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NUSHASI il KURUŞTUR 

Sürt Meb'uau MAHMUT 

Umumi Netriyat "Ye Yam: Müdürü 
ETEM iZZET 

Türkiye 
Fransa 

Ankaradan gelen haberler 
Fransa ile aramızdaki ihtilaf· 
larm nihayet halledildiğini ve 
İki devlet aruında bir itilaf im 
zalandıjını bildirmektedir. Bu 
ihtilafların mahiyetleri malum 
du: Suriye tebaasının Türlriye
de ve Türk tebaasının da Suri
Yedeki emlakine ait ihtiliflarla 
timendifer meseleleri. • Bunla
ın hallinden sonra Osmanlı im 
ı-~ratorluğundan intikal eden 
tek biı· mesele kalıyor ki o da 
kuponlar itidir. Ve bu da Paris
te halledilmek üzredir. 

Türkiye ile Fransa arasında· 
ki münasebetten bahsederken, 
"ananevi doıtluk,, tabirini kul
lanmak bir anane haline girdi. 
Ta r.naltınCJ asra kadar geri gi
d~n bu dostluğun. Türk milleti
nin I< al binde hususi bir yeri var 
dır. Türkler Garp ile temasa 
ha,l:ıyınca. dost olarak kartılaı 
tıklan ilk devlet Fransa olmuı. 
tur. Filhakika bu dostluk. mu· 
kadı!es Roma imperatoru ile 
Fransız kralı arasındaki husu
ınetin bir tecellisi idi. Fakat 
beynelmilel münasebetlerde si
Yasl dostluklar daima böyle a
ınillere dayanır. 

Biri Napoleonun Mısıra te
cavüzü, diğeri de kırk sene son 
ra Franaanın Mehmet Alftara· 
fını iltizam etmesile iki defa 
1<ısa fasılaya uğrayan bu dost
luk, 19 uncu asrın sonunda 
Fransa siyasetinin anahattı ye
ni bir istikamet alıncaya kadar 
devam etmitti. Almanyadan 
1870 muharebesinin intikamı
nı almak için Rusya Ue ittifak 
•ktedince. Fransamn Osmanlı 
iınperatorluğuna karıı takip et 
tiği siyaset değiıti. Fransa 
Carpteki vaziyetini takviye et· 
ınek için Şarkta Rus emellerine 
ınümaşat göstermeie batladı. 
Ve Almanya Rusyamn batlıca 
r11kibi olan Avusturyayı ittifa
kına aldıktan sonra Sarktaki 
Fransız • Rus tesanüdÜ büsbü
tün mütebariz bir tekil aldı. 
Şark iılerinde Almanya Avus· 
turyaya. Fransa da Rusyaya 
ıntizaherette adeta rekabete gi
rittiler. Ve harbin arifesinde 
F ranaa adeta Rusyanm Şarkta
ki davasını benimsemeğe baş
lamıştı. Osmanlı imperatorlu· 
ğunu Almanyamn kollan ara
•ına atan amil de bundan iba
rettir. 
Harbı umumi bu "Yaziyeti de

iittirmiştir. Bugün Fransanm 
lakip ettiği siyasetin esas he
defleri ile Türk siyaseti arasın
da taaruz edecek bir nokta 
Yoktur. Çünkü Fransanın esas 
hedefi V eraaiHes ile teessüs 
eden sistemin idamesidir. 

Bu sistemin ne dereceye ka
dar hak ve adalete istinat etti-
'· lh münakaşa kaldırır bir mese-
l~ olmakla beraber, bunu değiş· 
lırıneğe çalı§makta Türkiye 
Cumhuriyetinin hususi bir 
llıenfaati yoktur. Binaenaleyh 
l'iirkiye ve Fransa siyasetleri 
lnahatlannda taanız etmiyor. 
Ve u.hatlannda taaruz etme
~kçe de teferrüata ait mesele
er Üzerinde anlaşmak daima 
~ümkündür. Lausanne sulhun 
•n heri Fransayı bizden a

'ıran meseleler F rama için o 
~dar feridir ki eğer Türkiye

llin dostluğuna kıymet verilif otaa. bunların halli ile iki dev
et arasında en samimi mma
h~lerin teessüs etmesi İ!ten 
ıle değildir. 

lı Ankarada imzalanan itilaf 
I il iyi münasebetlerin tesisi yo
liııda bir adımdır. Böyle bir a. 
d~rn atılması için yalnız bi
liın hüsnüniyetimiz kafi gele
~~di. Ve hiç 'üphe yoktur ki 
raıuız hükumetine Türk da

~srnın mahiyetini izah yolun
C F ranaanın Ankara sefiri 

0nte de Chambrun cenaplan
~n büyük rolü olmuftur. iki 
bi eınleket arasında daha geniı 

1 teşriki mesaiye mukaddi
~ teşkil etmesini hepimizin 
i ~ ettiği bu itilafnamelerin 
~ı akibinde sefir cenapları
' n hu mesaisini, Türk_ Fran
~ d?'tluğuna kıymet verenle
lıa tukran VP memnuniyetle 

Ydetrneleri lazımdır. 
Ahmet ŞÜKRÜ 
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İ B ··yük M. Meclisi dü açıldı ve Gazi Hz. ok derin 1 
a manalarla lu v ciz bir_nutuk irat buyur ular.. 1 

''Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında durmadan ileri/emekte ve yükselmektedir,, 1 
~ -

"Bütün milletlerin güçlükle gögüs germeğe uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük ı 
il canlılık, hükômetimiz yüksek isabet göstermekte, harici münasebit inkişaf etmektedir.,, 
' WDlllDUllWllll ıııııııııuuııuııuınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııılllllDUIUDIWll DllUllDDllllllllll umrtP' 

Meclis nasıl açıldı ve büyük 
Reis nutkunu nasıl söyledi?. 

Dün riyaset divanı intihabı da yapıldı, Kazım 
Pş. ittifakla reis intihap edildi •• 

Reis vekilleri - Kazım Pı. Hz. nin nutukları - Hakkı Tank 
B. in bir teklifi ve mecliste heyecanla ya.tanan bir jliin •• 

ANKARA, 1 (Telefonla) -
Tilrlıiye Bü,.ük Millet Mecllainln 

Reisicümhur Hz. 
nin nutukları .• 1 

ANKARA, 1 (Telefonla). -
Reiıicümhur Hz. nin nutuklan
mn metnini aynen bildiriyo
rum: 

" B. M. Mecliıinin muhtettnı 
aziaı, 

B. M. Mecliainin dördüncü 
devt'eainin ikinci toplanma yı
lını açıyorum. Yüce milletimi
zin değerli vekillerini aayğı ve 

hur Hazretl•ri kısa, veci.z ve de-

l 
rin manalarla dolu olan bu nut
kunda de11letin bir aenelik faali-

...,., _ __ ~--·-'"'-""-"' yetini, olanı ue olacağı kendUine 

Meclis relaltf}ine tekrar 
ve ittifakla intihap olu

nan KIJzını Pş. Hz. 1 

hôa belii iladeaile, h~ ek.ilme· 
yen heyecanile muntazam bir çer
çe11e halinde çi2'mİftir. 

Büyük plin, be,..riyetin •on 
:ıenelerdelıi sıkıntı ve ac~İne te

on birinci toplanmaaı dün Gazi mas eden wı:leri büyük bir alaka 
Hazretlerinin nutuklan ile açıldı. uyandırmıfhr. 
Dün M"';liste ilk açılıı. ~!erinin Beynelmilel siyaai cemiyetin 
kala~lıgı ve meraaımı vardı. inkifa/ı 11e iktuadi 11enifliiin te
Mec:lıa salonunun arka tarafı sa· 1 "';İni ~i?, Gaı:i taralmdan Hrde-

l : dilen mutalea ile ortaya konan 

Reis vekllltğlne intihap 
olunan Hasan 11e Refet 

Beyler 

zetec:iler ve dinleyicilere ayni· 
ıaıttı•· Localarda elçiler, elçilik 
erkim, Gazi Hazretlerinin loca
larmda da lran Hariciye veziri 
iö"urugi Han ile beraberlerindeki 
zevat ve büyük elçiler bulunuyor
lardı. 

Meclis açılırken .. 
Saat tam on d°i;rtte Mec:lia reia' 

vekili Buraa meb'uau Refet Bey 
tarafından açıldı .. Yoklama yapıl . 
dı. Ve Mecliste ekseriyet olduğu 
anlatıldıktan aonra Reiaicümhur 
Hazretleri açma nutuklarını söy
lemek üzere salonu tetrif ettiler. 

iüatur bilhaaaa aülera locasında a 
~isler bırakm<ftır. 

Muhteram de11let reiai, Tarlt 
milletinin •on ciddi 11e J10rlu una
larıla gösterdiği metanet 11e can
lılığa, hükumetin iaabetli ltarar 
ue tedbirlerine, ile paramızın kud 
retine nutkunda ehemmiyetli bir 
yer ayırmıf; bunları 11DTVTla ifa· 
de etmiftİr. Gaı:i Hıuret.leri nut
kunda önümüı:delti yıla düffln .,... 
ı:ilelerden bah•ederlt.n de11lat ma 

sevııi ile sel&mlamn. (Allat1-) 
Aziz arkadqlanm, Beynelmi-

lel aiyaai ve ikbaadi bulınuılar

dan &e,eriyetin duymakta oldu
iu sıkmb ve acı devam etmek
tedir. Siyaai buhranın mahiyeti 
ailiblan bırakma konleranamm 
mütküllerinde huliıaa olarak 
mü.-J>ede edilebilir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

kanU.mcumın amuda lıkariaini 
taıkll eden bütçeye lü,.umu ka
dar kıymet ile ehemmiyet 11ermif
tir. Nutukta "Herhalde mü11a:se
ruıli bir bütçenin temini 11elecek 
yıla düıen kaygularımu:ın gene 
e.saaı kalacakhr.11 cümleai, üzerin· 
de durulmaya değer bir İrfGf ma
hiyetindedir. Anlaıılıyordu ki, 
933 bütçe.i geçen •ene olduğu gi
bi bu sene de hükumetin ve mec· 
liain ii:serinde ehemmiyetle meı· 
llfll olacağı bir mesele halindedir. 
Se~-lyeli 11e mairur millet olarak 
Türk milleti, devam etmekte olan 
~tin ve buhranlı de11irde ayakta 
durmak için her zaman olduğu 
gibi 11elalı olacak, leclakôrlık 
dan kaçınmayacaktır. 

Gazi geliyor 
Mec:lia Gazi Haııretlerini al

kıtlarla ayakta karpladı. Nutku
nu büyük bir açıldık ve derin bir 

[Devanu 6 ıncr sahifede] 

Bu nutqkla Büyük Millet Mec· 1 
lisi azalan bugün aziz Gaz.inin a
zim ve iman sunan senelik nutuk
lanndan bir tanesini daha vecdile 
dinlemİf oluyoı·dular. Rei8icüm-

Dün Balkan güreş şamptgonaın için Yunan gllreş
rilerldo yeldi. Resmimiz istikbal esnasını giJsteriuor 

Çaldaris 
Kabinesi 

Yeni baıvekil mü
ıaverelerle meıgul 

Atinadan bildiriliyor: - M. 
V en:izeloaun istifaaı üzerine 
Baıvek&.leti deruhte eden M. 
Çaldaris HUr fikirliler fırkası 
reisi Ceneral Metaksu ile uzım 
u~adıya görilfmüşlerdir. c~ 
ral bir nezaret deruhte eyleme
ği kabul etmi§tir. Harbiye. Bah 
riye ve Hava nezaretleri tevhit 
edilecek. Müdafaai milliye na
mım alacak ve bu nezarete fır. 
ka reiıi ceneral Kondiliı geçe
cektir. 

M. Çaldaria. Kafandaristen 
maliye ve Papanastasiyudan 
Hariciye nezaretlerini deruhte 
eylemelerini rica et.mittir. 

Bir habere göre. Sıhhiye ne
zareti ile Muaveneti içtimaiye 

ilk mlllt dtı tababeti llongre11lnde hazır bulunanlar 

Birinci diştababeti 
kongresi açıldı 

Kongrede müzakere ve teşrih 
edilecek mevzular zengindir 

Bir sergi ve bir mftze de açıldı 
Birinci Milli Diıtababeti kon· 

..-esi, dün aaat 14 te Darülfünun 
konferana aalonunda meraaimle 
açalmııtır. Kongreye latanbul ve 
Aııadolu'nun muhtelif mahallerin 
den 300 kadar diıtabibi ittlrak et 
miıtir. Kongrede Dr. Nurettin Ali, 
Darülfünun emin vekili Muatafa 
Hakla, ve Diıtabipleri mektebi 
he)'eti talimiyeai ile bir çok dok· 
torlar da bazır buhmmuılardır. , 

Nurettin Ali B. in nutku 
Açılıt celaeaine iıtlrak eden a• 

zaya dafıblan prorrama söre, 
kongre, ıehir namına vali Muhit
tin Beyin nutku ile açılacakbr. Şe 
hir meclili dün ayni aaatte açıldı 
fı için Muhittin B. kongrede bu
lunamamıı, açılıt nutkunu, Diıta
bipleri cemiyeti fahri reial Dr. Nu 

M. Ça/darl11 I rettin Ali B. irat etmiqir. Nurel· 
1 . • , tin Ali B. bu nutkunda dittablpll-

'Ye lktııadı Mılll nezaretile Zı- tinin lüzum ve ehemmiyetini, 
raat nezaretleri tevhit olunacak ınemleketlmizde beçlrdlti tekl
ve birleıtirilecek nezaretler ay- mül aafhalanru, Türk Dittabiple
n birer müsteıar tarafından ida ri cemiyetinin bu huauatald meaa-
re edilecektir. Mecliıteki zürra [Devamı 6 mcı sahifede] 

Dr. Nurettin Ali Bs11 
nutkunu ollugor 

grupu umumi katibi Hacı Yani -----..-=~-----------=------
veya Sofyanopuloa dahi bir ne
zaret alacaktır. Y sıi hlildbnet 
çal'famba günü sarayda mutat 
olan yemini verecektir. 

Zaroağa 
Davacı! 

İki milyon kazandır
mıf, buraya 

meteliksiz gelmit 
Zaro ağayı dün de evinde 

bir çok kimseler ziyaret etm.İJ
tir. Dün kendisini gören bir 
muharririmize Zaro ağa demif
tir ki: 
"- Bugün (dün) Vali Mu

[ Devamı 6 ıncı sahifede] 

93 /ela/uJllerı 
Ve lanatie/ 

Bir devrin şeameti, bir 
milletin feliJketi, ve 
çarlık Ru11ga ile Os
manlı /mparatorluf}u .. 

Biltibı bunlan MllU
yetin yeni ba ıladıiı 
tarihi ve ıdyaal tefri
kada okuyacakaııuz. 

Bugün 2 nci sahifede 

lstanbul umumt meclisinin dilnkll arılış csl11s•I 

Umumi meclis dün 
içtimalarına başladı 

Dünkü ilk içtimada riyaset 
divanı ve encümenler seçildi 
lıtanbul umumi mec:liıi dün j rapwu hazırlanını, ve encüme-, 

den itibaren birinci intihap de'Y ne verilmiıtir. Yakında mecli
reai üçüncü içtiınama ba,ladı. si alinize arzedilecektir. Geçea 

Saat 14 te celıe nli ve bele- seneki içtimalanmızda heyeti 
diye reiıi Muhittin Beyin riya- muhteremenizin bir çok teınea 
setinde açıldı. Muhittin B. ıu nileri vardı. Bunlardan müın
kıaa açıı nutkıınu söyledi: kün olanlarını yaptık. Teınen-

- Muhterem arkada,lar. bi- niler bir liste halinde tesbit edil 
rinci intihap devresi üçüncü iç mi,tir. Arkada,lara arzedilecek 
timaJDı açıyorum. Mesainizde tir. İçtima ba§langıcı olmak i
kemakan muvaffak olmanızı tibarile timdi reiı vekilleri, di
temenni ederim. Hesabı kat'i . • . [Devamı 6 ıncı sahifede] 



'l 

Tarihi tefrika: 2 

93 /elaketleri Roosevelt'e Me Braun'ın 
Manevrası 

1 lktısat Kaymakamlar arasında 

ve 
• 
lgnatief 

• 
intizar Konferansı ANKARA. 1 (Telefonla) - Dikili kazası kaymakamlığına 

Maçka kaymakamı Fikri. Gördüa kaymakamlığına Kavaklı kay· 
makamı Fuat. Beyler. Urla kaymakamlığına da stajmı bitiren 
Nazım Bey terfian tayin edilmqlerdir. Hooverin kaybede

ceği mu
hakkak addediliyor 

Fon Papen bu iti 
de suya düşürecek 

BERLfN, 1 A.A. - Alman 

Komiteler ihzari 
faaliyetlerine 

devam ediyorlar 
Belediye memurları kooperatifi 93 den evvel İstanbulda 

Rus entrikaları 
Dünkü tefrlkamı:ıın 

hülibası: 
1864 s•ıwMml• Ra.ı Çarı ikin· 
Alexandr•, .arayrna Çind•n 
ni dönmÜf bir uneral olan li· 
tiel'i kabal etmİf, konuıuyor. 
ır /ğnatief'•, lotanbula ,,itmek 
eyip iatemcdiğİni soruyor. it· 
ıtiel """" .. .,. ,.uıec•iini oöylii· 
''· Ceneral, Türkleri cld• •tm•k 
'n l.tanbulda e1111elô bir dini ih
al çıkarmalı /a;z;ımı ··ldijini i
lle ederek Oomanlı ... ıtanatında 
ıkua gelen Mora, Sioam 11e Girit 
tilôllerinden bah .. diyor. Çar 
r-uyor: 

l ıevııisindeın uzak kalmaları 
değildir, hatmetlim. Şa.rklılar 
çok bilgisizdir. Köylüler, ka. 
sabahlar, yüzde 95 okumak 
yazmak bile bilmezler. Onları 
ağızdan ağıza yayılacak söz
lerle en olmıyacak \eylere inan 
dırmıak kolaydır. ileri ııelen, 
okumut yazmıt• it batııı. geç· 
miş takım ise. paraya. şatafata 
.Jayanamaz. Bunlan da para-

LON R A 
A D il ya hükilmetİ• Almanya Ue sair 

D A, 1 • · - a Y Alman devletleri mümeııillerin 
T elegraph gazetesine nazaran 
Nevyork'un mali ve ticari me- den mürekkep olan imperator-
hafili, reisicumhur mrihabatm. luk meclisini 1 o teşrinisanide 
da demokratların muvaffak ela içtimaa davet etmeğe karar 
caklarına son derece kani bu- vermiştir. 

CENEVRE. 1 A.A. - C\. 
ban iktıaat konferanaı ihzari 
komiıyonu .. vakit kazuımak i. 
çin umumi müzakereden VU• 

geçmİ!tir. 
Azanın fikirlerine göre but.. 

ran hakkında söylenebilecek 
ıözlerin hepsinin söylenihnil 
olduğuna kaüdirler. Şimdi buh 
ranın önüne geçmek çarelerine 
bakılmak lazundır. 

ANKARA. 1 (Telefonla) - lıtanbul belediye memurlarl 
\oooperatifuıhı kurulma mukavel-mıesi encümen tarafından ka 
bul ve tasdik olumııuttur. Bu mukaveleye ııöre koopaatif her 
nevi yiyecek eşyaıile erzak satın alarak bunlardan iıtediklerini 
kooperatif ortaklarına satmıt olacaktır. 

Tahran sefareti müsteşarlığı 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Tahran büyük elçiliği orta 

elçilik müsteşarı Numan Tahir Bey dereceıile Ankaraya mer
keze alınmıf ve yerine sekizinci dereceden orta elçilik müsaviri 
Salahattiıı Refet Bey tayin edilmittir. 

- Na11arin zamanında Baltık 
rniıWulen A/rdeni:n donanma 
;nckrmedik mi?. 

)unmaktaclırlar. Daha şimdiden Bu hareket, Almanya'mn 
Roosevelt hükumetinin nf': su- Prusya'ya karşı ittihaz etmit 
retle ve kimlerden teşekkül e. olduğu hattı hareketi impera
deceği meselesi öle meşguldür. torluk meclisinin ekseriyetine 
l protest o ettirmek iç.in Braun 
erBu mehafil, lngiliz hükume- hükumetinin cenubi Almanya 
ti gibi bir hükumet teşkil P.dil. ile temas etmek tasavvuruna 
mesini iltizam etmektedirler. karsı bir mukabeledir. 

Böyle bir hükumetiın bi ihas- Esasen cenup devletleri Prue 
sa buhranın halli için zaruri o- yaya karşı yapılan muamf':lele
lan bütün tedbirleri ittihaza re karşı bir takım akaülameller 
muktedir olacağı zannolunmak de bulurunuş olduklarından ve 
tadır. günün birinde kendilerinin de 

Siyaıl meseleler komitesi. bu 
günden itibaren ticarete ait tah 
didata. gümrük manialarına. 
lwntenjantmanlar ... llh.. ait 
meseleleri müzakereye 1'arar 
vermi,tir 

Mali meseleler komitesi, dün 
öğleden ıonra altm mikyaıı ve 
bunun tahakkuku ,eraiti bak. 
kında bir müzakereye giripn;,. 
tir. 

Tütün mübayaa ediliyor 
1ZM1R, 1 (Milliyet) - inhisarlar idareai tarafından Sey. 

diköy havaliıinde tütün mübayaaaına devam edilmektedir. U· 
mum müdürlük yaprak ,ubeai müdür muavini Akhisar<lan mii
bayaa için Ödemişe gitmittir. 

- Eoet, ama o zaman lngilta-
• 11e Franea da biırimle beraber-
.) 
- Mora Rumlarmı benim

'yen lngilizlerle Fransızlar 
irit ve Siıam Rumlannı ya· 
ıncı mı tutarlar, dersiniz? 
- Zaman çok değiş ti. F ran

ı imparatoru (3 ) milliyetçili ğe 
>k değer veriyor. biliyorum. 
akat b da da ayak direye
ıiyor. ltalyada yaptığı mey. 
anıla (4) ._ lngiltere ise. şim
, bütün bütün Türkleri tutu· 
or. 
- itte en çok bunun için 

•t nbuldaki dinci takımı ele 
ımak istiyorum ya. 

Çarm gözleri bir kere daha 
çıl dı: 

- Ne elemek iıtiyoraun. 

!iki? 
Ceneral, derinden bakan. 

. tediği zaman kurnaz, lıtediği 
aman dalgın görünebilen göz 
·rini. vaftiz babasınPl aözleri 
;ine dikerek, anlattı: 

- fngiltere ve Fransa. hal
ın." fikirlerile idare olunur 
erladir. Eğer ben lstnbulda· 
i sanklılan Türkiye hıristi
anlanna karşı kıtkırtabilir
em, Türkler hıristiyanlara fe
a muamele etmeğe başlarlar. 
lir kaç yerde hıristiyanılar ke
ilir, kanlarına saldırılır. çocuk 
an boğazlanırsa. bu haberler 
ngiliz. F anıız gazetelerine ol
tuğundan bir kaç kat fazla o
arak yazdmlırsa, lngiliz ve 
;~ız kabineleri Türkleri tu· 
amaz olurlar. 

Çann gözleri birden bire 
ıarladı: 

- Çok ince bir dü!ünce! 
Jravo. Niki ! 

Diye haykırdı. 
Ceneral. eğilerek bu iltifatı 

tartıl.dı: 
- Hmi sade Giritle Sisam 

leğil. Doğrudan doğruya Slav 
ııriıtiyanlann yaşadıklan yer
er de var. 

- Sırbiıtan. değil mi? 
- Yalım Sırbistan değil, 

ıa,metlim. Sırbistan, Karadait 
>ir dereceye kadar kurtulmut 
tayılabilir. Fakat Bulgarlar., 
Bo,naklar. Heraekliler ... 

-z
Şarklılann zayıf• 

noktaları 
Çar. ayağa kalktı. 
Ceneral de ıaygı Ye yerin

den davrandı. 
Çar. vafm oğlunun yamna 

geldi. 
İgnatief, eğilerek bekliyor· 

du. 
Çar. yeni bliyük elçi.linin 

alnından öptü. 
- Niki.. dedii sen bebamın 

öcünü Türklerden alacaksın!. 
- Kırım muharebesinden 

beri kendimi verdiğim en bü
yük dilek budur. küçük babam! 

Çar. tekrar yerine oturdu. 
- Anlat, bakayım. neler dfi

tünüyonun daha? 
Ceı:ıeral, çann karşısında e

ğilaek. oturduktan sonra. sö
züne devam etti: 

böyle bir muameleye maruz kal 
M. Roseveft'ln nutku malarından korkmakta olduk.la 
BOSTON, 1 A.A.- M. Ro. nndan in:peratorluk meclisinin 

osevelt, Salem' df' söylediği bir takip edeceği hattı hareketin 
nutukta haftada 5 gün çahtıl- M . Bı-aun'nun tasavvuru daire 
masına ve itsizlere tahsiat veril sinde olması çok muhtemeldir. 1 
meaine taraftar olduğunu be- Mumaileyhin tasav uru. 6 
yan etmiştir. 

M . Roosevelt, nutkuna fU teşrinisani iııtihabatmdan ev· 

suretle devam etmiştir: ;::::ıı:eı:::1::•.:.::ı~::ı P: 
"Amerika hükilmeti, hiç kim · 1 kt "l · d'k mekte ve bu protestoınun lntl. 

1 senın ac ı an o memeınne ı • h b .. "nd · · ed 
k t t l

.d. B 1 b be a at uzen e tesır ıcra ece 
Sultan Abdülaziz a eme ı ır. ununa era r . . 1 d 

h il• h"kilm ti b h' ~ınden emm bu unmakta ır. 
lar, hediyeler, koltuk vermeler· 
le kolayca elde edebiliriz. 

Çar. dütün~ düşüne vaftiz 
oğlunun parlıyan gözlerine bak 
h: 

ma a ı u e er. u ızme· 

tin ifasını temin ederni.yecek 1 Bu manevı;a kart11ında M. 
olurlarsa hükilmet. yardım ted Von Papen. ımperatorluk mec 
birlerine ait mea'uliyeti üstü- !isini 10 teşrinisanide davet e
ne almamalıdır." derek. manenayı ihtimal ıuya 

düşürecektir. 

- Halk araımda ne gibi 
ıözler döndüreceksio?. 

- Çok .. meseli, Sultanın 
mentleketi sattığını. nazırlann 
kumandaruann riişvet aldık.lan 
nı, Hıriatiyanlann Müslüman
ları keaeceklerid yayabilirlm. 
Buna inananlann Paditah. hü· 
lrumet adamla~ kartı inan.
lan kalmaz. Hıristiyanlar bizi 
kesmeden biz davraoalım diye 
ayaklanırlar. 

M. Hoover'ln bir nutku 

NEVYORK. 1 A.A. - M. 
HOO'Ver• dün aktam Madıill(llt 
Square' de söylediği bir nutuk. 
ta demokrat fırkasına şiddetle 
bücum etmittlr. 

M. Hoover. bu fırkanın prog 
rammda bilhassa tedarulde bu
lUDMı paranın çoğaltılması hak 
laodaki kıama itiraz etmiş, bu
nun memıleket için bir tehlike 
olduğunu söylemiştir. 

- Sen Şark Hıristiyanlannı 
çok kolay harcıyoırıun Nild .. 

- Korkmayınız, Hatmet· Türkiyede Retit Pa.-nın yerini 
lUm. onlar ıizin bayrağmızrn tutan iki diploma.t Yar. Bunla
batları üstünde dalgalanması rın Fransız politika11 tuttukla· 
için birkaç yüz, bir kaç bin kur- rını biliyorum. Bunlardan biri 
hanı ıeve seve verirler. Kendi- Paris kongresinde de Türkiye 
leri kendi başlarına ayaklanaa- başmurahhası idi. Fakat bu iki 
lar bundan daha pek çok fazla adam hesaba katılmazıa öteki 
kurban vermiyceekler mi? hük(imet adamlarının hepsi bot 

- Orası öyle. değersiz adamlardır. Bunları 
- Hem. benim en çok gü- r.le alarak ileri ıürmek çareleri-

vendiğim. Türk devlet adamla Dİ arayacağım. 
rını kazanmaktır - Bu iki adam?. 

- Bu. naıd olur? • - Ali Pat•• Fuat Pat•· . 
- Bir kere bu adamların Bunlann da zayıf noktaları var 

dünya politika•• üzerinde bil- dır elbette. . lstanbulda bunla
gileri becerikleri çok azdır.Tem rı yakından göreceğim. Bu gö
bel yaradılıtta olduklan için i- rüşe göre bu adamlan ya kazan 
tin kolayını ararlar. Böylelikle mak. yahut i• başından uzaklat 
i.deta kendileri "gelin, bizi al- tırmak için elimden geleni ya-
datm" diye yalvarmar. pacağmı. 

- Ama. timıdi i4ler değiftİ . Çar. çok memnundu: Yeni 
Retit Patadan beri Türk diplo Elçisinin yüzüne ıevine sevine 
matları fngiliz ve Fran11zlarla bakıyordu. lgnarief bu fırsatı 
göriite görüte ite alıttdar. kaçırmadı: 

- ite ahtmadılar. Yalnız - Yalnız para esirgememek 
itlerini lngilterenin latanbul lazım olacak. küçükbabam. 
aefirine gördürmeğe alıttılar. Şarklılar para ile çok şey satar

- Daha fena ya! Kartında lar. Avrupada satılık olmıyan 
Türk diplomatı yeri.ne İngiliz bj.r çok teyler Şarkta pazar ma 
diplomatı bulacak11n hchr. 

·- Hayır. Hatmetlim, Türk _Evet. anlıyorum. ihtHil. 
dipl~atma Y~r:ciımcı değittir· !eri çckannak için para utiye-
meyı oğretecegmı. ceksin 

- Yardımcı de~ttirmeyl . - 'y almz ihtilaller için de-
mi? . . . . . 1 ğil. devlet adamlarım. saray a-

- E:v~ı. ln~ılız .sefırı Y"" '" damlarım. hatta Paditahı bile 
Rus aefınne ıuvenırlerıo daha satrn almak için de bana para ti 
çok İyi it ııörebilıoceklerini gos zım olacak 
tereceğim. . - O! P

0

aditahı satın almak! 
- Kanarlar mı der~ın buna? _ Orta Asyada, Çincle gör-

. -. Alışmadıkları hır şey de- dülderim beni aldatmıyorsa bu 
ğıl kı. · Napoleon zamanında lıoelki en kolayıdır Türklerin de 
kaç kere lngiliz · Rus dostlu- başka türlü olmadcğına Prut en 
ğundan Fran.aız dostluğuna. · · b' h'tt' H · d'T" k 
F 

. . I . ıyı ır şa ı ır. em şım ı ur 
ransız ıttıfakından ngıltere- 1 b' al t 1 o. R ·t 'fakı .

1 
er ecne ı para11na ıt ı ar.oo-

u.yaAı tı Kna geçtıher.ebe , yuna istikraz yapıp duruyorlar. 
- maı ırım mu ar sın p d' h . 1 • h d b · a ışa , vezır en esapsız pa· 

Doktorlarımız 
Sof yada 

Darülfünunda iki 
konferans verildi 
SOFY A, 1 A.A. - Belk•n mu· 

habiri mab....ıumuz bildiriyorı 
Bulııar Dariilfil4unımda konfe

ranalar vermek üzere Sofyaya 
gelen Dr. Akil Muhtar ye Akif 
Şakir Beyler Bu~ar profeaörleri 
Ye Darülfünün Emini tarafından 
iatikbal edildiler. 

Sefir Tevfik Kamil Beyefendi 
profesörlerimiz terefine cümburi
yet bayrama günü maruf liulgar 
doktoı·lannın da davetli oldugu 
bir öğle ziyafeti verdi. 

Cumarteıi günü oaat 6 da da· 
rült uounun uiunıu tabiiye •alonwı 
da ve Bulgar güzidelerinden ve 
tababet alemıne menaup ıahıiyet 
!erinden miırekkep bir kalabalık 
huzuruı;;da Akiı Muhtar Hey 
"yukaek tiryan tazyiki haotahkla 
rmın &erln eflıli.1110 hakkında ha
zırJadlg.. ·onteran.1m.ı verdi. 

o .. ğerlı ilim adamımız büyük 
alİllı:a ıte takıp olunan konferan· 
ıında gerek haıtalar üzerindeki 
mütabedelerine ve ıerek hayvan
lar üurindeki tecnabelerme iati
naden "kendı yaptıgı bır tazyiki 
izah etti. 

Akil Muhtar Bey, konferanaı 
franıızca otarak ver<l'İ ve tet1<1ki
ni izah ettıği eınada gerek hay· 
vanat tecrube erlne ve tıe.Rk nas 
talar iızenndekl mt1f&hedelerı
claır birçok proıeluıyonlar göue· 
rildi. 

Akil Muhtar Beyin ıiddetle al· 
kıtlanan ve tebrı.ıı: olunan konfe
ransını muteakıp, operatör Akif 
Şakir Bey "Al<C>ger vere minin 
cerrahi tedaviıi" yoıunda yapılan 
ameliyatlarda tahaen vücude ge• 
tirdiği teknik tadtli.t ile iıtibaal 
ettığı netaytçten bahaetti Ye bir 
çok nasWara ait rontken diyapoı
tivlerini projekıyonla ıöatererek 
iddialarını tevaik etti. Ciğermde 
bet kavern bulunan bir haatanm 
ameliyeden aonra tamamile ıifa
yap olduğunu ve hiç bir kavern 
kalmadığını göıteren projeluiyoa 
nazarı dikkat ve takdiri celbetti. 

Akif Şakir Bey konferanaını 
Almanca vermit ve çok alkatlan
oııthr• 

- Şarklılann zay f nokta
lan. yal z dine bağlı. yurt 

en Kıerı. · uh eh . d be ı a harcıyorlar. Böylelikle yakın 
- rım m ar esm en d bo l öd • l · 10. p · hedeainde be- a rç annı eyemez oıur ar. 

~ aru .mua .. n Ben bunu da yaklaşttrmağa ça. 
n 8 yıl geçtı: §arklılar ı~ın bu htacaiım. 
zaman. geçmı~ı unutmaga ye-

Dün ve bugün profesörlerimiz 
terefine Bulıar Darülfünun emİ· 
ni ve profeai;r F or1tayinçef taraf. 
lanndaıı ziyafetler verildi. Bu ak
ıam Sofyadan hareket eden dok
torlanmız gördiıkleri büanü ka
bulden ve Bulgar tebabetinde mü 
ıahede ettikleri terakkiyattan ke
mali takdir ve ıükranla bahset· 
mitlerdir. 

[3] O zaman Franaada üçün
cü Napoleon imparatord ı. 

[4] Oçüncu Napole:m, ilk on
ce, ltalyan birlijiine yardım et· 
mele kalkau1, ltalyanlarla birlik 
olarak Avustııryalolerı yenm'.ı 
iken, birden bire yohınu deği~ti
rarek Avuaturya ile anlafDlJı, 
ltalyan birliğinin lamamlanmaaı. 
.ııakarıı ır•lmişti. 

ter. Reşit Patayı çekemiyen· 
ler daha muharebe olurken bi!e 
onun İngilizlere fazla. belbağ
lamasım fena görüyorlardı. 

Çar dütünüyordu. Bu i,e ka 
namadığı belli idi. Genç diplo
mat bir gayret daha gösterdi: 

- - Humet\im, dedi. .buıı:ün 

(Devamı var) 

Tashih 
Dün bu tefrikanın ilcinı içinde 

Sadra:&am Fuat l'Qfarun re•mİ 
netrolunacalılten yanlıılıkla Şir-
11ani z.ade Riiffii Pafaya ait bir kU 
te ginniftir. 

KarilerimUden ö;z;ür dileriz. 

Profeaörlerimiz Sofyada 3 gün 
kaldıktan aoııra bu akı•mki eka· 
preale hareket etmitler ve iıta&
yonda Bulgar hocalarile aefir 
Tevfik Kamil Beyefendi ve sefa· 
ret erkim tarafından parlak bir 
aurette tefyi edilmiflerdir. 

M. Herriot 
Nişan verdi 

l.Wuhalifler seya
hatte ma

nalar seziyorlar 
MADRIT 1 (A.A.) - M. He

riot, Reiaicümhur M. Aloala Za· 
morayı ziyaret etmittir. Pek l&DIİ· 
mi ve son derecede aade olan bu 
ziyaret eaDUfnda M. Heriot la
pan.yol reiaicümburuna Lejiyon 
donör nitanmın büyük oalibini ih 
da etmiftir. Bundan aonra M. He• 
riot, kortezler reiai M. Beoteiro İ• 
le M. Azama'nın ziyaretlerini ia· 
de atmiıtir. M. Beoteiro, Franaız 
hafnıkili Ue yapmt 90ldutu müla 
katta ıımuml aiyaaetten bahaedil· 
mit oldufunu tÖylemİftİr. M. He
riot, seyahatine gizli bir maksat 
atfedilmem.eai için iırar etmiıtir. 
Bu aeyahat, alelade doatane bir 
ziyaretten ibarettir. M. Azana, 
M. Herlot ile diğer bir taktın ze
Yat f41refine bir ziyafet nırmiıtir .• 
Müteakıben M. Heriot, Prado mü 
zeıini izyaret etm.İf ve aonra bele
diye tarafmdan bir kabul reaml 

Yugoslavya tediyat yapamıyor 
NEVYORK, 1 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Yu- . 

goılavya maliye nazırı ecnebi dövizleri bulamadığından yarın. 
4..'i milyon dolarlık iıtikraza ait tediyatı yapamayacağını bildir) 
miştir. 

Vatandaşlığa kabul edilenler 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Bulgaristan. Yugoslavya vtr 

Romanya müalümanlarından 454 kiti arzuları üzerine Türkiye 
Cümhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmişlerdir. 

Rasim Ali Bey 
ANKARA. l (Telefonla) - Darülfünun Tıp fakütlesi kim 

ya muallimi Rasim Ali Bey vekalet emrine alınmııtır. 

lzmir şehir meclisi 
lZMIR, 1 (Milliyet) - Şehir meclisi bugün toplandı. En

cümenler seçildikten sonra pazar günü toplanılmak üzere içti· 
maa ihayet verildi. 

• 
ikinci bonoların da 
tevziine çalışılacak 

• Istanbuldaki firari rum emli .. 
kinin satılığa çıkanlması 

gayrimübadillerin lehindedir 
yapılmııtır. 

1 
Gayrimübadiller cemiyeti ida-

MADR T, 1 (A.A.) - M He- re heyeti tarafından verilen ka· 
daki emlak oatılığa çıkanlınca, 
bono aahipleri ya müzayedeye iıti 
rak ederek, yahut bonolan aata· 
rak bu auretle ikinci tevziat yapıl 
malı imkanını elde edebilecekler• 
dir. 

::0:::::rl~:;:~a~z::b~:~i:e~i~: rar üzerine, heyet reiai lam:ı l 
Müttak Bey gayrimübadilleı·e ait 

mütküli.t çıkarmak huausunda ve bazı meaail hakkında hükUınet 
aile teşkil ebnİftir. Müfritlerden, oıerke;ı:ine maruzatta bulunmak 
komünistlerden ve katoliklerden üzere dün Ankaraya ıitmiftir. 
bir takım talebe, bedahate kartı Bu huauata dün kendiaile ıörü
hi.la bir takını aiyaai oıük&leme- f"n bir mubarririmize lamail Miış 
ler yapılmakta olduğuna zahip ol 1 tak B. atideki malümatı vermit
makta tarar ederek ve gerek Fran 1 tirt 
aızlann. ve g~rek .l•p~nyollarm bu _ Evet, idare heyetince veri
b~pt~ te~ztple~ıne m~nmayarak len karar üzerine bu akfam An· 
btr n~•Yıt tertıp elıni§l<;.r !e bu· karaya gidiyorum. Gayrimübadil· 
nu muteakıp Perıembe gunu yani lere ait bazt meaeleler hakkında 
Touaaint yortusunun nihayetine idare heyetinin noktai na>ıarmı 
~dar ~v yapmağa karar ver:- "' dileklerini Baıvek&lete ve Ma· 
mlflerdtr. 100 kadar talebe bır liye vekaletine arzedeceğina. 
caddede nümayiı yapmak iatemit Ga · üb d'll · · tilıkakl 
lene de polis kendilerini menet· . yrmı a 1 enn ıa • a· 
mit ve halk buna kartı lakayt kal !"~ ~ır an. evvel elde ~tmelert ve 
mıştrr ikinc.ı tevzıatıo az bır zaman 

· zarfında yapılmaaı bükiımelin de 
arzuouna muvafık olduğundan, 
bu mak.oadm sür'atle temini neye 
mütevekkıf olduğuna bildirece
ğim. Gayrimübadiller itinde aza• 
mi alaka ve yardmı ıiSıte
ren Maliye vekiletinin bu buıua· 
taki ricalarımızı na&an dikkate 
alac:aimı lorn-etle imlt ediy .. 

Hindenburg'u kaçı
racaklar mıydı? 

Beri.inde çıkan 8 Uhr Abendblatt' 
ten: Hıriatiyan ıendikalarm naıiri 
efkarı olan Der Oeutacbe gazeteai, 
Na7i lotaah""' bir itine eYvel Hin
denburg'u devirm<:k için lıir plia ha 
mız maliimata ıöre Nui lutaab 
projelwini Reichıtas intihabatı ile 
13 ağuıtı>o arımnda meTkil 
file bymak iot.eyorl .. rdL Aa!An Şar· 
ki Pruıyalı olan Nazi kıtaatınm ra
dikal anaurlan HindenbUl'lf'u kaçı
ra..ıdar ve her Yaaıtaya müracaat • 
denk, Hitleri batnkil intibap ettir 
mek için, reiaicümhuru tazyik ede
ceklerdi. Bunun için Hindenburg' 
un sarayı ile Berlin araımdaki bii· 
tün muhabere tellerini keaecelderdi. 

- Baıu Cayrimübadiller letao
buldaki f"trari Rum -!ikinin fİlıa 
diden aablıia pkanlmunua cay 
rimübadiller için büyiik bir ıı:
tefkil edeceği lddiaaındadırlar. 
Siıı: - d...uüz 7 

Bir de idare heyetinin nazq 
dikkate aldığı mesele ıallflann 
daha sür'atle ve her tarafta icra· 
1ıdrr. Buna engel olan ıey krrtaaİ· 
yeciliktir. Biz Maliye veki.letin· 
den bu usulün değiıtirilmeaini ve 
bize tahıiı olunan malların gerek 
teıbitinde, gerek aatıf muameli· 
tında gayrimübadiller cemiyeti· 
nin daha faal bir vaziyet almalı· 
na müaaade ebneaini rica edece· 
tim. 

itte bu makıetla Ankaraya •İ· 
diyonım. itiraf etmek lizmıdır ki. 
gayrimübadiller çok büyük bir 
ııluntı ve ıztırap içinde bulunu• 
yorlar. Bugijn nice :ııenginlerimiz 
Yardır ki, ellerinde yüz binlercil 
liralık iatihkak maıı:bataaı bıılun
dulu halde kifafı nefaetmek im
kin...ıan bile mahnua bulunuyOO' 
lar. Bu Yaziyeti hükiimetin bir ao 
..,,.,ı ulab edecejinde ıüp1*ai:ıı 
olmadığmdan, Ankaraya yapaca· 
ima aeyahatin gayrimübadiller i· 
çin çok iyi neticeler vereceiinİ 
kuTVetle ümit ediyorum." 

Lehistan Pruayaya 
tavassut etmeyor 
BOKREŞ, 1. A.A. - Romany., 

Lıbiotandan bir ademi tecuiiz nıi· 
sakı akli için yeniden So..yetlerl• 
müzakerata ııirifilmeoi huıuıuncla te 
vaasutta bulunmaamı iıtemiı idi. 
VarfO"a hükiımeti, hariciye nazırt 
M. Titalesco'ya Lehiıtan'ın R...
So-ryet miiukeratı haricnde kalıoa· 
iı tercih etmekte olduğunu bildir• 
mittir. 

Fakat taaavvur ıızmca, IBzım ge
len makamat derhal tiddetli ihtiyat 
tedbirleri alınışlarda. Bu oıralarda 
gene Hitler fırk.utmıt zimıımdarlan 
ayni fırkaya menıup müfritlerin çıl
gmlıldannın önüne ıeçınek için, el
lerinden geleni yapmıtlardı. Bu ıu· 
retle pek ciddi olarak meydana geli
ıilm.ek iıtenen ı;>roje terkedilmiıtir. 

- Filhakika bu huauıtaki fi. 
kirler ikiye aynlmııtır. Bazılan 
bu emlikiP timdiden aatıbğa çıka 
nlmaamm bono kıymetlerini pek 
dütüreceğini, bunun da gayriııaii
badilleria zaranna olac:aimı id
dia ediyorlar. Diğer bir kısan da 
eldeki bonoların ıürülmeai ve y .. 
nidea tevziat yapılabilmeal İçİJI 
yec&ne çare, bu emlikin hemea 
aabl.ığa çıkanlma11 oldufunu ı... 
yan ediyorlar. Maliye Yek&leti de 
bu filıcirdedir Ye buna bina- -
tiki aatıhfa çıkarmıfbr. idare 1- Lehiataa'm bu imtinai, ıiyaai aıe 

bafilde büyük bir bey~·- tevlit et· 

Alman tayyareci 
Bağdatta 

BA~DAT, 1. A.A. - Irak kralı, 
Alman tayyareciıi von Gronau'yu 
kabul etmiıtir. 

Tayyareci yarın seyahatine devam 
edecektir. 
BA~DAT, 1.A.A. - A!n.n tay· 

yareci von Gronau. Kıbrıs adaııncla 
ki.in Limasaola' gitmek üzere bu sa 
bab Bağdat tan hareket etmittir . 

yetimiz de bu noktai nazan tar- ~-
Yiç ediyor. Anc•k ıura11 ımutul• mittir. Hatırlarda .ı_ w bu müzakerelel' 
mamalıdır ki, hepimi• için mİİfle- <nr ..., 
rek ,,. müıtacel hedef ikinci tevzi •~ ~~ bir t=..tan Lebistaı' 
ahn bir an e,,...el yapılmaaıdır. Ye Ruıya ...,.er dalar. _.,~,la 

El ld b. b ··'- il ve uoya araım ıcra _........, 
. yevm e • ır uçua m yon Diğer taraftan, malUın olduiu v~ 

liradan fazla bono vardır. Bu bo- 1 hil Lehi So ti ı b' ant• 
nolan emli.ke mukabil elden çı• e, ıtan, vye er e ır 
karmak için, miifteriai faala ,,_ aak imza etmeğe '!'u~ olmuı!";';~ 

'

•'-'- I '° •. t.--•--- 11 Romanya'nm untinal dola1'..aıun aab ı5a .,.._... • ........, zım Biiknt"" .. maı· aı-kta ..ı--
geliyor. Akai takdirde Anadoluda _ ..... _ct~Moıyı k T ~ isW 
mevcut olan ve pek o kadar tali- ~~ 1 ova .e Y•P -tkl!· 
bi bulunmayan emlik.in aatqı dur ailen müzakeratua. lıir ~ ~ 
duğundan bonolar da elimizde ~ maruz kalacaimı tahmin 
kalıDJtbr .. _ Binae!'alay!ı lüa.ıabu1· tedir. 

d 



ırk eş Hal 
Ekonomi 

Zonguldakta kömür 
bayramı yapılacak 

lstanbul Ticaret odası ve Ofis 
de merasime iştirak edecek 

,..,~oquldak Halkevinin yaptığı gencin iddiasına ıöre, bu yeni unba 
~kat neticesinde Zongaldakta IAj üıuliı aayeıinde aebze, meyva <re 
~ ıeneden beri kömür çrkardmak- yumurtayı altr ay muhafaza etmeir. 
~· Zonıruldak Halkevi ilk kö- kabildir. 
~ b11lan Uzun Mehmet hakkında ihracat ofüi bu müracaab tetkik 
1tıriniıııuıide mera.im yapacaktır. etmektedir . 
Meraıime l atanbul ticaret odau 

~ ihracat ofisi de ittirak edecektir. 
'il l>ıÜnaaebeıle ticaret odaımda ha 
~rldar başlamııtrr. 8 teJriniaani SÜ 
~ ticaret odaaı 1alon11nda, Zonıul
L" _ lıavzaaınrn faaliyeti baklanda 
-eranalar verilecektir. 
ti, t•velce havzada maden müdiirlil· 
1... Japan ve timdi ııanayi müdürü ....,nan mlideniı Refik bey deZon 
~ madeol.nnin elıommiyeti 
\kında ilmi bir konhnna verecek 

Arjantinin bir 
müracaah 

Fran•ada yumurta 
pahalı 

Pariıte çıkan bir ticaret gazeteıio 
de G. P. imzaaile ıayanr dikkat bir 
mektup intitar etmiştir. Bu mektup· 
ta Pariae yumurta fiatlannm fazla 
miktarda tereffüünden ıikiyet e<lil
mekte ve 1914 de perakende 10 san 
time aatılan yumurtanın baıün 1 
frank 5 santime ıatıldığı zikredil
mektedir. Mektup sahibi balen tat
bik edilen yumurta kontenjanının 
tadil edilditi <re ecnebi yumurtalan
nın ithali buıuıunda daha müaad• 

lii Arjantin hükumeti buğday fiabm kar davranıldığı takdirde uymurla· 
~•itmek ~dı ile huğda~ ~'.1'" ) nın el:i sa~time ıatılmasr~n mümkün 

lnun tahdidi hakkında buyuk olacagmr ılave etmektedır. Mektup 
~Yuta buğday iıtihsal eden mem 1 münderecab ofitin nazan dikkatini 
~ltrle anlatmak tetebbüsünde celbetmiştir. Franıa yumurta ithall
~nmaıtu. latanbul ticaret odur ni kontenjana tabi tuttuğundan :ru· 

lıaber üzerine Amerikadalô mub- murtalımnuz Fransaya cüzi miktar
~ t .. ekküllenlen malumat iıtemit da girmektedir. Yumurtalanrnuın 
~ ıelmiıtlr. ithali huauıunda müıadekir davra· 

.._~len izahata ıllre Arjantin bükü nıldığr takdirde Fran11zlann yumur 
~ buğday iatihaal eden memleket- tayi 50 aantime değil belki daha u
ı.... on Kanada, Amerika, Avuatunıl· cuza yiyeceklerine fÜpbe yoktur. 
:'1- müracaatla aeriyatn: biç olmaz 
" İki tene müddetle tahdidini teklif 
~ttir. 
1.ı\r.iantin hükıimetl bunu tetkik ve 
~ vermek üzre bir konferana ak 
... taraftar balanmaktaılır. 

\1 e böyle bir konferanam toplan· 
~· kahil olmadığı takdirde dünya 
~-liı.ıdl konferanam<la bu meselenin 
;::'.'uıulmaımı lttemektedlr. Ticaret 
I,\'' ha mea'elenhı neticelrleni tet-

o bqlaınıttrr. 

Diinga bu(Jdag ı•a:ılgetl 
~ beynelmilel ziraat enatitüıü 
ltııı Ja baiday latibaalt.tı baklanda 
' bir rapol' netretmiıtlr. Ofiıe ge 
.,,_ lı.ı raporda prbi ve merkezi Av 
~da bava vaziyeti pek müsait 
litliğinden bu memleketlerin bu ıe
~ bafday iatihaalAtı ıeçen aene
iı, ıılıbetle 50 milyon kental fazla. 
't · Şarki Avrupa memleketlerinde 1 
1,,. "'va va~lyed ınllsait ııitmediğin
\ llulgariıtan, Macariatan, Roman 

Yugoalavya ve Lehiatanda bu 
~-~uğday iıtihaalatı ıeçen ıeneye 
~le 40 milyon kental azdR". A
~...., Kanada ve Mekıikada bu ıe 
~ baiday iıtlhsaliıtı iae ilk tab
~ -.fn blü.fına olarak ıeçen tene
~ llİı~le 7 milyon kental noklllft-

~eni bir ambalaj 
usalii 

'il;,. Türk ıenci ihracat ofisine 
~"!-.:at ederek yeni bir ambalaj uau 
ı..,lclufundan bahıetmlıtir. Bu 
ı---~~~~~~~ 
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Yunanistana yumur
ta ihracatı 

Yunanlılar her aene 50-47 milyon 
drahmilik yumurta ithal etmektedir. 
Bunun büyük bir losnum memlek. 
timizden, Bulgaristan ve Mıarrdan 
almaktadrr. 

Yunanlılar bu aebeple barice para 
çıkarnmmak için tavukçuluğa ehen>
mİyet vermeğe karar venniflerdir. 
Ancak yapılan tetkikata söre Y nnan 
Llann iıtibaal edecekleri yumurta
lar bizden aldıklım kadar ucuz ola
mıyacaktrr. 

Trabzonda fındık 
TRABZON, 31. - Fındık fiatlo

ri düşkündür. Fiatleri 14 -16 kanıt 
ara11ndada. 

Suryeye zeytinyağı 
ihraç edeceğiz 

Filistin ve Suriyede bu ıene zey
tin ve zeytin yağının çok az oldulu 
anlaıılmaktadır. Bundan dolayi Fl
liatin ve Suriye sabun imalitçrlan 
hükiimetlerine müracaatla zeytin ya 
ğlndan alınmakta olan ithal reami
nin azaltrlmaamı iatemiılerdir. 

Bu sene zeytinyağı mabaalümii • 
iyi olduğundan bu vaziyetten istifa. 
de edilebilecektir. 

Ticaret odaaı bu hususta alaka· 
darlann nazarı dikkatını celbetmek· 
tedir. 

Üzüm veincirlerimiz 
ihracat ofiai 25 tetrinievvele ka

dar üzüm ve incirlerimixin ticari va 
ziyetini teapit etmittir. Hazırladığı 
istatistiğe nazaran mezkıir tarihe ka
dar lzmir borsasında 10.982.000 ki· 
lo incir aatılmıtlrr. Geçen aenenin .. 
tı11 12.327.000 kilo idi. Mevaim bi
~yetinden 25 teşrinievvel• kadar 
hariç memleketlere yapılan ihracat 
miktan l 1.882.000 kilodur. Geçen ae 
ne ihracatımız 15.223.000 kilo idi. 
Bu aeneki ihracatımız ıeçen aeneye 
niabetle 3.340.000 kilo nokaandır.Bu 
aene mahsul ıeçen aeneye nisbetle 
fazla olmakla beraber ihracat bati 
gibni,tir. En fazla ihracat yaptığı· 
ıruz memleketlerin batında lngilte
re ve Almanya gelmektedir. 

Mevsim ba~lanğrcrndan 25 tetrini
evvele kadar lzmir borMıında 
35.553.000 kilo üzüm satılırut!rr.Ge· 
çen ıeneki aatıt miktarı 12.953.00 ki 
lo idi. Mezkur tarihe kadar hariç 
memleketlere üzüm ihracatımız 
29.313.000 kilodur. Geçen aeneki ib· 
racatımız iıe 13.547.000 kilo idi.Bu 
aeneki ihracat fazlalığı 15.769.000 
kilodur. Bu sene üzüm mahsulümüz 
ıeçen aeneye niabetle f~la ol_m,akla 
beraber ibracatmuz aerı ve ıyı ol
muttur. Yalnız fiat düşüklüğü baıe· 
bile memlekete giren para miktan az 
dır. En fazla ihracat yaptığunrı: 
memleketlerin batında lnıiltere ve 
11raaile Almanya, lıpanya ve Fran
aa gel-ktedir. 

Ecnebi şirketlerin 
tütün mi' '-..ayaatı 
Ecnebi tütün ~"ketleri, eklj>el' 

!erini lzmir'e göndererek müba· 
yaata batlamıtlardır. Geçen aene 
tütün aıahaulu 25 milyon kilo ol· 
duğu halde bu aene mahaul 6,5 
milyon kilodur. Şirketler arasın
da tütün almak için faaliyet mev-

Mektebi Gece 
VllAgette 

Boş yer 
Yoktur 

Umuma ait it •aat
lerinde memurlar 
izaç edilmiyecek 
Dün vilılyet dairesine tu remni 

tebliğ aadmrıtır: 
" Gerek viliyette ve ıerek beledi

yede bot Y• yoktur. R..,.; tqek· 
küllerin haricindeki müeueaelerde 
dahi bot yer bulunmaclrğı anlatd· 
DU§br. 

Şa bale ıöre it iıtemek için bey. 
hude yere müracaat edilmemeal ve 
umuma ait hizmetleri gönnek isin 
talısiı edilen •akitlerin bot yere geç 
mesine meydan verilmemeti rica o
lunur. '' 

Maaı verildi 
T e.ırinisani umumi maatı dün •• 

rilaıiıtir. 

Tahsil memurları 
Feri.köy tahıil memurluğuna Bü

JDl'P.:1 H.4'11 ıumuom J!l<pl '"'"P'I!!-' 
B. ve onun yerine de Galata vezne
darlarından Mazhar B. tayin edilmlt 
tir, 

iııhisarlarda 

Seyrisefainde 
Bir ihtilaf 

Tütün idaresile nak 
liyat muka

velesi feshedildi. 
Seyriaefain idtU"eai ile Tiitün 

inhiıarı araıında bir ihtili.f çık· 
mı,trr. ihtilafın e .. aı ıudar: 

S..yriaefain ile Tütün inhiaarı 
araoında biı nakliyat mukavelesi 
vardır. Bu mukavele mucibince 
Seyriaefain idarelİ, Tütün inhi.a· 
rının muhtelif mıntakalardaki 
tütünlerini ve a.İgaralarini umu.mi 
larif<'den ton ba~ma yüzde 50 
tenzilatla nakletmeğe taahhüt el· 
miıtir. Seyrisefain idare meclisi, 
aon zamanlarda mülhak bütçe i· 
le idare ediJ.,o bütün daireler nak 
liyatmm Seyriıefain vapurlarile 
yaprlmaao hakkında bütçe kanun· 
da mevcut maddeye istinat ede
rek mukaveleyi feahetmiı n nak
lettiği tütün va aqaralarmdan 
tam ücret iatemeğe baflamittir. 
Bu vaziyet kartramda nhiaarlar 
umum müdürlüğü Seyriaefain ida
resini proteato etmittir. 

cut oldujundan fiat geçen sene
kinden % 30 :rüksektir. Ameri
kan tirketleri bir milyon kilo IÜ· 
tiin aldıkları ıibi Avuatarya reji
si de bir milyon kilo almağa baı· 
lamrıbr .. 

Şehrimize ıelen Rua tütüncü
ler heyeti de Samaun'a ıitmi§tir. 
Rualar Samıun ve Bafradan adi 
cinaten olmak üzere bir buçuk 
milyon kilo tütün alacaklardrr. 

lnğilterenin yumur
ta ihtiyacı 

ihracat ofiıi başlıca miitterilerimiz 
olan Fransanın yumurta ithalini bir 
müddettenberi kontenjıuuı tabi tut
maar, hpanyanm ahi...,n Tiırk rual
larma karı• dö'f'iz vermemeye bqla. 
malJ ve 1 talyaıım timdi ye kadar güm 
rük resminden muaf olan yumurta~ 
ya kental "'4ıan 145 liret reıim lıoy 
masr buebile yeni mabreçler tedari
ki için tedbirler almalı:ta ve bu me
yanda Londraya yumurta ihracı ça· 
relerini aramaktadır. Ofis bu müna. 
ıebetfa lngilterenin •on ıeneler zar. 
fında yumurta ithalat vaziyetini tet
kik etmiştir. Bu tetkikten alman neti 
ceye gÖrf', lnıilterenin son dört ••· 
ne zarfındaki yumurta ithalatında 
mahıus tahavvüller vakubulmamrt· 
tır. lnıriltere 930 aeneainde azami 
120 lik 26,5 milyon aandı.k ve 929 
ıeneainde aagari 25 milyon aandrk 
yumurta ithal etmittir. lngiltereye 
yumurta ihraç eden betlrca memle
ketler Danimarka, Holanda, Lehia
tan ve Belçikadır. Danililtll"kanrn ln
giltereye yam11rta ihracatı 929 da 
5.680.000 aandrk 931 de 7.548.000 
sandık, Holandanın 929 da 2.360.000 
aandrk, 931 de 3.836.000 aandık,Le· 
hiıtanrn 929 da 3.388.000 :ıandık ,,.. 
931 de 3.687.000 sandık ve Belçika· 
run iıe 929 da 2.141.000 sandık ve 
931 de 2.073.000 aandıktır. 

Bu iıtl\tiatiğe nazaran Danimar
ka, lngiltereye yumurta ihrn.catrnda 
birinci mevki itıral etmektedır. Ho
landanın ihracatı da 929 sene.ine 
nisbetle a<bnııtır. Halbuki Lehiatan 
ve Belçikarun ihracatı ualmıfbı'. 
Türk yumurtalarının Danimarka ve 
Holanda yumurtalarından daha u
cuz olmaır haıebile Londra piya.aa
ımda yer tutacal> kuvvetle ümit e
dilmektedir. Franoanın lnciltere:r• 
yumurta ihracab İıe l .659.000 uın· 
drktan 931 ıeneainde 97.000 sandı· 
ğa dütlllÜt!Ür. 

Mahkemelerde 

Mahkemede bir -saz 
ve bir söz davası! 

1 

Davacısı, suçlusu, şahidi ehli 
hibresi hep sanatkar!. 

Dün birinci ceza mabkemeain 
deki davalar dolayıtile memleke
tin belli bqlı temata, edebiyat, 
muıiki, resim ve aa.n'at üa
tatlan adliye koridorunda toplan 
IDIJ bulunuyorlardı. Meaut Cemil, 
Ahmet Hidayet, Raten Ferit, Kü
çük Kemal, llbami Safa, Yeaari 
Aaım, Elif Naci, Peyami Safa, ve 
aan'atkir Zeynelabidin, Ali R12a 
beyler davacı, auçlu, f&hit, ehli 
Hibnı ııfatiyle mahkemeye çağml
mıılardr. 

Hepai koridorda aıra bekliyor 
lardı. ilk dava .. n'atkar Ali Riaa 
beyle Zeynelabidin hey arum
da idi Zeynelabidin Bey "ciinbüı• 
iam.inde bir musiki aleti icat et
mit. Ali Riza bey de bunu taklit 
eltrii iddiaaiyle mahkemeye ver· 
miıtir. 

Her iki ıaz da mahkemeye ge 
tirilmiı ve mahkeme bunların tak 
lit olup olmadığmı leaut Cemil 
Yesari Aann, RU§<!n Ferit beyler
den mürekkep ehli hibreye tevdi 
etmiıtir. 

thli bibre her iki sazı tetkik 
etmİf, neticede Ali Riza efendi· 
nin yaptığı sazda Zeynelabidin 
beyin "Cünbüt" Ünün ancak vida .. 
&ını taklit ettığini, drğer yerlerın· 
de taklit olmadığını, bu sazın ev
velcede miiıtamel tekilleri bulun
duğuna rapor halinde mahkeme
ye verdiler .. 

Fakat davacı tarafı bu rapo· 
ru gayri vazih gôrmüt ve ehli 
bibrenin mahkemeye celbini iıte
miştir. Dünkü celaede ehli hibre 
mahkemede ayni kanaatında ı•
rar etmiı ve aazlar üzerinde tec
rübeler yapılarak mahkeme l.eye 
ti tenvir edilmiıtir. Muhakemenin 
sonuna doğru auçlu tarafı bir eıki 
saz ıöıtererek bu aazda Zeynel 
Beyin "Cunhuı" ünden çok daha 
evvel vida kullanıldığını aöylemİ§ 
ehli hibre bu sazı da muayene et'. 
miı, fakat vidanın z ... ynelabidin 
Beyin aazındaki vid y°IL hiç benze 
mediğini IÖylemiftir. Muhakeme 
müddei umuminin evrakı mütale
asr için baıka ıüne bırakılmıştır. 

Bundan aonra E tuğnıl Muh
ain Beyle Ahmet Jlidayet Bey ara 
aındaki kaqılıklr hakaret davaar
na devam edilmiftir. 

Bu muhakemede de reaaam E
lif Naci, Küçük Kemal, l!hami 
Safa, Hiiaeyin De.im, Peyami Safa 
Beyler ıahit olarak dinlenilmi,ler 
dir. 

Kaçakçılık 
Adapazarının ikizce köyü ile 

Salmanlı ve Akmeıe nahiyeleri 
araamda iki beygirle ve müaelle
han tütün kaçırırlarken yakala· 
nan Mehm t oğlu Hanın ile Mus
tafa oğlu Ahmet lıtanbula ıönde 

rilmifler ve adli ibtiaaı mahkeme
aine tevdi edilmiılerdir. 

Beraet kararı 
Küçük Aaya hanındaki yazr

baneainde 7500 tane kaçak çak
mak tqı bulunduiıu iddiaaiyle ih· 
tisaa mahkemeaine tevdi edilmit 
olan komiıyoncu Şerafettin ef-· 
dinin muhakemeıi neticelenm.İf, 
taıların Şerafettin efendiye ait ol 
duğu anlaıdamadığından beraeti
ne karar verilm.iıtir. 

Limon kralının 
davası 

Dün adli ibtiıas mahkeme11n· 
de limon kralı Diyamandi efendi· 
nin muhakemeaine devam edilmit 
bet limon taciri ıahıt olarak din
lenmi~tir. 

Davada ala.kası görülen kont· 
mentolL--ın ve maniteatoiarm ter
cüme edilmİ§ •uretleri ile Gümrük 
memurları bakkmda icra edilen 
tabkikabn ne olduğuna dair ce
vap gelmediğinden bunlann göo
derilmeai için tekrar tezkere ya
zılmak üzere muhakeme batka 
güne brrakılmrtbr. 

l'erkos aleyhine 
iki dava 

Avukat Miinim Muıtafa B. ta
rafından abonel1:rden parasını al 
dığr halde T erkos ıirketinin ou 
vermediğınden dolayı açbıir dava 
nın rüyetine dün Beyoğlu Sulh 
Mahkeme11nde devam edilrnittir. 
Kumpanya vekili, ıirketın esbabı 
mıicbire dolayııile au veremediii
ni iddi111 etmittir. ~u\lnim B. bu es
babı mücbiı·enin ne gibi teYler ol
duğunu ıormut, mahkeme de bu 
cihetin tavzihini talep etmitae de, 
Kumpanya vekili bu hu•uata der 
bal izahat veremiyeceğioi aôyle· 
yerek iatimhal eylemiıtir. Muha· 
keme, bu noktanın tavzihi için ta
lik edilmiıtir. 

Yeni bir daııa 
'f erk.,. tirketi aleyhine aTUkat 

Ali B. tarafından da yeni bir dava 
açılmıttrr. Bu davanın mevzuu 
ıadur: 

Ali B. in evine, aokaktan ge
çen ana borudan 5 metre kurıun 
bonı ile su verilebilecekfo·. Şir
ket. bunun intası ve ıuyun veril~ 

mesi için 41 lira iatemit. Ali Bey 
kurfW' bonı için 5. İnfau i<;in de 
5 lira kifi olduğunu, 31 lira faz
la istendiırini bildinnit, bunun Ü· 
zerine tirket ta auyu vermemiftir. 
Şimdi Ali B. mahkemede bu maa
rafm çok fabİf olduğunu iddia ...., 
mahallen ketif yaptırılmaamı ve 
hakiki maarafın teabitini iatemek
tedir. 

Komünistler dün mah 
kôm oldular •. 

11 komünist muhtelif cezalara 
çarpıldı, beraet edenler de var 

Muhakemelerine hafiyen de· 1 Baba Haydar, Yuıuf oilu lunail 
vam edilmekte olan Emin oğlu J Hakkı, lunail oğlu Halit, cici bat 
Abdülvehhap, Hasan oalu Kadri, lunail dörder aene ağır hapae 
Mahir oğlu Galip, Salih oğlu mahküm edilmİ§lerdir. 
Remzi, Hüaeyin oğlu Niyazi, ibra Diğerleri beraet etmiılerdir. 
bim oğlu Seyyit, Baba Haydar, MabkUınlar mahkemeden çıkar· 
Yuıuf oğlu lamail Hakkı, lunail !arken: 
oğlu Halit, Cici bat lamail, Meh- - Burjuva aılaJeti böyle olıar, 
met, Dellal Emin, Mehmedaki, - Adalet bizi cezalandmnaJı. 
Gebeş Mehmet, Gözlüklü lunail, Gibi teYler batırarak nüma:rit 
Muatafa oğlu Emin, Çalımlı Mü- yapmak iatemifler, fakat m....til 
min, Çonıra Ali, Çorapçı Nuriden mitlerdir. 

mütetekkil komüniat snıpanun Diğer ltomOnlıtler 
muhakemesi dün Ağın:ua ınah-
kemeainde intaç edilmittir. Bun- Şoför Eminle arkadatlannclan 

mürekkep kom\iniıt srupunun mu
lardan Emin oflu Abdülvebbap, bakemeaine dün Ağırceza mahke 
HaKD oğlu Kadri, Mahir oğlu meainde batlannıqbr, 
Galip, Salih oğla Remai, Hüaeyia Muhak- hafi cereyan el-
oğlu Niyazi, lbrahim oilıı Seyyit, aıekteclir • 

Tütün ikramiyesi 
Eminönü aıkerlik ıubesi riyaıetin 

den: 931-932 aenderinde tiitin iknı 
miye defterlerinin tanzimi eanaamda 

ademi müracatlan dolayiaile ikrami

ye defterlerine yazılmamıt olan ma· 

lül :ııabitan ve efrat ile tehit i.ileleri 

için bir zeyil defteri tanzim edil~ 

iinden bu abil malülin ve tehit •İl• 

Ru• mütehas•ı•lan 
döndüler 

Yeni yapılacak pamuk kumat 
fabrikaları bak!rmda Anadoluda 
tetkikatta bulwımakta olan R.a 
mütehumlumclan M. Boria Vo
linski, Emaaual Mark, Jean Ni
koloff, Serıe TroyanaJd, Andre 
Sansen, d6n ..,hrimise gelmifler
dir. 

!erinin yetlerincldU veMiki reamİy• loadtır acilen ıalıeye müracatlan ilin 
luiyle 15 Tetrinlsani 932 tarihine ol11nur 

• er as e ç 1 
Beledlgede 

Göz tepe 
Elektriği 

Niçin cereyan 
verileme yor 

Göztepede elektrik tebekelİ· 
nin bütün nokaanlan ikmal edil· 
mit, fakat cereyan verileceii SılJ'a
da tirketle ıimendifer idareıi &· 

rasmda bir ihtilaf çrkmıttrr. Elek 
trik kabloaunan F enenle tren bat
tmın altından ıeçmeai lazım gel
mektedir. Şimendifer idareai iae 
buna müsaade etmemektedir. Bu 
ihtilaf balloluraa Göztepede elek 
trikler yanacaktır. 

Tebrik 
Tel yazıları 

Gazi Hz. inden 
gelen cevaplar 
Cwnburıyet Bayramı mUnaa,e .. 

betile Reaıı<.:umbur Hazretleri ile ı 
Buyuk Mıllet Mecli.u Keıai Kazım · 
Paıa Hz. ne kutlulama tel}azıla
rı çekilmqti. Bu tclyazııarr ile 
gelen cevaplar tunlardrr: 

Re~sicümhur Haz.retleri: 

Maarifte 

Bir dersten 
Kalanlar --
Vekaletin kararı 

dün bildiri di 
Orta mekteplerin ve liselerin 

ton amrflarmda bakaloreııda bir 
dersten aınrfta ipka kalanlar hal 
lımdaki Maarif V ekil•tinin son 
kararı dün lıtanbul 'M:ıarif Mu 
dürh.iğüne tamimen gelmiştir. S.. 
karara gOre ortamekt plerin aon 
ımıfında bir d .ıı t ... n dOnen tale 
be müteakip sınıf olan hsc birin 
ci amıfa devam edebilecek ve 
döndüğü derain imtihanını sent. 
nihayetinde bulunduğu amıfm İm· 
tihanları ile beraber verecektir. 
Liselerin son sınıfında da bir 
deraten ipka kalan talebe heı 
hangi bir yüksek mektebe veya 
Darülfünun fakülteaine devam e· 
debilecek, lisede döndügü bir der 
•İn imtibanmı o sene aonunda ya. 
pılacak bakaloreada •erecektir. 
Vekaletin bu karan umumi biı 
memnuniyet uyandırmqtrr. 

1 • ' ....... 

45 Millet 
ek ehi a ıldı 

'"fürk l>Unyasına oldugu kadar - ....... 
medeniyet •!e":'ine de ~eyz _ve hu Bu münasebetle dül! 
zur veren Buyuk eaerrnız Cümbu· 1 
riyet idaresinin Yıl Dönümü vui- gece 
leaile bunun bütün nimetlerinden •• 
müatefit olan lıtanbul halkının 1 musamereler verildi 
S011MIZ minnet ve tazimlerini na· 
çiz tebrilderime ilaveten arzeyle
rim, efendim Hazretleri. 

lııtanbul Vali ve 
Belediye Reisi 

Vali ve Belediye Teisi Muh;d. 
din Beyelerıdiye: 

Cümhuriyet bayramının doku· 
zuncu Yrldönümüoü kutlulayan 1 
telyazıruzdan ve hakkımda ıöa
terdiğiniz temiz duyıulardan pek 
aevindim, te§ekkür eder ve ben ' 
de aizi katlulanm. 

Rewcumhar Ga.ııi Mulllafa 
Kemal 

Kci.zım PQfa Ha:&retleri. 
Türkiye Büyük Millet Mecliııi· 

nm Muhterem Rem: 
Türk dünyaaına olduğu kadar 

medeniyet ilemine de feyz ve sü
kluı veren Cümhuriyet idareaintn 
Yıl Dönümü münasebetile tehrin 
ve Vilayetin tebrikatım en yüluek 
aaygdanma katarak arzeylerim, 
efendim Hazretleri. 

lstanbul Vali ve Belediye 
Rciai 

lıtanbul Valisi ve Belediye Rei
ııi Muhiddin Beyefendiye: 

Cümburiyet bayramının yrl dö
nümü münaıebetile tebrikinize te
fekkür ve bilmükabele tebrik e
derim. 

B. M. M. Reiai A. K&:ıum 

Spor -
Bulgarlarla 
Maç 

Futbol Federuyonundan: 
l - BuJııariatan • Türiye Milli 

Futbol Talomlan arasında dört !et· 
riniaani 1932 cuma günü Taktim 
atadyamunda beynelmilel müsabaka. 
icra kılınacaktır. Bu müaabakayı Yu 
ıoılavya beynelmilel hakemlerinden 
Möıyö Vauilicovitcb idare edecek
tir. Müsabaka ..at on ı.e.te batlaya 
caktrr. 

2 - lıtanbul • Sofya muhtelit ta 
knnları ara11nda altr teırinil&ll.i 1932 
pazar sünü yine Taluim Stadyumun 
ela temsili futbol müaabalaw yaprla
aktır Bu müsabakayi lnıiliz hakem 
)erinden Miıter Allen idare edecek· 
tir. Müsabaka ..at on befte batla
yacaktrr. 

3 - Bulsar kafileai •• Yusoalav 
bakmı üç t .. riniıani 1932 !*'lembe 
ıünü ..at onu yirmi ikide Sirkeci 
iıtaıyonuna mavualiıt edecektir. 

4 - Milli takım kadrolUnu te,kil 
edecek fatbolcalarm ialmleri a•aiı· 
ela teehit edilnıqtlr: 

Galataaarayclan: Nihat, lllrloaa •e 
küçük Necdet Beyler. 

F enertıahçedcn: ZelD, Muzaffer, 
Fiknıt, Ceftt, Hiiv ttiıı n Niya
zi Beyler. 

htalılıal Spordan: Sııl&battin ye 
kaleci Kemal Beyler. 

Betiktattan: Hila11ü, Hakkı n Et 
re1 Beyler. 

Karpyakadao: Lütfi Bey. 
bmir Spordan: Nazmi ve lhKll 

Beyler. 
Altaydan: v ...... Bey. 
s -· y .......... iaimleri y&ZJiı i<l-

mandar levazımlıırile beraber 2-11· 
1932 Ç&l1UDba gÜDIİ .. t OD botbu· 
çukta Calataaaray ldiibiin<le toplana 
calılar n aabaıla etzeraiz ,,_eaı.. 
lar ...... 

6 - Kap- Zeki Bey.ıir. Antre
ni;r Möayö Şivenk idmancdaruı m&· 

aa.iraa ve nezarete nwmur eclilmit-

Millet m ktepl ri dun akf&Dl 
dôrdiincü tedria senesine girmiı 
ve tedrisata baılamrıtrr. latanbul· 
da dün akıamdan İtibaren 45 mil· 
let melıtebi derah.aneai faalıyete 
ıeçmİ§tir. Kayıt ve kabul devam 
etmektedir. 

Dün akşam mekteplerin tedrİ· 
aata batlnmau münaıebetile mm 
takalarda müaamereler veril.mif
tir~ Maarif erkinı ve müfettiı&er 
mektepleri teftiı etmiılerdir. iki 
hafta aonra mahalle ihtiyar heyet 
leri mahallelerde liate 'riicude ge 
tirerek Millet mckt plerın d -
vam mecburiyetinde olup da de· 
vaın etmiyenleri teabit edecekleı 
ve haklarında kanuni muamele 
yapılacaktır. 

Pollate 

Kahvede 
Esrarkeş er 

Kahveye gırıp ke
penkıeri 

kapatbktan sonra 
U•ki.ıdar polis merkezi yenr bır 

e•rarhane meydana ç.ıka.nnı~tır. 
Uı.k.Üdarda Şe~kı ıunınde bı.rınin 
kahveainde carar iç11me1ı:.te oıdu· 
ğu haber almmq, zabıt.. takıbe 
başlamıttır. 

ı:.vveııu ıece bu kahveye bir 
kaç kiti ai.rmıf •e kahvenın ke
penklerini içeriden kapamışlar
dır. Bu eanada kahveyı ıo:.:etle
mekte olan memurlar siderek l&a .. 
pryı çalml§lardır .• 

Uzun muddet bekledikleri hal· 
de kapı açılmayınca memurlar 
zorla içerrye ııirmitlerdir. Poli•· 
ler kapıdan gırince içende birkaç 
eırarkeş aendeliyerek Oleye beri
ye kaçmak iaterken yakalanmıt· 
!ardır. 

Bunlar Mecit, Bekir, Ahmet •·e 
kahveci Şevki isimlerinde dört 
kitidir. 

Ortadaki muaııın Üıtünde bir 
çok earar, oarıile ve kabal.. lar 
bulunınuttur. Bu kahvenin uzun 
zamandan beri gizli eırar \'e ku
marhane olarak işletidiği anla~ıl· 
mıt!ır. Kahve kapatılmıttır. Earar 
ketler adliyeye tealim edilmiılel'• 
dir. 

Ürken atlar 
Arabacı Yuauf Alemdar cad

deainde arabaamr yol ortasıncl• 
batı bot bırakarak bir yere ııit· 
mit, bu aırada arabama ha)"'l'aD• 
lan ürkmiiflerdir. 

Sarhoı 
Hayvanlar alabilcliiine hudari

la arabayı aokaklarda aiiriilder
kea Yu.ouf iaminde bir çocuia çup 
1D1Jlardrr. Çocuk arabanın altın· 
da kalmıt. ajır aaırette yaralan
IDIJ!ır. Arab&OI Yuıruf yaJralanmq 
br. 

HAlrimiyetimllllye
nin ilaa edildiği pa 

8asiin H~iye~ ~~i:r--
ili.nının ...- dewııır illir. • 
m;ina •etle ~ ıı...ai bİ8almr 
bayraklarla dömıatdacü. ...... 
lektrilr:le ta•-rint y• ... ecah'tlr. 
~ - mektepler ...... 

kapalı oletil.tir •• 



~illiy~t 
Asrın umdesi «MlLL/YET• tir 

2 T.SANI 1932 
idarehane: Ankara cadd .. i, 

100 No. 
Telgraf adresi: 1 st. MIDlyet 

Telefon Numaralan: 
Batmuharrir ve Mlidür: 243UI 
Yama i,leri Mlidürlülti 24319 

1 dare v• Matbaa 2431 O 

ABONE üCRETLERl: 
Türkiy~ için Hariç için 

L K. L. K. 

3 a:rhfr 4- 8-
6 .. 7 llO 14 -

12 
" 

1'4 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Mfiddeti geçen nüshalar 10 ku
nııtur. Gazete ve matbaaya alt 
itler için müdlriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanlann me· 
s'uliy<>tini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y -.ilköy aıkerl , ... t merioe

zlnclen -.erilen melumate ııöre 

buglln hava ı.11- bulutlu o-
1-ı.: ve rilzgar ııarbi istika
metlerden e.ecektl-r. 

Ddn bava tazyiki '758 mili
metre, en fasla 11calrlık 21 ve 
en az aıcalrldı: de 15 derece idi. 

IFE~EKJiiJ 
Hikmetinden 
Sual olunmaz! 

Arkada"arımızde.n birinıi.n 
başına bir §ey gelmif... Yani 
bir ıey dedifim bir tapka .. 
Dinleyin! Bizim matbtM.t arka
daılanmızdan iyi huylu, munis 
ve filesof İffet Bey iaminde bir 
tanı§rmız vardır. Bu zat Bofaz • 
içinin Rumi!ıli yakasında otu- . 
rur .. Bund'an üç dört gün evvel 
bir akşam geç vakit vapurdan ' 
çıkıp boğazın poyrazına doğru 
yürürken perişan saçlarına kon 
mut olan ıapkası uçmuş ve de
nize dütmü,... Karanlık. rüz
gar. akıntı bu kaçak şapkanın 

uzaklaşmas•m kolaylaştırmıt• 
İffet te eve batı açık olarak var 
ını, .•• 

Ertesi günü Matbuat cemi
yetinin ihvana verdiği çay ziya 
feti var .. (iffet) te davetli .. Bi
naenaleyh mutlaka şehre in
mek llzım. İffet batı açık git
mek istemez.. Arkadatlannın 
birinden ödünç bir şapka alarak 
baş tacı eder ve tehre iner ... 

Matbuat cemiyetinin çayı 
Beyoğlunda bir (Lokal) de ve
rilir. Çayın tesirile davetliler 
9apkalarını tatırırlar, o akf&ID 
tamam on yedi ki§İnin şapkası 
değitir .. O meyanda (İffet) in
ki de. yani (İffet) İn arkaı:hı.tı
nınki de değişir.. Ve İffet te 
bu değİ§mİf ıapkayı ödünç taP 
ka aldığı arkadatına verir .. işte 
hazan insanın ıapkası hiç suçu 
olmadan değişir .. Hikmetinden 
sual olunmaz. 

"Milliyet,, in romanı: 2 

J lbrahim Alaettin ve 1 
Besim Atalay B.lerf. 

Ben Üskiidarlıyım.. Üskü· 
darda vaktile semai kahveleri 
vardı. . Bilhassa ramazan ayın
da tenlenen bu kahvelere meş
hur tairler gelirdi. Meşhur ta
ir ctlyince. Halil Nihat Bey, 
Fazıl Ahmet Bey yahut Abdül
hak Hamit Bey üstatlarımız 
deitil. Saz 9airleri ııelir, kartı· 
lıklı ve İrticali tiirler söyler. 
daha doğrusu terennüm eder
lerdt. 

Şu ıon günlerde dil mesele
si yüıı:ünden İbrahim Alaeddin 
ve Be.im Atalay Beyler arasın 
da da böyle bir mütaare başla
dı, başladı değil aldı yürüdü. 
İki tarafın tiirlerini ibretle _ o
kuyoruz. Üakiidardaki şairlerin 
biribirHe çekişen bu iki lisan 
mütehauısmdan farkları şu i
di. Onlar tiirlerini İrticalen ıöy 
!erler, arada eaz da çalarlar ve 
- ne bileyim - daha cana yakın 
mevzular intihap ederlerdi. Üs
kiidarın semai kahvelerini ara
dım. 

Gürü itil 
Elimden gelse (şehir giirül

tiileri ile mücadele cemiyeti) 
teşkil edeceğim.. Bu cemiyet 
gece saat, dakika demeden ba
ğıran, sarhoıu; salepçiyi. simit 
çiyi, otomobil klaksonunu. 
frenklerin (petard) dedtkleri 

Yaşasın gelin! 
~ Framrzcadan - 1 kendiıiııi orada, ht>m de başka bir 

ıı.: · · • d b · . d · "h kızla oturduğunu ı;;örünce, kızılca 
'' ıdsınınd kel ..- aevgıyle derı~dı. bir kıyamet koparmasın. yapar 
... yaç uy u aı·ı ıll'a ar a ı ı. B" d f d Ed d' G k d d" k " mı, yapar. ır e asııı a our 1 

enç EJz ed,ı ı:. lı k bu . öldünneğe kalkmıştı. Edourd zor-
. - o~ ıenı er eı. ı- la tabancay ıelinden aJdı. Sonra 
oımle çagmyo_r. -~elbukı ben sırf intihar edeceğini söyledi. Şimdi 
bana mahsus hır tti.m!At seni çağır- Ed d b h •. 1 d ·· ·· ·· 

k · · M .ro Dodo de- our u aura arı uşunuyor-ma ııtiyorum. esma du. 

:m aa~a. . ~~ur ;e~.;1 mi.? Dodo Bu zamandan altı ay gecmitti. 
ç te 

0
en

1
a ~•ı;n egı · .'. 

1 1 
Demek ki Georgette evleniyordu. 

- y e ıatıyor•un, oy e o ı;un, Jır.-rd .. dftvetlı"ler "Y 1· ı 1 7 ~ il:. a~asın ge tn. 0 
ne yapa ~ · . diye bağırıyorlardı. 

- Peki amma, sen bana ne ı· s· 1 k r · · ·· Ed -~· 
•İm verecekıin?. .. ır aı:_a ı ge ırun goz'!: . o."!-•-u. 

- Ben de r.ana Lolo dc<İm. u gozle~~e , tak.'l~ı. Hatta ~elıki>n 
Oh, · · ı Lol D d h, kendısını gorurae, gelının du-

- ne ıyı. o, o o ne ·· b 1 - h l" 1 ·· -' akı 01·· k fUP ayı acagını, ya ut ge ıp ya • 
guzaı y ııyoruz. unceey a- .... ... i - . 
d b" "b' · · · . b · · l varacagını ag ıyacagını zannedı .. 
... ar 1~1 ır~m~~i ne.~ u ısım e ça- yordu. Ne gezer?. Aldıı·madı bi .. 
gıraca~z k. egı mı. · d k. le! Altı ay evvel aşkından intiha-

- efııkybavı,·um, ma em ı ra kalkan Jotte sanki o değildi. 
sen muva u uyorsun. . 

Bunu Edouard töy{e lif olsun O zaman Edourd, yanındakı 
d . .. l .. B kıza: 
ıye &QY emı~tı. unu sezen genç H d " "d 

1
. · 

krzm içine keder çöktü - ay 1 gı e ım, dedı. 
Y ' - Hemen mi 7 Ne guz'" el otu - ok, Allaha >en alay etme. . · · -

B il h . "dd" ·· 1 · B l ruyorduk ı•te Dodocug"um en va a ı cı ı soy uyorum. e Y • 

ki sen bunu alelade bir heves zan - Ben Dodo Modo değilim. 
nederıin. Ama, benim için hiç te .. - Ne oldu :.>ana?. Demin ne 
öyle değil. . Ben ..,ni ııev'1'orum guzel konuşuyorduk. Bana neden 
Edourd, Ömt'üm oldukça s-eveC'e- w bu ka~ar ~~ın davranıyorsun?. 
jim. den kı senı ıte kadar çok seviyo-

Edourd sevildiğinden şuphe et- rum. . . . 
miyordu. Zaten &evilmedığıni bil- Edourd ıçını çekti: 
ae aevern;ıİ idi."?. Bazı kimseler iç- .. -. Evet, dedi, öyle derler. Biz 
ki içerler, kokain kullan.dar, hu- _h_ıl_ır_ı..;z.;,.. ----------
li.aa kendilerine göre, bıı· zevkin B Ü y Ü K 
ınechibudurlar. Edeurd da kadrn 
qkına afyon gibi alıtmııtı. 

GAZİNİN 

Araııra genç kızla alay eder
di: 

- Amma ben, biliyor muaun? 
Üç yW: oeneden az yatanmamaia ka 
rar verdim. 5en bakalım, üç yüz 
sene beni sevebilecek misin l. 

Genç kız, ta içinden ııe!en bir 
hevesle: 

- Elbette l dedi. 

İltifatları 
Otedenberi - vatanperverane türle 
rine karşı-,kendisine -yüksek tak 
ılir ve iltifatlarda - bulunan (bü
yük Gazi Hazretlerine), Filorinalı 

Niizım Beyin: (Cümhuriyet Bayra
mımızı) tehriken çektiği tazimkar 
telgrafnameye, - kıymetli bir ilti
fat batrraıı olmak üzere - Reisi 

--1 
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TÜRK SİNEMACILIGININ 11 

Fevkalade Bir Muvaffakıyeti ! .. 
Meclis reisi Kizım Pş. Hz. le muhterem Baıvekilimiz İsmet Pş. Hz. nin İran Hariciye 
Nazırı Frugi Han ile Ankaradaki mülakatları birinci defa olmak üzere ve fevkalade bir 
surette ııe•li sinemaya alınmıştır. Hem kendilerini görmek hem nutu\;.larını dinlemek iç:n 

Bu.~kıamclan ELHAMRA Sinemalarına 
ıtıbaı:-~n ı;(tm<!lis ·n·z 

ARTİSTİK 
sinemaııj Rus edibi 

Doııtoiewsky'nin 
me,hur romam 

KARAMAZOFF 
KARDEŞLER 
FlliTZ ICIJtTNEI 
llUIA6TEN --

~ 

ıem~~:~ 
._,.. dıtoitfıtıre~IUllİI 
dollOSnıilWSICI ' 

,, ... 6Mft ............... -.....-.... 

Franıızca sözlü ve şarkılı filmi 

tekelim edecektir. Mümenil
leri: Mütevehhit ve manidar 
yüzlü FRITZ KORTNER ve 
dill>eı· Grouchenka rolünde AN-

t 

1 

TALEBl UMUMi ÜZERiNE 

ELHAMRA SİNEMASI 
Marlene Dietrich ve Clive Brook 

tarafından temsil edilen ınühim, muazzam ve merakaver 

Şanghai Ekspres 
filmini henüz görmemiş olanlann görmelerini teminen 

BlR KAÇ GON DAHA GÖSTERECEKTİR. 
ilaveten: Paramount Jurnal ve lpekfilm gazetesi tarafından sine· 
Jnaya alınan Ankara'da Cümhuriyet Bayramı ve lran Hariciye nazı
rı Firugi Hanm lımet ve Kazım Paşalar Hazeratı ile Tevfik Rüıtü 

Beyin mülakatlan intibaatı. 

Bu akşam MELEK sinema•ında 
En büyük Paris muvaffakiyeti 

1 Otomobilde izdivaç 
(PAR1S • MEDlTERANEE) 

fatırtılı motörü susturacak ve 
stanbulluya bir rahat uyku u

yutacak. .. Eğer cemiyet teşek
kül ederse çok aza bulacağını 
umuyorum. Şöyle bot bir va
kit bulursam bu ite teşebbüs e
deceğim.. Bu İş ola dursun, 
dün aktam kıştan beri ilk defa 
olarak şehirde geceledim... Sa
bahleyhı tıam saat altı buçukta, 
dikkat edin sabahleyin altı bu
çukta büyük caddeden mektep
li mi idi, İzciler mi idi, ne idi 
bilmem bir cemmi gafir hep bir 
ağızdan avazı çıktığı kadar ba
ğırarak bir vatan tarkısı te
rennüm ediyordu... Yataktan 
kalkmadığım için geçenleri gör 
medim. Fakat eminim ki; cad
de üzerinde uyanmadık kimse 
kalmamıfh... Günet te daha 
doğmamııtı .. Hüner şarkı söy
lemek değH, söylenecek zamanı 
intihap etmektedir. 

Edourd bu kadar ..,, ildiğine 
memnun, aüldü: 

- Öyleyse bu güzel sözün şe
refine! 

Cfimhur Hazretleri, Nazım Beye ce- ::N:A=-S~T~E-:N-:v~e~·F~R~l~T~S~RA~S:P:.~ m._, 
vaben şu (tel yazmru) göndermiı-
lerdir: A L K A z A R 

JEAN MURA T'm Daktilo, Aşka Töbe filmleri gibi 
en fazla muvaffak olduğu ve 

Anna Bella • Duvalles ve Bütün Riviera ... 

FELEK 

Kari sütunu 

Makine yapacağım 
Bendeniz Urfarun mülga ma• 

kinist mektebi müdürüyüm. Şinı· 
di Hereke fabrikattnda çalıııyo

rum. Maırafsız bir mııkina ibtira
ettim. icap eden yerlere müraca
at ettim. Kaç beygir kuvvetinde 
kuvvei muharrikeli makine iater
ııeniz, gelip İmal edeyim. Hiç bir 
ma&raf talebinde bulunmayorum. 
Aldıfım cevaplarda, ihtira beratı 
almak için, kanunun maddei mah 
auaa.aına ıare hareket ediniz, de
yorlar. Halbuki ben berat ioteme
yorum, makine yapmak iıteyo .. 
nım. Makiniıt: K&zım 

Kucaklaıtılar. 
Nehir kenarında bir lokanta

nın bahçeıine ııirıniflerdi. Burıuı 
sakin, l'Lİzel manzaralı, hot bir 
yerdi. 

Lolo i.tıkırun elini tuttu ve sık
tı: 

- Meı'udum. Çok meı'udum. 
dedi.. 

Dodo, genç kı:.ın kalbinde tev-

Filorinalı Nizım Bey 

Üıküdar 

C: Cümhuriyet Bayramı
nızl ben de kutlularım. 

Reiııi Cümhur Gazi 
Mustafa Kemal 

lit ottiii atk ve muhabbetten b\r I • • 1 
nevi gurur duyuyordu. 1 ı ı • 

Tam o aorada yoldan doıiru bir Ş ve ŞÇJ otomobil gürültüleri duyuldu. Ar __________ ..., __ _ 

kasından ten biı· kafile bahçeye 
dağıldılar. Dodo ile l.olonun '8m 
oturduktan yerin karıısmda büyü 
cek bir ıalon vudı. Lokanta yeni 
ııelenlere: 

- Bu taraftan buyurun, bu ta
raftan buyurun! diye yol göıteri
yordu. 

Lolo: 
- Bir düıiün! dedi. 
lçerde bir de oraya aureti .....tı 

auıada eetirilmit bir aram.ofon 
çalmağa baıladı. 

o aırada Lolo, aıık•nın kolunu 
tuttu: 

- Geline b~k! Geline bak! de 
di. Aman ne cici f•Y, ne şeker 
teYl 

Edourd, üzerine beyazlar giy
mİf olan o günün kahramanına 
baktı. Ve dudaklarına kadar yük 
selen bir iami telaffuz etmemek 
için, kendini zqı· tuttu. Evet, ev .. 
velce Jotto diye çağrrdığı kı~dı. 
O da Edourd'ı Eddy diye çağırır· 
dı. 

Birden gOzünün önünde bir 
çok facia ıahneleri cenlandr. Bu 
kız da e•kiden kendisini canını 
verecek kadar seviyordu. Şimdi 

Milliyet bıı sütunda iş ue itçi 
itfiyenlere tavauut ediyor. lı 
11e if91 iatiyenler bir mclıtup-
141 lı büromuza müracaat ıef .. 
melidirler. 

İfçİ istiyenler 
Bir daktilo Hanım 

aranıyor 

50 lira Ücretli. Dördüncü Vakıf 
ban dördüncü kat 1 - 6 numaraya 
müracaat. 

İstanbul Belediyesi. 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu alqam saat 21,30 da 

Bir Ölü 
Evi 

Yazan: Hik
met. 

Komedi 3 perde 

Zabitan ııecesi. 

Sinemaımda 

Bugünden itiberen 

NEV-YORK 
METROPOLiTEN 

operuı tenoru sevimli 

ALEXENDRE GRA Y 
tarafından tekmili RENKLl 
ve SÖZLO ve şarlalı muazzam 

ve zengin filmi. 
Aynca ilaveten: 1932 Los An
geloı'ta yapılan Olimpiat müsa

bakaları. 

• 

• 
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ile beraber temsil ettiği eğlenceli ve şen bir filmdir. 

ilaveten: Paramount Jurnal ve lpekfilm gazeteıi tarafından sine

maya alınan Ankara'da Cümhuriyet Bayramı ve Iran Hariciye Na

zırı Firugi Hanın ismet ve Kazım Pqaiar Hazeratı ile Tevfik Rüştü 

Beyin müli.katlan intihaatı. 
.. ______ Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 4•••••""' 

Kadınların Sevgilisi 
Nefis Şarkıları havi sevimli 

bir OPERET ••• 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SlGORT A ŞlRKETl 

'- Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ic:-.. eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Da/atada Ünyon Hamnda 

Accntası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Beyoğlu : 4887 

Yeni adliye 
tayinleri 

ANKARA, 1 - Adliye Veka
leti memurin intihap encümeni bu 
hafta toplanarak yeni tayinlerle 
mefgul olacaktır .. 

1 Kiliste bir cinayet 
Kiliaten yazılıyor: - Bur ad" 

tüyler ürpertici bir cinayet oltoll~ 
bir kadınla hir yatında bir çoc0 

kireç ocaklarında yakılmıtlardıt., 
Facia kurbanlarının hüviyetterı 
henüz anlaşdamamıştır. Zabıtt' 
failleri aramaktadır. 

dan bir dostun olarak bulunuyo-

ADEM ve HAVVA 
yecanlar tanıttı ki. Onu görmemiş 
olsaydım dünyayı pek sathi bir ba 
kışla görüp geçmiş olacaktım. A
ma bunun ne zararı var. diyebilir
sin. dünyaya gelmemit olan insan 
lar bu mahrumiyetlerinden aolayı 
müteessir midirler? .• 

- Bağırsaklarımız faıı:la doldu. 
ğu zaman midemizi boşaltmak na. 
ad bir ihtiyaçsa içimize sığmıyan 
fakat bizden başka11m da alakadar 
etmiyecek hislerimizi, dütünceleri 
mizi başkalanna anlatmak ta öyle .• 
Bunu yapmadığımız zamanlar 
inatçı bir inkıbaza uğraıdlğımız 
zamanlarda olduğu gibi adeta mad 
di bir ıstırp duyuyoruz. Ben, bilir
sin ki, kendinden çok az bahseden 
dertlerini, sevinçlerini, ister ulvi, 
ister gülünç olsunlar, kendisi için 
aaklıyan bir insanım. Gururum. sır 
larımın münhasıran kendime ait 
olmasını emrediyordu .. Onu daima 
ve her şeyden aziz bildim. Gururum 
ki benim her şeyimdi,. . Fakat şim 
di o eski gururdan eser kalmadı. 
Şimıdi eğer ben maceramı kimseye 
anlatmıyorsam. bu. sadece etrafını 
da beni dinliyecek samimi bir tek 
dost bulamayışımdandır. Anlat
mam için bana yalvarmana hacet 
kalmıyacak. . Ben asri dinlediğin 
için sana teşekkür etmeliyim. Sana 
hepsini anlatınca biraz ferahlıyaca 
ğımı. biraz genişliyeceğimi hisse
diyorum. Bir doktor bazen bir dert 
ortağı olarak ta hastaına hizmet e
debilir. 

rum., 
- Sözümü yanlış anladın .. Ney 

se. dinle .. 
Kibrit kutusunu asabi parmak

ları arasında açıp kaparken gözleri 
ağzından savurduğu duman halka
larına.maziye ait hatıralarım tesbit 
eden bir sinema şeridi seyreder gi 
bi dikkatle dalmış, yavaş ve yorgun 
bir sesle anlatıyordu: 

tek başıma oturduğum halde ~a· 
mm sıkılmadı. Çamlardan süz_ıı: 
lerek çemenler üstünde Şark ışı 
minyatürler işliyen mehtap o ka• 
dar güzel, ağaçlardaki görünıne
yen binlerce böceğin çıtırdıarı .0 

kadar mestedici idi ki .. Keşkt• 
diyordum. şu gramofon, şu yay~"; 
racı plaklar, ve bütün davethl~ 
de olmasa da bu bahçede. getl1 ş 
ve bakımsız havuza düşmüş yap· 

Aksini iddia etmek ahmaklık o· 
lur. Karşımda kendine bu kadar 
güvenerek •ÖE söyleyen, atk ke
limesini telaffuz ederken alaycı bir 
tebe11ümle dudak büken sen bile. 
Sedat. sen bile eğer o kadına te
sadüf etmiş olsa idin. eğer onu 
bir kaç defa görmüş, onunla bir 
kaç defa konuşmuş olaaydtn, emin 
ol ki sen de kendini kurtaramaz
dın... Bu nasıl bir şey biliyor mu
sun? Kendini son sür'atle uçuru
ma doğru giden. freni tutmayan 
ve dümeni bozuk bir otomobilde 
farzet .. Gözlerini kapamaktan ba,
ka ne yapabilirsin? .. 

Hayati« etraflarına şeamıet saç
mak için yaradılmış bazı kadınlar 
var, canlı birer tehlike. baş dön
dürücü birer uçurum halinde etra 
fımızda her an bizi tehdit ederler. 
Ve bunların üzerinde. elektrik ku
lübelerinde gördüğümüz "ölüm 
tehlikesi .. levhası da yoktur. Ve 
iıte bu eksiklik bizi yanıltır. Bu 
kaa'ınlardan birine tesadüf etmek. 
te>adüfen bir <laha terkeaemiyece 
ğimiz. bizi vavas yava~ mezara 

Yaşar Nabi 
sürükliyecek olan morfine. kokai
ne alıımak kabilinden bir şey .. 
ltte benim felaketim böyle bir 
kadına tesaduf etmek oldu ... 
Bundan dolayı pişman mıyım? Bil 
mem .. Bir kokainoman. kokaine 
alıştığı için pitman mıdır? Söyle
diklerine bakılırsa evet. fakat bu 
UYUJturucu zehirler onlara öyle bil 
medikleri, öyle başdfndürücü bir 
zevk aleminin kapılarını ~mııtır 
ki bu zevkin batın için bile bile. 
İsteye İsteye ölüme gtimeğe razı
dırlar. Pervanenin ateşe koşması 
gibi ... Pervane acaba alete atıldı
ğından nadim midir?Şakilb fırtına 
sız bir hayat, sükunet içinde saa
det şüphesiz ki çok güzel, çok tatlı 
şeylerdir ve gene tüphesiz ki ben 
o kadihı tanımadan evvel rahat ve 
huzurun saadetine maliktim.. Fa
kat timdi "onu tanımış olduğuna 
nadim misin?" dersen dilimin ucu 
na geldiği gibi, hiç düşünmeden 
"evet!" diyemeyeceğim. Çünkü 
ben aüşünüyorum. Çünkü bu 
aşk önümde öyle geniş 
ufuklar açtı. bana öyle sonsuz he-

- Bu macera seni a<İamakıllı 
filozof yapmış ... Ben aşkı, senin 
anladığın manada aşkı, henüz his· 
&etmemiş olduğum için nasıl şey 
olduğunu bilmiyorum. fakat 
sözlerin beni çok alakadar 
ediyor .... Kökü ister ruha 
ister bedene bağlanmIJ olsun 
-esasen aslında bunlar· hep ayni 
şey değil mi? - bir aşk hastalığı 
olduğu muhakkak ve buitibarla da 
tahlil ve tedavi çarelerini ara9tır
mağa değer bir mevıı:u .. Fakat 
timdi bunları geçelim.... Bana şu 
macerayı anlatsana kuzum. çok en 
teresan bir şey dinliyeceğime emi• 
nım ..• 

Cahit büyük bir ceht sarfedi. 
yormut sibi ağır ağır kolunu kal
dırarak cigarasının külünü tablaya 
düşürdü. Cigarayı tekrar ağzına 
götürdü, bir nefes çekti. Başını yu 
karı kaldırarak ve ağzım bir daire 
halinde açarak dumam salıverdi, 
sonra gözleri dumanın havada res
mettiği halezonlara. harikulade bir 
şey seyreden bir adam 2"İbi dikkat
le daldı: 

- Mehtaplı bir temmuz gece
sidi .. Başlangıç pek şairane oldu. 
Ama, hakikati de · değiştiremem 
ya.. Evet, o gece hayatımda sey
rek rasladığım en güzel mehtap
lardan biri vardı.Erenköyde bir sa 
ray yavrusu denebilecek kadar 
muhteşem br kötkün küçük bir or 
man nümuneei olan bahcesinde. ka 
dırrlı, erkekli yirmi kiti .kular var 
dık ... Dayımın kızı 1cltl bir arkada
şının verdiji bu mehtap ziyafetine 
benim de gelmem i9in çok ısrar et. 
mİ!, ben de hatırını kıramıyarak. 
hiç tanımadığım insanlar arasında 
uzun bir gece geçirmek tehlikesine 
rağmen. ricasını kabul etmiştim. 
Evsahibi Nihal Hanıma bir iki de
fa dayımın Erenköyündeki evinde 
tesadüf etmiştim.. Davetlilerden 
bir iki kişi ile de ancak bir gözaşi
nalığımız vardı. Diğerlerini ise ilk 
defa görüyordum. 

'ı• raklar arasında pırıldayan ayışıg. 
ru doya doya seyrederek kendiı11 1 

hayallerimin içinde kaybedebil•pı1 
Fakat buna imkan mı vardı? ıı 
vet!liler hep gençlerden mürekk~P· 
ti. Genç1ik te çılgınlık demekt~~; 
Ve o gece de bahçede delice , 

1 

şenlik yapılıyordu. Mehtaba ra!f~ 
men dallara Japonvari rengi.re~. 
kağıt fenerler asılmıf> serpaııtıll • 
lerle ağaçlar arasında sun'i sarıı;, 
tıklar vücude getirilmişti. J(al:ı
erkek kahkahalarına tiz kadın ç 
lıkları karışıyor, bir gürültü kı:v•· 
mettir gidiyordu. 

Herkes eğleniyordu. . ·.,ı 
Yalnız ben, bu cılgın hava •Ç\~ 

de tuhaf bir sarhoşluk hasıl etı11 
rıı· olmasına rağmen yabancılar daJl 

sında açılamadığım için karşf la 
onları biraz İiôtihfaf ve daha •ı 
hasetlP seyreıİiyordum. · " 

h bl.rdeıı~ır Ni al, :ıı .-l.an ~onra, . 

· . -... ·--·' 

- Fakat ben şimdi karşında bir 
doktor olarak değil, bütün cocuk
luk ve gençlki hatıraları hatıraları 
na karışan bir arkadaşın ve en can 

-------------------'-----------------------------------------~ 
Bununla beraber. ve bir köş;!de 
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Alla Nazimova hayli sefalet geçir
dikten sonra tekrar sinemada! 

Hollyvood 
Tekin değil! 

Hollyvood yer yüzünün dört 
köşesinden gelen insanların 

Bu Rus artisti bir köyde hoca olacak iken, ::tr:r:;~~ ~i~k~~h~!~~!.i\i;~rt:: 
ti t • .. J Jd•? kapılarını kale gibi k.ıpatmıt ya ro ve sınema ya na ti ge 1 • stüdyolara hücum ederek töh-

1910 a-1erine dofru Ruı j nndan oldu. Fakat zaman de- ret ve para kavgan ile meşgul 
konıediyemerinclen Paul Orle- I iiitti. Sinema kendi yıldızlarını olduğu için. hayat orada zanne 
lleff Moıkova ıalonlanndan bi pek çabuk yakıp kavuruyor. O ı dildiği gibi. hiç te cennt-tiiaa 
!'İnde, gece gibi earar,..iz iri ıi- zamana kadar etekler dolusu 1 değildir. Bilakis batdöndürücü. 
tııh ıöıılü bir genç kıza rast- para getiren filmlerden bir ta- cehennemi bir ömür törpüsü-
telınitti: Alla Nazlmova'da ga nesi. az para eetirsin, yahut bir dür. Bu m~c:adelede kazanama 
f.ct takrak ve tuh bir aes vardı. film alemi s •.wdiği bir kızı fil- yanlar maglup ve perişan dönü 
Üzerine afır - siyah bir rop me sokmak istesin. itiraz etsin, yorlar. Çok defa da bu mağh'.i· 
a.lınıftı. Nazimova 0 sıralarda yılo"iz hapı yutmuş sayılırdı. biyel ka~lı oluyor. Çünkü Hol 
bir köye boc:a olmağa hazırla- Alla N aziroova da ser.ı>lerce se lyvood' da İntiharlar ve cinayet 
nıyordu. Üç dört ay kadar ev· faleti ta. ttı. unutuldu, gitti. An. ler ıayanı dikkat derecede faz 
~el Moskovada ölen Paul Or- gajmansız. yevmi c:edit. rızkı ladır. Fakat sihirli Hollyvood 
letıeff Ruı tiyatrosunun tayanı c:edit yaşamakla beraber. için- gene kendioine daha bir çok ye 
dikkat simalannclan biri olmuş deki ümit ateşi sönmüş değildi. ! ni yeni kurbanlar çekecek. O-
tu. Kokalın iapirto ve Hollyvood'daki küçük evinde, na şüphe yok! Bilhassa kıakanç 
heırı hayatın çürüttüğü, son de. yahut Nevyorktaki sefil bir o- lık pek kıyasıyadır. Bu zehirli 
rece aaabi. ldeta yarı matuh a- tel odasında dıvarlara asılı o· silah her sene daha ıriyade l'C-

daın kendini tam mlnasile ti- lan Paul Orleneff'in resimleri nebiler arasında bir hayli insa-
tltro ve ıflre vermiıti. Sahne- onu ycesten VP nev'?idide~ kur 1 nın .ha~jltına ~al oluy?~· Bu e.c 
~ bulunmaz ve emsalsiz artist tarıyordu. Orleneff'ı de kımse • nebılP.ı el,.!' ÇfJgu, kabılı tahdıt 
erden idi. Yeni yeni artistler tanıyor muydu? O da bir hayli olmak üzere, Amerika toprağı•t 
bulur, tiyatro dinine mütemadi sefalet çekmit değil miydi? Na- da a!t.ı ay ~tur'lbiliyorlar. Bu 
~en rahip ve rahibeler yetişti- zimova küçük tiyatrolardan kü ecntbı!.,rm ·kameti için nakdi 
l'ırdi. Orleneff'in en büyük zev çük tiyatrolara düttü. Yamalı ve:r~ şaha~ l;efalet te isteniyor. 
~i bu tdi. Nazimova'nın bakışı i çoraplar. soluk dbiseleı. tamir İkaııı,,.~lermı temdit etmek iste 
~e sel. Orlenoffun nazarı dikka görmüş papuçlarla. dolaşıyor- yenler. -ncml~keti,, nizamla rı · 
tini c:elbetti. Gece yağmur al- du. Akpın ('Mahnı yamarken na göre hareket etmek mecbu-
lıııda. Moekova ıokaklannda Orleneff'ten öğrendiğ i şiirleri riyetindedi · l ~ r ve vaktind"''l 
~enç kıza refakat etti. Hararet okur ve sabrını cilıilardı . Fa- evvel keyfiyeti ait olduğu ma-
lı cümlelerle kızı ikn•a uğru- Alla Nazimova kat nihayet tali bir defa daha 1 kama bildirmek lazımdır. Çok 
lı: · yüzünü gösterdi. Birkaç ay ev-

rak etmek üzere Ruayaya dön- vel Brodvey"de oynadığı bir 
dü. Nazimova Amerikada kaldı piyeste Nazimova harikulade 
itte o zamandır ki kadının ha- bir temsilde bulundu. Bu rolü 
yatında yeni bir kariyer başla- de alıncaya kadar akla karayı 
dı: Sinema .. Bugün Alla Nazi- seçmi,ti. Birinci temsilden son 
mova İsmi sinema meraklıları- ra muvaffakıyctinin derecesi 
na belki de o kadar çok şeyleri. ölçüsüzdü. Şimdi bütün sinema 
fade etmiyor. Fakat on. on iki stüdyoları N azimova'yı payla
sene evvel Csaplin ve Seuue şamıynrlar. Er. müsait mukave 
Hayakova ile beraber. İsmi dil- leler teklif ediliyor. Şahsında 
lerde dolqıyordu. O tarihler, gazeteler en b"şeri trajediyeni 
Amerikan sinemacılığının baş- tebrik ediyorla:·. Güzel, fak'll 

- " Allah nzau için " gel, 
tiyatroya çalı,! diye yalvardı. 

Bu kadar güzel bir İstidadı ti 
htronun kaybetmesine razı ol
llıt.ıyordu. Nazimova'nın önün
~c diz çöktü. Her türlü sefale
lı, her Çetit tafaayı görmüt o
~•n bu hayatı initli çıkıtlı a-
lltn. bütün hararetini ve liriz

llılni kaybetmemifti. Eo niha
t~t Nazimova büyük artistin 
~hrine tutuldu. Bet• altı sene 
ııul Orleneff'in en aadık til

llıi:ıi, mesai arkadatı oldu. Sey· 
tar trup müdürlüğünde Orle
k~Frin bütün yeeslerinde ve in-
1•an hayaherinde ona kuvvet 
~Crıneğe çalı9tı. Çünkü Orle- , 
11eff asabt karakteri yüzünden 
bir yerde devamlı olarak kala
~'Yordu. Umumf harp kendtle
~'ni Amerikada buldu. Orada 
~~~e. Y abu&ler ve aaire ıi-
ı l'c:hirikoff, lbaen ve Shake.
~•ııre'dan piyesler oynayorlar-

1· Orlenelf muharebeye İftl-

langıc:ı sayılabilirdi. Bir fngiliz 
yahudisi. bir Rus kadını, bir Ja
pon artisti Ameı\ka toprağ·.~
da yalnız kendilerine değil, bü
tün bir sinema alemine yol aç. 
mıtlardı. Elde ettikleri şöhre
tin ve muhabbetin derecesini 
anlamak için. o zaman gazete 
kıollekıiyonlarını karıştırmak 
lazımdır. Pearle White'deR 
sonra - daha bu artist te o za· 
manlar kemaline gelmiş değil
di - ve Gloria Swanson' dan ev
veL AllaNazimova Amerikan 
sinemasının en büyük yıldızla-

• 
• • 

sun'i yirminci nsır fabrikaları· 

nm seı·i halinde çıkardığı me
talara benzeyen bir alay genç 
kızın istila ettiği sinema alemi 
şimdi hakiki bir nn'atkara tek 
rar kavuşuyor. Nevyorktaki 
temsilleri nihayet bulunca Na
zimova Hollyvnod'a dönerek 
sesli film c;evİYmt-ğe başlaya 
c:aktır. Demek ki Nazimova'yi 
kaybettik, şimdi gene bulduk. 
Şu hakiki hikaye. modern bir 
peri masalına benzeyor. 

• 
& 

• 

Marlene Dietrich 

kimseler itlerinin veya ümitle · 
rinin ne kadar devam edec:eğt
ni bilmeclikleri u,;in. bu noktayı 
ihmal ederler. Fakat zabıta ha
ber aldı mı. müddetini geçiren.. 
leri bilıi merhamet huduttan 
oışarı çıkarır. Bilha11a kıskanç 
lık yuzürıdcn huviy•tleri ve ad 
resleri zabıtaya haber verilen
ler çoktur. Diğer taraftan zabı 
ta da adres değiştirip. yerlerini 
belli etmemek İsteyen 
bu gibi ecnebilerle da-
imi mücadele halindedir. 
Bu meyanda ecnebi sine-
ma artistleri d" daima vaziyet
lerinden çekinmektıedirler. Me-
sela Lupe Velez tar-
dedilmemek için bin tür 
lü şeytani hilelP.re mü-
racaata mecbur kalmıştır. 
Marlene Dietrich'in de bqına 
gelmedi mi? Aşıklarından bir 
tanesi bir gün gazeteciyim di
ye kadına yaklaşmıf. llanı aşk 
etmiş. Marlene yüz vermeyince 
artistin rejiaöril olan Von Ster 
nberg'in karıaına ıitmif: 

- Marlene Dietrich senin ko 
c:am baştan çıkanyor, demit• 
Bunun üzerine az mı gürültü 
koptu. it mahkemelere düttü. 
Hül&aa kıskançlık, ıantaj hep· 
ıi Hollyvood' da! 

---+-• •••••. 
Marline Dietricb'in 

son filmi 
Marline Dietrich'in son çe

virdiği "Sarıtın mabude" fil
mi icin rejisörle stüdyo müdür 

Greta dönecek mi, 
dönmeyecek mi? 

Her kafadan bir ses çıkıyor. 
Yeni yeni şayialar •• 

Greta ile Clarclı Gable "Kurtlzan,, filminde 

Greta Garbo kendi memle
keti olan laveçe çekilip te. al
kı9tan ve gazetecilerden uzak 
yatmakla beraber hakkınd..ki 
rivayetlerin bir türlü arkaıı ke 
.Hmiyor. tekrar Hollyvood'a 
d3necek mi, yoksa sinemadan 
vazgeçerek ne zamandan beri 
özlediği memleketine büsbütün 
yerleşecek mi? Geçenlerde de
veran eden bir aayiaya göre de, 
Greta Garbo'n~n tasarrufların
dan biriktirdifi paralann yatı
rılmıt olduju banka iflaı etmit 
ve Greta Garbo'nun da seneler 
den beri topladığı paralar bu 
badirede kaynamıf• gitmiş. O
nun için Greta' run yeni<len pa
ra toplamak için. sinemayi ter
ketmesine imkan yokmuf. Aca 
ba doğru mu? Fakat turaaı mu 
hakkak ki. Greta Garbo'nun 
mukaTeleai bu yaz bitiyordu ve 
Greta mukaveleyi ayni ıeraitle 

yenilemekten iıtinkif etmi9ri. 
Yüksek ayarda bir çok artiıt
ler haftalıklarında yapılan ten
zilatı kabul ettikleri halde. Met 
ro Goldwinln Greta'nın haftalı 
ğmı tezyide muTafakat edecek 
mi? Diğer taraftan Şereen Gu
ild'in bir film için Gretaya bir 
servet takdim ettiği temin edi
liyor. Bunu kabul edecek mi? 
Sonra Greta'nın popülaritesi 
halt şahika halinde duruyor. 
Daha geçenlerde Nevyorkta 
iki kişi, arasında bir düello ol
du. Çünkü bu iki ki,iden biri 
Greta için: 

- Çamatırc:ı kız rolünden 
başka ite yaramaz, demiş .. 

Öteki de Greta "Allahın kul 
!arına bir mevhibesi" addedi
yormut. 

Görülüyor ya, Greta' nın etra 
fına muamma nasıl örülüyor? 

Paramoıınt'un en genr ve gilzel artiıtlerl.iıden 
Sari Maritea 

~ "''.Ji .,. ' •t ,, 
,..._ı·,, ., it ... \. 

ı 
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Sinema Haberleri 1 
---ı 

"" Lawrence Tibbett'in kan. 
aı yakında kocasının "(mpera
tor Jones" ismindeki filmini çe 
virec:ektir. 

* Marian Nixon kocası Ed
ward Hillmann ile boşanacağı 
haberini tekzip etmektedir. 

• Grac:e Moore kocası Va· 
lentina Par.,.. ile beraber lapan 
yadan avdet etmiştir. 

• Norma Sherer Rus Gran· 
düteslerinden Marie tarafından 
yazılan "Prense mektebi" ün
vanlı filmi çevirecektir. 

"' Gillaum Teli Alm~nyada 
filme alınacaktır. 

• Lil Dagover "Gene bir ka. 
dınm ruznamesi" fil~ini ç&
virdilrten ~onra tiyatro turnesi 
ne çrkacak ve bilhasa; "Ayna 
önünde bir bus .. " operetini oy
nayacaktır. 

• Lilian Harvey "Marginin 
serveti" İsminde bir film çevir 
mektedir. 

• Brigitte H"lm hastalan
mıttır. 

"Richard Tauber'e yeni fi(.,. 
de Camila Horn eş olacaktır. 

Kara yatı 
Buster Keaton yalnız perde 

de değil, hayatta da tuhaf a
dam .. Şiır.di ev biçiminde dört 
tekerlekli bir araba yaptırmış. 
orada ayşayorD'Uf . Arabasına 
da: "Kara yatıdır bu!" diyor
mllf. Yemek salonu 12 kişi ala 
biliyormuş. Bir salon. bir ban: 
ro dairesi. bir mutbah varmıs. 
Telefonu, radyosu d.. keza:. 
Bu seyyar hanP.<J., yedi kişi ya
tabiliyormuş .. 

Van Dyke'e nişan 
Trader Horn'u Afrikada filme 

alan Van Dyk~ !:ransa hükUmeti 
!~rafından geçe•ılerde büyük ka
tıflere verilen n işanla to lılf edil. 
mittir. Nitanı inha eden Tarih ve 
Coğrafya cemiyeti azaaından ce· 
neral witney'dir. I\iİfanın ta lik me 
raalminde bir cok larunmıı zevat 
ve bu meyanda· devri ilen1 ~eyyah 
lanndan Burton Holm bulıınmus
tur. 

11111111 aıııııııeıııııııır 

Kaçakçılarla 
müsademe 

ViRANŞEHiR - Reıülayn gü.n 
rük bölüğü Viranıehirle Dirik kaza
ır araıında yaptığı bir taran1a netice 
ıinde Kızılabmet deresi denilen mev 
kid~ 1? kitilik müsellih bir kaçakçı 
kafiles~ne teaadÜf etmittir. Kaçakçı
larla bır saat devam eden bir rnüaa. 
deme yapılmıt, arazi dağlık ve ka
yalık olduğu için kaçakçıhr kaçma
ya muvaffak olmuşlardır. Maama. 
fih 14 deve yükü olarak !<açırmak 
istedikleri manifatura ıeker ve ga~ 
yağı tamamen müsadere ediln1ittir. 
Kaçakçılar takip edilmektedi< 

'-=---RA_D_Y_o--'ı 
ISTANBUL - 18.19,30 Hafu 

Ahmet 3.beyeti ve Muzaffer hanım 
19,30 • 21 orkestra. 21-22 Münüı 
Nureddin bey 

I KONIGSVUSTERHALl"~EN : 
1635 nL- 21.05, Viyanadan naklen, 
.. Yeclennan" isimli temsil 22 15 
Triyo konseri, 23,35. Londradan 

1

naİc 
len: O.Jsazars mÜsl'meresi. 21,30, 
Y oost caz takımı. 

VARŞOVA 1411 m.- 1905 or 
keıtra 20,05 . Müsahabe. 2l,<J5 Kili 
se musikisi, 23,05, Müı3habı~, grA 
mofon. 

radyo orkestrası, 19,20 Taınnoili 

BUDAPEŞTE, 18.05 - 5 aletli 
konser (Gudimel, Gumpcltıheimcr, 
Brahmı ve Molnar'ın eser!erinrlen) 

VlY ANA 517 m. - 19 30 Bando . . 
muzılu. 21.05 "Y edermann" isırind• 
ki musikili temsil 22,25 Brahm•'ın 
eserlerinden salon musikisi. 

PRA<i. 488 m.- 18,15 Kukla ti
yatrosu, 20,25 Saksofon parçaları. 
21,06 "Sokrat'ın ölümü" i'limli itUci 
J'oclan tiyatro, 23.25 cazband. 

BERN-BAZEL-ZORIH 459 m 
20,20 Edebi musikili bir lem•İl,21,o:; 
Koro konıeri, 22,30, Haberler. Mü
teıdı:iben, gramofon. 

BOKREŞ, 394 m .- 18.05 rady.: 
orkestruı. 20,45, ıramofon. 21,0~ 
Keman konıeri. 21,35 konleraıu, 
21,50 piyono müsameresi, 22,20 v:. 
yolontel kons.eri 

Anıerlhada en son cevlrdif1i "Sarışın rüya,, /llnıtnde Llllan Harveu 

!eri ~rasında ihtilaf çıkmış. ni- te terkettiği için. stüdyo mü
hayet rejisörün dediği olmuş- dürleri filmi g~yri ~hla~i bul
ıu. Bu filmde zevct- ve ana o- muşlardı. Bu fılm şımdı Ame

J 1,.11 bir kadın kendisini sefaha- , rikada gösterilmektedir ve stüd 

yo müdürleri hak kazanmıtlır. 
Cünkü o kadar uim dolarlar 
;arfedilen bu film rağbet 
memekte imiı 

BRESLAU, 325 ın. - 18,05 "l::.ıt 
dinal'in ölümii" İsminde novel,18,4! 
Adolf Skorranın eserlennd•,n kon
ıer, 2006 Mütenevvi musiki, 2t,3S 

ııör- ı Silisya fil:irmonik takımı, 23,35 
Londradan nakil 
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Gizli 
Dervişlik 

Birinci Geçen az ıar memleketlerd~ 
Lenin 
Kütüphanesi 

Şarkta 5 3 kiti ya
kayı ele verdi 

Reisicümhur 
Hazretlerinin 
Nutukları 

eclis 
Nasıl açıldı 

Birinci diştababeti kongresi Umumi meclis 
• 

[Başi 1 inci sahifede J 
görütle söylediler. 

Içtimalarına 
Başladı 

[Başi 1 inci sahifede] 1 beti mektebinde toplarulmak üze-
re cebeye nihayet verilmittir. 

isini izah etmit ve kongreye mu- .. • . 

Dünyanım en büyll 
ikinci kütüphaneıi 
Ruayada . açılıyor GAZiANTEP, 1 - Zabıtamıa 

tarafmd&ll (Babi) tarikatine ınen 
oup 33 kifi tevkif edllmiftlr. Yap 
biım tahkikata na.zaran bundan 
dört bet ay eYYel Mısırdan Rabi 
tarik.atine mın•p bir muallim .
beraberinde "Mahfili tarikati Ba
hai Adana'', •Mahfili tarikatı Ba
hai Antep» yaaılı iki mühür getir 
miş Ye iki mahfil t94kil etıniıtir. 
Antep Mahfilinin Reisi Abdülhak 
isminde birisidir. Zabıta m.,..,leyl 
haber alır almaz takibata girlt
miş 33 kitiyi yakalamıt. bu tari
kata ait birçok kitaplar ve muha
bere doayeleri bulmu,tur- Tarikat 
menauplarmrn e]yevm Hayfada 
bulunan Babllik Tarikat! Reisi 
Şevki isminde bir zat ile temaıta 
bulundukları anlatılmıttır. 

vaffakıyet temenniyatında bulun Huyun ıkı celse 

[Başı 1 inci sahifede l 
mu§tur. ahtedilecelı 

iktisadi buhran ise milletler ara
sında mübadelenin azalmıuı ve da
ralması ıeldincle aaha11nı ırenişlet
mit Ye teairini artınru4tır. 

Bizim kanaatimizce beynelmilel si 
yasi emniyetin inkitifi İçin ilk ve 
en mühim tart milletlerin hiç olmaz 
aa sulhu muhafaza fikrinde samimi 
olarak birleımeaidir. Biz iktiaacli ge
ni,liğin temelini de ancak her mille
tin refah ile yaıanııya ve ilerlemiye 
hakkı olduğunu teslhn eden b:r zih
niyetle bütün milletlerin birlikte ça· 
htmalan yolunun bulunmasında ııö
rüyoruz. ( Alkıtlar) 

Muhterem millet vekilhori, Bütün 
Tl!'abzonda su iti milletlerin güçlükle göiüs germeğe 

uğraıtıiı zorluklar içinde milletimiz 
TRABZON, 31- Belediye mec büyük canlılık , hükümetimiz yiik

liai yann toplanıyor. Meclis en ev- ııek isabet ıröstennektedir_ Komıu
vel su İfİnİ tetkik edecektir- larınuzla ve bütün milletlerle müna-

K ur ak lıktan zarar aebet1erimiz ciddi, aaminU sulh,,. 
emniyet fikrine müstenit olarak in-

gÖren çifçi ki.-f etmektedir. (Alkıılar). Doat-
URF A, 30 - Ekinleri kuraldı- Iar arasında dürüst bir vaziyetin mu 

hafazeaı bizim daiıruı çok ehemmi
i• uğrıyan Harran ovaaı çifçileri- Yet verdiğimiz bir caaolır. 
nin ihtiyaçlan ( 150,000) yüz elli 
bin lira olarak teıbit edilmiştir. Beyn~lınilcl iktisat ırüçlüklcrine 
Ziraat Bankası Urfa ıubeaine ge- luırşı halin İcabına göre mÜd•faa, 
len tediye emri timdilik ( 40,000) muvazene inkişaf tedbirlerini almak 
kırk bin lirabktır. Bu paranın tev bıyız. Karıısrnclft bulunduğumuz her 
ziine haılarulmıttır. imkanı genişlik ve kolaylık yolunda 

Aynca Osmanlı Bankaaı da çift tatbik etmeğe çalıııyoruz_ Milli ikti 
çiye uzun vade ile yirmi alh bin aadın ve paranın göaterdiii kudret 
r "kr ecl-ıttir Bu al ve istikrar alman tedbirlerin isabeti-
,~~ ı ~& - tm kt P";; ı8r ne kanaat verectk mahiyettedir.( Al-

Kazını Pş. Hz. nin ref.~Jiği (Başı 1 inci sahifede) 

Nutuk bittikten sonra G .. zi Hz. vanı riyaset ve encümenler in
g•ne meclisin. alkıtlan araamda 1 tihabı yapılması llizımdır. Evve 
salonu .terkettıler. Bu?dan so,,,.a ı ıa re;s vekillerini intihap ede-
B,.Jıkesır meb'uau Kazım Paşa !" " 
Hz. ittifakla Meclis reisliğine se- ı ım ... 
çileli. Ve ıu nutku söyledi, Dfı•anı riyaset fnfilıabı 

- Muhterem arkadatlarım, ı 

Divanı riyaset intihabı· 
Konırre bu suretle açıldıktan 

sonra, Pr. Dr. Kazım Eaat B. riya 
sete, Ziya Cemal ve FeyzuUah Ra 
aih Beyler ikinci reialiklere, Or
han Abdullah Bey umumi ki.tip.. 
)iğe, Rıza ve Saim Beyler de ka
tipliklere seçilmiılerdir. 

Beni tekrar Meclis reisiliğine Azadan Mehmet Ali Beyin 
intihap ettiğinizden dolayı t"§ek- d;vanı riyasetin hep birden inti Mustafa Hakkı Heyin 
kür ederim_ ftimadınızın devamı- habmı teklif etmesi üzerine bu temenniyalı 
nı bana şimdiye kadar tevdi etti- l b 1 dild" h fi 
ğiniz vazifeleri kanunlarımıza ve şeki ka u e 1 ve reyi a • Müteakıben Darülfünun emin 
nizamlarımıza muvafık bir suret- ile İntihaba girisildi. vekili Mustafa Hakkı Bey bir nu-
te yaptığına delil addediyorum_ Reylerin tas.nifi için Galip tuk irat ederek, bu ilmi kongre
(Alkışlar) Bundan •onra da ayni Bahtiyar vr. lamail Sıtkı Bey- 1 nin, Darülfünunun samimi muhiti 
dikkatle çalıtacağım. Benim mu- ler seçildiler. Reylerin tasnifi içinde ve müessesenin konferana 
vaffakıyetim sizin müzaberetiniz. salonunda açıldığından dolayı 
1 .• k .. d "" B b d neticesindP birinci rPi& vekilli- memnunı"yetı"ni ı"zhar etıni•, di•ta-
gememenizi rica ederim (alkıı- ğine Sadettin f P.rİt B., ikinci babtei mesleğinin müstakbel inki-
" mum un ur. unu en en eair- ı • • 

lar) cümlenizi saygı ve muhabbet reis vekilliğine Necip 8., divan §af ve terakkiıine ait temenniyab 
le selamlayarak ite baılayorum. katipliklerine de Sadi, Ali Rı. 1 nı izhar ve mütetabbipliğin artık 

Riyaset divanı intihabı za, Et .. m İzZPt .,,. Abdülka dir yeri kalmadığını ilave eylemiıtir-

Bundan aonra riyaaet divanı 
intihabı yapılarak reis vekillikleri 
ne Trabzon meb'ua.u Haaan, Bur
sa Refet, Bursa Esat Beyler, ida
re Amirliklerine Mardin meb'uıu 
irfan Serif, Beyazıt Halit, Artvin 
Mehmet Ali, ve katipliklere Ru
ıen Etref (Afyon) Ziya Gevher 
(Çanakkale) Avni (Yozırat) Hay 
dar Ru§tÜ (Denizli) Beyler seçil
mişlerdir. 

llakkı Tarık Begln 
teklifi 

Ziya Beyler intihap edilcliler. Hazım t:sat Heyi11 nntku 
Divan intihabı bitince katip- Bundan sonra, kongre reisi Ka 

lerden Ali Rı:ıa ve Abdülk adir zım Esat B. bir nutuk irat etmit
Ziya Beyler M u hittin Beyin 1 tir-. ı<;azım Bey ~u!kunda diştaba 
yanında ynlerini işgal ettiler j betınm mentelennı tıbbın eaaaı o-
1 fh b 58 · f . k t · t: lan Biyolojiden aldıiını, buırün 

n ı a r. &Zil lŞ n a e mı' 1• di~tababetinin her medeni ve mÜ· ı 
Enc iime11ler tekiuıoil memlekette tıbbın pek 

• mühim bir ıubeaini te,kil etmekte 

klyacıL _em~':.• e en ~ftzaçil o_· ıa,lar. ) 
ma a .... ra...,.. ııene çı enn lnti'haptan sonra Trabzon meb 

- 1 · · -'"d"'-"·tür Urf d 1 Bütçenin vaziyeti tahminlerin bu 

Bundan sonra gene reyi hafi olduğunu, Dittababeti mektebi ve 
ile daimi encümen intihabma meslekinin tqekkülünde merhum 
geçildi . Reylerin tasnifi netice- Halit Şazi Beyle operatör Cemil 
side daimi encün:en azalıktan- Paşanın meşkur hizmetleri aeb
na Nakiye Hm .• Tevfik. Cev- ketmit bulunduğunu söylemiş ve 

kongrenin toplanı9ma sebep olan 
det Kerim. Awi; Yusuf Ziya. müteıebbiı genç meslektatlann yu~ ermı .~ .......... : - a a yıl tahakkuk edebileceiine kuvvetli usu Haaan, Bursa Refet, Bursa 

yagmura çok ıbtiyaç hıaaedılmek- .. "t kt d- H hald Eaat Beyler küraüye gelerek inti-
d • Vlll tin b • um• verme e ır. er e muva-

te ır. Y• uı yerlennde , ı· b- b - t · t • · _ 1 k haplarından dolayı tetekkürlerini k"I toh 1 filiz · - 1 zene ı ır u çenm enunı ,.~ece 
ed ı ~~-Ltaum ar ,._ vemıl ışktıse ı yıla düıen gaygulanmızm yine esa- arzettiler. Gireson mebusu Hakkı 

e an;aa: n •• ya .... ureuz u an ~ k I kt Tank Bey Gazi Hazretlerinin 
1....:___ tur 1 ıı a aca ır. 
aunımuı • Aziz arkada~lar, her zaman göz ö açma nutuklanndan mülhem 

Samsunda yerli 
mallar sergisi 

Samsunda ikinci Kanunda 
bir büyük yerli maUar sergisi 
açılacaktır. 

Bu sergide: bilhaua Karade
niz sthil mıntakaaı mamulat ve 
masmıatile beraber bütün 
memleket mamuliitmm teshir 
edilebilmesine çalışılmaktadır • 

Se:-giye ııicıecek eııya ıçın 
yüzde 50 tenzilat temin edildi
ği gibi ziyaretçiler için de ten
zilat yapılacaktır. 

arısını öldüren bi 
• 

terır 

nünde bulundurduğumuz ana iti...., olarak Öz dil mücadelesinde ve 
ara venneden devam etmeğe mecbu Meclise düten vazifeleri görmek 
ruz. Demir yolu programının tatbi~ ve kolaylaştırmak üzere huausi 
ki d d • · (Alk la ) bir encümen te~kili teklifinde bu-ne evam e ecegız. ıt r . 

1 
• • 

Ziraat sahasında İ•lah müeısesele- unmuf ..., de Reıı Paşa Hazretle 
rini tamamlavacafız, ri. henü~ encümenlerin intihap e· 

lb,..cat mnllarımrza hariçte alıcı ı dıl~emıt ?l~uiunu, ve bu te~ifln 
bulmak ve aatı,lıırımızı genisletmek encumen ınt~habınd~n ~.nra ıcabı 
için her tec!b;ri arayıp bulmak ehem na .b~labileceflnı aoyleyerek 
mivet verdiğimiz noktadır. ta~nr~ ~!aoette alıkoy~_u . Pa~a~

Milli ihtiyaç ve menfaatlarunızı.n tesı &'~nu toplan~l~ak uzere ıçti
mübrem kıldığı sanayi ıubelerinin maa nıhayet venldı. 
bir an önce tahakkuk ettirilmesine - ..., • - --
ha11asiyetle çalı,ıyoruz. ı 

içtimai haıtalıklarla mücadele faa 
liretini artıracafız. 

Zaroağa 
Davacı! Milli kültilriin her çığU"da açıla

rak yiiluelmeıini Türk cümlıuriyeti
nin temel dileği olar~k temin edece 
fiz. (Alkıılar.) - Türk dilinin ken 
dl benliğine, a.•lındeki güzellik ve 
zenginliğine kavu,maaı İçin bütün 

MARDiN - Burada Zinnar bah- devlet teıkilatunızın dikkatli, alaka
~esinde çok korkunç bir cinayet iı- lı olmannı İıtenz. 

Ihsan Namık, Suphi, Şerafettin faaliyetlerini aitayi9le kaydetıniı· 
Beylerin intihap edildikleri an tir. 
Ia,ıldı. Müteakiben ihtisas en
cümenleri intihabına geçildi. 
Reyi işari ile yapılması teklif 
edildi. Bunun üzerine namzet. 
ler okundu, ve kabul ed'ildi. 

Beş daRlka süktlt 
Bundan ıonra. mecliı tatil ol 

duğu vakit çok feci bir kaza 
neticesinde vefat eden Topka
pılı Mehmet Beyin yerine ye
ni aza olarak fmncı Şakir Be
yin meclise iştiraki hakkında 
makam tezk!ıreai okundu. Mu
hittin B. dedi ki! 

- Ölen çok kıymetli arkada 
tınıız Mehmet Beyin ruh11nun 
tazizi için beş dakika ailk6t et
mermze teklif ediyorum. 

Meclis beş dakika sükut için 
de kaldı. 

Ziya Cemal Beyin 
beyanatı 

Bunu mütealop Diftabibi Ziya 
Cemal Bey irat ettlii nutukta, Kl
zım Eaat Beyin sözlerine tama
men i9tirak etmekle beraber, mea 
!ekin ilmt varlığı hakkmda izahat 
vermif, meslekin teşekkülünden 
bugüne kadar geçen zaman zar
fında müntesiplerinin tesadüf et
tikleri mütkülatla vaki olan müca 
delelerini izah ve bilha .. a bu il
mi toplantıyı ihzar eden Türk 
Türk Diıtabipleri cemiyetinin faa 
liyetini tUkranla kaydetmiştir. 

Feyzullah Ra.•ih Beyin 
nutku 

Kon&'re, bugünden itibaren il· Rus gazetelerinin verdiği malıi 
mi meaaiaine baılayacaktır. Bu- mata göre, Len.ine namına izaf~ 
ırünkü calae, Feyzullah Raıih Be- ten açılacak umumi kütiıphane ı· 
yin riyaaetinde açılacak. Kizım çin muaLzs ı bir bina yapılmak .. 
Esat B. (mekteplerde dİf takımı) tadır. Küt•phuıe beı büyük bina 
ve Suat lımail B. (birinci teaem- 'I• iht,,a edecektir. Bu binaların 
müm arızalan) mevzulanndak.i bir loaıı:ı ilcmal edilmiıtir. Müte· 
raporların ıokuyacaklardır_. Bu bakı akf&JD 93J senesinde bitiıi
mevzularda milnakatalar cereyan lecektir. Lenine kütüphanesi Va· 
edecektir. Gene bugün saat 14 te tinıton kütüphanesi isti.na edil· 
Kazım Eaat Beyin riyasetinde i- diği takdirde, dünyanın en büyUiı: 
kinci bir celse akdedilecektir. Bu kütüphaneai olacal.lır- Sekiz mil• 
celsede de, Dr. Kadri Raıit Pa,a yon kitabı ihtiva edecektir. Müta• 
(diş intanlarile emoglobin arasm- lea oalonuada üç bin kişi rahat 
daki münasebet), Dr. Şemsettin ı rahat kitap okuvabilecektir. Kü
B. (nadir tesadüf edilir bir kiıt tüphaııede müteha"5ularm calıl!· 
foliküler vakası), Dr. Nuri Fehmi 1 muma mahsu• ayrı ayrı k ı•ımlar 
B- (göz hastalıkları ile di• hasta· bulunacakhr. Ayrıca kiıabi;·at 
lıkları arasındaki münaaebetJer), mütehaaaıaları yetİftİrmrk mak~a
Feyzullah Rasih B. (Çene ve yüz dıyla ayrı bi,. ilim dairesi vücud• 
protezine ait bir nokta), Ziya Ce- getirilecektir. 
mal B. (Homofili ve hemojeni)' h • • f b 
~ıza Bey (Çene kemiği içinde giz iKi yenı ne t men aı 
lı kalan kaninlere ait yeni bir na- p d 

1 
· · d · -• 

• ) M b 1 rav a gaze eamın ı.-tt •ı• ·-
zanye ve as ar Bey de .. (k~k himata ııöre, Kı,..açukur mın:aka• 
nekzozları va kasından amputaaı- 1 d "d "k · f b bu 

) 1 . ... . . aın a yenı en ı ı ne t mem .:ıı • 
yon mevzu anndakı tebhglennı lunmuştur. Bu m'Ombala rclan gi.in• 
yapacaklardır. d 300 ' • ·h ı ı·ı b-1 e ton neJt ıatı sa ec ı c ı e-

Yar11ıki ruzname cektir. 

Yarın da öileden evvel ve son Bakuda İnk lap 
ra iki ce)ae yapı]acak, birinciain .. 
de Ziya Cemal Bey (ağız ve dit müzesinde 
hıfzıssıhhası) ve Galip Apti Bey So t · k ı·b 15 · · Jd;:. 
d {d• d f"I • . . vye ın ı a mm ıncı yı ~ 

e lf ra yogra ı ennın ızahı) num·· Ü m·· b 1·1 B k . · k Ia"p "ki · d z· N · unaoe e ı e a u ın ı 
vl eklı sd~. e 1!a ubn ~a,a .(ku- müzeıinde sergi açılını,tır. Bd 
a a. ıtın n;ıunaae etı), Kazım sergide Rus ıhtilalinin gl'Çirdiii 
İsmıul 8- (dı, ve k8!'ser), Fey- devir ve safhalar taıvir ed;Jnıek· 
~~lah Rasıh B. (nadır t~aadüf e- 1 tedir. Bu münasebetle Türk tair 
dilır bir kapanıı) Alı Rıza B b - t · · • · ·-
(cl·ıt il d" ·· · b 1 ") Or- ve mu amr erının eserlcrmı go.-

e ış munaae et en - t b- d t k d-1 't han Aptull b B ( "k" k 'ı 1 eren ır e a mana ne~ re ı mı 
. . a . ı ı anat ı a t J tir_ 

keııcıl~r), Alümelek B. (üç vaka) 
•.e Ha~ıl llyas !l· _(Lehimsiz kuron Rusyada sebze 
aııtemmde yenı bır uaul) mevzula 
nnda izahat vereceklerdir. depoları 
Eğlenti ı•e dB11i>/ı yemek 

Kon&'r• münasebetile cuma gÜ· 
nü bir eğlenti, pazar günü bir 
danslı yemek tertip edi1-ıittir_ 
Bunlara arzu eden aza ufak bir 
Ücret .... rerek ittirak edecekler
dir. 

JJir sergi ve nıiize açıldı 
Birinci Milli Diftababeti kon

greıi münaıebetile Diıtabipleri 
mektebinde dün bir sergi de açıl
DlJfbr- Pazar aktamma kadar de
vam edecek olan ve ticari mahiyet 
le olmayan bu aer&'ide salıf yapıl
mamakta, yalnız dittababetinin 
mazhar olduğu inkitafat diıler 
Ye &Jetlerle gösterilmektedir. Ser 
ıi ile beraber mesleki bir müze de 
trtip edilmi~ ve dün kongre azası 
tarafından gezilmittir. ---------iki banka memu-

runa taarruz 

Ruayanın her yerinde ~ebze 
nıuhafazaırna mahsus husuti "·e 
umumi depolar vardır. Hatta her 
evde bile sebze muhafaza etınek 
için mahzenler bulunmaktadır. 
Ruıyada Sovyetler idareyi ele a· 
lmca, büyük febirlerde ve f abriluı 
mıntakalarındn 11cbze muhafa.ıa· 
aı için büyük depolar vücude ge· 
tirmek zarureti hftaıl oJmustur. 
Merkez İcra komitesi şehir kom· 
münlerine bu hu>usta bazı vazife 
ve mea'uliyctlcr tahmil etmiştir. 

Yeni rıeşriyat 

Çelik ı::anat 
"Çelik Kanat0 iıimli ilmi, fen• 

ni, edebi bir mecmuanın birin<.; 
nüahuı İntİfar etmiştir. 

Muhit 
lenmİftir. Tatlı Dde Hacı Halil oi- Muhterem arkadaılar, Milletimiz 
lu Davut iıminde biri, ehemmiyetsiz her güçlük ve zorluk ka1"111mda dnr 
bir meaele yiizünden karısı Rebia ff_ madnn ilerlemekte ve yükselmekte
'kendi ellerile boiaı;aJ;< öldurmüt, dir. (Alluılar). Büyük Türk mille
kadmın cesedini evınm avlusunda tinin bu yoldaki hızmı her vasıta ile 
kazdığı bir çukura gômmüttür. Şe- 1 ariınıuya çalrşmak bizim hepimizin 
rir herif, bu cinayeti itledikten son- en kutlu vıızif~mizdir." 
ra ertesi gün feryat etmeğe, karısı- Nutuk sürekli alkıtlarla karıılan-
ıun haheraizce keçtığın1 yanayakıla mrttır. 
herkes eanlatmaya baflamqbr_ Fa- ı k f 
ı.at iandarmaıar navudun vaziyetin Nutu ilme alındı 
den ıüphe ettif<!er_i için kendiıini ya ANKARA. 1.- Gazi Hz. nin Mec 
kalamıılar ~e- ıa~ap etmişlerdir. · liıte irat buyurdukları nutuk lpek
~t. ev:;, fUa1J'oluna aapuııf, film havadiı gazet""i tarahndan aee 
__ , td!~. . :ı 1ardı.,.,, -:tamayuağım li olarak filme alınmıttır. 

[Başi 1 inci sahifede l 
hiddin Beyi ziyaret edeceğim. 
Beni Avrupa'ya götüren Rıd
van efendiyi ,iki.yet edeceğim. 
Benim yüzümdem iki milyon 
lira kazandı_ Kendiıi de yann 
(bugün) vapurla geliyor. Oa. 
küdarda oturan Kasım ile Eyip 
te oturan Musanm oflu Osman 
beni buraya çıpli.k getirdiler. 
Bunlar baklanda dava açaca
ğım." 

Bolivya kabinesi 
istifa .etti 

Merhum Mehmet Beyin ye. 
rine rey sırı\81 itibarile gelmesi 
lzım gelen fırıncı Şaki.- Beyin 
mecliıe gönderdiği bir tezkere 
ve rapor okundu. Rapor ve tez
kerede Şakir B. ahvali aıbhiye
ıinin müsait olmadığını beyan 
ederek iıtifa ettiğini bildiri. 
yordu. l1tifa kabul P-dildi_ 

İş Bankası umumi müdür 
vekilliğine tayin edilen Muam
mer Beyin bir haftalık mezuni 
yeti kabul olundu_ 

Bundan sonra mecliıin ilk a
çılmuı münasebetile Reisicüm 
bur Hz. ne ve makamatı aliye. 
ye tazim telgrafları çekilmeııi 

Badehu diıtabibi F eyzullab Ra 
aih Bey bir nutuk irat ederek Zi
ya Cemal Beyin söylediklerini te
yit etınif, dittababeti mesleğinin 
yeni türedi bir meslek olmadıfı
ru, Mısır, Yunanı kadim, Etrüak 
ve Roma medeniyetlerinde dltta
babeti hakkında mevcut bulunan 
ilmi nazariyelerden ve mezarlar
daki sun'i di~ takımtanndan tarih 
aırasile bahseylemittir. Feyzullah 
Rasih B. nutkuna devam ederek ERFURT, 1. A. A. - Volff A
hugünkü gençliiin, dittababeti i'!nıından: Bir lıenka önünde otomo 
meslek.inin teeaaüsünden beri te- bille bekleyen iki terir, büyük bir pa 
sadüf ettiii azim müıkütatla mü- rayı hamil olan iki banka memuru
cadele için ne kadar çok çalış- na taarruz etmitler, birisini öldür
mek mecburiyetinde kaldığır.ı ve 

1

. müşler, diğerini ağır surette ve 0 sı 
bilha .. a Türk Diıtabipleri cemi- rada aokalr.tan geçmekte olan bir ka 
yetinin her hususta ifa ettiği biz- dını da hafif surette yaralamıtlar
metleri ve yaptığı nefriyatı izah 

1 
dır. 

Ye kongreye muvaffakıyetler te- Şerirler 50.000 mark gasbetmiıler 

Bu ai.le ve mektep mecınua51 
( 49) uncu nüshaıile betinci inti· 
ıar aeneaine bauyor. Oç aydan 
beri nefaaet ve zenginliğine hiç 
bir halel getirmediği halde fiat 
20 kunıf8. indiren bu ırüzel mağa• 
zini bütün ailelere ve bütün ı; e 
ve orta mektep talebelerine tavp 
ye ederiz. 

Çanakkale 
Muharebeleri 

ıuua ._, ıçın lf e ••• Cinayeti biitün 
menni etmi,tir. dir. Bu sırada poliı devriyesi vak'a 

leferrüatile itiraf ebnİftİr. Davut jan ' • _..' 
darm..lan evine ırötürmü,, topratı Fransız plam ve 
ekrar kendi elife eteleyerek karısı-

LA PAZ 1 (A.A.) - Kabine 
İstifa etmittir. Yeni kabinenin bü
tün fırkaların miinıeulllerini ibti 
•a edeceği tahmin olunmaktadır-

mahalline geldiiinden terirler, para 
Konqregr gele11 telgraflar çantalarını ve parayı bırakarak oto-

Bundan sonra kongreye gelen 

nın cesedini çıluınnııtır. Şerir herif Amerika 
Adliyeye teslim edilnıiıtir. ASSOMPTION 1 A.A. - Har 

biye nazınrun bir teblifi, Paragu
aylılann Ternande iatibk&mmı al
mı• •e Bolivyalılan ric'ate icbar 
etın~ olduklarını bildirmektedir. 

CENEVRE, 1 A.A- - Tesliha , 
tın tahdidi konferanundaki Ame 1 

Mikrobiyoloji cemi- rikan heyeti azaamdan M. Nor
m.an Dav.da, Amerika'Jı aazeteci

yetinirı içtimaları !erin Fransız plİlm hakkında sor· 
Türlı mikrobıyoloji cemiyetin- muş oldukları suale cevaben fÖY· Kral barışmayacak 

den: Türk mikrobi,·oloii cemiyeti le demittir: LONDRA 1 ( 
·ı· d - . "k h . b ı· b" • A.A.) - Bük-yaz talı ın en sonra ilk iç"---0 •• Amerı an eyeti, u p anın ır b d" 

......., retten il ıriliyor: Preıuea Helene 31-10-932 pazartesi ..;;nu·· saat 18 30 nüshaaını henüz eline almıı değil • 
•- , nın Bilkret seyahati hakkında ev-cla Beyoğlunda Sak~ çıkmazmda dir- Ben Amerika'nm bu plİlru I lı 

M ve ce a nan haberlerin doiru ol-
(Türk Tıp Cemiyeti) aalonunda bi- kabul etmiyeceğini • Herriot'ya duğu anla~ılmaktadır. Kralın 
rinci reia ProF. Dr, Server KAmll katiyyen söylemedim. Böyle bir p 

1 D--- . 1 k k b • )"L' . r~ae.• He en_ e il_e ileride barııma 
""'71D .". yasetindc yopmıt " ~iç-'- a- ıeye_ arar. v_ erme - •en.un aa an.ı· fikri d b 1 d 

• "" h 1 d d - ld " erpı' ı e e ilmemiıtir. tı•ı mueaaeaeai müdiri Dr.Şerafettin yetım da ı m e egı ır. • H tt• kt"I ki . 
Jv.~stala B. tarafından ••insan -'-e- M. Herriot ile görü tüfüm aıra· 

111
a a va 

1 
1 e '': e aıt 1!.°: _uzlaş-

- . . .. .. .. ,,... d k d" . b 1 • b ti a ve an aşmaga taranar olan 
ıı;ı '"li'.!'!''.unu_n mert.et! . Y•vrula.rma a en, ısı aknal ~ka.:fın ana. a a ı M. Maniu bile bu noktai nazarı. 
nak uzenae çok muhim tebliğat rmı goetennc· e ı tı a etınış ve • ru ffak im , __ 
yapılmıı, Dr Oıman "'-afet-'- bu husus hakkında fikrimi aorma tan muvab"l 0 ~sıı;ıa çaH.,.kmak-

- • . ~ _., n vaz ı • &'"ÇDUftir. a ikat r.::u D~ :;erBey~'d.Prof .. Riza j mıftır. halde hllkumet, kral ile prensesin 
• a er ••aaıııon" • aralannm açılması Y'ilzünd 

• ıştirak etmiılerdir. Türk mikrobi- Milletler cemıye- taya çıkan bilhaaaa mal"ı baen o~-
1 •- • ti bu da bö J ZI mut 

yo oıı cemıye • n. n, Y .• her a- t" d Mançun" küllerin halli için prenaea HC!cn-
yın aon paz~rtı;sı gunu aynı zaman ID e nin Bükret'te bulunmasından iıti 
~() n:mJıalde ıçtıınalanna devam ede- meselesi fade ile ilctifa edecetk.ir. 
ttktn-. --·-- CENEVRE, 1 A.A. - Gayri 

it 1 d ki • reınıi mükllemelere nazaran Almanyada iflaslar 

teklifi kabul edildi. bir çok mektuplar okunmuştur. 
Azadan Mehmet Ali Beyin, Bu meyanda Sıhhat vekili Refik 

bütçenin çabuk tasdik edilip Bey •u telgrafı göndermişti: 
gelmesi, i,Ierin bu yüzden sü- "lstanbul, Türk Diştabipleri 
rüncemede kalmamaaı hakkın- kongresi umumi katipliğine: 

"Birinci Türk Di9tababeti kon 
da bir takriri okundu. Muhit. gresinin umumi reiılifine kabul 
tin B_ cevap vererek bu husus- 1 suretile di!tabibi mealektaılann 
ta esaıf!n bazı tedbir alınmak hakkında gösterdikleri yilkaek 
üzere olduğunu söyledi. hissiyata ve 13 birinci teşrin tarih 

li mek'tubunuzun kongrenin açıl-
A hmet trasime kabir ma merasimine vaki olan daveti

Müteakiben Rt>fik Ahmet 
B. tarafından muharrİT Ahmet 
Rasim B. ·merhumun kabrinin 
Belediye tarafından yaptın!. 
ması hakkımla verilen takrir 
okundu. 

Bütçe encümenine havale e
dildi. 

Ruznamede baıka mevzuu 
müzakere kalmadığından per
ıembe günü tekrar toplanılmak 
üzere celseye nihayet verildi. 

--~--·...----

nize ayni zamanda B. M. M. nin 
içtimaı haıebile iştira kedemedi
ğinden dolayı çok müteessirim. il 
mi ve meılekl çok kıymetli gaye
ler istihdaf eden kongrenin Türk 
tababetinde hayırlı neticeler vere 
ceğinden iimih'ar olarak mesainiz 
de muvaffakıyetler diler. Sıhhat 
ve içtimai Muavenet vek&letinin 
Ye tahamıın tebriklerini kongre 
azasına ibli.~ buyurmanızı rica e
derim efendim." 

Kongrede okunan muYaffakı
yet temennilerini havi mektuplar 
meyı\Dında Dr_ Neşet Ömer B. le 
J>iştababet mektebine müdavim 

Berlinde yol But.,.ar talebesi,Anadolu'nun müh 

k ı t~lif yerlerinden kongreye icabet 
aza arı edeme,.en bir çok diıtabiplerlnin 

BERLIN, 1.A.A. - Volff Ajan. BERLIN, 1 A.A. _ Volff Ajan 1 mektuplan vardı. Bunlar alkı,lar 
omdan: Almanyada birinci t"!rin i- 1ından: Bu ıenenin ilk 9 ayı için . la karşılanmıftır. 

a ya a yeni Lytton raporile ittigal edecek o-
Rus sefiri ıan milletler cemiyeti konseyi 2o 

So ti . tqrinlaanlde İçtimaa davet edile-
ROMA, 1 A.A- - vye erın cektir. 

yeni Roma sefiri M- Potiem.kine. 19 lar komiteoinin 12 tetriniaa
krala itimatnamesini takdim et• 1 nide toplanabilec:eff oöyl-•kte 
mi tir. • dir- BiiJik llUIClia, klman...ei 

çinde Tidw bulan illialann sayısı d n. ı· d 17615 1 k 1 1 · 
" ,,.,r ın e . yo aza~ı 0 - lto11grPnin tazimatı 

Ürümmond'a muavin 
CENEVRE, 1 A.A. - Volff A

jansından: Sir Drumm-d sabık 
Alman nazırlarmdan M. Trende
lenbarg'u Milletlar Cemiyeti mec 
liıinin taaYibi kaydı ibtiraziai ile 
liltibi umumi muaYinlifine tayin 
-iııtir 

'459 Ye konkordato talepleri 262 ola muttur. Bu mıktarda evvelki ıene 
1 rak tealıit edllmi9tir. nin ayni devreai nazaran 1407 Kongre açıldıfı aaman Oamaıa 

Cet- Eylülde 480 iftU Ye 30& raddesinde bir tenakua Yardır. 1 Bürbanettin, Suat lamail, Rifat, 
konkordato talel>i kaydedilmittir- Ancak bu yol kazalarında ölen Galip Bey_l~r ."!e arkadaılan tara-

-- ; !erin adedi 1931 aeneainin ayni fmdan Reısıcümhur Hz. ile Kaıum 
Feyezan ı devresine nazaran 5 kişi fazla o- 1 v~ laın~t P~talara, Sıhhat .... Maa 

bidayetinde toplanabll-lrtlr. --
bir 113 yaşında 

ihtiyar 
1 larak 25 ü bulmuıtur. Yine bu ka- nf vek.illenne kongrenin taziınab 

REIMS, 1. A.A. - Şidcletli Yai• 1 zalarda yaralananlann adedi de 1 nın !elgrafl":. an:ı için verilen bir 
. "!"r~, Marne, Saulx ve Omanı ne- , daha timdiden 8421 ki,i olerak 

1 
ta_kr~ de mutteflkan kabul edil-

BEi GRAT, 1 A.A. - Bır .,,, hirlen ıularnun pek fazla yükselme tesbit olunmu9tur. mqtır. Bundan sonra, azaya, .,... 
yıkı)Jlllf Y.• ~u albatl.an ~ 13 ı oİne aeMbİyet •ermit ve bu •ular, B11 miktarda geçen ıenekine na ' miyetin tab.,ttirdifi raporlarla 
yatında bll" ilıbJ'ar, aıti ft aal- pyırı.n, o,._n n yollan iatili et- ıaran 396 kiıilik bir teıayüt var- mecmuaıının son sayı11 tevzi edil
olduiu halde kurtanlnutbr. mİftİ dır. i miş ve ;,nı:ün saat 10 da Di•tabe-

mobille kaçmıtlardır. 
Firarilerle kendilerini takip Men 

polisler arasında revolver at.,.i teeti 
edilmiştir. 

Şerirler nihayet ortadan kaybol
muşlardır -------
M. Mussolini italya

da dolatacak 
ROMA, 1 A.A. - M_ Mu11olini 

Pavie, Manza, Brescia, Ancone felıir 
)erini ziyaret edecektir. . -

Bir idam kararı 
MOSKOVA 1 (A.A.) - Mah 

keme, 36 kitinin ölümüne ve ti 1 
kitinin yaralanmasına sebebiyet 
venniı olan Lublino tren kazası
na ait davayı bitirerek luırarmı 
venniıtir_ Kazadan meaul olan is
tasyon ıefi Boubakoff, idama mah 
kıim edilmiıtir- Diier bir çok me
murlar da muhtelif hapis cezala· 
rına mahktim edilmiılerdir. 

Irlandada arbede 
DUBLIN, 1 A.A. - Cork kunt 

luğu dahilinde kam MaUow'da 
eak.i muhariplar cemiyeti uaaı j,. 
ı. sokaklarda "Y Af&•ın de v .ı .. 
ra l" diye hatıran gençlar araıın
da bir arbede olmuıtur. 

Polia, nümayitç.ileri dafıtmak 
için sopa iatimali mecburiyetinde 
kallDlfbr. 12 hafif yanılı .... rdır. 

Fırtına 
TROUVILLE, 1. A.A. - 8İrlla& 

ciinden beri dnam etmelate olaa 
!iddetli fırtına ,dalga kmıDı haaaN 
uğratmıttır. 

s .. hil münakalatı inkit11.a uir-
br. 

lngiltere hükfuneti tarafından 
Büyiik Reisimiz Gazi Hz. ne bir 
nüsbaaı takdim edilen Ceneral 
Oglanderin "Çanakkale mubare· 
heleri" ismindeki eseri, Kana~t 
kütüpaneaince çol. nefi1 bir t• kil· 
de basılmıştır. Kitapt11. Celibol~ 
ve Çanakkale muharebelerinin bu 
tün safhaları, gö~terilmişiir. Ta"I• 
aiye ederiz. 

Şen çocuk 
Memleketimizin en eüzeJ ço

cuk mecnıuau olan (Şen çocuk> 
un 10 ıncı 94yııı da çıkmı~tır .. 

içinde dünya çocuk edebiyatı 
tiirler, hikiyeler, masallar. r~iı11 

ler büyük adamların hayatı ve ı• 
ire ... vardır .• 

Aile babalarına ve çocukfaı1• 
na tavsiye deriz. . 
- ~ -

Beyoğlu dördüncü •ulh hukıılı 
mahkemesinden: 929-120 No. lıı do• ,. 
ya ile 11 Mart 929 tarihinde ıncıı 1 

tediyeıı.ine karar verilen Yunan taba 

omdan Teodora Golaııos efendiy• 
&İt Aralan Eaki Hisar Çimento tiri<~ 
tinin bq lira kıymeti muharrerel• 
908 No. raıından 916 numero•un• 
lıadar 9 adet ve 57341 No sın<l:ın 
57371 No ıuna kadar 31 adet 44901 

No. aunden 44960 No. auna kahf 
60 adet ki 100 adet hamile mubJıfı 
hiue senedinin 13 No. lu 100 a • 
kopanın 3 sene geçtiii halde bir ırı" 1 

hilı: h 
. . _ _, fı•· 

te zu ur etmemı, ye bca.-Ç» • 
"bın· nununun 437 ıncı maddeai mucı 

ce müddeinin sıbhatı müddeaıı Y" 
min ile teyjt ettirilmiı olduğun~ 
mezlı:Ur kopanlar bedelinin ..,öd ~ 
Teoclora Golagoı efendiye itaY• ~• 
kUr Aralan Eaki Hisar Çimento şı~ 
tinin mecbur bulunmasına lJ-lO- r 
tarihinde karar verildiği ilan olun• . 

'<araı·ına muvafıktır 



-
fl/j uhabir mektubu 

.:_:: , ·•: -co>'.~ , 
~· ~ '(-~~,~: ~'?'.?· zaran r :11-----------.... 

Konya'da fenni bir 
mezbaha yapılıyor ....... ' 
Bu havalide cins hayvan 

yetişti1'mek 
nıerakı gittikçe ilerliyor 

·fiergtye iştirak eden Karamgn koyunlarından biri 

'• l(ONYA, (Hu. mu) - Kon-ı aata mahauı üıtU kapalı ağıl, 
~da ~r aeneye nlabetle daha hayvanlann sulanma yeri, kan ve 
ti". hayYan bu aenenin sergisi- pia su ve lai;ım depolan ile bunla 

Konyawt. '- "°" •arkla 1 SEYRISEF AlN 
n hakikaten nazara çarpa dk va-
ziyettedir. Merm -= O.lata J[llp<U 

lstanbul ve Ankaradan Konya 1 ı,... B. U62. lube lı.. llrlotcl 
tarikile Adana cihetine giden §İ· lıltıhllrdaraado hMı ı. 1740. 

mendifer yolculan konya istaayo· 

1 

TR•A•BZON POST ASI 
nunda bol çetmeleri ve iyi çayır 

balı namile maruf suyundan kap (GULCEMAL) 
!arını ve su ıiıelerini doldurduk
lan vakitte Konyl\ belediy.,sine 
tetekkür etmektedirler. Belediye 2- ikinci tefrİn çarıamba 
nin emrinde olan yolların tatla 18 de Galata rıhtımından 
döşenme muameleai v., yol taml- kalkarlar. 
ratı da ıayaru iftihardır. Konya· ıtı••••••••••••I 
nın en mühim caddesine ait olan ı ı 

taı tefriti ihalesi yapılmııtır. Fa· 
aliyeta bllflanmııbr. Yollarıma ki 
misini teıviye kim.isinin ıalab kl-
ıaiaini yenid.,n inta ve tecdit et- 1 

mekle gece ve gündüz faaliyetine f 
devam etmekte olduğu görülmek· 
tedlr. 

Belediyenin en mühim bir İfİ· ı 
nin ilmıal etmİf olmas< da şayanı 
memnuniyettir. O da belediyenin 1 
ıehlr haritasının yapılmıf ve o· 
nun planına ıröre belediye mü· 1 
hendisliii hareket etmekte olma 1 
urda.Bu projenin müıtakb«I Kon 
ya tebrinin pek mükemmel bir ıe· 
hir haline ifrağı derhal nazara 
çarpmaktadır. Geniş aokakları ve 1 

caddeleri her tarafta su depola- ! 
n ve çetmeleri halkın bu suretle j 
olan ihtiyacını da defetmektedir. 

Naim Vapur ldareai 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Llika 

ADNAN 
vmpuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata nhtnmndan saat 
tam 17 de har<ketle dogru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lzmir'den aut 
14 1/2 de hareketle lıtanbul'a av 
det eder. Tafsilat için Galata 
Gümrük karfllında Site Franıez 
han No.12 yazıhanesine müracaat. ı .__a Tel: 4, 1041 1 Konyayı iyi Konya yapabilmek 

için belediyenin evvelce i•tikraz 
etmlf oldufu parannı tamamen 
teaTiya ve tediyeainden aonra ola 
bileceği ve bu da mühim bir pa- Romanya Hükfuneti 
ra oldufunu biliyorum. Genç be· İdarei Bahriyesi 
lediye reiıi bunun da tekamül "e Llmanmnzdan hareket edecek 
zaman itibarile önüne geçeceğini vapurlar: 
ve bilha ... kıymetli ve idarecilik DAÇY A vapuru 3 T p 
teki kudreti kabiliyeti olan .. ali l' · sanı er· 
Vehbi Beyefendi ile baş ba~ ve- tembe ıat il de (KöJtence)ye. 

t tıraüştir. S..rgiye gire" hay· 1 
"1.r aruında hakikaten cina, r .__...,...., 
r•anlar vardı. Bu havalide 1 

rerek çahtmau ve müştc1·eken ic· DAÇY A vapuru Perıembe 7 T . 
ra~ faaliyet etmesi de b~~lı~a zile ı' ıani pazartesi aaat 10 da (Pire, Bey 

,..,...,._,,, ~dil~ek has .. lardan bırıdır zan rut, Hayfa ve lskendcriye) ye. 
ned.,nm. . .. . . 1 ROMANYA vapuru 8 T . aani a&· t araamda lıayvan yetiştir· 

k '< bealf!mek için büyük bir 
,..,._\ vardır. Bu aebepla sergi 

i bir rağbet gôrmiiftür. Tet

Konyanın den, yun tıftık ve lı 11 d (K .. 1 li'!lli~i·~~I .. ire gibi olan mevaddı hayvani· saat e os ence) ye. 
ye lharacatı pek çoktur.. PRENÇYPEZA MARIA vapuru 

ı:., edi!.,n hayvanlar halk tarafın 
t büyük bir alaka ile tetkik e
llıekte idi. 
~1Sergi; her aeneki aergiye ..; .. 
t " bu aene daha zengin ldL 
lfta atlar gelmekte idi. Bllhaa
~~eıhir edilen taylar ara.amda 

~lr:aten çok cin. ve kıymetli 
;.~ lar da vardı. Arap clnaleri 

ınükmnmeldl • 
'l Yilayet baytar müdürünün 
~" gayretini zikretmeden bura

lleçemiyoceğim. 
, A.tlardan baık.a inekler, bofa
~ lr:o)"Unlar, koçlar, tiftik teke-

ve tiftik keçileri de vardı. 

MONIM 8 T. ıani salı saat 16 da (Seli.nik) e. 
Bu vapurlar Avrupa için, Köıtea

ceden saat 7,15 te banket eden ve 
Gayrimüb dillerin bütün Avrupa için hareket eden 

Nazarı dikkatine trenlerle rabıtası bulunan ıürat ka

Girit Gayri Mübadillerden olupta 

tapulannı mahallinden çıkartmak ia 

teyenlerin hergün ıaat 8 den 10 a 

kadar n 1 df!D 3 e kadar Beyc:lğlu' 

da Tepebafmda Perapalaa oteli 

kU"fıamda Şeyh apartonıınınm 9319 

tarile aktarma. 
Romanya Hükumeti vapurlarmm 

Köstenceye azimet ve avdet günl&o 
rinde Oryan Ekaprea treninin Ca-
lais- Bucarest Vagonli katarı Kös
tence limanına kadar gelir. Roman- j 
yanın ba~lrca iıtasyonlarile merkezi 

munarah daire.inde Hulusi Beye ve cenubi Avrupa i&taayonlan için 
müracaatlan. 

._ ~eali ıalah komlayonu tarafın 
~ ltöylere .... elce verilmiş olan 
ı, •lardan alman mahsuller m• 
ı.~ıtda nazandikkatl celbeden j. • tnn Hanında kiin umumi acenteliği 

ne müracaat. Telefon 44828 lıtan· 
bul-Selinik seyahati 24 saattir. 

ıimenclüfer bileti verilir R_ .anya 
"e Polonyanın bütün tehirleri kon

ZA Yl - Kabalat Lisesinden 9-10· ı ıimento ile etY• sevkcdili-. 
o.ı-.... .::wı 932 tarihinde almıt olclu~um 1809 Fazla tafsilat Galata ~z nh-

er, boi;alar, danalar mevcut-

l\ı Sergi için ( 3500) liralık mft.. 
•t ..,erilmittir. 

ıa~•giye (17) at, (23) kıarak, 
'l& tay, (11) bola, (15) inek, 
"' ) dana va düve ile ( 54) kara
t,. " lr:oçu ve ( 55) karaman cinai 
lf~" Ye 115 teke tiftik va ( 511) 
il. d cinsinden keçi ve 3 katır va 

e kabl" yaYrUlu kısrak vaı•dır 
.C~'an 351 hayvan iıtirak et
lı. 

~llnlardan amıflanna •• cina 
•, e nazaran birinci gelen bay 
~~ (24) ikinci gelen (23) Ü• 
"1ı gelen (31) dilrdüncU g• 
, (23) ki cem' n 101 heyvana 

lfat verilmiştir. 
tllt~at yeldlnu 3500 liradır. 

'<ti lılı hayvanat sergiaine ittirak 
~ te iyi not alan hayYanAtm 
ı-;; •rine nazaran mükfatın mik 

, (150) liradan batlayarak on 
'Ye. kadar verilmekte •• para
~4 telt6ma (31100) lirayı bulmak ... _ 

ı,11Set-gide birinci va ikiDd ıdlril· 
\ e.rı kazanmak itibatibş bu -
\ı ~ ziyade köylerdeki hayYa
\ 

1 1Yi bakmıt •e iJ'i yetiıtlrmit 
~ : lr:öylülere i .. bet atmİf olma 
'~&fani memnuniyet görül-

Konya Belediye reisi ve 
C. H. Fırkası vlliJyet lda· 

resi reisi Şevki Bey 

ra mahauı mecralar ve ıu teıiıatı 
ile her tarafa konacak olan mua 
luklu au tevziab ve haricen ~e da \ 
hilen aıı. l&Jım, elektrik depoları 
da ihtiyaca kafi bir kudrette ı 
ve Belediye bütçesinin dar· l 
ı.~ haaeblle kaaaaından j 
hiç bir para çıkmamak şartile mü 
teahhidi tarafından yapılacak ve ı 
mukabilinde dört buçuk senelik 
mezbaha haaılatr da müteahhidi· 
ne yevmi olarak verilmek sureti· 
le ihale .,dilmiftir. Fenni mezba· 
haam temel a:nıa meraaimi bir , 
kaç cila aonra olacakbr. Fenni : 
mezbahanın birinci kısmı (60) 
bin küaür liraya ihal., edilmiftir. 

Konyada nafta işleri ve 
imar faallgetl ve plgaıa 

Nazan dikkati celbeden bir 
teY varae o da Konyada bu aene 
olan ev intaalı ve dolayıaile de i· 
marattır. Her seneden daha fazla 
olarak herkaa bir masken intuı 
derdine diifmiit •• mütemadiyen 
İnfaat faaliyetine kemal ııermi va 
rihaelrte olauuıdır. 

numerolu tudiknamemi zayi ~ttim. 
Y eniai çrkanlacağından hükmü yok· 
tur. 853 : Milat. 

Gözyaşları!. 
Pek yakında çıkıyor 

ETEM iZZET B.in en •on yazdığı tahlil romanı 

Siparişler şimdiden verilmelidir. Teıızl merkezi 
İkbal kütüphanesidir. 

Beyk~ 
Köyü 

Akbaba 
Akbaba 
Deresekl .. .. .. 

Malmüdürlüğünden: 1 

Mikdan zira Muluun \ Mevkii 

Poyraz yolu 
Poyraz yolu 
Zeyiı oğlu 

Mustafa pafa 
Mustafa pata 

Çiftlik 

Cinei 
dönüm men K. 

1 

Tarı.. 1 
Çalılık 3 
Tarla 5 
Kır tarla 5 
Su altı tarla kır 80 
mevkii 

Lira 
50 
ıo 

ıoo 
ıs 

400 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının İstanbul depo
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılıf. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/2 kur 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi; İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

Sökülecek, takılacak 
hiç bir ••yl yoktur. 
On saniyede bilenir 
'e serian temizlenir. 

"VALET" 
AUTOSTROP 

ıır-. makinesini 
kullanınız. 

.. Rus Antrasiti 
Muhterem müıterilerimiz il&o 

ride pipnan olmamak ye men
faatleri için diğer bütün antra
ait kömürlerinin fevkinde olan 
halis Rus antraaiti kullanm1&. 

Her yerde .. tı1ır 

30 mühürlü çunl derunünde 
ıooo kilo. 

Umum Türkiye acenta11 

Saridis 

Ttirk Maarif Cemiyeti Menf-tine 

BOY OK 

Eşya Piyangosu 
• 
ikramiye Miktarı: 9000 Lira 
Keıide tar hi 12 ikinci tepin 932 - Biletin fiab BtR 

liradır. Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu kife

lerinden arayınız. Memurlar bu!unduklan daire ve Şir· 

ketlerden de tedarik edebilir. İstanbul' da tevıi mahalli: 

Cağaloğlunda Halke•inde Türk Maarif Cemiyetidir. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango ıimdiye kadar binlerce 

kitiyi zengin etmiıtir. 
Fırsab kaçırmayımz 

f ştirak ediniz •• 

~ ~~ki.fallar cumarteai l'ÜDÜD• 
~~~en teni edilm.,te ı...,.. Piyasa 

.. Fındık ayazma 
Mescit arkası 
Hamamar ... ı 
Arka yol 

Tarla 3 
3 

Yanm 
11/2 

6 

50 
30 
10 
ıs 
90 
42 
80 

1 
A. 

1 Galata, Çinili Rıhtım Han 4 ün-

Ve m
GötıüJlerl •:aytf olanlardılıi öksürO.klere büyülı: ehemmiyet re nrmelidlr. KATRAN HAKKI EKREM tehlikenin önıine ı:cçer 

IConyada mezbaha 
~~ada ...,_ baılaıunak 1-
~, "")"llletll •alimizin zamuu 
" ı.., İnde ıenç ve mütetebbia o
~ ı.. l~iye relalıniz .... Cumhur!· 
l\ıı •>&J fırkaaı .ılayet idare .... 
"'4; ~olan Şe•ki Beyefendi-
1\ L~ kartı •• bllhu .. Kon
~ .....,..._ ııhhatl umumiyıtaİDİ 

~ noktai naaanndan pek .. S: ly.,tli olarak telakki ettlfl 
~ trıezbahayı men:ut olan pro 
~ , ... ucibioce ikiye takalm at
~""' birinci knmmı hemen •• S: diferinl blllhara ikmal •• 
\>ı etın.,k auretile fenni mezba· 
~ ~a yapmak üzere mütealılıl· 

>.t ..... ıe atmigtir. 
~ ezbahanm birinci kısmı in
~'-ı.ı dahli olan akaunı birer S, tikretmejfl faidedea lıall 
lıı,ıı.:r:ıt'WD. F emıl mezbahanın 
~ <><! • kantar ve okturva memur 
"~ı, .. ,., müatahdemin oduı, k.a 

;uı aovunma mahalli, temla l\ 'o nıalv-.lli, helalar, hayvana· 
'lı.ı: Yunma va keailmo yeri (mea 
'ıtı.lalonu) •ıı;r kemıela malı 
ı.._~I. hal, barsak va ftkembe ta• 
~ :ne daireai, iaterlize mahal· 
İ'.'!. ltı 1Daaıo v., motör dalreıi, va 
:-q l> •deı>oau, tecrit ha..e ve met 
'ı e.ç, llyüJı: kıtada ahrrlan, umu· 
\ '" ~ •.ğıl, ot ve SAllUln depola-

~ıtıtı mahalli kü ük ha a• 

Ev kiralan buna rafmen bet 
liradan batlayarak azami otua li 
raya kadar çıkmaktadır. Diğer Tİ 
li.yetlera niabeten maifOl derdi 
Ko..,.ada ucuzdur. Ekmeğin kilo 
itibarile birinci ( 7), ikinci ( 6), 
~cii bat buçuk kuruftur. 

Yetil biberin okka111 15 ilA 20, 
taze bamya 15-20, patatea 5-10 
d...aıe. Z-4, liaüm yedi buçuk
tan on kuruta, etin okka ib"barile 
tiftik teke ye çepiç on bet ile yir.. 
mi •e koyunun yirmi ile yirmi bet 
kurufll aablmakta öfledea sonra 
bwalarm piyaaaaı daha ziyade U• 

cuz bir fiata düpnektedir. Sirke· 
nin okkuı on kunıttur. Sadenin 
okka11 (86 kuyruk 60 kuruşaır. 
Sucuk ve pastınaa faaliyeti bat 
eöatennit ve yeni pashrmanın ok
kası yüz ve yoğur mebzul ve sü
tün okkası on kuruta n büyük 
bir kbe yofurt ta on kurup veril 
-ktedir. Fakir bir ailenin ma
ftet derdiKonyadıı pek ucuza mal 
olabllecefini kayd.,tmek bir 
hizmettir zannederim. 

BfJl•dlge bDtçesl ve faallyetı 
Konyada belediye hiltçesi 

(260) bin kü.Gr liradır. Konya 
belediyeai iyi bir su memlekete 
celp •• iaale etmit olmuı l.u. 
bile büyük bir hayat bahtetmiıtir. 
Elektrik huıusunda bu tesi .. tta 
blivük bir dahi ve tesiri ırörülmilı 

" .. 
H 

" 
" 
" .. 
" .. 

Hamam dere bahçeli 
- Kirazlık 
• Kadı yaka 

Ortalık 
Mustafa ağa tarlaaı 
Değirmen bahçesi 

Kır meYlıii 
Arsa 
Kır tarla 
Bahçe 
Kır tarle 
Tarla 
Tarla 
Kır tala 

6 
8 

20 
2 

Bahçe 4 
Kır tarla mevkii ı 

200 
10 

ı65 

YIL•karıda cim ve evsafı yazılı emvali milliye petin bedelle 

mülkiyetleri satılmak üzere 1 Tetrinisani tarihinden itibaren 20 
gün müddetle müzayedeye •çıkanlDllftır. Yevmi ihale 22 Tet

rinisarni 932 salı ıünü aaat 13 tedir. Taliplerin yevm ve saati 

mezkiirda yüzde 7,5 niıbetinde teminat akçelerile Beykoz mal

müdürlüğüne müracaattan. (5772) 

Edirne Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimiz talebeaine yaptırılacak olan 190 ila 200 takım 
elbiıe imaliyesine verilen fiyat haddi layık görülınediğiılıden mü

nakasa bir hafta müddetle temdit edildiğinden taliplerin ihale 

JÜDÜ olan 2 Teıriniıaııi 932 çarıamba günlf saat 14 te temUı.t. 
larile Edime'de HükUmette müteıekkil komiıyona müracaatla

" ilin olunu11 ( 5787) 

cü kat No. 8 Tel. 4,1418. 

ZA Y1 - 763 ıicil nwnsolu anba
cıhk ebliyetn•"Mnııi zayi ettim. Y • 
niaim çrkancağmulaa hükmü yok· 
tur. M...._ Ali bin Hüaeyin. 

Be,-otfu Tapu bat .... urlufua
danı Rmnell kavatmda emlik mll
liyedea münhedim demirhane .,. ... ı 
111a bilmiu.ayede bedeli ııetlnea nril 
mek mera 350 lira bedel ile Çatalca 
-kll müstahkem kwmndam Fuat 
paf&ya ihale edilerek teacili Sany• 
Mal müdürlüğünün 30-10-932 tarih 
ve 3802 numaralı te&kereainde bildi
rilmit isede mezkur maballin tapuda 
kaydi meYCut olmayip ancak vergi 
kaydında 90 tahriri ile tahriri mu
aakkafatta miri namına septi defter 
ediJmiı oldufu teablt edilmit ve bil 
havale kayıt kaleminin 1 -11-932 ta
rihli derkenennda iae aeaet muaye
ne edilmeden miri namana teabit e
dildiil bittetkik anlatılm<t oldupn· 
dan mezldlr mahalle tasarruf id<lia
ımda kimse mevcut lae tarihi ilan
dan itibaren 16 gün sarfmda tasar
ruf veaikalan ile birlikte B..,.oğlu 
Baımemurluiı\!ıP, müracatlan ilan o 

lun .. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Kıymeti muhammenesi 

(1400) Lira 

1 

Silivrikapı haricinde te:rb Nizamettin tekkesi civarında 
Bezmiilem yal<ie vakfından harap çiftlik ebaiye ve müıtemiliti
le tahminen bin di>rt yüz dönüm tarlamn üç senelik icarı müza
yedeye konulmuttur. 23 T.ıani 932 tarihine müaadif çartanıba 
günü ibalei kat'lyesi iua kıloo•caimdan taliplerin y~mü meıı:
kUrda aaat on bete kadar l'tanbod Emf müdiriyetinde Orman 
ve Arazi kalemine müracutlan. (5';66) 

Mülkiye Mektebi 
Müdürliğünden: 

Bu defa yapılan müsabaka imtibaıumla muvaffak olup ta 

mektebe gelmeyen ve alikaamı kesen altı efendinin yerine imti

handa 47.48.49.S0.51 ve 52 inci olarak muyaffak olan 793 Mm:ge\ 

numaralı Zillfü; 799 Muammer. ssı Fuat. 872 A11ım; 879 Akif 

ve 820 numaralı Saip efendiler alınacaktır. Bu efendilerin 7-ıı. 
932 pazartesi ıününe kadar mektebe müracaatları. aksi takcir

de yerlerine diğer mu•affak olan efendilerin derece 11ra11 Üze!'İ· 
ne mektebe alınacakları teblii makamındw. ilin olunur. (5782) 
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1 

Kuleli liıesi ihtiyacı için ı Merkez kumandanlı&ma 1 

61. Fırkaıun Çorla ve Tekirdaiında bulunan kıt'alan ihti- 1600 filcllkOI fanitl 900 çift merbut müe11eaat ihtiyacı için 
yacı olatı apjıda yuıh eraak münakuaya konulmuttur. Şart- yün çorap ild ,..-tnamede aleni 19.000 kilo zeytinyağı kapalı 
nameleri s6rmek iıteyenlerin her sün ve münakuaya iftirak münakua euretıile 1atın abna. zarf suretile 1atm alınacaktır. I 
edeoek.1 hiaa __ _. caktır. Münakaaalan 26-11-932 Münakasuı 6-11-932 pazar g6 

erin · IUDJUa aöıteril- vakit ve ıaatten evvel Çorlu' cumarteai günü yün çorap 1aat nü saat 15.30 da Tophanede 
da 61. Fırka ıatmalma komiıyonuna müracaatları (1015) (5776) 14 te ve fanila Hat 10 da Top- Merkez kumandanhğı satın· 
Mnldi Enalı Nm Miktarı M6ııa.ka4a ,.ı.li Tarihi Gün Saat hanede Merkez kumandanlığı alma komisyonunda İcra lab- I 
Çorla Balpr 40,000 Açık mü- Hlmalma komisyonunda icra nacaktır. Taliplerin tartname-

• Kuru faaal:ra 

; Pirinç 

• Nohut 

• Mercimelı 

• Kuru üzüm 

• leker 
.ı Süun 

• Zeytin yatı 
"!' elDrclafı Bulıur 

" Kuru faaulya 

• Pirinç .. Nohut 

• Mercimelı .. Kuru özüm 

" Şeker 

• Sabun 

• Zeytin yatı 

44,000 

19,100 
16,000 

12,000 
9,100 

12,000 
7,500 
4,800 

68,000 
60,000 
32,500 
22,500 

17,000 
9,500 

16,000 
9,500 
6,800 

..ı.a,. 22/11/ 32 Sah 13 kılınacaktır. Taliplerin nümu- sini görmek için her sün ko-
Açık mü- ne ve tartnamelerini görmek i- misyona müracaatlan ve mü· 

-U.. 22/11/32Salı 15 çin sabah saat 9 dan ona kadar nakaHya ittirak için de tart-
Kapalı zarf 23. 11/32 Çarf&Illba ıo her gün ve münakasaya ittirak namesi veçhile hazırlıyacaklan 
Açık mü- için de muayyen vaktincl~ ko- teklif mektuplarını ihale günü I 
mıbaa 23/ 11/32 ,, 13 misyonda hazır bulunmalan. nün muayyen vaktinden evvel 
,. 23/11/32 ,, 15 (227) (5803) komisyon riyasetine vennele-
" . ~ 24/ 11/32 Perıembe 9 * * * ri. (155) (5429) 
,, 24/11/32 ,, ıı 75 Kilo Kalay * * * 
,, ı 24/11/32 ,, 14 50 Kilo Ni§adır Merkez kumandanlığına 
,, 24/11/32 ,, 16 50 Kilo Pamuk merbut müessesat ihtiyacı için 

Kapalı zarf 22/11/32 Salı 14 Kuleli lisesi ihtiyacı için yu 90.000 kilo kuru fasulya kapa· 
,, 22/ 11/32 ,, 16 karıda yazılı malzemeler aleni lı zarf suretile satın alınacak-
" 23/11/32 Çartamba ıı münakaH suretile satın alına- tır. Münakasası 6-11-932 pazar 

Açık mü- caktır. Münakasası 30-11-932 günü saat 14.30 da {lstanbul· 
--'- I I çartamba günü saat 10 da Top da) Tophanede Merkez ku-
......... 23 11 32 " 14 h ed k d 1 an e Mer ez Kumandanlığı man an ığı satınalma komisyo 1 

" 23/11/32 " . 16 1 d . kıl k T ,, 24; 11132 Perıembe 10 satına ma komisyonunda icra nun a ıcra maca tır. alip-

Kapalı zarf 24/11/32 ,. 13 
Açık mü

nakaaa 

" 

24, 11/32 " 
24/11/32 " 

kılmacaktır. Taliplerin sartna- lerin 9artnamesini görmek için 
mesini görmek için sabah saat her gün komisyona müracaat-

*** .. 

15 9 dan ona kadar her gün ve mü lan ve müakasaya iştirak için 

17 nakaaaya iştirak iÇin de muay- de şartnamesi veçhile hazırlıya 
yen vaktinde komisyonda ha. caklan teklif mektuplarını iha· 
zır bulunmaları. (226) (5802) le gününün muayyen vaktin-

* * • den evvel komisyon riyasetine I 1. Fırka hay"Yanab ihtiyacı o 1 Taşkıtla binası tamir ettiri-
lup kapafı zarf wulü ile müna- lecektir. Ihale1i 5-11-932 cu· 
kuaya konulan 200.000 kilo 111arte1i günü saat 16.30 dadır. 
yulafın lhaJe.1. Ankara ve İz- Şartname ve ketifnameaini gör 
mir guetelerinde yanlıt illn e- mek üzere her gün ve ihaleye 
dildili için yirmi gün müddetle IJtirak için o gün ve vaktinden 
tehir edilmittlr.Bu ihale 19-11- evvel komiıyona müracaat edil 

Maltepe lisesi ihtiyacı için vermeleri. (154) (5428) I 
1500 çift tire çorap aleni müna 

932 cumart .. i a(inü saat 10 da meıi. (905) (5789) 
yapı]acaktır. Taliplerin o gün • • .,. 
ve vaktinden nvel komisyona 
müracaatlan. (895) (5696) 

* * * Çatalca mil.tabkem m-tdl-
nln ihtiyacı olup açık münaka
Hya konulan &000 kilo bulgu
ra talibinin teklif ettiğ~ fiyat 
pahalı g6rilldUfünden pezarb
la konulmu9tur. lbat .. i 9-11. 
932 çarpmba gilnd saat 18 te 
yapılacaktır. TaHplerin muay
yen vakit ve saatinden evvel 
komisyona mü.racaat1•n. 

(908) (8792) 

• • • 
Kofordu ft 1. Fnb kıt'ala

rmm ihtiyacı olut,.ır;r11 urf. 
la milnakalaya an yil2 
bin ild ythı elli kilo balsan ta.
libinin teklif "ettllf flıyat pahalı 
görilldUğönden pazarlıfa ko
nubnu9tur. İhaleet 9-11-932 
çartamba günil saat 15,30 da 
yapılacaktır. Taliplerin c ailn 
ve "Yaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (907) (8791) 

* * • 
Çatalca Müstahkem mevkii 

kıt'alarmm ihtiyacı olan 11,100 
kilo kuru fuulya açık münaka 
saya konulmU§tur. lhalesl 22-
11-932 aalı günü saat 12 de ya
pılacaktır. Şartname ve nlinıu
nesini gömıek üzere her gün ve 
ihaleye lttirak için o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mil 
racaat edilmesi. (906) (5790) 

* * 
Gümü91uyu hutahanesinin 

kalorifer kazanları tamir ettiri 
lecektir. lhaleai 5-11-932 cu
marleıi günü Hat 16.30 dadır. 
Taliplerin kqlf ve tartnameai
ni görmek üzere her gün ve i
haleye lttirak için o gün ve v~k 
tinden evvel komisyona müra
caatları. (904) (5788) 

• • • 
iV. CÜ Kolordu ile Hava bir-ı 

likleri ihtiyacı olan 210 ton 
kriple maden kömüril kapalı 
zarfla mtınakasaya konulmut
tur. thaleai 22-11-932 salı sü
nü saat 10.30 da yapılacaktır. 
Taliplerin tarlname ve nümu
ne1İDİ görmek üzere her gün 
ve mliakuaya ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. (909) (5807) 

* * * 
Çatalca Mı. M"Y. de bulunan 

Sanderson markalı maa pulluk 
bir adet tıraktör (bir silindiri 
çatlak) pazarlıkla satılacaktır. 
3-11-932 perfembe günü saat 
15 te halesi yapılacaktır. T ı
raktörü görmek istiyenlerin Ha 
dımköyüne pazarlığa İftirak e
deceklerin vakti muayyende 
Ko. müracaatları (879) (5447) 

Çorludaki kıt'at için yirmi 
dört ve Tekirdağdaki kıt'at i
çin otuz iki bin kilo patatea ay
n ayrı tarlnamelerle &leni mü· 
nakaHya konmuıtur. İhalesi 
6/11/ 932 Pazar günü saat 14 
de yapılacaktır. Şartnameyi gör 
mek iateyenlerin her gün ve 
münakasaya İftirak edecekl&
rin "Yakti muayyende Çorlu' da 
Sa. AJ. Ko. müracaatları, 

(1001) (5498) 

• • • 
Çatalca Mlistahkem mevki

inin ihtiyacı bulu-o 86,000 ki· 
]o un aleni münakasaya konul
muıtur. İhalesi 19-11-932 cu. 
martesi günü saat 11 de yapıla
caktır. Taliplerin tartnamesinl 
atıuoek üzere her gün F mdıklı 
da K. O. ıatınalma komisyonu· 
na nrllrc.aatlan ve ihaleye işti
rak edeceklerin o gün ve Taktin 
den evvel mezkOr Kom. na gel 
meleri. (897) (5732) 

Çatalca Müstahkem movki
iııin hayvanatı için ihtiyaç olan 
30.000 kilo yulaf pazarlıkla aa· 
tm alınacaktır. İhalesi 19 . 11-
932 cumartesi günü saat 15 le 
yapılacaktır. Taliplerin şartna· 
nmei:ni görmek üzere her gün 
ve ihaleye ittirak edeceklerin o 
gün ve vaktinden evvel komis
yona müracaatları .. 

(898 (5733) 

• • • 
Kolordu ve birinci fırka kıta 

atı ihtiyacı olup pazarlıkla mü 
nakuaya konulan 63.000 kilo 
pıran, 25.000 kilo ilhana, 
37.800 kilo ıspanak için talip 
zuhur etmeditinden tekrar pa. 
zarlığa konulmuttur. Ve ihale
si S-11-932 cumartesi günü H" 
at 15 te yapılacaktır. Taliple
rin muayyen vakit ve saatinden 
evvel komisyona müracaatları. 

(896) (5731) .,. .,. * 
Çatalca Müıt. Mv. kıt'aları

nm ibtiyacı olan 7500 kilo pıra 
aa. 6900 kilo lahana. 4500 kilo 
ıspanak. 9900 kilo patatea pa. 
zarlıp konulmuttur. İhalesi 3-
11-932 per9embe günü Hat 16 
da yapılacaktır. Taliplerin o 
gün 'Ye saatinden evvel komiı
yonıa müracaatları. 

(903) (5775) 
• ,,. * 

Haydarpa9a hastahanesinin 
kalorifer kazanları tamir edile
cektir. ihalesi 5-11.932 cu
martesi günü saat 15,30 dadır. 
Ke,if ve fartnamesini görmek 
üzere her gün ve ihaleye itti
rak için o gün ve vaktinden ev
vel komisyona müracaat edil
meaı. (901) (5759) 

• • • 1 
kasa suretile satın almacaktır. ' Merkez kuman.danlığma 
Münakasuı 26-11-32cumarte.I merbut müessesat ihtiyacı için 
ı:ünü saat 15.30 da Tophanede 38000 kilo sabun kapalı zarf 
Merkez Kumandanlığı Satın- suretile Htm alınacaktır. Mü
alma komiıoynımda icra kılına nakasası 7·11-932 pazartesi gü 
caktır. Taliplerin 9artnameaini nü saat 15 te Tophanede mer
görmek için her gün ve i.ştirak kez kumandanlığı satınalma 
için de muayyen vaktinde ko- komisyonunda icra kılınacak . 
misyonda hazır bulunmaları. tır. Taliplerin tartnameıini 

(218) (5794) görmek için her gün komiıyo-
• • • na müracaatlan ve münakasa· 

Harp Akademisi ihtiyacı için ya ittirak için de tartnameai 
600 kilo zeytin taneai 600 kilo veçhile hazırlayacaklan teklif 
beyaz peynir aleni münakasa mektuplarını ihale gününün 
ıuretile satın alınacaktır. Mü. muayyen vaktinden evvel ko
nakasalan 29-11-932 aalı günü misyon riyasetine vermeleri. 
zeytin tanesi saat 11 de beyaz (153) (5427) 
peynir saat 10 da Tophanede .,. • • 
Merkez kumandanlığı aatınal· Merkez kumandanlığma 
ma komisyonunda icra kılma- merbut müeaseaat ihtiyacı için 
caktır. Taliplerin 9artnameleri- 100.000 kilo pirinç kapalı zarf 
ni görmek için her gün sabah· suretile aatm alınacaktır. Mü
saat 9 dan 10 a kadar komiıyo nakasası 7-11·932 pazartesi SÜ 
na müracaatları ve münaka1a. nü Hat 14.30 da Tophanede 
sı için de muayyen vaktinde ha Merkez kumandanlığı satm 
ııır bulumnalan. (223) (5799) alma komisyonunda icra kılı-

* * * nacaktır. Taliplerin 9artname-
Saat sini görmek için her gün ko-

300 Adet hamam takımı 11 de misyona müracaatları ve müna 
900 Çift yün fanila 10 da kasaya ittirak için de tartıl&· 

1600 Adet yiiz havluıu 11.JOda meei veçhile hı\zırisyacaklan 
Kuleli liaeai ihtiyacı için yu- teklif mektuplarını ihale günü

kanda yazrlı malzemeler ayrı nün muayyen vaktinden evvel 
ayrı aleni münakasa suretile sa komisyon riyasetine vermeleri. 
tın alınacaktır. Münakaaalan (151) (5400) 
24-11-932 perfembe günü hiza ,,. ,,. * 
lanndaki saatlerde T cphanede Salıpazannda Yollama Mü-
Merkez Kumandanlığı satınal- dürlüğüne ait 42 numaralı mo. 
ma komisyonnuca İcrP kılma- tör pazarlıkla tamir ettirilecek 
caktır. Taliplerin nümune ve tir. Pazarlığı 6 Tetrinisani 932 
tartnamelerini görmek için sa- pazar günü saat 1 1 de Tophane 
hah saat dokuzdan ona kadar de Merkez kumandanlığı Htm 
her gnü ve münakasasma itti- alma komisyonunda icra kılma 
rak için de muayyen vaktinde caktır. Taliplerin izahat almak 
komisyonda hazır bulunmala- için her gün ve pazarlığa itti
n. (224) (5800) rak için de muayyen vaktincle 

,,. "' • komisyonda hazır bulunmaları. 
Ordu ihtiyacı için 20,000 a- (213) (5737) • 

det çember ve 14000 kilo balya • • * ' 
çemberi aleni münakasa sureti Fındıklıda Harita umum 1 

le satın alınacaktır. Münakasa müdürluğü için ketfi ve planı 
sı 22-11-932 salı günü aaat 15 mucibince rasat barakası pazar 
le Tophanede Merkez kuman. !ıkla yaptırılacaktır • Pazarlığı 
danlı~ı satınalma komisyonun- 8-11-932 salı günü Hat 11 de 
da icra kılınacaktır. Taliplerin Tophanede merkez kumandan
nümune ve 9artnamesini gör- lığı satın alma komisyonunda 
mek için sabah saat 9 dan ona İcra kılınacaktır .Taliplerin 
kadar her gün ve münakasaya ketfi ve plirunı görmek için 
ittirak için de muayyen vaktin her gün sabah Hat 9 dan ona 
de komisyonda hazır bulunma- kadar komisyonumuza müraca
lan. (225) (5801) atları. (217) (5777) 

* * * 
Ordu sıhhiyesi ihtiyacı için 

109 kalem eczayı tıbbiye kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. 
Münakaaası 27-11-932 pazar 
günü saat 11 de Tophanede 
Merkez Kumandanlığı aatınal. 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün Vf" müna· 

Kasa aranıyor 
A:z müstamel, eyi tanınmıı marka 

dan iki kasa ahnacaktll'. Kaoası olan 
lann ataiıdaki adrese mektupla mü 
racaatlıırı. 

Menıuc:at F ahrikaaı 
Hereke 

kasaya iıtirak İçi de tartname- ı------------
si veçhile hazırlayacakları tek ZA Yl - Betilrtat askerlik ıubeain
lif mektuplarını ihale gününün den aldığon terbi• tezkeremi kay
muayyen vaktinden evvf"I ko- bettim. Yenisini çıkartacağımdan 'ı 
misyon riyasetine vermeleri. zayiin hükmü yoktur. 319 doğr•mlu 

(VS) (5760) Mürteza oğlu Mehmet Yatar. 

MÜJDE 
Muhterem Ankara halkının göıtermiı olduiu fevkal&de 

rağbet ve teveccühten cesaret alarak yalnız bir 
aya mahsus olmak üzere 

Ankara - Anafartalar caddesinde 
28 No. da 

MODA PAZARI 
falonu11da küıat edilen aergimiıi bu kere bir müddeti 

muvakkate için temdit eylediğimizi arzederiz. 

EKSELSİOR 
• 

_..... Samimi Bir Teşekkür 4lmllllıı 
Pek muhterem Hanımefendilerle Meb'us Beylerın ve maıbuaı crklnıle 

sair aziz arkadaşlarımızın Meydancık'ulti mağazamızın resmi küşadı ve
silesile davetimize IOtfen lcabet ederek gösterdikleri alika ve teveccüh 
ve hakkımıı d ı ibzal buyurduldan ildlatları dolayısile yegln yegtn arzı 

teşekküre madderen imkln göremedlfimizden bu hususta uvassutunuzu 
L;;ti rham eyleriz efendim. --UJJ IJ1) 
KUNDURA PALAS 

Karaköy meyd-ı No. 16 
Erkek ve çocuklar için gayet sağlam ayakkaplar 

Hanımlar için en son gelen Viyana ve Pariıı modelleri 

Yarınki Perıembe gtln6 

NOVOTNİ 
Lokanta ve Birahanesi açılıyor 

Beyoğlu, Kabristan sokak sabık müdir: J. NOVOTNY 
idareıinde. Her akşam muhteıem konser - Her Cuma 

ve Pa:ı:ar matine. Halihazır nazarı itibare alınarak . _lll 
fiatler tenzil edilmiıtir. ~ 

IDlbrek, mesane, idr" 
yola mlltehasaısı 

Hercün ı• ten sonra BeY 
lııiklll caddesi Elhımra ·~ 
manı No. 3 Tel. Be\·o~u 2 

Beyoilu dördüncü ıulh lı 
mahktmeoinden: Eruh hakiıoİ 
\'efa Ali Riza bey zevcesi 
hanım akıl haatahğma müpııılt 
lundufundan mukaddema .,.; . 
lahnan Sellin Çavuıun ve .. yeıı 
10-932 tarihinde feaib edil.,
kapam dvannda Haydar 
sinde ha1N1m aobimda 10 , 
hanede Mahcurenin kardqi ~ 
fendinin nsi tayin olundııi" 
olunur. 

ZA Yl - 2926 numaralı 
plftluı11 zayi olmuıtur. Y enitİ 
cağından eskisinin hükmü ~~ 
Unkapanı, Fener caddefl 

Ali 

lıtanbul birinci iflis mernU . 
elan: Müflis Hafız zade Bedt' 
hit ve türekisı ıirketi ala.,.ıd · 
enelce yapılan birinci toplaoııı' 
itiraz merclince boızulmuı ol ıo-1 
dan bu, kerre tayin olunan 
932 perıembe ıünü oaat 14;. 
caklılann dairemizde aktedil 
!anmada hazır bulanmaları ilil' 
nur. 

lıtanbul üçüncü icrasıncll"' 
borcun temini için mahcuz "~ .ı.. 
çevrllmeoi mukarrer krepdör 
ı.wn. teqihlan vesaire maa O 
ruat 5-11-932 tarihinde ...,ı 1 , · 
ikinci arttırma ıuretile Şeb pi• 
de mevlana caddesinde 82-84 . 
aablacaktır. Taliplerin m 
hazır bulunacak memuruna 
caatları ilin olunur. 

ZA Yl - 425 sicil numerol~ '{ 
cılık ehliyetnamemıi kaybetlılJI., .. lı 
sini çıkartacaiundan zayun 
yoktur. Ali oğlu Omer. 

29 Birinci Teşrin 
Beynelmilel Tasarruf Günüdür 

bütün • medeni memleketlerde hafta 

tasarruf hesaplan artar. 

Türkiyenin bu savaşta geri 

istiyorsan, sen de kendine 

BANKASl'nda 
Hesabı Açbr. 

Bir 

kalmaması o• 
ZIRAA'f 
Tasarruf 

Eğer bir tasarruf hesabın 
daha para yatır. 

varsa, ona bir miktar 

Damlaya, damlaya göl olur. 
Ak akça, kara gün içindir. 
Atalarımızın bu güzel 

olduğumuzu gösterelim. 
sözlerine layık Vatandaşlar 

TÜRKiYE ziRAAT BANKASI 


