oç tene çarpıpnalar oldu 
ve iki taraf binlerce zayiat verdi. 

ı 922 teırinievvelinde Faşizm, 
mukavemet edilemeyecek bir kuv 
vet olmuşta ve aeferber halde 200 
bin kitilik bir orduya İıtinat edi
yordu. işte o zaman Facta hükii· 
metini devirerek. iktidar mevkii
ni ele almak zamanmm geldiğine 
hükmeyledi. F acta bütün memle
kette örfi idare ilan etmeğe çah
ııyor, fakat Kral bu karıırnameyl 
İmzalamıyordu. Muaolini de bü
tün kıtaatmı Padowe civarmda 
topluyordu. 26 Tesrinlevvelde, ya 
ni on aene evvel bııglbı, kıtaatına 
Roma üzerine yilrü~ emrini ver• 
di. lkl giln içinde şimal vo merku 
eyaletleri, belediyeler, kı~lalar, 
lsta&yonlar, :poıta ve telgraf ida
releri Fqla~lerin eline geçmişti. 
O zaman kral, bu kahhar hare
ket üzerine Mu&0linivi Klrinali aa 
rayına çaftrdı 'N memleketin ida 
resini kendisine t" di f'tlİ. 

Ttlraf etnı lj ı i lt .. lvanm Ma
solinl gibi bir adama ihtiyacı var
dL Şimdi ltalyanlar bOyle bir yıl
dönUınünü tes'it ediyorlar. 

Roma Ziraat sergisi 
F aıiatliğin onuncu yıldônümü 

müna&ebetile Romada (Villa Um
berto) da ıurcti ınah•usada inıa 
ve tertip olunan 2iraat ıergiai &• 

çılmıştır. Bu sergi hububat, bonifi 
kaıyon ve meyvecilik olmak üze
re ÜÇ kıaımılan ibarettir. 

Hububat kıunı : 
ltalyanm terekkıip ettiği bü

tün eyaletler için ayrı ayn oda
lar tahsla olunmu1 ve bunlar ora
larm kanıkterutik ve tarihi an'a
nelerine göre tezyin edilmi~ti!". Bu 
odalarda o eyalette yetiıen hubu
batın mikdıularile ne kadar ara
zid" yetiştiğine dair mükaye:eli 
grafikler ve istatİ•tl'kler buiday 
ve mıırrlann demet ve tane ba1in 
de muhtelif nUmunelcri teşhir O• 

lunmuştur. Bilhaı:sa huğdııy mü~a 
dele1ine İptidar tarihi olan ı 926 
dan 1932 ııenesine kada · yedi •e· 
nelik mahsulatm mikdan ile yetit 
tirilcn arazinin meaahai aathiye· 
ıi İri rakam ve hurufatla te.•hİt 
edilmiftir. 

Arazi ıalahatı kır.ını : 
Bu paviyonda muhtelif grafik 

ve ceaim kab .. rtmalı •e bOvalı f. 
talva haritalarile arazinin, batak
lıkları kurutulın zdan evvelki ha
lile ısl b ve iınardan sonraki hal
leri gö terilmektedir. Ve yapılan 
ıalahat ve İmarRbı en ufak tefor
riiatma kadar ayrı ayn fotoııraf
lan da dıvarlara talik edilmi?tir. 
1870 ten ı922 aene•İne kadar ıs
lahı arazi için ı. 705,500 milyar 
ve dağlık ara:ide teAVİyei türabi
ye için de 58.5 milyon liret sarfe. 
dilmiştir. On senelik Fntiat reji
minde uılahı arazi için 2.886.8 
milyar ve dağlık arazide tesvİyei 
türabiye için de 293.8 milyon liret 
aarfolunmuflu7. Huauai ,. ıahat ve 
ımarat için lıiildimetçe edilen yar 
dım da 1. 166.4 milyar lirettir lı.i 
mecmuu 4 milyar 303 ınilyondur. 
Yani F a,iıt idareıi zamanında 
nankör araziyi mahsuldar yap
mak için 4.303.000.000 milyar ııi
lıi azim meblağ feda edilmittir, 

Malarya ile mücadele paviyonu 
Burada malarya ile mücadele

de iıtimal olunan alit, edevat, ed
viye ve aaiH: muntazaman tethir 
edildikten maada ceaim ve kabart 
ma ltalya haritaıı üzerinde eaki 
ve yeni malaryalı menatık gö•te
rılmi1tir. Mükayeseli ı:rafiklerle 
&İvriainek.lerin enva. ve qkiJj Te 
insanlar Üzerindeki tesirat ve tab 
ribat? ve malaryaıun bütün edva
n nilmune ve fotoğraflarile teıhir 
olunmU§tur. 

Meyve paviyonu · 
Bu pavlyonn, gÜzcl renkler ve 

lif cina ve eıkiıld" ıeftali, üzüm, 
armut, elma, portakal, mandari
na, limon, muz ve ilah •• meyveler 
aon derece itina ile modern amba 
lajlarla teıhir edilmittir. Bura
da dahi ber menatıkta her cina 
meyndea ne mikdar iktitaf olun
dufunu ve ecnebi memleketlere 
ne kadar ihracat yapıldıiını etra
file gösterir ve aene mükayeıeli 
iatatiatikler tertip olunmuştur. 

ltalya kendi buğda
yını yiy~cek 

Eylülün 24 ünde Forlide bui· 
day daimi komiteıi Düce'nin ri
yaoeti altmda toplanmıştı. Komi· 
tenin dahni azasından olan orman 
Ye ziraat ni.zm Açerbodan maa
da ayan ve meb'usandan birçok 
zevat ile bir takım müteha.,ıslar 
,,.. Ziraat müfetıi}leri de hazır 
bulunmuılardır. Toplanmayı a
çan Duçe ilk .Öz olarak bu sene
nin buğday mahsulünün 75 mil
yon lSO bin kentale baliii olduğu 
nu reamen .Öyleaıi,ti. Bu kadar 
zengin mahaul ltalyan şibihceıire 
ainde ilk defa olarak idrak olun
maktadır. Ve bu miktar timdiye 
kadar ekilen arazinin mesahan 
tezyit edilmekaİ7İn iktitaf olun· 
muştur. Hektar ba..•una randmana 
gelince : l 909 • l 914 kadar va
aati mahsulat 49.273.000 yani 
ıo,4 kental; harbi 11mumiden son 
ra 1922 • ı 919 a kadar vasati 
mahsulat 45.2R6.000 yımi 9,9 ken 
tal idi. Buğday mücadeleıinin haf 
!angıcı olan 1926 dan ı931 e ka· 
dar da mahıulit 61.607.2ı6 yanl 
ı2,6 kentale vud olmuş ve milca 
delenin yedinci aeneıi olan 1932 
de de vasati olarak 63.541.98ıJ 
yani 15.ı kentale baliğ olmu,tur. 
Duçenin beyanatına nazaran, bu 
ıeneki mahaulatm bu de~.e te7a 
yüdG her şeyden evvel Ziraat fen• 
ninin bir zaferidir; ve difer bir 
çok Ol\İkler meranmda baılı.,aaı 
da: iyi tohum intihl'p olunma&ı 
ve zÜITa amıfnıın da bu mücad• 
lede mutlak muvaffak olmak a
zim ve inadıdır.. Ba mÜC'adcle a· 
çılmaıdan eyvel, maliim olduğu 
nzere, ltalya hariçten bugünkü 
para ile senede iki milyon liretlik 
hububat idhal etmekte idi. Bu 
memleketin müvazenei ticariyeal· 
ne mühim bir darbe idi. Musolinl 
hir taraftan müvazenei tieariyeyi 
yoluna koymak ve diğer taraftan 
da memleketi bilhPua harp ve 
bahren muhasara halinde 11ç hı· 
rakmamak ve gıdayi aıliyesinde 
baricin muavcoctinden azade ve 
müstakil kılmak için ı 926 senesin 
de buğday mücadelesini ilôn eyle 
di. Mücadrle azim ve ciddiyetle 
tatbik olundu. Ru hususta her tür 
lil fedakarlık ihtiynr olundu, ba· 
takhklar kurutuldu, tarla haline 
aokuldu. Da~ların taşlıklı etekleri 
Dl! vanncaya kadar arazi J;5)ah e
dildi ve zerrolundu. Nihayet bu 
ııene ltalyan yanm ada11 tarihin 
kaydetmedi~i mühim ve külliyet
li mikdarda hui?dav idrak eyledi. 
Bu minval ü~ere devam olunduğu 
takdirde ı 935 ..,nesinde ftalya, 
huğda yihtiyacını tamamile kendi 
araziıinden temin eylemiş ve ha· 
riçten buğday ithalnbndan vares
te kalmıt olacaktır. ftalya, 193ı 
aenesi ı Temmuzundan 30 eylulü 
ne kadar haricten ı.Ot>2,Sı)l ken
tal buğday idhal ey l~mi$ idi; bu 
ıene ise ayni müddet zarfında ha 
riçten 807,474 kental idhal olun
duğuna nazaran bu sene geçen se 
neye nisbetle a~'Dİ müddr.Uc 255 
bin 27 kental tenakus hususle 
gelmiştir. 

Yeni bir tayyare 
fişeği 

BERLlN, 25 A.A. - Volff A
jansından: Aiman mahendi~lerİn· 
den Tilling, kendi•inin yaptığı bir 
tayyare fİş<'ğini lkrlin'deki Tem 
pelhof tayyare limanında ilk defa 
olarak göstenni1 ve bir tecrübe 
yapmı,tır. 

3 metre uzunluöunda ve 20 ki
logram ağırlığında olan bu fişek, 
birkaç saniye içinde 800 metrelik 
bir yük.ekliğe çıkmıştır. Fi~egin 
altmda bulunan kanatlar, bu ir
faa varınca, kendiliklerinden açıl 
mı§. o zaman fişek küçük bir tek 
satıhlı tayyare ,elrlini almış ve 
kendi kendine hareket eden dü
menin yardımile hareket noktaım 
dan 400 ,...,,.,, uzak bir v...ıe ka-
raya inmiştir. · 

Mühend" Tillinıı: gelecek car
tamba günü 7000 metre yük~e 
çıkabilecek bir fjş .. k tecrübe&İ va· 
pacaktır. 

Berlin ve civarında 
tren nakliyatı 

BERLIN, 25 A.A. - Volff A· 
jan11ndan: Berlin tehri dahilinde 
ve civarındaki yerlerde işliycn 
trenler, geçen eylul de 28,000,000 
yolcu tqımı~tır. 

1931 aenesi eylülünde bu mik-
tar, 33,000,000 idi Bununb be-
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Birinci Sahifeden eçen Yazılar l
ı------------~ı 
Komıu memleketlerd~ 

• 
Iskenderon 

. :· ~ : -, ,_,_ ·: ı:l' . • -~.. ~ • ~ . " . :"':. ~ • .... ' . •• ·t .. 

Türkleri 
Dörtte üçü Bakan konferansında 
Yananlstanbul [~a,ı 1 incı sahifede] 1 çekildikten sonra Yugoslav mu 

için tehlike yok murahhasları yarın sa~ah kat't r~a.~l~rı ekalliye~ler işlerinde 
[Başi 1 inci sahifede] 

ru, evveli. yangının mahiyetini 
öğrenmek meeburiyetindedir. E
ğer sadece: 

- Yangın! haberi veıilmi~1ıe, 
arupun bir kı•mınr harek .. tle ge
çirmek için ~an Ji.mbanın düğme
sine baaar. 

cevaplannı vereceklerdır. muşkülat çıkarmaga başlamış-

Misak projesine itirazlar !ardır. 
Spor teşklll2tı 

BÜKREŞ. 25 A.A. - Ana • 
dolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor; Konferanıın müna
kalat komisyonu. turizm fede
rasyonunun spor teşkliatına 
yardım etmesi husuıunda bir 
karar kabul etmi~tir. 

Cümhuriyet 
Bayramı 

[Bati 1 inci sahifede] 
celer tertip edilecek ve bu büyÜk 
aünün neşeainden azami iıtifade 
temin edilecektir. 

Geçit sırası 
1 - Harp mah'.lllari 
2 - Harbiye mektebi ve mu

zikaaı 
3 - Aakeri tıbbiye, baytar, ec

zacı mektepleri 
4 - Deniz harp mel<tebi •• li

sesi. 

Müzakerelerde keıt· 
dilerinin de unutul· 

mayacaklarını 
ümit ediyorlar 

Bu aarı li.mba yanar yanmaz, 
bütün binanın içinde uzun bir zil 
aeai duyulur. Bunu ~iten grup ef
radı, koğu,larrndan deli gibi dı~a 
n fır)arJar. Zil sc'!.İ. itiaiy" efra
dına verilmi~ bir nevi hücum i,are 
tidir. 

BÜKREŞ, 2'\ (Heyetle gi
den hususi muhabirimizden)
Balkan konferansı konseyinin 
öğleden sonra aktettiği içti
mada misak projesi müzakere 
edilirken evvela Romenler s~ 
ra Sırplar ekalliyetlerin kontro 
lu bahsinin projeden çıkarılma
sını bu i,in hükil.metler tarafın. 
dan bir ,ekle rap tını is temqler 

Bulgar murahhası ne diyor 6 - IC' uleli a&keri lisesi va aıu
zik~~ı. 

Halepten 21 tarihile Adana s"'t 
telerine yazılıyor: On iünden~ ' 
dedi koduıu devam eden Ali kornı•" 
M. Ponaot, nihayet geldi. M. l'oll" 
aotnun lstanlıulda Büyük Gazi ur' 
fından kabul edilerek Türk - f~ 
aız doatluğunun bu suretle tezııhiil 
etmeai biltün Suriyelileri billıa.., 
Suriyeliler arasında bir akalliyet !~ 
kil eden lakenderin linaındaki 1o•• 
Jeri çok sevindirdi. 

Ba,ına ta.sın•, heline kemerini 
geçiren, can kurtaraıı ipini boy
nuna dolayıp baltasını omuzuna 
asan, garaja ko..~ar. Eğer. kTrmızı 
lômba yanmışsa hareket, daha u
mumi olur c;;-nı ti bu iıarete gf>.. 
re yangın bir derece daha ehem· 
miy..tlidir. HPI ye~il lambanın 
yanıtı bütün gnıpun. bir ande ha
rekete geçm~ini i.:ap ettirdiiji i
çin binanın ;çi d"'rhal boşalır. Ef
rat, nerede bnluTiurs.'\ bulunsun, 
hatta en lüzwnln bir ilıtiya~mı 
bile yarıda bırakarak dışan fır

lar .. 
Telefoncu bu "1'nada, a.rabalan 

nın ba,mda to?>Janan efr-adl'I. Jıita 
ben yangının mevkiini haber .. ,,,_ 
rir; meseli: 

- Beyazıtta Sof:anağa nı .. hal
leıinde çıkmaz sokakta 3 numa· 
ra ... diye haykırır. 

Otomobiller. garajdan bütün 
hızlarile harekete geçerler. ilk a
raba, yanıımı haber alıt?Ddan iti 
haren nibayot ıs saniyede r-araJ 
kapıamdan çıkmn bulunur. 

Son arabanm hnreketi de en 
çok yirminci ve yirmi beşinci ıta• 
niyededir. 

Efrat, bu suretle vazife.ini a
lıp gittikten aonra telefoncu tek
rar itinin başma dener. Yangını 
bir taraftan itfaiye müdürüne ha 
ber verir. Bir tareftftn da kuleye 
ıeslenir: 

- Kule! Bir §ey görmüyor mu 
aun? Y anııın na1ıl? diye sorar. 

Kule, bu esnada yangını gör
miiş, daha doiru•'-'· yangın !"'le 
tarafından götillecek dereceyı bul 
muısa bu defa telefoMcu tekr~ 
kırmı"' zile basarak grupun hır 
kummı daha harekete getirir. 

Ve artık zıraslle Terkoı ,irketi 
ne cereyanı kesmek için elektrik 
ılrketine, sonra vilayete, belediye 
ye, polise, kolorduya, yakm itfa· 
iye gruplarına birer birer tele
fonla yangını haber verir. Bir ta
raftan da gerek kuleden, gerek 
yangm civarındaki telefon abone 
terinden nteşin ~irayet d recesini 
tahkik etm'O!de me•gul olur. 
Gnıp, bütün takımlle yangma 

qtirak efmişse, merkezi boş bı· 
rakma~ak için, hemen bir ya1·· 
dım takımının bo9alan grupun ye
rini tutması Ji.zmıdır. Bu işi de te 
lefoncu yapar. Yangını bir muha 
rebeye benz.,,tir1ek. telefon me
murunu bu harbin tabiyeciııi f arze 
debiliriz. Düıünün ki; koca bir 
tehri ate,e yakabilmek, bu ada
mın elindedir. Anlalıyorlar: 

- itfaiye gruplarının, itfaiye 
müfrezelerinin., poli1 aantraJlan
nrun bütün 1natleri, günde iki de
fi! i.yar edilir~.. Hiç b,r saat, di
ğerinden bir saniye, ne ileri gi .. 
der. ne de ııeri kalır. 

Binaenal~yh, yangın,n haber 
verildiği aaniye ile deftere dü~
rül .. n kayıt hepıinde aynidir. Bir 
defterin kaydı, Öteki dı .!ere uy
mazsa itfaiye telefoncuııu hapı 
yuttu demet kir! Kulenin haber 
verdiğ-i yan~ınlar daima ehemmi
yetlidir. Çünkü kuleden ıı:örülen 
yangında, alev artık saçağı sar
mış demektir. Gelelim ikinci ıua
le: 

itfaiye yangını nasıl &Öndürür? 
Grup, yangın sahasına r.irince 

ya derhal hatt.keto geçer. Yahut 
ta elindeki kuv•,eti kafi görmeye• 
rek civardaki gruplardan yardım 
iatemek vazlyetinde kalır. Yan• 
gın yerinde çalışan gruplar, itfa· 
İye merkezlerine dakika11 dakika 
ama. vaziyeti haber ,·ennek, mm .. 
taka telefonrulan ile temas halin 
de bulunmak mecburiyetindedir
ler. 

Her yan;r;ın, daima batka ha~ 
ka vaziyetler arzeder. Hiç bir 
yangın, ötekine benzeme:z. Her 
biri için çalıııma tarzı ve alma
cak tedbirler b94ka batka olur. 

Sazan tikiıy"'tler duy aramız: 
- Canım erendim.. İtfaiye fi

lanca yanıı:ını neden çabucak .ön 
dürdü de falan yerdekini aöndüre 
medi? 

Bu ~ikayetler çok defa hakaız
dır. .Çünkü itfaiye, her yanııında 
ayni şeraitle kartılatmaz, bir ke
re Terkoa depolarında ıu bulabil
mek bir muci·ıedir. Bu vaziyet 
karşısında itfni}•e, kendi tarafın .. 
dan mevkii evveloe teabit edilen 
haTUZ ve .aarntÇ auJanna müraca
at eder. 

Su bulunduğunu far,,edelim. 
bazı yangmlar olur ki su ile sün
mez. O zaman tahrip veaaitini ha 
rekete geçinnek zl\l"ureti vardır. 
Benzin ynnPı"\ları. petrol yangın 
Jarı ayn ayrı ıôndünne usullerine 
tabi tutulur. Mr..s 13, bir kı:::m 

im evi m11dde isti-

diT. 
Romenler nihayet iddiaların 

dan sarfı nazar ettiler. Sırplar 
israr ettiler. 

Bu vaziyet kaı·tısmda Sırpla 
nn son noktayi nazarlarını bil. 
dirmeleri için celse tatil edildi. 

Saat on dokuzda konsey tek -
rar toplandı. Sımlar mutedil ce 
vap verecek olurlarsa bu gece 
Bulgarlarla hususi temaslar ola 
cak. konferansa tekrar iştirak 
etmeleri için bitaraf bir zemin 
aranacaktır. 

Konferans yarın umumi son 
celsesinde komisynnlann hazır 
ladığı raporlan müzakere ede
cektir. 

Heyetimiz cumartesi günü 
Köatence tarikile hareket ede. 
cektir. 

Bulgarların 11a:ılyetl 

BOKREŞ. 25 A.A. - Husu
si muhabirimizden: 

Üçüncü Balkan konferansı 
meclisi Bulgarlann taleplerini 
yerine getirebilecek bir şekil 
bulmak için bir toplantı yap
nu,tır. 

Bulgar murahhasları Balkan 
misakının reye konması itinin 
gelecek konferansa bırakılması 
nı ısrarla İstemitlerdir. 

Rey birliğini temin için diğer 
murahhas heyetlerin yaptıkları 
teıebbüsler Bulgar murahhasla 
rınm itilafa yanaşmamaları yü 
zünden neticesiz kalmı,tır. 

Muhtelif murahhas heyetle. 
rin reisleri misakın heman mü
zakeresi ve eye konması le
hi~ de bulunduklarından Bulgar 
lar meclisin toplandığı salonu 
terk etmitlerdir. 

Heyeti umumiye içtimaı ya. 
nna bırakılmıştır. fakat her tür 
lü itilaf ümidi zail olmuş gibi 
görünmektedir. Bulgaristanın 
heyeti umumiye içtimama işti
rak etmiyeceği şüphesiz bulun
duğu.ıwlan konferans mahafili 
müzakeratın inkıtaa uğraması. 
na filen muadil olan bu karar
dan dolayı pek ziyade teessür 
ve teessi\f duymal:tadrr. 

Balkan misala beş memleke
tin murahhas heyetleri tarafın 
dan kabul edileı-ek Bulgarista. 
nın da bu miaakıı günün birin
de iştiraki h8.li muhtemel gö
rülmektedir. 

Müıkilllt 
BÜKREŞ, 25 A.A. - Ana. 

dolu Ajansının hususi muhabi
ri bildiriyor: Bulgar murahhas 
heyeti Konferans meclisinden 

da efrat, gaz maskesi kullaıur •• 
Fakat gaz maskesi takan adamın, 
baabğı yeri görmeai .,..-tbr. Kesif 
dumanda, muke bir işe yaramaz. 
Sonra efrada amyant elbiae ııiy
dirdik diye ;ıavallılan aletin içi
ne atamayız. Amyant olsa olsa 
fazla hararete kartı mukavemet 
eder. Fakat alevlerin cehetınemi 
ateşinden bu elbiae ile korunmak 
mümkün değildir." 

itfaiye meı·kezinde gördilğüm 
intizam ve temizlik bir kelime ile 
beni Jafırttı. Kumandan Ihsan Be 
yin titizliği bu teşkilatın yonılma:ıı 
bir makine gibi calııma11nda baı 
irca &mil olduf,u muhakkaktır. it
faiye, artık ıulumbacdık devrinde 
ki itfaiye deijil, hatta te~kiliita 
baflandıktan aonraki itfaiye da 
değil. Tamamen Avnıpalı kafaai
le İ§ cören sağlam, teşkilatlı bir 
müeaaese haline gelmittir. Nefer
lerin koğu~larmı, banyo daireleri
ni, radyolu iıtirahat ıalonlarını 
gördükten sonra benim bile itfai
yede bir vazife alacllğım celdi. 

Maamafih bu temiz yaşayışı. 
itfaiyecilerimize çok görmeyelim. 
Sırasmda ate,te yanmaımı bilen 
bu genç vatan yavrularını, ia ba
tında görmek, haklRrmcla yalan 
yanlış işittiğimiz ,üpheli dütünce
leri, kafamızdan kovmağa kafi 
ııelir. 

Burada itfaiyeciler namına aon 
aö' >la•ak lıalknru2da" kü,ük bir 
ricadtt !l''lunacai!ım: 

- ltfaivenin yangına ,·akt.inde 
yeti~mesini istiym-ıar.ız. yang;nı 
AAnİvc'i aa.ni e in(' haber ''eri· 

BOKREŞ, 25 A. A. - Bul. 
gar heyeti murahhasaıı reisi A
nadolu Ajansına şu beyannat
ta bulumu,tur: 

"Bulgar heyeti murahhasaaı 
Balkan miaakınm aleyhinde de
ğildir. Yalnız lstanbulda yapı
lan toplantı esnasında ekalliyet 
ler meselesine dair olan mü,ki
latm haledilebilmesi için muh
telif heyeti murahhaaalar ara. 
11oda iki taraflı bulu9malar ya
pılması ilk tartlardan biri ola
rak tekarrür etmişti. 

Bunun üzerine, doğrudan 
doğruya yapılacak müzakere i. 
le mütkilleri ortadan kaldırabil 
mek için üçüncü Balkan konfe 
ranaının tehirini talep ettik. 
Fakat talebimiz nazan itibare 
alınmadt. 

Biz de bugün Balkan mlsala 
nın gelecek sene Sofyada top-
1-cak olan dördüncü konfe
ransa talikini istedik." 

Yunan matbuatı ne diyor? 
ATINA, 25 A.A. - Bükreş' 

te toplanmıı olan üçüncii Bal
kan konferansını mevzuu bah
seden • Yunan gazeteleri Bal
kan devletlerinin el birliğile ça
lıımalan baklanda konferansta 
yapılao temennilerin Yunan 
milletinin duygularma uygun 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Proia gazetesi, diyor ki: M. 
Pop1un nutku çok esaslıdır. 
Konferans maksadına erişmek 
için Balkan milletleri arasında 
sulh ve dostluk arzusunu inki
,af ettimıeğe, ma1inln kinleri. 
ni unutturmağa, fikirleri umu
mun menfaab için fedakarlıkla 
ra sevketmeğe ve bir Balkan 
duygusu yaratmalta çalı9ılmıt· 
tır. 

Messager d' Athenes gazete
ıi de Romanya hariciye nazırı 
M, Titulesco tarl'fından söyle. 
nen nutkun ehemmiyetine işa -
ret ederek bu nutukta 13 sene
den beri muahedelerin tesis et
tikleri rejime alışmak istemi
yenler için bir ihtar görmekte
dir. Gazeteler umumiyetle Sof. 
ya'ya tayyare ile giderek zira -
atçiler federasyonunun kongre 
sinde bir nutuk söyliyen ve 
Bıı.lkanlılan aralarında ar,laş
mağa davet eden M. Papanasta 
siou'nun bu hareketini ehem
miyetle kaydetmektedirler. 

Balkan ziraat 
• bankası 

BOKREŞ. 25 - Balkan kon 
feraıuı iktııacli komisyonu bu
gün Hasan Beyin riyaseti altın 
da toplanmııtır. Komisyon. 
Balkan memleketlerine ait bi::
Ziraat bankası teşkili için husu 
ıt bir encümen teşkilini karar· 
la9tmnıttır. Encümen Belgrat
ta toplanarak bu hususta müza 
kerede bulunacaktır. 

Bu alqam Yunan sefaretin -
de bir resmi kabul yapılmı,tır. 
Bundan ıonra murahhaslar O
perada verilen müsamerede ha
zır bulunmu9lardır. 

Balkan f· rlzm federas
yonunun 'tnukarr11ratı 

Bükre,te inikat eden Balkan 
Turizm Federasyonu Kongre
sinde atideki mukarrerat itti
haz edilmittir: 

F ederaayan reisi tarafından 
tanzim edilen rapoTIHI tasvibi 
ile Balkan konferansına hava
lesi; Karneci tahsisatından bir 
kısmının Federasyon neşriyatı 
na hasnnm rica olunmaıi; bun
dan evvelki kongrelerde vaki 
olan temenniyatla ittihaz edi
len kararlann İcrası için ait o
lan hükumetler nezdinde konfe 
ransın müdahalesi için teşebbü 
aatta bulunulması. 

Hasan B. in küşat 
celsesindeki nutku 

8 - Maltepe aıkeri Iİleıi va 
muzikaıı. 

7 - Tank bölütü 
1 - Fırka muzikau ve Piyad~ 

alayı. 

9 - lıtihkAm böliiiü ve köprü-
cü kolu 

10 - Muhabere bölüğü 
11 - Topcu ala)I" 
12 - Polia 
13 - itfaiye 
14 - Darülfünun 
IS - Sivil mektep ve l.lselel'" 
16 - Mehter takımı 
ı 7 - Halk t.,ekkülleri ve cemiyet 

!eri. 

Leningratta güzel 
•anatler akademisi 

Sovyet merkez icra komitesi 
Leningratta bir Güzel san'atlar 
akademi.ti tesisine karar vermiı .. 
tir Yiiksrk tahıil görmüı san'at
k; rlar l>u ada çalışarak ihtisasla
rını artt1ı·acaklardır. 

Özbekistan verem 
sanatoryomu 

Ozbekiatan cürnlıunyeti Scv
yetlm- hakimiyetinin ıs inci yıl
dönümü münaaebetile verem aana 
toryomu tesisine karar vermiıtir. 

başmurahhasımız Hasan Beyin 
söylediği nutuktan telgraf ha
beri olarak kısaca bahsetmİ§
tik. Dün metni gelen bu nut
kun - mühim kısımlarını alı
yoruz: 

" Türk murahhas heyetinin 
beş Balkan murahhas heyeti a
rasırula bulunmaktan doğan bil 
yiik sevincine üçüncü defa ter
cüman oldujtum için kendimi 
ıon derece mes'ut addediyo. 
rum. 

Hepimizin mütehalli olduğu 
muz samimiyeL beni artık te
menni sahasını geçmek zama
nının geldiğini söylemeğe sev
kediyor. Burada beli.ğat nıüsa. 
bakası yapmak için toplanmadı 
ğımızı hatırlayarıık. tam bir ıı
zimle tahakkuk sahasına girme 
liyiz. Buraya, temsil ettiğimiz 
milyonlarca insanın bizden bek 
!ediği neticelere vasıl olmak i
çin. azami mesaimizi aarfetmek 
için geldik. 

Mütterek gayeye derin rabı
taaım pek İyi bildiğinizi ümit 
ettiğim bir adam her noktai 
nazardan semereler verm;ş o
lan llç senelik tecrübelerine is
tinaden, eıaslı bir noktayı te•
rih etmesine müsaadenizi rica 
ediyorum. 
Konferansın beyhude müna

kaşalara döküldüğü intibamı 
vermemesi içkı. ilerde alacağı. 
mız - mühim kararlan tahak
lruklan için zaman faıılala rına 
terketmemeliyiz. Korkarım ki, 
bu suretle bize ümitlerini bağ
lıyanlar en mhayet inkiaan ha
yale uğrayacaklardır. 

Bizim için ikinci mühim bir 
nokta daha var ki, o da ıudur: 

Balkan birliği faaliyetine u
zaktan vfı yakından alakadar o
lan ban zevatın fikirlerine gij.. 

re. bu birliğin tahakkuku. gayrı 
mümkün değilıe bile, timdilik · 
çok mü9kil imi9. Biz bu zeva
tın nazarında hayal peıinde ko 
9ıyoruz. Diyorlar ki, bu ideale 
varmak için. balen Balkan mil
letlerini ayıran siyaat, iktıaadt 
ve aair birçok meseleleri evve
li halletmek llzımdır. 

Halbuki bizim fikrimizce. bl
llkis Balkan birliğini. Balkan 
milletlerinin milli ve tarihi in· 
kitaflarınm tabii bir neticesi 
telakki etmek llzımdır. Evvel& 
siyasi, iktısadi ve sair müşkül
leri hallederek, ondan sonra 
Balkan birliğini tahakkuk ettir 
mek, çözülme7: bir yolda yerin
de saymak demektir. Bence 
bütün meselelerin halline va!ıl 

Y almz bir noktaya temas ed•~ 
iim: iki hük\ımetin büyük mur
lıulan araaında müzakere edilen # 
şeleler arasında lıkenderon sancai" 
da ahten müeyyet olan huıu•İ i.ı.tf 
nin temamii tatbiki •e burada ~'! 
cut kesif Türk ckıeriyetine bir ~ 
ve nefes venlmesi ınea'elesi yoktııl'·, 
lıkenderon ve Antakiye Türkleri!" 
yüzden buaiin adeta yeis içinde~ 
ler. Maamafib ergeç bu meselen"' 
de balledileceği kanaatı hakimdir· 

Tevfik Rüttü Beyin bcyana!JllP' 
biltün Suriyede derin bir minnet "' 
~iikranla karşılandığım ııeçen rnelı· 
tuhumda bildirmiştim .. Şaınlılar bil 
minnet ve tükran hislerini tel&ı-a!" 
Ulu Gaziye bildirmeyi muvafık g~t" 
müıler •e am tüccar. eşraf ve e'!! 
terinden mürekkep bir bevet en "" 
yük Türke ıu telgrafı çekmişlerdir' 
Ankarada müheccel Gazi Muıtal• 

Kemal Hazret krine • 
Biz Suriyeliler, büyük ağabe>". 

miz Türk milletinin mümeHili fe• 
fik Rü,tü Beyin hakkımızdaki ı..r
det temenniyatını bütün kı:.lbiıniı]: 
alkışlar ve tetckkürlerimizın büY" 
Türk milletine ibüığmı istirbarn 11° 
leriz. 

Arap kadınları kongresi 
Bu haftanın mühim hadiıelerindd' 

biri de Şamda toplanan "rap tıadııt' 
ları kongresidir. fılam araplar ·~· 
nnda ilk defa vukubulan hu 1ıııdıtf 
çok ehemmiyetlidir. Kongre üç 1Jii0 

Qevam etmiş, ve Reisicümhurun ftt" 
fika11 tarafından küıat edilmiıtir. 
Kongrede Filistin, Irak, l.übı=n "' 
Şerkülerden mürahhaalan bulunıfl"I 
tur. Birinci cel•ede Reisi vü:ıer' 
Hakkül'azım Bey de hazır bulunarıJı 
uzun bir nutuk iradetmiı ve kons· 
reyi eliımlamııtrr. Bir çok giıDdl 
zevat bu kongrede hazır bulunrnuı· 
tur. Kongre İslam kadınları arasındl 
fikri ve içtimai inkif&(m temini çırı< 
lcri ctrafmda müzakeratta bul:ısııı111 
ve hu mevzu üzerinde muhtelif .... 
dın hatipler sözalını~lardır. . 

Gene bu haftanın en mühim ıaY" 
farından berı kabinede tebeddül ol• 
cağı ve yeni unsurların da kabin<Y' 
giı:_er~k bir milli kabin teıekkül e~ 
ce~l<!ır. Bu haber; tekzip edilıne•ıır' 
rrıı ~rrnen mu!lırranf" bir surette dO" 
la maktadır. Y tni kabineye hali b•· 
zır'!- muhalif olan \Hür kanunu ': 
•~sı) fırkasından da bir zatın gell"" 
nleceği kuvvetle tahm;n edilmrktt" 
di~. M•a . .,,a[ıb bütün bunlar hep ııılı 
ırunden ıbarettir. Ali komiserin s~· 
riyeye gelmesiyle takip edeceği h•1• 
tı ha;ekete ha~lrdır Bı1 hafta içind• 
MOı;yö Ponsol'nun mübioı icraata~ 
çeceği ve Suriycnin fevlnla.1~ & 
birler a•elesinde bulunduğu ınuhıJı" 
kaktır 

Rusyada rejimi 
kemiren kurtlar 
Sovyet ga:.ıetf"lerinin her nı'!• 

baamda Sovyel hakirniyctindet' 
evvel vakti ve hali yerinde ol•' 
köylü ve fehirlilerin yolunu bul~· 
rak Sovyet iktr.adi mÜe1M.aeleı1"" 
ne ginnif oldukları yazılmalrtadıf• 
Sovyet gazeteleri bu zü:mrcıı~fl 
komünizm eaa~ında is gören JfJ!'* 
ea&eaeleri içioden tah;ip ettikler~ 
den fİkayet ediyor. Bunlar So,.ye 
iktıudi müeaseaeleı·inin inki:ııaf ~.' 
terakkisine karşı mücadel~ edr 
yorlarmış. Demiı·yollanndan .., •• 
purlardan ve zahirP. amharlnrf1' 
dan da pek ~ok eşyn ve zahir".'· 
ıırılmakta olduğu görülr.ıü•tıı~: 
Bu auii&timallere karşı ,;,ld~! ~ 
kanunlar 11dar edilmiıae de sıııif 
timallerin önü alınamamışır. 

lngUiz- Rus ticareti 
Ruı gazetelerinin neşt·iys.uıı' 

aöre, İngiliz .. So\'yet tiC'ari ınU 11:i 
aebeti hakkında lngilterecle 1 

türlü cereyan vardır. Muhaf••'• 
kiırlann ekseri•i dahil olmak ii•~ 
re bir zümre Sovyet Rusyad•İl' 
ham e,ya ve hububa.t ve wre" 1 

idhaline muhaliftir. Muhafaı31•;:, 
fırkaaının son içtimaında bu htı• 1• 
ta ciddi münaka,alar cereyan 1 ~,. ınİ§ ve hükGmetin Sovyet .,,a bİ 
nna ağır gümrük tarifeai tala,. 
temenni olumnuıtur. l,..,giliz Jll ,. 
temlekeleri de Sovyet ham e~r• 
amm lngiltereye idhalinden "'':.. 
ea&İrdir. Büyük sanayi erbabı" o1' 
bir kumı iae Sovyetlerin bir ıı,· 
makine ve edevatı aatın ald• et• 
n nazan itibara alınarak So..,;,.i• 
terle ikbaadi müna1ebete ıa',.•· 
tardır. (Pra vda) gazetesinin. Yl<0 f 
dığına göre, Londrada Sokol"j•,; 
§erefine verilen bir ziyafette b,.ıı· 
liz - Sovyet iktısadi münaSC jr•' 
nın takviyeıine dPir nutukla~lı'" 
edilmiıtir. Bu nutuklı.rda bı .~~ 
ıa uzun müddetli krediler rrı~ 
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Yazan: 
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Delance. 

lf Nakleden: 
• Feridun . 
l<.onıedl: 3 Perde 

Zalıôtan aecesl. 

De\tredilecek ihtira beratı 
• U ıkru pervanel•de iolihat'' 

lıaldanda.ki Suıayi Müdiriyeti umu
~1eıinden lıtihoal edilml, olan 4 
l '!ıin.ioani 1930 tarih ve 1043 No 
~Q ihtira berah üzerindeki hukuk bu 
...., ı...,kaıma ferat veyahut icara 

'tril-finden mezkUr ihtira)'i oa
lıı, .Jmak veya iıticar etmek anu
"'•cla bulunan zevahn lotanbulcla 
~•hçekapıcla T"! Handa 43-46 No 
I 'dıı lıün .ekili H. W. STOCK E
~Ye mllracaatlan ilin olunur. 
't ilanda 43-48 No !arda kiin ve

ı.tı; H. W. STOCK Ef...tiye mü
'tlan illn olunur. 

İı14nbu.J 3 üncü icra memurlufun 
"-ıı: S.tdma11 mukarrer 40 kaıyola 
40 komodin 30-10-932 pazar aünU 
"'1t 11 de duyunuumumiye civann-
4- l nkıllp lioetıl yatakhanesinde bil
~Ü<ayede 1 inci açık artırma oantl 
~ .. tdacatmdan talip olanların ma
il!Unde huır bulunmalan llb ola-

""'· 

Gözyaşları!. 
Pek yakında çıkıyor 

ETEM İZZET B.in en •on yazd.Jl'a tahlil romanı 

Slparlıter şimdiden verilmelidir. Tevzi merkezi 
ikbal kiltilphanesldlr. 

Samsun Orman 

Müdürlüğünden: 
Samsun Yili.yetinde Vezirköpril kazuınm lldırözil • Salak. 

ırerit devlet ormanından her sene 506 gayri mamul metre mik'ıtp 
hesabile bir aenede 506 gayri mamul metre mik'ap karaçam etça
rı beher gayri mamul metre milc'abı 237 kurut muhammen be. 
deli üzerinden talibine ihale edilmek üzere müll!ayedeye konul· 

mut tur. 
Müzayede ve ihale açık ı-rtırma uıulile ve 661 - 719 numa

ralı kanunların ahkamı umumiyesi veçhile S T et
riniıani 932 tarihine müıadif cumarteai günü saat 
on bette Samsun vilayetinde.' müteıekkil orman 
satıt komisyonu huzurunda icra edileceğinden taliplerin bet bin 
lira Sl"rmaye vaz'ına malt iktidarlarım göıterİT tiCdret odası ve
sikaıını ve muhammen bedeldetı &fağı olmıımak tartlle vereceği 
bir ıetıenln bedeli mikdarmın yüzde yedi buçuk niıbetindeki te
minatı muvakkatesini hamilen ihale kanununun on yedinci mad
desi sarahati dairesinde mezk6r •tte komisyonunda hazır ba
lunmalan ve tartname ve mukavel-.ııe sureti musaddakalan. 
nın Ankarada Orman İtleri Umum Müdürlüğü ile lstanbul vo 
Samıun Orman Müdiriyetlerinden alınabileceii ilin olunur. 

, (5660) 

Türk Anonim elektrik ~f Pf [\J(:NbN 
şirketinden: 

MOH1MtLAN 
Yakın olan Cümhuriyet bayramı tenviratı milnase 

betile, Türk Anonim Elektrik Şirketi, yıangm veya ce· 

ı reyan kesilıneıi tehlikelerine meydan vermemek üzere 
bütün yeni tevsiat ve tesisatın muayene ve kontrol edil 
mesi lüzumunu muhterem abonelerine (gerek hususi 
gerek resmi müesseselere) arzeyler. 

Şirket, 24 saat evvel haberdar edilmek şartile, bu 
muayeneyi parıuız yapmağı deruhde eder. 

Halkrn ve müesseselerin menfaatine tealliik eden bu 
fenni ve elzem ihtiyatın ihmal edilmemesi temenni olu-
nur. 

Geyve Ziraat 
Bankasından: 

31 No. lçdedeler lo.öyimden Çakmak oğlu Muıtafanrn 1 
kıt.ada 13 dönüm 2 evlek tarlaeı. 2418 No. nraçlr kôyünden 
Amuca oğlu Şabanın muhtelif mevkide 4 parçada 5 dönüm 1 ev
lek bahçesi. 3964 No. Kulfıılar köyünden Güllü oğullarından 
Mustafa oğlu Abdullah ağacın muhtıııelif mevkide 6 parçada 19 
d:inüll! 2 evlek tarla ve bahçesi. 3452 No. Saraçlı köyünı!en Gullü 
O. Abdullah ağanın muhtelif mevkide S parçada 2 dönüm 2 evlek 
tarla ve bahçesi. 40~2 No. Setce k6yttnden Dmkıl oğlu Mehmet 
ağanın mt.htelif mevkide 16 parçuııda 66 dönüm 1 evlek tula ve 
bahçesi. 4053 No. Geyve Orhaniye M. Mehmet Ef. mahdumu 
Lutfi Ef. nin muhtelif mevkide 6 parçada 35 D. tarla ve bahçesi. 
4086 No. Sarıgazi köyunden Hacı Mehmet Tevfik Ef. nin muh-

• ....... o., 
•ıı.AIL6A! Nt 

k:~SbR. 

Fatih Mal 
Müdürlüğünden: 

T opkapıda tlyaszade mahal 
lesi ve sokağında 3 ı 17 No. lı 
kulübe ve bahçenin 160 hiaae 
itibarile hazineye intikal eden 
15 hissenin satışı 14 Birinci 
teşrin 932 tarihinden 7 İkinci 
teşrin 932 tarihine kadar 25 
rün müddetle mü:r.ayedeye ko
nulmuştur. lttirasına talip o
lanlann 2 inci tefrin 932 tarihi 
ne müsadif pazartesi saat 10 
da malmüdürlüğünde mütetek 
kil müzayedat ve ihalit komiı
yonuna müracaatları. (5384) 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

telif me\•kide 12 parçada 28 dönüm tarla ve bahçeıi. 4174 No. 111. K. O. namına pazarlık 
ae.ikl"f icra cl.ireoinden: Betik- inhisarlar Umum Geyve Orhaniye M. Muatantlk Muavini Mehmet Ef. kızı Kad- ıuretile dört ili yedi yatlarında 

'-t lröy içinde deifrmeo laırfıamda riye H. m 1 kıt'ada 6 dönüm tarlası. 4176 No. Akhisar E. M. binek ve kotum hayvanatı ea-
81 No. da Nurher n Cahide haeım- Meed•• ı•• v ee d 1 tın alınacaktır. Komiıyon Dol-
1-.. vekili ll>l'ahlm bey ile köy içinde U Ur ugun eni Terzi brahim u~tanın 2 parçada 20 dönüm 1 evlek tarlası. 4212 mabahcede hayvan revirinde! ı 
~~lirıneıı karı111nda 57 No. da Şev- 1 _ Paşabalıçe fabrikası için malzeme (31/10. 932) pazar- No. Epcelt-r kö} linden Mustafa oitullarınde.n Mehmet oğlu Ah- 9-932 tarihinden itibaren vazi-
•dif hanımların ıarlan mutasarrıf tesi saat 14 buçukta. met ağanın muhtelif mevkide 6 parçada 15 döniim 1 evi .. !· tar- feye batlayacaktır. Taliplerin 
•ldokfarı Betikt114ta tenlik dede ma- la ve bahçe~i. 4245 No. Akhisar E. M. Zühtü B. o"'lu Cemal Be- evsafı almak ve hayvanatını 
~il 2 - 146 metre hortum 31-10-932 pazartesi saat (15) a h f 

esinde ihlamur caddeıinde atik yin muhtelif mevkide 7 parçada 53 dönüm 1 evlek tarlası . 4271 göatermek üzere her a tanın 
~ ' k . _. Taliplerin cetveli gördüktetı sonra pazarlığ'l iştirak etmek ı ·· 1 • 9 30 ~ · tııü errer ve cedıt 3 ve ,.ne mez No. Ep<.eler köyünden Ahmet ağanın 2 parçada 8 dönüm tarla- pazar ve 18 1 gun en saat ' 
, ..,. nıahalle ve sokakta kilo atik 25 için yüzde 7,5 teminatlarını hamilen yukarıda yazılan gün ve 4367 N G I dan 12 ye kadar komisyonumu 
"-1 No lu iki bap arsanın sablmak saatte Galata Mübayaa komisyonuna müracaatları. (5581) aı. o. eyve Cami K . M. •mail oğlu Bayatlı Abdullah a. za müracaatları. (749) (4579) 
'••etile şuuyular nın lzaleoine karar 1---------------------------·I ğanın muhtelif mevkide 4 parçada 20 dönüm tarlası. 4371 No. ,. 

4 
• 

~trilnıiş olduğundan bir ay müddet· T k. d ..., v•ıA • Safı ki)yünden Etem oğlu Mehmet Ağanın muhtelif mevkide 6 Kayıeride K. 6. Tayyare fab-
.. •çık arttırmaya konulmuılardrr e lr ag 1 ayeti parçada 49 dönüm 2 evlek tarla ve bahçesi. 4377 No. Akhisar E. rikası ihtiyacı için ileni müna-
ltlliıliye ve ihaie pul resimleri mü,te • d M. Fatma kızı Pembe H. ın muhtelif mevkide 8 parçada 31 dö- kasaya konan 60 ton kriple ma-
"•i . im ·~ - tal' l nlan Daı•mAı Encu·emenın en· den kömürüne verilen fıat ko-ııe aıt o a .. uzere ıp o• n • nüm 2 evlek tarla ve bahçesi. 4437 No. Geyve Orhaniye M. Fe-
Cedit 3 N ı 176 3 1 N misyonca gali görüldüğünden 
lu o u arıanın ve - o 11,631 lira 43 kurut bedeli keıifli Tekirdağ - Malkara §OH· lek Ahmet oğlu Mustafanm 1 parçada 5 dönüm so!lanlığı. 4444 bir hafta müddetle tekrar aleni 
t •raanında 105 lira kıymeti mu• d N S 1 k 

1 

"ilıııtnenelri olup itbu kıymetlerin sının 23 ·+ 100 kilometrosu ile 31 + 250 kilometrosu arasın aki o. aJ'aŞ ı öyünden küçük Molla oğullanndan Mehmet oğlu münakasaya konmu,tur. lhale-
)İl<de yedibuçuğu niıbetinde pey kısım ile 6581 lira 99 kuruş bedeli ketifli ve yine ayni yolun 32 ~ Ali Ağanın muhtelif mevkide 8 parçada 23 dönüm 2 evlek tarla. si 26 110/ 932 çarşamba günü 
-kçeferife beraber 25-11-932 tarihine 600 kilometroıu ile :,S-ı-600 kilometroları arasındaki tamire müh bahçe ve bağı. 4465 No. Geyve Gazi S. P. M. Yusuf oğlu Hasan saat 15 te yapılacaktır. Şartna
llııiaadif perıembe ırünü uat 13 den taç mahallerin tamiri 17-10-932 tarihinden 6.11.932 pazar gü. pehlivanın 3 parçada 25 dönüm tarluı. 4493 No. Geyvr Gnzi S. 

1 
meyi görmek isti~e~lerin her 

ıs kadar Beşikla§ iM'a dairesinin nüne kadar 21 gün müddetle ve kapalı zıtrf usulile münakasaya P. M. Hafız oğullarından İbrahim oğlu Pehlivan Mehmedin 1 lg~ münk~kasaya •tt!raJ~ edec~ · 
932.1697 No. lı doıyauna müracaat d d l erın va tı muayyenın<Kn evve 
~lemcJeri ve arttırma ,artnamesi.oi konulmuttur. parça a 2 önüm l ev ek tarlası. 4519 No. Akhisar E. M. San- komisyona müracaatları. 
lQ 1 ı _ Şartname. keşifname ve proje ıuretleri Tekirdağ vi- dıkçı Mehmet usta kerimesi Emine Şerif H. ın muhtelif mevki. (889) (5556) 
• · 1-932 tnrihinden itibaren herke d d 

Limanımıza muvaaalitı bek.leaen · 
PALESTINA vapuru 27 T . evvel 

Perıembe (ltalya, Yunanistan. iz. 
mir ye Miclilli) den. 

AVENTINO vapuru 30 T. evvel 
Pazar (Tuna) dan. 

Limanımızdan hareket edecelr 
vapurlar: 

VIENNA vapuru 27 T. evvel peo-. 
ıembe sabah tam 10 da (Loyd Eb
prea) olarak (Pire ,Brendizi, v
dik ve Trieote) ye. 

A.SIRIA vapuru 27 T. evvel per
ıembe (Midilli, lzmir, Pire, Kan
dia, Hanya, Kalamata, K.atakulo,Ve
nedik, Trieate, Fiume ve Trieıte) ,. .. 

PALESTlNA vapuru 27 T. evvel 
Pertembe (Trabzon, Novoroıiık, Ba
tum, Trabzon, ve Samıun) a. 

Şimali Cenubi ve merkezi Ameri
ka ile Avuıturalya, Yeni Zeyland ve 
Aksayı fark için Cloğru bilet verir. 
clTALIA. vapnr lnımpanyuınm 
lükı vap11rlarile müttehit serviı. 

Her nevi tafaiU.t için Galatada 
Merkez Rıhtım han (Lloyd Triea. 
tino) ser ac.,nteıine Tel. B. '71 ve 
4878 veya Galata•arayınd~ki yazıho 
ne. Telefon Beyoğlu: 2490. 

Naim Vapur idaresi 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 
g-ünleri Galata nhtımmdan saat 

tam 17 de har< ke ti~ d ğru 
1ZMIR'e 

Ye pazar günleri lzuıir'den aaat 

14 1/2 da hareketle lotanbul'a av 
det eder. Tafsilat için Galata 
Gumrük karııtında Site Franıe. 

No.J 2 yazıhaneıine mUracaa~ 

Tel: 4. 1041 --·~ 

SEYRISEF AIN 
lılerlıes a«nta: O.lata Jı:Opr 

batı B. JS6J. Şube A. Slıker 

\Hlhl1rdarıade lwı l . !HO. 

TRABZON POST ASI 

(ANKARA) 
26 birincı teşrin çarşamba 

18 de. Dönüşte Tirebolu· 
y da uö-r~ -. 

•ı~ görebileceği ve muhammen kıy- !il.yeti yollar bnşmühendisliğinden alınabiliT. e 4 parçada 6 önüm 2 evlek tarla ve 250 arşın bahç~i. 4520 • • • h . . 
>İİ«k · .._. · ima 2 - lhalei kat'i ... e 6.ll.932 pazar gu"nü saat 16 da Daimi No. Akhisar E. M. Halil og"lu Sadık ağanın 1 parçada 3 donüm Çatalca Mat. Mv. i tıyacı ı - • · • tı . yetm•ı-.ını bu dı ' ç.i.n 5800 kilo kırmızı mucimek 1 Devredilecek ihtıra beratı 
d ·· la.kdırde en son artt-ranın tııalılıü Encümence icra kılınacaktır. tarlası. 4552 No. Geyve Orhaniye M. Şaban oğlu Ali ağanın 1 I 1 .. k k ı Mermi tapal~.rı hakkında lstanbul 
"L.• · kal k .. 15 · M · hh' 1 · ki · M h d' F d 2 d·· .. 1 1 k b h · a en muna asaya onmuştur. V"" elil · · 10 E ı - ı 1930 d,, """ı m uzere satışın gün 3 - iıtea ıt erın gösterece en il en ıs va en me. parça a onum eve a çesı. 4589 No. Umurb.,y köyünden b Ü .. ııayet c eaının Y u 

._... laralc ok "ha 9 / 11, 932 çartam a g nu aa· tarih 17957 VT ..ak 
ı UZatı en ç arttırana 1 murlannın ehliyeti fenniye vesikalarının ihale gününden evvel Hamdi Mollanın Zeki Ef. nin muhtelif mevkide 5 parçada 11 at ıo.30 da ihalesi yapılacaktır. ~le ka 1 ay~th '"" be a-
,•. olunacağı ve me:zkilr gayri men- d il ·ı d"' ·· t 1 4618 N G C M Ş . . .. k · · rası ı e mu yyet ı lira rat <uıı Tekir ağ yo ar batmühendiıliğine gösten erek ~ asdik ettirilc- onum ar ası. o. eyve ami K. , kahveci Hasan ağa artnamesını gorme 11tıyen- .. .. . . 
• er üzerinde !potck aalıiplerile di i h l"f k"d 3 l h .. 'h I . t' k muraacatı uzerındekı hukuk bu 
, .. _,, cekt r, nın mu te ı mev ı e parçada 3 dönüm 2 evlek tarla ve bahçesi. er er gun ve ı a eye lf ıra ı kere ı. •• '--ıma devır" veva wakadarlann iddialarını evrakı k 1 k . ......... • 
llıu ı,· 4 -Talı'plerı'n 661 numaralı müzayede. münakasa ve ihale Bankamızdan istikraz eylcdiklen' mebla"ğrn mu"ddetı' ve 'Ken- etme arzu eden er va tı muay · L .• •telerile 20 gün içinde bildirme k ıcara verilecciincl~ mM:'<ur ih•irayı 
j:" aksi takdirde ıatıı bedelinin pay kanununun onuneu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede- dilerine tebliğ edilen ihbarnamede verilen bir ay mühil dahi mü. ~=;~:j:ı:ı~vvel (~0('$.ı';';) ıatın almak ve isticar etm•k arzu 
(llıaımdan hanç kalacaklan ilin cekleri teklif mektuplarına 'ic 7 buçuk nisbetinde teminatı mu- rur ettiği halde deyinleıini tesviye etmeyen esamisi balada mu- 4 ~ * sunda bulunan zcvatm h tanbul'cb 
·~...... vakkateye ait ve.aikle Fen memuruna ait ve.ikayı leffederek harrr zevatın isimleri hizasında muharrer emvali gayri menkul. K . O. kıtaat merbutası için Babçekapıda Taş Hancla 43 ·48 No. 

ı.ll°'İk!af icra daireılndcn: Bir borç 
"'ıı dolayi mahcuz ve açık arttırma 
ı.;:ne oatılma11na karar verilen pi 
• 12 kamyonetin reımi telliıliye 
~ • ilıaıe pula mütteriıine ait olmak 
~~e 30-10-932 tarihine teoadif e
d ıı P&zar günü saat 13 raddelerin
~ l' ophanede ıebil önünde .. tıJa. 
ıı.. lıııdan talip olanlarm hazır bulu 
;~._.. memura müracaat eylemeleri 

olunur. 

~tanahmet 3 ünc:U ıulb hukuk 
~· liiinden: Hubiyarcla tekke ıo
~ llıda 2 numarada müldm ikeo el
it t>ıaı ikametPJıı meçhul olan izzet 
~~ Efendiye: Mıiıkirat inhisar i 
l 55 ''. tarafından aleyhinize açılan 
&:ıo ı;,.. alacak danoının tafıili.tı 
ı.., ·973 numaralı doıyasında mez-
ijr old - ·• 

lıaı.. u.gu ~r~ cereyan eden mu-
L._. ~eaı netıceıındu yüzde 10 avu 
"'"' lıcr • lı; t· eti ve muhakeme masrafı ile 

t •kt . d lib. e uz en tahsiline 22-6-931 ta. 

6.11.932 pazar günü nal on altıya kadar vilayet makamına tev. leri tarihi ilandan itibaren kırk bet gün müddetle mevkii müza- 268 ton saman kapalı zarfla ~'!:c~~İa~ ilr::· 0~J~~.K ~- fendiye 
di eylemeleri lazımdır. (5679) yedeye çıkarıldığından talip veya bir ili!iii olanların Geyve Zi- münakaeaya konmu§tur. 9·11 ' 

raat Bankasına müracaat eylemeleri ilin olunur (!5662) 932 çarşamba günü sll8t 10 da 

D ARA NIŞANYAN 
ı ihalesi yapılacaktır. Şartname-

1 
r. ~ ıini ıörmek iatiyenlerin her 

Doktor Artln Horhonıni Efendiden ayrdmı, olup bu kere Beyoğlu 1 
• Damga Müdiriyetinden: ıün ihaleye ittirak edeceklerin 

Devredilecek ihtira beratı 
Tapa emniyet tertibatı hakkm ~ 

lstanbul Vilayet Celilcıinin 10 Ey
lül 1930 tarih ve 17955 Vilayet ev· Tokatlıyan oteli yanında Mektep ookak 35 No.da müceddeden muayene- Mıkdar Cimi Tarihi vakti muayyenden evvel Ko. 

h..-lni kiif8l etmittir. Sabahtan Ôf8Dlll kadar kabul eder. Tel 40843. 80 Ton Yerli kok kömürü 15-11.932 müracaatları. (887) (5496) rak numara11 ile mukayyet ihtira 
beratı müracaatı üzerindeki bukulc 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Piri Paşada rüsumat atl'lyeeinde emaneten mevcut idareye 
ait Şahini Bahri nam ınotör 15-10-932 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle müzayedeye konulmuttur. 

Talip olanların mezkur motörü mahallinde gördükten son. 

ra pey 5Ütme!c ve şeraiti müzayedeyi anlamak üzere Kabata§ta 

lnlıiserlar başmüdürlügüne mürcaat eylemeleri ilan olunur. 

ZA Yl - 4509 numaralı araba pli.ka 
11 zayi oldu. Y enioi nlınacağından 

eokisinin hükmü yoktur. Galata A
rap Camii Cevahir sokak No. 9 Ka
zım. 

(5482) 

5öz Hekimi 

PROFESÖR 

orESAT PAŞA 

4000 Kilo Zamkı arabi 1 .. 1 ı 932 ... • * • - - C atalca Mıt. Mv. kıtalanrun 
1000 Kilo Mücellit tutkalı 19 1] 932 ~ • - itıtiyacı için 8400 kUo nohut 
2000 Kilo Antimonsuz çubuk kurtun. 21-11-932 aleni münakasaya konulmut-

100 Top Torba iınali için kaputluk bez. 23-Jl.932 tur. ihalesi 9-11-932 çartamb'a 
Yukarıki eşya hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf ıünü saat 10,30 da yapılacak

usulü ile alınacaktır. Matbaada meYcut tahminen otuz bin kilo tır. Şartnamesini görmek İıte
krrpıntı kağıtlar da 26-11-932 tarihinde aleni müzayede ile sa. yenlerin her giln ve ihaleye it

tirak etmek arzu edenlerin me 

bu kere bataksına f.,,.- - ~ veya 
icara verileceğinden mezlt..Ur ihti~,-ı 

..bn almak ve iıticar etmek arı.·• 

sunda bulunan zevahn lıtanbul'cl• 
Bahçekapıda Ta, Handa 43-48 N .. 
larda kiin H. W. STOCK Ffendi, 
müracaatları ilin olunur. 

tılacaktır. Şartname ve nümuneler her gün saat 14 : 17 zarfın- ayyen vakit ve ıaatinden evvel 
d 1 b·ı· T r 1 · h 1 DevrE-dilecek ihtira berat a görü e ı ır. a ıp eı·ın i a e günlerinde yüzde yedi buçuk koınisyonıa müracaatlrnı. 

"kd d k l " Tavuk vesaire miılllü tuyuruıı 
mı arın a P'"Y a ~e erile Darphane dahilindeki Damga mat. (885) (5478) lhzanna müteallik uıul ve cıhu" 
baasında müteşekkıl mübayaa kom~yonuna müracaatları t'l~n L-LI- d • ' • S' • 
olunur. 

a lıtanbul ikinci icra memurlufun- ~·" a ıcat ıçın ınaı Müdiriye< 
(5656) 

lstanbul Belediyesi 
Darülaceze Müdürlüğünden: 

dan: Bir borcdan dolayi mahcuz ve 
paraya çenilmesine karar verilen ev 
eıya11 27-10-932 tarihine mü .. dif 
per,embe aünü ~t ıekiz buçukta 
Betiktafta, S1nanpaf8i fttİk mahalle
sinde. Köprübatı ıokağmda 11 No.lı 
oahilhanede açık arhrma ıuretile pa 

raya çevrileceğinden taliplerin yev
mi mezklir ve saatta mahallinde ha
zır bulunmaları iliın olunur. 

aliyeoinden iıtihsal edilmiı ol:ın tl 
Eylül 1930 tarih ve 17672 numara 
ile mukayyet müracaat üzerind~k· 
hukuk bu kere ba'ka11na ferağ ve 
icara venleceğinden mezkıir ihtiravı 
sabn almak ve isticar etm~k arz1' ,. 
ıunda bulunan zevatın htanb,ld> 
Bahçekapuda Taı Handa 43-48 llu 
larda kiıin H. W. STOK Efendiı • 
müracaatları ilıin olunur. 

i~tıde gıyaben karar verilmiı oldu 
tiy ~~".,hu hükme kar'ı hakkı temyi 
ııı., '":•ı iıtimal edebilmek için ika
lı,, tihı~~ın. meçhuliyeti haıebile it 
llııi;'katip ıhbarnameıi 15 gün 
lo,; tııe ve huknk usul muhakeme 
~ nununun 141 inci maddesi ah 

1
"" tevf'k ·ı · bl" ttıı... · lln 1 l ncn te ıg olu-

ZA Yl - 2197 ıicil numaralı araba 
cılık ehliyetnamemi bybettim. Yeni 
sini alacağımdan zayiin hükmü yok 
tur. Mehmet Emin bin Bilal. 

- BABIALİ -
~Nl<ARA CADDl!.Si N•60 

Bedelı ketfi bin altı yüz on sekiz lira yetmit iki kuruş olan 
Darülaceze pavyonlarının çinko dere ve oluk ve saire inaaaının 
tartname ve ketifnamesi veçhile ve kapalı zarf usulile m~naka
saeı 22 T eırinisani 932 tarihinde sair günü saat on dörtte icra 
edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile müracaatları . (5665) 

lıtanhul 6 ıncı icra memurluğun- Devredilecek ihtira beratt 
...___ ___ ~~-

-
Göz Hekimi 

O~ Süleyman Şükrü 
Birlncı smıt mOlehassıa 

( Babıal' l A 
..._ 

1 nkara caddesi No.60 

ZA YI - Tek arabamı.ı 1969 nume- 'iP•••••••••••-. 
rolu plô.kasr zayi olmuştur. Y eniıi a 1 

l 
lrnacağmdan hükmü yoktur. Abbaı 1 

oğlu Hüıeyin. 

ZA YI - 4145 numaralı yuk araba
mın plikasını zayi ettim. Y eniıini a- ı 
lacağmıdan eıkiıinin hükmü yoktur. 

Muıtafa 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük ec

zahaneıi karşıamda Sahne .., 
kağında 3 num81'ah apartnnan· 
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

------- ·- -

4l••lllllll J dan: Bir borçtan dolayi mahcuz va c Betonlar bakkındu Sanayi Mü• 
D O K T O R H O R H O R U N İ · paraya çevrilmesi mukarrer mubte- dinyeti umumİyeoinden iıtiba l ediL. 

Mektep so kağındaki muayenehanesi Eıninönünde Valide kıraathane · lif renkte hazır gömlek ve çizgili pa mı' olan 1 Teııinisani 1926 tanb., 

l ••i ~"•-..-n•ı•na•n•at.•l•c•tm•İıiış•'•'e•sa•b•ab•t•a•ıı•n•kıİıaiıımall_ •k•a•daiıır•hlllalllsıııitaİİİlıiıariıiıİİnıİıkİİiaİİİhİİulİİıİeclmer~l J zen açık arlınna suretile 31 -10-32 509 nurr••alı berat üzerindeki hu· 
tarihine müoadif puartesi saat 9 kuı< bu kf're batkaaına ferai: veya ;. 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: dan 11 e kadar Galatadn Topçulaı· cara verileceğinden mnkür ıbtirayi 
Usküdarda Sinanpaşa mahallesinin Karantina sokağında a- caddeıinde 76 numaralı mağazada satın almak veya isticar etmek arzu. 

tik 29 cedit 39 No. lı arsa vergiye olan deyninden dolayı tarihi satılacatmdan talip olanların yevmi l ıunda bulunan zevatın htanbul'da 
1 d b ınezkl'ırcla mahallinde hazır buluna- Babçekapuda Tat Hanmda 43-4! 

1 

i an an iti ~ren 21 gün müddetle müzayedeye konulmuttur. Ta cak memuruna müracaatları ilin olu.[· No larda kiıin H. W. ~TOCK Efen-
lip olanlar Usküdar Malmüdürlüğüne müracaatlan. (5657) nur diye müracaatları ·n olunur. 
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Yeni Mevrudat 

33 er kiloluk Polonya DeYlet madenlerinin 

Mllhtırlll çuvallarda en iyi cins 

birinci nevi SILEZY A 

ANTRASiT Kok Kömürü 
( Cross Hands ) ( 7200 kalori ) 

TEMİNATLI TARTI 
~~5~7n N. Dl JRtN~FGal~-~~;;~ .::~tım 

Konya Mıntaka san'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Konya Mmtaka San'at mektebinin 120 lira ücretli döküm
laane tefliti mibıhalclir. Taliplerin ehliyetlerini ve menteferini 
ı&.terir veaaikile biTlikte 28 tqı iuiev vele kMlar 1stanbu1 Mın
taka S-'at mektebi müdürlüiüne müracaat eylemeleri lhı:mdır. 
İmtihan 30/10/932 panr ıüntl latanbul Mmtaka San'at mek 

teblnde yapılacaktır. (5583) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baıtababetinden: 

Merkezimia için kapalı zarf usulile alınacak olan bir Dizel 
mot6rü için 3 Teırlnisani 932 tarihinde saat 14 te münakasa 
yapılacafmdıua taliplerin ıartnanMı9İDİ almak üzere Galatada Ka 
ra Muatafapa9a caddesinde merka dair•iı:ııde Levazım memur
lufuııa müracaatları. (5441). 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa Komisyonu Riyasetinden: 
Bakırk6yde klin Akliye ve aıablye baataneei için lüzumu o

lan (2000) metre yerli elbiaeliJ< kum&f olbaptaki ıartnameei ve 
nlhnuneei veçhlle ve 8 Tepinisani 932 salı ıüııü aut 14 te aleni 
münakaaa suretlle ihale edilmek üzere münakasaya konmuttur. 
Şartname ve nilmuneyi görmek iatiyenlerin komisyona müraat
lan. (5419) 

V Göğtisleri :ı:ayıl olııılardaki öksürüklere büyülı: ehemmiyet 1 

erem vtnnelidlr. KA TR.AN HAKKI EKREM tehlikenin önüne geçer. 

Devredilecek ihtira beratı 
'" Sanlyell Tapa • hakkında lı-

tanbal Vlllyet celil .. bün 27 l!.ylül 
1932 tarih ve 18886 Vlliyd enak 
numııruı Be mukayyet ihtira bo
rat mtJracaab üzerindeki hukuk 
ba ıı.... ...,..._ leni veya 

icarıı verileceilnden mezldlr ihtirayı 
atm almalı: ve iatfmr etmek arzu
oanda loulanan sevabn lıtanbuJ'cla 

&hpbpqla Tat Hancla 43-48 No. 
farda lılln H. W. STOCK Efendiye 
m...,_tlen illa olun.ur. 

Devredilecek ihtira beratı 
(Saniyeli Tapa "iki teıirli tapa") 

hakkında lıtanbul Vilayet ~elileai
nln 27 Eylill 1930 tarih ve 18885 1 
Viliyet evrak numara11 il• mukay-

1 yet ihtira berat müracaab üzerindeki 
hukuk bu kere batkuma devir veya 
icara verileceiinden mezkur ihtirayı 
aabn almak ve iıticar etmek arzu
ıunda bulunan zevatm lıtanbul'da 

Bahçekapıcla Tat Handa 4348 No. 
!arda klin H. W. STOCK Efendiye 
mliracaatlan ilin olunur. 

KrepPreton 
f pekiş moda bürosu 

takdim ediyor: 

, rep Preton, çay elbiseniz 
ve tayyörlüğünüz için inti_ 
hap edebileceğiniz en lüks 

ve modern kumaşbr. 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 teşrinievvelde bir Kumbara 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Türkiye'de Cümhurlyetin kurulaıu günil, bBttln 
dünyanın ( Tasarruf günü ) dür. Kflçilk, btlyiilıı:, 

kadın, erkek herkes o sUn para 
blriktlrmeie baılar. 

Bu hafta içinde it bankasından 
alacağınız Kumbaraya para 

atmıya baılayınız. 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

f TÜRKİYE İŞ BANKASI f 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETiNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depo
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak Üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381

/ 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu 391 
/ 2 kuruş 

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

sigor.ta ettirilir. 

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

Devredilecek ihtira beratı 
"Barut halkaımdaki barutun mer

mi ve tapanın maruz kalahileceii 
bir atmoıferden fazla veya dun taz
yiklerden müteeuir olmakıızın mu
vafık bir ıurette yanmaamı temine 
badon tertibat" hakkında lıtanbuJ 
Viliyet Celil .. inin 9 Tatrinlevvel 
1930 tarih n 19589 Vlllyet evrak 
n111D1U1U1 ile mukayyet ihtira be
rat müracaab U'zerlndeki hu
kuk bu kere batlıa11na devir veya 
İcara verilecefinden mezkiir ihtirayı 
aabn almak .,; iıticar ebnek arzu
ıunda bulunan zevatın lıtanbul'da 
Babçekapıda Taı Handa 43-48 No. 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

Vaaati 40 amele çalııtıran ve ~lekt
rik malzemesi imal eden bir 

fabrika için 

iŞLETME AMiRi 
veya 

USTABAŞIARAYORUZ 
Talip olanların: 1 - Yatlarını, 
2 - T ahı il derecealnl, 3 - Evvelce 
nerelwdtı w M vazi& ile çalııw.ı. 
rını, 4 - lıtediii maaı veya yevmi
ye mıkdanm, 5 - Adrealerlni. K.. 
v. K. rumurile Galata 1098 poıta ku 
tuıuna bildirmeleri.. 

Türk Maarif Ceıniyeti r4~nfaatine 

BÜ YÖK 

Eşya Piyangosu 
İkramiye Miktarı: 9000 Lira 
Keıide tar bi 12 ikinci teırin 932 - Biletin fiab BiR 
liradır. Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu kife
lerinden arayıruıı. Memurlar bulundukları daire ve Şir· 
ketlerden de tedarik edebilir. 1.tanbul' da tevzi mahalli: 

1

• Cağaloğlunda Halkevinde Tllrk Maarif Cemiyetidir. 

1 İat. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. li,ları 
45000 Kilo Nohut bir şartnamede kapalı zarfla saat t5 ıe 

1750 Kilo Çay bir •artnamede kapalı zarfla saat 14,30 dı 
17000 Kilo Mercimek aleni münakasa 14 te. 

1 

Merkez kumandanlığına merbut müeaaeaat ihtiyacı için Yo". 
kanda yazılı erzakl•r 3/ 11/ 932 pertembe ıünü bizalarınJtlı' 
saatlerde Tophanede Merkez kumandaıılığı sı.tmalma kouıi•Yo' 

1

1 nunda icra kılınacaktır. Taliplerin ıartnamelerini görmek İÇİi' 
her ıün ve münakuaya i9tirak için de tartnımıeleri veçhile lı' 
zırlayacaklan teklif mektuplarını ihale gününün muayyen ~ 
tinden evvel komisyon riyasetine vermeleri. (147) (539" 

4 4 • 

14800 Kilo Kesme maka~ ) 
14800 Kilo Çulıuk makama ) Bir ıartnameıılt 

saat 14.30 d• 10000 Kilo Arpa tebriye ) 
3500 Kilo Tel tebriye ) 

19500 Kilo Kuru üztim saat 1!5 te. 
Merkez kumandanlığına merbut müeasesat ihtiyacı tçi' 

yukanda yazdı kuru üzüm ve makarna tebriye iki ıartn~ 
kapalı zarf auretile 3/11/932 pertembe günü hizalarmdaki •••1

• 

!erde Tophanede Merkez kumandanlığı satmalma komisyoıııJJI' 
da icra kılmacaktır. Taliplerin ıartnamelerini ıörmek için bergiiJI 
ve münakasaya ittirak için de prtnameai veçhile hazırlaya~ 
lan teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vaktind'en e~ 
komisyon riyasetine vermeleri. (148) (5391) 

4 • • 

Harbiye ve mert>utu bulunan 
mektepler bayvanah ihtiyacı 
İçin 432000 kilo ot pazarlıkla 
satın alınacaktır. Paııarlığı 27-
10-932 ~ ıünü saat 14. 
30 da Tophanede Merkez Ku
manclanlıtı a.tmalma komiayo 
nunda icra lalmacaktır. Talip
lerin farbıameaini ıörmek için 

1 

her gün ve pazarlığa iıtirak 1-
çiıı de mnayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(192) (5634) ..... 
8 Adet Buval 

144 Metre Boru 
175 Metre İzole tel 

21 Adet KomütatlSr 
4 Adet Armatör 
Malt. Lisesi ihtiyacı için 

yukarıda yazılı malzemeler pa
zarldda salın alınacaktır. Pa
zarlığı 30-10-932 pazar günü 
saat 10 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satınalma ko
mieyonunda icra kılınacaktır. 
T allplerm lııahat almak için 
her JÜıı ve pazarlığa ittirak i
çin de muayyen vaktinde ko. 
misyonda hazır bulunmalan. 

(194) (5646) 
• • 4 

btanbul Gedikli Küçük Za· 
bit mektebi binaeı keıfi mud. 
blıııce puarldda tamir ettirile -
c:ektir. Paııarlıtı 31-10-932 pa
zamai ıünü aaat 10 da Topha
nede Merkez kumandanlıitı sa
tmalma komisyonunda icra la
lmacaktır. Taliplerin kqfini 
16nnek için her ıün ve pazar-
1ıp fttirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu. 
luımalan (200) (5674) 

• • • 
750 Adet Dtl.z tabak 
750 ,, Çukur tabak 
110 ,, Kepçe 
400 ,. Katık 
400 ,. Çatal 
200 ., Cam tuzluli 
ıso .. Surahi 
700 .. Su bardatı 
500 ,. Çay fincanı 
Harblye mektebi talel>eleri 

ihtiycaı için yukarda yazılı mef 
nıp.t malzemesi ayn ayrı pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zadıklan 27-10-932 perıembe 
günll saat 10 da Tophanede 
Merkez kumandanlığı satmal
ma komisyooonda icra kılına
caktır. Taliplerin izahat al
mak ve nümuneleıini görmek 
için her gün ve pazarlığa itti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunma.lan. 

(203) (5677) 

• • • 
Glilhane hastanesinin tabmi 

nen 2000 metre murabbaı lava 
nı pazarlıkla imal ettirilecek
tir. Pazarlığı 27-10-932 pertem 
be günü saat 11 de Tophanede 
merkez kumandanlığı satınal
ma komisyonunda icra kılma. 

tinde komisyonda hazır bulııl") 
malan. (204) (5678 

• • • 
Ordu Sıhbiyeai ihtiyacı iç~ 

111 kalem eczayı kimyeviye ,ıı 
bakteriyoloji açık münaka•• 
mile satın alınacaktır. MiiJI'·, 
kaauı 22-11-932 salı günü s•• 
11 de Tophanede Merkez.~ 
mandanlığı aatınalma komı~1 
nuncla icra kılınacaktır. Talıf., 
lerin 9artnamesini görmek !çı.~ 
her gün ve münakasaya iştıtl 
için de muayyen vaktinde Jıo
miayonda hazır bulunmalat1·) 

(198) ( 5650 
* • * 

Ordu Sıbbiycai için 1 oo,o0'1 •• adeıt bot ampul pazarlıkla ;a-
tın alınacaktır. Pazarlığı dl 
10-932 pazar günü saat 11 d ~ 
Tophanede Merkez kumall ~' 
lığı satmalma komir yonıl 1 
icra kılınacaktır. Taliplerin t~~ıı 
namesini görmek için her s~. 
ve pazarlığa i9tirak için de ~. 
ayyen vaktinde komisyonda 6) 
zır bulunmaları. (202) t567 .. ... 

Ordu Sıbhiyesi için 41 1~İ lem Nisaiye meılzemesi a • 
münakasa suretile satın al~ 
caktır. Münakasası 23-11-f oır 
çaryamba günü saat 14 te ,,1 j• 
hanede Merkez kumanda '• . r 
aatmalma komisyonunda ıc 
kılınacaktır. Taliplerin şartJ'.1~ 
meaini görmek için her gürı ~ 
münakasaya itti1'ak için de ~' 
ayyen vaktinde koruiayond•15ı zır bulunmaları. (201) (56 · 

Ordu Sıhhiye:i için 48 kale:, 
hıfzı:aarbba alitı kapalı zar!. ',. 
re.tile satın alınacaktır. J\1ii11gii, 
kaaaaı 23-11-932 çar9amb•r.feı" 
nli saat 11 de T opbaııede ııo 
kez kumandanlığı satmalm~tır· 
misyonunda icra kılınca .. r 
Taliplerin ıartnamelerini g~.~ 
mele için her ııün ve müııa 1i 
saya ittirak için de ıartn91İ;I 
veçbile bazırlıyacakları t.~11;;ıı mektuplarını ihale güıııl Jıo' 
muayyen vaktinden evvel • 
misyon riyasetine verınele~· 

(199) (56:._..., 

Salihli ıulh hukuk tıaı.imlikİ?~; 
Seliblinin MitatpafB mahalle••" ..,.ıı> 
Hacı Mustafa kan11 Emine ...,...j;ı• 
16-17 -10-932 ııeceıi vefat . e~0ı
terelui tahrir ve temhir ed.ll~ ;ljll'. 
cluğundan vereıelerinin tarıb1 ~ 
dan itibaren bir ay zarfında 1 el 
ıulh hukuk hikimliiine ınür•_.
meleri lüzumu ilin olunur. ,,/ 

Zayi MukavelenııJlle. 11 
t S•I 

l .. F" 'k d"' ,.. H•Y8 ,.,. o o!Aı ı o ıyen . 0Jıı--

ta ıirk•ti nezdinc'e akdeyleın•t - -ti 
· 2z...-.;. 

fum 12015314 numaralı ve ı..a••" 
928 tarihli Hayat Sigorta rııu ur ..... 
naıneıini zayi ettiğimden rııe:ılı ~ıl' 
ka~elenamenin biriıi tarafıııdall,;ı ;I 
lunduğu takd;rde hiç bir biil<U ,.jJ" 
kıymeti hniz olmadıtım beY•"0.ı-pl 
rim. Kütahy,. J. Mp. ku:; y<i'' 

Binbaşı Muıtafa • 


