
1 

-
50" 

~arı 

:ek· 

S4) -
da 
une 

1 -· 
aııı• 

:ele

ıS3) 

R· 

) .<\ 

l 

a 

4 TEŞRİNİEVVEL 1937 
7 inci ıene No. 2389 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Buhranlı 
Vaziyet 

Büyük harpten evvelki dünya· 
7İ timdiki dünyadan ayıran huıu
eiyetlerden biri, cihan aiyaaetinin 
•ildet merkezi Avnıpadan Atlas 
ve Büyük Okyanuslara intikal et• 
ıneıidir . Harpten evvel, beynel· 
milel milnasebatın mihveri, lngil· 
tere ile Almanya araımdaki de· 
niz rekabeti idi. ittifakı müselles 
ve ltili.fı müselles kombinezonla· 
tı bu mihver etra fmda dönüyor· 
dıı. 

Büyük harp cihan ıiyasetini §İ· 
tazeden çıkarmı§tır. Almanya bir 
••keri kuvvet olmaktan çıkmııtır • 
Vıısati Avnıpa Balkanlatmı~tır. 
Buna mukabil Amerika birinci 
lllnıf bir deniz ve kara kuvveti o• 
larak belirmiştir. lngiltere, Tra• 
falgar'da temin edip te bir aaır• 
dan fazla bir zamandan beri ida· 
ıne ettiği deniz hakimiyetine Ame 
rikayı teşrik etmiıtir. Amerika 
ilelngiltere arasındaki münaoebet 
tıoktasından Atlas Okyanuıu, A· 
ll\erika ile Japonya ve İDt1iltere 
araaındaki münaaebetler nokta· 
•ından da Büyük Okyaouı dünya 
•l:vaaetinin siklet merkezleri ol· 
ınuştur. Bu siklet merkezinin en 
lııuaas nokta11 da uzak §&rktır. 
Bunun içindir ki alakadar büyük 
devletlerin harpten sonra ilk met· 
tul oldukları mesele, Aksayi Şark 
ltıeselesi olmuıtu. 1921 Waıing· 
ton mukavelesile İngiltere, Ame
ıika ve Japonya yalnız bahri tea· 
lilıatı tahdit etmekle kalmıyorlar. 
A.kaayi Şarktaki statüko'nun mu• 
hafazasını biribirine karıı taah· 
but ediyorlardı. Bu üç taraflı iti· 
laf, sonra uzak Şarkta alakalan 
olan diğer devletlerin de iltihaki· 
le dokuz taraflı bir itilafa mÜn• 
<er oldu. 

Dokuz taraflı Wagington itila
lından ilk ayrılan Japonya olmuı· 
l~r. Geçen sene Japonya ıiya· 
~ vaziyeti öteden beri Manc;urya 
~zerinde beslemekte olduğu e
ltıellerin tahakkukuna müsait gör 
~İiğiinden, bu memleketi ifgal et• 
li. Orada müstakil bir bükümet 
teşkiline yardım etti ve nihayet 
0 n iki gün evvel de Mançurya 
devletini resmen tanıdı. Japonya
tıın Maııçuryadaki teşebbüsleri Ü· 
•erine harekete geçen Milletler 
l.ıecliai, uzak şarka Lytton'un re 
••liii;i altında bir komisyon gön· 
d~rnıişti. Bu komisyon tetkikleri
"' bitirdikte!'l sonra Avrupaya 
dönmüş ve raporunu da neşret· 
..._iştir. Bu raporun neıri Üzerine .. 
<lir ki, uzak ıark meselesi yeni 
den alevlenmiştir. 

Komisyonun tetkik edeceği 
lne•ele şu idi: Mançuryada teşkil 
e?ilen hükümet, Japon aakerleri
b•n ~serinden ibaret midir; yokM. 

1
.u, Mançuryalılann ayrı bir ıuil-
1 Varlık vücude getirmek husu• 
~~ndaki hareketlerinin neticesi mi 
>t? Eğer Japon aüngiilerinin 
)ardımı ile kurulmuı bir hüku
ltıet iae, Mançurya, Çinin, Japon 
~kerleri tarafından ifgal edilen 
~ cüz'ünden ibarettir. Eğer ikin· 

<ı tık doğru ise, her millet gibi 
~anc;uryalılann da kendi mukad 
eratlanna hi.kim olmağa hakla· 
~ olduğundan, yeni hükfunetin 
aııınması lazımdır. 
Koıniayona verilen vazifenin 

ç,,ı. müşkül ve nazik olduğu ilk 
~Zarda anlatılır. Ve bunu tak
) it ettiği içindir ki, Lytton kom;a. 
ı;nu idarei maslahat siyasetini 
~ itip etmek iatemİ§tİr. Verilen 
a~rda Manc;uryaya idari muh· 
~rı.Yet verilmesi tavsiye edilmek
) dır. Bu, ne Çinin hukukuna da
lı '"-rak eski vaziyetin iadesini 
ç le:ven Amerikanın, ne de Man· 
ltı~alılann haklarına dayanarak 
) U•takil bir hükfunet teaiaini iatc
d •~. Japonyanm emellerine uygun 
ın~tıldir. Binaenaleyh Lytton ko
~onu bir orta hal tekli tavsiye 

ıç bulunuyor. 

e Bununla beraber, mesele ile 
1ıı" Çok yakından alakadar olan 
) lnerika ile Japonyanın komia
.:11 .~afmdan tavsiye edilen hal 
, .. kl~nı kabul edecekleri ıüpbeli 
,:.::unüyor. Japonya, on iki gün 
•ı elki emri vakıın tanınmasında 
~"ar ediyor. Hatta bu tanınma 
~fiyeti üzerine vaziyetin b:iiabü 
)et değiıtiğini ve raporun, vazi .. 
ı_,: değiımezden evvelki zaman
!,; o. ~it olduğunu iddia ederek, 
~ bır kıymeti olmadığını ileri 

Yor. 
"il "'1ıerikaya gelinçe; Hariciye 
1\J.kl Stimaon, bir Japon aleti te
lııer .ettiği yeni Manc;urya bükı'.i
tın, 11\ı • Amerikanın tanımayaca
•it· h bıldirdikten ı.onra, deniz 
tıı~arına ait 1921 Watingt<>n 
do.ı,· ."~lesinin uzak §ark bakkın
~e ] 1tılafla bir kül teıkil ettiğini 
krı.a~?nyarun bareketile uzak 
<le.,. •lılafı ihlal edildiğine göre, 
<lo.ı,~2. ~il_ahlannın tahdidi bakkm
iın,' ,'tilafın da hükümsüz kalaca-
1\ın •_d~ia etmektedir. Almanya
&in; ·•ılahlarda beraberlik mesele
ııı...,;rarla ileri aürdüğü bir za
di a Amerikanın da bu tebdi
leh~vurınası, beynelmilel müna
diııd ın tanzimini silahların tahdi 
~oı.: ıı.r~yanlan ümitsizliğe aev
"-tob Yerı v~r~ır. Beynelmilel miı 

atın buyuk harpten beri bu 

• 
·ZI Hz. • 

ın 

Dil kurultayı perşembe günü 
mesaisini bitiriyor •• 

Dün Halit Ziya, Ali Canip, Reşat Nuri, Ahmet 
Cevat Beyler de tezlerini müdafaa ettiler 

Kurultay dağılınca encümenler mesailerine devam edecekler 
Dil kurultayı, dün yedinci topla

mpııı Gazi Hazretlerinin yüksek hu
zurlarile Dolmabahçe aaraymda yap 
tı. Reiı Pa,a, tam aaat ikide celaeyi 
açtı ve geçen celseye ait zabıtların 
hiilasası okunup kabul edildikten 
sonra Halit Ziya Beye sö:ıı verildi. 

Halit Ziya B.in konferansl 
Halit Ziya Bey, kurultayı Ye ri

yaset makamını eğilerek aellmladı 
ve: 

- Hanımefendiler, Beyefendi· 
ler •. Bir parça da beni dinleyin .. Mu
kaddemeaile söze baılayarak: "Sisli 
bir yol içinde bocalayor ve yalpala· 
yorduk. Bir takım ıealer, bize takip 
edilecek yolu gÖıterdi.' ' 

Dedikten aonra: 
- O ıeıleri bize itittirmiı olan, 

keneli isminden daha büyilk bir iin
van bulamadığım Mustafa Kemaldir. 
decli. ve ıiddetle alkıılandı. 

Halit Ziya Bey devam ederek: 
"Büyük Gazinin eli hangi tarafı göı 
terirse o yolu takip etmek lô.zmı gel 
diğini ıöyledi ve dedi ki: 

- Düımanlar, memleketin son 
dakikalan, geldiğini zannederek 
mestolcluklan aırada bu el, ınenıleko 
ti kurtardı. Be el, bütün memleketi 
pqinden süriiklemit olan eldir, 

Halit Ziya Bey, hazan bir asker 
müfrezesinin muzikasma ayak uydu. 
ran çocukların arkasına kendinikaptı 
rırcasına talalan ihtiyarlardan bahıe
derek dedi ki: 

- Efendiler? O ihtiyarın bu ha 
reketini, bir çılgınlıkla, tavsif yahut 
kendisini bir göıteriıle ittiham eden 
ler, ileride kendilerinin d.!ı baılan a
klarla dolduğu zaman, ayni hamiyeti 
göstermeğe kadir olamayanlardır . 

Edebiyatı cedide üıtadı, sözii- 1 
ne §Öyle devam etti: 

Muallim Hanımlar kurullay milzakeratını dinlemlye 
geliyorlar .. 

lanndan aoyarak, Öz türlıı:çe olarak e
le alacağım ve müdafaa edeceğim." 

Halit Ziya Bey bundan •onra, li
san bahıine geçti ve ••imli yazıya mı, 
telaffuza mı, yoksa kavaide mi tabi
dir?" "iaimlerin harfi tarifi var rnı
dır?tt . ''iımin s:ıfatlarla münasebeti 
nedir?" mevzuları etr1t-ında iz1'hat 
vererek lngiliz li•arunı ele aldı ve 
"bu lisanın 200 bin liigati olduğu 
ıöyleniyor'' dedikten sonra İngilizce 
kelimelerin yazılı§ ve tetaffuz edilİf· 
leri arasındaki farklara itaret etti ve 
lng;liz dilinin bazı hususiyetlerini an 

• 
1 ı .. 

Gazi Hz.nin 
Hitapları 

Harici ticaret politikamıza 
verdiğimiz veçhedeki isabet 
bir defa daha tezahür etti! •• 

Gazi Hz., fahri hemtehri•İ 
bulunduğu Diyanbekirde çı· 

kan Diyarıbekir gazeteainin 
sahibini Dolmababçe sarayın

da kabul etmiıler ve iltifatta 
bulunmuılardır .• 

Gazi Hz. muharrire beya· 
natta bulunmuılar, bu meyan• 
da demitlerdir ki: 

Bu istikamet şudur: Her devlet
le agrı agrı görüşmek, her 

müşkülü agrı ayrı yenmektir •• 

"- Diyanbelrirli, Vanlı, Er
zurumlu, Trabzonlu, latanbul
lu, Tralryalı ue Malredonyalı 

hep bir ırkın eulatlan, hep ay. 
ni ceuh~rin Jamarlandır." 

lspanya'daki aksülamel ve yumurta 
ihracatımızın uğradığı sarsıntı Celil B.in 
takip etmek istediği sistemin isabeti ve 
canlılığı yolunda bariz bir tezahürdür •• 

Frat 
·Köprüsü 

lıpanya hükilmetinin Türk 
idhalat eşyası mukabilinde dö
viiz vermediğini ve bu cümle
deıa olarak ispanyaya yumurta 

Baıvekil yar'n kütat 
1 
ihrac~tımızın d.urduğunu l,,ıaper 

esm.·nı· yapacak v~rmııt~ •• Vazıyet v? !·~~ r hukiimetının karan ıyıden ıyı-
MALA TY A, 2. - Fırat üzerinde ye tavazzuh etıni,tir. Öğrendi

inta edilen muzzam Kömürhan köp- ğimize göre İspanya münhası
rüıünün açdma m.eraaimi aym betin ran Türkiye idhalatı aleyhinde 
de aaat onda Baıvekil Pı. tarafından böyle zecri bir karar vermittir. 
yapılacaktır. Kütat Merasimi günü 

. ve saati bu suretle kat'i olarak teı- Bu sebeple İspanyaya külliyet
bit edilmiıtir. li mikdarda yumurta sevketmi' 
Aıyanın en büyük betonanne köp olan tacirlerimiz paralannı ala

rüaü olan ve dünyanın da muazzam mamıtlar ve müşkülata düşmüt 
!erdir. Harici ticaretimizin ala
cağı inktaf seyirleri üzerinde 
vekilete ilk geçtiği günden be
ri ehemmiyetle metgul olan lk 
tısat vekili Mahmut Celal Bey 
bu buhranlı vaziyet ile de ya
kından ali.kadar olmuş ve yu
murtalarımızın batlıca müşteri 
si olan ispanya ile ihtilaf nok
talarını doğrudan doğruya iza
le etmek teşebbüsünde bulun
muftur. 

Vekil Beyin geni beyanatı 

iktısat vekili Celiil Bey 
Celil Bey dün sattıklan yu· 

murtanın paralarını alamayan 
ve kredi ihtiyacına düşen tacir 
!eri dinlemiş, Ticaret ofisinde 
tetkikat yapmış. milli banka 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Ben türkçenin ezeli bir itıkı
ynn .. Onu, muhtelif devirlerde, mub 
telif libaslarile tanıdım. Divan edebi 
yatının gazellerile naad meatoldum
sa, lzmirde incir iılemeğe giden genç 
kızların okudukları türkçe ıarkdarla 
da öyle meatoldum. 

/ 

!atarak 

- Tanıdığım lisanların hiç birin- 1 

de türkçe fiiller kadar güzelteri yok-
bir köprüsü bulunan bu köprünün 
kütat meraıimi için burada büyük 
hazırlıklar yapdmaktadır. 

Halkevi Spor şubesi 
dün açıldı .. 

Ben türkçeyi, atlu ıalvarile, batı 
nm üstüne aıralanımt altın takyesile 
de gördiim. Şairi ıuride dil Nedimin: 

HO gülendi.m bir al fille biirünıün 
yiirüıün, 

Ucu gönlüm gibi bir yane ıüriin
ıiin yürüıün!0 

Dediği gibi ıallara sanlrp aalındı 

Reşat Nuri Beg 

tur dedi. ve İngilizcenin "to get" 
kelimesinden bahsederken: 

- Kimse bu aözü bir İngiliz gibi 
söyleyemez .. dedi. 

Halit Ziya Beyin bundan sonra 
Almanca ve 1 talyancaya temaa etti 
ııe almancayi : ~Mütkülatı çok, §& 
ıırtıcı ve bunaltıcın bir lioan olarak 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kuponlar ihtilafında 
k~t'i netice alınacak 
Saracoğ!u Şükrü ve N. Esat 

Beyler dün akşam gittiler 

Şükrü Bey: "Artık müzakerenin uzun 
sürmiyeceğini ümit ediyorum .• " diyor 
Saracoğlu Şükrü ve Nurullah 

Eaat B. ler refakatlerinde Harici
ye memurlarından Feridun Ce· 
mal B. bulunduğu halde Osmanlı 
borçlan hakkında baılayan mü
zakereye devam için dün akşam• 
ki ekapreale Paria'e gitmiılerdir. 
Roma'da bulunmakta olan Mali· 
ye Vekaleti nakit itleri müdürü 

Halit Ziya Bey 

ı Sım B. de Paria'te heyete iltihak 
edecektir . 

ğuu da gördüm. Ben onu, üç peıli 
entariıi içinde de gördiim. Hotozu 
ve v&§&k kürkü ile ıedirin üstünde 
oturduğunu, veyahut Göksuda sey
rana çıktığını da gördüm. Ben, bu 
aon devrin lpekiıten aldığı dört met 
relik kumata bürünüp rüzgar mı onu 
götürüyor, yokıa o mu riizgin pe
ıinden sürüklüyor farkedemediğim 
nazeninlere benzer kıyafetile de gör 
düm. 

Nihayet ben onun çırdçıplak kum 
lann üz~rj · .. e uzanmıt halini gördüm 
ve bu hali::o de bayıldım. 

Ben, tür :.çeyi bütün ecnebi liaan-
• 

·-·-················-ıu••·-······ .. ·-···· 
derece buhranlı bir safhaya gir
mediğini söylemek mübalağalı bir 
iddia değildir. 

Ahmet ŞOKRO 

Saracoğlu Şükrü B. dün Pera• 
palas otelinde müzakeratın son 
safhası hakkında bize §U beya
natta bulunmuıtur: 

- Hamillerle aramızda esaslı 
bir prenaip ihlilafı yoktur. Mutabık 
oldu'{umuz eaaaları bir mukavele 
hali.>~ koymak için çalı:ıacağız. 
Öyle ümit ediyorum ki Paria'te 
ilk itiı?ıiz iki taraftan mürekkep 
bir tahrir komitesi teıkil etmek 
olacaktır .. Müzakerenin artık u• 
zun sünniyeceğini ümit ediyo .. 
rum.'' 

Barçlar ihtilafının kat'i hııl 
yolunu tutmuı olması, Türkiye i
le Fransa arasında muallakta kal 
mıt Suriye hududu timendifer me 
seleleri gibi bazı ihtilafların da 
hallini kolaylaıtırmı§tır. Fransız 
sefiri Comte de Chambrun Anka
ra'da bu meseleler etrafında mü
zakereye gİrİ§mittir. Diğer taraf-

Saracoğiu Şükrü Bey 
istasyonda .• 

tan Saracoğlu Şükrü B. de Paris' 
1 

le bulunduğu müddet zarfında 
Suriye meseleleri etrafında Fran 
sız hükümetile bazı temaslarda 
bulunacaktır. 1 

Baıvelcil Pata yarın burada bulu
naeaklardır. Şehirde kırk tane zafer 
takı kurulmuıtur. Kütat resminde 
Nafia Ve!Wetinin Türk mütebuıiı 
mühendialeri de hazır bulunacaktır. 
Bu meyanda V ekiletin köprüler 
müteha11111 Kemal B. de vardır. 

Dün hem bu şubenin küşadı, 
hemde idare 

heyeti intihabı yapıldı •• 

Kurtuluş 
Günü 
Komisyon merasim 
programım hazırladı 

lıtanbul'un kurtulu§ gününün 
9 uncu yıldönümünü teaiden ya- \ 
pılacak meraaime ait belediyede 
muhtelif devair mümeuillerin mü ı 
rekkep komisyonca hazırlanan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

9B fel k ti 
Velgnatlef 
Milliyetin yeni ta

rihi tefrikası 
Yakın tarihin en acıklı ha

tıralarından biri de 93 fela
ketleridir. O zamanki Os
manlı lmperatorluğunun 
?!inden bütün Tuna boyu
nun gitmesine sebep olan 
bu felaketli harbin facialan 
daha evvelden batlamıftı. 
Harbi hazırlıyan ve Ayaa
tefanoı muahedesine bağlı. 
yan Rus diplomatı fgnati
•f'in bütün bu macerada pek 
mühim bir rolü vardır. lg
ıatief'in yalnız Rusça'da çı
kan hatıralarından ve o de
ıirleri ya§amış ricalin bi
raktıkları yadigarlardan 

toplanarak yazılmıı olan bu 
eseri yakında Milliyet tefri. 
1•aya ba~layacaktır. 

Dün Halkevl Spor ıulJeslnln lıilşadında bulunan zevat. 

1 Dün öğleden sonra Halkevi 
spor tubesinin resmi kütadı ya 
pılmıttır. Bu tubenin mukay
yet aza11 olarak 82 kiti vardır. 
Nizamname mucibince bet aza 
dan fazlasma malik olan tube
ler beıer kitilik heyeti idare ıe
çerler. 

1 İçtima Halkevi Reisi Hamit 
ı Bey tarafından açıldı ve içti· 
, maa i§tirak edenlere teşekkür 
' ettikten sonra tubenin progra
mını ve nelerle meıııul olacağı 
nı bütün tafsili.tile anlattıktan 

: sonra intihabata geçildi. 
! Ancak intihap yapılmadan 
: evvel Cevdet Kerim Bey söz 
isteyerek bu ıu:benin Türk genç 

ı !iğini kütle haline toplamağa 
••••••••••-llİİ çahtacağını, ve onu. tam ve ka-

vi bir ıekle ifrağ etmek vazifei 
asliye olduğunu söyledi ve fU 
zevatı kendi namına namzc o
laark gösterdi. Rükneddin B., 
Sami Bey, Eaat Galip B .. Zeki 
Bey, Fethi Bey. 

Heyeti umumiye de bu spor 
cular ve idareciler hakkında 
hemfikir olduğu için bu zeval 
yeni teıekkül eden Halkevi 
spor tubeai idare heyetini teş
kil ettiler. Bundan sonra bu he 

yet aralarında ilk içtimalarını 
akdettiler ve riyasete Fethi 

Tahsin Beyi, mümeasilliğe Rük 

neddin Beyi ve kitabete de Sa

mi Bey• intihap ettiler. Bu §U· 

benin içtima günleri pazar\eai 

günü olarak teabit edilmiıtir. 

-
1 
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İlk kafilemiz diin gitti HARİCİ HABERLER 
Türkiye Başpehlivam 

Kara Ali olcf.u--
• 

yıne Lytton raporunu Ja
ponlar beğenmediler 

Hindenburg 
85 yaşında! 

Her taraftan tebrik 

Başvekilin Şark vila
yetlerinde tetkikatı 

Jap3nlar meseleyi istedikleri 
gibi halletmeğe azmetmişlerdir 

telgrafları alıyor 

reis~:.~~~ :.:;:.~1-Hi~~::::; İsmet Pş. Osmaniye ve Eliziı 
!:::.::.t·:~~n~;~!~!!\;~: havalisinde parlak bir surette 
de mazhar olduğu takdir ve hür-

Ankarada yapılan TIJrklge Ba, Pehlioanlığı 
müsabakalarından intibalar 

Dün Balkan oyunlarına istirak 
e.lecek atletlerimizden birinci lı:a
fileıi anb'enörleri Her A.brahamin 
refakabnde Romanya vapurile 
Pireye lıanılı:et etmiılerdir. 

Bu lı:atıle Romanya atletlerini 
de Pireye ıötüren vapurla ıitmiı
tir. Böyle iki lı:afile gitmemize se
bep birinci cünlerde müub.ka 
yapacak atletlerin hiç olmazsa 
bet alb cün, orada istirahat et
mİf olmalan içindir. 

ikinci lı:afilemiz 6 tqrinievvel
de ıidecektir. Bu kafile ile ı.-a
ber lı:afileye riy aaet edecek olan 
T enia komitesi reisi Ye Balkan 
komiteai azası Teriik Haccar B. 
dir. Dün ıiden atletlerin iaimleri 
tonlardır: 

Semih, Rağip, Hilmi, Va.hap, 
Remzi, Cihat ikinci kafileye ka
lan atletler de: 

Mehmet Ali, irfan, Mehmet 
Fuat, Haydar, Muzaffer Selim, 
Şevki, Ziya, Tevfik Suat, Şirinyan 
dir. 

Alman mektebinin 
yüzme şenliği 

En-elki gün Büyükde-
-e yüzme havuzunda Af. 
nan kız ve erkek mektebi 
~alebeleri araaında Türkiye de
ııizcilik federaayoııu yüzme ko
miteainin fenni nezareti albnda 
Sarıyer kaymakamı, Alman ae
f aret ve jeneral konsolosluk er
kanı ve birçok cüzide aileler Ye 
talebe Yelileri hmurunda büyük 
bir intizam içinde bir yüzme 
~nliği yapılmıtlır. 

ğunu gösteriyor. Huzurunuz bu 
temiz spor'un genç.liiin aıhba
ti üzerine faidelerini takdir et
tiğinizi isbat eder. 

Bu hareket gerek Türklerin 
ve gerek Almanlllrm beden terbi 
yeaine ayni kudretle verdikleri 
ehemmiyeti__ bu suretle gençli
ği kuvvetlendirmek huauaunda 
yiikaek ıayelerini ıöaterir.,, Ek
rem Riittü Bey temiz yüzme spo
rumuzun üç defa kuvvetle ( S.. 
aydm) diye aeli.mlanmaamı tek
lif ederek nutkunu bitirmiıtir. 

Nutku müteakip miiaabakala
ra başlanmqtır: Fenni neticeler 
fUnlardrr: 

50 metre aerbest: 10 ya.fiil& 
kadar erkek çocuklar; 1 • lamel 
Muatafa l,08,2 

50 metre aerbeıt: 12 yaımda 
SCHÖNMANN 46.3 Birinciler. 

50 metre serbest: 14 yqında 
Mitipipf 44.4 Birinciler. 

50 metre aerbeıt: 16 yqmda 
Benbitach 43.8 birinciler. 

50 metre aerbeıt: l 7 'l'e daha 
yukan yafta Ferit Ziya 1.43.4 

100 metre kurbağlama: Kroe
lı:ef 1 .56.4 birinci 

100 metre kurbağlama: Kız
lar araamda; 10 yqma kadar 
Hella Schild l .30.4 

100 metre kurbağlama: Kız
lar araamda; 12 yafma kadar 
Zitta Geamont 1.04.3 

100 metre kurbatlama: Kızlar 
araımdaı 14 yatına kadar Gize
la Hirtel l.06.5 

100 metre kurbağlama: Kızlar 
ara11nda; 16 yaıına kadar Ortrid 
Reiffer 0.43.7 

TOKlO, 3 A.A. - Renıro A
janundan: Harbiye ve hariciye 
nezaretlerinin nakili kelimları. 
Lytton raporu hakkındaki müta
lealarmı beyan etmiılerdir. Bu 
mütaleala.r, onların bu meaele 
hakkındaki hattı hareketlerinde 
azimkarlığı göotermektedir. 

Hariciye nezareti namına ~2 
aöyleyen zat, raporun •aziyeti tq 
rih etmek Üzere kaleme almmıt 
olan birinci, beıinci, yedinci ve 
sekizinci faaıllan hakkında kna
ca mütaleaımı aöylemiştir. Yeni 
Mançuri devletinin letekkülüne 
dair olan 10 uncu maddeye ge
lince bu Hl, bu maddeyi bqtan 
nihayete kadar muair bir takım 
mütalealarm heyeti mecmuaaı ad
dedo0rek tenkit etmiJtir. 

Mumaileyh, komiayomı Çin'li· 
lerin aöyledilderini lı:ayit ve §Ut· 
11z olarak lı:abul etmiı olmakla 
mualıaza etmİf •e komisyonun 
Mançuri'de yalnız 15 cün kalmı§ 
n yeni devletin teıekkiilünü mü
teakip zuhura gelıııit olan karca 
f&lıklan nazan diklı:ate almağa 
vakit ve iınkiıı bulamamıt ve mu 
ahharen vaziyette hiaıl olan sa
li.lu ıörmek istememi§ olduğunu 
aöylemiftir. Buna mukabil komis
yon Pekin'de uzun müddet kal
nııf •e Teheng-Sieh-Liang'dan Ja 
ponya aleyhinde mükemmel ma
IUıııat alınqbr .. 

Bu zatin mütaleaama ıöre, ~a· 
porun netayicini ihtiva eden aon 
iki fa11I okunmağa değmez. Zira 
Mançuri devletinin Japonya tara
fından tanmmaundan sonraki va .. 
ziyete mütealliktir. 

Komisyonun bu mesele bakkm 
da bir hal projesi, tevdiine hiçbir 
auretle halı:kı yoktur. 

Hatta milletler cemiyeti ile A
merika Lytton raporuna istinat 
ederek Japonya'nın battı hareke· 
tini tenkide kıyam etseler bile Ja. 
ponya, meseleyi kendi noktai ~
zanna ıöre derpif ve halletmege 
azmetmiştir. 

Komisyon, Japonya tarafın
dan aarfedilen faaliyet ve ıiriJi
len tqebbüıün .ı;yle böyle "bir 
metru müdafaa tedbiri" olduğu 
mütaleaımdadır .. 

Fakat milletler ara11nda ka
bul edilmit bir eaaı vardır ki o 
da bir memleketin metru müda
faa halinde olup olmadıiını tak
dir etmek hakkının o memlekete 
ait olmaaıchr . 

Harbiye nezaretinin nakili ke
limı _...eıce beyan edilmit olan 
nokt:U nazarlarda hiçbir cüna ta
dilat yapılamıyacaiuu ve iıtikba
le itimailı olduğunu, çünkü ,erek 
milletler cemiyetinin n ıerek dev 
!etlerin Japonya'nm baldı oldu
iunu yavat. yavat anlıyacaklan· 
nı aöylemiftir . 

Amerikanın oaılgetl 

kmda beslenen meraktan ileri gel metin derecesi müıarünileyhin ka~ılandı, ko··yıu··ıen· dı·nıedı· e• 
mekte olduğu söylenebilir. doğumunun 85 inci yıldönümö • '$ 

Fransızlar ne diyor? münaaebetile kendiaine gönderi- t 
ten tebrik telgraf ve mektuplann DlY ARBEK1R. 3. A. A. - ı DlY ARBEK R, 2. A. A.--

Paris, 3 A.A. - Le Journal, daa n gazetelerde intitar eden ismet Paşa Hazretleri bu sabah Batvekil ismet Pata Hazre~e
Saint Brice imza11 altında yazi· birçolı: makalelerd n anlaplmak- Diyarıbekirden parlak bir tqyi rinin şerefine Halkevinde ilıl 
yor. Lytton raporu, büyük bir ba- tadır. Bu ıazetelerin ekaeriai ha• ki ' l'k b' ' f t' fi' 
· ti "b d'I · tir' z· ·ı ' merasıım· 1' ile saat altı buçukta yüz fi ı ır çay zıya e 1 v sıre e • zu e ı mıt · ıra, mı vekil, dahiliye nazırı gibi maruf 

!etler cemiyetini doğrudan doğru Alman ricali ile mütebayyiz bir hareket buyurarak yollarda top rilmiıtir. Ziyafeti bir konser tı 
ya m~da~elede b_ulunmakta~ ."': talı:ım ecnebi zevat tarafından ya lanmış olan köylülerin hatırla- kip etınittir. Ak~8?1 b~_lediY~ 
Amenka lılannk ugruna kenddıaını zılmıftır. Hepsi de bu büyük aıke rını sorarak Osmaniyeye teşrif tarafından 150 kitılik mukelleı 
ateıe a tma tan korumakta tr. ri ve sohret•iar devlet adamını b ' I z· f t 

R "b t' d 1 1 ı · ' buyurdular. ir ziyafet verı mi•tir. ıya e •. aporun nı aye ın e ve ve e methüsena etmektedirler. E:zcüm- ' 
uyandıracak biç ~ir naa.ihat Y?k· 1 le British Leıion'un reisi jeneral Osmaniye kazası battan ba- te belediye reisi ve gazeteı:I 
t~r,. fakat fU nasihat pek muea- 1 Hamilton, Voaaische Zeitung'ta şa donanmıftı. Müteaddit tak- Tahsin Cahit Beykr tarafıll' 
sırdır: . . , şöyle diyor: "Hindenbourg, mer· dan söylenen nutuklara Başve-

"Bıra~mız, Çın'lilerle Japon: kezi Avrupada bir lı:aya gibi, Bis- lar kurulmuı civar köylerden 
lar, ke?dı •,~alannd!'. mesel~yı markm ıerefine dikilmit olan mu bir çok halk gelmişti. Binlerce kil Paıa Hazretleri çok vecİJ 
halletamler. Her iki memleket azzam kuleler gibi durmaktadır.. haDan y •ta lamet Paşa sedala ve kıymetli bir nutukla mukabe 
te uzla~ta. menfaattar~ar. Dünyada milyonlarca kiti endi~ L d h lede bulunmutlardır. 
~~·~~tel b~ _!ıaı:lı:et, kendile- n fakat ayni zamanda ümit ile n ortal~ğı ~ıatı~or. u. Ma -
rmı ·~!'l~fa duturmut olan ?-"- dolu olan nazarlarını ona çevir- felde bır muddet ıstırabat bu- Baıvekil Pata Hazretleri bel 
l!'n koruklemektea bqka inr ne- m.İ§tİr. Benim ıibi ihtiyar bir aske yurduktan aar.ra vilayetler hak gün beraberlerinde Sıbhiye 'lı/e 
tice vermez .. rm,' eaki bir dü•-anın Hindenbur- ı kı d B kil p H 1 kil' R fik B' ' · U-um Mil-

Saint Brice, raponın iki mem· d h ~ "'dd t 'il t' n a &fVe Af& azret e- t e ı ' ırıncı m • 
CUD a a uzun mu e mı e •· • k • d b 1 -'- ·· ı tt' lb ahi T l' Beylerle b lelı:et araamdaki miiaavat ıözet- nin mukadderatına hakim olmuı- nne ta nr e u unm .... uzere e lf r m a ı 

meğe ~lı!~~ olduğunu ve ha m hürmetle temenni etmesine mii Diyanbekire gelmq olan Mar- fer zevat olduğu halde hast•' 
ber verildııı ~bı pek 0 lı:ada!' mu- saade edilmesini istiyorum." din Siirt Müt• Diyanbekir va- neyi ve mektepleri gezmitlet· 
faasal olmadıgnu kaydetbkten .. .. • . . . ' ' 
aonra diyor ki: B.utun reamı. bmalar, lıaluıeler Iileri Osmaniyeden döndüler. dir. 

Rapor netayicindelü bahir te· ve bu-çok huauaı evler ~~y~aklar- Kalrmden köprüıüne Elaziz vi-
- , __ 1 lı:a d bil ki ı- la donablmıtbr. Re111cumhur • beled' b 1 • 1 n ..... an Y e mem ıızum Halk .. -k ..•.. h d 'd la yet ve ıye eyet en ge -

var mıchr? Bir taraftan Çin için a ıozu tugu er yer e ıı • 
tam bir hukuk hükümrani talep detli alkıtlarla kaq.ılanmıftxr.. o:'itlerd~. ·~~et Paıa Hazretle
ediliyor. Diier taraftan bu hak- Miifarünileyh, baıvekil, milli n kendilennı karşılayan halkın 
km veaayat altına konulma11 iste müdafaa nazrn, ordu ve donan- hatırlannı ıorduktan sonra Ba
niliyor. Bir taraftan, Çin ile Ja- ma erki.nmı kabul etmiıtir. Bu 1 kır madeni galersine girdiler. 
ponya'nın aralarını telif imkan- ze'l'at, kendisine ordu, donanma Gal · d t tkik t 
aızlıiından bahaolunuyor. Diier ve bükilmet namına tebriki.tta . en e e a Yll;Pan ve 
taraftan iki memleketin uzlaf&bİ· bulunmuılardır , bazı ızabat alan Batvekil Haz-
lecelı:leri söyleniyor. Bu, meaelele Bundan sonra reiaicumbur, ıar- retleri çok memnun oldl''darı· 
~ batleedilmit farzetmek demek· nizonun eaki kiliaeıinde dini bir nı beyan buyurdular. Maden İ
tırB. d n başka rda lı:at'i ayinde bulunmuı ve kiliseye bir dareıi tarafından verilen öğle 

un a ' rapo lncil hediye etmittir. Hindenburı, • • • "t--W- 12 b 
bir mütahede daha var: Eaki re- bu incilin bir kenarına ıu ayeti yemegını mu ~P' saat u-
jinıe avdet etmek imk&n11zdır. yazmııbr: "'Ecdadımın hizmet et çukta hareket eden Pata Haz

p ARiS, 3 A.A. - Malin, yam- m.İ§ olduğu, benim de temiz bir retleri Gezin Mollaköy nahiy&
yorrd: Rad~",'::"nti' birlbnedo~taaı, Kilk 0 .a- vicdanla hizmet etmekte bulundu ainde toplanmıt olan bir çok 
za a ı ..... a ce ıyor. omıs- ğum b h kk "kr d nm' " -•~ J-L--· ·ı on, mütalealannda Çin'in huku- cena ı a a ıu e e ' köylü ve meınep ta "°""' ı e ko 
b hükümraniıi ve idari tamami- Müteakiben Reisicumhur, barp nuştuktan soııra yollarına de-
yeti ile kabili _t~lif olacak ı~tte maktiilleri abidesine bir çelenk vam buyurmutlarclir. 
ve mecliı ıeraıti ve 3 eyaletin hu- koymuftur. Saraya a'l'det ettikten 

Ellizlzde 
ELAZlZ, 3 . A. A. - Batff 

kil ismet Paşa Hazretleri &~; 
gün saat 16 da şehrimizi tetfl' 
buyurmuılardır. Şehir bayra1'· 

!arla donanmış istikbale geletl 
halk ve mektepliler sokaklıati 
hınca hınç doldurmuıtu. Şehit 
methalinde vilayet e.-kanı ve lıt 
lediye ve umerayi askeriye -~~ 
asker ve jandarma. polis miJı· 
rezeleri tarafından aelamlanaJI 
Pata Hazretleri vilayet koıı•· 
ğma gittiler.Bu gece vilayet 1'0 

ed
• ı 

nağında yarın gece de bel ıY 
de tereflerine ziyafetler verile
cektir. 

ıuai ihtiyaçlarını tatmin edecek aonra sarayın a•luaunda Berlin 
tekilde vau bir muhtariyete nail garnizonunun bir bölütüne bir 
olma11 için Mançuri hükUıııetl teı ıeçit rumi yapbrmıfbr. Bu bölü 
kilitmın tadili ta'l'ıiyeainde bulun tün bir takımı valı:tile kumanda 
maktadır .. Japonya, bundan 10 • etmiJ oldufu alaylarm bayrakla-
12 cün evvel Mançuri devletini nru kendisinin ~ odaıma ıe
tanımış olduğundan ·maziye nıcu tirmit H bu bayraklar bugiine lı:a-

Macar - ita/yan münasebatı 

imkinı kalmamıştır. dar orada kalmtftxr •• 

Irak ta kabul 
Edildi 
Milletler cemiye

tinde şimdi 

M. Herriot'nun 
Bir nutku 
Gene sulh ve aelA
metten bahsetti 

PESTE, 3. A. A. - M. Gombos, İtalya hükUmeti reiai rd: 
Muuollniye bir telgraf göndererek Macar ve ltalyan milletlerill

1 

birbirine bağlayan sarsılmaz hisleri teyit etmit ve selefleri tar'; 

fmdan takip edilen battı hareketin devamı için müsmir ve fa' 
t91riki mesaiıinden mahrum bırakmamaaım rica eylemiştir. 

M. Çaldaris cümhuriyeti tanıdı 
ATlNA, 3. A. A. - M. Çaldaria matbuata beyanatJJ1clt 

Cümhuriyet rejimini bütün fırkaıiyle beraber tanıdığını söyl,. 

miş ve bu mea'eleyi niçio kapatmak istemediklerin( anlaınıY"" 
rum demiştir. 

Bu yüzme ıenlipe deniz
cilik fedensyonu yüzme komi
teai reiai Ekrem Rüıtü Beyin 
bi.r nutku ile batlanmııtır. Ek
rem Rüıtü B. nutkımda ezcüm
le bu yüzme ımılitini ıereflen
diren büyük kalababp (Y aı 
Spor) un bir çok taraftan oldu 

100 metre kurbağlama kızlar 
araımcla birinci E"'a Alther 2.02 

Atlamalarda erkekler araım
da: Birinci Kral Linke 17.1 /3 pu
'l'anla. 

Atlamalarda kızlar araamda 
Birinci Ortrid Reiffer 21. 1 /3 pu
'l'anla. 

elli altı aza var 
CENEVRE, 3. A. A. - Mil 

VAŞiNGTON, 3 A.A. - Nev- Jetler cemiyeti büyük meclisi. 
york gazeteleri muhabirleri yazı• k b 1 

P ARiS, 3 A.A. - M. Herriot, 
hükfunet erkanından ba:ııaile l
yan reiıi radikallerden M. Jean
ney'nin 30 senelik ıiyasi faaliyeti 
nin tes'idi makaadile yapılan Jen 
liklere riyaset etmek Üzere git
mit olduğu Veaoul'da söyl...q 
olduğu bir hitabede fÖyle demi§
tir: 

C. Merkez bankası gıldönümİJ 
·,i 

ANKARA, 3. A. A.- Cümburiyet Merkez Bankasının tea:., 
yor: Hariciye nezareti müt-1:ea lra1c'm cenıiyete a u üne itti-
beyamndan imtina eylemekte'"" fakla karar vermiıtit-. Milletler 
de Mançuri ibtilifma dair olan cemiyeti azasının bugünki mik
Lytton raporunu Ame"!<a hüku· tan, bu son kabul kararile. 56 
metinin nüfuzu ile takvıye etmek 

Su topu: Mavi talı:ım Beyaz 
tak-· 4 - 2 calip gelmiftir. 

Sao-Paulo hük6metij Sulltleı'alesi temayülünü beslemekte olduğu a- yi bulmu§tur. 
fikirdır. Hariciye nezareti !"k~- Birçok murahhaslar, beyanat 
nı, Lytton raporunu ve . vazıyeti ta bulunarak milletler cemiyeti teslim oldu P ARlS, 3. A. A.- Sainıt- adili.ne ve munaıfane hır surette . . • 
takdir etmekte ve pek büyük ol· 1 nin alemıumul mabıyetını ge
duğu kabul edilen milfküllerin a- ni,leten bu kabul keyfiyetinden 
meli hal çaresini ıöatermelı:te 01· ld klannı söylemiş
duiu mütaleaaında bulunmakta- men;ınun O U 

Vaaat'da "Sulb Met'alesi" de-
RIO DE JANEIRO, 3. A. A.- nil . dikk t b" -L'-'-' 

B .1 . 'h dm dab'I S en taYant a ır M>ıaenın 
rezı ya ıttı a a 1 ao kü' t · lmı t . . .. • f& resmı yapı t ır. 

Paulo hükilmetı meıkez hükU- Ob"' 1 I kıl ı ı • l' usereyı mıtoaneve 
mebne, kayıt ve §artsız tes ım . . hl 1 rd ·· . . nn aıya anmıt laf a an VU· 
oln:uıtur. Mıralay Silva mer- d et'ril • b' el el 

dırlar. Maamafih, Amerika için lerdır. 
yegane hatll hareket milletler 
cemiyetinin icraatına intizar et
mekten ibaret olduğundan dolayı, 
Amerika bükümetinin bu mesele 
balckmda bir karar ittihaz ve tat

Leh/11tan tekrar girecek 

CENEVRE. 3. A. A. - Ce
miyeti akvam meclisi. Lehis. 

tan'm tekrar cemiyeti akvam 
meclisinde aza intihap edilebi
leceğini 6 muhalife kartı 41 rey 
ile karar altına almıtlır. Meclis 
için intihaplar, bu aktam yapı
lacaktır. 

k fed 1 h 
.. ı_.,_ t' cu e g ı Dil! ır , avcun a 

ez era u1<ume ı namına _ _,_. tın' • 1 • • t t 
S P 1 h

"k • . 'd m.,.._ıye met a esını u -
ao . au o u Gmetiııı ı are-

ed' I · t' maktadır. Bunun etrafında ye-
ye memur ı mış ır. . . d b 

nı evcıkler vardır.Bunlar a. u 
SANT1AG~ DE. C~ILI ~ muazzam harp meydanında bu

(A.A.) - Yenı kabıneyı tqki lunan ve oobinlerce Fransız. 
le memur edil~' olan M. Fi- İngiliz ve Alman askerlerinin 
goueroda. dahılıye nazırlığını naatlarını ihtiva eden mezarlık 
deruhte etmiş, M. Matte bari- ların muhafızları olan maluller 
ciye nazırlığına. Jeneral Saez ikamet etmektedir. 

bik etmiyeceği •Öylenmektedir. 

İngilterenin ııaziyeti 
LONDRA, 3 A.A. - Muhafa

zakar mehafil, Lytton raporunun 
neıri dolayııile memnuniyetlerini 
gizlememekte İae de Liberallerle 
amele fırkası mensupları, rapo ... 
run mütedil o!maıına kartı prcr 

de harbiy nazırlığına tayin e
dilmiştir. 

• 
Aln\.anyamn ıark 

teıtoda bulunmııktadırlar. Aylar· 
Hükiimeti temsil eden müs dan beri Japooya'nın Mançuride

teşar Ducos, bütün etraftaki ki kuvvetlerini geri çekmcğe ic
mezarlıklann birer ibret deni bar edilmesi lüzumunda israr el
vermekte olduğunu söylemiş- mit olan kimseler, hayal inkiaan-

na uğramıtlardır. 
tir. Maamafih, ayni mehafilde ra· hududu Mümaileyb demiıtir ki: F ran porun milletler cemiyetinin Öle· 

BERLİN, 3. A. A. - Havaa sa. yeni bir harp ihtimalini ka- den beri medarı muvaffakiyeti 
· h b' • d tiyyen hatınna bile getirmez. olan telifibeyn an'ana11 dahilinde 

&Janll mu a ırın en: yazılmıt bir vesika olmuı dolayı 
Al 1 · Meğerkim, buna icbar edilsin. Şark eyaletleri man arı ıt sile ıizli ve fakat hakiki bir meın 

'h dı Alm d k' t F ransarun istediği tey • di- nu.niyet hiaaedilmittir. 
ti a • anya a 1 Ya anper· ğer bütün milletlere elini uzat- Bu memnuniyete baia olan di
ver t91ekküller ve sabık muha- mak ve onlarla İyi münasebet- ter bir nokta da, milletler cemi
ripler birlil<lerile bilitilif, Leh- lerde bulunmaktır. yetinin çok defalar muvaffakiyet 

le kullarurut olduiu uzlaştırma 
Alman koridoru civannda --·-----··--·-·-·---··-·-·- ve ikna zihniyetini, tatbik mevki
Schnei de Mubl'de bir "Alman- 'son sözün henüz söylenmediği- ine kaymağa devam edebilmesi 
ya günü" nü tertip eylemişler ni beyan ederek Almanyar.ın imkinınm mevcu~ bul~':""a~dır .. 
d . B k ed ·· 1 b · · · · · · k. h Esasen umumıyel ıtıbarile ln-
ır, u ongr e soz a an azı emnıyetını temm ıçın şar u- .1. ,1 . rd tm kt ldukl 

b
. kı .. d f cı ız eno ae e e e o arı 

hatipler, f&rki Prusya mesele- dudunda ır ta m mu a aıı. ter mütalealardaki ibtirazlarm 1...oD-
sinin Almanya için hayati bir I tibatı al~~ lizım geldiğini ili \ dra'da b~ hu_ı'!ıta Am~rika_ ~fki.
ınesele olduğunu Ye bu hususta ve eylemıştır. rı umumıye~ıoın ne d•yeceııı halı: 

Yeni azalar 
CENEVRE, (A.A.) - Millet 

ler Cemiyeti büyük Mecliai mez
kUr cemiyet meclisi i.zaamdan o· 
lup i.zalık müddetleri biten l.e
hiatan, Peru ve Yug~lavyanm ye 
rine Lehistan, Meksikayı ve Çe
koılovakyayı intihap etmittir. in
tibaha 52 aza ittirak etmittir. 
Bu intihap neticesinde Lehir.tan 
48, Meksika 46 ve Çekoslovakya 
46 rey tem.in etmiflerdir. 

Sovyet devlet çift
likleri komiserliği 

MOSKOV A, 3 A.A. - Devlet 
çiftlikleri için ayn bir komiser
lik ibdaı olunmuıtur. Kollektif 
çiftliklerin idaresi gibi zir-t ko
miserliğine lı:omiaer muaviai Ur
kin tayin olurunuıtur. 

Harici aiyaaette eaaılı gaye .. 
miz nedir? Sulhtur. Bu huıuata 

kimaeden den almağa ihtiyacım 
olmadığı lı:anaatindeyim. M. 
Herriot, Avrupa'nm ıulhe lı:avut
maaı için beynelmilel bir itilaf vii 
cude getirmek maksadile bütün 
kuvvetini aarfetmiş olduğunu ili.
ve etmi§tir . 

Mumaileyh, Streaaa konferan· 
sının ehemmiyetinden bahaetmif 
ve .ı;yle demittir: 

Briand'm fikri, yavat yavaf 
tahakkuk etmeğe başl' yor. Benim 
batlıca ıayem, aulb ve beynelmi
lel İntizama kavuımaktır. Sulhun 
vücude ıetirilmeai ıon derece 
milşkildir. 

Sulh yolu, tarkı söylemelı:le 
lı:at'edilemez. Çünkü, bu yold:o 
bir takRD uçurumlar ve henüz a

çılınamıı ve tesbit edilmemit kı
ımılar vardır. Bütün hakikatı 
milletlere söylemek icap eder. 
Her itte olduiu gihi aulb itinde 
de iffet ve istikamet tarttır •• Biz 
milletler araaında bir itilaf hi.aıl 

olmaımı ve bu itilafın samimiyet 
ve ihliı eaaama müstenit bulanma 
aını iatiyoru.z. 

VESOUL, 3 A.A. - Ayan rei
ıi M. Jernneny'nin terefine veri
len ziyafete ittirak etmek üzere 
buraya gelmif olan M. Herriot, 
dün sabah yukan 5aAne radikal 
aoayalist federasyonu koıııruJa
de bulunmuttur . 

Bu münasebetle meb'ualardaıa 
M. Andre Liautey, radikallerin 
au1b lehindeki mücadeleı-iaden 
bahsederek fÖyle d-.iftirı 

Biz, hudutlarmua kardetlitin 
riiqlrlarma açmak iatİTonız. Fa
lı:at bu hudutlardan v- Schlei-

yıldöııümü bugün banka erkinı ve memurini tarafından te! 
1 

olunmuştur. 

Kaçan boğalar 
adam öldürüyor 
LIZBON, 3 A.A. - Villa Fran 

co de Xira'daa bildirildiğine ıö
nt, bir boia ıürefİ yapılacak 
meydana ıötürülmekte olan 8 
bota, kurtularak phrin aolı:akla
rına dağıtaııt ve iki kiıiyi telefet 
m.İ§, birçok kinıaeyi de yaralamrt
br. _____ .. __ ....... --.. ······--·-· 
cher'in nifak rözıirlan geçecek
se, bi" onlan bütün kuvvetimizle 
müdafaa edecetiz. 

Hatip, beynelmilel eaki muha
ripler konfederasyonunun her 
koaıreıine ıünden cüne daha zi
yade aulhpener olan Franaa'nm 
daha fazla miktarda murahhaa 
ıöndermekte olduğunu, halbuki, 
gitgide daha az sulhperver kesi
len Almanya'nm ıöndermit oldu
iu murahhaslar adedinin gittik
çe elı:ıilmekte oldujiuau, acı, acı 
hatırlatmııtır. 

Hatip, Almanya'mn ırisll teali 
hab dolayıaile duymakta olduiu 
enditelerden ba haettilı:ten sonra 
fiiyle demittir: 

"Bütiln Fransa, arkaruadadır. 
Silahlarmuzı tahdit edelim, peki 
il. Fakat bıa tahdidi. 1111he hadim 
olması alabetinde yapalım. Yok-
sa, tealihab tahditt.> zarar etme· 
mis icap eder. 

Bunun üzerine M. Hwriot, tid 
detll allaılar anı=da, aya.Ja 
kallrmıt H rad8ral fırlı:au lııalı:
lı:mM bir tak.mı -ı.ı-eıarda 
bulımdııktaa aonr• yukandaki 
autb .a,.ı=iatlr. · 

Yeni Merkez 
Memurları 

ı<..ırklareli serkomiıeri iken ı;;: 
lı:ez memurluğuna tayin edileot . ~ 

• B·ı 'k k · _..; .~ sa Ki.zrm, ı ecı ser omıı..,·· , 

..--kez memurluğuna terfi ,J 
Mennan beyler dün tebrimİS" --ııtl 
mitlerdir. Bu iki """:..: 

·dll" memuru lıtanbul Emniyet ?'~ ..,; 
yeti ikinci ıube müdüriyeti 11.ll, oı' 
kez memurluiuna tayin edilflf'I 
yeni vazifelerine batlamıılardn"· ,il 

Bu çok eaki ve kıymetli ....... ~ 
ra muvaffakiyet dileriz. 

Tayyarecilik ateoıP' 
de bir akand•' 
P ARl5, 3 A.A. - ea:ıet~ 

tayyarecilik aleminde .uku.. dı;

mit olduiu iddia olunan v~ 
yeye haber verilan sahte•-;_; 
müat.nit bir reaaletten be-'!".J 
aıektedirler. AdliyMa ta~• 
deYam ob•r=ektaclır~ 

.... 

l 
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• 
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Ticaret Odalarının Çalışma Salihiyetleri Genişletiliyor .. 
Ekonomi Murlfte 

Odalara tam bir 
T~drisat 
Başladı 

Ta!ihli kız .ama ka~deş Zı;;-d• 
lerıne santım vermıyor Mezarlık 

Gôya bol su 
Gelecekti 

Şirket yeni tesisat 
yaptı, fakat musluk
! llİrda gene su yok! 

• 

serbesti verilecek Bu sene ile g~çen 7 50 liral k kumbara ikramiye. 
aene arasındakı fark l • 

Ölüler üç sınıfa 
taksim edilecek 

Bu suretle odaların ticaret ve 
sanayi erbabı ile daha yakın. 
dan alakaları temin edilecek •• 

tık mekteplerde tedrisata tama- sini alan Neriman H. ne dıyor? 
men baılanmııtn. Mektep idareleri, 
yeni talebe ile geç• aeneclea mü· 
devver mevcutlarmı Maarif idııreoi· 
- bildirmetkeclirler. Bu ıene kaç ta
lebe almclıiı bunların tetkiki netice
sinde anlqılac:aktır. 

Bir liralık hesabın hıncı! 

- • 

Mecidiya Köyü civarında .. ri m&- Terkoa tirketinin yaptığı yenı 
urhim vücuda getirilmesi lr.esbi ka teaisat ile ıehre fazla olarak hir 
tiyet etmiı gibidir. Burada fel'Viler miktar an verdi. 
vesair aiaçlar dikilecek, kabrittan'ın iini yazmıttık. 
etrafına drnır çekilecek, methal.ine Şirlr.et ~ehre gİın· 
bekç< odau yapJacaktır. Olülerin de fazla oları,-. 
defin tarihleri için bir defteri mah- • 2500 mette n 
ıuı tutulacaktır . Aileler için huıuıi kap au vermek• 
mahaller, münasip birer bedel muka olduğunu aöyle
bilinde satılacaktır. Tarihe malol- mekte iae defe· 
muş ölülerimizin bakiyei izammm ye birde 111 11kmtm 
ni kabristana nakline muaaadeoluna- azalmıt değildiı 
caktır. 5 ıene zeçmeden ölu gömü· ve eakisinden { 
len bir yere ba§ka ölü defnedilmiye- farksızdır. Hatta 

Ticaret odalarına yeni bir §ekil 
~"İleceği hakkında verdiğimiz ha
""' tahakkuk etmektedir. 

ponyaya makine mukabilinde takas 
suretile 20 bin ton bufday satacak· 
tır. 

Yüksek Baytar 
mektebinde 

Suriyede tütün 
zeri yatı 

Yükıek Baytar Mektebinde tale
be kaydi kabulüne ba§Janmııtn. cektlr tehrin bazı yer-

. !erinde Terkos 1 

Aldığımız malU.mata nazaran, tica
"t odalarına eski şeklin verilmesi 
llıt· kan-erdir Ticaret ve sanayi oda· 
~ bugun 1 ktioat vekaletine tabi 
'1iın re!mi mü sseselerdir. lktiMtt 
•tkalctincc Odalara, ticaret -.e sana 
)ı <rbab: i c da"'' yakından alika ve 
~aıl .... rır.ı trmi.n için tam bir serbeı 
6 •erilmesi derpif edilmektedir. --
Ne adar çay 
Ve kahve var? 

İhracat ofisine gelen mallımata 
nazaran, Swiye tütün zeriyabna 
günden güne daha fazla ehemmiyet 
vermektedir. 93 l senesinde tütün i
çin zeredilen erazi 7956 dönümdü. 
930 senesinde iıe bunun ancak yan 
11 derecesinde zeriyat yapılmııtı. 

Silivride bir mektep 
yapılıyor 

Silivride yem bir ilk mektep bina
ımın temel atma merasimi yapılmıt 
trr • 

yeni bütçe mualuklarmm gün Şirket muallrıı 
)erce akmadıfı görülmektedir. Ye 

Dahiliye Vekilinin tasdikinden ge ni teaisat yapılmadan evvel ıirket 
len yeni belediye bütçesinin tetkika Şiıli cihetine sabahlan saat beş 
b ikmal edilmi9tir. Bütçenin tatbiki buçukta su vennekte idi. yeni te
ne batlanmak üuredir. Yeni bütçe ıisatın ikmalinden sonra bu aem
de pek u tadilat yapılmıştrr. Bu me te aaat 6 dan sonr.a ıu verilmeğe 
yanda, bina verll'İleri hakkındaki ka b&}lanmııtır •. Bundan anlaşılryor 
nuna göre t"§ekkül <!tmiı bulunan ta ki yeni te.U..ttan tehrin hiç bir 
dilit komisyonlanndaki belediye me istifadeai olmamıştır .• 

lstanl:ulun istihlaki 
memleketin 

Yarısı nisbetindedir 
Ticaret mudürluğü kahve ve 

Ç~y vaziyeti hakkında lktısat ve
~ıli Celal Bey Uırafından İstenen 
'~ı>oru Vekil Beye takdim etmit
ht 

Memleketimizin senevi kahve 
'htiyacı 75 - 80 bin çuvaldır. Bu
~Un 35 • 40 bin çuvalını lstaobul 
"tihlak etmektedir. Halen güm
'İiklerde 1500 • 2000 çuval kadar 
~hve vardır. Bundan maada da-
ılde birinci ellerde 1500 • 2000 
~al, diğer ellerdede takriben 
;;jO çuval kahve vardır. Sipariı 

ilip yolda bulunan kahve 4000 
ç,,•al kad rdır. 
ı.., llu rn<!vcut; memleketin ve bil 

lla l.tanbulun bu aylık ihtiya· 
~!\o. ancak tekabül edebilecek 
~ır mıktarda bulunmaktadır. Ali 

1 ~darlar gelecek ayda kahve kıt· 
1~ 1 olacağı kanaatindedirler. 

Çaya elince: Memleketin ..,. 
~evi bir milyon kilo çaya ihtiyacı 
Ulunmaktadır. Bugün gÜmrukte 
~.ooo kilo, tacirlcrdc 3000 kilo, 
~nkal r elinde 10,000 kilo ve 

~ld,. 5000 kilo çay vardır. lıtan
ı· 1 memleketin umum çay iatih
d~kinin nı.,fını istihlak etmekte· 
t· Alakadarlar önümü:ıdeki kıt 
d hreainde bu istihlak artacağın
d •n kahveye nazaran daha hafif 
~~ ol.,. piyasada çayın çekileceği 

1 &öylemektedirler • 
•l Alakadarlar bu vaziyete çare 
.,.!'>ak Üzere ya gümrüklere gel-
1°}11 .olan malrn kontenjana iJBve· 
1.:,. e •ınrarına müsaade edilmesi, 

bil olamıızaa ihraç olunacak 
•tntia mukabilinde ithali Vekale
·~ teıbit ve müsaadeaine bağlı 
:"'tia meyanına ilk önce kab\'e 
.: Çayın ithali lüzumunu öne sür-

ektedirler. 

lVtaacinaya karşı 
buğday 

Celon malümata göre Rusya Ja-

. dada bugün 
içtima var 

·---
lkbsat vekilinin 

süal erine 
Cevap hazırlanacak 
ilı l'icaret odasında bugün ithalit ve 
tı-~<atçtlarla fabrikatörler ve ziraat 
'' ııbının İştirak edeceği bir içtima 

M,.caktrr. 

~tiaaı vekili Celal Beyin Ticaret 
·~ıı•ndan istediği bazı malümat ve 
~ erin müzakeTe edileceti bu içti
~I 40.50 zat istirak edecektir. Ve
~i .,.ney Odadan bilhaısa eıki ve ye
lo,.· ontenjan kararnıunelerinin tesir· 
..,_; ~e piyasanın istekleri hakkmda 

"tnat istemektedir. 

h!" İçtimada bulunaa.k zevatrn bu 
dt. Uataki fikirleri alınacak ft bun).: k°~ra Oda bunun Üzerinde iıle
lıiı ~tir. iktisat Vekili Bey bugün
ı._1 P~ntıda bulunmıyacalrtrr. Fa
İçt; Celil B.in Odanın bu ite ait aon 
ııı.ı"'-d. da lıazrr buhınmaaı mubtt&-•r. 

4'dliye vekili gitti 
·~t.hrinıizde bulunan Adliye 
~ 1 Yuauf Kemal Bey dün 
ttit lnıki trenle Ankaraya ha
toııJ etmiştir. Vekil B~y istas 

İid . İstanbul ve Üsküdar 
. deıumumileriyle şehrimiz 
ıy~ e~kinı tarafından tetyi 
mı tır. 

Millet mektepleri Rusların lzmirden 
mübayaatı 

IZMIR, 3. A. A. - Sovyet ticaret 
mümessilliği, lzmir piyuasmdan 
125 ton palamut hulisası oatın aJ. 
mııtır. Bu mallar Rusyaya sevkedi
Jecektir. 

Yeni belediye bütçesi geldifinden 
tetrinsanide açdacalıt Millet Mektep 
)eri için hazrrl&lara ba§lanmıuıı te
karriir etmiıtlr • /ş banka" mllklJfatının keşlde81 esna'1nda 

murlarmm maaşlan, Maliyece veril- Otomobille Bulgariıtan'a git
mesi İcap ettiği kayitle bütçeden ÇI mit olan Terkos ıirketi müdürü 
kanlmııtır. M. Caıtelnau tehrimize dönmüş 

Maliye bütçeoi de gelmiı ve on· ve bu meaele hat.kında demittlr 
da da bu memurlann maaştan için ki: 

[ ___ •_o_u_A ___ _. 
( 1t Banluıımdan almu cetnldlr ) 

3 Teırinievvel 1952 
Alqam Fiatlan 

lıtllıraılar T alı.tllt 
'" tslll ıe, ı ıı 

fart 4.~GJları 1.-
1>.Manl.ı•t 60.75 
'9aıtkl• t,
faydl adi 6.fO 

ı:ı.tmt 1,-
Tra••IJ 4,!17,-
T1ul 1,-
lıl.. 11,-

&edat r,10 J.udoh 1 34,U 

T. Mlt•IJ• 7M 
lıa.ır Bd•dlr• 
Snllı.rua 

.. m ıa,90 

.M ... Mili 16,50 

,, ... t... '·'0 
A11dol• ti.il 

··~ 1,05 
~ır.layrtyı 14,1\ı 

TtUJ\'lf 46,I~ 

t:m•rutıtıonı ı .ıo 

l!oaıoad t3,bO 

Ttrk" 
Çloısnıo /u. 
(oyoı dq. 

••rt dır· 
lılyı 

fıık. m. •-
1·ıltfea 

Çek fiatlan 
fırı. IU6. Prıf 
Loıdra 180, t/I 'Ylyaıa 

t-.üyork 47 ,U,5 Mıdrlt 
Mil••• 9,11 ,50 ltrllD 
Mr~U•I Jt,40,60 Y•rfOYa 
Aılıı rı .35 Prıt• 
Cla .. n l.4'.87,I Hlt'"f 
soı,ı 66.0i5 Bılıraı 

Amlıteulııu ı 1768 S ~\os1'ova 
Nukut (sattı) 
luruı 

tf 1.ftlDIY. ıtı,- ı ıııın, J.•, 
ı lmrıı.a 140.- 1 ptıı&& 

ı •çtar iti, ı •ırt 

ti llrıt 118,, ı &olrt 

il 1. Btlflkl 118,- 1 pıaıo 

su dnhınl 17,-
l<ı 117 
it dlaır 

fi ı. lıvlJn M.3· 
1 ÇtnıOYlf 

I~ Jtvs 17, - 1 Altın 
l\ flori• il .. ı Mtcldlyı 

ıı lor ~et.) lt4, ı Rınkaet 

l'l/Ayette 

İskan 
Tahkikatı 

31,75 
9,IO 
ıuo 

1,61 
1,9() 

1,40 
11,H 

11,qa 
4,-

1,77.71 
1,98,!0 
4.tı.so 

l,64,41 

79.81 
st.ı;ı 

10.87,bt 

ICur~ 
18,-
17,
ıc.-

u.-•t.-
11,-
69,-

~20 
'14,-

~.3:'-

Bir kiti daha tevkif 
edildi. Tahkikatın 
birinci safhası bitti 

iskan idaresinde meydana çı 
karılan aüüstimalin bit"İnci saf· 
ha tahkikatı bitmit gibidir. 

Birinci safhaya ait malfunat 
kısmen Dahiliye Vekaletine 
gönderilmiştir. 

Mülkiye Ba,müfettiti Hacı 

Hüsnü bey dün de alikadarla 

rın ifadelerini almıştır. Haber 

aldığımıza göre. sabık iaki.n 
memurlarından Atıf efendi de 
tevkif edilmiştir. 

Bundan başka eveli tevkif 
eclilmit olanlardan bir kaç kişi 
tahliye olunmu9tur. 

lngiliz filosu 
Geçenlerde Kanıdenize git

mit olan İngiliz filosu Akdeni
ze dönmüştür. 

Darphane müdürü 
Darbane müdürü Ali Cemal Bey 

görülen lüzum ÜEft'İne Vf'kilet cm-

Rus Heyeti 
Ziyafette 
Heyet reisi çarpm

ba günü bir 
konferans verecek 

Diln i•tanbuldakl f abrlka
lar gezildi 

Anadoluda yapdacak pamuk ku· 
maı fabrikalan bak.kında tetkikatta 
bulunduktan sonra ıebrimlze gelmlı 
olan prof. Orloff, M. Nikola Ko-
levıki, M. Arkacll Y agolin, M. Serj 
Maıurin dün sabah Sanayi ve Maa
din Banka.mm ziyaret etmiılerdir. 
Heyet oradan Bakırköy Bez fabrika 
11 müdürü Fazlı B. le bir motö.,. bi· 
nerek Defterdardaki Feıbane fabri
kasına ııitmiılerdir. Heyet iki saat
tan fazla fabrika kalarak her tara
fı gezmitlerdir. 

Heyet ölle yemeiini Tarabiyede 
T okatliyan otelinde yemiıtir. Yemek 
Moıkova Büyük ilçiıi Hüsnyİn Ra
gip Bey tarafından Heyet tettfine 
tertip edilmiıti. Ziyafette lktı•at 
Vekili Celil Bey, Raı ıeful M. Su
riç, lı Bankası umumi müdür Veki
li Muammer, Liman !İrketi umu· 
aıi müdürü Hamdi Beyler ve Ruı be 
yeti reisi M. Orloff ile arkadqlan 
bulonmuıtur. 

Türkiye it Bankaaırun 1 
T eırinievvelde Ankarada noter 
huzurunda çekilen kumbara 
kur'aamda birinci ikramiye 750 
liranın Neriman Hanıma çıktı
ğını telıraf haberi olarak YU• 
mıttık. 

Y aptığmıız tahkikata ıöre 
bu talihli hanımlaz Vemeciler-
de Halliçmanıur sokağında 3 
numaralı evde oturan kırtasiye 
ci Kınalı Zade Zühtü Beyin kı· 
zıdır. 

Neriman Zühtti Hanım ken
disine sorulan suallere !U cevap 
)arı vermittir: 

- İt Bankası kun1bara birin 
ci ikramiyesini kazanmıtsmıa 
memnun musunuz? 

- Memnun olmaz mıyım. 
Para biriktirmeğe çahtırken 
ikramiye de kazandım. 

- Bu parayı ne apacaksı
mz? 

- Piyanoya merakım var. 
Bu para ile bir piyano alaca· 
ğnn. 

- Ba,ka kardeıleriniz var 
mı? 

- İki kızkarde,im var: 9 ya
tında Perihan, S yatında Se
Tİm. 

- Peki onlara hiç bir fe)' 

vermeyecek miıinniz? 

- Artan parayı gene hesa
bıma yatıracağım. Çünkü ben 
mektepte iken Perihan'ın kum
barasına bir lira fazla atmıtlar. 
Benim hesabımda kırk bet lira 
olduğu halde onunki kırk altı 

750 liralık tl?ramlyeyl 
kazanan Neriman H. 

lira etmif. O zaman onun hesa
bı fa:ı.la iken madamki bana a· 
radaki farkı vermediler. Şimdi 
benim hesabım fazla oldu, beo 
de onlara vermeyeceğim. Ar
tan para bankada kalacak. Yal
nız alacağım piyanodan sıra11 
gelince onlar da istifade eder
ler. 

Neriman Zühtü H&111m dün 
İt Bankası İstanbul Şubesine 
müracaat ederek yedi yüz elli 
liraıım almıttır. 

Bu münasebetle talihli kızın 
bir resmini dercediyoruz. 

tahsisat gayri mevcut bulunmuı ol
dultundan, bunların muhaoaoatr
nı alabilmeleri bu suretle bir bayii 
muhaherata yol açacak gibi görün
mektecllr. Yeni bütçede tahsisat bu
lunduiundan O ıkildardald zeynep 
Kimi! Hastahanesi 50 yataklı olarak 
ıu birkaç ay içinde açdacaktır. Has
tahanede llzım ııelen tamirat •e iı
tibzarat yapılmaktadır. Etibba kııd· 
rolan da yakında ılhhat Vekaletin
ce yapılacak tayinlerle ikmal edile
cektir. Bütçede mevcut içtimai yar. 
danlar tahaisatr nakden Halkevine 
verilecektir. Yakında Halkevinde 
Vali ve Belecllye reisi Muhittin B. 
in ittirakile yapılacak bir içtimada, 
açılması milteauver 2 aıevi, 2 ço
cnk baknn evi için kati kararlar alı
nacak, kıpn fıkaraya kömür veya 
lr.ömür paratı verilmesi de tek~rrür 
ettirilecektir. 

lmdııdı ııhhi ve maball.Atta ıihhi 
mürakaba t94kilitlan için hazırlıkla
ra başlanmıştır. imdadı uhhi merke· 
zi şimdilik Calatada bulunacaktrr. 
Doktör ve basta bakıcılar derdesti 
tayindir. Bu tetkilitın emrinde bu
lunmak üzere iki basta otomobili mü 
bayaası için münakasa aı;ılm•tln. 
Cerh ve kaza gibi müatacel ahvalde, 
bu otomobillerle doktorlar kaza ve
ya hidiıe mahalline yetişeceklerdir. 

Adliye binaaile Sultanahmet camii 
arasındaki meydanın park haline if. 
rağına da yakında baılanacak ve bu 
yeni park Ayasofya hamamını da 
çevirecektir. 

Parklarda keçi ve saire otlablma
tırun men'i için bekçiler de tezyit e 
dilecektir. 

Bütün bunlardan maada yenibah
çe ıtadyomunun bir an evvel vücu
da getirilmesi için iatimlikab sür'at 
le icra ve ikmal olunacaktır. 

Parkın ortasındaki 

- Şehre evvelce 28000 metre 
mikap au veriyorduk, T erkoı gölü 
ne koyduğumuz sifonlar vasıta
ıile günde 2500 mette mikibi faz 
la ıu almağa b&Jladık. Şimdi teh 
re verebildiğimiz ıu miktan gün
de 30,500 metre mikabma varmı, 
tır. Bu teaiaat eYTelce yapılıp hü
kılmete ... erilen yeni tesisat pro
ll'l'amtnln pek cüz'i bir kısmıdır •• 
Bu teaisat bize 120 bin liraya mal 
oldu. 

Bu teaiaab yapmak Üzere mÜ· 
aaade almak için Nafia Vekaleti
ne müracaat ettiğimiz zaman bi .. 
ze, bükilınet itlebne imtiyazını a· 
lmca bu uğurda yaptıfımız mao
rafın da bize ödeneceği söylendi." 

- Bununla beraber Belediye 
de sizin abonelerden lüzumtul! 
yere aldı&mız paranm bu teaioat 
masrafını ödeyeceği de söyleni-
yor. 

M. Caatelnau bıa ıuale cevap 
vermek lstememit. yalnız demit
tir ki: 

- Bu, ve buna merbut bazı 
meseleler var, bunlar birer birer 
tetkik edilmeyince cevap verile
mez. Bundan maada bu masrafi 
kimden alacağımız me.eleai halk 
tan ziyade 9irket bi0tedarlannı a· 
le.kadar eder. Halkı al&kadar e· 
den bir f"Y vana o da §ehre bi
raz fazla su verildiğidir. 

- Fakat bu fazlalık o ko.dar 
biaaedilmiyor, buna ne derainiz? 

- Şimdi bir &"eçİt devreıinde 
bulunuyoruz. Bu fazla ıuyun hÜ· 
tün tehre daitlmaaı için, daha bir 
kaç gün geçmeli lazımdır. Çünkıi 
ıu, filtre istuyonlarmdaıı, ıifon
lardan ve daha bazı tertibattan 
geçmektedir. 

Bugün de M. Suriç ayni zevata 
bir öğle ziyafeti verecektir. Diler ta 
raftan alclıiımız malumata göre M. 
Orloff çarf'llll)ıa günü ya halk evin
de, yahutta Darülfünun konfenını 

salonunda Anadoludaki seyahat inti 
balan hakkmda bir konferans vere
cektir. 

Mahkemelerde yol 
Saraybumu parkının soğukç"!me 

deki kapıamdan park gazinosu met. 
haline kadar imtidat eden caddenin 
asfalt olarak inşası tekarrür etmiı· 

Şimdilik seceleri de ıuyu ke .. 
mekte devam edeceğiz. Şehre ih· 
tiyaç niabetinde su verebilmek, 
bundan birkaç sene evvel verdiji 
miz projenin tamamile tatbikma 
bağlıdır. Bunun için de iki mil· 
yon liraya ihtiyaç vardır. Şirketı· 
miz imtiyaz müddeti temdit edil 
diği takdirde bu projeyi tatbik e· 
debilir. Şimdilik hükCımetle aatm 
abna müzakeresine devam edİyg... 

Heyet perşembe ııünü Ruıyaya 
müteveccihen tebrimizden müfara
ket edecektir. Tahkikat bitti, yangın-
or1oıı yoldaşın konferansı d k t 

Yeni kurulacak fabrikalar i· a ası varmış 
çin Anadoluda bir tetkik seyabatr •• 
7aparak tehrimize dönmüı olan 
Rus mütebaaaıalar heyeti rei•İ 
Orloff Yoldaş yannki çal'f&Dlba 
günü oaat 16 da Darülfünunda 
heyetin Anadolu aeyahatı intiba· 
lan ve iktısadi tetkik neticeleri 
hakkında bir konferana verecek-
tir. 

İzmire giden Rus 
mütehassısları 

1ZM1R, 3. A .A. - M"'1lleketimi 
zin muhtelif mmtakalamıda kurula 
cak mensucat fabrikalan hakkında 
tetkikat yapmakta olan müteba1111 
heyetlerden ikincisi de tehrimize gel 
mittir. Evvelce lzınire gelen heyet 
nerelerde ve ne fabrikalan kurula
cağını teıbit etmiıti. Bu heyette fab 
rika kunılac:ak mahalleri tesbit için 
tetkikat yapmaktadır. Heyet, Tire, 
Odemiı -.e Baymdırda yapdacak çu 
va! fabrikası ve bu fabrikaya yete
cek kenevir yetiıtirmek iıi için bu 
üç kazada tetkikat yapacaklardır. 
Ayni z11manda Nazillide yapılacak 
mensucat fabrikaımın yerim de ta
yin edecektir. 

Fakir ailelere tarla 
verildi 

1ZMIR, 3. A. A. - Torbalı kaza. 
sında fakir ve topraksız 76 aileye em 
liki milliyeden 820 dönüm tarla tev
zi edi1miıtir. Bu araz.İnin bir kısmı 
nmda çiftçilik yapılacak diğer bir 
kısmında. da İncir bahçe•İ vieude ge 

ee 

Uç maznun muhakeme edil. 
mek üzere adliyeye verildiler 

Altm Çizme kundura mağaza· 
sı yangını tahkikatı ikmal edil· 
m.iştir. Tahkikat neticesinde yan
gının 80 bin lira sigorta bedeline 
tamaan kaaten çıkarıldığı anlatrl 
DUJtır. 

Altrn Çizme.kwıd~ra ~ağaza
sı sahibi Onafri, terzı Hrıato ve 
Ertuğrul -ıazası sahibi Nihat 
Beyler mevcuden Adliyeye tevdi 
edilmiflerdir. 

Altın kaçakçı•ı
Adliyeye verildi 

Marcer Ef. polisçe iıticvabın
da bu altınlan Galatada Sarraf 
Bünyamın efendinin aldığını aöy
lemittir. Bünyamin Ef. de adliye 
ye verilınittir. 

Bir hileli iflas davası 
Hile ile iflit etmekten suçlu 

Mi,el ve lzodor Tayhman birader 
)erin muhakemelerine dün Ağır· 
ceza mahkemeııinde batlanılmıg· 
tır. 

Dünkü muhakemede tahit ola 
rak bir avukat dinlenilmiıtir. Bu 
J&hit Mifel ve lzodor Tayhman 
biraderlerin bir ıirketin ortaklan 
olduğunu ve evvelce haczedilmit 
kumatlan kaçırarak hile ile iflia 
ettiklerini ııöylemittir .. 

Mişel T ayhman haczedilnıi! 

caretlerinin tirket halinde olma• 
dığmı ve lzodorun kendi yanında 
maaıla çalıftığını aöylemiı, lzo• 
dor da ayni şekilde beyanatta bu
lunmuıtur. 

Muhakeme başka ıahit celbi 
için teşriniıaniye kalmıttır. 

Esrar tartılacak 
Earar naklinden ıuçlu olup ev· 

velce Ağırceza mahkemesinde 7 
ay hapse ve 120 lira para cezası
na mahkfun olan Karamürselin 
Feyziye mahall .. inden DaTIJt oğ
lu Recep hakkındaki büküm tem 
yİz mahkemesince bozulmuıtur. 

Batlıca bozma aebebi kararda 
eırar miktannın zikredilmemesi
dir. 

Mahkeme bozma kararma uy
mut. iddia makamınm talebi Üze 
rine emanette bulunan esrarm 
tartılması için muhakeme baıka 
gÜne bırakılmıfbr .. 

Haliçteki facia 
Bundan 8 • 9 ay evvel Haliçte 

bir kaza olmut. Namazgah motö
rü bir sandala çarpmıf, tanda) 
parçalanınıı, aandalcı Emin ıand
dalla motör ara&ında kalarak ka· 
burga kemikleri kınlmak ıureti· 
le ölmü9tü. 

Bu facianın muhakemesine 
dün Ağırceza -hkemaiade bat 
ı~ .... ı ......... ,.... u 1'.1 ..... --...... 11-:-: 

tir. 

Memurin lokantası 
Belediye kooperatifinin açacağı 

Memurin Lokantası için eski Maa
rif binasının alt katından sarfı nazar 
eılilmitti. Gene o civarda lokanta İ· 
çin münasip bir yer bulunmuı ve be 
lediyece bu yer için icabedenlerle te 
masa girilmittir. 

Yakında Belediye kooperatifi bir 
de satıı mağazau açacaktır. 

Buz fabrikası tamir 
edilecek 

Karaağaçtaki baz fabrikaımıa rt

kiyen kııımlannın gelecek yaza ka· 
dar tamir ve tecdidi kanırl&§tınlmrı 
tır. 

Tek mevki tramvay 
1 inci ve 2 inci meTki tramftyJa. 

rm kaldırılarak ayni renk ve bir meY 

kide araba ifletilmesi için tirketçe 
beslenen tasavvurdan belediyede ma 
lumat yoktur. Böyle bir defiıiklik 
için imtiyaz mukaveleoinin tadili i
cap edeceği beyan edilmektedir. 

Belediyede haber 
yok 

Belediyenin ittizleTe it bulmak i
çin teıkilii.t yapacağı bir aktam refi· 
kimiz tarafından yazılmıştır. Bele
diye erkim böyle bir taaavvvr olma 
clığıru ııöylemektedir. 

-----·--·----·-···-
babası Ahmet ve karde§İ Ounan 
efendiler nıun.ına vekilleri bulun
muf ve 10 bin lira tarminat iste· 
mittir • 

Fakat muhakeme baılamamıf, 
motör sahibi Mehmet efendinin 
mes'ulü bilmal aıfatryla dahili da
va edilmeıi için ltatka süne bı· 
-•-1---A--

ruz." 

Belediyede hazırlık 
Belediye, önümüzdeki kanunuıanı 

den itibaren terkoı tesiaatmı devra
lıp idare ebneğe hazırlanmaktadır 
ihzar edilen projelere göre, beledi 
ye riyasetine merbut ve müştaki1 
bir ıu müdürlüğü teıkil edilecek 
timcliki şirketin batında bulunan mü 
tehasaıslar yazifelerinde bsrakılacak. 
tır. Belediye, her ıene ıirkete JOO 
bin lira vermek auretile tesisat bedr 
lini ödiyec:ek ve su Ücretinin tesbiti" 
de bu tediyat ta nazarı dikkate alı· 
naulrtır. Y ann belediyede ıon biı 
içtima yapılarak hazırlanan esaslar 
son defa gözden geçirilecektir. Be· 
tediye erkanı bu haıuıta pek ketum 
davranıyor. 

Ocak kongreleri 
devam ediyor 

Cümhuriyet Halk Fırt.a11 ocah 
kongrelerine devam edilmektedir. 
Fırka Viliyet beyeti &zaıi, muhtelil 
mmtakalardaki ocak kongrelerind8 
hazır bulunarak dilekleri notetmek· 
tedirler. 

Dilekler, yol, mektep; tenrirat •• 
sair hususatta toplanmaktadır. 

Bir Fransız 
Müderrisi 
Mısırda bulunmakta olan Pariı 

Hukuk fakültesi miiclerritlerindcn 
M. Leferrier, ayİa 16 e dofnı ıdari
mhr,.. oeler~hr 
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BUGUNKO HAVA 
Y "'ilköy askeri rasat merlı:ezin 

l den verilen habere ıröre buırün 
, hava az bulutlu ve ıimal istika
' metinden mütedil surette riizghlı 

1 

1 olarak devam edecektir. 
Jj 1 3-10-932 tarihinde hava tazyiki 

759, milimetre en fa:zla 11caklık 
ı 27 en az 16 santiırrat kaydedilmit 

~•r 

lfm:LE~ 
Kuraklık 
Meselesi 

Vaktile ineanlarm zekiamı 
ırtlırmak. buluş kabiliyetini ço 
ıaltmak için aç bırakırlarmıt
fosuzluk ta galiba ayni tesiri 
rnpıyor. Ben bugünlerde latan 
>Ulun sususzluğundan umum 
neyanında müteeaair olan bir 
ıdamım ... Bunun tesirile olma
ı ki; fikirlerimde bir berraklık 
ıasıl oldu ... Evveloe bulamadı
~ım ,eyleri 'keşfediyor, varama 
fıgım neticelere varıyorum. Ne 
ekim, şunu keşfettim: 

Bu yaz batında Ankarada 
:oplanan T arib muallimleri kon 
gres>nde bir mesele münakata 
:dilmi,tiı Orta Asyada kurak
lık olmuş mu, o~mamıt mı?. Me 
:selesi .. 

Ben bunun kolayca halledil
ncsi çaresini buldum. Eğer Or
ta Aıyada o zaman Terl'°s var 
dise kuraklık muhakkak çekil
niştir .. Aksi halde çekilmemi,. 
tir... Çünkü lstanbul bugünkü 
kuraklığını bu can çekişen ş.lr
ı<ete medyundur. O kadar kuru 
duk, o kadar kuruduk ki; kuru 
rejim taraftarı. Amerika bizim 
yan11Dızda sırsıklam sayılır. Gü 
ıel şey gördüğümüz zaman ku
raklıktan ağzımızın auyu bile 
ıkamıyor ... 

Halkevi spor 
şubesi 

Dlin İstanbul Halkevinin 
Jpor şubesi idare heyeti seçildi. 
Bed bu ,ubenin faaliyetinden 
maddi VP el ile tutulabilir hiz
metler bekliyorum. Bu ~ube, 
memlekette mevcut bazı yaban 
:ı cemiye'l'lerin S!)orculara göa
erdikleri kolaylıkları, verdiği 
vasıtaları gösterip, tedarik ede 
cek ve Türk gencini kendi e-

MILLlrtf 

Nükteye_ intikal ••• 
Muhterem vak'anüvis, bir tan inip ta, hiç ardına bakmadan 

gÜn anlatıyordu: çuvalı aırtlayıp yÜrÜmeie baıla 
- Bazı fıkralar, hikayeler ymca, kadm hayretle arkaaın-

vaya tarih zarif cevaplar, dan §Öyle aöylenir: 
cümleler vardır ki, bunun bütün _ A ..• ıuna baki Çuvalı arrt
zarafeti, bütün zevki, o fıkra- lalDlf ta naaıl ıridiyor? Hem hrr-
run aon cümlesindeki nükteye sız, hem ela vurdum duymaz. 

• sür'ati intikaldedir.. • 
Bu, o kadar nazik bir :ıftktir Fıkra bitince, vükela arkadat 

ki, muhataba i.ah için bir tak lar katıla katıla •Ülmeye bafla· 
(yani) kelimesinin bile ilinaine dılar. Fakat bu nükteye de ber 
nüktenin tahammülü yoktur. Bu mutad intikal edeıniyen ırenç fe
yolda vaki olacak sual cevap, i- him nazmn kaılan çatıldı, bu 
tin zevkini kaçrrrr, nüktenin ince defa •arip bir adliyecilik hiasile 
!iğini ıriderir. aorduiu ıu aual, bütün arkadq 

Meırutiyet devrinde, kabine- ları kahkahalar içinde brrak-
de maarif nazırı olarak bulunu.. tıı 
yordum. Meclisi vükela içtima
lannda bazan müzakerat çok u
zun sürerdi, arada bir teneffüa 
ederdik. Bu müddet zarfında 
vükela arkadatlarla aramızda 

l bazı mül&tafalar, meıeli. o aırada 
hatıra ırelmif bazı tuhaf tuhaf 
fıkralar geçerdi.. Gülüıürdük. 
Bilhaasa benim nükteli, manalı, 
zemin ve zamanla alakadar kıaa 
sözlerim, fıkralarım arkad&Jla· 
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nn çok hoıuna giderdi. Beni söy 
letirlerdi .. 

Vaktin adliye nazın, içimizde 
j yalruz o, bu aramızda ıreçen nük 

teleri çokluk benimseyerek din-
lemez veya dinlese de nükteye 
aür'atle İntikal edemez, fıkra hi
tam bulduiu halde, bili neti
ceyi öğrenmek ka..tile muttasıl 
aual aorar, dururdu. Hatta nük· 
te anlatıldıktan sonra da, o yine 
ıril!mez, bili anlayamamıı ıribi 
lilr.ayrt kalırdı .. 

Ben, neticede onun tarafm
dan sual ve cevaba maruz kala
rak böyle bir çok nükteli cümle
lerin izahatla zarafetini ihlil et
mekten iıe, çok defa da kaaden 
aükiıtu tercih ederdim. 

Bir ırün müzakerat esnaamda, 
bir adliye davası ıreçiyordu. Res 
mi dosyaya merbut istintak Vftra
kaaı okunurken, vak'aya müta
behet dolayuile aklıma bir fıkra 
ıreldi. Müzakerabn hitamında 
cİl'aralarıımaı yakarak biraz te
neffüa kastile dinlenirken, de
min aklıma ırelen bu fıkrayı al'o 
kadqlara JÖyle anlattım: 

Canç ve dul bir köylü kadın, 
bir ıılln kendi batında çalı9ırken, 
öteden kara yağız, i:ııbandut ıribl, 
eli çuvallı bir herif peyda olur, 
kadının biraz ötesindeki armut 
ağacına çılu,r, kopardıtı armut• 
lan çuvala doldurmaya koyu
lur. 

Bu hala hayret eden ırenç ka· 
dm, elindeki iti bırakır, çapa••· 
nm ıapma dayanarak herifin 
haline bir müddet baktıktan son-
ra ıeafenir : 

- Ayol, sen ne biçim adam
ım böyle? Elilemin bağrna böyle 
çuval ile ırelip le, sahibinin ırözll 
önünde haydut ıribi armut dev
tirilir mi hiç? 

Kadınm bu çıkıtma11na Jo. 
zan herif te, kadrna kartı gayet 
koyu, biedebane bir cümle ile kü
für eder: 

- Kan sua, drrlanma ora-
dan .. 

Zavallı dul kadının kabaran 
hiddeti, nihayet sabrr ve sükiin· 
la neticeyi intizara kalbolur .. 

Fakat biraz sonra herif ağaç 

--··············--···------·--
vinde itibara mübtaç vaziyet
ten çıkaracaktır. Halkevi spor 
,ubesinin en büyilk kıymeti 
bir kulübü, bir zümreyi veya 
tek bir sporu tutmayarak bü
tün Türk sporcusuna kapısını 
açmış olmasıdır. Ümit ediyo
rum ki; kulüpçülüğün bizde 
maalesef ayrılmaz bir ikizi olan 
dedikodular buraya girmez ve 
vücut ve ablak temiızliği olanca 
gürbüzlüğünü orada bulur. 

FELEK 

- Bunda, bu kadar debelle
ıinceye kadar gÜlecek ne var 
sanki? Anlayamadmı ki, netice .. 
ne olmuı? Sonra herif n:mutla-

• .., ? rm parasını vernııt mı ..... 

1. z. 

Yeni neırlgat 

Özlü sözler 
( 1926) dan ( 1931) e kadar 

alh sene her Ramazan Aırlh iz
zet Beyin (Davuldan ilhamlar) 
baılıiı albnda ne,....dilen fıkrala
n bir arada olarak: "Özlü Söz
ler" ismile kitap halinde çıkmıt
br. Bu fıkralar (Ozlü Sözler) de 
me•zulan itibarile ıu auretle taa· 
nif odilmiıtir: Bu kitap nuıl 
meydana ıreldi 7-V ecize ve nülı:
te--Söz- Muatafa Kemal - Fi
kirler ve eserler - Dostluia, diif 
manlığa dair - Ruh ve ahlik 
tahlllleri - Tenkit ve münakkit 
- Cüzel - - Kadın ve &flı: -
E...ıenmiye, aynlmıya dair - Ga-
zete ve ırazetad - Bilinen ve bi
linmiyen hakikatler - Şen aatrr• 
lar - Yalana. yalancılıia dair -
Gençliğe, ihtiyarlığa dair - Ak.İ· 

de ve an'ane - Akla, zeklya da
ir. Kitap 211 kuruf& satılacaktrr. 
kitapçılara ve müveuil .... dağı
blmııttr. 

Türk kadını 
Kadın muharrirl..-dan Efzayiı 

Suat Hm. "Türk Kadını" isimli 
bir kitap netrebnittir. Karilerlmi
ze tavaiye ederia. 

ZA YI HiSSE SENEDİ 
Nammıa muharrer Türkiye it S..... 

kasının ikinci ihraç 3 /2 numaralı yüz 
lılnelik muvakkat senedini uyi et-
tim yenisini alacainndan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin edwim. 

imza: Sabiha 

ZA YI HiSSE SENEDİ 
Namıma muharrer TürlUye it Ban

kasının ikinci ihraç 3/3 numaralı )'Üs 
hisselik muvakkat senedini zayi et
tim yenisini alacaiımdan eskisinin 
hükmü olmadığını iliıı ederim. 

imza: Rukiye 

ZA Yl HiSSE SENEDİ 
Namıma muharrer Türkiye it Ban

kasının ikinci ihraç 3/4 numaralı yüz 
hiaselik muvakkat aenedini zayi et
tim yeniaini alacafundan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ederim. 

lmza: Zebra 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi Temsilleri 

Saat 21.30 
YEDi KOYON 

ZEYNEBI 

Yazan : Hauptmann 

Nakil eden Seni

ha Bedri Hanım 

Muallim ve talebe gecesi 

"lJlllliget,, in edebf romanı: 4 maıı gibi, lstanbulda Çin dam
la11 hastalığından ölenler ola
caktır. 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

Öteki arkadaşım iıe: 
- Ooh .. dedi; koskoca ls

Umbuldasın. Üç gün şu kazino
ya git veya iki gün yan evin ka 
pıaını çal, yahut bir hafta ka
dar aktamları Erenköy klübü· 
ne uğra.. Mevzu bolluğu için
de kalemini kaybedersin .. .,. .,. .,. 

Koıkoca İstanbul... Bilmem 
sizde kırlık keten esvabı ka
dar beyaz ve hafif gönüllü ah
babım gibi nikbin misiniz? Hat 
ti "Milliyet" gazetesindeki 
"Roman" reklamlarından biri
nin altında, 

Bütün 1932 l•to.nbulu •• 

Kelimelerini gördüğünüz 
vakit, belki bu tefrikanın sene
ler süreceğini zannettiniz. Ba
na ıoraraanız, İstanbul artık 

yebilirim. 11 teşrinievvel 1931 
gazetesini yanlıtlıkla okumağa 
başlayınız: Yazı ve bavadiıleri 
yarılamadıkça, elinizdeki ga
zetenin üıtünden bir aene geç
tiğini anlayamazsınız. 

lıtanbulda bayat, durgun 
bir su. kabını çürütecek kadar 
durgunluğu zehirletmit bir su 
olmuştur: lstanbula geri tehir
ciliği için büyük bir köy laka
bı takılmıştı. Durgun bayatı 
için, küçük bir köy denilebilir. 

On senedir her gelişimde İs
tanbul ayni yüz, ayni fikir, 
ayni nükte. ayni sinirle kartı
ma çıkıyor. Çinlilerin işkence· 
de -ne kadar incelmit oldukları 
nı bilirsiniz. Bu işkencelerden 
biri de, insanı hiç kımıldamak
sızın, derisinin bir noktasına 
ayni ara ile su damlatarak, çıl-

Eğer bir de mevzusuz ro
man çeşiti olsaydı. kitabıma 
roman kelimesinden sonra 

Y o.hut buırünlrü cemiyete 
Irat bo.:lrıft, 

Der. geliti güzel bir edebi
yat tutturur, giderdim. 

-4-
İlk kahramanlarımı 
soğuk buluyorum 

Bir taraftan karııdaki adaya 
niçin Kınalı iımi konduğunu. 
öbür taraftan niçin biç bir be
lediye reiıinin hatırına bu ada
yı ağaçlanmak gelmediğini dü
şünüyorum. 

- Falih Bey, timdi aklı
nızdan ne geçiyor. söyler misi
niz? 

- Bir beyit geçiyor •.. 
- Beyit mi? Siz de şairler-

den misiniz? 

Min cin olaydı ki• 

Gül Yarın akıam MELEK sinemasında 

Ototnobiıler orman yolunda 
saidan, soldan ıridiyorlardı. Bir 
tanesinin direksiyonunda cenç 
bir kadın vardı. Yanında Y&flDI 
aaldayabilmek için Avrupanm bil 
tün ırüzellik müıtahzeratını kul
lanmıf bir kadın oturuyordu. 

Egmonde elile sağ tarafı gÖa
terdi: 

- Bak, Armand, dedi, eaki
den burada ağaçlar vardı. Şim
di kesmitler .. 

Armand hafifçe yüzünü bu
nıtturarak cevap verdi: 

- Anne.. Burada, bu rüzgar 
h yerde bilmem ne var .. Gelmek 
için o kadar ısrar ettin. 

- Yavrum, bir kadın tek ba
tına böyle yerlere gelebilir mi? 
Onun için rica ettim. Sonbaharın 
fU güzelli.iine bak. 

- iyi aınına, buraya mutlaka 
bugün mü gelmek lazımdı? 

- Evet, bugün gelmek lbım 
dı. Çünkü sebebi var. 

Neymiı o sebep? 

- Fran•acadan - • 

Sonuncuıunu da o yumurcak ço· 
cuk koparmııtı. 

Eğlnonde fena halde kızmış 
Ye müteeaair olmuıtu. Çocuiun 
büyük baba diye seslendiği ada-

1

1 
mr göatererek: 

- Şu herife de bak. Bu ço
cuk torunu olacak. Çılgınca dal
ları koparmasından, otlan yolma 
sından ne kadar memnun otu
yor? Hepai neyıe amma, ah -0 gü 
lü koparmasaydı .. 

ihtiyar adam, bu sözün ken
diai için söylendiğini aezmit gibiv 
dl. 

Kendi kendine dedi ki : 
- Şu kadının da zoruna bak. 

Sanki babasının bahçesi .. O ırül 
benim için ne kıymetli hatıra
dır. Acuze farkın da mı? Ti. ne
relerden kalkıp sırf o gül için 
buraya geldiğimi ... 

Eğmonde ile Raoul biribiric
rini tanıyam.amıtlardı .•• 

1 Askeri tebligat_ , 

Askerliği gelenler 
çağrılıyor 

Eminönü ıubesinden: Kısa hizmet 
U iken (1972) numaralı kanunla hiz 
met taııımeye tabi tutulan 316 ili 
326 Doğumlu ve bunlarla muamele 
ye tabi olanlann 5-10-932 çarf'UDba 
gllnünden ltilıeren 10-10-932 akıa
mına kadar ıubeye muracaatla mua 
ıpelelerini teabit ettirmeleri lüzumu 
ili.n olunur. 

lf 'f 'f 

Fatih askerlik tubui reisliğinden: 
316 111 327 dofumlu Deniz ve Jan
darma efradı. 316 ili 326 iki ıene 
hizmete tabi efraL 316 lll 3211 piy,.. 
delw.316 ill 327 doğumlu olupta iki 
ve daha ziyade hizmete tabi maksu- · 
relilerden orta tahsili olması dolayi
ıile maksurelilderini kaip edenler. 
Şubece noksan muamelelerini ikmal 
ebneleri. 

Yukarıdaki doiumlu efrat ıevke 
tabi olduldanndan 4-10-932 aalı gü 
nünden itibaren vaziyetlerini Ye za
manı sevklerini anlamak üzere ıu
beye müracaatları ilin olunur. 

1 RADYO 1 

Mev•imin hiç şüphesiz en güzel film~ 
lerinden biri takdim ediliyor• 

AŞKTA GALiP 
JEAN MURAT ve 

KATEdeNAGY 
Zevk • güzellik • musiki ve ihtiıamın 

Büytlk UFA opereti 

Yarından itibaren 

SİNEMASI 
İstanbul'da görülmemiş fevkalade muazzam ve temap

kiranın gözlerini kamaştıracak derecede ı:engin ve 
muhteşem bir filmı 

Sevdalılar 
Kervanı 

ve kuvvetli artfıt S.bbar ve dilber yıldıdız 

GARY COOPER LIL Y DAMİT A 
larafındın kıuurıuır bir surette temıll edilmiş söılii, 

ıarkılı ve danslı bir aık ve serglb9ft filmi. 

ET U AL •SİNEMASI 

MeşhurMJJ. NITUŞoperetinin 
Fransızca ve Almanca kopyeleri birden irae olunmaktadır. 

Bir biletle iki film de gÖrülür. 

Çarların ıraddarane harekatı ..• 
Tal ebenin kahramanlığı . . . 
Masumların mahkUmiyeti _ . 

Ormanlara doinı firar .• . , 

MAJlK sinemaamda ı 
6 Teırinievvel P ertem be 
aktamı saat 9,30 da 

- Bilmem yavrum, bunu sa
na söylemek doğru mu? Fakat 
ne çıkar? Söyliyeyim. Babanla 
evlenmeden evvel, komıumuzun 
oğlu Raoul'ü seviyordum. Bili
yonun, o :ııaman kadınlar ıimdi
ki gibi aerbeat defildiler. Ya· 
hancı bir erkekle ırörüımek ıril9-
tü. Raoul bisikleti ile çıktılı gün, 
ben de annemden izin koparabi 
llrsem, dadımla beraber arabaya 
biner, doinı buraya gelirdim. 
Ah, bilsen biribirlmisi ne kadar 
severdik. Dur, dur .. Tam ıiındi 
her zaman onunla buluftuğumus 
yere geldik. Şu •imdi harap ol
muı köprünün üstünde, ne heye 
canlı dakikalar ıreçirdik .. Şu akan 
au şiirlerile. naimelerlle ıevgi· 
mize bir baıkalık verdi. Dadım, 
bizi böyle görünce bilmem, ne
den gözleri ya~nrdı. Meğer, ai
lamakta haklimiı .. Çünkü annem 
le babam, bu mesele meydana 
çıkhğı gÜn atet püskürdüler ve 
beni mümklln değil, Raoul'e ver
mek istemediler. Onun için ben 
senin izdivacında kat'iyyen ali. .. 
kadar olmak•temiyorum. Gön
lün kimi isterse, onunla evlen. 
Ben çok çektim. Bari sen bed
baht olma! Çare yok, ana baba 
emrine bat efmeğe mecbur ol
duk . Burada son ırörüşüşümüzde 
Raoul bahçesinden bir gül getir. 
mitti. Aıkımızın hatırası olmak Bugünkü Proğram 
için bu fidanı buraya diktik ve 
toprağını ıröz yqlanmızla sula- ISTANBUL - 18 • or~eatra, 
dık. Hatırlar mısın, bazan kitap ı 19,30 saz (Ke~anl Nıyazı Bey 
!arımın arasında kurumuı yap- ~kadaılan Semıha H.) 21 taıran 
raklar ırörürdün. itte onlar •e- nı, 22 gramofon. 

Çar zabitlerinin ıefahatleri .•. 
Bunlan, yann aktamdan itibaren 

kiz on ıene aonra bu fidandan BUDAPEŞTE - (650,11 m.) 
kopanlmıı güllerdir. Fakat bun 19,10 fransız~ dersi, 19,45 dini 
dan hiç kimsenin haberi yoktu. lyln, ~0,30 çıgan orke.str~aının 
Ve baban ölmemit olaaydı, şüp- konaen, 23,411 daaa musıklsı. 
hesiz snTıını sana da söylemez- LONDRA (31111,8 m.) - 20, 
dim. BugÜn o gül aiacını dikti- 1111 orkaatra, 21 411 konser 23 45 
ğimin tam yirmi betinci aeneai- gramofon, 12,3S dana :Uuaiki
dir. Bu yıl dönümü de nereden .;_ 
habnma ıreldi? On sene var ld, 
fidanı ırörmedim. Kirebilir ne 
hale gelmiştir?. 

PARIS (17211 m.) - 20.15 
•ramofon, 21 1&rkılar, 21,40 ıll
u.n, 21,411 konser, atk ıarkıaı. 

OPERA 
ainemaarnda İraesine batlanacak 

VATAN 
Uğrunda 
muazzam filminde ıröreceksiniz. Ana oiul, arabadan İnip bü

yük kestane ağacmm geııİf göl
ırelerini saldığı tarafa doiru yü
rüdüler .. Eimonde aafa sola ba
kındı. Fidanı bir türlü bulamı
yordu. 

PRA<i (488,6 m.) - J9,30 
Alman radyo neıriyatı, 20 Brilnn / I••••••••••••• 
den, nakil, 40,20 re.U, 21 Brftnn-

Ansızın kuru ekinlerin bir kıs 
mını yatınp kendilerine yol aç
tıkları tarlanın köfesinden bir 
çocuk seai duyuldu: 

- Büyük baba, büyük baba .. 
Bak, aradıim gülü buldum. 

Eimonde gül aözünü duyun
ca batını o tarafa çevirdi. 

'Evet, o gül vaktile diktikleri 
fidanın gülü idi. Fakat o fidan
lıktan çıkmıı, vahıiletmiı, kosko 
ca bir kütük haline gelmiıti. Üze 
rinde baıka bir gÜI de yoktu. 

- Anladımsa arap olayım •. 
- Arap değil amma. acem 

olursunuz.. Bakınız, türkçeai 
ne diyor: "Keıke bin canım o
laydı da, herbirini bir defa 
sana feda edeydim .... 

- [Cigaralı dudaklarının 
arasından) Kübik fikir .. 

Hanımın biri - [Kumıalı 
göatererek) Fato'nun kocaaı 
değil mi. omuzları ne iyi dü
§Üyor? Ne pek düz, ne de yu
varlak.. • 

- Bel çizgisini sevmiyo
rum. 

- Kalça11 dar. 
- Ayak bilekleri kalın. 

Ne yanar kimae ba•i ite4İ - dilde.n 
öıı:ke 

Ne açar !&im•• k•ptn.ı bi.di - 1&b8.· 
dan ıayrı-

Özge. başka demektir; badı 
saba ... 

- Aman, nerede ise ağla
yacaksınız. 

İkinci hanım - Bu beyitle
ri yazınız da size bir yastık iş
letelim. Yalnız kaldıkça başı
nızı koyarsınız. 

den nakil, 21 radyo konseri, 23 
havadis, 23,20 fanfar. 

ROMA (441,2 m.) - 21,45 
musiki konseri, 22,30 komedi, 
23 konsere devam, 23,55 radyo 
jurnal. 

VAŞOVA (1411 m.) - 20,45 
radyo jurnal, 21 J&rkı konseri, 
21,20 halk konseri, 23 edebi ıü
un, 23, 15 dans musikisi. 

VIY ANA (517,2 m.) - 19 
konferans, 20,20 fraıuızca dera, 
20, 15 radyo jurnal, 20,40 halk 
konseri, 21,40 müaahabe, 23,10 
dana muıikiıi. 

- Vakit geçiyor. dedi; ben 
denize gidiyorum. isterseniz 
peşimden geliniz .. 

Ücü de pijamalarının üstü
nü masaya bırakarak aşağı kot 
tular. 

Kumun üstünde bir sürü 
kadın erkek. oğlan kız kayna
şıyor. Mevsimin ortalarında
yız. Vücutler epeyce yanmış
tır: 

- Münevver Paddle Boad'ı 
ettirir misin? 

- Ben sala gidiyorum. 
Telin öbür tarafından bir 

yahudi kızmm tarkıaı geliyor: 
Vaas bin ich für dich? [l] 

- Marleine Ditricb'in tak
lidi! Ne ıoğuk ıey .•. Almanca. 
Fransızca. İtalyanca. Türkçe, 
her dilden şarkı batı biliyor. 
Y akinindeki erkeği kime ben· 
zetirse onun lisanından bir şar
kı ile laf atıyor. Etrafta bir 
Alman delikanlısı görüyor mu
sunuz? 

Yarısı suyun içinde boğul
duktan sonra, dııarıya bir ke
lime düttü: Şiiide •• [2] 

İTTİHADI MİLLİ 
TORK SlGORT A ŞlRKETl 

Hari/c ve bayat üzerine sigorta muamelesi 
ic:-.. eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanrnda 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Zihnim Kınalıadadan Ziya 
hocaya sıçradı. Bilmem hoca
nın: "Fluriyye'de .... diye bat
layan nutkunu hatırlar mı11-
nız? Şimdi onu bulup yanıma 
oturtmak istiyorum. Erkekler 
zenbil, kadınlar torba içinde 
ve biribirlerinden iki mil aşırı 
olsalar, yine ayni tuzlu suda 
yıkanmalarını aldı almazdı. Cıp 
lakta ahlak var mıdır. yok mu
dur, birinci meb'usan mecli
sinde Hüseyin Cahit Beyin 
kürsüye kadar çıkardığı bu me
seleyi münaka,a ede ede, in
sanlar soyundular; bir don bir 
gömlek değil, sadece don kal
dılar . 

Don kelimesinin matbuat 
kanununa uygun gelip gelmiye 
ceğini bilmiyorum. Ankarada 
uzun donla havuza ginneği çir
kin görerek yaaak ettiklerini 
işittim. Mayo, hakikatte 
eski dizlik değil midir? Bakı
nız, zaman naaıl değişiyor, bo
yanmış dar dizlik ablak sayılı
yor da, aım sıkı bağlanmış pa
çalı don rr.üıtehcenleşiyor! 

Acaba siz de herkesin biri
birini açık görerek. artık iki 
cinsin özleri de cam ibi his-

zannediyor musunuz? Kadının 
üstünden yafmak. peçe ve tül
le birlikte merak ta kalktı, di
yenler var. 

Eskiden el, burun• 
göz, ayak gibi nüfus kağıdı 
azalarından başkaaınm ismini 
ağzımıza bile alamazdık •.• 

- Biraz daha yan dur •. Ar
kan fazla çıkıyor .. Kalçanı gü
neşe doğru çevir ..• 

Hiç bir şey değil, kocaıı 
karısmm fotoğrafını çıkarmak· 
tadır.Belki de yaz hatıraları a
rasında salonun bir köse
sine bile konabilir. 

Çocukluğumuzda böyle ya· 
ıak bir resmi satın alabilmek 
için Yükaekkaldmm dükkiıı· 
larmda. çırak kapıdan poli•İ 
gözetleyerek. usta kitap yap
nklarının arasından gizli gizli 
göstererek, ve biz yeletimizİII 
altına saklayarak, neler çekti
ğimizi düşünüyorum. 

Hocalar dinde. hekimler fen· 
de ayıp yok, derlerdi. Bu zor· 
luk yavaş yavaş spordan ~ 
kalkıyor. 

Açık hava, kapalı adaua'' 
soydu. 

CD~vanıı var) 
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Ekrandan çekilen 
yıldızlar nerede? 

Kimi aile kurdu, kimi de 
sahnede artistlik ediyor 

Sinema haberleri 

• Barbara Stanwide Vamer 
)erle mukavelesini tecdit ebnek 
istemiıtir. 

• John Barrymoor Topaz 
filminin başmümessili alacak
tır. 

~· Losangeles şehrinin yüz 
elli birinci yılı tes'it edilmiştir. 
Merasimde T om Mic süvari ala 
yının kumandanı idi. 

• Ben Hur'un müellifleri fil
mi yapan firma aleyhine dava 
açmışlardır. Çür.kü firma filmi 
sesliye çevirmiştir. Halbuki mu 
kavelede böyle bir kayıt yoktur. 

• Joon Cvafvot, yaz turnesin 
de Ufa hesabına Almanyada 
bir film çevirmeği kabul etmiş
tir. 

• Marcella Al bani son olarak 
(Veda) isimli bir kordela çevi
recek ve ondan sonra sahne ha
yatından çekilecektir. 

"" lsveçli artist Kosto Ekma 
Çekoslovakyada Elizabet Bren
ger ile birlikte (Satıcı kadın) İs 
minde bir film çevirecektir. 

• Ronald Kolman hatıraları 
nı neşretmittir. Kitabın en me
raklı k11mı Vlma Bankiyle olan 
aşk maceralarıdır. 

4 Daniel Parola, Henry Ga
rat ile birlikte Pariste (Kan
mm huyları) nı ikmal etmitler 
dir. Film çok güzel olmuştur. .......... _ ......................................... . 
ki çiftliğine çekilmiştir. 

Phyllis Haver - Sinen:a
dan kat'i surette çekilmiştir. 
Nevyorkta kocası William See
man ile yaşayor. Her ikisi de 
sabık Nevyork belediye reisi 
Walker'in yakın dostlarından-

lıııan •a MelPk'te rekabet edecek olan Kathe von NHgy dır. 
Camilia Hom - Bu küçük 

(Geçen nüshalardan devam) 1 bulunuyor. lngilizce filmler Alman kızı Emile Jannings 
liq ~orothy ve Lilian Giah - çevirecektir. lngiliz veliahti ile ile birlikte çevirdiği Faust fil
~ı" de Nevyorkun büyük sah bir tango oynamak şerefini ka- mindeki §&yanı dikkat muvaffa 
~erinde tf'msiller vermektedir zammştır. 
lit. Dorothy hemtiresinden Texas Guinan - Nevyorkta kıyeti üzerine Berlinden Ame
~Ylde temsil veriyor. ikisi de barlar kraliçesi olmadan evvel rikaya gitmifti. Fakat Ameri
~b~at meraklısıdırlar. Her ıe Gowboys filmleri çevirmişti. kaltların tatbikine mecbur et
~ ır defa Avrupaya gelirler. Meşhur dansöz tropunu hami- tikleri rejim kızın sıhhatini 
llıdi de Paristedirler. len Avruapaya gelmişti. Fakat bozdu. O da Almanyaya dön-

lo Jetta Gondal - Dahili de- değil temsil verdirmek, hatta dü ve orada tedavi edildi. Al. 
t~ı~ıtayonlar yapan kocası Ha- trupunu Fransaya dahi sokma- man filmlerı"nde mu""bı"m temaı'I 
t l

"e Grive'e yardım ile meş- dılar. 
\ı d· ler vermektedir. tir. Lars :-Iamon - Greta Gar-

tıı· Cilda Gray - Meşhur "Şi- bo'nun eski eti sesli film çıkrn· Barbara La Marr - Sessiz 
'O ı., danamı ortaya atan dan- ca, lsveçe döndü. Son iki me! filmin bu en cazip ve acayip 
t'İ --:- timdi ne kadar uzak de bur filmi Lilian Gishx ile çe- siması hali hahrlardadır. En 
i~ liri? - şimdi bir müzikhol virdiği "Fırtına .. Gustave Fro- par!ak bir devrinde. 20 .kanunu 
tııesi yapıyor. elich ve Dita Parlo ile çevirdiği s~ı -~9~6 ~• .. çok sıkı ~ .... tegad 

~Orinne Griffith - Bir ae- "Mahpusun şarkısı., dır. , dı ~Jı~ı ~unden fecı bır tarz 

1 en beri kocası Walter Mo- William Hart - Berrak 1 da olmu§tu. 
~~ile Londraya yerleşmit gözlü adam. bir dağ tepesinde- (Devamı var) . --

4 tıt.~INtt. VV~L 

En son ('evirdiği ··Sarışın mabude,, filminde 

ÇOCUK 11 [ M t Z A H 

Mini mini 
Hükumetler 

Avrupa haritasına• o kadar 
büyük milletlerin hudutlarını 
allak bullak eden umumi har
bin dokunamadığı mini mini 
hükumetler var. Bunlardan bi
ri Andorre cümhuriyeti, ikin
cisi Saint Martin cümhuriye
ti, uçuncuıu Liechtenıtein 
prensliği. dördüncüsü de Mo
nako prensliğidir. 

Bu dört müstakil küçük hü 
kUmeten en büyüğü Fransa ile 
İspanya arasında Prene mın
takasma 11ğmmış olan Anderre 
cümhuriyetidir. Mesahai aathi
yes 462 kilometre müralıbardır. 
Bet bin nüfusu vardır. Ondan 
sonra Liecbtenstein prensliği 

gelir. Avusturya ileiıviçre ara
aında, Tirol Alplerinde ve 
Rein nehri sahillerindedir. Me 
sahai sathiyesi 157 kilometre
dir. On bin nüfuau vardır. 

Daha küçüğü Saint Martin 
cümhuriyetidir. Geçen mayısta 
ilk timendiferinin ve ilk gan· 
nm resmi kütadını yapmııtı. 

ftalyıı:mn tam ortasında, Ape
nin dağlarının Adriyatik ya
~acındadır. Dağ üstünde ku
rulmut olan bu cümhuriyet ga
yet sakin bir memlekettir. hal 
ya biç bir ~aman bu küçük ara
ziyi memlekete ilhak ediver
mek istememiştir. Bilakis 1922 
nisanında hakimiyet ve iatikli 
line dokunmayacağını taki'iy
yen taahhüt etmittir. 

Monaco'ya gelince, burası
nı herkes biliyor. Haritada ye
rini aöylemeğe lüzum yok. Bu 
rada 24.000 Monaco'lu ~ ve 
100.000 kadar da ecnebi Yata
yor. Mesalıai sathiyesini sorma 
yın: Bir buçuk kilometre mu
rabbaı. 

Bir Leh tayyarecisi 
geldi 

Bir tetkik aeyahati yapmakta 
olan Lehistan aakeri tayyarecile
rinden kapiten Karpi=ki dün 
aaat 14 te Varıova'dan Yeşilköy 
tayyare karargahına gelmiştir. 
Kapiten Karpinaki'ye bir maki
nist refakat etmektedir. Kapiten 
Karpinaki bu aabah aaat 6 da 
Y eıilköyden hareketle Halep, 
Bağdat, Tahran, Kibil, Cabire 
ve Kudüse idece oradan tek-

Avukatın cevabı 
Fransada bir kaza mahkeme 

sinde, usulperest bir hakim, a
çık gri renkli bir pantalonla 
mahkeme huzuruna gelmit. 

Hakim - Vekil efendi! Avu 
katların siyah elbise ile mahke 
me huzuruna gelmeleri teamül 
dendir! Halbuki siz açık renk 
pantrılonla gelmitainlz ! 

Avukat - (Elini belioe ata
rak) isterseniz çıkarayım, efen 
dim! .. 

Meyhanede 
Birinci sarhoı - Geçmif ol

ıun yahu! .• Suratına ne oldu? .. 

lkinci aarhoı - Dün gece e
ve dönerken herifin biri üatü
me bastı. 

İki serseri arasında 
- Yahu burada ne bekliyor

sun? 
- Geceyi bekliyorum. 
- Gece gelince ne yapacak-

aın? 

- Sabahı bekleyeceğim. 

1 Nisan 
iki kadın arasında: 
- Bugün nisanın biri. killlff 

yi aldattın mı? 
- Ayol benim için hergün ni 

sanın biri! 

Buyursun! 
iki dert ortağı arasında: 
- Dün aktam bizim bakkal 

kapıya geldi, "Para almadan 
bir yere gitmem" diye bana 
haber gönderdi! 

- E .. Ne yaptın?. 
- Hiç •. Ne yapacağım; "Bu 

yursun, odası hazır" diye cevap 
verdim! .. 

Çal çene! 
Kadın - Doktor dilime bak

tı, kuvvet ilacı vereli. 
Erkek - Halbuki, dilinizin 

hiç kuvvet ilacına ihtiyacı yo'k! 

Vizita parası 
Ditçi - Korkmayınız, bir fI 

·rmga yaparım, hiç bir acı duy
mazsınız? 

Müşteri - Aman doktor, siz 

.. 
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Marlene Dietrich 
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Spor güzelliği 
Bozuyor mu? 

Charl 
Roge şair! 

• 

Bir manzumeye bir 
tabak patates tatlıs 

Amerikalılar Cbarl Roje'yi 
çok severler. Bir çok yeni jön
prömiyelerin çıkmasına rağ. 
men Charl Roje mevkiini muha 
faz etmiştir. Bu artistin en bü 
yük 'hususiyeti gözleridir. Kü
çük bir çocuk gözleı i kadar sal 
ve parlak olan iri siyah gözleri 
I~ ~ha~l Rojer genç kız kalple
rını daıma teshir eden bir Don 
Juan olmuştur. 

Maamafih Charl Rojer bun 
dan hiç mağrur değildir. Yd
dızların hayatının mütehavvil 
bir sonbahsr havaaına benze:di
ğini hiç hatırından çıkarmaz_ 
Stüdyoya en erken gelen ve er 
genç giden odur. Charl Roje'y 
halk kadar rejisörler de sever
ler. 

. ~harl Rojer ilk filmlerini çt 
vırdıkten sonra Clara Bov il~ 
oynadığı (Semalar Hakimi ve 
al beni) kordelalarile şöhret kı 
zandı. 

Charl Rojer son zamanlar
da Edebiyat ve şiire çok merak 
sarmıştır. Stüdyoda teneffüs u 

, manlarında, elinden Bayron'ur 
tiirleri düşmüyormuş. Charl 
Rojcr ilk manzum yazısını A
nita Page için yazmıttır. Anite 
bundan o kadar memnun ve mü 
tehassis olmuştur ki: "Şiir yaz 
masım bilmediğim için Charl 
Rojerye çok güzel yaptığımı 
söyledikleri bir tabak patateı 
tatlısı ikram edeceğim." 

Artiıt timdi Lilyan Roth 
ile birlikte "Cazbant geceleri" 
i&minde sesli, sözlü şarkılı bir 
film çevirmektedir. 

Bir mesele var ki, hl9 ta%eli· M d 
ğini kaybetmiyor: Spor kadın ırü a ge Evan 
zelliğini bozuyor mu, bozmuyor M d E b"lh ·· . a ge vane ı usa mu. 
mu? Çok kımseler aponın kadın t • Ü d" 'I b · 

k ki t. d"". . bina al h j en asıp v cu u • e ugıinkü gü er e et ır ı5 mı, en ey ilik 
erkekleımit bir kadmm da süze! z~ mefhumunu tamamen nef 
1 - "dd' d' 1 aınde cemeden bir yıldızdır o amıyacaıını ı ıa e ıyor ar. · 

Naııl kadınlatmıı bir erkek ıözü Son zamanlarda birkaç film 
müze çirkin ıörünüyoraa.. Fakat de seyrettiğimiz Madge Evane 
b~zı kinueler de bu i~diayi ÇÜ- ıesli filmden ıonra daha fazla 
~ buluyorlar .. Ve mıaall~ ıe· töhret kazanmıttır. Mad e Eva 
tirıyorlar. Bu mıaallerden bır ta- d · l • g 
neıi tayyareaile tek bafUUl Bahri ne emze çı gınca •trktır. Ya-
Mubiti atan Amelia Earhart'tır. zın sıcak ve uzun günlerini hep 

.. Son iata~atiklere nazaran, bu- aahilde geçirir, uzun deniz ae
cun A~erıkada altı yüze yakın ferlerini çok seve!'. 
kadın pılot vardır. Amelia Ear-
hart'ın aon muvaffakıyeti Ameri-ı Ahbaplan hep yüzücülerdir. 
kan kadınlan araamda tayyare- Madge Evan bir Amerikan sine 
cilik hevesini arttımıııtır. Gele- ma mecmuasında açılan bi 
cek sene içinde ıebadetnameli pi- f ket d" k'. r an 
ıotl b .. k"" d ik" . e ıyor ı. 

arın ugun u mevcu un ı , 

mialine çık~cağını tahmin eden- "- Bugün en fazla neyi arzu 
ler var. lncılterede de munta- ettg"ı"m· 10 B 

·ı ti k d • 63 ı ı d ı ruyorsunuz. unun zam pı o u e en , ta yıı a, h" d"" .. ed 
40 kadın pilot vardır. Bunların . ıç uşunm en cevabını vere-
içinde pilot mekteplerinde mual- ı bilirim. Garp romancılannın 
limlik edenler de bulunmaktadır. kalemlerile ilahi bir alem ola
Tabii diğer memleketlerde de 1 rak tanıdığım Boıfor'u görmek 
atağı yukan niabetler dahilinde B Ik" b" b" k . 
k d il ti t. · b 1 k e ı ır arzumu ıraz çocu ca a m p o ar ye ıımq u unma - b l · 
tadır. Mesela Çinde Mabnuvazel u acaksıruz. 
Lee bundan on iki sene evvel Sed ' M d E · d 
di Çin üzerinde uçmuftu. Japon . a ge v~n. •Y.Dl. zamllf! a 
kızlarından tayyareci Matır1U- Holıvudun en ıyı gıyınenlenn
vazel Kin 1925 senesinde erkek den birisidir. Geçen sene pija
Aılar aıraama girmiıti. Ruayad.a ma müsabakasında ikinciliği al 
ki tB;yyareci kızla':':~. ziyade harı' mıttı. 
aıhhıye tayyarecılıgıne ehemm.ı-. 
yet veriyorlar. Dünyada kadın 
tayyarecilerin adedi binden faz. 
tadır. 

Bu kadın tayyareciler içinde, 
mealeii aadece, aadece havada 
uçmak zevki için intihap edenler 
olduğu gibi, buntann içinde ayni 
zamanda tayyareaine bakanlar 
da vardır. Bir tarafı bo:ııulda 
mu, derhal kollarmı arvarlar, yağ 
lı ve üatiipolar içinde bozuk yeri 
tamir ederler. Amelia Earhart 
bunlardan biridir. Bu kadın bu 
ıerait dahilinde nihayet en cüzel 
aporlardan birini yapıyor. s.,..r 
kendisini çirkinleıtiriyor mu? Ha 
yır 1 Bilikiı ! 

Daha cevval, daha çalak olu· 
yor. Mia Amelia Earhart bWUUI 
en canlı bir miıalidir. 

Skoçya nazın kim? 
lngiliz kabinesindeki son te 

beddül üzerine Skoçya nazırlı
ğına tayin edilen Sir Godfrey 
Collina, vaktile Timea gazete
sinin huıuai muhabiri iken, son 
aylar zarfında Reuter Ajansı· 
nın muhabirliğine tayin edtlen 
Mr. Collins'in kardetidir. Yeni 
nazır iki sene evvel Türkiyeyi 

Milli bir 
Hava 

Geçen akf&lll Ordu müfettiılo
rinden Fahrettin Pt- nin kerime 
Iİ H. ın düğünleri Dolma~ 
aaraymda Gazi Hz. nın huzurla
rile teait edildiği aırada, tefırinıi. 
zin taıımm11 beıtekiırlarından 
piyaııiat M. F urlani, Gazi Hz. Dl' 

ithaf ederek beateWifi milli bir 
haYayı kendilerine takdim etmiı
tir. 

"Milli On" adını tqıyan bu 
parçanın küfteoi pir Faruk Na
fiz B. tarafından yazdmıthr• Güf
te tudur: 

"Yata söz nuru ol bize ~ 
ırünü 

Dünyaya sen ıibi gelmez kah
raman. 

Millete bayattır "nin yataınan 
Her zaman Cine geç, her za· 

man yata. 
Y aıa, Türkü yoktan var ed.., 

Yata!" 
M. Furlani bu parçayı, Şarka 

mahıua bir melodi ile beatelemit
tir. Bu parça, M. Furlani, piyancı 
da refakat ettiği halde, konaer· 
vatuvar talebesinden Re-iye H. 
tarafmdan ter.inim eclilmlftir. -

.ı 
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Mrmlelıelte 

Hamamda 
•• 
Oldüler! 

Bir karıkocanın 
hazin ölümü 

BURSA, ( Milliyet) - Evvelki 
gün Hamamlı Ki:zik köyünde prip 
bir ölüm hadiıesi oldu. Hamamlı Ki
zik köyünden Ahmet isminde biri 
zevcesi Şahinde ile birlikte tarlı:oaı~ 
den evine gelmiı. Bir müddet 11t~
rahatten ıonra lıöyiin hamamını ki
ralayarak cece yıkanmak üzere ~
mama gitmiılerdir. Ahmetle Şahin
denin oaatleı-ce hamamdan çıkma~
ğını gören hamamcı merak ... etmif, 
kendilerine dı,ardan seslenmege ba' 
lamı ıtır. Cevap alamayınca içeriye 
ıirmeie mecbur olan hamamcı Ah
metle Şabindeyi ölü olarak bulmuı
tur. Mesele derhal müddeiumumili
ğe ihbar edilmİftir. 

Yapılan muayene neticesinde bu 
zavalldann sıcak darbesinden öldük
leri anl&§dmıı ve definlerine ruhsat 
veriJmiı tir • 

Kaza 
Kurşunu 

Dervit 

Merzifondan yazılıyor: Bu 
civardaki Gümüthan.e köyünde 
çok feci ve kanlı bir hadise ol
mu§ bir muallim aksi bir tesa
düf neticesi olarak karısını öl
dürmüttür. Kayserili olan bu 
muallim henüz gençtir ve evle
neli çok olmamııtır. Bu genç 
muallim evinde kansı ile karıı 
kar§ıya otururken bir aralık ta 
bancasmı kanıtırmaya başla
mıt, fakat silah am1ZID ate§ al
mııtır. Çıkan kurıım kaf'!ISln
da duran kanımın kalbine isa
bet etmif, zavallı kadıncağız 
derhal ölınüttür. Genç muallim 
yakalanarak adliyeye verilınit
tir. 

Bir çete tenkil edildi 
MUŞ. 2 - Üç ıeneden beri 

bu havaliyi bizar eden Tevfik 
çetesi tenkil edilmiştir. Uzun 
müsademelerden sonra terirle
rin reiıi ölü ve diğer arkadaşla 
n diri olarak yakalanmı,tır. 

Bir sahtekar şebe
kesi yakalandı 
İzmirden yazılıyor: İzmir 

de kalp yirmi betlik yapan bir 
ıebeke cürmü meşhut halinde 
yakalanmıttır. Şebeke timdiye 
kadar 35 tane yirmi beşlik yap 
mıştır. İmal 9ebekesi seyyar 
ditçi İsmail, Uıaklı Şerif, kah
veci Yusuf Ziyadan. sürme ,e
bekeai de Kulalı Kemal, Bul
danlı Muıtafa, SelB.nil<li Os
man ile Fatma Hanımdan mü
te~ldir. Tahkikat yapılmak 
tadır. 

Hayret edilecek şey 
ALAIYE - Burada Muatafa B. 

isminde lıedl menld111 bir zat var
dır. Geçen sene Pduıtafa Beyin ke
disi, yavruladıktan sonra ölmüş, a
naıız kalan yavru meme aramaya 
baılamııtır. 

Kedinin ağlamaıma dayanama
yan Muıtafa Bey de ona kendi me
mesini emdirmiı, ıayanı dikkattir 
ki yavru bu sütsüz memeye alışını§· 
tır. Aradan bir sene geçtiği halde 
bu kedi günün muayyen saatinde 
Muatafa Beyin kucağına gelmekte 
ve memesini emmektedir. 

idama mahkum 
edilenler 

Düzceli Kaııap zade Hakkı 
Beyle şoför Sabriyi pusu kurarak 
"fkıyalık yapmak suretile öldü
ren Nuhviran köyiinden Muata fa 1 
oğlu Emin, Akyazı nahiyeainden 
Zekeriya ve Feyzi, Adapazan A· 
ğ:ırceza mahkeme.si taraf1ndan i
dama mahkum edilmişlerdir. 

fürk-Yunan mahke
mesi ne it gördü? 

Norveç ve Danimarka arasın
daki bir muelenin hakem ıuretİ· 
le halli için Danimarkayı temsil 
etmek üzere geçen hafta memle
ketine giden Muhtelit Türk - Yu
nan hakem mahkemeai reisi M. 
Boeg, hareketinden evvel mez
k:iir mahkemenin timdiye kadat' 
yapbğı itlere dair hazn-ladığı ra
porun birer nüshasını Türk ve 
Yunan azanlıklarına tevdi etmi,.. 
tir. Rapora göre, Türk ve Yunan
lılar tarafından 11940 dava açıl
mıt. bunlardan 3375 i intaç edil
miştir. latanbul ve Garbi Traky~' 
da müsadere edilen Yunan emla
kinin iadesine teali uk eden 2585 
dava Türk ve Yunan hükümetle
ri ar~aında halledilmiftir. Müte
baki davalardan 2500 Ü mahiyet 
itibarile karara raptedilmif bazı 
davalann aynıdır. M. Boeg, bun· 
lann hepaini birden karara t'apt 
için Türk ve Yunan hükiinıetlerin 
den müsaade iatem.ittir. Diğer da· 
valardan 300 kadan mühimcedir. 
Bunlar da, bankalardaki mevdu
a fa tealliik etmektedir. Mahkeme 
12 tqriniaanide faaliyete bathya· 
cak ve bir kaç ay zarfında bunla--m- !_ .. _______ , _____ ,_ ... _ 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
1 ._._r ....... 

Dil kurultayı perşembe günü mesaisini bitiriyo1" 
. (B~§i ı inci sahifede) ı 

ta6Vlp etti. 
Nihayet Fransız dilin.in imlasında 

ki ııarabetlerden bahsetti 

okutmamaıı •e okur yazarlığı ı ten sonra cemiyetin tarzı mesaisi te.ı 
yapmamaaıdır. Yoksa bütün mil- bit edilir ve encümenler halinde ça
let osmanlıca tahail etseydi, eli- lııdır." 
van edebiyatiyle uyuıturulaaydı 
milletin dili de okur yazarların 
dili gibi bozulacak ve bugün ede 
bi dilimiz bir {Acem firmaun
dan) ibaret kalacakb." 

Reıat Nuri Beyin nutku 
Kurultay umumi heyeti, bu tekli 

fi müttefikan kabul etti. Ve reia Re
§llt Nuri Beyi kürıiye davet etti. 

Harici ticaret politikamıza 
verdiğimiz veçhedeki isabet 
bir defa daha tezahür etti! •• 

Halit Ziya Bey arapçadan bahse 
derken; • 

- Arapçanın mütkülatı., kendine 
ait olmakla kalmadı. Maalesef o mÜf 
külat söylyenlere kısmen hak verdiği 
ni, çünkü liaannDll•n henüz karar: 
latmıt bir lugati olmadığım, ber kelı 
menin muayye nbir mefhum için tes
çil eclilmemiı, fen kitapları için 11tı
lah bulunmamış olduğunu bünyesi, 
fevkalade sağlam, cevheri zengin i
ken, arapçanın müdahalesi ile 4 lisa
nın bünyesi bozulduğunu ıöyleyerek 
ezcümle dedi ki: 

- Samih Rifat Beyin geçen cel
aede dediği gibi arapça kelimelere 
kapımı:zın ufak açtık. Fakat bura
dan arapçanın bütün efradı ailesi, ma 
madadılanna varıncaya kadar içeri 
girdi .Lisan itinde kendi atalann
dan kalan tarlalannı iılenıeyip mü
rahahacıdan para kaldıran miras yi
yenlere dönmüıtük. Belki biraz daha 
dursaydık, mürabahacı bizi atacak 
ve tarlamıza haciz koyacaktı." 

Halit Ziya Bey zarif bazı te§bih
ler ve istiareler lnıllanarak aozune 
devam etti, bir aralık, Alenıclardaki 
çınar ağacına saplanan mezar taşının 
dilimize saplanan arapçaya benzete
rek dedi ki: 

- O taf, çınarın kuvvei hayatiye 
ıini mahvedemenıiıti. Ağaç mukave
met etti, dayandı. Fakat bizim dili
miz, buna dayanaı:nayacaktı. 

O tafı. o çınarın kökünden çıka
ran bulunmamııtı.. Fakat türkçenin 
bünyeainden Arabın mezar taıını ~ 
küp dilimizi kurtaracak el vardır. 

O elin kim olduğunu hep biliyo
ruz. (alkıtlar)' 

O el, vatanın göfsüne saplanan 
yumruğu koparıp ath. O eli, uırlar 
dan beri, ne vakit kalkacak diye dil 
tündüğümüz ne varsa hepsini kaldır 
dı. O el kafesleri, kadmlann yüzün
dc'.;i peçeyi attı. Yüzbinlerce evladı
nı kaybetmiı olan bu memlekete nü 
fuaunun yarısını ibda etti ( ıiddetli 
alkıılar) 

Halit Ziya Bey bundan ıonra, 
lzmirde Hizmet gazetesinde bulun
duğu sıralara ait bir hatırasını anlat
h ve bir imli bahsi için gazetede 
açtıldarı ıütunun aarayclan gelen bir 
emirle uteıvişi efkir ve tağşİ§i ezha 
m" mucip olduğu ileri sürülerek me
nedildiğini söyleyerek harf inkdibm 
da bütün memleketin yirmi dört sa
at içinde nasıl yeni harfleri kabul edi 
verdiğini, o zamana kadar imlannzı 
ve li•annruzı düzeltmek için yapılan 
bunca teşebbüslerin hiç birinden bir 
netice çıkmadığını anlattıktan aonra 
barf inkılabını "Avrupa tarihlerinin 
zaptedeceği bir harika~ olarak kay
detti Ve bu İş için de inkılap hamlesi 
lizım olduğuna iıaret ederek sözünü 
bitirdi. 

Halit Ziya Beyin hitabesinden 
ıonra celseye on dakika için fasıla 
verildi. 

Ahmet Cevat B. halk clilinin 
edebileşmesincleki ehemmiyeti ve 
lüzumu anlatarak konfet'anamı 
fu sözlerle bitirdi: 

"Büyük Türk inkılabını daima 
metotla, daima ilimle, safha saf
ha hazırlayan ve gözlerimizin ().. 
nünde yazılmıı kitaplar gibi yap 
rak yaprak çeviren büyiik Ada
mın yarabcı dehasına bütün i .. 
mania güveniyorum. Bütün dinle: 
yicilerimin de ayni güven ve aynı 
inanla bu kanaatte benimle bera
ber olduklarından emin bulunu
yorum." 

Faik Ali B.ln bir tereddüdü 
Faik Ali Bey Ahmet Cevat Beyin 

nutku bitince ayağa kalktı ve Serv~· 
tifiinun edebiyabnın Sultan Hamı
din teıvikile yapddığnn iddia eden 
Cevat Beye cevap vermek istediğini 
aöyledi. 

Cevat Bey, taırih etti: 
_ Sözlerim yanlıı anlaıılmıı .• 

Ben öyle ıey söylemedim. dedi. 
Ruıen Etref Bey, Faik Ali Beyin 

tereddüdünü ıu sözlerle giderdi: 
- Abdülhamit zamanında sara

yın t"fvik ettiği bir edebiyat vardı. 
Servetifünun, huna zıt olarak hare
kete geçmiıti. Cevat Bey, bunu söy 
lediler. Y okaa, Serfetifünun, Sultan 
Hamidln tetvik ettiği edebiyat de
ğildir, dedi. Faik Ali Bey, verilen i
zahata te,ekkür etti. 

Ali Canip B.ln konferansı 
Bundan ıonra R"fit Galip Bey on 

dakika için celseye fasıla verdi. Ki
znn Pa13nın riyaset ettiği üçüncü 
celse baılangıcmda Ali Canip Bey 
dilimizin tanzimat devrinden sonra 
geçirdiği aafhalan anlatacağını söy
leyerek Arap ve acemce kelimeler do 
lu olan eski divan liıanı için: 

- Liaan ki, bunu konuşan bir 
millet yoktu.. Dedikten a-;,nra, aşık 
edebiyatından bahıetti. ve bu öz e
aerlerin milli varlığın bir aynası ol
duğunu, divan edebiyatmm İse A. 
rap ve Acemceye boğu lmuı bir fal<
labanlıktan ibaret bulunduğunu an
lattı. Sonra Şinaai ve Namık Kemal 
devrine geçerek bunların Avrupa 
görmüı zekalar oldukları halde mazi 
nin teıirindeıı kurtulamamıı oldukta 
nnı söyledi ve aşık edebiyatından 
bazı parçalar okuyarak bunların ede 
hiyab cedideden aldığı bazı şiir \'e 
nesir parçalarile mükayeseıini yapar 
ken: 

Retat Nuri Bey, beıinci madde 
hakkında hulaaatan şunları söyle
miıtir: 

"Kurultay programının beıinci 
maddeai Türk dilinin asri ve me· 
deni ihtiyaçlar nelerdir diye bir 
çok ehemmiyetli bir mesele orta
ya atıyor. 

Ben huzurunuzda bu mesele 
hakkında düıündüklerimi söyle
mek için söz aldım. Evvela türk
çenin asri ve medeni bir dil olma 
aından ne anladığımı aöyleyim. 
Türkçenin asri ve medeni bir dil 
olması demek bugünkü İngilizce, 
almanca derecesinde bir lisan ol
ması demektir. Kelime mevcudu
muz onlardaki kelime mevcuduna 
ne kadar yaklaııraa bizim dilimiz 
de o kadar mükemmelliğe yakla
şır demektir. Bugünün kelime ih 
tiyacmıız ıteıbit için fikrimce en 
pratik ölçü dilimizi medeni diller 
le mükayese etmektir. Sayanların 
temin ettiğine göre fransızca La .. 
rouı Universel'de 92 hin kelime 
vardır. Halbuki bizim en zengin 
liigatimiz 35 ila 40 bin kelimeye 
çıkıyor. Demek ki bahsettiğim 
franaıcza lugatla bizim lugatimiz 
arasında 50 bin kelime farkı var. 
50 bin kelime ne demektir arka
daılar? Garphlarda 50 bin mef
hum var ki türkçede teeaaüs et
miı, umuca kabul edilm.iı, liigata 
geçmif bir ifal"eti, bir kar~ılığı 
yok demektir. 

Garp dünyaaı ile tam bir fikir 
ahı veriti iddiaamda bulunan bir 
millet için bu büyük bir eksiklik 
tir. Bu açığı kapamak çaresine 
gelince; dil canlı bir varlıktır, 
her canlı varlık gibi mühtaç oldu 
ğu teYİ kendi yazacak açığmı 
kendiliğinden kapatacaktır." 

Reşat Nuri Bey bu bahiste İfi 
tabii tekamüle bırakmak tarafta 
n olmadığını ve programlı çalış
manın bu sahada oynayacağı e-
hemmiyetli rolü anlatarak i:>aha 
tına ıu suretle devam etti: 

"Biziın de çalışmamız, §Uurlu 
sayile tabiate ve tekamüle yardmı 
etmemiz lizımdır. 

lhtiyaçlamruzın en büyüğü ııtı
lahlardan yanadır. Türk dilinin jeni 
sini kavramış ..-ve mensup olduğu i
lim ıubeıini hakkiyle anlamış heyet
leı· Türk dilinin zell&'İn kaynakların 
dan istifade ederek yeni ıstaıah.lar 
koyarlarsa bunların tutması için hiç 
bir mani yoktur. lıblahlar adi dil ke 
limele:rin benzemezler. Biz iki talebe 
nesli onları okuyup imtihan veı·dimi 
tutmuş gibi sayılırlar. Mamafih yal
nız ııtılahlar değil, medeni mefhum 
!ar için - zengin Türk köklerinden 
istifade etmek tartile - konacak İ§a
retlerin tu tmsaına da bir mani yok-

(Başı J irıci sahifede) ı 
müdürlerini ve alakadarları ofi 
se davet ederek diğer teşebbüs 
!erine zamimeten onlarla da bir 
li'kte keyfiyeti gözden geçirmiş 
tir. Bu yolda hem memleket ib 
racatı. hem de tüccarın ve yu
murta yetiştiren halkın men
faatleri lehine müıait bir şekli 
hal bulunacağı tabiidir. Fakat, 
gerek İspanyanın bu kararında, 
gerek müşabih hadiselerde en 
ziyade bizi alakadar eden nok
ta gösterilen esbabı mucibe 
ve İktısat vekilinin harici tica
retimiz üzerind'e takip ettiği po 
litikadır. 

Pek mevsuk bir membadan 
öğrendiğimize göre İspanyayi 
Türk idhalat eşyası aleyhinde 
bu tarzda zecri bir karara sev
keden amil İspanyadan yaptığı 
mız idhalatın kontenjan.tınan 
dolayısile pek ziyade azalınış 
ve İspanya için d e mukabil bir 
müvaze ne esasının gözetilmiş 
olmasıdır. 

Malfun olduğu veçhile bazı 
devletler bizden hiç, yahut ta 
pek az mikdarda mal i.dhal et· 
melerine rağmen biz onlardan 
büyük yekiinlar tqkil eden id
halat yapıyoruz. Halbuki İspan 
ya böyle değildir. Bizden bir 
çok mevaddı İptidaiye aldığı gi 
bi yumurtalarımızın da başlıca 
müşterisidir. Kontenjantman u 
sulü aksi bir netice vermiş, bizi 
İspanyaya fazla ihracat yapan, 
oradan pek az şey alan bir hale 
sokmuştur. Ve bu hareket is
panyadaki aksülameli vücude 
getirmiştir. 

İspanya ile yumurta tacirle· 
rimizin vaziyeti ve yumurta ih
racatımızı sarsan bu vaziyetin 
izalesinde gene en büyük amil 
Celal Beyin iktısat ve harici ti
caret politikamızda yaptığı de
ğişiklik olacaktır. Bu değişikli 
ğin en mütebariz tarafı her dev 
!etle ayn ayn görüşmek, müt
küle uğrayan meselelerimizi ay 
rı ayrı halletmek, bizden çok 
mal alandan çdk. az mal alan
dan az mal almak ve müvazene 
yi bu sidem ve hattı hareket ü
zerinde bulmaktır. 

İspanyadaki akıüliimel ve yu 
murta ihracatımızın uğradığı 
sarsıntı da Celal Beyin bu nok-

tur. tai nazanndaki isabetin en can 
Metod dahilinde kesif bir çalışma lı ve en kuvvetli bir tezahürü

Ali Canip Bey eserini okuduğu nisheten az bir zaman içinde bu 

- Bunların hangiıi daha güzel, 
hangisi daha şiveli? diye sordu. Ve 
her millet, kendi dilini bulduğu hal 
de bizim eski edebiyatçdann karışık 
bir dilin meclubu olduklarını söyle
di. 

saz şairi aşık Haaanı hürmetle ana- ebedi Dil davaaını kat'i haline dür. 

ık rak: yaklaıtırabilir ve bu, Büyiik Ga- Bu itibarla yalmz İspanya İ· 
inci celse zinin ebedi Türk milletine ebedi le değil, her devletle harici ti· 

- Saltanabn bu millete bir bü- 1 " 1 
• ikinci ce.laeye Re•it Galip Bey bir yadigarı o ur. . caret i•lerimizin yeni ve feyiz i • yük lutfu olmuıtu. O da halkın oku N · B d sonra Re11 ~ rıyaıet edıyordu Reia "- sözu·· Reşat urı ey en ' bir inkişaf yoluna gireceği kuv 

Ah ~7, yup Yazma Öğrenmemesi idi .. Böyle p b .. t 14 te toplanmak Ü 
met Cevat Beye verdi. ima aıa ugun saa . . - vetle ümit edilebilir. 
h o ıaydı Öz dilimizin bu!!'ünkü cev zere celıeye nihayet verdi. ı 

A met Ceııaf B. in nutku heri de bozulacaktı.'" dedi. Vekil Beyin beyanatı 
Ah t c s Bir dôğrultma 

me evat ey tanzimatçı- Ali Canip Bey bundan sonra Celil B. vekalete 'geçtiği şu 
ların ve yetmit aene sonra me~ru- 1429 senesinde yazılmı• tü'"rkre hır' ISTANBUL, 3 {A.A.) - Kurul- rfı d • 
tiyetçilerin dil ielerinı' tanzun' eder • • 1 d ku kısa zaman za n a yapbgı ve 

• Gülsitan tercümesinden ve 500 sene tayın dünkü top amıın a 0 nan ve - · 1 h kk d k d' · ken tabi oldukları tela- kkiler ve ümh · ti . . . yapacagı ıt er a m a en ıaı-
evvelki T" k d'li d baz __ , Soıyaliıt Sovyet C" .urıy. e. er. ı ıtti ) .. ·· t ·ı b dü,tükleri hataları anlatarak bun ur 1 n en ı par.,...ar 

1 
e gorıııen gaze ecı ere şu eya-

okudu ve: hadı merkezi icra komıtesı ı ım şu- h 1 tu larm bütün inkılapçılıklarında natta u unmuı r: 
besi. reisliğinden gelen tebrik telgra- " T dh' ı ı k d'" ·· dil kökten yanlı• ve aıırlan'le nı'•bet y d'limiz' eli d b' - e ır er a ır en UfUD 

• - arı ı ' van e e ıyatrn fının İmzası bugünkü Cümburiyet • .. 1 • h . . en. •I t sız bir anlayışa dayandıklarmı dan evvel, çok samimi, çok Türkey gum şey er, lf acmını g ı, e • 
aöyledi ve: d d' V gazetesinde yanlışlıkla Stalin olarak mek, memleketin iktıaadi haya· 

e ı. e sade yazar Muallim Naci alb k' ) af k - d · k 1 "Oamanlı lmperatorlugu-nun il d'I" · · yazılmııtır. H u ı te gr mcz ur bnda istikrar vücu e getırme o -
e, ı ımızın türkçe oldugunu ilk ld • '--- · · h f temelleri ortaçag" m telmig" ı' ve ı'k. - ı Ş ıube reisi Spelkov yo aşın unzasını du. Paramızın •• 7 ~etinı mu a a-

aoy eyen emıettin Sami Bey mer- li ld d ··ı k ·· ·· traadiyab üstüne kurulmuıtu. Ata taıımaktadır. Sta n yo aı egı dir. za etme ve temevvucune mey-
humdan hürmetle bahsetti ve Ah- ı d ğrul d k l t P H'"k-larıınız asırlarca bu teknik ve ik- Yanlı ılığı bu ıuret e o tuyo- an vermeme , ame ata u u-

bıat sayesinde Avrupada kudret- met Rasim Beyin bir yazıaı Üzerine ruz. metinin, büyiik bir haaaaıiyetle 
li bir mevki muhafaza edebilmiı- edebiyatı cedidecilerin milli zevkin üzerinde durduğu gayedir. Yani, 
lerdi." dedi. varlığını da inkara kalkıştıklarıru bugün paramızın yiikaelmeai veya 

anlattı, metrutiyetten sonra baılayan Yağlı mÜfleri but düımesi mevzu baha olamaz. 
Ahmet Cevat Bey, buhar ve 1 k d · Maksat, paramızı oldug"u ~kilde 

d h l k 'k k yeni lisan cereyanlarına aözü getir- Hikmet ve A e san r ısminde •· a a sonra e e tn uvvetleri ü- d muhafaza etmektir. 
zerine kurulan yeni garp mede- di ve ilim lisanımızdan bahsederken: iki arkadat Tepeba§ın a Beyaz 
niyetinin karı111nda tanzimatçıla- - Muallim ve talebe bu karışık- gül birahanesinde rakı içmiıler Harici ticaret 

d h • ve para vermemek iatem.i,lerdir. rın ve a a ıonrakilenn hukukta, lık karşısında şaıırmıılardrr, dedi ve . • d d" Han'cı" tı·---tin hir elden j. 
d . Oatelik birahanecıyı e ovmiye -~ maarifte ve ığer sahalarda yap- Türk ırkının yetiıtirdiği en büyük ·· ril dare•;~ reJ·un· tebeddülü kadar 

tı.kl ik ·ı·ı.ı · h kalkan bu yağlı mU,Jte er yaka- ~ arı ı ı en iza ederek bu adam olan Büyük Gazinin irşadile büyük ve mühim bir ;.tir. Bu fik. 
ha 1 dd k d · l'k lanmıılardır. ~ ta ann ma u retsız ı teo toplanan kurultayın bu güçlükleri ü rin, ara 11ra nülueden bir hasta• 
değil manevi kanaat ve telikkile zerinden kaldıracağına imanı olduğu lık halinde meydana çıkbğını ma• 
rinden ileri geldiğini anlattı. Ce- DU söyledi ve: Selanik zelzelesi aleaef görüyorum.. Ne Fırkamızın 
vat Bey bu telikkilerin lisan sa- _ lıtikbal Türkün ve türkrenin l A A J 1 programında, ne de muhterem 
h d ki t ll ·ı · · b b • AT NA, 3. . . - eo o-aaın a ece 1 erını, ta a et dir. diyerek hitabesini bitirdi. Baıvekilim ismet Pata Hazretleri 
ıibi sahalarda ıstılahların naaıl ji serviıi müdürü. zelzele fela- nin hükiinıet heyann-ıinda 
arapça köklerden alınarak yapıl- Kurultay perıembeye ketine uğramış olan mıntakalar böyle bir fikri ihaas edecek bir 
dığmı, meşrutiyetçilerin ise bu ıa- bitiyor da zelzelelerin artması ibtima- kayıt dahi yoktur. Tıcareü harici 
tılahlara kartı Fransızcadan ay- im" den bahsedı"lemı'yecegı" ·m· bil- veyi, sermaye ve idare noktai na• ıd ki k 1. 1 · h 1 tr Reiı Pa ... a bunun üzerine ıu söz.. J 

nen a ı an e une erı atır at • zanndan vatandaılara azap ver-ve h d d 1 ---L 16•ı' ao-yledi: dirmı' •tı'r u evre e yapı an _... ve - , • • miyecek bir ,ekilde yürütebilmek,, 
nahiv kitaplarında arapça morfo - Progranun dördüncü madde- Gazeteler, zelzele felaketine benim nazanmda hir llarikachr. 

ve her teYden evvel buna güveni .. 
lebileceğini alıcı piyasalara gös
termi§ ve ispat etmiş olmalıyız. 

Konsorsi11om 
Üzerinde dikkatle durulacak 

bir mesele de konıorsiyomdur. Mese 
la, tütün için atılmış adımlar vardır. 

Harici kredi 
- Tacirlerimizin harici kredi

ye mazhar olmalarının büyük 
menfaatleri olduğunu bilirim. Fa
kat yapılan şey mukabele bilmi
silden ibarettir . 

Mukabelei bilmisil yapbğmuz 

memleketlerde, itlerini sühuletle 
yürütemiyen vatandaılarımız var 
dır. Alakadar devletler, büyük 
bir hüsnüniyetle mütekabil men
faatlerimizin tanzimi için bize 
müracaat etmitferdir. Bu esasla
ra göre, bu meaelenin yakında hal 
lolunacağmı ümit etmekteyim. 

Koli postal 
Koli postal ile e§Ya idhali ipne ge

lince: Birer kiloluk paketlere esa
sen ilitmedik. Yalnız, memlekete 
ithali menedilm.iı olan eşyaların 
- kolipostal halinde dahi - ithali
ne müsaade edilmemiıtir. 

Kaı tel, tröst · 
Kartel ve tröst gibi teıek

küllerin mevzuu iyi intihap edilir 
ae, faydalı tarafları vardır. Koo
peratiflerin ise, öteden beri en 
samimi dostuyum. . 

Maden f tatları 
Maden fiatleri her yerde 

büyük aukutlar kaydetmi§tir. Su
kutun yiizde yüz dereceıini bu
lanlar da vardır. Krom madeni, 
bu buht'andan en az müteeaair o
lanıdır. Memleketimizin muhtelif 
yerlerinde, bilhaaaa Akdeniz kıyı 
lannda bol krom madeni mevcut
tur. 

Birkaç sene evveline gelinceye 
kadar bunlar, harici rekabetten 
i§liyemiyorlardı. Şimdi, mevcut 
buhrana rağmen faaliyet göster 
mektedirler. Krom madeni iılet
mek, büyük aermayeye ve fazla 
tekniğe ihtiyaç göstenniyen bir 
ittir. Ve memleketimiz için bir 
servet membaıdır." 

Vekil Bey sanayici
leri kabul edecek 
Celal Bey bugün ıaat 11 de Sa

nayi ve Maadin Bankasında Sanayi 
birliği heyetini kabul ederek kendi
leri ile görüşecektir. 
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Kurtuluş 
Günü 

(Başı J inci sahifede) 
program tab ve icap edenlere tev 
zi edilmiıtir. 

Kolordu Kumandanı Paıanm 
Laraya ayak bastığı dakikada 
tehrin muhtelif noktalarından a
tılacak toplar esnasında halkın 
2 dakika olduklan yerde bilaha
reket durmalarını temin için Be
lediyece icap edenlere -,tebligat 
yapılmıı ve vesaiti nakliye ıirket· 
lerine de keyfiyet yazıhnııtıt'. 

Kurtulut Bayr"?'ı gecesi, J;ıe· 
lediyece ordu zabıtanı ıerefı~e 
verilecek 200 kişilik ziyafet içm 
davetiyeler tabedilerek gönderil-
meğe baılanınıttır. . . 

Takıim'de de geçıt reımınde 
bulunacak zevat için bir tribün 
inta ettirilmektedir• 

Hayvan 
Sergisi ------
Has ahırlarda ay 
sonunda açılıyor 
Vilayet Baytar müdüriyetince her 

lene tertip edilmekte olan hayvatı 
ehliye sergisi bu sene de yine { 30) 
T "frinİevvel pazar günü Dolma bah
çede eüi haa ahırlarda açılacaktır. 

Sergide at, ayğır, kıırak, taylar
la, inek, öküz, boğalar, erkek n eli
ti damlar, koyun, koç, cli,i koyun
lar, qek, katır, tetbir edilecektir. 
Bunların kiffeli için dört bin lira ka 
dar mükifab nakdiye verilecektir. 

Sergiye hayvan lı:ayılu laıbalii 22 
tqrinievvel ııün&nden itilıoınm lıat
lanacıılı: 26 teırlnitrtvel çal1mDlıa ak 
pmm• lıad ... devam edocoltir. 

3 üncü Balkall 
Konferansı 

bulgaristan nedell 
iştirak etmiyor? 

Bulgaristanın Bükreşte toplana~ 
3 üncü Balkan konferansına iştjrı 
etmemeğe karar verdiğini yazmııtı 
Sofyadan verilen bir habere göre 
manyanın Sofya elçisi, Bulgar hıt' 
ciye nazır vekilini ziyaret etmiş il 
manya milli Balkan grupunun Sı 
garistanı konferansa davete dair 1 

lan mektubuna vermittir. NazJr 
ekalliyetler hakkında ittihaz edil 
kararlarm tatbik edilmem~i haseb 
Bulgariıtanın konferansa iştirak ' 
miyeceğini söylemqtir. Romanya 
firi bunun konferan11 boykot şek 
de telakki edileceğini söylemesi İİl 
rine nazır, Bulgar milli grupu ıı< 
elinde teıebbüıte bulunacağmı, 1 
nunla beraber Bulgar grubunun 
meselede kati karar vermek husu• 
daki İstiklali üzerinde bir tesir ya 
m.ıyacağı cevabını vermiştir. 

Poliste --
Açık 
Kapıdan •• 

Sellemehüsselanı 
girmişlerse de .. 

Unkapanında oturan Hakkı ' 
Selim iıimlerinde iki kiıi,Mabıll' 
ef. nin evine açık bulunan kal 
aından gİret'ek caket, pantıılol 
alıp kaçarlarken tutulmuşlardı• 

Tavcılık 
Ha.an Fehmi iaminde biri, 1 

di yaldızlı bir yüzüğü Haydari" 
ıada tren yolcularından birine ' 
bn diye satmak auretile tavcıl 
yaparken cürmü meıhut halin' 
yakalanmıştır. 

Ağaçtan düşünce•• 
Rumeli kavağında oturan ~ 

yqlarında lbrahim ef., bahçe•~ 
de ceviz ıilkmekte iken düşere 
batından ve müteaddit yerler n 
den yaralanmııtır. 

Şaka! 
Taluimde Şiıli &0kağmda ol 

ran berber kalfaaı V asil, ayni "' 
kakta, Hudaverdi apartımanı l;:ı 
pıcısı Kaomıle ıakalaıırlarken • 
ralannda kavga çıkmıt Kaıllll ' 
linden yaralnrunıştır. 

Polise hakaret 
Sirkecide bir birahanede i 

mekte olan Mehmet, Mustafa •' 
lbrahinı isimlerindeki eıhas, "" 
hoılukla şi§eleri caddeye atıı>' 
lar ve yakalamak isteyen polisi• 
re de hakaret ettiklerinden yal< 
lanmıılardır. 

Levha çalmış 
Tepebaıı tiyatrosu tamiratınd 

çalııan Kaıif isminde biri iki l~~ 
bayi çalıp kaçarken bekçi AbdU 
lah tarafından yakalanmıştır. 

Şoförle kavga ·ı 
Galatada oturan Abhıllah 1 

Emine, Pakize, isminde iki ,~' 
dın 2488 numaralı otomobile "'' 
miıler, Bebeğe gitmek iıtedikl.~ 
rini aöylemişlerdir. Şoför bu "'" 
terileri kabul etmeyince aral.~r 

1
1 

da kavga çıknııı, şoför Şükru 
m.ineyi dövdüğü gibi Ahdull3, 
da toför muavini Hayrettini do1' 
müttür. Kavgacılar yakalan11l1~~ 
!ardır • 

Hala kim olduğu 
anlaşılamadı . 

Feriköyünde Bulgar mezarl~g 
civarında bulunan ~esedin et." 
hüviyeti anlaıılamamıştır.. Edir 
nenin Havza karıyesinden te ~ 
grafla istenilen maliimata da b• 
nüz cevap gelmemiıtir. 

Deniz faciaları 
STOKHOLM. 3 (A.A.) 

Dünkü fırtına esnasmda 3 ..,,. 
pur Finland adaları havali5iO' 
de Vallgrund civarında kara{' 
oturmuştur. Bunların biri, .. •· 
veçli. diğeri Fenland'lı ve ,Ü~~ 
cüsü de Yunanlıdır. İsvec lı ., 
lrlandalı gemilerin mürett~' 

ııı•· b kurtanlınıttır. Yunan ge . 
ıi, telsizlere artık cevap verf!'.11

' 

yor. 1,. Fırtınanın ,iddetinden do eli 
yi 30 kit ilik müretteba tır P )ı· 
vahim bir vaziyette bulunl1111 

tadır. 
lojiainin isim sigalan, fariıi ter- ıindeyiz. Eski dil encümeni namına ait heyecanlı bir takım tafsilat Bizler iae, iılerimiai bir harika 
kipler ve mürekkep sıfatlar üzeri- hazırlanan tezler söylendi. Bu mad- vermekte ve felketzedelerin İn teklinde değil, realiat bir göriifte Sab)ık Hane 
ne temrinler yapıldığı halde türk de haricinde ıöz söyleyenler pek çok .

1
• fil ld ğ yu''ru''tmek ı"s•'yoruz. 

1 k 1 'im gı ız osunun yapmıt o u u u çenin i.h.i a an itletı ediğini ve tur. 25 i seçiyor. Hepıi söyleyecek kkü 
halk diline yabancı afyonlu bir oluna kurultayın belki aylarca de- yardımdan dolayi te,e ··r ve Standardl:ıe lfl Adalar Kazası Mal Müdürlüğünden:. • . • ıd' 
lisan doğduğunu aöyliyerek: "in- ..,ıun etmesi lazon gelecekitr. Onü- minnettar olduklarmı kaydey- 1 dard' . . . • da • No. 49 Sultaniye aokag"ı (Adanın tımalinde ve sahılı boYh •. 
kılıplarm bayrag-mda iki hoya, ı·- l k ed" l atan ıze ıtı ıçın nazarım uç •. 

müzdeki perıembe gu'"nü kurultayın eme t ır er. hal ardır Bunlard•- ı ..;.;ta..ı- lı d d • k b" tb k k d bdest ki yüz bulunmaz" dedi, ve bu ne- · mer ev · - --. - da) Kma a a a zemın atı: ır mu a , ye.me. o ası •• a.. r " müzakeresine nihayet vermeg"i dü•Ü Mektep binalanndan tamırat ı · · d •·t '-'-" b' zı'hniyet. t .,. ıillerin tarzı hareketini oporto· ' erımız e mu eaauu.ı ır k k id fa Ç tı k t üç oda. bır kiler evın on a 
nüyorum.Bu zamana kadar encümen yapılması muktezi olduğundan ikincisi, mallarnnızm iyi hir taa- ne, uyu. or or, ıo • a a ı: , ırJJlf 

nizm diye tavsif etti. namına hazırlanan tezler okunur ve S J :ı_ kt 1 lın O ·· .... d · d rd' 1·ımale nazırA dır. Tamamile tug"ladan 18 sene mukaddem yapı ,_. Ahmet Cevat Bey 0 nesillerin e aniı<te me ep erin açı ası nifi. çuncusu e, ıatan a ızao- hv 
d b• 1 . 1 b .. k"' il diğer maddeler birer birer müzakere gelecek haftaya bırakılmı•tır. yon ... lıte kademe, kademe bu •-. Tahmin edilen kıymeti iki senede verilmek tartile 3353. 1"-e e 

1 
eser eny e ugun u nes - edilerek diğer tezlerin t2hriren ku- • mesele üzerinde yürümek, bizi ..... v 

!erin eıerlerini kar~ılattırarak de- 1 .1 . .. . 1 f'k Selaruk'in Bizanslılardan kal maksadmııza ula,tırır. MallarDDı· birinci taksiti ihaleyi müteakıp alınacaktır. Satı __ § m .. u.a.111 .. elesı .ı 
di ki: "Bu mucizenin gaynag" ı tab ru taya ven mesı munası;ı c.nr ı - ma kal'esı"-nı"n bı'r kısmı, yıkıl· zı ı'ıtandardı'ze ebnezden evvel - d p 

· d · E .. Re t 10-932 pazar gun" u·· saat 12,30 da Adalar Ma.1 Mııdurluıtun e sil ile zehirlerunemiı halkı dima- nn eyım. ncumen namına, şa bı·n'ncı' tart olarak, •'-·""' ahla" kı-·ıı b.. "k Nur'ı Sa'ım Ali lh••n ve Cevat Bey mıA ve bir evi de beraber götür u~. . , .. • ., , , · (5 g"ıdır. Saltanatın bu mı ete uyüu!:Jli:::~·;;;,J.:~::,-.,;;,:-:;::,.:ı~~;;:i,.:i'.~,i:::;~~.:,,:::_::.:,:~.:_:..:.:.:_.:.._:::_~_!._:::.::::,:~:ı:;,:.:_:.;.:::i:i··..:.:::~i·~·~-;;;::;_ı.ı:ı.i~·.nı!iiı'Alu:lılc.'.ilt"•:...ll:ıu:ııllaı:ı11':U!:~~~~~~~~~~~~~~l!:.::ı : .!' .. .... ·1t- . 1 • • -• • ...1 .. • ,. • • •• 
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Yeal 
Açılacak 

Bir 
Mataza7a 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
29 Eylül 1932 Vaziyeti fi9NJI 

isim 
aranıyor • 
Görülmemiş 

Parlak bir muvaffakiyet 

Ademi iktidara, belgev
§ekliğine vt; zafiyeti u

mumıyeye 

kar,ı kat'i tesir ııöıteren 

GLANDOKRATIN 
Mqhur prof. Brown Secquart ve 
Steineeh'm keşfidir. Kadın ve er
kek farkı yoktur. H.,,. kutu deru
nunda türkçe olarak tarifeli mev
cuttur. Umam depoıu lıt. s.h
Çduapıda ZAMAN ecza deposu
dur Her eczane ve eesa depolann 
cı.. bulunur. Kutusu 200 ku
ru,ıur. DOKTOR BEYLE -
RE tesirini tecrübe için makbuz 
ınukabilinde bir kutu gönderilir. 

AKTlP · PASiF 

Kasa 
Alan safi kile&
Banknot 
Ufakbk 

"290-!17t 

Dahildeki Muhabirler 
Altın safi kiloc. 3.MS-205 
Türk Llıw 
Hariçteki Mrhablrlerı 

Alanı tahvllihbll Serbest dlS.ızler 

Haz.ine Tshvlllerlı 
Denıbıe e4ilen evrakı naktlyı klJlılı&ı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
\'&ld ıedlyıt 

Cüzdan 
Sen edat 
Elbam ve { Deruhte 
Tahvillt kırşıhitJ. 
Eaham ve T ah vllAt 

eliilen ewab nahiye 
( ldbarlbymetle ) 

Albn ve Dövb llzerbı• avam 
Hiuedarlar 
Muhtelif 

ıs.MS.~51,92 
8.650.230,-

412.320,SS 

5.412.8\!i,02 

Lira 

lt.088.SOt,45 

414.J9i,20 =-5.827.019.tt 

1 
Ura 158.748.56.\

.- 2.908.563,-

Ura 4.811.771,36 

• 17.125.825,-
955,000,-

Yekb 

• 387 .078,65 

155.84-0.000,-

8!.8951.596,36 

14.274,04 

4.561.962.31 

3.622.865,90 ·----flS.234.098,93 

Sermaye 
Tedarildelıd Banknotlar 
Deruhte edilen enıla nıkılye 
JCanunun 6. .,. 8 inci maddelerine tovflkaa 
vık! tedlyır I~ 

158.748.563,

-2.908.56:\-

Deruhte edlltn evrakı nılctiye bakl7esi 155.8-ı').000, -
KIJlılığı tamameu alan oluak tedavüle vaz e4Jleo ,.l _Ll_r_a __ S._68_8.589,98 

Vade•İz Tevdiatı 
Döviz meYdaab 
Muhtelif 

\ 

Yekt\n 

l•konto haddi % 7 albn ilzerine avans % 5,112 

Lira 1 
ıs.000.000.-

164.528.589,98 

9.082.371, l 2 

2.3<10.754,69 

3-1,.232.:3!!3, l 4 

225.i!34.098,9:ı 

Darülfünun 
Emanetinden: 

İ•t. Mr. Kumandanlığa Sahnalma kom. ı!a hu 1 
5000 kilo pamuk saf saat ıs günü saat ıs te Tophanede 

te Merkez Kumandanlığı satınal-
50000 metre tülbent gaz saat ma komisyonunda icra kılına-

ı 4.30 da caktır. Taliplerin tartnameleri-

Sarıyer Malmüdürlüğü.nden: 
Mevkii Cinai Rakkam ebvabı Mutaıarnfmın 

R.Hisar Kala de- Ah9ap hane 7-9 Fatma Seh:.mhı- ı 
runu ıan H. tamamı. 1 

KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 6 Teşrinievvel 

Perşembe 
günü alqamı Sirkeciden barel<et
le Zonpldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireaon, T ralıııoo, Sürme
ne, Rize ve Hope7e azimet ve av. 
det edecektir. 

Fazla tafıilat için Sirkeci Yel
kenci hanmdaki acentalığına mü
racaat. Tel: 21515. 

::>1:. Y Kl::>J:...t AlN 
M~rl•ea accnta; O.lata lt!Spru 

bAfı B. 2!62. Şube A. Sirke 
.. UhDrdarnde ban 2 3740. 

IZMİR - PiRE -İSKENDE. 
RIYE POSTASI 

(ANKARA) 4 Teşriniev
vel salı 11 de 

TRABZON POST ASI 

(GÜLCEMAL) 
5 Teşrinievvel Çarşamba 

18 de 

IZMIR-MERSIN POST ASI 
( İNEBOLU) 5 Teşriniev· 
vel çartamba 10 da. Ga1ata 
rıhtımından ka kar"ar. 

TeşrinieYVelin 6 ıncı pel'!embe günü (KURTU.LUŞ) bayra 
ııu münaıebctile Takaimde yapılacak 6 eçit resmine ittirak etmek 
iizere DARÜLFÜNUN TALEBESİNİN o gün saat dokuzda 
Darülfünun meydanında hazır bulunmaları ehemmiyetle ilin o
lıınur. (S250) 

10000 metre sargılık bez saat ni görmek için her gün müna-
14 de. kasaya ittirak için de muayyen 

Ordu sıhhiyeai için yakanda vaktinde komisyonda hazır bu-
yazdı malzemeler ayn ayn üç lunmaları. (100) (Slll) 
§artnamede pazarlıkla satın ah * * * 
nacaktır. Pazarlıkları 4-10-932 
salı ıünü yukanda cins ve mile 
darlan hizasında yazılı saatler
de Tophanede Merkez kuman
danlığı satın alma komisyonun 
da icra kılmacakbr. Taliplerin 
ıartnamelerini görmek için her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmalan. 

Süvari Binicilik mektebi ib 
tiyacı için ıo ton ot pazarlıkla 
sabo alınacıılktır. Pazarlığı S-
10-932 çar§amba günü saat ıo 
da T ophanecie Medı.ez kuman
danlığı satın alma komisyonun 
da icra lalmacaktır. Tal iplerin 
izahat almak için her gün ve 
pazarlığa i9tirak için de muay
yen vaktinde komisyonda hazır 
bulunmalan. (120) (S219) 

Yeniköy Ayanikola Arsa ısı Nikoğos ağa 6-7 ı· ... ----------
Köybqı hiue ... -- UROLOG --.. 
Y eniköy Ayanikola Arsa 200.202,204 Artin, Mığırdıç. • 
Köybaşı Yaaef Avantiya I Dr. FEYZi 

tamamı. 

Büyükdere cadde lrath arsa 54/56 Konatans Ef. ta- Böbrek, mesane, idrar 
mamı. 1 yolu mütehassısı 

-

Tasfiye Heyeti Riyasetinden: 
177ı No. h Tufiye kanununa tevfikan mübadillere ait ba-

kiyei istihkak mazbataları mukabilinde. Tasfiye Heyetince tan-
zinı ve eshabına tevzi edilmek üzere İstanbul Vilayetine inal 
kılınan zirde müfredatlı olarak eaami. muhteviyat ve numaralan 
&'Österilen üçer kuponlu otuz iki adet taafiye vesikasmm büküm-
•iiz olduklan ilin olunur. (5226) 
-

Muhteviyatı T ufiye vesika No. İsmi 

L. K. 
3183 31 2300 Teriik Bey 

2443 56 240ı Leman H. 

2000 2402 Leman H. 

2000 2403 Leman H. 

3258 n 2404 Hakla Bey 

2000 2405 Hakkı Bey 

2000 2406 Hakla Bey 

2000 2407 Hakla Bey 
20()() 2408 Hakla Bey 

16ı.8 39 2409 Ayte H. 
2443 56 2410 Feride H. 
2ııoo 2411 Feride H. 
2000 2412 Feridt H. 

283S ı7 2413 Bahter H. 
2000 2414 Babter H. 
?952 40 241S Hayriye Hatice H. 
2000 2416 Hayriye Hatice H. 
2000 24ı7 Hayriye Hatice H. 
2000 2418 Hayriye Hatice H. 
2867 12 2419 Abdürrahim Bey 

2000 2420 Abdürrahim Bey 
2000 242ı Abdürrahim Bey 
2000 2422 Abdürrahim Bey 
2000 2423 Abdürrahim Bey 
2GOO 2424 Abdürrahim Bey 
~443 5b 2425 Mehmet Necati Bey 
2000 ?426 M"hınet N<>ı..ati Bey 
20{10 2427 Mehmet Necati Bey 
3189 S4 24ı.8 Melih• H. 
2443 56 2431 Aliye . H. 
2000 2432 Aliye H. 
20oo 2433 'Aliye H. 

..... --~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~ 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
I Trahom hastahane ve dispanserlerine lüzumu olan (50) ka
eı:ıı cerrahi ali.t olbaptaki §artname ve listesi mucibince kapalı 
~lrf usulü ile münakasaya konulmuttur. 26-ı0-932 çaı1amba gü
~ü a~at IS te Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaletinde 
nnıııyonu mahsusunca ihalesi yapılacaktır. Şartname ve listeyi 

i'Örınek isteyenlerin lstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü 
diiı lüğüne, Ankarada Hıfzıssıhha itleri Umum müdürfüğüne mü 
tlcaatları ve taliplerin şartnamesindeki tarifat veçhi1e hazırlan
~ış ~eklif mektuplarını. teminat akçelerini muayyen zamanda 
I ekalete irsali ve komisyonu mahıuıuna tevdi etmeleri ilin o
llnur. (S230) 

~~~~~------~~~~~~~~~~~~--

1\.. i r a l ı k Apartmıan 
•ti6ı Parlanın üıt köşesindedir 
hı odalı gayet oıhhi ve mükem 

't'tneldir Oçün~ü katı müracaıt. 

• 

325 lira bedeli nakdiye ait 3-4-932 
tarih ve 616336/6216 No. lu makpu 
zu zayi ettim. Hükmü olmadığmı i
lin eylerim. 325 doiumlu lsak oii:lu 
Yeşua. 

(11S) (52ı4) 
•• * 

Hahcıoğlu İhtiyat Zabit Mp. 
ihtiyacı için S kalem ampul pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı 6-10-932 pertembe ıü 
nü saat 11 de T ophanıede Mer
kez kumandanlığı sabnalma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin izahat almak i
çin her ıün ve pazarlığa ittirak 

• * * 
Piyade Atıt mektebine ait 

bir beygir müzayede suretile sa 
blacaktır. Müzayedesi 9-ı0-932 
pazar günü aaat 10 da Üsküdar 
da Atpazarmda icra kılmacak
tır. Taliplerin mezkUr gün ve 
satte hayvan pazarında hazır 
bulunmaları. (119) (S2ı8) 

için de muayyen vaktinde ko- * * • 
misyonda hazır bulunmalan. Harp akademisi ihtiyacı i-

(108) (Sı96) çin ı4.000 kilo sığır eti ka-
* * * pah zarf suretile satm alınacak 

Harbiye ve merbutu bulu- tır. Münakasası 26-ı0-932 Sah 
nan mektepler hayvanatı ihti- günü saat ı4,30 da Tophanede 
yacı için 432000 kilo kuru ot 1 Merkez kumandanlığı satın al
pazarlıkla satın alınacaktır. ma komisyonunda !cra kılma
Pazarhğı 5-10-932 çarıamba ca'ktır. Taliplerin şartnamesini 
günü saat 14.30 da Tophanede görmek için her gün ve müna: 
Merkez kumandanlığı sabnal- kasaya iştirak için de şartname 
ma komisyonunda icra lalına- ıi veçhile hazırlıyacakları tek
caktır. Taliplerin ıartnamesini lif mektuplarını ihale gününün 
görmek için her gün ve pazarlı muayyen va'ktinden evvel ko
ğa ittirak için de muayyen vak misyon riyaıetine vermeleri. 
tinde komisyonda hazır bulun- (122) (S248) 
malan, (112) (S200) • • • 

* * * Toocu ve Nakliye mektebi 
Harbiye mektebi ihtiyacı için lhtiya~ı için 10 ton arpa pazar-

17 kalem istihkam malzemesi lıkln sat~ alınacaktır. Pazarlı
pazarlıkla salm alınacaktır. Pa ğı 4-10-932 salı günü saat 10 
~~.rlığı 6-10-932 perıcmbe gü- da Tophanede Merkez lı:uman
nu saat ıo dan 12 ye kadar Top ı danlığı satınalma komi•yonun
hanede Merkez kumandanlığı <I • r kılınacaktır. Taliplerin 

t 1 k . d . 1 a ıc a 
sa ına ma omısyonun a ıcra i frak için muayyen vaktinde 
kılınacaktır. Taliplerin izahat ıı:o:nisyonda hazır bulunmaları. 
~~a~ için_ ~er gün ve pazarlı- , (121) (5247) 
ga ıştırak ıçın <le muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun-
maları. 018) cs211> Sarıyer 

Me k * *k* d 1 • Ma'müdürlüö-ünden: r ez uman an ıgma ~ 
merbut müeasesat ihtiyacı için ı Bir tarafı derya bir tarafı ka 
6117 çeki odun pazarlıkla satın vak yolu V"' bır tarafı arsa ile 
alınacı>ktır. Pazarlığı 5-10-932 I mahdut Kavakta münhedim de 
çarşamba günü saat 15 te Top- mirhane mahalli 350 lira mu
hanede Merkez Kumandanlığı hamınen kıymetle bedeli peşin 
satın alma komisyonunda icra olmak üzere müzayedeye ko
lalı~a'?8k.~ır. T~il?lerin şa~tna- nulmuş olduğundan taliplerin 
mesını _!:O~m~k ıç~n. her gun ve 23-10-932 pazar günü saat 14 
pazarlıga ıttırak ıçın de muay- te Büyükdere satıs komisyoou
yen vaktinde komisyonda ha- na müracaatları. - (S238) 
zır bulunmaları. (107) (Sl9S) .... 
ı500 adet Fildekos don lıtanbul üçüncü icra memurluğun 
1500 adet kısa kollu fildekos dan: Satılmaıma karar verilmiı o-

f ani la l ıan palto, kasket, caket vesaire Mah 

ıSOO adet Yün fanila 1 mut pqada k~f~i han ardiyeıinde 
Maltepe Lisesi ihtiyacı için , 10 10-932 tarihınc muoadif pazarte

yukanda yazılı melbusat ayrı 1 si günü ıaat 10 dan 12 ye kadar bil. 
ayn üç şartnamede aleni müna müzayede satılacağından taliplerin 
kasa auretile satın alın.acakhr. muhallindd.i memuruna müracaatla 
Münakasaları ı8ııo 1932 salı rı ilan olunur. 

Kireçbumu ağaç altı Hane 23 Mustafa Ef. tama llergun ıa t~n ,sonra Beyojtlu 
l.nklAI caddesı f.lhomra apara 

Kireçburnu Fuat Pata Çimen- 8 Lmı. d" Ef t ' ''""' No. 3 Tel. llevo'lu 28R; auran ı • a- • l_ı.ı ...................... ıı 
to imalathanesi 

Büyükdere Haaan ağa Kulübe 11 
bağlar 

mamı. ı 
Şerif Hüseyin P,. Ademi iktidar ve 

Büyükdere Mercan Tuğla ima- 11 
li.thanesi 

Eta1ma_mıH· t bel gevşekliğine 
enı • amamı. 

kartı en müeaıir deva SERVOIN 

C. Ahilya. Dimitra-
248 ki, Aleko ve saire T arabya cadde Sahilhane ~ 

Yukanda cins ve evıJ:ı yazılı mahaller muhtelif seneler 
vergi borçlanndan dolayı bedeli pqinen verilmek tartile 29 eylUl 
932 pertembe gününden 19 T e,rinievel 932ye kadar birinci ilıale 
ve 29 T ~rinievvel 932 cumartesi günü de kat'i ihalesi İcra edil
mek üzere müzayedeye konulmuttur. Talip olanlann depozito 
akçelerile birlikte mezkiir günlerde saat ı4 te Sanyer Kazuı 
idare heyetine müracaatları. (Sı26) 

1 3 üncü kolordu ili.oları 1 , _____ _ 
Van hastanesinin senelik ihtiyacı olan atağıda cins ve mikdan 

yazılı mevadcL iqe kapalı zarfla yapılan münakuası gali görül
düğünden 20 gün müddetle pazarlığa konmuttur. İhalesi 11-10-
932 salı günü saat ı4 tedir. Taliplerin vakti muayyeninde Van'da 
satmalma komisyonuna müracaatlan. (8ı9) (5025) 

Cinai Kiloıu Belıer Kilosu 
Sade yağ 14,000 89 Kurut 50 santim 
Pirinç ıs.ooo 34 Kurut 25 santim 
Un 295.000 9 Kurut 

* * fi 

K. O. ve 1. inci fırka kıt'ala
rmın ihtiyacı olan 2000 kilo do 
mates salçası pazarlıkla müna
kasaya konmuttur. 8-10-932 cu 
martesi gün ii saat 16.30 da iha 
lesi yapılacı.'. ıtır. Şartnamesini 
görmek iıteyenlerin her gün, i
haleye ittirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo
na müracaatlan. (848) (Sl90) 

• 'i- • 

muza, qyayi göreceklerin Mp. 
M. ve vaktinden evvel pazarlık 
için de komiıyona müracaatla
rı. (836) (Sl06) 

••• 

haplarıdır.Depoıu, lıtanbul"da Sirk<' 
cide Ali Riza ~rkez eczaneoıdir 

Tıatraya 150 kuruş posta ile ııönde
rilir. lzmir'de lrgat pazarındaki, 

Trabzon'da Yeni Ferah ttzanclerin .. 

ele bulunur. 

Çatalca icra hakimliğinden: Bü

Jiik ,...ı. ı ıe cede değirmenci olup ha -

len ikaınet.gi.bı meçhulHaoan aia ma 

liJe tahoilclarlarından Cemal efendi

J'e olan borcunun temini tahsili için 

Çekmecedeki tarlalanruza haciz va

zedilmi' ye &arlalannız hiıseli bulun 
ması hasebiyle satış tarzının tayini 

baklandaki namınıza ç ılan dave

tİJe ikametgi.hınızın meçhulüne bi
naen mübatir tarafından bilir. teblii)" 

iade edilnıit olduğundan ilanen tcbli 

cat icraaına karar verilmiş olmakla 

yevmi mürnfa olan 31-10-932 tan
bine müaadif pazartesi ııünü saat 14 

le Çatalca icra hakimliğinde hazır 

bulunmanız ili.nen tebliğ olunur. 

lotanbul 6 mcı icrasından: Bu 
borçtan dolayi mahcuz ve paray:ı 
çeYrİlme.ine karar verilen bir adet 
torna makinası 5-10-932 çarıamba 

günü aaat 12 ila 14 te Galatada yel 
kencilerde kalafat yerinde açık ar
brma ile satılacağından taliplerin K. O. Merkez kıt'alan hay

vanatımn dört aylık 412 ton ar 
pası pazarlığa konmuttur. iha
lesi S-10-932 çartamba günü 
saat 16.30 da yapılacaktır. Şart 
namesi~i almak isteyenlerin 
her gün ve ihaleye iıtirak ede
ceklerin de vaktinden evvel ko 
misyonumuza müracaatlan. 

Manisadaki kıtaat hayvana
tı için üç taksitte alınmak üze
re yüz on bin yedi yüz yirmi 
bet kilo larılmamıı ve yetmiş 
cf"ort bin yüz doksan altı kilo la 
nlmıt olmak üzere 184 bin 920 
kilo arpaya teklif edilen fıat ga 
li görüldüğünden ihalesi 8-10- mahallinde memuruna müracaatları 
932 cumartesi günü saat lS te- ilin olunu<. 

(835) (SlOS) 

* * * K.0. kıt'aları hayvanatmın 
senelik saman ihtiyacı pazarlık 
la alınacaktır. İhalesi S-10-932 
çarşamba günü saat IS te ya
pılacaktır. Şartnamesini almak 
isteyenlerin her gün ve pazar· 
lığa ittirak edeceklerin de vak
ti muayyeninden evvel komis
yonumuza müracaatları. (834) 
(S104) 

'i- 'i- • 

Tıbbiye mektebindeki 4ı ka
lem köhne etya satılacaktır. İ
halesi S-10-932 ça11amba günü 
saat 115 de komisyonumuzda 
yapılacaktır. Şartnamesini al
mak istey!'nlerin komisvonu-

dir. İhaleye İttit-ak edeceklerin -----------
vakti muayyeninde Maniaada · lıtanbul birinci ifl&. mc:nurlujun 
satın alma komiıyonun.a müra- 1 dan: Müflis Kasımp&fllda Bakkal 
caatlan (857) (S24S) Rahmi efenJinin sıra defteri tanzim 

"' ,,. "' olunmuı •e icabı kanunisi ifa edil

Birinci fırka hayvanatı için 
iki yüz bin kilo yulaf kapalı 
zarfla almacakhr. İhalesi 26-
10-932 çarşamba günü ıaat 10 
da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün iha 
leye ittirak edeceklerin de Yak
ti muayyeninden evvel komisyo 
numuza müracaatları 

(85S) (5243) 

mqtir. Alacaklıların 25-10-932 oalı 
ııünü aaat 10 da mukarrer olan ikin 
ci toplanmada hazır bulunmaları 1 

ilin olunur. 

lıtanbul 3 üncü icra memurlu
iuJJdan: Mahcuz olup satılmasına 1 
karar verilen biriKaremela tekeri di 
ğeri meyYeli ,eker imaline mahıuı i- • 
ki adet makine8tqrinievvel 1932tari 
hine müsadif cumartesi cünü saat 
- birde Emin önünde Köprü mey. 

ikinci iflia memurluğundan: Müf danında Kaile, zade Hacı Hüseyin 
lio Yuıuf Ziya Beyin kayit olunan ve mahdumları §irketinin ,ekerci 
alacakldanndan 11-16 No. lu alacak dükkanında açık arttırma ile oatıla-

Wa nok k L..I 1 ·· I caktır • Taliplerin yOYınu ve ve kıtı 
rmın ~n auu o unan mute- . . 

mezkurda mahallınde hazır buluna
baki alacakları kabul .-e sıra defteri cak •· tlar •ı,_ ı memuruna muraıcu ı ı1a11 o u 
düzeltildiği ilan olunur. nur 



T.ÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
• 

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

Kristal toz, kilosu 36, 75-Çuvalda küp, kilosu 381 I 2 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 kurustur. 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mesuliyet 
müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

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

.. ---ı.MUALLlM BEYLERE_. ___ • 
KiTAPLARI GÖRMEDEN KARAR 

VERMEYiNiZ 
• • 

''iLERi,, 
bkmektep Kitaplan 

Tun ııllabeler 

Celil Nari ve Rauf Ahmet Beylerin büyük emeklerle yazdddan ve 
bütün dünyanın en cüze! mektep kitaplan dereceıinde enfeı buılmı! 

lıq 11nıflık kıraatleri, dördiincii ve be§inci sınıf için cnımerler. 

Celal Nuri Beyin 4 üncü ve 5 inci amıflar için yazdığı 
GÜNEŞ GlBl PARLAK 

(Yurt Bilgisi) (Vatandaşlık) 
Kitaplan 

Galata Kefeli Hüriyet Han (ileri), perakende. Cağaloilu yokutunda 
(Kiinat) Babı81ide (irfan) Beyoğlu'nda: Tünel batmda Seryiyadiı 

kütüpı-.aneleri 

.---... NlŞANTAŞINDA~---. 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu en eolri buıuıi müe11eoeıi talim n tet'biye Mhum

daki faaliyetine 17 Eylül 932 tarihinden itibaren batlunıştır. 

·--• Tal~ kayıt n kabulüne devam edilmektedir. ---ıll 

lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
İstanbul Ziraat mektebinin sene gayesine kadar muhtaç ol

duğu ekmek 19-10-932 tarihine müaadif çarıamba günü saat 15 
te ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuıtur. Taliplerin ıeraiti anlamak için her gün ve ittirak 
için de yevmi mezkUrda İstanbul Maarif müdüriyeti binasında 
kain liseler muhasebeciliği nezdinde İstanbul Ziraat mektebi 
mübayaııt komisyonuna müracaatları. (5146) 

..... Hükümferma olan buhrana rağmen 
Galata'da Karaköy'de fırın ıırasında büyük mahallebicinin üstünde kain V' 

Daima en iyi mallan en mutedil ı:a.uarla •atmakla meıhur -

E LSi 
ELBiSE FABRiKASI 

Fiatlannı tekrar pyanı hayret bir surette tenzil etmekle ucuzluk rekorunu kıroıışbr. 

Erkeklere Mahsus Hanımlara Mahsus 
iyi ciııs Cihıınfilmul bir ~lShreti haia 

Mandelberg 
Marka empermabilize 

PARDESÜLER 
27 1/2 lira 

GABARDİN 
Pardesüler 
24 1/2 lira 

Trençkotlar 
13 1/2 lira 
İNGİLİ2 
Muşambaları 

8 1/ liradan 
2 itibaren 

İPEKLİ 
Muşambalar 

23 1/2 lira 
Muflonlu GABARDiN 

PARDESÜLER 
21 1/2 lira 

Çevrilebilir 

İngiliz Muşambaları 
12 1/2 lira 

Çocuklara Mahsus 
İngiliz Muşambalar 

4 1/2 lira 
Trençkotlar 

8 lira 
Kadın, erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel cinı kostümler, pardeaüler, 

muşambalar, paltolar ve trençkotların müntahap çeıitleri mevcuttur. 
,.. TEDİYATTA BÜYCK TESHİLAT 

Beykoz Fabrikasının sağlam ve şık -<I( 

z 

Nehari 1 Nışantatı'n Ja 1 1 Ley i :;;;;;: 
Halil Rifat Paşa konaklannda 

Şişli Terakki Lisesi 
Tesis tarihi: 53 sene evvel 1879 ı.rihınde Scl!nik'ıc ... na, ilk. Om. 
Lise sınıfları - ~hnsızca, lngilizce kurlan. Kayıt muamele>i: 1 lergilo 
10 dan 17 ye kadar yapılır. Ayn avn biaalarda kız ve erkek taıebe>• 

mıhsuc:. lt ,•l f tP~\cilltı mevcuttur. Talim11•n:uT'e 1..:önderi iir, 
Kı7 I Telefon: 425171 E-rkek -

Deniz kızı EFT ALYA Hanım 
ve kemani SADİ Beyi 

lstanbul'un kıymetli ııan'atklir Hanım ve Beylerinden 
mürekkep mükemmel bir saz heyetinin i~tirakite 
Pertembe gününden itibaren her akşam 

LONDRA Birahanesinde 
dinleyecekııiniz , :r • ' ......... ' 

Çankırı Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Memleket baatahanesine ilaveten İnşa olunacak hariciye I'' 
viyonu (28762) lira (20) kuruş bedeli ketiflf'ı 27-9-932 tarih:~ 
den itibaren ve kapalı zarf usulile bir ay müddetle münakasaY1 

konulmuttur.Talip ola.nların 27-10-932 pertembe günü saat 15 ıı 
yüzd<! 7,5 pey akçesini hamilen vilayet daimi encümenine môr•· 
caatlaıı ve ihaleden laakal bir hafta evvel de taliplerin vilayet 
Nafia başmühendisliğine müracaat ederek kendi veya İstihcl;Jll 
edeceği fen memuru hakkında ehliyet tasdiknamesi alma&t ' 1 

fazla tafsilat almak iateyenlerin Nafia bı.ımühendisliğine mürJ• 
caatları ilan olunur. (52221 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz oatar, Beyoğlu, 1 ıtiklil cadde· 

ıi 390, loveç ıefareti kar!ısında. __ ,, 
... "' . ' . . . ~ ~· , "' . 

Bulursunuz. I 
İstanbul: Bahçekapu - Beyoğluı lstiklAI caddesi - Ankara: Çocuk sarayı caddesi - Samsun Bankalar caddesi 

Liseler Alım Sabm 
Komisyonundan: 

latanbul Kız lisesinde yapılacak döteme ve tavan ve saire 
tamirab 26/10/ 932 tarihine müaadif çartamba günü aaat 16 da 
ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulile mevkii münakaıaya ko
nulmuttur. Taliplerin tartnameyİ görmek için İstanbul E. liseai 
kalesr.ine ve ihale günü Maarif dairesindeki komisyona müra
caatları. ( 5170) 

DEYİN İLMÜHABERİ 
Alır, satar VI mahsup yapar, ve her türlü bonolarla işi er görüro 

&lıkpazar Maksudiye Hın No. 35 Uıtu;ıu Zade 1\1. Dcrvış. Tel. 23397 

..-Dr. HORHORONİ-
Mektep ookağmdan Zambak ookağına nakleden Dr. Horboroni bu 

kere Eminönü Valide kıraathanesi yanma nakletmiıtir. Ve her gün 

---• baıtalarmı sabahtan akşama kadar kabul eder 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

100,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

iştirak ediniz •• 

Bir 
Mendili tavsif 
• • • 
ıçın en cazıp 
kelime nedir? 

IPEKİŞ'in mendillerini 
elinize aldığınız zaman 
bu kelimeyi ke~fede· 

bilirıiniz. 

• 

lstanbul Mıntakası 
Sanayi Müdüriyetinden: 

8-9-932 tarihli ilanımızla verilen 15 günlük müddet zarfın
da beyannamesi verilmemit -,lup ta 14-7-932 tarihinden evvel ya 
pılmıt tiparitler ve bunlara müsteniden celbedilmit makine. alat 
ve malzeme mevcut ise nevi ve mikdarlarmın acilen müdiriyeti· 
mize bildirilmesi erbabı sanayie ilin olunur. (5207) 

HER J(ADININ TERCiH ETT1G1 MAGAZA 
Beyoğlunda Tokatliyan paıtahanesi kart111nda 

LUVR Mağazasıdır: 
orada; bir apartımanın tefriti için muktezi bilumum levazmıabn en mün 
taharı çeşitl.,,.ini her yerden ucuz fiatlarla tedarik edebilirıiniz. 

• 
Em. iş Umum Müdürlüğünden: 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
Sılaya gidecek mektep talebesinin Devlet Demiryollan üte' 

rinde yüzde 50 tenzilatla seyahatine müteallik D. D./ 7 numar•lı 
yolcu tarifesinde her sene Mayıs bidayetinden Eylfıl gayesiııe 
kadar gösterilen tenzilat müddetinin tetrinievvel gayesine kacl~ı 
yani bir ay daha temdit edildiği tli.n olunur. (52251 

29.9.932 tarihine müsadif pertembe gününden itibaren 35 rl~ 
banliyö katarının vakti hareket cedvelinde atideki şekilde tadı• 
lat icra edilecektir. 

Pendik H. 16.59; Yunus H. 17.02; Kartal H. 17.06; Maltel'1 

17.15; Küçükyalı Mürur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29: 
Erf'.nköy H. 17.34; Göztepe H. 17.38; Feneryolu H. 17.41; J(ı• 
zıltoprak H. 17.43; Haydarpafa M. 17.50; H. 17.58; Köprü rJ· 
18.15 tir. 

Keyfiyet muhterem halka ilan olunur. (5172) 

1 - Üniformalı polis, komiser ve merkez memuru için 
4462 ita 4639 takım -ceket, pantalon. ,apka- elbise ve 1200 ka- Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletindeıl 
put imal ~ttirilecektir. Trahom hastahane ve dispanserlerine lüzumu olan (55) 1''' 

2 - Sivil memurlar için de 275 il& 310 takım ~et. yelek. lem ilaç ve sıhhi malzeme olbaptaki tartname ve listesi mucibİJl' 
pantalon ve palto- yaptmlacakbr. ce kapalı zarf usulü tle münakasaya konulmuttur. 26-10-932 ~; 

3 -- Kezalik bu memurlar ,için 4737 ili 4949 çift fotin imal ıamba günü saat 15 te Ankarad'a Sıhhat ve İçt;mai Muavenet 
Kartal Malmü- edilecektir. kaletinde komiayonu mabsuıunca ihalesi yapılacaktır. Şartn•ıııa 

4 - Bunların hepsi yerli mamulatından olacaktır. ve listeyi görmek iateyenlerin İstanbulda Sıhhat ve İçtimai rJıı.j 
dürlüğünden: 5 - Münakasa kapalı zarf uaulile yapılacak ve ihalesi de venet Müdürlüğüne, Ankara'da Hıfzıssıhha İtleri 

Pendikte 356 Kartalda 295 münakasa müddetinin hitamı olan Tetriııievvelin 20 inci rünü mum müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin ,artıı~· 
ağacın zeytin taneleri satılmak saat ikide Müdiriyeti Umumiyede mütetekkil komiayoııca icra mesindc>ki tarifat veçhile hazırlanmıt teklif mektuplarını. tefi'~ 

1 üzere yirmi gün müddetle mü- edilecektir. nat akcelerini muayyen zamanda vekalete lraali ve komisY00 ) 

zayedeye çılı:arılnııfbr. İhalesi 6 - Mukavele ve ,artnameleri görmek ve izahat almak is- h . d' 1 · ·1· 1 (5229 

1

11/10/932 aalı günü icra kılı- ma ıusuna tev ı etme en ı ıın o unur. ../ 
nacağından taliplerin malmü- teyen talipler bu komisyona müracaat edeceği gibi İstanbul Em- si 
dürlüğüne müracaatları (5001) niyet Müdürlüğüne dahi müracaat edebilir. (5151) MİLLİYET MATBA.4 ,1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Süt 
veren 

annelere os r ıa s Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 
• 


