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NUSHASI il KURUŞTUR 

kolaylık 
için .. 

L.- lktıaadt, ticari i9lerimiz; 
-.ınm. talimatname, karama
~ •e buna benzer reıımf, hu
:_-as, bir çok hükümlere, taamül 
~ bağlıdır. Bu bükümleri 
~a göz öoilnde bulundur
"'&• mecburuz. Fakat bazda
~. iıtemiyerek gözden kaçıyor. 
"" kanunun, her hangi bir ka
'-ı.ıame maddesinin bilinme
llıeai, gözden kaçma111 maatte
"•iif kanun nazarında bir ma
'tret teşkil etmiyor: "Kanu
~ şu maddesini bilmiyorum. 

rarnamenin bu hükmünü gör 
~İştim!" demek bir mana 
~lde etmez. O halde ne yap
-.ı.? 
. Bayattaki bazı vazifelerimi

' ınechuriyetlerimizi bile bile 
liiçleştiriyoruz. Uğradığımız 
lorlukların çoğunu, ortaya ko
'-ıı lüzumsuz engeller doğuru
~· İçtimai hayatımız da böy
~ ır, iktısadi hayatımız da 
. Yledir. Belki bu da bir zib
~!et meselesidir, saplanıp kal
. &tınız adetleri bir hamlede ke 
Iıp atamamak meselesidir. 
> Şiipbe yok ki, içtimai be
~ler batı bot bırakılamazlar. 
.._ lar; içtimai sahada olsan, ik 
'"'di sahada olsun muayyen u
~ere, hükümlere tabi olurlar. 
"lllıyanın her tarahııda böyle 
~Yor. Fakat bu içtimai heyet 
~ bağlı oldukları uauller, 

1 kiimler çok karıtık olursa. 
·'!'tler bunların karanlık bavuı 
~.de bu~a~ırlar, vazife ve mec 
~l'ıyetlerını olduklamıdan da
~ ~or, daha ağır sanırlar. Böy 
it lıır hava. her memlekette ti-

Yetçiler, bedbinler yaratır. 
~erhRlde vuzuh, insanlara 
'i kuvvet verir, hem em
li Yet verir. Vaziyetimi
iıı aleyhimizde bile olsa. oldu· 

1 gibi görmekte daima fayda 
~dır. Yoksa türlü türlü ibti
'-llere karşı doğru tedbir ala-

Yız. 

\Bilhassa son iki sene zarfın
\ ~~ramızı korumak, milli sa
~Ynmizi korıımak. bütçemizi 
~ l'ııırıak, huılı memleketin 
ı.:::••adi varlığını korıımak için 
~ tedbirler alındı, bir çok 
' rı;ıameler çıkarıldı. Bunlar
~ bır kısmının bükümleri ca· 
ilt • bir kısmmm bükümleri 
~ edilmiıtir. Diğer bir kıs
i:!" da bazı maddeleri kaldı
~-q, bazı maddelerinin biik· 
!Ilı hiirüyor. Geçenlerde bunla
~epıini bir arada toplattım. 
>~ mleri cari olan ve olma-
1..," llıaddeleri tesbite çalı9bm. 
~ etmeliyim ki, bu it o ka· 
~kolay olmadı. Kararname
ı,ı_ Yafayan ahkamına göre 
~da,larm mükellefiyetleri. 
~ lı· eleri hakkında derlL top
~r fikir edinmek gilç bir ıey 

· Sonra dütündüm: 
' .._ "V 'f . · · · ~ azı emın, vazıyetımın 

~ır...- olarak daima meıgul ol
~~ bir mevzudur. Eğer ben 
~ •tin içinden miltkülit ile 
~l'aaoı, ali.kalan daha az o
~tın hali ne olur, bele bu 
ld.._-"!tameleri tefıir ve tatbik, 
~ olan ikinci derecedeki 

it- •e menıurlar ne yapar?" 
~aatimizce bu karıtıklığın 
~t" geçmenin kestirme yolu. I 
ııı... ~ bu kararnameleri tevhit 
~ onları tek bir İzaboıame 

P.t de ortaya koymaktır. 
~~tlaka nefsinizde tecrübe 
~ ~: lıleriniz ne kadar çok 
-.;de'- olsım, onları madde ha
' bir not defterine kaydetti 
I~ • ~&pacağınız itleri bir çerçe
~IDe aldınız nıı, sauki o it
~· ,Yarısını baıarmq gibi ken 
~ rahat sayarsınız. 
~ ~bterenı lktısat vekilimiz
~ ~tleri baaitleıtirmek yolun 
~· l'le bir karar ve barak~t 

1Yoruz. 
Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

1-....___ .••••••. 
"ıiltere -frlanda 
lolbüzakereleri 
~ "l'-fDRA, 7 (A.A.) - lngil
~ -..: lerbeat lrlinda hükfunet
~ anıda Londrada cereyan e 

lllilzakerelerde lrlindayı 
d. edecek murabhaa heyet 
~ Valer aile maliye, adliye 
'"il ....,'?"dan ve müddeiumumi

-'Vekkep olacakbr. 

Beşler konferansı 
tehir edildi 

Dört devlet Almanyayı hariç 
tutarak kendi aralarında bir 

mukavele yapabilecekler mi? 
Almanya kararında ısrar ediyor .• 

P ARiS, 7. A .A. - Reuter A
jan11 bildiriyor: lngilterenin Paria 
büyilk elçiai bu alqam M. Herriot'yu 
ziyaret etmit ve lngilter hükümeti
nin tahdidi teılibat hakkında Lond
rada toplamağı düıündüğü betler 
konferansının mutasavver iç.tima t. 
rihini tehire karar verdiiini bildir
mittir. 

Londra ve Paria hükumetleri ara
sında bu mesele hakkındaki mükile 
meye ıı:ayet dostane bir surette de
vam edilmektedir. 

Fransızlar memnun! 
PARIS, 7 .A. A. - Matbuat bet

ler konferansmm tehirini müsait bir 
surette kartılıumtbr. Gazeteler bu 
meselede Fran11z hükumetinin takın 
dıfı vaziyet hakkında berbanııi bir 
fÜpbeye mümkün olmadıfı noktası.( 
da israr ıı:östermeie büyük bir ehem 
miyet Yermektedir, 

M. Herrlot, icap eden ihtirazi ka
yitleri ileri sürmekle beraber lnıı:illz 
bükiimetinin t"fCl>büıünü müıküli
ta ufı'atacak hiçbir harekette bulun 
mamııtır. 

Gazeteler, lnıı:iliz teıebbüsünün 
muvaffakiyetaizlikle neticelenmeıi
nin mesuliyetini Alman bükıimetine 
ve matbuatına atfetmekte müttahit
tir. 

Bu ıı:azeteler Alman hükumetinin 
ülifıı:irizane vaziyetinin M. Mac Do
naldi yol dejfütinnek mecburiyetin
de bıraktılı tüphesiz olduğunu yaz
maktadır. 

Gazetelerin tahminine nazaran 
Almanyaya Cenevredeki esik mev
küni alacak, bu hal de :Venaillu 
muabedeoinin betind faılui.ln yerine 
umumi mukavele çerçevesini aıpnı
yacak yeni bir hukuki vaziyet ikame 
edikcektır. Yahut Almanya itilifi,.. 
rizlikte iarlU' ıösterecektir. Bu tak-

Almanyanın illlllfgrizlll'JI 
iJzerlne tavassut rolü ya
rıda kalan /nglllz başııe-

lılli Mac Donald 

dirde iıe V ersaillea muahedesinin aı 
kerlife llİt maddt:lerile ister istemez 
baflı kalarıı.k ulan Almanya hariç 
olduğu halde umumi bir mukavele 

(Devamı Z inci sahifede) 

Liman komisyonu 
teşkil edildi 

Limanın bir elden idaresi için 
bir formül bulunacak 

Liman şirlletl mlldllrll 
Hamdi B. 

latanbul limanındaki teıkilahn da 
fınıidığı ve bu yüzden itlerin mütkli 
lata uğradığı maliımdur. Bu husus
ta tetkikat yapmak ve muhtelif ida
relerin birleımesi yolunda bir formül 
bulmak için bir komisyon tetkil 
edileceğini yazmııtık. Bu komisyon 
tetekül etmiş, lktıaat vekaletinden 
de komisyona bir murahhas gönde
rilmİftİr. 

Gümrük muhafız kumandanı 
Seyfi Pata da bu busuata bir ra
por vermiıtir. Seyfi Pa94 bu ra· 
porunda liman itlerinin mahtelif 
eller tarafından idare edilmekte 
olduğundan bahsettikten sonra 
latanbul limanının bir umumi mü 
dürlük teıkilatı altında birleıme
ıi lüzumunu ileri sürmektedir. 
Liman itlerindeki kanııklık bun
dan bir iki aene evvel de mevzuu 
bahsolmu,, neticede bir çok t"f· 

kilitın alil.kadar olduğu limanın 
bir elden idaresi lüzumu anlabl
mıt İse de o zamandan beri hük\l 
metçe bu hususta kat'i bir karar 
ittihaz edilmemiııi. 

Liman tirketi müdürü Hamdi 
Bey de gazetecilere bu mesela 
hakkında ıu izahatı vermittir: 

- Liman itlerinin umumi bir 
müdürün idaresi altına verilmesi 
yeni bir mesele değildir. Ben bu 
mesele ile uzun zamandan beri 
meıgul oluyorum. Bu huauıta yap 
tığım tetkikat neticeıinde bu ida
re f"kllnin hı.ideli olacaiı -tice
sine varmııtun.. Şimdiki halde bir 
çok reami daireler, hususi ıirket
ler limana ait itlerle metıı:ul olu· 
yorlar. Bu resmi ve huıuai müea
seseler tunlardır: 

1 - Ticareti Bahriye müdürliiiii 
ve liman reisliji. 

2 - Fenerler idaresi, 
3 - Karadeniz boğazı tahllai

ye idaresi. 
4 - Kılavuzluk ve romörkllr· 

ler idaresi, 
5 - Polis betinci ıube müdllr

lüğü. 
8 - latan!: · ıl mıntaka11 ticaret 

müdürlüğü. 

7 - İstanbul belediyesi, 
8 - latanbul ticaret ve sanayi 

odau, 
9 - Şark timendiferler idaresi 

(Sirkeci iıtasyonu) 
10 - Anadolu timendiferler i

dareıi (Haydarpaşa limanı) 
11 - Rıhtım ve antrepo tirke

ti. 
12 - Liman inhisar tirketi. 
Bu teıekküllerin her biri dahi

li nizamnamelerine göre limanı 
idare ederler ve kendileri tarafın
dan yapılan tarifelere göre reıim. 
alırlar, yeni teıekkül bu itleri 
hep bir idare altında birleıtirecek 
tir. 

Bu tasavvur henüz proje ha
lindedir, hükiimetçe verilmiş bir 
karar yoktur. Hükumet yapılan 
teklifleri tetkik ettikten sonra bir 
karar verecektir." 

Gazi Hz. 

RelslcDmhur Hz. dün 
saat 12,30 da Sakarya 
motoruna binerek Dol
ma bahçe sarayından 
ayrılmışlar ııe saat iki 
buçuğa doğru Ya/ovaya 
vasıl olmuşlardır. Gazı 

H:z. oradaıı otomobille 
Kaplıcalara kadar çık
mışlar ve akşam saat 
on sekize kadar meşgul 
olmuşlardır. Saat on 
sekizde tekrar Yaloııa
dan hareket ederek saat 
yirmide saraya avdet 
buyurmuıtardır. 

Gelecek fakat 
Bir şartla! 
Çaldaris Reisicüm

hurdan tam 
salahiyet isteyor 

Yunan Relslcümhuru M. 
Zalmis ne yapacak? 

Yunaniıtanda ıiyaıi vaziyet elin 
tavazzuh etmİJ def ildir. Kraliyet ta 
raftarlan cümburiyet rejimini taı
clik ettikten sonra, iktidar mevkiine 
ıı:eçmek için en büyük engeli kaldır
dıklan zehabında idiler. Hükiımet 
buhranını halletmek için evvelce 
töyle aöyliyorlardı: 

" Millet izhar ettifi reyi ile Veni
zelist bükıimetin politikaııru beğen
mediğini iıbat etti. Bu fırka vaziye
tin kendi noktai nazarına · re halli 
İçin, artık hiç bir IPşeb giriıe-
mez. Son inıibabatta c giren 
hük6metin verebileceii ar, ikti-
dar mevkiini muhalefete ketmek-
tir. Cümhur reisinin yeni knbinenin 
teşkili zımnında ,bu vazifeyi halkçı 
fırkuı reisine, yani Çaldarise tevdi 

M. Zalmts 
etmeti liznndır. Efer batvekil isti
f"1""1erinde muvaffak alamazııa, o za 
man reisicümhur ya bir muhtelit ka
bine teıkiline, yahut mecli&i feıhede 
rek yeni intihabat yapılmasına karar 
verebilir." 

• Dün Atinadan f(iyl• bir telgraf 
aeldi: 

ATINA, 7. A. A. - M .Çalderis 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Türkmen 
Murahhaslar 
lstanbullulara te
tekkür ederek köy
lerine dönüyorlar 

Dil kurultayına iJtirak ebnek 
üzere Adanadan ııelen Tiirkmen 
murabhaalar buıı:ün avdet edecek 
!erdir. Dün matbaamızı ziyaret 
ederek Kunıltay intibalarını an
lattılar. Dediler ki: 

-latanbullular pek iyi adam 
lar .. Bizi çok ağırladılar. içimiz
deki sevinci naaıl anlatacağımızı 
bilemeyoruz. Köyümüze döndüğü 
müz zaman hem kurultayda, hem ' 
lstanbulda gördüklerimizi birer 
birer anlatacağız. 

Buraya geldik. Büyilk Gazimi
zi de ııördük. O büyük adanı bi- , 
zi bir çok esirliklerden kurtardı. , 
Şimdi de dilimizi araptan, acem- İ 
den kurtaracak. Bizi de mecliai
ne aldı. Köye döndüğümüz za- 1 
man biz de elimizden ne gelirse 
bu uğurda yapacağız. Öz dilimizi 
de yabancıdan kurtaracağız. Biz 
bunu ıı:özlerimizle gördilk, inan
dık. 

. 
' 

1 Başvekil 
Malatya da 

intihap dairelerinin 
ihtiyaçları 

ile meıgul oldular 
MALATYA, 7. A .A. - Baıvekil 

ismet Pata Hanetleri, dün kııla1i 
ve orta mektebi ziyaret eylemiıler
dir. Kemaiiyelilerin orta mektep sa
lonunda açtıkları balı, deri ve pa-

l muklu menıücat aergi~ini ziya.ret e
den ismet Pal& Hazretleri yerli mal 
larıru pek ziyade takdir buyunnuı-
lardır. 

i MÜflll'Ünileyh Hazretleri, öğleden 
evvel belediyeye giderek tehir ve 
maarif itleri hakkında aliıkadarlar
dan izahat almıılar ve öfle yemeği
ni bağ ve bahçelerile fÖhı-et alan 
Gündüzbey köyünde yemiılerdir. 

Köylüler ismet P~ Hazretleri
nin yolu üzerine meyvalarla süslü 
taklar yapmıılar ve azimet ve avdet 
!erinde müflUiinileyh Hazretlerini 
büyük tezahüratla istikbal ve teıyi 
etmiıllrdir. 

lımet Paıa Hazretleri, Vali kona 
ğında Malatyanın su itlerile IDefgul 
olduktan sonra C. H. Fırkası tara
hndan Halkevinde ıereflerine veri
len aktam ziyafetinde hazır bulun
muşlardır. 

Ziyafet esnasında memleket itleri 
konuşulmuıtur. Civar vilayet ve ka
zalardan balkın selam ve tazimlerini 
ıı:etiren heyetler dün yerlerine dön
miitlerdir .• 

Sakip 8. in 
Cenazesi 

lzmir bir matem 
günü geçirdi 

IZMIR, 7. A. A. - Tokadi zade 
Şekip Beyin vefatı münasebetile lz
mir bugün bir matem günil yaıamıt 
tır. Baba ile oğlun cenazeleri memle 
ket hastaneainden kaldınlarak Kar
ııyaka kabristanına defnedilmiıtir. 

Cenaze merasiminde bir bando mü 
:ıika, Vali ve belediye reisi, polis mü 
dürü merhumun takclirkirları ile 
memleketin bilumum münevverleri 
balulllllllf tabutlar kalıristana kadar 
saatlerce eller üzerinde tafmmıı ve 
birçok çelenkler konulmuıtur. 

Ra• •efirleri ara
sında tebeddüller 

MOSKOVA, 7 (A.A.) - Se
firler arasında yapılan defitlldik 
ler dola)'tsile Atina orta elçlai M. 
Potemkino Roma elçillfine tayin 
edilmittir. 

MOSKOVA. 7 (A.A.) - Ga
zeteler, Sovyet lttibadmm Lon
dra oeflri Sokolanokov yoldat ile 
Roma ııefiri Kurıki yoldatın ken
di talepleri üzerine vazifelerin
den affedildiklerini ve Helsinıı:
fors sefiri Maiıki yoldatın Londra 
sefaretine, Atina sefiri Potelkin 
yoldaım Roma sefaretine, Dev
tian yoldatın da Atina sefaretine 
tayin edildiklerini bildiren emir
nameyi neıretmiftir. 

Umumi Nqriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

IDün iki rf ür-lliye birin· 
«=ili~ J'ıtJ>ıldı •• 

• 
Istanbul spor 6 • 1, Kocaeli 

mıntakasını mağlnp etti 
• 

Dün KadıklJy stadında oynanan lstanbul•poı,-Kocaell 
maçından bir an (Yazısı spor lıısmımı:ıda) 

Dil köşesi: 

Ecnebi kelimeler yerine 
hangilerini koyabiliriz? 

Okurlarımızın tekliflerini, •Üal ve 
cevaplarım, münaka

şalarını bu sütunda neırediyoruz •• 
Kurultay tarafındaıı kabul olunan son takririn maddelerinden 

bire de gündelik gazetelerde Dil İJlerine yar nrilmealdlr. Bunun ae
bebi meydandadır: Kurultaya naaıl her Türk ha olabiliyorsa, •imdi
ki Dil cemiyetine de her Türk yardnn edecektir. Bu yardım na11l ola
bilir? 

"Milliyet" bugünden itibaren bir c Dil kÖfeai • açıyor. Bu Dil 
köşeainde yurtta,ın kelimeler, ısblahlar ve llblkalar hakkındaki 
tekliflerini, münaka§ltl rını, &nal cevaplarım n"fredeceğiz. "Dil kö
ıeai" ndeki yazılar bir araya toplandıktan sonra, dil cemiyetine ha
kiki bir yardım tetkil edebilir. 

Milas olarak bir mubarririmiz, bazı karilcrimizle ıı:öriifmllttür. Bun 
lan a94ğıya yazıyoruz. "Dil kötesi" nde en çok kelimelw, ıablab
lar, lihikalar hakkında kraa teklifler, mlinakatalar, aonra da bilbaa
aa ecnebi llaanlanndan bir kelime ile tercüme edcmepp cı6mlolettir
diğimiz tabirlerin Türk labikalan ile kellmelqtirilmeal naul mümkün 
olacağı hakkında fikirler neşretmek iateyoruz. İlk tart sönderilen 
mektuplann kısa olmaaıdır. 

Karilerimizin suallerini neşrederlı:en, cevaplannı da )'ine karf.. 
lerimizden iat....U. olacafız. Aynca -leketin belli batlı U..-da
rmm da yardımım i.steyecefiz. 

••• 
b&ve, tefrika, 

mAbat 
Bir kariimiz ıunu söylüyorı 

"EYYeli. gazete tabirlerinden 
lüzumlu olanları türkçele,tir
mek lazım. Soruyorum: 

1 - ili.ve, 2 - Tefrika. 3-
Mi.bat yerine en iyi ve berke
sin hemen kabul edebileceği 
karıılıklar ne olabilir? 

Hatırımda iken yukarıda 
geçen "Tabir,. kelimesini "De
yiş,, olarak alıp alamayacağı
mızı da sormak istiyorıım. Me
seli.: "T abirt diğerle ••• ,, yerine 
"batka bir deyife göre.." diye
bili.-iz. 

Cibayet, tahsil 
Diğer bir kariimizin teklifi: 

bir gazete çdcarmııtım!" 

Gazetelerin yardımı 
A. H. lmaaaı ile yazılıyor: 

"Gazeteler dil itinde büyük his 
met yapabilirler. Fakat önce 
kendi dillerini düzelterek bize 
örnek olmabdırlar. Size gaze
telerimizin yalnız bqlıkların· 
dan bir kaç misal •ermek iste
rim: 

Y azılmııı - Büyük Dil Ku 
rultayı dün hitam buldu. 

Sadesi - Büyük Dil Kurul
tayı dün itini bitirdi. 

Y azılmııı - Kasten yan
gm cürmü ile tevkif olundu
lar •. 

Sadesi - Bilerek yan•ın au
çu ile tutuldular. 

93 felaketi 
• 

Ve lgnatief 

"Vergi kelimesini türkçe ola-
1 rak kullanıyoruz. Halbuki ci-
1 bayet. tahsil kelimelerini kim
i se anlamıyor. Acaba bunların 

Y azılmııı - Hanıri yanlııı 
tashih edeyim. 

Sadesi - Hangi yanlııı dü
zelteyim. 

Y azılmııı - Cenuptan ge
len bir çete imha edildi. 

Milliyetin yeni ta
rihi tefrikası 

Yakın tarihin en acıklı ha
tıralarından biri de 93 feli.
ketleridir. O zamanki Os
manlı lmperatorluğunun 
elinden bütün Tuna boyu
nun gitmesine sebep olan 
bu felaketli harbin faciaları 
daha evvelden batlamı9tı. 
Harbi bazırlıyan ve Ayaı
tefanoa muahedesine bağlı
yan Rus diplomatı İgnati
ef'in bütün bu macerada pek 
mühim bir rolü vardır. İg
natief'in yalnız Rusça' da çı
kan hatıralarından ve o de
virleri yaşamıı ricalin bi
raktıkları yadigirlardan 
toplanarak yazılmış olan bu 
eseri yakında Milliyet tefri
kaya baılayacaktır. 

yerine "Algı" diyebilir miyiz?" 

Basmak, yaymak 
Ayni kariimizden: "Birkaç 

gündem beri basmak. yaymak 
i kelimeleri arka arkaya aöyle
i niyor. Anlaıılıyor ki bu keli· 
' meler tabı ve netiır manaıma 
alınmaktadır. Tabetmek. bas
maktır. buna 9üpbe yok. Fakat 

1 kitap neıretmek, kitap yaymak 
1 olamaz. Havadis yayılır. ki

tap çıkarılır. İntiıar kelimesi 
her ikisine de uyarsa da, yay
mak kelimesi yalnız birine u-

1 yar. Biz türkçemizde arapça 

1 
kelimelerinin tercümesini de
ğil, fakat Türk kelimelerinin 
ıahsiyetlerini göz önüne alaca· 
ğız. 

1 

- Ben eskiden bir gazete 
neşretmittim, yerine: 

j - Bir gazete yaymıttım• 
sözünün ne garip manası 

1 

oluyor. Halbuki bunun 
•••••••••••lliil türkçesi vardır: Ben eskiden 

Sadesi - Cenuptan gelen 
bir çete yok edildi. (Hiç olmaz 
sa mahvedildil.) 

Y azrlmıtı - 6 senedir ik
mal edilemiyen •• 

Sadesi - 6 senedir bitirile
miyen .. 

Y azılmııı - Büyük bir halk 
kiit1esi huzurunda.. 

Sadesi - Büyük bir halk 
yığını kar91smda .• 

Vecize 
Geçenlerde çıkan bir kitap

ta "Vecize" kartılığı olarak 
"Özlü söz" kullanılmıttır. Bir 
arkadatımız bunun doğrusu bir 
kelime ile "özaöz,. olacağını 
söylemektedir. Nitekim "nü
ıg" karıılığı olarak "özıu" kul
lanılmıştır. 

- Gazi'nin vecizelerini top
ladım, yerine. 

- Gazi'nin özsözlerini top-
ladım, pek güzel denebilir. 

-
• 

' 
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Kurultayda: 

Söz sırası gelseydi Cahit Beye 
ne cevap verecektim? 

HARİCİ HABERLER ~.::, • ! -. ..... • ~ ' ' ' 

.. ';. • ,.,: .c:i. ,, . ' 

-4-

Bir düşünce kötürümlüğünün . .. .. 
Cenevre 
Müzakereleri 
Franıenın iktısadt 

ıç guzu •• 
meselelerde 

e·mn anlaıam•m•zlıklar, zaman ile vaziyeti ne imit? 
beraber yiirüyememekten. her ileri •Ü- CENEVRE, 7. ,._ A. _ Milletı. 
ru- ıen fikrin albnda baıka -yler ara- c.mi,eti .-r. .,. iktiaadi komia10-

.,._. auncla cereyan eden müzakere ea-
maktan, g-mite bağlı kalarak eıki .... -.ı. M. Bemıet eöz a1ııra1r. Fraa 

-'11 tanın ikti...ıi maeleler hakkındaki 
anlayışlara saplanmaktan ileri geliyor- nzi1etini izah etmi,tir. 

Cahil Beyin Dil kurultayın- Cahit Beyin. hili geçmİflen M. Bennet bilhassa tu beyanatta 
da okuduiu teain yalnız sata- bir türlü aynlamayan kafasının bulurımıqturı 
ları değil, en ziyade satır ara- içinde yatıyor. " AYl"Upa birliii komisyonunun 

L'- d k kabaJ ettiii karar ıuretinin Sb'eoa 
lan, acıkh ....- ütünce Ö~ Cahit Bey kendisinin öteden konf-.n•ı tarafmdıtn başarılan eser 
lüğü göstermektedir. Cabit B.. beri sadelik taraftan olduğunu, için bir enr;el tetkil ettiği hakkında
yeni zamanm birçok inkdip dilimizin Osmanlıca değil. türk ki iddialar uılaızdır. Bilalôa komia
bamlelerinde hep tuhaf bir an- çe olduğu sözünü ilk enel kea yon s- konferansının kararlıtn 
layıf, daha doğrusu bir anlaya di iıeri sürdüğünü söylüyor. lıü,ük lııir lmrnl ve aalıtbi1etle te-

M -- _ı d )'İt etmittir. 8uı hükümetlerin ma-
mayıf .-östermi•.tir. .,..,.i a- · iyi ya, sevinse ya! itte o is- li aiyaıetlerinde Strcaa konferamı-
ba Büyük Millet Meclisi bii!W- tediği sadeliii yapmak. yay· nın kıuıulanndan ilham almak üzre 
meti umanmda. kendi imzaaİ· mak. ni•m1• .-e umumi bir ha- olduklarmı öfrendim. Ayni zamanda 
le "Bu. dimlıuriyetten bqka le koymak iç.ia de.Jet, bükd- bu hülaimetlerin zahittye yeniden 
bir te,- değildir." dediği halde, met bata ıeçmit; koca bir tı.u- lı:ı,met takdirine a iki tıt...Rı maa
cümhuriyet ilin edilditf sa- rulta• kurmn• ·, JUrdun her •a· hedeleri çarçabık meri,et meTkiine 

---•~ ı -. ı ko,....C. çalqacaklarnu da haber 
man "acele oldu." deuıea~~ nından bine yakın adamı topla- aldım. Streea konfenuuımın ricada 
kendini a11"'9m•fllr· Keadiaı· mıf. getirdiii esttia ı.. kısmı fimclide lıa 
nin istediii bir fey yapddığı Hayır! Cahit Bey bunlan be kikat aahu•e çıbnlmq aıt)'llahilir. 
vakit buna da kartı gelmek. t•· ~ · Miitt.erek __,e meselesi hekkm-

genmıyor. da blli _ .. cut bazı •üçlük!... de 
•ılacak bir ittir. N' • 7 ~ .. ıçın. Avrupa büklimetlerinin elbirliği ile 

Dil itinde de Cahit Beyde bu- Bana öyle geliyor ki Cahil çelqmalannm ehemmiyeti hükUmoıt-
nu gördük. Türkçe, atağı yuka Beyin içinde iki adam var: Bun !erce layiki veçhile kıtvramlacak o
rı yüz yıldan beri yurdumuzda !ardan biri. epeyce uzun bir geç !una - kolaylıkla ortadan kıtldınla 
sadeliğe doğru yürüyor. Cabit bilir. Streaıt konfe.-ansma qtirak e-

b be . Faka mi•i olan, o geçmitteki bağlara d- murahhular uhdelerine dü,en Bey de unu ğenıyor. t b I b led. · ~u -----

edi ağ ı kallDlf• ir kere söy ığı -..a-. 1apblar. Şimdi ,-azifeleıini bu sadeliği nizamlamak ist - I d ·~~7• ni sonradan yanlıt ığı mey ana ,eru.. getirmek sıra hükümetlere 
ğimiz zaman karşımıza geçe- çıksa bile geri atamayacak ka- gelmi,tir. 
rek. "Hayır. bırakın, kendi ken 

Idır dar kendine güvenmit bir ·- ıu:eocut muahedel•r dine olsun!" diyor. Yüz yı O ..ı-' 1 mı' " 

d im beki damdır. t-.i. bi gisine daya- bozulmaaın 
bu kendi ken ine o ayı e nan, doğruyu ıören. ileri ham-
dik. Olmadı. Yahut yanın ya- I _ı_, b·td· • . CENEVRE,7. A. A. - Milletler 
aıalak oldu. Cabit Bey bunu lhe eri seven eınu dı ığımızC, Yh~- Cemiyeti büyük meclisinin altmcı 

ut biiiyoruz san ığımız a ıt komiayonunda ekalliyetler meaeleal bilmez değildir. Fakat gene zi- • d · · 
Bey, bu adamın içm e erıyıp hakkında cere1•n eden müzakere u-

binleri şaşırtacak mantık oyun kayboluyor. raamda Framız mure.hhu he,eti na-
larile koca kurultayı ileri bam- -• _.__ M. ,.____ y 

işte bize en acıklı gelen. dü- mma ouz ....... ocnıoıer, UDaD, 
lesinden çevirmek i.tiyor. I d Leh, Romanya, Çekoslowlı:ya ve Yu 

Nicin? nün bir ileri ah ma a amının. goılavya murahhas heyetlerile e,.U 
Cahit Bey bir taraftan ıstılah böyle geçmite bağlılık yüzün- fikirde olan Franıamn mevcut mua

lar yapalım. türkçe lugat yapa- den, ileri giditlere kartı gelme hedelerle teyit edilmit haklara •• 
sini görmektir. milletler cemiyeti misakının mec!Ue 

lırn, gramer yapalrm diyerek ~a..: fu ı h. dev 
herkesi işe çağınyor. Ote taraf lnaanlann içyüzünü bilmek, =~il:u _ z~~ ı:.ı:r~=~ 
tan "dildeki kelimeleri değiştir çok güç bir ıeydir: Cahit Bey si 1iznn geldiği mütaloa•mda lıalun 
ınek, yerlerine yeni kelimeler gibi bayatta pitmit• çok tecrü- dağunu beyan etmi,tir. 
koymak hiç bir heyetin elind- be görmüt bir adamın bu yan- M. Berenger, ekalliyetlerin düa
gelemez" diye umutlan daha lıt ııörüşlere. bu geçmişe bağ- gün .,.. 1olunda bir muamele tarzm 
ilk günden kırıyor. lamna duygusıma bilmeyerek dan hiçbir yeçhile mahrum hlralol-

Peki amma. Cahit Beye sor- mi kapıldığını. yokea bile bile maınq olduklarını birçok miealler 
sak: mi böyle hareket ettiğini kesti- zikrederek batırlettıktıtn sonra de-

remeyız.. Rilmeyerek yanlıt yo- mi,tir ki' - Size kim söyledi ki birgün 
ıkın 1 d • la aaptısıııa kendisinin anla· " Bu gibi neticeleri tekrar da,,..ya 

içinde ha di ini eğiftırec:e- "' • dahil etmemek kayguau milletler ce 
ğiz? Herkesin söylediei sözleri Y1t ve sezitine olan ınanımız miyet mecliıi iizaaınr, mecliıi doiıu
ortadan kaldınp kimsenin bil- yüzünden kanamıyoruz. Fakat dan dojTuya haberdar etmek hutu
mediği sözleri türkçe diye ilin· dil işinde, Ahmet Vefik Paıa- sanda muıtbedelerin kendilerine ,.,.. 
edeceğ~? Lfigat, gramer yap-; om, Süleyman Paıanuı. Ziya eliği aalihiyeti büyük bir ihtiyatla 
mayacağız da bin yıl evvelki ke Paıaıwı. Şemsettin Sami Beyin kullanmaia ıevketmeli. 
limeleri hatka zorla söyletece- Kemal Pş. zade Sait B.in daha " Eaıtıen Franaa elyevm tatbik e-

l d ki on.. ce so··yledikleri bir dog" ruyu. dilen usule mu ... fık muamele tarzı-ğiz? Böy e bir avayı 'm orta . .. 
dilimizin osman1ıca degı" ·ı, türk na ait han teferrüatta ıcraaı mum-

ya koydu da bunlar olamaz di- lıün deği,ikliklerln yapılması hakkın 
ye ayağa kalktınız? çe olduğunu söylemif bir ada- da bazı murahhas heyetlenn ileri sür 

lıteı bence, itin en can ala- mm o sözün en parlak yemitle- dükleri tekliflere muarız değildir. 
cak yeri burasıdır. Cahit Beyin ri toplanacağı bir günde bile bi- M.Berenııer ekalliyetlere ait me
lezinde ince bir mantrk kurnaz le ona kartı ıelmesıini de aklı- aelelerde herhangi bir ilerleme adı
lı!iı var. Ortaya bir dava koyu mız almıyor. nuru ancak bük<-mctlerle ckalliyetle 
yor ki kimsenin davaaı değil- ftte bunun için. gene bu itte rin hüınü niyrtleri sayesinde atıla
dir. Sonra bu davayı vurup kın bir yanlıt anlama oldunğuna bildiğini taıdik ctmiıtir. 

Bö 1 nki b • k h inanmak 1•ateriz. Bundan sonra M. Be.-enger, elıal-
yor • Y ece Sft ır a ra- liyetlerin himayesi meselesinin aiyıt-
manlrk yapmıf, herkes yanlıt İt yanlıtlılctan geliyorsa onu si bir hesap ve tertip mahiyetini 
yola gklerken o. bir başma doğ düzeltmek kolaydır. Biz, bir ke haiz olmıtması lazım ııeldiiini söyle 
ruyu söylemq olmak yerine ıe- re daha açdcça dileğimizi söyle miı ve 18 inci aıırda Lehiatanm e-
çiyor! yelim. kalliyetleri korumak bahanesile par-

• . . • . ; çalanmı~ olduğun. hatırlatmıftır. 
NH-in? 1. - ldealımız oz tückçedır. \ M. B .. b '-b 1 . ha 

... X • k k ı· I . eı-cnger ntn u muon e esı 
Cahit Bey çok zeki bir adam- 2• -•• ~z tur ç~, e 1?1.e ~rı raretli surette alkqhnmıştır. Bir-

dır. Böyle bir şeye batkalan o- kendısının, eklen kendısımn, çok murahhaılar bilhassa M. Zales
nu kandınnıt• inandmnıt, aldat ıstılahları kendisinin olan dil- ki hatibi a.ndan tebrik etmiılerdir. 

mış olamaz. Öyle i.e. bu samt- dic. ·- -----
lar, bu yanlıt göriitler nereden J. - Bu Jdeale elimizden Z 1• • et• d•ği 

geldig'i kadar yakla~mak için ep ının g ır 1 geliyor? "' 
Ben kafa hastalrklan bilgici çalıfmak istiyoruz. posta 

değilim. Fakat bu işte bir anla 4. - Arap, Acem, Avrupa HAMBURG, 7 A.A. - Wolff 
yış hastalığının izleri var gibi dillerindeki sözlerden karşılı- ajansından: Graf Zeplin, bıtlonu
görüyorum. Hani daltonizm de ğı bizde olmıyanların karşılık- nun cenubi Amerikaya yaptığı 

1 k ki d aon seyahatte Brezilyadan Fried-
di'<leri bir gö7 hastalığı vardır. acını §U ayna ar an arıya- richahafen'e kadar getirdiği pos-
Bu hastalığa tutulan1ann göz- cağız: ta Hamburg'a tayyaı-e ile nakle
leri örür. Fakat herkesin kır- a) Halkın canlr konuşma di- dilmit ve balonun Pernamburco'
mızı gördüğünü yeşil. bevaz Ii, dan hareketinden üç buçuk gün 
gördüğünü mavi görür. Acaba b) Halk dilinde bulunan söz- aonra dağıtılmqbr · 
kafıtda da böyle bir hastalık lece türkçe ekler koyacak ya- --·-············-·-···-··-···-·
var mıdır? Acaba bütün bu yan pılabilecek sözler, karıştırılan bir mukayeseli 
lıt anlamalara, yanlı, anlatma- c) Eskiden dilimizde bulun- gramerini yapmak isteriz. 
!ara böyle bir haatalrk mı se- muş ve sonca bırakılmış söz- 8. - Dilde dilin kendi sesi 
bep oluyor? Ter, ve yapı düzenlerine uymıyan 

Cahit Bey. ikinci defa söz al- d) Bu sözlere ekler getirile- yabancı asıllı kelime bırak-
dığı vakit: rek yapılacak sözler, mamak en büyük isteklerimiz-

- Ne oldu? Ne var? Neden 
bana hücum ediliyor? 

Diye bir şaşırma göateriti 
yaptı. Asıl biz kendisine sorma 
lıydık: 

- Ne oldu? Ne var? Ortaya 
nasıl yanlış bir dllva konuldu 
ki siz böyle köpi;rerek onun yan 
lışlığını anlatmııga abl<imız? 

Hayır! Ortda yanlıı bir daYa 
yoktur. Öyle bir dava yalnız 

e) Başka Türk lehçelerinde den biridir. 
bulunan sözler, İtte bizim önümüze ideal di-

l) Bu sözlere ekler getirile- ye koyduğumuz dilekler ••. Ca-
rek yapılacak sözler... bit Bey, Hasan Ali Beyin sözle 

S. - Istılahları sistem ha- rine kendi de imzasını koyaca
linde türkçeleştirmek isteriz. ğını söylediği gibi, bunun da al 

6. - Türk dilinin bir umu- tmı imzalamağa hazır ise, de
mi lügatmı, bir ıstılah lügatı- mek ki, ortada yanlış anlatıl
m, bir iştikak lügatrnı, bir leh- mış bir şey vardır. 
9e lügatını yapmak isteriz. Bizim en çok istediğimiz de 

7. - Dilimizin öz- kullanış- böyle bir yanlıtlık olduğunun 
/arrnrn yollarım anlatır bir meydana çıkmasıdır. 
eramecini, lehçeleri biribirile l fhrahim Necmi 

Kır al 
Seyahatte 
Erithrede k•tla ve 

istihkam-
lan teftiı ediyor 
ASMARA, 7. A. A. - ltal1a kra

lı, ...&katinde ka1ıine iziımclaıı M. 
de Bono ile ukeri maiyet erkanı bu 
lunduğu halde Guzai dailıtrını açtık 
tan sonra Cacloma denilen hudut ü
zerinde kain istihkima YUıl olmut
tar. 

Kral buradaki topçu lataatini tef: 
tit etmi, -.e müteakiben Addid,..,. 
giderek bu bavalide bulunıtn ut..e 
bir geçit resmi yaptınruıtır. 

)talya kralı geç vakit Aamaria'ya 
dönmü,tür. 

Tigre preıulerinden ikisi karala 
aru tazimat için buraya gelmiıler
dir. 

ltalya ve 
Yugoslavya 

LONDRA, 7 (A.A.) - Daily 
Mail gazetesine Romadan ,-azWuı 
bir mektupta ezcümle denili1or 
ki: 

"Fansada yeni istikrazlar akdi 
imki.ntızlıima hinaen Yıı&oa'-.•· 
ya kralı bir taraftan ltalya ile Ya 
goılavya arasındaki münasehafı 
kuvvetlendirmek ve diğer taraf
tan ticari bir uzlaıma:rı vücude 
getirmek Ü.Zere Romay anazırlar 
dan Pilia'yi göndenniıtir. 

Bu karar 1tıtl1en r;ümrük tari
felerinde yapılan tahdidat ve 1-
tal1an dövizlerinin ihracatında· 
ki tenzilat neticesi olarak Yugoa
lavyanm ltal1aya ihracabnm gün 
den r;üne azalması Üzerine ittihaz 
edilmqtir. 

İtalyan hukukfi
naslar kongresi 
ROMA, 7 (A.A.) - M. Muuo 

lini, bibinci ltalyan hukuqinu
lar kongresini açmıftır. 

Yeni, motörlü ltal
yan tranıanatlantiği 

TRIESTE. 7 (A.A.) - Neptu· 
nia ismindeki 1eni İtalyan motör
lü transatlantiği bugün Amerika· 
1a ilk seferini yapmak iizere hare 
ket etmiıtir. 

Traruatlantik, Bahrimuhiti 7 
giinde geçecektir. 

Avrupada Budist 
manastın 

BERLIN, 7 (A.A.) - Bir Nor 
veç vapurile elyevm Avnıpaya 
gelmekte olan budiat mezhebinin 
Çin te,kilatı aabık reisi Chaocuns 
kendisile vapurda göriifen Bre
mer Nachrichten ıazetesi muhar
rirlerinden birine ezcümle deınif
tir ki: 

Ben bu dünyada aillcUn ve in
zivayı arayorum. Avnıpada hu
zur ve aükUnu kuvvetlendirmek 
emelindeyim. lhtiınalki ya Fran° 
sada veya Almanyada bir budist 
manastın lesiı eyliyeceiiın. Bill
hara yine Aksa" farka dönmek 
ve burada ölünce1e kadar yqa
mak niyetindeyim. 

Deniz suyundan 
güerçile yapılıyor 

OSW, 7 (A.A.) - Wolff a
jammdan: Gazetelerin •erdikle
ri bir habere göre Norveçli genç 
bir kim1ager deni:;o SUJU ile ııü· 
berçile iınalini mümkün kılacak 
bir uaul bulmuttur• Bu ıuulün ııü
herçile imali aan'atım alt üst e
deceği söylenmektedir. 

Tariht bir keşif 
BERLIN, 7 (A-A.) - Andes 

aıradağlarmm Peru'dalı:i laamm
da araıtırmalar yapmağa çıkıtn 
bir Alman k"'if he1eti metbur 
efsanevi Quttanaac:a vadisini bu
lup ortya çıkardığını baher ver
mittir. 

Bu vadiye timdi hatırlannu1a
cak kadar eski vakitlerden beri 
beyaz ırktan hi çbir kimse ıireme 
mittir. 

Bu heyet lncaa'lar devri med&
ni1etine ait bir çok ....,rler, bilbaa 
sa 1ollar mazgallar kaleler, kara 
kol kulübeleri, su 1ollan ve luı
merleri bulmuıtur. 

Alimler lncas'lar zamanında 
bu havalide çok kalabıtlık bir hal 
kın Jaf&Dlıt olduğu fikrinde hu
lunmaktıtdır. 

Martin fnsull 

Müzakere, 
Müzakere-

Şimdi de silah ve 
cephane imali me
seleıi görütülüyor 

CENEVRE, 7. A. A. - Silah lı:u• 
vetlerini azaltma konı...nn tanıfm
dan !etki! edilen husuai komite ha
sün ıilih Ye cephane İmali meselesi 
hakkında umumi müzakereye bqla
mqtır. 

Başvekil Pş. Hz. nin Malat
gadaki ziyaret /eri 

MALATYA. 7 (A.A.) - Batvekil ismet Pqa Hazretlııri 
bu sabah Akçadaiı te,rif etmiıler, biikUmet biaaaı önünde b .. 
ve memurin tarafmdan hararetle ka'ldanm•t Ye çok aftatiannı~ 
lardır. Pata Hazretleri hara binumdalı:i aycır Ye lusraldan W..... 
birer .-örmütler ye hara Ye bayYan yetİftirme h•klnnda icap r 
denlerden izahat alarak tetkikatta bulunmutludır. Şerefleriae 
Yerilen öile ziyafetinde hazır bu'lu.nduktan scıora saat 14,30 df 
Malatyaya dönmütlerdir. Batvekil Pqa sehayatlerinde bir ~ 
köylülerin dileklerini dinlemitler, çarelerini arafhraca1darını .ail 
buyuruuıtfardır. Mütarünileyh Huretleri Malatya çartısnıcla 
yeni yapılmakta olan uri ye fenni kasap dükklnlannı gezdiktd 
sonra vali kooağma aYilet buyurmUflardır. 

Ankara son bahar at yarışları 
M. Y oabauıı: hususi surette ailila i 

malinin tehlikelerini ehemmiyetle 
kaydetmİftir. M. Youhaix bu hun1.
ta ideal bıtl çareıinin huıusi ıuretteı 
aili.h ve cephane imalabru tamamile 
ortadan bldmnaktıın ibaret olduğu-

ANKARA, 7. A. A. - Sonbahar ıtt k°"'lannın biriociıil!>ugün yapılclo 
Hava güzel aıtba kalabalıktı. Dahili1e Vekili Şükrü Kayıt ve lkti""t VekiJI 

nu, hiç olDUlZaa konferıtnsın bu türlü Celal Beylerle birçok yükıelı zevat hu:ır bulunu1orlıtrdı. 

imıtlatı tahdit ve müralvlbe ebneai Birinci kotu, hiç ko,u kazanınaını' üç Jatmda 1erli .. ., erap taylara 
lazım geldiğini sözlerine ilave 
miştir. 

et- mahsustu v" mesafesi 1200 metr<. idi. Yedi hayvan'run ittirıtk ettiği bu k1' 
,uda Emir Salih Ağanın Semhanı birinci, Mikdıtd Efendinin 3erdAn iku.cİı 
Bin~ı Şevki Beyin Avc111 üçüncü ıeldiler. 

ikinci kotu, 1932 •eneainde kuandıfı ikramiyelerin yekunu ;'\;O lirar 
geçınİyen baliakıtn lngili: at ve kıoraldara mahıuatu ve mesafesi 1400 ,.,.ı 
re idi. Mm. Anna Sabri Beyin Pazarı birinci, Ahmet ve Fikret Be1lerİll 
Dn>kurtu ikinci, yine Mm. Anna Sabri beyin Kalmeti üçüncü geldiler. 

İngiliz sanayicileri
nin bir muhtırası 

LONDRA, 7 (A.A.) - lngi
liz aana1i erbabı federasyonu ti
caret nezaretine bir muhtıra ver
mİftİr. Bu muhtıra fD teklif tel
kinleri ihtiva ehnektedir: 

lngiltere ecnebi hükiiınet fe.., 
ticaret muahedeleri yapmak için 
müzakere1• giriımekte acele et
memelidir. lngilterenin hazine ve 
maliye itleri hakkındaki siyaseti
nin daha az kararaız hir hal ala· 
cafı zamanı beklemek daha i,i 
olur. lngilterenin ticaret ai1aoeti0 

nin ba,lıca hedefi cihan ticareti• 
nin serbestçe cereyanmı yeniden 
temin n iade etmekten ibaret ol
malıdır. Bununla beraber daha 
daha aerbeat bir mübadele muhi
ti YÜcude getirmek hususunda in 
giltere ile birlikte çalıpnalıı: iste
yen "' çalqabilecek olan Arjan• 
tin, lsveç. NorYeç, ve Danimarka 
gibi memleketlerle mnvakkat İli· 
laflar aktederek dünya ticareti
nin bir an evnl canlanıp yüluel
meainl temin etmek te mümkün
dür. 

Nev-Y ork belediye 
reisi dönüyor 

NEVYORK, 7 (A.A.) - Sa· 
bık belediye reisi Walker Ne...,.or 
ka dönmek üzere bindifi posta 
vapurundan gönderdiii hir telaiz 
de 8 teıriniaanide yapılacak inti• 
habatta kendisini yeniden beledi 
ye reailiğine seçtirmeie çalıtma
yacağım çünkü demokratlıtnn Ü· 
mitlerini tehlikeye dÜfÜrmek iste 
mediğini ve menaup olduiu fırka 
nm menfaatlerini kendi ar1111 ,,. 
emellerinden üıtiin tutulduğııııu 
bildirmiıtir. Bundan dola:rı NeY
york demokratlan meclisi M.Wal 
ker'in vekili olan, Obrien'I heledi 
ye reislitln• ittifakla namzet göa 
termi,tir. 

M. Obrien intihap edildiii tak 
dirde M. Walker'in gelecek ......, 
nihayet bulacak olan intihap müd 
delinin bakiyesini dolduracaktır. 

Kıza ne oldu? 
PARIS, 7 (A.A.) - Brükaele 

sihnek üzere dün Romanyadan 
relen 17 1atlermda Pia Pop adlı 
hlr genç kız Pariate tevakkuf et· 
mittir. Yanında aile dostlarından 
hiri bulunmakta idi. Genç kııı: Pa 
riste bulunduiu müddetçe kalaca 
iı bir manaatıra ıötürülmek W.&
re hir kira otomobiline bindiril
mqtir. Fakat genç kııı:m götürüle
cefi manastıra gelmediği anlapl
mııtır. 

Mabna%el Pia Pop'un bu su
retle ortadan kıtyboluıu zabıtaya 
bildirilmiıtir. 

Kozluda yeni bir 
spor kulübü 

KOZLU, 7 (Milliyet) - Bu
gün HalkeTİnİn him.oyeainde Koz 
lu mevkiinde apor klübünün açıl 
m areıımi yapılacaktır. Vali Ha
lit, fırka reisi Mitıtt Be11erle hir 
çok zevat ve Halkevi gençliğin

den büyük bir kalabalık hazır bu
lunmuılardır. Binade elektrik •• 
radyo tertibatı vardır. Klüp spor, 
temsil ...., musiki ıubelerine aynl
tır. 

Kazluda kadın 
konferanıcı 

Üçüncü koıu, dört ve dıtba yukarı ya,ıa hiç kotu kazıuım..,.u, yerli .. 
ıtrap at ve kl5raklara mahıuı ve meufesi 2.000 metre idi. Ahruet ve fi~ 
Beylerin Maltayi birinci, IG>.ını Efendinin Yavuzu ikinci, Biabalı Şe.tı 
Beyin Ce) lanı üçüncü geldiler. 

Dördüncü koşu, ÜÇ ve dehıt yukan Yatla 932 oeneainde kazandıiı iJ<tr 
miyeler yekunu nso lirayi geçmiyen haliakan lngiliz at ve kı•rnklara ...... 
sustu. Meaafeıi 1800 metre idi. Uç hayvanın iıtirak ettiği bu koıuda NiI' 
Beyin Betyarı birinci, Ahmet ve Fikret Beylerin Pi1eri ikinci geldi. O· 
çiıncü gelen at Mm. Anna Sıtbri Beyindir. 

Beşinci ko~u, Hendikıtp kotum idi, 1800 metre mesafeli olaıı bu kot" 
da Pren• Halim Beyin Hakanı t;irinci, Ahmet Beyin Tayyarı ikinci. /JI 
met Efendinin Çankayası •İçüncii geldiler. 

Milletler cemiyetinde sulh 
teşkilatı 

CENEVRE, 7 (A.A.) - Milletler cemiyeti altıncı koınir 
yonu sulh tetkilitına matbuatın yardım ve ittirak meseleainİJI 
müzakeresine giritmiıtir. Mazbata muharriri MH!etler azasınd• 
sulh ahengini ihlile müsteit yanlıı haberler meselesi hakkınd~ 
tanzim ediJen rapora gazete cemiyetlerince verilen cevabı meelı 
se takdim eylemiıtir. Cevapta ezcümle matbuatın hükUmetlert 
kartı tamamiyle serbest ve müstakil bir vaziyette bulundu~ 
noktası üzerinde kuvvetle ısrar olunmaktadır. Fransız murahhs1 

lan p.zetelerin büsbütün müstakil bir surette hareket edebillllt' 
leri için gazetelere her türlü kolaylıklar gösterileb~eceğini söf• 
!edikten sonra kendi fikirlerince bir nevi sükut ve ketumiyel 
komplos~ndan batka bir tey olmayan aansör usulünü şiddetle t•~ 
bih eyleıhltlerdir. 

lngilterenin verdiği paralar 
CENEVRE, 7 (A.A.) - lngiliz murahhas heyeti milletle! 

cemiyetinin himayesi albnda lngiltere tarafından vukulan ikral 
lara ait tahvilat sahipleri İngilizler tarafından mezkur hamiller 
idare meclisi reisi Sir Osten Çemberlayna verilen bir muhbraf1 

milletler cemiyeti meclisine tevdi eylemiştir. Muhtırada, fnga· 
tere hükUmetinin mea'uliyeti altında yaf,ılan bu gibi istikrazlarJll 
kuponlarının ödenmemesinden bir çok ngiliz tasarruf erbabı~ 
düttükleri elim vaziyet üzerine milletler cemiyeti mecnlisinin dı) 
kati celbolunmaktadır. 

lzmirde ehli hayvan sergisi 
IZMlR. 7 (A.A.) -YükAek yant ve lslih encümeni ile '1)

raat Vekiletinin müştereken şehrimizde açılmasına karar ver 
dikleri ehli hayvan sergisi açılmıtbr. Sergiye geçen senelere ıı•· 
zaran bu ıene daha çok hayvan ittirak ettirilmitlir. 

Mütehaasıslardan tetkil edilen jüri heyeti huzurund1 

muvaffak olanlara ikramiyeler tevzi olunmuftur. 

Lortlar kamarası ıslah ediliqof 
LONDRA, 7. A. A. - Blackpool'da toplanmıt olan muhafa,akar fıt" 

kAaı konferansı daha ,imdiki parlamentonun içtima de...-eıi esnasında La" 
!ar kıunaraamın ıslahı lüzumunıt dair bir karan ittifakı.. kabul eylemitıi<· 

Beşler konferansı tehir edildi 
(BBJ< 1 inci ~ah/lede) ı ti~baiz olan - eaıtaa müt<:allik ı.ar-

vücnda setirilmeaine hiçbirte1 mani lar haricinde bırakılrnamaaı ı;.?' 
olııııuyıtcaktır. geleceği tabiidir.'· 

Ceneorede ne dOıDnOIDgor Bir de diJrtler konfera111 

CENEVRE, 7. A. A. _ Londra LONDRA, 7. A. A. - ln;ıilt~ 
konferansının içtima tarihinin tehir hariciye nezareti dörtler konfer11~ 1, 
edilmesinin Cen.....-edeld mnrahhu nın Londradıt İçtimai huauıund• Jıİ' 
heyetlerin lıüyük bir ekseriyeti tara giliz teklifine ltalyanın müıait 
fuıdan memnuniyetle luı.-ıılanıtcağı cevap verdiiini bildirmektedir. ~ 
bildirilmektedir. Konfel'!lna silahlanmada hıılc1',;. 

aıüaantı haldundaki Alman meır· 
Filhakika bu murahlıaı heyetler 

tahdidi tealibat ve sulh noktai nua
nna pek mühim olan bu meaele1e 
Milletler Cemiyetinin, Londra hüku 
metinin menfaat namma, kıtnıtınl
maamaı ve elinia ıürdürülmemesi ih 
tin.linden korkmakta idil•. 

Tempa gıızetealnln bir 
maka/Bal 

PARIS, 7. A. A. - Temps su:ete 
si Londrada toplıtnnıaaı dü,ünülea 
dörtler yahut betler konferansı hak· 
kında ıu yazıyı neıreımi,ıir: 

" Almanya tarafından ileri sürü
len hukuk müaantı talebinin, eaaa 
itibarile ancak müıterelıc bir milzab 
re1e mevzu olabileceğini Frıtnaa dai 
ma iddia etmekten glrİ durmanıq
tır. 

bini tetkik edecektir. I 

Almanya cevap hazırlaU" 
BERLIN, 7. A. A. - Reich :; 

binesi ezcümle Loodra konuıma~ııl' 
na Almanyıuua ittirakine dair .-" 
İngiliz kabinesinden alınan .ı. er' 
verilecek cevap etrafından mü~ ıl 
lerde bulu-ı. üzre bıııün .,..ı 
de toplaımıqtır. tıtf 

Cevap ihtimal bugün kıtrarlat 
lacaktır. ~ 

MalU.-ttar mahafilin zaruıııı• ~ 
re notanın cevabının bugün ıön 
meai mümkündür. 

M. Herlot - Norman IJIJ,P 
mOlikatı 

KOZLU 7 (Milliyet) - Hal
kevi on beı günde bir tertip etti
ği konferanılar ıeriıine devam 
etmektedir. Dün gece ikinci kon-

BARRIE, "Antario" 7 (A.A.) I feransı Dr. Handan Ziya H. ver
Martin lruull, bugiin Antario miştir. Handan H. burada ilk kon 

eyaleti :ıabıtasına gelip temsil ol ferans veren kadındır. Yüzlerce 
mu1tur. lnıull saat 14,10 a kadar I ki,i kr"''"ransta hazır bulunmuı-
hapsedilmiatir. lardır. 

Yalnız, muamele tekil ve tarzı hak, 
kında bir anlatma formülü ara,..p 
bulmaktan bfttkıt bir mesele mevzuu 
bahis olmıua dahi Belcika, Lehistan 
ve Çekoslovakya cibi devletlerin -
kendileri için pek büyük ebemmive-

P ARiS, mıliliıkat aeticeaiııde 1. 
redilen hir tebliide Londrar~ 
melde olan Nonnan Dnis'iıı. ;;tı"'. 
tealibat konferansı mesaisini ~ ~ 
mek için en müessir çarelerı ~ 
tırmak üzre samimi surette fr~,ı'JI 
ba,vekill ile konutmak ~ 
Pariıte tevakkuf ettlif bil~· 
tir. 



Ticaret Odası Raporunu Hazırlamakla Meşgul! .. 
Ekonomi 

Her memlekete göre 
ayrı kontenjan 

Ticaret odasında rapor hazır
lamakla meşgul komisyon 

müzakerelerine devam ediyor 
Ticaret odası, ticaret ve sana ı Tacirlerin bir kısmı. da kon

yi erbabının da ittirakile İktı- teııjan uıulünden en ztyade ma 
aat vekiletinin ıorduğu ıüalle- nifatura tacirlerinin istifade 
re verilecek cevapları hazırla- etmediklerini ıöyleyorlar. 
mak için hafi içtimalarma de- Kontenjandan evvel tacirle
vam etmektedir. Te§kll edilen rin elinde pek çok mal vardı. Di 
komiıyonuna hangi mevzular ier taraftan bazı tacirler de, Ja 
üzerinde cevaplarını hazırla· ponyadan fazla mikdar pamuk 
makta meıgul olduğunu yazmıı lu kuma, getiriyorlardı. 
tık. Bu yüzden Avrupa manifatu 

Haber aldığmııza göre. bu iç rası getiren tacirler. dar bir va 
timalarda bilha11a kontenjan ziyette kalmıtlardı. Japon mal 
müzakerelerin en mühim mev· )arına rekabet edemiyorlardı. 
zuunu tetkil etmektedir. Tacir Vakıa kontenjan. manifatura pi 
lerin çoğu kontenjan uıulünde yaıasındaki bu darlığın önüne 
bazı değişiklikler yapılmasmı is geçmittir. Dişarıdan az mal gel 
teyorlar. diği için, herkes elindeki malını 

Bunlardan biri kontenjanın kolaylıkla aarfetmiştir. Konten 
ihraç memleketlerine göre tan jandım en ziyade .tiki.yet eden
zimidir. Meseli herhangi bir ler,_ Avrup~dan yıyecek eşyası 
mal için kontenjan liıtesine o· getırenlerdır. 
ay için muayyen mlkdarda kilo Ticaret odasında her tacir 
mal konulmaktadır. Bu milııclar fikir ve mütaleasmı söylemekte 
memleketlere göre. ayrılsa. tüc ve bütün bunlar rapora esas ol 
carın daha itine yarar ve o nis mak üzere kayıt ve tesbit edil
bette kolaylık hiaıl olur. mektedir. Söylendiğine göı·e, 

Sonra her tacirin kendine gö müzakereler aon derece hararet 
re bir vaziyeti vardır. Bu vazi- li olmaktadır. 
Jet nazarı dikkate alınmalıdır. 

Kontenjandan evvel bir tacir 
'tasati ne kadar ııı..I getiriyor
sa, o tacir için aynı nlsbet göze 
tilmelidir. 

Bugünkü terait altında, bir 
tacir, kontenjan listesindeki bir 
malı kapatmaktadır. Bu yüzden 
mal, yalnız bir tacirin elinde 
kalmaktadır. Maim yalnız bir 
tacir elinde bulunmaaı, piyasa
da rekabete mani olmakta, ne
tice itibarile fiatler yükselmek
tediT. 

Tarihçi 
Profesör 
Dil aadellğl için ne 

tavsiye ediyor? 
Macar profeaörlerinden Zaj ti 

F erenca, Tilrk tarih cemiyetinde 
~alı..,.alı: üzere Macariatandan 
tehrimiae ırelmit ve Gazi Hazret
leri namına miaafir edllmittir. 
l'rofeaör Zajti F erencz tarih ce
l»iyetine hediye ettiti Türk tarİ· 
itine ait bir vaıron kitap ta şehri
"'ize ırelmittir. 

Macar llimi, Ankarada tarih 
l.onırreai açıldıtı zaman memleke 
liınize ırelerek Türklüte dair <>
lan tetkikatı hakkında bir konfe· 
rana vemıiıtl. Profeaör Gazi Hz. 
ilin miaafiri olarak Ankaraya ıri· 
dec:ektir. Profeaör, dll inkılibımı 
ltı alkıtlamaktadır. Yeni buluna
~ak olan kelimelerin halk ara· 
&lıwla yayılınaaı için fU f&yanı dik 
l.at tavaiyerde bulunmaktadır: 

- Yeni bulunacak kelimeler, 
'6de bir liaanla ya:ıılmıt türler a
"-mda kullanılıraa halk bunlan 
ltotaylıkla ötrenir •e lisanda yer
'-tir. Bu kelimeler edebiyat vası· 
t..alle de yayılır. Gazeteler bu hu 
'Uata en büyük rolii oynarlar. Ye 
~i kelimeler, mektepler vaaıtaaile 
ta.ıuıda yer bulur. Bu kelimeleri 

....,ktepte ötrenen çocuklar, bun
~., her tarafta kullanmağa baş
llrlar. Bu auretla kelimeler, o ço 
~klann ailelerinden ba9layarak 
''-nda kökletir. 

Eaaaen bir kelimenin tek batı· 
"- li.aanda yerl-i kabil değil. 
dQ.. Bunun ic;ln o kelimeleri bir 
l'erde kullarunak lazımdır. 

ilmi ublablann, profesörler 
~afından kullanmak veya kitap 
~ela netretmek auretile yaymak 
l.ıraz güçtür. Bence en dotru yol, 
t;: ıatılahları ilmi makalelerde 
._ Uanmalıckr. Radyodan da bu iş
.., iatifade edilebilir • 
b. Macariatanda, bu usullerden 
ı;:_tka orfeum denilen umumi yer 

1 de besteler ve ırüfteler vuıtaai 
; :Veni kelimeler her tarafa nqre 
ı, İl~di. Bu usul ile ortaya ablan 
~lırneler, çabuk halkın diline 

t.....,,i, ve köklCftnİftİr." 

~~kAi 8. Parise gitti 

Fabrikalar çoğalıyor 
Gün geçtikçe memleketimiz

de yeni fabrikalar açılmakta
dır. Bu fabrikalar açıldıktan 
•onra memleketimize giren ba
zı masnu etya idhalatı azal
mııtır. Bu sene içinde yeni aç:ı. 
lan fabrikalar şunlardır: Tıbbi 
ecza, ıtriyat, mensucat, !istik, 
dokuma t•pka, ipek dokuma, 
idol. medeni eşya, fı~, aaraci 
ye, efdiven. bisküvi, sucuk. 
mum trat bıçağı fabrikalan. 

1 Çocuklar nasıl mek
tebe gidecek? 

Şiılide Bomonti civannda bab 
çe ıokak üzerinde yapılan ilk 
metkep açılmı•lır· Ancak mektep 
yapddığı halde aokak yapılmadı
ğmdan kıtın talebenin bu aokak
tan geçerek mektebe gitmeleri 
çok miifkill olacaktrr. Bomonti el 
varındaki diğer aokaklar biç ol· 
mazaa Arnavut kaldınmlarile dö 
tenmittir. Halbuki Bahçe sokağı 
topraktır. Ve kıtlan çamurdan 
denizi andınyor. Ekıeriya bura
dan geçen otomobiller çamura 
aaplan1p kalmaktadır. 

Bu sokağa mektep yapıldıktan 
sonra sokağın da kaldınmla dö
renıneal bir zaroret halini aldı. 
Haber aldığımıza göre, bu civar
daki halk bir muhtaaar imza ede 
rek belediyeye müracaatta bu
lunmuıludır. Her halde bunun 
bir çaresine bakılacağı ümit edil
mektedir. 

Hasköy fırka ocak 
kongresi 

Cümhuriyet Halk ·fırkası ocak kon 
ırreleri devam etmektedir. 

Diln de Halkevi ocak kongresi 
toplanmıt, ve nahiyenin ibtiyaçlan 
yegin yegin tesblt edilmittir. 

Bilbasaa kalabalık bir nahiye olan 
burftya bir kaç aokak limbaaı kon
ma11, eoaslı bir kaç yolun yapılması 
istenilen !eyler meyanındadır. 

Bundan ba,ka Hasköyü Kasımpa 
faya rapteden büyiik yolun kısmen 
yapılınıı11 da ıörüıülmüt ve bu mü
him yolun bu sene zarfında yapılma 
aı için belediye bütçeaİM icap eden 
tahıiaatm konulduğu ıınlaıılmıttır --· Halk sigaraları 

inhisarlar idareai, 8 kuruıluk halk 
aiıraralan yapmıthr. Fakat bu siga
ralar, Ankara, lstanbul lzmir ıebir
lerinde satılmıyor. 

Bir çak kimseler bundan tiki.yet 
etmektedir. Kazancı az tabaka için, 
bu ucuz sigalann lıtanbulda da ıatıl 
ması arzu edilmektedk 

- Bütün doktorlar hep 
bir ağızdan "vitamin" lerin 
sağlık için lüzumundan bah
sediyorlar. 

- Vitamin nedir'! 
-Vitamin 
Üzüm, 
İncir, 
Fındık demektir. 

Memlekette 

9 senelik 
Kin 

Beledlgede 

Serseri 
Çocuklar 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Kandilli tepelerinde bütün bir güı 
Bir adamı iple bo
ğup öldürdüler 

Afyonkarahisardan yazılıyor: Bü 
yükkalecik köyünden Eyüp oğlu 
Mehmet, dokuz senelik bir intikam 
hissi neticesinde öldürülmüıtür.Meh 
medi Omer oğlu Mustafa ve Eyüp 
isminde iki adam boynuna İp takıp 
boğmak ıuretile öldürmüşler ve cese 
dini gayet kuytu bir yere aaklamıt· 
!ardır. Katiller yakalanmıtlardır. 

Belediye bunlan 
toplayıp 

geceleri okutacak 

Bu sene, son bahar, yazın kuyruğuna yapışını 
bir türlü aynlmıyor •• 

Belediyenin aokaklardaki çocuk
lar için bir in~iliz müesıeıinden sa
tın aldığı Galatadaki bina yakında 
tanzim edilmeğe batlanacaktrr. Bi
nanın bir kısmı ilk mektep olarak a
çılacaktır. Diğer kıunında da sokak 
ta bırakılan çocuklar barınacaktır. 

Ver hükmünü ey nahli çemen köhne baharın •• - Akıntıyı 
doğru - Sevinmek mi, sevinmiş görünmek mi? ~ Nasraddiı 

hocamn helva fıkrası - Kandillinin 

Şimdilik ilk önce köprü altında 
gecele)·en altmıı kadar klınseıiz ço
cuk toplanarak rnüe11eseye alınacak 
tır. 

kışı - Eski devirlerde Kandilli - Kıttan çalınmıı bir gün .. 
Giresonda yeni 

fabrikalar 
GIRESON, 5.- Gireaonda fındık 

kırma fabrikaları artmaktadır. Son 
zamanlarda it limitet Gireaonda son 
sistem büyüle bir fındık kırma fabri
kası açmııtır. 

Hoheatraser şirketi de. fmdık boy 
larını ayırmak için Avrup3dan nıaki· 
neler getinni,tir, timdiye kadar. fın 
dıklar Hamburır Triycst~, Marailya 
gibi ihracat limanlarında makineler 
ve elekler vasıtaıile yekc!iğeı·inden 
ayırt ediliyordu. Diğer fmdık ticaret 
haneleri de bu tarzda maki:ıeler ge
tireceklerdir. 

Hükumet tarafından fındık tıJi
malnamesinin yapılmaıı Gire$onu 
bu tarzda tesisata sebebiyet vermiş
tir. 

Bu suretle Giresonda yeni bir sa· 
nayi bereketi başlayacaktır. 

Bir köy zen~inini 
soydular 

ADANA, 6.- Hüviyetleri henüz 
anlaşılamıyan bir takım ıilihlı şerir 
ler Ceyhan civannda bir köye taar
ruz etmitler, köy zenginlerinden 
J'1ehmet ağanın evini bar.arak ~ya
sını ve para&ını aln1ıtlar, kaçmıtlar
da. Şerir herifler 9İdcletle takip edi
liyor. 

Köprü altında yatan bu çocuklar ga 
yet sefil büyüyorlar. Bu çocuklar
dan ıonra beledi:re mahalle aralann 
ela diğer çoculdan da toplanıağa bat 
layacaktır. Bu çocuklara ırece derıi 
verilecek, ıründü:zleri bir aanat öğ
renmeleri için kunduracı, terzi, ma
rangoz ıribi mağazalara çırak olarak 
verilecektir. UıtaJannın verecekleri 
yevmiye çocukların kendi ellerine de 
ğil, müeaseseye teılin'ı edilecek, İle· 
ride çocukların yapacakları işin İpti 
dai s""11ayeaİni tetkil edecektir. 

Eski köprü 6 ayda 
tamir edilecek 

lstanbulu bir tek koprü ile bı
rakmamak için Gazi köprüıü yapıla 
rak yerine konuluncuya uda Un
kapanı köprüsünün tamirine karar 
verildiğini yazmııtık. 

Yüz yirmi hin liraya mal olacak 
olan köprünün tamiri için bütçenin 
gelmesi bekleniyordu. Bütçe gelmek 
le beraber, köprünün tamiri için ay-

Bu sene. sonbahar, yazın 
kuyruluna smıaıkı yapıtmıt, 
bir türlü aynlmak bilmiyor. 
Sanki neredeyse kı~langıçlar 
geri dönecekler .. Leylekler. ye
ni battan takırdamağa, kuzu· 
lar melemeğe, güller açmağa 
batlayacak ! Sinemacılann mev 
sim için yaptıkları hazırlığa. 
döktükleri film parasına adeta 
acıyorum. Plajlarda hali iğne 
atsan kuma saplanmıyacak .. 
Bahçeli gazinolar, tıklım tık
lım dolu .. Şimdilik, her ıey ıyı. 
güzel... Fakat bu yalancı ya
zın aramızdan uzaklaşmak için 
küçük bir yağmur beklediğini 
de unutmayalım • 

Bu sayılı günlerin zevkini 
çıkarmamak yazık olur. Öyle 
ise, "Nedim,, in dediği gibi: 

Ver hükmünü ey mahli çe
men köhne bahirın ! .• 

. . . . . . . . 
nca tahsisat olmadığından yol in""' Ben, ömrümde akıntıya kü-
bndan münakale yapılacaktır. rek çekmM} insan değilim. Akm 

Münakale için belediye dahiliye ve tıyı hiç sevmem ... Fakat. bazı 
kalelinin müaaadealn.i alacaktır. Mü zamanlar oluyor ki, akıntı bile 
ııaade ıreldikten sonra tamire ait mü 
nakasa ilin ve müteakiben tamire hoşa gidiyor. 
batlanacaktır. Ancak, bu muamel&- Geçen cuma, Kandilli ile 
nin tamir edilerek tekrar açılmaıı V aniköy araamda oturan bir 

Bigada bir cinayet en aşağı altı aylık bir İttir. Bu beaa- ahbabın ailece ziyaretine git· 
ba göre lstanbul bu '-·ı tek bir köp ' t' B h k t Bigadan yazıl~or: Burada evvel- ~ mıt ım... u meş ur a ın mın. 

., rü ile ıreçirecektir. k d' • k d • ki gün kanlı bir cinayet olmuştur. en ımı aptmrcasma enn 
Kasabamızın tüccarlarından ibra- Lokantalarda bir zevkle ıeyrine dalmıtmı. 
him ağa zade lımet ve fabrikatör Burada sular. sanki yer· 
lslam zade Oıman Efendiler Dayıoğ ekmek fiatı aen fıfkıran bir kaynaktır. Bi-
lu dutluğuna gemıiye gitmiıler, ora Bir çok lokanta, birahane ve ahçı ribirleri içine girmit yüzlerce 
da terzi çırağı Mustafaya raıtlayıp dükkanlarında franc:ala ve ekmeğin halkanın yelpaze gibi açılıp 
aralanna almak iıtemiılerdir. narktan fazla satıldıtı ırôiülüyor. Bu l d k l 

Mustafa bıçağına sanlmıt. ikisini yerlerde ekmeğin okluuı, on bet.yir- kapanıt an inıanı aki a arca 
de yaralamı9 ve kaçmıflır. lım<t Ef. mi kuruta ıreliyor. Belediye lokanta- oyalayabilir .. 
ölmüttfu. Oıman Ef.nin yarası ağır !arda elanek ve francalanın narktan Vapurun iskeleye yanatb· 
dır. Katil Mustafa yakalanmıstır fazla satılmaunı menetmitti. Veri- ğmı haber veren düdük ıeıi ile 

Mani11ada kadastro =.::r1:;ı~0:,,~·":ıı:1a::ıc:t: kendime geldim.. 

MA t ve bu emre riayet etmiy•mleri tiddet Kandilliyi öteden beri seve-
N SA 6 - Manisa Kasaba, rim. Hele eski Kandilli, bana Alaıehir havaliainde tapu ve sicil teı le cezalandıracaklardır. 

kilitı tetkik etmekte olan tapu u- ---·---·--·-·-··--- gençliğimin dilindeo, neler söy . 
mum müdürü c..._ı bey tetkikatı nin de imkinaız olduğunu, çünkil lemez. 
bitirmit, lıonlre hattket etrıi~tir. Ce ham petrolun filitre ıuretiyle değil, Akınh bumwıun önünden 
mal bey bu tetkikatı etrafında funla hararet vasıtasiyle taıfiye edildiğini kıvrılarak fıatık ağaçlariıle süs 
n aöylemitti: aöyleyerek bu ıeJ<ilde uf denecek de lü tepelere doğru uzanan dağ 

- Manisa tqkilitı lzmir tetkili reced ptrol ÇJlmıHmı izalı edemiye-, yol\h sanki tabiatin kitabın-
tmın a~ı olm-.. ._ L_ __ L-_ L--· k ce"'nı· aöylemittir. Elde edilen ~tro 

,_ ....,. ,,....a_.. ....u no "' .-- dan kopanlmı• yefil bir yap-
sanlan vardır. Onları ikm.al ederelı: lun tOl'tusunu da yakmak suretiyle raktır • • 
yeni sicillerin tutulma tarzını yap- muayene etmlt, bu rüsup yanma-

hikayesine... Evde bunak dadısile baş l 
Ve anlattmı: fa ( !) kalır. Tabii burada kiı 
- Hocanın bir gün canı !erle batbata kalacağını tahmi 

helva İltemit. Komtuıu bak· edersiniz. 
kala giderek çuvallarm içinde- Ne ise.. Hazreti, bu kad< 
kileri birer birer itaret etmit: çekiştirmek yeter .• Şimdi bira 

- Bu nedir? da Kandillinin mesirelerinde 
- Un.. bahsedelim. 
- Bu nedir? Akşamları Akıntı buml 
- Şeker.. • nun kartısındaki tepelere Be 
- Ya bu tenekedeki? ğazm civar köylerinden birço 
- Yağ.. kimseler, Boğazın gurubun 
Hoca kızmıt: seyretmeğe geliyorlar. İki def 
- Be adaır. ••• Unun var, şe yanaır bu firin köyde. ufak tE 

kerin var. yağın var ... Ne diye fek i14aat vana ıla, Kandili 
helva yapıp yemezsin? eski Kandilli haline gelmeıc 1 

Şimdi. biz de hoca gibi sana çin eı>İce zaman ister. 
soralım: Kandillili ahbap. bizi tepe 

- Boğaziçinin en güzel ye kadar çıkardı .. Keskin bi 
yerinde otururaun ... Deniz, ta· göz, buradan lstanbulun • na 
bak gibi önünde. .. Ne diye ~u relerini, birer birer sayabilir. 
pencereleri ac;ıp ta güzelim ha- Vaniköyle Kandilli arasın 
vadan istifade etmezsin?... daki lcadiye tepesine gelince 

Bizim ahbap gülmeğe bat- bu tepe orta Boğazın en yül 
ladı: sek noktasıdır. Biricik rasat 

- Azizim. ben kıt yaz, Kan hanemizin kulesi. bir şahin ga 
dillide yan gelmit, otururum... gası gibi uzaktan görünür. 
Senenin on iki ayında bu man· Bizim ahbap anlatıyor: 
zara kar9ımdadır .. Deniz için- - Kandilli. eıki devirlerdt 
de balık ne ise. Kandillide ben padişahların büyük sefahat yu. 
oyum!... valarmdan biri imiş. Zevkine 

Kandillinin kıtı, çok müli- pek düşkün olan Üçüncü Mu
yim olur... Sahilde oturma- rat Kandillide bir saray yap
mak t•rtile ... Bizim kötk, ce- tırmış. Zilzurna sarhoş bir '1al 
nuba baktığt için. poyraz o ka- de Kandilliye gelir. günlerce, 
dar tesir etmez.. haftalarca bu sarayda kalır· 

Ben sordum: n mış. Saray, 17 inci a nn son-
- Ya odun kömür?.. larına doğru yıkılmıt·· Üçün-
- Ondan bol ne var? .. Ge- eti Ahmedin sadrazamı lbra-

çen temmuzda dört araba odun him pafa, bunlan yeniden yap
aldım. Kısmetse bütün kıt ya- tırmış. 
kanm. , Birinci Mahmut, Kandilli 

Şurasını da aöyliyeyim ki. sarayını bazı ilavelerle büyült
Kandillide oturan bi:ıim ah- miit ve süslemit, sarayın )'a· 
bap. Kandilliyi sıyırıp Karaa- nma bir camile bir de hamam 
ğaca kandil aaanlardandır .. Da ı bina ettirmit. Tabii bu saray. 
ha ac;ıkça11, eımit yağmıttır lann yerinde yeller esiyor. 
ve bili eser yağar timdi siz Akşama kadar, kırlardan 
soracaksınız: 1 çiçek toplayarak, ağaçlarda 5a· 

- Bekir mıdır? lmcak kurup çocuklar glhi eğ-
- Hayır .. Bekir değildir lenerek geçirdiğimiz gün, fe. 

amma, hiç bir bekir. onun ka- !ekten çalabilctığim günlerden 
dar dünyanın tadını çıkara- biri oldu. Hatti felekten de
maz. Karısını. her sene birkaç' ğil. buna kıttan çaldığımız bir 
ay için Anadoludaki annesinin gün demek daha doğru olur! 
yanına gönderir. M. Salahaddin 

tık. Manlaarun yangın mahalleri ka- mıftır. Kandilli ile Vaniköy araım 
daatro yÜz üıtü kalmıtlı. v .,.edece Kuyudan petrol Çlkmağa başladığı daki koy parçasını yürüyerek 
:ranmayan yerlerin kadastrosu yapıl günler.de telgrafla iktisat Vekaleti- geçtik • Tasarruf 

tı Beled" il ne malUınat verilmitti. Vekilet, ilk 
mıı · ıyeı e temas edeı-ek ya. Jd k Bizim ahbap tepede küçük 

Kontenjan 
Cilvelerinden nan lo 1 kad tetkikat için, Zonıru a maden mm Gu·· nu·· caktır. aım arın aatroıu da yapıla takası mühendislerinden Nermi B. bir evde oturur. Perdelerin 

. asa- ve A atehirde de ll'evcut ----K L. 1 yi memur etmiştir. ımısıkı örtülü olması, beni pi- 1 
harıtalardan iıtifade edilmek sureti- Nermi B., evvelki ıün şehrimize relendirdi: C • t h lk bf 
le bu~d.a d~ plana müıteniı!en yeni gelmiş ve tetkikatma baılamıttır.Bu - Eyvah. dedim, galiba ev emıye a a r 250 bin liralık 
~pu sıcılennın tutuma., için teda- tetkikatın neticesi henüz teıpit edil- de kimseler yok!.. beyanname ne11retti • 
b.ir aınnuthr. miş olınaınakla beraber, Nermi B., Y Slğara 

abakahn vaziyetine nazaran petrol Kapıyı kulağımız kirişte. çal- Teırinievvelin yinni dokuzuncu k ğ d hik 
Görülmemiı bir t"'ekkülünü uzak ırönnekeıe beara- dık. Içerden ses duyuncaya ka günü beynelmiıeı tasarruf ırünü oldu a ı ı ayesi 

f t k ber hadiseyi dikkate '8Ylln bulmakta dar heyecan içinde idik. ğunu yazmııtık. Bu münaıebetle ta- Geçen üç a:rlık kontenjan sistemi 
1 1 •• tetkikatına devam etmektedir. Nihayet kapı açılmca genit aarruf ve iktisat cemiyeti halb hi- nin tatbiki eanaımda büyiik bir yan 

Adanadan J B taben bir tamim n-retmİftİr. Bu ta- 1 1 k 1 b - d t'•t- tı" 
ke h y~zı ıyor: urada memle Bu na11ıl muhafız? bir "Ooh,. çektik.. Düıünün mimde deniliyor ki~ ::ıhru: mdeuşzarvear :~Ü e:u"ru. un ca 

t aı!--ınde çok fayanı dikkat bir kere, çoluk çocuk. sabah er • 
ve ~ırane bir ameiyat Y•Pllnlfbr Zonıruldaktan dönen malw bir --~«B::nncu··idu·~"'r. rin, Beynelmilel ta- Meoele tudur: 
A~':_•Yat olan adam AdllJU\nın Miaı;ı d ·· ü kı k kenden yollara düşmütüz, o gü ....-nu .- Tütün inhiaar idareai ıiıı:ara kağı 
kö d amelenin, Kırtepe e on ne c;ı P en ·• b'f • fi J'k • O uün, dünyanın bütün medeni al · yun en 27 Y•fında Ahmet il diıinl tokatlayarak ve tehdit ederek nu ta ı mısa r ı te geçırece- • d. mak için hır münakasa açmıştır. 
Saittir. 0 u .. ..k haf gwı'z ı. memleketlerinde ırenlı bir taoarruf 

cüzdanını alan ıı:umru mu aza Bu münakaaaya Vartova'da bulu-
S~itte on bet sene evvel htık be,. memurlanndan Mehmet Ali Ef. nin Bir de bakmıtız ki, kapı du- propqandaaı yapılır. nan Mirkovıki adında bir tüccar da 

l~~Lve hastalık balom11zlıktan ala muhakemeıi evvelki ıı:ün bitmittir. O d t ·· ün • O gün, bankalann, taaanuf san- -'-ek istemiıtir. Mirkovaki. Tu""rkı"· 
bildıgıne büyüyerek ba"-·-'·I hl Yar.... ra an, ers yuz e IS· chklannın önleri bmc:abınçtır. •--· 

et . b" ,.,.._..arı ga- Mahkeme cürmü oa t &Örerek suçlu keleye do'"nmu""tu .. z. 0 .. h k f b b yenin Varşova eliçiliğine müracaat r Cell~ •.r torba halinde dizkapak yu 7 ıene ağlr hapıe rnahktım et- ırun, er ea, tasarru eaa ına ederek ne şeraitle bu münakaaaya gi 
an~n uzenn~ kadar ıallannuıtır mit fakat bazı kanuni sebeplerle bu Hele tükür, korktuğumuz hir miktar daha para yaıım.k için rebileceğini sormuştur. Kendisine v• 
Nıhayet. S&Jt yürüyemiyecek bir ~sı 2 ıene 4 aya indirilmittir. ba,ımıza gelmedi. Ev sahibi, adeta birbirilc müsabaka eder. rilen cevapta münakasada göıterece 

bale g~ı_ıut. ve ölüm halinde haıtane bizi görünce pek sevindi. Mi sa O ırün, bankada tasarruf beaabı ~ ği fiat diğer rakiplerinden afllit 
0
1,. 

ye getinlmq, derhal aıne.liyat a 1 Yakalanan aoy- fi - .. .. bi • k tınrlar. b"I k b 
!arak büyük bir tehlikeden ':ı.,"~ n goı unce r sevmme var- o ırün, ailede, mektepte, ainema- ı e a ulü için kendisinin verec:ef, 
doğrusu ölmekten kurta-ı-'-tır. guncular dm bir do ıevinmit görünmek da, radyoda, oolcakta tasarruf terbi- ıiğara kiğıtlanrun kıymetine muadil 

'-·-. ı_ Dl · h'b' h• · • halk d ~a-'--- i-'- miktarda memleketimizden tütün ve Bartında kuyudan .ıa, ,.___ varaır. zım ev sa ı ı. ıa •· yeslDJD anı•m a, ,....._., ~ 
Geçen ay baf&ll ,..,.,..ra mınta· den sevindi. ır-if tezahürat yapılır ,.. sigara alınau lizım ıreleceği bil-

lawnda Han yeri mevkiinde bir ı;oy- " !lüriiden ayrılanı, kurt kapar!" dirilıniıtir. Şurasını aöyliyelim ki,I n-SIZa n petrol ırunculuk yapılm11; iki ıiliblı tahıa, Odaya girer girmez, ilk itim ılerler. Türk milleti de 29 birinci tet hioar idareıinin satın alacağJ sigara 
Bartında Murat Bey oğullannın maden ocaklarmdan dönen 8 amele bizim ahbaba çıkışmak oldu: rin ırünll, beynelmilel taMrnıf aefer lı:iğıtlan 250 bin liraya bahğ olmak-

ıu ~yuıundan petrol çıkmağa hat- nin önüne çıkararak paralannı gaı- - ltikifa girer gibi, perde berliğine ittlrak etmelidir. ta ve Lehli tüccarın -.erdiği fiat ta 
ladıgı yazılmıfh. Kuyunun cidarla- petmİflerdi. Tahkikat neticesinde !eri kapatmak te ne oluyor? A· O ırün, biz de, eter bankada bir rakiplerinin vercliii fiatlardan daha 
rından ırelen petrol akınb11 bugüne faillerin Kumpoı köyünden Tekça- zacık dünyanızı görün canım... taaarnıf beaabınız yoksa, lıir talar· dü,lriiıı bulunmakta idi. 
k~da~. de~am etmektedir. Yalnız,her nk namiyle maruf Mehmet uğlu Ha Ve hemen kendi elimle pen ruf hesabi açtınnalryız. T '-'-ed 
gunku_ !".'k~aı:''! ayni olmadığı ve ha aanla arkadatı Cumali\z köyünden d 29 birinci tqrin ırünü meaell yal- Mirkovski, ür-7 en tütün ve 
Ya deg1tddiğirun akıntı üzerinde Ali oğlu Murat olduklan anlatılmıt- cereleri ardına ka ar açtım, nız ı.... mil-n Türk vatan.L.-, lıan- alırara ııLnak fBrbnı kabul etmiı v• 

·· · ld • ku od • · b h ·· • • ""' ' - _,.. Lehi atana 250 bin liralık mamul sı'· mueı~ır o ugu, yu sahiplerinin ;. b. anın ıçıne sa a guneşmm lmlara elli•w knruı yabrsalar, bili-
fad d nl ıl - d 1 d 1 - üld • 7 ~•a ithali için Lehiıtan Tejiıinden esın 811 a at ı:ror. Bir hafta zar Soyguncular o zamandanberi ta- qıgı am a am a suz ü. yor musunuz ı..... para toplanır? •-
hnd ku b. ....,, müsaade almııtır. _ a _yuyu ır çok meraklılar oör kip ediliyordu. Nihayet ıı-en hafta, Bebek. Rumelihisan. yeni Tam: iki milyon bet yüz bin türk 

1 eli G h • .... Mirkovıki, münakasaya girmek mu~ er r. eçe:n afta içinde vezife Kurucaaile Nahiye müdürü Sıtk. B. uykudan uyanır gibi idiler. Tül &raaıl ı.· h ·· 1 b 
ten ~uıa ırelen Ziraat Vekaleti in beraber bulunduğu jandarma müf d l'kl h 60 kurut hiç bir py değildir. Fa- ..,ın er tur Ü azrrlığı yapmış ve 
Teftit Heyeti Reisi kimyağer Naki rezesi, IOJ'lfllnculardan T-L.---k Ha en gece ı erini enüz omuz- Irat 5 milyon vatandatm 50 1nını,ı.. nümune olarak bir miktar siırara ki· 
B d ku ·· k __..... !ar-dan sıyırmamı•lardı "-dı göndermi• iıede .nımrük idare · e yuyu gorme ıırzusunu iz- aanı, köyü civannda yakalamııtır. •• T • n bir araya gelinc•ı "' • • -
bar _._, ti' Naki B aD E h'b' ') k k ı 1 ıi bunların kontenı"anda dahil alma-. """'' r. . mnh inde tat Tek---'- Barıına ıretirilmiı, Adliye- v sa 1 ı ı e onutur en 2,500.000 Türk 1 raaı tutar 
kikat ak · tib ,.....- d dığmı beyan ederek ithaline müaaa-yapar il aal edilen mayii ye teslim edilmiıtir. Murat henüz bir aralık kendisine ıor um: 29 bİTİnci teşrin glinü, beynelmi-
muar.ene etmiı. balia petrol olduğun yakalanmamııtır. Zon211ldak mınta- _ Bizim halimiz, bil baka• lel tasarruf günüdür. Oırünü unut- de etmemittir. 
d_a ıupbe bulunınadığmı IÖylemiı- kasında oldutu anlaoıldığlndan taki lım, neye benziyor? mayalnn. Bu takdirsi:zlik yüzünden Lehli 

-
1 

! 

1 

lı lıir müddetten beri lstanbulda 
• ~~~nmakta olan Türk da;pinler 
~ ıli Zeki.i Be:r l'ariae ıritmi - • 

tir. Bu buıuıta en salahiyettar zevat batına devam olunmaktadır. 29 birinci teşrin, ayni zamanda bi tüccar münakasaya giremediği ıp"lıi 
MILLf IKTISAT VE TASARRUF tan olan Naki B~ tabiatte saf petrol Soygunculann, amelelerden alabil O da bana ıordu: zim en mühim bir milli bayram gü- m .. eml_eketimizden Lehiıtana 250 bin : 
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j Beyin önünde, o gün icra d ire 
sinde neler yaptığını anlatan 
kitibi vardı. Selim verdim. 

1 

elini sıktım. Ve hanı~ı~ r~n: 
cağızına oturdum .. Katıp ıtını 
bitirdi. içeri odaya gitti. Hüse
yin Bey. yatlı hanıma kartıaın 
daki koltuğu göstererek: 

- Buyurun Hanımefendi! 
dedi ... 

Hanım bana bakarak: 

1 
- Beyefendiden sonra an-

latsam olmaz mı efendim! 

ı---------- Diyince benden çekinclifini 

Ü RETLERİ anladım .. 

Teltlae Na-1arıı 
atmuharr1r ve Mliclllr: 24318 
( uı itleri Miida.l\liii 24319 
ı.ı-. ... Matlıaa M310 

BONE C : Hüaeyin Nami Bey: 
Hu/ç i~iıı TOrkiye içia 

L K. 
L K. - Bey yabancı değildir e-

fendim .. Y akınlarımdandır. Çe
kinmeye mahal yok! .. dedi. Ka 
dm da batladı: 

t 

aylıjı 4 -

" 1 50 
" 14 -

·-14 -
21-

Gelen ..... ak seri veTilmeır -
Hiddeti seçen nüshalar 10 lm
ııtur. Cuete ve matbaaya ait 

11.,. için müdiriyete müracaat 
. dilir. Gazetemiz i!Anlann me
. uliyetini k•bul ebnez. 

'BUGÜNKÜ HAVA 
1 

Y eşilköy Aıkeri raı t merke· 
' , ıden verilen malümata nazs•n 
: ırün hava ekseriyetle açık ola
;ı..,rüzsir mütehavvül iıtik.amet 

1 1dnı hafif lruvvett• eıecektir 
Düokii tazyiki nesimi 7#;7 mi-

netr~, azamı hararet 28, aıgar~ 

-a nticrr:lt idi. 

-laftanın yazısı 

:~vukabn 
t azıhanesinde 

- Efendim! bendeniz ( !) 
merhum Ametçi Şemsettin Be
yin haremiyim. 

- T eterrüf ettim .. 

- ... Sarıgüzelde merhum 

1 

beyden kalan konağımızda kı
zım ve dan1adımla beraber o
turuyorum... Damadı1D da ka

j likatürcüdür. Kızım Rukiyem 

1 ona severek vardı .. Ne çare 
"gönül beli yüz kara olur ile
me maskara" diye bir aÖE var
dır. İki sene evvel evlendiler 
bıldır bir çocukları oldu. Am
ma yatamadı. (İçini çekerek) 
ondan sonra arttM aralarında 
her ıün kı ga, ~ gün görül
tü ! E.tidım içl-di. Eridikçe 
eridi, ilne lpJiie döndü .. Ye
mekten lçmeiden kesildi .. Bak
tım olecak gibi delil. Kızı teb 
dllfbava için Erenköyüode hem 
tireye ıönderdim. Damat ben
de kaldı .. Efendim. ne diyeyim 
bilmem ki; ben ~yle den

Bilmem hatırınız da mı? •İli adam görmedim.. Ev-
yaz bqında ben ıise bir velce (Zirzop) gueteainde rea 

ık polia romam yazmıttım. samdı. Sonra ıruete kapan
ıuıi bir avukatııı evinde bir dı, bu açıkta kalch ... İtıiz ırüç
ı:uk seai ititiliyordu da o- aüs, cln{&fb durdu... Kızımı a
' n mahiyetini ketfiçin ite yırmak iatıodlm, sebepsiz talik 
ı olmu dediler, nilıayet ~efen 
ınımııtmı. İtte 0 hikiyedıı dl elime bir fırsat ıreçti .. Şimdi 
ini ıreçen avukat Hüaeyin. na bu fırsatı aize anlatacağım ve 
' ~ytn ara ııra yazıhaneıııne knımın vekiletirıi alıp talik 
lıyorum. Adamcatızı o müt davası açmanızı rica edece-

i
lden kurtardıktan sonra .•- tim. 
makıllı dost olduk. .. Üç gün ı Efendim bundan bet gün 
vel _münas~tsiz v': muhte- ' evvelki fU g~zeteye bakınız ... 

,!1 ~ı~kaç zıyaretçıden kaç- Hayır hayır, iç sahifesme .. Et
ık ıçın matbaadan erken çık- rafı kırmızı ile çizilmiş yazıyı 

1n ... Gal~tadan ıreçe~ken ak- okuyun! 
ına geldı. Ömer Abıt hanına Hüseyin Bey okudu: 
·radım ve kapıcıya Hüseyin 
,yin yukarıda olup olmadı
nı sordum. Orada olduğu
ı anladım ve bir limonatası
içmek için merdivene tır
andım. Havalar da sıcak gi
yor ha! Ben fena halde ter
•orum, terledikçe içiyorum, 
tikçe terliyorum sudan bir 
ıt veı-iıtir gidiyor. 

Avukat yazıhaneleri ile 
tçi kabineleri arasında az 
ık benzeyitler vardır. Her iki 
·rde görülen mütterilerin 
izleri ektidir.. Her iki taraf-

da tiki.yet esasbr ve her iki 
rafta da insandan bir fey sö
ilür ... 

Hüseyin Beyin yazıhanesi-
• girdifim zaman içeride bir 
ınını. Yatlıca bir hanım var
. Kötedeki koltukta sırasını 
eklediiti anlaşılan bir sa 
rsızlıkla ciıraraıını içi-
or. ara sıra üstü-
r: dökülen tütün küllerini, iri 
akik yüzüklü ve kuru elinin 
•rıile silkiyordu.. Hüseyin 

- "Dün öğle ü:uri Beyojlu 
caJdeıinde birinin ipelı pijama 
ile dolaftıiı ııe halkın mutece•
•İ• nauırlarına ehemmiyet uer· 
miyerek cigarasını tellentlire tel· 
lendire gezdiği görülmüıtür .. 

T cşadü.len oradan 11eçen mu
harrirlerimisden biriai bu garip 
lrılıklı zata yalılaııp neden pija
ma ile do/Oftıiını •ormuıtur. Bu 
.zat ceuaben havaların pek sı
calı olduğu için pijama i. _ do
laftılını ııe /p,.kİf kum~ların
dan yapılan bu pijamaların p<:lı 
rahat olduğunu söylemiftir. Bu 
aözlere nazaran bu adamın bir 
rekltim uaaılaaı oltluiu anlafılı
yor. Onun içindir lıi muharriri
miz bu zatın resmini almaya lü
zum görmemiftir.,, 

- işte pijamalı adam be
nim damadımdır .. 

- Ne ile sabit? .. Gazetede 
isim yok! 

- Ben onun resmini bul
dum ... (Çantasından bir fotoğ
raf çıkararak) iıte! Filvaki ırö
zumun ucile ben de baktım ... 
Genç ve yakışıklı bir adam. 
sırtında Çubuklu bir pijama. 
Beyoğlundaki İpekiş mağaza-

"Mllligst,, in edebi romanı: 8 

ROMAN 
• 

Yazan: Falih Rıfkı 

Yemenili kız 
Yemenili kız diyince he-

men gözünüzün önüne şalvar· 
lı, bir ıey bilmez, bir köylü kı
:11 gelmeııin. Ona bu iımi ben 
taktım. Niçin bu ismi verdim? .. 
Anlatayım: 

Bizim oturduğumuz apar
tımanın kartısında bir ev var .. 
Amma tam kartıda değil.. Bize 
bir perça verem dütüyor .. Ara
mız hemen on. yirmi adım bir 
tey ... İtte bu evin en üst katın 
da yani üçüncü katında bir kız 
oturuyor .. Bir kıs oturuyor de
yince tek batın• bir kız pansi
yon oturuyor, zannetmeyin. Ta 
bü aileai var, a1111eai, babası, 
kardetleri var .. Kız beni pek 
fazla allkadar etmediği için an 
nesinin babasının kim olduğu
nu da bilmiyorum .. Girip çıkar 
ken dahi görmedim.' Yalnız, 
Tatara benzer bir küçük kız 
kardcti var. Zavallı her gün bel 
ki ıründe on kere dıtarı çıkar, 
eve ekmek, yait• kömür, gaz 
tatır .. Ne İse bunlar bizi alika 
dar etmez ... Size asıl yemenili 
kızdan bahııedeyim: 

Her sabah kalkıp balkona 
çıktıitım vakit onu da pencere 
ye çıkmıt görürüm .. Sabahları 
batında bir yemeni vardır. Bu 
yemeniyi sabahleyin kalkınca 

mı başına koyuyor. yoksa gece 
öyle mi yatıyor, bilmiyorum. 
Kız pek fena bir kızcağız de
lil .. Vücudü bilha11a gfrııel.. 
Fakat çok zayıf .. Zayıflık moda 
diyece1cslniz amma. hu kadarı 
et. değil .. Teninin sıcak bir ren 
fi va .... Yalnız ıözleri ve ağzı 
çirkin ... Zaten gözü, ağzı çir-
kin olunca artık o kıza, ırüzel 

demezsiniz. Sonra yüzü hafif 
çiçek bozuğu ... 

ber yine yemenili kıza bakı
yor, ırülüyorduk.. Şefiğe sor
dum: 

- Kuzum allahını sever
aen bu kız ne diye yemeni ile 
ırörünüyor? .. 

Şefik dedi ki: 
- Gece saçlan bozulmasın. 

diye yemeni ile yabyor .. Sabah 
!arı da i9te öyle bir iki saat gö
rünüyor .. Pencereden yatak 
çarıaflarını, yorganları silkeler 
ken de. batı toz olmasın diye 
yemeniyi çıkarmıyOI' ... 

Fena bir fikir değil.. Zeki 
kızmıt·· 

Aradan birkaç gün geçti. 
Baktım kız artık yemeni ile 
pencerenin önüne gelmiyordu. 
Şefik tP yukarıki balkondan 
bakıyordu, seslendim: 

- Şefik seninki yemeniyi 
çıkarmı9? .. 

Şefik bir kahkaha attı: 

- Senin ona yemenili kız, 
diye iaim taktığını söyledim 
de ondan çıkardı, dedi .. 

Hakikaten kızceğız, yeme
niyi çıkardıktan sonra sabah 
halile biraz daha göze batar ol 
du .. Zaten g-iyiniti fena değil

dir. Ne giyse kendisine yakıt
tırır .. Ne giyse diyorum. amma 
onun üstünde allı bir basma en 
tariden baıka bir elbise gCSnne
dim .. T abif başka elbiseleri var 
dır belki ... 

Bir gün Şefiklerin balkonun 
da oturuyorduk. Şefik bana bu 
kıza dair dehşetli yeni haber
ler verdi: 

- Sinemaya çok meraklı 
imiş .. Artistliğe fazla hevesi 
varmış .. Çok roman okurmuş ... 

Bütün bunları dinledikten 
sonra hayret ettim. Herkesin 
gönlünde bir arslan yatar der
ler, çok doitru .. 

Ayıp deitil Y•• merak ettim, 
18 yatında bir genç kızın - fa 
kat kendisine sonrsaırız 14 
d"" _ böyle pençereden aleme Meğer, yalnız lstanbulun 
yemeni ile görünmesi ve her mahalle kızları arasında ne 
sabah böyle yapması tuhafıma Marlene Dietrich'ler ne Greta 

Garbolar varını' da haberimiz 
gitti. Bizim apartımanın üs- yok! 
tünde çok iyi konu9tuitumuz Artık 0 giinden sonra bu 
hem akraba, hem ahbap, siz- kıze müstakbel bir sinema yıl
den iyi olmasın bir aile oturu-

drzı diye bakmata baıladım .. 
yor. Bu ahbabın genç bir ço- Ve evvelce yemeniyi niçin ba-
cuğu var ... l.ır.i Şefik.. Bir ıa- ıma koyduğunu 9imdi daha iyi 
bah balkondan Şefikle bera- nalıyorum .. Bu her halde bir 

··················-···········-·····---.. - filmde bir rol icabı olacak 1 
sının önünde duruyor ... Artrk 
tüpheye mahal yok!. j 

Hüseyin B. dedi ki; Nestle Şirketi 
- Hanımefendi! timdiye 

kadar. bu tarzda bir dava al
madım. Damadınızın bu hare
keti taliki mucip midir, deitil • 
midir? Şimdiden kestiremem. 
Müsaade edin de bu işi bir e
tüd edeyim.. Siz bana ... 

Bugi!n ne? .. 
- Pazar .. . 

- Pazar ... o halde salı günü 
saat beşte gelirseniz kat'i bir 
tey söyleyebilirim .. 

Hanım, biraz hetnutsuzluk
la çıktı ... Gitti .. Biz de biribiri
mize bakıp gülüştük. .. 

FELEK 

ikramiye dağıtma yazıhanesin• 

NAKLETTİ 
Nestle Şirketinin Galata"da 
Mumhane caddesinde 96/98 nu 
maralı binada bulunan ikrami
ye dafıtma memurluğunun Ga
lata' da Topçular cıaddeıinde 68 
Numaralı yere <Bebek tramvay 
lan durak yeri) la§ınmıt oldu
ğu muhterem halka ilim olunur. 

TOTO AT ANASY AD1S 
Moda ticaretlıaneıi yeni model!.,. 

rini 8 Teırinievvel Cumart•İden i .. 
!ibaren teıhire batlayacağıru muht.,. 
rem mütterilerine an eyler. 

3 üncü kolordu ı 
ilanlan ·--

Üsküdar ciheti kara nakliya
tı müteahhit nam ve hesabına 
pazarlıkla münakasaya konmuş 
tur. 8-10-932 cumartesi günü 
saat 15,30 da ihalesi yapılacak 
tır. Şartnamesini almak isteyen 
!erin her gün, ihaleye i•tirak e
deceklerin muayyen vaktinden 
evvel komisyona müracaatları. 

(859) (5282) 

.. * * 
K. O. ve 1. inci fırka kıt'ala

nnın ihtiyacı olan 2000 kilo do 
mates salçası pazarlıkla müna
kasaya konmuttur. 8-10-932 cu 
martesi günü saat 16.30 da iha 
lesi yapılacaktır. Şartnamesini 
ırönnek iateyenlerin her gün, i
haleye ittirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo
na müracaatları. (848) (5190) 

.y. .y. .. 

Tıbbiye mektebindeki 41 ka
lem köhne eşya satılacaktır. 1-
balesi 12 / 10, 932 çarşamba gü
nü saat lS.30 dadır. Şerait ev
velkinin aynidir. İhaleye İşti
rak edeceklerin muayyen vak
tinden evvel komisyona müra
caatlan. (864) (5311) 

• .,. .y. 

K. O. ve 1 inci fırka kıtaatı 
için 22050 kilo mangal kömü
rü pazarlıkla münekaaaya kon
muttur. 8-10-932 cumartesi gü 
nü saat 16 da ihalesi yapıla 
caktır. Şartnamesini almak iste 
yenlerin her gün ve ihaleye iş
tirak edeceklerin d .. vakti mu
ayyeninden evvel komiayonu
muza müracaatları. 

(855) (5212) 
.y. .y. '(. 

K . O. krtaatı hayvanatı için 
kapalı zarf uıulile 300000 kilo 
yulaf münakasaya konmuştur. 
22-10-932 cumartesi günü saat 
1t de ihalesi yapılacaktır. Şart 
nemeyi almak İsteyenlerin her 
gün. ihaleye i9tirak edece4derin 
vaktinden evvel komisyonumu 
za milracaatlan. (841) (5130) 

* * * 
Çatalca müstahkem mevki , 

ihtiyacı için 4200 kilo teker a
leni münakasaya konmuttur. 
İhalesi 15-10-932 cumarteıi 
gilnll saat 10,30 dadır. Şartna 
me almak isteyenlerin her ırlin, 
münakasaya iftirak edeceklerin 
vakti muayyeninde komisyona 
müracaatları. (814) (5006) 

•• .y. 

Burdurdaki kıtaat hayvanatı 
için 183,875 kilo ot kapalı zarf 
la münakasaya koomuttur. lha 
lesi 16-10-932 pazar gtinü saat 
16 dadır. Şartnamesini görmek 
iıteyenlerin her gün ihaleye it 
tirak edeceklerin vakti muayye 
ninde Burdurda Topçu Alayı 

· satınalma komisyonuna müra - ' 
1 caatları. (813) ( 4986) 

1 Çatalca ~.:. ,;v. kıt'aları
nm ihtiyacı olan 7.500 kilo pı- ' 
rasa 6.900 kilo lihana ve 4,500 I! 

kilo ıspanak. 9,900 kilo pa
tates aleni münakasaya ı 
konmuıtur. İhalesi 22-la.932 · 
cumarteai günü saıı,t 10 dadır. 
Şartnameıini almal~ isteyenle- ' 
rin her gün ibaleye ittirak ede 
ceklerm de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(852) (5210) 

Poli.~te 

Pai:"alar 
Nereye gitti? 
Kayyumun vasiyeti 
yerine getirilemedi 

Sultanahmet camiinin kayyum 
!arından Şükrü Efendi bir kaç 
gün evvel Cerrahpaşa hastanesin
de vefat etmiş, fakat vefatından 
evvel kızı Hayrünnüsa Hanımla 
oğlu Hilmi Beyi yanına çağıra
rak: 

En büyük Fra ız artisti: 

C ARLES BOYER 
ve mefhur 

A MAND BERNARD -
FLORELLE 

Muazzam U F A şaheserinde: 

ihtiras 
Fırtınaları 

Pek yakında 

MELEK 
sinema"ında 

- Bende kayyum başı Abdul- 1 Pek yak.mda 
lah Efendinin üç ayhk maaıların- l!!lll!!!F!lra•n•sız operetlerinin en cazıbı 
dan birikmiş 130 lira kadar para
sı vardır. Bu parayı camideki do
labımda bir teneke kutu içinde 
aaklıyordwn. Parayı oradan ah
nız ve Abdullah Efendiye veriniz 
demittir. 

Babalarının ölümünden aonra 
iki k.arde' camie selmifler ve ta
rif edilen yerde parayı aramıtlar, 
fakat bot bir kutudan batka bir 
ter bula.mamıılardır. 

Bunun Üzerine iki kardeş po .. 
liae müracaat etıniflerdir. Poliı 
tahkikat yapmak.ta.dır. 

Bir Rüsumat san
dalcısı öldürüldü 

Be,iktat iakeleıi sandalcıla
nndan topal Bahaettin ile Şevket 
rüsumat sandalcılarmdan Adil 
ile iskele meselesi yüzünden kav
ga ebnitler ve neticede Adili bı
çakla kolundan ve kasığından a 
ğır surette yaralamıtlardır. Adil 
yaralardan müteeaairen ölmüt
tür. Şevketle Bahoettin yakalan
mıılardır. Bu vak'a. üç sün evvel 
olmuştur. · 

Kavga edenleri 
ayırmak ta hata! 
Cibalide ahçı Rıza İsminde bi

PARİS 
KIZI ---------İstanbul Belediyesi 

Darülbedayi Şehir Tiyatrosu 
Temsilleri 

ıuvare ıaat 21130 da 
YEDi KOYON 

ZEYNEBI 
Yazan : Hauptmanm 

N ak.l eden Seni
ha Bedri Hanım 
Halk Gece•I 

l.__RA_D_Y_o_ı, 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 or

kestra, 19,5 Tanburi Refik Bey ile 
arkadatları, 20 ,5 Nihal ve 1 nci Ha
nıınlar, 21 orkeıtra. 
BÜKREŞ (394 m.) - 21 iki kiti

lik. komedi. 
BELGRAT (430 m.) - 20 kon

ser, Paristen nakl~n Faust oper•ıı . 

riai tanımadığı bir adamla kavga ROMA (441 m.) - 21 gramofon, 
ederken oradan geçmekte olan 21,45 Lombardo'nun Madam dö 
Hızır araya girerek ayırmak iate- Therı ismindeki opereti. 
miştir. . PRAC (488 m.) - 20 ten musi· 

Ahçı Rıza bundan hıddetlen- ı ki 21 kabare 22 Pariıten naklen 
mİf ve kendi ka•sa ettiği adamı F~uıt operas:. 
bırakıp Hızmn Üzeri~e atılmıı, ViYANA (517 m.) _ 21 Havay 
bıçakla Hızm sol kasıgından teh- . • · · · d k' 1 l"ık.el " sureti y 1 t çıçegı ısmın e ı opere . 

ı e ara am.ıı ır. 
Yaraaı ağır olan Hızır haıtane PEŞTE <550 m.) - 21 ıen hava

ye kaldırlmıı, Rıza yak.alanmıt- lar, 23 Çigan orkestrası, 24 cazbant. 
tır. VARŞOVA (1411 m.) - 21 ha

Tabancayı dol
dururken 

Cibalide Haraççı Kara Meh
met mahallesi bek.çiıi Muatafa 
vazifeye çıl.:acağı aırada tabanca
ıına tarjör koymak iıtemİ§, bu 
11rada tabanca alet alarak çık.an 
k.uqun Muatafanm sol elinden 
cfrerek k.arnmı sol cihetinden aı
yırtmııtır. Mustafa Cerrahpaf& 
haataneıine yatınlmııtır. 

Kamyon altında 
Maçka.da V ııhran apartımanın 

da oturan Abdülkerim, toför Ali
nin idareıindek.i 3715 numaralı 
kamyonun altında kalarak. baııa 
dan tehlikeli surette yaralanmıt· 
tır. Abdülkerim, Beyoğlu zük.ür 
haataneıine yatınlmııtır. 

Karıı kaldırıma 
geçerken 

Beşiktaıta tramvay caddeıin-

fif muıiki, 22,05 konser, mahali fflr 
kılar,23,05 Şopenden parçalar, 23,40 
Şikago iımindeki tefrika, 24 danı. 

BERLIN (1635 m.) - 20 Fran
ıu:ca den, 21.10 Laypçigdan nak· 
len (Şen Dul) ismindeki operet. 

--··--····-·············-······-··· 
de kartıdan k.arııy ageçen Temel 
ismindeki çocuğa 3390 numaralı 
kamyonet çarparak batından ya· 
ralaınıftır. 

Tramvay durmadan 
Betik.tatta oturan İffet HAP 

nım tramvay durmadan inmek iı 
temi§, yere düıerek. muhtelif yer
lerinden yaralanmııtır~ 

Bisikletle denize , 
düıtü 

Emirsanda Koru caddeainde 78 
numaralı evde oturan Abdullah efen 
dinin 10 yatındaki oğlu Hilmi dün 
pisikletle gezerken Emirgan lıkele
sinden denize dütmüt, fakat derhal 
etraftan yeti,ilerek lrurtarılmı,tır. 

İTTİHADI MİLLi 
TÜRK SlGORTA ŞlRKETl 

Hsrik Vıt hayat üzerine sigorta muameles;" 
ic:;: eylerfr. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Gala.tada Ünyon Hanında 

Accntası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Eaki. gümüş bir gugum... Ba
kın kararan mangalın içinde 
eski kül donmut ve topraklq
mış. kaskatı, devrilmiş kapağı
nın kenannda tavuk tüyleri u
ÇUfuyor. 

vuz mermeri ıribi, yan kopmut iki çınar, ortasında büyükçe bir re toprak ufku ondan öte hiç 
peocur gibi. ot bürümüt bahçe havıı:a var. olmazsa 20 mil su ufku, bet 
yolu gibi, ruhlenır. T ellil [Kulağıma eitilerek] ıehir sıitabilecek karalı denizli 

Eğer ihtiyar kanır ile ko- - Rusyada it yapan bir tüc- bir engini sekiz on metre di-

yukardan. mukaddes malın iki 
köpeği.. soluklannı azılarnıa 
vurup kesik ıslıklar çıkararak• 
atağı doğru kotmağa başladı· 
lar. Güç hal etimi kurtara bil 
dim. 

Çıktık. Kütüklerinin üs
Wrdeki koruklara atlar tırma
nan bahçeyi bir daha geçıyo-

nu9saydım: carın yeri ... Hem arka kötkü• kenli telle bapsetmit: 
- Ah o günler ... Diye söze hem yanındaki Ahmet Paıa ar- - Benim!! diyor. 

ba9layacaktı. salarım aldı. Burası da onun- Ahmedin çeımesinin suyu 
Eğer fU fındık tüccarı bu dur. Ucu denizin sonuna ka- gibi, Ahmedin tepesindeki ha-

• -7-

köfkü alsa. kızını bir Alman dar görür. vw: gibi, onun ufku ve engi-
- Meyva deitil, ef-dim. dim .. Belki bu köşke o kadar ruz. kadınının terbiyeaine verse ve Çınarın altında, denize baka- ni! Mümkün olsa toprafmın 

ölgelik... san altın gitti.. Sokağın ilerisinde, bir bat· bir gün ölıe, kızı Hüseyin pa- k b" im k k dört metre üstüne bir keten se-

DiJnüşte Ahmet Haşimli 
uğradım 

Zevk nedir. canlı olarak gör· 
medinizse, Ahmet Hatimle Y •· 
kup Kadriyi arayınız. Romana 
giriımeden, ikisi ile konu,mak 
iıterdim. Birinin Büyilkadada, 
ötekinin Kadıköyünde hasta 
yattıklarını söylediler. 

ra ıraz nefes a a , afamı - (Alay ederek] Okka11 Genç kadın kuyu tarafına ka bahçenin duvarı dibinde. ta kızı gibi solgunlafıp satılık rip bulutu ve havayı da kapa-
d 1 ve dizimi dinlendirmek iste-aça? sapını,, eve dönüyor. İhtiyar ayağını yerden kesip. ıçerıye kö9künün bahçesinde o a9sa, yacak.. 

Kansı peçesini sımsıkı ka- bir hizmetçi. merdivenden. bakan yarı sakallı bir adam, ayni bahçeyi yanımdaki telli.- dim. Yürürken sert bir teY pa- - Caddeboıtaru mı, yalnız be 
amq, fınldap b.kıyor. inleyerek, kötke çıkıyor. Sarı •tağıdaki arkadatına: lm çocuğu ile dolatan otlum çamı yırttı; çepçevre bir dikenli nim balkondan ırörünür. Ada-

Kötk değiL tellilm dediği otlar bütün bahçeyi bir hatıra - Burası yaramaz, diyor, da benim ıribi dütünmeyecek tel... Ve demire asılı ikinci bir !ar mı. bizim havuzlu sete çık-
ibi çiftlik. iateıraeniz sana tor- gibi örtmektedir. Koru limba- bahçesine iyi bakınıtlar. Para- midir? plaka: mayınca ıröremezıiniz. 
om. isteraeniz obll: !arının direklerinden. paslar. ları olacak, ucuz satmazlar. * * * Girikmes. Eğer ben de oturduğum yer-

- Pata merhum keyif ehli kurumuş yara kabukları ıribi Ve ot bürümüt bahçe ara- Bilm~m nerelere kadar yü- den görüversem, harcadıtı ta-
di. Sel&mbğın önü mermerdir. dökülüyor. Ahırın biri sokağa mak için, tozlanmıı esvabını rümütlilk. Dalgın giderken, Altında gene franıızcası... pu parası neye yarar? Ayı, gü-
çinde haYWiu var. Kötkün tah- kapı açılarak sütçü dükkinı silkerek, bizim baktığımız köt- birden ayağım bir tahta dire- neıi, bulutu tapulamadığına 
alarma bakınız .. ya içi? Bü- olmu9; ötekinde iki büklüm bir ke doğru gidiyor. ğe çarptı. İrkilip baktım. Yeni iki dil konutan mal, bütün tükür ...... 
ün odalar parke... Kızı için adam tavuk beıleyor. Kendi kendime paşayı dÜfÜ· boyanmış kara bir plika ve üı- sivri dikenleri ile surahına ba- Havuzun suyu ses verdikçe 
•aptırm19tı. Köşk dalgın dalgın bakıyor, nüyorum. Her şey hatıralaş- tünde ,u yazı: kıyor. vücudumdan zevk ürpermeleri 

- Fiatı ne kadar? tıpkı o genç kadın ıribi ... Pen- tığı vakit, nasıl hüzün bağlar! Kızgın kızım - Bu herif geçiyor. ihtimal semiz ve ro-
- 9 bin lira dediler aımna, c.ereler botalmış ırözler gibi! Kim bilir belki de çirkin, şiş- Mon Plezir ııillaaına gider. Franaız mıdır? mantizmalı olan bu adam. su-

ıfer kokain azalmıtaa 8 bine Alt katta alaturka hama- ı man yağlı enseli. sopası ile - Nerede efendim? Şalva- ya ayağını bile değdirmemit-
le 4fütürürüz. mm kirli mermerleri üstünde kafa kırar, ağasına köy soydu- Ve altmda fransızcası: rmı daha ıreçen sene çıkardı. tir. 

t6ccar telllla batırıyor: - ıreçen kııın çürümüt odunlan 1 rur bir vali idi. Fakat Anado'u Villa mon plauir. Belki yeni harf te bilmez. - Telden atlaya bilir mi-
On d&t bin mi? Vapur mu alı- duruyor. Çamaıırlıkta muı- 1 tahtası üstüne vurulmu~ yağ- Set, kötk. arsa, toprak. hepsi yim? Diye dütündüm. 
•orum .• Galiba onlar on dört luklar itlemez olmut• küçük bir l lıboya giblı. sırmalanmıt etkiya Bir sırtın arkasında idik. iyi, fakat bu adam bir tabiat Pantalonumu yırtan tel, ı· 

Hatim. yalnız herkesle de
ğil, ara sıra kendisi ile de bozu· 
fUr bir adamdır. Fakat yalnız 
zevksizlerle barıflJlaz. 

Dönütte onun evine uğra
dım. Yüzünün öyle donuk bir 
aanlığı vardı ki ancak, esrarlı, 
karanlık ve derin bir rüyadan 
henüz uyanmrı olanlarda görü
lebilir. Bu rüyanın ölüm oldu
ğunu. gazetelerimiz havadiı o
larak yazdılar. 

tini bir arada görmemitler. tekne, içinde bacının alaca en· da astlleşir ve artık hatıra ol- Sırt ileriye doğru setli bir bu. zaptetmekten ne zevk alır? De- sırgan hayvan diti gibi sura- (DeYamı yari 
-----~~~~--~~~.-.. ..................................................................................................................... .ı....;.....ı......ı.~~~....::~u:ı..ı..:ı~ ..... ....L..._~....ı.a· ~·~· -.:..· ...ı...ı.~:ı...~_..ıı..ı.~~~~------ ~~..,.• 
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lzmirdt! yapılan hafriyat eski 

lzmiri meydana 
çıkaracak bir yol açmıştır 

• Eski lzmir nasıl bir şehirdi? _ Son çıkarılan 
bina için mütehassıslar neler söyleyorlr 

Hafriyatın çok büyük ehemmiyeti vardır 
IZMIR, (Hususi) - Eski lz

llir, kadimin dillerde teatan bir 
larlak ıehri idi. Hele milattan 
tonra 1, il asırda ıataanm, ilıti• 
tun ve ıervetin aon dereceaini 
lutmuıtu. Efezi, Bergamayı, Sar· 
~ geçmiftİ. Bu birinciliii lzmir, 
~. on imparator devrinde, la mi· 
~dın 180 inci senealnde, zamanı· 
'>ızdan 1 752 sene evvel olan milt 
liı hareketi arzda battan b&f&. 
lıkılıp harap oluncaya kadar mu 
l.faza etmiıtir. 

lzmir muhteıem mabetleri, 
llıuazzam revaktan, büyük ve tan 
q meydanlan, altın yol denilen 
4.rbı mesel hükmündeki aan'atlı 
•e ziynetli, yollan ilb ... ilh... ile 
tözler kamaıtırrrdı. 

Meıhur Senzabonun "mili.ttaa 
~Vvel 50, sonra 37" zamanımız
dan 1915 sene evvel lzmire dair 
ta.zdıklarından yalnız ıu ibare 
• vakitki lzmirin ıaıaa dereceai 
~a.kkında bir fikir verme~e klfl· 
lir: [Lidyalılar lzmiri tahrip et· 
~leleri zaman lzmirliler tahminen 
too sene köy halinde yaşadılar. 
takat Antigan sonra Lizimak 

ı'l•kenker kebirin cenerallerl" 
~miri yeniden ihya etti. BugÜn 
'-•yanın en güzel tehridir. Bir 
lısmı dağda fakat en büyük kıs· 
lıı ovada, limana doğru, Sibel 
'b.abedi ve J İm nazın karııaında· 
ıı~. Sokakları, dünyada yapılabi
•n yolların en güzelidir. Doğru 
löııelerle çekilmit, gayet güzel 
lt,tarla döşenmiştir. Muazzam 
te_ muhteşem revakları, umumi 
iitüphaneıi, ve murabba bir bü
>iik revakı vardır ki Omiroı'un 
l,,ykeli buradadır. lzmirliler, A· 
'iros'un lzmirde doğnıut oldu
londan dolayı pek müftehirdir· 
~r, Amiros namına bir ma<lalya 
4.rbetmitlerdir ki buna Amiryon 
~trler. lzmiri ileri götilren var
~klarmdan biri de istenildiği za• 
'•n açılıp kapanan limanıdır.] 
I lıte bu meıhur ve muhte§em 
l::nıir ,ehri aonradan tama.mile 
~rap olmuı, hemen hemen bi~ 
•• eoer kalmamııtrr. Yalnız ıtad 
~mu ile tiyatrosu malUın idi. Fa 
<o.t bunlar da pek harap bir hal· 
~llir • 

Bu sebeplerden dolayı lzınir
~ hafriyat yapılamıyordu. Aca
' bir şey var mı yok mu diye 
lı•aaına buraaına bakmak ta bi
'-tar aebebile mümkün değildi. 
t' Meğerse eski lzmir yeni lzmi
ltı altında yafayormuş ta kimse 

lir. haberi yokmuş. 
. Yani ,eski yeni bütün müver
·~leri, arkeoloğları, i.lim ve aey· 
>ıhtarı işgal eden bu (lzmir mu
~ması) nın düğümünü çözmek, 
~a32 ıenesi nisanında l:lmİr ve 
~\'aliai asarı atika muhipleri ce· 
~eti reiai lzmir valiıi Kizım 
.'fa ile lzmir Aıarı Atika müze

:• tnüdürü ve mezkur Cemiyet lda 
~ i.zaıından ve umumi kitibi 
lı er Salahattin Beye naaip ol· 
~ftur . 

Fakat bu birden bire ol mut 
~ıınedilmeain. Sali.hattin Bey iz 
\ •r müzesine müdür ve cemiyete 
lo. olduğu 1926 seneainden 1932 
'esine kadar tamam yedi •ene, 
~hfmıf, lzmire dair, eıki yeni ne 
'dar kitap ve eser buldiıe oku· 
!ı; f, kendisi zaten lzmirli oldu. 
~ tıdan tehri iyi bildiği için nere· 
1 >de neler bulunduğunu, nereden 
~- nasıl batlamak lazım geldiği
t •ramıf, tetkikat yapmıthr. Bu 
~t~etler neticeıinde definenin 
l \.'ı nihayet Namazgib mevkiİn· 
-;'- mah~lleler ortaamdaki bü
~k mezarda bulunmut, "·e der· 
rl ııondaja batlanmııtır. Fakat 
"'de bir mahcubiyet hasıl olma 
\lk için her fey bu yedi sene 
> •.Fında ve bahusus ııondaj bida 
1ınde gizli tutuluyordu. 

' liafriyat için ilk maddi yardı· 
\ \l'ali paşanın reisi olduğu mu· 
~ l~r cemiyeti ve lzmir belediye 
'bnittir. 

) ICüçük sondajdan muvaffak•· 
~ ha11l olduğu görülünce Ma· 
~ 1 Vekaleti hafriyat için kuvvet 
ı..hsiaa t vermiıtir . 

\itte lzmirde ilk defa vaki olan 
1: daha baılanır baılanmaz e· 
~İyetli ve emaalaiz neticeler 
~)ilan bu mühim ( lzmir hafriya• 
ı • alb aydan beri büyÜk bir gay 
~~ aeısiz sadaaız devam «"tmek .... 
~ 4-.9 metre yer altındaki bit· 
!\; tükenmez kubbeler, kemer
\' taklar, direkler, dehlizler, 
~:dar ve merdivenlerin üzer]e. 
t ~ toprak ve enkaz ile ağız a
~- dolu olduğundan hafriyat 
~ tüçlük ve ağırlıkla yapılabi-

•• 
~ ~ enkaz ve toprakların el, 
l;ı;~ zembil ve elaraba11 ile çe· 
ı,~ 'iini görmek insana müşkül& 
·~~recesi hakkında bir fikir ve
\,;,~. Fakat sarfedilen bu hiın· 
t~~ ve emekler mükô.fabru 
>,ıj:'\kte, mühim ve muvaffakı· 

t 1 lltıeticeler alınmakta, ameli· 

9 metre yerin altındaki asarın kuş bakışı gllrüniişü 
Hakikaten hafriyatm alt üıt tance 1 

her iki tabak:aaı da muhtet~m, Fakat bunların hangiai ? 
heybetli ve eararengiz bir manza Halihazır Asya auğraıının en 
ra arzetmektedir. aali.biyettar arkeolog ve hô.firi o· 

Anlaşıldığına göre bu esrar, lan, Berlinde Alman asarı atika 
daha epey devam edecek; hafri.. Enstitüsü reisi doktor Wiegand, 
yat, tam sahaınnda ilerleyip bundan evvel Bergama hafriyatın 
( emplacement) tamamile inki,af dan Berline dönerken, üçüncü de 
etmedikçe, yahut ele bir kat; ka.t'i fa olarak lzmir h<'lfriyatın• ziya
kitabe geçmedikçe hakikat hatd.. retle son tetkikatını yapmı1 ve 
bunun ne olduğu anla9ılamıyacak bu tetkikat Üzerine Sali.hattin B. 
trr. ye yazdığı mektupta lzmir hafri. 

Gözler önüne binlerce metre yatının muvaffakıyetle icrası'ldan 
mürabbaı vüa'atinde bir saha ge.. ve bu hafriyatta gösterilen ener· 
tirilain. Bu sahaya muazzam ke- ji ve azimden çok memnuniyet 
merler, taklar, kubbeler kurul- beyanile tebriklerde bulunduktan 
aun. Bunların Üzerine binalar. re sonra, eıki lzmirin tarihte destan 
vaklar, yollar İnşa edilsin. H<"y· fakat timdi yeri bile meçhul o 
keller, kitabeler aütunlar dikilain. methur ve muazzam Diyonizoa 
ltte lzınir hafriyatınm bugün göa Vrizeoa mabedine nakli kelam i
terdifl manzara... • le [iki kubbenin Üstündeki "1uh-

Oat kat yıkılmıf, alt kat tanıa teteın bina, Diyonizos "Ilal<üs" 
mile duruyor. Üat kabn muhte· mabedi derviflerinin konferans 
tem enkazı alt katın üatüne ve salonu olmak ihtimali çoktur, ve, 
üstünü delerek içine dütmüt. her bu meşhur mabet buradan uzak 

\ 

Garip ve emsalal:ı kubbelerden biri 
tarafı doldurmuş, birer birer ayık 1 olmasa serektir] demİf, ve hafri 
!anıyor. yat tarzı için bazı yeni direktif· 

Üst katta kubbeler ve kemer· ler göstererek [bu istikamette de· 
ler üzerinde bir ( Colonnadc) bu- vam ediline tarihte eski lzmirin 
lunmuttur ki pembe renkli izi so dillerde deıtan ve darbı mesel o
maki mermer sütunları, kemerli lan albn yollarından biri üzeri· 
aütun batlıkları, heykel kaideleri ne dütecekainiz] diye ili.ve etınİf 
ve bir çok mimari küsUratı ile ita· tir . 
kikaten muhtetemdir . 

Burası nedir? Eski yeni her 
alim ve argeloğ, bir başka fikir 
dermeyan etmiş. Meseli. lkono· 
mos (1814), mutlaka lzmir met
ropoliti olduğundandır ki, kadim 
Abayani kili•esi deyip geC'mİ~ ! ! 
Şexier. 

"1835" [Kadim büyük Agora 
«Ç&rfı» olması muhtelemdir] de· 
miş, Storari "1855" [Kale, :;l\ray 
yahut emniyeti i.rnıneye mahsus 
bir mahal] fikrinde bulurunuı; 
lzmirli ~- Slaars "1867", kadim 
Strabon'a İatinatla [eski lzm;rin 
yukarı ı>e ap.ğı mahallelerinde 
mevcudiyeti eski müverrihler ta· 
rafından zikredilen muazzam, 
mürabba F ortique urevak'' lar .. 
dan olması muhtemeldir.] müta· 
leasını yÜrütmüf; Chandler, Tour 
ne fart 1712 ve diğerleri bir feY 
aöyleyememitler. Eskilerin bu bi. 
ril>irlerine zıt fikirlerinin hepsi 
sureta bize - tahminden batka bir 
feY değildi ·. Zira o vakit meydan 
da mevcut asar, yer yüzündeki 
ikisi sağlam diğerleri kırık yedi 
sütundan ibaretti. Hafredip içine 
bakmak kimseye müyeaoer olına· 
dığı için kar,ıdan ve toprak Üs· 
tünden ancak bu kadar fikir yü
rütülebilirdi. 

Bertin, Viyana, Roma, lstan· 
bul ve Radostaki Almanya, A· 
vusturya, ltalya, Argeoloji ensti
tüleri müdür ve menauplarmın fi 
kirleri huli.aaten -fakat ihtiyat 
kaydile- tunlar etrafında dola-
fıyor : 

Vakıa bu istikamette ka ~ma• 
ğa devam eden Salahattin Bey 
böyle bir Colonnade Üzerine düş. 
müş ve onu meydana çıkannıfbr. 

Bu Colonnade'ın tabanı be· 
yaz, etraf duvarlan sekiz on 
renkli aomaki mermerle döt:.ıi ol 
duğu anlatılıyor. Muazzam kırmı 
zı mermer sütunları ve ıütunlarrn 
Korent tarzında, gayet süalü, be· 
yaz mermerden mamul iri ba§lık
ları ve müzeyyen büyük kaideleri ı 
yerlerde yatmaktadır. Bu büyük 
aütunlardan yarı kırık bir taneıi 

1 kaidesi üzerine oturtulmuftur . 

Bu hafriyatta bulunan asarm 
en calibi dikkat ve garibi, biribir 
lerine ıırt ıırta dayanmış heter 
parmaklıklı iki kubbedir. Bu aca
ip kubbeleri gören mütehassıs ve 
sali.biyettarlar, şimdiye kadar 
Anifiat aleminde, ne Aayayı aui· 
ra, ne Yunanistan, ne 1talya, ne 
de başka bir memlekette bu mi· 
mari tarzını haiz mebaniye teıa· 
düf edilmediğini, olaa olaa kubbe 
terde bu usulün ilk defa Asyayı 
suğra kadim ıehirlerinden yalnız 
lzmirde böyle orijinal ve bir eti 
daha olmıyan bir telki aldığına 
hükmetmek lazım geldiğini söyle 
mektedirler. 

Şimdiye kadar üç kitabe elde 
edilmiştir. Son defa bulunan iki
si, iki büyÜk koşu atletine aittir. 
Bu iki atletten birisi Diyonizoa 
oğlu Ağadopus adında olup As
yayı suğra, Yunanistan, ltalya ve 
Suriyenin on iki tehrinde büyük 

Zirai musahabe 

Patatese dair •• 
Patates Cenubi Amerikada 

Andes dağlarının tepe • 
lerinde biten yabani bir ottu 
Şu hor ve hakir gördüğü

müz mütevazı patates hakkın
da çoğumuzun bildiğimiz şey
ler azdır. 

Mütevazı diyoruz, filvaki 
patatesin ilk tarihinde bu böy
leydi, halbuki şimdi gıda bah
sinde dünyanın dört kö,esini 
istila etmiş bir fatih mevkiin
·ded~r. 

Patates anası! Cenubi Ame· 
rikalıdır. Daha doğrusu Şili 
ve Peruludur. Bu iki memle
ket arasında müthiş Aant sıra 
dağları geçer. İtte bu dağ yay 
lalannda üç. dört bin metre ir
tifalarda "yaba.ni bir halde .. 
patatesler yaşamaktadır, ki bu 
suretle bu otun beşiğini öğren 
mit oluyoruz. 

Bu noktada tarih te neba
tat ilmini tekzip etmiyor. 1540 
senesmde patatesin kabukla
rındaki kıymetli tomurcuklar 
Peru' dan dönen bir İspanyol 
zabiti tarafından Avrupaya ge 
tirilmiştir. 

İspanyollar Cenubi Ameri
kanın bu havalisinde Enkala· 
rın meş'hur imparatorluklarını 
fetih ve istila ile meşgul bulu
nuyorlarken, mabetlerdeki al
tınları toplamak harsı arasııı
da, patatesin mevcudiyetini de 
keşfetmişlerdi. 

İspanyol fatihlerinin Enka
lara karşı ne kadar zalimane 
hareket ettikleri. altın bulmak 
için yerlilere nf' zulümler yap· 
tıkları malumdur. Binlerce yer 
)iyi en basit bir şüphe üzerine 
envai işkenceler içinde öldii . 
müşlerdi. 

Fakat umumi kaidelerin 
istisnaları da vardır. Don Ped
ro İsminde Pizarre ordusuna 
mensup genç bir İspanyol za· 

kırık olduğu için belli değildir. 
Mevcut satırlardan bu atletin 
daha kuvvetli ve namdar olduğu 
anlaşılıyor. Zira Aleksandrua is· 
minde meşhur bir atlet mürebbi· 
sinin (antrenör) idaresi altında, 
63 büyük mukaddes müsabaları 
kazanan, Elinon Ariaton (Yunan· 
lıların birincisi) denilmektedir. 

Daha evvel bulunan ldtabe, 
tarih ve ilim noktai na:.ı:arların· 
dan daha ehemmiyetlidir. Zira es 
ki lzmiir dillerde destan fakat 
timdi yeri bile meçhul, tiir, raka, 
musiki, temsil ve ıarap ilahı Diyo
nizoa Vrizeoa (Baküa) Ün muaz
zam., muhtetem mabedi ile onun 
mühim ve kudretli bir teskili.t O• 

lan dervitlerine aittir. Kitabede 
§Öyle diyor: 

[Şehrin önündeki (yahut hi.
miıi) büyük Diyonizoı Vriyeoa 
mabedinin dervişleri, İmparator 
kayaer Adriyanua Olimpiyanul\un 
heykelini, haznedarları Alekaan· 
dros marifetile, buraya diktiler]. 

On bir satırı havi olan bu kita 
be tam ve aaflamdır. Aait olduğu 
devre mahsua gÜzel bir hat ile 
yazılm1ıbr. 

Abdullah ABID!N 

biti yerlileri kendi vatandatla
nnm zulüm ve itkencelerine 
kartı daima müdafaa ediyor· 
du. 

Bir gün yerli reislerden biri 
ni, kızının önünde işkence ile 
öldürmek istt.yen birkaç vatan 
daşına karşı yalın kılıç hücum 
etti ve ağaca bağlanan ihtiyarı 
kurtardı. · 

İki yerli "Vahti" yi kurtar
mak için İspanyol kanı döken 
bu İıpanyol zabiti derhal bir 
askeri mahkemenin önüne çıka 
rıldı ve bittabi mahkeme boy
nunun kesilmesine karar ver
di, fakat zabit dağlara kaçma· 
ğa muvaffak oldu. 

Günlerce dolattıktan sonra, 
açlıktan perişan bir bale gel
mişti ve bir gün ihtiyarla kıZI
na rast geldi. Onlar da kaçma 
ğa muvaffak o1muşlar ve da
ğa iltica etmitledi. Vaktinde 
zabitin yardnnına koştular ve 
onu yabani kök ve meyvalarla 
beslediler. Bu otlar arasında 
yerliler bir nevi nebatı toprak
tan söküyorlar ve toprak altın 
daki kısmının kabuklarını so· 
yarak yiyorlardı. İspanyol za
bitinin bu cok hoşuna gitmiş
ti. 

Don Pedro iki sene ihtiyar 
yerli reisin kabilesi içinde ya
şadı . Reis ona evlat muamele· 
si yapıyordu. Bir aralık lapan 
yol kıtaatı Pizarre'a karşı is
yan ettiler ve onu d'evirdiler. 
Yerine Don Pedro'nun reisleri 
ordu idaresini ele almıtlardı. 
bu suretle genç mülazım men
fasından avdet etti. ı 

llk işi yerli genç kızı hıris
tiyan yapmak ve onunla ev
lenmek oldu. Kıza Juana ismi
ni verdiler. Halbuki hakiki yer 
li ismi Batata idi. Bu ısım u· 
zun müddet genç zabiti açlık
tan ve ölümden kurtaran eğle 
salib ota ilim oldu. Bu isim 
Patata, Patate. Patato şeklin-• 
de Avrupa dillerine geçti. Kim 
se patates İsminin böyle bir 
atk macerasından doğduğunu 
biJmez. 

Fakat bu yabani patatesler 
çok küçük, fındık cesametinde 
idiler. Yalnız yaprakları pek 
hoştu. Onun içindir ki bu ne· 
bat sırf yapraklarını süs diye 
evlerde kullanmak için yetişti
rilirdi. O tarihte kimin aklına 
gelirdi ki, bu nebat günün bi
rinde milyonlarca insanlann 
en batlıca gıdası olacak. 

Bu yarım asır zarfında "Pa· 
tata" İspanyada saksıları ve 
ev bahçelerini sü&lemeğe ya. 
rardı. Asıl mukadderatı on al
tıncı asrın sonlarına doğru ta· 
ayyün etmeğe batladı. Anda
lozide nebatatla uğratan bir 
amatör Viyanadaki ilimler-

Yukarda patates toplanır
ken, aşağıda yabani pa-

( ÇOCUK ) 
Bebeğin iç çamaşırlan 

.... 

Anneler bebeğin de çamatırla. 
rına dikkat ederler. Sağda be-

yaz yahut pembe nanaukta.n iç 
çamaıın. Bir tanesi omuzdan 
düğmelidir. Gece gömleği de 
ayni feetonla çevrilmi9tir. Sol
dakinin~ brode..iıi ajurludur. 
Hangi anne çocuğuna bu ka
dar ude broderili iç çama§ır 

yapmaktan ze-rit almaz 

Akıllı küçük faruk guya piyano dersine çalı9ryor 

cien birine yirmi kadar patates doğru patates zeriyatı aç lr
kabuğunun tomurcuklanndan landada da büyük bir vilı'at 
gönderdi. Bu alimin ismi Clau aldı, bugün bile patates lrlan
sius'tur. Alim, sırf bu meraklı dalının sofrasında başlıca gıda· 
otu büyütüp dağıtmak ve ço· yi teşkil eder. lrlandada her 
ğaltmak makaadile tomurcuk- sene 1.200,000 ton patateı is
ları ekti. tihaal ve sarfedilir. Yani adam 

Clausius bir gün ilk mahsu- batına senede bin kilo kadar 
!ünün tadına bakmak istedi ve bir şey .. Bu da bir rekorttur. 
derhal gıdai kıymetini anla· Fransa'nın ıark viliyetle
dı. Avusturya köylüleri bida- rinde 1620 de domuzlar ıçın 
yette bu "yenilik" e o kadar ekilen patates bir buçuk asır 
itimat göstermediler. Bu O· sonra, yani 1769 da buğday 
tun, o tarihte pek revaçta olan nedreti husule geldiği zaman 
turup Vt' talgama rakip olabi· kıymetini tanıttı. Parmentier 
leceğini zannetmiyorlardı. İsminde bir eczacı, "halkın gı· 

Bu itimatsızlığa rağmen pa dasını temin için yeni nebatlar 
tates on sere içinde Avustur: aramak lazım geldiğini" tek
yanın hemen yarısına yakın lif etti. Bilbaasa patatesin bu 
sahalarında ekilmeğe batlan- maksadı temine kafi geldiğini 
dı. Burada iyi bir toprak ve iyi ileri sürdü. On altıncı Louis 
bir iklim bulduğu için, Ant kendisini himayesine aldı. Pa
dağlarından ziyade netvü ne· tates çiçekleri halk arasında 
ma gösterdi. propaganda rolünü ifa etti. 

Patateslerin hacmi bir ha- Maksat basıl olmu,tu. Hatta 
saltan öbür hasada doğru git- p:atateıe Fransızlar Parmen· 
tikçe büyüyorıiu. tiere ismi verilmesini arzu et. 

Patates Avusturyadan Al- mitlerdi. Hatta timdi bile 
manya'ya, oradan lsviçreye Fransada patates Parmentiere 
geçti. 1620 de de Fransa'mn püreli isminde bir çorba var. 
şark vilayetlerine girdi. Fakat dır. Fakat nihayet Franaada 
Fransada patatesi sadece do- da asıl kendi ismi muhafaza c
muzlıuı beslemek için ekiyor· ditdi. 
lardı. lngilizler de ayni mak- Patatesin yemeğe ne lez
satla patatPs yetiştiriyorlardı. zet verdiğini herkes bilir. Fa
Nihayet lrlandada d,. öyle •.. 1 kat maalesef bu u;uz, manevi 
Fakat lngiliz asılzadelerinin ve leziz sebzenin sarfiyab bl
tazyiki ile İrlanda kıtlığa zim memlekette diğer memle
düşünce ahali, domuzlar için ketler kadar müntetir deill· 
yetiştirdikleri "Patatoes" leri dir. 
yemeğe mecbur oldular. Patates yiyelim! P"'~~-

-
• 
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801 mıntakasını mailup etti 
Tı Dün F enerbabçe stadında ge 

,en haftadan beri memleketin 
ay~Cf yerinde ba,layan ve devam 

1 eden Türkiye futbol birinciliği 
t n:n İstanbul grupu maçlanna 
---l>atlamıtlır. 1.tanbul ırrupunda 
Geleı.ulunan talmnlardan Edimenin 

ltidcle;ekiimeei üzerine kur'a netic:e
ııtur. ıinde İıtanhul. Kocadi maçı 

1 1er içdün Fener ıtadmda oynanmıı-
dilir. lır. Ağuatoatan beri muntazam 
uliye\;alııan İstanbul tampiyonu İı
--tanbulspor bundan enel aldıtı 
BU'1eticelerle iyi bir fdcle sfıdik-

1 Y eşiJeri ve en fazla çalıımq olmala 
ıden .,., dolayııile güzel bir oyunla 
sün ıbaıımlarmı yenecekleri bekle

' k,rüzaıirken -mulün hiWına bo-
1den lıuk oynayarak matlGıp bekle
Dünlııen oyunlarım ıııöteremediler. 

netre, T akmıda hadar araımda irti

antbııt mevcut olmaması yüzün-
-den iyi oyun ve fazla sayı kay

iafd111a muvaffak olamadılar. Va
-kıa havanın fazla ııcaldığı. hal vrım tarafın zayrf oyunlarma mu 

kabil oyun ve geçen hafta yap 

~ aztığı ekzeralz maçında ıakatla
B"l nan oıta haf Haıanla ıolaçılda 

1 m rınm ekalkliii lıtanıpor için 
yaz b" -1.:.1 ık pol ırer mazeret t"'P"' ederıe de 

ınl birgene lıtanbulu İzmirde temıil 
ı :uk ~edecek olan ıampiyon dün seri, 

n mı güzel bir oyun oynamuı ve bir 

1 ntmıııiıtem kabul etmeai llzrmdı. 
ı ni ııec; DoğTuıu ıiatemıiz ve fena oy.na 

' beyh nan clüııkü oyun lıta.nbul futbo 
Uyoru lü ve Türkiye birincillfi için ve 

~:ı~ rilen fena bir akıül&meldir. 
vel mı Şampiyonun dünkü oyununu 

ıl birk ' 
ık içir 
n ••• G 
na gel 
radım 
ıyin yı 

nı ıor< 

ı anla< 
İçmek 
andım. 
yor ha 
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izleri ' 
da ıilı ~ 

rafta d 
ilür... T/Jrlıl•• t1•r•ı IJlrlnclll-
Hüıe ğl•• lftlNlı eden pehll-

• girdi· vanlardan bir kısmı 
ınım. Y ırördükten ıoma İzmir maçları 
• Kötc iç" b .... k bir .. ··-'-''i k kled.,. 111 uyu umı ..... ı e a· 
e 1

1kal pıldık. T emeımi ederiz ki latan 
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Kana 

amq, fı 
Katk 
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- İatt 

- Pı 
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:alarma 
lhı odalı 
•apbnnrı 

-Fia 
-9b{ 

.... kok 
le~ 
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, ...... . 

ite yapacajı maç bizi yani İı
lanbulu ümitlendirir. 

Dün saat tam iki buqukta ha 
kem Nuri Beyin idareainde oy

nanan lıtanbul • Kocaeli ma
çında takımlar ıöyle idiler. Ko-
caeli: Klmil, Şakir, Behçet. 11>
rahim, HW'Jİt, Hüsnü; Ziya; Ca 
vit; Nizam; Zeki; Hasan. 

lıtanbulıpor: Kemal, Samih. 
Ali, Aziz, Murat, Fahri; Nihat; 
lsmail, Salihattin. Selihattin; 
Tevfik. 

Oyuna İ.S. hücumife batlan
dı. lllı: dakikalarda kaçan birkaç 
gol fırsatından ır.onra l.S. da 
bir durgunluk batladı. ve bu 
durııunluk 25 dakika devam et 
ti. Nihayet 29 uncu dakikada 
ıağ açık ilk lıtanbul ııolünü 
yapb. Bu golden sonra 40 ıncı 
dakikaya kadar ııene neticesiz 
oynayan 1.S. 40 ıncı ve 43 ün
cü dakikalarda yapbğı gollerle 
birinci devreyi 3 - O bitirdi. 

iKiNCi DEVRE 

ikinci devrede bunalmıt bir 
halde ve bozuk oynamağa batla 
yan 1.S. lular artık gol yap
maktan müstağni bir hale geldi 
ler. baıımlarının ,anılarına rağ 
men kolayca yapılabilecek sayı 
ları kaçırdılar. Sistemlerinin ica 
ıb-olanı&. inaayıtları vaııtasile 

maları lizım elen sayıları 

ğile üç sayı daha yaparak 6 - O 
vaziyete geldiler. Kocaeli şam
piyonu bir teref aayıaı yapmak 
için çalııarak bir ırol yaptılar 
ve maç ta 6 - 1 bitti. 
lı!anbulıpor-Kocaeli maçından son 

ra F enerbahçe ile Siileymaniye birin 
ci takınılan anamda bir maç yapıl
dı. Onun her iki tarafın kar,ıhklı hü 
cumlariyle bir müddet devam etti. 
15 inci dakilıaya lıadar beriki tarafın 
ıayretine rafmen bir netice elde edİ· 
lemedi. 15 inci dakikada Feııerhahçe 
nin ortadan açılan bir hücumunda 
F enerbahçe ilk ıolünü lı:aybetti. Bu 
ıole rağmen o)'llll tam ahe,..ml a
lamadan 35 inei dakikaya kadar de
va metti. Bu unda Süleymaniye a
leyhine bir favl oldu. Top sıkı bir 
ıütle kaleye ıönderildi Kalecini çel 
cUjl t- Zeki yetitti ve ıılu bir tüt 
le Süleya.niye ailarına taktı. Bun 
dan oonra Süleymanİyeliler canla1n11 
ve sert biicumLırla akınlara muka
bele eymeğe '-tlamıtlarıh. Ma:ıma. 
fih Fenerbahçenin bilhaıaa oağ mü
dafiinin yerine müdahaleleri ıol ÇI· 

kartmalarma fırsat vermiyordu. 
40 mcı dakikada F enerbahçe sağ

dan bir hucum yaptı. Zekiden ıüzel 
bir paı alan Niyazi Süleymaniye laı
leaine kadar sokuldu. Şiit kalecinin 
ayaklarına çarparak ııeri döndü. Ni
yazi topu tekrar kaparak ikinci bir 
ıüte çekti. Bu da direğe çarparak a
vuta kaçtı. Bu tehlikeyi atlatan Sii
leymaniyeliler bir iki hücum yatılar. 
Net;cesiz kaldı. ve devre 2-0 F ene
rin lehine neticelendi. 

t kinci devreye Fener bahçe ufak 
bir değitil<likle çıktı. Birinci den-e
de ayağından hafif surette sakatla
nan Fikret oyundan çekilıniş yerine 
Şeref ııeçmi ı ve Şerefin yerine de 
R•t ıJnniıti. 

Bu devrede 15 inci dalrikaya ka
dar dağmık bir oynayan F euerbahçe 
15 inci dakikalardan ıonra niıbeten 
hr.kün bir vaziyet ihda• etti. Süley
maniyeliler büyük ıayTetler ıöster-
melerine rağmen bir türlü oyunlan· 
nı ac;maia muvaffak olamıyorlardı. 

17 inci dakikada Süleymaniye aley
hine verilen firilôli Mıuaffer çekti. 
Çok sert ıelen topu kaleci plonjon 
yaparak kurtardı ve hpu attı, Mu
mfer tekrar kaptı ve biriki paslaı
...ıan oonra topu ayajma geçiren 

ı Reıat 11kı bir tütle Süleymaniye ağ
l 1arma taktı. Oçincil aol .. 
1 18 lncıi dakikada Niyazi Zeklden 
1 alclılı 78'fne bir pa11 büınü iıtimal 
..ı-ek uzaktan ve oert bir ıütle go
le tahoril etti. Bunu, Lutfiden aldığı 
Wr pasla yine Niyazinin ydptığı be
paci ıol, takip etti. Ve ha suretle 
maç 5-0 F enert.hçenin galibiyetiyle 
aetlcelencU. 

T6rkiye giiret 
birincilikleri 

Türkiye ıüret birincilikleri mü 
aabakalan dün Ankara ve lıtan 
bul ırüre!çileri aruıncla yapıllDJf· 
tır. Neticeler tunlardır: 

Tliy oildette: 
Necip ( latanbul) 3 dakika 30 

ı. de Seyfi Ankaraya ııalip. 
En hafif ıiklette: 
Beclri ( lıtanbal) 6 dakikada 

Eoat (Ankaraya) ıalip. 
Hafif oiklette: 
Münir ( lstanbul) 9 dakikada 

Raif ( Ankaraya) ıalip. 
Yan orta siklette: 
Saim ( lıtanbul) 6 dakikada 

Hiıaeyin (Ankara ya) ııalip. . 
Orta sildette: 
Şevki ( lııatnbul) 8 dakikada 

Selim (Ankaraya) galip .. 
Yarıağır siklette: 
Mustafa ( lstanbul) 3 dakika

da Hüanü (Ankaraya) galip. 
Ağır siklette: 
Ankaralı Necmi,.in lıtanbulda 

ki rakibi grlmediğinden hükmen 
galip ilan edildi. Sonra mili ta
kan için Çoban Mehmetle gİİTI!fti 
ler. Çoban Mehmet bet dakikada 
galip ıeldi. 

27 inci dakikada sağ müdafii 
nin yaptığı bir hata yüzünden 
hakem Ankara aleyhine bir penal 
h cezaıı verdi. Bun.alılar bunu 
sole tahvil ettiler. 

Biraz sonra bunu gençlerbirli
linin aağ açığı tarafından yapılan 
oekizinci ıol takip etti ve böyle
likle Ankara Gençlerbirlifi maçı 

· 8 · 1 kazandı. 

Galatasaray 4: 
Pera O 

Taksim ıtadyomunda Galataoa 
ray ve Pera talumlan kaqılaı
mışlar. Galataaaraylılar güzel bir 
oyundan sonra 4 - O galip gelmiı 
lerdir. 

Asl"ispor boks 

maçları 

MlLUYET CUMARTESİ a TEkRINlEVVEL 1932 

Yunanistanda Halkidikya ya ı!oığildirler.Yukarıdaki resimler yılolanlann, kıı ıeimezden evvel u
rımadaıının geçirdiği feliket feliket yerinde almmıt ve yeni ğmacak bir yer bulabilmeleri için ha 
henüz durm.uta benzemiyor. gelmiJ resimlerdir. nıka yapalmaıınıa baılanacaktır. 
F k 

-'-el M. Vealzelos ile M. Çaldariain be 
a at görünüıe nazaran zeu e ATINA, 6. - Halkid;kyada zel- nıma11 werefine Atinada büyük bir 

artık hızuıı almıt gibidir· Fakat zeleler bafif ıarette devam ediyor. ziyafet verilmeoi düşünülmüıse de 
bir defa bu afetin fecaatini gÖ· Mütehauıolar, toprağın muvazenesi buraya sarf edilecek paranın zelzel~ 
renler. günlerden beri kaybet- ni buluncaya t.adar hafif zelzeleler den açıkta kalanlara verilmesi mu
tikleri ıztırabı ile beraber he- olac:afnu tahmin etmektedirler. vafık ıörülerek bundan vazıeçilmit 
nüz kalp rahatlığına kavutmut Halk elan açıkta yatıyor. Evleri tir. ......................... t••··············· ., ..... ,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,., 
boks maçlannın neticeleri ıunlar bir eıapeyi sağ açık yerine bir vuruı vermiyordu. Oyunun ortalanna 
dır: la Ankaranın ilk gölünü kaydetti. doğru Ankaralılar Buna kaleoini 

Sinek siklet Kaya, Kir-, Bunu sağ açığın avuta kacan ııkı bir oıkı bir tazyi kaltma almağa ve 

k . · H iki L• ~ Ütu takip etti. 20 inci dakikada Sa- bu vaziyet altmda merkez muba oru yenmıftır. oroz 11 et ut· 
natkiranın çok ıüzel ve seri bir akı- cimin tahıi bir hücumu ile altmcı 

fi de 1..eona ııalip gelınittlr. Tüy - ··ıd·· Orta nı goru u. ya gelen topu, An- ve birkaç dalı.ika oonra da yedln-
aiklet Nazmi 1928 aeneainde lrii- kara merkez muhacimi kaparak ool ci oayıyı yapmafa muvaffak oldu 
Çük Kemal ile berabere kalan ·" "ıid'--'' la 
boksör Halit Bey ile iki ravuntluk 
bir aöoteri, yapmııtır. Bokoe yeni 
den iltihak eden Halit Bey Na
zarla haftaya ciddi ve madalyalı 
bir maç yapacaktır. Haftaya aa· 
n lsıavro, Andon, Kimo, YBfar 
Kemal, Nazar, Halit, Arapoğlu 
Kaya son maçlannı yapacaklar
dır. 

Su topu müsabakaaı 

aç.,.a ıo ~ r. 
Sol açık iyi bir vuruıla ikinci 

oayıyı yapb. Ankaralıların zaman 
zaman bi.ldmiyeti ele aldıklan ve 
tehlikeli vaziyetler ihdas ettikleri 

Alhnor u 7 
Balıkesir ... 

Gelecek fakat ı' 
Bir şartla 

(Başi 1 incı sahifede) 
yeni kabineyi teşkil için kendisine 
tam bir sa1abiyet vcrilmesıni temin 
hususunda israr &'Öıtermiıtir. 

M. Venizeloı M. Çaldarisin geniş 
bir koalisyon yahut bfr milli birliği 
hükçmetinin başına ııec;ebileceği, fa 
kat bir fırka reisi ve IOn intihabat
ta nisbi bir ekseriyet kazanamama· 
1o111dan dola ı l\lf Cn1,.t:\I'; in ne tam 
ir salahiyet isteyip almaıma ne de 

bir ekalJıycıı. L.a ... . ... "-' c.:l 1esİ· 
ne imkan olmağı ınütaleasında bu
lunmuttur. 

Kari sütunu 

Doğru sefer erken 

kaldırılıyor 
Büyükadacla karilerimizden 

aldığmuz bir mektupta ayın on 
dördünden IOlll"ll doğru oefer ya
pan vapurlann lı.aldmlmak iste
nilmesinden tiJ<iyet edilmektedir. 
Filhakika Seyriaefain ay batmda 
nefrettiii tarife ile doğru aeferi 
ancak tetrinievvelin ilk yan11na 
kadar İfletmeii ve ondan IODI"& 

da kaldırmaiı taoavvur etmekte
dir. Doğru aeferlerin aym oonuna 
kadar devamı muvafık olacağı ka 
naatindeyiz. Bilbaua bu oene ha
va iki olduğundan bir çok lıtan
hullular henüz tehre inmemitler
dir. 

Haliç seferlerini 

işkal edenler ı• 
Kasımpaşa vapur iskelesi ya 

nında ot, kömür, saman yüklii 
büyük motör ve yelkenliler bağ 
lı bulunmaktadır. Bu yelkenli
ler bazan o kadar yer işgal et
mektedirler ki, Kasımoaşa iske 
lesine yanaşacak vapu.rlar. icap 
eden manevrayı yapamamakta 
ve bu yüzde iskeleye teahhnrla 
yanaşabilmektedirler. Bundan 
maada bu yelkenlilerin fazla 
yer ifgal etmesi yüzünden bir 
kaza vukuu da muhtemel görül 
mektedir. 

Haliç tirketi idaresi. liman i
dareaine müracaatla bunun bir 
an evvel önüne geçilmesini iste 
meğe karar vermiştir. 

Bundan maada, Liman şirke 
ti romorkörlerinin de muayyen 

hadden fazla mavunayı ukala
rına takarak her iki köprü gö

zünden geçmekte bulunmaları 
da Haliç vapurlarını dakikalar 
ca yolundan alakoymakta, sey· 
rüaeferi işkil etmektedir. 

Liman idaresi ve linı\ln şirke 

ti bu cihetleri nazarı dikkate a 
larak, tedabiri lazime ittihaz e. 

deleklerdir. Ka 

Haaköyde belediye Robinson Crusoe 

Had<öyde oturan müteaddit Douğlas Fairbanks. büyükdei. • 
karilerimi-zden aldığımız şika-
yetlerde deniliyor Ü: Okyanustaki adalardan birinde rın 

"Hasköyde Keçecipiri mahal bir film çevirmiştir. Robinson nuı 
Crusoe ismini ta•ıyan bu film be · 

lesi Kadriye sokağında bulunan 7 l d 
tonoz ana liğımı bundan dört şimdi Amerikada gösterilmeğeka 
sene evvel yıkılmıttır. Civarda, başl~nmı§hr. , ~akat mevz~ug u 
ki fena kokulardan oturulamı- Danıel de Foe nın meşhur kıta .. 
yor. Bir çok evler bo§almıştır. ~ın~an alınmış de~ildir. Ancak l~rıl 
Geçen sene bu mevsimde 0 ci- ısmı benzemektedır. 

Sen b. t · tna 
varda bir kaç tifo vak'aaı olmu! aryosu ır spor menın 
tur. Mektebe tiden çocuklar da ~ce~asını anlatmaktadı~. _Yir-~: 
vakit vakit buraya düşerek ber ~~c~. asır ad~mının pekala b~rik 
bat olmaktadmar Bu cihet za- gunkü medenıyetten vazgeçebı . 
bıtai belediyeye b•irkaç defa bil leceğini ıııötermektedir. eı 
dirildi. Ve bir çok m(IJ;batalarla 

1 
• ~ilm T ah iti ada.sında çevril>~~ 

müteaddit tikiyetlerde bulu- mııtır. Douglas Faırbanks refa 
nuldu. Geldiler keşfettiler gitti, katinde_ ~ir __ direkt.?r• bir dra.."' 
ler. Hiç bir netice alınamadı muharrın, uç aktor bulundugu 
Şehirden uzak. ıudan mah • halde Tahitiye gitmiştir. Baı 
ve karanlıklar içinde Y&f:;:. rol Marya Albaya verilmiştir. ar 

biz Hasköy ahalisinin derdini at 
kimler dinleyecek bilmiyoruz." Ecnebi memleketlere ile iy 

Satılacak antika 
Beyoflunun et.ki antikacıların 

dan bir zatın 600 bin lira ile ifla
nna karar verilmiıti. Bu antikacı 
nm timdi mühürlü bir halde bulu 
nan etYa•ı Jauaiinlerde mahkeme 
marlfetile oablacaktır. Bu lu1wwwt 
li tarihi etYa araımda, asan ati
ka niz•mnemeai mucibince mem
leket haricine çıkanlmamau İcap 
eden -rler de vardır. MBze icla
real bu &fYalan Müze D1U111na aa
bn almak taaavvunandadır. Bu 
humata müzeler umum müdürlü· 
filnden tabaiaat İlte-ktlr. 

giden tüccar ve a 
seyyahlara id 

Banka ~oınnıer~iyale e 

lTALYANA 
S...-yesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

Travellero (Seyyahin çekleri) 
satar m 

Saat 10 da Büyükderede JÜJı· 
me havuzunda cankurtaran den 
ve imtihanlaı yapılım9br. . 

Saat 12 de ba9lıyan ıu topu 
turnovaaı neticeainde Galatasaray 
takımı galip ıelerek Denizcilıl• 

F ederaıyonu yüzme kom.iteai tara 
fından konan kupayı kazanDUf• 
tır. 

görülüyordu. Yalnız soldan ilerle lZMl.R, (A,A.) _ Türfriye bl 
yen bütün taarnızlar sol içerinin rincililderinin üçfincii ırup mllaa 
iyi oynamama11 yü:.ünden her olu hakalan buain netlcelenclL Mii
yordu. Arada sırada Bunalılann aabaka finale kalan Altmordu 
ııynlarak giizel iniılerle Ankara (lzmlr) • BaW.eür talumlan ara• 
kalesine kadar ookuldulı.lan ve ra 11nda yapıldı. ()yuna saat 16 da 
kiplerine korkulu anlar yafalma· hakem Fehmi Beyin ldareainde 
ğa muvaffak olduklan nazan dik batlanda. Ok claldk•Jar Balıke
kati celbediyordu. Gençlerbirlili sirliler çok canlı .. atalı: O)"Wlla
aon dakikalarda kombine bir a- rile bir varlılıı s&terlyorlardı. Da 
kınla Bursa kaleıine indiler ve s• ha oyunun betlncl daldkaamda at fnldl&p k6tiiphanesf 
ne oağ açık Selimin ayafile ilçta bklan bir ıolle ..tlced.a lmltvv !'i:alt .....,oeainde 1 •• L 

cü gollerini yapblar. Ve devre üç bir v--.ı....te ılnniı•cs» Al~- olan nlal"- L&aA-ha- açı ao;aaha-
ııfır Ankaranm lehine neticelen- ~,. - ... ._.. -.. • .....,. ___ ....Jn!,, 

Liret, frank, lnaili>. liruı veya 
dolan frank olarak oablan bu çek a 
ler oayainde nereye ııitıeniz pa

raam lı.r..nali emniyetle ta'"' ve 
hw -.. iıteneniz dünyanın r 
her tarafında, telıircle, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 

cft. du Yedlti bu ıol.-, - .ı...- zırbldan ikmal eclilmittir. Kütüp 
Bu devrede Gençlerin merkez lanm uklqtırmafa bqladılana hane yakında olnıyucalara açıla

muhacimi enerjik ve oeri bir oyun da Babkealr def.__ a6dU..- cakbr. Müzeler umum mw.6 
oynadı. Sağ, açak, kaleci, ool açık, leıile ıol çıkaramıyordu •. Falı.at H~ Zibeyr, Etno~a ~~ 
ıolbek ve ool haf iyi idiler. Buna . mudtrii 01111an Fent ve valayet 
takımmda aa" bek, kaleci rok mü bir ceaa VUl'UfUndan ııtlfacle ede- metlwpçuıu Oaman Beyi b 14 tetrinievvel cuma sü,nü saat 

10 da cankurtarma dero ve imti
lıanlanna yine Büyükderede yÜz

me havuzunda devam edilecektir. 
Ayni gün ıaat 12 de su topu mü
sabalı.a11 da yapılacakbr .• 

" ' k L. ab li"" . • er u lremmel idi. re .... r er •' lemin etti. Hafta• medreseye ıiderek inlullbınuzı a 

9ll küçük tediyat için nakit ma. 

kamında kolaylıkla İltimal ede· 
bilininiz.. Travellers çekleri ha
kiki aahilıinden batka kimıenin 

kullıınunayacağı bir tekilde ter· ikinci devre baıladığı vakit her yam bir bire beraberlikle nihayet lllıadar eden -leri tetı.ilı. et
iki takım da birinci devredeki buldu. mitlerdir. Kütlphanenin müdür
kadrolariyle ıözüküyorlardı. Riiz ikinci haftaymda Altmordu ltifü- Hayrettin Bey tayin eclU
gan timdi lehine alan Gençlerbir ıalip ıelmek azmile oyuna batla· mi,tlr. 

tip ve ihtaı edilmittir. 

liğinin bu devrede daha iyi netice dı ve 5 inci claJdkada atbfı ıall-
Ankara 8 alacağı tahmin ediliyordu. ilk da biyet ıolünden -nra bllrhniyed 

kikalarda Buna kalesini 11kıth· ele aldı ve mütemadiyen Babkealr 
Bursa 1 ran Ankaralılardan merkez mu· !ileri sıkqtırmağa baıladı. Balıb 

hacimi topa vurmaıma mlni ol· 
ESKiŞEHiR, 7. A. A. - Türkiye mak makaadile eliyle tutan lıaleci sirliler birinci haftaymda ıöater

,ampiyonl ğu müıabakalarlJ'a Eeki- ye hakem penalb cen11 verdi Mer dikleri oyunu bu haftaymda biç 
kez muhacim atb, ve ıoL. Bunu te ıöıteremediler ve üatüote 5 

tehir gurupu bugün E•ki~ehir ıta- mütealop sol açığın çektiği bir ııol daha yeyince büabütün 1ev19 
dında ve oldukca kalabalık biı ballı korneri saf açık çok ıüzel bir diler. Altmordu fazla ıol atmuı 
kütleıi huzurunda yapıldı. Birinci stopla merkez muhacime verdi ve na raimen kendiainden bekleni
maç Ankara birinci.i Gençlerbirliği merkez muhacim de ıılu bir Pitle len oyunu oynayamadı ve yalnız 
ile Borsa birinciıi San'atkiran tala Gençlerin betinci golünü kaydet- Saidin tahıi gayreti ile bu netice 1 
mı araoında idi. Bu oyun Ankara ti. Ara11ra da Bunalılarm oyuna yi alabildi. Oyunun aonuna doğru 
Gençlerbirliği talumının çok zayif halı.im olmak iatcdiii ve alunlan Balıkesirliler tekrar canlandılar 

ld"' · d · d ~- _,_,__ m 11klqbrdığı nazara çarpıyor- ı ada bir netice alamadılar ve .,. 
ge ıga e aır everan euqı .. ,.;._. du. Fakat Ankara defa--- ıay 7 1 Al d l"b. -· yun - tmor unun ıa ı ıye-
ahalinin alikasmı bir kat daha tez- retli müdahalesi oayı inıkinm• tile neticelendi , 

yit etmiıti. Bundan dolayi ıtadyom !--------------------------hemen dolmvı ııı.iydi. Takımlar mu 
karrer olan oaatte allatlar araomda 
sahaya çıktılar. Hava rüza:vlıycb. 
Hak- tayyareden Cemal Beydi. 
Cemal Beydi. Gençlerbirli;li talmm 
hakikaten ""' bclroıunclaa-""'nı 
olarak çıktığı nuan clikkati oelbet- • 
ti. Derhal söylemek icap eder 1ıi ta
kuru tqkil eden leftÇ OyuneWar aP 
beylerini hiçte arabnıyacak cim eu 
de bir varlık pıterdiler Parayı Sa
n'atkiıran hıkmu kazandı. Bu ouretle 
Gençlerbirliği talunu rüzıara karı• 
dü müş bulunuyordu.Oyun tam oaat 
ikide büyiık bir .ar'at ve ahenkle 
başladı. ilk altı dakika aarfmda ta
rafeyn mütekabil akmlar yapblar. 
Fak at, her iki taraf def11D1mın mü 
daha leleri) le bir netice iıtihııaline 
fırsat bırakmıyordu. Bu esnada oai 
açıgın yerine ve gÜ7e1 ortalayıfmı 
aol k kaptı iae d .. heyecandanda• . . .. Antoln P•••ol 11/t defa olarak %525 metre lrtlfaın-

Merhum 
Muallim Macbahat Beyin tercüme 
ettiAi ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Herbe~ N. GA~~~N)uo 
iDEAL BÜRO 

ve 

Yeni ~üşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
tekilde lntif8r etmiştir. 

Bütün iı adamlarına tavsiye ederiz 

TeY~ Mahalli: Milliyet Mat~aası 
Tqraya ghderilen kitaplar İçİ'l posta ücreti alınmaz. 
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Karacabey'de muazzam 
bataklık kurutuldu 
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e• 
F<aracaba11de batalllı11 sa/uuı ltbnilen doldarulmuıtur 

KARACABEY: lki sen• rek (Mücadele ormm11) num 
tarfıncla Karacabey oldukça Terilmİftİr. 

ükdeğiımiıtir. Yunanlılar ba ıi· Sıtma mücadele tetkilltmm 
derin kuabayı bafl.00.ta rak· bura tubeei vazifesini yap
on ınıt olduldarmdan o :u.mımdan mıı ve balkın ıülı:ranmı kazan

"lm heri imar Ye ibyuma çalıtılmak mııtır. Sıhhiye vekili muhte
, tadır. Buranm arazial vbi ve remi Refık Beyin her tarafta
ge kuvvei inbatiyeıi yüksek oldu- ki muvaffakıyetlerine bir za 
uu ._ b · h b b · · t gundan er cınıı u u at Yetif mime olan fU Karacabey faa-
1 ~ t:rilmekte ise de değer fiatlar- liyet halkı minnettar eylemit

ca a ıatılamadıklarmdan dolayı tir. Kura mezunu bulunan dok· 
. matlup derecelerde iıtifade o· tor Ridvan Beyin emsaline fa
.ın lunamamaktadır. Eğer ki bu ik derecedeki mesaiıi ve\ı:aleti 
~--<azada yün. ipekli ve teker fab- celilenin kadir9inulığile taltif 
b~rikalan yapılmıt olsa hem hazi olunmağa sezadır. 

e 
1

tıei dıwlet ve hem efradı mil- BELEDlYE ŞA y ANI 
.1 et azim iıtifadeler temin ede- TAKDİR 1ESE DE 

r:;a lileceklerdir. 

am YAPILAN BlNALAR 
uğu 

Ba~ Yeniden yapılmıt olan bina 
ir. ar içinde en ziyade nazarı dik 

ati celbeyleyen belediye daire 
ile hükiimet konağıdır. Bele

e iye dairesi (14000) liraya 
al olmut çok kıymetli bir &

idedir. Gerek tarzı mimarisi 

ıe 
e gerekte taksimatı dahiliye
i ve bahusus boya hususunda 
akikaten bota gidecek renkler 

i) 

eya 
çek 
pa· 

tihap olunması cidden şaya
takdirdir. Kuabanm en gü

l ve en ltlek bir meydanmda 
e ,ehrin methaline hakim bir 

ktada inta olunduğundan do 
yı Karacabeye gelen bir yol
nun gözüne en evvel bu ae
mli bina çarpmaktadır 

Karacabey belediyesinin yap 
tırdığı güzel binaya bir diye
cek yoktur. Fakat bu güzel 
memlekette au ve elektrik tesi 
satı yapılmadıkça medeni ihti
yaçlar bertaraf edilemez. Süs
bu bir belediye binası halkın ru 
bunu tatmin ederse de maddi 
ihtiyaçlarına bir yardımı ola
maıı: ! Sonra burada ağız tadile 
yemek yiyece\ı: bir yer de yok
tur. Bir aktm atçıdan getirtti
ğim yemek çoluk çocuk hepi
mizi rahatsız etti. Belediye bu 
aıçılara dikkat etıe fena olmaz 
zannediyorum! Sonra o güze
lim belediye binuınm meyda
nı da bakrmaızdır. Bu 
hal ve bu vaziyet ile güzel be
lediye hinasınm manzarası ara
amdaki tezat tayanı teessüftür! 

tST ANBUL VlLAYETlNIN 
NAZARI DlKKA TiNE 

IKomıu memleketlerde! 

Surye 
Haberleri 

Fran .. ile yeni bir 
muahede mi? 

Benıttan Adana saa-in• 
,. ... ı.,w, Ali k-i-~ ~İn 
d- alman bir habere ırore Suriy• 
'-bllde komiaen M. P~ t .. 
rlnien-eU. ortalarma dolra F..,. 
aadaa ı......ket edecektir. 

Tepinl ....,..1 ortalarmcla içti
ma •tmea lbım s••- Suriye 
Meb'- -1iai bllllllD için bir 
ay teahhllrlo topl•-caktır. M. 
P-t Parlate bulundufu mlid
det sarfında Franaa Hariciye ne
saretlnde M. Honiot tarafından 1 
mfl-dclit defalar kabul edilerek 
lluriyede ıimdiye kadar ittihaz e• 
dilmit Te bundan aonra da ittihaz 
edilecek hatb hareket baklanda 
laahat v-lt Ye baıvekil ile bu 
buausta aralannda mlltabakat ha 
ıd olmu9tur. 

Suri;rede alakadar mahafilin 
kanutlerine bakılırsa Suriye ile 
Fransa arumda aktedilecek olan 
muahedenla müzakereüııe Pon· I 
aot'nun avdetini miiteakıp batla- , 
nacaldtr. 

Ba maahedenin lrak-lqilte 'ı 
... muahecl...U.den daha vhi ve 
maadater hlikW:aet için daha mü 
salt olacafı oöyleamektedir • .. Halepte sansor 

Halep Vallai mahakimi ecnebi 
ye istinaf mllddeiumumiliiinden 
aldıfı bir emri Suriye gazeteleri
ne ıeb lii ebniştir. 

Bu tebliğe nazaran HaJepte 
çıkan blltün gazete ve mecmua· 
lar mevkü intitara çıkmadan ev· 
vel birer nüshayı mezkur müddei 
umumiliğe tevdia mecbur tutul· 
maktadırlar. Buna nazaran Ha
lep gazetelerine sansür vazedil
miı demektir. 

• • • 
Kral lbni .. uut ile Şarkul'erden 

emiri araıında bir itilif huıule 
gelmiftir. 

Gelen bir habere nazaran ffi .. 
caz ve Necil kralı lbniaauut bu 
ittifakı resmen tekzip ebnİftir. 

Kral hazretleri bu hususa dair 
beyanatında demiftir ki : 

"Ne kral Faysal ne de Emir 
Abdullah ile hükUmetimiz arasın
da müzakerat cereyan etmİf ve 
ne de bir ittifak aktedilmiftir. A
rap ittifak akte, a Cöömkttn•l 
rap ittihadı meaeleaine ırelince 

kral Faysal kat'iyyen bu mMele 
ile !&kadar deiildir." 

Bir suiistimal 
Bir kaç haftadan beri Lübnan 

hükumeti tarafından Nafia daire 
ainde meydana çıkrılan büyük su
iiatimaJ hakkında tahkikata de
vam ediliyor. 

Tahkikata bu hafta nihayet 
verilecektir. 

l LAN 1 
GeyYe asliye dairesinden: / 
Geyvenin arğat divanı kaclirler - j 

ballesinden Melunet Emin otlu Muı 
tala tanfından o köyden Ali oilu 
Şevlı:i aleyhine açtıtı davanm icra 
lıalman muhakemeıinde: miimaileyh 
r - imli edilerek IN:rayi telıllt 
"M1baıire te...cli edilen dava armlıali 
ve clHetlyeei zabrma ..-ıau-a 
haiıiumumide aakWe si.ı..k lıir da 
.. trelmMiii .... ikanwtırllu da llMÇ
hul balunduiu cihetle bili tehlii ia 
de eılllmiı Te müddei de ilinen tebli 
i•t iuaaını talep etmit olmakta bet·
mucibi talep ilanen teblljat yapdmıı 
fi için muhalı:~nde 6-11-932 pa· 
sar ıriinii aaat ona talik edilmittir. 
Hukuk üaula muhakemelwi kanunu
nun 141 n 142 inci. maddeleri mü
cibince teblli makamına kaim olmak 
iizre Dın olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

aonra aaat (2,30 dan 5e • kadar ls
tanbulda Oivanyolunda 'ı rn ruma
ralı tıusuıi dairesinde dahili haıta
lıklnrı u.1uayene ve tedavi ed .... Te· 
lelon: latanbul 22398. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Poıtaaı 

Sakarya 
Vapuru 9 T eıftnievvel 

PAZAR 
ıünii oılı:fam aaat ta de Siıbci 
rdıtnnmdan hareluıtle(Zoaplclak, 

lnebohı, Samoun, Ordu, Gire
son, Trabzon ve Riu) ye 
nim« .,. avdet edecektir. 

Fula tafail&t için Sirbci Mey. 
m- bam altmda -talıflna 
müracaat. Tele. 22134. 

SEYRlSEF AlN 
11.erlıu --: Oaıala lt&prtl 

bap B. ueJ. fabe A. ltn-i 
'4:111lWanado ı.a 2. 1740. 

fZMJR - PiRE - isKENDE

RIYE POST ASI 

( EGE ) lJ Birinci 
salı 11 de. 

teırin , 
TRABZON POST ASI 

( KARADENİZ ) 12 birin
ci teıria çarıamba 18 de 
D5ııllıte Tireboluya da uğ
rayacaktır. 

IZMIR • MERSiN POST ASI 

( MERSiN) 12 birinci teı
rin çarpmba 10 da. Ga· 
lata rıhtımından kalkarlar. 

Üsküdar mal-
müdürlüğünden: 

lcacliyede Çamlıca caddesinde 79 No 
lu ahfAp hanenin 480 hisaeden 300 
hiaaeainin metrukeye ait olmasına 

binaen 4 ocı. 2 aofıı, matbah ... ., mİİf 
temilatı aaireyi havi olan mezk6r ah 
f&P hanenin bedeli muhammini o
lan 700 lira ile müzayedeye çıkanl
nuştır . Müzayede ırünü 25-10-932 
dir. Fazla malumat iıteyenlerin ve 
taliplerin yüzde 7,5 pey akçasile mal 
müdürlüğüne müracaattan. 

• 
TORK ANONiM ELEKTRİK 

Ş1RKET1NDEN: 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketleri ile 

İstanbul ve Kadıköy Havagazı Şirketleri ve T esiaab 
Elektrikiye Şirketi, elyevm ve oldukça uzun bir müddet 
için münhal hiç bir memuriyetleri bulunmaclığınr ilin 
ve hiç bir netice verilmeyecek olan hizmet talebinden 
sarfı nazar olunmauıu bilhaııa rica ederler. 

Binaenaleyh müatedilere 'alakadar olan hayırhah ze
vattan gelen tııvaiyename ve teşebbüsler haklanda dahi 
keyfiyet aynıdır. 

• 
inhisarlar idaresinden ilin 

Nevi Muhammen 
mikdarı 

Etyanm bulundu
ğu mahal 

HükUmet konağı henüz it
am edilmemiş olduğundan 

bapta söylenecek bir söz 
ve ktur. Bunlardan ba,ka man

ra ve tarzı mimarileri itibari 
kıymetli gördüğüm eıbasa 

t bir kaç bina da yapılmıştır. 

anın 

lki giin evvel sabık Nafia mü· Köhne kanaviçe 
d ı b dürünün ifdesi almmıt ve kendi- Köhne kınnap parçalan 

Karacabey en ta uldaki Ko""hne çul pa-•lan 

32000 Kilo) 
1550 Kilo) 
3300 Kilo) 

11550 Kilo) 
250 Kilo) 

) 

rde, 
leri 
ma 
ede· 
ha· 

enin 
ter-

Burada (17000) liraya bir 
mii ıerif te in,a olunmuştur. 

SITMA MüCADELESl 

• k 1 1 · si derhal tevkif olunmuttur. •r-Yemiş ve soğan ıs e e enne Ko""bne 
1
·p parçaları 

b Aldığım huauai mlfunata ıröre, 
gönderilen se ze, meyva ve b" ·· ti Köhne markalık Amerikan 
bostanın alım satımmda bir çok ır çok mühim zevat bu auua • bezı· parçalan 

maile ali.kadardır. Bunlarm da 
tufeyli mahlukat yumruk ve yakında tevkif C>dileceiine mu- 1 
Sopaları. mal sahiplerine ta- Eski harflerle yazı ı hakkak nazarile bakdıyor. 
h.'-'-u··m ve onları darp ve teh- evrakı matbua 

K'I< Sabık Nafia nazırının da ifade 
dit ederek mallarını çarçur et- alne müracaat edilmiıtir. Balyadan çıkan kağıt 

15000 Kilo 

10000 Ktlo 

Azaplı:apı tütün 
Deposunda 

Kabata,ta inhisar 
baı M. deposunda 

Cibali L. ambar-
Karacabey kasabasının pek mekte olduklarını itittim. Bu- ihtilas edilen para yüz bin Su- parçalan 

iıı-~.kında büyük kii<-ük parça- d k f .. riwe liraomdan fazladır. K h d ki -.- ra halkı fU hal en pe ena mu ' ö ne tütün san ı arma dan mürekkep bulunan ve 1200Adet 

larında. 

Cibali tütün fabri
kuında 1 teessir ve mu··,tekidirler! lstan- mahsus muıamba 3500) metre mikilbile im a 

nan mühim bir bataklık sa· bul belediyeaile zabıtasının. , ı• • 1 Küçük kola tenekesi dört 15Adet) 
Si kasabanın sıhhatini ihlal gözleri önünde cereyan etmek- ş ve işçi köşe kapaklı ) 
erken 31 teşrinievvelde imla te olan bu kötü vaziyete bir ni- ı------------...1 Küçük kola tenekesi 'kapaksrz 290Adet) 
a batlanarak yedi ay zarfın. hayet verilınesini biz de çok te Milliyet bu .Utunda İf .,. İff:İ Küçük kola tenekesi uzunca SAdet) 
ikmali müyeııser olmuftur. menni ederiz. istiyenlere ta11auat ediyor. lı müdevver kapaklı ) 
veli. kasabanın garp cephe- Ragıp KEMAL ııe İffİ uti;yenlcr bir mektup- •Küçük kola tenekesi kapaksız 5Adet) 

la lı büromu;ı:a müracaat •f· "d 
de Bandırma şoaesinden Ko ı !!I••••••••••••• melidirler. Yağ tenekesi ağzı vı alı 5Adet) 
n azmağına kadar (2500) O O K T O R 1 lnce talat 30 Çunl) 

!ünde bir kanal açılarak öte- ! r .d 1 N Ş 0 K R 0 f arayanlar Kola fıçısı orta boy lOAdet) 
ben. s baskın na • an Kola Lçısı büyük boy 20Adet) u 1 ugray r ...ııili hastalıklar mütehaaan 506 - Almanyada yüksek tah· u 

hanın bütün ıulan oraya a· 1 Her gün öğleden sonra lstanbu: sil görmüt ve Bolonya konaervatu Kola tenekesi yeni ve eski 270Adet) 
tılmıt ve ayni kasabanın et . vıanndan mezun almanca, franaız gaz teoekeıi cesametinde ) 
ında mevcut ve daima ba: Türbe Babı&li Caddesi No. lf. ' ca, İtalyanca, türkçe ve rumca li- Demir çember müstamel 800 Kilo) 

khk ihdu eden bet çqme· Telefon 2•2622 sanlanna vakıf iyi bir aileye men Demir kola fıçısı 20Adet) 

Cibali tütün fabri
kasında 

1 .1 sup bir hanım kız piyano deraı A b 1 · k • 30 K•l ) ak arı e hamamın pis sulan vennek ve kız mekteplerinde mu· m a İİ.J tene eaı 1 o 
aynca bir bataklık bu kana- siki muallimliği yapmak arzuııwı- Balada nevi ve mikdan yazılı e,ya 13-10-932 tarihine müsa-
sevkolunmuştur. Diğer dört Göz Hekimi dadır.. dif perfembe günü saat 14 te pazarlrk suretile satılacaktır. Talip 

!menin ayakları da (850) * Hususi piyano dersleri tecrü- olanların teminat akçelerile birlikte Cibalideki İnhisarlar Leva-
etrelik bir kanal ile (Ulua- O!!_ Süleyman Şükrü beli bir Matmazel, hanım kızla- zım •ubesi satıf komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

ra hususi piyano dersleri vermek • 

Deniz levazım sahnalma 
komisyonundan 

15,000 Kilo Pirinç: Açık münakasuı: 30 Teşrinievvel 
932 pazar pnü saat 11 de. 

5,000 Kilo Saıl:ıun: Açık münakasa11: 30 Tetrinievve~ 
932 pazar ıünü 1aat 14 te. 

15,000 Kilo Kuru fuulya: Açık müaakasa11: 30 Tetri
nievvel 932 pazar ,wıı saat 15 te. 

15,000 Kilo Nohut: Açık münakasuı: 31 TetrinieVYel 
932 pazarte1i ıünü saat 11 de. 

5,000 Kilo Kuru üzüm: Açık müaıkuuı: 31 Tetrini
eVYel 932 pazartesi (Ünü saat 13,5 ta. 

5,000 Kilo Karpit: Açık münakasuı: 31 TetrinieVYe' 
932 pazartesi ıünü sut 14,5 ta. 

5,000 Kilo Kazan Tutyaaı: Açık münakasuı: 31 Tq
rinievvel 932 pazartesi günü saat 15,5 ta. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarlan 
yazılı etyanm müna'kasalan hizalarmdaki gün ve saatlerde yal pılacağından t•rtnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve ver

i meğe talip olacakların da münakasa gün ve saatlerinde muvak
kat teminat makbuzlarile birlikte Kaaımpafada Deniz Levazım 
aatınalma komisyonuna müracaatlan. (5292) 

1 l'akıf paralar müdürlüğüne borçlu olan 
/ zevatın nazan dikkatine 

Vakıf Paralar müdürlüğünden: 
1 idaremiz namına merhun bulunan gayrimenkul emval yeni 
· icra ve iflaı kanununa tevfikan 4 Eylul 932 tarihinden itibaren 

1 
icra daireleri tarafından satılacağı ve badema vadeleri sonunda 

. borçlulara idaremizden üç a,-lık ihbarname tebliğ edilmeyeceği i ve kiffei muamelat ve takibatın mezkur dairelerce ifa edileceği 

1 

al&.kadaranca malum olarak borçlanm vadeleri sonunda ödeme
leri veya usulü dairesinde yenilemeleri lüzumu ili.n olunur(5290) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanlar1 

Eskitehir istasyonuna bir sene zarfında gelecek maden kö
mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakaaaaı 30 
birinci tetrin 932 pazar günü saat 15 te Ankarada idare merke
zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpa,a veznelerinde 
birer liraya satılan tartnamelerde yazılıdır. (5299) 

İat. Mr. Kumandanlığı Sahna ma l·om. ----750 çift harici fotin ) 
750 çift dahili fotin ) Bir !•rtnameae kapalı zarf 

918 adet yatak örtüsü ) Bir fartnamede aleni münakua 
200 metre yatak kılıfı ) 
200 metre yatak çartafı bezi ) . • .. 

1000 metre Nevresimlik bez ) Bır fartnamede alenı munakasa 

Maltepe lisesi ihtiyacı için yukarıda yazılı melbunt biri ka· 
palı zarf diğerl<!ri aleni münakasa suretile üç tartnamede satm 
alınacaktır. !l Teırinievvel 932 pazar günü kapalı zarf saat 15 te 
diğerleri saat 14 te aleni münakasa ıuretile satın alınacaktır. Ta
liplerin tartndmelerini görmek için komisyona müracaatları ka
palı zarfa i!tİrak için de hazırlayacakları teklif mektuplannı 
ihale glinünün muayyen vaktinden evvel komisyon riyasetine 
vermeleri ve aleni münakasa için de muayyen vaktinde T opha
nede MerkP.z kumandaolığı satınalma komisyonuna müracaat
lan. (86) (4925) 

* • • 
2500 Kilo balya ipi ıoğan, 19500 kilo patates aleni 
600 kilo ince sicim münakaıa suretile aatın alına-

14000 kilo çember , caktır. Münakasası 12 10 932 
20000 adet çember tokası çarfamba günü saat 1 O da Top 

Ordu sıhbiyesi içm yukarıda hanede Merkez kumandanlığı 
yazılı çember ve toka, balya İpi satmalma komisyonunda icra 
ve ince sicim iki ıarlnamede a· kılınacaktır. Taliplerin şartna· 
leni münakasa suretile satın alı mesini görmek için her gün ve 
nacaktır. Münakaaaları 30-10- münakasaya ittirak için de mu-
932 pazar günü saat 14,30 da ayyen vaktinde komisyonda ha 
Tophanede Merkez kumandan· zır bulunmaları. (131) (5302) 
hğı aatınalma komisyonunda * * * 
icra kılınacaktır. Taliplerin fllrl Harbiye Mp. talebesi gaz ı · -
namelerini görmek için hergün boratuvan ihtiyacı için 10 ka
ve münakasaya İ9tirak için de lem (AUER) fabrikası malı 
muayyen vaktinde komisyonda maske malzemesi. 11 kalem 
hazır bulunmalan (132) (5303) (Dr. Hügo Stolzenberg) fabrı· 

.,. .,. ıı. kaaı malı gaz ve 15 kalem sis 
Harp Akademisi ihtiyacı i- malzemesi pazarlıkla satın ah· 

çin 20 ton kok kömürü pazar- 1 nacaktır. Pazarlığı 10 10 932 
tıkla satın alınacaktır. Pazarlı- J pazartesi günü saat 10 da Top
ğı 10-10-932 pazartesi rünü sa , hanede Merkez Kumandanlığı 
at 14 te Tophanede Merkez ku aatınalma komiıyonunda icra 
mandanlığı satmalma komisyo 1 kılınacaktır. Taliplerin izahat 
nunda icra kılmacaktır. Taliple .'. :mak için her gün ve pazarlığn 
rin şartnamesini görmek için İftİrak için de muayyen vaktin
her gün ve pazarlığa İttirak İ· de komisyonda hazır bulunma . 
çin de muayyen vaktinde komis lan. (130) (5301) 
yanda •.hazır bulunmaları. • ıı. * 

(125) (5265) Harbiye ve merbutu bulunan 
• * * mektepler iht:yacı için 336000 

Piyade Atıt mektebine ait kilo saman pazarlıkla satın ı<lı
bi>r beygir müzayede suretile sa nacaktır. Pazarlığı 11 10 932 
tılacaktır. Müzayedesi 9-10-932 Sah günü saat 15 de Tophane
pazar günü saat 10 da Üsküdar de Merkez kumandanlığı satın 
da Atpazarında İcra kılınacak- alma komisyonunda icra kılınıı
tır. Taliplerin mezkfir gün ve caktır. Taliplerin şartnameııini 
satte hayvan pazannda hazır görmek için her gün ve pazarlı 
bulunmaları. 019) (5218) ğa ittirak için de muayyen vak 

t) deresine akıtılınıttır. Bu Birinci sınıf mOtehaasnı arzusundadır, arzu edenler Hay- (5236) 
İicade!e sayes;.nde merkezi ka riye sokak Çorlu apartıman G N. ---------------------------
aıtma afetinden kurtulmu§ (Babıali) Ankara caddesi No.60 dairede. İstanbul Dem·z Levazım 

• * • tinde komisyonda hazır bulun-
Halıcıoğlu İhtiyat Zabit mek maları. (128) (5280) 

halk geni§ birnefes alabilmiş .,. .,. .,. 
. Bu kanallar mücadele tabi- 329 - 330 senesi lstanbul 
doktor Rıdvan Beyin fevka- D o k t o r Sultanisi mezunlarmdan olup ha- Satınalma Komisyonundan · ·ı 1 b li hazırda hiç bir itle meıırul de-
e mesaısı "" açtın mıt ve a· R kJu Hakkı ! ğilim. tüccar yanlarında ve fab-
klıklar onun çok metkUr fa- USÇU rikalarda kttiplik Tazifeaine ta- 74 Kalem Ecza malzemesi: Pazarlıkla münakasuı 11 Teş 
Yeti ile dodurulmuştur. Ka- GaJataaarayda Kanzük ec- libim. Maaı ( 45 _ SO) lira ara rinievvel 932 salı günü saat 14 te. 
larda 1852 ve Azmak batak- zahaneai lıarJıamda Sahne ao· 

11 aındadır. Elimde l.onaervislerinı •.153 Kilo Çay: Pazarlıkla münakasası 11 Teşrinievvel 932 
ında da (5218) amele çalıştı kağında 3 numaralı apartmıan- 1 vardır. Arzu edenler Milliyet it salı günü saat 

15 
te. 

rnı•tır. İmli edilen bu sahada da 1 numara. - Telefon 4.4354 ı ı bürosunda "S,, rumuzuna müra- I h 
• caat etsinler. Deniz kuvvet eri i tiyacı için yukardaki cins ve mikdan ya-rıca bir ağaç bayramı tertip 

ilerek binlerce kavak. çınar, Adres: zılı iki kalem malzeme hizalarmdaki gün ve saatlerde pazarlık 
sög"üt ag" açları dikilmit ve Or. A. KUTIEL Babıali Yili;ret karşısındaki suretile satın alınacağından talip olanların Kaaımpafada Deniz 

kıratanedeki Ş6krü Bey vaaıtaai- 1 k · 1 (529 aft dikenli tellerle çevrile- Karaköy Börekçi fırını aırıuında 34. le M. Sabri. Levazım salına ma ornısyonuna müracaat arı. 3) 

tehi ihtiyacı için 5 kalem ampul 4 .,. .,. 

pazarlıkla satın alınacaktır. Pa Merkez kumandanlığına meı 
zarlığı 10-10-932 pazartesi gü- but müeuesat ihtiyacı için ka 
nü saat 10 da Tophanede Mer- lay, pamuk. nişadır pazarlıklı 
kez Kumandanlığı satınalma satm alınacaktır. Pazarlığı 9-
komisyonunda icra kılınacak- 10-932 pazar günü saat 10 dan 
tır. Taliplerin izahat almak i- 12 ye kadar Tophanede Mer
çin her gün ve pazarlığa iştirak kez kumandanlığı satın alma 
için d.., muayyen vaktinde ko komisyonunda icra kılınacak· 
miıyonda hazır bulı•nmaları. tır. Taliplerin izahat almak i. 

(133) (5304) çin her gün ve pazarlığa iştirak 
4 ~ "° için de muayyen vaktinde ko· 

Harbiye ve merbutu bulunan misyonaa hazır bulunmalan. 
mektepler ihtiyacı için 15000 1 126 (5278 

-
• 
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TURK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
• 

Alpullu şeker fabrikasının Ist nl>ul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

şekerleri 

~ristal toz, kilosu 36, 1s-Çuvalda küp,~kilosu 381
/ 2 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 kurustur. 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebak~si 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: 244 70-79 

t'4111ııı.------------·----------------------·--------------------------------------... --------------------------.... [ 
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Sarıyer Malmüdürlüğünden: 

Mevkii Cinai Rakkam ebvabı Mutasamfınm 
ismi 

J..Hisar Kala de- Ahtap hane 7-9 

1 runu 
Arsa ısı 

Fatma Seher Ih
san H. tamamı. 

Nikoğos ağa 6-7 Yeniköy Ayanikola 
Köybaşı 

1 Y eniköy Ayanikola 
' .'.<öybaşı 

Büyükdere cadde 

ı .Kireçbırrnu ağaç altı 

Arsa 
hiaae 

200.202,204 Artin. 

lrath ana 54/56 

Hane 23 

Yasef 
tamamı. 

Konstans Ef. ta
mamı. 

Mustafa Ef. tama 
mı. 

Kireçburnu Fuat Pata Çimen- 8 Laurandi Ef. ta
mamı. 

Şerif Hüseyin Pt. 
to imalathanesi 

Büyükdere Hasan ağa Kulübe 11 
bağlar 
Büyükdere Mercan Tuğla ima- 11 

lithanesi 

tamamı. 

Eleni H. tamamı. 1 

A C Ahilys- Dım" ı
0

tra-
Sahilhane · -290 t48 ki, Aleko ve ıaire T arabya cadde 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı mahaller muhtelif seneler 
vergi borçlarından dolayı bedeli peşinen verilmek şartile 29 eylul 
932 perşembe ııününden 19 Teşrinievel 932ye kadar birinci ihale 
ve 29 Teşrinievvel 932 cumartesi günü de kat'i ihalesi icra edil
mek üzere müzayedeye konulmuftur. Talip olanların depozito 
akçelerile birlikte mezkur günlerde saat 14 te Sarıyer Kazası 
idare heyetine müracaatları. (5126) 

.-----~NlŞANTAŞINDA~,---• 

Leyli ve Nehari - Xız ve E rkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu en eıki huıuıi müe11eseıi talim ve terbiye oahaım

<laki faaliyetine 17 Eylül 932 tarihinden itibaren batlamtıtır. 

---- Talebe kayıt ve kabulüne devanı edilmektedir. ___ .. 

Yüksek Baytar Mektebi 
Kabul Şartları: 

1 - Yükıek Baytar mektebi leyli ve meccanidir. 
2- Yalnız liıe mezunları kabul olunur. 
3 -Talipler atağıda yazılı vesaiki iıtidalanna raptederek 

lstanbul'da bulunanlar Selimiyede Yükıek Baytar mektebi Rek
törlüğüne. tatradakiler mahalli Baytar Müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler. 

A) Türkiye Cümhuriyeti tab'asmdan olduğunu natık hüvi-
yet cüzdanı. 

B) Her türlü haatalıktan salim olduğuna dair sıhhat raporu. 
C) Lise tehadetnameai. 
D) Ahval ve ahlakı şahaiyesi mazbut olduğunu natık polis

ten muaaddak hüsnühal varakası. 
E) Terki tahıil ettiği veya mektepten ihraç edildiği veya 

mektebi ikmalden ıonra memurin kanununun maddei mahsusaaı 
mucibince bükfimetin göstereceği mahallerde muayyen müddet 
hizmetten iıtinkif ettili takdirde bükUmetçe yapılan masarifi 
maa faizi nizami tediyeye mebur olduğu hakkında noterden mu
aaddak kefaletname ıenedi. 

F) Dört adet vesika fotoğrafı. 
4 - Kabul ıeraitini haiz olanların tatraciar. talip olanların 

yol masrafi bükUmet tarafından tesviye olunacaktır. (Bunun için 
taliplerin yaptıklan mııarafı göaterir evrakı müsbiteyi ibraz et 
meleri lazımdır) • 

6 - Muavenet.e muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. ( 4996) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

İstanbul Kız liıesinde yapılacak döteme ve tavan ve saire 
tamiratı 26/ 101932 tarihine müsadif çartamba günü saat 16 da 

- ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakaıaya ko
nulmuştur. Taliplerin tartnameyi görmek için lıtanbul E. liaeai 
kaleır.İn<' ve ihale günü Maarif daireaindeki komisyona müra
caatları. (5170) 

lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

1 

1ıtanbul Ziraat mektebinin sene gayesine kadar muhtaç ol
duğu ekmek 19-10.932 tarihine müsadif çartamba günü ıaat 15 
te ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf uıulile münakasaya 
konulmuştur. Ta:iplerin teraiti anlamak için her gün ve itt,İrak 
için de yevmi mezkiirda İstanbul Maarif müdüriyeti binaamda 
kiin liaeler muhasebeciliği nezdinde İstanbul Ziraat mektebi 
mübayaıtt komisyonuna müracaatları. (5146) 

Göztepe Amerikan Mektebi Binasında 

GÖZTEPE TÜRK KOLEJİ 
Kız-erkek-le yli, nehari-i lk ve bütün s ınıf'.ar. Ecnebi mektepleri vevahuı diğer bir surede sınıfları nı kaybetmiş 
olan talebe bulundukları aynı sınıflara imtih•nsız kabul ve bakaloryaya ihzar olunur. lngilizce büyük itina ve 
ehemmiyetle okutulur. Mektep Maarifçe musaddaktır. Pr~graml ar bakaloryaya hazırlayacak surette ve resmi 
mektep muallimleri tar•fından tedris edılmek üzre tertip edilmiştir. Almanca ve fransı zca kurla rı vardır. Mek
tep, deniz kenarındı havadar ve güaeşli bir mevkide olup deni z banyoları, hamam ve duşları ve kız talebe 
için avı ı vacakhaneleri vardır_ Mektep tedris ve terbiye faaliyetine başlamışnr. Talebenin mekcebe nakli için 

otobüs seferleri vardır. flergiin 9· II! ve 2·5 bdu karn yapılmaktadır. Tel . Erenköv 2 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afiş eri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

• TABEDİLIR 

Defteri ke ir, Yevmiye ve 
Kasa defte leri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klifehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 • 24319 - 24318 

-- ----- -- . ---- - . " ----

Em. İş Umum Müdürlüğünden: ı-- uRoLoG - .. 
1 - Üniformalı polis, komiıer ve merkez memuru için Dr • FEYZİ 

4462 ili 4639 takım .ceket, pantalon, ıapka- elbise ve 1290 ka
put imal ettirilecektir. 

2 - Sivil memurin için de 275 ili 310 takım .çd<et, yelek, 
pantalon ve palto- yaptırılacaktır. 

3 - Kezalik bu memurlar .için 4737 ili 4949 çift fotin imal 
edilecektir. 

4 - Bunların hepsi yerli mamulitından olacaktır. 
5 - Münakasa kapalı zarf usulile yapılacak ve ihalesi de 

münakasa müddetinin hitamı olan Te,rinievvelin 20 inci günü 
saat ikide Müdiriyeti Umumiyede mütetekkil komiıyonca ic:n. 
edilecektir. 

6 - Mukavele ve ıartnameleri görmek ve izahat almak iı
teyen talipler bu komiıyona müracaat edeceği gibi letanbul Em
niyet Müdürlüğüne dahi müracaat edebilir. (5161) 

Dr. HORHORONI~ 
Mektep ıokaftndan Zambak sokağına nakleden Dr. Horiıoroni bu 

kere Eminönü Valide kıraathaneti yanına naldetmiıtir. Ve her sün 
·--- haıtalarmı sabahtan akpma kadar kabul ed•. ___ .. 

Çankırı Vilayeti Daimi 
Encümenindenı 

Memleket haatahaneıine ilaveten İn§a olunacak hariciye pa 
viyonu (28762) lira (20) kurut bedeli ketifle 27-9-932 tarihin 1 
den itibaren ve kapalı zarf uaulile bir ay müddetle mtinaka.aya 
konuhnuttur.Talip olanların 27-10-932 per,embe ıünü ıaat 15 te 
yüzde 7,6 pey akçesini hamilen vilayet daimi encümenine müra
caatlan ve ihaleden liakal bir hafta evvel de taliplerin vilayet 
Nafia başmühendiıliğine müracaat ederek kendi veya iıtihdam ı 

edeceği fen memuru baklanda ehliyet taadikna.mesi alması ve 
fazla tafailit almalc isteyenlerin Nafia ~hendialiiine müra
caatları ilin olunur. (6222) 

Böbrek, mesane, idrar 
yolu mütehassısı 

Hergiin 14 ten sonra Beyoğlu 
lstiklAI caddesi Elhamra apanı

manı Nıı. ~ Tel. Bevo~l ıı 2885 

Göz Hekimi 

f'ROFESÖ~ 

~ESAT PASA 
6ABIALI 

""NKARA CADD~Sİ N•OO 

Y avrulannızı 

ile besleyiniz. 
Gürbüz, kuvvetli 

olur. 
Çabuk yürür. 
Neı'eli büyür. 

Deposu: Bahçekapı 

Salih Necati 

ZAMAN 
Mağazasında ipekli, yünlü, pamuklu kumaşlar 

üzerinde hakiki 

BÜYÜK TENZİLAT SATIŞI 
YALNIZ lS GÜN iÇiNDiR 

İSTİCAL EDİNİZ 
9eyoğlu; İstiklAl caddesi No. 350 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

15000 kilo sığır eti: Açık münakasaaı 23 Teşrinievvel 932 p 
zar günü saat 14 te. 
15000 kilo sığır eti: Açık münakasası 23 Teırinievvel 932 pt 
zar günü saat 15 le. 

500 kilo çay Açık münakasası 23 Teşrinievvel 932 paz 
günü saat 16 da. 

Marmara Üssübahri ve Kocaeli Müstahkem mevki kuma 
danlığı ihtiyacı için yukarıda yazılı üç kalem erzakm hizaları 
daki günlerde açık münakaaaları İcra olunacağından şartnam 

!erini görmek İçin hergün ve münakasaya ittirak edeceklerin 
nakasa gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlik 
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Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaa 
!arı. (5149 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

100,000 Liradır. 
Piyango ıimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

lıtirak ediniz •• 

-Heybeliada Sanatoryomu 
Baştababetindenı 

Heybeli Sanatoryomu için lüzumu olan 75 adet tezlong batta,ı 
ye5i ile 75 adet kaim karyola battaniyesi ve 2250 kilo pamıı~ 
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nümuneleri veçhile ayrı ayrı aleni münakaaa ıuretile mübay,ı 
edilecektir. Münakasa 24 Tetrinievvel 932 pazarteıi günü sar 

on dörtte Galatada Kara Muıtafa Pata sokağında lıtanbul V 
manı Sahil Sıhhiye Merkezindeki mübaaya komisyonunda yf 
pılacağmdan taliplerin nümune ve şartnamelerini görmek üzeı' 
her gün mezkiir merkez levazım memurluğuna müracaatları. 

(5209 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundanı 

300 adet mete köprü traYeni pazarlık suretile mübayaa el 
lecektir. Pazarlık 19/10/ 932 tarihine müsadif çarfamba günü / 
at 15 le Ankara'da Nafia vekaleti möbayaa komiıyonunda yaf 
lacaktır. Pazarlığa ittirak edeceklerin yüz liralık teminatı .gl, 
vakkate ve cari seneye ait ticaret odası vesikuile birlikte al 
gün ve saatte komiıyonda bulunmalan lazımdır. Talipler ta 
meyi ıörmek üzere Ankara'da Nafia Vekaleti levazım müdü,.11' 
tüne. lstanbul'da Haydarpqada lntaat tesellüm ve muayJ 
memurluğuna müracaat edebilirler. (Sz:j 

Gübre ilanı 
latanbul belediyesi Karaağç 

müessesatındaıt 
Eski bedeli 2030 lira olan paymahalli ve mezbaha ahırla~ 

da bir ıene içinde birikecek gübreler için yirmi gün müdde 

yapı!Mı müzayOde neticesinde verilen bedell~r eksik görii~~ 
j ğünden belediye müzayede ve münakasa nizamnamesi mııcl;,J 

cebir hafta daha ilanına karar verilmiştir. Verilen bedel h• 
kifayede görüldüğü takdirde 12-10.932 çartamba günü sa•1,.ı 
te müessesede ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin yevmi m~ı) 
da müessesede hazır bulunmaları ilin olunur. (5" 

MiLLİYET MATBAASI 


