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Sanayiimizin himaye
si kat'i ve proğramlı 
bir şekle bağlanacak 
İkbsat Vekili ile bir hasbuhal 

ve Celil Beyin beyanab 
Yapılacak proğramla hangi sanaylin ne 
tekilde hinıaye edileceği tespit ve güm

rük tarifelerinde tadilat yapllacak 
L lnsih el;' imden Dic 
-s. eserlerinde öyle muhay
Jel adamlar yaratmııtır iri dai
lilla hakiki hayatta emsallerine 
'eaadüf edilir. Ben Celil Beyi 
lıiJiik 1n.ıiliz edibinin romanla 
...._ biriade tanıdığım bir lİ· 
ile benzetiyorum ki kendisile 
lih-iitüp le yanından biraz daha 
lıilıili olarak ayrılmamak müm 
~değildir. inkılapçı Celil B .• 
İlctıaatçı Celil Bey. bankacı 
Celil Bey, devlet adamı Celal 
8er. Bu memleketin uzun siya
•i. ikt11adi, mali ve mücadele 
lıayatında mühim roller oyna
llııı bir adam sıfatile Celal Be· 
)İn daima muhatabına öğrete
Ceği c!ers vardır. Fakat muh
~~em vekilin muhatabına tel· 
"1D ettiği en büyük derslerin 
lıi~ de tevazudur. Milli miica
~eledeki ehemmiyetli rolünden 
"llbıedilinc:e, iş bankası gibi 
'ncak dünya mikyaaile ölçille
~ bir eseri mevzuu bahso· 
1lınca hemen kızardığı görülür. 
ngiJizlerin tek bir centilmen 

kelimesile ifade ettikleri yük
~k meziyetlerin bütün manasi
e mü~bbaaıdır. Celal Be
tin yalnız kendiıile temas
~ bulunanlera değil, her· 
~e telkin ettiği bu hürmet 
~ itimat biasiledir ki, en na· 
:: bir zamanda lktısat veki-

line geçmesi bu kadar derin 
"e umumi bir memnuniyet u
t~dırdı. 1ktıaat işleri her mil· 
~n bayat iıler~ olmuıtur. Bir 

llrk tüccannrn bin kilo tütün 
ilıtaç ettiğini işitiııc:e, hepimiz 
~~iniyoruz. Marailyaya giden 
"(! sandık kavunun gümrükte 
Çiirüdüğünü duyunca. hcpimi
tin içi kan ağlıyor. Yumurta
'-ıımızı İspanya kabul edecek 
llıııi? Ottava konferansındaki 
~tarların kuru meyvalanmrz ü 
~İne ne gibi bir tesiri olacak? 
~ istifham İ§arctleri zibinle
l'itııizi her an tırmalıyor. 

latanbulda tetkikatta bulu
'-» muhterem lktıaat vekitı 
lıtahmut Celal Beyefendiden 
' eski derslerden birini almak 
~re yanlanna gittiğim za
-.._ıı, bu sualler ve daha bunlar 
tbi yüzlercesi dimağımın için-

dönüp dolaşıyordu. 

-- lıtanbuldaki tetkikatını-
~ . netıce ... 

Demek üzere iken, Celal 
~ tetkikat yapmağı bile le· 
~, ... _ ec1· • "b" 
~uuna y ırmemış gı ı: 

-- lstanbuldaki ziyaretleri
llıe tetkikat namını vermek doğ 
"il olmaz, dedi. Maksadım 
'"cut faaliyet hakkında bir 
fiııir edinmektir. Tetkikat yap
~ldım. Görmek için gezdim 
~ rördüm. Bittabi bundan 
~le bana bu meseleler bak
) da mektup yazıldığı zaman 
ıı_'hııt her hangi bir müracaat 
"!ısında kaldığım vakit mü

~~elerime istinat edebilecek 
~•)'etteyim. 

nin T ürkiyede tatbiki bizdeki 
ıanayiin inkiıafına hizmet et· 
mit ve onlara ümitli bir saha 
meydana ıetirmittir. Ancak 
bundan sonraki tedbirlerimizle 
ıanayiimi:ııin himayesini kat'i 
bir tekle bağlamak kararında
yız. Ve bu himayeyi gümrük 
tarifesinde yapılacak tadilata 
raptetmek kontenjantmandan 
doğan himayeye müreccah bir 
usuldür. Sanayiimiz iç.in biı· 

proğram tanzim edip ilan ede
ceğioz. Bu proğramla hangi aa
nayiin ne ıekilde himayeye 
mazhar olacağı tesbit edilmit 
olacaktır." 

lktısat vekili Mahmut Ce
lil Beyle mülakatım bir ıaat 
kadar sürdü. Celal Bey; mahte 
lif meseleler hakkındaki fikir
lerini. ileride yapmak taaavvu· 
nında bt )\U)duğu itleri; umu
mi vaziyet ve memleketimizin 
vaziyl!ti etrafındaki görüşlerini 
izah etti. Görütleri, dü~ünüı

leri iş içinde pitmit• bir devlet 
adamında olduğu gibi pratik-
tir. 

Celal Beyin izahlarından an
lqılan mana şudur: 

Umumi kontenjantman tat
bikatta bir çok mütkülatı, §İ· 
kayetleri mucip olmaktadır. 
Kontenjantman etrafında An. 
karada tetkikat yapılıyor. Bu 
tetkikattan maksat, kontenjant 
manı eaalı maddeler üzerine 
teksif ve tali derecede kalan 
mad'delerin memlekete ser
bestçe girebilmesini temindir. 
Tetkikatın hedefi böyle bir 
usulün döviz noktai nazarın
dan da vereceği neticeleri tes
bite matuftur. 

Umumi kontenjantmanın 
doğurabildiği mahzurlara bir 
misal alalım: 

Son listede makine ve gra
mofon iğneleri için lüzumu ka· 
dar kontenjan konmuş fakat 
dikit İğnesi unutulmuıtur. Ta
biatile bunda bir kast mevcut 
değildir. Şayet gözden kaçma
mıt olsaydı. bu iğne için de 
kontenjan verilecekti. 20, 30 
bin liralık İğne, döviz ihtiya· 
cını kabartmaz ve piyasanın u
zun müddet ihtiyacıni temin 
edebilirdi. İ§te böyle küçük u
nutkanlıkların piyasayı daralt
masına mahal bırakmıyacak 
bir tedbir almak İcap eder. Ce
lal Beyefendinin dediği gibi, 
kontenjan sisteminde böyle bir 
sadeliğe giderken, hedefleri
miz başlıca it hacmini genişlet 
mek olmalıdır. 

lktısat vekilinin sadeliği ve 
tevazuu içinde çok büyük bir 
emniyet telkin eden görü§leri 
ve izahları yüreğimizde derin 
bir İn!İrab ve memnuniyet u
yandırdı. Memleketin ruhu o- · 
lan iktısat manivelasının bu 
sularda çok tecrübe görmüş 
usta bir kaptan elinde olduğu

~ Sanayiin himayesi hakkın- nu görmek bugün ve yarın için 
l-.i ıualime cevap olarak Celal herkese. it_im~t . te!kin eden en 
~ ıu ıözleri söyledi: lriıvvetlı bır P.mıldır. 

"- Konteniantman ıistemi- 1 
Ahmet SOKRO 
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Sahip ve Baımubarriri 

.,iirt Meb'usu MAHMU1 

Umumt Nepiyat ve Yau Mtıdtlrii 
ETEM iZZET 

Kurtulai bayramı mitnasebetile dün yapdan geçit resmine bir kuı bakıp ..••....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Yurttaşlar, elbirliği 
ile iş başına! 

Halk dilinde yaşayan türkçel 
kelimeler alb ayda toplanacak 

Maarif Vekilimizin kıymetli beyanab 

1 

.. 
Gazi Hz. 
Haftaya avdet 
Buyuruyorlar / 

l i 
Bir müddetten beri ıehrimi· 

zi ıereflendirmekte olan Ulu 
Reiaicumhurumu:ı Gazi /11 u.ta· 
fa Kemal Hazretlerinin onu· 
mü.ııtleki hafta oonlarındtı An
kara'ya hareket edecekleri ha
ber almmııtır. 

Gazi Ha:aretlerİnİıl ayın on· 

Istanbul kurtuluşunu 
sevinçle yadetti 

Dün bütün şehit' donanmışh 
Taksimde 

parlak bir geçit resmi yapıldı 

Gece ordu ierefine ziyafet verildi 
Kaymetli Maarif Vekilimh: Re· 

til Galip Bey, muharrirlerimizden 
bi · i Dolmabah;e aaraJllldaki 
mesai odalarında kabul ederek 
Dil Kurultayı itlerine dair çok 
değimli aözler ıöyledi. R.,.it Ga ı 

beıinde hareket etmeleri muh
temeldir. 

İıtanbul'un Kurtuluf Bayramı, 
1 dün pek parlak meraaim ve tf'za

hüratla tesit edilmittir. Bu müna
sebetle dün bütün tehir, huauıi ve 
re.smi binalar, ticarethaneler. li
manda demirli bulunan ve iıtiyen 
irili refakh vapurlar ve motörler, 

tramvay, otobüa, otomobil•• ara• 
balar bayraklarla dönablmıı, ge· 
ce de elektriklerle aydmlatılmıı 
tır. lip B. bize dedi ki: 

- Ortada çabucak türkçeleı
tirilecek bir Osmanlıca var. Bu
nun için birinci işimiz, Türkiye 
lehçeıinde, yani halkımızın dilin
de yatayan bütün kelimeleri genit 
bir t.,.kilat ve en çok çalı,ma ile 
en kısa zamanda, belki altı al' 
kadar bir zaman içinde tvplama
ğa çalıtmak olacakbr. 

ilmi heyetler ne giipacak? 
Bir taraftan derleme iti yapı· 

lırken diğer taraftan ilmi heyet
ler, dilimizin bünyesi üzerinde 
tetkiklerde bulunacaklardır. 

Ve ona göre ıatılih koyma ve
ya kelimeleri 11tılahla9tırma u· 
aullerlni teabit edeceklerdir. Bulu 

• 

ltlaarlf Vekili Reıtt 
Galip B. 

nan kelimeler gazetelerle, bülten 
lerle netredilecektir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Iktısat Vekili Celal B. 
dün avdet etti 

D~n sigortacılarla da görüştü, 
Borsayı teftiş etti 

Dün Ankaraga giden ik
tısat Vekili Celal ve Siirt 
meb'usu Mahmut B. ler 

Bir müddettenberi 9ehrimizde bu 
lunan ve tetkikatla meşgul olan lk
tiaat Vekili Celal Bey dün •.kşamki 
trenle Ankarayı haraket etmİftİr. 

Şehrimizdeki iktıaadi müeueaat 
mümessilleri Ticaret, deniz ticaret 
müdürleri Oda ve boraalar erkanı ve 
komiıerleri ve bazı meb'uılarımızla 
matbuat erkanı, it Banluuı müdürle 
ri Vekil Beyi teşyide hazır bulunmuı 
larclır. 

it Bankası meclisi idare reisi ve 
8&§ mubarririmiz Mahmut Beyle 
banka umumi müdür vekili Muanı
mer Bey de Vekil Beyle birlikte An
karaya haraket etmiılerdir. 

Vekil Bey trenin baraketinden ev
vel kendiıini tetyie gelen zevatla ko 
nutmuşlar, devair müdürlerinden ba 
zı huıuıat hakkında yeniden mahı
mat isteyerek evvele- ;..terıilen ma
lıimatın da bir an evvel intaç edilme 
sini talep etmişlerdir. Celal Bey ha-
2.1 zümreler namına iıtaıyona gelen 
heyetlere de temennileriniu husulü 
İçin çalışacaklarını vaadetmişlerdir. 

Sigortacıların temennileri 
Celal Bey dün sigorta şirketleri ınü
meaıillerini de kabul etmi~ ve kendi 
!erile uzun bir müddet görütmüştüı·. 
Vekil Bey ıigortacılann temennileri 
le yakından alakadar olmu§ ve bazı 
ıüaller ıormutlur. 

Celii.1 B. bundan aonra refakatinde 
it Banka11 umum müdür vekili 
Muammer Bey bulunduğu halde 
Kambiyo boraaıını ziyaret etmi9tir. 
Vekil Bey borıada uzun müddet kal 
mıı ve bir çok süaller sorarak izahat 
alımttır. 
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Büyük Millet Meclisi Reisi 
KcU:ım Paşa Hz. de bu ayın 

yirmi beıinde Ankara'ya hare· 
ket edecektir. 

* 'h Ur 

Reiıicümhur Hz. dün ak§Am 
otomobil ile Boğaziçinde bir 
gezinti yaptıktan sonra Dol
mababçe aarayma avdet etmit· 
!erdir. ._ _____ . 
ismet Pş. nın 
iki mühim 
Nutku 

Başvekil diyor ki: 

Türkiye dalma hazır 

bulunmak ve garını bu 
günden iyi ve yüksek 
yapmak için uğraşıyor. 

MALATYA, 6 A.A. - Başve
kil lamel Pata Hazretleri, dün 
Kömürban'da l.met Paşa köprü
sünün aç.ılıt merasiminde aıağıda 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Müessif iki 
•• 
Olüm 
Tokadizade Şekip 

B. ile oğlu 
lzmirde vefat ettiler 

IZMIR, 6. <Milliyet) - Tokadi 
zade Şekip B. bu sabah aaat aekizde 
Karııyal<ada bir kazinoda otururken, 
baıtanede bulunan oğlunun vefat et 
tiğini haber almış ve fartıteeaaürden 
ölmüıtür. Şekip B. in oğlu Nasır B. 
Avnıpada tahsil görmüş, Emliı.k ban 
kaaı memurlanndl\n kıymetli bir 
gençti. Tifodan yatıyordu. Başka fa
ciaya meydan verilmemek üzre baba 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Moskova sefirimiz 
gitti 

Moskova sefirimiz Hüseyin Ra .. 
gıp dün ak§am Çiçerin vCtpurite 
ve Odeaa yolu ile Mo•kova'ya git 
mittir. 

Dil kötesi: 

1ıtanbul'un Kurtulut bayramı· 
nı tcaiden dün aak:eri kıtaat, mek 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ecnebi kelimeler yerine 
hangilerini koyabiliriz? 

Okurlanmızın tekliflerini, •Üal ve 
cevaplarını, münaka-

ıalarını bu sütunda neşrediyoruz .. 
Kurultay tarafmdaıı kabul olunan aon takririn maddelerlndea 

bire de ıründelik gazetelerde Dil itlerine yer verilmealdir. Bunun ae· 
bebi meydandadır: Kurultaya naııl her Türk iza olabiliy-, .mıdi
ki Dil cemiyetine de her Türk yardnn edecektir. Bu yardım naaıl ola 
bilir? 

"'Milliyet" buııünden itibaren bir « Dil k<ifeai ıt açıyor. Bu Dil 
k~ainde yurttaıın kelimeler, ıstılahlar ve lihikalar hakkmdaki 
tekliflerini, münaka§&larıru, ıual cevaplannı nqredeceğiz. "Dil kö
§e•i" ndeki ya:r.ılar bir araya toplandıktan sonra. dil cemiyetine ha 
kiki bir yardım teıkil edebilir. 

Milaa olarak bir muharririmi.-. bazı karilerimizle göriipnlittür. Bun 
lan aşajiıya yazıyoruz. "Dil köteai" nde en çok kelimeler, ıatılah 
lar liilıikalar hakkında k11a teklifler, münaka§Alar, sonra da bilhaa 
sa ~cnebi liıanlarmdan bir kelime ile tercüme edemeyip cümlcl~tir 
dijiimiz tabirlerin Türk liıhikalan ile k_elimelettirilmeai naaıl .~~ün 
olacağı hakkında fikirler neşretmek ısteyoruz. ilk f&'l gonderilen 
mektupların kısa olmasıdır. . . 

KarilerİmİT.in auall~rini ne§rederken, cevaplarını ela yıne kan· 
lerimizden istemiş olacağız. Ayrıca memleketin belli ba4lı liaancrla 
rınm da yardımmı isteyeceğiz. 

"Saygılı efendiler,, 1 rini kullanıyoru~. Bunlar fran· 
sızcanın moral, ımmoral, amo· 

Bir kariimiz ıöyle diyor: ral kelimelerinin kartılığıdır. 
"Saygılı kelimesinin "muhte- Bunların yerine "ahlaklı. ah-

" · kullanıldıg"ını ı•ı- laksız, ahlakdı§ı" diyemez mİ· rem yerıne Y • ., 

Halb ki " 1" k yız. 
tiyoruz. ~ kü •kaygı 1 

ed: Bu suretle "layik" kar,ılığı 
limeainin bugun o~uıma 1 da "ladini" değil, "dindı,ı" o· 
linde tam manaaı. yerı vardır. lur. 
Saygılı demek, edebi erkan 
bile demektir. Belki fransızca-
dan alıp takt diye kullandığı
mız kelimenin yerini tutabilir. 

Saygılı. saygısız ve saygı 
kelimelerinin yeri belli oldu· 
ğundan "muhterem" yerine 
batka bir kelime bulmak lazım 
dır. 

Sun'i 
Karilerimizden diğer biri 

"sun'i" ~in üç kartılık teklif 
ediyor ve §Öyle liullanıyor: 

1 - Bu yapma bir kelime
dir. 

2 - Hüıeyinin ani:} ı~ı yap 
macıktır. 

3 - Ahmedin tavurlan ta· 

A karşılığı.. I kınmad'.r. .. . 

Bir diğer kariimizin ıuali: 1 Aynı karıımız soruyor : 
"Biz senelerden beri ahlaki, "Tabii" ye ne kartılık Wa-
ıayriahliki, liabliki kelimele- 1 biliriz? 
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s~::.::~elseydi Cabit Beye H A R İ C İ H A B E R. L E R l lllrRI .•AK.i a: .a.J · 
ne cevap v_~_recektim? Beşler ko.nferansı Amerikada Mahmut Esat B. in 

İntihap 
• 

Türk dilinde cümle teşkilatı toplanamıyacak mı? şı.ddetlı• makalesı· 
bk intihaplar demok 

Sarf ve nahiv adı verilen dil bilgilerinde 
bütün temelimiz, kitaptan ve yapma 

sözlerden değil, asıl halkın 
konUfma dilinden kaideler almaktır. 

Cahit Beyin tezinde bir de ı - SaıoJa IHiyle yapmaia 
"NabiYden ıil<Ayet", ccümle ter- mecbur nuı]ffU1 
kibimiz hatalıdır" meaelesi Yar. Söriıul- daha kuYTetlidir. 
Cabit Bey bUAu yenis ,,. habn Hele <-> li cümlelerde fiil 
)uluyor, mutlaka orlaJ'• celmelidir. 

- Bu payetler tlilimUin ,,.... - N• Nni tlinhrim - -· 
ltiyctintlen tc11alül etmektir. Bir - BGNı n• arop .ösa lıüım, ne 
milletin nalıoi, diifiince tarzının A.,.,,. ,uı.si-
.. eritlir. Naltoimizi tleiiftirtliii- Deyince tabii dili• aöyle,.onız. 
nia eün liJrri lıiioiyetimi.: or- Fakat fülleri ao- almca: 
tatlan lttılkar. Kaulimizi J1Gratıl- - N• Nni, ne ona dinlerim 
drjfuru1' 11ibi luıbal edelim. ( ueya dinlemem) 

Diyor. - s- ne Arap .özii, ne .ıl-
Bu aözler, hep Cabit Beyin Cllllt fioai ıa- (HJ'll deiil) 

kurultayın yapmak istediiini ten Di.r• keke1-efe batfryonız. 
anlad<imı ıöaterir. Karulta)'I, Neci• ? 
<!ile uymaz bir takım te.J Tabii aö.rlmni.JOl'US da ondan! 
J.,ri uydurup halka zorla kabul Retat Nuri Bey arkad&JlllUz 
ettirecek pi bir diqünce Calait (Ha.çer) isimli bir pi,..,.U.de Ça
Beyia kafaa.ı- nereden cinnit- -kkale fİveaiaİ taklit ederek ko· 
tir, bilmiyorum. Fakat bu yanlq nutturmalar J'•pmaftır. Oyama o
du,ünce}"i her yerden aölaneie kurken biz, kitabiter, ıoc:uklamr 
;alışmak boynumuzun borcudur. sı"bi oluJ'ora:&. Fakat aabnecle din 

Kurultayın bütün dileii halkı leyiniz: Ne cllzel, ne tabü, ne •
zorlamak değil, halkın istcdikle- lucı bir konupnal 
nni yerine cetirmektir. Aradığı- itte bu c:ümle luıhsiade de 
mrz yapma bir kuı dili değil, bal- balk k-Uflllll dilinin Yerdiği tür
krn öz dilidir • lü tiirlü ciimleleri yaa dilimize 

Türkçe cümleler itinde de Ö- alıraak, ıriiçliifün büyük bir kıa
nJmüzde düıünülecek bir f"Y var mrnı yenmİf oluruz. 
drr. Fakat Cabit Beyin aanclijı, Terlcipl•d- de lııôr miaal ala 
daha doğnıau sanar cibi cöriin- lmı: 
mek istediği yolda değil! Gene "Mehmet/in derin bir meraklı 
halkı Öz dilinden söyleme, .. nlat- .._ile tlüulfilmit olan lıiitüpha 
ma yollan arayarak... nai ... .'' 

Bakınız, ortadaki it nedir? "Mebmedia" le ckitaplıane-
Türkçe cramerlerin aentah si• aranna ciren altı kelime bu 

kmmlarında bir kaide ıilylerler: iki aöz arumdaki baim anlqd· 
Türkçe cümlede fiil en sona ce- maamı ne kadar ceçiktiriyor. 
lir! Amma halk diline bakınız: Hiç 

Bu kaide, doğrudan doğruya balkın böyle kantık aöz söyledi
balkrn konuşma dili arattır.la.-ak ii var nardır? 
konmaınıt. kitap ve yaaı diline Halk dilinde cümleler keaik
bakılarak kitaplara ceçirilmittir. tir. Kıoadır. PiiriUoüzdür. Fiiller, 

Acaba her zaman konuturken aöze verilecek kuvvete cöre, ııo
de böyle mi aôyleriz? itte arat- na. ortaya hafa celir. Terkipler 
lırılacak tey budur./ araama cirec:ek bir söz olursa o-

Bu kaideye söre uzunca bir nu Y• bqka bir cümle ile, yahut 
cümle yazalım: Bakrn, dinleyen "ki" cibi bir rabıt kanttırarak 
veya okuyan adam ne diyeceğimi aöyler. Biz de yazarken: 
zi anlamak için sözün sonunu ne "Meltmetlin lıitap dolabı ne 
ka.!ar aabR"llzlıkla beldemep İyi: Tam bir meraklı Ü un ile dü-
m cbur oluyor ! zeltilm.İf ... " 

İ•te cümle: Diyemez miyiz? 
"Bu(fÜn, memleketin en aeçi/i Kısa cümleler yapmak, karı-

adamlanndan toplanan Türlı Di- tık cümlelerde fille önlere doğru 
li kurultayı, Büyük BOibuğun llÖ:z; bir yer •ermek, pek lazun olu,,.. 
fai önünde, dilimizin en can ah- "ki" ile bqlar aralık anlatma 
cı bir çok iflerini .... " cümleleri koymak... Bunlar hep 

sözümüzü daba açık, daha anla-
Ne? Bakın: 20 kelime aöyle- ıılır kılığa koyacak yollardır. Bun 

dik. Fakat ne diyec:eğİnıiz belli lan yazıcılar üzenerek, bezene
olmadı. 

"K?nUfU)'Or / 1
' 

Deyinceye kadar dinleyen bek
leyip ifuruyor ne aöyliyeceiiz 

'diye! 
Cahit Bey hatırlar belki: Bir 

ar;ılrk (ne) edatuıdan sonra ce
len fiillerin miisbet mi, menfi mi 
olacağı mübahaseai çrkmıftı. 
Memleketin en ileri yazıcdan bu
nu tamam kestiremediler. 

Neden? 
Çünkü bu it dilin kendi gerçek 

kaiJel•ri içinde aranmamıttır. Bu 
aonradan söylemek dilin kendi ru 
bunda değildir. 

Halkın diline bakalım: Kitabi 
konu..,nları bir tarafa bırakalım. 
Şivesiz dediğimiz Anadolu ve Ru
melinin bütün Türkleri, fülleri 
cümlenin batına ve ortasma ko
Farak bir çok cümleler yaparlar. 

rek yaparlaraa en ince, en cüç, en 
karıtık dütiincelerin bile kolay 
anlatılır. bir tekil almaa 'lliim
lriinılür. 

Görülüyor ki dua. Cahit Be
y cöetermek iatediği cibi, uy
durma cümle tarzlannı dile sok
mak değildir. istenilen teY, bal
km dilindeki cümleleri Ma•tır
mak, kaç türl6 cümle yaptığ;mı
zı Öz kaynatkan bulmaktır. ina
nıyoruz ki bu kaynak çok zen
cindir ve bize bütün dileklerimi
zi getirebilecektir. 

Cahit Bey buna İnanmıyor ve 
ya inanmaz ıibi ıörünüyor. Bu 
bir dütünce kötiirümlüğiidür. Bu
nun nereden celcliiini de yann an 
la-aia çahtacaftz. 

lbrabim NECMi 
-

Zelzele - Mecbur muyu,. &anki böyle 
söylemejfe? 
-Yapamcı.z mıyu; btıfluı türlü1 ATINA, 6. A. A. - Atina ajan11 
Tarzmda cümleler pek çoktur. bildiriyor: 

Ve dikkat ediline: Samarkant ve Taıkentte aym iki-
- Mecbur muyw; oanki böyle sinde aaat 7 de kuYTetli bir hareketi 

)'apmaia? arzolmuftur. Hasarat, ebemmiyctsiz-
Sözü ( clir 

Fransa ile Almanya henüz 
davete cevap vermediler 

LONDRA, (A.A.) - Remi 
mahafil, 4 •e.ra 5 d .... let konferanaı
nm içtia.a danti maksadile biikü
met tanfmdan dwletlere cönderil
mit olan da__.,_.c timdiye ka 
dar hi çlıir ceyap celmeanit olduiu 
- ı.e,. .. etmektedir. 

ICabiae, batb bareketini tayin et
mek İçİa bu cevaplan beldemelrledir. 
Nimremıi ımbafil, M. Mac o-td' 
ID bu tefel>büsün muvaffaluyete ikti
ran edeceiinde mütereddittir. Çün
ldi Paria n 8-lmdeki ilk aluiil
i.....Uerin müaait olmadı,:ı temin o
lu-'<tacbt. MaamafiJı M. Mac Do 
nald'ın bir nzlapna Yiiaule ı:etiı mek 
İçin ...Usine denm edeceği söyl• 
mektedir. 

LONDRA. 6 (A..A) - Hüküme 
tin da.-etine Almanya n Fransa be 
DÜZ cevap t& "ild4'1"İ p alacalı:
Jan Y&Ziyeti cöaterec:aı resmi hiçbir 
harekette de 1ıa1.._....,1ardır . 

1 talya, yapılaa daveti, çoktan ka 
ı.uı ebnİ4tİr • 
~J'& re"8Iİ Ye sarİb bir da

Yet .,......_,ter. Bununla beraber bu 
koaferanaa ittirak etmesi limn gel
diği mezkur bükUmete ilısas ve tel
kin edilmittir. 

Şimdi.re kadar hiç bir vecap alm
mamııtrr. 

Alman hariciye nezal'e
tlnde ne d/Jşilnlllilyor? 
BERLIN, 6 (A.A.) - Havaı A

jan11 muhabirinden: Hariciye neza"' 
ti mabafili 4 veya 6 devlet konferan 
aı projesine müteallik Alman noktai 
nazarı baldunda cazete mütalealann 
dan daha müteclilane mütalealar der 
meyan etmektedirler . 

Hariciye nezareti, Alman,..nrn 
lıonferanoa ittirak etmesi i<;in atide
lıi teminatı zaruri addetmektedir. 
Hukuk müsavatı meseleıi, 29 ağus
tos tarihli Alınan nokta11nda beyan 
Ye izah edildiii veçbile heyeti umu
aıiyeoi itibarile tetkik edilmelidir. 

Almanya, bu konferansa iştirak 
etmek için ıiliblan azaltma konfe
ran11 mesaiıine iştirak için derme
yan etınit olduğu ıartı, yani hukuk 
müaaY&tma malik olduğunun pqin 
olarak tanmma11 ıartınr ileri ıünni
yecektir . 

Yalnız, lnciltere ve Fransanm 

Almanyaya lauıı Alman hükümeti
ae vennİf olduktan muhtıralarda 
münderiç noktalarr kat'i surette ileri 
sürmemelerini bili.kis bütün hukuk 
müoavatı meseleoini tamamen tetkik 
etmeği kabul etmelerini istiyecek
tir • 

Almanya. Belçika ile Lehistanm 
bu konferansa iftiraki keyfiyetinin 
konferansın muY&ffak olmasmm ye
c&ne çaresi olan mahremane mahi
yetini izale edeceği mütaleaı1Dda bu 
lunmaktadır. 

Mongolfiyer balonu 
ile uçan adam 

BERLIN, 6. A. A. - Volff A
jan11ndan: Alman bava lf'O"' -..i
sinde bir monırolfiey balonu ile uç
muıtur. Balonun sıcak b.n ile titi
ril-i yarı daat denm ctmiıtir. 

Balon 300 metreye çıktığı za.-n 
pilot bir parafiitle sai Ye salim ola
rak ,.ere imniıtir. 

f talya kralının 
seyahati 

ASMARA. 6. A. A.- ltalya lrra· 
lı, refakatinde M. de Bono, vali ve 
yükselt memurlar bulunduklan hal
de, Bencıd.7a gitnıit. Adua da ölen 
kimselerin hatırasını edebil8'tirmek 
üzere dikilen abidenin açılıf resmini 
yaprnııtır. 

Kral, yerli ve tlalyan eski muba
riplerle cörütmüıtür. 

Rejim tanındıktan 
sonra 

ATINA. 6. A .A. - M. Venizelo
sun liberal fırkaoı ile M. Çaldariıin 
halkçı fırkaımrn barıtmalarr ıeı·efine 
tertip edilmesi mutasavver ziyafet 
biç şüphesiz verilemiyecektir. Çün
kü ziyafete ittirak etmel<!ri lazrm ge 
len birçok zevat bu uğurda sarfedile 
cek parala •n Halkidikya felii.ketzede 
terine vermek müreccah olacair mü
taleasıru oerdetmitlerdir. 

Borsada sağlamlık 
Hayli zamandır Borsada işlerin 

hacmi bu kadar artmamıştı 
Kambiyo ve esham bona•mda 

son ıünlerde iflerin hacmi hayli 
artınqtır. Filhakika bundan bir 
ay evırelki itler bucünkü mueme
latla mukayeae edilirae arad& mü
him farklar cöze çarpmaktadrr .. 
Bu cümleden olarak Düyunu mu
vabbide ve ikramiyeli Rumeli De 
miryolu gibi istikraz tahvilatı ile 
Anadolu Demiryolları tirkcti ak
siyon ve oblisuyonlan üzerine 
son iki hafta zarfında Boraada 
mühim miktarlarda ifler cereyan 
etmektedir. Bu aenedatm fiatle
riııde yükseklikler kaydolunmak
tadır. 

Ayni bal bazı millı sirketlerin 
akaiyonlanada da vuku bulmak
tadır. 

Hayli zamandan beri borsada 
eıham ve tahvili.t uzerine bu ka
dar faaliyet görülmemekte idi. 

lktıaadi mebll'filde bu Y&ziyet 

piyasadaki debbininin tamamen za
il olmasınrn ve kuvvetli bir em
niyet ve itimaden tezabüı·ü teliı.k
ki edilmektedir. Bunda bilhall6a 
aon kararn:ımeler baılıca amil o
larak cörilımektedir. 

Atağıdaki rakkamlar ağusto· 
ıun aon cünlerindeki fiatlarlarla 
,imdiki fiatlar arasındaki farkı 
göıtennektedir: 

Aiustoawı aon 
cünündeki 

fiatlar 

Şimdiki 
fi atlar 

Lira Kuru, 
Düyunu muvabhade SJ,75 
Anadolu tabvilatr 31,75 
Mümeuil ..,nedat 32 
Anadolu biue sene 18,80 
ikramiyeli D. Yolu 4,25 
lıtanbul Tr. Şirketi 45,50 
ittihat Değirınen-

cilik 22,75 

58,25 
33,75 
36 
22 

5,15 
47 

25,10 

, 
Haftalık Siyasi 

• 
icmal 

\ tahsilat yapılması. lrakın Mil- Milletler mecHsinde müsbet 1 letler meclisine girmesi ve in- bir it göri.!lemezse ele şimdiye 
bili! eden üç meclis azalığı için kadar Cenevre' ae bu kaılar dev 
intihabat. !et adamının toplanışı. bir ta-

Geçen hafta Cenevre' de a· 
çılan Milletler Cemiyeti umu
mi heyetinin içtimaı kapandı. 
Cemiyetin on üçüncü senelik 
içtimaı olan bu defaki toplanıt 
çok fevkalade şartlar altında 
olmuştur. 

Beynelmilel münaaebetler 
buhran devresi geçirmektedir. 
Almanya. silahlarda müsavat
sızlığa karşı isyan ederek tah
didi teslihat konferansının bü
rosundan çekilmiştir. Bu, Al
manya'nın haksızlık telakki et
tiği bir vaziyete karşı protesto 
yolunda attığı ilk adımdır. Kim 
bilir belki de ikinci adım Millet 
ler meclisinden büsbütün çekil 
mek olabilir. 

Bundan daha ehemmiyetli 
bir mesele de Aksayı Şark iti
dir. Cemiyet. Aksayı Şark me
ıelesi hakkında Japonya'nm 
noktai naz~.-mn aykırı gelen 
bir yol takip ederse, Japonya 
da Milletler meclis;nden çeki-

lecegini • ma etmittir. Bu şart
lar icinde cemiyet aciz içinde 
çırpır.maktadır. 

Bu aczi bu defa reisliğe İn
tihap edilen İrlanda Baıvekili 
De Valera, riyaset kürsüsün
den söylediği bir nutukta çok 
açık bir tarzda ifade etmiştir. 
İrlanda de ... let adamı. Milletler 
meclisinin hiç bir İf göreme· 
diğini ve efkin umumiyenin 
itimadını kaybettiğini bildir
miştir. Bu acı hakikatler aza
dan biç birinin ho una gitme
mit olacakbr ki, De Valera 
alkıılanmamıştır. Bununla be
raber. İrlanda Bllfvekilinin söz
lerinin hakikat olduğu herkes 
tarafından teslim edilmekte
dir. 

lnbilil eden a.zalıklar içiıı lam hususi temaslara vesile 
yapılan intihabatta Peru'nun hazırlamakta idi. Bu defa bu 
yerine Meksika, Yugoslavya'- da olmadı. Fransa ile Almanva 
run yerine Çekoslovakya gel- hüki'imetleri. mı>ı'ul ~evlet -a
miıtir. Lehistan tekrar intihap damları tarafından söylenen 
edilmiıtit. Bu defaki İntihap aleni nutuklarla uzun ve hara
la gösteriyor ki meclis azalığı retli bir Polemike giritmitler
irtihabatına gittikçe coğrafi dir. 
mmtaka mülahazası hi.kim ol- Herriot, Gramat' da aövle
maktadır. Amerika kıt'aaından diği bir nutukta Alman hÜki'i
iııhilil eden azalığa yine bir metini tekrar aili.blanmağı İste 
Amerikalı devlet intihap edil- , mekle itham etmiştir. Herriot 
diği gibi Yugoslavya'run yeri- "Almanya hazırlanıyor., demiş 
ne de yine bir vasati Avrupa . tir. Fransa bu terait altında 
devleti geçmiştir. Lebistanın silahlarını azaltamaz. F rnnsn: 
arka arkaya üçüncü defa olarak Baı•ekilinin nutkuna Berlinde 
intihabı 1926 senesinde daimi Alman Baıvekili Yon Papen 
azalık hakkındaki iddiasından cevap vermiştir. Alman Baı•e
vazgeçmek için kendisine veri- kili de F ranaa'run silahlan tah
len v:ıat iktızaaıdır. dit etmek istemediğini ve dün-

• • "" Türkiye'nin meclis azalığı- yanın bu yolda ilerlemesine 
Bı•. defaki içtima devresin- I na intihabı Şarki Avrupa dev- engel olduğunu iddia etmiş-

de görülen itler meyanında !etlerinden birinin azalığı bitti- tir. 
baılıca ~unlar vardır: Millet- ı?i zaman olacağı anlaıılmakta- Bu nutuklar Cenevre' de öy-
ler cemiyetinin bütçesi ve his- 1 dır. le gayri müsait bir bava yarat-
selerini tediye etmiyen azadan ,. " "' mıthr ki Fransız ve Alman mu-

ratlar 
lehine tecelli etti 

1 

' 

NEVYORK, (A.A.) - Birin
citeırin intihabatı namzetlerini seç
mek için yıopılan "ilk" intihaplar, 
demokratlar lehinde ..asi bir hareke
tin tereaaüm etmekte oldupnu cös
termeldedir. 

Sabık Adliye vekili "Libe. 
ralliğin ölümü" 

makalesinde ne diyor? 
ralliiin papaca dama atıldı. YunanİI 
tanda t.ile liheraller ka:pnamaddar. 

~ 
Bazı aliim eyaletlerdeki münte

hiplerde f".JUU dikkat temayüller 
mevcut olduiunu cöatennektedir. 

Ezcümle Georcie'de elektrik ar 
fiyatı üzreine yüzde 3 nisbetinde bir 
Terci tarbetmesini iltizam etmek su
retile triiatler siyasetini kabul etmiı 
olan bir demokrat meb'usa Rusııel 
ismindeki cenç bir mazet tercih edil 
mittir. 

Ruuel, barp borçları baldunda 
cüriiltülü bir mücadele yapmakta 
ve Avrupa ile her türlü diplomasi ve 
ticaret münaaebetlerini katetmek su 
retile onu Amerikaya tediyatta bu
l~a ichu etmefi teklif etmekte 
dir. 

Kaçakçılar tarafından ·Koca Bili" 
denilen ve cümburiyetçiler lehindeki 
temayüllerini izhar eden sabık Şilra
co belediye reisi M. Thmnpsoa'un 
da yeniden ortaya çdanrt olduğu 
byde f"y&ndır. 

lllinois'rn intihabat aianr olan mu 
maileyb. bu fırsattan bilistifade bü
tün carebetlerini ortaya atmaktadır. 
Misiıipi ve Obio üzerinde sirk hali 
ne koDDWt bir gemi ile seyahat et
mekte ve namzedinin ıcrefiı:ıe .,__ 
cani temsiller .ermektedir, 

Hatta .!emokrat namıedin mentei 
yabudi oldaiunu balrrlatmak için 
babam elbisesi ~ymiş hir taknn figü 
ran1ara bir geçit resmi yaptırmııtır. 

Alman milleti 
Hindenburga 
neJer verdi 

1ZM1R, 6 (Hu•usi) - Sabık 
Adliye vekili Mahmut Esat B. Ana
dolu pzetesinde "l.iberalliğin ölü
mü" batlıldı yazdığı makalelerde 
mabalefete ve farmaaonlufa çok tid 
detli hücumlarda bulnnnmktadır. 
Mahmut Eoat Bey buııünkü makale 
sinde ezcümle diyor ki: 

Muhalif liberaller looea Tüık mil
letiRe Yunaaitt•nı önıelı: ıôstereeek 
!erine Fransayı lnciltereyi, Alman
J'&YJ. düıiin...ı., misallerini ora
lardan alsalar ılııha iyi olmaz mı? 

Fakat bu onlann İflerine celmez: 
Zira bu büyük memleketlerde lilıe-

Bu bahranlı ciiaal.rde tilıenıllilı 
ellerini kavuıt:marak memlek-. 
milletin acılarma seyirci lcalrı.,.ı.tL 
Ubenllik dewleti İlrtdat itferine .... 
nıtıramaz, berkesin betma sel"!' 
kendi kuaunıdur. Cezamı çekft,elı
dir. 

tiı 

çi 

Fakat ..,ı ı.rorlar ki camia ..... ~ 
yatuıcla fertleria hareketi yalnız "C!' ~. 
di iracleleriain mahaulü değildir. Lı
berallik pn "'"1<ri it.ihmile tıpkı 
farmasonluk ııiJH milliyetçı1itin Y' 
vatan oeverlifin Umisidir . 

Yunanistanda askeri birlik bir 
beyanname ile dağıtıldı 

1 

t 
ATINA, 6. A. A. - Askeri bir 

!iğin Reisi olarak telakki edilen 
Jeneral Otbonaioı bütün kıtaala 
bir tamim ıöndermiftir, Tamimde 
aakeri birliğin yiikaek komitesi 
Cümburiyetin Çaldaria fırkaaı ta
rafından bilakaydüşart tamnmıf 
olduğunu halka bildiren Reiıicüm 
bur beyannameıinden aonra aıke 
ri birliğin teesaüaün lü?.um aö ... 
teren oebeplerin zail olduğu ka
-atini rzbar etmekte ve yüksek 
komitenin aıkeri birliği idare et· 
mek hususunda deruhte ettiği ve 
kiıleti b..-akmakta olduğu kaydo
lunara.k birliğin derhal dağılma.u 
nı gerek ordunun ve gerek devle-

tin menfaati namına tavsiye eJ'lr 
mektedir. 

Jeneral Othon.ios tamimind"' 
göatennif olduldan inzıl>attan ıl0 
la}"i birlik az&MD& t8feklriir edr 
rek dürüst ve kutunuz hareke~ 
riyle bütün milletin kendilerin.İ 
tes'it etmekte olduiunu kaydet

1
• 

mekte ve rejim mes'elesinin V' 
tine yardllll ebnİf olduklarında1' 

ı , 
l 
,,, ,, 

1 
~ 

R 
dolay itebrik eylemektedir. • 

Jeneral Othonainos ayıaİ s•' i 
manda birlik azaaını karf'ı.ııtı 
teahbütlerine yekdiferini affol• 
meğe davet eylemektedir. Bu ~· 
mim ile aakeri birlik bilfiil da~ıl· r 
IDlf teli.lı::ld edilmektedir. 

l 
~ 

1 
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BERLlN. 6. A. A. - Volff A
jansrn~an: Reisicümhur mar.,.al Hin 
denburg'a dof.umunun 85 inci yıldö 
nümü münase~tile ~önderilen muh
telif şeylerin miktarı 22 bini geçmiş
tir. Her sın.f halk tarafından gönc!e 1 
rilen bu eşya arasınd" alelide mrk· 
tuplardnn !!ayet büyük birçok ta'ı!o
lara kadar herşey var ır. 

I zmirde fabrikatörlerin 
istedikleri 

1ZMlR. 6. (Milliyet) - Fabrikatörler bugün sanayi birliiİll' 
de top'.anmışlıırdır. İçtimada bir senelik mevadı iptidaiye ibtifJ" 

cı bir buçuk milyon lira olarak tesbit edilmittir. Sanayiciler buP' 

den başka mevadı İptidaiye için tenzili.tll bir gümrük tarifesi tı1 

bik edilmesini temenni etmeğe karar vennitlerdir. 

Mühim miktarda mrkülit ta gcrı· 
derilmittir. Bunlorın büvük l:i · kıs
mm:lan hastaneler, müstefit olacak-
trr. l 

Bolivya mücadele
ye devam edecek 
LA PAZ, 6. A. A. - Hükümet, 

Chaoo'da Paraııuaya kartı mücadele 
ye devam etmelr: üzre 5 ..,ne müd
detle hususi harp vercileri alacağını 
bildinniftir. 

Fransa Reisicüm
hurunun 

of{lu evlendi 
RAMBOUILLET. 6. A. A. 

F<ansa reisicümhuru M. Lebrun'un 
oğlu M. Jean Lebrun ile matmazel 
Bennadettc Marin°in m~de .. i nikah
ları, saat ti ,.30 ela Rambouillet bele 
diye daireıinde yapılmııtrr. 

Yugoslavyada ilk 
karlar 

BELGRAT, 6 A.A. - Linbli 
ana'dan bildirildiğine göre Tri
glav ve civarında ilk karlar yağ 
mağa başlamışhr. 

rabbas heyetlerinin biribirile 
temas etcasine bi'.e mani ol
muştur. Alman Hariciye nazırı 
Yon Neurath. cemiyet içtima
ını da yarıda bırakarak Berline 
dönmüıtür. 

Cenevre' de hususi surette 
müzakere ve batti temas edile
meyince İngiliz Hariciye nazı
rı Londra'da bet büyük devle
tin ittirakile bir konferans fik
rini ortaya atmıştır. Ve dün ak
tam gelen tel~raf haberleri 
bu konferans için davetin yapıl 
dığmı da bildirmektedir. Sir 
John Simon'un bu konferans 
fikrini Herriot il., görüştükten 
sonra ileri sürdüğü ma!Uındur. 
Ancak Fransa nazlanıyor. Bazı 
Fransız gazeteleri, Fransa'nm 
böyle bir konferansta yalnız 
kalması ihtimalini ileri sürerek 
Londra'ya gitmeği tavsiye et
miyorlar. 

Fakat asıl mütküli.t Fran
sadan değil, Almanya'dan ge
liyor. Almanya'mn, Londra'ya 
gitmek içiıı Cenevre'ye gitmek 
teki tartları ileri sürmek iste
diği anlatılıyor. Cenene'cleki 

.Kadın güzünden cinayet 
IZM!R. 6. (Milliyet) -- Bursadan otobüs itletmek için pç 

gün evvel buraya gelen Osman ve Hasan ef.lerle aıdxkalıle.rdaJI 

Alacttin bir arada sarhoş olmutlar, en sonda kadm yüzündell 

araların kavga çıkmıştır. 

Alaettin Hasam ellerinden bıçakla yaraladığından OaaıtJI 

1 

1 

ı 
1 

1 

da Alacttinini tabanca kurıunu ile öldürmüıtür. d 

Yunan-Türk dostluğu ve 
Yunan matbuatı 

1 

' 1 

' 

ATİNA, 6. A. A. - Elefteron Viına gazetesi. Türk-Yuıışll 
dostluğunun liberal fırka vaziyetinin aağlamlatmuına baib , 

olduğuu farzPden Türk matbuatının bu dostluk hakkında izlıJI 
ettiği bazı endişelerden bahsederek diyor ki: Türk-Yuaan dafl' 

luğu bugün Yunıınistan'ın sulhpen'er siyasetinin esaslı temelle' 

riden birini tC!kil etmektedir. 

Bu dostluk herhanği fırka, iktidar mevkiinde buluaursa b~· 
lunsun Yunanistan'ın siyasetidir. Türk- Yunan itilafları okscl,ı 
kuvvetlidir ki onu hiç kimse ıaraamaz. 

tahdidi teslihat konferanıına 
da ancak müsavat meselesinin 
her teyden l'vvel tanınması tar 
tile giacceklerini bildirdikleri 
de mal;.mdur. Esasen İngiliz
ler Almanları Cenevre'ye gö
türemedik<eri icin idi ki hu Lon 
dra içtimaını il~ri sünnüılerdi. 
Şimdi Almanlar Londra'ya git
mekte de ayni tartları ileri sü
rerlerse. Londra konferansı top 
lanmayabilir. ,. . " 

lrak'ın cemiyet azalığına 
intihabı iki seneden beri bekle
niyordu. İngiltere ile lrıak ara
ıında 1930 senesinde yirmi bet 
sene için imzalanan muahede
den sonra İngiltere. lrak'm ce
miyete girmesine yardmıını 
vadetmişti. fngiltere'nin cemi
yete girmek için yapacağı yar
dım daima ve her devlet için 
ehemmiyetlidir. Fakat lrak için 
bu yardım mutlaka li.zımdL 
Çünkü cemiyet lrak'ı İngilte
re'nin manduına terketmİftİ. 
Binaenaleyh lnııiltere'nin maa 
dayı tekrar cemiyete iade et
mesi li.zımdır. lngiltere'nin 

de yaptığı budur. İrak' ın ~rtd' 
mandaya ihtiyacı olmadığ": 
müstakil bir devlet için I~ • 
gelen hususiyetleri haiz ol.~, 
ğunu bildirdi. Cemiyet te g1l~. 
ı k• . . . tkik .ti~ 
ra ın vazıyetını te "' 1 

Harice kartı kendisini müd•_~,i 
edebileceğine, dahilde asaY~. 
temin edeceğine kanaat getı 
di ve cemiyete aza olar~ 1''' 
bulünü tavsiye etti. iki ·~ 
den beri bu fonnaliteler ile 111 ,-it 
gul olunuyordu. Binaenale ( 
geçen gün verilen nihai k~'' 
da bir fonnaliteden ibarettır· a· 

Tevfik Rüştü Bey bu "'ıı 
nasebetle söylediği güzel b 
nutukta İrak' ı seli.miadı ve ;;; 
riye'yi de cemiyette aza ol~,J" 
görmek istediğini bildı ~ 
Filhakika frak aza oldukt ıf 
sonra Suriye içiıı de yol açılıtljj$ 
oluyor. Ancak Fransızlar b!°tıS 
bu memlekette müstakar bıt 
ki'imet tesis edememitlerdir· 

• • • ıJ 

Mançurya meselesini te!dl 
etmek üzere uzak •arka 11-.A 
Lytton komisyonunun ~ 
n~redildi. K-U•YOO!lll t 



' 
' 

' 
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Yeni Fabrikaların Projeleri Rusyada Hazırlan cak 
Ekonomi 

Şikago sergisine hazır 
lıklar başladı •. 

feusursuz bir tarzda iştirak için 
bir komite hazırlandı 

1932 senesi haziranında açıla
<ak olan beynelmilel Şikago ıergi

'!ne reımen İ§tirak edeceğimiz i
ç,,, hazırlıklara hqlaruru,to:. 

lktıaat vekaletinden gelen e
:"ir Üzerine bu hu•U11ta ihzaratta 
•ulunmak Üzere bir komite ay-

l BORSA 

( 111 Bank1smdan alman cct•eldir ) 

6 Teşrinievvel 1932 
Akflll'I Fiatlan 

1ı1ihnlu Talarillt 
~. (ııın 1&,112 

lııı ~ .ı cllarr 5 
'1 ·A.hı•ıtı~ıde se.
Ct1r. rc kıır t.-
lııdt ııııhl 6,10 
lırdor 1,10 
1 ııktrJyı 7,."iO 
h n lı Rt1rdiye 
" L t ııı •• 

Klıtlrlt 1,-
Trıel'&J :ı:, -· 
Tlıc ! 1,-
llı'-••• ıı.-
Aaadıla 1 31,71 

.. m ıs • ..o 
,.M.__11 15,IO 

Eıham 
J, Bıotaoı ~.atı Trrt .. 
Atıdolu ti 70 Çlmıato A.r. o.-
Rrıı ı,os t:a7oa 417. " -
~ ıı lııyrlJı 14,IO fark dty. 1,61 
l',,.,,,J fô.ıs ~ıl7a ı,eo 
lır.11m!ıiıcırtı JQ,I ~ark• ,.. l,IO 
~l.ınc.alf 13, ~ o : TtltJea JJ,11 

Çelı: fiatlıon 
tırı. ıı.oe ,,., 
l l11drı 1 ~ıo Ylyıaı 4,-
~•Yort • 1 tı Maılrlı &,'7,1& 

16,9441 

'hıano ~.tı Bırlla J,98,81 
~tUksel A,'40 . '4R V ırto.,ı 4,10.81 

>ıt1na 7 ,69 Pıttı l,62,61 
"l•t1n H5 Buk"'f 79.ts 
ltha 6o,OI t Brlırır 11.09 
Ani 1 ı- ıdını 1.1 7 bO J J.1oıkovı ıt,IT,H 

Nukut (aatıı) 
Kuru$ 

f.fıı 111 ırı 

ı lıt<ılln T40, .. 

1 CL ı.r 113,-

1~ Uru t ıs. 
il 1 Bd{lk• ııs, 
lu drahmi u,
ıı ı. lıvtrrc 6!,J -

t ıf\'ı ! 7 -

lLrıa ·~ 
1\ lu Çu.) ıı,._ . 

ı ııııo, J.y. 
1 pıuıa 
1 •• n. 
ı ıokt 
1 p .. ,. 
t~ lay 
it dinar 
1 (ırııOYtf 
ı Alııa 

I •tHldJyı 

ı Euk-

11,
IO,-
114,

n.-
ıı,-

611,-

9,11 
94,... ,_ 

Etıbba odasında 
Etıbba Odası, heyeti idaresi 

dün mutat içtima.mı yapmı§ ve 
llıesleki bazı mukarrerat ittihaz 
ttıniştir. Oda reiıi Tevfik Sa-
1ın Pt. pazartesi günü Avrupa' 

dan avdet eılecektir. 

Beykozda yangın 
Evvelki gece Beykozda Arpa• 

•ık çiftliğir: e yangın çılaru• ..., 
teç vakte kadar devam ebnİtt.İr. 

Keriman Halis Ecenin va 
tandaşlanna tavıiyesi: 

Güzel ve sağlam olmak is
liyorsaruz, siz de benim gibi 
lürk üzümü. Türk inciri 
lürk fındığı yiyiniz! 

Ml!.!.l IKTISAT VE ; ASARFU 

CEMIYETI 

'11ecenği meselenin mahiyeti 
~alUnıdur: Geçen senenin ey
,ıılünde Japonlar Çinin bir cüz' 
li olan Mançurya'yı iıgal et
:ııişler ve orada müstakil bir 
q(ikiimet tesis etmişlerdir. Ja
Jıonlann iddialarına göre Man
~rya hükiimeti. Mançurya' da 

ı lıalkm Çinden aynlmak hu· 
'usundaki arzulanndan doi· 
llıuıtur. Çin bunu kabul etmi· 
)or. İt yalnız Çin - Japon da
~'•ı olaaydı, halli kolaylaşır
dı. Fakat Amerika da alikadar 
ır, Rusya'nm alakası vardır. 

4.ırrupa devletlerinin alakalan 
~ardır. Amerika. Japonya'nm 
~ lıareketini bir talum beynel
llıılel mukaveleleri ihlil eder 
~ııhiyette telakki ediyor. Hü
-., birinci derecede ehemmi
r.eti haiz beynelmilel bir ihti
lf ınevzuudur. 
~· İtte Lytton'un riyasetinde
) 

1 ~omisyon bu karışık vazi
~tı tetkik için gitmifti. Ye u
~ tetkikten sonra raporunu 
,·"'tretti. Raporda bir orta hal 

idi tavsiye edildiği anlaşıl-

nlmııtır .. Sanayi müdürü Refik 
Beyin riyaaeti altında tefekkül e
den komitede lıtanbul meb'aıu 
S..li.h Cimcoz, Gani, Dani§, Ha· 
oan Vafi, Evliya zade Nureddin, 
lpeki, müdürü Ali Hüııeyin, Emin 
Ali ve Celi.! Eaat Beyler bulun
maktadırlar. 

Beynelmilel tasar
ruf günü 

Teırinievvelin 29 uncu aunu 
dünyanrn her tarafında taaarruf 
l(ÜnÜ addedilmektedir. 

Milli iktıaat ve taoarruf cemi
yeti bu beynelmilel tasarruf ırü

nüne memleketimizin de iştiraki
ne karar venniıtir. O Pn Cün.hu 
riyet bayramma da teaadüf et
mektedir. 

Vekaletin sorduğu 
süaller 

lkt11at vekaletinden M>nalan 
euallere ve iatenen maliınıata ce
Yap hazırlamak üzere Ticaret 0-
daaında içtimalar yapan heyet bir 
tali komiıyon intihap ebnittir. 

Bu heyette Numi Nuri, Ki.zmı 
Ziya, Halil Ali, Dilber zade Şev
ket, Oto Andiryadi, Eniı İpekçi, 
Hamza Ali ve Liitfü Arif Beyler 
bulnnmaktadır. 

Mı•ırda buğdaya 
zam 

M111r hükumeti buğday ve 
buğday unu re•mİllİ yeniden te:ı
yit etmittir. 

Ofisin bir tebliği 
lSTANBUL, 6. A. A. - ihracat 

ofiainclen teblif edilmiıtir: "Franaa 
hiikiit..ti 1 lllfrinİevvel 1932 den 31 
mut 933 tarihine kadar Franaaya it 
bal edilecek taze konıerve, kuru,tuz 
lu ve tütaülenmit balıkların konten
januu tapit etmitılr. 

Alikadarlar. oliıten mallimat ala
bilirler.• -

Bursadn tevhit 
itleri 

!BURSA 4 - Birleıtirilen tü
tün, içki, tuz ve hamt inlıiaarlan 
bapnüdürlüğünün yeni kadro u 
ııeldi. Batmüdürlüie Balıkeıirden 
lbrahim Bey tayin edilmittir. 

Birleten inhiaarlar kadroaunda 
bazı değitiklikler olmuttur. Rur
aa İçki müdürü Saffeddin Bey 
dördüncü ıube müdürlüğüne geti 
rilmi~. İnegöl müdürü Hasan Bey 
açıga çıkanlmıı, yerine Gemlik 
müdürü tayin edilmiftİr. 

Dördüncü ıube müdürü Ali Rı
za Bey emliğe müdür olarak 
gönderHmit ve diğer bazı memur 
lar de açıkta kalmııtır. 

Tütünden maada inhiıar bina
ları tahliye edilınittir. 

Hüsnü 8. geldi 
lnhiaarlar umum müdürü Hüs

nü B. dün Buraa'dan avdet etmit 
tir. 

ya'nın İ§gali altında bırakmağı 
kabul etmemekle beraber, eski 
vaziyetin de iadesini tavsiye et
miyor. Fakat bu tavsiye her iki 
tarafı da memnun edeceği yer
de alakadar olmayan devletler
den maada kimseyi memnun 
etmediği anlatılmaktadır. Bü
tün alakadar devletler kendi 
noktai nazarlannda ısrar edi
yorlar. Japonya , Mançurya'yı 
tanıdığından geri gitmek iste
miyor. Çin arazisini parçalı:. na 
ya razı olmuyor. Amerika is
tatukoyu temin eden muahede 
)erden ayrılmıyor. Her halde 
Lytton raporunun ne,ri, dün
yayı uzak şark ihtilafının hal
line doğru ileriletmemittir. 

"' 4 4 

İngiliz kabinesinde geçen 
hafta tahmin ettiğimiz tebed
dül olmuştur. Kabineden üç 
nazır çekildi. Altı müsteşar da 
istifa etti. Çekilen nazırların 
yeri mesai fırkasından ayrılıp 
ta Mac Donald kabinesine gi
ren Snowden'dir. ikisi de Li
berallerin Sıımuel zümresine 

Belediyede 

Sultanahmet 
Meydanı 

Park haline ifrağ 
edilmeğe başlandı 

Belediye bütçe.i taıdik edilip 
geldiği için Sultan Ahmet meyda 
nmda vücuda aetirilecek parkın 
teaviyei türabiyeaine baılanmJf• 
br .. 

Buraya 20 bin lira ıarfedile
cektir.' Ancak bu tahıiaat ııenİf 
meydanın etrafına demir parmak 
hk çevrilmesi için yetiımediği i
çin parkın etrafına bir haıl kona 
cakhr. 

Belediye tahsilatı 
Belediye tahıil ıubeainde tah

silat ııeç yapılmakta, ekseriya er 
teıi ae.nelere bakaya kalmaktadır. 
Belediye bu tahıili.t itini daha 
faydalı bir tekle aokmaia karar 
vermittir. Bu huıuata daimi eıa· 
cümen tetkikat yapmaktadır.Mer 
kezdeki ve ıubelerdeki muha•ebe 
memurları için bir kura açınağa 
da karar vermİftİr. Kuraa müna
vebe ile bütün muhaaebe memur
lan devam ettirileceklerdir. Kura 
altı aylak devreler halinde devam 
edecektir. Memurlar bu ıuretle 
daha ziyade tecrübeli olarak it 
ııörebileceklerdir • 

Yine dilenciler 
Son zamanlarda lıtanbulda 

dilenciler faaliyetlerini aene ar
tınnrılardır. BüyÜk caddelerde 
ve köıe baılannda bilhaua kadm 
dilenciler ııeleııi ııeçeni rahatsız 
etmektedirler. Bu kadınlann yan
lannda, kucaklannda elueriya 
küçük çocuklar da bulunmakta
drr. 

Belediye kaymakamlıklara bir 
tamim ııöndererek dilencilerle 
sıkı bir surette mücadele edilme· 
aü bildlmıiıtir. Bu kadm .. e ço
cuklardan çalrıamıyacak derece
de sakat olanlar Darü1ice7.eye 
ııevkedilecektir . 

Tekaütlük nizam-
• 

namesı 

Belediye memurlannm hakları
m korumak iç.in yapılan Belediye 
m.emurlan tekaütlük nizamnamc
ıi ikmal edilmit ve berayı tetkik 
Dahiliye vekaletine gönderilmiı
tir. Nizamname memurlann lehi
ne olan birçok maddeleri ihtiva 
etmektedir. 

Zeynep Kamil 
konağının önü 

Veznecilerde Zeynep Kiamil 
:konaiı önündeki iatimllklt ta
mamen bitmiı ve burası geniı bir 
meydan olmuıtur. Fakat tramvay 
'kavainin yeri değiıtirilerek cloii'ru 
hat ın.-11 için yapılacak maorafı 
tramvay ıirketl ödemek isteme
mekte, belediyenin de bu masrafa 
İftİrakini talep etmektedir. Şirkrt 
bu hu•uıta Belediye ile müzake
rata giritmiıtir. ihtilaf hallolur
ıa ~irket yeni kavıi intaya ba,lı-
7acakhr. 

1 •••••• 

Mes'ut bir evlenme 
Dün Park otelinde gene dok 

torlanmızda.n Necmettin Şev
ki B yl Beyoğlu Belediye au
tabibi muallim Dr. Ihsan Be
yin kerimeleri Vedia İhsan Ha 
nımın düğün merasimi tes'it 
edilmiıtir. 

Her iki genç evliye uzun sa
adetler ve refah temenni ede
riz. 

an' anesine hakikates saplı ka· 
!anlardır. Bu iki nazır da fırka 
lideri Herbert Samuel ile Ar
chibald Sinclair'dir. Batvekil 
Mac Donald, münhal kalan yer 
!erin ikisini Muhafazakirlarla 
birini de Simon taraftan Libe
rallerle doldurmuttur. 

Liberallerin kabineden çe· 
kilmelerile hükUmetin mecliı
teki vaziyeti çok zayıflamıyor. 
Çünkü esasen yalnız Muhafa
zakar fırkaya istinat etmekte 
demektir. Ancak harici manza
rası milli bir hükUmet olduğu 
içind> ki kabine o şekilde mu
hafaza edilmek isteniyordu. 
Liberallerin aynlmalanna se
bep. Ottava konferansında ka· 
bul edilen ve lngiltere'de bir 
gümrük himayesi sisteminin 
kurulmasına çığır açan karar
lardır. Kabineden çekilen Libe
raller. bu kararların hiç olmaz
sa, dünya iktisat konferansın
dan sonra tatbikine geçilme
lerini istemişlerdir. Bu talep
leri kabul edilmeyincedir ki ka
bineden çekilmişlerdir. 

Profeser Orloff ve 
arkadaşları gitti 

Yapılacak fabrikaların kat'i 
projelerini hazırlayacaklar 

Dılrı Rusyaya avdet eden mütehassıslar vapurda 
Anadolu'da açılacak pamuk j aı M. Golonin, Türk keten ve ken 

kumat fabrikaları hakkında tetki dirlerini çok iyi buldu. Yalnız 
katta bulunduktan oonra latanbu- bunun m.iktarıru artırmak icap e
la ıelen Ruı mütehaaaıalanndan diyor. Burada mühim bir f'OY na
Prof. Orloff ve üç refiki dün ak- zarımııa çarptı: Keten ve kendir 
,..m Çiçerin vapurile Ruıya'ya iyi olduğu ve bunun artınlm.uı 
dönmü,lerdir. kabil olduğu halde Türkiye'nin 

Prof. Orloff, yeni açala<oak ayni maddeleri hariçten alma11-
fabrikalann kat'i projelerini Y"'P· dir. 
makla meşgul olacaktır.Prof. dün Halbuki Türkiye keten ve ken-
bizc demi~tir ki: dir ihracatçısı olabilir. M. Golo-

"- Ruaya'da metgul olacaği- nin, tetkikatına devam için Kaı
miz İfİn ne kadar ıüreceii belli tamoni'ye gidecektir." 
değildir. Kat'i projelerini yapaca Prof. Orloff, Anadoludaki tel 
iimiz fabrikalardan, evveli. Kay- kikatı eenaarnda kendisine refa
ıeri de, •onra da Nazili de yapı- kat eden genç aanayi mühendia
)acak fabrilc:anm projeıini hazJT· !erinden Kudret ve Fazıl B. Ierlt 
liyacağiz. Bu İş. bittikten sonra arkada~larının meaaiaini sena eo. 
tekrar Türkiyeye gelmemiz muh- derek dedi ki; 
temeldir. "- Genç ve Avrupa'da tabıil 

Türkiye pamukları hakkrnda- görmüt olan bu mühendisler Tür
ki tetkikatımız bitmiş gibidir. Bu hixe için pek kıymetli birer unsur 
pamuklarla ne gibi kumaflar ya- durlar. Ben bu gençleri bazen ınü 
parak kabil olduğu bizçe anlaiıl· teha11ı• diye ecnebi memlekt>tler 
miştir. Bu sebeple buradan niunu den celbedilip, hiç bir kıynıeti ol 
neler alq> Ruaya'da tetkik etmeğe miyan yabancılara tercih ederim. 
lüzum yoktur. Bu mühendiıler Türkiyenin sana 

- Keten ve kendirluimizi na- yilettirilmeai •eferberliğinde kıy-
aıl buldunuz? metli bir erki.nı harp va7İFeııini 

- Keten ve kendir ınütehauı- muvaffakiyetle görebilirler." 

Mahkemelerde 

Kara Ali hakkındaki 
karar nakzedildi 

Nakız sule ait sebeplerden 
ileri gelmiştir 

Gebze ve civarınd., halka dehşet ı' deiumumiden mütaleasını ıormuı 
vermek, lbrnhimi teaırunüc1en, Kör müddeiumumide evvel emirde p.bit 
Hasanı Kastan öldüTIIIek ve Mtimin celbi icap ettiğini, diğer nakız •ebeı> 
isminde biriıini öldürm~-ktcn suçlu !erinin tahlllerin dinlenildiği ccleııe
Kara Ali ile arkadaılan Ahmet, Ha- de tetkik edileceğim aöylemiıtir 
lil ve Pala Hüseyin hakkındaki a
ğırceza hükmü nakzedilıniştir. Kara 
Ali evvelce ağırceza mahkemesinde 
id:ıma bedel 30 ıene ağ rr hapse, Ah 
met 12 sene 3 ay h2.pse, Halilde ya
şından dolayı J sene h- mahkum 
cılmuttu. 

T-yiz ınahkmıeıi mabkfunlann 
talebi üzerine duruıma yapmıı ve ne 
ticede ağır ceza mahkemesinin hü~.
m<inü 19 noktadan nakzetmişıir. 

Mahkeme bu nakza uymuş. müd-

kahir ekseriyeti muhafaza et
mekle beraber, hükumetin hü
"iyeti değiştiği inkar edilemez. 
Mac Donald hükiimeti bu te
beddüllerden sonra daha az mil 
li ve daha çok fırka hükUıneti 
mahiyetini alaıııtır. 

••• 
Hint milliyelperveri Gandi, 

altı gün devam eden oruçtan 
sonra yemek yemeğe başladı. 
Gandi'nin oruc tutmasına se
bep, muhtelif -Hint hükümet
leri parlamentolanndaki temsil 
nisbetleri tesbit edilirlı.en. Par
ya denilen atağı tabaka Hintli
leri bir ekalliyet telikki ede. 
rek müntehiplerin aynlmasr 
ve kendilerine ayrı temsil hak
kı verilmesi idi. Gandi oruca 
başladıktan sonra Paryalann 
reisi olan Ambedkar ile yük
sek tabaka Hintliler temas et· 
tiler. Çetin bir müzakereden 
aonra bir itilafa varıldı. Bu iti
lafa göre, gerek yükaek taba
ka Hintliler ve gerek Parya'lar 
intihabatı beraber yapacaklar 
yani ayni müntehiplere ~ey ve-

Diğer nakız sebepleri zabıt vnraka 
IUUJı duruımada okunmaması, hü .. 
k ·· ıefhiminde zabıt katibinin ha
zır bulunduğuna zabrtnamede yazıl
mamış olma11. mahkeme maırafının 
tayin edilmemiı bulunması, bir du
ruıma zabıtnamesinde aza mülilJ':f. 
mi Remzi beyin İmzaıı olmaması gi. 
bi •nüle dair aebepl«dir. 

Müddei nmuminin talebi- ...... 
maznunların vekili Vedat bey demiş 

kı muhafaza edilmektedir. Ya
ni meclislere muayyen niıbet
te yükıek tabaka Hintli. mu· 
İıyyen nisbette de Parya inti
hap edilecektir. 

Gandi'nin itiraz ettiği en 
mühim nokta müntehiplerin 
ayrılması idi. Bu mesele hıılle
dilince ve İngiliz hükiimeti de 
bu tesviye tarzını kabul edin
ce Gandi de orucu bozdu. F &· 

kat timdi daha mühim bir o
ruçla tehdit ediyor. Yüksek 
tabaka Hintliler. Paryalan a· 
şağı tabaka telikki etmekte de 
vam ettikleri takdirde tekrar 
oruca başlayacağını söylemit
tir. Dünkü oruç Hintlilerin ıi
yasi haklannı temin etmek için 
İngiliz hükUmetine karşı idi. 
Bu yeni oruç ta tahakkuk eder
se. Hintliler arasındaki ıınıf 
farklanıu kaldırmak için yük
sek tabaka Hintlilere karşı ola
caktır. 

4 • • 

Yunan komfumuzda Mm 

intihabattan sonra hasıl olan 

1 Kim olduğu 
Anlaşıldı 

Maznun olarak Ali • 
isminde 

biri de yakalandı 
Geçen cuma aabab.ı F eriköy Bul

ııar mezarhğı manada öldürülmüt 
bulanan cesedin katili zannile bir iri 
tinin yakalandıinu dünkü niiıhamrz 
ela yazmıftık. Emniyet aıüdürliığü 
ikinci tube cinayet kaamı ınemurlan. 
bir haftadan biri pceli ııündiiz. 
lü yaptıkları tahkikat neticesinde ba 
kapalı cinayetin esrarını mcydttna 
çıkarmqlardar. Öldürülenin iami Yu
ıuf oğlu Ahmet Rifaıtır Rontl!nya 
mubacirlerindendir. 

A'kaaray civarmda metresi olan 
Ommiye isminde bir kaclmla oturu
yordu. Maktul Ahmet Rifat, zabıta 
tahkikatına ıöre katil ve ıirkat ııibi 
Yakalardan sahıkalıdır. 

Geçen hafta cuma ııünü geceoi Fe 
riköy Bulgar mezarlıft önünden g<>
çerlcen bir aoygunculuia uğramı! ve 
ayni zamanda öldürühnüttür. 

Maznun ııfatile çoban Ali yakalan 
mıtto:. Alinin arkadafları olduğu ela 
zannedilmekte ve tahkikata devam 
olurunaktadrr. 

Yerli Mal 
Piyangosu 
Fakir çocuklara gardım 

edilecek 
Milli iktıaat "e taaarruf cemi

yeti Hiınayei Etfal cem.iyetile bir
likte bir yerli malı pİyangol\I ter
tip etmiıtir. Hem yerli malların 
revacı için, hem de fakir ÇO<:lıkla
nn menfaatine tertip edilen ı.. 
piyaııııo 1933 nenesinin ilk ııü
nü çekilecektir. Piyanııo 200,000 
bilet üzerine tertip edilecek ve 
150, 786 bilete iaabeı olacaktır. 
ikramiyelerin mecmuu lnymeti 
25000 liradır. 

Lehistan yeni bir 
hat açıyor 

Lehiıtan ıeyriaefain idııreıi ya
kanda Kö•tence'den batlryarak la
tanbul ve lmıir'den geçmek üze
re, Hayfa'ya kadar bir hat tesisi
ne karar vel'JDİttİr. 

··--··---····---·--·-
tir ki: 

- Dijer nakız aebepleri buırün 
tetkik edilmelidir, aksi takdirde nıu 
hakeme uzayacakbr. Miinkkilim 
mevkuftur, yeni yapılan bu muhake 
me ncticeainde beraet edecektir. Da 
ha fazla meykuf kalmaaı adaletle ka
bili telif değildir. Tabliye hakkında 
da karar verilmesini isterim. Eaasea 
miiveldrllim hastadır . tıbba adlidea 
almnuı raporiar vardır, okunsun. 

Vedat beyin bu telebi kabul edil
mit, nporlar oku-ıtur. Raporlar 
da Ali Ajaıam DaülkiiU!e müptell 
olduiu ıınlatılmııto:. Heyet müzake
reden aonra tahliye talebi hakkında 
bilüıare karar verilmek Üzere tablt 
celbi için müzakereyi 3 teJriniıamye 
bırakmiıtır. 

119 bin liralık 
ihtilas davası 

Malullerin 10 aeneliklerinin te-nll 
.,..,._.ı. 119 bin küsiır lira ihtilas 
etmekten maxnus olan Bakırköy mal 
müdürü Nail Beyle sarraf Mehmet 
Salih beyin ve diğer sayrı mevkuf 
1 l kişinin muhakemeaine dün ağır ce 
za mahkemesinde batlanılınqtır 

Dünkü muhakemede llllTaf Meh
met Salih bey tahliye talelımdcı bu
lunımat, heyeti hakime ınüza.lıereden 
sonra bu talebi kabul etmiştir. Mu
hakeme gelmiyen ıa!ıitlerin celbi i-

buhranlı vaziyet vuz:uha doğru 
yürümeğe ba !adı. Malumdur 
ki kral taraftan Çaldaria fır
kası 96 meb'ua intihap ettir
mi9ti. Venizelos bu neticede 
cümhuriyet için tehlikenin büs
bütün büyüdüğünü görerek, 
fırka lideri Çaldaris'ten vazi. 
yetin tavzihini istedi. Hükli
met te,kilinden evvel bu nokta 
mühimdi. Çaldaria Reiaicüm
hur Z.imi•'e cönderdiği bir 
mektupta cümhuri7et rejimini 
tanıdığmı ve bunu asla mevzuu 
bahsetmiyeceiini bildirdi. Re
isicümhur da meseleyi kapan
mı9 telakki ettiği hakkında 
bir beyanname ne,retti. Ve re
jim meselesi bu suretle halle
dilmi, oldu. 

Vaziyetten en ziyade endi9e 
gösteren Venizeloa'un dahi 
bu teminatı kifi gördüğüne 
nazaran. ikide bir tazelenen 
ve Yunanistanın sükfınunu 

ihlil eden rejim meaeleıi kanan 
m1' demektir. 

Maarifte 

Tehacüm 
Fazla 

Bir ilk mektep tale
beyi almayor 

Bu sene ilk mekteplere çok ta
lebe kaydedilmiıtir. Baza mektep 
binaları mevcut talebeyi istiap et 
111İyecek derecededir. Haber aldı 
fmııza ııöre, Beyoğla 18 inci ilk 
mektebe 800 ü mütecaviz talebe 
kaydedildiği için mektep binau 
tehlikeli bir manzara arzetmek
tedir. Ba mektep bina&ı be yeti 
fenniye tarafından muayeae etti
rilmittir. Verilen raporda bina
nın bu kadar 11Jdeti çekmefe ta
b.mmüli olmad.ğı bildirilmel.:te
dir. Bu mektept.a iiç dört amrfın 
civar mekteplere D&Jdeclilmeai 
tekarrilr etmİftir. 

lzmird.e gelecek 
muallimler 

lzmir vilayeti muallimlerin
den olup latanbul vilayeti emrine 
verilen muallimlerin liateai Maa
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rif Veki.letincc taodik edilerek · 
ııönderilmqtir. ·~ 

Bu liateye ıöre Topallı mekte- 1 

bi muallimi Hüanü bey Beyoğlu 
34 Üncü mektep muallimliğine, 
Alaancak mektebi muallimi Hüs
nü Bey lıtanbul 55 inci mektep 
muallimliğine, Dam.lapmar mekte 
bi muallimi Diirİ)'B hanım İstan
bul 24 üncü mektep muallimli"i
ne, Miaakı milli mektebi muallim 
!erinden Adalet hanım S..yoğlu 
4 üncü mektebine, Belııaınanrn 
Zübide hanım mektebi muallimi 
Saime hanım Oaküdar 111 inci 
mektep maallimliiine, Kuıada11 
muallimlerinden Ferit bey lıtan
bul 5 inci mektep muallimliğine. 
• Kutada11 muallimlerinden S.-

ime ha- lıtaabul 18 iaci mek
tep muallimliğine, Knfftda11 mu
allimlerinden Tevfik bey lıtanbul 
22 inci mektep muallimUğine, 
Reddilhak mektebi muallimi mü
beccel hanım latanbul 43 üncü 
mektebine, Reddilhak mektebi 
muallimi Meliha hanım Kadıkö-
yii 6 mcı mektebine, Urla Birinci 
mektep muallimi F e"VZİ bey Bey
oğlu 41 inci mektep muallimliği
ne tayin edilmitlerdir. • ____ , _________ _ 
çin baıka ırüne lnrakdmıp. 

Film facıası 
Kııçakçdar hlmi ahmrken idatt et 

tiği ..-bil cle'ITilenk bir kişinin 
ölümüne, lıir kitinin de mmım nok 
aan kalmaama aebep olan Darülbeda 
yi aktörlarinden Talat efendinin mu 
hakemeaine dün aio:ceza mabkeme
ıinde devam edilecekti.. Fakat ehli vu 
kuf rapcırunan henüz elıneclifi anla 
ırldı: n ıııııaı.aı.- 2ıt teıriııisaı;i,e 
bırakıldı. 

Uyuıturucu madde 
değilmiş 

Uyuıturucu ıneYat satmaktan auç 
lu Litoııyalı Plüllp Sdıiff efendi 
nin mubalaeanaiae diin ai"ırceza 
mahkcmeıinde lıqlarulmııbr. Phi
lip of. malı.kemede bir tercüman va
ııtasıyli iıtiçvap edilmiı, aatbb ıey 
!erin uyutturuca 'mevat olmayıp bir 
nevi talk olduğunu aöylemittir. 

Muhakeme şahit celbi için ba ka 
ııüne kalıruıtır. 

Feyzi Daim B. 
Mahkemei aaliye reisi evveli Fey

zi Daim Beyin istira•mda ısrar ede
rek vazifainden ~nlcbimı yaznnı
tak. 

Feyzi Daim bey dün adliye hinaaı 
na ııelmiı ve arkadatlanyla ,.edaJaı
mıtto:. 

Şimdi bu mesele halledil
dikten sonra hükümet teşkili
ne sıra seliyor. v-izelos re
jim melelesi halledilirse. Çal
dari•'in bile iktidara geçme· 
sinde mahzur görmediğini ıöy. 
!emişti. Şimdi bu barışıklıktan 
sonra milli bir kabinenin te,
kili mevzuu bahistir. Ve eaa
aen intihababn neticesine göre 
ancak bu mümkündür. Ne Ve. 
nizelos fırkası. ne de Çaldaru 
yalDll! bqlarma hükWnet teı
kil edmaiyecekleri ııibi, bu iki 
fırkadan birinin iftirak etme
diği bir koalisyon kabinesi, iki 
fırkanın birletmesile teşekkül 
edecek bir milli bükü.metten 
daha çok mütküldür. Yani Yu
nan devlet adam.lan ya milli 
hüldimet. yahut ta yeni inli· 
hap tıklanndan birini tercih 
etmelidirler. Ergeç intihabat 
yapdacakbr. Fakat belki de 
bir defa milli hÜkUmeti dene
mek isteyecekler ... 

Ahmet ŞOKRO 
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~illiyet 
'\srın umdeai cM /LL/l' ET• tir. 

7 T.EVVEL 1932 
idarehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telcraf adresi: lıt. Milliyet 

Tellfon Numaralan: 
Batmuharrir ve Müdürı 24318 
Yazı iılwi MlidürlüiU 24319 

idare ye Matbu 24310 

HİKAYE 

Otomobilde 

Bobette •.r Birden bire,. - ll<on 
den bir teY iatiyeceiim ama, lıa
yır demiyecekıin. 

Robert " ihtiyatlı" - Neyıniı 
o? 

Bobette - Dojruau aen çok 
kaba bir adam olmata baıladm. 
Kulak bkayacağına, fU direkıiyo
nu bana ver.. Bak, timdi yol bu
rada dfun düz .. 

CUMA 7 TEŞRlNlEVVEL 

Memlekette 

Kardeş 
Katili 
Tarla yüzünden 

taşla 
kardeıini öldürdü 

1 

1932 

İş ve İşçi il 
Milliyet bu sütunda iş ve işçi 
istiyenlere tavauut ediyor. it 
ve İffİ istiyenler bir mektup
la lı büromu~ müracaat ef .. 
melidirler. 

iş arayanlar 

Bugiin • l\11 l:. L J:. K 
En büyük 2 artistin: 

JEAN MURAT 
EN BÜYÜK BlR 

KATE de NAGY 
ŞAHESER{: 

A~~~u~~!P 
ı ABONE üCRETLERl: 

Bobette - Direksiyonu bana 
ver. 

Robert "ltitmemİf sibi" 
'' Amma da fena yol baraaı .. 

Roloert - Bak, fU öndeki ııi· 
den adama.. Saiır mı nedir? O 
kadar klakaon çalıyorum da al
dmyor mu? 

Alaiyeden yazılıyor: - Bu· 
rada çok feci bir cinayet olmuş. 
iki kardeşten biri diğerini öldür 
müttür. Cinayet bir tarla taksi
mi yüzünden çıkınıt ve töyle ol 
muıtur. Aliiyenin Kadıyakası 
yaylasından Dendili Mustafa 
ve Mevliit isminde iki kardet 
babalarından kendilerine miras 
kalan tU"laların taksimi için 
amcaları Dendili Hasana müra 
caat etmitler, fakat onunla ko
nu9urlarken biribirlerile kavga 
ya başlamışlardır. 

506 - Alrnanyada yüksek tah
ıil .-örmiit ve Bolonya konaervatu 
vanndan mezun almanca, franaız 
ca~ İtalyanca,. türkçe ve rumca li
sa.nlanna vi.kıf iyi bir aileye men 1 
aup bir hanım kız piyano derıı 
vermek ve kız mekteplerinde mu
ıiki muallimliği yapmak arzuaun
dadır .. 

' 

" il 

ı ı 

TOrkly~ için H•ri<; içın 

L. K. L. K. 

3 aylılı 4- 8-
8 .. 7 so 14-

12 14- 21-.. 
Gelen ft1'Bk seri •erilm• -

Mlddeti seçen nüıı.alar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıl• içill müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemi• illıUann me
ı'ullyetim kabal ~. 

BUGÜNKÜ HAVA 

Bobette - Hiç te fena yol de
fil.. Hatta biraz vitea vennek !
çin bundan iyi yol mu olur 7 Dı
rekaiyonu bana Ter, sörecekain. 

Robert "Yine ititmemit sibi"
Allah belaımı verıin ıu çukurla

C -m .• 
Bobette - Ayol, o kadarcığa 

çukur mu derler. Direksiyonu iyi 
kullandın mı, hiç le çukurun Ü•· 
tüne dütmezain. Yahu, duymayor 
muıun, Şu direkaiyonu. ne olur 
biraz bana ver de, ben ıdare ede 

yim.Robert - Caıum, iıte ııidiyo
Yetilk~ naat ıaerkainden •e- • ruz ya .. 

rilen malilmata söre buıılin hava , Bobette - Peki biraz da ben 
açık olacak, rüzslr timal lttika-I' kullansam, kıyamet kopmaz ya .. 
metlerden hafif kuvvette eaecek- O kadar aeviyorum ki otomobil · 

1 idare etme.ini. Kuzum direksiyo-
tir. 

8-10-932 tarihinde hava ta117ilô 
787 milimetre en çok .-klık 28 

1 
en az 14 aantiıırat kaydedilmit· 
tir. 

Atina 

nu bana ver, fU karııki ağaca ka 
dar sötüreyim. Öyle hoşuma ııi· 
diyor ki .. 

Robert - Buraaı eğlenecek 
yer değil .. 

Bobetıe - Amma da fena a· 
dam mııın aen.. Sanki neden di
rekaiyonu ban Avcnniyoraun? 
Sanki kullanmaaını bilmiyor mu 
yon? Pek al&, öyle de iyi kullanı· 
yorum ki .. 

Robert - Canım itte gidiyo-
ruz ya •. 

Seyahati :ı:~:-::~~:::::;:~~:·~~~ 
Bu •- de, geçen iki sene- !erine bakılırsa bu i,Ie geçinen 

de olduğu gibi Atlnada yapıla• bir takım cür' etkarlar varmı, .. 
cak Balkıın oyunlarına bir ka- · Yaşlı, halsiz, türkçe az bilir. 
file gönderdik.. Spor itlerinde korkak bir takım kadınlara mu 
içi beni, dıtı baıkalarmı yakan sallat olup para ıızdırıyorlar
milnasebetim dolayısile bu ka- mıt. Esasen vaziyet böyle şey
filelerbı -k V\ icfareainde bi- lere biraz müsait .. 
rincl derecede allkam var. Go· Cemiyetlerin. imtiyazlı !ir
çen iki Mile Atlnaya biaimki- ketlerin, Belediyenin, Evkahn 
leri ben ıötUrmUttlim. Bu se- tahsildar ve memurları gün 
yahatin bir dlrgiln. seyahatin· atın bina ve dükfcinlara uğrar
den daha tatau: oldujunu söy- ken sırtlarında eğer eski res
lenem inamnn. çlinlrii ben iki· mi elb'-e ciymezlerae halkın 
sinin de tadını tatmıf bir ada- beriki çakır pençelerin elinden 
mım. Buna rafmen bllhaHa be kurtulmaıma imki.n yoktur .. 
ni tanıyanlar, aleyhimde bir Bunların ellerinde vetika olup 
demediklerini koymamıtlardı.. olmadığını bilmiyorum amma. 
Bu ıene gazeteden Fransaya kılıklarının vazifelerile alika· 
ıeyabatim ıebebile wı:un müd- dar bir tekilde olmadığı mu
det ayrıldılmı içia Atlnaya gi- hakkak. Hiç değilıe bu temin 
demedim ve dofnııu bundan edilse belki sahte memur vak'a 
pek te memnunum. Ancak ge- ları azalır ..• 
çen seneler bana çatanlar buri- Ka vunlarımız tek-
da memnun dejlil. Eııcümle sol ğb tt ?I 
açık Selimi izzeti gördüm. Ba rar ra e e • 
na sorılu: Gazetelere nazaran bizim ka 

- Atinaya ne zaman yolcu- vunlar Londrada büyük rağbet 
1 k., görmüt. Ali tey! Burada amca u .• 

- Gitmiyorum. beyin göbeği kadar kavunu bet 
-Yok canım! Neden? kuruta satmaktansa Londraya 
- ltlerim var da ondan.. göndermek daha hayırlıdır. 
- Yazık! desene! Doya do- Liki ben ne zaman kavunlan-

ya sana küfür edemiyeceğiz... mızm rağbette olduğunu eaze
Daver de piyasada yok! .. O da telerde okusam, aklıma Fran
çatamıyacak.. Tatsız olacak saya gönderdiğimiz kavunlar 
vesaelam.. gelir... Onlar için de gazete-

Bu seneki Atina seyahati ler: "Kavunlarmıu: Fransada 
k Üf U ı büyük rağbet gördü" diye yaz-pe P Y ı ... 
Seliminin samimi ıözlerİ· mıftı... Halbuki kavunlarmıız 

ne tefekkür.ve gitmediğime bir kontenjan ıebebile Marailyaya 
kere daha tilkrettim. çıkarılmıyarak (Praga) vapu-

u d 
runun ambarında çürütülmlit-

Y urma memur.. tü .. Umanm ki; bu sefer itin 
On bet. hele ay geçmez içinde ticaret ofisimiz yoktur .. 

ki; gazeteler bir sahte memur FELEK 

"Mtlliget,, in edebi romanı: 1 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

Bobetıe - Ah, bu yürümeıi· 
ni bilmiyen adamla" yok mu? 
Hem de tam yolun ortaaından gi 

. derler. Geçen gün az kalam Blan 
che'in arabaaile böyle biriıini çiğ 
neyord.um. Ne olur, kocacıinn 
ver fU direkaiyonu bana .. 

Robert - Blanche nasıl, iyi 
mi? 

Bobete - iyi .. Fakat ben aa· 
na Blancbe'den bahaemiyorum. 
Direkaiyondan behaediyomm. Son 
ııünlerde aana ne oldu bilmiyo
rum ki .. Ne iıteı.m reddediyor· 
ıun. 

Robert - Hakaızlık 
ıun Bebette .. 

ediyor-

Rebette - Pek ala doirusunu 
aöyliyorum. Geçen hafta bir man 
to ırönnüttüm de iıteınittim .. 

Robert - Canım, aen çocuk
luk ediyorıun. Pek ala, biliyorsun 
ki bu manto çok pahalı idi. Hat· 
ta aen bile pahalı bulmadın mı? 
Keaemize göre değil,demedin n-.i? 

Kavga neticesinde iki kardeş 
biribirlerine tat atmıılar. fakat 
Mevliidun attığı tat Muıtafa· 
nın başına isabet etmiş ve ölü
müne sebep olmuttur. Mevliit 
tevkif edilerek Adliyeye teslim 
olunmuştur. 

Neden öldürdü? 
Gaziantepten yazılıyor:- Bu 

rada bir cinayet olmuş, Koyun
lu aşiretinden bir sütçü kahve· 
cie oturup oyun oynamakta o- , 
lan akrabasından bir genci göğ 
süne dört kurşun sıkarak öldür Bobeıte - Pek ala manto pa

halı idi. Direkaiyon da para} la müttür. Yakalanan katil cina -
mı? Haydi Robert, JU direluiyo- yetin sebebini söylememekte· 
nu bana ver de, biraz de ben eğ t dir 
leneyim.. Hem görecekain, öyle 1 • 
yavaı gideceğiz ki .. 

Robert - "Nihayet kararını 
vererek" - Pek Ali, vereyim. 

Mardin kalesi 
·' . hlikeli 

Bobette - Haydi ver, ,öyle M 
bir kenarda dur, y.erlerimizi de: Mardinden yazılıyor: - ar 
ğiıtirelim. din kalesi şehrin bir k11ım ma-

Robert - Biraz ıabret, <.İcim, halleleri için büyük bir tehlike . 
direksiyonu ıana vereceğim anı· teşkil etmektedir. Bilhassa Bü-
ma, timdi değil.. yük mahalle kalenin altındadır. 

Bobeıte - Ya ne zaman? Ara aeıra kaleden yuvarlanan 
Robert - Bir kaç dakika aon cesim kayalar. üzerine düttüğü 

ra .. Vadettim, vereceğim, o ka- evleri harap bir hale getirmek
dar .. Yalnız Martignz'ye vara- tedir. Evvelki gün bu yüzden 
lım.Bo. b tt 0 d 7 bir facia olmuş, Milli zadelerin 

Rob:rte::: o::d: 0,~n:=~difer 
1 

evinin üzerine bir kaya dütmüş 
iıtaayonu var. ev yıkılmıf• Milli zadenin 14 

Bobette - Şimendifer iıtaayo yaıındaki oğlu ezilerek ölmüı-
nundan bize ne? ı tür. 

Robert - Karı~ığı~, oraya Beledi e kale i ktırmıya ve 
vardığımız zaman dırekaıyonu aa- • ! .. .. y yı . 
na vereceğim, ben de trenle ge- teblıkenı? ~une geçmıye ka-
ri dönecefim. lıte bu! rar vermıttır. 

Gazetecilerin 
kongresi 

Dün İstanbul Matbuat Cemi
yeti kongresinin akdı mukarrer 
dt Fakat ekseriyet olmadığı i- , 
çin kongre birinci tqrinin onun 
cu pazartesi cününe bırakılmıt
tır. 

• • • 
lıtanbul Matbuat Cemiyeti 

Katibi Umumiliğinden: 
İstanbul Matbuat Cemiyeti

nin ıenelik kongresi ayın onun 
cu pazartesi gününe tehir edil
mittir. O gün aaat on üç buçuk 
ta cemiyet azaımın behemehal 
merkezi tqrifleri. 

DOKTOR 

r-,~IN ŞÜKRÜ 
&..dıili baatalıklar müteha11111 
Her sün öjileden aonı·a lıtanbul 
Türbe Babıili Caddesi No. 10 

Telefon 2,26?.2 

Bursada sanayi 
birliği 

BURSA, 4 - lktısat müdü
rü Dr. Necdet Beyin te,ebbüsü 
ile burada bir sanayi birliği leş 
k:, edildi. Birlik için ilk toplan· 
tı Halk fırkası binasında yapıl
mıttır. 

içtimada. Buraadaki aanayi 
erbabını temıil eden heyetler 
hazır bulunmuştur. 

Dr. Necdet Bey. birliğin yü
rüyeceği yol hakkında, fikirleri 
aydınlatacak izahat vermit• bir 
likıiz san'at varlıklarının zara· 
rından, buna mukabil el birliği 
ile çalışmanın lüzum ve fayda
sından uzun uzadıya bahıetmiş 

1 ti. . 
ipekli mensucat ve ıpek sana 

yii demir. deri. bıçak, destere, 
detirmencilik, taban ve tekerle 
me sanayiini temsil etmek üze
re gösterilen namJıetlerden ye
di kit ilik bir heyet seçllinittir. 

Bu heyet tU 'evattan tqek-

• Husuıi piyano denleri tecrü
beli bir Matmazel, hanım kızla· 
ra huauıi piyano derıleri vermek 
arzuıundadır, arzu edenler Hay
riye sokak Çorlu apartıman 6 N. 
dairede. 

329 - 330 ıeneıi lıtanbul 
Sultanisi mezunlarından olup ha
li hazırda hiç bir itle meıgul de
ğilim. tüccar yanlarında ve fab· 
rikalarda katiplik vazifeıine la· 
libim. Maaı ( 45 - 50) lira ara 
aındadır. Elimde bonıervislerim 
vardır. Arzu edenler Milliyet it 
bürosunda "5,, rumuzuna müra
caat etıinler. 

Adrea: 
Babıali Vilayet 

kıratanedeki Şükrü 
le M. Sabri. 

kartumdaki 
Bey vaııtaai-

RADYO 1 

Bugünkü Proğram 
lSTANBUL- (1200 metre) 18: 

Birinci kıınn alaturka saz. 19,S gı-a 
mofon, 21 ikici kısım alaturka 21'7 . 

BÜKREŞ - (394 metre) 21,45 

GLORYA'da 
M 
A c 
R 
c 
E 
L 
L 
E 

H 
A 
N 
T 
A 
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CHARLES V ANEL ve 
GABRIEL GABRIO 

le beraber temsil ettikleri 

KANUN NAMINA 
nuazzam filminde pek büyüb 
nuvaffakiyetler icazanıyorlaı .. ~-------l 

Dünyanın birinci artiıti 

EMİL JANNlNGS 
MARLEN DIETRlHlerin 

GRET A GARBOLARIN 
hakiki rakibeıi 

dört kiti ile kiliac havaları. A N N A S T E N 
BELGRAT - (430 metre) 20 1 

Fransızça dera, 21 Vartovııdan na- İH T 1 R AS 
kil, 23 günün haberleri, sonra A'·ru 1 F J R T J N A L A R l 
pada bir ııezinti. lillilıriıııiıirrıiırıiıııiıiiııririıiiillliıirııiıirıiıııii 

ROMA, (441 m. )- 21,45 nıuh
telit konser, 22,30 komedi, 23 kon
ser. 

PRAC (488 m.) - 20 Heran Sekı 
tet, 20,30 armonik, 21 konıeT. 

ViYANA, (517 m.) - 20,50 Ti 
rolde kilise havaları, 21,40 orkestra, 
23,15 danı havalan. 

PEŞTE (1150 m.) - 20,111 kon
ıer, 22 salon orkestrası. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20 tnuh 
tellf, 20,46 radyo sazeteel, 21 musi
kili muaahabe, 21,15 senfoni, 24 
danı haTBlan. 

BUGÜN : HERKES 

M A J l K 
ıinemaımda 

CHARLOTTE SUSA ve 
GUSTAV FROHLICH 

tarafından temıil edilen 

YABANCl BlR 
BAYRAK AL TINDA 
namındald muhteıem Rus filmi-

ni ııörmelidir. 
Ruı danaları. .. 

Ruı aıkları ... 
Ruı Şarkıları ... 

lli.veten: R. K. O. halihazır 

Dünya Havadlıleri. Buailn ıaat 
10,30 da tenzili.ılı ıeana. 

BUGÜN 

~;ı~~~n~~;ı 
KARLO 

BOMBALAR 
ALTINDA 

Fransızca aôzlü filmini mutlak• 
gidip ııörünüz. 

Mümesailleri: Halkın en mah
bup artiıtleri 

KATE de NAGY 
ve J E AN MURAT 

2 misilsiz ıan'atki.r 

LlLlAN HARVEY 
HENRYGARAT 

ELHAMRA 
sinemaıında gösterilmekte l'llan 

Cennet 
Kuşu 

filmile size bugün en zevkli en 
neıeli bir tarzda 2 saat eğlPıt-· 

dirmeği. 

TAAHHÜT EDERLER 
Büyük U F A Opereti 

ili.ve: Paramount Dünya He
vadiıleri gazetesi. Buııün aaal 

10,45 te tenzilatlı fiatlada matine 

lıtanbul Belediyesi 
Darülbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temıilleri 
Buııün matine aut 15,30 ve 

ıuvare saat 21,30 da 
YEDi KÖYÜN 

ZEYNEBl 

BEERLlN (1635 m.) - 20 dok
torun tavaiyeleri, 21 Kolonyadan 
naklen (Balzak'm büyük çocufu) 
iamindekl komedi, temılli müteekip 
dana havalan. Dfilıuliye 25 kuruttur -•11 Yazan : Hauptmann 

N akl eden Seni

ha Bedri Hanım 
Umuma mahıuı. Kadıköy Mal

müdürlüğünden: 
Milliyet gazetesinin 26/9 1 

932 tarihli nüshasında çıkan i
lanımızda müzayedesi bir hafta 
uzatılım Kadıköyünde Oton c· 
fendi sokağında 27/29 No. lu 
sırf mülk dükki.n ve evin açılan 
müzayedede de~er kıymeti bul 
madığı için bir ay zarfında pa
zarlık suretile satılacaktır. Ta
liplerin Salı günleri saat 2 bu
çukta ıaht komisyonuna müra· 
caatları. (5285) 

kül ediyor; Sabık mebus Oı
man Nuri, fabrikatör Nihat 
Sabri, Süleyman. Kizım, Ah· 
met Necati,. Salim Beylerle 
Remzi uıta. 

Busün 

ALEMDAR 
ıinemaıında 

TEHLIKELl 
YOLLAR 

Meraklı ve müheyiç ıtk ve 
aersüzeıt filmi 

GARY COOPER ve 

SILVIA SIDNEY 
tarafındmı temıil edilmit fevka

lide bir film. 
llaveten: Paramount Halihazır 

Dünya Havadiıleri. 

Gündüz 2 - 4 - 6. Gece 9,30 ta 

ZA YI - lzmir ona mektebin

den aldığun taadiknamemi zayriti
fimden yeniılni alacainndan eakiıi
nin hükmü yoktur. 

Kemal otlu ŞUA YIP 

* * * 
Dariilbedayi müdürlüğünden: 
Tiyatromuzda Balet deraleri bat· 

lamııtır. Bu meccani deralerden isti· 
1 fade etmek istiyen, vücutlan danı• 
elveriıli ııenç hanımların her gün sa· 
at ikiden bete kadar Darülbedayi r~· 
jiaöriine müracaatları ilin oluunur. 

Sultanahmet Bepnci Sulh hukuk 
maWı:emeıinden: Beyoğlunda Tarla· 
bqmda 157 numaralı hanede m4kay 
yet ve Pariate ikamet etmekte il<cn 
ölen ve terekesine mahkememizce 

vaziyet olunarak taıfiyeıine karar ve 
rilen Ohanea Çamiçyan efendinin ,.. 
lac:ak ve borçlulannın alacak ve borç 
larmı kayit ettirmek üzre tarihi ilan 
dan itibaren bir ay içinde mahkeme
mize müracaatları lüzumu ilin olu· 
nur. 

ye benzetiriz. Efemm .. Parise tim yoktu. Dönüp baktım, kim ıudır, diyebilirim. lnaaolar a- fırsat hangiıl ise... terseniz kendi kuyunuzun su· 
seyahat. Amerikaya seyahat... lerdi. biliyor musunuz, Ayte kıl, aramadıjlından ve bulma- - Öyle ise evveli en kelepi· yu, isterseniz terkos... Ya şu 
Lokantaya götür, hem yemek ile Ahmet! dığmdan değil, iradeaizlikten rini gezelim. çamlara bakınız, biri bin lira 
hem üstüne para! Terziye gö- - 6 - bedbahttırlar. Akıl, henüz, in- Uzun müddet yürüdük. Bir değer, köşkün ikinci katı Ada· 
tür. hem esvap hem üstüne pa- JçerenkiJg'de mal san m.ekanizmaımdaki tam ye- duyardan eeçiyoruz. Ankaranın lara kadar alıyor. 
ra ! Pek daraldın mı. baloıunu ucuzlamıştır rini bulmamıttı'. 1'.üçük dağmın bütün tatı bu ikinci bir tellal tafra kılık· 
müzayedeye çıkarırsın.,. Hin.. Acaba biraz alafrangalık Bu ilim Çlkmusından sonra bahçeyi ıınırlamağa elverir, ya lı bir kadınla erkek gezdiriyor 
Kazinocu batı, ıen ne veriyor- yapamaz mıyım, diye dütün· ıad'ede eelelim· Bir sabah iyi elvermez. Fatih Mehmet nasıl Kulağıma eğilerek: 
sun? Binden ataiı inip te. be- düın. Ve "Milliyet" . gazetesi bir fırsatla kar-tıla,tmı. Semtin sur meraklısı İse, Sultan Ha- - Fındık tüccarıdır. lşal· 

- Şu parasızlıkta bari yıldı- nudan namus ıetirdin mi, ni Taksim Maksim dolattırıp müdürlüg"üne •u mektubu' cön- tellillarından biri eve ıeldi: mit duvar meraklısı idi. Ken- lah sizin gibi bir zata kısmet 
nm inse. bin iki yüzü birden tahtakurulu ev. hır11zın ıoför durma! derdim: ' , . - Beyefendi, bu taraflarda diıi. vezirleri, pataları, beyleri olur. 
beynime inse! Ahb ... Eski me- aylıiİ kadar sadaka! Alqam- ikinci ıarhot -Şu Düzce mi. satılık köşk, bağ. çamlık. arsa hepsi kat kat duvarlanmıtlar- Tüccar şimdiden proje ya· 
muriyetleri bulsam, ne yapa-. lan Hüseyin Beyin muuını Hendek mi, saraya halayık cön Muhterem elendim, her ıey var. Hep biribirirıden dır. Tat·· Tat .. Ta, .. Ta,ların pıyor: 
cağımı bilirim. 40 buçuk lira bulamazsan, ciğerini de kavu- deren köyler nerede idi, bari o Şu ilanı bir iki tfiin .-autnıi.a- ucuz ... Tahtası paruma kötk- ortasında kereste.. Kereste.. - [Karadeniz ağzına çevir· 
takaUt maafl• 40 ıene namus! ramazsm .. Sonra namuılu idim. taraflara gidip bir kaç toy kız de "•""•r misini.a: "Bir muhar· ler, duvarı pahaıma arsalar, o- Kereste ve ahtabm içinde ta- tiniz.) Ha ıuruına inek koy· 
[AJaiısını sarhot taklidi ya· diye övündü mü, karın· bulsak, bir sene fındık fıstık. rir me&1au aramalrtculır. Hayatla- dun. u değerine korular .. Eğer laı adamlar! Yalnız ahırlar malı.. Ha buruma kümet·· 

k k 1) N h ı d b b d 1 rında roman me&1auu olabilecek l [T. 
P ara o uyunuz. amus a. an. ay u a a. -ten dost•n kraliçe deail, [yumruı"unu ma- 1 niyetiniz varsa.. saalamdır. Denebilir, ki atan- ellila] Bu toprakta tütün ..,,. ......, • hatıra ve vakaları olan arın "Mil- • 
Sende vana. mezara götür. aıkılganmıtıın, korkakmıısın. saya vurarak) imparatoriçe ye· liyet'' 11aaeteainda cÇ• adreaine Sözünü kestim: bula Sultan Mec;t saray. Sul· nasıl olur? 
bakalım kim artırır? Namus.... becerikıizmifıin... tittiririz.. 11önt/ermeleri rica olunmcılrtadır. -· - Tabii.. Tabii.. Ben de tan Aziz karakol, Sultan Ha- Soluk yüzlü bir eenç kız 
Safra .. B•lon safrası .. Çıkmak Üçüncü sarhoı - [Daha Artık bu konuşma sarhot sal \< ~ \< böyle bir şey arayorum. He- miıt te ahır bıraktı. bağ kapısına doğru geçti: 
ister misin, her ıün bir torba yayvan ağız okunacaktır.] Bir yuma bulatmış yapıtık keli- Bir kaç gün botum demek- men bugün öğleden ıonra çıka- - Buyurunuz, dedi; eski ve- - Hanımefendinin kızı .. Ko 
kadar doldurup yere atmalı! biletim, bir de yosma kızım meler ve kırık kadeh gibi da- tir. Var kuvveti bacaklarıma rlZ. zirlerden Hüseyin Patanın köt- caaı kokain alır, [gülerek] za· 
Şu yanımızdaki kötke bak. sa- var. Efemm ... Gelecek kıta ka- ğılmıt cümlelerle sürüp gidi- verip kırları dola,mak isteyo- Yürümek için bundan da- kü ... Daha yeni boyattılar. Yir- ti hep bu yüzden satıp savdı· 
hibi hırsız defterdar ... Açıkta dar bilete bir tey 'nlrmazıa. yor. Kalktım. Evime dönüyo- rum. Fakat tam kapıdan çıka- ha iyi çare arasam bulamaz· mi üç odalı köşk, iki ııelamhk. lar. 
demir atmış kotrayı görüyor kızımı kolundan tuttum mu. rum. Son iskemleler arasından cağım zaman, üstüme bir ü- dım. Saat üçe doğru İç Eren- ayrı ayrı kiraya verebilirsiniz, Tüccar duraladı: 
ınuaun? Sahibi kim? Bilirsin doğru "Cüınhuriyet" müsaba- geçerken hırçın bir kadın ae- şenmedir. çöküyor. köyedoğru yollandık. Tellal bir koca boıtan. yanınızdaki - Ağacların fazlasını kes· 
ya. Karabetin mallarını kurta- kasına! Millet güzeli yetiştir- si: Enerjiyi terbiye etmedikten sordu: komtu daha geçen sene 500 li- meli .. 
ranı •.. Yüzüme ne öyle bakı· mek günah mı? Otülü katlar. - Hahaaa .. Tabii.. Sana mı sonra. aklı bir kağıt sepeti gi- - Efendim. ana mı iatersi- ralık meyva ve zerzevat sattı. Tellal - NP. diyorsunuz, e· 
yorsun? Suriyede çal, Şitlide Mübecel sultanın bir buçuk ba gelecekler? Otomobilin mi var. bi doldurmaktan ne çıkar? Cı- niz, ev mi? 5000 den atağı mı, 5 dönüm bağ, bir kütük üç fendim. hepsi Avr ... ı>adan gel· 
konak, Erer.köyünde köşk... şı kadar elma baş, Keriman E- çayın mı var, aıraaıra ziyafet gara içenlerden tütünün zehir yukarı mı? Deniz tarafı mı, ıç okka kadar üzi!m verebilir, bil- me camlardır. Kaç senede ye-
R u rı;..el~ de ".ur: Anad?lu~a _ç!~t: cenin bir kaç san_t_i_m __ f_a_z_la_a:..ı_ı.._le;.r_in;,;;.;m;;;..i_v;.a..,;r..,;?;;_,;Y_a..,;z;.nı.;;..g::.;.e;.I _k..,u;.m;;..;;d..,;a_•_~.,;;d.,;;u;,::ğ:.;u;;;n,;;u;;...,;b;;,.i;,;:l;;:m:;e;,.:y;.e;,;:n;;_,;b;,;i,;;r_,;;te;,;k.,;..,;k;,;.i;.·..ı..:t.;.a;;.ra;;:f:....:m:;..;.ı ?;.._ _________ ..ı..;m;:_e;;m;,..,;a;,;m;,;,;;m;;.a;;.'...;.en;.;..i~y.;i_ş:.a;,;r.;a;:;p~t;.a..,;b;.u;...ı_t.,;iş:.t-i _! -----------"~ 



hattanın filmleri 

, E'.lbamra: (Cennet Kuıu) Lilian 
~lryey, Henry Garat . 
~•tik: (Kadın Petinde), Arman
,. F .Jeoni, Mary Kid. 

Operada: (Vatan afnuıda). 
Jadviga Smoaarıka, A. B.....W.-. 

llıııelc: CAıkta Galip). Kathe de Na 
r,!Y• Jean M ..... t . 

<yada: (Kanun Namına), Mar-
cel!e Chantalle, Clıarles. 

~iik: Vanel (Yabancı bayrak al
~ lıncla) , Cbarlotte Stiza , Oüıta• 
roJich, 

Elhamrada --------
Cennet kuşu 
lillan Harveg, Henrg 
Garat, Lucıen Barous 

1 
Yiktor Metrodeli olduğu büyük c>

~ın ruhudur. Her '4'Yi o yapar; h• 

1 •İn itini görmeğe hazırdır; en &'iİ<l 
tler onun elinden çıkw, huı&sa, o ol 
"azsa müıtcriler otelde en lüzumlu 
İ: eaaılı bir ıeyin ekıik olduğuna 
Ulanecıerler. 
Amca11 elli seneden beri bu otelde 

ı-aördür. 
Viktor da amca11 da kanlarından 

l)rılnuılardır. Viktor'un kanaı Je• 
~ ilci sene evvel Danaöz olmak iııia 
,_'klor ·u brakmrş, yengesi de onu 
"'kip etmi1. 

Bir gün meıhur dansöz Ria Bella 
•:•le gelir. Viktor bu methur danaö
~n ken.di. ~rm olduğunu görür. 
t>~kat bır ıhtıyar çapkın olan zengin 

uk d'Oribo kanıma refakat ediyor, 
Orıa kur yapmaktadır, Jenny kabul 
'ise evlenmeğe de razi. 
k ttak;kntte Jenny otele kendisini 
<>caaına yeniden ıevdinnek emelile 

t•lıniıtlr. Viktor İse kanaının bopn
~~~ için geldiğini, Dütes olmak iıte 
iıni zannediyor; botanmaia kati

)en muvafakat etmeyeceğinıl söyle
~or , karısının aanatinde biç mehareti 
tnadıjına kanidir. Jenny buna lo:u 

r.ar; bu defa hakikaten boıanmak iı 
1l'or 

\r-~~geldiği bir avukat Jenny'ye 
il iktor'un kendisini dövmete, --

bir tokat vurmağa sevk ve tahrik 
ttırıesini tavıiye eder, Viktor h« 
!<ye bir kuzu gibi tehammül eder. 

Jenny Dük ile birlikte empr-
>asu ile buluımak için Parlı'• dö
~; Viktor Dükün metrdoteli olurı 
. Ukün Jenny ile evlenmek heveıi 

l•ddctlenmi1tir. 
Jenny'nin Parİ•'te ilk vereceji o

[11ndan sonra Dük Jenny ile nİfBD· 
b~dığını ilan etmek fikrindedir; 
b lln'ün bu tasavvurundan Jenny'nin 
•beri yoktur. 

r Dük bütün ıılc ve kibar dostlarını 
?atroya davet elmittir ; Viktor ise 
,'Y•t.ronun yanımı mahallMin atçda 
d~ hızmetçi kızlan, utaklanle dol
) ~rmuıtur. Jenny sahneye çılcar, ti
.:troyu dolduran bu halkı görünce 

1• fırır, kendinden geçecek hale ge-
1't; İyi okuyamadığı tarkıları halk 11 

~k~a. karşılar, dansözün eteği bir ye
"'1 ılışir; halkta ıal·ktar artar. Viktor 
tır -..de sahneye aıçrar, eteği lcurta
J • feytani ve neteli bir ıarkı ile 
enny'yi çeker götürür. 

, l\!Uvaffokiyet, .. iki kalp musiki ve 
ık içinde yeniden birbirini bulur. 

Artistikte 

l<:adın peşinde 
·-

4rmandu Falconi - Marg 
Kid- <Jrazia Del Rio 

ili Cines - Pittalııga ltalyan ıirketi
.\ rı en büyük ltalyan artistlerinden 
<: l'tnando Falconi, Mary Kid ve 
"'1 ra~ del Rio ile 1 tal yanca hazırla 
d 1 olduğu muteına filmlerden biri 
• "Kadın pefinde' dir. 

lıir ~il filmde mühim yeniliklerden 
1 1 hareket ve müzika kıamına faz. 
:· ehemmiyet verilip, muhaverel~rin 
) ll:t:-.k mevzuu izah için İcap eden 
~lere müshaaır olmasıdır, Bundan 
ot ıla lüksede ıon derecede ihtimam 

'-lttrnu,tur. 

Operada 

Vatan uğrunda 
Jadviga Smo&arska - A. 
8rodzisı- /l. Samborskl 

-._~~b kadar eıki bir medeniyete 
~ ık olan Polonya, •n'at noktai na 
ı..,:;:dan ço~ il~ri gitmiı ve §İmdiye 
çaı, r .tekmıl dunyaca tanınmıı bir 
ltı f«.ar, mu•ilriıina•, M'tİt, fen il.daın 

•ı ilh · · · b' tir '! ... yetı~tırmıı ır memleket 
•i · !le, bu filmde göreceğiniz Jad
&i tıo Smoaanka, milletinin bütün ti
·~ ~afetine, tetvarüı etrniı ve ge 
~ lllll:zelliği, gerek oan'ati itibarile 
.._-;,•edenleri meıteden, hayrette bıra 

Ça ~har bir Polonya yddmdır. 
h\i .r ~v.ri.nin, hakkını aı·ayan ve 
ı;ı...triye~~ ıateyen ahaliye karıı zu
ılit· ve ılıoaf yaptığı, tidclet göster
>e ı ~n senelerinde ,tahsil ve terbi
,,;_,~'!rmüı ıınıfa mensup olanlar, 
•-qı 1 ı· la li;ı>;,,, ç. ıma .r aktederek memleketle 

"Kanun Namına,, filminden bir sahne 
t:eclirler. Bu meyanda valiye kartı da 
bir ıuikaıt tertip olunur. Bunun mti 
nttlplerin Semp kaçara kzenğin blT 
arad .sahibinin yanına cirer ve onun 
kıu ile ıevipr ... fakat, bunlann aaf 
ııaadetleri 90k sürmez. Komiteden 
al~ bir mektup Sempİ vazife ba
tına çağırmaktadır ... lren onu hir
den bire kaybeder ... 

Nihayet adresini elde eder. Fakat, 
oraya gelclifi vakit, arkadaıı tevkif 
edllmiıtlr ... 

lren ayni evde )'<!rletir ... 
Bir giln polioin takip ederek tevkif 

ettiği ihtilalciler araıından yaralı o
larak kaçan Semp. bilmevere•· ı ,.,.,• 
in oduma iltica eder. O ıurada g• 
len polisler tarafından her i ki•İ oe 
t...ı.if olunur. 
5- mahkemede bir ıey söyle

mu. Ona her türlii lıkenceyi yapar
].-, apnıdan tek bir 18.f bile alamaz
lar. 

Seırbeat IHrakılan lren, bir hile ile 
Sempi Kaçmr ve müheyyiç bir taki
be Rfmen, Sibiryanın karlı orman 
ve ndilerl araıından, Troyka, onla
rı, saadetlerine kavuıturmalı: için 
muakkiplerinden sür'atle uzaklaıtı-
rw ••. 

Film, çok ku..vetli, heyecanlı, zen
gin •ak'alar ve gÜz .. manzaraların
dan ınada menu ve telmikinin lmd 
reli itibarile f...,Iı:alade calibi ılikkat
tır. 

Halkım•zın, hararetle ıılkqlayacak 
Janaa hiç fÜphe etmedltlmlz Jadri
ga Smosanlaı, yalınız batına bu 
filmde bütiin bir -•cudlyet, bir 
aan'at •e p!rdir. 

Melekte 

Aşkta Galip ---
Kathe de Nagy-Jean Murat 

Gemiı te.lıruf salonunda n-..ur-

lar araıında Rober Kumter durma
dan çalıııyor. Şefine bir paket siııa
ra almağı teklif eder. Sefi "elliıi be
te'' bir paket almaıını söyler, Tü~ 
tüncü at yanılarında mü~terek ba
hiı biletleri de oatıyor;ıokakta kala
balık, pek ziyade. Bahiı inceliklerini 
Rober tütüncüsün giıeei etrafin sa
ran bu halk arasında bir "elliıi be· 
ıe" iıter. 

Tütüncü beş numeralı at üzerine 
elli frank bahıe giriıtiiini zannede
rek Robere bir bRet verir, Roberin 
verdiği elli frangin üıtllnti geri ver
mez. Rober israr, tütilnell red etınek 
le devam ederler. Kavga fena netice 
vermek üzre iken oparlör bat numa
rarun kazandığını ilan ederi.-. Bu 
Rober için on aylık maaıma muadil 
800 marklık bir kardır. 

Şimdi hayat, zevlı: Ye ... koıular o
nıın içindir. 

Rober bir talmn elbiıe gİyedikten 
IODr8 şik bir beygibi koıu yerine 
gid•. Bir giizel kız Elen Ponta onu 
kibar bir genç zanneder, tanqırlar; 
kız Kurtnerin babaıma ve Hokey 
ıampiyonu olan nitanh•ı Huntere 
takdim eder. 

Roberde paralar çarçabuk ıuyunu 
çelnniıtir. Sevdiği ku:m yanmda bu
lunabilmelr için her çareye baf\'UMll'. 
Otelde veatiyerde çallf'U1 annesi ba
kikatı kız& söylenıeol ı.o. yere oğlu
nu tazyik eder. Rober cesaret ede
mez otelin barinda dansörlük hmne 
tini kabul eyler. Roberi ae..en Elen 
iptida aldanır, fakat müdür otelin 
dansöriinü masaısna davet etmeainl 
rica edfftk vaziyeti laza anlatır, bav 
ayeti kınlan, hiddetlenen Elen Ro
berden uzaldqır, fakat onu ıı6rm• 
anuıuna ela mukavemet ed-. 
Şimdi Rober otelde telefon ol

muıtur. Elen her vesile ile onu yu• 
karıya çıkartıyor. 

Bir gün Rober yerinde yokkaı E- 1 

lenla lıalıaeı Nny~ilınek m- 1 
re yazc1ıiı t.ıı,..ı arlııunula 1 
verir. M. Pcmtanm serveti ba telg-

raf tabidir . Roberle Elen biri birin
den ayrı yllf8ID8k mümkün olamıya 
cağını anlamıt birlikte kaçmağa ka
rar vennişlerclri. Gderler. Rober ar
kaımda kendiıine teılim ettiği ma
hut telgrafı çekmeğe unutınuıtur. 

Telgrafin çelr:ilmemeıi M. Ponta
nin eıhamında çok yiikseltmi' ser
vetini on midi artırmıfbr. Ponta u
nutkan ve bahtiyar telefoncuyu her 
tarafta aratıyor. 

KJZ kaçınnıufan ve elmaı aıımuı
dan dolayi arandiğini zanneden Ro
ber Pontarun huzuruna gelir. Kızını 
ve kirmın yarııını alır~ 

Gloryada 

Kanun Namına 
Marcelles Chantal, Char
/es Vanel, Gabrie/ G;ıbrio 

Kanun aleyhine hareket etmek öy 
le pek kolay ve rahat iı değild;r. Cc 
miyeti muhafaza için lruvvteli bir 
ordu vardır, ki bu ordunun fertleri 
her sün bin bir macera geçirirler. 

Bu tehlikeli maceralardan birisine 
ablmıt olan üç poliı müffetitinden 
Klamar, komioer Şovalyeye müra
caat ederek, arkadatlan Lanıelo ile 
Luclovikten ayn olarak bu iti lakip 
etmek iıtiyor, ve verilen müsade ü
zerine çetenin peıine düfüyor, çinli 
mahallesine giderek mühim bir it ya 
kalıyor. Maamafilı haydutlar da onu 
görmiiılerdir. Klamar da kaçıyor. 

Bir gece sabaha doğru devriye po· 
liıi yolda ,sahipsiz bir otomobil bu
luyOO' . Otomobilin içinde kan leke
leri ve kanii bir kadın eldiveni .ar
drr. Derhal harekette geçen müfct
tiı Lanıclo ile Ludovik, arkadatları 
Klanınn ·cesedini nehirde boi{ulmut 
bir halde buluyorlar, onun intika
mını almağa karar veriyo.-lar, 

ı \, 

Bunun üzerine klamara haberci
lik eden Mireyl isminde bir kadın
dan bu iti, baımda Sandra isminde 
bir kadın olan bir kaçakçı çetesinin 
yaptıklarını öğreniyorlar, onu yaka
layip Ü•tünü. batını arıyorlar amma, 
bir ıey bulamıyorlar. Hem üıtelık 

"Aşkta Galip,. filminde Kate Don Nagy De Jean Maral 
kadının yanında bulunan bir sefaret 
katibi hatlarına siyaıi bir hi.diıe ııçr
yor. 

Sandra ile bu sefaret katibi Kot 
d'Azüre gidiyorlar. Yolda takip edil 

"Yabancı bir bayrak altında,, filminden bir sahne 

1 

dilini anlıyan Sandra kaçıyor, ba~k" 
bir trende, yalnız batına seyahat e· 
de nbir gençle tanıtıyor. sevİfİyor
lar. 

Bu eınada, otomobilin şoförü ya
kalanıyor ve avinde kanh eldivenin 
öteki teki bulunuyor. 

lımi Amede olan toför müthit bir 
istintaka rağmen ıuıuyor. 

Sandra ıevgiliıi Maraeli, içinde çe 
tenin kaçak afyonlan olan vapura 
götürüyor. Fakat orada biriıi Jl'.eliıo 
rahatlannı bozuyor. lımi Polak ol•n 
bu adam, çetenin reisidir. Hemen 
Pariıe dönülmesini emrediyor. 

Bu arad~. Komiser ŞOv~lye Mar
•ilyaya geliyor. Sandranm odJlıına 
giriyor. Orada bi< adrun vardır. Ru 
Sandranırı sevgili Marseldir. 

Marsel iıe hakikatte bir polis mü
fetlitidir. Moırsel önce Sa.,dray .. o
lan aşkından ıusuyorsa da ıonra her 
ıeyi söylüyor, a~il mühim t-aydu~ 
dun Polak olduğunu bildiriyor. 

Majikte 

Yabancı bir 
Bayrak altında 

Charlotte Suza - Gu,,taoe 
Froeuliet 

Şövalye Manele haydutları takip 
ebneaini söyliyerek, Pariıe haydut-. 
!arın trenle geleceklerini bildiriyor. 

Bu film ll§ağı yukarı bir harp fil
midir. Bittabi macera da sevilen bir 
kadın ve ıeven bir zabit vardır. Bü 
tün aafahab itibarile J&yani dikkat 
ve muvaffak olmuı bir eserdir. Ge
rek mizan.eni, gerek vukuat ıilsile
sindeki insicam ,daha sonra da ar· 
tİ5llerin i,-i oyunları filmi kuvvet ve 

Zasu Pittsde nihayet 
kocadan ayrıldı 

Sinemanın tanınnııt sima- Mick Zaıu'yu da aıuıeaİI lı:adar 
lirından birisi de hiç §Üphe- seviyordu. Aldı, kendiıine ev· 
siz Zaıu Pitts'tir. Sinemaya litlık yaptı. Kocaaı Tom Gal-
yeni girenler onu o kadar iyi 1 lery da bu fikre ittirak etmit-
tanımazlar. ti. Artık Mick kızı Ann ile be-

Rejiıör Eric von Stroheim raber yqryordu. 
onu bir gün bulup meydana T om GaUery de e..lltLtuu 
çıkarmıftı. Kadının birinci sı- seviyordu •. Fakat bu adam bi
nıf trajediy~n olduğunu ve en raz sert ve hqin tabie.tb idi. 
mütkül rolleri bata çıkarabile- Çocuktan sevse de analarına 
ceğini anl&nıı~tı. Şimdiye ka- kartı o kadar değiidi. Hatta 
dar ailede en iyi geçimli ola- Amerika gazeteleri boka Mene 
rak tanınan Zuu'nun biır te cerinin kanıma dayıd< atbğmı 
mes'ut olmadığı sonradan an- bile iddia ederler. 
latıldı. Kocuı sabık bokı me- Artık ıeçmizlik 'kunhı bir 
neceri T om Gallery, zannedil- defa aileye ııimıitti. Zaıu bu 
diği gibi kansı ile tamamile tekilde yaıanamryacaiimı an
anlaşmış bir insan değildi. lam.ııtı. Talik davası açtı ve 

Zasu temsil ettiği filmler- nihayet resmen botaodılar. 
deki kadar hayatta bedbaht Şimdi T om sabık zevceıılne ol
bir kadındı. Y ahuz çocukları dukça mühim bir para v_. 
onun için birer teıelli idiler. tir. Hatta bu parayi verip ver--

Çocukları? Daha doğrusu , miyeceği de cayi ıual rlSriin-
bu çocuklardan bir tanesi ken- ' mektedir. Bu nevi para mec· 
disinin değildir. Veremden pek buriyetlerinden kaçmak iate
feci bir tarzda ölen maruf ar- 1 yenleri Amerikan kanunu uzaıı 
tiıt Barbara la Marre'in oğlu- müddet hapse mabk6m etmelı 
dur. tedir. 

Zasu Pittı Barbarayi çok Şimdi Zaıu kocaımdan 
severdi. Kadının kendi çocu- aynldıktan sonra tekrar ıU
ğunu ne kadar sevdiğini de bi- maya avdet karar vermiftir. 
lirdi. Annesi ölünce de, oğlu- "Prensin düğünü.. ribi kuvvet 
nun bir darüleytama gönderi- li filmler çevirece;ine füphe 
leceğini biliyordu. Küçük yoktur. 

'Vatan uğrunda,, filminden bir aahn,. 

1 ' 

1 

1 
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Büyük bir 
Müsademe Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
enup pkilerinden 

on biri öldü, 
yirmisi yaralandı 

• 

İsmet Pş. nın stanbu kurtuluşunu sevinçle 
İki mühim yadetti •• 
N tk (Başı 1 inci sahifede) nün önünden geçerek alkıılanmıı 

URFA. 5 - Gazveci tabir e- U U tepler, esnaf cemiyetleri v-. hal- !ardır. Bahriye Mektebinin ve aa-
ilen cenup ıakileri dün Har- (Ba-ıı 1 inci sahılede) kin i,tirakile Takaim cumhllriyet keri liselerin muntazam ıreçiti de 
an ovasına bir baıkın yapmıt- k' tk .. 1 • 1 d' . meydanında pek parlllk bir geçit çok takdir edilmiftir .. 

ı nu u aoy emıı er ır. • d lmı C · · B ı d n ao b" "k b' m' 
rdır. Köylüler ıilihıız bulun Aziz Arkadulanm, re~ı. e yapı ıtır... eçıt rcımı- un ar a nra uyu ır • 
.. d k d.l • • Ud-' B - b d...,b . • .. ne ıftırak edenler, dun aaat 10 a tizam ile alkıtlar ara .. nda piya· 

ugun an en ı ennı m a.rila uırun ura a enım ıçın ıoz k d it hın t M d d deler, iıtibkam,- muhabere, topçu 
Urf h 

.. 1 • b ktu a ar ana e ey anın a 
dememiıler yalnız aya a- 50Y emege mevzu ve ae ep yo • t la 1 d lar, süvariler geçmit, polis müfre-

- d '. 1 d' Urf d 1 Fakat hakkımda o kadar tezahü- ı op nmlf ar ır. zeai ve itfaiyeden sonra sıra Da· 
r gon ennlf er ır. • • ad an rat gösterdiniz kı teıekkür etme· Saat 10 da Ü 
h 1 '--- J J b rülfünunlulara gelmittir. Dariilf' 

er a ıu.uıyon ara ır )an ar- g"ı' vecı'bc sandmı. Kolordu Kumandanı Şükrü ı · · .. ·· d M"d 
d ·ı • • nun genç erının onun e .. u er .. 

a müfrese.i gön en ID1Jbr. Köprü için ve Fırat'ın eh • Naili Pı. nın 9 sene eVYel. 6 teşri- ri• Et"m Akif B. bulunuyor, 2 ha-
Jandannalar takileri muhaaa miyeti nokta11ndan fenni, lktı nievvelde Sirkeci'de karaya ayak nım talebe bayrak taşıyordu. Ca

a etmlıler ve mllaadem batla di kıymetlerini arkadatlanm ...,. baatığı tam saat 10 da Selimiye'• lataaaray, Kabataş Feyziati ve 
ı tır. MU.ademe neticesinde ledi.ler. Benim burada ilave ede- den ve diğer m~vakiden 2~ er pa· -latanbul Liıeai izcileri de takdir 
t d b• • ..im.. ceimı nokta tııdur: : .. re top atılmı1, ük top aesı duyu· edilmiatir. 

anecller en on ın O Uf• Eaer mühimdir. \/e diğer bu- lanr• limandaki büyük küçük 
1 • • • ~ Kadıköy Kız Orta Mektebi la· 

• nnisi yara anm.Jt• yırm11İ e'ir yük umran eaaılan ııibi yollar, bütün vapurlar düdük çalmiyc lebesi hanımlar, beyaz eteklit, 
ıdilmittlr. Yirmi at, yirmi tü- mektepler köprüler de iktisadi batl&JDJtlardır. Bu esnııda bütün kırmızı çeketten ibaret formalarİ· 
ek ve bir çok qya İgtinam & tqekküller ııi~i mü~ım. bir eaer- kara ve deniz nakil vasıtalar'. ve le çok takdir toplamışlardır.. E-n . f dir. Burada bılha11a bır nok.t:ıyı halk, olduklan yerde 2 clakıka rcnköy Kız Liaeai de muntazam-
ı mıı ır. ·ı l • nazarınızda canlandırmak ıate- bilahareket durmutlar, lıtanbul'- dı. Darüşşafakalılar lstanbul Kız 
Ganecı er ruza atireti~ rim. Eaer, doğrudan doğruya bü- un kurtuhııunu aziz kanlarile ih· Lisesi de alkqlanmıtlardır .. 

nenaupturlar. Geç aene ?eti tün Türk milletinindir. Onun ıev zar eden büyük şehitleri takdiı Mehter takımı, heybetli bir ge 
eri Muhcum pafa ile birlikte ketiıü, p.nmı temail eden cumhu· etmişlerdir. çişle (Türk oğluyuz) şarkısını söy 
ıir taarruz yapllllflar. fakat bü- riyetinindir. Tahs me hareket liyerek ııeçtikten aonra, esnaf ce· 
"k b• h . ,. I d Köprünün benim i ime izafe .. ·ıı . . 1 · d ru ır ezımete u.,ramıf ar ı. ed'I . b' 

1 
"h muhab Toplar atıldıktan O'Jnra, aaat miyetleri mumeıaı erı, ön erın e 

> d Mub d ··1 ı meu, ır eveccu ve • 5 Sul h t't ı iıbid-e konUlmak üzere büyük 
;>ll ara a cum pata a o. bet eaeridir. Buna aamimı minnet 10 u ııeçe tana mc: e op· _, 
nü9tü. Şimdi bunun intikamıru ..., ıülı:ran hialerimi ııöyl ek iate lanmıt olan kıtaat, mektepler ve bir büket geçmif!er ve tribünün 

· ti .. de motosikletli po- önünde bir saniye durarak Şükrü 
ı.lmak iıtemitier, fakat yeni bir rim. Bu adı koyan, BUyük, li;ef';:'iz fi::::ıd':ı:i..ıde ıırasilc aake- Naili P,. ya ve Vali Muhittin B. e 
Jarbe daha yemiılerdir. Reisicüınhur Hazretlcnnı u ri bando, Harbiye, Tıbbiye, Deniz birer büket takdim ~tmi•lerdir. 

Bu yak'a üzerine ıilihaız bu· !i'ı.tfü, !'elecek nea~llerc m~leket Harp Mektebi, Kuleli, Maltepe Geçit reamini müteakip Cum· 

H k .. lül . h"'-" ıçm elmden ııelenı yapmaıa ça· k • 1· 1 • b' . d t '- huriyet meydanını dolduran 10 unan arran oy enııc; Ut<u l•••nlann takdiri için bir ornek aı erı ,.., ı:rı, ır pıya e auuru, 
et t _L d ıı·h eni-ek ...- bir ıÜvari böl;;a.ı; bir lopçu tabu· binlerce ha\k yaV&f yavaş dagıJ• n aroum an ı • v - • olaun diye koymuılardır. --. lu 

b . h bere bö'lu" :>u" Şehir miya baılamı•, taat ve mektep· 
~r. Bu~~n ve •elecek nesiller da· ru, ır mu a 0 • ' 

Hanım merkez 
Memuru 

Dün emri geldi 
Meri<ea m-.urluıuna talip o

lan Hukuk mezanlanndan Hu<e•· 
tc H•nımm em .. 
ri gelmiftir. Hu
cqote hanım po
liı dördüncd fU• 
be aivil merkez 
aıemurlufwıa ta. 
tin edilmittir .. 
Kendlıl paaa· 

port itlerine ba
kacaktır. Huceate 
hanım ifine bat
lamııtır. Ancak 
dün kendiaine 
Sultanalımet' te 

meraılm emaamda HUCES1'E H. 
bir muYeari prpmıı ve yüzünden 
hafif9<0 zedelenmittir. Huc..-te ha 
nıma beı ılln latlrahat verilmit
tir. 

Hariçle telefon 
muhaberab 

•- • Bandoau, bir polia müfrcze•i ve ler de yerlerine dönm~lerdir. Ce-
ha birçok eserler yapmıy:ı mec· I' k b" •tt • D · lf" çit rumi 12,15 de bitmit Ye bir 
burdurlar. Vatan, yeni neıillerin J>O ıs me le ı, ı aıye, aru w• 

kt 1 nn. ız' cı'lerı· lı"seler az t~nra tramvaylar i'l:!lniye h••· 
....,ıan, şerefleri dah yüksek o- nun, me ep e • T ~ 
lacaktır. Bu eserden. hep beraber talebesi, mebtu takımı ve eınaf lamı,br. 
ceçmek üzere ıizi davet ediyorum cemiyetleri mümeuilleri Sultanah Kolorduda 

met Meydanından hareket ctmif· 
Başı•ekilin Mala/yadaki )erdir. Alay, önde muzika çala-

nutku rak, Salkımııöğiit, Reflldiye cad-
MALA TY A, 6 A.A. - Batve- deıi, Köprü, Şiaane, latiklal cad· 

kil lamel Pata Hazretleri ıerefi· deaini takiben yollarda halk la· 
ne dün aktam Belediye tarafın. rafından alkı,lanarak, Kolbatı 
dan 150 kişilik bir ziyafet veril· Takıim cümhuriyel meydanına 
aittir. Ziyafetin sonlarına doıiru gelince tevakkuf ebniştir .• 
Malatya mehnsu Mahmut Nedim Taksimde 
Bey bir nutuk .Oylem~tir. ~Ütea Meydanın Ayaapaşa'ya giden 
kiben lamel Pata Hazretlerı a,a. caddenin kenannda Belediyece 
ğıdaki nutku irat buyurmutl:ır· inııa ettirilmiş bulunan tribünde 
drr: Fahrettin ye Kolordu K. ~ükrii 

Yukaek heyetinizin içeri•inde Naili Pt.lar, ailindir ve jaket alay 
1 bulunduğumdan, hakkımda göıte labiı olduklan halde Yali Muhit

rilen aamlmi tezahürata ıe,ekkür tin, Merkez K. polia M., Darülfü
etmek üzere aöz alıyorum. nun fakülteleri reialeri, inhisarlar 

Arkadatlanm ve ben vili.yet hu ve diğer devair erki.nı, Ru~en Eş
duduna girditimizden itibaren ref B. ve diğer bazı mebualar, er· 
çoşkun bir hiaalyat ile kartıla.ttık. kinı askeriye ahzi mevki etmi~ler 
16 ıründen beri memleketin bü· di. 

Dün öğleden sonra saat J 6 da 
Vali ve Belediye Reiıi Muhittin 
B. in riyasetinde Şehir Meclisi, 
cemiyetler mümeııilleri ve Cev
det Kerim B. le difer fırka erka
nından birer heyet Kolordu mer· 
kezine ciderek Şükrü Naili Pş. 
tarafından kabul edilmi,ıler ve 
halkm orduya ka~ı duyduğu de
rin minnet ve şükranlarJ teyit et
mi,ler<lir. 

Gece •• 
Dün gece de Cümhuı'İyet Mey 

danmda Şehir Bandosu, Beyazıt 
Meydanında aakeri muzika çal
mış, bu meydanlarla Osküdar'da 
Doğancılar Parkmda Belediye la· 
rafından ha'f'aİ fİfckl.,r aıtırıhnış 
tır. 

Ord1111a zl.11afet 
Dün gece Belediye Peraı1a· 

las otelinde Ordu mümeuill ri 
ıerefine 250 flqilik bir :ıiyafet ver 
miştir. 

Bu ziyafete erkanı askeriye 
mülkiye ve matbuat iıtirak etmiı 
ve B. M. mecliai reiıi Kazım Pş. 

davttlilere, Kurtuluş günü dolayi 
ıil .. Reiaicümhur Hz. nin aelamla-

Yurttaşlar 
El birliği ile 
• 
iş başına 

(Başı ı inci sahif~e) 

Osmanlıca - tüı kçe lügat 
Osmanlıcadan türkçeye bir lü

gat tertip edilecektir. Bn auretle 
bulunan kelimeler umumi tenkit
ten geçirilecek ve bugün yaşamak 
ta olan yabancı kelimelere tam 
kartılık teıkil edip etınedikleri
nin münakaf&lı temin edilmiı ola
caktır. 

Gazetelerde açılacak sütunlar 
da tam türkçe kelimelerle kartı· 
lığı olan y zı ömekleri n91redile
cektir. 

En çetin iş •• 
Bu vadide en çetin it. ilim Ye 

fen ıstılahlannm türkçele~tirilme 
si olacaktır. 

Dil hazinemiz tamamile mey
dana çıktıktan sonra bunun bu· 
gün aanıldığı kadar giıç olmadJiı 
anlaıılacakbr. 

Derleme işi •• 
Derleme işinde bütün devlet tet
kilatı Türk dili tetkik cemiyetinin 
yardımcısı olacaktır. Maarif aile
si bu huausta en ileri safta hulun· 
mayı kendisinin bafh<·a vazifele
rinden biri sayacaktır. 

Merkezlerden tek hocalı köy· 
lere kadar mektep bulunan her 
yerde derleme tetkH&tı kurul.mut 
demektir. Derlemenin ilmi uaulle
ri ve yollan Üzerindeki tetkikat 
taınamlanmıt ıibidir. 

Merkez heyetinin işleri 
Merkez; gelen kelimelerin tel· 

kik, tahkik ve taınifi işlerine ıö
re teıkilatlanacak, ayni zamanda 
yazı dilinde yap.yan türkçe keli
meleri arattıracaktır. 

Böylelikle türkçemiz kendi 
kaynafından alacağı feyizle da
ha ziyade giizelleıecek. zenginle
şecek, Öz varlık ve sağlamlıgına 
kavuşacaktır." 

Maarif Vekili 
DarülflJnunda 

Maarif vekili yann öğleden 
sonra Darülfünunu 2iyaret ede· 
cektir. Vekil B. Drülfünunda mü
derrislerle bazı mühim meseleler 
görüşecektir. Vekil Beyin müder
rislerle vaki olacak bu temaşına. 
huıulİ bir ehemmiyet atfedilmek· 
tedir. Reıit Calip B. yarın Maarif 
müdürlüğüne de ııele:ek bir müd 
det metgul olacaktır. 

Turan cemiyetinın ı 
mektubu ı 

ISTANBUL, 6 A.A. - T.D.T. I 
C. Katibi Umumiliğinden: 1 

Dil Kurultayı rmliğine 
"Etnik karabeti haiz bir Ma-

Ecnebi memleketlerle telefon 
muhaberatmm daha iyi bir ha
le getlrUmeaine. Poeta ve Tel
graf umum müdilrlüii) tarafın 

yük bir kıımmda vazife malua- Kıtaat durunrô\, Vali Muhittin, 
diyle aeyyahat yapıyorum. Bu Belediye reiı muavini Hamit, C. 
aeyyahatten çok derin memnu~!- H. F. Vilayet idare h yeti reisi 
yetle döndüfilmüzü aöyleyebılı- Cevdet Kerim, polia M. Fehmi B. 
rim, Her tara~a cördüfüm vazi· !er tribünden kalkarak '\bidenin 
yel ıudur; Memleket her sahada önüne ııitınitlerdir. Bu aırada bir 
naslı bir tetekkül devri ge\'iri· polis müfrezesi aaf nizamında yÜz 
yor. Bu devrin teşkil:itlanmaaı ge Jeri • bideye kartı ael&m vaziyetin 
rek aiyaıl ve idari ve gerekse ik- de durmuı ve Muhittin B. tara
tuadi tekle ıöre her sabada gün- fından bu meraaimle abideye lle
ııün ilerleyor. Her muhitte yapıl· lediye namına hazırlanan büyük 
mıt eMrler bir iki değil yapılıuı bir çeleı)k konulmuıtur. Bunu mü 
Ye taaavvur olunan mÜbİm bin;ok teakip abidenin yani ba,mda ahzi 
eaerler vardır ve bu eserlerden mevki edm Harbiye Mektebi mu
memnuniyetlc bahaohmuyor. zikaoı istiklal martını çalmış, ve 

car cemiyeti olan Turan cemiyeti 
nnı ibliı! etmiıtir. idare heyetinin bugünkü celaeain· 

. dan çalııılmaktadır. 
Ecnebi memleketlerle olan 

telefon muhaberatı münasebet-
i !erini takviye için, potta idaresi 
(Taııyıcı cereyanlar) namiyle 
yeni bir tertip kabul etmiı ve 
bunun tesi•atı ikmal edilmiıtir. 
Bu suretle Ankara - lıtanbul 
arasındaki telefon muhaberatı
nı idare eden iki devre üçe ve 
lıtanbulla Edime araaındaki 

ı telefon muhaberelerini temin e
l den devre dörde çıkarılacaktır. 

Medeniyet yolunda ilerleyen aeliım vaziyetinde dinlenilm' tir. 
dahilde ve hariçte şan ve aereti 
artan bir memleketin yarınki nu• Nutuklar 
!ini daha par!ak eserler VÜ'Vude Bundan aonra, tribünün tam 
ıetireceği muhakkaktır. ka ısında yapılmıt bulunan kür· 

aliye Şehir Mecliıi iızasından Av· 
Arltadatlar ni B. çıkarak yüzü tn'büne kartı 
Mahmut Nedim Bey arkadatı olduiu halde tehir namma bir 

mızın ve benim memleketimiz ve hitabe irat etmiqir. 
dairei intihabiyeıniz olmak müna· Avni B. bu hitabesinde czcüm-
aebetiyle müntehiplerimiz karşı- le demiştir ki: 
ında biribirimizi ~iıin tutmak "- 9 yıl evvel tesadüfün değil, 

Badehu Vali ve Relediye reisi de ittihaz edilen bir karara tebe-
Muhiddin B. ordunun ıöaterdiii an, kardet Türk millotinin Dil 

kongreıie en iyi temennilerini arı: 
yararlık ve fedakarlıklardan •İta- ile şeref keıpeder." 
yifle bahsetmit ve orduya ıehrin Cemiyetimiz, kongre tarafm- ' 
minnet ve tükranlarını arzetmiıtir. dan takip olunan yÜkaek dere<::e· 

Müteakiben üçüncü kolordu ku- de vatanperverce gayelere çoşgun 
lukla muttali oldu. Bu ıayeler 

mandanı Şükrü Nıılli Pata da or- Türk dilnin ve on,. akraba olan 
dunun daima vazifeıini İfaya ha· diğer dillerin inkifafı için çok .,. 
zır bulunduğunu, her icap etti · heınmiyeüidir. Macar dilinin 
zamanda en büyük fedakArlıklar Türk lenırüviıtlerinde malılm bu· 
dan çekinmeyeceğini beyan• ve lunan değiıme ve yeniletme tari-

d h kk d 
.. t ·ı · j hinin birçok münasebetle kongre· 

or u a m a gos erı en mınnet · 1 lnd 1 . . .. ! nın meaa • e eaaa o maya yara• 
Ye tökran hıalerme leşekkur et- yacafında fÜphemiz yoktur ve bü 
mittir. yÜk memnuniyetle görüyoruz ki 

lstanhul'un Kurtuluş Bayramı iki karde.' .millet büyiik bir rönc· 1 

Bir fransız 
Planı 

Emnü 
bir 

selameti 
türlü 

bırakamıyorlar 
LONDRA, 6 (A.A.) - Havaı 

ajanaından: Cenevreden gelen ve 
Franıız heyetinin t..-lihaıın tahdidi 
ile emnüıelt.mete müteıdlik bir pliın 
vücude getirmiı oldufuna dair olan 
haberler teyit edilmektedir 

M. Lltı•lnof 'Moskovaya 
diJndü 

CENEVRE, 6 (A.A.) - M. Lit
vinoPun memleketine &'İtmek üzere 
Ceneweden hareket ettiği resmi ıu· 
rette bildirilmektedir. M. l.itvinof 
ailiılı lı:uYVeÜeriııi azaltma konferan-
11 ııw-ınun içtimamda hazır bulun 
mak ibeı-e Cenevreye dönecektir. 

Milletler cemiyetinin 
nOfuzu 

MONTEVIDEO, 6. A. A. -
Gazeteler, Milletler Cemiyeti nu
fuzunun Arjantinin tekrar cemi· 
yete iltihakı, Türkiyenin ginne•i, 
!rakın cemiyet- kabulii ve manda 
altınd abuhman memleketlerde 
medeniyetin neıir v~ tamimi için 
sarfetmit olan faaliyet sayesinde 
artımı olduğunu yazmaktadırlar. 

lrakın teıkil etmekte olduiu 
miaal, mandalann tevzii, müatem 
lekeler tevzii manasına olmadığı· 
nı göstermektedir. Cemiyetin nu 
fuzunu tamamlamak iç'kı ittirak
leri lazım ıelen b1<2ı büyük dev
letlerin cemiyette bulunmaması· 
na teeuiif eden ııazeteler, Brezil 
ya ile Müttebidei Amerikaıım ta
V'lr ve hareketlerinden bir mana 
çıkarmamakta olduklannı yaııı· 
yorlar. 

Şayanı 
Hayret 

Bir köpek 5 metre 
irtifa atlayor 

.. 

Bu devrelerden İstanbul - E
dime araaı devreleri doğrudan 
doğruya Avrupa ile telefon mu 
~aberatına tahsiı edilecektir. 

Bu Ta91yıcı cereyanlar yakın
da çalıımıya baılıyacaktır. 

makaadiyle eöylediği nutukları il· büyük bir isabetin ve fedak.l.rlı· 
tifatlı.iır .özlerine teşekkür ede- ğın neticesi olarak lstanbul ve di
rim. intihap ettiğiniz: meb'uılarrn ğer işgal feciasına uğrftmı~ aziz 
ve vekillerin ajze vereceği hesap- vatan parçalan kurtarılmııtı. 
!ardan hiç bir zaman mahcup ol- Ben, lıtanbul'un bugününe kl\VUf 
mıyacakıınız. ma günü diyorum. Çünl,ü, latan· 

Bir iki gün aranızd.. kalaca· bul, onun işg iden nefret duyan 

U"n ·-b t'I d"n ekotri devair aanı eaerınm batında kaJ'fılaşıyor 
m •~ e ı e u 1 b' 'b' 1 . d d' ve mileueaat k161111?n bütün gün ar ve ın ır enne yar rm e ıyor Londrada bet metre atlayan kô-
ve kıamen öf leden aonra I• til e• lar. . . . peğin yakalanırtlf ırii:ul hir en•-

incir ve üziim günü 
lZMIR, 6 A.A. - Şehrimiz 

uilli iktıaat ve tuarruf cemiye 

ıi, yaptığı bir içtimada nefis 
nahıullerimizden üzüm ve in

:irlerimizin memleket dahilin

de aarf Ye iatihllki için inc.ir ve 

ilzüm günleri ibdasm karar 

vermiıtir. 

l hdu edilecelı: 
dwnuz, mektep!' m&-
murlanımz ve üzüm 
Ye incir yiyecek ve bu bereketli 
ıııahaull • · • aalfma Ye bu 
suretle mahıul fiyatını arttır

mak iç· küçükte olaa ırardrın

da bulunacaklardır. 

incir ve üzüm efuılerinüı ta

ıini için pek yalanda biT içti. 

na yapılacaktır. 

Halkevi idare 
heyetinde 

HalkeYi ım;ıumi idare heyeti 
içtimaı dün yapılmamııbr. içtima 

• 

d k Türk camiası, nurlu günd~ mu· 
iız. Bu fırsattan iatifade c ere kadder orduauna kavu;muıtu." 
Malatyada tetkikaıta bulunaca· Avni B. tehir namına orduya 
ğız. M.....ıelere Ye ihtiyadara ya- ve onun büyük kumandanlarına 
kından temaı edeceğiz. şükranlarını arzetmil ve (Seni de

/.tirap oe ihtiyaçlarla uiraf· 
malt hu noktada bisim hayalc:nı· 
zı doldurur. Her deolet için yarı 
na haPtıJen hazırlanmak H her -•it haıu bulanmak bir ihtiyaç 
hr. Tlirlriye daima hazır hulun· 
111ak H yarım huı:Wıde11 iyi .,., 
yljknlr yapmak İçin uir aııyor. 

Dolaıtıfım yerlerde ve burada 
bir çok ihtiyaçlar eördük. Bunla· 
rm bir luanınm celccek seneye 
bıralu ı ıçm ııamDDJ ünaka· 
talar yapacafuı. B bir gün i 
çimle lııirhirimizden güzel hatıra· 
larla a;rnlacağız. 

Memleketin her tarafında ba· 
riz bir faaliyet ve hayatiy t cör
dllm. B u ıize bu:r:ııru kalple ve 
serin kanhlılda eöyl yorum. 

Banan için do/,qtılım yerlerin 
mWıhet intih atmı •İae naltled•r-
Aten hııgiin ıMJ yarırut nurlarla ır• 
çecelı Ula Rtri.imixin hayatımız;. 
dan da lnymetli olan afiyetini 11e 

6Ölguinin Ü•lÜmüıJ n eksik ol· 
mcrmcuuu tenwnni •ılerim. 

Nafia müsteşarı 
IZMIR, 6 (Milliyet) - Nafia 

müıteıan Antalyadan ıchrinÜze gel 

rin bir minnetle alkışlıyoruz. Ya· 
ta büyük Türk ordusu) diye nut
kunu bitirmittir. 

Avni B. den aonra, Dariılfii
nun ve gençlik na.mına müderriı 
Muılibiıtin Adli B. heyecanlı bir 
nutuk irat ederek ezcümle demit 
tir ki: 
"- Marmara'nın mavi ve en· 

ııin ağutunda latanhul çok elemli 
ve feci yıllar süren felaketler i
çinde kalmıştı. 9 aene evvel, bu
ıün latanbul yeni bir hayata dof· 
dJL 9 aene evvel buıün fU aaatte 
bin bir aırm nam•.1• ve ıercf hazİ· 
nelerini omuzlannda tati~an bü
yük Türk ordusu, albayrap ı~ı
fı ile lstanbul'un ııök kubbeıi al
tında Türkün bu feyz ve irfan 
membaını aydınlattı. 

Büyük Tiirk Ordusu, timdi sa
na yurdun ve Türk gençliğinin ir
fan membaı olan Darülfünunun 
ebedi tükranlarmı bildiriyorum." 

Muılihiddin Adil B. nutkunu, 
(Büyük Gazi, Türk'ün en bÜyÜ· 
iü, ö)ünciye kadar senin yanında 
ve aeninle beraberiz) diye and j. 
çerek bitirmi} ve alkttlanmı,tır. 

Becit resmi 
Nutuklardan ıonra Deni• Ku· 

mandarunln iaaretile geçll reımi 
batlamıttır. Yukarıda yazılı sıra 
ile en önde motoıikletli polisler, 
.sonra muzikuile muntazam ge .. 

n Har i etil 

d ·ı • 1 d' Gayet aamımıyetle temennı e- tantanesi 
ı mlf er ır. d · ki dil k · ............ 
Müessif iki 
•• 
Olüm 

(Ba:p ı inci sahil~d~) 

-.e oğnlun ölümkri NaaJT B. İn valde 
ıile knı kardqindeo aakl•nmaktacbr. 
Bunlu Bayraklıda blo.· akraba erinde 
nezaret altmdadırw. 

Şekip ve Nasır beylerin ceıııazc:le
ri Memleket hastanesine kaldırıldı.. 
Yarın on buçukta kaldırılacaktır. 
Na11r B. aoğulc kuyu me,zarlığuıa 
defo esini vasiyet et1Dİ4tir. 

Şekiıı B. in de bir Tiısiyetnamesi 
lıoulu ftur. Merhum deyor ki: 

'' Cenazemi ne ıötürıneyİıı. So
iuk kuyu ınezarliimdan eski bir ta
but alıp, külfetaizce kaldmp oğlum
la beni bir yere ıömün. Bu vaıiyeti. 
mi tutmayanlara li.net olaun." 

Cenazeler vasiyetleri mucibince 
kaldmlacaktır. lzmir matem i inde
dir, Ailıyanlu çoktur. 

Ankarada biri 
cinayat 

ANKARA. 6 - Dün istas
yon civarında bir cinayet olmuı 
İhsan isminde bir adam Şevket 
isminde biT adamı ağır surette 
yaralıyarak kaçmıştır. Carih 
üç dört saat sonra vakR lannH•· 

enz . ongreaı progra•nın-

da derpif edilmif olan faaliyet aa· 
haamda mümklin olabilen en bU. 
yük neticeyi elde etşin ve Türk 
Yatanın büyük haliııkiınnın ken
diıine ifaret buyurmuş oldusu hiı 
metleri ifa etmiş olmakla fahır 
duy•un. 

Budapefte: 1 T. ETYel 932 
Reiı Vekili 

Piyer de Moricz 
Bu d ·erli mektup kurultaym 

kapanm.aamdan aonra ıeldiii i
çin İçtima eaııaamda okunamamıt 
br. Riyaaet makamınca li\zım ge
len cevap verilecek ve mektup 
kıymPtli bir hatıra olmak üzere 
doayaımda hıfzedilecektir. Muh
terem azaya arzolunur. 

--·--·······-·-····-···--·····-

sınırıer\nlıl 
ınunataıa için 

·ıe mahı.ursuı. 
tamam• 
olan 

&rom ura\ 
·Kno\\• 

·mcıerini istimal 
'\lompn 
edin\L 

Son gelen Avrupa gazetele

rinin haber verdiklerine göre 

Londrada büyük bit- hayır mü

ıamereai eenasmda hayvanlann 

ıpora olan kabiliyetlerini g&te 

ren bir çok numaralar yapddık 

tan sonra. Alaub bir köpdc o
lan Mikua keııdiainin atlaması 
için hzar edilen çitanm irtifa. 

mı beyenmemit ve batlamıt ha• 

lamağa, kendi mürebibyesl bu

ou anlayarak çİtaJl daha yük
aeltmit, yine ı.,.ek atlamıyor 

ye mütemadiyen havlıyor. O 
zaman İltediğint yapmak zaru· 

reli hasıl olmu9 ve çıkma 15 
metreye kadar yükaeltilmiı. O 
z~an Mikua orada bulunen 

bütün hazırunun hayret aYaze· 

leri araamda bu beı metrelik ir

tifaı afmağa muvaffak olmut. 
• . Koyduğumuz resim, bu at

layııın muvaffakiyetle yakalan

mıt eıntantanesidir. 

Y alna: 9u nokta biraz muh

tacı izahatır: 

lnsanlann ımkla bile atla. 

yamadıkları bir irtifaı nasıl olu 

yor da bir kö ek h' 

Balkan 
Konferansı ---
Proğrama göre 2 5 

teşrinievvele 
kadar sürecek 

J 

18 t"!rinievvelde Bükreşte topla 
nacak üçüncü Balkan konferansı halı 
kında RomRnya bükıimetince bir 
proğram yapdımştır. Bu proğrama 
göre konferanı 23 te!fÔnİevvcle ka 
dar ıürecektir. Konferana rciai Ro
manya milli Balkan crubu reiıi ye 
Mebuaan Mecli.i reiıi M. Stefan Cri 
cia P0p, ve umumi loitibi de Biıkr"4 
içtimai iliınJier enıtitüaü umunıi ki· 
tibi M. Vlandesko'dur 

Konferans proğramı şudur: 17 
t<!Jrİnİevvel pazartesi gÜnü saat 10 
konıey toplantı11 18 aalı aaat 10 da 
konfenııı11n açılma celsesi. Konfe· 
rana reiai ile Romanya Baıvelcilinin 
ve murahh s htyetler rei~lericİn nu· 
tuklan. Saat 14 te konferans komiı· 
yonlarmın teşkili. 

19 çıırtamba 9,30 komisyonlar top 
lan tısı. 

20 perşembe saat 9,30 komisyon 
toplantıaı. 15,30 ta umumi heyet top 
lantısı. 

21 cuma ıabah umumi heyet top
)antr~n, 15,30 komisyonlar toplantı .. ... 

22 cumartesi saat 10 da umumi 
heyet toplantı11, aaat 16 da koufe· 
ransın kapanma celsesi ve konaey 
toplantm. 23 pa:ıar şehirde bir ge
zinti. 

Bundan sonra murahhaslar nıen*"" 
leketlerine döneceklerdir. 

Akalliyetler 
Meselesi 

CENEVRE, 6 CA.A.J - Millet· 
ler cemiyeti büyüle mecliainin altın· 
cı komiıyonunda akalliyetler meoele 
ainin müzakercıi. turasında Alman 
murahbaaı akalliyetlere ait n~cs~lele 
rin hallinde mecliıe ve üçler komite 
sine muavenette bulunmak üzere hil 
kümeüerden müatakil yardımcı bir 
heyet vücude ııetirilmeıini teklif et· 
mi,tir. 

Norveç, Felemenk ve Danimarka 
mümeuilleri akalliyetlerc ait m a· 
melere çabuk bakılması lehinde bu· 
lunmuşlardır • 

Norveç murahhası, mecli1.İn ve 
üçler komitesinin dainıi aurett le
maa halinde bulunm•larını temenni 
etmi,tir. 

Macar miımeaıili, komite lRrn .. 
fmdan verilecek kar:ırlann neıir ,·e 
İlİıru keyfiyetinin daimi bir uıul ve 
kaide ittihaz edilı ..... i lazımgeldiüi 
Rlainde bulunmuı;.,r . 

M. Zaleaki, Yug o•lavy~ ıııümes· 
ıllinln beyanatından bahsederek m• 
amele teklinde her ban~i bir deği ı~ 
Hk yapılmaması lazon g('ldiğini .0) 

lemit, bu hususta müzakereye girit· 
meği kabule hazır olduğunu ilave el 
mit, fakat böyle bir müzakcı·e >m 
ekalliyetlerin himayesi için muttarit 
bir uaulün hükumet tarafından 1 abu 
!ünü f&rl kotmuıtur . 

M. Zaleski beyanatına ıu auretle 
devam etmittir ' 

.. Bununla beraber hi.iki'ımctin m• 
biyeli az çok değitmiş daimi bir ko
miıyon vticude ıetirilı:::ıesi hakkında 
ki teklifi kabule imkan göı·emez " 

M. Zaleıki altıncı komi.yonun 
muahedelerin himayesi altında bu· 
lunınayan akalliyetlere taalluk eden 
ballerd pek faydalı kararlar vercbi. 
Jeceğini de sözlerine ilave etmiştir. 

Bulıı;ar mümeaaili M. Musanof, 
yardnncı bir heyet teşkil cd" nın 
temin edecegi faydayı ehemmiyetle 
kaydetmiı, akalliyetlere ni t muamele 
lere daha çabuk b;ıkılınaıını ve Ü'• 
ler komitesinin veı ecegi karart rın 
daha geniı nıikyaıta ncırolunmas111ı 
iatem.iıtir. 

M. Muşanof, beyanatına şu suret 
le nihayet vermi,tir: "Akalli) etler 
meaeleai Balkaıılar icin hayati bir 
mahiyeti haizdir." M. Mutanof, Al· 
man, Norveç, ve Felemenk ınurah· 

bas h..,.etlerinin tekliflerini de ka
bul etJniıtir . -----····--........... .... 

lıtanbul 6 ıncı icradan: Bir ~ 

tan dolayı tahtı hacze almm•t ..,tıfl • 

tebrriir eden Calatada T opçulıır cad 
decinde 70 nu.ınaralı dükkanda ili<"" 

cut 12 çift erkek ayak iıkarpini 9-

10-932 tarihinde Ye aaat 12 den 14 

de kadar panııya çevrileceğinden uı

liplerin mezkur ıünde ve mahallinde 

hazır lıulunmalan ilin olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehaaaısı 
Cumadan maada bwgiin öğleden 

aonra saat (2,30 dan Se; kadar ı .. 
tanbulda Divanyolunda 118 r.u-· 
ralı huıuıi daireıinde dahili baata• 

T• 



Spor 

Güreş birincilikleri 
bugün yapılıyor 

Miisabakalara Ankara ve 
İstanbul 

takımları iştirak edecek 
Türkiye ııüreı birincilikleri zücülerimiz, kürekçilerimiz de 

bugün saat onoekizde Şehza- ö,.le". Bu halin neticeai ııazetelcr 
debaıında Ferah tiyatl'Oaun- de ıu cümlelerle ifade ediliyor: 
da J'apılacaktır. Miiaabakalara "Takımmıızm tekniii çok mü
yalnız Ankara ve latanbul taknn kemmeldi, fakat atletik kabiliye
lan iftirak edeceklerdir. Kocaeli ı ti ve nefeai azdı." 
mmtak..., malzeme noluanmdan Kapalı aahalarclan 7alnız CÜ
dolayı l'eçen aene zarfmda faali- reı. bolu, iakrim ııibi salonda tat
yette bulunamadıfı için, mmtaka bik edil- spor ıubeleri değil, bü
birinciliklerini ,.apamaallfb. Di- tün aporcular istifade eder. Fik
ğer nııntakalarda da maalesef rimce açık •halardan zi,.adc ka- , 
methut bir faaliyet yoktur. Bunun palı saha,.. ehemmiyet ... erilmeli 
baıhca amili nuntakalarda gÜrc- dir. 
~ karlı olan likaydiai defildir. Ankara takımı tam kadro ile 
Bu hareketaizliii aırf malzeme ııelmiıtir. 56 kiloda: Seyfi, 61 de: 
noluanma atfedeceğiz. Eut; 66 da Refet; 72 de Hüae-

Malzeme nokaanmm l'İiret fa- yin; 79 da Selimı 82 de Hüsnü; 
faliyetimizi ııaul felce uğrattıir- Ağırda Necmi Be,.ler. 
nı ufak bir miaalle ııö.terebiliriz: latanbul brincileri 56 da Ne
Ankarada ırürefe çok bü,.ük bir cip; 61 de Abbaı; 66 da Münir; 
alaka vardır .. Muhafız taburunun 72 de Saim; 79 da Şe...ki; 87 de 
ıporu bima,.e etmeıi ırüreti. aake- Muıtafa; Ağırda Cemal Be,.ler
ri teıkilita da t~I edebihnit- dir. 
tir. Ordu zabitleri m.,.anmda bu- latanbul takımmın ne tekilde 
lunan bazı la,.metli gÜrefçilerİ- çıkacağmı bilemiyoruz. Zira isim 
nıiz pul bir talum çıkarmi,.a leri yukarda u}'llan hirinciler
muvaffak olmutlardı. Aıkeri tet- den bazılarnıın miiaabakaya &'İre 
kılitın malzeme ihtiyacı mehma miyeceklerini tahmin ediyoruz. 
emken temin edebildifi için, mu- Bilfarz 56 da Necip Bey Maltc1'4' 
hafız tetkilatında ıüret çabuk atq mektebinde olduğu için ça)ıfA 
terakki etti. miyor. 61 de Münir Bey de aake-

Sivil klüpler aıkeri tetlı;ili.ta ri. tatbikat mek!ebinde. tabailde
nazaran daha büyük bir miifkü- dır. 79 da Ş;evki Be,. bırkaç . '"';" 
lat içinde çalkanıyorlardı. Klüp m~ndan ben lıtan~ulda deiildı. 
merkezi ittihaz ettikleri ufak oda Asırda c_.ı Beyın çahımadığı
larda ııüref yapmak kabil değil- ru biliyoruz. latanbul takn;m na · 
di. Şehir-ie iatifade edilecek met- ııl çıkacakbr? .. Bunu tahmin et
ruk binalar yoktur. Güretçiler a- mek zordur; oyle zannedyoruz 
hır bozmaaı yerlerde hayatlannı ki 56, 7~ ".e ağır ıiklet (Necmi 
tehlikeye koyarak uydurma min- Bey rakipaız ka!acak~ An"!'-ra
derler üzerinde çahşmıya ba~ladı nm olacakbr · Dtier aıkletlen la
lar. Nihayet ııeçen ...., tebrin tanbulun kazanaıau muhtemel
merkezinde muntazam bir salon dir. Ankaralıların aağlam gürq
tedarik edebildiler. Fakat bu ye- çiler olduğunu tahmin ediyoruz. 
rin ubibi fazla kar enditeıile, gü Eğe~ hazırla":""'. teraitlerini iyice 
retc;ilerimizin hiç bir zaman vere te~ın.. • "!1<;1>ılmıtlene - o da ne 
miyecekleri bir kirayı talep etti. mu~~lat ıçınd~ ~ !ıkı çarpıımala
Bu vaziyet kartıaında güreıçileri- ra ıntızar edebılınz. 
miz ufak bir zaman için nihayet 
nail olabildiklerini zannettikleri 
emelin de bir hayal oldufwau an
ladılar. 

Spor hayatnnızm bu derdleri 
çok acıdır. V aktile latanbulda bu 
hali ya-fb .. Harap, karanlık 
bir odacığm içinde, aam•nlan çık 
mıt minderler üzerinde çalqtıir
mız günler oldu. Mıntakalannu
zın bu yokauzluğuna bir nihayet 
vermek zamanı çoktan gehnittir. 

Spor ha,.atımızda maalesef en 
az ehemmiyet verilen cihet kapa
lı aahalardır. Fikrimce kapalı sa
halar bütün apor faaliyetinin esa
sını teıkil eder. Sporu bizde sırf 
tatbikat cihetinden ııörüldüğii i
çin (Culture Pbyaique) tabir olu
nan ve idmancılan ıpor sahaım· 
da yapacaklan tatbikata hazırli
yan kımta ehemmiyet verilmez. 
Bilfarz futdolculanmız urf aaha
da yaptıklan top ekaeraizleri ve 
maçlarla iktifa ederler. Salonlar
da yapmalan iktiza eden hareka
tı bedeniyeye zerre kadar ehem
miyet vermezler. Atletleriınİ%, ,.ü 

Atletlerimiz 
Gitti 

Dün Stella d'ltalia vapurile 
Atina Olimpiyadina ittirak ede
cek olan atletlerimizin ikinci ka
fileai &'İtti. Bu ıiden kafileden 
yalnız, irfan, Ziya, Şevki, Selim, 
Dani,.el ve Sudi Beyler gideme
mitlerdir. Bunlann da ıritmeme
lerindeki aebep muamelatlarmda 
bazı nokunliğia mevcut olmaaı
dir. Maamafib bunlar da ağlebi 
ihtimal Zi,.a, Selim ve Şevki müs
tesna obnak sartile cumarteai gi
deceklerini znnediyoruz .. 

Çelik idman 
yurdunda 

Balat Çelik idman Yurdu ye
ni idare heyeti aeçilmit, birinci 
reialiğe Salahattin, 2 inci reialife 
Sıtkı, umumi katipliğe Nevzat, 
kaptanlığa lbaan ve veznedarlığa 
Ziya Beyler intihap eclilmiıtir. 

Gedikpap.da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Dört tonluk S7 X 82 kağıt ile yarım tonluk bez ve mukavva
nın maliye ambamıdan Mercanda Yaldız hadaki jadarma mat
baasına nakliyesi pazarlığa çıkanlmıttır. Talipleri 8-10-932 cu• 
martesi günü saat 1 ı den 12 ye kadar Komisyona müracaatları. 

(S294) 

• 
iste Maarif Müdürlüğünden: 

Yülcsek beden terbiyesi mektebine talip olanların müsabaka 
İmtihanları lS te9rinievvelde yapılacaktır. Bu taliplerin vesaik
lenni vermek üzere serian idareye müracaatlan tebliğ olunur. 

, 

(5308) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

100,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsatı kaçırmayımz 

iştirak ediniz •• 

:Söz Hekimi 

PROFESÖR ... J 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 

Dr ESAT PAŞA 
- 6ABIALI -

AIVl<ARA CADDESi N•60 

Galataaara,.da Kanzük ec-
1:ahaneai lıaqıamcla Saime ao
kaimda 3 nıımarab aparbman
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

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

Ameli Hayat Alimi 

(Berbe t N. GlSSON)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tev~ Ma~alli: Milli yet Mat~aası 
Taşraya gönderiien kitaplar post:\ ücreti alınmaz. 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
132S9 numaralı karaoame mucibince ya bata bet takas ve 

yahut bedeli Türk paraıile tediye esasına cöre 12-ı0-932 çar
tamba günü pazarlıkla eatğıda cinsi ve mikdarları yazılı eıya 

satın alınacaktır. 

Nevi 
Kırmızı Tipo Mürekkebi 
Yetil " 
Kahve " 

,, 
,, 

Krnnızı lito " 
Hah ve " '' 
Krrmızr otomatik " 
Yetil " " 
Beyaz " " 
Sıra malı sarı yrldız toz 

Mikdarı 
400 Kilo 
400 ,, 
300 .. 
200 ,, 
140 ,, 
450 " 
800 ,, 
200 " 
600 .. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve pazarlığe itti
rak için de fa 7 1/ 2 teminat akçelerini hamilen o gün saat ıs te 
Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. (S235) 

Gedikpqada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

T aliplerince verilen en az fiat gali görüldüğünden nümunesi 
cibi bet yüz adet portatif çadır pazarlıkla satın almacak ve pa
zarlığr 11-10-932 ıalr günü saat on beıten on altıya kadar yapı
lacakhr. Taliplerin ıartname ve nümuneyi görmek üzere her giın 
ve pazarlığa İ!tirak için mezkôr günün muayyen Hlltlerinde ko 
misyonumuza müracaatları. (5295) 

Polatlı Malmüdürlüğünden: 
Karyesi 

. Karsaklı 

" ,. 
•• .. 
.. 
.. 
., 
•• .. 
,. 
,, 
•• 

Bitlisinanlı 

Eskipolatlı 

•• 
Karapınar .. 

,. 
,, 

.. .. 
Bayburt 
Yenice 

,. 
,. 
,. 
,. 
,. ,, .. 
" " 

Mevkii 

Kurutepe 
Kerhane 
Mezar 
Yenipınar 
Kalc ı arkacı 

Yenipınar 

,. 
fopral:pınar 

B•1burtyolu. 

Bisarkaç 
Yenipmar 
Kürtyolu 
Topral:pınar 

Kürtyolu 
o 

•' 
Mezarlık 

Sırakaya 

Hoşular 
Çukur}'Qrt 

,. 
Hoıular 
Taslar .. 
Mahalle D 

96 arşın 
Gökarkaç 
Külçür 

•' ,. 
,. 
•' 
,. 

Arka çönü 
Külçur 

Külçür önü 

Kükür 

Dönüm 

229 
234 

65 
4S.2 

434.Z 
63 
35 

230 
54.1 
16,2 
69 
ıs 

34 
ıs 

23000 

23000 
13 
54,3 
25.ı 

19 
52 
32,2 
63.3 
62 

20 
165 
82.1 
33 
14.2 
16,2 
11.2 

163 
48 
13 
ı5 

Kıymeti 

L. K. 
100 
110 
30 
20 

200 
25 
15 

100 
20 
s 

30 
6 
8 
5 

3450 

ı82 50 
6 

30 
20 
10 
30 
20 
35 
40 
s 

s 
20 
10 
s 
2 
3 
2 

20 
7 
2 
3 

Cinsi ve lhale 
nevi tarihi 

Tarl• tS l ı0/932 ., 
" 
" 

" " 
" " . 
" " ,, 

" ,, .. 
,, 

" 
!' " .. " ,, 

" 
" " .. " 

•Ağıl ve ıuat ) u 

ycrle rtne havi),. 
rnahlill mera ) ,, 

nın mülkiyeti) '' 

'' '' kan '' 
Tarle 

" 
" \ 

" 
" ,, 

" ,, 
Hane arsaaı 

Tarla ,, 

" ,, 
,, 
. .. 
.. 
., 

" 
" 

" 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" 

" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Beyoğlu'nda istiklal ca ıde

ainde 391 numerolu 

EPREM 
Kurk mağazasında 

her vakit gllzel ve şık 

50000 kilo sabun: Kapalı zarfla münakasası: ıs Teşrinievvel ı 
932 cumartesi rünü saat 11 de. 50000 kilo Pirinç: Kapalı zarfla 
münakuası: ıs Teırinievvel 932 cumartesi günü aaat 13.S cia 
12600 kilo Zeytinyağı: Kapalı zarfla müoakaaur: JS Tqriniev- 1 
vel 932 saat IS te. 10000 kilo Bulgur : Açık münakasasr: 16 LER I 
Teırinievvel 932 pazar günü.saat 11 de. 60000 kilo kuru fasul-

KÜ 
ya: Kapalı zarfla münakasa: 16 Teşrinievvel 1932 pazar günü r~kabet kabul etm: z fiat-
saat ı3.5 da. 42000 kilo Toz ~k.er: Kapalı zarfla münakasuı: 16 •-•l.arla buluraunuı . ._ 
Tetrinievvel 1932 pazu günü saat 15 te. 40000 kilo Nohut: Açık ! -----.,..,---- 1 

l.t. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom.. ilanları 

münakasası: 16 Te§rinievvel 932 pazar günü saat 16 da. ,30000 
kilo Makama: Kapalı zarfla münakasası 17 T etrinievvel 932 pa 
zartesi günü saat 11 de. 20000 kilo Kuru üzüm: Açık münakasa
sı: 17 Teırinievvel 932 pazartesi fÜllÜ saat 14 te. 47000 kilo Zey ı•-----------

Merkez kumandanlığına m~ • 
but müessesat ihtiyacı için lu 
lay, pamuk. niıadır pazarlikl 
satm alınacaktır. Pazarlığr ~ 
10-932 pazar günü saat 10 da 
12 ye kadu Tophanede Meı· 
kez kumandanlığı satın alın 1 

komisyonunda icra kılınacaı 1 

trr. Taliplerin izahat almak 
çin her gün ve pazarlığa itlirıı 

1

. tin: Kapalı zarfla münakaaası: 17 T eırinievvel 932 pazartesi 

günü saat ıs le. 
Marmara Üssü Bahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki Kuman

danlığı efradı için lüzumu erzakın cins ve miktarlarile_ ihale 
günleri yukarda gösterilmiştir. lşbu erzakın ıartnamelerini gör 
mek istiy-1erin her gün venneğe talip olacakların da münaka
sa gün ve s•atlerinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kasnnpaıada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaat 

lan. (4946) 

1 l üncü kolordu ilAnları 1 
ı-------ı 

lzmitteki lntaatın, ağqıda cins. miktar, sureti ibale, tarih ve 
ıaati yazrlı bet kalem erzak ve yem miinabsaya "--ıtur . .Şart 
nu:ıeaini görmek iatiyenlerin her gün. ihaleye ittirak edeceklerin 
vakti muayyeninde lzmittelri Fırk• satmalma komisyonuna mü
racaatlarr.. (837) (Sı06) 

Bet kalem erzak ve yem: 
Cinai Miktarr Sureti ihale Tarihi ihale Günü Saati 

için de muayyen vaktinde kc 1 

misyonda hazır bulunmaları. 
(126) (S278 

4-ll' 4 

kilo 
Yulaf 213970 Kapalı zart 18/ l.ci tq/932 Salı 
Arpa 149000 Kapalr zarf 18/l.ci teı/932 Salı 
S"1Dan 740900 Kapalı zarf 19/1.ci teı/932 Çartamba 

Harbiye mektebi için 1 lS : 
fildikos fanila ve 400 çift terli 
bir ıartnamede i.leai münakas · 
suretile satın alınacaktır. Mü 
nakasaar 24/ 10/ 932 Pazar gü · 
nü saat ı6 da Tophanede Meı . 
kez Kumandanlığı satın alm 

1 

komisyonunda icra kılınacak 
tır. Taliplerin tartname ve ni ' 
munelerini görmek için hergü 

ıo ve münakuaya iıtirak için dE 
1 

ıs muayyen vaktinde komisyorıd 
10 hazır bulunmalan(ı77)(S2ı6 '. 

K.. Üzüm 16620 AçıJ: mWı•bu 19/ 1.ci tet/ 932 Çartamba 1S • • • ı 

1 O H•lıcıoğlu ihtiyat Zabit mel Ua 293650 Kapalı zarf 20/l.ci/teı /932 Perıembe 
••• 

K.. O. ve 1 inci fırka kıtalan
nm ihtiyua İçiD yüz bin iki yüz 
elli kilo bulgur kapalı zarfla mü 
nakaaaya konmuıtur.26-ı0-932 
çarıamba günü saat 11 de ihale 
si yapılacaktır. Şartnamesini al 
mak iıtiyenlerin her gün ve iha 
leye İ§tirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komiıyo -
na müracaatları. (849) (S191) 

* * * K..0. ve 1. inci fırka kıt'alan 
mn ihtiyacı olan 63300 kilo pra 
sa 25.200 lahana 37800 kilo ıs
panak kapalı zarfla münakasa
ya konmuıtur. İhalesi 22-10-
932 cumartesi günü saat ı ı.30 
da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün iha 
leye it tirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo -
na müracaatlan. (850) (Sı92) ..... 

Tıbbiye mektebindeki 41 ka
lem köhne eşya sablacaktır. İ
halesi 12/10/ 932 Ç&l'f"1Dba gü
nü saat lS.30 dadrr. Şerait ev-

velkinin •ynidir. ihaleye itti
r;k edeceklerin muayyen vak
tinden evvel komisyona mlira
caatlan. (864) (53ı 1) 

••• 
Kolordu kıt'atmrn ihtiyacı i

çin 100 kilo kırmızı bibeT müte
ahhidi nam ve Iİesabma pazarlı 
ğa konmuıtur. 12/ 10/932 çar
tamba cünü saat ı6 da ihal.i 
yapdacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve i
haleye ittirak edeceklerin mu -
ayyen vaktinden eYVel ıu-isyo 
na müracaatlarr. (863) (5310) 

••• 
Kolordu merkez krt'atrnm 4 

aylık 412 ton arpa ihtiyacı ve
rilen fiat gali göriildütünden 
pazarlıkla münakasaya konul
muttur. ı2/ 10/932 Ç&rf&lllba 
günü saat 16,30 da ihalesi yapı 
lacaktır. Şartnamesini almak is 
teyenlerin her giin ve ihaleye 
ittirak edeceklerin muayyen 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatlan. (86S) (5312) 

Devle Demiryolları idaresi ilanları 

20.000 m 3 oksijenin kapalı z•rf usulile münakaaaaı 23-ı0-
932 tarihinde Ankarada Umumi Müdürlük binasında yapdacak
hr. Fazla tafsilat, Haydarpap ve Ankarada idare ve:ınelerinde 
üçer liraya satılmakta olan ıartnaaıelerde yzılıdır. (5220) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (7) kalem Silo 
için elek S&!ı, tuzrubu, Balota kayrfı. kordon tel, 90 ton hususi 
demir; 2000 adet ege. ve saire gibi muhtelifülcina malzemenin 
pazarlığı 10-10-932 tarihine müudif pazartesi cünü mağazada 
icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkiirda sut 9 dan 11 e 
kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri. bu baptaki mal 
zemenin müfredat listesi mağaza dahilinde aaılmıf olup nümu
ne cetirilmesi M:ap eden malzeme için pazarlık günü nümunele
rini beraber getirilmesi, nümuneaiz tekliflerin kabul edilmiye
ceği ilan olunur. (5298) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanlar• 1 ----------
Mikdarı 

80-ıOO : Hurda Bakn 
Hali hazırile: Köhne eıya , 
Üsküdar imaretinde mevcut balada muharrer iki kalem eşya 

7 / T. evvel ı 932 tarihinden itibaren aleni müzayedeye konmut· 
tur. Talip olanların etyayı görmek üzere Üsküdarda Ahmediye 
Fıkara imaretine ve ihale günü olan T. evvelin otuzuncu pazar 
gi:nü saat en döıtte idare encümenine müracaatlan. (S289) 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Müskirat kısmına lüzumu olan (4S.000) çuval kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Münakasaya iıtirak edecek
lerin şartnameyı görmek ve almak üzere her gün ve münakasa
ya ittirak etmek üzere <;·(ı 7 1 1 2 teminat akçelerile birlikte zarf
tarıoı nihayet 26-10-932 çarııı.mba günü aaat ı5 e kadar Galata
da Mübayaa komisyonuna vermeleri. (5186) 

tebi ihtiyua için S kalem ampu 
pazarlıkla salın almacaktrr. Pı 
zerlığr 10-10-932 pazartesi gü 
nü saat ıo da Tophanede Mer 
kez Kumandanlığı sahnalmı 1 

komisyonunda icra kılınacak- · 
trr. Taliplerin izahat almak i
çin her gün ve pazarlığa iştira! 
için de muayyen vaktinde ko j 
misyonda hazır bulunmalarL 

(133) (S304): 
• 4 4 

Harbiye ve merbutu bulunar : 
mektepler ihtiyaa için 15000 
soğan, 19500 kilo patates i.leni 
münakasa suretile satın alma· 
caktır. Münakasası 12 10/ 932 
çarfamba günü saat ıo da Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
satmalma komisyonunda icra 
krlmacaktrr. Taliplerin ,artna
mesini görmek için her gün ve 
münakasaya iıtirak için de mu
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmalur. (131) (S302) 

.. * * 
Harbiye Mp. talebesi gaz la

boratuvarı ihtiyacı için 10 ka
lem (AUER) fabrikası malı 
maske malzemesi, 11 kalem 
(Dr. Hüco Stolunbe..c) fabri
kası malı gaz ve ıs kalem sis 
malzemesi pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı 10110/ 932 
pazartesi günü saat 10 da Top· 
hanede Merkez Kumandanlığı 
satmalma komisyonunda icra 
krlmacaktır. Taliplerin izahat 
alm•k için her gün ve pazarlı ı;a 
İftİrak için de muayyen vaktin
de komisyonda hazır bulunoıa -
lan. (130) (5301) 

.f. .. * 
Harbiye mektebi ve merbutu 

bulunan mektepler ibti yacı için 
4000 kilo nohut açık münakasa 
suretile satın alınacaktır. Mü -
nakasur 2 / 11/ 932 Salı günii 
saat ı4 de Tophanede Merl·ez 
Kumandanlığı satın alma ko -
misyonunda icra kı'macaktır. 
Taliplerin tartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa
ya iştirak için de muayyen vak
tinde komisyonda hazır bulun
malan. (ı27) (S279) ...... 

Harbiye ve merbutu bulunan 
mektepler iht;yacı icin 336000 
kilo s"1Dan pazarlık!~ satın 11 lı
nacaktır. Pazarlığı 11 / 10 932 
Salı günü saat lS de Tophane
de Merkez kumandanlığı eahn 
alma komisyonunda icra krlma-
caktır. Taliplerin tartnamesini 
görmek için her gün ve pazarlr 
ğa ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (128) (S280) 

latanbal lkinci lfliıs memurlt•ğuu 
dan: Müflia Kibar Ali za.Jc Fazı! B 
alacakhlanna teklif ettiği kongurda· 
tonun müzakereai için alacaklılara. 

17 - teşrinievvel • 932 Paurteai p
nü ıaat 14 te ikinci ifli.s daireamda 
hazır buiwunaları ili.n olunur. 

-
1 
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lstanbul ve Trakya eker abrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının istanbul depolanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 
atideki fiatlerle her i~teyene 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: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

F O R D 
7 TepinleVYel tarihiade çekileceği evvelce 
ll&n eclflmit olan Fora ikramiyesiaia 16 t•t· 
rlnleTYel tarihlııe mil .. dif Pazar gtbı8 6ğ
w- eVYel .. at 11 buçukta ketld• edile
eejl llAD ol-ar. 

RUS ANTRASİT 
IOimllrlerima Türkiye lıayiliiini deruhte eyleyen müeueoemiz Ruı 

a•trasitiain tophua " penk.,de olaralı gerek depolara ve gerelue ha
nelere teY%i ve teslimi huıuıunun 

ALEKO SARİDiS 
Çiııili Rıhtun Han, Dördüacü kat No 8. Tel. 41418 

tic:ueth.....ı taralmclan yapdacaiu>ı aneder ve cinı, evoaf ve bilbaı
ta addet itibarile ,..,..tlli olan Ruı antrasitiain kemafiıtabık 33 ki
loluk mi\hllrlil fU....ıJarda olarak tonunun azami 38 Türk Lir111mdan 
hanelere tetllm prtile satılmakta bulunduiunu ve itbu kömürlerin 

ı...ı.. bir acenhı11 olmadığını muhterem halka llln eclOI'. 
DONETZ COAL 

Ras antruiti her yOl'de utılır - 30 çuval derununda 1000 kilo 

Cins 1 1924 te 800 ton 1926 te 800 ton 
1926 da 2200 ton 1927 de 3800 -

itibarile 1928 de 4000 tOD 1929 da 4800 ton 
aamyat: 1930 da 6000 ton 1931 de 7000 ton 

.. Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA VIDIR. 

Büttin IDllflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Hw ııüa uat 10 elan 18 a kadar müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZİ ARKASINDA 
.. ________ Telefon: U534 --------

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimize alınacak talebe için ya
pılacak müsabaka imtihanı günleri ata
ğıcla göaterilmittir. Namzetlerin bu gün
lerde 6ğleden evvel aaat 8,1/2 da mek
tepte bulunmalan. 

8 teırinievvel 1932 cumarteai: Tabi
iye - Riyaziye. (Tahrirt) 

9 Teşrinievvel 1932 pazar: Türkçe, 
Fransızca. (Tahriri) 

10 Teırinievvel 1932 pazartesi: Fran
auca, Felsefe ve içtimaiyat. (Şifahi) 

11 Tetrinievvel 1932 salı: Tarih, Coğ-
rafya. (Şifahi) (5246) 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLİR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klif;leleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • • 

MiLLiYET Kitap Kısmı 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

aeyyahlara 

Banka toınıner~iJale 
ITALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat alrçeaiı 

580,000,000 Liret) 

Travellen (Seyyahin çekleri) 
tatar 

Liret, frank, Iqiliz liruı nya 
dolan frank olarak aahlan bu çek 
ler uyesinde nereye cibeniz pa
rıumı kemali _..iyetle tqır ve 
her zaman lateraeniz dünyanın 

her tarafında, ,ehirde, otellerde, 
vapurlwda trenlerde bu çelrleri 
- küçük tediyat için nakit ma 
kamında kolaylıkla istimal ede
bilirıiniz. Travellen çekleri ha
kiki sahibinden baıka kimsenirı 

kullanamayacafı bir tekilde ter
tip ve ihtıu edilmiıtir. 

rMAMA, 
1 Dr. Hakki Şinasi ı 

Yavrunuzun en 11hh! gıdasıdır. 

Telefon: 24310 -
• • u 

1 

HANIMEFENDİ SAMkMİ 
HIFZISSIHHANIZ iÇiN 

" L YSOL ., kullanınız. Bütün dftnya doktorlan; aamimi 
tuvalet ve banyoları için muntazaman " L YSOL mUa
tahzanmn i8timalini tavaiye ederler, " LYSOL .,"muzır 
mikroplan imha, terlemenin fena kokularını, izale ye 

nıuhatiyi tahrif etmez. 

o 

"LY!!l. 
Hamburg'ta SCHUELKE & MA YR A. G. 
ıarıfından imtl olunmuftur. Umumi ıcanııları: 
lsıubul'dı B. Jacneı mahdumları. Af•lı cins ıalı:llı· 
!erinden sakınmalı n unvanı ticarlmlslı allmetl 
farikamtzı hamil olmıyan mümasil mlltahurlan 

-- Halka müjde -11111! .. - Dr. IHSAN SAMI 
Kışın yaklıştığına meralı: etmeyi- GONOKOK AŞISI 

nlz. Aldanmadan istediğiniz 
Belıoguklugu ve ihtllttlanna karşı 

mağazadan pek teılrll ve taze aşıdır. Divan-
Her neyi eıya volu Sultan Mahm.ı türbesi 

No. 189 '411--· ay vade ile 
alabillraiııiz 

Gazete ile 

Teshilat 

Görülmemiş 
Parlak bir muvaffakiyet 

Ademi iktidara, bel&'eV
'ekliğine ve zafiyeti u-

• 

lstanbul inhisarlar Batmüdürlüğünden: Sarıyer 
muesseaeııine m l1 raca at 
edenlere % 2 1/2 tenzi
ilt yapılır. fstanbul Celll 
Bey Han, Orozdi - Bak 

murnıyeye 

kllJlı kat'i tesir pıteren 

GLANDOKRATIN İıtanbul inhisarlar Başmüdürlüğü ambannda mevcut mub- MalmÜ dürlüğünden: 
telif bOJ teneke. tabak, bardak, kadeh, çatal; biçak; gazocağı; Bir tarafı derya bir tarafı ka 
köhne çuval ve lastik boruların aleni müzayede auretile satılma- vak yolu ve bir tarafı arsa ile 
11 takarrür ettiğinden ııörmek iateyenlerin mesai saati dahilinde mahdut Kavakta münbedim de -
her gün ve müzayedeye ittirak edeceklerin yevmü müzayede o- mirhane mahalli 350 lira mu
lan Te~rinievvelin 13 .üncü pertembe günü saat 15 te pey akçe- hammen kıymetle bedeli peıin 
leriııi hamilen Kabataşta Jnbiaarlar Ba,müdiriyeti Satıt komu- olmak üzere müzayedeye ko
yonuna müracaatları ilan olunur. (5067) nulmuş olduğundan taliplerin 

----------------------- 23-10-932 pazar günü aaat 14 1 
Alman kitapçı, Alman kitapları en le Büyükdere aatıt komiayonu-

K AP P S ucuz &lltar, Beyoğlu, lıtiklal cadde- !!~u~~~~!!!~~·-_ _1_5238 __ ) 

karşıaında No. 33 
T e'efon: 23946 

F rankfort ve Viyana 
Kliniklerinden mezun 

KULAK, BURUN, BO<lAZ 
MütebaHlll: Dr. 

Şevket Hüsnü 
Kadıköy, Mühürdar caddesi 
No. 59. Saat 14 ten sonra 

Motbur prof. Brown Sec:quart ve 
Stelnach'm kqfidir. Kadıa ve er
kek farkı yoktur. Her kutu deru
nunda türkçe olarak tarifetl mev
cuttur. Umum deposu lot. Bah
çekapıda ZAMAN ecza depoau
dur. Her eczane ve ecza depolann 
da bulunur. Kutuıu 200 ku
ruıtur. DOKTOR BEYLE -
RE tesirini tecrübe için , makbuz 
mukabilinde bir kutu gönderilir. 

-----ATA REFİK~ 
SUL TANHAM~M (SABIK ŞAMLI Mağazası) 
Buhranı hazır nazarı itibare alınarak fiatlarmıız 
rekabet kabul etmez derecede tenzil edilmiştir. 

KIŞ MEVSiMi GELMEDEN EVVEL 
fırsattan istifade edilmesini müşterilerimizden 

rica ederiz. 
FlATLAR MAKTUDUR 

SATIŞ TOPTAN ve PERAKENDEDiR. 
Daire 1 - Yünlü, ipekli, pamuklu ve kazmir çqitlerinin müntahap 

" 

" 

renk ve cinaleri. 
2 - Kıtlık fanililar, her boy ve renkte, trikoya dahil ceket, 

yelek, kıızak-kootüm ve mutambalar. 
,, 3 - Pijama, ıömlek-yaka, mendil, eldiven; ça•ta, lavaDta, 

kemer. 
,, 4 - Kadın, erkek ve çocuklara mahsus muhtelif renk ve boy

larda moda ppkıılar. 

" 
" 

.. 

5 - Kadın mantolan hazır çocuk elbiıeleri. roplar. 
6 - Hazır erkek elbiıeleri, pardetüler, paltolar, ı• •,.rdin par· 

desüler, aolf elbiıeleri; 
7 - Erkek ve kadııura mahsuı son moda Star, Mekbaı·, Deli 

marka kunduralar, terlik, patik, çocuk kunduralan. 
8 - Dantelilar, Rotlar, yünler, makaralar, tanıklar vesaitt ..•.. 

Ticarethaneıniz 30 senelik tecrübesine istinat eder. 

Her nevi ihtiyacmızı, fiatlarla çeıitlerimizi 
tetkik etmeden 

BAŞKA YERDEN ALMAYINIZ 
MENF AA TlNIZ BUNU EMREDER. 

• 

Liman tarifelerinde 
değişiklikler 

lstanbul Liman şirketinden: 
1 - 1 Eylülden itiı..r- mer'i olmalı üzre tarife komisyonunca kabul 

edilen tarife, bu defa lkti&llt Velr.lletl celilesince taıdik olunmuı
tur. 8 TotrlnieYvel 932 cumartesi sabahından itibaren bu tarife
ye söre ücret almaeaktır. 

2 - Yeni t.ifede eskiye nazaran deiiten noktalar ,unlıırdn-: 
A) - T alıliye bırlfeslndaı 

271$ kuruıluk tarife 300 kuruta çıkanlmııtır 
371 ., n 400 ,, n 

B) - Mavna tarifeoln•ı 
9211 lnı"lfluk mavna 

1000 " .. 
900 kurup indlrllmittir. 
950 

C) - Kllmiir mavna tarihalnde: 
Birı.cl ıfinlük ücreti•: 
2llO kurutta. 128 kurup indlrilmİftİr. 
400 ,, 300 ., Jı 

11211 " 4211 " .. 
800 ,, 700 n n 

900 .. 7llO .. .. 
3 - Tarffenln dit- noktalan ealdaieln aynıdır. 8 Tqrinievvel ıab~· 

hından itibaren tahsil edilecek öcretler yukarki ıekildedir. 
4 - Keyfiyet allkadarlara illn olunur. 

Umum müdürlük 

Edirne Erkek Muallim Mektebi 
Miidürlüğünden: 

Mektep binasınm tamirat ve tadilatı kapalı zarf usulile 21 ' 
9/932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya korı111 

muıtur. Taliplerin mali iktidarı ve ehliyeti fenniyeyi haiz diplo' 

malı mühendis veya mimar olmaları tarttır. 
Şartname ve projeleri görmek üzere ber gün mektep ıııii· 

dürlüğüne ve münakasaya iıtirak edecekler tekliflerinin yü:ıcle 
yedi buçuğu nlıbetinde teminat mektupları ile ve münakasa t<~: 
nununa uygun teklif mektuplannı ihale günü olan 17 Birin'' 
T qrin 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Edime Hükuıııet 
Daireaim.ıe mütetekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

(S<J60) 

Yalova Kazası Malmüdürlüğünden: 

si 390, lıveç ıefarcti kartmnda. MİLLiYET MATBAASI 

Şartnamesinde yazılı terait veçhile 2227 lira 72 kurutl11~ 
keıifli Yalova hiikümet konağının tamiratı 25-9-932 tarihirıcle' 
itibaren 20 gün müddetle münakasaya konularak 18-10-932 l'~ 
hine müsadif salı günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin te"1'.j 
nat akçelerile yevmi mezkiirda maliye dairesinde mütfl!et<I<•) 
ıatıı komiıyonuna müracaatları ilan olunur. (5tl9 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-_../ 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik hala-tında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt· Hulasası Kullanuııı• .. HereczaJJ"" 

desatıbt• 

~ 
•• 

) 


